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حوزه  اخبار  گردآوری  جهت  در  تالش  سال  چندین  از  پس 
تاسیسات و صنعت ساختمان و انتشار آن ها در یک پایگاه خبری 
جامع و منسجم، موفق شدیم تا تغییراتی مثبت در زیباتر جلوه 
آگاهی  بر  تا مخاطبان عالوه  کنیم  ایجاد  دادن طراحی سایت 
یافتن از اخبار روز، از طراحی، انسجام، سرعت بارگذاری و ... نیز 

بهره  مند شوند. 
حاال پس از چندین ماه کار بر روی سایت جدید، با توجه به نیاز 
مهندسان، تصمیم گرفتیم تا از امکانات پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز استفاده کنیم و بخش تلویزیون تاسیسات را به عنوان پل 
ارتباطی این پایگاه با مهندسان نیز معرفی کنیم؛ چرا که بسیاری 
شده اند،  کار  بازار  وارد  تازه  که  مهندسانی  به ویژه  مهندسان  از 
ابهاماتی در خصوص کار خود دارند و ممکن است مدت ها با این 
ابهام ذهنی به کار خود ادامه دهند و پاسخ سواالت ذهنی خود 

دریافت نکرده باشند. 
اما خوشبختانه، تیم تحریریه تاسیسات نیوز با راه اندازی تلویزیون 
از  بسیاری  بعضًا سوال  که  کلیدی  و طراح سواالتی  تاسیسات 
و  سابقه  با  مهندسان  مدرسان،  با  گفتگو  به  است،  مهندسان 
خبره می پردازد و پاسخ این سواالت را به صورت تصویری به 

مخاطبان انتقال می دهد. 
پس از گذر از مرحله آزمون و خطا و انتشار دو نمونه گفتگو در 
تلویزیون تاسیسات و بازخورد خوب، مصمم شدیم تا هر هفته با 
طرح یک سوال جدید و دریافت پاسخ از یک استاد و مهندس 
کارشناس، فیلمی را در بخش تلویزیون تاسیسات منتشر کنیم 

تا از این طریق، رسالت فرهنگی خود را نیز انجام داده باشیم.

قدم  شدن  بهتر  جهت  در 
بر می داریم

سعید سعیدی
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واردات قطعات آسانسور، هرروز سخت تر از دیروز
کاالیی در 14 فروردین ماه ۹۷ برای حمل از چین به ایران 
آماده بوده است. در 21 فروردین ماه معاون اول رئیس جمهور 
دستورالعمل ارزی را صادر کردند و بر اساس آن باید برای ثبت 
سفارش و دریافت ارز اقدام می کردیم. در ۵ اردیبهشت ماه 
برای تخصیص ارز از سامانه نیما ثبت نام کردیم اما ارزی 
 دریافت نکردیم و درخواست ما در ۵ تیرماه باطل شده است.
دادیم.  درخواست  نیما  از  ارز  دریافت  برای  دوباره 
کردیم. ثبت  بندرعباس  از  را  درخواست  بار   این 
ارز را دریافت کردیم و برای کونلن بانک چین فرستادیم 
اما ارسال ارز با رسیدن به موعد تشدید تحریم های آمریکا 
و چهارم نوامبر هم زمان شد. کونلن بانک چین پیغام داد 
پول برگشت می خورد و اگر در این بانک بماند، مشخص 
بیفتد. آن  برای  اتفاقی  چه  نوامبر  چهارم  از  پس   نیست 
پول از این بانک چینی بازگردانده شد درحالی که ما باید برای 
تخصیص دوباره ارز  مجوز جدید می گرفتیم و این یعنی شروع 
 دوباره فرایندهای اداری از پله اول و تکرار داستان قبلی.
بندرعباس  بین  سرگردانی  دلیل  به  بیشتر  دشواری  البته 
استان  مراکز  بین  ارتباط  که  فنی  مشکالت  و  تهران  و 
کرد. اضافه  آن  به  باید  هم  را  می کند  مختل  هم   را 
واردات  دشواری های  از  گوشه ای  تنها  این 
طی  که  است  آسانسور  انواع  موردنیاز  قطعات 
است. شده  سخت تر  و  سخت  گذشته   ماه های 

ایجاد  واردات  زمینه  در  بدی  بوروکراسی 
است. انجامیده  کار  تعطیلی  به  که   شده 
هرچند بخش عمده ای از آسانسور را در داخل تولید می کنیم 
نیست. قابل چشم پوشی  صنعت  این  در  واردات  سهم   اما 
وابسته  کشور  آسانسورهای  از  درصد   ۶0 ارزشی  ازنظر 
 ۷0 وزنی،  تناژ  نظر  از  اما  است  قطعات  واردات  به 
می سازیم. ایران  در  را  آسانسورها  از  درصد   ۷۵  تا 

ساخته  ایران  در   ... و  موتورها  از  بخشی  اتاقک، 
به  هم  بخش  همین  ساخت  برای  اما  می شود 
داریم. نیاز  خارج  از  اولیه  مواد  و  قطعات   واردات 

ماه های  در  به اندازه ای  ملزومات  این  واردات 
این  بزرگان  که  شده  دشوار  اکنون  و  گذشته 
گذاشته اند. کنار  را  خارجی  بازرگانی   صنعت 
در  خارج  با  ارتباط  برای  اکنون  که  کاری  هر 
است. همراه  ضرر  با  دهیم  انجام  آسانسور   صنعت 
در  را  قطعات  حامل  کانتینرهای  پیش  ماه  هشت  از 
در  انبارداری  هزینه  چراکه  نگه داشته ام  مبدأ  کشور 
کشور  در  کاال  البته  و  است  ارزان تر  برایم  کشور  آن 
ایران  به  واردات  به محض  اما  است  من  اختیار  در  مبدأ 
می شود. کوتاه  آن  از  ما  دست  گمرک،  به  رسیدن   و 
است. ریخته  بهم  واردات  آشفتگی  دنبال  به  بازار   وضع 
به جز کاالهایی که سفارش سال گذشته بوده و از گمرک 
 ترخیص شده، کاالی دیگری به بازار عرضه نشده است.
نیاز  با  تناسبی  هیچ  مدت  این  در  شده  عرضه  کاالی 
ندارد. آسانسور  هزار   3۵ تا   30 تولید  به  کشور   ساالنه 
می کند. صدق  هم  پله برقی  مورد  در  وضعیت   این 
شرایط  در  صنعت  وزارت  بی برنامگی  من  نظر  به 
دارد. بیشتری  سهم  تحریم ها  از  کنونی   سخت 
نباید  اما  ندارد  کشور  از  ارز  خروج  به  تمایلی  دولت 
میزان  با  متناسب  اقتصادی  فعال  که  کرد  فراموش 
بیشتر. نه  می کند  استفاده  ارزی  منابع  از   فروش 
خصوصی  بخش  واهمه  به  دولت  دستورالعمل های  همه 
در  کانه  و  فوجی  شرکت  دو  و  است  انجامیده  کار  از 
تکلیف  تا  نگه داشته اند  دست  برقی  پله  و  آسانسور  زمینه 
آخرین قوانین و مقررات در حوزه واردات مشخص شود.

محمدرضا زهره وندی - فعال صنعت آسانسور
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ترجمه:
مهندس نیره شمشیری

سپتامبر 2018

بعضی دیگ های بخار چگالشی مجهز به یک قابلیت دوبرگشتی 
هستند که اجازه برگشت آب گرم از و منبع در ساختمان را می دهد 
)شکل ۷(. با یک سیستم دوبرگشتی، اگر کاربردهایی وجود دارند 
که از دماهای آب گرم پایین استفاده می کنند، این حلقه می تواند 
جدا از حلقه دمای برگشت آب گرم باالتر که به دیگ برمی گردد 
نگه داشته شود. پس، دو حلقه برگشت جداگانه به حلقه برگشت 
آب گرم پایین تر که به دیگ بسته می شود و در تماس با گازهای 
دودکش با دمای باالتر قرار می گیرد وصل می شود و حلقه برگشت 
آب گرِم گرم تر به اتصالی وصل می شود که در تماس با گازهای 
دودکش خنک تر قرار می گیرد تا شرایط چگالش گسترده تر شود. 
کند،  استفاده  اضافی  لوله کشی  از  می تواند  روش  این  اگرچه 
آب  دماهای  اختالط  از  قبل  را  چگالش  زون  طراحی  استراتژی 
برگشت باالتر و پایین تر در دیگ به حداکثر می رساند. به منظور 
استفاده فعال از این چیدمان لوله کشی، جدا نگه داشتن حلقه های 
آب و اطمینان از اینکه حداقل 10% جریان به اتصال دماپایین برای 
رسیدن به راندمان های چگالش تامین می شود، بسیار مهم است.

در خاتمه، درک اصول فناوری دیگ بخار چگالشی برای استفاده 
مناسب از آن در یک کاربری جدید یا قدیمی الزم است. وقتی سیستم ها 
با دیگ های بخار چگالشی طراحی می شوند، باید روی چندین مورد 
کلیدی تمرکز کنید تا راندمان های کاری سیستم به حداکثر برسد:

شود: طراحی  چگالشی  کاربری های  برای  باید  سیستم  کل   .1
• مبدل حرارتی دیگ بخار

• دودکش
• دماهای کاری سیستم 

• وسایل انتهایی

2. اختالط درون سیستم هیدرونیک را به حداقل برسانید تا دمای 
آب برگشت به دیپ بخار در کمترین میزان ممکن نگه داشته شود.
• با در نظر گرفتن کمترین بای پس جریان با روش جـریان سنج 
برای حداقل الزامات جریان، تعداد شیرهای سه طرفه در سیستم 

را کاهش دهید. 
• جــریان متغیر سیستم را به جای اولیه-ثانویه، اولیه لوله کشی 
کنید تا اختالطی که در دکوپلر بین حلقه های ســـیستم و دیگ 

بخار دیده می شود حذف شود. 

3. سیستم های هیدرونیک را با اختالف دماهای گسترده تر طراحی 
کنید – به جای 20 درجه فارنهایت مرسوم )11 درجه سانتی گراد(، 30 
تا ۵0 درجه فارنهایت )1۷ تا 28 درجه سانتی گراد( را در نظر بگیرید.

4. دمای سیستم را در سیستم های متداول و غـیرمتداول کاهش 
دهید.

• دماهای رفت و برگشت را کــاهش دهید یا اخــتالف دمای 
سیستم را بیشتر کنید.

روی  آن  تاثیر  واسطه  به  سیستم  دمای  کاهش  مراقب   .۵
سیستم  دمای  کاهش  باشید.  یونیت  ترمینال  انتخاب 
می شود.  بزرگ تر  انتهایی  تجهیزات  به  منجر  اغلب 
دو  ندرت هر  به  کنید.  بخار مشورت  با سازنده دیگ  ۶. همیشه 
می شود.  دیگری  جایگزین  یکی  وقتی  حتی  هستند،  مساوی 
و  مرسوم  سیستم های  در  دست  وقتی  چگالشی  دیگ های 
کاری  راندمان های  بهبود  توانایی  شوند،  استفاده  غیرمرسوم 
سیستم نسبت به انواع غیرچگالشی را دارند. همچنین آنها اجازه 
کنترل،  استراتژی های  اجرای  برای  ساده تر  سیستم  طرح های 
پمپ ها و لوله کشی نسبت به دیگ بخار غیرچگالشی را می دهد. 

نکات کاربردی در مورد طراحی و بکارگیری دیگ های بخار چگالشی - 5

شکل 7. سیستم برگشت دوگانه با دو 
زون دما و آب گرم بهداشتی
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یک تولــیدکننده شــیرآالت صـــنعتی گفت: 
محصوالت ساخت داخل در حوزه لوله، اتصاالت 

و شیر آالت بیش از 90 درصد با کیفیت است.
علی آقایی دوست با بیان مطلب فوق افزود: اکثر تولیدات در 
حوزه شیرآالت صنعتی طبق اصول استاندارد جهانی و مبتنی بر 
دانش و تکنولوژی روز در کشور تولید و به بازار مصرف می شود.
وی همچنین ضمن اشاره به وجود محصوالت کـم کیفیت 
در حوزه شیرآالت بهداشتی اظهار داشت: این مـحصوالت 

بیشتر وارداتی از چینی هستند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه شیرآالت ساخت داخل از کیفیت 
در  نارضایتی  ها  اکثر  گفت:  برخوردارند،  باالیی  استاندارد  و 
جامعه از شیرآالت بی کیفیت چینی است که متاسفانه برخی 

مواقع با مارک های ایرانی به بازار مصرف عرضه می شوند.
وی در ادامه افزود: کیفیت محصوالت ایرانی در حوزه لوله، 
اتصاالت و شیر آالت بسیار باال و قابل رقابت در سطـــح 

بازارهای بین المللی است.
آقایی دوست بیان داشت: کشورهایی می توانند در این حوزه تولید 
و سرمایه گذاری کنند که از نظر مواد اولیه پتروشیمی غنی باشند.
وی در ادامه گفت: ظرفیت ایران به لحاظ تولید مواد اولـیه 
مورد نیاز صـــنعت لوله، اتصاالت و شیرآالت بسیار باال و 

می تواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد.
این تولیدکننده شیرآالت صنعتی افزود: جدا از این ایران در 
تولید شیرآالت فلزی و برنجی هم سابقه زیادی دارد و می تواند 
محصوالت استاندارد  و  با کیفیت خوبی نیز در این حوزه تولید کند.

شیرآالت ایرانی کیفیت 
الزم را دارند
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پارک  عضو  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی  محققان 
تولید  و  طراحی  به  موفق  خوزستان  فناوری  و  علم 
شدند. سرچاهی  دمای  و  فشار  اندازه گیری   ابزار 
با توجه به اینکه اندازه گیری دقیق، فشار و دمای مخازن و 
چاه های نفت و گاز برای ارزیابی مخزن و وضعیت برداشت 
خطوط  و  گاز  و  نفت  چاه های  و  است  اهمیت  حائز  بسیار 
لوله های آن معمواًل در خارج از محدوده شهری قرار گرفته اند 
و ارزیابی آن ها در شرایط فعلی به صورت حضور کارکنان بر 
روی چاه ها و قرائت لحظه ای آن صورت می پذیرد، در این 
شرایط اطالع از وضعیت چاه ها در زمان هایی که پرسنل حضور 

ندارند، غیرقابل دسترس است و تولید این محصول می تواند 
 به اندازه گیری فشار و دمای سرچاهی کمک بسزایی کند.
است  محصولی  سرچاهی  دمای  و  فشار  اندازه گیری  ابزار 
و  شده  ساخته  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی  توسط  که 
روی  بر  فشار  و  دما  سنسورهای  دادن  قرار  با  است  قادر 
چاه های نفت و گاز و خطوط لوله، ابتدا مقدار سنسورهای 
و  ذخیره  پنل خود،  در  و  محاسبه  دقت،  به  را  فشار  و  دما 
 سپس اطالعات ثبت شده را به مرکز اطالعات مخابره کند.
خورشیدی  پنل های  از  دستگاه  انرژی  تامین  برای 
غیرشهری  مناطق  در  تا  است  شده  استفاده 
باشد. نداشته  وجود  برق  تامین  برای   مشکلی 
 این امر باعث باالبردن راندمان و صرفه جویی بسیار می شود.

این محصول تا کنون در چندین چاه در میادین نفتی استان 
این سیستم  برای  خوزستان نصب شده و چشم اندازی که 
متصور است، نصب آن بر روی تمامی چاه ها و ایجاد یک 
سیستم پایش و مانیتورینگ گسترده در کشور است که از طریق 
بهره برداری از مخازن نفتی بهینه تر و دقیق تر صورت پذیرد.

در  مستقر  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی  محققان 
و  طراحی  به  موفق  مازندران  فناوری  علم  و  پارک 
شدند. ترمومکس  سری  چگالشی  بویلرهای  ساخت 
صنعت  دستاوردهای  آخرین  از  یکی  چگالشی،  بویلرهای 
تاسیسات در جهت دستیابی به حداکثر راندمان حرارتی هستند 
که امروزه جایگاه خود را در کشورهای مختلف تثبیت کرده اند.
این بویلــرها با جذب گـرمای نهان بـخار آب مــــوجود 
در گــــازهای دودکش، راندمان حرارتی را به میزان قابل 

توجهی افزایش می دهند.
بویلـــرهای چگالشی سری ترمومکس با توجه به الزامات 

استانداردهای بین المللی طراحی و ساخته می شوند.
و  بوده  درصد   ۹8 دابوصنعت  چگالشی  بویلرهای  راندمان 
بهره گیری از سیستم کنترلی پیشرفته در کنار مشعل پرمیکس 
متال فایبر مدولیت و استفاده از مواد مرغوب در ساخت، عمر 
کاری طوالنی، بهره برداری آسان از آنها را توأمان میسر می کند.
طراحی های  با  ترمومکس  سری  تمایز  وجه  مهم ترین 
است. ترمومکس  ترکیبی  لوله های  از  استفاده  رایج، 

آب  سمت  در  استیل  استینلس  قسمت  دو  از  لوله ها  این 
تا  شده اند  تشکیل  گاز  سمت  در  آلومینیوم/سیلیکون  و 
مزایای هر دوی این فناوری ها را با یکدیگر ترکیب کنند.
استفاده از لوله های استیل این امکان را فــراهم می کند تا 

بویلر در فشارهای کاری باال ساخته شود.
از طرفی وجود فین های آلومینیوم / سیلیکون در داخل لوله 
های استینلس استیل این امکان را فراهم می سازد تا بویلرها 
با ابعادی تا یک سوم بویلرهای استینلس استیل ساخته شوند.
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تحول صنعت HVAC با ورود مینی اسپیلت ها
»مینی اسپلیت ها خیلی گران هستند. ظاهر زشتی دارند. 
نیاز به نگهداری زیادی دارند. ترجیح می دهم این دستگاه 
پیمانکاران  که  هستند  جمالتی  این ها  نکنم«.  نصب  را 
HVAC به وفور از مشتریان خود شنیده اند و می شنوند.
معایب  کانال،  بدون  مطبوع  تهویه  سیستم  هرچند 
پیشرفت  حال  در  سرعت  به  فناوری  اما  دارد،  را  خود 
مناسب  قیمت های  با  را  مختلفی  انواع  تا  است 
دهد. قرار  مشتریان  اختیار  در  کاربردها  تمامی  برای 

یک انقالب آمریکایی
به  زمانی  کانال  بدون  اسپلیت  مینی  تکنولوژی  اگرچه 
خارجی  سازندگان  از سوی  مناسب  محصول  یک  عنوان 
برای کاربردهای خارجی معرفی شد، اما در حال حاضر در 
است. برو  رو  گسترده ای  مقبولیت  با  آمریکا  داخل کشور 

بدون  مطبوع  تهویه  سیستم های  که  حالی  در 
تشکیل  را  متحده  ایاالت  بازار   %۵ حدود  کانال، 
پیش بینی  صنعت،  برآوردهای  طبق  اما  می دهند، 
برسد.  %1۵ به  آینده  سال  پنج  طی  رقم  این  می شود 

رئیس موسسه گرمایش و تهویه مطبوع فاکس می گوید: 
یا  قدیمی  خانه های  زون بندی  به  عالقه مند  »مردم 
محصوالت  جای  به  کانال  بدون  فناوری  با  خود  جدید 
منطقه  در  آپارتمانی  مجموعه های  هستند.  یکپارچه 
پایین  خطوط  برای  را  کانال  بدون  فناوری  کالیفرنیا 
از  برخورداری  با  واحدها  این  می بینند.  مطلوب تر  خود 
اغلب  دیواری  کوره های  یا   A/C پنجره ای  سیستم های 
و  زون بندی  قابلیت های  رفاه،  کردن  فراهم  واسطه  به 
هستند.« مناسب  کانال  بدون  فناوری  برای  راندمان 
دوبرابر  از  پنسیلوانیا  در   »UIC« شرکت  فروش  مدیر 
او  می دهد.  خبر  کانال  بدون  سیستم های  فروش  شدن 
می گوید: »مردم از مزایای این سیستم ها آگاه تر می شوند 
روی  خانه هایشان  در  آنها  از  استفاده  به  پیش  از  بیش  و 
با  امروزه  کانال  بدون  سیستم  عالوه،  به  می آورند. 
دستگاه  نیست  الزم  دیگر  می آید.  بیشتری  گزینه های 
کفی  گزینه های  باشد.  دیواری  دستگاه  یک  داخلی 
می توانند  که  دارند  وجود  هم  سقفی  کاست های  و 
شوند. مخفی  نیست  آنها  از  استفاده  به  نیازی  که  زمانی 
از  استفاده  روند  هم  آمریکا  شرقی  شمال  منطقه  در 
است.  افزایش  به  رو  کانال  بدون  سیستم های  این 
بسیاری  روی   Unique Indoor Comfort شرکت 
هیچ  و  شده اند  ساخته   1۷00 دهه  در  که  خانه هایی  از 
برای  جایی  هیچ  که  خانه هایی  نیز  و  ندارند  کانال کشی 
می کند.  کار  نشده  دیده  آنها  در  مرسوم  کندانسورهای 
شده  نصب   1 به   3 و   2 چیدمان  زیادی  تعداد  عالوه  به 
می شود. نصب  کندانسور  هر  برای  هواساز  سه  یا  دو  که 

در بعضی موارد، چندین چیدمان از این نوع نصب می شود.

مخالفت های معمول
مشتریان  مخالفت های  اصلی  علل  از  یکی  اولیه،  هزینه 
است.  کانال  بدون  سیستم های  از  استفاده  برای 
سال  چند  طی  در  دستگاه  این  قیمت  که  حالی  در 
یک  نصب  است،  کاهش  به  رو  سرعت  به  گذشته 
می شود. تمام  گران  همچنان  کانال  بدون  دستگاه 

سیستم های  هزینه  آمریکا،  انرژی  وزارت  گزارش  طبق 
هر  ازای  به  دالر   2000 تا   1۵00 تقریبًا  کانال  بدون 
 %30 حدود  که  می شود  برآورد  سرمایش  ظرفیت  تن 
دو  است  ممکن  و  است  مرکزی  سیستم های  از  بیشتر 
باشد. مشابه  ظرفیت  با  پنجره ای  دستگاه های  برابر 

عالوه بر هزینه دستگاه، نصب سیستم های بدون کانال اغلب به 
خطوط توکار با ورودی های دیواری، برق کشی های مختلف، 
سیستم های کنترل، لوله های درین کندانس، فوم اسپری، 
یک خط مناسب تخلیه، هزینه های کارگری و … نیاز دارد.

مزایا
هواسازهای  ظاهر  روی  همچنان  وسایل  این  سازندگان 
مینی اسپلیت کار می کنند. کاست هایی وارد بازار می شوند 
شانس  واقع  در  می گیرند.  جای  کانال ها  و  سقف  در  که 
بیشتری برای فروش دستگاه های مینی اسپلیت کانالی به 
جای بدون کانال ها وجود دارد. می توان مینی اسپلیت های 
کانالی را با 0٫4 اینچ فشار استاتیک در سیستم های کانالی 
کرد. نصب  دارند  استاتیک  فشار  اینچ   0٫۵ به  نیاز  که 
و  دارند  را  خود  محل های  کفی  و  دیواری  دستگاه های 
یا واحدهای اجاره ای که مالک  اتاق های خواب  اغلب در 
خانه ها  صاحب  می شوند.  نصب  نیست  زیبایی  نگران 
می کنند. استقبال  هواسازها  کردن  مخفی  از  بیشتر 

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
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مشکالت سالمتی ناشی از آالینده های هوای داخل اتاق 
مانند قارچ ها، CO و مو و پرز حیوانات خانگی همچنان 
سازمان  گزارش  طبق  است.  همگان  نگرانی  باعث 
بیش  ساالنه   ،)EPA( آمریکا  زیست  محیط  حفاظت 
گرفتن  قرار  دلیل  به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون   ۷ از 
از  را  خود  جان  خارج  و  داخل  هوای  آلودگی  معرض  در 
دست می دهند که از این میان، 3.8 میلیون مورد به دلیل 
می شود.  گزارش  ساختمان ها  داخل  هوای  آلودگی های 
تهویه مطبوع فناوری است که ویژگی های هوا را به شرایط 
خوب یا مطلوب تغییر می دهد. دستگاه های تهویه مطبوع 
در سراسر جهان بسیار رایج و مهم هستند. این دستگاه ها 
هوا را تمیز و تصفیه می کنند و انواع ذرات و گرد و غبارهایی 
هوا  از  را  باشند  مضر  انسان  سالمت  برای  می توانند  که 
می تواند  که  می سازند  شده ای  کنترل  محیط  و  می گیرند 
عاری از ذرات گرد و غبار، میکروارگانیسم ها و دودها باشد 
و هوای تازه نامحدود در خانه یا محل کار شما تامین  کنند.
منازل،  تهویه  طراحی  در  باید  صنعت  یک  به عنوان  ما 
توجه  اصلی  عامل  به عنوان   IAQ و  خانه ها  سالمت  به 
خارجی  آالینده های  که  حالی  در  باشیم.  داشته  ویژه ای 
مانند دود و CO ممکن است توجه بیشتری را جلب کنند. 
IAQ داخل خانه ها هم می تواند به همان اندازه تاثیرات 
جدی روی سالمت جسمی و روانی ما داشته باشد. مسایل 

مشکالت  بروز  باعث  که  دارد  وجود  زیادی  نشده  حل 
IAQ و »خانه های بیمار« می شود. پیمانکارانی که روی 
مشتریانشان  با  بهتری  روابط  می کنند،  تمرکز  موارد  این 
می کنند. تبلیغ  آنها  برای  مشتریان  این  خود  و  دارند 
طور  به  اتاقه  شش  خانه  یک  سال،  یک  در   .1
که  می کند  جمع  خاک  و  گرد  کیلوگرم   18 میانگین 
باشد.  سمی  شیمیایی  ماده   4۵ حداکثر  حاوی  می تواند 
2. صدمات آب یکی از رایج ترین و مخرب ترین مشکالتی 
شود.  روبرو  آن  با  می تواند  خانه ای  صاحب  هر  که  است 
است  کودکان  میان  در  عمده  مزمن  بیماری  آسم   .3
پزشک  به  مراجعه  نوبت  میلیون   14.2 ساالنه  که 
دارد.  دنبال  به  را  اورژانسی  مورد  میلیون   1.8 و 
دلیل  به  آمریکا  خانه های   %28 گزارش  در   .4
یا  و  کپک ها  قارچ ها،  مانند  مشکالتی  وجود 
شده اند.  اعالم  ناسالم  خانگی  حیوانات  بیماری های 
داخل  مکان های  در  را  خود  زمان   %۹0 تقریبًا  مردم   .۵
اتاق می گذرانند که طبق گزارش EPA، آالینده ها در این 
مکان ها بین 2 تا ۵ برابر بیشتر از مکان خارج از خانه هستند. 
۶. نرخ ابتال به سرطان در خانم هایی که هر روز در خانه هستند، 
نسبت به کسانی که بیرون خانه کار می کنند، ۵4% بیشتر است.

ترجمه: مهندس نیره شمشیری

اهمیت کیفیت هوای داخل اتاق در سالمت زندگی

دستگاه های تــهویه مطـبوع،
 به کمک سالمت می آیند
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ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است

این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان )نشریه 110-1(

جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط

تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه کشور

قیمت: 22000 تومان

ناشر: مرکز اسناد، مدارک و انتشارات

نوبت چاپ:  1397

http://www.tasisatbook.com
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ویدئوی هفته: PDMS یا RevitMEP ؟!

http://tasisatnews.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-pdms-%DB%8C%D8%A7-revitmep/
http://tasisatnews.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-pdms-%DB%8C%D8%A7-revitmep/
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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: 1۹، 20 و 21 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.

 PDMS ترسیم سه بعدی موتورخانه همراه با نرم افزار

مدت دوره:  48 ساعت

روزهای تشکیل:    یک شنبه ها و سه شنبه ها

مدرس: مهندس صدرا واصف

آغاز دوره: 1۶ دی

وجود مدل های سه بعدی به کمک نرم افزار های شبیه ساز در 
پروژه های کوچک و بزرگ، پیش از شروع عملیات ساخت و اجرا 
و همینطور به منظور نمایش نهایی پروژه که در پایان باید به آن 
برسیم، تمامی کارفرمایان و مالکان پروژها را بر آن می دارد که 
انجام مدل سه بعدی پروژه را در حیطه وظایف طراحان خود بدانند.
نرم افزار های سه بعدی ساز کم و بیش از خاصیت های یکسانی 
برخوردار می باشند، مهمترین وظیفه ای که از این نسل نرم افزار 
ها انتظار می رود، از بین بردن برخورد ها )Clash( بین تجهیزات 
و سیستم های لوله کشی می باشد، وظیفه دیگر اختصاص دادن 
فضاهای تعمیرات و عبور و مرور بین تجهیزات و سیستم های لوله 

کشی می باشد.
یکی از قوی ترین نرم افزار های طراحی  سیستم های لوله کشی 
 Plant Design است که نام آن به اختصار از pdms نرم افزار
Management System گرفته شده، این نرم افزار محصولی از 
شرکت AVEVA و یکی از کارآمدترین نرم افزارهای شبیه سازی 
درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دنیاست و در صنعت تاسیسات 
هم برای طراحی واحد های موتورخانه گزینه ای بسیار پرکاربرد و 

مناسب است.

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%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-3%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7/
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ماجرای نخستین کارخانه سیمان

8 دی 1312 نخستین کارخانه تولید سیمان ایران در شهر ری راه اندازی شد.   در ســــال 130۷ رئیس 
مجلس وقت، به دلیل نیاز ایران به سیمان به کـــارشناسان دستور داد تحقیقات درباره ساخت نخستین 

کارخانه سیمان در ایران را آغاز کنند.
در آن سال ها ساخت وساز در ایران رونق گرفته بود. نخستین خط راه آهن وجاده و تونل درحال ساخت بود 
و ایران رتبه پنجم را در واردات سیمان داشت. کارشناسان بعد از تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدند که 
کوه های بی بی شهربانو در شهرری بهترین گزینه برای ساخت کارخانه است. مجلس وقت از محل درآمد 
حاصل از فروش قند و شکر با یک شرکت دانمارکی برای ساخت تجهیزات و مقدمات کارخانه سیمان در 
شهرری قرارداد بست. این قرارداد در سال 130۹ منعقد شد و شرکت دانمارکی در همان سال، ساخت تجهیزات 
نخستین کارخانه سیمان با ظرفیت 100 تن را آغاز کرد. بعد از تجهیز محل مورد نظر و ساخت نیروگاه برق، 
مجلس، قراردادی را با شرکتی آلمانی برای ساخت ساختمان های کارخانه سیمان منعقد کرد و در سال 1311 
بود که عملیات ساخت این کارخانه به پایان رسید. ساختمان های فرعی این کارخانه به وسیله وزارت طرق)راه( 
ساخته شد. مدیر این پروژه مهندس علی قلی خان سپاهی بود که بعدها نیز ریاست کارخانه را عهده دار شد.
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مشکالتی که شما را در محل کار ناشاد می سازد - بخش دوم

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
Happy work منبع: مجله
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در بخش اول این مطلب که در هفته گذشته خواندید به این 
موضوع پرداخته شد که چرا افراد در محل کارشان احساس 
شادی و راحتی نمی کنند و چه عواملی باعث ناشادی آنها در 
محل کار می شوند که در این میان به سه مشکل ناشاد کننده 
اغلب افراد اشاره شد که عبارت بودند از 1( عدم امکان بروز خود 
واقعی افراد در محل کار، 2( پایین بودن سطح دستمزد افراد و 
در نتیجه آن به وجود آمدن احساس بی ارزش بودن کار و 3( 
نداشتن کنترل کافی بر کار و بی اختیاری شدید در محل کار.
در بخش دوم این مطلب به چهار مشکل ناشادکننده دیـگر 

اشاره خواهد شد.

مشکل شماره ۴:
شما در کارتان هدف مشخصی را دنبال نمی کنید

انتخاب می کنند که  بسیاری از افراد به این دلیل شغلی را 
یا  دیگران در مورد آن کار خیلی تعریف و تمجید کرده اند 
منتفع  کار  آن  مادی  و  مالی  منافع  از  داشته اند  قصد  اینکه 
شوند. اما این انگیزه ها پس از مدت کوتاهی رنگ می بازند 
و در صورتی که با انگیزه های جدید و قوی تری جایگزین 
به  نسبت  افراد  بی تفاوتی  و  بی هدفی  به  می توانند  نشوند 
مانعی  آمدن  وجود  به  یعنی  این  و  شوند  منتهی  کارشان 
الزم  مشکل  این  حل  برای  شادکاری.  راه  سر  بر  جدی 
و  تعیین مسیرهای جدید  به  نسبت  مداوم  به طور  است که 
برداشت  گام  شغلی  مسیر  کردن  طی  برای  وسوسه کننده 
گرفت. پیش  در  و  کرد  تعیین  کار  در  را  اهداف جدیدی  و 

مشکل شماره 5:
اصــول اخالقی مورد قبول شما با اخــــالقیات 

مورد نظر شرکت تان همخوانی ندارد.
را  اخالقی  استانداردهای  و  معیارها  یکسری  شرکتی  هر 
با  است  ممکن  که  می کند  دنبال  را  آنها  و  کرده  تعریف 
اصول اخالقی مورد نظر کارکنانش همخوانی نداشته باشد 
مجبورند  افراد  که  حالتی  چنین  در  باشد.  تضاد  در  حتی  یا 

تن  اخالقیات  با  ارتباط  در  شرکت شان  بر  حاکم  قرائت  به 
فرا  را  افراد  وجود  اندوه  و  غم  احساس  نوع  یک  دهند  در 
خواهد گرفت که موجب می شود آنها دل و دماغ کار کردن 
نداشته باشند و دستشان به کار نرود. برای حل این مشکل 
الزم است که پاره ای مذاکرات شفاف و بی پرده بین افراد و 
روسا و مالکان شرکت ها صورت گیرد تا عوامل مشکل ساز 
و تعارض آمیز از نظر اخالقی بین طرفین به حداقل برسد.

مشکل شماره 6:
اولویت های کاری شما با اولویت های اعالم شده 

توسط شرکت مطابقت ندارد.
اگر شما به این نتیجه برسید که فعالیت های مهمی در شرکت 
باید انجام پذیرند که از نظر مافوق هایتان فاقد اهمیت و ارزش 
شمرده می شوند مشکلی بین شما و شرکتتان روی می دهد 
برای  که  نگرش هاست  و  اولویت ها  در  تفاوت  از  ناشی  که 
حل آن حتما باید نقاط مشترکی بین اولویت های دو طرف 
شناسایی شده و سپس به طور جدی و کامل پیگیری شوند.

مشکل شماره 7:
کارتان با شخصیت تان همخوانی ندارد.

اگر شما هم جزو آن دسته از کارکنان یا مدیران هستید که 
کاراکتر  با  که  می دهند  انجام  را  کاری  دارند  می کنند  فکر 
بدانید  پس  ندارد  سنخیت  و  هماهنگی  شخصیت شان  و 
سراغتان  به  درکار  شادی  عدم  احساس  زود  یا  دیر  که 
درخواست  است  الزم  آن  از  اجتناب  برای  که  آمد  خواهد 
شوید  منتقل  شرکت  درون  در  جدیدی  بخش  به  یا  کنید 
بروید. دیگر  کاری  به سراغ  و  زده  را  کار  آن  قید  اینکه  یا 
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به  را  خانه   یک  که  قدیمی  کرسی 
آتش کشید

خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  نگهبان  افسر 
یک شنبه  شب  گفت:  مشهد  شهرداری  ایمنی 
۹ دی، یک مورد آتش سوزی منزل مسکونی 
به سامانه 12۵ اطالع  رسانی شد که بالفاصله 
در  محل،  به  ایستگاه  نزدیک ترین  مأمورین 
شهروندان  سوی  از  شده  اعالم  آدرس  مسیر 

قرار گرفتند.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  کاظمی  کاظم 
آتش نشانان به محض رسیدن مشاهده کردند 
که دود فراوانی از پنجره های واحد مسکونی در 
طبقه سوم آپارتمان در حال خارج شدن است 
که نیروها با رعایت نکات ایمنی و پس از قطع 
برق و گاز با بستن دستگاه تنفسی به سرعت 

وارد محیط پر از دود شدند.
پیدا  با  امدادی سپس  نیروهای  داد:  ادامه  وی 
برقی  منقل  و  کانون حریق که کرسی  کردن 
را  محیط  و  داده  انجام  را  اطفاء  عملیات  بوده 

امن می کنند.
آتش سوزی  لحظه  در  کرد:  یادآوری  کاظمی 
مالک در منزل نبود و اطالعی از وقوع حریق 
نداشت که به محض برگشت به منزل و مطلع 
و  گرفته  تماس   12۵ عوامل  با  سریعًا  شدن 
گروه امدادی خود را در کمترین زمان به محل 

می رسانند.
از  تن  دو  محبوس شدن  به  اشاره  وی ضمن 
ساکنان منزل طبقه فوقانی ساختمان در میان 
، یادآور شد: این دو تن توسط تیم امداد  دود 
و نجات آتش نشانی به سالمت به محیط امن 

منتقل شدند.

مهار آتش در تاالر پذیرایی

ساعت 14:00 عصر دوشنبه دهم دی با مشاهده دود و شعله از پشت بام 
یک تاالر پذیرایی در خیابان فداییان اسالم ، نبش پل سیمان و تماس 
شهروندان با سامانه 12۵ نیروهای عملیات ایستگاه 14 به محل حادثه 

اعزام شدند.
داشت:  اظهار  این باره  در  عملیات  هفت  منطقه  معاون  ریاضی  بهنام 
پشت بام یک تاالر پذیرایی به وسعت ۶00 مترمربع که در قسمتی از آن 
فضایی به عنوان انباری تعبیه و مملو از الستیک های خودرو بود دچار 

آتش سوزی شده و دود غلیظی از آن به بیرون زبانه می کشید.
وی افزود: نیروهای عملیات پس از بازدید و بررسی و ایمن سازی محل 
حادثه با استفاده از یک رشته لوله آبدهی و تجهیزات انفرادی عملیات 
خود را آغاز کردند و از سرایت آتش به دیگر نقاط تاالر جلوگیری کردند.
معاون منطقه ۷ عملیات خاطرنشان کرد: آتش نشانان با تخلیه محل و 
قسمت های  در  پنهان  آتش  وجود  عدم  از  اطمینان  با  کامل  لکه گیری 

مختلف انبار به ماموریت خود پایان دادند.

انفجار خانه مسکونی در خیابان قصر فیروزه

همسایگان پس از شنیدن صدای انفجار و پس از آن مشاهده شعله های 
آتش از ساختمان مسکونی بالفاصله با سامانه 12۵ تماس گرفتند و این 

حادثه را اطالع رسانی کردند.
ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 1۵:20 ظهر دوشنبه 10 دی، 
زنگ ایستگاه 3۷ و 1۵ را به صدا درآورد و آتش نشانان را به همراه تیم 
نجات 2 و تشک نجات عازم خیابان قصر فیروزه، خیابان دوم اسالم آباد 

کوچه صبوری کرد.
اکبر فرهادی افسر آماده منطقه 8 عملیات دراین باره گفت: پس از رسیدن 
به محل حادثه مشاهده شد که طبقه دوم یک ساختمان مسکونی به 
از  آتش  و  شعله ور  کامل  طور  به  انفجار  از  پس  مترمربع   80 مساحت 

پنجره های آن درحال زبانه کشیدن به بیرون بود.
وی افزود: آتش نشانان پس از قطع برق و گاز ساختمان و ایمن سازی های 
اولیه پس از تجهیز خود به دستگاه تنفسی و باز کردن درب به همراه 

یک رشته لوله آبدهی وارد محل حادثه شدند.
وی افزود: خوشبختانه در هنگام وقوع حادثه طبقه خالی از سکنه بود 
ولی تیم نجات برای اطمینان بیشتر به جستجوی محبوسین احتمالی در 

داخل ساختمان پرداختند.
فرهادی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیات پس از مهار و کنترل آتش 
ایمن سازی  از  پس  لکه گیری،  و  اطراف  به  آن  سرایت  از  جلوگیری  و 

ساختمان و تحویل به مالک عملیات خود را به پایان رساندند.

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


