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محدودیت و نوآوری

محدودیت ها برای صنایع مختلف در ایران تازگی ندارد؛ در این میان برخی از دِل آن با نوآوری 
باز  کار  ادامه  از  و  شرایط شده  تسلیم  هم  بعضی  می دهند؛  ادامه  را  پیشرفت خود  و  توسعه  مسیر 

می مانند. هدف این نوشتار درباره خود نشریه ای است که اکنون شما آن را مطالعه می کنید.

یک: در حال حاضر محیط زیست و حفاظت از آن نه مسئله ای داخلی بلکه دارای اهمیت جهانی 
است. حتی این موضوع برای سازمان های بین المللی در اولویت قرار دارد. فعاالن محیط زیست 
هشدارهای جدی درباره وضعیت کنونی زمین به لحاظ ادامه زیست گونه های متنوع اعم از 
حیوانات و نباتات داده اند. صد البته حفظ درختان و جنگل ها در صدر این هشدارها است که 
شوربختانه ایران کارنامه قابل قبولی در این حوزه ندارد. چاپ نشریات، برخی از بسته بندی ها، 
مکاتبات، صنعت ساختمان و موارد بسیار دیگری هنوز وابسته به چوب و کاغذ است. می دانید 
که برای تولید هر تن کاغذ باید 24 درخت تنومند قطع  شود حاال محاسبه کنید چه میزان تولید 

هوای پاك هم کاهش می یابد. 

دو: گرانی کاغذ و چاپ نسبت به گذشته بیش از 3 برابر شده و تامین این هزینه ها برای اصحاب 
رسانه بسیار دشوار است چون رسانه ها نمی توانند به همین مقدار تعرفه تبلیغات را افزایش دهند و 
همچنین توسعه فضای مجازی، تعداد زیادی از مخاطبان را به این عرصه سوق داده و همراهی با 
این تغییرات الزامی است. قبول داریم هیچ چیزی جای یک نسخه چاپی چه کتاب باشد یا مجله و 
روزنامه را نخواهد گرفت انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی به احترام عالقمندان 
به نسخه های چاپی، همچنان چاپ نشریه را ادامه خواهد داد اما با فواصل زمانی بیشتر. برای به 

وجود نیامدن خالء در انتشار، سایر شماره ها به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد.

سه: نظریه پردازان حوزه رسانه دیرزمانی است عمر انتشار خبر به صورت چاپی را پایان یافته اعالم 
کرده اند. چون انتشار یک خبر به صورت چاپی نیازمند طی کردن پروسه ای مانند صفحه آرایی، 
چاپ و توزیع بوده که این نیز زمانبر است و تا آن هنگام خبر به صورت وسیع در رسانه های 
دیجیتال و شبکه های مجازی منتشر شده است؛ بنابراین مخاطب با یک خبر سوخته روبرو خواهد 
شد. به همین دلیل انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی عالوه بر انتشار خبرها در 
سایت و شبکه های اجتماعی خود، هر شماره از مجله را به یک موضوع ویژه اختصاص داده 
و آن را به صورت ویژه نامه منتشر می کند. شماره پیش روی هم به بهانه برگزاری نمایشگاه 

ساختمان در مشهد، به وضعیت و بازار صنعت پی وی سی در این استان اختصاص دارد. 

چهار: دست آخر همه ما مسئول هستیم؛ این مسئولیت تمام جنبه های پیرامون ما را در بر می گیرد؛ 
هنگام  به  یاری هموطنان  اشتغالزایی،  ایجاد  تولید،  و  از محیط زیست، رونق صنعت  حفاظت 
بحران و... همه این امور نیز به صورت جمعی و کار مشارکتی قدرت و بازخورد بیشتری خواهد 
داشت. انجمن همراه و همکار همه تولیدکنندگان صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی بوده و 

پذیرای پیشنهادها و انتقادها است. 

ــری ــامان عاب س

یادداشت 

رسمقاهل
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گزارش

     خراسان با ساختار گونه گون وکهن زمین شناسی، 
اقلیم متنوع و جاذب، موقعیت ویژه 
جغرافیایی، بی گمان از قدیمی ترین 

دوران حیات، بستر فعالیت های 
بشری بوده است، به دلیل 

همین موقعیت خاص،کهن ترین، 
 معروف ترین و طوالنی ترین راه ارتباطی
را به غرب          موقعیت شرق        «جاده تاریخی ابریشم» از طریق خراسان، 

ارتفاعات قابل توجه نظیر بینالود،        مرتبط می ساخته است. موقع جغرافیایی، وجود 
کپه داغ، و نواحی کویری ازتنوع اقلیمی برخوردار شده که زمینه مناسب برای استقرار بشر از هزار مسجد، 

متعدد در دوران های مختلف بوده است. قدیمی ترین ایام و جاذب اقوام وطوایف 

خراسان رضوی یکی از استان های خراسان در شمال شرقی ایران است. در سال 1383 بنا به تصویب مجلس شورای 
اسالمی استان خراسان به سه استان مجزا تقسیم شد و استان خراسان رضوی با مرکزیت مشهد تشکیل یافت. 

شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، قوچان و کاشمر از شهرستان های مهم استان هستند. به 
طور کلی خراسان رضوی شامل 28 شهرستان، 70 بخش و 164 دهستان است.

کلمه «خراسان» از دو قسمت «خور» به معنای خورشید و «آسان» به معنی آمدن تشکیل شده است: یعنی 
جایی که خورشید از آن بر می آید. پسوند رضوی آن هم به وجود بارگاه مقدس حضرت رضا )ع( در این استان برمی گردد.

استان خراسان رضوی زیرمجموعه کوچکی از خراسان تاریخی است. منطقه ای است که در گذشته دارای نواحی بسیار گسترده و قلمرویی یکپارچه 
بوده است. اما امروزه سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و قسمت هایی از استان های دیگر در ایران، بخشی از این خراسان بزرگ بوده 

و بخش های بزرگ تری از آن در کشور افغانستان و جمهوری های شمال و شمال شرق ایران واقع شده است. قسمتی از تمدن بشری در 
خراسان بزرگ به وجود آمده و در دوران های کهن و پیش از اسالم و در دوران تمدن اسالمی دارای مردمان باهوش و تالش گر بوده 

که مهم ترین نقش را در پیدایش و گسترش دانش و فرهنگ و پدیدآوردن عناصر تمدنی داشتند.

جغرافیا:
خراسان رضوی در شمال شرقی ایران بین 56 درجه و 19 دقیقه تا 61 درجه و 16 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 52 دقیقه تا 37 

درجه و 42 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی واقع شده است. همسایگان این استان از شمال کشور ترکمنستان، از شرق افغانستان، 
از غرب و شمال غربی استان های خراسان شمالی، سمنان و یزد و از جنوب و جنوب غربی استان های خراسان جنوبی و یزد هستند.

این استان با مساحت 118/854 کیلومتر مربع 7 درصد کل مساحت ایران را شامل می شود. مناطق کوهستانی 49/2 درصد سطح استان و 
دشت ها 50/8 ٪ آن را دربر می گیرد. این استان از چهار حوزه آبریز اترك، قره قوم، کویر مرکزی و شرق ایران تشکیل یافته است.

قله بینالود با ارتفاع 3615 متر به عنوان بلندترین نقطه استان و دشت سرخس با ارتفاع 299 متر پست ترین نقطه استان است.

خراسان رضوی در ناحیه معتدل شمالی قرار گرفته و از آب و هوای متغیری برخوردار است. به طور کلی این استان از شمال به 
طرف جنوب با افزایش دما و کاهش میزان بارش سالیانه مواجه است.

   جاذبه های استان:

مشهد، بازار رضای مشهد، حرم امام رضا )ع( در مشهد، مقبره فردوسی در مشهد، مجموعه کوهسنگی 
قنات قصبه در گناباد، مقبره مسجِد گوهرشاد مشهد، آرامگاه حاج مال هادی سبزواری در سبزوار، 

خیام در نیشابور، مقبره عطار در نیشابور، مقبره کمال الملک در 
نیشابور، شهر ییالقی طرقبه، شهر ییالقی شاندیز 

از دیدنی های معروف این استان هستند.

3

 خراسان رضوی
  را

بیشتر بشناسیم

رخاسان
 رضو ی
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3-  تولید ناخالص داخلی و متوسط نررخ رشد 
اقتصادی استان

4-  جمعیت استان و مقایسه آن با جمعیت کشور

5-  هزینه و درآمد کل خانوارهای شهری و 
روستایی )هزار ریال(

این موارد شامل: 

عمومی  درآمدهای  عملکرد  مقایسه   -1
استان در سال 95 و مقایسه با سال قبل 

)میلیارد ریال(

به  2-  سرمایه گذاری مستقیم وارد شده 
استان تا پایان 95

مناسب  روش های  از  یکی  آماری  داده های 
جایگاه  و  اقتصادی  موقیعت  شناخت  برای 
یک منطقه است. اگر چه متاسفانه در کشور 
ما آمارها در این بخش چندان به روز نبوده و 
یا امکان دسترسی به آن ها چندان ساده و میسر 
نیست؛ با این وجود تالش شده تا به زبان ساده 
وضعیت  از  سیمایی  اینفوگرافی،  چند  در  و 
اقتصادی استان خراسان رضوی بر اساس آمار 
به مخاطبان ارجمند تقدیم شود.  منابع رسمی 

 سیمای اقتصادی استان
خراسان رضوی در آئینـه  آمـار

شکل 1.  شهرهای استان خراسان رضوی

گزارش
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سالنامه آماری بخش کشاورزی استان خراسان رضوی - 1396
جدول 1.  مساحت و تعداد شهر، بخش، دهستان و تعداد آبادی شهرستان های استان خراسان رضوی  .   مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
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سیمای اقتصادی خراسان رضوی در آیینه آمار
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درآمدهاى عمومى، بانك ها و بورس

مقايسه عملكرد درآمدهاى عمومى استان در سال 95 و مقايسه با سال قبل (ميليارد ريال)

كل درآمد عمومى

درآمدهاى مالياتىدرآمدهاى غيرمالياتى

عملكرد
1394

عملكرد
1395

22019

25178

2417

19602

2345

22833

29872

3427

26445

مصوب
1395

درصد رشد عملكرد 1395 نسبت به عملكرد 1394

درآمدهاى مالياتىكل درآمد عمومى

درآمدهاى 
غيرمالياتى

+14/35+16/48-2/97

كل درآمد 
عمومى

درآمدهاى
 مالياتى

درآمدهاى 
غيرمالياتى

درصد عدم تحققدرصد تحقق

84/2986/3468/44

15/7113/6631/56

عملكرد بورس منطقه اى استان در سال 95

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده (ميليون سهم):

1394

1395

13943

10098 -27/6
درصد تغيير

ارزش سهام و حق تقدم معامله شده (ميليارد ريال):

1394

1395

55266

27407 -50/4
درصد تغيير

تعداد شعب بانك هاى استان

1392 1393 1394 1395

1074

1039
1037

1367

*

بانك * احتساب 13  با 
بر  عالوه  خصوصى 

13 بانك دولتى

مانده سپرده ها، مطالبات و تسهيالت بانك هاى استان 

بخش بانكى
(ميليارد ريال) 1394

رشد ساالنه
(درصد)

1395
(شامل 13 بانك دولتى)

مانده كل 
سپرده هاى بانكى

مانده كل 
مطالبات بانكى

مانده كل 
تسهيالت بانكى

نسبت مصارف به 
منابع (درصد)

رشد نسبت به
مدت مشابه

سال قبل
1395

(بااحتساب 13 بانك خصوصى)

رشد نسبت به
مدت مشابه

سال قبل

48

25

20

-19

385905

12492

253812

456873

12654

310051

18.4

1.2

22.2

3

46.9

33

39.8

-5

566963

16627

354807

65/8 67/9 62/5

اداره كل امور اقتصادى و 
دارايى خراسان رضوى

معاونت اقتصادى (به روزرسانى شده در فروردين 96)
•  درآمدهای عمومی، بانک ها و بورس 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی - معاونت اقتصادی  (به روزرسانی در فروردین 1396)

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 114 6

گزارش



7 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 114

سرمايه گذارى خارجى و بازرگانى خارجى
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اداره كل امور اقتصادى و 
دارايى خراسان رضوى

معاونت اقتصادى (به روزرسانى شده در فروردين 96)
•  سرمایه گذاری خارجی و بازرگانی خارجی 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی - معاونت اقتصادی  (به روزرسانی در فروردین 1396)
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سیمای اقتصادی خراسان رضوی در آیینه آمار
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•  تولید 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی - معاونت اقتصادی  (به روزرسانی در فروردین 1396)

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 114 8

گزارش



9 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 114

•  جمعیت و نیروی انسانی 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی - معاونت اقتصادی  (به روزرسانی در فروردین 1396)
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سیمای اقتصادی خراسان رضوی در آیینه آمار
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تورم، هزينه-درآمد خانوار و ضريب جينى
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اداره كل امور اقتصادى و 
دارايى خراسان رضوى

معاونت اقتصادى (به روزرسانى شده در فروردين 96)
•  تورم، هزینه-درآمد خانوار و ضریب جینی 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی - معاونت اقتصادی  (به روزرسانی در فروردین 1396)
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سالنامه آماری بخش کشاورزی استان خراسان رضوی - 1396
جدول 2.  شبکه های آبیاری و زهکشی  .  مأخذ: سیمای آب استان - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
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سیمای اقتصادی خراسان رضوی در آیینه آمار
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گزارش

مرکز آمار ایران در گزارش خود از تحوالت 
بازار  تحوالت  شامل  ملک  بازار  کشوری 
معامالت خرید و فروش زمین، مسکن و اجاره، 
رتبه جدید استان ها به لحاظ سطح تورم مسکن 
اقتصاد»،  «دنیای  گزارش  به  کرد.  اعالم  را 
گزارش  این  در  شده  ارائه  اطالعات  براساس 
بازار  کشوری  تحوالت  منعکس کننده  که 
مسکن در سه ماهه سوم سال 97 بود، 10 استان 
تورم  سطح  بیشترین  با  استان های  فهرست  در 
مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال 96، قرار 
فروش  قیمت  متوسط   ،96 سال  پاییز  گرفتند. 
هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در بازار 
کشوری مسکن به 2 میلیون و 623 هزار تومان 
رسید. تابستان سال 96 برای اولین بار میانگین 
با  کشور  در  مسکونی  واحد  مربع  هر  قیمت 
عبور از مرز 2 میلیون تومان رکورد تازه ای را 
ثبت کرد. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در 
فصل پاییز اما با پیشروی از این رکورد جدید، 
نسبت به فصل تابستان 97 معادل 17/8 درصد و 
در مقایسه با فصل مشابه سال 96 با رشد 60/3 
درصدی همراه شد. طی سه ماه  سوم سال 97، 
همزمان با افزایش سرعت رشد قیمت در بازار 
نقطه ای  و  فصلی  رشد  شیب  کشور،  مسکن 
قیمت مسکن نیز در مقایسه با یک فصل قبل 
و فصل مشابه سال 96 افزایش یافت. در واقع 
سرعت رشد قیمت مسکن باتوجه به آمارهای 

44/4 درصدی، فارس 43/1 درصدی، اصفهان 
و  درصدی   38/6 خوزستان  درصدی،   39/6
هرمزگان با رشد 37/9 درصدی به ترتیب در 
رتبه های بعدی باالترین سطح تورم مسکن در 
فصل پاییز قرار گرفته اند. در ادامه این فهرست 
 35/8 تورم  با  مازندران  استان های  ترتیب  به 
درصدی،   35/1 رضوی  درصدی،خراسان 
مرکزی 34/3 درصدی و بوشهر با تورم 31/5 

درصدی قرار دارند.

پرمعامله ترین  رتبه  همچنین  رسمی  آمارهای 
استان های کشور به لحاظ تعداد خرید واحدهای 
 6 اساس،  این  بر  می دهد؛  نشان  را  مسکونی 
استان کشور که از این تعداد 2 استان در شمال 
کشور و سه استان در جنوب کشور قرار دارند 
در ردیف 6 استان اول به لحاظ بیشترین میزان 

رسمی نشان می دهد استان هایی که 6 کالن شهر 
فهرست  در  شده اند  واقع  آن  در  کشور 
قیمت  تحوالت  لحاظ  به  استان ها  پررشدترین 

مسکن در پاییز سال 96 قرار گرفته اند.

تهران،  استان های  می دهد  نشان  بررسی ها 
هرمزگان،  خوزستان،  اصفهان،  فارس،  البرز، 
بوشهر  و  مرکزی  رضوی،  خراسان  مازندران، 
10 استانی هستند که سرعت رشد قیمت مسکن 
در آن ها طی پاییز سال 1397 در مقایسه با پاییز 
سال گذشته آن بیشتر از سایر استان های کشور 
بوده است؛ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 
پاییز سال قبل در مقایسه با پاییز سال 96 80/2 
درصد افزایش یافت که در فهرست 10 استان 
اول کشور به لحاظ تورم مسکن در رتبه اول 
قرار دارد؛ بعد از استان تهران، استان البرز با رشد 

 خراسان رضوی جزو

ده استان اول دارای 
بیشترین رشد قیمت مسکن

منبع:  اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: معامالت کشوری مسکن بعد از رشد 16 درصدی حجم فروش در 
تابستان سال قبل در فصل پاییز با توقف رونق مواجه شد.

براساس گزارش جدید مرکز آمار، حجم خرید و فروش واحد مسکونی در کل 
کشور در پاییز سال 1397 به میزان 11 درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 

از آن کاهش پیدا کرد. جهش قیمت مسکن در استان های پر وزن در معامالت 
کشوری، علت توقف رونق می تواند باشد. با این حال اوضاع فروش ملک 

مسکونی در شمال و جنوب کشور متفاوت از سایر استان ها، شتاب افزایشی دارد.
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اخبار مسکن مرتبط با استان خراسان رضوی

رشد حجم معامالت خرید وفروش واحدهای 
مسکونی قرار گرفته اند. پاییز سال 1397 بیشترین 
رشد خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت 
به پاییز سال گذشته آن، به ترتیب در استان های 
هرمزگان با رشد 63/5 درصدی، مازندران 37 
فارس  درصدی،   35/7 خوزستان  درصدی، 
البرز 34/7 درصدی و گیالن  35/1 درصدی، 
این  رسید.  ثبت  به  درصدی   33/4 رشد  با 
مسکن  معامالت  رونق  می دهد  نشان  موضوع 
که از فصل تابستان در بازار معامالت کشوری 
مسکن آغاز شده بود در فصل پاییز نیز همچنان 
در این استان ها حفظ شده و ادامه داشته است. 
معامالت خرید مسکن  تعداد  در شرایطی که 
افزایش  استان های کشور تحت تاثیر  در عمده 
است،  یافته  کاهش  قیمت ها  سطح  محسوس 
سرعت رشد حجم معامالت خرید واحدهای 
همچنان  یک سو  از  استا ن ها  این  در  مسکونی 
با سایر  مقایسه  از سوی دیگر در  قابل توجه و 

استان ها بیشتر است.

خرید  معامالت  تعداد  گذشته،  سال  پاییز 
وفروش مسکن در کشور در مقایسه با پاییز سال 
گذشته آن 11/3 درصد و در مقایسه با تابستان 
97، 29/3 درصد کاهش یافت. در این فصل، 
بیشترین میزان افت تعداد معامالت خرید مسکن 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش -پاییز 96- 
ایالم معادل کاهش 73/9 درصدی،  استان  در 
سمنان افت 47/9 درصدی، کهکیلویه و بویر 
احمد ریزش 47/2 درصدی، تهران کاهش 40 
درصدی و لرستان افت 32/7 درصدی به ثبت 
میانگین  نشان می دهد  آمارهای رسمی  رسید. 
در  شده  معامله  مسکونی  واحدهای  مساحت 
بازار مسکن کشور طی سه ماه  سوم سال 97، 
است.  بوده  سال   11 عمربنای  با  مترمربع   107
در این میان بیشترین سهم از معامالت مسکن 
کل کشور در میان استان های مختلف مختص 
 34/8  ،96 سال  پاییز  است.  بوده  تهران  استان 

در  مسکونی  واحدهای  معامالت خرید  تعداد 
به  نسبت  درصد   30 حدود  کشور  استان های 
که  کرد  آن-ریزش  قبل  فصل  تابستان-یک 
حجم معامالت خرید زمین وامالك مسکونی 
بازه  همین  در  نیز  سازنده ها  سوی  از  کلنگی 

زمانی 6/ 0 درصد کاهش یافت.

و  زمین  معامالت  پاییزی  بازار  در  واقع  در 
با  متفاوت  شرایطی  کلنگی  مسکونی  امالك 
بازار تجربه شد،  این  آنچه یک فصل قبل در 
قابل مشاهده است؛ در حالی که حجم معامالت 
خرید و فروش زمین و امالك کلنگی تابستان 
سال  تابستان  و  بهار 97  با  مقایسه  در  سال 96 
یافته  افزایش  قابل توجهی  میزان  به  گذشته 
 42 افزایش  و  درصدی   11 فصلی  )رشد  بود 
درصدی تعداد معامالت خرید زمین و امالك 
کلنگی در مقایسه با تابستان سال قبل(، افزایش 
قابل توجه سطح قیمت ها در پاییز منجر به افت 
کلنگی  وامالك  زمین  خرید  معامالت  تعداد 
و  خرید  معامالت  تعداد   96 سال  پاییز  شد؛ 
فروش زمین و امالك مسکونی کلنگی از سوی 
سازندگان در کل کشور به دلیل رشد قابل توجه 
سطح قیمت ها، نسبت به تابستان سال قبل 6/ 0 
درصد کاهش یافت؛ میانگین قیمت هر مترمربع 
زمین و واحدهای مسکونی کلنگی در شهرهای 
کشور پاییز سال 96 در حالی به 2 میلیون و100 
هزار تومان رسید که این سطح قیمتی در مقایسه 
امالك  و  زمین  مترمربع  هر  قیمت  میانگین  با 
مسکونی کلنگی در تابستان 96، 21/6 درصد 
پاییز سال قبلش 3/ 79 درصد  با  و در مقایسه 
رسمی  آمارهای  حال،  این  با  بود.  کرده  رشد 
افزایش 40 درصدی تعداد معامالت خرید  از 
زمین در پاییز سال قبل در مقایسه با پاییز سال 

گذشته ش خبر می داد؛

استان های  پررشدترین  می دهد  نشان  آمارها 
کشور به لحاظ معامالت خرید زمین وامالك 

درصد از حجم کل معامالت کشوری مسکن 
در استان تهران به ثبت رسیده است؛ همچنین 
و  خرید  معامالت  کل  از  تهران  استان  سهم 
فروش زمین وامالك مسکونی کلنگی در این 
فصل، 9 درصد بوده است.سهم استان تهران از 
کل قراردادهای اجاره مسکن ثبت شده در پاییز 
سال 97 نیز در گزارش مرکز آمار معادل 39/7 

درصد گزارش شده است.

در حالی که تابستان سال گذشته تعداد معامالت 
خرید و فروش زمین و مسکن در کشور به میزان 
محسوسی افزایش یافت اما افزایش شیب رشد 
به بروز  پاییز سال قبل منجر  قیمت مسکن در 
امالك  خرید  متقاضیان  رفتار  بر  دو جانبه  اثر 
و  زمین  واحد های مسکونی،  از  اعم  مسکونی 
امالك کلنگی شد؛ افزایش سرعت رشد قیمت 
جهش  از  تبعیت  به  استان ها  سایر  در  مسکن 
قیمتی مسکن شهر تهران در سال جاری، پاییز 
سال قبل خود را در شکل یک تغییر رفتار عمده 
مسکونی  واحدهای  خرید  تقاضای  سمت  در 
خریداران  به عنوان  سازندگان،  همچنین  و 
امالك کلنگی و زمین های قابل ساخت نشان 
بازار  قیمتی  جهش  سرایت  تحت تاثیر  داد. 
کلنگی  امالك  )آپارتمان،  مسکونی  امالك 
و زمین های مسکونی( پایتخت به بازار مسکن 
عمده استان های کشور در پاییز سال قبل، رونق 
ایجاد شده در بازار معامالت تابستانی خرید و 
فروش زمین و واحدهای مسکونی متوقف شد.

تحوالت  درخصوص  شده  ارائه  آمارهای 
می دهد  نشان  کشور  استان های  مسکن  بازار 
معامالت  بازار  قبل  سال  تابستان  حالی که  در 
زمین و واحدهای مسکونی در کشور روندی 
سال  پاییز  اما  بود  گرفته  خود  به  رشد  به  رو 
مسکونی  امالك  زمین،  معامالت  تعداد  قبل 
فصل  به  نسبت  مسکونی  واحدهای  و  کلنگی 
تابستان کاهش یافت؛ پاییز سال قبل در حالی 
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سال  پاییز  با  مقایسه  در  کلنگی  مسکونی 
گذشته، به ترتیب استان های کرمانشاه با رشد 
117/2 درصدی، البرز با رشد 98/2 درصدی، 
با  گیالن  درصدی،   68/4 رشد  با  مازندران 
رشد 64/7 درصدی و هرمزگان با رشد 60/5 
درصدی هستند. شرایط موجود در این استان ها 
از جهت سرعت رشد معامالت خرید و فروش 
زمین وامالك مسکونی کلنگی نشان می دهد 
احتمال  از  می تواند یک عالمت  موضوع  این 
افزایش حجم ساخت وساز در این استان ها در 
مقایسه با سایر استان های کشور به دلیل افزایش 
حجم معامالت خرید زمین و امالك مسکونی 
کلنگی از سوی سازندگان باشد. معموال در هر 
پروژه های  شروع  قصد  که  سازندگانی  سال، 
ساختمانی جدید در سال بعد را دارند در فصل 
پاییز اقدام به خرید زمین و یا امالك مسکونی 
کلنگی برای آماده سازی و دریافت مجوز های 
الزم به منظور آغاز عملیات ساختمانی می کنند 
نوعی  به  سازندگان  میان  در  پاییز  فصل  و 
به عنوان فصل خرید زمین شناخته می شود. پاییز 
سال قبل تعداد معامالت خرید و فروش زمین 
استان   4 در  تنها  کلنگی  مسکونی  امالك  و 
یافته  کاهش  قبل ش  سال  پاییز  با  مقایسه  در 
درصدی،   42/2 کاهش  با  سمنان  استان  بود؛ 
کهکیلویه و بویراحمد با کاهش 24 درصدی، 
با کاهش 8/3 درصدی و  سیستان وبلوچستان 
آذربایجان شرقی با افت 7 درصدی چهار استانی 
هستند که تعداد معامالت خرید وفروش زمین 
و امالك مسکونی کلنگی در آن ها پاییز سال 
قبل در مقایسه با پاییز سال گذشته کاهش یافت.

با این حال، آمارها نشان می دهد، تعداد معامالت 
خرید و فروش زمین و امالك مسکونی کلنگی 
با یک فصل قبلش- پاییز سال 97 در مقایسه 
تابستان 97- در 17 استان کشور کاهش یافت؛ 
بیشترین ریزش فصلی حجم معامالت خرید و 
فروش زمین وامالك مسکونی کلنگی در سه 

قبل در مقایسه با فصل تابستان سال قبل، حجم 
معامالت خرید زمین وامالك مسکونی کلنگی 
در آن در همین بازه زمانی به میزان 7/2 درصد 
کاهش یافت. اطالعات ارائه شده در گزارش 
مرکز آمار ایران نشان می دهد میانگین مساحت 
معامله شده  کلنگی  مسکونی  وامالك  زمین ها 
در بازار پاییزی مسکن کشور 292 مترمربع بوده 

است.

اجاره بهای مسکن در استان تهران طی سه ماه 
البرز  سوم سال  97 معادل 29/7 درصد، استان 
23/1 درصد، استان فارس 22/7 درصد، استان 
اصفهان 22/2 درصد و استان خوزستان 21/2 
افزایش  گذشته  پاییز 96  با  مقایسه  در  درصد 
یافت. این ها، استان هایی هستند که مرکز آن ها 
به  را کالن شهرهای کشور تشکیل می دهند و 
همین دلیل سرعت رشد اجاره بها در آن ها بیشتر 
رسمی  آمارهای  است.  بوده  استان ها  سایر  از 
واحدهای  مساحت  میانگین  می دهد  نشان 
اجاره ای که پاییز سال 96 در بازار اجاره مسکن 
مورد معامله قرار گرفته اند 97 مترمربع و متوسط 

عمر بنای آن ها 13 سال بوده است.

ماه سوم سال جاری نسبت به سه ماه دوم سال 
 53/8 کاهش  با  کرمان  استان  به  مربوط  قبل، 
درصدی وسپس استان های زنجان و کهگیلویه 
 34/5 و   40 افت  با  ترتیب  به  بویراحمد  و 
درصدی تعداد معامالت خرید زمین و امالك 
نیز  تهران  استان  است.  بوده  کلنگی  مسکونی 
در ردیف استان هایی قرار دارد که همزمان با 
زمین  قیمت  میانگین  درصدی   24/7 افزایش 
وامالك مسکونی کلنگی در آن در پاییز سال 

5 استان پیشتاز در تورم اجاره

بازار  تحوالت  به  مربوط  رسمی  اطالعات 
نشان   97 پاییز  فصل  در  کشور  مسکن  اجاره 
 3 عالوه  به  اجاره ماهانه  مبلغ  متوسط  می دهد 
درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع 
زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در سطح کشور به 10 هزار و 
900 تومان رسیده بود که این میزان در مقایسه با 
فصل قبل 9/ 0 درصد و در مقایسه با فصل مشابه 
یافته  افزایش  سال قبل آن )96(، 25/4 درصد 
است. جزئیات اطالعات ارائه شده در این باره، 
البرز،  تهران،  استان   5 پیشتازی  از  همچنین 
سرعت  لحاظ  به  خوزستان  و  اصفهان  فارس، 
رشد اجاره بهای مسکن خبر می دهد. میانگین 

گزارش
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آن ها بر این باورند که تعاونی های مسکن طی 
عملکرد 30 ساله خود نسبت به بقیه بخش های 
با  و  داشته اند  خوبی  نسبتاً  عملکرد  کشور، 
عملکردی  ضعف های  نقطه   برخی  اصالح 
آن ها، افزایش تولید مسکن و تأمین نیاز مسکن 

خانوار، میسر خواهد شد.

در سال 1396 تعداد 89 شرکت تعاونی مسکن 
با عضویت 5 هزار و 52 نفر به ثبت رسیده که 
اشتغال 2هزار و 949 نفر را در پی داشته است. 
تعاونی های مسکن  بین کلیه  در  ثبت  بیشترین 
به ثبت رسیده  تعاونی  با 70  تعاونی کارمندی 
خراسان  استان  استان ها،  کلیه  بین  در  است. 
تعاونی  بیشترین  مسکن  تعاونی   12 با  رضوی 

مسکن را در بین استان ها به ثبت رسانده است.

تأمین  هدف  با  مسکن  تعاونی های  ایران  در 
و  کم درآمد  گروه های  و  اعضا  برای  مسکن 
جلوگیری  به منظور  و  تعاونی  بخش  توسعه 
سوداگر  عوامل  با  مبارزه  و  مدیریت  سوء  از 
انگیزه  تقویت  و  امکانات  عادالنه  توزیع  و 
خودیاری و همکاری متقابل و ایجاد امکانات 
ساخت  به  مربوطه  امور  در  بیشتر  تسهیالت  و 
واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور تحقق 
اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

تشکیل شده اند.

طبق اطالعات استخراج شده از سامانه آمارهای 

سوی  از  صادرشده  ساختمانی  پروانه های 
شهرداری های کشور اعم از بخش خصوصی، 
کل  از  می دهد.  تشکیل  را  تعاونی  و  دولتی 
 31 تعاون،  بخش  در  صادرشده  پروانه های 
پروانه )3/1 درصد( مربوط به افزایش بنا )شامل 
اضافه اشکوب و توسعه بنا( و 966 پروانه 96/9 
درصد مربوط به احداث ساختمان )شامل پروانه 

ساختمان و تخریب و نوسازی( بوده است.

و  اصفهان  استان های  نتایج،  همین  اساس  بر 
کرمان 18/6 درصد و هرمزگان 11/4 درصد، 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های  و  بیشترین 
گلستان و همدان هرکدام با  0/2 درصد کمترین 
تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش تعاون 
را به خود اختصاص داده اند. استان لرستان نیز 
در سال 1395 هیچ پروانه ساختمانی در بخش 

تعاون نداشته است

تعداد  سال 1396  پایان  تا  تعاون  وزارت  ثبتی 
حدود 9900 تعاونی فعال با عضویت یک میلیون 
نفر  هزار  اشتغال زایی 336  و  نفر  هزار  و 500 
در کشور مشغول فعالیت هستند. رشته فعالیت 
تعاونی های مسکن دارای 5 گرایش کارمندی، 
کارگری، آزاد، فرهنگیان و مسکن مهر در حال 

فعالیت هستند.

سهم تعاون از صدور پروانه های ساختمانی

بر اساس نتایج حاصله از اجرای طرح جمع آوری 
اطالعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط 
نشان   1395 سال  در  کشور  شهرداری های 
)شامل  ساختمانی  پروانه   997 تعداد  می دهد، 
اضافه  نوسازی،  و  تخریب  ساختمان،  پروانه 
شهرداری های  توسط  بنا(  توسعه  و  اشکوب 

کشور برای تعاونی ها صادرشده است.

کل  درصد   0/8 حدود  در  پروانه  تعداد  این 

سهم تعاونی ها از صدور پروانه های 
ساختمانی/ خراسان رضوی دارای 

بیشترین تعاونی مسکن
منبع: صما - صدای مهندسی ایران

در شرایطی که طول دوره دستیابی 

خانوارهای طبقه متوسط به مسکن و خرید 

منزل دلخواه آنان به شدت افزایش یافته 

است،  برخی از کارشناسان مسکن 

ساماندهی دوباره تعاونی های مسکن را با 

هدف کمک به این طبقه ضروری می دانند.

اخبار مسکن مرتبط با استان خراسان رضوی
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بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی نیز در 
رضوی  خراسان  و  اصفهان  تهران،  استان های 
به ترتیب حدود 490، 242 و 195 هزار واحد 
قرار دارد. کارشناسان موقعیت این واحدها را 
در مناطق مرفه نشین این کالنشهرها می دانند که 
اقشار متوسط و پایین توان خرید آن ها را ندارند. 

از جهش  تا پیش  اواخر سال 1396 و  از  قبل  تا 
قیمت ها، هزینه های مسکن به طور میانگین 30٪  از 
درآمدهای خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص 
راه  وزیر  گفته ی  به  بنا  رقم  این  البته  که  می داد 
گروه های  برخی  برای  هم اکنون  شهرسازی،  و 

کم درآمد به بیش از 80 ٪ رسیده است.

تغییر گسترده در معاونت های مسکن وزارت راه 
و شهرسازی طی روزهای اخیر، بهانه ای شد تا 
اوضاع این حوزه را یک بار دیگر مرور کنیم. 
از  بعد  هنوز  مسکن  بازار  تعادل  عدم  موضوع 

گذشت چهار دهه الینحل مانده است. 

به  مسکونی  واحد  میلیون  این که حدود 27  با 
ازای 24 میلیون خانوار در کشور وجود دارد، 
31٪ خانواده ها مستاجر هستند و گفته می شود 
خانواده    104 مسکونی  واحد   100 هر  در 

زندگی می کنند.

که  کشور  شهرهای  عمده  دیگر  سوی  از 
آن ها  زیرساخت های  برای  گزافی  هزینه های 
طی دهه های گذشته صرف شده با فرسودگی 
که  است  حالی  در  این  و  مواجهند  درونی 

 ٪31 ملکی،  واحدهای  در  ایرانی  خانوارهای 
در خانه های استیجاری و 8/8٪ در سایر واحدها 

زندگی می کنند. 

بازار  جهشی  دوره های  طی  که  موضوعی  اما 
کاهش  می کند،  بروز  حاد  شکل  به  مسکن 
اقشار  سوی  از  مسکن  خرید  یا  اجاره  توان 
پایین و کارگران است. وزیر راه و شهرسازی 
در آخرین اظهارنظر خود رقم اختصاص یافته 
برای مخارج اجاره نشینی در برخی گروه های 

کارگری را 80٪ اعالم کرده است.

که  وقتی  می شود  تاسف برانگیزتر  آمار  این 
در  خالی  مسکونی  واحد  میلیون   2/6 بدانیم 
کشور وجود دارد که از دسترس بخش واقعی 
واحدهای  تعداد  بیشترین  است.  خارج  تقاضا 
مسکونی خالی نیز در استان های تهران، اصفهان 
 ،490 حدود  ترتیب  به  رضوی  خراسان  و 
242 و 195 هزار واحد قرار دارد. کارشناسان 
موقعیت این واحدها را در مناطق مرفه نشین این 
پایین  اقشار متوسط و  کالنشهرها می دانند که 

توان خرید آن ها را ندارند. 

از سوی دیگر سالیانه حدود 700 هزار ازدواج 
سالیانه  نیاز  به  که  می گیرد  در کشور صورت 
واحد مسکونی افزوده می شود. اوضاع ساخت 
و ساز هم چندان جالب نیست و با این که طبق 
تا  هزار   900 به  سالیانه  مسکن،  جامع  طرح 
یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم به دلیل 
کاهش رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن، 
تولید سالیانه هم اکنون 300 تا 400 هزار واحد 
است. وام خرید مسکن هم دردی از متقاضیان 
دوا نمی کند و با این که رقم آن در دولت های 
یازدهم و دوازدهم هشت برابر افزایش داشته، 
هم اکنون سقف این رقم برای زوجین تهرانی 
میلیون تومان است حدود 23٪ یک  که 160 
متوسط  اساس  بر  متری   75 مسکونی  واحد 

قیمت شهر تهران را شامل می شود.

در  مهر  مسکن  تولید  برای  هنگفتی  مخارج 
هرگونه  فاقد  که  شد  صرف  شهرها  اطراف 

خدمات زیربنایی و روبنایی بودند.

در  مهر  مسکن  طرح  مسووالن،  گفته ی  به  بنا 
ایجاد تورم 40/4 درصدی دولت دهم تاثیرگذار 
و  راه  سابق  وزیر  آخوندی،  عباس  لذا  بود. 
شهرسازی آن را متوقف کرد و محمد اسالمی، 

وزیر جدید نیز این سیاست را دنبال می کند. 

که  اخیر  هفته های  طی  اسالمی،  حال،  این  با 
قرار گرفته  و شهرسازی  راه  مسند وزارت  در 
ساز  و  ساخت  موضوع  بر  ویژه ای  تاکیدات 
دارد و در اولین اقدامات، تولید و عرضه 400 
هزار واحد مسکونی تا سال 1400 و طرحی را 
با عنوان ارایه کارت اعتباری برای تامین مصالح 

ارزان قیمت ارایه کرده است.

مسکن  خرید  توان  و  قیمت  بین  تعادل  عدم 
روز به روز بیشتر می شود. البته این موضوع که 
مسکن از اقتصاد کالن تاثیر می گیرد و نوسانات 
بازارهای موازی در این بخش تاثیرگذار است 
توجیه  نمی تواند  اما  نیست.  پوشیده  کسی  بر 

مناسبی برای رها کردن این حوزه باشد. 

از  پس  مختلف  دولت های  که  وجودی  با 
عرضه  و  تولید  برای  را  تالش هایی  انقالب، 
مسکن صورت دادند، تعداد مستاجرها از ٪15 
در سال 1375 به 31٪ در سال 1395 رسیده که 
به مسکن ملکی،  ایرانی ها  به عالقه ی  با توجه 
عرضه  برای  دولت ها  اهداف  می دهد  نشان 
را  مطلوب  نتیجه ی  خرید،  قدرت  با  متناسب 

درپی نداشته است.

آمار حاکی از آن است که در سال 1375 بالغ بر 
73٪ خانوارهای ایرانی دارای مسکن شخصی 
بوده اند که این رقم در آمارهای 1384، 1390 
سال  در  نهایتا  و  داشته  نزولی  روند   1395 و 
به 60٪ رسیده است. هم اکنون ٪60/5   1395

خراسان رضوی 
جزو 3 استاِن دارای 

 بیشترین واحد
مسکونی خالی

گزارش
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کشاورزی آبی در ایران وجود دارد که تاکنون 
فقط دو میلیون هکتار آن به سامانه نوین آبیاری 

مجهز شده است. 

خراسان رضوی جزء استان های برتر کشور در 
نوین آبیاری است و تجربه  اجرای سامانه های 
18 سال پیاپی خشکسالی نشان داده است اهمیت 

اجرای این سامانه ها تا چه حد حیاتی است. 

به گفته کارشناسان 90 درصد مصرف آب در 
کشاورزی  بخش  به  مربوط  رضوی  خراسان 
مصرف  مدیریت  ضرورت  امر  همین  و  است 

آب را در این بخش نشان می دهد. 

آبیاری  نوین به معنای آبرسانی به کشتزار و باغ 
توسط تجهیزات تحت فشار به دو شکل قطره ای 
و بارانی است. بازده آبیاری بارانی تا 70 درصد 
و آبیاری قطره ای تا 95 درصد اعالم شده است 
تا 20  بارانی  آبیاری  اجرای  با  که  معنا  این  به 
درصد و با آبیاری قطره ای تا پنج درصد آب 
هدایت شده به زمین کشاورزی تلف می شود. 

روش  به  آبیاری  در  که  است  حالی  در  این 
سنتی حتی با همه روش های صرفه جویی بازده 

آبیاری حداکثر 50 درصد است. 

هم اکنون هشت میلیون و 700 هزار هکتار زمین 

آبیاری و کشاورزی در استان خراسان رضوی

اقلیم خشک و نیمه خشک خطه خراسان رضوی و تجربیات گذشته همگی حکم می کند که 
حتی در ترسالی هم مصرف آب را با برنامه مدیریت کنیم تا در زمان خشکسالی کمتر دچار 

کمبود شویم به همین خاطر است که برنامه ریزی برای تداوم اجرای سامانه های آبیاری نوین 
در وزارت جهاد کشاورزی همچنان پرقوت در حال انجام است. 

 سامانه های

نوین آبیاری 

ضرورت 

کشاورزی در 

اقلیم خشک 

خراسان رضوی



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 18114

 ارتباط آبیاری نوین
با جلوگیری از مهاجرت 

کارشناس مسئول پروژه های سیستم های آبیاری 
نوین جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
اجرای سامانه های نوین آبیاری نه تنها موجب 
می شود  خاك  و  آب  منابع  بهره وری  افزایش 
بلکه با جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان 
به حاشیه شهرها تاثیری مثبت در مسائل اجتماعی 

و زیست محیطی به جا می گذارد. 

علی درودی افزود: افزایش بهره وری از دو منبع 
بازده آبیاری  ارتقای  با  ارزشمند آب و خاك 
قابل تحقق است و در این راستا دو برنامه اصلی 
شامل توسعه و اجرای سامانه های نوین آبیاری و 
عملیات انتقال آب با لوله و نیز اجرای عملیات 
کار  دستور  در  مزارع  سطح  در  خاك  و  آب 
مدیریتهای آب و خاك و امور فنی مهندسی 

سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد. 

برنامه های  این  از  هریک  در  اضافه کرد:  وی 
اصلی، فعالیت های متنوعی مانند مطالعه و اجرای 
سامانه های آبیاری تحت فشار اعم از قطره ای و 
بارانی،کم فشار، انتقال آب با لوله و همچنین تجهیز 

و نوسازی جاده های بین مزارع انجام می شود. 

او ادامه داد: همچنین نوسازی شبکه های فرعی 
قناتها  مرمت  و  احیاء  مخزنی،  سدهای  پایاب 
صورت  نیز  آب  ذخیره  استخرهای  احداث  و 
می گیرد که به خاطر محدودیتهای شدید موجود 
در میزان آب قابل دسترس، اجرای هریک از 
این عملیات تاثیر بسیایر در استفاده مطلوب از 
به ویژه در  پایداری کشاورزی  آب و زمین و 

مناطق کم آب دارد. 

خراسان رضوی موفق در اجرا 

رئیس اداره آب و خاك سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی نیز گفت: این استان در اجرای 
سامانه نوین آبیاری تا کنون موفقیت فراوانی داشته 

در  میزان صرفه جویی  که  این  به  اشاره  با  وی 
مصرف آب کشاورزی با اجرای این سیستم ها 
قابل توجه است ادامه داد: با اجرای هر هکتار 
آبیاری تحت فشار ساالنه به طور میانگین5600 
مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود. 

رئیس اداره آب و خاك سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: به ازای اجرای هر کیلومتر 
خط انتقال آب با لوله نیز حدود 70 هزار مترمکعب 

صرفه جویی آب در سال محقق می شود. 

فاطمی افزود: هم 60 تا 65٪ آب مورد استفاده 
بدون  و  خارج  دسترس  از  بخش کشاورزی  در 
محیط  وارد  زرع  و  حوزه کشت  اثرگذاری  در 
 زیست می شود لذا میانگین بازده آب در بخش 
 کشاورزی سنتی 35 تا 40 ٪ است و این در حالی 
است که میانگین بازده در سامانه های نوین آبیاری 
70 تا 90 ٪ است بنابراین هدر رفت آب با استفاده 
از این سامانه به 10 تا حداکثر 30 ٪ کاهش می یابد. 

198هزار هکتار کشتزار خراسان رضوی 
به سامانه های نوین آبیاری مجهز شدند 

جهاد  سازمان  خاك  و  آب  اداره  رئیس 
سامانه های  گفت:  رضوی  خراسان  کشاورزی 
هزار   198 در  قطره ای  و  بارانی  آبیاری  نوین 
هکتار از زمین های کشاورزی دارای ظرفیت این 

استان اجرا شده است. 

از  آبیاری  نوین  سامانه های  این  افزود:  فاطمی 
سال 1361 تاکنون در خراسان رضوی به کار 
گرفته شده است و در صورت تخصیص به موقع 
اعتبارات تا پایان امسال 20 هزار هکتار مزرعه 
دیگر نیز در این استان زیر پوشش سامانه نوین 

آبیاری قرار می گیرد. 

اجرای  هکتار  یک  هر  ازای  به  داد:  ادامه  وی 
طور  به  قطره ای  یا  بارانی  آبیاری  نوین  سامانه 
متوسط پنج هزار و 600 مترمکعب در مصرف 

آب کشاورزی صرفه جویی می شود

به طوری که پس از استان فارس، خراسان رضوی 
رتبه دوم کشور را در این زمینه در اختیار دارد. 

مهدی فاطمی افزود: در مجموع 390 هزار هکتار 
زمین مستعد برای اجرای شیوه های نوین آبیاری 

در خراسان رضوی وجود دارد. 

وی اغلب سامانه های نوین آبیاری را مربوط به 
کشتهای گندم، سیب زمینی و باغهای پسته و 
انگور اعالم و بیان کرد: اجرای سامانه های نوین 
از  یکی  عنوان  به  رضوی  خراسان  در  آبیاری 
اولویت های مورد نظر در بخش کشاورزی دنبال 
می شود و اجرای موفق آن آثار و برکات فراوان 

برای استان داشته است. 

جهاد  سازمان  خاك  و  آب  اداره  رئیس 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: سال گذشته 
در 12 هزار و 205 هکتار از اراضی کشاورزی 
سیستمهای آبیاری نوین شامل آبیاری قطره ای و 

بارانی در استان اجرا شده است. 

فاطمی افزود: هم اکنون اجرای این سیستمها در 
حدود 11 هزار هکتار از اراضی استان در دست 
این  برای  امسال  اعتبارات  هنوز  اما  اجراست 

حوزه مشخص نشده است. 

برنامه ششم و ترویج سامانه نوین آبیاری 

رئیس اداره آب و خاك سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی با بیان این که در قالب برنامه ششم 
توسعه کشور اجرای سامانه های نوین آبیاری در 
استان  کشاورزی  زمین های  از  هکتار  هزار   29
الزامی شده است گفت: در این راستا طی سال 96 
معادل هشت هزار و 30 هکتار و طی سال گذشته 
12 هزار و 205 هکتار از زمین های کشاورزی 

استان زیر پوشش این سامانه رفته است. 

فاطمی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم در 
صورت تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز شاهد 
اجرای کامل این پوش سامانه نوین آبیاری باشیم. 

گزارش
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آبیاری و کشاورزی در استان خراسان

مهندسی  و  فنی  امور  و  خاك  و  آب  مدیر 
با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
اشاره به اینکه با اجرای طرح های نوین آبیاری 
ساالنه 60 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی 
 می شود، گفت: 855 هکتار از اراضی کشاورزی

سیستم های  به  امسال  آغاز  از  جنوبی  خراسان 
آبیاری نوین مجهز شدند.

اجرای  برای  کرد:  اظهار  غالمی  حسن  محمد 
هکتار   855 در  نوین  آبیاری   سیستم های 
میلیون  و 550  میلیارد   8 کشاورزی  اراضی  از 
و  کشاورزان  به  بالعوض  کمک  تومان 

بهره برداران پرداخت شده است.

وی بیان کرد: بیشترین طرح اجرا شده در سال 
جاری به شهرستان های نهبندان با 158 هکتار و 

سربیشه با 154 هکتار اختصاص دارد.

مدیر آب و خاك و امور فنی و مهندسی جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی اعتبارات مصوب سال 
1397 برای اجرای این طرح را 42 میلیارد و 600 
میلیون ریال اعالم کرد و ادامه داد: از این رقم 31 

میلیارد و 400 میلیون ریال تخصیص یافت.

پنج میلیون و  800 هزار تومان کمک بالعوض 
پرداخت می کند.

مهندسی  و  فنی  امور  و  خاك  و  آب  مدیر 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
آبیاری ساالنه  نوین  با اجرای طرح های  اینکه 
60 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی می شود، 
تاکنون طرح  اجرای  ابتدای  از  شد:   یادآور 

خراساِن  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   22600
جنوبی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شدند.

غالمی با بیان اینکه شبکه های آبیاری نوین در 
تیپ،  و  قطره ای  بارانی،  آبیاری  شامل  استان 
زیرسطحی و کم فشار است، تصریح کرد: هم 
هزار   10 در  نوین  آبیاری  سیستم های  اکنون 
در  استان  اراضی کشاورزی  از  هکتار  و 214 

دست اجرا است.

به  کشاورزی  جهاد  سازمان  افزود:  وی 
فشار تحت  آبیاری  اجرای  هکتار  هر   ازای 

فشار  کم  آبیاری  و  تومان  میلیون   سیزده 

صرفه جویی 

ساالنه60 میلیون 

مترمکعب آب با 

اجرای طرح های 

نوین آبیاری
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900 هزار هکتار پروژه آبیاری تحت فشار در سطح 
کشور در دولت تدبیر و امید اجرا شده است.

کشاورزی  جهاد  وزارت  خاك  و  آب  معاون 
گفت: 900 هزار هکتار پروژه آبیاری تحت فشار 
در سطح کشور در دوران فعالیت دولت تدبیر و 

امید اجرا شده است. 
طرح  هکتاری  هزار   227 پروژه  افزود:  اکبری 

این  اجرای  در  انسانی  نیروی   7000 و  سنگین 
این  اجرای  و  است  به کارگیری شده  پروژه ها 
طرح ها با پیشرفت فیزیکی باالی 90٪ در دست 

اجراست. 

اکبری ادامه داد: برای اجرای پروژه شبکه های 
هزار   5 کشور  غرب  شمال  و  غرب  زهکشی 

میلیارد تومان هزینه شده است.

احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در 10 استان 
کشور اعم از آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، ایالم، 
خراسان رضوی،  گلستان،  کرمانشاه،  کردستان، 
شمالی و جنوبی در دست اجراست که بیش از 
توسط  پروژه ها  این  امکانات  و  تجهیزات   ٪95

تولید کنندگان داخلی تامین شده است. 

اکبری ادامه داد: بیش از 20 هزار ماشین آالت 

رئیس اداره جهاد کشاورزی خلیل آباد گفت: 
هفت پروژه تجمیع آبیاری کم فشار در خلیل 

آباد به بهره برداری رسید.

جهاد  اداره  ریاست  سمت  با  مجید طاهرپور 
افزود:  خصوص  این  در  خلیل آباد  کشاورزی 
با  هکتار   229 از  بیش  سطح  در  پروژه ها  این 
اجرا  ریال  میلیون  و 156  میلیارد  سیزده  هزینه 

که در صورت تامین اعتبار قابل اجراست. 

شهرستان خلیل  آباد با هجده هزار هکتار اراضی 
باغی و زراعی حدود 238 هزار تن محصوالت 
انگور،  و  تولید می کند  باغی  و  دامی، زراعی 
زعفران، انار و پسته از مهمترین محصوالت این 

شهرستان است که جنبه صادراتی نیز دارد.

شد که هشتاد و پنج درصد این مبلغ از محل 
اعتبارات بالعوض دولتی تامین شده است. 

وی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح ها 
صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان 

آبیاری است.

هکتار   800 حدود  مطالعات  کار  گفت:  وی 
طرح تجمیع آبیاری کم فشار نیز به اتمام رسیده 

بهره برداری از 
7 پروژه تجمیع 
 آبیاری کم  فشار

در خلیل آباد

گزارش

اجرای 900 هزار 
هکتار پروژه 

آبیاری تحت فشار 
در سطح کشور 
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صفحاتی که در ادامه مطالعه می کنید گفت وگوهایی با کارشناسان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 

بازار،  محصوالت پی وی سی در شهر مشهد است. بی تردید یکی از بهترین  راه های شناخت یک 

بهره گیری از صاحب نظران و فعاالن حوزه مزبور در آن جغرافیا است. اگر چه بازار لوله و اتصاالت 

پی وی سی در سراسر کشور از شرایطی به نسبت یکسان برخوردار است؛ اما برخی ویژگی های هر 

استان نسبت به استان دیگر تمایزاتی را ایجاد می کند.

استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد به واسطه زیارتی-سیاحتی و همچنین مهاجرپذیر بودن 

آن، دارای شرایط و ویژگی های خاص خود است. همین موارد موجب شده تا ساخت و ساز در 

بخش مسکن نسبت به سایر مناطق رشد و رونق بیشتری داشته باشد. درست به همین دالیل بازار این 

استان مورد توجه تولیدکنندگان سراسر کشور قرار گرفته تا با عرضه محصوالت خود بتوانند سهمی 

از این بازار به دست آورند.

اما از دیگر سو این بخش همچون سایر کشور مصون از محصوالت بی کیفیت نبوده و تولیدکنندگانی 

که محصوالت با کیفیت عرضه می کنند از این آسیب رنج بسیار دیده و صدمه های فراوان به آن ها 

وارد شده است. محصوالتی که در اصطالح نام زیر پله ای را با خود یدك می کشند به دلیل قیمت 

پایین ناشی از کیفیت نامناسب، سهم خود را از این بازار به دست آورده اند. شاید ساده ترین پرسش 

در این میان نقش نهادهای نظارتی و همچنین مشاوران و مهندسان ناظر باشد، که این موضوع نیز با 

مصاحبه شوندگان مطرح و آنها پیشنهادهای خود را ارائه داده اند.

اشاره شد، موقعیت  به آن  و  بوده  برخوردار  از آن  استان خراسان رضوی  مزایایی که  بر  عالوه 

جغرافیایی و هم مرز بودن آن با کشورهای همسایه است. این موضوع پتانسیل خوبی برای صادرات 

انواع محصوالت بر حسب نیاز کشورهای هدف صادرات به وجود آورده است. البته این ویژگی 

برای لوله و اتصاالت پی وی سی بسیار مهم تر است به این دلیل چون این محصوالت به واسطه حجیم 

بودن آن امکان و صرفه اقتصادی صادراتی به کشورهای دور را ندارند، از این روی بهترین بازار 

آن همین کشورهای همسایه است.

همان گونه که اشاره شد استان خراسان رضوی دارای مزیت های خاص خود است اما ورود به این 

بازار به دلیل حضور رقبای زیاد و با پیشینه ای طوالنی مستلزم داشتن استراتژی از پیش تعیین شده و 

با اهداف بلند مدت است.

گفت وگوهای پیش روی دارای نکات مهمی است که ارکان مختلف این صنعت باید به آن توجه 

الزم را داشته باشند از جمله این که جایی و در یک نقطه باید از عرضه محصوالت بی کیفیت در بازار 

ممانعت به عمل آورد تا برندینگ این صنعت توسط عده ای سودجو نابود نشود.
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مصاحبه

بازاری که از نو باید شناخت
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از  میزان  یا زیرپله ای چه  و  بی کیفیت 
بازار مشهد را اشباع کرده است.

شاید حداقل 50 ٪ حجم بازار را این محصوالت 
مثل  مختلفی  شهرهای  از  است.  کرده  اشغال 
دیگر  نقاط  برخی  و  تهران  سمنان،  تبریز، 
برندهای متفرقه و مختلف روانه ی بازار مشهد 
می شود. در توضیح این مطلب باید عرض کنم، 
متاسفانه تولید محصول با برندهای مختلف در 
کارگاه های زیر پله به راحتی امکان پذیر است. 

تطمیع  با  می توانید  سادگی  به  شما  درواقع 
به  زیرپله ای،  غیراستاندارد  تولیدکننده  مالی 
نام درخواستی  یا  با هر مارك  تولید محصول 
بازارکنید.  روانه  را  محصول  و  اقدام  خود 
مصرف کننده هم که دارای اطالعات کافی در 
این زمینه نیست و تنها یک نام و برند مورد تایید 
را شنیده و به آن اطمینان دارد؛ از این روی به 

راحتی خرید خود را انجام می دهد.

بخشی از این مشکل هم به همکاران اینجانب 
باز می گردد که  بنکداران  یعنی فروشندگان و 
با ناآگاهی و یا متاسفانه در برخی فروشندگان 
نداشتن تعهد و مسئولیت در قبال فروش کاالی 

ارزان تر و بعضا در برخی موارد محصول بسیار 
بی کیفیتی روانه بازار کرده اند، افزایش یافته و 
را دچار  اصلی  برند  فروش محصول  و  خرید 
خدشه کرده است؛ در واقع در حق پلیمر اصلی  

با پسوند گلپایگان ظلم می شود. 

حتی فروشندگانی که پیشتر با این برند خاص 
استان  شهرهای  جمله  از  دیگر  شهرهای  در 
خراسان جنوبی همکاری داشتند تقریبا از سال 
گذشته، تمایل به خرید محصوالت ما نداشته 
قیمت  با  دیگر  برندهای  از  خرید  به  مایل  و 

ارزان تر هستند. 

تمامی  توجیه  امکان  ما  مجموعه  در  متاسفانه   
مشتریان در خصوص چرایی این اختالف قیمت 

به صورت انفرادی امکان پذیر نیست. 

دو  به  را  مشهد  بازار  می توان  پس   -

دسته تقسیم کرد، محصوالتی که پسوند 
برندهای دیگر را به یدك می کشند و یا 
از اسم سایر برندهای پرفروش استفاده 
به  که  کسانی  دوم  دسته  و  می کنند 
صورت زیر پله ای به تولید می پردازند. 
محصوالت  که  دهید  توضیح  لطفا 

- به لحاظ تیپ شناسی و رفتار خرید، 
مشتریان محصوالت پی وی سی به ویژه 

در مشهد به چند دسته تقسیم می شوند؟

ما در حقیقت می توانیم مشتریان خود را به چند 
هستند  انبوه سازان  اول  نوع  کنیم،  تقسیم  تیپ 
با قیمت و کیفیت متوسط  به دنبال جنس  که 
هستند. نوع دوم، مشتریان شخصی ساز که به 
در  و  هستند  خوب  کیفیت  با  برندهایی  دنبال 
سال های گذشته مسئله قیمت، عنصر پر اهمیتی 
برای آن ها نبود؛ اما به دلیل آن که در سال های 
اخیر اختالف قیمت بین محصوالت برندهای 
مختلف بسیار زیاد شده است حتی این مشتریان 
درصدد جایگزینی برندهای با کیفیت خوب اما 
با قیمت مناسب تر هستند که از نظر اقتصادی نیز 

توجیه پذیر باشد.

متاسفانه موضوع فوق در شرایط حاضر بیشترین 
با  و  طوالنی  سابقه  با  برندهای  به  را  ضربه 
کیفیت های عالی صنعت پی وی سی زده است. 
به طور مثال در سال های اخیر شرکت هایی که 
پسوند گلپایگان را به انتهای برند خود جهت 
جذب بیشتر مشتری اضافه کرده اند و محصول 

گفت وگو با «محمد اسالمی راد»

 از فعاالن عرضه محصوالت PVC در مشهد:

تیپ شناسی
مصرف کنندگان 
محصوالت پی وی سی در مشهد 

«شما به سادگی می توانید با تطمیع مالی تولیدکننده غیراستاندارد زیرپله ای، محصول مورد نظر خود را با هر مارك یا نام درخواستی تولید و آن را روانه 

بازارکنید.» این را محمد اسالمی راد از فعاالن عرضه محصوالت پی وی سی در مشهد به خبرنگار انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی گفت. 

این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

مصاحبه
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صرفه اقتصادی ندارد.

با  تولیدکنندگان  تعداد  اخیر  ساله  سه  دو  در 
کیفیت های نسبی خوب و حتی تولیدکنندگانی 
امر خود  این  یافته که  افزایش  مشابه  پسوند  با 
موجب شده تا فروش محصوالت ما در مشهد 

کمتر شود.

استان  بازار  آخر،  سوال  عنوان  به   -

شهر  ویژه  طور  به  و  رضوی  خراسان 
مشهد چه مزیتی نسبت به سایر استان ها 

دارد؟

موقعیت  کشش،  و  مصرف  بازار  لحاظ  به 
و  توریسم  جذب  همچنین  و  جغرافیایی 
گردشگری مذهبی، این شهر همیشه از پتانسیل 
بوده  برخوردار  ساز  و  ساخت  امر  در  باالیی 
جذب  اخیر  سال های  در  مخصوصا  است. 
کشورهای  از  مسکن  بخش  در  سرمایه گذار 
آسیای  کشورهای  و  افغانستان  مثل  همسایه 
میانه و حتی از کشورهای عرب زبان به شدت 
افزایش یافته است. آن ها با هدف ساخت محل 
اقامت موقت یا دائم برای خود و اقوام خویش 

به این شهر مذهبی آمده اند.

در مجموع با توجه به همه مطالب عنوان شده، 
و ساز  در ساخت  زیادی  افت  با  مشهد  امسال 
مواجه شده ولی نسبت به سایر شهرهای استان 
در  است.  برخوردار  باالتری  رقابتی  مزیت  از 
اشاره کنم در بخش فروش  باید  باز هم  پایان 
حاضر  حال  در  مشهد  شهر  در  محصوالت 
ارجحیت برای مشتریان انتخاب برندهایی است 
که هم کیفیت نسبی مطلوب داشته باشند و هم 

از قیمت مناسب تری برخوردار هستند.

به سال گذشته  نسبت  وضیعت ساخت و ساز 
بسیار افت داشته است و این موضوع خود را در 
چند هفته اخیر به شدت در فروش محصوالت 
نشان داده است. در سال گذشته نیز سازمان نظام 
مهندسی پیش بینی کرده بود که حدود 30 تا40 
درصد کاهش ورودی تقاضای دریافت پروانه 
جهت ساخت و ساز خواهند داشت؛ از طرفی 
افزایش  هم قیمت تمام شده زمین و همچنین 
شدن  کمتر  باعت  اجناس،  و  مصالح  قیمت 
گرایش انبوه سازان به ساخت و ساز شده است.

در  را  محصوالت  فروش  افت  موضوع،  این   
اگر  می کند؛  توجیه پذیر  رو  پیش  ماه های 
لحاظ  از  و  مشهد  شهر  موقعیت  لحاظ  به  چه 
به  آن  بودن  توریستی  و  مذهبی  گردشگری 
نسبت سایر نقاط ایران بازار ساخت و ساز در 

آن کشش بیشتری دارد.

-  بله این مسئله، موضوع مهمی در رونق 
مسکن وشهرسازی محسوب می شود و از 
پتانسیل های باالی شهر مشهد در جذب 
موضوع  می رود.  شمار  به  سرمایه گذار 
دیگر با توجه به موقعیت مکانی مشهد، 
آیا امکان صادرات به کشورهای همسایه 

برای شما فراهم نشده است؟

خصوص  در  شد  اشاره  که  قبلی  دالیل  به  بنا 
برندهای  بین  محصوالت  قیمت  اختالف 
کشور  بازار  در  ارزانتر  محصوالت  مختلف، 
است  گرفته  قرار  بیشتر  توجه  مورد  همسایه 
کاری  سیاست های  دلیل  به  دارد.  خریدار  و 
عهده دار  را  آن  نمایندگی  بنده  که  شرکتی 
هستم و تعهد این مجموعه به تولید با کیفیتی 
بسیار باالتر از حد استاندارد ملی و با استفاده از 
گرانقیمت،  وارداتی  کیفیت  با  استابالیزر های 
قیمت تمام شده کاال نیز باالتر از برندهای مشابه 
بوده و صادرات در این زمینه به این کشورها 

خود، به اصل یا تقلبی بودن آن توجهی نکرده و 

 تنها سود بیشتر و در مواقعی حتی به میزان40 تا 50 ٪
به  را  از محصول اصلی، کاالی خود  ارزان تر   

فروش رسانده و سود بیشتری نصیبشان می شود.

فروش  نمایندگان  ما  که  است  حالی  در  این 
با مشقت فراوان  بازار  این  برندهای اصلی، در 
مشتریان  توجیه  به  تالش  و  وقت  صرف  با  و 
محصوالت  باالی  کیفیت  درخصوص  خود 
می پردازیم؛  مشتریان  کامل  اعتماد  جلب  و 
نام  از  سواستفاده  با  تنها  تقلبی  اما محصوالت 
به  پایین  کیفیت  و  قیمت  با  و  اصلی  برندهای 

راحتی فروخته می شوند.

از طرف دیگر هم، بازرسان اداره استاندارد یا 
سازمان تعزیرات به دلیل کمبود نیرو یا هر علت 
دیگر، نظارت کافی بر فروشندگان و بنکدارانی 
به فروش این  که مخصوصا در حاشیه شهرها 

محصوالت می پردازند، ندارند. 

اجرا،  پروژه های مسکن در حال  برروی  حتی 
گاهاً  سازندگان  و  نمی گیرد  صورت  نظارتی 
بدون اطالعات کافی یا تنها به خاطر سوددهی 
بیشتر اقدام به خرید محصول بی کیفیت با برند 
تقلبی می کنند و هیچ نظارتی هم از طرف نهاد 

یا سازمان های مربوطه انجام نمی شود.

در  را  کشور  سراسر  بازار  موارد  این   -

این  به  توجه  با  اکنون  است.  برگرفته 
این  در  ناظر  مهندسان  نقش  موضوع 

زمینه را توضیح دهید.

متاسفانه با سهل انگاری سازمان مربوط بر روی 
ناظرین خود، گاهاً نظارت کافی در این زمینه 

صورت نمی گیرد.

- وضعیت ساخت و ساز مسکن در شهر 

پایان مصاحبه اولمشهد را چگونه ارزیابی می کنید.

مصاحبه با فعاالن مرتبط با محصوالت پی وی سی در خراسان رضوی
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بله موارد معدودی بوده است. بنده ایراد اصلی 
محترم  کارفرمایان  متوجه  را  زمینه  این  در 
کیفیت  بر  موثری  نظارت  اوال  زیرا  می دانم؛ 
محصول تولیدی نداشتند و ثانیاً قیمت حداقل 

را مالك ارزیابی و خرید قرار داده بودند! 

■  اکنون این پرسش مطرح می شودکه 
آیا این موارد نباید تحت نظارت کیفی 

مهندسین ناظر باشد؟

قاعدتا  باشد!  نظارت  تحت  باید  که  البته 

 تقریبا بیش از 95 درصد انشعابات پروژه های 
خراسان  دراستان  شده  اجرا  فاضالب  شبکه 

رضوی از جنس یوپی وی سی بوده است. 

آیا تا کنون شما به دلیل استفاده از   ■

در  یوپی وی سی  بی کیفیت  محصول 
این  شده اید؟  مشکل  دچار  زمینه  این 
بوده  کسی  چه  طرف  از  بیشتر  ایراد 
مصرف کننده  کارفرما،  طرف  از  است؛ 

و یا ناظر؟

فعالیت خود را  ابتدا حوزه  لطفًا در   ■
توضیح دهید و این که در حال حاضر 
وضعیت لوله و اتصاالت در بخش آب و 

فاضالب چگونه است؟

کیفیت  بر  نظارت  اینجانب  فعالیت  حوزه 
محصوالت مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، 
پتروشیمی، برق و آب و فاضالب می باشد که 
محترم  انجمن  آن  فعالیتی  رسالت  به  توجه  با 
صرفاً در رابطه با محصوالت مورد مصرف در 

صنایع آب و فاضالب در خدمت هستم. 

از  عمده ای  بخش  کیفیت  بر  نظارت  مسئولیت  که  االن  تا   89 سال  از  یعنی  کردم؛  آغاز  حوزه  این  در  را  خود  فعالیت  من  که  زمانی  از  تقریبا 

 محصوالت استاندارد پالستیکی، الستیکی، کامپوزیتی و فلزی در خراسان رضوی را عهده دار هستم، به مشکل یا مانعی در استفاده از لوله و اتصاالت

یوپی وی سی برخورد نکرده ام.

مصاحبه

 دکتر «رضا سراج»
کارشناس رسمی استاندارد (آب و فاضالب مشهد)  مطرح کرد:

استفاده از 

لوله  واتصاالت 

یوپی وی سی در 

95 درصد انشعابات 

پروژه های شرکت 

آب و فاضالب 

مشهد
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مسئولیت نظارت بر کیفیت بخش عمده ای از 
را  رضوی  خراسان  در  استاندارد  محصوالت 
مانعی  یا  عمده ای  مشکل  به  هستم،  عهده دار 
برخورد  یوپی وی سی  لوله های  از  استفاده  در 
نکرده ام؛ درعین حال که پلی پروپیلن نیز از نظر 

کیفی در همان سطح است. 

در  دردناك  و  تامل  قابل  نکته  یک  متاسفانه 
تولید کننده بنام  دارد  وجود  ما  کشور   بازار 

زیر پله ای و همچنین شبکه توزیع غیر رسمی! 
و همچنین شرکت هایی که برای وارد شدن به 
بازار و دریافت آرم استاندارد، تولید محصول 
با کیفیت را در دستور کار خود قرار می دهند 
ولی به محض دریافت نشان استاندارد که همه 
محصول  کیفیت  کِف  آن  مفهوم  می دانیم 
نکرده  رعایت  را  حداقل ها  همین  می باشد، 
معتبر  نشان  و  آرم  با  را  بی کیفیت  و محصول 

استاندارد وارد بازار مصرف می کنند!!.

اداره  بازرس  عنوان  به  شما  آیا   ■

این  حل  برای  پیشنهادی  استاندارد 
مشکل دارید؟

همان طور که اشاره شد این شرکت ها متعهد 
استاندارد  کیفی  الزامات  رعایت  به  ملزم  و 
محدودیت های  به  توجه  با  ولی  می باشند، 
عدم  و  استاندارد  کیفیت  بر  ناظر  نیرو ها ی 
استفاده از توانایی و پتانسیل کارشناسان رسمی 
و  استاندارد  ملی  سازمان  توسط  استاندارد 
همچنین قوانین متعدد و متناقض، در صورت 
 لغزش تولید کننده و توزیع کننده متاسفانه کیفیت

 قربانی می شود. 

و  متعدد  فرار  راه های  به  توجه  با  طرفی  از 
یا  سازمانی که عالمت  واقع  در  قانونمند  البته 
نشانی که خود به تولید کننده داده را به راحتی 
نمی تواند باز پس بگیرد؛ این خود نقص بزرگی 

رشد  می شود،  اجرا  فاینانس  صورت  به  حوزه 
قابل توجهی داشته و هیچ گاه متوقف نشده است.

■ آیا شما آمار قابل ارائه در پروژه های 

اجرا شده مشهد دارید؟

 تا آنجا که بنده در جریان هستم تا کنون بالغ 
بر 75 درصد از شبکه های فاضالب مشهد اجرا 

شده است.

کردید،  اشاره  شما  که  گونه  همان   ■

انشعابات  از  درصد   95 تا   90 حدود 
با  فاضالب در مشهد  و  پروژه های آب 
یوپی وی سی  محصوالت  از  استفاده 
از  مانده  باقی  اجرا می شود، 5 درصد 
چه نوع لوله پلیمری استفاده می شود؟

پنج درصد باقی مانده از لوله های پلی پروپیلن 
کلی  طور  به  اما  می شود؛  استفاده  پلی اتیلن  و 
پیمانکاران با توجه به نتایج پروژه های قبلی مبنی 
بر ارزانتر بودن قیمت محصوالت یوپی وی سی 
و بی مشکل بودن در نصب و اجرا، کمتر تمایل 
دیگر  پلیمری  محصوالت  خرید  در  تغییر  به 
قیمت  که  می کنم  تاکید  هم  باز  البته  دارند. 
تأثیر  بیشترین  یوپی وی سی  محصوالت  پایین 
در خرید این محصوالت برای انشعابات آب 

وفاضالب را دارد و نه کیفیت. 

محصوالت هم  کیفیت  نظر  از  آیا   ■ 

یوپی وی سی مزیت دارند؟

کیفیت  با  محصوالت  کردم  عرض  نیز  قبال 
یوپی وی سی و پلی پروپیلن هر دو قابل اعتماد 
از  هم  شده  تمام  قیمت  بحث  ولی  هستند. 

اهمیت باالیی برخوردار است!

تقریبا از زمانی که من فعالیت خود را در این 
حوزه آغاز کردم؛ یعنی از سال 89 تا االن که 

کاالی  تولید  از  قبل  محترم  کارفرمایان 
یا  و  شرکت ها  خدمات  از  شده  خریداری 
افرادی که متخصص و متعهد هستند و با عنوان 
بازرس فنی شناخته می شوند کیفیت محصول 

تولیدی را مورد سنجش و تایید قرار می دهند.

باید  کارفرما  که  می رسد  نظر  به  اما   ■

یک وندور لیست مورد تایید در اختیار 
بتواند  آن  به  استناد  با  تا  باشد  داشته 
خرید محصول مناسب را انجام دهد...

بسیار  می کنم  عرض  که  مطلبی  متاسفانه 
از  بعضی  که  شده  مشاهده  است؛  دردناك 
لیست  بنگاه هایی که در وندور  ویا  شرکت ها 
نشان  محصوالتشان  حتی  و  بودند  کارفرما 
محصول  وجود  این  با  داشته؛  هم  استاندارد 
بی کیفیت و فاقد حداقل های الزامات استاندارد 

را وارد بازار کرده اند!

این موضوع برای بنده چندین مرتبه اتفاق افتاده 
که برای نظارت بر کیفیت محصول خریداری 
شده برای پروژه ای خاص مراجعه کرده ام که 
شرکت مربوطه هم نشان استاندارد داشته و هم 
در وندور لیست کارفرما بوده ولی محصولش 
از کیفیت الزم برخوردار نبوده! و جالبتر اینکه 
پس از مردود شدن محصول نماینده تولید کننده 
اظهار داشتند که: همین محصولی را که شما رد 
کردید برای فروش به بازار عرضه می کنیم و 

هیچکس هم معترض نمی شود!

 این جمله یعنی اینکه : نظارتی بر بازار نیست و 
یا اگر هم هست خیلی ضعیف است!

پروژه های  اجرای  وضعیت  اکنون   ■

و فاضالب مشهد  یوپی وی سی در آب 
چگونه است؟

با توجه به این که شبکه های فاضالب در این 

مصاحبه با فعاالن مرتبط با محصوالت پی وی سی در خراسان رضوی



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 26114

شاخه  و  تومان،  هزار   48 قیمت  به   125 لوله 
125 دیگری با 68 هزار تومان در بازار عرضه 
اطالع  کم  خریدار  که  است  بدیهی  می شود. 
به انتخاب لوله ارزانتر سوق می یابد. در نتیجه 
محصوالت  فروش  در  کیفیت  با  تولید کننده 

خود در بازار دچار مشکل می شود.

نهادی  تنها  استاندارد  ملی  سازمان  قطعاً  پس 
نظارت  موضوع  این  روی  می تواند  که  است 
کشور  نهادهای  و  قوانین  تمام  باشد.  داشته 
باید به سمتی برود که اجرای استاندارد و این 
سازمان را تقویت کند چه از لحاظ ساختاری 
که از خدمات آن استفاده کنند و چه در زمینه 
تربیت نیروهای متخصص جهت کیفیت سنجی 
را در سال های  این مورد  قانون  البته  بازار.  در 
سال  در  حتی  و  بود.  کرده  پیش بینی  گذشته 
زیادی  تعداد  آن  از  بعد  سال  چند  و   1390
کارشناس خبره و با سابقه از طریق آزمون های 
کارشناس  عنوان  به  سراسری  و  تخصصی 
رسمی استاندارد برگزیده شدند تا از خدمات 
ملی  سازمان  عالیه  اهداف  راستای  در  آنان 
متاسفانه خود  بهره گرفته شود ولی  استاندارد 
سازمان در این موارد تعلل کرد و این مهم تا 

کنون به درستی اجرا نشد.

دهد. به هر حال محصوالت زیر پله ای 
در این صنعت زیاد است باید در یک 

نقطه با این موضوع مقابله شود. 

پله ای در صنعت  زیر  تولیدکننده  متاسفانه  بله 
بنده  نهادی که  تنها  یوپی وی سی هم داریم و 
در این زمینه به عنوان مسئول می شناسم همان 

سازمان ملی استاندارد است.

■ اما آیا اداره استاندارد قدرت اجرایی 
برای ممانعت از فعالیت واحد تولیدی 

غیر مجاز را دارد؟ 

ملی  نشان  دارای  تولیدی  واحد  چنانچه 
استاندارد باشد , بله. 

در این زمینه اطالعاتی مبنی بر مسئول بودن نهاد 
تنها سازمان مسئولی که  ندارم؛ چون  دیگری 
توانایی سنجش کیفیت را دارد همان سازمان 
استاندارد است؛ اگر قوانین جز این باشد قطعا 

نیاز به اصالح خواهد داشت. 

بدلیل  تولیدی  واحد  فعالیت  از  ممانعت  البته 
مسایل کیفیتی بعد از محرز شدن تخلف توسط 
سازمان ملی استاندارد و اعالم شکایت، بعهده 

قوه قضاییه می باشد. 

عنوان  محصوالت  قیمت  موضوع  که  اکنون 
شد موردی که می توان اشاره کرد تفاوت تا30 
یوپی وی سی  محصوالت  بین  قیمت  درصدی 
دچار  را  خریدار  مسئله  این  و  است  بازار  در 
می تواند  قیمت  تفاوت  این  می کند،  مشکل 
ناشی از میزان فیلر محصول باشد. محصوالت 
محصوالت  در  و  درصد   10 تا   8 کیفیت  با 
زیرزمینی گاهی مشاهده شده که تا 40 درصد 
است.  شده  استفاده  تولید  فرآیند  در  فیلر  از 
این عامل در قیمت گذاری محصول به شدت 
تاثیر می گذارد، به گونه ای که مثال یک شاخه 

که  می شود  محسوب  استاندارد  سازمان  برای 
باید برطرف شود.

اکنون به موضوع دیگری بپردازیم،   ■
مشهد  شهری  فاضالب  شبکه های  در 
بیشتر از چه سایز هایی استفاده می شود؟

در  محصول  پرمصرف ترین   125 سایز 
شبکه های فاضالب شهری است؛ البته بسته به 
محصول  سایز  شهر  هر  ساختمان های  تراکم 
می تواند متفاوت باشد؛ به طور مثال در شهری 
مانند مشهد که ساختمان ها ی آن معموال از دو 
طبقه بیشتر است سایز 125 بیشترین مصرف را 
دارد، سایز 110 هم در شهرهای کم جمعیت 
بیشتر  یا دو طبقه  که ساختمان ها معموالً یک 
نیستند استفاده می شود. البته مواردی مثل برج ها 
 160 سایز  از  که  داریم  هم  غیره  و  هتل ها  و 

استفاده شده است.

کیفیت  حاضر  حال  در  شما  نظر  به   ■
بازار چگونه  محصوالت پی وی سی در 
موجود  محصوالت  درصد  چند  است، 
در بازار از کیفیت الزم برخوارد بوده 

و چند درصد بی کیفیت است؟

محصوالت  خصوص  در  دقیقی  آمار  من 
که  آن  دلیل  به  اما  ندارم؛  بازار  در  بی کیفیت 
اجباری  استانداردهای  دارای  محصوالت  این 
خصوص  در  ساله  چند  تجربه  طبق  هستند، 
بکارگیری محصوالت یوپی وی سی، مخصوصاً 
از  محصوالت  این  اغلب  اخیر،  چندساله  در 

کیفیت الزم برخوردار بوده اند. 

مسئول  نهاد،  کدام  شما  نظر  به   ■

رسیدگی به کیفیت محصوالت در بازار 
این  مداوم  طور  به  که  نهادی  است؛ 
انجام  محصوالت  روی  بر  را  پایان مصاحبه دومنظارت 

مصاحبه
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کرده باشد، می توانیم مراجعه و خرید خود را 
انجام دهیم.

می توان  شما  اظهارات  به  توجه  با   ■

برای  لیستی  فاضالب  و  آب  که  گفت 
خرید محصوالت خود ندارد؟

خیر؛ همان طور که عرض کردم هر شرکتی که 
استاندارد ملی تولید کاالی مورد نظر را داشته 
باشد و از آنجایی که بحث حمایت از کاالی 
جهت  شرایط  واجد  است  مطرح  هم  ایرانی 

خرید محسوب می شود.

 البته واحد نظارت مجموعه ما بعد از مشخص 
دارای  تولیدی  واحد  که  مطلب  این  شدن 
استاندارد آن کاالی خاص است، با اعزام بازرس 
به محل کارخانه از بخش های مختلف بازدید به 
عمل آورده و نمونه محصول را جمع آوری و 
به آزمایشگاههای مورد  ارزیابی مجدد  جهت 
تایید خود می فرستیم. اگر نقص یا مشکلی در 
در  گردد  صادر  آن  تاییدیه  و  نباشد  تست ها 

■ انتخاب این محصوالت بر اساس چه 
معیاری است؟

و   9118 استاندارد  پی وی سی  لوله های  در 
تایید  مورد   9119 استاندارد  اتصاالت  در 
شهری  فاضالب  شبکه های  در  استفاده  برای 
و   16509-1 انشعاب گیرها  استاندارد  است. 
دریچه هایی که به عنوان دریچه بازدید استفاده 

می شود، استاندارد 14976 است.

استاندارد  از  غیر  به  کاالها  این  در   ■

به  ملزم  تولیدکنندگان  که  اجباری 
لیست  وندور  آیا  هستند،  آن  رعایت 
خرید  مرجع  عنوان  به  شده ای  تایید 
کاالهای باکیفیت در دسترس شما قرار 
دارد که مثال مشخص کند پیمانکاران، از 

کدام شرکت ها مجاز به خرید هستند؟

ما برای خرید به هر تولیدکننده ای که کاالی 
و  ملی  استانداردهای  معیار  اساس  بر  را  خود 
اجباری تعیین شده توسط اداره استاندارد تولید 

■ شما از محصوالت پی وی سی در چه 

بخش هایی استفاده می کنید؟

کاربرد لوله های پی وی سی در انشعابات فاضالبی 
است، در واقع در شبکه های فاضالب شهری که 
متصل کننده شبکه اصلی به مشترکین است از 
این محصوالت استفاده می شود. به عبارت دیگر 
به عنوان انشعاب گیر و با استفاده از لوله سایز 125 
به عنوان متصل کننده شبکه اصلی به شبکه های 
فرعی و سیفون مشترکین کاربرد دارد که در 

ابتدای شبکه فاضالب شهری قرار دارد.

به  را  نیاز خود  مورد  محصوالت  آیا   ■

طورکامل از یوپی وی سی تامین میکنید 
یا  پلی اتیلن  مثل  پلیمرها  سایر  از  یا 

پلی پروپیلن هم استفاده می شود؟

انشعاب گیری ها  شهری  فاضالب  سیستم  در 
در  می شود،  استفاده  پلی پروپیلن  از  معموالً 
انشعاب ها، این  به  اتصاالت  و  لوله   قسمت 

از یوپی وی سی استفاده می شود.

 گفت وگو با مهندس «صنعتی»
کارشناس کنترل کیفیت شرکت آب و فاضالب مشهد:

 مالك اصلی
برای انتخاب 

محصوالت 
 پی وی سی،

«استاندارد» است
براساس دستورالعمل اعالم شده از طرف سازمان، ما ملزم به خرید از شرکت هایی هستیم که حداقل استاندارد اجباری محصول را دارا باشند؛ و وقتی 

تولیدکننده استاندارد را دریافت کرده باشد یعنی یک سری مقدمات الزم را آماده کرده که اداره استاندارد استان مربوطه آن ها را بررسی کرده است.

مصاحبه با فعاالن مرتبط با محصوالت پی وی سی در خراسان رضوی
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کنترل کیفیت مشهد هستم، موضوع کیفیت، 
دغدغه اصلی و اساسی بنده و همه همکارانم در 

خرید محصوالت است.

 همه در تالش هستیم تا کاالیی را انتخاب و در 
پروژه ها از آن استفاده کنیم که دارای حداکثر 
انشعابات  بخش  در  چون  باشد؛  الزم  کیفیت 
بیافتد،  اتفاق  قصوری  اگر  شهری  فاضالب 
عمدی یا سهوی، رسیدگی به آن ها به مراتب 
بدتر و سخت تر است «مثل شکایت مردم»؛ در 
صورت خسارت مادی و جانی موضوع بغرنج تر 

نیز می شود.

 در نتیجه با علم به این موضوع، همه همکارانم 
در آب و فاضالب مشهد طبق استاندارد عمل 
مبنای  را  استاندارد  اینکه  بر  عالوه  و  کرده 
اصلی کار در جهت کیفیت سنجی کاال درنظر 
داخلی  فنی  مشخصات  دارای  می گیریم، 
خود نیز هستیم که می توان گفت استانداردها 
زیرمجموعه ای از مشخصات فنی ما می شوند؛ 
استاندارد  باید  کاالیی  که  این  بر  عالوه  یعنی 
اجباری را دارا باشد، یک سری بندهایی را برای 

کیفیت سنجی کاال هم اضافه کردیم.

داده  نشان  ما  به  متمادی تجربه  در طی سالیان 
ناحیه  یک  از  محصول  دارد  امکان  که  است 
بازرسان  از  این  بر  عالوه  شود،  نقص  دچار 
متعهد و دارای اطالعات کامل، جهت بازدید از 

کارخانه ها دعوت به عمل می آید.

این  روی  مشهد  شهر  در  ما  سازمان  در  اما 
موضوع حساسیت بسیاری وجود دارد و جهت 
اضافه کردن تولیدکننده ای به لیست مشاورین 
جهت خرید محصوالت از آن ها، حتما موارد 

را در نظر می گیریم.

خراسان  استان  پروژه های  وضعیت   ■

رضوی به چه صورت است؟

بنده  استانی  پروژه های  وضعیت  خصوص  در 
در جریان نیستم، بنده در آب و فاضالب شهر 
مشهد فعالیت دارم و در خصوص شهر مشهد، 
در حال حاضر پروژه هایی در حال انجام بوده 
و پیمانکاران هم مشغول فعالیت هستند و بحث 
انجام  را  فاضالب  انشعابات  و  شبکه  لوازم 
خرید  مشغول  آن ها  حاضر  حال  در  می دهند. 
کاالهای مورد نیاز خود هستند و کاالی آن ها 

در حال بازرسی است.

در  آیا  هزینه ها،  تامین  خصوص  در   ■

موعد مقرر این کار انجام می شود؟

مربوط  پروژه ها  که  آن  دلیل  یه  است  ممکن 
به شرکت های دولتی است، زمان پرداخت به 
صورت دقیق مشخص نباشد و یا با تاخیر انجام 

شود، اما انجام می شود.

این  دارید  اطالع  که  طور  همان   ■

ویژه نامه استان خراسان رضوی توسط 
اتصاالت  لوله و  انجمن تولیدکنندگان 
پی وی سی به مناسبت برگزاری نمایشگاه 
منتشر  مشهد  شهر  در  ساختمان  صنعت 
را  دیگری  توضیح  چنانچه  می شود؛ 

ضروری می دانید، بیان کنید.

با تشکر از شما، بحث دیگری که تکمیل کننده 
این گفت وگو خواهد بود در ارتباط با کیفیت 
محصوالت است. به دلیل این که بنده کارشناس 

لیست خرید ما قرار می گیرد.

وجود  و  وضعیت  از  مهندس  آقای   ■

عبارتی  به  یا  پله ای  زیر  محصوالت 
بی کیفیت در مشهد اطالعی دارید؟

طرف  از  شده  اعالم  دستورالعمل  براساس 
سازمان، ما ملزم به خرید از شرکت هایی هستیم 
را دارا  اجباری محصول  استاندارد  که حداقل 
باشند، و وقتی تولیدکننده استاندارد را دریافت 
کرده باشد؛ یعنی یک سری مقدمات الزم را 
مربوطه  استان  استاندارد  اداره  که  کرده  آماده 
آن ها را بررسی کرده است؛ مانند تجهیز نیروی 
و  افزاری  تجهیزات سخت  متخصص،  انسانی 

نرم افزاری و آزمایشگاه های مجهز. 

با فراهم آوردن این امکانات، آن واحد تولیدی 
موفق به اخذ عالمت استاندارد می شود. با توجه 
به اطالع از همه این مراحل و سخت گیری های 
به  استاندارد  گواهی  اعطا  در  استاندارد  اداره 
خرید  برای  ما  کار  دیگر  خاص،  محصول 
زیر  تولیدکنندگان  با  و  بوده  راحت  محصول 

پله ای مواجه نمی شویم.

■ آیا وحدت رویه بین سایر استان های 

وجود  محصول  انتخاب  برای  کشور 
دارد، یا تنها در مجموعه شما با این روش 

کار تامین محصول انجام می شود؟

خیر، این رویه در داخل سازمان ما وجود دارد، 
بر  مبنی  کشوری  آبفای  از  نامه ای  اخیرا  اما 
استفاده از کاالی استاندارد با یک سری الزامات 
آبفاهای  و  پیمانکاران  که  کردیم،  دریافت 
ولی  می کند،  آن  رعایت  به  ملزم  را  کشوری 
این که این نامه در بین آبفاهای سایر استان ها 
و مشاورین، به کارگرفته شود یا خیر، مطمئن 

پایان مصاحبه سومنیستم.

مصاحبه



29 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 114

محصوالت  تولید  به  منجر  که  فرموالسیون 
جدید شد توانستیم تا حد زیادی این دیدگاه را 
تغییر دهیم. با تولید و ارائه ی اتصاالت کوپله و 
اورینگی و در نتیجه با تغییر در شیوه ی نصب و 
اجرای این محصوالت، مشکل عدم استفاده از 

PVC  در ساختمان های بلندمرتبه برطرف شد.

در واقع ما توانستیم با ارائه  و بکار گیری تولیدات 
را مصرف کنندگان  دیدگاه  بازار،  در   جدید 

تغییر دهیم.

مطرح  شما  که  موضوعی  بر  عالوه   ■

تصور  از  دیگر  بخش  یک  کردید، 
رایج و به عبارتی بدبینی درباره لوله و 
اتصاالت PVC به وجود برندهای تقلبی 
و محصوالت غیر استانداری که در بازار 
از  برخی  می گردد.  باز  است،  موجود 
پله ای  زیر  صورت  به  محصوالت  این 
تولید و در بازار عرضه می شود، اکنون 

اعم از مجریان، مهندسین و سازندگان، در مورد 
محصوالت PVC ضعیف بوده و از محصوالتی 
با کیفیت نامرغوب که در اجرای آن با نشتی و 

آبدهی مواجه بوده، استفاده می شد.

در یک دهه اخیر با عرضه محصوالت جدید در 
صنعت PVC و همچنین ارتقاء کیفی تولیدات 
و تالش برای رشد اطالعات و افزایش آگاهی 
محصوالت  این  درمورد  مصرف کنندکان 
را  بازار  در  موجود  غلط  اطالعات  توانستیم، 
اصالح کرده و دیدگاه استفاده از سایر پلیمرهای 
رقیب مثل پلی پروپیلن را تغییر داده و به سمت 

پی وی سی سوق دهیم.

هم  توضیح،  این  به  توجه  با  پس   ■

نسبت  مصرف کننده  دیدگاه  اکنون 
PVC در  اتصاالت  و  لوله  به کارآمدی 

بخش ساختمان تغییر یافته است؟

تغییر  و  تولید  فرآیند  اصالح  به  توجه  با  بله، 

■ به عنوان یک فرد فعال حوزه صنعت 
مصرف  بازار  لطفا  مشهد،  در  ساختمان 
محصوالت پی وی سی در استان خراسان 

رضوی را توضیح دهید.

فروش  و  توزیع  بخش  در   1390 سال  از  بنده 
محصوالت لوله و اتصاالت فاضالبی و آبرسانی 
کردم.  فعالیت  به  شروع  ساختمان،  حوزه  در 
پس از رایزنی های مختلف و کسب اطالعات 
و  محصول  این  تولید  فرآیند  چگونگی  از 
کیفیت سنجی شرکت های مختلف تولیدکننده 
و دریافت بازخورد استفاده مصرف کنندگان از 
انواع برندهای مختلف در همان حوزه، با یک 
شرکت تولیدکننده معتبر آشنا شدم و به عنوان 
در   1390 سال  از  شرکت  آن  فروش  نماینده 
فعالیت  مشهد  شهر  در  رضوی  خراسان  استان 

خود را آغاز کردم.

بنده از همان ابتدای فعالیت مشاهده کردم که 
مصرف کنندگان،  از  بسیاری  دیدگاه  متاسفانه 

 گفت وگو با «مصطفی خورشیدی»
 نماینده فروش محصوالت پی وی سی در مشهد:

 تاثیر مثبت
 انتشار فهرست
تایید شدگان 

محصوالت ساختمانی 
در افزایش آگاهی

ساختمانی،  محصوالت  انطباق  ارزیابی  تاییدشدگان  لیست  انتشار  بر  عالوه  دارم  تقاضا  پی وی سی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  از  «بنده 

تولیدکنندگانی که محصوالت آن ها مورد تایید قرار نگرفته است را معرفی و علت رد شدن محصول آن ها در آزمون های انجام شده را به بنکداران 

هر استان اعالم کند.» این را مصطفی خورشیدی یکی از فعاالن عرضه محصوالت پی وی سی در مشهد به خبرنگار انجمن گفت.

مصاحبه با فعاالن مرتبط با محصوالت پی وی سی در خراسان رضوی
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نمونه محصول آن ها در آزمون های انجام شده 
توسط انجمن مورد تایید قرار نگرفته است را 
در  را  آن ها  رد شدن محصول  علت  و  معرفی 
هر  اصلی  بنکداران  به  شده  انجام  آزمون های 
استان اعالم کند؛ تا هم فروشندگان بتوانند در 
توجیه مشتریان با ارائه دلیل و سند، علت عدم 
خرید این محصوالت را به آن ها گوشزد کنند 
و هم اینکه علت حذف تولیدکنندگان دیگری 
که در این حوزه فعالیت دارند ولی در این لیست 

اسامی آن ها آورده نشده را توضیح دهند. 

در این صورت مصرف کنندگان با اطمینان بیشتر 
به این لیست اکتفا کرده و خود فروشنده تبدیل 
به عامل ترغیب کننده مشتریان در بازار جهت 

استناد به این لیست می شود.

مورد دیگری که درخواست دارم انجمن در آن 
ورود پیدا کند حوزه افزایش آگاهی مهندسین 
لوله های  حذف  خصوص  در  ساختمانی  ناظر 
بیان  پلی اتیلن در بخش فاضالب ساختمان ها و 
موضوع  این  کنار  در  البته  است.  آن ها  معایب 
و  لوله  از  استفاده  مزیت های  تا  دارد  ضرورت 
اتصاالت PVC مانند خودخاموش شوندگی و عمر 
باالی این محصوالت که منجر به افزایش ضریب 

امنیت در ساختمان ها می شود، نیز ترویج شود.

البته یک مورد  با شما است  بله حق   ■
را درباره بخشی از اظهارت شما عنوان 
و  آزمون ها  جواب  تمامی  که  کنم 
نمونه  محصول  از  شاهد  نمونه  حتی 
ماه  تا حدود سه  بازار  از  برداری شده 
در دفتر انجمن موجود است و به تمامی 
شرکت هایی که اسامی آن ها در لیست 
آورده نشده اعالم می شود تا در صورت 
داشتن هرگونه اعتراض به جواب این 
آزمایشگاه  در  شاهد  نمونه  آزمون ها، 
تجاری  عالمت  بدون  دیگری  معتمد 

از  چه اندازه  تا  بازار  شما،  اظهارات 
محصوالت  انطباق  ارزیابی  جدول 
تولیدکنندگان  انجمن  که  ساختمانی 
لوله و اتصاالت PVC آن را منتشر کرده 
و هر 6 ماه به روز رسانی می شود، اطالع 
شما  اختیار  در  فهرست  این  آیا  دارد؟ 

قرار گرفته است؟

بله این لیست از طرف شرکت ها به نمایندگی ها 
موافق  بنده  می شود.  اعالم  دوره  هر  و  ارسال 
ادامه این روند توسط انجمن PVC هستم. در 
در  سزایی  به  نقش  انجمن  اخیر  سال  سه  دو، 
ارتقاء آگاهی مصرف کنندگان و حتی افزایش 
کیفیت محصوالت PVC توسط تولیدکنندگان 

داشته است.

■ پس به نظر شما انتشار این لیست برای 
تولید کننده و مصرف کننده نتیجه مثبت 
داشته است یا به عبارت دیگر در بهبود 
تاثیر   PVC محصوالت  تولید  کیفیت 

گذار بوده...

به نظر بنده توزیع و انتشار این لیست برای بنده که 
نیاز به توجیه مصرف کننده در خصوص چرایی 
رعایت ضخامت و درصد فیلر پایین در لوله و 
اتصاالت PVC و تاثیر آن در کیفیت محصول 
برندهای  توسط  شده  ارائه  قیمت  اختالف  و 
مختلف دارد، بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است. 

بازار  تفکر  اصالح  خصوص  در  اما   ■

هم  آگاهی  و  شناخت  افزایش  و 
در  مصرف کننده  هم  و  تولیدکننده 
مورد خرید یا تولید محصول با کیفیت، 
نیازمند گذشت زمان و ادامه این روند 

توسط انجمن است.

 بنده در اینجا از انجمن تقاضا دارم در هنگام 
انتشار لیست تاییدشدگان، تولیدکنندگانی که 

مشهد  بازار  در  چه اندازه  تا  موارد  این 
مشاهده می شود؟ آیا این محصوالت در 
استان  از خارج  یا  و  تولید  مشهد  خود 

وارد می شود ؟

این استان  برندهای تقلبی در  با  بله متاسفانه ما 
بسیار درگیر هستیم؛ به ویژه برندهای تقلبی که 
ناآگاهی  از  گلپایگان،  پسوند  کردن  اضافه  با 
باز  و  می کنند  استفاده  سوء  مصرف کنندگان 
بنکداران  و  فروشندگان  میان  این  در  متاسفانه 
در این صنف، خود نیز به دلیل عدم اطالعات 
پروسه تولید و محصول با کیفیت، و یا تنها برای 
محصوالت  فروش  به  تنها  بیشتر،  سودجویی 
اقدام کرده و این برندها را به عنوان برند اصلی 

گلپایگان به فروش می رسانند.

ناآگاهی  از  استفاده  با  و  موارد  بیشتر  در  آن ها 
مصرف کنندگان و عدم شناخت آنها، با فروش 
یک برند خاص به سود مورد نظر خود دست 
پیدا می کنند. اگرچه تمایل مشتری هم به خرید 
لوله ارزان قیمت نیز منجر به ترویج این قضیه 

شده است.

شما  پرسش  از  دیگری  بخش  به  پاسخ  در  اما 
باید عنوان کنم این محصوالت اکثرا از خارج 
البته دیده شده که برخی  استان وارد می شود، 
بنکداران سفارش تولید لوله های بدون مارك 
با  و  می دهند  پله ای  زیر  تولیدکنندگان  به 
به فروش  برند دلخواه خود،  نام  مارك کردن 
در  نماند  ناگفته  می کنند.  اقدام  بازار  در  آن ها 
با  که  هستند  بسیاری  تولید کنندگان  میان  این 
به تولید محصوالت  داشتن عالمت استاندارد، 
بی کیفیت و ارائه آن در بازار می پردازند. به طور 
مثال بارعایت نکردن ضخامت در محصول و یا 
درصد فیلر باال، موجب بدنام کردن نام و برند 

PVC می شوند.

همین  پیرو  خورشیدی  آقای  جناب   ■

مصاحبه
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به  یا  لیست فروش محصوالت کند  قیمت در 
تولیدگنندکان  این  تفکیک  با  دیگر  عبارت 
و   C ،B ،A گروه  سه  در  آن ها  وگریدبندی 
محصوالت  قیمت  حداکثری  و  حداقل  تعیین 
برحسب این گریدها و اعالم آن به بنکداران و 
فروشندگان، این اختالف قیمت را توجیه پذیر 
کند، تا به طور مثال دو تولید کننده که اسامی هر 
دوی آن ها در لیست مورد تایید انجمن قرار دارد 

تا 35 درصد اختالف قیمت نداشته باشند.

بازار  تولید کنندگان کسب جایگاه مناسب در 
این شهر بسیار اهمیت دارد. مورد دیگری که 
باید عنوان شود این که متاسفانه در چند ماه اخیر 
با توجه به افزایش قیمت محصوالت PVC، اکثرا 
سازندگانی که حتی از محصوالت با کیفیت باال 
دلیل  به  می کردند،  استفاده  ساز  و  ساخت  در 
عدم توجیه اقتصادی به سمت خرید محصوالتی 

مشابه با قیمت ارزان تر رفته اند.

دارد،  بیان  به  نیاز  دیگری  مورد  اگر   ■

لطفا عنوان کنید.

دخالت  با  انجمن  شرایط،  این  در  بنده  نظر  به 
توسط  شده  اعالم  قیمت های  لیست  در 
تولید کنندگان، باید سعی در رفع این اختالف 

شرکت مورد نظر ارسال و تست مجدد 
بر روی محصول آن ها صورت گیرد...

■ به عنوان سوال آخر، وضعیت ساخت 
و ساز و بازار مسکن در استان خراسان 
شرایط  به  توجه  با  است؟  چگونه 
گردشگری  قطب  و  بودن  مهاجر پذیر 
مذهبی و جذب توریسم در شهرستان 
ایجاد  موجب  موارد  این  آیا  مشهد، 
این  بازار  تفاوتی در  ایجاد  یا  و  مزیت 

شهر با مناطق دیگر کشور شده است؟

به موقعیت شهر مشهد همان طور  با توجه  بله 
که شما اشاره کردید، بخش ساخت و ساز و 
پایان مصاحبه چهارممسکن بسیار جدی تر اجرا می شود و برای اکثر 

 گفت وگو با «جواد نامی»
 عضو هیئت مدیره شرکت پلیمر توس:

برخی در بازار محصوالت 
پی وی سی مشهد 

سوداگری ایجاد می کنند
«ما دو نهاد داریم یکی استاندارد و دومی نظام مهندسی که پایان کار را می دهد؛ اگر این نهادها به معنای درست انجام وظیفه کنند، محصول بی کیفیت 

نمی تواند به بازار وارد شود.» این را جواد نامی عضو هیئت مدیره شرکت پلیمر توس بیان کرد. ادامه گفت وگو با این تولیدکننده را بخوانید. 

که وارد بازار می شود؛ کیفیت چندانی ندارند.

بازار  ناظر و فروشندگان  با مهندسان   ■
شد،  انجام  گو  و  گفت  که  هم  مشهد 
آن ها نیز به وجود محصوالت بی کیفیت 
بازار اشاره داشتند؛ اما بحث بر سر  در 
این است که در نهایت باید چه نهادی بر 

مثال برخی با تهیه یک لیست، مقداری قیمت ها 
قیمت های  مبنای  همین  بر  و  داده  افزایش  را 
ارائه   ٪  40 تا   30 تخفیف های  یافته،  افزایش 
می دهند. بنده نمی دانم چه گروهی در این روند 
دخالت دارند. شما اطالع دارید که برندی مانند 
گلپایگان با اسامی و پسوندهای زیادی در مشهد 
فعالیت و حضور دارند.  برخی از لوله هایی هم 

بازار مشهد برای محصوالت  وضعیت   ■

PVC را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار در کل مناسب است؛ اما برخی تولیدکنندگان 
در بازار سوداگری ایجاد می کنند.

و  است  معنی  چه  به  سوداگری  این   ■

چگونه ایجاد می شود؟

مصاحبه با فعاالن مرتبط با محصوالت پی وی سی در خراسان رضوی
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نیاز به ذکر  در پایان هر موردی که   ■

دارد را بیان کنید.

بنده در یک مقطعی نامه ای به استانداری مشهد 
از  غیر  به  کاال  بورس  که  این  بر  مبنی  نوشتم 
تولیدکنندگان  برای  دیگری  کارکرد  مشکل، 
انجام  فوالدی  کار  که  مقطعی  در  ما  ندارد. 
مربوطه  دولتی  سازمان  مسئول  می دادیم، 
باید  ابتدا  که  بود  داده  دستور  فوالدی ها  به 
تامین  ظرفیت،  براساس  را  خود  مجموعه های 
کرده و سپس مازاد آن را در بورس عرضه کنید.

شما اطالع دارید که بورس تا چه اندازه فراز و 
نشیب داشته است، گاهی اوقات عرضه توسط 
پتروشیمی ها کاهش می یابد و برخی مواقع نیز 

افزایش پیدا می کند که خریدار ندارد.

این  با  کردیم  دریافت  را  نامه  آن  پاسخ  ما 
تن   100 مثال  اگر  می توانید  شما  که  مضمون 
با  مستقیم  صورت  به  دارید  مصرف  ماه  در 
به  می کنم  تصور  ببندید.  قرارداد  پتروشیمی ها 
هم  نامه ای  چنین  که  بود  اقدامات  همین  پیرو 
مصرف  فهرست  که  شد  ارسال  انجمن  برای 

ساالنه اعضای خود را ارائه دهند.

اکنون همه تولیدکنندگان به ویژه آن هایی که 
از  دارند  اذعان  می کنند  مناقصات شرکت  در 
پول  که  زمانی  تا  می شوند  برنده  که  هنگامی 
دریافت می کنند، نوسان قیمت مواد چه میزان 
آن ها را متضرر می کند. متاسفانه در مناقصات 
هیچ  در  تعدیلی  هیچ  که  دارد  وجود  بندی 
شرایطی تعلق نمی گیرد. بنده از استانداری هم 
درخواست کردم که نسبت به این موارد تجدید 

نظر کنند. 

نهادهایی هستند  اما در عین حال  وجود دارد؛ 
که در حال اجرای طرح های 2 هزار و 3 هزار 
واحدی هستند که آن ها معموال از محصوالت 
به دلیل دارا بودن کیفیت استفاده می کنند؛  ما 
انبوه سازان،  از  غیر  به  مشهد  بازار  کل  در  اما 
رونق چندانی ندارد به این دلیل محصوالت با 
کیفیت دارای قیمت بیشتری است و تعدادی از 
مصرف کنندگان هم به دنبال کاالهای دیگری 

هستند.

■ پس شما چشم انداز صنعت ساختمان را 
در مشهد خوب می دانید؟

بله؛ ما در حال حاضر به طورر میانگین در روز 
یک تا دو مذاکره داریم.

■  وضعیت لوله و اتصاالت PVC در بخش 
کشاورزی در مشهد به چه صورت است؟

لوله و اتصاالت  اینجا چون تولیدکنندگان  در 
پلی اتیلن زیادی حضور دارند آن ها بیشتر وارد 

این حوزه شده اند. 

از مزایای دیگر استان خراسان  یکی   ■

همجواری آن با کشورهای دیگر است، 
برای  مزیت  این  از  میزان  چه  به  شما 
صادرات بهره برده اید و این پتانسیل در 

حال حاضر چگونه است؟

لوله های ماهشهر ما که برای آبرسانی است در 
بخش صادارت موفق بوده است؛ اما در بخش 
ظاهرا  نداشته ایم. چون  چندان صادرات   PVC

برخی از شرکت های اصفهانی، خط تولید در 
در  کرده اند.  راه اندازی  همجوار  کشورهای 
هم  ارمنستان  و  تاجیکستان  مانند  کشورهایی 
چندان تجربه نداشته ایم. البته محصوالت ما به 
صورت غیر مستقیم به کشورهای همجوار صادر 
شرایط  سری  یک  با  حتی  همچنین  می شود. 

می توان به روسیه هم صادرات انجام داد.

این روند نظارت کند. می دانیم که اداره 
استاندارد تنها یک بار و بر اساس پارت 
به تولیدکننده  اول، نشان استاندارد را 
طور  به  باید  نهاد  کدام  اما  می دهد؛ 
مداوم کیفیت محصوالت را رصد کند؟

در  بنده  است؛  شده  مطرح  بارها  موضوع  این 
مشهد  نمایندگان  با  گفت وگوهایی  زمینه  این 
با این  انجام داده ام  در مجلس شورای اسالمی 
مضمون که اگر در این کشور هیچ کاری انجام 
ندهید، تنها اداره استاندارد را کمک و تقویت 
کنید، کفایت می کند. استاندارد هم باید مانند 

انجمن از سطح بازار نمونه برداری کند. 

ما دو نهاد داریم یکی استاندارد و دومی نظام 
مهندسی که پایان کار را می دهد؛ اگر این نهادها 
محصول  کنند،  وظیفه  انجام  درست  معنای  به 

بی کیفیت نمی تواند به بازار وارد شود. 

به طور مثال در مناقصات آب و فاضالب گاهی 
به  کم توجهی  یا  سهل انگاری  دلیل  به  اوقات 
همه ی محصوالت ارسالی تولیدکننده ی برنده 
شده در مناقصه، از هر 10 ماشین کاالی ارسالی، 
6 ماشین آن به دلیل عدم کیفیت الزم عودت 

داده می شود. 

در این زمینه ضرورت دارد تا هر تولیدکننده ای 
که در یک مناقصه برنده می شود از هر ماشین 
آن یک تا دو بار نمونه برداری شود و در صورت 
عدم کیفیت، عالوه بر مرجوع کردن آن، طرف 
گندم  معروف  قول  به  و  کنند  جریمه  هم  را 

فروش جو نما نباشند. 

خاصی  مزیت های  و  جایگاه  مشهد   ■

و  بودن  مهاجرپذیر  لحاظ  به  ایران  در 
توریستی دارد؛ آیا این عوامل در رونق 

صنعت ساختمان تاثیرگذار بوده است؟

ایران  این بخش مثل تمام  پایان مصاحبه پنجمالبته رکود کلی در 

مصاحبه
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نمایشگاه بین المللی مشهد
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت 

 ساختمان (معماري و عمران)
 و صنایع سرمایشی و گرمایشی
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اتصاالت
 لیست اتصاالت U-PVC مورد تایید

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پى وى سى
 اعتبار تا  98/06/31

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپلیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•ناردینپلیمراسپادانا

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-46412710-20

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پارسپولیکا

•پلیرامبرتر

•گلپلیمررشیدی

•لولهسازانرزاقی

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56545401-3

021-55638112

021-65226406

021-55572819

021-56457889

تهران

34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

2-33652560-023•سمنانپویش

سمنان

34733539-083•الوینپالست

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•اتصاالتکاوه

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34524031

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•شیرازجمگستر

•لولهسپیدانبسپار

071-32345595-7

071-36307536-40

فارس

•آریانغربکردستان

•نیکپلیمرکردستان

087-33291041

021-66193854-7

کردستان

32723225-044•کندپالستیکارومیه

آذربایجان غربی

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

لوله
 لیست لوله هاى U-PVC مورد تایید

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پى وى سى
 اعتبار تا  98/06/31  

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپولیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پلیمرسمند

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56220208

021-56457889

تهران
34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

32665669-081•پلیسینا

همدان

•اورامانغرب

•الوینپالست

083-38228647-8

083-34733539

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•ایمنلوله

•پلیمرپارس

•شیرازپالستیک

•لولهسپیدانبسپار

071-38254557-8

071-38309001-3

071-37335078-80

071-36307536-40

فارس

7-66193854-021•نیکپلیمرکردستان

کردستان

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

انجمـن در راسـتای توسـعه بـازار، حفـظ و صیانـت از حقـوق تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان ایـن محصـوالت 
و  کشـور  سراسـر  از  سـاختمان  بخـش  در  مصـرف  مـورد  محصـوالت  بـازار  از  فراگیـر  بـرداری  نمونـه  بـه  اقـدام 
انجـام آزمـون هـای اسـتاندارد و تحلیـل نتایـج بـه منظـور کیفیت سـنجی ایـن محصـوالت در بـازار کـرده اسـت.

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

نتایج مربوط به دوره چهارم نمونه برداری  .  نیمه اول سال 1398
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مقاله های علمی
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تازه ها

شرکت Trelleborg در هجدهمین کنفرانس لوله های پالستیکی در آلمان مقاله ای 
در مورد عمل آب بندی لوله و ارزیابی اتصاالت االستومری در سامانه های خطوط 
Trelleborg محصول  مدیر  توسط  که  مقاله  این  کرد.  پرزنت  را  پالستیکی   لوله 

جولیان وست ارائه شد، نگاهی بر توسعه در طراحی محل اتصال و نوآوری مواد و 
تاثیر مثبت آن برعملکرد و دوام زیرساخت های خط لوله دارد. تولیدکنندگان لوله و 
نصابان باید چگونگی دستیابی به عدم نشتی و عدم نفوذ شن به داخل لوله را بیاموزند 
و همچنین دانش عملی در مورد اتصال لوله قابل اعتماد را کسب کنند. جولیان وست 
گفت: بهبود عملکرد زیرساخت های خط لوله نیاز به نوآوری مداوم در سیستم های 
لوله و اتصال، همچنین روش ساخت و نصب دارد. همراه با پیشرفت ها در «ترکیب 
مواد»، بهبود تکنیک های آب بندی در طراحِی محِل اتصال در مونتاژ منجر به حذف 
خطاهای نصب در محل می گردد، که نقش مهمی را در افزایش طول عمر خدمت 
اتصاالت االستومری ایفا می کند. این به نوبه خود تاثیر مستقیمی بر کاهش خرابی 
زیرساخت های خط لوله دارد. سیستم آب بندی پاورالك F601 تحت فشار مثبت 
بین  از  برای  یکپارچه  از یک طراحی  و  است  کارا  و  موثر  میزان  به یک  منفی  و 
بردن خطر جابه جایی اورینگ استفاده می شود و از حرکت آن در اتصال جلوگیری 
می کند. همچنین قابلیت اطمینان بیشتر در محل اتصال و کاهش خطر خوردگی را 
ارائه می دهد. برای لوله های تحت فشار مناسب است. واشر آب بند میتواند نیروی 
آب بندی مثبت تحت خال را برای جلوگیری از ورود شن و ماسه به درون اتصال 
حفظ کند. Trelleborg همچنین F-576 Anger-Lock را با سیستم آب بند منحصر 
به فرد برای لوله پالستیکی تحت فشار، لوله های فاضالبی و اتصاالت چدنی نمایش 
می دهد. این نوع واشر لوله نمی تواند در حین حمل و نقل یا نصب جابه جا شود و 
برای تماس با آب آشامیدنی سرد تایید شده است. F-582 Din-Lock شامل یک لبه 
ترکیبی و سیستم آب بند فشاری است که با استانداردهای اروپایی اخیر برای خطوط 
فاضالبی کم فشار و مجراهای محافظ کابل، در هر دو کاربرد داخل ساختمان و 

زیرزمینی مطابقت دارد و نیروی مونتاژ کمتری برای اتصال لوله ها نیاز است.

https://www.trelleborg.com/fr/pipe-seals/news--and--events/
trelleborg--discusses--the--evolution--of--elastomeric--joints--
in--plastic--pipeline--system

ارزیابى
اتصاالت االستومرى

در سامانه هاى
لوله پالستیکى

ترجمه و تنظیم

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن
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مقاله علمی یک

 کمیسیون اروپا در مورد استفاده از مواد افزودنی از رده خارج شده در PVC بازیافتی 
در دادگاه اروپا برنده شد. بسیاری از فتاالت ها از جمله DEHP توسط آژانس شیمیایی 
 ECHA پیشنهاد  به  کمیسیون  این  سال2016  در  است.  ممنوع شده   )ECHA( اروپا 
برای استفاده از DEHP در PVC بازیافتی یک مجوز 4 ساله به سه شرکت بازیافتی 
کمیسیون  کرد.  اعطا   Plastic Planet و   VinyLoop Ferrara ،Stena Recycling

اروپا در سال گذشته گفت که مسئله مواد از رده خارج شده همچنان ادامه خواهد 
داشت و یک مانع برای اقتصاد مدور است. بنابراین ما باید قدم هایی برای توسعه یک 
روش تصمیم گیری خاص برای حمایت از بازیافت ضایعات حاوی مواد نگران کننده 
)شامل  دفع  با  مقایسه  در  مواد  بازیافت  هزینه های  و  مزایا  تمام  این روش  برداریم. 
سوزاندن با بازیابی انرژی( را در نظر می گیرد. مجوزهای پیشنهادی بر محدودیت های 
تاثیر نمی گذارد.  موجود در مورد اسباب بازی ها و محصوالت مراقبتی و آرایشی 
انتفاعی )NGO( زیست محیطی این تصمیم را در  Client Earth یک سازمان غیر 

دادگاه اروپا مورد چالش قرار داد. با این حال در یک تصمیم گیری در 4 آپریل 2019 
دادگاه از موضع کمیسیون اروپا حمایت کرد. ClientEarth گفت که ممکن است این 
حکم را مورد تجدید نظر قرار دهد و اعالم می کند که تصمیم دادگاه برخالف هدف 
اصلی REACH برای تضمین سطح باالی حفاظت از سالمتی و محیط زیست است. 
وکیل ClientEarth اظهار تاسف کرد و گفت اتحادیه اروپا کار را برای NGO ها در 
حفاظت از محیط زیست و مردم سخت می کند. کمیسیون در ابتدا به سه شرکت اجازه 

استفاده از PVC بازیافتی حاوی DEHP به دو روش داد:
از  صنعتی  استفاده   .2 مخلوط خشک  و  شده  بازیافت  پی وی سی  کردن  فرموله   .1
پی وی سی نرم بازیافت شده در فرآیندهای مختلف از جمله اکستروژن و تزریق برای 
تولیدات  پی وی سی با توجه به مسئله افزودنی های از رده خارج شده، سایر محصوالت 
پی وی سی را تحت تاثیر قرار می دهد. به ویژه محصوالت سخت مانند لوله و پروفیل 
که از استابالیزرهای سرب و یا کادمیوم استفاده می شود. هر دو این مواد در اروپا 
حذف شده اند اما هنوز در پی وی سی بازیافت شده وجود خواهد داشت و معموال در 
پروفیل های پنجره به کار می رود. VinylPlus در مورد افزودنی های از رده خارج شده 
گفت که کمیته های ECHA به مدت 15 سال برای بازیافت ضایعات حاوی سرب با 
غلظت باال در برخی از محصوالت کاربردهای ساختمانی که در آن از پی وی سی 
بازیافتی استفاده شده، به توافق رسیدند که فرآیند بازیافت بیشتر تداوم یابد. زیرا براین 

عقیده اند که خطر تحت کنترل است.

pipe and profile extrusion منبع: مجله 

دادگاه اروپا تصمیم 
به حمایت از 
 DEHP
در پى وى سى 
بازیافتى گرفت
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چسپ حاللى جدید 
بدون تتراهیدروفوران 

 با خطرات کمتر
UPVC براى

با   PVC شیلنگ های  از  جدیدی  نوع   Norres Schlauchtechnik آلمانی  شرکت 
خواص ویژه، از مواد بدون فتاالت وخواص آنتی استاتیک با انعطاف پذیری باال در 
دماهای بسیار پایین تر از صفر درجه را ارائه می دهد. انعطاف پذیری باال در کارکرد 
دمایی تا کمتر از 40 درجه سانتی گراد باعث می شود این محصول در مناطق سردسیر 
استفاده شود. شیلنگ مکش و حمل و نقل برای انتقال مواد جامد در سیلو و توده 
خشک استفاده می شود. خواص ضد سایش ویژه باعث افزایش طول عمر می شود. 
این شیلنگ بدون فتاالت )Norplast PVC 384( برای انتقال خوراك دام طراحی 
شده است. این شیلنگ مکش و انتقال دارای استحکام افزایش یافته و دیواره هایی 
برای تماس با مواد غذایی که مطابق با EC/72/2002 است. شیلنگ بدون فتاالت 
همچنین برای حمل مواد جامد مانند پودر، تراشه و گرانول ها مناسب است و تا سایز 
mm 165 در دسترس است. این محصول با یک دیواره آنتی استاتیک دائمی حاوی 

عامل آنتی استاتیک غیرمهاجرتی پوشانده شده است.

 Durapipe مفتخریم که چسپ حاللی جدیدی را معرفی کنیم که محصول شرکت 
با خطرات کمتر و ایمنی بیشتر است که به طور کامل مجددا فرموله شده و عاری 
فشار  تحت  لوله های  سامانه  اتصال  برای  محصول  این  است.  تتراهیدروفوران  از 
مورد  در  ایمنی  و  زیست  محیط  اخیر  نگرانی های  به  توجه  با  است.  مناسب   PVC

فرموالسیون  ترکیب  در   ،THF حاوی  فرموالسیون های  و   )THF( تتراهیدروفوران 
جدید چسب حاللی از ماده THF استفاده نشده است. این محصول که کامال توسط 
WRAS تصویب و تایید شده می تواند عملکرد باال و بدون مشکل را ارائه دهد که به 

همان شیوه چسپ های حاللی یک مرحله ای موجود با توجه به فرموالسیون قبلی، به 
همان میزان زمان برای خشک شدن نیاز دارد. مدیر تجاری این شرکت گفت که ما 
همیشه عالقمند به نشان دادن واکنش در مقابل فشارهای موجود در صنعت هستیم و 
با ارائه یک محصول با سطح منحصر به فردی از ایمنی برای مصرف کنندگان همواره 
پیشگام در طرح  توسعه هستیم. این محصول در انگلستان موجود است و نسبت به 
گزینه های موجود قیمت کمتری دارد. سیستم های چسپ حاللی جدید برای نصب 
فرآیند  است.  مناسب   UPVC و   ABS، CPVC فشار  لوله های تحت  انواع مختلف 
اتصال یک مرحله ای است و نیاز به گرم کردن لوله یا اتصال و یا استفاده از ابزار 

خاصی نیست و زمان خشک شدن بسیار سریع است.

https://www.durapipe.co.uk/news/post.php?s=2016-01-25-
new-reduced-hazard-thf-free-solvent-cement-for-pvc-u

https://www.plastics.gl/consumer/pvc-hoses-for-working-tem-
peratures-as-low-as-40c

تازه ها

شیلنگ هاى
 PVC با تحمل
دماى زیر چهل

درجه سانتیگراد

https://www.plastics.gl/consumer/pvc-hoses-for-working-temperatures-as-low-as-40c/
https://www.plastics.gl/consumer/pvc-hoses-for-working-temperatures-as-low-as-40c/
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https://www.durapipe.co.uk/news/post.php?s=2016-01-25-new-reduced-hazard-thf-free-solvent-cement-for-pvc-u
https://www.plastics.gl/consumer/pvc-hoses-for-working-temperatures-as-low-as-40c/
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https://www.ptonline.com/articles/clean-plast-purge-compounds-
launches-expanded-product-line

رئیس  لومیو  روشل  شد.  معرفی  پاك پالست  نمونه کارهای  از  قالب  جدید  تمیزکننده های 
شرکت Clean Plast گفت: ما معرفی محصول پاکسازی جدید توسعه یافته خود  با راه اندازی 
خط تولید جدید درNPE2018 به صورت خاص مشخص نمودیم. کامپاندهای پاکسازی از 
محصوالت اصلی این شرکت است و در کاربردهای قالب گیری تزریقی، بادی و اکستروژن 
مورد استفاده است. این محصوالت به فرم گرانولی بوده و آماده برای استفاده، در دسترس و 
سازگار با قوانین FDA است. این محصوالت به طور خاص برای تمیز کردن مارپیچ ها، سیلندر، 
نازل، قالب و سرقالب، رانر گرم توسعه پیدا کرده است و هدف از استفاده ی این محصوالت 
حذف مواد سوخته ، رسوبات چسپیده و لکه های سیاه در تجهیزات و در طول تغییرات رنگ 
 PP،PE ،HDPE یا مواد است. این کامپاندها برای پاکسازی طیف وسیعی از رزین ها شامل
LDPE ،PVC،، نایلون ها، پلی کربنات، ABS ،SAN و PMMA طراحی شده است. گریدهایی 

مختلف دارای رنج دمایی از 250 تا 750 فارنهایت است. مهمترین خط تولید جدید توسعه یافته 
شامل این موارد است: 1. محصول بدون حالل کلرینه شده: یک روش مناسب برای حذف 
سیلیکون، روغن و واکس روی سطح قالب بدون نیاز به زدودن کامپاند   2. کامپاند دیگر که 
کامال بیس گیاهی و طبیعی دارد و برای پاکسازی آلودگی های نفتی و گریس و واکس از قالب 
طراحی شده است. 3. کامپاند پاکسازی برای جلوگیری از زنگ زدگی قالب 4. کامپاند پاکسازی 

تایید شده و ایمن برای تماس غیر مستقیم با مواد غذایی

•   استابالیزرهای کلسیم-زینک جامد: 

  این استابالیزرها دارای سه فرم پودر سفید، پولکی و خمیری است. استابالیزر کلسیم-زینک پودری به عنوان استابالیزر غیر سمی و بهداشتی به طور گسترده 
استفاده می شود و معموال برای بسته بندی غذایی، تجهیزات پزشکی، سیم و کابل، کفپوش ، لوله و اتصاالت،پروفیل، چرم مصنوعی و غیره استفاده می شود. 
پایداری حرارتی استابالیزرهای پودری کلسیم زینک به خوبی نمک های سربی نیست و دارای خاصیت روغنی خاص، شفافیت ضعیف است.به منظور بهبود 
پایداری حرارتی و شفافیت، به طور معمول بعضی از مواد برای بهبود عملکرد افزوده می شوند که شامل فنول های دارای ممانعت، پلی اول ها، فسفیت ها و بتا 

دی کتون ها و سایر آنتی اکسیدآن ها است.
•   استابالیزرهای کلسیم-زینک مایع: 

  ظاهر استابالیزر به شکل مایع روغنی و زرد کم رنگ است. به طور کلی، استابالیزرهای کلسیم-زینک مایع نسبت به پایدارکننده های پودری دارای پایدار کننده 
حرارتی کمتر اما خاصیت شفافیت بهتر است. این استابالیزرها برای عملکرد بهینه نیاز به افزودن فسفیت های آلی، آنتی اکسیدانت ها و استابالیزرهای کمکی 
دارند. برای تنظیم کردن ویسکوزیته، حالل های مختلف شامل هیدروکربن ها و نرم کننده ها اضافه می شود. استابالیزرهای مایع در محصوالت pvc که میزان 
نرم کننده مصرفی بیشتر از 10 تا phr 20 است، استفاده می شود. در واقع مصرف این استابالیزرها برای کاربردهای PVC نرم و نیمه سخت است. استابالیزرهای 
مایع مخلوط فلزی جایگزین مناسبی برای استابالیزرهای کادمیوم در این کاربردهاست. این استابالیزرها برای رسیدن به شرایط خاص مانند رنگ اولیه مناسب، 

پایداری دراز مدت، شفافیت خوب، مقاومت در برابر هوازدگی و فرسودگی و سازگاری خوب با تمام انواع PVC، فیلرها و رنگدانه ها، فرموله شده اند.
در سال های اخیر، تکنولوژی های مختلفی برای صنعت به منظور بهبود انتشار VOC )ترکیبات آلی فرار( به ویژه در رابطه با صنعت ساختمان معرفی شده 
است. انتشار پایین و بوی کم ویژگی های کلیدی مورد نیاز صنعت است و کاهش انتشار VOCها می تواند با استفاده از استابالیزرهای جامد کلسیم- زینک، 

استابالیزرهای مایع بدون فنول و خمیری بدست آید.

 معرفى
 سرى جدید
از کامپاندهاى 
 پاکسازى
خطوط تولید

تازه ها

 تفاوت بین استابالیزرهاى جامد
و مایع کلسیم-زینک

https://www.ptonline.com/articles/clean-plast-purge-compounds-launches-expanded-product-line
https://www.ptonline.com/articles/clean-plast-purge-compounds-launches-expanded-product-line
http://www.rglsales.com/cleanplastpurge/whyusecleanplast.html
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لوله های پی وی سی برای کاربردهای مدفون در خاك برای انتقال آب، فاضالب و گاز، سوابق بسیار عالی 
نفوذ  برابر  باالیی در  مقاومت  دارای  بی اثر است که  ماده ای  به جای گذاشته است. پی وی سی  از خود  را 
آالینده های خاك و گازها بوده و عالوه بر این طول عمر بسیار طوالنی دارد. همچنین، هزینه های سامانه های 
لوله های پی وی سی دفن شده در طول چرخه عمر خود به دالیل گوناگون در حداقل می باشد که از جمله 
آن ها می توان نصب آسان، هزینه های بهره برداری پایین، قابلیت عالی برای بازیافت و نیز استفاده دوباره از 

این مواد بازیافتی در تولید لوله های جدید با طول عمر حداقل 50 سال دیگر در انواع کاربردها اشاره کرد.

✳ کلمات کلیدی:  لوله های مدفون، پی وی سی ، لوله های تحت فشار، لوله های بدون فشار.

این مقاله، گزارشی است از تجربیات فوق العاده استفاده از لوله های پی وی سی برای کاربردهای آبرسانی، 
توزیع گاز و انتقال و جمع آوری فاضالب. اولین کاربرد لوله های پی وی سی در برلین آلمان در حدود سال 1930 بوده است. شروع جدی 
استفاده از این ماده در نیمه ی دهه پنجاه میالدی بود که یک شرکت آبرسانی در هلند شروع به استفاده از این ماده برای آبرسانی نمود و 
پس از آن در سطح گسترده ای در شبکه های آب رسانی، توزیع گاز و کاربردهای فاضالبی به کار گرفته شد. این مقاله این روند توسعه 
را برجسته نموده و سوابق آن را نشان می دهد. استفاده از لوله های پی وی سی یکی از مهمترین عوامل در توسعه یکی از بهترین شبکه های 
آبرسانی در کشور هلند می باشد. آمارهای سازمان آب هلند برای نشان دادن بیشتر سوابق درخشان لوله های پی وی سی متعاقبا ارائه می شود. 
بررسی های صورت گرفته توسط استفاده می شود.  برای کاربردهای فاضالبی  انعطاف پذیر  لوله های  اولین  به عنوان   لوله های پی وی سی 

TEPPFA ،KOMO ،Wavin و TN درباره عملکرد و دوام لوله های پی وی سی انعطاف پذیر مدفون در خاك، به این موضوع اذعان دارند.

اولین نوع لوله ها با دیواره ساختمند از جنس پی وی سی، wavihol  نام داشت که پس از آن لوله های چند الیه، Ultra-rib و لوله های دوجداره 
به بازار عرضه شد. در این قسمت عملکرد لوله های مدفون به طور خالصه مورد بررسی قرار می گیرد.

در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که کاربرد استفاده از لوله های مدفون به بیش از 80 سال می رسد. در طول این سال ها تحوالت زیادی بر 
روی مواد اولیه و فرآیند تولید و عملکرد بهتر این محصوالت در کاربردهای مختلف صورت گرفته است. دهه هشتاد به منظور به حداقل 
رساندن اتالف مواد بکر و کاهش استفاده از منابع زمین، فرآیند بازیافت مواد، مورد بررسی قرار گرفت. امروزه سوابق بسیار مثبت و طوالنی 
مدت در بازیافت مواد پی وی سی وجود دارد که سهم خود را برای حرکت در امتداد جامعه ای با اقتصاد مدور از طریق استفاده مجدد از مواد، 

بدون اجبار به دور ریختن آن ها و ساخت محصوالتی با عملکرد دوم ایفا نموده است.

شـرح کوتاه

چکیـــده

گردآوری و ترجمه

 تجربه استفاده از لوله هاى
یو پى وى سى در انواع کاربردهاى مدفون

مهندس فهیمه سلطانپور
کارشناس فنـی

آزمایشگاه
 آزمون داناپالستیک
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مقدمه
برای  پی وی سی  لوله های  مختلف  انواع  برای  تجربه  سال   80 از  بیش 
کاربردهای مدفون وجود دارد. همچنین تجربیات بسیاری در استفاده از 
لوله های پی وی سی برای کاربرد های روی زمین نیز بدست آمده است. به 
طور مثال CPVC در سیستم های آب سرد و گرم، در سیستم آتش نشانی و 
در بخش های مختلف در جهان استفاده می شود. همچنین برای سیستم های 
به  مقاله  این  در  دارد.  کاربرد  باران  آب  سیستم  و  پساب  و  فاضالب 

کاربردهای این لوله ها به صورت مدفون در خاك اشاره می کنیم.

تاریخچه استفاده از لوله های پی وی سی برای آبرسانی در هلند توسط 
شرکت Overijssel شروع شد. این شرکت تحقیقات بسیاری را بر روی 
این لوله ها به منظور انتقال بهتر آب برای مشتریان خود انجام داده است. 
تجربه نشان داده که استفاده از لوله با جنس آهن، آزبست و فوالد ها نسبتاً 
بد بوده است عواملی همچون، نشتی، کیفیت آب و شکست لوله ها از جمله 
مواردی بوده که استفاده از این مواد را کمتر کرده است. این شرکت با 
بررسی بر روی مواد مختلف برای شبکه ی آبرسانی، به این نتیجه رسیده 
که لوله های پی وی سی بهترین مورد برای شبکه آبرسانی می باشد. یکی از 
مهندسان ارشد شرکت آبرسانی هلند با ساخت لوله ی پی وی سی در سال 

1955 در شهر ZWOLLE ، شرکت Wavin را تاسیس نمود.

بعد از مدت کوتاهی از تاسیس شرکت Wavin ، شرکت های دیگری 

دنبال  به  کردند.  آبرسانی  برای  پی وی سی  لوله های  تولید  به  شروع  نیز 
موفقیت های کاربرِد لوله های پی وی سی در آب، در شبکه های توزیع گاز و 
فاضالب نیز از این لوله ها استفاده شد. نصب آسان، ریسک کم در اتصال، 
امکان ایجاد کامل سیستم های محکم ، بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت.

پذیر  انعطاف  و  فشاری  بدون  لوله های  فاضالبی ،  پی وی سی  لوله های 
هستند و به علت انعطاف پذیر بودن این لوله ها، دارای عملکرد بهتری در 

خاك نسبت به لوله های سخت می باشند. 

در اوایل دهه هشتاد ، نگرانی هایی درباره محدود بودن منابع زمینی وجود 
داشت. PVC به عنوان یکی از اولین مواد برای بازیافت مورد بررسی قرار 
گاز،  و  آب  شرکت های  از   PVC جمع آوری  و  بازیافت  طرح  گرفت. 
شهرداری ها و پیمانکاران و تولیدکنندگان در و پنجره PVC در اروپا شکل 

گرفت و در لوله ها برای کاربردهای فاضالبی مورد استفاده قرار گرفت.

آبرسانی آشامیدنی
از سال 1955، لوله های پی وی سی برای آبرسانی در هلند استفاده می شود. 
شکل 1، توزیع مواد استفاده شده در شبکه آب کشور هلند از سال 1955 

تا 2015 را نشان می دهد.

شکل 1.  مواد استفاده شده در شبکه آبرسانی هلند

برای آبرسانی ویژگی های مهم، شامل کمترین رشد باکتریایی ، مقاومت 
باال در برابر نفوذ، اتصاالت محکم از دالیل مهم برای انتخاب pvc می باشد.

در شکل 2، پتانسیل تشکیل بیو فیلم برای مواد مختلف داده شده است 
که براساس اندازه گیری van der Kooij می باشد.
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اما کمترین هزینه نصب و هزینه عملیانی در مقایسه با سایر مواد، دلیل 
اصلی انتخاب لوله های PVC سخت می باشد. از سال 2000 تاکنون لوله های 
لوله های  شده اند.  استفاده  هلند  آب  تامین  شبکه  برای  عمدتاً   PVC-O

ضربه  برابر  در  باالیی  مقاومت  دارای  کم،  محیطی  دمای  در   PVC-O

می باشد. این لوله ها دو برابر لوله های PVC سخت، دارای استحکام می باشند 
که این عامل سبب افزایش انعطاف پذیری لوله ها در برابر خمش است و 

هزینه های عملیاتی، با بزرگ تر بودن قطر داخلی لوله، کاهش می یابد.

به یکدیگر و همچنین نسبت  عملکرد شرکت های آب هلندی نسبت 
به کشورهای اروپایی به طور منظم مورد ارزیابی قرار می گیرد. نکته قابل 
توجه این است که مقدار اتالف آب در این کشور حدود 5٪ می باشد که 
این مقدار نسبت به کشورهای اروپایی که حدود 8 تا 40٪ می باشد، بسیار 
کم است. انعطاف پذیری و محکم بودن محل اتصال با توجه به خاك نرم 
هلند و نشست های وسیع ، سبب عملکرد عالی این لوله ها در این شرایط 

بوده است. 

کیفیت آب آشامیدنی در هلند باالتر از میانگین آب بسته بندی شده در 
بطری می باشد و قیمت آن در هلند حدود 150 برابر کمتر از بطری آب 
است و همچنین اثرات زیست محیطی آن 30 برابر کمتر نسبت به آب های 

بسته بندی شده می باشد.

سرمایه  میزان  هلند،  انتقال آب کشور  ساالنه شرکت های  در گزارش 
گذاری در این صنعت به دو دلیل کاهش یافته است. یکی از این علل ، 
برنامه های ذخیره سازی آب می باشد که این امر موفقیت آمیز بوده است 
و دیگری استفاده از لوله های پی وی سی برای آبرسانی ذکر شده است. 
زیرا عمر این لوله ها ، بیش از طول عمر پیش بینی شده 50 ساله می باشد 
که این امر سبب به تعویق انداختن تعویض لوله های قدیمی با لوله های 
جدید می باشد. از سال 2005 از ضدعفونی کننده بدون کلر برای شبکه 
توزیع آب استفاده شده است. آماده سازی عالی آب در کارخانه، استفاده 
از شبکه پیوسته پی وی سی برای انتقال و محصوالت گواهی شده KIWA از 
علل اصلی می باشند. در صورتی که در اکثر کشورها از مواد کلردار برای 

ضدعفونی استفاده می شود.

PVC دارای مقاومت باال در برابر اثر اکسیدکنندگی آب کلردار می باشد، 

لوله  بر روی طول عمر سیستم خط  تاثیری  اکسیدکننده ها ، هیچ  بنابرین 
ندارند. نه تنها تجربه استفاده از لوله های PVC در هلند موفقیت آمیز بوده 
است بلکه در بخش های دیگر جهان نیز ، PVC به طور قابل مالحظه ای در 
تامین آب آشامیدنی سالم و موثر مورد استفاده قرارگرفته است. شکل های 
3 و 4 میزان شکست شبکه توزیع آب، درکشورهای آلمان، آمریکا و کانادا 

را نشان می دهد.

(van der Kooij) شکل 2.  تشکیل بیوفیلم بر روی انواع لوله ها از جنس های مختلف

شکل 3.  آمار شکست برای خطوط اصلی آب در آلمان
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شکل 4.  آمار شکست در شبکه ی آبرسانی آمریکا و کانادا 

شکل 5.  مواد استفاده شده در شبکه توزیع گاز هلند

توزیع گاز
لوله های  از  استفاده  به  نیز  هلند  در  گاز  صنعت  آب ،  صنعت  از  بعد 
نیز  صنعت  این  در   .)5 )شکل  پرداختند  گاز  توزیع  برای  پی وی سی 
تجربیات، رضایت بخش بوده است. اگرچه در بعضی از موارد میعانات 
نصب،  در  دقت  عدم  علت  به  شدید  تنش های  و  لوله  خط  در  گازی 
به   U-PVC لوله های  از  کمی  تعداد  در   )crazing( ریز  ترکچه های 

✳ توجه: در بعضی از کشورها )اساسا کشورهایی که لوله هایی را قبل از سال 1973 تولید کرده اند( نرخ شکست باالیی از لوله های پی وی سی وجود داشت. 
این بدین علت است که درجه ژل شدن باید بدرستی بررسی شود. در استاندارد های اخیر برای لوله های پی وی سی، درجه ژل شدن به عنوان بخشی از 

روش های کنترل کیفیت لوله ها باید لحاظ شود.

و  هلند  گاز  صنعت  مشکل،  این  بر  غلبه  برای  است.  آورده  وجود 
پلی اتیلن  و  آکریلیک  همچون  موادی  کردن  اضافه  با  تولیدکنندگان، 
کرده اند. تولید   )ductile( چقرمه  پی وی سی  لوله های  شده   کلرینه 
   در بخش های دیگر جهان مثل ایرلند، جنوب آفریقا، استرالیا و غیره از این 

لوله های چقرمه )ductile( برای آبرسانی استفاده می شود.

در  شده  استفاده  پالستیکی  لوله های  از  مقایسه ای  یک   WOLTERS

پی وی سی  سیستم های  قیمت  می دهد  نشان  که  کرده  ارائه  گازرسانی 
حدود 25 درصد کمتر از دیگر مواد پالستیکی می باشد و همچون آب، 

گزارش ها برای انتقال گاز با استفاده از لوله های PVC-U و PVC-M در 
هلند نیز عالی بوده است.
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کاربرد فاضالبی
 زمانی که شهرداری ها کاربرد لوله های پی وی سی در آبرسانی را دیدند، 
برای کاربردهای فاضالبی )غیر فشاری(  لوله ها  این  از  استفاده  به  شروع 
کردند. برای کاربردهای تحت فشار، طراحی به سرعت توسط طراحان 
بود.  پیچیده تر  فشار، کمی  بدون  برای کاربردهای  ولی  بکار گرفته شد 
طراحان از طرحی براساس ظرفیت تحمل بار لوله ها در مقابل خاك و بار 
ترافیکی استفاده کردند که روش صحیحی برای لوله های سخت می باشد 

برای  گسترده  اندازه گیری  به  شروع   KOMO و  سال 1957  از   Wavin

بررسی رفتار لوله ها در خاك و تعیین مقدار بهینه سفتی در لوله های مدفون 
کردند. روابطی بین نوع خاك، نوع نصب و سفتی لوله ارائه شد. ولی در 

نهایت، سفتی به عنوان مهم ترین پارامتر در نظر گرفته شد 

فرمول  از  استفاده  با  مدفون  لوله های  طراحی  روی  بر   Jan Malin

نتایج  با  اندازه گیری شده  نتایج  مقایسه ی  از  بعد  SPANGER کار کرد. 

محاسبه شده، او نتیجه گرفت که حتی بعد از تنظیم مدول خاك برای 
شرایط تنش واقعی، اختالفی بین تغییر شکل محاسبه شده و اندازه گیری 

شده وجود دارد که ناشی از نقش نحوه اجرا )workmanship( می باشد.

صورت  مدفون  لوله های  روی  بر  مطالعاتی   teppfa شرکت  در  سپس 
گرفت. آنالیزهای WAVIN/KOMO و MOLIN نشان می دهد که نحوه اجرا 
)workmanship( و نوع خاك مهم ترین پارامترها هستند. در کنفرانس 
لوله های پالستیکی در مونیخ، توضیحاتی در مورد اینکه رفتار لوله های 
انعطاف پذیر چگونه است، و لوله های خیلی سخت، انحرافات بیشتری را 
نسبت به شیب طراحی خواهند داشت که بر عملکرد هیدرولیکی سیستم 
تاثیر می گذارد. این مطالعات اطالعات زیادی را درباره عملکرد لوله های 
مطالعه ی  یک  می دهد.  نشان  سخت  خیلی  لوله های  به  نسبت  سخت 
مقایسه ای در مورد عملکرد لوله های انعطاف پذیر نسبت به لوله های سخت 

منتشر شده، حاکی از آن است که نقص های به وجود آمده در سیستم های 
لوله گذاری  سیستم های  از  کمتر  بسیار  انعطاف پذیر،  لوله های  فاضالبی 

سخت بوده است.

در شکل 7 تاثیر سفتی لوله و تغییر شکل لوله نسبت به فرونشست لوله 
داده شده است. مطلوب ترین سفتی در تغییر شکل های کم و فرونشست 
کم در محدوده ی 4-6 کیلوپاسگال می باشد. لوله های سخت تر تغییر شکل 
کمتری نشان می دهند، اما فرونشست باالتر که منجر به انحراف از شیب 

طراحی می شود.

شکل 6.  تعداد تعمیرات به ازای 100 کیلومتر در شبکه انتقال گاز

شکل 7.  تاثیر سفتی لوله بر انحراف (تغییر شکل) و فرونشست

توسعه لوله های پی وی سی فاضالبی طی چندین مرحله صورت گرفته 
است. اولین تولید، لوله هایی با دیواره سخت بود و در سال 1978، اولین 
لوله با دیواره ساختمند با نام Wavihal ارائه شد. سپس در نیمه دهه هشتاد، 
دو توسعه دیگر با نام های rib Ultra و دیواره لوله های چند الیه به وقوع 
پیوست. سپس لوله های پی وی سی دو جداره ارائه شد. شکل 8 مروری از 

لوله های پی وی سی در کاربرد فاضالبی را نشان می دهد.
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تجربه استفاده از لوله های یو پی وی سی در انواع کاربردهای مدفون

بررسی دوام لوله ها
انجام شده  فاضالبی  و  آبرسانی  لوله های  دوام  بر روی  مطالعه  چندین 
است. در این مطالعه ها لوله ها حفر شده اند و سپس در آزمایشگاه تست 
شده اند. در همه ی مطالعات، به نتایج زیر رسیده اند،که لوله های پی وی سی 
قدیمی، دارای نتایج رضایت بخشی هستند. جایی که لوله ها با یک شکاف 
تیز بارگذاری می شوند. نشان می دهد که مقاومت در برابر سایش عالی 
است حتی تحت این موقعیت سنگین غیر معمولی، هیچ عالمتی از سایش 
پیدا نشده است. اگرچه لوله هایی با درجه ژل شدگی کم، بخشی از مطالعه 

ما بودند، اما این لوله ها در طول بیش از 30 سال به خوبی کار کردند. 

با این وجود واضح است که ژل شدگی مواد لوله به مقدار کافی یکی از 
پارامترهای کلیدی ست حتی اگر لوله ها به خوبی نصب نشوند، بدون هیچ 
مشکلی می توانند به مدت 100 سال کار کنند. سایر مطالعات گسترده ای 
که توسط TNO انجام شده، نشان می دهد که لوله های PVC دارای طول 

عمر بیشتری نسبت به عمر طراحی 50 ساله پیش بینی شده، می باشند.

اقتصاد مدور
در اوایل دهه هشتاد برنامه بازیافت بر روی انواع مواد آغاز شد. انجمن 
لوله های پالستیکی هلند شروع به جمع آوری مواد استفاده شده و باقی مانده 
پی وی سی کردند. با شستن و آسیاب کردن آن ها، در لوله های چندالیه 
کشورهای  در  مشابه  سیستم های  کردند.  استفاده  زهکشی  و  فاضالبی 
دیگر اروپایی اجرا شد. در آزمایشگاه های WAVIN مطالعه بر روی رفتار 

زنجیره های مولکولی پی وی سی در طول چندین بار بازیافت مورد مطالعه 
بازیافت  وسپس  تولید  کوچکی  لوله های  بررسی  این  در  گرفت.  قرار 
شدند و دوباره اکسترود شدند تا از لحاظ کاهش وزن مولکولی بررسی 
شوند. با توجه به وزن مولکولی ثابت، چندین بار آزمایش بازیافت انجام 
شد و در مجموع 12 چرخه انجام شده است. در طول این چرخه ها، به 
جز مقداری روان کننده در سه چرخه ی نهایی، هیچ افزودنی دیگری نیاز 
نبوده است. بدین ترتیب پی وی سی برای استفاده مجدد در سیستم های لوله 
کشی، مناسب می باشند. در طول سال های اخیر، فن آوری های جداسازی، 
شستشو و آسیاب کردن و همچنین تکنولوژی برای حذف ناخالصی ها، 

دارای پیشرفت های بسیاری بوده است. 

پیشرفت و تحوالت
 OPVC تحوالتی دیگر در لوله های پی وی سی، فرآیند تولید لوله های
می باشند. لوله های پی وی سی آرایش یافته دارای مقاومت باالیی می باشند. 
یک لوله با مواد قوی تر به معنای استفاده کمتر از منابع زمین ، انرژی کمتر 

برای تولید و انتشار کمتر گاز دی اکسید کربن می باشد.

در سطح لوله های چندالیه، تکنیک فوم های بهبود یافته در چند سال 
اخیر توسعه یافته است و در زمینه استفاده از مواد بازیافتی، تکنولوژی هایی 
برای انتخاب پی وی سی تمیز و محدود کردن ناخالصی هایی که ممکن 
است با جمع آوری و شکستن و خرد کردن مواد همراه باشد، بیشتر توسعه 

یافته است.

شکل 8.  رشد و توسعه ی لوله های فاضالبی

لوله های پی وی سی چند الیه با هسته ی فومی و غیر فومی

لوله های پی وی سی دوجداره.  انتخابی که سبب داشتن لوله هایی 
با قطر خارجِی یکسان با لوله هایی با دیواره سخت می شود.

Wavihol لوله های
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نتایج:
بیش از 80 سال است که لوله های پی وی سی در انواع مختلف کاربردهای مدفون به صورت تحت فشار و بدون فشار استفاده شده است بر اساس تحقیقاتی 

که توسط محققان صورت گرفته، به نتایج زیر رسیده اند:

 لوله های پی وی سی که با کیفیت خوب تولید شده اند، دارای طول عمر بیش از 100 سال در همه ی کاربردها می باشند.

لوله های پی وی سی آبرسانی در صنعت آب آشامیدنی هلند دارای عملکرد عالی بوده و همچنین طبق بررسی های صورت گرفته، نیاز 
به تعمیر لوله های پی وی سی در کشورهای آلمان و کانادا و آمریکا بسیار کم بوده است.

اگرچه تاکنون تنها کشور هلند است که از لوله های پی وی سی در صنعت گاز استفاده می کند، اما نتایج حاکی از آن است که در این 
صنعت نیز، میزان تعمیر این لوله ها نسبت به سایر مواد دارای کمترین میزان می باشد. اولین نوع پی وی سی مورد استفاده در این صنعت 
UPVC بوده که در اواسط دهه هفتاد، پی وی سی های اصالح شده در برابر ضربه مورد استفاده و نصب قرار گرفت. تفاوت بارز لوله های 

UPVC و پی وی سی اصالح شده )PVC-A, PVC/CPE( در آن است که تعداد تعمیرات در پی وی سی اصالح شده تقریبا صفر است. 

لوله های پی وی سی که برای کاربردهای فاضالبی ثقلی استفاده می شوند، دارای سفتی در رنج 1 و 2 و 4 و 8 کیلو پاسگال می باشند. 
مطالعات گسترده ای در مورد اثر متقابل لوله های مدفون در خاك صورت گرفته، حاکی از آن است که 4 کیلوپاسگال سفتی بهینه تری 

می باشد و امروزه سفتی 4 -8 کیلوپاسگال به طور مکرر استفاده می شوند.

پیشرفت های بسیاری در محصوالت پی وی سی بوجود آمده که شامل تولید مواد اولیه به طور مثال با مقدار k باالتر، بهبود پایدار 
کننده های اصالح یافته و بهبود فرآیند بوده است. در سیستم های لوله گذاری، پی وی سی اصالح شده، سبب افزایش انعطاف پذیری 
لوله ها شده است و پس از آن پیشرفت های چشمگیری بر روی لوله های opvc انجام شده که سبب افزایش استحکام مواد لوله به میزان 
دو برابر و مقاومت به ضربه شده است. این توسعه ها به شرکت های آب کمک می کند تا هزینه ها را تحت کنترل یا حتی پایین تر نگه 
دارند. در کاربردهای فاضالبی، چندین لوله یا ویژگی های جدید ارائه شده است. در تمام این پیشرفت ها، تمرکز بر ارائه یک راه حل 

قوی و ارزان قیمت و پایدار برای مشتری بوده است.

در طول بیش از 25 سال، با استفاده دوباره از مواد پی وی سی تجربیات زیادی بدست آمده است که مواد می توانند چند بار بازیافت 
شوند و بارها مورد استفاده دوباره قرار می گیرند. 
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مقاله های خواندنی کاربردی
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خواندنی و کاربردی

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

 Swan Products .مارپیچ های جدید نصب شده بر روی 4 اکسترودر باعث افزایش خروجی تا 33٪ می شوند
اخیرا جایگزینی برای مارپیچ های خوراك را توسعه داده است که سرعت تولید را بیش از 33٪ بهبود می دهد 
SWAN تولیدکننده پیشرو شیلنگ های آب برای بازارهای صنعتی و مصرفی در آمریکای شمالی است که 

چهار مارپیچ خوارك جدید را بر روی اکسترودرهای D-S دریکی از کارخانه هایش در کانادا نصب کرد. 
از سفارش تا نصب، این پروژه فقط دو ماه و نیم زمان می برد و با فراهم آمدن یک راه مقرون به صرفه و 
افزایش بهره وری، در زمان و پول شرکت صرفه جویی می شود. طرح های جدید با کارایی و خروجی باال 

شامل مارپیچ های خوراکی است که یکی از آن ها دارای سایز mm 50 و سه تای دیگر mm 114 است. 

مارپیچ های جدید قادر به پردازش شیلنگ های PVC و TPV هستند. آزمون این مارپیچ ها بسیار اهمیت دارد، 
زیرا در طول آزمایش طرح های متعددی برای تعیین بهترین گزینه از لحاظ خروجی و پایدارِی ویژه برای 

برآورده کردن الزامات فرآیند SWAN مورد بررسی قرار گرفت.

در این رابطه جیسون بیرد مهندس فرآیند در آزمایشگاه Davis-Standard که سرپرستی آزمون SWAN را 
برعهده داشت گفت: ما توانمندی های تحلیلی را در آزمایشگاه به کار می بریم که ما را قادر می سازد تا آنچه 
در داخل اکسترودر اتفاق می افتد در هنگام تست مارپیچ های خوراك مختلف ببینیم. هنگامی که سرعت 
خروجی را افزایش می یابد، برای دستیابی به یک محصول یکپارچه باید پایداری تایید شود. شیلنگ های 
باغبانی SWAN به فروشگاه های بزرگ ارسال می شود، لذا کیفیت و انطباق با الزامات استاندارد برای کسب 
و کار آن ها ضروری است. ما توانستیم هم خروجی و هم پایداری و در عین حال تمام جنبه های عملکرد از 

دمای ذوب تا گشتاور را ارزیابی کنیم و به SWAN اعتبار مورد نیاز برای دستیابی به نتایج فوری را بدهیم.

ارتقای مارپیچ خوراك، خروجی را برای سازندگان شیلنگ افزایش می دهد

https://www.ptonline.com/articles/feedscrew-upgrade-pumps-up-output-for-
hose-maker-
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PVC به علت عملکرد عالی و هزینه پایین در تولید کفش استفاده می شود، در زیره کفش سفید اغلب پدیده تغییر رنگ و زردشدگی مخصوصا در 

تابستان و دمای باالی هوا مشاهده می شود. برای جلوگیری از زرد شدن زیره کفش ابتدا باید دالیل تغییر رنگ و زرد شدن زیره کفش را روشن کنیم، 
سپس روش ها و راهکارهای مناسب برای حل مشکل را بیابیم.

سه فرمول مرجع برای زیره کفش:

جلوگیری از زردشدگی زیره PVC کفش

https://www.lcpvc.com/single-post/2018/06/06/Prevent-the-Shoe-Soles-Yellowing

فرمول 3 فرمول 2 فرمول 1 (PHR) ترکیبات
100 100 100 PVC

- 90 80-85 DOP

60 70 60-65 کلسیم سبک
0/5 0/8 0/5 - 0/6 AC

2 2 2 عامل فوم دهنده
- 4 3/8 استابالیزر نمک سرب

0/3 0/5 0/6 PE wax

0/5 1/2 1 استئاریک اسید
- - 2/5 دی اکسید تیتانیوم

85 - - DIBP

4 - - استابالیزر کلسیم- زینک
✓ ✓ - رنگدانه تیتانیوم یا رنگ

راهکار علت

استفاده از نرم کننده های با وزن مولکولی باال و سازگار با PVC مانند 
نرم کننده های پلی استر، استفاده از پودر کلسیم high visual، افزایش 
پراکندگی و جذب روغن، کاهش استفاده از صابون های استئاریک و 
روان کننده های اسید استئاریک، استفاده از روان کننده های استر پلی اول 

و رزین ACR را افزایش دهید .

 )PHR 100- 60( 1. رسوب:  از آنجا که مقدار زیادی از پالستی سایزر

خصوص  )به  مایع  نرم کننده  سازگاری  و  می شود  اضافه  کفش  در 
پارافین کلرینه شده، پارافین مایع و روغن سفید( با PVC خیلی خوب 
نیست، زمانی که دما افزایش می یابد، روی سطح مواد کفش رسوب 

می کند در نتیجه زیره کفش زرد می شود.

یا  استابالیزر سرب  نمک  با  را  زیره کفش  تولید  برای  افزودنی  مواد   
را کاهش  انبارش  استابالیزرهای کلسیم زینک جایگزین کنید. دمای 

دهید.

2. آلودگی سرب:  زمانی که دما در تابستان باالست، در استابالیزرهای 

پودر چند نمک و نمک دیکرویک آلودگی  به ویژه  نمک سرب 
سرب اتفاق خواهد افتاد که باعث زرد شدن و تغییر رنگ خواهد شد.

را  استابالیزر  میزان  یا  کنید  جایگزین  را  باال  کیفیت  با  استابالیزرهای 
آنتی اکسیدان  کنید.  استفاده  مناسب   UV جاذب های  از  دهید  افزایش 

اضافه کنید.

منجر به تغییر رنگ از سفید به زرد و نارنجی    :PVC 3. عدم پایداری

نوری ،  پایداری  به  می توان  را  پایداری  می گردد.  سیاه  تا  قهوه ای  و 
حرارتی و پایداری در برابر اکسیژن تقسیم کرد.
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 بازخورد اولیه از سال های دور مربوط به تولید اولیه لوله pvc در سال 1935-1936 بعد از نصب و چند سال تجربه استفاده از این لوله ها در سال 1938 
به صورت زیر گزارش شده است:

•     تجربه با 3,9 تن از لوله ها در کارخانه آمونیاك مرزبوزگ: این لوله ها در تماس با اسید های مختلف، 
قلیاها و گازها )به ویژه اسید سولفوریک و اسید کلرید( با موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند.

 wiss در کارخانه فیلم ولفن: این لوله ها در آزمایشگاه معدنی UPVC تجربه با 969 متر از لوله های     •
استفاده شد و مواد شیمیایی در تماس با لوله شامل اسید کلراید در هر غلظتی، هیدروکسید سدیم 
تا SiCl4 ،٪20، محلول کلرید سدیم، آب دریا، آب مقطر، فرمالین، بخارات اسید کلرید و الکل 

بود.هیچ نقطه نظر منفی در رابطه با مقاومت به مواد شیمیایی در این لوله ها دریافت نشد.

•      بیانیه موسسه تخمیر و تولید نشاسته برلین سال 1940: تماس با نوشیدنی های الکی بیش از 3 هفته 
هیچ گونه اثری بر طعم و بوی نوشیدنی ها نداشت و تغییرات قابل مشاهده ای دیده نشد. بنابراین 
این لوله ها می توانند بدون هیچ محدودیتی در تجهیزات خط تولید این نوشیدنی ها استفاده شوند.

نتایج به دست آمده از لوله های UPVC در سال های اولیه تولید:

در مناطق مختلف آلمان لوله های PVC در سال های)1935-1941( نصب شدند که عمدتا برای کاربردهای آب آشامیدنی و سیستم های فاضالب 
استفاده می شد. این لوله ها در 400 آپارتمان در بترفلد نصب شدند. مثال دیگر از سیستم آب آشامیدنی در ولفن است که در فشار کاری 3,5 تا 6 بار 
عمل می کند و هنوز هم در حال استفاده است. تمام این خطوط لوله عملکرد خوبی را نشان داده اند . بسیاری از آن ها در جنگ جهانی دوم نابود شدند 

اما برخی هنوز در حال استفاده هستند.

در سال 1961 دو لوله با سایز مختلف که در خانه ای در هامبورگ در سال 1937 نصب شده بود بعد از 23 سال استفاده بیرون آورده شد و مورد آزمون 
قرار گرفت. همچنین پس از احیای آلمان شرقی و غربی در سال 1989 و دخالت Omniplast با تولید لوله در بترفلد ، 23 نمونه لوله پس از بیش از 
پنجاه سال استفاده از تاسیسات مختلف بیرون کشیده شد. این نمونه لوله ها مورد آزمون قرار گرفت و خواص آن ها در مقایسه با یک لوله تولید شده ی 
در سال های اخیر مورد مقایسه قرار گرفت. خواص فیزیکی لوله های PVC تولید شده مشابه با تولیدات فعلی بود. برخی از خواص در جدول آورده 

شده است:

تجربه عملی با لوله های PVC با نگاهی به 70 سال قبل

*  نمونه لوله های بیترفلد تولید شده در سال 1940-1935
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تمام نتایج حتی از اولین تولیدات لوله UPVC با عمر مفید 50 سال دوام قابل توجهی از این لوله های پالستیکی را نشان می دهد. امروزه توسعه پلیمرهای 
 PVC در مقایسه با لوله های PVC دستورالعمل های ترکیب و ماشین آالت فرآیند برای تولید لوله عملکرد طوالنی مدت و بهتری از لوله های ،PVC

تولید گذشته نشان می دهد. انعکاس بهترین تجربیات مثبت و عملکرد طوالنی مدت واقعیتی است که در سراسر جهان لوله های PVC را یکی از 
پرمصرف ترین لوله های پالستیکی معرفی می کند.

70 years of experience with PVC pipes
Thomas Hülsmann, European Vinyl Corporation (Deutschland) GmbH
Reinhard E. Nowack, ALPHACAN Omniplast GmbH

(4) D (3) B (2) A (1) A نمونه

-
50

1940 - 1992
23

1937 - 1961
23

1937 - 1961
 مدت خدمت رسانی
دوره نصب شده

6 - 20 4 - 5 4 4 فشار کارکرد )بار(

آب آب آب آب محیط کارکرد

کمتر از 20 12 - 20 16 - 18 16 - 18 )°C( دمای کارکرد

Omniplast Igelit Mipolam Mipolam نام تجاری

55 - 70 49 - 64 48 54 )N/mm2(استحکام کششی

20 - 40 13 - 19 14 45 ازدیاد طول در نقطه پارگی )٪(

بدون شکست 2  شکست بدون شکست بدون شکست استحکام ضربه 

3 - 4 3 - 17 - - )kJ/m2( استحکام ضربه ناچدار

83 79 - 82 82 83 )°C( دمای ویکات

A:   لوله های MIPOLAM ، نصب در هامبورگ و تولید شده در تریسدورف سال 1937
B :  مقدار معمول لوله Igelit نصب و تولید در بترفلد از سال 1940-1935

D :  مقادیر معمول از لوله Omniplast تولید سال 1993

جدول:  خواص لوله های تاریخی PVC-U در زمان های نصب متفاوت و عمر و شرایط خدمات رسانی آن ها
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 لوله های pvc مواد قابل اعتماد و بادوامی هستند. اگر pvc به درستی نصب نشده باشد می تواند دچار نقص شود و زمانی که دچار شکست می شود ، 
آسیب های عمده ای رخ خواهد داد. ببیشتر شکست های لوله pvc می تواند از طریق نصب صحیح جلوگیری شود. با این حال اگر مشکلی رخ دهد، 
پیدا کردن علت اصلی مشکل، خیلی مهم است. چند عاملی که باعث شکست لوله می شود و مواردی که می توان برای جلوگیری از شکست انجام 

داد در زیر توضیح داده می شود.

زمانی که لوله های pvc غیر محافظت شده برای مدت زمان طوالنی درمعرض نورخورشید قرار می گیرند، ممکن است اتفاقات بدی رخ دهد. اشعه 
ماورابنفش خورشید می تواند ساختار مواد را تحت تاثیر قرار دهد و لوله را ترد و شکننده کند. اگر مجبور به اجرای لوله بر روی سطح زمین به هر دلیلی 
هستید، توصیه می شود که اقداماتی برای محافظت از لوله در برابر نورخورشید اتخاذ شود. برای این کار می توان از رنگ لوله و یا یک پوشش برای 

لوله ها استفاده کرد. همیشه سعی کنید لوله ها را از تامین کننده ای که لوله ها ی PVC را در انبار نگهداری می کند، تهیه کنید.

اگر آب با سرعت از درون لوله PVC عبور می کند شرایطی مانند ضربه قوچ و موج فشاری افزایش می یابد. هر دو مورد بدون درنظر گرفتن اینکه مواد 
لوله چقدر بادوام باشد، اثر بزرگی بر تخریب PVC خواهد داشت. زمانی که از PVC در نصب سیستم آبیاری استفاده می شود باید از سرعت جریان 
آگاه باشید. ممکن است مقدار مشخصی از آب به آرامی از درون یک لوله یک اینچی جریان یابد اما همین مقدار با همان سرعت در یک لوله 0,5 

اینچی مشکل ایجاد کند.فشاری که لوله می تواند تحمل کند را در نظر بگیرید.

4 عاملی که موجب شکست لوله PVC می شود

 قرارگیرى

 بیش از حد

در معرض 

نورخورشید

 جریان

پر سرعت

 درون

لوله آب

1
2
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1.  استفاده از چسپ بیش از حد مجاز
2.  به اندازه کافی از چسپ استفاده نشده باشد، امتزاج به خوبی اتفاق نخواهد افتاد و لوله دچار نشتی خواهد شد. زمانی که لوله بریده می شود، نصاب 
باید لبه لوله را کامال تمیز کند تا هیچ گونه برآمدگی و فرورفتگی روی سطح لوله وجود نداشته باشد که چسپ به صورت تجمعی روی سطح لوله 

پخش نشود و به صورت یک الیه یکنواخت دو دیواره لوله و اتصال را یکپارچه کند. 
3.  یکی دیگر از خطاهای نصب فرورفتن کوتاه است و زمانی اتفاق می افتد که کارگر نتواند لوله را به طور کامل تا خط نشان در داخل اتصال فرو 

کند. شکاف ایجاد شده می تواند منجر به شکست لوله به دلیل انباشت آالینده ها شود.

https://www.propertycasualty360.com/2014/12/17/4-issues-that-cause-pvc-pipe-failure

 اصطکاك

 لوله ها

 در مجاورت  

توده هاى سنگى

اشکاالت نصب و 

 نواقص لوله گذارى

 در اجراى

لوله کشى

3
4

اگر یک سیستم لوله کشی به درستی برنامه ریزی نشده باشد، لوله های زیرزمینی بدون توجه به مواد لوله می توانند دچار شکست شود. به ویژه در 
مواردی که چسپ حاللی برای پیوند پی وی سی به اتصاالت استفاده می شود. از علل شکست در محل اتصال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توده های سنگی زیرزمینی می تواند منجر به اصطکاك شود و به لوله آسیب برساند. زمانی که خاك حالت سنگی دارد الزم است از ابزاری به نام 
)chain trencher( برای پودر کردن سنگ های درشت استفاده شود. در بسیاری موارد، تمام نخاله ها را از خط لوله کشی خارج خواهند کرد و با شن 
جایگزین می کنند. حرکت خاك یکی دیگر از دالیل اصلی برای شکست لوله است. با وجود اینکه pvc نسبت به سایر مواد لوله انعطاف پذیرتر است 
اما دارای مرکز تنش و شکست است. یخ زدگی و انجماد می تواند منجر به جابه جایی خاك و تخریب سیستم لوله کشی شود. به همین دلیل است که 

معموال پیشنهاد می شود که خطوط pvc برای محافظت در برابر چرخه یخ زدگی و انجماد حداقل 30 تا 60 سانتیمتر زیر زمین دفن شوند.
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باغبانان اغلب از زمان دقیق خاموش کردن سیستم های آبیاری بی اطالعند. این کار به راحتی با یک قطعه از لوله PVC، دو تکه سیم ، نوار و یک اهم متر 
ارزان قیمت و درك جزئی از فیزیک خاك می توان تعیین کرد.

چقدر طول می کشد که یک سیستم آبیاری برای دستیابی به حداکثر بهره وری مورد استفاده قرار گیرد، سوال بسیاری از پرورش دهندگان است. آبیاری 
بسیار طوالنی و حرکت آب بیش از حد در اطراف ریشه باعث اتالف آب، انرژی و مواد مغذی موجود در آب می شود. آبیاری بیش از حد منجر به 
شستشوی امالح در اطراف ریشه و انتقال به سمت آب های زیرزمینی می شود و ممکن است منجر به مصرف بیش از حد مواد مغذی شود. مدت زمان 
رسیدن به حداکثر بهره برداری سیستم آبیاری بستگی به نوع خاك دارد. خاك های شنی درشت به سرعت آب را جذب می کند اما ماند آب کم است.
خاك رسی بافت ریز آب را به آرامی جذب می کند اما قادر به نگهداری و حفظ بیشتر آب است. به دلیل این تفاوت های ذاتی، آبیاری باید به طور 
متفاوتی اعمال شود. درخاك های رسی باید آب به تدریج و به آرامی در یک دوره طوالنی برای محدود کردن سطح آب اعمال شود. در خاك های 
شنی باید آب به سرعت در مدت کوتاهی اعمال شود. بدون توجه به نوع خاك این سوال پیش می آید که چه مدت زمان آبیاری انجام شود که مطمئن 
شوید که گیاهان آب کافی دریافت کرده اند؟ بیشتر ریشه های گیاهان ساالنه در 18 اینچی خاك و یا حتی در عمق کمتر مانند مانند پیاز، کاهو و تربچه 
و غیره قرار دارند. بنابراین آبیاری طوالنی تر و گذر از این عمق اتالف است. ابزار اندازه گیری ساده می تواند با استفاده از لوله PVC 0/5 اینچی، سیم 

عایق شده شماره 10، نوار چسب و یک اهم متر باشد )شکل 1(.

برای ساختن این ردیاب خاك قطعه ای از لوله PVC را چند اینچ بلندتر از عمقی که باید اندازه گیری 
شود، برش دهید. دو قطعه سیم را یک اینچ بلندتر از طول PVC برش دهید. انتهای سیم را لخت 
کنید. و نوار را به سمت دو طرف لوله PVC ببندید ) شکل 1(. یک چاله آزمایشی در زمین با یک 
لوله فلزی یا قطعه میله ایجاد کنید. سپس لوله PVC را وارد سوراخ کنید.یک اهم متر را به سیم های 
لخت متصل کنید و یک قرائت اولیه را انجام دهید. سیستم آبیاری را باز کنید )درصورت استفاده از 
آبیاری سربار، لوله PVC را ببندید که آب به داخل لوله وارد نشود( سپس به صورت دوره ای اهم متر 
انتهای دیگر سیم می رسد، اعداد روی صفحه نمایش به شدت  را چک کنید. زمانی که آب به 
کاهش می یابد. هنگامی که این اتفاق می افتد، نیازی به آبیاری بیشتر نیست زیرا آب اضافی باعث 
حرکت آب فراتر از منطقه ریشه و اتالف می شود. پرورش دهندگانی که از این تکنیک استفاده 
می کنند، استفاده از آب را تا 25٪ و یا بیشتر کاهش می دهند. این به معنای 25٪ صرفه جویی در 

آب، انرژی و پمپاژ است.

https://www.canr.msu.edu/news/measuring_soil_water_movement_is_a_simple_matter_of_resistance

اندازه گیری حرکت آب در خاك از طریق مقاومت خاك

شکل1:  ردیاب خاك . ساخته شده از  لوله PVC قطر نیم اینچ، و سیم عایِق شماره 10 ( چپ)، انتهای سیم لخت ( باال راست)و اهم متر ( پایین راست)
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مقدمه
به  لوله های پلی وینیل کلراید اصالح نشده سخت )PVC-U( کماکان 
شکل موفقیت آمیز به وسیله ی شرکت های توزیع آب در هلند در لوله کشی 
 PVC 51 کل طول خط لوله از٪ آب آشامیدنی به کار می رود. حدود 
ساخته شده است ]1[. قدیمی ترین خط لوله های PVC به سال های دهه ی 
1950 بازمی گردد. سابقه ی شکاف برداشتن لوله ی آب PVC چندان بد 
نیست و چندین خط لوله ی PVC-U از طول عمر طراحی 50 ساله ی خود 
نیز فراتر رفته اند. بنابراین سوال این است که آیا باز هم می شود آن ها را در 

حالت عملیاتی نگاه داشت.

این مسئله را در صورتی می توان ارزیابی کرد که مهم ترین ساز و کارهای 

گسیختگی -سوای آسیب رساندن به شخص ثالث- را بشناسیم. زمانی که 
کیفیت لوله ها وابسته به شکست ناشی از رشد آهسته ترك )SCG( باشد، 
]2[. زمانی که  به نظر می رسد  طول عمر 50-30 ساله ی دیگری ممکن 
تا 1/0  پایین و در دامنه ی 0/1  اتفاق می افتد، سرعت رشد ترك   SCG

میلیمتر در سال است.

نتیجه شده است  با این همه، طی 5 سال گذشته در بخش توزیع آب 
که افزون بر SCG پدیده ی دیگری که منجر به شکست می شود، ممکن 
است رخ دهد، پدیده ای که تا کنون از نظر دور مانده است. در برخی از 
لوله های PVC شکست ناگهانی طولی از نوع ترد با طول های چندین متر 

لوله هـای آب PVC خیلـی بـه نـدرت به واسـطه تـرك خوردگی نوع ترد بـه طول چندین متر دچار شکسـت 
می شـوند کـه ایـن ترك هـا با سـرعت صـوت در طول لوله انتشـار می یابنـد و باعث هـدر رفت مقـدار زیادی 
آب می شـوند. این پدیده به نام انتشـار سـریع ترك )RCP( شـناخته می شـود. شـرایطی که تحت آن ها ممکن 
است RCP اتفاق افتد فشاری عملیاتی در باالی فشار بحرانی )Pc( است که با موج بزرگ فشار ضربه ی قوچ 
)water hammer( همـراه اسـت کـه باعـث آغـاز ترك می گردد. تسـت های S4 مطابـق ISO 13477 بر روی 
 Pc 3 انجام گردید تا مشـخص شـود چگونه°C 25 قطعه ی 2/42 متری پر شـده از آب به قطر 315 میلیمتر در
بـه ضخامت دیواره وابسـته اسـت. بـرای لوله های PVC پر از آب، ضخامت بیشـتر دیـواره، به وضوح مقاومت 
بـه RCP را افزایـش می دهـد. تنـش باقـی مانده در لوله های اکسـترود شـده حین فرآیند تأثیر منفی مشـخصی 
دارد. نوعی مدل آماری چند متغیره و یک مدل مکانیک شکسـت ایجاد شـد که این یافته ها را تأیید می کند.

چکیـــده گردآوری و ترجمه

مهندس الدن قنادی
مدیرفنی آزمایشگاه
و کنترل کیفیت 
شرکت  داراکار

مقاله علمی دو

 طراحى براى جلوگیرى از انتشار سریع
PVC در لوله هاى آب از جنس (RCP) ترك
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رخ داده است )شکل 1(. این پدیده را انتشار سریع ترك )RCP( می نامند.

تا بدین جا، دست کم 53 مورد RCP در لوله هاو اتصاالت آب از جنس 
PVC-U در هلند از سال 2003 به بعد دیده شده است، هرچند داده های 

مربوط به چندین شرکت توزیع آب در دست نیست. این گونه شکست ها 
تا اندازه ای مربوط به افزایش فشار یا ضربه ی قوچ است و تا اندازه ای نیز به 
این علت است که SCG از پیش آسیب هایی در دیواره ی لوله ایجاد کرده 
است. هرچند موارد زیادی از RCP اتفاق نیفتاده است، پی آمدهای آن به 

علت اتالف حجم عظیم آب چشمگیر است )شکل 2(.

 سرعت انتشار ترك RCP در لوله های پر شده از آب ممکن است به
 m/s 600 برسد. آشکارا، فشار به سرعت افت می کند، اما در لوله های 
PVC پر شده از آب این سرعت کاهش فشار کمتر است و به طور شاخص 

با  را  خود  نمی تواند  فشار  کاهش  سرعت  بنابراین   .]3[ است   450  m/s
سرعت انتشار ترك تطبیق دهد. وقتی که ترك RCP در لوله ی PVC رخ 
می دهد، هیچ راهی برای متوقف ساختن آن وجود ندارد تا این که ترك به 
اتصال مکانیکی برسد، جایی که ترك RCP متوقف می شود، البته نه در 

اتصال لب به لب.

در   RCP تخمین  برای   ISO متد  تست  دو  آزمایشگاهی،  تست  برای 
لوله های پالستیکی موجود است. تست مقیاس کامل )FS( ]5[  شرایط 
 S4 را در یک خط لوله ی طویل شبیه سازی می کند. در حالی که روش
)مقیاس کوچک با شرایط ثابت( آزمون را بر روی قطعاتی با طول 7 برابر 

بسیار زیاد است. تفاوت دیگر آن   SCG و RCP اختالف سرعت در
می یابد.  گسترش  آغاز  نقطه ی  از  فراتر  بسیار  جایی  به   RCP که  است 
در چنین فواصلی، انتشار از قوانینی فیزیکی پیروی می کند که با شرایط 
جایگاه آغازین تفاوت دارد. در جایگاه مقایسه، رفتار SCG همواره مرتبط 
با جایگاه آغازین باقی می ماند. تمرکز )تراکم( تنش های موضعی )ناشی 
از وجود آشغال در مواد یا نقطه بار( باعث افزایش سرعت ترك خوردگی 
می شود، اما سرعت SCG زمانی که ترك به مرز ناحیه ی تمرکز استرس 
این بدان معناست که  )تنش( برسد، کاهش می یابد. برای لوله های آب 
SCG باعث ایجاد نشت های کوچک قابل کنترل می گردد. در حالی که 

به ایجاد شکافت های بزرگ و اتالف غیر قابل کنترل آب  RCP منجر 

می گردد.

زمانی که لوله ی آب ترك خورده ناشی از RCP در حومه ی شهر، زیر 
حاشیه ی جاده یا پیاده رو قرار داشته باشد، پی آمدهای آن ممکن است 
محدود باشد. با این همه، هنگامی که لوله ای در نقطه ای حساس مثاًل در 
نزدیکی جاده ی ماشین رو، خط قطار، سد خاکی و ایستگاه زیرزمینی یا 

پارکینگ اتومبیل قرار داشته باشد، نتایج آن ممکن است وخیم تر باشد. 

 RCP قطر اسمی لوله بیان می دارد. در این استاندارد فرض بر آن است که
زمانی رخ داده باشد که ترك ترد سریعی از طول ترك بحرانی فراتر رود. 
این طول )طول ترك بحرانی( 4/7 برابر قطر خارجی اسمی است. فشاری 
که این پدیده در آن رخ می دهد، فشار بحرانی )PC( است. در فشار پایین تر 

شکل 1. (راست)  لوله آب PVC پس از RCP. ترك در وسط ایجاد شده و سپس در دو جهت مخالف به حرکت درآمده. هر لوله  
دو شاخه یا سه شاخه شدن را نشان می دهد.

شکل 2. (چپ)  اتالف حجیم آب.  اتومبیلی در گودال افتاده که بر اثر نیروی آب ایجاد شده است.
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از فشار بحرانی، توقف ترك پیش می آید. استاندارد PC ]6[ ISO را به 
عنوان باالترین فشاری توصیف می کند که در آن توقف زیر پایین ترین 
فشاری که در آن RCP پدید می آید اتفاق می افتد. هدف از تجربیات ذکر 
شده در این جا تعیین فشار بحرانی  در مقادیر مختلف SDR )نسبت ابعادی 
 S4 استاندارد: قطر بر ضخامت دیواره( است. در این مورد هیچ گونه تست
 S4 پنوماتیکی بر روی لوله های مملو از هوا انجام نگرفت، مگر تست های

هیدرواستاتیک بر روی لوله های پر شده از آب.

Leevers و Greenshields ]12-7[ نشان دادند که برای لوله های پر شده 

از آب فشار بحرانی در آزمون FS با فشار بحرانی در آزمون S4 همسان 
است:

PC (S4) = PC (FS)                    )1(

به هر حال، این حالت به طور قطعی در مورد لوله های پلی اتیلن و پلی آمید 
پر از هوا صدق نمی کند ]13,14[.

مواد و روش ها
تجهیزات موجود برای تست های پنوماتیک S4 تبدیل به ابزاری برای 
انجام تست های S4 هیدرواستاتیک بر روی لوله های PVC، 315 میلیمتری 
به وسیله ی یکی  پر شده از آب گردید که در سال های 2010 و 2012 
از تولیدکنندگان لوله ی هلندی معروف ساخته شده بود. تعداد بیست و 

پنج قطعه لوله، هرکدام به طول 2/42 متر و دمای C° 3 آزمایش شد؛ این 
کمترین درجه ی حرارت آب آشامیدنی مشاهده شده در کشور هلند بود.

لوله ها با 3 ضخامت مختلف دیواره تست شدند: SDR 34 ، SDR 26 و 
SDR 41. برای هر SDR ، 3 لوله با طول 10 متر به 12 قطعه ی 2/42 متری 

بریده شد. هریک از قطعات در C° 3 آزمایش گردید. تجهیزات و تعریف 
طول ترك قباًل توصیف شده است ]15[.

نتایج
رفتار شاخص RCP در شکل 3 نشان داده شده است و مقاومت آغازین 
را  خراش  دو  فقط   4 شکل  است.  شده  داده  نمایش   4 شکل  در  کامل 
نشان داده و هیچ ترکی مشاهده نمی شود. پدیده ی بینابینی توقف ترك 
از  از آن که طولش  پیش  نشده است( ترك سریع  داده  نشان  است )که 
4/7 برابر قطر فراتر رود متوقف می گردد ]6[. توقف یکی از نتایج عادی 
اما توقف  PE است،  لوله های  ]16[ و  از هوا  پر شده   PVC لوله های  در 
در تست های S4 هیدرواستاتیک بر روی لوله های PVC پر شده از آب 
معمول نیست، زیرا این پدیده تنها یک بار در 25 نمونه روی داده است. 
بنابراین، برای لوله های PVC پر شده از آب، این رفتار تقریباً باینری است. 
زمانی که فشار آب زیر PC است ، هیچ آغاز ترکی وجود ندارد اما زمانی 
 که فشار آب باالتر از PC است ، RCP تا انتهای طول قطعه ادامه می یابد؛

نتایج قباًل انتشار یافته است ]15[.

 PC در فشار باالتر از S4 پس از آزمون RCP .3 شکل
بر روی قطعه لوله 315 میلیمتری و پر از آب. 
ترك از سمت راست تا انتهای قطعه در سمت 
چپ ادامه یافت (که در این شکل نشان داده 

نشده است.)

شکل 4. سطح بیرونی لوله ی قطعه ای "inert" ، که در 
زیر فشار بحرانی آزمون شده است و هیچ گونه 

آغاز ترك را نشان نداد.

کرد  ایجاد  شیاری کوچکتر  شده،  پرتاب  تیغه  
که آن هم محوری بود.
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 SDR اندازه گیری شده، تحت تأثیر PC شکل 5 نشان می دهد که چگونه
با استفاده از  PC محاسبه شده  این شکل همچنین مقادیر  قرار می گیرد. 

روش پیشنهادی Leevers و دیگران را نشان می دهد ]2-7[.

افزایش  با   PC یعنی  می یابد  کاهش   SDR با   Pc منحنی  دو  هر  در   
بسیار مهم است زیرا عقیده  این مورد  فزونی می یابد.  ضخامت دیواره، 
بود که چرا مقادیر  نشده  بررسی  را پیش بینی می کند.  رایج خالف آن 
نبود  احتماالً،  است.  شده  اندازه گیری  مقادیر  از  پایین تر  شده  محاسبه 
سوپاپ )دیواره ی آرام کننده، موج گیر( در حین اندازه گیری نقش مهمی 
را ایفا می کند. داده های اندازه گیری شده برای لوله های SDR34 بسیار 
پایین به نظر می رسد. بنابراین بررسی شد که آیا لوله های SDR34 به هر 
شکلی با لوله های SDR41 و SDR26 تفاوت دارند یا خیر و این کار با 
اندازه گیری درجه ی ژل شدن، ترکیب مواد، تنش باقی مانده و سرعت 

اکستروژن لوله صورت گرفت.

PVC درجه ی ژل شدن و ترکیب
ارزیابی  روش  با  البته  شد  تعیین   EN1452 مطابق  شدن  ژل  درجه ی 

دیگری که 4 سطح ژل شدن را مشخص می کند: 

.  بسیار پایین

)under-gelled( زیر سطح ژل شدن  .

.  ژل شدگی بهینه

)over-gelled( بیش از حد ژل شدن  .

 SDR مشخص شد که همه ی لوله های بررسی شده )صرف نظر از رده ی

آن ها( بیش از حد ژل شده اند، زیرا هیچ یک از آن ها در دمای C°15 مورد 
حمله دی کلرومتان قرار نگرفتند. حداقل 6 مقاله ]12-7[ ثابت کردند که بیش 
از حد ژل شدن نسب به ژل شدن بهینه منجر به مقاومت پایین تر ضربه می شود.

ترکیب لوله ها با استفاده از طیف سنجی ماورا بنفش مقایسه شد. هیچ 
تفاوتی بین لوله ها با مقادیر مختلف SDR مشاهده نشد.

تنش باقی مانده و سرعت اکستروژن
 RCP دارای تنش باقی مانده است، پس از انجام PVC این که لوله های
به سمت همدیگر حرکت و  به سرعت  لبه ها  نمایان می شود )شکل 6(. 
هم پوشان می شوند، نخست به طور سریع و سپس به آرامی. قطعاتی که در 
آزمایشگاه با استفاده از روش S4 آزمون شدند این اثر را نشان می دهند. 
از قطعه ی دست نخورده ی لوله های آزمایش شده میله ای )نواری( مطابق 
روش Janson بریده شد  ]23[. برای هر یک از سه مقدار SDR هم پوشانی 
OVL بر اساس درصدی از قطر در فواصل زمانی منظم تا 1150 ساعت 

هم کشیدگی  ساعت  از 1150  پس   SDR34 لوله های  شد.  اندازه گیری 
)انقباض( بیشتری نسبت به لوله های SDR41 و SDR26 نشان دادند و 

بنابراین تنش باقی مانده ی بیشتری داشتند )جدول 1(.

شکل 5. تأثیر SDR بر PC در لوله های 315 میلیمتر PVC در آزمون هیدرواستاتیک S4 و مقادیر 
محاسبه شده با استفاده از روش پیشنهادی Leevers و همکاران ]12-7[. نقطه ی داده ها 

در لوله های SDR34 در منحنی باالیی بسیار پایین به نظر می رسد.

جدول 1.  هم پوشانی (1150 ساعت پس از بریدن نواری از لوله های نو و 
استفاده نشده با سه مقدار SDR) و سرعت اکستروژن آن ها.

تنش  که   RCP از  پس  مماسی  جهت  در  آبی)  (پیکان  لوله  دیواره ی  هم پوشانی   .6 شکل 
باقی مانده از اکستروژن را نشان می دهد.

SDR
هم پوشانی 
  OVL(%)

سرعت اکستروژن
(m/min)

26 3/40 0/57

34 4/83 0/93

41 4/16 0/55
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بحث
این که مقاوت لوله های PVC مملو از آب با افزایش ضخامت دیواره 
افزایش یابد )شکل 5( نتیجه ای غیر قابل انتظار است. توافق کلی در زمینه 
تست های پنوماتیک S4 این است که عکس این موضوع صادق است. 
در سه وب سایت هنوز هم در سال 2013 این موضوع را ذکر کرده اند. 
 Leevers پیشنهادی بر اساس روش  انجام گرفته  به هر حال، محاسبات 
از  لوله های PVC پر شده  تأیید می کند که برای  و همکاران )شکل 5( 
آب، مقاومت RCP همراه با افزایش ضخامت دیواره افزایش می یابد. این 
 PVC در لوله های آب RCP نتیجه ی خیلی مهمی است زیرا این که چگونه

درك می شود را تغییر می دهد.

اکنون به شرح تأثیر تنش باقی مانده ی اکستروژن می پردازیم. همان طور 
که شکل 7 نشان می دهد، قابل توجه است که میزان تنش باقی مانده پس 
از چند دهه باالتر از آن است که پیش  از این تصور می شد. علت این 
 .PVC است، یعنی شکل حلقه ای لوله )shape factor( امر عامل شکل
به خاطر این که این شکل آسودگی از تنش باقی مانده ی اکستروژن را به 
حداقل می رساند، این تنش به صورت یخ زده )frozen-in( به مدت دست 
کم چندین دهه باقی می ماند. این عامل شکل با اصل پل رومی باستان قابل 

مقایسه است )شکل 8(.

مدل اتصال آجرها که در آن سنگ هایی در قوس قرار داده شده بود 
مانع حرکات بود و باعث پایداری سازه می گردید. سنگ های واقع در 

قوس یکدیگر را در جای خود نگاه می داشتند. 

مدل آماری (توصیفی) چند متغیره
مدلی آماری )توصیفی( بسط داده شد تا اثر تنش باقی مانده ی اکستروژن 
نرم افزار تجاری  از  این کار  برای   .]15[ بیان کند  از داده های تجربی  را 
SigmaStat استفاده شد ]OVL .]24 به عنوان معیاری از تنش باقی مانده به 

کار رفت. تنها متغیرهای دیگر در این مدل، فشار آب )P( و SDR است.
چنان چه پیش از این بیان شد، داده های خارج از محدوده حذف شد و 
مقادیر 22 طول ترك نسبی باقی مانده به مقادیر باینری )0 یا 1( تبدیل 
شد. معادله ی )2( نشان می دهد که چگونه سه متغیر طول ترك باینری را 

تعیین می کند.

)2( 

Logit L در کل معادله )3( با طول ترك باینری L ارتباط دارد:

)3(

که  می دهند،  تشکیل  را  منطقی  آماری  مدل  ترکیبی،  معادالت  این 
را  بهترین سازگاری  نرم افزار  نماید.  توصیف  را  باینری  مقادیر  می تواند 
این سازگاری در  تعیین می کند.  با یکدیگر  داده  نقطه  برای همه ی 22 
شکل 9 و شکل 10 به خوبی نشان داده شده و بسیار خوب است. مقادیر 

a0 تا a3 برای مولف شناخته شده اند.

این  در  )یا  باقی مانده  تنش  تأثیر  بررسی  همچنین  آماری،  مدل  این 
حالت OVL( را بر PC به طور جداگانه امکان پذیر می سازد. فرض بر آن 
است که مقدار OVL لوله های SDR34، مانند آن چه در جدول 1 آمده 
 است، ٪4/83 نیست بلکه مقدار دیگری است. برای مثال مقدار میانگین

شکل 7. تنش باقی مانده در جهت محیطی در لوله های آب PVC با طول عمر 30 الی 40 سال 
که از زیر خاك بیرون آورده شده است.

لوله هایی با قطر 200 تا 500 میلی متر. بیشتر این لوله ها مردود گردیده بود.

شکل 8. شکل و مکان استقرار سنگ ها به طوریکه از فرو ریختن قوس پل در روم باستان تا امروز 
جلوگیری می کرد.
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PC در  افزایش  بنابراین یک  است،  لوله ی دیگر)3/78٪(  OVLهای دو 

لوله های SDR34 وجود دارد )شکل 11(. این نشان می دهد که کاهش 
نسبی کوچکی در تنش باقی مانده منجر به تغییر چشمگیر PC می شود. 

آزمون های  با   PVC لوله های  در  باقی مانده  تنش  تأثیر  از  حمایت 
هفته  به مدت یک  قطعه  از همدمایی  بیان می شود. پس   S4 پنوماتیک 

 PC 50 تنش باقی مانده تا حدی آزاد شد که منجر به افزایش°C در دمای
گردید. تأثیر پیرشدگی فیزیکی آنقدر زیاد نبود که بتواند Pc را کاهش 
دهد. این نتایج یافته های مربوط به لوله های پر از آب PVC را حمایت 
باقی مانده  اکستروژن  تنش  کاهش  که  است  این  از  حاکی  که  می کند 

مقاومت به RCP را )PC باالتر( افزایش می دهد.

مقاله علمی دو

شکل 9. توصیف طول ترك باینری (L) قطعه ی SDR41 با مدل آماری. همان 
مدل با همان ضرایب برای شکل 10 به کار رفت.

شکل 10. توصیف طول ترك (L) قطعات SDR34 و SDR26 با مدل آماری، 
با استفاده از همان ضرایب به کار رفته در شکل 9.

شکل 11. پیش بینی طول ترك باینری قطعات SDR34 با استفاده از الگوی 
آماری، با فرض تنش باقی مانده ی پایین تر. 

افزایش  قرمز)  نقطه چین  (خط  بار   3/1 به   1/95 از   PC این جا  در 
قرار  تأثیر  تحت   SDR26 و   SDR41 قطعات  منحنی های  می یابد. 

نگرفته اند.

مدل مکانیکی شکست
مدل مکانیکی شکست بر اساس داده های تجربی شکل 9 و 10 نمی باشد، 
بیان  منابع علمی  از  به دست آمده   PVC مواد  اساس ویژگی های  بر  اما 
می شود. مکانیک شکست شاخه ای از مکانیک جامدات است که به رفتار 
]25[. مکانیک  تنش و کرنش می پردازد  اساس  بر  جسم ترك خورده 
شکست ویژگی هایی از ماده را توصیف می کند که مقاومت به تشکیل 
ترك را تعیین می کند ]26[. ویژگی های مواد مربوطه به کیفیت ماده ی 

خام و فراوری آن وابسته است. RCP زمانی رخ می دهد که مقاومت به 
رشد ترك در ماده کافی نباشد. این حالت زمانی رخ می دهد که انرژی 
هدر رفته و پراکنده شده در حین انتشار ترك کمتر از انرژی آزاد شده 
در حین پراکنش ترك باشد. ویژگی های مقاومت ترك PVC به ترکیب 
PVC به کار رفته و پردازش لوله بستگی دارد، به ویژه سطح ژل شدن 

انجام گرفته و ایجاد ترك ریز سطحی]22 ,21[.
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آغاز ترك ممکن است منجر به انتشار ترك گردد و امکان دارد به علت 
بار ضربه ای، بارهای به طور آرام افزاینده، بارهایی که در دراز مدت دچار 

خستگی می شوند و ضربه ی قوچ به وجود آمده باشد.

مدل مکانیکی شکست با توجه به انرژی ها شروع می شود. انتشار ترك 
ناپایدار می شود و پس از آن سریع می گردد ، زمانی که انرژی آزاد شده 
در حین انتشار ترك بیشتر از انرژی مورد نیاز برای به وجود آوردن سطوح 

جدیدی از ترك باشد. انرژی آزاد شده در لوله به شکل زیر است:

•  انرژی مکانیکی ذخیره شده در جداره ی لوله ناشی از هوپ استرس 
مربوط به فشار آب در لوله

باقی  از تنش  ناشی  لوله  انرژی مکانیکی ذخیره شده در جداره ی    •
مانده مربوط به فرآیند تولید که در آن لوله از قسمت خارجی پس 

از اکستروژن خنک می شود.

این مقاله به طور ویژه به توزیع انرژی ناشی از تنش باقی مانده توجه دارد 
.]25, 27[

شکل 12 انتشار ترك به طول l2 را پس از آغاز ترکی به طول l1 نشان 
می دهد. زمانی که فشار آب داخلی لوله در طول l2 به فشار اتمسفر افت 

می کند، انرژی مکانیکی اندوخته شده در این طول لوله آزاد می گردد.

انتشار ترك بدون تنش باقی مانده
روی  بر  باقی مانده  تنش  بدون   PVC لوله های  برای   RCP مدل سازی 
 .]10-12[ است  همکاران  و   Leevers مقاالت  بر  مبتنی  لوله  دیواره ی 
انرژی پالس فشار )مثاًل ضربه ی قوچ( که RCP را آغاز می کند نادیده 
گرفته می شود. تنها انرژی مکانیکی در دیواره ی لوله ی تحت فشار مدنظر 
می باشد. این انرژی مکانیکی در حین انتشار ترك آزاد می شود. انرژی 
می نامند   M را  ترك  تشکیل  سطح  واحد  ازای  به  شده  آزاد  مکانیکی 

)معادله ی 4(.

مقاومت ترك یعنی انرژی مورد نیاز برای انتشار ترك به ازای واحد 
سطح ]25[، را با G نشان می دهند. G نوعی ثابت ماده است که مکانیک 
شکست توصیف می گردد. مقدار G پالستیک ها تابعی است از ساختار 

مولکولی، افزودنی ها، فراوری )درجه ی ژل شدن ]22[(، تخریب و دما.

 معادله انرژی آزاد شده به ازای واحد سطح مشترك )M( به شکل زیر است:

 )4(

ماده ی  کشسانی(  )مدول  مدول   E است،  داخلی  فشار   P این جا  در 
دیواره ی لوله، e ضخامت دیواره ی لوله و SDR نسبت قطر خارجی به 
ضخامت دیواره است. سطح شکست A crack به گونه ای که در شکل 12 

نشان داده شده e x l2 است.

 زمانی که M، انرژی مکانیکی آزاد شده در هنگام انتشار ترك کمتر 
از G ، یعنی انرژی الزم برای انتشار ترك باشد ]25[ هیچ ترکی تشکیل 
نخواهد شد. در این صورت گفته می شود که لوله نسبت به آغاز ترك، 
)مثاًل  به علت ضربان آب  مکانیکی  انرژی  در  پیک گذرا  است.  خنثی 
ضربه ی قوچ( می تواند باعث کشیدگی مختصر ترك گردد که به توقف 
باشد، تشکیل ترك   G از به طور پیوسته فراتر   M می انجامد. زمانی که

ناپایدار می گردد و ترك به سرعت به RCP تبدیل می گردد.

انتشار ترك با تنش باقی مانده
تنش باقی مانده مطابق با شیب تنش بر روی دیواره ی لوله )شکل 14( 
زمانی آزاد می گردد که دیواره ی لوله بشکند )شکل 6(. این توزیع تنش 
لوله و  SDR، قطرهای  برای رده های مختلف   PC در فشار آب بحرانی 

اندازه ی تنش باقی مانده محاسبه گردید.

طراحی برای جلوگیری از انتشار سریع ترک در لوله های آب از جنس پی وی سی

شکل 12. نمایش شماتیک قطعه ای لوله با ترك آغازین (طول l1، خط ممتد) و ترکی که تا 
فاصله ی زیادی انتشار یافته است (طول l2، خط نقطه چین سیاه)

به  بیرونی  الیه ی  از  میلیمتر   12) لوله  ضخامت  روی  بر  شده  محاسبه  دمای  شیب   .13 شکل 
تا 5/1 متر).  متفاوت (0/1  SDR26 در 6 طول سرد کردن  میلیمتری  داخلی) 315 

دیواره ی خارجی مطابق 0 میلیمتر و دیواره ی داخلی مطابق 12 میلیمتر است.
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لوله های حفاری شده از زیر خاك هم پوشانی ٪2 تا ٪8 را در محیط 
خود نشان می دهند )شکل 7(. بیشترین مقداردیده شده حدود ٪8/5 است. 

محاسبه ی نمایش داده شده در شکل 14 منطبق بر هم پوشانی ٪6 است.

با آغاز کار از محاسبات منجر به شیب تنش که در نمودار 14 نشان داده 
شده است، فشار بحرانی، Pc )بر حسب بار( که ورای آن انتشار ترك 

اتفاق می افتد را می توان به تقریب به شکل زیر به دست آورد:

 )5(

که در آن n ثابت مربوط به رفتار غیر خطی تنش باقی مانده بر ضخامت 
دیواره است )شکل 14(. و σi0 تنش باقی مانده در دیواره ی داخلی است 

)حدود 5 مگا پاسکال در شکل 14(.

مقادیر به دست آمده در سوابق برای C°20 به کار رفت زیرا مقادیر 
و  E=3GPa از  استفاده  با  بحرانی  فشار  نیست.  مشخص   3°C  برای 

فرض  با  لوله  دیواره ی  اسمی ضخامت  مقادیر  و   n=3 و   G=3 kJ/m2

وجود مقادیر متفاوت برای تنش کششی در دیواره ی درونی لوله محاسبه 
شد. مقادیر فشار بحرانی محاسبه شده در جدول 2 برای لوله های 315 و 

110 میلیمتر در سه SDR نشان داده شده است.

مقاله علمی دو

میلیمتری   315  SDR26 لوله ی  دیواره ی  بر روی  محاسبه شده  مانده ی  باقی  تنش  شکل 14. 
پس از طول سرد شدن 25 متر. دیواره ی بیرونی همان گونه که در شکل 13 دیده 
می شود مطابق صفر میلیمتر است. تنش کششی در دیواره ی داخلی مثبت است و 

تنش فشاری در دیواره ی خارجی منفی است.

315 mm 
σi0 (MPa) SDR = 26

PC (bar) 
SDR = 34 SDR = 41

0 3/5 2/6 2/2
1 3/4 2/5 2/1
2 3/0 2/2 1/8
3 2/2 1/6 1/3

110 mm 
σi0 (MPa) SDR = 26

PC (bar) 
SDR = 34 SDR = 41

0 5/9 4/4 3/6
1 5/8 4/3 3/6
2 5/6 4/2 3/5
3 5/2 3/9 3/2

20°C در n=3 و G=3 kU/m2 و E=3Gpa ،(پایین) 110mm 315 (باال) و لوله های با قطرmm با قطر PVC جدول 2.  فشار بحرانی محاسبه شده برای لوله های

محاسبات نشان می دهد که لوله های با قطر باالتر نسبت به لوله های با 
قطر کمتر در برابر RCP آسیب  پذیرتر است )فشار بحرانی پایین تر(. این 
نتیجه گیری با سوابق امر و تجربیات عملی مطابقت دارد. افزون بر این فشار 
بحرانی با افزایش ضخامت دیواره افزایش می یابد )کاهش SDR( که با 
شکل 5 مطابقت دارد. عالوه بر این مدل مکانیک شکست نشان می دهد 
که فشار بحرانی برای RCP زمانی که تنش باقی مانده باال است، کاهش 

می یابد. این موضوع نیز با داده های تجربی هم خوانی دارد. 

بنابراین مدل مکانیک شکست تأیید می کند که تنش باقی مانده انرژی 
مازادی فراهم می کند که منجر به فشار بحرانی کمتری برای RCP می گردد.

از  نمی توان  را   RCP که  است  نشانگر   2 جدول  در  شده  ارائه  نتایج 
لوله های آب PVC در فشارهای عملیاتی آب که برای رده ی فشارشان 
مجاز شناخته شده حذف کرد. علی رغم این نتیجه گیری تعداد لوله هایی 
که RCP را نشان می دهند به چند مورد در سال در سیستم توزیع آب 
آشامیدنی در هلند محدود می گردد. بنابراین فشار آبی که از فشار آب 
بحرانی برای RCP فراتر رود، تنها منجر به RCP در شمار محدودی از 
لوله-ها در ظرف 50 تا 100 سال می گردد. دیگر نتیجه گیری هایی که باید 
انجام گیرد تا بتوان RCP را به دست آورد، به طور مثال مشتمل بر سرآغاز 

ترك و ضربه ی قوچ است.
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 1/95( ،3°C مقادیر فشار بحرانی به دست آمده در این پژوهش
تا 4/4 بار( برای لوله های PVC 315 میلیمتری آکنده از آب در 
بر  افزون  می باشد.  هلند  در  6/5بار(  )نهایتاً  نرمال  عملیاتی  فشار 
این، نتایج به دست آمده برای قطعات لوله ی 2/42 متری نیز برای 
لوله های طوالنی تر معتبر است. این موضوع توضیح می دهد که از 
چه روی دست کم 53 مورد RCP در لوله های آب PVC قدیمی 

و اتصاالت مربوطه از سال 2003 در هلند دیده شده است.

در  است.  باینری  تقریباً  آبرسانی   PVC لوله ی  قطعات  رفتار 
فشارهای پایین آب، زیر فشار بحرانی، قطعات مقاوت کامل به 
آغاز هر نوع ترك را نشان می دهند. در حالی که در باالی فشار 
بحرانی، RCP با ترکی شروع می گردد که معموالً در کل لوله 
انتشار می یابد تا قسمت درپوش انتهایی در انتهای دیگر لوله. دلیل 
این پدیده این است که سرعت کاهش فشار آب از سرعت انتشار 
ترك  مورد  در یک  تنها  است.  PVC کمتر  دیواره ی  در  ترك 
شکننده ی سریعی که از قبل آغاز شده بود، قبل از رسیدن به طول 

ترك بحرانی، 4/7 برابر قطر لوله، دچار توقف شد.

ضخامت دیواره )مقدار SDR( در لوله های 315 میلیمتری پر شده 

بار در لوله های  از آب نقش مهمی دارد. فشار بحرانی از 1/95 
ضخیم  دیواره ی  با  لوله های  برای  بار   4/4 تا   )SDR41( نازك 
)SDR26( افزایش می یابد. این بدان مفهوم است که خطر شکست 
کاهش  دیواره  بیشتر  ضخامت  با   PVC آب  لوله های  در   RCP

پیشین و قراردادهای  باورهای  با  نتیجه گیری جدید  این  می یابد. 
رایج در آزمایشگاه ها مغایرت دارد و به شرکت های توزیع آب 
برای نصب لوله های آب در مناطقی با ریسک باال کمک می کند.

تنش باقی مانده ی اکستروژن را باید به حداقل رسانید تا بتوان از 
تأثیر منفی عظیم آن بر روی مقاوت لوله های آبرسانی PVC به 

RCP جلوگیری نمود.

درجه ی  بود.  شده   over-gelled شده،  بررسی  لوله های  تمامی 
اندکی پایین تر از ژل شدن، طوریکه سطح بهینه ای به دست آید، 
بهبود  تأثیر مقاومت ضربه ای را بهتر می کند و همچنین احتماالً 

مقاوت به RCP را یاری می رساند.

در  فشار  امواج  و  قوچ  ضربه ی  وقوع  از  که  می شود  توصیه 
فشار  از  باالتر  در  آن ها  در  عملیات  که  موجود  لوله کشی های 

بحرانی انجام می شود جلوگیری شود.
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معرفی کتاب

   نگاهی کلی

کتاب فرموالسیون  PVC حاوی اطالعات ارزشمند برای تولیدکنندگان  PVC، پردازنده ها و مصرف کنندگان است. این کتاب 
در مورد توسعه محصول جدید و ابزارهای مهندسی مجدد محصول و وضعیت کنونی بازار محصوالت  PVC بحث می کند. 
این کتاب خواننده را با اطالعات حیاتی که برای فرموالسیون موفقیت آمیز و دوام محصوالت الزم است یا ارزیابی فرموالسیون 
ترکیبات استفاده شده توسط دیگران آشنا می کند. انواع گریدهای تجاری و فرم های پلیمری و خواص فیزیکی- شیمیایی PVC با 
جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. تمام اطالعات ضروری مورد نیاز برای فرایند تصمیم سازی به شکل واضح ارائه شده است.

ویژگی های کلیدی:

•  یک راهنمای جامع و با ارزش برای pvc و افزودنی های آن که امکان انتخاب مواد ساده تر و موثرتر را فراهم می سازد.
•  بیش از 600 فرمول همراه با روش های پردازش و اطالعات عیب یابی

•  شامل اطالعات مهم درباره خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، بهداشت و ایمنی و اطالعات زیست محیطی برای pvc و محصوالت آن است.
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