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هفته نامه را هرهفته در ایمیل خود دریافت کنید. جهت دریافت نشریه 
در ایمیل خود کافی است در سایت تاسیسات نیوز ثبت نام کنید. نشریه 

قابل دریافت از سایت تاسیسات نیوز نیز می باشد.

روی جلد : حرکت به سمت تجدیدپذیرها - ص 2

.کلیه حقوق این نشریه متعلق به آکادمی کاشانه می باشد.
.ذکر مطالب منتشره تنها با اجازه کتبی ممکن است.

.موارد منتشره الزامًا نظرات رسمی نشریه و گردانندگان آن نیست.
.نشریه در تصحیح، حذف و یا تلخیص مقاالت رسیده آزاد است.

.نشریه تا اطالع ثانوی به صورت رایگان منتشر می شود. ولی کلیه   
حقوق متصوره آن متعلق به گردانندگان نشریه است.

.تاسیسات نیوز)خبر تاسیسات( دارای مجـــــوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.

نشانی: خ سهروردی شمالی، خ فیروزه، پالک16
WWW.TASISATNEWS.COM

02188758152-3

مساله گرمایش زمین این روزها به معضلی جهانی تبدیل شده 
است، طوری که همه شرکت ها و سازمان های تاثیرگذار و درگیر 
این موضوع را بر آن داشته تا با تغییر رویه در مسیر سبز شدن 
از  دهند.  نجات  بحران  این  از  را  زمین  بتوانند  و  بردارند  قدم 
خدمت  به  تا  گرفته  آینده   در  خودروها  شدن  الکتریکی  تحول 
گرفتن انرژی خورشید و باد برای تولید برق، همه و همه هدف 
مشخصی را دنبال می کنند و آن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
است. اهمیت این موضوع آنقدر زیاد است که نه تنها شرکت های 
حوزه برق در مسیر آن قدم گذاشته اند، بلکه شرکت های دیگری 
که حوزه تخصصی آن ها، فرای برق و انرژی است نیز، حرکت 
در این مسیر را به عنوان بخشی از رسالت  اجتماعی خود توصیف 
می کنند تا سهم خود را در پیشگیری از گرمای زمین ایفا کنند. 
یکی از این شرکت ها که فعالیت زیادی را در زمینه تجدیدپذیرها 
در کارنامه خود دارد، شرکت گوگل است. هدف این شرکت از 
قدم گذاشتن در این مسیر، جایگزینی کامل برق مصرفی شرکت 
با انرژی های تجدیدپذیر است که از سال 2010 کار روی این 
پروژه را آغاز کرده است. اکنون این شرکت، مدعی بزرگ  ترین 

شرکت خریدار انرژی های تجدیدپذیر در جهان است. 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  بهره مندی  نیز  دولت ها  از  بسیاری 
کرده اند.  ترسیم  خود  برای  تثبیت شده  هدف  یک  به عنوان  را 
به عنوان مثال، کشور ژاپن در چشم انداز خود سال 2050 را سالی 
بدون خودروهای بنزینی تصور کرده و شرکت های خودروسازی 
الکتریکی  را ملزم به بروز کردن تکنولوژی های خود در زمینه 
از  را  نوبه خود هم محیط زیست  به  بتواند  تا  است  شدن کرده 

آلودگی نجات دهد و هم زمین را از گرمای جهانی. 
اما اسپانیا، پا را فراتر از این ها قرار داده و در نظر دارد تا سال 
2050، تمام انرژی برق خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین 

کند تا انتشار گازهای گلخانه ای را 90 درصد کاهش دهد. 
اما تالش مسئوالن کشور خودمان ایران را نیز نمی توان در این 
زمینه نادیده گرفت. طی سال های اخیر، نیروگاه های خورشیدی 
و بادی در شهرهایی همچون گیالن، قزوین، شیراز، خوزستان، 
تهران و یزد راه اندازی شده است که نقطه مثبتی در این زمینه 

است.

حرکت به سمت تجدیدپذیرها، راه حل گرمایش جهانی 

سعید سعیدی
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حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده اصالح خواهد شد

جایگزینی  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  گفته  به 
در  شود.  طراحی  باید  اقتصادی  بخش  در  دولت  عملکرد 
اتاق  یاری  به  تحریم ها  زدن  دور  برای  حاضر  حال  شرایط 

بازرگانی نیاز احساس می شود.
سابق  وزیر  با  اقتصادی  کمیسیون  در  ما  توافق  همچنین 

اقتصاد این بود که نرخ مالیات کاهش پیدا کنند.
از سال گذشته تاکنون به واسطه بررسی وضعیت تراکنش های 
حق  مالیاتی  منابع  تومان  میلیارد  هزار   1۶ نزدیک  بانکی 
دولت، از کسانی که تاکنون یک ریال هم مالیات پرداختند 

وصول شده است.
دولت،  با هماهنگی  مالیاتی  نرخ  پیشنهاد کاهش  همچنین 
پیش  رود.  می تواند  اقتصادی  کمیسیون  و  اقتصاد  وزارت 
عالوه براین موضوع کاهش نرخ مالیاتی در قالب یک طرح 

دو فوریتی در مجلس بررسی خواهد شد.
مالیات  نرخ  چه  هر  که  است  این  بر  مجلس  در  ما  اعتقاد 
کاهش یابد، میزان فرار مالیاتی هم در اقتصاد کاهش می یابد.
مالیات  دارد،  بیشتری  مصرف  هرکس  که  مفهوم  این  با 
بیشتری باید بپردازد و هر کس بیشتر تولید می کند، مالیات 

کمتری بپردازد.
این موضوع ادبیات توسعه در اقتصاد مقاومتی است.

ما و مالیات - قسمت 139
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پمپ حرفــه ای برای مهندسان
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ویدئوهای متفاوت از کنفرانس ها، میزگردهای علمی، مصاحبه ها، اخبار هفته و 
ویژه ها را در تلویزیون تاسیسات ببینید.

ویدئوی این هفته:

صد و یکمین بسته خبری تاسیسات نیوز

تلویزیون تاسیسات

https://www.aparat.com/
TASISATNEWS

http://tasisatnews.com/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/
https://www.aparat.com/TASISATNEWS
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خبرهای خوب رسید!...
www.kaashaaneh.irاین کتاب را می توانید از فروشگاه سایت آکادمی کاشانه تهیه کنید:

ترجمه سیزده فصل ابتدایی اپلیکیشن
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http://kaashaaneh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
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یخ زدایی سدهای یخی - 3

ید
وان

بخ
ی 

رس
 فا

 به
ی

شر
ز ا

ا

از  مناسب  تهویه  به  قبل  قسمت  در 
طریق تهویه سقف روی بام اشاره شد. 
کاری که انجام شد این است که ابعاد 
سقف باالی بام  2*4  با پهنای 4 یا 
 ۶ پهنای  با   ۶*2 ابعاد  به  سقف  تیر 
اینچ   5.5 یا  اینچ   3.5 اندازه های  در 
ساخته می شوند. فضای هوای تهویه 
به  سقف  نوک  تا  سقف  لبه  از  شده 
اندازه 89mm یا 127mm ادامه پیدا 
لبه  به  مربوط  جزئیات  کرد.  خواهد 
سقف پیوسته و ساده است)عکس 7(. 
جزئیات نوک سقف بزرگ و برجسته 

است )عکس 8(.
نوک  به  مربوط  ریز  جزئیات  از  یکی 
جریان  محدودکردن  بام  روی  سقف 
شیروانی  زیر  سقف  به  منتهی  هوای 
هوا  بخار  انتشار  دریچه  از  استفاده  با 
زیر  فضای  کردن  متصل  جای  به 
شیروانی به سقف روی بام است. به 
حرارت  انتقال  که  است  علت  همین 

سقف  نوک  سمت  به  ساختمان  از 
روی بام بدون وجود مشکل رطوبت 
کاهش می یابد. رطوبت فرمی از بخار 
است که همچنان می تواند خارج شود 
حامل  که  زیادی  هوای  جریان  ولی 
از  باالتر  بام  در  دسترس  در  گرمای 
سقف تهویه باشد وجود ندارد. مسائل 
مربوط به فیزیک این موضوع قبل تر 
بخار«،  )»تهویه  است  شده  مطرح 
ژورنال اشری اوت 2015(. این روش 
در  هوابندسازی  افزایش  به  متمایل 

موناژها در بام  با ارتفاع کمتر است.
بزرگی  طاق  وجود  صورت  در  پس 
روی بام و بام منتهی به دیوار چه باید 
کرد؟ جواب آن در باالی خانه اسکی 

آژاکس در اسپن است! )عکس9(
طاق های  که  داشت  نظر  در  باید 
و  حبس  را  حرارت  جنوب  سمت  در 
و  یخی  سدهای  تشکیل  به  منجر 
سرسره های برفی می شوند )شکل5(. 

در نتیجه آن است که پوشش حرارتی 
از تلی از برف- ترکیب پوشش تیره، 
بزرگ  طاق های  و  خورشید  تابش 
می دهد  تشکیل  را  یخی  سدهای 
)شکل ۶(. سقف های شیب دار منتهی 
به دیواری می شوند. بهتر است که با 
اسکی  از  جلوگیری  و  یخ  شکستن 
به  رسیدن  آسیب  از  آن  روی  کردن 

بام جلوگیری شود )عکس 10(.
راه حل این موضوع شامل دو جز است. 
عایق کاری بیرون زدگی طاق و روی 
بام با اسپری کردن فوم پلی استایرن 
تهویه  سقف  که  جایی  در   .)SPF(
بام از دیوار جدا می شود، دیوار مسیر 
به  نیاز  می باشد.  اگزاست  پیمایش 
دیوار اضافه برای تشکیل دیوار تهویه 
است. مانند دیوار باران ولی بزرگتر از 

آن- یک دیوار برفی.
دیوار برفی مانند دیوار بارانیست.

ترجمه:
مهندس سید فرخ میرحیدری

موضوع  این  قبل تر  خیلی  از  ما  نیست.  استراتژی  بهترین  یخی  سدهای  داشتن  هم  ابتدا  از 
برای  روشنی  راه   .)2010  June اشری  ژورنال  یخی،  سد  نام  به  )سدی  داده ایم  پوشش  را 
: سقف های  دارد  با یک برگ کاغذ وجود  تازه ساز  آنها در ساختمان های  از تشکیل  جلوگیری 

هوابند، عایق کاری و تهویه هوای زیر کف بام با هوای بیرون. 
با این وجود ماراه حلی برای از بین بردن سدهای یخی تشکیل شده ارائه ندادیم.

سپتامبر 2018
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شکل 5 : پوشش حرارتی از تلی از برف- ترکیب پوشش تیره، تابش خورشید و طاق های بزرگ 
سدهای یخی را تشکیل می دهد.

عکس 8 : سقف تهویه شده روی نوک سقف جزئیات نوک سقف بزرگ و برجسته است.

یخ زدایی سدهای یخی - 3
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عکس 7 : سقف تهویه شده روی طاق بام جزئیات 
مربوط به لبه سقف پیوسته و ساده است.

را  حرارت  جنوب  در سمت  طاق های   :  9 عکس 
حبس و منجر به تشکیل سدهای یخی و سرسره های 

برفی می شوند.

زدگی  بیرون  عایق کاری   :  6 شکل 
کردن  اسپری  با  بام  روی  و  طاق 
که  جایی  در   .)SPF(فوم پلی استایرن
می شود،  جدا  دیوار  از  بام  تهویه  سقف 
می باشد.  اگزاست  پیمایش  مسیر  دیوار 
تشکیل  برای  اضافه  دیوار  به  نیاز 
باران  دیوار  مانند  است.  تهویه  دیوار 
برفی.  دیوار  یک  آن-  از  بزرگتر  ولی 
بارانیست. دیوار  مانند  برفی  دیوار 

آسیب  کار  این  یخی.  های  سد  شکستن   :  10 عکس 
زیادی به سطح بام می رساند

یخ زدایی سدهای یخی - 3
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نجات 100 کارگر ساختمانی در آتش سوزی ساختمان اداری تجاری در حال ساخت

در آتش سوزی انبارهای یک ساختمان اداری- تجاری در حال احداث در خیابان فرشته، بیش 
از 100 نفر از کارگران ساختمانی با تالش آتش نشانان شش ایستگاه و دو گروه امداد و نجات 

سازمان آتش نشانی تهران از میان دود و آتش نجات یافتند.
شهروندان در ساعت 23:20 دقیقه شنبه 2۶ آبان طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی، وقوع این آتش سوزی را اطالع 
دادند که با توجه به گرفتار شدن عده زیادی از کارگران در داخل این ساختمان بالفاصله آتش نشانان ایستگاه های 88، 
۶، 11، 10۶، 84، 130 و همچنین دو گروه امداد و نجات 4 و 1۶ به همراه خاور دستگاه تنفسی و نردبان آتش نشانی 

به محل حادثه واقع در خیابان فرشته، خیابان فیاضی اعزام شدند.
نیروهای  عملیات  بر  و  یافته  حضور  حادثه  محل  در  اولیه  لحظات  از  که  آتش نشانی  عملیات  معاون  کیانی  واحد 
آتش نشانی نظارت داشت، در اینباره ابراز داشت: این حادثه در یک ساختمان تجاری– اداری 7 طبقه که 7 طبقه 

منفی نیز داشت، اتفاق افتاد.
دچار  نامعلومی  دلیل  به  بود  آن  انبارهای  بخش  که  ساخت  حال  در  ساختمان  این  شش  منفی  طبقه  افزود:  وی 
آتش سوزی شد و مقدار زیادی انواع تجهیزات و مصالح ساختمانی در کام آتش فرو رفت. تجمع زیاد این تجهیزات 

در قسمت های مختلف طبقه منفی شش، دسترسی آتش نشانان را به کانون آتش دشوار کرده بود.
کیانی تصریح کرد: آتش نشانان سریعا به دو گروه تقسیم شدند، گروه اول از آتش نشانان برای جست و جو و نجات 
محبوسین احتمالی در طبقات مختلف این ساختمان مشغول عملیات شدند و توانستند تعداد بیش از 100 نفر کارگر 
ساختمانی را از طبقات زیرین و نیز طبقات فوقانی این ساختمان خارج کنند که دو نفر از این کارگران به دلیل دود 

زدگی شدید توسط عوامل اورژانس راهی بیمارستان شدند.
همزمان گروه دیگری از آتش نشانان هم به وسیله تجهیزات انفرادی و لوله های آبده، به مبارزه با آتش پرداخته و 
موفق شدند با تالش فراوان این آتش سوزی را در طبقه منفی شش، پیش از گسترش بیشتر آن مهار و خاموش کنند.

کارشناسان  سوی  از  را  وارده  خسارات  برآورد  نیز  و  آتش سوزی  این  بروز  علت  تهران  آتش نشانی  عملیات  معاون 
آتش نشانی در دست بررسی اعالم کرد و گفت: در جریان این آتش سوزی یکی از آتش نشانان ایستگاه 88 بر اثر سقوط 

به طبقات منفی این ساختمان دچار مصدومیت شد که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل و بستری شد.
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بی احتیاطی های پر حادثه

پایگاه خبری 125
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آتش سوزی در محل تجمع کارتن خواب ها

محل تجمع عده ای از کارتن خواب ها در شهرری عصر جمعه 25 آبان ماه طعمه آتش سوزی شد 
و لوازم مستعمل آنان در آتش ازبین رفت.

شهروندان در ساعت 1۶:12 دقیقه روز جمعه طی تماس تلفنی با سامانه 125 از وقوع آتش سوزی درمیان درختان 
بالفاصله  تهران  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد  که  دادند  خبر  کریمی  بلوار  شهرری،  در  واقع  سبز  فضای  و 

آتش نشانان ایستگاه 14 را به محل حادثه اعزام کرد.
حمید سجادی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این خصوص گفت: مقدار زیادی لوازم مستعمل در کنار یک منزل 
مسکونی متروکه که محل تجمع تعدادی از بی بضاعتان و کارتن خواب ها شده بود، به علت نامشخصی دچار آتش سوزی 

شد و شعله های آتش به درختان نیز سرایت کرد.
وی با اشاره به این که آتش سوزی هرلحظه در حال سرایت به منزل مسکونی مجاور بود، افزود: آتش نشانان پس از 
حضور در محل حادثه با استفاده از دو رشته لوله آبده به سرعت به مقابله با این آتش سوزی پرداخته و شعله های آتش 

را پیش از گسترش بیشتر به اطراف مهار و کامال خاموش کردند.
این فرمانده آتش نشانی در ادامه اظهار داشت: دراین حادثه به این افراد آسیب جانی نرسید ولی مقادیرزیادی از لوازم 

مستعمل آنها درآتش سوخت.

انفجار گاز در مرکز درمان و ترک اعتیاد

انفجار گاز شهری، آتش سوزی مرکز درمان و ترک اعتیاد و مصدومیت دو مرد میانسال را در 
شهر ری رقم زد.

ساعت 13:24 دقیقه روز یکشنبه 27 آبان در پی آتش سوزی و انفجار گاز در یک مرکز درمان و ترک اعتیاد واقع در 
میدان شهرری، خیابان ابن بابویه، روبروی مقبره شیخ صدوق و تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 و اطالع رسانی 
این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه های 9، 14 و گروه نجات 

17 را به محل حاثه اعزام نمود.
داود بختیاری افسر آماده منطقه هفت عملیات در این باره گفت: در یک 
تقریبی 500 متر مربع در قسمت  به وسعت  اعتیاد  مرکز درمان و ترک 
حیاط که با چادر برزنتی مسقف شده بود و داخل انباری آن از تعداد زیادی 
سیلندر گاز 11 کیلویی مایع استفاده می شد به هنگام تخلیه و جابجایی 
آنها و رسیدن شعله ناگهانی به گاز متراکم شده دچار انفجار و آتش سوزی 

شده بود.
وی ادامه داد: دو مرد 48 و 50 ساله در داخل این ساختمان دچار سوختگی 

از ناحیه دست ها، سر و صورت شده بودند. 
وی افزود: آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه و قطع برق و گاز با 
استفاده از یک رشته لوله آبدهی شعله های آتش را مهار و خاموش کردند 
و مصدومین را از داخل ساختمان خارج و تحویل امدادگران اورژانس دادند.

بی احتیاطی های پر حادثه
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نقش سیستم های HVAC در سبز بودن ساختمان ها

و  مهندسان  و  می شود  آن  به  بسیاری  توجه  روزها  این  که  است  مقوله ای  ساختمان ها  بودن  سبز 
طراحان ساختمانی را ملزم به رعایت نکات اساسی و در نظر گرفتن فاکتورهای مهم در مسیر سبز 
مطبوع،  تهویه  و  گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم های  بین،  این  در  است.  کرده  ساختمان ها  شدن 
مهم  ترین نقش را ایفا می کند. جوهان ساموئلسون، نایب رییس بخش خاورمیانه و آفریقا شرکت ترین 
با وب سایت  )Trane( در مورد نقش سیستم های HVAC در سبز بودن ساختمان ها گفتگویی را 
www.meconstructionnews.com انجام داده است که در ادامه ترجمه آن را خواهید خواند:

سیستم های HVAC چطور می توانند به رده بندی کلی سبز بودن یک ساختمان کمک کنند؟
یک سوم انرژی در ساختمان ها برای سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع )HVAC( مصرف می شود. وقتی صاحبان 
ساختمان، برق کمتری مصرف کنند، طبیعتا میزان انتشار دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای که توسط کارخانه های 
تولید برق، تولید می شود نیز کمتر خواهد شد.  به عبارت دیگر، صرفه جویی در مصرف انرژی از سوی صاحبان ساختمان، 
تاثیر مستقیمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد که این امر خود در رده بندی سبز بودن یک ساختمان موثر است. 

چطور می توانیم سیستم های HVAC را با طراحی و مهندسی یک ساختمان تلفیق کنیم تا حداکثر 
راندمان و کمترین انتشار گازهای گلخانه ای را تضمین کنیم؟

whole- طراحی یک سیستم کارامد نقش بسیار مهمی در اثر زیست محیطی یک ساختمان دارد. استفاده از یک روش
کمک  برای  بهتری  جایگاه  در  را  شما  روش  این  است.  مهم  بسیار  ساختمان  یک  ساخت  و  طراحی  برای   systems
از  طوری  می توان  ساختمان،  الزامات  به  بسته  می دهد.  قرار  اهدافشان  به  رسیدن  در  ساختمان  مدیران  و  مالکان  به 
سیستم های HVAC استفاده کرد که تاثیرات زیست محیطی به حداقل و عملکرد ساختمان به حداکثر مقدار خود برسد. 

چـــگونه میتوانیم سیستم های مـــدیریت ساختمان را با سیستم های HVAC ترکیب کنیم تا 
سیستم هایی ایجاد شود که سریع عکس العمل نشان دهند و کارامد باشند؟

پیوند مستقیمی بین صرفه جویی در انرژی سیستم های HVAC و سایر سیستم های ساختمان وجود دارد. نگهداشتن یک 
ساختمان در موقعیت عملکردی مناسب یک ساختمان و انتخاب کارشناسانی که بتوانند محیط های ساختمانی شما را به 
نسخه های دیجیتالی تبدیل کنند ضروری است. برای آنالیز، بهینه سازی یا مدرن کردن سیستم ها بر اساس اولویت های 
شغلی، یک سری از راه حل های به روز الزم است تا کنترل های دیجیتال، دقیق و قابل اندازه گیری به مالکان ساختمان بدهد. 
صنعت از طریق اتحادیه های ملی خود کار می کند تا سازمان های غیر دولتی )NGOها( و دولت های سراسر جهان را درگیر 
کند تا اطمینان حاصل شود که پروتوکل مونترال برای گذر از مبردهای با GWP باال به روشی عملی و مجاز استفاده می شود. 
جدیدترین و موثرترین پیشرفت صنعت، معرفی صورت حساب دوگانه توسط قانون تولید و نوآوری آمریکا در سال 2018 است؛ 
این قانون از 15 فوریه اجرا می شود به منظور استفاده از فناوری های نسل نو به عنوان جایگزین های HFC وضع شده است. 

جوهان ساموئلسون
ترین شرکت  آفریقا  و  خاورمیانه  بخش  رییس  نایب 
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آیا می توانید در مورد تغییرات منطقه از HCFCها به HFOها بحث کنید؟
با افزایش نگرانی ها در مورد تاثیر آن ها روی تغییرات آب و هــوا و محیط زیست، طی سال های اخیر فشار برای کاهش 

استفاده از مبردهای با GWP باال در کاربردها و صنایع مختلف نیز افزایش یافته است. 
نام، یک مساله مهم یافتن گزینه هایی است که  پایین، توافق   GWP با با مبردهای  در طراحی سیستم های ساختمان 
از نظر زیست محیطی مسئوالنه باشند، بتوانند با اطمینان استفاده شوند و عملکرد و کارایی مورد نیاز مالکان و مدیران 
ساختمان را داشته باشند. استفاده از یک روش متوازن برای بررسی اثرات زیست محیطی، ایمین و راندمان مهم است. 

خط لوله R&D شرکت ترین چیست و شما پیش بینی می کنید این محصوالت چه تاثیر داشته باشند؟
برای بیش از 100 سال، شرکت ترین در جایی فراتر از بقیه صنعت نوآوری داشته و پیوسته روی تحقیق، سنجش و نوآوری در 
مرکز هرکاری که ما انجام می دهیم کار کرده است. برای مثال، واحد سنجش پیشرفته تحقیق و توسعه HVAC در اپینال فرانسه 
ما را قادر به تایید عملکرد مجموعه تجهیزات خود می سازد. این بخش به عنوان یک مرکز اعتبارسنجی برای تولید محصوالت 
جدید عمل می کند و امکان شبیه سازی همه شرایط کاری احتمالی در طول چرخه تجهیزات HVAC را فراهم می سازد. 
به عالوه، به عنوان بخشی از تعهد اقــــــلیم جهانی، ما طی 5 سال آینده 500 میلیون دالر در بخش تحقیق و توسعه 

محصوالت سرمایه گذاری می کنیم تا روی کاهش بلندمدت انتشارات GHG کار کنیم. 
تا امروز، تعهد اقلیمی ما از جلوگیری از حدود ۶.7 میلیون تن متریک CO2 در سراسر جهان حمایت کرده ایم که معادل 
جلوگیری از انتشارات CO2 ساالنه ناشی از مصرف انـرژی در بیش از 700000 خانه است. انتظار داریم تا سال 2030، 

بتوانیم کربن باقیمانده را تا 50 میلیون تن متریک کاهش دهیم. 

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
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نقش سیستم های HVAC در سبز بودن ساختمان ها
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گروهی از مــــــهندسان کانادایی پس از سه سال تحقیق یک لباس هوشمند ابداع کرده اند که 
می توان با موبایل دمای آن را کنترل کرد.

این لباس که SKINCore نام دارد، بلوز و شــــلواری است که به طور خودکار دما را تنظیم می کند.
عالوه بر آن بلوز و شــلوار مذکور به یک اپــلیکیشن موبایل متصل هستند که به صاحب 

آن اجازه می دهد دما را تنظیم کنند.
مدیر محصوالت تولید کننده این محصول می گوید: می خواستیم فناوری پوشیدنی را بی سیم کنیم 
و با توجه به آنکه در کانادا زندگی می کنیم می دانیم چـطور می توان با آب وهوای سرد مقابله کرد.
محققان این تیم هنگام توسعه پـــلتفرم رایانشی نساجی متوجه راهی برای انتقال گرما از 

طریق فیبرها شدند.
مصنوعی  مواد  از  داخلی  الیه ای  بین  که  شده  تولید  رسانا  نخ های  با  شلــوار  و  بلوز  این 
می گیرد. قرار  کند،  می  حفظ  خود  در  را  گرما  که  پشمی  خارجی  الیه  و  عرق  جاذب 
این نخ به یک باتری 5۶ گرمی متصل می شود که 18 وات برق تامین می کند و می تواند 
لباس را به مدت 8 ساعت گرم نگه دارد. باتری مذکور مجهز به یک پورت یو اس بی سی 

است که می توان از آن برای شــــــارژ موبایل نیز استفاده کرد.
لباس مذکور گرما را فقط در نقاطی از بدن فراهم می کند که نسبت به سرما حساس هستند مانند 
قفسه سینه، دستان، ران ها و پا. همچنین از انتقال گرما به نقاطی که سبب عرق کردن می شود مانند پشت بدن اجتناب می کند.

هنگامیکه دما کاهش می یابد، این لباس خودکار روشن می شود.

طراح هلندی، پنجره و میز هایی را طراحی کرده که از سلول های خورشیدی رنگی برای تبدیل نور 
خورشید به برق استفاده می کنند.

این پنجره ها در نگاه اول مانند پنجره های عادی است. اما با کمی دقت متوجه تفاوت بزرگ آن ها می شوید. این 
پنجره ها توانایی ذخیره انرژی خورشید و تبدیل آن به برق را دارند. البته فقط پنجره ها نیستند که این کار را می کنند. 

میز هایی هم برای انجام چنین عملی ساخته شده اند.
طراح این میز و پنجره یک فرد هلندی به نام مارجان ون اوبل است.

او برای ایجاد جریان در پنجره ها از رنگ استفاده می کند. کاری که ساخته های او انجام می دهند بسیار شبیه عمل 
فتوسنتز گیاهان است. دریافت نور خورشید و تبدیل آن به انرژی.

گفته می شود که با استفاده از این ســـازه ها در تمام دنیا، تنها در یک ساعت می شود انرژی الزم برای یک سال را به 
دست آورد. این تکنولوژی به تمام شیشه هایی که در زندگی روزمره از آن ها استفاده می کنیم این امکان را می دهد که 

انرژی خورشید را در خود ذخیره و آن را تبدیل به برق کنند.
این اختراع تازه اول راه برای این فرد است. او افکار بزرگ تری در سر می پروراند. هدف بعدی مارجان ساختن یک خانه 
کامل توسط این تکنولوژی است. در این خانه تمام سطوح داخلی و خارجی توانایی تبدیل انرژی خورشید به برق را دارند. 
تصور کنید شما می توانید با متصل کردن گوشی خود به میز آن را شارژ کنید. جذاب نیست؟ حاال فرض کنید تمام خانه ای 
که در آن زندگی می کنید دارای این تکنولوژی باشد. شما می توانید تمام انرژی مصرفی خود را نور خورشید بگیرید.
این فرد به تازگی با Swarovski همکاری خود را شروع کرده است. در این همکاری او از کریستال ها برای جـــذب 
انرژی نور خورشید استفاده می کند. با اختراع این خانم هــلندی می شود آسمان را به داخل خانه آورد. البته نباید بخش 

پرداخت نکردن پول قبض برق را فراموش کرد.

یک اپلیکیشن برای گرم شدن لباس

تولید برق از میز و پنجره توسط طراح هلندی
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یک دهـــکده جهــانی خورشیدی در شهر دوبی برای ساخت خانه های هوشمند مجهز به پیشرفته ترین فناوری ها، این 
هفته و در جریان برگزاری یک رقابت دانشجویی در این شهر شکل گرفت.

گرفته اند. نام   FutureHAUS اند،  شده  ساخته  رقابت  این  جریان  در  که  پیشرفته ای  هوشمند  خانه های 
جداشدن  قابل  متنوع  قطعات  ساخت  با  ماژوالر  صورت  به  آنها  طراحی  مذکور  های  خانه  ویژگی  ترین  مهم 
باشد. ممکن  باالیی  بسیار  سرعت  با  آنها  های  سازه  برپایی  شود  می  موجب  که  است  یکدیگر  به  چسباندن  یا 
بخش های مختلف این خانه ها به سرعت قابل ایجاد و قرارگیری در کنار یکدیگر هستند و شخصی سازی آنها بر اساس 

عالئق ساکنان نیز به راحتی امکان پذیر می باشد.
و  تک  ویرجینیا  دانشگاه  همکاری  با  و  دارد  نام   Solar Decathlon Middle East یادشده  رقابت 
خانه هایی  می توانند  جهان  سراسر  از  دانشجویانی  رقابت  این  جریان  در  می شود.  انجام  آمریکا  انرژی  وزارت 
می گیرد. صورت  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  با  تنها  آنها  برق  تامین  و  مدیریت  که  کنند  طراحی  را 
محل برگزاری این رقابت پارک خورشیدی محمد بن رشید المکـتوم در دوبی است و شرکت کنندگان باید بر چالش های 
ناشی از وجود گرما، گرد و خاک و رطوبت در محیط اطراف غلبه کنند و خانه هایی بسازند که با نور خـــورشید همه این 

مشکالت را برطرف کند. رقابت یادشده تا 29 نوامبر ادامه می یابد.

محققان چینی یک خورشید مصنوعی ساخته اند که دمای آن به 100 میلیون درجه سانتیگراد می رسد و می تواند هیدروژن 
را به انرژی تجدیدپذیر ارزان تبدیل کند. چین یک خورشید مصنوعی ساخته که دمای آن به ۶ برابر هسته خورشید می شود.
این دستگاه در حقیقت یک راکتور است که فرایند خورشید را تقلید می کند و بخشی از پـروژه ای است که هیدروژن را به 
انرژی تجدیدپذیر و کم هزینه تبدیل می کند. دمای خورشید مصنوعی برای نخستین بار در هفته جــاری به 100 میلیون 

درجه سانتیگراد )180 میلیون درجه فارنهایت( رسید که نقطه عطفی در این پروژه است.
این درحالی است که دانشمــــندان سراسر جهان برای ساخت نخستین راکتور همجوشی هسته ای واقعی جهان در حال 
رقابت با یکدیگر هستند. این پروژه منبع نامحدودی از یک انرژی پاک را ایجاد می کند که به اعتقاد دانشمـندان می تواند 

زمین را از تغییرات آب و هوایی نجات دهد.
به هــــرحال دانشمندان در Hefei Institute of Physical Science اعالم کردند دمای این راکتور به 100 میلیون 

درجه سانتیگراد رسیده است. این درحالی است که دمای هسته خورشید 15 میلیون درجه سانتیگراد است.

دهکده خورشیدی در دوبی شکل گرفت

چینی ها موفق به ساخت خورشید مصنوعی شدند
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HVAC و ایونت های پیش رو

ایـــونت ها و رویدادهای HVAC )سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی و تهویه مطبوع( در مکان های مـختلفی در سراسر 
جــــهان برگزار می شوند تا از طریق یک نمایشگاه، نشست 
یا کـــنفرانس مشتریان و عالقه مندان این حوزه را با آخرین 
تکنولوژی در زمینه سیستم های گرمایشی، سرمایشی، تـهویه 

مطبوع و برودت آشنا کنند.
یکی از مرسوم ترین و معروف ترین ایونت هایی که در سراسر 
جهان برگزار می شود، نمایشگاه اشری است که هـــر ساله 
از سوی جامعه مهندسین حرارت، برودت و تهویه مــطبوع 

سازماندهی و در کشور آمریکا برگزار می شود. این ایونت ها معموال در ابتدا و اواسط سال میالدی برگزار می شوند.
 Mostra Convengno یکی دیگر از بزرگ ترین ایونت هایی که در این حوزه در آســــــــــیا برگزار می شود، ایونت
Expocomfort  است که از 4 تا ۶ ســــپتامبر سال 2019 در سنگاپور برگزار می شود. این نمایشگاه به نـوعی محلی 
است برای نشان دادن قوی ترین و بروزترین تکنولوژی ها در زمینه سیستم های برودتی، آب، انـــــــرژی تجدید پذیر و 
بخش های گرمایشی. شرکت های بسیاری از کشورهای اروپا و همچنین شرکت  های بومی سنگاپور در این رویداد حضور 

خواهند داشت. انتظار می  رود که این نمایشگاه تعداد 11500 خریدار و 500 غرفه دار را جذب کند.
رویداد بعدی که در هــــند برگزار می شود REFCOLD نام دارد که اشاره به صنعت زنجیره برودت و تبرید دارد. این 

رویداد از 22 تا 24 نوامبر سال جاری در کشور هند برگزار می شود.
پس از آن، نوبت به دوبی می رسد که با بــرگزاری نمایشگاه HVAC R EXPO عرض اندام کند. این نمایشگاه نیز از 

2۶ تا 29 نوامبر سال جاری در مرکز تجارت جهانی دوبی در شهر دوبی برگزار خواهد شد.
پس از گذر از آســـیا، نوبت به اروپا می رسد که میزبان یک رویداد در این حوزه باشد. رویداد SIFA France از 28 تا 
29 ماه نوامبر سال جاری در کشور فرانسه برگزار خواهد شد که حـضور شرکت ها و برندهای مطرح در این نمایشگاه از 

ویژگی های متمایز این نمایشگاه به شمار می رود.
سال جدید میالدی با رویداد جدیدی از اشری در ماه ژانویه 2019 آغاز می شود. این رویداد و کـنفرانس زمستانی از 12 

تا 1۶ ماه ژانویه سال 2019 آغاز می شود.
 Madrid International مادرید با عنوان HVAC بعد از اشــــــــری، اسپانیا میزبان رویداد بعدی خواهد بود. نمایشگاه
HVAC & R Exhibition 2019 از 2۶ فوریه تا اول ماه مارچ سال 2019 در شهر مادرید اسپانیا آغاز به کار خـواهد کرد.
آخرین رویداد زمستانی در کشور ویتنام برگزار می شود. این رویداد که HVAC Vietnam 2019 نام دارد از 25 تا 27 

ماه مارچ سال 2019 برگزار می شود.



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

ش !
 با

بر
ــ

ــ
خـ

با

مقـــاله

20

سال ششم- هفته پنجم آبان 1397- شماره 226      www.tasisatnews.com

نکات طالیی که برای طراحی استخر باید بدانید
استخر یک مکان تفریحی است که از گذشته تا امروز مورد استفاده قرار گرفته است. استخرهایی 

که سال ها پیش ساخته شده اند تاسیسات ساده ای دارند اما در حال حاضر با گسترش علم و 
تکنولوژی شاهد ورود تاسیسات ویژه در ساخت استخر هستیم.

استخرهای کنونی به گونه ای طراحی می شوند که 
آب ورودی به آنها دارای دمای اســـتاندارد است و 
شناگران نه با آب بسیار داغ و نه با آب بسیار سـرد 

مواجهه می شوند.
عالوه بر آن دستگاه های مخصوص تصفیه و ضد 

عفونی کننده آب می توانند آب استخر را از آلودگیها 
و باکتری ها پاکسازی کنند. تاسیسات انواع استخر 

با توجه به محل استفاده و کاربرد آنها با هم متفاوت 
است اما در بیشتر آنها از موتورخانه برای قرار دادن 

تاسیسات استفاده می شود.
تجهیزات موتورخانه ای و نصب آنها با توجه به اینکه استخر به صورت سرپوشیده است یا روباز به صورت متفاوت انجام 
می شود. استخرهای روباز به سیستم سرمایشی و گرمایشی نیازی ندارند و تنها می توان از سیستم تصفیه آب و سیستم 

گرمایشی در تاسیسات آنها استفاده نمود.
اما در اســــتخرهای سرپوشیده استفاده از سیستم گرمایشی و سرمایشی یک نیاز ضروری است و باید آن را در قسمت 
موتورخانه نصب نمود. استخرهای سرپوشیده باید مجهز به سیستم تهویه نیز باشند تا رطوبت و درجه حرارت آنها تنظیم 

شود از این رو نصب وسایل گرمایشی و سرمایشی در آنها امری بسیار ضروری است.
به دلیل پیشرفت هایی که در سال های اخیر صورت 
گرفته روش طــراحی و ساخت استـخرها تغییر کرده 
و آنها مجـــــهز به سیستم های جـدیدتر و چیدمانی 
متفاوت تر شده اند. طــــرح های جدیدی که امـروزه 
در مورد شــکل اسـتخرها، نحوه اجرا و چیدمان آنها 
ارائه می شوند طبق نظر مشـاورین استخرسازی تهیه 

می گردند.
 متخصصان حوزه تاسیسات نیز باید تجهیزات استخر 
را با جریان آب و فیلتراسیون آن مورد ارزیابی قرار داده و تائید نمایند. عالوه بر آن، آنها باید نوع فیلترهای آب، نــــوع 

پمپ، سیستم های الکتریکی و … را نیز بررسی کنند.
افرادی که نسبت به ساخت استخر اقدام می کنند باید از آگاهی الزم در خصوص تجهیزات و سیستم های مورد استفاده 
در استخرها نظیر انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی، انواع رنگ ها و پرداخت های کاسه استخر، پمپاژ مــکانیکی 

آب، شیمی آب و … بهرمند باشند.
یک اســـــتخر شنا معمولی دارای بخش های متفاوت است که برای بهینه سازی عملکرد آن باید از تاسیسات یکپارچه 
استفاده شود. این تاسیسات در مکانی به نام موتورخــــــانه قرار می گیرند و شامل مواردی نظیر پمپ، منبع کویل دار، 

این خبر را بصورت کامل در اینجا بخوانیدموگیر، فیلتر شنی، مبدل حرارتی، سختی گیر، دیگ آب گرم و دیگ بخار هستند.

http://tasisatnews.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7/
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این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نویسنده: دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان

قیمت: 11000 تومان

ناشر: نشر توسعه ایران

تعداد صفحات: 197 صفحه

نوبت چاپ: 1390

http://www.tasisatbook.com


تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 22

سال ششم- هفته پنجم آبان 1397- شماره 226      www.tasisatnews.com

نرم افزار  با  تاسیسات  نقشه کشی سه بعدی  و  طراحي 
Revit MEP

مدت دوره:  ۶0 ساعت
روزهای تشکیل:  شنبه ها و چهارشنبه ها

مدرسین: مهندس جوکار
آغاز دوره: 10 آذر

و  تاسیساتي  نرم افزارهاي  از  نرم افزار Revit MEP نسل جدیدي 
با هدف جایگزیني براي Autocad MEP است. با این تفاوت که 
پیشرفته تر، هوشمندتر، سادهتر و محتواي آن شامل اطالعات کامل در 
زمینه تاسیسات و صنعت بوده که این اطالعات به صورت کاماًل واضح 

و منظم در پروژه شما بکار گرفته میشود.
کار کردن با این نرم افزار ساده و راحت بوده و شما می توانید فایل های 
موجود )پالن( را به سرعت در این نرم افزار آنالیز نمایید، با این تفاوت که 
شما قادر نخواهید بود که این فایل را در نسخه پایین تر این نرم افزار 

ذخیره نمایید. 
 Autocad MEP و  Revit MEP شما می توانید اطالعات ترسیمي
را که تفاوت چنداني با هم ندارند Import کنید. همچنین شما می توانید 
با   Autocad. Revit Architect اجزاي ساختماني را که توسط
فرمت dwg و … ترسیم نمودهاید را در Revit MEP فراخوانده و 

آن را با توجه به استانداردهاي موجود  تکمیل نمایید.

  Water Jemesطراحی شبکه های آبرسانی با نرم افزار
SewerCad  و شبکه های فاضالب شهری بانرم افزار

مدت دوره:  24 ساعت
روزهای تشکیل:   پنج شنبه ها
مدرس: مهندس جواد کریمی

آغاز دوره: 8 آذر

نرم افزار WATERGEMS یک برنامه کامپیوتری است که به 

حل معادالت هیدرولیکی و کیفی آب در سیستم توزیع و انتقال 

بصورت متغیر با زمان یا EPS می پردازد. 

بروز رسانی اطالعات فعاالن  آماده سازی و  این دوره  هدف 

عرصه تاسیسات  و مهندسان تاسیسات در زمینه های مختلف 

اصول آبرسانی، استانداردها، محاسبات و دیگر موضوع های این 

مبحث  می باشد.

جمع آوری  شبکه های  طراحی  برای  عمدتاً   SewerCad

فاضالب شهریور و بهداشتی به کار گرفته می شود.

لوله ها،  شبکه  روها،  آدم  مدل سازی  قابلیت  افزار  نرم  این  در 

چاهک های تر، پمپ ها و ایستگاه پمپاژ و تخلیه گاه ها وجود دارد. 

برای اطالعات بیشتر کلیک کنیدبرای اطالعات بیشتر کلیک کنید

مهندس نیره شمشیری

مدیر آموزش آکادمی کاشانه

نکات خاص کالس های پیش رو آکادمی کاشانه

ید
کن

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ود 

 خ
ی

رو

http://kaashaaneh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-revit-mep/
http://kaashaaneh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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تلمبه آب قدیمی لهستان
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هر هفتهدر

ایمیل شما

آنچه در شماره بعدی می خوانید

ید
اش

ه ب
را

هم
ما 

با 

* مقاله مالیاتی در شماره صد و چهلم

* صد و دومین بسته خبری

* چه خبر از هفته بعد؟!

* جدیدترین مقاله از اشری را بخوانید

* چه کتابی بخوانیم؟!

 و

کلی مطلب خواندنی دیگر

با ما همراه باشید


