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رسمقاهل

یادداشت
سامان عابری

غرق فروردین در دو سیل طبیعی و سیاسی
یک دوازدهم از سـال 1398 به سـرعت سـپری شـد، آغازین ماه امسـال به سـیل گره خورد؛ هم در شـکل 
طبیعـی آن و همچنیـن در سـپهر سیاسـی. بارش هـای بهـاری ابتـدا اسـتان گلسـتان را درنوردیـد، سـپس 
بارش هـای رگبـاری در غـرب و جنـوب غـرب ایران فرود آمدند و در ادامه به مرکز و شـرق کشـور گسـترش 
پیـدا کردنـد. تـا همیـن االن دولـت حجم خسـارات را حـدود 40 هـزار میلیارد تومـان برآورد کرده  اسـت و 
بـه ایـن مبلـغ سـنگین باید هزینـه گزاف دیگـری همچون جـان باختـن تعـدادی از هموطنان را نیـز افزود 

کـه بی تردیـد غیـر قابل جبران اسـت. 
امـا سـیل دوم کـه فضـای سیاسـی کشـور را درنوردیـد ادامـه و گسـترش تحریم هـای آمریـکا بـود. عـدم 
معافیـت 6 کشـور خریـدار نفتـی، میـدان بازی دولتمـردان را بـرای فروش این کاالی اسـتراتژیک سـخت و 

محدود سـاخته اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه حتـی اگـر معافیت هـای خریـد نفـت هم بـرای همیـن چند کشـور باقـی می ماند، 
دولـت بـا کسـری بودجـه مواجـه بـود. حـال بـه ایـن کسـری بودجـه بایـد مسـئولیت دولـت بـرای جبران 

خسـارات سـیل شـهروندان را نیـز افزود.
سـال 1398 چگونـه سـالی بـرای اقتصـاد و مـردم ایـران خواهـد بود؟ پاسـخ به این پرسـش بسـیار دشـوار 
اسـت امـا از روی شـواهد بدیهـی، رشـد تـورم، مردمـان را در فشـاری مضاعـف قـرار خواهـد داد،  دسـت 
سـرمایه گذار بـرای بنـد کردن سـرمایه خویـش خواهد لرزیـد و همین صنایع کنونی نیز با مشـکالت بسـیار 

دسـت و پنجـه نـرم خواهنـد کرد. 
فعـال یـک چشـم امیـد دولـت به صنـدوق توسـعه ملـی و اسـتقراض از بانـک مرکزی دوخته شـده اسـت و 
همیـن نـگاه، یعنـی افزایـش نقدینگـی در کشـور و جهـش دوبـاره تـورم. اما چشـم دیگـر دولت بـه مالیات 
اسـت بی آنکـه بـه ایـن مسـئله بیاندیشـد کـه آیا صنعتگـران بیـش از وضـع موجود تـاب آوری فشـار جدید 
را دارنـد؟ در حالـی کـه هزینه هـای آنهـا بـه شـدت افزایـش یافتـه و به رکـود تورمـی در اقتصاد کشـور نیز 
مبتـال هسـتند. از سـوی  دیگـر کارشناسـان بـر این باورند که در سـال جـاری بودجه های عمرانی به شـدت 

محـدود خواهد شـد. 
اقتصاددانـان در ایـن بـاب بسـیار گفتـه و نوشـته اند از انـذار بـه دولـت گرفته تـا ارائه پیشـنهاد و راهـکار؛ با 

ایـن وجـود دولت دسـت آخر مسـیر خـود را می رود. 
می دانیـم و می دانیـد کـه نـه سـیل بـرای ایـران تازگـی دارد و نـه تحریـم! اگرچـه ایـن هـر دو، مشـکالت 
خویـش را بـر ایـران تحمیـل می کنـد؛ امـا مشـکل اساسـی تر در ایـن میـان مدیریت مسـئوالن اسـت که از 

سـوی جامعـه به شـدت مـورد انتقاد اسـت. 
اگـر چـه مـردم و صنعتگـر ایرانـی باید هزینه های بسـیاری برای مشـکالت به وجـود آمـده را بپردازند اما در 
همیـن محدودیت هـا نیـز فرصت هـای بسـیار نهفته اسـت که بارها از سـوی کارشناسـان گفته شـده اسـت. 
تولیدکننـده ایرانـی دسـت کـم بـازار داخلـی را در اختیـار دارد و در برخـی از حوزه هـا هـم گاهـا بی رقیـب 
اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه وضعیـت دالر، صـادرات بـه شـدت مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت؛ هـر چند 
گاهـی صـادرات بی رویـه و بـدون برنامه، مشـکالت اساسـی را بـرای تامین برخـی از کاالهـا در داخل فراهم 

است. آورده 
نکتـه پایانـی کـه می تـوان بـه آن اشـاره کـرد صنعـت لولـه و اتصـاالت پی وی سـی اسـت کـه بـا توجـه بـه 
وابسـتگی کمتـر آن بـه نوسـانات قیمـت نفـت و همچنیـن وجود منابـع داخلـی، می تواند حضور خـود را در 
بازارهـای داخلـی و خارجـی بیـش از گذشـته پررنگ تر سـازد. در کنـار این نیـز تولیدکنندگان بایـد همواره 
وضعیـت اقتصـاد کشـور، تـورم و سـایر متغیرهـای اقتصـادی را به دقت رصـد و بنا بر شـرایط، اسـتراتژی و 

برنامه هـای کوتـاه مـدت و بلنـد مدت خـود را بازنویسـی کند.
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دسترسی به آمارهای 
فروش کاسبان 

اقتصادی با قانون 
جدید مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

ــد  ــون جدی ــب قان ــی از تصوی ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
صندوق هــای مکانیــزه فــروش در مجلــس شــورای اســالمی خبــر داد 
ــروش  ــات ف ــام اطالع ــه تم ــون ب ــن قان ــا اســتفاده از ای و گفــت کــه ب
ــم کــرد. ــدا خواهی ــی و فعــاالن اقتصــادی دسترســی پی ــان مالیات مودی

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت          
پــی وی ســی بــه نقــل از ایســنا، کامــل تقوی نــژاد در نشســت 
هم اندیشــی بــا کارآفرینــان جــوان در وزارت اقتصــاد، از 
ــروش در  ــای ف ــردن صندوق ه ــزه ک ــون مکانی ــب قان تصوی
ــون در  ــن قان ــر داد و گفــت: ای ــس شــورای اســالمی خب مجل
ــده  ــب ش ــالمی تصوی ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــای اخی روزه
اســت امــا هنــوز نیــاز اســت تــا شــورای نگهبــان آن را تاییــد 

ــد. کن
 

او بــا بیــان این کــه صندوق هــای مکانیــزه فــروش یــک انقــالب را در 
عرصــه شــفافیت مالیاتــی و اطالعاتــی در کشــور بــه وجــود مــی آورد، 
ــاالن  ــی فع ــرای تمام ــروش ب ــزه ف ــای مکانی ــرد: صندوق ه ــار ک اظه
اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت کــه به صــورت یــک 
ــروش را در  ــا و ف ــه هزینه ه ــد هم ــد و می توان ــی درمی آی ــزار مالیات اب

ســامانه مالیاتــی ثبــت کنــد.
ــرای  ــنهاد ب ــن از پیش ــی همچنی ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
یکسان ســازی مالیــات بــر حقــوق در بخش هــای دولتــی و خصوصــی 

خبــر داد و ادامــه داد: ارزش افــزوده در قانــون در حــال اصــالح اســت 
بــا ایــن حــال بیشــترین تاکیــد نظــام مالیاتــی بــر ایــن اســت کــه مودیــان 

مالیاتــی نســبت بــه قوانیــن مالیاتــی اطــالع پیــدا کننــد.
ــا و خدمــات در  ــه کارمزده ــا بیــان این ک ــن ب تقوی نــژاد همچنی
حــوزه حمل ونقــل مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده می شــود، 
ــاال  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــی ش ــت مالیات ــم معافی ــرد: حج ــار ک اظه
اســت و مــا بــرای فعالیت هــای ایــن بخــش شــرایط ویــژه ای را در نظــر 
ــرای آن هــا در  گرفته ایــم تــا بتوانیــم ضرایــب خــاص بنــگاه داری را ب

نظــر بگیریــم.
ــان از  ــرکت های دانش بنی ــاله ش ــر س ــه ه ــان این ک ــا بی ــن ب او همچنی
مبالــغ قابــل توجهــی معافیت هــای مالیاتــی برخــوردار می شــوند، 
ــدود 2025  ــال 94 ح ــرکت، در س ــدود 40 ش ــال 92 ح ــت: در س گف
ــدود  ــال 96 ح ــرکت و در س ــدود 2400 ش ــال 95 ح ــرکت، در س ش
2333 شــرکت دانش بنیــان بــرای معافیــت مالیاتــی معرفــی شــدند. بــا 
ــرکت هایی  ــی از ش ــه برخ ــود ک ــرح می ش ــاله مط ــن مس ــال ای این ح
کــه خواهــان اســتفاده از معافیت هــای مالیاتــی هســتند، خــود را 
دانش بنیــان معرفــی می کننــد در حالــی کــه برخــی از آن هــا 300 

ــد. ــب کرده ان ــی کس ــت مالیات ــان معافی ــارد توم میلی
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کــردن  جایگزیــن  بــا  مرکــزی  بانــک 
صرافی هــای  جــای  بــه  ایرانــی  بانک هــای 
عراقــی مشــکل پیمــان  ســپاری صادرکننــدگان 

بــه عــراق را حــل کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 
ــل  ــه نق ــی ب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص لول
ســیدحمید  فــارس،   خبرگــزاری  از 
ــران  ــترک ای ــاق مش ــرکل ات ــینی دبی حس
ــا اشــاره بــه کاهــش صــادرات  و عــراق  ب
ــته  ــاه گذش ــراق در دی م ــه ع ــران ب ای
ــه در  ــدی ک ــات جدی ــا تصمیم ــت: ب گف
بانــک مرکــزی اتخــاذ شــده، مشــکل 
پیمان ســپاری ارزی صادرکننــدگان بــه 
ــم  ــن تصمی ــا ای ــود و ب ــل می ش ــراق ح ع
ــراق  ــه ع ــادرات ب ــد ص ــه رش ــد رو ب رون
را در ماه هــای آینــده مجــدد تجربــه 

ــرد. ــم ک خواهی

دبیــر کل اتــاق مشــترک ایــران و 
عــراق بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه ای بیــن 

اداره سیاســت مقــررات ارزی بانــک مرکــزی 
ــزود:  ــراق اف ــال در ع ــی فع ــای ایران و بانک ه
ــت  ــزی موافق ــک مرک ــور بان ــه مذک در جلس
کــرد تــا بــه جــای اینکــه ارز و دینــار حاصــل از 
ــه عــراق توســط  ــی ب صــادرات کاالهــای ایران
ــی داده شــود  ــه صــراف عراق ــی ب طــرف عراق
و صــراف بــه صادرکننــده ریــال پرداخــت 
ــی  ــن صراف ــی جایگزی ــای ایران ــد، بانک ه کن

ــوند. ــراق ش در ع

برایــن اســاس مقرر شــد تــا صادرکننــده  ایرانی 
ــای  ــروش کااله ــل از ف ــار حاص ــراق دین در ع
خــود در عــراق را بــه شــعب بانک هــای ایرانــی 
ــه قیمــت  ــال را ب ــل دهــد و ری در عــراق تحوی
ــک  ــی )بان ــای ایران ــعب بانک ه روز ارز از ش
ملــی و پارســیان( دریافــت کنــد.  حســینی بیــان 
کــرد: در ایــن جلســه بانــک مرکــزی پذیرفــت 
بانــک  بــه نمایندگــی از  ایــن بانک هــا  تــا 
مرکــزی دالر یــا دینــار صادرکننــده در عــراق 
ــران  ــده در ای ــد و صادرکنن ــداری کنن را خری
ریــال دریافــت کنــد، لــذا بــا ایــن کار مشــکل 

ــراق  ــه ع ــدگان ب پیمان ســپاری ارزی صادرکنن
ــی حــل می شــود. ــن قیمــت ارز نیمای و همچنی

 
ــدام  ــن اق ــا ای ــم ب ــه امیدواری ــان اینک ــا بی وی ب
بــه  را  صادراتی مــان  ارزش  رونــد  بتوانیــم 
ــزی  ــک مرک ــت: بان ــم، گف ــظ کنی ــراق حف ع
امشــب در عــراق در ایــن مــورد جلســه ای دارد 
ــن موضــوع را حــل  ــی ای ــا مشــکالت احتمال ت
کنــد و قطعــا نتیجــه توافقــات ابــالغ می شــود.

حســینی بیــان کــرد: البتــه ایــن موضــوع 
به صــورت شــفاهی بــه بانک هــای پارســیان 
از  بعــد  قطعــا  و  شــده  اعــالم  مرکــزی  و 
هماهنگی هــای الزم ایــن موضــوع اجرایــی 
از  موضــوع  ایــن  افــزود:  وی  می شــود. 
حــدود 5 مــاه پیــش توســط صادرکننــدگان و 
ــنهاد  ــزی پیش ــک مرک ــه بان ــی ب بخش خصوص
شــده بــود کــه بــه تازگــی مــورد موافقــت 

بانــک مرکــزی قــرار گرفــت.

چـه خبـر از مـبادالت
تـجاری بـا عـراق؟
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بــرای تســریع در فراینــد بازگشــت ارز حاصــل 
از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی  کشــور 
و نیــز روان ســازی رویــه واردات در مقابــل 
ــابقه  ــقف و س ــای س ــت ه ــادرات، محدودی ص
توســط  دار  اولویــت  اقــالم  واردات  بــرای 

ــت. ــده اس ــته ش ــدگان برداش ــادر کنن ص

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه 
و اتصــاالت پــی وی ســی بــر اســاس نمابــر 
ــه دفتــر  ارســالی اتــاق بازرگانــی ایــران ب
ــه بررســی  انجمــن؛ در جلســه هــای کمیت
ــه  ــکالت روی ــع و مش ــل موان ــل و فص و ح
از طــرف  مقابــل صــادرات  در  واردات 
ــی از  ــور نمایندگان ــا حض ــران و ب ــاق ای ات
ــک  ــارت، بان ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  مرکــزی، 
ــر  ــه زی ــج چهارگان ــران، نتای ــرک ای گم

ــت: ــده اس ــل ش حاص

نتایج چهارگانه کمیته بررسی 
حل و فصل موانع واردات در مقابل صادرات

ــه چرخــه اقتصــادی کشــور  ــد بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ب 1- در راســتای تســریع فراین
ــرای  ــل صــادرات، محدودیــت هــای ســقف و ســابقه ب ــه واردات در مقاب ــز روان ســازی روی و نی
ــت  ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــده اس ــته ش ــدگان برداش ــط صادرکنن ــت دار توس ــالم اولوی واردات اق
واردات توســط واحدهــای تولیــدی نیــز مشــمول شــروط یــاد شــده نمــی باشــد. در ضمــن واردات 
ــز از  ــاری نی ــای تج ــط واحده ــتیک و... توس ــراه، الس ــن هم ــی تلف ــد گوش ــالم مانن ــی از اق برخ

رعایــت شــروط مذکــور مســتثنی هســتند.
2- کاالهــای مشــمول گــروه 2 کاالیــی کــه در گمــرکات اجرایــی موجــود اســت، در صــورت 
ــل  ــد ثبــت ســفارش قاب ــه تمدی ــاز ب ــدون نی ــار ثبــت ســفارش، ب ــان اعتب منقضــی شــدن مــدت زم

ترخیــص هســتند.
ــر  ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــی آنه ــه صادرات ــای پای ــت ه ــه قیم ــی ک 3- صادرکنندگان
ــدف  ــای ه ــان در بازاره ــروش محصوالتش ــت ف ــر از قیم ــور باالت ــارت کش ــد و تج ــاد، تولی اقتص
صادراتــی هســتند و متقاضــی بازنگــری و اصــالح قیمــت هــای پایــه صادراتــی هســتند، درخواســت 
هــای خــود را بــه همــراه اســناد و مــدارک مربوطــه از طریــق تشــکل هــای ذیربــط بــه اتــاق ایــران 

ارســال کننــد.
ــه  ــا ارائ ــب را ب ــور، مرات ــای مذک ــوزه ه ــک از ح ــع در هری ــکالت و موان ــروز مش ــورت ب در ص
مــدارک و مســتندات مربوطــه، بــه صــورت مکتــوب بــا معاونــت فنــی و خدمــات بازرگانــی اتــاق 

ــران حاصــل شــود. ــا امــکان پیگیــری مــوردی از طریــق ای ــد ت ــران طــرح نمائی ای
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انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در نامــه ای 
خطــاب بــه اعضــا، درخواســت کــرده اســت تــا در صــورت وجــود اطــالع 
ــازار، مــوارد  از محصــوالت بــی کیفیــت، م-تفرقــه و تقلبــی موجــود در ب
را بــه صــورت کتبــی و بــدون ذکــر نــام خــود بــه انجمــن اطــالع دهنــد.

ــه و اتصــاالت پــی وی ســی در  ــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لول ب
بخشــی از ایــن نامــه آمــده اســت: بدیهــی اســت انجمــن در اســرع وقــت 
اقــدام بــه اعــزام بــازرس بــه محــل هــای اعالمــی کــرده و مــوارد قطعــی 
را بــه اداره اســتاندارد جهــت برخــورد بــا متخلفــان منعکــس مــی نمایــد.

لوله و اتصاالت 
پـی وی سـی 

تقلبی را به انجمن 
اعالم کنید
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آزاد منش، منوچهر: مدیر عامل شرکت ایران 
استابالیزر از قزوین

چهار نفر از اعضای انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در شهرهای مختلف برای اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی کاندیدا شده بودند. 

این انتخابات روز 12 اسفند 1397 در سراسر کشور برگزار شد.
هر 4 عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی موفق به کسب آراء الزم و برای مدت 4 سال 

از سوی رای دهندگان انتخاب شدند.
اسامی راه یافته به اتاق های بازرگانی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

موفقیت همه کاندیداهای عضو انجمن در انتخابات اتاق بازرگانی

صادقی، اقبال: مدیر عامل شرکت آریان غرب 
از سنندج

غیاثی، مجید: مدیرعامل شرکت وینو پالستیک از 
کرج

متوسلیان، عباسعلی: مدیرعامل شرکت یزد پولیکا 
از یزد
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دوره آموزشــی لولــه و اتصــاالت  upvc و کاربــرد آنهــا در ســامانه 
هــای نویــن آبیــاری  بــرای کارشناســان آب و خــاک در معاونــت 

آب و خــاک کــرج و در تاریــخ 97/12/1 برگــزار شــد. 

ایـن دوره آموزشـی بـه پیگیـری و درخواسـت آب وخـاک و بـه هدف آشـنایی 
و معرفـی لولـه و اتصـاالت  pvc در بخـش کشـاورزی طبـق سـرفصل هـای زیر 

برگزار شـد:

ــرا و  ــب، اج ــتیکی، نص ــذاری پالس ــه گ ــای لول ــامانه ه • س
ــی ــن معصوم ــر محس ــه دکت ــا ارائ ــردای ب ــره ب به

ــدس  ــه مهن ــا ارائ ــون ب ــای آزم ــتانداردها و روش ه • اس
ــت ــق دوس ــادی ح ش

• مقایسه فنی و اقتصادی با ارائه مهندس فرزانه خرمیان

عـالوه برایـن بـه درخواسـت آب و خـاک ، قیمـت اقـالم  لوله و اتصـاالت مورد 
اسـتفاده در یـک پـروژه واقعـی )نخیـالت آبپخـش( و هزینـه اجـرا بـا مصالـح 
متفـاوت PE  و  PVC توسـط سـرکار خانـم مهنـدس خرمیان بـراورد و قیمت 
اقـالم لولـه و اتصـاالت و هزینـه ی اجـرا بـرای دو نوع لوله مختلف مقایسـه شـد. 
در ایـن دوره پنـل هـای تخصصـی مربوط به روش هـای آزمون لولـه و اتصاالت  
PVC، نصـب و اجـرا بـرای تفهیـم بییشـتر و ملموس تر شـدن مباحـث، همراه با 

فیلـم های آموزشـی ارائـه گردید.

دوره آمـوزشی 
 upvc  لـوله و اتـصاالت
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ــازار  ــش در ب ــداوم آرام ت
ــورس کاال ــیمی ب پتروش

محصــوالت  و  پلیمرهــا  معامــالت  حجــم 
ــورس  ــاه97 در ب ــفند م ــه اس ــیمیایی در میان ش
ایــن  ولــی  داشــت  کاهــش  اندکــی  کاال 
معامــالت هنــوز هــم از روزهــای خــوب ایــن 

دارد. حکایــت  بازارهــا 

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 
ــه نقــل  ــه و اتصــاالت پــی وی ســی  ب لول
ــه  ــه گذشــته حجــم معامل ــا، در هفت از نیپن
ــش  ــی کاه ــورس کاال اندک ــا در ب پلیمره
یافــت و بــه بیــش از 82 هــزار تــن رســید. 
ــازار در  ــن ب ــرای ای ــه ب ــم البت ــن رق ای
مقایســه بــا متوســط ســال جــاری یــا 
ــوب و  ــم مطل ــک رق ــال  96 ی ــط س متوس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــذاب ب ج

متوســط  نســبت  بــه  قبــل  هفتــه  معامــالت 
بــه  هفتگــی  ســال 1397، 5/ 41 درصــد و 
ــته  ــد داش ــد رش ــال 96، 5/ 56 درص ــبت س نس
اســت کــه نشــان می دهــد بــازار پلیمرهــا حتــی 
در روزهــای پایانــی ســال 97 هــم قصــد نــدارد 
موفقیت هــای پیشــین را رهــا کنــد. البتــه بــرای 

روزهــای آینــده شــاهد بــازاری نیمه تعطیــل 
هســتیم و نمی تــوان گفــت کــه رشــد بزرگــی 
ــازار اســت. البتــه وضعیــت خــوب  در انتظــار ب
و جــذاب معامــالت در اســفندماه ســال 97 بــه 
ــازار پلیمرهــا توانســته  ــی اســت کــه ب ــن معن ای
اســت بهتریــن مــاه در تاریــخ معامــالت بــورس 
کاال را ثبــت کنــد کــه موفقیــت بزرگــی بــرای 
البتــه  بــه شــمار مــی رود.  صنایــع تکمیلــی 
ــم  ــد ه ــرای خری ــت ب ــته رقاب ــه گذش در هفت
کاهــش یافــت و همیــن ســیگنال موجــب شــد 
ــه  ــورس کاال تجرب ــری در ب ــا قیمت هــای بهت ت
شــود. ایــن ســیگنال البتــه در کنــار میــل بــازار 
ــری  ــل دیگ ــم دلی ــا ه ــت قیمت ه ــه اف آزاد ب
ــورس کاال  ــرای کاهــش التهــاب خریــد در ب ب
بــود ولــی در نهایــت حجــم معامــالت جــذاب 
ــار  ــه در کن ــید ک ــت رس ــه ثب ــترده ای ب و گس
عــدم رشــد جــدی نــرخ بــرای گریدهــای 
رایــج، شــرایط ایده آلــی را بــرای تولیــد در 

ــد. ــم می کن ــی فراه ــع تکمیل صنای
شــاهد  ســال97  مــاه  اســفند  اواســط  در 
بــازار پلیمرهــا و  عرضه هــای پرحجمــی در 
همچنیــن ترکیبــات شــیمیایی بودیــم کــه خــود 

یــک داده مثبــت و مهــم بــرای دورنمــای بــازار 
ــم  ــه حج ــرایطی ک ــم در ش ــود آن ه ــد ب خواه
تقاضــا کاهــش 23 درصــدی داشــت.در بــازار 
ترکیبــات شــیمیایی هــم شــاهد کاهــش حجــم 
بــه  معامــالت بودیــم ولــی هفتــه مطلوبــی 
ــالت  ــم معام ــل حج ــه قب ــید. در هفت ــت رس ثب
محصــوالت شــیمیایی در بــورس کاال کاهــش 
5/ 12 درصــدی داشــت و بــه نزدیکــی 32 
ــی  ــم متعادل ــاز هــم رق ــن رســید کــه ب ــزار ت ه
بــه شــمار مــی رود. خبــر مهــم در هفتــه گذشــته 
ــدی  ــد 18 درص ــیمیایی ها رش ــازار ش ــرای ب ب
حجــم عرضــه ایــن گــروه کاالیــی بــود کــه بــه 
55 هــزار و 720 تــن یعنــی باالتریــن رقــم ثبــت 
ــن در  ــید. ای ــورس کاال رس ــخ ب ــده در تاری ش
ــازار  ــن ب ــا در ای ــم تقاض ــه حج ــود ک ــی ب حال
کاهــش 17 درصــدی داشــت.در بــازار آزاد در 
هفتــه قبــل شــاهد میــل بــه کاهــش نــرخ بودیــم 
یعنــی بــازاری بــه نســبت بــا ثبــات تجربــه شــد 
ولــی بســیاری از گریدهــا کاهــش نرخ داشــتند 
کــه در نهایــت بــه معنــی ثبــت تعــادل قیمتــی بــا 
ــود. ایــن شــرایط هــم  ــه کاهــش نــرخ ب میــل ب
ــی قلمــداد می شــود ــع تکمیل ــت از صنای حمای
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گزارش 

رونــد حــوادث در حــوزه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی در ســال 1397 بــه 
انــدازه ای شــتاب داشــت کــه فــارغ از تحلیــل، حتــی مــرور آن بــه ســادگی و در نوشــتاری 
کوتــاه امــکان پذیــر نیســت؛ امــا آن چــه کــه روشــن و مســلم اســت، ایــران ســال دشــواری 

را در همــه بخــش هــا پشــت ســر نهــاد. 

سـال سخت
صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی

ــاالت  ــه و اتص ــن لول ــا انجم ــده رویداده چکی
ــال 1397 ــی در س ــی وی س پ

بــی تردیــد دامــن صنعــت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی نیــز بــه عنــوان زنجیــره ای کوچــک از صنعــت، مصــون از ایــن حــوادث نمانــد. 
همیــن مــوارد کار انجمــن صنفــی ایــن صنعــت را بــرای همــوار ســاختن بخشــی از موانــع موجــود بــر ســر راه تولیدکننــدگان زیــاد و فشــرده 

. خت سا
تالطــم بــی وقفــه ارز از قیمــت آن گرفتــه تــا نحــوه عرضــه آن در کانــال هایــی کــه توســط دولــت مشــخص شــده بــود، همچنیـــن رکـــود 
تورمــی مســکن، موانــع جدیــد بــر ســر راه صــادرات، بخــش مهمــی از متغیرهــای مســتقیم بــر صنعــت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بودنــد.  
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در بخشــی از ایــن نامــه بــا اشــاره بــه دو مشــکل 
همچنیــن   و  بــازار  در  دالالن  حضــور  ســایه 
ســقف رقابتــی قیمت هــا، اظهــار شــده بــود: 
تحریم هــای  مشــکالت  بــر   عــالوه  کشــور 
بین المللــی و همچنیــن مشــکالت داخلــی ماننــد 
ــدی  ــای ج ــا بحران ه ــکاری، ب ــرخ بی ــورم و ن ت
دیگــر ماننــد کمبــود آب روبــرور اســت. یکــی 
ــدد  ــه م ــد ب ــه می توانن ــاختی ک ــع زیرس از صنای
مدیریــت منابــع آبــی بیایــد، صنعــت لولــه و 
اتصــاالت پــی  وی  ســی اســت کــه نقــش بــارزی 
سیســتم های  بــه  کشــور  اراضــی  تجهیــز  در 

ــاری دارد. ــن آبی نوی
بــه  اقــدام  انجمــن  هــا   پیگیــری  ادامــه  در 
ــن  ــدف تامی ــا ه ــراری ب ــه اضط ــزاری جلس برگ
ــت  ــن نشس ــرد. ای ــی ک ــی وی س ــای پ گریده
باهــدف برقــراری تــوازن میــان عرضــه و تقاضــا 
ــور  ــا حض ــه ب ــود ک ــد S57، ب ــژه گری ــه وی ب
ــی  ــای پ ــده گریده ــای تولیدکنن ــیمی ه پتروش

ــد. ــزار ش ــی، برگ وی س

هــا  فعالیــت  ایــن  ادامــه  در  امــا 
ســرانجام بنــا شــد تــا 25 درصــد مــواد 
اولیــه پلیمــری بــه تولیدکننــدگان 
ــم  ــن تصمی ــاص یابد.ای ــی اختص واقع
کــه در شــهریور مــاه و بــا حضــور 
نماینــدگان مجتمــع هــای پتروشــیمی، 

انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، 
ــرکت  ــتی ش ــن دس ــع پایی ــر صنای دفت
ملــی پتروشــیمی و انجمــن صنفــی 
کارفرمایــی پتروشــیمی برگــزار شــد بــا 
ــاذ  ــور اتخ ــم مزب ــرایط تصمی ــن ش تعیی

ــد. ش
بــر اســاس توافــق صــورت گرفتــه کــف عرضــه 
ــه 9 هــزار  ــه ای ب ــه صــورت هفت هــای PVC ب
تــن افزایــش یافــت. همچنیــن بــرای گریــد 
S57 ، پتروشــیمی هــا وعــده دادنــد کــه بــرای 
ــای  ــزی ه ــه ری ــد، برنام ــن گری ــود ای ــع کمب رف

ــد.  ــام دهن الزم را انج
امــا بــازار همچنــان دچــار التهــاب بــود تــا 
ــرایط  ــقف، ش ــتن س ــوع برداش ــه موض ــن ک ای
جدیــدی را ایجــاد کــرد. در ایــن مقطــع رئیــس 
 PVC متقاضیــان  از  انجمــن  مدیــره  هیئــت 
ــد. ــز کنن ــی پرهی ــار هیجان ــا از رفت ــت ت خواس

ســوی  از  اســتقبال  بــا  درخواســت  ایــن 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــرو ش ــدگان روب تولیدکنن
ــرای  ــا ب ــن تقاض ــا 2700 ت ــه تنه ــان هفت در هم
پیــوی ســی ثبــت شــد. امــا پتروشــیمی هــا 
از پــای ننشســتند و بــازی جدیــدی را آغــاز 
  PVC-S65 ــه ــوه عرض ــا نح ــا ب ــد آنه کردن
ــدند  ــدی ش ــت 170 درص ــاد رقاب ــب ایج موج
ــش  ــا افزای ــد ب ــن گری ــت ای ــه قیم ــه در نتیج ک
چشــمگیری روبــرو شــد و ادامــه فعالیــت بــرای 

تولیدکننــدگان و همچنیــن رقابــت بــا ســایر 
لولــه هــای پلیمــری را دشــوار ســاخت. 

کارگردانــی  بــه  بعــدی  گام  در  انجمــن 
برخــی  PVC-S65 توســط  نحــوه عرضــه 
پتروشــیمی هــا اعتــراض خــود را بــه مدیــر 
عامــل شــرکت ملــی پتروشــیمی اعــالم کــرد. در 
ایــن نامــه عنــوان شــده بــود کــه وسوســه کســب 
هــای  برخــی شــرکت  توســط  بیشــتر  ســود 
پتروشــیمی چیــزی جــز تعطیلــی، ورشکســتگی 
ــدی را  ــای تولی ــران واحده ــی کاری کارگ و ب
ــود کــه  ــدارد. همچنیــن اظهــار شــده ب در پــی ن
ــورت  ــه ص ــن زمین ــل در ای ــی عاج ــر اقدام اگ
نگیــرد ایــن گونــه ســناریوها ریشــه صنعــت 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی را درحالــی مــی 
ــران  ــا در ای ــه تنه ــت ن ــن صنع ــه ای ــکاند ک خش
بلکــه در تمــام دنیــا از مزیــت قیمتــی و خــواص 
ذاتــی باالیــی نســبت بــه ســایر لولــه هــای 
پلیمــری و غیرپلیمــری برخــوردار اســت امــا در 
ــئوالنه و  ــار مس ــوء رفت ــر س ــر اث ــا و ب ــور م کش
خــود تحریمــی هــای داخلــی بــه ســرعت رو بــه 

ــت. ــد رف ــا خواه زوال و فن
باالخــره ادامــه اعتــراض بــه وزیــر وقــت صنعــت 
ممنوعیــت  درخواســت  انجمــن  کــه  رســید 
صــادارت پــودر PVC  بــا نــام گرانــول و 
کامپانــد را کــرد. در بخشــی از ایــن نامــه آمــده 
ــأ  ــه عمدت ــه ک ــم ریخت ــرایط به ــن ش ــود: درای ب

چکیده ای از سال 1397

یکی از مهمترین مشکالت تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، بحث میزان عرضه و قیمت آن  در سال 1397 بود حتی به 

صورتی که  S57 از عرضه باز ایستاد. انجمن به صورت جدی تالش های خود را در این حوزه متمرکز کرد. انجمن در این زمینه 

نامه ای خطاب به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با سه پیشنهاد ارسال کرد.

قـصه بی پـایان مـشکل 
pvc گـریدهـای
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چکیده ای از سال 1397

ناشــی از ســوء مدیریــت هــای داخلــی اســت نــه تحریــم هــای خارجــی، 
متأســفانه موضــوع توزیــع مــواد اولیــه صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی 
حاصــل از منابــع و مخــازن ملــی ایــن کشــور، بجــای عرضــه بــه 
تولیدکننــدگان واقعــی بــه مقــر درآمــد قابــل توجهــی بــرای ســودجویان 
ــت. ــده اس ــل ش ــئول تبدی ــراد مس ــدادی از اف ــا و تع ــطه ه ــی، واس صنعت
ــواد  ــفته م ــازار آش ــه ب ــامان دادن ب ــرای س ــی ب ــکل صنف ــن تش ــالش ای ت
اولیــه همچنــان ادامــه داشــت اقــدام بعــدی مکاتبــه بــا صالحــی نیــا 
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــود کــه 
برگــزاری  PVC، خواســتار  پــودر  توزیــع  نحــوه  از  انتقــاد  ضمــن 
شــد. موجــود  وضعیــت  از  رفــت  بــرون  بــرای  فــوری  نشســتی 
امــا آشــفتگی در بــازار مــواد اولیــه به جایی رســید کــه انجمن ناگزیر شــد 
از اعضــای خــود درخواســت کنــد تــا بــرای اعتــراض بــه روش کنونــی، 
PVC  نخرنــد. عباســعلی متوســلیان رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن لولــه و 
اتصــاالت پــی وی ســی، از اعضــا درخواســت کــرد تــا بــرای اعتــراض بــه 
مهندســي بــازار و قیمــت گــذاري در کنار سیاســت نادرســت تعیین قیمت 
ــد. ــاع کنن ــد PVC امتن ــل، از خری ــه قب ــن 4 هفت ــر اســاس میانگی ــه ب پای

ایــن فراخــوان بــر خــالف بــاور طــرف عرضــه، بــا اســتقبال تولیدکنندگان 
روبــرو شــد بــه طــوری کــه در روز 23 مهــر مــاه پــی وی ســی ها بــاد کرد. 
جمــع عرضــه هــای PVC روز قبــل بــرای عرضــه در بــورس کاال 9.684 
تــن اعــالم شــد. از مجمــوع 9.648 تــن PVC )مجمــوع عرضــه پایــه + 
افزایــش عرضــه( 8.524 تــن آن، گریــد S65 بــود؛ یعنــی پرکاربردتریــن 

  S65 تولیدکننــدگان لولــه. از میزان اعالم شــده تنهــا 5.027 تن PVC
عرضــه شــد و از میــان فقــط 1158 تــن تقاضــا آمــد و تنهــا 666 تــن از 
 S65 ایــن میــزان، معاملــه شــد!! یعنــی تنهــا 13 درصــد از عرضــه هــای
معاملــه شــد. ایــن موضــوع بازتــاب گســترده ای در رســانه ها پیــدا کرد.
مشــکل  رفــع  بــرای  انجمــن  هــای  پیگیــری  از  بخشــی  ســرانجام 
ــن  ــه چهارمی ــد 2 صورتجلس ــه داد و در بن ــد PVC-S57  نتیج تولی
جلســه کمیتــه تخصصــی پتروشــیمی کــه اول مهــر 1397 برگــزار 
ــا،  ــکل ه ــت تش ــت تقوی ــید: در جه ــب رس ــه تصوی ــد ب ــن بن ــد ای ش
ــدگان  ــن تولیدکنن ــط انجم ــن VCM توس ــور تامی ــه منظ ــد ب ــرر ش مق
لولــه و اتصــاالت PVC جهــت تولیــد PVC-S57 پتروشــیمی 
انجــام شــود. در  توافقــی  قیمــت  بــا  آبــادان، عرضــه اختصاصــی 
ایــن خصــوص ارایــه آمــار توزیــع و نــرخ نامــه تولیــد محصــول 
ــه  ــاالت PVC ب ــه و اتص ــدگان لول ــن تولیدکنن ــط انجم ــی توس نهای
ســازمان حمایــت الزامــی اســت. ایــن مصوبــه در 13 آذر 1397 از 
ــیمی  ــی پتروش ــرکت مل ــتی ش ــن دس ــع پایی ــعه صنای ــر توس ــرف دفت ط
ــد. ــالغ ش ــی اب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــن لول ــه انجم ــرا ب ــرای اج ب

وی  پــی  اتصــاالت  و  لولــه  تولیدکننــدگان  انجمــن  همچنیــن 
صنایــع  توســعه  دفتــر  رئیــس  بــه  خطــاب  ای  نامــه  در  ســی 
خریــد  امــکان  تــا  کــرد  درخواســت  پتروشــیمی  دســتی  پاییــن 
 PVC اتصــاالت  تولیدکننــدگان  بــرای   PVC-S60 گریــد 
شــد. موافقــت  نیــز  درخواســت  ایــن  بــا  کــه  شــود،  مهیــا 

ــی  ــه کارای ــی از جمل ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــود  ــی ب ــکل صنف ــن تش ــات ای ــامانه از دیگراقدام س
کــه بــا حضــور اعضــای هیئــت مدیــره و تعــدادی از 

ــد.  ــزار ش ــن 1397 برگ ــن 27 فروردی مدعوی
در ایــن دوره دکتــر محســن معصومــی و دکتــر قــدرت اهلل 

هاشــمی مطلــق مطالــب الزم را ارائــه کردنــد.
ــان  ــن دوره را کارشناس ــان ای ــزارش مخاطب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
کنتــرل کیفیــت شــرکت هــای تولیــدی لولــه و اتصــاالت پلیمری 
تشــکیل مــی داد. همچنیــن در تاریــخ 12/1 /97 بــه دعــوت  
ــان آب  ــرای کارشناس ــی ب ــاک دوره آموزش ــت آب و خ معاون
ــه آن  ــن شــماره  ب ــد کــه در همی و خــاک کــرج برگــزار گردی

ــه شــده اســت. پرداخت

بـرگزاری 
دوره هـای 

آمـوزشی
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جلســه هــای هیئــت مدیــره انجمــن در ســال 1397 
ــرار دادن  ــتور ق ــا در دس ــم وب ــورت منظ ــه ص ب

ــت.  ــه یاف ــم ادام ــای مه محوره
ــری  ــا حضــور حداکث ــره ب ــت مدی ــن ســال 8 جلســه هئی در ای
اعضــا و همچنیــن دعــوت از کارشناســان، تولیدکننــدگان 

ــد. ــزار ش ــف برگ ــای مختل ــوزه ه ــاوران ح ــو، مش عض
عــالوه بــر جلســه هــای فــوق، نشســت هــای بســیاری بــا 
ــی پتروشــیمی،  ــران شــرکت مل ــط اعــم از مدی مســئوالن ذیرب
وزارت صنعــت، اداره اســتاندارد، معاونــت آب وخــاک جهــاد 
کشــاورزی، ســازمان نظــام مهندســی، مدیــران پتروشــیمی و... 

برگــزار شــد. 

انجمــن در ســال 1397 در 4 نمایشــگاه تخصصــی همچــون 
نمایشــگاه ســاختمان در مــرداد مــاه، نمایشــگاه صنعــت آب و 
فاضــالب و ایــران پالســت در مهــر، نمایشــگاه کشــاورزی در 

دی مــاه، اقــدام بــه برپایــی غرفــه کــرد. 
غرفــه انجمــن در ایــن نمایشــگاه هــا میزبــان تعــداد زیــادی از مخاطبــان 
ماننــد کارشناســان، مدیــران دولتــی، تولیدکننــدگان و مصــرف کنندگان 
بــود. مســئوالن انجمــن در نمایشــگاه اقــدام بــه معرفــی اعضــا و خدمــات 

ایــن تشــکل صنفــی کردنــد.

جـلسه های
هـیئت مـدیره

مـشارکـت در 
نـمایـشگاه



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 14112

چکیده ای از سال 1397

ــرای ســیزدهمین  ــه و اتصــاالت پــی وی ســی ب انجمــن لول
ــه  ــوزه لول ــود را در ح ــی خ ــریه تخصص ــی، نش ــال پیاپ س
و اتصــاالت پــی وی ســی بــا ارائــه ومعرفــی آخریــن 
ــا  ــو ب ــت وگ ــان، گف ــران و جه ــی در ای ــتاوردهای علم دس
ــر  ــه منتش ــت ومقال ــران، یادداش ــب نظ ــان و صاح کارشناس

ــرد. ک
ــت و  ــار یاف ــن انتش ــن انجم ــماره از ای ــاری 10 ش ــال ج ــن در س همچنی
ــن بســت. از دیگــر ویژگــی  ــا شــماره صــد و یازدهمی ــده خــود را ب پرون
هــا و تفــاوت هــای مجلــه، انتشــار ویــژه نامــه هــای تخصصــی بــه مناســبت 
هــا و یــا بنــا بــه نیازهــای موجــود ایــن صنعــت بــود کــه در ایــن میــان مــی 
ــاره  ــی اش ــای برق ــه ه ــاورزی و لول ــاختمان، کش ــه س ــژه نام ــه وی ــوان ب ت

کــرد.
همچنیــن گســتره توزیــع ایــن مجلــه عــالوه بــر تولیدکننــدگان، بــه بــازار 
مصــرف کننــدگان، مشــاوران، کارشناســان، معاونــت آب وخــاک جهــاد 

کشــاورزی و دیگــر مســئوالن ذیربــط اســت.

یکــی از اقدامــات مهــم انجمــن درخواســت تعییــن قیمــت محصــوالت بــه 
منظــور جلوگیــری از ورشکســتگی از ســوی تولیدکننــدگان بــود. 

ــی نتیجــه  ــازار و ب ــم ب ــرای تنظی ــه ب ــای صــورت گرفت ــالش ه ــه ت ــا اشــاره ب ــه ب ــن نام در ای
بــودن آن، از تولیدکننــدگان درخواســت شــد تــا بــرای جلوگیــری از ورشکســتگی و تعدیــل 
نیروهــا، قیمــت محصــوالت را بــا حفــظ شــرایط رقابتــی در بــازار و رعایــت ضوابــط  قیمــت 
گــذاری، تعییــن کننــد. همچنیــن در پایــان ایــن نامــه تصریــح شــده اســت: در صــورت رفــع 
بحــران موجــود و پاییــن آمــدن قیمــت مــواد و خدمــات، انتظــار مــی رود همــه شــرکت هــا 
همچــون گذشــته همــراه و همــگام بــا سیاســت هــای صنعــت، در کاهــش قیمــت محصــوالت 

طبــق ضوابــط اقــدام کننــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه پیشــتر انجمــن درخواســت افزایــش قیمــت را  بــه مدیــر کل صنایــع 
ــتار  ــه خواس ــه اداره مربوط ــد ک ــی بع ــد. مدت ــخ مان ــی پاس ــه ب ــود ک ــه داده ب ــیمیایی ارائ ش
ــه  ــازی ب ــل شــدند، نی ــا تعطی ــه ه ــل، کارخان ــل تعل ــه دلی ــری شــد انجمــن پاســخ داد ب پیگی
مجــوز افزایــش قیمــت نداریــم. در ایــن پاســخ اظهــار شــده بــود واحدهــای تولیــدی قربانــی 
سیاســت هــای توزیــع مــواد اولیــه توســط پتروشــیمی، عــدم دسترســی تولیدکننــدگان واقعــی 
ــازار آزاد و... شــدند.  ــق ب ــواد از طری ــن م ــن همی ــه تامی ــاز ب ــورس و نی ــه در ب ــواد اولی ــه م ب
همچنیــن اظظهــار شــده بــود: صنعتــی ماننــد لولــه و اتصــاالت PVC کــه کمتــر از 5 درصــد 
وابســته بــه واردات اســت در اثــر سیاســت هــا و ســوء مدیریــت داخلــی دچــار بحــران هایــی 

بــه مراتــب ســهمگین تــر از صنایعــی اســت کــه بیــش از 70 درصــد آنهــا وارداتــی اســت.

چـالش
 قـیمت محـصوالت

انـتشار10 شـماره 
مـجله تخصـصی
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یکــی دیگــر از کارهــای انجــام شــده درخواســت انجمــن 
بــرای خــروج صــادرات لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی از 
تعهــد بازگشــت ارز تــا زمــان اصــالح ارزش صادراتــی ایــن 

محصــوالت بــود. 
ــازمان  ــس س ــروتاج رئی ــه خس ــاب ب ــه خط ــه ک ــن نام ــی از ای در بخش
بــود:ارزش گــذاری  ارســال شــد، آمــده  توســعه تجــارت کشــور 
ــارت و  ــعه تج ــازمان توس ــط س ــال توس ــه قب ــا ک ــن کااله ــی ای صادرات
بــدون هماهنگــی بــا ایــن انجمــن صــورت گرفتــه مبلــغ 3 دالر در کیلــو 
ــا قیمــت هــای واقعــی هماهنگــی نداشــته و  ــه هیــچ وجــه ب اســت کــه ب
ــا 1 دالر در  ــنت ت ــن 79 س ــده بی ــادر ش ــوالت ص ــر ارزش محص حداکث
کیلــو اســت. همچنیــن در پایــان ایــن نامــه عنــوان شــده کــه بخــش عمــده 
ای از صــادرات کاالهــا بــه کشــور عــراق اســت کــه بــه صــورت ریالــی 
انجــام مــی شــود و هیــچ ارزی بابــت صــادرات دریافــت نمــی شــود کــه 

ــد بازگشــت آن را داشــته باشــد. ــده تعه صــادر کنن

امــا موضــوع ارزیابــی کیفــی محصــوالت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در بخــش ســاختمان 
یکــی از مهمتریــن اقدامــات انجمــن و در عیــن حــال حســاس ترین و پــر چالــش تریــن کار 
اســت. نتایــج دور ســوم ایــن ارزیابــی شــهریور 1397 اعــالم شــد کــه تــا پایــان اســفند دارای 
اعتبــار بــود. نتایــج ایــن درو نشــان دهنــده رشــد 11 درصــدی تاییدشــدگان در بخــش لولــه 
و 23 درصــدی اتصــاالت بــود. 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. 
ــه بــرداری هــا وانجــام آزمایــش هــا بــرای دور جدیــد انجــام شــد کــه نتایــج  همچنیــن نمون

ــار دارد. ــا نیمــه اول ســال 1398 اعتب ــز ت ایــن دوره نی

درخـواست خروج صـادرات 

لـوله و اتصاالت پـی وی سـی 

از تـعهد بازگشـت ارز

ارزیابی کیفی مـحصوالت لـوله و اتصاالت پـی وی سـی در بـخش سـاختمـان

• نتایــج دوره ســوم ایــن ارزیابــی 
پایــان  شــهریور 1397 اعــالم و تــا 

اعتبــار بــود. اســفند دارای 
• نمونــه بــرداری در مــاه 1397 آغــاز و 
نتایــج آن انتهــای اســفند 98 و ابتــدای 

ــالم گردید. 98 اع
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گـردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمـن

 PVC پایـه   بـر  بـرای محصـوالت  pvc پـاک  صـدور گواهینامـه  
کـه از طریـق مجـوز REACH ایمـن شـناخته شـده انـد، اعـالم شـد 
شـرکت PVC پـاک بـا مسـئولیت محـدود کـه یک سـازمان مشـاور 
بـرای صـدور  ای  برنامـه  اعـالم کـرد کـه   ، اسـت  زیسـت محیطـی 
گواهینامـه  PVC پـاک را پایـه گـذاری کـرده اسـت. ایـن برنامـه 
کـف پـوش ها، پوشـش هـای دیـوار، لـوازم خانگـی، لوله ها و سـایر 
محصـوالت مبتنـی بـر  PVC را شناسـایی کـرده اسـت کـه از طریـق 
مجـوز REACH بـرای اسـتفاده در پـروژه هـای سـاختمان پایـدار، 
ایمـن و بـی خطـر معرفـی شـده اسـت.REACH مقرراتـی اسـت که 
بـه منظـور بهبـود سـالمت انسـان و محیـط زیسـت از خطـرات ناشـی 
بـرای دریافـت گواهینامـه  اسـت.  مـواد شـیمیایی تصویـب شـده  از 
کـه  کننـد  پـاس  را  هایـی  آزمـون  بایـد  محصـوالت  پـاک،   PVC
کمتـر از 0/1 درصـد از وزن محصـول حـاوی مـوادی بسـیار نگـران 
کننـده )SVHCS( اسـت و در فهرسـت  REACH  مجـاز هسـتند. 
محصوالتـی کـه بـا عنـوان  PVC پـاک گواهـی شـده انـد حـاوی 
نـرم کننـده هـای زیسـتی یـا عـاری از نـرم کننده هـای فتاالتی اسـت. 
تسـت توسـط SGS،  شـرکت پیشـرو در جهـان در زمینـه  بازرسـی، 
انجـام مـی شود.برچسـپ هـای  اعطـای گواهـی  تاییـد و آزمـون و 
و  معمـاران  مـی دهـد کـه  را  امـکان  ایـن  پـاک   PVC گواهینامـه  
طراحـان سـریعا محصـوالت متشـکل از ایمـن تریـن فـرم از  پـی وی 
تولیدکننـدگان  کننـد.  متمایـز  نیسـتند،  کـه  محصوالتـی  از  را  سـی 
 Upofloor-Kahrs و   Shannon-Teknoflor ماننـد  کفپـوش 
محصـوالت خـود را بـا مجـوز  PVC پـاک به راحتـی از محصوالت 
مشـابه متمایـز کـرده انـد.  PVC پـاک یـک عالمـت تجـاری ثبـت 
شـده در ایالـت متحـده آمریـکا، کانـادا و اتحادیـه اروپاسـت. رونـد 
اسـتفاده از ایـن عالمـت تجاری در ژاپـن و چین در حال انجام اسـت.

تازه ها

 PVC  صدور گواهینامه
پاک برای محصوالت بر 
PVC  پایه

https://californianewswire.com/clean-pvc-certification-
announced-for-pvc-based-products-found-safe-via-
/reach-compliance
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تازه ها

بــا توجــه بــه نشســت مقــررات اروپــا در مــورد حمایــت از حقــوق حیوانــات، تلــه 
Weka Invasiv بــرای گونــه هــای کوچــک شــکارچی ماننــد راکــون، ســمور، 
ــا 95% از   ــه ه ــن تل ــه در ای ــل اینک ــد.به دلی ــی ش ــاه طراح ــوش و روب ــا، م نوتری
UPVC اســتفاده مــی شــود، کامــال مقــاوم در برابــر آب ، بــا دوام، ســبک وزن و 
آســان بــرای نصــب بــر روی زمیــن  یــا تــاالب هاســت.این تلــه هــا کامــال تســت 
شــده و بــه حیوانــات آســیب نمــی رســاند و در داخــل آن یــک فضــای تاریــک 

بــرای حیــوان بــه دام افتــاده تعبیــه شــده اســت.

سیستم قفل امنیتی پنجره که از 40% مواد بازیافتی ساخته شده است، نسل جدیدی 
از پنجره ها  با تکنولوژی نوآورانه را معرفی می کند که همراه با مزایای شناخته 
شده و گسترده پنجره  PVC ارائه شده است. یک دستگاه الکترونیکی یکپارچه 
نظارت          را  اتصاالت  و  شیشه  فریم،  شامل  ها   پنجره  به  مربوط  مکانیکی  اثرات 
می کند. این سیستم می تواند گزینه هایی برای تکنولوژی در خانه های هوشمند را 
گسترش دهد و با سیم کشی خانگی ارتباط آنالین با پنجره برقرار شود. این سیستم 

پنجره می تواند می تواند  انتشار گاز های گلخانه ای را کاهش دهد . 

 

 ساخت تله های 
دوستدار حیوانات 

 قفل پنجره های 
کنترلی هوشمند
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تامیــن کننــدگان تجهیــزات تصفیــه مــذاب همــواره بــه دنبال پیشــرفت مســتمر 
در توســعه نوآورانــه و راه حــل هــای موثرتــر بــرای پــاک ســازی جریــان های 
ــاالی  ــطوح ب ــاوی س ــرف، ح ــس از مص ــی و پ ــای صنعت ــتیک ه ذوب پالس
آلودگــی هســتند.چندین مــورد از آخریــن پیشــرفت هــای تصفیــه مــذاب در 
دو نمایشــگاه بیــن المللــی  NPE در ایالــت متحــده در مــاه مــی و پالســت در 
ایتالیــا مــاه مــی / ژون 2018 بــه نمایــش گذاشــته شــد. در نمایشــگاه پالســت 
بــه عنــوان مثــال شــرکت  FIMIC سیســتم فیلتراســیون مــذاب را بــه نمایــش 
ــایز  ــش در دو س ــتفاده از م ــا اس ــار ب ــواد را دو ب ــتم م ــن  سیس ــت .ای گذاش
مختلــف فیلتــر مــی کنــد کــه بــرای مــواد بــا آلودگــی بــاال و معمــوال بــرای 
پالســتیک هــای بازیافتــی و پــس از مصــرف مناســب اســت. در یــک نصــب 
متــداول، اولیــن مــش بایــد 400 میکــرون و دومــی بایــد 150 میکــرون باشــد. 
اســتفاده از فیلتــر هــای ســوراخ دار لیــزری بســیار گــران اســت و ایــن ســوراخ 
ــن  ــی ســوراخ شــده و فقــط در دومی ــه صــورت معمول ــر ب ــن فیلت ــا در اولی ه
ــه شــده  ــی شــود کــه سیســتم ارائ ــه م ــزری اســت. گفت ــه صــورت لی ــر ب فیلت
جایگزینــی جالــب و مقــرون بــه صرفــه اســت. ایــن شــرکت ایتالیایــی دو عــدد 
 FIMIC .از ایــن سیســتم هــا را  بــرای مشــتری در کانــادا نصــب کــرده اســت
ــه خصــوص ضایعــات  ــی ب ــر روی   PVC بازیافت ــادی ب ــد زی ــن تاکی همچنی
کابــل دارد، و در ایــن بخــش بــا محققــان دانشــگاه زلیــن از جمهــوری 
چــک همــکاری داشــته اســت. ایــن تیــم یــک نســخه اصــالح شــده از فیلتــر 
ــایز  ــتفاده دو س ــا اس ــک(را ب ــده و اتوماتی ــز کنن ــود تمی ــذاب  RAS ) خ م
متفــاوت فیلتــر 600 میکــرون و 300 میکــرون بــرای فیلتــر دوم تســت کردنــد. 
برنامــه آینــده  اســتفاده از فیلترهــای ریزتــر، کمتــر از 200 میکــرون خواهــد 
ــن                      ــد را تضمی ــازده تولی ــت خروجــی و ب ــذاب کیفی ــای م ــر ه ــن فیلت ــود. ای ب

مــی کننــد.

نــوع دیگــر فیلتراســیون مــذاب کــه توســط  PSI ســاخته شــده اســت ، یــک 
تغییــر دهنــده صفحــه هــای غربــال و پمــپ مــذاب جدیــد را معرفــی مــی کنــد 
کــه بــه طــور خــاص بــرای پــردازش وینیــل ســخت طراحــی شــده اســت. هــر 
دو ایــن محصــوالت اولیــن محصــول  PSI در نــوع خــود هســتند کــه بــرای 
اســتفاده بــا ایــن نــوع مــواد مناســب اســت.  PVC بــه دلیــل نیــاز بــه پــردازش 
 rpvc پنجــره باریــک و یــک جریــان ثابت و پایــدار، بســیاری از پردازنــدگان
ــا پمــپ  ــال و ی ــر غرب ــه اســتفاده از صفحــه تغیی )پــی وی ســی بازیافتــی( را ب
ــت.  ــرای کار اس ــز ب ــش برانگی ــاده ای چال ــازد و م ــی س ــته م ــده ای وابس دن
ایــن محصــوالت جدیــد نگرانــی پردازنــدگان را در مــورد پمــپ دنــده ای و 
صفحــه تغییــر غربــال در فراینــد را از بیــن مــی بــرد. صفحــه هــای غربالگــر، 
ــرای  ــی کنند.ب ــل م ــراد را تحم ــانتی گ ــه س ــش از 8 درج ــی بی ــان دمای نوس
ــاره  ــاژ دوب ــه مونت ــاز ب ــاه الزم اســت کــه نی ــال زمانــی کوت تغییــر صفحــه غرب
قالــب و میــزان بــاالی ضایعــات را حــذف مــی کنــد، در نتیجــه منجــر بــه اجــرا 
در مــدت زمــان کوتــاه مــی شــود. تغییــر صفحــه غربــال بــا اســتفاده از کنتــرل  
plc انجــام میشــود، میلــه هــای توســعه دهنــده فضــا نیمــه هــای بدنــه را جــدا 
مــی کنــد کــه بــرای لغــزش صفحــات بیــن آنهــا مهندســی شــده اســت. بعــد 
ــه ســمت  ــاره ب ــده فضــا دوب ــای ایجــاد کنن ــه ه ــال، میل ــر صفحــه غرب از تغیی
ــه حالــت  ــه فــوالدی را محکــم کــرده ب داخــل جمــع شــده و نیمــه هــای بدن
اول برمــی گردانــد. تولیدکننــدگان تغییــر دهنــده هــای صفحــه غربــال بــرای 
بهبــود عملکــرد تجهیــزات خــود ســخت کار مــی کننــد. ایــن طراحــی توســط 

psi بــرای چالــش پــردازش  pvc ســخت بهینــه شــده اســت.

نوآوری در 
فیلتراسیون مذاب

تست فیلتراسیون مذاب با استفاده از فیلتر مذاب  RASدر ایتالیا

تازه ها
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تازه ها

ایــن پــروژه توســط دانشــگاه معمــاری اروهــوس) بزرگتریــن دانشــگاه در دانمــارک( انجــام 
ــقف را  ــای س ــل و ورق ه ــه، کاب ــای لول ــتفاده از  pvc در کاربرده ــر اس ــول عم ــد و ط ش
افزایــش میدهــد. بــه ایــن معنــی کــه قبــل از بازیافــت  آنهــا را در کشــاورزی شــهری اســتفاده 
مــی کننــد. مــواد ضایعاتــی  pvc بــه واحــد هــای هیدروپونیــک بــرای رشــد مــواد غذایــی 
ــرای  ــاران ب ــد از آب ب ــن واح ــود.  در ای ــی ش ــتفاده م ــرده اس ــه فش ــک مزرع ــکل ی ــه ش ب
آبیــاری و از بــرق تولیــد شــده توســط  المــپ LED  بــه عنــوان منبــع انــرژی خورشــیدی 
ــارک،  ــد، دانم ــا، هن ــتر در کوب ــرده بیش ــاورزی فش ــتم کش ــن سیس ــود. ای ــی ش ــتفاده م اس

ژاپــن، انگلســتان و آمریــکا اســتفاده شــده اســت.

کشاورزی شهری پایدار  با 
استفاده مجدد از pvc:کاهش 

ضایعات

فوم های  PVC یک عنصر 
ساختاری جایگزین  فریم های 

چوبی در صنعت خانه های سیار

) کاروان(

پانل  داخل  چوبی  نوارهای  جایگزینی  برای  جدید   PVC فوم  ترکیب  یک   Fainplast
های   تخته  با  نوارهای چوبی  است. جایگزینی  داده  توسعه  ها  کاروان  در  ساندویچی  های 
پالستیکی  یک راه حل عالی برای بسیاری از سازندگان کابین است. زیرا PVC در مقابل 
نفوذ آب مقاوم است.  Fainplast با همکاری تولید کنندگان پروفیل برای توسعه محصول 
جدید تالش می کنند. این محصول دوام و استحکام بهتر و همچنین مقاومت باالیی در برابر 

شعله در مقایسه با چوب ارائه می دهد.
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کاربرد لوله های پی وی سی با اتصاالت
جدید در پروژه توزیع آب 

جنوب به شمال چین

مقدمه
پــروژه توزیــع آب جنــوب بــه شــمال در چیــن یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای انتقــال آب در جهــان اســت. در ســال 
ــود،  ــت Hebei ب ــه Raoyang  در ایال ــروژه کــه نزدیــک شــاخه خــط لول ــن پ ــا 2015، در بخشــی از ای 2014 ت
از لولــه پــی وی ســی بــا قطــر 800 میلیمتــر در مســافتی بــا 17296 کیلومتــر اســتفاده شــد و بــه خاطــر بهبــود مشــکل 
ــد  ــوع جدی ــه هــای پــی وی ســی اســتفاده شــد. ن ــرای لول ــاال ب ــا قطــر ب ــدی از اتصــاالت ب ــوع جدی خوردگــی از ن
اتصــاالت عملکــردی عالــی و طــول ســرویس دهــی باالیــی داشــته کــه باعــث تــداوم و عمــر ســرویس دهــی بــاالی 

50 ســال در کل سیســتم لولــه کشــی پــی وی ســی مــی گــردد.

چکیده
پــروژه توزیــع آب جنــوب بــه شــمال در چیــن یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای انتقــال آب در جهــان مــی باشــد کــه 
ــه شــمال و شــمال غــرب  ــه Yangtze در جنــوب چیــن ب ــازه را از رودخان ســاالنه 44/8 میلیــون مترمکعــب آب ت
چیــن انتقــال مــی دهــد کــه شــامل ســه مســیر شــرق، غــرب و مرکــز بــوده و طــول خــط اصلــی پــروژه 4350 کیلومتــر 
مــی باشــد. ایــن پــروژه ســبب کنتــرل ســیالب در جنــوب و خشکســالی در شــمال چیــن شــده و شــمال چیــن را از 

مشــکل جــدی کمبــود آب نجــات خواهــد داد.

در ســال 2014 تــا 2015، 17296 کیلومتــر لولــه پــی وی ســی بــا قطــر 800 میلیمتــر و اتصــاالت در بخشــی از ایــن 
پــروژه کــه نزدیــک بــه شــاخه خــط لولــه Raoyang در ایالــت Hebei بــود بــا موفقیــت کار شــد. موفقیــت ایــن 
پــروژه نــه تنهــا در کاربــرد لولــه هــای بــا قطــر بــاالی پــی وی ســی در بخــش تأمیــن آب بــود بلکــه فونداســیون ســفت 

و محکمــی نیــز بــرای اتصــاالت بــا قطــر بــاالی جدیــد، ابــداع و بــه کار گرفتــه شــد.

اتصــاالت قطــر بــاالی نــوع جدیــد بــه طــور مؤثــری مشــکل خوردگــی را برطــرف کــرده و عمــر ســرویس دهــی 
اتصــاالت را بــه عمــر ســرویس دهــی لولــه پــی وی ســی رســانده و باعــث اطمینــان از طــول عمــر بــاالی 50 ســال در 

کل سیســتم لولــه کشــی مــی گــردد.

گردآوری و ترجمه

مقاله های علمی

 مهندس پریسا جهانمرد
مدیر تحقیق و توسعه شرکت 

داراکار
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مقاله علمی

معرفی
براســاس شــاخه خــط لولــه Raoyang در پــروژه توزیــع آب جنــوب 
ــاال را کــه در خــط  ــا قطــر ب ــد ب ــه اتصــاالت جدی ــن مقال ــه شــمال، ای ب
لولــه پــی وی ســی اســتفاده شــد معرفــی خواهــد کــرد و مــوارد زیــر را 

توضیــح مــی دهــد:

* لـزوم نـوآوری در محـل هـای اتصـال لوله های پی وی سـی 
باال قطـر  با 

* ساختار و ویژگی ها

* نوع اتصاالت

* موارد فنی مورد نیاز و آزمون ها

* کاربرد در پروژه توزیع آب جنوب به شمال

عالمتگذاری
قطــر بــاال: در ایــن مقالــه بــه لولــه و اتصاالتــی اتــالق مــی گــردد کــه 

قطــری برابــر و یــا بــاالی 630 میلیمتــر داشــته باشــند.

اتصــاالت: اتصــاالت اشــاره شــده در ایــن مقالــه یکــی از انــواع 
جدیــدی اســت کــه بــرای خطــوط لولــه پــی وی ســی اســت و از 
اتصــاالت و ســوکت هایــی از جنــس پلــی اتیلــن PE100 بــا مقاومــت 

ــد. ــی باش ــوص م ــدی مخص و آب بن

1- ضرورت توسعه اتصاالت پی وی سی با قطر باال

ــا 1600  ــد ت ــی توان ــی م ــی وی س ــای پ ــه ه ــر لول ــر قط ــال حاض در ح
میلیمتــر و عمــر ســرویس دهــی حداقــل 50 ســال را داشــته باشــند. امــا 
ســایز اتصاالتــی کــه بــه روش تزریــق ســاخته مــی شــوند ماننــد زانویــی، 
ــه  ــر باشــد. کــه ب ــد بیــش از 630 میلیمت ــره نمــی توانن ــج، خــم و غی فلن
دلیــل خصوصیــات فرآینــدی ضعیــف کامپانــد پــی وی ســی اســت. در 
ــه هــای پــی  ــرای لول ــاال کــه ب ــا قطــر ب حــال حاضــر بیشــتر اتصــاالت ب
وی ســی اســتفاده مــی شــوند از جنــس چــدن و یــا فــوالد ضــد زنــگ 
ــه  ــا روکــش پالســتیک بــوده کــه طــول عمــر ســرویس دهــی آنهــا ب ب

دلیــل خوردگــی در حــدود 10 تــا 30 ســال مــی باشــد.

ــه را  ــتم لول ــا سیس ــابه ب ــری مش ــول عم ــازه ط ــد ب ــی توانن ــاالت نم اتص
ــه هــای پــی وی ســی  ــه دلیــل اختــالف OD بیــن لول ــد و ب تأمیــن کنن
و لولــه هــای DIP، هزینــه ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد ســایز جدیــد 
قالــب هــای اتصــاالت بــا جنــس چــدن بســیار بــاال خواهــد بــود. 
همچنیــن تولیــد اتصــاالت بــا چــدن یــا فــوالد ضدزنــگ )بــا پالســتیک( 
باعــث ایجــاد آســیب جــدی بــه محیــط زیســت خواهــد شــد. در جهــت 
ــوع  ــاالت ن ــا از اتص ــت ت ــروری اس ــی، ض ــرویس ده ــر س ــود عم بهب

ــی وی ســی اســتفاده گــردد. ــه کشــی پ ــد در سیســتم لول جدی

ــر  ــا قط ــد ب ــوع جدی ــاالت ن ــخصات اتص ــاختار و مش 2- س
بــاال 

ــه طــور گســترده ای مصــرف شــده  ــاال ب ــا قطــر ب اتصــاالت PE100 ب
ــت.  ــده اس ــا آورده ش ــت آنه ــز لیس ــتاندارد ISO 41427-3 نی و در اس
ایــده اســتفاده از اتصــاالت نــوع جدیــد در خطــوط لولــه پــی وی ســی 
از اتصــاالت ســاخته شــده از PE100 قــرض گرفتــه شــد. نــوع جدیــد 

اتصــاالت از دو قســمت تشــکیل شــده انــد:

*  اتصاالت PE100 مثل خم، زانویی و ...

* ادابتــور) adaptor(- مادگــی بــا گســکت)درزگیر( و تقویــت 
.OD کننــده روی

 نــوع جدیــد اتصــاالت بــا جــوش خــوردن قســمت 1 و 2 بــا یکدیگــر 
تشــکیل مــی شــوند. بــه طــور مثــال، خــم PE 30 درجــه و دو ادابتــور 
بــا جــوش بــه یکدیگــر متصــل شــده و خــم 30 درجــه را تشــکیل مــی 
ــد ســاخته  مــی  ــوع جدی ــه یکدیگــر اتصــال ن ــد. پــس از جــوش ب دهن

گــردد. ســاختار خــم در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت.

شکل 1- ساختار نوع جدید اتصاالت پی وی سی
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موارد زیر بایستی در ادابتور رعایت گردد:

1- دارای درزگیر مخصوص باشد.

2- تقویت شده باشد.

3- ماده اصلی آن PE100 بوده بنابراین خاصیت جوشی با اتصال 
PE100 را حفظ کند.

4-  ادابتور بایستی با هر نوع اتصالی مناسب باشد.

ــوع  ــد گــردد. ن ــا جــوش تولی ــق و ی ــا روش تزری ــد ب بخــش اول مــی توان
ــه طــور عمــده در قطــر کمتــر از 630 میلیمتــر موجــود اســت. و  تزریــق ب
نــوع جوشــی مــی توانــد تــا قطــر بــاالی 1600 میلیمتــر هــم برســد. بــرای 
اتصــاالت PE100 جوشــی، نــرخ فشــار طراحــی و نیازمندی-هــای 
 B ــت ــتاندارد ISO 4427-3 پیوس ــاس اس ــر اس ــد ب ــی توان ــردی م عملک
 PN بــا اتصاالت ســاخته شــده مــی توانــد از PN باشــد. بــه خصــوص نــرخ
لولــه هــای مصرفــی و فاکتــور هندســی کاهنــده)derating( نیــز اســتفاده 
شــود. بــرای خــم هــا و زانوهــای ســاخته شــده از لولــه، قوانیــن زیــر بایســتی 

اســتفاده شــود تــا PN مناســب بدســت آیــد.

کــه در آن f، فاکتــور کاهنــده اســت کــه مقادیــر آن در جــدول 1 آورده 
شــده اســت و PNpipe هــم فشــار اســمی لولــه اســت.

ــور  ــه ط ــاً ب ــاال عمدت ــر ب ــا قط ــی ب ــاالت PE100 جوش ــن اتص همچنی
گســترده کاربــرد دارنــد. بــه طــور مثــال، خــم هــای تولیدشــده از 
 Hebei، Xingtai، ــت ــترده ای در ایال ــور گس ــه ط ــه PE ب ــط لول خ
Baoding، hengshui در بخــش هایــی از پــروژه انتقــال آب جنــوب 
ــتفاده  ــر اس ــر 800، 900، 1000، 1200 و 1400 میلیمت ــا قط ــمال ب ــه ش ب

ــد. شــده ان

ادابتــور اتصــاالت از جنــس PE100 مــی باشــند. طراحــی خــاص شــیار 
ــی  ــه معن در مادگــی باعــث عــدم خــروج گســکت خواهــد شــد، کــه ب
ایــن مــی باشــد کــه در طــول نصــب گســکت در محــل خــود ثابــت بــوده 
و ســبب نشــت نخواهــد شــد. ویژگــی دیگــر گســکت طراحــی خــاص 

دو الیــه ای آن اســت کــه ریســک نشــت را کاهــش مــی دهــد.

بــه دلیــل اینکــه شــیار از جنــس PE100 ســاخته شــده و انبســاط ID آن 
ــود،  ــته ش ــه داش ــختگیرانه نگ ــدی س ــار آب بن ــدوده فش ــتی در مح بایس
تقویــت کننــده بایســتی در قســمت OD اداپتــور در محــل شــیار باشــد. 
ــر  ــزی کــه ه ــرگالس و ســیم فل ــت وجــود دارد. فایب ــرای تقوی دو راه ب
ــرام  ــد. دیاگ ــی کنن ــی کار م ــه خوب ــا ب ــون ه ــج آزم ــاس نتای ــر اس دو ب
ــور در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت. ــه ادابت شــماتیک و شــکل نمون

کاربرد لوله های پی وی سی با اتصاالت جدید در پروژه توزیع آب جنوب به شمال چین

زانویی خم ها

f فاکتور تعدیل f فاکتور تعدیل β زاویه برش

0/5 1 ≤7/5°

0/8 7/5° ˂ β ≤ 15°

جدول 1- فاکتورهای کاهنده برای زانو و خم

شکل 2- شماتیک دیاگرام و شکل نمونه ادابتور
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ــاال،  ــش ب ــد تن ــی مانن ــات عال ــد خصوصی ــوع جدی ــاالت ن اتص
ــه در  ــت ضرب ــم، مقاوم ــی ک ــت داخل ــزش، مقاوم ــت خ مقاوم
دمــای پاییــن و مقاومــت تنــش خزشــی، پایــداری شــیمیایی 
ــاالی 50  ــی، خصوصیــت آب بنــدی خــوب و طــول عمــر ب عال

ســال و مــوارد دیگــر را دارنــد. اتصــاالت جدیــد بــه طــور مؤثری 
مشــکل خوردگــی و نشــت را کــه عامــل اصلــی عیــب سیســتم 
ــا  ــگ ب ــوالد ضدزن ــا اتصــاالت ف ــاال همــراه ب ــه قطــر ب هــای لول

ــد. ــد، برطــرف کردن ــدن بودن ــا چ ــتیک و ی ــش پالس روک

4- موارد فنی مورد نیاز برای اتصاالت جدید با قطر باال

موارد فنی و نتایج آزمون اتصاالت در جدول 2 آورده شده است.

شکل 3- انواع اتصاالت جدید با قطر باال

3- انواع اتصاالت جدید با قطر باال

در حــال حاضــر قطــر لولــه هــای پــی وی ســی مــی توانــد تــا 1600 بــرای انتقــال آب در ایــن پــروژه، از انــواع جدیــد اتصــاالت زیــر بــا 
قطــر بــاال بــرای سیســتم لولــه کشــی پــی وی ســی اســتفاده شــده اســت. خــم بــا انتهــای دو ســر کوپــل)double bell(، ســه راهــی ســه 
ســرکوپله، تبدیــل دو ســرکوپل، کوپلینــگ بــا انتهــای کوپلــه، فلنــج و اتصــال دهنــده کوپلــه وســه راهــی بــا دو ســر کوپــل و شــاخه 

فلنــج کــه شــماتیک همــه آنهــا در شــکل 3 نشــان داده شــده اســت.
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فرآینــد جــوش بــر اســاس مشــخصات فنــی مهندســی خــط لولــه پلــی اتیلــن و کیفیــت محــل هــای اتصــال بــا اســتاندارد ISO 13953 مطابقــت دارد. بــا ایــن 
وجــود، انجــام تســت خــم و کشــش در ســایت پــروژه بســیار پیچیــده مــی باشــد و نمونــه هــا در شــکل 4 نشــان داده شــده اســت. مشــخص اســت کــه جفــت 

شــدن و جــوش بســیار خــوب بــوده و مقاومــت کشــش در محــل اتصــال بســیار باالســت.

کاربرد لوله های پی وی سی با اتصاالت جدید در پروژه توزیع آب جنوب به شمال چین

جواب آزمون نمونه های آزمون موارد الزم پارامتر آزمون موارد

تأیید Dn450 mm PN10
Dn500 PN10
Dn630 PN10

Dn800 PN6/PN10
Dn1200 mm PN6

 تغییرMFR کمتر از
%20

190°c˛5 کیلوگرم نرخ جریان مذاب

تأیید Dn450 mm PN10
Dn500 PN10
Dn630 PN10

Dn800 PN6/PN10
Dn1200 mm PN6

≥ 20 دقیقه 200°c پایداری حرارتی

تأیید Dn450 mm PN10
Dn500 PN10
Dn630 PN10

Dn800 PN6/PN10
Dn1200 mm PN6

آزمون تا نقص
داکتایل: تأیید

تردی: رد

-  مقاومت کشش برای
اتصال جوشی

تأیید Dn450 mm PN10
Dn500 PN10
Dn630 PN10

Dn800 PN6/PN10
Dn1200 mm PN6

 هیچ نقصی در قطعه آزمون در
مدت تست صورت نگرفت

°20 و- 100 ساعت
 MPa تنش حلقه ای

12/4

 فشار تست
هیدروستاتیک

تأیید Dn450 mm PN10
Dn800 PN6

Dn1200 mm PN6

°80 و 165 ساعت
MPa 5/4 تنش حلقه ای

تأیید Dn450 mm PN10
Dn800 PN6

Dn1200 mm PN6

 هیچ نشتی در هیچ نقطه ای
 از محل اتصال در مدت زمان

تست اتفاق نیفتاد

°40 و 1000 ساعت
PN× 1/2  فشار تست

 نشتی  بلندمدت
 تحت فشار داخلی

هیدروستاتیک

جدول 2: موارد فنی مورد نیاز برای اتصاالت با قطر باال

ب( نمونه بعد از تست کشش الف( نمونه های آزمون خمش                                                                                        

شکل 4- نمونه های تست خمش و کشش
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تسـت فشـار هیدروسـتاتیک و نشـتی ادابتـور) و یـا قسـمتی از لولـه پلـی اتیلـن کـه بـا جـوش متصـل شـده اسـت( بـا اتصـال بـا لوله پـی وی سـی و یا 
درپوش انتهایی اسـتیل )برای تسـت در دماهای باالی اسـتفاده می شـود( انجام شـد. روش تسـت و گزارشـات در شـکل 5 آورده شـده است. تقویت 
کننـده هـای اطـراف مادگـی هـای اتصـال هیـچ نشـانی از بلندشـدگی، افزایش و یـا جابه جا شـدن اتصال را نشـان نمی دهـد. نتایج آزمون نشـان داد 
کـه تقویـت کننـده هـا تحـت فشـار طوالنی مـدت و دمای بـاال به خوبی عمـل کرده-اند. ایـن مورد سـبب اطمینان از طـول عمر سیسـتم و آب بندی 

خـوب مـی باشـد. موفقیـت همـه این تسـت هـا به خوبـی قابل اجـرا بـودن ادابتورها بـا قطر بـاال را تأیید مـی کند.

تست فشار هیدروستاتیک در دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت 100 ساعت

تست فشار هیدروستاتیک در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت 165 ساعت

تست نشتی در دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 1000 ساعت

شکل 5- تست هیدروستاتیک یکپارچه بر روی اتصاالت پی وی سی
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کاربرد لوله های پی وی سی با اتصاالت جدید در پروژه توزیع آب جنوب به شمال چین

ــه پــی وی ســی عملکــرد  ــل DIP، لول ــه هــای دیگــر مث ــا لول در مقایســه ب
بهتــری داشــته و هزینــه نصــب کمتــری دارد. بــه طــور مثــال، لوله-هــای بــا 
ــه  ــی آن در مقایس ــای فن ــدند و پارامتره ــر 800 در Raoyang کار ش قط
ــن  ــه ای بی ــن مقایس ــت. همچنی ــده اس ــان داده ش ــدول 2 نش ــا DIP در ج ب
ــردی  ــت عملک ــت. مزی ــده اس ــدول 3 آورده ش ــب در ج ــای نص ــه ه هزین
ــدول 2  ــز در ج ــال آب نی ــده در انتق ــتفاده ش ــی اس ــی وی س ــای پ ــه ه لول

آورده شــده اســت.

ــاال در  ــر ب ــا قط ــی ب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــرد لول 5- کارب
ــمال ــه ش ــوب ب ــال آب جن ــروژه انتق پ

لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــا قطــر بــاال عملکــرد عالــی و بســیار خوبــی 
داشــتند. لولــه هــای پــی وی ســی بــا قطــر 800 میلیمتــر و اتصــاالت نــوع جدید 
ــت  ــه در ایال ــمال ک ــه ش ــوب ب ــال آب جن ــروژه انتق ــش Raoyang پ در بخ
Hebei قــرار دارد اســتفاده شــد. تســت فشــار سیســتم لولــه بــه خوبــی اجــرا شــد 

و پــروژه بــا موفقیــت بــه بهــره بــرداری رســید.

5-1- کاربرد لوله های پی وی سی با قطر 800 میلیمتر

ــاال،  ــار ب ــت فش ــد مقاوم ــی مانن ــخصات خوب ــی مش ــی وی س ــای پ ــه ه لول
ــرد  ــم و عملک ــیالی ک ــت س ــوب، مقاوم ــی خ ــش و خوردگ ــت کش مقاوم
ــن و طــول عمــر  ــن دارای وزن ســبک، قیمــت پایی ــد. همچنی ــدی دارن آب بن
ســرویس دهــی بــاال مــی باشــند. لولــه هــای پــی وی ســی بــه طــور گســترده ای 
مــی تواننــد در انتقــال آب کاربــرد داشــته و در شــبکه هــای شــهری نیــز بــه کار 
رونــد. شــکل 6، بســتر ســایت لولــه پــی وی ســی بــا قطــر 800 را در خــط لولــه 

Raoyang نشــان مــی دهــد.

DIP لوله لوله پی وی سی واحد پارامتر

Dn800 Dn800 mm

0/0119 0/009 - ضریب زبری

0/857 1/1111 M3/s نرخ جریان

232 91 Kg/m وزن

≤ 0/8 ≤ 0/8 MPa فشار

6 12 m طول هر قسمت

1122 561 PC تعداد مکان های اتصال

20-30 50-100 سال عمر سرویس دهی

DIP جدول 2- مقایسه پارامترهای فنی لوله های پی وی سی و
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DIP لوله لوله پی وی سی موارد

DN800 Dn 800 سایز لوله

17/296 Km 17/296 Km مقدار

 افزایش مقاومت سطح با استفاده از
قیر و یا سرامیک از جنس اپوکسی

بدون خوردگی خوردگی

40-50 T T20-30 crane

138 m/day 492 m/day سرعت نصب

1700000 RMB 1490000 RMB هزینه نصب

وضــوح راحتــی عملکــرد و هزینــه نصــب پاییــن لولــه هــای 
پــی وی ســی در جــدول 3 آورده شــده اســت کــه نشــان 
 210000RMB مــی دهــد در طــول 17296 کیلومتر،معــادل

) 32300 دالر( صرفــه جویــی بــه همــراه داشــته اســت.

DIP جدول 3- مقایسه هزینه ساخت لوله پی وی سی و

5-2- کاربرد اتصاالت جدید با قطر باال

اتصــاالت جدیــد مشــکل خوردگــی و نشــتی کــه بــرای ســایر اتصــاالت 
اتفــاق مــی افتــد را برطــرف کــرد. انــواع اصلــی کــه بــرای ایــن پــروژه 

اســتفاده شــده در زیــر توضیــح داده شــده اســت.

5-2-1- خم با انتهای دوسرکوپل

ــا زوایــای مختلفــی در ایــن پــروژه اســتفاده شــدند. بــه طــور  خــم هــا ب
مثــال 6، 11/5، 18، 22/5، 30 و 45 درجــه کــه برخــی از آنهــا در شــکل 

7 نشــان داده شــده اســت.

شکل 7- کاربرد خم با انتهای کوپله در پروژه
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کاربرد لوله های پی وی سی با اتصاالت جدید در پروژه توزیع آب جنوب به شمال چین

5-2-2- زانوی کاهنده با انتهای کوپل

ــرای نصــب  ــه کشــی، تهویــه هــوا طراحــی مــی شــود. زانــوی کاهنــده محــل مناســبی ب ــرای سیســتم لول معمــوالً ب
شــیرهوا مــی باشــد. شــماتیک دیاگــرام تهویــه هــوا در شــکل 8 نشــان داده شــده اســت و تصاویــر کاربــردی آن در 

شــکل 9 آورده شــده اســت.

شکل 9- تصاویری از کاربرد سه راهی کاهنده کوپله دار

شکل 8- شماتیک دیاگرام واحد تهویه هوا

شکل 10- دیاگرام شماتیک نصب کوپلینگ

5-2-3- کوپلینگ با انتهای کوپل شده 

ــیب  ــای آس ــه ه ــر لول ــت تعمی ــد جه ــی توان ــگ م کوپلین
ــا  ــه و ی ــیله دو کوپل ــه وس ــه )ب ــال دو لول ــا اتص ــده و ی دی
ــرای  ــوع ب ــن موض ــوند. ای ــتفاده ش ــیر spigot( اس دو ش
ــد  ــد. در فرآین ــی باش ــریع م ــان و س ــت، آس ــتفاده راح اس
ــه  ــد ب ــی توانن ــل م ــر کوپ ــای دو س ــگ ه ــب، کوپلین نص
یــک جهــت لغــزش داشــته باشــند و در وســط لولــه قــرار 
ــت  ــه ســمت وســط هدای ــگ را ب ــد و ســپس کوپلین گیرن
ــکل  ــگ در ش ــب کوپلین ــماتیک نص ــرام ش ــد. دیاگ کنن
10 نشــان داده شــده اســت. تصاویــر کار شــده آن هــم در 

ــت. ــده اس ــکل 11 آورده ش ش
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5-2-4- فلنج و اتصال کوپل

ــرای اتصــال شــیر و  ــد ب ــل مــی توان ــج و اتصــال کوپ فلن
ــده در  ــتفاده ش ــال اس ــر اتص ــود. تصوی ــتفاده ش ــه اس لول

ــد.  ــی کنی ــاهده م ــکل 12 مش ــروژه را در ش پ
شکل 12- تصویر فلنج و اتصال کوپل استفاده شده در پروژه

نتیجه گیری  : 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی ســایز بــاال عملکــرد خوبــی در انتقــال آب داشــته و بــا موفقیــت در پــروژه انتقــال و توزیــع آب جنــوب بــه شــمال 

کشــور چیــن اســتفاده شــده اســت.

اتصــاالت نــوع جدیــد مشــکل خوردگــی را برطــرف کــرده و عمــر و مقاومــت اتصــال را هماننــد لولــه بــاال بــرده اســت. اتصــاالت جدیــد از اتصــال 
ــی داشــته کــه  ــده خوب ــت کنن ــیار، گســکت و مقاوم ــور PE100 ؛ طراحــی ش ــد. ادابت ــس PE100 ســاخته شــده ان ــوری از جن PE100 و ادابت
باعــث مــی شــود اتصــال را از فشــار آب بنــدی در طــول مــدت ســرویس دهــی سیســتم حفاظــت کندکــه واضــح اســت کــه بهبــود اتصــاالت جدیــد         

پــی وی ســی، ســهم مهمــی در نگهــداری و افزایــش طــول عمــر سیســتم لولــه دارنــد.

شکل 11- تصاویری از کاربرد کوپلینگ در پروژه
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ایــن گــزارش مشــکالت ناشــی از نشــت لولــه هــای فلــزی ) مســی( و عواملــی کــه باعــث ایجــاد خورندگــی در 
لولــه هــای فلــزی مــی شــوند را توضیــح مــی دهــد. لولــه هــای  PVC و CPVC مــی توانــد جایگزیــن مناســبی 

بــرای خــالص شــدن از خوردگــی و لولــه کشــی مجــدد باشــد.

ــق  ــوار و ل ــگ دی ــرک خوردگــی و بادکــردن رن ــا رنگــی، خیــس شــدن ســقف و دیوارهــا ، ت ــوده و ی آب آل
ــد. ــا باش ــه ه ــت لول ــای شکس ــانه ه ــد از نش ــی توان ــض آب م ــن  قب ــاال رفت ــن ب ــا همچنی ــوش ه ــف پ ــدن ک ش
تعــدادی از ایــن عوامــل مــی تواننــد بــه تنهایــی و یــا باهــم  میــزان خوردگــی هــر سیســتم لولــه گــذاری را نشــان 
دهــد. بســته بــه تعــداد و درجــه ایــن عوامــل حتــی یــک سیســتم لولــه کشــی جدیــد مــی توانــد نشــانه هایــی از 
ــا ایــن حــال  ایــن مشــکالت در مــواردی کــه  خورندگــی را در کمتــر از دو ســال بعــد از نصــب نشــان دهــد. ب
لولــه هــا 15 ســال و یــا بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد حادتــر هســتند. تاثیــر خورندگــی آب بــر سیســتم 
لولــه کشــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه کیفیــت آب ضعیــف اســت، در واقــع  حتــی مناطقــی کــه آب آشــامیدنی 
دارای بهتریــن رتبــه از لحــاظ کیفــی در کشــور اســت نیــز مشــاهده مــی شــود. بــه عنــوان مثــال در منطقــه شــمال 
غربــی ایالــت متحــده و کانــادا  کیفیــت آب بــه عنــوان بهتریــن آب آشــامیدنی جهــان شــناخته شــده اســت. بــا 
ایــن حــال  ایــن آب هنــوز دارای اثــر بســیار خورنــده ای بــر سیســتم لولــه کشــی اســت زیــرا عوامــل متعــددی 

وجــود دارد کــه ربطــی بــه کیفیــت آب نــدارد.

• واکنش شیمیایی با آب

• Ph آب

• مقدار اکسیژن در آب

• دمای آب

• سرعت / فشار آب در لوله

میــزان خورندگــی مــی توانــد همچنیــن بــا تشــکیل مــواد شــیمیایی تشــکیل شــده از تاثیــر آب بــر فلــزات مختلــف 
در لولــه و یــا در تمــاس  بــا سیســتم هــای لولــه کشــی فلــزی تحــت تاثیــر قــرار گیــرد. بیاییــد  نــگاه دقیقتــری بــه 

شــایع تریــن علــل خوردگــی سیســتم هــای لولــه کشــی داشــته باشــیم.

چه عاملی باعث نشتی در لوله ها می شود؟

گردآوری و ترجمه

 مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمن

خواندنی و کاربردی
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Ph آب
اســیدیته آب براســاس  ph  تعییــن مــی شــود کــه در رنــج 0 ) حداکثــر اســیدیته ( تــا  
14) حداکثــر قلیایــی( مشــخص مــی شــود. وســط ایــن مقیــاس 7 نشــان دهنــده نقطــه 
خنثــی اســت و اســیدیته از خنثــی بــه ســمت صفــر و  قلیایــی شــدن از 7 بــه ســمت 14 
افزایــش مــی یابــد. ایــن نکتــه بســیار ســاده اســت .مقیــاس  ph  بــر مبنــای لگاریتمــی 
اســت و شــبیه مقیــاس ریشــتر بــرای انــدازه گیــری زلزلــه اســت. ایــن بــدان معناســت 

کــه تفــاوت یــک واحــد  ph نشــان دهنــده یــک تغییــر ده برابــر در اســیدیته اســت.

ــم اکســید مــس  ــی کــه  ph  بیــش از 8 اســت، فیل ــه کشــی مســی زمان  سیســتم لول
معمــوال  بــر روی  دیــواره لولــه تشــکیل مــی شــود. ایــن فیلــم  بــه عنــوان مانعــی بــرای 
کاهــش خوردگــی عمــل مــی کنــد. بــا ایــن حــال زمانــی کــه  ph در لولــه هــا کمتــر 
از 8 باشــد،  فیلــم اکســید مــس ) مانــع ( حــل مــی شــود و هیــچ گونــه حفاظــی بــرای 
ــی از آب  ــی ناش ــرض خوردگ ــه در مع ــن لول ــت. بنابرای ــد داش ــود نخواه ــه وج لول
قــرار مــی گیــرد. نتیجــه نهایــی نشــتی مــی توانــد بــه دیوارهــا و کــف  آســیب برســاند.

ــیونی  ــرعت اکسیداس ــد س ــر باش ــا باالت ــه دم ــر چ ــای آب، ه ــرای دم ــور ب ــن ط همی
ــار و  ــت فش ــیژن تح ــزان اکس ــه می ــی ک ــت. در حال ــتر اس ــد بیش ــی ده ــه رخ م ک
ــد فراینــد  ــاال مــی توان ــد.  شــرایط دمــا و فشــار ب ــاالی آب کاهــش مــی یاب دمــای ب
اکسیداســیون را تســریع کنــد. تجربــه نشــان مــی دهــد کــه خوردگــی در خطــوط آب 

گــرم بیشــتر از خطــوط آب ســرد اســت.

سرعت آب
مشــکالت ســرعت آب معمــوال بــه یــک سیســتم لولــه کشــی مربــوط  مــی شــود کــه در آن آب نیــاز بــه پمپــاژ یــا گــردش دارد.خوردگــی فرسایشــی 
معمــوال در مــکان هــای رخ مــی دهــد کــه آشــفتگی )توربوالنــس( آب وجــود دارد کــه معمــوال بــه علــت ســرعت زیــاد آب اســت. ایــن معمــوال 
ــل  ــد مح ــی مانن ــه موانع ــان آب ب ــورد جری ــن برخ ــا( همچنی ــش در زانوه ــد چرخ ــیر ) مانن ــی در مس ــیر ناگهان ــر مس ــه آب دارای تغیی ــی ک هنگام

اتصاالتــی کــه بــه شــکل نــا مناســب نصــب شــده انــد رخ مــی دهــد. 

راهکار برای تعمیر
در حــال حاضــر صاحبــان خانــه گزینــه هــای مختلفــی بــرای انتخــاب دارنــد. بــا ایــن حــال هیــچ گزینــه ای علــت ریشــه ای بــرای ایــن مشــکل نیســتند.

اکثــر گزینــه هــا گــران هســتند. ایــن راهکارها عبارتنــد از :

• رفع نشت با استفاده از جوش خارجی 

• جایگزینی قسمت کوچک یا بزرگتر لوله

• لولــه کشــی مجــدد کل ســاختمان) لولــه کشــی مجــدد بــا لولــه هــای مــس نــو مشــکل خوردگــی مجــدد را پــس از یــک دوره زمانــی تضمیــن 
نمــی کنــد(

CPVC  یا PVC  لوله کشی  مجدد و جایگزینی مس با •

• پوشش داخلی لوله های موجود با اپوکسی

ــواد  ــا و م ــا، روغن ه ــر بســیاری از الکل ه ــه هــای مســی اســت. PVC در براب ــرای لول ــن و راهــکار مناســب ب ــن جایگزی ــه هــای  PVC بهتری لول
نفتــی غیرآروماتیــک مقــاوم اســت. ایــن مــاده همچنیــن در برابــر اکثــر خورنده هــا نظیــر اســیدهای غیرآلــی، بازهــا و نمک هــا مقــاوم اســت. بــرای 
کارهــای معمــول آبرســانی، لوله هــای U-PVC کامــاًل در برابــر مــواد شــیمیایی موجــود در خــاک و آب مقــاوم هســتند. از ویژگــی هــای جــذاب 
ایــن لولــه هــا در مقایســه بــا لولــه هــای فلــزی مــی تــوان بــه هزینــه کمتــر و ســهولت نصــب، اســتحکام ســاختاری ، وزن ســبک، کاهــش ســر و صــدا 

در مقایســه بــا لولــه هــای مســی نیــز اشــاره کــرد.
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https://aibel.com/en/news-and-media/news/
new-life-for-old-pipes

افزایش طول عمر لوله های قدیمی

در بســیاری از بلــوک هــای آپارتمــان از دهــه 60 و 70 میــالدی، 
لولــه هــای قدیمــی بــه پایــان عمــر خــود نزدیــک مــی شــوند.  در 
ــرداری از ســطوح داخلــی،  ــه و عکــس ب ــز کــردن لول هنــگام تمی
اغلــب ســوراخ هــا و تــرک هــای بــزرگ را مــی تــوان دیــد کــه بــه 
علــت آلودگــی و لجــن کیــپ شــده انــد. بنابرایــن خطــرات قابــل 

توجهــی ناشــی از نشــتی وجــود دارد.

شرکت aibel طول عمر  بیش از 1000 متر از لوله های فاضالبی را برای 72 
آپارتمان در هاگوسوند نروژ افزایش داد

 Aibel بیــش از 1000 متــر لولــه را بــرای 72 آپارتمــان بازســازی 
مــی کنــد.در ایــن روش نوســازی لولــه کــه بازســای بــا آســتر نیــز 
ــی  ــای چدن ــه ه ــه  لول ــد ک ــی کن ــن م ــود، تضمی ــی ش ــده م نامی
قدیمــی کــه  در اوایــل دهــه 70 نصــب شــده انــد بــرای 40 تــا 50 
ســال آینــده بــدون نشــتی باقــی خواهنــد مانــد. ایــن پــروژه بــرای  
 aibel نصــب و خدمــات  از طریــق شــرکت   Ramsdalen
انجــام شــد کــه تجربــه  ایــن شــرکت در بازســازی لولــه هــا منجــر 
بــه روشــی موثــر بــرای افزایــش دوام و اســتحکام لولــه هــا در یــک 

دوره طوالنــی اســتفاده مــی شــود. 

تزریق یک الیه نازک پالستیک به درون لوله فاضالبی 
موجود با یک دستگاه ویژه 

یک روش سریع و مقرون به صرفه
ــود کــه از ایــن نــوع دســتگاه  ــروژ ب Aibel اولیــن شــرکت در ن
پاشــش بــا پالســتیک مایــع اســتفاده کــرد. پالســتیک در مــدت 2 
دقیقــه ســفت و ســخت مــی شــود. بــه ایــن معنــی کــه پالســتیک 
ــاه  ــرای جمــع شــدگی در ایــن مــدت زمــان کوت هیــچ شانســی ب
ــود  ــالح و بهب ــد از اص ــه بع ــع بالفاصل ــه در واق ــن لول ــدارد. ای ن
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــی ب ــترکاری داخل ــت. اس ــتفاده اس ــاده اس آم
یــک روش ســاده و مقــرون بــه صرفــه در مقایســه بــا بقیــه 
ــت در  ــن گف ــای ورت ــت. آق ــازی اس ــداول بازس ــای مت روش ه
Ramsdalen مــی توانیــم بخشــی از  6 آپارتمــان را در حدود 
ــرای  راحتــی ســاکنین  ــم.  ب ــه تکمیــل و بازســازی کنی یــک هفت
منطقــه، دوش هــا و توالــت هــای موقــت در خــارج ســاختمان قرار 
داده مــی شــود کــه بــا ایــن کار ســاکنین مــی تواننــد همزمــان بــا 

ــد. ــان بمانن ــه هایش ــم Aibel در خان کار تی

روش های آستر کاری داخلی Aibel برای انواع لوله های فاضالبی با 
قطر 50 تا 300 میلیمتر مناسب است

ــای  ــه ه ــب  لول ــه نص ــاز ب ــداول نی ــازی مت ــای نوس در روش ه
جدیــد اســت. ایــن کار بســیار هزینــه بــر بــوده و ســاکنین مجبــور 
بــه تــرک خانــه هایشــان بــرای چندیــن مــاه هســتند، زیــرا دیوارهــا 
ــد شکســته  ــا بای ــه ه ــرای خــارج کــردن لول و کــف ســاختمان ب
و تخریــب شــود. Aibel همچنیــن تجهیــزات و تخصــص مــورد 
نیــاز را بــرای تقویــت لولــه هــا بــا پشــم شیشــه دارد و مــی توانــد 
انــواع لولــه هــای فــوالدی، چدنــی و ســفالی در کاربــرد فاضالبــی 
را در قطــر هــای 50 تــا 300 میلیمتــر بازســازی کنــد. پیــش از این، 
شــرکت تعمیــر لولــه هــا را در 96 آپارتمــان در هاگســوند انجــام 
ــل  ــازار قاب ــیل ب ــروژه، پتانس ــر پ ــه مدی ــق گفت ــا طب ــت ام داده اس

توجهــی بــرای ایــن روش وجــود دارد.

آسترکاری همچنین یک راه حل عالی در ارتباط با نوسازی 
مناطق ساحلی است که محدودیت در خرابی عامل مهمی است
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نواقص در قالب گیری تزریقی

در طــول فراینــد قالــب گیــری تزریقــی برخــی نواقــص در 
ــر  ــرد و ظاه ــر روی کارک ــه ب ــد ک ــی ده ــا رخ م ــتیک ه پالس
محصــول تاثیــر مــی گــذارد. برخــی از قوانیــن طراحــی پایــه بایــد 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــری تزریق ــب گی ــص قال ــش نواق ــرای کاه ب
ــل  ــه دلی ــد ب ــری تزریقــی مــی توان ــب گی ــرد. نقــص قال ــرار گی ق
طراحــی نادرســت و همچنیــن فراینــد باشــد. در زیــر بــه برخــی از 

ــت. ــده اس ــاره ش ــا اش ــص و راهکاره ــن نقای ای

:)short shot( 1- پـر نشـدن قالـب
در ایــن نقــص قبــل از شــکل گیــری قطعــه، مــواد بــه طــور کامــل 
بــه همــه بخــش هــای قالــب نمــی رســد. علــت بــروز ایــن پدیــده 
ایــن اســت کــه در بیــن جریــان پالســتیک ذوب شــده ، قســمت 
جلویــی جریــان خنــک شــده و انجمــاد زود رس اتفــاق مــی افتــد 
ــد هــوای  ــل دیگــر مــی توان ــر مــی شــود و دلی ــب ناقــص پ و قال

حبــس شــده در جریــان پالســتیک ذوب شــده باشــد.
در ایــن نقــص قبــل از شــکل گیــری قطعــه، مــواد بــه طــور کامــل 
بــه همــه بخــش هــای قالــب نمــی رســد. علــت بــروز ایــن پدیــده 
ایــن اســت کــه در بیــن جریــان پالســتیک ذوب شــده ، قســمت 
جلویــی جریــان خنــک شــده و انجمــاد زود رس اتفــاق مــی افتــد 
ــد هــوای  ــل دیگــر مــی توان ــر مــی شــود و دلی ــب ناقــص پ و قال

حبــس شــده در جریــان پالســتیک ذوب شــده باشــد.
اقدامات:

1- اصالح در طراحی قطعه:
ــا در  ــد و ی ــش دهی ــازک( را افزای ــاط ن ــواره )نق ــت دی • ضخام
) rib( منطقــه ای کــه مــذاب پالســتیک منجمــد مــی شــود یــک

قــرار دهیــد
• مــذاب پالســتیکی دارای ویســکوزیته کمتــر و جریــان پذیــری 

باالتــر باشــد.

2-  تغییر شرایط قالب گیری تزریقی:
• افزایش دمای تزریق پالستیک

• افزایش فشار تزریق
• کاهش نیروی قالب

• افزایش دمای حفره و هسته

3- تغییر طراحی قالب تزریقی
• افزایش سایز دریچه و راهگاه

• تغییر موقعیت گیت 
• کنترل تخلیه ی موثر هوا زمانی که هوا حبس شده است

)flow marks( 2-اثـر جـریان
ــی پالســتیک در درون  ــده ای اســت کــه زمان ــان پدی خطــوط جری
ــد، یــک الگــوی خطــی و راه راه در  قالــب تزریــق جریــان مــی یاب
ــذاب و  ــن م ــای پایی ــود. دم ــی ش ــکیل م ــت تش ــل گی ــک مح نزدی
ــه ســرد شــدن ســریع مــواد  ــد منجــر ب دمــای پاییــن قالــب مــی توان
در حفــره مــی شــود و مــاده منجمــد شــده فــوم خطــوط جریــان را 
میســازد. ایــن پدیــده هنگامــی رخ مــی دهــد کــه جریــان پالســتیک 
از درون بخــش هایــی بــا ضخامــت دیــواره مختلــف عبــور مــی کنــد 
و زمانــی کــه ســرعت تزریــق بســیار پاییــن اســت منجــر بــه منجمــد 

شــدن پالســتیک در ســرعت هــای مختلــف مــی شــود.

اقـدامات مـتقابـل
اصالحات در طراحی قطعه

• ضخامت دیواره در طراحی قطعه یکنواخت باشد
• ســعی کنیــد از تغییــر ناگهانــی ضخامــت دیــواره مــاده جلوگیــری 
ــواد  ــان م ــت و جری ــی در جه ــر ناگهان ــه تغیی ــر گون ــا از ه ــد ت کنی

ــری شــود. جلوگی

بـا تغـییر شرایـط قـالب گیـری تزریـقی
• افزایش دمای قالب

• افزایش دمای سیلندر و نازل
• افزایــش ســرعت و فشــار تزریــق در یــک ســطح بهینــه کــه از پــر 

شــدن حفــره هــا اطمینــان حاصــل شــود.

بـا تغییر طـراحی قالـب تزریـق
ــواد  ــا و م ــب ه ــی قال ــرای برخ ــر را ب ــتم ران ــت و سیس ــایز گی • س

ــد. ــش دهی ــاص افزای خ
• طــول اســپرو را کوتــاه کنیــد و یــا از طراحــی رانــر داغ بــه جــای 

طراحــی رانــر ســرد اســتفاده کنیــد.

35 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 112



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 36112

خواندنی و کاربردی

:)SINK MARKS( 3- فـرورفتـگی

عالئــم فــرو رفتگــی و یــا حفــره هــای کوچــک در نواحــی ضخیم 
ــی  ــد زمان ــی یاب ــه وجــود م ــی ب ــری تزریق ــب گی ــات قال ــر قطع ت
ــول  ــی محص ــمت داخل ــدگی( در قس ــع ش ــرینکیج ) جم ــه ش ک
نهایــی رخ مــی دهــد. عالئــم فرورفتگــی و یــا حفــره هــا در ســطح 

بیرونــی اجــزای قالــب گیــری شــده پدیــد مــی آیــد.
عالئــم فرورفتگــی بــه عنــوان مشــکلی در کیفیــت ظاهــری مــورد 
نیــاز در نظــر گرفتــه مــی شــود. عالئــم فرورفتگی در هنــگام خنک 
شــدن پالســتیک ذوب شــده و تبدیــل بــه حالــت جامــد رخ مــی 
ــه خنــک شــدن  ــب شــروع ب دهــد. پالســتیک ذوب شــده در قال
و منجمــد شــدن از ســطح قالــب مــی کنــد. همانطــور پالســتیک 
ــد ،  ــی ده ــه م ــارج ادام ــدن از خ ــخت ش ــدن و س ــک ش ــه خن ب
باعــث تغییــر در حجــم پالســتیک مــی شــود ) انقبــاض حجمــی( و 
پالســتیک از ســطح قالــب بــه ســمت داخــل هنگامــی کــه انقبــاض 
حجمــی در پالســتیک مــذاب رخ مــی دهــد کشــیده شــود و منجر 
ــه فرورفتگــی مــی گــردد. هنگامــی  ــوط ب ــه نقــص ظاهــری مرب ب
ــری شــده دارای اســتحکام  ــب گی ــه خارجــی اجــزای قال کــه الی
ــل  ــد، خل ــی باش ــاض حجم ــر انقب ــت در براب ــرای مقاوم ــی  ب کاف
ــه  ــوارد ب ــی شــود، در برخــی م ــد م ــی تولی ــه داخل ــرج در الی و ف
عنــوان مشــکل مرتبــط بــا ظاهــر نیســت. عالئــم فرورفتگــی اغلــب 
زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه زمــان و یــا مکانیســم خنــک ســازی 

پالســتیک بــرای خنــک شــدن کامــل کافــی نیســت .

اقدامات پیشگیرانه:
با اصالح طراحی قطعه

ــک  ــش، خن ــر بخ ــواره ه ــن دی ــم تری ــت ضخی ــش ضخام • کاه
ــال  ــش احتم ــه کاه ــد و ب ــی کن ــن م ــر را تضمی ــریع ت ــدن س ش

ــد. ــی کن ــک م ــی کم ــم فرورفتگ عالئ

با تغییر شرایط قالب گیری تزریقی
• افزایش زمان و فشار اقامت

• دمای قالب کاهش یابد
• فشــار نگهدارنــده افزایــش یابــد و زمــان نگهدارنــده بــرای 

ــود . ــر ش ــی ت ــر طوالن ــب ت ــی و مناس ــازی کاف ــک س خن
• کاهش دمای نازل

 با تغییر طراحی قالبگیری تزریقی:
• تغییر موقعیت گیت به طرف دیواره های ضخیم

• افزایش راندمان خنک سازی
• تهویه مناسب جایی که هوا محبوس شده است

:)warpage(4-تـاب برداشتن

تــاب برداشــتن یــا تغییــر شــکل زمانــی رخ مــی دهــد کــه 
ــری  ــب گی ــف اجــزای  قال شــرینکیج ناخواســته در نواحــی مختل
شــده بــه وجــود آمــده باشــد. نتیجــه منجــر بــه یــک شــکل 
ــوال  ــتن معم ــاب برداش ــود. ت ــی ش ــده م ــم ش ــا خ ــورده ی ــچ خ پی
ــی  ــاد م ــب ایج ــواد قال ــت م ــر یکنواخ ــردن غی ــک ک ــط خن توس
ــای  ــمت ه ــازی در قس ــک س ــاوت خن ــای متف ــرعت ه ــود. س ش
مختلــف قالــب باعــث مــی شــود کــه پالســتیک  بــه صــورت غیــر 
ــای  ــش ه ــدن تن ــد آم ــه پدی ــر ب ــود و منج ــک ش ــت خن یکنواخ
داخلــی شــود. ایــن تنــش هــا زمانــی کــه آزاد میشــوند منجــر بــه 

ــد. ــی گردن ــی م ــاد پیچیدگ ایج

اقدامات اصالحی:
اصالح در طراحی قطعه

• قالب را با ضخامت های دیواره یکنواخت طراحی کنید .

با تغییر شرایط قالب گیری تزریقی
ــی و  ــی طوالن ــدازه کاف ــه ان ــازی ب ــک س ــان خن ــان از زم • اطمین
ــه  ــده در قطع ــی مان ــش باق ــاد تن ــری از ایج ــرای جلوگی ــته ب آهس

قفــل شــده 
• کاهش دمای مذاب

• افزایش فشار نگهدارنده و فشار پس از تزریق

:)plate out( 5-رسـوب افزودنـی ها در قـالب

ــا قالــب را  plate out  گوینــد  رســوب افزودنــی هــا روی دای ی
زمانــی کــه روان کننــده هــای خارجــی بــه ســطح مــی آینــد 
ــد کــه  ــه همــراه دارن ــا خــود ب ــی را ب ــای معدن ــر ه ــداری از فیل مق
باعــث ایجــاد رســوب در ســطح قالــب و مارپیــچ مــی شــود. ایــن 
ــی  ــطح داخل ــت در س ــش کیفی ــب کاه ــد موج ــی توانن ــده م پدی
و خارجــی محصــول ، افزایــش ضایعــات و در نهایــت کاهــش 

ــوند. ــول ش ــری محص ــت ظاه کیفی
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علت:
• دمای باال

• رطوبت باالی مواد
• نقص خراشیدگی روی سطح قالب 
pvc  اختالط ضعیف افزودنی ها با •

• قطبیت باالی افزودنی ها

راهکار : 
• استفاده از کمک فرایندها
• کاهش دما تا حد ممکن 

• خشک کردن مواد اولیه و حدف رطوبت
• پولیش سطح قالب 

:)VOIDS(6- خـلل و فـرج

خلــل و فــرج هــوای محبــوس شــده در داخــل و یــا نزدیــک بــه 
ســطح اجــزای قــاب گیــری تزریقــی اســت. خلــل و فــرج ناشــی 
ــی  ــطح داخل ــن س ــان بی ــاد ناهمس ــی از انجم ــب ناش ــال اغل از خ
ــات  ــوال در قطع ــت و معم ــه اس ــش از قطع ــک بخ ــی ی و خارج
ضخیــم اتفــاق مــی افتــد. ایــن پدیــده زمانــی کــه فشــار نگهدارنده 
ــی نباشــد، تشــدید  ــذاب پالســتیک کاف ــرای متراکــم کــردن م ب

مــی شــود.

اقدامات اصالحی
 با اصالح در طراحی قطعه

ــکوزیته  ــش ویس ــا کاه ــر ب ــدن گاز کمت ــوس ش ــان از محب اطمین
ــتیک  ــذاب پالس م

با تغییر شرایط قالب گیری تزریقی:
• کاهش دمای مذاب
• کاهش دمای قالب

• کاهش دور ماردون
• افزایش فشار نگهدارنده و فشار پس از تزریق

• افزایش زمان نگهداری و فشردن

با تغییر طراحی قالب تزریقی
• اطمینان حاصل شود که اجزای قالب همتراز باشد
• گیت را در ضخیم ترین  قسمت قالب قرار دهید

• قرار دادن خروجی هوا در محل مناسب 

:)FLASH( 7- پلیسه زدن

ــد  ــی ده ــی رخ م ــت و زمان ــب اس ــص قال ــک نق ــه زدن ی پلیس
کــه مــذاب پالســتیک از حفــره قالــب بــه بیــرون درز مــی کنــد. 
معمــوال ایــن اتفــاق در  محــل هــای خــط انفصــال یــا پیــن 
ــول  ــه محص ــی ک ــد و زمان ــی افت ــاق م ــداز( اتف ــرون ان پران)بی
خنــک میشــود پلیســه صــورت یــک زائــده در محصــول نهایــی 

ــی شــود. ــده م دی
پلیســه مــی توانــد زمانــی رخ دهــد کــه قالــب بــا نیــروی کافــی 
محکــم نشــده و یــا نیــروی گیــره کــم بــوده اســت) نیرویــی کــه 
ــه انــدازه کافــی قــوی باشــد کــه بتوانــد نیــروی مخالــف  بایــد ب
ــان  ــب جری ــه در قال ــتیک ک ــذاب پالس ــط م ــده توس ــاد ش ایج
دارد را خنثــی کنــد( و اجــازه مــی دهــد کــه مــذاب پالســتیک 
از طریــق آن بــه بیــرون نفــوذ کنــد. اســتفاده از قالــب هایــی کــه 
طــول عمــر آنهــا از حــد مجــاز فراتــر رفتــه اســت فرســوده بــوده 
ــر  ــالوه ب ــرد. ع ــد ک ــدان خواه ــه را دوچن ــاد پلیس ــکان ایج و ام
ــتیک را  ــت پالس ــن اس ــد، ممک ــش از ح ــق بی ــار تزری ــن فش ای
ــد کــه مقاومــت کمتــری  ــان یاب وادار کنــد کــه از مســیری جری

دارد.

اقدامات اصالحی:
با تغییر شرایط قالب گیری تزریقی

• افزایــش فشــار گیــره بــرای اطمینــان از اینکــه قطعــات قالــب در 
هنــگام شــات کامال بســته باشــد

ــه  ــز نگ ــتی و تمی ــه درس ــب ب ــه قال ــود ک ــل ش ــان حاص • اطمین
داشــته شــده اســت.)یا زمانــی کــه عمــر مفیــد آن بــه پایــان مــی 

ــن شــود( رســد جایگزی
• کاهــش دمــای مــذاب، کاهــش دمــای قالــب و کاهــش 
ــاز انجــام  ــه گاز مناســب در صــورت نی ــق  و تخلی ســرعت تزری

ــود . ش

:)weld line(  8- خـط جوش
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ظاهــر شــدن خــط جــوش روی قطعــه زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه  
مــذاب پالســتیک از دو طــرف مخالــف جریــان میابــد و وقتــی کــه 
بــه هــم مــی رســند در قطعــه پالســتیکی بــه صــورت خــط جــوش 
یــا خــط تالقــی دو جریــان مــذاب ایجــاد مــی شــود خــط جــوش 
ناشــی از بــه هــم رســیدن دو یــا چنــد جبهــه جریــان اســت زمانــی 
کــه ســفت شــدن)انجماد( جزئــی در مذاب پالســتیک وجــود دارد.

اقدامات اصالحی:
با اصالح در طراحی قطعه

• تغییر مذاب پالستیک به موادی با ویسکوزیته کمتر 

 تغییر شرایط قالب گیری تزریقی
•  افزایش دمای قالب یا مذاب پالستیکی

• افزایش سرعت تزریق
• افزایش گاز گیری

 تغییر طراحی قالب
• تنظیم طراحی الگوی جریان که از یک منبع جریان باشد

:)delamination( 9- الیه الیه شـدن سـطح

الیــه الیــه شــدن بــه دلیــل مــواد آلــوده در قطعــه ظاهــر مــی شــود 
ایــن الیــه هــا ماننــد پوشــش ظاهــر مــی شــود و معمــوال کنــده مــی 
شــود. مــواد خارجــی راهــی جــدا از مــذاب پالســتیکی در تشــکیل 
محصــول نهایــی در پیــش مــی گیــرد زیــرا آلودگــی  و پالســتیک 
باهــم پیونــدی ایجــاد نخواهنــد کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه نبــود 
ــر  ــه تاثی ــر قطع ــر ظاه ــا ب ــه تنه ــذاب ن ــواد م یکپارچگــی الزم در م
مــی گــذارد بلکــه بــر اســتحکام قطعــه تاثیــر گــذار اســت. آلودگــی  
بــه عنــوان یــک نقــص محبــوس شــده در مــذاب پالســتیک عمــل 
مــی کنــد. زمانــی کــه دمــای پالســتیک و قالــب بســیار پاییــن باشــد. 
ــه  اختــالف دمــا بیــن دیــواره هــای خارجــی و الیــه ســیال منجــر ب
ایجــاد پوشــش ســخت نــازک مــی شــود کــه بعــدا کنــده مــی شــود.

اقدامات اصالحی:
اصالح در طراحی قطعه

• بــرای جلوگیــری از ایجــاد تغییــرات ناگهانــی در طراحــی 
ــد ــش دهی ــاف را پولی ــز و ناص ــای تی ــه ه ــه، گوش قطع

با تغییر شرایط قالب گیری تزریقی
• قبــل از قالــب گیــری، پالســتیک را از قبــل خشــک کنیــد 

)رطوبــت زدایــی(
• افزایش دمای قالب

• عدم اختالط مواد آسیابی کثیف

با تغییر طراحی قالب
• تمرکــز بــر مکانیســم تزریــق در طراحــی قالــب بــرای کاهــش 

یــا حــذف عوامــل رهــا کننــده در قالــب

:)BURN MARKS(  10- عالئـم سوخـتگی

عالئــم ســوختگی تغییــر رنگــی اســت کــه معمــوال  شــبیه زنــگ 
زدگــی بــر روی ســطح نمونــه هــای قالــب گیــری تزریقــی ظاهــر 
مــی شــود. عالئــم ســوختگی ناشــی از تخریــب مــواد پالســتیکی 
ــیار  ــق بس ــرعت تزری ــا س ــد و ی ــش از ح ــای بی ــت گرم ــه عل ب
ــد  ــش از ح ــای بی ــت گرم ــه عل ــد ب ــی توان ــت.همچنین م باالس
ــب  ــه قال ــطح قطع ــه در س ــد ک ــده باش ــوس ش ــای محب ــاب ه حب

ــود. ــان میش ــوختگی  نمای ــورت س ــه ص ــده ب ــری ش گی

اقدامات اصالحی
 اصالح طراحی قطعه تزریقی

• ویســکوزیته مــذاب پالســتیک را کاهــش دهیــد کــه منجــر بــه 
فــرار گاز محبــوس شــده مــی شــود

تغییر شرایط قالب گیری تزریقی
• کاهش سرعت تزریق

• کاهش دمای مذاب و قالب
• کاهش دور مارپیچ

تغییر طراحی قالب
• افزایــش گاز گیــری در قالــب و جلوگیــری از محبــوس شــدن 

هــوا
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خواندنی و کاربردی

:)Jetting(  11- فـواره زدن

فــواره زدن بــه وضعیتــی اشــاره دارد کــه مــذاب پالســتیک بــه علــت ســرعت بــاالی تزریــق روی ســطح قالــب 
قــرار نمــی گیــرد و مــذاب پالســتیک در حالتــی منجمــد مــی شــود کــه جریــان هــای مــوج دار روی قطعــه قالــب 
ــی اتفــاق مــی افتــد کــه دمــای قالــب بســیار  ــان مــی شــود. فــواره زدن معمــوال زمان گیــری شــده تزریقــی نمای
ــب  ــان از درون قال ــه جری ــت ب ــه مقاوم ــت در نتیج ــیار باالس ــتیک بس ــذاب پالس ــکوزیته م ــت و ویس ــن اس پایی
افزایــش مــی یابــد. زمانــی کــه پالســتیک در تمــاس بــا دیــواره هــای قالــب قــرار مــی گیــرد، بالفاصلــه ســرد شــده 
و ویســکوزیته افزایــش مــی یابــد . مــوادی کــه پشــت آن جریــان مــی یابــد، مــذاب پالســتیک جلوتــر را بــه جلــو 

هــل مــی دهــد و عالئــم خراشــیدگی را بــر روی ســطح قطعــه نهایــی بــر جــای مــی گذارنــد.

اقدامات اصالحی
با تغییر شرایط قالب گیری تزریقی

• افزایش دمای مذاب و قالب
• کاهش سرعت تزریق

با تغییر طراحی قالب
• اندازه گیت را افزایش دهید، بنابراین سرعت تزریق کمتر خواهد شد

• قرار گیری گیت در ضخیم ترین بخش قالبگیری
• طراحی بهینه گیت برای اطمینان از تماس کافی بین مذاب پالستیک و قالب

/http://fimmtech.com/knowledgebase/molding-defects
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پالستیک در ساخت و سازها

ســاخت بنــای مــدرن ، بــرای هــردو هــدف مســکونی و تجــاری، بــا محدودیــت هــا و اهــداف متعــدد مواجــه اســت. 
طــرح هــای بنــا عــالوه بــر نگرانــی هــای اساســی از جملــه دوام، راحتــی و مقــرون بــه صرفــه بــودن،  الزم اســت کــه 

بهــره وری از انــرژی ونگرانــی هــای اکولوژیکــی و زیســت محیطــی نیــز در نظــر گرفتــه شــود. 

در این تحقیق، صرفا از مصالح ساختمانی مبتنی بر پلیمر به عنوان جایگزینی برای مصالح 
سنتی نظیر آجر، سیمان، بتن، فلز، چوب و شیشه استفاده نشده اند، بلکه مصالح ساختمانی مبتنی 
بر پلیمر نیز برای کار در یک روش مکمل با مصالح سنتی معرفی شده اند تا کارایی این مصالح با 
کاربردهای نوآورانه منحصر به فرد ارتقا یابد و تقاضای صنعت ساخت و ساز برای بناهای مدرن 

رضایت بخش باشد. 

ــده  ــه شــکل هــای پیچی ــل شــدن ب ــی آنهــا در تبدی ــی مــواد پالســتیکی ، وزن ســبک و توانای ــای اصل یکــی از مزای
اســت. ویژگــی هــای دیگــر عبارتنــد از دوام،نیــاز بــه تعمیــر و نگهــداری پاییــن، قیمــت پاییــن، در دســترس بــودن 
در دامنــه ای از اشــکال و فــرم هــا و برخــورداری از طیــف وســیعی از خــواص مــی باشــد. از لحــاظ زیبایــی شناســی، 
مصالــح پالســتیک در رنــگ هــا و بافــت هــای جــذاب در دســترس هســتند ، و نیــاز بــه رنگزنــی یــا نقاشــی ندارنــد. 
یکــی دیگــر از جنبــه هــای مثبــت پالســتیک هــا، مقاومــت ذاتــی در برابــر انتقــال حــرارت و انتشــار رطوبــت اســت. 
ــی  ــه میکروب ــا حمل ــزی ی ــی فل ــد خوردگ ــکالتی مانن ــتیکی از مش ــح پالس ــودن مصال ــی ب ــق الکتریک ــل عای ــه دلی ب
ــی  ــا پل ــک پالســتیک گرماسخت)ترموســت( اســت، ت ــه کــه ی ــان گرفت ــی اورت ــوم پل ــق ف ــد. از عای آســیب نمیبینن
کربنــات شــفاف کــه یــک ترموپالســتیک اســت، تــا کامپوزیــت هــای چــوب- پالســتیک بــرای کــف پــوش و نــرده 
ــرد  ــرای هــر دو کارب ــد و ب ــی هســتند کــه در کاربردهــای گســترده ای در صنعــت ســاختمان دارن کشــی، پلیمرهای
ســاختاری و غیــر ســاختاری اســتفاده مــی شــود. در واقــع، در ایــاالت متحــده، در صنعــت ســاخت و ســاز ســاختمان 
حــدود 18% از پالســتیک اســتفاده مــی شــود. در ایــن مقالــه، دو کاربــرد عمــده مصالــح پلیمــری در صنعــت ســاخت 
ــث           ــه و بح ــبی ارائ ــب نس ــا و معای ــم و مزای ــی مه ــواص فیزیک ــح ، خ ــرد مصال ــب کارب ــر حس ــاختمان ب ــاز س و س

مــی شــوند. 

گردآوری و ترجمه

 مهندس بیژن جواهریان
مسئول کنترل کیفیت شرکت 

کارا پالستیک لوله یزد

مقاله های علمی



41 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 112

عایق سیم کشی برق و مجاری 

ترموپالسـتیک هـا و ترموسـت هـا عایـق هـای بسـیار خـوب برق هسـتند 
بطوریکـه مقاومـت الکتریکـی انهـا در دامنـه 1012 اهـم سـانتی متـر یـا 
باالتـر اسـت. در نتیجـه، از آنهـا بـه عنـوان عایـق بنـدی و مـواد روکـش 
بـرای سـیم کشـی و کابـل ها بـرای انتقال بـرق و داده ها به طور گسـترده 
ای اسـتفاده مـی شـود. عالوه بـر پلیمرهـای طبیعی مانند السـتیک، رزین 
هـای فنولـی )Bakelite( اولیـن پلیمرهای مصنوعی مورد اسـتفاده برای 
عایـق الکتریکـی بودنـد؛ کاربرد آنها از دهه 1920 شـروع شـد و به دنبال 
آن PVC  در دهـه هـای بعد ظاهر شـد. در حال حاضـر از انواع مختلفی 
از پلیمرهـا از جملـه PP،  PE  بـا چگالـی کـم، متوسـط و بـاال ، و پلـی 

اتیلـن شـبکه ای شـده)PEX( ، پلـی آمیدهـا، السـتیک پروپیلـن اتیلـن، 
پلـی اسـترها و پلیمرهـای فلوئـوری اسـتفاده مـی شـود. کابل برق و سـیم 
کشـی بـرای اهـداف زیرزمینـی، مسـکونی و توزیـع کاربرد دارنـد، و هر 

کـدام بایـد معیارهـای عملکـرد متفاوتی را ارائـه دهند. 

خصوصیـات الکتریکـی مهـم عبارتنـد از ثابـت دی الکتریـک ، قـدرت 
دی الکتریـک، و مقاومـت سـطحی و حجمی. دیگـر خصوصیات متمایز 
عبارتنـد از قـدرت، انعطـاف پذیـری، مقاومـت در برابـر آتـش و حالل، 
دوام و هزینـه. جـدول 1 انـواع مختلـف مـواد عایق پالسـتیکی الکتریکی 

و مزایـای نسـبی آنهـا را دسـته بندی مـی کند. 

پالستیک در ساخت و سازها

مزایا پلیمر

،خواص الکتریکی خوب؛ مقاومت شیمیایی و رطوبتی باال. سبک
انعطاف پذیر، ارزان

پلی اتیلن

خروجی باال ،اصالح خواص با استفاده از مواد افزودنی؛
ارزان و دسترسی آسان

PVC

استحکام باال؛ مقاومت حرارتی و سایشی نایلون

چقرمگی باال؛ مقاومت بسیار خوبی در برابر حالل؛ خصوصیات برجسته الکتریکی  و )PTFE( پلی اتیل فلوئور اتیلن
ترکیبات

مقاومت در برابر حرارت باال ؛ چسبندگی بهتر به سیم ها پلی استر

  مقاومت خوب در برابر محیط زیست و حرارت؛ ویژگی های مقاومت در برابر فرسودگی
PE بهتر در مقایسه با

الستیک های ترموپالستیک

EPR: مقاومت در برابر حرارت، فرایند پذیری آسانتر؛
الستیک سیلیکونی: مقاومت بسیار باال در برابر حرارت، بسیار انعطاف پذیر

الستیک ها

جدول 1. مواد عایق پلیمری سیم و مزایای آنها
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مقاله  علمی

نــرم کننــده هــا ، پرکننــده هــا، رنــگ هــا،  افزودنــی هــا ماننــد 
بازدارنــده شــعله، مهــار کننــده هــای دود، و                                  تثبیــت کننــده هــا، 
روان کننــده هــا، بــرای دســتیابی بــه معیارهــای متفــاوت عملکــرد اضافــه 

ــوند.  ــی ش م

ــوان  ــه عن ــب اســت کــه از آن ب ــا، PVC پلیمرغال در ســاخت و ســاز بن
ــی  ــت ذات ــواص مقاوم ــورداری از خ ــل برخ ــه دلی ــیم ب ــق س ــک عای ی
بــاال در برابــر شــعله ، اســتحکام و ارزان بــودن اســتفاده مــی شــود. امــا 
ــردن  ــاف پذیرک ــرای انعط ــا ب ــده ه ــرم کنن ــاال، از ن ــختی ب ــل س ــه دلی ب
آناســتفاده مــی شــوند. بــا ایــن حــال، دود ســمی تولیــد شــده در احتــراق 
یــک نگرانــی عمــده در اســتفاده از آن اســت، و بــه همیــن دلیــل، 
افزودنــی هــای مختلــف کاهــش دهنــده دود بــرای بــه حداقــل رســاندن 
ایــن مشــکل اضافــه مــی شــوند. پلــی اتیلــن ســبک بــوده و در برابــر آب 
و حــالل مقــاوم اســت. PE بــا چگالــی بــاال بــر PE کــم چــگال ارجــح 
اســت زیــرا دارای مقاومــت سایشــی و اســتحکام کششــی و برشــی باالتر 
ــود  ــتفاده میش ــده )PEX( نیزاس ــبکه ای ش ــن ش ــی اتیل ــد.. ازپل ــی باش م
ــر  ــد.  عــالوه ب ــی را تحمــل کن ــر عملیات ــرا بیشــتر از PE دمــای باالت زی
ایــن، مقادیــر بــاالی پرکننــده، ماننــد کربــن ســیاه و بازدارنــده شــعله را 
ــتر در  ــت بیش ــه مقاوم ــر ب ــه منج ــرد، ک ــب ک ــا PEX ترکی ــوان ب ــی ت م
برابــر آتــش ســوزی و ســایش مــی شــود . PVC ترموپالســتیک اصلــی 
مــورد اســتفاده بــرای تولیــد لولــه محافــظ ســیم بــرق اســت، زیــرا مقــاوم 
در برابرخوردگــی و آب اســت. در نتیجــه، مــی تــوان آن را بــه راحتــی 
در زیرزمیــن و در ســازه هــای بتنــی دفــن کــرد. ســایر پالســتیک هــا ی 
بــه کار رفتــه بــرای ســاخت مجراهــای بــرق، PE، نایلــون، و پلــی اســتر 

هســتند. 

لوله کشی

ــه هــا و سیســتم  ــرای ســاختن لول ــه مــدت طوالنــی ب مــواد پالســتیکی ب
ــته،  ــا در دو دس ــه ه ــد. لول ــه ان ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــای لول ه
ــرای کاربردهــای ســاختمانی و مهندســی عمــران(  ــی )ب ــه هــای ثقل لول
و لولــه هــای تحــت فشــار )بــرای کشــاورزی و آبرســانی( طبقــه بنــدی 
مــی شــوند. بخــش ثقلــی بزرگتــر اســت. اولیــن لولــه هــای پالســتیکی 
 ABS و PE ــا ــدند و بعده ــاخته ش ــه 1930 س ــس PVC در ده از جن
بــه خانــواده مــواد اولیــه بــرای تولیــد انبــوه لولــه هــا پیوســتند. از 

ــتفاده  ــا اس ــه ه ــاختن لول ــرای س ــز ب ــری نی ــواد پلیم ــف م ــواع مختل ان
                  ،)CPVC( ــر ــا کل ــواد شــامل PVC ترکیــب شــده ب ــن م میشــود و ای
  PB، PP، PVDFپلــی بوتیلــن ،PEX ، پلــی اتیلــن کلرینــه شــده
ــتر                     ــی اس ــی و پل ــد اپوکس ــر گالس مانن ــای  فایب ــت ه ــواع ترموس و ان
مــی باشــند . بــا ایــن حــال، PVC و گریــد هــای مختلــف PE در بــازار 
لولــه هــای پالســتیکی غالــب هســتند. بــر اســاس یــک گــزارش آمــاده 
شــده توســط Freedonia Group راجــع بــه بــازار رقابتــی پالســتیک 
ــه هــای پالســتیکی 8.5% در ســال  ــرای لول ــه ، تقاضــای جهانــی ب و لول
ــا ســال 2017  و 6.2%  افزایــش  ــارد مترت ــه 11.2میلی ــه و ب افزایــش یافت
در ســال، تــا 23 میلیــون تــن از لحــاظ وزنــی رســیده اســت کــه نشــان 
 PVC .ــر اســت ــا قطــر بزرگت ــه هــای ب ــده افزایــش اســتفاده از لول دهن
ــه خــود اختصــاص  ــازار را ب ــب اســت و حــدود 55% از ب ــان غال همچن
ــی  ــه و پل ــه PVC آرایــش یافت ــر از جمل ــواد جدیدت ــا م داده اســت، ام
ــته  ــه داش ــد داد. توج ــان خواهن ــتری را نش ــد بیش ــه ، رش ــن دو حالت اتیل
ــی  ــزوده م ــتیک اف ــه پالس ــوال ب ــی معم ــواد افزودن ــواع م ــه ان ــید ک باش
ــی  ــد. برخــی از افزودن ــژه ای دهن ــا خــواص مطلوبوی ــه آنه ــا ب شــوند ت
ــه  ــرد لول ــرای کارب ــا ب ــتیک ه ــتفاده در پالس ــورد اس ــروری م ــای ض ه
کشــی شــامل تثبیــت کننــده هــای گرمــا و UV، آنتــی اکســیدان 
هــا،روان کننــده هــا، عوامــل اتصــال دهنــده و رنــگ هــا اســت. بعضــی 
از ایــن مــواد افزودنــی از تخریــب و هوازدگــی لولــه هــای نصــب شــده 

ــد.  ــی کنن ــت م ــارج ازســاختمان محافظ در خ

ــه  ــد لول ــنتی )مانن ــواد س ــا م ــتیک ب ــده از پالس ــاخته ش ــای س ــه ه لول
ــن  ــوم( و همچنی ــا آلومینی ــوالد ی ــس، ف ــده از م ــاخته ش ــزی س ــای فل ه
ــه  ــد. لول ــی کنن ــت م ــن رقاب ــد شــده از ســیمان و بت ــای تولی ــه ه ــا لول ب
ــا  ــنتی دارد. آنه ــواد س ــه م ــبت ب ــیاری نس ــای بس ــتیکی مزای ــای پالس ه
دارای هیدرولیــک مناســب )مقاومــت کــم در برابــر جریــان( و ســبک 
ــوده و تولیدشــان آســان اســت.  از قطرهــای خیلــی  ــه ب وزن ،کــم هزین
ــترود و  ــوان اکس ــی ت ــل را م ــای طوی ــول ه ــزرگ و ط ــا ب ــک ت کوچ
حمــل نمــود. پالســتیک هــا انعطــاف پذیــر هســتند و آنهــا مــی تواننــد 
بــدون شکســتن بــه راحتــی در فضــای تنــگ خــم شــوند . طــول هــای 
بلنــد و انعطــاف پذیــری بــاال ، نیــاز بــه اتصــاالت بســیار را بــه حداقــل 
مــی رســاند. از آنجــا کــه پالســتیک نارســانا هســتند، در تخریــب 
الکتروشــیمیایی ماننــد خوردگــی یــا زنــگ زدگــی آســیب نمــی بیننــد. 
آنهــا در برابــر تخریــب توســط مــواد شــیمیایی و بیولوژیکــی نیــز مقــاوم 
ــد.  ــانی دارن ــن آس ــداری و جایگزی ــوده و نگه ــا دوام ب ــا ب ــتند. آنه هس
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پالستیک در ساخت و سازها

یــک مزیــت عمــده سیســتم هــای لولــه کشــی پالســتیکی عبــارت اســت 
از تنــوع مفاصــل و اتصــاالت کــه از آنهــا مــی تــوان بــرای ضــد نشــت 
ــای  ــتم ه ــود. سیس ــتفاده نم ــادوام اس ــای ب ــامانه ه ــب س ــردن و  نص ک
ــرای  ــا  رزوه ای ب ــه اتصــاالت فلنجــی ی ــر پالســتیکی ب ــه کشــی غی لول
اتصــال دهــی نیــاز دارنــد کــه مســتعد نشــت و شکســتن هســتند در مقابل، 
لولــه کشــی ترموپالســتیک را مــی تــوان بــا جــوش حرارتــی یــا چســب 
متصــل کــرد، کــه باعــث ایجــاد مفاصلــی تقریبــا یکپارچــه و قــوی ماننــد 
ــای  ــه ه ــا لول ــتیکی ب ــزی و پالس ــاالت فل ــواع اتص ــود. ان ــی ش ــه م لول
ــه  ــه هــا ی پالســتیکی ب ــن حــال، لول ــا ای پالســتیکی ســازگار هســتند. ب
دلیــل قــدرت و تمایــل پلیمــر بــه نــرم شــدن در دمــای بــاال ، بــه کاربــرد 
هــای کــم فشــار و دمــا پاییــن محــدود مــی شــوند.به همیــن دلیــل اســت 
ــه   ــالب و تخلی ــای فاض ــذاری در کاربرده ــه گ ــای لول ــتم ه ــه سیس ک
ــتم  ــا سیس ــود.  ام ــی ش ــاخته م ــتیک س ــویی از پالس ــت و ظرفش از توال
ــم  ــوز ه ــاختمان هن ــرد در س ــرم و س ــع آب گ ــار توزی ــت فش ــای تح ه
عمدتــا از فلــز، بــه ویــژه از مــس اســت. بــا ایــن حــال، بــا نــوآوری هــای 
ــتیکی  ــی پالس ــه کش ــتفاده از لول ــتیک، اس ــوژی پالس ــد در تکنول جدی
ــش کــف و  ــن آب گــرم، گرمای ــر تامی ــر نظی ــای پرتقاضات در کاربرده

سیســتم هــای آب پــاش آتــش گســترش یافتــه اســت . از انــواع مختلــف 
پالســتیک در سیســتم هــای لولــه کشــی اســتفاده مــی شــود کــه بــه شــرح 

زیــر اســت.

 CPVCــر ــا کل ــد )PVC( و PVC ترکیــب شــده ب ــل کلرای ــی وینی پل
پالســتیک هــای بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده بــرای تولیــد سیســتم 
ــوم  ــرای دوس ــده، PVC ب ــاالت متح ــتند.در ای ــی هس ــه کش ــای لول ه
ــای توزیــع آب و حــدود ســه چهــارم از سیســتم هــای  از سیســتم ه
فاضــالب بهداشــتی کاربــرد دارد. PVC ســخت یــا PVC  نــرم نشــده 
ترجیــح داده مــی شــود، زیــرا دارای باالتریــن اســتحکام نســبت بــه تمــام 
ــان داده  ــدول 2و3 نش ــه در ج ــت ، ک ــتیکی اس ــی پالس ــه کش ــواد لول م
ــتحکام عالــی دراز مــدت ، ســختی  شــده اســت. همچنیــن دارای اس
 PVC بــاال و مقاومــت در برابــر مــواد شــیمیایی مــی باشــد. لولــه هــای
ــرای هــر دو  ــواره ب ــدازه هــا و ضخامــت دی در طیــف گســترده ای از ان

ــدون فشــار در دســترس هســتند.  ــرد تحــت فشــار و ب کارب

جدول2.  ویژگی های مکانیکی برخی از ترموپالستیک ها برای لوله کشی

PP PE UPVC استاندارد  ویژگی های
مکانیکی

85-50 R  65 R 65-85 D ASTM 
D785

سختی راکول

4400-2800 3100-5500 6000-8000 DIN53455 استحکام کشش نهایی
)psi(

1.7-1 1/8-0/6 10-3/5 ASTM
 D638

مدول کششی
 )5-10psi(

1/8-1/2 2/0 -1/0 8-3  ASTM
 D790

مدول خمشی
)5-10psi(

500-350 20-1000 50-150 ASTM 
D638

 ازدیاد طول تا
)%(پارگی2

1/5-1 0/5-20 0/4-20 ASTM
 D256

استحکام ضربه ایزود
Ft-lb/in.of notch

8-10 8-10 25 ASTM 
D2837

  حداقل استحکام
)MRS(
MPa
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جدول3.  ویژگی های فیزیکی برخی از ترموپالستیک ها برای لوله کشی

PE PP PVC ویژگی های فیزیکی

150 140 150 *ضریب زبری هیزن ـ ویلیامز

0/965-0/941 0/91 -0/89 1/3-1/58 gr/cm3 چگالی

بله بله خیر شناوری در آب

29/4-28/7 30/8 -30/5 20/5-19/1 in3/lb حجم مخصوص

 هرچــه ضریــب زبــری هیــزن ـ ویلیامــز لولــه بیشــتر باشــد اصطــکاک آب در داخــل لولــه کمتــر اســت کــه نشــانه صــاف و صیقلــی بــودن  بســیار 
زیــاد ســطوح داخلــی لوله اســت

ــه و  ــتحکام ضرب ــی، اس ــتحکام کشش ــاس اس ــر اس ــای PVC ب ــه ه لول
ــا 60  ــرای درجــه حــرارت ت ــی شــوند. PVC ب ــدی م ــه بن ســختی طبق
درجــه ســانتیگراد بــرای کاربــرد هــای بــدون فشــار توصیــه مــی شــود. 
PVC ترکیــب شــده بــا کلــر بــا افــزودن کلــر اضافــه بــه PVC بدســت 
مــی آیــد، کــه منجــر بــه مــوادی بــا همــان اســتحکام ومــدول کششــی 
PVC مــی شــود ولــی قابلیــت تحمــل درجــه حــرارت باالتــری 
ــرای  ــا ی 93 درجــه ســانتی گــراد ب ــا دم ــوان ت دارد. CPVC را مــی ت
ــرای کابردهــای  کابردهــای تحــت فشــار و 100 درجــه ســانتی گــراد ب
بــدون فشــار بــه کار بــرد ، کــه آنــرا بــرای هــر دو کاربــری آب گــرم و 
ســرد مناســب مــی ســازد. مــواد PVC دارای خــواص مقــاوم در برابــر 
شــعله ناشــی از حضــور اتــم هــای هالــوژن در ســاختار پلیمــری اســت. 
ــرای سیســتم هــای آبپــاش آتــش نشــانی توصیــه  از ایــن رو آنهــا نیــز ب

مــی شــود. 

مــواد اصلــی دیگــر بــرای تولیــد لولــه هــای پالســتیکی PE ، یــک پلــی 
 PVC الفیــن اســت. ایــن دومیــن  و رایجتریــن مــواد پالســتیکی بعــد از
اســت .  PE بــه طــور گســترده ای بــه ســه نــوع طبقــه بنــدی شــده اســت. 
PE (LDPE( چگالــی پاییــن نــوع I اســت و مقاومــت پاییــن در برابــر 

دمــا ، نــرم و انعطــاف پذیــر اســت. 

نــوع II ، PE چکالــی متوســط )MDPE( اســت ، کــه قویتــر و در برابــر 
درجــه حــرارت مقاومتر اســت. 

نــوع III ، PE چگالــی بــاال HDPE اســت ، بســیار قــوی تــر، ســخت 
تــر و در برابــر دمــا مقاومــت بیشــتری نســبت بــه دو گریــد قبلــی دارد.

 .PE همچنیــن مــاده ترجیحــی بــرای لولــه کشــی اســت HDPE
نســبت بــه PVC بســیار ضعیــف اســت، امــا بــه دلیــل برخــورداری آن 
از دمــای انتقــال شیشــه ای پاییــن،  ویژگــی انعطــاف پذیــری  را حتــی در 
دماهــای پاییــن حفــظ مــی کنــد .  ایــن دو مــاده همچنیــن دارای مقاومت 
ــالف  ــی باشــد کــه باعــث کاهــش ات ــر م ــر و ســطح نرمت شــیمیایی بهت
ــا  ــی ب ــه راحت ــد ب ــن مــی توان ــی اتیل ناشــی از اصطــکاک مــی شــود. پل
روش اتصــال جــوش حرارتــی بــه مفاصــل و اتصــاالت جــوش بخــورد، 

کــه اتصاالتــی بــدون نشــت در ســامانه تضمیــن میشــود. 

ــع آب و فاضــالب  ــه PE در سیســتم هــای توزی کاربردهــای عمــده لول
ــرک  ــر ت ــا در براب ــت آنه ــت مقاوم ــل خصوصی ــه دلی ــت. ب ــه اس و تخلی
ــتفاده  ــی اس ــه گاز طبیع ــرای عرض ــز ب ــای PE نی ــه ه ــی ، از لول خوردگ
مــی شــود. از HDPE بــرای کاربردهــای تحــت فشــار متوســط آب 
ــم  ــای ک ــرد ه ــرای کارب ــود)MPa 6.3(، از LDPE ب ــی ش ــتفاده م اس
 MDPE در حالــی کــه ترکیبــی از ،)MPa 4( فشــار اســتفاده مــی شــود
بــا HDPE بــرای فشــار بــاال مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد )8 الــی 10 
MPa(. بــه تازگــی، لولــه هــای پلــی اتیلــن بــا وزن مولکولــی فــوق العــاده 
زیــاد در دســترس هســتند، و ایــن لولــه هــا دارای مقاومــت بیشــتر در برابــر 

تــرک خوردگــی  ناشــی از تنــش مــی باشــند. 

ــرد  پلــی اتیلــن شــبکه ای )PEX( ترموســت دارای گســترده تریــن کارب
در صنعــت لولــه کشــی اســت.

ــی PE پــس  ــره هــای مولکول کــه توســط فراینــد شــبکه ای شــدن زنجی
ــک ســاختار  ــه طوریکــه ی ــد، ب ــی آی ــه دســت م ــد اکســتروژن ب از فراین
مولکولــی قویترایجــاد مــی کنــد. ســه روش اســتفاده شــده بــرای اتصــال 
ــا  ــش. در مقایســه ب ــد ســیالن و تاب ــد از پراکســید، پیون شــبکه ای  عبارتن
PE ، PEX  دارای مقاومــت گرمایــی باالتــر اســت؛ در دماهــای باالتــر، 
ــه  ــای توصی ــدوده دم ــود. مح ــی ش ــا ذوب نم ــده  ام ــر ش ــاف پذی انعط
شــده بــرای کاربــرد PEX ، 93درجــه ســانتیگراد اســت. همچنیــن دارای 
ــر  ــت در براب ــل UV و مقاوم ــداری درمقاب ــر ، پای ــی بهت ــت خزش مقاوم
ــرا"  ــا اکث ــت ه ــایر ترموس ــت .س ــی اس ــی محیط ــی تنش ــرک خوردگ ت
ــی تقاضــای  ــرد هــای صنعت ــت شــده هســتند، کــه در کارب ــواد تقوی از م
 )PB(ــن ــی بوتیل ــاختمانی دارد. پل ــای س ــرد ه ــه کارب ــبت ب ــتری نس بیش
همچنیــن یــک پلــی الفیــن انعطــاف پذیــر اســت امــا دارای اســتحکام دراز 
مــدت خیلــی بیشــتر اســت. عــالوه بــر ایــن، اســتحکام  خــود را در درجــه 
حــرارت باالتــر  خیلــی بهتــر از PE  حفــظ مــی کنــد . بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــا 60 درج ــه ب ــراد، در مقایس ــانتی گ ــه س ــا 93 درج ــتفاده از PB ت اس
ــرای PE  توصیــه مــی شــود کــه PB را بــرای کاربردهــای  ســانتیگراد ب



45 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 112

پالستیک در ساخت و سازها

نتیجه گیری  : 
مصالــح پلیمــری، هــر دو ترموپالســتیک و ترموســت، دارای کاربــرد گســترده ای در صنعــت ســاخت و ســاز هســتند. ایــن مصالــح راه حلــی 
کــم هزینــه منحصــر بــه فــرد و نوآورانــه اســت. بــا تاکیــد بیشــتر بــر ســاخت بــا دوام و بــا بهــره وری انــرژی بــاال اســتفاده از مصالــح پلیمــری 

همچنــان ســهم بیشــتری از مصالــح ســاختمانی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.

برگرفته از کتاب مهندسی پالستیکها

Department of Chemical Engineering, West Virginia University, Morgantown, WV, United States
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آب گــرم خانگــی مناســب مــی ســازد. توجــه داشــته باشــید کــه آنتــی اکســیدان هــا بایــد بــه هــر دو PEX و PB اضافــه مــی شــوند تــا ایــن مــواد 
در 93 درجــه ســانتیگراد بــه خوبــی عمــل کننــد. PP عضــو خانــواده پلــی الفیــن و بــه همــان انــدازه مهــم در سیســتم هــای لولــه کشــی اســت. ایــن 
مــاده ســختی و اســتحکام بیشــتری نســبت بــه PE  دارنــد، امــا دارای مقاومــت در برابــر ضربــه کمتــر هســتند. PP دارای مقــاوت بیشــتری در برابــر 
درجــه حــرارت و مقاومــت بهتــری در برابــر مــواد شــیمیایی و حــالل اســت. ایــن مــاده در دو نــوع طبقــه بنــدی شــده اســت نــوع I کــه قــوی تــر 

ــر اســت.  ــی چقرمگــی باالت ــر ول ــوع II دارای قــدرت کمت ــر مــی باشــد و ن ــه ای کمت ــی دارای مقاومــت ضرب اســت ول

ABS یــک کوپلیمــر اســت کــه درآن فــاز پلــی بوتادیــن الســتیکی در یــک فــاز اســتایرن اکریلونیتریــل ســخت )SAN( پراکنــده شــده اســت. 
 ABS حضــور ذرات الســتیک حتــی در دماهــای پاییــن بــه مــواد انعطــاف پذیــری و اســتحکام ضربــه ای مــی بخشــد. بــا توجــه بــه اســتحکام عالــی
، نوعــی از لولــه هــای ABS نیــز در دســترس هســتند کــه جــداره هــای آنهــا از هســته فومــی ســاخته شــده انــد نــه از جدارهــای جامــد ، کــه باعــث 

کاهــش وزن بــدون تاثیــر بــر مشــخصات فیزیکــی مــی شــود. لولــه هــای ABS بــه طــور عمــده در تخلیــه، فاضــالب کاربــرد دارنــد.

ــه هــای پالســتیکی، و  ــا لول ــزی ب ــی و فل ــه هــای بتن ــی لول ــل جایگزین ــه دلی ــه هــای پالســتیکی ب ــواع مختلــف لول ــرای ان انتظــار مــی رود تقاضــا ب
همچنیــن بــه دلیــل نیــاز بــه سیســتم هــای جدیــد آبرســانی و فاضالبــی بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای رو بــه رشــد جمعیــت جهانــی ادامــه یابــد. 
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اتصاالت
 لیست اتصاالت U-PVC مورد تایید

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

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپلیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•ناردینپلیمراسپادانا

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-46412710-20

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پارسپولیکا

•پلیرامبرتر

•گلپلیمررشیدی

•لولهسازانرزاقی

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56545401-3

021-55638112

021-65226406

021-55572819

021-56457889

تهران

34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

2-33652560-023•سمنانپویش

سمنان

34733539-083•الوینپالست

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•اتصاالتکاوه

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34524031

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•شیرازجمگستر

•لولهسپیدانبسپار

071-32345595-7

071-36307536-40

فارس

•آریانغربکردستان

•نیکپلیمرکردستان

087-33291041

021-66193854-7

کردستان

32723225-044•کندپالستیکارومیه

آذربایجان غربی

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

لوله
 لیست لوله هاى U-PVC مورد تایید

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

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپولیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پلیمرسمند

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56220208

021-56457889

تهران
34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

32665669-081•پلیسینا

همدان

•اورامانغرب

•الوینپالست

083-38228647-8

083-34733539

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•ایمنلوله

•پلیمرپارس

•شیرازپالستیک

•لولهسپیدانبسپار

071-38254557-8

071-38309001-3

071-37335078-80

071-36307536-40

فارس

7-66193854-021•نیکپلیمرکردستان

کردستان

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

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

لیستلولهواتصاالتیوپیویسیموردتاییدانجمنتولیدکنندگانلولهواتصاالتپیویسی

نتایج مربوط به دوره چهارم نمونه برداری  .  نیمه اول سال 1398
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تقدیر و تشکر

ــوالت                                 ــاوت محص ــای متف ــه کاربرده ــه ب ــا توج ــه ب ــید ک ــاپ رس ــه چ ــریه ب ــماره نش ــداد 10 ش ــال 1397 تع در س
پــی وی ســی در بخــش ســاختمان، آب و فاضــالب و کشــاورزی ســعی بر آن شــد که بــا رویکردی متفاوت تر از ســال 
 هــای قبــل، چنــد شــماره از نشــریه بــه چــاپ ویــژه نامــه تخصصــی در بخــش هــای ذکــر شــده اختصــاص داده شــود.

 بــا توجــه بــه ایــن هــدف گــذاری، از ابتدای ســال تمرکز بر تهیــه و تنظیم کلیــه مطالب، اخبــار، گزارش هــا، مقاالت و 
مطالــب علمــی بــه صــورت کامــاًل تخصصی در هــر بخش گردید کــه در نهایت منجر به انتشــار دو ویــژه نامه در بخش 
 کشاورزی، یک ویژه نامه در بخش آب و فاضالب و دو ویژه نامه در بخش ساختمان-ساختمان و لوله های برقی شد.

در ایــن میــان عــالوه بــر تهیــه و تنظیــم محتــوای خبــری و تحلیلــی صنعــت پــی وی ســی، بخــش اعظمــی 
 از مطالــب را ترجمــه و تنظیــم جدیدتریــن مقــاالت، اخبــار و یافتــه هــای علمــی جهــان تشــکیل مــی دهــد.

بــا کمیتــه  انجمــن،  فنــی  بــا همراهــی و هماهنگــی ســرکار خانــم حــق دوســت، کارشــناس  بخــش  ایــن 
باشــد کــه  مــی  انجمــن،  هــای عضــو  بخــش کنتــرل کیفیــت شــرکت  در  و ســایر همــکاران  علمی-فنــی 
 بــه تکمیــل بخــش تــازه هــا، خواندنــی کاربــردی و مقــاالِت بــه روز صنعــت پــی وی ســی مــی پــردازد.
لــذا شایســته اســت بــا نهایــت احتــرام بــه ســرکار خانــم حقدوســت )کــه تهیــه و تنظیــم عمــده ی مطالــب ایــن بخــش 
ــات و  ــه زحم ــته، از کلی ــال گذش ــان در س ــده ی ایش ــی کنن ــم همراه ــن تی ــد(، همچنی ــی باش ــان م ــده ی ایش ــر عه ب
مشــارکت آنهــا در ایــن بخــش، کمــال تشــکر و قدردانــی خویــش را اعــالم داریــم. امیــد کــه در ادامــه ایــن راه نیــز 

از همراهــی تــان بهــره منــد باشــیم.

شماره 102: هایده سلیمانی از شرکت )یزد پولیکا(، سمیه صالحی)پارس پولیکا(، 
آیت مدنی)لوله گستر گلپایگان(، فریبا فتوحی) لوله گستر خادمی(

شماره 103: بهاره رهبر، مهناز امینی فر)پلیمر گلپایگان(،آیداکرمی)آذرلوله(
شماره 104: اسرین مرادیان) نیک پلیمر کردستان(، پژمان پاکدامان)مشاوربرندسازی(

شماره 105: سمیه صالحی)پارس پولیکا(، آیداکرمی)آذرلوله(
شماره 106: سمیه صالحی) پارس پولیکا(، هادی گودرزی) آبان بسپار توسعه(

شماره 107: مهندس ابهجی)گروه صنعتی یزد پولیکا(، مرضیه گودرزی)لوله گستر خادمی(
شماره 108: شاهین رشیدی)آریان غرب کردستان(، 

علی کریمی، مهناز امینی فر) پلیمر گلپایگان(،مهشید عطار)پیشگام پالست اهواز(
شماره 109: پریسا جهانمرد )داراکار(

شماره 110:  اسرین مرادیان) نیک پلیمر کردستان(،
عباس ابهجی، محمد علی صباغی)یزد پولیکا(، مسعود زارع) لوله گستر گلپایگان(، 

سمیه صالحی) پارس پولیکا(،فریبا فتوحی) لوله گستر خادمی(
شماره 111: سمیه صالحی)پارس پولیکا(،مسعود زارع)لوله گستر گلپایگان(، 

پریسا جهانمرد )داراکار(



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 48112

معرفی کتاب

نـگاهی کلی:

ــن  ــط انجم ــه توس ــای  PVC ک ــه ه ــی لول ــاخت و طراح ــای س ــه راهنم کتابچ
لولــه  PVC UNI-BELL تهیــه و تنظیــم شــده اســت، جامــع تریــن کتــاب در 
مــورد لولــه هــای  PVC اســت. کتابچــه راهنمــای  UNI –BELL  بــا هــدف 
ارئــه مرجعــی کامــل در مــورد لولــه و اتصــاالت  PVCتهیــه شــده اســت. ایــن 
کتابچــه اطالعــات عملــی و مهندســی ســاخت را همــراه بــا توصیــه هــای مربــوط 
بــه طراحــی و اســتفاده از سیســتم هــای لولــه کشــی  PVC زیــر زمینــی در هــر 
دو کاربــرد تحــت فشــار و بــدون فشــار ارائــه مــی دهــد. عــالوه بــر ایــن موسســه  
ــمیت  ــه رس ــتانداردهای ب ــد و اس ــی مفی ــریات فن ــعه نش ــه توس UNI-BELL ب
شــناخته شــده در سراســر جهــان مــی پــردازد و بــه کاربــران در شــناخت و 
طراحــی صحیــح لولــه هــای  PVC در کاربردهــای مختلــف از طریــق آمــوزش 

کمــک مــی کنــد.
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Teknor Apex is showcasing the new Apex 1523-LG 
Series compounds, designed for automotive window 
encapsulation. They are said to exhibit gloss levels sim-
ilar to those of EPDM rubber beltline seals or glass run 
channels, enabling manufacturers of PVC encapsulated 
windows to meet OEM demand for a closer match in the 
surface finish of these critical appearance parts. These 
compounds achieve a gloss level of 3 to 4 without need 
for surface treatment of the tooling. Standard window 
encapsulation PVC compounds fall in the 9 to 12 range. 
Apex 1523 compounds eliminate the cost associated with 
tooling maintenance and repair to keep a consistent sur-
face appearance from part-to-part. This series has sever-
al OEM approvals, including GM’s GMW-16084 spec for 
quarter windows and sunroofs from Chrysler.

Low-Gloss PVC Compounds for 
Automotive Window Encapsulation 

OEM-approved Apex -1523LG compounds 
from Teknor Apex retain PVC cost 
advantage over elastomers, are scratch- and 
mar-resistant, and facilitate precise color 
matching. Apex -1523LG Series compounds 
for automotive window encapsulation are 
low in cost and provide high scratch and 
mar resistance.

“Our introduction of low-gloss compounds is particu-
larly important since PVC is the dominant material for 
window encapsulation and is valued by manufacturers 
for its advantages over elastomers,” says Steve McCor-
mack, industry manager of the Teknor Apex Automo-
tive Group. “Like standard PVC, new Apex 1523-LG 
Series formulations are relatively low in cost, provide 
better scratch and mar resistance, excellent bonding 
to glass, and superior colorability. In fact, Teknor Apex 
can match to any color and supply uniform product no 
matter how many places in the world a customer car-
ries on manufacturing.”: 
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A new series of flexible PVC compounds for coextruded profiles from Teknor Apex, Pawtucket, R.I., reportedly 
forms strong bonds with rigid PVC substrates, yielding durable seal components for building and construction ap-
plications along with the possibility of eliminating the pre-drying step before extrusion.

The key to the seal durability provided by these new Apex compounds is formulation technology developed by Te-
knor Apex that enhances adhesion to rigid PVC. When coextruded onto the substrate, the new compounds exhibit 
cohesive instead of adhesive bonds, which means that in tests of bond strength the rupture occurs in the flexible 
PVC rather than at the flexible/rigid interface.

Apex 2310UV2 and 2316UV2 Series compounds are available with a Shore A hardness range from 60 to 80 in both 
general-purpose and “California Proposition 65-compliant” grades, respectively. The complete series is formulated 
for UV-resistance to ensure long-term retention of appearance and structural properties, and custom formulations 
are available with fungicide. Uses for the compounds suggested by the company include window and door seals 
and other indoor and outdoor applications requiring co-extrusion with rigid vinyl. To complement these flexible 
products, Teknor Apex also offers a broad range of rigid PVC compounds.

Materials: Flexible PVC for 
Building Product Seals Forms 
Strong Bond to Rigid PVC

Apex 2310UV2 and 2316UV2 PVC compounds 
from Teknor Apex are UV- and fungus-resistant. 
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The PVC pipe association held its annual meeting at Key West, Florida. Mirjam Blokker presented the 
concept of self-cleaning networks as an opportunity to improve the water quality in drinking water net-
works, typically laid out in PVC pipes. This can enhance the PVC pipes market share over e.g. ductile iron 
pipes. Other presentations included the study on water mains break rates in Northern America, a study 
on the drives for using plastics or other pipe materials for non-pressurized sewers in four European 
countries and a comparison between PVC and fiberglass pipes.

Self-Cleaning networks concept 
presented at annual meeting of 
American PVC pipe association
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The self-cleaning network to enhance market 
share for PVC pipes

The PVC pipe association held its annual meeting at Key West, Florida. The association supports its mem-
bers (PVC pipe manufacturers, suppliers and consultants) with technical documentation (design guide-
lines, manuals, fact sheets etc.) and training and research highlighting the advantages of PVC pipes for 
drinking water networks, pressurized and non-pressurized sewer systems and in-house installation. At 
the annual meeting Mirjam Blokker presented the concept of self-cleaning networks as an opportunity 
to improve the water quality (avoiding discolouration) in drinking water networks. These networks are 
typically laid out in PVC pipes, and for the utilities means shorter pipe lengths and less valves required, i.e. 
a cheaper network. This can enhance the PVC pipes market share over e.g. ductile iron pipes. The presen-
tation was well received, the concept was new to most of the audience and there was a lot of interest for 
it. The PVC pipe association typically uses reference cities to show neighbouring utilities PVC pipes are a 
reliable product. Finding a reference city to pilot the self-cleaning network concept could be the next step.
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Poorly managed stormwater  can cause problems on and off site through erosion and the trans-
portation of nutrients, chemical pollutants, litter and sediments to waterways. Unlike sewage, stormwater is gen-
erally not treated before being discharged to waterways and the sea. By crop type, the global hydroponics market 
includes products, such as tomato, cucurbits, lettuce & leafy vegetables, peppers, and other food crops. Tomato forms 
the largest market segment and it accounts for 30.4% share of the global market, during 2018. As the consumers are 
becoming increasingly aware of the superiority of quality in greenhouse-grown vegetables, the demand for hydro-
ponics culture is rising in Europe and Asia-Pacific. Hydroponics crop production is expected to be more in tomatoes, 
lettuce and other leafy vegetables.

Several studies and reports have concluded that concrete 
pipes have a greater negative effect on water chemistry 
than PVC Pipes for certain chemical attributes. It is com-
monly known as the urban stream syndrome, where the 
streams and rivers are being polluted not just from the 
waste that is being carried in the water, but by the con-
crete pipes and pipeline infrastructure carrying the wa-
ter.

The challenge for those within the urban water profes-
sion is both to protect both water quality and the ecologi-
cal health of urban environment. The study found that at 
a catchment scale, concrete pipes, as a conduit for storm-
water, have a greater negative effect on water chemistry 
than PVC Pipes for certain chemical attributes.

The downstream environmental benefits of reduced 
stormwater pollution are:

• cleaner rivers, lakes and beaches that are safer for 
swimming

• reduced flooding

• councils spending less money emptying stormwater 
traps

• a healthier environment for plants and animals.

PVC pipes 
resistance 
to Urban 
Stream 
Syndrome
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Think Pipes Think PVC North American colleagues, Uni-Bell PVC Pipe Association, 
have published the first North American industry-wide environmental product decla-
ration (EPD) for water and sewer piping, and it has been verified by NSF Sustainabili-
ty, a division of global public health organization NSF International.

First Environmental 
Product Declaration 
for Water and Sewer 
Pipes Verified

The EPD was developed in compliance with international environmental management guide-
lines (ISO 14025) and benchmarks the impacts of seven PVC pipe products across their life 
cycles. This includes PVC pressure pipe for potable water, reclaimed water and sewer force 

main systems as well as PVC non-pressure pipe for storm sewer and sanitary sewer systems. NSF 
Sustainability reviewed and verified the life cycle assessment (on which the EPD is based) and 
EPD documents to ensure that no unsubstantiated claims were made and that the EPD followed 
all applicable rules.

EPDs are increasingly used across many industries by product manufacturers to provide 
transparent environmental data to customers. This EPD is based on an industry-wide life 
cycle assessment (LCA) prepared by Sustainable Solutions Corporation that identifies the 

full life cycle environmental impacts of PVC pipe. PVCPA members can use the LCA and EPD re-
port as a baseline for continuous improvement, identifying opportunities throughout the product 
life cycle for further environmental impact reductions. This positions PVC pipe manufacturers as 
leaders in their industry, and provides transparent environmental impact data to builders and 
municipalities for building and construction standards such as the Envision™ Sustainable Infra-
structure certification and other green building and sustainability programs.
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The EPD pinpoints areas of greatest environmental impact as well as the environmental 
benefits of utilizing PVC piping. For example, the use phase of pressurized potable water 
pipe, during which pumps overcome friction to move water through pipe, was found to 
contribute the greatest environmental impacts throughout the product’s entire life cycle. 
The EPD also identified advantages in this stage such as the smooth interior surface of PVC 
pipe that minimizes friction and therefore energy consumption. PVC pipe is also corro-
sion resistant and has a proven durability in excess of 100 years, requiring less frequent 
replacement.

Environmental impact categories analyzed include global warming potential, ozone de-
pletion, acidification, eutrophication, smog formation and cumulative energy demand. 
PVC pipe is designed to minimize environmental impacts due to its corrosion resistance, 
enabling long-term durability.

“The PVCPA environmental product declaration provides transparent environmental im-
pact data that is essential for builders and municipalities sourcing products in accordance 
with their green building goals,” said Amber Dzikowicz, Business Unit Manager, Sustain-
ability, NSF International. “Having their EPD verified by an independent third-party orga-
nization like NSF International lends credibility and trust to their report and is an industry 
best practice.”

“It was an extensive process to develop the life cycle assessment and the resulting EPD 
documents, but well worth the effort,” said Bruce Hollands, Executive Director, PVCPA. 
“Buyers of PVC piping want to see this data to help meet their sustainability goals and our 
members were dedicated to making this possible. This industry-wide EPD reflects their re-
solve to use science to drive manufacturing and product improvements and to be leaders 
in transparency reporting.”
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According to the Research Analyst, Ken Research ,The Indian PVC pipes and fittings 
industry has witnessed remarkable growth in terms of production capacity over the 
last 5 years. The industry has grown at a considerable CAGR of 9.7% over the period 
FY’2010-FY’2015. At present, the industry is grounded by a large number of organized 
and unorganized PVC pipes and fittings manufacturing companies. 

The major end users for PVC pipes and fittings in India are housing, irrigation and 
water infrastructure. Agricultural sector accounts for major demand of PVC pipes in 
India. Subsidies and investments (such as Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 
(PMKSY), increased budget allocation in five year plans, and several others) made by 
the government in the agricultural sector have bolstered the demand for PVC pipes in 
the country in the last few years.

The Revenue from Indian PVC 
Pipes and Fittings Industry is 
projected to grow by 11.7% in the 
Future – Ken Research



10Association of PVC Pipe & Fitting Producers
2019/No 112

NEWS

PVC pipes and fittings industry in India mainly includes rigid PVC, flexible PVC and chlo-
rinated PVC pipes and fittings. By adding plasticizers, rigid PVC is converted into flexible 
PVC. Rigid PVC pipes mainly find application in agriculture and construction sector, where-
as flexible PVC pipes cater to plumbing and building sectors. The installation of rigid PVC 
pipe system is much more complex than flexible PVC pipe system. Though the installation of 
rigid PVC pipe system is more labor intensive, rigid PVC pipes are priced lower than flexible 
PVC pipes. They are also available in a wider range of sizes varying from 20mm to 400mm. 
Additionally; flexible PVC pipes are not available in large diameters in the market. Chlori-
nated polyvinyl chloride is a thermoplastic produced by chlorination of polyvinyl chloride 
resin. The CPVC resin technology enables enrichment of the chlorine content in PVC by chlo-
rination. CPVC piping is used in residential, commercial and industrial plumbing systems. 
This type of pipe is ideal for moving all types of water from hot and cold potable to acidic 
water ,According to the Research Analyst, Ken Research.

The Indian PVC pipes and fittings industry is bifurcated into irrigation, water supply, sew-
erage, plumbing, chemical and oil and others on the basis of its applications. Expanding 
population leading to an increase in the demand for agricultural products and increasing 
water sanitary management have created substantial demand for PVC pipes and fittings in 
agriculture, infrastructure, real estate and construction sectors across the nation, over the 
years.

According to the Research Analyst, Ken Research The Indian PVC pipes and fittings industry 
has grown considerably over the past years FY’2010-FY’2015. Factors such as augmenting 
level of population leading to increased demand for agricultural production, increased gov-
ernment thrust on infrastructure development, rising demand from construction sector and 
increasing recognition among people regarding the benefits of PVC pipes over other conven-
tional piping systems have impelled the scope for PVC pipe industry in India in the past and 
the trend is expected to continue in the future years.

 This will be driven by the launch of new products, improved penetration of the companies 
with expanding distribution network and significant role played by the government in the 
development of irrigation infrastructure and real estate sector in the country. Besides, a de-
ficient and uneven rainfall in the country is expected to increase the demand for irrigation 
systems in the coming years, which will boost the demand for PVC pipes, tubes and hoses.
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Global plastic 
pipe demand 
to grow at 
CAGR 6.8% from 
2015 to 2020

MOSCOW (MRC) -- The future of the plastic pipe market 
looks attractive with opportunities in the potable water, 
waste water supply, electrical and telecommunication, 

agriculture, chemical, and oil and gas sectors, reported Plastemart 
with reference to Lucintel.

The global plastic pipe market is forecast to grow at a CAGR of 6.8% 
from 2015 to 2020. The major growth drivers for this market are 
infrastructure development, rise in construction activities, replace-
ment of aging pipelines made of traditional materials, growing 
population, and growing urbanization rate.

In this market, polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE), and 
polypropylene (PP) are the major raw materials used to manufac-
ture plastic pipes. Lucintel predicts that the demand for PE plas-
tic pipes will experience the highest growth in the forecast period, 
supported by growing demand in the chemical sector and sewage 
applications. It is forecast that the wastewater supply, agriculture, 
and chemical sectors are expected to show above average growth 
during the forecast period.

Within the plastic pipe market, wastewater supply is expected to 
remain the largest application followed by potable water supply 
applications. The growth of residential and commercial construc-
tion and the boom in infrastructure development are expected to 
spur growth for this segment over the forecast period.

Asia Pacific is expected to remain the largest market as well as have 
the highest growth over the forecast period due to growth in drain-
age, sewage, storm, and other wastewater supply applications, es-
pecially in China and India, with increasing urbanization and high 
growth in construction and infrastructure development.

For market expansion, the report suggests 
new product development, where the 
unique characteristics of plastic pipes can 
be capitalized. Emerging trends, which 
have a direct impact on the dynamics 
of the industry, are the usage of anti-mi-
crobial plastic pipes to improve hygiene 
and replacement of traditional material 
pipes with eco-friendly ABS and PE plastic 
pipes. Mexichem SAB de CV, China LESSO 
Group Holdings Limited, Sekisui Chemical 
Co., Ltd, Formosa Plastics Group, and Ad-
vanced Drainage Systems Inc. are among 
the major manufacturers of plastic pipes.

As MRC informed previously, global de-
mand for plastic pipe will rise 8.5% annu-
ally through 2017 to 11.2 billion meters, 
according to a report by Cleveland-based 
Freedonia Group Inc. Growth will be the 
result of increased construction spending, 
a rebound in the U.S. market, and gains in 
market share from copper, concrete, and 
steel, thanks to lower cost, installation 
ease and performance advantages. 



12Association of PVC Pipe & Fitting Producers
2019/No 112

NEWS

Horizontal directional drilling (HDD) is the most commonly used trenchless pro-
cess for installing water pipe.

Trenchless Construction Options - 
Horizontal Directional Drilling

In recent years, developments in the precision of 
HDD machinery, specifically the ability to monitor 
and steer the pilot bore with high levels of accura-
cy that maintain line and grade, has also enabled 
the installation of gravity sewer pipes.

HDD is performed with a drilling rig and involves 
three essential steps. First a pilot bore is created, 
covering the distance over which the pipe is to 
be installed. Highly sophisticated electronics en-
able the drilling rods to be carefully guided and 
its direction of travel to be monitored. Reamers 
are then pulled back to obtain a diameter large 
enough to accommodate the diameter of the pipe. 

Traditionally these applications were reserved for only roadway and river crossings. Today, HDD is em-
ployed for a myriad of other applications where the benefits of trenchless installation can be derived.

Simultaneously, drilling mud is pumped into 
the bore to stabilise the boring and to prevent 
soil collapse. In the final step, the new pipe to 
be installed is pulled back through the bore.

The greater hydraulic capacity of PVC pipes 
potentially allows a smaller hole to be drilled, 
allowing savings in drilling time and cost. PVC’s 
higher strength compared to Polyethylene al-
lows longer shot lengths for HDD installations, 
with single lengths of over 2km having been 
achieved.
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Pipe Stiffness PVC vs. Fiberglass
PVC's most commonly used pipe stiffness is 46 psi for sewer applications and righfully so. PS46  was not 

pulled out of thin air, significant testing was done by Utah State University. The results  of these tests reveal 
the optimum PVC pipe stiffness to be 37 psi. Lower stiffness PVC pipe had  significantly higher deflections 
while higher stiffness PVC pipe had slightly higher deflections. It is  clear that increasing the stiffness 
above 37 psi or 115 psi provides no advantage in preventing  deflection for PVC pipe. A pipe stiffness of 46 
psi was selected as the optimum with an  understanding that during hot summer installations a 46 psi PVC 
pipe has a reduced stiffness  that is approximately 37 psi.

Running Modified Iowa Calculations reveals that increasing pipe stiffness above 46 psi results in minimal 
decreases in deflection. This does validate the idea that an optimum does exist and further solidified the 
PVC industry's selection of SDR PS46 as the best option for end users. This is why as an industry, PVC man-
ufacturers have recommended 46 psi for over 40 years as the standard for conservative design.

When it comes to comparing PVC vs Fiberglass. A  common misunderstanding is that PVC must be  spec-
ified with a higher pipe stiffness to be equal to  fiberglass pipe. Both PVC and fiberglass employ the  same 
test to determine pipe stiffness: ASTM D2412 "Standard Test Method for Determination  of Eternal Loading 
Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading." Also, both  standards include the most common 
pipe stiffness of 46 psi and less flexible product with pipe  stiffness of 72 to 75 psi. The F679 standard for 
PVC also provides an even stiffer value with  pipe stiffness of 115 psi. Since pipe stiffness values are equiv-
alent, the deflection calculations  should provide the same percentage deflection no matter which pipe is 
used.

Both PVC and Fiberglass are considered flexible conduits. Spangler's Iowa Equation and later Watkins 
Modified Iowa equation have been used since 1941 to determine deflection in flexible pipes. The differ-
ence in materials determine how much deflection the specific pipe can withstand. PVC as part of its daily 
routine quality assurance measures must withstand 60% deflection by standard. Fiberglass on the other 
hand has no such requirement and collapses at approximately 20%.
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PVC by standard has a 7.5% recommended allowable deflection no matter what size or stiffness; whereas 
fiberglass has a limit of 3% due to deflection and strain limitations on its PS72 products, if you are design-
ing for a minimum 100 year life.

The PVC Pipe Association cannot identify one single collapse of 46 psi PVC sanitary sewer pipe over all 
this time. It is highly likely you can't either. There may be the occasional instance of over deflection, where 
you specify 5% and get 6%, caused by improper placement and compaction of the embedment, but you 
just don't see catastrophic failures.

Fiberglass on the other hand has a long history of catastrophic failures as this Bureau of Reclamation 
Literature Review documents. Yes, many of these were pressure applications, but even today, we regularly 
hear about catastrophic failures of fiberglass pipe in gravity application.
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Two PVC elastomer compounds for wire and cable insulation exhibit the enhanced performance required 
in diverse demanding applications while providing manufacturers with new options for versatility. Te-

knor Apex Company will feature the compounds at Interwire 2019 (Booth 305). 

As thermoplastic elastomers, Flexalloy® 89504-90 and -90FR compounds provide greater low-temperature 
flexibility than standard PVC and more capability to withstand repeated flexure over a long working life. 
Both grades have Shore A hardness ratings of 90, are UL recognized for Oil I and II as insulation, and meet the 
requirements of the VW1 (UL 83) flame test. The FR grade provides a greater level of flame resistance and has 
UL recognition for meeting the 720 hour sunlight resistance test in all colors. 

“Teknor Apex received dual UL recognition for Flexalloy 89504-90 products as both “PVC” and “elastomer” 
compounds, enabling them to be used for all cable types within UL 62 and many wet-rated applications under 
UL 83,” said David Braun, wire and cable industry manager for the Vinyl Division of Teknor Apex. “In cases 
where these insulation compounds are matched with our extensive line of Flexalloy jacket materials, manu-
facturers can use Teknor Apex as a single cable compound source.”

Recommended applications for Flexalloy 89504-90 compounds include factory automation and robotics ca-
bles; control and instrumentation cables (TC, PLTC, ITC and CIC); custom appliance wires; flexible cords (UL 
62), including electric vehicle charging cables; portable power cables such as those used on construction sites; 
stage lighting cables; and welding cables.

High-Performance PVC Elastomer Insulation 
Compounds Provide Multiple Options for 
Wire and Cable Manufacturers
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Mitsubishi Chemical Signs Agreement to 
Acquire PVC Compound Business of Welset 
Plast Extrusions Private Limited in India

Mitsubishi Chemical Corporation (“MCC”; Head office: Chiyoda-ku, Tokyo; President: Ma-
sayuki Waga) is pleased to announce an agreement under which MCC will acquire the 
PVC compound business of Welset Plast Extrusions Pvt. Ltd. (“Welset”; Head office: 

Mumbai, India; CMD Arvind M. Mehta)

Welset is engaged in master batch (including PVC master batch) and PVC compound businesses 
in India and other areas. MCC has reached an agreement with the company for the acquisition 
of the PVC compound business which will be carried out in the autumn of this year. 

Welset’s PVC compound business has a solid foundation in India and ASEAN markets as it holds 
the leading market share in India’ s medical field. MCC, meanwhile, manufactures and sells 
thermoplastic elastomers in India and is expanding its business in the automotive application, 
mainly for airbag covers.

The acquisition will allow MCC to enter the medical PVC compound business. Furthermore, 
MCC will strengthen its existing PVC and thermoplastic elastomers businesses in India and ASE-
AN markets by utilizing Welset’s marketing channels and infrastructure.

MCC will continue to grow its performance polymers business thorough diversifying its appli-
cation portfolio and accelerating business development in growth markets.

Outline of PVC compound business to be acquired by MCC

1. Business: PVC compound business owned by Welset

2. Major applications: Medical supplies and devices, electrical wires and cables, and others

3. Location, Silvassa (plant) in India

4. Employees: Approximately 100 (as of June 1, 2018)






