
جلسات
زمستاني ديگر گذشت

اگرچه سالهاست زمستان هم شور زمستاني 
بي  و  خيال  بي  و  كرده  فراموش  را  خود 
انگيزه همانند ديگر فصل ها مي آيد و مي رود 
خواب  و  برف  و سكوت  بودن  زمستان  از  و 

غنچه ها، تنها نام آن را يدك مي كشد.
تالش،  و  بيداد  عرصه  صنعتگران  ما  ولي 
دلمان را به همان نامش هم خوش كرده ايم 
زمين  بر  را  پويندگي  و  كار  كلنگ  و 
نمي گذاريم تا شايد دوباره يادش بيايد كه 
نويد  هميشه  زمستان  روزگار،  همواره  در 
و  دلنواز  سازي  و  دلكش  بهاري  دهنده ي 

آوازي شورانگيز بوده است.
به بهانه ي همين بهار، انجمن لوله و اتصاالت 
در  آنچه  از  مختصري  گزارش  پي وي سي، 
در  و  آماده  را  شد  انجام   ١٤٠٠ زمستان 
محترم  اعضاي  حضور  تقديم  فصلنامه  اين 
طول  در  اعضايي  يا  عضو  اگر  تا  مي نمايد 
به  پرداختن  سه ماهه ي چهارم سال فرصت 
انجمن  فعاليت هاي  از  موضوعاتي  يا  موضوع 
را نداشته اند، در اين مختصرنامه، گزارش را 
دفتر  به  را  خود  ارزشمند  نظرات  و  دريافت 

انجمن منعكس فرمايند.
شما  انتقاد  و  نظر  اظهار  هرگونه  بدون شك 
و  تعالي  مسير  در  هدايتي  چراغ  بزرگواران ، 

پيشرفت صنف و تشكل خودتان خواهد بود.

)پيروز باشيد(

بهاری در راه است...

سی و یکمین جلسه  
هیئت مدیره انجمن

جلسه های هیئت
مدیره انجمن

در   PVC اتصاالت  و  لوله  انجمن  مديره  هيئت 
برگزار  جلسه   ٤ مجموع  در   ١٤٠٠ زمستان 

كرد.
مهمترين موضوعات مورد بحث در اين جلسات 
با توجه به شرايط حاكم بر صنعت در آن برهه 
پيرامون مضوعات  به بحث و بررسی   ، زمانی 

زير اختصاص داشت : 

فروش   70% ثبت  الزام  به  اعتراض  ضرورت   
 PVC توسط خریداران لوله و اتصاالت

و   PVC گذاری  قیمت  روش  اصالح  مبحث   
گزارش جلسات برگزار شده با صنایع تکمیلی در 

همین خصوص 
های  پیگیری  و  آبادان   PVC کیفی  مشکالت   

انجمن 
 بررسی اعتراضات پیرامون اتصاالت غالف دار 

و اقدامات انجمن 
ناودانی  محصوالت  فروش  از  بازار  گزارش   

بدون چاپ و مشکالت پیرو آن 
 ابطال استاندارد لوله و اتصاالت ناودانی 

 بررسی تمهیدات الزم در صورت احیای برجام 
و پیش بینی وضعیت صنعت 

 بررسی شرایط عضویت شرکت های تولیدکننده 
محصول از ضایعات در صورت تطابق با استاندارد 

جلسات هیات مدیره

جلسات هیئت مدیره
دفتر صنايع تكميلی پتروشيمی در تاريخ يكشنبه ١٤٠٠/١2/22 
جلسه ای با حضور رياست و كارشناسان اين دفتر، نمايندگان 
فناوری  آبادان و غدير ،شركت پژوهش  پتروشيمی  شركتهای 

پتروشيمی و نماينده انجمن لوله و اتصاالت pvc برگزار نمود.

در این جلسه که با هدف بررسی مشکالت pvc های تولیدی این 
دو پتروشیمی و بر اساس مکاتبات و اعتراضات انجمن به کیفیت 
pvc های توزیع شده برگزار شده بود ، در ابتدا مشکالت مربوط 

به S-57 آبادان توسط نماینده انجمن مطرح و سابقه ی چندین 
و  بازرگانی  مدیر   ، عامل  مدیر  چندین  با  مکرر  جلسات  ساله ی 
مدیران فنی شرکت پتروشیمی آبادان یادآوری شد . شایان ذ کر 
است در دوسال اخیر آقایان متقی و منصوری پور از دفتر صنایع 
با دعوت از پتروشیمی آبادان تالش بر رفع این  تکمیلی همواره 
مشکالت و کمک به صنایع پایین دستی در دستیابی به مواد اولیه 

باکیفیت مناسب داشته اند .
لیکن علیرغم قول های مکررمسئولین آبادان در دوره های مختلف 
مدیریتی ،تاکنون مشکل رطوبت و بسته بندی PVC-S57 که به 
رفع  است،  تولید  جهت  آبادان  انحصار  در  سورس  تک  صورت 
نشده و حتی کمترین بهبودی هم نیافته است . به نظر می رسد تنها 
راه حل عملیاتی آبادان ، امید بستن به شروع فصل گرما و تبخیر 
بخشی از رطوبت باقیمانده PVC در مسیر جابجایی از آبادان تا 
در  تلویحی  بصورت  هم  گاهًا  که  است  اتصاالت  تولید  کارخانه 

صحبت های مدیران این شرکت مطرح شده است .
با تمام این تفاسیر مقرر شد انجمن ضمن ارائه تمامی مستندات و 

نتایج آزمون های انجام شده بر روی S-57 ، مقداری هم از این 
مواد را در اختیار دفتر صنایع تکمیلی و شرکت پژوهش و فناوری 

پتروشیمی جهت بررسی و سنجش مقدار رطوبت قرار دهد .
در ارتباط با مشکل دانه های کروی الستیکی غیر قابل ذوب که در 
چند محموله PVC غدیر وجود داشت نیز مستندات سریعًا برای 
مدیر بازرگانی این شرکت ارسال شد که ضمن بررسی از تکرار 
این موارد که با کیفیت مطلوب PVC غدیر و اعتماد ایجاد شده در 
مصرف کنندگان طی سالها متمادی مغایرت دارد ،جلوگیری شود .
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برگزاری جلسه کمیته ملی استاندارد 9116 پارت اول و دوم
جلسه کمیته ملی تجدیدنظر دوم استاندارد 9116 پارت اول  و دوم  در تاریخ 12/11 برگزار شد. این 
استاندارد در تجدید نظر دوم هماهنگی بیشتری با ISO 21138 ویرایش 2020 دارد و بحث مربوط 
به ناحیه کاربری UD مطرح نیست. همچنین در این استاندارد ابهامات ضخامت مادگی در لوله های 

کاروگیت برطرف شده  و در برخی از تست ها شفاف سازی بیشتری صورت گرفته است.

جلسه کمیته فنی استاندارد 1-9118 برگزار شد

جلسه کمیته فنی استاندارد1-9118 در تاریخ 5 دی ماه با حضور کارشناسان و متخصصین کنترل 
کیفیت شرکت های تولیدکننده به صورت مجازی و در اسکایپ برگزار شد. 

این  منبع  نسخه جدید  انتشار  به  توجه  با  و  شد  انجام   94 سال  در  استاندارد  این  اول  نظر  تجدید 
استاندارد، تدوین مجدد براساس آن انجام می شود. ریاست این جلسه را اقای دکتر معصومی بر عهده 

داشتند. 
اهم موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1- حذف ناحیه کاربری UD و ادغام با ناحیه کاربریU به عنوان بخشی از این ناحیه، با توجه به 
یکسان بودن مشخصات ابعادی ، تولیدی و آزمون های مربوط به تولید این لوله و اتصاالت در هر 

UD و U دو کاربرد

حذف ناحیه کاربری UD از استاندارد 9118-1
برگزار  تاریخ 10/6  در  استاندارد 9118-1  از   UD کاربری  ناحیه  برای حذف  جلسه مجازی 
شد. در این جلسه با توجه به عدم تفاوت این دو ناحیه کاربری از لحاظ تولیدی ، ابعادی و 

آزمون های کیفی اکثریت اعضا بر حذف آن اتفاق نظر داشتند.
بنابراین با توجه به دامنه کاربرد استاندارد ISO4435  که تقریبا معادل با  EN 1401  است، 
ناحیه کاربری UD به عنوان بخشی از ناحیه کاربری  U  در آن ادغام شده است. همچنین در 
استاندارد تمام اجزای سامانه فقط با عنوان ناحیه کاربری U  ارائه می شوند و در بخش هدف 
و دامنه کاربرد عبارت به صورت مدفون در زمین، بیرون از بنای ساختمان و در محدوده بنای 

ساختمان ) ناحیه کاربریU ( جایگزین شده است.
مواردی که به حذف این ناحیه کاربری از استاندارد انجامید شامل موارد زیر است:

1- یکسان بودن جداول ابعادی در این استاندارد برای هر دو کاربرد
2- یکسان بودن آزمون های فیزیکی و مکانیکی برای هر دو کاربرد

3- یکسان بودن فرموالسیون در تولید 
UD بخش های حذف و جایگزین شده در استاندارد به واسطه حذف ناحیه کاربری

1-حذف آزمون چرخه گذاری گرمایی از بخش الزامات کارایی سامانه و تبعیت از استاندارد 
ISO 4435

2-حذف نماد UD در نشانه گذاری لوله و اتصاالت 
3-حذف تعاریف مربوط به ناحیه کاربری UD در بخش هدف و دامنه کاربرد 

موافقين اين تغيير:
خانمها:

یزد  از شرکت  لوله-غیاثی  آذر  از شرکت  کرمی  پالستیک-  پرنگار  از شرکت  پور  غالمعلی   
پولیکا-دولت آبادی از پلیمر توس- مرادیان از شرکت نیک پلیمر

آقایان:
حاج آقایی از شرکت وینو پالستیک-سلیمانی از شرکت لوله گستر گلپایگان- وحدتی از شرکت 

داراکار- مینویی از شرکت صبا لوله زنجان

هیئت مدیره ی انجمن سی و یکمین جلسه ی خود را با حضور جمعی از تولیدکنندگان عضو برگزار کرد
اصلی  موضوع   ١٤٠٠/١١/2٤ يكشنبه  روز 
ابطال يا عدم ابطال استاندارد لوله های ناودانی 
در دستور كار هيئت مديره انجمن قرار گرفت.
در این جلسه که در مجموع با دعوت از 25 نفر از 
 PVC تولیدکنندگان عضو انجمن لوله و اتصاالت
تشکیل شد و موضوع تغییر رنگ ،تغییر فرم یا هر 
ناودانی در  لوله های  استاندارد  تغییر دیگری در 
کنار امکان ابطال این استاندارد بر اساس پیشنهاد 

اداره استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.
نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  جلسه  حاضرین 
آن  از  ناشی  مشکالت  و  استاندارد  این  پیرامون 
در نهایت با اکثریت نزدیک به %100 به ابطال 

آن رای دادند .
استاندارد  ابطال  درخواست  انجمن  شد  مقرر 
1-12142 را کتبًا به سازمان ملی استاندارد اعالم 

کند.

  اتصاالت غالف دار و نتیجه پیگیری
          اعتراضات اعضا

پیرو تماسهای تلفنی و صحبتهای حضوری تعداد زیادی از اعضا 
اتصاالت  استاندارد  با  انطباق  وضعیت  نمودن  مشخص  بر  مبنی 
غالف دار و درخواست تایید این قطعات از سوی انجمن جهت 
مبادرت سایر اعضا به تولید این قطعات، طی مکاتباتی مکرر این 

موضوع از اداره کل استاندارد کشور استعالم گردید.
ایران،  استاندارد  اجرای  بر  نظارت  ازدفتر  صادره  نامه  اساس  بر 
اتصاالت غالف دار با هیچکدام از استانداردها مطابقت نداشته و 

مورد تایید این سازمان نیست.
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آغاز زمستان 1400 با تداوم پاره ای اعتراضات در خصوص وفور 
تولید و توزیع برخی محصوالت غیر استاندارد از جمله لوله های 
با  مغایر  تاش  پیم  برند  با  قوی  فشار  اتصاالت   ، کیفیت  بی  برقی 
عدم  اعالم  علیرغم  دار  اتصاالت غالف  توزیع  تداوم  و  استاندارد 
آنها  توزیع  و  تولید  ممنوعیت  و  قطعات  این  استانداردی  انطباق  

همراه بود . 
از  برداری  نمونه  سی ضمن  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  لذا 
لوله های برقی غیر استاندارد موجود در بازار و بررسی آنها از نظر 

کیفی،اقدام به مکاتبه با اداره استاندارد و اعالم نامهای تجاری و محل 
توزیع این محصوالت نمود . 

این  در  شده  انجام  مکرر  های  پیگیری  علیرغم  است  ذکر  شایان 
خصوص، تاکنون هیچ پاسخی از ادارات استاندارد دریافت نشده 

است.
همچنین در رابطه با اتصاالت فشار قوی با نام تجاری pimtas  و 
با ضخامت پایین تر از حد استاندارد ، نمونه هایی از سطح بازار و 

در سایز های مختلف خریداری شد . 

مورد  انجمن  فنی  کارشناسان  توسط  ابعادی  نظر  از  ها  نمونه  این 
مغایرت  مربوطه  استاندارد  با  آنها  قرار گرفتند که همه ی  بررسی 
نظر می  به   . پیروی می کردند  انطباق  از یک روند عدم  داشته و 
قطعات   MRS به  توجه  بدون  قطعات  این  تولیدکنندگان  رسد 
تزریقی ،بجای تبعیت از MRS-20 برای اتصاالت تزریقی از جدول 
ضخامت قطعات تولیدی با MRS-25 بهره جویی کرده و به نوعی 
عالوه برتضعیف مقاومت فشاری این قطعات ، از بی اطالعی مصرف 
کنندگان استفاده نموده و کم فروشی هم کرده اند . شایان ذکر است 

َاَهم اقـدامـات انجـمن در سه ماهه چهـارم1400

 لوله های برقی و آشفتگی کیفی در بازار

علیرغم نقش موثر لوله های برقی در آتش سوزی های ساختمان ها، متاسفانه نظارت بر کیفیت و 
ویژگی های ضروری این کاالی مهم در کشور بسیار ضعیف انجام می شود. لذا انجمن طی مکاتباتی 
با اداره استاندارد استان تهران ، نام تجاری و آدرس محل های توزیع تعدادی این لوله ها را به اطالع 

آن اداره محترم رساند و از ایشان خواست تا در مسیر ساماندهی به این بازار اقدام موثر نمایند.

  استاندارد لوله های ناودانی، درخواست ابطال

ناودانی و  نام  به  تاکنون از جانب تولید لوله های پی وی سی  با توجه به آسیب های فراوانی که 
فروش با عنوان فاضالبی بر صنعت لوله واتصاالت پی وی سی وارد شده است، همچنین تشویقی 
بودن این استاندارد و عدم نظارت کافی سازمان های ناظر کیفی بر این محصوالت در بازار ، انجمن 
با نظر موافق همه اعضای هیات مدیره و سایر مدعوین این جلسه ،درخواست ابطال این استاندارد را 

به اداره تدوین تقدیم کرد .
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  اتصاالت فشار قوی با نام تجاری PIMTAC  مشکالت کیفی  این قطعات

در ماههای اخیر تعداد زیادی اتصاالت فشار قوی پی وی سی با نام تجاری پیم تاش در ایران تولید و 
توزیع می شود که متاسفانه از 24 مورد نمونه برداشت شده از این قطعات مالحظه شد که هیچکدام 
از آنها با استاندارد مربوطه مطابقت نداشته و ضخامت ها بدون استثنا بسیار پایین تر از استاندارد می 
باشد. با توجه به تاثیر مخربی که این عدم انطباق عالوه بر کم فروشی وتضییع حق مصرف کننده بر 
سیستم های لوله کشی و زیرساخت ها در بخش مصرف خواهد داشت، انجمن نتایج نمونه برداری ها 
را بصورت مکتوب به اداره استاندارد استان تهران و سازمان ملی استاندارد ایران ارائه داد و خواستار 

رسیدگی به این بازار شد.
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  درخواست جلسه با ریاست  جدید سازمان ملی استاندارد

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در راستای تعامل همیشگی و تداوم همکاریها با سازمان ملی 
استادارد در خصوص موارد مختلف از جمله تدوین استانداردهاي مورد نیاز صنعت ، نمونه برداري 
دوره اي از کل بازار کشور، آموزش روشهای تولید و اجرای استانداردها و حمایت از کیفیت و حقوق 

مصرف کنندگان درخواست جلسه ی حضوری کرد .
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PVC S-57 پتروشیمی آبادان و مشکالت کیفی  

از مواد  باال بودن درصد رطوبت و هدر رفت بخشی  انجمن در خصوص  اعتراضات مکرر اعضای  به  با توجه 
خریداری شده از آبادان بصورت بخارآب ، عالوه بر مشکالت کیفی در تولید محصول مطابق با استانداردهای 
آبادان  منعکس گردید و درخواست رفع  پتروشیمی  به مدیر عامل  این موضوع  بار  برای بی شمارمین  مربوطه، 

زودهنگام آن داده شد.
همچنین رونوشت این مکاتبات به سازمان حمایت، بورس کاال، دفتر توسعه صنایع تکمیلی و وزارت صمت نیز 
ارائه گردید. اگرچه پاسخی از پتروشیمی آبادان دریافت نشد اما صنایع تکمیلی پتروشیمی در این خصوص اقدام به 
تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان انجمن و آبادان نمود . هرچند به نظر می رسید نماینده پتروشیمی آبادان در 

این جلسه شخصی غیر از واحدهای فروش ، فنی ، آزمایشگاه ، تولید و هر بخش  مرتبطی با کیفیت ومواد بود .

6
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زمستانه 3.1400

اقدامات



کمبود عرضه نقدی پی وی سی و افزایش  میانگین رقابت 
در معامالت  زمستان 1400

 مجید کرباسی زاده  پس از به اوج رسیدن قیمت پایه پی وی سی در آبان 1400 ،با کاهشی شدن 
قیمت های جهانی و ثبات قیمت دالر نیمایی در محدوده 23 تا 24 هزار تومان، روند کاهشی قیمت 

پایه پی وی سی در زمستان 1400 برای معامله در بورس کاالی ایران تداوم داشت.
روند کاهش قیمت پی وی سی در حالی ادامه پیدا کرد که به علت اورهال پتروشیمی اروند و تزریق 
مواد به صورت سلف به بازار  ،معامالت در اوایل فصل همواره با رقابت زیر ده درصد همراه بود 
بطوریکه در دی و بهمن به ترتیب با میانگین 8 و 9 درصد، رکورد میانگین رقابت در سال 1400 
جابجا شد. هرچند  با کاهشی شدن قیمت دالر در بازار آزاد و شروع به کار مجدد پتروشیمی اروند 

میانگین رقابت در اسفند به 4 درصد هم رسید.

قیمت جهانی پی وی سی که بر اثر کاهش قیمت در چین و افزایش عرضه جهانی، از اواسط آبان ماه 
وارد فاز کاهشی شد تا ابتدای بهمن ماه به کاهش خود ادامه داد ولی بر اثر جنگ روسیه و اکراین و 
افزایش قیمت جهانی گاز ، تغییر جهت داد و با نوساناتی اندک روند صعودی به خود گرفت ولی 
این افزایش کم هم با کاهش  قیمت دالر نیمایی تعدیل شد و اثر آن بر قیمت پایه پی وی سی در 

بورس کاالی ایران تقریبا خنثی شد.

دالر نیمایی تحت تاثیر مذاکرات ایران و قدرت های جهانی پس از روند صعودی ابتدای فصل و با 
برگشت دالر بازار آزاد به کانال 25 هزار تومان تا اواخر بهمن کاهشی شد ولی مجددا با بالتکلیفی 
مذاکرات ، مجددا روند صعودی به خود گرفت ولی در کل نوسانات این پارامتر  تاثیر گذار در 

بازار محدود و خنثی بود.

در نتیجه تغییرات فوق از 97 هزار تن  پی وی سی عرضه شده در زمستان 1400 در بورس کاالی 
ایران، با میانگین تقاضای 165 درصدی 97 درصد عرضه ها با میانگین رقابت 6.7 درصد معامله 
شد ارزش ریالی معامالت پی وی سی 3500 میلیارد تومان و مقدار رقابت بین خریداران 330 

میلیارد تومان بود.

عرضه 97 هزار تنی زمستان، کمترین عرضه پی وی سی در بین فصول سال 1400 بود که 60 درصد 
آن به صورت سلف و 40 درصد نقدی عرضه شد. خیس بودن مجدد مواد تحویلی گرید اس 57 
آبادان و عرضه 80 تنی گرید اس 60 بندر امام و میانگین رقابت 70 درصدی برای خرید این مواد 

از نکات مهم بازار پی وی سی در فصل آخر سال بود.

• انجمن در سه ماهه چهارم سال 1400 اقدام به انتشار 2 
نسخه ماهنامه علمی، خبری تخصصی نمود که به صورت 
مصرف  و  تولیدکنندگان  اختیار  در  چاپی  و  الکترونیکی 

کنندگان محصوالت لوله و اتصاالت PVC قرار گرفت.

با  علمی  کمیته  و  انجمن  اقدامات  از  برخی  همچنین   •
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در  ارتقای دانش  هدف 
این دوره سه ماهه انجام شد، که در جدول زیر به صورت 

خالصه آمده است.
تعدادانتشارات

36اخبار پليمری و كاربردی در رابطه با صنعت پی وی سی

٤مقاالت علمی

١2راديو اخبار و رويدادهای پليمری

١2راديو معامالت پی وی سی

انتشـار
 اخبار و رادیو

انتشار ماهنامه  ،  13361-3 ملی  استاندارد  جدید  ویرایش  در 
MRS-25 از بخش اتصاالت حذف شده و کلیه 
این قطعات فارغ از نقص MRS شان ، مغایرت 

قطعی با استاندارد مربوطه دارند. 
در ارتباط با تولید، تبلیغات و توزیع وسیع اتصاالت 
و  اعتراضات  به  توجه  با  کشور  در  دار  غالف 
بر  مبنی  انجمن  اعضای  مکرر  های  پیگیری 
مشخص نمودن وضعیت استاندارد این قطعات 
و تایید تولید آنها توسط شرکت های مختلف ، 
انجمن ناچار به تداوم مکاتبات و پیگیری ها از 
سازمان ملی استاندارد ایران و درخواست مشخص 
نمودن استاندارد مربوط به این قطعات شد که نهایتا 
طی پاسخ مکتوب اداره نظارت بر اجرای استاندارد 
کشور، این اتصاالت مغایر با استاندارد های ملی 
اعالم و تولید و توزیع آنها غیر استاندارد اعالم شد 
که این موضوع بصورت مکتوب به اطالع اعضای 
بعدی  زیانهای  مسولیت  و  شد  رسانده  محترم 

شرکتهای متقاضی ، در صورت تولید این قطعات 
بر عهده خود این شرکتها خواهد بود.

مربوط  عدیده  مشکالت  به  توجه  با  همچنین 
ناودانی و گاهاً سو استفاده برخی  لوله های  به 
در  لوله ها  این  استاندارد  از  تولیدکننده ها 
بجای  محصوالت  این  فروش  و  سودجویی 
تدوین  آستانه  در  انجمن  فاضالبی،  محصوالت 
اداره  با  مکاتبه  به  ناچار  استاندارد  این  مجدد 
تدوین استاندارد کل کشور و درخواست ابطال 
آن شد . این تصمیمبر اساس جلسه ای با حضور 
تعدادی از تولیدکنندگان و اجماع نظر ایشان بر 

ابطال استاندارد 1-12142 اخذ و اعالم شد . 
همچنین سو استفاده از اتصاالت ناودانی ، تولید 
و  ناودانی  با ضخامت  فاضالبی  اتصاالت  انواع 
امکان وارد آمدن آسیب به زیر ساختهای کشور 
مصرف  فریب  بر  عالوه  ساختمان  بخش  در 
کنندگان از دیگر علل این درخواست ابطال بود .

زمستانه 41400.

زگارشات


