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در ایمیل خود کافی است در سایت تاسیسات نیوز ثبت نام کنید. نشریه 

قابل دریافت از سایت تاسیسات نیوز نیز می باشد.

روی جلد : اهمیت ایمنی ساختمان

.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.
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پانزده سال از زلزله بم می گذرد، اما یادآوری حوادث و خاطره 
جان باختگان آن حادثه، هنوز هم لرزه به جان آدمی می اندازد و 
ذهن ها را مغشوش می کند. این زلزله آنقدر سنگین و پرحادثه 
بود که پنجم دی ماه را به مناسبت سالگرد زلزله بم، روز ایمنی 
عنوان کردند تا حداقل یک روز در سال زنگ خطری باشد برای 
مساله  هر  بر  را  ایمنی  تا  مسکن  سازندگان  و  ناظر  مهندسان 
نبود که  تنها حادثه ای  اولویت قرار دهند. متاسفانه بم  دیگری 
کرمانشاه  در  هم  گذشته  سال  اتفاق  این  کرد.  عزادار  را  ملتی 

تکرار شد و آثار بدی بر جای گذاشت. 
چه  خانه ها  آوار  از  این حجم  مقصر  حواشی،  تمام  از  صرفنظر 
تایید بر ساخت  کسی می تواند باشد؟ مهندس ناظری که مهر 
مسکن می کوبد؟ سازنده ای که برای سود بیشتر دست به دامن 
مصالح بی کیفیت و ارزان می شود؟ یا مردمی که از سر ناچاری 
یا ناآگاهی اقدام به خرید چنین ملک هایی می  کنند؟ مقصر هر 
که هست، باید این را پذیرفت که نظارت بر ساختمان سازی در 

کشور ضعیف است. 
بعضًا در بسیاری از محله ها دیده شده که خانه ای دو طبقه به 
فاصله یک بعدازظهر کار کردن تا صبح، به یک خانه سه طبقه 
تبدیل شده است و تنها حرف و ادعایی که ناظران، شهرداری یا 
سایر مسئوالن مربوطه راجع به این طبقه اضافه شده می گویند 
این است که موقع فروش ملک، در خصوص مساله پایان کار 
به مشکل بر می خورد! یعنی به جای حل مساله و جلوگیری از 
صاحب  پای  روزی  که  هستند  این  منتظر  غیرمنتظره،  حوادث 
خاطر  به  جریمه  ای  شود  مجبور  که  شود  باز  اداره ای  به  ملک 

طبقه اضافه بپردازد.
ایمنی ساختمان در برابر زلزله مساله بسیار مهمی است و با جان 
از  کنیم،  تالش  آن  جهت  در  باید  همه  می کند.  بازی  انسان ها 
خریدار.  و  سازنده  تا  گرفته  مربوطه  نهادهای  و  ناظر  مهندس 
افزایش  و  مصالح  تقویت  ساختمان،  برای  استانداردها  رعایت 
کنترل کیفی مصالح، افزایش تاب آوری ساختمان ها و تالش برای 

افزایش ایمنی در ساختمان از رسالت مهندسان ساختمان است.

ایمنی سازی را جدی بگیریم

سعید سعیدی
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مهندسی و ضد مهندسی
هم  پنهان  چندان  اکنون  که  ذینفعان  سازماِن 
به  امید  و  اصالح  هرگونه  بر  را  فضا  نیستند، 
بودم،  وزارت  در  که  زمانی  در  بسته اند.  بهبود 
جمهوری،  ریاست  در  که  نفوذی  با  حضرات 
کردن  شخصی  با  داشتند،  مجلس  و  دولت 
گویی  که  کردند  وانمود  این گونه  موضوع، 
اختالفی شخصی در میان است. تمام امید من 
این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و 
مساله به نفِع ملت و جامعه مهندسی حل وفصل 
نیست. خوب  خبرها  هم چنان،  اینک  گردد. 

سه سال ریاست سازمان نظام مهندسی در اختیار شخصی 
مهندسی  معتبر  دانشنامه ی  هرگونه  فاقد  اساسا  که  بود 
جریانی  نیست.  شخصی  مساله ی  یک  اتفاق،  این  است. 
که  حوزه ای  در  که  باشد  کارکرده  منسجم  به قدری  باید 
با  مهندس  ده ها  و  است  ایران  مهندسی  دانش  افتخاِر 
که  برسد  سازمان  ریاست  به  فردی  دارد،  جهانی  اعتبار 
با  رسانه  ضِدّ است.  مهندسی  گواهینامه ی  فاقد  اساسی 
تطهیر  پی  در  زیرپوستی  می گیرد  دولت  از  که  اعتباری 
شگفت  است.  وی  مجدد  کردن  مطرح  و  جریان  این 
تمام  باید  براینکه  مبنی  صریح  دستور  علیرغم  آن که 
مبالغی که  تمام  و  ابطال گردد  پروانه های صالحیت وی 
نامبرده دریافت کرده با سازمان نظام مهندسی بازگردانده 
شود، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته و خبرها حکایت 
این  بر  سرپوش گذاشتن  برای  سنگین  البی های  از 
است. کار  ظاهرِی  کردن  راست وریست  و  آشکار  فساد 
جای آن دارد که خون موج زند در دل لعل                      

 زین تعابن که خزف می شکند بازارش
وی  مکرر  تخلف های  که  مهندسی  نظام  پیشین  رییِس 
است،  روشن  بر همگان  او،  آشکار  اقدام های  با  قانون  از 
با  هنوز با عنوان جعلی “رییس” در دفتر رییس حاضر و 
قانون می خندد. زشتی  ریِش  به  نمایندگی مجلس  سمت 
این اقدام بسیار بیش از آن است که در سراوان رخ داد.
هستند.  حقوق دان  که  کردند  اعالم  جمهور  رییس  آقای 
معاون  به  اول  معاون  جناب  و  ایشان  را  آقا  این  موضوع 
اداری  امور  سازمان  رییس  و  جمهور  ریاست  حقوقِی 
صحِت  مرجع  دو  هر  کردند.  ارجاع  کشوری  استخدام  و 
مواضع وزارت راه وشهرسازی را تایید کردند. وی به زمین 
برد  به مرجع های مختلف شکایت  و زمان متوسل شد و 
نداشت،  خود  شکایات  برای  مبنایی  آن که  به دلیل  لیکن، 
جریان  این  نفوذ  شدت  می رسد  نظر  به  نرسید.  جایی  به 
دارد. را  قانون  اجرای  توقف  توان  که  هست  به قدری 
پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان را در روزهای آغازین 
فروردین ۱3۹۵ به دولت پیشنهاد کردم و بیش از یک ونیم 
سال در کمیسیون صنعت و زیربنایی و کارگروه های آن مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. در این مدت شاهد کارشکنی و 
مداخله های بی امان اشخاص با نفوذ در ریاسِت جمهوری، 
کمپین  با  هماهنگ  و  تهران  شهرداری  کشور،  وزارِت 
بود. روشن  کامال  اختالف  موضوع  بودم.  امضافروشان 
سخن من این بود که براساس قانون مدنی، قانون نظام 
مهندسی و قانون شهرداری ها حقوق و مسئولیت هر یک 
از طرف های درگیر کار مهندسی شامل یکم؛ شهروندان 
می شوند،  محسوب  کارفرمایان  و  مالکان  این جا  در  که 
دولت  چهارم؛  و  شهرداری ها  سوم؛  مهندسان،  دوم؛ 
روشن است. شهروند حق دارد که خدمت مهندسی را از 
ابتیاع کند  مهندسی که دارای صالحیت و ظرفیت است 
خاصی  فرد  انتخاب  به  مجبور  را  وی  نمی تواند  کسی  و 
است  موظف  وی  هم،  خدمت  خرید  این  برابر  در  کند. 
تعرفه ی  یک  البته  بپردازد.  توافق  اساس  بر  را  مبلغی 
کرد. مراجعه  آن  به  می توان  که  دارد  وجود  نیز  راهنما 

مهندس نیز موظف است با رعایت مقررات ملی ساختمان 
براساس  و  شهرسازی  و  معماری  مقررات  و  ضوابط  و 
و  ارائه خدمت کند  به  اقدام  اخالق مهندسی  نظام نامه ی 
قرارداد  یک  اساس  بر  می کند،  ارائه  که  خدمتی  برابر  در 
به  مزد،  دریافت  کند.  دریافت  دستمزد  مالک  از  تعهدآور 
معنی اجازه تخلف از مقررات قانونی نیست. اگر مهندس 
تخلفی انجام داد، یکم تخلفش در شورای انتظامی نظام 
مهندسی و دوم در دادگاه های عمومی قابل بررسی است.
مجری  و  عمومی  حقوق  حافظ  عنوان  به  نیز  شهرداری 
دارد.  را  ساختمان  کنترل  مسئولیت  شهرداری ها  قانون 
مطابق  باید  می شود  ساخته  شهر  در  که  هرساختمانی 
و  ساختمان  ملی  مقررات  شهرسازی،  مقررات  و  ضوابط 
سایر قانون ها و مقرراِت الزام آور باشد. افزون بر مهندسان 
باید ضوابط و مقررات  که به حکم قانون نظام مهندسی 
را رعایت کنند، شهرداری ها نیز مسئول کنترل ساختمان 
هستند. وزارت راه وشهرسازی نیز مسئولیت نظارت عالیه 
و  فرایندها  در  کم وکسری  مشاهده  در صورت  تا  دارد  را 
موردی،  بررسی  با  هم چنین  کند.  اصالح  آن ها  ضوابط 
نسبت به حسِن اجرای ضوابط نظارت عالیه داشته باشد.

http://tasisatnews.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
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ترجمه:
مهندس نیره شمشیری

سپتامبر 2018

تلفیق با طراحی های سیستم 
می توان  می شود،  استفاده  استاندارد  بویلر  یک  وقتی 
دیگ های بخار چگالشی را با بیشتر سیستم های هیدرونیک 
تلفیق کرد، اما دانستن اصالحات طراحی الزم برای رسیدن 
راه حل جامع و  برای یک  راندمان سیستم  به بهره های 
فراگیر مهم است. در ادامه گزینه های طراحی برای تلفیق 
دیگ های بخار چگالشی با طرح های متداول ارایه می شود. 

سیستم های چگالشی و غیر چگالشی مرسوم 
بخار  دیگ  یک  شامل  گرم  آب  سیستم  رایج  طرح 
می شود.  فضا  گرمایشی  نیازهای  برای  چگالشی  غیر 
کندانسینگ،  فناوری  از  استفاده  برای  راه حل  ساده ترین 
بویلر  جایگزین کردن یک دیگ بخار چگالشی به جای 
سیستم،  دماهای  به  بسته  است.  استاندارد  چگالشی  غیر 
بهره های راندمان می تواند کم باشد، چون برای رسیدن 
چگالشی  حالت  در  باید  سیستم  راندمان،  باالترین  به 
چگالشی  بویلر  یک  دیگ،  نوع  به  توجه  بدون  کند.  کار 
نزدیک همان نقطه راندمان یک دیگ بخار غیر چگالشی 
باالتر  گرم  آب  برگشت  دمای  که  شرایطی  در  استاندارد 
با  می کند.  عمل  است  کندانس  تشکیل  دمای  آستانه  از 
فرض  به  استاندارد،  سیستم  طراحی  یک  در  وجود،  این 
برای  کم تر  آب  دماهای  از  می توان  تابستان  در  اینکه 
مرتفع ساختن نیازهای یک ساختمان استفاده کرد، هنوز 
آنها  توانایی  به  توجه  با  چگالشی  دیگ های  از  استفاده 
برای بهره گیری از سیاست های تنظیم مجدد آب گرم در 
دوره های کم باری یا تابستان مفید است. در حالی که یک 
سیستم دیگ بخار غیرچگالشی مرسوم به منظور محافظت 
از دیگ نیازمند یک شیر اختالط سه طرفه برای تنظیم 
مجدد دمای رفت است، دیگ های بخار چگالشی امکان 
استفاده از یک طراحی سیستم ساده تر را فراهم می سازند؛ 
چون تنظیم مجدد دمای رفت می تواند در دیگ رخ دهد. 
دبی  در  گرم  آب  کرد سیستم  دقت  باید  این شرایط،  در 

بسیار باال کار نکند و انرژی دیگ بخار صرف پمپ کردن 
مجدد  تنظیم  مناسب،  بهینه سازی  صورت  در  اما  نشود، 
شود.  سیستم  راندمان  افزایش  سبب  می تواند  گرم  آب 

سیستم های غیر متداول
سیستم های آب گرم مرسوم همانند چندین مدل سیستم غیر 
متداول به خوبی با دیگ های بخار چگالشی کار می کنند. 
در کل، هر سیستمی که در یک دمای برگشت آب گرم زیر 
نقطه کندانس کار می کند، یک کاربری کامل است. در میان 
سیستم های  آبی،  حرارتی  پمپ های  مختلف،  گزینه های 
از  گرمایش  سیستم های  گرمایی،  زمین  حرارتی  پمپ 
سیستم های  برف،  ذوب  سیستم های  هیدرونیک،  کف 
گرمایش استخر و گرمایش آب بهداشتی هم وجود دارند. 
دیگ های بخار چگالشی برخالف دیگ های غیر چگالشی، 
برای نگه داشتن دمای آب گرم باالتر از دمای کندانس 
گازهای دودکش نیازی به شیرهای اختالط ندارند و در 
الزامات  نتیجه پیچیدگی کمتری خواهند داشت. مقایسه 
لوله کشی برای یک دیگ بخار چگالشی و غیرچگالشی در 
یک سیستم پمپ حرارتی آبی را می توانید در شکل ۵ بینید. 
گرمایش از کف هیدرونیک یک روش نسبتًا مقرون به صرفه 
به  کف  از  گرمایش  سیستم  یک  گرماست.  تامین  برای 
دمای رفت آب گرم پایین در محدوده ۱00 تا ۱20 درجه 
فارنهایت )38 تا 4۹ درجه سانتی گراد( نیاز دارد که موقعیت 
می آید.  شمار  به  چگالشی  بخار  دیگ های  برای  عالی 
با  است،  پایین  طبیعتًا  گرم  آب  برگشت  دماهای  اگرچه 
مقاومت  کاهش  هم،  به  لوله ها  داشتن  نگه  هم  نزدیک 
کف، نصب لوله ها نزدیک باالی دال و گذاشتن عایق زیر 
لوله ها، دماها پایین می ماند. عالوه بر بهبود راندمان دیگ، 
گرمایش از کف لوله ها را داخل دال قرار می دهد که آن 
را از آسیب محافظت می کند، همچنین مبدل های حرارتی 
فین دار یا دیواره هایی که می تواند خورده شود، آسیب ببیند 
یا الزم است در طول زمان تعویض شود را حذف می کند. 

نکات کاربردی در مورد طراحی و بکارگیری دیگ های بخار چگالشی - 4
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از  گرمایش  سیستم های  شبیه  برف  ذوب  سیستم های 
آب  برگشت  و  رفت  دماهای  دو  هر  در  و  هستند  کف 
می شوند  استفاده  بیرون  لوله ها  اما  مشابه اند،  بسیار  گرم 
و اغلب گلیکول برای ممانعت از یخ زدگی داخل سیستم 
گرمایش  سیستم  به  بسته  می رود.  کار  به  لوله کشی 
قابی  و  از یک مبدل حرارتی صفحه  ساختمان، می توان 
از حلقه اصلی  برای جدا کردن حلقه سیستم ذوب برف 
دیگ  یک  یا  کرد  استفاده  ساختمان  گرمایش  سیستم 
کرد.  تعبیه  برف  ذوب  سیستم  برای  اختصاصی  بخار 

گرمایش استخر فقط به گرمای پایین برای حفظ دمای 
آب استخر زیر ۹0 درجه فارنهایت )32 درجه سانتی گراد( 
پایین یک کاربرد  نیاز دارد )شکل 6(. دوباره، دمای آب 
بازیابی  برای  چگالشی  تجهیزات  از  استفاده  برای  کامل 
انرژی است که در غیر این صورت در گازهای دودکش 
هدر می رود. آب گرم برای گرمایش استخر می تواند با یک 
آب گرم کن  یا  حرارتی  مبدل های  با  بخار چگالشی  دیگ 
گرمایش  برای  دیگر  کاربرد خوب  شود.  تامین  چگالشی 
استخر، استفاده از یک دیگ بخار چگالشی دوبرگشتی است. 

شکل 5. چیدمان لوله کشی برای دیگ های بخار چگالشی یا غیر چگالشی در یک سیستم پمپ حرارتی

شکل 6. مبدل حرارتی اصلی برای گرمایش استخر، ذوب برف یا سایر بارهای فرایندی
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پنل خورشیدی به شکل گل آفتاب گردان

پنل خورشیدی به شکل گل آفتاب گردان با الهام از طبیعت 
طراحی و ساخته شده است. معمواًل پنل های خورشیدی در 
سقف خانه نصب می شوند، اما اسمارت فالور جایگزینی 
تولید  به  قادر  که  است  پنل های خورشیدی سقفی  برای 
برق است و در محوطه بیرون خانه قرار می گیرد. این پنل 
می گیرد. خورشید  از  انرژی  گلبرگ ها  توسط  خورشیدی 
با  گل آفتاب گردان  شکل  به  خورشیدی  پنل 
است. شده  ساخته  و  طراحی  طبیعت  از  الهام 
نصب  خانه  سقف  در  خورشیدی  پنل های  معمواًل 
برای  جایگزینی  فالور  اسمارت  اما  می شوند، 
تولید  به  قادر  که  است  سقفی  خورشیدی  پنل های 
می گیرد. قرار  خانه  بیرون  محوطه  در  و  است  برق 
این پـــــنل خورشیدی توسط گلبرگ ها انرژی از 

خورشید می گیرد.

پنل خورشیدی به شکل گل آفتاب گردان، در واقع 
یک ژنراتور خورشیدی جدید است که قادر به تولید 
برق است و در محوطه بیرون خانه قرار می گیرد.
این گل آفتابگران ۹00 کیلوگرمی دارای ۱2 گلبرگ 
تاشو بر روی یک ستون موتوری است؛ کاربر می تواند 
را  شده  تولید  برق   Plug & Play سیستم  توسط 
مصرف کند، برای این کار آفتابگردان در طول روز 
قادر به ذخیره انرژی است؛ این گل تمام انرژی که در 
طول روز جمع آوری می کند به برق تبدیل می کند.
این پنل خورشیدی توسط گلبرگ ها انـــــرژی از 

خورشید می گیرد.
پنل خورشیدی به شکل گل آفتاب گردان، در واقع 
یک ژنراتور خورشیدی جدید است که قادر به تولید 
برق است و در محوطه بیرون خانه قرار می گیرد.
این گل آفتابگران ۹00 کیلوگرمی دارای ۱2 گلبرگ 
تاشو بر روی یک ستون موتوری است؛ کاربر می تواند 
توسط سیستم Plug & Play برق تولید شده را 
مصرف کند، برای این کار آفتابگردان در طول روز 
قادر به ذخیره انرژی است؛ این گل تمام انرژی که در 
طول روز جمع آوری می کند به برق تبدیل می کند.
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آب هندوانه می تواند از منابع ارزشمند سوخت زیستی باشد.
محققان اثبات کرده اند که آب هندوانه می تواند به صورت 

اتانول تخمیر شود.
گفته  سوخت ها  از  دسته ای  به  زیستی  سوخت های 
می آید. دست  به  زیستی  آلی  ترکیبات  از  که  می شود 
البته باید توجه داشت که در باتری ساخته شده با هــندوانه 
و میله های Zn یا Cu، هــــــــندوانه نقش مایع رسانا 

)الکترولیت( را بازی می کند.
این  بلکه  کند،  تولید  انرژی  نمی تواند  تنهایی  به  هندوانه 
سلول های  داخل  در  که  واکنش هایی  طریق  از  انرژی 
می شود. تولید  می دهد،  رخ  فلزی،  میله  دو  از  متشکل 

همین  به  هستند،  پذیر  واکنش  بسیار   Zn اتم های 
می شود. تبدیل   Zn2+به و  شده  خورده  سریعتر  دلیل 
آزاد  الکترون  دو   ،)Zn2+ به )تبدیل  واکنش  این  در طی 
می شود که می تواند به صورت ضعیف گوشی را شارژ کند.
به عبارت دیگر، شما می توانید به وسیله هندوانه گـــوشی 
خود را شــارژ کنید، ولی مقدار این شارژ کافی نبوده و آن 

چیزی نیست که فکرش را می کنید.
برای شارژ کامل گوشی خود شما احتماال به فروشگاهی از 
هندوانه نیاز دارید، زیرا هر یک از هندوانه ها انـرژی بسیار 

کمی تولید می کند.
برای انجام شارژ بهتر نیاز است که از نمک و آب یخ و یک هندوانه 
که برای جذب بهتر نمک دارای منافذ زیاد می باشد، استفاده شود.

برای اینکار نیاز است که هندوانه در کنار معدن مس رشد 
کرده باشد.

و  بوده  ارگانیک  هندوانه ها  بیشتر  اینکه  به  توجه  با 
سلولز  بتا  اند،  نکرده  رشد  مس  معادن  نزدیکی  در 
و  فراکتوز  دارای  که  بوده  رنگ  سبز  خارجی  پوسته 
یون های  انتقال  که  می شود  باعث  این  و  می باشد  آب 
شود. مواجه  مشکل  با  هندوانه  ترکیب  در  الکتریکی 
این روش وجود خواهد داشت. برق  تولبد  امکان  اما هنوز 

شورای  مجلس  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس  زارع  رحیم 
مجلس  رئیس  الریجانی  علی  به  نامه ای  در  اسالمی 
مجلس  رئیس  تا  است  کرده  درخواست  اسالمی  شورای 
افزایش  سریعتر  چه  هر  تا  کند  مذاکره  جمهور  رئیس  با 
برسد. تصویب  به  دولت  در  پرمصرف ها  برق  تعرفه 

متن نامه زارع به الریجانی بدین شرح است:

مقاومتی  اقتصاد  کمیته  در  شده  برگزار  جلسات  پیرو 
کارشناسی  بررسی های  و  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
سیاستی  گزارش  قالب  در  آن  خروجی  که  گرفته  صورت 
“بررسی ابعاد و آثار حل بحران خاموشی از طریق اصالح 
جنابعالی  خدمت  خانگی”  پرمصرف  مشترکین  تعرفه 
می شود،  تقدیم  پیوست  به  مجددا  و  گردید  تقدیم 
اصالح  جهت  سریعتر  هرچه  وزیران  هیئت  است  ضروری 

نماید. تصمیم گیری  پرمصرف  مشترکین  برق  تعرفه 
الزم به ذکر است که پیش از این وزارت نیرو در سال ۹3 
برای این مسئله اقدام نموده بود، اما رئیس جمهور محترم 
مخالفت  نیرو  وزارت  نظر  با  شخصا  روحانی  دکتر  آقای 
کرد. در سال جاری نیز این وزارتخانه به منظور جلوگیری 
در  را  اقدام  این   ۹8 تابستان  در  برق  خاموشی  بحران  از 
از آن است  اما شنیده ها حاکی  دستور کار قرار داده است؛ 
نیست. حیاتی  اقدام  این  موافق  کماکان  رئیس جمهور  که 

نظر  و  شده  انجام  کارشناسی  بررسی های  به  توجه  با 
کمیته  و  پژوهش ها  مرکز  انرژی،  کمیسیون  مساعد 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  مقاومتی  اقتصاد 
اهمیت  و  اولویت  می شود  تقاضا  جنابعالی  از  اسالمی، 
فرمایید  تاکید  محترم  رئیس جمهور  به  را  مسئله  این 
شود. ممانعت  کشور  ملی  منافع  برخالف  اقدامی  از  تا 
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هوشمند  روبات  نوعی  شدند  موفق  آلمانی  پژوهشگران 
طراحی کنند که می تواند درست مثل یک تعمیرکار حرفه ای 
کند. شناسایی  را  ایرادها  فاضالب ها  وضعیت  بررسی  با 
این روبــات مانند یک سگ می تواند بازرسی های مختلف 
را انجام دهد و در مکان هایی جداگانه بدون کـــــمک و 

حضور یک انسان کار کند.
برای  و  است   »ANYbotics« روبات  این  نام 
است. شده  طراحی  العبور  صعب  مکان های  بررسی 
روبات  این  از  زوریخ   ETH دانشگاه  از محققان  تیم  یک 
زیرزمینی  فاضالب  سیستم های  در  آزمایش  انجام  برای 
این  قدرت  که  شدند  متوجه  و  کردند  استفاده  زوریخ  در 
روبات فراتر از حد انتظار است. این روبات با کمک شرکت 
آزمایش  تحت  نیز   ،TenneT اروپا؛  برق  انتقال  اپراتور 
را در سیستم  بازرسی تجهیزات  قرار گرفت. روبات مذکور 

عامل های دریایی دولتی به سهولت انجام داد و بر اساس 
وظایف  انجام  به  توانستد  موفقیت  با  سازنده  شرکت  گفته 
روبات  این  مثال  برای  بپردازد.  بازرسی،  نقطه   ۱6 در 
داد. انجام  را  آب  و  روغن  از جمله خواندن سطح  وظایفی 
باال،  وضوح  با  دوربین  یک  از  استفاده  با  روبات  این 
می تواند  بنابراین  می کند.  حرکت  اسکنر  و  میکروفون 
کند. را طی  راه پله ها  و  کند  باز  را  درب ها  به طور مستقل 
البته این اولین روباتی نیست که این مهارت ها را نشان دهد.
داینامیک  بوستون   SpotMini هوشمند  روبات 
از  دهد،  نشان  مشابه  مهارت هایی  می تواند  نیز 
کند. حرکت  خودکار  صورت  به  و  کند  صعود  پله ها 
بـوستون داینامیک گفته که SpotMini برای خرید در 

سال 20۱۹ در دسترس خواهد بود.

عیب یابی و تعمیر سیستم فاضالب با روبات هوشمند
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ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است

این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری

مولف: مهندس علی میاح

قیمت: 30000 تومان

ناشر: انتشارات کیفیت

تعداد صفحات: 337 صفحه

نوبت چاپ:  چاپ اول - 1396

http://www.tasisatbook.com
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ویدئوی هفته: چالش مهندسان برق

http://tasisatnews.com/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
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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: ۱2، ۱3 و ۱4 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: ۱2 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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طراحی  مفهومی اولیه برای تولید برق از انرژی خورشیدی
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سه مشکل که شما را در محل کار ناشاد می سازد

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
Happy work منبع: مجله
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به جرات می توان گفت که هر کارمند، کارگر یا مدیر موفقی 
در جهان به بقیه توصیه می کند همان کاری را انجام دهند 
که دوستش دارند؛ چرا که آنها بر این اعتقادند کار کردن یک 
نوع سرگرمی و تفریح است که باعث شادی و لذت بردن 
افراد در محل  اینجاست که چرا  افراد می شود. حال سوال 
عواملی  چه  و  نمی کنند  راحتی  و  شادی  احساس  کارشان 
باعث ناشادی آنها در محل کار می شوند؟ در این مقاله به 
هفت مشکل اصلی که از احساس شادی در کار می کاهد، 
این بخش گنجانده  آنها در  اشاره خواهد شد که سه مورد 
می شود و بقیه موارد را هفته آینده مورد بررسی قرار می دهیم:

ندارید  را  فرصت  این  کار  محل  در   :1 شماره  مشکل 
احساس  دلیل  این  به  افراد  از  بسیاری  باشید.  خودتان  که 
شادی در کار نمی کنند که نمی توانند خود واقعی شان را در 
می خواهند.  که  باشند  چیزی  همان  و  دهند  بروز  کارشان 
از  روسا  و  مدیران  که  است  این  مشکل  این  علل  از  یکی 
نیست  چیزی  آن  افرادشان  واقعی  خود  که  دارند  بیم  این 
که آنها بخواهند و اینکه ممکن است این شخصیت واقعی 
باشد.  داشته  منافات  شان  شغلی  کارکردهای  و  وظایف  با 
خاطر  اطمینان  این  مدیران  به  باید  مشکل  این  حل  برای 
تنها  نه  افرادشان  واقعی  من  شدن  فعال  و  بروز  که  داد  را 
افزودن  از طریق  بلکه  نخواهد شد،  آنها  کردن  کار  مزاحم 
بر شادکاری آنها به افزایش بهره وری شان کمک می کند.

مزایای  و  حقوق  که  می کنید  فکر   :2 شماره  مشکل 
افرادی که دستمزد  اغلب  نمی شود.  پرداخت  به شما  کافی 
مثبتی  احساس  کارشان  به  نسبت  می کنند،  دریافت  کمی 
ندارند؛ چرا که معتقدند کاری که در حال انجامش هستند، 

زیاد وقت  برای آن  نباید  و  ارزش است  پایین و کم  سطح 
دادن  انجام  حال  در  کند  فکر  فردی  که  هنگامی  گذاشت. 
جامعه  بر  مثبتی  تاثیر  هیچ  که  است  ارزش  بی  کاری 
و  افسردگی  احساس  گاه  آن  ندارد،  پیرامونش  محیط  و 
ناامیدی بر او مستولی خواهد شد و احساس شادی را از او 
خواهد گرفت. برای حل این مشکل می توان در هر شغلی 
آل ها  ایده  با  منطبق  و  مثبت  جنبه های  و  نکات  دنبال  به 
نوعی  آنها  کردن  برجسته تر  با  و  شد  خود  خواسته های  و 
آورد. دست  به  خودساخته  و  خودخواسته  شادی  احساس 

مشکل شماره 3: کنترل اندکی بر کارتان دارید یا اصال 
کنترلی بر آن ندارید. کار معموال به صورت چیزی که دیگران 
به ما می گویند و ما باید انجامش دهیم تعریف می شود. بر 
این اساس، باید در هر زمان و هر مکان که مافوق مان به 
ما می گوید کار مشخصی را که او تعیین کرده انجام دهیم. 
تداوم یافتن چنین وضعیت منفعالنه ای می تواند کنترل افراد 
و  به شدت کاهش دهد  انجامش می دهند  بر کاری که  را 
موجب  که  است  اثرگذاری  و  کنترل  عدم  احساس  همین 
می شود افراد احساس ناتوانی و تحت تسلط دیگران بودن 
است  ممکن  ناخوشایندی  و  منفی  احساس  چنین  کنند. 
حتی برای مدیران نیز به وجود  آید و آنها نیز خود را مطیع 
متبوع  شرکت های  مالکان  و  سهامداران  بسته  پا  و  دست 
به  باید  منفی،  احساس  این  از  پرهیز  برای  بپندارند.  خود 
احساس  آنها  تا  داد  انتخاب  و حق  اختیارات  یکسری  افراد 
این  از  و  باشند  داشته  بیشتری  خودکارآمدی  و  عاملیت 
شود.  افزوده  کار  در  آنها  شادی  احساس  میزان  بر  طریق 
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مبلمان  تولیدی  کارگاه  آتش سوزی 
در بزرگراه آزادگان

در  دی،   ۱ شنبه  روز  دقیقه   ۱7:۵۵ ساعت 
با  مبل سازی  کارگاه  یک  کارگران  تماس  پی 
سامانه ۱2۵ مبنی بر بروز آتش سوزی درکارگاه، 
تهران،  آتش نشانی  فرماندهی  ستاد  بالفاصله 
به  را   ۱6  ،87  ،62 ایستگاه های  آتش نشانان 
و  ایستگاه62  تانکر  و  تنفسی  همراه خودروی 
بلوار  در  حاثده  محل  به   87 ایستگاه  تانکر 

مهتدی به سمت آزادگان اعزام کرد.

به گفته امیر عباس سرافرازی افسر آماده منطقه 
چهار عملیات: در زمان رسیدن به محل حادثه 
مبلمان  تولیدی  کارگاه  یک  که  شد  مشاهده 
همراه  به  مربع  متر   ۵00 تقریبی  وسعت  به 
بود،  پارک  درکارگاه  که  باری  وانت  خودروی 
طعمه آتش سوزی شده و آتش از سه طرف در 
حال سرایت به کارگاه های همجوار که همگی 

به تولید مبلمان فعالیت داشتند، بود.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله ازچند جهت با 
کشیدن لوله های آبدهی به کانون آتش سوزی، 
در عملیاتی نفسگیر و طاقت فرسا عملیات مهار 
آتش را آغاز و موفق شدند از سرایت آتش به 

کارگاه های همجوار جلوگیری کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه خوشبختانه در 
نرسید خاطرنشان  آسیبی  به کسی  این حادثه 
سوی  از  آتش سوزی  این  بروز  علت  کرد: 

کارشناسان منطقه در حال بررسی می باشد.

یک مغازه کفاشی در گیشا آتش گرفت

وقوع این حادثه ساعت ۱0:۵0 دقیقه صبح یک شنبه 2 دی، به سامانه 
۱2۵ اطالع داده شد که بالفاصله آتش نشانان ایستگاه ۱0، گروه امداد و 
نجات ۱8 و خودروی حامل دستگاه تنفسی به محل آتش سوزی واقع در 

خیابان گیشا، بلوار فروزانفر اعزام شدند.
اسماعیل گشایش رئیس ایستگاه ۱0 آتش نشانی در این باره گفت: هنگام 
باب  نیم طبقه داخلی یک  رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، قسمت 
مغازه کفاشی که انبار آن بود، دچار آتش سوزی شده بود و دود غلیظی از 

دهانه ورودی آن خارج می شد.
استفاده  با  و  تقسیم شده  گروه  دو  به  بالفاصله  آتش نشانان  افزود:  وی 
کردن  خاموش  مشغول  تنفسی  دستگاه  و  انفرادی  کامل  تجهیزات  از 
آتش سوزی شدند و همچنین برای نجات محبوسین احتمالی در طبقات 

فوقانی که کاربری مسکونی داشت، به جستجو پرداختند. 
مبادرت  نفر  یک  آتش سوزی  بروز  زمان  در  کرد:  نشان  خاطر  گشایش 
دچار  طور سطحی  به  دست  ناحیه  از  که  کرد  آتش  کردن  خاموش  به 
سوختگی شد. علت وقوع این آتش سوزی هم اکنون توسط کارشناسان 

سازمان آتش نشانی در حال بررسی است.

آتش سوزی سفره خانه سنتی در امامزاده حسن)ع(

ساعت ۹:۵0 دقیقه روز شنبه یکم دی، در پی تماس مالک یک سفره خانه 
سنتی با سامانه ۱2۵ مبنی بر بروز آتش سوزی، بالفاصله ستاد فرماندهی 
آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه 70 رابه صدا درآورد و آتش نشانان به 

خیابان امین الملک کوچه خرد پی اعزام شدند.
به گفته داود آبادی فرمانده ایستگاه 70؛ در زمان رسیدن به محل حادثه 
مشاهده شد که یک سفره خانه سنتی به مساحت تقریبی۱00متر مربع از 
قسمت آشپزخانه دچار آتش سوزی شده و آتش درحال سرایت به دیگر 
قسمت های این سفره خانه بود و با توجه به فضای بسته این مکان، دود 

غلیظی فضای این سفره خانه را دربر گرفته بود.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله با خاموش کننده های دستی و کشیدن 
ممکن  زمان  درکمترین  آتش سوزی  محل  به  آبدهی  لوله  رشته  یک 
شعله های آتش را خاموش کرده و با استفاده از فن های فشارمثبت، دود 

ناشی از آن را تخلیه 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


