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رسمقاهل

یادداشت 
سامان عابری

از قافله جا ماندیم!
1- تمیــز ســره از ناســره یــک خبــر در فضایــی کــه مــورد بمبــاران خبــری قــرار گرفتــه، اگــر چــه غیرممکــن 
نیســت امــا دشــوار خواهــد بــود. عــاوه بــر حجــم اخبــار کــه از منابــع مختلــف نشــر می یابنــد، بــرای مخاطــب 
ضــرورت اســت تــا بــا شــناخت کافــی از مصــدر خبــر و گرایش هــای سیاســی-اقتصادی، بتوانــد خوانــش بهتــری 
از موضــوع داشــته باشــد. امــا ایــن موضــوع بــرای صنعتگــران کــه مخاطــب ایــن نشــریه هســتند چــه اهمیتــی 
دارد؟ اهمیــت موضــوع آنجــا اســت کــه گرفتــن هــر تصیمــی و تدویــن هــر نــوع اســتراتژی، نیازمنــد آگاهــی 
ــانه ها و  ــیر رس ــناخت از مس ــن ش ــی از ای ــه بخش ــت و البت ــم انداز آن اس ــادی و چش ــت اقتص ــق از وضعی دقی
ــک منتقــد وضعیــت  ــر از ســوی ی ــوع و گرایــش خب ــن روی ن ــود. از ای ــار منتشــر شــده میســر خواهــد ب اخب
فعلــی بــا یــک موافــق کامــا متفــاوت بــوده و هــر کــدام چشــم انداز دلخــواه خــود را بــه مخاطبــان خــود ارائــه 

می دهنــد.

2- از قافلــه جــا ماندیــم! رشــد اقتصــادی کشــورهای منطقــه و مقایســه آن بــا ایــران نشــان دهنــده نزدیک تــر 
ــه  ــد و همچنیــن فاصل ــر بودن ــران عقب ت ــه لحــاظ رشــد و توســعه یافتگی از ای شــدن کشــورهایی اســت کــه ب
مــا بــا کشــورهایی کــه قبــا هــم از ایــران پیشــی داشــتند، بســیار بیشــتر شــده اســت. اکنــون پنجمیــن اقتصــاد 
دنیــا در اختیــار هنــد اســت و  رشــد اقتصــادی ایــن کشــور در نخســتین فصــل ســال جــاری میــادی بــه ۵.۸ 
درصــد رســیده اســت. همچنیــن موسســه بیــن المللــی تحقیقــات BMI پیــش بینــی کــرد رشــد اقتصــادی 
عــراق در ســال آتــی میــادی بــا یــک جهــش بــزرگ بــه ۴.۵ درصــد خواهــد رســید و ایــن بــه معنــای ســه 
برابــر شــدن رشــد اقتصــادی ایــن کشــور اســت. بــرای افغانســتان هــم وضعیــت مشــابهی وجــود دارد؛ بانــک 
توســعه آســیایی پیش بینــی کــرده کــه رشــد اقتصــادی افغانســتان در ســال جــاری 2.۵ درصــد و باالتــر از نــرخ 

ســال گذشــته خواهــد بــود.
ــران در ســال 2019 را 6-  ــول رشــد اقتصــاد ای ــه اســت؟ صنــدوق بین المللــی پ ــران چگون امــا وضعیــت در ای
ــان از گذشــته  درصــد پیش بینــی کــرده اســت. ادامــه ایــن رونــد پیامدهــای ناگــوار بســیاری دارد و اقتصاددان

تــا کنــون هشــدار ونزوئایــی شــدن اقتصــاد ایــران را داده انــد.

ــک  ــم و زین ــذ، فلی ــای کاغ ــش سرســام آور هزینه ه ــت افزای ــد؛ وضعی ــی ندارن ــی روزگار خوب  3- نشــریات چاپ
ــا بحــران روبــرو ســاخته و  و چــاپ، حتــی بســیاری از رســانه های چاپــی پیشکســوت و پرتیــراژ سراســری را ب
عــاوه بــر افــت محســوس تیــراژ، آنهــا را تــا آســتانه تعطیلــی کشــانده اســت. اســاتید رســانه بــر ایــن باورنــد 

ــد فعلــی، حیــات رســانه های مکتــوب چنــدان طــول نخواهــد کشــید. ــا ادامــه رون کــه ب
همیــن مشــکل دامــن نشــریه علمــی، تخصصــی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی را گرفتــه 
اســت بــا ایــن وجــود انجمــن تمــام تــاش خــود را بــرای تــداوم انتشــار آن بــه کار گرفتــه اســت و بــا همیــن 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــماره های خ ــی از ش ــا برخ ــم دارد ت ــا تصمی ــی در هزینه ه ــتای صرفه جوی ــدف و در راس ه
مجــازی در اختیــار مخاطبــان ارجمنــد قــرار دهــد. البتــه ایــن تصمیــم پیشــتر گرفتــه شــده بــود و در آن مقطــع 
رویکــرد زیســت محیطــی بیشــتر مــورد توجــه قــرار داشــت. اینــک زمــان اجــرای ایــن تصمیــم فــرا رســیده 
اســت تــا هــم بــرای ادامــه فعالیــت و همچنیــن کمــک بــه زیســتگاه خویــش، بــه ایــن تصمیــم جامــه عمــل 

بپوشــانیم.

۴- اگــر چــه مشــکات بســیاری پیــش روی مــا قــرار دارد و انتقــاد در همــه زمینه هــا از مدیــران و مســئوالن 
دولتــی زیــاد اســت؛ امــا یــک چیــز بســیار مهــم وجــود دارد کــه علیرغــم همــه اختــاف نظرهــا و مخالفت هــا، 
نقطــه اشــتراک همــه مــا اســت و آن »ایــران« اســت بایــد هــوای او را داشــته باشــیم بــه هــر شــکل و وســیله 

انســانی و قانونــی.
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انجمــن هــای تخصصــی پلیمــری مامــور صحــه گــذاری و 
راســتی آزمایــی ســهمیه مــواد پتروشــیمی در بهیــن یــاب بــا 
توجــه بــه میــزان بــرق مصرفــی و مالیــات بــر ارزش افــزوده 

صنعــت مربوطــه شــدند.

و  لولـه  انجمـن  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اتصـاالت پی وی سـی، بـر اسـاس نمابر ارسـالی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در جلسـه ای 
کـه با حضـور نماینـدگان انجمن هـای تخصصی 
شـد،  برگـزار   1398 فروردیـن   24 در  پلیمـری 
موضـوع تامبـن مواد اولیه پتروشـیمی مـورد نیاز 
واحدهـای مصرف کننـده مورد بحث و بررسـی 

گرفت. قـرار 
در ایــن نشســت بیژن ســحر نــاز عضو هیئــت مدیره 
و فرزانــه خرمیــان دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان 
لولــه و اتصــاال ت پــی وی ســی بــه عنــوان نماینــده 

ایــن تشــکل حضــور داشــتند.

توافقات صورت گرفته در این انجمن به شرح زیر است:
1- انجمــن هــای حاضــر در جلســه بــا جدیت بیشــتر نســبت بــه انعکاس نظــرات و پیشــنهادات 
خــود در خصــوص بــازار محصــوالت پتروشــیمی بــه دفتــر صنایــع غیرفلــزی اقــدام نمــوده و 
ــای  ــن ه ــی از انجم ــه نمایندگ ــر ب ــور 5 نف ــا حض ــم ب ــورت منظ ــه ص ــری ب ــات همفک جلس
مذکــور در محــل دفتــر صنایــع غیرفلــزی برگــزار گــردد. )4 نماینــده بــا معرفــی انجمــن ملــی 
پالســتیک و پلیمــر و یکنماینــده بــا معرفــی انجمــن صنایــع همگــن پالســتیک اســتان تهــران(

 
2- دفتــر صنایــع غیرفلــزی بــا همــکاری انجمــن ملــی صنایــع پالســتیک و پلیمــر ایــران نســبت 
بــه بررســی و طبقــه بنــدی گریدهــای مختلــف مــواد پتروشــیمی بــه منظــور مدیریــت گریــد و 
همچنیــن پایــش و بــرآورد تقاضــای محصــوالت پتروشــیمی بــر طبــق خوداظهــاری واحدهــا 

در ســامانه بهیــن یــاب اقــدام نمایــد.
 

3- بــا عنایــت بــه لــزوم صحــه گــذاری و راســتی آزمایــی ســهمیه مــواد پتروشــیمی در ســامانه 
ــزوده صنعــت مربوطــه،  ــر ارزش اف ــات ب ــرق مصرفــی و مالی ــزان ب ــر اســاس می ــاب ب ــن ی بهی
انجمــن هــای مذکــور نســبت بــه بــرآورد میــزان بــرق مصرفــی و محاســبه قیمــت هــر واحــد 
ــیمی  ــواد پتروش ــت م ــن اولوی ــر گرفت ــا در نظ ــن )ب ــا آن انجم ــط ب ــدی مرتب ــول تولی محص
)PVC, PP, PET( اقــدام نمــوده ونتایــج را جهــت جمــع بنــدی بــه دفتــر صنایــع غیرفلــزی 

ارســال کننــد.
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صحه گذاری سهمیه 
 مواد پتروشیمی در 

بهین یاب توسط 
انجمن های تخصصی

خبر
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خبر

دوره  آمـوزشی سـامانـه های 
نـوین آبـیاری برگزار شد

دوره آموزشــی آشــنایی بــا اســتانداردهای لــوازم و تجهیــزات ســامانه هــای نویــن آبیــاری 
روزهــای 26 و 27 فروردیــن 1398 در معاونــت آب و خــاک برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، مخاطبــان ایــن دوره 
آموزشــی را کــه کارشناســان معاونــت آب وخــاک وزارت جهــاد کشــاورزی سراســر کشــور 
تشــکیل مــی دادنــد توســط شــرکت آزمــون دانــا پالســتیک،انجمن تولیدکننــدگان لولــه و 

اتصــاالت پــی وی ســی و معاونــت آب و خــاک برگــزار شــد.

ــی وی ســی در بخــش  ــه و اتصــاالت پ ــا لول ــی و آشــنایی ب ــر معرف ــن دوره آموزشــی ب ــد و رویکــرد ای  تاکی
کشــاورزی بــود. همچنیــن در روز دوم ایــن همایــش، فرزانــه خرمیــان دبیــر و شــادی حــق دوســت کارشــناس 
ــه  ــه ارائ ــه و اتصــاالت پــی وی ســی و آقــای حمیــد شــهیدی از شــرکت پلیمــر گلپایــگان ب فنــی انجمــن لول

مطالــب و پاســخ بــه پرســش و ابهــام هــای موجــود پرداختنــد.
ــت  ــای محــل فعالی ــژه در اســتان ه ــه وی ــای آموزشــی را ب ــن  دوره ه ــداوم ای ــدگان ت برخــی از شــرکت کنن

ــد.  خــود، اشــاره کردن
 بر اساس این گزارش برنامه های این دوره آموزشی به شرح زیر بود.

 استانداردها و روش های آزمون
 برگزاری کارگاه 

نصب

 معرفی انواع لوله  و  
اتصاالت پلیمری

 ویژگی های لوله و 
U-PVC اتصاالت

 مقایسه فنی و 
اقتصادی

 نسل های
 جدید
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 روز دوشنبه 26 فروردین 1398

* افتتاحیه و سخنرانی نماینده معاونت آب و خاک
 * مقدمــه ومعرفــی دوره آموزشــی توســط شــرکت 
آزمــون دانــا پالســتیک )قــدرت ا... هاشــمی مطلــق، 

ــل( ــر عام مدی
ــه  ــرداری ســامانه هــای لول  * طراحــی، نصــب و بهــره ب
ــه  گــذاری پالســتیکی )محســن معصومــی، رییــس کمیت

)TC138 ــزو متناظــر ای
ــزات  ــوازم و تجهی ــی ل ــای کیف ــردودی ه ــه م  * مقایس
آبیــاری )ســارا یوســفی، سرپرســت آزمایشــگاه آزمــون 

ــا پالســتیک( دان
 * عوامــل موثــر بــر کیفیــت و دوام ســایر لــوازم و 
تغییــرات  آخریــن  و  پلیمــری  و  آبیــاری  تجهیــزات 
ــر عامــل( ــق، مدی ــدرت ا... هاشــمی مطل اســتانداردها )ق
ــتخرهای  ــش اس ــری در پوش ــای پلیم ــن ه  * ژئوممبری
بســپار  عایــق  فرزامی،مدیرعامــل  )اکبــر  ذخیــره آب 

ــکان( نی
ــای  ــه ه ــس در لول ــار کاری و جن ــاد، فش ــاط ابع  * ارتب
ــین  ــا، جانش ــپار آری ــا بس ــی، پای ــا مینای ــتیکی )مهس پالس

ــه( ــر کارخان مدی

 روز سه شنبه 27 فروردین 1397

هــای              لولــه  آزمــون  هــای  روش  و  اســتانداردها   *
ــی  ــناس فن ــت، کارش ــق دوس ــادی ح ــی )ش ــی وی س پ

انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی(
ــی  ــی وی س ــای  پ ــه ه ــادی لول ــی اقتص ــه فن  * مقایس
اتصــاالت          و  لولــه  انجمــن  دبیــر  خرمیــان،  )فرزانــه 

پــی وی ســی(
 * مقایســه لولــه هــای پــی وی ســی و پلــی اتیلــن )فهیمــه 

ســلطان پــور کارشــناس آزمــون دانا پالســتیک(
 * بررســی اجــرای یــک پــروژه واقعــی بــا مصالــح 
و  لولــه  انجمــن  دبیــر  خرمیــان،  )فرزانــه  متفــاوت 

ســی( وی  پــی  اتصــاالت 
 * کاربــرد پــی وی ســی و پلــی اتیلــن در لــوازم آبیــاری 
و مقایســه آنهــا )apples to apples(، )قــدرت ا... 

هاشــمی مطلــق، مدیــر عامــل(
 * فرموالســیون، فراینــد تولیــد و مشــکالت متــداول در 
تولیــد لولــه هــای پــی وی ســی )حمیــد شــهیدی، مدیــر 
آزمایشــگاه و کنتــرل کیفیــت شــرکت پلیمــر گلپایــگان(

 * پرسش و پاسخ و ارزیابی دوره

گزارش- دوره آموزشی
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گزارش

ــاری  ــای  آبی ــبکه ه ــعه ش ــر توس دفت
و زهکشــی معاونــت آب و خــاک 
وزارت جهــاد کشــاورزی از شــرکت 
ــرد  ــوت ک ــرایط دع ــد ش ــای واج ه
ــدرج در  ــات من ــتن الزام ــا داش ــا ب ت
اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی، 
ــراز  ــرایط اح ــل ش ــوان حداق ــه عن ب
ــدا  ــور پی ــا، حض ــه ه ــه مناقص ورود ب

ــد. کنن

ــه و  ــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لول ب
اتصــاالت پــی وی ســی، دفتــر توســعه شــبکه 
هــای آبیــاری و زهکشــی معاونــت آب و 
طــی  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  خــاک 
نمابــری الزامــات حضــور در مناقصــات آتــی 

ــرد. ــالم ک را اع

متن این نامه به شرح زیر است:

احترامــا بــه اســتحضار مــی رســاند مطابــق بــا رویکــرد و سیاســت هــای معاونــت آب و خــاک وزارت 
جهــاد کشــاورزی، تجــارب ارزشــمند حاصــل از اجــرای طــرح هــای آب و خــاک منتفــع از صنــدوق 
توســعه ملــی، بــه عنــوان یــک الگــوی مناســب در بهبــود ســاختار مدیریتــی و اجرایــی طــرح پــروژه 
هــای بخــش آب و خــاک معاونــت متبــوع مطــرح و قابــل اســتناد اســت، بنابرایــن در راســتای اســتفاده 
از تجــارب و فــن آوری هــای روز داخلــی و بیــن المللــی، رعایــت اســتانداردهای مدیریــت پــروژه، 
کیفیــت، محیــط زیســت و ایمنــی بهداشــت، الزامــات منــدرج در اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی 

ذیــل بــه عنــوان حداقــل شــرایط احــراز ورود بــه مناقصــه هــای آتــی ضــروری مــی باشــد:

* گواهینامــه مدیریــت کیفیــت بــر اســاس الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت، ایــزو 9001 ویرایــش 
2015

* گواهینامه محیط زیست بر اساس الزامات سیستم محیط زیست، ایزو 14001 ویرایش 2015

ــت  ــت. بهداش ــتم مدیری ــات سیس ــاس الزام ــر اس ــغلی ب ــت ش ــی و بهداش ــت ایمن ــه مدیری * گواهینام
ــش 2018 ــزو 45001 ویرای ــی، ای ــغلی و ایمن ش

* گواهینامــه مدیریــت پــروژه بــر اســاس اســتاندارد 21500 بــا اســتاندارد OCB مــدل دلتــا، انجمــن 
مدیریــت پــروژه ایــران

* ســایر گواهــی نامــه هــای مربــوط بــه نوآوری/فنــاوری هــای بهنــگام مرتبــط بــا بخــش آب 
کشــاورزی

ــق و توســعه آن  ــت واحــد تحقی ــد ضمــن تقوی ــی اتخــاذ فرماین ــن روی خواهشــمند اســت ترتیب از ای
شــرکت، ارتقــاء یــا کســب تجــارب و تکنولــوژی هــای روز، اســتانداردهای فــوق در آن شــرکت پیاده 
ســازی یــا گواهــی هــای مربوطــه اخــذ و تمدیــد اعتبــار شــده و مســتندات مربوطــه هنــگام شــرکت در 

مناقصــه ارائــه گــردد تــا کیفیــت و دوام طــرح هــا بــه طــور روز افــزون افزایــش یابــد.

ــا حضــور  ــا ارســال شــده اســت، ام ــه برخــی از شــرکت ه ــه خطــاب ب ــن نام ــه ذکــر اســت ای الزم ب
در ایــن مناقصــات لزومــا منحصــر بــه شــرکت هــای مزبــور نبــوده و ســایر تولیدکننــدگان بــا داشــتن 

ــه حضــور در مناقصــات هســتند. شــرایط الزم مجــاز ب

الزامات شرکت 
در مناقصه های 

معاونت آب و 
خاک وزارت 

جهاد کشاورزی
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گزارش

نشســت هــم اندیشــی شــرکت هــای عضــو 
ــا،  ــور اعض ــا حض ــاک ب ــت آب و خ وندورلیس
2 اردیبهشــت 1398 در دفتــر انجمــن لولــه و 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــی وی س ــاالت پ اتص

ــه  ــن جلس ــزارش ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بــا توجــه بــه فعالیــت هــای انجمــن در 
توســعه بــازار بخش کشــاورزی و شــروع 
ــن بخــش از مصــرف  ــر رویکــرد ای تغیی
 ،PVC بــه کاربــرد لولــه و اتصــاالت
ــکار  ــن راه ــتخراج بهتری ــدف اس ــا ه ب
ــدگان  ــدن تولیدکنن ــع ش ــت منتف جه
لولــه و اتصــاالت U-PVC برگــزار شــد.

انجمــن  دبیــر  خرمیــان  فرزانــه 
ــی وی ســی  ــه و اتصــاالت پ ــدگان لول تولیدکنن
هــای  دوره  برگــزاری  از  ابتــدا گزارشــی  در 
آموزشــی در بخــس کشــاورزی را ارائــه داد.

عباســعلی متوســلیان رئیــس  همچنیــن 
ــوان  ــر عن ــا زمانب ــن ب ــره انجم ــت مدی هیئ
ــر فرهنــگ، گفــت:  کــردن کار آمــوزش و تغیی
انجمــن تــالش دارد تــا در بخــش هــای مختلــف 
ماننــد  ســی  وی  پــی  محصــوالت  هــدف 
ســاختمان، کشــاورزی، آب و فاضــالب حضــور 

ــد. ــدا کن پی
ای  گونــه  بــه  فضــا  اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
ــول                  ــک محص ــور ی ــا حض ــی ب ــه گاه ــت ک اس
ــی  ــه م ــت، تمــام صنعــت دچــار صدم ــی کیفی ب
شــود. نکتــه مهــم بــرای جلوگیــری از ایــن 
ــت. ــی اس ــک صدای ــبرد کار و ی ــران، پیش خس
ــاک،  ــت آب و خ ــلیان معاون ــه متوس ــه گفت ب
ــت  ــن و هدای ــک ضام ــوان ی ــه عن ــن را ب انجم
کننــده در حــوزه کشــاورزی بــرای محصــوالت 

ــه اســت. ــی وی ســی، پذیرفت پ
مجیــد غیاثــی مدیــر عامــل وینــو 
پالســتیک در ســخنانی بخش جهاد کشــاورزی 
را یــک بــازار بالقــوه دانســت و گفــت: ایــن 
ــه و  ــن، لول ــش از ای ــا پی ــه ت ــت ک ــی اس در حال
ــهمی  ــازار س ــن ب ــی از ای ــی وی س ــاالت پ اتص
ایــن  شــناخت  از  پــس  نهایــت  در  نداشــت؛ 
محصــول مســئوالن از آن اســتقبال و درخواســت 

رتبــه بنــدی محصــوالت را داشــتند. 
ــف  ــی از وظای ــده یک ــن تولیدکنن ــه ای ــه گفت ب
هــای  شــرکت  ورود  زمینــه  تســهیل  انجمــن 

جلسه هم اندیشی 
شرکت های عضو 

وندورلیست 
  آب و خاک 

برگزار شد

توانمنــد بــه بخــش بــازار کشــاورزی اســت کــه 
انجمــن در چنــد ســال اخیــر بــه صــورت جــدی 

ــت دارد. ــش فعالی ــن بخ در ای
وی بخــش کشــاورزی را بازار گســترده ای برای 
ــی وی ســی  ــه و اتصــاالت پ ــدگان لول تولیدکنن
عنــوان کــرد و گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن 
ــوی در  ــای توانمــد و ق جلســه ورود شــرکت ه
ــده  ــن حــوزه تولیدکنن ــن بخــش اســت. در ای ای
بایــد در مــوارد زیــادی ماننــد وصــول مطالبــات 

ســعه صــدر داشــته باشــد.  
مشــعوفی عضــو هیئــت مدیــره شــرکت 
شــیراز پالســتیک نیــز در ایــن نشســت ضمــن 
ــرد:  ــان ک ــن، اذع ــای انجم ــالش  ه ــر از ت تقدی
ــازار کشــاورزی اهمیــت بســیار زیــادی  حفــظ ب
بایــد ورود  نیــز  ایــن موضــوع  بــرای  دارد و 
ــود؛  ــدود ش ــازار مس ــن ب ــه ای ــوذی ب ــان نف متقلب
ــه  ــی مــدت ب ــوان در طوالن ــا ایــن روش مــی ت ب

ــت. ــت یاف ــوب دس ــه مطل نتیج
نامــی عضــو هیئــت مدیــره پلیمــر 
ــوالت از  ــت محص ــظ کیفی ــر حف ــز ب ــوس نی ت

ســوی تولیدکننــدگان تاکیــد کــرد.
 وی گفــت: یکــی از دغدغه های مهــم، موضوع 
ــن تصــور وجــود دارد  کیفیــت اســت گاهــی ای
کــه بــا کاهــش کیفیــت، فــروش افزایــش یابــد و 
ایــن در حالــی اســت کــه مصــرف کننــده نهایــی 
ــن  ــدارد؛ از ای ــه ن ــن زمین ــی در ای ــنایی کاف آش
روی برگــزاری ســمینارهای آموزشــی بــا هــدف 
معرفــی ویژگــی هــا، اســتانداردها و کیفیــت 

محصــوالت ضــروری اســت.
ــرکت  ــل ش ــالمتی مدیرعام ــد س محم
ــوزه  ــدن ح ــترده خوان ــا گس ــوس ب ــر ت پلیم
آب و خــاک بــرای مصــارف لولــه و اتصــاالت 
پــی وی ســی، گفــت: همــه مــی تواننــد در 
ایــن بــازار ســهیم شــوند امــا ضــرورت دارد 
ــود در  ــوان خ ــدازه ت ــه ان ــدگان ب ــه تولیدکنن ک

مناقصــات شــرکت کننــد.
مهــرزاد فاطمــی نیــا مدیــر عامــل 
نیــز  توســعه  بســپار  آبــان  شــرکت 
ــوالت                  ــه محص ــای پای ــت ه ــن قیم ــنهاد تعیی پیش
پــی وی ســی از ســوی انجمــن را ارائــه داد. وی 
همچنیــن بــر تعییــن مبنایــی بــرای کیفیــت کــه از 
ســوی تولیدکننــدگان الزم االجــرا باشــد و روی 

ــرد. ــد ک ــرد، تاکی ــورت گی ــارت ص آن نظ
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گزارش

ــت  ــتم 4 اردیبهش ــره دوره هش ــت مدی ــه هیئ ــومین جلس ــت و س بیس
1398 در شــیراز برگــزار شــد.

ــاالت  ــه و اتص ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــای هیئ ــور اعض ــا حض ــه ب ــن جلس ــی، ای ــی وی س پ
مدیــره و بــه میزبانــی داود فارســی عضــو هیئــت مدیــره 
ــزار  ــیراز برگ ــه در ش ــن لول ــل ایم ــر عام ــن و  مدی انجم

شــد. 
حاضــران در ایــن جلســه بــه بررســی وضعیــت فعلــی لولــه و اتصــاالت 

پــی وی ســی و مــوارد دســتور جلســه پرداختنــد.

دستور جلسه این نشست شامل بندهای زیر بود:
* برنامه ریزی نحوه برگزاری همایش سراسری آب و خاک

* پیــش بینــی وضعیــت PVC 57 و برنامــه ریــزی بــرای انجــام اقدامــات 
الزم

* بررســی عوامــل تاثیرگــذار در قیمــت، پیــش بینــی قیمــت تمــام شــده 
ــری انجمــن در ایــن خصــوص محصــوالت و موضــع گی

* بررســی علــل عــدم اســتقبال اعضــا از مناقصــات آب و خــاک و چــاره 
اندیشــی الزم در ایــن رابطــه

* سایر موارد

ــی،  ــان: متوســلیان، غیاث ــد از آقای ــارت بودن ــن نشســت عب حاضــران در ای
کاوه، ســحرناز، قدیمــی، خــرازی، فارســی، رشــیدپور، کرمــی، کاشــانی 

ــه خرمیــان. ــم فرزان و خان

برگزاری جلسه هیئت مدیره 
بـه مـیزبانی
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خبر

شیوه نامه
 ارزیابی 
انطباق 
کاالهای صادراتی

ایــن شــیوه نامــه بــرای صادرکنندگانــی کــه از نظــر 
انطبــاق اســتاندارد کاال در کشــور مبــدا بــا کشــور 

مقصــد دچــار مشــکل هســتند، راهگشــا اســت.

ــن  ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــی وی ســی، نشس ــه و اتصــاالت پ لول
هــم اندیشــی رئیــس ســازمان ملــی 
اســتاندارد بــا نماینــدگان تشــکل هــا روز 
15 اردیبهشــت 1398 در ســازمان ملــی در 

ــد. ــزار ش ــرج برگ ــتان ک شهرس

هیئــت  رئیــس  متوســلیان  عباســعلی 
ــه خرمیــان دبیــر انجمــن  مدیــره و فرزان
تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در 

ــتند. ــور داش ــت حض ــن نشس ای

گزارش

هــدف از ایــن جلســه تحقــق منویــات رهبــر انقــالب در ســال رونــق تولیــد و بررســی مشــکالت 
ــه  ــی ب ــت یاب ــی و دس ــدی و خدمات ــی، تولی ــای صنف ــن ه ــش روی انجم ــای پی ــش ه و چال

راهکارهــا، روش هــا و شــیوه هــای حــل و رفــع مشــکالت پیــش روی بــود.
معاونــت ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، هــدف از تدویــن ایــن شــیوه نامــه را 
تعییــن روش هــای ارزیابــی انطبــاق کاالهــای صادراتــی مشــمول رعایــت مقــررات اســتاندارد 

اجبــاری عنــوان کــرده اســت.
ــه  ــه آن ب ــن و کتابچ ــی تببی ــای صادرات ــاق کااله ــی انطب ــه ارزیاب ــیوه نام ــه ش ــن جلس در ای
حاضــران ارائــه شــد. همچنیــن بســته پیشــنهادی حمایــت از تولیــد داخلــی اســتاندارد نیــز مــورد 

ــرار گرفــت. بحــث ق

ــرای همــه کاالهــای  ــی ب ــاق کاالهــای صادرات ــی انطب ــه ارزیاب ــه ذکــر اســت شــیوه نام الزم ب
ــن مســئولیت  ــرد دارد. همچنی ــاری کارب ــتاندارد اجب ــررات اس ــت مق ــی مشــمول رعای صادرات
ــی،  ــی و واردات ــت کاالهــای صادرات ــی کیفی ــر ارزیاب ــر عهــده دفت ــه ب ــن شــیوه نام اجــرای ای
ادارات کل اســتاندارد اســتان هــا و شــرکت هــای بازرســی کاال تاییــد صالحیــت شــده بــوده و 

ــر عهــده معاونــت ارزیابــی کیفیــت مــی باشــد. نظــارت حســن اجــری آن ب
بــرای دریافــت فایــل کامــل ایــن شــیوه نامــه مــی توانیــد بــه ســایت رســمی انجمــن 
ــد. ــه کنی ــانی pvc-asso.ir مراجع ــه نش ــی ب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــدگان لول تولیدکنن
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بــه منظــور جبــران بخشــی از هزینه هــای واحدهــای تولیــدی در وضعیــت امــروز اقتصــادی کشــور در ســال 98 در حــوزه لولــه تــا ســقف 
18 درصــد و در حــوزه اتصــاالت تــا ســقف 20 درصــد،  افزایــش قیمــت بــرآورد شــده اســت.

ــوق  ــت حق ــرای رعای ــن ب ــن انجم ــی، ای ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــری از  ــا و جلوگی ــائل و چالش ه ــال مس ــم در قب ــی منظ ــش صنف ــدگان، آرای ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
زیان هــای ناشــی از پراکندگــی قیمــت  محصــوالت در ایــن صنعــت، پــس از برگــزاری جلســات  و بررســی ها 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــت ک ــرده اس ــی ک ــنهاداتی را نهای ــذاری، پیش ــژه قیمت گ ــیون وی در کمیس

PVC همکاران و شرکت های محترم  عضو انجمن لوله و اتصاالت
با سالم

ــرایط  ــع ش ــاالت PVC « تاب ــه و اتص ــت » لول ــه صنع ــع، از جمل ــر صنای ــم ب ــت حاک ــتحضرید وضعی ــه مس ــه ک ــاً همانگون        احترام
اقتصــادی کشــور اســت و جــدای از آن نیســت. چالش هایــی همچــون تــورم فزاینــده، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه ناشــی از نوســانات 
ــدان و ســایر  ــای ســالیانه کارگــران و کارمن ــورس کاال، افزایــش حقــوق و مزای ارزی در چارچــوب قیمــت گــذاری هــا در ســازمان ب
ــرای گروهــی  ــع هســتند، باعــث می شــود ب ــا آنهــا آشــنا و مطل ــه درســتی ب ــرم ب ــدگان محت ــی اثرگــذار، کــه تولیدکنن حامل هــای قیمت
از تولیدکننــدگان در ایــن مقاطــع راهــی جــز افزایــش قیمــت محصــوالت باقــی نمانــد. امــا بــرای رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، آرایــش صنفــی منظــم در قبــال مســائل و چالش هــا و جلوگیــری از زیان هــای ناشــی از پراکندگــی قیمــت  محصــوالت 
در ایــن صنعــت، انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت PVC پــس از برگــزاری جلســات و بررســی ها در کمیســیون ویــژه 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــی کــرده اســت کــه ب قیمت گــذاری، پیشــنهاداتی را نهای
       بــه منظــور جبــران بخشــی از هزینه هــای واحدهــای تولیــدی در وضعیــت امــروز اقتصــادی کشــور در ســال 98 در حــوزه لولــه تــا 

ســقف 18 درصــد و در حــوزه اتصــاالت تــا ســقف 20 درصــد،  افزایــش قیمــت بــرآورد شــده اســت.
       انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت PVC ضمــن احتــرام بــه سیاســتگذاری داخلــی شــرکت ها و تولیدکننــدگان در حــوزه 
ــه و اتصــاالت PVC در مســاله پراکندگــی  ــازار لول ــی در ب ــرای جلوگیــری از آســیب های احتمال ــد ب قیمــت گــذاری پیشــنهاد می کن
قیمــت گــذاری هــا و صیانــت از کیفیــت و حفــظ آن در چارچــوب اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی، مــوارد مطــرح شــده مــالک 

ارزیابــی هــای داخلــی قــرار گیــرد تــا مانــع از بــروز دیگــر چالش هــا و مســائل در برهــه حســاس کنونــی شــود.
ــه  ــرای شــرایط فعلــی و امــروز صنعــت صــادق اســت و در مــورد شــرایط غیرمترقب ــه شــده ب ــه ذکــر اســت محاســبات ارائ         الزم ب

ــد. ــدق نمی کن ص

با احترام
عباسعلی متوسلیان
رئیس هیئت مدیره انجمن

گزارش

افزایش قیمت 18 درصدی لوله و 20 درصدی 

اتصاالت پی وی سی برای سال 1398 
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گزارش

انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی  بنــا بــه دعــوت ســازمان ملــی اســتاندارد در نشســت صــدور و تمدیــد 
پروانــه هــای اســتاندارد لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی حضــور یافــت.

ــد ســال  ــن تشــکل در چن ــه و اتصــاالت پــی وی ســی، ای ــط عمومــی انجمــن لول ــه گــزارش رواب ب
اخیــر بــا تعامــل بــا ســازمان ملــی اســتاندارد تــالش هــای بســیاری بــه ویــژه در زمینــه نمونــه بــرداری 

و کنتــرل کیفیــت انجــام داده اســت.
 

هــدف از ایــن تــالش هــا ، تبدیــل شــدن انجمــن  بــه مشــاوري معتمــد و بــازوی اجرایی-
تخصصــی ســازمان ملی اســتاندارد بود.

 
ــه حضــور انجمــن در جلســه تمدیــد و  ــر اســاس ایــن گــزارش اولیــن دســتاورد ایــن تــالش هــا، دعــوت ب ب
صــدور پروانــه هــای اســتاندارد لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد اســت کــه 

در تاریــخ ســه شــنبه 24 اردیبهشــت 1398 در محــل اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران برگــزار شــد.
در این جلسه فرزانه خرمیان دبیر انجمن حضور یافت.

حضــور انجمــن در نشســت تمدیــد 
و صــدور پروانــه هــای اســتاندارد
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نامه انجمن خطاب به رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی

بی توجهی به نیاز واقعی تولیدکنندگان 
و اعتراض به عرضه نامتوازن مواد پی وی سی 

میــزان عرضــه PVC S57 از ابتــدای ســال جــاری بــار دیگــر تولیدکننــدگان را دچــار چالــش کــرده اســت. تجربــه نشــان داده اســت مــی تــوان 
بــا مدیریــت صحیــح و عرضــه متــوازن ایــن گریــد و راه هایــی چــون عرضــه گریــد هــای مشــابه، قــدم هــای اثرگــذاری را برداشــت.

ــره  ــت مدی ــس هیئ ــلیان رئی ــی وی ســی، عباســعلی متوس ــه و اتصــاالت پ ــی انجمــن لول ــط عموم ــه گــزاررش رواب ب
انجمــن در نامــه ای خطــاب بــه مرضیــه طهماســبی رئیــس دفتــر توســعه صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی، بــا تشــریح 
وضعیــت فعلــی عرضــه PVC S57 و بهــم خــوردن تعــادل بــازار و ایجــاد مشــکالت جــدی بــرای تولیدکننــدگان بــه 

ویــژه در بخــش اتصــاالت، راهکارهــای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت را ارائــه داد.

متن کامل نامه به همراه پیوست ها در ادامه می آید.

گزارش

سرکار خانم مهندس مرضیه طهماسبی
ریاست محترم دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی

و ریاست محترم کارگروه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی 

موضوع: بی توجهی به نیاز واقعی تولیدکنندگان و اعتراض به عرضه نامتوازن مواد پی وی سی 

با سالم 

           همانگونـه کـه اسـتحضار داریـد صنایـع ایـران بـه واسـطه تحریـم هـای ظالمانه و دشـواری های تولید، روزهای سـختی را پشـت سـر می 
گذارنـد و نظـر بـه اینکـه سـال جـاری از سـوی مقـام معظـم رهبری سـال »رونـق تولیـد« نامگذاری شـده و دولـت محترم نیـز در این مسـیر قدم 
هایـی برداشـته، ضـروری اسـت مدیـران پـر تـالش دفتر توسـعه صنایع پایین دسـت پتروشـیمی بـه همـراه مدیـران و نمایندگانی از تشـکل های 

صنعتـی مرتبـط، بتوانـد بـه زبـان و نظـم مشـترکی در حـوزه تنظیم بـازار مـواد و آرامش بخشـیدن به وضعیـت عرضه و تقاضا  برسـند. 

در حـال حاضـر بـا نگاهـی بـه آمـار عرضه هـای انجام شـده از ابتدای سـال جاری تا کنون، متاسـفانه شـاهد بهم خـوردن دوبـاره ی نظم عرضه 
مـواد پـی وی سـیS57 کـه بـرای تولیـد لولـه و اتصـاالت بـه کار می رود، هسـتیم کـه زنگ خطـری برای رفـع نیاز واقعـی تولیدکننـدگان و 

بهـم خـوردن آرامش بازار  اسـت.

 بـه گـواه آمـار رسـمی بـورس کاال، از ابتدای سـال 98، که سـال رونق تولید نامگذاری شـده اسـت، عرضه پی وی سـی گریـد S57، به میزان 
هفتگـی حـدود 200 تـن رسـیده در حالـی که حجم تقاضا دو تا سـه برابـر میزان عرضه کنونی اسـت. 
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گزارش

تصویر یک

ــورد                 ــن م ــد 22، 23 و در آخری ــی مانن ــون درصدهای ــا کن ــدای ســال جــاری ت ــه کــف قیمــت« از ابت ــت نســبت ب  از ســوی دیگــر »درصــد رقاب
43 درصــد را ثبــت کــرده انــد. همچنیــن بررســی رونــد عرضــه و تقاضــا در بــورس کاال  در طــول ســال گذشــته نشــان مــی دهــد امــکان هفتگــی 
عرضــه 500 تــن گریــد  مــواد پــی وی ســی S57 وجــود داشــته کــه ایــن توزیــع متــوزان بــا واکنــش مثبــت تولیدکننــدگان همــراه بــوده و توانســته 

بازارراتــا پایــان ســال مدیریــت کنــد.
 

تصویر دو
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 امــا بهــم خــوردن بــازار عرضــه از ابتــدای ســال جــاری ) مســتندات در تصاویــر پیوســت( بــار دیگــر تولیدکننــدگان را دچــار چالــش کــرده اســت. 
ــد هــای  ــد و راه هایــی چــون عرضــه گری ــوازن ایــن گری ــا مدیریــت صحیــح و عرضــه مت ــوان ب ــه نشــان داده اســت مــی ت در صورتــی کــه تجرب
مشــابه ماننــدS60 بنــدر امــام وS58 غدیــر و ثبــات در عرضــه هفتگــی بیــن 800 تــا  هــزار تــن )کــه بــه میــزان تقاضــای تولیدکننــدکان نزدیــک تــر 
اســت(، در جهــت رســیدن بــه نیــاز واقعــی صنایــع و تولیــدات بــه صرفــه تــر خصوصــا در حــوزه هــای صادراتــی قــدم هــای اثرگــذاری را برداشــت.

  در نظــر داشــته باشــید کــه عرضــه نامتــوازن کنونــی در چنــد بخــش آســیب هــای جــدی را بــه صنعــت پی.وی.ســی و دیگــر صنایــع زیرســاختی 
وارد مــی کنــد. در واقــع صنعــت پی.وی.ســی تامیــن کننــده نیازهــای زیرســاختی در بخــش هــای عمرانــی و کشــاورزی اســت و حتــی مــواد اولیــه 
S57 و کمبــود آن مــی توانــد تــوازن عرضــه و تقاضــا در حــوزه مــواد »اس65« را هــم تحــت شــعاع قــرار دهنــد و آســیب هایــی چــون تعطیلــی 

واحــد هــای صنعتــی را نیــز در پــی داشــته باشــد. 

   بــر همیــن اســاس پیشــنهاد مــی شــود در اســرع وقــت از ظرفیــت و ضــرورت هماهنگــی و همگرایــی در ایــن برهــه 
بهــره ببریــم و دســتور فرماییــد ، موضــوع در جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار مــواد پتروشــیمی طــرح وبــرای حــل مســئله 
راهــکاری پایــدار اندیشــیده شــود. ایــن انجمــن آمادگــی خــود را جهــت حضــور در جلســه مذکــور و توضیحــات الزم 

اعــالم مــی دارد.
 

با احترام
عباسعلی متوسلیان
رئیس هیئت مدیره

                                   

گزارش

تصویر سه
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مقاله های علمی
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مقاله  علمی

 – PVC  استابالیزر در لوله های
آمار مصرف جهانی و تحوالت

چـکیـده 
ــل  ــد پروفی ــف مانن ــای مختل ــرد ه ــرای کارب ــان اســت کــه ب ــاد در سراســر جه ــل اعتم ــاده قاب ــک م Pvc ی
پنجــره، کابــل و ورق و لولــه اســتفاده مــی شود.اســتفاده از پــی وی ســی بــرای لولــه هــا، کاربردهــای  مختلف 
آشــامیدنی تحــت فشــار، سیســتم هــای فاضالبــی ، گاز رســانی ، زهکشــی و اتصــاالت را پوشــش مــی دهــد. 
ــتیکی  ــای پالس ــه ه ــس لول ــن کنفران ــه pvc در آخری ــرای لول ــتابالیزر ب ــای اس ــتم ه ــی سیس ــی کل بررس
)PPXVII( ارائــه شــد کــه تکنولــوژی هایــی کــه در سراســر جهــان اســتفاده مــی شــود را بــه تفصیــل بیــان 
مــی کنــد. ایــن ارائــه بــا هــدف بروزرســانی تکنولــوژی) جایگزینــی اســتابالیزرهای ســربی بــا اســتابالیزرهای 
بــر پایــه کلســیم و وضعیــت اســتابالیزرهای قلــع( در تــالش بــرای ایجــاد یــک چشــم انــداز بــرای ســالهای 
پیــش روســت. صرفــه جویــی در هزینــه هــای فراینــد تولیــد لولــه هــای  pvc از دیــدگاه جهانــی نیــز گــزاش 

خواهــد شــد.

مـقدمـه
ــه از  ــی ک ــدند: مناطق ــیم ش ــش تقس ــه دو بخ ــای  pvc ب ــه ه ــای لول ــده ه ــه 1990، پایدارکنن ــر ده در اواخ
ــق  ــن مناط ــزی و همچنی ــمالی و مرک ــکای ش ــا آمری ــد) عمدت ــی کردن ــتفاده م ــع اس ــای قل ــده ه ــدار کنن پای
شــمالی آمریــکای جنوبــی( و مناطقــی کــه اســتابالیزرهای ســربی بــه کاربــرده مــی شــد. در اوایــل ســال 2000 
مقــررات ریچ)قانــون ثبــت، ارزیابــی، صــدور مجــوز و محدودیت هــای اســتفاده از مــواد شــیمیایی( در اروپــا 
 )ESPA(اســتفاده از اســتابالیزرهای ســربی را منــع کرد.همچنیــن موسســه تولیدکننــدگان اســتابالیزر اروپــا
ــکای  ــه در آمری ــدگان لول ــان تولیدکنن ــرای حــذف ســرب برآمد.همزم ــالش ب ــه در ت ــه صــورت داوطلبان ب
ــه  ــای اولی ــد. در روزه ــدام کردن ــربی اق ــتابالیزرهای س ــذف اس ــرای ح ــه ب ــورت داوطلبان ــه ص ــی ب جنوب
ــای  ــر در بازاره ــد و تغیی ــه ش ــازار عرض ــه ب ــیم ب ــه کلس ــا پای ــتابالیزرهای ب ــی از اس ــای متفاوت ــن ه جایگزی

ــا مشــاهده شــد. ــی و اروپ ــازار آمریــکای جنوب ــر در ب مختلــف آغــاز شــد.تغییرات چشــم گی

گردآوری و ترجمه

 مهندس شادی حقدوست
کارشناس فنی دفتر انجمن
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بـحـث 
مصرف  PVC برای لوله ها سال 2013 در مقایسه با 2015

در آخریــن کنفرانــس لولــه هــای پالســتیکی  در برلیــن، برلوخــر گزارشــی در مــورد رشــد مصــرف  PVC تــا ســال 2013 مخصوصــا در بازارهــای 
در حــال توســعه ارائــه داد. در ســال 2013، مصــرف  PVC بــرای لولــه هــا 12,900 کیلــو تــن تخمیــن زده شــد. نــرخ رشــد معقــول تقریبــا نزدیــک 

بــه 3% در آمریــکای جنوبــی و شــرق اروپــا و نــرخ رشــد خــوب حــدود 6% در هنــد و آســیا انتظــار مــی رود.

آمــار ســال 2015 فقــط نشــان دهنــده مصــرف کلــی pvc بــرای لولــه و 
اتصــاالت اســت.مصرف جهانــی pvc بــرای لولــه و اتصــاالت  در ســال 
ــش  ــال 4/7%  افزای ــه در دو س ــید ک ــن رس ــو ت ــه 13/510 کیل 2015 ب
داشــت. بنابرایــن بــه وضــوح کمتــر از انتظــارات است.رشــد مصــرف در 
هنــد، آســیا)به اســتثنای چیــن( و آمریــکای جنوبــی ناامیــد کننــده بــود و 
کمتــر از نــرخ رشــد مــورد انتظــار بــود) بــه عنــوان مثــال هنــد فقــط در 

طــی دو ســال  رشــد 5/9% بــه جــای رشــد ســاالنه مــورد انتظــار) %7 ( 
را داشــت( . در آمریــکای جنوبــی مــا شــاهد کاهــش مصــرف  از 1200 
ــی  ــرو اصل ــم. پیش ــال 2015 بودی ــن در س ــو ت ــه 1100 کیل ــن ب ــو ت کیل
ــد، 13/7% در  ــش رش ــن افزای ــو ت ــود)520 کیل ــن ب ــد در چی ــرای رش ب
دو ســال(، ایالــت متحــده )آمریــکای شــمالی ( رشــد 140 کیلــو تــن را 

داشــت کــه معــادل بــا رشــد ســاالنه 3% اســت.

ــاوت  ــه متف ــر منطق ــده در ه ــالهای آین ــارات س انتظ
ــار  ــال انتظ ــر س ــد 1% در ه ــا رش ــرای اروپ ــت. ب اس
ــه  ــی ب ــکای جنوب ــه  در آمری ــی ک ــی رود در حال م
دلیــل وضعیــت اقتصــادی مــا انتظــار رشــد مصــرف 
نداریــم. انتظــارات بــرای چیــن و خاورمیانــه با رشــد 
2/5% ســالیانه در چیــن کمتــر اســت. انتظارمــی رود 
کــه ایالــت متحــده در حــدود 3% رشــد داشــته 
باشــد درحالــی کــه هنــد همچنــان افزایــش مصــرف 

ــا رشــد 7% حفــظ مــی کنــد. خــود را ب

استابالیزر در لوله های  PVC – آمار مصرف جهانی و تحوالت
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مقاله  علمی

توسعه بازار استابالیزرهای  pvc  برای لوله ها در هر منطقه
رونــد مشــابه بــا مصــرف  pvc بــرای اســتابالیزرها نیــز دیــده شــده اســت 
ــتفاده از  pvc دارد. در  ــا اس ــه ب ــی در مقایس ــی جزئ ــا انحرافات ــه تنه ک
ــی  ــال 2013 کم ــان در س ــر جه ــتابالیزر در سراس ــرف اس ــوع مص مجم
بیشــتر از 360 کیلــو تــن گــزارش شــد کــه تقریبــا نزدیــک بــه 385 کیلــو 
ــال  ــی دو س ــدود 6% در ط ــه ح ــت ک ــش یاف ــال 2015 افزای ــن در س ت
افزایــش یافتــه اســت. دو نکتــه را بایــد در اینجــا ذکــر کــرد: بــازار لولــه 
ــن حــال مصــرف  ــا ای ــت ب ــی از لحــاظ حجــم کاهــش یاف ــای اروپای ه
ــه  ــر ب ــن اث ــان داد. ای ــش را نش ــی افزای ــه کم ــن منطق ــتابالیزر در ای اس
دلیــل نهایــی شــدن تغییــر از فرموالســیون پایــه ســرب بــه سیســتم کلســیم 
اســت. سیســتم هــای مبتنــی بــر ســرب در اغلــب مــوارد در طــول دو ســال 
بــا جایگزینــی سیســتم هــای کلســیم بهینــه شــدند.روند معکــوس در هنــد 
ــتابالیزر  ــرف اس ــد مص ــه از رش ــازار لول ــد ب ــه در آن رش ــد ک ــده ش دی
ــد مشــخصی در زمینــه صرفــه جویــی در هزینــه   فراتــر رفتــه اســت. رون
ــا کاهــش دوز اســتابالیزر مصرفــی وجــود دارد. طبــق ارقــام گــزارش  ب
ــال  ــه phr 2/7  در س ــک ب ــتابالیزر نزدی ــط دوز اس ــدار متوس ــده مق ش
ــت .  ــش یاف ــزان phr  2/5 کاه ــه می ــال 2015 ب ــه در س ــت ک 2013اس
بــرای مناطــق دیگــر رونــد اســتفاده از  pvc  و اســتابالیزر در یــک راســتا 
ــای  ــتم ه ــوع سیس ــه ن ــم بلک ــا حج ــه تنه ــتابالیزرها ن ــرای اس ــتند. ب هس

پایدارسازی با سرب برای تولید لوله های  PVC در اکثر مناطق غالب است به جز در اروپا که در حال 
جایگزینی و تغییر به سمت استابالیزرهای کلسیم است.

اســتابالیزر در میــزان مصــرف مهــم اســت.در حالــی کــه مناطقــی هســتند 
کــه عمدتــا از اســتابالیزر قلــع اســتفاده مــی کننــد ماننــد ایالــت متحــده 
ــه مــی  ــده رایــج خــود را ادام ــدار کنن کــه اســتفاده از سیســتم هــای پای
ــه ســرب اســتفاده مــی شــود  دهنــد و در مناطقــی کــه سیســتم هــای پای
ــول  ــتابالیزرهای معم ــی اس ــرای جایگزین ــر ب ــه تغیی ــی رود ک ــار م انتظ
شــروع شــود. در ســال 2013 در آمریــکای جنوبــی رشــد اســتابالیزرهای 
پایــه کلســیم را بیــش از 30% پیــش بینــی کردیــم اگرچــه هنــوز بــرآورد 
ــه ســال  ــن حرکــت ب ــد اولی ــن، شــرق دور و هن ــرای چی نشــده اســت. ب
ــوز  ــن مناطــق  هن ــد اســتثنا در بازارهــای ای ــا چن ــر مــی گــردد ب 2013 ب

اســتابالیرهای ســربی غالــب اســت.

ــتابالیزرهای  ــه اس ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــا  زمان ــر در اروپ ــن تغیی بزرگتری
ســربی بــه طــور کامــل از رده خــارج شــد. در ســال 2015 هنــوز برخــی 
از ســازندگان از اســتابالیزرهای ســربی اســتفاده مــی کننــد کــه امــروزه 
بــا اســتابالیزرهای پایــه کلســیم وان پــک  جایگزیــن شــده اســت. ســهم 
باقــی مانــده از اســتابالیزرهای قلــع در اروپــا هنــوز در برخــی کاربردهای 
خــاص ماننــد اتصــاالت تزریقــی بــا دیــواره ضخیــم اســتفاده مــی شــود.
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تحوالت برای لوله های  pvc- انتظارات
ــرای دو ســال آینــده  در مــورد سیســتم هــای اســتابالیزر انتظــارات مــا ب
در هــر منطقــه متفــاوت اســت. اکنــون یــک مرحلــه از توافــق بیــن 
بازارهــای اروپــا اســت کــه عمدتــا برایجــاد سیســتم هــای بــر پایه کلســیم 
و جمــع آوری تجربیــات بیشــتر بــا تکنولــوژی فعلــی تمرکــز دارد. انتظــار 
مــی رود کــه  تمرکــز اصلــی بهینــه ســازی و تنظیــم دقیــق فرموالســیون 
کلــی فعلــی باشــد. موضوعاتــی کــه هنــوز تحــت ارزیابــی قــرار دارنــد 
ســطح محصــول نهایــی همچنیــن ثبــات محصــول نهایــی در اجراســت. 
ــرا  ــه خروجــی باالتراســت زی ــن در جهــت دســتیابی ب تنظیمــات همچنی
ــرای  ــد. ب ــی یاب ــش م ــیون افزای ــت در فرموالس ــش قیم ــرای کاه ــر ب فیل
ــتابالیزرهای  ــم، اس ــار نداری ــادی را انتظ ــرات زی ــا تغیی ــده م ــت متح ایال
ــرش  ــورد پذی ــده م ــای پایدارکنن ــتم ه ــده و سیس ــرده ش ــه کار ب ــع ب قل
ــه  ــق و بهین ــات دقی ــز تنظیم ــزی ج ــر چی ــرای تغیی ــی ب ــتند و تمایل هس
ســازی هزینــه هــا وجــود نــدارد. سیســتم هــای پایــه کلســیم بحــث شــده 
اســت امــا بــه نــدرت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. بــرای آمریــکای 
جنوبــی همچنیــن بــه نــدرت تغییــری انتظــار مــی رود. وضعیــت اقتصادی 
فعلــی باعــث مــی شــود کــه اقدامــات در جهــت افزایــش ســطح فیلــر یــا 
کاهــش کیفیــت نســبت بــه تغییــر سیســتم هــای پایدارکننــده باشــد.تنها 
ــده مــی شــود  ــی دی ــا فشــار قانون در مناطقــی کــه تعهــدات انجمــن و ی

ــاری اســت. یکــی از  ــر اجب ــه ســمت تغیی ــد ب ــی رود،رون ــا انتظــار م و ی
ــروی از  ــرای پی ــفاف ب ــدی ش ــه رون ــت ک ــی اس ــای جنوب ــق افریق مناط
رویکــرد هــای اروپایــی را اجــرا کــرده اســت.آفریقای جنوبــی و مناطــق 
ــه کلســیم اســتفاده مــی  ــدون ســرب و برپای اطــراف از اســتابالیزرهای ب
ــر  ــرای تغیی ــی ب ــای جنوب ــه آفریق ــد توســط انجمــن لول ــن رون ــد. ای کنن
و کنــار گذاشــتن اســتابالیزرهای بــر پایــه ســرب حمایــت شــده اســت.

چیــن بــه ویــژه بایــد در اینجــا مــورد توجــه قــرار گیــرد جایــی کــه اخیــرا 
ــال 2017 از  ــا س ــرب  ت ــه س ــده ک ــه ش ــم گرفت ــات تصمی ــط مقام توس
رده خــارج شــود. یــک هــدف بلنــد پروازانــه کــه نیــاز بــه تــالش هــای 
ــتابالیزرهای  ــال اس ــا انتق ــدف تنه ــت دارد. ه ــرای کل صنع ــی ب بزرگ
ــر  ــت. اکث ــاوت اس ــی متف ــای محل ــرا نیازه ــود زی ــد ب ــی نخواه اروپای
ــرد  ــرای کارب ــه ب ــن ســفید هســتند مهــم نیســت کــه لول ــه هــا در چی لول
ــی  ــرای طراح ــا ب ــال نیازه ــر ح ــامیدنی . در ه ــا آش ــت و ی ــالب اس فاض

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــک بای ــتابالیزر وان پ ــتم اس سیس

هنــد همچنیــن یــک قانــون اجباری بــرای کنــار گذاشــتن اســتابالیزرهای 
ســرب بــدون تعییــن مهلــت تاکنــون در نظــر گرفتــه اســت.
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نتیجه گیری  : 
انتظــارات و پیــش بینــی هــا بــرای حجــم وتحــوالت نــوع اســتابالیزرها بــه طــور کامــل محقــق نشــد. انتظــارات از حجــم فعلــی بیشــتر محافظــه کارانــه 
هســتند و در برخــی مناطــق  مــا رکــود را در چنــد ســال آینــده پیــش بینــی مــی کنیــم. سیســتم هــای اســتابالیزر در اروپــا، آمریــکا و هنــد ثابــت 
باقــی خواهــد مانــد وبــه دلیــل تصمیمــات قانونــی  بــرای حــذف ســرب ، تغییــر بــه ســمت اســتابالیزرهای کلســیم  پیــش بینــی مــی شــود. از لحــاظ 
تحــوالت در لولــه  تمرکــز غالــب حرکــت بــه ســمت جنبــه هــای اقتصــادی بــا اســتفاده از تکنولــوژی هــای جدیــد در صرفــه جویــی مــواد ) ماننــد 
لولــه هــای آرایــش یافتــه( و یــا بــا کاهــش هزینــه هــا بــا  افزایــش ســطوح فیلــر و یــا میــزان خروجــی اســت. ایــن تحــوالت نیازمنــد اســتابالیزرهای 
ــژه برلوخــر  ــا پذیــرش دســتورالعمل هایــی دارد کــه توســط بســته هــای تقویــت شــده وی ــه انعطــاف پذیــری بیشــتر ب ــاز ب جدیــد نیســت. اینهــا  نی

پشــتیبانی مــی شــود.

عمدتــا بــا سیســتم روان کنندگــی ســروکار دارد. بــا ایــن حــال لولــه هــای  
opvc تمایــل بــه پذیــرش بخــش پایدارکنندگــی گرمــا دارنــد تــا تنــش 
ــد. در بســیاری  ــی تحمــل کنن ــه آرایــش یاب ــر را در مرحل ــی باالت گرمای
مــوارد الزامــات بــرای انــدازه هــای مختلــف لولــه همچنیــن رنــگ هــای 
مختلــف لولــه، انتخــاب مناســب یــک افزودنــی تکمیلــی را پیچیــده تــر 
مــی کنــد. بــرای بدســت آوردن حداکثــر انعطــاف پذیــری در لولــه هــا  
بــرای تولیدکننــدگان لولــه، برلوخــر بســته هــای تقویــت شــده را معرفــی 
مــی کنــد کــه بــه طــور خــاص بــرای پذیــرش ثبــات حرارتــی و رنــگ 
ــر سیســتم روان کنندگــی طراحــی  ــه طــور مجــزا  بــدون تاثیــر ب اولیــه ب
شــده اســت. برلوخــر امــکان طراحــی بســته هــای افزودنــی اقتصــادی بــا 
پایــداری خــوب و رنــگ اولیــه  بــرای اکســتروژن لولــه هــای اســتاندارد 
ــه بهبــود داشــته باشــد،  را فراهــم کــرده اســت. اگــر رنــگ اولیــه نیــاز ب
ــی  ــه جــای اســتفاده از کل بســته افزودن ــده مربوطــه ب فقــط تقویــت کنن
تکمیلــی اضافــه مــی شــود. همچنیــن اگــر پایــداری حرارتــی بــرای لولــه 
هــای بــا قطــر بزرگتــر و یــا لولــه هایــی کــه بــه صــورت آرایــش یافتــه 
ــی  ــده حرارت ــت کنن ــه کــردن تقوی ــاز باشــد، اضاف ــی شــوند نی ــد م تولی
مــی توانــد بســیار اقتصــادی تــر از افــزودن کل دوز بســته تکمیلــی باشــد.

استابالیزر برای لوله های  pvc –  پیشرفت ها
ــه  ــاال ک ــث در ب ــورد بح ــتابالیزر م ــای اس ــتم ه ــرات سیس ــار تغیی در کن
عمدتــا تحــت فشــارهای قانونــی اســت، در بعضــی نقــاط جهــان، 
پیشــرو اصلــی بــرای تکامــل تــالش مــی کنــد تــا جنبــه هــای اقتصــادی 
ــد. حداقــل رویکــرد، افزایــش ســطوح فیلــر  ــه بهبــود یاب اکســتروژن لول
ــش  ــادی، افزای ــاظ اقتص ــود از لح ــرای بهب ــر ب ــای دیگ ــت. معیاره اس
میــزان خروجــی اســت. راه حــل هــای پیچیــده تــر و نوآورانــه تــر تولیــد 
ــه  ــت ک ــه اس ــش یافت ــای آرای ــه ه ــاختمند و لول ــواره س ــای دی ــه ه لول
باعــث صرفــه جویــی در مــواد بــدون آســیب رســاندن بــه خصوصیــات 
فنــی لولــه مــی شــود. هــر رویکــرد نیازهــای مختلفــی را بــرای افزودنــی 
ــم سیســتماتیک یــک  ــی تنظی ــه طــور کل ــی ایجــاد میکند.ب هــای تکمیل
ــد  ــی مان ــی م ــر باق ــدون تغیی ــاوت ب ــای متف ــی در نیازه ــی تکمیل افزودن
امــا جزئیــات  مهــم اســت.برای مثــال ســطوح بــاالی فیلــر نیــاز بــه 
ــی  ــن یکپارچگ ــرای تضمی ــردی ب ــای کارب ــده ه ــتفاده از روان کنن اس
مناســب در ماتریــس  pvc کــه دارای ســطوح فیلــر افزایــش یافتــه اســت 
ــات مکانیکــی و ســطوح ظاهــری  ــه خصوصی ــدون اینکــه ب مــی باشــد ب
آســیب برســاند. افزایــش میــزان خروجــی همچنیــن نیــاز بــه انطبــاق دادن 
تنظیمــات و افزایــش ســرعت اکســتروژن دارد. درحالــی کــه ایــن مثالهــا 

مقاله  علمی
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مقاومت اتصاالت آب
بند االستومری لوله در مقابل نفوذ ریشه درختان

مـقدمـه
بــه طــور کلــی گفتــه مــی شــود کــه توانایــی اتصــاالت اورینگــی لولــه در مقابــل نفــوذ ریشــه عمومــا ناشــی از فشــار 
تماســی اســت کــه از آب بنــد بــه لولــه اعمــال مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر اگــر فشــار تماســی بــه انــدازه کافــی بــاال 
باشــد، ریشــه نمــی توانــد از آب بنــد عبــور و بــه درون لولــه نفــوذ کنــد. بــه همیــن علــت اســتاندارد هــای محصــول 
ــل فشــار تماســی را مشــخص  ــدار)vc( حداق ــه هــای ســفالی لعاب ــب )upvc( و لول ــد صل ــل کلرای ــی وینی ــد پل مانن
کــرده اســت. در اســتاندارد  upvc، الزامــات فشــار تماســی را بــرای حداقــل 30 ســال تعییــن کــرده اســت. در ســال 
هــای اخیــر، بررســی هــای گســترده ای توســط CSIRO و Iplex بــرای تعییــن اینکــه چــه عواملــی دیگــری ممکــن 
اســت بــر توانایــی اتصــاالت لولــه هــا بــرای مقاومــت در برابــر نفــوذ ریشــه تاثیــر بگــذارد، انجــام شــد. عــالوه بــر ایــن 
مجــددا حداقــل فشــار تماســی الزم بــرای ایجــاد اتصــاالت بــا یکپارچگــی بــاال بررســی شــد. بخشــی از ایــن کار در 
ــه هــای  pvc در کاربردهــای تخلیــه و  ــرای لول ــه یــک اســتاندارد ترکیبــی اســترالیایی-نیوزیلندی ب راســتای نیــاز ب
فاضــالب و دفــع آغــاز شــد. ایــن دو کشــور الزامــات متفاوتــی بــرای فشــار تماســی داشــتند و بــه نظــر مــی رســید کــه 
پذیــرش فقــط یــک الــزام معقــول باشــد.  الزامــات فشــار تماســی در نیوزیلنــد تــا حــدودی پاییــن تــر از فشــار تماســی 
در استرالیاســت امــا اتصــاالت لولــه هــای  pvc نیوزیلنــد دارای عملکــرد خــوب و موفقیــت آمیــزی بــوده انــد. ســوال 
اینجاســت کــه آیــا تفــاوت در شــرایط آب و هوایــی و یــا پوشــش گیاهــی مــی توانــد در ایــن الزامــات تاثیــر گــذار 
باشــد یــا خیــر؟ برنامــه آزمــون و نتایــج در تعــدادی از ســخنرانی هــا و مقــاالت فنــی آمــده اســت. قســمت دوم ایــن 
برنامــه مقایســه تفــاوت مــواد لولــه اســت کــه آیــا نفــوذ ریشــه مــی توانــد تحــت تاثیــر مــاده اولیــه لولــه و یــا پوشــش 
ــد.  ــام ش ــد انج ــز Flora Black Hill آدالی ــی در مرک ــای عمل ــش ه ــدادی از آزمای ــر؟ تع ــا خی ــد ی ــی باش گیاه
آزمایــش هــای اولیــه بــا دو نــوع پوشــش گیاهــی شــامل چــاودار بــا ریشــه نــرم و تجمعــی و درخــت چای)ماللــوکا( 
بــا ریشــه ضخیــم کــه قــادر اســت از درون تــرک هــای کوچــک نفــوذ کنــد و تــرک هــا را بــا رشــد ثانویــه گســترش 
دهــد، انجــام شــد. در تمــام مــوارد گیاهــان در یــک فضــای محــدود رشــد مــی کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 
محــل اتصــاالت بــا سیســتم ریشــه بــه چالــش کشــیده مــی شــوند. در درون لولــه آزمونــه،  بــا محلــول هیدروپونیــک 
پــر مــی شــود تــا ریشــه گیاهــان بــرای نفــوذ بــه درون محــل اتصــال تحریــک شــوند.گیاهان در حالتــی نگــه داشــته 
مــی شــوند کــه آب و مــواد مغــذی کافــی بــرای زنــده مانــدن داشــته باشــند امــا نــه بــه حــدی کــه انگیــزه ای بــرای 

جســتجوی بیشــتر آب وجــود نداشــته باشــد.

گردآوری و ترجمه

مقاله های علمی

 مهندس شادی حقدوست
کارشناس فنی دفتر انجمن
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مقاله علمی

بـرنامه آزمـون و نـتایج:
1- مونتاژ عمودی

36 مجموعـه لولـه pvc  در سـایز هـای 110 و 150 در دو منطقـه بـا  
پوشـش چـاودار و یـا ماللـوکا) درخـت چای( در سـه حالت  با سـه نوع 
آببند االسـتومری کارگذاشـته شـد. علیرغم رشـد زیاد، ریشـه ها از هیچ 
آب بنـدی نفـوذ نکردنـد حتی آنهایی که دارای سـطح تماسـی بیشـتر و 
 AS یـا فشـار تماسـی کمتر نسـبت بـه الزامـات ذکر شـده در اسـتاندارد

1260- 1984 اسـترالیا بودنـد.

2- مونتاژ افقی
pvc  2-1 فاصله بین  دهانه مادگی و نری اتصال

 پیشــنهاد شــده اســت کــه مقاومــت در برابــر نفــوذ ریشــه ممکــن اســت 
ــوط  ــتومری مرب ــد االس ــال آب بن ــی اتص ــری و مادگ ــن ن ــه بی ــه فاصل ب
باشــد . یــک مجموعــه از نصــب  بــا هــر دو گونــه گیاهــی امــا در شــکل 
ــری مجــددا تســت  ــه مادگــی و ن ــه بیــن دهان ــا افزایــش فاصل افقــی و ب
شــد. حتــی زمانــی کــه فاصلــه بیــن نــری و مادگــی از 0/2 بــه 3/7 میلــی 
متــر افزایــش مــی یابــد، ریشــه هــای چــاودار و ماللــوکا بــه درون محــل 
اتصــال لولــه  pvc  نفــوذ نمــی کنــد و نتیجــه شــد کــه ایــن عامــل نمــی 

توانــد در عملکــرد محــل اتصــال تاثیــر گــذار باشــد.

2-2- اتصال  pvc با فشار تماسی کاهش یافته
ایــن لولــه هــا دارای مادگــی هایــی بودنــد کــه بــرای فشــارهای تماســی 
ــل  ــن مح ــدند . ای ــین کاری ش ــی، ماش ــخصات فعل ــر از 10% مش کمت
هــای اتصــال بــه مــدت 3/5 ســال در معــرض ریشــه هــای ماللــوکا قــرار 

گرفتنــد.

هیــچ نفــوذ ریشــه ای در هــر یــک از اتصــاالت  pvc مشــاهده نشــد. بــا 
ــا فشــار تماســی کــه   ایــن حــال نفــوذ در برخــی محــل هــای اتصــال  ب
تــا MPA 0/2-0/04  کاهــش یافتــه بــود، )در مقایســه بــا حداقــل فشــار 
مشــخص شــده MPA 0/4( مشــاهده شــد. یــک مــورد در فشــار تماســی 
MPA  0/38 بــرای مقاومــت در برابــر نفــوذ  مشــاهده شــد ، زمانــی کــه 
نــری بــا فشــردگی  بیــن دو صفحــه مــوازی حــدود 5/7% قطــر خارجــی 

منحــرف شــد.

2-3 لوله های سفالی 

ــال( در  ــورد از 8 اتص ــوارد )7 م ــی م ــا در تمام ــای  VC  تقریب ــه ه لول
ــوکا تســت شــد، دچــار نفــوذ شــد. ــا مالل ــی کــه ب طــول 32 مــاه زمان

ــا ســری دوم اتصــاالت  PVC نشــان میدهــد نفــوذ ریشــه در  ــه ب تجرب
اتصــاالت  VC نمــی توانــد بــه دلیــل طراحــی بــاز مادگــی) فاصلــه بیــن 
نــری و مادگــی در اتصــال( باشــد. نتیجــه ایــن شــد کــه زبــری ســطح و 
تخلخــل مــواد لولــه باعــث ایجــاد عملکــرد ضعیــف و فاکتــوری مهــم 

بــرای نفــوذ ریشــه اســت.

:)FRC ( 2-4- لوله های فایبرگالس
لولــه هــای  FRC بــا قطــر خارجــی 100 میلیمتــر انتخــاب شــدند. اینهــا 
بــه صــورت افقــی بــا گیاهــان ماللــوکا تســت شــدند. بــا وجــود داشــتن 
ســطح تمــاس گســترده و فشــار تماســی بــاال، 3مــورد از 8 اتصــال نفــوذ 
ــاه نشــان داد. عملکــرد محــل اتصــال   ــه را در طــول 32 م ریشــه در لول
ــای  ــه ه ــه لول ــبت ب ــا نس ــود ام ــف ب ــا  PVC ضعی ــه ب FRC در مقایس
ســفالی بهتــر بــود. نتیجــه ایــن شــد کــه عــالوه بــر اینکــه زبــری ســطح، 
تخلخــل و طراحــی اتصــال نقــش مهمــی را ایفــا مــی کنــد، PH مــواد 
ــه  FRC قلیایــی  ــور مهمــی باشــد.محلول در لول ــد فاکت ــه مــی توان لول
بــا  PH بزرگتــر از 9  اســت. کــه ایــن محلــول قلیایــی طــی شستشــو بــا 
نفــوذ از میــان لولــه هــا ، رشــد ریشــه هــا  را در مقایســه بــا  لولــه هــای  

VC کاهــش مــی دهــد.

ــتیکی و  ــاالت پالس ــا اتص ــفالی ب ــای س ــه ه 2-5 - لول
ــتومری ــای االس ــد ه آب بن

اتصــاالت رینگــی لولــه هــای ســفالی  بــا اتصــاالت آب بنــد االســتومری 
هســتند، جایگزیــن شــدند کــه از یــک پلــی اولفیــن ماننــد پلــی پروپیلــن 
ســاخته شــده اســت. شــواهدی وجــود دارد کــه  نشــان مــی دهــد ایــن 
لولــه هــا  بــا وجــود  ایــن جایگزینــی بــاز هــم نفــوذ ریشــه را تجربــه مــی 
ــا عملکــرد ضعیــف در آزمــون هــا، مزایــای طوالنــی مــدت  کننــد و  ب

ارائــه نمــی دهــد.

نـتایـج :
ــا  ــوان پیامــدی از ایــن آزمــون هــا نتیجــه شــد کــه در رابطــه ب ــه عن • ب
ــرد  ــتومری  PVC  عملک ــد االس ــاالت آب بن ــه اتص ــوذ ریش ــث نف بح

ــد. ــاالت FRC   و VC دارن ــه اتص ــبت ب ــری نس بهت

• الزامــات فشــار تماســی اســتاندارد دو کشــور اســترالیا و نیوزلنــد 
براســاس اســتاندارد مــورد قبــول نیوزلنــد پایــه گــذاری شــد.

• نتایــج مربــوط بــه اتصــاالت  PVC نشــان مــی دهــد، الزامــات فشــار 
محافظــه  مقــداری   AS/NZS1260:2002 اســتاندارد  در  تماســی 
کارانــه بــوده و هیــچ پیشــنهادی بــرای کاهــش الزامــات وجــود نــدارد.

ــی در  ــه هــای VC و  FRC ســهم باالی ــری ســطح و تخلخــل لول • زب
ــد ــد االســتومری دارن ســهولت نفــوذ ریشــه از اتصــاالت آب بن

• اتصــاالت لولــه  FRC نســبت بــه VC بهتــر عمــل مــی کننــد امــا نمــی 
تواننــد بــه خوبــی  PVC باشــد.



23 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 113

مقاومت اتصاالت آب بند االستومری لوله در مقابل نفوذ ریشه درختان

شکل 1- نصب افقی  با 7/5% انحراف که به بخش نری از طریق 2 صفحه فوالدی 
موازی اعمال می شود

شکل 2- دو مونتاژ افقی با 7/5% انحراف به کار گرفته شد و برای دفن اماده گردید

شکل 4- نصب درگیاه چاودارشکل 3- نصب افقی در نهال های ماللوکا
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مقاله علمی

 شکل 6- برش  PVC مونتاژ شده  با اره  شکل 5-ریشه ماللوکا در اطراف محل اتصال

PVC  مونتاژ شده  نشان می دهد که ریشه به  شکل 7- رشد ریشه ماللوکا در شکاف مادگی اتصاالت PVC  شکل 8-مقطع عرضی
درون اتصال نفوذ نداشته است

شکل 10-اتصاالت لوله  VCبا کوپلینگ پالستیکی که نفوذ ریشه باالیی را نشان می دهدشکل 9-اتصال رینگی  VC که ریشه از طریق آب بند به درون لوله نفوذ کرده است
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شکل 10-اتصاالت لوله  VCبا کوپلینگ پالستیکی که نفوذ ریشه باالیی را نشان می دهد

گـردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمـن

تازه ها

ــدا  ــی ســاخت از ســال 1930 گســترش پی ــاوم م ــل شــعله مق ــا کــه pvc را در مقاب ــی ه بســیاری از افزودن
کــرد و حــاوی فلــزات ســمی ســنگین بــود. محققــان در دانشــگاه ویلیــام در امریــکا مطالعــات خــود در زمینه 
افزودنــی هــای بســیار ســودمند بــر پایــه مــس کــه اساســا غیــر ســمی اســت انجــام دادند.نتایــج ایــن تیــم بــا 
 PMSE ــرم کــه ــرای محصــوالت pvc  ن ــر ضــد اشــتعال ب ــی هــای حــاوی مــس دارای اث ــوان افزودن عن
126  نــام داشــت، عرضــه شــد. افزودنــی جدیــد بــه نظــر میرســد تــا انــدازه ای ماننــد بســیاری از افزودنــی 
ــد هــای اتصــاالت عرضــی در زنجیــره پلیمــر و در حضــور گرمــا یــک  ــا ایجــاد پیون هــای ضــد اشــتعال ب
کاراکتــر بــی اثــر را در ســطح ایجــاد مــی کنــد تــا بــه جلوگیــری از فــرار گازهــای قابــل اشــتعال کمــک 
کند.افزودنــی بــر پایــه مــس، راهــی بــرای بهبــود اثــر ضــد اشــتعال و همچنیــن فراهــم اوردن مــاده ای محیــط 
زیســت دوســت را نشــان داد.اکســید مــس مخلــوط فلــزی بــا ظرفیــت پایین،کوپلینــگ کاهشــی آلیلیــک 
ــه توالــی پلــی ان در پیرولیــز pvc  پایــان دهد.اطالعــات کالریمتــری نشــان  کلرایــد را فراهــم آورد کــه ب
ــژه  ــه pvc شــود.به وی ــتعال در نمون ــه اش ــل توج ــش قاب ــه کاه ــر ب ــد منج ــی توان ــی م ــن افزودن ــه ای داد ک
عمــل هماهنــگ و تــوام اکســید مــس آنتیمــوان و مولیبــدن نشــان داده شــده است.مشــکلی کــه وجــود دارد 
ــه مس)II(رنگــی  ــه اســانی ب موضــوع رنــگ محصــول نهایــی اســت. مس)I(بــدون رنــگ اســت و نســبتا ب
اکســید مــی شــود کــه مــی توانــد زمینــه رنــگ محصــول نهایــی باشــد. تیــم معتقــد اســت کــه اگــر مشــکل 

رنــگ حــل شــود، اکســید مــس مخلــوط فلــزی مــی توانــد از لحــاظ هزینــه مقــرون بــه صرفــه باشــد .

افزودنی غیر سمی ضد اشتعال جدید 
برای محصوالت pvc نرم
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تازه ها

ــازه ای  ــای ت ــدگان  PVC کاربرده ــن کنن ــدو)ICIS(- تامی اورالن
ــع پزشــکی، حمــل و نقــل و مصــرف توســعه  ــرای  PVC در صنای ب
داده انــد. مدیــر عملکــرد محصــوالت POLYONE در حاشــیه 
نمایشــگاه ملــی پالســتیک گفــت کــه  PVC یکــی از مقــاوم تریــن 
ــن یــک ویژگــی مهــم  ــواد شــیمیایی اســت و ای ــر م ــا در براب پلیمره
بــرای پالســتیک هایــی اســت کــه در معــرض لوســیون هــای دســت، 

ــد.  پــاک کننــده هــا و حــالل هــا قــرار مــی گیرن

ــرده  ــرح ک ــدی از PVC را مط ــای جدی ــتفاده ه POLYONE اس
 )LED( اســت. یکــی از ایــن کاربردهــا دیــود بــا نــور افشــان ســبک
اســت.این شــرکت از پالســتیک بــرای نــور افشــان و لنــز هایــی 
ــرای  ــد.  PVC ب ــی کن ــتفاده م ــد، اس ــی کن ــش م ــور را پخ ــه ن ک
ــن  ــوان نورافک ــه عن ــد ب ــی توان ــرا م ــت زی ــب اس ــرد مناس ــن کارب ای
ــی و  ــی، خوردگ ــر هوازدگ ــود و در براب ــتفاده ش ــاز اس ــای ب در فض
پــاک کننــده هــای شــیمیایی مقــاوم باشــد. در گذشــته نگرانــی هــای 
ــرم  ــتفاده از ن ــل اس ــه دلی ــا ب ــی از کاربرده ــورد برخ ــالمتی در م س
کننــده هــای مبتنــی بــر فتــاالت هــا وجــود داشــت. امــا فرموالســیون 
جدیدتــر بــه ایــن معنــی اســت کــه حتــی بــرای کاربــرد هــای پزشــکی 

ــودن  PVC اعتمــاد کــرد. ــه ایمــن ب ــوان ب ــز مــی ت نی

از آن جایــی کــه  PVC بــه مــدت طوالنــی مــوادی اســتاندارد 
بــرای کیســه هــای خــون و ســایر کاربردهــای حســاس اســت، برایــن 
اســاس POLYONE بــر کاربردهــای مرتبــط بــا صنعــت مراقبتــی- 
ــتر  ــردم بیش ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــز اس ــز متمرک ــتی نی بهداش
خدمــات مراقبتــی را در خانــه دریافــت مــی کننــد، ایــن شــرکت بــه 

ــت. ــیدنی اس ــای پوش ــرای مانیتوره ــتفاده از  PVC ب ــال اس دنب

مدیــر عملکــرد محصــوالت POLYONE گفــت :تخــت هــای 
بیمارســتان مــی توانــد 140 کیلوگــرم وزن داشــته باشــد بنابرایــن 
اگــر بتوانیــم وزن را کاهــش دهیــم و ســطوحی صــاف و بــا  قابلیــت 
ــز  ــه نی ــه صرف ــرون ب ــه مق ــم  ک ــی کنی ــاال را طراح ــوندگی ب تمیزش
ــد  ــترده ای خواه ــازار گس ــه ب ــن زمین ــتفاده از  PVC در ای باشد،اس

ــت. داش

https://www.polyestertime.com/npe-2018-polyone-
/pvc

 استفاده های جدید 
برای PVC توسط

POLYONE شرکت
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شــرکت برلوخــر در دواس مادهیــا پــرادش هنــد30 میلیون دالر 
ــمت دو  ــه  س ــذاری ب ــرمایه گ ــن س ــرد. ای ــذاری ک ــرمایه گ س
هــدف بــزرگ تولیــد اســتابالیزرهای  PVC  تــا ســال 2021 و 
توســعه ظرفیــت اســتئارات هــای فلــزی حرکــت خواهــد کــرد. 
ایــن کارخانــه در دواس هنــد در حــال حاضــر بزرگتریــن تولیــد 

کننــده اســتابالیزر  PVC در هنــد اســت.

برلوخــر گفــت کــه اولیــن فــاز ایــن پــروژه شــامل انبــار جدیــد 
و افزایــش ظرفیــت تولیــد اســتابالیزرهای ســربی و کلســیم 
ــال  ــط س ــا اواس ــرار دارد و ت ــی ق ــه نهای ــه در مرحل ــت ک اس
ــاور  ــن مج ــار از زمی ــد.10 هکت ــد ش ــدازی خواه 2019 راه ان
همیــن کارخانــه بــرای فــاز بعــدی پــروژه اختصــاص داده شــده 
ــد و  ــرای  PVC در هن ــش تقاضــا ب ــه افزای ــا توجــه ب اســت. ب
رشــد ســاالنه 8-7% بــه دلیــل توســعه بخــش هــای کشــاورزی 
ــه  ــن ســرمایه گــذاری تعهــد برلوخــر را ب و زیرســاخت هــا، ای
ــد( در  ــاخت در هن ــه )س ــد و از برنام ــی ده ــان م ــتریان نش مش

ــد.  ــن کشــور حمایــت مــی کن ای

سرمایه گذاری 
30 میلیون دالری 
برلوخر در هند

تازه ها



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 28113

تازه ها

 بررســی پلیمرهــا از نظــر آزمــون هــای خوردگــی در اثــر عوامــل زیســت محیطــی  بســیار اهمیــت دارد. طــول عمــر 
لولــه هــا مــی توانــد در اثــر عوامــل شــیمیایی موجــود در آب آشــامیدنی و یــا ســیاالت دیگــر  از قبیــل گاز کلــر و یــا 
اســیدهای موجــود تغییــر کنــد. در ســمینار آزمــون و آنالیــز کــه توســط موسســه AMI برگــزار شــد، نفــوذ اســیدها در 
لولــه هــا بررســی شــد و نتیجــه ایــن بــود کــه وقتــی غلظــت اســید از 96% بــه 98% افزایــش مــی یابــد میــزان شکســت 
ــای  ــواد شــیمیایی، دم ــه غلظــت م ــوان ب ــه هــا مــی ت ــر خوردگــی در لول ــر ب بســیار بیشــتر اســت.  از پارامترهــای موث
ــا  ــه ه ــی لول ــکل هندس ــواد شــیمیایی و ش ــرض م ــری در مع ــان قرارگی ــدت زم ــه، م ــاص لول ــیون خ ــیال، فرموالس س

اشــاره کــرد.

جدول زیر مقاومت شیمیایی لوله های پلیمری را در برابر اسیدها و در دمای ◦C 23 نشان می دهد.

مقاومت لوله های پلیمری 
در برابر خوردگی

انواع لوله ها مواد شیمیایی ـ غیرآلی
PVCU PP PE

R R R اسیدهای رقیق
R L L اسیدهای غلیظ
R NR NR اسیدهای اکساینده

                        R =   قابل استفاده                       L =   محدودیت استفاده                        NR =   غیر قابل استفاده 
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مقاله های خواندنی و کاربردی
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گردآوری و ترجمه

 مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمن

خواندنی و کاربردی

 تاثیرات زیست محیطی، سالمتی و هزینه لوله های آب آشامیدنی 

)PVCPA(کــه نماینــده تولیدکننــدگان لولــه هــای  PVC در کانــادا و  Uni-Bell pvc انجمــن لوله
آمریکاســت اعــالم کــرد کــه اولیــن بررســی جامــع زیســت محیطــی و عملکــرد لولــه هــای آب و فاضــالب در 
شــمال آمریــکا را تکمیــل کــرده اســت. ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش ســنجش چرخــه عمــر)LCA( بــرای 
ارزیابــی پایــداری از گهــواره تــا گــور مــواد معمولــی لولــه آب آشــامیدنی و فاضالبــی از جملــه پلــی وینیــل 
ــا دانســیته بــاال در یــک دوره خدمــت 100 ســاله  مــورد اســتفاده  کلرایــد، بتــن، چــدن نشــکن و پلــی اتیلــن ب
ــزو  ــداری توســط  PVCPA اســتخدام شــد. مهندســین SSC  از ای ــت. یــک شــرکت مشــاور پای ــرار گرف ق
14040 )ســری ارزیابــی چرخــه عمــر(، بــرای بررســی ردپــای زیســت محیطــی لولــه  PVC اســتفاده کردنــد. 
ــای زیســت محیطــی  ــدی را براســاس دوام، عملکــرد و داده ه ــای تولی ــه ه ــن ســایر لول ــن گــزارش همچنی ای
ــه  ــه اســت کــه ب ــه  PVC تنهــا مــاده لول ــودن بررســی مــی کنــد. صنعــت لول و آمــاری درصــورت موجــود ب
صــورت شــفاف اثــرات زیســت محیطــی و پایــداری مرتبــط بــا آن گــزارش شــده اســت. ایــن گــزارش شــامل 
مجموعــه قــوی از داده هــای مقامــات رســمی و مهندســین اســت کــه مــی توانــد بــرای برنامــه هــای مدیریــت 
ــه هــای فاضالبــی و آبرســانی اســتفاده شــود.روش ارزیابــی  دارایــی و ارزیابــی هزینــه هــای چرخــه عمــر  لول
چرخــه عمــر 100 ســاله بــه جوامــع کمــک مــی کنــد تــا خطــرات کیفیــت آب را بــه حداقــل برســانند، همچنیــن 
ــق  ــه دقی ــرای ارائ ــات ب ــع و مطالع ــش از 200 منب ــد. بی ــی ده ــش م ــداری را کاه ــر و نگه ــای تعمی ــه ه هزین
تریــن بررســی هــا در زمینــه ایمنــی و ســالمت ، ویژگــی هــای عملکــردی  و پایــداری مــواد مختلــف لولــه در 
دســترس، مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. ایــن مطالعــه اطالعــات حیاتــی بــرای سیاســت گــذاران فــدرال، ایالتــی 
و محلــی ارائــه مــی دهــد، زیــرا آنهــا مــواد مختلــف لولــه هــای مــدرن را بــرای بازســازی زیــر ســاخت هــای 
زیــر زمینــی کشــور مــورد توجــه قــرار مــی دهنــد.آب پــاک اولیــن اولویــت توســط رئیــس جمهــور ترامــپ 
شــناخته شــده اســت . و ایــن گــزارش تاییــد مــی کنــد کــه لولــه هــای  pvc بــا ایمنــی و دوام باالتــر و هزینــه 

کمتــر کلیــد ارتقــا سیســتم هــای آب آشــامیدنی و فاضالبــی در آمریکاســت.
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خواندنی و کاربردی

ــارت  ــه عب ــن مطالع ــدی در ای ــای کلی ــه ه ــی از یافت برخ
ــت از: اس

• زمانــی کــه پایــدارای محصــوالت لولــه کشــی  بــرای طراحــی 
چرخــه عمــر ارزیابــی مــی شــود، مهــم اســت کــه اثــرات چرخــه 
عمــر تمــام مــواد مــورد اســتفاده در سیســتم لولــه کشــی درک و 
بررســی شــود.که شــامل جایگزینــی هــا، مــواد کمکــی، کاهــش 
ــورد  ــت آب م ــالح کیفی ــداری و اص ــر و نگه ــی، تعمی خوردگ

نیــاز در طــول خدمــت  لولــه هــا اســت.

• براســاس 60 ســال تجربــه در زمینــه ی حفــاری و آزمــون هــای 
آزمایشــگاهی و ایمــن بــودن در برابــر خوردگــی و نــرخ شکســت 
 pvc  ــای ــه ه ــرای لول ــال ب ــش از 100 س ــد بی ــر مفی ــن، عم پایی

تاییــد شــده اســت.

ــا و  ــری ه ــرای رشــد باکت ــاده ای مغــذی ب ــد م • pvc نمــی توان
پاتــوژن هــا باشــد.

ــه هــا بیــش از طــول عمــر مفیــد  • نگــه داشــتن و اســتفاده از لول
آن منجــر بــه افزایــش هزینــه هــای عملیاتــی و نگهــداری و تعمیــر 
ــا  ــه ممکــن اســت تقریب ــی لول ــواره داخل ــب دی مــی شــود. تخری

ــه هــای چدنــی و بتنــی آغــاز شــود. بالفاصلــه در لول

ــی  ــاره ارزیاب ــد دوب ــه بای ــت لول ــر خدم ــنتی از عم ــف س • تعاری
ــت  ــن اس ــی ممک ــی و بتن ــای آهن ــه ه ــات لول ــر اوق ــود. اکث ش

قابــل خدمــت در نظــر گرفتــه شــوند امــا در واقــع اینگونــه 
ــد.  ــی کنن ــل نم ــده عم ــام ش ــی انج ــق طراح ــب طب ــت و اغل نیس
ــه  ــال ب ــتعد ابت ــی  مس ــی و آهن ــای بتن ــه ه ــتفاده، لول ــان اس در زم
ــت آب  ــه کیفی ــوط ب ــائل مرب ــت آب و مس ــدر رف ــتگی، ه شکس
هســتند. همچنیــن هزینــه هــای تعمیــر و نگهــداری و هزینــه هــای 
ــور  ــه ط ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــت خوردگ ــه عل ــر ب ــی باالت عملیات

ــذارد. ــی گ ــر م ــاژ تاثی ــان پمپ ــر راندم ــی ب ــل توجه قاب

• لولــه هــای  pvc گزینــه ای بــا هزینــه پاییــن اســت و در مــدت 
زمــان طوالنــی بــه دلیــل بازدهــی بــاالی پمپــاژ، مقاومــت در برابــر 

خوردگــی و طــول عمــر بــاال  مــورد اســتفاده اســت.

• لولــه هــای فلــزی و بتنــی نیــاز بــه افزودنــی شــیمیایی) فســفات( 
خوردگــی  کاهــش  بــه  کمــک  بــرای  آشــامیدنی  آب  در 
ــد                       ــتی) مانن ــد زیس ــث رش ــا باع ــفات ه ــد. فس ــه دارن ــواره لول دی
جلبــک هــای دریایــی( در منابــع آب آشــامیدنی ، دریاچــه هــا و 

ــود. ــی ش ــا م ــه ه رودخان

ــای  pvc در  ــه ه ــا لول ــه ب ــکن در مقایس ــدن نش ــای چ ــه ه • لول
ــه  ــب ب ــل و نص ــل و نق ــد، حم ــام، تولی ــواد خ ــردازش م ــول پ ط

ــد. ــن دارن ــار کرب ــتر انتش ــر بیش ــزان 9 براب می

• 66% از لولــه هــای آبرســانی در ایالــت متحــده 8 اینــچ یــا 
کوچکتــر هســتند. در سراســر کشــور، اســتفاده از  pvc بــه جــای 
ــد  ــی توان ــدازه م ــدوده ان ــن مح ــکن در ای ــدن نش ــای چ ــه ه لول
حــدود 21 میلیــارد دالر  در هزینــه هــای پمپــاژ در 100 ســال 
صرفــه جویــی کنــد. اگــر  pvc بــه جــای لولــه  HDPE شــود،37 

ــارد دالر  میلی
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خواندنی و کاربردی

• انــرژی مــورد نیــاز بــرای پمپــاژ آب از طریــق لولــه PVC در طــول 
طراحــی عمــر 100 ســاله ثابــت باقــی مــی مانــد، زیــرا دیــواره هــای 
ــر نمــی شــود.  ــان زب ــا گذشــت زم ــه ب صــاف و صیقلــی داخــل لول
ــر  ــه عم ــه کل چرخ ــی در هزین ــه جوی ــث صرف ــی باع ــن ویژگ ای
نســبت بــه لولــه هــای چــدن نشــکن و بتنــی مــی شــود کــه بــه دلیــل 
خوردگــی، نشــت و تخریــب داخلــی نیــاز بــه انــرژی پمپــاژ بیشــتری 

دارنــد.

• خــاک هــای خورنــده 75% از لولــه هــا را تحــت تاثیــر قــرار         
مــی دهــد. دوام و مقاومــت در برابــر خوردگــی یــک لولــه تــا حــد 
زیــادی اثــرات چرخــه عمــر را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. طــول 
عمــر لولــه هــای چــدن نشــکن در خــاک هــای خورنــده بــه 11 تــا 
ــول 100  ــی در ط ــه جایگزین ــاز ب ــد و نی ــی یاب ــش م ــال کاه 14 س

ــال دارد. س
• 56% انــرژی بیشــتری بــرای پمپــاژ آب از طریــق لولــه هــای چــدن 
داکتیــل نســبت بــه لولــه هــای  PVC در لولــه هــای 8 اینچــی 

ــاز اســت. مشــابه، نی

ــن و  ــن، بت ــامل آه ــه، ش ــد لول ــرای تولی ــی ب ــواد رقابت ــن م • در بی
ــه از نظــر  ــن گزین ــوان بهتری ــه عن ــای  PVC ب ــه ه HDPE  ، لول
مصــرف انــرژی محصــول و ردپــای کربــن از گهــواره تــا گــور در 

ــد. ــی کن ــک سیســتم آب عمــل م ی

• مــواد بازیافتــی تنهــا یــک ویژگــی واحــد از اثــرات زیســت 
محیطــی چرخــه عمــر لولــه اســت. بــرای مثــال در پــردازش فلــزات 
ــتری  ــرژی بیش ــل ان ــدن داکتی ــه چ ــد لول ــرای تولی ــده ب ــت ش بازیاف
ــت.همچنین  ــاز اس ــورد نی ــای  PVCم ــه ه ــد لول ــه تولی ــبت ب نس
ــن،  ــی آه ــات بازیافت ــتفاده از ضایع ــا اس ــی ب ــای آهن ــه ه ــد لول تولی
ــد  ــواد بکــر تولی ــا م ــد شــده ب ــه تولی ــه لول ســموم بیشــتری نســبت ب

ــد. مــی کن

دولــت فــدرال متعهــد بــه صــرف 1 تریلیــون دالر بــرای ارتقــا زیــر 
ســاخت هــای کشــور اســت، امــا تخمیــن زده مــی شــود کــه تنهــا 2 
تریلیــون دالر بــرای نصــب لولــه هــای آب و فاضــالب جدیــد نیــاز 
اســت. از آنجایــی کــه لولــه هــای PVC مــی توانــد 70% ارزانتــر از 
لولــه هــای اهنــی باشــد مــی توانــد بــا طــول عمــر بیشــتر و بازدهــی 
پمپــاژ باالتــر عمــل کننــد و بهتریــن انتخــاب بــرای جایگزینــی 

ــت. ــامیدنی آمریکاس ــای آب آش ــتم ه سیس
ارزیابــی چرخــه حیــات لولــه هــای آب و فاضــالب PVC و 
بــه اعالمیــه  گــزارش مقایســه ، تجزیــه و تحلیــل  مــواد لولــه 
محصــوالت زیســت محیطــی 2015 ارجــاع داده مــی شــود کــه 
مطابــق بــا اســتاندارد هــای  ISO 14025  اســت و بــه طــور مســتقل 
ــت.  ــده اس ــق ش ــی NSF تصدی ــت جهان ــازمان بهداش ــط س توس
ــه هــای  PVC دارای ایمــن  ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه لول
تریــن مــواد لولــه قابــل دســترس اســت. براســاس نتایــج ایــن مطالعــه                          
لولــه هــای  پــی وی ســی مزایــای رقابتی زیســت محیطــی و اقتصادی 
را بــرای اســتفاده در پــروژه هــای زیربنایــی آب و فاضــالب ایجــاد 
مــی کنندکــه شــامل مزایــای هزینــه چرخــه حیــات و امــکان کاهــش 
قابــل توجهــی در تولیــد گازهــای گلخانــه ای نســبت بــه ســایر مــواد 
اســت.لوله هــای PVC مســائل مربــوط بــه صرفــه اقتصــادی را ارائــه 
ــی  ــر بنای ــداف زی ــا اه ــازد ت ــی س ــادر م ــع را ق ــد و جوام ــی دهن م
ــه دوام، نــرخ پاییــن شکســت، مقاومــت  ــا توجــه ب پایــدار خــود را ب
ــد.  ــه کار گیرن ــدت، ب ــی م ــرد طوالن ــی و عملک ــر خوردگ در براب
ــکا و  ــه در آمری ــن مطالع ــده در ای ــان داده ش ــای PVC نش ــه ه لول
کانــادا در کاربــرد جمــع آوری آب بــاران، فاضــالب بهداشــتی، آب 
ــازار لولــه هــای  آشــامیدنی تولیــد شــده و از ســایز 4 تــا 60 اینــچ، ب
ســخت را پوشــش مــی دهنــد و از اســتابالیزرهای پایــه قلــع اســتفاده 
میشــود و حــاوی ســرب، کادمیــوم، فتــاالت نیســت. تولیــد کننــدگان 
ــده  ــت متح ــاد ایال ــه اقتص ــارد دالر ب ــش از 14 میلی ــه PVC بی لول
کمــک مــی کننــد و باعــث ایجــاد بیــش از 25000 شــغل شــده انــد.

https://www.waterworld.com/articles/2017/06/environmental-im-
pacts-safety-and-costs-of-nation-s-drinking-water-pipes-exam-
ined-in-new-study.html
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دســتیابی به بهداشــت عمومی با اســتفاده از لوله های pvc در زیر ســاخت هــای زیر زمینی

در کشــور مــا شــهرداران بــا چالــش هــای زیــادی روبــرو هســتند و اغلــب بــا تکیــه بــر مهــارت و مشــاوره از دیگــران و دانــش و تخصــص 
خودشــان بــر ایــن چالــش هــا فائــق آمــده انــد. مــن افتخــار مــی کنــم کــه بخشــی از کنفرانــس آب شــهرداری ایالــت متحــده را عهــده دار 
بــودم و تجربــه و تخصــص مــا مــی توانــد از هــر شــهردار بــه شــهردار بعــدی منتقــل شــود. بــه عنــوان یــک شــهردار پایــان هــر کاری همــواره 
ســالمت عمومــی بــوده اســت. مــن بــه عنــوان یــک شــیمیدان آب اشــامیدنی کار مــی کــردم. یکــی از الویــت هــای مــن همیشــه کیفیــت آب 
بــوده اســت. آب اساســی تریــن ترکیــب بــرای زندگــی اســت. قبــل از اینکــه شــهردار شــوم، حــدود 40 ســال را بــا مســائل مربــوط بــه کیفیــت 
آب ســپری کــرده  و در پایــان  در یکــی از مســائل بهداشــت عمومــی) کیفیــت آب( بــه صــورت فشــرده تخصــص خــود را کســب کــردم.

لیورمــور بــا جمعیــت 84000 نفــر مهــد علــم و دانــش اســت.

یــک تیــم کاری از آزمایشــگاه ملــی الرنــس لیورمــور و موسســه flerv از روســیه یــک عنصــر شــیمیایی جدیــد بــه نــام لیورموریــوم اختــراع 
ــرای رشــد و  ــا حفــظ خدمــات و برنامــه ریــزی ب ــن ب ــرار داده اســت.لیورمور همچنی ــی ق ــام ایــن شــهر را در جــدول تناوب ــد کــه ن کــرده ان
حرکــت بــه ســمت پایــداری بــه خــود افتخــار مــی کند.حتــی دارای یــک رکــورد جهانــی المــپ الکتریکــی اســت کــه 113 ســال قدمــت 
دارد و از ســال 1901 بــه صــورت مــداوم روشــن بــوده اســت. مــا همچنیــن بــرای پایــداری زیــر ســاخت هــای آب زیرزمینــی ســرمایه گــذاری 
ــی و 2758  ــه هــای فاضالب ــل لول ــی،296 مای ــه هــای بازیافت ــل لول ــل آب آشــامیدنی، 18,6 مای ــا شــامل 175,5 مای مــی کنیم.سیســتم آب م

دریچــه ، 1578 هیدرانــت و 376 جــز از متعلقــات دیگــر ماننــد دریچــه هــای آزادســازی هــوا و تخلیــه اســت.

براســاس اســتانداردهای صنعــت آب، مــا یــک کار عالــی در مــورد اصــالح آب انجــام دادیــم. بــا ایــن حــال نبایــد کیفیــت آب را پــس از 
خــروج از کارخانــه فرامــوش کرد.مــواد لولــه هــای زیرزمینــی کــه سیســتم توزیــع را تشــکیل مــی دهنــد و آب را بــه منــازل حمــل مــی کنــد، 

همچنیــن بســیار مهــم اســت.

مصاحبه با جان مارسند، شهردار لیور مور در خبرنامه 
شورای آب شهرداران
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خوردگی لوله های آهنی و تراوش سرب:
ــر ســاخت هــا، ناشــی از   ــرو هســتند.ما افزایــش چالــش هــای فرســودگی زی ــا آن روب کیفیــت آب یــک مســئله مهــم اســت کــه جوامــع ب
شکســت خطــوط اصلــی آب را، تجربــه مــی کنیــم و شــاهد هدررفــت آب و هزینــه هــای جایگزینــی هســتیم. ایــن چالــش هــا زمانــی اتفــاق 
مــی افتــد کــه لولــه هــای آهنــی زنــگ مــی زنــد و دچــار شکســت میشــود.خوردگی و شکســت لولــه نــه تنهــا هزینــه هــا را افزایــش مــی دهــد 

بلکــه کیفیــت آب را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

لوله های آهنی دچار خوردگی می شود.رسوبات تغییر رنگ می دهد و سرب  به سیستم تراوش می کند.

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 113



35 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 113

خواندنی و کاربردی

لولــه هــای آهنــی و ســیمانی در طــول زمــان  زبــری داخــل 
بــا خوردگــی و ناهمــواری هــای ناشــی از رســوبات افزایــش              
مــی یابــد. ایجــاد رســوب مــی توانــد جریــان آب را کاهــش دهــد 
ــل  ــد مث ــرای تولی ــی ب ــود و محیط ــگ ش ــر رن ــاد تغیی ــث ایج و باع
ــد  ــو و مــزه فراهــم شــود. ایــن امــر مــی توان باکتــری هــا و تغییــر ب
ــای  pvc یکــی از  ــه ه ــه باشــد. اســتفاده از لول ــر هزین مشــکل و پ
راه هایــی اســت کــه مــا مــی توانیــم کیفیــت آب را حفــظ کنیــم.
هماننــد اکثــر شــهرها، قطــر لولــه هــای آب آشــامیدنی مــا بــه طــور 
عمــده بیــن 6 تــا 12 اینــچ اســت کــه تشــکیل شــده از  86% سیســتم 
 %57 pvc  ــای ــع آب و 90% سیســتم فاضــالب اســت.لوله ه توزی
ــه  ــد ک ــی ده ــکیل م ــا را تش ــامیدنی م ــتم آش ــل( از سیس )99 مای
ــان                                       ــه ارمغ ــتریان ب ــرای مش ــا را ب ــه ه ــی در هزین ــه جوی ــم صرف ه
مــی آورد و هــم توســعه را بــا دســتمزدهای کمتــر تســهیل مــی کند.

ایــن  لولــه هــا رشــد اقتصــادی را در طول ســه دهــه گذشــته حمایت 
ــم.  ــی کنی ــود را قربان ــت آب خ ــم کیفی ــی توانی ــا نم ــد. م ــی کن م
بنابرایــن بایــد از بهتریــن مــواد اســتفاده کنیــم. لولــه هــای آزبســت 
ســیمانی خطرنــاک )ACP( کــه 3,5,5% از سیســتم آشــامیدنی 
را تشــکیل مــی دهــد، بایــد جایگزیــن شــود.80% لولــه هــای 
ــالی  ــه در خشکس ــتمی ک ــت سیس ــش اس ــی PVC بنف آب بازیافت
ــل  ــا 296 مای ــی م ــاارزش اســت. سیســتم فاضالب ــا بســیار ب کالیفرنی
اســت کــه شــامل 57% لولــه ســفالی لعابــدار و PVC  %35  اســت.

ــگاهی  ــی و ازمایش ــای میدان ــل کار از کارگاه ه ــر مح ــد از تغیی بع
بــه دفتــر شــهرداری، نقــش و مســئولیت هایــم تغییــر کــرده اســت. 
نقــش شــهردار بــر توســعه و اجــرای سیاســت هــا متمرکــز اســت. مــا 
بایــد درک کنیــم ســرمایه گــذاری در کیفیــت آب شــامل آزمــون 
دقیــق آب، بازرســی و حفــظ زیرســاخت هــای زیرزمینــی اســت و 
ســرمایه گــذاری مــا  دینــی اســت کــه نســبت بــه شــهرمان داریــم.
ــای  ــی ه ــوب، ارزیاب ــذاری خ ــرمایه گ ــت س ــای مدیری ــرح ه ط
کســب و کار و هزینــه هــای چرخــه عمــر بــه مــا کمــک مــی کنــد 
ــه مزایــای زیســت محیطــی و صرفــه جویــی در هزینــه دســت  تــا ب

یابیــم.

:pvc  مزایای لوله های
ــه  ــا در لول ــای م ــت ه ــتر شکس ــه بیش ــان داد ک ــق ترنش ــات دقی تحقیق
هــای قدیمــی فــوالد و یــا چــدن بــود کــه بــه دلیــل خوردگــی ناشــی 
ــت. از  ــدی رخ داده اس ــت کات ــص محافظ ــا نق ــاک و ی ــرایط خ از ش
آنجایــی کــه ایــن نگرانــی هــا بــا  pvc حــذف مــی شــود، آن را گزینــه 
ای معقــول و مناســب در تمــام پــروژه هــای داخلــی مــا ســاخته اســت. 
مــا همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بســیاری از توســعه دهنــدگان 
بــه دلیــل ســهولت نصــب، pvc  را ترجیــح مــی دهنــد. زیــرا ســبک تــر 
و کار کــردن بــا آن راحــت تــر اســت و هزینــه هــا کاهــش مــی یایــد. 
ــب و  ــرای نص ــتانداردها ب ــدت pvc، اس ــد م ــای بلن ــایی مزای ــا شناس ب
اســتفاده از لولــه هــای pvc بازنگــری شــد. کیفیــت لولــه و طــول عمــر 
مــورد انتظــار منجــر بــه کاهــش خدمــات مــی شــود. در واقــع لیورمــور 
ــه  ــی لول ــر و جایگزین ــان تغیی ــه هــای  pvc از زم ــه شکســت لول تجرب
هــای قدیمــی از ســال 1990 را نداشــته اســت. عــالوه بــر ایــن کاهــش 
ــه  ــع ارزشــمند آب ب ــه حفــظ بیشــتر مناب در نشــت و شکســت منجــر ب
ــا مــی شــود. اســتفاده  ــژه در طــول دوره هــای خشکســالی کالیفرنی وی
از  pvc همچنیــن فشــار آب را بــه منــازل  افزایــش مــی دهــد. عــالوه 
بــر بهبــود کیفیــت زندگــی ، ایمنــی در برابــر آتــش افزایــش مــی یابــد.

 طول عمر پیش
بینی شده -سال

مواد

60 چدنی

100 ACP

60 فوالدی

100 PVC

60 RCP)لوله های بتنی تقویت شده (

65 VCP)8 تا 11 اینچ(

75 VCP)12- 15 اینچ(

100 VCP )15 اینچ باالتر(

100 AC)سیمان ازبست(

50 چدن داکتیل

75 ABS

75 HDPE
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 مزایا
• PVC  بسیار سبک تر و برای نصب ارزان تر است

• هزینه اولیه نسبتا پایین تر و نیاز به نگهداری کمتر

• بدون نیاز به سیستم حفاظت کاتدی

• بهبود کیفیت آب در سیستم توزیع

ــال  ــل 100 س ــار حداق ــورد انتظ ــر م ــول عم • PVC دارای ط
اســت

ــه  ــی ک ــت آب ــت. کیفی ــده اس ــر خورن ــای  pvc غی ــه ه • لول
ــد امــا  ــدا نمــی کن ــازل تحویــل داده مــی شــود، تنــزل پی ــه من ب

ــد. ــاق بیفت ــه اتف ــواد لول ــایر م ــا س ــت ب ــن اس ممک

ــه عنــوان اعضــای جامعــه و خدمتگــزارن ایــن شــهر بایــد  مــا ب
ــم و از  ــت یابی ــا دس ــن ه ــه بهتری ــا ب ــم ت ــکاری کنی ــم هم ــا ه ب

ــم. ــذت ببری ــالم ل ــدار و س ــی پای ــای زندگ مزای

خواندنی و کاربردی

تغییر رنگ آب ناشی از رسوب آهن که به حالت معلق در آمده است

نکات موثر برای صرفه جویی در هزینه های شرکت های تولید کننده

آلومینیوم عملکرد عایق بندی را افزایش می دهد

ــاده  ــک راه س ــوژی AMX ی ــی در تکنول ــراح اتریش ــاور ط مش
ــا 100% خــال محصــور  طراحــی  ــای  PVC  ت ــل ه ــرای پروفی ب
ــر  ــت. مدی ــود داده اس ــق را بهب ــرد عای ــه عملک ــت ک ــرده اس ک
نانــوذرات  بــا  :آزمایشــات  گفــت   AMX شــرکت  عامــل 
ــا شکســت مواجــه  ــب خشــک ب ــوم در ترکی ســیلیکات و آلومینی
شــد.این پــروژه بیــش از دو ســال بــه تاخیــر افتــاد و هزینــه 
ــه  ــت ب ــا موفقی ــت ب ــا در نهای ــرد، ام ــل ک ــی را تحمی ــای اضاف ه
ــال کــرد. یــک  ــد را دنب ــده جدی ــم یــک ای ــن تی ــان رســید. ای پای
داخلــی  محفظــه  در  میکرونــی   35 آلومینیومــی  فویــل  قطعــه 
ــوذ  ــن کار نف ــت. ای ــرار گرف ــل)chamber profile (ق پروفی
ــی  ــش م ــی کاه ــه  PVC اصل ــبت ب ــر نس ــری را 1000 براب پذی
ــکان  ــن ام ــل ای ــت وینی ــل کامپوزی ــزی و پروفی ــل فل ــد. فوی ده
ــتیکی  ــای پالس ــره ه ــی پنج ــق حرارت ــا عای ــد ت ــی کن ــاد م را ایج
افزایــش یافتــه و مــواد مصرفــی کمتــر شــود کــه باعــث افزایــش 
ارزش بــرای مشــتری و مزایــای زیســت محیطــی مــی شــود، زیــرا 
ــا  ــل بازیافــت شــود و تنه ــه طــور کام ــد ب ــل  مــی توان ــن پروفی ای
شــامل  PVC، فویــل آلومینیــوم و فــوالد اســت ومــواد دیگــر از 
ــر گالس تقویــت شــده را شــامل  ــان و فایب ــی اورت ــوم پل ــه ف جمل
نمــی شــود. تنهــا یــک رویکــرد رادیکالــی بــرای تولیــد کامپوزیت  
ــم زد. ــت را رق ــک موفقی ــی نازی ــه آلومینیوم ــک الی PVC و ی
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مقاله مدیریتی

1- با ارزیابی کامل شروع کنید
همیشــه بــا یــک بررســی دقیــق و واقــع بینانــه شــروع کنید.زمانــی کــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن قدم ــل اولی ــی کام ــد، ارزیاب ــی آی ــش م ــکلی پی مش
ــر  ــرای درک تصوی ــان ب ــاذ زم ــا اتخ ــد. ب ــی کنن ــه م ــاوران توصی مش
کلــی و ارزیابــی عینــی  هــر مولفــه، خودتــان را بــرای موفقیــت 

ــد. ــاده کنی ــدت آم ــی م طوالن

2- نرخ بازگشت سرمایه را الویت قرار دهید

ــه دنبــال شناســایی و ســوژه یابی مشــتریان جدیــد  فروشــندگان بایــد ب
ــروش باشــند. یکــی از راه هــای توســعه فــروش،  جهــت توســعه ف
توصیه هــا و معرفی هایــی اســت کــه از ســوی مشــتریان صــورت 
ــط  ــدون معرفــی و رواب ــرد. تحقیقــات نشــان داده اســت اگــر ب می گی
بــا ســوژه ها تمــاس بگیریــد تنهــا 2 درصــد امــکان صحبــت کــردن بــا 
ــانس تان  ــوید ش ــاع داده ش ــر ارج ــت. اگ ــد داش ــود خواه ــا وج آن ه
ــوید  ــه ش ــه توصی ــی ک ــد و درصورت ــش می یاب ــد افزای ــا 20 درص ت
احتمــال موفقیــت تــا 60 درصــد افزایــش پیــدا مــی کنــد. بنابرایــن از 
مشــتریان قدیمــی بخواهیــد کــه شــما را بــه همــکاران یــا ســازمان های 
دیگــر جهــت فــروش معرفــی کننــد. هنگامــی کــه مشــتری از نتایــج 
ــام  ــتری انج ــرای مش ــا کاری را ب ــت دارد ی ــان رضای ــا خدماتت کاال ی
ــرای  ــان ب ــن زم ــه خشــنودی او می شــود، بهتری ــد کــه منجــر ب می دهی

ــه اســت. ــه درخواســت توصی ارائ

 بدون شـک تولید کننـدگان همواره به 
دنبـال  ایـده هایی بـرای  صرفه جویی 
در هزینـه هـا هسـتند کـه مـی تواند به 
توسـعه کسـب و کارشـان کمـک کند. 
بـه جـای کاهـش هزینـه هـای بـزرگ 
در یک یـا دو بخش، هـدف بهترین راه 
دسـتیابی بـه کاهـش هزینه ها بـا تالش  
بـرای صرفـه جویـی در چندیـن بخش 
کوچـک اسـت کـه در نهایـت منجر به 
صرفـه جویـی قابـل توجهی می شـود. 
بـرای ارائـه راهنمایـی در مـورد صرفه 

جویـی هزینـه هـا یـک لیسـت از 12 ایده کـه بـرای کارخانه هـای تولیدی بـدون اینکـه صنعتی خاص 
اولویـت قـرار داده شـود، تنظیـم شـده اسـت. تمام ایـن راه ها الزاما برای سـازمان یا کسـب و کار شـما 
عملـی نخواهـد بـود، بـا ایـن حـال مـا امیدواریم کـه شـما بتوانیـد از این پیشـنهادات بـه عنـوان نقطه 

شـروعی بـرای هم فکـری در سـازمان تان اسـتفاده کنیـد.
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3-بهبود را از درون جستجو کنید
ــرای  ــده ب ــی ای ــع عال ــد یــک منب ــی توانن ــه شــما م ــان کارخان کارکن
بهبــود فرایندهــا باشــند. مشــاوران اغلــب بــا کارگــران طبقــه کارگاه 
ــد را مــورد  ــا ایــده هایــی در مــورد بهبــود رون صحبــت مــی کننــد ت
بحــث قــرار دهنــد.از آنجایــی کــه کارگــران در طبقه کارگاه کســانی 
هســتند کــه دائمــا از فرایندهــا اســتفاده مــی کننــد. انهــا دیــدگاه هــای 
ــن  ــود یافت ــا بهب ــازی و ی ــاده س ــی س ــورد چگونگ ــمندی در م ارزش

ــرای ایجــاد ارزش دارنــد. چیزهایــی ب
پــاداش دادن بــه کارمنــدان یــک راه عالــی بــرای تحریــک و افزایــش 
ــده  ــرح ای ــوع و ط ــای متن ــتجوی راه ه ــرای جس ــران ب ــل کارگ تمای

هــای بهبــود دهنــده بــرای صرفــه جویــی اســت.

4-ایده های قدیمی را بازبینی کنید

ــی  ــای پیشــنهادی قبل ــده ه ــه ای ــگاه کــردن ب ــه عقــب و ن ــن ب ــا رفت ب
صرفــه جویــی در هزینــه هــا بــه احتمــال زیــاد شــما یــک یــا چنــد ایده 
بــزرگ را پیــدا خواهیــد کــرد کــه در حــال حاضــر یــا آینــده نزدیــک 

مــی توانــد قابــل اجــرا باشــد

9001 iso 5-  گرفتن استانداردهای
ــدی  ــازمان تولی ــر س ــرای ه ــول را ب ــتاندارد Iso 9001:2015 اص اس
متمرکــز بــرای ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت، بهبــود رضایــت 

ــد. ــی کن ــن م ــتم روش ــای سیس ــتری و فراینده مش

6- یافتن هزینه صرفه جویی در کاهش انرژی

مصــرف انــرژی یکــی از بزرگتریــن هزینــه هــای مربــوط بــه تولیــدات 
ــه  ــد ب ــر  تصمیمــات تولی ــر تمرکــز ب ــا تغیی ــکا ســت. ب ــی آمری صنعت
ســمت مــدل مبتنــی بــر تقاضــا مــی توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه تولیــد 
را درطــول دوره هــای آهســته بــدون قطــع خروجــی کاهــش دهیــد.
حتــی در طبقــه کارخانــه راه هایــی بــرای کاهــش هزینــه هــا وجــود 
ــته  ــط داش ــای خ ــی  در انته ــل توجه ــر قاب ــد تاثی ــی توان ــه م دارد ک
ــتی  ــورهای نش ــر کمپرس ــرات HVAC، تعمی ــام تعمی ــا انج ــد  ب باش
ــرای  ــرای تجهیــزات مــی توانیــد ب ــدازی برنامــه هایــی ب هــوا و راه ان

صرفــه جویــی در انــرژی تــالش کنیــد.
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مقاله مدیریتی

7-کار دقیق تر

بــا اتوماتیــک کــردن و یــا تحکیــم فرآیندهــای دســتی تکــراری،  مــی توانیــد 
کیفیــت محصــول را افزایــش دهیــد، میــزان تولیــد را افزایــش دهیــد و به طور 
بالقــوه هزینــه هــا را کاهــش دهیــد. تکنولــوژی همیشــه در حال تکامل اســت 
ــی  ــه م ــر، ارائ ــرای انجــام وظایــف بســیار ســاده ت ــدی را ب و روشــهای جدی
دهــد. هــر دو در طبقــه کارگاه و در دفتــر، از بیــن بــردن وظایــف یکنواخــت 
ــرای بهینــه ســازی هزینــه  از طریــق اســتفاده از تکنولــوژی یــک راه عالــی ب

هــای نیــروی کاری اســت.

8- فروش ضایعات به فروشندگان
ــج  ــر گن ــک نف ــای ی ــه ه ــد  زبال ــه را شــنید ای ــن جمل ــه حــال  ای ــا ب ــا ت آی
دیگــری اســت. عرضــه ضایعــات بــه فروشــندگان روش مفیــدی اســت کــه 
ــل  ــا قاب ــه ه ــات کارخان ــی شــود. بســیاری از ضایع ــه م ــده گرفت ــب نای اغل

ــل بازیافــت هســتند. اســتفاده مجــدد و قاب

9- مذاکــره بــا تامیــن کننــدگان و شــرکت هــای حمــل و 
نقــل کاال

ایجــاد ارتباطــات طوالنــی مــدت بــا تامیــن کننــدگان و شــرکت هــای حمــل 
و نقــل بــرای موفقیــت شــرکت شــما ضــروری اســت، ایــن بــدان معنــا نیســت  
ــه  ــود ب ــت خ ــد. از موقعی ــول کنی ــده را قب ــه ش ــت ارائ ــن قیم ــما اولی ــه ش ک
عنــوان یــک تولیــد کننــده اســتفاده کنیــد و ســعی کنیــد بــا مذاکــرات نــرخ 

بهتــری را تصویــب کنیــد.

10- دورکاری پرسنل
ــرای  ــر صرفــه جویــی در هزینــه هــای جــاری کــه ب ــا دورکاری عــالوه ب ب
ــری  ــای کمت ــه ه ــز هزین ــد نی ــی شــود خــود کارمن ــد صــرف م ــر کارمن ه
ــا ایــن  ــه کارمنــدان ب ــه هــای رفــت و آمــد روزان متحمــل مــی شــود. هزین
کار کــم مــی شــود و هــم چنیــن در زمــان رفــت و آمــد نیــز صرفــه جویــی 
ــدار  ــد در مق ــی توانی ــتفاده از دورکاری م ــا اس ــما ب ــود. ش ــی ش ــل م حاص
ــا یــک دفتــر کار کوچکتــر  فضــای مصرفــی نیــز صرفــه جویــی کنیــد و ب

ــد. ــود را اداره کنی کار خ

11- کاهش هزینه ها با فروش آنالین
ــروش  ــارت ف ــای تج ــن روش ه ــه تری ــم هزین ــن و ک ــت تری ــی از راح یک
ــه نمایــش  ــا ب ــد و ب ــرای شــرکت خــود ســایت ایجــاد کنی ــی اســت ب اینترنت
گذاشــتن محصــوالت مــی توانیــد مخاطبــان خــود را جــذب کنیــد. در نظــر 
ــی  ــه در جــذب مشــتریان جهان ــد زبان ــا چن داشــته باشــید ســایت هــای دو ی

ــود. ــر گــذار خواهــد ب تاثی
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ــه  ــول چرخ ــای ط ــه ه ــه هزین ــه ب  12- توج
ــوالت ــر محص عم

شــرکت هــای موفــق هزینــه هــا را در تمامــی مراحــل چرخــه 
هــای عمــر محصــوالت شــامل هزینــه هــای قبــل از ســاخت، 
هزینــه هــای مرتبــط بــا حیــن ســاخت و هزینــه هــای مراحــل 
بعــد از ســاخت منظــور مــی کننــد. توجــه بــه ایــن هزینــه هــا 
تحــول بزرگــی در شــرکت هــا ایجــاد مــی کنــد. در مدیریــت 
ــوع  ــش آن در مجم ــل و نق ــه مراح ــای هم ــه ه ــه، هزین هزین
هزینــه هــا اهمیــت دارد مزیــت ایــن نگــرش و فلســفه فراتــر از 

افزایــش ســود مــی باشــد.

ــد،  ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــه های ــی در هزین ــه جوی ــای صرف ــده ه ــی از ای ــداد کم ــی تع ــرای حت ــا اج ب
شــرکت شــما مــی توانــد در انتهــای خــط ســود آور باشــد. قبــل از شــروع بــه صرفــه جویــی در هزینــه هــا 
، بایــد بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر چــه کاهــش هزینــه و پــس انــداز خــوب اســت امــا مهــم اســت کــه 
کیفیــت کســب و کار خــود را قربانــی نکنیــد. کاهــش هزینــه ای کــه در نهایــت منجــر بــه تولیــد محصــوالت 

و خدمــات بــا کیفیــت پاییــن مــی شــود، ارزش نــدارد.
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اتصاالت
 لیست اتصاالت U-PVC مورد تایید

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

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپلیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•ناردینپلیمراسپادانا

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-46412710-20

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پارسپولیکا

•پلیرامبرتر

•گلپلیمررشیدی

•لولهسازانرزاقی

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56545401-3

021-55638112

021-65226406

021-55572819

021-56457889

تهران

34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

2-33652560-023•سمنانپویش

سمنان

34733539-083•الوینپالست

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•اتصاالتکاوه

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34524031

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•شیرازجمگستر

•لولهسپیدانبسپار

071-32345595-7

071-36307536-40

فارس

•آریانغربکردستان

•نیکپلیمرکردستان

087-33291041

021-66193854-7

کردستان

32723225-044•کندپالستیکارومیه

آذربایجان غربی

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

لوله
 لیست لوله هاى U-PVC مورد تایید

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

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپولیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پلیمرسمند

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56220208

021-56457889

تهران
34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

32665669-081•پلیسینا

همدان

•اورامانغرب

•الوینپالست

083-38228647-8

083-34733539

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•ایمنلوله

•پلیمرپارس

•شیرازپالستیک

•لولهسپیدانبسپار

071-38254557-8

071-38309001-3

071-37335078-80

071-36307536-40

فارس

7-66193854-021•نیکپلیمرکردستان

کردستان

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

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

لیستلولهواتصاالتیوپیویسیموردتاییدانجمنتولیدکنندگانلولهواتصاالتپیویسی

نتایج مربوط به دوره چهارم نمونه برداری  .  نیمه اول سال 1398
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کنترل کیفیت

شرکت پارس زنده رود پالست از اعضای انجمن تولیدکنندگان لوله 
و اتصاالت پی وی سی، به عنوان واحد نمونه استان اصفهان انتخاب و 

مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، در مراسمی که 
با حضور استاندار اصفهان و مدیران بخش های دولتی و استانی برگزار شد، 
واحدهای نمونه مورد تجلیل قرار گرفتند. شرکت پارس زنده رود پالست 

تولیدکننده لوله و اتصاالت پی وی سی به عنوان یکی از واحدهای نمونه استان 
مورد تقدیر قرار گرفت و کمال پایمرد مدیر عامل این شرکت لوح و تندیس این 

مراسم را دریافت کرد.
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، این موفقیت را به مجموعه پرتالش شرکت 
پارس زنده رود پالست تبریک عرض کرده و آرزوی پیشرفت های روز افزون 

را برای آنها دارد.

پارس زنده رود 
پالست واحد 

نمونه استان 
اصفهان شد
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دوشیوهینشرمطلبدردنیایمجازیوچاپفیزیکیمطلببرایمخاطبین

دانـش  تاریـخ  بـه  نگاهیگـذرا  بــا 
مکتـوب، بـه ابـزار، وسـایل و محمل هایـی برمیخوریـم که 

بشـر بـراي ثبـت و ضبـط و ذخیـره اطالعـات مـورد اسـتفاده قـرار داده 
اسـت و مـوادي ماننـد الـواح )گلـی، سـنگی، فلـزي و چوبـی(، اسـتخوان حیوانات، 

چـرم گاو، گاومیـش و بـز، پارشـمن، طومارهـاي پاپیـروس، کاغـذ و در ادامـه عکـس، 
اسـالید، فیلـم، فیلـم اسـتریپ، طلـق شـفاف، میکروفرم هـا، نوارهاي مغناطیسـی، صفحـات و بعدها 

بـا ظرفیت هاي مختلف و دیسـک هاي فشـرده نوري نرم افزارهاي کامپیوتري، دیسـک هاي مغناطیسـی 
از هـر یـک از این وسـایل با توجـه به حجم به این منظور کاربرد داشـته اسـت. استفاده 

ذخیـره و بازیابـی آن پدیـد آمـده اسـت.تولیـد اطالعـات در هـر جامعـه و نیاز به 
چـاپ،  صنعـت  کـه  زمانـی  نسخه نویسـی را در 500 سال قبل از میدان • 

علـم،  در  انقالبـی  سـاخت،  سیاسـت، و مذهـب پدید آمـد. چاپ این خـارج 
و جـزوات سیاسـی، مواعـظ و خطابه هـا، و امـکان را فراهـم سـاخت تـا رسـاالت 

تحقیقـات.1383( علـوم  ارشـد.  پایان نامـه  )حیدری.بهـروز.  گیـرد.  قـرار  نفـر  هـزاران  دسـترس  در  درسـی  متـون 
از ویژگی هـای فناوری هـای نویـن ارتباطـی و اطالعاتی اسـت که با ظهور رسـانه های جدید مبتنی بر سیسـتم های الکترونیک، 
دیجیتـال و اینترنـت پدیـد آمده و تغییراتی را در شـکل سـنتی و چاپی انتشـارات به وجود آورده اسـت. نشـر الکترونیک حیطه 
وسـیعی را در بـر می گیـرد، از انتشـار نشـریاتی غیرشـبکه ای در قالـب سـی دی و دی وی دی تـا خبرنامـه الکترونیـک، ژورنـال 
الکترونیـک، کتـاب الکترونیـک و حتی وبالگ ها و وب سـایت ها را شـامل می شـود و امـروزه به انواع محتواهایی کـه از طریق 
کاربـران اینترنـت و تلفـن همـراه در قالب شـبکه ها تولید می کننـد اطالق می گردد. به عبارتی در نشـر الکترونیک متون همیشـه 

و همـه جا در دسـترس کاربران اسـت.
•   بـا وجود اینکه بسـیاري از صاحب نظران 
معتقدنـد کتاب هاي چاپی همـواره جایگاه 

میـان  در  را  خواننـدگان و کتابخانه هـا حفـظ می کننـد خـود 
بـه نشـر کتاب هـاي چاپـی معطـوف خواهند و ناشـران همچنـان فعالیت هـاي خـود را 

ناشـران بـراي عرضـه کتاب های خـود در قالب کـرد، شـواهدي نیز مبتنی بر تمایـل روزافزون 
الکترونیکـی از طریـق محیط وب دیده می شـود. از یک سـو هزینه نسـبتاً کمتر انتشـار کتاب هـاي الکترونیکی 

نسـبت بـه شـکل چاپـی، انعطاف پذیري و سـرعت بیشـتر براي بروزرسـانی و انتشـار ویرایش هـاي جدید، 
سـهولت فـروش، توزیـع و خریـد کتاب هـاي الکترونیکـی از طریـق اینترنـت، و از سـوي دیگـر 

افزایـش روزافـزون تعـداد اسـتفاده کنندگان از اینترنـت و خوانندگانـی که تمایـل دارند از 
طریـق کامپیوتـر، کتـاب مورد نظر خـود را پیدا و آن را مطالعـه کنند، از مهمترین 

عوامـل انتخـاب سیاسـت نشـر اینترنتـی از سـوي برخـی ناشـران بـه 
شـمار می آینـد. )حیدری.بهـروز. پایان نامـه ارشـد. علوم 

تحقیقـات. سـال 1383(

      نشر الکترونیک
چاپ فیزیکى 

بسیار کوتاه درباره ی
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دوشیوهینشرمطلبدردنیایمجازیوچاپفیزیکیمطلببرایمخاطبین

مزایای نشر الکترونیک:

اما از مهم ترین مزایای نشر الکترونیک می توان به موارد زیر را اشاره 
داشت:

•  کاهش هزینه های تولید و چاپ

•  عدم نیاز به فضای گسترده فیزیکی برای آرشیو نشریات، مجالت و 
کتاب های گوناگون و کتب مرجع

•  عدم نیاز به توزیع پستی 

•  وجود هایپرلینک ها و استفاده از اطالعات تکمیلی

•  امکان نشر با شمارگان پایین

. قابلیت استفاده از سایر اشکال محتوایی چندرسانه ای

•  قابلیت جست وجوی راحت و سریع

می تــوان بیــان کــرد بــا وجــود آنکــه محمــل آشــنای کاغــذ بــرای مخاطبــان خــاص خــود همچنــان و در انتهـا 
باقــی اســت. و شــاید لــذت ورق زدن و بــه دســت گرفتــن کتــاب، حــس کــردن بــوی کاغــذ و حتــی 
ــان  ــادی همچن ــال های زی ــاید س ــه ش ــود ک ــاس می ش ــگ احس ــدری پررن ــه دادن آن بق ــذت هدی ل
ــت  ــد ماهی ــان بای ــدارس همچن ــا و م ــگاه ها ، کتابخانه ه ــان دانش ــود و همچن ــی ش ــای چاپ ــی از کتاب ه ــت ها خال ــا دس ــذرد ت ــد بگ بای
ــران و  ــزون کاغــذ در ای ــه دهــد. و گرچــه گران شــدن روز اف ــات خــود ادام ــه حی ــدی ب ــد و بصــورت پیون ــه خــود را حفــظ کنن دوگان
کمبــود منابــع طبیعــی در دســترس مــا نیــاز بــه تســریع درایــن نگــرش و اســتفاده از فناوری هــا و وســایل ارتبــاط جمعــی عصــر حاضــر را 

بیــش از پیــش دارد. و حــال وقــت آن رســیده بایســتیم و بــه سرنوشــت نســل آینــده کــه در دســتان ماســت بیشــتر بیاندیشــیم.

معایب و مشکالت نشر الکترونیک:

محدودیت هایــی بــرای نشــر الکترونیــک و گســترش آن در روابــط 
عمومی هــا وجــود دارد کــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از:

•  دسترسی به اینترنت

•  حق مؤلف

•  مشــکالت شــیوه  مطالعــه در محیــط وب و برنامه هــای رایانــه ای 
الکترونیــک دســتگاه های  در  مربوطــه 

•  مشکالت استناد به کتاب های الکترونیکی
)رجــوع شــود بــه مقالــه بــا همیــن نــام نوشــته حســین امامی، دانشــجوی 

دکتــری علــوم ارتباطات،(

نشر الکترونیک چیست و مزایا و معایب نشر الکترونیک

یکـی از انـواع خروجـی کار از جملـه کتـاب، بسروشـور، مجلـه، روزنامه و... به صورت الکترونیک اسـت. یعنی دیگر قرار نیسـت که بـه صورت چاپی 
نیـز منتشـر شـود. نشـر صرفـا الکترونیـک در سـیر تحول وب دسـتخوش تغییراتی شـده اسـت و انـواع مختلفـی دارد مانند: سـی دی، مبتنی بـر وب، چند 

رسـانه ای، نشـر مبتنی بر ایمیل، موبایـل و.... .

 نظارت، جستجو، پشتیبانی شاید سه کلمه کلیدی کارگشا در نشر الکترونیک باشد.
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یک روش حفاری برای نصب لوله های آب و گاز

نصـب بـدون کنـده کاری، روش حفـاری جهـت دار )directional drilling( که در این روش زمین توسـط مته ای 
سـوراخ مـی شـود، لولـه یا کابل به سـر مته کـه از طرف دیگر حفـره بیرون آمده متصل شـده و به داخل کشـیده 

می شـود. ایـن روش در مسـیرهای کوتـاه و در جهـت نصب لوله های آب و گاز مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

تکنیک شکافتن لوله بدون حفر ترانشه

تکنیـک شـکافتن لولـه بدون حفر ترانشـه منجر بـه جایگزینی لوله های جدیـد با هزینه خیلی کمتر می شـود . در 
ایـن روش لولـه جدیـد وارد لوله قدیمی شـده و با ترکانـدن جداره جایگزین لوله قدیمی می شـود.

نمونه ی هایپرلینک ها و اطالعات تکمیلی:
به عنوان نمونه در زیر تعدادی لینک قرار داده ایم که با کلیک بر روی آن ها به سایت  ارائه دهنده فیلم یا مطلب مربوطه هدایت خواهید شد:

لینکویدیوهایکاربردیمرتبطدرسایتآپارات

https://www.aparat.com/v/0pNFf

https://www.aparat.com/v/WmvKz

https://www.aparat.com/v/WmvKz
https://www.aparat.com/v/0pNFf
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رباتی با قابلیت تشخیص نشتی در سیستم توزیع آب

دسـتگاه رباتیـک پیش رونده می تواند با سـرعت در طـول لوله حرکت 
کند و نشـتی ها را دقیق تر از روش های موجود شناسـایی کند.

انتخاب مارپیچ های کونیکال 

بـرای انتخـاب مارپیـچ هـای کونیـکال برای فرموالسـیون هـای مختلف 
بایـد مـوارد مختلفـی را در نظـر گرفـت. در ایـن ویدیـو  مارپیـچ بـرای 
و   )A(از کربنـات کلسـیم پاییـن  بـا درصـد   pvc از   فرموالسـیون  دو 
درصدبـاالی کربنات کلسـیم )B( بررسـی می شـود. یکـی از تفاوت ها 
اندازه گام در ناحیه پالستیسـایزیگ اسـت که در فرموالسـیون A  کمتر 

از فرموالسـیون B اسـت.

مقاومت لوله پی وی سی در برابر آتش 

لوله هـای U-PVC از پلیمـری ذاتـاً بازدارنـده و ضدآتـش سـاخته شـده 
اسـت کـه بـه سـختی مشـتعل و بـه محـض دور شـدن از منبـع گرمـا، 
 U-PVC ،سـوختن آن متوقف می شـود. در مقایسـه با سایر پالسـتیک ها
از نظر قابلیت احتراق، اشـتعال، گسـترِش شـعله و انتشـار حـرارت کمتر 

عملکرد بهتـری دارد.

لینکویدیوهایکاربردیمرتبطدرسایتآپارات

https://www.aparat.com/v/aAn6O

https://www.aparat.com/v/CTD21

https://www.aparat.com/v/yeofB

https://www.aparat.com/v/aAn6O
https://www.aparat.com/v/yeofB
https://www.aparat.com/v/CTD21
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معرفیکتاب

   نگاهی کلی

پایدارسـازی PVC مهمتریـن جنبـه فرموالسـیون و عملکـرد این پلیمر اسـت که به طور دقیـق مورد بحث قرار می گیـرد. این کتاب 
حـاوی تمـام اطالعـات الزم برای طراحی فرمول بندی پایدارسـازی موفق برای هر محصول سـاخته شـده از PVC اسـت. فصل های 
جداگانـه ای اطالعـات مربـوط به سـاختار شـیمیایی، تکنولـوژی تولید PVC، مورفولـوژی، تخریب بـا انرژی حرارتـی، UV، گاما، 
انواع دیگر اشـعه، تخریب مکانیکی و شـیمیایی را بررسـی می کند. روش های تحلیلی مورد اسـتفاده در مطالعه فرآیندهای تخریب 
و پایدارسـازی، در ایجـاد سیسـتم بررسـی نتایـج پایدارسـازی بـا سیسـتم های پایدارکننده مختلف کمـک می کند. پایدارسـازی و 
پایدارکننده هـا بـا جزئیـات کامـل در مهم تریـن فصـل این کتاب مـورد بحث قـرار می گیرد. فصل آخـر اطالعاتی در مـورد اثرات 
PVC و افزودنی هـای آن بـر سـالمتی و محیـط زیسـت را ارائـه می دهـد. ایـن کتـاب تجزیـه و تحلیـل تمـام مقـاالت و پتنت هـای 

ضروری در مورد موضوع مذکور را که اخیراً منتشـر شـده اسـت شـامل می شـود. تخریب PVC و پایدارسـازی برای متخصصین 
شـیمیایی، مهندسـان، دانشـمندان مواد و شـیمیدان های زیسـت محیطی، دانشـجویان، اسـتادان و طراحان که با PVC وافزودنی های 

آن کار می کننـد یـا بـه این محصوالت عالقمندند، قابل اسـتفاده اسـت.
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4 issues that 
cause PVC pipe 
failure

PVC pipe is an extremely reliable, durable material. If 
PVC is not properly installed, it can fail — and when 
that happens, major damage can take place.

Most PVC pipe failures can be prevented through proper in-
stallation. However, should a problem occur, it is very im-
portant to treat the root cause, not just the symptom to re-
duce the risk of future issues.

there are some of the more common reasons pipe breaks 
happen and what can be done to prevent them.
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Austrian design consul-tancy AMX Automation Technologies has devised a simple way to 
make PVC profiles up to 100% vacuum-tight – which has also improved their insulation per-
formance.“Experiments with silicate and aluminium nanoparticles in the dry blend failed,” 
said Meinhard Schwaiger, CEO of AMX. “That delayed the project for more than two years 
and created additional costs – but in the end we prevailed.”This is because the team tried a 
new idea: a 35 micron piece of aluminium foil on the inner web of the profile chamber.“This 
reduced the permeability 1,000 times compared to the original PVC,” he said.The metal foil 
and vinyl composite profile allows plastic windows to be made with increased thermal in-
sulation and less material input, bringing higher value for the customer as well as environ-
ment benefits.This is because the profile can still be fully recycled, as it consists of only PVC, 
aluminium foil and steel – with no other materials such as polyurethane foam or glass fibre 
reinforcement.“Only a radical approach to produce a composite of PVC and an ultra-thin 
aluminium layer achieved the breakthrough,” said Schwaiger

Aluminium 
adds insulation performance
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Recycling

Separated and clean post-use PVC products can easily be re-
cycled into new products. The applications which incorporate 
heat stabilisers based on lead and cadmium are almost all 
long-life applications but, in many cases, are already entering 
the waste stream and are being recycled to some extent.

For example, the PVC pipe, flooring, roofing membranes and 
window industries in Europe already have schemes devel-
oped which are aimed at collecting and recycling these prod-
ucts when they have reached the end of their useful life. 

This recyclate will then be incorporated into the same or 
similar long-life products. In the case of waste containing 
mixed plastics or products of a multi-material construction, 
which cannot be economically separated into pure polymers, 

The impact of PVC 
stabilisers in recycling 
and waste disposal

The recovery of PVC products which have come to the 
end of their use is a new challenge which also applies to most 
other synthetic materials.

Recovery schemes are being developed which maintain con-
trol of the additives and prevent their release into the envi-
ronment. There is also no evidence that the disposal of PVC 
waste products even by means of landfill gives rise to any haz-
ardous soil contamination

such as coated fabrics, other methods including 
feedstock recycling are also being developed. 
The Vinyloop® process, which is now applied 
on commercial scale, produces recycled PVC 
compound from PVC waste contaminated with 
other polymers and can also handle some com-
posites. It is now used on a commercial scale 
to recycle PVC from cables and roofing mem-
branes. Detailed information can be found 
on its dedicated Web site www.vinyloop.com. 
Feedstock recycling remains an option for 
waste which is too complex or too contaminat-
ed for mechanical recycling.
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A number of European standards are being written 
to cover construction products made from PVC, a sec-
tor which constitutes more than 60 per cent of the PVC 
market. These now recognise the fact that recyclate, 
which inevitably will contain a range of stabilisers, will 
become available for use in these products and are in-
cluding appropriate test requirements to ensure that 
performance standards are maintained.

Incineration With Energy Recovery

The use of incineration, together with the associated 
energy recovery, plays a complementary role to recy-
cling.

In the case of heat stabilisers used for PVC, the po-
tential issues are dust emissions and leachate from 
the residual ash containing harmful quantities of toxic 
metals. A number of independent studies have shown 
that the metals present in PVC compounds, including 
the heat stabilisers, form only a small proportion of 
the metals present from other sources and so relevant 
control technology has to be used whether PVC waste 
is present or not. It is also relevant to note that the vast 
majority of PVC waste fed to incinerators originates 
from PVC packaging applications which do not, and 
have never, contained lead or cadmium.

Landfill

PVC waste in landfill sites is predominantly from 
household and packaging applications incorporating 
calcium/zinc and tin stabilisers and which have never 
contained heat stabilisers based on lead and cadmium. 
In any case, the amount of PVC in a typical waste site is 
less than 1 per cent and the metal content will generally 
not be more than 2 per cent of this amount. Even when 
waste from construction products including pipes and 
window profiles is present (stabilised with lead and/or 
cadmium compounds), studies have shown that only 
minimal or no leaching to the soil occurs even under 
aggressive soil conditions. The levels detected are well 
below the background levels found in the soil. Some of 
the co-stabilisers used in calcium/zinc and barium/zinc 
systems are known to biodegrade in landfill sites.

The PVC industry commissioned a three year research 
programme conducted by independent institutes in 
Germany and Sweden on the long-term performance 
of PVC waste in landfill, covering a wide range of ap-
plications and stabiliser systems. The results showed 
that the contribution of PVC products to the inventory 
of heavy metals in municipal solid waste is low. Howev-
er, PVC products are a major source of organotin com-
pounds but a conservative comparison of the predicted 
concentration (PEC) with the predicted no effect con-
centration (PNEC) in leachates shows that PVC products 
do not constitute a substantial impact on the toxicity of 
landfill leachate..
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The durability of PVC-O pipes is not negatively 
affected by weather changes or by extreme low tem-
peratures. What is more, PVC-O pipes have performed 
well in extreme climates being, regarding installation 
and use, fully operational. What is more, PVC-O pipes 
characteristics become more advantageous as tem-
perature decreases and it has been demonstrated, by 
a research from the National Research Council of Can-
ada, that buried PVC pipes used for the conveyance 
of water perfectly accommodate the stress created by 
water freezing.

When PVC-O class 500 pipes operate at lower tem-
perature, either in the most extreme cold areas of the 
world or in applications involving the conveyance of 
cold fluids, do not present significant variations in 
their capacity to absorb impacts as it has been recent-
ly proved with Molecor PVC-O pipes at -40 ⁰C.

Besides this, an investigation of rupture behavior was 
also carried out by freezing a section of PVC pipe and 
the result was that frost loadings did not collapse the 
pipe. The water inside the pipe was frozen for two 
years. Also a leak test conducted after the third win-
ter indicated no damage to the pipe. Water expands 
about 9% upon freezing but in spite of this, expansion 
was effectively restrained by the surrounding soil and 
the pipe withstood the stresses involved.

  Expansion and Contraction

All materials expand and contract with changes in tem-
perature. Variation in pipe length due to thermal expan-
sion or contraction depends on coefficient of thermal 
expansion of pipe material and variation in tempera-
ture. This is a factor that has to be taken in consideration 
always but especially in those areas of the world where 
thermal variation is high.

The coefficient of thermal expansion for PVC-O pipes 
is 0.8 x 10-4  ⁰C-1 while for HDPE is 2.2 x 10-4  ⁰C-1, 
around four times higher, which means that PVC-O pipes 
suffer less dilatation or contraction than HDPE pipes, 
something that can affect pipelines, especially when 
trenches are opened.

Impact resistance

In general, the capacity of plastics to absorb impacts 
is closely related to the temperature but in the case of 
PVC-O CLASS 500 pipes this capacity does not present 
significant variations even in the most extreme cold ar-
eas of the world.

In fact, Molecor PVC-O pipes have satisfactorily passed 
an impact resistance test with a weight of 10kg from 2 
meters height at -40 ⁰C according to the ISO 16422. This 
feature, together with an increased hydraulic capacity, 
maximum ductility, completely corrosion resistance and 
water tight, among others, makes of these pipes the best 
choice for high-pressure fluid transport.

Molecor PVC-O pipes at low temperatures: no 
practical effect on pipe installation and use
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The first PVC piping systems were installed over 80 

years and most of these are still in use. The expected 

lifespan of a PVC pipe is 100 years or more for under-

ground pipes. PVC piping systems show a much lower 

failure rate than other materials. Durability, in com-

bination with low maintenance and installation costs, 

makes PVC pipes a very cost-efficient choice.

PVC pipes have clear environmental advantages over 

traditional materials. As PVC is a low carbon plastic, 

PVC pipes require less energy and fewer resources to 

manufacture. Due to their low weight, less energy is 

used when transported. PVC pipes last long with a min-

imum of maintenance and they are easily recyclable. 

Many new PVC pipes contain recyclates. For instance 

three-layer pipes where the core layer is made of re-

cycled PVC. Moreover, the ultra-smooth surface of PVC 

pipes reduces pumping costs and energy use, and their 

leak-free fittings eliminate water loss. This is good for 

both the environment and the utility bill.

PVC pipes are durable & cost-efficient

PVC pipes are the best choice for the environment
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PVC pipes are easily recyclable and can be recycled 

several times without losing their technical properties. 

Each year around 50,000 tonnes of PVC pipes are re-

cycled in Europe through the VinylPlus® programme. 

This recyclate is used to manufacture new pipes and a 

range of other PVC products. Traceability and certifi-

cation schemes for recyclates ensure a high degree of 

safety and quality for the recycled PVC.

Using recycled PVC helps meet resource-efficiency tar-

gets and allows the preservation of natural resources. 

For each kg of PVC recycled, 2 kg of CO2 are saved. On 

this basis, CO2 savings from PVC recycling in Europe is 

now at more than 1.2 million tonnes of CO2 saved per 

year. Further, recycled PVC’s primary energy demand 

is up to 90% lower than virgin PVC production. PVC 

recycling also creates green jobs – the 639,648 tonnes 

of PVC recycled in Europe in 2017 through VinylPlus® 

contributed to the creation of 1,200 direct jobs in recy-

cling plants.

PVC pipes are recyclable

PVC recycling creates jobs and saves energy and 
resources
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European Court upholds decision 

to allow DEHP in recycled PVC
The European Commission has won 

a court case at the European Court of 

Justice, regarding the use of ‘legacy ad-

ditives’ in recycled PVC. Many phthal-

ates – including DEHP – have been re-

stricted by the European

Chemicals Agency (ECHA). In 2016, 

the Commission backed a recommen-

dation by ECHA to grant a fouryear 

authorisation for uses of DEHP in recy-

cled PVC by three PVC recycling com-

panies – VinyLoop Ferrera,

Stena Recycling and Plastic Planet.

ClientEarth, an environmental NGO, 

challenged this decision at the Europe-

an Court of Justice.

However, in a decision on 4 April 

2019, the court backed the Commis-

sion’s stance.

ClientEarth says that it may appeal the ruling, saying that the court’s 

decision was contrary to Reach’s main objective of ensuring high level 

of protection for health and the environment.

 “We regret that the EU makes it so hard for NGOs to go to court to 

protect people and the environment,”

ClientEarth lawyer Alice Bernard told Chemical Watch.

The Commission originally gave the three companies permission to 

use recycled PVC – which contained DEHP – in two ways: to formulate 

recycled PVC and dry-blends; and in industrial use of recycled soft 

PVC in various processes, including extrusion. The issue of legacy ad-

ditives affects other PVC products – notably rigid products like pipes 

and profiles that historically used lead and cadmium stabilisers. Both 

substances have since been phased out in Europe – but will still be 

present in the PVC recyclate that is commonly incorporated into win-

dow profiles. Brigitte Dero, general manager of VinylPlus, said of leg-

acy additives: “The committees of ECHA concluded in favour of allow-

ing – for 15 years – the recycling of PVC waste containing lead up to 

concentrations which should allow most recycling to go on – because 

the conditions applied ensure that the risk is controlled.”
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Emery Oleochemicals emphasises the sustainabil¬ity 

of its high-performance polymer additives, which include 

a wide range of flow property-en¬hancing Loxiol lubri-

cants particularly suitable for PVC applications. Loxiol 

lubricants are derived from 100% renewable resources 

and are highly biode¬gradable (the company claims a 

178-year history developing bio-based products). 

While internal lubricants reduce the melt viscosity by 

lowering the friction between the molecules, external 

lubricants prevent the polymer melt from sticking to 

the metal surface of the processing equipment. Typical-

ly, a combination of internal and external lubricants is 

necessary to achieve the desired results, according to 

Emery Oleochemicals. 

“Many factors, such as processing type, equip¬ment 

and the PVC formulation influence the process¬ability. 

Therefore, the correct choice and dosage of lubricants 

is crucial,” says Jana Ingraham, Marketing

Manager for Green Polymer Additives. “With decades 

of expertise in this industry, Emery Oleo¬chemicals has 

gained valuable insight into the market’s requirements 

and, in turn, the company has fine-tuned and custom-

ised its additives to help customers achieve optimal re-

sults in both processing efficiencies and finished prod-

ucts.”

Emery Oleochemicals’ Green Polymer Additives busi-

ness unit has developed an extensive line of lubricants 

tailored to the special requirements of a variety of ap-

plications. For example, in the produc-tion of window 

profiles Loxiol lubricants improve surface properties 

such as the gloss of the finished article. For transparent 

applications (mostly sheet and film) it is essential that 

the additives do not adversely affect opticals. “Loxiol 

lubricants have been proven not to make transparent 

articles cloudy or reduce the transparency of the fin-

ished article in any other way,” Ingraham says.

“While the processability and characteristics of the 

end-product are improved by the use of appropriate 

lubricants, regulatory requirements must also be con-

sidered when selecting the proper lubricant. Toys or 

articles with food contact require lubricants that are 

safe even at mechanical or physical strains. For these 

applications, Emery Oleochemicals offers lubricants 

with food contact approval according to international 

standards,” says Ingraham.

Lubricants improve surface gloss of PVC 
profiles as well as improving process ef-
ficiency
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As prospects fade for bipartisan nation-
al infrastructure legislation, it now falls 
to state and local leaders to make the best 
possible use of the resources at their dis-
posal in confronting the myriad challeng-
es facing our nation’s roads, bridges, tun-
nels, electricity grid, and water systems.
Of those challenges, none is more press-
ing than ensuring that our drinking wa-
ter is both safe and affordable. Water sys-
tems are primarily the responsibility of 
local officials. We are the ones who have 
to get it right lest, through our negligence, 
we saddle the communities we serve with 
the kind of water-contamination crisis 
that, in 2015, struck the residents of Flint, 
Mich.In addition to providing sufficient 
funding for water utilities, we must en-
sure that system operators and engineers 
have unimpeded access to the technol-
ogies and materials that are essential to 
maintaining public health and safety. This 
is particularly critical in addressing the 
pervasive problem of leaking, corroding 
underground iron water pipes.

Allow 
technology and 
competition to 
solve america’s 
infrastructure 
problems

A report issued earlier this year by Utah State University’s acclaimed 
Buried Structures Laboratory concluded that local governments 
must replace rapidly deteriorating underground water pipes, or face 
dire consequences. “Maintaining an obsolete system can cause se-
vere financial hardships for cities as well as increase public health 
risks,” the report pointed out. Removing barriers to competition This 
is why we should welcome initiatives to remove barriers to compet-
itive bidding on vital water infrastructure projects. In Congress, no 
fewer than five bills have been introduced this year promoting open 
competition among suppliers of pipe materials and technologies in 
federally-funded projects. For example, the “Water infrastructure 
Transparency Act,” sponsored by Sen. Rand Paul(R-Ky.), would re-
quire maximum open and free competition in procurement of proj-
ects receiving financial assistance under federal laws covering water 
infrastructure. Another measure, the “Municipal Infrastructure Sav-
ings and Transparency Act,” introduced by Rep. Brian Babin (R-Tex-
as), would allow state and local agencies receiving federal funding to 
have maximum flexibility to select appropriate construction mate-
rials that meet the performance requirements of the contract while 
allowing open and free competition among suppliers of construction 
materials.

These bills and similar legislation pending on Capitol Hill and in 
state legislatures are a reflection of growing concern over the state of 
our water infrastructure and the urgency of doing something about 
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it. Thus, it was puzzling to read Tony Hyde’s recent 
articleop-ed in The Hill, which, I believe, mischarac-
terized efforts to bring about procurement reform for 
water infrastructure projects. Mr. Hyde cites a recently 
passed resolution by the National Association of Coun-
ties (NACo) saying it “supports local control of water in-
frastructure decisions” and “opposes federal legislation 
that sets mandatory state requirements.”

I know of no such federal legislation, certainly not the 
five bills currently before Congress. Likewise, there is 
no legislation pending in state legislatures that would 
mandate piping materials or remove decision-making 
authority on such matters from local officials and on-
site engineers. The issue is not local control; no one is 
advocating for government at any level to mandate a 
particular technology or material. This is about saving 
money, and potentially saving lives, by allowing proj-
ect engineers to select from the best products our na-
tion’s most creative companies have to offer.County 
Officials Joined by State LegislatorsIn fact, many of my 
fellow NACo members support open pipe selection as a 
means to reduce infrastructure costs and improve wa-

ter system performance through innovative and more 
resilient materials that are available when free-market 
policies are permitted.Joining us in the call for open 
competition are state legislators affiliated with the 
American Legislative Exchange Council (ALEC). ALEC 
has recently adopted two resolutions, one urging open 
and fair competition for materials used in wastewater 
projects. The other calls for fair and competitive bid-
ding in the selection of pipe materials in infrastructure 
projects involving state grants. Such steps are crucial 
because, as noted in an ALEC White Paperreleased ear-
lier this year, underground piping “represents 60% of 
total spending for water and wastewater infrastruc-
ture, according to the EPA.”County officials and state 
legislators are acutely aware of their responsibility to 
provide the people they serve with safe drinking water. 
Instead of being advocates for certain technologies or 
materials, we should let water infrastructure decisions 
be settled in a competitive bidding process that is de-
void of barriers that limit the options of local decision 
makers.
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As our next administration and Congress grapple 
with the challenge of improving our nation’s deterio-
rating water infrastructure, they should keep one fact 
in mind. Polyvinyl chloride (PVC) pipe is the safest and 
most durable and affordable material available today to 
replace our aging underground systems and serve the 
interests of U.S. taxpayers. PVC pipe costs less, and lasts 
longer, than iron pipe. The foremost experts on pipe du-
rability have confirmed it. 

City officials in Pleasanton, California, have validated 
it, noting that ductile iron pipe is 70 percent more expen-
sive than PVC pipe. PVC pipe failures are “extremely rare” 
— and Burton, Michigan, is saving over $2 million by re-
placing dilapidated iron pipe with efficient, high-perfor-
mance PVC. It is lead-free and has been certified by the 
National Sanitation Foundation International for safe 
water delivery (the same standards the Environmental 
Protection Agency adopted for its own drinking water 
advisory programs back in 1990). Iron pipe, by contrast, 
is prone to corrosion, and the resulting bacteria buildup 
can affect the quality of drinking water. As iron pipe cor-
rodes, its useful life is reduced and can lead to prema-
ture failures and costly leaks and repairs. The iron pipe 
industry now makes available ductile iron pipe, which 
corrodes even more quickly than traditional iron pipe, 
due to the material’s thinner walls, leading to increased 
breakage and loss of water. Cast iron pipes may have 
served our infrastructure needs in the past. But today, 
after reaping the benefits of an uncontested monopoly 
for nearly a century, the iron pipe industry finds itself in 
a fight for its survival, as PVC pipe has quickly become 

PLASTIC PIPE IS KEY TO WATER 
INFRASTRUCTURE

the go-to material to replace iron pipe in cities across 
the nation. In response, the Ductile Iron Pipe Research 
Association (DIPRA) has launched a campaign to ma-
lign the PVC pipe industry. Complicating DIPRA’s mes-
sage, though, are numerous news accounts of corrod-
ed iron water mains rupturing around the country, 
impacting first responders and disrupting people’s 
lives. Meanwhile, the group’s president, Jon Runge, 
continues to mislead the public by promoting a DIP-
RA-backed study that contains incorrect information. 
DIPRA is also engaging in a behind-the-scenes effort 
to protect iron pipe’s monopoly at the expense of U.S. 
taxpayers, spending countless resources to pressure 
states to block PVC pipe from being considered as a 
possible material option. If successful, iron pipe man-
ufacturers would be an exclusive material provider, 
allowing them to control the market and charge city 
officials whatever they wish. And, as everyone knows, 
when competition shrinks, taxpayers lose — resulting 
in higher prices for everyone. The ductile iron indus-
try defends these monopolistic actions by telling the 
American people, effectively, “Don’t worry, we know 
what’s best for you” and then attacking PVC pipe. But 
industry officials are conspicuously tongue-tied when 
it comes to defending the corrosive-nature of ductile 
iron pipe and remain silent about PVC pipe’s econom-
ic advantages over ductile iron. Policymakers should 
keep in mind that business monopolies never have 
the taxpayers’ best interests at heart. When it comes 
to repairing our nation’s infrastructure, the public de-
serves to have PVC pipe represented at the decision 
table.
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Pipe renewal, or relining as it is also called, ensures 
that the old cast iron pipes from the early 70s will re-
main leak-free for the next 40 to 50 years. The project for 
Ramsdalen is carried out by the installation and service 
department of Aibel, whose experience of relining have 
led to an effective method that ensures durability. 

Aibel has greatly extended the lifetime of more than 
1,000 metres of sewer piping for 72 flats in Rams-
dalen Housing Cooperative in Haugesund. 

New life for old pipes 

“We inject several layers of liquid plastic into the existing 
pipe, so that a good new plastic pipe forms on the inside. 
The pipe then becomes a few millimetres narrower, but 
that is a negligible difference for this type of pipe,” ex-
plains Morten Rojas, head of pipe renewal in Aibel Instal-
lation and Service.

Aibel is renewing just over 1,000 metres of piping for 
72 flats in Ramsdalen Housing Cooperative in Haug-
esund. Photo: Øyvind Sætre/Aibel.
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A quick and cost-effective method

Aibel was the first company in Norway to use this type 
of spraying machine with liquid plastic. The plastic hard-
ens in just two minutes, meaning there is no chance of it 
shrinking. The pipe is actually ready to use immediately 
after the treatment. Relining is in other words a simple 
and cost-effective method compared to the alternatives.  

“At Ramsdalen, we can typically complete a section of up 
to six flats in about one week. We put up temporary toilets 
and showers outside so that the residents can stay in their 
homes while we’re working,” says Rojas.

Considerable potential

Previously, Aibel renewed pipes in 96 flats in Presthaug 
Housing Cooperative in Haugesund. According to Morten 
Rojas, there is still considerable market potential.   

“In many blocks of flats from the 60s and 70s, the old pipes 
are nearing the end of their life. When we clean pipes and 
take photos of them from the inside, we often find large 
holes and cracks that are only watertight because of old 
dirt. So there’s a significant risk of leaks,” says Rojas.   

“For this kind of housing, relining is definitely a profitable 
investment. People are not too keen on getting mucky 
sewage water in their bedroom, bathroom or kitchen.”

In addition to housing companies and cooperatives, Aibel 
can also offer relining to private customers, and especial-
ly offshore, where this solution reduces downtime con-
siderably.

The alternative to relining is to install entirely new pipes. 
That can become very expensive, and the residents might 
have to move out for several months, as walls and floors 
often need to be broken up to get at the pipes.

Aibel also has the equipment and expertise needed to re-
inforce pipes with fibreglass, and can therefore offer re-
lining for all types of steel, cast iron and glazed ceramic 
sewer pipes of 50 to 300 mm in diameter.

A thin layer of plastic is injected into the existing sewer pipe 
with a special machine. Here a renewed pipe is created that 
will last for 40 to 50 years. Photo: Øyvind Sætre/Aibel. 

Relining is also a perfect solution in connection with the ren-
ovation of living quarters offshore, where limiting the down-
time is a critical factor. Photo: Øyvind Sætre/Aibel. 

Aibel’s relining methods are suitable for all types of sewer pipes 
with diameters from 50 to 300 mm. Photo: Øyvind Sætre/Aibel.
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