
ر ایران و موانع انجام بازیافت داولفینی چهارچوب محیط زیستی لوله های پلی 
مدیر کمیته استاندارد انجمن لوله و اتصاالت پلی اتیلن–علیرضا صحاف امین 



EPDو LCAمعرفی مدل •
معرفی چرخه طول عمر محصول از مواد اولیه تا انتهای طول عمر آن در بهره برداری و: هدف 

اثرات محیط زیستی ناشی از انواع لوله ها

LCA: LIFE CYCLE ASSESMENT
EPD: Environmental Product Declaration



معرفی چرخه طول عمر محصول

تولید مواد اولیه 

حمل مواد اولیه به 
تولید کننده لوله 

تولید لوله ها در 
کارخانه تولید لوله

حمل و نقل لوله ها  
به کانال های نصب

نصب لوله ها در 
کانالها

بخش نصب لوله ها

باز نمودن لوله ها پس از بازدید های دوره ای
پایان طول عمر کاری

انتقال و حمل لوله ها به 
محل بازیافت یا امحاء 

انجام عملیات بازیافت یا 
برای لوله ها ءامحا

بخش جمع آوری و بخش بهره برداری
بازیافت یا امحاء

تعمیرات احتمالی

نیازهای تعمیراتی و رفع 
اشکال

بخش تولید مواد  
اولیه و محصول



:بررسیشرکتها و مراحل آماده سازی این •

شرکتهای حاضر در تحقیق
بررسی بعنوان 
مرجع سوم 

شخص
چهارچوب تحقیق

ارزشیابی چرخه 
عمر محصول



• ISO 14040 , Environmental management – Life cycle assessment – Principles
and framework.

• ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment –
Requirements and guidelines.

• EN 15804: Sustainability of construction works – Environmental product
declarations – core rules for the product category of construction products .

• EN 15942: Sustainability of construction works – Environmental product
declarations – Communication format – Business to Business.



Abiotic Depletion 
(KG SB)

Acidification Potential 
(Kg So2)

Eutrophication

(kg PO4)

Global Warming

(kg Co2)

Ozone Layer 
Depletion       
(Kg CFC11)

Photochemical 
Oxidation      
(Kg C2H4)

:عت بررسی اثر پالستیک ها بر روی طبی

در چرخه طول عمر لوله ها آسیبهای زیر به محیط  
:زیست وارد می شوند 



Sewage and drainage applications (non-pressure):

• PVC-U solid wall sewer pipe system 

• PVC-U multilayer (foamed core) sewer pipe system 

• PVC-U multilayer (core of foam and recyclates) sewer pipe system 

• PP structured (twin) wall sewer pipe system 

• PP solid wall sewer pipe system 

• PP structured wall multilayer sewer pipe system 

Water and gas distribution applications (under pressure):

• PE water pipe system 

• PVC – U water pipe system 

• PVC – O, MRS 31,5 MPa, water pipe system 

• PVC – O, MRS 45 MPa, water pipe system 

• PE gas pipe system 

• PE water pipe system installed by directional drilling technology 

گزارش های منتشر شده تا بحال برای 
:کاربردهای مختلف



Soil and waste applications in the building (non-pressure):
• PP pipe system
• PVC-U pipe system 
• PP low noise pipe system 
• PVC-U low noise pipe system 
Plumbing, hot & cold applications in the building (pressure):
• PEX solid wall pipe system 
• Polymer, aluminium, polymer multilayer pipe system 
• PP-R pipe system 
• PB-1 pipe system
Rain gutter applications:
• PVC-U rain gutter system



:کاربرد

هتجفشارتحتاتیلنپلیهایلوله
هترانشروشباشدهنصبآبانتقال

متر100بطولباز

:مشخصات 

 میلیمتر110: قطر خارجی
 متر100: طول
 مواد اولیه :PE 100
 کالس ضخامت :SDR 17-6.6 mm
 اتصاالت جوشی : نوع اتصاالت

(لب به لب یا الکتروفیوژن) 
 متر بر ثانیه2تا 0.5سرعت جریان
 استانداردEN 805-EN 12201

:طول عمر

100سال
(Schulte and Hessel 2006);

و بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های پلی اتیلن
اتصاالت تحت فشار جهت انتقال آب با روش اجرای تراشه باز



Impact category Abiotic depletion Acidification Eutrophication Global warming 
Ozone layer 

depletion

Photochemical 

oxidation

Life cycle phases kg Sb eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4-eq

Production of raw materials for PE pipes 0,07466 0,01460 0,00125 4,31483 0,00000007 0,00137

Transport of raw materials for PE pipe to 

converter
0,00075 0,00040 0,00011 0,10142 0,00000002 0,00001

Extrusion PE (pipe) 0,00527 0,00325 0,00214 0,71205 0,00000003 0,00013

Production of raw materials for PE fittings 0,00552 0,00108 0,00009 0,31889 0,00000001 0,00010

Transport of raw materials for PE fittings to 

converter
0,00006 0,00003 0,00001 0,00769 0,000000001 0,000001

Injection moulding PE (fittings) 0,00149 0,00097 0,00068 0,19495 0,00000001 0,00004

Production of galvanised steel for bolts, ring, 

washers, nuts
0,00392 0,00170 0,00103 0,48186 0,00000002 0,00023

Production of EPDM gaskets 0,00008 0,00002 0,000007 0,00553 0,000000002 0,000001

Transport of complete PE pipe system to 

trench
0,00143 0,00060 0,00016 0,20109 0,00000003 0,00002

Installation of PE pipe system 0,01709 0,01634 0,00421 2,48451 0,0000003 0,00049

Operational use of PE pipe system 0 0 0 0 0 0

Maintenance of PE pipe system 0 0 0 0 0 0

Transport of complete PE pipe system to EoL 

(after 100 years of service life time)
0,00015 0,00007 0,00002 0,02065 0,000000003 0,000003

EoL of PE pipe system (after 100 years of 

service life time)
-0,00051 -0,00021 -0,00020 0,11545 -0,000000002 -0,00001

Total 0,10991 0,03886 0,00951 8,95893 0,0000005 0,00240

Product stage

Construction process stage

Use stage

End of life stage

A: contribution > 50 %: most important, significant influence

B: 25 % < contribution ≤ 50 %: very important, relevant influence

و بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های پلی اتیلن
اتصاالت تحت فشار جهت انتقال آب با روش اجرای تراشه باز



Impact on global warming (in kg CO2 equivalent)

و بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های پلی اتیلن
اتصاالت تحت فشار جهت انتقال آب با روش اجرای تراشه باز



:کاربرد

جهتفشارتحتاتیلنپلیهایلوله
روشباشدهنصبآبانتقال

متر100بطولبازترانشه
نفر6720برای
لیتر6/25–روزدرلیتر150مصرف

نفرهربرایساعتدر

:مشخصات 

 میلیمتر110: قطر خارجی
 متر100: طول
 مواد اولیه :PE 100
 کالس ضخامت :SDR 11-10 mm
 اتصاالت جوشی : نوع اتصاالت

(لب به لب یا الکتروفیوژن) 
 متر بر ثانیه2تا 0.5سرعت جریان
دارای پوشش پلی پروپیلن
دارای یک سیم مسی جهت اطمینان
 استانداردEN 805-EN 12201

:طول عمر

100سال
(Schulte and Hessel 2006);

و بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های پلی اتیلن
HDDاتصاالت تحت فشار جهت انتقال آب با روش اجرای 



و بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های پلی اتیلن
HDDاتصاالت تحت فشار جهت انتقال آب با روش اجرای 



در لوله های پلی اتیلن استفاده از روشهای اجرای بدون ترانشه
. درصد هزینه ها را کاهش دهد50تا 30می تواند بسته به نوع آن بین 

K£/5km

SIZE mm

با استفاده از لوله هاینوسازی خطوط استفاده از روش های 
یا اقتصادی؟ پلی اتیلن یا پلی پروپیلن بعنوان یک هدف محیط زیستی



:کاربرد

دوجدارهپروپیلنپلیهایلوله
نصبپسابانتقالجهتفاضالبی

متر100بطولشده

:مشخصات 

 میلیمتر300: قطر داخلی
 متر100: طول
 مواد اولیه :PP
 کالس مقاومت حلقوی :SN 8
 اتصاالت سوکت دار و وجود منهول : نوع اتصاالت

متر طول لوله45در هر 
 اتصاالت با اورینگ الستیکیEPDM
 1/200شیب لوله
 استانداردEN 13476

:طول عمر

100سال

بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های دوجداره
در انتقال پساب SN 8پلی پروپیلنی 



بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های دوجداره
در انتقال پساب SN 8پلی پروپیلنی 



Impact on global warming (in kg CO2 equivalent)

Comparison is based on the functional unit

0 10 20 30 40

Concrete

PVC ML 
foam + 

recyclates 
core Product stage

Construction 
process stage

Use stage

End of life stage

POLYPROPYLENE 
DOUBLE WALL 
CURROGATED

بررسی اثرات محیط زیستی در چرخه طول عمر لوله های دوجداره
انتقال پساب و لوله های بتونی در SN 8پلی پروپیلنی 



عدم ساماندهی کافی در بخش جمع آوری پسماند-1

بازیافت و وضع قوانین نا متوازننبود سرمایه گذاری کافی و متوازن در تکنولوژی های به روز -2

محصوالتعدم حمایت صنایع بزرگ و مشهور در استفاده از مواد بازیافتی در -3

استانداردهای ملی و بهداشتی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت استفاده از مواد بازیافتی-4

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



متوازنو وضع قوانین نا بازیافت تکنولوژی های به روز و متوازن در نبود سرمایه گذاری کافی -2

میلیون37100عددبهدرصدی6/4رشدباکهبودهدالرمیلیون25،600برابر،2019سالدرپالستیکبازیافتصنعتجهانبازار-
.رسیدخواهد2024سالدردالر

.استگشتهآنبرایعلمیغیروسنتیهایبازارگیریشکلباعثپالستیکصنعتدرروزبهتکنولوژینبود-

40تا20بینازیافتیبموادارزشدنیادر).استپایین،مناسبتکنولوژینبودبعلتکشوردرپالستیکبازیافتیمواداقتصادیارزش-
بازیافتیموادارزشدرصد15حدودماکشوردرعدداینباشدمیبکراولیهموادبهنزدیکبسیارPETمانندمواردیدرواولیهمادهدرصد

.(باشدمی

.استنگرفتهشکلبکراولیهموادباهمسانکاربرددربازیافتیموادازاستفادههنوزمتاسفانه-

:پیشنهادیهایحلراه-

ازمامالیاتیتمسیستغییروبازیافتصنعتدرگذاریسرمایهبهپالستیکصنعتتمایلایجادجهتمناسبمالیاتیهایمعافیت-
محورپاداشسیستمبهایجریمهسیستم

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



ادامه–و وضع قوانین نا متوازننبود سرمایه گذاری کافی و متوازن در تکنولوژی های به روز بازیافت -2

ظفموکشورمالیاتیامورسازمانپسماندها،مخرباثراتکاهشمنظوربهوتوسعهششمبرنامهقانون(3٨)ماده«ص»و«ث»بندهایاجرایدر•
بهودریافتودمیشتعییندولتتوسطکهراعوارضیمیشودزیستمحیطمخربپسماندتولیدبهمنجرآنهامصرفکهکاالهاییازفروشاست

جدول39-530000ردیفمحلازریال(10،000،000،000،000)میلیاردهزاردهسقفتاوصولیمنابع.کندواریز1601٨9شمارهدرآمدیردیف
برنامهازمانسباموافقتنامهمبادلهازپستامیگیردقرار(زیستمحیطملیصندوق)زیستمحیطحفاظتسازماناختیاردرقانوناین(9)شماره

پسماندهایبازیافتبرایکشوربودجهو

نامهیینآ.شودمصرفخصوصیبخشمشارکتاولویتبا(انرژیوموادبهپسماندتبدیلایمنطقهتأسیساتایجاد)مزبورکاالهایازحاصل•
مشتركشنهادپیبهاجراییفرآیندوکاالهاپسماندمدیریتهزینهنرخمشمول،کاالهایفهرستکاال،هرعوارضمیزانبرمشتملبندایناجرائی

زیست،محیطحفاظتسازمان

وزیرانأتهیتصویببهومیشودتدوینکشوربودجهوبرنامهسازمانوداراییواقتصادیاموروتجارتومعدنصنعت،کشور،هایوزارتخانه•
.میرسد

دیل تبمنطقه ای تأسیسات میلیارد تومان با اولویت بخش خصوصی در ایجاد 1000منابع وصولی ناشی از این مالیات می بایست  تا سقف 
.انرژی مصرف شوند پسماند به مواد و 

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



ادامه–متوازن و وضع قوانین نا نبود سرمایه گذاری کافی و متوازن در تکنولوژی های به روز بازیافت -2

موظفکشورمالیاتیامورسازمانپسماندها،مخرباثراتکاهشمنظوربهوکشورکل139٨سالبودجهقانون(6)تبصره(ط)بندراستایدر•
عوارضدرصدمیزانومذکورکاالهایفهرست.شودمیزیستمحیطمخربپسماندتولیدبهمنجرآنهامصرفکهکاالهاییفروشازاست
:استشرحبدینشدهتعیین

درصد0/3وارداتیکاالهایودرصد0/2داخلتولیدشدهروکشو(تیوبوتایر)توییوروییالستیکانواع•

درصد؛0/3وارداتیکاالهایودرصد0/2داخلتولید(پالستیکی)بازیاسبابوتفریحیوبازیوسایلانواع•

؛درصد0/4وارداتیکاالهایودرصد0/3داخلتولیدنایلکسونایلونسلفون،مشمع،انواع•

؛درصد0/3وارداتیکاالهایودرصد0/2داخلتولیدمالمینظروفوPET،پالستیکیمخازنوظروفانواع•

ستیک شده متاسفانه در تخصیص عوارض پسماند به طول عمر محصوالت هیچ توجه ای نشده و باعث اجحاف به بخشی از صنعت پال
:می بایست اصولی را در مورد عوارض پسماند در مورد محصوال ت پلیمری در نظر گرفت. است 

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



.ازیافت را دارند ترموپالستیک ها نظیر پلی اتیلن یا پلی پروپیلن در کاربرد های دیگر قابلیت استفاده و ب•

.  طول عمر محصوالت می بایست در اثرات محیط زیستی مد نظر قرار گیرد•

.مواد ترموست یا گرما سخت قابلیت بازیافت پذیری پایین تری دارند •

.نجام داددر تعدادی از لوله ها بعلت وجود فلزات سنگین نظیر سرب می بایست تمهیداتی جهت بازیافت ا•

. کرده است قوانین جدید محیط زیستی اتحادیه اروپا استفاده از استابیالیزرهای بر پایه سرب را کال ممنوع•

Recyclability-وضع قوانین بر اساس قابلیت بازیافت پذیری 



ادامه–و وضع قوانین نا متوازننبود سرمایه گذاری کافی و متوازن در تکنولوژی های به روز بازیافت-2

First Borcycle™ grade with 80% rPO content for household 
appliances

Borcycle™ MF1981SY

درصد مواد ٨0بعلت استفاده از 
در مقایسه به  CO2بازیافتی ، انتشار 

.  مواد بکر بسیار ناچیز است

Fibremod™ carbon PP
Using from second use carbon fiber

با سبک سازی و استحکام برابر
مواد بکر در کاربرد قطعات 

اتومبیل   

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



ادامه–و وضع قوانین نا متوازننبود سرمایه گذاری کافی و متوازن در تکنولوژی های به روز بازیافت-2

Developing dedicated polypropylene (PP) compound solutions 
including PCR for use in automotive applications under its Daplen™ 
brand, Borcycle E2220SY,
Borcycle MD2550SY,Borcycle MD3230SY

Full PE + 30% PCR pouch developed in 
close collaboration among Borealis, 
Borouge, and the Henkel Laundry

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



عدم حمایت صنایع بزرگ و مشهور در استفاده از مواد بازیافتی در محصوالت-3

LEGO,IKEA,P&G:سایر نمونه ها 

:  پیشنهادات •
Eco-design , Eco-label:ایجاد جوایز کشوری وگواهینامه های کیفی برای محصوالت تولیدی استفاده کننده از مواد بازیافتی در کاربرد همسان  مانند•

تیده از مواد بازیافتخفیف و تشویق تبلیغات محیطی بیانه های مسئولیت اجتماعی محیط زیستی شرکت های صاحب نام در ایجاد آمادگی فرهنگی استفا•

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



عدم حمایت صنایع بزرگ و مشهور در استفاده از مواد بازیافتی در محصوالت-3

ر هزار تن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نظیر  د90تا 
CO2سال 

El-Exis SP 1000-tonne system 

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



استانداردهای ملی و بهداشتی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت استفاده از مواد بازیافتی-4

:روند دنیا در استاندارهای محصوالت ساخته شده پالستیکی 

استفاده بیشتر از مواد بازیافتی با قابلیت کنترل خواص مواد ورودی و کیفیت نهایی محصول -

در اثر استفاده کمتر از مواد بکرCO2کاهش انتشار گازهای گلخانه مخصوصا -

فغ آن در بازار مصرهمکاری صنایع باالدستی و صنایع تبدیلی در تولید محصوالت بادوام و با کیفیت با قابلیت بازیافت مستقیم و اعالم و تبلی-

:در کشورمحصوالت ساخته شده پالستیکی استاندارهای روند 

درصد مواد بازیافتی داخلی سازمان 5محدودیت استفاده از مواد بازیافتی به حداکثر -

ممنوعیت استفاده از مواد بازیافتی بصورت کلی-

حذف پیوست های مربوط به خواص مواد بازیافتی قابل استفاده در تولید محصول-

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



استانداردهای ملی و بهداشتی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت استفاده از مواد بازیافتی-4

استاندارد لوله های دوجداره کاروگیت پلیمری مورد استفاده در سیستم فاضالب شهری-

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



استانداردهای ملی و بهداشتی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت استفاده از مواد بازیافتی-4

استاندارد لوله های دوجداره کاروگیت پلیمری مورد استفاده در سیستم فاضالب شهری-

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



استانداردهای ملی و بهداشتی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت استفاده از مواد بازیافتی-4

• NCHRP Report 870 Validated Service Life Prediction Method

• The percent recycled content isn’t as important as the final blend properties .NCLS, UCLS & OIT test properties 
that govern service life.

• AASHTO M294 Revisions

موانع موجود بر سر بازیافت در صنعت پالستیک 



مقایسه اثرات چرخه طول عمر لوله ها  



یمقایسه اثرات چرخه طول عمر لوله ها بر آلودگی ها محیط زیست



با تشکر از توجه شما 


