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انواع لوله های پی وی سی مورد استفاده در ساختمان
•مــاده ای که UPVC )یو پی وی ســی( نامیده می شــود به 
پلــی وینیل کلراید نرم نشده)ســخت( اشــاره دارد. اگر عالمت 
U-PVC بــرای آمیزه ای بکار رود یعنی در فرموالســیون آن به 

هیچ وجه از نرم کننده استفاده نگردیده است .
•لوله های CPVC ســی پی وی سی) یا لوله های پلی وینیل 
کلراید کلرینه شــده( برای انتقال سیاالت داغ استفاده می شوند و 

قادر به تحمل دمای باالتری هستند. 
•لوله های پی وی ســی هســته فومی کــه 30% وزن کمتری 
نســبت به لوله های UPVC  دارند زیرا در الیه میانی این لوله ها 
از فوم اســتفاده می شود. از مزیت های این لوله ها کاهش انتشار 
صوت اســت و برای مصارف تخلیه فاضالب و پساب در دمای 

باال و پایین داخل ساختمان مناسب است.
ویژگی ها و مزایا

در چهار دهه گذشــته، PVC یکی از انواع لوله بوده که رشد 
خوبی در جهان داشته است. دالیل چنین موفقیتی ناشی از دوام، 
ایمنی و سهولت در نصب، سازگاری با محیط زیست و مقرون به 
صرفه بودن PVC اســت. در زیر به برخی از ویژگی های متمایز 

لوله های  PVC می پردازیم:
شیمیایی 1-مقاومت 

آب نمک، بیشــتر اســیدها، نمک های آبکاری و صدها ماده 
شــیمیایی دیگر به لوله PVC آســیب نمی رســانند و در بیشتر 
محیط های خورنده، نیازی به پوشــش داخلی و یا خارجی برای 

این لوله ها نیست. 
اتصال  2-یکپارچگی 

با فرض انجام درست و مناســب اتصال دهی، اتصال چسبی 
محکمتر از ســایر اتصــاالت عمل می کنــد. در واقع اتصاالت 
)چســبی( محکمتریــن روش بــرای اتصال لولــه PVC بوده و 
مشــکالت نگهداری در طول زمان را ندارد. در بیشــتر نوشــته 
هــا و مقاالتــی که در مــورد نصب لولــه در زیرزمین هســتند، 
نشتی و شکســتگی سیستم لوله کشــی PVC کمتر از لوله های 

است. غیرپالستیکی 
 

3-مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن یا حفره  دار شدن
برخالف ســایر لوله ها، در لوله های PVC، مواردی چون 
 PVC رسوب، زنگ زدگی و سوراخ شــدگی اتفاق نمی افتد و
دچــار تهاجم گالوانیکــی و یا خوردگی شــیمیایی نمی گردد. 
از ایــن رو نیاز به نگرانی در مورد هزینــه کردن برای محافظت 
خوردگی تجهیزات و یا مسائل اتصال برق به زمین وجود ندارد.

بهینه  4-جریان 
پوشش بســیار صاف لوله PVC  در مقایسه با سایر لوله ها، 
مقاومت در برابر جریــان آب را کاهش می دهد و اطمینان می 
دهد که آب با فشــار مناسب به محل مورد نظر انتقال می یابد. 
افزایــش جریان آب در لوله های PVC همچنین از گرفتگی در 
سیســتم فاضالب جلوگیری می کنــد. لوله های PVC تا %11 
نسبت به سایر لوله های پلیمری فاضالبی با قطر مشابه افزایش 

جریان پساب بیشتری ارائه می دهند.
5- خواص بازدارندگی در برابر آتش

 PVC به دلیل داشــتن اتم کلــر دارای خاصیت بازدارندگی 
ذاتــی برتر اســت و نیازی به افــزودن مواد بازدارنــده آتش به 
محصوالت نیست. به عنوان مثال، دمای اشــتعال پی وی سی   
        به باالســت و به این دلیل به راحتی مشــتعل نمی شود. 
پی وی سی ماده ای با خطر کمتر برای حوادث آتش سوزیست. 
به عالوه گرمای آزاد شــده در هنگام سوختن برای پی وی سی 
بــه طور قابل مالحظه ای کمتر از  PP  و  PE اســت. همچنین 
گســترش آتش به مواد مجاور حتی در هنگام سوختن نیز دشوار 
اســت. بنابراین  PVC مناسب ترین پالستیک برای استفاده در 

محصوالتی اســت که بازدارندگی در برابر آتش الزام است مانند 
ساختمانی. مصالح 

6-نصب ایمن و آسان
PVC یک ششم وزن لوله های غیرپالستیکی را دارد و بنابراین 
وجود تجهیزات ســنگین در محل را به حداقل رســانده و امکان 
نصب آســان آن وجود دارد. بنابراین بسیاری از اقدامات ، مسائل 

و موارد مورد نیاز برای ایمنی را حذف می کند.

 7-سهولت نصب 
در همه روشهای نصب اتصاالت PVC )چسبی، فلنج، پوش 
فیت، رزوه ای و یا  دیگر روش های اتصال( نیازی به ابزار گران یا 
پیچیده ای ندارد و در بســیاری از موارد، نیازی به منبع الکتریکی 

یا گرمایی برای اتصال دادن لوله نمی باشد. 
8-کاهش صدمات در محل 

به هیچ ابزار و اعمال نیرو، مشــعل، صفحه داغ برای نصب و 
... نیازی نیســت. بنابراین لوله های PVC نســبت به لوله های 
دیگر، آمار آســیب و صدمــات کمتری در لوله کشــی و نصب 

خواهند داشت.
9-دسترسی به مواد اولیه 

PVC از 57% نمک )کلر( تشکیل شده است که یکی از مواد 
معمول و در دســترس می باشد. مواد دیگر مورد مصرف در تولید 
PVC در حال حاضر از ســوخت فسیلی بدست می آید. اگرچه، 
با ظهور تکنولوژی و تحقیقات جدید، ســوخت زیستی جایگزین 
اقتصادی و ســازگار با محیط زیست برای سوخت فسیلی در مواد 

اولیه PVC در 10 تا 15 سال آینده می باشد.

 
10-مقرون به صرفه بودن 

•هزینه پایین مواد 
دو دلیل عمده بــرای مقرون به صرفه بــودن قیمت PVC در 
 PVC بلندمدت وجود دارد. اولی نسبت استحکام به وزن باالی
اســت که اجازه می دهد دیواره لوله PVC نســبت به سایر لوله 
ها نازک تر باشــد. دومی، تعداد و فراوانــی تأمین کنندگان رزین 
PVC و تولیدکننــدگان لولــه و اتصاالت می باشــد که منجر به 

ایجاد بازار رقابتی مناسب شده است.

•پایین بودن هزینه نصب و لوله کشی
مطالعات بی طرفانه بســیاری انجام شده است، تا هزینه لوله 
کشــی با مواد اولیه مختلــف را در کاربردهای صنعتی و تجاری 
تعیین کند. در بیشــتر موارد هزینه لوله کشی با PVC بطور قابل 

توجهی کمتر از سایر لوله ها بود.
جدول 1. هزینه نصب برای لوله کشی تخلیه فاضالب و سیالب

11-سازگاری با محیط زیست
• هدایت گرمایی پایین

 PVC هدایت حرارتی پایینی داشــته که سبب اتالف حرارت 
کمتــری از دیــواره لوله می گردد. این مزیت ســبب حذف عایق 

بندی لوله و کاهش انرژی مورد نیاز برای حفظ دمای ســیال می 
گردد.

• کاماًل قابل بازیافت
در تولید لوله و اتصــاالت PVC عمال ضایعاتی وجود ندارد. 
هر نوع ماده ضایعاتی و ضایعات راه اندازی؛ دوباره آســیاب شده 
و به فرآیند تولید باز می گردد. بیش تر لوله های اســتفاده شده نیز 

قابلیت بازیافت کامل دارند.
• مصرف انرژی کمتر در تولید، نسبت به سایر مواد پالستیکی
مقایسه انرژی مورد نیاز برای تولید رزین ها در شکل زیر نشان 
داده شده اســت. می توان مشــاهده کرد که انرژی تولید )انرژی 
مورد نیاز برای تولید از منابع( برای پی وی ســی نســبت به سایر 
مواد هیدروکربنی کمتر می باشــد که بــه دلیل وجود60 درصدی 

نمک در ماده   می باشد.

ین ها مقایسه انرژی مورد نیاز برای تولید رز
 تفــاوت قابل توجهی بیــن انرژی مورد نیاز بــرای تولید انواع 
مختلف رزین  از مرحله اســتخراج نفت تــا تولید ماده ی نهایی، 
وجود ندارد )انرژی مورد نیاز تولیــد از منابع(. با این حال چون 
که کلرید 60 درصد از ساختار پی وی سی را تشکیل می دهد، این 
ماده نسبت به ســایر مواد از مقدار هیدروکربن کمتری برخوردار 
اســت و انرژی کلی مورد نیاز بــرای تولید این مــاده نیز طبیعتا 
نســبت به موادی که همه ی آن ها از هیدروکربن می باشند، کمتر 

است. پی وی ســی انرژی را در مرحله ی تولید کاهش می دهد که 

این امر باعث کاهش انتشــار            می شود.

خوانندگان گرامی؛ اگر نسبت به مطالب نشریه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید کد آن را به شماره 200088100010 پیامک نمائید.
مقاله

ویژگی های برتر لوله های پی وی سی در 
تاسیسات ساختمانی

 در تاسیسات ساختمانی   لوله های پی وی سی  ویژگی های برتر

محصوالتی که مصرف   ( یک ماده گرما نرم چند منظوره است که در تولید صدها تن ازPVC پلی وینیل کلراید)
به طور گسترده در  پی وی سیدر زندگی روزانه مواجه می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. کنندگان با آن 

به علت قیمت پایین و خواص   ...ساخت و ساز، الکترونیک، مراقبت های بهداشتی  و  مانند  کاربردهای مختلف
محصوالت سخت و   موثر در گستره وسیعی از قرار می گیرد و به طور مصرففیزیکی و مکانیکی مطلوب مورد 

 . کاربرد داردانعطاف پذیر 

ساختمان در  استفاده مورد سی  وی پی های لوله انواع
)یو پی وی سی( نامیده می شود به پلی وینیل کلراید نرم نشده)سخت( اشاره  UPVCکه  ای ماده •

نرم کننده  برای آمیزه ای بکار رود یعنی در فرموالسیون آن به هیچ وجه از دارد. اگر عالمت
استفاده نگردیده است

برای انتقال سیاالت  (یا لوله های پلی وینیل کلراید کلرینه شده )سی پی وی سی CPVC های لوله •
داغ استفاده می شوند و قادر به تحمل دمای باالتری هستند. 

 
دارند زیرا در الیه   % وزن کمتری نسبت به لوله های 30که  لوله های پی وی سی هسته فومی •

میانی این لوله ها از فوم استفاده می شود. از مزیت های این لوله ها کاهش انتشار صوت است و برای 
 مناسب است.  داخل ساختمان مصارف تخلیه فاضالب و پساب در دمای باال و پایین

 ها و مزایاویژگی
یکی از انواع لوله بوده که رشد خوبی در جهان داشته است. دالیل چنین موفقیتی  PVCدر چهار دهه گذشته، 

در زیر به  است. PVCزیست و مقرون به صرفه بودن ناشی از دوام، ایمنی و سهولت در نصب، سازگاری با محیط
 می پردازیم:  PVC برخی از ویژگی های متمایز لوله های 

 مقاومت شیمیایی -1
رسانند و در آسیب نمی  PVCهای آبکاری و صدها ماده شیمیایی دیگر به لوله  آب نمک، بیشتر اسیدها، نمک

 نیست. ها  لوله این  های خورنده، نیازی به پوشش داخلی و یا خارجی برایبیشتر محیط
 یکپارچگی اتصال  -2

کند. در واقع اتصاالت چسبی محکمتر از سایر اتصاالت عمل می، اتصال  دهی   با فرض انجام درست و مناسب اتصال
بوده و مشکالت نگهداری در طول زمان را ندارد. در بیشتر    PVC)چسبی( محکمترین روش برای اتصال لوله  

کمتر    PVCکشی  که در مورد نصب لوله در زیرزمین هستند، نشتی و شکستگی سیستم لوله  یها و مقاالتنوشته
 غیرپالستیکی است.های از لوله

 

 دار شدن پوسته شدن یا حفره مقاومت در برابر پوسته-3
  PVCافتد و  شدگی اتفاق نمی، مواردی چون رسوب، زنگ زدگی و سوراخPVCهای  ها، در لوله برخالف سایر لوله

نمی یا خوردگی شیمیایی  و  گالوانیکی  تهاجم  برای دچار  هزینه کردن  مورد  در  نگرانی  به  نیاز  رو  این  از  گردد. 
 محافظت خوردگی تجهیزات و یا مسائل اتصال برق به زمین وجود ندارد.

 جریان بهینه -4
لوله   لوله ها   PVCپوشش بسیار صاف  با سایر  و   ،در مقایسه  را کاهش می دهد  برابر جریان آب  مقاومت در 

  PVCآب با فشار مناسب به محل مورد نظر انتقال می یابد. افزایش جریان آب در لوله های  اطمینان می دهد که  
% نسبت به سایر لوله های 11تا    PVCهمچنین از گرفتگی در سیستم فاضالب جلوگیری می کند. لوله های  

 شابه افزایش جریان پساب بیشتری ارائه می دهند. پلیمری فاضالبی با قطر م
 خواص بازدارندگی در برابر آتش -5

 PVC  به دلیل داشتن اتم کلر دارای خاصیت بازدارندگی ذاتی برتر است و نیازی به افزودن مواد بازدارنده آتش
به باالست و به این دلیل به راحتی ◦به عنوان مثال، دمای اشتعال پی وی سی به محصوالت نیست.

گرمای آزاد   به عالوه .با خطر کمتر برای حوادث آتش سوزیست پی وی سی ماده ای. مشتعل نمی شود
همچنین گسترش   است و    کمتر ازای به طور قابل مالحظهبرای پی وی سی شده در هنگام سوختن 

مناسب ترین پالستیک برای استفاده   PVCبنابراین  آتش به مواد مجاور حتی در هنگام سوختن نیز دشوار است.
 در محصوالتی است که بازدارندگی در برابر آتش الزام است مانند مصالح ساختمانی. 

 نصب ایمن و آسان -6
PVC   لوله بنابراین وجود تجهیزات سنگین در محل را به حداقل یک ششم وزن  های غیرپالستیکی را دارد و 

مسائل و موارد مورد نیاز برای ایمنی را   ،بنابراین بسیاری از اقدامات    دارد.رسانده و امکان نصب آسان آن وجود  
 کند. حذف می

 

 سهولت نصب -7
های اتصال( نیازی به ای و یا  دیگر روشفیت، رزوه)چسبی، فلنج، پوش   PVCدر همه روشهای نصب اتصاالت  

ای ندارد و در بسیاری از موارد، نیازی به منبع الکتریکی یا گرمایی برای اتصال دادن لوله  گران یا پیچیده  ابزار
 باشد.  نمی

 کاهش صدمات در محل -8
ابزار و اعمال نی ... نیازی نیست. بنابراین لولهبه هیچ  نسبت به   PVCهای  رو، مشعل، صفحه داغ برای نصب و 

 کشی و نصب خواهند داشت. های دیگر، آمار آسیب و صدمات کمتری در لولهلوله
 دسترسی به مواد اولیه  -9

PVC    از مواد معمول و در دسترس می57از باشد. مواد دیگر مورد % نمک )کلر( تشکیل شده است که یکی 
آید. اگرچه، با ظهور تکنولوژی و تحقیقات در حال حاضر از سوخت فسیلی بدست می  PVCمصرف در تولید  

در   PVCد اولیه  جدید، سوخت زیستی جایگزین اقتصادی و سازگار با محیط زیست برای سوخت فسیلی در موا
 باشد.سال آینده می  15تا  10

 
 بودن مقرون به صرفه-10

 هزینه پایین مواد   •
 باالی   در بلندمدت وجود دارد. اولی نسبت استحکام به وزن  PVCبودن قیمت  دو دلیل عمده برای مقرون به صرفه

PVC  دهد دیواره لوله  است که اجازه میPVC  تر باشد. دومی، تعداد و فراوانی تأمین  ها نازکنسبت به سایر لوله
 باشد که منجر به ایجاد بازار رقابتی مناسب شده است.و تولیدکنندگان لوله و اتصاالت می PVCکنندگان رزین 

 
 کشیپایین بودن هزینه نصب و لوله •

کشی با مواد اولیه مختلف را در کاربردهای صنعتی و ، تا هزینه لولهه استطرفانه بسیاری انجام شد مطالعات بی
 ها بود.بطور قابل توجهی کمتر از سایر لوله  PVCکشی با تجاری تعیین کند. در بیشتر موارد هزینه لوله

 کشی تخلیه فاضالب و سیالب . هزینه نصب برای لوله1 جدول

مجموع هزینه  مورد 
 نفر ساعت کارگر)ساعت(  مواد)دالر( 

 2737 121218 چدنلوله 
 PVC 19537 2003لوله پالستیکی 

 734 101681 و چدن PVCاختالف بین  
 PVC 84% 27%درصد صرفه جویی با مصرف 

 سازگاری با محیط زیست-11
 هدایت گرمایی پایین  •

 PVC  لوله می از دیواره  پایینی داشته که سبب اتالف حرارت کمتری  این مزیت سبب هدایت حرارتی  گردد. 
 گردد. حذف عایق بندی لوله و کاهش انرژی مورد نیاز برای حفظ دمای سیال می

 کامالً قابل بازیافت •
تولید   اتصاالت  در  و  ضایعاتی  PVCلوله  ضا  عمال  و  ضایعاتی  ماده  نوع  هر  ندارد.  راهوجود  دوباره  یعات  اندازی؛ 

 های استفاده شده نیز قابلیت بازیافت کامل دارند.تر لولهگردد. بیششده و به فرآیند تولید باز میآسیاب
 مصرف انرژی کمتر در تولید، نسبت به سایر مواد پالستیکی  •

توان مشاهده کرد که انرژی میها در شکل زیر نشان داده شده است. مقایسه انرژی مورد نیاز برای تولید رزین
باشد که  سی نسبت به سایر مواد هیدروکربنی کمتر میویتولید )انرژی مورد نیاز برای تولید از منابع( برای پی

 باشد. می درصدی نمک در ماده 60به دلیل وجود 

 هامقایسه انرژی مورد نیاز برای تولید رزین
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 پلی وینیل کلراید) PVC( یک ماده گرما نرم چند منظوره است که در تولید صدها تن از محصوالتی که مصرف کنندگان با آن در زندگی روزانه مواجه می شوند مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. پی وی سی به طور گسترده در کاربردهای مختلف مانند ســاخت و ساز، الکترونیک، مراقبت های بهداشتی  و ... به علت قیمت پایین و خواص 

فیزیکی و مکانیکی مطلوب مورد مصرف قرار می گیرد و به طور موثر در گستره وسیعی از محصوالت سخت و انعطاف پذیر کاربرد دارد.
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