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سرمقاله

عباسعلی متوسلیان
مدیرعامل

ســال 1400 بــه نیمــه راه رســید و جهــان همچنــان درگیــر ویــروس منحــوس کروناســت و اوضــاع ایــران عزیزمــان نیــز تعریفــی نــدارد. در 

ایــن حــال، عــاوه بــر تاخــت و تــاز کرونــا، چالــش هــا و مشــکات همــواره جــزء الینفــک فعالیتهــای اقتصــادی بــوده انــد، و آنچــه اهمیــت 

دارد، چگونگــی مواجهــه بــا آنهــا و توانایــی در انطبــاق مجموعــه هــای تولیــدی بــا شــرایط اقتصــادی اســت. از آنجــا کــه تامیــن مــواد اولیــه 

در ایــران متاثــر از نداشــتن مکانیــزم ریگاتــوری مــی باشــد، حتــی بــا وجــود داشــتن بزرگتریــن مخــازن هیدروکربنــی و گاز جهــان، بــاز هــم 

بــه دلیــل ناکارآمــدی مدیریــت نمی تــوان از ایــن مزیت هــا بــرای رونــق تولیــد محصــوالت پلیمــری بــه عنــوان پاشــنه آشــیل اصلــی صنایــع 

پاســتیکی اســتفاده نمــود. بــا وجــود آنکــه ظرفیــت ســاالنه تولیــد رزیــن pvc در چهــار شــرکت پتروشــیمی )شــامل ارونــد، غدیــر، بنــدر امــام 

ــوده اســت  ــورس کاال، همــواره کمتــر از 500/000 تــن در ســال ب ــن مــی باشــد و مجمــوع معامــات ســالیانه در ب ــادان(745/000 ت و آب

امــا در حــال حاضــر، شــرکت های پتروشــیمی تمایلــی بــه فــروش نقــدی رزیــنPVC  نداشــته و تناســب میــزان عرضــه ســلف بــه نقــدی، 

کامــًا تغییــر کــرده و بــه ضــرر صنایــع پائیــن دســت بــوده اســت. بــاال بــودن قیمت هــا بــه دلیــل عــدم مدیریــت و همچنیــن عــدم انعقــاد 

تفاهــم نامــه هــای پایــدار بــا ســایر کشــورها سیاســت »بــاری بــه هرجهــت« را جایگزیــن سیاســت »پایــدار« در رابطــه بــا تولیــد محصــوالت و 

قیمت گــذاری آنهــا نمــوده اســت. دولــت در ســالیان اخیــر بــا شــدیدترین تحریم هــا دســت بــه گریبــان اســت و اقتصــاد کان کشــور متاثــر 

از تحریــم هــای بیــن المللــی در رکــود عمیــق بــه ســر می بــرد. از طرفــی همــه گیــری جهانــی ویــروس کوویــد 19، شــرایط اقتصــادی کشــور 

را بیــش از پیــش، پیچیــده نمــوده و در ایــن شــرایط، الزم اســت تــا شــرکت ها بــا اتخــاذ تدابیــری همچــون تقویــت بخــش تحقیــق و توســعه، 

افزایــش ســبد محصــوالت شــرکت بــر اســاس شــناخت نیــاز مشــتریان داخلــی و خارجــی و ســرمایه گذاری بــر روی افزایــش ســطح دانــش 

و مهــارت منابــع انســانی، بــا ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر، توســعه بازارهــای صادراتــی را در اولویــت اصلــی خــود قــرار دهنــد تــا عــاوه بــر 

اشــتغال زایــی پایــدار و کاهــش وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی، امــکان ارزآوری مناســب بــرای کشــور فراهــم گــردد. امیــد کــه بــا کاهــش 

بروکراســی در بخش هــای مختلــف اجرایــی و تســریع در فرآینــد هــای تولیــد و اشــتغال کشــور و بــا حــذف مقــررات دســت و پاگیــر، امــکان 

هدایــت ســرمایه های ســرگردان، بــه ســمت تولیــد مولــد را فراهــم آوریــد. چــرا کــه بــا ادامــه فرصــت ســوزی هــا، روز بــه روز از تولیــد صنعتــی 

دور خواهیــم شــد و در آینــده کمتــر کســی مشــتاق ســرمایه گــذاری در بخــش تولیــد و صنعــت خواهــد بــود.

 فاصله ی دور؛ تا تولید صنعتی پایدار و ماندگار در قرن ۱۴
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گــروه تولیــدی صنایــع یزدپولیــکا مفتخر بــه دریافــت تندیس واحد 
نمونــه صنعتی اســتان یــزد، گردید.

بــا حضــور مقامــات ارشــد کشــوری و اســتانی، آییــن تجلیــل از برگزیــدگان صنعــت معــدن اســتان یــزد، بــا هــدف تقدیــر از 
واحدهــای نمونــه صنعتــی اســتان و کادر درمــان و صنعتگرانــی کــه در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونــا نســبت بــه 

ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود اقــدام کرده انــد، برگــزار شــد.

 گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا میزبان هیئت تجاری از قزاقستان بود.

در ایــن نشســت صمیمــی آقــای داســتان ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در شــهرک صنعتــی یــزد، صنعــت ایــن اســتان 
را قــوی برشــمرد و افــزود: شــرکت یزدپولیــکا از صنایــع قــوی تولیــدی در اســتان اســت و در بازدید آزمایشــگاه و نمایشــگاه، 

محصــوالت ایــن شــرکت را فراتــر از تصورمــان  دیدیــم.
مهنــدس متوســلیان مدیرعامــل گــروه تولیــدی 

ــع یزدپولیــکا نیــز ضمــن خــوش آمدگویــی  صنای
ــه  ــابقه و زمین ــاره س ــی درب ــان توضیحات ــه بی ب
فعالیــت شــرکت پرداخــت و خواســتار انتقــال 

دانش و تکنولوژی  بین دو کشور شد.

مــروری بر رویدادها

indd   3.ییاهن 24 هرامش تعنص و شناد هیرشنindd   3.ییاهن 24 هرامش تعنص و شناد هیرشن ظ.ب 12:13:25   10/11/1400ظ.ب 12:13:25   10/11/1400



 دوازدهمین اجالس و نمایشگاه برترین برج سازان ایران آذر ۱۴۰۰

ــای  ــاختمان ه ــروه س ــرکت گ ــط ش ــران توس ــازان ای ــرج س ــن ب ــگاه برتری ــاس و نمایش ــن اج دوازدهمی
ــد  ــزار گردی ــاه 1400 در محــل ســالن اجــاس ســران تهــران برگ پارســیان در روزهــای 3 و 4 آذرم
ــزرگان عرصــه  ــار ب ــداد در کن ــن روی ــر ملــی در ای ــد برت ــوان برن ــه عن ــزد پولیــکا ب ــع ی و گــروه تولیــدی صنای

ــید. ــوش درخش ــازی خ ــاختمان س س

شماره 24 | پاییز و زمستان 41400
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ــش  ــار در بخ ــن ب ــکا، ای ــزد پولی ــع ی ــدی صنای ــروه تولی ــی گ ــار آفرین  افتخ
واحدهــای صنعتــی پژوهش محــور به عنوان رتبــه اول واحد صنعتی اســتان

از منتخبان و برترین های جشنواره پژوهش و فناوری سال 1400 در استان یزد تجلیل شد.
گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا در جشــنواره برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری، در بخــش واحدهــای صنعتــی پژوهــش محــور بــا 

اقتــدار مقــام اول را از آن خــود کــرد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور اســتاندار و جمعــی از مقامــات اســتانی برگــزار شــد، مهــران فاطمــی اســتاندار یــزد، بــر لــزوم راه انــدازی 
مراکــز رشــد در حوزه هــای علــوم انســانی در اســتان تأکیــد کــرد و افــزود: جامعــه بــه فناوری هــای نویــن در حوزه هــای مختلــف 
نیــاز دارد و در شــرایط ســخت موجــود، اقدامــات مراکــز رشــد، واحدهــای صنعتــی و شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان ســتودنی 

اســت.
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تــور صنعتــی بازدیــد از گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا همزمــان بــا 
هفتــه پژوهــش و فناوری

در ایــن برنامــه کــه بــا هماهنگــی پــارک علــم و فنــاوری برگــزار گردید،منتخبــی از شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان مســتقر در 
ــزی اســتان، تعــدادی از مشــاورین و  ــت و برنامــه ری ــاوری یزد،شــرکت شــهرک هــای صنعتــی، ســازمان مدیری ــم و فن ــارک عل پ

اعضــای کلینیــک مشــاوره کســب و کار یــزد و برخــی اســاتید دانشــگاه حضــور داشــتند.
ــه نوآوری هــا و دســتاوردهای تحقیقاتــی ایــن گــروه تولیــدی و  ــه ارائ ــزد پولیــکا ب ــران شــرکت ی ــداد کارشناســان و مدی در ایــن روی
فعالیت هــای بخــش R&I )تحقیــق و نــوآوری( ایــن شــرکت در حــوزه محصــوالت و خدمــات، پرداختنــد و در ادامــه شــرکت های 
حاضــر نیــز بــا معرفــی خــود، محصــوالت و توانمندی هــای قابــل عرضــه مرتبــط بــا نیازهــای ایــن گــروه تولیــدی را تشــریح نمودنــد.
دکتــر لطفــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد نیــز بــا بیــان نقطــه نظــرات خــود بــر تعامــل بیشــتر صنعــت و شــرکت های فنــاور و 

دانــش بنیــان و حمایــت از تــداوم ایــن برنامه هــا تاکیــد نمــود.
در پایــان مهنــدس متوســلیان مدیرعامــل گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا، بــا جمع بنــدی مباحــث مطــرح شــده بــر آمادگــی ایــن 
شــرکت بــرای همــکاری و تعامــل بــا دانشــگاه و شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری و ســایر افــراد و تیــم هــای خــاق 

و نــوآور تاکیــد نمــود.
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    چشــم انداز تولیـــد پی وی سی 

ــا  ــرار اســت ت ــد )پی وی ســی( ق ــل کلرای ــد پلی ونی ــی تولی ــا  )Global Data(، ظرفیــت جهان ــال دیت ــن گــزارش شــرکت گلوب ــازه تری ــر اســاس ت ب

ســال 2024 میــادی شــاهد رشــدی خیره کننــده باشــد و به طــور بالقــوه از رقــم 56 میلیــون و 130 هــزار تــن در ســال 2019، بــه 65 میلیــون 

ــد کــه  ــش می یاب ــی یادشــده 17 درصــد افزای ــازه زمان ــد پی وی ســی در ب ــی تولی ــت جهان ــن در ســال 2024 برســد. مجمــوع ظرفی و 600 هــزار ت

ــن از رقــم 24  ــد ســاالنه پی وی ســی در چی ــود. انتظــار مــی رود ظرفیــت تولی ــن محصــول 50 درصــد خواهــد ب ــد ای ــش تولی ــن در افزای ســهم چی

ــا  ــه 28 میلیــون و 370 هــزار تــن برســد.افزایش عمــده ظرفیــت تولیــد پی وی ســی چیــن ت میلیــون و 370 هــزار تــن در ســال 2019 میــادی ب

ــاالنه 800  ــت  س ــا ظرفی ــت« ب ــکال دیولوپمن ــای کمی ــن بوه ــرکت »تیان جی ــه ش ــق ب ــن متعل ــی تیان جی ــد پی وی س ــادی از واح ــال 2024 می س

هــزار تــن خواهــد بــود.

هنــد از حیــث افزایــش ظرفیــت تولیــد پی وی ســی در جایــگاه دوم قــرار مــی گیــرد و انتظــار مــی رود تــا ســال 2024 میــادی از رقــم یــک میلیــون 

ــد. بخــش عمــده ســاالنه ظرفیــت تولیــد پی وی ســی هنــد از  ــن دســت یاب ــه 4 میلیــون و 270 هــزار ت ــن ســال 2019 میــادی ب و 580 هــزار ت

ــن  ــی ای ــاالنه پی وی س ــد س ــت تولی ــت ظرفی ــرار اس ــه ق ــود ک ــد ب ــا خواه ــیمی هالدی ــرکت پتروش ــه ش ــق ب ــادا متعل ــی کاکین ــد پی وی س ــد تولی واح

واحــد تــا ســال 2024 میــادی بــه 600هــزار تــن برســد.

بــر اســاس ایــن بــرآورد، تایلنــد از نظــر افزایــش ظرفیــت تولیــد پی وی ســی جایــگاه ســوم جهــان را در اختیــار می گیــرد و انتظــار مــی رود از رقــم 

یــک میلیــون و 90 هــزار تــن در ســال 2019 میــادی بــه یــک میلیــون و 650 هــزار تــن در ســال 2024 میــادی برســد.بخش عمــده افزایــش 

ــا  ــا پــوت« خواهــد بــود کــه قــرار اســت ظرفیــت تولیــدش ت ظرفیــت تولیــد ســاالنه پی وی ســی تایلنــد از واحــد تولیــد پی وی ســی »وینتــای مــپ ت

ســال 2024 میــادی بــه 560 هــزار تــن در ســال برســد.

ــار تحلیلی اخب
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  جهت یابی بازارهای انرژی و محصوالت پتروشیمی با تراز دالر
ــال  ــت در س ــه نف ــی ک ــدش را از زمان ــدرت خری ــارم ق ــا یک چه دالر تقریب

ــت داده  ــید، از دس ــکه رس ــر بش ــی 140دالر ب ــود یعن ــک خ ــه پی 2008 ب

ــورم به طــور پیوســته ارزش دالر آمریــکا را کاهــش داده و قیمــت  اســت. ت

ــه افزایــش در طــول  ــی نفــت، تحــت تأثیــر کاهــش ارزش دالر، میــل ب آت

ــبتا  ــاله نس ــه س ــا س ــازه دو ت ــول ب ــورم در ط ــر ت ــت. تاثی ــته اس ــان داش زم

ــرد  ــی ک ــوان از آن چشم پوش ــه می ت ــک ک ــدی کوچ ــت و در ح ــی اس جزئ

امــا در افــق زمانــی 5 تــا 20 ســاله به طــور فزاینــده ای معنــادار می شــود. 

ــد دالر در  ــدرت خری ــا ق ــال 2008 را ب ــت در س ــاخص برن ــورد ش ــر رک اگ

ســال 2021 تعدیــل کنیــم، بــه قیمــت بیــش از 180 دالر بــر بشــکه 

ــورم در گذشــته بســیار  ــر اســاس ت ــل شــده ب می رســیم. قیمت هــای تعدی

ــی در  ــای فعل ــیدند و قیمت ه ــر می رس ــه به نظ ــت ک ــزی اس ــر از چی باالت

قیاس هــای بلندمــدت پایین تــر از آنچــه می نماینــد، هســتند.

می دهنــد  نشــان  آیســیس  ســاالنه  برتــر  شــرکت   100 چشــم انداز 

پتروشــیمی ها بــا دوران ســخت تری روبــرو هســتند. گــزارش آیســیس 

ــش از  ــی پی ــرکت ها حت ــیاری از ش ــه بس ــد ک ــان می ده ــی نش ــور جالب بط

ــه همزمانــی تضعیــف رشــد جهانــی در ســال  ــا باتوجــه ب همه گیــری کرون

ــیمی،  ــوزه پتروش ــه در ح ــر عرض ــی ب ــادی دوره ای و مبتن ــا کس 2019، ب

تحــت فشــار قــرار داشــتند. در ســال 2019 فــروش 10 شــرکت شــیمیایی 

بــزرگ کاهــش داشــت و بــه ویــژه تضعیــف حاشــیه ســود باالدســتی منجــر 

بــه ســقوط محســوس ســود عملیاتــی شــد )ســقوط 25 درصــدی و باالتــر 

از آن بــرای ایــن گــروه از شــرکت ها(. طــی 15 مــاه گذشــته، قیمــت 

ــش  ــد افزای ــیایی 100 درص ــای آس ــه بازاره ــده ب ــه ش ــن PVC عرض رزی

یافتــه، بــه طــوری کــه قیمــت PVC در بنــادر هنــد از 900 دالر بــه 1850

ــت.  ــده اس ــغ  گردی ــه 1700 دالر بال ــن از 840 دالر ب ــادر چی دالر و در بن

کاهــش حاشــیه ســود تولیــد مــواد پتروشــیمی در صنایــع باالدســت و 

همچنیــن تضعیــف قــدرت خریــد دالر، مــی توانــد دو عامــل مؤثــر در 

PVC در بازارهــای جهانــی باشــد.   افزایــش بــی ســابقه قیمــت رزیــن 
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  بحران انرژی، پیش برنده بازارهای جهانی 

با جان گرفتن دوباره اقتصاد جهان، تقاضا افزایش یافته و این در 

شرایطی است که ذخایر انرژی به طرز خطرناکی در سطح پایینی قرار 

دارند. موجودی ذخایر نفت جهان تنها در سطح 94 درصد معمول 

هستند و این سهم برای ذخایر گاز اروپا 86 درصد و زغال سنگ 

هندوستان و چین کمتر از 50 درصد است. بریتانیا نیروگاه های با 

سوخت ذغال سنگ خود را دوباره به کار انداخته، قیمت بنزین در 

آمریکا به 3 دالر در هر گالن رسیده، خاموشی ها چین و هندوستان 

را فراگرفته و والدیمیر پوتین به تازگی به اروپا یادآوری کرده است که 

تامین سوخت این قاره به حسن نیت روسیه وابسته است.

اعمال سیاست های جهانی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و حرکت 

در جهت دستیابی به آالینده کربنی صفر تا سال 2050 با وقفه های جدی 

مواجه شده است. بازار هایی که با کمبود مواجهند، در برابر شوک ها و 

ماهیت متناوب برخی از انرژی های تجدیدپذیر آسیب پذیر هستند. 

فهرست عواملی که موجب وقفه می شوند شامل: تعمیرات منظم، 

حوادث، سطح بسیار کم وزش باد در اروپا، خشکسالی  هایی که موجب 

افت تولید انرژی های برق آبی در آمریکای التین شده و سیاب ها در آسیا 

است که مانع تحویل ذغال سنگ شده است.

نخست،  است.  شده  مواجه  بزرگ  مشکل  سه  با  انرژی  صنعت 

سرمایه  گذاری در بخش انرژی در سطح نصف آن چیزی است که 

برای دستیابی به هدف آالینده کربنی صفر تا سال 2050 مورد نیاز 

است. سوخت های فسیلی 83  درصد از تقاضای اولیه انرژی را برآورده 

می کنند و در این میان، ذغال سنگ و نفت، بخش عمده ای از نیاز 

بازار را تأمین می کنند. تهدیدات قانونی، فشار بر سرمایه گذاران و 

ترس از ضوابط و مقررات موجب شده است که سرمایه  گذاری بر 

سوختهای فسیلی از سال 2015 تاکنون تا 40 درصد کاهش یابد. 

از ماه مه تاکنون قیمت سبد انرژی مشتمل بر نفت، ذغال سنگ و 

گاز تا 95 درصد افزایش یافته است. بانک آمریکایی جی پی مورگان 

هشدار داد با افزایش سرسام آور قیمت گاز در اروپا، باید شاهد سوئیچ 

بخش گسترده ای از صنعت تولید برق اروپا از گاز به نفت باشیم.

زمستان  که شاهد یک  در شرایطی  که  است  آن  معنای  به  این 

معمولی باشیم با تقاضای سوئیچ از نفت به گاز روزانه 750هزار 

بشکه ای روبه رو خواهیم بود که این می تواند یک تقاضای اضافی 

برای نفت خام ایجاد کند. این در حالی است که ذخایر میعانات 

نفتی آمریکا که شامل نفت سوختی و دیزل هستند، در پایین ترین 

سطح خود از زمستان 2000 تاکنون قرار دارند. چالش کمبود انرژی 

در زمستان پیش رو، بحرانی است که بازارهای کامودیتی را تحت 

تأثیر خود قرار داده و نگرانی ها از افزایش قیمت حامل های انرژی، 

طرف تقاضا در بازارهای پتروشیمی را به شدت تحریک نموده است. 
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PVC تأثیر طوفان های سهمگین حاره ای آمریکا بر قیمت های جهانی 
دلیل  به  مارس  ماه  اواخر  در  صادراتی  پی وی سی  قیمت های 

کمبودهای عرضه ناشی از تعطیات فورس ماژور زمستان سرد 

افزایش  )اف ای اس هیوستون(  تن  در هر  1800 دالر  به    ،2021

اولین  زمان جمع آوری  از  میزان های خود  بیشترین  به  و  یافت، 

داده ها توسط پلتس در سال 1983، رسید. اما این رکورد در تابستان 

PVC 2021 شکسته شد. پنج شرکت پتروشیمی تولید کننده رزین

که مجموعًا 70 درصد رزین آمریکا را در در ایالت های لوئیزیانا و 

تگزاس ) در سواحل خلیج مکزیک( تولید می کنند، واحدهای 

خود را پیش از ورود توفان آیدا در 29 اوت، تعطیل کردند. 

براساس داده های منابع آشنا با این شرکت ها، در پایان هفته آغازین 

با 30 اوت، شینتک، بزرگ ترین تولیدکننده پی وی سی آمریکا، نیز 

مجبور شد به دلیل کسری وینیل کلرید مونور صنایع باالدستی، 

در  تن  میلیون   1.45 با ظرفیت  تگزاس  فریپورت  در  واحد خود 

سال را، بعد از تعطیلی واحد وینیل کلرید مونومر شرکت الین در 

فریپورت به دلیل مشکات پیش  آمده در تجیهزات این مجموعه، 

تعطیل کند. تعطیلی شرکت شینتک تگزاس، مجموع ظرفیت 

رساند. عاوه  درصد   59 به  را  آمریکا  تعطیل شمال  پی وی سی 

پایانی  نیز در مراحل  آمریکا  این، شرکت فورموسا پاستیک  بر 

عملیات تامین و نگهداری واحد پی وی سی فریپوینت تگزاس با 

ظرفیت 798000 تن در سال، به سر می برد. با احتساب این واحد، 

تقریبًا 69 درصد از مجموع ظرفیت پی وی سی آمریکای شمالی 

با میزان 8.29 میلیون تن در سال، در ماه سپتامبر تعطیل بود.

این میزان از تعطیلی ظرفیت های پی وی سی همراه با تعطیلی شرکت شینتک یادآور آن سرمای شدید در ساحل خلیج آمریکا و بسیاری 

از مناطق کشور در فوریه و تعطیلی اجباری چندین هفته ای بسیاری از واحدهای پتروشیمی است. تاثیر توفان آیدا بر قیمت های پلی  وینیل کلرید 

صادراتی آمریکا در 10 سپتامبر بعد از انجام معاماتی برای محموله های سپتامبر در میزان 1900 تا 1950 دالر در هر تن )اف ای اس 

هیوستون( نمایان شد، و قیمت ها از زمان اولین ارزیابی ها توسط پلتس در سال 1983، به بیشترین میزان های خود رسیدند.
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تــا 5 ماهــه اول ســال 99 قیمــت EX-Work ایــران، همــواره پائیــن تــر از قیمــت CFR بنــادر شــرق آســیا )چیــن( و جنــوب آســیا )هنــد( بــوده اســت 

امــا از شــهریور 99 قیمــت EX-Work ایــران، بــر خــاف رونــد ســال 98، بــه قیمــت CFR بنــادر شــرق آســیا ) چیــن( نزدیــک شــده امــا همچنــان 

پائیــن تــر از بنــادر هنــد باقــی مانــده اســت.

      نگاهی به وضعیت پی وی سی ایران تا دی ماه سال 1400
فــروش داخلــی واحدهــای صنایــع پاییــن دســت PVC تــا دی مــاه ســال 1400، متاثــر از افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و بــه تبــع آن افزایــش بهــای تمــام 

شــده کاالی تولیــدی و در نتیجــه کاهــش قــدرت خریــد مصرف کننــدگان نهایــی، کاهــش یافتــه اســت. ایــن موضــوع زمانــی اهمیــت پیــدا می کنــد کــه 

بدانیــم ســهم االثــر مــواد اولیــه در بهــای تمــام شــده کاالی نهایــی صنایــع پاییــن دســت، بیــش از 80 درصــد اســت و در نتیجــه نوســانات نــرخ ارز و افزایــش 

قیمت هــای جهانــی، بــه مراتــب، تأثیــر بیشــتری در بــازار محصــوالت پاییــن دســت می گــذارد. مقایســه ظرفیــت تولیــد بنــگاه هــای تولیــدی و معامــات 

صــورت گرفتــه، حاکــی از آن اســت کــه صنایــع مصــرف کننــده  PVC بــا 40 درصــد از ظرفیــت اســمی خــود فعالیــت می کننــد و نکتــه مهــم، توجــه بــه 

ایــن مطلــب اســت کــه تولیــد زیــر ظرفیــت اســمی، بــه افزایــش هزینه هــای ســربار و در نتیجــه افزایــش هزینه هــای تولیــد منتهــی می شــود. فرمــول 

قیمــت گــذاری ارزی رزیــن  PVC ایــران، از نیمــه دوم ســال 99 فــراز و نشــیب بســیاری را تجربــه نمــوده و نحــوه قیمــت گــذاری در بســیاری از مواقــع بــه 

ضــرر صنایــع پائیــن دســت بــوده اســت. دو نمــودار ذیــل، رونــد تغییــرات قیمــت ارزی PVC ایــران نســبت بــه ســایر مناطــق آســیایی را نشــان مــی دهــد:
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ــی  ــی در مقاطع ــن( و حت ــیا )چی ــرق آس ــادر ش ــر از CFR بن ــع باالت ــب مواق ــال 1400 در اغل ــاه س ــا دی م ــران ت ــت EX-Work در ای قیم

باالتــر از CFR جنــوب آســیا )هنــد( بــوده اســت! همانگونــه کــه در دو نمــودار بــاال ماحظــه مــی شــود آثــار ســوء ایــن نــوع از قیمت گــذاری 

ــه، هنــد و  ــا منطقــه خاورمیان ــرخ بازارهــای مناطــق شــرق و جنــوب شــرقی آســیا ب ــه هــر دلیــل، اختــاف ن ــی آشــکار می گــردد کــه ب زمان

شــرق مدیترانــه زیــاد شــده و در نتیجــه انتخــاب یــک بــازار مشــخص موجــب می شــود کــه تولیدکننــده داخلــی مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود 

را بــا قیمتــی بــه مراتــب بیشــتر از رقبــای منطقــه خریــداری کنــد. بــرای مثــال در بهمن مــاه 99 اختــاف نــرخ قیمــت بــازار چیــن و منطقــه 

PVC  خاورمیانــه نزدیــک بــه 400 دالر در هــر تــن بــوده کــه بــا احتســاب نــرخ ارز دالر نیمایــی در آن مقطــع، تولیدکننــده داخلــی هر کیلوگــرم

را 9 هــزار تومــان گرانتــر از رقبایــی کــه مــواد اولیــه خــود را از شــرق و جنــوب شــرق آســیا تأمیــن می کننــد تهیــه کــرده اســت. 

میزان تغییرات قیمتPVC  در ایران و بازارهای آسیایی 
در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )به دالر)

نمــودار بــاال نشــان مــی دهــد کــه تغییــرات قیمــت EX-Work در ایــران تــا دی مــاه ســال 1400 بــر خــاف ســایر مناطــق آســیا صعــودی 

بــوده اســت. عــدم شــفافیت در مکانیســم قیمــت گــذاری مــواد اولیــه مــورد نیــاز بنــگاه های تولیــدی، عــاوه بر ایجــاد مشــکل در تامیــن مالی 

واحدهــا، منجــر بــه کاهــش فــروش داخلــی )ناشــی از افزایــش قیمــت کاالهــای نهایــی و در نتیجــه کاهــش قــدرت خریــد مصرف کننــدگان 

داخلــی( و از دســت رفتــن بازارهــای هــدف صادراتــی مــی گــردد. بــه عقیــده کارشناســان، در صــورت حــل مشــکات صنایــع پاییــن دســت، 

از جملــه تامیــن مــواد اولیــه بــه مقــدار مکفــی و قیمــت منصفانــه، امــکان ایجــاد اشــتغال پایــدار، قابلیــت افزایــش تولیــد و در نتیجــه رشــد 

فــروش و صــادرات محصــوالت نهایــی بــا ارزش افــزوده بیشــتر، دور از دســترس نخواهــد بــود. 

indd   13.ییاهن 24 هرامش تعنص و شناد هیرشنindd   13.ییاهن 24 هرامش تعنص و شناد هیرشن ظ.ب 12:13:33   10/11/1400ظ.ب 12:13:33   10/11/1400



شماره 24 | پاییز و زمستان 141400

 بهار صنایع تکمیلی
با اعمال مالیات و عوارض بر صادرات مواد خام

ــع باالدســت  ــر ضــرورت توجــه صنای ــد ب ــی وی ســی  ضمــن تاکی ــه و اتصــاالت پ ــدگان لول ــد کنن ــره انجمــن تولی ــات مدی رئیــس هی

پتروشــیمی بــه تکمیــل زنجیــره ارزش ایــن صنعــت، حــذف معافیــت مالیاتــی و اعمــال پلکانــی مالیــات بــر ارزش افــزوده، بــر صــادرات مــواد 

خــام و نیمــه خــام را موجــب پیدایــش بهــاری در صنایــع تکمیلــی دانســت.

مهنــدس عباســعلی متوســلیان درگفــت و گــو بــا اینپیــا در خصــوص حــذف معافیــت مالیاتــی صــادرات مــواد اولیــه پتروشــیمی، به صــورت خام 

یــا نیمــه خــام اظهــار کــرد: اگــر ایــن اقــدام بر اســاس طــرح “رقابــت پذیــری زنجیــره ارزش صنایــع تکمیلــی” اتــاق بازرگانــی ایران باشــد کــه برای 

صنایــع پتروشــیمی، فــوالد، مــس و آلومینیــوم تدویــن شــده و از تجربیــات چیــن، کــره و ترکیــه الگــو بــرداری شــده، حتما راهگشــا خواهــد بود.

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن تولیــد کننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، معتقد اســت اگــر هر مــوادی که پتروشــیمی ها صــادر می کنند، مشــمول 

مالیــات و عــوارض پلکانــی باشــد و تمایــل عرضــه بــه ســمت داخل وجود داشــته باشــد، یــک بهــار کاری در صنایع تکمیلــی ایجاد خواهد شــد.

متوســلیان، عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران، در خصــوص کاهــش متوســط نــرخ صادراتــی پتروشــیمی ها نیز گفــت: رئیــس کل امــور بین المللی 

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی از کاهــش متوســط قیمــت صادراتــی هــر تــن محصــوالت پتروشــیمیایی از 800 دالر در ســال 1390 بــه 362 دالر در 

ســال 1399 خبــر داده، ایــن در حالــی اســت کــه میــزان کل تولیــد پتروشــیمی هــا در ســال 99 معــادل 35 میلیــون تن بــوده و از ایــن مقــدار 10 میلیون 

تــن حــدود 30 درصــد بــرای صنایــع داخلــی عرضــه شــده و 25 میلیون تــن از تولیــدات مجتمع هــای پتروشــیمی به بازارهــای هدف صادر شــده اســت .

PVC کوتــاه از انجمن 
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وی افــزود: ایــن آمــار نشــان مــی دهــد تقاضــا بــرای محصــوالت 

پتروشــیمی در دنیــا علیرغــم تحریــم هــا و ریســک بــاالی تبــادالت تجاری 

وجــود دارد امــا ایــن موضــوع همچنــان بــا چالــش افزایــش تنــاژ صادراتــی 

ــران همــراه اســت. ــی محصــوالت پتروشــیمی ای و کاهــش ارزش صادرات

متوســلیان ادامــه داد: از دالیــل اصلــی کاهــش متوســط نــرخ صادراتــی 

از ســال 90 تــا 99 بــه 360 دالر، ایــن اســت کــه ســهم محصــوالت پایــه 

ــی پتروشــیمی هــا افزایــش  ــو صادرات ــول در پرتفولی پتروشــیمی مثــل متان

ــتی و  ــان دس ــوالت می ــه محص ــبت ب ــا نس ــی آنه ــه ارزش صادرات ــه ک یافت

تکمیلــی همــواره پائیــن تــر بــوده اســت.  بــه عنــوان نمونــه متوســط قیمــت 

ــط  ــدود 200 دالر و متوس ــته ح ــال گذش ــران در س ــول ای ــی متان صادرات

قیمــت صادراتــی رزیــن PVC )بــه عنــوان محصولــی میان دســتی( حدود 

950 دالر بــوده اســت. در حقیقــت پتروشــیمی هــا بجــای آنکــه متانــول را 

تبدیــل بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر نماینــد و بعــد صــادر کننــد، 

بــه صــادرات مــواد خــام اولیــه بــا اعمــال اندکــی تغییــرات مــی پردازنــد.

بایددر صادرات، محصول محور باشیم
بــه گفتــه رئیــس هیــات مدیــره انجمــن تولیــد کننــدگان لولــه و اتصــاالت 

پــی وی ســی، راهــکار صنایــع تکمیلــی ایــن اســت کــه پتروشــیمی هــا بــه 

ــه جهانــی  زنجیــره ارزش محصــوالت پتروشــیمی توجــه کننــد. ایــن تجرب

اســت کــه پــس از تأمیــن کامــل مــواد اولیــه صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی، 

ــر  ــی 3 براب ــد 2 ال ــع پاییــن دســت مــی توان ــد شــده صنای محصــوالت تولی

ارزش افــزوده ایجــاد کنــد و مــا بایــد در صــادرات، محصــول محــور 

باشــیم تــا بــا تبدیــل مــواد اولیــه پتروشــیمی بــه محصــوالت نهایــی، ارزش 

ــی محصــوالت پتروشــیمی افــزون شــود. صادرات

ایــن فعــال اقتصــادی از دیگــر چالــش هــای پیــش روی تولید و صــادرات، 

در محصــوالت پتروشــیمی را نحــوه تعییــن قیمــت پایه مــواد اولیــه پلیمری 

دانســت و گفــت: در حــال حاضــر قیمــت CFR مــواد پلیمــری در بنــادر 

چیــن، ارزان تــر از Ex-work ایــران اســت. حتــی قیمــت هــای ایــران بــه 

ــن  ــی ای ــد نزدیــک شــده کــه بخاطــر موقعیــت جغرافیای ــادر هن قیمــت بن

کشــور، هزینــه حمــل و نقــل دریایــی باالتــر اســت و در شــرایط کرونــا ایــن 

هزینــه گــران تــر هــم شــده اســت.

مبنای قیمت گذاری نباید کشورهای هدف صادراتی باشد
ــاالت  تص ا و  ــه  لول ــدگان  کنن ــد  تولی ــن  انجم ــره  ــات مدی ــس هی رئی

پــی وی ســی خاطــر نشــان کــرد: تــا ســال 98 مبنــای قیمــت گــذاری 

ــا  ــود ام ــس ب ــیس و پلت ــریه آیس ــده در نش ــر ش ــای منتش ــت ه ــا قیم تنه

تبصــره هوشــمندانه ای توســط کمیتــه تنظیــم بــازار به ایــن فرمــول اضافه 

شــد کــه اگــر قیمــت فــوب ایــران در ایــن دو نشــریه نبــود )کــه معمــوال هم 

ــی  ــدف صادرات ــورهای ه ــذاری، کش ــت گ ــای قیم ــت( مبن نیس

ــی  ــدف صادرات ــای ه ــه بازاره ــی ک ــد، در حال ــران باش ای

شــامل کشــورهایی مثــل ترکیــه مــی شــود کــه اکثــر 

محصــوالت خــود را از اروپــا تهیــه مــی کنــد.

ــن  ــی از ای ــش های ــه داد: چال ــلیان ادام متوس

قبیــل باعــث شــده واحدهــای تولیــدی صنایــع 

کاهــش  بــا  همــواره  پتروشــیمی  تکمیلــی 

ظرفیــت تولیــدی خــود حتــی بــه زیــر 30 درصد 

ــوند. ــار ش دچ

وی افــزود: در صورتــی کــه قیمــت خــوراک صنایــع تکمیلــی بــر اســاس 

قیمــت هــای رقابتــی و جهانــی محاســبه شــود و تبصــره کشــورهای 

هــدف صادراتــی بــه عنــوان مبنــای قیمــت گــذاری حــذف شــود و زنجیــره 

ارزش صنعــت پتروشــیمی بــا اعمــال سیاســت هــای تشــویقی مبتنــی بــر 

ــق اقتصــادی و  ــر رون ــی، تکمیــل شــود، عــاوه ب تجربیــات موفــق جهان

ایجــاد اشــتغال پایــدار، نــرخ صــادرات محصــوالت پتروشــیمی کشــور نیــز 

مــی توانــد بــه چندیــن برابــر ارقــام فعلــی افزایــش یابــد.
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 وقتی تالش ها نتیجه می دهد؛
صادرات محصوالت معدنی و پتروشیمی مشمول مالیات می شود

دولت در الیحه بودجه سال 1401 کشور، صادرات محصوالت معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام را مشمول پرداخت مالیات عنوان کرد.

بــه گــزارش انجمــن پــی وی ســی بــه نقــل از ایرنــا، بر اســاس بنــد »ت« تبصــره عــوارض و مالیــات الیحــه بودجــه ســال 1401، درآمــد حاصــل از صــادرات مواد 

و محصــوالت معدنــی و صنایــع معدنــی، محصــوالت نفتــی، گازی و پتروشــیمی بــه صــورت خــام و نیمــه خــام در همــه نقاط کشــور مشــمول مالیات می شــود.

تعریــف و فهرســت مــواد خــام و نیمه خــام مذکــور بــا پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی، صنعــت معــدن و تجــارت، اتــاق بازرگانــی، 

صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران تهیــه می شــود و در مــدت مــدت ســه مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون بــه تصویــب هیــات وزیــران می رســد.

هیــات وزیــران بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت صنعــت، اقتصــاد و اتــاق بازرگانــی و بــه اســتناد بنــد ث تبصــره 6 مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال جاری، فهرســت 

مــواد معدنــی، محصــوالت نفتــی، گازی و پتروشــیمی خــام و نیمــه خــام صادراتــی مشــمول مالیــات را بــه شــرح زیــر تصویــب کرد:

ماده 1- در این مصوبه ، اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

١- مــواد خــام: براســاس بنــد ب مــاده یــک آییــن نامــه اجرایــی مــاده 37 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی ، مــاده ای کــه پــس از 

اســتخراج و یــا اســتحصال، تغییــری در کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی، ماهیــت و نــوع آن ایجــاد نشــده باشــد بــه همــان شــکل بــرای فــرآوری بــه شــرکت تولیــد 

کننــده واگــذار یــا صــادر مــی شــود.

2- مــواد نیمــه خــام نفتــی، گازی و پتروشــیمی: همــه محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمیایی کــه بــه عنــوان خــوراک یا مــاده اولیــه بــرای تولید محصــول نهایی 

صنعتــی اســتفاده می شــود.

3- مــواد نیمــه خــام معدنــی: کاالهــا و محصــوالت حاصــل از کانــه آرایــی و فــرآوری مــاده خــام معدنــی کــه صرفــا بــه عنــوان مــاده اولیــه و حــد واســط جهــت 

تولیــد محصــوالت نهایــی بــه کار مــی رونــد را در بــر مــی گیــرد.

مــاده 2- فهرســت مــواد معدنــی، محصــوالت نفتــی، گازی و پتروشــیمی بــه صــورت خام کــه درآمــد حاصل از صــادرات آنها مشــمول مالیــات می شــود، مطابق 

مصوبــه شــماره 679610 در 27 مــرداد ســال 95 شــورای اقتصــاد و اصاحات بعدی آن اســت.

مــاده 3- فهرســت مــواد معدنــی، محصــوالت نفتــی، گازی و پتروشــیمی صادراتــی نیمــه خــام مشــمول مالیــات بــه شــرح جــداول یــک و دو پیوســت تأیید شــده 

بــه مهــر دفتــر هیــات دولــت ، تعییــن می شــود.

مــاده 4- جــداول موضــوع ایــن تصویــب نامــه عــاوه بــر فهرســت مــواد معدنــی خــام و کاالهــای نفتــی منــدرج در تصویــب نامــه شــماره 58683 ات 54537 در 

16 مــرداد ســال 96 اســت.
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عرضه پـی.وی.سـی در رینـگ صادراتـی بـورس کـاال برای نخستین بار

عرضــه محصــول پی.وی.ســی در رینــگ صادراتــی بــورس کاال در 

ــا حجــم  ــا ب ــه S65،S57 وS70 ً جمع ــف PVC از جمل گریدهــای مختل

ــد. ــام ش ــن انج 1400ت

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت 

ــن از  ــار 600 ت ــرای نخســتین ب ــا تأمیــن ب PVC، شــرکت کارگــزاری صب

محصــوالت پی.وی.ســی شــرکت پتروشــیمی آبــادان را بــا قیمــت پایه بین 

1480 تــا 1640 دالر و بــا شــرایط تســویه بصــورت ارزی در روز شــنبه 16

مــرداد مــاه در رینــگ صادراتــی بــورس کاالعرضــه کــرد. همچنیــن 800

تــن محصــول پی.وی.ســی تولیــدی شــرکت پتروشــیمی آبــادان جمعــا بــه 

ــاه 1400 ــرداد م ــنبه 23 م ــخ  ش ــون دالر در تاری ــدود 3.1 میلی ــغ ح مبل

و از طریــق رینــگ صادارتــی بــورس کاال بــه فــروش رســید. بــه گــزارش 

تاپیکــو، ایــن عرضــه در ســه گریــد اصلــی محصــوالت تولیدی پتروشــیمی 

ــر  ــت مشــتریان ب ــد آن شــاهد رقاب ــادان صــورت گرفــت کــه در دو گری آب

روی محصــوالت روی قیمــت 1660 دالر بودیــم کــه باعــث ایجــاد ارزش 

ــه  ــرای ســهامداران شــرکت شــد.الزم ب ــزوده و حاشــیه ســود بیشــتر ب اف

ذکــر اســت تســویه محصــوالت عرضــه شــده در رینــگ صادراتــی کامــا 

ــت  ــرر اس ــده مق ــام ش ــزی انج ــه ری ــق برنام ــت. طب ــورت ارزی اس ــه ص ب

ــق  ــد از طری ــن بع ــز م ــادان نی ــیمی آب ــی پتروش ــهای صادرات ــه فروش کلی

ــاهد  ــر ش ــن ام ــق ای ــورت تحق ــه در ص ــود ک ــام ش ــی انج ــگ صادرات رین

عرضــه کلیــه محصــوالت پتروشــیمی آبــادان از طریــق مکانیــزم رقابتــی 

ــن  ــاق را حس ــن اتف ــو ای ــود. تاپیک ــم ب ــورس خواهی ــا در ب ــه و تقاض عرض

مطلعــی بــرای اســتمرار ایــن رونــد بــا عرضــه ســایر محصــوالت صادراتــی 

ــرده  ــوان ک ــورس کاال عن ــی ب ــگ صادرات ــق رین ــروه از طری ــرکتهای گ ش

ــگ  ــق رین ــور از طری ــل کش ــه در داخ ــز کل عرض ــن نی ــت..پیش از ای اس

داخلــی بــورس کاال در حــال انجــام بــوده کــه بــا برنامه ریــزی انجام شــده 

ــورس  ــی ب ــق رینــگ صادرات ــی از طری ــرای عرضــه محصــوالت صادرات ب

کاال ، امیــد میــرود 100 درصــد عرضــه محصــوالت ایــن شــرکت از طریق 

بــورس کاال صــورت پذیرد.بســتر ســازی بــرای ایجــاد و توســعه شــفافیت 

در راســتای جهــت گیــری و راهبردهــای کان وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی و قطعــا از مهــم تریــن مزایــای ایــن عرضــه بــه حســاب میآیــد.
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بــازار جهانــی لولــه هــای برقــی در ســال 2021، 6.5 میلیــارد دالر تخمیــن 

ــارد دالر  ــه 9.1 میلی ــال 2026 ب ــا س ــود ت ــی ش ــی م ــش بین ــده و پی زده ش

برســد و بــا نــرخ رشــد ســاالنه 6.9% از ســال 2021 تــا 2026 توســعه یابــد.

ــی  ــاالی صنعت ــرعت ب ــی، س ــای برق ــه ه ــازار لول ــرای ب ــرک ب ــل مح عوام

شــدن و شــهر نشــینی و افزایــش تقاضــا بــرای بــرق یــا تولیــد برق در سراســر 

گاهــی در مــورد  ــا افزایــش آ ــه هــای برقــی ب ــازار لول جهــان اســت. رشــد ب

ایمنــی و اجــرای مقــررات ایمنــی توســط دولــت هــا پشــتیبانی مــی شــود.

انتظــار مــی رود مجــاری الکتریکــی انعطــاف پذیــر ســریع تریــن رشــد را در 

ــن دوره پیــش بینــی داشــته باشــد.  ــازار مجــاری الکتریکــی در طــول ای ب

کار بــا لولــه هــای الکتریکــی انعطــاف پذیــر بســیار راحــت تــر از لولــه هــای 

فلــزی یــا پاســتیکی ســخت اســت.زیرا بــرای اســتفاده از لولــه هــا هیــچ 

خمشــی نیــاز نیســت.

انتظــار مــی رود کــه لولــه هــای محافــظ غیر فلــزی در طــول ایــن دوره پیش 

بینــی بــا نــرخ رشــد ســاالنه باالتــر در بــازار لولــه هــای برقی رشــد کند.

ــج  ــر رای ــب و هــم انعطــاف پذی ــه صــورت صل ــزی هــم ب ــر فل مجــاری غی

ــه راحتــی نصــب مــی شــوند، ســبک وزن و قابــل  ــه هــا ب اســت. ایــن لول

ــر  ــر ایــن مقاومــت خوبــی در براب ــا دســت هســتند. عــاوه ب خــم شــدن ب

خوردگــی و نفــوذ رطوبــت دارنــد.  مــواد غیــر فلــزی مــورد اســتفاده بــرای 

ــواد  ــارت اســت از  PVC، PP  و  HDPE و م ــه هــای الکتریکــی عب لول

ــد ضــد  ــاالی زمیــن، مجــاری غیــر فلــزی بای ــرای اســتفاده در ب دیگــر. ب

شــعله، مقــاوم در برابــر گرمــا و نورخورشــید و اثــرات دمــای پاییــن باشــند.

بخــش ســاختمان و ســاخت و ســاز بیشــترین ســهم را در بــازار لولــه هــای 

برقــی در طــول ایــن دوره پیــش بینــی دارد.

بخــش ســاخت و ســاز بیشــترین ســهم حــدود 54.6% از کل بــازار مجاری 

برقــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. صنعــت ســاختمان را مــی تــوان 

ــزارش  ــاس گ ــرد. براس ــیم ک ــاری تقس ــکونی و تج ــای مس ــش ه ــه بخ ب

انجمــن ملــی حفاظــت از آتــش، نقیصــه هــای الکتریکــی دومیــن عامــل 

اصلــی آتــش ســوزی در نظــر گرفتــه مــی شــود و منجــر بــه آتــش ســوزی 

حــدود 13% از خانــه هــای ایــاالت متحــده بــه دلیــل عــدم وجــود مجــاری 

محافظتــی برقــی شــده اســت. همچنیــن 18% از مــرگ و میرهــا و حــدود 

20% از خســارات مالــی ناشــی از نقیصــه هــای الکتریکــی اســت.

آسیا اقیانوسیه بزرگترین بازار برای لوله های برقی است.
APAC در ســال 2020 ســهم حــدود 37.8% از بــازار جهانــی لولــه هــای 

برقــی را بــه خــود اختصــاص داد. عواملــی ماننــد دسترســی بــه مــواد خــام 

ــث  ــده باع ــای پیچی ــوآوری ه ــا و ن ــاوری ه ــا فن ــراه ب ــانی هم ــروی انس و نی

ــک  ــزارش بان ــق گ ــت. طب ــده اس ــه APAC ش ــادی در منطق ــد اقتص رش

ــن و  ــن، دومی ــن و ژاپ ــه APAC، چی ــادی منطق ــول اقتص ــی، دوغ جهان

ســومین اقتصـــادهای بــزرگ جهــان تــا ســال 2020 بودنــد. انتظار مــی رود 

ــه دلیــل رشــد صنعــت ســاخت و ســاز  اقتصادهــای نوظهــور در APAC ب

ناشــی از توســعه ســریع اقتصــادی و ابتــکارات دولت در توســعه زیرســاختی، 

تقاضــای قابــل توجهــی بــرای مجــاری بــرق داشــته باشــند.

انتظــار مــی رود APAC ســریع ترین بــازار در حــال رشــد بــرای لوله هــای 

ــرف  ــد. مص ــی باش ــن دوره پیش بین ــول ای ــان در ط ــر جه ــی در سراس برق

قابــل توجــه، افزایــش جمعیــت شــهری، هزینــه هــای پاییــن نیــروی کار و 

دسترســی آســان بــه مــواد اولیــه، شــرکت هــای بیــن المللــی را بــه ســمت 

انتقــال امکانــات تولیــدی خــود بــه ایــن منطقــه جــذب مــی کنــد. افزایــش 

ــر  ــه زی ــادی ب ــد زی ــا ح ــوان ت ــی ت ــی را م ــای برق ــه ه ــرای لول ــا ب تقاض

ــع ســاخت و ســاز نســبت داد. ــه رشــد و صنای ســاخت هــای رو ب

 P V C الت  تصــا ا و  لولــه  نجمــن  ا یت  ســا  : منبــع

 پیش بینی بازار جهانی لوله های محافظ هادی تا سال 2026
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لیست شرکت های مورد تایید انجمن
در بخش محصوالت فاضالب ساختمان تاریخ اعتبار 1401/03/31

 تمدید گواهی تحقیق و 
توسعه از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت
در متن این گواهینامه آمده است:

ــکا از نظــر تشــکیات ســازمانی،  ــع یزدپولی گــروه تولیــدی صنای

امکانــات آزمایشــگاهی، تجهیــزات تخصصــی و نیــروی انســانی 

متخصــص، از توانمنــدی  الزم جهــت انجــام فعالیــت هــای 

تحقیقــات توســعه ای و کاربــردی برخــوردار مــی باشــد. لــذا 

براســاس ضوابــط ایجــاد واحــد تحقیــق و توســعه، ایــن گواهــی 

ــد. ــکا اعطــاء گردی ــع یزدپولی ــه گــروه تولیــدی صنای ب
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 برگزاری سمینار تخصصی تاسیسات بهداشتی و فاضالبی ساختمان 
در مشهد-آذر ماه ۱۴۰۰

 حضور گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا در نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار یزد آذر 1400

اهداف برگزاری این دوره:
• آشناکردن فعاالن حوزه ی ساختمان با جدیدترین متد اجرایی

• معرفی جدیدترین محصوالت گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا

•  تبادل نظر و انتقال دانش و تجربیات بین مدعوین محترم

ــدی  ــرکت تولی ــوان ش ــه عن ــکا ب ــع یزدپولی ــدی صنای ــروه تولی گ

ــن  پژوهــش محــور، در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و ف

ــاوری، پشــتیبان  ــا شــعار: ” پژوهــش و فن ــازار اســتان، کــه ب ب

تولیــد” برگــزار گردید، آخریــن دســتاوردهای علمی،پژوهشــی و 

فناورانــه خــود را بــه نمایــش گذاشــت.

بیــش از چهــار دهــه تــاش بــر مــدار دانــش و کیفیــت شــعاری 

ــه،  ــی و نوآوران ــتاوردهای پژوهش ــن دس ــه ای ــا ارائ ــه ب ــت ک اس

عملــی گردیــد.
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 برگزاری سمینار تخصصی تاسیسات بهداشتی و فاضالبی ساختمان 
در زنجان-آبان ماه و دی ماه ۱۴۰۰

 هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان مهر 1400

اهداف برگزاری این دوره:
• نقــش ممتــاز تأسیســات فاضــاب ســاختمان در ارتقــاء ســطح 

بهداشــت و ســامت جامعــه

• ویژگی های سیستم های مختلف فاضابی

ــوآوری هــای انجــام شــده در افزایــش عملکــرد تأسیســات  • تأثیــر ن

فاضــاب
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محصوالت جدید یزدپولیکا
  لوله و اتصاالت استخری استاندارد

 •ISIRI 13361-2 تولیدلولــه ها طبق اســتاندارد :

دمای نرم شوندگی لوله UPVC:  80 درجه• 

حداکثر دمای آب استخر: 35 درجه• 

حداکثر دمای آب جکوزی: 40 درجه• 

 بسته بندی  
کاور های آبی رنگ که از لوگوی اســتخری

در طراحی آن اســتفاده شده است. 

طول لوله : 5 متری )با توجه به در خواست مشتریان و عرف بازار(

تعداد در کاور: مطابق با سایز لوله و سهولت در جابجائی

تعداد در کاور )m(طول PN ضخامت قطر ردیف

10 5 16 1/5 20 1

10 5 16 1/9 25 2

8 5 16 2/4 32 3

6 5 16 3 40 4

6 5 16 3/7 50 5

4 5 16 4/7 63 6

4 5 16 5/6 75 7

2 5 16 6/7 90 8

2 5 16 6/6 110 9

1 5 16 7/4 125 10

1 5 16 9/5 160 11

* 5 16 11/9 200 12

* 5 16 14/8 250 13

PVC-U مزایای لوله های 
1- مقاومت در برابر کلر و مواد شیمیایی

ــث  ــه باع ــر ک ــر کل ــزی در براب ــای فل ــه ه ــن لول ــت پایی مقاوم
ــه هــا مــی شــود خوردگــی لول

برابرمــواد  در  بــاال  لولــه هایUPVCمقاومــت  در  ولــی 
شــیمیائی و خوردگــی از مزیــت آنهــا مــی باشــد. 

2- عدم رسوب گیری و زنگ زدگی
تشــکیل رســوب زیــاد از امــاح و مــواد ضــد عفونــی در لولــه های 
فلــزی، کــه ایــن مــورد باعــث افــت فشــار جریــان آب و خراب 

شــدن شــیر آالت خواهــد شــد.
ــودن  ــی ب ــاف و صیقل ــت ص ــای UPVC بعل ــه ه ــا در لول ام
ــن  ــری ای ــب زب ــودن ضری ــن ب ــا  و پائی ــه ه ــل لول ــطح داخ س

ــت. ــده اس ــع ش ــکل رف مش
3- نیاز به فضای کمتر در اجرا: 

ــزه و اســتیل( و پلیمرهــای دیگــر  ــزات )گالوانی ــر خــاف فل ب
ــتری  ــم بیش ــد و حج ــتر دارن ــاپورت زدن بیش ــه س ــاز ب ــه نی ک
ــتم  ــد، در سیس ــات را میگیرن ــه و تاسیس ــای موتورخان از فض

ــود. ــی ش ــتفاده م ــری اس ــاپورت کمت UPVC از س

4. نصب سریع ، آسان و کم هزینه
5. ضد اشتعال و مقاوم در برابر انتشار آتش

6. استحکام کششی بلند مدت
7. مقاومت در برابر شکست )استحکام در برابر ضربه(

8. آب بندی مطمئن
9. طول عمر باال

10. تنوع محصوالت
11. قیمت مناسب
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لوله های درین کولر گازی
• سایز : 3*32

• متراژ: 6 متر

• رنگ : طوسی

• رنگ کاور: طوسی

• تعداد در کاور: 10 عدد

INSO 9119-1 • استاندارد :

• مورد مصرف: درین کولر گازی

 مزایای لوله های درین یزدپولیکا
١_ قیمت مناسب نسبت به کیفیت

٢_ نصب آسان

3- سیستم یکپارچه لوله کشی کولر گازی و اتصال آن به شبکه آب باران 

4_ سطح صیقلي و صاف داخل لوله) بعلت ریزشي بودن آب درین، بسیار مناسب تر است(

5_ موجود بودن سایز لوله و کلیه اتصاالت یو پی وی سی مخصوص درین

6_ طول عمر بسیار باال

 کاربردهای رایج در بازار در خصوص لوله و اتصاالت درین
جایگزین استفاده از شیلنگ، لوله های آب و حتی لوله های پلی اتیلن

جایگزین استفاده از سایزها و استانداردهای غیر منطبق در بازار مانند1/9*32 آبرسانی، 1/8 *32 و2/4*32 برقی
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plain زانو دوسر مادگی
• سایز : 90*110  و 90*75

• حوزه کاربرد:BD,B )داخل و خارج ساختمان(

SN4 : سفتی حلقه ای اسمی •

• رنگ : طوسی

• نحوه ارائه : بسته بندی در کارتن

INSO 9119-1 • استاندارد ملی محصول :

BS EN 1329-1 • استاندارد اروپائی :

 مزیت ها
١_ بواسطه مصرف این اتصال می توان در هزینه ی کلی تاسیسات به 

میزان قابل توجهی صرفه جویی نمود .

٢_ سهولت در اجرا

3- نیازی به گرم کردن لوله برای ایجاد مادگی )سوکت ( نمی باشد.

indd   23.ییاهن 24 هرامش تعنص و شناد هیرشنindd   23.ییاهن 24 هرامش تعنص و شناد هیرشن ظ.ب 12:13:51   10/11/1400ظ.ب 12:13:51   10/11/1400



UPVC نســوز  ــی  برق هــای  ــه  لول
فلکــس ســوپر 

ــا در ســاختمان هــای هوشــمند،  ــزرگ ســاختمانی ی ــروژه هــای ب در پ

ــتم  ــرق ، سیس ــل ب ــبکه ، کاب ــل ش ــی از کاب ــم باالی ــامل حج ــه ش ک

ــای  ــتم ه ــایر سیس ــته و س ــن مداربس ــتم دوربی ــق ، سیس ــاء حری اطف

ــر  ــا ب ــل ه ــز کاب ــر نوی ــری از تأثی ــرای جلوگی ــد، ب ــی باش ــی م حفاظت

ــرای  ــه ب ــای جداگان ــی ه ــه کش ــه از لول ــت ک ــر الزم اس روی یکدیگ

ــود.  ــتفاده ش ــازی اس ــق س عای

در ایــن پــروژه هــا، بــرای تشــخیص و جداســازی تأسیســات هــر 

تــوان از لولــه هــای برقــی رنگــی در شــبکه بــرق  بخــش مــی 

ســاختمان اســتفاده نمــود. بدیــن ترتیــب بــه راحتــی مشــخص 

ــوده و از  ــی ب ــیم کش ــدام س ــه ک ــوط ب ــگ مرب ــدام رن ــه ک ــود ک ــی ش م

ــکان  ــر ام ــاوه ب ــردد و ع ــی گ ــری م ــی جلوگی ــیم کش ــل در س تداخ

ــد. ــی یاب ــش م ــز افزای ــرا نی ــرعت اج ــی، س ــیم کش ــیر س ــی مس ردیاب

ــی یزدپولیــکا: ــه هــای برق ویژگــی لول
• قابلیت خم ســرد نشکن 

• ضد اشتعال مطابق با الزامات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان 

• مقاومت بســیار باال در برابر ضربه و دو پهن شــدن 

• کاهــش هزینه ها و ضایعات در اجرای تأسیســات 

• عدم نیاز به ماهیچه کشــی و روکش ســیمان 

ــاده در دماهای پائین  • مقاومت فوق الع

•  ســطح صیقلی و افزایش ســرعت اجرا

• بســته بندی در کاور آنتی یو وی

INSO 11215-21_ISIRI مطابق با اســتاندارد ملی7271-4

IEC 61386-21 و استاندار اروپا 
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کپ و درپوش برقی ساده و دومنظوره
2 •  سایز : 25،20 و3

INSO 11215-21 • استاندارد ملی محصول :

IEC 61386-21 • استاندارد اروپائی :

ویژگی ها:
• افزایش سرعت و سهولت در اجرا توسط مجریان

• جایگزین مناسب به جای چسب برق برای مسدود کردن لوله ها قبل از اتمام لوله کشی

• وزن سبک، نصب آسان،حمل و نقل راحت به جهت بسته بندی مناسب

• افزایش ایمنی سیستم تأسیسات برقی، با جلوگیری از ورود خاک، سنگریزه، 

سیمان و... قبل از شروع سیم کشی 

• مقــاوم در برابر ســرما و گرمــا، ضربه،حرارت،آتش با قابلیت نســوز بودن

plain زانو
• سایز : 90*110  ، 90*75 و 90*63

• حوزه کاربرد:B,BD )داخل و خارج ساختمان(

SN4 : سفتی حلقه ای اسمی •

• رنگ : طوسی

• نحوه ارائه : بسته بندی در کارتن

INSO 9119-1 • استاندارد ملی محصول :

BS EN 1329-1 • استاندارد اروپائی :

ویژگی ها:
• اجرای ٓاسان و سریع تر شبکه لوله کشی فاضاب

مقاوم در برابر مواد شیمیایی

طول کوپله مناسب برای آب بندی در دراز مدت

سطح صاف و صیقلی

کاهش هزینه های نصب

ضربه پذیری باال

مقاوم در برابر تغییر شکل هنگام اجرا

ضد حریق، خود خاموش شونده

سفتی حلقه ای باالی 4 کیلونیوتن بر متر مربع

گــروه تولیــدی صنایــع یزدپولیــکا در راســتای تکمیــل 
محصــول زانوهــای پلیــن 90 درجه، ســایزهای 75 و 110

ــن مجموعــه اضافــه نمــود. ــه ســبد محصــوالت ای را ب

25
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آزمایشگاه تخصصی پارس سنجش یزد
استحکام لوله و اتصاالت یکی از دغدغه های اصلی مشتریان است

اما گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا، چگونه آسودگی خاطر مشتریان خود را در این زمینه فراهم آورده است؟
گــروه تولیــدی صنایــع یزدپولیــکا جهــت بررســی اســتحکام و مقاومــت لولــه و اتصــاالت تولیــدی ایــن مجموعــه، چهــار آزمــون را جهــت تســت اســتحکام 

آنهــا در آزمایشــگاه تخصصــی پــارس ســنجش انجــام مــی دهــد.

26

تست فشار هیدرواستاتیک جهت ارزیابی مقاومت لوله در 
کوتاه مدت و بلندمدت در برابر فشار داخلی

تست الزام استاندارد  2-13361 آبرسانی و استخری

حدود مجاز <  بسته به سایز و تحمل فشاری که از محصول 

انتظار می رودحد مجاز تعیین می گردد.

تســت ســفتی حلقــه ای جهــت بررســی مقاومــت لولــه در برابــر 
فشــارهای بیرونــی از جملــه بارهــای دینامیکــی و اســتاتیکی مثــل 

آســفالت، خــاک، وســایل نقلیــه و ...

تســت الــزام 1-9119بــرای کاربــردBD و اســتاندارد 1-9118 بــرای کلیه 

لولــه هــا می باشــد.

در اســتاندارد 1-9119بــا توجــه بــه نــوع کاربــرد BD کــه روی لوله نوشــته 

شــده، SN4 می باشــد. 

در اســتاندارد1-9118 بــا توجــه ضخامــت و جــدول اســتاندارد بــرای هــر 

ســایز حــدود مجــازSN تعریــف شــده اســت.

بررسی استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی با دستگاه تنسایل

12142 آب باران -1 تســت الزام اســتاندارد 

42 N/mm2 > حدود مجاز  استحکام کششی

         ازدیاد طول تا پارگی <  %100
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تست ضربه جهت بررسی مقاومت لوله در برابر ضربات خارجی
تست الزام استاندارد 1-9119و 1-9118 فاضابی، 1-12142آب باران،11105

کابل مخابرات،21-11215برقی،2-13361آبرسانی و استخری 

حدود مجاز بسته به سایز، حد مجاز تعیین می گردد.

 مقاومت حرارتی پلیمرها  روشی برای اندازه گیری مقاومت حرارتی پلیمر ها

ازآنجایی کــه پلیمرهــا نســبت بــه ســایر مواد اعــم از فلــزات و…بــه تغییرات 

دمایــی وابســتگی بیشــتری دارنــد و بــا تغییرات شــدید دما کارایــی و کیفیت 

ــه  ــم ک ــی داری ــام آزمون ــه انج ــاز ب ــد داد نی ــت خواهن ــود را از دس ــه خ اولی

بتوانــد دمــای نــرم شــوندگی و درنتیجــه کاهــش خــواص پلیمرهــا را بــه مــا 

نشــان دهنــد. آزمــون وایــکات و یــا ویــکات بــرای مشــخص شــدن دمایــی 

ــر شــکل داده  ــد و تغیی ــه خــود را از دســت می دهن ــرم اولی کــه پلیمرهــا ف

ــه دســت آوردن  ــرای ب ــن آزمــون ب ــرم می شــوند اســتفاده می شــود. ای و ن

میــزان و معیــاری اســت کــه مقاومــت دمایــی، یــک نمونــه پلیمــری و یــا 

ــه مــورد آزمایــش را نشــان می دهــد. مــواد پلیمــری استفاده شــده در نمون

معرفی دستگاه ویکات
بــرای انــدازه گیــری نقطــه نرمــی ، از دســتگاه ویــکات اســتفاده مــی شــود 

کــه دارای نــرخ افزایــش دمــا بــا ســرعت مشــخص، ســوزن ویــکات 

ــت  ــکات و دق ــوص وی ــه مخص ــال وزن ــت اعم ــتاندارد، قابلی ــق اس مطاب

ــد. ــی باش ــکات م ــوزن وی ــوذ س ــری نف ــدازه گی ــاالی ان ب

دســتگاه انــدازه گیــری نقطــه نرمــی وایــکات شــامل یــک شــاخص 

ســوزنی شــکل بــا ســطح مقطــع 1 میلــی متــر مربــع، مخــزن گرمادهــی 

ــزان  ــه می ــوری ک ــم را دارد  ومانیت ــرخ منظ ــا ن ــش دماب ــی افزای ــه توانائ ک

27

ــا دقــت نشــان مــی دهدتشــکیل شــده اســت،  ــکات را ب نفــوذ ســوزن وای

بــه طــوری کــه توانایــی افزایــش 5 و 12 درجــه شــدن 6 دقیقــه را داشــته 

باشــند. وســیله ای بــرای انــدازه گیــری نفــوذ بــا دقــت 1/0 میلــی متــر نیــز 

بایــد روی دســتگاه تعبیــه شــده باشــد.
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آکادمی یزد پولیکا

 تاریخچه استفاده از لوله و اتصاالت PVC در 
تأسیسات فاضالب ساختمان آمریکا

ــتند  ــا توانس ــان ه ــه آلم ــی ک ــردد، زمان ــی گ ــال 1934 بازم ــه س ــای PVC ب ــه ه ــتفاده از لول ــه اس تاریخچ

از لولــه هــای PVC بــه عنــوان لولــه هــای انتقــال آب اســتفاده نماینــد. در دهــه 50 میــادی، ویژگــی هــای 

منحصــر بــه فــرد لولــه هــای PVC باعــث گردیــد تــا ایــن لولــه هــا بتواننــد بــه صنعــت ســاختمان آمریــکا نیــز وارد 

شــوند. در ســال 1951 از طــرف مؤسســه میشــیگان تحقیقــات 4 ســاله ای بــه منظــور بررســی تأثیــر لولــه هــای 

پاســتیکی بــر روی بهداشــت عمومــی بــه انجــام مــی رســد و ســرانجام در ســال 1957 اولیــن اســتاندارد مربــوط 

بــه اســتفاده از لولــه هــای PVC بــه شــماره CS207 از طــرف دپارتمــان بازرگانــی آمریــکا وضــع گردیــده اســت. 

 ،)PPFA( بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده از طــرف انجمــن لولــه و اتصــاالت پاســتیک آمریــکای شــمالی

لولــه و اتصــاالت PVC، از میــان ســایر لولــه و اتصــاالت پاســتیکی، توانســته اســت بیشــترین بــازار مصــرف را 

در بخــش ســاختمانی و صنعــت آب و فاضــاب شــهری بدســت آورد.  
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لولــه و اتصــاالت PVC، بــه دلیــل کارایــی بــاال، ســبکی، مقاومــت بــاال در برابــر خوردگــی، پائیــن بــودن 

ــررات و  ــب مق ــا اغل ــت ب ــر، مطابق ــم ت ــه مه ــی و از هم ــی طوالن ــرویس ده ــان س ــداری، زم ــه نگه هزین

ــه گزینــه ای مناســب در صنعــت ســاختمان و انتقــال آب و فاضــاب  ــکا، توانســته ب اســتانداردهای آمری

آمریــکا تبدیــل شــود. از دیــدگاه محیــط زیســتی، لولــه و اتصــاالت PVC، محیــط زیســت را از آلودگی های 

باکتریایــی و شــیمیایی محافظــت مــی نمایــد و همچنیــن امــکان بازیافــت لولــه و اتصــاالت PVC پــس از 

اتمــام دوره مصــرف در تأسیســات ســاختمان وجــود دارد.  

اســتفاده از لولــه و اتصــاالت PVC در تأسیســات فاضــاب ســاختمان های بلنــد مرتبــه، از اواخر دهــه 60 میادی 

در آمریــکا رواج یافتــه کــه در ادامــه، 5 نمونــه از ســاختمان هــای شــاخصی کــه در دهــه 60 و 70 ســاخته شــده انــد 

و در تأسیســات آنهــا از لولــه و اتصــاالت PVC اســتفاده شــده اســت معرفــی مــی گردنــد. تأسیســات فاضــاب ایــن 

ســاختمان هــا بعــد از حــدود 30 ســال، در ســال 1998 مــورد بازرســی قــرار گرفتــه انــد و گــزارش بازرســی هــا نشــان 

مــی دهــد کــه ایــن تأسیســات، همچنــان بــدون نقــص در مــدار ســرویس دهــی مــی باشــند. 

چرخه مصرف لوله و اتصاالت PVC در آمریکا
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 ساختمان مرکزی انستیتو معماری آمریکا در واشنگتن )ساخت: ۱973(

 پارک الین در اوهایو )ساخت: ۱969(
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ساختمان الیکات در واشنگتن ) ساخت: ۱973(

برج ویالس در آرلینگتونساختمان کایرو در واشنگتن

منابع:
https://cdn.ymaws.com/www.ppfahome.org/resource/resmgr/pdf/ppfa_pvc_commercial_brochure.pdf
https://www.ppfahome.org/page/PVC
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     چکیده 
روش تزریــق پاســتیک یکــی از پرکاربردتریــن روش هــای موجــود در تولیــد 

انبــوه قطعات پاســتیکی اســت. یکــی از عیــوب رایج در قطعات پاســتیکی 

ــن  ــروز ای ــت در ب ــن اس ــیاری ممک ــل بس ــت. عوام ــان اس ــرش جری ــب ب عی

عیــب موثــر باشــند کــه از جملــه ی آن هــا می تــوان بــه پارامترهــای مربــوط 

ــق و  ــب، ســرعت تزری ــد دمــای مــواد، دمــای قال ــدی مانن ــه شــرایط فرآین ب

فشــار نگهــداری، و همچنیــن پارامترهــای مربــوط بــه طراحــی قالــب نظیــر 

قطــر راهــگاه، قطــر گیــت، زاویــه ی ورود بــه قالــب و زاویــه ی گیــت اشــاره 

کــرد. همان گونــه کــه واضــح اســت، شبیه ســازی فرآینــد تزریــق پاســتیک 

بوســیله ی روش هــای عــددی امــری زمان بــر و نــه چنــدان ســاده اســت. لــذا 

اســتفاده از روش هــای بــه روز جهــت یافتــن پاســخ  فرآینــد امــری بســیار مفید 

ــع و  ــب تاب ــه روز تریــن روش هــا در زمینــه ی تقری به نظــر می رســد. یکــی از ب

پیش بینــی نتیجــه بــر اســاس پارامترهــای ورودی، اســتفاده از الگوریتم های 

یادگیــری ماشــین نظیــر شــبکه های عصبــی مصنوعــی اســت. لــذا در 

ــی  ــبکه های عصب ــتفاده از روش ش ــا اس ــا ب ــت ت ــعی شده اس ــه س ــن مقال ای

مصنوعــی، مقــدار پاســخ بدســت آمــده از تنظیــم پارامترهــای ورودی در یک 

فرآینــد تزریــق قطعــه ی بوشــن63 از جنــس PVC پیش بینــی شــود.

واژه هــای کلیــدی عبــارت اســت از : تزریق پاســتیک، عیب بــرش جریان، 

طراحــی آزمایشــات، یادگیری ماشــین، شــبکه ی عصبی مصنوعی

     مقدمه
یکــی از مهم تریــن فرآیندهــا در تولیــد قطعــات پاســتیکی در مقیــاس انبــوه 

تزریــق پاســتیک اســت. در طــی مراحــل تزریق، شــرایط فرآینــدی متعددی 

ماننــد دمــای مــواد، ســرعت تزریــق، فشــار نگهــداری، و دمای قالــب، تحت 

کنتــرل قــرار مــی گیرنــد. در فــاز پــر شــدن، پاســتیک مــذاب بــا ســرعت و 

فشــار مشــخصی وارد قالــب مــی شــود. پس از پر شــدن قالــب فــاز نگهداری 

آغــاز می شــود کــه در آن فشــار معینــی کــه معمــواًل کمتــر از فشــار پــر شــدن 

قالــب اســت، پشــت مــواد موجــود در قالــب نگه داشــته مــی شــود. پــس از 

ــب  ــب، قال ــزان مناس ــه می ــده ب ــه ی تزریق ش ــدن قطع ــرد ش ــاد و س انجم

بــاز شــده و قطعــه ی تولیدشــده از آن خــارج مــی شــود. عــاوه بــر شــرایط 

فرآینــدی ذکرشــده، پارامترهــای دیگــری ماننــد هندســه ی قالــب، 

ــر  ــت ب ــن اس ــز ممک ــتفاده نی ــواد مورداس ــز م ــه، و نی ــه ی قطع هندس

کیفیــت قطعــات تولیــدی تأثیرگــذار باشــد. لــذا لــزوم شــبیه ســازی و داشــتن 

یــک بــرآورد از پاســخ پیش از شــروع تولید احســاس مــی شــود. به طورمعمول 

بــرای ایــن موضــوع از شــبیه ســازی المان محــدود اســتفاده مــی شــود. اما با 

توجــه بــه زمــان بــر بــودن شــبیه ســازی و همچنیــن بــرای صرفــه جویــی در 

هزینــه هــا، مــی تــوان از الگوریتــم هــای یادگیــری ماشــین نیــز بــرای ایــن 

ــا اســتفاده از به کارگیــری  ــج ب ــی نتای کار اســتفاده کــرد. نحــوه ی پیــش بین

ایــن الگوریتــم هــا بــه ایــن صــورت خواهــد بــود کــه در ابتــدا یــک طراحــی 

آزمایــش بــا اســتفاده از هشــت پارامتــر دمــای مــواد، دمــای قالــب، ســرعت 

تزریــق، فشــار نگهــداری، قطــر راهــگاه، قطر گیــت، زاویــه ی ورود بــه قالب، 

ــا جــدا کــردن پارامترهــای  و زاویــه ی گیــت صــورت مــی گیــرد. ســپس ب

مؤثــر از پارامترهــای بــا تأثیــر قابل چشم پوشــی، چنــد شــبیه ســازی 

المان محــدود جهــت صحــت ســنجی شــبیه ســازی انجام شــده از 

فرآینــد صــورت مــی گیــرد. پــس از تائیــد صحــت و دقــت شــبیه ســازی، 

تعــدادی شــبیه ســازی المان محــدود جدیــد انجــام مــی شــود و پــس از اندازه 

ــوان ورودی شــبکه ی  ــج، تعــداد مشــخصی از داده هــا به عن ــری نتای گی

عصبــی مصنوعــی بــه شــبکه داده مــی شــوند. پــس از آمــوزش شــبکه ی 

عصبــی، مقادیــر نتایــج پیش بینی شــده توســط شــبکه ی عصبــی بــا نتایــج 

حاصــل از شــبیه ســازی المان محــدود مقایســه خواهــد شــد.

 استفاده از شبکه هـای عصبی مصنوعی برای پیش بینی عیب برش جریان 
در قطعه ی بوشن63 تولید شده به روش تزریق پالستیک

قاسم اعظمی راد : استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
علیرضا مائی اردستانی : دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
رؤیا سلطانی :  کارشناس ارشد بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه، شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا

محمد رضایی : کارشناس ارشد واحد طراحی، شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا
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     پیشینه ی تحقیق
ازجملــه عیوبــی کــه ممکــن اســت در یــک فرآینــد تزریــق پاســتیک 

رخ دهنــد، مــی تــوان بــه انقبــاض، اعوجــاج، خــط جــوش ضعیــف، 

ــرد.  ــان و پلیســه زدن اشــاره ک ــرش جری ــب، حبــس هــوا، ب ــر نشــدن قال پ

نامناســب بــودن هریــک از ایــن پارامترهــا در طــی مراحــل تزریــق ممکــن 

ــردد ]1[.  ــدی گ ــات تولی ــت قطع ــت کیفی ــب و اف ــروز عی ــث ب ــت باع اس

ــه افزایــش روزافــزون اســتفاده از قطعــات پاســتیکی  ــا توجــه ب ــن ب بنابرای

و لــزوم ارائــه ی باکیفیت تریــن قطعــات بــه مصرف کننــدگان، بســیار مهــم 

ــا حــد ممکــن از  ــه ای انتخــاب شــوند کــه ت ــن پارامترهــا به گون ــا ای اســت ت

بــروز عیــوب ذکرشــده جلوگیــری شــود. امــروزه اســتفاده از روش هــای 

آنالیــز المان محــدود در ترکیــب بــا روش هــای بهینــه ســازی نویــن، 

ــه  ــتیابی ب ــا و دس ــه ی پارامتره ــطوح بهین ــاب س ــایانی در انتخ ــک ش کم

باکیفیت تریــن تولیــدات بــه تولیدکننــدگان کــرده اســت ]2, 3[. بهینــه 

ــد  ــه چن ــوان ب ــی ت ــل در آن را م ــای دخی ــق و پارامتره ــد تزری ــازی فرآین س

صــورت دســته بندی کــرد. یکــی بــر اســاس نــوع عیــب، یکــی بــر 

در  فاکتورهــای  اســاس  بــر  یکــی  و  بهینه ســازی،  روش  اســاس 

مقــاالت  تحقیــق  ایــن  در  بهینه ســازی.  جهــت  گرفته شــده  نظــر 

شــوند.  مــی  دســته بندی  عیــب  نــوع  اســاس  بــر  بررسی شــده 

به منظــور کاهــش اعوجــاج قطعــات تولیدشــده، چــن و همــکاران، بــا 

اســتفاده از طراحــی آزمایــش و مدل هــای رگرســیونی کــه پارامترهــای 

ــه دهنــد کــه  ــد توانســتند مدلــی ارائ ــه پاســخ ها مرتبــط می کردن ورودی را ب

اعوجــاج قطعــات در شــبیه ســازی و آزمون هــای تجربــی را به خوبــی پیــش 

بینــی کنــد و همچنیــن در ایــن تحقیــق، پارامترهــای دمــای مــواد و فشــار 

نگهــداری به عنــوان مؤثرتریــن پارامترهــا در بــروز اعوجــاج شــناخته شــدند 

]4[. بــه ایــن منظــور محققــان از روش هــای دیگــری نظیر الگوریتــم بهینه 

ــد، در ایــن تحقیــق فشــار نگهــداری  ســازی تاگوچــی نیــز اســتفاده کرده ان

ــد و از  ــی ش ــه معرف ــاج قطع ــش اعوج ــر در کاه ــن پارامت ــوان مهم تری به عن

PC/ABS تقویت شــده، ترکیــب ABS، PC، ABS بیــن پنــج جنــس

تقویت شــده   PC/ABS ترکیــب  تقویت شــده،   PC/ABS ترکیــب  و 

ــان داد  ــی نش ــش مکانیک ــه تن ــت را ب ــن مقاوم ــن بهتری ــر کرب ــا 15% فیب ب

ــا اســتفاده  ــار ب ــن ب ]5[. در تحقیــق دیگــری انقبــاض قطعــه موردنظــر، ای

از شــبکه هــای عصبــی صــورت گرفــت]6[. همچنیــن روش بهینه ســازی 

ــه  ــرای بهین ــا ب ــن روش ه ــز از محبوب تری ــک نی ــم ژنتی ــیله الگوریت به وس

ســازی اعوجــاج شــناخته شــد ]7[. همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد تــا 

ــی  ــای عصب ــبکه ه ــی، ش ــر روش تاگوچ ــازی نظی ــد روش بهینه س از چن

ــام  ــم ازدح ــطح، الگوریت ــخ س ــک، روش پاس ــم ژنتی ــی، الگوریت مصنوع

پارامترهــای  بهینه ســازی  جهــت  هم زمــان  به صــورت   ... و  ذرات، 

دخیــل در اعوجــاج قطعــه اســتفاده شــود. درنهایــت بــا توجــه بــه خطــای 

ــازی  ــه س ــن روش بهین ــده، بهتری ــای انجام ش ــداد تکراره ــی و تع پیش بین

ــار بهینه ســازی  انتخــاب مــی شــود ]8-11[. بســیاری از محققــان، در کن

پارامترهــای ورودی جهــت کاهــش اعوجــاج، یــک یــا چنــد پارامتــر دیگــر را 

ــا و  ــد. کیتایام ــود وارد می کنن ــازی خ ــه س ــدف در بهین ــر ه ــوان پارامت به عن

همــکاران، بــا در نظــر گرفتــن پارامترهــای پروفیــل فشــار نگهــداری، دمای 

مــواد، ســرعت تزریــق، دمــای ســیال خنــک کار، و مدت زمان خنــک کاری 

و بــا بهــره گیــری از روش تابــع شــعاعی ، ســعی در کاهــش هم زمــان مقادیر 

اعوجــاج و زمــان تولیــد قطعــه ی تزریقــی بــرای دســتیابی بــه یــک ترکیــب 

مطلــوب داشــتند ]12[. از دیگــر تحقیقــات مشــابه می تــوان بــه اســتفاده از 

روش تابــع شــعاعی بــرای کاهــش اعوجــاج و در نظــر گرفتــن پر شــدن قالب 

به عنــوان قیــد ]13[، بهینــه ســازی اعوجــاج، انقبــاض، و تنــش پســماند بــا 

اســتفاده از روش هــای تاگوچــی، الگوریتــم ژنتیــک و روش پاســخ ســطح 

توســط لــی و همــکاران ]14[، و تحقیــق کیتایامــا و همــکاران با اســتفاده از 

روش تابــع شــعاعی بــرای کاهــش هم زمــان اعوجــاج، نیــروی گیــره بنــدی، 

ــد اشــاره کــرد]15[. ــان تولی و زم

   مدل سازی

قطعــه ی مــورد بررســی یــک بوشــن ســایز 63 اســت کــه در یــک قالــب 

تزریــق بــا دو حفــره تعبیــه شــده اســت. هندســه ی قطعــه و راهــگاه هــا در 

شــکل1 ماحظــه مــی شــود.

همچنیــن ابعــاد پیــش فــرض بــوش تزریــق نیــز بــا طــول 76 میلی متــر و 

بــا زاویــه 3 درجــه اســت. نــوع گیــت از نــوع اســپرویی و قطــر آن در تصویــر 

ــز در  ــی نی ــتم راهگاه ــه و سیس ــاد قطع ــایر ابع ــت. س ــخص اس ــک مش ی

تصاویــر مذکــور قابــل مشــاهده اســت.
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 مواد:
ــه  ــت ک ــوع PVC اس ــک ن ــازی ی ــبیه س ــن ش ــتفاده در ای ــاده مورداس م

 Benvicــام تجــاری ــا ن توســط شــرکت Solvay ET CIE Belgium ب

ــه و اتصــاالت  ــد لول ــوع PVC در تولی ــن ن ــد شــده اســت. ای IR705 تولی

ــر  ــک آن ب ــی و رئولوژی ــی، حرارت ــواص مکانیک ــراوان دارد و خ ــرد ف کارب

ــت. ــدول 1« اس ــق »ج ــده، مطاب ــوگ تولیدکنن ــاس کاتال اس

                           شکل1 ابعاد قطعه و سیستم راهگاهی

Benvic IR705 جدول1 خواص مکانیکی و حرارتی                 

  

در طراحــی آزمایش هــا به وســیله ی نرم افــزار مینــی تــب، یــک طراحــی 

عاملــی کســری بــرای هشــت پارامتــر ذکرشــده بــا نســبت 1/8 انجــام شــد و 

ــی مشــخص  ــش را جهــت انجــام آزمــون تجرب ــزار تعــداد 32 آزمای نرم اف

کــرد. مقادیــر پارامترهــای ورودی دوســطحی در نظــر گرفتــه شــد. ایــن دو 

ســطح بــرای هشــت پارامتــر موردنظــر در »جــدول 2« آورده شــده اســت. 

انتخــاب حــدود بــاال و پاییــن ایــن پارامترهــا بــر اســاس محدودیت کشــش 

مــاده مورداســتفاده یــا ظرفیــت ماشــین تزریــق در نظــر گرفته شــده اســت. 

ــانتیگراد  ــه س ــر از 198درج ــی باالت ــن دمای ــر گرفت ــال، در نظ به عنوان مث

به عنــوان حــد بــاالی دمــای مــواد به احتمال زیــاد باعــث ســوختن 

ــدار  ــش  رو، مق ــق پی ــن در تحقی ــد؛ بنابرای ــد ش ــی خواه ــاده ی تزریق م

بیشــینه ی ایــن پارامتــر بــا یــک حاشــیه اطمینــان جزئــی برابــر 195 در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.

  شبیه سازی المان محدود
ابتــدا  در  المان محــدود،  آنالیــز  انجــام  و  پیشــبرد مســئله  جهــت 

ــا  ــزار کتی ــرم اف ــق نقشــه هــای موجــود، در ن ــه ی موردنظــر طب قطع

مــدل مــی شــود. شــکل2-الف قطعــه ی مــدل شــده در کتیــا را 

نمایــش مــی دهــد. ســپس ایــن قطعــه جهــت طراحــی سیســتم 

ــه  ــه ب ــن هندس ــب ای ــوک قال ــک کاری و بل ــتم خن ــی، سیس راهگاه

نــرم افــزار مولدفلــو منتقــل شــد. ضمــن طراحــی ایــن سیســتم هــا، قطعه 

 459096 تعــداد  بــه  المــان هــای ســه بعدی مثلثــی  به وســیله ی 

المــان بــرای هــردو حفــره ی قالــب مطابــق شــکل 2ب مــش بنــدی 

ــت  ــه عل ــر، و ب ــر 3/5 میلی مت ــه براب ــی قطع ــان کل ــدازه الم ــد. ان ش

ــدازه المــان ایــن  ــق، ان حساســیت بیشــتر نواحــی اطــراف محــل تزری

نواحــی برابــر 2 میلی متــر در نظــر گرفتــه شــد. تصویــری از مــدل 

نهایــی قالــب بــا لحــاظ شــدن سیســتم راهگاهــی و خنــک کاری 

ــود. ــی ش ــه م ــکل 2-پ ماحظ ــز در ش ــل از آنالی قب
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      شــکل2 الــف( هندســه ی قطعــه، ب( قطعــه ی مــش بنــدی شــده، 
پ( هندســه ی قالــب بــه همــراه راهــگاه هــا و مســیر ســیال خنــک کار

         نحوه ی اندازه گیری نتایج و صحت سنجی شبیه سازی
پــس از انجــام آنالیزهــای مشخص شــده توســط طراحــی آزمایش هــا، مقــدار 

مســاحت عیــب به عنــوان متغیــر هــدف انتخــاب شــد و مقادیــر انــدازه گیــری 

ــًا  ــه تقریب ــا توجــه ب ــب وارد شــد. ب ــزار مینــی ت ــرم اف شــده ی مســاحت، در ن

بیضــوی بــودن شــکل عیــب، از فرمــول محاســبه ی مســاحت بیضــی بــرای 

انــدازه گیــری مســاحت عیــب اســتفاده شــد. نحــوه محاســبه ی مســاحت بــه 

شــکل زیــر اســت:

  

R و ،Alpha2 ،W، Alpha1 شکل3 تصاویری از عیب، به همراه مقادیر

مساحت بیضی از فرمول زیر قابل محاسبه است.

2 2
L WA π= × ×                                                                                        )1( 

بــرای  بنابرایــن  W قطــر کوچــک بیضــی اســت.  بــزرگ و  L قطــر 

W محاســبه ی مســاحت عیــب بــه وجــود آمــده، بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار

قابل اندازه گیــری اســت، مقــدار L را بایــد محاســبه کــرد. راه حــل پیشــنهادی 

ــت.  ــده اس ــه آم ــکل3 در ادام ــه ش ــه ب ــا توج ــبه ی L ب ــرای محاس ب

1
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TL Rα π= ×
                                                                                    )7(

ــا توجــه  ــن ب ــوان مقــدار L را محاســبه کــرد. بنابرای طبــق فرمــول7، می ت

بــه مشخص شــدن مقادیــر L و W، و طبــق فرمــول1، مســاحت عیــب در 

هریــک از حالــت هــا محاســبه مــی گــردد.
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جهــت صحت ســنجی نتایــج استخراج شــده از آنالیزهــای المان محــدود، 

چهــار نمونــه از آزمایش هــا به صــورت تجربــی تســت شــد و بــا نتایــج آنالیــز 

المان محــدود مقایســه گردیــد. نتایــج ایــن مقایســه در جدول3 آمده اســت. 

شــایان ذکر اســت در ایــن جــدول، بــا توجــه بــه غیــر مؤثــر شــناخته شــدن 

پارامترهــای زاویــه گیــت، زاویــه ی ورود بــه قالــب و قطــر گیــت در نتایــج 

آزمایــش هــا و همچنین وجــود محدودیــت بــرای محققین در ایجــاد تغییر 

 ، 3/5 mm،10 mm،45° ،0° در هندســه ی قالب مورداســتفاده، مقادیر

ــه  ــه ی ورود ب ــای زاوی ــرای پارامتره ــب ب ــه ترتی ــرض ب ــورت پیش ف به ص

قالــب، زاویــه ی گیــت، قطــر راهــگاه و قطــر گیــت در نظــر گرفتــه شــد. 

ــر ثابــت پیش فــرض، صرفــًا در آزمایش هــای صحــت ســنجی  ایــن مقادی

اعمــال شــدند و در هیچ یــک از مراحــل تحلیــل المان محــدود هیــچ یــک 

ــر  ــه تأثی ــا توجــه ب ــن ب ــه نشــدند. همچنی ــت در نظــر گرفت از پارامترهــا ثاب

ــدار  ــده مق ــات انجام ش ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــب، ب ــای قال ــر دم ــز پارامت ناچی

ــه شــد. همــان طــور  ــت در نظــر گرفت ــا 35 و ثاب ــر ب ــز براب ــر نی ــن پارامت ای

کــه ماحظــه مــی شــود، درصــد خطــای آنالیــز المان محــدود نســبت بــه 

تســت تجربــی در هــر چهــار تســت، مقــدار قابــل قبولــی اســت و متوســط 

ــز المان محــدود  ــج آنالی ــه نتای ــوان ب ــذا مــی ت خطــا 5/5 درصــد اســت؛ ل

بــرای انجــام مراحــل بهینه ســازی اســتفاده کــرد.  

                  جدول3 صحت سنجی آنالیزهای المان محدود

ــورد  ــر م ــت پارامت ــه از هش ــد ک ــخص ش ــا مش ــی ه ــه ی بررس در نتیج

تســت، پارامترهــای دمــای مــواد، قطــر راهــگاه، ســرعت تزریــق و فشــار 

ــای  ــد و پارامتره ــر ان ــان موث ــرش جری ــب ب ــاحت عی ــداری در مس نگه

ــب  ــای قال ــب و دم ــه قال ــه ی ورود ب ــت، زاوی ــه ی گی ــت، زاوی ــر گی قط

ــار  ــن چه ــرای ای ــی ب ــبکه عصب ــذا ش ــد ل ــج ندارن ــی در نتای ــر چندان تاثی

ــود. ــه داده می ش ــر ارائ پارامت

   پیش بینی به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی

شــبکه هــای عصبــی یــک الگوریتــم الهــام گرفتــه از عملکــرد مغــز اســت. 

ــد  ــه می توان ــه ورودی ک ــک الی ــکل از ی ــی متش ــبکه ی عصب ــاده ترین ش س

از یــک یــا چنــد ورودی را در بــر داشــته باشــد، تعــدادی نــورون، و یــک الیــه 

خروجــی متشــکل از یــک یــا چنــد خروجــی اســت. همچنیــن در بیــن الیه ی 

ورودی و خروجــی ممکــن اســت یــک یــا چنــد الیــه ی پنهــان بــرای اســتفاده 

در محاســبات پیچیــده تــر جای گرفتــه باشــند. داده هــا وارد ورودی می شــوند، 

و پــس از ضــرب شــدن در وزن هــای اختصــاص داده شــده بــه هــر نــورون، بــا 

همدیگــر جمــع می شــوند. پــس از عبــور از تابــع فعــال ســاز یک خروجــی تولید 

مــی کننــد. در شــکل زیر، نمای یک شــبکه عصبی مرســوم بــا چهــار ورودی، 

تعــداد نامشــخصی الیــه پنهــان، و یــک خروجــی ماحظــه مــی شــود.

در شــبکه عصبــی هــر نــورون از تمــام نورون هــای موجــود در الیــه ی قبــل 

ــورون  ــدار هــر ن ــر، مق ــق فرمــول زی ــرد. به این ترتیــب کــه مطاب ورودی می گی

ــا مقــدار مشــابه تمــام نورون هــای  ــدر یــک وزن مشــخص می شــود و ب ضرب

ــود  ــدی می ش ــه ی بع ــورون الی ــود و وارد ن ــع می ش ــر جم ــه ی دیگ ــم الی ه

.]10[

                           شکل4 یک شبکه عصبی مرسوم
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= ×∑
                                                                             )8(

کــه در فرمــول فــوق، Sj بیانگــر مجمــوع حاصــل ضــرب ورودی هــا در وزن ها 

کــه درواقــع برآینــد ورودی وارد بر نــورون j ام اســت، و N بیانگر تعــداد ورودی ها 

بــه نــورون j ام در الیــه ی پنهــان اســت. xi ورودی از نــورون i ام الیــه ی قبلــی 

اســت، و wij وزن لینــک بیــن نــورون i ام الیــه ی قبلــی و نــورون j ام الیــه 

 Sj را بــا واردکــردن )Oj(فعلــی اســت. هر نــورون در شــبکه، خروجی خــودش

در توابــع فعال ســاز )F( نظیــر تابــع زیــر تولیــد مــی کنــد ]10[.
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شــبکه عصبــی بــکار بــرده شــده در ایــن بررســی، بــا اســتفاده از جعبه ابــزار 

شــبکه عصبــی متلــب طراحــی شــده اســت. در شــبکه عصبــی موردنظــر 

در ایــن تحقیــق تعــداد یــک الیــه ورودی بــا چهــار نــورون و یــک خروجــی 

ــه  ــن شــبکه همان گون ــه ای ــکار گرفته شــده اســت. پارامترهــای ورودی ب ب

ــت  ــده از هش ــناخته ش ــر ش ــر موث ــار پارامت ــت، چه ــکل5 پیداس ــه از ش ک

پارامتــر مــورد آزمونانــد کــه عبارتنــد از دمــای مــواد، قطــر راهــگاه، 

ســرعت تزریــق و فشــار نگهــداری  و تنهــا خروجــی ایــن شــبکه مســاحت 

عیــب بــرش جریــان اســت.  

 آموزش شبکه ی عصبی
ــدا مــی بایســت شــبکه را آمــوزش داد.  ــی، ابت ــرای اســتفاده از شــبکه عصب ب

آمــوزش شــبکه ی عصبــی به معنــای تعییــن وزن هــای بهینه ی لینــک های 

متصل کننــده نــورون هــای الیه هــای متوالــی اســت، به گونــه ای که پاســخ های 

داده شــده توســط شــبکه عصبــی، بیشــترین نزدیکــی ممکــن را بــه پاســخ های 

ــه  وســیله ی %85  ــن آمــوزش ب واقعــی داشــته باشــند. در ایــن تحقیــق، ای

ــام   ــش انج ــی آزمای ــه ی طراح ــده در مرحل ــه  ش ــود ارائ ــای موج داده ه

مــی شــود. در مرحلــه ی اول، وزن هــا به صــورت نیمــه اتفاقــی داده 

مــی شــوند. به کارگیــری روش کاهــش گرادیــان، باعــث مــی شــود 

تــا ایــن وزن هــا در طــول تکرارهــای متوالــی ، به صــورت مــداوم 

ــه  روز شــوند کــه خطــای میانگیــن مربعــات )MSE( بیــن  به گونــه ای ب

ــوزش  ــت آم ــده جه ــکار گرفته ش ــای ب ــده و داده ه ــر پیش بینی ش مقادی

ــن روش در  ــه ای ــوط ب ــط مرب ــرود. رواب ــه شــدن پیــش ب ــه ســمت کمین ب

ــود ]10, 16[: ــی ش ــه م ــر ماحظ ــای زی ــول ه فرم
2

1

1 ( )
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p t
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E MSE y y
N =

= = −∑                                                               )10(
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           1m m
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کــه در آن نــرخ یادگیــری اســت کــه همگرایــی شــبکه را کنتــرل مــی کنــد. 

ایــن مقــدار عــددی بیــن صفــر و یــک اســت. مقــدار E نیــز بیانگــر خطــای 

ــوب،  ــی مطل ــا، yt خروج ــداد ورودی ه ــر تع ــات، N  بیانگ ــن مربع میانگی

yp خروجــی پیش بینی شــده توســط شــبکه عصبــی و m شــمارنده ی 

ــکل  ــی در ش ــبکه عصب ــوزش ش ــل آم ــی از مراح ــت. فلوچارت ــا اس تکراره

زیــر مشــاهده مــی شــود.

       شکل5 فلوچارت مراحل آموزش شبکه ی عصبی مصنوعی

همچنین سودوکد  مربوط به این آموزش در زیر قابل مشاهده است.

ANN

1.Start of program

2.Train percent = tr

3.Test percent = ts

4.Initialize data

5.Separate input and output data

6.Normalize all data

7.Initialize a network structure

8.Set a random matrix for initial layer weights and biases

9.repeat

10.Use tr percent of data for training network

11.Use equation10to Evaluate trained network with ts percent 

of data

12.Use equations 11 and 12 to reset the weights an biases

13.Until termination criteria

14.Simulate the trained network with input data

15.Calculate and report the MSE
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ــوزش و از 15  ــرای آم ــای ورودی ب ــد داده ه ــبکه از 85 درص ــن ش در ای

درصــد داده هــا بــرای ارزیابــی شــبکه عصبــی اســتفاده شــده اســت. تعداد 

ــا توجــه بــه  نــورون هــا در الیــه مخفــی برابــر 8 نــورون، تعــداد تکرارهــا ب

تغییــرات بســیار ناچیــز پاســخ از تکــرار 400 بــه بعــد برابــر 500 و نــوع تابــع 

ــه  ــرای الی ــت ســیگموئید  و ب ــوع تانژان ــه اول از ن ــرای الی فعــال ســازی ب

دوم خطــی  اســت.

 نتایج
ــج  ــا نتای ــیده ت ــان آن رس ــون زم ــی اکن ــبکه ی عصب ــوزش ش ــس از آم پ

ــج  ــا نتای ــده ب ــده ش ــی آموزش دی ــبکه ی عصب ــط ش ــده توس پیش بینی ش

ــن  ــه ای ــر ب ــز المان محــدود مقایســه شــود. گــراف زی به دســت آمده از آنالی

منظــور رســم شــده اســت.

شکل6 مقایسه مقادیر نرمالیزه شده ی پیش بینی شده توسط شبکه 

عصبی با نتایج اندازه گیری شده از تحلیل المان محدود می باشد.

ــده  ــج پیش بینی ش ــت، نتای ــخص اس ــاال مش ــکل ب ــه از ش ــه ک همان گون

توســط شــبکه عصبــی مصنوعــی نزدیکــی بســیار خوبــی بــا نتایــج حاصــل 

از آنالیــز المان محــدود نشــان مــی دهــد. بــه ایــن منظــور در جــدول زیــر 

بــه بررســی آمــاری نزدیکــی جــواب هــا پرداخته شــده اســت.

جدول4 بررسی آماری پاسخ های شبکه ی عصبی آموزش دیده

کــه مقــدار خطــای میانگیــن در جــدول4 از روابــط زیــر به دســت آمده 

اســت ]10[:
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 BP ،ــه ازای هــر گــروه داده کــه مقــدار PEn بیانگــر خطــای پیــش بینــی ب

مقــدار پیــش بینــی شــده ی عیــب بــرش جریــان، BM مقــدار انــدازه گیــری 

ــای  ــر خط ــای داده و ME بیانگ ــروه ه ــداد گ ــر تع ــب، n بیانگ ــده ی عی ش

میانگیــن کل گــروه داده هــا اســت.

ــه  ــوان نتیج ــی ت ــر، م ــدول اخی ــودار و ج ــده در نم ــای ارائه ش ــق داده ه طب

گرفــت کــه شــبکه ی عصبــی مقادیــر مســاحت عیــب بــرش جریــان در ایــن 

فرآینــد تزریــق را به خوبــی و بــا دقــت بســیار بــاال پیــش بینــی مــی کنــد.

  نتیجه گیری
ایــن تحقیــق به منظــور بررســی تأثیــر یــا عــدم تأثیــر هشــت فاکتــور دمــای 

ــگاه،  ــر راه ــب، قط ــای قال ــداری، دم ــار نگه ــق، فش ــرعت تزری ــواد، س م

ــب  ــروز عی ــر ب ــب ب ــه قال ــه ی ورود ب ــت، و زاوی ــه ی گی ــت، زاوی ــر گی قط

بــرش جریــان در قطعــات تولیــدی بــا جنــس PVC، و همچنیــن بررســی 

ــاحت  ــی مس ــی در پیش بین ــی مصنوع ــای عصب ــبکه ه ــت ش ــزان دق می

ــق  ــه روش تزری ــان در قطعــه ی بوشــن63 تولیدشــده ب ــرش جری عیــب ب

ــه   ــی ب ــن بررس ــت آمده از ای ــه  دس ــج ب ــت. نتای ــده اس ــتیک انجام ش پاس

طــور مختصــر از ایــن  قــرار اســت:

-در طراحــی آزمایــش مشــخص شــد کــه پارامترهــای دمــای مــواد، 

ســرعت تزریــق، فشــار نگهــداری، و قطــر راهــگاه بــر مســاحت بــروز عیب 

بــرش جریــان مؤثرنــد و پارامترهــای دمــای قالــب، قطــر گیــت، زاویــه ی 

گیــت و زاویــه ی ورود بــه قالــب بــر مســاحت عیــب تأثیــر چندانــی ندارنــد.

ــبکه ی  ــد ش ــخص ش ــی، مش ــبکه ی عصب ــت ش ــوزش و تس ــس از آم -پ

آمــوزش داده شــده توانایــی پیــش بینــی مقادیــر پاســخ را بــا خطــای میانگین 

0.0132 دارد.

-بــا توجــه بــه مقــدار خطــا و زمــان موردنیاز بــرای آمــوزش شــبکه ی عصبی، 

اســتفاده از ایــن شــبکه به جــای آنالیــز المان محــدود بــرای پیــش بینــی مقدار 

پاســخ بســیار منطقــی بــه نظــر می رســد.

       منابع این مقاله را در سایت یزدپولیکا مطالعه فرمایید.

 www.YAZDPOOLICA.co
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اشتعال : 
مــواد پاســتیکی مختلــف کــه در صنعــت ســاختمان اســتفاده مــی شــوند، 

واکنــش هــای متفاوتــی نســبت بــه آتــش دارنــد. 

ــاز  ــاوم اســت. درجــه حــرارت موردنی ــراق مق ــه احت ــا  نســبت ب PVC  ذات

ــش  ــای آت ــر از دم ــراد باالت ــانتی گ ــه س ــراق PVC،150 درج ــرای احت ب

ــن( و70 ــی اتیل ــر از PE )پل گرفتــن چــوب، 50 درجــه ســانتی گــراد باالت

درجــه ســانتی گــراد  باالتــر از PP )پلــی پروپیلــن( اســت، که نشــان دهنده 

ایــن اســت کــه نســبت بــه ســایر لولــه هــا بســیار دیرتــر آتــش مــی گیــرد. 

امــا PVC نــرم مقاومــت پایینــی در مقابــل ســوختن دارد کــه ایــن اشــکال 

بــا اصــاح فرمــول مــی توانــد بــه طــور قابــل ماحظــه ایــی بهبــود یابــد. 

ASTMD1929 ــتاندارد ــاس اس ــراق براس ــای احت ــر دم ــدول زی در ج

انــدازه گیــری شــده و بــرای مــواد مختلــف طبیعــی و مصنوعــی ذکر شــده اســت:

:FLASH IGNITION -1

پایینترین درجه دمایی است که در آن از ماده، بخاری قابل احتراق ساطع

می شود

 :  SELF IGNITION -2

پایینتریــن دمایــی اســت کــه یــک ماده بــدون هیــچ محــرک خارجــی مانند 

جرقــه یــا شــعله در جــو معمولــی خودبــه خــود آتــش می گیــرد.

مقاومت در برابر مواد شیمیایی:
امــروزه مبحــث خوردگــی پاســتیک هــا حائــز اهمیــت اســت. PVC یــک 

ــن  ــن مقاومــت ناشــی از ســاختار رزی ــدار اســت کــه ای مــاده شــیمیایی پای

ــر  ــی در براب ــی وی س ــت. پ ــازنده آن اس ــزاء س ــد و اج ــل کلرای ــی وینی پل

ــزات  ــی در فل ــه خوردگ ــر ب ــه منج ــا ک ــک ه ــا و نم ــیدها و بازه ــا اس ب

مــی شــوند  مقــاوم  هســتند . همچنیــن در برابــر بســیاری از الــکل هــا، 

ــرای  ــن ب ــت.  بنابرای ــاوم اس ــک مق ــی غیرآروماتی ــواد نفت ــا و م ــن ه روغ

مخــازن و انبــارش مــواد شــیمیایی،دریچه هــای پاســتیکی، لولــه هــای 

فاضابــی و زهکشــی و لولــه کشــی کارخانــه هــا از پــی وی ســی اســتفاده 

مــی شــود. بــرای کارهــای معمــول آبرســانی، لولــه هــای  PVC-u کامــًا 

در برابــر مــواد شــیمیایی موجــود در خــاک و آب مقاوم هســتند. مســئله ی 

مقاومــت شــیمیایی تنهــا هنگامــی مطــرح مــی شــود کــه محیــط هــای 

غیرعــادی وجــود داشــته باشــد و یــا از لولــه بــرای انتقــال مــواد شــیمیایی 

اســتفاده شــود . در جــدول زیرخــواص  یــو پــی وی ســی و پلــی پروپیلــن 

در برابــر مــواد شــیمیایی نشــان داده شــده اســت.

آشنایی با اصطالحات
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یــزد پولیــکا بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان لولــه و 
اتصــاالت پلیمــری و بــه عنــوان یکــی از معتبرتریــن برندهــای ملــی 

شــناخته می شــود. از میــان محبوب تریــن محصــوالت شــرکت یزدپولیــکا 

ــه هــای برقــی اشــاره  ــه هــای فاضــاب ســاختمان و لول ــه لول ــوان ب می ت

ــف  ــه تعری ــه ب ــن مقال ــس UPVCهســتند. در ای ــه همگــی از جن ــرد ک ک

فاضــاب و انــواع فاضــاب می پردازیــم.

فاضالب چیست؟
در حالــت کلــی فاضــاب بــا توجه بــه پیدایــش و منبــع آن انــواع گوناگونی 

دارد. هــدف از نشــر ایــن مقالــه نیــز آشــنایی بــا انــواع فاضــاب و ویژگی ها 

و خصوصیــات آن اســت. شــاید ایــن ســؤال بــرای شــما پیــش بیایــد کــه 

چــه مزیتــی دارد اگــر کــه بــا انــواع فاضــاب آشــنا شــویم. در جــواب ایــن 

ــن موضــوع باعــث می شــود شــروع  ــم کــه شــناخت ای ــد بگویی ســؤال بای

طراحــی فرآینــد تصفیــه فاضــاب بســیار باکیفیت تــر باشــد.

ــیم بندی  ــر تقس ــته بندی زی ــه دس ــه س ــاب ب ــواع فاض ــی ان ــت کل در حال

می شــود:

• فاضاب خانگی

• فاضاب صنعتی

• فاضاب سطحی

قبــل از اینکــه بــه معرفــی ایــن ســه نــوع فاضــاب بپردازیــم شــاید بهتــر 

باشــد تعریفــی از خــود »فاضــاب« داشــته باشــیم.

تعریف فاضالب
ــه  ــی گفت ــا و بازمانده های ــه دورریزی ه ــاب، ب ــا پس ــرک آب ی ــاب، چ فاض

ــزی  ــد. البتــه شــیوه دورری ــاال قــرار می گیرن می شــود کــه در ســه دســته ب

ــه محیــط  ــی و منطقــه ای نســبت ب گاهی هــای محل ــه آ خــود، بســتگی ب

    فاضالب چیست و انواع فاضالب کدامند؟
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زیســت دارد. هــر چقــدر سیســتم فاضــاب بــا توجــه بــه آب های ســطحی 

و فاضاب هــای صنعتــی بزرگ تــر شــود، اهمیــت آن نیــز باالتــر مــی رود.

بــه نوعــی دیگــر فاضــاب بــه هــر نــوع آبــی مصــرف شــده می گوینــد کــه 

فرآیندهــای خانگــی،  تجــاری یــا صنعتــی روی آن اثــر بگــذارد. آب هایــی 

کــه از ســطح منــزل شــخصی، مــدارس یــا ســاختمان های اداری و 

ــوند. ــوب می ش ــاب محس ــوند فاض ــارج می ش ــاری خ تج

کارخانه هایــی کــه عملیــات صنعتــی ماننــد تولیــد انــواع محصــوالت 

شــیمیایی یــا ســاخت کاغــذ انجــام می دهنــد نیــز تعریفــی دیگــر از 

فاضــاب هســتند و در دســته بندی انــواع فاضــاب قــرار می گیرنــد.

فاضــاب متشــکل شــده از 99/9 درصــد آب و باقیمانده نیــز آالینده هایی 

ماننــد مــواد معدنی، مــواد آلی و… هســتند.

فاضالب خانگی
فاضــاب خانگــی یا شــهری بــه صــورت عمومــی از توالت ها، دستشــویی، 

حمــام، ماشــین لباسشــویی و ظر ف شــویی نشــأت می گیــرد. دلیــل اینکــه 

ــه فاضــاب خانگــی، فاضــاب شــهری نیــز می گوینــد ایــن اســت کــه  ب

شــامل تمــام فاضاب هــای شــهری ماننــد رســتوران ها، مغازه هــا، 

ســاختمان های اداری، کارگاه هــا،  تعمیرگاه هــا و… می شــود.

ــازه  در ایــن انــواع فاضــاب از رنــگ آن هــا می تــوان تشــخیص داد کــه ت

هســتند یــا خیــر. اگــر رنــگ فاضــاب خاکســتری باشــد بــه معنــای تــازه 

ــده  ــاب مان ــای فاض ــه معن ــد ب ــگ باش ــیاه رن ــره و س ــر تی ــودن آن و اگ ب

اســت. یکــی دیگــر از تشــخیص اینکــه فاضــاب تــازه اســت یا کهنــه بوی 

آن اســت. اگــر بــوی فاضــاب قابــل تحمــل بــود یعنــی تــازه اســت ولــی 

اگــر غیرقابــل تحمــل بــود بــه معنــای کهنــه بــودن آن اســت.

فاضالب صنعتی
ــواع فاضــاب ، »فاضــاب صنعتــی« اســت کــه بســیار  یکــی دیگــر از ان

متغیــر اســت چــرا کــه هــر کارخانــه و صنایعــی بــا توجــه بــه ماهیــت خــود 

ــری  ــر یکس ــن خاط ــه همی ــد. ب ــد می کنن ــاب را تولی ــوع از فاض ــن ن ای

فاضاب هــای  از  صنعتــی  فاضاب هــای  می شــود  باعــث  عوامــل 

ــامل: ــل ش ــن عوام ــوند. ای ــز ش ــهری متمای ــی و ش خانگ

• کم بودن میکرو ارگانیسم ها در فاضاب صنعتی

•  در فاضاب های صنعتی خاصیت اسیدی و قلیایی زیادی دیده می شود

• خاصیت خورندگی

• وجود مواد و ترکیبات شیمیایی

ــد  ــی دارن ــی چــه ویژگی های ــرای تشــخیص اینکــه فاضاب هــای صنعت ب

بایــد بــه نــوع کارخانــه یــا کارگاه هــا نــگاه کــرد. بــرای مثــال فاضــاب در 

ــی و کربوهیدارت هــا هســتند و البتــه  ــع شــیر شــامل پروتئیــن، چرب صنای

نیتــروژن خیلــی کمــی دارنــد. یــا فاضــاب پاالیشــگاه ها بــه شــدت آلــوده 

بــوده و حــاوی روغــن و چربــی خیلــی زیــادی هســتند.

ویژگی های دیگر فاضالب های صنعتی:
• مــواد خطرناکــی ماننــد ســرب، جیــوه، مــواد اســیدی و… در ایــن نــوع 

فاضاب هــا دیــده می شــود.

ــی نیســت و  ــا فاضاب هــای شــهری اصول ــن فاضاب هــا ب • ترکیــب ای

حتــی ممکــن اســت خطرنــاک باشــد.

ــاز  ــی نی ــه باالی ــص و هزین ــه تخص ــا ب ــن فاضاب ه ــردن ای ــه ک • تصفی

ــد. دارن

فاضالب سطحی
ــی،  ــی از بارندگ ــطحی ناش ــای س ــه آب ه ــطحی نتیج ــای س فاضاب ه

ــع  ــن مناب ذوب یخ هــا و برف هــا در نقــاط بلنــد هســتند. هــر زمــان کــه ای

کــه بــه آن روانــاب نیــز می گوینــد آلــوده شــوند »فاضــاب ســطحی« بــه 

وجــود می آیــد. یکســری منابــع باعــث می شــوند کــه ایــن رواناب هــا آلــوده 

شــوند و فاضاب هــای ســطحی بــه وجــود بیایــد کــه شــامل:

• نشــت روغن هــای ماشــین و مــواد بنزینــی ماشــین ها بــر ســطح 

لت ها ســفا آ

• زباله های سطح جاده ها و خیابان ها می باشد.

www.YAZDPOOLICA.co : منبع
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ــوژی  ــه ی تکنول ــر پای ــاس آن ب ــه اس ــت ک ــی اس ــروز دنیای ــای ام دنی

بــرق بنــا شــده اســت . ورود وســایل مــدرن برقــی بــه ســاختمان  

ــازی  ــمند س ــرای هوش ــا ب ــزون تقاض ــد روز اف ــر رش ــی دیگ و از طرف

ــزودن  ــا اف ــیم و ی ــض س ــا تعوی ــت ت ــده اس ــب ش ــا موج ــاختمان ه س

ــود .  ــل ش ــر تبدی ــاب ناپذی ــری اجتن ــه ام ــد ب ــای جدی ــیم ه س

در تاسیســات برقــی ســاختمان، ســیمی کــه  اتصالــی کــرده باشــد و در 

لولــه هــای برقــی غیــر اســتاندارد،اعم از پلــی آمیــد پلــی اتیلن،دوجــداره و 

یــا خرطومــی بــی کیفیــت قــرار گرفتــه باشــد، در اثــر حــرارت بــه ایــن 

ــدارد.  ــود ن ــض آن وج ــکان تعوی ــبد و ام ــی چس ــا م ــه ه ــوع از لول ن

ــی و  ــه کش ــددًا لول ــت مج ــور اس ــاختمان ، مجب ــکار س ــه برق در نتیج

ســیم کشــی را بــه صــورت غیراصولــی و روکار انجــام داده و یــا بــرای 

ــی از  ــت بخش ــور اس ــوکار، مجب ــی ت ــیم کش ــی و س ــام کار اصول انج

ــه  ــوکار را ب ــه و ســیم ت ــب نمــوده و لول نمــای واحــد مربوطــه را تخری

ــن  ــل چندی ــورت، حداق ــن ص ــد . در ای ــض نمای ــان تعوی ــور همزم ط

هزینــه ی جدیــد، شــامل تخریــب و بازســازی نمــای آن بخــش از 

ســاختمان بــه همــراه تعویــض لولــه و تعویــض ســیم بــه مالــک واحــد 

ــی واحــد  ــی و ارزش ریال ــر آن از زیبای ــل مــی گــردد و عــاوه ب تحمی

ــز کاســته شــده اســت .  نی

برخــی از مجریــان بــرای پیشــگیری از دشــواری هــای احتمالــی 

ســیم کشــی درلولــه هــای غیــر اســتاندارد، قبــل از کــف ســازی 

اقــدام بــه عبــور ســیم از داخــل ایــن لولــه هــا مــی نماینــد. ایــن عمــل 

ــا ورود آب  ــرا ب مــورد تاییــد ســازمان نظــام مهندســی نمــی باشــد . زی

ــه  ــا در لول ــیم ه ــا، س ــه ه ــل لول ــه داخ ــاالت ب ــل اتص ــیمان از مح س

ــزودن  ــا اف ــیم و ی ــض س ــه تعوی ــاز ب ــه نی ــی ک ــد و زمان ــی افتن ــر م گی

ــب و  ــاختمان تخری ــف س ــا ک ــت ت ــاز اس ــد نی ــد باش ــای جدی ــته ه رش

ــه  ــادی را ب ــای زی ــه ه ــه هزین ــود ک ــام ش ــدی انج ــی جدی ــه کش لول

ــد.  ــی کن ــل م ــاختمان تحمی س

ــی از  ــت برق ــی کیفی ــای ب ــه ه ــی، لول ــوازم برق ــازار ل ــفانه در ب متأس

PVC نیــز وجــود دارد کــه نمــی تواننــد پاســخگوی قابــل  جنــس 

ــند.  ــاختمان باش ــرق س ــات ب ــی تاسیس ــای آت ــاز ه ــه نی ــادی ب اعتم

تــی  آ نیازهــای  بــه  پاســخگویی  در  برقــی،  اتصــاالت  و  لولــه  نقــش   
ن ختما ســا ق  بــر ت  سیســا تأ
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بیشتــــر بدانیـــم
ــکان  ــه، ام ــر ضرب ــا در براب ــه ه ــن لول ــودن ای ــاوم نب مق

دفرمــه شــدن، شکســتگی و مســدود شــدن مجــرای 

یــا  تعویــض  عملیــات  کــه   اســت  مــواردی  هــا  لولــه 

ــوار  ــاختمان را دش ــرق س ــات ب ــه تاسیس ــیم ب ــزودن س اف

ــا ممکــن مــی ســازند . در صورتــی کــه لولــه هــای  ــا ن و ی

در  تعییــن شــده  الزامــات  رعایــت  دلیــل  بــه   UPVC

و  وم  مقــا  ، مقــررات ســاختمان، محکــم  و  اســتاندارد 

یــض  تعو ن  مــکا ا تــا  نــد  ا ه  شــد حــی  طرا ســی  مهند

بــه  فــزودن رشــته هــای جدیــد،  ا یــا  و  ســیم کشــی 

یــن  تر ه  تــا کو ر  د و  ینــه  هز یــن  کمتر بــا   ، ســهولت

 . باشــد  پذیــر  مــکان  ا ممکــن،  زمــان  

در پایــان، بــه نظــر مــی رســد اســتفاده از لولــه هــای 

گــر چــه در ابتــدا بــه میــزان ناچیــزی  UPVC ا اســتاندارد 

ــا  ــد، ام ــی ده ــش م ــذار را افزای ــرمایه گ ــای س ــه ه هزین

در  احتمالــی  آور  سرســام  هــای  هزینــه  از  توانــد  مــی 

آینــده ســاختمان پیــش گیــری نمــوده  و بــه کار بــردن 

ــادی  ــردی اقتص ــاختمان، رویک ــرق س ــات ب آن در تأسیس

ــود. ــد ب ــه خواه ــه صرف ــرون ب و مق

منبــع : دپارتمان بــرق یزدپولیکا

مطابــق بــا دســتورالعمل هــا، فاصلــه انتهــای 
لولــه هواکــش بــا دیــوار، ســطح زمیــن و … چــه 

انــدازه باشــد؟
ــه طــور  ــه هواکــش ب ــا دســتورالعمل هــا اگــر انتهــاي لول ــق ب مطاب

ــا  ــد دســت کــم 3 متــر ت ــوار ســاختمان خــارج شــود، بای افقــی از دی

ــن  ــه ای ــد. دهان ــته باش ــی داش ــه افق ــک فاصل ــن مل ــدوده زمی مح

لولــه بایــد از ســطح زمیــن محوطــه دســت کــم 3 متــر باالتــر باشــد. 

ــی  ــوار خارج ــان دی ــایه ب ــا س ــن ی ــر بالک ــد زی ــه نبای ــن لول ــاي ای انته

ــرد. ــرار گی ــاختمان ق س

منبع : مبحث16 مقرارت ملی ساختمان،لوله کشی هواکش

2 0 ز  ا مختلــف  ی  قطرهــا ر  د  P V C - U ی  هــا لــه  لو

هــر  طول  . ند شــو مــی  تولیــد  میلیمتــر   6 3 0 تــا  میلیمتــر 

مشــتری  رش  ســفا بــه  بســته  کــه  ســت  ا متــر   6 خه  شــا

. کنــد تغییــر  نــد  توا مــی 

ــه هــا دارای رده هــای فشــاری مختلفــی مــی باشــند،  ایــن لول

ر  بــا  2 5 لــی  ا ر  بــا  4 ری  کا ری  فشــا بــا  ی  هــا لولــه  ز  ا

ر  ــا فش ــا  ت  ، ر ــا فش ن  و ــد ب ی  ــا ه برد ر کا ی  ــرا ب . ــد  ش با ــی  م

ع  متنــو ر  فشــا تحــت  ی  هــا برد ر کا ی  بــرا ر  بــا  2 0 ری  کا

. ــت س ا

  P V C الت  تصــا ا و  لولــه  نجمــن  ا یت  ســا  : منبــع

فشار قابل تحمل توسط لوله های PVC-U تا چه اندازه می باشد؟
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مسئولیت اجتماعی
 مدرسه سازی؛

تجلی ایفای مسئولیت اجتماعی در یک سازمان
بخــش هــای مختلــف جامعــه بــرای ســاختن آینــده بایــد کارهــای متفاوتی 

ــژه ای برخــوردار اســت. مدرســه  انجــام دهنــد کــه همگــی از اهمیــت وی

ســازی امــا پایــه ای تریــن و مهــم تریــن قدمــی اســت کــه مــی توانیــم در 

ــی  ــم وتربیت ــه تعلی ــم آوردن زمین ــت فراه ــه نیکواس ــم. چ ــه برداری جامع

ــوی  ــه ب ــه ای ک ــاده اند.مدرس ــدس نه ــی مق ــدم در راه ــه ق ــی ک کودکان

بهشــت مــی دهــد و تکــه ای از بهشــت اســت .مدرســه اســت کــه امیــد 

بــه موفقیــت و بهبــود را در دل کــودکان زنــده نگــه مــی دارد و بــه آن هــا 

ــر  قــدرت گام برداشــتن در مســیر ســاختن زندگــی بهتــر و آینــده ای زیبات

مــی دهــد. 

جوامــع پیشــرفته دنیــا، ســرمایه گذاری عظیمــی روی چگونگــی تحصیــل 

کــودکان خــود مــی کننــد و عقیــده دارنــد که مــدارس، آینــده کشورشــان را 

رقــم خواهنــد زد. در ایــران نیــز تنهــا بــا توجــه جــدی بــه مــدارس مــی توان 

بــه ســاختن آینــده ای روشــن بــرای نســل آینــده فرزنــدان ایــن ســرزمین، 

امیــدوار بــود.

مدرســه پایــه زندگــی همــه کودکانــی اســت کــه اگــر مســیر تحصیلشــان را 

همــوار بســازیم، مســیر آینــده را همــوار خواهنــد ســاخت. مدرســه ســازی 

بــه جهــت خالصانــه و خدائــی بــودن درزمــره باقیــات والصالحــات ثبــت و 

از تباهــی بــه دور اســت و بــرای همیشــه مانــدگار خواهــد بــود و پــاداش آن 

نــزد خداونــدگاری اســت کــه خــود اول معلــم انسانهاســت. 

هیئــت مدیــره گــروه تولیــدی صنایــع یزدپولیــکا در ادامــه کار خیــر مدرســه 

ســازی و ســاخت دبیرســتان پســرانه دوره دوم و مرکــز اجتماعــات مــدارس 

ــا  ــلیان« بن ــه متوس ــاج یدالل ــادروان »ح ــان، ش ــدر بزرگوارش ــاد پ ــه ی ــه ب ک

نمــوده بودنــد در ســال جــاری دبســتانی را بــه نــام والــده فقیــده، شــادروان 

»بانــو عصمــت کریمیــان قنــاد« احــداث نمودنــد تــا بــه عنــوان  پنجمیــن 

مرکــز آموزشــی از مراکــز آموزشــی،  موسســه خیریــه فرهنگــی ، آموزشــی 

حضــرت امــام حســین یــزد ثبــت شــود.

ایــن دبســتان در زمینــی بــه مســاحت 1 هــزار و 200 مترمربــع و زیــر بنای 

2 هــزار 400 متــر مربــع در ســه طبقــه بنــا شــده ودارای 15 کاس درس 

ــاق  ــی ، ات ــالن ورزش ــه ، س ــالن مطالع ــگاه ، س ــاق اداری ، آزمایش ، 4 ات

بهداشــت ، مرکــز هــوش افزائــی و امکانــات جانبــی اســت کــه از مهرمــاه 

1400 پذیــرای  300 نفــر نــوگل بــاغ علــم ودانــش اســت.

و از طرفــی زمینــه اشــتغال مســتقیم وتمــام وقــت 22 نفــر معلــم و کادر و 

8 نفــر مربــی را بــه صــورت پــاره وقــت فراهــم کــرده اســت .
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در آییــن بازگشــائی ســال تحصیلــی 1401-1400  بــا حضور در دبســتان مذکــور و بازدیــد از تک تــک کاس ها  آقایــان علــی محمــد و عباســعلی متوســلیان

در جریــان رونــد برنامــه هــای آموزشــی وتربیتــی هــر پایــه قرارگرفتند.آقــای عباســعلی متوســلیان درجمــع دانــش آمــوزان و معلمــان گفــت: مــا بــه دنبــال 

اثــرات مثبــت ومانــدگاری کــه در تاســیس دبیرســتان پســرانه دوره دوم حضــرت امــام حســین علیــه الســام دیدیــم ، ترغیــب شــدیم تــا درمقطــع دبســتان 

نیــز ســاختمانی احــداث کنیــم چــرا کــه ســنگ بنــای تعلیــم وتربیــت و ازهمــه مهمتــر تربیــت در دبســتان شــکل مــی گیــرد.

وی بــا تاکیــد برایــن نکتــه کــه مــا فعالیــت در امــر مدرســه ســازی و حرکــت درمســیر تعلیــم وتربیــت را هزینــه نمــی دانیــم افــزود: ســاخت مدرســه را یــک 

ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت تلقــی مــی کنیــم وخوشــحالیم کــه مــی توانیــم در پــرورش نســل بعــدی قدمــی هرچنــد کوچــک برداریــم .

وی از مســئولین و همــه دســت انــدرکاران امــر تعلیــم وتربیــت خصوصــا معلمــان خواســت کــه تفکــر ، تــاش ، انســانیت و تعقــل را بــه دانــش آمــوزان 

تعلیــم دهنــد و نــوگان را انســان هایــی متعهــد و بــا اخــاق تربیــت کننــد و افزودنــد: خواســت مــن بــه عنــوان یــک صنعتگــر ایــن اســت کــه نســلی مدیر 

و پرتــاش پــرورش دهیــد تــا افــراد در قالــب پتانســیل فــردی و اجتماعــی در هــر گوشــه ای از جهــان تاثیرگــذار باشــند.
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گردشگریگردشگری

 تفت؛ باغشهر رویایی یزد
تفــت شــهری نســبتا بــزرگ اســت کــه بــا کــوه هــای ســنگی در اطــراف احاطــه شــده اســت. چشــم انــداز بــاغ هــای ایــن شــهر بــه خصــوص بــاغ هــای 

انــار بســیار دیدنــی اســت. شــهر تفــت در جنــوب غربــی اســتان یــزد و در فاصلــه 22 کیلومتــری شــهر یــزد واقــع شــده و بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 

ــش  بخ ز دو  ا ــی  کل ــور  ــه ط ب ــت  تف ــهر  ــت. ش ــوردار اس ــتان برخ ــهرهای اس ــر ش ــه دیگ ــبت ب ــک نس ــی خن ــیرکوه از آب و هوای ــای ش ــه ه دامن

تشــکیل مــی شــود؛ بخــش شــمالی و بخــش جنوبــی کــه بــه ترتیــب گرمســیر و سردســیر نامیــده میشــود. شــهر کنونــی تفــت دارای 24 محلــه کوچــک 

و بــزرگ اســت.

از مــکان هــای دیدنــی تفــت مــی تــوان بــه مســجد شــاه ولــی مربــوط بــه عصــر صفویــه، بــاغ و خانــه بازســازی شــده نمیــر، آبشــار دره گاهــان، قلعــه قدیمــی 

گرمســیر، آســیاب آبــی و قدمــگاه اشــاره کــرد. شــهرت تفــت بــه محصــول اصلــی کشــاورزی آن، انــار، و کانالهــای آب زیرزمینــی آن )قنــات(، بــر میگــردد. 

دکتــر محمــد ابراهیــم باســتانی پاریــزی تاریــخ شــناس معاصــر و نویســنده سرشــناس تاریــخ کــه اکثــر نوشــته هایش در بــاره تاریــخ کویــر ایــران اســت، نــام 

شــهر تفــت را منســوب بــه گرمــای کویــری آن می دانــد، جالــب اســت بدانیــد هــوای ایــن شــهر در تابســتان بســیار مطبــوع و خنــک مــی باشــد.
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ــوان  ــدگاه تاریخــی و طبیعــی را می ت ــه هــای گردشــگری تفــت از دی جاذب

منحصــر بــه فــرد دانســت چــرا کــه در تفــت می توانیــد کویــر را بــه همــراه 

مناطــق برفــی داشــته باشــید. 

خانه تاریخی رزاقیان تفت
»خانــه رزاقیــان« یکــی از نمونــه خانــه هــای ســنتی یــزد در دوره پهلــوی 

اســت کــه عــاوه بــر حیــاط مرکــزی، اتــاق هــای تابســتانی و زمســتانی، 

ــر، هشــتی، کاه فرنگــی  ــل بادگی ــن، دارای عناصــری مث ــاالر و زیرزمی ت

ــار ملــی  و تزئینــات گــچ بــری و ســیمگل هســت. ابــن بنــا در فهرســت آث

ــا  ــن بن ــی در ای ــه ثبــت رســیده کــه در ســالهای گذشــته مرمتهای کشــور ب

ــی  ــردم شناس ــوزه م ــوان م ــه عن ــال 1385 ب ــت و در س ــده اس ــام ش انج

شهرســتان تفــت احیــا و امــروزه بعنــوان نمایندگــی میــراث فرهنگــی از آن 

بهــره بــرداری مــی شــود.

مسجد جامع علی آباد
ایــن بنــا در آبــادی علــی آبــاد – از توابــع شهرســتان تفت یــزد – واقــع گردیده 

و اثــر قابــل توجــه آن ، ســنگ محرابــی منقــوش و مــورخ 1167 ه-. ق و 

وقــف حاجــی اســماعیل ولــد مرحــوم حاجــی محمــد علــی عقدایــی و کار 

محمــد حســین ســنگ تــراش اســت. 

جاذبه های گردشگری 
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 باغ صدری تفت
بــاغ صــدری تفت بــه فرمــان »صدرالعلمــاء« از حــکام دوران زندیه ســاخته 

شــده اســت. مــردم تفــت، بــاغ صــدری را بــاغ نمیــر تفتــی مــی نامنــد زیــرا 

روزگاری اربــاب نمیــر تفتــی، کــه نــه تنهــا یکــی از زردشــتیان بنــام و 

ــود،  ــزد نیــز ب مشــهور شــهر بلکــه یکــی از شکســته بنــد هــای معــروف ی

در ایــن بــاغ زندگــی مــی کــرد.  بلنــد تریــن بادگیــر تفــت، بــر روی عمــارت 

بــاغ صــدری تفــت ســاخته شــده اســت. ایــن بادگیــر دو طبقــه اســت کــه 

وظیفــه تهویــه هــوا را بــر عهــده داشــته اســت. ارتفــاع ســاختمان اصلــی باغ 

صــدری تفــت بــا احتســاب بادگیــر 22.5 متــر اســت و از جملــه ویژگــی هــای 

جالــب آن داشــتن یــک تــاالر بــا دهنــه 12.5 متــری می باشــد. اتــاق  های 

خانــه بــا ارســی  )پنجــره  هــای قــدی و شیشــه  هــای رنگــی( پوشــانده شــده 

اســت. پنجــره  هــای ارســی چنــد رنــگ، ضــد پشــه بــوده اســت؛ یعنــی بــه 

خاطــر تنــوع رنگــی باعــث گیــج شــدن جانــوران مــوذی و رانــده شــدن آنها 

از خانــه مــی  شــده اســت.

ــی تفــت  ــا مســجد شــاه ول ــاغ 400ســال قدمــت دارد و همزمــان ب ــن ب ای

ســاخته شــده اســت.

 قلعه تـوران پشت
قلعــه تــوران پشــت بــر روی صفــه ای در دامنــه کــوه رو بــه ســوی دشــت 

ــی  ــود دارد و کیفیت ــلط خ ــت تس ــتان را تح ــه طاقس ــاد کف ــعت زی ــا وس ب

اســاطیری را بــه ذهــن متبــادر مــی ســازد. ایــن ویژگــی باعــث شــده کــه 

بتوانــد خطــر هجــوم غارتگــران و متجــاوزان را کــه بیشــتر از ســمت کفــه 

و منطقــه فــارس، روســتا را تهدیــد مــی کــرده خنثــی و بدیــن وســیله دوری 

فاصلــه از مرکــز و شــهرهای بــزرگ را جبــران کند.ایــن قلعــه از نظــر کاربرد 

ســنگ در بنــای آن منحصــر بــه فــرد اســت.

 در ایــن قلعــه تعــداد زیــادی حجــره وجــود دارد و هر خانواده روســتا حجــره ای 

در اختیــار داشــته انــد و مــواد غذایــی ماننــد حبوبــات، خشــکبار، آرد و… را بــه 

گونــه ای طبقــه بنــدی شــده، در محلهــای مخصوصــی کــه بــه ایــن منظــور 

در حجــره هــا در نظــر گرفتــه شــده انــد انبــار مــی کردنــد و از ایــن رو یــک قلعه 

حفاظتــیـ  زیســتی بشــمار می آمــده اســت. ویژگی دیگــر این قلعه در ســنگی 

قلعــه کــه در انــدازه  7/1 *1 متــر از نــوع ســنگهای رســوبی همــان تپــه اســت 

مــی باشــد. ایــن در تــا چنــدی پیــش بــه زیبایــی بــر لــوالی یــک تکــه ســنگی 

خــود مــی چرخیــد و باعــث حفاظــت قلعــه از ورود بیگانگان میشــد.
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 آبشار دره گاهان یزد، یکی از آبشارهای مهم یزد
آبشــار فصلــی دره گاهــان بــا ارتفاعی بیــش از 20 متــر، در جنوب غربی شــهر 

تفــت یــزد واقــع شــده اســت. ایــن آبشــار، داخــل دره ای در دامنه شــیرکوه قرار 

دارد کــه آب آن از بــاران و ذوب تدریجــی برف هــای شــیرکوه در فصــل بهــار و 

اوایــل تابســتان تأمیــن می شــود و در ارتفــاع بــاالی 20 متــر به صــورت آبشــار 

ــوردی،  ــد. آبشــار دره گاهــان به همــراه ســنگ های مســاعد صخره ن درمی آی

هــوای مطبــوع و جاذبه هــای طبیعــی دره؛ منطقه اکو توریســتی و تفرجگاهی 

زیبــا ســاخته تــا گردشــگران زیــادی را بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت در یــک 

ناحیــه ییاقــی در دل کویــر به ســوی خــود بکشــاند.

ــوه عقـاب کـ
ــتای  ــرب روس ــری غ ــر در 5.1 کیلومت ــاع 2018 مت ــا ارتف ــاب ب ــوه عق ک

فراشــاه واقــع شــده اســت. ایــن کــوه کــه بســیار شــبیه عقــاب اســت، مــورد 

توجــه عاقه منــدان بــه ورزش کوهنــوردی اســت و توجــه مســافران ایــن 

ــش  ــع بخ ــاه( از تواب ــامیه )فراش ــتای اس ــد. روس ــب می کن ــتا را جل روس

مرکــزی شهرســتان تفــت اســت، کــه بــا مختصــات جغرافیایــی 54 درجــه 

و 6 دقیقــه طــول شــرقی و 31 درجــه و 44 دقیقــه عــرض شــمالی، در 5

کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر تفــت قــرار گرفتــه اســت. ایــن روســتا از 

شــمال بــه کــوه انجیرایــی، از شــرق بــه کــوه گلوبــادام، از غــرب بــه کــوه 

عقــاب و از جنــوب بــه کــوه ســهراب محــدود شــده اســت. 
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اســتفاده طوالنــی از هندزفــری باعــث عفونــت گــوش 
می شــود!

ــان  ــا و نوجوان ــه جوان ه ــیله روزان ــک وس ــه ی ــا ب ــا و هندزفری ه هدفون ه

تبدیــل شــده اند. در متــرو، اتوبــوس، پیــاده روی، ترافیک طوالنی شــهرهای 

ــی شــاهد  ــر و بازی هــای ویدیوی ــا کامپیوت ــا کار ب ــزرگ، ورزش و مطالعــه ی ب

ــد؛  اســتفاده طوالنــی مــدت از ایــن دســتگاه ها هســتیم. در یــک عــادت ب

ــر  ــم دیگ ــم مزاح ــا فیل ــیقی ی ــدای موس ــه ص ــرای اینک ــواب ب ــگام خ هن

اعضــای خانــه و خانــواده نشــود؛ هندزفــری اســتفاده می کنیــم و ســاعت ها 

ــل از  ــم؛ غاف ــذت می بری ــم و ل ــدار می مانی ــح بی ــای صب ــا دم دم ــی ت و گاه

اینکــه چــه خطراتــی در آینــده گوش مــان را گرفتــار خواهنــد کــرد.

ــت  ــو هیئ ــی و عض ــق و بین ــوش، حل ــص گ ــی، متخص ــدارم برقع ــر پ دکت

علمــی دانشــگاه تهــران دربــاره اســتفاده از هندزفــری می گویــد: »هرگونــه 

وســیله ای کــه بــه صــورت مســتقیم صــدا را بــه گــوش برســاند؛ در صورتــی 

بــرای گــوش خطرنــاک اســت کــه شــدت صــوت بســیار بــاال باشــد. قابــل 

ــه  ــا هرگون ــا ی ــا و هندزفری ه ــی از هدفون ه ــتفاده طوالن ــت اس ــر اس ذک

وســیله ای کــه روی گــوش قــرار می گیــرد؛ آلودگی هایــی را بــه همــراه دارد 

ــان  ــود و جری ــل می ش ــوش منتق ــه گ ــا ب ــن هندزفری ه ــیله ای ــه وس ــه ب ک

ــای  ــار عفونت  ه ــوش دچ ــت گ ــرده و در نهای ــل ک ــوش را مخت ــی گ طبیع

خطرناکــی می شــود.«

ــار  ــک اخط ــون ی ــوری و هدف ــال هندزف ــگام اتص ــل هن ــی های موبای گوش

دربــاره بلنــد بــودن صــدا می دهنــد و خودشــان صــدای مناســب گــوش را 

ــن اخطارهــا توجــه نکــرده و  ــه ای ــران ب ــی بیشــتر کارب ــد ول ــم می کنن تنظی

ــد. در  ــل می کنن ــری منتق ــه هندزف ــی را ب ــن گوش ــدای ممک ــترین ص بیش

بازی هــای ویدیویــی و فیلم هــا از هدفون هایــی اســتفاده می شــود کــه 

ــته  ــز داش ــای هیجان انگی ــدت و افکت ه ــا ش ــر و ب ــیار قوی ت ــدای بس ص

باشــند. بــه گفتــه دکتــر برقعــی؛ ایــن گونــه اســتفاده از هندزفــوری و هدفون 

خطــرزا و عفونــت زا بــرای گــوش اســت.

ایــن متخصــص گــوش دربــاره اســتفاده از هندزفری هــای دیگــران نیز یک 

توصیــه جــدی و هشــدارگونه دارد: »مهم تــر از همــه توصیــه می شــود افــراد 

از هندزفری هــای دیگــران بــه هیــچ وجــه اســتفاده نکننــد چــرا کــه از نظــر 

ــای  ــر بیماری ه ــوش را درگی ــوده و گ ــاک ب ــیار خطرن ــن کار بس ــکی ای پزش

ــد. ســختی می کن

چرا باید وای فای را آخر شب خاموش کنیم؟
ــی و  ــواج رادیوی ــرات ام ــد؛ خط ــن برس ــه ذه ــه ب ــی ک ــن دلیل ــاید اولی ش

ــری  ــده دیگ ــل قانع کنن ــا دالی ــد ام ــدن باش ــامتی ب ــرای س ــای ب وای ف

هــم هســت کــه شــاید هیــچ گاه به شــان فکــر نکردیــد و برایتــان اهمیــت 

نداشــتند. در ادامــه می خواهــم بــه 5 دلیــل اصلــی اشــاره کنــم کــه نشــان 

ــا  ــد ی ــای نداری ــه وای ف ــازی ب ــه نی ــی ک ــت در مواقع ــر اس ــد بهت می دهن

ــد : ــر را خامــوش کنی ــا روت اینکــه آخرشــب مــودم ی

سالمت و تندرستی
     سالمتی

فناوری سالمتی ما را تهدید می کند
نیــز  بشــر  ســامتی  تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا 
در خطــر مــی باشــد افــرادی کــه بــا موبایــل و 
دائمــا در معــرض  و  نماینــد  مــی  کار  کامپیوتــر 
ــد بداننــد کــه در  ــد بای امــواج وای فــای قــرار دارن
گــون دچــار  آینــده نزدیــک بــه بیمــاری هــای گونا
خواهنــد شــد و ســامتی آنهــا در خطــر قــرار دارد.
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۱- امــواج رادیویــی بــرای انســان به خصــوص کــودکان 
خطرنــاک هســتند

ــت  ــی ثاب ــل و علم ــور کام ــه ط ــوع ب ــن موض ــوز ای ــه هن ــت ک ــت اس درس

نشــده اســت امــا تقریبــا تمــام کارشناســان محیط زیســت و پزشــکی 

موافــق ایــن موضــوع هســتند کــه امــواج مایکروویــو تاثیراتــی روی بــدن و 

ذهــن انســان می گذارنــد. هــر ســاله تحقیقــات زیــادی صــورت می گیــرد 

ــواج  ــرض ام ــر در مع ــه کمت ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــان نش ــه نتایج ش ک

رادیویــی حتــی موبایــل و نوت بــوک و تلویزیــون هســتند؛ ســامت جســمی 

و روانــی بهتــر دارنــد. ایــن موضــوع به خصــوص بــرای نــوزادان و کــودکان 

تشــدید می شــود؛ چــون ســاختار بدنــی و مغــزی آن هــا آســیب پذیرتر 

ــد. ــدا می کن ــل پی ــت و دارد تکام اس

ــم؟  ــتفاده نکنی ــم اس ــل ه ــت از موبای ــر اس ــس بهت ــد پ ــوال کنی ــاید س ش

جــواب ایــن اســت کــه بلــه؛ گوشــی های تلفــن همــراه را هــم بهتــر اســت 

ــد و  ــان نگذاری ــد تــوی بغــل خودت در آخــر شــب و مواقعــی کــه نیــاز نداری

ــه و  ــورت گرفت ــادی ص ــات زی ــورد تحقیق ــن م ــد. در ای ــی دور نگه داری کم

ــا  ــی ب ــان نســبتا طوالن ــه در آخــر شــب مــدت زم ــرادی ک ــت شــده اف ثاب

گوشــی های موبایــل کار می کننــد؛ مشــکات بی خوابــی بیشــتری دارنــد.

امــواج رادیویــی بی خوابــی  بــه  بــودن  نزدیــک   -۲
مــی آورد

بهتــر اســت در اتاقــی بخوابیــد کــه هیچ گونــه دســتگاه بی ســیم یــا 

وای فــای وجــود نداشــته باشــد. بــه معنــی دیگــر، بهتــر اســت روتــر 

ــای  ــی و وای ف ــواج رادیوی ــرات ام ــد. خط ــواب نباش ــاق خ ــودم در ات ــا م ی

در فاصلــه نزدیــک زیــر 5 متــر و 10 متــر بســیار بیشــتر اســت و در 

ــر  ــک روت ــا ی ــر اســت ب ــر کــم می شــود. بهت ــر از 50 مت فاصله هــای باالت

ــد  ــی جدی ــه داشــته باشــید. در خانه هــای آپارتمان ــر فاصل روشــن 100 مت

ــن  ــری غیرممک ــه 100 مت ــوال فاصل ــتند؛ معم ــک هس ــیار کوچ ــه بس ک

اســت؛ پــس بهتــر اســت کــه روتــر را خامــوش کنیــد. اگــر دوســت داریــد 

بــا خیــال آســوده بخوابیــد، بهتــر اســت مــودم یــا روتــر را خامــوش کنیــد تــا 

بــه ایــن صــورت ذهــن شــما هــم خامــوش شــود و کم کــم بــرای رفتــن بــه 

گاه آمــاده شــوید. ذهــن انســان در شــب و هنــگام خــواب  ضمیــر ناخــودآ

فرآیندهــا و واکنش هــای بیولوژیکــی دارد کــه امــواج وای فــای مزاحــم اش 

ــتند. هس

3-مصــرف انــرژی در دنیایــی که مشــکل کمبــود انرژی 
دارد

مــودم و روتــر مودهایــی بــرای کاهــش مصــرف انــرژی دارنــد و در مواقعــی 

کــه هیــچ دســتگاهی بدان هــا وصــل نباشــد، بــه طــور محسوســی مصــرف 

ــن چــراغ LED روشــن اســت  ــاز چندی ــرژی را کاهــش می دهنــد امــا ب ان

ــم  ــد؟ ه ــور باش ــد این ط ــرا بای ــد. چ ــرف می کن ــرق مص ــتگاه دارد ب و دس

ــک  ــه ی ــم ب ــد و ه ــدا می کن ــش پی ــما افزای ــرق ش ــض ب ــای قب هزینه ه

ــودن مــودم و  ــرژی تبدیــل می شــوید. روشــن ب دشــمن محیط زیســت و ان

روتــر هیــچ فایــده ای بــرای شــما جــز افزایــش هزینــه نــدارد.

۴– احتمال خرابی دستگاه افزایش پیدا می کند
اجــازه بدهیــد یــک راز دربــاره مودم هــا و روترهــا برایتــان فــاش کنــم. ایــن 

ــه طــور  ــی ســه ســال ب ــا دو ال ــه ت دســتگاه ها طــوری ســاخته شــده اند ک

همیشــه روشــن باشــند و کار کننــد امــا بعــد از ایــن مــدت اســتاندارد کــه 

معمــوال در دفترچــه راهنمــا و مســتندات دســتگاه از طــرف کارخانــه اعام 

ــتهاک و  ــه اس ــروع ب ــت ها ش ــا و چیپ س ــورد، خازن ه ــود، مادرب می ش

ــن،  ــد. بنابرای ــت می دهن ــود را از دس ــد خ ــر مفی ــد و عم ــایش می کنن فرس

ــال از کار  ــوند و احتم ــراب می ش ــر خ ــند، زودت ــن باش ــتر روش ــه بیش هرچ

ــت روی  ــن اس ــور ممک ــی رود. همین ط ــر م ــوخته گی باالت ــا س ــی ی افتادگ

کیفیــت و کارایــی دســتگاه تاثیــر بگــذارد و وای فــای بــا ســرعت پایین تــری 

داشــته باشــید. اگــر یــک دســتگاه روتــر بــا قدمــت بــاال داریــد، بهتر اســت 

ــتر  ــا بیش ــد ت ــتراحت بدهی ــه او اس ــی ب ــاال کم ــن ب ــان های س ــد انس مانن

عمــر کنــد.
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برخی از افتخارات و پروژه های یزدپولیکا
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