
 تاســـــیسات نیوز
نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

سال ششم هفته چهارم آذرماه 1397-شماره 230              

آخرین وضعیت بازار پکیج از زبان معتمد

هفته نامه 

مقصر مصرف باالی انرژی در ساختمان کیست؟



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 2

سال ششم- هفته چهارم آذرماه 1397- شماره 230      www.tasisatnews.com

سردبیر: روح اله واصف

مدیر ارتباطات و روابط عمومی: سعید سعیدی

واحد خبری: مصطفی رحمانی

سرپرست تیم ترجمه: مهندس نیره شمشیری

امور آگهی ها: فرزانه بختیاری

گرافیک: مهندس صدرا واصف

تیراژ: 20000 نسخه

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 : مصرف انرژی در ساختمان
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این روزها در تمام جهان مبحث بهینه سازی مصرف انرژی به 
یکی از کلیدی ترین مباحث روز تبدیل شده است. خودروسازان 
با الکتریکی کردن محصوالت خود به دنبال تحول و تحقق در 
راه اندازی  با  نیز  نیرو  وزارت های  انرژی هستند،  زمینه مصرف 
پنل های خورشیدی، در پی تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر 
هستند تا تالش خود را در زمینه مصرف انرژی  به ثبات برسانند. 
به وفور مصرف  انرژی در آن  از حوزه هایی که  اما یکی دیگر 
شده و توجهی به آن نمی شود، به ساختمان ها مربوط می شود. 
هر  از  بیشتر  ایران  در  اما  ساختمان،  در  انرژی  باالی  مصرف 
روی  نظارت  و  است  شده  مواجه  بی توجهی  با  دیگری  کشور 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  شاید  است.  بسیار ضعیف  مقوله  این 
آن، فراوانی منابع انرژی در ایران باشد که خیال بسیاری را از 
با تمام این ها، مدیریت ضعیف  بابت انرژی آسوده کرده است. 

اصلی ترین مقصر این ماجرا است.
ساختمان  در   19 مبحث  اجرای  بحران  این  از  خروج  راه حل 
است که با تدوین استانداردهای تعریف شده، می تواند مصرف 
دهد.  کاهش  ساختمان  در  توجهی  قابل  میزان  تا  را  انرژی 
در   19 مبحث  استانداردهای  تمام  اگر  کارشناسان،  گفته  به 
مصرف  می تواند  شود،  رعایت  اصولی  به طور  ساختمان سازی 
انرژی را تا 50 درصد کاهش دهد. اینکه هنوز ساختمان هایی 
ساخته می شوند که مصرف انرژی در آن ها باالست به نظارت 
ضعیف و عدم مدیریت صحیح برمی گردد که باعث شده مبحث 

19 در ساختمان اجرایی نشود. 
طبق آمار ساالنه حدود یک میلیون واحد آپارتمان در کل کشور 
آن ها  در  مبحث 19  اجرای  اینکه  وجود  با  اما  ساخته می شود، 
از  بسیاری  همچنان  است،  شده  تبدیل  اجباری  اصل  یک  به 
سازندگان از اجرای آن سر باز می زنند، این در حالی است که 
هزینه اجرای مبحث 19 در ساختمان نسبت به کل هزینه های 

ساخت، بسیار ناچیز است.

مقصر مصرف باالی انرژی 
در ساختمان کیست؟

سعید سعیدی
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ترجمه:
مهندس نیره شمشیری

سپتامبر 2018

استراتژی های کنترل
حفظ  منظور  به  بخار،  دیگ  متداول  سیستم های  در 
مرحله ای  چیدمان  گرم،  آب  رفت  شده  تنظیم  نقطه 
مدرن،  چگالشی  کاربردهای  در  است.  رایج  تاخیری  فاز 
صورت  به  سیستم،  بار  به  توجه  بدون  معمواًل  بویلرها 
کنترل،  مرسوم  روش  برخالف  می کنند.  عمل  موازی 
میان  شرایط  در  چگالشی  دیگ های  با  سیستم  راندمان 
باری بهتر است، چون سطح جانبی بیشتری برای چگالش 
موجود است. همین طور، از هر دیگ بخار موازی سیستم 
توزیع، می توان یک دمای رفت آب گرم یکنواخت تولید 
بخار چگالشی  با چیدمان موازی درست دیگ های  کرد. 
کنترلی  استراتژی های  از  می توان  مشابه،  بارهای  در 
کرد.  استفاده  سیستم  راندمان  بیشتر  افزایش  برای 
برای مثال، سیستم هایی که بر اساس یک طرح مرسوم 
به دماهای رفت آب گرم باال نیاز دارند، می توانند با یک 
هوای  اساس  بر  گرم  آب  مجدد  تنظیم  زمانی  جدول 
طول  در  کندانس  افزایش  سبب  تا  کنند  عمل  بیرون 
وجود  سیستم  در  کمی  بار  که  دوره هایی  یا  تابستان 
آب  رفت  دمای  مجدد  تنظیم  نظری  مبنای  شود.  دارد، 
از  بیرون  هوای  دمای  که  آنجایی  از  که  است  این  گرم 
الزم  گرمای  مقدار  می یابد،  افزایش  طراحی  موقعیت 
.)4 )شکل  می یابد  کاهش  فضا  بار  ساختن  مرتفع  برای 
همین طور، با کاهش بار فضا، گرم کردن فضا با یک دمای 
رفت آب گرم کمتر از شرایط طراحی که از انرژی کمتری 
برای گرم کردن آب برای یک نقطه تنظیم کمتر استفاده 
را  گرم  آب  مجدد  تنظیم  است.  امکان پذیر  نیز  می کند، 
کرد  ترکیب  شبانه  تنظیم  زمانی  جدول  یک  با  می توان 
تا وقتی کسی در محل نیست، از دماهای رفت آب گرم 

کمتری استفاده شود. تنظیم مجدد دمای آب گرم استاندارد 
سیستم های  برای   ASHRAE/IES  90.1-2016
تا  است  الزم   )87921W(  300.000Btu/h از  بزرگ تر 
برای سیستم های گرمایش آسایشی آب گرم تامین شود. 
این کنترل ها باید به صورت خودکار دمای آب رفت را بر 
اساس بار ساختمان یا دمای هوای بیرون مجدداً تنظیم کنند. 
با افزودن محرک های سرعت متغیر چه در چیدمان جریان 
اولیه متغیر طبق توضیحات باال یا در چیدمان اولیه-ثانویه 
امکان پمپ  استراتژی های کنترلی  مستلزم آن است که 
کردن سرعت متغیر را داشته باشند. این کار می تواند به 
روش های مختلف با رایج ترین شیوه کنترل سرعت پمپ 
بر اساس اختالف فشار در یک محل معین در سیستم انجام 
شود. با تغییرات فشار سیستم بر اساس موقعیت شیر کنترل 
وسایل انتهایی در هر زمان مشخص، سرعت پمپ طوری 
تنظیم می شود تا ضمن صرفه جویی در مصرف پمپ، تنها 
فشار الزم را فراهم کند و نیازهای سیستم را مرتفع سازد. 
طبق استاندارد 90.1، پمپ کردن سرعت متغیر وقتی الزم 
است که کل توان سیستم پمپاژ بیشتر از 10hp باشد؛ این 
تنظیم  برای  که  شود  می  کنترلی  شیرهای  شامل  توان 
شوند.  می  طراحی  بار  از  تابعی  صورت  به  کردن  باز  یا 
از آنجایی که دیگ های بخار چگالشی در نرخ های آتش 
پایین تر کارامدتر هستند، راه اندازی چندین بویلر در نرخ 
های پایین برای بهبود راندمان کلی سیستم مفید است. از 
آنجایی که دمای آب برگشت مستقیمًا روی راندمان دیگ 
تاثیر می گذارد، حفظ ΔT طراحی و نگه داشتن دمای آب 
برگشت در پایین ترین مقدار ممکن برای حداکثر ساختن 
است.  مهم  چگالشی  بویلرهای  با  سیستم  کل  راندمان 

نکات کاربردی در مورد طراحی و بکارگیری دیگ های بخار چگالشی - 3

شکل 4. منحنی تنظیم مجدد 
دیگ بخار چگالشی
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پنل های خورشیدی را حمل کنید

پایه  بر  امروزه موضوع اصلی تکنولوژی پنل خورشیدی، 
افزایش انعطاف پذیری و قابل حمل کردن آن می باشد.

خم  قابل  و  پذیر  انعطاف  خورشیدی  پنل های  این 
راحتی  به  بیرون  محیط های  در  می شود  سبب  شدن، 
پنل های  کنید.  تامین  را  خود  نیاز  مورد  برق  انرژی 
برای  مختلف،  اشکال  در  خورشیدی  انعطاف  قابل 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  مختلفی  کاربرد های 
پایه  بر  امروزه موضوع اصلی تکنولوژی پنل خورشیدی، 
افزایش انعطاف پذیری و قابل حمل کردن آن می باشد.
قابل  و  پذیر  انعطاف  خورشیدی  پانل های  این 
به  بیرون  محیط های  در  می شود  سبب  شدن،  خم 
کنید. تامین  را  خود  نیاز  مورد  برق  انرژی  راحتی 
مختلف،  اشکال  در  خورشیدی  انعطاف  قابل  پنل های 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  مختلفی  کاربرد های  برای 
بسته به فن آوری های مورد استفاده، پانل ها تا حدودی یا 
به طور کامل انعطاف پذیر هستند. در عین حال، می توان 
کجا  هر  را  انعطاف  قابل  خورشیدی  پانل های  راحتی  به 
و بدون در نظر گرفتن شکل سطوح، مانند عرشه قایق، 
کنید. نصب   … و  پشتی  کوله  روی  بر  کاروان  سقف 

پنل های انعطاف پذیر به دلیل استفاده از سلول های خورشیدی 
نازک، نسبت به مدل های سنتی فوق العاده باریک هستند.
پانل های  که  می شود  باعث  کار  این  است،  بدیهی 
افرادی  دیگر  و  گردشگران  مسافران،  برای  خورشیدی، 
باشد. مناسب  بسیار  دارند،  تردد  باز  در محیط  بیشتر  که 
بوده  یکپارچه  و  فشرده  کافی  اندازه  به  پنل ها  این 
شما  و  می باشند  پشتی  کوله  هر  با  متناسب  و 

کنید. حمل  زحمتی  هیچ  بدون  را  آن ها  می توانید 
انعطاف  قابل  سیلیکونی  پنل های  تولیدکننده،  شرکت 
منعطف  نیمه  کریستالی  سیلیکونی  پنل های  و 
در  برق  که  مختلف  کاربرد های  برای  که  ساخته 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  نمی باشد،  دسترس 

محصوالت تولیدی این شرکت در شارژر ها و یا توسط تولید 
در محصوالت  )OEM ها(،  تجهیزات  اصلی  کننده های 
می شود. استفاده  خاص  مشتریان  و  صنعتی  نظامی، 
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انرژی مکانیکی باد که در اثر جذب نابرابر 
مریی  نور  و  فروسرخ  پرتوهای  گرمای 
خورشید به وجود می آید، به شکل انرژی 
پتانسیل گرانشی در آب دریا ذخیره شده 
که پس از مدت کوتاهی آب دریا آن را 
می دهد. پس  جنبشی  انرژی  شکل  به 

تولید برق از موج دریا

سال 1۴00؛ سال تولید برق از زباله

ویدئوی این خبر را اینجا ببینید
-----------------------------------------------------------
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مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  مدیرعامل 
قرارداد بسته ایم  با سرمایه گذار خارجی  شهر تهران، گفت: 
از زباله تا سه سال آینده تولید شود. که 40 مگاوات برق 

علی نیازی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
اجالس  خبری  نشست  نخستین  در  تهران  شهر  مردمی 
در  گفت:  پایتخت،  در  سرمایه گذاری  فرصت های  فصلی 
یک سال گذشته مجموعه شورای شهر و شهرداری تأکید 
داشته اند. اداره شهر  در  بر مشارکت بخش خصوصی  زیاد 

شهرداری  ساالنه  بودجه  سوم  دو  از  بیش  داد:  ادامه  وی 
هزینه  و  است  غیرنقد  سوم  یک  و  نقد  منابع  تهران 
شهرداری  بودجه  سوم  دو  به  نزدیک  شهر  نگهداشت 
است و برای توسعه شهر فقط منابع غیرنقد باقی می ماند.
هزینه  در  شهرداری  جدید  مدیریت  راهکار  گفت:  نیازی 
تا  است  خصوصی  بخش  مشارکت  شهر  نگهداشت 
نگهداری  مثال  عنوان  به  دهد.  کاهش  را  هزینه ها  بتواند 
خصوصی  بخش  اگر  و  دارد  زیادی  هزینه  سبز  فضای 
می یابد. کاهش  هزینه ها  از  عمده ای  بخش  کند  مشارکت 
نیازی اضافه کرد: در سنوات گذشته پــروژه های مشارکتی 
از جــنس ساخت وساز بوده است در دوره جدید این میزان 

پروژه ها متفاوت است.
نیازی ادامه داد: میانگین متوسط درآمد شهروندان تهرانی 
از بقیه شهرها باالتر است و تهران شهر جذاب تری است.

مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  مدیرعامل 
شهر تهران در ادامه افزود: تا سقف 3 هزار میلیارد تومان 
امسال به سازمان سرمایه گذاری اجازه داده شده که مشارکت 

بخش خصوصی را جلب کنند. تاکنون 1800 میلیارد تومان 
قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسته شده است.

شده  منعقد  که  پروژه هایی  خصوص  در  همچنین  وی 
است  سال  سالیان  زباله ها  مثال  عنوان  به  گفت:  است، 
گاز  دفن  این  اساس  بر  می شوند  دفن  آرادکوه  در  که 
بحث های  و  ایمنی  خطرات  و  می شود  متصاعد  متان 
زیست محیطی ایجاد می کند با سرمایه گذار خارجی قرارداد 
و  کنند  تولید  برق  و  جمع  آوری  را  متان  گاز  تا  شده  بسته 
شود. تولید  برق  مگاوات   40 آینده  سال  سه  تا  است  قرار 
مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  مدیرعامل 
و  چیتگر  پارک  بین  پلی  ساخت  از  همچنین  تهران  شهر 
برای  پروژه هایی هم  و گفت:  داد  خبر  خلیج فارس  دریاچه 
گرفته ایم. همچنین  نظر  در  نخاله های ساختمانی  پردازش 
قرار است جایگاه سوخت کوچک در تهران راه اندازی کنیم.
نیازی گفت: توسعه فاز دوم بیمـــارستان آتیه با مشارکت 
بخش خـــصوصی در دست اجرا و همچنین 40 پروژه در 

نخستین اجالس ارائه می شود.

http://tasisatnews.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7/
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دیگر  مطبوع  تهویه  سیستم های  انواع  امروزه 
اشرافی،  و  لوکس  وسیله  یک  به عنوان  نه 
و  استاندارد  تجهیزات  از  یکی  به عنوان  بلکه 
ضروری ساختمان در اکثر خانه ها وجود دارند. 

دستگاه های تهویه مطبوع از جوانب مختلفی تاثیر زیادی 
آنقدر خوش شانس  اغلب ما  در زندگی ما داشته است؛ 
بوده ایم که در خانه ای با یک سیستم خنک کننده زندگی 
تاثیر  امروز،  تا  گذشته  از  سرمایش  سیستم های  کنیم. 
بسزایی در سالمت و آسایش ما داشته اند. اکنون در نظر 
داریم نگاهی گذرا به تاریخچه این سیستم داشته باشیم.
قبل از وجود سیستم های تهویه مطبوع، منازل مسکونی 
اندازه  به  خانه ها  تابستان،  گرمای  در  بودند.  گرم  بسیار 
حاال خنک و راحت نبودند. اهالی خانه معمواًل در محیط 
شوند؛  خنک  اندکی  باد،  وزش  با  تا  می خوابیدند  بیرون 
علی رغم اینکه پنجره ها تا حد ممکن باز می ماند تا هوا 
و  گرم  خانه ها،  بسته  فضای  کند،  پیدا  جریان  خانه  در 
بود. حتمی  و  متداول  امری  نیز  کردن  عرق  بود.  خفه 

بادبزن دستی، سرآغاز سیستم تهویه هوا
خنک  برای  محدودی  راه های  مردم  گذشته  در 
تاریخ،  در  آن ها  مشهورترین  از  داشتند.  شدن 
در  برقی  پنکه های  اولین  بودند.  دستی  بادبزن های 
شد. استفاده  آمریکایی ها  منازل  در   1900 سال  اوایل 

1902؛ اختراع دستگاه تهویه مطبوع
کریر  ویلیام  توسط  مدرن  مطبوع  تهویه  دستگاه 
)Willis Carrier(  در سال 1902 اختراع شد و 
یک مهندس صنعت نساجی، استوارت کرامر اولین 
کسی بود که اصطالح و عبارت »تهویه مطبوع« را 
در سال 1906 عنوان کرد. نخستین دستگاه تهویه 
در سال 1914 در منازل مسکونی نصب شد. این 
دستگاه ها در حدود 2 متر ارتفاع، 1.8 متر عرض و 
6 متر عمق داشتند. به همین دلیل این سیستم ها 
فقط در خانه های بزرگ که محدودیت فضا نداشتند 
نصب می شد. همچنین به دلیل قیمت بسیار باالی 
آن، تنها افراد بسیار پول دار قادر به تهیه  آنها بودند. 
این سیستم ها در آن زمان مبلغی بین 10 هزار دالر 
تا 50 هزار دالر قیمت داشتند، که تقریبًا معادل با  
است! امروزی  دالر  هزار  تا 600  دالر  هزار   120

1970؛ مرسوم شدن ســـیستم تهویه 
مطبوع در منازل آمریکایی ها

سیستم  یک  داشتن  دوم،   جهانی  جنگ  از  بعد 
کالس  و  پرستیژ  نوعی  خانگی  مطبوع  تهویه 
پنجره ای  نوع  می آمد.  حساب  به  اجتماعی 
که  بود  پرسودی  کاالهای  جزء  دستگاه ها  این 
به  آن ها  از  میلیون  یک  حدود   1953 سال  تا 
دستگاه های  بعد  به   1970 سال  از  رسید.  فروش 
 )R12( فرئون  گاز  با  که  مطبوع  تهویه  مرکزی 
آمریکایی ها شد. خانه های  اکثر  وارد  کار می کرد، 

توسعه تدریجی دستگاه های تهویه مطبوع
دستگاه های تهویه مطبوع که در منازل مسکونی 
راهی  گذشته  سال   100 طی  می شوند،  استفاده 
طوالنی  پیموده اند. سیستم های اولیه بسیار پر سر و 
صدا، فاقد بهره وری الزم و در اجرا پر هزینه بودند. 
مطبوع  تهویه  سیستم های  تولید کنندگان  امروزه 
گام های بزرگی در راستای توسعه این تکنولوژی 
مطبوع  تهویه  دستگاه های  همچنین  برداشته اند. 
امروزی سازگار با محیط زیست نیز شده اند؛ نکته ای 
که در گذشته کال مورد توجه نبود. در گذشته گاز 
از  یکی  که  می گرفت  قرار  استفاده  مورد  فرئون 
عوامل تخریب الیه اوزن بود. گاز R-22  نیز پس 
گاز   R401A گاز  امروزه  و  شد  منسوخ  مدتی  از 
استاندارد و دوست دار محیط زیست به شمار می آید.

کاهش مرگ و میر با تهویه مطبوع
شاید تعجب کنید، ولی دستگاه های تهویه مطبوع 
فقط باعث ایجاد آسایش و راحتی مردم نشده اند، 
نیز  گرما،  از  ناشی  میرهای  و  مرگ  تعداد  بلکه 
کاهش قابل توجه ای داشته است.  تعداد مرگ های 
بر اثر گرما در بین سال های 1960 تا 2004 تقریبا 
80% کمتر از سال های 1900 تا 1959 بوده است.

نگاهی به تاریخچه سیستم های تهویه مطبوع
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ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است

این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: نصب و تعمیر کولرهای گازی، پنجره ای و اسپلیت

مولف: مهندس علی میاح

قیمت: 40000 تومان

ناشر: انتشارات کیفیت

تعداد صفحات: 295 صفحه

نوبت چاپ:  چاپ هفتم - ویرایش سوم - 1397

http://www.tasisatbook.com
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ویدئوی هفته: چرا چیـــلر جذبی؟!

http://tasisatnews.com/30852-2/
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کارگاه عملی ساختمان و تعمیرات انواع مشعل

مدت دوره:  24 ساعت )سه روز فشرده(

روزهای تشکیل:  چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه

مدرس: مهندس خلخالی

آغاز دوره: 12، 13 و 14 دی

در این دوره پس از گذری اجمالی بر اصول احتراق، راه های انتقال 

حرارت و کنترل آن، با انواع مشعل ها و قسمت های تشکیل دهنده 

هریک آشنا می شویم سپس شعله را بررسی می کنیم و با مشکالت 

مشعل ها و روش های برطرف کردن آن ها آشنا می شویم. شما مهندسان 

و تکنسین ها با استفاده از این دوره کم نظیر می توانید نقطه عطفی را در 

رزومه شغلی خود رقم بزنید. فراموش نکنید که امروزه دانش مشعل ها 

کلیدی طالیی برای موفقیت فعاالن عرصه صنایع می باشد.

با توجه به نقش پررنگ مبحث مشعل ها در فعالیت های مهندسین و 

تکنسین ها، آکادمی کاشانه افتخار دارد تا این دوره را با تدریس استاد 

محترم جناب آقای مهندس خلخالی برگزار کند. آقای مهندس خلخالی 

آشنا در تدریس دروس تأسیسات مکانیکی هستند و برگزاری این دوره 

با تدریس ایشان فرصت مغتنمی برای شرکت کنندگان در این دوره 

خواهد بود.

ساختمان و تعمیر چیلر تراکمی

مدت دوره:  24 ساعت

روزهای تشکیل:   یک شنبه ها و چهارشنبه ها

مدرس: مهندس خوب خصلت

آغاز دوره: 12 دی

و  تجدیدناپذیر  به سرمایه های  نیازهای یک کشور  به  توجه  با 

صرفه جویی در مصرف انرژی هم چنین کاهش هزینه های مصرف 

در ساختمان ها، آکادمی کاشانه تصمیم گرفت تا این دوره را برای 

مهندسان تاسیسات و تکنسین ها برگزار کند. این دوره یکی از 

مواردی است که هر مهندس تاسیسات و تکنسینی نیاز دارد با آن 

آشنا باشد. 

با توجه به حساسیت دوره های طراحی و تعمیرات، آکادمی کاشانه 

باافتخار اعالم می نماید که این دوره با تدریس استاد محترم جناب 

اساتید  از  ایشان  می شود.  برگزار  خصلت  خوب  مهندس  آقای 

شناخته شده دوره های تاسیساتی در دانشگاه و مراکز صنعتی بوده و 

با توجه به نظرسنجی های دوره های قبلی که از دانش پذیران تحت 

تدریس ایشان آنالیز شده، نشان می دهد که ایشان در تدریس این 

دوره حساس بسیار مسلط و روان هستند. 

برای اطالعات بیشتر کلیک کنیدبرای اطالعات بیشتر کلیک کنید

مهندس نیره شمشیری

مدیر آموزش آکادمی کاشانه

https://kaashaaneh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84/
https://kaashaaneh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C/
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ترانسفورماتور: 1885 - بوداپست

ترانسفورماتور یا ترانسفورمر وسیله ای است که انرژی الکتریکی را بین دو یا چند سیم پیچ و از طریق 
القای الکترومغناطیسی منتقل می کند. به این صورت که یک جریان متغیر در سیم پیچ اولیه ترانسفورمر، 
موجب تولید میدان مغناطیسی متغیر می شود که این میدان منجر به ایجاد ولتاژ در سیم پیچ ثانویه می شود.
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در بخش اول این مطلب گفته شد که سه عامل اصلی در کاهش 
و از بین رفتن روحیه شادی در محیط کار بین مدیران و روسا 
تاثیرگذار هستند که عبارتند از: ابهام در وظایف و کارکردهای 
به  زیاد.  کاری  فشار  و  مدیریتی  نقش های  تعارض  شغلی، 
عبارت دیگر، مدیران و روسا هنگامی احساس ناشاد بودن در 
محیط کارشان دارند که دقیقا ندانند چه وظیفه ای بر عهده 
دارند و فشار کاری روی آنها زیاد باشد و در ایفای نقش های 
مختلف شان دچار تعارض باشند. در ادامه به پاره ای دیگر از 
نتایج تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با شادکاری مدیران 
و تاثیرگذاری آن بر شادکاری کارکنان اشاره خواهیم کرد.
کار،  در  شادی  که  داده  نشان  گالوپ  موسسه  تحقیقات 
مدیران  تیمی  و  فردی  عملکرد  و  شغلی  استرس های 
است.  تنیده  هم  در  و  مربوط  هم  به  شدت  به  کارکنان  و 
مدیر  از  دارند  تمایل  کارکنان  که  شده  مشخص  همچنین 
سازند  برآورده  را  او  خواسته های  و  کنند  پیروی  رئیسی  و 
که فردی شادتر و با احساس مثبت بیشتری باشد. در واقع، 
باالتری  احساسی  و  عاطفی  ثبات  و  قدرت  از  که  مدیرانی 
کارشان  به  نسبت  مثبت تری  احساس  و  بوده  برخوردار 
کردن  برانگیخته  و  رهبری  برای  بیشتری  توانایی  دارند 
و  شکل گیری  میزان  بر  مساله  همین  و  دارند  کارکنانشان 
می افزاید. کارکنانشان  میان  در  شادکاری  احساس  تقویت 
از  نقش،  ایفای  از  رضایتمندی  احساس  وجود  و  شادکاری 
جمله فاکتورهای کلیدی در رفتار مدیران است که به شدت 
بر عملکرد آنها و کارکنان تحت رهبری شان تاثیرگذار است. 
از سوی دیگر باید دانست که نقطه مقابل شادکاری مدیران 
استرس های  که  بیم آلود  تفکر  و  ترس  مگر  نیست  چیزی 

کاری فراوانی را برای مدیران به دنبال دارد و موجب می شود 
تا روحیه احتیاط و ریسک نکردن در تمام ارکان سازمان های 
تحت امر این مدیران حاکم شود و این یعنی کاهش گسترده 
کیفیت کار و عملکرد کارکنان، تیم های کاری و کلیت سازمان.

تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در نیمه نخست سال 2018 
نارسایی های  بروز  از مهم ترین عوامل  داده که یکی  نشان 
قلبی و افسردگی در میان مدیران شرکت ها و سازمان ها به 
فقدان یا کمبود روحیه شادکاری در محیط کار در میان آنها 
مربوط می شود. این آمار همچنین حکایت از آن دارد که بیشتر 
کارکنانی که برای مدیران ناشاد کار می کنند دچار مشکالتی 
پایین  همچون افسردگی شغلی، بی میلی نسبت به شغل و 
بودن انگیزه کار کردن هستند که مجموع این مشکالت باعث 
کاهش شدید میزان بهره وری این افراد در محیط کار می شود.
امروزه مساله سالمت ذهنی در محیط کار به شدت مورد توجه 
مجامع علمی و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان قرار 
گرفته است، چرا که مشخص شده وجود احساس شادی در 
محیط کار از جمله عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار در سالمت 
جسمی کارکنان و مدیران محسوب می شود که تداوم یافتن 
افزایش  موجب  هم  می تواند  سازنده  و  مثبت  احساس  این 
بیماری های  بروز  از  هم  و  شود  تیمی  و  فردی  بهره وری 
هزینه های  آن  تبع  به  و  بکاهد  افراد  در  جسمی  و  روحی 
دهد. کاهش  را  جامعه  افراد  نیاز  مورد  درمانی  و  بهداشتی 
بنابراین نقش مدیران برای یافتن عوامل مثبت و برانگیزاننده 
کارکنانشان  برای  چه  و  خودشان  برای  چه  کار  محیط  در 
سازمان های  دستیابی  برای  باالیی  بسیار  اهمیت  درجه  از 
تحت رهبری شان در رسیدن به اهداف مقرر برخوردار است.
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سطح  از  استخر  گرمای  هدررفت  درصد   90 از  بیش 
امکان  که  است  حالی  در  این  می گیرد،  صورت  آن 
تنها  استخر  کف  و  دیواره ها  قسمت  از  گرما  هدررفت 
ترکیب  خاطر  به  گرما  هدررفت  است.  درصد   10
می افتد.  اتفاق  تابش  و  گرما  انتقال  تبخیر،  چون  عواملی 
فرایند  طریق  از  استخر  سطح  در  گرما  هدررفت  بیشترین 
اتفاق می افتد. این یک روند مستمر است، حتی در  تبخیر 
طول زمان هایی که آسمان ابری است. زمانی که آب از مایع 
به بخار تبدیل می شود، یک انرژی در گرما منتقل می شود. 
این گرما از آب دفع شده و باعث خنک شدن آن می شود. 
آب  سطح  روی  هوا  که  می افتد  اتفاق  زمانی  گرما  انتقال 
مثال،  به عنوان  می برد.  بین  از  را  گرما  و  می کند  حرکت 
زمانی که هوا بادی است و درجه هوا سردتر از دمای آب 
است، گرمای بیشتر از دست می رود. این درست مانند فوت 
است.  آن  کردن  خنک تر  برای  داغ  نوشیدنی  یک  کردن 
دمای  از  کمتر  هوا  دمای  که  می افتد  اتفاق  زمانی  تابش 
متشعشع  بیرون  فضای  به  استخر  آب  گرمای  باشد.  آب 
می یابد.  کاهش  استخر  آب  دمای  نتیجه  در  و  می شود 

کاورهای روی آب استخر
از  استفاده  استخر،  در یک  گرما  برای حفظ  راه  ساده ترین 
یک کاور مخصوص استخر است. کاورهای استخر اکنون 
دارند.  سازگاری  و  همخوانی  جدید  استخرهای  انواع  با 
کاهش  در  و  می کنند  کمک  بخار  بردن  بین  از  به  آن ها 
این  هستند.  موثر  بسیار  تابش  طریق  از  گرما  هدررفت 
از  استفاده  هنگام  می توان  و  دارند  مختلفی  انواع  کاورها 
داد. قرار  خورشید  نور  از  دور  و  کرد  جمع  را  آن ها  استخر 

کاورهای سوالر یا خورشیدی
انواع  کاربردی ترین  و  عالی ترین  از  یکی  سوالر  کاورهای 
کاور برای استخر به شمار می روند. این کاورها در واقع به 
کاهش تبخیر آب کمک می کنند. به عبارت دیگر، استفاده از 
این کاورها کمک می کند تا آب در استخر گرم تر حفظ شود، 
کردن  شنا  برای  استخر  از  استفاده  دفعات  تعداد  نتیجه  در 
افزایش خواهد یافت. صرفنظر از حفظ گرما، استفاده از این 
وسیله کاربردی ساده، سریع و موثر است و صاحبان استخر 
آب  و همچنین هدررفت  مواد شیمیایی  از  استفاده  نظر  از 
به دلیل تبخیر به طور قابل توجهی صرفه جویی خواهند کرد. 
است؟  چگونه  خورشیدی  کاورهای  این  عملکرد  نحوه  اما 
انرژی خورشیدی با طول موج کوتاه خیلی راحت از این کاور 
به آب داخل  این گرما  و  تولید می کند  عبور کرده و گرما 
آنقدر  کاور  این  عایق بندی  کیفیت  می شود.  منتقل  استخر 
باال است که گرما را در خود نگه می دارد. صرفنظر از اینکه 
استخر شما روباز باشد یا سرپوشیده، استفاده از کاور سوالر 
استخر به نفع شما است. به طور خالصه، کاور برای استخر:
• تبـــــخیر را کاهش می دهد یا متوقف می کند، بنابراین 

حجم آب را حفظ می کند. 
• استفاده از مواد شیمیایی را کاهش می دهد.

• به گرم ماندن استخر کمک می کند.
• استخر را از برگ، آشغال و ... حفظ می کند. 

• سرویس نگه داری کمتری را نیاز خواهد داشت.
که  است  این  کرد  توجه  آن  به  باید  که  مهم  نکته ای  اما 
باید  یک بار  هفته ای  استخر،  کاور  از  استفاده  صورت  در 
اینکه چه زمانی از سال است. از  آن را برداشت، صرفنظر 

ترجمه: سعید سعیدی
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توالت فرنگی و مزایای حضور در حمام و دستشویی
توالت فرنگی یکی از تجهیزات بسیار ضروری 
است  امروز  خانه های  بهداشتی  سرویس  در 
می گردد. معطوف  آن  به  ویژه ای  توجه  که 
در دسترس بودن یک توالت فرنگی خــــــوب یک نیاز 

غـــیر قابل انکار برای تمام افراد است.
ابعاد،  نظیر جنس،  معیارهایی  اساس  بر  وسیله  این  خرید 
مشخصات فنی و نحوه نصب صورت می گیرد و سازندگان 
این وسیله ضروری سعی می کنند با در نظر گرفتن تمام 
معیارها یک محصول با کیفیت در اختیار مشتریان قرار دهند.
خرید  نوساز،  خانه های  بهداشتی  سرویس  تکمیل  هنگام 
اولویت ها  لیست  در  باید  مناسب  فرنگی  توالت  یک 
و  دقت  با  ضروری  المان  این  انتخاب  اگر  گیرد.  قرار 
سال  سالیان  گیرد  صورت  کیفیت  بهترین  اساس  بر 
نمود. استفاده  آن  از  می توان  مشکلی  هیچ  بدون 
در  فرنگی  توالت  از  متعددی  مدل های  حاضر  حال  در 
سازندگان  و  طراحان  توسط  که  می باشد  موجود  بازار 
عرضه  متفاوت  برندهای  با  و  ساخته  بهداشتی  تجهیزات 
شده اند. امروزه اکثر توالت فرنگی ها به رنگ سفید به بازار 
محصول  این  خارجی  شرکت های  اما  می شوند  عرضه 
می دهند. ارائه  مشتریان  به  مختلف  رنگ های  در  را 
توالت فرنگی ها در دو نوع دیواری و زمینی در بازار موجود هستند.

در حال حاضر توالت فرنگی دیــــواری )وال هنگ( مورد 
استقبال بیشتری از طرف مـشتریان قرار گرفته است زیرا 
قابل نصب در هر نوع ســرویس بهداشتی بوده و فضای 
زیر آن بازتز از توالت های زمــــینی می باشد و به راحتی 

می توان از این فضا استفاده نمود.
این توالت فرنگی ها در مقایسه با توالت فرنگی های زمینی 
را  از دستشویی  دارند و فضای کمتری  ابعاد کوچک تری 
اشغال می کنند. نصب آنها به گونه ای است که شما فقط 
کاسه توالت را می بینید که بر روی شاسی مخزن نصب شده 

در حالی که مخزن در دیوار سرویس بهداشتی قرار دارد.
با استفاده از سیفون و کــــلیدهایی که روی دیوار نصب 
شده اند می توان تخلیه این توالت ها را انجام داد. در مقابل 
توالت فرنگی زمینی )بک تو وال( خود در انواع یک تکه، 
دو تکه و پشت به دیوار به بازار ارائه می شوند. در ساخت 

توالت های یک تکه زمینی مخزن و نشیمن به شکل یک 
تکه ساخته شده اند.

وزن این توالت ها با توجه به نوع طراحی خود بیشتر از سایر 
توالت ها است. توالت فرنگی زمینی دو تکه دارای مخزن 
یکدیگر  به  نصب  هنگام  در  که  است  مستقل  نشیمن  و 
دیوار  به  پشت  زمینی  فرنگی  توالت  می شوند.  متصل 
تانکی  فالش  دارای  پیداست  نامش  از  که  همانطور  نیز 
است که در داخل دیوار تعبیه شده و قابل رویت نیست.
تــنها نشیمن آن روی زمین قرار گرفته و به دیوار نصب 
می شود. در مقایسه با دو نوع دیگر توالت فـرنگی زمینی، 
این نوع توالت ها فضای کمتری اشـــغال کرده و از نظر 

زیبایی ایده آل تر می باشند.
کردن  تمیز  و  آسان تر  توالت  مدل  این  نصب 
می باشد. باالتر  آن  قیمت  اما  است  راحت تر  آن 
توالت فرنگی ها از متریال های گوناگون ساخته می شوند و 
دارای کیفیت های متفاوت هـستند. سـرامیک لعاب کاری 
شده از جمله رایج ترین مــتریال است که در ساخت این 

توالت ها به کار می رود.
توالت های  قیمت  و  کیفیت  بر  که  عواملی  مهمترین 
مکان  و  لعاب  ضخامت  می گذارد  اثر  سرامیکی 
ظاهری  زیبایی  بر  عمل  دو  این  آنهاست.  لعاب کاری 
مدل های  در  توالت فرنگی  است.  تاثیرگذار  نیز  توالت ها 
برندهای  با  مختلف  کنندگان  تولید  توسط  گوناگون 
می شوند. عرضه  مشتریان  به  و  ساخته  گوناگون 
عمر  و  دارند  باالتری  قیمت  قاعدتًا  لوکس  مدل های 
که  مدل هایی  مقابل  در  بود.  خواهد  طوالنی تر  نیز  آنها 
و  نبوده  برخوردار  الزم  کیفیت  از  دارند  ارزانی  قیمت 
شوند. آسیب  دچار  کوتاهی  زمان  مدت  در  است  ممکن 
یک توالت فرنگی ایده  آل باید مصرف آب بهینه ای داشته 
باشد و به دلیل استفاده از متریال مرغوب در ساخت آن به 
سالمت انسان و محیط زیست کمک کند. توالت فرنگی هایی 
برابر  در  و  بوده  آنتی باکتریال  است  لعابی  آنها  کاسه  که 
برای  رو  این  از  هستند.  مقاوم  آلودگی ها  و  میکروب ها 
استفاده نفر بعدی می توان به راحتی نظافت را رعایت نمود.
از جمله مزایای نصب توالت فرنگی در سرویس بهـداشتی 
این است که در مقایسه با سایر توالت  ها می توانید فضای 

بیشتری ذخیره نمائید.
این مدل توالت ها گزینه ای بسیار مناسب برای حمام و سرویس 
بهداشتی های کوچک می باشند زیرا فضای کمی برای نصب 
به خود اختصاص داده، در نتیجه فضا بزرگ تر به نظر می آید.
عــــالوه بر آن نظافت آنها بسیار آسان است و پاکیزگی 

همیشه در دستشویی خانه شما رعایت می شود. 
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آتش سوزی خانه با شارژر

اثر  بر  گفت:  کاشمر  آتش نشانی  اداره  رئیس 
اتصال شارژر متصل به پریز برق آتش سوزی در 

یک منزل مسکونی اتفاق افتاد.
 امیر نژادرحیم رئیس اداره آتش نشانی شهرستان 
کاشمر گفت: آتش سوزی در قسمت اتاق خواب 
منزل اتفاق افتاده بود که باعث خسارت به لوازم 

و دودزدگی کل منزل شد.
شهرستان  سطح  در  ماهه  هر  افزود:  وی 
شارژر ها  جاماندن  علت  به  بسیاری  حریق های 
گا ها  اتفاق می افتد که  برق  پریز  به  آدابتور ها  و 

خسارات غیرقابل جبرانی به بار می آورد.
از سه  توصیه کرد:حتما  به شهروندان  نژادرحیم 
راهی های حفاظ دار استفاده شود و از مجاورت 

آن ها با مواد سریع االشتعال خودداری نمایند.

مبل  کوبی  رویه  کارگاه  آتش سوزی 
در شهرک ولیعصر

پی  در   23 جمعه  روز  دقیقه   10:50 ساعت 
تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر بروز 
مبلمان،  تولیدی  کارگاه  یک  در  آتش سوزی 
تهران  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد 
بی درنگ زنگ ایستگاه 125 را به صدا درآورد 
ولیعصر،  به شهرک  ایستگاه  این  و آتش نشان 

خیابان اکبر حسینی رهسپارکرد.
به گفته جواد مرادزاده افسر آماده منطقه چهار 
عملیات: در محل حادثه یک ساختمان دوطبقه 
مسکونی دیده می شد که مالک درطبقه همکف 
آن به طور کامال ناایمن اقدام به احداث کارگاه 
رویه  کوبی مبلمان به وسعت تقریبی 200 متر 

مربع کرده بود.
آتش نشانان  رسیدن  زمان  در  داد:  ادامه  وی 
در  آتش  و  شده  شعله ور  کامال  همکف  طبقه 
حال سرایت به طبقات باالتر بود و خوشبختانه 
ازمحل  آتش سوزی  گسترش  از  قبل  ساکنین 

خارج شده بودند.

عملیات برای نجات چاهکن از اعماق 25 متری چاه

پس از اطالع رسانی کسبه شهرک صنعتی خاوران با سامانه 125 مبنی 
بر گرفتار شدن گارگر چاهکن در اعماق چاه، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
تهران، ساعت 14:15 ظهر روز یک شنبه 25 آذر، زنگ ایستگاه 63 را به 
صدا درآورد و آتش نشانان را به همراه تیم نجات 15 روانه شهرک صنعتی 

خاوران، سایت چوب فروشان خیابان راش کرد.
محمدرضا خضری پور افسر آماده منطقه 8 عملیات در این باره گفت: پس 
از رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که یک مقنی 30 ساله تبعه افغان 
که برای کار وارد چاهی به عمق حدود 25 متر وارد شده بود به دلیل گاز 
دار بودن میله چاه و بهم خوردن تعادل، قبل از رسیدن به کف چاه سقوط 

کرده و در وضعیت بدی قرار گرفته بود. 
وی افزود: آتش نشانان بی درنگ قبل از برپا کردن تجهیزات مربوط به 
حادثه ی چاه یک دستگاه ترولی)دستگاه تنفسی مخصوص چاه( را آماده 
بکار کردند و برای تنفس مصدوم به داخل چاه فرستادند، وجود چند شاخه 
میلگرد در انتهای چاه، عملیات آتش نشانان را با مشکل مواجه کرده بود 
که آتش نشانان در چند ساعت عملیات نفسگیر موفق به فیکس کردن 

وی و انتقال آن به سطح زمین شدند.

گیر کردن پای کارگر نصاب در آسانسور در حال نصب

حادثه  فرد  همکاران  تماس  دنبال  به  آذرماه،   25 یک شنبه  روز  عصر 
دیده با سامانه 125 و اعالم وقوع این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 98 این سازمان را در 

ساعت 17:23 دقیقه به بلوار فردوس شرق، خیابان 18 رهسپار کرد.
مهرزاد نقره فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: در یک مجتمع 
این  دوم  طبقه  در  آسانسور  تکنسین  یک  ساخت،  دست  در  طبقه   14
مجتمع مشغول کار نصب آسانسور جدید بود که به علت بی احتیاطی 
فرد، ناگهان پای وی مابین وزنه تعادل آسانسور و قسمت آهن کشی آن 
گیر کرد به گونه ای که تالش وی و همکارانش برای رهاسازی پایش 

نتیجه ای نداد. 
محض  به  آتش نشانان  افزود:  نقره  مهرزاد 
و  بررسی  از  پس  حادثه،  محل  به  رسیدن 
الزم  ابزارهای  از  استفاده  با  محل  ایمن سازی 

اقدام به مهار وزنه تعادل کردند.
وی اضافه کرد: نیروهای آتش نشانی در ادامه 
عملیات خود، قسمتی از آهن کشی را برش داده 

وسپس پای فرد حادثه دیده را آزاد کردند.

ایـــمنی و آتش نشانی
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هر هفتهدر

ایمیل شما

آنچه در شماره بعدی می خوانید

* خبرهای بین الملل

* ویدئو: پاسخ به ابهامات مهندسی

* چه خبر از هفته بعد؟!

* مقاله اشری را به فارسی بخوانید

* چه کتابی بخوانیم؟!

 و

کلی مطلب خواندنی دیگر

با ما همراه باشید


