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فهـرسـت
یادداشت

چشم انداز خاکستری صنعت ساختمان

نگاهی به تغییر قیمت مسکن در تهران

چند سال طول می کشد خانه دار شوید؟

هزینه کرد خانوارهای ایرانی برای مسکن در 98

افزایش 193درصدی معامالت مسکن نسبت به تیرماه سال گذشته

پیش بینی فعاالن بازار از آینده وضعیت قیمت مسکن

الزامی بودن یا نبودن گواهینامه فنی ساختمان برای تولیدکنندگان

عطاردی: داشتن گواهینامه فنی ساختمان یك مزیت است، نه یك الزام

تنها مرجع رسمی برای اعتباردهی به محصوالت، سازمان ملی استاندارد است

استاندارد، معیار انبوه سازان برای انتخاب محصوالت

ضرورت داشتن یا نداشتن دریافت گواهینامه فنی ساختمان از دیدگاه یك تولیدکننده

ارائه گواهینامه فنی ساختمان برای بناهای باالی 1500 متر الزامی است

ارائه گواهینامه انجمن کافی است

فاصله تیراژ و متراژ با تقاضای مسکن

پیش بینی حداکثر رشد قیمت مسکن در سال99 

خسارت بازار مسکن از نابازار مهندسان

برگزاری جلسه کمیته ملی استاندارد 1-11215 و تغییرات اعمال شده

 )PP( در مقابل لوله های فاضالب پلی پروپیلن PVC  لوله های

PVC  اپلیکیشن موبایل برای استانداردهای لوله

اثرات کویید 19 بر تقاضا و رشد مصالح ساختمانی

انجمن لوله های PVC آمریکا به بررسی تاثیرات زیست محیطی، عملکرد لوله های آب و 

فاضالب می پردازد

کاربرد لوله های پی وی سی در دماهای پایین

لوله های  PVC چند نوع اتصال دارند و هر نوع در چه مواقعی باید به کار برده شود؟

PVC  محاسبه گر طراحی بار خارجی برای لوله

روشهای کاهش صدا ناشی از عبور سیال در لوله و اتصاالت  فاضالب ساختمان

نصب و تست آب بندی لوله PVCدر ساختمان های بلند )مرتفع(

PVC  از سری مقاله های تاثیر نانو مواد بر بهبود خواص پلیمر
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نیازهای نخستین بشر  تا کنون جزو  از دیرباز  مسکن  
اولیه تا امروز همواره نیاز به  محسوب می شود؛ انسان های 
از آن احساس امنیت  سرپناهی برای امن ماندن و مهمتر 
داشته اند. با این وجود داشتن این کاالی مصرفی غیرمنقول 
به  نیز  آن  و ساز  در ساخت  بسیاری  تحوالت  امروز  تا  که 
پایین  دهک های  ویژه  به  بسیاری  برای  است،  آمده  وجود 

اقتصادی یک رویا بیش نیست.
یک  مسکن  دنیا،  مترقی  کشورهای  بیشتر  در  چه  اگر 
کاالی مصرفی است اما در ایران ما جنبه سرمایه گذاری هم 
دارد و این صد البته ناشی از اقتصاد تورم زا و بیمار کشور 
است که هر روز طوفان سرمایه های سرگردان یک بخش را 

در می نوردد.
از بخش عرضه و تقاضای مسکن که بگذریم، شاخص های 
مسکن در ایران تحت تاثیر دو نوع عوامل بیرونی و درونی 
عوامل  نظیر  مسکن،  بر  موثر  بیرونی  عوامل  قرارداشته اند. 
رکود  و  رونق  موجبات  اجتماعی،  و  اقتصادی  جمعیتی، 
مسکن را فراهم می آورند. همچنین عوامل درونی مسکن، 
که عمدتا تحت تاثیر چگونگی و فرآیند برنامه ریزی مسکن 
شکل  را  مسکن  وضعیت  خاصی،  درابعاد  نیز  قراردارند 

می دهند.
 بی تردید و بدون تعارف هر دو عامل بیرونی و درونی 
بحث  در  ویژه  به  ندارند؛  خوبی  وضعیت  کشور  در  مسکن 
برنامه ریزی آن، مدیران ارشد و کالن کشوری از ارائه هر 
را  این چرایی  به  پاسخ  ناتوان هستند! چرا؟  اندازی  چشم 
در پرسش های دیگر می توان جست به طور مثال کدام 
مسئول و مدیری در دو سال پیش، نرخ تورم مسکن کنونی 
را پیش بینی کرده بود؟ و اگر چنین است چرا برای مهار آن 

هیچ برنامه و ایده ای مطرح نشد.
تورم مسکن  باشند که  باور  این  بر  بسیاری  حاال شاید 
سود  به  اما  است،  نهایی  کننده  مصرف  زیان  به  چه  اگر 
خیر،  شود؛  می  ختم  آن  به  وابسته  صنایع  تولیدکننده 
چنین نیست؛ تورم مسکن ضربه سهمناکی به تولیدکننده 
بازار چشم پوشی  این  از رکود نسبی در  اگر  وارد می آورد 
کنیم موضوع اساسی این است که حاشیه سود تولیدکننده 
حاضر  نهادهای  وجود  با  و  است  شده  تعریف  و  مشخص 
اساس  بر  را  خود  محصوالت  افزایش  امکان  حتی  ناظر،  و 
تورم کنونی ندارند. حیات و تداوم فعالیت های تولیدی در 
مثال  به طور  است  وابسته  زیادی  به عناصر  دنیا  هر جای 
تولیدکنندگان  سی،  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  صنعت  در 
این محصوالت به سختی و البته به بهای گزاف می توانند 
مواد اولیه خود را تامین کنند و نهاد ناظر بی توجه به این 
به  محصوالت  عرضه  به  مکلف  را  تولیدکنندگان  موضوع، 

قیمت مصوب می سازد.
واقعیت این است نه اقتصاد حال خوبی دارد و نه صنعت 
روزگار مناسبی. کافی است صفحات نشریات را تورق کنید 
تا با حجم انبوه مشکالت صنایع وابسته به ساختمان روبرو 
شوید... فقط امید این است که زمام کار از دست زمامداران 
خارج نشده باشد. هنوز بسیاری امیدوارند روزگاری سقفی 
برای حفظ  تولیدکنندگان  هنوز  باشند.  داشته  آن خود  از 

اشتغال کارگران خود از جان مایه می گذارند... 
امیدها آخرین رمق های خود را سپری می کند... اخبار 
اختالس، فساد و... هر روز بیشتر بر سر مردم آوار می شود. 
قله های  فتح  از  دهند  می  خوب  خبرهای  اما  مسئوالن 

پیشرفت!!!

يکصنـعتوهـزارسودا

نویسنده:
سامان عابری
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انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی:

چشماندازخاکستریصنعتساختمان

سپهر اقتصادی ایران در سال ها و به ویژه ماه های اخیر 
اگر  ناکرده  و خدایی  است  بوده  بسیار  تحوالت  دستخوش 
تحوالت  این  برخی ها، همه  زعم  به  نشود  تلقی  منفی بافی 

سخت و ناگوار بوده اند برای مردمان ایران زمین.
تورم  فشار  سنگینی  ساعت  هر  بلکه  نه؛  که  روز  هر 
بیشتر  را  پایین  دهک های  ویژه  به  مردم  نحیف  شانه های 
بگذرد،  هم  این  شاید  بگذریم؛  می کند.  تکیده  و  خسته 

شاید...
صنعت  به  بسیاری  صنایع  که  می دانند  همگان  اما 
هیچ  بسیاری،  تصور  خالف  بر  و  است  وابسته  ساختمان 
بلکه  نمی برد  سود  تنها  نه  موجود  تورم  از  تولیدکننده ای 
جیب  ریز  سر  سود  این  می شود؛  بسیاری  خسران  دچار 
برخی دیگر می شود از دالل گرفته تا... در اصل حاشیه سود 

تولیدکننده مشخص و تعریف شده است و با هر نوسانی در 
بازار شیب تقاضا تغییر می کند و این کاهش شیب که متاثر 
از رکود و تورم است، یعنی باز ایستادن چرخ تولید، بیکاری 

کارگران و... این هم بگذرد، امیدواریم که بگذرد.
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در این ویژه نامه عالوه 
در  تا  کرده  تالش  ساختمان،  صنعت  از  وضعیتی  ارائه  بر 
گفت وگو با صاحب نظران و کارشناسان به بررسی وضعیت 
لوله و اتصاالت پی وی سی به ویژه در مباحث کیفیتی آن 
با  گفت وگوهایی  همچنین  بپردازد.  استاندارد  دیدگاه  از 
آنها  انجام شده که در  کارشناسان مرکز تحقیقات مسکن 
گواهینامه  دریافت  به  تولیدکنندگان  نبودن  یا  بودن  ملزم 

فنی ساختمان به بحث گذاشته شده است.

نه تنها پیش بینی بازار ساختمان، بلکه چشم انداز هیچ صنعتی برای فعاالن اقتصادی و 
به خود  بیشتر  تلخی  گاه  اما قصه آن  نیست؛  ایران مشخص  تولیدکنندگان در  ویژه  به 
بخش  متولیان  و  مدیران  برنامه ریزان،  برای  حتی  وضعیت  این  چشم انداز  که  می  گیرد 

دولتی نیز نامعلوم است.

صنایع بسیاری به 
صنعت ساختمان 

وابسته است و بر 
خالف تصور بسیاری، 

هیچ تولیدکننده ای از 
تورم موجود نه تنها 

سود نمی برد بلکه 
دچار خسران بسیاری 

می شود
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نگاهیبهتغييرقيمتمسکندرتهران

واحد  یک  خرید  برای  مسکن  خریداران  یعنی  این  و   
مسکونی در شهر تهران نسبت به خرداد ۱۳۹۸ باید ۶/۴۴ 
درصد پول بیشتری پرداخت کنند. اینفوگرافیک پیش رو 

میزان تغییرات قیمت مسکن در ماه های مختلف تا خرداد 
۱۳۹۹ را به روایت آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییر قیمت ماهانه مسکن در خرداد پارسال، 
7/۳ درصد بوده که این رقم در خرداد ۱۳99 به ۳/۱۱ درصد رسیده است. همچنین تورم 

نقطه ای در خردادماه ۱۳99 به عدد ۶/۴۴ درصد رسیده است.
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در کل کشور با احتساب میانگین قیمت خانه و درآمد ساالنه در سال ۹۸ شاخص »طول انتظار برای صاحب خانه شدن« به 
۲۳ سال رسیده است.

چندسالطولمیکشدخانهدارشويد؟
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هزينهکردخانوارهایايرانیبرایمسکندر98
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 تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۹، به ۱۴ هزار واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۱۹۳.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

 در تیرماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران ۲0۹.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5۶.۶ درصد افزایش نشان می دهد. بر این اساس ۱۴ هزار 

واحد مسکونی در این ماه معامله شد که نسبت به تیر ماه سال گذشته ۱۹۳.۳ درصد افزایش داشته است.
 سهم واحدهای تا 5 سال ساخت از ۱۴ هزار و ۴۷ فقره واحد مسکونی معامله شده در تیر ماه ۳۸.۶ درصد بوده که در مقایسه با 

تیر ماه سال گذشته ۱.۶ درصد کاهش داشته است.

همچنین متوسط قیمت مذکور نسبت به ماه گذشته ۱0.۴ درصد رشد داشته و در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران باالترین 
قیمت مسکن )هر متر واحد مسکونی( به منطقه یک با ۴5 میلیون و ۳00 هزار تومان و کمترین قیمت به منطقه ۱۸ با ۹ میلیون و ۶۳0 

هزار تومان اختصاص داشته است که نسبت به تیر ماه سال گذشته به ترتیب 5۱.۸ و 5۸.۲ درصد افزایش داشته است.
 

بر اساس اعالم بانک مرکزی در چهار ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار و ۳۷۸ فقره معامله واحد مسکونی به ثبت رسیده که نسبت 
به ۴ ماهه سال ۹۸ رشد منفی ۴۹.۹ درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که در چهار ماه ابتدای امسال متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی ۱۸ میلیون و ۳۱ هزار و 500 تومان بود در حالی که این شاخص در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱0 میلیون و ۲۴0 

هزار تومان برآورد شده است که سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ۴۲.۶ درصدی را نشان می دهد.
 

گزارش بانك مرکزی از وضعیت مسکن شهر تهران در تیر ماه 1399

افزايش193درصدیمعامالتمسکن
نسبتبهتيرماهسالگذشته
متوسط قیمت مسکن در مرز 21میلیون تومان
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همچنین بانک مرکزی تحوالت اجاره بهای مسکن در تیر ماه امسال را اعالم کرد و افزود: شاخص کرایه مسکن اجاره ای در تهران 
در تیر ماه ۲۷.۶ درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد داشته است ضمن اینکه این شاخص در سراسر کشور در تیر ماه امسال در 

مقایسه با چهارمین ماه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی را نشان می دهد.
  

گفتنی است، »گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه سال ۱۳۹۹«، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشور است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.
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مصطفیقلیخسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران امالک: بازار کساد است و هر زمان چنین شرایطی 
ایجاد می شود به ضرر مشاوران امالک است. مشتری توان خرید ندارد و اکثر اعضای صنف از وضعیت 

کنونی ناراضی هستند.

حسامعقبايی؛ نایب رئیس اول اتحادیه امالک استان تهران:  پیش بینی من این است که حداقل تا 
شهریور ماه قیمت ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر 

به اندازه نرخ تورم خواهد بود.

مهدیروانشادنيا؛کارشناس بازار مسکن: از ابتدای سال ۱۳۹۹ یکی از کم تحرک ترین بازار ها نسبت 
به بازارهای ارز، بورس و طال، بازار مسکن بوده و صرف نظر از قیمتهای کاذبی که بعضاً ارائه می شود 

رشد قابل مالحظه ای را در قیمت مسکن نمی بینیم.

بازار مسکن به طور منفرد مورد مطالعه قرار  اگر  معاون وزیر راه و شهرسازی:  محمودمحمودزاده؛
گیرد، هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن به صورت ویژه در بهار امسال وجود ندارد. به خصوص که 

سرمایه گذاری بزرگی شده و ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی در دست اقدام است.

فرشيدپورحاجت؛دبیر کانون انبوه سازان: اگر هیچ نوع تالطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طال 
نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از 
۲00 درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عماًل با 

توجه به نرخ باالی سود بانکی، هیچ یک از تسهیالت فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست.
بازار  کنترل  برای  را  از چندگاهی سیاست هایی  هر  بازار مسکن:  کارشناس  مهدیسلطانمحمدی؛ 
مسکن مطرح می کنند. اگر منظور از کنترل، نرخ گذاری و سیاست  دستوری برای کاهش قیمت ها باشد، 
می توان با اطمینان گفت که در بازار مسکن اینگونه رویکردها کارا و موثر نبوده و زیان آن بیشتر از 

سودش خواهد بود.
رامينگوراناوريم؛ دبیر انجمن انبوه سازان تهران: در شرایط فعلی که قیمت خانه مدام نوسان دارد 

خانه نخرید؛ چرا که فعال وقت خرید خانه نیست. در آینده نزدیک قیمت خانه  تثبیت می شود.
است  افتاده  اتفاق  بارها  مسکن  خرید  تسهیالت  افزایش  اقتصادی:  مسائل  تحلیلگر  جامساز؛  محمود 
رکود  مسکن  بازار  در  بنابراین  می رود.  باال  سال  هر  مسکن  قیمت  رکود،  وجود  با  هستیم  شاهد  اما 

تورمی داریم.
منصورغيبی؛ کارشناس بازار مسکن: قیمت مسکن عالوه بر قیمت دالر و سکه، به مراودات بین المللی 

نیز ارتباط دارد. اگر این شاخص ها متعادل باشند قیمت مسکن تا پایان تابستان ثابت خواهد ماند.

پيشبينیفعاالنبازاراز
آيندهوضعيتقيمتمسکن
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 لطفا کارها و خدمات  مرکز تحقیقات مسکن را توضیح 
دهید.

مرکز تحقیقات سال ۱۳5۲ شروع به فعالیت کرد. این نهاد در 
ابتدا به عنوان مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز معروف بود. شاید 
به دلیل مقتضیات آن زمان و تا سال ۱۳۸0 این مرکز بخشی به 
اسم  تاسیسات نداشت. سال ۱۳۸0 آقای دکتر حیدری نژاد بخش 
تاسیسات را راه اندازی کرد.  بخش ما بخش تاسیسات مکانیکی 
به  مواردی که در ساختمان  بر روی  و در کل  است  الکتریکی  و 
تاسیسات مربوط می شود، تمرکز دارد. بخش تاسیسات مکانیکی 
در ساختمان، مواردی شامل گرما، سرما و تهویه هوا است و در 
تاسیسات آبرسانی نیز بخش مربوط به آب و دفع فاضالت و در بخش 
تاسیسات الکتریکی هم بخش مربوط به آسانسور، سیستم توزیع برق 

و روشنایی و ... فعالیت می شود.
در سال ۱۳۸0 که بخش تاسیسات راه اندازی شد، ما دو هدف 
کارخانه های  به  می توانیم  چگونه  که  این  اول  داشتیم؛  شاخص 
تولید کننده محصوالت تاسیساتی خدماتی از جنس کنترل کیفی 
شکل  دوره  آن  خدمات  این  اساس  دهیم.  ارائه  شان  محصوالت 
گرفت که عنوان گواهینامه های فنی یا تکنیکال سرتیفیکیت . این 
گواهینامه ها  در دنیا هم مرسوم است و موسسات تحقیقاتی بسیاری 

وجود دارند که در این زمینه خدمات می دهند.
این کار با لوله های پلیمری پلی پروپیلن آغاز شد از سال ۱۳۸0 
تا امروز تعداد این شرکت ها به صد مورد رسیده است که در زمینه 

لوله های پلی اتیلن، پی وی سی، پ پ آر سی، کامپوزیت  و دیگر 
قالب  در  موارد  این  که  ما خدمات می گیرند  از  پلیمری  لوله های 

گواهینامه های فنی، مشاوره های فنی یا آزمایش های موردی است.
همچنین در عرصه تحقیقات تالش کردیم تا پروژه های تحقیقاتی 
را محور قرار داده و به مشکالت در صنعت تاسیسات بپردازم و یا 
این که مثال کشور ما در چه مواردی پتانسیل الزم را از نظر آب  و 
هوایی یا فرهنگ مردم دارا است تا بتوان از آن استفاده کرده و با 
استفاده از آن، تاسیسات را با هزینه های کمتری در ساختمان در نظر 
بگیریم. مثال استفاده از انرژی خورشیدی و سیستم های خورشیدی 
یا  ساختمان ها  سرمای  و  گرما  برای  پذیر  تجدید  انرژی های  یا 
مشکالت ساختمان ها را حل کنیم. به طور مثال پروژه ای داشتیم 
که دستورالعملی را برای تاسیسات ساختمان های  بیمارستانی یا 
ساختمان هایی که در شهر جدید هشتگرد به صورت تیپ ساخته 
می شوند، تهیه کنیم که بر اساس آن راهکارهایی برای آسایش بیشتر 

فراهم سازیم. 
البته به غیر از موارد فوق، نوشتن استانداردها ضابطه ها و مقررات 
ملی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی هم  بخشی از وظایف 

است که عملکرد موفقی در این بخش داشته ایم.
 لطفا درباره گواهینامه های فنی بیشتر توضیح بدهید که 

چیست و چه کاربردی دارد؟
در دنیا گواهینامه های فنی یک تعریف مشخصی دارد که در یک 
جمله حد باالی انتظارات یک مصرف کننده یا کاربر یک سیستم 

شهرام دلفانی در گفت وگو با 
PVC انجمن لوله و اتصاالت

الزامی بودن یا 
نبودن گواهینامه 
فنی ساختمان برای 
تولیدکنندگان

آیا دریافت گواهینامه فنی ساختمان برای تولیدکنندگان به ویژه محصوالت پی وی سی، الزامی دارد؟ 
چرا برخی از مهندسان ناظر در پروژه ها، ارائه این گواهینامه را الزام می دانند و برخی این گونه عمل 

نمی کنند؟ 
و  مسکن  و  راه  تحقیقات  مرکز  در  الکتریکی  مکانیک  تاسیسات  بخش  مدیر  دلفانی  شهرام 
شهرسازی در گفت وگو با روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به توضیح الزام و عدم 
الزام تولیدکنندگان برای دریافت این گواهینامه پرداخت. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود بر همکاری بیشتر با انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی برای انجام برخی کارهای مشترک در 

بخش های نظارت بر محصول و کنترل کیفیت تاکید کرد.این مصاحبه را در ادامه بخوانید.

در دنیا گواهینامه های 
فنی یك تعریف 
مشخصی دارد که در 
یك جمله حد باالی 
انتظارات یك مصرف 
کننده یا کاربر یك 
سیستم یا جزیی از 
ساختمان است
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یا جزیی از ساختمان است. این موضوع با بحث استانداردها تفاوت 
شاخصی دارد. استانداردها حداقل های الزم برای تولید یک محصول 
است و این دو تعریف باعث می شود که هر دو موضوع شکل واحدی 
از نظر نوع استاندارد و مدارکی که به آن رجوع می شود، دارد و نوع 

تست ها با هم متفاوت است.
به طور مثال در استانداردهای لوله های پ پ آر سی، محصول 
این برای کسی که  باید آزمون هایی را بگذراند ولی  یک کارخانه 
می خواهد آن را در ساختمان استفاده کند، کفایت نمی کند؛ مثال 
این که آیا این لوله برای آب سرد و گرم مناسب است؟ آیا با این 
فشار آب تناسب دارد؟ آیا با فشار آبی که در کشور ما هست از نظر 
امالح و ... در یک منطقه از کشور تناسب دارد؟ آیا با فرهنگ مصرف 
کشور ما متناسب است؟ آیا طول عمر استفاده از آن در کشور ما 
شبیه به طول عمر مصرف آن در دیگر کشورهاست؟ آیا از لوله های 
پ پ آر سی می توان در بیمارستان ها و در کاربری های دیگر هم 
استفاده کرد؟ این ها مواردی است که در بحث گواهی نامه های فنی 

این لوله ها می گنجد.
که  امروز  دنیای  در  ویژه  به  الکترونیکی  محصول  هر  پشت 
دنیای دیجیتال است، آرم های مختلفی دیده می شود که اکثر آنها 
آرم استاندارد هیچ کشوری نیست. این آرم ها در حقیقت عالمت 
مشخصه و لوحه های تکنیکال سرتیفیکیت هایی است که به این 

محصول در دنیا داده شده است.
یعنی داشتن استاندارد برای این محصوالت بسیار بدیهی است 
و  برای ایجاد اطمینان بیشتر در جامعه مصرف کننده و شرکت های 
مصرف کننده این محصول، شما این آرم ها را پشت این محصوالت 

مشاهده می کنید که از کیفیت خوب یک محصول خبر می دهد.
 یعنی داشتن استاندارد جزو الزامات صدور گواهینامه 

فنی ساختمان است؟
بله. یعنی یکی از مدارکی که حتما باید باشد تا بر اساس آن 
گواهینامه فنی صادر شود این است که اگر یک محصولی استاندارد 
آن به صورت اجباری باشد باید حتما آن را ارایه بدهد . کاالیی که 

استاندارد نداشته باشد برای آن گواهینامه فنی صادر نمی شود.
گاهی محصولی هست که استاندارد آن در ایران تدوین نشده 
است و به آن گواهینامه فنی می دهیم؛ اما اگر محصولی مشمول 
استاندارد اجباری باشد باید قطعا برای تایید صالحیت و دریافت 

مجوز استاندارد اقدام کند.
 بخشی از کار شما تدوین استاندارد است، آیا در این 
زمینه هم با اداره استاندارد هم هماهنگ هستید و آیا در 
اداره استاندارد هماهنگی  با  زمینه صدور گواهینامه ها هم 

دارید؟
ما با اداره استاندارد در زمینه کنترل کیفی نه تنها تاسیسات 
ساختمانی، بلکه در زمینه کنترل کیفی مصالح ساختمانی تفاهم 

نامه امضا کرده ایم و با هم همکاری داریم.
مرکز تحقیقات بسیاری اوقات تست هایی که اداره استاندارد ملزم 

کرده است را در اینجا انجام می دهد و ما نتایج آن را ارایه می دهیم، 
بسیاری اوقات اداره استاندارد از ما می خواهد تا چیزی را تست کرده 

و یا روی یک محصول نظر بدهیم،  این هماهنگی ها وجود دارد.
وقتی  سی،  وی  پی  لوله های  محصوالت  برای  شما   
بازدیدهای  دوره  کنید،  فنی صادر  نامه  گواهی  می خواهید 

شما چگونه است؟  
گواهی نامه های فنی کال دو دوره دارد. دوره انتظار و دوره اعتماد.

ارائه  برای بررسی  را  انتظار یک شرکت مدارک الزم  در دوره 
می دهد که گاهی کامل و گاهی هم ناقص است؛ ناقص ها باید روند 

تکمیل مدارک را طی کند.
وقتی مدارک کامل شود کار بازدید انجام می شود. در این بازدید، 
کارخانه، انبار کاالی تولیدی آن مواد اولیه و آزمایشگاه کارخانه خط 
تولید و ... بررسی می شود. نمونه های دریافتی را در آزمایشگاه خود 
مرکز تست می کنیم و نتیجه بازدیدها و انجام آزمون هایی صورت 
می تواند  شرکت  این  آیا  که  می شود  ختم  نتیجه  این  به  گرفته 
گواهینامه فنی بگیرد یا خیر.  اگر توانست گواهینامه را دریافت کند 
در یک بازه زمانی یک ساله، سه یا چهار بار مشروط به این موضوع 
که نسبت به این محصول چطور نگاه می کنیم، به صورت رندوم 

بررسی های الزم انجام می شود.
هر زمان نیز که ضرورت ایجاب کند، سه یا چهار بار رندمی کار 
بررسی صورت می گیرد. ما فقط از کارخانه بازدید نمی کنیم، بلکه 
محصولی را که الزم است یا مواد اولیه ای را که می خواهیم بررسی 
کنیم از بازار یا پروژه هایی که اجرا کرده اند را نمونه برداری کرده و 

یک سال پایش مداوم از آن محصول خواهیم داشت.
 آیا اخذ این گواهی نامه برای تولید کننده مثل لوله های 

پی وی سی الزام است؟
نه الزام نیست.

 آیا ضرورتی وجود ندارد که  تولیدکنندگان محصوالت 
پی وی سی برای شرکت در مناقصات، گواهینامه فنی ارایه 

کنند؟
مشخص  موارد  برخی  در  فنی  گواهینامه  تحقیقات  مرکز  در 
تشویقی  و  اختیاری  حالت  موارد  از  بسیاری  در  و  است  اجباری 
دارد. درباره پلی استایرن ها در ساختمان ها اجباری است، در باره 
پکیج های حرارتی در ساختمان اجباری است اما برای بسیاری از 

تاسیسات دیگر ساختمان اجباری نیست.
برای لوله های پی وی سی هم شکل تشویقی دارد اما در دوره 
مدیریت آقای عبدالعلی زاده وزیر وقت بخشنامه ای صادر شد که 
بر اساس آن ارائه گواهینامه فنی در همه ساخت وسازهای دولت به 
ویژه وزارت راه و شهرسازی و در مناقصه ها، اجباری شد. وزرای بعد 

هم این موضوع را تایید کردند.
درباره لوله های پی وی سی هم همین طور است.   به طور مثال 
هنگامی که مرکز تحقیقات گواهینامه برای  لوله های پی وی سی 
گواهینامه فنی صادر می کند، به نوعی مسئولیت حقوقی  کیفیت 

یکی از مدارکی که 
حتما باید باشد تا بر 

اساس آن گواهینامه 
فنی صادر شود این 

است که اگر یك 
محصولی استاندارد 

آن به صورت اجباری 
باشد باید حتما آن 

را ارایه بدهد . 
کاالیی که استاندارد 

نداشته باشد برای آن 
گواهینامه فنی صادر 

نمی شود

هنگامی که مرکز 
تحقیقات گواهینامه 

برای  لوله های پی وی 
سی گواهینامه فنی 

صادر می کند، به نوعی 
مسئولیت حقوقی  

کیفیت آن محصول را 
می پذیرد
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آن محصول را می پذیرد و مسئولیت حقوقی مهندسان را کاهش 
می دهد؛ مهندسی که ناظر یا مجری است مایل است مسئولیت 
حقوقی اش در این پروژه ها کمتر شود.بسیاری از مهندسان تمایل 
دارند تا در این زمینه به سمت مصرف کاالهایی  بروند که دارای 
گواهینامه فنی است و اگر زمانی مشکلی رخ داد اعالم کنند که این 
محصول از مرکز تحقیقات گواهینامه فنی دریافت کرده است و اگر 
کیفیت آن بد است باید از مرکز تحقیقات بازخواست شود؛ اما درباره 

لوله های پی وی سی این طور نیست.
دولت مایل است در سطح وزارتخانه گواهینامه های فنی اجباری 
شود، ما نیز در این زمینه مشکلی نداریم و به این موضوع عالقه 

داریم؛ اما خدماتی که دولت ارایه می کند با مشکالتی روبرو است.
امیدوارم که دولت بتواند نسبت به مسائل پاسخگو بوده و امکانات 
الزم فراهم شود تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.  وقتی برای کاالیی 
این موضوعات اجباری شود این اتفاق می افتد. ما دوست نداریم که 
نتوانیم به طور مثال به تولید کنندگان لوله های پلیمری و پی وی 
سی خدمات بدهیم. گواهینامه فنی به دلیل کیفیت و ارزشی است 
که برای مصرف کننده دارد و اگر تعداد شرکت هایی که به ما مراجعه 
می کنند زیاد شود، ممکن است که سرویس خدماتی ما با کاهش 
کیفیت روبرو شود و یا زمان بررسی ها بسیار طوالنی شود که در 

حقیقت ناقض اهمیت گواهینامه فنی است.
 برخی از تولیدکنندگان بر این باور هستند که با وجود 
تولیدکنندگان یک  برای  استاندارد، گواهینامه فنی  پروانه 

هزینه محسوب می شود...
تفاوت بین استاندارد و گواهینامه فنی توضیح داده شد، ما در کنار 
کارخانه ها قرار داریم و به مدیران واحدهای تولیدی تاکید می کنیم 
که کیفیت محصوالتشان را ارتقاء دهند. ما به آزمایشگاه های آنها 
کمک می گیریم تا محصول تولیدی مناسب تری تولید کنند. از این 
سرویس خدماتی ما بسیاری از کارخانه ها بهره مند شدند. به نظر من  
اسم این هزینه کردن برای کیفیت است. قیمت گواهینامه فنی ما 

طوری نیست که برای یک کارخانه اتفاق مالی ناگواری رخ دهد.
با این که قیمت ها در کشور ما در چند ماه اخیر افزایش یافته 
است. افزایش قیمت گواهی نامه فنی ما چندان زیاد نبوده است و 

قیمت کنونی ما با قیمت 5 سال پیش تفاوت محسوسی ندارد.
به هر حال قیمت بلیت قطار و هواپیما افزایش یافته است و ما 
چاره ای نداریم که آن محصول را از کارخانه به هر طریق تحویل 
بگیریم وخدمات آزمایشگاهی ما که در لیست خدمات و هزینه ها ی 

ما است، قیمت زیادی نیست.
باید اظهار شود که استانداردها تفاوت دیگری با گواهی نامه های 
فنی دارند. ما قانونی به نام  قانون و مقررات ساختمان که شامل ۲۲ 
مبحث است، داریم و مبحث ۱۶ آن مورد نظر تولیدکنندگان لوله های 
پی وی سی است. در این مبحث الزامات و شرایطی را برای محصولی 
مثل پی وی سی توضیح داده است که در استانداردها لزوما نیامده 
است. چک کردن این موضوع در پروژه های ساختمانی الزامی است 

و گواهینامه فنی مدرک پشتیبان مقررات ساختمانی است.این نوع 
هم  آمریکا  در  دارد.  وجود  دنیا  کشورهای  همه  در  سرتیفیکت ها 
استانداردهایی برای لوله های فاضالبی، آبرسانی و ... وجود دارند. آنها 
در ساختمان اینترنشنال پالمبینگ کد دارند که معیار مهندسان برای 
استفاده از آن محصول این نکته است. این تفاوت ها باعث می شود که 
شرکت های تولید کننده بتوانند رضایت مصرف کننده را جلب کنند .
استان ها وحدت  همه  در  که  است  این  دیگر  موضوع   
رویه وجود ندارد برخی مهندسان ناظر این گواهی نامه ها را 
می خواهند و برخی استانها خیر. آیا وضعیت این گونه است؟

نباید این طور باشد؛ اگر پروژه دولتی باشد باید گواهینامه فنی 
به عنوان مدرکی کنار استاندارد باشد، مدرک گواهینامه فنی یک 

مدرک تشویقی است و مدرک اصلی همان استانداردهاست.
اما مهندسان به خاطر آن که مسئولیت حقوقی خود را با شخص 
ثالث شریک شوند که اگر پروژه ای به هر دلیلی دچار آسیب شد، 
مسئولیت کنترل کیفی آن به مجموعه ای وابسته به دولت مرتبط 
باشد که این گواهی نامه را صادر کرده است و این  موضوع کارفرما را 

ملزم می کند که حتما گواهینامه فنی را داشته باشد.
از نظر فنی نمی توان گفت که این کار درست است چون  این 
موضوع اجباری نیست اما به هر حال مهندسان مایلند که مسئولیت 
حقوقی خود را کم کنند. شاید حق داشته باشند چون به هر حال ما 
این جا آزمایش هایی را انجام می دهیم و اگر کیفیت محصولی اشکال 

داشته باشد قطعا مرکز تحقیقات باید پاسخگو باشد.
  اگر هر مطلبی را که نیاز به توضیح می دانید، لطفا ذکر 

کنید؟
پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  و  از شما  تشکر  با 
وی سی؛ بنده از انجمن و تولیدکنندگان درخواست دارم تا ارتباط 
مستمر و پر رنگ تری با مرکز ما داشته باشند؛ البته ارتباط خوب و 
همکاری خوبی را با تولیدکنندگانی که در این زمینه کار می کنند 
داشته ایم. می دانم که متخصصان بسیار خوب و باسودادی در همه 
کارخانه های تولیدکننده حضور دارند که از دانش و تجربه آنها نیز 
استفاده کرده ایم؛ اما الزم است تا این ارتباط بیشتر شود. شاید با 
ارتباطات بیشتر بتوانیم هم افزایی ایجاد کرده و کمک کنیم در 
زمینه کیفیت محصول و کنترل کیفیت یک محصول، گام موثرتری 
برداریم.مرکز تحقیقات هر چقدر هم ادعا داشته باشد که کار خدمات 
آزمایشگاهی و فنی آن قوی است و هر چقدر مدعی باشد که  دانش 
و تجربه کافی برای تست و ارزیابی و اظهار نظر دارد، اما باز هم 
دانش و تجربه آن قطعا به میزان افراد متخصصی که در کارخانه های 

تولیدکننده فعالیت دارند، نیست.
ما در مرکز تحقیقات از همکاران انجمن استقبال می کنیم  و 
خوشحال می شویم که کارهای مشترکی را در این راستا برای انجام، 
تعریف شود. ما کنار انجمن ها هستیم و امیدواریم با کمک همدیگر 
بتوانیم به این کشور خدمت ارائه کنیم، چرا که معتقدم که ایران 

شایسته بهترین هاست.

مصاحبـه

مرکز تحقیقات هر 
چقدر هم ادعا داشته 
باشد که کار خدمات 
آزمایشگاهی و فنی 
آن قوی است و هر 
چقدر مدعی باشد 
که  دانش و تجربه 
کافی برای تست و 
ارزیابی و اظهار نظر 
دارد، اما باز هم دانش 
و تجربه آن قطعا به 
میزان افراد متخصصی 
که در کارخانه های 
تولیدکننده فعالیت 
دارند، نیست.
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 لطفا برای آغاز گفت وگو، مرکز تحقیقات ساختمان 
را معرفی کنید.

مرکز تحقیقات ساختمان سال ۱۳50 تحت یک پروژه 
عمرانی توسط سازمان ملل پیشنهاد شد و این مرکز سال 

۱۳5۲ آغاز به کار کرد.
در ابتدای تاسیس کارهای این مرکز بیشتر مربوط به امور 
آن در سال  تاسیسات  بود. بخش  و ساز  تحقیقاتی ساخت 
۱۳۷۹ با مدیریت دکتر حیدرنژاد که در آن مقطع ریاست 

مرکز را عهده دار بودند، پایه گذاری شد.
یکی از کارهای بخش تاسیسات، فعالیت در حیطه های 
درباره  تحقیقاتی  پروژه های  همچنین  و  انرژی  تاسیسات 
محصوالت جدید تاسیساتی است. صدور گواهینامه فنی به 

تاسیسات از دیگر فعالیت های این مرکز است. 

 اکنون برای چه محصوالتی گواهینامه فنی صادر 
می کنید؟

غیر از لوله و اتصاالت پلیمری، شیرآالت، پکیج، بخاری های 
گاز سوز و همه مواردی که به تاسیسات ساختمانی ارتباط 

دارد، امکانات برای صدور گواهینامه فنی آنها مهیا است. 

چه  به  ساختمان  فنی  گواهینامه  صدور  فرایند   
صورتی است؟

فرایند صدور گواهینامه فنی به این روال است که در ابتدا 
واحد تولیدی درخواست خود را برای دریافت این گواهینامه 
ارائه می دهد. پس از آن یک سریی مدارک از شرکت متقاضی 
دریافت می شود؛ مانند مدارک تولید، داشتن آزمایشگاه، خط 

PVC عطاردی در گفت وگو با انجمن لوله و اتصاالت

عطاردی:داشتنگواهينامهفنیساختمان
يکمزيتاست،نهيکالزام

مسئول بخش آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره تفاوت های استاندارد 
و گواهینامه فنی بر این باور است که استاندارد یک مزیت نیست بلکه الزام است؛ اما داشتن 
سرتیفیکت یک نوع مزیت بوده، یعنی محصول دارای کیفیت بهتری است و در بازار خود را با این 

سرتیفیکت، بهتر معرفی می کند.
در این گفت و گو خانم عطاردی مسئول آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان درباره فرایند صدور 

گواهینامه فنی ساختمان و نحوه بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی توضیح می دهد.

مصاحبـه
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این  این دست. در صورت داشتن  از  فعال و مواردی  تولید 
شرایط، زمان بازدید از این واحد تولیدی تعیین می شود.

شده  اظهار  موارد  تمام  بازدید،  فرایند  در  و  ادامه  در 
مانند خط تولید، آزمایشگاه، تخصص کارشناسان مرتبط با 
محصول، چگونگی فرایند کنترل کیفیت و انبارهای آنها مورد 
آنها  محصوالت  از  موارد  این  از  پس  می گیرد.  قرار  بررسی 
نمونه برداری می شود و تست های الزم مطابق با استاندارهای 
انجام می شود. در مواردی که استاندارد  المللی  ملی و بین 
ملی درباره آن محصول وجود نداشته باشد، معیار برای تایید، 

استانداردهای بین المللی خواهد بود. 
و  دارد  وجود  مرجع  استانداردی  محصول  هر  برای 
مشخصات الزم در آن استاندارد ذکر شده است، اما تنها به این 
استانداردها اکتفا نشده و استانداردهای دیگر که درباره این 
نوع محصوالت پلیمری وجود دارد، مورد توجه قرار می گیرد. 
که  دارد  وجود  پرسش  این  برخی  برای  مثال  طور  به 
چرا تست کشش مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که در 
استاندارد ملی این نوع تست وجود ندارد)۱(؛ اما استانداردی 
در این باره وجود دارد که باید برای تمام لوله های پلیمری، 

تست کشش انجام گیرد.
پس از انجام کارهایی که به آنها اشاره شد و احراز این 
که محصوالت یک شرکت دارای شرایط الزم است، گواهی 
فنی برای آنها صادر می شود. این گواهینامه دارای اعتبار یک 
ساله است و در طول این یک سال دو تا سه بار بازدیدهایی 
از شرکت دریافت کننده گواهینامه صورت می گیرد. در این 
بازدیدها عالوه بر نمونه برداری از محصوالت از شرکت نیز 
که  می شود  انجام  منظور  این  به  کار  این  می شود.   بازدید 

شرکت تولیدی، کیفیت مورد نظر را حفظ کرده باشد.

 آیا شما دارای آزمایشگاه هستید و تمام تست های 
مورد نظر را انجام می دهید، یا برخی از آزمایش ها را به 

آزمایشگاه های همکار ارجاع می دهید؟
ما خود دارای آزمایشگاه هستیم؛ اما برای ۲ تا ۳ تست 
با آزمایشگاه های بیرون همکاری می کنیم؛ چون همه وسایل 
آزمایشگاه ها  این  اما  ندارد؛  وجود  آزمایشگاه  این  در  الزم 
مربوط به خود واحدهای تولیدی نبوده بلکه با آزمایشگاه های 

مستقل همکاری داریم.

و  ضرورت  چه  که  دارد  وجود  مهم  پرسش  این   
دریافت  برای  تولیدکنندگان  که  دارد  الزامی وجود 

گواهینمامه فنی ساختمان اقدام کنند؟
در حقیقت این موضوع مطرح است؛  شما اطالع دارید  

که در کشورهای خارجی نیز مهر استاندارد وجود دارد، اما به 
غیر از این نوع استاندارد، هر محصول چند نوع سرتیفیکت 
دریافت می کند. این سرتیفیکت ها به این معنی نیست که 
یک  استاندارد  نیست،  استاندارد  دارای  نظر  مورد  محصول 
مزیت نیست بلکه الزام است؛ اما داشتن سرتیفیکت یک نوع 
مزیت بوده، یعنی محصول دارای کیفیت بهتری است و در 

بازار خود را با این سرتیفیکت، بهتر معرفی می کند.
بنابراین این پرسش مطرح نیست که حاال این محصول 
چون دارای استاندارد است، دیگر از گواهینامه فنی ساختمان 
برای  که  بخشنامه هایی  از  بسیاری  اساس  بر  است.  بی نیاز 
ساخت و سازهای دولتی وجود دارد، داشتن گواهینامه فنی 
ساختمان برای استفاده از یک محصول در پروژه مورد نظر، 
دلیل  به  از شرکت ها  بسیاری  آن  بر  است. عالوه  الزام  یک 
رقابت به وجود آمده در بازار و افزایش کیفیت محصول برای 

حفظ گواهینامه فنی، متقاضی دریافت آن هستند.
این  اگر  که  باشید  داشته  نظر  در  را  مورد  این  شما 
سرتیفیکت وجود نداشت، در این شرایط هر تولیدکننده با 
رعایت حداقل استانداردها اقدام به تولید می کرد و در چنین 
شرایطی رقابت کیفی میان تولیدکنندگان شکل نمی گرفت 
با وجود  اما  ارتقاء دهند؛  تا کیفیت لوله و اتصاالت خود را 

گواهینامه فنی این شرایط برای آنها به وجود می آید.

 کاربرد این نوع گواهینامه ها در کجا است و اگر 
شرکتی فاقد این سرتیفیکت باشد، چه مشکالتی برای 

او به وجود می آید؟
در چنین شرایطی یک شرکت که در مناقصات حضور 
می یابد، دارا بودن این گواهینامه در مقایسه با فرد دیگری که 
فاقد آن است، برای او مزیت به شمار می رود؛ چون محصول 
این واحد تولیدی به صورت منظم بررسی می شود و جامعه 
مصرف کننده به این نوع محصول اعتماد می کند. همان گونه 
که اشاره شد هنگامی که یک محصول در سال ۳ بار تست 
کنندگان  مصرف  برای  را  اطمینان  این  می شود،  بررسی  و 

افزایش می دهد.

محصول  تست  برای  شما  آزمون  معیارهای   
چیست؟

استاندارد، مقررات ملی و سایر مقررات پذیرفته شده معیار 
محسوب می شوند؛ به طور مثال در استاندارد بین المللی یک 
شرایط مطرح شده است مثال در حوزه آبرسانی تحت فشار 
۴، ۶، ۸ و ۱0 بار را می توانید داشته باشید؛ اما باید بدانید 
که مصرف شما به چه گونه است؟ جامعه مصرف کننده چه 

مصاحبـه

برای هر محصول 
استانداردی مرجع 
وجود دارد و 
مشخصات الزم در آن 
استاندارد ذکر شده 
است، اما تنها به این 
استانداردها اکتفا 
نشده و استانداردهای 
دیگر که درباره این 
نوع محصوالت پلیمری 
وجود دارد، مورد توجه 
قرار می گیرد

بر اساس بسیاری 
از بخشنامه هایی که 
برای ساخت و سازهای 
دولتی وجود دارد، 
داشتن گواهینامه 
فنی ساختمان برای 
استفاده از یك 
محصول در پروژه 
مورد نظر، یك الزام 
است

۱- یادآوری می گردد که در استاندارد ۱-9۱۱9 آزمون کشش )روش آزمون جایگزین دی کلرومتان( درصورت اختالف نظر در مورد مقدار 
درجه ژل شدن معرفی شده است 
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چیزی از شما می خواهد. این در حالی است که مقررات ملی 
ما می گوید حتما شما باید ۱0 بار را داشته باشید، از این روی 
ما باید در اینجا هم استاندارد و هم مقررات را محدودتر کنیم.

 به طور مشخص برای لوله و اتصاالت پی وی سی 
چه معیارهایی وجود دارد؟

وی  پی  لوله های  مثال  است؛  استاندارد  اساس  بر  دقیقا 
مقاومت  تست  که  دارند  هیدرواستاتیک  فشار  تست  سی 
در برابر فشار داخلی است. تست دی کلرو متان دارند، نقطه 
نرمی ویکات دارند که در اصل مقاومت پلیمر را در برابر دما 
نشان می دهد، درصد اش و کربنات وجود دارد که مقاومت 
لوله را نشان می دهد. انواع تست هایی که در استاندارد وجود 

دارد، برای لوله و اتصاالت پی وی سی، معیار است.

به  توجه  با  می شود،  مطرح  پرسش  یک  اکنون   
این که سازمان استاندارد نیز همین تست ها را انجام 
می دهد، تفاوت گواهینامه فنی ساختمان و استاندارد 

به صورت مشخص چیست؟
به این موارد در باال هم اشاره شد؛ در اصل استاندارد یک 
مزیت به شمار نمی رود، بلکه یک الزام است اما سرتیفیکت 
برای محصول، مزیت ایجاد می کند؛ اگر لوله شما بهتر باشد 
و بخواهید در بازار رقابت کنید باید دارای این مزیت باشید 
مثال بگویید طول عمر لوله بیشتر و جنس لوله بهتر است. 
ضربه پذیری و تحمل فشار باالیی دارد. این موارد را چگونه 
باید نشان داد؟ استاندارد را باید همه دریافت کنند اما همه 
محصوالت نمی توانند سرتیفیکت دریافت کنند. شرکت ها با 

سرتیفیکت می توانند برتری های خود را نشان داد.

در  که  می کنند  اظهار  تولیدکنندگان  از  برخی   
این  ارائه  بر  کارفرما  استان ها،  پروژه های  از  برخی 
در  اما  دارد،  تاکید  تولیدکننده  سوی  از  سرتیفیکت 
این  نمی شود،  عمل  گونه  این  نیز  استان ها  از  برخی 
پرسش وجود دارد که آیا در این زمینه وحدت رویه 

وجود دارد؟
در هر جایی که پروژه دولتی و یا این که مقیاس پروژه ها 
بزرگ تر باشد، بیشتر خواهان ارائه این نوع گواهینامه هستند. 
اما اجباری برای دریافت این گواهینامه وجود ندارد. مالکان 
پروژه خود انتخاب می کنند که نوع محصول مورد استفاده 

باید دارای این نوع گواهینامه باشد یا خیر؟
گاهی مهندسان و انبوه سازان با این مرکز برای دریافت 
هم  ما  می گیرند،  تماس  محصول  نوع  انتخاب  و  مشاوره 
آنها  میان  از  حتی  و  کرده  معرفی  را  گواهینامه  دارندگان 

بهترین ها را هم معرفی خواهیم کرد...

که  محصوالتی  میان  از  کردید  عنوان  که  این   
دارای گواهینامه هستند، برخی را که بهتر هستند  به 
مصرف کنندگان معرفی می کنید، آیا شما محصوالت 
میان  از  بهتر  محصول  معیار  می کنید؟  رتبه بندی  را 
محصوالتی که همه دارای گواهینامه هستند، چیست؟

این  چون  نمی دهیم  انجام  را  بندی  رتبه  کار  ما  خیر 
موضوع مشکالتی را به وجود می آورد. مثال محصولی که دارای 
بیشتری  مزیت های  دیگر  محصول  یک  اما  است،  استاندارد 
دارد، توصیه می شود. به طور مثال دو شرکت که هر دو دارای 
گواهینامه هستند، یکی از این شرکت ها در مقطعی دچار افت 
کیفیت شده اما در برابر شرکت دیگر به صورت مرتب کیفیت 
خود را حفظ کرده است به طور طبیعی شرکتی که محصوالتی 

با کیفیت پایدار تولید کرده است، معرفی خواهد شد. 

از  ای  دوره  صورت  به  که  کردید  اشاره  شما   
شرکت ها بازدید دارید؛ این دوره ها چند ماهه است؟

در یک سال ۲ تا ۳ بار این بازدیدها صورت می گیرد. شاید 
یک شرکت مشکالتی داشته باشد که در این صورت میزان 

بازدیدها به ۴ بار نیز افزایش پیدا می کند. 

 آیا اگر طی بازدیدها متوجه شوید که یک شرکت 
معیارهای مورد نظر را از هر جهت رعایت نکرده است، 

گواهینامه او را باطل خواهید کرد؟
این موضوع بستگی به نوع رعایت نکردن دارد. چنان چه 
یک شرکت با اخطار دادن، بار دیگر به روال قبل باز گردد 
گواهینامه آن باطل نمی شود؛ اما اگر این اخطار دو بار تکرار 
شود منجر به باطل شدن گواهینامه او می شود. حتی اگر در 
بار اول نوع رعایت نکردن بسیار بارز باشد گواهینامه ابطال 

می شود. این موارد بستگی به شرایط و عدم رعایت دارد.

 تا کنون برای لوله های پلیمری چند تا گواهینامه 
صادر شده است؟

حدود ۱۳5 گواهینامه صادر شده که شامل انواع لوله ها 
است که از این میزان حدود ۱00 مورد مربوط به لوله های 

پلیمری است. 

 برای پرسش آخر نحوه تعامل شما با تشکل های 
تخصصی مانند انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 

پی وی سی، چگونه است؟
می توان تعامل خوبی با تشکل ها برقرار کرد به طور مثال 
می توان کارهای خوبی به ویژه تحقیقات مشترک انجام داد و 

این به تمایل انجمن ها باز می گردد.

مصاحبـه

در هر جایی که پروژه 
دولتی و یا این که 

مقیاس پروژه ها 
بزرگ تر باشد، بیشتر 
خواهان ارائه این نوع 
گواهینامه هستند. اما 

اجباری برای دریافت 
این گواهینامه وجود 

ندارد
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 برای پرسش اول فعالیت اداره استاندارد استان 
تهران را در بخش لوله های پلیمری توضیح دهید و در 

این زمینه چه کارهایی انجام می شود؟
جامعه  استانداردسازی  راستای  در  استاندارد،  اداره 
واحدهایی  می دهد.  انجام  فعالیت  تولیدی  واحدهای  و 
تولیدکننده  و  بوده  استاندارد  پروانه  صدور  متقاضی  که 
که  فراوری هایی  ویژه  به  هستند  پلیمری  فراورده های 
پروانه  اخذ  به  اجباری هستند، موظف  استاندارد  مشمول 

استاندارد هستند.
پروانه  محصوالتشان  برای  آنها  به  ما  اساس  این  بر 

استاندارد صادر می کنیم.

صورتی  چه  به  استاندارد  پروانه  صدور  فرایند   
نمونه  تولیدی  واحد  از خود  آیا  مثال  به طور  است؟ 

برداری انجام می شود، یا از بازار؟
واحدهای تولیدی که اقدام به دریافت پروانه استاندارد 
می کنند در مرحله نخست، باید مدارک و مستندات خود 
این  از  دوم  مرحله  در  دهند.  ارائه  استاندارد  اداره  به  را 
برداری  به نمونه  اقدام  به عمل می آید و  بازرسی  واحدها 
تایید جواب آزمون ها و اخذ سایر  می شود که در صورت 
مدارک مرتبط، بر اساس دستورالعمل های کاری موجود، 

پروانه استاندارد برای آنها صادر می شود.
نمونه  کار  مرتب،  صورت  به  نیز  پروانه  اخذ  از  پس 
می گیرد.  بازرسی صورت  و  انجام می شود  آنها  از  برداری 

PVC کریمی در گفت وگو با انجمن لوله و اتصاالت

تنهامرجعرسمیبرایاعتباردهیبه
محصوالت،سازمانملیاستاندارداست

به عنوان  اتصاالت پی وی سی  لوله و  تولیدکنندگان  انجمن  و  ادامه دارد  ارتباطات هنوز  »این 
بازوی استاندارد در راستای کنترل بازار، خرید نمونه لوله ها و آزمون آنها، عمل می کند.«  این را 

کریمی مسئول تاسیسات پلیمری اداره استاندارد استان تهران گفت.
اداره استاندارد چرا و چگونه به محصوالت پروانه استاندارد می دهد، چگونه به شکایات مصرف 
کنندگان رسیدگی می کند؟ در چه زمینه هایی با انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی همکاری دارد 

و... این گفت و گو را در ادامه بخوانید.

مصاحبـه

ما سامانه ای داریم که 
نتایج آزمون بر اساس 
دستورالعمل های 
موجود در آن ثبت 
شده و امتیازات منفی 
هم جمع می شود
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دست کم چهار بار در سال کار نمونه برداری انجام می شود. 
هیچ  اما  می گیرد؛  صورت  بازرسی  نیز  بار  دو  حداقل  و 
بازدیدهای بیشتر وجود ندارد. بر اساس  محدودیتی برای 
توان و پتانسیلی هم که وجود دارد بازرسی و نمونه برداری 

انجام می شود.

انجام  تولیدی  واحد  از  صرفا  برداری  نمونه  آیا   
می شود، یا از سطح بازار هم صورت می گیرد؟

به  انجام می شود. در مرحله نخست  بازار هم  از سطح 
جنس  که  صورتی  در  می شود  مراجعه  صنفی  واحدهای 
آوری  جمع  جهت  اول  بار  برای  شود  مشاهده  مغایری 
تکرار  که  صورتی  در  و  شد  خواهد  داده  تذکر  محصوالت 
مراجع  به  متخلف  واحد  معرفی  و  توقیف  به  نسبت  شود، 

قضایی اقدام می شود. 
در کنار موارد فوق، دست کم سالی یک یا دو بار نمونه 
برداری از سطح بازار صورت گرفته و نتایج آن در سامانه 
درج می شود. ما سامانه ای داریم که نتایج آزمون بر اساس 
دستورالعمل های موجود در آن ثبت شده و امتیازات منفی 
هم جمع می شود، در صورتی که جمع امتیازات منفی در 
طول دوره ۳ ساله اعتبار پروانه استاندارد، به منفی ۱۲0 
برسد، واحد را تعلیق کرده و در صورتی که به منفی ۱۹0 

برسد واحد  برای ابطال پروانه می رود.

 همیشه شائبه ای میان برخی وجود داشته مبنی 
بر این که هنگامی که استاندارد اقدام به نمونه برداری 
تولیدی،  واحد  آن  می کند،  تولیدی  واحد  یک  از 

نمونه های از قبل تعیین شده را ارائه می دهد...
در حال حاضر  دارد،  زیاد وجود  این دست سخنان  از 
شرکت های بازرسی به عنوان بازوی سازمان استاندارد عمل 
می کنند و کار بازرسی و نمونه برداری را انجام می دهند، تا 
کنون چنین مواردی پیش نیامده است. بازرس با مراجعه 
نمونه  به  اقدام  تولید  از خط  رندوم  به صورت  کارخانه  به 
کارشناس های  خود  موضوع،  این  از  فارغ  و  کرده  برداری 
عمل  به  بازدید  زده  سر  صورت  به  نیز  استاندارد  اداره 
می آورند. به طور مثال سازمان استاندارد در سال گذشته 
بازرسی  شرکت های  با  موازی  صورت  به  بازرسی  چندین 
هم  ابطال  و  تعلیق  آزمون،  نتایج  اساس  بر  و  داده  انجام 

صورت گرفته است.
نمونه  شد،  اشاره  که  گونه  همان  موضوع  این  از  فارغ 
بر اساس  بازار هم وجود دارد و تالش می شود  از  برداری 

منابع و تامین بودجه این کار انجام شود.

همکار  شرکت های  از  بازرسی  شرکت های  آیا   
سازمان استاندارد هستند؟

شده   صالحیت  تایید  شرکت های  بازرسی،  شرکت 
هستند؛ ما یک سری آزمایشگاه های تایید صالحیت شده و 
یک تعداد شرکت های بازرسی تایید صالحیت شده داریم، 
حاال این تایید صالحیت می تواند در زمینه تولیدات داخلی 
و یا صادرات و واردات باشد. آنها مجاز بوده و گواهی تایید 
صالحیت از سوی سازمان استاندارد را دارند این کار هم به 

صورت مناقصه انجام می شود.

وارداتی  محصوالت  استاندارد  بر  نظارت  کار   
چگونه انجام می شود؟

توضیح  واردات  و  صادارت  بخش  باید  را  موضوع  این 
دهد، اما به صورت کلی فهرستی از فراورده های وارداتی که 
مشمول استاندارد اجباری هستند، وجود دارد اگر کاالیی 
استاندارد  مشمول  و  باشد  ورود  به  مجاز  واردات  برای 
صورت  آن  روی  مجدد  آزمون  باید  حتما  باشد،  اجباری 
انطباق الزم وجود داشت اجازه  اگر  براساس آن،  بگیرد و 

ورود به کشور را پیدا می کند.

 حاال به موضوع دیگری بپردازیم، همان طور که 
اطالع دارید سازمان استاندارد تهران و انجمن لوله و 
اتصاالت پی وی سی همکاری های مشترکی از جمله 
اکنون  داشتند،  هم  با  آموزشی  دوره های  برگزاری 

سطح این فعالیت های مشترک چگونه است؟
این ارتباطات هنوز ادامه دارد و انجمن در حال برگزاری 
راستای  در  موضوع  این  از  فارغ  است  آموزشی  دوره های 
با  تفاهم نامه ای  گذشته  سال  ماه  دی  در  ما  بازار  کنترل 
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی با موضوع کنترل بازار 
و آزمون نمونه ها، منعقد کردیم. بر این اساس انجمن قرار 
شد به عنوان بازوی استاندارد در این زمینه فعالیت کند و 
نسبت به خرید نمونه و آزمون آنها اقدام کند و ما نیز نتایج 

آن را در سامانه اعالم کنیم.

 آیا این تفاهمنامه به مرحله اجرایی رسیده است؟
بله؛ این کار آغاز شده است البته موضوع بیماری کرونا 
مقداری روند کار را آهسته کرده است. مدتی پیش نشستی 
مشترک با دبیر انجمن برگزار کردیم و بنا شد این کار با 

شتاب بیشتری ادامه یابد.

مرکز  که  این  آن  و  دارد  وجود  دیگری  موضوع   
سی،  وی  پی  محصوالت  برای  ساختمان،  تحقیقات 

مصاحبـه

تفاهمنامه ای با انجمن 
لوله و اتصاالت پی وی 
سی با موضوع کنترل 

بازار و آزمون نمونه ها، 
منعقد کردیم. بر این 

اساس انجمن قرار 
شد به عنوان بازوی 

استاندارد در این 
زمینه فعالیت کند
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گواهینامه فنی ساختمان صادر می کند، این پرسش 
با  که  است  مطرح  تولیدکنندگان  از  بسیاری  برای 
نوع  این  اخذ  برای  ضرورتی  چه  استاندارد  وجود 

گواهینامه وجود دارد؟
این موضوع منافاتی با هم ندارند، اما باید روی این نکته 
تاکید شود که تنها مرجع رسمی در کشور برای اعتباردهی 
این  بودن  پسند  محکمه  و  بودن  قانونی  و  آزمون  نتایج 
موضوع، سازمان ملی استاندارد است؛ فارغ از این موضوع 
مثال شرکت ملی نفت برای تجهیزات مورد استفاده خود 
یک وندور لیست تهیه می کند و بر اساس آن تعدادی از 
قرار  تایید  مورد  آنها  محصوالت  خرید  برای  را  شرکت ها 

می دهد.
مرکز تحقیقات ساختمان نیز کار مشابهی انجام می دهد 
اما تنها مرجع اصلی همچنان سازمان ملی استاندارد است. 
خود  قوانین  سری  یک  دارای  ساختمان  موضوع  در  آنها 

هستند اما استاندارد مرجع اصلی است.

از  برخی  که  است  این  دارد  وجود  که  ای  نکته   
مهندسان ناظر در پروژه ها، گواهینامه فنی تحقیقات 
ساختمان را مالک قرار می دهند و نه استاندارد، آنها 

به نوعی این کار را الزام کرده اند.
و  اجباری هستند  استاندارد  که مشمول  فراورده هایی 
حتی خود همکاران مرکز تحقیقات ساختمان، استاندارد 
را در اولویت قرار می دهند و آنها برای هیچ محصولی بدون 
آن که دارای استاندارد باشد، گواهینامه صادر نمی کنند. 
ضوابط و اولویت آنها برای صدور این گواهینامه، استاندارد 

است. 

تحقیقات  مرکز  با  استاندارد  سازمان  میان  آیا    
مسکن، هماهنگی وجود دارد؟

نظام  سازمان  با  استاندارد  سازمان  ساختمان  بخش 
مهندسی و مرکز تحقیقات ساختمان در ارتباط است.

به  نسبت  استاندارد  سازمان  رسیدگی  روند   
دارای  که  آن  وجود  با  که  محصوالتی  از  شکایت 
برخوردار  مطلوب  کیفیت  از  اما  هستند  استاندارد 

نیستند، چگونه است؟
 شکایت های بسیار زیادی در این باره وجود دارد. در 
شکایات  به  رسیدگی  نام  به  واحدی  استاندارد  سازمان 
استاندارد  بر  نظارت  سامانه  در  مردم  حتی  و  دارد  وجود 
مثال  طور  به  کنند.  ثبت  را  خود  شکایت های  می توانند 
در سال گذشته دو تا ۳ شکایت از یک تولیدکننده لوله و 

اتصاالت پی وی سی که تحت پوشش سازمان استاندارد 
نیز بودند، صورت گرفت ما نیز با این تولیدکننده مکاتبه 
او درخواست شد تا ضمن جمع آوری  از  انجام دادیم  و 
شاکی  رضایت  جلب  به  نسبت  شکایت،  مورد  محصوالت 

اقدام کند.
هر شکایتی که از محصوالت انجام شود به طور قطع به 

آن رسیدگی می شود.

کیفیت  حاضر  حال  در  آخر  پرسش  برای   
محصوالت پی وی سی نسبت به گذشته چه تغییراتی 

داشته است؟
همچنین  و  جامعه  موجود  وضعیت  به  توجه  با 
اتصاالت پی وی  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  تالش های 
از  ای  گسترده  حمایت  تولیدی،  واحدهای  خود  و  سی 
مبحث کیفیت شده است. بنده روند صعودی را در کیفیت 
لوله و اتصاالت پی وی سی مشاهده می کنم. هر چندبرخی 
از تولیدکنندگان که محصول بی کیفیت تولید می کنند، 
روند  کل  در  وی سی  پی  تولیدکنندگان  اما  دارد؛  وجود 
صعودی در کیفیت دارند و نمی توان تالش آنها را با وجود 

برخی محصوالت بی کیفیت نادیده گرفت.
کیفیت  ارتقای  آزمون،  نتایج  اساس  بر  کل  در 
آمار  پیشتر  است.  بخش  رضایت  وی سی  پی  محصوالت 
اما  بود  زیاد  استاندارد  سازمان  سوی  از  واحدها  تعطیلی 

اکنون این میزان کاهش پیدا کرده است. 

ارتقای  برای  راهکاری  یا  و  پیشنهاد  چه  شما   
همکاری های مشترک اداره استاندارد تهران با انجمن 

تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی دارید؟
است  شده  منعقد  انجمن  با  که  قراردادی  از  بنده 
و  بازار  کنترل  به  شدیدی  اعتقاد  و  خرسندم  بسیار 
دارم.  می رسد،  کننده  مصرف  دست  که  محصوالتی 
این  بر  مبنی  نیز مطرح کردید  برای شبهاتی که شما 
نمونه های  تولیدی،  واحدهای  از  استاندارد  سازمان  که 
سفارشی دریافت می کند هیچ حرکت و روشی بهتر از 
خرید از بازار وجود ندارد. پیشنهاد بنده به انجمن همان 
و  است  قاطع  به صورت  بازار  از  برداری  نمونه  پیشبرد 
بنده به دبیر انجمن نیز وعده هر نوع همکاری را داده 
این  از  تهران  استاندارد  مدیر کل  و همچنین  بنده  ام. 
در  ای  ویژه  تاکید  و  می کند  استقبال  بسیار  همکاری 
همکاری با انجمن ها دارد. تاکید دوباره بنده بر اجرای 

تفاهمنامه منعقد شده با انجمن است. 

مصاحبـه

تنها مرجع رسمی در 
کشور برای اعتباردهی 
نتایج آزمون و قانونی 
بودن و محکمه پسند 
بودن این موضوع، 
سازمان ملی استاندارد 
است
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 در حال حاضر وضعیت صنعت ساختمان در کشور 
چگونه است، آیا در شرایط رکود به سر می بریم و یا شرایط 

به گونه ای دیگر است؟
صنعت ساختمان نیز همچون سایر صنایع دیگر، یک صنعت 
این  تاثیر می پذیرد.  اقتصاد کل کالن کشور  از  و  بوده  تولیدی 
صنعت نیز به پیرو دیگر صنایع و همتراز با آنها در حال حرکت 
است. متاسفانه در کشور ما به صنعت ساختمان و پیمانکاری به 
عنوان یک کار خدماتی نگاه می شود، که باید این نگاه تغییر داده 
شود و به آن به عنوان یک کار تولیدی نگریسته شود. در حال 
حاضر به دلیل این دولت که در سال های اخیر بودجه های عمرانی 
کشور را صفر کرده است، صنعت تولید ساختمان در وضعیت رکود 
قرار دارد؛ متاسفانه در مدت اخیر کارهای عمرانی و به تبع آن 
مسکن وساختمان نیز از رکود نسبی برخوردار بوده است.چون 
مسکن و امالک یک کاالی سرمایه ای است، پس از ارز و طال و 
مواردی از این دست، مورد سرمایه گذاری واقع می شود. بنابراین 
به دلیل همین سرمایه های سرگردان و حرکت آن از سمت ارز به 

طرف ملک، این رکود به صورت نسبی وجود داشته است. 

 اگر بخواهیم وضعیت کنونی مسکن را در مقایسه با 
سال گذشته ارزیابی کنیم، با توجه به این که تورم لجام 
گسیخته فشار مضاعفی به مصرف کننده واقعی مسکن 

وارد آورده است؛ اکنون ما در کجا قرار داریم؟
متاسفانه رخدادهای عجیبی در سال اخیر و به ویژه در دو ماه 
گذشته اتفاق افتاده است که به هیچ وجه پیش بینی این وضعیت 
امکان پذیر نبود. به یاد دارم که سال گذشته پیش بینی رشد 
مسکن را در سال آینده برآورد کرده بودیم اما با وضعیت آشفته 
موجب  وضعیت  این  حقیقت  در  دارد.  معناداری  فاصله  کنونی 

فشار سنگینی به دهک های ششم به پایین جامعه شده است.
موضوعی که وجود دارد این که انبوه سازی به عنوان تولیدکننده، 
هیچ گاه از گران شدن مسکن و ملک خرسند نیست؛ چون سود 
تولیدکننده ارزش افزوده ای نیست که ناشی از سوداگری و تورم 
و خرید ملک باشد. رخدادهای به وجود آمده نوعی سردرگمی در 
از  متاثر  این  آورده است.  به وجود  تولیدکنندگان مسکن  میان 
سیاست های کالن کشور است. در هر حوزه ای تا یک نوع ثبات 
سیاسی و اقتصادی برقرار نباشد، سرمایه ها و سرمایه گذار به آن 
سمت سوق نمی یابند. سرمایه به یک کبوتر تشبیه شده است 
و تا هنگامی که احساس امنیت نکند، فرود نمی آید. اتفاقات به 
وجود آمده اصال قابل پیش بینی نبود.ما در حال حاضر با رشد ۴0 
درصدی مسکن روبرو هستیم و این آمار برای ۳ ماهه اول امسال 
آینده مسکن پرسش  نهادی در خصوص  از هر مرجع و  است، 
می شود برای آنها نیز قابل پیش بینی نیست؛ اما آن چه که روشن 
است شکاف عمیقی میان دهک های باال و پایین رخ داده و موجب 
شگفتی است که با وجود آن که مسکن به صورت نجومی رشد 
داشته است و با وجود کاهش ارزش پول رسمی کشور، تقاضای 

بسیاری برای خرید مسکن وجود دارد.

 صنعت ساختمان دارای صنایع وابسته زیادی است 
که یکی از بخش های مهم آن قسمت تاسیسات و به ویژه 
فاضالب ساختمانی است، این پرسش وجود دارد که معیار 
انجمن انبوه سازان و یا یک انبوه ساز برای انتخاب لوله چه 

مواردی است؟
به طور قطع معیار در مرحله اول، کیفیت محصول است و در 
مرحله بعد قیمت تمام شده محصوالت است. برای انتخاب یک 
کاال سه آیتم؛ زمان، قیمت و کیفیت با همدیگر مناسب سازی 

سیدامین یوسفی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 
PVC انبوه سازان در گفت وگو با انجمن لوله و اتصاالت

استاندارد،معيارانبوهسازان
برایانتخابمحصوالت

کشور به مدیران شجاع تصمیم گیر نیاز دارد

در حال حاضر بازار مسکن در کشور چگونه است؟ افق این صنعت چه چیزی را نشان می دهد؟ آیا 
یک انبوه ساز از شرایط تورمی مسکن بهره می برد؟ معیار انبوه سازان مسکن برای انتخاب مصالح 
به ویژه در بخش تاسیسات چیست؟ روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی این پرسش ها 
را با  سیدامین یوسفی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران مطرح کرد 

که این گفت و گو را در ادامه می خوانید. 

مصاحبـه

شکاف عمیقی میان 
دهك های باال و پایین 

رخ داده و موجب 
شگفتی است که با 
وجود آن که مسکن 

به صورت نجومی رشد 
داشته است و با وجود 

کاهش ارزش پول 
رسمی کشور، تقاضای 

بسیاری برای خرید 
مسکن وجود دارد
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شده و نقطه ای از این میان به دست می آید. این روش انبوه سازان 
برای انتخاب یک محصول است و منابع مالی و زمان موجود، برای 
انبوه سازی اهمیت دارد؛ یعنی از لحاظ قیمت و کیفیت، نسبت به 
انتخاب محصول اقدام می شود که این مسائل برای محصوالت مورد 
استفاده و همچنین لوله و اتصاالت پی وی سی به کار برده می شود.

 شما به موضوع کیفیت به عنوان یک عامل مهم اشاره 
و روی آن تاکید کردید، کیفیت دارای معیارهای خاصی 
و  می دهد  پروانه  تولیدکنندگان  به  استاندارد  مثال  است 
از  برخی  برای  فنی  گواهینامه  تحقیقات مسکن  مرکز  یا 
محصوالت صادر می کند، کدام یک از این دو مورد برای 

شما اهمیت بیشتری دارد؟
مهنسین ناظر  ما بیشتر بر استاندارد یک محصول تاکید دارند 
و همچنین مقررات ملی ساختمان. از این لحاظ کار کنترل کیفی 
انجام می شود؛ اما در حال حاضر با توجه به آشفتگی بازار مثال ما یک 
اتفاقی را در سال گذشته شاهد بودیم که در یک پروژه زمان در حال 
از دست رفتن بود و با توجه به این موضوع مسائل قیمتی و کیفیتی 
کنار گذاشته شدند، چون مصالح الزم به دلیل تورم حادث شده در 
بازار وجود نداشت و باید پروژه به بهره برداری می رسید و این موضوع 
کار تاسیسات و از جمله بخش فاضالب را با مشکل روبرو کرده بود. 
بنابراین تامین منابع از نظر زمان بسیار اهمیت دارد و در اینجا حتی 
ناظر و کارفرما رضایت دادند که از برخی معیارها چشم پوشی شود.

 پرسش دیگر این که عالوه بر استاندارد یک محصول، 
تا چه اندازه گواهی فنی ساختمان برای شما در انتخاب 

محصول، مالک قرار می گیرد؟
متاسفانه مرکز تحقیقات مسکن نقش چندانی ایفا نمی کند 

و بیشتر استاندارد ملی ایران برای انتخاب محصول مالک است. 

پس  آیا  تشکل،  یک  عنوان  به  سازان  انبوه  انجمن   
عملکرد  روی  بر  بعدی  نظارت های  پروژه  یک  پایان  از 
بخش های مختلف ساختمان از جمله تاسیسات آن انجام 

می دهد؟
انجمن صنفی انبوه سازان به این معنی کار نظارت را انجام 
نمی دهد؛ اما بازخوردها نسبت به پروژه های اعضای انجمن، دریافت 
می شود و ما بیشتر تا مرحله تحویل پروژه عملکرد را مورد ارزیابی 
قرار می دهیم.موضوعی که شما به آن اشاره کردید یک اصل بسیار 
برداری ساختمان  بهره  و  اجرا  بر  نظارتی  مهمی است، در کشور 
وجود ندارد؛ به طور مثال در بحث آتش نشانی، ما دارای بهترین 
دستورالعمل ها برای پمپ های آتشنشانی بوده و آن را پیاده سازی 
می کنیم. مجموعه شهرداری هم در این زمینه بسیار خوب عمل 
می کند؛ اما متاسفانه در هنگام وقوع حوادث ناگوار مشاهده می شود 
به دلیل این که چند سال از موضوع سپری شده و نظارتی در این 

مدت انجام نشده است، با وجود این هزینه ها و تامین تجهیزات، 
هنگامی که باید از آن استفاده شود، خارج از سرویس هستند! چرا؟ 
به این دلیل اگر نظارتی اداوری مثال یک ساله روی این تجهیزات 
اما متاسفانه به دلیل  ایجاد نمی شد؛  صورت می گرفت، مشکلی 

وجود نداشتن نظارت، ما همواره از این بخش ضربه پذیر بوده ایم.
این مشکل نظارت بر بهره برداری که عنوان شد صرفا مربوط 
بهترین  در  حتی  عمومی نیست  ساختمان های  و  بخش ها  به 
ساختمان های تهران که مثال دارای سیستم سرایه داری، مدیریت 

و غیره هستند، به نگهداری از تاسیسات اهمیت داده نمی شود.

 به عنوان انجمن صنفی انبوه سازان چه پیشنهادی 
به  خطاب  ساختمان  صنعت  فعلی  وضعیت  بهبود  برای 

سیاست گذاران کالن کشور دارید؟
در بحث مسکن، حرف های زیادی برای گفتن  داریم و بارها 
همکاران ما این مسائل را در دیدار با مسئوالن فریاد زده اند. این 
بحث بخش های ناکارآمد شهری یا همان بافت فرسوده که بسیار 
در نقطه بحرانی قرار داریم به طور مثال حتی اگر زلزله متوسطی 
بافت های  در  بسیاری  جانی  تلفات  ما  دهد،  رخ  تهران  شهر  در 
فرسوده شهری را شاهد خواهیم بود.یکی از مباحث مهم، بازسازی 
بافت های فرسوده است که عالوه بر ایجاد اشتغال، موجب رونق 
بسیاری از صنایع وابسته به ساختمان می شود. یکی از مسائل دیگر 
به بحث مدیریتی باز می گردد برخی از مسئوالن بسیار محتاط 
بوده و یا آنانی که توان تصمیم گیری دارند، مدیریت آنها تحت 
تاثیر نهادهای نظارتی قرار گرفته است. مثال باید در همان بحث 
بافت های فرسوده، مردم را وادار به ترک این بافت کنند؛ چون در 
این بخش بسیار  تلفات  ارقام  صورت هر حادثه ای مانند زلزله، 
بیشتر از حوادث جاده ای و بالیایی مانند ویروس کرونا است. ما 
این بحث را بسیار مطرح کرده ایم. این موضوع نیاز جامعه بوده 
که به یک ستاد ملی نیاز دارد. باید این موارد را در اولویت قرار 
داد. دولت های مختلف یا بحث بافت فرسوده را نادیده گرفته اند 
و یا حتی اگر به آن توجه کرده اند با توجه به مشکالت قضایی و 
تملیکی، کار پیش نرفته است. این نیاز به تصویب یک سری قوانین 

و هماهنگی قوای مختلف دارد.

 به عنوان پرسش آخر، در حال حاضر قرار شده مسکن 
وارد بورس شود، این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید و 

چه بازخوردهایی دارد؟
این پرسش تخصصی است و بنده از جزئیات آن اطالعی ندارم، 
به نظر من رشد کنونی بورس ناشی از رشد اقتصاد کشور نیست 
و باید این موضوع کارشناسی شود. با این وجود اگر در این طرح 
سوداگری صورت نگیرد و قیمت ها به صورت کاذب افزایش پیدا 
نکند، مفید خواهد بود. در کل کارهای بورسی اگر به درستی انجام 
شود به سود جامعه است. این طرح موافقان و مخالفان جدی دارد. 

در کشور نظارتی بر 
اجرا و بهره برداری 
ساختمان وجود ندارد

یکی از مباحث مهم، 
بازسازی بافت های 
فرسوده است که 
عالوه بر ایجاد اشتغال، 
موجب رونق بسیاری 
از صنایع وابسته به 
ساختمان می شود

مصاحبـه
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به طور عملی 
هیچ تفاوتی میان 

شرکت هایی که این 
گواهینامه فنی را 

دارند یا ندارند وجود 
ندارد

برای  ساختمان  فنی  گواهینامه  دریافت  آیا   
تولیدکنندگان ضروری است؟

ندارد،  ما  برای  تفاوتی  چندان  آن  نداشتن  و  داشتن 
نه  و  است  تاییدیه  این  پیگیر  بازار  در  کسی  نه  چون 
مطالبه  را  آن  هستند،  مطرح  که  سازمان هایی  میان  از 

کرده اند.

 آیا واحد پیشگام پالست اهواز گواهینامه فنی 
ساختمان را دریافت کرده است؟ 

خیر؛ البته ما برای دریافت آن اقدام کردیم؛ ولی چون 
پیگیری  نداشت،  تفاوتی  چندان  آن  نداشتن  و  داشتن 

انجام نشد.

 اما  گفته می شود که گاهی مهندسان ناظر این 
گواهی را درخواست می کنند؟

این  در  بنده  که  سال هایی  تمام  در  نیست؛  چنین 
حوزه فعالیت کرده ام، تاکنون هیچ مهندس ناظری از ما 

درخواستی برای ارائه این گواهینامه نداشته است.

 به نظر می رسد وحدت رویه ای در این زمینه 
استان ها  برخی  که  چرا  ندارد؟  وجود  کشور  در 
اعالم کرده اند که ارائه این گواهینامه به ویژه برای 

شرکت در پروژه های دولتی الزامی است.
این  از جزئیات یکسان عمل کردن استان ها در  بنده 
کار  این  استاندارد  وقتی سازمان  اما  ندارم؛  اطالع  زمینه 

را انجام می دهد، چرا باید مرکز تحقیقات ساختمان هم 
چنین گواهینامه ای صادر کند.  

صادر  گواهی نامه ای  وقتی  که  است  این  مهم  نکته 
می شود، ولی نسبت به گواهی نامه پایشی صورت نگیرد، 
چقدر نسبت به این گواهی نامه صادره تعهد وجود دارد؟ 
تولیدکنندگان الزامات آن گواهینامه را تا چه میزان برای 
صورت  پایش  این  می کنند.  رعایت  محصوالتش  کیفیت 
این گواهینامه هم  نداشتن  و  داشتن  بنابراین  نمی گیرد؛ 
گواهینامه های  از  بسیاری  مثل  نیست.  اثرگذار  چندان 
قیمت  با  کنید  تهیه  ایران  در  می توانید  که  المللی  بین 
بسیار ناچیز، که در هر صورت فقط از اسم آن گواهینامه 

سواستفاده انجام می شود.
در نظر بگیرید چند شرکت لوله و اتصاالت در ایران 
شرکت هایی  همه  بین  از  دارند؟  استاندارد  گواهینامه 
این  واقعا  شرکت  چند  دارند   را  نامه  گواهی  این  که 
می کنند؟  رعایت  محصوالتشان  تولید  در  را  استانداردها 
جریان  در  و  می کنیم  پایش  را  موارد  این  انجمن  در 
تعداد  نامه،  گواهی  دارای  شرکت های  بین  از  هستیم. 
بسیار محدودی استانداردها را رعایت می کنند و بسیاری 
اما  دارند،  را  گواهی نامه  این  و  استاندارد  نشان  دیگر 

رعایت نمی کنند.
 بنابراین به طور عملی هیچ تفاوتی میان شرکت هایی 
که این گواهینامه فنی را دارند یا ندارند وجود ندارد. آیا 
بعد از صدور این گواهینامه بررسی می شود که همچنان 

الزامات گواهینامه رعایت می  شود یا خیر؟

ضرورتداشتنيانداشتندريافتگواهينامه
فنیساختمانازديدگاهيکتوليدکننده

شرکت  عامل  مدیر  نورآبادی  مهدی 
کنون  تا  که  اهواز می گوید  پیشگام پالست 
فنی  گواهینامه  درخواست  خریداری  هیچ 
نداشته  تولیدی  واحد  این  از  را  ساختمان 
است. وی بر این باور است که حتی با وجود 
فنی،  گواهینامه  و  استاندارد  پروانه  داشتن 
برخی از تولیدکنندگان الزامات آن را رعایت 

نمی کنند.
این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

مصاحبـه
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گواهینامه  کاربرد  درباره  لطفا  بک  ولی  آقای   
این  از  ای  استفاده  چه  و  دهید  توضیح  ساختمان  فنی 

سرتیفیکت می شود؟
پایان می رسد،  به  از نظر نظام مهندسی هر پروژه ای که 
باید برای بناهای باالی ۱500 متر، گواهی فنی ساختمان از 

طرف مهندس ناظر تنظیم شود و ارایه شود.
باید  برای ساختمان است که  این گواهینامه یک گارانتی 
تایید  مورد  مقررات ساختمانی کامال  و  و ضوابط  فنی  نظر  از 
مهندس ناظر باشد و بر اساس آن گواهی فنی ساختمان صادر 
نازک  اسکلت،  فوندانسیون،  ساختمان،  بنای  شامل  شود.این 
کاری ساختمان و... می شود؛ به این معنی که این ساختمان از 
نظر همه مقررات، ضوابط ساختمان را رعایت کرده باشد و این 
ساختمان از نظر ایمنی به ویژه در برابر زلزله، مصالح استاندارد 
اتفاقی  ساختمان  مفید  عمر  طول  در  اگر  باشد.  تایید  قابل 
بیافتند باید مهندس ناظر و مجری جوابگوی آن مواردی که 

تایید شده هستند، باشند.
برعکس  دارند  تشویقی  حالت  فنی  گواهینامه های   
استاندارد که الزامی  و اجباری است، اما مهندسان ناظر 
با  موضوع  این  آیا  دارند،  گواهینامه  این  ارائه  بر  الزام 

تشویقی بودن آن منافاتی ندارد؟
این الزامی است  که خود شهرداری تعیین کرده است که 
باید بناهای باالی ۱500 متر حتما  گواهینامه فنی ساختمان 
ارائه دهند و اگر ارائه نشود، مالک نمی تواند پایان کار دریافت 

کند. تحت هر شرایطی باید این گواهینامه ارایه شود.

 به نظر شما این مغایرتی با استانداردها ندارد وقتی 
گواهی نامه فنی ساختمان الزامی است؟

مصالح  از  استفاده  برای  می شود  صادر  که  گواهینامه 
ساختمانی بوده و شامل کل مصالح می شود. اما این گواهینامه 
را مهندسان ناظر از مالکان خواسته اند و حتما باید گواهینامه ها 
ضمیمه و پیوست بشود که اگراتفاقی رخ داد ما می توانیم به آن 

ضمایم مراجعه کنیم و استناد کنیم.
برای  مسکن  تحقیقات  مرکز  برداری  نمونه  روش   
صدور این گواهی نامه ها چگونه است و در سال چند بار 

برای بازرسی مراجعه می کند؟
یک سری از مصالح که دارای مهر استاندارد هستند مثل 
لوله های پی وی سی؛ ولی باز هم مهندس ناظر اگر حرفه ای 
با  باید به صورت رندوم اقدام به تست محصوالت حتی  باشد 
وجود داشتن استاندارد، بکند. مثال برای لوله های پی وی سی 
را  لوله  که  است  زمانی  شود  تست  باید  که  مواردی  از  یکی 
عمودی نگه می داریم و پرتاب می کنیم، که اگر رنگ پریدگی 
یا شکستگی یا ترک داشته باشد از نظر استاندارد مشکل دارد 
و باید عودت داده شود. مهندسان ناظر باید به موارد تشخیص 
برخی  متاسفانه  که  باشند  داشته  کامل  آشنایی  استانداردها 
مهر  دارای  که  را  مصالحی  و  ندارند  را  الزم  شناخت  آنها  از 
استاندارد است و گاهی هم به صورت تقلبی این مهر استاندارد 
را دارند، نمی توانند درست تشخیص بدهند؛ به باور بنده برخی 

از این مصالح باید به صورت رندوم تست شود.
طریق  از  را  فوالد  یا  بتن  مانند  مصالح  از  برخی  ما 
و  علم  دانشگاه  آزمایشگاه های  مثل  معتبر  آزمایشگاه های 
صنعت یا مرکز تحقیقات ساختمان و همچنین لوله را ارسال 
اجازه  شد،  انجام  آنها  استاندارد  تایید  که  زمانی  و  می کنیم 

استفاده را به کارفرما می دهیم.

ارائهگواهينامهفنی
ساختمانبرایبناهای
باالی1500متر
الزامیاست

الزامی  است   ساختمان  فنی  گواهینامه 
باید  که  است  کرده  تعیین  شهرداری  که 
گواهینامه  حتما   متر   ۱500 باالی  بناهای 
فنی ساختمان ارائه دهند و اگر ارائه نشود، 
مالک نمی تواند پایان کار دریافت کند. این 
گفت و گو که با آقای ولی بک مدیرکارخانه 
شرکت پلیمر گلپایگان انجام شده است را 

در ادامه بخوانید.

مصاحبـه

یك سری از مصالح که 
دارای مهر استاندارد 
هستند مثل لوله های 
پی وی سی؛ ولی باز 
هم مهندس ناظر اگر 
حرفه ای باشد باید به 
صورت رندوم اقدام 
به تست محصوالت 
حتی با وجود داشتن 
استاندارد، بکند
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ساختمان  فنی  گواهینامه  یزدپلیمر  شرکت  آیا   
دریافت کرده است؟

بله 
 این گواهینامه چه کاربردی دارد و در چه مواردی 

از آن استفاده می شود؟
ما این گواهینامه ها را به اصرار نمایندگان فروش و برای 
حضور در پروژه هایی که ملزم به ارائه آن هستیم، دریافت 
کرده و در کنار سایر استانداردها و تاییدیه های انجمن ارایه 
می شود؛ اما در کل خیلی کاربرد ندارد. به طور مثال تنها 
برای یک یا دو پروژه که این گواهینامه را درخواست کردند، 

ما اقدام به دریافت آن کردیم.
 پروژه هایی که از شما گواهینامه درخواست کردند، 

آیا دولتی بودند یا بخش خصوصی؟
بیشتر بخش دولتی هستند.

گواهینامه  ارائه  درخواست  خصوصی  بخش  آیا   
فنی ساختمان را از شما داشته است؟

خیر. بخش خصوصی خیلی در زمینه گواهینامه فنی وارد 
نمی شود و  بیشتر کیفیت محصوالت و خوش نامی شرکت 
را مورد توجه قرار می دهند. آنها به گواهینامه های ساختمان 
توجه نمی کنند. ما گواهینامه حضور در لیست انجمن را که 

ارایه می کنیم معموال کفایت کرده و مورد پذیرش است.
به  گواهینامه  این  که  هستند  باور  این  بر  برخی   
عنوان یک سرتیفیکیت موجب ایجاد رقابت بهتر در 
بازار می شود، آیا شما از این مزیت استفاده کرده اید؟

برای  این گواهینامه چندان  اشاره شد،  همان گونه که 
ما کاربردی نیست؛ یعنی این گونه نبوده که به واسطه این 
گواهینامه وارد پروژه ای بشویم. موارد استفاده از آن  جزیی 
بوده است.  در برخی موارد اندک از ما خواسته اند که حتما 

این گواهینامه را ارئه دهیم.
چون  می کنند  اظهار  رقبا  گاهی  حال  هر  به   
آنها  و  بوده  سرتیفیکت  این  فاقد  دیگر  شرکت های 
دارای آن هستند، پس تولیدات آنها بهتر است؛ برای 
بحث رقابت تالش بر داشتن و حفظ این گواهینامه بوده 

است.
نکته مهم و پیشنهاد بنده این است که در حال حاضر 
با توجه به صدور گواهی استاندارد، گواهی مرکز تحقیقات 
گونه  به  اگر   ارایه می کند،  انجمن  که  و گواهی  و مسکن 
نهاد و سازمان صادر شود  از یک  برنامه ریزی شود که  ای 
که اعتبار الزم را هم داشته باشد، برای شرکت ها راحت تر 
است؛ چون دریافت این گواهی ها دارای پروسه اداری، بحث 
مالی و زمان است و در نهایت هیچ کدام کیفیت نهایی را 

شاید تایید نکنند.
یعنی گواهی تحقیقات مسکن را که داشته باشید به این 
معنی نیست که دیگر هیچ مشکلی در این زمینه ندارید و 

این گواهی می تواند همه موارد تاییدیه را پوشش بدهد.
 بعد از دریافت گواهینامه فنی ساختمان، آیا مرکز 

تحقیقات ساختمان نظارتی انجام داده است؟
و  دارد  را  محصوالت  از  سبدی  ما  شرکت  چون  بله. 
لوله های تک الیه و  اتصاالت پی وی سی،  لوله و  در کنار 
آنها هم گواهینامه مرکز  ... را هم داریم، برای  پنج الیه و 
تحقیقات را دریافت کردیم. معموال به صورت دوره ای کار 
و  یافته  آنها حضور  بازرسی  بخش  و  انجام می شود  بازدید 

اقدام به نمونه برداری می کنند.
بازرسی  برای  ماهه  بازه ای حدودا شش  تصور می کنم 
وجود دارد که باید اطالعات را در سایت آنها تکمیل کنیم و 

بعد بازرس برای دریافت نمونه حضور می یابد.

بخش خصوصی به گواهینامه فنی 
ساختمان توجه نمی کند
ارائهگواهينامه
انجمنکافیاست
یزد  شرکت  اجرایی  مدیر  اسماعیلی،  علی 
بخش خصوصی  که  است  باور  این  بر  پلیمر 
چندان به داشتن یا نداشتن گواهینامه فنی 
و  سابقه  بر  تنها  و  نداشته  توجه  ساختمان 
خوش نامی برند توجه دارد. در مقابل برخی از 
پروژه های دولتی ارائه این گواهینامه را الزام 

کرده اند.این گفت و گو را در ادامه بخوانید.

مصاحبـه

بخش خصوصی خیلی 
در زمینه گواهینامه 
فنی وارد نمی شود 

و  بیشتر کیفیت 
محصوالت و خوش 

نامی  شرکت را مورد 
توجه قرار می دهند
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فاصله متراژ عرضه آپارتمان های فروشی با متراژ مورد تقاضای 
مسکن در کشور محاسبه شد. این محاسبه نشان می دهد در ۱0 
استان کشور بین متراژ واحدهای عرضه شده برای فروش که 
در بازار معامله شده است با مساحت آپارتمان هایی که پروانه 
آنها در سال گذشته دریافت شده، گسل عمیقی  ساختمانی 
وجود دارد که نشان می دهد ساخت و سازهای سال گذشته 
بزرگ تر از میانگین مساحت آپارتمان های معامله شده در این 

سال بوده است. 
عمیق ترین گسل از این جنس در شهر تهران وجود دارد، 
طوری که میانگین مساحت ساخت و سازهای صورت گرفته در 
سال گذشته، ۳۸ درصد بزرگ تر از میانگین مساحت واحدهای 
نشان  آمار  رصد  این  بر  افزون  است.  شده  فروخته  مسکونی 
می دهد گسل دیگری نیز در بخش مسکن وجود دارد که نشات 
گرفته از فاصله بین کف بحرانی نیاز مسکن جدید در کشور با 

تیراژ ساخت و ساز در سال ۹۸ است. 
در سالی که گذشت میان حداقل تعداد واحد مسکونی مورد 
نیاز با تعداد واحدهای مسکونی که پروانه ساختمانی دریافت 
کرده اند، ۳۲ درصد گسل شناسایی شد که نشان می دهد تیراژ 
ساخت و ساز مسکونی در کشور نه تنها از حد کفایت، بلکه از حد 

کمینه ضرورت نیز بسیار پایین تر است.
بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تیراژ پروانه های 
ساختمانی کشور در زمستان سال گذشته، مجموع واحدهای 
مسکونی که بابت ساخت آنها پروانه صادر شده است، طی سال 
۹۸ حدود ۳۸۳ هزار واحد در کشور بوده است که این میزان 
افزایش هر چند جزئی نسبت به سال ۹۷ داشته است.  یک 
تیراژ پروانه های ساختمانی در سال ۹۸ با افزایش جزئی 5/ ۱ 
درصدی نسبت به سال ۹۹ ثبت شده که رشد چشمگیری به 

حساب نمی آید.

فاصلهتيراژومتراژباتقاضایمسکن
 ابعاد دو گسل در بازار کشوری مسکن محاسبه شد. اطالعات رسمی درباره میزان »تیراژ« 
و »متراژ« ساختمان های مسکونی در حال ساخت در شهرهای کشور و مقایسه این دو با 

حجم و جنس »تقاضا« در بازار مسکن نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد، گسل 
عرضه همچنان در سطح نگران کننده ای قرار دارد؛ به طوری که تیراژ ساخت ۳۲ درصد 
واحدهای مسکونی  متوسط مساحت  فاصله  از طرفی  است.  تقاضا  بحرانی  از کف  کمتر 
قابل  نکته  است.  خانه  خریداران  متراژی  استطاعت  از  بیشتر  درصد   ۲0 حداقل  جدید 

توجه، تشدید گسل در سال 98 نسبت به سال 97 است.

تیراژ پروانه های 
ساختمانی در سال 98 
 با افزایش جزئی

 5/ 1 درصدی نسبت 
به سال 99 ثبت شده 
که رشد چشمگیری به 
حساب نمی آید
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و  ساخت  وضعیت  بررسی  برای  دو خط کش  کلی  به طور 
ساز در کشور وجود دارد. یکی از این خط کش ها تیراژ ساخت 
است. در شرایط کامال عادی کشور به ساالنه ۹00 هزار واحد 
مسکونی جدید نیاز دارد؛ اما جدای از این، خط کش دیگری هم 
برای شرایط غیرعادی بخش مسکن تعریف شده است که از آن 

به عنوان کف بحرانی نیاز مسکن یاد می شود. 
مقدار این کف بحرانی 5۶0 هزار واحد مسکونی در سال 
است؛ تعدادی که هم مقدار ضروری نوسازی امالک مسکونی 
را شامل می شود و هم حداقل مقدار تقاضای جدید به ویژه از 
ناحیه ازدواج های ثبت شده در هر سال را لحاظ کرده است. در 
سال ۹۸ با توجه به اخذ پروانه ساختمانی برای ساخت ۳۸۳ 
هزار واحد مسکونی، گسل ۳۲ درصدی نسبت به کف بحرانی 

نیاز کشور در بازار ساخت و ساز شکل گرفت.
شکل گیری این گسل البته بی سابقه نیست و آنچه رخ داده 
در سال های گذشته نیز سابقه دارد. از سال ۹۳ تاکنون به مدت 
شش سال متوالی ساخت و ساز زیر ۴00 هزار واحد مسکونی 
در کشور سابقه دارد و بعید نیست این وضعیت در سال ۹۹ نیز 
تکرار شود. به این ترتیب هم در کل کشور و هم در شهر تهران 
میان میزان نیاز و تعداد ساخت و سازهای مجوز گرفته فاصله 

معناداری وجود دارد.
 بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته ۱۷ 
هزار و 5۲۹ فقره واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرد که 
این میزان نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود 5/ ۷ 

درصد کاهش داشته است.
افزون بر گسلی که میان تقاضای مسکن و تیراژ ساخت و 
ساز وجود دارد، گسل دیگری نیز در تازه ترین آمارهای منتشر 
شده از پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور قابل شناسایی 
است. از این پدیده می توان به عنوان »گسل متراژ« یاد کرد که 
به وسیله آن میزان فاصله بین متراژ آپارتمان های مورد تقاضا در 
بازار مسکن با متراژ ساخت و سازهای جدید محاسبه شده است.
 عمق این گسل در ابتدای سال جاری ۲۲ درصد بوده است، 
به این معنا که به طور متوسط در کل کشور متراژ ساخت و 
آپارتمان های  از میانگین مساحت  سازهای جدید ۲۲ درصد 
فروخته شده بزرگ تر بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در 
زمستان سال گذشته میانگین مساحت هر واحد مسکونی در 
کشور که پروانه ساختمانی برای آن صادر شده، ۱۲۹ مترمربع 
بوده و این در حالی است که میانگین مساحت در معامالت 
همین فصل در کل کشور، ۱0۶ مترمربع بوده است که حکایت 
از یک فاصله ۲۲ درصدی به ضرر متقاضیان مسکن دارد؛ به 
این معنا که متراژ ساخت و سازهای کشور ۲۲ درصد بیشتر از 
استطاعت خرید متقاضیان مسکن بوده است. در شهر تهران نیز 
میانگین مساحت آپارتمان های فروخته شده ۸۸ مترمربع بوده 
و این در حالی است که میانگین متراژ واحدهایی که پروانه 

دریافت کرده اند، ۱۲۱ متر مربع بوده است.
این فاصله از بابت اثر تقویت فشار تورم بخش مسکن، به 
ضرر بیشتر متقاضیان مسکن نسبت به سال ۹۷ منجر شده 
این گسل در سال ۹۷ حدود ۱۱  است. در حالی که میزان 
درصد بوده، عمق این گسل در سال ۹۸ دو برابر شده است. 
در واقع در سال ۹۷ میانگین متراژ واحدهای مسکونی کشور 
که پروانه برای آنها صادر شده، ۱۲۲ مترمربع بوده و در عین 
حال میانگین متراژ آپارتمان های فروخته شده ۱۲۲ مترمربع 

بوده است.
این در حالی است که متقاضیان مسکن در سال ۹۸، ۴ 
مترمربع از متراژ خرید خود کم کرده اند و در مقابل سازنده ها ۷ 
مترمربع بر میزان مساحت واحدهای مسکونی جدید افزوده اند. 
به این ترتیب وقوع این تغییرات وارونه به بدتر شدن وضعیت 
گسل متراژ منجر شده است. در شرایط فعلی متقاضیان مسکن 
ناگزیر به خرید واحدهای بزرگتر نسبت به نیاز و استطاعت خود 
خواهند بود و به همان نسبت برای تامین منابع نقدی مورد نیاز 

به منظور خرید مسکن با چالش روبه رو می شوند.
خرید ۴ متر مربع آپارتمان بزرگتر از آنچه در سال گذشته 
حداقل  باید  خریدار  که  است  این  منزله  به  می شد  معامله 
۱00میلیون تومان بودجه بیشتر برای خانه دار شدن در نظر 
بگیرد که تامین این رقم در وضعیت رکود تورمی بازار مسکن 

عمال به فشار بیشتر بر متقاضیان مسکن منجر می شود.
با مشاهده این آمارها بعضا این سوء برداشت پیش می آید 
که سازنده ها شناختی از نیاز بازار مسکن و متراژ مورد تقاضای 
خریداران مسکن ندارند؛ در حالی که این طور نیست، بلکه وجود 
برخی ضوابط شهرسازی که توسط شهرداری ها وضع شده، مانع 
از تمرکز بر ساخت و ساز واحدهای کوچک و میان متراژ می شود. 
یکی از این ضوابط مربوط به تامین پارکینگ به حد کفایت است 
که سازنده ها را با محدودیت برای ساخت واحدهای بیشتر در 

یک قواره زمین می کند.
گسل متراژ در برخی از استان های کشور نه تنها اصال وجود 
ندارد، بلکه میانگین مساحت ساخت و سازهای جدید در این 
شده  فروخته  واحدهای  مساحت  میانگین  از  کمتر  استان ها 
است. در واقع این گسل صرفا در استان های آذربایجان شرقی، 
البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، 
سایر  در  است.  شده  شناسایی  همدان  و  هرمزگان  کرمانشاه، 
استان ها به نظر می رسد الگوی مصرف آپارتمان در حال تغییر 
است و سازنده ها با درک این تغییرات، به سمت کوچک سازی 
در ساخت و سازهای جدید رفته اند. در واقع به نظر می رسد 
خانواده های جدید ناشی از ازدواج های سال های اخیر به دنبال 
سکونت در واحدهای مسکونی به مراتب کوچک تری نسبت به 
گذشته هستند و به این ترتیب سازنده ها نیز به این سمت و سو 

حرکت کرده اند تا عرضه را با تقاضا متناسب کنند.

خرید 4 متر مربع 
آپارتمان بزرگتر از 

آنچه در سال گذشته 
معامله می شد به 

منزله این است که 
خریدار باید حداقل 
100میلیون تومان 
بودجه بیشتر برای 

خانه دار شدن در نظر 
بگیرد
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به گزارش انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از ایسنا، 
بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ شرایط پیچیده و عجیبی را پشت 
سر گذاشت. این بازار اوایل سال را با رشد قیمت شروع کرد، ماه 
پایانی تابستان که طبیعتاً می بایست معامالت و قیمت افزایش 
پیدا کند با افت تاریخی خرید و فروش و کاهش قیمت همراه 
بود؛ تا جایی که معامالت در تهران به ۲۸55 فقره رسید که 
گفته می شود کمترین میزان از سال ۱۳۶۶ تاکنون بوده است و 
قیمتها نیز ۳.5 درصد افت کرد. در پایان سال هم با وجود گمانه 
زنی ها مبنی بر افت قیمت ناشی از شیوع ویروس کرونا، رشد ۸.۷ 
درصدی ماهیانه قیمت اتفاق افتاد که از اردیبهشت ماه که نرخ 

ماهیانه ۱۱.۴ درصد باال رفت بی سابقه بود.
همین رفتار غیر قابل پیش بینی بازار مسکن در سال گذشته، 
هر نوع گمانه زنی از چشم انداز این بازار در سال جاری را دشوار 
این حال کارشناسان معتقدند سقف های مقاومتی  با  می کند. 
مهمی بر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ 
وجود دارند که می توانند قیمتها را در محدوده تورم عمومی حفظ 
کنند؛ اتفاقی که تقریباً در سال ۱۳۹۸ نیز رخ داد. طبق آماری که 
مرکز آمار در اسفند ماه ۱۳۹۸ ارائه کرد نرخ تورم عمومی سالیانه 
۳۴.۸ درصد بود. وزارت راه و شهرسازی نیز تورم نقطه به نقطه 
در اسفند ماه ۱۳۹۸ شهر تهران را ۴۲ درصد اعالم کرد. این 
رقم کمتر از نصف تورم ۹5.۶ درصد پایان سال ۱۳۹۷ بخش 

مسکن بود.

رشد۲5۴درصدیقيمتمسکنظرفسه
سال

از سوی دیگر آمار نشان می دهد که قیمت مسکن در تهران 
ظرف سه سال ۲5۴ رشد کرده است. میانگین قیمت مسکن در 
پایتخت از ۴.۴ میلیون تومان در هر متر مربع در اسفند ۱۳۹5 
به متری ۱5.۶ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسید. با توجه 
به این موضوع، توان متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته و 
احتماالً نمی توان در سال ۱۳۹۹ ردپایی از آنها در بازار مسکن 
پیدا کرد و کماکان این بازار در قبضه ۷۷ درصد سفته باز که مدام 

بر طبل گرانی مسکن می کوبند باقی می ماند؛ مگر آنکه با اعمال 
سیاست های مالیاتی، زمینه دور شدن دالالن از این بازار فراهم 
شود تا بلکه متقاضیان واقعی مشروط به ثبات قیمت مسکن تا 

چند سال آینده فرصت خرید پیدا کنند.

احتمالافزايشنرخاجارهباوجودتوان
پايينمستاجران

ناتوانی از خرید مسکن عمده متقاضیان خرید را به سمت 
بازار اجاره سوق داده است. بر اساس آمار میزان افزایش اجاره بها 
در شهر تهران از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ درصد 
بوده و با توجه به رشد ۱۴5 درصدی قیمت مسکن تهران در 
همین بازه زمانی، نرخ رشد اجاره بها تقریباً نصف میزان افزایش 

قیمت مسکن بوده است. 
اما به دلیل اینکه معموالً بازار اجاره در میان مدت، خود را 
با رشد قیمت در بخش خرید و فروش باالنس می کند احتمال 
افزایش نرخ اجاره در سال ۱۳۹۹ وجود دارد. با اینکه مرکز آمار، 
میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به 
پاییز ۱۳۹۷ را ۳۱ درصد اعالم کرده، گزارش های میدانی نشان 
می دهد در بعضی مناطق پر تقاضا همچون مناطق ۲، ۴، 5، ۱0، 

۱۴ و ۱5 میانگین افزایش نرخها تا 50 درصد می رسد. 

برنامهاجارهداریحرفهایبررویکاغذ
البته وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که طرح اجاره داری 
حرفه ای را در برنامه های خود گنجانده است؛ طرحی که فعاًل بر 
روی کاغذ قرار دارد. اواخر سال گذشته، محمد اسالمی، وزیر راه 
و شهرسازی با اعالم اینکه دولت در حال تدوین نظام اجاره داری 
حرفه ای است، گفته بود: ورود استارتاپ ها را به حوزه اجاره داری 
حرفه ای پایه گذاری کرده ایم و سعی داریم با اجرای این روش 

مهم حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
طرح دیگر دولت، استفاده از واحد های مسکونی نوساز یا در 
حال احداث برای اختصاص به بازار اجاره است. پروانه اصالنی، 
این  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  دفتر  مدیرکل 

پيشبينیحداکثررشدقيمتمسکندرسال99

افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، 
قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طال، تسهیالت بانکی، قیمت مصالح 
ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان 
این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در 

سال ۱۳99 به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.
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خصوص می گوید: هم اکنون پروژه های مسکونی نیمه تمام و تمام 
شده ای هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره داری حرفه ای را 
دارند. واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در 
برای گروه های مختلف درآمدی که  اجاره داری حرفه ای  طرح 
توان تامین مسکن خود را ندارند یا بخش عمده درآمد آنها به 
اجاره بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره 

داده می شود.

مهاجرتتدريجیحدود۲00هزارخانوار
ازتهرانبهسهشهراقماری

گذشته،  سال  ظرف ۲.5  مسکن  قیمت  به جهش  باتوجه 
بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید و حتی اجاره در پایتخت 
به شهرهای اطراف کوچ کرده اند. پرند، پردیس، هشتگرد، کرج، 
محمد شهر، اندیشه و دیگر شهرهای اقماری مقصد خانوارهای 

اجاره نشین شده است. 
بررسی های میدانی نشان دهنده افزایش جمعیت در برخی 
از شهرهای مذکور است. در پردیس از ۸۲ هزار واحد مسکن 
مهر بیش از ۴5 هزار تحویل شده و با توجه به جهش قیمت 
مسکن در تهران بسیاری از متقاضیان در حال مهاجرت به این 

شهر هستند. 
در شهر جدید پرند از ۹۶ هزار واحد اولیه که به دلیل نبود 
متقاضی حاال به ۹0 هزار رسیده ۷0 هزار واحد تحویل و ۲0 
هزار باقی ماند. در هشتگرد هم که ۳5 هزار واحد مسکن مهر 
در برنامه شرکت عمران است تاکنون ۲۱ هزار واحد تحویل شده 
و ۱۴ هزار واحد نیز به زودی تحویل می شود. طبق مشاهدات، 

جمعیت هر سه شهر مذکور در حال افزایش است.

8 رشد وجود با ساخت انگيزه کاهش 
درصدیپروانههایساختمانی

رکود بازار مسکن، نبود تقاضای معنی داری از سوی متقاضیان 
مصرفی و رشد قیمت مصالح ساختمانی، انگیزه سازندگان را برای 
تولید و عرضه مسکن کاهش داده است. البته طبق آمار تا دی 
ماه سال ۱۳۹۸ ساخت ساز در شهر تهران حدود ۸ درصد نسبت 
به ۱0 ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ افزایش نشان می دهد. از ابتدای 
سال ۱۳۹۸ تا پایان دی ماه برای احداث 5۴ هزار و ۹۱0 واحد 

مسکونی، پروانه ساخت صادر شده است.
 اما در صورت ادامه رکود بازار مسکن، احتمال افت ساخت 
فعالیت های  از شیوع کرونا،  بعد  اینکه  دارد. کما  و ساز وجود 

ساختمانی به طور چشمگیری کاهش نشان داد.

سقوط89درصدیمعامالتظرفيکماه
اما شاید مهمترین اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ برای بازار مسکن 
افتاد، افت شدید معامالت ناشی از شیوع ویروس کرونا بود. دفاتر 

امالک در پایان اسفند ماه از فعالیت منع شدند.  برخی هم به 
دلیل نبود مشتری از نیمه اسفند فعالیت را متوقف کرده بودند. به 
همین دلیل فروردین ماه ۱۳۹۹ معامالت در تهران نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته ۷0 درصد و در کل کشور 5۲ درصد کاهش 
یافت. در شهر تهران فقط ۱۲50 فقره معامله ملک انجام شد که 

۸۹ درصد کمتر از اسفند ماه ۱۳۹۸ بود.
 در کل کشور نیز تنها ۱۴ هزار و ۹۹۶ قرارداد خرید و فروش 
ملک به امضا رسید که نسبت به اسفند پارسال ۷0 درصد و 
نسبت به فروردین پارسال 5۲ درصد افت کرد. در اولین روزهای 
بازگشایی بازار مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با وجود افزایش 

معامالت، تغییر محسوسی در قیمت ها مشاهده نشد.

ادعایيکمقامدولتیدربارهکنترلبازار
مسکنباطرحاقدامملی

از سوی دیگر یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی 
رشد  از  حدودی  تا  مسکن  ملی  اقدام  طرح  که  است  گفته 

چشمگیر قیمت مسکن به ویژه در سال ۱۳۹۸ جلوگیری کرد.
پروانه اصالنی اظهار کرد: سرمایه گذاران و تولید کنندگان 
مسکن با اجرای طرح اقدام ملی توانستند شرایط بسیار مطلوبی 
را برای خود رقم بزنند چرا که طرح اقدام ملی مسکن با همکاری 
بخش خصوصی و سازندگان حرفه ای ساخته می شود و همین 

موضوع می تواند زمینه ساز افزایش تولید مسکن باشد.

بازار آينده درباره ساز انبوه يک نظر 
مسکن

اما سید محمد مرتضوی، عضو هیات رئیسه کانون انبوه سازان 
نه تنها معتقد است طرح اقدام ملی از ظرفیت اثر گذاری بر بازار 
مسکن برخوردار نیست بلکه پیش بینی رشد قیمت مسکن در 

سال ۱۳۹۹ را دارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش دستمزدها 
منجر به رشد قیمت سایر کاالها خواهد شد تصریح کرد: اتفاقی 
که سال ۱۳۹۸ در بخش مسکن افتاد، تبعیت کردن از تورم 
عادی بود که در جامعه اتفاق افتاد. در سال جاری هم با توجه 
به  ارزش پول ملی، رشد قیمت مصالح ساختمانی  به کاهش 
خصوص آهن آالت و افزایش حدود ۴0 درصدی باید بعد از پایان 
یافتن شیوع کرونا منتظر افزایش احتمالی قیمت مسکن باشیم.

بازار  در  ملی  اقدام  طرح  اثرگذاری  میزان  درباره  مرتضوی 
مسکن گفت: صرف نظر از مقیاس این پروژه ابتدا باید در نظر 
گرفت چنین طرح هایی در صورتی می تواند مفید باشد که قیمت 
زمین را به صفر برساند. اما موضوع این است که دولت تا چه 
اندازه می تواند مسکن تولید کند.  به اعتقاد من ظرفیت طرح 
اقدام ملی به اندازه ای نیست که منجر به تعادل بخشی در بازار 

مسکن شود.

رکود بازار مسکن، 
نبود تقاضای 

معنی داری از سوی 
متقاضیان مصرفی و 

رشد قیمت مصالح 
ساختمانی، انگیزه 
سازندگان را برای 

تولید و عرضه مسکن 
کاهش داده است
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از دنیای اقتصاد، دولتی ها در مواجهه با پدیده 
غیراخالقی »عرضه ساختمان های نوساز معیوب و ناقص به 
خریداران مسکن«، بحث کلیشه ای »امضا فروشی« را پیش 
می کشند تا واقعیت آنچه در بازار ساخت و ساز و خدمات 
مهندسی وجود دارد و میوه تلخ سیاست گذاری دولت است، 

مرئی نشود.
مهندسان  فعالیت  حوزه  در  تخصصی  بررسی های   
ساختمانی نشان می دهد: در بازار ساخت و سازهای مسکونی 
یک »نابازار« شکل گرفته است که در آن، تخصص و نقش 
پیامد  به طوری که  می شود  مالی  سرکوب  مهندسان  حیاتی 
این نابازار به »مانور دو شغله های بی تخصص یا کم تخصص« 
بازار ساختمان سازی و عرضه واحدهای مسکونی نوساز  در 
– ساخت  عوامل  اصلی  تیم  نابازار،  این  در  است.  مورددار 

و  می شوند  قیمت گذاری  هم  و...-  طراح  و  ناظر  مهندسان 
هم سهمیه بندی به جای آنکه سمت تقاضا –مالکان زمین- 
خدمات  بهای  آنها،  تجربه  میزان  و  مهارت  درجه  براساس 
دریافتی از این گروه را به شکل واقعی و در فضای رقابتی 

پرداخت کنند.
مهندسان ناظر به جای اینکه در بازار رقابتی بتوانند تجربه 
و تخصص خود را به مالکان زمین و عوامل ساخت و ساز با 
قیمت واقعی عرضه کنند مجبور به دریافت کوپن )سهمیه 

نظارت( در نابازار هدایت شونده توسط دولت هستند. 
در این نابازار، دستمزد همه مهندسان با هر سطح تجربه، 
خالقیت و تسلط بر کار، با نرخی معادل یک درصد هزینه 
ساخت و ساز محاسبه و پرداخت می شود. دستمزد دستوری 
به جای خدمات رقابتی گرفتاری اصلی مهندسان ساختمانی 
ساختمانی  مهندس  ماهانه  دستمزد  شده  موجب  که  است 

خسارت
بازارمسکناز
نابازارمهندسان

نوساز  ساختمان های  عرضه  ریشه   
مسکن  بازار  در  ناقص  و  معیوب 
شناسایی شد. بررسی ها نشان می دهد: 
»قیمت گذاری و سهمیه بندی« خدمات 
شده  باعث  ساختمانی  مهندسان 
تخصصی  تیم های  انگیزه  یک سو  از 
پروژه های  در  تمام وقت  حضور  برای 
سوی  از  و  شود  سرکوب  ساخت وساز 
شکل  به  موضوع  این  پیامد  دیگر 
بازار  در  مسکن  خریداران  خسارت 
عامل،   »۳+۱« کند.  بروز  نوسازها 
شکل  را  ساختمانی  مهندسان  نابازار 
مهندسان  خرج  و  دخل  است.  داده 

تشریح شده است.

حدود یك درصد 
هزینه ساخت به عنوان 
حق الزحمه برای 
مهندس ناظر عمران یا 
معماری منظور می شود
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براساس تعرفه مصوب دولت یک میلیون و  برای سال ۹۹ 
۹00 هزار تومان در ماه –برای ساخت و سازهای مسکونی 
متعارف شهر تهران- تعریف شود. این رقم دستمزد معادل 
از  حتی  و  است   ۹۸ سال  در  خانوارها  ماهانه  هزینه  نصف 

دستمزد ماهانه یک بنا نیز 50 درصد کمتر است!
ساختمان  مهندسی  خدمات  بازار  مهندسی  شکل  این 
باعث سرکوب انگیزه کار و نظارت شده است. منافع گروهی 
از  شدن  مانع  و  موجود  وضع  تداوم  بر  سیاست گذاران  از 
تحت  آنچه  است  واضح  پر  است.  رقابتی  بازار  شکل گیری 
در  است  می شود، خدماتی  مطرح  رقابتی«  »نظارت  عنوان 
جهت کنترل کیفیت ساختمان که به کارفرمایان ساختمانی 
حاکمیتی  نقشی  که  بازرسی  خدمات  نه  و  می شود  عرضه 
و  بهره برداران  بلندمدت  منافع  تامین  جهت  در  و  است 
صدور  مسوول  توسط  است  الزم  ساختمان ها  ساکنان 
پروانه ساختمانی و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها 

)شهرداری( به انجام برسد. 
در شرایط فعلی و در وضعیتی مشوش گرچه مهندسان 
کنترل ساختمان عنوان ناظر بر خود دارند، براساس سهمیه 
انتخاب  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  توسط  صف  و 
می شوند، با مالک قرارداد می بندند، مالک هزینه خدماتشان 
شهرداری  به  را  کنترلی  گزارش های  و  می کند  پرداخت  را 
به عنوان  آنچه  دارند!  عهده  بر  بازرسی  نقش  اما  می دهند، 
ادامه  در  که  است  خدماتی  است،  مطرح  رقابتی  نظارت 

خدمات طراحی و به صورت مشاوره ارائه می شود.
دانشگاه  از  فارغ التحصیلی  از  پس  ساختمان  مهندسان 
و  ساخت  و  اجرایی  و  فنی  نظام  حوزه  دو  در  کلی  به طور 
نظام  دارند.  فعالیت تخصصی  و  کار  امکان  سازهای شهری 
فنی و اجرایی مختص کارهای عمرانی با کارفرمایان دولتی 
کارفرمایان  با  پروژه های  شهری  سازهای  و  ساخت  و  است 

شخصی را شامل می شود. 
و  عمرانی  بودجه های  کاهش  با  اخیر  سال های  در 
کم شدن پروژهای دولتی و عمومی، تعداد کمی از مهندسان 
ساختمان فرصت اشتغال در این حوزه را داشته اند و ساخت 
کاهش  نود  دهه  اوایل  به  نسبت  گرچه  شهری  سازهای  و 
قابل مالحظه ای داشته اما فرصت اشتغال بخشی از مهندسان 
ساختمان عمدتا رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک 
را فراهم آورده است. بخشی از فعالیت مهندسان در ساخت 
و سازها با برخورداری از پروانه اشتغال به کار مهندسی در 
صالحیت های طراحی، اجرا و نظارت انجام می گیرد و بخشی 
دیگر خارج از این چارچوب و به شکل نمایندگی کارفرما در 

پروژه یا سرپرستی اجرا تعریف می شود. 
با  فارغ التحصیلی  از  پس  نام برده  رشته های  مهندسان 
داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط، این امکان را دارند که 

در آزمون هایی که معموال هر سال دو نوبت توسط وزارت راه 
و شهرسازی برگزار می شود شرکت کرده، در صورت قبولی 
امضای  به کار مهندسی و شماره  اشتغال  پروانه  با دریافت 
و  متقاضیان خدمات طراحی  به شکل رسمی به  شهرسازی 
نظارت و اجرا ارائه کنند. میزان درآمد مهندسان شاغل بدون 
براساس خدمات فنی، مدیریتی،  پروانه در ساختمان سازی 
تحت تاثیر  و  می دهند  ارائه  مالکان  به  که  مالی  یا  اداری 
عواملی چون میزان تجربه مهندس، محل ساختمان و حجم 
کار متغیر و متفاوت است اما درآمد مهندسان دارای پروانه 
است  ساز  و  ساخت  هزینه  از  درصدی  که  تعرفه ای  طبق 
می شود،  اعالم  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  سال  هر  و 

قابل ارزیابی است.
اشتغال  پروانه  دارای  و  ذی صالح  مهندسان  میان  در   
حق الزحمه خدمات طراحی که توسط شرکت های حقوقی 
ارائه می شود به دالیلی چون ارتباط مالی مستقیم مالکان و 
شرکت ها و تخفیف هایی که برای اخذ کار منظور می شود، 
برمبنای مبحث  اجرا که  است و خدمات  تعرفه  از  پایین تر 
دوم مقررات ملی ساختمان حدود ۱0 درصد هزینه ساخت 
برآورد می شود، در عمل با مبالغ بسیار پایین و صرف ثبت و 

ارائه برگه تعهد اجرا به شهرداری انجام می گیرد.
نظارت  مهندسی  خدمات  حق الزحمه  میان  این  در   
طبق تعرفه ساالنه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ناظران  به  ساخت  مختلف  مراحل  در  و  دریافت  مالکان  از 
برای  تهران  نظارت سال ۹۹ شهر  تعرفه  پرداخت می شود. 
ساختمان های ۶ و ۷ طبقه که معمول و متوسط ساخت و 
سازها را تشکیل می دهند در صورتی که بنای کل کمتر از 
۱500 مترمربع باشد به صورت تک رشته )عمران یا معماری( 
از  بیش  کل  بنای  که  صورتی  در  و  تومان   ۲۳000 حدود 
باشد به صورت چهار رشته حدود 55000  ۱500 مترمربع 
تومان )مهندس ناظر سازه ۲۲000 تومان، معماری ۱۸500 
تومان و تاسیسات برقی و مکانیکی مجموعا ۱۴500 تومان( 
است. این محاسبه برمبنای قیمت هر مترمربع هزینه ساخت 

و ساز حدود ۲.۲00.000 تومان ابالغ شده است.
به عبارتی حدود یک درصد هزینه ساخت به عنوان حق 
الزحمه برای مهندس ناظر عمران یا معماری منظور می شود.

شهرهای  در  صادره  ساختمانی  پروانه  تعداد  براساس 
عضو  نظارت  پروانه  دارای  مهندسان  تعداد  و  تهران  استان 
و  رشته ها  در  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
پایه های صالحیت مختلف در حال حاضر وضعیت به گونه ای 
است که به یک مهندس ناظر عمران پایه دو در هر دو سال 
یک کار با حدود متراژ ۲000 متر ارجاع می شود. به عبارتی 
از  کار،  تجربه  سال   ۹ حدود  با  ناظر  مهندس  یک  درآمد 
ساخت و سازهای شهری چیزی حدود ۲۳ میلیون تومان در 

مهندسان  ناظر به جای 
اینکه در بازار رقابتی 

بتوانند تجربه و 
تخصص خود را به 

مالکان زمین و عوامل 
ساخت و ساز با قیمت 

واقعی عرضه کنند 
مجبور به دریافت 

کوپن )سهمیه نظارت( 
در نابازار هدایت 

 شونده  توسط دولت 
هستند



سال 15   شهریور 99   شماره 125

30

www.pvc-asso.irرویـــدادهـــا

سال و ۱.۹00.000 تومان در ماه است.
مختلف  مشاغل  میان  در  بگیرد  صورت  مقایسه ای  اگر 
که  است  مشهود  مساله  این  ساختمان سازی  با  مرتبط 
حق الزحمه مهندسان ناظر در جایگاه مسوول کنترل کیفیت 
ساختمان که نحوه کار سایر عوامل اجرایی در نهایت باید به 
امضای ایشان برسد و تنها در صورت تایید ایشان است که 
شهرداری پایانکار ساختمانی صادر می کند، از تمام مشاغل 

دیگر این عرصه پایین تر است.
ساختمان  نگهبان  به  پرداختی  حداقل  حال حاضر  در   
بنای  تومان،  میلیون  و ساالنه ۳۶  تومان  میلیون   ۳ ماهانه 
و  تومان  هزار   ۲00 حدود  روزی  کار  سنگ  یا  دیوارچین 
بودن درآمد مهندسان  نازل  است.  تومان  میلیون  ماهانه ۶ 
ناظر عالوه بر گرفتاری اصلی در سه عامل دیگر قابل شناسایی 
برآورد  بودن  پایین  و  غیر واقعی  در  یکی  است؛  و تشخیص 
هزینه ساخت و ساز به صورت رسمی، دیگری احتساب درصد 
ناچیز از هزینه ساخت به عنوان حق الزحمه نظارت و تعداد 

باالی ارائه دهندگان این خدمات.
و  راه  وزارت  توسط  اعالم شده  ساخت و ساز  هزینه 
طبقات  با  ساختمان ها  برای   ۹۹ سال  برای  شهرسازی 
 ۳ ساختمان های  برای  مثال  به عنوان  است.  متغیر  مختلف 
تا 5 طبقه ۱.۹۲۸.000 تومان، برای ساختمان های ۶ و ۷ 
به  طبقه   ۱۶ ساختمان  برای  و  تومان   ۲.۲0۳.000 طبقه 
باال که حداکثر هزینه ساخت را شامل می شود ۳.۳05.000 
میدانی  مشاهدات  براساس  صورتی که  در  است.  تومان 
هزینه های مختلف از پروانه و عوارض تا مزد عوامل اجرایی، 
مصالح، انشعابات و... برای ساختمان های حدود ۱500 متر 
و ۷ طبقه در مناطق متوسط شهر تهران حدود ۴ میلیون 

تومان برآورد می شود.
مهندسی  خدمات  سهم  و  حق الزحمه  درصد  طرفی  از 
به شکلی  پایین است.  از هزینه ساخت در کشور ما بسیار 
از جمله طراحی  که حق الزحمه مجموع خدمات مهندسی 
مصالح  و  خاک  مکانیک  آزمایش های  اجرایی،  نقشه های 
کل  هزینه های  درصد   ۳ تا   ۲ حدود  کشور  در  نظارت  و 
ساختمان است، در سایر کشورها این رقم ۳ تا ۴ برابر بیشتر 
به عنوان مثال سهم خدمات مهندسی در کشورهای  است. 
همسایه ایران حدود ۷ درصد و در اروپا تا ۱0 درصد هزینه 

ساخت محاسبه می شود.
مورد دیگر که موجب کاهش درآمد مهندسان ناظر است 
است.  نظارت  مهندسی  خدمات  برای  شغل  احتساب  عدم 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  براساس  و  حال حاضر  در 
ساختمان و آیین نامه های اجرایی مرتبط هریک از دارندگان 
بدون  یا  داشتن شغل  با  مهندسی ساختمان  دانشنامه های 
مهندسی  به کار  اشتغال  پروانه  آزمون  در  می توانند  شغل 

شرکت کرده و صاحب مهر و امضای مجاز ارائه این خدمات 
و  شهرداری ها  و  دولتی  ادارت  کارمندان  عبارتی  به  شوند. 
می توانند  بخش خصوصی  در  تمام وقت  شاغل  افراد  سایر 
مهندسی نظارت را به عنوان شغل دوم و سوم انتخاب کرده 

و از آن کسب درآمد کنند. 
شاغل  کارشناسان  برای  اینکه  بر  عالوه  موضوع  این 
دولتی در دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز و شهرداری ها 
تمام وقت  شاغالن  حضور  با  است،  منافع  تعارض  موجب 
از مجموعه های دیگر تعداد ارائه دهندگان خدمات نظارت 
دیگری  فاقد شغل  که  مهندسانی  درآمد  و  یافته  افزایش 
کاهش  می پردازند  نظارت  امر  به  تمام وقت  یا  هستند 

می یابد.
عالوه بر این مساله، افراد شاغل تمام وقت در سازمان ها 
و خارج  آزاد  یا خصوصی وقت های  و شرکت های دولتی 
اختصاص می دهند  نظارت  امر  به  را  اصلی خود  از شغل 
دست  از  و  خدمات  کیفیت  کاهش  موجب  امر  این  که 
کیفیت  کاهش  شده،  الزم  کنترل های  از  بخشی  رفتن 
ساختمان ها را در پی دارد. در صورت احتساب شغل برای 
خدمات مهندسی نظارت بخش قابل توجهی از افرادی که 
این خدمات را به عنوان شغل دوم و سوم انجام می دهند 
تشکیل  را  فعلی  ناظران  درصد  تا 50  می رسد  نظر  به  و 
بیشتری  کار  تعداد  شده،  خارج  حرفه  این  از  می دهند 
اختصاص  تمام وقت  ناظر  مهندسان  به  دوبرابر(  )تقریبا 
اختصاص  ارزشمند  و  مهم  دستاورد  مساله  این  می یابد. 
افزایش  نتیجه  در  و  فنی  کنترل های  برای  بیشتر  وقت 

کیفیت ساختمان ها را نیز به دنبال دارد.
از  بیشتری  افزایش سهم و پرداخت درصد  با  همچنین 
هزینه ساخت به خدمات مهندسی و همچنین واقعی سازی 
برآورد این هزینه )مطرح شد که در حال حاضر برآوردهای 
و  است( حق الزحمه  میدانی  برآوردهای  نصف  رسمی حدود 
چندان  می یابد،  مناسب تری  شرایط  ناظر  مهندسان  درآمد 
که شایسته شأن و جایگاه این قشر و متناسب با مسوولیتی 

باشد که می پذیرند.
 به طور حتم این مهم عالوه بر افزایش کیفیت ساختمان ها 
امضا فروشی  و  صوری کاری  چون  مواردی  کاهش  موجب 
تازه ساز  ساختمان های  خریداران  فعلی،  وضعیت  در  است. 
بهایی حداقل معادل ۴/ ۱ برابر یک بنای قدیمی، فرسوده 
اما به دلیل اشکاالت  بازسازی پرداخت می کنند  نیازمند  و 
عمده ظاهری و پنهانی در ساختمان ناشی از ضعف حضور 
تحویل  آنچه  پروژه،  پای  ساخت  عوامل  مجموعه  واقعی 
می گیرند یک ساختمان معیوب و نیازمند صرف هزینه های 
با  »بهره برداری  جهت  مسکونی  واحد  تکمیل  برای  مکرر 

آسایش« است.
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۱۲۷۲مین اجالسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک 
با هدف بررسی و تصویب پیش نویس تجدیدنظر استاندارد ملی 
ایران شماره ۱-۱۱۲۱5 »سیستم های مجرایی برای مدیریت 
کابل- قسمت ۱: الزامات عمومی در ساعت 0۹:۳0 روز شنبه 

مورخ ۱۳۹۹/0۴/0۷ به صورت آنالین برگزار شد. 
دبیر تدوین: آقای حامد رثایی

حاضرین در جلسه : آیدا کرمی از آذر لوله، مهدی قاسمی از 

اسرین   ،pvc انجمن   از  حقدوست  شادی  وینوپالستیک، 
مرادیان از نیک پلیمر کردستان، مریم شیرازی از پژوهشگاه 
برق و مکانیک، زهره گیلوری از پارس آزمای جامع، اسماعیل 
رضایی از نوین پوش جی، جعفر شیری از آریانام و علیرضا 

غضنوی از نیرو گستران سها توس
 تغییرات اعمال شده در این استاندارد نسبت به استاندارد 

منبع به صورت زیر است:

برگزاریجلسهکميتهملی
استاندارد1-11۲15وتغييراتاعمالشده





می
، عل

دی
اربر

ی ک
واندن

، خ
ه ها

تاز

 لوله هــای  PVC در مقابــل لوله هــای 
 )PP( فاضالب پلی پروپیلن

 اپلیکیشن موبایل برای استانداردهای 
PVC  لوله

 اثــرات کوییــد 19 بر تقاضا و رشــد 
مصالح ساختمانی

PVC آمریــکا بــه   انجمــن لوله هــای 
بررسی تاثیرات زیست محیطی، عملکرد 

لوله های آب و فاضالب می پردازد

پــی وی ســی در   کاربــرد لوله هــای 
دماهای پایین

 لوله های  PVC چند نوع اتصال دارند
 و هر نوع در چه مواقعی باید به کار برده 

شود؟

 محاســبه گر طراحی بــار خارجی برای 
PVC  لوله

 روشــهای کاهش صدا ناشــی از عبور 
ســیال در لولــه و اتصــاالت  فاضــالب 

ساختمان

 نصب و تســت آب بندی لوله PVCدر 
ساختمان های بلند )مرتفع(

 از ســری مقاله های تاثیر نانو مواد بر 
PVC  بهبود خواص پلیمر
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خواندنی کاربردی

از  ناشی  باید  بهداشتی  فاضالب  بازار  به   PP لوله های  ابداع 
نگرانی برای تسهیالت بهتر در فاضالب باشد. ادعاهای بی اساس در 
مورد عملکرد، فقدان مطالعات دقیق ، سواالتی در مورد یکپارچگی 
از  استفاده  محدودیت  یافته،  کاهش  ایمنی  اتصاالت، ضریب  با 
جایگزینی  هنگام  به  باید  که  است  احتیاطی  نکات  اتصاالت، 

لوله های PP به جای لوله های PVC در نظر گرفت.
انتخاب لوله ی PVC: امروزه شرکت های فاضالب به محصوالت 
لوله کشی نیاز دارند که از پیشینه ی ثابتی از عملکرد برخوردار 
جانب  از  پشتیبانی  سال  از ۴0  بیش  با   PVC لوله های  باشند. 
استانداردها و آزمون های مختلف، قابلیت هایی همچون یکپارچگی 
عالی با اتصاالت ، هزینه تعمیر و نگهداری پایین و ضریب ایمنی 
باالیی را ارائه داده و با آزمون های انحراف) تست ماندرل( و هوای 
فشار پایین ارزیابی شده است. لوله های PVC با طیف گسترده ای از 

انواع مختلف، برای سخت ترین کاربردها مناسب است.
برای  کارایی  مایل  میلیون  یک  از  بیش  با   PVC لوله های 
فاضالب به مدت بیش از ۴0 سال استفاده شده و مقرون به صرفه 
بوده و عملکرد اثبات شده ای دارند. با دسترس پذیری در اندازه های 
تا ۶0 اینچ در بیش از ۸5% از تاسیسات جدید استفاده می شود. 
در ۸۷% از ۱00 شهر بزرگ آمریکای شمالی استفاده شده است. 
طراحی، آزمون کنترل کیفیت، سهولت نصب و نگهداری آن را 
برای استفاده در فاضالب های بهداشتی تبدیل  ماده ای مناسب 

کرده است.
لوله ی PVC – عملکرد بلند مدت که می توانید به آن اعتماد 
کنید: بیش از چهار دهه از اعتبار در کاربردهای فاضالب بهداشتی 
  ASTM:همچون  PVC فاضالب  لوله ی  استانداردهای  با  که 
 D2729 (1968)، ASTM D3034 (1972)، ASTM F679
 .(1980)، ASTM F794 (1983) و ASTM F949 (1985)

پشتیبانی می شود.
قابلیت ادغام استثنایی با اتصاالت و مقاومت در برابر سایش: 
استحکام  شدیدترین  دارای   PVC فاضالب  لوله ی  سیستم های 
نفوذ آب های  این مسئله موجب کاهش  اتصال است.  در محل 

فاضالب،  خروج  کاهش  تصفیه،  هزینه های  کاهش  زیرزمینی، 
حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست و محافظت از نفوذ 
ریشه و کاهش هزینه های نگهداری، می شود. PVC دارای استحکام 
باال است و مقاومت آن در برابر سایش با مطالعات متعدد و سال ها 
سرویس دهی تایید شده است. ارزیابی وضعیت با بازرسی تصویری 
دهه ها  از  پس   PVC فاضالب  لوله های  که  داد  نشان  لیزری  و 

استفاده سالم می مانند.
تضمین کیفیت از طریق آزمون انطباق سخت: سیستم های 
معیارهای  دقیق ترین  بر  منطبق   PVC فاضالب  لوله ی 
سیستم های  برای  کیفیت  پذیرش  آزمون  های  است.  طراحی 
فشار کم  هوای  و  انحراف  انطباق  آزمون  شامل   PVC  لوله ی 

)UNI-B-06, ASTM F1417( است که به اطمینان از عملکرد 
بلندمدت آن کمک می کند. 

ایمنی  ضریب  یک   PVC لوله ی  ماندرل-  با  انحراف  تست 
لوله ی PVC و ASTM پیشنهاد  باال را تضمین می کند: صنعت 
از %7.5 قطر  بیشتر  نباید  انحراف   انجام تست،  میکند که در 
را  نصِب ۱:۴  ایمنی  آزمون یک ضریب  این  باشد.   PVC لوله ی
همچون   PVC فاضالب  لوله ی  استاندارد  چندین  می دهد.   ارائه 
ASTM F۶۷۹ .ASTM D۳0۳۴. و ASTM F۹۴۹، شامل تست 
انحراف قطر می باشند. برخالف PVC، لوله هایی همچون PP باید 
درصد انحراف پایین تری برای اطمینان از همان درجه از ایمنی را 

داشته باشند.
فشارپایین  هوای  آزمون  هوا:  آزمون  از  گسترده  استفاده 
 ASTM شود.  اعمال  فاضالب  خط  تاسیسات  همه ی  برای  باید 
استاندارهای ویژه مواد را برای آزمون هوا در سیستم های فاضالب 
 ASTM .ASTM C۸۲۸ ارائه کرده است که شامل استانداردهای
ASTM F۱۴۱۷ .C۹۲۴ می باشد. ASTM F۱۴۱۷ برای آزمون هوا 
فشار پایین به طور گسترده تری استفاده می شود.PP دارای مدول 
پایین تر و مقاومت کمتر در برابر خزش است.بنابراین استاندارد 
آزمون هوای کم فشار اطمینان کافی را از آببندی محل اتصال در 
طوالنی مدت نمی دهد.  مطالعه بیشتر در مورد  PP،برای اعتبار 

لولههایPVC در
مقابللولههایفاضالب
)PP(پلیپروپيلن

PVC:عملکرداثباتشدهاشباعثانتخاببهحقآنشدهاست.

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

 PVC دارای استحکام 
باال است و مقاومت 
آن در برابر سایش 
با مطالعات متعدد و 
سال ها سرویس دهی 
تایید شده است. 
ارزیابی وضعیت با 
بازرسی تصویری و 
لیزری نشان داد که 
لوله های فاضالب 
PVC پس از دهه ها 
استفاده سالم می مانند
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دادن به یکپارچگی اتصال طوالنی مدت آن، الزم است.
تاییدیه ی نهایی اثبات شده: شرکت ها غالبا حداقل دوره های 
انتظار ۳0 روزه را قبل از اجرا و تایید نهایی لوله های فاضالب 
PVC تازه نصب شده  اعمال می کنند. این آزمون انحراف نسبت 

از طراحی مناسب  برای اطمینان  اثبات شده  به زمان، روشی 
و نصب سیستم های لوله ی PVC می باشد که برخاسته از ۴0 
سال تحقیق و تجربه است. تا زمانی که آزمون قابل مقایسه ای 
برای لوله های PP جهت تایید قابلیت یکپارچگی محل اتصال  
نشود، مصرف  انجام  انحراف مشخص شده  در محدودیت های 
کنندگان نباید فرض کنند که آزمون های انحراف و هوای کم 
نصب  کیفیت  همانند  را   PP لوله های  کیفیت  میتواند  فشار 

لوله های  PVC تضمین کند.
حداکثر یکپارچگی سیستم با اتصاالت PVC: لوله ی فاضالب 
PVC با طیف گسترده ای از اتصاالت موجود همچون زانو، سه راهی 

می آیند.در  در  جور  تمامی تولیدکنندگان  از  غیره  و  تبدیلی  و 
همان  می شود،  استفاده   PVC اتصاالت  از  که  اتصال  محل های 
عملکرد باالی مورد نیاز را از خود نشان می دهند زیرا سیستم ها 
و محل های اتصال را می توان به آسانی بدون نیاز به اتصاالتی که 
مستلزم سوراخ کردن لوله و در نهایت مشکل سازشدن یکپارچگی 
آن می شود، طراحی کرد. حداکثر آب بندی سیستم فاضالب نیز 

با ادغام شدن کامل سطح لوله و اتصاالت به دست خواهد آمد. 
نصب  عملیات  در  طراحی:  برنامه های  برای  چالشی   PVC

مشکل ، که در آن عواملی همچون دفن عمیق، خاک های ضعیف، 
سطح باالی آب های زیرزمینی و نیروهای خارجی باال وجود دارد، 
لوله های PVC، لوله هایی با سفتی باالی دیواره و همچنین اتصاالت 
با سفتی باالتر و مادگی بلند را عرضه می کنند که برای لوله های 

PP مناسب نیستند. 

لولههایPVCوPPدرفاضالبساختمان

لوله های  ویژگی ها
PVC

لوله های  
PPمرجعتوضیحات

PVC در دمای باالتری  دچار خود C۳50◦C◦۴50دمای خود اشتعالی
اشتعالی می شود

 Technical Information: Five
 Properties of Polyvinyl

 Chloride" by the technical
committee of the Vinyl Institute

دمای نرمی ویکات
)1Kg  ۹۲) بار اعمالی◦C۱5۲.۲◦C در دمای پایین PVC  لوله های

تری نرم می شوند
 report by Japan Society for

Testing Plastics

PVC به میزان بیشتری از ۴5۱۷.۴ تا ۴۹شاخص حدی اکسیژن(%)
اکسیژن هوا برای اشتعال نیاز دارد

 M.M. Hirschier Macromol.
Chem

Macromol. Symp. Vol.29

)◦C(دمای الزم برای تغییر شکل 5۷ تا 5۴۶۴ تا ۸0دمای خمش گرمایی
گرمایی  PVC بیشتر است

 Practical dictionary of plastic
 terminology edited by the

 Osaka Municipal Technical
Research Institute

هر دو ماده مقاومت شیمیایی باالباالمقاومت شیمیایی
باالیی دارند

 Plastic almanac" by Kogyo
Chosakai Publishing Co. Ltd

)Mpa(استحکام خستگی ۱۷۱۱استحکام خستگی  PVC لوله
باالتری دارند

 Plastics almanac by Kogyo
.Chosakai Publishing Co. Ltd

)Mpa(استحکام فشاری 55-۸۹۳۸-55استحکام فشاری PVC  لوله ی
باالتری دارند

 Plastics guidebook by the
 Osaka Municipal Technical

Research Institute and others

)۱0۳ Mpa(۱.۶-۴.۱۱.۱-۲.5مدول کششی PVC  مدول کششی لوله های
بیشتر است.

 Prepared from the Dictionary of
 practical plastic terms edited by
 Osaka City Industry Research

Institute

)Mpa( ۳۸-۶۲۲۹-۳۴استحکام کششی PVC  استحکام کششی لوله های
بیشتر است

 Plastic materials guidebook,
new edition

ضریب انبساط خطی
)5in/in-◦f-۱0( ۱.۲-5.۶۳.۲-5.۷ ضریب انبساط PVC  لوله های

خطی پایین تری دارند
ASTM D696

)ft-lbf( ۲۲0۱۴0استحکام ضربه  PVC  استحکام ضربه لوله های
بیشتر است

 ASTM D3034-ASTM F 794-
ASTM F2736

لوله های  PVC سطح داخلی 0.00۹0.0۱۲ضریب مانینگ
صافتری دارد

ASTM F794- ASTM F2736

در عملیات نصب 
مشکل ، که در آن 

عواملی همچون دفن 
عمیق، خاک های 

ضعیف، سطح باالی 
آب های زیرزمینی و 
نیروهای خارجی باال 

وجود دارد، لوله های 
PVC، لوله هایی با 

سفتی باالی دیواره و 
همچنین اتصاالت با 

سفتی باالتر و مادگی 
بلند را عرضه می کنند 

 PP که برای لوله های
مناسب نیستند
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استانداردها
 محدوده ی سایزهای قابل دسترس، سیستم های اتصال و استانداردهای قابل اجرا برای هر کاربرد را فراهم می آورد.

 به شما این امکان را می دهد تا با آخرین اطالعات استانداردها به روز باشید.
 لوله های تحت فشار

 ارائه قطرهای بیرونی برای لوله های تحت فشار
 شامل رده های فشاری برای نسبتهای ابعادی مختلف

لوله های ثقلی
 ارائه سفتی حلقه ای برای لوله های فاضالبی

 شامل اطالعات مقطعی برای لوله های فاضالبی

دانلوددستورالعملنسخهموبايلی)اندرويد(قابلدسترسدروبسايت:
PVC Pipe Standards for Android - APK Download
https://apkpure.com/pvc-pipe-standards/com.kbf.app11843418

موسسه لوله های  PVC در داالس اعالم کرد که یک اپلیکیشن جدید موبایل را برای محصوالت لوله  PVC که مطابق با 
استانداردهای AWWA و ASTM است، ارائه می دهد. این اپلیکیشن یک ابزار مرجع مفید برای مهندسین مشاور و طراحی 
است که از مناسب بودن لوله های  PVC برای پروژه ها اطمینان حاصل کنند. این اپلیکیشن، لوله های  PVC از سایز ۴ تا 
۶0 اینچ  برای خطوط اصلی آب ) انتقال و توزیع (، فاضالب های ثقلی و خطوط آب بازیافتی و فاضالب های ناشی از طوفان 

و کاربردهای بدون ترانشه را شامل می شود.
این اپلیکیشن جدید می تواند در زمینه های زیر مفید باشد:

PVCاپليکيشنموبايلبرایاستانداردهایلوله

این اپلیکیشن، 
لوله های  PVC از 
سایز 4 تا 60 اینچ  
برای خطوط اصلی آب 
) انتقال و توزیع (، 
فاضالب های ثقلی و 
خطوط آب بازیافتی و 
فاضالب های ناشی از 
طوفان و کاربردهای 
بدون ترانشه را شامل 
می شود
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اثراتکوييد19برتقاضاورشدمصالحساختمانی

دهلی نو: رشد در بخش مصالح ساختمانی در طی ۴-۳ 
 RERA ،سال گذشته همواره با مسائلی مانند تنزل ارزش پول
)سازمان تنظیم مقررات امالک و مستغالت(، GST )شورای 
مالیات کاال و خدمات( و بحران بودجه NBFC  درگیر بوده 
و دست و پنجه نرم کرده است و اکنون نیاز به مقابله با تاثیر

COVID-19 دارد.
به  بخش  این  رشد   ،ICICI Securities ی  گفته  طبق   
طور  به   FY17-FY20 مالی   دوره  در  امالک  رکود  دلیل 
قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار گرفته است و  احتماال در 
آینده نزدیک با کم شدن تقاضای نوسازی شاهد کاهش رشد 

بیشتری خواهیم بود.
 نهال شاه تحلیگر ICIC گفت که ما انتظار داریم که بخش 
لوله کشی و به دنبال آن بخش چسب نسبتا کمتر تحت تاثیر 
باشند در حالی که  مصالحی مانند پانل چوب، کاشی و لوازم 
بهداشتی احتماال شاهد فشارهای بیشتری برای رشد در این 
ضروری  غیر  هزینه های  دسته  در  مصالح  این  باشند.  زمان 
قرار گرفته اند و بنابراین به احتمال زیاد به دلیل کاهش در 
کویید  شیوع  دلیل  به  مدت  کوتاه  در  نوسازی  فعالیت های 
این حال مقوالتی  با  بود.  ۱۹، شاهد کاهش تقاضا خواهیم 
مانند لوله های لوله کشی و چسب تا حدی در دسته بندی 
هزینه های ضروری تلقی شده و ممکن است در کوتاه مدت 

کمتر تحت تاثیر باشند.
در حالی که قرنطینه طوالنی در چندین ایالت به دلیل 
تاثیر  ساختمانی  مصالح  بخش های  کل  بر  می تواند   کرونا 
بگذارد. به نظر می رسد، بخش لوله کشی به احتمال زیاد به 

علت موارد زیر کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد:
1 رشد شدید پروژه های ساختمانی ارزان 

 GI/CI لوله های   نیاز(  بر  مبتنی  پایدار)  جایگزینی   ۲

)چدنی و آهن گالوانیزه( که به طور سنتی استفاده می شوند.
در مارس ۲0۲0 تقاضا در متروها و شهرهای مهم ردیف 
اول به دلیل قرنطینه مخصوصا در هفته دوم ماه با کاهش 

مواجه بوده است. در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت 
تأثیر افزایش قیمتها ، نوسانات ارزی، تشدید مشکالت در حوزه 
واردات مواد اولیه همزمان با شیوع ویروس کرونا  و تاکید بر 
کاهش فعالیت های فیزیکی، عماًل میزان فعالیت های تولید و 

خدمات با کاهش زیادی مواجه بوده است.
با افزایش بالتکلیفی ناشی از بیماری کرونا، بازارهای جهانی 
در آشفتگی هستند.  اقدامات دولت در بسیاری از کشورها 

تولید غیرضروری را متوقف کرده است.
 عالوه براین در تعدادی از کشورهای صنعتی مانند ایتالیا 
و اسپانیا ضربات سنگینی به اقتصاد و نیروی کار وارد شده 
که منجر به پیامدهای چندگانه ای در سراسر جهان شده 
است. بسیاری از کشورها با تعطیل کردن تولید، بنادر و حتی 
سفرهای هوایی اقدامات احتیاطی را انجام می دهند. با کند 
که  است  مهم  کنندگان  تولید  برای  جهانی،  اقتصاد  شدن 
راهی پیدا کنند که بتوانند کسب وکار خود را حتی در مواقع 
مشکالت حفظ کنند و در این شرایط ناپایدار فعالیت کنند. در 
این شرایط، الزم است که مسئوالن اجرایی و مقامات سیاست 
گذار مجموعه ای از مقررات را برای فعالیت های اقتصادی نیز 
اجرا کنند. ذکر این نکته نیز ضروری است که میزان آمادگی 
باالی شرکت ها برای مقابله با حوادث و اتفاقات سریع و پیش 
بینی نشده نیز الزم است. عالوه بر این موضوع، دولت، فعاالن 
اقتصادی، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و... بایستی برای 
مشکالت و ضررهای اقتصادی که ممکن است پس از پشت 
سر گذاشتن و توقف شیوع این ویروس به وجود آید نیز برنامه 
ریزی انجام داده و تدابیری را درنظر گیرند اما به نظر می رسد 
که توجه بسیاری از نهادها در تمام کشورهای درگیر با این 
ویروس درحال حاضر بر جلوگیری از گسترش آن و بهبود 
سالمت جسمی، روحی و حفظ جان مردم است. با این حال 
باید این امر را نیز درنظر گرفت که عدم توجه کافی به زمان 
و شرایط پس از بحران تاثیرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و 

بسیاری از صنایع خواهد گذاشت.
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نماینده  که   (Uni-Bell) PVC لوله های  انجمن 
تولیدکنندگان لوله های  PVC در ایالت متحده و کاناداست، 
اخیرا از اتمام اولین بررسی جامع زیست محیطی و عملکرد 
لوله های آب و فاضالب در آمریکای شمالی خبر داد. در این 
تحقیق از روش ارزیابی چرخه حیات برای بررسی پایداری 
شامل  آشامیدنی  و  فاضالبی  لوله های  مواد  گور  تا  گهواره 
پلی وینیل کلراید، بتن، چدن نشکن و لوله های پلی اتیلن 
با دانسیته باال در طی یک دوره خدمت ۱00 ساله استفاده 

شده است.
مشاور  شرکت  یک   )SSC(پایدار حل های  راه  شرکت 
استخدام  مطالعه  انجام  برای   PVCPA توسط   پایداری  در 
شده است. مهندسین  SSC از استانداردهای ارزیابی چرخه 
اثرات زیست محیطی  ارزیابی  برای    ISO 14040 حیات 
لوله  PVC استفاده کردند. این گزارش که با بازنگری دقیق 
توسط متخصصین تهیه شده همچنین سایر محصوالت لوله 
براساس دوام، عملکرد و داده های محیطی و آماری در  را 

صورت وجود بررسی می کند.
صنعت لوله  PVC  تنها ماده ی لوله است که به طور 
شفاف پایداری و تاثیرات زیست محیطی آن گزارش شده 
متخصیصن  و  گذاران  سیاست  برای  اطالعات  این  است. 
خدمات شهری برای تصمیم گیری کامال آگاهانه در تالش  

جهت بهبود زیر ساخت های با محصوالت پایداراست.
مسئوالن  اطالعات  از  ای  مجموعه  حاوی  گزارش  این 
برنامه  برای  می توانند  مهندسین  و  است  شهری  خدمات 
برای  ارزیابی هزینه چرخه حیات  ریزی مدیریت دارایی و 
لوله کشی آب و فاضالب از آن استفاده کنند. روش ۱00 
ساله  LCA  همچنین به ارزیابی خدمات شهری و به حداقل 
هزینه های  کاهش  همچنین  آب  کیفیت  خطرات  رساندن 
عملیات، نگهداری و تعمیرات کمک می کند. بیش از ۲00 

منبع و  مطالعه به بررسی به روز ترین و کاملترین مسائل 
مربوط به ایمنی، سالمتی، ویژگی های عملکردی و پایداری 

مواد لوله های مختلف پرداخته است.
این مطالعه اطالعات مهمی  را در اختیارسیاست گذاران 
فدرال، ایالتی و محلی قرار می دهد زیرا آنها به دنبال مواد 
زیرساخت های  بازسازی  به  تا  هستند  کشی  لوله  مدرن 
فرسوده کشور کمک کنند. آب سالم توسط پرزیدنت ترامپ 
گزارش  این  و  شده  شناخته  اصلی  اولویت  یک  عنوان  به 
تایید می کند که لوله  PVC ایمن تر، مقرون به صرفه تر و 
با دوام تر، مهمترین گزینه برای به روز رسانی سیستم های 

آب آشامیدنی و فاضالب آمریکاست.
برخی از یافته های اصلی مطالعه شامل موارد زیر است:

برای  کشی  لوله  محصوالت  پایداری  ارزیابی  هنگام 
طراحی چرخه عمر، درک و بررسی تاثیرات چرخه حیات 
شامل  کشی  لوله  سیستم  در  استفاده  مورد  مواد  کلیه 
جایگزینی ها ، مواد تکیه گاه، کاهش خوردگی، تالش برای 
تعمیر و اصالح کیفیت آب مورد نیاز در طول خدمت لوله ها 

مهم است.
حفاری،  میدانی،  تجربه  ۶0سال  از  بیش  براساس    
تست های آزمایشگاهی و با توجه به مصونیت این لوله ها در 
برابر خوردگی و میزان شکستگی پایین، عمر سرویس بیش 

از ۱00 سال برای لوله های   PVC تایید شد.
رشد  برای  مغذی  ماده  عنوان  به  نمی تواند   PVC  

باکتری ها و پاتوژن ها باشد
از طول عمر  لوله ها بیش  از    نگه داشتن و استفاده 
افزایش هزینه های عملیاتی و نگهداری  مفید آن منجر به 
است  ممکن  لوله  داخلی  دیواره  تخریب  می شود.  تعمیر  و 
تقریبا بالفاصله در لوله های چدنی داکتیل و بتنی آغاز شود.

  تعاریف سنتی از عمر خدمت رسانی لوله باید دوباره 

انجمنلولههایPVC آمريکابهبررسیتاثيراتزيست
محيطی،عملکردلولههایآبوفاضالبمیپردازد

آب سالم توسط 
پرزیدنت ترامپ به 
عنوان یك اولویت 
اصلی شناخته شده 
و این گزارش تایید 
 PVC  می کند که لوله
ایمن تر، مقرون به 
صرفه تر و با دوام 
تر، مهمترین گزینه 
برای به روز رسانی 
سیستم های آب 
آشامیدنی و فاضالب 
آمریکاست



39

www.pvc-asso.ir

سال 15   شهریور 99   شماره 125

خواندنی کاربردی

ارزیابی شود. اکثر اوقات لوله های چدنی و بتنی ممکن است 
استفاده،  زمان  در  نکنند.  عمل  شده  انجام  طراحی  طبق 
هدر  شکستگی،  به  ابتال  مستعد  چدنی   و  بتنی  لوله های 
رفت آب و مسائل مربوط به کیفیت آب هستند. همچنین 
باالتر  عملیاتی  هزینه های  و  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های 
بر  توجهی  قابل  طور  به  که  دارد  وجود  خوردگی  علت  به 

راندمان پمپاژ تاثیر می گذارد.
  لوله های  pvc گزینه ای با هزینه پایین است و در 
مدت زمان طوالنی به دلیل بازدهی باالی پمپاژ، مقاومت در 

برابر خوردگی و طول عمر باال  مورد استفاده است.
شیمیایی)  افزودنی  به  نیاز  بتنی  و  فلزی  لوله های    
فسفات( در آب آشامیدنی برای کمک به کاهش خوردگی 
مانند  زیستی)  رشد  باعث  فسفات ها  دارند.  لوله  دیواره 
جلبک های دریایی( در منابع آب آشامیدنی ، دریاچه ها و 

رودخانه ها می شود.
  لوله های  pvc  در مقایسه با سایر لوله های پالستیکی 
و فلزی در طول پردازش مواد خام، تولید، حمل و نقل و 

نصب، انتشار کربن کمتری دارند.

نمودار زیر مقایسه ی لوله های فوالدی با  PVC را از لحاظ  کاهش انتشار CO۲  در مراحل مختلف از پردازش مواد خام 
تا نصب و پایان عمر نشان می دهد.

 %۶۶ از لوله های آبرسانی در ایالت متحده ۸ اینچ یا کوچکتر هستند. در سراسر کشور، استفاده از  pvc به جای 
لوله های چدن نشکن در این محدوده اندازه می تواند حدود ۲۱ میلیارد دالر  در هزینه های پمپاژ در ۱00 سال صرفه جویی 

کند. اگر  PVC به جای لوله  HDPE جایگزین شود،۳۷ میلیارد دالر صرفه جویی می شود.

لوله های  pvc  در 
مقایسه با سایر 

لوله های پالستیکی 
و فلزی در طول 

پردازش مواد خام، 
تولید، حمل و نقل و 
نصب، انتشار کربن 

کمتری دارند
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 PVC  انرژی مورد نیاز برای پمپاژ آب از طریق لوله  
در طول عمر ۱00 ساله ثابت باقی می ماند، زیرا دیواره های 
نمی شود.  زبر  زمان  گذشت  با  لوله  داخل  صیقلی  و  صاف 
عمر  چرخه  کل  هزینه  در  جویی  صرفه  باعث  ویژگی  این 
به  که  می شود  بتنی  و  نشکن  چدن  لوله های  به  نسبت 
دلیل خوردگی، نشت و تخریب داخلی نیاز به انرژی پمپاژ 

بیشتری دارند.
  خاک های خورنده ۷5% از لوله ها را تحت تاثیر قرار 
می دهد. دوام و مقاومت در برابر خوردگی یک لوله تا حد 
زیادی اثرات چرخه عمر را تحت تاثیر قرار می دهد. طول 
عمر لوله های چدن نشکن در خاک های خورنده به ۱۱ تا 
۱۴ سال کاهش می یابد و نیاز به جایگزینی در طول ۱00 

سال دارد.
طریق  از  آب  پمپاژ  برای  بیشتری  انرژی   %5۴   
لوله های چدن داکتیل نسبت به لوله های  PVC در لوله های 

۸ اینچی مشابه، نیاز است.
 در بین مواد رقابتی برای تولید لوله، شامل چدن، بتن 
و HDPE  ، لوله های  PVC به عنوان بهترین گزینه از نظر 
مصرف انرژی محصول و ردپای کربن از گهواره تا گور در 

یک سیستم آب عمل می کند.
 مواد بازیافتی تنها یک ویژگی واحد از اثرات زیست 
محیطی چرخه عمر لوله است. برای مثال در پردازش فلزات 
بازیافت شده برای تولید لوله چدن داکتیل انرژی بیشتری 
است.همچنین  نیاز  PVCمورد  لوله های   تولید  به  نسبت 
تولید لوله های چدنی با استفاده از ضایعات بازیافتی چدن، 
سموم بیشتری نسبت به لوله تولید شده با مواد بکر تولید 

می کند.
 دولت فدرال متعهد به صرف ۱ تریلیون دالر برای ارتقا 
زیر ساخت های کشور است، اما تخمین زده می شود که تنها 
لوله های آب و فاضالب جدید  برای نصب  ۲ تریلیون دالر 

از  ارزانتر   %۷0  PVC لوله های   آنجایی که  از  نیاز است. 
لوله های چدنی است می تواند با طول عمر بیشتر و بازدهی 
برای جایگزینی  انتخاب  بهترین  و  باالتر عمل کنند  پمپاژ 

سیستم های آب آشامیدنی آمریکاست.
 PVC فاضالب   و  آب  لوله های  حیات  چرخه  ارزیابی   
اعالمیه  به  لوله  مواد  تحلیل   و  تجزیه  مقایسه،  گزارش  و 
داده می شود که  ارجاع  محصوالت زیست محیطی ۲0۱5 
طور  به  و  است    ISO 14025 استاندارد های   با  مطابق 
مستقل توسط سازمان بهداشت جهانی  NSFتصدیق شده 

است.
دارای   PVC لوله های   که  می دهد  نشان  مطالعه  این   
نتایج  اساس  بر  است.  قابل دسترس  لوله  مواد  ترین  ایمن 
زیست  رقابتی  مزایای  سی  وی  پی  لوله های  مطالعه  این 
محیطی و اقتصادی را برای استفاده در پروژه های زیربنایی 
آب و فاضالب ایجاد می کنند که شامل مزایای هزینه چرخه 
حیات و امکان کاهش قابل توجهی در تولید گازهای گلخانه 

ای نسبت به سایر مواد است.
را  اقتصادی  صرفه  به  مربوط  مسائل   PVC لوله های    
ارائه می دهند و جوامع را قادر می سازد تا اهداف زیر بنایی 
پایدار خود را با توجه به دوام، نرخ پایین شکست، مقاومت 
گیرند.  کار  به  عملکرد طوالنی مدت،  و  برابر خوردگی  در 
لوله های  PVC نشان داده شده در این مطالعه در آمریکا و 
باران، فاضالب بهداشتی،  کانادا در کاربرد جمع آوری آب 
بازار  اینچ،   ۶0 تا   ۴ سایز  از  و  شده  تولید  آشامیدنی  آب 
استابالیزرهای  از  و  می دهند  پوشش  را  سخت  لوله های 
پایه قلع استفاده می شود و حاوی سرب، کادمیوم، فتاالت 
نیست. تولید کنندگان لوله  PVCبیش از ۱۴ میلیارد دالر 
به اقتصاد ایالت متحده کمک می کنند و باعث ایجاد بیش 

از ۲5000 شغل شده اند.

بر اساس نتایج این 
مطالعه لوله های 
پی وی سی مزایای 
رقابتی زیست محیطی 
و اقتصادی را برای 
استفاده در پروژه های 
زیربنایی آب و فاضالب 
ایجاد می کنند که 
شامل مزایای هزینه 
چرخه حیات و امکان 
کاهش قابل توجهی در 
تولید گازهای گلخانه ای 
نسبت به سایر مواد 
است
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ردهبندیفشار
در دمای زیر۲0 درجه سانتی گراد به دلیل افزایش استحکام 
مواد، مقاومت در برابر فشار داخلی لوله های پی وی سی افزایش 
افزایش استحکام در طراحی و رده  این  می یابد. اگرچه معموالً 
بندی فشار منظور نمی شود. لذا همان رده بندی اسمی فشار برای 
لوله های پی وی سی در ۲0 درجه سانتی گراد )PN( برای دماهای 

پایین تر نیز استفاده می شود.
مقاومتشيميايی

بیشتر جداول مقاومت شیمیایی موجود بر اساس غوطه ور 
سازی نمونه ها در محلول شیمیایی در۲0 درجه سانتی گراد و 
بررسی مقاومت نمونه در آن محلول تهیه می شوند. در دماهای 
پایین، داده های زیادی موجود نیست؛ اگرچه معموالً با کاهش دما، 
تخریب لوله های پی وی سی در مواد شیمیایی نیز کمتر میشود. 
بنابراین منطقی به نظر می رسد که همان داده های موجود در 
۲0 درجه سانتی گراد برای دماهای پایین تر نیز مورد استفاده 
قرار گیرند. البته باید در نظر گرفته شود که آزمون های غوطه ور 
سازی معموال بدون اعمال هرگونه فشار و نیروی مکانیکی انجام 
می شوند و در صورتی که لوله تحت فشار و یا نیرو باشد، بهتر است 

آزمون های تکمیلی انجام گیرند.
مقاومتضربه:

مقاومت ضربه پی وی سی در دماهای پایین کاهش می یابد. 
در شرایط وجود نیروی ضربه ای، پی وی سی در دمای اتاق رفتار 
داکتایل داشته و با کاهش دما رفتار آن به رفتار شکننده  تغییر 
می یابد. دمای انتقال رفتار از داکتایل به شکننده به فرموالسیون 
درجه  در۲0-  مقاومت ضربه  فرمول ها،  برخی  در  دارد.  بستگی 
تقریباً نصف مقاومت آن در ۲0 سانتی گراد است. اضافه کردن 
 PVC-M مواد اصالح کننده ضربه پذیری و یا طراحی فرموالسیون
سبب کاهش دمای انتقال رفتار PVC از داکتایل به شکننده شده و 
بهبود مقاومت لوله ها در برابر ضربه را موجب می شود. در لوله های 
PVC-O نیز با تغییر شکل فرایند تولید، مقاومت ضربه افزایش 

می یابد. در هر صورت برای محافظت از لوله در برابر ضربه های 
احتمالی در هنگام نصب و جایگذاری آنها در دماهای پایین، باید 

تمهیدات الزم در نظر گرفته شود.
انقباضوانبساطلولهها

هرچند ضریب انقباض و انبساط لوله های پی وی سی از سایر 

لوله های پالستیکی کمتر است، با اینحال در شرایطی که دمای 
محیط در هنگام کاربری لوله ها با دمای محیط در هنگام نصب 
انبساط  انقباض و  به  باید مالحظات مربوط  آنها متفاوت است، 
انبساط حرارتی پی وی سی  لوله ها در نظر گرفته شود.ضریب 
5-۱0 × 5/۴  بر درجه سانتی گراد است؛ یعنی به عنوان مثال اگر 

لوله در دمای ۲0 درجه سانتی گراد نصب شده و سپس در حین 
کاربرد تا ۱0- درجه سانتی گراد خنک شود، میزان انقباض در هر 
متر لوله برابر ۱/۶ میلی متر خواهد بود.در هنگام نصب دقت شود 
که انقباض و انبساط احتمالی لوله ها  نباید سبب ایجاد خمش زیاد 

در محل اتصال چسبی و یا زانویی و یا سه راهی ها شود.
تغييراتدما

نصب و کاربری لوله ها باید به گونه ای باشد که از تغییرات 
وارد  تنش  میزان  شود.  جلوگیری  ناگهانی  طور  به  لوله  دمایی 
شده به لوله ها در اثر تغییرات دمایی از طریق فرمول زیر محاسبه 

می شود:
       S= Ee = 0.5 × ∆TE

که در آن :
)MPa( تنش :S
)MPa( مدول :E

E: کرنش
)/c°( ضریب انبساط و انقباض حرارتی : α

T∆: تغییرات دمایی در طول دیواره
بنابراین به عنوان مثال در دمای کاربری ۱0- سانتی گراد، اگر 
دما به یکباره به ۲0 درجه سانتی گراد تغییر یابد، تنش وارد شده 

به لوله مقدار زیر خواهد بود: 

عالوه بر آن هنگامی که سطح داخلی لوله سردتر از سطح بیرونی 
باشد، سطح داخلی دچار تنش کششی می شود که این به سایر 
تنش های اعمالی به سیستم اضافه خواهد شد که در طراحی باید 
درنظر گرفته شود.  امکان ایجاد تنش در اتصاالت نیز وجود دارد، به 
ویژه برای اتصاالتی که دارای شکل هندسی پیچیده هستند، از جمله 
زانویی و سه راهی. قابل ذکر است که تمامی تنش  های ذکر شده به 
ضریب انبساط و انقباض حرارتی لوله بستگی داشته و در لوله  های  
پی وی سی، به دلیل اینکه این ضریب پایین تر از سایر لوله ها است، 

شاهد تنش کمتری نسبت به سایر لوله های پلیمری هستیم.

کاربردلولههایپیویسیدردماهایپايين
رده بندی فشار قابل تحمل برای لوله های پی وی سی معموال بر اساس کارکرد در دمای ۲0 درجه سانتی گراد است. 
در دماهای باالتر از ۲0 درجه سانتی گراد، فشار مجاز کاری با ضریبی از استحکام مواد کاهش می یابد. استفاده از لوله های 
پی وی سی برای کاربردهای پیوسته از دمای ۲0 تا حداکثر ۶0 درجه سانتی گراد توصیه می شود. اگرچه لوله های پی وی 
سی در دمای پایین تر و یا انتقال سیاالت با دمای پایین و حتی گاهی تا دمای کمتر از صفر درجه سانتی گراد نیز استفاده 

می شوند. برای اینگونه کاربردها فاکتورهای اضافی در طراحی لوله در نظر گرفته می شوند.

استفاده از لوله های 
پی وی سی برای 

کاربردهای پیوسته از 
دمای 20 تا حداکثر 

60 درجه سانتی گراد 
توصیه می شود. اگرچه 

لوله های پی وی سی 
در دمای پایین تر و یا 

انتقال سیاالت با دمای 
پایین و حتی گاهی تا 

دمای کمتر از صفر 
درجه سانتی گراد نیز 

استفاده می شوند. 
برای اینگونه کاربردها 
فاکتورهای اضافی در 

طراحی لوله در نظر 
گرفته می شوند
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اتصال لوله های U-PVC به تمامی روشهای زیر می تواند 
صورت گیرد:

1 چسبی:که معموال در شبکه های فاضالب ساختمان و 

برای لوله های کم فشار و ثقلی استفاده می شود. )تا فشار ۶ بار (
سیستم  در  دفنی  کاربردهای  برای  بیشتر  اورينگی:  ۲

فاضالب شهری و روستایی و برای کاربردهای تحت فشار )تا فشار 
۲5 بار( استفاده می شود این نوع اتصاالت قابلیت انعطاف دارند و 
در شرایط محیطی با اختالف باالی دمای روز و شب مناسب بوده 

همچنین در برابر رانش ها و لرزه های زمین مقاوم است.
فلنجی: برای اتصال لوله های  PVC به یکدیگر و سایر  3
در  بندی  می شود.آب  استفاده  متعلقات  و  شیراالت  و  لوله ها 
اتصاالت فلنجی با  فشرده شدن واشر که در جلوی فلنج نصب 

می شود، تامین می گردد و از نوع محل اتصال قابل انعطاف است.
۴ رزوهای:مخصوص لوله های جداره چاه است. در این 

روش اتصال ، قسمت داخلی مادگی و بیرون نری لوله ها مطابق 
با استاندارد مربوطه دنده می شوند و لوله ها در هنگام نصب داخل 
هم پیچ می شوند . جهت ایجاد آب بندی مناسب از یک واشر نیز 

استفاده می گردد. 
5 جوشی:استفاده از روش اتصال جوش لب به لب امکان 
مونتاژ لوله های FPVCP )لوله های پی وی سی جوش لب به لب( 
بصورت طوالنی و یکپارچه را فراهم می آورد. از این روش اتصال در 
کاربردهای بدون ترانشه در آمریکای شمالی استفاده شده است. 
FPVCP در نصب های HDD )حفاری های افقی جهت دار( با متراژ 

باال و در نواحی عمیق استفاده می شود. FPVCP همچنین یک 
ماده ی لوله ی سازگار و آشنا است و در برنامه نوسازی و ترکیدگی 
لوله موفقیت آمیز بوده است. به طور کلی اتصال لوله ها به یکدیگر 
به تمامی روش های زیر قابل انجام است که با توجه به شرایط و 

محل استفاده می توان یکی یا تلفیقی از این روشها را به کار برد.

لولههایPVCچندنوعاتصالدارند
وهرنوعدرچهمواقعیبايدبهکاربردهشود؟

اتصال مکانیکی )فلنجی (پیچی ) رزوه ای (جوشیچسبیاورینگیجنس لوله

PVC-U√√√√√

HDPE√-√√√

PP√√√√√

GRP√√_√√

DIP√-√√√
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انجمن لوله های  PVC آمریکا نسخه جدید آنالین برنامه 
بار  بارهای زنده و خاک)  برای محاسبه  بار خارجی  طراحی 
مرده ( لوله  PVCرا منتشر کرده است. این برنامه محاسبه گر، 
از جدیدترین نسخه از راهنمای M۲5 )روش پیش بینی  تغییر 
می توانند  کاربران  می کند.  پیروی  پذیر(  انعطاف  لوله  شکل 
شرایط پروژه مانند سایز لوله، سفتی لوله، عمق دفن و نوع بار 
زنده را وارد کنند. سپس طراح می تواند گزینه های مربوط به 
خاک را مانند وزن واحد خاک، مدول عکس العمل خاک دور 
لوله را انتخاب کند. براساس متغیرهای ورودی، این محاسبه 
گر می تواند بارهای نظری بر حسب  PSIو تغییر شکل لوله 
PVC  را به صورت درصدی از قطر ارائه دهد. طراحان لوله

مدفون متوجه شدند که این محاسبه گر روند طراحی را ساده 
تر می کند و این امکان را می دهد که به سرعت تغییر شکل لوله 
و/ یا انجام تجزیه و تحلیل در شرایط مختلف نصب فراهم شود.
فرمول مورد استفاده برای محاسبه  تغییر شکل، معادله 

اصالح شده آیوا است و به صورت زیر است:

 که در آن :
 = درصد انحراف یا تغییر شکل، %

KX = ثابت بستر

TL = ضریب تغییر شکل ناشی از مرور زمان یا ضریب تاخیر

PSI )نیروی وارد بر لوله بر اثر وزن خاک )بار مرده = WE

PSI بار زنده روی لوله =WL

PSI ،بار اضافی برای لوله =WS

PSI ،سفتی لوله =PS 
’E= مدول عکس العمل خاک دور لوله بر حسب PSI است.

برای استفاده از این محاسبه گر آنالین می توانید از طریق 
لینک زیر اقدام کنید.

https://www.uni-bell.org/External-Load-Design-Calculator

PVCمحاسبهگرطراحیبارخارجیبرایلوله

PVC  طراحان لوله
مدفون متوجه شدند 

که این محاسبه گر 
روند طراحی را ساده 

تر می کند و این امکان 
را می دهد که به 

سرعت تغییر شکل 
لوله و/ یا انجام تجزیه 

و تحلیل در شرایط 
مختلف نصب فراهم 

شود
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چکيده
در این بخش به بررسی مقررات جدید برای کاهش سروصدای ناشی از عبور سیال در لوله های ساختمانی 
در هلند پرداخته ایم. در هلند مقررات جدیدی در مورد مسکن الزم االجرا شده که اساس آن کاهش سطح 
سر و صدای ناشی از تاسیسات در داخل ساختمانها می باشد. حداکثر سطح سر و صدای مجاز ۳0 دسی بل 
)A( است. دو شرکت TVVL و Uneto-VNI مطالعه ای را با هدف تهیه دستورالعمل های جدید آغاز کرده اند. 
دستورالعمل هایی که مشاوران و نصابان را قادر می سازد تا از لوله های مناسب برای عبور سیال در ساختمان ها 

بهره ببرند. 
این مطالعه شامل موارد زیر است:

  اندازه گیری میزان تولید نویز ناشی از سرعت جریان های مختلف در انواع مختلف لوله های فاضالبی
  اندازه گیری کاهش نویز با استفاده از اقدامات مختلف عایق صدا

مقدمه
سر و صدا ناشی از تأسیسات بهداشتی چه در یک خانه و چه در خانه های مجاور نقش مهمی دارد. بدین 
منظور مقررات سختگیرانه ای در مورد کاهش سطح سر و صدا در ساختمانهای مسکونی به وجود آمده است. 
حداکثر سطح سر و صدا مجازاکنون ۳0 دسی بل )A( است. در ساختمان های مسکونی سر و صدا در سیستم های 
لوله کشی ایجاد شده و از طریق عبور از لوله ها انتقال می یابد. یافتن راه حل این مشکل معموالً به همین سادگی 
نیست،  منابع زیادی مسبب تولید سر و صدا در ساختمان هستند،  یافتن مکانیسمی که از طریق آن سر و صدا 
حرکت می کند و سرانجام به اتاق می رسد، پیچیده است.طراحان و تکنسین ها برای طراحی و نصب سیستم های 
لوله کشی در ساختمان ها و به منظور جلوگیری از سروصدای زیاد به اطالعات گوناگونی نیاز دارند. بدین منظور 
دستورالعمل هایی منطبق با موارد جدید در حال تدوین هستند. در این مطالعه 550 مورد اندازه گیری با حداکثر 

مقدار مجاز 30dB(A) ، در فاضالب های بهداشتی انجام شد. این تحقیق موارد زیر را شامل می شود: 
)۱( تحقیقات تئوری و )a 2( داده های تجربی حاصل از تولید سر و صدا در لوله های آب 

و )۲b( تولید سروصدا در لوله های فاضالبی 

اندازهگيريها
اندازه  افقی،  فاضالبی  لوله های  توسط  ایجاد شده  و صدای  مورد سر  در  اطالعاتی  آوردن  به دست  برای 
گیری هایی در آزمایشگاه آکوستیک انجام شد. هدف از این اندازه گیری ها بدست آوردن اطالعاتی در مورد 

سطح سر و صدای ناشی از تخلیه توالت در یک لوله فاضالبی افقی در یک اتاق می باشد. 

موارداصلیاينتحقيقعبارتنداز:
1  اندازه گیری تولید صدا در لوله فاضالبی ساده

۲  اندازه گیری تأثیر عایق صوتی خارجی روی یک لوله فاضالبی

3  اندازه گیری تأثیر محفظه اطراف لوله فاضالبی
۴  اندازه گیری تأثیر انواع مختلف سقف کاذب

5  اندازه گیری تأثیر ترکیبی موارد ذکر شده در باال

اندازه گیری ها با همکاری Uneto-VNI ، TVVL و تولیدکننده های محصوالت مانند لوله، عایق کاری، سیستم های سقفی 
معلق و اتصاالت روشنایی انجام شد. 

متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
  شرایط تولیدکننده

روشهایکاهشصداناشیازعبورسيال
درلولهواتصاالتفاضالبساختمان
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  مواد اولیه لوله های فاضالبی
  جریان متغیر در لوله های فاضالبی

  مواد مختلف عایق صدا و اندازه گیری تاثیر آنها
  انواع و کیفیت های مختلف سقف های کاذب

  اندازه گیری ها در آزمایشگاه آکوستیک bv پوتز در Mook in هلند؛ مطابق با استاندارد NEN-EN 14366: 2004 اندازه 
گیری آزمایشگاهی سر و صدا در پساب ها، انجام شد.

  NEN-EN-ISO 140-3: 1995 آکوستیک ـ اندازه گیری عایق صدا در ساختمان ها و عناصر ساختمان ـ قسمت 
۳: اندازه گیری آزمایشگاهی هوابرد عایق صوتی عناصر ساختمان.

برای مقایسه سطح نویز اندازه گیری شده با شرایط دیگر مقادیر اندازه گیری شده محاسبات مجدد با مرجع استاندارد 
سطح فشار صوت Ln در )dB )A محاسبه شد. با اندازه گیری مساحت جاذب اتاق زمان سرازیر شدن معادل با آن محاسبه 

می شود:

 

VA /
T

=0 163
 

)۱(
در حالی که؛

مساحت باز(  m2 A: معادل مساحت جذب )
) m3 V: حجم اتاق آزمون )

)s( زمان سرازیر شدن در اتاق آزمون :T 

برای ساختارهای مختلف، برای یک سطح جاذب واقعی A با استفاده از یک مرجع  pL سطح فشار صوت اندازه گیری شده

m2   ۱0 مجددا مورد محاسبه قرار گرفت: با یک سطح جاذب مرجع  nL استاندارد سطح فشار صوت مرجع استاندارد

n p
AL L log
A°

= +10

)۲(

)dB( سطح فشار صوت : nL

)dB( سطح فشار صوت اندازه گیری شده در لوله آب : pL
سطح باز(  m2

A: سطح جاذب اندازه گیری شده مطابق با معادله )۱( )   
m2 ۱0 سطح باز( °A : سطح جاذب مرجع )

تنظيماتاندازهگيری
لوله های فاضالبی در آزمایشگاه ویژه آکوستیک نصب شدند. یک پمپ با سرعت متغیر نصب شد. پمپ آب در یک 
لوله عمودی که به یک لوله افقی متصل بود، قرار گرفت. این لوله افقی به یک لوله عمودی انتقال دهنده فاضالب 
متصل شد. آب باعث سقوط آزاد در لوله عمودی فاضالب در امتداد اتصال T و دو زانوی ۴5 درجه، می شود، سپس 
جریان داخل لوله افقی مورد بررسی قرار گرفت. در خارج از اتاق اندازه گیری، آب به مخزن باز می گردد. شکل ۱، 
۲ و ۳ را برای بدست آوردن داده های آزمایشی ببینید. لوله ها تحت آیین نامه های لوله کشی نصب شدند. در لوله 
فاضالبی، آب در حال ریزش باعث ایجاد سر و صدا و لرزش می شود. میزان صدای ایجاد شده توسط لوله فاضالبی 
در اتاق اندازه گیری با یک میکروفن متحرک اندازه گیری شد. اندازه گیری ها با سرعت جریان های مختلف: 0/5، ۱، 
۲ و ۳ و ۴ لیتر بر ثانیه انجام شد. بسته به نوع  اندازه گیری، یک محفظه یا یک سقف کاذب در اطراف لوله فاضالبی 
ساخته شد. بازتاب صدای پس زمینه در محفظه ای که لوله ها در آن  نصب شده بود بررسی می شد تا اطمینان حاصل 
شود که همیشه ۱0 دسی بل کمتر از سر و صدای ساطع شده توسط لوله های محصورنشده برای فرکانس های باالتر 

از ۱۲5 هرتز بوده است. 
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 شکل ۱. طرح اتاق اندازه گیری

شکل ۲. سطح مقطع A-A  در مجموعه اندازه گیری با یک لوله تخلیه افقی

علــمی
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شکل ۳. سطح مقطع B-B در مجموعه اندازه گیری با یک پمپ

مصالحوسازهها
میزان تولید نویز لوله های تخلیه  فاضالب مطابق جدول زیر اندازه گیری شد.

PAM Global (SML)
Mass 8.5 kg/m1
Inside diameter

103 mm
Outside diameter

110 mm

Wavin AS
Mass 3.5 kg/m1
Inside diameter

98 mm
Outside diameter

110 mm

PVC U-Ultra 3
Mass1.3 kg/m1

Inside diameter 103 mm
Outside diameter

110 mm

علــمی
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DykaStil
Mass 1.88 kg/m1
Inside diameter

107 mm
Outside diameter

110 mm

Geberit Silent-db20
Mass 3.5 kg/m1
Inside diameter

93 mm
Outside diameter

110 mm

Polyethylene
Mass 1.23 kg/m1
Inside diameter

103 mm
Outside diameter

110 mm

در عمل، شدت نویز تولید شده توسط تخلیه توالت به داخل لوله تخلیه فاضالب باال است. بیشتر صداهایی که باید اندازه گیری 
شوند در سطح نوسان دارند. اگر سطح صدا به سرعت در حال نوسان باشد، تغییرات بسیار نامنظمی را نشان می دهد که خوانش 
معنی دار غیرممکن است. برای تعیین رابطه بین سطح فشار صدای جریان مداوم پایدار در یک لوله تخلیه  فاضالب و جریان 
مختلف تخلیه توالت ، اندازه گیری ها با یک لوله تخلیه  فاضالب و یک توالت واقعی واقع در باالی اتاق اندازه گیری انجام شد و به 
پشته عمودی و تخلیه  فاضالب متصل شد. میزان فشار صوت ناشی از فالش توالت در یازده ترکیب با مواد مختلف لوله ، گیره و 
سقف کاذب اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شد. سه راه اندازی برای لوله های اصلی ترتیب یافت: )الف( عمودی با دو خم ۴5 درجه، 
)B( یک لوله مستقیم و )C( یک لوله افقی. در جدول ۲ میزان فشار صوت اندازه گیری شده از این سه نوع و مواد لوله برای جریان 
3/0 لیتر در ثانیه نشان داده شده است. به نظر می رسد که سطح  فشار صوتی افست عمودی با دو خم ۴5 درجه بیشتر از یک 
لوله عمودی و افقی است. نتیجه گیری مشابه در مورد لوله افقی در مقایسه با لوله عمودی اعمال می شود. لوله چدن کمترین میزان 

تولید صدا را دارد. برای لوله چدنی میزان فشار صدا برای لوله مستقیم عمودی و لوله افقی مشابه است.                        
جدول ۲: سطح فشار صوتی Ln با واحد )dB )A برای سه نوع و مواد لوله. جریان 3/0 لیتر در ثانیه

 

علــمی
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تأثيرعايقصوتیمورداستفادهدرلولهتخليهفاضالب
 

تولید نویز لوله تخلیه فاضالب با عایق بندی صوتی خارجی کاهش می یابد. میزان کاهش به مواد لوله و عایق صوتی بستگی دارد. 
مواد عایق صوتی در اطراف سه  نوع لوله تعبیه شد: Wavin AS ، PVC و SML چدن 

 

شکل ۲. کاهش سر و صدا در dB و )dB )A عایق صوتی برای Wavin AS ، PVC و SML چدن ، جریان 3/0 لیتر در ثانیه

همچنین می توان بخشی از لوله تخلیه افقی را عایق بندی کرد. بنابراین مواد عایق صوتی قطعات در فواصل 5/0 متری حذف 
شده و برای هر مرحله کاهش نویز اندازه گیری می شود. در مرحله اول خم ۴5 درجه اول عایق بندی می شود و در مرحله دوم 
دو خم ۴5 درجه ای عایق بندی می شود. پس از آن، طول عایق صوتی با پله های 0/5 متر افزایش می یابد. در فاصله ۴/5 متری 

لوله تخلیه در  کل طول عایق بندی می شود. 

 

شکل ۳. کاهش نویز عایق صوتی در مراحل 5/0 متر برای Wavin AS ، PVC و چدن SML ، جریان 3/0 لیتر در ثانیه

علــمی
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کاهش نویز لوله تخلیه ی فاضالب به مواد آن لوله خاص بستگی دارد. تأثیر عایق صوتی خارجی زمانی که سطح فشار 
صوتی لوله بدون پوشش زیاد بوده و جرم مواد لوله کم است، افزایش می یابد. مواد لوله تخلیه ی فاضالب بر طول مورد نیاز عایق 
آکوستیک و عایق صوتی تأثیر دارد. بنابراین الزم نیست که طول کامل لوله PVC عایق بندی شود. در صورتی که عایق سازی لوله 

در فاصله-های بیشتراز ۱/5 متر انجام شود میزان سر و صدا به صورت قابل توجهی، کاهش نمی یابد.

تاثيريکمحفظهدراطرافلوله
 

اندازهگيریها
راه دیگر برای کاهش صوت در لوله های تخلیه فاضالب، اضافه کردن محفظه ای در اطراف لوله است. برای جذب و ایزوله سازی 
 SML و PVC ، Wavin AS :در قسمت داخلی محفظه پشم شیشه قرار داده شد. کاهش نویز برای سه نوع لوله اندازه گیری شد

چدن. شکل ۱0 بطور گرافیکی کاهش نویز در هر دسی بل را نشان می دهد.

شکل ۱0 . کاهش نویز با محفظه دارای  عایق صوتی برای لوله های PVC ، Wavin AS و SMLچدن.
همانطور که مشاهده می شود وجود یک محفظه در اطراف لوله ها به طور موثر موجب کاهش سر و صدا می شود. در این حالت، 

جنس  لوله تقریبا هیچ تاثیری در کاهش سر و صدا ندارد. 

علــمی



51

www.pvc-asso.ir

سال 15   شهریور 99   شماره 125

تأثيرسيستمسقفکاذب

تأثیر سقف کاذب بر کاهش صدا روی سه نوع لوله PVC ، Wavin AS و چدن SML اندازه گیری شد. برای سیستم های سقفی 
کاذب سه خصوصیت مختلف پانل های سقفی اندازه گیری شد:

• ساده ترین نسخه پانل )Ecophon Focus A tiles( پشم شیشه ای سبک با خاصیت جذب باال اما دارای خاصیت عایق بندی 
کم است. با استفاده از این نوع سقف ، میزان نویز ناشی از لوله افقی به طور متوسط با ۱0 دسی بل )A( کاهش می یابد.

 

• دومین پانل سقف مورد بررسی)Rockfon Sonar 44 tiles(، الیاف معدنی فشرده شده با جرم حدود ۴ کیلوگرم در متر 
مربع است. این سیستم سقف به طور متوسط با ۲۳ دسی بل )A( میزان نویز را کاهش می دهد.

علــمی
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• سیستم سقف معلق با بهترین عملکرد )Ecophon Combison Uno A tiles(، سقفی  چند الیه از پشم شیشه و گچ و 
اتصاالت روشنایی مجهز به صداگیر است. این نوع سقف به طور متوسط با ۲5 دسی بل )A( میزان نویز را کاهش می دهد.

 

نتيجهگيری
بر اساس اندازه گیری های موجود در آزمایشگاه ، جریان مداوم ۳ لیتر در ثانیه معادل آکوستیک برای حداکثر فشار صوتی 
ناشی از فلش تانک توالت کاربرد دارد. سطح فشار صوت اندازه گیری شده برای یک لوله افقی بین ۶۱ دسی بل )A( برای یک لوله 
تخلیه فاضالب PVC استاندارد تا 5۳ دسی بل )A( برای نوع سایلنت لوله تخلیه  فاضالب متغیر است. لوله های تخلیه  فاضالب 
چدن کمترین میزان فشار صوتی را دارند. با بررسی عایق لوله های آکوستیک )الیه بیرونی ۲ میلی متر و پشم شیشه ۱0 میلی 
متر( کاهش سر و صدا بین ۸ تا ۱۸ دسی بل )A( اندازه گیری شد. کاهش نویز به مواد لوله بستگی دارد. هرچه تابش صوت لوله 
بیشتر باشد ، اثر عایق صوتی بیشتر است.دیواری از صفحه گچی دوالیه با مواد جاذب درونی در لوله تخلیه  فاضالب جایگزین شد 
که منجر به کاهش سطح صدا  بین ۲5و ۳0 دسی بل گردید. کاهش صدا به جنس لوله نیز بستگی دارد.• نتیجه اندازه گیری ها 

امکان ایجاد یک مدل محاسبه ای را برای پیش بینی میزان فشار صوتی ناشی از فالش تانک توالت در یک اتاق فراهم می کند.

تهيه،ترجمهوگردآوری:
1  سمیه صالحی مدیر کنترل شرکت پارس پولیکا

۲  آیدا کرمی مدیر کنترل کیفیت شرکت آذر لوله

3  وحید وحدتی  مدیر آزمایشگاه شرکت داراکار
۴   سهیال غالمعلی پور مدیر کنترل کیفیت شرکت پرنگار پالستیک

5  فریبا فتوحی مدیر کنترل کیفیت شرکت لوله گستر خادمی

6  اسرین مرادیان  مدیر کنترل کیفیت نیک پلیمر کردستان

علــمی

سطح فشار صوت 
اندازه گیری شده برای 
یك لوله افقی بین 61 
دسی بل )A( برای یك 
لوله تخلیه فاضالب 
PVC استاندارد تا 53 
دسی بل )A( برای نوع 
سایلنت لوله تخلیه  
فاضالب متغیر است
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علــمی

بخشاولنصب:
طبق آیین نامه های بین المللی، یک ساختمان مرتفع به ساختمانی با طبقاتی اشغالی که بیش از ۲۳ متر باالتر از پایین ترین 
سطح دسترسی وسایل نقلیه آتش نشانی قرار دارد، گفته می شود )سطحی که دستگاه آتش نشانی می تواند عملیات آتش نشانی 
را انجام دهد(. همین تعریف توسط انجمن حفاظت  در برابر آتش )NFPA( نیز ارائه شده است. اولین ساختمانهای بلند در دهه 
۱880 در ایاالت متحده ساخته شد. آنها در مناطقی از مرکز شهر پدید آمدند که افزایش قیمت زمین و تراکم زیاد جمعیت 
باعث ایجاد تقاضا برای ساختمان هایی شد که بصورت عمودی گسترش یافتند نه به صورت افقی و بدین ترتیب مساحت 
زمین های با ارزش کمتر را اشغال کردند. ساخت ساختمان های مرتفع از نظر معماری چالش برانگیز است و همچنین آنها از نظر 
مهندسی طراحی مانند پمپاژ آب سرد و گرم و مصارف مکانیکی مانند برج های خنک کننده و تهیه تجهیزات HVAC ) گرمایش، 
تهویه و تهویه مطبوع( بسیار مورد توجه هستند. سیستم های لوله کشی عمودی عموما اقتصادی تر هستند و نیاز به نگهداری 
کمتری نسبت به سیستم های لوله کشی افقی در پروژه های چند سطحی دارند. در لوله کشی عمودی از تکیه گاه، نگهدارنده و 

ورودیهای کمتری استفاده می شود و برای دستیابی به تخلیه نیاز به فضای افقی کمتری در پلن های سقفی وجود دارد. 

1/لولهکشیفاضالبساختمان:
لوله کشی فاضالب در ساختمان را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 

  لوله کشی فاضالب به صورت سنتی 
  لوله کشی فاضالب به صورت زیر سقفی

امروزه غالبا از لوله های UPVC و PP در لوله کشی فاضالب ساختمان استفاده می کنند. در روش لوله کشی فاضالب به شیوه سنتی، 
لوله ها به صورت کف خواب در ساختمان قرار می گیرند. 

 

شکل ۱- نصب لوله های افقی به صورت کف خواب

درروش لوله کشی به صورت زیر سقفی،  لوله ها از زیر سقف عبور می کنند.

شکل ۲- نصب لوله های افقی به صورت زیر سقفی

PVCنصبوتستآببندیلوله
درساختمان هایبلند)مرتفع(
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تنها تفاوت اجرای لوله کشی سنتی و زیر سقفی در نحوه قرارگیری آن ها در ساختمان می باشد.
در پاسخ به این سوال که، کدام روش لوله کشی فاضالب ساختمان نقش مهمی در سرعت جریان فاضالب دارد  می توان گفت، عواملی 
همچون، رعایت شیب مناسب در لوله ها، نحوه اتصال و جنس سطح داخلی لوله مشخص کننده میزان سرعت حرکت مواد فاضالبی در 

داخل لوله ها است.
در لوله کشی زیر سقفی چون لوله ها از زیر سقف عبور می کنند در نتیجه فشاری بر لوله ها از طریق مصالح و یا اجسام سنگین استفاده 
شده در ساختمان بر روی لوله ها وارد نمی شود و در نتیجه لوله های فاضالبی آسیب کمتری می بینند. اما چون در لوله کشی سنتی لوله ها 
مستقیما با کف و مرکز ثقل ساختمان در تماس هستند، شکستگی و آسیب به لوله های فاضالبی در این شیوه از لوله کشی فاضالب 

امری اجتناب ناپذیر می باشد.

لوله قائم فاضالب
 

شکل ۳- سیستم با یک لوله فاضالب قاِئم برای منازل یا ساختمانهای مسکونی

علــمی



55

www.pvc-asso.ir

سال 15   شهریور 99   شماره 125

1  قطر لوله قائم فاضالب )در پایین ترین قسمت( باید تا جایي که امکان دارد، در تمام طول آن ثابت بماند. اگر تغییر قطر لوله قائم 

در طبقات باال ناگزیر باشد در هیچ حالتي نباید قطر لوله کمتر از نصف قطر لوله قائم در پایین ترین قسمت آن باشد. 
۲  لوله قائم فاضالب باید تا جایي که ممکن است مستقیم نصب شود و از به کار بردن دو خم پرهیز شود. در صورت اجراي دو 

خم روي لوله قائم، الزامات استانداردي باید رعایت شود. 
3  در ساختمان هاي تا ۳ طبقه، آخرین و پایین ترین شاخه افقي فاضالب که به لوله قائم متصل مي شود باید دست کم ۴50 
میلي متر، باالتر از زیر زانویي پایین لوله قائم باشد. در ساختمان هاي بلندتر از ۳ تا 5 طبقه این فاصله باید دست کم ۷50 میلي متر و 
در ساختمان هاي بلندتر از 5 طبقه باید برابر ارتفاع یک طبقه باشد )شکل ۴(. این اندازه ها در هر تغییر امتداد لوله قائم، از جمله دو خم 

افقي نیز باید رعایت شود. 

شکل۴ . اتصال پایین ترین شاخه افقي به لوله قائم

۴  لوله قائم فاضالب که فاضالب طبقات را به لوله اصلی افقی می ریزد، باید با اتصاالت حداکثر ۴5 درجه به لوله افقی متصل شود. 
5  در فاصله زانویی پایین لوله قائم فاضالب و تا ۱0 برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقی فاضالب نیابد به لوله افقی فاضالب 

متصل شود. 

دو خم
1  اگر تغییر امتداد لوله قائم فاضالب ناگزیر باشد، لوله قائم فاضالب باید با  دو خم اجرا شود. کاهش سرعت فاضالب در دوخم، 

موجب ایجاد فشار معکوس روي شاخه افقي نزدیک به آن در باالي دو خم مي شود. از طرف دیگر ادامه جریان فاضالب با مقطع پر، روي 
شاخه افقي نزدیک به آن در پایین دو خم مکش سیفوني ایجاد مي کند. با رعایت نکات این قسمت از مقررات باید این اثر را محدود کرد 

تا از شکستن آب هوابند سیفون هاي قبل و بعد از دو خم جلوگیري شود. 
۲  دو خم ممکن است قائم یا افقي باشد، دو خم قائم در حالتي است که تغییر امتداد لوله نسبت به امتداد قائم، مساوي یا کمتر 

از ۴5 درجه باشد. اگر تغییر امتداد لوله نسبت به امتداد قائم بیش از ۴5 درجه باشد دوخم، افقي نامیده مي شود. 
3  اندازه گذاری لوله قائم باال و پایین دو خم قائم باید بر مبنای لوله قائم فاضالب انجام گیرد مگر در شرایطی که درآیین نامه 

استاندارد آمده است. 
۴  اگر در محدوده ۶00 میلیمترباالی دو خم قائم تا ۶00 میلی متر پایین دو خم، هیچ شاخه افقی فاضالب به لوله قائم و یا دو 
خم متصل نشود، دو خم قائم می تواند بدون هواکش اجرا شود. در غیر اینصورت باید برای دو خم قائم هواکش نصب شود مگر اینکه 
تعداد طبقات باالی دو خم کمتر از 5 طبقه باشد و یا قطر نامی لوله قائم و دو خم، بر مبنای لوله افقی اصلی فاضالب اندازه گذاری شود. 
5  اندازه گذاری قسمت افقی دو خم افقی باید بر مبنای لوله افقی اصلی فاضالب انجام گیرد. لوله قائم باالی دو خم افقی باید بر 
مبنای لوله قائم فاضالب و لوله قائم پایین دو خم باید برابر قسمت افقی دو خم و یا بر مبنای لوله قائم فاضالب و مجموع D.F.U  لوازم 

بهداشتي که در باال و پایین دو خم به آن تخلیه مي شود، هر کدام که بزرگتر باشد، اندازه گذاري شود. 
6  اگر تعداد طبقات باالي دو خم افقي کمتر از 5 طبقه باشد دو خم مي تواند بدون هواکش باشد. در غیر اینصورت باید بر دو 
خم هواکش نصب شود. مگر اینکه لوله هاي قائم باال و پایین و دوخم، یک اندازه بزرگتر از لوله افقي اصلي موردنیاز براي آن تعداد لوازم 

بهداشتي از اندازه گذاري شود. 

علــمی
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فواصل تکیه گاه 
مانند تمام سیستم های لوله کشی، استفاده از تعداد بست های کافی برای نصب های روکار بسیار مهم است. فواصل بست ها تابع سایز 
لوله، دمای کار، محل قرارگیری دریچه ها و اتصاالت سنگین و یا خصوصیات مکانیکی بسته به نوع لوله است. آویزهای فلزی مناسبی را 
انتخاب کنید که لوله های  PVC را تحت فشار قرار نداده و یا سبب تخریب و ایجاد خراش نمی شوند. برای جلوگیری از خم شدن لوله و 
معکوس شدگی شیب/وارونگی، همچنین هم تراز بودن لوله، بایستی از آویزهایی در فواصل مناسب و نزدیک به یکدیگر استفاده شود. 
لوله باید در تمام تغییر مسیرها و در انتهای تمام شاخه های افقی مهار شود. در زیر لیستی از مسائل مربوط به تکیه گاه آورده شده است:

  بارهای متمرکز باید به طور مستقیم برای حذف تمرکز باالی تنش مهار شوند.
  در سیستم های لوله کشی که امکان نوسانات انبساطی و انقباضی وجود دارد، بایستی جهت جلوگیری از محدود شدن جنبش 

حرارتی،  از آویز استفاده کرد.
  آویزها باید سطح تحمل باالیی را تا حد ممکن فراهم کنند و عاری از لبه های تیز باشند.

  سیستم لوله کشی PVC را در کنار بخارات یا خطوط لوله با دمای باال و یا محصوالت انتشار دهنده گرما قرار ندهید.
  فواصل تکیه گاه برای سیستم های لوله کشی  PVCافقی توسط حداکثر دمای عملیاتی که سیستم با آن مواجه می-شود، تعیین 

می گردد.
  آویزها نباید حرکت های محوری را محدود کنند.

  برای تعیین تکیه گاه خطوط عمودی، توصیه می شود که یک مهندس سیستم، تکیه گاه را براساس بار عمودی درگیر، طراحی کند.

حدفاصل بست ها
بست ها به عنوان نگهدارنده لوله استفاده می شود ، در حالی که جنبش های حرارتی خط لوله را نیز ممکن می کنند. لوله برای حرکت 

داخل بست باید آزاد باشد تا جنبش های انقباضی و انبساطی را دفع کند. همه اتصاالت انبساطی باید با بست مهار شوند.

جدول ۱- ماکزیمم فاصله دو بست مجاور

اندازه اسمیماکزیمم فاصله دو بست مجاور
)DN( لوله )خطوط افقی)متر(خطوط لوله قائم)متر

۳۲ تا ۱.۲0.5۴0

۱.۲0.۶50

۱.۸0.۹۱00-۷5

۱.۸۱.۲۱50
عالوه بر بست هایی که طبق جدول باال در لوله کشی نصب می شود، در هر تغییر مسیر لوله، در انتهای هر انشعاب ، در پای هر لوله قائم 

و هر جا لوله افقی تغییر سطح می دهد) تراز افقی لوله با دوخم تغییر می کند( نیز باید بست زده شود

آویز لوله
از آویزهایی استفاده کنید که سطح تکیه گاهی بزرگی داشته تا نیرو را روی سطح عملیاتی بزرگتری پخش کند. قوانین اصلی برای 

طراحی آویز لوله PVC به شرح زیر است:
  از تماس نقطه ای و یا بارهای متمرکز روی آویز اجتناب شود.

  از تماس با سطح ساینده جلوگیری شود.
  از پوشش محافظت شده برای پخش بار روی سطح بزرگ استفاده کنید.

  نداشتن اتصاالت خاص و یا شیرهای سنگین نگهدارنده لوله
  از آویزی که لوله را فشار می دهد استفاده نکنید.

  سازگار با PVC بوده به خصوص از آویزهایی که الستیک در آن تعبیه شده است استفاده شود.
در ساختمان های بلند، پیشنهاد شده است که در هر طبقه یک تکیه گاه لوله نصب کنید، مگر اینکه شرایط محل به گونه دیگر فرض 

شود. شکل 5 و ۶، تکیه گاه، آویزهای پیشنهاد شده برای لوله PVC را نشان می دهد.

علــمی
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 شکل 5. نمونه های آویز لوله

شکل ۶. تکیه گاه لوله و شیرآالت

مهارکننده/نگهدارندهوراهنما
مهارکننده ها حرکت مستقیم لوله را در یک قاب مرجع تعریف شده، انجام می دهند. در نقطه مهار، هیچ حرکت محوری و یا عرضی 
وجود ندارد. راهنماها اجازه حرکت محوری لوله را می دهند اما از حرکت عرضی جلوگیری می کنند. زمانی که از اتصاالت انبساطی 
استفاده شده باشد و یا مسیر طوالنی بوده و یا تغییر در مسیر لوله وجود داشته باشد؛ از راهنما و مهارکننده استفاده می شود. شکل ۷و 

۸، دیاگرام طراحی مهارها، راهنماها و راهنمای طراحی را نشان می دهد.

علــمی
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شکل 7. مهاربند

 

شکل 8. دیاگرام طراحی مهاربندی و راهنما

مدیریت انبساط و انقباض در سامانه های لوله کشی
PVC در مقایسه با لوله های غیرپالستیکی ضریب انبساط حرارتی نسبتاً باالتری دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که ازدیاد طول و 

انقباض حرارتی را هنگام طراحی سیستم های لوله PVC در نظر گرفت. سیستم های لوله کشی PVC با تغییرات دمایی بیش از سیستم های 
 PVC ،لوله گذاری فلزی منبسط و منقبض می شوند. سیستم های پالستیکی، سختی کمتری نسبت به سیستم های فلزی دارند. با این حال
تنش های پیاپی را دفع خواهد کرد و زمانی که در معرض تغییرات دمایی قرار گیرد، نیروی کمتری نسبت به لوله فلزی پخش می کند.

در مواردی که لوله های طویل و مستقیم در محدوده تغییرات دمایی شدید اجرا می شوند، در تاسیساتی که لوله مهار 

علــمی
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شده باشد تا بتواند فقط در یک جهت حرکت کند، ممکن است مقررات ویژه ای الزم باشد. نگرانی اصلی، اتصال بین لوله های 
طویل و مستقیم با اتصاالت ثابت شده در محل است. به طورکلی، هنگام نصب سیستم های لوله کشی  PVC با لوله های بلند 
و تغییرات دمایی بیشتر از ۳0 درجه فارنهایت باید فضایی برای انبساط های حرارتی در نظر گرفته شود. دما در هنگام نصب 
باید در نظر گرفته شده و در زمان طراحی محاسبه گردد. PVC دارای ظرفیت جذب برخی از تنش هایی است که ممکن 
است بر روی سیستم واقع شود. اما بدون طراحی مناسب، انبساط و انقباض لوله می تواند مشکل ساز باشد. جای حرکت برای 
جنبش های ناشی از حرارت در طراحی سیستم باید در نظر گرفته شود. اغلب تغییرات طولی که به طور طبیعی در سیستم 
لوله کشی اتفاق می افتد، ممکن است برای کنترل حرکت حرارتی لوله استفاده شود. اگر این کار غیر ممکن است، حلقه های 
انبساطی، اتصاالت انبساطی نوع پیستونی و افست یا دو خم نیاز خواهد بود. در سیستم های DWV )سیستم تخلیه فاضالب( 
باید مالحظات ویژه بین خط لوله افقی بلند و مستقیم و اتصاالت قائم، در نظر گرفته شود. زیرا یک اتصال قائم نسبتا سفت و 
محکم است و با نفوذ در کف نگه داشته می شود. جای حرکت برای انبساط خط انشعاب افقی باید ایجاد شود تا نیروی بیش 
از حد بر روی سه راهی های ۴5 و ۹0 درجه اعمال نشود. برخالف سه راهی ها، زانوهای ۴5 و ۹0 درجه می توانند تنش بیشتری 
را جذب کنند و در دوخم ها یا تغییر جهت ها استفاده شوند. مهندس طراح لوله گذاری باید تمام طرح های لوله گذاری را با 
محاسبه انبساط و انقباض حرارتی تخمین زده شده، بررسی کند که برای پروژه ای خاص، یک طراحی خوب برای لوله گذاری 
تضمین شود. هنگامی که میزان انبساط و انقباظ تعیین شده باشد، نصاب می تواند این پدیده را با استفاده از روش های زیر 

جبران کند.
  حلقه های انبساطی                    افست یا دوخم                   تغییر جهت

  اتصال انبساطی نوع پیستونی        اتصاالت انبساطی الستیکی یا مفصلی

علــمی

شکل ۱0- افست هاشکل 9- حلقه های انبساطی

 

شکل ۱۱- تغییر مسیر

 

PVC شکل ۱۲-اتصاالت انبساطی نوع پیستون فلنجی
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شکل ۱۳-اتصاالت انبساطی مفصلی

برای لوله های فاضالب قائم در سیستم های تخلیه فاضالب یا لوله کشی آب باران در کاربردهای چندطبقه اقداماتی جهت 
تعدیل انقباض/انبساط یا فرونشست ساختمان توصیه می شود. این کار را می توان با نصب دوخم افقی و یا اتصال انبساطی حداقل 
در هر طبقه انجام داد. سیستم عمودی روکار تخلیه فاضالب یا لوله کشی آب باران را در فواصل نزدیک به هم برای برقرای 
همترازی و نگهداشتن وزن لوله و متعلقات، ایمن سازی کنید. لوله های قائم فاضالب را به پایه خود بست کنید و اگر ارتفاع بیش 
از دو طبقه است، لوله های قائم فاضالب را در پایه خود و در هر طبقه با بست های رایزر مناسب نگه دارید. لوله-های قائم را مهار 
کنید به طوری که جنبش ها به سمت دوخم یا اتصال انبساطی باشد. اتصاالت انبساطی باید در موقعیت خنثی نصب شود. جبران 

جنبش های حرارتی معموال برای سیستم های تهویه الزم نیست. 
هنگام نصب حلقه انبساطی، هیچ بست محکم و محدودکننده ای نباید در امتداد طول حلقه قرار گیرد. حلقه باید تا حد ممکن 
نزدیک به نقطه میانی بین مهار کننده ها نصب شود. بست های هادی لوله کشی باید حرکت جانبی و حرکت لوله ها را در جهت 
عمود بر راستای حلقه محدود کند. حلقه ها، افست ها و تغییر دهنده های مسیر باید فقط برای اتصاالت چسب حاللی ساخته شوند. 

اگر چندین حلقه الزم است، بر این اساس فضا را تنظیم کنید.
در جدول ۱ مقادیر حرکت لوله PVC به ازای هر طول اجرا را نشان می دهد. با این حال، برای محاسبه دقیق انبساط/انقباض 

لوله PVC، از فاکتور ثابت  y=0/۳۶ و فرمول زیر استفاده می شود.

( )y T T LL 1 2

10 100
−

∆ = ×  
ΔL: انبساط لوله

( in/ 10F/100 ft )  ( m/10 OC/ 100 ft )فاکتور ثابت :y
)OF( دمای ماکزیمم :T1 
)OF( دمای مینیمم :T2 

L: طول لوله )فوت(
مثال: چه مقدار انبساط در لوله PVC به طول ۳00 فوت  که در دمای  OF 50نصب شده و در دمای OF 125 کار   می کند، صورت 

خواهد گرفت.

( )y T T LL 1 2

10 100
−

∆ = ×  
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( )L . . in
125 50 3000 36 8 1

10 100
−

∆ = × × =
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جدول ۲. انبساط حرارتی لوله PVC )بر حسب  اینچ(
اختالف دما

)OF(
طول مسیر )فوت(

۱0۲0۳0۴050۶0۷0۸0۹0۱00
۳00/۱۱0/۲۲0/۳۲0/۴۳0/5۴0/۶50/۷۶0/۸۶0/۹۷۱/0۸
۴00/۱۴0/۲۹0/۴۳0/5۸0/۷۲0/۸۶۱/0۱۱/۱5۱/۳0۱/۴۴
500/۱50/۳۶0/5۴0/۷۲0/۹0۱/0۸۱/۲۶۱/۴0۱/۶۲۱/۸0
۶00/۲۲0/۴۳0/۶50/۸5۱/0۸۱/۳0۱/5۱۱/۷۳۱/۹۴۲/۱۶
۷00/۲50/500/۷۶۱/0۱۱/۲۶۱/5۱۱/۷۶۲/0۲۲/۲۷۲/5۲
۸00/۲۹0/5۸0/۸۶۱/۱5۱/۴۴۱/۷۳۲/0۲۲/۳0۲/5۹۳/۲۴
۹00/۳۲0/۶50/۹۷۱/۳0۱/۶۲۱/۹۴۲/۲۷۲/5۹۲/۹۲۳/۲۴
۱000/۳۶0/۷۲۱/0۳۱/۴۴۱/۸0۲/۱۶۲/5۲۲/۸۸۳/۲۴۳/۶0

120 OF      ماکزیمم دمای قابل انتظار مثال:  
50 OF       کمترین دمای قابل انتظار           
70 OF                                     ΔT              

40 feet                        طول مسیر           
به طرف پایین  OF 70 را بخوانید و بعد در آن ردیف تا 40ft حرکت کنید تا به تغییرات طول 1.01in برسید.  T∆ در ستون 

نکاتاجرايیفاضالبساختمان
در طراحی، اجرا و نظارت سیستم تاسیسات فاضالب ساختمان ها، نکاتی وجود دارد که رعایت آن به صورت یک الزام می باشد، این 

موارد عبارتند از :
1  نصب کفشوی در بالکن، فضای پارکینگ، تراس مسقف و بدون سقف و نورگیر ها با استفاده از سیفون )شتر گلویی( الزامی است.

۲  اتصال کفشوی تراس ها )بالکن ها( به رایزر آب باران و رایزر فاضالب مجاز نیست.

3  نصب کفشوی در محل نصب پمپ و مخزن ذخیره آب الزامی است.
۴  نصب کفشوی برای آب ریز جعبه آتش نشانی در پایین ترین پاگرد پلکان الزامی است.

5  نصب کفشوی ، درون ترنچ انتهای رمپ پارکینگ با گریل )درب مشبک(روی ترنچ،  الزامی است
توضیح: نصب کفشوی درون ترنچ )کانال کوچک( انتهای رمپ )فضای ورود( پارکینگ با گریل )درب مشبک ـ دریچه های فلزی 

مشبک برای پوشاندن ترنچ ها( روی ترنچ الزامی است.
6  اتصال کفشوی پارکینگ، تراس، حیاط، زیر زمین و نورگیرها به شبکه فاضالب ساختمان مجاز نیست و می بایست بطور مستقل 

اجرا شود.
7  لوله های آب باران بدون اخذ هیچ انشعابی در مسیر می بایست بطور مستقل تا چاه جذبی مربوطه اجرا شود.
8  چاه جذبی آب باران و چاه جذبی فاضالب می بایست جدا از هم باشند مگر این که  از نظر فضا ممکن نباشد.

9  در صورت اجرای آب باران تا چاه جذبی فاضالب در حالت استثناء، می بایست انتهای لوله آب باران در پشت بام به صورت 

عصایی ونت اجراء شود.
10  تخلیه آب باران به گذر عمومی بر طبق طرح تفصیلی مجاز نیست، مگر در محل هایی که حفر چاه امکان پذیر نیست.

11  حداقل تعداد لوله قائم و کفشوی آب باران پشت بام اصلی نباید از ۲ عدد کمتر باشد.
1۲  برای چاه جذبی فاضالب که آب باران به آن متصل نشده است، می بایست ونت در نظر گرفته شود.

13  لوله آب باران می بایست به صورت یکپارچه باشد و استفاده از لوله های منقطع مانند پوش فیت مجاز نیست.
1۴  اتصال مستقیم کفشوی اتاق هواساز، ایرواشر، کولر و کلیه دستگاه های تهویه هوای مطبوع به شبکه فاضالب ساختمان مجاز 

نیست.
15  اتصال فاضالب آشپزخانه به رایزر سرویس بهداشتی توالت و حمام به شرط اجرای شبکه ونت مناسب مجاز است.
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16  تعبیه دریچه بازدید ویا سراهی بازدید، در پایین ترین قسمت عمودی رایزر فاضالب و قبل از زانویی تغییر مسیر عمودی به 
افقی، الزامی است.

17  استفاده از زانویی و سراهی۹0 درجه در فاضالب جز در قسمت انتظار لوله تخلیه ارتباطی از روشویی، سینک و غیره، مجاز 
نیست.

18  تخلیه آب تراس ها به گذر عمومی مجاز نیست.
19  اندازه قطر لوله قائم آب باران پشت بام اصلی نباید کمتر از ۳ اینچ باشد.

۲0  در ساختمان هایی که فاقد زیر زمین بوده و واحدی در تراز 60 % – دارند، فاضالب واحد مذکور می بایست به صورت مجزا اجرا 
شده و تا قبل از سیفون دوبل به خط اصلی فاضالب متصل گردد.

۲1  کلیه لوله های فاضالب، ونت و آب باران می بایست از داخل داکت عبور داده شوند.
۲۲  عبور هیچ یک از لوله های آب باران، ونت و فاضالب از داخل فضای داکت، تردد آسانسور، اتاق ترانسفورماتور، باالی تابلو برق 

مجاز نیست.
۲3  اتصال دو لوله فاضالب از دو دستگاه پشت به پشت به لوله فاضالب به صورت چهار راهی مجاز نیست.

۲۴  در ساختمان های بلند مرتبه با توجه به سرعت حد فاضالب، نیازی به اجرای سرعت گیر نمی باشد.
۲5  اتصال لوله انشعاب فرعی در فاصله بین ده برابر قطر لوله اصلی بعد از زانویی،  تغییر مسیر عمودی به افقی در راستای افقی 

مجاز نیست.
۲6  اجرای لوله افقی ونت در سرویس های بهداشتی و حمام می بایست در زیر سقف اجرا شود، اجرای آن در میان دیوار مجاز نیست.

۲7  اتصال مستقیم لوله درین دستگاه های سرمایشی به شبکه فاضالب و آب باران مجاز نیست.
۲8  برای مسیر های افقی بیش از ۲ متر در زیر سقف کاذب می بایست از اتصال سیخ زن استفاده شود.

۲9  شیب لوله های فاضالب برای سایز زیر 4 اینچ 2 %، برای سایز 4 اینچ 1 % و برای سایز بیش از 4 اینچ می بایست 0.5 % 
در نظر گرفت.

30  اجرای سیفون )شتر گلویی( جهت کفشوی در پشت بام در روی مسیر جمع آوری آب باران مجاز نیست.
31  سایز لوله مورد نظر برای هدایت آبهای فاضالبی باید بر اساس محاسبات  dfu هر قسمت محاسبه و اجرا شود.

3۲  حداقل سایز لوله ونت نباید از ۴0 میلی متر  کمتر باشد.
33  لوله هواکش هر واحد به صورت مجزا می بایست اجرا شود و نباید با واحدی دیگر در ارتباط باشد.

3۴  استفاده از لوله و اتصاالت پلیکای فشار ضعیف برای سیستم فاضالب و آب باران مجاز نیست.

 
بخشدومتستآببندی:

PVCآزموننشتلولههای
آزمون نشت شبکه لوله کشی PVC در حوزه ساختمان بررسی شده است. با استعالم انجام شده از نظام مهندسی اصفهان مراجع برای 

تست های نشت در حوزه ساختمانی مرجع مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۱۲۸ می باشد.  

تستهایآببندیحوزهساختمان
تست آب بندی سیستم لوله کشی در ساختمان شامل  

  تست آب بندی لوله کشی فاضالب 
  تست آب بندی لوله کشی هواکش

  تست آب بندی لوله کشی آب باران 
  تست آب بندی لوله کشی آب مصرفی در ساختمان 

می باشد. که در ادامه به نحوه آزمایش آب بندی هر قسمت به صورت جداگانه می پردازیم.

تستآببندیلولهکشیفاضالب
پس از پایان مراحل اجرایی و قبل از تست، تمامی بست ها را باید بازدید کرد و از استحکام آن ها مطمئن شد. 
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بر اساس مقررات موجود سه نوع تست وجود دارد:

1-تستباآب:
  آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا در صورتي که مصالح لوله کشي واتصال ها در برابر فشار ارتفاع (استاتیک) 

ساختمان مقاوم باشند، به طور یک جا بر اي کلیة شبکة لوله کشي انجام شود.
  در صورتی که کلیة شبکة لوله کشي به طور یک جا با آب آزمایش شود باید همة دهانه هاي باز شبکة لوله کشي، جز باالترین 
دهانة باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت ۱5 دقیقه باید همة قطعات و اتصال ها مورد بازرسي قرار 
گیرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهدة نشت آب باید قطعة معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب 

تکرار شو د. در این حالت آزمایش شبکة لوله کشي فاضالب و هواکش ممکن است با هم انجام گیرد.
  در حالتي که شبکة لوله کشي قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه هاي بازدید و دسترسي، که روي لولة 
قائم پیش بیني شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیرد. 
در هر منطقه، جز باالترین ۳ متر، فشا ر آزمایش با آب نباید از ۳ متر ستون آب کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصال ها نباید در 
معرض فشاري کمتر از ۳ متر قرار گیرند. پس از ۱5دقیقه باید همة قطعات و اتصال ها مورد بازرسي قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشو 
د. درصورت مشاهدة نشت باید قطعة معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شو د.  در این حالت آزمایش 

شبکة لوله کشي فاضالب باید جدا از شبکة لوله کشي هواکش انجام گیرد.

۲-تستباهوا:
  در آزمایش با هوا باید لوله کشي کاماًل از آب خالي باشد و دهانه هاي خروجي همه جا با کیسه هاي مخصوص که با هواي فشرده 

پر مي شود یا وسایل دیگر که دهانه را کامالً مسدود و هوابند مي کند به طور موقت بسته شود.
  آزمایش با هوا باید با راندن هواي فشرده به داخل شبکة لوله کشي صورت بگیرد و با فشارسنج انداز ه گیري شو د. فشار آزمایش 
۳۴.5 کیلوپاسکال است. پس از آنکه فشارسنج فشار الزم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دست کم ۱5 دقیقه ادامه یابد و در این 
مدت فشارسنج هیچ کاهش فشاري را نشان ندهد. در صورت مشاهده کاهش فشار در مدت آزمایش، باید همة قطعات و اتصال هاي 
لوله کشي با آب و صابون بازرسي شود. در صورت مشاهدة قطعات معیوب یا اتصال ضعیف، این قطعات تعویض و اتصال ترمیم شود و 

آزمایش با هوا تکرار شود.
  در آزمایش با هوا، شبکة لوله کشي فاضالب و شبکة لوله کشي هواکش فاضالب ممکن است با هم انجام گیرد. 

3-تستنهايی:
  آزمایش نهایی باید پس از نصب همه لوازم بهداشتی و کامل شدن سیستم لوله کشی فاضالب و شبکه لوله کشی هواکش انجام 

شود. آزمایش نهایی با دود یا هوا انجام می شود.
   در این آزمایش باید انتهای لوله اصلی که فاضالب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودی به دستگاه تصفیه فاضالب در داخل 
ساختمان هدایت می کند و نیز انتهای لوله های هواکش مسدود شود و دود با استفاده از ماشینهای ایجاد دود یا هوا، با فشار وارد شبکه 
لوله کشی فاضالب و شبکه لوله کشی هواکش شود. در این آزمایش باید همه سیفونهای فاضالب با آب پر شود.اندازه گیری با فشارسنج 

صورت می گیرد.فشار آزمایش ۲5 میلیمتر آب و مدت آن ۱5 دقیقه است.
  در مدت آزمایش نباید فشارسنج هیچ کاهش فشاری نشان دهد. 

  این آزمایش دست کم باید سه بار تکرار شود. 
- در صورتی که لوله ها یا اتصاالت شبکه لوله کشی، یا قسمتی از آن ها، از نوع پالستیکی ( پی وی سی یا پلی اتیلن )باشد، به کار 

بردن دود برای آزمایش نهایی مجاز نیست.

تستآببندیلولهکشیهواکش
الف( آزمایش با آب 

در صورتی که لوله کشی فاضالب به صورت یک جا با آب آزمایش شود انجام این آزمایش ممکن است در زمانی صورت گیرد که 
شبکه لوله کشی هواکش فاضالب اجرا شده و در نقاط الزم به شبکه لوله کشی فاضالب متصل شده است. در این حالت لوله کشی 

فاضالب و هواکش ممکن است با هم آزمایش شود. 
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در صورتی که لوله کشی فاضالب قسمت به قسمت با آب آزمایش شود ، آزمایش همزمان لوله کشی فاضالب و لوله کشی هواکش 
ممکن نیست. 

ب( آزمایش با هوا
در صورتی که لوله کشی فاضالب با هوا آزمایش شود ، آزمایش همزمان لوله کشی فاضالب و لوله کشی هواکش می تواند عملی شود. 

تستآببندیلولهکشیآبباران
پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی ، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با رنگ یا اجزای ساختمان پوشیده شود. به هنگام 

آزمایش، همه اجزای لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید آشکار و قابل بازرسی باشد. 
الف ( آزمایش نشت با آب 

آزمایش با آب باید برای حداکثر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع بلندترین لوله های قائم آب باران صورت گیرد.
لوله های قائم آب باران باید به طور کامل از طریق کفشوهای آب باران بام با آب پر شوند. 

لوله های افقی آب باران در پایین ترین طبقه باید هم زمان با لوله های قائم به طور کامل با آب پر شوند.
مدت آزمایش دست کم ۱5 دقیقه است. پس از پر کردن کامل لوله ها با آب در صورت پایین رفتن سطح آب در لوله ها باید همه 

قطعات و اتصاالت از نظر نشت آب مورد بازرسی قرار گیرند.
در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه و  یا اتصال معیوب تعویض و یا ترمیم شود  و آزمایش با آب تکرار شود.

)CPVC آزمایش نشت لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان )لوله و اتصاالت
ممکن است آزمایش لوله کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار ، یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ها و اجزای دیگر 

لوله کشی صورت گیرد. 
پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی ، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای ساختمان پوشانده شود. در هنگام 

آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد. 
عالوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشی ، پس از خاتمه کار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتی، آزمایش فشار با آب 

انجام گیرد. 
پس از خاتمه لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه های باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی با آب به تدریج پر 

شود و کامال هواگیری گردد.پیش از اقدام به آزمایش، باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت.
آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص مجهز به فشار سنج ، و با فشار حداقل ۱0 بار در پایین ترین نقطه شبکه لوله 
کشی مورد آزمایش انجام شود. فشار سنج باید در پایین ترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب شود و کنترل شود که هیچ یک از 

قطعات و اجزای لوله کشی نباید با فشار کمتر از ۶ بار یا حداکثر فشار عملکرد آن، هر کدام بیشتر باشد، آزمایش شود. 
مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود باید آزمایش فشار آب پس از رفع 

عیب تکرار شود. 
پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود. در این مرحله فشار آزمایش برابر با فشار بهره برداری 
خواهد بود. شبکه لوله کشی آب ، لوازم بهداشتی و کلیه اجزای آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار عادی قرار گیرد. همه شیرها باید 
یک به یک باز و بسته شود و نسبت  به آب بند بودن آنها اطمینان حاصل شود. این مرحله آزمایش باید در فشار بهره برداری و به مدت 

حداقل یک ساعت انجام شود. در صورت مشاهده نشت ، پس از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شود. 
در صورت وجود احتمال یخ زدن آب در لوله ها، باید بالفاصله پس از انجام هر مرحله از آزمایش آب لوله ها کامال تخلیه شود. 

در ساختمانها، بسته به نوع لوله مصرفی تست انجام می شود. جهت انجام تست بایستی از یک ابزار مناسب استفاده نمود.
استاپرها یکی از مهمترین ابزار برای تست سیستم لوله کشی فاضالب ساختمان هستند که میتوان با استفاده از آنها سیستم لوله 

کشی فاضالب ساختمان را در هر سه مرحله تست نمود.
۳ نوع مختلف استاپر در بازارها یافت می شود. که با نام های استاپر بادی ، بالنی و دستی شناخته می شوند.

بدین صورت که با استفاده از استاپر، از دریچه بازدید رایزر مسیر لوله را مسدود و لوله ها را پر از آب می کنیم و به مدت ۱5 دقیقه به 
حال خود می گذاریم. هیچ گونه نشتی نباید در این مدت زمان مشاهده شده و سطح آب نیز نباید پائین بیاید. 

در صورت موفقیت آمیز بودن تست، طبقات دیگر را نیز به همین روش تست می کنیم.
در زیر به نمونه هائی از استاپر اشاره می شود:
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 شکل۱۴ . نمونه ای از یک دستگاه استاپر دستی 

 

شکل۱5. نمونه ای ازیک دستگاه استاپربالنی
منابع:

۱- مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۶
۲- نشریه ۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه 

iPLex ۳- راهنمای طراحی فنی سیستم لوله کشی فاضالبی، زهکشی و هواکش شرکت خطوط لوله
TEACHING HIGH-RISE PLUMBING DESIGN FOR ENGINEERS -۴

 PVC PIPING SYSTEMS FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS-5

تهيه،گردآوریوترجمه:
۱- سمیه صالحی مدیر کنترل کیفیت شرکت پارس پولیکا

۲-  آیدا کرمی مدیر کنترل کیفیت شرکت آذر لوله
۳- اسرین مرادیان مدیر کنترل کیفیت شرکت نیک پلیمر

۴- اشرف غیاثی مدیر کنترل کیفیت شرکت یزد پولیکا
5- سهیال غالمعلی پور مدیر کنترل کیفیت شرکت پرنگار پالستیک 

۶- مهشید عطار مدیر کنترل کیفیت شرکت پیشگام پالست اهواز
۷- وحید وحدتی مدیر آزمایشگاه شرکت داراکار
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چکيده:
این مقاله به بررسی تاثیر نانو ذرات کلسیم کربنات بر روی خواص مکانیکی ماتریس پلیمرهای مختلف از 
جمله ماتریس PVC و PVC/Blendex  می پردازد. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی حاکی از توزیع یکنواخت 
تر نانو ذرات کلسیم کربنات در PVC و PVC/Blendex  می باشد.  بررسی های انجام شده، نشان می دهد که با 
افزودن 0 تا Phr ۱5 نانو کلسیم کربنات، استحکام ضربه، مدول خمشی و دمای نرمی وایکت افزایش می یابد. 

ولی خواص کششی دو ماتریس در حضور نانو کربنات کلسیم متفاوت می باشد.
در PVC استحکام تسلیم و ازدیاد طول در پارگی با افزودن نانو کلسیم کربنات افزایش یافته در حالی که در 
ترکیب PVC/Blendex روندی کاهشی داشته است. آنالیز DMTA حاکی از افزایش مدول ذخیره و دمای انتقال 

شیشه ای دو پلیمر PVC و PVC/Blendex   می باشد.
کلمات کلیدی: پی وی سی ، کلسیم کربنات، Blendex  ، خواص مکانیکی

مقدمه:
توسعه نانوکامپوزیت ها و همچنین فیلرها در مقیاس نانو، باعث ایجاد خواص مطلوب در ساختار پلیمرها 
می باشد. پرکننده های متنوعی مثل، مونتموریونیت، سلیس ، کلسیم کربنات و آلومینوم اکسید منجر به بهبود 

خواص مکانیکی و حرارتی از قبیل چقرمگی، سفتی و مقاومت حرارتی پلیمرها شده است. 
پرکننده های نانویی معموال به منظور کاهش تراکم فیلرها و برهمکنش بین ماتریس پلیمر و پرکننده بکار 
  ، فیلر  به عرض(  )نسبت طول   aspect ratio به  ویژه  به طور  کامپوزیت ها  نانو  این، خواص  بر  می روند. عالوه 

مساحت سطح و برهمکنش بین فیلر و ماتریس پلیمر بستگی دارد.
در  خوبی  کننده  تقویت  باال،   aspect ratio علت  به  فیبرها)الیاف(  و  ای  الیه  سیلیکات های  مثال  طور  به 
ماتریس پلیمر می باشند. در صورتی که این نوع فیلر ها باعث بهبود چقرمگی نمی شوند. گاهی اوقات میزان 
چقرمگی در نمونه را کاهش می دهند در حالی که نانو کلسیم کربنات، فیلرهای کروی شکل می باشند که با 
توجه به عامل هسته زای خوب در پلیمرهای نیمه کریستالی، در تهیه نانو کامپوزیت ها بکار می روند. این ذرات 
با وجود aspect ratio کم، مساحت سطح باال و برهمکنش قوی بین فیلر و ماتریس پلیمر ایجاد کرده و باعث 

افزایش استحکام ، مدول و چقرمگی محصول می شوند.
امروزه از پی وی سی به علت غیر قابل اشتعال بودن، قیمت کم استفاده می شود. چقرمگی و نرم شوندگی 
با دیگر رزین ها،  از  پی وی سی ها  بین ترکیبات متنوعی  این پلیمر  را محدود کرده است. در  ، کاربرد  کم 
مطالعاتی زیادی بر روی مخلوط پی وی سی و آکریلونیتریل بوتادین استایرن ترپلیمر ) ABS( انجام شده است. 

این مطالعات نشان می دهد، ABS سازگاری خوبی با PVC دارد.
در این بررسی از رزین ABS اصالح شده، belendex 338 ، به عنوان اصالح کننده ضربه استفاده شده است. 
بر  نانو کلسیم کربنات  اثر  و    PVC/nano CaCO3 این مقاله خاصیت مکانیکی و مورفولوژی کامپوزیت  در 
روی ماتریس پلیمرهای انعطاف پذیر مختلف از جمله ترکیب PVC/Blendex بررسی شده و همچنین خاصیت 

مکانیکی دینامیکی نانو کلسیم کربنات در ترکیب با پی وی سی و مخلوط PVC/Blendex   بحث شده است.

تجربی:
در این بررسی از پی وی سی سوسپانسیون، belendex 338، نانو کلسیم کربنات و پایدار کننده قلع آلی استفاده 

شده است.
مقدار پی وی سی  PHr 100، پایدار کننده قلع آلی  PHr 5، استئاریک اسید PHr 0/۳ ، در یک میکسر با سرعت باال 

گردآوری و ترجمه:
فهیمه سلطانپور

کارشناس آزمایشگاه آزمون 
دانا پالستیک

گردآوری و ترجمه:
الهه خالق پناه

کارشناس کنترل کیفیت 
شرکت پلیمر توس

در مورد محصوالت نانویی بیشتر بدانیم
PVCازسریمقالههایتاثيرنانوموادبربهبودخواصپليمر

تاثیر نانو کلسیم کربنات 
PVC/ABS بر روی خواص مکانیکی پی وی سی و ترکیب

استحکام ضربه 
کامپوزیت های دو 
 جزئی با افزودن

 Phr 15نانو کلسیم 
 کربنات به ماکزیمم

 j/M 39 می رسد 
که حدود 30 درصد 
بیشتر از مقدار پی وی 
 سی خالص
(j/M 30)  می باشد.
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به مدت ۸ دقیقه مخلوط شده سپس نانو کلسیم کربنات خشک شده در دمای ۸0 درجه به مدت ۲۴ ساعت، به کامپاند 
پی وی سی اضافه می شود.

اختالط این دو ترکیب در داخل میکسر دورولی در دمای ۱۷0 درجه به مدت ۱0 دقیقه برای تشکیل کامپوزیت دو 
جزئی انجام می شود. همچنین با اختالط blendex  20 PHr، نانو کلسیم کربنات و کامپاند پی وی سی، کامپوزیت سه 
جزئی تشکیل می شود. کامپوزیت ها در قالب هایی برای تهیه شیت های ۱ و ۳ میلی متری در فشار 20MPa  و دمای ۱۸0 

درجه به مدت ۱0 دقیقه ریخته شده و سپس در فشار 10MPa خنک می شوند.
در این بررسی از TEM برای مشخص کردن اندازه و توزیع ذرات نانو کلسیم کربنات، توزیع blendex استفاده شده 
است. همچنین تست های ضربه آیزود، سطح شکست ضربه کامپوزیت با استفاده از SEM، تست کشش، خمش ، وایکت با 

وزنه 5 کیلوگرمی و آنالیز DMTA بررسی شده است.

نتايجوبررسی
۳-۱ مشاهدات مورفولوژی

شکل ۱ میکروگراف TEM برای نانو کلسیم کربنات، کامپوزیت های دو جزیی pvc/nano CaCO3 و کامپوزیت سه جزئی 
نشان می دهد.

همان طور که در شکل a(۱( مالحظه می کنید، اکثر ذرات نانو کلسیم کربنات دارای قطر nm 30-45 می باشند و این 
ذرات بیشتر حالت تجمعی دارند شکل B ۱ پخش نانو کلسیم کربنات Phr 10در ماتریس پی وی سی را نشان می دهد با 

) 1c 15تراکم در نمونه مشاهده شده است)شکلPhrافزایش مقدار نانو کلسیم کربنات به مقدار
همان طور که در شکل  e و d  مشاهده می کنید ، نانو کلسیم کربنات در کامپوزیت سه جزیی به خوبی توزیع شده 
و Blendex توزیع یکنواختی را در ماتریس پلیمر دارد. که این موضوع نشان دهنده ی سازگاری خوب Blendex  و پی 

وی سی می باشد.
 

شکل ۱- میکروگراف TEM برای نانو کلسیم کربنات و کامپوزیت ها:a( ذرات نانو ذرات کربنات کلسیم

 b) pvc/nano caco3 (10 pHr)
c) pvc/nano caco3 (15pHr)

  d) and (e) PVC/Blendex/nano-CaCO3)
۳-۲ استحکام ضربه ناچ دار) آزمون ضربه آیزود(

  pvc/blendex نمودار استحکام ضربه کامپوزیت ها در شکل ۲ ارائه شده است. همان طور که مالحظه می کنید، ترکیب
و   pvc/nano CaCO3 دو جزئی  کامپوزیت های  استحکام ضربه  و ی سی می باشد.  پی  به  نسبت  بهتری  عملکرد  دارای 
استحکام ضربه  افزایش یافته است. به طور مثال  کامپوزیت های سه جزئی pvc/nano caco3/ blendex به طور گسترده 
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کامپوزیت های دو جزئی با افزودن Phr 15نانو کلسیم کربنات به ماکزیممj/M 39  می رسد که حدود ۳0 درصد بیشتر از 
(819 j/M)می باشد. همچنین ماکزیمم استحکام ضربه کامپوزیت های سه جزئی (30 j/M) مقدار پی وی سی خالص

حدود 81 % بیشتر از ترکیب pvc/blendex (j/M 453) می باشد. این مساله حاکی از تاثیر خوب نانو کلسیم کربنات 
بر روی ماتریس  pvc/ blendex نسبت به ماتریس پلیمر پی وی سی می باشد.

 

شکل ۲: تاثیر نانو کلسیم کربنات براستحکام ضربه ناچ دار 

میکروگراف SEM سطح شکستگی ضربه کامپوزیت ها در شکل ۳ نشان داده شده است.
همانطور که در شکل b( ۳(مشاهده می شود حفره هایی روی سطح شکستگی کامپوزیت سه جزئی یافت می شود که 
بعضی از آن ها توسط  ذرات کربنات کلسیم اشغال شده اند. و این حفره ها بسیار بزرگتر از ذرات هستند. حفره سازی در 
حین تحت فشار قرار گرفتن نمونه ها اتفاق می افتد. همانطور که در شکل a( ۳( مشاهده می کنید هیچ حفره ای روی 
سطح شکستگی PVC/Blendex   دیده نمی شود. وجود ذرات کربنات کلسیم باید سبب حفره سازی شود. این حفره سازی 

می تواند مقدار زیادی انرژی جذب کند که منجربه بهبود مقاومت ضربه کامپوزیت ها می شوند.
 )C(۳ یافت می شود. همانطور که در شکل pvc/nano CaCO3 همچنین حفره سازی روی سطح شکستگی کامپوزیت

مشاهده می شود حفره های کمی روی سطح کامپوزیت دو جزئی pvc/nano CaCO3  مشاهده می شود.

این نشان می دهد که تاثیر چقرمگی نانو کربنات کلسیم روی پی وی سی خالص بدلیل برهم کنش پر کننده و 
ماتریکس پلیمر بوجود امده است که به همین دلیل هیچ حفره ای درگیر نیست.

شکل SEM .۳ کامپوزیت ها
( a) PVC/Blendex, (b) PVC/Blendex/nano-CaCO3 (10 phr), (c) PVC/nano-CaCO3 (10 phr)

 
۳-۳ خواص کششی

نمودار ۴ و 5 بترتیب نشان دهنده استحکام کششی در نقطه تسلیم و ازدیاد طول در نقطه شکست کامپوزیت دوجزئی 
و سه جزئی است. استحکام کششی در نقطه تسلیم کامپوزیت سه جزئی با افزایش مقدار نانو کربنات کلسیم کمی کاهش 
می یابد در حالی که در  کامپوزیتهای دوجزئی زمانیکه مقدار نانو کربنات کلسیمPhr  ۱0-0 باشد استحکام کششی در 

نقطه تسلیم آن می تواند افزایش یابد.

استحکام کششی در 
نقطه تسلیم کامپوزیت 
سه جزئی با افزایش 
مقدار نانو کربنات 
کلسیم کمی کاهش 
می یابد در حالی که در  
کامپوزیتهای دوجزئی 
زمانیکه مقدار نانو 
 کربنات کلسیم

Phr  10-0 باشد 

استحکام کششی 
در نقطه تسلیم آن 
می تواند افزایش یابد.
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یک اتفاق جالب این است که  در کامپوزیت های دو جزئی ، زمانیکه مقدار کمی نانو کربنات کلسیم اضافه می شود، 
ازدیاد طول در نقطه شکست می تواند بشدت افزایش یابد .همانطور که در نمودار شماره 5 دیده می شود، ازدیاد طول در 

نقطه شکست کامپوزیتهای سه جزئی بطور کلی کاهش پیدا کرده است.   
 

شکل ۴ . تاثیر محتوای نانو Caco3  بر استحکام کششی در نقطه تسلیم کامپوزیتها

  

شکل 5. تاثیر محتوای نانو Caco3  بر ازدیاد طول در نقطه شکست  کامپوزیتها

۳-۴ مدول خمشی          
همانطور که در شکل ۶ مشاهده می شود با افزایش مقدار نانو کربنات کلسیم ، مدول خمشی کامپوزیت دو جزئی و سه 
جزئی  مستقل از حالت پراکندگی پرکننده بصورت همزمان افزایش می یابد.کامپوزیت هایی که اساس آنها پرکننده های 
معدنی کروی و ماتریس پلیمر هستند با افزایش غلظت پرکننده ، مدول االستیسیته آنها افزایش می یابد، که دلیل آن 

سختی پرکننده ها و تعامل قوی بین ماتریس پلیمر و پرکننده است.
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شکل ۶. تاثیر محتوای نانو Caco3  بر مدول خمشی  کامپوزیتها

۳-5 دمای نرمی ویکات
دمای نرمی ویکات کامپوزیت دوجزئی و کامپوزیت سه جزئی در شکل ۷ نشان داده شده است.

همانطور که در شکل ۷ دیده می شود افزودن نانو کربنات کلسیم منجر به افزایش دمای نرمی ویکات می شود که دلیل 
آن استحکام ذرات نانو کربنات کلسیم است.

دمای نرمی ویکات کامپوزیت های سه جزئی با افزایش مقدار نانو کربنات کلسیم افزایش می یابد در حالی که منحنی 
دمای نرمی ویکات کامپوزیت دوجزئی هنگامی که مقدار نانوکربنات کلسیم phr 15 اضافه می شود به نقطه اوج خود می رسد 
و بعد از آن سیر نزولی دارد. می توان به این نتیجه رسید که عالوه بر خصوصیات ذاتی ماتریس پلیمر، پراکندگی پر کننده ها 

نیز روی دمای نرمی ویکات موثراست .                                     

شکل 7 . تاثیر محتوای  نانو کربنات کلسیم  در دمای نرمی ویکات کامپوزیت ها

۳-۶ خواص مکانیکی دینامیک
طیف DMTA کامپوزیت ها در شکل ۸ نشان داده شده است. دمای انتقال شیشه ای )Tg( به عنوان حداکثر دمای ضریب 
 ، Blendex و  pvc و همانطور که در جدول یک خالصه شده است بدلیل سازگاری ..) اتالف تعیین شده است)
منحنی   در مقابل درجه حرارت مخلوط PVC/Blendex  تنها یک نقطه اوج را نشان می دهد که بعنوان انتقال 

شیشه ای ترکیب، نسبت داده می شود.
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جدول ۱ .عملکرد محتوای نانو کربنات کلسیم روی دمای انتقال شیشه ای
 

 و همچنین دیده می شود چه در کامپوزیت های سه جزئی چه در کامپوزیتهای دوجزئی،حضور نانوکربنات کلسیم منجر 
به ذخیره مدول باالتر می شود و با یک تغییر کوچک در نقطه اوج به سمت دمای باالتر می رود.

 PVC/Blendex  matrix  و  PVC matrix  تفاوت آشکاری از تاثیرات نانو کربنات کلسیم روی خواص مکانیکی دینامیک
نمیتوان مشاهده کرد.

 

 (a) PVC/nano- CaCO3- (b) PVC/Blendex/nano-CaCO3کامپوزیت ها DMTA شکل8. طیف

۴. نتیجه گیری
کامپوزیت دوجزئی PVC/nano-CaCO3 و کامپوزیت سه جزئی PVC/Blendex/nano-CaCO3 به روش مخلوط مذاب 

تهیه شدند.
  هنگامی که مقدار nano-CaCO3 زیر  Phr ۱0 است می تواند بخوبی در هر دو کامپوزیت پراکنده شود.

  نانو کربنات کلسیم  تاثیر چقرمگی بهتری روی ماتریس  PVC/Blendex نسبت به ماتریس  pvc  دارد.
  تنش در نقطه تسلیم و ازدیاد طول در نقطه شکست PVC خالص با افزایش نانو کربنات کلسیم می تواند افزایش یابد 

در حالی که در مخلوط PVC/Blendex کاهش می یابد.
  مدول خمشی و دمای نرم کنندگی ویکات  PVC  و PVC/Blendex  با حضور نانو کربنات کلسیم به صورت همزمان 

افزایش می یابد. 
  مدول ذخیره سازی و دمای انتقال شیشه ای باالتر نیز می تواند برای هر دو نوع کامپوزیت حاصل شود.



 به نام خدا                                                                 عـلـمی
 62/10/0911  

 

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

 

 

 :تخفیف 
 61% در صورت تسویه  تخفیف 

)ویژه رزرو باالتر از  نقدیکامل 
 ماه ( 9

 01%تخفیف برای رزرو دوره 
                                                              ماهه 9 

 61% تخفیف برای رزرو دوره 
         ماهه 2 

 بر  مبا توجه به شرایط حاک
کشور، قرارداد یکساله بصورت 

          ماهه منعقد  2دو قراداد 
 می شود.

  ،در صورت پرداخت مرحله ای
ضروری است هزینه هر شماره 

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

 شامل می شود.

 

 صفحات زرد: 

 

 

 

 

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

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

 محل درج آگهی
 

 قیمت ابعاد

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

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

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

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

رپرتاژ آگهی در صفحات سیاه و 
 سفید

 ریال 601110111 تمام صفحه

 قیمت محل درج آکهی
 ریال 901110111 تمام صفحه

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

عـلـمی















POLYRAM
PVC-u Fittings
Manufac turer

شهرک شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن 17،پالک 10
تلفن: 021-56230213     021-56230214

خیابان خیام جنوبی، پالک 245، فروشگاه امید
تلفن: 021-55601964     021-55604173

کـارخانـه:

دفتـرفـروش:

ويژگيهایمحصوالتکارخانهپليرامبرتر

  عدم آسیب پذیری و پوسیدگی
  بدون آالیندگی محیط زیست

  مقاومت در برابر حیوانات جونده
  سبك با قابلیت حمل و نقل آسان

  عدم اصطکاک با سیال داخل اتصاالت
  نصب ساده و سریع با استفاده از چسب

  ضد آتش با خاصیت خود خاموش شوندگی
  مقاومت در برابر مواد خورنده، حالل ها و مواد شیمیایی

بزرگترین
 تولید کننده

 اتصاالت سخت 
U.P.V.C

از سایز 63 الی 
250 mm












