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وظیفه شما چیست؟!
نفس های اقتصاد به شماره افتاده است این را می توان در صف های مردم برای دریافت ارزاق 
عمومی مشاهده و یا از زبان مسافران تاکسی شنید. دولتی ها اما چیز دیگری می گویند؛ این که 
نگران نباشید و ما کاالهای اساسی را حسابی انبار و ذخیره کرده ایم. مسئوالن باورشان بشود یا 
نشود مردم دیر زمانی است نگرانند. نخبگان از قبل و یا همین حاال با یافتن راهی برای رفتن، 
چمدان خود را می بندند و می روند؛ نه از سر رضایت، به این دلیل راه و امکانی برای معاش خود 

در داخل نمی یابند.
را خود  داشته ی  که  همان هایی  صنعتگران،  نیست؛  صنعت  وضعیت  با  بی ارتباط  فوق   موارد 
 بند خاك کرده اند و عمر خویش را صرف ساختن ساخته اند، بیش از آن چه که دولتمردان 
تصور کنند نگرانند. صادرات به محاق فرو رفته و هر کس هم چیزی را روانه بازارهای خارجی 
کند، می ماند از کدام پیچ و خم ارز خود را به خانه آورد. تازه پس از آن، قصه عرضه ارزها در 

بازارهای نیما و سنا و آزاد داستان دیگری دارد برای خود... .
یعنی  این  است؛  متوقف شده  از کارخانه ها  برخی  دیده اند که چرخ  و  شنیده اند  بارها  دولتیان 
شرم کارگر بی کار در برابر همسر و فرزندان؛ بله، اما معنای عمیق تر و دقیق تر آن یعنی شکست 

سیاست های دولت، دست کم در حوزه صنعت و اقتصاد. 
البد پاسخ بسیاری به این گالیه های تکراری، «مقاومت» است. شما را به جمله جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشور حواله می دهیم: « اگر قرار بود مردم مقاومت کنند، پس وظیفه ما چیست؟». 

انگار وظیفه متصدیان صنعت و اقتصاد کشور به صدور بخشنامه های متعدد و گاه متعارض خالصه 
شده است؛ بی آنکه خروجی یک بخشنامه مشهود شود بخشنامه ای دیگر  به امضا می رسد و این 
بخشنامه ها شده است کارنامه و عملکرد مسئوالن محترم! کافی است بار دیگر بخشنامه ها بی شمار 
چند ماه اخیر را در حوزه های صادرات و واردات، گمرك، ارز، مواد اولیه و غیره را مرور کنید.
نیازی به ذکر نیست که این آتش دامن همه صنایع به ویژه صنعت لوله و اتصاالت را سخت 
گرفته است؛ رکود تورمی صنعت ساختمان، عدم نقدینگی برای اجرای پروژه های نوین آبیاری 
و... خط تولید این محصوالت را ضعیف کرده است. حاال دیگر برخی به فکر فروختن واحد 
تولیدی خود برآمده اند. چرا؟ اگر دالیل تا اینجا قانع کننده نبود می توان عوامل زیاد دیگر را در 
همین سال 1397 بر شمرد؛ افزایش قیمت شدید مواد اولیه و ایجاد رانت برای دالالن در تابستان 
و پاییز امسال، قصه های بی پایان مالیات و بیمه، انفجار نرخ ارز، بازگشت تحریم و محدودیت در 

صادرات و واردات... 
بله درست است نباید سیاه نمایی کرد اما انتظار نداشته باشید صنعتگر و سرمایه گذار چشم خود را 
بر روی آینده مبهم فرو بندد. سرمایه در همه جای جهان به قواعدی بند است و اگر قاعده بهم 
خورد، پر می کشد بی تعارف. لطفا اگر این دالیل را نمی پذیرید چشم انداز خود را از وضعیت 

بازار و صنعت در سال 1398 مرقوم فرمائید و در برابر وعده ها مسئولیت پذیر باشید.

ــری ــامان عاب س

یادداشت 

رسمقاهل



3 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 111

گزارش

الله زار تنها یک خیابان در تهران نیست؛ بلکه این مکان بخشی از هویت 

تاریخی شهر تهران به شمار می رود. ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر 

اول فرنگستان به خیال احداث خیابانی مانند «شانزه لیزه» در تهران به عنوان 

«دارالخالفه» افتاد و دستور داد که از میان باغ مصفای الله زار خیابان بکشند، 

زمین های اطراف خیابان نیز میان «مقربین درگاه» تقسیم شد.

در کنـار ایـن رقیـب دیرینـه، لوله هـای تقلبـی 
پی وی سـی و همچنین محصوالتی که از عنوان 
برندهـای معتبر در بازار سـوء اسـتفاده کرده اند، 
بـرای مصرف کننـدگان  را  انتخـاب  و  عرصـه 

دشـوار سـاخته اند.

 PVC انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت
اقدام به تهیه سلسـله گزارش های مسـتند در این 
بـازار کـرده اسـت. تاکیـد می شـود کـه مطالب 
شـوندگان  مصاحبـه  نظـر  عنـوان شـده صرفـا 
اسـت. در ادامه مطلب سـعی شد مصاحبه تلفنی 
نیـز بـا برخـی از تولیدکننـدگان لوله هـای برقی 
پی وی سـی هم انجام داده و نظرات ایشـان را در 

انتهای گـزارش منعکـس نمودیم.

اجتماعی، کارکرد بسیاری از بناها و اماکن تغییر 
یافـت. در حـال حاضر این خیابان مرکز توزیع و 
فروش وسـایل الکتریکی و برقی از محصوالت 
بـا کیفیت عالی تا برندهای تقلبی اسـت. این در 
حالـی اسـت که تنهـا فروشـگاه های محـدودی 
لوله هـای برقـی عرضـه می کننـد. در ایـن بخش 
نیـز دو لولـه برقـی پی وی سـی و پلی آمیـد در 
رقابتـی دیرینـه قـرار دارنـد؛ هـر چنـد بـه بـاور 
عرضه کننـدگان لوله هـای برقـی، محصـوالت 
پی وی سـی به دلیل شـرایط و نظـارت موجود بر 
سـاختمان ها در حـال غلبه بر رقیـب دیرینه خود 
هسـتند؛ امـا هنـوز بسـیاری از مصرف کنندگان 
بـرای کاهـش هزینه هـا در پی تهیه و اسـتفاده از 

لوله هـای پلی آمید هسـتند.

 مهدی قلـی هدایـت )ملقـب بـه مخبرالسـلطنه( 
بـود  باغـی  «اللـه زار  می گویـد:  آن  مـورد  در 
بیـن خیابـان اللـه زار و میدانـی در متمـم خیابان 
اسـالمبول و خیابـان ماشـین کـه حـال اکباتـان 
نـام نهاده انـد قسـمت شـرقی آن را بـاغ وحـش 
می گفتنـد حال همه عمارت شـده اسـت خیابان 
لختـی )سـعدی( آن دو قسـمت را از هـم جـدا 
کرده اسـت. ناصرالدیـن شـاه اللـه زار را بـه نـود 
هـزار تومـان فروخـت تولـوزان التماس هـا کرد 
کـه نـگاه بدارند کـه سـبب لطافت هوای شـهر 
اسـت نشـنیدند. ... در تابسـتان خیابـان اللـه زار 
هوای خنک بسـیار خوبی داشـت در آن اوقات 
کـه خیابـان خـوش هـوا و روح افـزا بـود اهالـی 
کمتـر اسـتفاده می کردنـد اینـک که هـوای آن 
خیابـان باطنـاً و ظاهـراً کثیـف و مـوذی اسـت 

محـل توجـه و ازدحـام خلـق اسـت. ...»

 تـا پیـش از انقـالب 15 سـالن سـینما و چنـد 
تماشـاخانه تئاتـر در ایـن خیابـان فعـال بودنـد و 
همیـن امـر خاطـرات بسـیاری را بـرای اهالـی 
تهـران رقم زده اسـت. هنوز هم بسـیاری هویت 

اللـه زار را فرهنگـی می دادنـد.

بعدهـا بـه واسـطه تغییـر و تحـوالت سیاسـی و 

 از تماشاخانه های دیروز
تا پاتوق امروز لوله های برقی اصل و تقلبی

الله زار
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یــک ســوم بودنــد، گفــت: امــا امــروز شــرایط 
ــا از شــرایط  ــه ای شــده کــه مافی ــه گون ــازار ب ب
موجــود ترســیده و کمتــر از بــورس خریداری 
ــه  ــواد اولی ــل قیمــت م ــن دلی ــه همی ــد ب می کن
ــدگان  ــه و تولیدکنن ــا حــدودی کاهــش یافت ت

ــد. ــر گرفته ان ــود را از س ــت خ فعالی

رســتمی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
اظهــار داشــت: موضــوع دیگــر ایــن کــه 
متاســفانه برخــی از ســودجویان با سوءاســتفاده 
ــت  ــه ثب ــدام ب ــر، اق ــای معتب ــوان برنده از عن
ــا پیشــوند  ــا یــک پســوند و ی ــدی مشــابه ب برن
ایــن  در  می کننــد.  ثبــت  اداره  در  اضافــه 
ــا اســتفاده از  ــر ب ــدگان نامعتب ــت تولیدکنن حال
ــت  ــی بی کیفی ــد لوله های ــن و تولی ــن عناوی ای
و اســتفاده از ضایعــات و کربــن بــاال، محصول 

ــواه  ــت دلخ ــا قیم ــازار ب ــس را در ب ــن جن و ای
عرضــه می کننــد.

رســتمی در همیــن ارتبــاط ادامــه داد: همــه 
تولیدکننــدگان ایــن صنــف اطــالع دارنــد کــه 
چنــد مــاه پیــش در حالــی کــه پی وی ســی در 
ــت،  ــت داش ــان قیم ــزار توم ــورس کاال 8 ه ب
در بــازار آزاد بــه 18 هــزار تومــان رســیده 
بــود. تولیدکننــدگان بــه جــای ایــن کــه یــک 
میلیــون خریــداری کننــد  را 120  کامیــون 
ــون  ــدود 400 میلی ــا ح ــد آن را ب ــر بودن ناگزی

ــد. ــه کنن ــان تهی توم

برقــی  لوله هــای  عرضه کننــده  ایــن 
ــرایط  ــه در آن ش ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب پی وی س
بســیاری از تولیدکننــدگان ناگزیــر بــه تعطیلــی 
واحدهــا یــا کاهــش ظرفیــت تولیــد خــود بــه 

حــوزه  ایــن  مشــکالت  دربــاره  رســتمی 
توضیــح داد: اگــر بــه صــورت مرحلــه ای 
بخواهیــم مشــکالت بــازار، تولیدکننــدگان 
ــدا  ــم، ابت ــی کنی ــدگان را بررس و مصرف کنن
ــورس کاال آغــاز شــود  ــد ایــن موضــع از ب بای
یعنــی همــان جایــی کــه مــواد پی وی ســی 

می شــود. عرضــه 

ــاد  ــن نه ــا ای ــه ب ــی ک ــه داد: همکاران وی ادام
در ارتبــاط هســتند اطــالع دارنــد کــه متاســفانه 
رانــت و مافیــای بســیاری قــوی در ایــن حــوزه 
وجــود دارد کــه کار خریــد مــواد پی وی ســی 
را بــرای تولیدکننــدگان دشــوار کــرده اســت. 
فعالیــت  صــورت  ایــن  بــه  مــواد  مافیــای 
می کنــد کــه بــا همــکاری یکدیگــر شــروع بــه 
خریــد مــواد پی وی ســی از بــورس کاال کــرده 

 محمدرضا  رستمی

:PVC مدیر فروش فروشگاه عرفان توزیع کننده لوله های برقی 

بازار لوله های برقی؛ 
 از مافیای مواد اولیه

 تا محصوالت 
زیرپله ای

فروشگاه عرفان در خیابان الله زار، سابقه ای 40 ساله دارد و مدیریت این 4 دهه را پیشکسوت این بازار، حاج یحیی رستمی عهده دار بوده است. وی به 

واسطه این حضور طوالنی، بازار را به خوبی می شناسد و گنجینه ای از تجربه در بازار به شمار می رود.

در کنار آقای رستمی بزرگ، فرزندان ایشان نیز امر هدایت فروشگاه را بر عهده دارند. محمدرضا رستمی مدیر فروش مجموعه عرفان است. می گوید 

ما اولین مرکز فروش لوله های برقی در الله زار هستیم. البته آنها در کنار فروشگاه، کار تولید لوله های برقی پی وی سی را نیز انجام می دهند؛ به همین 

دلیل با جوانب دو بخش تولید، فروش و زوایای بازار آشنایی کافی دارند. 

گزارش
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بــه طــور طبیعــی بســیاری از مصرف کننــدگان 
اطــالع دقیقــی از ایــن پســوند و پیشــوندها 

ــد.  ندارن

ایــن تولید کننــده ادامــه داد: ایــن در حالــی 
ــت  ــای بی کیفی ــن لوله ه ــت ای ــه قیم ــت ک اس
بــه دلیــل ضایعــات و شکســتگی، به انــدازه 
ــکل  ــن مش ــت. ای ــت اس ــا کیفی ــوالت ب محص
هــم  و  تولیدکننــده  بــرای  هــم  بــزرگ 

دارد. وجــود  مصرف کننــدگان 

ــازار و ایــن  ــاره وضعیــت فعلــی ب رســتمی درب
ــرار  ــق ق ــا رون ــود ی ــرایط رک ــا در ش ــه آی ک
ــب  ــرایط ملته ــفانه ش ــح داد: متاس دارد، توضی
ــاه ســال جــاری  ــر م ــرج تی اقتصــادی کــه از ب
شــروع شــد و مــواد اولیــه از کیلویــی 4 هــزار 
ــت دالر  ــب قیم ــه تناس ــان ب ــزار توم ــا 18 ه ت
ــردم  ــود، م ــان ب ــر آن در نوس ــم ب ــو حاک و ج
بیــش از ظرفیــت بــه تهیــه و خریــد جنــس بــه 
صــورت شــتاب زده اقــدام کردنــد. برخــی از 
شــرکت ها حتــی بــرای ســال 98 اقــدام بــه 
ــش از  ــد. در نتیجــه بی ــه کردن ــواد اولی ــه م تهی
ظرفیــت بــازار، مــواد اولیــه بــه فــروش رفــت. 

ــواد  ــت دالر و م ــه قیم ــون ک ــزود: اکن وی اف
اولیــه بــه ســمت پاییــن اســت، بســیاری خریــد 
ــه  ــد. ب ــف کرده ان ــول را متوق ــن محص و تامی
ــدید در  ــود ش ــک رک ــاهد ی ــل ش ــن دلی همی

از  دیگــر  دســته ای  گفــت:  رســتمی 
حــوزه  در  بیشــتر  کــه  مصرف کننــدگان 
ســاختمانی فعالیــت دارنــد بــه مهــر اســتاندارد 
ــد و تــالش می کننــد  و قیمــت آن توجــه دارن
ــه  ــه ب ــل هزین ــا حداق ــود را ب ــاختمان خ ــا س ت
از  دیگــر  گروهــی  بــرای  برســانند.  پایــان 
مصرف کننــدگان، برنــد و مهــر اســتاندارد 
اهمیتــی نداشــته و صرفــا بــه دنبــال تهیــه جنس 

ــتند. ــن هس ــت پایی ــا قیم ب

ــه ای  ــه محصــوالت زیرپل ــن ب رســتمی همچنی
در بــازار لوله هــای برقــی اشــاره و در ایــن 
ــود  ــازار وج ــم در ب ــوع مه ــت: موض ــاره گف ب
کــه  اســت  بــازار  در  زیرزمینــی  لوله هــای 
از برنــد شــرکت های معتبــر ســوء اســتفاده 
بــا کربنــات  کــرده و محصــول ضایعاتــی 
ــه مصرف کننــده می دهنــد. آنهــا  ــاال ب بســیار ب
ــام  ــه ن ــا پیشــوند ب ــا یــک کلمــه پســوند ی تنه
محصــول خــود اضافــه کــرده و آن را در بــازار 

می فروشــند.

تولیدکننــدگان  فعالیــت  روش  دربــاره  وی 
ــه طــور  محصــوالت زیرپلــه ای توضیــح داد: ب
ــد  ــک برن ــی ی ــده ای متقاض ــال مصرف کنن مث
ــرد فروشــنده  خــاص از فروشــنده می شــود، ف
ــد  ــوند برن ــا پیش ــوند ی ــار پس ــدون اظه ــم ب ه
محصــول، کاال را بــه مشــتری معرفــی می کند. 

ــروش  ــه ف ــاال ب ــود ب ــا س ــازار ب ــه ب ــود را ب خ
می رســانند.

از  اســتفاده  روش هــای  بــه  ادامــه  در  وی 
عالمــت اســتاندارد اشــاره کــرد و توضیــح 
داد: موضــوع دیگــر کــه در بــازار وجــود دارد 
ــه در  ــرکت هایی ک ــت ش ــتاندارد اس ــر اس مه
ــد دارای مهــر  ــی تولیــد می کنن ــران محصول ای
اســتاندارد هســتند؛ امــا گاهــی بــه طــور مثــال 
ــاوت  ــای متف ــی دارای قیمت ه ــه برق ــه لول س
ــد  ــز مهــر اســتاندارد دارن هســتند و هــر ســه نی
کیفیــت  متوجــه  مصرف کننــده  اینجــا  در 

نمی شــود. محصــول 

رســتمی در همیــن ارتبــاط ادامــه داد: متاســفانه 
ــل  ــلیقه ای عم ــورت س ــه ص ــتاندارد ب اداره اس
ــتاندارد در  ــال اداره اس ــور مث ــه ط ــد؛ ب می کن
ــا در  ــزد ی ــا اداره اســتاندارد ی اســتان ســمنان ب
ــن روی  ــد؛ از ای ــه یکســانی ندارن ــران، روی ته
ایجــاد  ســردرگمی  مصرف کننــده  بــرای 

می شــود.

ــوق  ــکل ف ــل مش ــرای ح ــده ب ــن تولید کنن ای
ــه و اتصــاالت  ــدگان لول ــه انجمــن تولید کنن ب
ــف  ــن صن ــار ای ــک ب ــرای ی ــا ب پیشــنهاد داد ت
را از مشــکالت رهایــی دهنــد. وی گفــت: 
انجمــن  بــا  شــهری  هــر  در  انجمــن  بابــد 
تولیدکننــدگان آن شــهر، میــزان تــوان و تولید 
کارخانه هــا را تعییــن کنــد. بــه طــور مثــال 
کارخانــه ای کــه 20 تــن تــوان تولیــد دارد 
ــد و  ــه نکن ــواد اولی ــن م ــد 60 ت ــه خری ــدام ب اق
مــازاد آن را در بــازار آزاد بفروشــد؛ اگر از راه 
صنــف کار را پیــش ببریــم و تولیدکنندگان از 
واســطه گــری فاصلــه بگیرنــد، دســت مافیــا از 

ــود. ــاه می ش ــت کوت ــن صنع ای

کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
مصرف کننــدگان در انتخــاب محصــول بــه 
چــه مــواردی بیشــتر توجــه می کننــد، توضیــح 
ــازار ایــران مصرف کننــدگان  داد: اکنــون در ب
بــه چنــد صــورت محصــول مــورد نیــاز خــود 
ــد  ــه برن ــا ب ــی از آنه ــد. برخ ــن می کنن را تامی
ناظــر  اهمیــت می دهنــد، چــون مهندســان 
تنهــا برخــی از برندهــا را تاییــد می کننــد، 
ــد.  ــه می کن ــان را تهی ــز هم ــده نی مصرف کنن

پرونده لوله های برقی - فروشندگان
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مــا خریــداری کنــد. پــس از چنــد مکاتبــه کــه 
بــا آن مجموعــه داشــتیم متوجــه شــدیم یــک 
واحــد بــا ثبــت برنــدی مشــابه بــه برنــد تجــاری 
مــا، پیــش فاکتــور بــرای خریــدار صــادر کرده 

ــت. اس

نکتــه جالــب ایــن بــود شــرکتی کــه محصــول 
ــل  ــی از عوام ــه یک ــرد ب ــد می ک ــی تولی تقلب
مصرف کننــده پیشــنهاد زیرمیــزی داده بــود تــا 
بتوانــد در ایــن معاملــه برنــده شــود، هنگامــی 
ــه  ــم متوج ــاهده کردی ــدد را مش ــن ع ــه ای ک
ــا وجــود تمــام هزینه هــای کــه بــرای  شــدیم ب
کار تولیــد صــورت می دهیــم هیــچ گاه چنیــن 
دامنــه ســودی نداریــم. ایــن عــدد رشــوه، 
ــاال  ــت. ح ــا اس ــه م ــود مجموع ــر س ــد براب چن
محاســبه کنیــد کــه فرمول هــا را چگونــه تغییــر 
ــودی  ــیه های س ــن حاش ــه چنی ــا ب ــد ت می دهن

دســت پیــدا کننــد.

مــکان مــورد نظــر مشــاهده شــد کــه محصــول 
ــد  ــا تولی ــته بندی م ــرام و بس ــا آرم، هولگ را ب

می کننــد.

ــپ  ــرکت پلم ــن ش ــت ای ــت: در نهای وی گف
یــک ســال هــم در حــال  شــد و حــدود 
پیگیــری بــرای دریافــت حکــم هســتیم. تمــام 
ایــن مــوارد بــه بخــش تولیــد ضربــه وارد 
ــد دغدغــه  ــده ای کــه بای می ســازد و تولیدکنن
تولیــد محصــول بــا کیفیــت و قیمــت مناســب 
باشــد، بایــد درگیــر چنیــن پرونده هایــی شــود. 

بــه مــدارك و روابــط خــود از اداره اســتاندارد 
دریافــت کردنــد. آنهــا صرفــا در یــک مقطــع 
ــرای  ــی کــه اداره اســتاندارد ب ــی از فرمول زمان
آنهــا تهیــه کــرده بــود، محصــول خــود را 

تولیــد می کردنــد.

ــه  ــتاندارد ب ــاس اس ــر اس ــان ب ــر همچن ــا اگ ام
فعالیــت خــود ادامــه می دادنــد، دیگــر حاشــیه 
ــد و  ــی نمی مان ــا باق ــرای آنه ــی ب ــود چندان س
دامنــه ســود کاهــش می یافــت. در ایــن هنــگام 
اقــدام بــه دســت کاری فرمــول تولیــد کردنــد 
در حالــی کــه مصرف کننــده اطالعــی از ایــن 

موضــوع نداشــت.

مجموعــه  بــرای  کــه  اتفاقاتــی  از  یکــی 
ــک  ــود کــه ی ــن ب ــد ای ــش آم ــا پی ــدی م تولی
ــود در  ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرکت ب ش
بــازار و نوســانات ارزی، تصمیمــی گرفــت 
محصــوالت خــود را زودتــر از واحــد تولیــدی 

قــرار گیرنــد کــه انجــام چنیــن کارهایــی هــم 
ــت. ــه اس ــتلزم هزین مس

رســتمی اظهــار داشــت: مدتــی اســت کــه 
متوجــه شــدیم در یــک مــکان، محصــول 
مــا را بــه صــورت عمــده تولیــد و ماننــد 
ــازار  ــه ب هولگــرام و بســته بندی محصــول مــا ب
ــاه در حــال  ــد. حــدود یــک م عرضــه می کنن
جمــع آوری مســتندات و ارائــه آن بــه مراجــع 
ــه از  ــک نام ــت ی ــا در نهای ــم ت ــی بودی قضای
ــه  ــرای مراجع ــم ب ــاط کری ــی رب ــق آگاه طری
ــور در  ــا حض ــم. ب ــت کردی ــل دریاف ــه مح ب

اداره  پی وی ســی  لوله هــای  بخــش  در 
ــد،  ــادی دقــت می کن ــوارد زی ــه م اســتاندارد ب
چکش خــوری  بــودن،  نســوز  بــر  عــالوه 
ــورد  ــه م ــادی دارد ک ــت زی ــز اهمی ــا نی لوله ه
ــون  ــت؛ چ ــز هس ــدگان نی ــه مصرف کنن توج
ــرت محصــوالت کاهــش  ــن صــورت پ در ای
یافتــه و در بحــث خمــش مشــکلی بــرای 
ــر در  ــد. اگ ــود نمی آی ــه وج ــده ب مصرف کنن
عمــل قیمــت تمــام شــده را بخواهنــد محاســبه 
کننــد، خریــداری لولــه اســتاندارد بــه صرفه تــر 

ــت. اس

ــی کــه   موضوعــی کــه وجــود دارد از هنگام
برخــی از شــرکت ها بــرای تولیــد از مــواد 
ــود  ــول خ ــات در محص ــا ضایع ــد ی آف گری
ــول  ــی محص ــورت زیرزمین ــه ص ــتفاده و ب اس
تولیــد می کردنــد، از یــک مقطعــی ایــن دســته 
ــا توجــه  ــدگان آرم اســتاندارد را ب از تولیدکنن

ــازار هســتیم.  ب

خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
گفــت: اکنــون تولیدکننــدگان عــالوه بــر 
ایــن کــه یــک آزمایشــگاه در واحــد تولیــدی 
ــره حقوقــی هــم  ــد یــک دای ــد، بای خــود دارن
تاســیس کننــد! در گذشــته کارخانه هــا بــه 
ــاز داشــت،  کارگــر، مهنــدس و مدیرعامــل نی
ــد  ــه واح ــوارد ب ــن م ــر ای ــد ب ــاال مزی ــا ح ام
حقوقــی هــم نیــاز دارنــد تــا برخــی کــه اقــدام 
ــی جنــس  ــی و کپ بــه تولیــد محصــول تقلب
اصــل می کننــد از راه قضایــی مــورد پیگیــری 

گزارش

 علی قاسمی
مدیر نمایشگاه مجموعه فروشگاهی و تولیدی عرفان

 افزایش
 حاشیه سود

 با دست کاری
فرمول
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در  برقــی  لوله هــای  توزیع کننــده  ایــن 
ــازار و روش  ــل درب ــت تعام ــوص وضعی خص
ــا  ــه م ــی ک ــا هنگام ــت: ت ــول گف ــه محص تهی
بودجــه و نقدینگــی کافــی داشــتیم بــه صورت 
نقــد بــه مشــتری ارائــه می دادیــم در حالــی کــه 
بیشــتر تعامــل مــا بــا همــکار اســت و آنهــا مایل 
بــه تهیــه جنــس بــه صــورت مــدت دار هســتند. 
در ایــن شــرایط مقــداری دچــار رکود شــدیم. 
اکنــون بــا توجــه بــه عــادی شــدن تهیــه مــواد 
اولیــه توســط تولیدکننــدگان تــا حــدودی بــه 

ــته ایم. ــادی بازگش ــرایط ع ش

ــه  ــواد اولی ــا م ــرد ت ــدواری ک ــار امی وی اظه
ــز  ــا نی ــن و آنه ــع تامی ــه موق ــدگان ب تولیدکنن
محصــول را در زمــان الزم در اختیار فروشــنده 

و مصرف کننــدگان بگذارنــد.

حاجــی زاده در پایــان گفــت: در ســال های 
ــت  ــل و درخواس ــه تمای ــس ب ــر ک ــته ه گذش
ــرد.  ــتفاده می ک ــه و اس ــول را تهی ــود محص خ
ــه  کســی کــه می خواســت جنــس خــوب تهی
ــی  ــرد در حال ــه pvc می ک ــه تهی ــدام ب ــد اق کن
کــه اکنــون بــه دلیــل حضــور مهندســان ناظــر، 
از  اســتفاده  ســمت  بــه  مصرف کننــدگان 

ــد. ــتاندارد روی آورده ان ــوالت اس محص

ــوز  ــای pvc نس ــا لوله ه ــد حتم ــد و بای می کنن
ــود. ــتفاده ش اس

وی دربــاره معیارهــای انتخــاب مصرف کننده ها 
گفــت: بیشــتر مشــتریان بــه دنبــال محصــول بــا 
کیفیــت و اســتاندارد هســتند و در مــوارد نــادری 
کــه ســاختمان فاقــد مهنــدس ناظــر و یــا پــروژه 
در منطقــه دوره افتــاده ای باشــد، بــه دنبــال تهیــه 

محصــول درجــه دو و پلی آمیــد هســتند.

حاجــی زاده در خصــوص وجــود محصــوالت 
بی کیفیــت و زیرپلــه ای در بــازار توضیــح داد: 
برخــی از کارگاه هــای زیــر زمینــی وجــود 
دارنــد کــه بــا تقلــب و یــا کپی بــرداری از 
ــد.  ــد می کنن ــول تولی ــر، محص ــای معتب برنده
ــده  ــه مصرف کنن ــریع ب ــی س ــئله خیل ــن مس ای
ضربــه می زنــد. مــا بــه دنبــال جنــس نامرغــوب 
نیســتیم و همیشــه محصــول بــا کیفیــت و 
اســتاندارد تهیــه و بــه خریــدار عرضــه و توصیه 

می کنیــم. 

ــح داد: در  ــازار توضی ــت ب ــاره وضعی وی درب
ــود  ــاختمان در رک ــازار س ــه ب ــر ک ــدت اخی م
شــده،  کــم  ســاز  و  ســاخت  و  دارد  قــرار 
مصــرف لوله هــای برقــی pvc نیــز کاهــش 

ــت.  ــه اس یافت

ایــن عرضه کننــده لوله هــای برقــی دربــاره 
بــا  آن  مقایســه  و   pvc لوله هــای  وضعیــت 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــازار گف ــد در ب پلی آمی
ــودن کــه  ــه دلیــل اســتاندارد ب لوله هــای pvc ب
ــازار عرضــه می شــود،  ــا کــد 10 رقمــی در ب ب
بیشــتر  و  اســت  باالیــی  کیفیــت  دارای 
دقــت  موضــوع  ایــن  روی  تولیدکننــدگان 
کامــل دارنــد. از ســوی دیگــر چــون مهندســان 
ناظــر در ســاختمان ها امــر نظــارت و کنتــرل را 
ــا  ــوالت ارتق ــت محص ــد، کیفی ــام می دهن انج

ــت. ــه اس یافت

وی ادامــه داد: ایــن مــوارد کار یــک فروشــنده 
امــکان  تاکنــون  اســت  کــرده  تســهیل  را 
نداشــته کــه مــا لولــه اســتاندارد برقــی بــا کــد 
ــن  ــم و ای ــه کنی ــدار عرض ــه خری ــی ب 10 رقم
جنــس عــودت داده شــود، محصــول همیشــه 
بــا رضایــت کامــل مصرف کننــده همــراه 

ــت. ــوده اس ب

لوله هــای  از  اســتقبال  دربــاره  زاده  حاجــی 
برقــی pvc در بــازار توضیــح داد: در حــال 
بناهــای جدیــد،  از  درصــد  در 90  حاضــر 
لوله هــای pvc مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ 
چــون مهندســین ناظــر از تاییــد لوله هــای 
پلی آمیــد بــه دلیــل بســوز بــودن آن خــودداری 

پرونده لوله های برقی - فروشندگان

 حاجی زاده:

استفاده نود درصد 
بناهای جدید از 
لوله های برقی 
پی وی سی

حاجی زاده حدود 30 سال در صنعت لوله برق به ویژه پی وی سی در بازار الله زار فعالیت داشته و بیشتر با تولیدکنندگان سمنانی همکاری دارد. 

به عقیده او اکنون بیشتر بازار مصرف در بخش لوله های برقی در اختیار محصوالت پی وی سی است و استفاده از محصوالت بی کیفیت را محدود به 

پروژه های فاقد مهندس ناظر و یا مناطق دوره افتاده می داند.
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ــن،  ــل قیمــت پایی ــه دلی ــازار وجــود دارد و ب ب
می شــود.  خریــداری  مشــتریان  توســط 
ــور  ــل حض ــه دلی ــم ب ــداران ه ــی از خری برخ
مهندســان ناظــر بــرق در ســاختمان ها، بــر تهیــه 
ــد  ــتاندارد تاکی ــت و اس ــا کیفی ــوالت ب محص
ــا  ــاز بفروش ه ــی از بس ــفانه برخ ــد. متاس دارن
کــه در پــی ارزان ســازی هســتند محصــوالت 

می کننــد. تهیــه  بی کیفیــت 

وی ادامــه داد: معمــوال مهندســان ناظــر بــر 
تــالش  خــود  دســتورالعمل های  اســاس 
می کننــد تــا از لوله هــای پی وی ســی نســوز 
و اســتاندارد اســتفاده شــود ایــن در حالــی 
اســت کــه برخــی از عوامــل دخیل در ســاخت 
زدن  دور  بــا  تــا  می کننــد  تــالش  ســاز  و 
مهندســان ناظــر، محصــوالت ارزان تــری کــه 
معمــوال فاقــد کیفیــت مناســب هســتند را تهیــه 
و اســتفاده کننــد. در ایــن هنــگام حتــی گاهــی 

ــد. ــت را ندارن ــوان مقاوم ــان ت مهندس

ــی  ــانات قیمت ــون بخــش ســاختمان ها نوس اکن
ــن موضــوع  ــد و همی ــه می کن ــادی را تجرب زی

ــت. ــته اس ــادی گذاش ــر زی ــروش تاثی روی ف

ایــن مدیــر فروشــگاه لوله هــای برقــی بــه یکــی 
دیگــر از مشــکالت فعلــی در بــازار اشــاره 
کــرد و گفــت: یکــی دیگــر از مشــکالت 
ــازار، چک هــای برگشــتی اســت  موجــود درب
ــن  ــروش نرفت ــل ف ــه دلی ــز ب ــورد نی ــن م کــه ای
خانه هــای ســاخته شــده اســت کــه در نهایــت 
ســازندگان امــکان نقــد کــردن چک هــای 
ــه  ــا جــز ب ــن شــرایط م ــد. در ای خــود را ندارن
افــراد معتمــد، از دادن محصــول مــدت دار 
هــم  را  ایــن  البتــه  می کنیــم،  خــودداری 
ــا  ــراه ب ــازار هم ــه ب ــید ک ــته باش ــر داش در نظ

ــت. ــوخت اس س

لوله هــای  وجــود  دربــاره  دوســت  ایــران 
ــازار  بی کیفیــت و محصــوالت زیرپلــه ای در ب
توضیــح داد: ایــن محصــوالت متاســفانه در 

تقاضــا  دالیــل  دربــاره  دوســت  ایــران 
توســط  پلی آمیــد  برقــی  لوله هــای  بــرای 
پی وی ســی  داد:  توضیــح  مصرف کننــدگان 
برقــی غیرقابــل اشــتغال اســت؛ امــا در برخــی 
مــوارد مشــاهده می شــود کــه مشــتری بــه 
ــری  ــه کمت ــد هزین ــه می خواه ــن ک ــل ای دلی
لوله هــای  خریــد  درخواســت  بکنــد، 
پلی آمیــد را دارد. مــا بــه عنــوان فروشــنده 
مشــتری هــر چــه را کــه درخواســت کــرد آن 

می دهیــم. ارائــه  را 

ــا ایــن وجــود  وی در همیــن ارتبــاط گفــت: ب
مشــاوره  بهتــر  انتخــاب  در  او  بــه  گاهــی 
لوله هــای  از  اســتفاده  آن  کــه  می دهیــم 

اســت. پی وی ســی  اســتاندارد 

بــازار  وضعیــت  دربــاره  دوســت  ایــران 
ــه  ــح داد: ب ــی پی وی ســی، توضی لوله هــای برق
دلیــل کاهــش ساختمان ســازی، مصــرف ایــن 
لوله هــا نیــز دچــار کاهــش زیادی شــده اســت. 

محمدحسین ایران دوست:

 گاهی
بساز بفروش ها،  
مهندسین  ناظر 

ساختمان را دور 
می زنند

 محمدحسین ایران دوست 32 سال در بازار فروش لوله های برقی اعم از لوله های پلی آمید و پی وی سی در خیابان الله زار تهران فعالیت دارد.

 به باور وی اکنون بازار لوله های برقی به صورت مساوی میان پی وی سی و پلی آمید تقسیم شده است. این فعال بازار از نبودن نظارت بر محصوالت 

بی کیفیت انتقاد و گالیه دارد.

گزارش
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بی کیفیــت رابطــه معنــاداری بــا ســاخت و 
ســاز در پاییــن و یــا بــاالی شــهر دارد، گفــت: 
قانــون نظــام مهندســی در کل کشــور یکســان 
اســت و اســتفاده از محصــول بــه موقعیــت بــاال 
ــدارد.  ــدان ارتباطــی ن ــن شــهر چن شــهر و پایی
گاهــی برخــی از مشــتریان بــاالی شــهر و 
بــه تناســب قیمــت خانه هــا، از محصــوالت 
ــرای  ــن هــم ب ــد و ای مختلــف اســتفاده می کنن

ــت. ــک اس ــط مال ــتر توس ــود بیش ــب س کس

ــش از  ــا پی ــارت ت ــوه نظ ــه نح ــاره ب ــا اش وی ب
انقــالب  از  قبــل  دوره  در  انقــالب گفــت: 
یــک خانــه انصــاف بــرای کنتــرل محصــول و 
ــون  ــا اکن ــت ام ــود داش ــازار وج ــای ب قیمت ه
زیــادی شــده  روال دچــار دگرگونی هــای 

ــت. اس

ایــران دوســت در پایــان گفــت: اکنــون نظــام 
مهندســی بــر اســتفاده از محصــول بــا کیفیــت 
ــد  ــوان ش ــه عن ــه ک ــان گون ــد دارد و هم تاکی
ایــن موضــوع هــم ربطــی بــه بــاال و پایین شــهر 
ــی  ــود حت ــاهده می ش ــی مش ــا گاه ــدارد ام ن
ــاالی شــهر از محصــول  ــرای ســاختمان در ب ب
ــه  ــن زمین ــود، در ای ــتفاده می ش ــوب اس نامرغ
بــر ســاخت و ســاز و  ناظــر  نهــادی  بایــد 
ــاختمان ها  ــوالت در س ــوع محص ــتفاده از ن اس
ــف وجــود داشــته باشــد. ــرای اجــزای مختل ب

ــن لوله هــا خــودداری  ــاره از عرضــه ای یــک ب
کــرد. مــا در کنــار پلی آمیــد، لوله هــای برقــی 
پی وی ســی را هــم کــه دارای نمایندگــی برنــد 

ــم.  ــه می دهی ــه متقاضــی ارائ ــر هســتیم ب معتب

ادامــه  ارتبــاط  همیــن  در  دوســت  ایــران 
بــرای  و  فروشــنده  یــک  عنــوان  بــه  داد: 
هــر  بایــد  مشــتری،  داشــتن  نــگاه  راضــی 
ــیم.  ــته باش ــه داش ــرای ارائ ــی ب ــه محصول گون
ــی از  ــه برخ ــود دارد ک ــز وج ــکان نی ــن ام ای
ــورد  ــی م ــتاندارد در جاهای ــر اس ــای غی کااله
ــیتی  ــدان حساس ــه چن ــرد ک ــرار گی ــتفاده ق اس
روی آن وجــود نداشــته باشــد؛ در ایــن مــوارد 
می تــوان کاالهــای درجــه دوم و ســوم نیــز بــه 

کــرد. عرضــه  مصرف کننــده 

وی تصریــح کــرد: البتــه بــه عنــوان فروشــنده 
ــت و  ــا کیفی ــول ب ــواره محص ــم هم می خواهی
ــفانه  ــا متاس ــم؛ ام ــدار بدهی ــه خری ــتاندارد ب اس
در بــازار برخــی از کاالهــای تقلبــی و بــا 
ــود دارد  ــی وج ــول اصل ــت محص ــف قیم نص
کــه مــردم هــم از آنهــا اســتفاده می کننــد. بــه 
بــاور بنــده بایــد یــک نهــاد ناظــر بــرای کنتــرل 
وجــود  بــازار  در  بی کیفیــت  محصــوالت 

داشــته باشــد.

ایــران دوســت در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه آیــا انتخــاب محصــول بــا کیفیــت و 

از  اســتقبال  مقایســه  خصــوص  در  وی 
پی وی ســی  و  پلی آمیــد  برقــی  لوله هــای 
توضیــح داد: قبــال بیشــتر مصرف کننــدگان 
از لوله هــای پلی آمیــد اســتفاده می کردنــد؛ 
ــن  ــه صــورت مســاوی ای ــا ب ــون تقریب ــا اکن ام
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوالت م محص
ــد  ــا فاق ــه پلی آمیده ــت ک ــی اس ــن در حال ای

اســتاندارد هســتند.

ایــران دوســت دربــاره نحــوه نظــارت بــر بــازار 
از ســوی دســتگاه های متولــی توضیــح داد: 
نهــادی بــرای نظــارت بــر بــازار وجــود نــدارد، 
ــه  ــدگان کــه ب ــن کــه خــود تولیدکنن مگــر ای
نــام آنهــا تقلبــی صــورت گرفتــه، بــه صــورت 
مســتقیم اقدامــات قانونــی و پیگیری هــای الزم 

را انجــام دهنــد.

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا شــما 
بــا وجــود ایــن کــه لوله هــای اســتاندارد بــرای 
فــروش در بــازار وجــود دارد امــا در کنــار 
ــتری  ــه مش ــز ب ــتاندارد نی ــای غیراس آن لوله ه
ــازار  ــا در ب ــح داد: م ــد، توضی ــه می کنی عرض
فعالیــت می کنیــم و بــه عنــوان یــک فروشــنده 
بایــد از هــر نــوع جنســی بــرای رضایــت 
مشــتریان جهــت عرضــه داشــته باشــیم، مزیــد 
بــر ایــن چــون از قبــل مصــرف لوله هــای برقــی 
پلی آمیــد رایــج بــوده اســت نمی تــوان بــه 

پرونده لوله های برقی - فروشندگان
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ی خیابان الله زار - زمستان 1397
بازارچه ها و انبارها
مجمـوعه
تصـاویـر



11 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 111



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 12111

کار بــازار مســکن کار مــا هــم رونــق می یابــد.

لوله های  بازار  از  میدانی  مشاهدات 
هنوز  که  است  آن  از  حاکی  برقی 
لوله های پلی آمید عرضه و مورد مصرف 
قرار می گیرد، آیا استفاده از این نوع 

لوله ها جایز است؟

لولــه ای پلی آمیــد کــه در حــال حاضــر در 
نیســت،  پلی آمیــد  می شــود  ارائــه  بــازار 
ــت؛  ــاده اس ــا افت ــد ج ــم پلی آمی ــه اس ــه ب بلک
محصــول  ایــن  آنهــا  تولیــد  ابتــدا  چــون 
ــواد  ــازار از م ــا در ب ــن لوله ه ــت. ای ــوده اس ب
بازیافتــی پلی اتیلــن اســت کــه بــرای بــرق 
غیــر اســتاندارد اســت؛ ولــی شــاید بتــوان 
ــه  ــرد ک ــف ک ــرای آن تعری ــتاندارد 2 را ب اس
بــرای مخابــرات و آنتــن بتــوان از آن اســتفاده 
کــرد کــه ســیگنال ضعیف تــر اســت. مــا هــم 

خیــر تولیــد لولــه پلی آمیــد نداریــم، ولــی 
تولیــد  پی وی ســی  و  پلی اتیلــن  لوله هــای 

. می کنیــم

پلی اتیلن برای مصارف برقی؟

بــرای مصــارف  بلــه. اگــر چــه پلی اتیلــن 
برقــی اســتاندارد محســوب نمی شــود، مــا ایــن 
ــی  ــارف مخابرات ــرای مص ــا را ب ــس لوله ه جن

تولیــد می کنیــم.

اکنون در حوزه لوله های برقی وضعیت 
بازار چگونه است؟

در شــرایط رکــود هســتیم؛ بــه ایــن دلیــل 
ــازار مســکن در حــال رکــود قــرار دارد  کــه ب
فعالیــت مــا نیــز تابعــی از بــازار مســکن اســت 
ــروع  ــا ش ــم. ب ــده ای ــود ش ــار رک ــن دچ بنابرای

واحد  گو،  و  گفت  شروع  برای  لطفا 
تولیدی نیروگستران سها توس را معرفی 

کنید؟ 

ــی  ــد برق ــای پلی آمی ــال 1372 لوله ه ــا از س م
ــواد  ــا از م ــه آنه ــس اولی ــم. جن را آغــاز کردی
ابتــدا  بــود.  بازیافتــی پالســتیک پلی اتیلــن 
هــم ســاخت ماشــین آالت را خودمــان انجــام 
دادیــم. اکنــون حــدود ســه ســال اســت کــه در 
ــی  ــد لوله هــای پی وی ســی اســتاندارد برق تولی

مشــغول فعالیــت هســتیم.

لوله هــای  تولیــد  هــم  مــا  کار  اســاس 
پی وی ســی خــم ســرد اســت. بیشــتر مصــرف 
و  بــرق  زمینــه  در  نیــز  محصــوالت  ایــن 

اســت. مخابــرات 

هم  پلی آمید  لوله  حاضر  حال  در  آیا 
تولید می کنید؟

محمدکاظم غزنوی :

 لوله های برقی
 پی وی سی

بازار را در اختیار 
می گیرد

محمدکاظم غزنوی مدیرکارخانه، تولید و بخش فنی کارخانه نیروگستران  سهـاتوس است که در بخش لوله های برقی 25 سال فعالیت دارد. غزنوی 

نسبت به آینده این محصوالت در بازار خوش بین است و با اطمینان می گوید لوله های پی وی سی برقی در چند سال آینده به طور کامل جایگزین 

لوله های پلی آمید می شود. البته به باور او در حال حاضر حدود هشتاد درصد تا نود درصد بازار در دست محصوالت زیرپله ای است.

مصاحبه
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عمده بازار توزیع شما کجاست؟

مــا محصــوالت خــود را در ســطح کشــور 
ــا در ســطح  ــه فعالیــت م ــم، البت ــع می کنی توزی
ــازار  ــون ب ــت. اکن ــتر اس ــان بیش ــتان خراس اس
بــرون مــرزی را در دســت بررســی داریــم 
کــه بتوانیــم در ایــن زمینــه هــم فعالیــت داشــته 

ــیم. باش

وضعیت کلی لوله های پی وی سی برقی 
در بازار چگونه است؟

رونــد رو بــه رشــدی را دارد. ایــن محصــوالت 
می توانــد  کامــال  آینــده  ســال  چنــد  در 
بشــود  پلی آمیــد  لوله هــای  جایگزیــن 

ببــرد. باالتــر  را  وکیفیــت محصــول 

مسکن  بازار  رونق  از  چشم اندازی  آیا 
که متغیر اصلی این حوزه است، دارید؟ 

در ایــن زمینــه تخصصــی نــدارم بایــد بــا 
متولیــان ایــن حــوزه درمیــان گذاشــت و آنهــا 
را مجــاب کــرد کــه اگــر ایــن بــازار رونــق پیدا 
ــد  ــد، محصــوالت پی وی ســی هــم می توان کن
در بخــش تأسیســات بــرق و دیگرمحصــوالت 
دیگــر  و  فاضــالب  بخــش  در  پی وی ســی 

ــرد. ــق بگی قطعــات ســاختمانی رون

ــی را در  ــتانداردهای حداقل ــی اس ــند. کس باش
نظــر می گیــرد و آیتم هــا را پــاك می کنــد 
کــه مبلــغ هزینــه شــده پاییــن می آیــد. مــا 
محصوالتــی تولیــد می کنیــم کــه فراتــر از 

اســتانداردهای اداره اســتاندارد اســت.

مشکل دیگر محصوالت زیرپله ای است 
در بخش لوله های برقی این محصوالت 

زیرپله ای چقدر حضور دارند؟

بــه جــرات می تــوان گفــت کــه حــدود هشــتاد 
تــا نــود درصــد بــازار در دســت تولیدکننــدگان 
غیــر اســتاندارِد زیرپله ای ســت و مابقــی در 
دســت تولیدکننــدگان معتبری اســت کــه بابت 
اســتاندارد، تجهیــزات، تســت ها و کیفیــت 
ــه پرداخــت می کننــد. محصــوالت خــود هزین

آیا تاکنون تولیدکننده دیگری از اسم 
برند شما سوء استفاده کرده است؟

بلــه. در بــازار چنیــن مــوردی را مشــاهده 
ــه  ــه چ ــدیم ک ــه نش ــوز متوج ــا هن ــم ام کردی
کســی ایــن شــیطنت را انجــام داده اســت امــا 
ــود،  ــتریان خ ــه مش ــات ب ــتفاده از تبلیغ ــا اس ب
ــم و  ــی کردی ــاره معرف ــان را دوب محصوالت م
محصــول تقلبــی بــا برنــد خــود را نیــز بــه آنهــا 

ــم.  ــی کردی معرف

و  مخابــرات  بــرای  را  پلی اتیلــن  لوله هــای 
مصــارف آنتــن تولیــد می کنیــم.

جدی  رقیب  پلی آمید  محصوالت  اما 
در  پی وی سی  برقی  لوله های  برای 
بازار است، ولی هیچ نهاد ناظری وجود 
به  الزام  را  مصرف کننده  که  ندارد 
پی وی سی  برقی  لوله های  از  استفاده 

کند؟

ــد اداره اســتاندارد باشــد.  مجــری ایــن کار بای
ــه  ــد لول ــه تولی ــروع ب ــان ش ــه خودم ــی ک زمان
ــت  ــا گف ــه م ــتاندارد ب ــم اس ــی کردی پی وی س
کــه لوله هــای بــرق دارای اســتاندارد اجبــاری 
ــن اســتانداردها  ــا زیرســاخت های ای اســت؛ ام
درســت نبــود و اشــکاالتی در این اســتانداردها 

وجــود داشــت.
زمانــی کــه تولیــد لوله هــای اســتاندارد را 
آغــاز کردیــم هیــچ مرجعــی بــرای تســت ایــن 
لوله هــا وجــود نداشــت؛ ولــی بعدهــا برخــی از 
آزمایشــگاه های خودشــان را تجهیــز کردنــد و 
همــکاران بــه تولیــد لوله هــای اســتاندارد روی 

آوردنــد.
ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــتاندارد م ــن اس ــون ای اکن
مرجــع  دارای  برقــی  لوله هــای  و  گرفتــه 
بــرای  تولیدکننــده  و  اســت  آزمایشــگاهی 
آزمایــش ســردرگم نیســت. در حــال حاضــر 
بایــد اداره اســتاندارد بــه صــورت جدی تــر 
جمــع آوری  بــه  نســبت  و  کــرده  عمــل 

کنــد. اقــدام  غیراســتاندارد  لوله هــای 

مهر  دارای  لوله ها  از  بسیاری  اکنون 
مثال  طور  به  اما  هستند؛  استاندارد 
مختلف  قیمت  سه  استاندارد،  برند  سه 
دارند. این اختالف قیمت از کجا ناشی 

می شود؟

اســتاندارد حداقــل کیفیــت محصــول را نشــان 
می دهــد. محصولــی کــه دارای مهــر اســتاندارد 
ایــران اســت، حداقل کیفیــت الزم را داراســت. 
ــا  ــی، ب ــوالت پی وی س ــیون محص در فرموالس
تغییــر در ترکیبــات و پرکننده هــا، می تــوان 

کیفیــت لولــه را بــاال یــا پاییــن آورد.

ایــن کــه همــه محصــوالت اســتاندارد داشــته 
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مصاحبه

بلـه، در ایـن بخـش اتصـاالت بـه طـور کامل از 
پروژه هـا حـذف و ضایعـات نیز کاهـش یافت. 
کـه  رفـت  بـاال  بسـیار  کار  همچنیـن سـرعت 
موجـب صرفه جویـی اقتصادی شـد و بـه لحاظ 
ریالـی بـه پروژه ها بسـیار کمـک کرد کـه آثار 

آن را در بـازار شـاهدیم. 

یکـی دیگـر از مزایـای لوله هـای برقـی نسـوز 
تولیـدی، مقاومـت مکانیکـی بسـیار بـاالی آن 
اسـت. می تـوان ادعا کرد این شـرکت لوله های 
نشکن برقی نسوز را برای نخستین بار در کشور 
تولیـد کرد و با گذشـت نزدیک بـه یک دهه و 
با کیفیت بسـیار باال، سـهم خوبـی را در بازار به 
خـود اختصـاص داده و پروژه های بزرگی را در 
کشـور اجرا کرده ایم. اکنـون مصرف کنندگان 
ایـن محصـوالت را در بـازار بـا عنـوان لوله های 
نشـکن یوپی وی سـی می شناسـند. ایـن موضوع 
در پروژه هـا بـه مجریـان و پیمانـکاران کمـک 

جدیـد در کشـور منحصـر بـه فـرد بـود. 

بـا  برقـی  لوله هـای  رنـگ  ایـن  از  پیـش  تـا 
در  طوسـی  و  خاکسـتری  معمـول  رنگ هـای 
داخـل کشـور تولیـد می شـد و بـرای اولیـن بار 
ایـن شـرکت لوله های برقـی را سـفید که منجر 
بـه تغییـر در ایـن حوزه شـد. بـرای اولین بـار نیز 
لوله هـا را خـم پذیـر کردیـم. تـا پیـش از ایـن 
لوله هـا بـا قابلیت خم گرم اسـتفاده می شـد و در 
ایـن حوزه قابلیت خم سـرد خیلی شـناخته شـده 
نبـود. ما ایـن فرهنگ را در صنعت کشـور وارد 
کـرده و لوله هـای تک الیـه بـا قابلیت خم سـرد 
تولیـد کردیـم کـه بـدون نیـاز بـه حـرارت و بـا 
اسـتفاده از فنرهـای مخصـوص تولیـدی لولـه 
در زوایـای مختلـف خـم و منجـر بـه حـذف 

اتصـاالت در زمـان اجـرا گردیـد.

آیا در بخش هزینه ها تغییری در قیمت 
تمام شده محصول به وجود آمد؟

لطفا برای آغاز، حوزه های فعالیت واحد 
تولیدی مهراس کویر را معرفی کنید.

شـرکت مهـراس کویر فعالیـت خود را از سـال 
1386 در زمینـه تولیـد انـواع لولـه و اتصـاالت 
یوپی وی سـی آغـاز کـرد و در سـال 87 نیـز بـه 
اول،  فـاز  در  واحـد  ایـن  رسـید.  بهره بـرداری 
لوله هـای نیپـل پی وی سـی را که مـورد مصرف 
در صنعت مکانیزه آبرسـانی طیور اسـت، تولید 
و در ایـن زمینه به عنـوان بزرگترین تولیدکننده 
در کشـور فعالیـت می نمایـد. در سـال 88 هـم 
لوله هـای برقـی نسـوز یوپی وی سـی را در مـدار 
لوله هـای  بـار  اولیـن  بـرای  و  داد  قـرار  تولیـد 
تک الیـه با قابلیت خم سـرد را در کشـور تولید 

کردیم. 

 ایـن بخـش از محصـوالت تحولـی در صنعـت 
آورد.  وجـود  بـه  کشـور  در  برقـی  لوله هـای 
تغییـرات بـه وجـود آمـده در لوله هـای تولیدی 

محمودرضا یوسفی مدیرعامل شرکت مهراس کویر بر این باور است که فرهنگ مصرف لوله های برقی در کشور تغییر یافته و این به دلیل افزایش کیفیت 

لوله های برقی نسوز یو پی  وی سی بوده  است. وی همچنین می گوید: در کنار افزایش کیفیت، هزینه های اجرا هم به دلیل برخی مزیت های کیفی از 

جمله خم پذیری و حذف اتصاالت و دیگر مزایای کیفی، کاهش یافته که منجر به صرفه جویی اقتصادی شده است. این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

محمودرضا یوسفی  :

تغییر الگوی مصرف 

لوله های برقی؛ 

 افزایش مصرف

لوله های برقی نسوز 

UPVC در بازار
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اسـتاندارد جایـگاه چندانـی در بـازار نداشـت 
و برخـی بـا اسـتفاده از ترفندهـای مختلـف و 
از  اسـتاندارد،  آزمون هـای  پاس کـردن  بـدون 
آن اسـتفاده می کردنـد. در حالـی کـه مـا همـه 
ایـن آزمون هـا و تسـت های مختلـف را انجـام 
شـرکت  ایـن  تولیـدی  لوله هـای  و  می دادیـم 
خیلـی فراتـر از آزمون هـای حداقلی اسـتاندارد 

در حـال تولیـدی می باشـد.

گـروه تولیـدی مهراس کویـر بیـش از ده سـال 
اسـت محصول بـا کیفیتی را تولیـد می کند که 
بـه جـرات می تـوان گفـت باعـث تغییـر جدی 
در مصرف کننـده و تغییـر فرهنـگ و نسـل در 
بـازار گردیده اسـت. ما کیفیت محصـول را در 
بـازاری که رقابـت زیاد داشـته و تغییر فرهنگ 
کردیـم.  حفـظ  بـود،  دشـواری  کار  آن  در 
اکنـون ایـن فرهنـگ هم پذیرفته شـده اسـت و 
تولیدکننـدگان دیگـر وارد ایـن حـوزه شـده و 
لوله هـای بـا کیفیتـی بـاال تولیـد می کننـد. ایـن 
مـوارد هـم در کل منجر به رقابت شـده اسـت. 

اکنون با توجه به وضعیت بازار ساختمان، 
را  پی وی سی  برقی  لوله های  شرایط 

چگونه ارزیابی می کنید.

سـنگینی  رکـود  بـازار  در  حاضـر  حـال  در 
حاکـم اسـت. مـا در ماه هـای گذشـته شـاهد 
افزایـش شـدید قیمـت مـواد اولیـه پی وی سـی 
در کشـور بودیـم که منجر بـه افزایش تقاضای 
بسـیار در بـورس شـد. ایـن موضوع بـه افزایش 
چنـد برابـری قیمت هـا منجر شـد. متاسـفانه در 
کشـورما هر وقـت تقاضا افزایـش یابد قیمت ها 
هـم به تبـع آن افزایـش می یابد. بعـد از کاهش 
قیمـت در بازار وکنترل بازار افزایش محسـوس 
عرضـه در بـورس، عرضـه و تقاضـا در بـورس 
بـه تعـادل رسـید و بـا کاهـش چشـمگیر تقاضا 
در بـورس و شـرایط فعلـی اقتصـاد در کشـور 
بـازار  سـاختمان  در صنعـت  و رکـود حاکـم 

مصـرف نیـز دچـار رکـود گردید.  

هنـوز هم متاسـفانه ایـن رکود حاکم اسـت. در 
هفته هـای اخیـر قیمت هـای پایـه مـواد اولیه که 
بـا دالر ثانویه محاسـبه می شـود، تغییـر چندانی 
نیافتـه اسـت در کنار این مسـئله تقاضا نیز پایین 
بـوده و این نشـان از یک رکود ادامه دار اسـت. 

تولید کاالی باکیفیت و تغییر در سبک مصرف 
ایـن رغبـت را بوجود آورده اسـت کـه این نوع 
لوله ها تولیـد و مورد اسـتقبال مصرف کنندگان 
قـرار گیـرد. مصـرف لوله هـای با کیفیـت ثابت 
کـرده اسـت که ایـن محصـوالت تا چـه اندازه 
در پیشـگیری از حوادثی همچون آتش سـوزی 
نقـش دارنـد. در حقیقـت ایـن نسـل از لوله هـا 
نیازهـا را برطـرف کـرده اسـت و می تـوان بـه 
طـور ایمـن از ایـن محصـوالت در پروژه هـای 

مختلـف سـاختمانی اسـتفاده کرد.

البته از سوی دیگر باید به نقش مهندسان 
بر  آن ها  تاکید  و  زمینه  این  در  ناظر 
استاندارد  نسوز  لوله های  از  استفاده 

اشاره کرد...

بلـه؛ این حساسـیت بـه جایی رسـیده کـه دیگر 
مهندسـان، مشـاوران و ناظـران بـه راحتـی هـر 
محصولـی را بـرای پروژه های سـاختمانی تایید 
نمی کننـد. در پروژه هـای سـاختمانی تجـاری و 
عمرانی حسـاس درکشـور ناظران، مهندسـان و 
مشـاوران به این نتیجه رسـیده اند که در شـرایط 
فعلـی بایـد از لوله های نسـوز اسـتفاده کنند. این 
لوله هـا نیـز بـا کیفیت هـای مختلـف در کشـور 
تولید می شـود؛ اکنون به سـمتی پیـش می رویم 
کـه ایـن محصـوالت بـه کاالی ارزشـمندی در 

صنعت سـاختمان تبدیل شـده اسـت.

موضوع دیگری که در خصوص لوله  برقی 
pvc وجود دارد، سوء استفاده برخی از 
تولیدکنندگان زیرپله ای از نام برندهای 
معتبر است، آیا چنین موردی نیز برای 

واحد تولیدی شما اتفاق افتاده است؟ 

متاسـفانه ایـن ذات و ویژگـی بـازار اسـت؛ در 
بخـش  در  مختلـف  کیفیت هـای  انـواع  بـازار 
لوله هـای پی وی سـی وجـود دارد بـا تغییـرات 
شـیمیایی می تـوان کیفیـت را کاهـش داد و بـا 
شـرایط رقابتـی در بحـث قیمتـی وارد شـوند. 
سـود  تغییـرات،  ایـن  بـا  آنهـا  اسـت  بدیهـی 
می کننـد. کسـب  مـدت  کوتـاه  در   کالنـی 

 ایـن مسـئله نیـز بـرای ما هـم اتفاق افتاده اسـت 
در سـال های ابتدایـی نمونه هـای مشـابه برنـد ما 
وارد بـازار شـد اگـر چـه بسـیار بی کیفیـت بود 
امـا به لحـاظ ظاهری و رنگ شـبیه محصوالت 
ابتـدا عالمـت  بـود. همچنیـن در  مـا  تولیـدی 

زیـادی کـرد. به دلیل همین ویژگی ها، بسـیاری 
از هزینه هـای جانبـی که مجری زمـان اجرا باید 
انجـام مـی داد حـذف شـد. همچنین بـدون نیاز 
بـه ماهیچـه بتـن و کف سـازی از ایـن لوله هـا 
اسـتفاده می شـد. خاصیت نسـوز بـودن که ذات 
ایـن کاالسـت به عنوان مزیت سـوم جـای خود 
را در بـازار بـاز کرده اسـت. فرهنگ اسـتفاده از 
لوله های نسـوز خیلی بیشـتر معرفی و کار شـده 
اسـت. مـا در سـال 95 بـا توجـه بـه مزیت هـای 
توانسـتیم  تولیـدی  لوله هـای  فـرد  بـه  منحصـر 
عنـوان دانش بنیانـی را کسـب کنیـم و از اولیـن 
شـرکت هایی هسـتیم که در این حـوزه موفق به 
کسـب عنـوان دانش بنیانی در کشـور شـده ایم. 

لوله های  که  هستیم  شاهد  ما  اکنون 
خاصیت  دارای  که  پی وی سی  برقی 
نسوز بودن است، رقیب دیرینه ای مانند 
لوله های پلی آمید دارد، سهم و جایگاه 
این محصوالت در بین مصرف کنندگان 

چگونه است؟

نمونه هـای مشـابهی از لوله هـای برقـی در بـازار 
برقـی  لوله هـای  نسـل  اولیـن  می شـود،  تولیـد 
معمولـی بـود. البتـه لوله های پلی آمیـد هم هنوز 
تولیـد و در بـازار عرضه می شـوند. عالوه بر این 
در سـال های گذشـته لوله هـای خرطومـی هـم 
جهـت عبـور کابل هـای بـرق در سـاختمان ها 
ایـن  اکنـون  می گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
برقـی  لوله هـای  از  نسـل  بـه آخریـن  شـرکت 
نسـوز کـه بسـیار باکیفیـت اسـت دسـت پیـدا 
بـازار  در  مختلفـی  محصـوالت  اسـت.  کـرده 
عرضـه و هـر کدام بـازار مصرف خـود را دارد. 
هنـوز برخـی پروژه هـا از لوله هـای خرطومـی 
پلی آمیـد  لوله هـای  از  هـم  دیگـر  برخـی  و 
اسـتفاده  اسـت،  پایین تـری  قیمـت  دارای  کـه 
می کننـد. بـا توجه به مـوارد فـوق، موضوع مهم 
پیدایـش تغییر فرهنگ و تغییر نسـل درمصرف 
بـا  لوله هـای برقـی اسـت. قبـال مصـرف لولـه 
ایـن سـطح کیفیـت اهمیـت و جایـگاه چندانی 
نداشـت؛ هـر چنـد  در پروژه هـای سـاختمانی 
پیمانـکاران در بحـث لوله هـای انتقـال فاضالب 
بـرای  امـا  پرداخـت می کردنـد  را  هزینه هایـی 
لوله هـای برقـی هزینه چندانی متقبل نمی شـدند 
و ایـن محصوالت به عنوان کاالی اسـتراتژیک 
در سـاختمان شناخته نمی شد. اما تغییر فرهنگ، 
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مقاله مرتبط

 پیش بینى مى شود بازار لوله هاى محافظ برقى،

  از نرخ رشد مرکب سالیانه اى1  برابر با %3/5

تا پایان سال 2025 برخوردار شوند. 

نیویورك، 18 سپتامبر، 2018 (اخبار جهانی)   بررسی جنبه های مختلف بازار جهانی لوله های محافظ برقی و تجزیه و تحلیل 

یافته های حاصل از تحقیقات، رویکردهای مناسبی در ارتباط با چالش های موجود ارائه می دهد. نیازها، فرصت ها، محدودیت ها 

و موانع رشد موثر بر بازار جهانی، در نشریه تحقیقاتی جدیدی تحت عنوان «بازار جهانی لوله های محافظ برقی: آنالیز صنعت 

جهانی در دوره (2016-2012) و پیش بینی آن در بازه زمانی (2017-2025)» ارائه شده است. بازار این صنعت از جنبه های 

مختلف در مناطق مهمی چون: آمریکا، آسیای میانه، اروپا، آمریکای التین، خاورمیانه و آفریقا بررسی گردیده است. 

تجزیه و تحلیل گسترده ای بر روی همه زوایای بازار جهانی این محصول با تفکیک آینده بازار به دو بخش میزان تقاضا و ارزش 

مالی بازار در یک دوره زمانی 8 ساله (2017-2025) صورت گرفته است.
1. CAGR: Compound Annual Growth Rate
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پرونده لوله های برقی

 گردآوری و ترجمه: سمیه صالحی
  )مدیر کنترل کیفیت شرکت پارس پلیکا(

بازار جهانی لوله های محافظ برقی: تجزیه وتحلیل پیش بینی

گــزارش تحقیقــات انجــام شــده بــر روی بــازار جهانــی لوله هــای برقــی، 
ــا در دوره  ــن لوله ه ــای ای ــم تقاض ــی و حج ــی ارزش مال ــامل پیش بین ش
ــزارش  ــن گ ــه در ای ــت. چنانچ ــده اس ــه گردی ــی 2017-2025، ارائ زمان
ــی  ــرای لوله هــای محافــظ برق ــی ب ــازار جهان ــی می شــود ب آمــده، پیش بین
ــارد دالر  ــازار از ارزش حــدود 25/5 میلی ــن ب ــی ای ــدت ارزیاب در طــول م
در ســال 2017 بــه حــدود 33/5 میلیــارد دالر در پایــان دوره برســد. طبــق 
پیش بینــی، بــا توجــه بــه حجــم تقاضــا ایــن بــازار از رشــد مرکــب ســالیانه 

ــد.  ــد ش ــوردار خواه ــدت دوره 2017-2025 برخ 3,5% در م

بازار جهانی لوله های محافظ برقی: جنبه های موثر بر رشد

ــن عامــل  ــر چندی ــی لوله هــای محافــظ برقــی تحت تأثی ــازار جهان رشــد ب
اســت. از ایــن مــوارد می تــوان بــه: رشــد صنعــت الکترونیــک کــه موجــب 
رشــد بــازار جهانــی بــرای ایــن نــوع لوله هــا می شــود، اشــاره کــرد؛ 
ــظ  ــای محاف ــرای لوله ه ــش تقاضــا ب ــای قدیمــی، افزای ــی لوله ه جایگزین
ــرای  ــن، تقاضــا ب ــداری پایی ــه تعمیرونگه ــی، ســهولت نصــب و هزین برق
ــای  ــط اپراتوره ــتر توس ــرش بیش ــل پذی ــه دلی ــی ب ــظ برق ــای محاف لوله ه
ــازار، افزایــش توســعه  ــع مختلــف مصرفــی، توســعه ب مخابراتــی در صنای
ــه  ــی ک ــواص ضدخوردگ ــد خ ــدی مانن ــن فوای ــاخت ها و همچنی زیرس
ســبب باالرفتــن تقاضــا شــده از جملــه دیگــر عوامــل موثــر بــر رشــد بــازار 
لوله هــای محافــظ برقــی می باشــند. فاکتورهــای دیگــری ماننــد قیمــت و 
نوســانات ارزی، هزینــه باالتــر اســتفاده از پالســتیک های بازیافتــی، کاهش 
ــد  ــوالد، می توان ــد ف ــش از ح ــد بی ــاختمانی و تولی ــش س ــا در بخ تقاض

ــی باشــد.  ــظ برق ــازار لوله هــای محاف ــی در رشــد ب ــش اصل چال

بازار جهانی لوله های محافظ برقی: تجزیه و تحلیل براساس 
پارامترهای مختلف

تجزیــه و تحلیــل بــازار جهانــی لوله هــای محافــظ برقــی براســاس 
پارامترهــای مختلفــی چــون نــوع مــواد، نــوع محصــول، کاربــرد نهایــی، 

ــد.  ــام گردی ــر، انج ــورد نظ ــه م ــرد و منطق کارب

ــن  ــخت ای ــمت س ــول. قس ــوع محص ــاس ن ــیم بندی براس تقس
پیش بینــی، تقســیم بندی بــازار جهانــی از لحــاظ نــرخ رشــد و ارزش 
محصــول اســت. در طــول دوره ارزیابــی، پیش بینــی می شــود نــرخ رشــد 

ــد.  ــر از 3/6% باش ــالیانه باالت ــب س مرک

ــازار جهانــی لوله هــای برقــی براســاس نــوع  تقســیم بندی ب
ــواد،  ــایر م ــتیک، PVC، HDPE، LDPE، PP، س ــه. )پالس ــواد اولی م
فلــزات، آلومینیــوم، گالوانیــزه، اســتیل(؛ نــوع محصــول )لوله هــای برقــی 
ســخت و لوله هــای برقــی انعطاف پذیــر(؛ کاربــرد نهایــی )مســکونی، 
 IT تجــاری، صنعتــی(؛ کاربــرد )کابــل ســیم الکتریکــی، کابــل داده هــای

ــد. ــی( می باش و مخابرات
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تقســیم  بندی براســاس نــوع کاربــرد. پیش بینــی می شــود ســرعت 
رشــد در بخــش ســیم و کابــل الکتریکــی تــا ســال 2025 بــه حــدی بــاال 
ــت  ــه را بدس ــن زمین ــه در ای ــل توج ــرمایه گذاری قاب ــه ارزش س ــد ک باش
آورد. احتمــال مــی رود کــه ایــن صنعــت هدایت کننــده بــازار جهانی شــده 

و رشــد مرکــب ســالیانه در حــدود 3,5% را دارا باشــد. 

ــن  ــاری ای ــش تج ــی. بخ ــرف نهای ــاس مص ــیم بندی براس تقس
صنعــت از لحــاظ ســرعت و ارزش بســیار پرســود خواهــد بــود. پیش بینــی 
می شــود کــه در طــول دوره ارزیابــی رشــد مرکــب ســالیانه ای در حــدود 

3,7% داشــته باشــد. 

فواید داکت، لوله  برقی و اتصاالت پی وی سی

1. ضدحریق

ــرق از جنــس نپروپالســت ها2 )محصــوالت  ــه و اتصــاالت محافــظ ب لول
ــش  ــت خــود خاموش شــوندگی داشــته و آت ــد( خاصی پالســتیکی جدی
ــرار  ــش خارجــی ق ــع آت ــک منب ــد، مگــر اینکــه در معــرض ی نمی گیرن

گیرنــد. 

2. هدایت حرارتی 

لولــه  و اتصــاالت برقــی نپــرو دارای هدایــت حرارتــی پایین تــری نســبت 
بــه فلــزات هســتند. ایــن پارامتــر مانــع از ایجــاد تعریــق در دیــواره لوله هــا 

می شــود. 

 3. سهولت حمل و نصب

ــی نصــب شــده  ــه راحت ــی نپروپالســت ب ــظ برق ــه  و اتصــاالت محاف لول
و دارای طیــف وســیعی از اتصــاالت چســبی اســت کــه بــه راحتــی 
ــان،  ــی در زم ــب صرفه جوی ــر موج ــن ام ــده و ای ــض ش ــد تعوی می توانن

ــه آســیا و  ــی رود در منطق ــه. انتظــار م ــاس منطق ــیم بندی براس تقس
اقیانوســیه، بــازار از جذابیــت بیشــتری برخــوردار باشــد. بــازار لوله-هــای 
محافــظ برقــی در منطقــه آســیای میانــه، احتمــاال بــر بازارهــای دیگــر بــه 
دلیــل ارزش بــاالی آن کــه بیــش از 15 میلیــارد دالر در پایــان ســال 2025 

ــت. می باشــد، تســلط خواهــد یاف

تقســیم بندی براســاس مــواد. بخــش پالســتیکی ســریعترین رشــد را 
خواهــد داشــت و همچنــان در حــال افزایــش خواهــد بــود. ایــن افزایــش 
ــر از 4,6% در طــول مــدت ارزیابــی  ــا باالت ــر ی رشــد مرکــب ســالیانه براب

ــود.  2017-2025 خواهــد ب

نیــروی کار و هزینــه می شــود، ســبک وزن هســتند، وزن مخصوصــی در 
حــدود یــک پنجــم لوله هــای فلــزی دارنــد. ایــن مزیــت ســبب کاهــش 
ــد.  ــهیل می کن ــا را تس ــب لوله ه ــده و نص ــل ش ــل و نق ــای حم هزینه ه

 4. ایمنی

لوله ها و اتصاالت نپروپالستیک غیرهادی بوده و جرقه نمی زنند.

5. غیرمغناطیسی

ــن افــت  ــوده، بنابرای لوله هــا و اتصــاالت نپروپالســتیک غیرمغناطیســی ب
ــل می رســانند. ــه حداق ــرو را ب ــت نی ــاژ را کاهــش داده و اف ولت

6. ضدخوردگی

ــد داشــت و تحــت  ــا و اتصــاالت نپروپالســت خوردگــی نخواهن لوله ه
تاثیــر افزودنی هــا، الکترولیــز، خوردگــی جــوی، نمک هــای خاکــی یــا 

ــد. ــرار نمی گیرن ــاال ق ــت ب رطوب

مقاله مرتبط

2.  Neproplast 



19 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 111

پرونده لوله های برقی

مقدارواحدروش آزمون ASTMخواص

خواص مکانیکی

نوع D-638/1استحکام کششی
PSI7/000

MPA<50

نوع D-639/1مدول االستیسیته در تنش
PSI<400/000

MPA<2700

D-790 proc.Bاستحکام خمشی
PSI14/500

MPA100

D-256Ft.Lbs/In of notch4/0ضربه آیزود

D-785Rockwell “R”119سختی )راکول(

خواص گرمایی

ضریب انبساط حرارتی خطی
D-696in/in/oF3/0×10-5

D-696cm/)cmoC(6/0×10-5

oC<80) سرعتD-1525 )Aنقطه نرمی ویکات

)D-684 (264 psi)oC)oF(<70)158تغییر شکل حرارتی

خواص الکتریکی

D-150Volts/Mil1413استقامت دی الکتریک

D-15060 cps at 30oC3/7ثابت دی الکتریک

D-257Ohm/cm at 95 oC1/2/0×1012میزان مقاومت

خواص اشتعال پذیری

V-0سرعت”UDL-940/0.62سرعت اشتعال پذیری

ASTM E84-10گسترش شعله

ASTM E84-250گسترش دود 

UL 94-%43شاخص اکسیژن حدی

خود خاموش شونده--سرعت سوختن

جدول 1.  همه مقادیر در دمای 23 oC (oF 70 ) ثبت شده است.
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گزارش

سومین نمایشگاه کشاورزی و سیستم های نوین 
آبیاری Iran Agri Show 2019 روز جمعه 21 
ماه در محل  تا 24 دی  و  پا  بر  ماه 1397  دی 
میزبان  تهران،  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 

عالقمندان بود. 

اعضای  از  پی وی سی  اتصاالت  و  لوله  انجمن 
از  تعدادی  و  بود  نمایشگاه  این  اجرایی  کمیته 
از  پی وی سی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان 
کرمان،  پلی اتیلن  پولیکا،  یزد  داراکار،  جمله: 
لوله سازان رزاقی، آب و خاك شهراب گستر، صبا 
لوله زنجان و لوله گستر خادمی در این نمایشگاه 

به معرفی محصوالت و خدمات خود پرداختند.

 گزارش سومین دوره
  نمایشگاه کشاورزی
و سیستم های نوین آبیاری
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گزارش

اتصـاالت  و  لولـه  تولیدکننـدگان  انجمـن 
بـه معرفـی  برپایـی غرفـه،  بـا  نیـز  پی وی سـی 
خدمـات و اعضـای انجمن بـه بازدیدکنندگان 

پرداخـت.

بـه باور غرفـه گذاران ایـن نمایشـگاه در حالی 
کـه وضعیـت تـورم و رکود بـر اقتصاد کشـور 
حاکم اسـت؛ اما میزان اسـتقبال از آن رضایت 
بخـش بـوده اسـت. در ادامـه گفـت و گـو بـا 
تعدادی از شـرکت کنندگان در این نمایشـگاه 

را می خوانیـد. 
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 زارع تاکید کرد: تداوم دوره های آموزشی و اجرای
پروژه های بزرگ آبیاری با محصوالت  پی وی سی

عبــاس زارع مشــاور وزیــر و مجــری طــرح ســامانه های نویــن آبیــاری در ســومین نمایشــگاه بین المللــی 
کشــاورزی از غرفــه انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، بازدیــد کــرد.

وی کــه یکــی از مســئوالن کلیــدی در حــوزه ســامانه های نویــن آبیــاری اســت در ایــن بازدیــد بــه بیــان 
دیدگاه هــای خــود دربــاره محصــوالت پی وی ســی در بخــش کشــاورزی پرداخــت.

زارع بــر ضــرورت معرفــی و اجــرای پروژه هــای بــزرگ کــه بــا لولــه و اتصــاالت pvc تجهیــز شــده 
اســت، تاکیــد کــرد و گفــت: ایــن کار از جملــه مــوارد اساســی اســت کــه بایــد توســط فعــاالن ایــن 

صنعــت انجــام شــود تــا مصرف کننــدگان بــه صــورت عینــی نتایــج آن را مشــاهده کننــد.

وی همچنیــن بــر تــداوم دوره هــای آموزشــی ســامانه های نویــن آبیــاری توســط انجمــن تاکیــد کــرد و 
گفــت: مــا نیــز در ایــن بخــش از انجمــن حمایــت کــرده و اقدامــات الزم را انجــام می دهیــم. 

 عباسعلی متوسلیان: ضرورت تمرکز
 بر لوله و اتصاالت پی وی سی در پروژه های آبیاری

ــن  ــار کــرد: از دیگــر مزیت هــای ای ــه و اتصــاالت پی وی ســی اظه ــره انجمــن لول ــت مدی ــس هیئ رئی
محصــول تولیــد کامــل مــواد اولیــه آن در داخــل کشــور اســت کــه 4 پتروشــیمی در داخــل کشــور 850 

ــد. ــد می کنن ــودر پی وی ســی تولی ــن پ هــزار ت

ــاط افــزود: از ایــن 850 هــزار، تنهــا 350 هــزار تــن آن در داخــل کشــور مصــرف  وی در همیــن ارتب
ــه صــادر می شــود کــه مصــداق خــام  ــد و ترکی ــن، هن ــد چی ــه کشــورهایی مانن ــه آن ب می شــود و بقی

فروشــی اســت. 

ــه و اتصــاالت  ــون لول ــح داد: اکن ــن محصــول در کشــور توضی ــد ای ــت تولی ــاره وضعی متوســلیان درب
پی وی ســی تــا ســایز 1200 میلمتــر در داخــل کشــور تولیــد می شــود. همچنیــن بــر اســاس آمــار ســال 
2017، از مجمــوع 22 میلیــون تــن پلیمرهــا، 12 و نیــم میلیــون تــن آن بــه پی وی ســی اختصــاص دارد 

کــه نشــان دهنــده میــزان مصــرف بــاالی آن در دنیــا اســت.

ــار در  ــا 35 ب ــن محصــوالت ت ــه و اتصــاالت پی وی ســی گفــت: ای ــره انجمــن لول ــت مدی ــس هئی رئی
داخــل کشــور تولیــد می شــود. همچنیــن بــه دلیــل دارا بــودن قابلیــت پوش فیــت، حتــی کمتــر از یــک 

ــا یــک اهــرم کوچــک آبنــدی می شــود.  دقیقــه و ب

ــه صــورت جوشــی و هــم اورینگــی  ــان ایــن کــه اتصــال لوله هــای پی وی ســی هــم ب ــا بی متوســلیان ب
انجــام می شــود، گفــت: از دیگــر خــواص ایــن محصــوالت بــر عکــس لوله هــای جــی آر پــی، عــدم 

شــناور بــودن آن اســت. 

وی در پاســخ بــه پرســش معاونــت آب و خــاك جهــاد کشــاورزی دربــاره قیمــت مــواد اولیــه و هزینــه 
تمــام شــده ایــن محصــوالت گفــت: اکنــون قیمــت آن در بــورس کاال حــدود 7 هــزار تومــان و قیمــت 

لولــه کمــی بیــش از 9 هــزار تومــان اســت.

ایــن تولیدکننــده در پایــان خواســتار تمرکــز و توجــه بیشــتر جهــاد کشــاورزی در پروژه هــای آبیــاری 
بــه محصــوالت لولــه و اتصــاالت پی وی ســی شــد.
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 جالل شیرچی: ضرورت توجیه صرفه های اقتصادی
و فنی محصوالت پی وی سی برای کشاورزان

جـالل شـیرچی مدیـر عامـل صبـا لولـه زنجـان: «مـواد اولیـه پی وی سـی ارزان تـر از پلی اتیلـن اسـت 
و در ضخامت هـای پاییـن می توانـد بارهـای بیشـتری بدهـد؛ ایـن محصـول بـرای کشـاورز ارزان تر و 
مناسـب تر اسـت. بایـد بـرای مصرف کننـده در قالـب برنامه های مختلـف اجرایـی، توضیحـات الزم را 
ارائـه و نمونه هـای پایلـوت بـرای مشـاهده مصرف کننـدگان اجرا کنیـم.» ایـن را جالل شـیرچی مدیر 

عامـل صبـا لولـه زنجـان به خبرنـگار انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی وی سـی گفت. 

شـیرچی دربـاره سـومین دوره نمایشـگاه بین المللـی کشـاورزی اظهار کـرد: هر چند کـه تاکنون تجربه 
شـرکت در نمایشـگاه کشـاورزی را نداشـتیم اما تجربه خیلی خوبی اسـت و به نظرم از بخش سـاختمان 
فعال تـر اسـت. اصـل کار مـا هم محصـوالت سـاختمانی اسـت و از سـال 84 تولید لوله های پی وی سـی 

را آغـاز کردیم. 

وی دربـاره شـروع بـه کار واحـد تولیـدی صبا لوله زنجان توضیح داد: این شـغل ما موروثی بوده اسـت. 
پـدر بنـده بـه همـراه عمویـم که کار اجـرای لوله کشـی را بر عهـده داشـت، در زنجان دو مغـازه بزرگ 

بـرای فـروش لولـه داشـتند و اولین کسـانی بودند که در دهه چهل در زمینه لوله پی وی سـی اشـتغال داشـتند. 

شـیرچی گفـت: اولیـن واحـد تولیـدی لوله پی وی سـی با نـام پلیکا در کرج بود و پی وی سـی اصفهـان هم البته قدمت بسـیاری دارد کـه آن زمـان، این لوله ها 
را در زنجـان بـرای فـروش عرضـه و اجـرا می کردنـد. بنـده و پسـر عمویم پس از سـال ها کار فروش در مغـازه پدرانمـان در دهه 80 به این نتیجه رسـیدیم که 

بخشـی از محصوالتی را که می فروشـیم، خودمـان تولید کنیم.

وی در همیـن ارتبـاط ادامـه داد: بنابرایـن شـرکت ثبـت و در شـهرك صنعتـی زنجان یک واحد احـداث کردیم. ما در سـال 85 در طـرح بنگاه های کوچک 
زودبـازده، اولیـن محصـول پی وی سـی را وارد بـازار کردیـم. در سـال 90 در طـرح آمایش نیز محصـول پلی اتیلن را وارد بـازار کردیم. به مـرور فعالیت خود 

را توسـعه داده و سـال گذشـته نیـز بخش اتصاالت پی وی سـی و پلی پروپیلیـن را تکمیل کردیم.

وی دربـاره مصـارف محصـوالت این واحد تولیدی بیان کرد: محصوالت ما بیشـتر در زمینه تأسیسـات سـاختمانی اسـت ولی در بخـش پلی اتیلن وارد بخش 
کشـاورزی هـم شـده ایم و محصـوالت کشـاورزی نیـز تولیـد می کنیـم. در بخـش پی وی سـی هنـوز وارد این مرحله نشـده ایم به ایـن دلیل که فکـر می کنیم 

مردم هنوز برایشـان اسـتفاده از پلی اتیلن در بخش کشـاورزی راحت تر اسـت. 

وی درباره مقایسـه لوله های پی وی سـی و پلی اتیلن در بخش محصوالت کشـاورزی توضیح داد: بر اسـاس گفته کشـاورزان، پی وی سـی شـکننده اسـت؛ در 
مقابـل پلی اتیلـن وقتی تحت فشـار قرار بگیرد، شـکنندگی ندارد.

مدیـر عامـل صبـا لولـه زنجـان دربـاره چرایـی عـدم پذیـرش لوله هـای پی وی سـی از سـوی کشـاورزان توضیـح داد: بـازار محصـوالت پی وی سـی را خـود 
تولیدکننـدگان کسـاد کردنـد، بـه ایـن دلیـل کـه در دهه هـای 70 و 80 تولیدکنندگان پی وی سـی اسـتفاده از کربنات را در تولید محصوالتشـان بـاال بردند و 

باعـث تولیـد محصـوالت بی کیفیتـی شـدند کـه باعـث شـد پی وی سـی عالوه بـر کشـاورزی، در بخـش سـاختمان هم ضعیف شـود.

وی تأکید کرد:  اگر درصد ترکیبات پی وی سی را به درستی رعایت کنند، استحکام بسیار باالیی دارد.

وی دربـاره کیفیـت محصـوالت واحـد تولیـدی صبـا لولـه زنجـان گفـت: از سـال 85 که تولیـد لوله های پی وی سـی را شـروع کردیم، محصـوالت را تحت 
آزمایش هـای مختلـف کیفیـت قـرار دادیـم و بعدهـا مشـاهده شـد که بسـیاری از مجـالت از جمله مجلـه انجمن همان تسـت های مـا را انجـام می دادند.

وی دربـاره راهـکار تسـهیل گری در بـازار لوله هـای پی وی سـی اظهار کرد: باید بیشـتر تالش کنیم هر چند سـخت اسـت چون رقیبی مثل پلی اتیلـن دارد. آن 
چـه مشـخص اسـت مـواد اولیـه پی وی سـی ارزانتـر از پلی اتیلن اسـت و در ضخامت هـای پاییـن می تواند بارهای بیشـتری بدهد و ایـن برای کشـاورز ارزان تر 
و مناسـب تر اسـت. بنابرایـن بایـد بـرای مصرف کننـده در قالب برنامه هـای مختلف اجرایی توضیـح بدهیم و خودمان هـم اجرا کنیم که مصرف کننـده آن را 
مشـاهده کنـد. وی افـزود: بـه هـر حـال بایـد زمان بگذرد تـا دوباره این محصـول به جایگاه قبلـی خود بازگـردد و باز هـم در چرخه مصرف قرار گیـرد. باید 

تـالش شـود کـه در کنـار صرفـه اقتصـادی، صرفـه فنی آن نیز دیده شـود و به نظـرم باید با اجـرا این مشـکل را حل کرد.

وی درباره این که آیا شـما طرحی برای اجرا با اسـتفاده از لوله پی وی سـی در بخش کشـاورزی با هدف توجیه مصرف کننده در خصوص مزایای اسـتفاده 
از ایـن محصـوالت داریـد، گفـت: ما چنین طرحی نداریم. اما کسـانی بوده اند که پیشـنهاد این کار را برای اجـرا داده اند.

شـیرچی گفـت: هـر زمـان کـه مـا نوآوری داشـته باشـیم مثال در بخـش نوارهای آبیـاری به افـراد نزدیک بـه خود، محصـوالت را بـرای اجرا می دهیـم و در 
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طـول چنـد مـاه مثـاًل یـک فصل زراعـی، نتایج کار را مورد بررسـی قـرار می دهیم که اگـر کارکردش مطلوب بـود آن را به تولید انبوه برسـانیم. ایـن در واقع 
اجرای محصول در حضور مشـتری اسـت.

مدیرعامـل کارخانـه صبـا لولـه زنجان در پایان درباره توسـعه صـادرات این واحد تولیدی اظهـار کرد: فعال صـادرات نداریم؛ اما خیلی ازدوسـتان و همکاران 
مـا بـه عـراق صـادرات دارنـد. ما برای صـادرات تالش های خـود را آغاز کرده ایـم و در بغداد، نجف و همچنین با اربیل و سـلیمانیه رایزنـی کردیم که بتوانیم 

برای پی وی سـی بـازار ایجاد کنیم.

وی دربـاره راهـکاری کـه اجـازه ورود هـر محصـول بی کیفیتـی را بـه بازارهـای خارجـی ندهد، گفت: انجام چنین کاری توسـط انجمن بسـیار خوب اسـت. 
همچنیـن نمونه بـرداری و آزمایـش محصـوالت پی وی سـی که توسـط انجمـن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سـی انجام می شـود، بسـیار عالی اسـت. 

متاسـفانه محصـول بی کیفیـت وارد عراق شـده و بـازار را خراب کرده اسـت.

 کاظم رزاقی: نوسانات شدید قیمت مواد اولیه
مانع رقابت در بازارهای جهانی است

«قیمـت جهانـی مـواد اولیـه، سـاالنه در نهایـت ده دالر دچـار نوسـان می شـود؛ امـا در ایران قیمـت مواد 
ناگهـان از 4500 تومـان تـا 18 هـزار تومان افزایش می یابد. بدیهی اسـت کـه در این شـرایط نمی توان در 
بازارهـای جهانـی به رقابت پرداخـت.» این را کاظم رزاقی مدیر عاملی شـرکت لوله سـازان رزاقی گفت.

وی با بیان این که با تالش های انجمن وضعیت بهتری را در بخش بازار لوله های پی وی سـی شـاهد هسـتیم، 
دربـاره مقایسـه لولـه و اتصـاالت پی وی سـی با پلی اتیلـن در بخش کشـاورزی بیان کـرد: تولیدکنندگان ما 
بایـد قوانیـن اسـتاندارد ملـی پی وی سـی را مراعـات کنند کـه اگر ایـن کار صورت گیـرد نه تنهـا در ایران، 
بلکـه در دنیـا هـم پی وی سـی بـه همـان نسـبت پلی اتیلـن مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. متاسـفانه در ایـران 
تولیدکننـدگان زیرزمینـی داریـم که از کربنات زیاد اسـتفاده می کنند و این صنعت را ضعیف کرده اسـت.

وی دربـاره اجـرای طـرح پایلـوت بـا اسـتفاده از لوله های پی وی سـی و توجیه مصرف کننـدگان در بخش 
کشـاورزی، اظهـار کـرد: مـن بـه صـورت سیسـتم مناقصـه ای کار نمی کنـم چـون کسـانی کـه صحبـت 

می کننـد بـا عمـل آنهـا همخوانـی ندارنـد. ایـن تولید کننـده اظهار داشـت: رییـس انجمن لولـه و اتصاالت پی وی سـی و همـکاران ایشـان رایزنی هـای خوبی را 
انجـام دادنـد و توانسـته اند اجـرای پروژه هـای دولتـی بـا اسـتفاده از لوله های پی وی سـی را برای واگـذاری به تولیدکننـدگان این صنف بگیرنـد. در حال حاضر 

650 هکتـار در بخـش کشـاورزی بـا اسـتفاده از لوله هـای پی وی سـی در دسـت اقـدام دارنـد کـه از نتایـج این رایزنی ها اسـت.

رزاقـی دربـاره شـرایط بـازار هـم توضیح داد: وضعیت بـازار تنها به صنف ما محدود نمی شـود؛ اکنون فصل خواب کار ماسـت. در مجموع همه صنف ها همین 
وضعیت را دارند، به دلیل بیماری سـنگینی که در اقتصاد کشـور بوجود آمده کارها و پروژه ها خوابیده اسـت.

وی دربـاره صـادرات محصـوالت شـرکت لولـه سـازان رزاقی بیان کرد: من بهترین صادرکننده به کشـورهای عراق، ارمنسـتان، افغانسـتان و باکو بـودم. اکنون 
بـه دلیـل تحریم هـا و همچنین بـاال رفتن قیمت مـواد اولیه در حـال حاضر صـادرات نداریم.

رزاقـی تصریـح کـرد: قیمـت جهانـی مـواد اولیـه، سـاالنه در نهایـت ده دالر دچار نوسـان می شـود؛ اما در ایـران قیمت مـواد ناگهـان از 4500 تومان تـا 18 هزار 
تومـان افزایـش می یابـد. بدیهـی اسـت کـه در ایـن شـرایط نمی تـوان در بازارهای جهانی بـه رقابت پرداخت. در شـرایطی که کشـوری مانند ترکیـه که نه نفت 
دارد و نـه مـواد اولیـه، امـا بهتریـن صادرکننده منطقه شـده اسـت. وی افزود: 5 سـال قبـل 1700 کانتینر لوله هـای 13 متری، رکـورد صادرات ما بوده اسـت. االن 

5 سـال اسـت کـه صادرات نداشـته ایم. مـواد کیلویی 13 هزار تومان شـده اسـت. 

ایـن تولیدکننـده در ادامـه فعالیت هـای خـود بـرای صـادرات، اظهـار کرد: ما تـالش کردیم که به دوبی صادرات داشـته باشـیم، ولـی دیدیم که درسـت کردن 
سـاخت یـک کارتـن جهـت بسـته بندی محصـوالت، حـدود 20 هـزار تومـان هزینـه دارد و آنها هـم به بسـته بندی اهمیـت می دهند. چنیـن مـواردی هزینه ها و 

قیمـت تمـام شـده را بسـیار افزایـش می دهد و با این شـرایط صـادرات امکان پذیر نیسـت.

وی دربـاره فعالیت هـای انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، اظهار کرد: بنده از نزدیک شـاهد تالش هـا و زحمات همکاران انجمن بـوده ام و 
دیـده ام کـه چقـدر تـالش می کننـد تـا کارخانـه داران بتواننـد به خوبی فعالیت کننـد. انجمن تا  انـدازه ای اختیـارات دارد و بر این اسـاس بـه وظایف خود عمل 
می کنـد؛ بایـد ریشـه مشـکالت را در جـای دیگـری بررسـی کرد. مـواد اولیه در اختیار انجمن نیسـت که برای حل این مشـکل اقـدام عملی انجام دهد. کشـور 

مـا در شـرایط تحریـم قـرار دارد و ایـن موضوع عرصـه را بر همگان تنگ کرده اسـت. 
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دفترانجمنتولیدکنندگانپیویسی
تلفن:021-88786609-10
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دفترانجمنتولیدکنندگانپیویسی
تلفن:021-88786609-10
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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

•پارسزندهرود

•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

•یزدپلیکا

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

•پارسزندهرود

•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

•یزدپلیکا

035-35274568

035-37272549

یزد
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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 دوم سال 1397
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پرسش ها و پاسخ ها
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پرسش و پاسخ

 pvc .ــر آن متفــاوت اســت ــه شــکل انعطــاف پذی ــر عملکــرد اشــتعال پذیری از شــکل ســخت pvc ب خی
ســخت بــه ســختی آتــش می گیــرد و تنهــا بــا افزایــش مــداوم حــرارت از منبــع می ســوزد. Pvc انعطــاف 
ــات  ــال ترکیب ــرد. مث ــش می گی ــده آت ــوع نرم کنن ــدار و ن ــه مق ــته ب ــخت و بس ــر از pvc س ــر راحت ت پذی
حــاوی بیــش از 40% نرم کننــده فتاالتــی حتــی بعــد از حــذف منبــع حــرارت خارجــی بــه ســوختن ادامــه 

می دهنــد. 

دیوکســین ها محصــوالت جانبــی ناخواســته از فرآیندهــای صنعتــی کــه دارای کلــر بــوده و یــا در 
فرآیندهایــی کــه شــامل ســوختن کلــر می شــود، بــه وجــود می آینــد. در واقــع مشــکل حقیقــی 
ــرای  ــی ب ــه اتفاق ــه چ ــد ک ــد ش ــاز خواه ــا آغ ــاله از آنج ــج مس ــمت بغرن ــت؛ قس ــد نیس ــش تولی از بخ
پی وی ســی هنــگام خــروج از کارخانــه، یــا وقتــی کــه بــه طــور غیرقابــل کنترل شــده ای آتــش 
ــین در  ــی و دیوکس ــروی پی وی س ــه ب ــورد مطالع ــتر از 200 م ــد. بیش ــد آم ــود خواه ــه وج ــرد، ب می گی
احتراق هــا و آتش ســوزیها صــورت گرفتــه اســت. نتیجــه کلــی نشــان می دهــد کــه پی وی ســی 
ــه  ــد ســوزاندن زبال ــن فرآین ــه وجــود نمــی آورد. در ای ــای شــهری مشــکل بزرگــی ب موجــود در زباله ه
ــازی  ــای پاکس ــیژن و تکنولوژیه ــطح اکس ــرل س ــاال، کنت ــرارت ب ــه ح ــوز، درج ــه س ــای زبال در کوره ه
ــر  ــده و کل ــذف ش ــین ها ح ــا دیوکس ــه مطمئن ــت ک ــد اس ــدی کارآم ــه ح ــش ب ــتر و گاز دودک خاکس
 می توانــد بــه دو صــورت کلریــد هیــدروژن محلــول در آب و یــا نمــک طبیعــی خــارج شــود. بنابرایــن،

ــه شــکل دیوکســین خــارج می شــود، عوامــل دیگــر فرآینــد احتــراق   در حالــی کــه کلــر پی وی ســی ب
ــتند.  ــر هس ــیار مهم ت ــین بس ــدن دیوکس ــود آم ــه وج ــیژن در ب ــت اکس ــت و غلظ ــان اقام ــا، زم ــد دم مانن
بنابرایــن هنگامــی کــه زباله هــای پی وی ســی بــه درســتی ســوزانده شــوند، یعنــی ســوزاندن کنتــرل شــده 

ــد. ــاد نمی کنن ــکلی ایج ــد، مش باش

کــوت شــدن بــا اســید اســتئاریک از بهــم پیوســتن ذرات و خوشــه ای شــدن کربنات کلســیم جلوگیــری 
ــا اســید  می کنــد ایــن خوشــه ای شــدن محــل تمرکــز تنــش و شکســت خواهــد بــود پوشــش کربنــات ب
اســتئاریک باعــث کاهــش ســایش کربنات کلســیم می شــود و فرســایش مارپیــچ و ســیلندر اکســترودر را 
ــات  ــا PVC می شــود. کربن ــر کربنات کلســیم ب ــالط بهت ــه اخت ــن منجــر ب ــر ای کاهــش می دهــد. عــالوه ب

کلســیم اگــر بــه شــکل درســت اســتفاده شــود یعنــی:

 1.ســایز ذرات ریــز باشــد  2.کــوت شــده باشــد  3. بــه شــکل مناســب توزیــع و پراکندگــی ایجــاد شــود 
تــا 10% در فرموالســیون می توانــد منجــر بــه افزایــش اســتحکام ضربــه شــود.

آیا تمام محصوالت تولید شده با پی وی سی دارای 
خاصیت خود خاموش شوندگی هستند؟

واحد سوزاندن زباله در دانمارك

آیا کلر موجود در پی وی سی می تواند در 
سوزاندن مشکل آفرین باشد؟

کوت شدن کربنات کلسیم در فرموالسیون 
پی وی سی به چه علت انجام می شود؟
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پرسش و پاسخ

 همـان اسـتابالیزرهای بهداشـتی اسـت کـه از رایج ترین آنها، اسـتابالیزر های کلسـیم / زینـک را می توان 
برشـمرد کـه خطـرات کمتـری دارند، عـالوه برایـن می تـوان بـه اسـتابالیزر های اورگانیک یا آلی اشـاره 
PVC کـرد، ایـن اسـتابالیزرها بـا فراهـم آوردن شـرایط حرارتـی سـازگار بـا محیـط زیسـت در لوله هـای

اسـتفاده شـده و جایگزینی مناسـب برای اسـتابالیزرهای سـربی و کلسیم زینک هسـتند. یکی از ترکیبات 
آلی که به عنوان یک اسـتابالیزر آلی گزراش شـده، مشـتقات اوراسـیل اسـت. مشـتقات اوراسیل کارایی 
 خوبـی بـرای کاهـش تخریـب گرمایـی PVC دارنـد. یکـی دیگـر از اسـتابالیزرهای آلـی مـورد توجـه،-

 علت:     • کاهش دمای قالب، • خال پایین در سایزینگ، • فاصله زیاد بین قالب و سایزینگ،
• محتوای باالی فیلر

راهکار:  • افزایش دمای قالب، • افزایش درجه خال، • کاهش فاصله بین دای و سایزینگ،  • کاهش 
روان کننده خارجی مخصوصا استئاریک اسید،  • کاهش فیلر

1-   باید ماشین حدود نیم ساعت بدون کار یا بار درجا کار کند بخصوص در زمستان تا روغن هیدرولیک 
به دمای مورد نیاز برسد. 2-  دمای سیلندر از زمانی که به دمای تنظیم شده میرسد باید حدود بیست دقیقه هم 
بگذرد، تا حرارت به مغز سیلندر و به مارپیچ برسد و ثابت بماند. 3-  در ابتدای تولید ورودی آب به قالب بسته 

باشد مخصوصا در زمستان بعد از چند ضرب تزریق که قالب به گرما و حرارت الزم رسید بعد آب بازشود.

اگر استابالیزر کم و یا ضعیف باشد و یا اینکه مواد رطوبت داشته باشد، HCL به صورت رادیکال آزاد شده 
و در سطح نمونه به صورت گاز محبوس می شود.

 راهکار:   • خیلی مالیم سرعت بارگیری کم شود،  • کاهش سرعت تزریق  • کاهش فشار پشت،
  • کاهش دور مارپیچ،  • افزایش سایز دریچه،  • خشک کردن پودر و از بین بردن رطوبت،

 • کاهش دمای مذاب،  • افزایش گازگیری و مسدود نبودن منافذ خروج گاز از قالب

*  نکته مهم در تغییر پارامترها این است که تغییرات یکی یکی انجام شده و چند پارامتر با هم و همزمان تغییر داده نشود.

علل مات بودن لوله چیست و چه راهکاری برای 
براقیت باید اتخاذ شود؟

مشکل پر نشدن قالب در ابتدای تولید بعد از 
راه اندازی به چه علت می تواند باشد؟

استابالیزرهای دوستدار محیط زیست به چه 
استابالیزرهایی گفته می شود؟

راهکار حذف انتشار گاز در سطح اتصاالت چیست؟
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اوژنـول اسـت کـه از اجزای اصلـی روغن میخک می باشـد. این اسـتابالیزر حاوی یک گـروه چند عاملی 
بـوده و بـا محصـوالت تخریـب زنجیـره ای ناشـی از عملیـات گرمایی پلـی )وینیـل کلراید( واکنش نشـان 

می دهـد. از طـرف دیگـر ایـن مـاده برای موجـودات زنـده کامال بی خطر اسـت.

1-روش سـوختن :  در ایـن روش محصـول مـورد نظـر را روی شـعله مسـتقیم تـا مرحله مشـتعل شـدن 
حـرارت می دهیـم. اگـر پـس از دور کـردن قطعـه مشـتعل از منبـع گرمـا، خامـوش شـود، می تـوان نتیجـه 
گرفـت کـه ترکیـب بـه احتمـال قویPVC سـخت می باشـد. همچنین بـوی دود ناشـی از سـوختن قطعه را 
می توان با بوی حاصل از سـوختن یک نمونه معلومPVC مقایسـه نمود. در صورت تشـابه و اسـیدی بودن 

بـوی حاصلـه، می تـوان احتمـال PVC بودن پایـه پلیمری محصـول را تأییـد نمود.

2-رنـگ شـعله :  در ایـن روش ابتـدا یک سـیم مسـی را روی شـعله مسـتقیم تا مرحلـه داغ شـدن کامل 
حـرارت می دهیـم سـپس آن را روی قطعـه نمونـه می کشـیم بـه گونـه ای که الیـه ای از پلیمر بر روی سـیم 
بچسـبد.حال این سـیم آغشـته به پلیمر را روی شـعله مسـتقیم حرارت می دهیم. اگر رنگ شـعله، سبز باشد 

می تـوان نتیجـه گیـری کـرد که پایه ایـن ترکیب PVC اسـت.

راه تشخیص پلیمر پی وی سی در محصوالت از سایر 
پلیمرها چیست؟

بـا توجـه بـه اسـتاندارد های 9119 و 9118 پـارت اول و دوم، کارایـی سـامانه بخـش آب بندی و هوابندی بـرای لوله ها با اتصاالت چسـپی در کاربردهای 
فاضـالب سـاختمان و فاضـالب شـهری انجـام نمی شـود و طبـق تواتر نمونه بـرداری تعیین شـده در این اسـتاندارد ها بـرای لوله ها با اتصـاالت پوش فیت 

یکبـار در سـال انجـام می شـود همچنیـن آزمون چرخـه گذاری در دمای باال سـه سـال یکبار انجام می شـود.

1- به دلیل اینکه فیلرها موادی معدنی هستند، هدایت کننده گرمایی خوبی هستند و 
توزیع حرارتی مناسبی را در مذاب پلیمر ایجاد می کنند بنابراین می توانند در بهبود رفتار 
جریان مذاب موثر باشند. اگر حدود 2 تا phr 3 در فرموالسیون استفاده شود می توانند 

به عنوان کمک فرآیند عمل کنند اما این ویژگی بستگی به اندازه ذرات دارد.

2- افزایش سـفتی و سـختی در محصوالت سـخت pvc، یکی از علل تاب برداشـتن 
محصـول نهایـی در محصوالت pvc سـخت می تواند کمبود فیلر در ترکیب باشـد.

3- سـایز ذرات رابطـه مسـتقیمی بـا اسـتحکام محصـول در برابـر ضربـه دارد. هر چه 
سـایز ذرات کربنـات کلسـیم کوت شـده ریزتـر باشـد)کوچکتر از یک میکـرون( و 
میـزان کمتـر از phr 10 کربنـات کلسـیم در فرموالسـیون اسـتفاده شـود، می توانـد به 

عنـوان افزودنـی اسـتحکام ضربه اسـتفاده می شـود.

آیا انجام آزمون کارایی سامانه لوله و اتصاالت 
پی وی سی از طرف اداره استاندارد اجباری است؟

آیا فیلر فقط در جهت کاهش قیمت محصول نهایی 
در فرموالسیون استفاده می شود؟ مزایای استفاده از 

کربنات کلسیم در فرموالسیون چیست؟
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ترجمه و تنظیم

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

 لوله هاى
سى پى وى سى سه الیه

شــرکت Lubrizol نوعــی از لوله هــای ســه الیــه را توســعه داده انــد کــه ترکیبــی از 
مزایــای CPVC و دوام آلومینیــوم اســت. ایــن لوله ها ترکیبی عالــی از انعطاف پذیری 
ــه  ــد ب ــد و می توان ــرا می باش ــل اج ــی قاب ــه راحت ــد و ب ــه می ده ــتحکام را ارائ و اس
راحتــی شــکل داده شــود. در ایــن لوله هــا الیــه داخلــی و خارجــی از جنــس cpvc و 
الیــه میانــی از آلومینیــوم تولیــد شــده و دارای گواهینامــه لوله هــای آب آشــامیدنی 
ــر خوردگــی، اکسیداســیون، UV و ســاییدگی  ــا در براب ــن لوله ه از NSF اســت. ای
ــتاندارد ــا اس ــق ب ــا مطاب ــن لوله ه ــتند. ای ــاال هس ــر ب ــول عم ــوده و دارای ط ــاوم ب  مق
ASTM F2855 ســاخته شــده اند و در کاربردهــای وســیعی اســتفاده می شــوند. 

ــت  ــه عل ــه ب ــدون ترانش ــای ب ــتفاده از روش ه ــا اس ــد ب ــا می توان ــن لوله ه ــب ای نص
مقاومــت بــاال در برابــر نفــوذ ســنگ و خراشــیدگی، همچنیــن مقاومــت کششــی باال 
انجــام شــود و تــا کنــون در بیــش از 35 پــروژه در الس وگاس، رالــی، ســاوانا و... از 

ایــن لوله هــا اســتفاده شــده اســت.

 تولید
 پى وى سى

JCR-VIS
Credit Rating Company Limited

در سراسـر جهان، PVC به دو طریق تولید می شـود:  1. اسـتفاده از اتیلن 2. اسـتفاده 
از اسـتیلن )بـا بیـس کاربیـد(. بـا توجـه بـه نگرانی هـای زیسـت محیطـی روش دوم 
توسـط بسـیاری از کشـورها کنار گذاشـته شـده اسـت و تعدادی از کارخانجات در 
چیـن در طـول سـه یـا چهار سـال گذشـته تعطیل شـده اسـت. در روش دوم اسـتیلن 
سـمی نیسـت امـا اگـر از کاربیـد کلسـیم تولیـد شـود، مقـداری مـواد سـمی ماننـد 
فسـفر و آرسـین در آن وجود خواهد داشـت. در بسـیاری از کشـور ها PVC از نفت 
حاصـل می شـود، در آمریـکای شـمالی و خاورمیانـه از گاز طبیعـی و در چیـن از 
زغـال سـنگ تولیـد می شـود. روش متـداول تولیـد PVC بـه ایـن صورت اسـت که 
از الکترولیـز آب نمک،کلـر بـه دسـت می آیـد، سـپس کلـر بـا اتیلـن واکنـش داده 
و اتیلن دی کلرایـد )EDC( سـنتز می شـود. EDC بـا اسـتفاده از گرمـا در کـوره ای بـا 
دمـای بـاال یـا راکتور بـه وینیل  کلرایـد )VCM( و هیـدروژن کلراید تبدیل می شـود. 

از پلیمریزاسـیون VCM، پی وی سـی تولیـد خواهـد شـد.

تازه ها
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رفع انسداد 
لوله هاى تخلیه 
 در یخچال ها
با مواد افزودنى 
ضد میکروبى 

تازه ها

انقالبــی در جلوگیــری از تشــکیل بیوفیلــم، لجــن و کاهــش آلودگــی باکتریایــی در 
ــوپرمارکت های  ــای س ــتفاده در یخچال ه ــرای اس ــس ب ــه کندان ــتم های تخلی سیس

اروپــا توســعه یافــت.
 گــروه محصــوالت زیســتی بریتانیــا یــک سیســتم تخلیــه یخچــال کــه از تشــکیل 
بیوفیلم هــای داخلــی جلوگیــری می کنــد توســعه داده انــد. کــه ایــن کار بــه لطــف 
ــا  ــای یخچال ه ــد. کابینت ه ــام ش ــی از parx plastic انج ــد میکروب ــوژی ض تکنول
ــام پســودوموناس رنــج  ــه ن در ســوپرمارکت ها اغلــب از تشــکیل نوعــی باکتــری ب
ــه  ــد و در ســطح داخلــی لوله هــا ب ــو فیلم هــا رشــد کن ــد در بی ــد کــه می توان می برن
صــورت لجــن ظاهــر شــود. بــا گذشــت زمــان ایــن پدیــده می توانــد باعــث انســداد 
در لولــه و ایجــاد نشــتی آب و مســائل مربــوط بــه گســترش بالقــوه پاتوژن هــا شــود. 
ایــن مشــکل می توانــد بــا شستشــو توســط مــواد شــیمیایی و تخلیــه حــل شــود. امــا 
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــت. ب ــنهادی نیس ــل پیش ــدت راه ح ــکار در دراز م ــن راه ای
parx در بیوپایپ هــا می تــوان بــه کاهــش انســداد لوله هــا کمــک کــرد. لوله هــا بــا 

اســتفاده از تکنولــوژی parx کاهــش قابــل توجهــی در تعــداد باکتری هــا داشــت و 
دیــواره داخلــی بیوپایپ هــا تمیــز و صــاف بــدون هیچگونــه لجنــی بــود. مدیرعامــل 
شــرکت parx گفــت کــه در طــول 24 مــاه گذشــته بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی 
عملکــرد ضــد میکروبــی بســیار موثــر اســت و بــه طــور قابــل توجهــی علیــه تشــکیل 

ــد. ــم عمــل می کن بیوفیل
شکل 1. نصب جدید لوله های تخلیه بیو پایپ با تکنولوژی نوآورانه برای یک دستگاه یخچال 

در سوپرمارکت - بریتانیا

 شکل 2. دیواره داخلی Bio Pipe ® (راست) 12 ماه بعد از نصب، در مقابل:
دیواره داخلی یک لوله استاندارد (چپ) 6 ماه پس از تمیز کردن.

نمودار آزمون های آزمایشگاه های علمی نشان می دهد که با استفاده از سیستم بیوپایپ تعداد باکتری ها در 
طول سیستم تخلیه کاهش می یابد.
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حذف رطوبت رزین

ارائــه داده اســت کــه  Moretto دســتگاه رطوبت ســنج جدیــدی را  شــرکت 
رطوبــت رزیــن را در داخــل خــط تولیــد انــدازه می گیــرد. بــه ایــن ترتیــب 
می تــوان در لحظــه کیفیــت محصــول را از نظــر میــزان رطوبــت کنتــرل کــرد. بــا 
ایــن کار انــرژی مصرفــی در خــط تولیــد کاهــش می یابــد. بنــا بــه اظهــارات ایــن 
شــرکت، تولیــد آزمایشــگاهی ایــن محصــول بیــش از یکســال بــه طــول انجامیــده 
 K-2016 و هــم اکنــون قابــل ارائــه بــه بــازار می باشــد ایــن محصــول در نمایشــگاه

ــه نمایــش گذاشــته شــد.  ب

افزودنى جدید 
زیستى براى 

PVC بازیافتى
ــان  ــی نش ــی بازیافت ــا پی وی س ــب ب ــی در ترکی ــری عال ــی امتزاج پذی ــن افزودن ای
ــد شــده شــرکت METABOLIX کــه  ــد زیســتی تایی ــن کمــک فرآین مــی دهــد ای
ــا  ــود. ب ــی می ش ــی بازیافت ــواص پی وی س ــود خ ــه بهب ــر ب ــام دارد، منج 16003rp ن

توجــه بــه اینکــه پــردازش دوبــاره پی وی ســی منجــر بــه کاهــش خــواص فیزیکــی 
می شــود، معمــوال ضایعــات پی وی ســی کــم ارزش تلقــی می شــوند، امــا ضایعــات 
ــته بندی  ــع بس ــد صنای ــن مانن ــر پایی ــول عم ــا ط ــی ب ــوالت پی وی س ــی از محص ناش
ــاال  ــی ب ــا کارای ــی ب ــن افزودن ــتفاده از ای ــا اس ــکی ب ــزات پزش ــا و تجهی و بطری ه
ــا اســتفاده از ایــن کمــک فرآینــد چقرمگــی  ــل اســتفاده مجــدد شــده اســت. ب قاب
ــت و ارزش  ــای کیفی ــه ارتق ــر ب ــود و منج ــان تر می ش ــردازش آس ــه و پ ــود یافت بهب

محصــوالت بازیافتــی پی وی ســی می شــود.

تازه ها
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مقدمه
ــل  ــی وینی ــای پل ــدگان لوله ه ــم تولید کنن ــادی، ه ــال های متم ــی س ط
ــرد  ــه عملک ــه ب ــا توج ــت، ب ــام تس ــگاه های انج ــم آزمایش ــد و ه کلرای
آزمون هــای ژلــه ای شــدن در لوله هــای PVC-U بــا مشــکالتی روبــه رو 
شــدند کــه بــه دلیــل سیاســت های ایمنــی و بهداشــت مربــوط بــه اســتفاده 
از دی کلرومتــان )DCM( می باشــند؛ حاللــی کــه بــه طــور ســنتی بــرای 
ایــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در واقــع، ایــن مــاده در 
 )Community Rolling Action Plan( برنامــه عملیاتــی جامــع جایگزیــن
قــرار دارد و برخــی از کاربردهــای ایــن مــواد تحــت REACH محــدود 

شــده اســت.

عــالوه بــر ایــن، ایــن آزمــون ممکــن اســت برخــی از مســائل فنــی مربوط 
ــا در  ــر روی لوله ه ــین کاری ب ــر ماش ــی و اث ــخ زن ــت DCM، پ ــه کیفی ب
طــول زاویــه پخــی )Angular Roughing( را ارائــه دهــد. ایــن مســائل بــه 

علــت جنبه هایــی اســت کــه در زیــر شــرح داده می شــوند: اثــر حرارتــی 
احتمالــی )بــه عنــوان نتیجــه اصطــکاك(، عــدم قطعیــت در تعییــن مقــدار 
حملــه دی کلرومتــان، و همچنیــن هندســه نامنظــم تکــراری ناحیــه مــورد 
حملــه در سراســر عــرض پخــی. در نهایــت، بــه نظــر می رســد کــه حملــه 
ــر از  ــدن کمت ــه ای ش ــه ژل ــا درج ــی ب ــط در لوله های ــیمیایی DCM فق ش
50% دیــده می شــود کــه در نمونــه فعلــی تاییــد شــده اســت. جدیدتریــن 
لوله هــای  بــرای سیســتم های   EN ISO و   EN اســتانداردهای  نســخه 
PVC-U عــالوه بــر تســت مقاومــت دی کلــرو متــان )کــه نتیجــه آن در 

مــوارد مــورد اختــالف غالــب بــوده اســت(، شــامل دو آزمــون جایگزیــن 
ــون  ــن رو، دو آزم ــت. از ای ــه اس ــدن لول ــه ای ش ــه ژل ــن درج ــرای تعیی ب
بــه شــرح زیــر می توانــد توســط تولید کننــده بــرای کنتــرل تولیــد 
ــا سیاســت های داخلــی بهداشــت  ــی ی ــا مقــررات مل ــق ب ــه، مطاب کارخان

سیاسـت های ایمنـی و بهداشـت منجـر به ارائه تسـت های جایگزیـن برای ارزیابـی مقاومت بـه دی کلرو متان 
بـرای تخمین درجه ژله ای شـدن لوله های PVC سـخت )PVC-U( شـده اسـت.

در ایـن زمینـه، تأییـد می کنیـم کـه DSC بهتریـن روش جایگزین بـرای ارزیابی درجـه ژله ای شـدن لوله های 
PVC سـخت بـا اسـتفاده از رابطـه بیـن آنتالپـی فیـوژن کریسـتال های اولیـه و ثانویـه اسـت کـه از اندوترم های 

می شـود. مرتبط اندازه گیـری 
مناسـب بـودن ایـن روش با مقایسـه نتایج آزمایشـگاهی به دسـت آمـده از آزمون تعیین مقاومت بـه دی کلرو 
متان تعیین شـده اسـت. در واقع، ثابت شـده اسـت که این روش نسـبتا قابل اعتماد اسـت و تنها روشـی اسـت 

کـه به اندازه گیـری درجـه ژله ای شـدن منجر می شـود.
کلمات کلیدی: PVC-U؛ درجه ژله ای شدن؛ دی کلرو متان؛ کالریمتری روبشی تفاضلی) DSC(؛ خواص کشش.

چکیـــده گردآوری و ترجمه

 ارزیابى درجه ژله اى شدن لوله هاى 
UPVC و مقایسه روش هاى موجود

مهندس مسعود زارع
گروه تحقیق و توسعه

شرکت  لوله گسترگلپایگان

Polymer Testing

مقاله علمی یک
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و ایمنــی انتخــاب شــود: آزمــون کششــی یکپارچــه و اندازه گیــری دمــای 
شــروع )همچنیــن بــه عنــوان دمــای مشــخصه شــناخته می شــود( توســط 

.)DSC( کالریمتــری روبشــی تفاضلــی

در واقــع تســت جایگزیــن ترجیــح داده شــده، تســت کشــش می باشــد، 
ــزات  ــل تجهی ــه دلی ــا ب ــودن و ی ــر ب ــل هدفمند ت ــه دلی ــا ب ــن انتخــاب ی ای
آزمایشــگاهی اســت کــه اغلــب در آزمایشــگاه هایی کــه کنتــرل کیفیــت 
ــا  لوله هــای پالســتیکی را انجــام می دهنــد، بیشــتر در دســترس هســتند. ب
ــه اولویت هــای تولید کننــدگان، اســتانداردهای  ــا توجــه ب ایــن وجــود، ب
مشــخصات لوله هــا و اســتاندارد آزمــون، شــامل برخــی از الزامــات اســت 
ــدون  ــای ب ــی کاربرده ــرای برخ ــا ب ــط لوله ه ــع توس ــور جام ــه ط ــه ب ک
ــه  ــه ب فشــار نتیجــه مناســبی نــدارد )همانطــور کــه در ادامــه در ایــن مقال

آن خواهیــم پرداخــت(.

ــز نشــان می دهــد کــه روش آماده ســازی  ــی نی ــن، کار فعل ــر ای عــالوه ب
ــیدگی ــر کش ــی ب ــر منف ــت تاثی ــن اس ــش ممک ــون کش ــای آزم  نمونه ه
)Tensile Elongation( در هنــگام شکســتن داشــته باشــد. ایــن روش 
می توانــد در حیــن ماشــینکاری نقص هایــی را نشــان دهــد کــه بــه طــور 
ذاتــی در مــاده وجــود ندارنــد و ممکــن اســت منجر بــه نارســایی زودرس 

شــود.

ــن  ــوان روش جایگزی ــه عن ــه گزینــش روش کشــش ب ــن ویژگی هــا ب ای
ــد. ترجیحــی در جهــت منفــی کمــک می کنن

ــه،  ــتانداردهای ISO لول ــط اس ــده توس ــنهاد ش ــن دوم پیش روش جایگزی
ــای شــروع» [Onset Temperature] اســت،  ــر اســاس مشــخصات «دم ب
کــه حــد Tonset ≤ 185 درجــه ســانتیگراد بــرای لوله هــای تحــت فشــار 
PVC-U (EN ISO 1452-2) و Tonset ≤ 180 درجــه ســانتی گراد بــرای 

 لوله هــای فاضالبــی را تعیین می کند (EN ISO 1401-1، آخرین نســخه(.
 DSC ــای شــروع توســط ــن مقــداری جهــت دم ــرای تعیی درخواســت ب
ــار  ــت فش ــای تح ــرای لوله ه ــانتی گراد ب ــه س ــر از 185 درج ــد کمت نبای
PVC-U، انتخــاب ISO 18372-1 را بــه عنــوان یــک روش معتبــر 

ــدون  ــرای ترکیبــات جدیــد ب محــدود می کنــد. در واقــع، ایــن مقــدار ب
ســرب کــه نیــاز بــه دمــای پایین تــر بــرای دســتیابی بــه یــک ســطح ژلــه ای 
شــدن خــوب دارنــد، باالتــر اســت، و بنابرایــن ممکــن اســت بــرای تمــام 

ــد. ــب نباش ــیون های PVC مناس فرموالس

لوله هـای  شـدن  ژلـی  درجـه  کـه  اسـت  شـده  مشـخص  کـه،  هرچنـد 
فیـوژن  آنتالپـی  بیـن  رابطـه  بوسـیله  می تـوان  را  سـخت  پی وی سـی 
از طریق اندوترم هـای  ارزیابـی کـرد کـه  ثانویـه  و  اولیـه  کریسـتال های 
ISO 18372- زمانی که اصـول کلی تصویب شـده در ،DSC مربـوط بـه

هسـتند. قابل اندازه گیـری  می شـوند،  برگزیـده   2

در ایــن کار، درجــه ژلــه ای شــدن لوله هــای PVC ســخت بــا اســتفاده از 
ایــن روش هــای مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار گرفت. ایــن امــکان وجود 
ــتال های  ــوژن کریس ــی فی ــن آنتالپ ــه بی ــر رابط ــی ب ــه روش مبتن دارد ک
اولیــه و ثانویــه کــه بهتریــن روش جایگزیــن بــرای DCM در ایــن ارزیابی 

اســت را تأییــد کنیــم.

1. تجربی
1-1. مواد

ــوع آبرســانی  ــه PVC مختلــف لوله هــای پی وی ســی ســخت از ن 9 نمون
و زهکشــی روی کار و زیــرکار و فاضالبــی و همچنیــن تحــت فشــار و 
ــای مقاومــت  ــا آزمون ه ــن نمونه ه ــه شــد. از تمــام ای ــدون فشــار گرفت ب
در برابــر دی کلرومتــان و خــواص کششــی گرفتــه شــد. هرچنــد کــه، تنها 

ــه از ایــن نمونه هــا آزمــون DSC انجــام شــد.  روی 5 نمون

ــت  ــرای تس ــه ب ــر ک ــی مت ــر از 110 میل ــر کمت ــا قط ــا ب ــی از لوله ه بعض
ــال  ــای انتق ــاالی دم ــای ب ــا دم ــد، ت ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــش م کش
ــدند، و  ــرارت داده ش ــانتی گراد ح ــه س ــه 95 درج ــک ب ــه ای، نزدی شیش
ــرای آماده ســازی  ــه طــوری کــه ب ــد، ب ــرار گرفتن ســپس تحــت فشــار ق

ــه مســطح شــوند. نمون

نمونه هــای موجــود بــرای آزمــون DSC از داخــل دیواره هــای لولــه توســط 
یــک دســتگاه پانــچ اســتخراج شــد و ســپس بــه صــورت الیــه ای )هســته، 

ســطوح درون و بیرونــی( بــرش داده شــد و قبــل از آزمــون تمیــز شــد.

تمــام نمونه هــا و نمونه هــای آزمــون حداقــل 24 ســاعت در دمــای )±2 23 
درجــه ســانتی گراد( و و رطوبــت نســبی )5± 50(% نگهــداری شــدند.

1-2. عملکرد تحت دی کلرو متان

تســت مقاومــت دی کلــرو متــان یــک ارزیابــی کیفــی اســت کــه مطابــق 
ــده  ــه ش ــای گرفت ــت. نمونه ه ــده اس ــام ش ــتاندارد ISO 9852 انج ــا اس ب
ــز  ــگ مجه ــوالدی ضدزن ــرف ف ــک ظ ــده و در ی ــخ زده ش ــل پ از قب
 )Exhaust Hood( ــه دود ــود تخلی ــک ه ــده و ی ــتم خنک کنن ــه سیس ب

ــد. غوطــه ور شــده بودن

ــه و  ــرار گرفت ــه DCM ق ــورد حمل ــم م ــده )ه ــع آوری ش ــای جم نمونه ه
ــرای مقایســه  ــره شــده و ســپس ب ــه( ذخی ــرار نگرفت ــه ق ــورد حمل هــم م
بــا نتایــج حاصــل از دیگــر روش هــای جایگزیــن )DSC و کشــش 

ــد. ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس [Traction]( م

1-3. ویژگی های کشش

نمونه هــای کشــش نــوع 1 اســتاندارد ISO 6952-2 از 7 نمونــه مختلــف 
بــا اســتفاده از 3 نــوع شــرایط مختلــف ماشــینکاری تهیــه شــد:

الف: ماشینکاری دستی بوسیله اسپیندل، رنگ و فرز، بدون خنک کننده؛

ب: کنترل عددی کامپیوتری )CNC(، ماشینکاری تراش دوار؛

ج: ماشینکاری خودکار با اسپیندل، رنگ و فرز، با خنک کننده.

آزمون هــای کشــش بــا اســتفاده از ابــزار ماشــین آزمــون مکانیکــی جامــع 
 کالیبره، مدل 4467، با ظرفیت بارســلولی کالس kN-30-0.5  انجام شــد. 
ــر  ــر ب ــون 1± 5 میلیمت ــرعت آزم ــک س ــتفاده از ی ــا اس ــا ب ــن آزمون ه ای
ــت نســبی  ــای )ºC )23 ±2 و رطوب ــا دم ــوع ب ــه مطب ــاق تهوی ــه در ات دقیق

ــد. ــام ش )5± 50(% انج
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DSC 1-4. ویژگی های

نمونه هــای DSC از 5 نمونــه مختلــف تهیــه شــده کــه از نمونــه ی مــورد 
ــاب  ــش انتخ ــان و کش ــرو مت ــت دی کل ــای مقاوم ــتفاده در آزمون ه اس

شــده اند.

 METTLER AE240 ــده ــره ش ــرازوی کالیب ــال در ت ــای DSC قب نمونه ه
ــا  ــر DSC ب ــد و مقادی ــرار گرفتن ــش ق ــورد آزمای و(R = ± 0.01 mg) م

اســتفاده از دمــا و آنتالپــی کالیبــره شــده DSC 2920 MTDSC از           
ــه اســت  TA Instruments بــه دســت آمــد. روش کالیبراســیون همانگون

ــد. ــح داده ش ــر توضی ــای دیگ ــه در ج ک

اســکن ها در محــدوده 20 تــا 260 درجــه ســانتیگراد بــا ســرعت گرمایــی 
 N2 ــا گاز ــر در دقیقــه ب ــا اســتفاده از 5± 20 میلی لیت ºC/min 1  1± 25 و ب

بــه عنــوان گاز تصفیــه، انجــام شــد.

ــه انجــام شــد کــه  ــه آزمــون از هــر نمون ــر روی دو نمون آزمــون DSC ب
از نقــاط مختلــف در ســطح خارجــی نمونه هــا و بــه طــور تصادفــی 
اســتخراج شــد. دمــای 230 درجــه ســانتی گراد بــه عنــوان حــد بــاال بــرای 

ــرم B انتخــاب شــد. ــام )Integration(  اندوت ادغ

2. نتایج و بحث

2-1. آزمون های دی کلرو متان

حملــه DCM در لوله هــای PVC-U کــه توســط ایــن روش مرســوم مــورد 
ــه ی پخــی کــه در  ــرد ممکــن اســت در کل ناحی ــرار می گی ــش ق آزمای
دی کلرومتــان غوطــه ور شــده و یــا فقــط در نقــاط پراکنــده خــاص رخ 
ــه ای شــدن بســیار  داده باشــد. در شــرایط خــاص، زمانــی کــه درجــه ژل
کــم اســت، یــک حملــه کلــی )Generalized Attack( و انحــالل پیوســته 
ــر می شــود )شــکل 1(. ــه تشــکیل یــک خمی رخ می دهــد، کــه منجــر ب

نتایج کیفی مقاومت PVC-U به دی کلرو متان در جدول 1 ارائه شده است.

Sample DCM result Sample DCM result Sample DCM result

TL1 SA2 SC2

TC5 Not attacked SA3 Attacked SL2 Not attacked

SA1 SC3 SL4

جدول 1. نتایج آزمون های دی کلرومتان

شکل 1. لوله های PVC-U که حمله دی کلرومتان را نشان می دهند: الف) حمله به ناحیه پخی، 
اطراف کل محیط لوله؛ ب) حمله تعمیم یافته و انحالل برآیند آن در PVC، با تشکیل یک خمیر

1. از یک سرعت اسکن باال برای جلوگیری از تخریب PVC در طول زمان آزمون DSC استفاده می شود.

ارزیابی درجه ژله ای شدن لوله های یوپی وی سی و مقایسه روش های موجود
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2-1-1. آزمون کشش

ــه  جــدول 2 نتایجــی کــه در آزمایشــات کشــش بدســت آمــده، از جمل
مرجعــی بــرای روش تهیــه نمونه هــای آزمــون و همچنیــن ارزیابــی 
ــت    ــیدگی )Elongation( در شکس ــات کش ــاب الزام ــا احتس ــه، ب مربوط
)%80≥( و حداکثــر اســترس یــا تنــش )MPa 45≥( موجــود در اســتاندارد 
آزمــون و مشــخصات لولــه، اتصــاالت و سیســتم PVC-U را ارائــه 
ــه  ــج DCM و ب ــرای نتای ــی ب ــن حــاوی مرجع ــد. جــدول 2 همچنی می ده

منظــور مقاصــد مقایســه ای اســت.

ــش  ــج کش ــی نتای ــود، برخ ــده می ش ــدول دی ــن ج ــه در ای ــور ک همانط
غیرقابــل حــل هســتند، زیــرا اگرچــه تنــش بــازده )Yield Stress( کمتــر 
ــا  ــا آن ه ــرش در اســتانداردها اســت، ام ــدار آســتانه معیارهــای پذی از مق

Sample     n Preparation 
method

Yield stress  
± SD (MPa)

Strain at break 
± SD (%)   Evaluation                 DCM result

TL1-1 6 A 49,1 ±3,1 125 ±17 Satisfactory
Not attacked

TL1-2 4 A 44,5 ±2,0 100 ±14 Inconclusive

TC5-1 4 A 36,1 ±3,2 32 ±4 Not Satisfactory
Not attacked

TC5-2 4 A 36,6 ±3,5 32 ±4 Not Satisfactory

SA1 5 B 49,91,1± 186 ±48 Satisfactory Not attacked

SA2-1 5 A 52,1 ±0,4 8 ±4 Not Satisfactory

AttackedSA2-2 5 B 48,2 ±0,8 197 ±17 Satisfactory

SA2-3 3 B 49,7 ±2,0 197 ±46 Satisfactory

SA3-1 5 A 50,1 ±0,5 66 ±10 Not Satisfactory

AttackedSA3-2 5 B 49,5 ±0,3 119 ±26 Satisfactory

SA3-3 3 B 51,7 ±0,9 138 ±52 Satisfactory

SC3 5 B 37,9 ±0,5 68 ±15 Not Satisfactory Attacked

SC2-1 5 A 40,7 ±0,8 50 ±12 Not Satisfactory

Not attackedSC2-2 5 B 39,1 ±0,2 110 ±20 Not Satisfactory

SC2-3 4 B 44,3 ±2,4 112 ±53 Not Satisfactory

SL2-1 5 C 51,5 ±2,3 112 ±46 Satisfactory
Not attacked

SL2-2 3 C 52,9 ±1,8 147 ±31 Satisfactory

SL4-1 5 C 44,6 ±0,4 161 ±18 Inconclusive
Not attacked

SL4-2 5 C 44,7 ±0,4 170 ±19 Inconclusive

بســیار نزدیــک بــه ایــن مقــدار بــوده و می تواننــد از طریــق گــرد کــردن 
عــدد، پذیرفتــه شــوند، زیــرا عــدم قطعیــت بســط داده شــده روش آزمــون 
در محــدوده MPa 0,4 قــرار دارد. همچنیــن شــواهدی از نتایــج متناقــض 
بیــن معیارهــای پذیــرش مقاومــت دی کلــرو متــان و کشــش در بعضــی 
ــدم  ــا، ع ــی از نمونه ه ــن، در بعض ــر ای ــالوه ب ــود دارد. ع ــا وج از نمونه ه
انطبــاق در کشــش نقطــه شکســتگی )Strain at Break( بیــن نمونــه 
آزمون هــای متعلــق بــه یــک نمونــه نیــز مشــهود اســت، کــه نشــان دهنده 
تأثیــر شــرایط ماشــینکاری نمونه هــای آزمــون کشــش بــر ازدیــاد طــول در 

ــد. ــت می باش ــه شکس نقط

جدول 2. ویژگی های کششی نمونه های مورد آزمون
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ارزیابی درجه ژله ای شدن لوله های یوپی وی سی و مقایسه روش های موجود

Sample Onset  temperature (ºC) Acceptance criteria        DCM Results

SC2-1 187.4 Satisfactory
Not attacked

SC2-2 189.4 Satisfactory

SA1-1 170.8 Not Satisfactory
Not attacked

SA1-2 189.8 Satisfactory

SA2-1 186.3 Satisfactory
Attacked

SA2-2 185.2 Satisfactory

SA3-1 181.6 Not Satisfactory
Attacked

SA3-2 183.1 Not Satisfactory

SC3-1 186.0 Satisfactory
Attacked

SC3-2 180.7 Satisfactory

DCM و DSC جدول 3. مقایسه نتایج دمای «آغاز» مشخص شده در آزمون های

DSC 2-2. آزمون های

ترموگرافــی  نشــان دهنده  اشــکال  شــامل   ،ISO 18373 اســتاندارد 
راس اندوترمیــک  دو  می دهــد  نشــان  کــه  می باشــد،  معمــول   DSC

)Endothermic Peak( در الگوهــای DSC از PVC ســخت فــرآوری 
 Vyvoda و Gilbert ــار توســط ــن ب ــرای اولی شــده اســت؛ ویژگــی کــه ب

ــد. ــایی ش شناس

ــرای  ــر اســاس روش DSC پیشــنهادی ب بخــش 1 اســتاندارد ISO، کــه ب
ارزیابــی درجــه ژلــه ای شــدن PVC که بــه عنــوان جایگزینی بــرای روش 
ــرآوری پی وی ســی» ــای ف ــا «دم ــاز )ی ــای آغ ــر روی دم  DCM اســت، ب

 ،)“A”( اول  بیــن  اندوتــرم  کــه   )[PVC Processing Temperature]

مربــوط بــه ذوب کریســتال های ثانویــه تشــکیل شــده در نتیجــه فــرآوری 
ــرار دارد. ــه، ق ــتال های اولی ــه کریس ــوط ب ــرم دوم )”B“( مرب و  اندوت

 DSC جــدول 3 نتایــج حاصــل از دمــای آغــاز بــه دســت آمــده در روش
و همچنیــن نتایــج DCM بــرای مقاصــد مقایســه ای را ارائــه می دهــد.

همانطــور کــه جــدول 3 نشــان می دهــد، دماهــای آغــاز در همــه مــوارد 
بــا نتایــج DCM مطابقــت ندارنــد. در واقــع، نتایــج متناقضــی را بــرای دو 
نمونــه آزمــون از یــک نمونــه )SA2( ارائــه می کننــد و منجــر بــه ایجــاد 
معیارهــای پذیــرش متناقــض در هــر دو نمونــه آزمــون از دو نمونــه دیگــر 

)SA1 وSC3( می شــوند.

بخــش 2 اســتاندارد ISO  اندازه گیــری آنتالپــی کوچکتــر از دو  اندوتــرم 
کــه در یــک طــرح معمــول PVC DSC (“A“) مشــاهده می شــود، را 
مجــاز می دانــد، امــا روش  اندازه گیــری مناســبی را بــرای بــه دســت 

ــد.  ــه نمی ده ــرم دوم )”B“( ارائ ــی  اندوت آوردن آنتالپ

ــه ای  اگــر چــه بعضــی از محققــان روش محاســبه ای را بــرای درصــد ژل
 A ــرم ــه  اندوت ــر پای ــه طــور انحصــاری ب ــد، کــه ب شــدن پیشــنهاد می کنن
می باشــد، بــا مقایســه آن بــا  اندوتــرم A بــرای نمونــه ای بــا درصــد ژلــه ای 
ــدم  ــاب از ع ــال آن اجتن ــه دنب ــدن 100%، 2  و ب ش
قطعیــت تشــخیص نقطــه پایانی اندوتــرم B، همچنــان ایــن روش بــه 

خوبــی تکامــل نیافتــه اســت.

 بــا ایــن وجــود، مطالعــات متعددی منتشــر شــده اســت کــه روش متفاوتی 

را بــرای محاســبه «درصــد ژلــه ای شــدن» مــواد لولــه PVC ارائــه می کنند. 
ــی )”A“ و  ــی و باالی ــرم پایین ــامل اندازه گیری آنتالپی اندوت ــن روش ش ای
، و بنابرایــن،  ”B“( در ترموگــراف DSC می شــود 
تنهــا نیــاز بــه یــک اســکن از لوله هــای پی وی ســی دارد، چــرا کــه 
ــود  ــده وج ــرآوری ش ــی ف ــای پی وی س ــل در لوله ه ــرم دوم از قب  اندوت

داشــته اســت.

شــکل 2 یــک منحنــی معمــول بــه دســت آمــده از DSC را نشــان 
می دهــد کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان درجــه ژلــه ای شــدن را براســاس 
نســبت آنتالپی اندوترم هــای )”A“ و ”B“( در دمــای پاییــن و بــاال محاســبه 
کــرد. جــدول 4، میــزان ژله شــدن محاســبه شــده بــا ایــن روش را در تمــام 

ــد. ــه می ده ــون ارائ ــورد آزم ــای م نمونه ه

2. زمانی که  اندوترمی با 100 درصد ژله ای شدن در دسترس نبود، می توان از اسکن دومی بهره گرفت که تا انتهای دمای  اندوترم B حرارت دیده باشد، که  اندوترم A بزرگتری را بدون 
نیاز به  اندوترم B ارائه می دهد.
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Sample ΔHA (J/g) ΔHB (J/g) Degree of gelation (%) DCM result

SC2-1 3,820 1,2900 74,8
Not attacked

SC2-2 4,215 1,7910 70,2

SA1-1 2,390 0,3090 88,6
Not attacked

SA1-2 3.448 0,2574 93,0

SA2-1 2,700 2,5880 51,1
Attacked

SA2-2 2,285 3,0300 43,0

SA3-1 2,412 4,0560 37,3
Attacked

SA3-2 3,218 3,177 50,3

SC3-1 1,591 2,1990 42,0
Attacked

SC3-2 2,266 2,9040 43,8

DCM جدول 4. مقایسه درجه ژله ای شدن محاسبه شده توسط نسبت آنتالپی و نتایج بدست آمده از آزمون

همانطــور کــه در جــدول 4 نشــان داده شــده اســت، درجــه ژلــه ای شــدن 
 “A”( محاســبه شــده توســط آنتالپی هــای هــر دو اندوتــرم پاییــن و بــاالی
و ”B“(، بــا نتایــج DCM همخوانــی دارنــد، و بنابرایــن تاییــد می کنــد کــه 

PVC می توانــد در برابــر حملــه دی کلــرو متــان تــا کمتــر از حــدود 50 

درصــد درجــه ژلــه ای شــدن، مقاومــت کنــد. 

SC2 برای نمونه آزمون 2 از نمونه DSC شکل 2. ترموگرافی

مقاله علمی یک
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3. نتیجه گیری ها
نشــان داده شــده اســت کــه روش کشــش به انــدازه کافــی بــرای ارزیابــی 
درجــه ژلــه ای شــدن مناســب نیســت و نمی توانــد بــه عنــوان یــک روش 
جایگزیــن ترجیحــی بــه جــای آزمــون مقاومــت دی کلــرو متــان بــه کار 

گرفتــه شــود، دالیــل آن در زیــر ارائــه شــده اســت:

•   نتایج آن همیشه با نتایج حاصل از DCM مطابقت ندارد؛

•   می توانــد نتایــج متناقضــی را در نمونــه آزمون هــای مختلــف از یــک 
نمونــه مشــابه ارائــه دهــد کــه نشــان می دهــد کــه روش آماده ســازی 
ــر  ــی ب ــر منف ــت تاثی ــن اس ــش ممک ــون کش ــای آزم ــه آزمون ه نمون
کشــیدگی در نقطــه شکســت داشــته باشــد، کــه ایــن امــر احتمــاال بــه 
دلیــل مشــخص شــدن نقایــص بعــد از ماشــینکاری می باشــند، کــه بــا 

چشــم غیــر مســلح قابــل مشــاهده نیســتند؛

•   برخــی لوله هــای U-PVC کــه بــه عنــوان لولــه «خــوب» شــناخته 
می شــوند، قــادر بــه ارائــه تنــش در نقطــه تســلیم )Yield Stress( مطابــق 
بــا الزامــات مطــرح شــده در اســتاندارد اروپــا EN ISO 3259-2، نیســتند.

بــرای  اســتانداردهای مشــخص شــده حــدود مقــداری مختلفــی را 
ــوای  ــه محت ــان ک ــی رود همچن ــار م ــد، و انتظ ــاد می کنن ــی ایج پی وی س
می یابــد،  افزایــش   CaCO3 محتــوای  و  می یابــد  کاهــش   PVC

کاهشــی در حداکثــر تنــش در آزمــون کشــش زیــر MPa 45 رخ دهــد. 
ــه اثبــات  ایــن مســئله در یــک مطالعــه توســط تولید کننــدگان پرتغالــی ب
ــن مســئله صحــه گذاشــته می شــود کــه  ــر ای رســیده اســت کــه در آن ب
لوله هــای PVC-U در باالتــر از 110% کشــیدگی در نقطــه شکســت 
ــه  ــش در نقط ــه ای از تن ــش یافت ــر کاه ــا مقادی ــد، ام ــش می دهن را نمای
ــه  ــت، ارائ ــوای PVC اس ــت محت ــا محدودی ــق ب ــه مطاب ــت را، ک شکس
ــه شــده اســت کــه کربنــات  ــه طــور کلــی پذیرفت می دهنــد3. اگــر چــه ب
کلســیم تاثیــر منفــی روی اســتحکام کشــش دارد، همچنیــن ثابــت شــده 
ــه ای  ــر روی ژل ــزی ب ــا ناچی ــم ی ــر ک ــر )Filler( تاثی ــن فیل ــه ای ــت ک اس
بــدون فشــار لوله هــای PVC-U در کاربردهــای   شــدن و عملکــرد 

)Non Pressure Application( دارد.

اســتاندارد  همچنیــن  و  لوله هــا  مشــخصات  اســتانداردهای  بنابرایــن 
ــری  ــی فراگی ــه همخوان ــتند ک ــی هس ــامل الزامات ــون ISO 6259 ش آزم
ــد و در نتیجــه، امکان پذیــرش  ــدون فشــار لوله هــا ندارن ــا کاربردهــای ب ب
الزامــات ذکــر شــده وجــود نــدارد. بنابرایــن، آزمــون مکمــل بــرای چنیــن 

ــواردی مناســب نیســت. م

همچنیــن نتیجــه گرفتــه شــده اســت کــه همــان نمونــه آزمون هــای 
ــی را  ــج متفاوت ــه شــده اســت، نتای کشــش کــه توســط روش A و B ارائ
ایجــاد می کننــد. ایــن مســئله بــه ایــن نتیجــه منجــر می شــود کــه ممکــن 
اســت روش A از شــرایط ماشــینکاری نامناســبی اســتفاده کنــد، احتمــاال 
ــینکاری  ــی ماش ــه در ط ــده، ک ــع خنک کنن ــود مای ــدم وج ــت ع ــه عل ب

ــد  ــش از ح ــه ای )Spot Heating( بی ــرارت نقط ــون، ح ــای آزم نمونه ه
ایجــاد می کنــد. ایــن ویژگــی ممکــن اســت بــه ایجــاد نتایــج نامطلــوب بــا 
ارزیابــی غلــط مــواد و محصــول نهایــی، منجــر شــود؛ بنابرایــن، هنگامــی 
ــا مطلــوب باشــد، ارزیابــی بیشــتری بایــد انجــام  کــه نتایــج آزمایش هــا ن
شــود تــا تأییــد کنــد کــه آیــا نتایــج ضعیــف بــه علــت روش آماده ســازی 

اســت یــا خیــر.

ــای  ــن دم ــاس تعیی ــن DCM، براس ــای جایگزی ــر، روش ه ــوی دیگ از س
«آغــاز» توســط DSC نیــز ناکافــی هســتند، زیــرا نتایــج آن همیشــه بــا نتایج 
DCM مطابقــت ندارنــد. بــا ایــن وجــود، درجــه ژلــه ای شــدن بــر اســاس 

ــج  ــا نتای ــاالی)”A“ و ”B“( ب ــن و ب ــای پایی نســبت آنتالپی اندوترم هــای دم
DCM، هنگامــی کــه PVC حملــه دی کلــرو متــان حــدود 50% کمتــر از 

ــی دارد. ــه ای شــدن را نشــان می دهــد، همخوان درجــه ژل

ــر  ــش ناکارآمدت ــه روش کش ــبت ب ــوان روش DSC را نس ــدا، می ت در ابت
توصیــف نمــود، زیــرا تنهــا امکان تشــخیص مقادیــر کوچــک نمونه گیری 
شــده از ســطح لولــه در نقــاط مختلــف را فراهــم مــی آورد، کــه اگــر نقاط 
ــه  ــد منجــر ب ــرد، می توان ــرار گی ــل ق ــه و تحلی ــه مــورد تجزی مختلــف لول
ــا  ــن حــال، ب ــا ای نتیجه هــای متناقــض در دو روش مــورد مطالعــه شــود. ب
وجــود ایــن محدودیــت، مــا توانســتیم ثابــت کنیــم کــه DSC روشــی بــا 
ــرآورده  ــواد ف ــدن م ــه ای ش ــد ژل ــرآورد درص ــرای ب ــیل ب ــن پتانس باالتری
PVC اســت، و ایــن امــر بــه علــت حساســیت و توانایــی آن در توصیــف 

ذوب کریســتالیت بــه روش کمــی )بــه جــای صرفــا روش کیفــی( 
می باشــد، بنابرایــن همخوانــی خوبــی را بــا آزمــون DCM نشــان می دهــد. 

ــر  ــی در یــک رمــپ )غی ــکل حرارت ــن، از آنجــا کــه پروت ــر ای عــالوه ب
ایزوترمــال( قــرار دارد، زمــان بــرای تکمیــل آزمایــش نســبتا کوتاه اســت 
 PVC-U ــه ــر روی لول ــی را ب ــا محل ــاص ی ــاط خ ــی نق ــکان ارزیاب و ام
ــاظ  ــز از لح ــر نی ــیمیایی مض ــواد ش ــتفاده از م ــدم اس ــد. ع ــم می کن فراه
ــای  ــن نتیجه ه ــد. بنابرای ــاب می آی ــه حس ــت ب ــی مزی ــت و ایمن بهداش
متناقــض عمدتــاً حاصــل ســاختار ناهمگــن بســیار کوچــک )مایکــرو( در 

لولــه PVC-U می باشــد.

ــرش  ــان از پذی ــری و اطمین ــه گی ــن نتیج ــت ای ــرای تثبی ــه، ب ــد ک هرچن
 ،PVC-U ــه ای شــدن لوله هــای ــی ژل ــرای ارزیاب ترجیحــی روش DSC ب
بایــد برخــی اصالحــات را بــرای افزایــش قابلیــت تکرارپذیــری و 
ــا  ــی از جنبه ه ــه برخ ــه ب ــوص توج ــام داد، بخص ــر روشDSC انج تکثی
کــه می تواننــد منبــع قابــل توجهــی از خطاهــا باشــند. ایــن جنبه هــا 
ــس  ــت میک ــه عل ــا )ب ــی نمونه ه ــرداری، ناهمگن ــه ب ــای نمون ــه روش ه ب
ــه ایجــاد تداخــل  ــا فــرآوری ضعیــف، منجــر ب نامناســب افزودنی هــا و ی
 [Spurious Peaks] بــه علــت وجــود پیک هــای جعلــی DSC بــا منحنــی
می شــود(، تخریــب محتمــل PVC در آزمــون DSC باالتــر از 210 درجــه 
 Endotherm( ــرم ــن نقطــه پایان اندوت ســانتیگراد و عــدم قطعیــت در تعیی

Endpoint(، بــاز می گــردد.

3.  مطابق داده های انتشار نیافته توسط تولید کنندگان پرتغالی، تایید کاهش سطح فشار از یک نتیجه متوسط یک فشار حداکثری از MPa 49 تا MPa 41، زمانی که محتوای پی وی سی 
از 95% به 80% کاهش یابد، ممکن است که این امر با افزایش فیلر)کربنات کلسیم( محقق می شود.

ارزیابی درجه ژله ای شدن لوله های یوپی وی سی و مقایسه روش های موجود
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نکات برجسته

ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه هــر دو آزمــون جایگزیــن پیشــنهادی در جدید تریــن نســخه های اســتاندارد EN و EN ISO بــرای ارزیابــی درجــه 

ژلــه ای شــدن سیســتم های لولــه PVC-U، بــه دالیــل متعــدد، مناســب ترین روش بــرای جایگزینــی آزمــون DCM بــه شــمار نمی رونــد.

ــه ای شــدن  ــا درجــه ژل ــه تاییــد می کنــد کــه حملــه شــیمیایی DCM )کــه روش مرســوم در اســتانداردها اســت( تنهــا در لوله هایــی ب ایــن مقال

ــر 50% مشــاهده می شــود. ــی زی تقریب

همچنیــن ایــن مقالــه تاییــد می کنــد کــه DSC بهتریــن روش جایگزیــن بــرای ارزیابــی درجــه ژلــه ای شــدن لوله هــای PVC ســخت، بــا اســتفاده 

از رابطــه بیــن آنتالپــی فیــوژن کریســتال های اولیــه و ثانویــه، کــه از  اندوترم هــای مربوطــه  اندازه گیــری می شــود، می باشــد.

[1]  EN ISO 9852:2017 - Unplasticized poly(vinyl chloride) 
(PVC-U) pipes Dichloromethane resistance at specified 
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خواندنی و کاربردی

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

امـروزه بسـیاری از اسـتابالیزر سـازها بـه دالیـل مختلـف تحت فشـار هسـتند کـه از جمله ایـن دالیـل می توان بـه قوانین زیسـت محیطی، پتانسـیل عرضه 
پاییـن و بـاال رفتـن قیمت هـا اشـاره نمـود. اسـتابالیزرهای جایگزین شـده معمـوال در تخریب دمایی،تغییـر رنگ مواد و سـایر خواص موفق هسـتند. با این 
وجـود، هنـوز هـم رونـد بهبـود آنها ادامه دارد. براسـاس قوانین ESPA در سـال 2012 میزان سـرب به کار رفته در اسـتابالیزرهای تولیـدی اروپا در حدود 

17% بـوده کـه تـا سـال 2016 مصرف آن بـه 5% یـا 8000 تن کاهش یافته اسـت.

اسـتابالیزرهای  بـر  تمرکـز  بیشـترین  ایـن هـدف،  بـه  بـرای دسـتیابی   
پایـه کلسـیم انجـام گرفتـه اسـت کـه در سـال 2012، 65% مصـرف تـا 
سـال 2016 بـه میـزان 80% مصـرف رسـید. سـایر اسـتابالیزرهای مهـم 
جایگزیـن، اسـتابالیزرهای مایـع فلزی هسـتند کـه اغلب اسـتابالیزرهای 
Ba/Zn ،Ca/Zn و قلع را تشـکیل می دهند. در سـال 2012 میزان مصرف 

اسـتابالیزرهای مایـع 10% کل مصـرف اسـتابالیزرها بـوده و قلـع )%8( 
اسـت.  بوده 

بنـا بـر گـزارش شـرکت برلوخـر مناطقـی کـه مصـرف اسـتابالیزرهای 
سـربی در آنها باالسـت: آسـیا، خاورمیانه، افریقا و هندوسـتان اسـت که 
ایـن اسـتابالیزرها عمدتـا در تولیـد لولـه و پروفیـل بـه کار مـی رود. در 
امریـکای جنوبـی روند مصـرف اسـتابالیزرها معموال براسـاس الگوهای 

اروپایـی اسـت و اسـتابالیزرهای پایـه کلسـیم بیشـتر در تولید لولـه و پروفیل و کابل مصرف می شـود. اسـتابالیزرهای قلـع و مایع به همراه اسـتابالیزرهای 
پایـه کلسـیم در تولیـد فیلـم بـه کار می رونـد. البته در برخی کاربردهای pvc سـخت هنوز اسـتابالیزرهای پایه سـرب مصرف دارند، اما میـزان مصرف آن 

بـه ویـژه در تولیـد لولـه، کمتر از یک سـوم اسـتابالیزرهای پایه کلسـیم اسـت.

درآمریـکای شـمالی تولیـد لولـه و پروفیـل بـا اسـتفاده از اسـتابالیزرهای پایـه قلـع آلـی انجام می شـود. صنعـت تولید کابـل بیشـتر از اسـتابالیزرهای پایه 
کلسـیم اسـتفاده می کنـد امـا ایـن رونـد نیز در حـال تغییر اسـت. براسـاس مقاله ای که در سـمینار پروفیـل توسـط AMI ارائه گردیـد، در امریکای شـمالی 

اسـتابالیزرهای Ca/Zn و غیـر فلـزی بـرای تولیـد محصـوالت pvc سـخت جایگزینـی بـرای اسـتابالیزرهای پایه آلی قلع هسـتند.

بنـا بـر دالیـل زیسـت محیطی در بسـیاری مـوارد مصرف اسـتابالیزرهای پایه قلع جایگزین اسـتابالیزرهای سـربی شـده اسـت. قیمت اسـتابالیزرهای قلع 
باالسـت. همپنیـن میـزان منابـع آن کـم اسـت. بنابرایـن در عرصـه رقابت مصرف آن با مشـکل مواجه اسـت. جایگزین مناسـب تر بـرای تولید محصوالت 
سـخت pvc اسـتابالیزرهای Ca/Zn هسـتند. ایـن اسـتابالیزرها دارای پایـداری کافـی و قدرت تثبیت رنگ مناسـبی هسـتند، امـا هنوز نیاز به بهبـود دارند.

اسـتابالیزرهای آلـی نیـز از ابتـدای سـال 2000 بـه عنـوان جایگزیـن مـورد مصـرف قـرار گرفتنـد. مهمتریـن نقطـه قـوت ایـن اسـتابالیزرها این اسـت که 
آلودگی زیسـت محیطی ندارد. این اسـتابالیزرها در برخی موارد دارای پایداری باالتری نسـبت به اسـتابالیزرهای Ca/Zn هسـتند و محصول تولید شـده 

از آنهـا تـا چندیـن بـار قابل بازیافـت و تولید مجدد اسـت.

در حـال حاضـر بیشـترین تـالش در جهـت بهبـود اسـتابالیزرهای جایگزیـن موجـود انجـام می گیـرد، چرا کـه مهمتریـن عامـل در تعیین نوع اسـتابالیزر 
مصرفـی قیمـت آن اسـت. بـدون شـک بازار اسـتابالیزرهای pvc تغییـر خواهد کرد. صنعت pvc گرچه به عنوان صنعت بالغ شـناخته شـده اسـت اما هنوز 

در بسـیاری مـوارد از جملـه مـواد اولیه، تکنولـوژی و قوانین نیاز به تغییـر دارد.

تغییر مسیر به سمت استابالیزرهای بهداشتی
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دیوکســین ها. ایــن کلمــه ذاتــاً شــوم بــه نظــر می رســد و بــرای اغلــب شــهروندان، هجی کــردن دیوکســین ها وحشــتناك اســت. ممکــن اســت فاجعــه 
Seveso در ســال 1976، را بــه خاطــر آوریــد. زمانــی کــه یــک کارخانــه شــیمیایی در شــمال ایتالیــا منفجــر شــد و انســان ها و حیوانــات اطــراف خــود 

را در معــرض آلودگــی حاصــل از مــه ســنگین دیوکســین قــرار داد. شــاید بتــوان بــه عنــوان تصویــری ناراحت کننــده از نتایــج فاجعه بــار دیوکیســن بــه 
پاشــیدن عامــل نارنجــی توســط دولــت U.S در جنــگ ویتنــام کــه موجــب از بین رفتــن جنگل هــا و درختــان شــد، اشــاره کــرد. 

شــخصی بــه نــام ویکتــور یوشــچنکو رئیــس جمهــور اکرایــن، در ســال 2004 بــا صورتــی مملــو از آکنه هــای وحشــتناك، در مجامــع خبــری ظاهــر 
شــد، او پــس از مســمومیتی کــه بــه طــرز مشــکوکی بــه دیوکســین ربــط داده شــد، دچــار ایــن عارضــه گردیــد. داســتان های وحشــتناك فراوانــی بــا 
دالیــل موجــه در مــورد دیوکســین وجــود دارد. دیوکســین ها مــوادی شــامل یــک گــروه آلــی کلرینــه بــا ســاختار شــیمیایی مشــابه، هســتند. آنهــا بــه 
ــه همــراه اثــرات مضــر دیگــری، شــناخته می شــوند. از جملــه مــوارد بدتــر،  عنــوان عامــل ســرطان، اختــالالت پوســتی، و مخــرب سیســتم ایمنــی، ب

ــد.  ــوند، می باش ــب نمی ش ــانی تخری ــه آس ــتند و ب ــمی هس ــز س ــم نی ــدار ک ــی در مق ــه حت ــمی ک ــت محیطی س ــای زیس ــین های زباله ه دیوکس

ــد، توضیــح داده می شــود.  ــده اســت کــه توســط تئوری هــای مختلــف کــه یکدیگــر را همپوشــانی می کنن ــا فرموالســیون پیچی دیوکســین مــاده ای ب
ــا در  ــوده و ی ــر ب ــه دارای کل ــی ک ــای صنعت ــته از فرآینده ــی ناخواس ــوالت جانب ــین ها محص ــه، دیوکس ــرد ک ــاره ک ــه اش ــه طورخالص ــوان ب می ت

ــد. ــود می آین ــه وج ــود، ب ــر می ش ــوختن کل ــامل س ــه ش ــی ک فرآیندهای

ایــن بــدان معنــا اســت کــه فعالیت هــای بشــر و غیربشــری هــر دو در انتشــار دیوکســین دخالــت دارنــد. از طــرف دیگــر، عملکــرد انســان در ســاخت 
محصــوالت صنعتــی، ســوزاندن زباله هــا یــا حتــی ســوزاندن چــوب در اجــاق گاز بــرای گــرم نگــه داشــتن خانــه در طــول زمســتان، آتش ســوزی در 
جنگل هــا، فــوران آتشفشــان ها و دیگــر فعالیت هــای خــارج از دامنــه عملکردهــای بشــری، همــه و همــه در فرآینــد تولیــد دیوکســین مشــارکت دارنــد.

یک داستان موفق
نگرانــی در مــورد دیوکســین هایی کــه بشــر مســئول تولیــد آن اســت، بســیار طبیعــی اســت. اولیــن نگرانی هــا در رابطــه بــا دیوکســین بــه دهــه 1800 
میــالدی بــاز می گــردد، زمانــی کــه آکنه هایــی بــر روی پوســت افــراد شــاغل در آزمایشــگاه های در معــرض دیوکســین، شــیوع پیــدا کــرد. بــه هــر 
حــال تــا زمانــی کــه فاجعــه پیــش نیامــده بــود، بــه ایــن موضــوع توجهــی نمی شــد. یــک ســال بعــد، یــک دانشــمند هلنــدی دیوکســین را در خاکســتر 
بدســت آمــده از زباله هــای ســوزانده شــده، شــهری هلنــد، مشــاهده کــرد. واضــح اســت کــه تشــکیل دیوکســین بــا ســوختن ناقــص، حضــور خاکســتر 
و فلــزات بــه عنــوان کاتالیســت تشــدید می شــود. همچنیــن، دانشــمندان کشــف کردنــد، دیوکســین زمانــی کــه کربــن، هیــدروژن، اکســیژن و کلــر در 
دمــای 300 تــا 500 درجــه ســانتی گراد بــا یکدیگــر واکنــش دهنــد، ایجــاد می شــود. از ســوی دیگــر، دیوکســین ها در دمــای 900 درجــه ســانتی گراد 

تخریــب می شــوند. بــا ایــن حــال، تاریخچــه اخیــر دیوکســین ها، حداقــل در دنیــای صنعتــی، بســیار مثبــت اســت. 

دیوکسین و PVC -گذشته ای وحشتناك، آینده ای روشن 

خواندنی و کاربردی

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس سـمیـه صالحـی
 مـدیــر کنتــرل کیـفیـت
 شرکت پـارس پـولیـکا

ــین»  ــای دیوکس ــب «کارخانه ه ــد، و برچس ــرار گرفتن ــرزنش ق ــورد س ــمی م ــین س ــد دیوکس ــرای تولی ــده PVC ب ــای تولیدکنن ــته، کارخانه ه در گذش

توســط ســازمان صلــح ســبز بــر آنهــا زده شــد. امــا در حــال حاضــر ایــن مــورد دیگــر وجــود نــدارد. بایــد از تــالش هماهنگ بیــن صنعــت و قانونگــذاران 

سپاســگزاری کــرد. امــروزه صنعــت PVC اروپــا تنهــا 1% از کل دیوکســین منتشــر شــده توســط فعالیت هــای بشــری در جهــان، را تولیــد می کنــد. 
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تــا اینجــا می تــوان گفــت کــه داســتان موفقیت آمیــزی بــوده اســت. در دهــه 1980زمانــی کــه انتشــار دیوکســین ها از تولیــدات صنعتــی و ســوزاندن 
ضایعــات اوج گرفــت، قانون گــذاران و تولیدکننــدگان قانونــی را تصویــب کردنــد کــه طــی آن انتشــار دیوکســین ها تــا حــدود چشــمگیری کاهــش 
پیــدا کــرد. در صنعــت اتحادیــه اروپــا، انتشــار دیوکســین در طــول دهــه 1980 تــا حــدود 90% کاهــش پیــدا کــرد. در شــکل 1، رونــد کاهــش چشــمگیر 
ــا مشــاهده می شــود. چنانچــه در شــکل 2 و 3 مشــاهده می شــود، کاهــش تولیــد دیوکســین در  تولیــد دیوکســین در آلمــان، بزرگتریــن اقتصــاد اروپ

ژاپــن و آمریــکا برابــر اســت. 

قوانیــن بــه ایــن دلیــل تصویــب شــدند تــا ســوزاندن زباله هــا، فرآینــدی پاکیــزه باشــد. تســهیالت بســیار و متمرکــزی بــه همــراه فناوری هــای پیشــرفته 
جایگزیــن گاز دودکش هــا و خاکســتر آنهــا و همچنیــن روش هــای منســوخی چــون دفــن زباله هــا در اکثــر نقــاط جهــان شــدند. مشــاهده می شــود کــه 

صنایــع مســئولیت خــود را در قبــال جلوگیــری از انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه نحــو احســن انجــام داده انــد.

شکل 1.  آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، و رتبه چهارم صنعت جهان، به طور موفقت آمیزی 
 در مواجهه با انتشار دیوکسین عمل کرده است.

]Unweltbundesamt 2010 :منبع[ g l-TEQ انتشار دیوکسین در آلمان، حجم کلی سالیانه در

]Government of Japan 2012 :منبع[  g TEQ شکل 3. افت شدید تولید دیوکسین در ژاپن بین سال های 1997 و 2010.  تولید دیوکسین در ژاپن، حجم کلی در

شکل 2. کاهش چشمگیر انتشار دیوکسین توسط آمریکا بزرگترین اقتصاد و صنعت جهان از 
 1980 تا کنون.

]EPA 2006 :منبع[ g TEQ انتشار دیوکسین در آمریکا، حجم کلی در 
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از «کارخانه های دیوکسین» تا فناوری های پاك
می گوینــد؛ PVC و دیوکســین ها زوج هــای تاریخــی هســتند. در دهــه 1980 و خصوصــاً دهــه 1990، زمانــی کــه بحــث بــر روی دیوکســین ها بــه نقطــه 
اوج خــود رســیده بــود، PVC بــه عنــوان مقصــر اصلــی افزایــش دیوکســین ها در نشــریات معرفــی گردیــد. ســازمان صلــح ســبز در رویکــردی کلــی در 
مقالــه ای کــه در ســال 1993 ارائــه گردیــد؛ بیــان کــرد: تولیــد PVC بــه ســادگی معــادل بــا «کارخانــه دیوکســین» یــا حتــی بیشــتر، از آن اســت، اگــر مــا 

از PVC خــالص شــویم از دیوکســین ها هــم رهــا خواهیــم شــد. 

منتقــدان دلیــل خــود را، ماهیــت شــیمیایی مــواد، عنــوان کردنــد. PVC غنــی از کلــر اســت، و کلــر در انتشــار دیوکســین موثــر اســت، در نتیجــه مادامــی 
کــه PVC تولیــد شــود، دیوکســین تولیــد و دفــع می شــود. امــا بــا ایــن حــال در ســطح اروپــا تولیــد PVC یــک فرآینــد پــاك محســوب می شــود. در 
حــال حاضــر، صنعــت PVC در اروپــا تنهــا 0/1 از دیوکســینی کــه توســط فعالیت هــای بشــری منتشــر می شــود، را تولیــد می کنــد. و ایــن نتیجــه تعامــل 

بیــن صنعــت و قانــون می باشــد. 

انجمــن تولیدکننــدگان رزیــن PVC در اوایــل ســال 1995 منشــوری را کــه طبــق آن انتشــار دیوکســین در حیــن تولیــد و حیــن بازدیدهــای دوره ای 
محــدود می شــود، تهیــه کردنــد. تولیدکننــدگان نیــز بــه شــدت توســط بهتریــن تکنیک هــاِی موجــود در مقــررات اتحادیــه اروپــا کنتــرل می شــوند. و 
در ســال 2000، نمایندگانــی از همــه بخش هــای زنجیــره تولیــد بــه یکدیگــر پیوســته و انجمــن وینیــل را در ســال2010 تشــکیل دادنــد. دعــوت مجــدد از 
مســئولین اتحادیــه اروپــا و تشــکیل جلســاتی خــارج از نوبــت، ســبب ادامــه مشــارکت تحــت منشــور 1995 و تعیین محــدوده جدیــدی برای دیوکســین، 
گردیــد و همچنیــن اهــداف بلندمدتــی تــا ســال 2010 تعییــن شــد. عــالوه بــر همــه ایــن اهــداف، شــرکا بــرای دســتیابی بــه اهــداف جدیــد VinylPlus را 
بــا رویکــرد دســتیابی بــه اهــداف جدیــد تــا ســال 2020 تشــکیل دادنــد. VinylPlus در مــورد دیوکســین ها، «بــه عــدم انباشــتگی، زبالــه  ترکیبــات آلی در 
طبیعــت کمــک خواهــد کــرد و دیگــر انتشــار آنهــا را کاهــش خواهــد داد». بــه عنــوان مثــال، در واقــع مشــکل حقیقــی از بخــش تولیــد نیســتـ  قســمت 
بغرنــج مســاله از آنجــا آغــاز خواهــد شــد کــه کــه چــه اتفاقــی بــرای PVC هنــگام خــروج از کارخانــه، یــا وقتــی کــه بــه طــور غیرقابــل کنترل شــده ای 

آتــش می گیــرد، بــه وجــود خواهــد آمــد. 

موضوع اصلیـ  احتراق غیرقابل کنترل 
PVC مـاده ای بـا دسترسـی آسـان، انعطاف پذیـری بـاال، ارزان قیمـت و فنـاوری راحـت می باشـد، پالسـتیکی اسـت کـه در ساخت وسـاز، تولیـد لـوازم 

پزشـکی، کابـل و ورقـه و مـوارد بسـیار دیگـری کاربـرد دارد. گرچـه صنعـت PVC اروپـا تمایل بـه بازیافـت آن دارد و بیشـترین ضایعـات زمانی تولید 
می شـوند کـه راههـای مختلـف تولیـد ارزیابـی می شـوند. در حالـی کـه مقـدار PVC تنهـا 0/7% کل زباله هـای شـهری را تشـکیل می دهـد، مقـدار کلر 
 PVC ورودی از ترکیـب مـواد 40 تـا 70% می باشـد. بنابرایـن، باید انتشـار دیوکسـین کاهش یابد. زمانی که موارد ایمنی درسـت رعایت شـود، ضایعات
مشـکلی بـه وجـود نمی آورنـد. بـه تازگی، مطالعه ای منتشرنشـده توسـط انجمـن تولیدکنندگان وینیـل اروپا و محققان دانشـگاه ججیانـگ چینـ  تحت 
سرپرسـتی پروفسـور آلفونـس بکنـز مشـهورـ  انجـام شـده اسـت، بیشـتر از 200 مـورد مطالعـه بـروی PVC و دیوکسـین در احتراق هـا و آتش سـوزی ها 
صـورت گرفتـه اسـت. نتیجـه کلـی نشـان می دهـد کـه PVC موجـود در زباله هـای شـهری مشـکل بزرگی به وجـود نمـی آورد. در ایـن فرآینـد، درجه 
حـرارت بـاال، کنتـرل سـطح اکسـیژن و تکنولوژیهـای پاکسـازی خاکسـتر و گاز دودکش به حدی کارآمد اسـت که مطمئنا دیوکسـین ها حذف شـده 
و کلـر می توانـد بـه دو صـورت کلریـد هیـدروژن محلـول در آب و یـا نمـک طبیعی خارج شـود. بنابرایـن، در حالی که کلر PVC به شـکل دیوکسـین 
خـارج می شـود، عوامـل دیگـر فرآینـد احتـراق ماننـد دما، زمـان اقامت و غلظـت اکسـیژن در به وجود آمدن دیوکسـین بسـیار مهم تر هسـتند. حتی اگر 
همـه PVC موجـود در ضایعـات حـذف شـود، بـاز هـم امـکان تشـکیل دیوکسـین وجـود دارد. ایـن مسـاله در هـر دو مقالـه ای که یکـی از آنها توسـط 
کمیسـیون سـازمان سـبز اروپـا در سـال 2000 تحـت عنـوان مسـائل زیسـت-محیطی PVC و دیگـری مطالعـه قبلـی ما، بیان شـده اسـت. به طـور واضح، 

مسـاله اصلـی ایـن اسـت کـه پـس از فرآیند سـوزاندن مـدرن زباله ها چـه اتفاقـی می افتد.

زباله هـای پزشـکی در واحدهـای مخصوصـی در داخـل واحدهـای درمانـی، سـوزانده می شـوند. PVC تنهـا حـدود 5 تـا 15% کل ضایعات پزشـکی را 
تشـکیل می دهـد امـا اگـر داخـل سـایت آتش بگیـرد، حضـور آن به مشـکل جـدی مبدل می شـود.

اغلب کوره های کوچک و قدیمی که در بیمارستان ها قرار می گیرند به موضوع کنترل دیوکسین ها و دیگر اشکال آلودگی هوا اهمیت نمی دهند.

بـه طـور سـنتی سـوزاندن زباله هـا در محل روشـی موثر و بهداشـتی بـرای دفع زباله های پزشـکی اغلب آلوده اسـت، اما ایـن عمل در واقع یک فرسـتنده 
اصلـی دیوکسـین بـه محیـط اسـت. و با افزایـش حجم قابل توجهی از ضایعات پزشـکی در سراسـر جهان، محققان بر تسـریع فرآیند تغییـر کارخانه های 
سـنتی بـه مـدرن تاکیـد دارنـد. بـا ایـن حـال، ایـن موضوع عمدتـا در کشـورهای در حال توسـعه و BRIC مشـکل اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در آمریکا و 
اتحادیـه اروپـا سـوزاندن زباله هـای پزشـکی تحـت نظارت هـای سـختگیرانه قـرار دارد. به عـالوه، موضوع جدیـدی که بر روی آن تمرکز شـده اسـت، 

امـکان بازیافـت PVC لـوازم پزشـکی در آینـده اسـت که ممکن اسـت موجب کاهش مقدار PVC زباله های پزشـکی سـوزانده شـده، شـود. 
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سوزاندن در حیاط خلوت
یکــی دیگــر از نگرانی هــای مهــم، ســوزاندن زباله هــای خانگــی در حیاط خلــوت خانه هــا می باشــد، ایــن کار در کشــورهای در حــال توســعه و مناطــق 
روســتایی U.S، بســیار متــداول اســت. حتــی ســوخت یــک اجــاق گاز، عملیــات ســوزاندن در کوره هــا، ســوزاندن زباله هــا در دمــای پاییــن و فقــدان 
هــوا، وجــود کلــر حاصــل از PVC و دیگــر منابــع، خصوصــاً نمک هــای معمولــی، همــه موجــب تولیــد دیوکســین می شــوند. از دیگــر محصوالتــی کــه 
ــه ذرات آلــوده، هیدروکربن هــای آروماتیــک چندحقلــه ای مولــد ســرطان  ســوزاندن زباله هــا در حیــاط خلــوت خانه هــا تولیــد می کننــد، می تــوان ب
و ترکیبــات آلــی فــرار اشــاره کــرد. در حقیقــت، آژانــس حفاظــت از محیط زیســت U.S ایــن عمــل را بــه عنــوان یــک خطــر جــدی بــرای ســالمتی 

طبقه بنــدی کــرده اســت.

سوزاندن کابل ها
در مناطــق فقیــر جهــان، هنــوز هــم ســوزاندن پالســتیک ها بــرای پوشــش دهی مجــدد اطــراف کابل هــا جهــت حفاظــت از فلــز ارزشــمند مــس ِ ســیم 
متــداول اســت. PVC یــک مــاده معــروف بــرای پوشــش دهی کابل هــا می باشــد، ایــن مــاده بــه خاطــر قیمــت پاییــن، مقاومــت بــاال در برابــر اشــتعال و 
عایــق الکتریکــی بــودن، بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. امــا، حضــور کلــر بــه همــراه کاتالیســت )فلــز مــس( و کربــن )موجــود در پوشــش( ـ در 
ترکیــب بــا طبیعــت غیرقابــل کنتــرل آتــش ـ  ســبب آتش گرفتــن کابــل بــه همــراه تولیــد دیوکســین خواهــد شــد. خوشــبختانه ایــن عمــل کاهــش یافتــه 

امــا هنــوز هــم مشــکلی اســت کــه بایــد حــل شــود.

دفن زباله ها
دفــن زبالــه یــک روش معمولــی امــا بســیار مشکل ســاز بــرای دفــع زباله هــا، بــه ویــژه در اثــر آتش ســوزی در ســطوح بــاال و پاییــن زمیــن می باشــد. 
ــه  ــا 230 درج ــن 80 ت ــی بی ــر دمای ــی اگ ــا، حت ــن زباله ه ــوزاندن ای ــر از س ــن خطرآفرین ت ــون در زیرزمی ــای مدف ــوزی در زباله ه ــی، آتش س ــه دالیل ب
ســانتی گراد داشــته باشــند، اســت. معمــوالً، PVC بــه صــورت ـ کف پــوش، کابــل ســیم ها، لوله هــا و فویل هــای ســخت ـ حــدود 40% ظرفیــت کلــر 
ــاالی کلــر، احتــراق ناقــص،  ــد. حضــور دمــای پاییــن، حجــم ب در زباله هــای دفنــی را شــامل می شــوند، در نتیجــه تشــکیل دیوکســین تســهیل می یاب
فشــردگی، مــواد بــا اختــالط ضعیــف، رطوبــت و فقــدان اکســیژن، آتش ســوزی در زباله هــای دفنــی، زمینــه مناســبی بــرای تولیــد دیوکســین فراهــم 
می کنــد. امــا، مطالعــات بســیار زیــادی بــرای اثبــات اثــر ایــن ترکیبــات موردنیــاز اســت. سیاســت هایی بــرای جلوگیــری از دفــن زبالــه در طــول ســالیان 
متمــادی در اتحادیــه اروپــا و ســایر نقــاط توســعه یافتــه جهــان، صــورت گرفتــه، بــه عنــوان مثــال آلمــان کشــوری پیشــرو در ایــن زمینــه اســت. امــا 

اقدامــات بســیار دیگــری بایــد در ایــن زمینــه انجــام شــود، زیــرا دفــن پالســتیک ها اتــالف منابــع تجدیدپذیــر اســت. 

آتش سوزی در خانه ها
لـوازم خانگـی حـاوی PVC در حـال افزایـش هسـتند، ایـن محصـوالت بـه شـکل لوله هـا، کف پوش هـا، پنجـره، عایـق سـیم و... می باشـند. مادامـی که 
بسـیاری از مـواد بـه کار رفتـه در سـاختمان شـامل کلر باشـد، بـه ناچار درزمـان بروز آتش سـوزی غیرقابل کنترل، شـاهد تولیـد دیوکسـین خواهیم بود.

در حقیقــت، محققــان طبــق مطالعــات متعــددی کــه انجــام داده انــد، بــه ایــن نکتــه پــی بردنــد کــه پتانســیل تشــکیل دیوکســین بــرای پی وی ســی و چوب 
مشــابه اســت. از لحــاظ ســمیت و قابلیــت اشــتعال، کلریــد هیــدروژن آزاد شــده توســط PVC بــه میــزان قابــل توجهــی کمتــر از آکرولئیــن و ســیانید 
ــاالی کلــر در PVC ســبب کاهــش اشــتعال و تولیــد گرمــای زیــاد،  هیــدروژن تولیــدی از چــوب، نایلــون، چــرم و پشــم اســت. همچنیــن ظرفیــت ب

می شــود.در نتیجــه مــواد حــاوی PVC، دارای ویژگــی بســیار ارزشــمند خــود خاموش شــوندگی در صــورت آتش ســوزی، هســتند.

نظرات علمی و گام های بعدی
نظــر علمــی اســتاد Buekens و همکارانــش کامــال واضــح اســت: هنگامــی کــه زباله هــای PVC بــه درســتی ســوزانده شــوند، مشــکلی ایجــاد نمی کننــد. 
ــه در  ــد ک ــی رخ می ده ــین زمان ــکیل دیوکس ــود. تش ــین نمی ش ــاده آزاد دیوکس ــد م ــدم تولی ــث ع ــه، باع ــاوی PVC از زبال ــواد ح ــردن م ــن ب از بی

ــد.  ــاق بیفت ــا خــارج از دســترس اتف ــای متروکــه ی ــا آتش ســوزی در واحده ــای دفن شــده، آتش ســوزی ایجــاد شــود و ی زباله ه

ایــن اقدامــات موجــب از بیــن  رفتــن دیوکســین ها نمی شــود، بلکــه بــه منظــور جلوگیــری از تولیــد هیدروکربن هــای چندحلقــه ای آروماتیــک ســرطان زا 
می باشــد. همانطــور کــه ذکــر شــد، انتشــار دیوکســین در طــول تولیــد PVC، یــک مشــکل حاشــیه ای اســت. بــا ایــن حــال، انجمــن VinylPlus نظــارت 

مثبــت خــود را در زمــان تولیــد، بازیافــت و مدیریــت ضایعــات PVC انجــام می دهــد.
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خواندنی و کاربردی

واحد سوزاندن زباله در دانمارك

واحد سوزاندن زباله در اتریش

VINYL PLUS :منبع

سوزاندن زباله ها در فضای باز اثرات سویی 
برای محیط زیست خواهد داشت و باید حذف 
شود. این روش سبب تولید دیوکسین می شود 
که به دلیل محتوای کلر در زباله است. حتی 
اگر پالستیک های کلردار از زباله ها حذف شود 
انتشار دیوکسین وجود خواهد داشت. زیرا در 
 زباله های خانوارها به شکل نمک معمولی
 کلر وجود دارد. 
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بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و بــه تبــع آن افزایــش مصــرف آب، توجــه بــه بهداشــت آب آشــامیدنی و 
حفــظ محیــط زیســت جایــگاه خــاص خــود را پیــدا نمــوده اســت. در ایــن بیــن نــوع و جنــس لولــه مــورد 
اســتفاده تأثیــر قابــل توجهــی در بــه حداقــل رســاندن اثــرات زیســت محیطــی و غیــر بهداشــتی آب مــورد 
ــود  ــه خ ــازار را ب ــی از ب ــل توجه ــهم قاب ــی، س ــری پی وی س ــای پلیم ــا لوله ه ــروزه در دنی ــرف دارد. ام مص
اختصــاص داده انــد و بــه دنبــال پیــروی از مباحــث زیســت محیطــی و بهداشــتی، بــا حــذف ســرب و تغییــر 
ــس از  ــه پ ــن مقال ــد. در ای ــظ کنن ــازار حف ــان در ب ــود را همچن ــگاه خ ــته اند جای ــواد، توانس ــیون م فرموالس
ــت  ــرب کیفی ــذف س ــه ح ــود ک ــان داده می ش ــا، نش ــف لوله ه ــواع مختل ــوت ان ــف و ق ــاظ ضع ــی نق بررس
ــال آب آشــامیدنی از  ــرای انتق ــوان ب ــی می ت ــه راحت ــد داد و ب ــه را کاهــش نخواه و خــواص مکانیکــی لول

ــرد. ــتفاده ک ــرب اس ــاری از س ــی ع ــای پی وی س لوله ه

کلمات کلیدی:  انتقال آب، پلیمر، پی وی سی، سرب، لوله 

چکیـــده گردآوری و ترجمه

بررسى اثرات زیست محیطى لوله هاى 
پى وى سى جهت انتقال آب آشامیدنى

مهندس پریسا جهانمرد
سرپرست تحقیق و توسعه

شرکت داراکار

مقاله  علمی دو

مقدمه
همــگام بــا رشــد صنعتــی و اقتصــادی و تولیــد انــواع مختلــف ترکیبات و 
مــواد شــیمیایی و غیــره کــه بشــر بــرای رفــاه و آســایش خــود بــا اســتفاده 
از منابــع طبیعــی بــه دســت آورده، بــه طــور ناخواســته مــوادی چــون انواع 
ــرای  ــم ب ــه ه ــد ک ــت وارد می کن ــه طبیع ــمی را ب ــنگین و س ــزات س فل
محیــط زیســت و هــم بــرای خــود انســان مشــکالت و خطــرات جــدی به 
همــراه دارد. مطابــق تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت؛ آب آشــامیدنی 
ــی  ــای خانگ ــی کاربرده ــان و تمام ــرف انس ــرای مص ــه ب ــت ک ــی اس آب

مناســب باشــد. در عصــر جدیــد بــرای انتقــال آب، از لوله هــای پلیمــری 
ــه اهمیــت افزایــش اســتفاده از لوله هــای  ــا توجــه ب اســتفاده می گــردد. ب
پلیمــری پی وی ســی در انتقــال آب آشــامیدنی، در ایــن مقالــه بــا نگاهــی 
گــذرا بــه انــواع لوله هــای مــورد مصــرف در انتقــال آب؛ بــه بررســی اثــر 
ــر روی بهداشــت آب آشــامیدنی پرداختــه شــده  لوله هــای پی وی ســی ب

ــه معرفــی نســل جدیــد ایــن لوله هــا پرداختــه می شــود.  و ب
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لوله های مورد مصرف در انتقال آب
ــور در  ــالب در کش ــع آب و فاض ــال و توزی ــبکه انتق ــه در ش ــرد لول کارب
ــی،  ــائل فن ــی از مس ــه ناش ــت ک ــته اس ــی داش ــته تغییرات ــای گذش دهه ه
اجرایــی، اقتصــادی و محیطــی بــوده اســت. در ایــن مقالــه در نظــر اســت 
ــال آب و  ــتم های انتق ــده در سیس ــام ش ــرفت های انج ــه پیش ــی ب ــا نگاه ت
زمینه هــای بهداشــت آب داشــته باشــیم. انــواع لوله هایــی کــه می توانــد در 
انتقــال آب و فاضــالب مــورد مصــرف قــرار گیــرد بــه شــرح زیــر اســت:

ــی  ــن لوله های ــی جــزو اولی ــی:   لوله هــای چدن ــای چدن •  لوله ه
بودنــد کــه بــرای انتقــال آب مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. لیکــن 
کاربــرد ایــن لوله هــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای خــاص خــود چنــدان 
ــه وزن  ــاز ب ــه نی ــد ب ــن محدودیت هــا می توان ــه ای ــود. از جمل ــه دار نب ادام
زیــاد لوله هــا، نیــاز بــه دقــت زیــاد در حمــل و باربــری، ضــرورت وجــود 
جرثقیــل بــرای نصــب و هزینــه اجرایــی زیــاد اشــاره کــرد. بــا توجــه بــه 
ــای  ــن لوله ه ــوالدی جایگزی ــای ف ــدی لوله ه ــد از چن ــایل، بع ــن مس ای
چدنــی شــد کــه بــه صــورت گالوانیــزه و غیــر گالوانیــزه مــورد اســتفاده 

قــرار گرفتنــد. 

ــا ورود لوله هــای فــوالدی وزن لوله هــا  ــوالدی:   ب •  لوله هــای ف
ــا  ــن لوله ه ــر روی ای ــاك ب ــع آب و خ ــت مناب ــا کیفی ــد ام ــبک تر ش س
ــادی کاهــش  ــزان زی ــا می ــا را ت ــن لوله ه ــد ای ــر مفی ــوده و عم اثرگــذار ب
مــی داد. ایــن مهــم باعــث ســوراخ شــدن لوله هــا، زنــگ زدگی و نشــتی از 
اتصــاالت می گردیــد. از مهمتریــن معایــب لوله هــای فلــزی؛ پوســیدگی 
ــوب گیری  ــوب، رس ــای مرط ــاً در محیط ه ــاد مخصوص ــی زی و خوردگ
ســطح داخلــی، وزن زیــاد، اســتهالك و مقاومــت در برابــر جریان ســیال و 
در نتیجــه افــت فشــار، هزینه هــای عایــق کاری، ســرعت نصــب و اجــرای 

پاییــن و عمــر کــم ایــن نــوع لولــه بــود.

ــیمانی:   لوله هــای آزبســت ســیمانی نســل ســوم  ــای س •  لوله ه
لوله هایــی بودنــد کــه در انتقــال آب مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. ایــن 
لوله هــا ضمــن اینکــه ماننــد لوله هــای چدنــی دارای محدودیت هایــی در 
اجــرا بودنــد، بعــد از مدتــی توســط علــم پزشــکی کاربــرد ایــن لوله هــا 
ممنــوع گردیــد. علــت ایــن امــر ســرطان زا بــودن مــواد بــه کار رفتــه در 

ــود. ــای آزبســت ب لوله ه

ــیمی و  ــت پتروش ــرفت صنع ــا پیش ــتیکی:   ب ــای پالس •  لوله ه
ــان  ــریع و آس ــب س ــت نص ــری و قابلی ــای پلیم ــترده لوله ه ــد گس تولی
آن هــا و همچنیــن دوام بــاال و ارزان بــودن آن هــا در مقایســه بــا لوله هــای 
دیگــر، اســتفاده از آن هــا در مهندســی آب اجتناب ناپذیــر گردیــد. 
ــی  ــازار جهان ــود از ب ــهم خ ــش س ــه افزای ــری ب ــای پلیم ــروزه لوله ه ام
ــرای ایــن  ــان ادامــه می دهنــد )نمــودار 1(. دالیــل بســیاری ب ــه همچن لول
رشــد چشــمگیر وجــود دارد کــه می تــوان بــه وزن ســبک، قیمــت 
ــاال، عمــر طوالنــی و پذیــرش روز افــزون  پاییــن، مقاومــت خوردگــی ب
ــود اشــاره  ــزی ب ــار لوله هــای ســیمانی و فل ــاًل در اختی ــی کــه قب بازارهای
کــرد. مزایــای لوله هــای پلیمــری شــامل رفتــار چغرمــه و انعطاف پذیــر، 
هدایــت حرارتــی پاییــن، مقــاوم در برابــر مــواد شــیمیایی، مقــاوم در برابــر 
ــامیدنی،  ــای آش ــالمت آب ه ــظ س ــودن و حف ــمی ب ــی، غیرس خوردگ
ــدت،  ــرد بلندم ــیم ها، عملک ــرو ارگانس ــد میک ــل رش ــت در مقاب مقاوم
کاهــش آلودگــی صوتــی، وزن کــم و حمــل و جابه جایــی آســان، 
ــی  ــاف و صیقل ــب و ص ــهولت نص ــم، س ــداری ک ــر و نگه ــه تعمی هزین

ــد. ــی می باش ــطوح داخل ــودن س ب

نمودار 1.  سرعت رشد مصرف انواع مختلف لوله
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مقاله علمی دو

لوله های پالستیکی
ــیال  ــه س ــا ب ــاخت لوله ه ــرای س ــب ب ــتیکی مناس ــاده ی پالس ــاب م انتخ
منتقل شــونده و مشــخصه های ســرویس و شــرایط کاری سیســتم بســتگی 
ــوع پالســتیک ها ممکــن اســت برخــی از خصوصیــات  ــه ن دارد. بســته ب
پالســتیک ها بــرای سیســتم و تأسیســات مــورد نظــر مــا مطلــوب و برخــی 
ــه هــر حــال برخــی از خصوصیــات نامطلــوب را  نیــز نامطلــوب  باشــد. ب
ــذف  ــا ح ــش داد ی ــی کاه ــب اصول ــی و نص ــق طراح ــوان از طری می ت
ــرای  ــه ب ــب لول ــس مناس ــاب جن ــت انتخ ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــود. ام نم
کاربردهــای متفــاوت مســتلزم داشــتن دانــش کافــی دربــاره ی خــواص، 
مزایــا و معایــب انــواع لوله  هــای پالســتیکی اســت. معمول تریــن و 
ــای  ــد لوله ه ــاخت و تولی ــت س ــی جه ــای مصرف ــن پلیمره معروف تری

ــد از: پالســتیکی عبارتن

پلی وینیل کلراید )PVC(، پلی وینیل کلراید  کلردار )CPVC(، پلی اتیلن 
.)GRP( پالستیک های مقاوم شده با الیاف شیشه ،)PP( پلی پروپیلن ،)PE(

لوله های پی وی سی

ــای  ــای لوله ه ــوم تقاض ــه دو س ــی ک ــای پی وی س ــان لوله ه ــن می در ای
پالســتیکی را بــه خــود اختصــاص دادنــد، بــه دلیــل اســتفاده گسترده شــان 
در بســیاری از کاربردهــای آب و فاضــالب، همچنــان اصلی تریــن لولــه 
پالســتیکی مــورد اســتفاده محســوب می شــوند، و در کنــار آن لوله هــای 
ــه رشــد خــود  PE، PP، GRP و دیگــر لوله هــای پالســتیکی همچنــان ب

ــد. ــه می دهن ادام

 ویژگی های برجسته لوله های PVC عبارتند از:

 ■  مقاومت در برابر خوردگی
 ■  مقاومت شیمیایی

 ■  نسبت استحکام به وزن باال و وزن سبک
 ■  نصب آسان

 ■  استحکام کششی بلند مدت
 ■  مقاومت در برابر سایش و فرسودگی

 ■  استحکام ضربه
 ■  ضریب اصطکاك پایین

 ■  حفظ کیفیت آب
 ■  هدایت حرارتی و الکتریکی پایین

 ■  مقاومت شعله
 ■  تهیه رزین PVC از منابع کم ارزش و کمک به حفظ منابع ملی

 ■  قیمت به صرفه
■  قابلیت بازیافت.

یکــی از دالیــل توفیــق لوله هــای پی وی ســی در بــازار قدمــت آنهاســت. 
ــای پلیمــری در ســال  ــن لوله ه PVC در ســال 1913 کشــف شــد و اولی

ــاله،  ــت 80 س ــر قدم ــالوه ب ــا ع ــدند. ام ــد ش ــس PVC تولی 1934 از جن
عملکــرد خــوب لوله هــای PVC نیــز در ایــن مــدت باعــث شــده اســت 
تــا علیرغــم ورود رقبــای تــازه، ایــن لوله هــا جایــگاه خــود را حفــظ کنــد. 
ــر 50 ســال  ــغ ب ــا عمــر بال ــر روی لوله هــای PVC ب ــی کــه ب آزمایش های
انجــام شــده اســت، نشــان می دهــد کــه عملکــرد آن هــا همچنــان مطابــق 
اســتانداردهای فعلــی قابــل قبــول اســت. امــروزه بــا تحلیل هــای آمــاری 
ــوان در  ــای PVC را می ت نشــان داده شــده اســت کــه طــول عمــر لوله ه
ــای  ــز لوله ه ــون نی ــت. هــم اکن حــدود 100 ســال و بیشــتر در نظــر گرف
ــای  ــام نیازه ــرای تم ــل قیمــت و عملکــرد مناســب ب ــه دلی پی وی ســی ب
ــن لوله هــای دیگــر شــده اند. در  ــر آب و فاضــالب جایگزی صنعــت نظی
ــده اســت. ــن لوله هــای پلیمــری آم جــدول 1 خــواص مهــم متداول تری

همان طــور کــه در جــدول مالحظــه می شــود در راســتای نخســتین 
ــی خــواص  ــه یعن ــت سیســتم خــط لول ــر کیفی ــم اثرگــذار ب ــور مه فاکت
ــدول  ــز م ــدت و نی ــد م ــی بلن ــتحکام کشش ــزان اس ــازنده، می ــزء س ج
ــه ســایر مــواد پلیمــری مــورد اســتفاده  ــاالی PVC نســبت ب االستیســیته ب
ــی  ــد. خواص ــه می باش ــل توج ــیار قاب ــاالت، بس ــه و اتص ــاخت لول در س
کــه تعیین کننــده پارامترهــای عملیاتــی اصلــی طراحــی لوله هــای مــورد 
ــل  ــه در تحم ــی لول ــی توانای ــالب، یعن ــت آب و فاض ــرف در صنع مص
فشــار هیدروســتاتیک و نیــز ســفتی حلقــوی هســتند. بــاال بودن اســتحکام 
ــود  ــب می ش ــیته PVC موج ــدول االستیس ــز م ــدت و نی ــد م ــی بلن کشش
کــه بــرای رســیدن بــه یــک مقــدار مشــخص از فشــار اســمی یــا ســفتی 
ــر  ــن ام ــه ای ــد، ک ــاز باش ــورد نی ــه م ــری از لول ــت کمت ــوی، ضخام حلق
خــود موجــب مزایــای مهمــی از جملــه افزایــش مســاحت ســطح مقطــع 

ــود. ــر آن می ش ــه و وزن کمت ــان در لول جری

ــه  ــوژی اتصــال لول ــه، تکنول ــر کیفیــت خطــوط لول ــر ب فاکتــور دوم مؤث
ــه جــوش پالســتیک جهــت تضمیــن  اســت. نیــاز لوله هــای پلی اتیلنــی ب
آب بنــدی خــط لولــه شــاید در نظــر اول روشــی کاراتــر نســبت بــه روش 
اورینگــی یــا چســبی مــورد اســتفاده در لوله هــای PVC بیایــد، امــا جــدا 
از امــکان بــروز نقیصــه در اتصــاالت جوشــی بــر اثــر انبســاط و انقبــاض 
ناشــی از تغییــر درجــه حــرارت، بــه کارگیــری ابزارهــای حجیم، ســنگین 
و گــران قیمــت جــوش بــه خصــوص در مــورد لوله های ســایز بــاال کار را 
دشــوار و حســاس می نمایــد. بنابرایــن لوله هــای PVC بــه دلیــل ســهولت 
ــای  ــر رقب ــه ب ــن زمین ــدی در ای ــاالی آب بن ــت ب ــال و امنی ــاد اتص ایج

پالســتیکی خــود مزیــت مهمــی دارنــد.

عـالوه بـر ایـن، لوله هـای PVC بـه دلیـل بـاال بـودن صافـی جـدار داخلی 
آن ها در مقایسـه با انواع لوله های پالسـتیکی دارای حداقل ضریب زبری 
می باشـند. بـه اسـتناد مراجـع معتبـر علمـی بـه طـور معمـول در مطالعـات 
تحلیـل هیدرولیکـی ضریـب زبـری جـدار بـرای لوله هـای PVC برابـر 
0/01 و بـرای سـایر لوله هـای پالسـتیک 0/012 در نظـر گرفتـه می شـود. 
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بررسی اثرات زیست محیطی لوله های پی وی سی جهت انتقال آب آشامیدنی

بنابرایـن در چنیـن شـرایطی، می تـوان چنیـن اذعـان نمـود کـه )بـا در نظر 
گرفتن شـرایط مسـاوی برای سـایر پارامترهای مؤثـر در طراحی و تحلیل 
هیدرولیکـی جهـت انتخـاب قطـر خطـوط( لوله هـای PVC قابلیـت عبور 
جریـان سـیال بیشـتری را در مقایسـه بـا دیگـر لوله هـا و در اقطـار داخلـی 

بهداشت آب آشامیدنی

ــت  ــزوده شــده و باعــث شــود کیفی ــه آب اف هــر جســم خارجــی کــه ب
فیزیکــی، شــیمیایی، یــا بیولوژیکــی آن طــوری تغییــر نمایــد کــه بــرای 
مصــرف انســان و ســایر موجــودات و کشــاورزی مضــر باشــد و انســان 
ــزء  ــازد ج ــب س ــامیدن مناس ــرای آش ــادی آن را ب ــه ع ــا تصفی ــد ب نتوان
ــادا همیشــه مدعــی  آلوده کننده هــای آب منظــور می شــود.آمریکا و کان
داشــتن ســالمترین لوله هــای آب آشــامیدنی در ســطح دنیــا بوده انــد 
و بــا متحمــل شــدن خســارات بــاالی ناشــی از مصــرف لوله هــای 
سنتی)ســیمانی، آهنــی و...( و انجــام مطالعــات گســترده عملــی و آمــاری 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــه ب ــته لول ــوط شکس ــی خط ــر و جابه جای ــه تعمی در زمین
ــه آب و  ــوط لول ــرف خط ــل مص ــاده قاب ــن م ــه PVC بهتری ــیدند ک رس

متناظـر دارا می باشـند. ضمـن اینکـه ایـن نـوع لوله هـا بـه دلیـل ضخامـت 
جـدار نسـبتاً کم از قابلیت رسـوب گـذاری کمتری در جـدار داخلی لوله 
نیـز برخـوردار می باشـند کـه خـود مزیت دیگری بـه لحاظ قابلیـت میزان 

سـیال عبـوری از درون لولـه تلقـی می گردد.

ــه تنهــا هیچ کــدام از مشــکالت لوله هــای ســنتی  فاضــالب اســت کــه ن
ــل  ــدارد بلکــه ویژگی هــای برجســته آن موجــب کاهــش بســیار قاب را ن
توجهــی در هزینه هــای تولیــد و نصــب لوله هــا و انتقــال آب و فاضــالب 
و بهتــر از همــه کاهــش هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری لوله هاســت. 
لوله هــای PVC بــه دلیــل داشــتن ســطوح داخلــی بســیار صیقلــی )ضریــب 
ــان  ــر جری ــی در براب ــیار پایین ــت بس ــن(؛ مقاوم ــکاك پایی ــری و اصط زب
باکتری هــا  لوله هــا  از  بســیاری  نشــان می دهنــد. در  از خــود  ســیال 
ــد.  ــع می کنن ــه تجم ــدی لول ــتی و بلن ــر و دارای پس ــمت های زب در قس
ــر  ــن ام ــد، کــه ای ــان آب را می بندن ــرور راه جری ــه م ــم ب ــکیل بیوفیل تش
باعــث افــت فشــار جریــان شــده و بــر ســالمت آب آشــامیدنی نیــز تأثیــر 
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جدول 1.  مقایسه خواص مواد متداول ترین لوله های پلیمری
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مقاله علمی دو

نشــان  پی وی ســی  و  پلی اتیلــن  پروپیلــن،  پلــی  لوله هــای  مقایســه 
بــرای   ،)TOC( میــزان آزادســازی کل کربــن آلــی می دهنــد کــه 
ــن  ــی کمتری ــورد پی وی س ــدار و در م ــترین مق ــن بیش ــای پلی اتیل لوله ه
ــور  ــامیدنی، فاکت ــی در آب آش ــات آل ــور ترکیب ــد. حض ــدار می باش مق
ــر  ــل ذک ــن دالی ــی از مهمتری ــت. یک ــت آن اس ــزان کیفی ــی در می مهم
شــده بــرای حــذف ترکیبــات آلــی از آب شــرب، نقــش آنهــا بــه عنــوان 
پیــش ســاز تشــکیل فرآورده هــای جانبــی خطرنــاك بعــد از گنــد زدایــی 
ــه  ــری پی وی ســی نســبت ب ــده برت ــز نشــان دهن ــن مطالعــات نی اســت. ای
انــواع دیگــر لوله هــا بــه خصــوص انــواع دیگــر لوله هــای پلیمــری 

می باشــد.

تنهــا نگرانــی در مــورد لوله هــای PVC، اســتفاده از پایدارکننــده حرارتــی 
پایــه ســرب می باشــد. امــا اســتفاده از فرموالســیون مناســب جهــت تولیــد 
62-61 NSF موجــب می شــود تــا مطابــق اســتانداردهای PVC لوله هــای 

ــود و  ــتفاده نم ــامیدنی اس ــال آب آش ــت انتق ــا جه ــن لوله ه ــوان از ای بت
اطمینــان حاصــل کــرد کــه مقادیــر ســرب، قلــع و ســایر عناصــر ســمی 
ــتاندارد  ــاز اس ــدود مج ــر ح ــم زی ــم و باری ــرم، کادمی ــوه، ک ــر جی نظی
ــزی اســت کــه بیشــترین عــوارض  ــار فل می باشــند. ســرب یکــی از چه
را بــر روی ســالمتی انســان دارد. اختــالل بیــو ســنتز هموگلوبیــن و 
ــن و  ــقط جنی ــه، س ــه کلی ــیب ب ــون، آس ــار خ ــش فش ــی، افزای کم خون
نارســی نــوزاد، اختــالل سیســتم عصبــی، آســیب بــه مغــز، کاهــش قدرت 

 ،)NSF(ــی ــت مل ــازمان بهداش ــات س ــق تحقیق ــد. طب ــی می گذارن منف
ــات  ــکا )EPA(، ســازمان تحقیق ــط زیســت آمری ســازمان حفاظــت محی
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه PVC تنهــا  ــادا و ســایر ســازمان ها ب ملــی کان

یادگیــری و اختــالالت رفتــاری در کــودکان از عــوارض منفــی افزایــش 
غلظــت ســرب در بــدن اســت. بنابــر اســتاندارد ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــدود  ــه mg/lit 0/01 مح ــامیدنی ب ــرب در آب آش ــت س )WHO(، غلظ
شــده اســت. طبــق اســتاندارد ملــی ایــران نیــز، حــد مجــاز ســرب در آب 
ــرار  ــی ف ــزای آل ــت اج ــه تس ــت. در حالی ک ــامیدنی mg/lit 0/01 اس آش
ــی  ــیار کم ــی بس ــزای آل ــه اج ــان داد ک ــاًل نش ــی عم ــای پی وی س لوله ه
ــزان  ــود و می ــای PVC وارد آب می ش ــاز( از لوله ه ــد مج ــر از ح )کمت
ــروزه  ــا ام ــد. ام ــاز می باش ــد مج ــر از ح ــه آب کمت ــده ب ــرب وارد ش س
در دنیــا در فرآینــد تولیــد لوله هــای پی وی ســی، بــه جــای اســتفاده 
ــد  ــر مانن ــات دیگ ــی؛ از ترکیب ــده حرارت ــوان پایدارکنن ــه عن ــرب ب از س
کلســیم-روی اســتفاده می گــردد. دلیــل حــذف آن، ممنوعیــت اســتفاده 
ســرب در ترکیبــات و جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت می باشــد. 
ــدون  ــی ب ــای پی وی س ــد لوله ه ــرح تولی ــز ط ــران نی ــتا در ای ــن راس در ای
ــا  ــق ب ــت و مطاب ــدون کاهــش کیفی ــاز شــده و خوشــبختانه ب ســرب آغ
اســتاندارد در حــال تولیــد می باشــد. نتایــج آزمون هــای اســتاندارد 
لوله هــای آشــامیدنی حــاوی پایدارکننــده کلســیم-روی نشــان می دهــد 
کــه تمامــی پارامترهــا در محــدوده اســتاندارد بــوده و خــواص مکانیکــی 

ــه نیــز کاهــش نداشــته اســت.  لول

پالســتیکی اســت کــه بیوفیلــم روی آن تشــکیل نمی شــود و یــا در 
ــن مــی رود. صــورت تشــکیل ســریعاً از بی

نمودار 2.  مصرف لوله در بازار توزیع آب آشامیدنی آمریکا
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ــت.  ــده اس ــامیدنی ش ــت آب آش ــورد بهداش ــا در م ــع نگرانی ه ــبب رف ــی س ــای پی وی س ــرب در لوله ه ــن س ــات جایگزی ــتفاده از ترکیب اس

بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن ویژگی هــای دیگــر لوله هــای پی وی ســی در مقایســه بــا ســایر لوله هــا، اســتفاده از ایــن لوله هــا عــالوه بــر کارکــرد 

مؤثــر آن هــا، ســبب کاهــش هزینه هــای ســرمایه گذاری می گــردد. عــالوه بــر آن، ایــن لوله هــا بــه دلیــل اســتفاده از اتصــاالت پوش فیــت از 

آب بنــدی مناســبی برخــوردار بــوده و اجــرای آن هــا دارای ســهولت بیشــتری اســت. 
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Can Plastic Pipes Help Fix Our 
Water Infrastructure?

Ticking Clock

The previous article from Plastics Make it Possible in this publication reviewed the problem of water loss 
in the U.S., noting that the pipes that deliver fresh drinking water and carry away wastewater in many 
towns and cities are old and leaking, wasting precious water and financial resources.

Previously published in Plastics Engineering and posted with permission from the Society of Plastics Engineers. 

How big is this water infrastructure problem? 
If you want a startling visual of the problem, 
check out watermainbreakclock.com, a site 

that continuously updates the damage from broken 
water mains.

According to the site run by Uni-Bell PVC Pipe Association:

• Each day, an average of 850 water main breaks 
occurs in North America.

• Since January 2000, there have been more than 

5 million broken water mains in North Amer-
ica that resulted in more than $50,000,000,000 
in water main repair costs.

• Fifty percent of all water network operation 
and maintenance costs – and ninety percent 
of lost water costs – are corrosion-related. Ac-
cording to a 2002 congressional study, corro-
sion costs U.S. water and waste water systems 
more than $50.7 billion annually. Since Janu-
ary 2000, the price tag for total corrosion costs 
in these systems is more than $660,000,000,000.



03Association of PVC Pipe & Fitting Producers
2019/No 111

NEWS

Decades-old lead, cast iron, steel, and cement pipes re-
main prevalent. Corrosion, leaks, and breaks in these 
traditional pipe materials are degrading drinking wa-
ter and wastewater systems. Trillions of gallons of po-
table water are lost every year through leaking pipes 
– water that went through expensive treatment.

Replacing the old pipes is a hugely expensive affair, 
but it’s not only a financial problem. Water delivery 
and sewage treatment are critical to the environment 
and public health. For example, a form of internal 
corrosion and bio-film contamination called tuber-
culation can develop in iron pipes and restrict water 
flow, which can create a breeding ground for bacteria. 
It can also increase the amount of pumping energy 
needed to move water through the system. In 2000, 
E-coli infiltrated the iron-pipe water network in the 
town of Walkerton, Ontario. Only after repeated and 
costly flushing with super-chlorination was the system 
deemed safe to use again.

Plastic Pipe Rising
Communities that are grappling with these problems 
can choose to repair old pipes, replace them, or a com-
bination of both. And more and more, communities 
are realizing that modern plastic pipe can be a huge 
part of the solution.

“...communities are realizing that modern plastic pipe 
can be a huge part of the solution.”

There are several different types of plastic pipe, and 
the focus of this article is PVC pipe that is commonly 
used in water and sewer pipes. PVC pipe was intro-
duced into the U.S. sewer, water, and drainage market 
in the 1950s. It is now recognized by state, national, 
and international agencies and standards organiza-
tions as an extremely durable alternative to tradition-
al corrosion-prone pipe materials. PVC’s advantages 
include:

• It is corrosion resistant and can last in excess of 
100 years, requiring less frequent replacement;

• Its smooth surface means that less energy is 
needed to pump water through it;

• Less energy is required to manufacture PVC 
than traditional pipe materials;

• Its lighter weight makes it easier and less costly 
to handle, transport, and install;

• It pipe can help save money over the life cycle 
of a pipe network since increasing amounts of 
energy are required to operate corrosion-prone 
piping systems as they deteriorate; and

• PVC is recyclable – however, since it is so durable, 
most of it has yet to enter the recycling stream.

Given these advances, it’s no wonder that Engineering 
News-Record, a publication for construction industry 
professionals, in 1999 recognized PVC water and sew-
er pipe as one of the top 20 engineering advancements 
of the last 125 years.

No-dig Installation
One other major benefit of PVC pipe is its ability to be 
installed without creating massive trenches that can 
severely disrupt roads, pedestrians and communities.

Traditional water pipes usually are laid in sections in 
a series in large trenches and then joined from above 
ground to form long pipes. By contrast, it’s sometimes 
possible to use trenchless construction for plastic pipe. 
This typically involves small, localized excavations 
– the pipe is installed by either pulling or pushing it 
through pre-drilled bore holes. It’s also possible to re-
habilitate pipelines without digging up the entire line 
by inserting the PVC pipe through deteriorating old 
lines. This process often can restore the structural in-
tegrity of the pipe faster, with less expense and with-
out digging it up.

Future Growth
Today, more than two million miles of PVC pipe are in 
service throughout North America, and tens of thou-
sands of North American water utilities rely on it. In-
deed new drinking water distribution pipe is a growth 
market for PVC.

However, one impediment to further inroads into wa-
ter markets is procurement practices that favor older, 
traditional materials, as well as non-competitive bid-
ding. The plastic pipe industry and numerous public 
officials have been tackling this issue, urging commu-
nities to use open procurement processes that yield 
cost-effective public benefits – such as a stronger, lon-
ger lasting water infrastructure.

https://www.plasticsmakeitpossible.com/about-plastics/can-plastic-pipes-help-fix-water-infrastructure-2/
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150 hospitals
in Australia and New Zealand to recycle 
PVC medical waste by end of 2018

A programme to recycle PVC medical waste from hospitals in Australia and New Zealand is expanding.

The PVC Recycling in Hospitals programme has 
diverted over 200 tonnes of high-grade PVC 
waste from landfill to recycling sites since its 

launch in 2009.

The programme helps redirect material to reproces-
sors in Australia and New Zealand, enabling manu-
facturers to use the recycled polymer in goods such 
as garden hoses or outdoor playground matting.

By collecting IV bags, face masks and oxygen tubing 
for recycling, hospitals can help contribute to carbon 
and energy savings; especially considering that PVC 
is 100% recyclable.

Now the programme, which is managed by the Vinyl 
Council of Australia and its member partners, is aim-
ing to reach 150 hospitals by the end of 2018.

The programme, which currently involves 138 hos-
pitals, is targeting New South Wales as a priority lo-
cation.

“New South Wales is one of our priorities given it 
only has 11 hospitals participating in the program at 
the moment. As the state with the biggest population 
in Australia, the opportunity to grow the program 
there is really good,” Vinyl Council chief executive 

Sophi MacMillan said.

“Thanks to great support and enthusiasm from 
healthcare professionals, the PVC Recycling in Hospi-
tals program is now operating in every state in Aus-
tralia except the Northern Territory.

“It’s a great example of how the healthcare sector can 
demonstrate leadership in PVC sustainability and 
recover high quality material that can be genuinely 
recycled locally for use in new products. We are cur-
rently looking at further end product applications for 
the recyclate,” MacMillan added.

In the UK a similar project is currently in its pilot 
phase and is being financed by the European’s PVC 
industry’s sustainable development programme.

https://www.medicalplasticsnews.com/news/150-hospitals-in-australia-and-new-zealand-to-recycle-pvc-me/
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How to chamfer PVC pipe

Chamfering PVC pipe requires either filing, scraping 

or grinding away the outer 90-degree angle on the 

end. This is to make sure that there are no sharp 

edges.

If there are sharp edges on the pipe when it is 

pushed into a joining socket, it will act like a knife 

and push any sealant that may be placed ahead of 

it. This will result in a poor-quality join, and leaking 

may occur further down the line. Accordingly, you 

should make sure that any pipe work is properly 

chamfered before assembling it. This way, you can 

avoid larger and more costly problems later.

When to replace PVC pipe

Sometimes, you will be unable to properly chamfer 

PVC pipe due to its location. In this case, you will need 

to make a choice to replace a larger section of the pipe 

so that correct procedures can be followed. While it 

can seem like a radical solution which will require 

more manpower and time, a cracked joint in the re-

pair will undoubtedly lead to much more downtime 

later on, as well as extra costs and hassle. You should 

ideally chamfer PVC pipe before it is put in place.

The quickest and cheapest way to chamfer a pipe is 

with a metal file or wood scraper. By filing away the 

sharp edge, it will become smoother and less likely to 

harm the internal fittings on the connector.

NEWS

https://www.drainagesuperstore.co.uk/blog/why-chamfer-pvc-pipe/

Why 
chamfer 
PVC pipe?

PVC pipe is a very important and common item in everyday construction.

It is recommended that when using them, you should maintain and chamfer the pipes before use. In fact, 
you should not assemble PVC pipe without chamfering it prior to assembly.

Chamfering is the process of making a smooth edge or bevel on a material with a straight or rough edge. 
You do this to make the pipe smoother and easier to fit into a connector. This article explains why you 
should chamfer PVC pipe before use.
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Increase water flow 
using PVC pipes

NEWS

Slower water flow through the pipeline can cre-
ate more potential blockages and failures in a 
project with many connections. The extreme-

ly smooth lining of PVC pipe - when compared to a 
copper, clay or concrete pipe - reduces water flow re-
sistance and ensures that water reaches its intended 
destination with proper pressure.

PVC piping allows water to flow freely and maximis-
es water pressure. The increase flow of PVC pipes 
also prevents build up in sewage and waste water 
systems. PVC Pipes offer up to an 11% increase in 
waste water flow over equivalent outside diameter 
PE drain, waste and vent Pipes.

Within any pipeline system, one of the major 

concerns for engineers is pipe blockages.

The exceptionally smooth walls of PVC pipes make it 
extremely difficult for sediment to accumulate. Bac-
teria and other particles have virtually no chance to 
attach themselves to the inner walls – a major advan-
tage as accumulations on the pipe walls can result in 
diminished life expectancy, costly maintenance and 
inconvenient repairs.

Water flowing in a pipe loses energy because of fric-
tion between the water, pipe walls and turbulence. 
Because of friction, pressure is lost whenever water 
passes through fittings such as tees, elbows, constric-
tions and values. Unlike other materials, PVC piping 
uses simple PVC connectors and adhesives. Metal pip-
ing requires welding and extensive metal connectors, 
all of which can serve to slow down the friction and 
water flow within the pipeline.

http://www.thinkpipesthinkpvc.com.au/about-us/latest-news/entry/increase-water-flow-using-pvc-pipes
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Environmental impacts, safety and costs of

nation's drinking water pipes 
examined in new study

NEWS

The Uni-Bell PVC Pipe Association (PVCPA), which represents U.S. and Canadian manufacturers of 
PVC pipe, announced the completion of the first comprehensive environmental and performance 
review of water and sewer pipes in North America. The study used life cycle assessment methodology 
to evaluate the cradle-to-grave sustainability of commonly used drinking water and sewer pipe  
materials, including polyvinylchloride (PVC), concrete, ductile iron, and high density polyethylene 
pipes over a 100-year service period.

Sustainable Solutions Corporation (SSC), a sus-
tainability consulting firm, was hired by PVCPA 
to conduct the study. SSC's engineers used the 

ISO 14040 series life cycle assessment (LCA) standards 
from the International Organization for Standardiza-
tion (ISO) to evaluate PVC pipe's environmental foot-
print. The peer¬-reviewed report also examines other 
pipe products based on durability, performance and 

environmental data and statistics when available.

"The PVC pipe industry is the only pipe material 
that has transparently reported their sustainability 
and environmental impacts," said SSC President Tad 
Radzinski. "This is welcome information for both 
policy makers and utility professionals to make fully 
informed decisions in their efforts to improve under-
ground infrastructure with sustainable products."
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The report contains a robust set of data utility offi-
cials and engineers can use for their asset manage-
ment plans and life cycle cost assessments for water 
and sewer piping. The 100-year LCA methodology 
also helps utilities assess and minimize water quality 
risks, as well as reduce operations, maintenance and 
repair costs. More than 200 sources and studies were 
examined to provide the most up-to-date and thor-
ough industry review of the health, safety, perfor-
mance characteristics, and sustainability attributes 
of the different pipe materials available.

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

Some of the key findings from the study include:

• When evaluating the sustainability of piping 

products for life cycle design, it is import-

ant to understand and review the life cycle 

impacts of all materials used in the piping 

system, including replacements, support ma-

terials, corrosion mitigation, maintenance ef-

forts and water quality treatments required 

during the service life of pipes.

• Based on more than 60 years of field expe-

rience, dig ups, laboratory testing, and given 

its immunity to corrosion and low break rate, 

a service life in excess of 100 years was con-

firmed for PVC pipe.

• PVC does not serve as nutrient for bacterial 

growth and pathogens. 

• Keeping pipes in use past their useful service 

lives results in higher operating and mainte-

nance costs. Internal pipe wall degradation 

may begin almost immediately after ductile 

iron and concrete pipes are installed.

• Traditional definitions of pipe service life 

should be re-evaluated. For much of the time 

that iron and concrete pipes are considered 

"in service," they in fact are not, since they 

often do not perform as designed. For a good 

portion of the time they are in use, iron and 

concrete pipes are prone to breaks, water 

loss and water quality issues, as well as high-

er maintenance and operating costs due to 

corrosion, which significantly affects pump-

ing efficiency. 

• PVC pipe is a low initial cost option and pro-

vides long-term savings because of its supe-

rior pumping efficiency, corrosion resistance 

and longevity. 

• Metallic and concrete pipes require chemical 

additives (phosphates) in the drinking water 

to help reduce pipe wall corrosion. Phos-

phates increase the chances of bio-growth 

(such as algae blooms) in drinking water 

sources, lakes and rivers.

• Ductile iron pipe produces up to nine times 

more carbon emissions during raw materials 

processing, manufacturing, transportation 

and installation than equivalent PVC pipe.

• 66% of water supply pipes in the U.S. are 

8-inches or smaller. Nationally, using PVC 

instead of ductile iron pipe in this size range 

could save $21 billion in pumping costs over 

100 years. If PVC were used instead of HDPE 

pipe, $37 billion could be saved. 
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• Water and wastewater utilities often repre-

sent as much as 40% of a municipality's total 

energy consumption. The energy required to 

pump water through a pressurized pipe sys-

tem over the life of the pipe is a significant 

source of potential environmental impacts. 

• The energy required to pump water through 

PVC pipe over a 100-year design life remains 

constant because its smooth walls do not 

roughen over time. This generates overall life 

cycle cost savings compared to ductile iron 

and concrete pipes that require more pump-

ing energy over time due to corrosion, leaks 

and internal degradation.

• Corrosive soils affect 75% of water utilities. 

The durability and corrosion resistance of a 

pipe greatly affects life cycle impacts. Ductile 

iron pipe may last as little as 11-14 years in 

moderately corrosive soils, requiring numer-

ous replacements over 100 years. 

• For equivalent 8-inch pipes, it takes up to 54% 

more energy to pump water through ductile 

iron (DI) pipes than through PVC pipes, and 

100% more energy to pump water through 

polyethylene (HDPE) pipes than PVC pipes. 

• Of the competing pipe materials, including 

iron, concrete, and HDPE pipes, PVC pipe is 

the most favorable alternative when consid-

ering the products' energy consumption and 

carbon footprint from cradle-to-grave in a 

public water system. 

• Recycled material is only a single attribute of 

a pipe's life cycle environmental impacts. For 

example, more energy is required to process 

the recycled metals to manufacture ductile 

iron pipe than in PVC pipe production. As 

well, producing iron pipe with recycled scrap 

iron emits more toxins than pipe made from 

virgin iron ore.

"The federal government is committed to spending $1 
trillion to upgrade the nation's infrastructure, yet it's 
estimated that $2 trillion is needed for new water and 
sewer pipes alone," said Hollands. "Since PVC pipe 
can be up to 70 % less expensive than iron pipe, lasts 
longer with greater pumping efficiency, it's the best 
choice to replace America's drinking water systems."

The Life Cycle Assessment of PVC Water and Sewer 
Pipe and Comparative Sustainability Analysis of Pipe 
Materials report also makes reference to the 2015 En-
vironmental Product Declaration (EPD) for PVC Pipe, 
which complies with ISO 14025 standards and was in-
dependently certified by global health organization 
NSF International.

"This study shows that PVC pipe is the safest pipe 
material available. Water utilities aren't sacrificing 
safety, longevity, or system performance when they 
choose PVC pipe -- in fact, they are getting the biggest 
bang for their buck when they do," said Hollands.

Based on the results of this study, PVC pipe provides a 
competitive environmental and economic advantage 
for its use in a variety of water and sewer infrastruc-
ture projects, including life cycle cost advantages and 
the opportunity to substantially reduce GHGs com-
pared to other materials. PVC pipe addresses afford-
ability concerns and enables communities to work to-
wards meeting their sustainable infrastructure goals 
because of its durability, low break rate, corrosion 
resistance and long-lasting performance.

The Uni-Bell PVC Pipe Association is a non-profit or-
ganization that serves the engineering, regulatory, 
public health and standardization communities. The 
PVC pipe represented in the study is manufactured 
in the U.S. and Canada for drinking water, sanitary 
sewer, and storm sewer piping covering the 4" to 60" 
rigid PVC pipe market, uses a tin-based stabilizer, and 
does not contain phthalates, lead, or cadmium. PVC 
pipe producers contribute in excess of $14 billion to 
the U.S. economy and support over 25,000 jobs.

https://www.waterworld.com/articles/2017/06/environmental-impacts-safety-and-costs-of-nation-s-drink-
ing-water-pipes-examined-in-new-study.html
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Clean PVC Certification  
Announced for PVC-Based Products 
found safe via REACH compliance
Clean PVC LLC, an environmental consulting organization, today announced the launch of its Clean 

PVC(R) Certification program. The program identifies flooring, wallcovering, upholstery, and other PVC-

based products that have been found safe via REACH compliance for use in sustainable building projects. 

REACH is a regulation adopted to improve the protection of human health and the environment from 

risks posed by chemicals.

To become Clean PVC Certified, products must pass 
testing confirming they have less than 0.1 percent by 
product weight of any Substances of Very High Con-
cern (SVHCs) authorized on the REACH Candidate 
List. 

Clean PVC+(TM) Certified products contain bio-based 
plasticizers or no plasticizers and are also phthal-
ate-free. Testing is performed by SGS, the world’s 
leading inspection, verification, testing and certifica-
tion company. 

A Clean PVC Certified or Clean PVC+ Certified label 
lets architects and designers quickly distinguish 
products containing the safest forms of PVC from 
those that may not. Flooring manufacturers such as 

Shannon-Teknoflor and Upofloor-Kahrs indicate that 
their Clean PVC-Certified products have been more 
readily specified than similar products.

Clean PVC LLC of Andover, Massachusetts is a pri-
vate, environmental consulting organization unaffil-
iated with any company, trade group or association. 
It assists manufacturers in certifying that their PVC-
based products are safe for use in sustainable build-
ing projects. 

Clean PVC is a registered trademark in the U.S., Can-
ada, and the European Union. Trademark pending in 
Japan, and China.

https://www.send2press.com/wire/clean-pvc-certification-announced-for-pvc-based-products/
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This new technology gives rise to a completely ther-
mally insulated profile that is also setting standards 
for ecological compatibility.

The PVC-U profile is foam-filled before leaving the 
factory and is processed as usual by the window mak-
er. Foaming with an eco-friendly agent completely 
free of greenhouse gases (HFCs) means that our pro-
files are 100% recyclable.

This protects the environment and resources. In ad-
dition, proEnergyTec achieves far better insulating 
values than manual inserts up to passive house suit-
ability as set down in the ift guideline WA 15/2.

PVC-U 
windows 
with new 
thermal 
insulation 
technology 

PVC-U window profiles with proEnergyTec, 

the intelligent insulation technology, are the latest generation. 

Foaming uses exclusively an eco-friendly agent.

https://www.koemmerling.com/en/topics-and-trends/technologies/proenergytec/
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Driven by demand 
from China,
PVC is expected to 
grow until 2020 

Polyvinyl chloride continues to be one of the 
world's most crucial plastics. As one of the oldest 
and most used products of the plastics industry, 

PVC came under attack 20 years ago by environmen-
talist groups. After numerous scientific investigations 
and improvement measures, the industry calmed the 
situation down: The environmental aspects of this 
durable and fireproof material are now often looked 
upon positively, the relatively minimal need for oil is 
also considered to be advantageous. A new market 
study from Ceresana Research shows that the PVC 
branch can expect to see continued growth. In 2007, 
the PVC world market reached a volume of 34 mil-
lion tons, as compared to demand of 24 mln tons in 
2000. However, the 5% annual rate of growth seen 
in the past will probably not continue. Nevertheless, 

Ceresana Research expects global PVC demand to in-
crease by an average of 2% pa, despite the precarious 
financial crisis. PVC demand is forecast to total more 
than 40 mln tons by the year 2016. While Middle East-
ern nations are implementing enormous expansions 
in production capacity for many other plastics, such 
as polypropylene and polyethylene (HDPE, LDPE, LL-
DPE), with PVC they are not able to profit as much 
from their abundance of raw materials. The reason 
for this: PVC consists of only 43% of the petroleum/nat-
ural gas derivative ethylene. For the most part, PVC is 
made up of chlorine, which can be obtained in a mul-
titude of regions from the extensive supply of salt. PVC 
is particularly interesting to other world regions for 
this very reason. Majority of PVC manufacturers are 
located in China, whereby these often represent small, 
aged acetylene-based factories. Nevertheless, an in-
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creased number of modern production facilities with 
capacities of 400,000 tons or more are being construct-
ed throughout the People’s Republic. Correspondingly, 
the trade balance is also changing: China is constantly 
becoming less dependent upon imports, and by 2009 
PVC export amounts are expected to surpass import 
totals. PVC manufacturers in India are profiting from 
rising domestic demand. In contrast, the United States 
is dealing with excess capacity: Production capacity 
decreases in the amount of 2 mln tons are anticipat-
ed over the next several years, because otherwise no 
economical degree of efficiency will be reached. Of 
the nine primary application areas, whose develop-
ment is extensively analyzed in the market study over 
the short- and long- term, the majority of global PVC  
demand currently originates from building construc-
tion and civil engineering, that is to say demand for 

pipes (38%) and for window profiles (20%). Other im-
portant areas of application include for example, films 
and sheeting, cable insulation, flooring, and shoes, as 
well as medical products, such as intravenous drip 
lines. However, substantial differences exist between 
the various regions. Demand for windows is rising 
considerably in Russia, for example, while in Asia pipe 
production is playing a vital role for PVC. 

Worldwide PVC demand declined by 8% in 2008, and 
is expected to decrease further in 2009 as per a report 
by CMAI. Typically, PVC demand tracks GDP, albeit at 
a slightly faster pace, during periods of both positive 
and negative GDP growth. By the summer of 2009, 
the global economy was beginning to show signs of 
recovery in some geographic regions, and CMAI ex-
pects worldwide PVC demand to get back on a positive 

Polyvinyl chloride production by country, [2013]

Global polyvinyl chloride consumption by region, [2013]
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growth track. The damage to PVC demand wrought 
by the recent economic recession is best illustrated 
by recent market changes. Prior to the onset of the re-
cession, the vinyls market quickly absorbed addition-
al capacity as plants came on-stream; now, however, 
global operating rates have dropped significantly as 
global consumption has fallen far behind a still grow-
ing capacity volume. Early in the study period, the 
global market was undersupplied. When the global 
economy contracted, capacity expansions continued 
because most projects were too far along to stop; most 
of these capacity expansions were and will continue to 
be located in China. The report expects that capacity 
will be rationalized in North America, although actu-
al closures have not yet been announced. Even with 
these hypothetical closures, the global PVC market is 
projected to be oversupplied by almost 4 mln tons by 
2014. The supply/demand analysis suggests that more 
capacity will need to close in order to improve the 
margin environment in the industry. China will re-
main the single largest demand country in the world, 
and any supply/demand issues that occur in China will 
impact the global vinyls market. China will continue 
to add to its supply of VCM/PVC, mostly via the acet-
ylene-carbide route, and as such, will be less reliant 
on imported PVC. Global trade in PVC fabricated prod-
ucts, primarily from China, is expected to increase due 
to lower priced labor and raw materials. This activity 
will continue to place downward pressure outside of 
China on some fabricated product markets, like wall 
coverings and floor and ceiling tiles. 

As per a report by Global Markets Direct, Chinese de-
mand will be the major driver for global PVC market 
up to 2020. Rapid increase in downstream capacity 
additions, primarily geared towards export markets, 
and the fast growth of the domestic construction in-
dustry were the main drivers of PVC demand in China. 
The Chinese government is currently undertaking a 
US$600 bln investment program to develop infrastruc-
ture in interior China, which will be the main driver of 
PVC demand in the future. China has the world’s larg-
est PVC capacity using acetylene feedstock and most 
of the future capacity additions will also be based on 
acetylene feedstock. Even with these large capacity ad-
ditions coming up in the country, China will emerge 
as the largest importer of PVC in the world. PVC de-
mand in China will grow by 15% pa and account for 
44% of the global PVC demand in 2020. During the last 
decade, PVC demand growth in the Middle East region 
was the second highest after the Asia Pacific region. 
Demand was driven by large scale construction proj-
ects in Iran, Saudi Arabia and UAE, which are some of 
the largest exporting countries of crude oil and natu-

ral gas in the world, and the high oil prices of the past 
few years have immensely benefited their economies. 
These countries have undertaken large multi-billion 
dollar projects to develop the physical infrastructure 
and industrialization in their economies, driving the 
demand for PVC. Demand from construction applica-
tions account for 85% of the region’s PVC demand and 
the large construction projects will drive the demand 
for PVC in this sector, and also the larger Middle East 
market. Over 30% of the global PVC demand comes 
from the developed markets of North America and Eu-
rope but the demand from these two regions is expect-
ed to remain stagnant to 2020. The absence of capac-
ity additions in the downstream processing sectors, 
competition from cheap imports and the slowdown in 
construction and industrial activities are the main rea-
sons for the bleak demand outlook in these regions. 

North America accounted for 16% of the global PVC 
demand in 2008, and according to Global Markets Di-
rect estimates, it will account for only 11% of the global 
PVC demand in 2020. The collapse of the construction 
industry in the US is the main reason for the PVC de-
mand stagnation in North America. Europe accounted 
for 18% of the global PVC demand in 2008. This will 
reduce to 14% of the global PVC demand in 2020. The 
slowdown in the construction sector of the large econ-
omies such as Germany, the UK and Italy is the main 
reason for PVC demand stagnation in Europe. Growth 
from the Central and Eastern European countries will 
not compensate for the decline in industrial and con-
struction activity in the major economies of Western 
Europe. The construction sector is the principal driver 
of PVC demand, globally. Low per capita consumption 
of PVC and greater economic development in the fast 
growing developing countries of China, India and Bra-
zil are driving the global demand for PVC in construc-
tion applications. Pipes & tubes and profiles account 
for the bulk of the PVC demand from this sector, with 
pipes & tubes accounting for nearly half the demand 
for PVC from construction applications. A significant 
number of the population in these developing coun-
tries lack basic infrastructure including housing, po-
table water and sanitation facilities and the work un-
dertaken by these countries to address this situation 
will drive the demand for PVC from construction ap-
plications. Hence, demand for PVC in construction ap-
plications from the developing countries will compen-
sate for the slowdown in traditionally large markets 
of North America and Europe, and account for 61% of 
the global PVC demand in 2020.

http://atozplastics.com/upload/literature/china-to-drive-global-growth-of-%20pvc-polyvinyl-chloride.asp
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9
Effective Cost 

Saving Tips for
Manufacturing 

Companies

As manufacturers, you’re no doubt always looking for cost saving ideas that can help grow your bot-

tom line so you can grow your business. Rather than making large cuts to one or two departments, this 

goal is often best achieved through several small cost cutting efforts that ultimately add up to a signifi-

cant amount of savings.

To offer you some guidance on your cost savings journey, we have compiled a list of nine cost saving 

ideas you can apply to your manufacturing plant, without preference to any specific industries. The 

following tips apply to everyone and will help you save money:

Tip Number One: Begin With a  
Complete Assessment

Always start with a thorough and realistic review. A 
thorough assessment is the first step consultants gen-
erally take when tackling a problem, and it should be 
yours too. By taking the time to look at the entire pic-
ture and make objective assessments of each compo-
nent, you set yourself up for success in the long run.

Tip Number Two: Prioritize Return on 
Investment (ROI)

Following an assessment, it’s important to prioritize 

your findings. Often times, manufacturers go several 
years without a comprehensive audit which results 
in obsolete processes, procedures and technologies. 
Therefore, it’s important to take an objective ap-
proach to your prioritization.

Tip Number Three: Seek Improvement 
from Within

Your factory staff can be a great source of ideas for 
improving processes. Many times consultants will 
talk with workers on the shop floor to discuss ideas 
regarding process improvement. Because workers 
on the shop floor are the ones constantly using the 
processes, they have valuable insight into how things 
can be simplified or improved to generate value.
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Pro Tip: Rewarding employees with a percentage of 
the cost savings from their improvement ideas is a 
great way to fuel their willingness to search for addi-
tional ways to save.

Tip Number Four: Reconsider Old 
Ideas

Cost saving ideas get sidelined by more pertinent pri-
orities all the time, but that doesn’t mean those orig-
inal ideas were bad ideas. By going back and looking 
at previous proposed cost-saving ideas, it’s likely you 
will find one or more great ideas that make sense to 
implement now or in the near future.

Tip Number Five: Grab a Copy of the 
ISO 9001 Standards

The ISO 9001:2015 standards are guiding principles 
for any manufacturing organization focused on con-
sistently providing quality products, improving cus-
tomer satisfaction and improving system processes. 
Visit ISO’s website to purchase your copy of the stan-
dards today.

Tip Number Six: Find Cost Savings in 
Energy Reduction

Energy consumption is one of many large expens-
es facing America’s manufacturing community. By 
shifting the focus of production decisions away from 
capacity-utilization and toward a demand-driven 
model, you can make the decision to scale back pro-
duction during slow periods without interrupting 
throughput.

Even on the shop floor, there are ways to capture 
energy savings which can have a significant impact 
on your company’s bottom line. By conducting HVAC 
maintenance, repairing leaky air compressors and 
strategically scheduling equipment start-ups, you can 
supplement your energy conservation efforts.

Tip Number Seven: Work Smarter

By automating or consolidating repetitive manual 
processes, you can increase product quality, improve 
throughput and potentially cut down costs. Technol-
ogy is always evolving and offers new ways of mak-
ing tasks much easier to complete. Both on the shop 
floor and in the office, eliminating monotonous tasks 

through the use of technology is a great way to opti-
mize your labor spend.

Tip Number Eight: Sell Scrap to Ven-
dors

Have you ever heard the saying, “one man’s trash 
is another man’s treasure?” While we aren’t propo-
nents of clichés, we do think selling off your scrap to 
vendors is a useful--yet often overlooked--approach 
to cashing in on metal, batteries and electronics that 
may otherwise be disposed of.

Tip Number Nine: Negotiate with Sup-
pliers and Freight Carriers

Building long-lasting relationships with suppliers 
and freight companies is essential to your company’s 
success, but that doesn’t mean you have to accept the 
first price presented. Take advantage of your position 
as a manufacturer and try to renegotiate a better rate.

By implementing even just a few of the cost-saving 

ideas outlined above, your company can be on its 

way to a more profitable bottom line. Before you 

begin your cost savings journey, there is one thing 

you should remember. Even though cutting costs 

and saving money feels good, it’s important you 

don’t sacrifice the quality of your business. Cut-

ting costs that ultimately result in inferior prod-

ucts or lackluster service just isn’t worth it.

http://atozplastics.com/upload/literature/china-to-drive-global-growth-of-%20pvc-polyvinyl-chloride.asp






