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پاییز هم آمد ...

 مــا ملــت همیشــه در صحنــه و همیشــه منتظــر؛ امــا اینبــار از آمــدن پاییــز خوشــحال نیســتیم.

ــی  ــوع طوفان ــی و وق ــای جهان ــی از ابرقدرت ه ــا پیام آورکالم ــرای م ــز ب ــن پایی چــرا کــه ای

دیگــر در کشــور اســت.

  البتــه بــرای ملتــی کــه تمــام لحظاتشــان را در طوفــان و هیاهــو زندگــی کرده انــد،

ــد،  ــان برمی افرازن ــن شــرایط بادب ــر  از کشــتی هایی که در ای ــب کمت ــه مرات ــا ب ــن طوفان ه  ای

خطـرناکند.

خرابی هــای کشــور مــا از بادبان هــای برافراشــته ای اســت کــه بــا یــک لحظــه طوفــان آغــاز 

ــای  ــه طوفان ه ــه دنبال ــا ب ــازند؛ ی ــان می س ــال ها طوف ــا س ــه راه ت ــد و در ادام ــه کار می کنن ب

ســاختگی ویــران می گرداننــد. مــا ملــت همیشــه در صحنــه و همیشــه منتظــر امــا، روز بــه روز 

بیشــتر غــرق می شــویم!

ــا  ــم، ام ــم می میری ــاز ه ــم و ب ــنگی مرده ای ــم؛ از گرس ــم می بازی ــاز ه ــم و ب ــان باخته ای ج

حاضــر نیســتیم پــارو زدن را بــرای کشــتی هایی رهــا کنیــم کــه خــود ســاخته ایم و پیــام آور 

مــرگ و نیســتی بــرای کشــورمان هســتند. آنقــدر ســرگرم تــالش بــرای یافتــن لقمــه ای نــان 

ــان را خــود ســاخته ایم! ــان هــای خانمــان براندازم ــم، طوف ــی نمی دانی هســتیم کــه حت

پاییز هم آمد ...

ــب  ــن، جی ــتر از زمی ــد و بیش ــی ش ــت خال ــفره های مل ــان، س ــاخه های درخت ــتر از ش و بیش

ــد. ــته ش ــنا انباش ــودجویاِن آش س

پاییز هم آمد اما کاش امسال نمی آمد ... .

فـرزانـه خرمیــان

رسدبیر 

رسمقاهل
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گزارش

این دوره توسط انجمن لوله و اتصاالت 

پی وی سی، بیست و هفتم  مردادماه  97 

در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، دوره آموزشی 

ارزیابی انطباق کارایی سامانه لوله گذاری پالستیکی با ارائه دکتر محسن معصومی 

و دکتر قدرت اله هاشمی مطلق در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. 

بر اساس این گزارش مخاطبان این دوره را کارشناسان کنترل کیفیت 

شرکت های تولیدی لوله و اتصاالت پلیمری تشکیل می داد. 

دوره آموزشی 
ارزیابی انطباق 
کارایی سامانه 
لوله گذاری 
پالستیکی 
برگزار شد.

خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــای  ــا، محل ه ــتر از لوله ه ــت: بیش ــار داش اظه
نصــب دارای مشــکل هســتند و آب بنــدی 
در ســایز های و رده فشــاری بــاال در برخــی 
لوله هــا دچــار مشــکل اســت؛ بــه دلیــل وجــود 
تســت های   1998 ســال  از  مشــکل،  ایــن 
ــه شــد.  ــه اســتانداردها اضاف ــی ســامانه ب کارای

ــه ورود اداره بهداشــت  ــا اشــاره ب ــی ب معصوم
ــرد: از  ــح ک ــالب، تصری ــبکه های فاض ــه ش ب
ــه ورود  ــی از جمل ــاد ایرادهای ــن نه ــوی ای س
مطــرح  زمینــی  زیــر  آب هــای  بــه  نشــتی 

معصومی: سامانه لوله گذاری پالستیک، 
ذینفعان بسیار دارد

ــه  ــا اشــاره ب ــن دوره معصومــی ب ــدای ای در ابت
چرایــی ورود کارایــی ســامانه لوله گــذاری 
ــون در  ــت: چ ــتاندارد، گف ــه اس ــتیک ب پالس
ایــن زمینــه تنهــا تولیدکننــدگان ذینفــع نیســتند 
و عــالوه بــر ایــن گــروه، کارفرمایــان و مالکان 
زیــر ســاخت ها و همچنیــن بهــره بــرداران نیــز 
ــد و سیســتم  ــه شــمار می رون ــان ب جــزو ذینفع
مزبــور بــرای ایــن گروه هــا هــم دارای اهمیــت 

اســت. 
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گزارش

ــت.  ــراوان اس ــز ف ــوع آن نی ــاد و تن ــامانه زی س
مهمتریــن موضــوع ایــن کــه بدانیــم بــرای هــر 
مــورد چــه تســت های مــورد نیــاز اســت و 
البتــه امــکان دارد بــرای هــر ســامانه یــک نــوع 
ــرادی  ــن ای ــود و ای ــه ش ــر گرفت ــت در نظ تس

ــدارد.  ن

وی دربــاره کارایــی ســامانه مــوارد زیــر را 
ــرد: ــان ک بی

•  مجموعــه مونتــاژ شــده کــه شــامل لوله هــا، 
لــوازم  انشــعابات و  اتصــاالت، شــیرآالت، 
ــت  ــال تح ــای اتص ــه محل ه ــت ک ــی اس جانب
مــورد  و  شــده  آزمــون  مختلــف  شــرایط 

بررســی قــرار می گیرنــد. 

چســبی،  می تواننــد  اتصــال  محل هــای   •
جوشــی و یــا از انــواع درزگیــر باشــند. 

•  معمــوال روش هــای ایجــاد اتصــال طبــق 
انجــام  اتصــال  ســازنده  العمــل  دســتور 

 . د می شــو

•  پارامترهــای آزمــون در اســتاندارد روش 
ــه  ــرد. البت ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــون م آزم
معمــوال هــر دو بــا یکدیگــر همخوانــی دارنــد. 

آزمون هــای  در  آزمونــه  یــک  اغلــب    •
کارایــی ســامانه مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. 

بخــش  در  نظــر  مــورد  آزمون هــای  وی 
ــی  ــی ســامانه لوله هــای فاضالب ــات کارای الزام
ــوان کــرد: ــر عن ــه شــرح زی UPVC و PP را ب

- آب بندی

- هوابندی

- عدم نشتی اتصاالت درزگیر االستومری

- چرخه حرارتی

- هوازدگی مصنوعی

- استحکام ضربه کششی

TPE کارایی بلندمدت درزگیرهای -

هاشمی مطلق سپس توضیح تفصیلی مطالب به 
پرسش حاضران پاسخ داد. 

شــده اســت. بــه همیــن دلیــل تســت های 
هیدرولیکــی و آب بنــدی و تســت کارایــی 

ــت.  ــده اس ــرار ش ــز برق ــی نی ــامانه معمول س

از  بســیاری  ســاخت  کارشــناس  ایــن 
ــت  ــه دانس ــدون هزین ــت را ب ــتگاه های تس دس
ــرکت های  ــود ش ــط خ ــه توس ــه ای ک ــه گون ب

تولیــدی قابــل ســاخت اســت. 

ــر  ــرح زی ــه ش ــتاندارد را ب ــمت های اس وی قس
عنــوان کــرد:

-  مواد اولیه

-  لوله ها

-  اتصاالت

-  شیرآالت )در صورت وجود(

-  کارایی سامانه لوله گذاری 

-  راهنمایی ارزیابی انطباق

بــه گفتــه معصومــی قســمت دیگــری هــم 
وجــود دارد کــه هیــچ گاه تدوین نشــده اســت 
و آن نیــز بخــش نصــب و کارایــی لوله هــا 
اســت. وی گفــت: ایــن بخــش بیشــتر وابســته 
ــن  ــتانداردی در ای ــر اس ــت و اگ ــم اس ــه اقلی ب
زمنیــه تدویــن شــود بیشــتر کلــی خواهــد بــود. 

معصومی در ادامه به صورت تشریحی به 
توضیح مطالب پرداخت و به پرسش حاضران 

پاسخ داد. 

هاشمی مطلق: در تست های کارایی 
سامانه تازه کار هستیم

بخــش دوم ایــن دوره آموزشــی بــه ارائــه 
دکتــر هاشــمی مطلــق اختصــاص داشــت. 

هاشــمی مطلــق بــا اشــاره بــه ایــن کــه هنــوز در 
تســت های کارایــی ســامانه تــازه کار هســتیم، 
گفــت: البتــه آزمایشــگاه های مــا کارهایــی بــه 

صــورت تجربــی انجــام می دهنــد. 

وی افــزود: مــا نــه تســت چرخــه دمایــی داریــم 
و نــه قصــد تجهیــز آن وجــود دارد؛ چــون ایــن 
ــه اقتصــادی  ــرای آزمایشــگاه ها توجی مســئله ب

ندارد. 

ــی  ــت های کارای ــت: تس ــق گف ــمی مطل هاش
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مصاحبه اختصاصی

اســت؟ داده 

ایــن مــوارد در حــوزه فعالیت هــای کمیســیون 
بازرگانــی انجمــن ملــی بــا ریاســت آقــای 
پورقاضــی قــرار دارد. تــا جایــی کــه بنــده 
اطــالع دارم از ســال گذشــته اقداماتــی انجــام 
ــاق  ــا ات ــت. ب ــده اس ــز ش ــانی نی ــالع رس و اط
بازرگانــی و بــورس همکاری هایــی صــوررت 
گرفتــه اســت. بــا ایــن وجــود تصــور می شــود 
تــوان و سیاســت های شــرکت های پتروشــیمی 
ــه  ــم ب ــت ک ــت، دس ــکل ها اس ــر از تش قوی ت

تشــکل ها توجــه نمی شــود. 

در کمیســیون صــادرات انجمــن ملــی کــه 
ریاســت آن را بنــده عهــده دار هســتم در یــک 
مــورد بــا مجموعــه پتروشــیمی و برخــی از 
مصرف کننــدگانPP بــه ایــن توافــق رســیدیم 
کــه از صــادرات توســط دالالن جلوگیــری و 
صرفــا ایــن کار از ســوی پتروشــیمی ها انجــام 

شــود. 

ــه  ــر ب ــری منج ــن پیگی ــه ای ــد ک ــالع داری اط

آقــای ســحر نــاز، بــی مقدمــه پرســش 
گریدهــای  وضعیــت  از  را  خــود 
پی وی ســی کــه عرصــه را بــرای 
بســیاری از تولیدکننــدگان دشــوار 
ســاخته اســت، آغــاز می کنــم. . . 

وضعیــت گریدهــای پی وی ســی بســیار بــد 
ــه  ــم S70 و S57 عرض ــته ه ــت. در گذش اس
واردات  وضعیــت  اکنــون  داشــت،  کمــی 
هــم دشــوار شــده اســت. در حــال حاضــر 
ــاالت  ــش اتص ــدگان بخ ــیاری از تولیدکنن بس
ــواد  ــود م ــا کمب ــرم پی وی ســی ب و لوله هــای ن

ــتند.  ــرو هس ــه روب اولی

شــما نماینــده انجمــن لولــه و اتصاالت 
مدیــره  هیئــت  در  پی وی ســی 
پالســتیک  صنایــع  ملــی  انجمــن 
هســتید؛ انجمــن ملــی چــه مــواردی 
ــن  ــکل تامی ــع مش ــوص رف را در خص
ــای  ــژه گریده ــه وی ــه ب ــواد اولی م
قــرار  کار  دســتور  در  پی وی ســی 

بررسی وضعیت 
/PVC گریدهای 
 سایت بهین یاب 
و اقدامات انجمن 
ملی پالستیک

در گذشــته هــم S70 و S57 عرضــه 
کمی داشــت، اکنــون وضعیــت واردات 

ــت.  ــده اس ــوار ش ــم دش ه

ــاعد  ــت نامس ــل وضعی ــه دلی ــون ب اکن
اقتصــادی و التهابــات بــه وجــود آمــده، 
صنعــت در شــرایط ویــژه ای قــرار دارد. 
همچنیــن بخــش پالســتیک و پلیمــر بار 
ــه  ــواد اولی ــن م ــکل تامی ــا مش ــر ب دیگ

ــرو شــدند.  روب

در هجدهمیــن دوره نمایشــگاه صنعــت 
ــژن  ــا بی ــی ب ــت وگوی ــاختمان، گف س
لولــه و  انجمــن  نماینــده  ســحرناز 
هیئــت  در  پی وی ســی  اتصــاالت 
مدیــره انجمــن ملــی صنایع پالســتیک 
ایــران انجــام شــد کــه برخــی از 
مــورد  صنعــت  روز  موضوع هــای 

ــت.          ــرار گرف ــی ق بررس
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می یابــد؛ ولــی از التهــاب موجــود کاســته 
ــت  ــش قیم ــاد، افزای ــم اقتص ــود. در عل می ش
و تقاضــا رابطــه معکــوس دارد، هنگامــی کــه 
میــزان  از  افزایــش می یابــد  قیمــت خیلــی 
عرضه کننــده  و  می شــود  کاســته  تقاضــا 
ناگزیــر خواهــد بــود وارد رقابــت شــود از ایــن 

می یابــد.  کاهــش  قیمت هــا  روی 

از مبانــی توســعه در هــر کشــور حــوزه مســکن 
و عمــران بــوده کــه 2 هــزار شــغل بــه آن 
وابســته اســت، بــه طــور طبیعــی هــر انــدازه این 
هســته آســیب بیشــتری ببینــد روی همــه تاثیــر 
گــذار خواهــد بــود از جملــه لولــه و اتصــاالت 

پی وی ســی. 

آقــای ســحرناز امــا ایــن معادلــه 
در بــازار ســکه رخ نــداد دولــت 
ــروش  ــش ف ــه پی ــدام ب ــی اق در حال
ــه امیــد  ــادی ســکه کــرد ب مقــدار زی
ــردم  ــط م ــه آن توس ــه عرض ــن ک ای
ــا  ــود ام ــت ش ــش قیم ــب کاه موج
ترجیــح  مقطعــی  در  خریــداران 
دادنــد تــا ســکه های خــود را در 

ــد. . .  ــگاه دارن ــه ن خان

ــا  ــاد ت ــوزه اقتص ــی در ح ــای فن ــا خطاه ــه م بل
حــدودی داریــم و خواهیــم داشــت و آخریــن 
مــورد آن از فروردیــن ســال جــاری آغــاز 
شــد کــه قیمــت ارز 4200 تومــان تعییــن شــد؛ 
شــاهد بودیــد کــه نتیجــه مطلوبــی در پــی 

ــت.  نداش

ــا شــاهد  و پرســش آخــر ایــن کــه م
حضــور انــدك تولیدکننــدگان لولــه 
و اتصــاالت پلی اتیلــن در نمایشــگاه 
ــا ایــن  صنعــت ســاختمان هســتیم، آی
بــه ایــن معنــی اســت کــه آنهــا 
ــاالت  ــه و اتص ــه لول ــازار را ب ــن ب ای

پی وی ســی واگــذار کــرده انــد؟

ــالف  ــا برخ ــت، ام ــوار اس ــاوت دش ــن قض ای
ــن  ــه و اتصــاالت پلی اتیل ــور بســیاری، لول تص
ــت  ــب نیس ــاختمانی مناس ــالب س ــرای فاض ب
ــات  ــک اثب ــی و آکادمی ــع علم ــن را مناب و ای
ســاختمان  بــرای  پی وی ســی  و  می کننــد 

ــت.  ــه اس ــن گزین بهتری

همچنیــن بــرای آن فکــری نشــده باشــد. بــه هر 
صــورت انجمــن شــاید در روزهــای آینــده بــه 

ایــن مســئله پاســخ دهــد. 

المللــی  بیــن  نمایشــگاه  اکنــون 
و  پاســت  بــر  ســاختمان  صنعــت 
شــاهد هجدهمیــن دوره آن هســتیم؛ 
ــه  ــه چ ــاختمان ب ــت س ــت صنع وضعی
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت؟ ب ــورت اس ص
ــک  ــار ی ــاختمان دچ ــش س ــه بخ ک
ــده  ــرای مصرف کنن ــی ب ــورم قیمت ت
ــار،  ــر آم ــا ب ــت و بن ــده اس ــی ش واقع
غیــر  کاال  ایــن  متقاضیــان  بیشــتر 
ــه عبارتــی دالل هســتند.  مصرفــی و ب
ــع  ــر صنای ــاری ب ــن مســئله چــه آث ای
ــاالت  ــه و اتص ــون لول ــته همچ وابس

پی وی ســی دارد؟

ــا  ــای روانشــناختی موضوعــی ب ــا در بحث ه م
ــه  عنــوان خطــای تاییدیــه اجتماعــی داریــم؛ ب
ــگاه  ــد نمایش ــی مانن ــر در جای ــال اگ ــور مث ط
بابــت دریافــت خدماتــی انجــام  هزینــه ای 
ــار  ــر از ســکه در کن ــد و فــردی ظرفــی پ دادی
ایــن خدمــات قــرار دهــد همــه مــردم شــروع 
ــز در  ــا نی ــد و آنه ــکه می کنن ــن س ــه انداخت ب

داخــل ایــن دام می افتنــد. 

ــازار  بــه دلیــل التهابــات بــه وجــود آمــده در ب
ارز و ســکه، مــردم تــالش کردنــد تــا نقدینگی 
خــود را بــه دارایی هــای مشــروع تبدیــل کننــد 
از ایــن روی بــه ســمت بــازار ارز و طــال روی 

آوردنــد. 

ــار در ســال گذشــته حــدود دو  ــر اســاس آم ب
میلیــون و نیــم واحــد مســکونی خالــی اســت. 
از ایــن روی بــا توجــه بــه ایــن میــزان عرضــه، 
در حالــی کــه تقاضــا انــدك اســت بــاز شــاهد 
ــی  ــان دام ــن هم ــتیم؛ ای ــت هس ــش قیم افزای
ــد.  ــار آمده ان ــی در آن گرفت ــه برخ ــت ک اس

ــه  ــود را ب ــی خ ــد نقدینگ ــالش دارن ــی ت  برخ
یــک کاالی بــا دوام بــا ارزش افــزوده بــاال 
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــل کنن تبدی
قیمــت خــود را  حجــم تقاضــا، فروشــنده 

افزایــش دهــد. 

البتــه ایــن التهــاب کوتــاه مــدت خواهــد بــود 
امــا بــه معنــی آن نیســت کــه قیمت هــا کاهــش 

ــا در  ــد؛ ام ــالغ آن ش ــت و اب ــر صنع ــه وزی نام
ایــن زمینــه مــا پایشــی انجــام ندادیــم کــه آیــا 
ــود  ــرا می ش ــی اج ــورت واقع ــه ص ــن کار ب ای

یــا خیــر. 

همچنیــن در حــال حاضــر کــه S65 در کشــور 
تولیــد فراوانــی دارد؛ امــا عرضــه آن در بــورس 
تنهــا 4 هــزار تــن و تقاضــای آن در هفتــه 

ــود.  گذشــته بیــش از 60 هــزار تــن ب

ــی  ــی از انتقادات ــحرناز! یک ــای س آق
و  تولیدکننــدگان  ســوی  از  کــه 
ــوزه  ــن ح ــکل ها در ای ــن تش همچنی
ــکالت  ــوع مش ــت، موض ــود داش وج
ــاب اســت. ســرانجام  ــن ی ســایت بهی
پالســتیک  صنایــع  ملــی  انجمــن 
ایــران بــا هــدف پایــش ایــن ســایت 
بــه آن دسترســی پیــدا کــرد. بــا 
ــک  ــش از ی ــت بی ــه گذش ــه ب توج
ســال هنــوز انجمــن ملــی گزارشــی 
ــت.  ــداده اس ــه ن ــه ارائ ــن زمین در ای
چــه اقداماتــی در ایــن زمینــه صورت 

ــت؟ ــه اس گرفت

ایــن پرســش را بایــد کمیســیون بازرگانــی 
انجمــن ملــی صنایــع پالســتیک پاســخ دهــد. 
ــت و  ــده اس ــام ش ــی انج ــت کارهای در حقیق
ــه  ــن زمین ــتیم. در ای ــج آن هس ــر نتای ــا منتظ م
پایش هایــی انجــام گرفــت امــا تــا دســتیابی بــه 
نتیجــه بــه بــازه زمانــی بیشــتری نیــاز دارد. ایــن 
پرســش مهمــی اســت کــه انجمــن ملــی بایــد 

ــد.  ــه آن پاســخ ده ــه زودی ب ب

پــس در ایــن زمینــه کارهایــی انجــام 
شــده اســت. . . 

بله این بحث رها نشده است. 

یعنــی شــما بــه مخاطــب وعــده 
ــورت  ــات ص ــا اقدام ــه ب ــد ک می دهی
یــاب،  بهیــن  ســایت  در  گرفتــه 
ــورت  ــایت ص ــن س ــی در ای اصالحات

 .  . می گیــرد. 

ایــن کــه قــول دهیــم چــه اتفاقــی می افتــد، باید 
منتظــر نتایــج آن بــود. توجــه کنید هــر رفتاری 
دارد کــه شــاید آگاهــی  پــی  نتایجــی در 
ــد و  ــته باش ــود نداش ــاره آن وج ــی درب چندان

مصاحبه اختصاصی
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گزارش

وی دربــاره گریــد S57 توضیــح داد: ایــن 
پتروشــیمی  مجتمع هــای  بــا  هــم  موضــوع 
ــرای  ــه ب ــد ک ــده دادن ــا وع ــد و آنه ــرح ش مط
ــای  ــه ریزی ه ــد، برنام ــن گری ــود ای ــع کمب رف

الزم را انجــام دهنــد. 

ــن کار شــروطی گذاشــته شــده اســت کــه  ای
ــوی  ــد از س ــد تایی ــواردی مانن ــه م ــوان ب می ت
انجمــن تخصصــی، برنــد بــودن در حــوزه 
صــادرات، ســوابق خریــد و غیــره اشــاره کــرد. 

حســن شــهرت باشــند داده می شــود. 

وی گفــت: هــدف ایــن اســت کــه تولیدکننده 
واقعــی بــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز دســت یابــد. 
ــد  ــد چن ــابقه خری ــد س ــی بای ــن متقاض همچنی
ســال متوالــی از بــورس کاال را داشــته و اســناد 

کف عرضه های پی وی سی 9 هزار تن 

عباســعلی متوســلیان رئیــس هیئــت مدیــره 
در  پی وی ســی  اتصــاالت  و  لولــه  انجمــن 
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن جلس ــج ای ــوص نتای خص
بــر اســاس توافــق صــورت گرفتــه کــف 
 9 هفتــه ای  صــورت  بــه   PVC عرضه هــای 

ــود.  ــد ب ــن خواه ــزار ت ه

برخی از شروط اختصاص 25 درصد 
مواد اولیه پلیمری به تولیدکنندگان

ــر  ــازار دفت ــی مســئول توســعه ب ــه کیان  روح ال
ــی  ــرکت مل ــتی ش ــن دس ــع پایی ــعه صنای توس
ــه توافــق صــورت  ــا اشــاره ب پتروشــیمی هــم ب
بــه  درصــد   25 اختصــاص  بــرای  گرفتــه 
ــرای  ــه ب ــت: البت ــی گف ــدگان و اقع تولیدکنن

اختصاص 25 درصد مواد اولیه پلیمری 
مشروط به ارائه اسناد مثبته

 پرویــز صحــاف زاده معــاون اجرایــی دبیر کل 
انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی 
نیــز دربــاره اختصــاص 25 درصــد مــواد اولیــه 
ــح  ــی توضی ــدگان واقع ــه تولیدکنن ــری ب پلیم
داد: ایــن میــزان بــه تولیدکنندگانــی کــه دارای 

اختصاص

25 درصد مواد 
اولیه پلیمری به 
تولیدکنندگان 
واقعی

ــار  ــری در اختی ــه پلیم ــواد اولی ــد م ــه 25 درص ــورت گرفت ــق ص ــاس تواف ــر اس ب
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــدگان واقع تولیدکنن

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، جلســه تنظیــم 
بــازار گریدهــای پتروشــیمی 4 شــهریور 1397 بــا حضــور نماینــدگان مجتمع هــای 
ــتی  ــن دس ــع پایی ــر صنای ــی، دفت ــاالت پی وی س ــه و اتص ــن لول ــیمی، انجم پتروش
شــرکت ملــی پتروشــیمی و انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی برگــزار شــد. 

ایــن جلســه بــا پیگیری هــای انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی در شــرکت ملــی 
پتروشــیمی برگزار شــد. 

ــن  ــای ای ــی و راه حل ه ــای پی وی س ــود گریده ــوع کمب ــت موض ــن نشس در ای
موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
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بیمــه،  مالیــات،  پرداخــت  ماننــد  دیگــری 
ــه دهــد.  ــرق و ســایر مــوارد را ارائ قبــوض ب

خریــد  میــزان  افــزود:  زاده  صحــاف 
متقاضــی بایــد بــا ظرفیــت ثبــت شــده در 
ســایت بهین یــاب همخوانــی داشــته باشــد. 
تخصیــص 25 درصــد مــواد اولیــه پلیمــری 
قــرارداد  صــورت  بــه  تولیدکننــدگان  بــه 
بلنــد مــدت و از طریــق بــورس کاال انجــام 

 . د می شــو

معــاون اجرایــی دبیــر کل انجمــن صنفــی 
مرجــع  پتروشــیمی  صنعــت  کارفرمایــی 
دفتــر  را  واقعــی  تولیدکننــدگان  تشــخیص 
ــی  ــرکت مل ــتی ش ــن دس ــع پایی ــعه صنای توس

عنــوان کــرد.  پتروشــیمی 

انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی 
ــن نقدینگی  عهــده دار تامی

وی دربــاره مشــکل عرضــه S57 توضیــح 
تولیدکننــده  کــه  آبــادان  پتروشــیمی  داد: 
ایــن گریــد اســت بخشــی از آن بــه دلیــل 
ــده اســت.  ــد بازمان ــد تولی آتش ســوزی از رون
ــن  ــازی ای ــرای فعال س ــد ب ــن واح ــن ای همچنی
ــت.  ــرو اس ــی روب ــکل نقدینگ ــا مش ــش ب بخ

ایــن  بــرای رفــع  صحــاف زاده ادامــه داد: 
تامیــن  پیشــنهاد  متوســلیان  آقــای  مشــکل 
ــد،  ــه دادن ــه VCM را ارائ ــرای تهی ــی ب نقدینگ
کــه بــا ایــن اقــدام گریــد S57 در پتروشــیمی 

آبــادان تولیــد و عرضــه می شــود. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، ایــن انجمــن در نامــه ای 
ــودن آن، از  ــی نتیجــه ب ــازار و ب ــم ب ــرای تنظی ــه ب ــه تالش هــای صــورت گرفت ــا اشــاره ب ب
تولیدکننــدگان درخواســت کــرد تــا بــرای جلوگیــری از ورشکســتگی و تعدیــل نیروهــا، 
قیمــت محصــوالت را بــا حفظ شــرایط رقابتــی در بــازار ورعایــت ضوابط قیمت گــذاری، 

ــن کنند.  تعیی

در پایــان ایــن نامــه تصریــح شــده اســت: در صــورت رفــع بحــران موجــود و پاییــن آمــدن 
قیمــت مــواد و خدمــات، انتظــار مــی رود همه شــرکت ها همچون گذشــته همــراه و همگام 

بــا سیاســت های صنعــت، در کاهــش قیمــت محصــوالت طبــق ضوابــط اقــدام کنند. 

- تصویر نامه را در پایین مشاهده کنید.

تعیین قیمت محصوالت به منظور 
جلوگیری از ورشکستگی

برای جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیروهای واحدهای 
تولیدی، قیمت محصوالت را با رعایت ضوابط تعیین کنید. 

گزارش
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دبیر انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
گفت: در واقع پتروشیمی ها مواد 

خام را صادر می کنند و از آن طرف، 
دالری را که می گیرند، در بازار آزاد 
به فروش می رسانند و به این ترتیب، 
ضربه زیادی به تولید داخلی می زنند 

به نقل از خبرگزاری نود اقتصادی

ــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن  ب
بــه  پی وی ســی  اتصــاالت  و  لولــه 
نقــل از رســانه ی 90 اقتصــادی، فرزانــه 
خرمیــان دبیــر انجمــن لولــه و اتصاالت 
PVC بــا بیــان ایــن مطلب کــه التهابات 

ــاق و  ــش قاچ ــث افزای ــر ارز باع اخی
ــده  ــام ش ــواد خ ــادرات م ــش ص افزای
ــادی  ــفتگی های زی ــت: آش ــت، گف اس
در تامیــن مــواد اولیــه وارداتــی ایجــاد 
ــه  ــم ب ــیمی ها ه ــت و پتروش ــده اس ش
ــاز  جــای تأمیــن مــواد خــام مــورد نی
ــه کشــورهای  کارخانجــات آن هــا را ب

ــد.  ــادر می کنن ــر ص دیگ

وی عنــوان کــرد: صــادرات از مــرز کرمانشــاه 
45 درصــد افزایــش یافتــه و بخــش عمــده 
ــواد خامی اســت  ــه م ــوط ب ــن صــادرات مرب ای
کــه کارخانجــات داخلــی بــه آن نیــاز دارنــد. 
صــادرات ایــن مــواد باعــث شــده تــا مــا بــازار 
و  عــراق  در  را  خــود  نهایــی  محصــوالت 
افغانســتان از دســت بدهیــم زیــرا آن کشــورها 
ــران  ــواد خــام پتروشــیمی های ای ــا واردات م ب
بــه  نیــازی  و  کرده انــد  تولیــد  بــه  اقــدام 

ــد.  ــی ندارن ــی ایران ــول نهای محص

ــع  ــن مناب ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــیمی ها بای پتروش
ــت  ــد صنع ــی مانن ــع تکمیل ــه صنای ــواد اولی م
PVC و یــا صنایــع دیگــری ماننــد بطــری آب 

معدنــی را تأمیــن کننــد، امــا متاســفانه مــواد را 
ــد.  ــادر می کنن ص

ــات  ــی کارخانج ــه تعطیل ــاره ب ــا اش ــان ب خرمی
و کــم شــدن شــیفت کاری کارگــران گفــت: 
کارگــر  تــا  شــده اند  باعــث  پتروشــیمی ها 

ــود.  ــل ش ــوری تبدی ــک موت ــه پی ــی ب ایران

ــا  وی اضافــه کــرد: یکــی از راههــای مقابلــه ب
ــق  ــت آب از طری ــت درس ــالی، هدای خشکس
لوله هــای PVC اســت، امــا بــا وضعیــت ایجــاد 
شــده، تولیدکننــده نمی توانــد بــه تعهــد خــود 
بــرای  در برابــر قراردادهــای منعقــد شــده 

ــد.  ــل کنن ــال آب عم ــای انتق ــن لوله ه تامی

ــازار  ــه در ب ــان تصریــح کــرد: مــواد اولی خرمی
ــزان هــم کــه موجــود  ــاب شــده و آن می کمی
 9500 بــه  تومــان   3700 از  قیمتــش  اســت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت، ای ــیده اس ــان رس توم
کــه ســازمان تعزیــرات بــه تولیدکننــده اجــازه 
افزایــش قیمــت در محصــول را نمی دهــد. 

وی در رابطــه بــا توزیــع مــواد اولیــه در بــورس 
ــا کــد بهین یــاب توزیــع  ــه ب گفــت: مــواد اولی
ــع نامناســب  ــن توزی ــدر ای ــا آن ق می شــود، ام
ــع نصیــب  ــن توزی اســت کــه 60 درصــد از ای

می شــود.  دالالن 

 PVC اتصــاالت  و  لولــه  انجمــن  دبیــر 
گفــت: در واقــع پتروشــیمی ها مــواد خــام 
را صــادر می کننــد و از آن طــرف، دالری 
ــروش  ــه ف ــازار آزاد ب ــد، در ب ــه می گیرن را ک
ــادی  ــه زی ــن ترتیــب، ضرب ــه ای می رســانند و ب

بــه تولیــد داخلــی می زننــد. 

وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلب کــه پتروشــیمی ها 
ــازار ارز  ــی ب ــم ریختگ ــده ای در به ــهم عم س
دارنــد، اظهــار داشــت: منابــع کشــور بر اســاس 
و  پتروشیمی هاســت  دســت  در  دولتــی  ارز 

کمبود مواد 
اولیه و مشکل 
تولیدکنندگان 
به تعهد در قبال 
قراردادها 
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ــت  ــی صنع ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش هجدهمی
ســاختمان تهــران و صنایــع وابســته از 15 تــا 18 

ــود.  ــدگان ب ــان بازدیدکنن ــرداد 1397 میزب م

ــه و  ــی انجمــن لول ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
نمایشــگاه  ایــن  در  پی وی ســی،  اتصــاالت 
ــه و اتصــاالت پی وی ســی  ــدگان لول تولیدکنن
در ســالن های 9 - 8 و 11-10، محصــوالت 

خــود را ارائــه کرده انــد. 

نمایشگاه صنعت ساختمان 
برگزار شد/ 
چین با 81 نماینده رکورددار حضور
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همچنیــن کشــور چیــن بــا81 نماینــده بیشــترین 
کشــورهای  میــان  در  را  دار  غرفــه  تعــداد 
خارجــی داشــت. پــس از آن ترکیــه بــا 14 
نماینــده در رتبــه دوم قــرار داشــت. ســایر 
کشــورها نیــز بــا 1 تــا 2 نماینــده در ایــن 

نمایشــگاه حضــور داشــتند. 

غرفــه انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصاالت 
ــوی شــرکت های  ــت معن ــا حمای پی وی ســی ب
پیشــگام پالســت اهــواز و تابان پولیــکا  جهــت 
ســاختمان  صنعــت  نمایشــگاه  در  حضــور 
میزبــان   1006/1 غرفــه   11 و   10 ســالن  در 

ــود.  ــان خــود ب مخاطب
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تعــداد مشــارکت کنندگان هــم نســبت بــه 
دو ســال گذشــته از 1300 شــرکت بــه 800 

ــه اســت.  شــرکت کاهــش یافت

علت عدم حضور تولیدکنندگان 
پلی اتیلنی در نمایشگاه صنعت 

ساختمان چیست؟ 

بــا بــاور بنــده بــه ایــن دلیــل اســت چــون 
تولیدکننــدگان پلی اتیلنــی بیشــتر در مبحــث 
و  آب  نمایشــگاه  و  آبرســانی  پروژه هــای 
ــل  ــد دلی ــری دارن ــور پررنگ ت ــالب حض فاض
باعــث  اولیــه  مــواد  گرانــی  و  کمبــود  دوم 
ــت.  ــده  اس ــرکت ها ش ــن ش ــگ ای حضور کمرن

البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کــرد که 
ــورس  ــه از ب ــواد اولی ــد م ــالف قیمــت خری اخت
ــال  ــه در ح ــت ک ــاد اس ــان زی ــازار آزاد چن و ب
حاضــر تولیــد اصــال صرفــه اقتصــادی نــدارد و 
ــه عبارتــی داللــی در  خریــد و فــروش مــواد و ب
ــوردار  ــی برخ ــل توجه ــود قاب ــازار آزاد، از س ب
اســت. البته تولیدکننــدگان واقعی و مســئول این 
صنــف در شــرایط ســخت نیــز خــود را ملــزم بــه 
تولیــد و گردانــدن چرخــه تولیــد خــود می دانند. 

لطفا اگر موردی باقیمانده است بیان کنید. 

در ایــن بخــش مــن بــاز می خواهــم ایــن 
ســوال را مطــرح کنــم کــه وقتــی مــواد اولیــه 
بــا کمبــود عرضــه در بــورس کاال مواجــه 
اســت، چــرا مســئوالن جلــوی صــادرات ایــن 

نمی گیرنــد؟ را  محصــول 

تحلیل شما در مورد بازار ساختمان چیست؟

ــاز  ــاخت و س ــاختمان و س ــازار س ــد ب ــر چن ه
ــژه در  ــه وی ــدی ب ــه رش ــوالت رو ب ــاهد تح ش
یکــی دومــاه اخیــر بــوده اســت ولــی زمانــی که 
مــواد هــر لحظــه بــا نوســان قیمــت همراه اســت 
ــا کمبــود  و مزیــد بــر آن ایــن نوســان قیمــت ب
عرضــه و نبــود مــواد روبــرو اســت، محصولــی 

بــرای عرضــه بــه بــازار وجــود نــدارد. 

ــت  ــت قیم ــه لیس ــر لحظ ــانات ه ــن نوس ــا ای ب
ــل  ــد از ایــن روی قاب ــر می یاب محصــوالت تغیی
ــت  ــت قیم ــه درخواس ــتریانی ک ــه مش ــه ب ارائ
ــروش  ــتم ف ــن در سیس ــت. همچنی ــد، نیس دارن
ایجــاد  قبــل  بــه  نســبت  تفاوت هایــی  هــم 
ــتری  ــزاج مش ــه م ــکان دارد ب ــه ام ــود ک می ش
ــروش  ــه ف ــن ک ــه ای ــد؛ ازجمل ــآیند نباش خوش
ــد از  ــد و بع ــال نق ــورت کام ــه ص ــول ب محص
انجــام کامــل واریــزی خریــد انجــام می شــود، 
ــن  ــم در ای ــده ه ــرکت های تولیدکنن ــرا ش زی
ــواد  ــد م ــه، بای ــواد اولی ــروش م ــازار ف تالطــم ب
را بــه صــورت نقــدی و عــالوه بــرآن بــا قیمتــی 
ــد.  ــداری کنن ــش خری ــه افزای ــاوت و رو ب متف

لطفا ارزیابی خود را از نمایشگاه 
صنعت ساختمان 97 بیان کنید. 

ایــن نمایشــگاه در مقایســه بــا ســال گذشــته تــا 
امــروز کــه روز دوم نمایشــگاه اســت با اســتقبال 
ــوده  ــدگان همــراه ب کمــی از ســوی بازدیدکنن
اســت. حتــی بــر اســاس آمارهــای اعــالم شــده 
ســتاد برگــزاری نمایشــگاه صنعــت ســاختمان، 

علــی جنترانــی مدیرعامــل شــرکت پی وی ســی 
صبــا ایــن پرســش را مطــرح می کنــد کــه وقتــی 
ــورس کاال  ــود عرضــه در ب ــا کمب ــه ب ــواد اولی م
مواجــه اســت، چــرا مســئوالن جلــوی صــادرات 
ایــن محصــول را نمی گیرنــد؟ در ایــن بــاره 
نظرهــای بســیاری مطــرح شــده اســت. جنترانــی 
پیشــنهاد می دهــد تــا هنگامــی کــه کمبــود مــواد 
اولیــه در داخــل وجــود د ارد، بایــد از صــادارت 
محصــوالت خــام پتروشــیمی جلوگیــری شــود. 

مشکل مواد اولیه پلیمری به یک 
تسلسل پایان ناپذیر تبدیل شده است، 

به نظر شما سیستم کنونی پاسخگوی 
نیاز فعلی هست یا باید تحولی در این 

ساختار به وجود بیاید؟

بــه نظــر بنــده نیــاز ایــن سیســتم بــه تغییــر نیــاز 
دارد. بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و مشــکالت 
ــواد  ــب م ــع مناس ــدم توزی ــل ع ــده ای مث عدی
اولیــه و همــگام نبــودن عرضــه مــواد در بــورس 
ــری  ــر ام ــدگان، تغیی ــای تولیدکنن کاال و تقاض

ضــروری اســت. 

بنــده بــا صــادارت موافقــم، امــا در ایــن شــرایط 
بایــد جلــوی صــادرات گرفتــه شــود. در حــال 
ــد  ــی در خری ــالف قیمت ــل اخت ــه دلی ــر ب حاض
مــواد خــام پتروشــیمی ها بــا قیمــت ارز دولتی و 
فــروش بــه ارز آزاد، تمایــل بــه صــادرات بیشــتر 
از عرضــه در داخــل ایــران اســت. ایــن در حالی 
اســت کــه تامیــن مــواد اولیــه صنایــه تکمیلــی 

مــورد توجــه مســئوالن نیســت. 

علی جنترانی مدیرعامل شرکت پی وی سی صبا:

 تا  زمـان

تامین مواد اولیه 

داخلی، صادرات را 

متوقف کنید
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وجــود دارد و امــکان تولیــد آن وجود دارد. 

وی گشــودن گــره ایــن مشــکالت را به دســت 
ــت  ــر دانس ــور امکان پذی ــاالی کش ــای ب رده ه
ــت  ــود در نهای ــن وج ــا ای ــت: ب ــار داش و اظه
ــا عرضــه مــواد  حمایــت از تولیدکننــده تنهــا ب
اولیــه و ثابــت نــگاه داشــتن قیمــت امکان پذیــر 
اســت، حتــی اگــر قیمــت مــواد اولیــه باال باشــد 
ــت،  ــگاه داش ــت ن ــد ثاب ــت را بای ــن قیم ــا ای ام
ــده و  ــرای تولیدکنن ــزی ب ــه ری ــا امــکان برنام ت

ــد.  ــته باش ــود داش ــده وج مصرف کنن

ترابــی در خصــوص داشــتن توجیــه اقتصــادی 
صــادرات بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز، گفــت: 
حــوزه صــادرات دشــواری های خــود را دارد. 
ــی  ــت قیمت ــکان رقاب ــن شــرایط ام ــی در ای حت
نیــز وجــود نــدارد. البتــه همچنــان مشــکل 

ــه اســت.  ــد، تامیــن مــواد اولی اصلــی تولی

شــرایط نابســامان نوعــی ســردرگمی هــم برای 
به وجــود  مصرف کننــده  هــم  تولیدکننــده 

ــت. آورده اس

ــداز  ــاره چشــم ان ــد درب ــن فعــال حــوزه تولی ای
بــازار  فعلــی  شــرایط  کــرد:  عنــوان  بــازار 
ــل  ــن غیرقاب ــت. ای ــی نیس ــل پیش بین ــال قاب اص
پیش بینــی بــودن هــم در بخــش خریــد توســط 
ــواد  ــن م ــش تامی ــم در بخ ــده و ه مصرف کنن
توســط تولیدکننــده مصــداق دارد. البتــه بهبــود 
شــرایط بــه سیاســت ها و عوامــل داخلــی و 

ــت.  ــته اس ــی وابس خارج

ترابــی بــا اشــاره بــه عرضه هــای کــم گریدهای 
ــال  ــت: در ح ــورس کاال گف ــی در ب پی وی س
حاضــر همیــن مقــدار عرضــه کــم را نیــز 
ــه شــده  ــا قیمــت ارائ ــی ب ــه عبارت ــد؛ ب نمی دهن
در بــورس کاال عرضــه ای صــورت نمی گیــرد. 
بســیاری از پتروشــیمی ها بــه دالیــل مختلــف از 
چنــد مــاه گذشــته ماننــد اورهــال و غیــره تولید 
ــف  ــی را متوق ــای پی وی س ــی از گریده برخ

کرده انــد. 

ــه ایــن پرســش کــه اکنــون  ترابــی در پاســخ ب
ــورس  ــه در ب ــن عرض ــزار ت ــا 5 ه ــدود 4 ت ح
کاال وجــود دارد و در مقابــل بیــش از 60 هــزار 
ــا  ــزان تقاض ــن می ــا ای ــت، آی ــا هس ــن تقاض ت
واقعــی اســت، گفــت: بلــه ایــن تقاضــا واقعــی 
ــه  ــد خــود را ب ــت تولی ــا ظرفی ــون م اســت اکن
ــر  ــم اگ ــش داده ای ــواد کاه ــود م ــل کمب  دلی
60 هــزار تــن هــم عرضــه شــود بــرای آن تقاضا 

حمایت از تولیدکننده تنها با عرضه مواد اولیه و 
ثابت نگاه داشتن قیمت امکان پذیر است. 

شــرکت  بازرگانــی  مدیــر  ترابــی  ســعید 
ــل  ــازار را غیرقاب ــی ب ــرایط فعل ــل، ش ــن لع گلی
پیش بینــی عنــوان کــرد و گفــت: ایــن غیرقابــل 
پیش بینــی بــودن هــم در بخــش خریــد توســط 
ــواد  ــن م ــش تامی ــم در بخ ــده و ه مصرف کنن

توســط تولیدکننــده مصــداق دارد. 

وی نمایشــگاه صنعــت ســاختمان امســال را 
ــت  ــف دانس ــل ضعی ــای قب ــه دوره ه ــبت ب نس
و گفــت: مــا چندیــن دوره در ایــن نمایشــگاه 
مشــارکت داشــتیم؛ امــا ایــن نمایشــگاه نســبت 
بــه دوره هــای قبــل بــا میــزان اســتقبال کمتــری 
ــل اســت کــه  ــن دلی ــه ای ــود، شــاید ب ــرو ب روب
در دوره هــای گذشــته، تبلیغــات شــهری و 
ــته  ــن در گذش ــود. همچنی ــتر ب ــوری بیش کش
میــزان بازدیدکننــدگان از شهرســتان و خــارج 

ــود.  ــاد ب ــران زی ــتان ته از اس

وی در خصــوص بازدیدکنندگان ایــن دوره از 
نمایشــگاه توضیــح داد: بیشــتر بازدیدکننــدگان 
ــد در  ــت دارن ــت قیم ــت فهرس ــا درخواس از م
ــه مــا امــکان ارائــه قیمــت داریــم  حالــی کــه ن
و نــه آنهــا تــوان خریــد را دارنــد و ایــن نیــز بــه 

دلیــل نوســانات زیــاد در بــازار اســت. 

ــی در  ــه داد: حت ــاط ادام ــن ارتب ــی در همی تراب
ــا  ــوارد و در ســایر لوله هــا پلیمــری م برخــی م
ــز  ــا نی ــدی قیمت ه ــش 100 درص ــاهد افزای ش
ــوان گفــت،  ــوده ایــم. ودرحــال حاضــر می ت ب

سعید ترابی مدیر بازرگانی شرکت گلین لعل:

 قیمت

 مواد اولیه را

ثابت نگاه دارید؛ 

حتی با نرخ باال
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گزارش

ــکل  ــن مش ــت از ای ــرون رف ــرای ب ب
کــه اکنــون شــکل بحــران بــه خــود 
گرفتــه اســت، چه راهــکاری پیشــنهاد 

می دهیــد. 

بــه نظــر بنــده پتروشــیمی ها بایــد عرضــه خــود 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــد. البت ــش دهن را افزای
پتروشــیمی مــواد را تولیــد می کنــد و ایــن 
مــواد نــه بــه دســت تولیدکننــده می رســد و نــه 
ــه منظــور  در داخــل عرضــه می شــود، بلکــه ب
تامیــن درآمــد ارزی بیشــتر صــادر می شــود و 
بــا توجــه بــه ایــن کــه امســال را ســال حمایــت 
داخلــی  تولیدکننــده  و  ایرانــی  کاالی  از 
نامگــذاری کــرده انــد؛ متاســفانه سیاســت 
گــذاری کالن دولــت عکــس ایــن مطلــب را 

نشــان می دهــد. 

ــن وضعیــت،  ــرای ای ــده راهــکار ب ــه نظــر بن  ب
آزاد کــردن قیمــت ارز اســت کــه جلــوی 
رانــت خــواری گرفتــه شــود. بــه عبــارت دیگر 
نــرخ خــوراك پتروشــیمی ها بــا دالر آزاد 
محاســبه شــود، تــا بتــوان اعمــال نظــری ثابــت 
ــرخ تمــام شــده کاال داشــته باشــیم  ــر روی ن ب
ــده هــم دچــار ســردرگمی و  کــه مصرف کنن
اســترس مضاعــف از تغییــر و افزایــش هرروزه 

ــود.  ــا نش قیمت ه

در  را  دیگــری  موضــوع  اکنــون 
خصــوص بــازار مســکن مورد بررســی 
قــرار دهیــم. در حــال حاضــر شــاهد 
یــک تــورم قیمتــی در بخــش مســکن 

صــورت  مذاکــره  تســهیالت  و  امکانــات 
ــم  ــه و تنظی ــول نتیج ــکان حص ــرد و ام می گی
ــن  ــا ای ــه دقیق ــود دارد. ک ــرارداد وج ــش ق پی
ــت در  ــان قیم ــان نوس ــه هم ــاره ب ــمت اش قس
ــات در  ــدم ثب ــه ع ــه ب ــا توج ــه ب ــازار دارد ک ب
ــت  ــدگان، قیم ــردرگمی تولیدکنن ــازار و س ب
قابــل ارائــه بــه مشــتری نیســت. بــه عبارتــی در 

ــدارد.  ــی ن ــره معن ــرایط مذاک ــن ش ای

ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــوان گف ــی ت م
مشــکل در عرضــه و تامیــن مــواد 
نوســانات  و  پتروشــیمی ها  اولیــه 
نهایــی  گــذاری  قیمــت  روزانــه، 

اســت.  دشــوار  محصــول 

اساســی ترین  بلــه دقیقــا؛ در حــال حاضــر 
ــت  ــت. قیم ــه اس ــواد اولی ــود م ــکل کمب مش
کاال  بــورس  در  مــواد  ایــن  شــده   تمــام 
5 هــزار تومــان اســت درصورتــی کــه در 
بــازارآزاد همیــن مــواد بــا 9 هــزار تومــان 
ایــن  توزیــع  همچنیــن  می رســد.  بفــروش 
ــال  ــکل کام ــه ش ــورس کاال ب ــط ب ــواد توس م
ــال  ــور مث ــه ط ــرد؛ ب ــورت می گی ــه ص ناعادالن
ــن PVC دارد  ــه 10 ت ــاز ب ــه نی ــرکتی روزان ش
امــا بــورس کاال بــر اســاس برنامــه ریــزی خود 
هــر دو هفتــه یــک بــار 10 تــن بــه شــرکت ها 
ــدار  ــن مق ــود ای ــه خ ــد ک ــاص می ده اختص
سیاســت های  و  جریان هــا  دســتخوش  هــم 
ــن روی  ــت. از ای ــط اس ــتباه و رواب ــی اش داخل
ــم  ــزان ه ــه همــان می ــی ب ــدگان واقع تولیدکنن

ــد.  ــه ندارن ــواد اولی ــه م ــی ب دسترس

غالمرضــا موالیــی مدیــر عامل شــرکت گلســار 
پلیمــر پــاد، بــر ایــن بــاور اســت که سیاســت های 
اتخــاذی دولــت در ســالی کــه بــه نام حمایــت از 
ــا ایــن  ــر ب ــی نامگــذاری شــده، مغای کاالی ایران
ــه  ــه ب ــد ک ــن می گوی ــت. وی همچنی ــعار اس ش
زودی شــاهد  رکــود  در  بــازار مســکن خواهیــم 
بــود. بــه نظــر موالیــی،  انجمــن لولــه و اتصاالت 
ــی  ــر همدل ــود را ب ــز خ ــد تمرک ــی بای پی وی س

هــر چــه بیشــتر میــان اعضــا متمرکــز کنــد.  

ــود را از  ــی خ ــدا ارزیاب ــا در ابت لطف
ــال  ــاختمان امس ــت س ــگاه صنع نمایش
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی 
و مشــکالت بــه و جــود آمــده در 

ــد.  ــان کنی ــت بی صنع

 بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار و 
نوســانات شــدید قیمــت، اکنــون قیمت هــا 
ســیر صعــودی دارنــد. بــه عبــارت دیگــر 
تولیدکننــدگان تکلیــف خــود را در خصــوص 
ــه  ــر ک ــرایط حاض ــد. در ش ــا نمی دانن قیمت ه
ثابتــی  ســیر  و  بــوده  نوســان  در  قیمت هــا، 
نــدارد، همــه تولیدکننــدگان را بــا مشــکل در 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــه مواج ــد و عرض تولی

ــان کــرد  ــوان بی در مــورد نمایشــگاه هــم می ت
کــه نســبت بــه ســال های گذشــته اســتقبال 
کمتــری شــده اســت؛ البتــه هــدف از شــرکت 
ــتری  ــا مش ــتقیم ب ــنایی مس ــگاه ها آش در نمایش
اســت و در واقــع در نمایشــگاه های بــزرگ 
ــت،  ــر روی قیم ــرمیز ب ــه و س ــتری مراجع مش

غالمرضا موالیی مدیر عامل شرکت گلسار پلیمر پاد:

 نمی توان

به مشتری

 قیمت داد؛

مذاکره بی معنی است
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گزارش نمایشگاه صنعت ساختمان

ــتفاده را دارد.  ــوز اس ــز مج نی

بــه عنــوان ســوال آخــر بــه نظــر شــما 
انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی 
بایــد چــه برنامه هایــی را در اولویــت 

کارهــای خــود قــرار دهــد؟

می رســد  مــن  بنظــر  کــه  مــوردی  اولیــن 
همــدل و همســو نبــودن تولیدکننــدگان در 
ــا یکدیگــر و حفــظ نکــردن  سراســر کشــور ب
منافــع جمعــی در انجمن هــا اســت. بایــد همــه 
ــر رقیــب، همســفر یــک  یکدیگــر را عــالوه ب
کشــتی فــرض کننــد کــه اگــر قســمتی از آن 
ــد همــه دچــار مشــکل می شــوند.  آســیب ببین

ــوالت  ــار محص ــر کن ــدات دیگ ــتن تولی داش
صنعــت  حــوزه  بــه  کــه  اســت  پلی اتیلــن 

می شــود.  مربــوط  ســاختمان 

لوله هــای  چــرا  کــه  ایــن  و 
ــه کســب  پی وی ســی هنــوز موفــق ب
جایــگاه واقعــی خــود در بخــش 

اســت؟ نشــده  کشــاورزی 

دالیــل مختلفــی بــرای ایــن امــر می تــوان 
ذکــر کــرد از جملــه ســخت بــودن لولــه 
لوله هــای  اجــرای  نحــوه  پی وی ســی، 
ــن و  ــای پلی اتیل ــه لوله ه ــبت ب ــی نس پی وی س
ــاب در  ــور آفت ــل ن ــودن آن در مقاب شــکننده ب
ــادی  ــای زی ــن مزیت ه ــت. همچنی ــی اس اراض
ــه  ــا لول ــی در مقایســه ب ــای پلی اتیلن کــه لوله ه
انعطاف پذیــری  جملــه  از  دارد  پی وی ســی 
ــاال و  ــت ب ــازی و مقاوم ــتر س ــدم بس ــاال و ع ب
ــر در  ــد راحت ت ــه دارن ــتری ک ــتحکام بیش اس

ــت.  ــتفاده اس ــل اس ــی قاب اراض

ــا  ــی ب ــو پی وی س ــای ی ــت لوله ه ــا اس ــر بن اگ
اســتحکام لولــه پلی اتیلــن تولیــد شــود مســتلزم 
صــرف هزینــه بســیار زیــادی اســت کــه تولیــد 
ــر  ــود و از نظ ــامل می ش ــه را ش ــوع لول ــن ن ای

اقتصــادی مقــرون بصرفــه نیســت. 

ــت آب  ــر معاون ــال حاض ــا در ح ام
ــه  ــن توجی ــل همی ــه دلی ــاك ب و خ
پی وی ســی،  لوله هــای  اقتصــادی 
لوله هــای  اســتفاده  ترویــج 
یـــو  پی وی سی در اراضی کشــاورزی 
را در دســتور کار خــود قــرارداده 

ــت.  اس

ــل  ــی را مث ــوان پی وی س ــم می ت ــده ه ــر بن بنظ
گذشــته وارد بحــث کشــاورزی کــرد. همــان 
از  پیــش  و  گذشــته  ســال های  کــه  طــور 
ــاه و  ــه چ ــوط ب ــای مرب ــن، در بخش ه پلی اتیل
جــداره چــاه مــورد مصــرف قــرار می گرفــت 
و تــا امــروز نیــز ادامــه دارد. همچنیــن در حــال 
حاضــر بــا توجــه بــه امــکان حــذف ســرب از 
اســتابالیزر بــکار رفتــه در تولیــد محصــوالت 
لولــه و اتصــاالت پی وی ســی و اســتفاده از 
لوله هــای  تولیــد  و  در آن  زینــک  کلســیم 
ــی  ــانی خانگ ــث آبرس ــرب در مبح ــدون س ب

هســتیم. طبــق آمــار 80 درصــد ایــن 
ــطه ها  ــار دالالن و واس ــازار در اختی ب
ــازار  ــن ب ــورم ای ــه ت ــه ب ــت ک اس
ــوع  ــن موض ــت. ای ــده اس ــر ش منج
چــه تاثیــری بــر روی صنایــع وابســته 
بــه مســکن از جملــه لولــه و اتصــاالت 

دارد؟ پی وی ســی 

در  کــه  فروشــی  و  خریــد  متاســفانه 
می شــود  انجــام  بــازار  در  حاضــر  حــال 
تشــدید کننده حبــاب موجــود در بــازار اســت. 
اکثــر نماینــدگان و عوامــل فــروش بــه میــزان 
زیــاد در حــال ســفارش و خریــد محصــوالت 
مــورد نظــر خــود از تولیدکننــدگان هســتند و 
در واقــع همــه شــرکت ها یــک پیــک خریــد 
ــل آن  ــد، دلی ــر دارن ــال حاض ــی را در ح باالی
ــش قیمــت  ــر افزای ــی ب ــا مبن ــال آنه ــم احتم ه
محصــوالت در بــازار اســت. ولــی ایــن تقاضــا 
از طــرف مصرف کننــدگان، تقاضــای واقعــی 
نیســت بلکــه یــک تقاضــای کاذب ایجــاد 
ــود  ــک رک ــه ی ــن واقع ــر ای ــت س ــده و پش ش
شــدید خواهیــم داشــت؛ زیــرا قــدرت خریــد 

ــت.  ــدن اس ــن آم ــال پایی ــردم در ح م

ــه 100 درصــد  ــح ســاختمانی نزدیــک ب مصال
بــه  نماینــدگان  و  اســت  یافتــه  افزایــش 
ــتر  ــی بیش ــای مال ــگیری از ضرره ــر پیش خاط
خریدهــای خــود را انجــام می دهنــد؛ ولــی 
در نهایــت چــون قیمــت تمــام شــده بنــای 
ــد مشــتری خواهــد  ــاال اســت، فاق ســاختمان ب
ــود. و پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه شــاهد  ب
رکــود شــدیدی در آینــده نــه چنــدان دور 

ــود.  ــم ب خواهی

مــا در ایــن دوره از نمایشــگاه صنعــت 
ســاختمان شــاهد عــدم مشــارکت 
اتصــاالت  و  لولــه  تولیدکننــدگان 
آن  دلیــل  هســتیم،  پلی اتیلــن 

چیســت؟

پلی اتیلــن از ابتــدا نیــز نقــش پررنگــی در 
صنعــت ســاختمان نداشــته اســت. و بیشــتر 
ــد  ــاری و در بخــش تولی ــر روی صنعــت آبی ب
لوله هــای آبیــاری کشــاورزی فعالیــت دارنــد. 
لوله هــای  تولیدکننــده  از  برخــی  حضــور 
ــل  ــه دلی ــز ب ــگاه نی ــن نمایش ــی در ای پلی اتیلن
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بلــه متاســفانه ایــن مســئله رخ داده اســت. 
کــد  نیــز  واحدهــا  از  برخــی  همچنیــن 
بــه  دالالن  اختیــار  در  را  خــود  بهین یــاب 
صــورت اجــاره ای قــرار می دهنــد و هیــچ 

ندارنــد.  تولیــدی 

تــن   4500 حاضــر  حــال  در 
پی وی ســی در بــورس کاال عرضــه 
ــل آن 60 هــزار تــن تقاضــا  و در مقاب
وجــود دارد، آیــا ایــن میــزان تقاضــا 

ــت؟ ــی اس واقع

خیــر؛ تقاضــا کاذب اســت چــون آنهایــی کــه 
دارای رانــت خبــری هســتند اطــالع دارنــد 
ــواره  ــه هم ــواد اولی ــت م ــت قیم ــا نیس ــه بن ک
داشــته  نــگاه  ثابــت   4200 ارز  نــرخ  روی 
ــرخ دالر در  ــه ن ــت ب ــکان دارد قیم ــود؛ ام ش
بــازار ثانویــه تغییــر یابــد؛ بــه همیــن دلیــل آنهــا 
ــارش  ــد و انب ــود را روی خری ــالش خ ــام ت تم

کرده انــد.  متمرکــز 

شــما در کجــای دنیــا ســرمایه گذاری را ســراغ 
داریــد کــه چنیــن ســوددهی در کوتــاه مــدت 

داشــته باشــد. 

برویــم و امــکان تامیــن مــواد اولیــه بــرای 
بیــکاری  نباشــد،  فراهــم  تولیدکننــدگان 
واحدهــای تولیــدی در بخــش صنایــع تکمیلی 

پتروشــیمی اجتنــاب ناپذیــر اســت. 

ــه  ــز اشــاره کــرد ک ــن موضــوع نی ــه ای ــد ب بای
ــرخ ارز  سیاســت گــذاری دولــت در تثبیــت ن
بــا 4200 تومــان، رانــت بســیار بزرگــی را برای 
برخــی فراهــم آورد کــه در یــک بــازه زمانــی 
از آن بهــره بــرده و مــواد اولیــه را بــا ایــن 
قیمــت تهیــه و بــا نــرخ ارز آزاد فروختنــد. ایــن 
موضــوع ســبب تعطیلــی برخــی از واحدهــای 
ــا  ــن واحده ــت ای ــف فعالی ــد. توق ــدی ش تولی
زیــان کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت در پــی دارد. 
بــه تبــع ایــن مســئله بیــکاری کارگــران موجب 

ــود.  ــیاری می ش ــی بس ــیب های اجتماع آس

ــادی در شــرایط حاضــر  ــای نورآب آق
چــه انگیــزه و توجیهــی بــرای تولیــد 
وجــود دارد در حالــی کــه بنــده بــه 
عنــوان تولیدکننــده امــکان دریافــت 
ــورس کاال و فــروش  ــه از ب مــواد اولی
ســوددهی  بــا  آزاد  بــازار  در  آن 

ــدی را دارم. . .  ــدود 90 درص ح

ــداز  ــم ان ــه، چش ــواد اولی ــت م ــث وضعی مباح
اتصــاالت  و  لولــه  تولیدکننــدگان  فعالیــت 
ــورم در بخــش مســکن  پی وی ســی، بحــران ت
ــه  ــه تولیدکننــدگان از جمل و آســیب دالالن ب
ــا  موضوع هایــی اســت کــه در گفــت و گــو ب
ــرکت  ــی ش ــر بازرگان ــادی مدی ــدی نورآب مه
ــواز مطــرح شــده اســت.    پیشــگام پالســت اه

ــوع  ــون موض ــادی اکن ــای نورآب آق
تولیدکننــدگان  بــرای  مهــم 
ــه  ــه لول ــری از جمل ــوالت پلیم محص
تامیــن  پی وی ســی،  اتصــاالت  و 
مــواد اولیــه اســت؛ شــرایط را چگونــه 

؟ می بینیــد

مــا خــود بــه اســتقبال تحریــم رفتــه ایــم و حتی 
ــی، در  پیــش از اعمــال محدویدت هــای جهان
داخــل ایــن محدودیت هــا را ایجــاد کــرده 
ایــم. شــاید یــک بخــش از آن منطقــی بــه 
نظــر برســد؛ چــون کشــور در شــرایط رکــود 

ــرد.  ــر می ب ــه س ــران ارز ب و بح

بــه دلیــل فــوق دولــت از پتروشــیمی ها در 
حمایــت  آوری  ارز  و  صــادرات  جهــت 
می کنــد. امــا اگــر بــا ایــن سیاســت پیــش 

 مهدی نورآبادی مدیر بازرگانی شرکت
پیشگام پالست اهواز:

 کاذب بودِن

بخشی از تقاضای 

پی وی سی/  حمایت 

از پتروشیمی،  غفلت 

از صنایع تکمیلی
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بپردازیم، قیمت ســاختمان در شــرایط 
حاضــر به شــدت افزایــش یافته اســت 
و بنــا به آمــار بیشــتر متقاضیــان دالالن 
ــی.  ــده واقع ــه مصرف کنن ــتند و ن هس
ایــن موضــوع چــه آســیبی می توانــد 
بــه صنعــت ســاختمان از جملــه صنایع 

وابســته بــه آن وارد ســازد؟

ــه  ــرگردان در جامع ــرمایه های س ــاهد س ــا ش م
هســتیم که بخشــی از آن پس از ورشکســتگی 
موسســات مالــی بــه بــازار تزریــق شــده اســت. 
هــر حــوزه ای کــه امــکان ســوددهی زیــاد در 
کوتــاه مــدت داشــته باشــد، ســرمایه های مورد 
ــوزه را  ــرازیر و آن ح ــمت س ــه آن س ــاره ب اش
ــه  ــور ک ــان ط ــد. هم ــفتگی می کن ــار آش دچ
شــما در کاالهایــی ماننــد گوشــی های همــراه 
و ســیم کارت تــا بخش هــای ارز وســکه و 

مســکن شــاهد آن بــوده ایــد. 

ــرای  ــوان ب ــکاری را می ت ــه راه  چ
ــود در  ــع موج ــه وض ــامان دادن ب س

ــت؟ ــش گرف پی

ــرمایه  ــه س ــت ک ــن اس ــا ای ــی از راهکاره یک
ــود  ــت ش ــورس هدای ــمت ب ــه س ــرگردان ب س
ــدگاه  ــن از دی ــاند. ای ــاری برس ــد ی ــه تولی و ب
ــر  ــت. ه ــل اس ــل تام ــد قاب ــتغالزایی و تولی اش
ــورس  ــه ب ــت ک ــده گرف ــوان نادی ــد نمی ت چن
ــت  ــیب ران ــه آس ــا، ب ــایر حوزه ه ــل س ــم مث ه

ــت.  ــال اس مبت

ــی  ــات مال ــرگردان در موسس ــرمایه های س س
پــس از دالر و طــال بــه ســمت مســکن ســرازیر 
شــده اســت. مســکن در ســال های گذشــته در 
رکــود بــه ســر می بــرد حتــی بــا وجود ســاخت 
و ســاز؛ امــا بــرای آن متقاضــی وجود نداشــت. 
واحدهــای خالــی در گذشــته کــه می توانســت 
ــت  ــار آف ــون دچ ــد اکن ــی برس ــود ده ــه س ب
تورم شــده اســت. مســکن کــه نقــش مهمی در 
تولیدناخالــص ملــی هــر کشــوری دارد بــا ایــن 
وضــع موجــود، آســیب های فراوانــی را بــر 
ــه آن وارد می ســازد.  تمــام مشــاغل وابســته ب

 

پــس می تــوان ایــن نتیجــه را گرفــت 
ــود  ــیمی ها، خ ــر پتروش ــالوه ب ــه ع ک
ــود  ــه وج ــز در ب ــی نی ــع تکمیل صنای
موثــر  موجــود،  شــرایط  آمــدن 

 .  . بوده انــد. 

شــرایط  و  رانــت  زمینــه  کــه  هنگامــی 
وسوســه ای  می شــود  فراهــم  ســودجویانه 
ــد. اگــر  ــه وجــود می آی ــز ب انجــام ایــن کار نی
ایــن کشــور  فرزنــدان  فــردای  اندیشــه  در 
ــه نســل  باشــیم، عملکردهــای فعلــی خیانــت ب

آینــده اســت. 

اقتصــادی  بنگاه هــای  الزامــات  از 
داشــتن اســتراتژی بــرای شــرایط 
ــود،  ــورم و رک ــون، ت ــف همچ مختل
ــت.  ــن دس ــواردی از ای ــم و م تحری
اکنــون تولیدکننــده بایــد چــه راهی 

را در پیــش بگیــرد؟

بــا توجــه بــه ایــن کــه مــا دارای برنامــه 1404 
ــه مشــخص شــده کــه  ــن برنام هســتیم و در ای
بایــد در بخش هــای مختلــف بــه کجــا برســیم؛ 
ــون  ــف همچ ــل مختل ــه دالی ــه ب ــی ک هنگام
ــت  ــا دس ــه آنج ــوان ب ــره نمی ت ــم و غی تحری
ــدت از  ــد م ــداز بلن ــم ان ــتن چش ــت، داش یاف
ســوی تولیدکننــدگان خوشــبینانه و دور از 

ــت.  ــت اس واقعی

کــه  ایــن  دارد  وجــود  کــه  چیــزی  امــا   
ــد  ــود را در بلن ــادی خ ــم کار اقتص می خواهی
مــدت حفــظ کنیــم؛ بنابرایــن نبایــد مثــل 
ــان  ــز از می ــه نی ــد هم ــون مانن ــیم چ ــه باش هم
خواهیــم رفــت. بایــد تــوان علمــی خــود را در 
ایــن شــرایط اعــم از فنــی، آشــنایی بــا قوانیــن 
ــم. از  گمــرك، بیمــه و مالیــات، افزایــش دهی
ســوی دیگــر محصــول تولیــدی بایــد در بــازار 
ــد.  ــاوت باش ــز متف ــارج نی ــل و خ ــدف داخ ه

ضرورتــی نــدارد کــه یــک مشــتری خارجــی 
مــا خریــداری کنــد کــه  از  را  محصولــی 
بــدون  کشــورها  ســایر  از  را  آن  می توانــد 

ــد.  ــه کن ــی تهی ــادالت مال ــکل تب مش

ســاختمان  بخــش  بــه  اکنــون    
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تومــان تقویــت شــده اســت، مشــتریان عراقــی 
ــاالت  ــه و اتص ــد لول ــه خری ــتری ب ــل بیش تمای
ــکاری در  ــن هم ــد و ای ــران دارن ــی ای پی وی س

ــت.  ــش اس ــال افزای ح

محمــد دربــاره نقــل و انتقــال پــول توضیــح داد: 
ــرد و  ــا دالر صــورت می گی معامــالت بیشــتر ب
تبــادل نیــز بــا حوالــه و از طریــق صرافــی انجــام 

می شــود. 

ایــن بــازرگان کردســتان عــراق دربــاره چشــم 
انــداز بــازار ایــن منطقــه توضیــح داد: امیدواریم 
مشــکالت اقتصــادی اقلیــم کردســتان عــراق به 
زودی مرتفــع شــود. بیشــتر مشــکالت اقتصادی 
موجــود ناشــی از اختالفــات سیاســی بیــن 

احــزاب اســت. 

ایــن بــازرگان ُکرد دربــاره حضور شــرکت های 
خاررجــی در کردســتان عراق گفــت: اکنون در 
مقایســه بــا گذشــته تعــداد شــرکت های خارجی 

در منطقــه مــا کاهش یافته اســت. 

وی در پایــان انتظــار خــود را از تولیدکنندگان 
محصــوالت پی وی ســی کیفیــت خــوب و 
پایــدار و همچنیــن قیمــت قابــل رقابــت عنــوان 

کــرد. 

کــه در گذشــته بــازار ایــن محصــوالت بســیار 
ــود.  ــوب ب خ

محمــد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دیــدگاه 
بــه  نســبت  عــراق  کردســتان  اقلیــم  بــازار 
کیفیــت لولــه و اتصــاالت پی وی ســی چگونــه 
ــه  ــتگی ب ــوع بس ــن موض ــخ داد: ای ــت، پاس اس
ــکاری  ــا هم ــا آنه ــه ب ــی دارد ک تولیدکنندگان
می کنیــم. برخــی از محصــوالت ایرانــی بســیار 

ــا کیفیــت اســت.  ب

وی در همیــن زمینــه ادامه داد: از ســوی 
ــان  ــن می ــی در ای ــدار عراق ــر خری دیگ
ــه  ــی چ ــه متقاض ــی دارد ک ــش مهم نق

ــا چــه قیمتــی اســت.  کیفیتــی و ب

محمــد دربــاره حضــور دیگــر کشــورهای 
عرضه کننــده لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، 
ــه و اتصــاالت  ــز لول ــه و مصــر نی ــت: ترکی گف
پی وی ســی را در کردســتان عــراق عرضــه 
ــترین  ــه بیش ــرکت های ترکی ــا ش ــد؛ ام می کنن
بــازار مــا دارنــد و پــس از آن  ســهم را از 

محصــوالت ایرانــی قــرار دارد. 

خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــر  ــه ارزش دالر در براب ــی ک ــت: از هنگام گف

کاهــش ارزش ریــال ایرانــی در برابــر 

دالر، موجــب افزایــش تمایــل بــه 

ــی  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــد لول خری

ــران در عــراق شــده اســت.     ای

اربیــل  اســتان  حریــر  شهرســتان  از  محمــد 
ــن  ــم کردســتان عــراق کــه از نمایشــگاه بی اقلی
المللــی صنعــت ســاختمان بازدیــد می کــرد بــه 
خبرنــگار انجمــن گفــت: انتظــار مــا از عرضــه 
کننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی ایرانــی 

ــدار اســت.  ــت و پای ــا کیفی ــه محصــول ب ارائ

وی کــه عرضه کننــده لولــه و اتصــاالت پلیمری 
بــه ویــژه پی وی ســی در کردســتان عــراق 
اســت، گفــت: در حــال حاضــر مشــکالت 
اقلیــم کردســتان  اقتصــادی بــر روی بــازار 
ــازار  ــا گذشــته ب ــر گذاشــته و در مقایســه ب تاثی
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــف ش تضعی

 تمایل عراقی ها

 به استفاده از

لوله و اتصاالت 

پی وی سی ایران
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انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی: 

ــش  ــه بخ ــته ب ــت وابس ــش از 50 صنع بی

ــی از  ــوزه یک ــن ح ــت و ای ــاختمان اس س

ــی  ــی و پویای ــعه یافتگ ــاخص های توس ش

در اقتصــاد هــر کشــور بــه شــمار مــی رود. 

بدیهــی اســت هــر گونــه نوســانی در 

صنعــت ســاختمان، آثــار مســتقیم بــر 

ــذارد.  ــای می گ ــر ج ــته ب ــع وابس صنای

چنــد ماهــی اســت کــه بخــش ســاختمان 
دچــار نوســانات شــدید قیمتــی شــده و حجــم 
ــه  ــازار ب ــرگردان در ب ــی س ــادی از نقدینگ زی
ــا  ــا آی ــت؛ ام ــده اس ــرازیر ش ــش س ــن بخ ای
ایــن موضــوع می توانــد بــه رونــق ایــن صنعــت 
منجــر شــود؟ پاســخ کارشناســان بــه این ســوال 
منفــی اســت هــر چنــد شــاید در کوتــاه مــدت 
آمــار معامــالت ســیر صعــودی یابــد امــا چــون 
درصــد قابــل توجهــی از ایــن کاال در اختیــار 
ــرد  ــرار می گی ــا همــان دالالن ق ــازان ی ســفته ب
در بــازه زمانــی نــه چنــدان طوالنــی بــه توقــف 
معامــالت بــه دلیــل ناتوانــی مصرف کننــده 

ــود.  ــر می ش ــکن منج ــی مس واقع

ــاره  ــن ب ــادی در ای ــای زی ــون تحلیل ه ــا کن ت
ــارت و  ــه نظ ــی ب ــت برخ ــه اس ــورت گرفت ص

ــه اي همه گیــر در مســکن ریشــه  رکــود به گون
دوانــده  و کل ایــن بــازار، از تولیــد تــا معامالت 
ــرده  ــود ک ــر خ ــختی درگی ــرف را به س و مص
اســت کــه بــدون توجــه مســتمر بــه همــه 
حوزه هــا ازجملــه تولیــد مســکن، هرگونــه 

ــذارد.  ــاکام می گ ــق را ن ــراي رون ــالش ب ت

انگشــت اشــاره همــه فعــاالن در خصــوص 
آشــفتگی بــازار مســکن در شــرایط فعلــی بــه 
ســمت دالر نشــانه رفتــه اســت. کاهــش ارزش 
پــول ملــی، قــدرت تهیــه بســیاری از کاالهــای 
ــه  ــت. روزنام ــتانده اس ــردم س ــی را از م اساس
 دنیــای اقتصــاد در گزارشــی نوشــته اســت:
کارشناســان اقتصاد مســکن در شــرایط 
ــی  ــر هم حرکت ــا تاکیــد ب ــی، ب فعل
ــت  ــا قیم ــکن ب ــت مس ــرات قیم تغیی
ارز ناشــی از رابطــه نســبی قیمــت  
ــا  ــد ب ــف، معتقدن ــای مختل در بازاره
لحــاظ متغیرهــای بیرونی اثرگــذار بر 
بــازار مســکن و تــورم ملکــی، چنانچــه 
ــب  ــم ملته ــاز ه ــازار ارز ب ــاع ب اوض
باشــد، اثــر روانــی آن بــر بخش هــای 
ــش  ــه بخ ــادی از جمل ــف اقتص مختل

ــود.  ــد ب ــرب خواه ــکن، مخ مس

البتــه در شــرایط آرامــش نســبی بــازار ارز، 
نقدینگی هــا  به کارگیــری  زمینــه  چنانچــه 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــد وج ــای مول در بخش ه
ــاز  ســفته بازی مســیر دیگــری را بــرای خــود ب

ــد  ــد دارن ــوزه تاکی ــن ح ــت در ای ــرل دول کنت
ــتوری  ــا دس ــت ب ــن مخالف ــز ضم ــده ای نی و ع
ــکن  ــت مس ــف قیم ــر کش ــا، ب ــدن قیمت ه ش

ــد.  ــاور دارن ــا ب ــه و تقاض ــب عرض ــر حس ب

ــان  ــه متقاضی ــرایطی ک ــال در ش ــور مث ــه ط ب
ــه روز از  ــات ب ــد اطالع ــکن نیازمن ــد مس خری
آخریــن تحــوالت قیمتــی و ســطح معامــالت 
هســتند، ســامانه دولتــی که بــرای اطالع رســانی 
ــی  ــکیالت متول ــل تش ــوص ذی ــن خص در ای
ــدای  ــد، از ابت ــت می کن ــکن فعالی ــش مس بخ
شــهریور تاکنــون بــه روز نشــده و هنــوز هیــچ 
ــن  ــده در ای ــام ش ــالت انج ــی از معام اطالعات
ــن ســاده ترین  ــاه را منتشــر نکــرده اســت. ای م
اقدامــی اســت کــه دولــت می توانــد آن را در 
اختیــار فعــاالن حــوزه مســکن قــرار دهــد، امــا 
چیــزی جــز ناکارآمــدی در انجــام یــک اقــدام 

ــود.  ــاهده نمی ش ــه از آن مش اولی

ــرای  موضــوع دیگــری کــه دولــت همــواره ب
ایجــاد رونــق صنعــت ســاختمان و کمــک 
ــتور کار  ــی در دس ــدگان واقع ــه مصرف کنن ب
ــه  دارد اعطــای تســهیالت اســت ایــن وام هــا ب
ــکن  ــای مس ــه وام ه ــف از جمل ــکال مختل اش
ــر  ــای ه ــان اعط ــود. متولی ــا می ش و اوراق اعط
کــدام از ایــن تســهیالت را منــوط بــه ســن بنــا 
کرده انــد کــه بــه دلیــل تــورم افســار گســیخته 
ــن  ــان، از ای ــازار مســکن، بســیاری از متقاضی ب

ــد.  ــره می مانن ــی به ــهیالت ب تسس

بخش مسکن

 برج های تورم مسکن
و سرگردانی بازار

نویسنده: سامان عابری
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گزارش تحلیلی - بخش مسکن

ــازار  ــکان ســفته بازی در ب ــاره ام ــد. درب می کن
ــر  ــی ب ــود دارد مبن ــل وج ــک تحلی ــک، ی مل
اینکــه، بــا توجــه بــه جهــش قیمــت مســکن و 
وجــود حبــاب بــزرگ در ایــن بــازار، ریســک 
ــود  ــتر از س ــب بیش ــه مرات ــفته بازی در آن ب س
مــورد انتظــار دســت کــم در کوتاه مــدت 

اســت. 

ــه کــه پیشــتر اشــاره شــد بیــش از  همــان گون
ــه بخــش مســکن وابســته اســت  50 صنعــت ب
ــن حــوزه اشــتغال  ــادی در ای ــروی کار زی و نی
دارنــد. بی تریــدی رکــود در ایــن صنعــت مهم 
ــتقیم  ــر مس ــته اث ــای وابس ــی بخش ه ــر تمام ب
اتصــاالت  و  لولــه  می گــذارد.  جــای  بــر 
پی وی ســی کــه یکــی از بازارهــای اصلــی 
ــکالت  ــا مش ــز ب ــت نی ــکن اس ــش مس آن بخ
بســیاری روبــرور شــده اســت. تولیدکننــدگان 
ایــن حــوزه عــالوه بــر مشــکالت تامیــن مــواد 
اولیــه خــود، ناگزیــر بایــد بازارهــای مختلــف 
ــد.  ــت رصــد کنن ــه دق ــه مســکن را ب از جمل

ــت  ــده اس ــبب ش ــاره س ــورد اش ــکالت م مش
شــرایط  در  تولیدکننــدگان  از  بســیاری  تــا 
فعلــی، ترمــز توســعه را کشــیده و بــر روی 
ــر  ــد نظ ــود تجدی ــاری خ ــور ج ــیاری از ام بس
کننــد؛ ظاهــرا در شــرایط فعلــی و بــرای حفــظ 

قــرار داد. خــروج آمریــکا از برجــام را بــه 
ناهماهنگی هــای نظــام مدیریتــی در کشــور 
پیونــد بزنیــد تــا مخــرج اقتصــاد ایــران را پیــدا 

ــد!  کنی

ــردم  ــان م ــرایط از می ــن ش ــه در ای ــه ک آن چ
رخــت بــر بســته امیــد و اعتمــاد اجتماعــی 
اســت. امــروز دیگــر تحلیگــران اقتصــادی 
ــی  ــورم کنون ــن پرســش کــه ت ــه ای از پاســخ ب
ــد.  ــاز مانده ان کجــا لنگــر خواهــد انداخــت، ب
. . فعــال در بهشــت بــر روی ســفته بــازان و 

ــت.  ــاز اس ــت ب ــان ران صاحب

نتیجــه آن کــه تــا هنگامــی مســکن در شــرایط 
تعــادل عرضــه و تقاضــای واقعــی قــرار نگیــرد، 
ــه آن امــری  ــع وابســته ب ــق صنای انتظــار از رون
ــد واژه  ــردان کلی ــروز دولتم ــت. ام ــال اس مح
«حبــاب» را دســت  آویــز و توجیه کننــده تمــام 
نابســامانی های بــازار عنــوان می کننــد؛ امــا 
ــد  ــن پرســش مهــم پاســخ نداده ان ــه ای ــوز ب هن
کــه متولیــان ایجــاد ایــن حبــاب ســاکن کجــا 
ــا در  ــتند؟ آی ــی هس ــه جریان ــه چ ــل ب و متص
ــه  ــه نقط ــن ک ــت؟ و ای ــوان زیس ــاب می ت حب

پایــان اقتصــاد حبابــی چــه زمانــی اســت؟

وضعیــت موجــود چــاره ای جــز تعدیــل نیــرو 
ــت و  ــده اس ــی نمان ــدگان، باق ــرای تولیدکنن ب
ــه و  ــی کاری در جامع ــترش ب ــی گس ــن یعن ای
ــه  ــر هم ــه دامنگی ــی آن ک ــای اجتماع پیامده

ــود.  ــد ب خواه

چنــدی قبــل کــه نمایشــگاه صنعــت ســاختمان 
برگــزار شــد نشــانه های ســر درگمــی هــم 
ــدگان  ــم بازدکنن ــذاران و ه ــوی غرفه گ از س
بســیار بــارز بــود. تولیدکننــدگان امــکان ارائــه 
لیســت قیمــت بــه بازدیدکننــدگان را بــه دلیــل 
نوســانات روزانــه نداشــتند. همچنیــن بــه گفتــه 
آنهــا شــیوه معامــالت که قبــال درصد بســیاری 
ــمت  ــه س ــود ب ــدت دار ب ــورت م ــه ص از آن ب
ــت  ــرده اس ــر ک ــه تغیی ــد روزان ــدی و خری نق
کــه ایــن موضــوع فعالیــت را بــرای تعــدادی از 
توزیــع کننــدگان کاال در بازار دشــوار ســاخته 
بــود. همچنیــن برخــی از غرفــه گــذاران میــزان 
بــه  نســبت  را  تخصصــی  بازدیدکننــدگان 

ــد.  ــوان می کردن ــر عن ــل کمت ــای قب دوره ه

بــدون تردیــد نمی تــوان بــه صنعــت ســاختمان 
ــی داشــت  ــگاه جزئ ــه آن ن ــع وابســته ب و صنای
اقتصــاد  نظــام  کل  در  بایــد  را  آن  بلکــه 
و  داخلــی  شــرایط  از  متاثــر  کــه  کشــور 
ــی  ــل و ارزیاب ــورد تحلی ــت، م ــی اس بین الملل
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شیراز پالستیک

شیراز جم گستر

شیلنگ و لوله خوزستان

صبا لوله

کارا لوله یزد

کاسپین پلیمر

گلسار پلیمر

گلین لعل

لوله گستر گلپایگان

ماهان پالست

مدل پالستیک

ناردین پلیمر

نگاه نگین )پولیکای نگین(

نوین پالستیک

نیک پلیمر

وینوپالستیک

یزد پلیمر گلپایگان

یزد پولیکا

آذرلوله

آویسا لوله جی

اورامان غرب

ایمن لوله

 بارسا پلیمر

پارس پلیمر

پارس زنده رود پالست

پلیمر پارس امین

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

پلیمر یاس 

پی وی سی صبا

پی وی سی هراز

پیشگام پالست اهواز

تابان پولیکا

ترموپالست

تک ستاره گلپایگان

داراکار

سپیدان بسپار

فارس

فارس

خوزستان

زنجان

یزد

قم

اصفهان

اصفهان

اصفهان

آذربایجان شرقی

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

کردستان

البرز

تهران

یزد

آذربایجان شرقی

اصفهان

کرمانشاه

فارس

اصفهان

فارس

اصفهان

زنجان

خراسان رضوی

اصفهان

مرکزی

اصفهان

تهران

خوزستان

اصفهان

قزوین

اصفهان

اصفهان

فارس

شیراز پالستیک

شیرازجم گستر

شیلنگ ولوله خوزستان

صبا لوله زنجان

کاراپالستیک لوله یزد

کاسپین پلیمر آبراهان

گلسار پلیمر پاد

گلین لعل اصفهان

لوله گستر گلپایگان

ماهان پالست تبریز

مدل پالستیک

ناردین پلیمر اسپادانا

پولیکای نگین

نوین پالستیک

نیک پلیمر کردستان

وینوپالستیک

لوله گستر خادمی

یزدپولیکا

آذرلوله

آویسا لوله جی

اورامان  غرب

ایمن لوله

رهاپالست نقش جهان

پلیمر پارس شیراز

پارس پالست

پلیمر پارس امین

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

پلیمر یاس

پی وی سی صبا

پی وی سی هراز

پیشگام پالست اهواز

تابان پولیکا

ترموپالست

تک ستاره گلپایگان

داراکار

لوله سپیدان بسپار

 نام درج شده روی لوله               نام شرکت                            استان محل تولید نام درج شده روی لوله               نام شرکت                            استان محل تولید

لیست لوله های U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC ایران    )به ترتیب حروف الفبا(

نشانه/ لوگو نشانه/ لوگو

انجمن در راستای توسعه بازار، حفظ و صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصوالت 

اقدام به نمونه برداری فراگیر از بازار محصوالت مورد مصرف در بخش ساختمان از سراسر کشور و انجام 

آزمون های استاندارد و تحلیل نتایج به منظور کیفیت سنجی این محصوالت در بازار کرده است.

 نتایج دور سوم ارزیابی کیفی محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی در بخش ساختمان نشان دهنده رشد       

11 درصدی تاییدشدگان در بخش لوله و 23 درصدی اتصاالت است. 

در این دور 100 نمونه از محصوالت اعضای فعال انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی توسط از محل های 

عرضه در سطح کشور جمع آوری شد. که از این میان 81 محصول شامل 37 لوله و 44 مورد اتصاالت در 

آزمایش های انجام شده مورد تایید قرار گرفت.

کنترل کیفیت
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سپیدان بسپار

سمنان پویش

شیراز جم گستر

شیلنگ ولوله خوزستان

صبا لوله

کارا لوله یزد

کاسپین پلیمر

گل پلیمر 

گلسار پلیمر

گلین لعل

لوله سازان رزاقی

لوله گستر گلپایگان

ماهان پالست

مدل پالستیک

ناردین پلیمر

نگاه نگین)پولیکای نگین(

نواپالست

نوین پالستیک

نیک پلیمر

وینوپالستیک

یزد پلیمر گلپایگان

یزد پولیکا

آداپالست

آذر لوله

آویسا لوله جی

اتصاالت آریان

اتصاالت کاوه

اورامان غرب

 بارسا پلیمر

پارس پالست

پارس پلیمر

پارس پولیکا

پلی رام برتر

پلیمر ارومیه

پلیمر پارس امین

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

پلیمر یاس 

پی وی سی صبا

پیشگام پالست اهواز

تابان پولیکا

ترموپالست

تک ستاره گلپایگان

داراکار

فارس

سمنان

فارس

خوزستان

زنجان

یزد

قم

تهران

اصفهان

اصفهان

تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

اصفهان

اصفهان

اصفهان

تهران

اصفهان

کردستان

البرز

تهران

یزد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اصفهان

کردستان

آذربایجان شرقی

کرمانشاه

اصفهان

اصفهان

فارس

تهران

تهران

آذربایجان غربی

زنجان

خراسان رضوی

اصفهان

مرکزی

اصفهان

خوزستان

اصفهان

قزوین

اصفهان

اصفهان

لوله سپیدان بسپار

سمنان پویش

شیرازجم گستر

شیلنگ ولوله خوزستان

صبا لوله زنجان

کاراپالستیک لوله یزد

کاسپین پلیمر آبراهان

گل پلیمر رشیدی

گلسار پلیمر پاد

گلین لعل اصفهان

لوله سازان رزاقی

لوله گستر گلپایگان

ماهان پالست تبریز

مدل پالستیک

ناردین پلیمر اسپادانا

پولیکای نگین

نواپالست پرند

نوین پالستیک

نیک پلیمر کردستان

وینوپالستیک

لوله گستر خادمی

یزدپولیکا

آداپالست ارومیه

آذرلوله

آویسا لوله جی

آریان غرب کردستان

اتصاالت کاوه

اورامان  غرب

رهاپالست نقش جهان

پارس زنده رود پالست

پلیمر پارس شیراز

پارس پولیکا

پلی رام برتر

پالستیک ارومیه

پلیمر پارس امین

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

پلیمر یاس

پی وی سی صبا

پیشگام پالست اهواز

تابان پولیکا

ترموپالست

تک ستاره گلپایگان

داراکار

 نام درج شده روی اتصال            نام شرکت                            استان محل تولید نام درج شده روی اتصال            نام شرکت                            استان محل تولید

لیست اتصاالت U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC ایران    )به ترتیب حروف الفبا(

کنترل کیفیت

نشانه/ لوگو نشانه/ لوگو
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گزارش تحلیلی

    خواص بازدارندگی آتش:

ــتقیم  ــور مس ــه ط ــر ب ــن خط ــود ای ــتعل می ش ــاده مش ــک م ــه ی ــی ک زمان
ــن  ــل اطمینان تری ــی از  قاب ــود. یک ــط می ش ــتعال آن مرتب ــت اش ــه قابلی ب
آزمون هــای اشــتعال پذیری در مقیــاس کوچــک، آزمــون شــاخص حدی 
اکســیژن اســت کــه در واقــع اندازه گیــری غلظــت اکســیژن در مخلوطــی 
از اکســیژن/نیتروژن اســت کــه بــرای ادامــه ی احتــراق الزم اســت. مــاده 
ای بــا مقــدار LOI باالتــر از 21 )هــوا شــامل 21% اکســیژن اســت( نبایــد 
در هــوا و در دمــای اتــاق دچــار ســوختگی شــود و مقــدار بــاالی 25 تــا 
27 بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن مــاده تنهــا تحــت حــرارت بســیار بــاال 
ــا50  خواهــد ســوخت. PVC ســخت دارای شــاخص اکســیژن بیــن 45 ت
ــا 22 و بســیاری از  ــا LOI  کــه 21 ت ــا چــوب ب می باشــد کــه درمقایســه ب

ــی دارد.  ــل توجه ــت قاب ــا 18 مقاوم ــتیک ها LOI   17 ت ترموپالس

دمای اشتعال پی وی سی OC 455 به باالست،  و به این دلیل که به راحتی مشتعل 
نمی شود یک ماده با خطر کمتر برای حوادث آتش سوزیست به عالوه گرمای 

آزاد شده در هنگام سوختن به طور قابل مالحظه ای برای PVC  کمتر است.

 درحال حاضر بیشترین لوله و اتصاالت مصرفی 
در بخش فاضالب ساختمان از پلیمرهای PP و  PVC است.

 در فاضالب ساختمان مهمترین ویژگی هایی که لـولـه و
 اتصـاالت PVC دارنـد، به طـور خالصه توضیح داده شده است.

ــاى ــى لوله ه ــه کل  مقایس
   P P و     P V C 
در لوله هــاى پلیمــرى؛ 
ــاختمانى بخش فاضالب س

Polyvinyl Chloride Pipe Polypropylene Pipe

جدول 1- شاخص اکسیژن برای پالستیک های مختلف (در دمای اتاق)



27 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 106

گزارش تحلیلی

     مقاومت شیمیایی:

ــن  ــا و بنزی ــا، روغن ه ــا، چربی ه ــیاری از الکل ه ــر بس ــاوم در براب PVC مق

اســت. همچنیــن در برابــر اکثــر مــواد معدنــی خورنــده از جملــه اســید های 
ــا  ــد ب ــن حــال،  PVC نبای ــا ای ــاوم اســت. ب ــا مق ــی و نمک ه ــی، قلیای معدن
اســترها، کتون هــا، اترهــا و هیدروکربن هــای معطــر و کلــردار شــده 
ــش  ــه کاه ــن ب ــد و ای ــی کن ــذب م ــواد را ج ــن م ــود؛ PVC ای ــتفاده ش اس
ــرو مقاومــت شــیمیایی  اســتحکام کششــی منجــر مــی شــود. جــدول روب
PVC در مقایســه بــا ســایر پالســتیک ها را نشــان می دهــد. مقیــاس 1 تــا 10 

کمتریــن و بیشــترین مقاومــت شــیمیایی را در مقابــل مــواد نشــان می دهــد.

     پایداری مکانیکی:

PVC یــک مــاده شــیمیایی پایــدار اســت کــه تغییــرات کمــی در ســاختار 

ــا ایــن حــال  مولکولــی و همچنیــن اســتحکام مکانیکــی نشــان می دهــد. ب
زنجیره هــای بلنــد پلیمــری مــواد ویســکو االســتیک هســتند کــه می تواننــد 
در اثــر اعمــال نیــروی خارجــی دچــار تغییــر شــکل شــوند کــه تغییر شــکل 
 PVC ــه ــود اینک ــا وج ــود ب ــده می ش ــی )creep deformation( نامی خزش
ــی آن در  ــدن خزش ــه ش ــا دفرم ــت  ام ــتیک اس ــکو االس ــاده ویس ــک م ی
مقایســه بــا پلــی اتیلــن و پلــی پروپیلن  بســیار پاییــن اســت بنابرایــن لوله های 

PVC دارای طــول عمــر باالتــری نســبت بــه ایــن دو اســت.

     مقاومت در برابر هوا (عوامل جوی):

ــید  ــوال دي اکس ــه معم ــی ک ــاظ UV کاف ــاي pvc دارای حف ــه ه ــواد لول م
تیتانیــوم )TiO2( اســت و می توانــد در فضــاي بــاز حداقــل بــه مــدت 
ــرد  ــورت گی ــد ص ــژه اي بای ــاي وی ــود. مراقبت ه ــه داري ش ــال نگ ــک س ی
تــا لوله هــاي PVC  کــه بــراي اســتفاده در فضــاي بــاز فرمولــه شــده اســت 
بــه یــک محصــول مقــاوم در برابــر عوامــل جــوي تضمیــن شــود در غیــر 
ایــن صــورت ممکــن اســت ارائــه عملکــرد در فضــاي بــاز رضایــت بخــش 
نباشــد. مــواد PVC می توانــد بــا مقــدار مناســبی از دي اکســید تیتانیــوم بــراي 
تولیــد یــک محصــول بــا مقاومــت جــوي بــاال ترکیــب شــود کــه می تــوان 
بــه محصوالتــی همچون ســایدینگ، پروفیــل پنجره ها و ... اشــاره کــرد. در 
ایــن ترکیبــات PVC در فرموالســیون از رزیــن PVC، مــاده حفــاظ در برابــر 

ــر هــوا اســتفاده می شــود. ــواد مقــاوم در براب UV و دیگــر افزودنی هــا و م

     هزینه تمام شده:

بــا توجــه بــه اســتفاده تعــداد زیــاد بســت بــرای مهــار لوله هــای پلــی پروپیلن 
ــل از دو عــدد بســت اســتفاده  ــر حداق ــک مت ــر ی ــت اینکــه در ه ــه عل و ب
می شــود بــه عــالوه بــا توجــه بــه اینکــه مــواد اولیــه لوله هــای پلــی پروپیلــن 
نــازل تــر از پی وی ســی اســت، هزینــه پیاده ســازی سیســتم را بــاال می بــرد.
ــه نســبت  ــذا نصــب آن ب نحــوه اتصــال  PVC بوســیله چســپ می باشــد ل

ــت. ــر  اس ــاده تر وارزان ت س

     مقاومت ساختاری: 

بــه دلیــل انعطاف پذیــری پاییــن )وجــود تعــداد زیــاد قطعاتــی کــه به وســیله 
ــاالت  ــوند( اتص ــته ش ــو بس ــال همس ــد کام ــوند و بای ــدی می ش ــر آببن واش

ــا  ــت ی ــی از نشس ــاختمانی ناش ــرکات س ــل ح ــی تحم ــن توانای پلی پروپیل
ــا مــدول االستیســیته  ــه بســیار کــم مــی باشــد. لوله هــای پی وی ســی ب زلزل
بــاال )400000psi( می توانــد در برابــر انــواع بارهــای اســتاتیک و دینامیــک 
مقاومــت قابــل توجهــی از خــود نشــان دهــد. مزایای مــدول االستیســیته باال 
ــرزه  ــد زمین ل ــرزش مانن ــا ل ــت ی ــی از حرک ــیب های ناش ــردن آس خنثی ک
ــه عــالوه در ســاختمان بــرای جلوگیــری از شکســتگی شــبکه در  اســت ب
ــا  ــگام نشســت ســاختمان و ی ــه عمــودی در هن محــل اتصال هــای افقــی ب
ــه روش نصــب پوش ســل پیشــنهاد شــده اســت کــه تلفیقــی از  ــروز زلزل ب
نصــب چســپی و پوش فیــت اســت روش صحیح نصــب در بخــش عمودی  
بــا اســتفاده از روش 90 درصــد چســبی و 10 درصــد پــوش فیــت )بــه دلیــل 
ــه همــراه بســت هایی کــه  ــه و اتصــاالت پــوش فیــت( ب ــودن لول ــر ب گرانت

ــا  ــب آن ه ــور نص ــه منظ ب
بــه کار مــی رود هزینــه 
روش  بــه  نســبت  آن 
بیشــتر می شــود  چســبی 
می تــوان  همیــن  بــرای 
تمامــی بخش هــای  افقــی 
مصالــح  در  مدفــون  و 
چســبی   را  ســاختمان 
در   فقــط  کارکــرد 
رایزرهــای عمــودی در هر 
طبقــه از  یــک کوپلینــگ 
ــرد. ــتفاده ک ــاطی اس انبس
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ترجمه و تنظیم

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

تازه ها

صــادرات ماشــین آالت پالســتیکی و صنایــع الســتیک در نیمــه اول ســال 2018 بــا 
کاهــش مواجــه بــود. در نیمــه نخســت امســال، صــادرات ماشــین آالت پالســتیک 
و الســتیک بــه ایــران بــه 22 میلیــون یــورو رســید. کــه ایــن کاهشــی برابــر بــا %11 
ــران از  ــه ای ــد. در نتیج ــان می ده ــال 2017 را نش ــه اول س ــش ماه ــا ش ــه ب در مقایس
ــد.  ــوان دریافــت صــادرات از مقصــد آلمــان ســقوط می کن ــه عن ــا 28 ب ــه 25 ت رتب
مدیر  عامــل ماشــین آالت پالســتیکی VDMA بیــان کــرد کــه بــا رشــد ســاالنه تقریبــا 
ــازار  ــک ب ــوان ی ــه عن ــان ب ــور همچن ــن کش ــران، ای ــتیک ای ــرف پالس 6% در مص
بالقــوه بــرای بخــش پالســتیک تلقــی می شــود. عــالوه بــر ایــن کاهــش صــادرات 
در ســال 2018 بــر تعــداد غرفه هــای آلمانی هــا در نمایشــگاه ایــران پالســت امســال 
تاثیرگــذار بــود. در ســال جــاری 17 شــرکت آلمانــی محصــوالت خــود را عرضــه 

کردنــد. 
در ســال 2017، صــادرات ماشــین آالت پالســتیک و الســتیک آلمــان بــه ایــران تــا 
87% افزایــش داشــت و تــا 38 میلیــون یــورو رســید و ســهم بــازار را از حــدود %8 
ــران از  ــه ای ــن ب ــان صــادرات چی ــا بیــش از 18% از آن خــود کــرد. در همــان زم ت
63% بــه 48% کاهــش یافــت و بــه طــور کلــی صــادرات ماشــین آالت پالســتیکی 
از سراســر جهــان بــه ایــران بیــش از 13%کاهــش یافــت و بــه حــدود 206 میلیــون 

یــورو رســید.

 جایگزینى
 PVC لوله هاى  

 در پروژه هاى
 بزرگ آبرسانى

شــرکت آب ملبــورن اعــالم نمــود کــه قراردادهایــی را جهــت اجــرای پروژه هــای 
اصلــی آبرســانی ایــن شــهر در 5 ســال آینــده امضــا نمــوده اســت. در ایــن پروژه هــا، 
ــه  ــر مبنــای تغییــر جنــس لوله هــا ب ــوده کــه ب ــر نوســازی خطــوط ب تمرکــز اصلــی ب
PVC قــرار داده شــده اســت. مزایــای عنــوان شــده توســط ایــن مرکــز بــرای لوله هــای 

ــان می شــود،  ــزان جری ــن می ــاال رفت ــی صــاف آنهــا کــه ســبب ب PVC، ســطح داخل

مقاومــت آنهــا در برابــر خوردگــی، ارزان بــودن و آســانی حمــل و نصــب اســت. بنــا 
ــا  ــن لوله ه ــت شــده و ای ــن مرکــز لوله هــای PVC در دراز مــدت ثاب ــر گــزارش ای ب
ــت آب،  ــدر رف ــش ه ــا کاه ــای PVC ب ــد. لوله ه ــوده ان ــکل ب ــدون مش ــواره ب هم
مقــدار آن را در طــول خطــوط ثابــت نگــه می دارنــد. اتصــاالت ایــن لوله هــا بــدون 
نشــتی هســتند و ایــن امــر در بخــش فاضــالب نیــز ســبب کاهــش هزینه هــای تصفیــه 
می شــود. مطالعــات انجــام یافتــه در اســترالیا و ســایر کشــورها نشــان می دهــد کــه در 

انــواع کاربردهــا، PVC بیشــترین میــزان خروجــی را داشــته اســت.

 صادرات
 ماشین آالت

پالستیک از آلمان به 
ایران کاهش یافت

نیمه اول سال 2018
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آثار هنرى  
با لوله هاى  
پالستیکى

تازه ها

روان کننده هاى 
زیست تخریب پذیر

ــا کارایــی  ــر پایــداری مــواد افزودنــی پلیمــری ب شــرکت Emery Oleochemicals ب
 PVC بــاال کــه شــامل طیــف گســترده ای از روان کننده هــای مناســب بــا کاربردهــای
اســت متمرکــز اســت. روان کننده هــای Loxiol 100% از منابــع تجدیــد پذیــر مشــتق 
شــده، بــدون فتــاالت و قابلیــت زیســت تخریب پذیــری باالیــی دارد )ایــن شــرکت 
ــع  ــر مناب ادعــا می کنــد کــه دارای تاریــخ 178 ســاله در تولیــد محصــوالت مبتنــی ب
زیســتی اســت(. زمانــی کــه روان کننده هــای داخلــی ویســکوزیته مــذاب را بــا 
کاهــش اصطــکاك بیــن مولکول هــا کاهــش می دهنــد، روان کننده هــای خارجــی از 
چســپندگی مــذاب بــه ســطح فلــز تجهیــزات جلوگیــری می کنــد. و بــه طــور معمــول 

ترکیبــی از روان کننده هــای داخلــی و خارجــی بــرای دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب
 مــورد نیــاز اســت. مدیــر بازاریابــی مــواد افزودنــی پلیمــر ســبز گفــت: عوامــل بســیاری ماننــد نــوع پــردازش، تجهیــزات و فرموالســیون PVC قابلیت پــردازش 
 Emery را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. بنابرایــن انتخــاب درســت و دوز روان کننده هــا بســیار مهــم اســت. بــا بهره گیــری از ده هــا تخصــص در ایــن صنعــت
ــه نوبــه خودافزودنی هــا را بــه خوبــی تنظیــم و سفارشــی کــرده تــا  ــازار دســت یافته انــد و ب ــه برداشــت های ارزشــمندی در مــورد نیــاز ب Oleochemicals ب

Emery مصرف کننــدگان بــه نتایــج مطلــوب در هــر دو کارایــی پــردازش و محصــول نهایــی دســت یابنــد. واحــد تجــاری مــواد افزودنی پلیمرهــای شــیمیایی
خــط تولیــد گســترده ای از روان کننده هــا بــرای نیاز هــای خــاص در کاربردهــای مختلــف اختصــاص داده اســت. بــه عنــوان مثــال در تولید پروفیل هــای پنجره، 
روان کننده هــای Loxiol خصوصیــات ســطح ماننــد براقیــت ســطح محصــول نهایــی را بهبــود می دهد. بــرای کاربردهای شــفاف )بیشــتر ورق و فیلــم( ضروری 
اســت کــه ایــن افزودنی هــا بــه صــورت برعکــس بــر مقاومــت نــوری تاثیــر نداشــته باشــند. ثابــت شــده اســت کــه ایــن روان کننده ها شــفافیت محصــول نهایی 
را کاهــش نمی دهنــد درحالــی کــه قابلیــت اســتفاده و ویژگی هــای محصــول نهایــی بــا اســتفاده از روان کننده هــای مناســب بهبــود می یابد. همچنیــن در هنگام 
انتخــاب روان کننــده بایــد الزامــات قانونــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. اســباب بازی ها و یــا کاالهایــی کــه در تمــاس بــا مــواد غذایی هســتند، بــه روان کننده هایی 

نیــاز دارنــد کــه ایمــن باشــند. بــرای ایــن کاربردهــا Emery روان کننده هایــی بــا تاییدیــه غذایــی بــا توجــه بــه اســتانداردهای بین المللــی ارائــه می دهــد.

طراحان ژاپنی از لوله های پالستیکی برای ساخت اثری هنری استفاده کردند
بــه  از روش دمشــی  اســتفاده  بــا  لوله هــای پالســتیکی را می تــوان  ضایعــات 
ــدود  ــای PVC را ح ــن روش طــراح لوله ه ــل کــرد.در ای ــی تبدی ــای تزئین گلدان ه
15 تــا 20 دقیقــه گــرم کــرد تــا زمانــی کــه لولــه نــرم و الســتیکی شــود. ســپس لولــه 
را در داخــل قالــب چوبــی قــرار دادنــد و بــا اســتفاده از روشــی شــبیه دمیــدن شیشــه 

ــه طراحــی میــالن رونمایــی شــد. ــرد در هفت ــه ف ــا و منحصــر ب گلدان هــای زیب
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مقاله های علمی

مقدمه
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــی( می توانن ــد )پی وی س ــل کلرای ــی وینی ــای پل لوله ه
اتصــاالت مکانیکــی یــا اتصــاالت چســپی بــکار گرفتــه شــوند. اتصــاالت 
ــرای لوله هــای قطــر کوچــک  ــژه ب ــه وی ــن اتصــاالت ب چســپی رایج تری
ــد )Lu و  ــه می دهن ــر را ارائ ــل خط ــا حداق ــتمی ب ــا سیس ــرا آنه ــت زی اس
همــکاران، 2000(. اتصــاالت پی وی ســی چســپی ممکــن اســت بــه 
ــه  ــی لول ــن مادگــی و ســطح داخل ــق چســبندگی بی ــل تــرك از طری دلی
و از طریــق آســیب در مادگــی و یــا لوله هــا دچــار نشــتی شــوند. هنــگام 
نصــب سیســتم های لولــه کشــی، ممکــن اســت برخــی تغییــرات در ایــن 
ــه  ــی ب ــای پی وی س ــواد لوله ه ــخ م ــن، پاس ــود. بنابرای ــام ش ــتا انج راس

خمش هــای طولــی بــرای دســتیابی بــه مزایــای قابــل توجــه بــه ویــژه در 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــق در نظ ــون و معل ــای مدف کاربرده

خمش هــای طولــی ممکــن اســت در طــول نصــب بــه طــور دقیــق انجــام 
ــد و  ــاب از انســداد ایجــاد کن ــرای اجتن ــرات در مســیر را ب ــا تغیی شــود ت
ــر برنامــه ریــزی شــده ماننــد  ــه شــرایط غی ــا ممکــن اســت در پاســخ ب ی
ــای  ــد )Anonymous، 1991(. لوله ه ــاك رخ ده ــواص خ ــرات خ تغیی
پی وی ســی بــا و بــدون اتصــاالت چســپی در چهــار نقطــه خــم بــا 
ــر )اســکاوزو و همــکاران، 1999، 1998(  اســتفاده از فشــار داخلــی متغی
مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. آنهــا دریافتنــد کــه نمونــه لولــه همــراه بــا 

 CPVC و PVC هــدف اصلــی از ایــن مطالعــه بررســی اثــر دمــا بــر ظرفیــت خمــش و ســفتی اتصــاالت چســپی
بــا اســتفاده از نمونه هــای آزمایشــی بــا تیــر دو ســر مفصــل کــه در نقــاط مختلــف خمــش قــرار داده می شــود. 
آزمــون تحــت شــش دمــا )دمــای اتــاق، 23 درجــه ســانتی گراد، دمــای شــاهد(، 50، 60، 70، 80 و 90 درجــه 
ســانتی گراد، ســه نقطــه خــم و بــا یــک انحــراف 55 میلــی متــر بــا اســتفاده از یــک دســتگاه تســت هیدرولیک 
 CPVC انجــام شــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه در دمــای اتــاق، میانگیــن حداکثــر ظرفیــت خمشــی اتصــاالت
نزدیــک بــه اتصــاالت PVC بــود. میــزان کاهــش حداکثــر نیــروی خمــش اتصــاالت PVC باالتــر از اتصاالت 
CPVC بــا افزایــش دمــا بــود. کاهــش قابــل توجهــی در حداکثــر نیــروی خمشــی اتصــاالت PVC بــا افزایــش 

ــواد پی وی ســی  ــال شیشــه ای م ــای انتق ــی کــه دم ــا از 60-70 درجــه ســانتی گراد مشــاهده شــد، در حال دم
ــاق، ســفتی اتصــاالت PVC کمــی بیشــتر از اتصــاالت  ــای ات ــی اســت. در دم ــن محــدوده دمای ــر از ای باالت
CPVC بــود. امــا، بــا افزایــش دمــا، میــزان کاهــش در ســفتی اتصــاالت PVC بیــش از اتصــاالت CPVC بــود. 

ــانتیگراد  ــه س ــا از 23-90 درج ــش دم ــا افزای ــفتی را ب ــاالت CPVC 47. 6% س ــاالت PVC 80% و اتص اتص
ــرای اســتفاده از  ــرای انتخــاب درجــه حــرارت مطلــوب ب ــی ب از دســت می دهــد. ایــن مطالعــه پتانســیل عال

ــه می دهــد.  اتصــاالت PVC و CPVC ارائ

چکیـــده گردآوری و ترجمه

مقاله پژوهشى

اثر دما بر روى سفتى اتصاالت پلى وینیل کلراید 
و پلى وینیل کلراید کلرینه شده تحت خمش

مهندس هادی گودرزی
گـروه کنترل کیفیت

شرکت آبان  بسپار توسعه
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اتصــاالت بــدون فشــار داخلــی در خســتگی خمــش نســبت بــه لوله هــای 
تحــت فشــار ضعیفتــر بــود. Forte و همــکاران )1991( اثــر شــعاع خمــش 
ــد  ــد و دریافتن ــی کردن ــن )PE( بررس ــای پلی اتیل ــر لوله ه ــر عم ــا ب و دم
ــه       ــه( ب ــا افزایــش شــعاع خمــش از D 20ز)D = قطــر خارجــی لول کــه ب
D 40، عمــر لوله هــا 13 برابــر افزایــش می یابــد، در حالــی کــه، بــا 

افزایــش دمــا حــدود 10OC، طــول عمــر لولــه هــا80% کاهــش می یابــد. 
ــار  ــت فش ــا و ظرفی ــر دم ــدل )1995( اث ــان و من ــابه، رحم ــور مش ــه ط ب
ــد و اشــاره کــرد کــه یــک  ــرای لوله هــای PVC مطالعــه کردن داخلــی ب
 PVC ــای ــت لوله ه ــار شکس ــای فش ــر ویژگی ه ــا ب ــه دم ــل توج ــر قاب اث
وجــود دارد. بــا ایــن حــال، بــا افزایــش دمــا، فشــار شکســت بــه طــور قابل 
توجهــی کاهــش یافــت. شــی و همــکاران )2002( اثــر دمــا بــر خــواص 
ــرار داد و مشــاهده  ــده را مــورد بررســی ق مکانیکــی مــواد تحــت پرکنن
کــرد کــه اثــر دمــا بر خــواص مکانیکــی در اطــرف دمــای Tg در مقایســه 
بــا بــاال و پاییــن دمــای Tg قوی تــر اســت. Chaoying و همــکاران 
ــدون  ــا و ب ــر خــواص مکانیکــی دینامیکــی PVC ب ــا ب ــر دم )2004( تأثی
نانــوذرات کربنــات کلســیم را بررســی کــرد. آنهــا دریافتنــد کــه کاهــش 
ناگهانــی خــواص مکانیکــی PVC در دمــای انتقال شیشــه رخ داده اســت. 
وان و همــکاران )2003(خــواص مکانیکــی نانوکامپوزیت هــای خــاك 
ــه  ــد ک ــا دریافتن ــد. آنه ــی کردن ــف بررس ــای مختل رس-PVC در دماه
خــواص مکانیکــی PVC در دمــای انتقــال شیشــه ای بــه طــور چشــمگیری 
کاهــش یافتــه اســت. یــک تجزیــه و تحلیــل مکانیکــی در موردگلیکــول 
پلی اتیلــن ترفتــاالت )PETG( و پلــی متیــل متاکریــالت )PMMA( نشــان 
ــی خــواص مکانیکــی مــواد تحــت خمــش در  ــرات ناگهان داد کــه تغیی
ــه و چــا، 2001(.  ــاده رخ داده اســت )جائ ــای انتقــال شیشــه ای هــر م دم
Aarkireyeva و هاشــمی )2002( اثــر دمــا بــر روی پارامتــر شکســت فیلم 

ــی شکســت تحــت  ــا دریافتندکــه کار اصل ــد. آنه PVC برررســی کردن

تأثیــر افزایــش دمــا تــا 60 درجــه ســانتیگراد اتفــاق نمی افتــد کــه دمــای 
انتقــال شیشــه ای مــواد مــورد اســتفاده اســت. 

ــن  ــه کشــی هســتند، بنابرای ــاط ضعــف در سیســتم های لول اتصــاالت نق
ــگام خمــش در  مهــم اســت کــه حالت هــای شکســت اتصــاالت در هن
دماهــای مختلــف مطالعــه شــود. هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی تاثیر 
 PVC ــپی ــای چس ــفتی مادگی ه ــش و س ــروی خم ــر نی ــر حداکث ــا ب دم
ــرای نصــب سیســتم لوله کشــی  ــواد ب ــن م ــن بهتری و CPVC جهــت تعیی

اســت. 

مواد و روش ها

در  مادگی هــا  و   CPVC و   PVC لوله هــای  از  آزمــون  نمونه هــای 
تولیــد  اکســتروژن  توســط  لوله هــا  شــد.  تهیــه  ســعودی  عربســتان 
ــاخته  ــی س ــری تزریق ــب گی ــط قال ــوکت توس ــه س ــوند در حالیک می ش
شــده اند. لوله هــای PVC و CPVC بــه ترتیــب بــر اســاس اســتانداردهای 
ــد  ــکا( تولی ــواد آمری ــت م ــن تس DTM 1785 و ASTM  F 441 )انجم

ــواره  ــت دی ــر و ضخام ــی مت ــا 26,7 میل ــی لوله ه ــر خارج ــوند. قط می ش
ــول  ــر و ط ــی 37 میلیمت ــر بیرون ــا دارای قط ــود. مادگی ه ــر ب 4,3 میلیمت

56 میلــی متــر اســت. نمونه هــای آزمایشــی بــرای مطالعــه بــا تیــر دو ســر 
ــد  ــده بودن ــی ش ــت طراح ــرار داش ــش ق ــه خم ــه نقط ــت س ــل تح مفص
)Jae and Cha- 2001؛ Moosa and Mills-1998(. فاصلــه بیــن تیرهــای 
متکــی 420 میلــی متــر بــود. نیــروی خمشــی در وســط تیــر توســط یــک 

دســتگاه تســت هیدرولیکــی اعمــال شــد. 

ــه ســر محــرك دســتگاه تســت ثابــت می شــوند  نمونه هــای آزمایشــی ب
در حالــی کــه ســلول بارگیــری و میلــه بارگیــری بــه ســر ثابــت متصــل 
می شــوند. نیــروی خمشــی بــا اســتفاده از یــک نشــانگر بــار متصــل شــده 

ــه ســلول بارگیــری نظــارت می شــود.  ب

ســه نــوع نمونــه آزمایشــی مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. اولیــن نمونــه از 
نمونه هــای آزمایــش 50 ســانتیمتر بــود. ایــن آزمایــش بــرای اندازه گیــری 
ــا  ــوع دوم نمونه ه ــر روی ســفتی انجــام شــد. ن ــر مادگــی اتصــاالت ب اث
ــش  ــورد آزمای ــال م ــفتی اتص ــپ در س ــدار چس ــری مق ــرای اندازه گی ب
قــرار گرفتنــد. در ایــن آزمــون، نمونــه لولــه بــا اتصــاالت بــدون چســب 
بــه صــورت یــک سیســتم یکپارچــه آمــاده شــد. نــوع ســوم نمونه هــای 
ــه عنــوان آزمــون اصلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه در  آزمــون ب
ــا هــر مــاده )PVC و  ــق ب ــا اســتفاده از چســپ حــالل مطاب آن نمونه هــا ب
CPVC( بــه عنــوان )اتصــاالت چســپی( تهیه شــد. بــرای اطمینــان از اینکه 

ــه حالــت پایــدار خــود رســیده اســت، نمونه هــا آمــاده  چســب اتصــال ب
شــده و بــرای 15 روز قبــل از آزمایــش کنــار گذاشــته می شــوند. نمونــه 
ــوع ســوم نمونه هــا در  ــاق آزمایــش شــد. ن اول و دوم فقــط در دمــای ات
شــش دمــای مختلــف بــه طــور معمــول 23، 50، 60، 70، 80 و 90 درجــه 

ــد.  ــرار گرفتن ســانتی گراد مــورد آزمایــش ق

بــرای بــه دســت آوردن دمــای آزمایشــی 50 درجــه ســانتیگراد و باالتــر، 
دمــای همگــن از طریــق دیــواره محــل اتصــال بــا غوطــه وری نمونه هــای 
آزمایــش در یــک حمــام اتوماتیــک دیجیتــال آب بــه مــدت 24 ســاعت 
ــارج  ــام آب خ ــا از حم ــد نمونه ه ــد. بع ــاد ش ــر ایج ــورد نظ ــای م در دم
شــدند و عایــق شــدند تــا دمــا ثابــت نگــه داشــته شــود. ســپس نمونه هــای 
آزمایشــی بالفاصلــه بــه دســتگاه تســت ثابــت و مــواد عایق برداشــته شــد. 
بــرای ثابــت نگــه داشــتن دمــای نمونــه در حیــن آزمایــش، در یــک جت 
ــرار داده می شــود.  ــی ق ــک بخــاری برق ــده ازی هــوای گــرم بدســت آم
فاصلــه بیــن بخــاری و نمونه هــا بــرای بدســت آوردن دمــای مــورد نظــر 
در اطــراف نمونــه آزمــون تنظیــم شــد. نمونه هــا تــا انحــراف 55 میلیمتــر 
تحــت بــار قــرار گرفتنــد. ســرعت ســر محــرك دســتگاه در 2,5ســانتیمتر 
ــراف  ــد. انح ــرار ش ــار تک ــه ب ــش س ــر آزمای ــد. ه ــم ش ــه تنظی ــر دقیق ب
ــی  ــت 0,5 میل ــا دق ــک خــط کــش ب ــت ی ــا تثبی ــای آزمایشــی ب نمونه ه
ــر روی ســر محــرك دســتگاه تســت اندازه گیــری شــد. حرکــت  ــر ب مت
خط کــش مربــوط بــه یــک خــط ثابــت و خواندن نشــانگر بــار با اســتفاده 
از دوربیــن فیلــم بــرداری ثبــت شــد. نــوار ویدئویــی بــا اســتفاده از یــک 
ویدیــو خــاص پخــش شــد و ســرعت پخــش بــه  1/16 ســرعت ضبــط 
ــری از  ــری انحــراف، تصوی ــت اندازه گی ــرای افزایــش دق ــم شــد. ب تنظی
خوانــدن بــار و تقســیمات خــط کــش بــا اتصــال ویدیــو بــه دیتاشــو 50 
ــده روی  ــان داده ش ــی داده نش ــر خروج ــد. تصوی ــی ش ــر بزرگنمای براب
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صفحــه نمایــش 2x2 متــری نمایــش داده می شــود. خوانــدن شــاخص بــار 
و انحــراف مربوطــه بــرای هــر 1 میلیمتــر انحــراف جــدول بنــدی شــدند. 
داده هــا نشــان دهنــده رابطــه بیــن نیــروی خمشــی و انحــراف بــرای تعییــن 
انــرژی خمشــی رســم شــد. انــرژی خمشــی توســط ناحیــه زیــر منحنــی 
ــازی  ــه س ــا یکپارچ ــن، ب ــت. بنابرای ــده اس ــان داده ش ــار نش ــراف ب انح

معــادالت اتصــاالت بــه دســت آمــد. 

برنامــه QBASIC بــرای انجــام ایــن انتگــرال بــا اســتفاده از 0 و 55 میلیمتــر 
بــه عنــوان حــد بــاال و پاییــن انتگــرال نوشــته شــده اســت. 

ســفتی موضعــی )K L( نمونــه آزمایشــی در یــک نقطــه خــاص بــه عنــوان 
ــه انحــراف Δ در ایــن نقطــه  ــا توجــه ب ــر نیــروی خمــش )F( ب ــرخ تغیی ن
ــه  ــی ب ــه ســفتی موضع ــن مطالع ــف می شــود. در ای )K L = δF/δΔ( تعری
ــار  ــا ب عنــوان شــیب خــط اتصــاالت مطــرح شــده اســت کــه متناســب ب
و انحــراف مربــوط بــه یــک فاصلــه 2 میلیمتــر اســت )یعنــی 2-0، 4-2، 

 .)40-38 ، . . . . . . . . . .،6-4

نتایج و بحث

اثر دما بر حداکثر نیروی خمش:

 شــکل 1 و 2 نشــان دهنــده رابطــه بیــن نیروی خمشــی و انحــراف مربوطه 
لوله هــا، اتصــاالت چســپی و اتصــاالت غیــر چســپی در دمــای اتــاق بــه 
ــازی در  ــه س ــج یکپارچ ــت. نتای ــواد PVC و CPVC اس ــرای م ــب ب ترتی

جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. 

انــرژی خمشــی اتصــاالت چســپی PVC و CPVC بــه ترتیــب 31 و  
53,3% بــود کــه بیشــتر از اتصــاالت غیــر چســپی بــود. یعنــی اثــر چســپ

 PVC ــپی ــتر از چس ــر بیش ــال 1،72 براب ــی اتص ــر روی چقرمگ CPVC ب

 %9,9 PVC اســت )جــدول 1(. همچنیــن انــرژی خمشــی لوله هــای
بیشــتر از لوله هــای CPVC بــود. 

 PVC در مــورد اتصــاالت غیــر چســپی، انــرژی خمشــی بــرای اتصــاالت
13,6% بیشــتر از اتصــاالت CPVC بــود. بــه طــور مشــابه، بــرای اتصاالت 
ــن  ــود. ای ــرای CPVC 2,9% بیشــتر از PVC ب ــرژی خمشــی ب چســپی، ان
ــار  ــه در طــول ایجــاد ب ــل خــارج شــدن مادگــی از لول ــه دلی ــا ب پدیده ه
اتفــاق می افتــد. از ســوی دیگــر، پدیده هــای خــروج در اتصــاالت 
ــه  ــا ایــن حــال، خــم شــدن در بخش هــای لول CPVC وجــود نداشــت. ب

در لبــه مادگــی مشــاهده شــد. 

ــه اتصــاالت  ــوط ب ــن انحــراف مرب ــروی خمــش و میانگی ــن نی رابطــه بی
PVC و CPVC در دماهــای مختلــف )23، 50، 60، 70، 80 و 90 درجــه 

ســانتیگراد( در شــکل 3 و4 بــه ترتیــب نشــان داده شــده اســت. همچنیــن 
مشــاهده شــد کــه نیــروی خمشــی و ســپس ظرفیــت خمــش اتصــاالت 
PVC بــا افزایــش میــزان دمــا کاهــش می یابــد. افــت ناگهانــی در ظرفیــت 

نیــروی خمــش اتصــاالت PVC بــا تغییــر در درجــه حــرارت از 60 تــا 70 
درجــه ســانتی گراد )شــکل 3( اشــاره شــده اســت. ایــن افــت ناگهانــی بــه 
خاطــر دمــای انتقــال شیشــه ای مــواد PVC اســت کــه در ایــن محــدوده 
دمایــی اســت. [Tg=60 درجــه ســانتی گراد )شــیعه و همــکاران، 2002(، 
 Tg =72 ،)2004 ،و همــکاران Chaoying( درجــه ســانتیگراد Tg =62,5

 .[)2002 ،Aarkireyeva and Hashmi( درجــه ســانتیگراد

،PVC شکل1.   رابطه بین نیروی خمشی و انحراف مربوط به اتصاالت چسپی 
اتصاالت غیر چسپی و لوله

 ،CPVC شکل2.   رابطه بین نیروی خمشی و انحراف مربوط به اتصاالت چسپی
اتصاالت غیرچسپی و لوله ها
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 pvc cpvc ماده

 فقط لوله
 اتصاالت غیر چسپی

 اتصاالت چسپی

7/64 
7/64 
1/64 

5/64 
6/64 
5/64 

 

جدول1. انرژی خمشی (ژول) برای لوله و اتصاالت (چسپی و غیر چسپی) از PVC و CPVC در دمای اتاق (23 درجه سانتیگراد)

شکل3.   رابطه بین نیرو خمشی و انحرافات مربوطه اتصاالت PVC در  
دماهای مختلف

شکل4.   رابطه نیروی خمشی و انحراف مربوط به اتصاالت CPVC در  
دماهای مختلف

از آنجــا کــه لوله هــای CPVC بــرای کاربردهــای دمــای باالتــر اســتفاده 
ــر از  ــد کمت ــار بای ــت ب ــر ظرفی ــا ب ــر دم ــی رود کــه اث می شــود، انتظــار م
ــت  ــا، اف ــش دم ــت افزای ــه عل ــال، ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــه PVC باش ــواد لول م
ــدارد  ــروی خمشــی اتصــاالت CPVC وجــود ن ــت نی ــی در ظرفی ناگهان

ــکل 4(.  )ش

شــکل 5f مقایســه اتصــاالت PVC و cPVC را از لحــاظ رابطــه خمشــی-
نیــرو توصیــف می کنــد. در دمــای اتــاق )23 درجــه ســانتیگراد(، رابطــه 
بــرای دو مــاده همزمــان بــا انحــراف 25 میلــی متــر بــود. در مــورد مقادیــر 
انحــراف بیــش از 25 میلیمتــر، رابطــه نیروی-انحــراف اتصــاالت PVC به 
ــد.  ــه اتصــاالت cPVC انحــراف می یاب ــر نســبت ب ــر پایین ت ســمت مقادی

ایــن رفتــار می توانــد بــه دو دلیــل باشــد:

 1- تغییــر شــکل پالســتیک PVC بیشــتر از cPVC اســت، یعنــی 
انحــراف موثــر cPVC باالتــر از مــواد PVC اســت.

ــا مــواد چســبنده مرتبــط اســت زیــرا تخریــب چســبندگی بیــن  2- ب

لولــه و مادگــی اتصــاالت PVC در مقادیــر پاییــن انحــراف نســبت بــه 
ــود. ــده می ش ــاالت cPVC دی اتص

بــرای آزمایــش دماهــای 50 و 60 درجــه ســانتیگراد )شــکل b، c 5( و بــا 
همــان مقــدار انحــراف، نیــرو خمشــی اتصــاالت PVC کمتــر از اتصاالت 
ــن متوجــه شــدیم کــه  cPVC در کل محــدوده انحــراف اســت. همچنی

ــرای  ــن اتصــاالت PVC و cPVC ب ــروی خمشــی بی ــن نی ــاوت میانگی تف
ــه دمــای آزمــون  ــا توجــه ب ــا یکســان اســت. ب دو دمــای آزمایــش تقریب
ــن  ــن میانگی ــاوت بی ــکل 5d-f(، تف ــانتیگراد )ش ــه س 70، 80 و 90 درج
نیــروی خمشــی بیــن دو نــوع اتصــاالت بــه ویــژه در 90 درجــه ســانتیگراد 
افزایــش یافــت. همچنیــن نتایــج نشــان مــی دهــد کــه در مــورد اتصــاالت 
PVC در مقادیــر انحــراف بیــن 35 و 40 میلیمتــر، میانگیــن نیــروی خمش 

ــن  ــه ای ــا ب ــن پدیده ه ــد. ای ــش می یاب ــراف کاه ــدار انح ــش مق ــا افزای ب
دلیــل رخ می دهــد کــه لوله هــا بعــد از ایــن مقادیــر انحــراف از مادگــی 

ــوند.  ــارج می ش خ

اثر دما بر روی سفتی اتصاالت پلی وینیل کلراید و پلی وینیل کلراید کلرینه شده تحت خمش
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شکل 5a-f. مقایسه بین نیروی خمشی و انحراف مربوط به اتصاالت PVC و CPVC در دماهای مختلف 70 (d)   ،60 (c)   ،50 (b)   ،23 (a)،   (e) 80   و   (f) 90 درجه سانتیگراد
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بیــن میانگیــن حداکثــر نیــروی خمــش و دمــای آزمــون بــرای اتصــاالت 
ــاالت  ــای اتص ــکل 6(. داده ه ــد )ش ــاد ش ــه ای ایج PVC و cPVC رابط

غیــر چســپی در دمــای اتــاق نیــز گنجانــده شــده اســت. کاهــش 
ناگهانــی حداکثــر نیــروی خمشــی اتصــاالت PVC بیــن 60 تــا 70 
ــواد PVC در  ــه ای م ــال شیش ــای انتق ــت دم ــه عل ــانتی گراد ب ــه س درج
ایــن محــدوده دمــا اتفــاق می افتد)هاشــمی، Aarkireyeva و همــکاران، 

2002؛ 

 PVC در دمــای اتــاق، حداکثــر نیــروی خمشــی اتصــاالت چســپی مــواد
و cPVC بــه ترتیــب 16 و 36 درصــد نســبت بــه اتصــاالت غیــر چســپی 
ــای  ــام محدوده ه ــول تم ــه در ط ــد ک ــده ش ــتر دی ــد. بیش ــش می یاب افزای
دمایــی، میانگیــن حداکثــر نیــروی خمــش مــواد PVC و CPVC بــه 
ــال، در  ــن ح ــا ای ــت. ب ــش یاف ــد کاه ــب 84 و 42 درص ــه ترتی ــب ب ترتی
ــه  ــا 70 درج ــا از 60 ت ــش دم ــت افزای ــه عل ــد ب ــورد PVC ، 35 درص م

ســانتیگراد رخ داد. 

اثر دما بر روی سفتی اتصاالت:

 نتایــج نشــان می دهــد کــه بــرای اتصــاالت لولــه PVC در دماهــای 
باالتــر و در مقــدار انحــراف حــدود 40 میلــی متــر، بــار بــا افزایــش مقــدار 
ــن،  ــد. بنابرای ــش می یاب ــی( کاه ــفتی منف ــال، س ــوان مث ــه عن ــراف )ب انح
ــن 0 و 40  ــراف بی ــر انح ــه مقادی ــدود ب ــاده مح ــل دو م ــه و تحلی تجزی

میلیمتــر بــود. 

 PVC شــکل 7 و 8 رابطــه بیــن انحــراف و ســفتی موضعــی اتصــاالت لوله
و CPVC را نشــان می دهــد از داده هــا در دو شــکل نشــان داده شــده 
 CPVC و PVC ــای ــاده )لوله ه ــرای دو م ــی ب ــفتی موضع ــه س ــت ک اس
ــت  ــا ثاب ــون تقریب ــف آزم ــای مختل ــراف در دماه ــه اول انح ( در مرحل
ــر انحــراف، ســفتی  ــا افزایــش مقادی ــه بعــدی انحــراف، ب ــود. در مرحل ب
موضعــی شــروع بــه کاهــش کــرد. بــه نظــر میرســد کــه نواحــی بــا ســفتی 
ــا  ــد و ب ــترش می یاب ــراف گس ــر انح ــترش مقادی ــا گس ــت ب ــی ثاب موضع
حــد االســتیک مرتبــط اســت در حالــی کــه نواحــی بــا شــیب تندتــر بــا 
ــا  ــش دم ــا افزای ــش ب ــط هســتند. تن نواحــی پالســتیک- االســتیک مرتب
کاهــش می یابــد، بنابرایــن بــازه ناحیــه االســتیک کاهــش می یابــد و در 
نتیجــه منجــر بــه ســیر نزولــی همانطــور کــه در شــکل 7 و 8 نشــان داده 

ــود.  ــت، می ش ــده اس ش

ــر ســفتی موضعــی در منطقــه االســتیک  ــن مقادی شــکل 9 رابطــه میانگی
ــد.  ــرح می ده ــاالت PVC و CPVC ش ــرای اتص ــش را ب ــای آزمای و دم
ــاق  ــر چســپی و لوله هــا در دمــای ات ــه اتصــاالت غی ــوط ب اطالعــات مرب
ــده  ــان دهن ــاالت نش ــط اتص ــیب خ ــت. ش ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــز م نی
ــن  ــدول 2 میانگی ــت. ج ــا اس ــه دم ــه ب ــا توج ــفتی ب ــش س ــزان کاه می
ــپی PVC و CPVC در  ــاالت چس ــرای اتص ــفتی را ب ــدت س ــش ش کاه

ــد.  ــان می ده ــف نش ــای مختل دماه

اثر دما بر روی سفتی اتصاالت پلی وینیل کلراید و پلی وینیل کلراید کلرینه شده تحت خمش

 PVC شکل7.   رابطه سختی موضعی و انحراف اتصاالت

 CPVC و PVC شکل6.  رابطه بین نیروی حداکثر خمشی و دمای آزمایش اتصاالت

 CPVC شکل8.   رابطه بین سفتی موضعی و انحراف اتصاالت
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(C O  در  N mm 
جدول2. میانگین کاهش سختی اتصاالت PVC و CPVC بر حسب (1-

 لوله مواد
 محدوده دمایی)درجه سانتی گراد(

32-95 95-05 05-05 05-05 05-55 
 سی وی پی

CPVC 

PVC / CpVC 

43/0 
71/0 
00/2 

37/0 
22/0 
63/7 

21/0 
21/0 
70/2 

32/0 
43/0 
40/7 

52/0 
21/0 
20/7 

 

ــرخ کاهــش متوســط  ــای خــاص، ن ــن حــال، در هــر محــدوده دم ــا ای ب
ــرخ کاهــش اتصــاالت PVC در  ــر از CPVC اســت. ن ســفتی PVC باالت
 CPVC روش غیــر یکنواخــت تغییــر می کنــد، در حالیکــه میــزان کاهــش
ــه  ــی 23-50 درج ــدوده دمای ــد. در مح ــش می یاب ــا افزای ــش دم ــا افزای ب
ــر  ــاالت PVC 2 براب ــفتی اتص ــن س ــش میانگی ــزان کاه ــانتیگراد، می س
ــه  ــی اســت کــه اتصــاالت CPVC ب ــن معن ــه ای ــود. ب بیشــتر از CPVC ب
ــا ایــن  ــه دمــا در ســطوح پایین تــر حســاس نیســتند. ب ــوط ب تغییــرات مرب
ــن  ــبت بی ــانتی گراد، نس ــه س ــن 60-70 درج ــا بی ــدوده دم ــال، در مح ح
میــزان کاهــش ســفتی متوســط PVC و اتصــاالت CPVC بــه 2,1 افزایش 
ــواد  ــال شیشــه ای از م ــای انتق ــر دم ــه اث ــوط ب ــد مرب ــد کــه می توان می یاب
PVC باشــد. در دمــای اتــاق، ســفتی موضعــی اتصــاالت چســپی PVC یــا 

CPVC بــه ترتیــب 50 و 74% باالتــر از اتصــاالت PVC یــا CPVC بــدون 

چســپ بــود )شــکل 9(. 

درصــد کاهــش ســفتی در دماهــای مختلــف نســبت بــه ســختی در دمــای 
اتــاق )23 درجــه ســانتیگراد( در جــدول 3 و شــکل 9 ارائــه شــده اســت. 
مقادیــر اتصــاالت PVC نشــان می دهــد کــه ســفتی اتصــال تقریبــا 1% در 

هــرC O بــا تغییــر درجــه حــرارت از 23 تــا 80 درجــه ســانتیگراد کاهــش 
ــا  ــانتی گراد ب ــه س ــر درج ــا 2,1% در ه ــفتی ت ــه س ــی ک ــد. در حال می یاب

ــد.  ــا 90 درجــه ســانتی گراد کاهــش می یاب ــا از 80 ت ــر دم تغیی

مقاله علمی یک

 شکل 9. رابطه سختی متوسط و دمای آزمایش در منطقه بارگذاری االستیک برای
اتصاالت چسپی و غیر چسپی و لوله ها

(C O  در  N mm 
جدول2. میانگین کاهش سختی اتصاالت PVC و CPVC بر حسب (1-

 لوله مواد
 محدوده دمایی)درجه سانتی گراد(

32-95 95-05 05-05 05-05 05-55 
 سی وی پی

CPVC 

PVC / CpVC 

43/0 
71/0 
00/2 

37/0 
22/0 
63/7 

21/0 
21/0 
70/2 

32/0 
43/0 
40/7 

52/0 
21/0 
20/7 
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شکل 5a-f. مقایسه بین سفتی موضعی و انحراف مربوط به اتصاالت  PVC و CPVC در دماهای مختلف 70 (d)   ،60 (c)   ،50 (b)   ،23 (a)،   (e) 80   و   (f) 90 درجه سانتیگراد

اثر دما بر روی سفتی اتصاالت پلی وینیل کلراید و پلی وینیل کلراید کلرینه شده تحت خمش
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مقاله علمی یک

بــا ایــن حــال بــرای اتصــاالت CPVC ، ســفتی اتصــال حــدود 0,5% در 
ــد، در  ــش می یاب ــا از C O 80-23 کاه ــر دم ــا تغیی ــانتی گراد ب ــه س درج
حالــی کــه ســفتی بــا 1,44% در درجــه ســانتیگراد بــا تغییــر دمــا در 80 تــا 

90 درجــه ســانتیگراد کاهــش یافــت. 

ــدون  شــکل 9 یــک مقایســه بیــن ســفتی لوله هــا، اتصــاالت چســپی و ب
ــرای  ــد. ب ــان می ده ــاق نش ــای ات ــواد PVC و CPVC را در دم ــپ م چس
لوله هــا و اتصــاالت بــدون چســپ، تفــاوت بیــن ســفتی متوســط 
PVC در منطقــه االســتیک و CPVC بــه مقــدار N mm-1 4,5 بــود.                           

ــاوت  ــن تف ــپیPVC و CPVC ، ای ــاالت چس ــرای اتص ــه ب ــی ک در حال
ــا و اتصــاالت  ــورد لوله ه ــت در م ــاوت ثاب ــود. تف ــط N mm-1 0,5 ب فق
بــدون چســپ وجــود دارد، زیــرا ســفتی بــه خــواص مــواد بســتگی دارد. 
ــترك  ــور مش ــه ط ــفتی ب ــپی، س ــاالت چس ــورد اتص ــه در م ــی ک در حال
ــان  ــن نش ــتگی دارد. ای ــالل بس ــپ ح ــواص چس ــواد و خ ــواص م ــه خ ب
می دهــد کــه ســهم چســپ CPVC در ســفتی اتصــاالت بیشــتر از ســهم 

ــت.  ــی اس ــپ پی وی س چس

 CPVC و PVC 10( یــک مقایســه بیــن ســفتی موضعــیa-f( شــکل
ــان  ــف نش ــای مختل ــه را در دماه ــراف مربوط ــپی و انح ــاالت چس اتص
می دهــد. همانطــور کــه قبــال ذکــر شــد، رابطــه ســفتی-انحراف 2 مرحلــه 
ــراف-  ــه انح ــه منطق ــوط ب ــت و مرب ــفتی ثاب ــه اول دارای س دارد. مرحل
-االســتیک اســت، در حالــی کــه مرحلــه دوم دارای شــیب تندتــر اســت 
 Ollick( و منطبــق بــا منطقــه انحــراف پالســتیک- االســتیک اســت
and Al-Amri، 2000(. در دمــای اتــاق، دو مــاده اتصــال تقریبــا در 

ناحیــه االســتیک هماهنــگ هســتند در حالــی کــه در ناحیــه االســتیک-
پالســتیک، ســفتی اتصــاالت PVC دارای مقادیــر کــم اســت. بــا افزایــش 
ــفتی- ــبت س ــت نس ــورد حرک ــن م ــد. اولی ــده رخ می ده ــه پدی ــا، س دم
انحــراف از دو مــاده بــه مقادیــر پایین تــر اســت. دوم تفــاوت بیــن ســفتی 
دو مــاده اســت کــه بــا افزایــش دمــا، افزایــش می یابــد. ســومین نقطــه ای 
کــه بــا افزایــش دمــا بــه ســمت چــپ حرکــت می کنــد و بــه ایــن ترتیــب 
ناحیــه ی االســتیک را کوتاه تــر می کنــد. از آنجــا کــه ناحیــه االســتیک 
بســتگی بــه تمرکــز تنــش مــاده دارد و در نتیجــه تمرکــز تنــش بــا افزایش 
دمــا کاهــش می یابــد و در نهایــت ناحیــه االســتیک را کاهــش می دهــد. 

نتیجه گیری

میــزان کاهــش میانگیــن حداکثــر نیــروی خمــش و متوســط ســختی اتصــاالت PVC باالتــر از اتصــاالت CPVC در دماهــای مختلف بــود. با افزایــش دما از 
دمــای اتــاق تــا 90 درجــه ســانتیگراد، میانگیــن حداکثــر نیروهــای خمشــی اتصــاالت PVC و CPVC بــه ترتیــب بــه 16 و 58 درصــد کاهش یافت. متوســط 
ســفتی اتصــاالت PVC و CPVC بــه ترتیــب بــه 20 و 52,4% در مقایســه بــا متوســط ســفتی در دمــای اتــاق کاهــش یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، در هــر دمــای 
خــاص، ســهم اتصــاالت چســپی CPVC در ســفتی اتصــاالت بیشــتر از اتصــاالت چســپی PVC بــود. بــر اســاس نتایــج مطالعــه، بــه ویــژه بــرای کاربردهــای 

مدفــون و عمــودی بــرای ارائــه دوام طوالنــی، اتصــاالت چســپی CPVC در اغلــب مــوارد بــه جــای اتصــاالت چســپی پی وی ســی توصیــه می شــود. 
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گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

تغییرات طولی

ماننــد تمــام مــواد، PVC بــا افزایــش دمــا انبســاط طــول می یابــد و بــا کاهــش دمــا 
منقبــض می شــود. ضریــب انبســاط حرارتــی PVC برابــر اســت بــا:

3.0 x 10-5 in/in/°F

لوله هــای PVC نســبت بــه بیشــتر لوله هــای پلیمــری دارای ضریــب انبســاط 
 PVC ــای ــی لوله ه ــوب در طراح ــده خ ــک قاع ــتند. ی ــری هس ــن ت ــی پایی حرارت
ــه ازای هــر 10 درجــه فارنهایــت) Cº 6,5(تغییــر دمایــی تغییــر  وجــود دارد کــه ب
ــر  ــه را در نظ ــر( از لول ــوت )30 مت ــر 100 ف ــرای ه ــچ )mm 10( ب ــول 3,8 این ط
می گیرنــد. ایــن قانــون مســتقل از ســایز لولــه اســت. انبســاط و انقبــاض لوله هــای 
ــه  ــر از لول ــن اگ ــت همچنی ــای PE اس ــف لوله ه ــا نص ــرما و گرم UPVC در س

پوش فیتــی اســتفاده شــود، ازدیــاد یــا کاهــش در طــول لولــه تنــش اضافــی بــر لولــه 
اعمــال نمی نمایــد. زیــرا لولــه در قســمت اورینــگ جــای حرکــت دارد. جــدول1 
ــر طــول لوله هــای PVC اســتفاده می شــود.  ــرای تعییــن تاثیــر تغییــرات دمایــی ب ب

ظرفیت فشار

ــی افزایــش  ــر فشــارهای داخل ــا مقاومــت لوله هــای PVC در براب ــا کاهــش دم  ب
ــرای دمــای عملیاتــی در 73 درجــه  ــرای لوله هــای PVC ب ــد مقادیرفشــار ب می یاب
ــرای  ــار ب ــر فش ــش مقادی ــد. کاه ــمی باش ــار اس ــا فش ــر ب ــتی براب ــت بایس فارنهای
لوله هــای PVC تحــت فشــار در دماهــای عملیاتــی باالتــر از 73 درجــه فارنهایــت 
از ضریبــی کاهنــده فشــار در جــدول 2 اســتفاده می شــود. حداکثــر دمــای 
ــت )60  ــا 140 درجــه فارنهای ــر ب ــای PVC براب ــرای لوله ه ــی پیشــنهادی ب عملیات

ــت. ــانتی گراد( اس ــه س درج

سفتی لوله

لوله هــای PVC بــا کاهــش دمــا ســفت تر می شــوند و مقاومــت در برابــر بارهــای 
خارجــی افزایــش می یابــد و بــا افزایــش دمــا انعطــاف پذیــر می گردنــد و 
مقاومــت در برابــر فشــار خارجــی کاهــش می یابــد. بــرای کاهــش ســفتی لولــه 
PVC اگــر دمــا فراتــر از 73 درجــه فارنهایــت باشــد از جــدول 3 می تــوان اســتفاده 

کــرد. 

 PVC تاثیر دما بر روی لوله های

پلــی وینیــل کلرایــد (PVC ) یــک ترموپالســتیک اســت و خصوصیــات فیزیکــی آن بــا تغییــرات دمــا، تغییــر می کنــد. تغییــرات طولــی، ظرفیــت فشــار و 

ســفتی بــا تغییــرات دمــا تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد. مــوارد زیــر بــرای توضیــح عملکــرد لوله هــای PVC تحــت دمــای عملیاتــی باالتــر از 73 درجــه 

فارنهایــت(23 درجــه ســانتی گراد) کمــک خواهــد کــرد. 

جدول 1.   تغییرات طول لوله PVC نسبت به تغییرات دما

ضریب کاهنده برای ظرفیت فشار در دمای عملیاتی 
باالتر از 73 درجه فارنهایت

 فاکتور کاهنده برای سفتی لوله ها در دمای
باالتر از 73 درجه فارنهایت

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 40106



41 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 106

خواندنی و کاربردی

مقاومت در برابر احتراق : 
دمــای احتــراق کمتریــن دمایــی اســت کــه در 
آن  بخــار قابــل احتــراق کافــی از مــاده ســاطع

می شــود و می تــوان آن بــا یــک شــعله کوچــک خارجــی مشتعــــل کـــرد. دمـــای 
احتــــراق  CPVC  بــرابــــر بـــاOC 482 اســت و ایــن باعــث می شــود کــه نســبت بــه 
ســایر مــواد ترموپالســتیکی حساســیت کمتــری بــه احتــراق داشــته باشــد. ایــن دمــا 

بــرای PVC برابــر بــا     OC 399 اســت. 

مقاومت در برابر سوختگی:
مقاومــت در برابــر ســوختن مــواد بــا اســتفاده از شــاخص 
ــورد  ــیژن م ــد اکس ــه درص ــود ک ــری می ش LOI اندازه گی

نیــاز در محیــط اطــراف بــرای حفــظ شــعله اســت. شــاخص
حــدی اکســیژن بــرای CPVC برابــر بــا 60% اســت و بــرای PVC برابــر بــا 45% اســت. 
مــاده ای بــا LOI باالتــر از 21% نبایــد در هــوا و دمــای اتــاق دچــار ســوختگی شــود. زیرا 
جــو زمیــن از 21% اکســیژن تشــکیل شــده اســت. بــه همیــن دلیــل شــعله فــورا اطــراف 
لولــه خامــوش می شــود و ســوختن متوقــف می گــردد. برعکــس ترموپالســتیک هایی 

ماننــد پلی اتیلــن و پلــی پروپیلــن همچنــان به ســوختن ادامــه خواهنــد داد. 

مقاومــت در برابــر گســترش شــعله:         مقاومــت در برابــر گســترش شــعله یــک ویژگــی مهــم اســت زیــرا کمــک می کنــد کــه آتــش نشــانان و 
 94 UL مطابــق بــا CPVC سیســتم های خاموش کننــده بالفاصلــه آتــش را مهــار کننــد و آســیب های ملکــی و تجهیــزات را محــدود می کنــد. اشــتعال پذیری
تســت شــد کــه تعیین کننــده اشــتعال پذیری مــواد پالســتیکی اســت کــه در اجــزا و قطعــات محصــوالت نهایــی اســتفاده می شــود. بــه طور خــاص ایــن آزمون 

مقاومــت در برابــر ســوزاندن و چکه کــردن را اندازه گیــری می کنــد. CPVC دارای باالتریــن رتبــه )V0( در محــدوده آزمــون اســت. 

رســانایی گرمایــی:     گرمــای شــدید می توانــد آغــاز آتــش باشــد، درصورتــی کــه اکســیژن و ســوخت کافی موجود باشــد. بــا وجــود اینکــه فایروال ها 
بــرای مهــار گســترش دود و شــعله در یــک ســاختمان طراحــی شــده انــد، آنهــا نمی تواننــد انتقــال حــرارت را از طریــق مــواد لولــه متوقــف کننــد. لوله هــای 
فلــزی دارای هدایــت حرارتــی باالیــی هســتند و انتقــال حــرارت را خیلــی خــوب انجــام می دهنــد. در مــوارد نادر،گرمــای حاصــل از آتــش در یــک اتــاق 
می توانــد باعــث ایجــاد آتش ســوزی در اتــاق مجــاور شــود و گرمــای شــدید را از طریــق لوله هــا انتقــال میدهــد. در مقابــل CPVC دارای هدایــت حرارتــی 

کــم اســت و انتقــال حــرارت را از طریــق فایروال هــا محــدود می کنــد. 

تفــاوت PVC و CPVC در مقاومــت دمایــی:       PVC بــرای اســتفاده در آب هــای بــا دمــای کمتــر از 140درجــه فارنهایــت مناســب اســت امــا 
CPVC بــرای اســتفاده در دماهــای باالتــر از 200 درجــه فارنهایــت مناســب اســت. دماهــای باالتــر از ایــن مقــدار در طــول زمــان، منجــر بــه نــرم شــدن لوله هــا 

و ضعیــف شــدن محــل اتصــاالت می شــود و منجــر بــه نشــتی و شکســت خواهــد شــد. PVC معمــوال ارزان تــر از CPVC اســت و هــر دو نــوع از ایــن لوله هــا 
خیلــی ارزانتــر از لوله هــای فلــزی و PEX هســتند. 

(CPVC و PVC)لوله های مقاوم در برابر آتش
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هنـگامی که ما دربـاره پالستیک و مقـاومت در برابر آتـش صحبت می کنیم اکثـر مـردم تصـوری از ذوب شدن پالستیک در یک آتش سـوزی یا خـم شدن 
قاشق های پالستیکی را دارند. بسیاری از پالستیک ها در برابر حرارت و آتش تحمل خوبی را ندارند(به عنوان مثال پلی پروپیلن و پلی اتیلن) اما این برای همه 
ترموپالستیک ها صادق نیست. به طور خاص پلی وینیل کلراید کلرینه شده (CPVC ) برای محدود کردن اشتعال پذیری و تولید دوده به کار می رود. در واقع 
در بسیاری از کاربردهای سامانه CPVC به علت توانایی مقاومت در برابر فشار، گرمـا و خوردگی استفاده می شوند و همچنین مقررات سخت گیرانه را در برابر 
شعله و دود رعایت می کند. اما شما باید در سیستم لوله گذاری ترموپالستیکی برای اطمینان از الزامات مقاومت در برابر آتش در کاربرد مدنظر چه کیـفیـتی را 

انتظار داشته باشید. در بررسی مقاومت در برابر آتش PVC وCPVC چندین فاکتور وجود دارد. 

مقایسه دمای احتراق برای مواد مختلف

مقایسه شاخص حدی اکسیژن
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افزایــش تقاضــا بــرای لوله هــا در بخــش آبیــاری و صنعــت ســاختمان عامــل اصلــی بــرای پیشــروی لوله هــای PVC در بــازار هنــد اســت. عــالوه برایــن، 
ــی  ــت دسترس ــال قابلی ــن ح ــا ای ــد. ب ــتیبانی می کن ــد پش ــای PVC در هن ــرای لوله ه ــا را ب ــتایی، تقاض ــت آب روس ــر مدیری ــت ب ــز دول ــش تمرک افزای
جایگزین هایــی نظیــر HDPE و ABS مانــع رشــد بــازار لولــه PVC در هنــد می شــود. همچنیــن بــاور غلــط در مــورد ســمیت لوله هــای PVC رشــد بــازار 
را محــدود می کنــد. بــا افزایــش آگاهــی نســبت بــه تامیــن آب پــاك در منطــق روســتایی و افزایــش ســرمایه گذاری در مناطــق در حــال توســعه کشــور 

پیش بینــی میشــود کــه فرصت هایــی را بــرای رشــد بــازار ایجــاد کنــد. 

لوله هــای PVC در تخلیــه آبهــای فاضالبی،شــبکه های آب، خطــوط آبیــاری، کانال هــا و تاسیســات صنعتــی مختلــف قابــل اســتفاده اســت. بــا توجــه بــه 
کاربــرد، تخلیــه و فاضــالب ســود آورتریــن بخــش و بــه دنبــال آن آبیــاری، آبرســانی و دیگــر کاربردهاســت. تقاضــای قابــل توجهــی بــرای لوله هــای 
پی وی ســی در صنایــع مختلــف وجــود دارد و توســعه زیرســاخت در اقتصادهــای نوظهــور منجــر بــه رشــد بــازار شــده اســت. EPA، REACH و دیگــر 
نهادهــای نظارتــی دســتورالعمل هایی را بــرای اســتفاده از مــواد پی وی ســی در صنایــع مختلــف بــرای کنتــرل و حفــظ منافــع مصرف کننــدگان در نظــر 

گرفته انــد. شــرق هندوســتان بــه دلیــل کشــت فــراوان چــای بزرگتریــن منطقــه بــرای پیشــروی تقاضــا در محصــوالت لولــه PVC هســتند. 

مروری بر بازار لوله های PVC در هند

بــازار لوله هــای PVC در هنــد بــه ارزش 31. 59 میلیــون دالر در هنــد در ســال 2016 بــوده اســت و پیش بینــی می شــود کــه بــا رشــد مرکــب ســاالنه 

10,2% بــه 6,224 میلیــون دالر در ســال 2023 برســد. پلــی وینیــل کلرایــد از لحــاظ فــروش ســومین رزیــن پی وی ســی بعــد از پلی اتیلــن و پلی پروپیلــن 

اســت. ایــن پلیمــر بــا توجــه بــه مقاومــت شــیمیایی، دوام، هزینــه پاییــن، قابلیــت بازیافــت و دیگــر مــوارد بــه صرفه تــر از ســایر مــواد اســت. بنابرایــن 

ــاد  ــا اســتفاده از روش اکســتروژن در ابع ــز بتــن و خــاك رس در کاربردهــای مختلــف باشــد. لوله هــای پی وی ســی ب ــد جایگزیــن چــوب، فل می توان

مختلــف بــه صــورت دیــواره جامــد و یــا هســته ســلولی تولیــد می شــوند. ایــن لوله هــا مقــاوم در برابــر خوردگــی، مقــرون بــه صرفــه و مقــاوم در برابــر 

شــعله، نصــب و حمــل و نقــل آســان و بــا عمــر طوالنــی هســتند. 
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شــرق هنــد بــه علــت کشــت چــای شــناخته شــده اســت کــه نیــاز بــه آب قابــل توجهــی دارد و تقاضــا بــرای لوله هــای پی وی ســی را افزایــش میدهــد. 
ــه افزایــش  ــاری گیاهــان چــای اســتفاده می شــود. پیش بینــی می شــود کــه رشــد مــداوم در شهرنشــینی منطقــه شــرقی منجــر ب ــرای آبی ایــن لوله هــا ب

ــرای لوله هــای PVC در منطقــه افزایــش می دهــد.  ــر ســاخت ها، تقاضــا را ب ــرای لوله هــای PVC شــود. عــالوه برایــن، توســعه در زی تقاضــا ب

بــا توجــه بــه اینکــه تولید کننــدگان تولیــدات خــود را بــا توجــه بــه تقاضــای پاییــن در زمســتان کنتــرل می کننــد، بــازار پی وی ســی بــه خوبــی متعــادل 
شــده و علی رغــم تاثیــر آب و هــوای زمســتانی فرصت هــای خوبــی بــرای صــادرات ترکیبــات PVC وجــود دارد. 

ــاالی 210  ــای ب ــده در دماه ــات خورن ــا مایع ــاس ب ــت در تم ــد مقاوم ــا مانن ــر آنه ــواص برت ــل خ ــه دلی ــی ب ــول دوره پیش بین ــای CPVC در ط لوله ه
درجــه فارنهایــت و هدایــت حرارتــی پاییــن بخــش غالــب در تقاضــا اســت. ایــن لوله هــا همــان کاربــرد لوله هــای PVC را دارنــد بــا ایــن تفــاوت کــه 
در دماهــای باالتــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. اتصــال لوله هــای CPVC می تواننــد بــه صــورت چســپی، رزوه ای و فلنجــی بــه کار گرفتــه شــود. 
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بنابراین ارتباط بین PVC و دی اکسین چیست و آیا چنین نگرانی ضروری است؟

ــه، آتش ســوزی  ــد ســوزاندن زبال ــراق مانن ــای احت ــه صــورت ناخواســته طــی فرآینده ــات ســمی هســتند کــه ب ــک گــروه از ترکیب دی اکســین ها ی
جنــگل و در بســیاری از فرآیندهــای صنعتــی آزاد می شــوند. تشــکیل دی اکســین در محــدوده خاصــی از دمــا و غلظــت اکســیژن، طــی یــک احتــراق 
ضعیــف یــا ناقــص بــا اســتفاده از مقــدار معینــی کلــر اتفــاق می افتــد. بــه دلیــل نیــاز بــه حضــور کلــر بــرای تشــکیل دیوکســین ها، ترکیبــات کلــر دار 
ماننــد PVC یکــی از گزینه هــای انتشــار هســتند. بــا ایــن حــال، در حــال حاضــر ثابــت شــده اســت کــه وجــود کلــر بیشــتر در طــول احتــراق بــه منزلــه 
تولیــد دیوکســین بیشــتر نیســت و ارتبــاط مســتقیم کمــی بیــن محتــوای کلــر و دیوکســین وجــود نــدارد. PVC حــاوی کلــر مشــتق شــده از الکترولیــز 
نمــک طعــام اســت. برخــی ادعــا می کننــد کــه تولیــد PVC حــدود 30% از کلــر صنعتــی را کــه در ســطح جهانــی تولیــد می شــود، مصــرف می کنــد و 
PVC بایــد بزرگتریــن منبــع انتشــار دیوکســین باشــد. امــا ایــن اســتدالل خوبــی نیســت زیــرا دیوکســین ها تنهــا بــه عنــوان محصــول جانبــی تولید شــده از 

احتــراق مــوادی ماننــد PVC و یــا ســایر مــوادی کــه حــاوی کلــر اســت) مثــال نمــک(، تشــکیل می شــوند و محصــوالت حــاوی کلــر دیوکســین ها را در 
حالــت عــادی انتشــار نمی دهنــد. تشــکیل دیوکســین می توانــد در فرآینــد تولیــد کلــر وقتــی کــه از انــد گرافیــت اســتفاده می شــود، رخ دهــد. در دهــه 
1970 بســیاری از کشــورهای صنعتــی اندهــای گرافیتــی را جایگزیــن کردنــد. انتشــارهای صنعتــی دیوکســین در دهــه 1980 اوج گرفــت. سیاســت های 
کاهــش فعالیــت شــامل مقــررات مربــوط بــه فرآیندهــای احتــراق و ســوزاندن بــه طــور چشــمگیری انتشــار را از صنعــت تــا 90% در اروپــا و ایالــت 
متحــده کاهــش داد. در عیــن حــال تولیــد PVC در ایــن دوره 3 برابــر افزایــش یافــت. تولیــد PVC بــه وضوح به انتشــار دیوکســین وابســته نیســت. شــکل 

1و 2 و 3 افــت شــدید انتشــار دیوکســین را در آلمــان، ایالــت متحــده و ژاپــن، طــی ســال ها نشــان می دهــد. 

آیا پی وی سی می تواند منبع اصلی انتشار دی اکسین باشد؟

ــد منبــع اصلــی انتشــار دی اکســین باشــد، وجــود دارد و  ــه نظــر می رســد کــه هنــوز نگرانی هایــی در مــورد اینکــه محصــوالت پی وی ســی می توان ب

تصــور می شــود کــه اگــر محصــوالت PVC ممنــوع شــود، خطــر در معــرض قــرار گرفتــن دیوکســین ها تقریبــا حــذف خواهــد شــد. هفتــه گذشــته یــک 

مصرف کننــده عالقــه منــد بــه نصــب پنجــره uPVC مالقــات کردیــم امــا طبــق مطلبــی کــه در اینترنــت خوانــده بــود در ایــن مــورد کــه ایــن محصوالت 

می تواننــد در طــول مصــرف دی اکســین آزاد کننــد نگــران بــود. چنیــن اطالعــات اشــتباهی در مــورد دی اکســین واقعــا مشــکل ســاز اســت. 

شکل دو - ایاالت متحده آمریکاشکل یک - آلمان
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منبع انتشار دی اکسین کجاست؟

اساســا هــر فرآینــد شــامل احتــراق در حضــور یــک مقــدار کلــر می توانــد منجــر بــه تشــکیل دیوکســین تحــت شــرایط اکســیژن و دمــای معیــن شــود. 
بنابرایــن ســوزاندن PVC در فضــای بــاز و یــا در آتش ســوزی ســاختمان می توانــد منجــر بــه انتشــار دیوکســین شــود. هماننــد ســوزاندن چــوب) زیــرا 
درختــان بــه عنــوان یــک مــاده زنــده حــاوی یونهــای کلــر هســتند( یــا سوســیس روی باربیکیــو زیــرا حــاوی نمــک اســت نیــز می توانــد منجــر بــه انتشــار 
دیوکســین شــود. موتورهــای دیزلــی، تولیــد روی، آلومینیــوم، اهــن و فــوالد و آجــر و ســیمان، ســرامیک، کوره هــای الــوار و بســیاری از فرآیند هــای 
 POPs( می توانــد منبــع تشــکیل دیوکســین باشــد. دیوکســین ها آالینده هــای مضــر آلــی هســتند PVC صنعتــی دیگــر از جملــه تولیــد پیــش ســازه های
( و بــرای ســال ها تالش هــای بیــن المللــی بــرای حــل pop هــا در ســطح جهانــی صــورت گرفتــه اســت. اســترالیا یکــی از امضــا کننــدگان کنوانســیون 
اســتکهلم در مــورد pop هاســت و بــه عنــوان بخشــی از تعهــدات تحــت کنوانســیون، دولــت فــدرال لیســتی از منابــع انتشــار دیوکســین را تهیــه کــرد 
کــه بــروز رســانی آن در ســال 2004 انجــام شــد. طبــق ایــن لیســت انتشــار دیوکســین از فرآیند هــای احتــراق کنتــرل نشــده شــامل ســوخت زبالــه و 
آتش ســوزی تصادفــی اســت امــا رهــا ســازی دیوکســین بــه شــدت تحــت تاثیــر آتش ســوزی چمــن قــرار می گیــرد و تقریبــا 75% از همــه انتشــارات 
در اســترالیا را در بــر می گیــرد. تولیــدات فلــزی آهنــی و غیــر آهنــی )آلومینیــوم، روی، فــوالد و غیــره( حــدود 9% از تمــام انتشــارات را در اســترالیا را 

تشــکیل می دهــد. در حالــی کــه انتشــارات حاصــل از تولیــد PVC ناچیــز بــود ) کمتــر از 0,001 درصــد از کل(. 

دی اکســین مربــوط بــه تولیــد PVC ماننــد ترکیبــات مشــابه در فرآیند هــای تولیــد باالدســت،قبل از انتشــار تخریــب می شــوند. بنابرایــن مقدار رهاســازی 
تقریبــی بســیار کوچــک اســت بــرای مثــال تخمیــن زده می شــود کــه حــدود0,6 گــرم I-TEQ در ســال بــه تولیــد PVC در ایالــت متحــده از مجمــوع 

4600 گــرم WHO98 در ســال نســبت داده می شــود. 

ــه کاهــش قابــل  ــه کاهــش انتشــار دیوکســین ها شــده اند و ب ــا فرآیندهــای احتــراق مــدرن و صنعتــی موفــق ب ــاز ب مقــررات آتش ســوزی در فضــای ب
توجــه انتشــار در کشــورهای پیشــرفته کمــک کرده انــد. ارزیابــی چرخــه حیــات و نظــارت بــر تولیــد PVC نشــان می دهــد کــه انتشــار دیوکســین از 

صنعــت PVC بســیار کــم اســت. 

شکل سه - ژاپن
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شکل یک - آلمان

Echologics یــک شــرکت کانادایــی فناوری اختصاصی آکوســتیک 

را کــه می توانــد در همــه انــواع لوله هــا از جملــه PVC نشــتی را پیــدا 
ــک  ــدای ی ــرواز ص ــان پ ــدت زم ــرکت م ــن ش ــعه داد. ای ــد، توس کن
ــتگی  ــع همبس ــک تاب ــتیک و ی ــورهای اکوس ــط سنس ــتی را توس نش
ــان  ــالف زم ــری اخت ــا اندازه گی ــن روش ب ــرد. در ای ــری ک اندازه گی
دریافــت دو ســیگنالی کــه از دو ســر تــرك یــا نشــتی می آیــد، 
ــورها را  ــن سنس ــن نمود.ای ــتی را تعیی ــا نش ــرك ی ــدازه ت ــوان ان می ت
میتــوان بــر روی شــیر آتــش نشــانی و یــا در محل هــای خاصــی روی 
لولــه قــرار داد و دقیقــا می تــوان محــل نشــت را بــا تعییــن زمانــی کــه 
ــه دو سنســور متفــاوت می رســد اندازه گیــری کــرد.  صــدای نشــتی ب
ــه اســت و  ــه خــود لول ــوط ب ــری می شــود مرب ــی کــه اندازه گی صدای
بــه معنــی آن اســت کــه توســعه سیســتمی کــه می توانــد در لوله هــای 
ــی در  ــود.زیرا میرای ــوب می ش ــش محس ــک چال ــد ی ــل کن PVC عم

پالســتیک ها بیشــتر از فلــزات اســت.به تازگــی Echologics بــه یــک 
ــای          ــتی را در لوله ه ــا نش ــت ت ــرده اس ــک ک ــی کم ــرکت انگلیس ش
ــق نشــتی  ــد. eakFinder- ST محــل دقی 3 اینچــی pvc شناســایی کن
را مشــخص کــرد و یــک تیــم حفــاری بــرای رفــع نشــت بــا ســرعت 

جریــان 0,8متــر مکعــب بــر ســاعت ارســال شــد.

روش شناسایی نشتی لوله با استفاده از امواج فراصوت
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گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس سـمیـه صالحـی
 مـدیــر کنتــرل کیـفیـت
 شرکت پـارس پـولیـکا

در تعریــف اکســتروژن می تــوان اینگونــه گفــت کــه: فرآینــدی اســت کــه بــه شــدت بــه بــرق وابســته اســت و عمــده مصــرف انــرژی در یــک واحــد 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــرژی در اکســتروردرها م ــل، حــدود 50% از تمــام ان ــه و پروفی ــرای اکســتروژن لول ــات اکســترودرها اســت. ب اکســتروژن در عملی

ــردد.  ــرف می گ ــی مص ــوازم جانب ــات و ل ــرای خدم ــرژی ب ــده ان ــرد، باقی مان می گی

هزینه هــای انــرژی در اکســترودرها ممکــن اســت کمــی بــاال باشــند، امــا بازگشــت ســریع ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت، توجیــه منطقــی بــرای اســتفاده 
از ایــن انرژی هــا اســت. اکســترودرهای قدیمی تــر از موتورهــای DC اســتفاده می کردنــد امــا نســل جدیــد اکســترودرها اغلــب بــا موتورهــای AC کــه 
توســط درایــو ســرعت متغیــر )VSD( کنتــرل می شــوند، در دســترس هســتند. کنترل کننــده VSD در موتورهــای AC در بســیاری از اکســترودرها اســتفاده 

می شــوند و اســتفاده از آنهــا بــه شــدت توصیــه می شــود. 

بــا هــر نــوع موتــوری، دســتگاه اکســترودر بایــد متناســب بــا محصــول موردنظــر، انتخاب 
شــود. طراحــی اکســترودرها بــه گونــه ای اســت کــه باالتریــن میــزان کارایــی را )نــه تنهــا 

ــا باالتریــن  در بحــث انــرژی( دارا باشــند. در حــد امــکان، اکســتروردها بایــد ب
ــن  ســرعت طراحــی شــوند، کــه آن ســرعت معمــوال همــان کارآمدتری

ــا  ــه ای کنتــرل شــود ت ــه گون ســرعت اســت. ســرعت مارپیــچ بایــد ب
ســرعت اکســتروژن نزدیــک ســرعت ماکزیمــم باشــد و همچنــان 

محصــول خوبــی تولیــد کنــد. 

موتورهــای اکســترودر معمــوالً بــا ســرعت بــاال کار می کننــد 
و در ســرعت موردنیــاز مارپیــچ تنظیــم می شــوند. زمانــی کــه 
ــد،  ــب نباش ــن کار مناس ــرای ای ــود ب ــای موج ــبت دنده ه نس
موتورهــا بــا ســرعت صحیــح کار نمی کننــد، مصــرف انــرژی 
ــود و گشــتاور ایجــاد شــده بســیار  ــد ب ــدازه خواه ــش از ان بی
پایین تــر از ســطح مطلــوب خواهــد بــود. تغییــر نســبت موتــور 

و درایــو می توانــد یــک پــروژه ســاده بــرای بهینه ســازی کاربــرد 
موتــور باشــد. 

مدیریت انرژی در فرآیند اکستروژن لوله و پروفیل 

بهره وری انرژی

فرآیند آینده

رابیــن کنــت (Robin Kent) -مشــاور-، می گویــد: در شــرایط ســخت کاری، شــرکت ها معمــوالً بــه کاهــش تعــداد نیروهــای انســانی خــود 
فکــر می کننــد. امــا بــا رویکــردی دقیــق می تــوان بــا مدیریــت انــرژی، بــه صرفه جویــی قابــل توجهــی در هزینه هــا دســت یافــت. 

ــًا گــران هســتند،  ــه اکســتروژن خیلــی هــم ارزان نیســت، بســیاری از آنهــا -ماننــد آب خنک کننــده- واقع هزینه هــا در یــک کارخان
ــود.  ــما ش ــرای ش ــی ب ــی مال ــب صرفه جوی ــد موج ــا می توان ــن هزینه ه ــی از ای رهای

شکل 1.  مشخصات مصرف انرژی در یک واحد معمولی اکستروژن 
با تمرکز بر روی بیشترین مصرف کننده انرژی برای رسیدن به سریعترین نتیجه
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گرمادهی و خنک کاری

ــرای پالستی ســایز کــردن )نرم کــردن( و گرم کــردن پالســتیک توســط گرمــای حاصــل از اصطــکاك  ــاز ب ــرژی گرمایــی موردنی ــزان ان بیشــترین می
مــواد کــه در مارپیــچ حرکــت می کننــد، ایجــاد می شــود. در بیشــتر مــوارد، انــرژی مکانیکــی در انتقــال گرمــا بــه داخــل مــواد از انــرژی خارجــی هیتــر 
کــه تنهــا روی الیــه خارجــی مــواد در ســطح ســیلندر عمــل می کنــد، موثرتــر اســت. ایــن انــرژی می توانــد گرمــای اصطکاکــی را کــه بــه وســیله تولیــد 

یــک الیــه مــذاب در ســطح داخلــی ســیلندر بــه وجــود آمــده را کاهــش دهــد. 

بــا بهینه ســازی ســرعت اکســترودر گرمــا توســط کار مکانیکــی بــه حداکثــر میــزان خــود می رســد و ایــن مســاله ســبب کاهــش مقــدار انــرژی الکتریکی 
موردنیــاز بــرای گرم کــردن پالســتیک می گــردد. زمانــی کــه تجهیــزات پایین دســتی خروجــی را محــدود نکننــد، مصــرف انــرژی در یــک اکســترودر 
)in kwh/kg( می توانــد حــدود 50% بــه وســیله دو برابــر کــردن ســرعت چرخــش مارپیــچ کاهــش یابــد. در صورتــی کــه گرمــای حاصــل از اصطــکاك 
ــترودر  ــر اکس ــرد بهت ــه عملک ــیلندر ب ــردن س ــود. خنک ک ــتفاده می ش ــیلندر اس ــی از س ــای اضاف ــذف گرم ــرای ح ــی ب ــد، از فن های ــد باش ــش از ح بی

کمــک می کنــد، همچنیــن موجــب افزایــش اصطــکاك در ســطح پالستیک/ســیلندر و اختــالط بهتــر و حرکــت مــواد رو بــه جلــو می گــردد. 

- کنترل دمای سیلندر

1.  کنترل کننده های اکسترودر را چک کنید تا مطمئن شوید که سیستم گرما دهی و خنک کاری با یکدیگر خوب کار می کنند و در رقابت با یکدیگر 
نیستند. اطمینان حاصل کنید که بین هیترها و دمنده ها یک «بخش مرده» وجود داشته باشد. 

2.   کنترل دقیق دما سبب تولید یک محصول خوب و به حداقل رسیدن مصرف انرژی می گردد.

3.    عایق بندی سیلندر یک روش موثر است اما مناسب برای همه بخش های سیلندر و یا همه کاربردهای سیلندر نیست. نصب عایق در همه بخش های 
سیلندر می تواند منجر به «فرایند فرار» شود. 

بــا بررســی هیترهــا و فن هــای ســیلندر می تــوان بــه فهــم دقیــق جریــان گرمــا در یــک اکســترودر/محصول ویــژه و همچنیــن زمــان روشــن و خامــوش 
شــدن هیترهــا و فن هــا پــی بــرد )هیتــر و فــن در یــک زمــان خامــوش و روشــن نمی شــوند(. در یــک فرآینــد اکســتروژن خــوب بایــد پالســتیک در 
دمــای مطلــوب نگــه داشــته شــود، امــا از )گرمــای بیــش از حــد( آن جلوگیــری گــردد. ایــن مســئله بســتگی بــه مــواد دارد، در فرآینــد تولیــد پنجــره کــه 
یــک فرآینــد کوچــک اســت . گرمــای بیــش از حــد ناشــی از بــرش شــایع اســت، مگــر اینکــه کنتــرل دمــا دقیــق باشــد. اگــر هیترهــا بــه طــور پیوســته 

روشــن باشــند، پــس موتــور قــادر بــه تامیــن میــزان کافــی حــرارت برشــی بــرای فرآینــد نمی  باشــد، در ایــن صــورت دو انتخــاب وجــود دارد:

1.  اکســترودر اصلــی می توانــد گرمــای برشــی بیشــتری تولیــد کنــد در ایــن صــورت نیــاز بــه هیترهــا کاهــش می یابــد. ایــن کار، یــک گزینــه 
پیشــنهادی مناســب اســت امــا ممکــن اســت تولیــد گرمــا توســط تجهیــزات پایین دســتی خنک کننــده محــدود شــود. 

ــر روی یــک ســیلندر کامــل  ــدرت ب ــه ن ــا ایــن کار ب ــه عایــق شــود ام ــرای کاهــش گرمــای از دســت رفت ــد توســط عایــق ب 2.  ســیلندر می توان
صــورت می گیــرد. بخــش عقبــی بــه دلیــل ورود مــواد ســرد کــه قبــل از آن تحــت هیــچ نــوع برشــی نبوده انــد، نیــاز بــه گرمــای پیوســته دارد و 
بخــش جلویــی ســیلندر بــه علــت کاهــش گرمــای برشــی ممکــن اســت در ایــن ناحیــه نیــاز بــه گرمــا داشــته باشــد. هنگامــی کــه گرمای برشــی کم 
اســت، عایق بنــدی ســیلندر در کاهــش انــرژی ورودی موردنیــاز از هیترهــا مفیــد و موثــر اســت. ایــن کار ســبب صرفه جویــی در مصــرف انــرژی، 

کاهــش نوســانات دمایــی و افزایــش رعایــت مســائل بهداشــتی و ایمنــی می شــود. 

کنترل تجهیزات پایین دستی

گرمــای برشــی خیلــی کمــی در تجهیــزات پایین دســتی مثــل نــوك مارپیــچ وجــود دارد از ایــن رو هیترهــا همیشــه بــرای نگه  داشــتن پالســتیک در 
ــی کــه منــدرل  ــرای محصــوالت توخال ــاز هســتند. ایــن کار ب دمــای درســت در بیــن صفحــات، آداپتورهــا، لوله هــای انتقال دهنــده و دای هــا موردنی
در محــل توســط اســپایدرها نگــه داشــته شــده و جــوش کامــل جریــان مــذاب بایــد بعــد از عبــور مــواد از اســپایدر اتفــاق بیفتــد)در غیــر ایــن صــورت 

ــود(.  ــوب می ش ــف محس ضع

- انواع تجهیزات پایین دستی

1.   همه قسمت های تجهیزات پایین دستی نوك پیچ برای کاهش تغییرات دمایی و مصرف انرژی باید عایق بندی شوند.

2.   ماکزیمم سرعت قابل قبول برای اکسترودشدن بعد از خنک کاری را بیابید و دمای آب خنک کننده را برای رسیدن به این هدف تنظیم کنید. 
محصول را نباید بیش از حد سرد کنید. 

3.   بررسی کنید که دمای آب خنک کاری مناسب باشد و همچنین هدر نرود، سرد باشد و به طور موثر توزیع شده باشد. از گردش آب در میان 
دستگاه های خاموش و کالیبراتورها جلوگیری کنید، جریان آب سرد را در ماشین های خاموش، متوقف کنید. 
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خواندنی و کاربردی

4.   بررسی کنید، حداقل میزان موردنیاز ذخیره پمپ خالء برای تولید و توزیع مناسب باشد. زمانی که موردنیاز نیست پمپ خاموش باشد. 

5.   از VSDها )با حلقه های بازخورد( روی پمپ های خالء برای کنترل حداکثر میزان خالء بدست آمده، استفاده شود. 

6.   بررسی کنید که مخازن خنک کننده مورد استفاده در خالء برای کاهش استفاده از خالء به طور صحیح بسته شده باشند. 

گرمــا معمــوالً بــرای همــه نواحــی پایین دســتی نــوك مارپیــچ الزم اســت و اتــالف گرمــا نیــز قابــل توجــه اســت. عایق بنــدی ســبب کاهــش اتــالف 
گرمــا و همچنیــن میــزان مصــرف انــرژی در ایــن نواحــی می شــود، بــه خوبــی نیــز باعــث افزایــش ســالمتی و ایمنــی می گــردد. 

کالیبراســیون و خنــک کاری در یــک زمــان مشــابه انجــام می شــود گرچــه انــواع روش هــای مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــرای پروفیل هــای 
 PVC-U ــه ــره چندالی ــای پنج ــرای پروفیل ه ــه ب ــرد، در حالی ک ــورت می گی ــرد ص ــام آِب س ــک حم ــه در ی ــک تک صفح ــیون ی ــاده، کالیبراس س

کالیبراســیون معمــوالً توســط کالیبراتورهــای صفحــه فلــزی در یــک حمــام آب ســرد یــا توســط اســپری آب صــورت می گیــرد. 

ــرد،  ــرار می گی ــده ق ــه در آب خنک کنن ــی ک ــد در زمان ــل بای ــد. پروفی ــط می باش ــی خ ــرعت کل ــرای س ــی ب ــور کنترل ــده فاکت ــی خنک کنن کارای
کامــًال خنــک شــود و اگــر خنــک کاری موثــر نبــود در ایــن زمــان ســرعت خــط بایــد کاهــش  یابــد. بســیاری از واحدهــای لولــه و پروفیــل بــه آب 
ــرد،  ــرار نمی گی ــد آب ســرد حتــی در زمان هایــی کــه مــورد اســتفاده ق ــد و اجــازه می دهن ــگاه می کنن ــگان ن ــع رای ــوان یــک منب ــه عن ــده ب خنک کنن
ــا هزینه هــای بــاال ســرد می شــود. پمپ هــای خــالء بــرای  ــاره ب آزادانــه جریــان داشــته باشــد. ایــن آب گــرم شــده مجــدداً وارد چیلــر می شــود و دوب
حــذف هــوا از سیســتم آب و همچنیــن بــرای ایجــاد ســطح تمــاس خــوب بیــن اکسترودشــده و سیســتم کالیبراســیون مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 

آنهــا معمــوالً دارای ســرعت ثابــت و کنترل نشــده هســتند. 

در نتیجــه، اکســترودرهای لولــه و پروفیــل فرصت هــای بســیاری بــرای کاهــش مصــرف انــرژی و قیمــت بــدون ســرمایه گذاری قابــل توجــه دارنــد. آنهــا 
می تواننــد راه کارهــای ســادهِ  بســیاری را کــه هیــچ اثــر زیــان آوری روی محصــول یــا عملکــرد دســتگاه نــدارد، بــرای کاهــش قیمــت انجــام دهنــد. 

- انواع اکسترودر

1.   همیشه در مرحله تصمیم گیری برای خرید، کارایی انرژی را در نظر بگیرید.

2.   همیشه گزینه موتور VSD+AC را برای خریدهای جدید در نظر بگیرید و موتورهای موجود را با موتورهای VSD+AC مجهز کنید. 

3.   استفاده از اکسترودرهای بزرگ برای تولید محصوالت کوچک موجب اتالف انرژی و همچنین هزینه های مالی می شود. 

4.  گزینه تغییر موتور اکسترودر را برای مطابقت با کار مدنظر، بررسی کنید. 

5.   هزینه های زمان و مصرف انرژی با تغییر موتور ذخیره می شوند. محاسبات نشان می دهند که تغییر موتور یک عملیات بسیار موثر در کاهش میزان 
هزینه ها است. 

6.   بررسی ها نشان می دهند که اصالح بارگیری و اندازه موتورهای اکسترودر و همچنین بهینه سازی نسبت دنده ها موجب صرفه جویی انرژی می گردد. 

7.   در جایی که درایو از قرقره ها استفاده می کند، به سادگی می توان از قرقره ها با سایزهای مختلف استفاده کرد اما باید مطمئن شد که هنگام تغییر 
قطرها، هماهنگی بین قرقره ها وجود دارد. 

شکل 2.  توابع مختلف دارای نیازهای مختلف انرژی می باشند. این طرح بخش عمده مصرف انرژی را در گرمایش نشان می دهد. درایو اکسترودر گرمایش برشی موردنیاز را 
ارائه نمی دهد و عایق بندی سیلندر مورد توجه قرار گرفته است. 
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پلــی وینیــل کلرایــد) PVC ( یــک مــاده گرمــا نرم چند منظوره اســت کــه در تولیــد صدها تــن از محصوالتی 
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوند م ــه می ش ــه مواج ــی روزان ــا آن در زندگ ــدگان ب ــه مصرف کنن ک
مــواد در ســاخت و ســاز، الکترونیــک، مراقبت هــای بهداشــتی و ســایر کاربردهــا مهــم هســتند. PVC بــه طــور 
گســترده در کاربردهــای مختلــف بــه علــت قیمــت پاییــن و خــواص فیزیکــی و مکانیکــی مطلــوب مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد و بــه طورموثــر در گســتره وســیعی از محصــوالت ســخت و انعطــاف پذیــر اســتفاده 
ــواد پی وی ســی، ممکــن  ــرای م ــی ب ــر شــعله اســت. جایگزین ــی در براب می شــود. PVC دارای مقاومــت ذات
ــی  ــای جایگزین ــی کارا نیســتند و هزینه ه ــدازه کاف ــه ان ــن ب ــای جایگزی ــواد و فرآینده ــب م ــا اغل اســت. ام
باالســت. PVC در انــواع مختلفــی از کاربردهــا اســتفاده می شــود بــا طیــف متنوعــی از مــواد جایگزیــن رقابت 
می کنــد بــه عنــوان مثــال لوله هــای PVC بــه علــت هزینــه اولیــه پاییــن، ســهولت نصــب و طــول عمــر طوالنــی 
و قابــل اعتمــاد بــودن در لوله هــای تحــت فشــار آبرســانی ســایز بــزرگ و لوله هــای فاضالبــی دارای ســهم 
بزرگــی اســت. لوله هــای چــدن داکتیــل و بتــن جایگزین هــای بزرگــی بــرای ایــن کاربردهــا هســتند. هزینــه 
نصــب بــرای هــر فــوت لولــه در مقایســه بــا PVC باالتــر اســت مخصوصــا بــرای بتــن زیــرا اتصــاالت لولــه 
بســیار اســت در حالــی کــه هزینه هــای جایگزینــی، تعمیــرات و پمپــاژ بــرای مــواد جایگزیــن نســبتا باالتــر 
ــر از %1  ــت کمت ــرخ شکس ــا ن ــری را ب ــرد برت ــذاری PVC عملک ــامانه لوله گ ــت. س ــای PVC اس از لوله ه
ــر ایــن، براســاس تحقیقــات  ــه می دهــد. عــالوه ب ــرخ شکســت چــدن و چــدن داکتیــل ارائ ــا ن در مقایســه ب
ــا انتظــار مــی رود کــه لوله هــای PVC ســرویس قابــل اعتمــاد را بــرای بیــش از 100  در دانشــگاه ایالتــی یوت
ســال ارائــه دهنــد. هزینه هــای خالــص بــرای مصرف کننــدگان در ایالــت متحــده و کانــادا بــرای جایگزینــی 
مــواد PVC کــه اخیــرا اســتفاده می شــود، حــدودا 14 میلیــارد دالر در ســال اســت. عــالوه بــر ایــن هزینه هــا، 
مصرف کننــدگان مجبورنــد کــه هزینه هــای اضافــی را پرداخــت کننــد زیــرا تولیدکننــدگان مــواد جایگزیــن 
در ســرمایه گذاری جدیــد بــرای تولیــد حجــم افزایشــی مــواد جایگزیــن نیــاز بــه 3,3 میلیــارد دالر دارنــد و 
هزینه هــای بازپرداخــت ســرمایه 1,4 میلیــارد دالری را در ســال متحمــل می شــوند. اجتنــاب از ایــن هزینه هــا 
بخشــی از مزایایــی اســت کــه PVC بــرای مصرف کننــدگان بــه ارمغــان مــی آورد. بنابرایــن مجمــوع مزایــای 
مســتقیم و غیــر مســتقیم دسترســی بــه PVC بــرای مصرف کننــدگان در ایالــت متحــده و کانــادا بیــش از 15 

میلیــارد دالر در ســال اســت. 

چکیـــده گردآوری و ترجمه

جنبه هــاى اقتصــادى پلــى وینیــل 

کلرایــد در ایــاالت متحــده و کانادا
AN IHS ECONOMICS REPORT

مهندس شادي حقدوست
دفتـر انجــمــن

مقاله  علمی
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مقدمه
پلــی وینیــل کلرایــد کــه در تولیــد صدهــا نــوع محصوالتــی که مشــتریان 
ــود و در  ــتفاده می ش ــوند، اس ــه می ش ــا آن مواج ــره ب ــی روزم در زندگ
عیــن حــال در ســاختمان ســازی، الکترونیــک و مراقبت هــای بهداشــتی و 
ســایر کاربردهــا بســیار مهــم اســت. اســتفاده گســترده در ایــن کاربردهــا 
بــه دلیــل هزینــه پاییــن و خــواص فیزیکــی و مکانیکــی مطلــوب 
ــد  ــر تولی ــاف پذی ــخت و انعط ــورت س ــه ص ــوالت ب ــت. محص آن اس
ــعله  ــر ش ــت در براب ــن دارای مقاوم ــوالت PVC همچنی ــود. محص می ش
اســت. جایگزین هــای مــواد PVC ممکــن اســت در دســترس باشــد امــا 

لوله و اتصاالت PVC سخت:

بیــش از 70% از مصــرف رزیــن پی وی ســی مربــوط بــه بخــش ســاخت 
و ســاز و ســاختمان اســت. و بزرگتریــن مقــدار بــرای ســاخت لوله هــای 
ســخت، تیوب هــا و اتصــاالت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مــا 
تخمیــن میزنیــم کــه محصــوالت تیــوب و لولــه PVC بیــش از %52 
ــوالت در  ــن محص ــد. ای ــادا باش ــده و کان ــت متح ــرف PVC در ایال مص
خانه هــای مســکونی، همچنیــن در پروژه هــای تجــاری، صنعتــی و 
کشــاورزی کــه آب آشــامیدنی و جریان هــای فاضــالب و روان آب هــا 
را مدیریــت می کنــد، اســتفاده می شــود. محصــوالت شــامل انتقــال 
ــن  ــر، همچنی ــچ قط ــا 48 این ــع ت ــای توزی ــکونی و لوله ه ــای مس آب ه
ــاالت  ــر و اتص ــوت در قط ــر 6,5 ف ــا قط ــه ب ــی و تخلی ــای فاضالب لوله ه
 PVC بــرای مونتــاژ کــردن ســامانه لوله گــذاری می باشــد. حــدود 94% از

اغلــب فرآیندهــا کارآمــد نیســتند و هزینه هــای جایگزینــی بــاال هســتند. 
ــا  ــی اولفین ه ــد از پل ــترده بع ــور گس ــه ط ــتیک ب ــواد ترموپالس ــن م ای
)پلی اتیلــن و پلــی پروپیلــن( مصــرف می شــوند. مصــرف در ســال 
2014 در ایالــت متحــده و کانــادا بــه بیــش از 10,2 میلیــارد پونــد رســید. 
 PVC ــاوی ــه ح ــد ک ــاب می کنن ــی را انتخ ــدگان محصوالت مصرف کنن
هســتند، حتــی اگــر جایگزین هــای ارزان قیمــت در دســترس باشــد. زیــرا 

ــد.  ــش می یاب ــداری کاه ــای نگه ــر و هزینه ه ــا طوالنی ت ــر آنه عم

مصرفــی در ایــن کاربردهــا اکســترود شــده و بقیــه بــرای تولیــد اتصاالت 
تزریــق می شــود. ایــن محصــوالت معمــوال حــاوی 90% رزیــن بــا تعــادل 

ــت.  ــی اس ــتم های افزودن ــن سیس بی

دیگر محصوالت اکسترود شده و قالبگیری شده:

ایــن دســته شــامل تعــداد بســیار زیــادی از محصــوالت اســت کــه عمدتــا 
در ســاخت و ســاز و در تولیــد کاالی مصــرف کننــده، بســته بندی،برق، 
و کاالهــای الکتریکــی، مبلمــان خاانگــی و در کاربردهــای حمــل و نقــل 
و پزشــکی مصــرف می شــود. ایــن دســته شــامل محصــوالت ســخت و 
ــول  ــا 85% در محص ــد از 50% ت ــن می توان ــات رزی ــت و محتوی ــرم اس ن

نهایــی تغییــر کنــد. 

مصرف رزین PVC در کانادا و ایالت متحده در سال 2014
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مقاله علمی دو

دیوارپوش هــا و لــوازم جانبــی آن از مصرف کننــدگان عمــده رزیــن 
PVC هســتند. هرچنــد ســهم آن از بــازار مســکن در ایالــت متحــده 8% از 

ســال 2004 تــا 2014 کاهــش داشــته اســت. ســایدینگ های وینیــل هنــوز 
ــادا  ــده و کان ــت متح ــزی در ایال ــای فل ــای روکش ه ــی از انتخاب ه یک
ــا ســایر مــواد ماننــد آجــر، گــچ،  ــا رقابــت ب اســت. ســایدینگ وینیــل ب
ســیمان و چــوب مواجــه اســت. انتخــاب مــواد ســایدینگ در وهلــه اول 
براســاس اولویــت محلــی بــه عــالوه خــواص عملکــرد، هزینــه، نگهداری 
و ظاهــر ســاخته می شــود. ســایدینگ وینیــل دارای ســهم بــازار بزرگتــر 
و نــرخ رشــد بیشــتر در شــمال شــرق و میانــه غــرب نســبت بــه جنــوب و 
غــرب اســت. ســایدینگ وینیــل بــا توانایــی باالیــی کــه در مقاومــت در 

برابــر دمــا و رطوبــت همچنیــن توانایــی آن بــرای تحمــل بادهــای شــدید 
ــرد  ــای عملک ــر و قابلیت ه ــول ظاه ــن محص ــه ای ــده ک ــر ش دارد، منج

ــد.  ــان حفــظ می کن خــود را در طــول زم

کلندرینگ و محصوالت پوششی

بــرای کاربردهــای  ایــن دســته هســتند  اکثــر محصــوالت کــه در 
ــوند.  ــتفاده می ش ــی اس ــای مصرف ــاز و کااله ــاخت و س ــته بندی و س بس
نــوع رزیــن مــورد اســتفاده و مقــدار افزودنی هــا، فیلرهــا، نــرم کننده هــا 

ــت.  ــاوت اس ــواص متف ــه خ ــته ب بس
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جنبه های اقتصادی پلی وینیل کلراید در ایالت متحده و کانادا

PVC مزایای اقتصادی لوله و اتصاالت و تیوب های
ســود اقتصــادی بــرای مصرف کننــدگان PVC در ایالــت متحــده و کانادا، 
مــورد مصــرف در تولیــد لولــه و اتصــاالت ســخت ســاالنه  7,4 میلیــارد 
دالر در ســال تخمیــن زده شــده اســت. و بیــش از 50% ســود در اســتفاده 
از لوله هــای آب تحــت فشــار بــا قطرهــای کوچــک و بــزرگ بــه وجــود 
می آیــد. باالتریــن ســود در هــر پونــد از PVC در لولــه و اتصــاالت تحــت 
ــای دیگــر شــامل  ــت می شــود. جایگزین ه ــا قطــر کوچــک یاف فشــار ب
مــس و فــوالد اســت امــا معمــوال گرانتــر هســتند و نســبت بــه لوله هــای 
PVC نصــب دشــوارتری دارنــد. در ایــن سیســتم ها هزینــه نصــب 

می توانــد 10 برابــر هزینــه خریــد خــود لولــه باشــد. بنابرایــن تفاوت هــای 

ــاد  ــای زی ــه تفاوت ه ــر ب ــد منج ــب می توان ــهولت نص ــک در س کوچ
در هزینــه کلــی اســتفاده از مــواد جایگزیــن PVC شــود. بــه طــور کلــی 
مــا تخمیــن می زنیــم کــه حــدود 60% از کل افزایــش هزینــه بــرای 
ــواد در سیســتم لوله گــذاری کــه در حــال حاضــر از  ــن م ــی ای جایگزین
لولــه و اتصــاالت PVC اســتفاده می شــود، بــه دلیــل افزایــش هزینه هــای 
مــواد باشــد. حــدود 27% بــه دلیــل افزایــش هزینه هــای نصــب و حــدود 
13% بــه دلیــل افزایــش هزینه هــای تعویــض، تعمیــر و نگهــداری نســبت 

ــت.  ــذاری PVC اس ــتم های لوله گ ــه سیس ب
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 PVC سود اقتصادی برای دیگر محصوالت اکسترود و قالب گیری شده

جنبه های اقتصادی برای محصوالت کلندرینگ و پوشش ها
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مجمــوع مزایــای مســتقیم و غیر مســتقیم بــرای دســتیابی مصرف کنندگان 
بــه PVC در ایالــت متحــده و کانــادا به مقدار بیــش از 15 میلیــارد دالر در 
ســال اســت همانطــور کــه در زیــر نشــان داده شــده اســت. اگــر مــا ایــن 

ــن  ــواد جایگزی ــب م ــد و نص ــرای خری ــی ب ــای اضاف ــاب از هزینه ه اجتن
 PVC ــی ــای فعل ــام کاربرده ــتقیم در تم ــای مس ــا 90% از مزیت ه تقریب
ــای  ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــادی ب ــت اقتص ــی مزی ــود. باق ــامل می ش را ش

ــود  ــده س ــت متح ــدگان ایال ــم، مصرف کنن ــی کنی ــای کل را بررس مزای
ــرای  ــال و ب ــارد دالر در س ــد 13,7 میلی ــت می کنن ــه دریاف ــادی ک اقتص

ــارد دالر اســت.  مصرف کننــدگان کانادایــی 1,6 میلی

تعویــض و تعمیــر و نگهــداری پاییــن PVC در مقایســه بــا مــواد جایگزین 
ــد.  ــت می آی ــه دس آن ب

[1] Plastics Market Watch: Healthcare and Medical Devices, Society of the Plastics Industry, 
Fall 2015. http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/case-counts.html
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معرفی کتاب

   نگاهی کلی

پالســتیک ها و سیســتم های لوله گــذاری پایــدار مرجعــی بــرای لوله گــذاری 
ــای  ــح در کاربرده ــواد ارج ــر م ــال حاض ــتیک ها در ح ــت. پالس ــتیکی اس پالس
ــوط  ــی، خط ــوط زهکش ــهری، خط ــالب ش ــوط آب و فاض ــه خط ــمار از جمل بیش
ــن و  ــادوام، ایم ــتیک ها ب ــرا پالس ــت. زی ــیمیایی و ... اس ــای ش ــه فاضالب ه تخلی

ــتند. ــه هس ــه صرف ــرون ب ــب و مق ــرای نص ــن ب مطمئ
مقالــه   40 از  ای  خالصــه  پایــدار،  لوله گــذاری  سیســتم های  و  پالســتیک ها 
ــراد متخصــص کــه در بیــش از 45 ســال جمــع آوری شــده اســت.  کــه توســط اف
ــتم  ــی و سیس ــت کل ــتیک ها در حال ــتفاده از پالس ــرد اس ــه ف ــر ب ــع منحص ــن منب ای
ــه طــور ویــژه را ترویــج می دهــد. مقــاالت شــامل لیســتی  لوله کشــی پالســتیکی ب
ــورد محصــوالت لوله گــذاری  ــی در م ــای عمــده پالســتیک ها و توضیحات از مزای
و بازارهــای سیســتم لوله گــذاری گرمــا نــرم اســت. ایــن کتــاب می توانــد ابــزاری 
مفیــد بــرای دانشــجویان مهندســی، نصابــان، مصرف کننــدگان نهایــی و مهندســین 

ــه باشــد. ــا تجرب طراحــی مبتــدی و ب
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Plastic Pipe Fittings 
& Joints 2018

Exploring new developments in plastic pipe fittings and joining technologies

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

The conference will provide valuable insights 
into the latest developments in fittings and 
joints, which play a critical role in the integ-

rity and performance of plastic piping systems. Ex-
pert speakers will discuss trends in materials, pro-
duction technologies, designs and applications, as 
well as addressing the latest advances in testing and 
certification.In addition to the busy programme of 

informative conference sessions, the event will pro-
vide excellent networking opportunities during the 
refreshment breaks and evening drinks reception, 
which will all take place in a dedicated exhibition 
area. Don’t miss this rare opportunity to explore 
innovations in fittings and joints for plastic pipes 
and make valuable contacts with key players from 
throughout the supply chain.
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Reason for Burst 
Water Mains 
Fact – Burst water mains cause traffic chaos and waste precious water resources.
Fact – PVC water mains pipes can have a lifespan of up to 150 years, delivering 
corrosion free, clean quality water for a century and a half.

PVC pipe is a product of modern technology, offering reliable and durable service to a variety of users 
including contractors, engineers, operators, industries, utilities and irrigation districts. A number of 
performance advantages means PVC Pipes now replaces many traditional materials

Corrosion, leaks and breaks in old-technology pipe materials are degrading our water delivery and 
sewage treatment systems, which are critical to public health and the environment.

     The Solution: PVC Pipe

While certain pipe manufacturers continue to ex-
plore “solutions” to corrosion – because their mate-
rials are affected by it – PVC remains indisputably 
resistant to it.

PVC pipe is a proven and extremely durable alterna-
tive to traditional corrosion prone pipe materials.

Recognised by state, national and international agen-
cies and standards organisations, it has been a bench-
mark since it was introduced in the sewer, water and 
drainage markets.

"An American Water Works Association Research 
Foundation study confirms the life expectancy of PVC 
pipe to be in excess of 110 years."

PVC’s cost effectiveness and sustainability are im-
portant qualities that water authorities and local 
governments should be considering – and ratepayers 
should be demanding.

     So Why Aren’t We Using PVC More Widely?

Since pipe is the largest component of water utility’s 
assets, it’s critical that steps be taken to ensure its 
long-term sustainability, which will help utilities hold 
the line on costs.

PVC is the most cost-effective and durable piping 
material available today, and procurement practices 
should be reformed to ensure it helps solve the cor-
rosion issue.

"Fifty percent of all operation and maintenance costs 

... and ninety percent of lost water costs are corro-
sion-related." Gregory R. Ruschau, Ph.D., Corrosion 
Expert/Former Senior Project Manager, CC Technol-
ogies Laboratories, Inc.

The cost of water main break repair is not only cal-
culated in terms of repair costs, but also in terms of 
lost water, replacement of corroded pipes and imple-
mentation of corrosion-mitigation measures, which 
are ineffective since they only delay an unavoidable 
outcome. This should also include the high costs of 
emergency equipment, traffic disruptions, and lost 
work time.

Today’s corrosion crisis is due to the materials used 
in our underground pipe networks over the last 100 
years. At first, cast iron was used, with ductile iron 
gradually replacing it. Both now suffer from the rav-
ages of corrosion.

"Each $1 billion in PVC pipe purchased translates into 
an estimated $500 million in avoided corrosion costs."
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Materials Used  
in Water Supply Pipes
The pipes used to transport drinking water use different materials 

than those used to carry wastewater. Your home may have a 

 plumbing system that uses all one type of material for the water 

supply pipes, but don't be surprised to find several—or even all—of 

the following types of pipes, especially in older homes that have seen 

many repairs or updates.
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PVC
PVC stands for polyvinyl chloride. Of the different 
types of plastic pipe used for water supply, PVC has a 
wide variety of plumbing uses, from drainage pipe to 
water mains. It is most commonly used for irrigation 
piping, home, and building supply piping. PVC is also 
very common in pool and spa systems. PVC is often 
white but it can also come in other colors. You can 
often tell what it is used for by the colors and mark on 
the pipe. For example, purple pipe with black letter-
ing is used for reclaimed water. PVC also comes in a 
variety of thicknesses called schedules. Schedules 40 
being the most common for water distribution.

PVC is normally used for cold water pipes only. Many 
municipalities outlaw the use of PVC for hot water 
pipes, as the heat can eventually break down the 
plastic. Always check with local code restrictions be-
fore using PVC pipes for hot water delivery lines. 

PVC pipe should always be clearly labeled if it is used 
for both potable (drinkable) and non-potable water 
in the same building.

PVC connections are made by using a primer that 
softens the PVC and then applying PVC glue that melts 
the joints and pipe together. 

CPVC
 CPVC stands for chlorinated polyvinyl chloride. It 
is often (but not always) a cream-colored or off-white 
plastic. This type of pipe can stand temperatures up 
to about 180 F or so (this depends on the schedule), 
so it and can be used for hot and cold water inside 
of a house or mobile home. CPVC is the same outside 
diameter as copper and PEX, so the same push-fit fit-
tings that are used for PEX and copper, such as Shark-
Bite, will fit the CPVC piping.

As with PVC, you should use primer and a glue when 
making a CPVC joint. Also, make sure the glue you are 
using says that is can be used on CPVC. This glue is 
usually a different color, such as orange, so you know 
that it is used for CPVC. There are also "universal" 
pipe glues that are designed to work with many dif-
ferent types of plastic pipe. 

NEWS
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SOLVENT CEMENT WELDING 
of  PVC PIPE

BASIC PRINCIPLES OF SOLVENT CEMENTING

To make consistently good joints, the following points 
should be clearly understood.

1. The joining surfaces must be softened and made 
semifluid.

2. Sufficient cement must be applied to fill gap 
between pipe and fitting.

3. Assembly of pipe and fittings must be made 
while the surfaces are still wet and cement is still 
fluid.

4. Joint strength develops as the cement dries. In 
the tight part of the joint the surfaces will tend to 
fuse together; in the loose part, the cement will 
bond to both surfaces. 
These areas must be softened and penetrated.

Penetration and softening can be achieved by the ce-
ment itself, by using a suitable primer or by the use 
of both primer and cement. For certain materials and 
in certain situations, it is necessary to use a primer. A 
suitable primer will usually penetrate and soften the 
surfaces more quickly than cement alone. Additional-
ly, the use of a primer can provide a safety factor for 
the installer, for he can know under various tempera-
ture conditions when sufficient softening has been 
achieved. For example, in cold weather more time and 
additional applications may be required.

More than sufficient cement to fill the loose part of the 
joint must be applied. Besides filling the gap, adequate 
cement layers will penetrate the surfaces and also re-
main wet until the joint is assembled. Prove this for 
yourself. Apply on the top surface of a piece of pipe 
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SOLVENT CEMENT WELDING of  PVC PIPE

SOLVENT CEMENTING WITH PRIMER

two separate layers of cement. First apply a heavy lay-
er of cement; then alongside it, apply a thin brushed 
out layer. Test the layers every 15 seconds or so by a 
gentle tap with your finger. You will note that the thin 
layer becomes tacky and then dries quickly (probably 
within 15 seconds); the heavy layer will remain wet 
much longer. A few minutes after applying these lay-
ers check for penetration. Scrape the surface of both 
with a knife. The thin layer will have achieved little 
or no penetration; the heavy one will have achieved 
much more penetration. 

If the cement coatings on the pipe and fittings are wet 
and fluid when assembly takes place, they will tend 
to flow together and become one cement layer. Also, 
if the cement is wet, the surfaces beneath them will 
still be soft and these softened surfaces in the tight 
part of the joint will tend to fuse together. As the sol-
vent dissipates, the cement layer and the softened 
surfaces will harden with a corresponding increase 
in joint strength. A good joint will take the required 
working pressure long before the joint is fully dry and 
final joint strength is obtained. In the tight (fused) part 
of the joint, strength will develop more quickly than 
in the looser (bonded) part of the joint. Information 
about the development of bond strength of solvent ce-
mented joints is available in this manual.

01. Assemble proper materials for the job (prop-
er cement, primer and applicator for the size 

of piping system to be assembled).
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02. Pipe must be cut as square as possible. 
Use a hand saw and miter box or mechanical 

saw. 
A diagonal cut reduces bonding area in the most 
effective part of the joint

03. Plastic tubing cutters may also be used for 
cutting plastic pipe; however, some produce 

a raised bead at the end of the pipe. 
This bead must be removed with a file or reamer, as 
it will wipe the cement away when pipe is inserted 
into the fitting.

04. Remove all burrs from both the inside 
and outside of the pipe with a knife, file or 

reamer. Burrs can scrape channels into pre-softened 
surfaces or create hang-ups inside surface walls.

05. Remove dirt, grease and moisture. A thor-
ough wipe with a clean dry rag is usually suf-

ficient.(Moisture will retard cure and dirt or grease 
can prevent adhesion).

06. Check pipe and fittings for dry fit before 
cementing. For proper interference fit, fitting 

should go over end of pipe easily but become tight 
about 1/3 to 2/3 of the way on. Too tight a fit is not 
desirable; you must be able to fully bottom the pipe 
in the socket during assembly. If the pipe and fittings 
are not out of round, a satisfactory joint can be made 
if there is a “net” fit, that is, the pipe bottoms in the 
fitting socket with no interference, but without slop. 
All pipe and fittings must conform to ASTM or other 
recognized standards
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07. Use the right applicator for the size of pipe 
or fittings being joined. The applicator size 

should be equal to 1/2 the pipe diameter. It is import-
ant that a satisfactory size applicator be used to help 
ensure that sufficient layers of cement are applied.

 
08. Priming; the purpose of a primer is to pene-

trate and soften the surfaces so they can fuse 
together. The proper use of a primer and checking its 
softening effect provides assurance that the surfaces 
are prepared for fusion in a wide variety of condi-
tions. Check the penetration or softening on a piece of 
scrap before you start the installation or if the weath-
er changes during the day. 
Using a knife or other sharp object, drag the edge 
over the coated surface. Proper penetration has been 
made if you can scratch or scrape a few thousandths 
of the primed surfaces away. Because weather 
conditions do affect priming and cementing action, 
repeated applications to either or both surfaces may 
be necessary. In cold weather more time is required 
for proper penetration.

09. Using the correct applicator (as outlined in 
step #7), aggressively work the primer into 

fitting socket, keeping the surface and applicator wet 
until the surface has been softened. More appli-
cations may be needed for hard surfaces and cold 
weather conditions. Re-dip the applicator in primer 
as required. When the surface is primed, remove any 
puddles of primer from socket.

10. Next, aggressively work the primer on to the 
end of the pipe to a point 1/2” beyond the 

depth of the fitting socket.

 

11. A second application of the primer in the 
socket is recommended.
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12. Immediately, and while the surfaces are still 
wet, apply the appropriate Weld-On cement

13. Cementing; (Stir the cement or shake can be-
fore using). Using the proper size applicator 

for the pipe size, aggressively work a full even layer 
of cement on to the pipe end equal to the depth of the 
fitting socket -do not brush it out to a thin paint type 
layer, as this will dry within a few seconds.

 

14. Aggressively work a medium layer of cement 
into the fitting socket; avoid puddling cement 

in the socket. On bell-end pipe do not coat beyond the 
socket depth or allow cement to run down into the 
pipe beyond the bell

 
15. Apply a second full, even layer of cement on 

the pipe.

 

16. Without delay, while cement is still wet, 
assemble the pipe and fittings. Use sufficient 

force to ensure that the pipe bottoms in the fitting 
socket. If possible, twist the pipe a 1/4 turn as you 
insert it. Stop turning when pipe hits bottom.

 
17. Hold the pipe and fitting together for approx-

imately 30 seconds to avoid push out.

 

SOLVENT CEMENTING WITH PRIMER
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18. After assembly, a joint should have a ring or 
bead of cement completely around the junc-

ture of the pipe and fitting. If voids in this ring are 
present, sufficient cement was not applied and the 
joint may be defective

19. Using a rag, remove the excess cement from 
the pipe and fitting, including the ring or 

bead, as it will needlessly soften the pipe and fitting 
and does not add to joint strength. Avoid disturbing 
or moving the joint.

 

20. Handle newly assembled joints carefully 
until initial set has taken place. 

Follow IPS Weld-On set and cure times before han-
dling or testing piping system 

SOLVENT CEMENTING WITH PRIMER
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A study of water mains in the U.S. and Cana-
da shows a 27 percent increase in breaks and 
failures during the last six years.

That's 14 breaks a year for every 100 miles of pipe — up 
from 11 breaks in 2012, which is the last time the study 
was done by the Buried Structure Laboratory at Utah 
State University.

The findings are another reminder that North Ameri-
ca's water infrastructure is deteriorating, according to 
the lead researcher, Steven Folkman, who oversees the 
lab and wrote "Water Main Break Rates in the USA and 
Canada: A Comprehensive Study."

Water mains carry treated drinking water to the  
service lines of customers' houses and businesses. 
About 91 percent are made of asbestos cement, cast 
iron, ductile iron and PVC.

While the American Society of Civil Engineers raised 
the grade for drinking water and waste water infra-
structure from a D- in 2009 to a D in 2017, Folkman said 
his assessment of data from 308 utilities with 197,866 

miles of pipe indicates otherwise.

"There's a notion that we're getting better in terms of wa-
ter infrastructure, and this study says things aren't im-
proving. This study shows we're heading more toward an 
F and it's a cause for concern", Folkman said in a phone 
interview. "Break rates are increasing, not decreasing. 
That's my foremost important conclusion."

Of the survey participants, 281 utilities provided data 
about 23,803 water main breaks involving 170,569 
miles of pipe, which represents 12.9 percent of the  
total length of water mains in the U.S. and Canada and 
is "statistically significant," according to the study.

The causes of the pipe failures were cited as circular 
cracks (56 percent), corrosion (28 percent), longitudi-
nal cracks (8 percent), leak at joints (2 percent), fatigue  
(1 percent) and other reasons (4 percent).

The survey responses also put the national rate of  
water main replacement at 125 years while the study 
says the replacement schedule should be more like  
60-100 years.

Study: Water main breaks up, 
but PVC best performer
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"That's inadequate, and that's why things are getting 
worse," Folkman said.

It's time to pay the piper, so to speak. But the project-
ed cost is at least $1 trillion to upgrade U.S. water in-
frastructure to meet the needs of a growing popula-
tion over the next 25 years, according to a March 2016  
report by the American Water Works Association.

"It all comes back to money," said Folkman, a profession-
al registered engineer and member of the AWWA.

As utilities and cities look for the most prudent ways 
to update drinking water systems, Folkman points to  
another major finding that was reconfirmed from 2012: 
PVC pipe has the lowest overall break rate.

The study defined a water main break as an incident 
where a leak was detected and a repair was made. 
The need to repair leaking cast iron and asbestos con-
crete pipes, which comprise about 41 percent of the 

installed water mains in North America, was up about 
45 percent in the last six years as those pipes come to 
the end of their useful lives, the study says.

Potable water pipes aren't made of cast iron and asbes-
tos concrete anymore. Ductile iron pipes started to re-
place cast iron after World War II, and installations in-
creased in the late 1950s and early 1960s while the use 
of PVC pipes picked up in the early 1970s, Folkman said.

The data from study participants puts the failure rate 
of ductile iron water mains at 5.5 breaks per 100 miles, 
which is up 13 percent from 2012, and 2.3 breaks 
per 100 miles for PVC water mains, which is down  
10 percent.

"PVC has a good track record right now," Folkman said.

He also acknowledged, "There is more ductile iron out 
there. Could that be influencing the rate? Absolutely. We 
tried to look at that. It's a complicated issue for sure."
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NEW STUDY MEASURES THE 
CRADLE-TO-GRAVE LIFE OF 
COMMONLY USED DRINKING  
WATER AND SEWER PIPE  
MATERIALS OVER A CENTURY OLD
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The first of its kind comprehensive environmen-
tal and performance review of water and sewer 
pipes in North America has been released by the 

Uni-Bell PVC Pipe Association (PVCPA), which covers 
U.S. and Canadian manufacturers of PVC pipe. 

The study uses life cycle assessment methodology to 
evaluate the cradle-to-grave sustainability of com-
monly used drinking water and sewer pipe materials, 
which includes polyvinylchloride (PVC), concrete, duc-
tile iron, and high density polyethylene pipes—over a 
100-year service period.

Key findings from the study include:

• When evaluating the sustainability of piping 
products for life cycle design, it is important to 
understand and review the life cycle impacts of 
all materials used in the piping system, includ-
ing replacements, support materials, corrosion 
mitigation, maintenance efforts and water qual-
ity treatments required during the service life of 
pipes.

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

• Keeping pipes in use past their useful service 
lives results in higher operating and 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 higher maintenance and oper-
ating costs due to corrosion, which significantly 
affects pumping efficiency.

• Metallic and concrete pipes require chemical 
additives (phosphates) in the drinking water to 
help reduce pipe wall corrosion. Phosphates 
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.

• The energy required to pump water through 
PVC pipe over a 100-year design life remains 
constant because its smooth walls do not rough-
en over time. This generates overall life cycle 
cost savings compared to ductile iron and con-
crete pipes that require more pumping 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 mod-
erately corrosive soils, requiring numerous 
replacements over 100 years.

“The PVC pipe industry is the only pipe material that 
has transparently reported their sustainability and  
environmental impacts,” says SSC President Tad Radz-
inski. “This is welcome information for both policy 
makers and utility professionals to make fully informed 
decisions in their efforts to improve underground infra-
structure with sustainable products.”

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

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

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

“This study provides critical information for federal, 
state and local policy makers as they look to modern 
piping materials to help rebuild the nation’s crumbling 
underground infrastructure. Clean water was identified 
as a high priority by President Trump and this report 
confirms that safer, more cost-effective and more du-
rable PVC pipe is key to upgrading America’s drinking 
water and wastewater systems,” says PVCPA Executive 
Director Bruce Hollands.
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Why use PVC in buildings if 
fire can result in the emission 
of  toxins, including dioxins?

Out of all plastics, PVC is the most widely used in 
buildings, such as drinking water and waste wa-
ter pipes, window frames, flooring and roofing 

foils, wall coverings, cables etc. Like all other organ-
ic materials used in buildings (other plastics, wood, 
clothing etc.), PVC products will burn when exposed 
to enough heat. However, unlike these other materials 
PVC products are naturally self-extinguishing, i.e. if the 
ignition source is withdrawn they will stop burning. 
Because of its high chlorine content PVC products have 
burning characteristics, which are quite favourable, i.e. 
they are difficult to ignite, the heat production is com-
paratively low and they tend to char rather than gener-
ate flaming droplets.

But if there is a large enough fire in a building PVC prod-
ucts will start to burn and will emit toxic substances like 
any other organic material.

The most dangerous toxicant emitted during fires is 
carbon monoxide (CO), which is responsible for 90 to 
95% of deaths from fires. CO is a subtle killer, since it 
has no odour. Most people die in fires while sleeping. 
And of course CO is emitted by all organic materials, be 
it wood, textile or plastics.

PVC, as well as some other materials, also emits acids, 
organic or inorganic ones. These emissions can be 
smelled and are irritating, rapidly alerting people to the 
presence of fire. A specific acid, hydrogen chloride, is 
connected with burning PVC and few other products. 
To the best of our knowledge, no fire victim has ever 
scientifically been related to HCl poisoning.

Some years ago no big fire was discussed without di-
oxins playing a major role both in communication and 
measuring programmes. Today we know that dioxins 
emitted in fires do not impact people, since people ex-
posed to fire have been examined in several studies. 
The dioxin levels measured in these studies were never 
elevated against background levels. This very import-
ant fact has been recognised by official reports. And 
we know that many other carcinogens are emitted in 
fires, such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 
and fine particles, which present a much higher hazard 
than dioxins.

So there are very good reasons to go on using PVC prod-
ucts in buildings, since they perform well technically, 
have good environmental and very good economic 
properties, and do not make any greater contribution 
than other materials to the toxicological impact of fires.






