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حتماً شما هم اصطالح »پیشگیری بهتر از درمان است«، را 
به پزشکی و مسائل پزشکی  شنیده اید. این اصطالح صرفاً 
مربوط نمی شود، بلکه گستره آن شامل همه مسائل می شود. 
از تعمیرات اساسی منزل برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع 
گرفته تا چکاپ خودرو برای اطمینان از ایمنی و پیشگیری از 
مصداق  می توانند  که  هستند  مسائلی  همه  و  همه  تصادفات 

این اصطالح باشند. 
این امر در سیستم های تهویه مطبوع و سرمایش و گرمایش 
این  از  بسیاری  است  ممکن  هرچند  است.  مهم  بسیار  نیز 
آن ها  از  مجدد  استفاده  اما  روند،  کار  به  فصلی  سیستم ها 
مستلزم این هستند که بازبینی و چکاپ شوند تا یک دوره با 

خاطره ای آسوده مورد استفاده قرار گیرند. 
به عنوان مثال، یکی از شایع ترین نقص هایی که ممکن است در 
بسیاری از سیستم های تهویه مطبوع رخ دهد، نشتی گازهای 
مبرد است که اگر بازبینی و چکاپ از آن ها صورت نگیرد شاید 
تا مدت ها متوجه این نقص نشویم و به جای دریافت هوای 
مطبوع خنک، هوای نه چندان خنک را دریافت کنیم. این در 
حالی است که با یک پیشگیری ساده یعنی درخواست از یک 
تکنسین برای بازبینی می توان شاهد عملکرد بهینه آن باشیم 

و از جنبه ای مهم تر طول عمر دستگاه را افزایش دهیم. 
به  لزومی  که  این رویکرد پیش رویم  با  اگر  از سوی دیگر، 
هزینه کردن برای بازبینی دستگاه وجود ندارد، ممکن است 
کمی بعدتر به دلیل تعمیر مساله ساده ای که با کمترین هزینه 
رفع می شد، حاال باالترین هزینه را نه صرفاً برای تعمیر بلکه 
برای جایگزین کردن و تعویض قطعه موردنظر پرداخت کنیم. 
 HVAC از این رو، نقش نظارتی تکنسین های سیستم های
را در بهبود عملکرد دستگاه جدی بگیرید و کمترین هزینه را 

به باالترین هزینه تبدیل نکنید. 
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 کلیه حقوق این نشریه متعلق به 
آکادمی کاشانه می  باشد.

 نشریه در تصحیح، حذف و یا 
تلخیص مقاالت رسیده آزاد است.
 نشریه تا اطالع ثانوی به صورت 

رایگان منتشر می شود. ولی 
کلیه حقوق متصوره آن متعلق به 

گردانندگان نشریه است.
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یک  اینترنت سیستم، مشکل حدوداً  اتصال  کردن  قطع  با 
به سیستم  این مثال، حمله  بعد حل شد. گرچه در  ساعت 
اتوماسیون ساختمان باعث آسیب پایدار و همیشگی نشد، اما 
یکی از اعضای اشری )لوی تولی( معتقد است عدم آگاهی 
نسبت به امنیت سیستم اتوماسیون ساختمان می تواند منجر 

به آسیب به ساختمان، دستگاه ها و ساکنان شود.
»احتمال کمی وجود دارد که حتی شدیدترین نقض اطالعات 
در یک سازمان قدیمی، موجب آسیب فیزیکی به ساکنان 
سیستم  به  خرابکارانه  حمله   یک  اما  شود.  ساختمان  یک 
تهدید  یک  آسانی  به  می تواند  ساختمان  یک  اتوماسیون 
افراد سازد. بزرگ ترین  را متوجه سالمتی و آسایش  جدی 
تهدید آن است که هیچ کس، تهدید امنیتی سایبری سیستم 

اتوماسیون ساختمان را جدی نمی گیرد«.
یک سیستم اتوماسیون ساختمان محافظت نشده، می تواند 
و  ساکنان  جان  برای  جدی  تهدیدی  به  تبدیل  سرعت  به 
خود ساختمان شود؛ بنابراین امنیت بخشی به این سیستم ها 
در حال تبدیل شدن به یک ضرورت است. برنارد ایسلر که 
۲۰۱۶- استاندارد  کمیته  رییس  و  اشری  اعضای  از  یکی 

برای شبکه های  داده ها  مخابره   پروتکل  )یک  اشری   ۱۳۵
اتوماسیون و کنترل ساختمان( بوده  است، معتقد است که 

امنیتی  مراقبت  نیازمند  کاربری ها،  و  مکان ها  برخی  حتی 
هستند.

زیرساخت  از  بخشی  ساختمان،  اتوماسیون  »سیستم های 
بخش های  به  که  خرابکار  کاربران  و  هستند  ساختمان ها 
مخابراتی این سیستم ها دسترسی پیدا می کنند، می توانند در 
کار این سیستم ها مداخله کرده و رفتار نامطلوبی در سیستم 
تجهیزات  دیگر  و  مطبوع  تهویه  سیستم  به  یا  کنند  ایجاد 
آسیب وارد نمایند، و یا حتی خطرات جانی برای افراد ایجاد 

کنند«.
خطاهای رایج

افرادی که عمداً یا سهواً تنظیمات یک دستگاه و یا متغیرهای 
کنترلی سیستم را تغییر می دهند، تهدیدهای اصلی امنیتی 
BAC� )برای سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان 

net( هستند.
دسترسی غیرمجاز به سیستم کنترل ساختمان و اطالعات 

آن، می تواند برای مقاصد زیر استفاده شود:
- استخراج اطالعات عملکردی مانند برنامه ی حضور افراد؛

- ایجاد مزاحمت برای ساکنان؛
- ایجاد وقفه در عملکرد ساختمان و تجهیزات؛

- آسیب زدن به ساختمان و یا تجهیزات.

این موارد می تواند منجر به ضررهای مالی، آسیب به محیط 
و تهدید سالمتی و امنیت افراد منجر شود.

از اعضای سابق  از همراهان اشری و  استون بوشبی، یکی 
کمیته استاندارد ۱۳۵ معتقد است نادیده گرفتن امنیت سایبری 
سیستم اتوماسیون ساختمان، میراث صنعت ساختمان است؛ 
قدیمی هستند  اختصاصی  و  بسته  آن، سیستم های  علت  و 
که به هیچ جای دیگری متصل نبودند، بنابراین، چندان به 
عنوان یک تهدید تلقی نمی شدند. با توسعه  BACnet به 
عنوان رایج ترین پروتکل سیستم های اتوماسیون ساختمان، 

این روند دچار تغییر و تحول شد.
 )NIST( بوشبی که برای موسسه ملی استاندارد و فناوری
کار می کند و مدیر تیم سیستم های کنترلی مکانیکی بخش 
 NIST مهندسی  آزمایشگاه  در  محیط زیست  و  انرژی 
است، می گوید رایج ترین سیستم BACnet، یک سیستم 
است  ایستگاهی  و  ناظر  کننده های  کنترل  با  سطحی  چند 
شده اند.  متصل   )IP( اینترنتی  پروتکل  شبکه  یک  به  که 
مسیریاب هایی  عنوان  به  معمواًل  ناظر  کننده های  کنترل 
می کنند  عمل  ارزان تر  و  متفاوت  شبکه ای  فناوری های  به 
که کنترل کننده های خاص تجهیزات را به یکدیگر متصل 

می کنند.
او می گوید که اتصال کنترل کننده های ساختمان به شبکه ای 
که برای مقاصد تجاری عمومی و فناوری اطالعات استفاده 
می شود، شیوه ای رایج در میان مالکان ساختمان هاست. در 
جداگانه  و  مجزا  شبکه ی  یک  ساختمان ها  مواقع،  از  برخی 
اما  است،  اینترنت  از  جدا  که  دارند  ساختمان  کنترل  برای 
زیرا هزینه   است  از شبکه ی مشترک  استفاده  رایج تر  روش 
به  نسبت  آسیب پذیری  باعث  موضوع،  این  دارد.  کمتری 
حمالت فیشینگ )Phishing( و سوءاستفاده از اطالعات 
که  کاربری  اطالعات  مدلی،  چنین  در  می شود.  کاربری 
می بایست جهت دسترسی از راه دور یک اپراتور و یا تأمین 
کننده به سیستم اتوماسیون ساختمان استفاده شود، تبدیل به 
ابزاری برای دسترسی یا حمله به هر چیزی می شود که به 

شبکه ی IP متصل است.
دیوید رابین، عضو اشری، عضو فعلی و رییس سابق کمیته 
BAC� ۱۳۵ اشری می گوید اتصال دستگاه های  استاندارد

شبکه های  به  عملیات  فناوری  دستگاه های  سایر  و   net
دادن  قرار  مانند  خطرناکی  شیوه های  آبستن  می تواند   IT
دستگاه های محافظت نشده بر روی شبکه IPBB و یا بر 
روی اینترنت باشد. تنظیمات شبکه دسترسی محلی مجازی 
)VLAN( و یا شبکه خصوصی مجازی )VPN( می بایست 
به گونه ای انجام شود که از دستگاه های فناوری عملیات که 
خود-ایمن نیستند، محافظت کند. این امر مستلزم هماهنگی 
در  تأخیر  به  منجر  می تواند  که  است،  اطالعات  فناوری  با 

تنظیم یا تغییر بخش عملیاتی ساختمان شود.
تولی می گوید رایج ترین خطایی که افراد در رابطه با امنیت 
سیستم های اتوماسیون ساختمان انجام می دهند، عدم آگاهی 

درباره  نقاط آسیب پذیری اصلی این سیستم ها و تهدیدهایی 
آن  قابلیت های  و  سازمان  متوجه  سیستم ها  این  که  است 

می سازند.
»این قضاوت اشتباه و عدم آگاهی، معمواًل منجر به مدیریت 
یا  از رمزهای عبور ضعیف  ضعیف حساب کاربری، استفاده 
آسیب پذیر، مدیریت ضعیف سیستم، سرور و برنامه ها، استفاده 
از درگاه های استاندارد انتشار یافته، حفظ اطالعات کاربری 
پیش فرض، نفوذپذیری فایروال ها، و عدم وجود برنامه جهت 

بازیابی اطالعات در صورت نشت اطالعات می شود«.
ارائه دهندگان  و  تأمین کنندگان  معمواًل  می گوید  تولی 
از رمزهای عبور پیش فرض  به جهت سهولت  نیز  سرویس 

استفاده می کنند.

راه حل های پیشنهادی
تولی معتقد است هیچ راه حل امنیتی مشخصی وجود ندارد 
مناسب  ساختمان  اتوماسیون  سیستم های  تمامی  برای  که 
حال  در  همواره  بالقوه  تهدیدهای  و  فناوری ها  زیرا  باشد، 

دگرگونی هستند.
این  از  محافظت  جهت  پیشنهادی  استراتژی های  از  یکی 
در  و  است  متناسب  امنیتی  کنترل های  با  که  سیستم ها 
دستورالعمل  از  استفاده  است،  شده  تثبیت  نیز   IT حوزه ی 
فناوری  امنیت  مهندسی  بنیادی  اصول   ،NIST 8۰۰-۲7
استانداردها،  می گوید  تولی  است.   )EP�ITS( اطالعات 
سازمان ها  از  برخی  و  کرده  تایید  را   EP�ITS از  استفاده 

برای مدتی از EP-ITS استفاده کرده اند.
»سازندگان و فروشندگان سیستم های اتوماسیون ساختمان، 
به جای انکار و امتناع از استفاده از این روش های استاندارد 
و کنترل های امنیتی، بایستی از این تکنیک ها استقبال کرده 
آن ها  به  که  سازمان هایی   IT تیم  و  مختلف  تیم های  با  و 

خدمت ارائه می کنند، همکاری فعاالنه ای داشته باشند«.
یک استراتژی دیگر، »سخت کاری« است، به معنای بهبود 
امنیت یک سیستم اطالعاتی یا محاسباتی به وسیله  کاهش 
محدودی  تعداد  به  سخت کاری،  آن.  آسیب پذیری  سطح 
کاهش  باعث  که  می کند  اعتماد  سیستم  المان های  از 
آسیب پذیری سیستم در مقابل دسترسی و دستکاری غیرمجاز 

اطالعات می شود.
تولی می گوید محیط سیستم اتوماسیون ساختمان می بایست 
سازمان،  هر  عملکردی  انتظارات  و  نیازمندی ها  با  متناسب 
میزان  دادن  کاهش  سخت کاری،  هدف  شود.  ایمن سازی 

ریسک به یک سطح قابل قبول است.
بوشی می گوید: »امروزه رایج ترین راه حل، قرار دادن بخش 

خصوصی  شبکه  یک  در  ساختمان  اتوماسیون 
و  دسترسی  اجازه   تنها  که  است   )VPN( مجازی 
اتصال دستگاه های مشخص از پیش تعیین شده را 
می دهد، پیام ها را رمزگذاری کرده و سطح معقولی 

از امنیت را ارائه می کند«.

ساکنان  ،2016 زمستان  در  فنالند  در  آپارتمان  دو  ساختمان  اتوماسیون  سیستم  به   حمله 
از محرومیت  حمله   یک  کرد.  سرما  تحمل  و  سرما  در  ماندن  به  مجبور  را  آپارتمان ها   این 
دامنه (DDoS)  سرویس نام  راه دور ،(DNS)  به سامانه   از  ارتباط  از دست رفتن   باعث 
که اتوماسیونی  سیستم  شد.  خانه ها  حضوری  بازرسی  به  مجبور  ساختمان  مدیریت  و   شد 
 سیستم های گرمایش، آب گرم و تهویه را کنترل می کرد، مکرراً راه اندازی (ریبوت) می شد تا

.جایی که سیستم کاماًل از کار افتاد
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انستیتو بین المللی تبرید (International Institute of Refrigeration) با انتشار مقاالت و گزارش های 
خاص در زمینه تبرید نقش مهمی را در تصمیم گیری مدیران ارشد حوزه انرژی و سیستم های برودتی 
استناد هستند.  قابل  و  دقیق  زیادی  میزان  به  انستیتو  از سوی  منتشرشده  آمارهای  لذا  ایفا می کند، 
به عنوان مثال، هم اکنون طبق تخمین این موسسه بیش از 3 میلیارد دستگاه تبرید، تهویه مطبوع و 
پمپ حرارتی در سراسر جهان فعال است یعنی اگر جمعیت جهان را 7 میلیارد در نظر بگیریم، سرانه 
دسترسی برابر 0.42 به ازای هر نفر می شود یعنی چیزی نزدیک به نصف جمعیت جهان دستگاه های 
حوزه برودت و گرمایش فعال هستند. بنابراین سهم فوق العاده ای از بازار انرژی جهانی صرف این 

بخش می شود. به لحاظ مالی ارزش خالص این بازار 300 میلیارد دالر در سال است.
به لحاظ تقریبی 12 میلیون نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند و 17 درصد از برق جهان 
در صنعت تبرید مصرف می شود. داده های آماری بر رشد و افزایش اهمیت صنعت تبرید با توجه به 

نیازهای آینده و پدیده گرمایش جهانی تاکید می کند.
به طور قطع هیچ جنبه از فعالیت های انسانی را نمی توان یافت که به نوعی به صنعت تبرید احتیاج 
نداشته باشد از صنایع نفت و گاز گرفته تا صنایع غذایی و بهداشتی همگی بازار و مارکت صنایع 

تبرید و سرمایش یا گرمایش محسوب می شوند.

نقش صنعت تبرید در اقتصاد جهانی

با  مقوله  این  برمی آید  مطبوع  تهویه  اسم  از  که  طوری  به 
شرایط هوا در نواحی یا فضاهای مورد نظر در ارتباط می باشد 
وزش  و سرعت  رطوبت  کنترل  بلکه  دما  کنترل  تنها  نه  و 
هوا را نیز به همراه تصفیه و تمیزکردن آن شامل می شود. 
کاربردهای تهویه مطبوع بر دو نوع خانگی و صنعتی است. 
سیستم هایی که وظیفه عمده آن ها مطبوع کردن هوا برای 
می شود.  نامیده  خانگی  مطبوع  تهویه  است،  انسان  راحتی 
مدارس،  منازل،  در  می توان  را  سیستم ها  این  از  نمونه ای 
عمومی،  مارکت ها،  های  سوپر  هتل ها،  مساجد،  دفاتر، 
کشتی ها   ، هواپیماها  اتوبوس ها،  اتومبیل ها،  کارخانجات، 

و… مشاهده کرد. 
از طرف دیگر هرگونه مطبوع سازی هوا که هدف اصلی آن 
رفاه انسان ها نباشد، تهویه صنعتی نامیده می شود. این الزامًا 
بدین معنی است که سیستم های تهویه صنعتی با توجه به 
مورد  انسان ها  آسایش  برای  نمی توانند  شان  اصلی  وظیفه 

استفاده قرار گیرند. 
هوای  رطوبت  و  دما  که  است  داده  نشان  زیادی  مطالعات 
کارکنان  بهره وری  روی  مستقیمی  تاثیر  کار  محیط  داخل 

دارد.
بهره وری  نرخ  که  انگلستان  مثل  صنعتی  کشور  یک  در 
شرایط  که  می دهند  نشان  تحقیقات  دارد،  باالیی  اهمیت 
نامطلوب تهویه برای کارکنان ساالنه ۱۵.7 میلیارد یورو از 
طریق کاهش بهره وری به اقتصاد این کشور آسیب می زند! 
ضریب نفوذ بهره گیری از تهویه مطبوع هر ساله در جهان در 
حال افزایش است. با میانگین ساالنه ۵ درصد از مصرف برق 
جهانی که البته در کشورهای توسعه یافته مثل امریکا این 
رقم ۱4 درصد است. همچنین با ظهور پدیده های جدیدی 
نظیر مزارع بیت کوین این تقاضا رو به افزایش خواهد رفت.

بازار جهانی تهویه مطبوع در سال ۲۰۱۲ چیزی در  ارزش 
حدود 7۲ میلیارد یورو بود که سال ۲۰۱7 به 8۰ میلیارد یرو 

رسید.

تبرید و بهداشت
صنعت تبرید اهمیت مهمی در بهبود سالمت انسان ها دارد 
و  عریض  سیستم  این  مطبوع  تهویه  و  تبرید  بدون  عماًل 

طویل بهداشتی ذره ای ارزش ندارد. 
در وهله اول نگهداری مواد غذایی در دمای زیر صفر از رشد 
و گسترش باکتری ها جلوگیری میکند که خود نقش مهمی 

در جلوگیری از ابتالع به بیماری ها دارد.
تا کنون  از سال ۱9۳۰  آمار سازمان بهداشت جهانی  طبق 
به دلیل بهره گیری از سیستم های تبرید برای حفظ مواد 

غذایی سرطان معده بیش از 9۰ درصد کاهش یافته )4۱(.
بازار داروهای حساس به گرما که باید بین محدوده دمایی 
۲ تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری شوند در سالهای اخیر رو 

به افزایش بوده و گردش مالی آن هر سال ۲۰ درصد بیشتر 
میشود

این در حالیست که به لحاظ حجمی فقط ۲ درصد از بازار را 
تشکیل می دهند، اما گردش مالی آن ها ۱۵ درصد از کل بازار 
است. در سال ۲۰۱۱ در حدود ۵۰ درصد داروهای جدیدی 
که به بازار روانه شدند باید در محدوده دمایی ۲ تا 8 درجه 

نگهداری می شدند.
تبرید و صنعت

تبرید برای بسیاری از صنایع یک ضرورت است، اعم از صنایع 
شیمیایی و پالستیک تا بیوتکنولوژی و همچنین با گسترش 
فناوری اطالعات در خنک کنندگی سیستم های الکترونیکی. 
را  امکان ساخت سدهای بزرگ  تبرید  به عنوان مثال وجود 
که برای پروژه های تولید برق و آبیاری ضروری است، فراهم 
از  قبل  بتن  اعمال سرد کردن  از  ایجاد سدها  در  می سازد. 
نتیجه  در  و  آن  یعنی کم کردن حجم مخصوص  بتن ریزی 
فشردگی بیشتر ذرات در همدیگر و استحکام و مقاومت سد 
در مقابل فشار آب و لرزش و عوامل مخرب دیگر استفاده 
می شود. تبرید ساخت جاده ها، تونل ها، چاهک فوندانسیون 
بوسیله  می سازد.  میسر  را  سست  زمین های  در  حفاری  و 
و  مصنوعی  الستیک های  پالستیک ها،  تولید  امکان  تبرید 
بسیاری محصوالت و مواد مفید دیگر، امکان پذیر می گردد. 
تولیدکنندگان منسوجات وکاغذ می توانند با استفاده از تبرید 
سرعت دستگاه های خود را افزایش دهند و محصول بیشتری 
تولید کنند. استفاده از تبرید روش های بهتری برای آبکاری 
این  می آورد.  بوجود  دستگاه ها  در  استفاده  مورد  فوالدهای 
موارد تنها گوشه ای از صدها کاربرد تبرید مکانیکی است که 
امروزه مورد استفاده قرار می گیرد و همه ساله چندین کاربرد 
رشد  که سرعت  عاملی  تنها  می شود.  افزوده  آنها  به  جدید 
سیستم تبرید را کاهش می دهد، عدم وجود افراد متخصص 

در این صنعت است.
از کاربرد تبرید در صنایع شیمیایی است و  قسمت وسیعی 
متفاوت بودن تاسیسات شیمیایی، دقت کافی در این رشته 
مورد نیاز است. خدماتی که بوسیله تبرید، در عملیات مختلف 

صنایع شیمیایی سرویس می شوند عبارتند از:
۱-جدا کردن گازها

۲ - تقطیر گازها
۳ - رطوبت گیری هوا

4 – جدا سازی  ماده از محلول
۵ - نگهداری مایع در فشار کم

۶ - عملیات سرد کردن
7 - دفع حرارت در تحوالت شیمیایی

8 -کنترل تخمیر ترکیبات شیمیایی مصارف مخصوص
فرایند کرایوژنیک صنعتی

کرایوژنیک  فرآیند  تبرید  صنععتی  مهم  جنبه های  از  یکی 
صنعتی است. این روش جداسازی در حال حاضر یکی از

6

تبرید و تهویه مطبوع
مرتبط  فعالیت  نوع  هر  ضروریات  از  یکی  مطبوع  تهویه 
برای  چه  و  انسان  راحتی  برای  چه  است،  مدرن  انسان  با 
بیوتکنولوژی  و  اطالعات  فناوری  نظیر  صنعتی  فعالیتهای 
مطبوع  تهویه  سیستمهای  از  بهرهگیری  به  ملزم  امروزه 
توجه  با  و رطوبت خاصی  دما  در محدوده  انسانها  هستیم. 
به جفرافیای محل زندگی احساس راحتی می کنند و نیاز به 

حجم مشخصی از هوای تازه برای تنفس راحت دارند.
کشورهای گرم و خشک در طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته با 
به رشد  توانستند  تهویه  و  تبرید  از سیستم های  بهره گیری 

بهره گیری  از  قبل  به دوران  قابل توجهی نسبت  اقتصادی 
برسند. مثال بارز کشورهای حاشیه خلیج فارس که ساالنه 
میلیاردها دالر صرف مدرن ترین سیستم های تبرید و تهویه 
مطبوع می کنند. به طوری که از اسم تهویه مطبوع برمی آید 
این مقوله با شرایط هوا در نواحی یا فضاهای مورد نظر در 
ارتباط می باشد و نه تنها کنترل دما بلکه کنترل رطوبت و 
به همراه تصفیه و تمیزکردن آن  نیز  را  سرعت وزش هوا 
شامل می شود. کاربردهای تهویه مطبوع بر دو نوع خانگی 

و صنعتی است. 

بررسی آماری از دیدگاه انستیتو بین المللی تبرید
 بخش پایانی

ترجمه و تنظیم: علی ثقفی
دانشجوی مهندسی مکانیک

    دانشگاه بین المللی امام خمینی 
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پرهزینه ترین و کارامد ترین روش های تولید باالی اکسیژن، 
نیتروژن و گاز نجیب مایع در صنعت است. واحد های جداساز 
مایع  گازهای  تولید  فرایند  تقطیر  ستون  چند  از  استفاده  با 
این  در  می دهند.  انجام  را  فشرده  هوای  از  باال  خلوص  با 
فرعی  محصول  یک  عنوان  به  خالص  نیتروژن  فن آوری 
تولید می شود. تحقیقات نشان می دهد تولید اکسیژن با شیوه 
کرایوژنیک در سال های اخیر افزایش یافته است. با توجه به 
نیاز بازار پیش بینی شده در آینده ای نزدیک توانایی تولید به 

۵۰۰۰ تن در روز خواهد رسید.
شکل زیر ۵ واحد عملیات اصلی مورد نیاز جداسازی هوا و 
برای  ابتدا  از  هوا  می دهد.  نشان  را  مفید  محصوالت  تولید 
حذف آالینده ها تصفیه شده و وارد کمپرسور می شود. سپس 
و  نیتروژن  اکسیژن،  تا  می شود  سرد  پایین  بسیار  دمای  تا 
مبدل  از  متعددی  تنظیمات  درآیند.  مقطر  فرم  به  آرگون 
مجزا  نیاز  مورد  محصوالت  به  را  هوا  می تواند  حرارتی 
سازد. نوع فرایند بر اساس مقدار خلوص و جریان محصول 
می تواند متفاوت باشد. خواص انواع فرایندهای برودتی برای 
در  فشار  میزان  به  مستقیم  بستگی  می تواند  هوا  جداسازی 

ورودی یا خروجی محصوالت داشته باشد.
از کاربردهای معمول که بگذریم تبرید نقش مهمی در آینده 
شتاب دهنده  در  مثال  برای  می کند.  بازی  بشر  تکنولوژیک 

بزرگ هادرونی!
برخورددهنده هادرونی بزرگ یک ماشین بزرگ و قدرتمند 
متشکل  از 8 بخش است. هر بخش یک حالت تونلی دارد که 
 LHC به وسیله  بخش اتصال به دیگری وصل است. محدوده
حالت یک تونل ۲7 کیلومتری دارد. لوله های شتاب دهنده و 
و  دانشمندان  زمین هستند.  زیر  متر  برخورد ۱۰۰  اتاق های 
مهندسان از طریق آسانسور ها و راه پله های موجود در چندین 
نقطه  محدوده LHC به تونل خدمات ماشین دسترسی دارند. 
سرن سازه هایی روی زمین می سازد تا دانشمندان در آنجا به 
جمع  آوری و تحلیل داده های به دست آمده  از LHC بپردازند.

LHC  از آهن رباهایی برای هدایت اشعه های پروتون که 
استفاده  دارند،  را  نور  سرعت  درصد   99.99 معادل  سرعتی 
می کند. این آهن رباها بسیار بزرگ هستند و اکثر آن ها وزنی 
چند تنی دارند. چیزی حدود 9۶۰۰ آهن ربا در LHC وجود 
)منفی ۲7۱  کلوین  درجه   ۱.9 دمای  تا  آهن رباها  این  دارد. 
درجه سلسیوس( خنک می شوند. این دما حتی  از دمای خأل 
فضای بیرونی سردتر است که از طریق تبرید با هلیوم بدست 
می آید.یکی از کاربرد های مهم هلیوم در صنعت تبرید است. 
بکار  زمینه  این  در  تولیدی  هلیوم  یک-چهارم  به  نزدیک 
به ویژه در خنک کردن  می رود. ویژگی خنک سازی هلیوم 
صورت  به  آهن ربا ها  این  است.  مهم  ابررسانا  آهن ربا های 

تجاری در اسکنر های ام آر آی کاربرد دارد. 

تبرید و پمپ های حرارتی
پمپ  از  استفاده  ترمودینامیک  تبرید  سیکل  اساس  و  پایه 
انرژی  استخراج  جهت  برق  و  سیال  یک  کمک  با  حرارتی 
حرارتی و گرما با دمای پایین به محل مصرف با دمای باال 
تبرید از منبع گرما است. در حالت کلی منابع حرارتی برای 
با  هوا  از:  عبارتند  کردن  خنک  برای  سرمایش  و  گرمایش 
کمک هوای موجود در فضاهای باز یا داخلی آب رودخانه ها 
دریاچه ها و آب دریا، حرارت زمین و انرژی تلف شده حرارتی 

در صنایع مختلف
صرفه  به  فوق العاده  کردن  گرم  برای  حرارتی  پمپ های 
ازای هر کیلووات برق که مصرف می کنند  هستند، زیرا به 
4 کیلووات گرما به محیط پس می دهند، یعنی بازدهی ۳۰۰ 
درصد! مقایسه کنید با بویلرهای نفت و گاز با بازدهی ۶۰ تا 

7۰ درصد! 
تبرید و یخ سازی

از دیگر مصارف مخصوص تبرید در سالن های اسکی روی 
داخل  از  برودت  ایجاد  و  سرمازا  ماده  عبور  با  که  است  یخ 
لوله هایی که در کف سالن جاسازی شده اند به موجب موجود 

در کف سالن منجمد می شود.
شیرین کردن آب دریا که از ضروریات زندگی امروز انسان ها 
بشر  زندگی  ادامه  برای  مهمی  مساله  نیز  آینده  در  و  است 
خواهد بود. با استفاده از تبرید امکان پذیر است. به این ترتیب 
که با انجماد آب شور دریا و جدا شدن نمک از یخ و آب کردن 
مجدد یخ و تبدیل آن به آب شیرین یکی از روش های شیرین 
کردن آب دریا است. استفاده روز افزون یخ در رستوران ها و 
منازل و صنایع، ساخت انواع ماشین های یخ سازی را افزایش 
داده و در نتیجه تهیه یخ به اندازه و فرم های مختلف خود 

یکی از کاربردهای موثر تبرید به شمار می رود.

 دیگر 
مصارف مخصوص تبرید 

در سالن های اسکی روی یخ است 
که با عبور ماده سرمازا و ایجاد برودت 

از داخل لوله هایی که در کف سالن 
جاسازی شده اند به موجب موجود در 

کف سالن منجمد می شود
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فرانز سان گالی، کارآفرین آلمانی در سال ۱8۲4 در کشور 
سیستم های  برای  تجهیزات  تولید  شد.  متولد  لهستان 
است  اقداماتی  جمله  از  فاضالب  و  آب  تامین  گرمایشی، 
تولیدات  بر  عالوه  او  می خورد.  چشم  به  او  کارنامه  در  که 
اعتبار  که  است  نیز  مدرن  رادیاتور  مخترع  مذکور، 
است. اختراع  این  مدیون  زیادی  بسیار  حد  تا  را  خود 
به گزارش تیم ترجمه تاسیسات نیوز، فرانز در سال ۱84۳ 
به سن پترزبورگ آمد و پس از یک دهه موفق شد کسب و 

کار تولیدی خود را در این شهر راه اندازی کند. او با پشتکار 
و تالش خود در نهایت توانست در سال ۱8۵7 اختراع خود 
اختراع  این  با  او  کند؛  اختراع  ثبت  را  مدرن  رادیاتور  یعنی 
را  آن  نتیجه  که  کرد  متحول  را  مرکزی  گرمایش  سیستم 
امروز هم در سیستم های گرمایشی مرکزی شاهد هستیم. 
توانست  که  بود  موفقیت آمیز  و  چشمگیر  آنقدر  او  اختراع 
تئاتر  سالن  همچون  مهمی  مکان های  در   ۱8۶۳ سال  در 
الکساندراسکای و آکادمی امپراتوری هنر روسیه نصب شود. 
نبود.  رادیاتور  تولید  به  محدود  اما  گالی  سان  کار  و  کسب 
چراغ های  نصب  و  دکوراتیو  آهنی  پنجره های  و  در  تولید 
بود  خدماتی  دیگر  از  سن پترزبورگ  خیابان های  در  گازی 
انجام می داد. پس  جامعه  برای  کار خود  و  با کسب  او  که 
را  آن  کلیسای  گنبد  او  تزارها،  دهکده  کاخ  آتش سوزی  از 
بازسازی کرد و برای جلوگیری از آتش سوزی، سیستم ایمنی 
آنجا نصب کرد.  را در  بود  اختراع خودش  دربرابر آتش که 
بیمارستان  در  را  مهندسی  سیستم  یک  همچنین  او 
مرکزی  گرمایش  سیستم  بزرگ ترین  و  الکساندروسکایا 
کرد.  نصب  روسیه  راچفوس  کودکان  بیمارستان  در  را 

مخترع رادیاتور مدرن، کارآفرینی با استعدادهای فراوان

کشاورزی با آب دریا ممکن است
امروزه با گسترش روزافزون جمعیت جهان، نگرانی های بین المللی نیز برای تأمین غذای این جمعیت بیشتر 
شده است و بدون شک کمبود آب کافی برای کشت و کار محصوالت غذایی، بر این نگرانی ها می افزاید. این 

موضوع باعث شده است دانشمندان، امکان استفاده از آب دریا را در این خصوص بیازمایند.

 WWW.TASISATNEWS.COM              دریافت اطالعات بیشتر در

هر هفته افتتاح یک تصفیه خانه
اردکانیان در آیین افتتاح طرح آب رسانی به شهرهای ابهر و خرمدره از سد کینه ورس، راه اندازی تصفیه خانه 
در نقاط مختلف کشور را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: در دنیای مدرن، فاضالب چیزی نیست که 
از بین برود، بلکه از آن به عنوان آب خاکستری یاد می شود که پس از تصفیه وارد چرخه شده و در بخش های 
مختلف صنعتی و کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد که در شرایط فعلی زمین این اقدام بسیار حائز 

اهمیت است.

 WWW.TASISATNEWS.COM              :دریافت اطالعات بیشتر

آب برای جامعه؛ شامل همه
آب موضوعی حیاتی است که در چند سال اخیر به دغدغه بسیاری از کشورها تبدیل شده حتی برخی معتقدند 
که اگر در آینده جنگی رخ دهد بر سر آب خواهد بود، حال با این وجود کشوری مانند ایران که بر روی کمربند 
خشک و نیمه خشک واقع شده در برخی مناطق تا ۱۰۰ درصد از منابع آب زیر زمینی خود استفاده کرده در 
حالی که بر اساس شاخص تنش آبی اگر کشوری بیش از 4۰ درصد از حجم آب های تجدید پذیر خود را 

مصرف کند یعنی وارد تنش آبی شده است.

 WWW.TASISATNEWS.COM              :دریافت اطالعات بیشتر

اخبار آب و فاضالب

https://tasisatnews.com/آیا-کشاورزی-با-آب-شور-دریا-ممکن-است/
https://tasisatnews.com/آیا-کشاورزی-با-آب-شور-دریا-ممکن-است/
https://tasisatnews.com/هر-هفته-افتتاح-یک-تصفیهخانه/
https://tasisatnews.com/هر-هفته-افتتاح-یک-تصفیهخانه/
https://tasisatnews.com/هفته-جهانی-آب-آب-برای-جامعه؛-شامل-همه/
https://tasisatnews.com/هفته-جهانی-آب-آب-برای-جامعه؛-شامل-همه/
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زمینه  در  که  پیشرفت هایی  گذشته،  سال   4۰ طی 
تکنولوژی و روش های بهتر استفاده از باد صورت گرفته 
باعث شده تا استفاده از توربین های بادی برای تولید برق 
تحقیقات  با  محققان  باشد.  داشته  را  توجهی  قابل  رشد 
به عنوان  بادی  تکنولوژی  رشد  زمینه  در  که  گسترده ای 
منبع انرژی تجدیدپذیر داشته اند، زیست پذیری این انرژی 
را برای به دست آوردن سهم بزرگ تری از بازارهای تولید 

برق ارزیابی کردند. 
نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  ترجمه  تیم  گزارش  به 
با  مرتبط  تکنولوژی های  در  چشمگیری  پیشرفت های 
از آن جمله می توان  بادی حاصل شده است که  انرژی 
تولید  و  باال  تکنولوژی  با  پیشرفته تر  توربین های  به 

مقرون به صرفه تر برق در آینده اشاره کرد. 
است.  چشمگیر  بسیار  بادی  توربین  پیشرفته ترین  اندازه 
بادی  توربین  یک  پره های  زیر  خالی  فضای  اندازه 
استاندارد دو برابر اندازه یک زمین فوتبال است. به موازات 
پیشرفت هایی که در اندازه توربین ها انجام گرفته است، 
تکنولوژی استفاده از آن ها نیز به بلوغ رسیده است به این 

معنا که مقرون به صرفه و قابل اعتماد شده اند. 
از دهه ۱97۰، توربین های بادی دستخوش پیشرفت های 
به  نسبت  توانسته اند  که  حدی  تا  شده اند  چشمگیری 
کنند.  تولید  بیشتری  برق  برابر   ۱۰۰ قبلی  نسل  های 

کدام  هر  که  است  حدی  به  فعلی  توربین های  ظرفیت 
می توانند تقریبًا ۵ مگاوات برق تولید کنند. این در حالی 
که  دارند  اظهار  حوزه  این  در  امر  کارشناسان  که  است 
تا   ۱۰ تولید  آینده  توربین های  از ظرفیت  بازار  انتظارات 
۱۵ مگاوات برق است. برخی از  این توربین های بزرگ تر 

ممکن است پره هایی به طول ۲۰۰ متر داشته باشند. 
ازای هر  به  باد  از  تولید برق  این زمان، هزینه  در طول 
مگاوات بر ساعت از ۵۰۰ دالر به ۵۰ دالر کاهش یافته 
است. پیشرفت های فنی نظیر توربین  های دریایی شناور 
این قابلیت را دارند که انرژی بادی را از آب های خیلی 
عمیق برداشت کنند که این خود در کاهش هزینه تولید 

برق تاثیرگذار است. 
حتی پس از آن، صنعت انرژی بادی با فشارهای مستمری 
برای کاهش هزینه مواجه است. یافتن راه های اقتصادی 
صنایع  که  است  اهدافی  از  یکی  توربین ها  حفظ  برای 

انرژی به دنبال آن هستند. 
دیگر  در  که  برق  دخیره  نظیر  پیشرفت هایی  به  نظر 
بخش های شبکه برق حاصل شده، تجربه بازار پیش بینی 
برطرف  و  برق  تامین  برای  بادی  تکنولوژی  می کند که 
کردن نیازها به یک تکنولوژی حیاتی و ضروری تبدیل 
شود.  این گزارش حاکی است سیستم های انرژی اکنون 
از یک ساختار متمرکز اصلی به یک ساختار غیرمتمرکز 

تغییر یافته است. 

تحوالت انرژی بادی، از رشد تکنولوژی تا افزایش تولید برق

به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس آکادمی کاشانه 
اعضای این مجموعه به دور هم جمع شدند و شیرینی 

۱۱ سالگی کاشانه را در کنار هم چشیدند. 
فصل ها  تقویم  با  زیاد  مجمموعه  این  بهارتاسیس 
دوم  کاشانه  تاسیس  سالگرد  زیرا  ندارد؛  هم خوانی 
اما  می شود.  ختم  پاییز  به  بیشتر  و  است  شهریورماه 
اعضای آن مثل همیشه به شکوفایی هرچه بیشتر با 

شعار »حرفه ای باش« فکر می کنند. 
روح اله واصف مدیر عامل این مجموعه در این روز از 
اعضای قدیمی این مجموعه  به خاطر چندین سال 
و  صمیمیت  با  همیشه  مثل  و  کرد  تشکر  همراهی 
به تالش  را  جدید  اعضای  دارد  که  همراهی خاصی 

بیشتر دعوت کرد و به آن ها خوش آمد دوباره گفت. 
فعالیت حرفه ای  کنار  در  کاشانه  مهندسی  فنی  گروه 
خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و باتوجه 
به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 

خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳87 به صورت غیر 
رسمی و در سال ۱۳88 به صورت رسمی آغاز کرد و 
با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت 
تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی 

کشور فراهم کند.

 کاشانه 11 ساله شد
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 HVAC سیستم های ماوراء بنفش تجهیزات و جریان هوای
را حضور بیماری زاها و ابرمیکروب ها مصون نگه می دارند.

هر فرد بیمار عطسه می کند. حتی در یک اتاق با تهویه خوب 
هم قطرات موجود در هوا حاوی عوامل عفونی برای مدت ۶ 

دقیقه زنده می مانند. 
یک بیماری عفونی که امسال بسیار شایع بوده، سرخک است 
بروز آن در سال ۲۰۰۰ دوباره  از زمان آخرین مشاهده  که 
برگشته است. در نیمه اول ۲۰۱9، ۱۱۲۳ مورد سرخک در 
۲8 ایالت آمریکا تایید شد. طبق گزارش مرکز کنترل بیماری 
)CDC(، این بیشترین تعداد موارد گزارش شده در ایاالت 

متحده از سال ۱99۲ است. 
خلط های  در  که  است  مسری  بسیار  ویروس  یک  سرخک 
فرد بیمار زندگی می کند و از طریق عطسه و سرفه منتقل 
می شود. وقتی کسی عطسه یا سرفه می کند، ویروس می تواند 

به مدت دو ساعت دوام آورد. 
این ویروس با هر عامل بیماری زای دیگری می تواند توسط 
سیستم HVAC در یک ساختمان پخش شود یا حتی در 
کانال ها گردش کند. یک روش کاهش این خطر، استفاده از 
تکنولوژی است که از UV�C )نور ماوراء بنفش موج کوتاه( 

بهره می گیرد. 
UV-C معمواًل با روش های کنترل کیفیت هوای مرسوم 

تا  ترکیب می شود  ذرات  تصفیه  و  تهویه  رقیق سازی،  مانند 
هزینه، مصرف انرژی و عملکرد را بهبود بخشد.

چگونه کار می کند؟
معمواًل سیستم های UVGI برای سه هدف مورد استفاده 
سرمایشی، ضدعفونی  کویل های  می گیرند: ضدعفونی  قرار 

جریان هوای باالتر و کانال و ضدعفونی سطوح اتاق. 
در  کویل  تابش  و  هوا  جریان  ضدعفونی  سیستم های 
داشتن  نگه  تمیز  به  و  HVAC نصب می شوند  تجهیزات 
کویل اواپراتور، تشتک درین و سطوح کمک می کند و مانع 
ورود آلودگی قارچی و سایر آلودگی ها به جریان هوا از طریق 

تجهیزات HVAC می شود. 
سطوح کویل و اطراف آن اغلب منبع آلودگی های میکروبی 
است. تمیز نگه داشتن دستگاه هواساز در نهایت مواد ورودی 

به هوا را کاهش می دهد.  
را  استاتیک  فشار  می تواند  بیوفیلم  عایق کنندگی  ماهیت 
دهد.  کاهش  را  کویل  فین های  در  گرما  انتقال  و  افزایش 
پوشش میکروبی سبب می شود سیستم سخت تر کار کند و 

دمش بیولوژیکی حاصل دوباره به واحد برمی گردد. 
دور نگه داشتن کویل های سرمایش دستگاه های هواساز از 
تولید بیوفیلم می تواند افت فشار در کویل ها را کاهش داده و 

راندمان مبدل های حرارتی را بهبود بخشد. 
مشکالت IAQ تجاری در هر کاربردی متفاوت است، اما 
ناشی می شود   HVAC از نگه داری ضعیف سیستم  اغلب 
که محیط غنی آن زمینه ایده آلی برای گسترش میکروب ها 

روی سطوح و جریان هواست. 
سیستم های کانالی و هوای باالدست هوا را در زمان گردش 
تمیز نگه می دارند. آن ها در اتاق های انتظار، کالس ها، کافه 
تریاها، استادیوم های ورزشی، رخت کن ها و مراکز مراقبت از 
کودکان و اورژانس ها – هرجایی که عوامل عفونی ممکن 

است وجود داشته باشد – نصب می شوند. 
سیستم های UVC کانالی انرژی ماوراء بنفش را به صورت 
یکنواخت در همه جهات در کل کانال UV یا هواساز توزیع 

مناسب  نور  دوز  تا  می کنند 
ناحیه  در  برای هوای جاری 

تابش شده تامین شود. 
باالدستی  وسایل  معمواًل 
روی دیوار در ارتفاع 7 فوتی 
یا باالتر نصب می شوند و از 
به  دادن  برای جهت  دریچه 
از  منتشره   UV-C انرژی 
المپ به سمت باال و بیرون 
قوی  زون  یک  ایجاد  برای 
در   UV-C موج  طول  از 
استفاده  باالدست  هوای 
می کنند و در عین حال مانع 
بخش  در  نور  دوز  حضور 

پایینی اتاق می شوند. 
ساعت   ۲4 که  سیستم هایی 
می توانند  می کنند  کار  روز 

در  یا جریان هوای جهت دار  هوا  از همرفت طبیعی جریان 
اتاق برای ایجاد انرژی میکروب کشی در یک اتاق استفاده 
می گیرند  قرار  نور  این  معرض  در  که  میکروب هایی  کنند. 
زیر یک ثانیه کشته می شوند؛ تحقیقات نشان داده این نور 
علیه ویروس ها و باکتری ها از جمله میکروب عامل سرخک، 
سرخجه، آبله مرغان و ویروس های سرماخوردگی موثر است. 
و  می شوند  آلودگی  انتقال  مانع  همچنین   UV-C وسایل 
عوامل بیماری زایی که با تمیز کردن، عطسه، سرفه، افرادی 
که به اتاق ها وارد یا از آن خارج می شود یا تغییر مالفه ها 

گردش می کنند را از بین می برند. 

ضدعفونی UV-C آنچه فیلترهای هوا نمی توانند 
را مهار می کند. 

ویروس ها و باکتری های خاص به قدری کوچکند که حتی از 

فیلترهای با بیشترین راندمان هم عبور می کنند. ضدعفونی 
UV�C مکمل کامل روش های تصفیه مرسوم است. فیلتر 
ذرات را از هوا می گیرد و انرژی UV-C میکروارگانیسم هایی 

که از فیلتر عبور می کنند غیر فعال می کند. 
نصب سیستم های UV در بخش هواساز با ضدعفونی کویل 
نفوذ عمیق  اما  فوری می دهد،  نتایج  آن  در  و سایر سطوح 

UV-C به کویل نیاز به زمان است. 
 UV بهترین روش، تمیز کردن اولیه کویل یا نصب سیستم
ممکن  صورت  این  غیر  در  است.  جدید  دستگاه  یک  روی 
 UV�C است چند هفته تا چند ماه زمان الزم باشد تا نور

بتواند آالینده های زیستی درون کویل را از بین ببرد. 
ضدعفونی  برای   UV-C حمل  قابل  وسایل  عالوه،  به 
کل اتاق در بیمارستان ها به 
عفونت های  کاهش  منظور 
از  ناشی  بیمارستانی 
مقاوم  میکروارگانیسم های 
 MRSA، مانند  داروها  به 
VRE و ... مقبولیت زیادی 

دارند. 
سیستم های  نصب،  از  پس 
UV نیاز به نگه داری کمی 
بازرسی های  تنها  و  دارند 
انجام  آن ها  برای  دوره ای 

می شود. 
تاسیسات  ماهیت  دلیل  به 
UV، نگه داری بسیار کمی 
هر  المپ ها  تعویض  حد  در 
دو سال یک بار الزم است. 
المپ های  مداوم  بازرسی 
UV�C باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود، آنها خراب 

نیستند و همه سیم کشی ها و تاسیسات درست است. 
هزینه دستگاه های UV-C برای هوای باالسری ۳ تا ۳.۵ 
فضاست. سیستم های ضدعفونی  مربع  فوت  هر  برای  دالر 
و  است   cfm هر  ازای  به  سنت   8۰ تا   ۶۰ هوا  جریان 
 cfm به ازای هر HVAC سیستم های ضدعفونی سطوح

تقریبًا ۱۰ تا ۱۵ سنت قیمت دارند.
 ۳ تقریبًا   UV سیستم های  برای  بازار  کل  می شود  برآورد 

میلیارد دالر ارزش داشته باشد. 
نرخ رشد جهانی تجهیزات ضدعفونی ماوراء بنفش میکروبی 

و  مدیران  چون  است،  افزایش  حال  در  ساالنه 
صرفه جویی های  ارزش  به  ساختمان  مهندسان 

انرژی و ضدعفونی کنندگی آن ها پی برده اند. 

HVAC چگونه می تواند به جلوگیری از گسترش 
بیماری های مسری کمک کند؟

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
www.achrnews.com

نرخ 
رشد جهانی تجهیزات 

ضدعفونی ماوراء بنفش 
میکروبی ساالنه در حال افزایش 
است، چون مدیران و مهندسان 

ساختمان به ارزش صرفه جویی های 
انرژی و ضدعفونی کنندگی آن ها 

پی برده اند
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برای  شیوه  بهترین  انتخاب  درباره  باید  اغلب  تکنسین ها 
مناسب،  و  درست  شیوه  انتخاب  بگیرند.  تصمیم  تعمیرات 
شیوه  انتخاب  می شود.  تعمیرات محسوب  در  موفقیت  کلید 
غلط و نامناسب می تواند منجر به تعمیر با مشکالت فراوان، 
از دست دادن درآمد و خدشه دار شدن شهرت تعمیرکار شود. 
مدیریت این خطرات بخشی از شغلی است که هر تکنسین 

تعمیر و خدمات با آن سر و کار دارد.
آن  با  تکنسین ها  که  است  مثالی  معمول ترین  مبرد،  نشتی 
پیدا  جز،  به  جز  سیستم های  از  برخی  در  می شوند.  مواجه 
کردن منبع نشتی می تواند دشوار و وقت گیر باشد. یک راهکار 
می تواند اضافه کردن مبرد به سیستم باشد و امیدوار بود که 
برای  سیستم  که  باشد  ناچیز  و  کوچک  آنقدر  نشتی  میزان 
مدت زمان کافی بتواند به کار خود ادامه دهد. اما این راهکار 

این  زیرا  نیست،  خیلی خوبی 
قبل  تا  است  ممکن  سیستم 
برای  تنها  مجدد،  خرابی  از 
مدت زمان خیلی کوتاهی کار 
اضافه  اما  دیگر  راهکار  کند. 
کردن یک سیالنت به همراه 
را  نشتی  محل  تا  است  مبرد 
ممکن  راهکار  این  بپوشاند. 
ممکن  و  باشد  موفق  است 
راهکار  بهترین  نباشد.  است 
راهکار  بهترین  چیست؟  اما 
یافتن محل نشتی و تعمیر آن 
است. این راهکار ممکن است 
پرهزینه تر و وقت گیرتر باشد، 
اما اگر به درستی انجام شود، 
نشتی با اطمینان کامل تعمیر 

می شود.    
را  کویل  باید  آیا  باشد،  کویل  در  مبرد  نشتی  محل  اگر 
برای  کویل  تعمیر  کلی،  طور  به  جایگزین؟  یا  کرد  تعمیر 
بود،  خواهد  سریع تر  تکنسین  برای  و  ارزان تر  مصرف کننده 
اما یک خطر قطعی در این کار وجود دارد. اگر به هر دلیلی با 
تعمیر کویل، این مشکل برطرف نشود که در بسیاری اوقات 
نیز تعمیر جواب نمی دهد، هم زمان و هم موادی که در روند 
باید  تعمیر استفاده می شوند، اتالف خواهد شد و در نهایت 
کویل خراب با یک کویل نو جایگزین شود که در این شرایط 
هزینه دو چندان می شود. بنابراین امن ترین راهکار با کمترین 
خطر جایگزین کردن یا تعویض کویل است. در هر دوی این 
سناریوها، تکنسین ها با یک تصمیم »خطر در برابر پاداش« 

مواجه می شوند؛ تالش برای هزینه کمتر به نفع مشتری یا 
انجام ایمن ترین اقدام و تعمیر درست نشتی. 

در حین یک تعمیر عمده، گاهی پیش می آید که تکنسین ها 
باعث  سیستم،  اصلی  قطعات  برخی  از  مجدد  استفاده  با 
مثال،  به عنوان  می شوند.  مصرف کننده  برای  هزینه  کاهش 
هنگام جایگزین کردن یک کمپرسور، بهترین کار این است 
که کنتاکتور کمپرسور و قطعات مربوط به راه اندازی آن را 
تعویض کرد. اما این قطعات ممکن است همچنان در شرایط 
که  دارد  وجود  احتمال  این  و  باشند  استفاده  قابل  دیگری 
تکنسین ها مجدداً از آن ها در روند تعمیر استفاده کنند و باعث 
کاهش هزینه شوند. با این حال، می توان گفت این کار یک 
تصمیم منطقی و مدبرانه نیست، بلکه همچنان یک تصمیم 

»خطر در برابر پاداش« است. 
راهکار  بهترین  انتخاب  هنگام 
عامل  چندین  تعمیر،  برای 
نظر  در  باید  که  دارد  وجود 
نظر  در  آ ن ها  از  یکی  گرفت؛ 
به  بازگشت  هزینه  گرفتن 
مازاد  تعمیرات  یا  تعمیر  همان 
سناریوی  مجدداً  است.  آن  بر 
می زنیم؛  مثال  را  مبرد  نشتی 
مبرد،  دوباره  بهبود  هزینه 
تعمیر یا جایگزین کردن قطعه 
و  سیستم  تخلیه  نشتی،  محل 
به سیستم،  مبرد  اضافه کردن 
که  هستند  عواملی  از  همگی 
در انتخاب راهکار مناسب برای 

تعمیر تاثیرگذار هستند. 
مواجهه  شرایط  در  همچنین 
بهترین  تصمیماتی،  چنین  با 
کار گفت وگو با ناظر و صاحب تجهیزات است. ممکن است 
گزینش  به  بتواند  که  باشد  داشته  وجود  نامشخصی  عوامل 
ممکن  مالک  مثال،  به عنوان  کند.  کمک  تعمیر  برای  بهتر 
است روی تعمیرات سیستم در آینده ای نزدیک برنامه ریزی 
کرده باشد و همین امر باعث شود که هزینه نسبتًا کمتری 
در  باشد.   داشته  تعمیر  برای  بخواهد  فعلی  شرایط  در  را 
نهایت، در نظر داشته باشید که همیشه سعی کنید بهترین 
پیشنهادات را به مشتری ارایه دهید و همچنین به او بگویید 
کدام  بود،  شما  خود  برای  سیستم  و  تجهیزات  این  اگر  که 

راهکار تعمیراتی را  انتخاب می کردید.

ترجمه: سعید سعیدی

انتخاب 
شیوه و راهکار درست 

و مناسب، کلید موفقیت در 
تعمیرات محسوب می شود. انتخاب 

شیوه غلط و نامناسب می تواند منجر 
به تعمیر با مشکالت فراوان، از دست 

دادن درآمد و خدشه دار شدن 
شهرت تعمیرکار شود

انتخاب بهترین شیوه تعمیر؛ کار 
سخت برای تکنسین ها
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