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رسمقاهل
دیده رد هجر تو رشمنده احسانم رکد                                                   بس هک شب اه گهر اکش هب دامانم رکد

داستان شب هجران تو گفتم با شمع                                                    آنقدر سوخت هک از گفته پشیمانم رکد

احــوال صنعــت مــا داســتان بــس عجیبــی اســت! هــر روز بدتــر از دیــروز و متفــاوت بــا هــر 
هــرروز!

ماهــم آنقــدر در وصــف اوضــاع صنعــت، هفتــاد منــی گفتــه ایــم کــه دیگــر نــای انتقادمــان نیــز 
خشــکیده اســت و هرچــه  مــی اندیشــیم قبــال گفتــه ایــم.

انــگار بنــا نیســت صنعــت مــا روی آرامــش بگیــرد! شــاید هــم از بــس ملــت ناسپاســی هســتیم 
ایــن بالهــای آســمانی بــر ســرمان نــازل مــی شــود و گرنــه از زمینیــان کــه بعیــد اســت بتواننــد 

اینهمــه شــیطان را دســت بســته بــا خــود بــه ایــن طــرف و آن طــرف بکشــانند.
پیشــتر اگــر هــر ســال مــی گفتیــم دریــغ از پارســال، امــروز هــر ســاعت، دریــغ ســاعت قبــل 
ــگار ســرعت گــذر زمــان در  ــد! ان ــد و دیگــر بازنمیگردن را داریــم! ســاعتهایی کــه  مــی گذرن
ــاعته ای  ــک س ــون ی ــچ قان ــر هی ــود. دیگ ــی ش ــک م ــور نزدی ــرعت ن ــه س ــا دارد ب ــور م کش
تعجــب برانگیــز نیســت و انقضــای آن هــم بــدون هیــچ اخطــاری بــه ســرعت فــرا مــی رســد و 

جهــت عــوض مــی کنــد.
ــازار اســت دولــت اســت  ــه ظاهــر، بیــش از همــه بــی اطــالع از ب ــه امــا، آنکــه ب درایــن میان
ــر نمــی آیــد همــان دولــت  ــازار اقتصــاد دولتــی، هیــچ کاری از دســتش ب و آنکــه در ایــن ب
است.کســی نیســت بگویــد مــا در کجــای ایــن کــره خاکــی ایســتاده ایــم کــه همــه قوانیــن را 

نقــض کــرده ایــم و احتمــاال اگــر ســیبی هــم از درخــت بیافتــد رو بــه بــاال مــی رود!
ــر حمایــت از تولیــد و صنعتگــر اســت کــه اشــتغال و اقتصــاد و  ــا اســاس ب در همــه جــای دنی
ــران همــه شــرایط ضــد صنعتگــر و براســاس منافــع  ــا در ای ــد ام اجتمــاع را هدایــت مــی کن
عــده ای خــاص برنامــه ریــزی مــی شــود کــه مــدام هــم آمــار خــروج ســرمایه هــای کشــور را 
بــاال مــی برنــد. در ایــن شــرایط چــرا صنعتگــران مــا یکبــار بــرای همیشــه مــرگ صنعتــی ایــن 
کشــور را اعــالم نمــی کننــد. کــه هــم دولــت عزیــز اذیــت نشــود و هــم مــا مجبــور نباشــیم 
دســت بــه انتقــاد ببریــم؟ کــه اگــر اینگونــه مــی کردنــد مــارا گفتــن یــک جملــه کوتــاه کافــی 

بــود و آن اینکــه بگوییــم:

               صنعتگر ایرانی....... ویرانی ات مبارک                                           

                                                                       آن را برای همیشه جشن بگیریم

فـرزانـه خرمیــان
سردبیر
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پیش درآمدی به موضوع
»آب و فاضالب« و پروژه های مرتبط

دربــاره آب و بحرانــی کــه دامنگیــر منطقــه 
ــه  ــه و نوشــته شــده اســت. ب شــده، بســیار گفت
ــوع »آب«  ــان موض ــیاری از کارشناس ــاور بس ب
از بحــران فراتــر رفتــه و امــروز دیگــر موضــوع 
کمبــود آب مطــرح نیســت بلکــه اصــل قضیــه 
ایــن اســت کــه »آب نیســت«. اگــر تــا دیــروز 
تنهــا مســئوالن بــه هشــدار بســنده مــی کردنــد، 
ــای  ــوان رد پ ــوح می ت ــه وض ــر ب ــون دیگ اکن
اجتماعــی،  بحران هــای  در  را  مشــکل  ایــن 
فــرا منطقــه ای مشــاهده  امنیتــی و  سیاســی، 

کــرد.
امــا یکــی از مــوارد مهــم در ایــن مبحــث، 
پروژه هــای  و  فاضــالب  و  آب  موضــوع 
ایــن حــوزه اســت. نمی تــوان ایــن واقعیــت 
را نادیــده گرفــت کــه بــا توجــه بــه تمــام 
ــن بخــش  مشــکالت، کارهــای ســترگی در ای
ــزرگ  ــای ب ــه پروژه ه ــد البت ــده و ص ــام ش انج
ــرا دارد. ــه و اج ــه مطالع ــاز ب ــم نی ــری ه دیگ

امــروز  ایــران  کــه  دارنــد  اذعــان  همــگان 
در شــرایط خاصــی بــه لحــاظ اقتصــادی و 
سیاســی بــه ســر می بــرد البتــه ایــن شــرایط 
ــود  ــواره وج ــته هم ــال گذش ــول  40 س در ط
ــم  ــی ه ــران کنون ــور از بح ــت و عب ــته اس داش
جــز بــا هماهنگــی بخش هــای مختلــف دولتــی 

و خصوصــی میســر نیســت.
 البتــه ایــن هماهنگــی مشــروط بــه داشــتن 
ــرایط  ــرا در ش ــل اج ــتی قاب ــاال دس ــندهای ب س
امــروز و بــا تاکیــد بــر حمایت هــای ویــژه 
امکان پذیــر  خصوصــی  بخــش  از  دولــت 
ــح نیســت کــه بخــش  ــه توضی ــازی ب اســت. نی
و  اشــتغالزایی  در  مهمــی  ســهم  خصوصــی 
ــروز  ــارف ام ــا بی تع ــادی دارد؛ ام ــق اقتص رون
آهســته  بســیار  خصوصــی  بخــش  چــرخ 
ــبت  ــع نس ــی صنای ــان برخ ــد و صاحب می چرخ

بــه توقــف ایــن چــرخ هشــدار می دهنــد.
بــه موضــوع اصلــی بــاز گردیــم؛ بــرای داشــتن 

ــر  ــالب تصاوی ــت آب و فاض ــی از وضعی نمای
زیــر بیانگــر وضعیــت کنونــی هســتند. 

اتصــاالت  و  لولــه  تولیدکننــدگان  انجمــن 
ــه بررســی  ــه رســالت خــود ب ــا ب پی وی ســی بن
از  پرونــده  یــک  قالــب  در  موضــوع  ایــن 
نــگاه مســئوالن بخــش دولتــی، مشــاوران و 
پرداختــه و مباحــث مهمــی  تولیدکننــدگان 
همچــون وضعیــت کنونــی پروژه هــای آب 
ــش روی، موضــوع  ــکالت پی ــالب، مش و فاض
انتخــاب  روش  مشــارکت،  و  خزانــه  اوراق 
ــاالت،  ــه و اتص ــر لول ــد ب ــا تاکی ــوالت ب محص

نقــش مشــاوران فنــی و... پرداختــه اســت.
فــن،  اهــل  و  کارشناســان  کــه  امیدواریــم 
ــاره  ــود را درب ــای خ ــای و راهکاره دیدگاه ه
مباحــث مرتبــط در ایــن بخــش بــرای آگاهــی 
ــا  ــا ب ــد، ت ــال فرماین ــن ارس ــه انجم ــگان ب هم
مســیر  ایــن  جمعــی  خــرد  از  بهره گیــری 

هموارتــر شــود.

گزارش

ترتیب مصاحبه های این شماره:

 1- احمد سیاحی مدیر کل دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)مسئوالن بخش دولتی(

2- دکتر محسن معصومی مشاور ارشد فنی شرکت مهاب قدس

3-مسئوالن فروش واحدهای تولیدی در بخش تامین لوله و اتصاالت pvc جهت پروژه های آب و فاضالب
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■آقای سیاحی به صورت خالصه شرکت آب و فاضالب چه وظایفی دارد؟

وزارت نیــرو در خصــوص برداشــت، تصفیــه، انتقــال و توزیــع آب و همچنیــن جمــع آوری و تصفیــه فاضــالب نقــش حاکمیتــی داشــته و 
شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور بــه عنــوان شــرکت مــادر تخصصــی مســئولیت اجرایــی نمــودن راهبردهــا را در شــرکت هــای 
آب و فاضــالب شــهری و روســتایی کشــور کــه وظیفــه اصلــی آنهــا ارائــه خدمــات آب و فاضــالب بــر اســاس اســتانداردهای ملــی و بیــن 

المللــی بــه مشــترکین تحــت پوشــش اســت را بــر عهــده دارد.

گفــت و گــو بــا احمــد ســیاحی 
ــرکت  ــات ش ــر تحقیق ــر کل دفت مدی

مهندســی آب و فاضــالب کشــور

شـبکه های آب و فاضالب

مـکلف بـه ارزیـابی

تـولیدکنندگان هـستیم

 حـضور کـم رنگ  

  لـوله پی وی سـی در

پست های زیادی به دکتر احمدسیاحی پس از معاونت هماهنگی امور عمرانی - استانداری خوزستان، پیشنهاد شد؛ اما او ترجیح 
داد تا دوباره به خانه بازگردد. سیاحی از مدیران وزارت نیرو بود و درباره بازگشت به این وزارتخانه می گوید: »هیچ کاری باالتر 

از سقائیت نیست«. وی اکنون به عنوان مدیر کل دفتر تحقیقات، توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور مشغول به فعالیت است.  سیاحی می گوید ما خود را مکلف به استفاده از تولیدات استاندارد و با کیفیت داخلی می دانیم از 
این روی تعامل بیشتر انجمن صنفی با جامعه مهندسان مشاور ایران و انجمن های صنفی حوزه پیمانکاری پیش نیاز حضور پررنگ 

تر لوله و اتصاالت پی وی سی در صنعت آب و فاضالب است. با این مدیر که برای خانواده صنعت چهره شناخته شده است گفت و 
گویی درباره وظایف آن دفتر، روش انتخاب محصوالت برای پروژه های آب و فاضالب، نقش مشاوران فنی، جایگاه لوله و اتصاالت           

پی وی سی و... انجام شده است که در ادامه می خوانید.

مصاحبه
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شـبکه های آب و فاضالب

مصاحبه-احمد سیاحی

■ لطفــا آمــاری از شــهرها و روســتاهای 
تحــت پوشــش و مــوارد مرتبــط را 
بــرای نمونــه در بخــش آب بیــان 

ــد. کنی

بــر اســاس آمــار در حــوزه آب 1165 شــهر را 
ــن حــدود 139  ــم. همچنی تحــت پوشــش داری
تصفیــه خانــه آب،  16/2 میلیــون انشــعاب آب 
بــا پوشــش 99/37 درصــد جمعیــت.  جمعیــت 
ــد  ــم  81/97 درص ــتاها ه ــش روس ــت پوش تح
انشــعاب آب کــه شــامل  میلیــون  بــا 5/52 

ــود. ــی ش ــتا م 35049 روس

یــک کار بــا چنیــن حجمــی نیازمنــد کارهــای 
ــام  ــه انج ــه ک ــت. آن چ ــترده اس ــی گس عمران
مــی شــود نتیجــه تــالش کارفرماهــا یعنــی 
مهندســان  فاضــالب،  و  هــای آب  شــرکت 
ــزات  ــازندگان تجهی ــکاران و س ــاور، پیمان مش
روی  بــر  بیشــتر  مــا  اینجــا  در  کــه  اســت 
ــورد  ــزات م ــی کاال و تجهی موضــوع آخــر یعن

ــم. ــی کنی ــز م ــاز تمرک نی

ــه  ــاز ب ــبکه آب نی ــک ش ــه ی ــت ک ــن اس روش
ــبکه،  ــن در ش ــزات  دارد. همچنی ــه و تجهی لول
ــه  ــالب ب ــه فاض ــه خان ــال و تصفی ــوط انتق خط
نوعــی همیــن الزامــات وجــود دارد. یکــی 
و  آب  هــای  شــرکت  جــدی  اقدامــات  از 
فاضــالب و اهتمــام وزارت نیــرو، حمایــت 
ــت  ــزات صنع ــاخت تجهی ــدن س ــه ش از نهادین
ــم  ــن ه ــت؛ ای ــور اس ــالب در کش آب و فاض
ــق         ــزات محق ــن تجهی ــازندگان ای ــق س از طری
مــی شــود کــه بخــش مهمــی از آن مربــوط بــه 
لولــه اســت. بدیهــی اســت اگــر بخواهیــد آب 
ــه منــازل برســانید، شــاهرگ هــای حیاتــی  را ب
همیــن لولــه هــا و شــبکه هــای آب موجــود در 

ــت. ــهرها اس ش

ــبکه  ــر ش ــزار کیلومت ــار 153 ه ــاس آم ــر اس ب
نیــز  روســتاها  در  داریــم.  شــهرها  در  آب 
ــود دارد  ــع وج ــبکه توزی ــر ش 174785 کیلومت
ــه  ــت ک ــال اس ــوط انتق ــر از خط ــه غی ــن ب و ای
ــال  ــوط انتق ــت. خط ــه اس ــل توج ــم قاب آن ه
آب در شــهرها 29540 کیلومتــر و در روســتاها 

105090 کیلومتــر اســت.

ــه در  ــزرگ از کار چ ــم ب ــن حج ــات ای الزام
بخــش آب و چــه در بخــش فاضــالب، داشــتن 

ــاس  ــر اس ــت ب ــا کیفی ــب و ب ــای مناس ــه ه لول
ــت. ــی اس ــن الملل ــی و بی ــتانداردهای مل اس

اهتمــام وزارت نیــرو و شــرکت مهندســی آب 
ــد  ــردن تولی ــه ک ــای نهادین ــر مبن ــالب ب و فاض
ــزات در کشــور از طریــق شــرکت هــای  تجهی
بنیــان،  دانــش  هــای  تولیدکننــده، شــرکت 
ــی  ــای تخصص ــن ه ــا و انجم ــتارت آپ ه اس

ــت. اس

یکــی از مــوارد قابــل توجــه وزارت نیــرو و 
ــری  ــکل گی ــی، ش ــای مادرتخصص ــرکت ه ش
انجمــن هــای صنفــی و تخصصــی قــوی اســت. 
بــا ایــن روش مــی تــوان از چندگانگــی و 
نابســامانی در تولیــدات چــه در میــزان محصول 
و چــه در کیفیــت، جلوگیــری کــرد و بــه 
ــک  ــدگان ی ــه تولیدکنن ــد ب ــگاه واح ــی ن نوع
ــف  ــای مختل ــش ه ــا در بخ ــید. م ــف رس صن
ماننــد تولیدکننــدگان، پیمانــکاران و مشــاوران 
شــاهد حضــور چنیــن انجمــن هایــی هســتیم و 
ــا ایــن تشــکل هــا در  ــه نوعــی وزارت نیــرو ب ب

ــت.  ــاط اس ارتب

مــا سیاســت هــای خــود را از طریــق تشــکل هــا 
انتقــال داده و آن را پیگیــری مــی کنیــم. در 
ــه مهندســان مشــاور  ــن موضــوع جامع ــار ای کن
ــک  ــرای ی ــون ب ــتند چ ــذار هس ــیار تاثیرگ بس
پــروژه عمرانــی از همــان آغــاز بایــد آنهــا 

ــد. ــه کنن ــروژه را مطالع پ

کــه             کردیــد  عنــوان  شــما   ■
سیاســت هــای خــود را از طریــق 
دنبــال          تخصصــی  هــای  انجمــن 
مــی کنیــد، لطفــا در اینبــاره و نحــوه 
دهیــد. توضیــح  کار  ایــن  انجــام 

ــدگان  ــن انجمــن تولیدکنن ــال همی ــه طــور مث ب
ــاس  ــر اس ــی، ب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص لول
اطالعــات موجــود دارای 150 عضــو بــوده کــه 
در حــال حاضــر 110 عضــو آن فعــال هســتند.

ــا هــر کــدام از آنهــا  حــاال اگــر مــا بخواهیــم ب
ــیم،  ــته باش ــاط داش ــه ارتب ــورت جداگان ــه ص ب
آن،  کنــار  در  اســت.  دشــواری  بســیار  کار 
تولیدکننــدگان ســایر لولــه هــا و تجیهــزات نیــز 
ــی  ــکل غیردولت ــک تش ــر ی ــد. اگ ــود دارن وج
ــای  ــا اعض ــدگان ب ــود تولیدکنن ــه خ ــق ب متعل
ــره مشــخص وجــود داشــته باشــد،  ــت مدی هیئ

نحــوه تعامــالت در موضوعــات مختلــف از 
ــی  ــز اجرای ــی و نی ــای حمایت ــث ه ــه بح جمل
ــرو در  ــدات وزارت نی ــات و تاکی ــدن الزام ش
خصــوص محصــول چــه دربــاره میــزان تولیــد 
و یــا کیفیــت بــه شــکل کارا تــر قابــل پیگیــری 

ــت. اس

ــا  ــوع اســت و نظره ــن گفتمــان در حــال وق ای
ــل و  ــا منتق ــن ه ــق انجم ــوارد الزم از طری و م

ــرد. ــی گی ــورت م ــای الزم ص ــث ه بح

ممیــزی  بــرای  ای  برنامــه  آیــا   ■
تولیدکننــدگان و محصــوالت آنهــا 

دارد؟ وجــود 

ــه صــورت  ــا ب ــواردی کــه م یکــی دیگــر از م
ــت در  ــای کیفی ــتیم ارتق ــر آن هس ــدی پیگی ج
تولیــدات اســت. مــا از اعتبــارات داخلــی و 
منابــع عمرانــی بــرای انجــام طــرح هــا اســتفاده 
مــی کنیــم و توجــه مــا بــه اســتفاده  از کاالهــای 
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــب اس ــت و مناس ــا کیفی ب
ــبی  ــد مناس ــر مفی ــد دارای عم ــه بای ــک لول ی
ــا  ــبکه آب ی ــه ش ــت ک ــم اس ــن ظل ــد. ای باش
فاضالبــی اجــرا شــود و عمــر لولــه پاییــن باشــد. 
در دنیــا هــم وقتــی شــبکه ای را چــه در بخــش 
ــا یــک  ــد ب ــا فاضــالب اجــرا مــی کنن آب و ی

ــی شــود. ــد و متناســب طراحــی م عمــر مفی

از جملــه مــواردی کــه مــا بــا انجمــن هــا 
ــچ  ــه هی ــن مســئله اســت. ب ــم همی ــراوده داری م
وجــه نبایــد کیفیــت محصــوالت را فــدای 
ســریع انجــام شــدن پــروژه عمرانــی کــرد.

هنگامــی یــک پــروژه عمرانــی اجــرا مــی شــود 
کــه کیفیــت محصــوالت مــورد اســتفاده تاییــد 
شــده باشــد. مــا خــود را مکلــف بــه اســتفاده از 
تولیــدات داخلــی مــی دانیــم  و شــرط اســتفاده 
از ایــن تولیــدات رعایــت اســتاندارد و کیفیــت 

ــردم اســت.  ــن حــق م ــوده  و ای ب

بــه  بــرای دســتیابی  هــای مختلفــی  گزینــه 
کیفیــت مطلــوب محصــوالت تولیــدی وجــود 
بــودن  نهادینــه  نکتــه،  مهمتریــن  امــا  دارد. 
اعتقــاد و فرهنــگ تولیــد محصــول بــا کیفیــت 
در تــار و پــود فعالیــت هــای ســطوح مختلــف 
ایــن  کنــار  در  اســت.  تولیــدی  واحدهــای 
موضــوع انجــام فرآیندهــای کنترلــی از جملــه 
از  گیــری  بهــره  و  تولیدکننــدگان  ارزیابــی 
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شــرکت هــای بازرســی فنــی واجــد صالحیــت 
توســط حــوزه کارفرمایــی مــی توانــد بــه 
محصــوالت  کیفیــت  ارتقــای  و  تضمیــن 

ــد. ــک نمای کم

شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور در 
راســتای سیاســت هــای وزارت نیــرو، ارزیابــی 
ــای  ــن ه ــارکت، انجم ــا مش ــدگان ب تولیدکنن
صنفــی را در برنامــه کاری خــود دارد کــه 
بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام گرفتــه 
ــه لحــاظ گســتردگی  ــن ب ــی اتیل ــه هــای پل لول
اســتفاده از در صنعــت آب و فاضــالب بــه 
عنــوان  اولویــت اول در دســتور کار قــرار 
گرفتــه کــه پــس ازانجــام و تکمیــل فرآیندهــا 
نــوع            ایــن  خصــوص  در  الزم  مراحــل  و 
ــوالت  ــایر محص ــرای س ــی ب ــا، ارزیاب ــه ه لول
ــورت  ــرورت ص ــت و ض ــاس اهمی ــر اس ــز ب نی

ــت.  ــد گرف خواه

ــت  ــات، کیفی ــر تحقیق ــما در دفت ■ ش
ــی را در  ــی وی س ــه و اتصــاالت پ لول

ــد. ــی کنی ــی م ــطحی ارزیاب ــه س چ

عــرض           کلــی  صــورت  بــه  را  ایــن  بنــده 
بحــث  از  وجــه  هیــچ  بــه  مــا  کنــم  مــی 
کیفیــت عــدول نمــی کنیــم. انتقــال دانــش 
و فــن آوری از مباحــث جــدی مــا اســت. 
ــی در  ــدگان خارج ــارکت تولیدکنن ــتر مش بس
کنــار تولیدکننــدگان داخلــی را نیــز آمــاده        

کــرده ایــم. 

اتصــاالت         و  لولــه  کیفیــت  خصــوص  در 
ــر اســاس  ــد ب ــی وی ســی کــه مطــرح کردی پ
ــن  ــده، آســیا و اقیانوســیه بزرگتری مطالعــات بن
بــازار مصــرف پــی وی ســی در جهــان هســتند.
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در بخــش هــای 
ــوع اســتفاده  ــی شــود و تن ــی اســتفاده م مختلف
از ایــن لولــه هــا بســیار زیــاد اســت. اســتفاده از 
پــی وی ســی از تجهیــزات پزشــکی گرفتــه تــا 
ــاری و  ــک و شــبکه هــای آبی ــع الکترونی صنای
ــره، آب  ــای درب و پنج ــل ه زهکشــی، پروفی
و فاضــالب را شــامل مــی شــود. بخــش عمــده 
اســتفاده از لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در 
بخــش ســاختمان اســت.  یکــی از بحــث هــای 
جــدی ایــن اســت کــه پــی وی ســی مزایایــی 
در ایــن بخــش هــا دارد، البتــه در کنــار آن هــم 

ــی دارد.  ایرادات

ــه و اتصــاالت  ــده در خصــوص لول ــه نظــر بن ب
داشــته  را  الــزام  چنــد  بایــد  ســی  پــی وی 
باشــیم، نخســت ایــن کــه اگــر بخواهیــم شــاهد 
حضــور پررنــگ تــر لولــه هــای پــی وی ســی 
در صنعــت آب و فاضــالب باشــیم، بــه عنــوان 
ــل  ــد تعام ــاز انجمــن صنفــی بای ــش نی یــک پی
بیشــتری را بــا جامعــه مهندســان مشــاور ایــران 
ــکاری در  و انجمــن هــای صنفــی حــوزه پیمان

ــد. ــته باش ــود داش ــه کاری خ برنام

ــات الزم  ــتی اقدام ــی بایس ــن م ــن انجم همچنی
را در راســتای معرفــی هــر چــه بیشــتر ایــن 
ــی و  ــان فن ــران و معاون ــرای مدی محصــوالت ب
ــرداری شــرکت هــای آب و فاضــالب  بهــره ب
بــه عمــل آورد. همانطــور کــه عنــوان شــد 
ــدات  ــتفاده از تولی ــه اس ــف ب ــود را مکل ــا خ م

ــم. ــی دانی ــی م ــت داخل ــتاندارد و باکیفی اس

و  انجمــن  حضــور  کــه  ایــن  دیگــر  نکتــه 
بســیار  نمایشــگاه هــا  انجمــن در  تولیــدات 
ــات  ــن اقدام ــه انجم ــه البت ــت ک ــروری اس ض
خوبــی در ایــن زمینــه داشــته اســت و ماهنامــه 
انجمــن نیــز دارای محتــوای خــوب و موثــری 

ــت. اس

توجــه          مــورد  کــه  دیگــری  موضــوع 
اســت                          فاضــالب  و  آب  هــای  شــرکت 
ــی  ــژه ارزیاب ــه وی ــادی و ب ــای اقتص ــث ه بح
فنــی در ایــن حــوزه اســت. لــذا در یــک 
پــروژه،  ارزیابــی فنــی و اقتصــادی بســیار مهــم 

اســت. ضــروری  و 

ــاره  ــما درب ــر ش ــای دفت ــی ه ■ ارزیاب
انــواع     اقتصــادی  و  فنــی  توجیــه 
ــزی را  ــه چی ــری چ ــای پلیم ــه ه لول

ــد. ــی ده ــان م نش

شــرکت هــای آب و فاضــالب مــی تواننــد 
پــروژه  در  را  لولــه  جنــس   10 حــدود 
ایــن                          مدیــران  کننــد.  اســتفاده  هــای خــود 
ــور  ــه ط ــد ب ــی توانن ــی م ــا هنگام ــرکت ه ش
مثــال از لولــه هــای پــی وی ســی اســتفاده کنند 
ــه  ــه نســبت ب کــه نخســت ارزش فنــی ایــن لول
ســایر لولــه هــا بیشــتر باشــد و دیگــر ایــن کــه 

ــد. ــه باش ــل توجی ــادی قاب ــاظ اقتص ــه لح ب

ــه در  ــت ک ــن اس ــن ای ــه انجم ــده ب ــنهاد بن پیش
قالــب تعامالتــی کــه پیــش ازایــن اشــاره شــد 
نشــان بدهــد کــه لولــه هــای پــی وی ســی 

ــای  ــت ه ــا، قابلی ــه ه ــایر لول ــا س ــه ب در مقایس
ــد.  ــود را دارن ــاص خ خ

ورود  بــه  کمــک  بــرای  ■آیــا 
تولیدکننــدگان داخلــی بــه بازارهــای 
ــه ای  ــراق، برنام ــه ع ــی از جمل خارج

دارد؟ قــرار  کار  دســتور  در 

ــف  ــای مختل ــش ه ــه در بخ ــی ک از موضوعات
حضــور  هســتیم،  آن  پیگیــری  حــال  در 
ــر  ــورهای دیگ ــی در کش ــدگان داخل تولیدکنن
ــراق اســت  ــم ع ــای مه ــی از بازاره اســت. یک
ــی  ــی و تاریخ ــتراکات فرهنگ ــم اش ــا علیرغ ام
و تعلقــات موجــود، حضــور چنــدان پــر رنگــی 

ــم. ــازار نداری ــن ب در ای

بــه نظــر بنــده حضــور لولــه هــای پــی وی ســی 
ــراق  ــای ع ــروژه ه ــن در پ ــارکت انجم و مش
بســیار مــی توانــد موثــر باشــد. مــا در        بخش 
هــای مختلــف در حــال پیگیــری ایــن موضــوع 
ــا  ــترک ب ــای مش ــه ه ــن جلس ــتیم .همچنی هس
ــی برگــزار کــرده و برخــی  طــرف هــای عراق

از انجمــن هــا را بــا آنهــا مرتبــط کــرده ایــم.

ــر  ــد ب ــا بای ــی ه ــه دولت ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
روی مباحــث کالن اشــراف داشــته باشــند. 
ایــن  توانــد  مــی  بهتــر  خصوصــی  بخــش 
ــن  ــا ای ــنهاد م ــد. پیش ــته باش ــات را داش ارتباط
اســت کــه انجمــن بنــا بــر فرصتــی کــه در 
کشــور عــراق وجــود دارد حضــور خــود را بــه 
ــورت  ــه ص ــز ب ــا نی ــد و م ــگ کن ــر رن ــع پ موق
ــم. ــی کنی ــت م ــوع حمای ــن موض ــدی از ای ج

ــی را در  ــون نقــش مشــاوران فن ■ اکن
انتخــاب لولــه هــا بــرای پــروژه هــای 
آب و فاضــالب را بیشــتر توضیح دهید.

و  دولتــی  هــای  شــرکت  نخســت  گام  در 
همچنیــن آب و فاضــالب در هیــچ پــروژه 
جنــس  یــک  روی  وجــه  هیــچ  بــه  و  ای 
ــرای  ــی ب تاکیــد  نمیکننــد. یــک پــروژه عمران
ــازوی  ــک ب ــت؛ ی ــازو اس ــه ب ــرا دارای س اج
ــروژه را  ــا پ ــوال کارفرم ــه معم ــی ک کارفرمای
ــرای  ــرورت اج ــار و ض ــن اعتب ــف، تامی تعری
دوم  بــازوی  کنــد.  مــی  توجیــه  را  پــروژه 
بــه عنــوان مغــز متفکــر  مهندســان مشــاور 
تحلیــل  و  تجزیــه  بــه  کــه  هســتند  پــروژه 
ــد.  ــه هــای مختلــف مــی پردازن ــروژه از  جنب پ
بــازوی ســوم هــم پیمانــکاران هســتند کــه 

مصاحبه
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اســتفاده                     تولیدکنندگانــی  محصــوالت  از 
مــی کننــد کــه تجیهــزات ایــن پــروژه را داشــته 
باشــند. هنــگام اجــرای یــک پــروژه بــرای 
هــر کــدام از تجهیــزات چــه نــرم افــزای و 
ــک  ــاور ی ــدس مش ــزاری، مهن ــخت اف ــه س چ
انجــام  ارتبــاط  ایــن  در  جامعــی  ارزیابــی 

میدهــد. 

بــه طــور مثــال بــرای اســتفاده از لولــه، گاهــی 
بــر اســاس بررســی هــای  صــورت گرفتــه 
آن  در  را  فــوالدی  هــای  لولــه  از  اســتفاده 
منطقــه مناســب تشــخیص مــی دهــد. مشــاوران 
صرفــا بــا نــگاه فنــی و اقتصــادی انــواع لولــه هــا 
را مــورد بررســی قــرار داده تــا بــه یــک گزینــه 

ــول برســند. ــل قب قاب

اگــر جایــی شــاهد تعصــب یــک مهنــدس 
مشــاور باشــیم کــه یــک نــوع لولــه را بــدون در 
ــورد  ــادی م ــی و اقتص ــائل فن ــن مس ــر گرفت نظ
ــه خواهــد شــد. ــا او مقابل ــد ب ــرار ده توجــه ق

بــه طــور کلــی لولــه ای توســط مشــاور انتخاب 
ــه دارای  ــود ک ــی ش ــنهاد م ــا پیش ــه کارفرم و ب
ــا  ــن م ــد. بنابرای ــادی باش ــی و اقتص ــه فن توجی
نســخه ای واحــد بــرای کل کشــور و اســتفاده 

ــه نداریــم. ــوع لول از یــک ن

ــود را  ــوی خ ــای ق ــتدالل ه ــد اس ــن بای انجم
ــد ارتباطــات  ــده بای ــاور بن ــه ب داشــته باشــد و ب

ــد.  ــش یاب ــش از گذشــته افزای ــا و انجمــن بی م
بایــد ایــن موضــوع توجیــه شــود کــه اســتفاده 
از لولــه هــای پــی وی ســی در کنــار ســایر     
ــی برخــوردار  ــت بســیار خوب ــا از ظرفی ــه ه لول

ــت. اس

ــت آب  ــکاری معاون ــا هم ــن ب ■انجم
و خــاک وزارت جهــار کشــاورزی 
ــرای  ــی ب ــمینار آموزش ــد دوره س چن
مشــاوران فنــی وکارشناســان ایــن 
بخــش برگــزار کــرد، آیــا بــرای 
برگــزاری  نیــز  فاضــالب  و  آب 
چنیــن دوره هایــی ضــرورت دارد؟ 

ــای  ــه ه ــا تجرب ــت م ــی اس ــنهاد خوب ــن پیش ای
ایــن چنینــی را بــا ســایر تشــکل هــا داشــته ایــم 
و در مــورد انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و 
اتصــاالت پــی وی ســی هــم مــی توانــد اتفــاق 
بیافتــد. همچنیــن جلســات مشــترک بــا جامعــه 
مهندســان مشــاور و انجمــن هــای  صنفــی 
ــاط  ــن ارتب ــد  در ای ــی توان ــز م ــکاری نی پیمان

ــردد.  ــزار گ برگ

ایرانــی  کاالی  از  حمایــت  نــام  بــه  امســال 
ــال  ــه دنب ــم ب ــا ه ــر م ــت و اگ ــده اس ــن ش مزی
حمایــت از کاالی ایرانــی هســتیم بایــد ضعــف 
ــی  ــه زمان ــک پروس ــص آن را در ی ــا و نواق ه
مشــخص بــر طــرف ســازیم از ایــن رو مــا 
آمادگــی کامــل بــرای برگــزاری نشســت هــای 

ــم. ــترک را داری مش

ــی وی ســی  ــه و اتصــاالت پ ــده حضــور لول بن
بســیار  را  فاضــالب  و  هــای آب  در شــبکه 
ــه هــا  کــم رنــگ مــی بینــم. ایــن کــه ایــن لول
ــی          ــه نقش ــالب چ ــای آب و فاض ــبکه ه در ش
مــی تواننــد داشــته باشــند، رســالت انجمــن در 

ــد. ــی کن ــگ م ــاره را پررن ــن ب ای

ــتفاده  ــور اس ــه ای در کش ــچ     لول ــون هی اکن
نمی شــود مگــر ایــن کــه دارای اســتانداردهای 

الزم باشــد. 

■ اکنــون یــک ســرفصل دیگــر را 
بــاز کنیــم، در حــال حاضــر اوراق 
ــه در  ــی ک ــه تولیدکنندگان ــه ب خزان
یــک پــروژه حضــور دارنــد، داده 
مــی شــود ایــن اوراق  مشــکالتی هــم 
ــدن  ــد ش ــم نق ــان آن و ه ــر زم از نظ
ــاره  ــن ب ــری در ای ــه تدبی ــد. چ دارن

ــت؟ ــده اس ــیده ش اندیش

ــه  ــن زمین ــه ای در ای ــران نام فدراســیون آب ای
ــازمان  ــس س ــت رئی ــای نوبخ ــه آق ــاب ب خط
برنامــه و بودجــه کشــور نوشــته اســت کــه در 
آن بــه ایــن مطلــب پرداختــه و درخواســت 
ــت. ــده اس ــه ش ــن زمین ــدی در ای ــات ج اقدام

هــای  قابلیــت  مشــارکت  و  قرضــه  اوراق 
ــن کــه مشــکالت  ــر ای ــی دارد مشــروط ب خوب

مصاحبه-احمد سیاحی
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ــل  ــره را ح ــاور و غی ــنده، مش ــکار، فروش پیمان
کنــد. بــه هــر حــال مــا شــرایط خاصــی داریــم 
ــادی  ــگ اقتص ــرایط جن ــه در ش ــم ک و بپذیری

ــم..  ــرار داری ق

ــه  ــاب لول ــه انتخ ــد ک ــوان کردی ■ عن
ــر  ــالب ب ــای آب و فاض ــروژه ه در پ
اســاس معیارهــای خــاص صــورت 
ــاب  ــر انتخ ــد ب ــا تاکی ــه و صرف گرفت
ــون  ــا اکن ــه نیســت. آی ــوع لول یــک ن
آمــاری در دســت داریــد کــه در 
بــه  خــاک  و  آب  هــای  پــروژه 
تفکیــک از هــر نــوع لولــه چنــد 

ــود؟  ــی ش ــتفاده م ــد اس درص

در ســال هــای گذشــته لولــه هــای پلیمــری 
ــت آب و  ــارف صنع ــده ای از مص ــش عم بخ
فاضــالب را بــه خــود اختصــاص داده انــد. امــا 
ــا توجــه بــه ورود انــواع فنــاوری هــای نویــن  ب
درعرصــه  تولیــد لولــه و اتصــاالت  پیــش بینــی 
اینکــه در آینــده هــر لولــه چــه ســهمی در بــازار 
مصــرف خواهــد داشــت کمــی دشــوار اســت. 
ــای  ــرح ه ــیاری از ط ــز بس ــر نی ــویی دیگ از س
آب و فاضــالب هنــوز در مرحلــه مطالعــه قــرار 
دارنــد و بــر ایــن اســاس ارائــه یــک آمــار دقیق 
بــرای ایــن موضــوع ممکــن اســت واقــع بینانــه 
نباشــد. بنابرایــن گســترش اســتفاده ازهــر نــوع 
ــه  ــایی هرچ ــی و شناس ــه معرف ــتگی ب ــه بس لول
ــای رقابتــی خواهــد داشــت  بهتــر آن در فض

ــه و اتصــاالت  ــدگان لول کــه انجمــن تولیدکنن
ــی را در  ــش مهم ــد نق ــی توان ــی م ــی وی س پ

ــاط ایفــا نمایــد.  ایــن ارتب

ــری صنعــت آب و  ــره گی ــده در راســتای به بن
ــه از  ــب و بهین ــا مناس ــاوری ه ــالب از فن فاض
هیــچ کاری دریــغ نخواهــم کــرد و بــار دیگــر 
تاکیــد مــی کنــم کــه مخالــف اســتفاده صرفــا 
ــا  ــه ی ــدم لول ــتم و معتق ــه هس ــوع لول ــک ن از ی
هــر کاالی دیگــری وقتــی در جایــگاه مناســب 
ــه در  ــرد ک ــی گی ــتفاده قرارم ــورد اس ــود م خ
ــابه،  ــرد مش ــا کارب ــا ب ــایرنمونه ه ــا س ــت ب رقاب
ــی  ــه و معرف ــی عرض ــه خوب ــش ب ــی های ویژگ

ــد.  ــق عمــل نمای ــد موف گــردد و بتوان

پایان مصاحبه

مصاحبه-احمد سیاحی
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ــف  ــواع مختل ــر ان ــال حاض ■ در ح
لولــه و اتصــاالت در پــروژه هــای 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس آب و فاضــالب م
ــی در  ــر حضرتعال ــه نظ ــرد، ب ــی گی م
ــروژه هــا چــه مــواردی بایــد  ایــن پ
ــه مــورد توجــه  ــوع لول در انتخــاب ن

ــرد؟  ــرار گی ق

محیطــی  شــرایط  بــه  بایــد  پروژه هــا  در 
توجــه  بارگــذاری  بــه  مربــوط  عوامــل  و 
ــا  ــال )آب ی ــال انتق ــیال در ح ــوع س ــرد. ن ک
 ،)UV( فرابنفــش  پرتــو  تاثیــر  فاضــالب(، 
ــد گاز H2S ،ســولفید  ــده )مانن ــل خورن عوام
هیــدروژن فاضــالب(، کیفیــت خــاک محیــط 
ــرا و  ــل اج ــی مح ــرایط اقلیم ــذاری، ش لوله گ
ســایر عوامــل مشــابه از جملــه شــرایط محیطــی 

ــتند. هس

 عوامــل بارگــذاری معمــوال شــامل دمــای 
ــال، بارگــذاری اســتاتیک  ســیال در حــال انتق

)بــار خارجــی خــاک(، بارگــذاری دینامیــک 
)بــار ترافیکــی(، رده فشــاری، گرادیــان دمایی 

ــره اســت.  و غی

■ مشــاوران فنــی نقــش مهمــی در 
انتخــاب نــوع لولــه بــرای پــروژه هــا 
دارنــد، شــما چــه پیشــنهادهایی بــرای 

ــد؟  ــی داری ــاوران فن مش

باتوجــه بــه اینکــه اجــزای مــورد اســتفاده 
پالســتیکی،  لوله گــذاری  ســامانه های  در 
ــار  ــذا رفت ــتند، ل ــری هس ــواد پلیم ــس م از جن
آن هــا تابــع زمــان و در برخــی کاربردهــا تابــع 
دمــا اســت. بنابرایــن مهندســان مشــاور در 
ــزش و  ــد خ ــامانه ها بای ــوع س ــن ن ــی ای طراح

رفتــار بلندمــدت را در نظــر بگیرنــد.

ــت  ــري، مقاوم ــاي پلیم ــه ه ــن، در لول  همچنی
ذاتــي لولــه نســبت بــه لوله هــاي صلــب کمتــر 
اســت؛ لــذا فشــار مقــاوم ایجــاد شــده در 
جناحیــن بــه علــت تغییــر شــکل جانبــي قابــل 

توجــه لولــه، عامــل اصلــي در افزایــش ظرفیت 
باربــري اســت. بــه عبــارت دیگــر، خاکریــزی 
ــح مناســب نقــش  ــا مصال و پرکــردن ترانشــه ب
بســیار زیــادی در افزایــش طــول عمــر ســامانه 

خواهــد داشــت. 

ــه مــورد  ــا توجــه ب انتخــاب لوله هــا نیــز بایــد ب
فــوق و نیــز شــرایط محیطــی و عوامــل مربــوط 

بــه بارگــذاری انجــام شــود. 

ــا  ــما، آی ــناخت ش ــه ش ــه ب ــا توج ■ ب
کلــی  طــور  بــه  فنــی  مشــاوران 
حــوزه  ایــن  در  الزم  دانــش  از 
برخــوردار هســتند و یــا ایــن کــه نیــاز 
بــه دوره هــای آموزشــی بــرای ایــن 

گــروه وجــود دارد؟ 

ــاور  ــان مش ــب مهندس ــود در اغل ــش موج دان
بیشــتر درخصــوص مصالــح ســنتی از قبیــل 
ــوع  ــن ن ــار ای ــوالد و چــدن اســت. رفت ــن، ف بت
ــان  ــع زم ــوده و تاب ــا االســتیک ب ــا عمدت لوله ه

گفت و گو با دکتر محسن معصومی
مشاور ارشد فنی شرکت مهاب قدس

ضـرورت بـرگزاری

دوره های آمـوزشی برای

مـشاوران فنی با رویکرد

طراحی و نـظارت
دکتر محسن معصومی می گوید: جایگاه انواع لوله ها و اتصاالت در کشورهای توسعه یافته تابع نوع کاربرد آن ها و منابع تامین 

آن ها است. برای مثال، باتوجه به حجم باالی ذخایر نفتی و گازی کشور آمریکا گرایش عمدتا به سمت لوله های پی وی سی است.                             
وی در این گفت و گو به توضیح شرایط انتخاب نوع لوله ها با توجه به نوع پروژه، نقش مشاوران فنی و... می پردازد.
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ــر  ــا کمت ــی در آن ه ــای طراح ــداد پارامتره ــی و تع ــذا پیچیدگ ــت. ل نیس
ــای  ــنتی ماننــد لوله ه ــر س ــد و کمت ــح جدی ــوص مصال ــت. درخص اس
پلیمــری در ایــن شــرکت ها اطالعــات کمتــری وجــود دارد و در برخــی 

ــود. ــر می ش ــع نامعتب ــه مناب ــدود ب ــوارد مح از م

ــرد  ــا رویک ــه ب ــن زمین ــی در ای ــای آموزش ــزاری دوره ه ــن، برگ  بنابرای
ــت.  ــروری اس ــارت ض ــی و نظ طراح

■ جایــگاه لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در پــروژه هــای 
آب و فاضــالب در ایــران و ســایر کشــورها بــه ویــژه 

ــت؟  ــه اس ــه چگون ــعه یافت ــورهای توس کش

ــع  ــه تاب ــعه یافت ــورهای توس ــاالت در کش ــا و اتص ــواع لوله ه ــگاه ان جای
ــال، باتوجــه  ــرای مث ــا اســت. ب ــن آن ه ــع تامی ــا و مناب ــرد آن ه ــوع کارب ن
بــه حجــم بــاالی ذخایــر نفتــی و گازی کشــور آمریــکا گرایــش 
ــا  ــی کــه در اروپ ــه ســمت لوله هــای پی وی ســی اســت؛ درحال ــا ب عمدت
ــا  ــی ب ــه ســمت لوله هــای بتن ــا ب ــی گرایــش عمدت ــرد فاضالب ــرای کارب ب
مشــخصات ویــژه یــا لوله هــای بــا دیــواره ســاختمند )دوجــداره( پلیمــری 

اســت. 

در ایــران نیــز باتوجــه بــا منابــع غنــی نفــت و گاز، محدودیتــی در 
ــه  ــذا آنچ ــدارد. ل ــود ن ــری وج ــای پلیم ــواع لوله ه ــه ان ــواد اولی ــن م تامی
ــخص  ــردی مش ــرای کارب ــه ب ــوع لول ــک ن ــگاه ی ــده جای ــه تعیین کنن ک
ــی  ــر نهای ــی کارب ــذاری و آگاه ــل بارگ ــی، عوام ــرایط محیط ــت، ش اس
ــت.  ــرد اس ــرای آن کارب ــه ب ــای آن لول ــاور از ویژگی ه ــدس مش ــا مهن ی

ــی  ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــت لول ــای کیفی ــرای ارتق ■ ب
ــای آب و  ــروژه ه ــا در پ ــگاه آنه ــاء جای ــدف ارتق ــا ه ب

ــد؟  ــنهادهایی داری ــه پیش ــالب، چ فاض

و  مؤثــر  اســتانداردهای  وجــود  صنعــت  یــک  ارتقــای  در  اول  گام 
ــی  ــتانداردهای مل ــر، اس ــال های اخی ــبختانه در س ــت. خوش ــد اس کارآم
ــی  ــی وی س ــاالت پ ــا و اتص ــای لوله ه ــب کاربرده ــرای اغل ــبی ب مناس

ــت.  ــده اس ــن ش تدوی

ــر اجــرای ایــن اســتانداردها اســت. در پروژه هــای  گام بعــدی نظــارت ب
آب و فاضــالب، نظــارت بــر تولیــد و محصــول نهایــی معمــوال برعهــده 
بــازرس پــروژه و نظــارت بــر اجــرای لولــه بــر عهــده شــرکت های 

ــت.  ــاور اس ــی مش مهندس

مصاحبه-محسن معصومی

پایان مصاحبه



13 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 107

مصاحبه

ــو، از  ــت و گ ــاز گف ــرای آغ ــا ب ■ لطف
وضعیــت پــروژه هــای آب و فاضــالب 

ــد. در کشــور بفرمایی

آب  هــای  پــروژه  بیشــتر  حاضــر  حــال  در 
اســت،  شــده  متوقــف  کشــور  فاضــالب  و 
ــدم  ــه و ع ــتن بودج ــل نداش ــه دلی ــم ب ــن ه ای
پرداخــت اوراق هــا و تاخیــر در نقــد شــدن 
آنهــا اســت، اکنــون گفتــه مــی شــود کــه قــرار 
ــال  ــا س ــش اوراق ت ــن بخ ــئوالن ای ــت مس اس

بدهنــد. را   1402

ــا نوســانات  ــا کــه ب ــازار پلیمره ــه ب ــا توجــه ب ب
وضعیــت  بــه  و  بــوده  همــراه  دالر  شــدید 
کنونــی مبتــال شــده اســت، کــدام تولیدکننــده 
ــن  ــران ای ــت گ ــا قیم ــه ب ــوان  آن را دارد ک ت
مــواد را تهیــه و خریــداری کنــد و ســپس آن را 
بــه آب و فاضــالب بــا پرداخت اوراق دو ســاله 
بدهــد؟! ایــن موضــوع غیــر منطقــی اســت.  
ــرکت  ــی از ش ــه یک ــت ک ــرکت ترموپالس ش
فاضــالب  و  آب  بخــش  در  بــزرگ  هــای 

لولــه  یــک اســت و  کشــور و دارای رتبــه 
ــرای آبیــاری و آبرســانی  هــای پــی وی ســی ب
کشــور تولیــد مــی کنــد، چــاره ای بــرای خــود      
نمــی بینیــم جــز ایــن کــه کار را واگــذار کــرده 
و برویــم. مــا بــا دالر 700 و 2 هــزار تومــان 
مــواد خریــداری کــرده ایــم و تاکنــون بعــد از 
ــروژه خوزســتان وجهــی  گذشــت 5 ســال از پ

ــا پرداخــت نشــده اســت. ــه م ب

■ امــا ایــن اوراق مشــمول تنزیــل  
ــود... ــی ش م

ــه  ــا ایــن هنگامــی اســت کــه اوراقــی ب ــه، ام بل
شــما داده شــود. در ایــن صــورت مشــمول 
تنزیــل خواهــد شــد ولــی تــا هنگامــی کــه بــه 
ــز نشــده  ــد شــامل تنزیــل نی شــما اوراقــی ندهن
و ایــن زمــان قابــل محاســبه نیســت. عــالوه بــر 
ــل  ــورم و تنزی ــرخ ت ــن ن ــی بی ــچ تعادل ــن هی ای
ــتر  ــر در بیش ــال حاض ــا در ح ــدارد م ــود ن وج
ــرای مــا ارســال مــی شــود  پــروژه هایــی کــه ب

ــم. ــی کنی ــارکت نم مش

ــه 15  ــل اوراق ک ــرخ تنزی ــی ن ■ یعن
درصــد اســت منطقــی نیســت بــه نظــر 
شــما چــه نرخــی بایــد در نظــر گرفتــه 

شــود...

ــوری  ــازار ط ــون ب ــت چ ــالک نیس ــا م ــر م نظ
ــدوق  ــه صن ــد ب ــول نق ــد پ شــده اســت کــه بای
ــریع  ــم س ــرکت ه ــد و ش ــز کنی ــرکت واری ش
مــواد را تهیــه و محصــول تولیــد کنــد. در حــال 
حاضــر پارانوئیــد بــه کیلویــی 50 هــزار تومــان 
رســیده و cpe از 6 هــزار بــه 30 هــزار تومــان 
افزایــش یافتــه اســت. دســت کــم در 100 
ــاز اســت.  ــد نی ــو پارانوئی ــو حــدود 10 کیل کیل
ــف  ــا متوق ــروژه ه ــل پ ــی در عم ــور کل ــه ط ب

شــده اســت.

ــد  ــا مانن ــه ه ــت ســایر لول ــده از وضعی ــه بن  البت
ــه  ــه چ ــدارم ک ــی ن ــالع چندان ــن اط ــی اتیل پل

ــت. ــده اس ــا آم ــر آنه ــر س ــی ب بالی

گفت و گو با محمدحسن میرقمی زاده  
مدیر عامل شرکت ترموپالست

اجـرای پروژه های 

آب و فاضـالب بـدون 

پـرداخت فوری پول نـقد

دشـوار اسـت
محمدحسن میرقمی زاده مدیر عامل شرکت ترموپالست می گوید بازار طوری شده است که برای انجام یک پروژه باید پول نقد به 

تولیدکننده داده شود و تولیدکننده هم سریع مواد را تهیه و محصول را تولید کند. به باور او در غیر این صورت امکان فعالیت با توجه به 
تغییر سریع قیمت های مواد اولیه پلیمری وجود ندارد. این گفت و گو را در ادامه بخوانید.
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■ بــا ایــن توضیحاتــی کــه شــما ارائــه 
در  کاهشــی  رونــد  یــک  دادیــد، 
ــور  ــالب کش ــای آب و فاض ــروژه ه پ
ــدازی  ــم ان ــا چش ــت. آی ــهود اس مش
ــت  ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ــرای ب ب

ــت؟ ــور اس ــل تص قاب

چشــم انــداز کالن و خــرد بایــد هــر کــدام بــه 
ــت  ــا وضعی ــود. ب ــی ش ــتقل بررس ــورت مس ص
موجــود و تحریــم هــای دور دوم کــه بــر علیــه 
ــگاه  ــدان ن ــده چن کشــور اعمــال مــی شــود، بن
مثبتــی بــه آینــده نــدارم. شــما بایــد دالر داشــته 
تولیدکننــدگان  اختیــار  در  را  آن  و  باشــید 
قــرار دهیــد تــا ملزومــات خــود را تهیــه کننــد. 
اکنــون دالالن بهتریــن رانــت را در اختیــار 
ــت  ــوه قیم ــا واردات انب ــوان ب ــاید بت ــد. ش دارن
ــل  ــه دلی ــا ب ــادل شــود؛ ام ــا حــدودی متع ــا ت ه
کمبــود دالر و همچینــن افزایــش تحریــم هــا، 
گشایشــی وجــود نــدارد و مــواد هــم، همچنــان 

ــت. ــش اس ــال افزای در ح

■ بــه هــر حــال رونــق دوبــاره پــروژه 
ــا آب  ــط ب ــوارد مرتب ــژه م ــه وی ــا ب ه
و فاضــالب، امــری ضــروری بــرای 
کشــور بــه شــمار مــی رود، هنــوز 
پرســش چــه بایــد کــرد؛ بــدون پاســخ 

ــت.  ــده اس ــی مان باق

ــی و گفــت و  ــه زن ــن موضــوع چان ــکار ای راه
ــی  ــه نوع ــکالت و ب ــون مش ــا پیرام ــا دنی ــو ب گ
ــش  ــازار از چال ــا ب ــت ت ــا اس ــم ه ــق تحری تعلی
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــن موضــوع نی خــارج شــود. ای
تجربــه هــای موجــود، امــری دور از ذهــن 

ــت. اس

هــای           لولــه  وضعیــت  اکنــون   ■
ــایر  ــا س ــه ب ــی در مقایس ــی وی س پ
لولــه هــای پلیمــری را در پــروژه 
هــای آب و فاضــالب چگونــه ارزیابــی 

ــد. ــی کنی م

ــی در  ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــت لول وضعی
ایــن پــروژه هــا بســیار خــوب اســت. لولــه      
ــه هایــی اســت کــه  پــی وی ســی از جملــه لول
تــا 100 ســال دوام دارد و بــر خــالف لولــه 
ــار  ــت فش ــاهد اف ــا ش ــه م ــن ک ــی اتیل ــای پل ه
و تــرک خوردگــی در آن هســتیم، فاقــد ایــن 

ــه  ــن لول ــی اتیل ــه پل ــه لول ــتند. البت ــب هس معای
بســیار خوبــی اســت امــا از نظــر مــواد افزودنــی 
مســئله دارنــد و پــس از چنــد ســال دچــار 

ــود. ــی ش ــتی م ــز و نش ــای ری ــرک ه ت

 بــه طــور مثــال لولــه ای کــه بایــد فشــار 10 بــار 
ــت؛  ــر اس ــورد نظ ــار م ــد فش ــد، فاق ــته باش داش
ــاهد  ــی ش ــی وی س ــای پ ــه ه ــما در لول ــا ش ام
ــی  ــرک خوردگ ــار و ت ــت فش ــورد اف ــک م ی
ــر  ــی اگ ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــتید. لول نیس
بــه صــورت درســت و اســتاندارد و بــا رعایــت 
ــن  ــی از بهتری ــود یک ــد ش ــب، تولی ــه جوان هم
ــه هــا اســت.  ــا ســایر لول ــه هــا در مقایســه ب لول

پــروژه  یــک  سیســتان  در  مــا  اکنــون 
ــای                      ــه ه ــروژه از لول ــن پ ــکار ای ــم، پیمان داری
پــی وی ســی رضایــت کامــل دارد در صورتــی 
ــر  ــه ای در ب ــن نتیج ــا چنی ــه ه ــایر لول ــه س ک
ندارنــد. بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه 
کــرد کــه در بســیاری از کشــورها اســتفاده از                    
لولــه هــای   پــی وی ســی امــری رایــج و رو بــه 

ــت. ــد اس رش

ــای  ــه ه ــن لول ــه ای بی ــما مقایس ■ ش
پــی وی ســی بــا ســایر لولــه هــا انجام 
ــاوران  ــما مش ــر ش ــه نظ ــا ب ــد؛ آی دادی
فنــی در انتخــاب نــوع لولــه بــا توجــه 
بــه نــوع پــروژه هــا بــه خوبــی عمــل 
ــه  ــا اطالعــات ب ــا آنه ــد و آی کــرده ان

ــد؟  ــه دارن ــن زمین روزی در ای

ــی در کشــور داریــم و  مــا مشــاوارن فنــی خوب
نظــر مســاعدی دربــاره پــی وی ســی دارنــد؛ اما 
ــا  ــرکت ه ــی از ش ــا برخ ــاوران ب ــی از مش برخ
ارتبــاط نزدیکتــری دارنــد و پــروژه هــا توســط 

آنهــا انجــام مــی شــود.

و  قراردادهــا  مشــکل  بــه  شــما   ■
همچنیــن کمبــود منابــع مالــی اشــاره 
ــاالت  ــه و اتص ــن لول ــد ، انجم کردی
پــی وی ســی چگونــه مــی توانــد بــه 
ــه را  ــد و زمین ــوع ورود کن ــن موض ای
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــدازه ای ب ــا ان ت

ــازد؟  ــوار س هم

ــوع  ــن موض ــه ای ــدان ب ــون چن ــا کن ــن ت انجم
ــاید وظیفــه انجمــن  ــت و ش ورود نکــرده اس
نیــز پرداختــن بــه چنیــن موضوعاتــی هم نباشــد 

امــا اگــر ایــن کار توســط انجمــن انجــام شــود 
بســیار خــوب اســت. مــا اکنــون 4 پــروژه داریم 
ایــن در حالــی اســت کــه ســهمیه پــی وی ســی 
مــا را حــدود یــک مــاه اســت کــه قطــع شــده 
ــن ســهمیه  ــه زودی ای ــد کــه ب ــده داده ان و وع
ــدن  ــف ش ــل متوق ــه دلی ــی ب ــود. حت ــرار ش برق
ــرکت آب  ــر کل  ش ــا، مدی ــروژه ه ــی از پ یک
ــه  و فاضــالب اســتان سیســتان و بلوچســتان نام
ــرده  ــالم ک ــته و اع ــت نوش ــر صنع ــه وزی ای ب
ــانی  ــرح آب رس ــروژه ط ــبرد پ ــه پیش ــت ک اس
ــد  ــل توقــف تولی ــه دلی ــوب شــرق، ب ــژه جن وی
لولــه توســط شــرکت ترموپالســت کــه ناشــی 
از مشــکل تهیــه مــواد اولیــه اســت، بــا چالــش 
ــن مشــکل  ــع ای ــرو شــده و درخواســت رف روب

ــت. ــرده اس را ک

امــا چــه کســی بــه ایــن نامــه پاســخ مــی دهــد؟! 
ــل  ــه دلی ــران ب ــه ته ــرت ب ــال مهاج ــه در ح هم
ــال 95  ــروژه از س ــن پ ــتند. ای ــران آب هس بح
آغــاز و اکنــون کــه در ســال 1397 هســتیم 

ــده اســت. ــرا نش ــوم آن اج ــک س ــوز ی هن

ــن  ــان ضم ــی زاده در پای ــای قم ■ آق
ــه  ــن مصاحب ــرکت در ای ــکر از ش تش
هــر مــوردی کــه نیــاز بــه بیــان دارد 

ــد. ــر فرمائی را ذک

ــه  ــی ک ــم نظام ــی کن ــور م ــال تص ــر ح ــه ه ب
ــرای  ــری ب ــد تدبی ــر کشــور اســت بای مســلط ب
ممانعــت از خــروج پــول هــا و هدایــت آن بــه 
ســمت مناطــق محــروم، پــروژه هــای آبرســانی، 
ــن  ــد. همچنی ــکالت بکن ــع مش ــا و رف ــاده ه ج
هــا  پتروشــیمی  و  اصــالح  مرکــزی  بانــک 
ــه بانــک  ــز ارزهــای خــود ب ــه واری ــز ملــزم ب نی
مرکــزی شــوند. ضــروری اســت تــا نــرخ 
خــوراک پتروشــیمی هــا گــران شــود. در حــال 
حاضــر پتروشــیمی گاز را ارزان دریافــت و ارز 

ــد.  ــی کن ــه م ــران عرض ــود را گ خ

شــما اگــر سیســتم هــای دنیــا را مشــاهده کنیــد 
هــر صادرکننــده ملــزم بــه بازگردانــدن ارز 
ــت  ــران سرنوش ــا در ای ــت ام ــل از آن اس حاص

ــت.  ــخص نیس ــا مش دالره

پایان مصاحبه
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ــای آب و  ــروژه ه ــت پ ــا وضعی ■ لطف
فاضــالب در کشــور را توضیــح دهیــد. 

ــه اســت؟ ــون  شــرایط چگون اکن

وابســتگی  فاضــالب  و  آب  هــای  پــروژه 
ــه دلیــل  ــه منابــع مالــی دارد. اکنــون ب زیــادی ب
محدودیــت منابــع مالــی در کشــور، ایــن پروژه 
ــه  ــده و در نتیج ــت ش ــار محدودی ــز دچ ــا نی ه
ــدا  ــش پی ــم کاه ــا ه ــروژه ه ــرای پ ــطح اج س
ــع مالــی در  کــرده اســت. از طرفــی تامیــن مناب
ــق اوراق  ــر از طری ــال حاض ــش در ح ــن بخ ای
مشــارکت یــا اوراق خزانــه دولــت بــا بــازه 
زمانــی بازپرداخــت یــک تــا ســه ســال صــورت 
مــی گیــرد. خــود ایــن مطلــب باعــث کاهــش 
جهــت  خصوصــی  بخــش  بــرای  جذابیــت 
حضــور در فعالیــت هــای پــروژه هــای عمرانــی 

ــت.  ــده اس ــالب ش آب و فاض

بــه همیــن دلیــل بــه صــورت خالصــه ایــن طــور 
ــای  ــروژه ه ــم پ ــه حج ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ب
مربــوط بــه خطــوط انتقــال آب و فاضــالب 
ــرده  ــی پیداک ــرایط فعل ــادی در ش ــش زی کاه

ــت . اس

■ پــس  بــا توجــه بــه فرمایشــات 
ــش  ــا کاه ــروژه ه ــزان پ ــی می جنابعال

ــن  ــاری در ای ــا آم ــت، آی ــه اس یافت
زمینــه موجــود هســت؟

بلــه میــزان پــروژه هــا کاهــش یافتــه اســت ولــی 
ــب  ــه تناس ــا ب ــدارم؛ ام ــی ن ــار دقیق ــون آم اکن
میــزان مناقصاتــی کــه برگــزار شــده اســت اگــر 
ــه صــورت مــوردی بررســی  ــه اســتناد آنهــا ب ب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــال مناقص ــور مث ــه ط ــم، ب کنی
ــه کل  ــبت ب ــی نس ــی وی س ــو پ ــای ی ــه ه لول
ــا 30  ــدود 20 ت ــته ح ــال گذش ــا در س ــه ه لول

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه درص

دلیــل  بــه  کاهــش  ایــن  آیــا   ■
ــا  ــی اســت ی ــع مال مشــکل تامیــن مناب
ــر  ــری ب ــای پلیم ــه ه ــایر لول حضورس
ــه و اتصــاالت پــی  ــزان مصــرف لول می
وی ســی نیــز تاثیرگــذار بــوده اســت؟

بزرگتریــن چالــش پیــش رو بــرای اجــرای 
پــروژه هــای عمرانــی همــان تأمیــن منابــع 
ــردم  ــرض ک ــه ع ــور ک ــان ط ــت. هم ــی اس مال
ــه  ــه ســمت اوراق خزان ــی ب پــروژه هــای عمران
ــی 3 ســاله  ــا بازدهــی زمان ــی ب ــه صــورت کل ب
در حــال انجــام اســت. خــود ایــن مطلــب 
جاذبــه بخــش خصوصــی را در مشــارکت ایــن   
پــروژه هــا کاهــش داده اســت. در نتیجــه حجــم 

ــه  ــته ب ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب ــا نس ــروژه ه پ
دالیــل زیــادی و مهمتریــن آنهــا تامیــن مالــی، 

ــد. ــه ان ــش یافت کاه

ــورد  ــارغ از توضیحــات شــما در م ■ ف
مشــکل تامیــن منابــع مالــی، آیــا لولــه 
ــگاه  ــی وی ســی توانســته جای هــای پ
خــود را در بخــش آب و فاضــالب 

ــد؟ ــدا کن ــور پی کش

لولــه هــای پــی وی ســی بــا توجــه بــه جایــگاه  
ــود  ــه وج ــرای آن ب ــل ب ــه از قب ــدودی ک مح
آمــده بــود، بــا تلرانــس 10 تــا 20 درصــد 
ثابــت مانــده اســت. ایــن اطالعــات مربــوط بــه 
ســال جــاری اســت. از آنجایــی کــه از ابتــدای 
اردیبهشــت مــاه امســال بــا افزایــش قیمــت 
ــه  ــش عرض ــی و کاه ــی وی س ــه پ ــواد اولی م
پتروشــیمی هــا روبــه رو شــدیم و ایــن چالــش 
باعــث عــدم تمایــل تولیدکننــده هــا به شــرکت 
در مناقصــات نیــز شــده اســت. حتــی مــی تــوان 
مناقصــات         در  تولیدکننــدگان  کــرد  عنــوان 

ــدند. ــر نش ــاری حاض ــای ج ــاه ه م

■ آیــا ایــن عــدم حضورتنهــا بــه بحــث 
عرضــه  و تولیــد مــواد اولیــه بــاز مــی 
ــن  ــی هــم در ای ــائل فن ــا مس گــردد ی

عــدم حضــور  موثــر اســت؟

مصاحبه

گفت و گو با احمد رضا پاکزاد
مدیر بازرگانی شرکت وینو پالستیک

مشـکل منابع مـالی 

موجـب جـدایی 

مـشاوران فنی با تـجربه
»مشکل منابع مالی شرکت های آب و فاضالب و افزایش قیمت مواد اولیه، دو مشکل پیش روی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی 

وی سی برای حضور در پروژه های آب و فاضالب است« این را »احمدرضا پاکزاد« مدیر بازرگانی شرکت وینو پالستیک گفت.                        
وی همچنین در این گفت و گو بر ملزم کردن مشاوران فنی برای بررسی انواع لوله ها در اجرای پروژه ها تاکید کرد. این مصاحبه را در 

ادامه بخوانید.
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مصاحبه-احمدرضا پاکزاد

اتفاقــا در شــرایط کنونــی از لحــاظ فنــی شــاهد 
اتصــاالت         و  لولــه  از  اســتفاده  بــه  گرایــش 
فاضــالب  و  پــی وی ســی در صنعــت آب 
هســتیم؛ امــا بــه دو علــت یکــی شــرکت هــای 
منابــع  نداشــتن  دلیــل  بــه  فاضــالب  و  آب 
مالــی  و دوم تغییــر قیمــت هــای لحظــه ای 
مــواد اولیــه و در نتیجــه تغییــر در قیمــت تمــام 
ــا  شــده محصــول،  شــرکت در مناقصــات را ب

ــت. ــرده اس ــرو ک ــادی رو ب ــت زی محدودی

■ لطفــا نقــش مشــاوران فنــی را در 
ایــن بخــش توضیــح دهیــد؟ آیــا آنهــا 
بــه دانــش روز آگاهــی دارنــد یــا نیــاز 
بــه آمــوزش در ایــن بخــش احســاس 

مــی شــود؟

بــه طــور کلــی وقتــی بحــث چالــش اقتصــادی 
مالــی کاهــش         منابــع  و  مــی شــود  مطــرح 
مــی یابــد، بــه طــور زنجیــره وار در تمامــی 
بخــش هــا خــود را نشــان مــی دهــد. در بخــش 
ــه  ــد اندیش ــی بای ــر تمهیدات ــز، ناگزی ــاور نی مش
شــود. از آن جملــه ایــن کــه نیروهــای بــا 
ــز و  ــای مرک ــتم ه ــه از سیس ــا تجرب ــواد و ب س
ــر  ــن خط ــه ای ــوند. در نتیج ــی ش ــدا م ــادر ج م
ــروی  ــود نی ــا کمب ــده ب وجــود دارد کــه در آین
ــی  ــاوران فن ــاوارد مش ــه و ن ــم تجرب ــانی ک انس
کار                              بــازار  وارد  کــه  دســتمزد  حداقــل  بــا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــویم. ب ــه ش ــوند، مواج ــی ش م
ــای  ــه ه ــتفاده از لول ــش اس ــه در بخ ــی ک اتفاق
ــی  ــا زمان ــد ت ــر پلیمــری  مــی افت پلیمــری و غی
ــه بخــش مشــاوره  اســتاندارد هــای الزم  کــه ب
ــر مــی خــورد. از  ــه مشــکل ب برســد، صنعــت ب
ــدگان  ــه تولیدکنن ــن ماجــرا ب ســوی دیگــر، ای
ــی گــردد کــه  ــاز م ــی وســی ب ــای یوپ ــه ه لول
مشــاوران  بــرای  کافــی  آموزشــی  فضــای 

ــد.  ــم نکردن فراه

بــه         چندانــی  تمایــل  مشــاوران  همچنیــن 
ــه   ــا لول ــری ب ــای پلیم ــه ه ــتفاده لول ــر اس تغیی
یــو پــی وی ســی، از خــود نشــان ندادنــد.

ــه  ــاوران ب ــه مش ــت ک ــوان گف ــی ت ــن م بنابرای
ــه بخــش  ــد ب ــه وصــل بخــش تولی ــوان حلق عن
ای  ویــژه  اهمیــت  و  جایــگاه  از  مصــرف 
برخوردارنــد. بــه همــه ایــن دالیــل ذکــر شــده 
یعنــی همــان مشــاوره  آن کارکــرد اصلــی 
ــاده اســت. ــاق نیفت ــوز اتف ــی و علمــی هن اصول

ــیار  ــوع بس ــه موض ــما ب ــون ش ■ اکن
هــم  آن  فرمودیــد  اشــاره  مهمــی 
ایــن  مشــاوران  بخــش  در  ضعــف 
صنعــت در حــوزه هــای مادرتخصصی 
اســت ، ایــن موضــوع بــه چــه روشــی 

ــود؟ ــش داده ش ــد پوش بای

بــه نظــر بنــده چنــد حرکــت بایــد اتفــاق بیافتــد 
تــا بتوانــد بــه صنعــت آب کشــور کمــک 
شــود؛ اول اینــک یــک رویکــرد اساســی و 
بــه وجــود  بخــش کارفرمایــی  در  صحیــح 
بیایدکــه تعصبــات گذشــته، غیــر علمــی و غیــر 
کارشناســانه ای کــه دربــاره برخــی محصوالت 
لولــه هــای جدیــد وجــود دارد از بیــن بــرود و 
ــر  ــه نظ ــواع لول ــد روی ان ــاورها بخواهن از مش
داده شــود. ایــن باعــث خواهــد شــد تــا مشــاور 
ــه و  ــواع لول ــر روی ان ــی ب ــق و بررس ــا تحقی ب
کاربــرد آنهــا از لحــاظ فنــی، شناســایی اقلیــم، 
ــتفاده از  ــل و اس ــود در مح ــاک موج ــوع خ ن
انــواع لولــه هــا بــه یــک جمــع بنــدی و کالســه 

ــی برســد.  ــدی فن بن

نکتــه مهــم همــان شکســت حلقــه فرســوده 
ایــن مابیــن اســت کــه ایــن موضــوع بــا حضــور 
و  کارفرمایــی  مباحــث  در  تولیدکننــدگان 
ــا  ــی ب ــاوران و رایزن ــه مش ــی ب ــنگری فن روش

ــت.  ــر اس ــا میس آنه

ــه  ــی ک ــروژه های ــه پ ــن ک ــر ای ــوع دیگ موض
ــد  ــد، بای ــته باش ــی داش ــته بازخــورد خوب توانس
نمــود پیــدا کنــد و بــه کارفرمایــان و مشــاوران 
ــتند  ــورت مس ــه ص ــده ب ــرا ش ــای اج ــروژه ه پ
ــتر  ــاوران بیش ــب مش ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــه ش ارائ

ــد. ــد ش ــوع خواهن ــن موض ــر ای درگی

فاضــالب  و  آب  شــرکت  تعامــل   ■
کشــور بــا تولیــد کننــده هــا را چطــور 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

ــوان  ایــن موضــوع کامــال نســبی اســت. مــی ت
گفــت که بعضی شــرکت هــای آب و فاضالب 
خیلــی ارتبــاط خوبــی با تولیــد کننــدگان دارند 
و بعضــی هــا هــم توجــه کمتــری دارنــد. بــه هر 
ــی آب و  ــی و مهندس ــش کارشناس ــکل بخ ش
ــه صنعــت  ــه خدمــت ب ــه ارائ فاضــالب مایــل ب
ــی  ــدارد، ول ــدی وجــود ن اســت و در آن تردی
بخشــی از تولیــد کشــور بــرای صنعــت آب 
بــه  را  معضالتــی  و  مشــکالت  فاضــالب  و 

وجــود آورده اســت کــه باعــث بــه وجــود 
بعضــی  منفــی  بســیار  آمــدن زمینــه ذهنــی 
تولیدکننــدگان                                                                  بــه  نســبت  کارفرمایــان  از 

ــت. ــده اس ــی ش ــی وی س پ

ــدگان  ــی از تولیدکنن ــت بعض ــی کیفی ــد ب تولی
در ســال هــای گذشــته باعــث ایجــاد ایــن 
ــه  ــبت ب ــی نس ــش کارفرمای ــاد بخ ــلب اعتم س
ــوع  ــت. موض ــده اس ــی ش ــی وی س ــت  پ صنع
تولیدکننــدگان   چالــش  بزرگتریــن  فــوق 

ــت.  ــی اس ــی وی س ــت  پ ــروز صنع ام

یعنــی آن حلقــه اتصــال بــا صنعــت آب و 
ــدگان  ــرد تولیدکنن ــت عملک ــه عل ــالب ب فاض
ــده  ــیب دی ــیار آس ــته بس ــت در گذش ــی کیفی ب
اســت کــه بــرای ترمیــم ایــن موضــوع نیــاز بــه 
ارائــه اطالعــات آموزشــی و فنــی و اعتمــاد 
ــت آب و  ــی صنع ــش کارفرمای ــا بخ ــازی ب س
فاضــالب و اســتناد بــه پــروژه هــای مثبــت کار 
ــا  ــوان ب ــاید بت ــت. ش ــهود اس ــال مش ــده، کام ش
ایــن روش تغییــر نگرشــی در آنهــا ایجــاد کــرد 
ــادی  ــه زی ــت و هزین ــرف وق ــد ص ــه نیازمن ک

ــت. اس

ــما  ــات ش ــه توضیح ــکر از ارائ ــا تش ■ ب
بــه عنــوان آخریــن پرســش، بــا توجــه 
بــه وضعیــت عرضــه پــی وی ســی  در 
کشــور و بحــران هــای موجــود، چشــم 
ــالب  ــای آب و فاض ــروژه ه ــداز پ ان
بــرای نیمــه دوم امســال و حتــی ســال 
آینــده را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

بــه گفتــه مدیــران اجرایــی کشــور ســال ســختی 
ــه  ــده ب ــرش بن ــا در کل نگ ــت. ام ــش اس در پی
ــرای کشــور  ــت و ســرانجام نیــک ب ــده مثب آین
امیــدوارم هســتم کــه بــه زودی ایــن اتفــاق 
خواهــد افتــاد. هرچنــد امــروز همــه دچــار 
ــا  ــتند؛ ام ــده ای هس ــکالت عدی ــش و مش چال
بــه زودی در بخــش آب و  مطمئــن هســتم 
فاضــالب کشــور اخبــار بســیار خوبــی خواهیــم 

ــت. داش

آرزو مــی کنــم ایــن دوران ســخت بــا صبــوری 
ــه ســمت  همــگان ســپری شــود و اقتصــاد مــا ب
تعــادل پیــش رود. بــه احتمــال زیــاد در بخــش 
ــید،  ــم رس ــدازی خواهی ــت ان ــه پوس ــاد ب اقتص
فقــط نیــاز بــه صبــر و همیــاری یکدیگــر بــرای 

عبــور از ایــن مرحلــه هســتیم.

پایان مصاحبه
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گفت و گو با عباس ابهجی
 مدیر عامل شرکت یزد اتصال

مـشکل بـزرگ؛ 

عدم بـه روزرسـانی 

اطالعـات کارفرمـایان 

و مـشاوران فنـی

مصاحبه

■ لطفـا وضعیـت فعلی پـروژه های آب 
و فاضـالب در کشـور و نـوع لوله های 
مصرفـی در ایـن  پـروژه ها را تشـریح 

. کنید

در حــال حاضــر در بخــش آب و فاضــالب 
ــش  ــه در بخ ــش آب و چ ــه در بخ ــور چ کش
هــای  لولــه  مختلــف  انــواع  از  فاضــالب، 
ــان  ــن می ــود و در ای ــی ش ــتفاده م ــری اس پلیم
ــه هــای یــو پــی وی ســی  ــه  لول ســهم کمــی ب
ــر اســاس  ــوارد ب ــن م ــه ای ــاص دارد. البت اختص
ــه  ــت ک ــی اس ــن الملل ــع بی ــتانداردها و مناب اس
قابلیــت و رفتــار یــک شــبکه خــوب را بــا 
اســتفاده از لولــه هــای پــی وی ســی ایجــاد 
ــه  ــبت ب ــبکه نس ــک ش ــر ی ــول عم ــا ط ــد ت کن
لولــه هــای دیگــر افزایــش یابــد. در ایــران نیــز، 
ــن  ــرب و همچنی ــانی، آب ش ــش آبرس در بخ
ــم و  ــورت ک ــه ص ــا ب ــن لوله ه ــی از ای فاضالب
بیــش اســتفاده مــی شــود. البتــه بایــد ایــن را در 
ــه  ــت از اســتانی ب ــن وضعی نظــر داشــت کــه ای

ــت. ــاوت اس ــر متف ــتان دیگ اس

در  مقایســه ای  بخواهیــد  اگــر   ■
خصــوص ســهم و جایــگاه لولــه هــای 
ــای  ــه ه ــایر لول ــا س ــی ب ــی وی س پ

وضعیــت  باشــید،  داشــته  پلیمــری 
چگونــه اســت؟

ــر اســاس آمــاری کــه در ســال 2017 منتشــر  ب
ــری  ــای پلیم ــد لوله ه ــش از 57 درص ــد، بی ش
در دنیــا، لولــه هــای پــی وی ســی بــوده اســت. 
ــا  ــه ه ــن لول ــه ای ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ای
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــل توجه ــهم قاب س
ــوز شــاهد  ــران هن ــا متاســفانه در ای ــد؛ ام داده ان
ایــن جایــگاه و رشــد واقعــی آن نبوده ایــم 
لوله هــای                مصــرف  آمــار  لحــاظ  ایــن  از  و 
یــو پــی وی ســی نســبت بــه دنیــا بســیار پاییــن 
اســت. حتــی در کشــورهای درحــال رشــد 
مثــل چیــن و هنــد )از کشــورهای آســیای 
شــرایط  ســی  پــی وی  هــای  لولــه  شــرق( 
بهتــری را نســبت بــه ســایر لولــه هــای پلیمــری 
در بحــث شــبکه آبرســانی و فاضالبــی دارنــد.

اشــاره  مهمــی  موضــوع  بــه   ■
فرمودیــد، ایــن کــه هنــوز در ایــران 
بــرای پروژه هــای آب و فاضــالب، 
ــه  ــای PVC در مقایس ــه ه ــر لول کمت
ــتفاده  ــری اس ــای پلیم ــایر لوله ه ــا س ب

. . می شــود.

بلــه، ســهم ســایر لولــه هــا بیشــتر اســت و 
متاســفانه ایــن مســئله بــه نــگاه غیــر تخصصــی 
برخــی از مدیــران بخــش دولتــی بــاز می گــردد 
و دیدگاهــی کــه دربــاره عملکــرد ایــن لوله هــا 
وجــود دارد. ایــن در حالــی اســت کــه در دنیــا 
 منابــع هــای تخصصــی بســیار قــوی و معتبــری 
وجــود دارد کــه در حــال اجــرا و اســتفاده 
ــروژه هــا، یکــی از  اســت. در بحــث اجــرای پ
ــت  ــادی و مدیری ــث اقتص ــی بح ــرایط اصل ش
ــفانه در  ــه متاس ــت ک ــه آن اس ــوط ب ــی مرب مال
ــیار  ــروز بس ــا ام ــئله ت ــن مس ــم ای ــاز ه ــران ب ای
کمرنــگ و نســبت بــه آن کــم توجهــی وجــود 
ــدگاه  ــر دی ــک تغیی ــا ی ــاید ب ــت. ش ــته اس داش
بتــوان از هــدر رفــت بســیاری از منابــع طبیعــی 
ــن  ــای ای ــی از راهکاره ــرد. یک ــری ک جلوگی
موضــوع هــم اســتفاده مناســب و علمــی از  
ــگاه درســت خــود  ــه هــای پلیمــری درجای لول

اســت. 

ــب  ــوع، تخری ــن موض ــرح ای ــدف ط ــه ه البت
ــه  ــم ک ــاور داری ــه ب ــت، بلک ــا نیس ــایر لوله ه س
هــر لولــه پلیمــری بایــد درجایــگاه مناســب 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــود م خ

عباس ابهجی مدیر عامل شرکت یزد اتصال با استناد به آمار می گوید: » بر اساس آمار سال 2017، بیش از 57 درصد لوله های 
پلیمری های مصرفی در دنیا، لوله های پی وی سی بوده است. این آمار نشان می دهد که این لوله ها سهم قابل توجهی را 
به خود اختصاص داده اند، متاسفانه در ایران به دلیل نگاه به گذشته و به روز نشدن اطالعات، این نوع لوله ها سهم کمتری را 
در پروژه های آب و فاضالب شهری به خود اختصاص داده اند.  وی در این گفت و گو بر ضرورت ایفای نقش جدی توسط 
انجمن و تولیدکنندگان بزرگ در امر آموزش و معرفی لوله های  پی وی سی به کارفرمایان و کارشناسان فنی تاکید می کند.
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مصاحبه-عباس ابهجی

■ بلــه هــدف همــان اســتفاده درســت 
از هــر محصــول در جایــگاه خــود 
ــا  ــا و متغیره ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ب
ــل  ــش قاب ــن پرس ــون ای ــت، اکن اس
ــهم  ــاص س ــه اختص ــت ک ــرح اس ط
ــه هــای پــی وی ســی  کمتــری از لول
در پروژه هــای آب و فاضــالب، بــه 
ــی  ــردد، یعن ــاز می گ ــی ب ــه عوامل چ
ســهم هــر بخــش ماننــد مشــاوران 
و  کارفرمــا  تولیدکننــدگان،  فنــی، 

ــت؟   ــدازه اس ــه ان ــه چ ــره ب غی

دو مــورد مهــم وجــود دارد، در صورتــی پروژه 
ــا و  ــم کارفرم ــل اجراســت کــه ه ــی و قاب عمل
هــم مشــاور نظــر مســاعد داشــته باشــند. مشــکل 
بــزرگ دیگــر عــدم بــروز رســانی اطالعــات و 
ــص  ــر متخص ــاور غی ــای مش ــتفاده از نیروه اس
در ایــن ضمینــه اســت کــه افزایــش ســطح 
ــر  ــش ب ــن بخ ــان در ای ــن مهندس ــات ای اطالع
عهــده انجمــن اســت. همچنیــن از ســوی دیگــر  
تولیدکننــدگان بــزرگ نیــز بایــد بــرای پیشــبرد 
و افزایــش فــروش خــود، در امراطــالع رســانی 
و باالبــردن ســطح دانــش مهندســین مشــاور 

کوشــا باشــند.

ــاور  ــر مش ــما نظ ــای ش ــق گفته ه ■ طب
بــرای اســتفاده از یــک محصــول، 
ضرورتــا بــرای کارفرمــا الــزام آور 

ــت...  نیس

ــزام  ــاور ال ــر مش ــت، نظ ــه اس ــن گون ــه همی بل
ــال گاهــی در برخــی  ــه طــور مث آور نیســت. ب
پــروژه هــا شــاهد بودیــم کــه مشــاور نظــر 
ــر  ــا ب ــا بن ــی کارفرم ــرده ول ــرح ک ــود را ط خ
نظریاتــی کــه از گذشــته نســبت بــه اســتفاده از 
ایــن نــوع لولــه هــا داشــته، حاضــر بــه پذیــرش 
ایــن ریســک نبــوده و حتــی بــا پرداخــت 
هزینــه هــای بســیار باالتــری از ســایر لوله هــای 
پلیمــری اســتفاده کــرده اســت. اصــرار بــر ایــن 
ــل آراء شــخصی،  ــه دلی ــا ب ــم صرف موضــوع ه
ــخ گذشــته  ــی تل ــا ســوابق اجرای غیرعلمــی و ی
بــوده اســت. بدیهــی اســت ایــن دیــدگاه معیــار 

ــت. ــا نیس ــری ه ــم گی ــرای تصمی ــبی ب مناس

ــه  ــدم ک ــه ش ــور متوج ــده اینط ■ بن
عــالوه بــر ارائــه دوره هــای آموزشــی 
ــه  ــاز ب ــا نی ــی، م ــاورین فن ــرای مش ب
برگــزاری دوره هــای توجیهــی بــرای 

ــم... ــم داری ــکاران را ه پیمان

ــم هــا، بحــث مشــاور و  اولویــت اول در تصمی
ــرایط  ــرا و ش ــورد اج ــا در م ــت. ام کارفرماس
اجــرا و بهــره بــرداری، اگــر تولیدکننــده نــگاه 
ــته  ــود داش ــه کار خ ــبت ب ــده نس ــره بردارن به
باشــد، مــی توانــد بســیاری از مشــکالت پیــش 
رو را بــا همیــن برگــزاری دوره هــا حــل کنــد 
ــن  ــکاران در راســتای همی ــه پیمان ــوزش ب و آم
مســئله اســت، زیــرا بســیاری از مســائل بــا 
ــل            ــکاران ح ــه پیمان ــات ب ــن اطالع ــه همی ارائ

ــی شــود. م

■ یکـی از مشـکالت مهم دیگـر که همه 
تولیدکننـدگان با آن دسـت به گریبان 
قراردادهاسـت،  مالـی  بحـث  هسـتند، 
پرداخـت هایـی کـه بر اسـاس اسـناد 
البتـه  و  می گیـرد  صـورت  خزانـه 
اوراق...  ایـن  شـدن  نقـد  مشـکالت 
درحـال حاضـر وضعیت چگونه اسـت؟

ببینیـد در حال حاضر در بیشـتر پروژه های آب 
و خاک در بخش کشـاورزی و همچنین آب و 
فاضـالب، اسـنادهای مختلفی از طرف دولت و 
سـازمان برنامـه بودجـه به دستــگاه های اجرایی 
و بـه تبـع آن به پیمانـکاران و تولیدکنندگان در 
بخـش هـای مختلف داده می شــود. بزرگترین 
مشـکل ایـن اسـناد در بخـش نقـد کـردن بـوده 
کـه بـا تنزیـل مواجـه شـده اسـت. به طـور مثال 
در پـروژه مربـوط به سـال 92 که زمـان نقد آن 
فـرار سـیده بـود، بـا 40 درصـد تنزیـل دربـازار 
فرابـورس مواجـه شـدیم کــه این عمل جــز با 
بـی ارزش کردن کــار و زیان به تولیدکنــنده، 

دسـتآورد دیـگری نـدارد.

■ در حــال حاضــر نــرخ تنزیــل چقــدر 
در نظــر گرفتــه شــده اســت؟

بــرای یــک ســال و نیــم 40 درصــد کســر 
ــن اســناد ســالیانه  ــه ای ــن کــه ب ــا ای مــی شــود ب
گیــرد. مــی  تعلــق  هــم  ســود  درصــد   15

■ البتــه ایــن اوراق تــا زمــان سررســید، 
قابلیــت نقــد شــدن در بــورس را هــم 

دارد... 

اســت کــه  ایــن  بــورس  در  نقــد  موضــوع 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه ایــن اوراق در 
ــود و ارزش  ــد س ــالی 15 درص ــم س ــورس ه ب
ــبه  ــا محاس ــرد، ب ــی گی ــق م ــه آن تعل ــزوده ب اف
ــت  ــر قیم ــد زی ــم 40 درص ــب بازه ــن مطل ای
ــی  ــروش مــی شــود؛ یعن ــد و ف ــورس خری در ب

عمــال قیمت هــا بســیار پاییــن تــر و در حــد 50 
ــود. ــی ش ــل م ــن کار تنزی ــرای ای ــد ب درص

ــواد در  ــه م ــه عرض ــرایطی ک ■ در ش
بــورس کاال دچــار آشــفتگی بــوده 
ــیده  ــدار نرس ــت پای ــه حال ــازار ب و ب
ــوز  ــه هن ــن ک ــه ای ــگاه ب ــا ن ــت، ب اس
دور دوم تحریــم هــا آغــاز نشــده 
مشــکالت  طــور  همیــن  و  اســت 
ــداز  ــم ان ــما چش ــور، ش ــادی کش اقتص
و  ســی  وی  پــی  صنعــت  آینــده 
ــه                           ــا را چگون ــروژه ه ــور پ ــن ط همی

ــد؟ ــی بینی م

ــاز  ــل نی ــن عوام ــم همــه ای مــن گمــان مــی کن
بــه یــک پیــش شــرط اساســی در کشــور دارد 
و آن هــم ثبــات سیاســی ایــران اســت. تــا 
ــه  ــود ب ــل نش ــش حاص ــن آرام ــه ای ــی ک زمان
ــم یافــت. ایــن  ــات اقتصــادی دســت نخواهی ثب
ــی  ــات روان ــا باعــث ایجــاد هیجان آشــفتگی ه
در بــازار مــی شــود کــه خریــداران، بســیار      
ــه  ــدام ب ــری اق ــده نگ ــدون آین ــق و ب ــی منط ب
خریــد مــی کننــد. متاســفانه همــه فعــاالن بــازار 
بســیار  آینــده  بــه  نســبت  تولیدکننــدگان  و 
ناامیــد هســتند و فــرا رســیدن رکــود سراســری 

دور از انتظــار نیســت.

ــه  ــوص عرض ــدی در خص ــوال بع ■ س
یــزد  شــرکت   ،PVC-S57 نشــدن 
ــورد  ــد م ــن گری ــه ای ــال چگون اتص
نیــاز خــود را تــا کنــون تامیــن کــرده 

ــت؟ اس

خوشــبختانه تــا امــروز ایــن واحــد تولیــدی بــه 
دلیــل ذخیــره محــدودی کــه داشــت، اگــر چــه 
بــا ظرفیــت کمتر، امــا تولید ادامه داشــته اســت. 
ــه وارادتــی هــم داریــم و ایــن  البتــه مــا محمول
ــت  ــود اس ــاس موج ــوز در بندرعب ــه هن محمول
کــه مســتلزم صــرف هزینــه هــای بســیار اســت. 

متاســفانه بــه دلیــل شــرایط کمبــود عرضــه 
ــن  ــی، چندی ــواد واردات ــن م ــروش ای ــواد، ف م
نصیــب شــرکت       تولیــد، ســودآوری  برابــر 
مــی کنــد امــا بــه دلیــل تعهــد بــاالی مجموعــه 
یــزد اتصــال بــه مشــتریان خــود در سراســر 
ــود،   ــتی خ ــن پرس ــی و میه ــرق مل ــور و ع کش
و خدمــت  تولیــد  بــر کار  را  تــالش خــود 
متمرکــز کــرده ایــم بــه ایــن امیــد کــه بتوانیــم 

نیازهــای کشــور را پوشــش بدهیــم.

پایان مصاحبه



19 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 107

جدول ارزیابی

اعالم نتایج دور سوم ارزیابی کیفی محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی در بخش ساختمان

نتایــج دور ســوم ارزیابــی کیفــی محصــوالت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در بخــش ســاختمان نشــان دهنــده رشــد 11 درصــدی تاییدشــدگان 
در بخــش لولــه و 23 درصــدی اتصــاالت اســت.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیــد کننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، نتایــج ارزیابــی کیفــی محصــوالت لولــه و اتصــاالت     
پــی وی ســی در بخــش ســاختمان توســط انجمــن اعــالم شــد. 

نتایــج ایــن ارزیابــی هــا کــه مــورد اســتقبال مصــرف کننــدگان قــرار گرفتــه اســت هــر 6 مــاه یــک بــار توســط انجمــن بــا جمــع آوری نمونــه 
هــا از ســطح بــازار انجــام مــی شــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش در ایــن دور 100 نمونــه از محصــوالت اعضــای فعــال انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی توســط از محــل هــای 
عرضــه در ســطح کشــور جمــع آوری شــد. کــه از ایــن میــان 81 محصــول شــامل 37 لولــه و 44 مــورد اتصــاالت در آزمایــش هــای انجــام شــده 

مــورد تاییــد قــرار گرفــت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه نمونــه هــای جمــع آوری شــده صرفــا بــه اعضــای فعــال انجمــن اختصــاص دارد و شــامل محصــوالت شــرکت هــای 
معلــق )4 میلیــون بدهــی حــق عضویــت( و غیــر فعــال )بیــش از 6 میلیــون بدهــی حــق عضویــت(، نمــی شــود.

انجمــن در راســتای توســعه بــازار، حفــظ و صیانــت از حقــوق تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان ایــن محصــوالت اقــدام بــه نمونــه بــرداری 
فراگیــر از بــازار محصــوالت مــورد مصــرف در بخــش ســاختمان از سراســر کشــور و انجــام آزمــون هــای اســتاندارد و تحلیــل نتایــج بــه منظــور 

کیفیــت ســنجی ایــن محصــوالت در بــازار کــرده اســت.
 

تست های الزم از نمونه های جمع آوری شده توسط آزمایشگاه همکار مستقل استاندارد انجام شد.
  

تمامــی نمونــه هــا در مرحلــه نخســت تحــت آزمــون ســنجش درصــد فیلــر قــرار گرفتنــد و نمونــه هــای حــاوی فیلــر باالتــر از حــد اســتاندارد از 
گردونــه آزمــون هــا خــارج شــده و بــه تولیــد کننــدگان آنهــا اعــالم شــد.

ســایر نمونــه هــا بــه مراحــل بعــدی انجــام آزمــون هــای کیفــی در آزمایشــگاه همــکار اســتاندارد مســتقل راه یافتنــد کــه نتایــج بــه شــرکت هــای 
مربوطــه اعــالم شــد.

 نتایــج ایــن آزمــون هــا ماننــد دوره قبــل بــه صــورت لیســت مــورد تاییــد انجمــن بــه ســازمان هایــی ماننــد نظــام مهندســی کلیــه اســتان هــای 
کشــور، انجمــن هــای انبــوه ســازان اســتان هــا ، ادارات اســتاندارد و ... اعــالم مــی شــود.
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کمیسیون ارزیابی انطباق
محصوالت ساختمانی
)اعتبار تا پایان اسـفند 97(

www.pvc-asso.com

جدول ارزیابی
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روشها و نکات مهم 
در اجرای لوله های 

UPVC از تولید تا 
نصب و اجرا در 

شبکه های فاضالبی
 طراحــی یــک سیســتم لولــه گــذاری طبــق اخریــن اســتاندارد هــا و تکنیــک هــای تولیــد لولــه بــرای 
دســتیابی بــه ســامانه ای منســجم و قابــل قبــول تنهــا نیمــی از کار محســوب مــی شــود. نیــم دیگــر آن 
شــامل نصــب و یــا اجــرای مناســب ایــن ســامانه در محیــط پــروژه اســت. بــا توجــه بــه خصوصیــات 
ــکات  ــی، ن ــرایط عملیات ــن ش ــخت تری ــتفاده از آن در س ــز  pvc و اس ــی متمای ــی و فیزیک مکانیک
ــز اهمیــت  ــن مســائل در طــول عمــر محصــوالت بســیار حائ ــه ای خاصــی وجــود دارد کــه دقــت ب
اســت. از جملــه ایــن مــوارد بــه ظاهــر ســاده مــی تــوان بــه حمــل، انبــارش، نصــب و اجــرای صحیــح 
ــه هــای  ــاری لول ــای مطالعــات حف ــر مبن ــات در سراســر جهــان کــه ب ــا اشــاره کــرد. مطالع ــه ه لول
نصــب شــده انجــام شــده بــود در مــورد تخمیــن طــول عمــر لولــه اثبــات کــرد کــه نصــب مناســب 

نــرخ شکســت در لولــه هــا را بــه شــدت کاهــش مــی دهــد.

ــه خالصــه ای از نــکات مهــم در مــورد شــیوه هــای صحیــح حمــل و انبــارش ، بســتر  در ایــن مقال
ــه هــای  pvc اشــاره شــده اســت.  ســازی و نصــب و اجــرا در لول

مطالعه موردی
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PVC  حمل و انبارش لوله های

* بایــد دقــت شــود کــه در هنــگام جابجایــی لولــه، اتصــاالت و متعلقــات، 
ــه  ــا ب ــاییدگی در آنه ــراش و س ــا خ ــده و ی ــا وارد نش ــه آنه ــه ای ب ضرب
وجــود نیایــد. در صــورت اســتفاده از زنجیــر، ســیم بکســل و یــا ریســمان 
ــد از قطعــات الســتیکی، نمــد و  ــون، بای ــه هــا روی کامی ــرای بســتن لول ب
غیــره اســتفاده نمــود تــا صدمــه ای بــه جــداره لولــه هــا وارد نشــود. توصیــه 

مــی شــود از تســمه هــای برزنتــی و یــا چرمــی اســتفاده گــردد.

ــه  ــارش بایســتی قســمت مادگــی و صــاف لول * در زمــان بارگیــری و انب
ــد. ــار یکدیگــر قــرار گیرن ــان در کن بصــورت یــک در می

*منظــور حفــظ کیفیــت لولــه هــا، انبــارش لولــه هــا در فضاهــای مســقف 
ــش  ــید از پوش ــور خورش ــت از ن ــرای محافظ ــا ب ــرد و ی ــی گی ــورت م ص

هــای محافــظ مــی تــوان اســتفاده کــرد.

upvc مطالعه موردی-روشها و نکات مهم در اجرای لوله های
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UPVC حفاری ترانشه جهت نصب لوله های

* هنگامــی کــه در داخــل ترانشــۀ حفــر شــده بــرای اجــرای خطــوط لولــه 
ــه  ــزی روی لول ــات خاکری ــام عملی ــد،باید از انج ــته باش ــود داش آب وج
اجتنــاب کــرده و مــی تــوان از پمــپ لجــن کــش، نایلــون هــای مخصــوص 
، لولــه هــای زهکــش و یــا قشــرهای ســنگ ریــزی بــا ضخامــت مناســب 

بــرای خــروج و کنتــرل آب در ترانشــه اســتفاده نمــود.
ــا  ــابه و ی ــخت مش ــح س ــا مصال ــنگ ی ــس س ــه از جن ــف ترانش ــر ک * اگ
ســنگهایی بــا ابعــاد بیــش از 40 میلیمتــر باشــد،کف ترانشــه بایــد بــه میــزان 
ــا  ــده و ب ــرداری ش ــه، خاکب ــف لول ــر از ک ــن ت ــر پائی ــل 150 میلیمت حداق

ــر گــردد. ــح ماســه ای مناســب، مجــدداً پ مصال
*پــس از قرارگیــری لولــه داخــل ترانشــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه لولــه 
ــر  کامــاًل در جــای خــود ثابــت اســت و خــاک اطــراف آن محکــم و غی

قابــل ریــزش اســت.

پهنای ترانشه

حداقــل عــرض ترانشــه در خاکهــای غیــر متراکــم، عــاوه بــر فضــای 
ــه،  ــختی لول ــر وس ــه قط ــی، ب ــدات حفاظت ــام تمهی ــرای انج الزم ب
ســختی مصالــح دور لولــه و اطــراف آن و عمــق لولــه نیــز بســتگی دارد.

عمق ترانشه

در خطــوط انتقــال و توزیــع، لولــه بایــد بــه گونــه ای دفــن شــود کــه 
ســطح باالیــی لولــه حداقــل cm 15 زیــر

عمیق ترین ناحیه ثبت شده نفوذ برف و یخ باشد.
* جایــی کــه اعمــال بــار ســطح در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن یــخ 

و بــرف مشــکلی ایجــاد نمــی کنــد، حداقــل ارتفــاع
ــه  ــواردی ک ــت. در م ــانتیمتر اس ــا 45 س ــه 30 ت ــزی روی لول خاکری

ــنگین ــه س ــایل نقلی ــردد وس ــرض ت ــه در مع ــط لول خ
ــر  ــا زی ــه ت ــاج لول ــه، از روی ت ــی لول ــش خاک ــت پوش ــد، ضخام باش

ــد. ــر باش ــانتیمتر کمت ــد از 60 س ــذرگاه نبای ــازی گ روس

مطالعه موردی
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بسترسازی

* بــه هنــگام عبــور خــط لولــه از زمینهــای بــا خــاک نامناســب، بســتر 
لولــه گــذاری بایســتی اصــالح گردد.

* بسترســازی بــرای تــراز کــردن کــف ترانشــه قبــل از لولــه گــذاری 
صــورت مــی گیــرد و هــدف آن ایجــاد یــک ســطح

صاف و یکنواخت در زیر لوله است.
*پکــف ترانشــه بــه منظــور لولــه گــذاری بایــد به نحــوی بسترســازی 
ــام  ــته و در تم ــورت پیوس ــه ص ــه ب ــم لول ــه جس ــود ک ــده ش و کوبی

طــول بــر روی بســتر ترانشــه قــرار بگیــرد.

ناحیه بستر

یکــی از پــر هزینــه تریــن بخــش هــا در طرحهــای لولــه گــذاری 
ــه منظــور مقــاوم  ــه هــا ب ــح جانشــین اطــراف لول ، تامیــن مصال
ــرده  ــده و م ــای زن ــر باره ــتحکام در براب ــش اس ــازی و افزای س
اســت .لولــه هــای  UPVC بدلیــل داشــتن مــدول االستیســیته 
بــاال کــه منجــر بــه ســفتی حلقــوی باالیــی مــی گــردد در خیلــی 

مواقــع نیــاز بــه مصالــح جانشــین ندارنــد.

حداکثر ابعاد دانه های مصالح خاکریزی

حداکثــر ابعــاد مصالــح ریختــه شــده داخــل ترانشــه، محــدود بــه 
5 / 37 میلیمتــر مــی باشــد.

ــا 400 میلیمتــر، حداکثــر  ــه قطــر 200 ت ــه هــای ب ــرای لول * ب
ــه هــا 19 میلیمتــر اســت. ابعــاد دان

ــح  ــه هــای مصال ــرای قطرهــای کوچکتــر، حداکثــر ابعــاد دان - ب
ــه توصیــه مــی شــود. معــادل 10 % قطــر لول

اثرات تغییرات دمای محیط بر روی لوله

 PVC  ــای ــه ه ــن  لول ــی پایی ــاط حرارت ــب انبس ــل ضری ــه دلی *ب
ــد. ــی باش ــز م ــا ناچی ــا دم ــواص ب ــرات خ ــزان تغیی می

upvc مطالعه موردی-روشها و نکات مهم در اجرای لوله های
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خمش

ــای UPVC در  ــه ه ــط لول ــده توس ــرا ش ــای اج ــبکه ه * در ش
مــواردی کــه تغییــر جهــت خــط لولــه الزم اســت مــی تــوان بــدون 
اســتفاده از زانویــی و یــا ســه راهــی و هرگونــه اتصــاالت خمــش را 

تحــت شــرایط کنتــرل شــده انجــام داد.

* معمــوالً شــعاع مجــاز خمــش OD* 300 =Rb اســت. بــه عبارتــی 
دیگــر، در یــک لولــه 6 متــری شــعاع خمــش ســرد نبایــد کمتــر از 300 
برابــر قطرخارجــی لولــه باشــد. در برخــی منابــع حداکثــر شــعاع مجــاز 

خمــش ســرد لولــه هــای U-PVC ، 200 برابــر قطــر لولــه اســت.

* لولــه هــای بیــش از قطــر 160 جهــت خمــش مــی توانند توســط 
ــا قطــر بیــش از  ــه هــای ب ــرای لول گرمایــش شــکل داده شــوند. ب
ــاال  ــا شــعاع ب 180 میلــی متــر از خــم هــای اســتاندارد موجــود ب
 mm300 اســتفاده مــی شــود. بــرای لولــه هــای بــا قطــر بیــش از

خمــش توصیــه نمــی شــود.

* در صورتیکــه بــرای تغییــر زاویــه خــط لولــه قبــا از روش ایجــاد 
خمــش در ناحیــه اتصــال اســتفاده شــده باشــد، خــم کــردن لولــه 

نمونه اجرای خم گرممجــاز نیســت.

* در جــدول زیــر ابعــاد خمــش مجــاز )بــدون گــرم کــردن( بــرای لولــه هــای تــا قطــر 160 ارائــه شــده اســت . 
)بــر اســاس مقــدار مجــاز 200 برابــر قطــر لولــه(

UPVC روشهای اتصال لوله های

* اتصال به روش چسبی
* اتصال به روش اورینگی

* اتصال مکانیکی )فلنچی(
* اتصال پیچی

* اتصال جوشی

روش اتصال رزوه ای ) پیچی( روش اتصال فلنجی

مطالعه موردی
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اتصال به روش چسبی

قدیمــی تریــن و ســاده تریــن روش اتصــال لولــه هــای پــی وی ســی 
ســخت بــوده اســت و در حــال حاضــر بصــورت ســنتی در پــروژه هــای 
ــوع  ــای ن ــه ه ــود. کوپل ــی ش ــتفاده م ــاختمانها اس ــار و در س ــم فش ک
چســبی در برابــر فشــار عمــودی کــه بــه لولــه هــا اعمــال مــی شــود 
مقــاوم هســتند. بنابرایــن در نقاطــی کــه بــار خارجــی بــر لولــه اعمــال 
مــی گــردد، بهتــر اســت از کوپلــه چســبی اســتفاده شــود تــا از جــدا 

شــدن احتمالــی اتصــال جلوگیــری شــود.
چنانچــه نصــب بــه صــورت افقــی صــورت گیــرد اگــر اتصــال در شــبکه 
افقــی بــا طــول کوتــاه و یــا مدفــون در مصالــح ســاختمانی باشــد مــی 
تــوان از روش چســپی اســتفاده کــرد در غیــر اینصــورت کوپلــه هــای 

نــوع اورینگــی پیشــنهاد مــی گــردد.

اتصال به روش اورینگی

اســتفاده از ایــن روش در خــارج از کشــور بیــش از 30 ســال اســت کــه 
رایــج شــده و در داخــل کشــور نیــز بیــش از 15 ســال در صنعــت آب 
وفاضــاب در حــال اســتفاده اســت. ســهولت در اجــرا بــدون نیــاز بــه 
ابــزار و تجهیــزات خــاص و ســرعت بــاالی اجــرا نســبت بــه ســایر لولــه 
هــا، از مزیتهــای بســیار مهــم در ایــن روش اتصــال هســت. همچنیــن 
انعطــاف پذیــری بــاال در شــبکه و حــذف مشــکات ناشــی از انبســاط و 
انقبــاض شــبکه از ویژگیهــای ممتــاز ایــن روش اتصــال در لولــه هــای 
پــی وی ســی ســخت اســت. ایــن اتصــاالت بعلــت دارا بــودن قابلیــت 
تعمیــرات ســاده در زمــان بــروز مشــکات نیــز باعــث جــذب بســیاری 
ــا در خــارج از کشــور شــده  ــرداران شــبکه ه ــان و بهــره ب از کارفرمای

اســت.

upvc مطالعه موردی-روشها و نکات مهم در اجرای لوله های
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تعمیر یک لوله ی صدمه دیده:

ــی  ــی متالش ــد ول ــده باش ــه دی ــت صدم ــک جه ــه در ی ــر لول *  اگ
ــتفاده از بوشــن  ــوان اس ــی ت ــده را م ــه دی نشــده باشــد قســمت صدم
کشــویی و یــا اســتفاده از کوپلــه هــای فلــزی و یــا پلیمــری قســمت 
شکســته را تعمیــر کــرد بــدون اینکــه نیــاز بــه ترانشــه جدیــد و 

ــد. ــی از آن باش ــکالت ناش مش
بنابرایــن اســتفاده از لولــه و اتصــاالت UPVC در شــبکه آب و 
ــه : ــرا ک ــد چ ــازی دارن ــای ممت ــا قابلیته ــاخت ه ــالب و زیرس فاض

* مــدول و اســتحکام بــاال کــه در خیلــی از مواقــع مــی توانــد مصالــح 
جانشــین را در بســتر لولــه هــا حــذف کننــد و همیــن امــر مشــکالت 

اجرایــی و هزینــه هــای گزافــی را حــذف خواهنــد نمــود.

ــاالت کــه دارای  * وجــود تکنولــوژی Push-fit در لولــه و اتص
انعطــاف پذیــری بــاال بــوده و مــی توانــد نقــش خوبــی را در پدافنــد 

ــد. غیرعامــل ایفــا نمای

ــه و  ــب لول ــرای نص ــاص ب ــزات خ ــزار و تجهی ــه اب ــاز ب ــدم نی * ع
اتصــاالت UPVC کــه مانــع ایجــاد محدودیــت بــرای دســتگاه هــای 

ــردار در شــرایط ضــروری نمــی شــود. ــره ب به

ــرای  ــور ب ــل کش ــی در داخ ــه کاف ــواد اولی ــودن م ــترس ب * در دس
ایجــاد شــبکه هــای زیرســاختی و عــدم نیــاز بــه خــارج از کشــور نیــز 

ــر باشــد. ــا موث ــد در تصمیمــات دســتگاه هــای کارفرم مــی توان

* قابلیــت هــای بســیار ســاده در تعمیــرات در زمــان بهــره بــرداری و 
حــوادث نیــز مــی توانــد بعنــوان پارامتــر مهمــی بــرای انتخــاب ایــن 

ــه هــا در شــبکه هــای زیرســاختی بشــمار آیــد. لول

تهیه شده توسط:گروه صنعتی یزد پولیکا

مطالعه موردی
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بررسی ویژگیهای لوله های UPVC در برابر عوامل محیطی 
با اشاره به مالحظات طراحی

1. مقدمه
لولــه هــای ســخت پــی وی ســی بــا اختــالف وســیعی در صــدر 
مصــرف لولــه هــای پالســتیکی و پلیمــری قــرار دارد و ســیزده میلیــون 
ــانی و  ــای آبرس ــه ه ــری در لول ــه پلیم ــواد اولی ــالیانه م ــرف س ــن مص ت
فاضــالب پالســتیکی ، حــدود 69 درصــد آن یعنــی بــه نــه میلیــون تــن 
ــه کار مــی رود. ــه هــای ســخت پــی وی ســی1 ب در صنعــت تولیــد لول
ــه هــا و همچنیــن  ــه بهینــه ســازی روشــهای اتصــال ایــن لول ــا توجــه ب ب
ــده  ــزان در آین ــن می ــی گــردد ای ــی م ــش بین ــه، پی اصــالح خــواص لول

ــت. ــد داش ــز خواه ــش نی افزای

پیشــرفتهای تکنولوژیکــی در زمینــه تولیــد ایــن لولــه هــا )ماننــد تولیــد 
ــوان  ــه عن ــر روزه ب ــی وی ســی را ه ــز پ ــای ســه جــداره  ...( نی ــه ه لول
ــی  ــاال، توانای ــر ب ــول عم ــد. ط ــی کن ــی م ــر معرف ــادی ت ــی اقتص انتخاب
ــان،  ــداری آس ــت نگه ــت آب، قابلی ــتاندارد کیفی ــاختن اس ــراورده س ب
ــوارد،  ــایر م ــا س ــه ب ــن در مقایس ــت پایی ــش و قیم ــر آت ــی در براب کارای

ــف      ــای مختل ــری ه ــتفاده در کارب ــرای اس ــب ب ــا را مناس ــه ه ــن لول ای
مــی ســازد. ایــن لولــه هــا نیــاز بــه رنــگ کــردن نــدارد، نمــی پوســند، 
در برابــر خوردگــی، رشــد باکتریهــا و نشــتی مقــاوم هســتند و بــه آســانی 
ــه هــای پــی وی ســی دارای مقاومــت  ــد. لول ــه هــم متصــل مــی گردن ب
شــیمیایی بــاال، نســبت اســتحکام بــه وزن بــاال، اســتحکام کششــی بلنــد 
مــدت، هدایــت حرارتــی و الکتریکــی پاییــن هســتند. ایــن لولــه هــا در 
برابــر نفــوذ ریشــه درختــان و هجــوم جونــدگان زیــر زمینــی مقــاوم بــوده 
و هزینــه نگهــداری پائینــی دارنــد و همچنیــن قابلیــت اتصــال بــه ســایر 

ــه هــای پلیمــری را دارا هســتند. لول

تاکنــون افزایــش تقاضــای جهانــی لولــه هــای پالســتیکی 4/5% در ســال 
بــوده اســت کــه در ایــن میــان بیشــترین مصــرف مربــوط بــه چیــن، هنــد، 
ــه اســت.  ــا و خاورمیان ــن، آفریق ــکای التی ــی، آمری ــای غرب آســیا، اروپ
ــن 23  ــی اتیل ــد، پل ــی 66 درص ــی وی س ــب پ ــا بترتی ــع آنه ــوه توزی نح

درصــد و ســایر پالســتیک هــا 11 درصــد مــی باشــد.

لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی ســخت قدیمــی تریــن لولــه پلیمــری در صنعــت آب و فاضــالب در ســطح بیــن الملــل 
و ایــران اســت. ایــن لولــه هــا پــس از جنــگ جهانــی دوم در کشــورهای آلمــان و آمریــکا بــرای اصــالح خســارتهای 
ــز قدمتــی شــصت  ــران نی ــه هــای پــی وی ســی ســخت در ای ــر ســاختها اســتفاده شــده اســت. لول ــه زی وارد شــده ب
ســاله دارد. بــا توجــه بــه بهینــه ســازی روشــهای اتصــال ایــن لولــه هــا و همچنیــن اصــالح خــواص لولــه، پیــش بینــی        
مــی گــردد میــزان تولیــد و اســتفاده از ایــن لولــه هــا در آینــده افزایــش خواهــد داشــت. در ایــن مقالــه پــس از معرفــی 
ــا در  ــی دنی ــه بررســی ســوابق کشــورهای مختلــف صنعت ــی وی ســی ب ــه و اتصــاالت پ تاریخچــه و ویژگیهــای لول
اســتفاده از ایــن لولــه هــا و تاثیــرات عوامــل محیطــی بــر روی شــبکه هــای لولــه گــذاری شــده پرداختــه مــی شــود. 

                                                                  کلمات کلیدی: پلیمر، لوله پی وی سی، خواص لوله، عوامل محیطی

چکیـــده

مقاله های علمی

1:UPVC
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مقاله علمی

مــدول االستیســیته لولــه هــای پــی وی ســی ســخت نســبت بــه لولــه هــای پلــی اتیلــن باالتــر اســت لــذا در شــرایطی کــه لــرزش خــاک محتمــل باشــد 
و یــا فشــار بــار زنــده و مــرده نوســان زیــاد داشــته باشــد در لولــه هــای پلــی اتیلــن پدیــده دوپهنــی بســیار بیشــتر از لولــه هــای  پــی وی ســی ســخت 
اســت. همچنیــن در لولــه هــای پــی وی ســی ســخت بدلیــل افزایــش مــدول االستیســیته شــاهد کاهــش ضخامــت هســتیم و همیــن باعــث افزایــش 

دبــی آب مــی گــردد. 

ــا  ــرم وجــود دارد ب ــه هــا در کانالهــا و ترانشــه هــا در جاهایــی کــه خــاک خیلــی ن ــاال باعــث مــی گــردد در بســتر ســازی لول مــدول االستیســیته ب
اســتفاده از بالشــتکهای شــنی عملیــات بســتر ســازی صــورت گیــرد در حالیکــه بــرای لولــه هــای پلــی اتیلــن بایســتی حتمــا از ســنگ دانــه بنــدی شــده 

اســتفاده گــردد تــا لولــه هــا دچــار دوپهنــی و شکســتگی نشــود. 

مقایسه ضخامت لوله های پی وی سی نسبت به لوله های پلی اتیلن در فشارهای یکسان
در جــدول زیــر مقایســه ای بیــن ضخامــت لولــه هــای پــی وی ســی و پلــی اتلیــن در ســایزها و فشــارهای کاری مختلــف صــورت گرفتــه اســت.
همانطــور کــه اعــداد جــدول نشــان مــی دهــد، بــا افزایــش فشــار کاری و همچنیــن ســایز لولــه، ضخامــت لولــه هــای پــی وی ســی ســخت کمتــر    

مــی باشــد کــه میــزان دبــی را در لولــه هــا افزایــش مــی دهــد.

برتری های لوله های پی وی سی
مدول االستیسیته باال



31 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 107

سفتی حلقوی2 باال
لولــه هــای پــی وی ســی ســخت نســبت بــه بســیاری از پلیمرها حساســیت 
ــد و  ــی ده ــان م ــود نش ــکل از خ ــر ش ــرعت تغیی ــر س ــری در براب کمت
بنابرایــن عکس العمــل بهتــری در برابــر تغییــر شــکل در بارگــذاری 

ــد.  ــان می ده ــود نش ــی از خ عمل

ــخت در  ــی س ــی وی س ــای پ ــوی لوله ه ــفتی حلق ــل س ــن دلی ــه همی ب
مقایســه بــا دیگــر لوله هــای پالســتیکی نظیــر پلی اتیلــن حساســیت 

کمتــری در برابــر دمــا دارد.

ــی    ــتحکام کشش ــه اس ــای 43 درج ــه در دم ــد ک ــی ده ــان م ــکل نش ش
ــی باشــد.  ــای 23 درجــه م ــاً 70% اســتحکام آن در دم ــن تقریب ــی اتیل پل

ــد. ــی رس ــه 50% م ــه ب ــای 60 درج ــتحکام در دم ــن اس ای

ــی در  ــده دوپهن ــیدن پدی ــل رس ــه حداق ــث ب ــاال باع ــوی ب ــفتی حلق س
لولــه هــا مــی شــود. دوپهنگــی لولــه زمانــی رخ مــی دهــد کــه لولــه در 

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــتاتیکی و دینامیک ــرده اس ــده و م ــای زن ــرض باره مع

بررسی ویژگیهای لوله های UPVC در برابر عوامل محیطی با اشاره به مالحظات طراحی

مقاوم در برابر آتش
ــاخته  ــش س ــد آت ــده و ض ــا بازدارن ــری ذات ــی از پلیم ــی وی س ــه پ لول
شــده اســت کــه بــه ســختی مشــتعل و بــه محــض دور شــدن منبــع گرمــا 
ســوختن آن متوقــف مــی شــود، در مقایســه بــا ســایر پالســتیک هــا، پــی 
ــار  ــعله و انتش ــترش ش ــتعال، گس ــراق، اش ــت احت ــر قابلی ــی از نظ وی س

ــری دارد. ــر، عملکــرد بهت حــرارت کمت

ــاز  ــا حداقــل اکســیژن مــورد نی ــر اســت ب شــاخص حــدی اکســیژن براب
کــه یــک مــاده بــرای ســوختن نیــاز دارد. مقــدار LOI بــرای لولــه هــای 
پــی وی ســی،  45% اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ســایر لولــه هــا بــا 

داشــتن نصــف ایــن مقــدار اکســیژن شــروع بــه ســوختن مــی کننــد.

2: Ring Stifness

)شکل 2(با دور کردن شعله ،پی وی سی خاموش 
میشود و پلیمر های دیگر به سوختن ادامه میدهند

)شکل 1 ( نزدیک کردن شعله به 
پی وی سی و پلیمر های مجهول

پلیمر1 پلیمر2 پلیمر1 پلیمر2
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مقاوم در برابر خوردگی 
لولــه هــای مــورد اســتفاده در شــبکه هــای توزیــع آب در سراســر دنیــا در گــذر زمــان دچــار خوردگــی و شکســتگی مــی شــوند و بــه همیــن دلیــل 
نشــت از شــبکه هــای توزیــع آب، یکــی از اصلــی تریــن منابــع اتــالف آب اســت. بــه همیــن دلیــل تحقیقــات گســترده ای بــر روی میــزان نشــت از 

سیســتم توزیــع آب انجــام شــده اســت. 

لولــه هــای پــی وی ســی در برابــر خوردگــی هــای ســطح خارجــی در زیــر خــاک بــه انــدازه خوردگــی ســطح داخلــی مقــاوم اســت و بــا اســیدها، 
بازهــا، نمــک هــا، باکتــری هــا و بیشــتر مــواد شــیمیایی موجــود در خــاک و بــا مایــع گذرنــده در داخــل لولــه واکنــش نشــان  نمــی دهــد. بدیــن 

ســبب نیــازی بــه پوششــهای خــاص ضــد خوردگــی نیســت.

ضریب اصطکاک ناچیز
دیــواره داخلــی صــاف لولــه ی پــی وی ســی باعــث کاهــش اصطــکاک 
بــا ســیال و ناچیــز شــدن مقاومــت در برابــر جریــان ) و در نتیجــه انتقــال 
بهتــر ســیال ( مــی شــود. بنابرایــن نیــاز بــه تمیــز کاری و نگهــداری لولــه 

هــا و هزینــه هــای عملیاتــی کاهــش مــی یابــد.

قیمت مناسب
ــت.           ــن اس ــی اتیل ــر از پل ــی ارزانت ــی وی س ــای پ ــه ه ــه لول ــواد اولی م
پــی وی ســی ســبک تــر اســت و بــه ازای مقاومــت مســاوی بــه حجــم 
ــدود  ــی در ح ــی وی س ــه پ ــک لول ــاز دارد. ی ــری نی ــه کمت ــواد اولی م
ــن هــم قطــر خــود وزن دارد. مراحــل  ــی اتیل ــه پل ــر لول 0/7 – 0/6  براب
ســاخت لولــه هــای پــی وی ســی بــه ازای واحــد طــول لولــه بــه انــرژی 
کمتــری نیــاز دارد. قیمــت تمــام شــده لولــه هــای پــی وی ســی تقریبــا 

ــن اســت. ــی اتیل ــوع پل ــه هــای مشــابه از ن 60-50 درصــد لول

pvc  محاسن اتصال اورینگی در لوله های
ــد  ــا ح ــزش ت ــازه لغ ــتی اج ــی بایس ــی م ــی و برش ــروی کشش ــر نی در اث
امــکان بــه اتصــال داده شــود. تحــت اثــر نیــروی فشــاری بایــد از مــوادی 
در اتصــال اســتفاده شــود کــه مقاومــت کافــی در برابــر نیروهــای 
ــر  ــت اث ــد. تح ــذب کن ــا را ج ــد نیروه ــد و بتوان ــته باش ــاری را داش فش
ــه  ــد ک ــاختاری باش ــا س ــح ی ــال دارای مصال ــد اتص ــی بای ــروی خمش نی

ــد.  ــته باش ــی را داش ــری کاف ــاف پذی انعط

اتصــاالت انعطــاف پذیــر عملکــرد مناســبی در برابــر حــوادث طبیعــی از 
جملــه زلزلــه دارنــد و آســیب پذیــری شــبکه لولــه را کاهــش مــی دهــد. 
ــه  ــذب ضرب ــاری ج ــروی فش ــل نی ــد در مقاب ــی توان ــتیکی م ــر الس واش

کــرده و از شکســتگی اتصــال جلوگیــری کنــد.
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در  سخت  سی  وی  پی  های  لوله  کاربرد 
مقابل زلزله

در صــورت طراحــی و نصــب درســت، لولــه هــای پــی وی ســی 
قابلیــت تحمــل فشــار خارجــی باالیــی دارنــد. 

ــدون  ــا خــم برداشــتن ب ــاب ی ــت ت ــا قابلی ــه ه ــن لول ــن ای همچنی
شکســتن را دارنــد و ایــن امــر آنهــا را بیــش از پیــش بــرای مــوارد 
ــه  ــا زلزل ــت و ی ــای سس ــاک ه ــبب خ ــه س ــن ب ــی زمی جابجای
مناســب مــی گردانــد. طبــق بررســی هــای صــورت گرفتــه بــرای 
مقاومــت بــه زلزلــه لولــه هــا بــا توجــه بــه حجــم لولــه هــای اجــرا 
شــده، مشــاهده  مــی شــود کــه درصــد باالیــی از ایــن لولــه هــا 

مربــوط بــه جنــس پــی وی ســی مــی باشــد. 

بررسی ویژگیهای لوله های UPVC در برابر عوامل محیطی با اشاره به مالحظات طراحی

)JWRC( مطالعات مرکز تحقیقات آب ژاپن

اتصــال  محل هــای  همچنیــن  و  بیشــتر  انعطــاف  بــا  لوله هــای 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد ب ــری دارن ــار بهت ــه رفت ــل زلزل ــر، درمقاب انعطاف پذی
مکانیزمــی بــرای جلوگیــری از بیــرون آمــدن لولــه از آنهــا درنظــر 

گرفتــه شــود. 

ــه ،  ــن صــورت گرفت ــی کــه در مرکــز تحقیقــات آب ژاپ ــق مطالعات طب
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی ســخت بــه وفــور در تاسیســات آبرســانی 
ــال  ــب اتص ــرد مناس ــت و عملک ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــن م ژاپ
اورینگــی مربــوط بــه ایــن لولــه هــا کمتریــن میــزان جداشــدگی و نشــت 

را داشــته اســت.

مطالعــه 10 زلزلــه در نیوزلنــد از ســال 1987 تــا 2014 برمبنــای 
مشــاهدات و تجربیــات مســتقیم نشــانگر مــوارد زیر اســت: 

ــه  ــه هــای عمیــق، زلزله هــای کــم عمــق ب ــا زلزل در مقایســه ب
لولــه هــا آســیب بیشــتری رســانده اســت. 

بــا ســایر  لولــه هــای پی وی ســی و پلی اتیلــن درمقایســه 
دیده انــد.  را  آســیب  کمتریــن  لوله هــا 

نمونه اتصال اورینگی استفاده شده
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بررسی ویژگیهای لوله های UPVC در برابر عوامل محیطی با اشاره به مالحظات طراحی

تعداد شکست های لوله های آبرسانی با جنس مختلف در سال 2003 آلمان

تعداد شکست های لوله های آبرسانی در کشور کانادا
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نتیجه گیری  : 
ــری،  ــودن ضخامــت و ضریــب زب ــر ب ــاال، کمت ــر مــدول االستیســیته ب ــژه نظی ــه دلیــل داشــتن خــواص وی ــه و اتصــاالت پــی وی ســی ســخت ب لول
قابلیــت خــود خامــوش شــوندگی و ... جایــگاه ویــژه ای در سیســتمهای آبیــاری، انتقــال آب و فاضــالب دارنــد. تنــوع در فرآینــد و مــواد افزودنــی، 
موجــب توســعه کاربــرد لولــه هــای پــی وی ســی و تولیــد لولــه هایــی بــا کارایــی بــاال و قیمــت مناســب شــده اســت. وجــود تکنولــوژی پــوش فیــت 
در ایــن لولــه و اتصــاالت دارای انعطــاف پذیــری بــاال بــوده و مــی توانــد نقــش خوبــی را در پدافنــد غیرعامــل ایفــا نمایــد.  همچنیــن در دســترس 
بــودن مواداولیــه کافــی بــرای تولیــد ایــن لولــه هــا در داخــل بــرای ایجــاد شــبکه هــای زیرســاختی و عــدم نیــاز بــه خــارج از کشــور نیــز مــی توانــد 
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مطالعه موردی

مطالعــه در مــورد خطــوط اصلــی شــبکه آب در ایالــت متحــده و 
ــادا نشــان مــی دهــد کــه 27% افزایــش شکســت و نقــص در  کان

طــی 6 ســال گذشــته وجــود داشــته اســت. 
ــت،  ــده اس ــام ش ــا انج ــگاه یوت ــه در دانش ــه ای ک ــن مطالع آخری
ــرای  گــزارش مــی دهــد کــه فقــط 14 شکســت در یــک ســال ب
ــال 2012  ــت در س ــش از 11 شکس ــه و بی ــل از لول ــر 100 مای ه
رخ داده اســت و نشــان مــی دهــد کــه زیــر ســاخت هــای آب در 
آمریــکای شــمالی رو بــه وخامــت اســت.  محقــق اصلــی اســتیون 
فولکمــن نــرخ شکســت لولــه هــای آب در ایالــت متحــده و 
ــتم  ــد. سیس ــی کن ــی م ــع بررس ــه جام ــک مطالع ــادا  را در ی کان
هــای لولــه کشــی آب، آب آشــامیدنی را بــه خطــوط لولــه خانــه 
هــا ، محــل هــای تجــاری و مصــرف کننــدگان انتقــال مــی دهــد. 
ــی و چــدن  ــه از آزبســت ســیمان، چدن ــوط لول حــدود 91% خط
ــه 281 تاسیســات و  ــوط ب نشــکن و  pvc هســتند. اطالعــات مرب
ــه  ــه ک ــل از لول ــه  در 170569 مای ــوط لول ــت خط 23806 شکس
نشــان دهنــده 12.9%  از کل طــول لولــه هــای آب در ایالــت 
متحــده و کاناداســت و از نظــر آمــاری معنــی دار اســت براســاس 
ــه هــا   ایــن مطالعــه جمــع آوری شــد. علــت ایجــاد نقــص در لول
تــرک هــای محیطــی )56%(، خوردگــی)28%(، تــرک هــای 
ــایر  ــتگی )1%( و س ــاالت )2%(، خس ــت در اتص ــی)8%(، نش طول

ــل )4%( ذکــر شــده اســت. دالی

عـملکرد بهتر  pvc در شبکه های اصلی آب

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن
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مطالعه موردی

ــق گــزارش ســال 2016 موسســه آبرســانی  طب
آمریکایــی، هزینــه پیــش بینــی شــده حداقــل 1 
تریلیــون دالر بــرای ارتقــاء زیرســاختهای آب 
U.S. بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای جمعیت 

رو بــه رشــد در 25 ســال آینــده اســت. 
شــهرها بــه دنبــال روش هــای احتیاطــی بــرای 
ــه روز رســانی سیســتم هــای آب آشــامیدنی  ب
از  یکــی  عنــوان  )بــه   Folkman هســتند، 
ــه  ــه یکــی دیگــر از یافت اعضــای AWWA( ب
هــای مهــم کــه از ســال 2012 تائیــد شــده 

اســت اشــاره مــی کنــد: لولــه PVC دارای پاییــن تریــن میــزان شکســت اســت. ایــن مطالعــه شکســتن خطــوط اصلــی آب را بــه عنــوان حادثــه ای 
تعریــف مــی کنــد کــه یــک نشــتی شناســایی شــده و تعمیــری بایــد انجــام شــود. نیــاز بــه تعمیــر نشــتی در لولــه هــای چدنــی و آزبســت ســیمان کــه 
41% از خطــوط لولــه اصلــی نصــب شــده در آمریــکای شــمالی را در بــر مــی گیــرد در6 ســال گذشــته بــا نزدیــک شــدن لولــه هــا بــه پایــان عمــر 
خــود، حــدود 45% افزایــش داشــته اســت. امــروزه لولــه هــای آب آشــامیدنی از چــدن و آزبســت ســیمان ســاخته نمــی شــوند و لولــه هــای چــدن 
داکتیــل پــس از جنــگ جهانــی دوم جایگزیــن لولــه هــای چدنــی شــدند و نصــب ایــن لولــه هــا در اواخــر دهــه 1950 و اوایــل دهــه 1960 افزایــش 
یافــت و اســتفاده از لولــه هــای  PVC در اوایــل دهــه 1970 اوج گرفــت. داده هــای بدســت آمــده از ایــن مطالعــه میــزان شکســت لولــه هــای چــدن 
داکتیــل را در خطــوط اصلــی %5.5 شکســت در هــر 100 مایــل کــه از ســال 2012 حــدود 13% افزایــش یافتــه و 2.3% شکســت در هــر 100 مایــل 

ــی دارد.  ــون رکــورد خوب ــه  PVC کــه 10% کاهــش داشــته گــزارش کــرده اســت. PVC اکن ــرای خطــوط لول ب

مطالعــات 2012 و 2018 توســط انجمــن PVC ،UNIBELLکــه تولید 
کننــده هــای لولــه هــای  PVC را معرفــی مــی کنــد و محصــوالت مقاوم 
در برابــر خوردگــی را ترویــج مــی دهــد همچنیــن بنیــاد تحقیقــات امــور 
ــدار در  ــه و پای ــه صرف ــی کــه مامــور یافتــن راه حــل هــای مقــرون ب مال
مقابــل فرســودگی زیــر ســاخت هاســت ،حمایــت شــده اســت.  معــاون 
ــه چــدن داکتیــل( گفــت  مدیــر خدمــات فنــی   DIPRA )انجمــن لول
 Uni-Bell ــت ــت حمای ــق تح ــک تحقی ــه ی ــت ک ــب اس ــای تعج ج
ــال  ــرای مث ــه دســت مــی آورد. ب ــش ب ــرای محصول ــی را ب ــج مطلوب نتای
ــیب  ــی از آس ــی ناش ــی وی س ــای پ ــه ه ــت لول ــه شکس ــه ب ــن مطالع ای
ســاختمانی ، هنــگام بهــره بــرداری از خطــوط اشــاره ای نکــرده اســت. 
امــا ایــن مطالعــه ایــن مســئله را اشــاره کــرده و تصریــح کــرده کــه ایــن 
نــوع نقایــص  اغلــب در طــول ســال اول عملیــات مشــخص مــی شــوند 
و نشــان دهنــده ضعــف لولــه نیســتند. هــدف ایــن مطالعــه بررســی طــول 
ــورد  ــا در م ــن نظــر ســنجی ه ــن یکــی از بزرگتری ــه اســت. ای عمــر لول

شکســت هــای اصلــی آب اســت کــه انجــام شــده و یــک شــاخص مهــم 
ــرات و  ــری در مــورد تعمی ــم گی ــر ســاخت هــا و تصمی در مدیریــت زی
ــت متحــده و  ــت در ایال ــه هاســت.308 پاســخ از 48 ایال ــی لول جایگزین
7 از 10 شهرســتان در کانــادا بــه دســت آمــد کــه تعــداد پاســخ هــا %49 
ــال  ــه س ــبت ب ــتر نس ــه 45% بیش ــورد مطالع ــای م ــه ه ــول لول ــتر و ط بیش
2012 بــود و طــول لولــه  بــر حســب مایــل بررســی شــد. ایــن نتایــج بــه 
مقامــات و سیاســت گــذاران مربوطــه کمــک مــی کنــد تــا سیســتم هــای 
ــزار برنامــه  ــوان یــک اب ــه عن ــد ب آب ســالم را توســعه دهنــد و مــی توان
ــاهدات  ــر از مش ــی دیگ ــوند. یک ــتفاده ش ــل آب اس ــرای تحوی ــزی ب ری
مهــم جایــی کــه مســئله بســیار شــدید تــر اســت ایــن مطالعــه بــه وضــوح 
نشــان مــی دهــد کــه تاسیســات کوچــک در معــرض بدتریــن مشــکالت 
ــک   ــات کوچ ــت. تاسیس ــر اس ــش از دو براب ــت بی ــزان شکس ــتند می هس
ــی  ــه جایگزین ــاز ب ــه نی ــت ک ــی اس ــه های ــت لول ــن انباش دارای بزرگتری

دارنــد و هزینــه ی مالــی  در هــر زمــان نیــاز اســت.
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مطالعه موردی- عملکرد بهتر pvc در شبکه ها اصلی آب

شــکل زیــر میــزان شکســت  در نظــر ســنجی هــای 2012 و 2018 
ــای  ــه ه ــش از 90% از لول ــه بی ــی ک ــد از آنجای ــی کن ــه م مقایس
میــزان  PVC اســت،  CI ، AC، DI و   نصــب شــده شــامل 

شکســت ایــن نــوع مــواد دقیــق تــر خواهــد بــود. از ســال 2012 تــا 
2018  یــک  کاهــش کوچــک در میــزان شکســت بــرای PVC و 

ــرای DI مشــاهده مــی شــود. یــک افزایــش کوچــک ب

پذیــرش لولــه هــای PVC  توســط ارزیابــان از 60 درصــد در ســال 2012 بــه 74 درصــد در ســال 2018 رســید درحالیکــه پذیــرش 
ســایر مــواد مثــل لولــه فــوالدی، و بتنــی و چــدن نشــکن اساســا در همــان مقــدار در مطالعــات بــه عمــل آمــده باقــی مانــد.

Comprehensive Study: Water main breaks up, but PVC best performer 
Steven Folkman
Utah State University
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 انتظــار مــی رود دســتورالعمل اخیــر Tribunal  در مــورد  محتــوای ســرب در لولــه هــای پلــی وینیــل کلرایــد ، اولیــن قدم به ســمت ممنوعیت 
مــواد شــیمیایی مضــر در لولــه هــا ، احتمــال افزایــش تقاضــا را بــه همــراه داشــته باشــد. بیشــتر تولیــد کننــدگان ســازماندهی شــده اســتفاده از 
پایــدار کننــده هــای حرارتــی جایگزیــن ماننــد روی در ســاخت لولــه هــای پــی وی ســی آغــاز کــرده انــد و برخــی از واحدهــای کوچــک بــه 
علــت هزینــه هنــوز هــم بــر پایــدار کننــده هــای ســربی متکــی هستند.براســاس دســتور  Tribunal، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در مــاه 
گذشــته  تمــام تولیــد کننــدگان لولــه هــای پــی وی ســی را مجبــور کــرد تــا از عالمــت هشــدار بــر روی لولــه هایــی کــه حــاوی ســرب هســتند 
اســتفاده کننــد. بــه عــالوه ایــن ســازمان طــی شــش مــاه برنامــه ای بــرای کاهــش اســتفاده از ســرب بــه عنــوان پایدارکننــده حرارتــی در لولــه هــا 
تنظیــم کــرده اســت. ایــن حرکــت بــه تولیدکننــدگان اجــازه مــی دهــد تــا درآینــده فقــط لولــه هــای بــدون ســرب را بــه بــازار عرضه کننــد. اگر 
Tribunal لولــه هــای ســربی را ممنــوع کنــد، دولــت مجبــور خواهــد بــود تمــام لولــه هــای پــی وی  ســی بــا قطر بــاال که منابــع آب اشــامیدنی 

را از رودخانــه هــا بــه خانــه هــا هدایــت مــی کنــد، جایگزیــن کنــد.

 در کشــورهای توســعه یافتــه تولیــد لولــه هــای پــی وی ســی بــا پایدارکننــده هــای ســربی ممنــوع شــده اســت. تقریبــا تمــام لولــه هــای آب 
آشــامیدنی در هنــد بایــد جایگزیــن شــوند. در مــاه ژانویــه بــه درخواســت ســازمان غیــر دولتــی NGT بــه  تمــام تولیدکننــدگان لولــه هــای پــی 
وی ســی دســتور داده شــد نشــان هشــدار را روی لولــه هــای پــی وی ســی حــک کننــد. تقاضــا بــرای لولــه هــای پــی وی ســی بــه طــور پیوســته 

افزایــش یافتــه اســت و بــه 130 هــزار تــن در مــاه  مــی رســد. تقریبــا 70درصــد از لولــه هــا از پایــدار کننــده هــای ســرب اســتفاده مــی کننــد.

5-3% افزایش قیمت به احتمال زیاد

جایگزینــی اســتابالیزرهای پایــه ســرب بــا اســتابالیزرهای روی در لولــه هــای پــی وی ســی احتمــاال باعــث افزایــش هزینــه هــای 5-3% خواهــد 
شــد.هزینه یــک اســتابالیزر بــر پایــه ســرب حــدود  110 روپیــه بــرای یــک کیلوگــرم و بــرای روی  150 روپیــه در هــر کیلوگــرم اســت. بــا 
وجــود فشــار هزینــه  همچنــان انتظــار مــی رود کــه لولــه هــای پــی وی ســی نســبت بــه لولــه هــای فــوالدی ارزان تــر باشــد کــه بــه دلیــل طــول 

عمــر بــاال و نصــب آســان آن اســت.

این خبر در ماه می 2018 در سایت businessline منتشر شده است.

تغییر رویکرد لوله های پی وی سی حاوی سرب به استفاده از استابالیزرهای بهداشتی

خواندنی و کاربردی
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مهندس شادی حقدوست
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ــد  ــل کلرای ــی وینی ــاال از پل ــا ارزش ب ــرم ب ــا ن ــه هــای گرم ــرای بیــش از 6 دهــه لول ب
ــی  ــات مهم ــر اقدام ــای اخی ــال ه ــوند. در س ــی ش ــاخته م ــن س ــی اتیل ) upvc( و پل
ــی در  ــه جوی ــتفاده از صرف ــا اس ــای  pvc ب ــه ه ــی لول ــت رقابت ــود وضعی ــرای بهب ب
مــواد انجــام شــده اســت. نیازهــای حیاتــی بــرای آب آشــامیدنی و انگیــزه مهندســین 
ــه  ــس زمین ــروی محرکــه ای در پ ــه، نی ــد لول ــای جدی ــوژی ه ــرش تکنول ــرای پذی ب
ــای  pvc از  ــه ه ــرای لول ــی ب ــش طراح ــرا تن ــت.  اخی ــرفت اس ــه پیش ــتیابی ب ی دس
ــش  ــی افزای ــب ایمن ــواره  و ضری ــت دی ــش ضخام ــا کاه ــر ب ــا Mpa 32 متناظ 10 ت
یافتــه اســت. بــا پیشــرفت  در بهبــود فراینــد تولیــد لولــه هــای  pvc ، هــر چــه تنــش 
ــازک بیشــتر مــی شــود. ــواره ن ــا دی ــه هــای ب ــر مــی رود، احتمــال لول طراحــی باالت

ــی  ــتحکام و چقرمگ ــواص اس ــی از خ ــه  pvc دارای ترکیب ــش یافت ــای آرای ــه ه لول
بــاال اســت کــه تنــش طراحــی را بهبــود مــی دهــد. یکــی از مناطقــی کــه لولــه هــای  
pvc وارد شــده اســت معــادن آفریقــای جنوبــی اســت. افریقــای جنوبــی دارای مــواد 
معدنــی فــراون بــه ویــژه طــال و زغــال ســنگ اســت کــه طــال از ســطح زیــر زمینــی در 
عمــق 5000 متــر اســتخراج مــی شــود. در ایــن عمــق، شــرایط کار بــا دمایــی نزدیــک 
بــه 50 درجــه ســانتی گــراد بســیار دشــوار اســت. بــه دالیــل ســالمتی و بهــره وری، 

تهویــه و هــوای تــازه الزم اســت. 

تنش طراحی   لوله  PVC با استفاده از تکنولوژی فرایند تا  Mpa 32  افزایش می یابد

خواندنی و کاربردی

خنــک ســازی در زیــر زمیــن بــا آب 5 درجــه 
ــوا  ــه ه ــود. تهوی ــی ش ــام م ــاژ آب انج ــط پمپ توس
نیــز بــرای کاهــش دمــای محیــط و بهبــود شــرایط 
کاری انجــام مــی شــود در حالــی کــه هــوای 
ــر  ــنگ و دیگ ــاری س ــات حف ــرای عملی ــرده ب فش

تجهیــزات معــدن ضــروری اســت.

در پایــان فراینــد آب ســرد بایــد دوبــاره بــه ســطح 
بــرای اســتفاده مجــدد پمپــاژ شــود. از آنجایــی کــه 
ایمنــی معدنچیــان حیاتــی اســت و تمــام جنبــه هــای 
معــادن زیــر زمینــی تحــت نظــارت دقیــق تــر ایمنــی 
قــرار دارنــد، شکســت لولــه هــا نبایــد اتفــاق بیفتــد. 
ــرایط  ــم ش ــی رغ ــدا عل ــوالدی در ابت ــای ف ــه ه لول
ــیدی  ــده اس ــرایط خوردن ــی و ش ــی زیرزمین رطوبت
ترجیــح داده شــدند در اواســط دهــه 1970 بــود 
ــای  pvc  وارد  ــه ه ــد لول ــه ش ــم گرفت ــه تصمی ک

ایــن مارکــت شــود.
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خواندنی و کاربردی

لوله های آب تحت فشار  pvc در معدن- مالحظات طراحی

لوله های  pvc اصالح شده:

لولــه هــای معــدن  pvc دارای ویژگــی هــای عایــق حرارتــی عالــی 
ــه  ــه صرف ــر ب ــه منج ــت ک ــوالدی اس ــای ف ــه ه ــا لول ــه ب در مقایس
جویــی در انــرژی میشــود زیــرا بــرای خنــک کــردن مجــدد آب تــا 
5 درجــه ســانتی گــراد بــرق کمتــری مــورد نیــاز اســت. تحــوالت 
ــه  ــالها ادام ــول س ــد و در ط ــام ش ــان انج ــه در آن زم ــری ک پلیم
داشــت و منجــر بــه تولیــد مــوادی شــد کــه خــواص بحرانــی آنهــا 

ــرای توســعه تنــش طراحــی باالتــر ضــروری اســت.  ب

بــرای دســتیابی بــه تنــش طراحــی باالتــر و لولــه هــای اصــالح شــده  
pvc مــوارد زیــر بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد:

 ،K-VALUE  خــواص و ســازگاری پــی وی ســی بــه ویــژه در •
دانســیته ظاهــری، تخلخــل و پایــداری حرارتــی

ــارش و  ــه انب ــه ب ــا توج ــه ب ــف ضرب ــای مختل ــده ه ــالح کنن • اص
ــاز ــای ب ــی در فض هوازدگ

• سطح افزودن این اصالح کننده ها

ــی  ــردازش و چقرمگ ــازی پ ــه س ــرای بهین ــتروژن ب ــرایط اکس • ش
لولــه

• توسعه اتصاالت مناسب لوله

ــتحکام،  ــاظ اس ــت از لح ــی کیفی ــرای بررس ــت ب ــهای تس • روش
ــه ــازگاری لول ــی و س چقرمگ

• اســتاندارد لولــه بــرای معــدن کــه بایــد توســط صنعــت، طراحــی 
و پذیرفتــه شــود. 

ــن  ــرای بهتری ــده ب ــه ش ــن کلرین ــی اتیل ــه پل ــده ضرب ــالح کنن اص
تعــادل در خــواص و ســهولت پــردازش انتخــاب شــد.

 phr 12 تحــت فشــار بــرای آب ســرد شــامل pvc  اولیــن لولــه هــای
ــش اســتحکام  ــه منظــور افزای ــس از آن ب ــود کــه پ ــده ب اصــالح کنن
دراز مــدت  بــه phr 10 کاهــش یافــت و ســپس بــه تدریــج کاهــش 
بیشــتری پیــدا کــرد کــه ایــن کاهــش  تــوام بــا حفــظ چقرمگــی قابــل 
ــای  ــود. دماه ــش M pa 25  ب ــت تن ــال تح ــدت 50 س ــه م ــول ب قب
باالتــر اکســتروژن و بــرش بــرای دســتیابی بــه ســطح مناســب از 
ــه را  ــی بهین ــه چقرمگ ــت  ک ــروری اس ــی ض ــدن و ژلینگ ــن ش همگ
ــر  ــی  پلیم ــداری حرارت ــود در پای ــه بهب ــر ب ــد و منج ــی کن ــاد م ایج

مــی شــود.

لولــه هــای اصــالح شــده  pvc بــا موفقیــت در شــرایط ســخت معــدن 
بــرای25 ســال مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .تطبیــق پذیــری مــواد 
ــای  ــا در کاربرده ــه تقاض ــت ک ــی اس ــیون های ــه فرموالس ــته ب وابس
ــن  ــول در چندی ــن محص ــداری ای ــی دهد.پای ــش م ــف را پوش مختل
ــرای اســتفاده  ــای pvc ب ــه ه ــدن نشــان داده شــده اســت کــه لول مع
ــای  ــه ه ــورد لول ــوال در م ــر معم ــن ام ــود ای ــی ش ــتفاده م ــدد اس مج
فــوالدی بــه علــت خــواص منفــی در برابــر خوردگــی صــادق نیســت. 
تنــش طراحــی بــرای لولــه هــای  pvc معدن بــه Mpa 12.5 براســاس 
ضریــب طراحــی  2کــه توســط صنعــت پذیرفتــه شــده افزایــش یافتــه 

اســت.
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خواندنی و کاربردی

لوله های  pvc در معدن برای هوای فشرده

لولــه هــای انتقــال هــوای فشــرده در 7 بــار بایســتی تحــت هــر شــرایطی بــا توجــه بــه تاثیــرات انــرژی ذخیــره شــده و شکســت احتمالــی در 
برابــر ضربــه ایمــن باشــد. لولــه هــای  pvc اصــالح شــده بــرای بــرآورده شــدن ایــن الزامــات طراحــی شــده انــد. در آزمایــش هــای اولیــه 
بــرای تســت ایــن لولــه از تســت برســت بــا اســتفاده از نیتــروژن تحــت فشــار 50 بــار اســتفاده شــد. ضریــب ایمنــی بلنــد مــدت 3 بــرای طراحــی 

لولــه در صنعــت معــدن اســتفاده مــی شــود.

لوله های تحت فشار pvc آرایش یافته

ایــن لولــه هــا تقریبــا بــه مــدت 40 ســال مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت امــا بــه دلیــل ظهــور فراینــد تولیــد متمایــز در خــط تولیــد محصــول 
بــه رقیــب لولــه هایــی ماننــد  MPVC تبدیــل شــده اســت. کــه علــت مــوارد زیــر اســت:

ــای  ــه ه ــه و هزین ــود یافت ــی بهب ــل توجه ــزان قاب ــه می ــد ب ــزان تولی می
تولیــد را کاهــش مــی دهــد. ترکیــب قابــل توجهــی از ویژگــی هــای 
ــی  ــای طراح ــش ه ــود تن ــی ش ــث م ــه باع ــی ک ــتحکام و چقرمگ اس
باالتــر و صرفــه جویــی در مــواد بــه ویــژه در رده هــای باالتــر 
فشــاری بدســت آید.لولــه هــای آرایــش یافتــه بــا فراینــد ثبــت شــده 
ــد پلیمــری  pvc در جهــت خاصــی آرایــش  ــره هــای  بلن کــه زنجی
ــی  ــد م ــتروژن تولی ــول اکس ــای معم ــق روش ه ــد و از طری ــی یابن م
ــا را در  ــول ه ــد، مولک ــول فراین ــا در ط ــه ه ــر لول ــش قط ــود افزای ش
جهــت قطــری هدایــت مــی کنــد و منجــر بــه بهبــود قابــل توجهــی در 
خــواص فیزیکــی هــم در اســتحکام و هــم در چقرمگــی مــی گــردد. 
جهــت گیــری مولکولــی باعــث افزایــش اســتحکام کوتــاه مــدت و 
بلنــد مــدت مــواد مــی شــود. بــا توجــه بــه ویژگــی هــای برجســته در 
ــه هــای   ــا 1.4 لول ــا ضریــب ایمنــی 1.6 و ی اســتحکام و چقرمگــی  ب
ــاز  ــورد نی ــتحکام م ــل اس ــال دارای  حداق ــدت 50 س OPVC در م

ــت.  45 و 50  اس

در نمــودار زیــر مقادیــر فشــار قابــل تحمــل لولــه هــای  OPVC  وU-PVC و PE در طــی زمــان 115 ســال نشــان داده شــده اســت . قابــل 
ذکــر اســت میــزان فشــار قابــل تحمــل تــا 000 / 10 ســاعت بــه صــورت تجربــی بــه دســت آمــده و بــرای بیــش از ایــن زمــان ، مقادیــر از 
طریــق بــرون یابــی و رســم نموداربدســت مــی آینــد . مقــدار فشــار قابــل تحمــل لولــه در 50 ســال ) طــول عمــر لولــه هــا ( میــزان MRS را 
مشــخص مــی کنــد کــه بــا توجــه بــه آن فشــار کارکــردی لولــه هــا در یــک ضخامــت مشــخص بــه دســت مــی آیــد. مقــدار MRS بــرای 

لولــه u-pvc  برابــر 25 و بــرای گریــد PE 100 برابــر 10 و بــرای لولــه هــای  OPVC 45 تــا 50  بــار محاســبه شــده اســت .
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خواندنی و کاربردی

تنــش هــای طراحــی28 و Mpa 32 کــه بــرای ایــن لولــه هــا اســتفاده مــی شــود منجــر بــه صرفــه 
جویــی در مــواد بیــش از 50% و 30% در مقایســه بــا معــادل هــای  UPVC و M pvc مــی شــود.

فراینــد آرایــش یافتگــی مولکولــی ســاختار المینــار یــا الیــه ای را ایجــاد مــی کنــد کــه عامــل 
اصلــی چقرمگــی و عملکــرد لولــه هــای  pvc آرایــش یافتــه اســت. اگــر تــرک هــا ایجــاد شــود 
بــرای مثــال  ناشــی از نقــص یــا نقــاط بــار، بــا توجــه بــه ســاختار الیــه ای ایــن مــواد از رشــد تــرک 
جلوگیــری مــی شــود و  انتشــار بــه طــور موثــری بــا کاهــش در غلظــت تنــش، عبــور تــرک از  
هــر الیــه کاهــش مــی یابــد. از مزایــای دیگــر لولــه هــای آرایــش یافتــه  pvc کــه از تنــش هــای 
طراحــی باالتــر ناشــی مــی شــود، افزایــش ظرفیــت هیدرولیکــی و بهبــود ویژگــی هــای حمــل و 
نقــل و نصــب و راه انــدازی اســت. خســتگی لولــه هــای پالســتیکی معمــوال بــا طراحــی خــوب 

لولــه هــا مرتبــط نیســت و شکســت بــه علــت خســتگی بســیار ناچیــز اســت.

ــتگی  ــی از خس ــت ناش ــر شکس ــی در براب ــیار خوب ــت بس ــه مقاوم ــش یافت ــای  pvc آرای ــه ه لول
ــه قــوچ  ــر فشــارهای برشــی و ضرب ــه هــا همچنیــن دارای مقاومــت خوبــی در براب دارند.ایــن لول
ــت.کاربردها  ــار کاری اس ــر فش ــارهای دو براب ــر فش ــت در براب ــه مقاوم ــادر ب ــال ق ــت و کام اس
ــدن  ــط مع ــوالدی  در محی ــاالت ف ــا اتص ــت و ب ــی اس ــانی و فاضالب ــای آبرس ــتم ه ــامل سیس ش

مناســب اســت .

ــی در حمــل و نقــل و نصــب  ــه هــای اصــالح شــده  مزایای ــر از نصــف لول ــا داشــتن وزن کمت ب
ارائــه مــی دهــد و در رده هــای بــاالی فشــاری 16 تــا 25 بــار ایــن محصــول رقابتــی بــا لولــه هــای 
فــوالدی اســت. عملکــرد خــوب ایــن محصــول در آزمــون هــای انتشــار ســریع تــرک، داللــت 

بــر پتانســیل بــاال در انتقــال هــوای فشــرده دارد.

نمودار زیر مقاومت در برابر  ضربه قوچ لوله های مختلف را نشان می دهد.
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پــی وی ســی بیــش از 40 ســال بــرای لولــه هــای فاضالبــی و لولــه هــای زهکشــی بهداشــتی در اســترالیا بــه طــور موفقیــت آمیــز 
اســتفاده شــده اســت و مــاده ای غالــب بــرای ایــن کاربــرد اســت. دلیــل ایــن موفقیــت، عملکــرد بهتــر لولــه هــای پــی وی ســی 

در مقایســه بــا گزینــه هــای مختلــف جایگزیــن اســت.

توانایــی و آمادگــی صنعــت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــرای اتخــاذ فــن آوری هــای جدیــد و ویژگــی هــای طراحــی 
مرتبــط بــا محیــط زیســت اســترالیا، بــرای ســرمایه گــذاری در تجهیــزات جدیــد تولیــد و گســترش رنــج محصــول مهــم اســت.

اســتفاده از مــواد موثــر در ســاخت لولــه هــای پــی وی ســی و توانایــی اســتفاده از هســته بــرای لولــه هــای  pvc بــا ســاختار 
ــی              ــای فاضالب ــه ه ــداری لول ــت پای ــش وضعی ــب افزای ــف، موج ــع مختل ــی از مناب ــی وی س ــت پ ــرای بازیاف ــاندویچی ب س

ــی وی ســی شــده اســت. پ

ایــن، همــراه بــا ســایر جنبــه هــای زیســت محیطــی ماننــد مقــدار انــرژی گنجانــده شــده، پــی وی ســی را بــه پایــدار تریــن مــواد 
بــرای برنامــه هــای کاربــردی فاضالبــی در اســترالیا تبدیــل کــرده اســت.

مترجم

مزایای عملکرد و پایداری
لوله های فاضالبی پی وی سی در استرالیا

مقاله  علمی

مهندس مرضیه 
معظمی گودرزی
شرکت لوله گستر 

خادمی

چکیده

مقدمه
پلــی وینیــل کلرایــد) پــی وی ســی( اولیــن مــاده پالســتیکی اســت کــه 

در کاربردهــای لولــه کشــی در اســترالیا معرفــی شــده اســت.

ــوان  ــه عن ــی زهکشــی ب ــدا در کاربردهــای رو زمین ــی وی ســی در ابت پ
جایگزینــی بــرای محصــوالت ســنتی فلــزی ماننــد چــدن و مــس مــورد 
اســتفاده قــرار گرفت.پــی وی ســی پــس از 40 ســال هنــوز مــواد اصلــی 
مــورد اســتفاده در زهکشــی  در هــر دو کاربــرد زیــر و روی زمیــن اســت 
و بســیار موفــق بــوده اســت. بــا ایــن حــال، در طــول ســالها تعــدادی از 
ــه  pvc  دارای  ــرای اینک ــی ب ــت محیط ــاری و زیس ــی، تج ــائل فن مس

جایــگاه برتــر باشــد، بایــد حــل شــود.

تاریخچه
نخســتین محصــول لولــه کشــی پــی وی ســی کــه در اســترالیا در لــوازم 
خانگــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، کانــال اتصــال توالــت بــود. نــوع 
ــهای  ــه روش ــبت ب ــه نس ــت ک ــد اس ــر آب بن ــی واش ــاالت اورینگ اتص
قدیمــی اتصــال بــه لولــه هــای چــدن و VC )لولــه هــای ســفالی( نصــب 
آســانتری دارد.پلــی پروپیلــن بــرای دریچــه ســینک هــا و حمــام هــا نیــز 
ــه ســرعت توســط  ــن محصــوالت ب ــی شــدند. ای ــان معرف در همــان زم
سیســتم هــای زهکشــی پــی وی ســی جانشــین شدند.ســرعت پذیــرش 
لولــه هــای زهکشــی پــی وی ســی در هــر یــک از حــوزه هــای قانونــی 

متفــاوت بــوده و وابســته بــه تعــدادی از عوامــل اســت. 
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مقاله علمی

 pvc  مشــکالتی کــه در ســالهای نخســت در صنعــت لولــه و اتصــاالت
مشــاهده شــد شــامل :

تجاری:
ــوالت  ــد محص ــه تولی ــان ب ــردن بازرگان ــد ک ــرای متقاع ــواری ب * دش

ــد. جدی
ــی رو  ــای زهکش ــتفاده در کاربرده ــرای اس ــار ب ــن ب ــرای اولی pvc ب
ــه  ــان محصــوالت لول ــه اینکــه بازرگان ــا توجــه ب ــه شــد و ب زمینــی ارائ
ــی  ــد، تمایــل چندان ــره کــرده بودن ــداری و ذخی کشــی را از قبــل خری
ــن  ــت ای ــد را نداشــتند. در نهای ــره محصــول جدی ــد و ذخی ــرای خری ب
مشــکل توســط طــرح هــای تبلیغاتــی مختلــف و  در نهایــت تقاضــای 
ــرار گرفــت. توجــه داشــته باشــید کــه   ــه کــش هــا مــورد توجــه ق لول
ــتفاده در  ــد از اس ــی بع ــون زمان ــای مدف ــتفاده از  pvc در کاربرده اس
ــوان یــک  ــه عن ــرد رو زمینــی مجــاز شــد.پذیرش پــی وی ســی ب کارب
ــه طــوری  ــود ب ــه کشــی مدفــون در خــاک بســیار ســریع ب سیســتم لول

ــرا گرفــت. ــازار را ف ــا 3 ســال 80 درصــد نفــوذ ب کــه در عــرض 2 ت
ســرعت جانشــینی لولــه هــای پــی وی ســی بــه جــای لولــه هــای ســفالی 
ــی  ــی )یعن ــای فاضالب ــتم ه ــورد سیس ــود و در م ــاده ب ــوق الع )VC( ف
ــرا ایــن امــر  ــود، زی ــر ب زیــر زمینــی ( پشــتیبانی تجــاری بســیار قــوی ت
 vc کســب و کار جدیــدی را بــرای آنهــا بــه ارمغــان آورد. بــازار لولــه
ــان عمدتــا  در آن زمــان توســط تولیدکننــدگان کنتــرل شــد و بازرگان
ــه طــور فعــال  ــه  pvc ب از زنجیــره عرضــه حــدف شــدند. صنعــت لول
ــت  ــدان معناس ــن ب ــرد. ای ــر ک ــان را درگی ــد و بازرگان ــه ش وارد عرص
کــه سیســتم لولــه کشــی پــی و ی ســی نــه تنهــا مزایــای فنــی را نســبت 
ــواد  ــه طــور فعــال از م ــز ب ــان نی ــه مــی دهــد بلکــه بازرگان ــه vc ارائ ب
ــدازی  ــه راه ان ــد. هزین ــی کنن ــتیبانی م ــاری پش ــل تج ــه دالی ــد ب جدی
ــیار  ــا بس ــه ه ــیعی از لول ــف وس ــد طی ــرای تولی ــتروژن ب ــتگاه اکس دس
ــداد  ــا تع ــق ب ــری تزری ــب گی ــتگاه قال ــک دس ــاد ی ــر از ایج ــان ت آس
ــه  ــی ب ــود. دسترس ــت ب ــران قیم ــری گ ــب گی ــای قال ــادی از ابزاره زی
ــی  ــا زمان ــود ت طیــف وســیعی از اتصــاالت از خــارج از کشــور الزم ب
ــه ســرمایه گــذاری در  ــرای توجی ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــازار ب کــه رشــد ب
ــزرگ باشــد. ــرای تولیــد داخلــی ب ابزارهــای قالــب گیــری تزریقــی ب
ــه کشــی  ــررات لول ــک فدراســیون اســت و مق ــررات اســترالیا ی -  مق
توســط کشــورهای مختلــف یــا مناطــق حتــی شــهرداری هــا در برخــی 
مناطــق اداره مــی شــود.به عنــوان یــک نتیجــه، صنعــت ســاخت و ســاز 
ــی  ــورد بررس ــوزه م ــر ح ــده را در ه ــب ش ــد تصوی ــک فرآین ــد ی بای
ــرش در  ــای پذی ــه معن ــا ب ــوزه لزوم ــک ح ــب در ی ــد. تصوی ــرار ده ق
ــتیابی  ــا  دس ــال ه ــی س ــدف در ط ــه ه ــی ک ــت.در حال ــری نیس دیگ
ــی در  ــوده ول ــرای تصویــب محصــول ب ــه یــک رویکــرد مشــترک ب ب
ــاذ  ــترالیا اتخ ــت در اس ــی یکنواخ ــه کش ــد لول ــک ک ــر ی ــال حاض ح
شــده اســت.یکی از مهمتریــن مشــکالت بــرای پذیــرش تجــارت 
ــا و  ــش ه ــه ک ــط لول ــده توس ــب ش ــای نص ــیر کده ــی، تفس ــه کش لول
مامــوران بازرســی بود.کــد نصــب خــوب بــود، امــا یــک ســری قوانیــن 
جدیــد بــرای مقابلــه بــا آن ایجــاد شــد، مخصوصــا در مــورد اتصــاالت 

ــه.  ــول لول ــت ط ــاطی، و محدودی انبس
*آمــوزش نصــب و پیــاده ســازی اتصــاالت پــی وی ســی بــه طــور قابل 
مالحظــه ای متفــاوت از مــواد مــورد اســتفاده قبلــی اســت و برنامــه هــای 
آموزشــی گســترده ای بــرای اطمینــان از درســت بــودن سیســتم هــا الزم 
ــا را در دوره  ــش ه ــه ک ــوزش لول ــئولیت ام ــدگان مس ــت. تولیدکنن اس
ــای  ــب ه ــتند. درنص ــده داش ــر عه ــرش pvc ب ــرای پذی ــمی  ب ای رس
بحرانــی، تولیدکننــدگان نظــارت بــر محــل را انجــام دادنــد. بــرای مثــال 
ــای   ــه ه ــه از لول ــروژه ک ــش از دو پ ــاختمان ، بی ــن س ــاخت اولی در س
ــه  pvc اســتفاده مــی شــد، متصــدی لولــه کشــی در مــورد  pvc تجرب
کافــی نداشــت و گــروه نصــب فقــط در مــورد اتصــاالت چســپ 
 pvc  حاللــی آمــوزش دیــده بودنــد. نصــب و بهــره بــرداری از ســامانه
ــرای  ــده ب ــد کنن ــرف تولی ــه از ط ــاز ک ــش مج ــه ک ــک لول ــط ی توس

نظــارت بــر کار معرفــی شــده بــود، انجــام شــد.
ــم شــده اســت  ــه کشــی در اســترالیا تنظی * اســتانداردهای صنعــت لول
ــم در  ــیار مه ــای بس ــی ه ــی از ویژگ ــی یک ــتانداردهای مل ــار اس و انتش
معرفــی و پیگیــری پیوســته فاضــالب و لولــه هــای بهداشــتی زهکشــی 
اســت.صنعت تولیــد پــی وی ســی از ابتــدا ایــن موضــوع را بــه رســمیت 
ــرای  ــتانداردها ب ــظ اس ــود را در حف ــت خ ــان فعالی ــناخت و همچن ش

ــه داد. ــب ادام ــرد و نص ــوالت، کارب ــرات در محص ــان دادن تغیی نش
ــال  ــی وی ســی در س ــای پ ــه ه ــرای لول ــترالیا ب ــتاندارد اس ــتین اس نخس
ــن  ــود. ای ــه هــای تحــت فشــار ب ــرای لول ــا ب ــا تنه 1963 منتشــر شــد ام
اســتاندارد در ســال 1967 اصــالح شــد تــا محصــوالت بــدون فشــار را 
شــامل شــود. در ســالهای 1973 و 1974 ، ســه اســتاندارد جداگانه برای 
ــی ،  ــار ، Soil Waste and Vent و فاضالب ــت فش ــای تح ــه ه لول
منتشــر شــد. انتشــار یــک اســتاندارد نصــب نیــز یکــی از عوامــل مهــم 
در موفقیــت سیســتم پــی وی ســی بود.اولیــن اســتاندارد نصــب در ســال 
1972 منتشــر شــد. اســتاندارد نصــب از ســال 1972مــدام بــه روز شــده 
ــتن  ــد. داش ــده ان ــی مان ــر باق ــدون تغیی ــی ب ــیاری از مبان ــا بس ــت، ام اس
ــم در  ــیار مه ــای بس ــی ه ــی از ویژگ ــتانداردها یک ــه ای از اس مجموع
پذیــرش لولــه هــای پــی وی ســی بــود. اولیــن اســتاندارد طراحــی لولــه 
هــای پالســتیکی  در کاربردهــای مدفــون در ســال 1972 منتشــر شــد  و 

بعــدا در ســال هــای 1982 و 1999 اصــالح شــد.
در فهرســت اســترالیا مجموعــه ای جامــع، از اســتاندارد هــا وجــود دارد 
کــه صنعــت پــی وی ســی آن را بــه رســمیت شــناخته و از زمــان آغــاز 

فعالیــت خــود در زمینــه هــای اســتاندارد بســیار فعــال بــوده اســت.
ــی  ــی وی س ــد، پ ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــکالتی ک ــائل و مش ــم مس علیرغ
ــه کار  ــه طــور گســترده ای در برنامــه هــای زهکشــی ب ــه ســرعت و ب ب

ــه: ــد، از جمل ــه ش گرفت
*  طول لوله بیشتر منجر به استفاده از اتصاالت کمتر می شود

*  سفتی طولی مناسب 
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مزایای عملکرد و پایداری لوله های فاضالبی پی وی سی در استرالیا

*  حمــل آســان بــه دلیــل داشــتن وزن ســبک، لولــه کــش هــا مــی تواننــد 
محصــول خــود را از بازرگانــان بــا وســیله نقلیــه خــود بارگیــری کننــد و 

از کامیــون هــای ســنگین اســتفاده نکننــد.
ــب  ــد. ترکی ــه مقاومن ــوذ ریش ــر نف ــی در براب ــپی حالل ــاالت چس * اتص
ــا سیســتم  ــا دوره هــای بســیار خشــک و پوشــش گیاهــی ب آب و هــوا ب
ــداد در  ــدید انس ــکالت ش ــاد مش ــث ایج ــی باع ــه ای تهاجم ــای ریش ه
ــا اتصــاالت واشــر آب  ــن ب ــا همچنی ــه)vc سفالی(شــد. ام اتصــاالت لول
بنــد االســتومری از نــوع حلقــه رینگــی و یــا کوپلینــگ پالســتیکی 

ــود دارد. ــکل وج مش
*  هزینه نصب پایین تر

بــا ایــن وجــود صنعــت لولــه هــای پــی وی ســی نیازمنــد مقابلــه بــا طیــف 
ــن  ــه اســت. ای ــر یافت ــا تقاضاهــای تغیی وســیعی از مســائل و ســازگاری ب
موفقیــت در صنعــت پــی وی ســی باقــی مانــده و موقعیــت غالــب خــود 

را در بــازار حفــظ کــرده اســت.

مقاومت در برابر نفوذ ریشه درخت 
اگــر چــه مقاومــت ذاتــی اتصــاالت چســب حاللــی و بلنــد بــودن طــول 
ــه     ــبت ب ــال نس ــر اتص ــرد بهت ــی عملک ــه معن ــی ب ــی وی س ــای پ ــه ه لول
ــاف  ــاالت انعط ــه اتص ــود دارد ک ــواردی وج ــت، م ــای vc اس ــه ه لول
پذیــر نیازمنــد آب بنــد هــای االســتومری اســت. ایــن جــزء مــوارد ویــژه 
ای اســت کــه در آن پتانســیل تخریــب و واکنــش در خــاک وجــود دارد.
بــرای یــک دوره در دهــه هــای 1980 و 1990، آب بنــد های االســتومری 
کــه در برنامــه هــای آب غیــر آشــامیدنی اســتفاده شــد ، دارای یــک مهار 
ــه   OH & S و زیســت  ــوط ب ــد. مســائلی مرب ــده رشــد ریشــه بودن کنن
ــت  ــود داش ــی وج ــک نگران ــود و ی ــط ب ــا مرتب ــی ه ــه افزودن ــی ب محیط
ــه طــور ناخواســته در  ــای اصــالح شــده، ب کــه ممکــن اســت آب بنده
ــس  ــدگان و آژان ــم کنن ــا تنظی ــن آب اســتفاده شــود. در مشــورت ب تامی
هــای آب، صنعــت ایــن عمــل را متوقــف کــرد.در ســال 1999، توافــق 
نامــه ای بــرای انتشــار اســتاندارد ترکیبــی اســترالیا و نیوزیلنــد منتشــر شــد. 

ــری  ــرای جلوگی ــگال ب ــگا پاس ــط 0.4 م ــار راب ــک فش ــال ی ــد قب نیوزیلن
ــی  ــرش قانون ــت آوردن پذی ــرای بدس ــرد . ب ــن ک ــه تعیی ــوذ ریش از نف
اســترالیا و الزامــات نیوزیلنــد، صنعــت لولــه یــک برنامــه تحقیقــی جامــع 
ــای  ــد ه ــه پشــت آب بن ــوذ ریش ــن کــرد نف ــده دار شــد کــه تعیی را عه
ــطح  ــری س ــه زب ــت بلک ــط نیس ــار راب ــی از فش ــط تابع ــتومری فق االس
مــواد و نفوذپذیــری مــواد بــه آب موثــر اســت. نتایــج ایــن کار توســط 
 NZ ــط ــار راب ــن کار  فش ــه ای ــت. نتیج ــده اس ــزارش ش ــو گ ــت و ل وی
ــی  ــرای ارزیاب ــون اســتاندارد اســترالیا ب ــه تصویــب رســید و یــک آزم ب
ــی و  ــان چوب ــای درخت ــه ه ــامل ریش ــاه ش ــه گی ــت ریش ــتقیم مقاوم مس
ریشــه هــای چمنــی توســعه پیــدا کــرد. در نتیجــه الزامــات فشــار رابــط 
 PVC  ــای ــه ه ــام  لول ــود دارد، تم ــتومری وج ــاالت االس ــر اتص ــه ب ک
در برابــر مقاومــت در برابــر نفــوذ ریشــه درختــان عالــی بــود جایــی کــه 
انســداد در لولــه هــای  PVC اتفــاق مــی افتــد علــت مــی توانــد مونتــاژ 
نادرســت ماننــد جابــه جایــی واشــر و یــا نفــوذ از شــاخه لولــه  VC باشــد.

نصب و راه اندازی در مناطق دارای فرونشست

در حالــی کــه اتصــاالت واشــر آب بنــد االســتومری، انعطــاف پذیــری 
مــورد نیــاز را بــرای مقابلــه بــا حرکــت زمیــن در برخــی مناطــق بــا خطــر 
تنــش زمیــن فراهــم مــی آورد. طــول لولــه هــای بلنــد بــا عمــق مادگــی 
ــد.  ــع کن ــاک را دف ــزرگ خ ــرکات ب ــی ح ــه راحت ــد ب ــال نمیتوان نرم
ایــن مســئله بــا ارائــه لولــه هــا بــا طــول 3 متــر بــه جــای 6 متــر و ســاخت 
ــاط  ــر انبس ــاف در براب ــرای انعط ــتر ب ــق بیش ــا عم ــه  ب ــای لول ــی ه مادگ
 PVC  ،ــرد ــن کارب ــی شــود. در ای ــه حــل م ــای خــط لول ــاض ه و انقب
بــه عنــوان مناســب تریــن مــواد و انعطــاف پذیــری در تولیــد و طراحــی 
شــناخته شــده اســت و بــه ایــن معنــی اســت کــه مــی توانــد بــه راحتــی بــا 

ایــن نیازهــای ویــژه ســازگار شــود.
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مقاله علمی

مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش

ــورد  ــی م ــتی رو زمین ــای بهداش ــی ه ــدا در زهکش ــی در ابت ــی وی س پ
ــون  ــرد مدف ــرای کارب ــا ب ــه ه ــه لول ــی ک ــت. هنگام ــرار گرف ــتفاده ق اس
پذیرفتــه شــدند، طیفــی از محصــوالت جداگانــه معرفــی شــد. در حالــی 
کــه ایــن امــر تــا حــدی تجــاری بــود، همچنیــن فهمیــده شــد کــه لولــه 
هــای روی زمیــن نیــاز بــه درجــه باالتــر حفاظــت در برابــر اشــعه مــاوراء 
بنفــش بــه ویــژه در آب و هــوای اســترالیا دارنــد. بــه جــای اعمــال تســت 
عملکــرد، یــک الــزام قانوانــی بــرای لولــه هــای  PVC توافــق شــد کــه 
بــرای کاربردهــای مدفــون نبایــد کمتــر از PHR  1 دی اکســید تیتانیــوم 
روتایــل و لولــه هــای رو زمینــی PHR  2 اســتفاده کــرد. ایــن رویکــرد 
توســط لــی هانــت پشــتیبانی شــد.در دهــه 1980 و 1990، آشــکار اســت 
کــه صنعــت لولــه کشــی ترجیــح مــی دهــد یــک محصــول را بــرای تمــام 
کانــال هــای بهداشــتی پــی وی ســی، یعنــی محصــول روزمینــی یــا زیــر 

زمیــن مــورد اســتفاده قــرار دهــد. 
ــوالت  ــتره از محص ــری،دو گس ــب گی ــتروژن و قال ــای اکس ــرکت ه ش
ــرداری  ــی ب ــن کپ ــد و ای ــره کردن ــد و ذخی DN110 و DN160 را تولی
نیــز توســط بازرگانــان و لولــه کــش هــا انجــام شــد.تفاوت اصلــی رنــگ 
ــل  ــه دلی ــن(، ب ــاالی زمی ــتری ب ــاک و خاکس ــر خ ــِرم زی ــای ِک ــه ه )لول
ــوم اکسید)TiO2(اســت.  پیــش از ایــن، صنعــت  ــوای تیتانی وجــود محت
)burn(بــه حمایــت از یــک پــروژه تحقیقاتــی عمــده، کــه توســط بـِـرن

و صنعتــی  علمــی  تحقیقــات  ســازمان   CSIRO(در او  همــکاران  و 
مشــترک( کــه بــرای تعییــن ســطح بهینــه تیتانیــوم اکســید در پی وی ســی 
در معــرض نــور خورشــید و هــوا انجــام شــده بود،پرداخــت. بــر اســاس 
ایــن کار مشــخص شــد کــهphr 1/5 از تیتانیــوم اکســید،حفاظت کافــی 
را در برابــر اشــعه فرابنفــشUV  بــرای لولــه و اتصــاالت مــورد اســتفاده 

در بــاال یــا  زیــر زمیــن فراهــم مــی کنــد.
)رای ممانعت فضایی( از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

خواص صوتی

بــا رواج یافتــن اســتفاده  از لولــه هــای فاضالبــی پــی وی ســی در خانــه 
ــدن ایــن موضــوع وجــود داشــت  ــرای فهمی ــد طبقــه، تمایــل ب هــای چن
کــه آیــا ممکــن اســت پــی وی ســی صدایــی بیــش از جایگزیــن هایــی 
ماننــد مــس را انتقــال دهــد. چــدن یــک محصــول مناســب نیســت،زیرا 
گرچــه دارای ویژگــی هــای صوتــی خوبــی اســت، ولــی ســنگین اســت 
و نیــاز بــه پشــتیبانی قابــل توجهــی دارد. آزمایشــات نشــان داد کــه لولــه 
ــابه  ــدا مش ــال ص ــای انتق ــی ه ــر ویژگ ــی از نظ ــی وی س ــس و پ ــای م ه
هســتند و در مناطــق حســاس، عایــق صــدا بــرای هــر دو لولــه مــورد نیــاز 
ــواردی،  ــن م ــی در چنی ــی وی س ــتفاده از پ ــر، اس ــرف دیگ ــت. از ط اس
ــرای  ــده PP ب ــی پرش ــه کش ــای لول ــتم ه ــرا، سیس ــدارد. اخی ــکالی ن اش

ــه کاهــش انتقــال صــدا دارند،رایــج شــده اســت. ــاز ب مــواردی کــه نی

پایدار کننده های سربی
ــی در  ــی وی س ــای پ ــه ه ــرب در لول ــی س ــای حرارت ــده ه ــدار کنن پای
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــن صنع ــه کار ای ــروع ب ــدای ش ــترالیا از ابت اس
ــای  ــده ه ــت کنن ــتفاده از تثبی ــال 1989،اس ــدود س ــت. از ح ــه اس گرفت
ــن  ــرا ای ــه تصویــب رســید، زی ــه هــای آبرســانی ب ــرای لول ــر ســربی ب غی
ــق  ــای آب در مناط ــه ه ــت لول ــن اس ــه ممک ــت ک ــود داش ــی وج نگران
ــان بســیار آهســته،مقدار ســرب وارد  ــا ســرعت جری ــد ب مســکونی جدی
ــای  ــود.روش ه ــول ش ــل قب ــد قاب ــر از ح ــامیدنی باالت ــده در آب آش ش
مناســب بــرای کاهــش ســریع میزان ســرب وارد شــده بــه آب،نشــان داده 
ـِـرن و شــافر از CSIRO)ســازمان  شــده اســت، صنعــت پــی وی ســی ب
ــن  ــورد ای ــق در م ــرای تحقی ــی مشــترک( را ب ــات علمــی و صنعت تحقیق
ــا  ــه پایدارشــده ب ــد کــه لول ــد. آنهــا نشــان دادن موضــوع منصــوب کردن
ــرای مقــدار ســرب در پســماند فاضــالب نیســت  ســرب عامــل مهمــی ب
و بنابرایــن تثبیــت کننــده هــای ســرب همچنــان در ایــن مــوارد اســتفاده 
مــی شــوند. در ســال هــای اخیــر، نگرانــی هــا در مــورد در معــرض قــرار 
ــده،  ــد محصــوالت پایدارکنن ــان در طــول تولی ــن پرســنل و کارکن گرفت
ترکیبــات پــی وی ســی و بــار نهایــی ســرب در محیــط زیســت، گســترش 

ــه اســت.  یافت
حــدود 5 ســال پیــش در اســترالیا تصمیــم گرفتــه شــد کــه ســرب از تمــام 
ترکیبــات پــی وی ســی حــذف شــود. صنعــت لولــه ســازی اولیــن حــوزه 

بــرای خاتمــه دادن بــه اســتفاده از ســرب بــود. 
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مقــررات  تمــاِم صنایــع،  در  اقــدام  ایــن  تســریع  از  اطمینــان  بــرای 
ــزودن  ــع از  اف ــا مان ــا صراحت محصــوالت در ســال 2009 اصــالح شــد ت
ترکیبــات ســرب شــود. مقــررات لولــه کشــی نیــاز بــه لولــه و اتصاالتــی 
ــه  ــد، بلک ــته باش ــت داش ــترالیا مطابق ــتاندارد اس ــا اس ــا ب ــه تنه ــه ن دارد ک
همچنیــن بایــد توســط شــخص ثالــث تأییــد شــود. بنابرایــن، اطمینــان از 
اینکــه تمــام تولیــد کننــدگان، اســتفاده از ســرب را کنــار گذاشــته انــد، 
ــه و اتصــاالت  ــه لول ــات ســرب ب ــزودن ترکیب ــن کــه اف ــا ای آســان بود.ب
ــده  ــت ش ــی تثبی ــی وی س ــت پ ــت،ولی بازیاف ــوع اس ــی ممن ــی وی س پ
بــا ســرب، بــرای اســتفاده در هســته لولــه هــای ســاندویچی،مجاز اســت. 
ــرای چنیــن بازیافتــی فراهــم مــی کنــد کــه   ــرد عملــی ب ایــن یــک کارب
ــرار  ــرب ق ــده س ــدار کنن ــدون پای ــی ب ــی و بیرون ــته داخل ــواد در پوس م

ــه اســت.  گرفت

مقاومت در برابر آتش

ــه  ــت لول ــه صنع ــت ک ــری اس ــئله ی دیگ ــش مس ــر آت ــت در براب مقاوم
ــه اســت. در  ــه آن پرداخت ــی ب ــی وی ســی در طــول ســال هــای طوالن پ
ــه  حالــی کــه معمــاران و تنظیــم کننــده هــای خــود اِطفــا، عالقــه منــد ب
ــی وی ســی شــده اند،کــه  ــراق پ ــای احت ــه شــاخص ه ــدی اولی ــه بن رتب
شــاخص هایــی مربــوط بــه ســهولت احتــراق، گســترش شــعله، گرمــای 
تولیــد شــده و دوده خــارج شــده.بیان شــده اســت. ویژگــی هــای اشــتعال 
ــواد دیگــر مــورد  ــا م ــی وی ســی معمــوال در مقایســه ب ــی پ ــری ذات پذی
توجــه قــرار مــی گیــرد. پلیمــر PVC بــا محتــوای کلــر بــاال بــر خــالف 
ســایر پالســتیکها اشــتعال پذیــری و همچنیــن تولیــد حــرارت را در آتــش 
ســوزی کاهــش مــی دهــد. همچنیــن  PVC بــا شــاخص حــدی اکســیژن 
ــت دارای  ــفر اس ــود در اتمس ــیژن موج ــد اکس ــر از درص ــه باالت 45% ک

مقاومــت باالیــی در برابــر اشــتعال اســت.

طول عمر 
هنگامــی کــه  لولــه هــای  PVC بــرای اولیــن بــار مطــرح شــد،ادعا شــد 
ــر  ــه هــای زهکشــی پــی وی ســی مــی توانــد طــول عمــر بالــغ ب کــه لول
50 ســال داشــته باشــند صنعــت لولــه پــی وی ســی یــک ارزیابــی بــرای 

مزایای عملکرد و پایداری لوله های فاضالبی پی وی سی در استرالیا

ــس از دوره هــای خدمــت  26  ــه هــای فاضــالب پ ــت لول ــن وضعی تعیی
ســاله انجــام داد. پــس از ارزیابــی، هیــچ تخریــب یــا َزوالــی در خاصیــت 
ــل توجهــی در ضخامــت  ــچ خســارت  قاب ــواد و هی ــوده ای[ م حجمی]ت
دیــواره ناشــی از ســایش وجــود نداشــت و بــه همیــن دلیــل، طــول عمــر 
لولــه هــا تــا بیــش از 100 ســال افزایــش یافتــه اســت. ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه ارزیابــی هــای آینــده باعــث افزایــش بیشــتر در طــول عمــر آن 

هــا شــود.

سی  وی  پی  فاضالب  های  لوله  ساختاری  عملکرد 
مدفون

ــه  ــه هــای بهداشــتی پــی وی ســی، همگــی ب ــرای تخلی ــرد ب اولیــن کارب
صــورت روزمینــی بودنــد و شــاید بــه دلیــل عــدم آگاهــی از برهــم کنش 
متقابــل بیــن خــاک و لولــه هــای انعطــاف پذیــر بــود. در برخــی مــوارد، 
ــان و  ــه زم ــته ب ــای وابس ــی ه ــن ویژگ ــاوت بی ــل تف ــه دلی ــردرگمی ب س
تخریــب ویژگــی هــا بــا هوازدگــی دیــده شــده اســت. ایــن مســئله بــرای 
همــه لولــه هــای پالســتیکی صــادق اســت. یــک ســو تفاهــم کــه تحــت 
تاثیــر بــار و وزن خــاک وجــود دارد ایــن اســت کــه لولــه هــای پــی وی 
ســی بــرای تمــام مــدت عمــر مفیــد خــود بــه دلیــل ناکافــی بــودن ظرفیت 
هیدرولیکــی و فــرو پاشــی فاجعــه بار،انحــراف پیــدا مــی کننــد. صنعــت 
لولــه هــای پالســتیک ایــن موضــوع را در ســطح ملــی و بیــن المللــی بــا 
انتشــار مقــاالت تحقیقاتــی متعــدد و کدهــای نصــب و طراحــی، مطــرح 
کــرده اســت. در نهایــت، طراحــی لولــه هــای پالســتیکی انعطــاف پذیــر 
مدفــون، پذیرفتــه شــده و لولــه هــای پــی وی ســی در همــه کشــورها و 

مناطــق اســتفاده مــی شــود.

محیط
ــیدنی  ــی در س ــی وی س ــوالت پ ــتفاده از محص ــاندن اس ــل رس ــه حداق ب
بــرای بــازی هــای المپیــک 2000 پیــش آمد.ایــن عمل،بوســیله ی برخــی 
بــه عنــوان حــذف پــی وی ســی از محــل برگــزاری المپیــک تفســیر شــده 
بــود و بــه حداقــل رســاندن یــا حــذف پــی وی ســی متعاقبــا توســط بقیــه 
بــا آغــوش بــاز پذیرفتــه شــد. صنعــت پــی وی ســی مجبــور بــود کــه در 
تعــدادی از برنامــه هــا تغییــری ایجــاد کنــد کــه نگرانــی هــای واقعــی در 
مــورد پــی وی ســی را مطــرح و نگرانــی هــای نامعتبــِر علمــی را رد کنــد.
ــر  ــوان یــک برنامــه نظــارت ب ــه عن صنعــت پــی وی ســی یــک برنامــه ب
ــی  ــر را اعــالم م ــه اســت کــه اشــکاالت زی محصــول )PSP(را پذیرفت

کنــد:
• تثبیت کننده های سرب )که دیگر مجاز نیست(

• عدم وجود رنگدانه کروم یا کادمیوم
ــد VCM تولیــد شــده از مســیرهای آزاد  ــر و وینیــل کلری • مونومــر کل

جیــوه
ــی و  ــی وی س ــد پ ــول تولی ــار VCM در ط ــا روی انتش ــت ه • محدودی

ــپار( ــن )بس ــود رزی ــوای VCM در خ ــا روی محت ــت ه محدودی
• مقررات برای بازیافت
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PSP یــک برنامــه داوطلبانــه اســت کــه زمانــی کــه یــک شــرکت ثبــت 
نــام مــی کنــد، اجــرای برنامــه از لحــاظ قانونــی الزامــی اســت. PSP بــا 
توجــه بــه نگرانــی هــای زیســت محیطــی معتبــر در مــورد  PVC بســیار 

موفــق بــوده و بــه مقابلــه بــا مــوارد نامناســب مــی پــردازد.
در یــک دوره، محصــوالت پــی وی ســی در رتبــه بنــدی گریــن اســتار 
ــه هــا  ــرای لول ســاختمان،جریمه شــدند. در حــال حاضــر یــک طــرح ب
ــن  ــه از بهتری ــبز ک ــاختمان س ــورای س ــات ش ــق الزام ــا طب ــا و مجراه ه
ــه حســاب مــی  روش هــای زیســت محیطــی )BEP PVC( اســترالیا ب
ــگ  ــا  PSP هماهن ــت ب ــه دق ــات ب ــت؛این الزام ــده اس ــاخته ش آید،س
ــه  ــده و ب ــارک دار ش ــه ای م ــه گون ــت.محصوالت BEP PVC  ب اس
طــور فزاینــده ای در ســاختمان هــای معتبــر گریــن اســتار مشــخص مــی 

شــوند.

کارایی مواد 
ــا  ــی وی ســی،نه تنه ــای زهکشــی پ ــه ه ــرای لول ــی ب ممشــخصات اصل
قطــر بــه هــدف ســازگاری، بلکــه حداقــل ضخامــت مــورد نیــاز دیــواره 
بــرای بــرآورده ســاختن طــول عمــر مــورد نیــاز را مشــخص مــی کنــد. 
ــت  ــاختمند، ضخام ــواره س ــی دی ــواد در طراح ــی م ــی کارای ــا معرف ب
دیــواره هــا بیــش از ایــن مناســب نبــود و حداقــل ســفتی در لولــه مطــرح 
شــد.در ابتدا،صنعــت اســترالیا در تعییــن میــزان ســفتی بــرای لولــه هــای 
دیــواره ســاختمند و حفــظ حداقــل ضخامــت دیــوار بــرای محصــوالت 
ــه  ــه ناهماهنگــی شــد کــه ب صــاف دچــار اشــتباه شــد.این امــر، منجــر ب
موجــب آن، لولــه هــای دیــواره صــاف عمدتــا و بــه طــور قابــل توجهــی 
ســخت تــر از محصــوالت دیــواره ســاختمند بــود. ایــن اشــتباه بــا تعییــن 
حداقــل میــزان ســفتی بــرای همــه محصــوالت بزرگتــر و مســاوی 
ــه  ــر اســتفاده شــده در لول DN110 اســت،اصالح شــد.قطرهای کوچکت
هــا همچنــان بــا توجــه بــه قطــر و ضخامــت دیــواره مشــخص مــی شــود. 
بــرای لولــه هــای بزرگتــر و مســاوی DN110  دو درجــه ســفتی معرفــی 
ــای  ــفتی ه ــه س ــل اینک ــه دلی ــند. ب ــی باش ــه SN4 و SN8  م ــدند ک ش
ــه آن  ــواره مربوطــه ب ــر از مقادیــر ضخامــت دی ــه هــا کمــی پاییــن ت لول
رده تعییــن شــده بود،منجــر بــه صرفــه جویــی در مــواد شــد. بــه ســرعت 
ــت نصــب  ــه کیفی ــی ب متوجــه شــدیم کــه در عمــل، اغلــب توجــه کاف
لولــه هــای DN110 کــه معمــوال در ســاخت و ســاز مســکونی اســتفاده 
مــی شــود، نادیــده گرفتــه مــی شــود.در نتیجــه مشــکالت نصــب لولــه ها 
درایــن قطــر مشــخص وجــود داشــت. بــرای از بیــن بــردن ایــن مشــکل، 
ــه SN6 و   ــرای DN110 ب ــا را ب ــه ه ــفتی لول ــدی س ــه بن ــت، طبق صنع
SN10 افزایــش داد. اســتحکام اضافــِی رده هــای باالتــر ســفتی حلقــوی 
ــر  ــف ت ــب ضعی ــهای نص ــب و روش ــل نامناس ــل و نق ــران حم ــرای جب ب
ــه  ــی شــد و ب ــن مســئله محســوب م ــه ای ــی ب ــک پاســخ عمل ــن ی بود.ای
نظــر مــی رســید انجــام آن ســریعتر از تــالش لولــه کــش هــا بــرای تغییــر 
عملکــرد هــا باشــد.رده هــای ســفتی باالتــر بــرای لولــه هــای DN110 از 

ســال 1999 باقــی مانــده اســت.

ــی دارای  ــی وی س ــای پ ــتر،لوله ه ــواد بیش ــی در م ــه جوی ــرای صرف ب
ســاختمان ســاندویچی  )SC( بــه طــور گســترده ای پذیرفتــه شــده 
ــه  ــد لول ــر مانن ــر دیگ ــد مؤث ــاختارهای کارآم ــه س ــی ک ــت.در حال اس
ــا  ــی دقیق ــای  SC دارای مزیت ــه ه ــد، لول ــود دارن ــیار دار وج ــای ش ه
ــدازی  ــب و راه ان ــای نص ــتند و روش ه ــی هس ــوالت اصل ــابه محص مش
تغییــر نمــی کنند.کارایــی مــواد بــا ترکیبــی از عوامــل بــه دســت آمــده 

ــد از : ــارت ان ــه عب ک
• اسفنجی شدن هسته لوله

• حذف رنگدانه در هسته تعبیه شده در الیه داخلی لوله 
ــد از  ــی توان ــل م ــن راه ح ــته. ای ــت درون هس ــدد بازیاف ــتفاده مج •  اس
یــک دیــدگاه زیســت محیطــی ســودمند باشــد، زیــرا مــی توانــد بســتری 
ــه  ــری ک ــواد دیگ ــه م ــبت ب ــی نس ــی وی س ــات پ ــش ضایع ــرای کاه ب
ــی مانند،فراهــم آورد. ــی م ــد ودر طبیعــت باق ــادی دارن طــول عمــر زی

ــدند،  ــرح ش ــاختمند مط ــوار س ــای دی ــه ه ــار لول ــن ب ــه اولی ــی ک هنگام
ــا  ــتم ه ــی سیس ــه یکپارچگ ــیب ب ــکان آس ــورد ام ــی در م ــی های نگران
بوســیله ی ســایش و یــا تخریــب دیــوار داخلــی ابــراز کردند.یــک روش 
عملــی بــرای کاهــش ایــن نگرانــی ها،بــا تعییــن حداقــل ضخامــت الیــه 
داخلــی لولــه هــای SC،انجــام شــد کــه بــر ایــن اســاس 50%   بیشــتر از  

ــه شــد. ــاز در ISO21138.2  در نظــر گرفت ضخامــت مــورد نی

انرژی  گنجانده شده
ــه  ــی، عالق ــرات آب و هوای ــداری و تغیی ــر روی پای ــراوان ب ــز ف تمرک
ــرداری از  ــره ب ــا در به ــه تنه ــرژی، ن ــتفاده از ان ــه اس ــادی ب ــدی زی من
 )EE( ســاختمان هــا و زیرســاخت هــا، بلکــه در انــرژی گنجانــده شــده
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــاخت آنه ــرای س ــتفاده ب ــورد اس ــوالت م محص
ــِد  ــراِی تولی ــه جمــِع همــه ی انرژی هــاِی الزم ب ــده شــده ب انــرژی گنجان
یــک کاال یــا ســرویِس معیــن طــِی چرخــه ی حیــاِت آن گفتــه می شــود. 
ــه پالســتیکی شــامِل همــه ی  ــه ی یــک لول ــرژِی نهفت ــال ان ــواِن مث ــه عن ب
انرژی هــاِی الزم بــرای اســتخراِج مــواِد خــاِم مــورِد نیــاز، حمــل و نقــل، 
تولیــد، ، نصــب و بهــره بــرداری اســت. هنــوز رویکــرد جهانــِی اســتواری 
بــرای محاســبات EE  وجــود نــدارد. بــه عنــوان مثــال، محاســبات بایــد 
همــواره انجــام شــوند، امــا همیشــه  الزامــا شــامل تبدیــل مــواد بــه فــرم 
ــده  ــم ش ــرژی تجس ــر ان ــا، مقادی ــه ه ــرای لول ــت.همچنین ب ــی نیس نهای
بایــد براســاس طــول محصــول، نــه جــرم مــادی آن باشــد. هزینــه هــای 
حمــل و نقــل و همچنیــن ســهم پوشــش هــا و روکــش هــا نیــز در نظــر 
گرفتــه شــود.تا بــه امــروز، نشــان داده شــده اســت کــه در اغلــب مــوارد 
اســتفاده از لولــه هــای فاضالبــی و بهداشــتی زهکشــی پــی وی ســی بــا 
مــواد دیگــر، بــه ویــژه هنگامــی کــه از هســته هــای فومــی و بازیافتــی در 
ــه ســازی  ســاختار  اســتفاده مــی شــود، مطلــوب تــر اســت. صنعــت لول
ــرفت در آن  ــال پیش ــه دنب ــترالیا ب ــت اس ــت و صنع ــول اس ــال تح در ح
اســت. انتظــار مــی رود ایــن پیشــرفت بــا همــکاری بــا ســایر گــروه هــای 

ذینفــع باشــد.
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مزایای عملکرد و پایداری لوله های فاضالبی پی وی سی در استرالیا

نتیجه گیری  : 
لولــه هــای پــی وی ســی بــه دالیــل مختلــف از پذیــرش ســریع در بــازار فاضــالب و بهداشــتی اســترالیا برخــوردار مــی باشــد. ایــن شــامل ســهولت 
حمــل و نقــل و نصــب، عملکــرد اتصــاالت و انگیــزه تجــاری اســت.با ایــن حــال ، عــالوه بــر مزایــای اســتفاده از ایــن مــواد، صنعــت لولــه ســازی 
بــا ایجــاد یــک تــالش هماهنــگ بــرای آمــوزش و تربیــت لولــه کــش هــا، بازرســان و تنظیــم کننــده هــا، بــه موفقیــت دســت یافتــه اســت.همچنین 
صنعــت منابــع قابــل توجهــی را بــرای ایجــاد طیــف گســترده ای از اســتانداردهای ملــی در مــورد مشــخصات محصــول شــامل عملکــرد، نصــب و 

طراحــی اختصــاص داده اســت.

ــا چالــش هــای پیــش رو مواجــه اســت.این  ــه هــای پــی وی ســی و اتصــاالت بســیار ســریع بود،ولــی صنعــت همچنــان ب گرچــه جــذب اولیــه لول
صنعــت بــا کمــک تحقیقــات، بــه طــور فعــال بــه حفــظ اســتانداردهای ملــی و رســیدگی بــه موقــع بــه مســائل مربــوط بــه نصــب، محیــط زیســت و 
مســائل تجــاری پرداختــه اســت. لولــه هــای فاضــالب و زهکشــی پــی وی ســی در اســترالیا در حــال حاضــر بــه مــدت بیــش از 40 ســال اســتفاده 
شــده اســت و همچنــان بســیار موفــق اســت. هیــچ دلیــل عملکــردی یــا زیســت محیطــی وجــود نــدارد کــه چــرا  لولــه پــی وی ســی نبایــد در ســاختار 

هــای فاضــالب و زهکشــی اســتفاده شــود.از لحــاظ  تجــاری نیــز، پــی وی ســی از مــواد رقابتــی برتــر اســت.

ســفتی طولــی لولــه هــای پــی وی ســی بــه ایــن معنــی اســت کــه آنهــا مــی تواننــد بــه راحتــی در فضــای کــم قــرار گیرنــد کــه مــی توانــد منجــر بــه 
جمــع آوری فاضــالب شــوند. ایــن در اســترالیا بســیار مهــم بــوده اســت کــه شــرایط خشکســالی دوره ای،  بــه کاربــرد جریــان آب و مخــازن توالــت 
کــم حجم،منجــر شــده اســت. هیــچ دلیلــی بــرای شــک کــردن در ایــن امــر وجــود نــدارد کــه لولــه هــای پــی وی ســی کــه قبــال نصــب شــده انــد، 
مــی تواننــد خدمــات ایمنــی را بــرای ســال هــای متوالــی ارائــه دهنــد. همچنیــن هیــچ پایــه و اساســی بــرای پذیرفتــن مــواد جایگزیــن بــرای ایجــاد 

مزیــت کلــی وجــود نــدارد.

ظاهــرا ممکــن اســت معلــوم شــود کــه  صنعــت لولــه ســازی پــی وی ســی همانطــوری اســت کــه بیــش از 40 ســال پیــش بــوده اســت. بــا ایــن وجــود، 
صنعــت بــا موفقیــت چندیــن چالــش را پشــت ســر گذاشــته و بــدون شــک ایــن کار در آینــده ادامــه خواهــد یافــت.
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پیام مدیریتی
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مشــتریان رفتــار خریــد خــود را بــا تغییــر شــرایط 
ــر  ــس( تغیی ــود و بالعک ــه رک ــق ب ــادی) رون اقتص
ــال  ــه دنب ــر ب ــروش اگ ــای ف ــد. نیروه می دهن
بایــد  هســتند  محیــط  دو  هــر  در  موفقیــت 
رویکردهــای فــروش خــود را تغییــر دهنــد.

ــا  ــت، آن ه ــدود اس ــتریان مح ــه مش ــه بودج ــی ک هنگام
ــد. ــت دارن ــم نادرس ــاذ تصمی ــتری از اتخ ــرس بیش ت

از  و  بــوده  قیمــت  روی  بــر  بیشــتر  مشــتریان  تاکیــد 
می کننــد. اســتعالم  را  قیمــت  مختلــف  فروشــندگان 

ــرخ  ــاره ن ــا درب ــق اقتصــادی، مشــتریان تنه در شــرایط رون
بازگشــت ســرمایه ســوال می کننــد، درحالــی کــه در 
شــرایط رکــود، مشــتریان در پــی اثبــات ادعــای فروشــنده 

ــتند. هس
ــئول  ــط مس ــن توس ــش از ای ــه پی ــدی ک ــای خری تصمیم ه
ــیله  ــه وس ــون ب ــد، اکن ــاذ می ش ــی اتخ ــه تنهای ــد ب خری
ــه  ــازمان گرفت ــر س ــطوح باالت ــا س ــد ی ــای خری کمیته ه

می شــود.
ــش از  ــه پی ــد ک ــل دارن ــته تمای ــتر از گذش ــتریان بیش مش
خریــد محصــول، آن را آزمایــش کــرده و منافــع منتــج از 

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد ارزیاب آن را م
اعتمــاد  کمتــر  می گویــد  فروشــنده  کــه  آنچــه  بــه 
می کننــد و تمایــل بیشــتری بــه کســب اطالعــات از طریــق 

ــد. ــی دارن ــع اطالعات ــا مناب ــوم ی ــرف س ط

در شــرایط رکــود اقتصــادی، تــرس و تعویــق در خریــد گریبانگیــر بســیاری از مشــتریان اســت. نیروهــای فــروش به 
دلیــل آن کــه بازارهــا دچــار افــول هســتند و شــرکت هــا بــه اهــداف درآمــدی فــروش دســت پیــدا کرده انــد، 
به طــور ناخواســته مشــتریان را تحــت فشــار قــرارداده و موجــب تشــدید تــرس از خریــد آن هــا می شــوند. بــدون 
ــر اســت.  ــه طــور چشــمگیری در حــال تغیی ــار خریدشــان ب ــوده و رفت ــر ب شــک مشــتریان امــروز بســیار تغییرپذی

ــد از: ــد عبارت ان ــواردی کــه فعالیــت فروشــندگان را در شــرایط رکــود ســخت تر می کن بعضــی از م

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار
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پیام مدیریتی

1. حفظ و نگهداری مشتریان فعلی
در شــرایط رکــود و رونــق بــازار، شــرکت ها بایــد از مشــتریانی کــه بــا 
ــد. از  ــط تجــاری هســتند حفاظــت و نگهــداری نماین ــا دارای رواب آن ه
دســت دادن چیــزی کــه داریــم بســیار رنج آورتــر از چیــزی اســت کــه 
ــی  ــتریان فعل ــظ مش ــرای حف ــر ب ــل دیگ ــته ایم. دلی ــون آن را نداش تاکن
ــد خــود را تکــرار  ــن اســت کــه احتمــال آنکــه مشــتریان فعلــی خری ای
ــه  ــچ گون ــون هی ــه تاکن ــت ک ــتریانی اس ــتر از مش ــر بیش ــد 25 براب کنن

ــد. ــام نداده ان ــما انج ــدی از ش خری

* بررسی دوره ای مشتری
یکــی از نــکات کلیــدی ومهــم در حفــظ مشــتریان، برقــراری جلســات 
افــراد کلیــدی در  تاثیرگــذاران و  بــا تصمیــم گیرنــدگان،  دوره ای 
ــتر  ــروش، بیش ــروی ف ــک نی ــوان ی ــه عن ــر ب ــت. اگ ــد اس ــازمان خری س
ــه آن هــا  ــد ب ــاط نداشــته باشــید دیگــر نبای ــا مشــتریان ارتب از شــش ماه ب
به عنــوان مشــتری بالفعــل نــگاه کنیــد. به عنــوان بخشــی از راهــکار 
ــل ســالی  ــا هریــک از مشــتریان خــود حداق ــد ب حفــظ و نگهــداری بای
ــال  ــار در س ــار ب ــر، چه ــتریان مهم ت ــرای مش ــید. ب ــاس باش ــار در تم دوب
ــوه  ــه A )مشــتریانی کــه به صــورت بالفعــل و بالق ــرای مشــتریان رتب و ب
ــار  حجــم باالیــی از فــروش را تشــکیل می دهنــد( حداقــل ماهــی یک ب

ــید. ــاس باش ــتر در تم ــات بیش ــی اوق و گاه

* استفاده از راهکار مدیریت تاثیر
ــای  ــه ه ــره، برنام ــه چه ــره ب ــات چه ــد: مالق ــی مانن ــتفاده از ابزارهای اس
ــره  ــک و غی ــای تبری ــا و کارت ه ــی، نامه ه ــای تلفن ــی، تماس ه تفریح
ــه ای  ــندگان حرف ــد. فروش ــکیل می دهن ــر را تش ــت تاثی ــکار مدیری راه
تماس هــای بیشــتری را از طریــق کانال هــای مختلــف بــا مشــتریان 
ــتند  ــی هس ــه فصل ــک برنام ــن دارای ی ــا همچنی ــد. آن ه ــرار می کنن برق
کــه در آن تماس هایــی کــه بایــد گرفتــه شــود و اهــداف ایــن تماس هــا 

مشــخص شده اســت.

۲. فروش جدید

فروشــندگان بایــد بــه دنبــال شناســایی و ســوژه یابی مشــتریان جدید جهت 
ــا و  ــروش، توصیه ه ــعه ف ــای توس ــی از راه ه ــند. یک ــروش باش ــعه ف توس
معرفی هایــی اســت کــه از ســوی مشــتریان صــورت می گیــرد. تحقیقــات 
نشــان داده اســت اگــر بــدون معرفــی و روابــط بــا ســوژه ها تمــاس بگیریــد 
تنهــا 2 درصــد امــکان صحبــت کــردن بــا آن هــا وجــود خواهــد داشــت. 
ــد و  ــش می یاب ــد افزای ــا 20 درص ــانس تان ت ــوید ش ــاع داده ش ــر ارج اگ
درصورتــی کــه توصیــه شــوید احتمــال موفقیــت تــا 60 درصــد افزایــش 
ــه  ــد کــه شــما را ب ــن از مشــتریان قدیمــی بخواهی ــد. بنابرای ــی کن ــدا م پی
همــکاران یــا ســازمان های دیگــر جهــت فــروش معرفــی کننــد. هنگامــی 
کــه مشــتری از نتایــج کاال یــا خدماتتــان رضایــت دارد یــا کاری را بــرای 
ــن  ــود، بهتری ــنودی او می ش ــه خش ــر ب ــه منج ــد ک ــام می دهی ــتری انج مش

زمــان بــرای ارائــه درخواســت توصیــه اســت.

استفاده از راهبردهای چهارگانه مور
بــا درنظــر گرفتــن ســه دســته کلی مشــتری 
) یعنــی مشــتریان فعلــی، مشــتریان ازدســت 
ــار  ــوان چه ــوه( می ت ــتریان بالق ــه و مش رفت
ــش  ــت افزای ــف را جه ــرد مختل ــوع راهب ن

فــروش مطــرح کــرد.
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3. بهبود روابط اولیه
بــه ســوی مشــتریان اولیــه برگردیــد و بــا آن ها ارتبــاط برقــرار کنید. 
ایــن مشــتریان بــا شــرکت، محصــوالت و فرایندهــای ســفارش دهی 
آشــنا هســتند، بنابرایــن نســبت بــه مشــتریان جدیــد، زمــان کمتــری 
بــرای پیگیــری و ســازماندهی امــور از ســوی شــما می طلبنــد. 
ــل آن  ــد دلی ــع کرده ان ــما قط ــا ش ــود را ب ــاط خ ــان ارتب ــر ایش اگ
می توانــد نارضایتی هــا و رنجشــی باشــد کــه شــرکت مســبب 
ــاط  ــع ارتب ــل قط ــا عام ــت تنه ــدم رضای ــه ع ــت. البت ــوده اس آن ب
ــنهادات  ــه پیش ــل آن ارائ ــی دلی ــت گاه ــرکت نیس ــا ش ــتریان ب مش
قیمتــی پایین تــر از ســوی رقیــب و یــا ارائــه محصولــی اســت کــه 
در موقعیــت زمانــی خــاص بــه نیازهــای مشــتری نزدیک تــر اســت.

4. توسعه روابط موجود
چهارمیــن و آخریــن راهبــرد جهــت رشــد درآمــد، علی الخصوص 
در شــرایط رکــود، توســعه روابــط بــا مشــتریان فعلــی اســت. 
ــه  ــاد ب ــا وســواس و دقــت زی ــه مشــتریان فعلــی ب نزدیــک شــدن ب
منظــور شناســایی و بهــره بــرداری از فرصــت هــا از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت. اگــر بــه اهــداف فــروش دســت پیــدا نکردیــد، 
ــتید از  ــه نتوانس ــد ک ــان دهنده آن باش ــد نش ــوع می توان ــن موض ای
یکــی از ســه روش توســعه روابــط اســتفاده نماییــد. ایــن ســه روش 

از: عبارت انــد 

ــدار  ــه خری ــول ب ــتری از محص ــم بیش ــروش حج * ف
ــی. فعل

ــا  ــط ب ــی و مرتب ــوالت اضاف ــان محص ــروش همزم * ف
* محصــول اصلــی )مکمــل( بــه مرکــز خریــد فعلــی.

ــرکت  ــک ش ــف در ی ــد مختل ــز خری ــه مراک ــول ب ــروش محص ف
همچنیــن  شــرکت(.  دیگــر  زیرمجموعه هــای  و  )بخش هــا 
توصیه هایــی کــه درون همــان شــرکت بــه بخش هــای دیگــر 
صــورت می گیــرد کــه بــه مراتــب آســان تر و کم هزینه تــر از 
ــد. ــود دارن ــز وج ــا نی ــه رقب ــت ک ــایر شرکت هاس ــور در س حض

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

زیرمجموعه مقاالت: فروش
نویســنده: ران والپــر  مترجــم: دکتــر احمــد روســتا. امیر رضــا روحــی  
ــارات بازرگانی   انتش
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مثلث طالیی فروش

اســاس ایــن فرمــول بــر تجربــه ی متصدیــان ممتــاز فــروش جهــان اســتوار اســت. در طــول ســالیان 
ــده  ــش به عمل آم ــا پرس ــی از آن ه ــکل خاص ــه ش ــده و ب ــه ش ــتری مصاحب ــزاران مش ــا ه دراز ب
ــا آن هــا تمــاس گرفته انــد چیســت.  ــاره بهتریــن فروشــندگانی کــه ب اســت کــه تفکــر آن هــا درب
آن هــا به طــور مرتــب و همیشــگی در تمــام صنایــع سرتاســر جهــان، در توضیــح خــود راجــع بــه 

ــم. ــوان دوســت، مشــاور و معل ــد: به عن ــوان را ذکــر نموده ان ــاز، ســه عن فروشــندگان ممت

* دوست

ــه  ــروش ب ــی بیشــتر از ف ــا حت ــد کــه واقع ــوان دوســتی تلقــی کرده ان مشــتریان، فروشــنده را به عن
آن هــا بــه  عنــوان مشــتری، دلواپــس ســالمتی آنــان بوده انــد. هنگامی کــه مشــتریانتان شــما را بــه  
عنــوان یــک دوســت شــخصی خودشــان تلقــی می کننــد کــه صرفــا برحســب اتفــاق روزگار در 
کار تجــاری فــروش محصــول یــا خدمتــی اســت کــه آن هــا می خواهنــد خریــداری کننــد، آن هــا 
ــادار  ــه شــما وف ــد نســبت ب ــا خدمــت را عرضــه می کنی ــا هنگامی کــه شــما آن محصــول ی ــز ت نی
خواهنــد بــود. در اینصــورت تقریبــا غیرممکــن اســت کــه رقیــب شــما بــا قیمــت یــا پیشــنهاد بهتــر 
بــه آن مشــتری دســت پیــدا کنــد. چنانچــه شکســپیر می نویســد هنگامی کــه دوســتانتان را امتحــان 
کردیــد آن هــا را بــا »تســمه هایی از جنــس فــوالد« بــه خــود ببندیــد و گرفتــار و اســیر خــود کنیــد. 
وقتــی کــه بــا مشــتری، طــرح دوســتی حقیقــی بســتید یــک تعهــد غیرقابــل قطــع از روی وفــاداری 
ــد کــردن از  ــرای خری ــی ب ــد کــه ســبب می گــردد مشــتری ســال های طوالن ــا او ایجــاد می کنی ب

محصــوالت و خدمــات شــما نــزد شــما بیایــد.

* مشاور

ــت  ــاد اس ــص قابل اعتم ــک متخص ــنده، ی ــن فروش ــه بهتری ــد ک ــر بوده ان ــن فک ــتریان در ای مش
ــا،  ــایر زمینه ه ــم در س ــد و ه ــود او می فروش ــه خ ــی ک ــا خدمت ــول ی ــه محص ــم در زمین ــه ه ک
ــد.  ــود یابن ــان بهب ــی و کارش ــد در زندگ ــک می کن ــا کم ــه آن ه ــه ب ــی دارد ک ــای خوب توصیه ه
ــد، درنهایــت  ــه یــک مشــاور تلقــی نمودن ــرای خودشــان به منزل هنگامی کــه مشــتریان، شــما را ب

ــرد. ــد ک ــد نخواهن ــما خری ــز ش ــری به ج ــای دیگ ــچ ج ــه از هی ــند ک ــه ای می رس ــه نقط ب

ــا مشــتریان، شــما را به عنــوان یــک مشــاور قلمــداد می کننــد  از کجــا می توانیــد بگوییــد کــه آی
یــا خیــر؟ ســاده اســت. هنگامی کــه رقیب تــان بــه همــراه محصــول یــا خدمتــی مشــابه بــا 
ــا شــما تمــاس  ــه مشــتریان می رســد مشــتری شــخصاً ب ــروش شــما ب ــا خدمــت قابل ف محصــول ی
خواهــد گرفــت تــا شــما دربــاره محصــول فــرد رقیــب بــه او توصیه هــای الزم را بنماییــد. آن هــا 
ــا  می داننــد کــه شــما همیشــه حقیقــت را خواهیــد گفــت و آن هــا را راهنمایــی خواهیــد کــرد ت
بتواننــد تصمیــم صحیــح را اتخــاذ کننــد. هنگامی کــه مشــتری بــا شــما تمــاس می گیــرد و دربــاره 
ــر اســاس  ــی، چــه ب ــن موقعیت ــد کــه در چنی ــد بدانی ــه می نمای ــان از شــما درخواســت توصی رقیبت
نتایــج فــروش و چــه بــر اســاس درآمــد؛ شــما در حــال صعــود بــه طــرف 10 درصــد فروشــندگان 

حرفــه ای و ممتــاز هســتید.

*معلم

ــد  ــاد می ده ــا ی ــه آن ه ــه ب ــد ک ــی می نگرن ــم معلم ــه چش ــاز ب ــندگان ممت ــه فروش ــتریان، ب مش
ــتفاده  ــند اس ــا می فروش ــه آن ه ــی ک ــا خدمت ــول ی ــن از محص ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــه ب چگون
ببرنــد. بهتریــن فروشــندگان حتــی بیشــتر از این هــا نیــز بــه زحمــت خــود می افزاینــد و مشــتریان 
ــوزش  ــا آم ــاب بهترین ه ــه انتخ ــته ب ــی وابس ــات جانب ــه و موضوع ــای مربوط ــورد زمینه ه را در م
ــان  ــه در مدت زم ــت ک ــی اس ــز اهمیت ــزرگ و حائ ــف ب ــن کش ــدرن، ای ــروش م ــد، در ف می  دهن

ــت. ــد گذاش ــر خواه ــان اث ــر روی نتایج ت ــما ب ــه ش ــده از حرف باقیمان
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