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علم بهتر است یا کلنگ ؟

همکاران عزیز سالم و خداقوت؛
کارفرما می خواهد چند روز دیگر اسناد پروژه آماده مناقصه شود چون پیمانکار 

باید انتخاب شود. چون فالنی باید تا قبل از تاریخ مشخصی کلنگ را بزند. همه 
به خط شده ایم و شب و روز نداریم. اطالعات مورد نیاز ما را باید بدهند اما تا 

جلسات متعدد برگزار شود و آقای دکتر و مهندس نظر بدهند و بخش بازرگانی و 
فالن و فالن نظر بدهند طول می کشد و در هر صورت باید چند روز دیگر کار 

حاضر باشد. 
می پرسیم جنس درو دیوار چیست؟ می خواهند ما نظر بدهیم. یک نظر مهندسی. 
می گوییم در این زمان و با این حجم کار نمی شود این خدمات را داد. مدیر طرح 
می گوید مهم نیست. دست باال بگیرید و حلش کنید. ما می گوییم اختالف زیاد 
می شود. زمان مهم تر است. مدیر طرح می گوید. من فکر می کنم البد کلنگ 

مهم تر است از پول و انرژی و مهندسی! و لبخند می زنم. در میان این همه تنش 
لبخند کم رنگ من هم غنیمت است!

کارفرما می گوید در کار قبلی مجبور شدیم تخریب کنیم تا این دستگاه وارد اتاق 
شود. مواظب باشید. ما می گوییم ابعاد دستگاه بستگی دارد به این داده های شما. 

کارفرما داده ای ندارد. فرض مهندسی کنید. افاضات می کند. من فکر می کنم 
چقدر فرض مهندسی بدبخت شده است که باید پیشگویی کند! سعی می کنم 
اخم نکنم. از این فشار ها زیاد است. شاید شوخی شوخی یک سکته ریز زدیم 

وسط این همه بدبختی. دیگر نمی شود سرم به دست پشت میز نشست. تخت 
بیمارستان هم که پیشکش.

در حین ناهار با همکاران بحث می کنیم. لب و لوچه آویزان است. یک فشار 
سنگین. ناهار را می بلعیم تا تمام شود و به ادامه موارد بپردازیم. 

پیمانکار می گوید با همین اطالعات هم می شود. ما انجام داده ایم. همان 
ساختمانی را می گویند که هزارتا ایراد دارد. نمی دانم چرا یک نفر نمی گوید 
بیایید یک ساختمان بی ایراد بسازیم. با چند روز زمان بیشتر. همه می گویند 

چینی ها در دو روز برج می سازند. اما کسی نمی پرسد تا قبل از این ده روز کجا 
بوده اند!. سعی می کنم حرص نخورم. به همان دالیل قبلی.

جلسه تمام و ما می رویم. مثل دیگران. من هم نتیجه میگیرم علم از ثروت بهتر 
است اما کلنگ از همه چیز بهتر!
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روش تست دمپرهای حریق و دود از راه دور 
)بخش اول(

نویسنده: الری فلکر
ترجمه: مهندس نیره شمشیری  
منبع: مجله اشری، ماه می 2019

کدهای ساختمانی، تست مداوم دمپرهای ایمنی را الزامی 
 NFPA می دانند. طبق نسخه های 2019 استانداردهای
 )IFC( که در کد بین المللی حریق NFPA105 80 و

و کد بین المللی ساختمان )IBC( به آن ها ارجاع شده، 
دمپرهای راه اندازی شده مانند دود و ترکیب دود و حریق 

را می توان از راه در تست کرد. بازرسی اولیه از راه دورشامل 
یک بازرسی ظاهری است که تایید می کند روش نمایش 

موقعیت به درستی موقعیت های کاماًل باز و کاماًل بسته را 
منعکس می کند. 

در میان مزایای روش تست از راه دور می توان به مطابقت 
با قوانین قبل از دخالت مراجع رسمی آتش نشانی، کاهش 

هزینه ها، عدم اختالل در کار غشای سقفی و توانایی تست 
دمپرهای غیر قابل دسترسی اشاره کرد. این مسایل به 
معنای افزایش ایمنی کلی بدون افزایش هزینه است. 

تعداد کمی از دمپرهای حریق یک و چندتیغه ای راه اندازی 
می شوند. همان روش هایی که در ادامه  ترکیب دود و آتش 
توضیح داده شده می توانند برای اینها هم استفاده شوند و به 
عنوان یک موضوع مجزا بررسی نمی شوند. در اغلب موارد، 
فقط دمپرهای دود و ترکیب دود و آتش راه اندازی می شوند. 

بیشتر دمپرهای آتش و تابش سقفی باید به صورت دستی 
بازرسی و تست شوند. 

دمپرهای راه اندازی شده در دو کاربرد کلی استفاده 
می شوند. اول آن هایی که برای مطابقت با فصل IBC 7 با 

عنوان »ویژگی های حفاظت در برابر حریق و دود، الزامات 
مقاومت در برابر حریق سازه« الزامی هستند. این ها با عنوان 

دمپرهای »بازدارنده« یا »جداکننده« نامیده می شوند. 
دوم، آن هایی که در فصل  با عنوان 2 »سیستم های ایمنی 

حیات و حفاظت در برابر حریق« برای سیستم های کنترل 
دود مهندسی شده الزامی هستند. اینها با عنوان »دمپرهای 

سیستم کنترل دود« نامیده می شوند. 
تعداد دفعات تست الزامی قانون

جدول 1 فواصلی که در آن انواع مختلف دمپرهای ایمنی 
حیات باید تست شوند را نشان می دهد.

روش کنترل و دمپرهای ایمنی حیات راه اندازی شده معمول
در موقعیت های مختلف شرایط مختلفی وجود دارد: با این 

وجود، نمونه های زیر اکثریت موارد را نشان می دهد:
شکل 1 سیم کشی معمول برای یک دمپر دود فصل 7 را 

نشان می دهد. همان طور که نشان داده شده، آشکارسازهای 
دود را می توان به یک سیستم اعالم حریق وصل کرد – با 

تشخیص دود، آشکارساز کلیدهای خود را باز و برق راه انداز 
دمپر را قطع می کند و دمپر را می بندد. 

شکل 2 سیم کشی معمول برای یک دمپر ترکیبی دود و حریق بازدارنده 
فصل 7 را نشان می دهد. برای توضیح کامل تر در مورد انواع دمپرهای 
ایمنی حیات، سری های سه قسمتی »دمپرهای دود و حریق اصلی« در 

مجله ایمنی ساختمان ICC را ببینید. اگر دود تشخیص داده شود، برق 
راه انداز قطع و فنرهای دمپر بسته می شود. این دمپر یک وسیله واکنش 
دهنده به گرما هم دارد )معمواًل یک دوفلزی است نه اتصال همجوشی( 

که کارخانه در دمای 165 تا 350 درجه فارنهایت )74 تا 177 درجه 
سانتی گراد( تولید می کند. اگر دمای کانال از نقطه تنظیم شده دمای 

وسیله واکنش دهنده حرارت دمپر بیشتر شود، کلید باز، برق راه انداز قطع 
و دمپر بسته می شود. بازرسی ظاهری، تنها راه بررسی چرخه دمپر برای 

یک بازرسی است

شکل 3 جزییات سیم کشی یک دمپر دود در یک کاربرد معمول فصل 9 
را نشان می دهد. در این مورد می بینیم که دمپر به پنل سیستم کنترل 

دود خاموش کننده ها )FSCS( وصل است. در زمان بروز حادثه، 
فرمانده بحران می تواند موقعیت دمپرها را دستی تغییر دهد یا آنها را 
به صورت خودکار باقی بگذارد. موقعیت دمپر – باز یا بسته – با چراغ 
های روی کنترل پنل نشان داده می شود. کارخانه می تواند کلیدهای 

باز یا بسته را برای دمپرها تهیه کند )از طریق کلیدهای کمکی راه 
انداز یا کلیدهای تیغه دمپر( تا سیگنال کنترل پنل که موقعیت دمپرها 

را نشان می دهد تولید شود. شکل 4 یک دمپر دود و حریق ترکیی 
دوباره بازشونده را نشان می دهد. در این مورد یک وسیله پاسخ دهنده با 
حرارت ثانویه )معمواًل 250 یا 350 درجه فارنهایت؛ 121 یا 177 درجه 

سانتی گراد( وجود دارد. وسیله واکنش دهنده به حرارت اولیه )معمواًل 
165 یا 212 درجه فارنهایت؛ 74 یا 100 سانتی گراد( می تواند در پنل 

FSCS بای پس شود تا دمپر دمای وسیله واکنش دهنده گرمای ثانویه 

را تجربه کند. در این نقطه، برق راه انداز قطع و دمپر بسته می شود. 
فرض می شود که 165 درجه فارنهایت )74 درجه سانتی گراد( ناشی 
از وقوع حریق در یک فضا تجربه می شود. با این وجود، 250 درجه 
فارنهایت )121 درجه سانتی گراد( نشان می دهد آتش نزدیک دیوار 

مانع است و دمپر باید بسته شود تا آتش از روی مانع جهش کند. گاهی 
اوقات 350 درجه فارنهایت )177 درجه سانتی گراد( مشخص می شود 

تا اگر دمپر باز گذاشته شده، به آتش نشان ها فرصت بیشتری برای حذف 
دود بدهد. کد، 250 درجه فارنهایت )121 درجه سانتی گراد( است.
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چقدر درباره سیستم های تهویه مطبوع می دانید؟

میزان آگاهی افراد درباره سیستم تهویه مطبوع 
می تواند تاثیر زیادی بر هزینه ها، مصرف انرژی و 

سالمت آن ها داشته باشد. این سه فاکتور بیشتر ابعاد 
زندگی ما را در بر می گیرد و می تواند نقش بسزایی را 

در فصل های مختلف سال ایفا کند.
نگهداری از سیستم تهویه

برای صرفه جویی در مصرف انرژی فقط کیفیت 
سیستم تهویه کافی نیست، در واقع توجه به استفاده 

از هر نوع سیستمی یعنی سیستم تهویه مطبوع 
تمام هوا، سیستم های آب و هوا – آب و سیستم 

تهویه مطبوع تمام آب با هر قیمت و کیفیتی برای 
صرفه جویی اقتصادی الزم، اما کافی نیست. موضوع 

این است که در مقایسه و انتخاب اقتصادی یک 
سیستم تهویه مطبوع باید کل هزینه خرید و نصب 

تجهیزات، هزینه های بهره برداری شامل: هزینه های 
سرویس و نگهداری و مصرف انرژی در دوره 

بهره برداری مشخص و جمع کل هزینه ها را به طول 
عمر متوسط تجهیزات سیستم تهویه مطبوع تقسیم 
کرد. بنابراین نگهداری و سرویس این سیستم ها از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است و این عامل به تنهایی 

سهم زیادی را در طول عمر این سیستم ها ایفا 
می کند.

عوامل موثر در صرفه جویی انرژی 
عوامل بسیاری در مصرف برق و یا سایر انرژی های 
مصرفی سیستم های تهویه تاثیرگذار است. یکی از 

این ها کاهش بار ساختمان هاست که به معنای مقدار 
انرژی مورد نیاز برای گرم کردن و یا سرد کردن 
ساختمان است. در کاهش بار ساختمان می توان 

به نکاتی مانند استفاده از پنجره های دوجداره برای 
جلوگیری از نفوذ هوا از درزها، پوشاندن جداره های 

ساختمان با استانداردها و عایق های مناسب، 
بهینه سازی سیستم روشنایی ساختمان و…  اشاره 

کرد که تاثیر بسیاری در میزان مصرف انرژی 
دارند. عالوه بر این ها می توان گفت کاهش میزان 
انرژی مصرفی دارای صرفه اقتصادی قابل توجهی 

هم هست و توجه به آن از هزینه های مصرف 
سیستم های تهویه می کاهد.

تاثیر تهویه مناسب بر سالمت انسان

سالمت هوای داخل ساختمان ارتباط تنگاتنگی 
با سالمت افراد دارد. سیستم های تهویه مطبوع 

برخالف باور عموم که فکر می کنند که صرفا برای 
سرمایش و یا گرمایش است فاکتورهای دیگری را 

نیز کنترل و تنظیم می کند. فاکتورهایی مثل رطوبت 
هوا، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن و… هم در 

این سیستم ها مورد توجه قرارگرفته است.
باید عواملی در تنظیم هوای داخل ساختمان در نظر 
گرفت: 1- رطوبت، 2- دما. بر اساس استانداردهای 

جهانی میزان هوای الزم به ازای هر نفر 10 فوت در 
هر دقیقه است. سازمان بهداشت جهانی دمای هوا 
را حدود 21 درجه سانتی گراد، سرعت جریان هوای 

0/8متر بر ثانیه و رطوبت نسبی 50 درصد را پیشنهاد 
کرده است.

برای فراهم کردن شرایط مطلوب تهویه توجه به 
چند نکته ضروریست. استفاده از سیستم هایی که 

در آن ها فاکتورهای باال رعایت شده مهم است و 
نیز باید به خاطر داشت از هر سیستمی برای ایجاد 

شرایط مطلوب بهره برد مثاًل درباره دما نباید در 
تابستان از سیستم های سرمایشی برای سرمایش 

بیش از حد الزم بهره برد و یا برعکس در زمستان 
از سیستم های گرمایشی برای گرمایش بیش از حد 

مورد نیاز.
نکته بعدی استفاده از سیستم های تهویه مطبوع 

متناسب با آب وهوای هر منطقه است. برای مثال در 
مناطق گرم و معتدل مناسب ترین سیستم ها، کولر 

گازی، داکت اسپیلت ها،  VRF،چیلر، مینی چیلر و 
یا دستگاه     GHPاست. و یا مثال دستگاه ایرواشر 

یا زنت ودستگاه اکونوپک برای اقلیم گرم وخشک 
مناسب است.

بنابراین با در نظر گرفتن فاکتور هایی که بیان شد 
و نیز انتخاب آگاهانه سیستم های تهویه مطبوع و 

رعایت نکات بهره مندی از آن ها، تا حدودی می توان 
به صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه ها و تامین 

سالمت رسید.

برخالف باور عموم که فکر 
می کنند سیستم تهویه 
مطبوع که صرفا برای 

سرمایش و یا گرمایش 
است فاکتورهای دیگری را 

نیز کنترل و تنظیم می کند

شبنم قبادی نیا
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خورشید چینی ها براِی شبیه سازِی واکنش های 
خورشیدی و به عنوان جزئی از پروژه ی تبدیل 

هیدروژن به مقدار زیادی انرژی کم هزینه طراحی شده 
است. درواقع چین قصد دارد تا منبعی برای تولید انرژی 

پاک ایجاد نماید.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، چین خورشید 

مصنوعی می سازد. حرارت خورشید مصنوعی چین 
100 میلیون درجه ی سانتیگراد است. این حرارت 

شش برابر بیشتر از حرارت مرکز واقعی خورشید است. 
دانشمندان بر این باورند که این حرارت نمونه ایده آلی 
از همجوشی هسته ای است، اما نکته مهم تر برای آن ها 

حفظ این حرارت برای مدت طوالنی است.
خورشید چینی ها براِی شبیه سازِی واکنش های 
خورشیدی و به عنوان جزئی از پروژه ی تبدیل 

هیدروژن به مقدار زیادی انرژی کم هزینه طراحی شده 
است. درواقع چین قصد دارد تا منبعی برای 

تولید انرژی پاک ایجاد نماید. این خورشید توانایی 

تبدیل هیدروژن به انرژی تجدید پذیر را دارد.
در همین راستا و به تازگی چین اعالم کرده که قصد 

دارد در یک دهه ی آینده، ایستگاه سوختی را روی 
سطح ماه تأسیس کند تا به سفینه های فضایی در 
مأمورّیت های طوالنی مدتشان سوخت رسانی کند.
ژانگ کجیان، مدیر سازمان ملی فضایی چین       

)CNSA( گفت: محل استقرار ایستگاه سوخت روی 
ماه در نقطه ای نزدیک به منطقه قطبی سطح زمین 

است تا ایستگاه به آسانی به برف ها دست یابد، چون 
برف برای تأمین آب مورد نیاز خدمه و تجهیزات 

فضایی الزم است.
کجیان افزود: این پروژه میان چند کشور مشترک است 

و ساخت این ایستگاه در خدمت هدف بزرگتر چین 
برای اتمام مأموریت دستیابی به سطح خورشید است. او 
افزود، این ایستگاه همچنین به عنوان مرکز پیشرفته ی 

پژوهشی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ساخت خورشید مصنوعی در چین

امارات به دنبال ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی 
جهان در ابوظبی به نام نور است که قادر به تولید  

۱٫۲گیگاوات ساعت برق است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، مقامات 

اماراتی قصد دارند با هدف کاهش وابستگی به نفت، 
نیروگاه خورشیدی نور را تأسیس کنند که پس از راه 
اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان محسوب 

خواهد شد.
در حال حاضر بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در 
امریکا واقع بوده و قادر به تولید 569 مگاوات ساعت 

برق است که در مقام مقایسه با نیروگاه نور رقم 
قابل مالحظه ای محسوب نمی شود.

بر اساس برآوردها در حدود 3.2 میلیون صفحه 
خورشیدی در این نیروگاه نصب می شود و برق تولید 

شده توسط آن برای تأمین نیازهای حدود 90 هزار 
نفر کافی است. راه اندازی این نیروگاه میزان انتشار 

گازهای گلخانه ای را تا یک میلیون تن متریک 
کاهش می دهد. این بدان معناست که 200 هزار 

خودرو فعالیت خود و آلوده کردن محیط زیست را 
متوقف کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند امارات علیرغم همه 
ادعاهای خود در زمینه کاهش وابستگی به نفت، 
هنوز به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و 

برای تحقق اهداف خود در زمینه استفاده از انرژی 
خورشیدی راه درازی در پیش دارد. امارات قصد 

دارد در نهایت 2 گیگاوات ساعت برق مورد نیاز خود 
را با استفاده از صفحات خورشیدی تأمین کند. از 

سوی دیگر، عربستان سعودی هم درصدد راه اندازی 
نیروگاه های خورشیدی با مجموع ظرفیت 2.6 

گیگاوات ساعت است

ساخت برزگترین نیروگاه خورشیدی در امارات
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پدیده ای طبیعی نیست بلکه به دست بشر صورت 
می گیرد و عوامل بسیاری در گرمایش زمین دخیل است 

که یکی از این موارد افزایش استفاده از سیستم های 
تهویه هوا است.

تأثیر سیستم های تهویه هوا بر گرمایش زمین
طی چند دهه گذشته، دستگاه تهویه هوا نقش به سزایی 
در آسایش، رفاه و بهبود شرایط زندگی برای مردم مهیا 
ساخته است زیرا در شرایط آب و هوایی بسیار گرم به 

افراد اجازه می دهد که بر کار خود تمرکز کرده و خواب 
راحتی نیز در شب داشته باشند.

تارنمای بلومبرگ در گزارش اخیر خود اعالم کرد که 
نزدیک به نیمی از چینی ها از دستگاه های تهویه هوای 

مدرن در منازل خود استفاده می کنند اما از حدود 1.6 
میلیارد نفری که در هند و اندونزی زندگی می کنند تنها 

88 میلیون نفر به کولر یا دستگاه تهویه هوا در منازل 
خود دسترسی دارند.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، امروزه 
به دلیل رشد جمعیت، افزایش درآمد، کاهش قیمت 

دستگاه های تهویه هوا و همینطور افزایش شهرنشینی، 
تعداد جهانی کسانی که از دستگاه تهویه هوا استفاده 

می کنند از 1.6 میلیارد به 5.6 میلیارد افزایش یافته 
است.

انتشار گاز کربن دی اکسید در سال 2018 میالدی 2 
درصد دیگر نیز افزایش یافت که در هفت سال گذشته 
سریع ترین رشد این آمار بوده است. این افزایش در نوع 
خود هشدار دهنده است و اطالعاتی در مورد گرمایش 
زمین به ما می دهد. به گفته کارشناسان، افزایش بیش 
از حد دمای هوا باعث افزایش تقاضا برای دستگاه های 

تهویه هوا شده است.
تصور این موضوع که ما در چرخه ای گرفتار شده ایم که 

هرچه هوا گرم تر شود تقاضا برای داشتن دستگاه تهویه 
هوا افزایش میابد و از این رو انرژی بیشتری مصرف 

می شود و نهایتًا این موضوع به افزایش بیشتر دمای هوا 

منجر می شود، دشوار است.
بازخورد این چرخه را می توان در مقیاس کوچک تری 

همچون سطوح محلی نیز مشاهده کرد. دستگاه خنک 
کننده هوا، درست است که داخل مکان مورد نظر را 

خنک می کند اما موتور آن دمای خارجی اطراف موتور 
آن را افزایش می دهد، این موضوع در مقیاس بزرگ تر 

باعث گرمای یک شهر یا فراتر از آن می شود.
به گفته تحلیلگران بلومبرگ، انتظار می رود که تقاضا 

برای دستگاه تهویه هوا در مکان های مسکونی و 
تجاری تا سال 2050 میالدی 140 درصد افزایش یابد؛ 

این باعث افزایش قابل توجه انرژی به اندازه مصرف 
برق کل اروپا خواهد شد.

خوشبختانه، میزان زیادی از این درخواست ها توسط 
انرژی خورشیدی تأمین می شود، اما به دلیل اینکه 

ممکن است شب هنگام، تولید انرژی خورشیدی کاهش 
یابد، مابقی نیاز انرژی از سوخت های فسیلی تأمین شود.

اگرچه ساختمان ها حدود یک پنجم مصرف کنندگان 
انرژی جهان را تشکیل می دهند اما همیشه در نقطه 
کور مباحث گرمایش زمین قرار داشته اند. نا کارآمدی 

سیستم های تهویه هوا یا طراحی نادرست خانه ها و 
دفاتر در این زمینه کمتر مورد بحث قرار می گیرند. 

می توان از دنیای نور و روشنایی نیز درس هایی آموخت؛ 
انقالب المپ های “ال ای دی” موجب انقالبی در این 

صنعت شد و مصرف بهینه برق را به همراه داشت؛ 
چنین تحولی نیز برای سیستم های گرمایشی نیاز است.
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دستگاههای تهویه هوا، تهدیدی دیگر برای جهان
در سال های اخیر پدیده گرمایش زمین به موضوع 

داغ و مورد بحث دانشمندان تبدیل شده است و برخی 
بر این باورند که این پدیده در اثر فعالیت های انسانی 
تشدید می شود؛ در این میان تحلیلگران دستگاه های 

خنک کننده هوا را از عوامل گرمایش و تهدیدی جدی 
برای کره زمین می دانند و همزمان با افزایش تقاضای، 

آنها نیز به دنبال راهی جایگزین کردن این سیستم ها 
هستند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، اکثریت قریب 
به اتفاق آمریکایی ها دستگاه تهویه هوا یا کولر دارند 
اما در آلمان تقریبًا هیچکس از این دستگاه استفاده 

نمی کند. اما زمانی که دمای هوا در برلین به 37 درجه 
سلسویس در هفته جاری رسید که در نوع خود رکورد 

بیشترین دمای هوا در این شهر را به خود اختصاص داد، 
اوضاع کمی متفاوت می شود.

سازمان هواشناسی آلمان با »خطرناک« ارزیابی کردن 
وضعیت هوا به شهروندان در مورد مراقبت از خود در 

برابر »موج گرمای شدید« هشدار داد.
گرم ترین دمای تجربه شده در این کشور اروپایی مربوط 

به موج جهانی گرمای هوا در سال 2015 است که در 
شهر کیتزینگن ایالت بایرن با 40.3 درجه سانتیگراد 

ثبت شده است
.همچنین گرم ترین دمای ثبت شده در ماه ژوئن به سال 

1947 باز می گردد که در فرانکفورت تجربه شده است.

گرمایش زمین و پیامدهای آن 
از ابتدای قرن 21 دمای متوسط زمین تقریبًا 0.8 درجه 

افزایش یافته است و پیش بینی می شود در صد سال 
آینده زمین بین 1 تا 6.5 درجه گرم تر شود.

برخی از دانشمندان معتقدند که دهه های پایانی قرن 
بیستم، گرم ترین سال های 400 سال اخیر بوده است.

گرمایش زمین تنها به معنای گرم شدن زمین نیست. 
گرمایش زمین تأثیری جدی بر روی جامعه، اقتصاد و 

سالمتی جسمی دارد.
آب شدن یخ های قطب، نابودی زیست بوم های گیاهی 
و جانوری و وقوع طوفان های سهمگین دالیلی هستند 
که نشان می دهند که تغییر آب و هوا چطور بر کره ی 

زمین تأثیر می گذارد.
از پیامدهای گرمایش زمین می توان به آب شدن 
کوه های یخ، تغییر اقلیم )کوچ حیوانات و نابودی 

گیاهان(، خشکسالی، افزایش بیماری ها، طوفان های 
پی در پی، افزایش سطح دریاها، تهدید و از بین رفتن 

کشاورزی، موج گرما، آتش سوزی های افسار گسیخته، 
بارندگی های سهمگین، انقراض حیوانات و تأثیر بر 

کیفیت زندگی اشاره کرد.
به گفته برخی کارشناسان موضوع گرمایش زمین 
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
اعالم کرد: المپ های پرمصرف واحدهای تجاری 

شهر تهران، توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ و با همکاری اتحادیه های کسب وکار و 

صاحبان اصناف، جمع آوری و جایگزین می شود.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز روابط عمومی 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با توجه به 
تعداد قابل مالحظه واحدهای تجاری شهر تهران 

و مصرف باالی برق مورد استفاده به منظور تأمین 
روشنایی موردنیاز این بخش در ساعات اوج مصرف 

شبانه، جمع آوری و جایگزینی المپ های التهابی 
و پرمصرف فروشگاه ها و دیگر اماکن تجاری شهر 

تهران را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش؛ برخی از واحدهای تجاری 
شهر تهران، برغم اطالع رسانی های گسترده در 

خصوص افزایش بار شبکه توزیع برق در تابستان و 
لزوم مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، 

همچنان از المپ های التهابی کم بازده به منظور 
تأمین روشنایی استفاده می کنند که این امر، تأثیر 

زیادی در افزایش مصرف برق شهر تهران به ویژه 
در ساعات 20 تا 23 به عنوان ساعت پیک شبانه 

دارد.
این درحالی است که استفاده از المپ های کم 

مصرف و LED، ضمن کاهش برق مصرفی شهر 
تهران و کمک به پایدار بودن شبکه توزیع برق، تأثیر 

زیادی بر بهای برق مصرفی واحدهای تجاری و 
بهبود و توسعه کسب و کار نیز خواهد داشت.

به همین منظور، اکیپ های عملیاتی مناطق 22 
گانه این شرکت با حضور در خیابان های پایتخت، 
با اطالع رسانی گسترده، آموزش چهره به چهره 

و جلب همکاری مغازه داران، نسبت به جمع 
آوری المپ های پرمصرف التهابی و جایگزینی با 
المپ های کم مصرف یا LED توسط صاحبان 

اصناف، اقدام می کنند.
کاهش مصرف برق و به دنبال آن جلوگیری از بروز 

خاموشی، کاهش مخاطراتی همچون آتش سوزی 
ناشی از افزایش دمای کابل های برق، حذف نورهای 
تند و زننده واحدهای تجاری، حذف گرمای حاصل 
از المپ های التهابی و به دنبال آن کاهش مصرف 

برق سیستم های سرمایشی، استفاده از مزایای زیست 
محیطی استفاده از المپ های LED و توسعه و 

ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق در سطح جامعه، 

جمع آوری المپ های پرمصرف تهران

در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت 
و محیط زیست که به ریاست معاون کمیسیون 
دوشنبه 27 خرداد برگزار شد آیین نامه اجرایی 

قانون »اصالح الگوی مصرف انرژی« بررسی و به 
درخواست نماینده سازمان ملی استاندارد ایران و 
برای بازنگری بیشتر به این سازمان عودت شد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز از آنجایی  
که از جمله ضمانت های اجرایی قانون »اصالح 
الگوی مصرف انرژی« ماده )14( این قانون در 

مورد اعمال تشویق واحدهای تولیدی دارای مصرف 
انرژی منطبق با استاندارد و ماده )26( قانون مربوط 

درخصوص اعمال جریمه واحدهای تولیدی دارای 
مصرف انرژی نامنطبق با استاندارد است همچنین 

باتوجه به گزارش بازرسی انرژی در خصوص مصرف 
انرژی فرآیندهای تولید آجر و افت قابل مالحظه 

تعداد گزارش های بازرسی انرژی و عدم همکاری 
واحدهای تولیدی مرتبط، وزارت خانه  های نفت 
و نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران، اصالحیه 

آیین نامه اجرایی ماده )26( قانون مذکور را با هدف 
اجرای دقیق و کامل این گونه استانداردها تهیه و 

تنظیم و به دولت ارائه نمودند.
آیین نامه مربوط در جلسه تخصصی کمیسیون 

امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت 
مطرح و به درخواست نماینده سازمان ملی استاندارد 
ایران از دستور کار خارج شد تا ضمن بازنگری متن 
پیشنهادی با همکاری وزارت خانه های نفت،  نیرو،  
جهاد کشاورزی،  صنعت،  معدن و تجارت و سازمان 
برنامه و بودجه کشور، نسبت به بررسی آسیب های 

آیین نامه فعلی و در صورت لزوم ارائه راهکارهای 
رافع آن ها به همراه تدبیر ضمانت های اجرایی 

الزم، اقدام و متن حقوقی مورد تفاهم ذی نفعان به 
کمیسیون مربوط ارائه شود.

گفتنی است جلسه تخصصی کمیسیون امور 
زیربنایی، صنعت و محیط زیست به ریاست داود 

آرین معاون کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارت 
خانه های صنعت،  معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،  

راه و شهرسازی، نیرو،  نفت،  کشور،  ارتباطات و 
فناوری اطالعات،  سازمان های برنامه و بودجه 

کشور،  حفاظت محیط زیست،  میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، ملی استاندارد ایران و معاونت 

حقوقی رئیس جمهور روز دوشنبه 27 خرداد ماه 
1398 به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست 

جمهوری تشکیل شد.

خروج آیین نامه »اصالح الگوی مصرف انرژی« از دستور کار کمیسیون 
صنعت دولت
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آسانسور یک خودرو است که راننده و ترمز ندارد 
و در ارتفاع حرکت می کند، در چنین وسیله ای هر 
اتفاقی ممکن است جبران ناپذیر باشد، پس باید به 

امنیت و بازرسی ادواری آسانسورها توجه ویژه داشت.
در سال رونق تولید، زمانی تولید رونق می گیرد که 
محصوالت کیفی باشند و کیفیت زمانی معنا پیدا 

می کند که فرآیند استانداردسازی انجام شده باشد. 
در واقع رونق تولید بدون استاندارد و استانداردسازی 

ممکن نیست.
با توجه به اهمیت استانداردسازی آسانسورها، 

شهرداری ها اجازه صدور پایان کار برای ساختمان ها 
ندارند، مگر اینکه تجهیز آسانسور ساختمان انجام و 
تاییدیه رسمی از استاندارد گرفته شده باشد که این 

تاییدیه رسمی به صورت آنالین برای شهرداری قابل 
رؤیت است.

سازمان استاندارد از کیفیت آسانسور ساختمان های 
جدید اطمینان خاطر دارد چراکه تجهیزات به صورت 

دقیق بررسی می شود، اما در برخی ساختمان های 
قدیمی که موارد و قواعد معماری و ساخت و ساز 

آن ها مناسب نبوده و آسانسورها پس از ساخت و ساز 
به ساختمان اضافه شده اند، نگرانی هایی وجود دارد 

و اداره کل استاندارد ضمن بازرسی و بررسی نواقص 
را اعالم می کند و اگر آسانسورها دارای نقص باشند، 

تاییدیه برای آنها صادر نمی شود.
تاییدیه آسانسور تنها یکسال اعتبار دارد و این مهم 

در انتهای تاییدیه ذکر می شود. در واقع آزمون و 
بازرسی ادواری آسانسور باید ساالنه انجام شود و 

کارفرما یا بهره بردار می تواند با مراجعه به سامانه و 
سایت استاندارد و درج اطالعات آسانسور، بازرسان 

را برای ارزیابی دعوت کند. استنباط مردم این است 
که بررسی ماهانه آسانسور توسط شرکت تعمیرکننده 

و نگهدارنده آسانسور کفایت می کند در حالی که 
بازرسی ادواری الزامی است.

در واقع، اگر بازرسی ادواری وجود نداشته باشد 
در صورت بروز حادثه پرداخت خسارت از سوی 

بیمه با مشکل مواجه خواهد شد. آسانسور یکی از 
حادثه خیزترین وسایل است. آسانسور یک خودرو 

است که راننده و ترمز ندارد و حرکت آن در سطح 
زمین نیست و در ارتفاع حرکت می کند، در چنین 

وسیله ای هر اتفاقی ممکن است جبران ناپذیر باشد، 
پس باید به امنیت و بازرسی ادواری آسانسورها توجه 

ویژه داشت.

اهمیت توجه به بازرسی ادواری آسانسورها

محققان سیستمی را ارائه کردند که از گرمای مترو برای 
سرد یا گرم کردن خانه های مجاور آن استفاده می کند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، تونل های مترو به 
دلیل وجود قطارها، وسایل الکترونیکی و حضور مسافران 

یکی از مکان های نسبتا گرم است، اکنون محققان موسسه 
»پلی  تکنیک فدرال لوزان« یک سیستم بازیابی حرارت 

گرمایی را ارائه کردند که به واسطه آن می توان از گرمای 
موجود در تونل ها، برای گرم یا سرد کردن هزاران خانه در 

اطراف مترو استفاده کرد.
براساس گزارش »نیواطلس«، قطارها به هنگام ترمز 

و شتاب، اطراف خود را گرم می کنند، همچنین عوامل 
دیگری مانند گرمای بدن مسافران، چراغ ها و سیگنال ها 

باعث گرم شدن تونل های مترو می شوند؛ از همین رو جای 
تعجب نیست که این مکان به سیستم های کنترل دما و 

تهویه پیچیده نیاز داشته باشد.
گفتنی است؛ محاسبه دقیق میزان گرمای هوای تونل های 

مترو کار دشواری است اما اکنون محققان این موسسه 

مدلی را ارائه کردند که می توان با استفاده از آن به طور 
دقیق ضریب انتقال گرما را در یک محیط تونلی محاسبه 

کرد. طبق این گزارش، این فرمول مهم برای توسعه 
سیستم هایی به کار گرفته می شود که انرژی اضافی 

)گرمای تونل( را مهار کرده و آن را برای تولید گرما یا 
سرمای آپارتمان های مجاور به کار گیرد.

به طور کلی این فناوری کمی شبیه به یک یخچال 
غول پیکر است؛ در این مدل، لوله های پالستیکی در 

دیوارهای تونل ها قرار می گیرد که با یک مایع انتقال گرما 
پر شده است. مایع سرد از طریق لوله ها به مکان های گرم 

مترو پمپاژ می شود و پس از گرم شدن، مایع به سطح زمین 
می رسد و خانه ها را گرم می کند. در تابستان این سیستم به 
صورت معکوس کار می کند و به یک دستگاه تهویه مطبوع 

تبدیل می شود.
طبق گفته این تیم تحقیقاتی، این سیستم نسبتا ارزان است 

و در حال حاضر در خط متروی شهر لوزان عملیاتی شده 
است.

استفاده از گرمای مترو برای سرمایش خانه
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سید مجتبی طباطبایی:
وقتی در اوج گرمای تابستان دستگاه تهویه مطبوع از 

کار می افتد، شما چه حالی پیدا می کنید و چه کسی 
را مقصر می دانید؟ حقیقت این است که علت بیشتر 
اشکاالت در دستگاه های مکانیکی، عدم نگهداری 

صحیح آن هاست، به ویژه در مورد دستگاه های تهویه 
مطبوع که چندین ماه در طول فصول سرد و معتدل 

خاموش و بی  کار می مانند، سرویس به موقع از واجبات 
است. چک لیستی که در اینجا ارایه می شود برای 

حصول اطمینان از صحت و دقت کار خیلی به درد 
می خورد:

چک لیست سرویس کولرهای گازی پنجره ای 
و اسپلیت

در فهرست زیر تقریبًا تمام اشکاالت دستگاه های تهویه 
مطبوع پنجره ای و اسپلیت لحاظ شده اند و با پیروی 

از آن می توان از صحت عملکرد و بازده دستگاه  خاطر 
جمع شد:

سیم های برق و اتصاالت دستگاه را بررسی کنید؛
حداقل 24 ساعت قبل از راه اندازی دستگاه در شروع 
فصل گرم، دستگاه را روشن کنید )یعنی کلید آن را 

روی ON بگذارید(. چرا که قرار دادن بی مقدمه و 
ناگهانی دستگاه از وضعیت خاموش به حداکثر قدرت 

ممکن است سبب خرابی کمپرسور شود؛
کم شدن مبرد: بدون شارژ کافی مبرد، حصول بازده و 
ظرفیت خنک کنندگی کامل دستگاه ممکن نبوده و از 

طول عمر کمپرسور نیز کاسته می شود؛
فیلترهای دستگاه )اعم از آن هایی که در هوای آزاد قرار 
دارند و آن هایی که در بخش داخلی اتاقی دستگاه نصب 

شده اند(، باید کامال تمیز شود؛
اگر فیلترهای هوا کثیف باشند، کویل های اوپراتور را نیز 

بررسی کنید، چرا که این کویل ها اغلب به مثابه فیلتر 
دوم عمل می کنند و احتماال کثافات و اجرام در آنجا نیز 

جمع شده اند؛
خاطر جمع شوید که کویل های واقع در هوای آزاد 

کامال تمیز و عاری از کثافاتند؛
از روی کویل های داخل اتاق باید هوای کافی جریان 
یابد، در غیر این صورت ممکن است کویل یخ زده و 

سرمایش اتاق متوقف شود؛
بررسی کنید که موتور بادزن واقع در هوای آزاد درست 

کار می کند یا خیر؛
مطمئن شوید که بادزن کندانسور درست کار می کند؛

کمپرسور را بررسی کنید تا از درستی استارت و کارکرد 
آن اطمینان حاصل شود؛

بررسی کنید که ترموستات طبق برنامه عمل می کند یا 
خیر؛

کندانسور را تمیز کنید؛ ابتدا با آب و اگر کاماًل تمیز نشد 
با تمیزکننده ها مخصوص؛

تخلیه کننده آبچکه کویل اوپراتور را کاماًل تمیز کنید تا 
درست کار کند، زیر در غیر این صورت ممکن است آب 

حاصل از تقطیر رطوبت به کف اتاق بریزید.

اگر مبرد نشت کند:
نشتی مبرد صرفنظر از زیان های اقتصادی برای صاحب 

دستگاه، از لحاظ قانونی نیز مشکالتی ایجاد می کند، 
چرا که ممکن است مبرد از نوع زیان بار برای محیط 

زیست باشد. در اینجا برای مقوله نشتی مبرد چک لیست 
دیگری ارایه می شود:

اول تصمیم بگیرید که آیا اصاًل آزمایش نشتی الزم 
هست یا خیر )بر اساس قدمت دستگاه، فرسودگی و 

غیره(؛
دقیقا همان مبرد سیستم را تهیه کرده و دم دست داشته 

باشید؛
برای ایجاد فشار در سیستم از نیتروژن استفاده کنید؛

برای نشت یابی از کف یا سایر وسایل نشت یابی استفاده 
کنید و جای نشتی را پس از یافتن به مشتری نشان 

دهید تا بداند؛
محل نشت را ترمیم کنید؛

با یک پمپ خالء، سیستم را از چیزهایی که نباید در آن 
باشد تخلیه کنید؛

این آزمایش را انجام دهید: اگر خالء موجود در دستگاه 
در یک مدت معین در 500 میکرون باقی بماند، معلوم 

می شود که نشتی ندارد؛
سیستم را به میزان الزم از مبرد شارژ کنید؛

سرویس کار باید قبل از تایید صحت دستگاه، کلیه 
قطعات و اجزاء آن را بررسی و معاینه کرده باشد و در 

کولرهای گازی بی دردسر
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