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آشــــنایی با شـــرکت تولـــــیدی صــــنایع یزد پولــــیکا

توسعه پایدار به عنوان یك مفهوم کل نگرانه, مولفه های اساسی توسعه و پیشرفت در یك جامعه را که 
گیرد.   شامل مفاهیمی همچون اقتصاد، صنعت، محیط زیست ، جامعه و فرهنگ می  باشد در بر می 
 در تمامـــی مولفه های اساسی توسعه پایـــدار صنعت,تولید محور اساسی بوده و بر همین اساس 
که در برگیرنده تمامی جنبه های اقتصادی و صنعتی  گسترده ای می باشد   توسعه پایدار مفهوم 
گر در فرایند پیشرفت یك جامعه این مولفه ها بصورت همسو و متوازن توسعه  است ، همچنانکه ا
نیابنـــد نه تنها توسعه اقتصـــادی حاصل نخواهد آمد بلکه در درازمدت منافع اقتصادی را در راه 
کرد، به عبارتی توسعه بدون پایداری و پایداری بدون  جبـــران خسارت وارده از آن صرف خواهد 
کاستی های  که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده  توسعه مفهومی نخواهد داشت. فرایندی 
اقتصـــادی، اجتماعـــی، جوامع پیشرفته  است و باید موتور محرکـــه پیشرفت متعادل، متناسب و 
کشورهای در حال توسعه باشد.  هماهنـــگ اقتصادی، صنعتی،اجتماعی تمامی جوامـــع و بویژه 
یکـــی از اساســـی ترین محرکه هـــای پیشرفت در مقولـــه توسعه پایدار صنعـــت دسترسی به منابع 
مـــواد اولیه می باشد، به عبارتی تامین منابـــع اولیه به منزله موتور توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
کیفیت تولید تلقی می گردد. در این بین پتروشیمـــی ها به عنوان یکی از قلب های تپنده  بهبـــود 
اقتصـــاد ایـــران با در اختیار داشتـــن منابع عظیم انـــرژی دارای یکی از اساســـی ترین مولفه های 
گذشته شاهد پیشرفت عظیم در مجتمع  کشور بوده  و به همین دلیل در ده سال  پیشرفت برای 
هـــای پتروشیمیایی بـــوده ایم . و در چنین شرایطـــی لزوم پایداری و توسعـــه همه جانبه صنعت 
کشور در آینده  کل  شیمیایـــی و پلیمر به جهـــت دوام و قوام صنعت پلیمری و در نهایـــت اقتصاد 
گردد.این صنعـــت در سالهای اخیر با تـــاش و همت متخصصان  امـــری مهـــم و حیاتی تلقـــی می 
گذاریهای عظیم در این بخش از منظر اقتصادی و صنعتی پیشرفت  داخلـــی و خارجی و سرمایه 
گون تولید  گونا کمبود توجه به مقوله های  هـــای چشمگیر و منحصر به فردی را شاهد بوده ، اما 
که در نهایت در برگیرنده نیازهای اصلی صنایع و تولید تخصصی می شود  به عنوان یکی از نقطه 
ضعفهـــای اساسی این قلب تپنده صنعت اقتصاد ایران به حساب می آید. برای پیشبرد اهداف 
توسعه پایدار توجه به ساختارهای زیربنائی از جمله خواسته های تولید از اولویت های اساسی 
می باشـــد. لـــزوم توجه بـــه زیرساخت ها امـــری حیاتی برای رسیـــدن به توسعه پایـــدار در جوامع 
توسعه نیافته می باشد.مهمترین وسیله در رسیدن به توسعه پایدار برنامه ریزی هدفمند بوده 
ح شده، بوسیله برنامه ریزی های  کـــه این امر مستلزم نگاهی جامع و علمی به مقولـــه های مطر
کـــان را می طلبد. و توسعه همه جانبه صنایع پتروشیمی نیـــز مستلزم توسعه صنایع پتروشیمی 
که نیازمند به مطالعه و تحقیق بر روی تمامی مقوله  تکمیلـــی و تهیه برنامه ای جامع و هدفمند 
کنندگـــان و صنایع تکمیلی   کارخانجات تولیدی و مصـــرف  هـــای اقتصـــادی ، صنعتـــی و شرایـــط 
اســـت. لذا در چنین برنامـــه ریزی می بایست به طور صد در صدی موقعیـــت تولیدکنندگان را در 
کشور، به  گذاری های داخلی و بین المللی  گرفت و  براساس الگویی  بومی و ارتقـــاء سرمایه  نظـــر 
که در این میان مشکات تولید  هدف متعالی توسعه پایدار و پیشرفت متوازن دست یابیم؛ شاید 

کاهش یابد. نیز اندکی 

      باسپاس   
مدیریت شرکت یزدپولیکا      

      عباسعلی متوسلیان

س�������ر  م�قال��������ه

کنندگان لولـــه و اتصاالت  مجمـــع پایـــان ســـال 1390 انجمـــن تولیـــد 
پی. وی . سی در تاریخ 91/4/6 با حضور حدود 70نفر از اعضای انجمن و 
کار و روسای انجمن های صنایع پاستیک  مهمانان ویژه ، نماینده وزارت 
کشـــور، خانه های صنعـــت و معدن ایران و استان تهـــران ، در محل سالن 
همایـــش های بین المللی رایزن واقع در نیـــاوران برگزار شد. جلسه با خیر 
مقـــدم دبیر، سخنرانی افتتاحیه ریاست هیئـــت مدیره انجمن و یادبودی 
از درگذشتگان بزرگ صنعت و تقدیر از بنیانگذاران انجمن توسط ایشان و 

گویی مدیر اجرائی به مهمانان ویژه آغاز شد : همچنین خوش آمد 

جناب حاج آقا صاحی اعاء-  بنیانگذار انجمن 
دکتر غنیمی فرد - ریاست خانه صنعت و معدن ایران 

دکتـــر غریبـــی - پـــدر صنایـــع پاستیـــک بهداشتـــی ساختمـــان و شرکـــت                    
سنی پاستیک 

دکتر ساعت نیا - مدیر مسئول نشریه صنایع پاستیک 
مهندس مرتضوی-  ریاست خانه صنعت و معدن استان تهران 

مهندس جمالیان - ریاست هئیت مدیره انجمن پلی اتیلن 

کانـــون صنفی انبوه  مهنـــدس سلطانی- عضو هیئت مدیـــره و خزانه دار 
سازان ایران

مهندس پور قاضی- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن پاستیک

گیانی - استاد مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی.  پروفسور نجاتی 

در راستای بهره منـــدی ازحضور مهمانان ویژه و اساتید برجسته جهانی 
کاربردی حول  کوتـــاه اما  از برخی مهمانـــان، جهت ارائه سخنرانی هایی 
محورهـــای مرتبط بـــا صنعت ، تولیـــد و مدیریت در جهـــت ارتقای سطح 
دانش مدیریتی اعضای انجمن در زمینه مدیریت استراتژیک و مهندسی 
که عناوین  مجدد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دعوت به عمل آمد 

گردد: مباحث به صورت زیر ارائه می 

گیانـــی: در ارتباط بـــا ایجاد  جنـــاب پروفسور سیـــد صدرالدیـــن نجاتی 
رابطـــه علمی – حرفه ای و ارزش افزوده بین شرکت ها و NGO ها برای 

رقابتـــی کـــردن    صنعـــت. 

کـــاری و اقتصادی  تولید  دکتـــر غنیمی فـــرد : درخصوص تحلیلی بر شرایط 
کنندگان کشور .

کـــاری نشریات مرتبط با صنعت و لزوم  دکتـــر ساعت نیا : تحلیلی بر شرایط 
پررنگ تر نمودن نقش آنها در انتشار اخبار و اطاعات صنعتی و صنفی.

کاری و اقتصـــادی و لـــزوم توجه به  مهنـــدس سلطانـــی : بررســـی شرایـــط 
کیفی و . . . . مسائل 
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و  انجمـــن  مدیـــره  هیئـــت  ریاســـت  متوسلیـــان  مهنـــدس  آن  از  پـــس 
گزارش عملکرد هیئت مدیره سال 1390 را  مدیرعامـــل شرکت یزدپولیکا 

بـــرای     حاضریـــن   ایفـــا کردنـــد.

گـــزارش مالی و  در ادامـــه آقـــای حاجبـــی، بازرس قانونـــی انجمن بـــه ارائه 
کثریـــت حاضرین در  گزارشـــات توسط ا بازرســـی انجمـــن پرداختنـــد و این 

گردید.  جلسه مجمع  تصویب 

ح زیر است: گزارش انجمن به شر سرفصل های 

سرفصل الف : برگزاری تعداد 7 جلسه هیئت مدیره به فراخور ضرورت و -  
یا پیشنهاد  اعضاء

سرفصل ب : برگزاری تعداد 6 جلسه کمیته علمی ، فنی و تخصصی انجمن.-  

سرفصل ج : برگزاری نخستین سمینار ساختمان ماندگار با نگاه به لوله  -  
U-PVCو اتصاالت

سرفصل د : خرید و استقرار دائم خانه انجمن. -  

سرفصل ر : شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها .-  

در پایان به دست اندرکاران و کارشناسانی که طی سالیان گذشته بیشترین 
گردید . همکاری را با انجمن داشتند ، لوح و تندیس یادبود تقدیم 

در همیـــن راستا سرکار خانـــم مهندس هایده سلیمانـــی از شرکت تولیدی 

کمیته علمی انجمـــن موفق به دریافت  صنایـــع یزد پولیکا به عنـــوان دبیر 
که از همین جـــا به ایشان و خانواده یـــزد پولیکا تبریک            گردید  لـــوح تقدیـــر 

عرض می شود.

شرکـــت یـــزد پولیکـــا در راستـــای معرفـــی محصـــوالت و خدمات خـــود به 
کشـــاورزی، اقدام به اجرای پـــروژه پایلوت آبیـــاری تحت فشار در  صنعـــت 
کشاورزی شهرستان فیض آباد نمود . اجرای این پروژه با  ع و باغات  مـــزار
همکاری جناب آقای مهندس حداد ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی 
شهرستـــان فیض آباد و همچنین جناب آقای غفاری نماینده این شرکت 
کـــه الزم اســـت در همیـــن جا از ایـــن عزیزان  در منطقـــه صـــورت پذیرفـــت 

گردد . قدردانی و تشکر  ویژه 

همانطـــور که مستحضر می باشید ، اجرای پـــروژه های آبیاری تحت فشار با 
استفـــاده از محصـــوالت پولیکا باعـــث کاهش شدید هزینـــه اجرایی خواهد 
شد و همچنین سرعت در نصب نیز افرایش می یابد و همین موضوع باعث 
استقبال مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان عزیز گردیده است.

گذشته، خدمت  کیفیـــت همانند  امیدواریـــم بتوانیم با ارائه محصوالت با 
جدیدی به صنعت کشاورزی سرزمین عزیزمان داشته باشیم.

طرح پایلوت آبیاری تحت فشار باغات شهرستان فیض آباد
شرکـــت یزد پولیکـــا در راستای معرفی محصوالت و خدمـــات خود به صنعت 
ع و باغات  کشاورزی، اقدام به اجرای پروژه پایلوت آبیاری تحت فشار در مزار
کشـــاورزی شهرستان فیض آبـــاد نمود . اجرای این پـــروژه با همکاری جناب 
کشاورزی شهرستان فیض  آقـــای مهندس حداد ریاست محتـــرم اداره جهاد 
آبـــاد و همچنین جناب آقـــای غفاری نماینده این شرکـــت در منطقه صورت 
گردد. که الزم است در همین جا از این عزیزان قدردانی و تشکر ویژه  پذیرفت 

کـــه مستحضر می باشیـــد ، اجرای پـــروژه های آبیـــاری تحت فشار  همانطـــور 
کاهش شدید هزینـــه اجرایی خواهد  بـــا استفاده از محصوالت پولیکـــا باعث 
شـــد و همچنین سرعت در نصب نیز افرایـــش می یابد و همین موضوع باعث 
گردیده است. استقبال مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان عزیز 

گذشته ، خدمت  کیفیت هماننـــد  امیدواریـــم بتوانیم بـــا ارائه محصوالت بـــا 
کشاورزی سرزمین عزیزمان داشته باشیم . جدیدی به صنعت 
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شکل 2-اتصـــال نفــــوذ ناپـــــــذیر

شکل 3-مقــــاوم در برابر مــوش و ســـایر جوندگان

شکل 1-مــقـاومت لــــولــــــه هــــا در بـــرابـــــر آتـــــش

1.نصــب و حمـــل و نقــــل آســـان:
کار با  کاهش مشکات حمل و نقل دستی آنها ، آسان تر شدن  کم لوله های UPVC  باعث  وزن 
کوچک ، صرفه جویی در وقت و هزینه و  کار ، قدرت مانور نصب در فضاهای  این لوله ها در محل 

کار می شود. کاهش خطرات  محیط 

2.مـــــواد  تشــکیـــل دهـــنـــده بـــی خطـــــــر:
که بیش  پی وی سی ماده ی غیر سمی بی خطری است با بیش از نیم قرن سابقه استفاده از آن 
گرفته است. از انواع دیگر پاستیک ها سالم و بی خطر بودن آن شدیدا مورد تحقیق و آزمایش  قرار 

۳.مقـــاوم در برابر آتــش:
که به سختی مشتعل  لوله های UPVC   از پلیمری ذاتا بازدارنده و ضد آتش ساخته شده است 
گرما ، سوختـــن آن متوقف می شود . در مقایسه با سایر   پاستیک  و بـــه محـــض دور شدن منبع 
کمتر ، عملکرد  گستـــرش شعله و انتشار حرارت  هـــا پی وی سی از نظر قابلیت احتراق، اشتعال ، 

بهتری دارد. ) شکل 1 (

گاری بـا محـــیط زیســــت: 4.ســــاز
که منبعی تجدید شدنی است، مشتق می شود و این بدین   بیش از 50% محتوای پی وی سی از نمک 

گیرد. کمتر از منابع غیر قابل تجدید بهره می  که پی وی سی نسبت به سایر پلیمر ها  معنی است 

5.اتصال نفوذ ناپذیر: 
کاربرد های آبرسانـــی و فاضاب بهداشتی لوله های  UPVCبا استفاده از اتصال چسبی و   بـــرای 
که امکان نشت وجود ندارد . لوله  گونه ای  کاما به یکدیگر متصل میشوند به  بـــه ویژه اورینگی 
که به هر سه روش چسبی، اورینگی و جوش قابل  های  UPVC  تنها لوله های پلیمری هستند 

اتصال به یکدیگر می باشد . )شکل 2(

6.عـــــایق الکــــتریکی و حـــــرارتی:
کاربرد هـــای الکتریکی است .   پـــی وی ســـی به دلیل عدم عبـــور الکتریسیته ماده ای عالی برای 

همچنین عایق حرارتی مطلوبی می باشد.

7.مقاوم  در  برابر  موش  و  سایر  جوندگان: 
این لوله ها در برابر برخی از لوله های ساخته شده از سایر پلیمر ها در برابر جوندگان موجود در 

کاما مقاوم هستند. ) شکل 3( زیر زمین 

8.مقاوم در برابر خوردگی:
ک به اندازه ی خوردگی سطح  لولـــه هـــای UPVC در برابر خوردگی های سطح خارجی در زیر خا
کتری ها و بیشتر مواد شیمیایی موجود در  داخلـــی مقاوم اســـت و با اسید ها ، بازها، نمک ها، با
کنش نشان می دهد. بدین سبـــب نیازی به پوشش  گذرنده در داخل لولـــه وا ک و بـــا مایع  خـــا

   عدم اشتعال پذیری                                    سایر لوله ها

 سایر لوله ها

هـــای ضـــد خوردگـــی نیست. بـــرای فاضـــاب بهداشتـــی، لولـــه ی  UPVC   در برابـــر تمامی مواد 
شیمیایی موجود درفاضاب های خانگی و صنعتی )شهری(مقاوم است.

9.استحکام:
در صـــورت راحتـــی و نصـــب درست، لوله هـــای   UPVC     قابلیت تحمل فشـــار خارجی باالیی را 
دارند.)بر اساس استاندارد های بین المللی و ملی تا فشار 25 بار( همچنین این لوله ها قابلیت 
تـــاب یـــا خم برداشتن بدون شکستـــن را داشته و این امر آنها را بیـــش از پیش در برابر جابجایی 

گردد . )شکل4( ک های سست و یا زلزله مقاوم می  زمین به سبب خا

ک  ناچیز: 10.ضریب اصطکا
ک باسیال و ناچیز شـــدن مقاومت در برابر  کاهـــش اصطکا دیـــواره داخلی لوله یUPVC باعث 
کاری و نگداری لوله ها و  جریـــان )و در نتیجـــه انتقال بهتر سیال( می شود. بنابراین نیاز به تمیز 
کابل های برقی و مخابراتی نیز عبور دادن  کاهش میابد. در بخش مجاری  هزینه های عملیاتی 

گیرد. کابل ها در طول لوله به آسانی صورت   می 

11.ضریب انبساط حرارتی  پایین:
کثر لولـــه های پلیمـــری  )از جمله لوله هـــای PE (  دارای ضریب   لولـــه هـــای UPVC  نسبـــت به ا

انبساط حرارتی پایین تری هستند. )شکل5(

کیفیت  آب: 12.حفظ 
کی و خلوص اولیه ، بدون ایجاد هیچ  در بخش آب رسانی ، لوله های UPVC  ، آب را با همان پا
تغییـــری در بـــو و مزه انتقال می دهد. این لوله ها دارای استانـــدارد های متعددی از موسسات 

بین المللیAWWA,EN,ISO,DIN  و . . . جهت استفاده در انتقال آب آشامیدنی هستند.

1۳.سفتی حلقوی باال:
 ایـــن لولـــه ها نسبت بـــه سایر لوله هـــای پلیمری دارای سفتـــی حلقوی باالتر بـــوده و در نتیجه 
ک و یا ترافیک شهری را دارا  مقاومـــت بیشتـــری در برابر فشار خارجی اعمال شده در اثـــر وزن خا

هستند . )شکل6(

14.قیمت مناسب:
 مـــاده اولیـــه  PVC  و فراینـــد تولید آن در مقابـــل سایر محصوالت مرتبط زمینـــه مصرف یا حفظ 

کیفی از قیمت اولیه پایین تر و هزینه های عملیاتی مناسب تری برخوردار می باشد .   شرایط 

15.قدمت و سابقه طوالنی مدت:
لوله  UPVC اولین لوله پلیمری مورد استفاده در دنیا و ایران بوده و سابقه طوالنی استفاده 

کارایی آن دارد . )شکل7( از این لوله ها نشان از 

 سایر لوله ها

 سایر لوله ها

 سایر لوله ها

   شکل5-ضریب انبساط حرارتی پایین

شکل 4-اســــــــتحکام

شکل 6-سفتی حلقوی باال

شکل7-قدمت و سابقه طوالنی مدت

برتری ه����ای م�حص���والت

ش�رکت تول�یدی ی�زدپول�یکا
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کرمــان در تاریخ  یازدهمـــــــــــیـــن نمایشگـــــــــاه بین المللـی سـاختمـان 
22 الـــی 26 خردادمـــاه 91 در محـــل دائمـــــی نمــایشگـــــاه هـــــــــای بین 

گردیــــــد. کرمــــــــان در 15 ســالـن مجـــزا برگـــــــــزار  المللـــــی 
همجواری استان کرمان با استان یزد و خوشنامی محصوالت این شرکت باعث حضور قوی محصوالت در 

این استان گردیده است و همچنین رضایت خاطر مصرف کنندگان را فراهم نموده است.

عاملیت این شرکت در استان ) فروشگاه اقبال و آقای منوچهر ترابی ( نیز با تیمی قوی و مجرب 
کار قرار دهند . و خوشنام توانسته اند توزیع محصوالت را به خوبی در دستور 

کنندگان  کثریت مصرف  حضـــور مداوم جنـــاب آقای منوچهر ترابی درغرفه ، شناخت ایشـــان با ا
که                            گردید  گرمـــی و رونـــق خاصـــی در محل غرفـــه این شرکـــت در نمایشگـــاه  و خریـــداران باعـــث 

گردد . در همین جا از ایشان و پرسنل مجربشان تشکر و قدردانی می 

همچنیـــن مدیـــران ارشـــد آب و فاضاب ها و پروژه هـــای مختلف استان از جملـــه جناب آقای 
کرمان نیز از محصوالت این شرکت بازدید  مهنـــدس نبی زاده – مدیر بازرگـــا نی آبفای روستایی 

گردد . که از تمامی این عزیزان نیز قدردانی می  داشتند 

آشــــنایی با شـــرکت تولـــــیدی صــــنایع یزد پولــــیکا

همکـاری انجمن در برگزاری دومیـن نمایشگاه لوله و  اتصاالت 
ݢدر این نمـــایشگـاه  پلیمــــری و سالـــن اختصـــاصـی انجمـــــن  ݢ
شرکـــت نمایشگاهی چیستا بـــا تجربه برگزاری متعـــدد نمایشگاههای 
داخلی و خارجی و عضو انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بین المللی 
ایـــران درنظر دارد تـــا “دومین نمایشگـــاه بین المللی لولـــه و اتصاالت 
پلیمری، صنایع شیمیایی، تجهیزات و ماشین آالت وابسته" را از تاریخ 
24 الی 27 مهر ماه سال جاری با همکاری انجمن تولیدکنندگان لوله 
 و اتصـــاالت PVCو  در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار نماید. 

این نمایشگاه با هدف فراهم نمودن بستر مناسب برای ارائه تازه های 
صنعت لوله و اتصاالت پلیمری، صنایع شیمیایی، تجهیزات و ماشین 
آالت وابسته، ایجاد فضای تعامل بین فعاالن داخلی و خارجی، حمایت 
از تولیدکنندگـــان، نخبگـــان و فعـــاالن ایـــن صنایع در راستـــای تعالی 
کمک به توسعه صادرات غیر نفتی برگزار می شود.  کشور و   اقتصـــادی 
با عنایت به مراتب فوق و همکاری همه جانبه انجمن تولیدکنندگان 
لولـــه و اتصاالت پی وی سی در برگـــزاری نمایشگاه مذکور و اختصاص 
یـــک سالـــن بـــه اعضـــا انجمـــن و مرتبطیـــن با صنعـــت پـــی وی سی و 
برخورداری از تسهیات ویژه مشارکت از طریق انجمن، از شرکت های 
محتـــرم دعـــوت می نماییم تا بـــا حضور خـــود در “ دومیـــن نمایشگاه 
بین المللـــی لولـــه و اتصاالت پلیمـــری، صنایع شیمیایـــی، تجهیزات و 
ماشیـــن آالت وابسته “ محصوالت، نوآوری و دستاوردهای خود را به 
دیگـــر فعاالن این صنعت عرضه نماینـــد. در ضمن قابل توجه است با 
عنایت به همزمانی این رویداد با نمایشگاه تاسیسات، سیستم های 
گرمایشـــی در محل دائمـــی نمایشگاه های بیـــن المللی  سرمایشـــی و 
تهـــران قطعًا حجـــم انبوهـــی از متخصصان صنعت ساختمـــان از این 

نمایشگاه پویا دیدن به عمل خواهند آورد. 
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نمـایشگـــــاه صنعت ســـاختمــــــــان تـهران، 
25 الــــــی 28 شهریــــور ماه 91

دوازدهمیـــن نمایشگاه صنعـــت ساختمان تهـــران، امسال 
متفـــاوت از ســـال های گذشته و پـــس از چند نوبت تغییر در 
زمـــان برگزاری به دلیل برگـــزاری اجاس سران غیر متعهدها، 
در تاریخ 25 شهریور ماه در محل نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار گردید

در این نمایشگاه 590 شرکت داخلی و 225 شرکت خارجی از 
جمله ترکیه، چین، کانادا، امریکا و . . .  حضور داشتند. شرکت 
یزد پولیکا نیز همچون سال های قبل با پیگیری های مداوم 
گذشته، در زمان مناسب موفق به  گیری از تجارب  و بـــا بهره 
ثبت نـــام و دریافت غرفه ای در ابتدای سالـــن 9-8 در رشته 

لوله و اتصاالت گردید.

جـــذاب،  بنـــدی  غرفـــه  بـــا  یزدپولیکـــا  تولیـــدی  گـــروه 
پرسنـــل  همچنیـــن  و  متنـــوع  و  استانـــدارد  محصـــوالت 
مجرب و خوش برخورد پذیرای بازدیدکنندگان بسیاری 
از سازمـــان هـــای دولتـــی و خصوصـــی و نمایندگیهـــای 

شرکـــت از   سراســـر ایـــران بـــود. 

حضـــور مدیریـــت محتـــرم عامـــل، جنـــاب آقـــای مهنـــدس 
متوسلیـــان در غرفـــه نیز باعـــث برگزاری جلســـات سازنده و 
که انشاءا... در  گردید  مهمـــی با افراد موثر و مشتریان وفادار 
کرات  ماه های آتی شاهـــد نتایج مثبت و ارزشمند این مذا
در زمینه تولید، فـــروش و صادرات خواهیم بود. در پایان از 
حضور تمامی بازدیدکنندگان از جمله میهمانان، نمایندگان 
کـــه از محصوالت این  کشور  کنندگان در سرتاسر  و مصـــرف 

شرکـــت       بازدیـــد    نمودنـــد سپاسگـــزاری مـــی گـــردد.

جناب آقای مهندس محمدی پور نماینده ی شهر تهران

جناب آقای مهندس حسینی نسب نماینده ی شهرستان یزد

آشــــنایی با شـــرکت تولـــــیدی صــــنایع یزد پولــــیکا

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد ، 16 الی 
20 خرداد ماه 91

پانزدهمیـــن نمایشگاه بین المللی صنعـــت ساختمان در فضای 11000 متر مربع و با حضور 413 
گردید. کشور خارجی در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد برپا  کشور ایران و 12  شرکت از 

گذشتـــه در این  شرکـــت یـــزد پولیکا نیـــز براساس سیاســـت های دیرین خـــود ، همچـــون سالیان 
نمایشگاه با در اختیار گرفتن غرفه ای مناسب در سالن فردوسی نسبت به ارائه توضیحات و  پرزنت  
کرات متعددی نیز در طی نمایشگاه با مصرف کنندگان فعلی و مصرف  محصوالت اقدام نمود و مذا

کنندگان احتمالی آینده داشت.

رضوی  خراسان  استان های  نمایندگان 
آقایـــان:  جنـــاب  خراسان جنوبـــی  و 
پرسنـــل  و  غفـــاری  چمنـــی،  انصـــاری، 
دفتـــری این عزیزان در نمایشگاه حضور 
کـــه از تمامی این عزیزان  فعـــال داشتند 

تشکـــر      و قدردانـــی مـــی گـــردد.

در پایـــان نمایشگـــاه نیـــز همچـــون ســـال 
گذشته ، شرکت یزد پولیکا موفق به  های 
گردید. دریافت لوح و تندیس غرفه نمونه 
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بهـــــــــار در پـایــیـــــــــز 
همزمان با اول مهر ماه و بهار تعلیم و تربیت زنگ 
مهر، مقاومت و ایثار در دبیرستان پسرانه حضرت 
امام حسین )ع( )مرحوم حاج یداهلل متوسلیان( 
با حضور دبیـــران، خیرین مدرسه ساز، مسئوالن 

موسسه و دانش آموزان نواخته  شد.

فضـــای اولیـــن روز پائیـــز امســـال طـــراوت شروع 
بهـــاری دیگـــر داشـــت چـــون بـــا یـــاری پروردگـــار 
متعـــال دیـــار دالعبـــاده و سرزمین بلنـــد آوازه ی 
گشت و  یـــزد مزین به نشان افتخاری غرور آفرین 
موفقیت چشمگیر دانـــش آموختگان دبیرستان 
کتـــاب افتخارات                   پسرانـــه ورق زریـــن دیگری بـــر 

علمی آموزشی این استان افزود.

هـــای  رتبـــه  کســـب  توفیـــق  کـــه  باوریـــم  برایـــن 
کنکـــور  کشـــور )  برتـــر در بزرگتریـــن مارتـــن علمـــی 
سراســـری( ســـال 91 حاصـــل نشده اســـت مگر با 
همـــت تاشگـــران خستگـــی ناپذیرسنگـــر تعلیـــم 
کوشـــی ستودنـــی و بردبـــاری  و ترتیـــب و سخـــت 
تحسیـــن برانگیز رهپویـــان عرصه علـــم و اندیشه 
که خواستن را                                               ومهمتـــر از همه لطف اراده الهـــی 

در توانستن معنی نمود.

اندیشـــه واال، عـــزم راســـخ وهمـــت بلنـــد دســـت 
اندرکـــاران ایـــن مرکـــز آموزشـــی را مـــی ستائیم و 
چشم امید به درخشش ها وتوفیقات بعدی آن 

مجموعه را داریم.

دست انـــدر کاران این مرکز اموزشـــی به خصوص 
 ریاســـت  هیئت مدیره این موسســـه جناب آقای 
آقـــای  جنـــاب  محتـــرم  مدیریـــت  و  باغستانـــی 
و خستگی ناپذیر هـــم مطلـــب و تیم تاشگر، دلسوز
راهشان که موفقیت هـــای فـــوق  را  رقـــم زده انـــد            

را می ستاییم.

شرکت یزد پولیکا
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گرید هــــــای جدـیــــــــــد PVC سخــــت              
بـــــــرای  کاربـردهــــــــــای الکتریــــــــــکی 

 Walton شرکـــت  همکـــاری  بـــا  وان  پلـــی  شرکـــت 
جهـــت   PVC رزیـــن  از  جدیـــدی  گریـــد   Plastics
کاربردهای  تولیـــد محصوالت PVC سخت بـــرای 
الکتریکـــی را ساخته است . این رزین جهت تولید 
گروه   شیـــت سخت PVC استفاده شـــده و در رده 

746C UL قرار دارد.

محصـــول فـــوق قابلیـــت جایگزینـــی و رقابـــت بـــا 
کابین  استیـــل را در محصوالت الکتریکـــی از قبیل 
گیر های  کنترل، جعبه های اتصال و اندازه  های 
فرکانـــس رادیویـــی دارد . در مقایســـه بـــا استیل ، 
کردن  ایـــن محصول سبکتـــر ، بدون نیاز بـــه رنگ 
و مقـــاوم در برابر خوردگی بوده، همچنین قابلیت 
عبـــور دادن فرکانـــس هـــای رادیویـــی را دارد. بـــه 
عـــاوه، ماده وینیل هـــادی نیســـت و در بسیاری 
مـــوارد مـــی توانـــد از بـــروز شـــوک هـــای الکتریکی 

کند. جلوگیری 

کستروژن نسبت  در تولید این محصوالت، روش ا
که انعطاف پذیری آن  به تزریـــق برتری دارد ، چرا 
بیشتر بوده و اندازه و طراحی محصوالت با هزینه 
کمتـــری قابـــل تغییر اســـت . این محصـــول دارای 

وفیـــل  پــــر و  لولـــه  چندتایـــــــــــــی  وژن  کســـــــــتـــر ا بـــــــرای  وش  ر ســـــــه 
در   High Tech Extrusionشرکـــت
نمایشگـــاه اخیـــر میـــان ایتالیـــا ســـه 
کستـــروژن  ا بـــرای  را  گانـــه  روش جدا
کستروژن  ارائـــه نمـــود .ا تایـــی  چنـــد 
چندتایـــی، با استفاده از ساخت یک 
الیه مرکزی فوم دار از مواد بازیافتی و 
کاهـــش هزینه محصول  ارزان، سبب 
می شود. هزینـــه محصوالت سه الیه  
تا 30% نسبت به محصوالت تک الیه 

قابـــل کاهـــش اســـت.

 Piggy  back در یکی از روش هـــا با نام
که بـــرای ساخت پروفیـــل است ، یک 
کستـــرودر مخروطی و یا تک مارپیچ  ا
کسترودر اصلی متصل می شود .  به ا
بـــا استفاده از سیستم جدید طراحی 
کستـــرودر می  شـــده درایـــن مـــدل، ا
گیـــرد. این  توانـــد در هـــر جهتـــی قرار 
بـــا حفـــظ و صرفـــه جویـــی در  مـــدل 

کسترودرهـــا سبـــب کاهـــش هزینـــه مـــی شـــود. فضـــای قرارگیـــری ا

کسترودر  گرفته و ا کنـــار یکدیگر قرار  کسترودرها در  کـــه برای پروفیل ها است ، ا در روش دوم 
همـــراه بـــه صـــورت عمـــود بـــر آنهـــا قـــرار مـــی گیـــرد. 

کنار هم  کسترودرهـــا در  روش ســـوم بـــرای تولیـــد لوله و دیوارپوش اســـت . در این روش نیز ا
گردشی و بـــه راحتی قابـــل حرکت اســـت . از این  کستـــرودر همـــراه به صـــورت  گرفتـــه و ا قـــرار 
کـــرد . بیشترین خروجی  کسترودرهـــای موجود استفاده  روش مـــی توان بـــرای تمامی انواع ا
کیلوگرم بـــر ساعت است . برای  کستـــرودر چندتایـــی برای تولیـــد دیوار پوش در حدود 1400  ا
کسترودرها ، نوع قالب ، جهت لوله ، مواد اولیه و فرموالسیون  لولـــه ها بسته به نوع ترکیـــب ا

، امکـــان دستیابـــی بـــه خروجـــی 400 تـــا 1600 کیلوگـــرم وجـــود دارد.

خـــواص بهینـــه ای همچون مقاومت شعله، مقاومت جوی، و مقاومـــت در برابر نفوذ آب است. ت������ازه ه���ای جه���ان  PVC  و پلیم�����ر
 Tom Moran است. بنابه اظهــــار آقای UL746C(f1)  گواهی همچنیــــن محصول نهایــــی دارای 
مدیــــر شرکــــت Midwest Plastic Fabricators ، تولیــــد این شیت هــــا برای اولین بــــار ایشان را قادر 
که با استفاده از مواد غیر فلزی به تولید محصوالت الکتریکی مورد استفاده در فضای باز  ساخته 
f1 و همچنین گواهــــی بــــا انــــدازه های دلخــــواه بپردازندکه از جنــــس وینیل بــــوده و دارای هر دو 

گیری مواد( است .   UL 94 V0 )رده بندی خواص مقاومت در برابر آتش 

کاربردهای صنایع  گستــــرده ای از  عــــاوه بر این، شرکت پلــــی وان این محصوالت خود را ویژه رنج 
الکتریکــــی از قبیل ساخت هواسازهــــا ، مخلوط سازها ، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی نیز 

کرده است . تولید 

تــــــــــــــولید استـــــــابلیزر هـای جدیـــــد
کــــه به همراه استابلیزرهای عاری از سرب و فلزات  شرکــــت برلوخر کمک استابلیزرهایی آلی ساخته 
کمک  سنگیــــن در تولیــــد پروفیل های سفید PVC به صــــورت one-pack استفاده مــــی شوند. این 
استابلیزرهــــا عــــاوه بر پایــــداری حرارتی، ثبات رنــــگ پروفیل ها را نیز بهبود مــــی بخشند. این بسته 

کننده ها نیز است. کمک فرایند و روان  استابلیرز عاوه بر مواد فوق شامل 

کــــه برای پروفیــــل های تیره به دلیل عــــدم تغییر رنگ در شرایط جــــوی، نیازی به این  ار آنجایــــی 
کنند ، این  کمک استابلیزر نیست، لذا برای شرکت هایی که هر دو رنگ تیره و روشن را تولید می 
کنند ، اما در فرموالسیون پروفیل های  که از یک بسته استابلیـــزر استفاده  امکـــان فراهم است 

کمک استابلیزر را نیز اضافه نمایند . روشن باید 

کند . این  که به فرایندپذیری مواد کمک می  همچنین شرکت برلوخر استابلیزر جدیدی ساخته 
 Calcium( کلسیم استابلیزرهـــا به جهـــت جلوگیری از ایجاد رنگ قرمز، عاری از استیل استونات 
actylacetonat  ( هستنـــد . بـــرای جلوگیری از مهاجرت مواد ، باید در ترکیب استابلیزرها، نسبت 

کمک فرایند استفاده شود .  کننده و  مناسبی از روان 

کننـــده پروفیل در دنیـــا ترکیه به  بنـــا بـــه اظهـــار این شرکـــت ، در ســـال 2010 بزرگترین تولیـــد 
کشورهای آلمان بـــا 580/000 تن و روسیه با 443/000  میـــزان 90/000 تـــن بوده و پس از آن 

تـــن قـــرار   داشتـــه انـــد . 

کلسیم مصرف  براســـاس تخمین این شرکت ، در سال 2010 نسبت استابلیزرهای پایه سرب به پایه 
شده در اروپای غربی 30 به 70 بوده که این نسبت در روسیه و ترکیه 50 به 50 ، در آسیا برابر 97 به 3 و 
در آسیای جنوب شرقی و آفریقا 93 به 7 بوده است . نسبت فوق در امریکای جنوبی 80 به 20 است. 

اما در امریکای شمالی بیشتر از استابلیزرهای پایه قلع استفاده می شود .

لوله های PVC در تعمیر خطوط آسیب دیده 
Sekisui Pipe Rehabilitation Europe  اقـــدام بـــه تولید لولـــه های PVC جهت  (SPR) شرکـــت

کرده است .  تعمیر خطوط لوله اسپیرال آسیب دیده 
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کسترودر جدید این  که زیر مجموعه SPR است تولید می شوند. ا  Eslon لوله ها در شرکت آلمانی
شرکـــت بـــا ظرفیت تولید 500 تن نوار PVC وظیفه تولید این محصوالت را بر عهده دارد . محصول 
گیرد . بنا به اظهار مدیرعامل  کسترودر عمدتًا برای بازار اروپا مورد استفاده قرار می  تولیدی این ا

که در اروپا استفاده می شود. این شرکت ، تکنولوژی مزبور سال های طوالنی است 

PVC افزایـــش کارایـــی پنجـــره هـــای
که دارای  شرکـــت Deceuninck بـــه ساخت قـــاب های جدید پنجـــره از جنـــس PVC پرداخته 

راندمـــان باالیـــی  در کاهـــش مصـــرف انـــرژی هستنـــد. 

American Institute of Architects AIA انجام شده و  ایـــن نوآوری در موسسه امریکایـــی
گردیـــد، سمیناری در ایـــن رابطه ارائه  که در مـــاه می برگزار  در همایـــش 2012 ایـــن موسسه 
کـــه به عنـــوان مانعی بر  شـــد. در ایـــن پنجره هـــا یک فضـــای اضافه برای هـــوا طراحی شده 

جریـــان دمـــا    عمـــل مـــی کنـــد.

ســــاخـــت روان کننــــده بـــر پـایـــه روغـــــن سویـــــا
کرده با استفاده  کستروژن PVC تولید  کننده ای را برای فرایند ا کارینت به تازگی روان  شرکـــت 
SBW 11TP  با بهینه سازی  کد کننده با  از روغن سویا تهیه می شود . ادعا می شود این روان 
که از اسیدهای  گونه ای  هـــای شیمیایی انجـــام شده دارای دوام و راندمان باالیی است،  بـــه 

گرفته است. که به این منظور استفاده می شوند نیز پیشی  چربی 

 PVC سخت است و به ویژه در تولید فیلم های PVC کستروژن کننده مخصـــوص ا ایـــن روان 
کلسیم /روی و یـــا قلع استفاده  کننده های  که درآنها از پایـــدار  کستروژنـــی  و یـــا فرایندهـــای ا
کننـــده خارجی و داخلی بـــوده و دارای  کاربـــرد دارد . عملکـــرد آن به عنـــوان روان  مـــی شـــود 
خـــواص ضد چسبندگی خوبی است . این مـــاده دارای فراریت پائین ، امتزاج پذیری مناسب 
کـــه سبب ثابت مانـــدن رنگ آن می شـــود و در مقادیر  بـــا PVC و پایـــداری دمایـــی باال است 

پائیـــن راندمـــان عملکـــرد باالیـــی دارد . 

نــــوآوری در پیــگمنـــت هــــای رنگـــی 
که اشعه مادون قرمز را منعکس  کسید تیتانیم ساخته  شرکت Huntsman پیگمنتی بر پایه دی ا
کنند. این پیگمنت در  کرده و باعث می شود پلیمرها در هر رنگی ، انرژی خورشیدی را منعکس 

کاربرد فراوان خواهد داشت. محصوالتی چون پروفیل های درب و پنجره 

که با نام Altiris شناخته شده ، در برخی از انواع رنگ های محصول می تواند تا  ایـــن افزودنـــی 
بیش از 100% میزان انعکاس را افزایش دهد . همچنین در برخی رنگ ها ، دمای سطح را تا بیش 
که در معرض دما و نور  کاهـــش  می دهـــد . این امر سبب افزایش طول عمر محصوالتـــی  از %50 
کمپانی این افزودنی     می تواند به خنک نگهداشتن  خورشیـــد هستنـــد می شود . بنا به اظهار 
کند . افزودنـــی  Altirisدر سایر رزین ها از  کمک  ساختمـــان هـــا و باال بردن راندمان انرژی نیـــز 

جمله محصوالت مورد استفاده برای قطعات اتومبیل نیز قابل استفاده است.

کسید تیتانیم معمولی ، افزودنـــیAltiris سبب سفیدی محصول نشده و فقط جهت  برخـــاف ا
انعکاس نور ساخته شده است.

گرید از این افزودنـــی ساخته شده است .Altiris  550 دارای خواص انعکاس  کنـــون دو  تا
که ویژه رنـــگ های تیره   Altiris 800. بـــاال بـــوده و ویژه رنگ هـــای مایم تا روشـــن اســـت

اســـت، عـــاوه بـــر خـــواص انعکـــاس بـــاال، اثـــر کمتـــری بـــر تیرگـــی رنـــگ دارد . 

شرکـــت Huntsman نرم افزاری را نیز جهت بهینه سازی فرموالسیون محصوالت با استفاده 
از افزودنـــی  Altiris تهیـــه کـــرده اســـت .

کامپوندهای جدیدی   Golf  Jeorgiaعاری از فتاالت و فلزات سنگین شرکـــت PVC محصـــوالت
کرده است. بنابر اظهار  کننده های bio ساخت شرکت Segetis استفاده  که در آن از نرم  ساخته 
که برای تولید اسباب بازی و قطعات دکوراسیون  کامپوند  این دو شرکت ، محصول ساخت این 
استفـــاده مـــی شود ، دارای راندمان باال ، خواص بهینه، قابلیت تولید در سرعت و دماهای باال 

است . این محصوالت عاری از فتاالت و فلزات سنگین هستند. 

محصوالت PVC عاری از فتاالت و فلزات سنگین 
کننده های bio ساخت  که در آن از نـــرم  کامپوندهـــای جدیـــدی ساخته   Golf  Jeorgiaشرکـــت 
کامپوند  کرده است . بنابر اظهار این دو شرکت ، محصول ساخت این  شرکـــت Segetis استفاده 
کـــه بـــرای تولید اسبـــاب بازی و قطعـــات دکوراسیـــون استفاده مـــی شـــود ، دارای راندمان باال 
خـــواص بهینه، قابلیت تولیـــد در سرعت و دماهای باال است. این محصـــوالت عاری از فتاالت 

و فلزات سنگین هستند. 

 Drapex کننده طبیعی شرکـــت Jeorgia محصوالت نرم دیگری نیز بـــا استفاده از روغن نرم 
Alpha ساخـــت شرکـــت Galata Chemical تولیـــد کـــرده اســـت.

PVC استفاده از ذرات نانو فیلر برای
دراسپانیا ، گروهی از پژوهشگران در حال بررسی تاثیرات ذرات فیلر نانو در بهبود خواص PVC هستند. 
گاز در  ایـــن پژوهشگران در دانشگاه عمومی به بررسی میزان پایـــداری نوری، پایداری حرارتی و نفوذ 
شده از این فیلرها هستند. در این پروژه شرکت  Navarre (UPNA) کامپوزیت های PVC ساخته 

Compuestos Y Granzas نیز به عنوان همکار فعالیت دارد .

که دلیل اصلی تخریب   هـــدف اصلـــی آنها بهبود پایداری نوری است . اشعه فرا بنفش خورشید 
کاهش طول عمر آنها می  نوری پلیمر ها است ، سبب تغییر رنگ و افت خواص مکانیکی آنها و 
که قابلیت جذب ایـــن اشعه را داشته باشند، مقاومت نوری این  شـــود . با ورود مولکول هایی 

پلیمر ها افزایش خواهد یافت.

کنون برای بهبود این  هدف دوم استفاده از این ذرات ، افزایش مقاومت در برابر شعله است. هم ا
که بر پایه هیدروکسیدهای آلومینیم یا منیزیم  گی پلیمرها ، از مواد افزودنی استفاده می شود  ویژ
کاهش خواص مکانیکی پلیمر می شود . ذرات نانو  هستند . مقادیر باالی این افزودنی ها سبب 

کاهش انتشار دود شوند. فیلر می توانند سببب افزایش پایداری حرارتی ماده و همچنین 
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سرمایـــه گذاری این پـــروژه که با نام Vinyl Clay مشهور است ، توســـط وزارت علوم و نوآوری اسپانیا 
انجام شده و پیش بینی  می شود که تا پایان سال جاری به انجام برسد.

 دررابطه با راندمان محیطـــی PVC درکاربردهای اصلی آن انجام 
ً

پژوهـــش های متعددی که اخیـــرا
قابل  PVC ، (GWP) کـــه در زمینه منابع انرژی مورد نیاز و گرمایش زمین  گرفته،نشـــان داده اند 
رقابت با بسیاری محصوالت رقیب خود است و در بسیاری موارد  کاربرد PVC ، در هر دو مورد مصرف 

Co2 گزینه ای بهینه است.
انرژی و انتشار بخارات 

رشد نمایشگاه پالستیک چین و رکود در نمایشگاه پالستیـــــک ایتالیا
امسال نمایشگاه پاستیک چین بیش از     100/000 بازدید کننده داشت و مساحت نمایشگاه نیز نسبت 
کشور های  کنندگان از  گذشته 16/67% رشـــد داشته است. بیش از یک چهارم بازدیـــد  بـــه سال 
گردد در سال آینده نیز نمایشگاه با رشد چشمگیری مواجه باشد. خارجی بودند. پیش بینی می 

اما در ایتالیا نمایشگاه پاستیک نسبت به دوره پیش با کاهش 8 درصدی میزان بازدیدکنندگان 
کشور اســـت و بازدید  کاهـــش مربوط بـــه بازدیدکنندگان داخل  همـــراه بوده اســـت. بیشتر این 
کنندگـــان خارجـــی اندکی افزایش داشته اند . مساحت این نمایشگـــاه نیز نسبت به دورگذشته 
که این رکود به دلیل شرایط سخت اقتصادی در این  کوچکتـــر بوده است .به نظـــر می رسد   %5

که صنعت پاستیک آن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. کشور باشد 

کاربرد وسیعی دارند . ایـــن سیستم ها در  کنترل واحد صنعت پاستیـــک  امـــروزه سیستم هـــای 
کارایی بهینه استفاده می شوند. جهت دستیابی به راندمان و 

 BMSVISION ساختـــه شرکت  MES(Plant Master Execution System( گونه سیستـــم آخریـــن 
کند. این سیستم  کار می  براساس تکنولوژی جمع آوری داده ها با استفاده از سیستم بی سیم 
کیفیت  کنترل  شامل نرم افزار محاسبه زمان واقعی تولید ، نمایشگاه فرایند، زمان بندی تولید، 

)SPC/SQC( و ردیابی است.

گزارش  گزارشگـــر دارای سیستم مدیریت انـــرژی بوده و میزان مصـــرف انرژی را  گونـــه جدید این 
گاز ، هوای فشرده و بخار را به صورت  کنـــد. این سیستم روند مصرف انرژی های برق ، آب ،  مـــی 
کنترلی را ارائه  گانه نمایش می دهد . در این راستا شرکت Invensys Eurotherm نیز سیستم  جدا

کنترل پیشرفته فرایند و همچنین طراحی دماها را نمایش می دهد. که فرایند و  داده است 

همچنیـــن شرکـــت هـــای Syscon-plantstar ، Conair ، Beta Laser Mike ، Uson در ایـــن زمینـــه 
ارائـــه  را  خـــود  جدیـــد  محصـــوالت 
داده انـــد. بـــرای دریافـــت اطاعـــات 
بیشتـــر مـــی توانیـــد بـــه آدرس های 

اینترنتی زیر مراجعه نمائید.

www.visionbms.com 
www.gamma-meccanica.it 
www.invensys.com 
www.plantstar.org 
www.conairgroup.com 
www.betalasermike.com 
www.laserdesign.com 
www.uson.com 
www.ht-extrusion.com 
www.usa.siemens.com/plastics 
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تکین���ک ه���ای شناخت���ه ش���ده بسی���اری ب���رای اپراتوره���ا و مهندسی���ن واح���د جهت 
گرچه به دلی���ل طبیعت  پیچه وج���ود دارد . ا ودره���ای دو مار کستر بهب���ود تولی���د با ا
لعم���ل های آنها  ودره���ا، بیشتر ای���ن تکنیک ه���ا در دستورا کستر غی���ر معم���ول ای���ن ا
کت���اب ه���ا و مق���االت نوشت���ه نشده ان���د. اما برخ���ی اوق���ات توجه ب���ه یکسری  و ی���ا 
گردد .  جزئی���ات ، سب���ب دستیابی ب���ه پیشرفت ه���ای بسی���اری در زمینه تولی���د می 
وش  وه طبقه بن���دی می شوند: ر گر ک���ه در این مقاله اشاره ش���ده، در سه  م���واردی 

وش ه���ای نگه���داری. الت و ر ه���ای فراین���د ، بهین���ه س���ازی ماشی���ن آ

ک 1  1- نصب واشر عایق دمایی بعد از بخش خورا
ک)تغذیه( توسط آب خنک می شود . اما به دلیل اینکه این  تقریبًا در تمامی موارد ، بخش خورا
گرما به آن  گرم می شود اتصـــال دارد ، امکان انتقال  که  بخـــش بـــه صورت فلنچ با بخش سیلندر 
بسیـــار زیـــاد است . در نیتجه دمـــای سیلندر هدر می رود. در حالت عـــادی ، دمای تنظیم شده 
اولیـــن ناحیـــه حرارتی سیلنـــدرC°180 است ، اما در عمـــل به دلیل افت دما ، ایـــن ناحیه دمایی 
بیـــش از C°135 نخواهـــد داشـــت . راحت ترین راه بـــرای رفع این مشکل نصب یـــک واشر عایق              
) شکـــل 1( بیـــن فلنچ های اتصال این دو است . ضخامت معمول این واشر در حدود 1 میلی متر 
بـــوده و بهتـــر است از دو طرف به بخش های ذکر شـــده بچسبد . البته در این حالت نیز مقداری 
افـــت دما از طریـــق این اتصال و همچنین از طریق محورهای مارپیـــچ ها وجود خواهد داشت . 

کمتر است . اما مسلمًا میزان آن 

کاربران از اهمیت  کثـــر  کسترودرهـــای استانـــدارد و جدیـــد ، این عایق ها نصب شده اند اما ا در ا
کردن دستگاه ، آن را دور می اندازند . عاوه براین واشر  گـــاه نبوده و پس از دمونتاژ  عملکـــرد آن آ

مزبور پس از چند بار استفاده باید تعویض شود.

2- تنظیم دمای نواحی 1 و 2 در دماهای باالتر جهت کاهش سایش مارپیچ 
ک دهی ، ذوب مواد انجام می شود . این امر  کستروژن پاستیک ها ، بعد از خورا در بیشتر فرایندهای ا
باید سریع و در طول کوتاهی از ماشین انجام شود تا طول بیشتری را برای ادامه فرایند باقی بگذارد.

کـــه وارد ماشین می شونـــد، انرژی زیادی  بـــه منظـــور پاستیک شـــدن پیوسته مواد سردی 
کی ،  بایـــد به مـــاده اعمال شـــود. این انـــرژی شامل انرژی هـــای مکانیکـــی )برشـــی، اصطکا

کشـــش و فشـــار ( و همچنیـــن انـــرژی گرمایـــی اســـت .

1- Feed barrel

تکنی�������������ک های������ی ب������رای نگه�������داری و 

کسترودره����ای دومارپیچ���ه استف����اده از ا

شکــــل 1 –  واشــــر عایق جهت کاهش هدر ردفت دما بیــــن feed barrel و 
2 barrel

ک دهی جانبی سبــــب افزایش ظرفیت بارگیری می شود،  شکــــل 3 – خورا
گردد اما باید نکات مربوط به آن رعایت 

گرمایی به مـــاده اعمال می شوند.اما  کسترودرهـــای دو مارپیچـــه هر دو انـــرژی مکانیکی و  درا
گرمایی غافل هستند و آن را  کاربـــران با تکیه بر انرژی های مکانیکی، از اهمیت انـــرژی  بیشتـــر 
گشتاور بسیار باالیی را فقط برای  کار نمی برند. این امر سبب می شود ماشین  به طور موثر به 
گشتاور باال  که با  ذوب بکار برد . همچنین این امر سبب افزایش سایش دستگاه می شود. چرا 
کاربران نواحی 1 و 2 و 3 )شکل2(  کنیم. در این رابطه بسیاری از  می خواهیم مواد سرد را ذوب 
که نمـــی خواهند دمای مذاب را باال  کننـــد. دلیل آن این است  را در دمـــای پائیـــن تنظیم می 
کوتاهی مـــواد به ناحیه  کـــه در مدت  ببرنـــد، امـــا در واقع دمای مذاب بـــاال نخواهد رفت، چرا 

پاستیک ســـازی وارد مـــی شونـــد .

ک دهی جانبی رعایت شود  که باید در هنگام خورا ۳- مواردی 
کثر کاربران تمایل به اضافه  کسترودر های دو مارپیچه کابرد زیادی دارد. ا ک دهی جانبی در ا خورا

نمودن مقدار زیادی فیلر به مواد دارند. بارگیری نهایی توسط دو عامل دارای محدودیت است. 

کسترودر.  گیری جانبی و مارپیچ اصلی و همچنین ظرفیت تخلیه هوای1 ا ک  ظرفیت حجمی خورا
ظرفیت حجمی به ظرفیت مارپیچ های جانبی و اصلی و همچنین به RPM  آن دو بستگی دارد.

که این بخش  همچنین بخش تخلیه هوا سبب خروج آسان هوا می شود . بهترین راه این است 
بافاصله در باال دست سیلندر جانبی تعبیه شود.

گرمادهی و قالب  4- عایق بندی بخش های 
کمی  کننده فروخته می شوند، تعداد  بـــه دلیل اینکه ماشین ها بـــه صورت عایق نشده به تولید 

کنند. کنندگان ادبتورها و قالب های خود را عایق بندی می  از تولید 

بـــرای مشاهده عملکرد عایق بندی، می توانید یکی از نواحی حرارتی را در دمای دلخواه تنظیم 
کنید. در حالت  کـــرده و میزان تغییرات آن را در حالت بـــدون عایق و عایق بندی شده مشاهده 
بـــدون عایـــق ، نوسانات دمایی به شـــدت باال است امـــا در حالت عایق بندی شـــده دمای آن 
که شما با عایق بندی از اتاف حرارتی  ناحیه ثبات بیشتری خواهد داشت . دلیل آن این است 

کرده اید. و انتقال آن به محیط جلوگیری 

از مزایای دیگر عایق بندی ) شکل 4 ( دستیابی به حرارت یکسان در طول ناحیه حرارتی است، 
کاهش افت دما ، تمام بخـــش های آن ناحیه حرارتی دمای ثابـــت و یکسانی خواهد  کـــه با  چـــرا 
داشـــت . همچنیـــن با عایق بنـــدی ، شما زودتر به دمای تنظیم شده مـــی رسید و از اتاف زمان 
کاربـــران دستگاه فراهم  جلوگیـــری می شود . عـــاوه بر آن، عایق بندی، ایمنـــی بیشتری را برای 
کستـــرودر، سوختگی در اثر برخورد با  کاربران دستگاه های ا که بیشتریـــن آسیب  مـــی سازد. چرا 

المنت های دستگاه است.

1- vent

شکل 4- عایق سازی نواحی حرارتی سبب افزایش راندمان مصرف انرژی 
مــــی شــــود

کاهش انرژی  شکــــل2 –  بــــاال بردن دما در نواحی حرارتــــی 1 و 2 و 3 سبب 
مکانیکی مورد نیاز برای ذوب ماده می شود
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5- استفاده از ترموکوپل با عمق متحرک1 
کستـــرودر دارای دمای یکسانی نیســـت. معمواًل این  پلیمـــر در هنگـــام ذوب در سطح مقطـــع ا
گرادیان  کسترودر بیشتـــر است. این  گرادیـــان دمایی بوده و دمـــای آن در عمق ا مـــذاب دارای 
کردن بـــوده و یا برعکس درحـــدودC°40 و یا  دمایـــی بستـــه به شرایـــط می تواند قابـــل صرفنظر 
که یکی از  تی شود  بیشتـــر باشـــد . درهر صورت اختاف دمای مذاب می تواند سبب بروز مشکا

آنها اختاف ویسکوزیته مواد ورودی به قالب در یک سطح مقطع است .

کسترودر می توانید از یک ترموکوپل با  گرادیان دمای مذاب در سطح مقطع ا گیری  برای اندازه 
کنید    ) شکل 5 ( . البته این وسیله سابقه خوبی در صنعت ندارد، زیرا  عمق متحرک استفاده 
کند ، اطاعات  کار  گر یک روز نیز  بـــه دلیل ساختار خود دارای طول عمر پائینی است اما حتی ا

ارزشمندی را به شما می دهد .

که دریابیـــد نواحی حرارتی را در چه دمایی  گرادیان دما ، این است  یکـــی از فوایـــد دستیابی به 
کرده اید،  کنید شما دمای ناحیه حرارتی را در C°180 تنظیم  کنید . به عنوان مثال فرض  تنظیم 
امـــا دمای مرکز سطح مقطع مذاب C°225 است . دراین حالت شما با افزایش دمای تنظیمی 
گرادیان دما را  که  بـــه محدوده C° 225-220 ، جریان مذاب یکسان تـــری خواهید داشت، چرا 
که در  گرچه دمای دلخواه شمـــا پائین تر از این است ، اما تجربه نشان داده  کاهـــش داده اید. ا

هر دو حالت فوق بیشتر مذاب در همان دمای باال خواهد بود.

کاهش چسبندگی مواد به قالب   -6
کاهش  کاربرد قالب های استاندارد این مشکل  خ می دهد . با  ایـــن مشکـــل در بسیاری موارد ر

می یابد . در زیر به برخی روش های رفع آن اشاره شده است:

گر بر روی قالب مواد و پیگمنت های سوخته  - سطح خروجی قالب را صاف و تمیز نگه دارید . ا
کرده و  باقـــی باشد، سبـــب چسبندگی مواد نو می شـــود . در این حالت قالـــب را از ماشین جدا 

کنید تا مانند سطح استیل نو صاف و صیقلی شود. تمام سطح قالب را تمیز 

- سطـــح قالب را توسط مواد نگهدارنده قالـــب بپوشانید. این مواد از چسبندگی مواد به سطح 
کنند . البته ماندگاری آنها طوالنی نیست و باید به تناوب استفاده شوند. استیل جلوگیری می 

گر  کنید . برخی مواد تولید بخارات شدیدی دارند. ا گازها استفاده  - از پمپ تخلیه برای خروج 
گازها بـــه سرعت از سطح قالب دور نشوند، سبب ایجاد چسبندگی می شوند. پمپ مکش  ایـــن 
گازها   را  به   گونه ای طراحی شود   تـــا   بایـــد تـــا حـــد امکان به خروجـــی قالب نزدیک بوده و بـــه 

کند. ج  سرعت  خار

- دمای مذاب / قالب را کاهش دهید . در بیشتر موارد ، دمای باال سبب افزایش مشکل چسبندگی 
می شود . موادی که دمای پائین تر دارند، چسبندگی آنها کمتر بوده و گاز کمتری تولید می کنند . 

کنیـــد . برخی افزودنی هـــا به جلوگیـــری از چسبندگی مواد  - از افزودنـــی هـــای بهینـــه استفاده 
کرد. که از جمله آنها   می توان به استئارات ها اشاره  کنند  کمک می 

1-  Variable-depth melt thermocouple

شکل 5- ترموکوپل با عمق متحرک

کاهش داد شکل6 – به روش های مختلفی میتوان چسبندگی به قالب را 

7- استفاده از پمپ فشار باال جهت خنک سازی بهتر 
گرمای بیشتـــری از دیواره قالب می شود .  جریـــان توربولنت نسبـــت به جریان آرام سبب انتقال 
گـــر میزان فشار پائین باشد ، جریان مـــواد به صورت آرام است . در این حالت الیه مرزی جریان  ا
کند . الیه های دیگر نیز بر روی  مواد پایدار بوده و مانند عایقی بین الیه مرکزی و دیواره عمل می 
کند اما حرارت را به  کرده و تداخلی با هم ندارند . در این حالت آب عبور می  الیـــه مجـــاور حرکت 
که دراثر فشار باال به دست        که با ایجاد جریان توربولنت  کاهش نمی دهد . در صورتی  طور موثر 

می آید ، الیه مرکزی شکسته شده و انتقال حرارت باالتر می رود.

که معمواًل رنج  انـــواع مختلفی از سیستـــم های چرخشی جهت خنک سازی استفاده مـــی شود 
 120 Psi 60-20 است. برای دستیابی به جریان توربولنت ، فشار تقریبًا برابر Psi فشـــاری آنهـــا بین

گردد. الزم است. بنابراین باید پمپ تامین فشار تعویض 

که معمواًل در اثر  با این اقدام ، نتایج بافاصله مشاهده می شود . افزایش دمای نواحی حرارتی1 
کاهش یافته و یا حذف می شود . ک به وجود می آید  اصطکا

 50°C کن در 8- تنظیم دمای آب خنک 
که امکان دارد  که چون وظیفه آب خنک سازی است، تا جایی  گمان دارند  کاربران  بسیـــاری از 
کسترودری با دمای C°220 ، حتـــی آب C°80 نیز خنک  بایـــد دمـــای آب پائین باشد . اما بـــرای ا
کاهش شدید دما شده و  که سبـــب  اســـت. مشکل چرخش آب بـــا دمای بسیار پائین این است 
گهانی دما،  که با پائین رفتن نا بـــه دنبـــال آن نواسان دمای نواحی حرارتی ایجاد می شود . چـــرا 
 50°C کنـــد. برای بیشتر پاستیـــک ها دمای گرم می  ترموکوپـــل روشـــن شده و دوبـــاره هیترها را 

کمتر است. مناسب است. در این حالت نوسان دما بسیار 

9- شستشوی مجاری خنک سازی توسط اسید 
گرمایـــی در معرض  گرمایی بـــوده و مانند تمامـــی مبدل های  کـــن، نوعی مبدل  مجـــاری خنک 
کسترودر نو بهتر از  که عملکـــرد خنک سازی ا کنند  کاربرن فکر می  گیـــری هستند. بیشتر  رســـوب 
کسترودر نو صاف و  که سیلندر ا کرده ، دلیل آن این است  کار  که 3 یا 4 سال  کستـــرودری اســـت  ا
که مانند  صیقلی است اما در ماشین قدیمی پوسته ای از رسوبات معدنی سطوح را می پوشاند 

عایق عمل می کند.

کـــه به این مسئله توجه نشود ، تولید با مشکات جدی مواجـــه خواهد شد و سوراخ های  در صورتـــی 
خنک کن بطور کامل بسته می شوند . در نتیجه راندمان خنک سازی صفر می شود . در این صورت تنها 

کسترودر و کندن رسوبات است که بسیار وقت گیر خواهد بود . راه حل باز کردن ا

کسترودر توصیه   بـــرای جلوگیری از مشکات ذکر شـــده و نگهداری صحیح بخش خنک ســـازی ا
کـــه بطـــور مـــداوم مجاری فـــوق توســـط مـــواد شیمیایـــی سیرکوله شونـــد. بـــازه زمانی  می شـــود 

پیشنهادی این امر 3 تا 4 ماه است.

1-  - Over heat

شکل 7- جریان توربولنت و آرام
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10- تراز سازی سیلندر 
کسترودرهای تک مارپیچ از  کار انجام می شد و یا در ا گذشته این امر توسط پرسنل ماشین  در 
کسترودرهای  کسترودرهای تک مارپیچ ، ا Optical bore scope استفـــاده می شد . اما برخاف ا
گیربکس نیستند، در نتیجه  نمی تـــوان از این روش استفاده  دو مارپیچـــه دارای منفـــذ1 بـــاز در 
کسترودر استفـــاده از لیزر اســـت . دستگاه لیزر بـــه یکی از  نمـــود. دقیـــق تریـــن روش برای تـــراز ا
کند. لزومی به تراز سازی مرتب  گیربکس متصل شده و مسیر را ردیابی می  محورهـــای خروجی 

کاربرد وجود ندارد ، اما در شرایط زیر این امر توصیه می شود: کسترودر در طول  ا

کسترودر به مکان جدید  الف - هنگام جابجایی ا
کوتاهی دچار خوردگی شوند  ب - سیلندر و مارپیچ به شکل غیر عادی و یا در مدت 

ج- محورها به دلیل نا مشخص می شکنند 
د- تکان های ماشین غیر عادی است 

ج و داخل می شود  ه – مارپیچ به سختی خار
ک و . . .( و – ماشین ضربه خورده است ) توسط لیفت ترا

11- استفاده از روغن دنده ترکیبی 2
گر خراب شـــود ) شکـــل 11 ( تعمیر آن  کسترودرهـــای دو مارپیچـــه اســـت . ا گیربکـــس قلـــب ا
گیربکس، از روغن دنـــده ترکیبی  گـــران و زمـــان بر است. بـــرای جلوگیری از ایجاد مشکـــل در 

استفـــاده نمائیـــد. ) شکـــل10(

این روغن ها دارای مزیت های زیر هستند:
الف – دارای لغزندگی بیشتر هستند.

ب - طول عمر دنده ها ، بلبرینگ ها و واشرهارا افزایش می دهند.
کنند. می  کار  صدا  بدون  و  پائین  دمای  ج – در 

کاهش نمی یابد. د – با ایجاد نیروهای برشی، ویسکوزیته آنها 
کنند.                                     ه – در دماهای باال ، ویسکوزیته خود را حفظ می 

گیربکس را افزایش می دهند.  کلی  و – راندمان 

کننده  12- استفاده از روان 
کار روند، تمایل دارند تا در منافذ دستگاه  کننده به  گر بدون روان  پلیمرهای با ویسکوزیته پائین ا

گرما و گذشت زمان ، جدا کردن آن ها مشکل می شود. وارد شده و به دیواره بچسبند . با اعمال 

کننـــده از قبیل پایه سربی ، لیتیم و غیـــره وجود دارد. برای بازه زمانی  انـــواع مختلفی از روان 
کرد، اما در بازه های زمانی طوالنی،  کننده ای می توان استفاده  گونه روان  کوتاه مدت از هر 

امکـــان ایـــن وجود دارد که این مواد در دماهای باال تخریب شده و به صورت پـــودر درآینـــد. 

1-  Bore

2-  Synthetic oil گیربگس شکل10- روغن 

کردن دستگاه نیست شکل 8- در صورت شستشو با اسید لزومی به باز 

کسترودر با لیزر شکل 9- تراز سازی ا

ایـــن امـــر سبـــب سوختـــن و چسبیـــدن پلیمـــر به 
مارپیـــچ و سیلندرهـــا می شود ) شکـــل 14 ( . پس 
کربونیزه شده و  در  از چسبیـــدن ، مواد تخریـــب و 
کردن نیـــز نمی تواند مواد   Purg ایـــن حالت حتی
که  کنـــد . در شرایط بدتر هنگامی  را از سطـــح جدا 
کنـــد ، ذرات سیـــاه به صورت  کـــار می  کستـــرودر  ا
تناوبـــی بـــه سطـــح محصـــول چسبیـــده و سبـــب 

کیفیت آن می شوند .  کاهش 

خنک سازی:

کـــردن دستگاه نیـــز باید فرایند   هنگـــام خاموش 
گیـــرد تـــا از تخریـــب مواد  بـــه طـــور صحیـــح انجام 
کسترودر  کردن ا جلوگیـــری شود . قبل از خاموش 
کستـــرودر را با یک پلیمر  کـــه قالب و ا ، بهتـــر است 
 HDPE کنیـــد . این کامـــًا پر   HDPE بـــی اثـــر مثل
کسیژن شده، آن را بـــه بیرون می راند  جایگزیـــن ا
کسیداسیون و  و با ایجاد پوشـــش در سطح فلز ، ا

کربن را به تاخیر می اندازد .  تولید 

بعد از ایجاد پوشش HDPE، به جای اینکه اجازه 
دهیـــد ماشیـــن خود بـــه خود و در دمـــای محیط 
کنید. این امر  ســـرد شود ، آن را به سرعت خنـــک 
سبب می شـــود تا تمامی نواحـــی حرارتی به صفر 
کـــردن شیرهـــای آب خنک سازی،   برسنـــد. با باز 
کاهش می یابـــد. در این  دمـــا با سرعـــت بیشتری 
کربونیـــزه شـــدن مـــواد  حالـــت امکـــان تخریـــب و 

کمتر است. پلیمری 

16-  ارزیابی ماشین
کـــه بـــا تکیـــه بـــر  کاربـــران اغلـــب تمایـــل دارنـــد 
تجربیات و حس ذاتی خود به اداره و نگهداری 
ماشیـــن پردازنـــد. امـــا بـــا دانستـــن برخی روش 
هـــای ارزیابی، می توانند بـــه طور دقیق ماشین 

را بررســـی کننـــد. 

معیـــار ارزیابـــی اول: میزان خروجی ویـــژه برابر 
میـــزان خروجی تقسیم بر سرعـــت مارپیچ است 
عـــدد  ایـــن   )RPM بـــر  تقسیـــم   Kg/hr یعنـــی   (
کسترودر اســـت. ثبت  بیانگـــر میـــزان پر شـــدن ا

کردن سطوح 1۳- تمیز 
کسترودر از روش  Purging استفاده می شود. این روش آسان بوده و در زمان  کردن ا برای تمیز 
کار از مواد مختلفی استفاده می شود. این مواد معمواًل به دو  گیرد . برای این  کوتاهی انجام می 

گروه تقسیم می شوند : مواد شیمیایی و مواد ساینده مکانیکی. 

کنند . مواد شیمیایـــی با پاستیک های  کنندگان از هر دو نوع مـــواد استفاده می  برخـــی تولیـــد 
ل از سطـــح ماشین می زدایند. در  کنش داده و آنها را مانند حا باقـــی مانـــده بر روی سطـــوح ، وا
کنش شیمیایی انجام شود.  این حالت ماشین معمواًل به مدت 5 دقیقه خاموش می شود تا وا

کردن دستگاه، مواد بیرون می آیند. سپس با روشن 

کی و برشی بـــه سایش و تمیزکاری مواد از سطح  مـــواد ساینـــده مکانیکی با اعمال نیروی اصطکا
ماشیـــن می پردازند. از آنجائیکـــه انواع مختلفی از مواد برای ایـــن روش قابل استفاده هستند، 
در بیشتـــر موارد برای انتخاب مواد مناســـب از روش سعی و خطا استفاده می شود. درخصوص 
گران  کثر مواد تخصصی برای این امر  که ا کتور هزینه نیز عامل مهمی است چرا  انتخاب مواد، فا
گرچه با مواد  که مـــواد معمولی و ارزان تر نیـــز قابل استفاده هستنـــد . ا قیمـــت هستنـــد درحالی 
کمتری مصرف می شود. درهر  تخصصی عملیات تمیزکاری سریع تر انجام شده و همچنین مواد 

گردد. کلی محاسبه  صورت باید هزینه 

که عملیات گردد . چرا  که این عملیات به تناوب انجام  نکته مهم در تمیزکاری این است 
کامـــًا چسبیده بر سطح هستند نبوده و در  که  کاری مواد سوخته  Purging قـــادر به تمیز 

این صورت باید از روش دستی استفاده شود.

کـــه تمیزکاری را در یک سرعت  کاربران مرتکب می شوند این است  که اغلب  همچنیـــن اشتباهـــی 
کار  گر در سرعت های متفـــاوت مارپیچ این  که ا RPM  ثابـــت ماشیـــن انجام می دهنـــد در صورتی 
انجـــام شـــود ، راندمان بسیار بیشتـــری خواهد داشت . بهتـــر است سرعت در ابتـــدا پایین بوده و 
سپس در سرعت متوسط و باال نیز عملیات انجام شود . این عمل می تواند در هر سرعت ذکر شده 
به مدت 30 ثانیه انجام شود . این امر سبب اعمال تنش های برشی متفاوت توسط مواد به سطح 

کند. کمک می  کهنه چسبیده به سطح  شده و به زدایش مواد 

کسترودر  14- روش های منطقه ای تمیزکاری قالب و ا
کسترودرهـــا آزمایش شده اســـت. در هر  در تمیزکـــاری از طریـــق Purging مـــواد مختلفـــی بـــرای ا
کرد . به عنوان مثال در منطقه ای در  منطقه بسته به شرایط می توان از مواد مناسب استفاده 
کنند. چون همیشه در دسترس بوده و در این  گاو استفاده مـــی  ک  کاربران از ذرت خورا امریکـــا 

امر راندمان باالیی را از خود نشان داده است.

کردن جهت جلوگیری از تخریب  گرم و سرد  15- انجام فرایندهای 
کاربران تمایـــل دارند تـــا همیشه ماشیـــن را داغ نگه دارنـــد و اغلب در  کـــردن: معمـــواًل  گـــرم 
هنگـــام تعمیـــرات و خـــواب دستگـــاه ها نیز بـــرای ساعت هـــای طوالنی نواحـــی حرارتی را در 

باالتریـــن دمـــا رهـــا مـــی کننـــد .

دانــش و فـــناوری
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RPMکششی سرعت انرژی ویژه درجه پرشدگی سطح رنگ ضربه استحکام 
20030027/216/2770/680/165
40040029/416/0770/450/200
60050029/615/6870/380/287
20040028/516/1880/910/142
400500۳2/517/۳980/570/178
60030030/116/8770/230/255
20050026/716/3781/140/262
40030028/915/8880/340/197
60040030/415/9870/300/259

 جدول 1 – دستیابی به بهترین شرایط با توجه به نتایج آزمایش های آماری

کند تـــا بهترین عدد بـــرای محصول مورد نظر  کمک می  ایـــن عـــدد برای محصـــوالت مختلف 
کار ماشین بـــرای محصول مورد نظر  کند تا ساعت  کمک می  قابـــل طراحی باشد. همچنیـــن 
کم نیاز دارد از زمان طوالنی تری برای تولید  که به درجه پر شدن  محاسبـــه شـــود. محصولی 

استفـــاده مـــی کنـــد .

کیلوگرم از ماده  زیابی دوم: انرژی ویژه قـــدرت نیروی محرکه برای فرایندســـازی هر  معیـــار ار
کـــه در دو مرحله  کار انجـــام شده بر روی مـــاده است  اســـت. ایـــن مقـــدار تخمینی از مقـــدار 

محاسبـــه مـــی شـــود :

 KW×گشتاور یا ترک  % × )RPM کار رفتـــه = )RPM لحظه ای تقسیـــم بر بیشتریـــن  KW بـــه 
موتـــور× 0,97

Kg/hr بـــه کـــار رفتـــه تقسیـــم بـــر میـــزان خروجـــی بـــر حســـب KW = انـــرژی ویـــژه 

17- دستیابی به بهترین درجه پر شدن سیلندر 
کسترودر 50  کسترودرهای دو مارپیچه مواد با شرایط مختلفی فرایند می شوند . مثًا در ا معمواًل در ا
میلی متری ، می توان مواد با فرمول مشخص در سرعت Kg/hr 180 را با RPM های 200 تا 600 تولید 
نمود. ممکن است به نظر رسد که این امر در کیفیت محصول اثری ندارد که این نظر صحیح نیست، 

که نیروی برشی اعمال شده به مواد متفاوت است. چرا

 برای دستیابی به بهترین حالت، از یک روش آماری استفاده می شود. در این روش، تولید برای 
خ های خروجی مختلف تکـــرار می شود. پس از انجام  RPM هـــای پائیـــن ، متوسط و بـــاال و در نر

کیفی وخواص فیزیکی ثبت می شوند. آزمون، پارامترهای 

به عنوان مثال در جدول 1 بهترین خواص در سرعتlb/hr  500 وRPM  400 ارائه شده است.

که  کیلومتر  کازابانکا در حـــال انجام است ، خط لوله فاضاب با طـــول 18  کـــه در  در پـــروژه ای 
که از جنس لولـــه های فلزی و به  عمدتـــًا از لوله هـــای سیمانی بوده و خطـــوط آب آشامیدنی 
کیلومتر اســـت ، با لوله های PVC و منهول هـــای PE جایگزین می شوند . لوله های  طـــول 20 
PVC توســـط شرکت اسپانیایـــی Ferroplast براساس استانـــدارد NF P16352 تولید شده اند. 
ایـــن لولـــه هـــا دارای مزیت هایی از قبیـــل سبکی و راحتـــی نصب هستنـــد . همچنین انعطاف 
پذیری آنها در مقایسه با لوله های فلزی و سیمانی، از تخریب آنها هنگام حرکات زمین و زلزله 

کند . جلوگیری می 

سطـــح صـــاف این لوله هـــا سبب افزایش جریان آب شـــده و امکان شست و شـــوی بهتر ذرات 
ک برداری را  کارگـــذاری و در نتیجه هزینه خا جامـــد را فراهـــم می آورد بنابراین می توان شیب 
کاهـــش داد . عـــاوه براین براساس مطالعـــات انجام شده لوله هـــای PVC دارای طول عمری 

بیش از 100 سال هستند .

گرفته شده است. کار  گستره وسیعی از اتصاالت PVC نیز به  در این پروژه 

جایگزین���ی لوله ه������ای فل������زی و

PVCسیمان���ی ب���ا لوله ه��������ای
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دانــش و فـــناوریدانــش و فـــناوری

زی�س�ت و محی��ط     PVC

گام هـــای موثری در صنعت PVC برداشتـــه شده تا این محصـــول را هرچه بیشتر به   امـــروزه 
 PVC مبتکر بازیافت در صنعت Vinyl plus .محصـــوالت دوستدار محیط زیست مبـــدل سازد
کنون با هدف  اســـت ، در ســـال 2011 میزان 257/084 تن ماده PVC را بازیافـــت نمود و هم ا
کار خـــود   ادامه  می دهد.از اهداف دیگر  بازیافـــت ساالنـــه 800/000 تن PVC تا سال 2020 به 
Vinyl plus بهبـــود افزودنـــی هـــای PVC است . تا ســـال 2011 در اروپا مصـــرف استابلیزرهای 
کامًا حذف خواهدشد.  کاهش داشته است تا سال 2015  سربی 71/4% نسبت به سال 2007 

گانه زیر تاسیس شده است:  Vinyl  plus براساس تعهدات 5 

افزایـــش قابـــل توجه در بازیافـــت PVC و دستیابی بـــه تکنولوژی های جدیـــد در این رابطه، 
گازهـــا و تاثیر آن بر هـــوا ، بهبود استفـــاده از افزودنی هـــا ، افزایش راندمان  کاهـــش استخـــراج 

. PVC انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر و همچنین بهبود پایداری در زنجیره

Piping and Pipeline Calculations Manual
کستروژن یکـــی از موارد بحـــث برانگیز دســـت اندرکاران ایـــن صنعت  رفـــع عیـــب در صنعـــت ا
گی های مـــواد اولیه، ابزار  کستروژن، ویژ کاملی از فراینـــد ا بـــوده اســـت. این امر نیـــاز به درک 

مناســـب،  آنالیـــز دقیـــق و روش هـــای سیستماتیـــک دارد.
کتاب فوق در سال  کستروژن می پردازد.  کتـــاب به روش های متعدد رفع عیب در صنعت ا ایـــن 

2010 در 158 صفحه توسط شرکت HANSER چاپ شده است. 
کتـــاب Chris Rauwendaal و .Maria Del Pilar Noriega E هستند. هر دو نویسنده  نویسندگـــان 
کتاب به تناوب از نمودارهای تیغ ماهی  کستروژن تجربه دارند. در این  کتاب، سال ها در صنعت ا

کتاب مزبور 116 دالر است. برای نمایش عیب یابی استفاده شده است. قیمت 

 Polymer Melt Fracture
کتاب در ســـال 2010 توســـط DEN DOELDER ، KOOPMANS و MOLENAAR  نوشته شده  ایـــن 
است.مشکل شکست مذاب و بی نظمی های ناشی از آن همه محصوالت پاستیک تولید شده 
کستروژن را شامل می شود و درک درست از این مشکل سبب توانائی رفع آن می گردد.  با روش ا

گیر و هزینه بر پرداخت است. کتابی است به این مشکل فرا کتاب تنها  این 
کتـــاب با ذکر جزئیـــات به تاثیرات شکست مـــذاب ) به همـــراه مجموعه از عکس و   نویسندگـــان 

نمودارهای SEM( ، روش هاس تئوری و تحقیقات انجام یافته در این زمینه پرداخته اند.
توضیحات کتاب، بیشتر مبتنی بر رئولوژی و مدل های ریاضی بوده و عاوه بر آن پیشنهادات تجربی 
کند تا به رفع مشکات خود بپردازند. این  و عملی را نیز   ارائه داده است به تولیدکنندگان کمک می 

کتاب چاپ CRC Press Inc بوده در 341 صفحه و به قیمت 160 دالر قابل فروش است.

Troubleshooting The Extrusion Process
کشی شامل اجزای بسیاری از قبیل لوله ها، فلنچ ها، واشرها، شیرها و. . . هستند.  سیستم های لوله 
این اجزا توسط مواد اولیه مختلفی در انواع و اندازه های مختلف ساخته شده و در محیط و شرایط 

گر هر جزئی معیوب باشد، سبب ایجاد هزینه می شود. کار می روند. ا متفاوت به 
کشی  کتاب به روش های رفع مشکل و همچنین جلوگیری از ایجاد مشکل در سیستم های لوله  این 

کدها و استانداردهای این صنعت می پردازد.  به همراه ارائه 
کتاب آقای J. Phillip Ellen Berger  سال های زیادی در این زمینه تجربه داشته و عاوه بر  نویسنده 

کاربردی نیز پرداخته است. کتاب به محاسبات و مثال های  ذکر تجربیات خود، دراین 
کتاب فوق در سال 2010 توسط موسسه Elsevier به چاپ رسیده است.

Pipingمعرف��������ی کت���������������اب
and Pipeline
Calculations
Manual
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تمری��ن در خ��واب می  توان����د

عملک��رد را بهب��ود بخش�����د

By Daniel Erlacher

مــــــدیـــریــــت

به  واقع نمی  تـــوان مطمئن شد افراد در حال خـــواب دیدن هستند و برخی 
مطالعـــات میدانی ما )نظیـــر پرتاب سکه( هنـــوز در آزمایشگاه خـــواب تکرار 
نشده  اند. اّمـــا در این مورد تحقیقی واقعی وجود دارد. به  خوبی ثابت شده 
ورزشکارانی که به  طور ذهنی درگیر فعالیتی می  شوند، می  توانند عملکردشان 
که رویاهـــا )خواب  ها( هم می  توانند  را بهبـــود بخشند و این بدان معناست 

تأثیر مشابهی داشته باشند.

کردن شدید زانو  در آزمایشـــی، از شرکت  کنندگان خواستیم در مورد خـــم 
گرچه بدن آن  هـــا حرکتی نداشت، اّمـــا ضربان قلب و  کننـــد.  رویاپـــردازی 
کـــار بودند. از  کمـــی افزایش یافت، انگـــار در حال انجام آن  تنفـــس آن  ها 
کنش نشان  ایـــن رو، مغزتان نسبت به رویاپردازی نیـــز به همین شیوه وا
می  دهـــد و اجـــازه می  دهد از خواب دیـــدن به  عنوان شبیه  ســـاز استفاده 

کنید. می  توانید از آن یاد بگیرید.

برگرفته از مجله هاروارد. آپریل 2012

یافته
ل »رویای فعال«   که افـــراد تمرین یک مهارت یا ورزش را در خا هنگامی 
کنتـــرل آن را  که خـــواب می  بیند و  کـــه فرد در خـــواب، می  دانـــد  )حالتـــی 
به  دست می  گیـــرد( تصور می  کنند، عملکردشـــان در آن فعالیت در زندگی 

واقعی بهبود می  یابد.

پژوهش
در آزمایش  هـــای میدانـــی از افراد خواسته شد سکه  هایـــی را از فاصله دو 
که در خواب این  متـــری در یک فنجان قهوه بیندازنـــد، شرکت  کنندگانی 
که این  کسانی داشتند  کرده بودند عملکرد بهتری نسبت به  کار را تمرین 
که در عالم بیداری  کـــار را نکرده بودند: البته نه به  خوبی شرکت  کنندگانی 

کرده بودند. پرتاب سکه  ها را تمرین 

چالش
آیا افراد به  راستی می  توانند از خواب دیدن به  عنوان یک آموزش تجویزی 

کنید. کر از پژوهش خود دفاع  کند؟ دکتر ارال استفاده 

کر ارال
کر استاد علم تمرین در دانشگاه برن سوییس است.  دانیل ارال
ایـــن تحقیـــق بی  تردید تحقیقـــی معمولی نیســـت. برخی 
می  گوینـــد خواب  هـــا بی  معنـــا و پوچ هستنـــد و ارزش 

تحقیـــق را ندارنـــد. منتقـــدان معتقدنـــد 

Practicing In Dreams Can Improve Your Performance
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مــــــدیـــریــــت

وهـــش  هــــــــــــــا جـــــذاب بـــه  نظـــــــر  برخـــی از ایـــن پژ
که ادعـــا می  کند در خواب  می رسند، مثل مــــــــــردی 
گرفتـــــه اســـت. خ را یـــاد  دوچرخه ســـواری تـــک  چـــر

که آزمایش را در آزمایشگاه خواب انجام نداده  او یک محقق آلمانی است 
که به نظـــرش امکان  پذیر  اســـت: وی مطالبـــی را دربـــاره چیزی نگاشتـــه 
کـــرده است. بسیاری  هستنـــد و خودش برخی از ایـــن فعالیت  ها را ثابت 
کارهـــای مرتبط با برقـــراری تعادل اســـت. وی در  از آثـــارش در ارتبـــاط با 
کـــرد و در بیداری به  ابتـــدا شـــروع به رویاپـــردازی در مورد ورزش اسکیت 
کردن در  ورزشکار حرفه  ای این رشته تبدیل شد. او ادعا می  کند با تمرین 
که می  تواند بدون  گرفته به  گونه  ای  رویـــا، اسکی روی برف را به  خوبی یاد 
کم  وبیش غیرممکن  کـــار  که این  محافظ  هـــا و اتصـــاالت آن را انجام دهد 
که با او برای اسکی روی بـــرف رفته بودند صحبت  اســـت. من با افـــرادی 
کار را با مهارت انجام می  دهد. بنابراین  که او این  کردم، آن  ها دیده بودند 

شواهدی برای اعتبار آن وجود داشته است.

که رویای فعال برای  کنید  چگونه افرادی را پیدا می  
آزمایش  هایتان دارند؟

کار اســـت. این تحقیقـــات را در آلمـــان انجام  ایـــن پیچیده  تریـــن بخـــش 
داده  ایـــم، حدود نیمـــی از جمعیت آن  جا با رویاهای فعـــال آشنا هستند 
کرده اند. اّما تنها یک درصد از افراد هر شب  گزارش  کـــردن آن را  و تجربـــه 
کنید، باید  گر بخواهید آن یک درصـــد را پیدا  رویاهای فعـــال می  بینند. ا
کنید. برای یافتن  از شب  هـــای بی  حاصـــل در آزمایشگاه خواب اجتنـــاب 
گهـــی می  کنیم. از یک وب سایـــت جذب افراد  ایـــن افـــراد، در روزنامه  ها آ
کار هنوز  گفته  ها اعتمـــاد می  کنیم. اّما با این وجود  استفـــاده می  کنیم. به 

هم بسیار دشوار است.

آیـــا افراد می  توانند دیـــدن رویـای فعـــال را یاد بگیرند؟
بلـــه. تکنیک  های متعددی وجود دارد. یکی از این تک نیک  ها آن است 
کنید، یک ساعت بیدار نگه  که فرد خوابیـــده را پس از شش ساعت بیدار 
دارید، اجازه دهید تا خواب دیدن را تمرین کند، سپس او را به رختخواب 
بفرستیـــد تا به مـــدت سه ساعت بخوابد. در مطالعـــه  ای، پنجاه درصد از 
ایـــن افراد توانستند در طول خـــواب دوم رویای فعال داشته باشند. من 
از روش متفاوتـــی موســـوم به »تکنیک تعمق«  بـــرای یادگیری انجام این 
که در طـــول یک روز ده بار  کاری را  که  کـــردم. بدین صورت  کـــار استفاده 
کار  کنید و بپرسید: »من در خوابم یا بیدار؟« این  انجام می  دهید متوقف 
کمک می  کند و توانایی تشخیص خواب در حال  کلیدی  به بهبود مهارت 

گذشت دو مـــاه، نخستین رویای فعال  وقوع را بهبـــود می  بخشد. پس از 
کردم: در خـــواب در آشپزخانه خانه پـــدری بودم، تصمیم  خـــود را تجربه 
کنم و محله را دور بزنم. امروز وقتی رویایی  گرفتم از پنجره به بیرون پرواز 
کارهای بامزه  ای انجام می  دهم، برای  گاهی  فعال را می  خواهم می  بینم، 
مثـــال، از دیوارها رد می  شوم. متأسفانـــه، همیشه نمی  توانم رویای فعال 

ببینم و تعداد این خواب  ها تنها پنج یا ده بار در سال است.

کاربردهـــای بالقوه دیگـــری فراتر از  آیـــا رویـــای فعــــــــال 
فعالیت  های فیزیکی دارد؟

بلـــه. بسیـــاری افـــراد از رویـــای فعـــال بـــا موفقیـــت بـــرای از بیـــن بـــردن 
کارشان به خاقیت  که در  کرده  اند. افرادی  کابوس  هـــای شبانه استفاده 
و حل مسئله نیاز دارند می-توانند از تمرین آن مهارت  ها در رویاهایشان 
کارگاه  هـــای آموزشی با  کننـــد. شرکت  هـــا از من بـــرای برگـــزاری  استفـــاده 
موضـــوع »چگونه از طریق رویاهـــا خاق  تر شویم« دعـــوت می  کنند. یکی 
از افـــراد با رویـــای فعال )یک برنامه  نویـــس بازی  های ویدیویـــی( را مورد 
کنـــد، در مورد آن  مطالعـــه قـــرار دادم. قبل از این  کـــه او یک بازی را خلق 
رویاپـــردازی می  کند. او در مـــورد هیوالها خیال  پردازی و بـــا آن  ها در رویا 
کنش آن  ها را ببیند. او از رویاهایش به  عنوان شبیه  ساز  بازی می کند تا وا

برای شغل روزمره  اش استفاده می  کند.

کند رویای  کمک  که به افراد  آیا دارویی وجود دارد 
فعال ببینند؟

که به افـــراد اجازه می  داد رویای فعـــال ببینند، همه  گر قرصـــی داشتیم  ا
دوســـت داشتنـــد آن را بخورنـــد، زیرا داشتـــن رویای فعـــال سرگرم  کننده 
است. در حال حاضر هیچ قرصی وجود ندارد، اّما محققان به دنبال مواد 
کـــه موجب تحریک رویای فعال شـــود. استیون البرگ،  مختلفـــی هستند 
برجسته  تریـــن محقـــق در زمینه رویای شفـــاف، در خصـــوص استفاده از 
کرده و به  نظـــر رسید این مـــاده تکرار  مـــاده  ای به نـــام دونپزیل مطالعـــه 

رویاهای فعال را افزایش می  دهد.

گر در رویا ببینیم در حال انجام پرورش عضالت شکمی  ا
کنیم؟ هستم، آیا عضالت شکمی ورزیده پیدا می  

یده  ز ویـــا نمی  تـــوان عضـــات شکمـــی ور بلـــه و نـــه: تنهـــا بـــا دیـــدن ر
ویا خودتان  که در ر داشت، اّمـــا تحقیقات نشان می  دهنـــد هنگامی 
زشـــی می  بینید می  توانیـــد عضات خاصی را  را در انجـــام تمرینات ور
کنید،  ویا پـــرورش عضات شکمـــی  گر در ر کنیـــد. بنابرایـــن، ا قوی  تـــر 
کار را  که ایـــن  عضـــات قوی  تـــری نسبـــت به وقتـــی خواهیـــد داشت 

مــــــدیـــریــــت
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گـــر می  خواهیـــد زندگـــی خـــود در بیـــداری را  کلـــی، ا نکنیـــد. به  طـــور 
بهبـــود بخشیـــد، رویاهـــا مکانـــی عالـــی بـــرای ایـــن کـــار هستنـــد.

کارهایی نظیر سخنرانی  آیا می توان از رویای فعال برای 
کرد؟ استفاده 

کنید. هیچ شواهد تجربی  می  توانیـــد هر مهارتی را در رویای فعال تمرین 
کـــه می  توان سخنرانـــی را با  کند  که این موضـــوع را تأییـــد  وجـــود نـــدارد 
که برای ارائه  های  تمرین در رویا بهبود بخشید، اّما افرادی را می  شناسم 

مّهم از این طریق آماده شده  اند.

چگونه رویای فعال ببینیم؟
اتفـــاق می  افتـــد،  یـــک رویـــا )خـــواب(  کنتـــرل درآوردن آن  چـــه در  در 
کمی  کـــه افراد  می  توانـــد چالش  برانگیـــز باشد و قابـــل پیش  بینی است 
می  تواننـــد آن را انجام دهند. اّما راه  هایی برای افزایش توانایی دیدن 

رویـــای فعـــال وجـــود دارد:

که  1- دفتر یادداشتی برای ثبـــت رویاهایتان داشته باشید. هر روز صبح 
بیدار می  شوید، آن  چه را از رویاهای خود به یاد دارید، بنویسید.

کنیـــد. مصـــرف ویتامین  2- از رژیـــم غذایـــی بـــرای رویـــای فعـــال پیـــروی 
ب  کمپلکـــس، چای نعناع، جـــوز هندی و خـــردل می  توانند سبب تحریک 
رویای فعال شوند. مراقبه )مدیتیشن( هم می  تواند سبب افزایش آن شود.

3- صبح زود را هدف قرار دهید. صبح زود زمان مناسبی برای رویاست. 
کنید.  کوک  زود بـــه رختخواب بروید و ساعتتان را برای شش ساعت بعد 
کنید به مدت یک  که قبل از طلـــوع آفتاب بیدار شدید، سعـــی  هنگامـــی 
که به  کنید. هنگامـــی  ساعـــت بیـــدار بمانیـــد و یـــک رویـــا را برنامه  ریـــزی 
که در حال چرخیدن هستید،  کنید  رختخواب برگشتید، خودتان را تصور 

کمک می  کند. زیرا به شروع دیدن یک رویای فعال 

کلید برق را بزنید و  کنید.  4- از نشانه  هـــا برای تأییـــد رویا دیدن استفاده 
کنید و ببینید آیا جامدیت آن  ها  کنید. اشیا را لمس  به تغییرات نور توجه 
که مطمئن شدید در  کنید. هنگامـــی  کنید پرواز  را حس می کنیـــد. سعی 

گیرید. کارها را به  دست  کنترل  رویا به  سر می  برید، 
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عــلــــــــــم و تــکــــــنولـــــــوژی

رادار وای فای و تشخیص حرکات از پشت دیوارها
به لطف مودم های ADSL و روترهای بیسیم، امروزه تقریبا در تمامی دفاتر اداری و خانه ها 
مـــی توان امواج رادیویی وای فای را یافت. و از این پس عاوه بر اینترنت، استفاده مهم تری 
کارگیری  که با به  گروهی از محققان انگلیسی موفق به ابداع سیستمی شده اند  از آنها نمود. 
کند.   ایـــن سیگنال ها، موقعیـــت دقیق حرکتی شما را در اتاق های خانـــه ردیابی و اعام می 
خصـــوص  در  را  تحقیقاتـــی  لنـــدن  کالـــج  شناســـی  جـــرم  و  امنیـــت  گـــروه  از   Kevin Chetty
بـــا  کنـــون سیستـــم ابداعـــی وی  یـــک رادار وای فـــای انجـــام داده. هـــم ا چگونگـــی تولیـــد 
تشخیـــص و ثبـــت تغییـــرات لحظـــه ای مسیـــر حرکت و فرکانـــس امـــواج وای فای، مـــی تواند 
کند.   از پشـــت یـــک دیوار 30 سانتـــی متری موقعیـــت دقیق و مسیـــر حرکت شمـــا را مشخص 
کـــه توســـط روترهـــای وایرلـــس و لـــپ تـــاپ هـــا پخش مـــی شوند،  سیگنـــال هـــای وای فـــای 
بـــا برخـــورد بـــه اشیـــاء متحرک بـــزرگ، تغییـــر فرکانـــس می دهنـــد. سیستـــم ثبـــت و تشخیص 
کوچـــک اســـت و خـــودش هیـــچ سیگنالـــی  یـــک چمـــدان  انـــدازه  بـــه  تنهـــا  ایـــن تغییـــرات 
کـــه خـــودش اصـــا قابـــل ردیابـــی و تشخیـــص نیســـت.  ایـــن  کنـــد. یعنـــی   را ارســـال نمـــی 

امـــواج  اول  آنتـــن  کننـــد.  مـــی  کـــار  یکدیگـــر  بـــا  کـــه  اســـت  آنتـــن  دو  دارای  دستگـــاه  ایـــن 
بـــه  دوم  آنتـــن  و  کنـــد  مـــی  کنتـــرل  و  دریافـــت  را  تغییـــر  بـــدون  و  اصلـــی  رادیویـــی 
گـــردد. ایـــن ابـــزار مـــی توانـــد افـــراد و اشیـــاء را تـــا فاصلـــه  دنبـــال امـــواج تغییـــر یافتـــه مـــی 
کنـــد.  مشخـــص  را  آنهـــا  حرکـــت  جهـــت  و  داده  تشخیـــص  متـــری  سانتـــی   60  حـــدود 
 Karl Woodbridge ایـــن سیستـــم فعـــا فقـــط توانایی تشخیـــص اشیـــاء متحـــرک را دارد. امـــا
گوید قصـــد دارند بـــا بهبـــود ایـــن سیستـــم، بتوانند  یکـــی دیگـــر از محققـــان ایـــن پـــروژه مـــی 
کننـــد. با ایـــن شیوه، مـــی توانند  کشنـــد شناسایـــی  کـــه نفـــس می  تمامـــی افـــراد زنـــده ای را 
گـــر روتـــر خامـــوش  محـــل قرارگیـــری افـــراد بـــدون حرکـــت را هـــم تشخیـــص دهنـــد. البتـــه ا

 از دنی���������ای عل�����م و

تکنول���وژی چ���ه خب���ر؟
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کـــل ایـــن سیستـــم بـــدون استفـــاده خواهـــد مانـــد!   شـــود و امـــواج وای فـــای قطـــع شونـــد. 
که با آنهـــا همکاری  گـــروه هـــای عاقه مند بـــه این پروژه اســـت  وزارت دفـــاع انگلیـــس یکـــی از 
که قبل از ورود ارتش یا نیروی ویژه پلیس به ساختمان ها،  نزدیکـــی دارد و بـــه دنبال آن است 

از ایـــن رادار بـــرای کنتـــرل محـــل استفـــاده کنـــد.

گام های انسان شارژ باطری با 
باطری های که خودشان شارژ می شوند جزو ایده هایی است که شرکت های مختلف مشغول تحقیق 
روی آن هستند و البته هنوز هیچ کدام یک نسخه تجاری قابل مصرف به بازار وارد نکرده اند. حاال 
 این یک مدل جدید از این باطری ها است که توسط محققین دانشگاه فنی جورجیا ساخته شده. 

کننده الکترودهای  کرده و الیه جدا  آنهـــا از باطـــری های سکه ای لیتیومی رایج در بازار استفاده 
باطری را با یک فیلم از جنس polyvinylidene difluoride پر کرده اند. ماده ای که دارای خاصیت 
کمی فشار روی باطری، مقداری جریان الکتریکی تولید میشود و  پیزوالکتریک است. بنابراین با 
کشف قرار داده اند و با  نیـــازی به وجود الکتریسیته از بیرون نیست. حـــاال آنها باطری را زیر یک 

کمی جریان الکتریسیته تولید شده و باطری شارژ می شود. که برداشته می شود  گام  هر 

تیـــم محقق فعا بـــه دنبال ماده پیزوالکتریک مناسب هستند تـــا بیشترین جریان الکتریسیته را 
که به امید  کثر شارژ خود برسد. اما هنوز خیلـــی زود است  کنـــد و باطری سریع تر بـــه حدا ایجـــاد 
گجت های پوشیدنی  که این باطری ها آینـــده  ورود سریـــع آنها به بازار باشیـــم. فراموش نکنید 

کنند. که انرژی خودشان را از فعالیت بدن ما تامین می  هستند 

قالی هوشمند و ثبت الگوهای راه رفتن انسان
که می توانـــد با الگو برداری از  کرده اند  یـــک تیـــم از محققین منچستر قالـــی هوشمندی طراحی 
ح چیزی شبیه به  کند. این طر گام های انسان ریسک زمین خوردن او را پیـــش بینی  وضعیـــت 

گام بردارند. که بر روی زمین پهن می شود و افراد بایستی بر روی آن  یک فرش است 

گذشت سن به طور اجتنـــاب ناپذیری دچار تغییراتـــی در الگو های   همـــه افـــراد به مرور زمـــان و 
حرکتـــی اندامهـــا از جمله پاهـــا در حین راه رفتـــن می شوند. عاوه بـــر افـــراد دارای ناتوانی های 
که دچار اختاالت اعصاب هستنـــد، سایر افراد نیز در سنین باال اغلب با این  حرکتـــی و بیمارانی 
گاهی اوقات این تغییرات منجر به عدم توانایی فرد در حفظ تعادل و  تغییرات مواجه می شوند. 
که پوکی استخوان هم مزید بر علت  به دنبال آن زمین خوردن وی خواهد شد. پیش آمده است 

شود و یک زمین خوردن ساده، آسیب های جدی استخوانی را پدید آورد.

گام برداشتـــن افراد، ایـــن تغییرات را   ایـــن قالـــی هوشمند مـــی تواند با الگـــو بـــرداری از وضعیت 
که چه حرکاتی روندی بحرانـــی دارند و ممکن است منجر به  کند  کـــرده و پیش بینی  شناسایـــی 
عـــدم توانایـــی فرد در حفظ تعادلش شوند. بیماران و افراد مسن با دانستن این نکته با احتیاط 
بیشتـــری قـــدم بر می دارند و می توانند مشکات حرکتی خـــود را قبل از بروز حادثه ای با پزشک 

خود در میان بگذارند.

 الیـــه زیرین این قالی هوشمند شامل مجموعـــه ای از فیبر های نوری پاستیکی و سنسور های 
گسترانـــدن نور در سطح  الکترونیکـــی اســـت. این مجموعه با استفـــاده از تکنیـــک توموگرافی به 
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زیریـــن قالـــی مـــی پـــردازد. در هنگـــام راه رفتـــن 
گـــام  نحـــوه  از  بعـــدی  دو  تصاویـــری  می توانـــد 
کند. پس از تهیه این تصاویر  برداشتـــن فرد تهیه 
کامپیوتر ارسال می شود  سیگنال هایی به یـــک 
گیرند. و در آنجـــا اطاعات مورد پردازش قرار می 

گام  کار نقشه برداری از  کمک یک نرم افـــزار،   به 
هـــای فـــرد در هنگـــام حرکـــت روی قالـــی، انجام 
مـــی شـــود. ایـــن برنامـــه دارای پتانسیـــل پیـــش 
بینی تغییـــرات الگوی راه رفتـــن انسان و بررسی 
کوچکترین  وضعیـــت خطر است. بـــا این وجـــود 
که معمـــوال توسط خود  گذر زمـــان  تغییـــرات در 
فـــرد و یـــا اطرافیـــان قابـــل تشخیص نیســـت، به 
کمـــک ایـــن قالـــی هوشمنـــد قابـــل شناسایـــی و 

پیگیـــری اســـت.

کاربردی   ایـــن قالـــی هوشمند مـــی تواند بسیـــار 
کمک درمانی  باشـــد و به مرور زمان بـــه یک ابزار 
کلیه افـــراد دارای ناتوانی خاص و بیماران  برای 
الت حرکتی محسوب شـــود. وجود این  بـــا اختـــا
قالی هوشمند در بیمارستان ها و یا حتی منازل 
کمـــک بزرگـــی بـــه پزشکان  بیمـــاران مـــی توانـــد 
گرفتن مسیـــر درمانی  معالـــج آنهـــا در زمینه پـــی 

صحیـــح باشـــد.

 ممکـــن اســـت در نمونه های توسعـــه یافته این 
قالی هوشمند دامنه وسیعی از اطاعات مربوط 
گام برداشتن بر روی آن قابل  به بیمار در هنگام 
ح در حال  جمـــع آوری و پردازش باشـــد. این طر
کنفرانس photon12 ارائه شده است و  حاضـــر در 
کرده اند می توانند تا 50درصد  طراحان آن ادعا 
که منجر به زمین خوردن افراد  حرکات خطر ساز 

بـــاالی 65 سال می شوند را پیـــش بینـــی کننـــد.

ح به عنوان   هنـــوز خبری از زمـــان تولید این طـــر
یک محصول تجاری در دسترس نیست. اما امید 
کارگیـــری تکنولوژی،  که روز بـــه روز با به  مـــی رود 
گسترده تر   کمک درمانی  شاهد طراحی ابزار های 

کلیه بیماران باشیم. و پیشرفته تری برای 

»نخ چسب کارتن« نوآورانه ترین ابــــداع برای حل مشکل »چســـــــــب کارتــــــــــــن«!
کارتن در هنگام بسته بندی و حمل و  یکی از مشکات و شاید بدترین مشکل استفاده از چسب 
کردن بسته بندی پس از استفاده است.  کارتن و باز  کردن آن از سطح  نقـــل اشیاء، مشکل جدا 
کاما به درد بخور بـــه حساب می آیند  گر چه در هنگـــام بسته بندی  کارتـــن فعلی ا چسب هـــای 
کارتن یا چسب  کردن به مشکات خـــاص خود بر می خورند اما با چسب  امـــا در مقصد برای باز 
کار در هنگام  کنم دیگر این موضوع به آسانترین  که اخیرا عرضه شده است فکر  پهـــن جدیدی 

رسیدن به مقصد تبدیل شود.

کرده اند و  کارتن جدید عرضه شده از راه حلی به نام »بند ناف )Rip Cord(« استفاده  در چسب 
که در آن نوار نازکی مانند نخ اسکناس  کرد  اتفاقا محصول جدید را با همین نام عرضه خواهند 
کـــه شمـــا آن را می کشید چسب  کشیده شده اســـت و هنگامی  از میانـــه چســـب تـــا انتهـــای آن 

درست از میانه به دو قسمت تقسیم می شود.
که این  کارتن بچسبانیم  به نظر می رسد صرف نظر از اینکه چگونه دقیقا چشب را در میانه درب 
نـــخ دقیقا در وســـط آن بیافتد این ایده راه حل خوبی به جای استفاده از تیغ و خطرات آن و یا 
که به ذهن  کارتن باشد! به هر حال این هم فکری بوده است  کردن  کلید برای باز  گاهی اوقات 

خاق طراح آن رسیده است!

یـــک گجـــــــت بـــرای نیـــش پشـــه: تراپیـــــــک
استفاده ای  که Therapik نام دارد، در نگاه اول شبیه گجت های ارزان قیمت و با این محصول 
که واقعا با  کنند. اما به نظر می رسد  کانال های فروش تلویزیونی تبلیغ شان را می  که در  است 

عــلــــــــــم و تــکــــــنولـــــــوژی

گر زیاد توسط پشه ها گزیده می شوید، احتماال از خارش  یک محصول کاربردی مواجه هستیم. ا
کند.  گجت عجیب مشکل را حل می  که این   محـــل نیـــش پشه به ستوه می آیید. و اینجا است 
کنیـــد و چـــراغ آن را روی محـــل نیـــش پشـــه بگیرید. حـــدود 1 دقیقه  کافـــی اســـت آن را روشـــن 
کـــه خـــارش نیـــش پشـــه ناپدیـــد شـــده اســـت.  کنیـــد و بعـــد از آن متوجـــه مـــی شویـــد   صبـــر 
که  کند  گجـــت 13 دالری فقـــط بـــرای نیـــش پشـــه نیســـت و سازنـــده اش ادعا مـــی  البتـــه ایـــن 
 بـــرای انواع نیـــش موجودات مختلـــف مانند مورچه، زنبـــور و حتی عروس دریایـــی موثر است. 

آمـــد  ای  مسخـــره  چیـــز  نظرمـــان  بـــه  دیدیـــم  را  آن  وقتـــی  گویـــد  مـــی  گ گیزمودو هـــم  وبا
متوجـــه شدیـــم  کردیـــم  امتحـــان  را  آن  کـــه  زمانـــی  امـــا  بخـــورد.  بـــه درد  نـــدارد  امکـــان  کـــه 
کنـــد. البتـــه  گجـــت واقعـــا موثـــر اســـت و بـــه خوبـــی خـــارش محـــل نیـــش را برطـــرف مـــی  ایـــن 
اســـت.  شـــده  تاییـــد  حشـــرات  نیـــش  جـــای  بهبـــود  بـــرای  هـــم   FDA توســـط  گجـــت   ایـــن 
که نیش اغلب موجودات نسبت به حرارت  کند؟ واقعیت این است  کار می  اما Therapikچطور 
گجت با  که سبب خـــارش و ناراحتی میشود( این  حســـاس است )منظور زهر تزریق شده است 
کند و در نتیجه  کوچک حرارت را در دمای مشخصی به محـــل نیش وارد می  کمـــک یـــک المپ 
کند. به همین خاطر هم خارش از بین  سبـــب تجزیه ساختار زهر مـــی شود و اثر آن را ختثی می 

گزش.  می رود و هم التهاب محل 

که صاحبـــش را دنبـــــــــال می کنـــــــــد چمدان مسافرتی هوشمنــــــــدی 
که در هنگام مسافرت، در فرودگاه ها یا ایستگاه های راه  حتما برای شما هم پیش آمده است 
آهـــن با سختی حمل بار و چمدان های خود مواجه شوید. باید همزمان حواستان به مدارک، 
کنیـــد، تحویل دهید،  خ دستی حمل  کلیه بارهـــای تان باشد. آنها را بـــا چر پاسپـــورت، بلیـــط و 

تحویل بگیرید و ...

 یک طـــراح خوش ذوق مادریدی به نـــام آقـــای Rodrigo Garcia Gonzalez یک چمدان مسافرتی 
هوشمنـــد طراحـــی کرده که خودش به صـــورت اتوماتیک به دنبال صاحب خود مـــی رود. نام این 

چمدان مسافرتی هوشمند  Hop !   است.

گیرنـــده از طریق بلوتوث با اپلیکیشن نصب شده بر  که با سه  گونه است   عملکـــرد چمدان این 
روی تلفـــن هوشمنـــد صاحبش در ارتباط است. اطاعات ارسال شـــده از طریق بلوتوث توسط 

کنترولر پردازش می شوند. برای مثال  یک میکرو 
که چمدان برای رسیدن به  مسافـــت و مسیری را 
صاحبـــش باید بپیمایـــد مورد محاسبـــه و بررسی 
گیرد. این سخت افـــزار نصب شده، وزن  قرار مـــی 
منطقـــی چمـــدان را بـــاال نبـــرده و استفـــاده از آن 

بسیار آسان است.

که هدایت  کنترولـــر آن است   کـــار دیگر این میکرو 
کـــه در قسمـــت  کاترپیـــاری  سیستـــم هوشمنـــد 
زیریـــن این چمـــدان جاســـازی شده را بـــر عهده 
که این چمدان می تواند  دارد. جالـــب آنجا است 
چندن چمدان هوشمند هم نوع خود را از طریق 

کند. همان اپلیکیش تلفن هوشمند نیز دنبال 

و  چمـــدان  بیـــن  سیگنالـــی  ارتبـــاط  کـــه   زمانـــی 
اپلیکیشـــن قطع شود، یک پیغـــام هشدار بر روی 
تلفـــن هوشمنـــد ظاهـــر مـــی شـــود و چمـــدان به 
صورت خودکار قفل شده و از حرکت باز می ماند.

 مشخـــص نیســـت تدابیـــر امنیتـــی فرودگـــاه هـــا، 
ایستگاه های قطار و دیگر پایانه های مسافرتی تا 
که از این  چه اندازه به مسافران خود اجازه دهند 
کنند.  چمدان هـــای مسافرتی هوشمند استفاده 
اما بی شک می تواند برای مسافرین سالمند و یا 
که با ناتوانی های جسمی-حرکتی مواجه  کسانی 

کمک بزرگی باشد. هستند 

 این چمـــدان در یک سایـــز استانـــدارد 20*40*55 
سانتیمتر طراحی شده و آقای گنزالس قصد دارد در 
ح توسعه سایز های بزرگ تری از این چمدان را  طـــر

کرده و به زودی روانه بازار کند. نیز طراحی 

عــلــــــــــم و تــکــــــنولـــــــوژی
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1-  خیـــابان مسقف میـــــالن
کـــم نداریم، مثـــا بازار  ما بـــازار مسقـــف در ایران 
که لقـــب طوالنی ترین بـــازار مسقف ایران  زنجان 
کـــه یکـــی از بزرگ تریـــن و  را دارد یـــا بـــازار تبریـــز را 
مهم تریـــن بازارهای سرپوشیـــده در سطح ایران 
و قاره  آسیا به شمـــار می رود و با مساحتی حدود 
کیلومتر مربـــع، بزرگ ترین بـــازار سرپوشیده  یـــک 

جهان است.

اما بد نیست در اینجا عکس هایی از یک خیابان 
سرپوشیـــده در میـــان را ببینیـــد. ایـــن خیابـــان 
بـــا یـــک سقـــف قـــوس دار شیشـــه ای بسیـــار زیبا 
پوشیـــده شـــده اســـت، ایـــن خیابان موســـوم به 
Galleria Vittorio Emanuele II اســـت و در مرکـــز 

میان قرار دارد.

چه������ار ساختم������ان و 

معم���اری شگ�فت انگی���ز

گــــردشـــــگــــری

2- استخری در آسمان رو به ابدیت
که یک   ایـــده ساختـــن استخرهایـــی در ارتفـــاع، 
ضلـــع آنهـــا آزاد و بـــه سمت بیـــرون باشـــد، ایده 
جالبی است. در سراسر دنیا شماری از هتل های 
توریستـــی،  سواحـــل  و  لوکـــس  آپارتمان هـــای  و 
مجهز به چنین استخرهایـــی هستند و استقبال 
خوبـــی از آنها شده است. اما یکـــی از مرتفع ترین 
57 ام  طبقـــه  در  و  سنگاپـــور  در  استخرهـــا  ایـــن 
هتلـــی به نـــام Marina Bay Sands قـــرار دارد، به 
این استخر SkyPark می گویند و 12400 متر مربع 
مساحت دارد. منظره این استخر بی نظیر است.

گــــردشـــــگــــری
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گــــردشـــــگــــری

 ۳- پل هایی برای حیوانات
که در بعضی از نقاط دنیا آنقدر برای  خیلـــی جالب است 
محیـــط زیســـت و حیـــات وحششان ارزش قائـــل هستند 
گـــر از روی اجبـــار، مقامات مجبـــور شدند، جاده ای  کـــه ا
بـــرای عبـــور  را از دل طبیعـــت عبـــور بدهنـــد، پل هایـــی 

حیوانـــات می سازنـــد!

که  البتـــه ساختن این پل ها توجیه اقتصادی هـــم دارد، چرا 
تنهـــا در ایـــاالت متحـــده ساالنه 8 میلیـــارد دالر خســـارت به 

خ می دهد. خودروها به خاطر تصادف با حیوانات ر

که در سال های دهه 1950، یک  کشوری بود  فرانسه نخستین 
کشورهای هلند،  پـــل برای حیوانـــات ساخت، بعد از فرانســـه 

کردند. کار   کانادا و آمریکا هم مبادرت به این  سوئیس، 

تنها در کشور هلند، 600 تونل در زیر راه های بزرگ و کوچک 
که نتیجه آن افزایش جمعیت حیوانات  تعبیـــه شده است 

گورکن ها بوده است. در معرض انقراض مثل 

در اینجـــا نگاهـــی می اندازیم بـــه تعدادی از ایـــن پل های 
باورنکردنی. Banff کانادا، آلبرتا، پارک ملی  

بلژیک

 4- خانه هایی روی یک مرکز خرید
به تصویـــر این چهار خانه بر روی مرکـــز خرید Zhuzhao در 
کنیـــد، این تصاویر این روزها در اینترنت دست  چین نگاه 
بـــه دست می شوند، بعضی ها به قانونی بودن ساخت این 
گویا مجوزهای الزم برای ساخت  خانه ها شک دارند، امـــا 

گرفته شده است. آنها 

در راستای سیاست احداث شهرهای سبز  از سوی دولت 
چیـــن، شهـــر Zhuzhou همـــراه 33 شهر دیگر چیـــن، برای 
ایـــن منظور انتخاب شده است. بـــه عنوان قسمتی از این 
کوتاه تر از 45 متر یا آنهایی  کلیه ساختمان های  سیاست، 
کمتـــر از 12 طبقه دارند و در بیست ســـال اخیر ساخته  کـــه 
شده اند، بایـــد روی سقف خود فضای سبز داشته باشند. 
امـــا ساخـــت خانه به ایـــن سبک روی سقف یـــک عمارت 

بزرگ، در نوع خود جالب است!

گــــردشـــــگــــری

هلندهلند
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کم���ر م���ی توان���د تندوتی���ز باشد و یا  درد 
کمر  ی���ک درد مبه���م باش���د. درد  فق���ط 
ی���ن دردهایی است در  یک���ی از شایع تر
کن���د. باورهای  وز  ه���ر سنی م���ی تواند بر
کم���ر  غل���ط و درست���ی ب���رای بهب���ود درد 
ی���ر، تع���دای از  وج���ود دارد در مطل���ب ز

آنه���ا را م���ی بینی���م.

11 باور درست و غلط

درب���������������اره     ک������مردرد

 1- صاف بنشینید.
کمر،  این باور غلط است. درست است خمیده نشستن یا راه رفتن برای سامت 
گر خیلی هم صاف و مستقیم بنشینید و در همان حالت  بسیـــار مضر است، اما ا

کمر شما وارد می شود. مدت زیادی بمانید، فشار زیادی به 

کارها را  کنید ایـــن  گـــر شمـــا برای مـــدت زمان طوالنـــی مـــی نشینید، سعـــی  ا
انجـــام دهیـــد:

به راحتی بر روی صندلی خود بنشینید.

کنید. کمی خم  کمر خود را  هر چند مدت یک بار پاهای خود را بر روی زمین بگذارید و 

کمی هم بایستید و یا راه روید. خیلی ننشینید و 

2- وسایل سنگین را بلند و حمل نکنید.
کردن آن از زمین اهمیت ندارد.  ایـــن باور درست است. البته سنگینی بار بـــه اندازه روش بلند 
کمـــر خم نشوید، بلکه  کار شدید، از  گـــر مجبور به این  هـــر چند نباید بـــار سنگین بردارید، ولی ا
کنید.  کنید و چمباتمه بزنید و نزدیک جسم بنشینید و آن را به آرامی بلند  زانوهای خود را خم 

در این حالت باید پشت شما صاف باشد.

کمر  گر خیلی صاف و مستقیم بنشینید و در همان حالت مدت زیادی بمانید، فشار زیادی به  ا
شما وارد می شود

کنید. ۳- در رختخواب استراحت 
کردن  کمر می شوند، با استراحت  این باور غلط است. آسیب حاد و یا پیچ خوردگی باعث درد 
کشیدگی عضله باشد، پزشک انجام فعالیت بدنی عادی  کمر در اثر  گر درد  خوب می شوند. اما ا
کند و خوابیدن در رختخواب در این حالت )برای چند روز( می تواند باعث بدتر  را توصیـــه مـــی 

گردد. کمر  شدن درد 

کمر می شود. 4- یک نوع بیماری یا آسیب جسمی باعث درد 
کمر، برخی بیماری هـــا، عفونت ها و حتی بیماری های  ایـــن بـــاور درست است. آسیب دیسک 

کمر باشند. ارثی می توانند دلیل درد 

کمر بهتر است. 5- تشک سفت برای 
ایـــن باور غلط است. یک تحقیـــق در اسپانیا نشان داد افرادی در تشک معمولی )نه سفت 
و نـــه شل( خوابیـــده بودند، نسبت به آنهایـــی در تشک سفت خوابیـــده بودند، دارای درد 

کمـــر کمتـــری     بودنـــد.

گون بـــه تشک های متفاوتـــی نیاز دارنـــد بستگی به نحـــوه خوابیدن و علت  گونا افـــراد 
کمـــردرد آنهـــا دارد.

ت��ندرست���������ی و  سالمت�����������ی 
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کمر نیز بیشتر است.  6-هر چقدر وزن بدن بیشتر باشد، درد 
کمر  کمر می باشد. چاقی بر قسمت  ایـــن باور درست است. وزن مناسب باعث جلوگیـــری از درد 

فشار وارد می آورد.

کنند،  افـــرادی چـــاق هستند و یا افرادی بیشتر هفته بی تحرکند ولی یـــک روز خیلی فعالیت می 
کمردرد می شوند. بیشتر دچار 

کمر بودن. 7- الغر بودن مساوی است با بدون درد 
کمر شود. این باور غلط است. هرکسی می تواند دچار درد 

کمر و یـــا خرد شدن  در حقیقـــت افـــراد خیلـــی الغر هم ممکن اســـت دچار شکستگـــی استخوان 
کمر شوند. مهره های 

کار باید توسط متخصص آن  کنند. البته این  کمر، طب سوزنی را توصیه  پزشکان برای درمان درد 
کز درمانی مجاز و معتبر انجام شود. و در مرا

کمردرد مضر می باشد. 8- ورزش برای 
کند. کمر درد جلوگیری می  این باور غلط است. ورزش منظم از 

کمردرد شده انـــد، تحت نظر پزشک مـــی توانند یک برنامه  افـــرادی در اثـــر آسیب حـــادی، دچار 
ورزشی مایم داشته باشند و باید به تدریج بر شدت این ورزش ها اضافه شود.

کند. کمر جلوگیری  کردن درد، برنامه ورزشی ممکن است از عود درد  پس از فروکش 

کمر را تسکین دهد. 9- طب سوزنی می تواند درد 
کمر و بـــرای اشخاصی توســـط درمان های  ایـــن بـــاور درســـت است. پزشکان بـــرای درمـــان درد 

کنند. خانگی بهبود نیافته اند، طب سوزنی را توصیه 

کز درمانی مجاز و معتبر انجام شود. کار باید توسط متخصص آن و در مرا البته این 

کند. کایروپرکتیک )از طب مکمل( درد را آرام می   10- روش درمانی 
کایروپرکتیک و برخـــی پزشکان ارتوپد بـــا دستکاری ستون  ایـــن  بـــاور  درست است. متخصصـــان 
کمر،  کمـــر را بهبود می دهند. آنها با دست خود بـــر استخوان ها و بافت های اطراف  فقـــرات درد 

کنند. فشار وارد می 

امـــا ایـــن روش درمانـــی، بـــرای همـــه افراد مناســـب نیســـت و همانند طـــب سوزنی بایـــد توسط 
کز درمانی مجاز و معتبر انجام شود. متخصص آن و در مرا

کند. کمک می  کمردرد   11- یوگا به بهبود 
کننده باشد. کمک  کمر تا سه ماه ادامه داشت، یوگا می تواند  گر درد  این باور درست است. ا

ت��ندرست���������ی و  سالمت�����������ی 
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-  نوزاد انسان بیش از 300 استخوان دارد با رشد بعضی از آنها به یکدیگر جوش می خورند؟

-  تقریبًا یك سوم وزن یك زن و یك دوم وزن یك مرد را ماهیچه تشکیل می دهد ؟

-  الیه بیرونی پوست انسان هر 2 هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض می شود ؟

-  خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می شود ؟

-  موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابودمی سازند ؟

-  چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با 13 کشور هم مرز است ؟

-  موریانه ها قادرند تا 2 روز زیر آب زنده بمانند ؟

گردد ؟ کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها می  -  خوردن 

-   برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یک عدد سیب درخت قرار دهید؟

کشتن انسان را دارد ؟ کافی برای  غ وجود دارد در بدن خود2200 سم  -   یک نوع وز

ع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند ؟ گراهام بل مختر -   مادر و همسر 

کم نوشیدن آب می باشد ؟ -   بیشترین سر دردهای معمولی از 

کچاپ در سال 1830 به عنوان یک دارو به فروش می رفته است ؟ -   سس 

گل مختلف است ؟-   خ ترکیبی از بوی 40 نوع  گل سر کرده اند    دانشمندان ثابت 

کلفتـــی تار عنکبـــوت به اندازه مغـــز یک مداد به هـــم تنیده میشد مـــی توانست یک -   گـــر   ا
کند ؟ هواپیمای بویینگ سنگین وزن را تحمل 

این حقیقت دارد به راستی فیل از موش می ترسد ؟-  

کندوی زنبور عسل است ؟-   شلوغ ترین مکان دنیا 

در حـــال حاضر 6 میلیون اختراع در جهان وجود دارد ادیسون با 1094 اختراع -  
رکورد دار است ؟

کنیم و سپـــس آن را دو برابر  کـــرات منظومه شمسی را با هـــم جمع  گـــر تمـــام  -   ا
کره مشتری نمی شود ؟ کنیم باز هم به اندازه 

کره ماه به اندازه قاره استرالیاست ؟ -   وسعت 

-   ملـــخ ها فـــراوان ترین موجـــودات بـــر روی زمین هستنـــد و موجوداتی 
هستند در روز دو برابر وزن خود غذا می خورند ؟

 -   هر چشم مگس از 10 هزار عدسی تشکیل شده است ؟

گرم و  -   طبیعت سیاره اورانوس بر خاف زمین است یعنی دو قطبش 
قسمت های استوایی آن بسیار سرد است ؟

گرسنگی هستند. آنها  -   سوســـک ها مقاوم ترین موجـــودات در برابر 
می توانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند؟

-   نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود؟

 آی����ا می دانستی����د ؟!

لفب����ای ویت���امی������ن ه��������ا  ا

ت��ندرست���������ی و  سالمت�����������ی 

یکی از نیازهای اساسی بدن ویتامین ها است.بدن انسان شبیه به یک موتور 
قدرتمنـــد اســـت و درست مثل یک ماشین باید دائمـــا سوخت مناسب به آن 
برسد. بدن ما باید بطور مرتب با دریافت ویتامین های مناسب و سازگار احیا 
که  کند. ویتامین ها  کار  شود تا بتواند عملکرد صحیحی داشته باشد و درست 
کنند از سلول ها محافظت  کوآنزیم ها در بدن عمل می  کاتالیزورها و  بعنـــوان 
کرده و نقش های مهمی را در فعالیت های سوخت و سازی بدن ایفا می  کنند 
اما هنوز دانش انسان درباره این ترکیبات ضروری و حیاتی بسیار اندک است. 
در ایـــن مقالـــه آمده؛ هر یـــک از ویتامین هـــا شامل ویتامیـــن A ،C ،D ،E ،K و 
گانه ای در بدن ایفا می کنند.  انـــواع ویتامین هایB نقش منحصربفـــرد و جدا
بـــه استثنـــای ویتامیـــن هـــای B12وD3، ویتامیـــن هـــای A ،B ،C و E از نـــوع 
گر  ویتامیـــن های موجود در رژیم غذایی هستنـــد. بسیاری از افراد معتقدند؛ ا
روزی یک عـــدد قرص مولتی ویتامین بخورند مریض نمی شوند. یا با رسیدن 
به ســـن 40سالگی باید بعنوان مکمـــل یک داروی مولتی ویتامیـــن را به رژیم 
گر مولتی ویتامین ها حاوی آهن و مواد معدنی باشند  خود بیفزاید. در واقع ا
ممکن است مشکات گوارشی ایجاد کنند. همچنین برخی از ویتامین ها مثل

E ،A، D3 وK به دلیل اینکه محلول در چربی هستند مصرف دوز باالی آن ها 
مـــی تواند تاثیر سمی روی بدن داشته باشند و موجـــب بروز تغییرات روانی و 
نورولوژیکی شوند. به نوشته ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی نشنال ول بیینگ؛ 
کمبود و فقدان این ویتامین ها نیـــز می تواند عوارض و پیامد  از ســـوی دیگر، 
که باید مورد توجه  هـــای جبران ناپذیری برای بدن داشته باشند. نکته دیگر 
قرار بگیرد این است که افراد با شرایط بدنی متفاوت یا با بیماری های مختلف 
بـــه رژیم هـــای متفاوت و البتـــه متناسب با بـــدن خودشـــان نیازمند هستند 
بنابرایـــن بجـــای تجویـــز شخصی ایـــن ویتامین هـــا، همواره توصیـــه می شود 
کـــه تعییـــن نوع ویتامین و دوز مـــورد نیاز آن را به پزشـــک و درمانگر متخصص 
کنـــد. در ادامه  کافی از نیـــاز بدن شما آن را تجویز  کنید تـــا با شناخت  گـــذار  وا
گاهی ما، عملکرد چند  کارشناسان تغذیه و طب مکمل، به منظور پیش آ این 

نمونه از ویتامین های مهم در بدن را توضیح می دهند:

ویتامیـــنA: این ویتامیـــن برای سامت چشم ها و رشد استخوان ها مورد نیاز 
کند و با تقویت  اســـت. این ویتامیـــن همچنین به بهبود عفونت ها کمک مـــی 
کند. ویتامین سیستم ایمنی بدن و تقویت تولیـــد RNA این تأثیر را اعمال می 

غ، میوه هـــا و سبزیجات به رنـــگ زرد، هویج،  کبـــد ماهی، تخم مـــر A در روغـــن 
سیب زمینی شیرین، گرمک، هلو و فلفل زرد و انبه به وفور یافت می شود.

کند و در برنـــج قهوه ی،  کمک مـــی  گلوکز بـــه انرژی  ویتامیـــنB1: بـــه تبدیل 
گندم و خشکبار یافت می شود. پوست 

کند  کمک می  ویتامیـــنB2: به تبدیـــل چربی ها، پروتئین ها و قند به انرژی 
گلبـــول های قرمز خـــون موثر اســـت. منبع غنی ایـــن ویتامین  و در تشکیـــل 

چ است. غ و قار گوشت ارگانیک تخم مر فرآورده های شیری، عصاره مخمر، 

کرده و موجب  کمک  ویتامینB۳: این ویتامیـــن به تنفس سلول های بدن 
سامـــت پوســـت و حفظ تعادل قند خـــون است. منابع اصلـــی این ویتامین 

چ هستند. غ، بوقلمون و قار غات سبوس دار، بنشن ها، ماهی، مر

کنـــد و در تقویت  کمـــک می  ویتامیـــنB5: بـــه تولیـــد هورمون ضـــِد استرس 
غ،  غ، مر سامـــت پوســـت و مو و اعصاب موثر است. این ویتامیـــن در تخم مر
گردان به وفور  چ، آووکادو، عدس و دانـــه آفتاب  ماهـــی و سبزیجاتـــی مثل قار

یافت می شود.

ویتامیـــنB9: ایـــن ویتامین یا همـــان اسیدفولیک بـــرای زنان بـــاردار بسیار 
کند. منابع این  کمک می  ضـــروری است و به ساخته شدن DNA و پروتئین 
غ، اسفناج، لوبیا قرمز، چغندر، نخـــود فرنگی، آووکادو و آب  ویتامیـــن جگر مـــر

گوجه فرنگی هستند.

ویتامینB6: بعنـــوان ویتامین ضِد افسردگی شناخته شده و به خون سازی 
کنـــد و برای سوخت و ساز پروتئیـــن و عملکرد سیستم عصبی  کمک می  نیـــز 
کلم بروکلی،  گوشت، ماهی آزاد، مـــوز،  حیاتـــی است. منابع اصلی آن شامـــل 

کلم و تمام سبزیجات با برگ سبز رنگ هستند.

گلبول های  ویتامیـــنB12: به سامت سیستـــم اعصاب و رشد سالـــم و تولید 
کند. ویتامینB12در روده ساخته می شود. این ویتامین  قرمز خون کمک می 
که فقط از سبزیجات استفاده  کسانی  گوشتی یافـــت می شود و  تنها در منابع 

کمبود این ویتامین مواجه می شوند. می کنند اغلب با 

کمک  گیری استخوان ها و دندان ها  ویتامیـــنC: به بهبود بافت ها و شکل 
کسیدان است. سبزی و میوه های مثل  کند و هم چنین سرشار از آنتی ا می 
لیمو، توت فرنگـــی، طالبی، انگور، نخود، بروکلی، فلفل و مرکبات دیگر سرشار 

از این ویتامین است.

کبد جلوگیری  ویتامیـــنE: مصـــرف دوز مناسب این ویتامین از سمـــی شدن 
کسیـــدان مهم برای حفاظت از سلـــول ها است. سویا،  کند و یک آنتی ا مـــی 
گـــردان، خشکبـــار و بنشـــن از  بروکلـــی، سبزیجـــات سبـــز رنـــگ، دانـــه آفتـــاب 

غنی ترین منابع این ویتامین هستند.

که بیشتـــر در خانواده  ویتامیـــنK: در فرآینـــد لختـــه شدن خـــون مهم اســـت 
گوجه فرنگی، بنشن از غنی ترین منابع این ویتامین هستند. کلم ها، 

گیـــری استخوان هـــا و دندان ها  ویتامیـــنD۳: بـــرای سوخـــت وســـاز و شکل 
کلسیـــم را ارتقا می دهد. این ویتامین هـــا بر اثر تابش  ضـــروری اســـت و جذب 
کمبود نور آفتاب مصرف  نور آفتاب به پوست در بدن تولید می شود. در موارد 
غ و یا مکمل های این ویتامین توصیه می شود. ماهی، ساردین، تن، تخم مر



بسمه تعالی
تاریخ :    /   / ۱۳۹۱
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خواهشمند است با ارائه نظرات خود ما را در راستای هرچه بهتر شدن این مجموعه یاری فرمایید.

است؟ گرفته  قرار  شما  توجه  مورد  بیشتر  پولیکا  یزد   ۹۱ پاییز  فصلنامه  بخش  | کدام   ۱  |
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؟ ســـت ا ه  د بـــو ثـــر  مو   P V C لـــه لو د  بـــر ر کا و  هـــا  گـــی  یژ و بـــا  یـــی شمـــا  شنا آ ر  د ن  ا میـــز چـــه  لیکا پو د  یـــز مـــه  لـــب فصلنا |  2 | مطا
عالی                                                                   خوب                                                                متوسط

است؟ بوده  موثر  پولیکا  یزد  صنایع  تولیدی  شرکت  محصوالت  با  شما  آشنایی  در  میزان  چه  پولیکا  یزد  فصلنامه  | مطالب   ۳ |
عالی                                                                  خوب                                                                 متوسط

است؟ بوده  طریقی  چه  از  پولیکا  یزد  صنایع  تولیدی  شرکت  با  شما  آشنایی  | نحوه   4 |

اید؟ شده  آشنا  پولیکا  یزد  صنایع  تولیدی  شرکت  با  شما  که  است  مدت  | چه   5 |

است؟ بوده  موثر  شما  شغلی  توسعه  در  فصلنامه  آیا  و  کنید  می  فعالیت  ای  حیطه  چه  در  | شما   6 |

کنید: توصیف  خودتان  دید  از  را  پولیکا  یزد  صنایع  تولیدی  شرکت  جمله  یک  | 7 | در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             ایمیـــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      : همـــراه  شمـــاره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      : تولـــد  تاریـــخ 
نشانی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنید تا در شماره ی بعدی فصلنامه  شما می توانید در صورت تمایل نظرات حرفه ای خود را در  مورد صنعت PVC و لوله به صورت مقاله برایمان ارسال 
به نام شما چاپ شود .

کس نمایید. کرده و به شماره727254۸-۰۳5۱  فا لطفا فرم فوق را تکمیل  
گذاشته اید بسیار متشکریم و امیدواریم این رابطه ارزشمند بین شما و شرکت ما همیشه پایدار بماند. گرانبهای خود را  کردن این فرم وقت  از اینکه برای پر 

گرامـــی، شمـــا نیز می توانید  نقطه نظرهای خـــود را نسبت به مطالب و موضوعات فصلنامه بـــه شماره پیامک 2۰۰۰۱2۰2 ارسال نمایید. خوانندگـــان 
با تشکر

نـظــــــــــر ســــــنـجـی
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ی تحــــلیـلی فصــــلنـامـه عــلـــمی خــبــر
شرکت تولیـدی صنایع یزد پولیـکا

YAZD POOLICA   M a g a z i n e


