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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

روح اله واصف

همکاران عزیز سالم و خداقوت
درگفتگوهای هفته های قبل در روند برندسازی شخصی که آن را بهبود شخصی یا 

Self-Improvement هم می گویند، اهمیت مطالعه و آموختن زبان انگلیسی را مرور 
کردیم و به سوال مهمی رسیدیم که بینش و راهکار در حل مشکات را کجا باید 

یافت؟ یکی از دوستان من که مهندس صنایع غذایی است، تعریف می کرد که یکی 
از سرمایه گذاران عرب، سال ها قبل رستورانی در تهران افتتاح کرده بود و از ایشان 

خواسته بود که دستگاه ساخت نوشابه آن را برایش نصب و راه اندازی کند. در هنگام 
تست مزه، آن شخص عرب، مزه ای بسیار شیرین را انتخاب کرده بود. دوست ما به 

ایشان توصیه کرده بود که ایرانی ها این مزه شیرین را برای نوشابه نمی پسندند و آن 
را برای مربا یا مارماالد انتخاب می کنند. اما سرمایه دار عرب این نظر را بر نمی تابد و 

نتیجه کامًا مشخص است. تجربه دوست ما در شناخت ذائقه ایرانیان از هزاران صفحه 
کتاب یامقاله هم به دست نیامده است. همانگونه که هر برندی پس از تولید محصولی، 

باید آن را برای عده ای محدود  ولی در مکان های مختلف به آزمایش بگذارد.
صدها مثال از این دست را شما هم می دانید. این تجارب ارزشمند که ناشی از بینش 

افراد است با تجربه شخصی به دست می آید که شاید مشتری ها نخواهند یکی از 
آزمایش شوندگان باشند. نتیجه، مهندسی باسواد است که چند پروژه بی دلیل گران شده 
یا ناکارآمد دارد و بازار خیلی زود او را می شناسد. راه فرار از این مسیر سخت و طانی 

آموختن تجربه دیگران است. 
آموختن تجربه دیگران از سه راه ممکن است. نخست کارآموزی نزد مهندسان 

کارکشته و با تجربه است که البته دوره آن کوتاه و فقط در حین تحصیل در دانشگاه 
ممکن است. من بارها با این سوال از سوی همکاران شرکت کننده در کاس ها روبرو 
شده ام که آیا کارآموز می پذیرید؟ و پاسخ من خیر است، زیرا زمان آموختن و حدس و 

خطا را در هیچ پروژه ای نداریم.
اگر بخواهیم به کسی آموزش بدهیم و بعد کار او را کنترل کنیم زمان زیادی از پروژه 
را از دست می دهیم و بعد از طی این زمان مناسب، شخص قصد دارد که در شرکت 

دیگری مشغول به کار شود که حاصل آن برای شرکت آموزش دهنده هیچ است. 
لذا کارآموزی فقط برای دانشجویان ممکن است که چندان بار دانشی خاصی ندارد. 
راه حل دوم استخدام در شرکت  ها و کسب تجربه از همکاران حرفه ای و پیشکسوت 
در تیم های کاری است. این راه عالی و فوق العاده است به شرط آنکه همکاران مطلع 

و باتجربه داشته باشیم که در انتقال بینش مشکلی ندارند. راه سوم کسب بینش از 
کسانی است که آموزش می دهند. کسانی که به طور رسمی مدرس هستند و دارای 
کرسی آموزش هستند. یافتن چنین افرادی هم سخت و هم آسان است. آسان است 
زیرا مدرسان تاسیسات چندان زیاد نیستند و می توان آن را با یک جستجوی کوچک 

در اینترنت یافت. اما سخت است زیرا شناخت سره از ناسره و مدرس باتجربه از 
بی تجربه دشوار به نظر می رسد. فراموش نکنیم که مقصد اصلی ما به جز کسب 

دانش، کسب بینش و راهکار بوده است. وقتی ما چیزی را بلد نیستیم هر کسی با هر 
سطح اطاعاتی برای معلم است. اما مشکلی اصلی یافتن دانش نیست. ما تجربه ها را 

می خواهیم. در گفتگوی بعدی راه های یافتن چنین مدرسانی را مرور می کنیم.

تا بعد! 
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از اوایل دهه 1930 به بعد، تبلیغات و اعامیه ها برای 
دستگاه های گرمایش یکپارچه با کابینت های فوالدی 

در رسانه های تجاری ظاهر شدند. اغلب این دستگاه ها 
به قدری پاک و ساکت تبلیغ می شدند که برای گذاشتن 
در خانه ها مناسب بودند. این در مورد دیگ گازوئیل سوز 

جنرال الکتریک در 1923 صادق بود. 
ویژگی دیگ یکپارچه جنرال الکتریک، آخرین نوآوری ها 

همراه با آسایش، ایمنی و مدل پیشرفته بود. دستگاه 
شامل محدوده دمایی باال، پیش و پس تخلیه محفظه 

احتراق، کنترل خودکار با یک ترموستات تنظیم شبانه و 
مناسب برای سیستم های آب گرم اجباری یا بخار بود. 
این دستگاه یک مبدل حرارتی برای آب گرم خانگی با 

کنترل ترموستاتی مجزا داشت. دیگ جنرال الکتریک 
توانست با استفاده از مبدل حرارتی برای یک سیستم 

تهویه مطبوع مسکونی هوای اجباری با سرمایش 
هوایی ترکیب شود. یک دیگ گازسوز با طراحی مشابه 

و نیز کوره هوای گرم نیز موجود بود )شکل 5(.

جدیدترین فناوری یک حسگر بود. سیستم های 
سرمایش و گرمایش خانگی اولین بار در نمایشگاه های 

1933 و 1939 از سوی چندین سازنده به نمایش 
گذاشته شد و به نظر می رسید دوران جدید آسایش 

شروع شده است. 
»رکود بزرگ« و جنگ جهانی بافاصله بعد از آن، موج 

فناوری گرمایش را فرونشاند. 
سیستم های نوین شرکت هایی مثل کریر و جنرال 

الکتریک به علت کمی فروش متوقف شد. دوره اواخر 
1930 تا 1960 تغییرات کندی در کوره های یکپارچه، 
دیگ ها و سیستم ها به خود دید. پیشرفت های محدود 

شامل کاهش اندازه محفظه و تکامل دمنده ها از 
تسمه ای به محرک مستقیم بود. در این دوره، ترکیب 

محصول به صورت ثابت از گازوییلی به گازی و از 
بخار به آب گرم برای سیستم های هوای اجباری که 
به سادگی می توانند وارد تهویه مطبوع مرکزی شوند، 

تغییر کرد. تمرکز جدید روی راندمان انرژی بعد از 

HVAC چگونه جهان را تغییر داد؟- بخش سوم

صنعت HVAC&R سبک زندگی ما را به قدری تغییر داده که ما بسیاری نوآوری مهندسی 
را بدیهی می شماریم. اگرچه این ابداعات در تاریخ صنعت ما همواره وجود داشته اند، 
اما بعضی پیشرفت ها در قرن بیستم به شکل گسترده و مستقیم بر زندگی روزمره ما 

تاثیر می گذارد. این مقاله بررسی می کند چگونه این نوآوری ها در رابطه با همدیگر شکل 
گرفته اند. بسیاری از اطالعاتی که اینجا ارایه می شوند، قباًل به شکل گسترده توسط مولف 

منتشر شده و خوانندگان عالقه مند می توانند به منابع آن مراجعه کنند.

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
نویسنده: برنارد ناجن گاست

منبع: ماهنامه اشری، سپتامبر 2019
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»شوک های گازوئیلی« دهه 1970 بود. 

بعد از آن صنعت گرمایش با »ابداع مجدد چرخ« 
کوره های با راندمان باال و دیگ ها با استفاده از فناوری 
مدرنی که در 50 سال قبل از آن موجود نبود پاسخ داد. 

این انفجار جدید نوآوری تا امروز ادامه داشته است. 
امروزه، تعداد کمی یک سیستم گرمایش مرکزی که 

خودکار کار نمی کرد را به خاطر نمی آورند. آیا کسی در 
یک کشور یا شهر پیشرفته مدرن نگران بیدارشدن در 

یک خانه سرد نیست؟ روشن کردن دستی یک سیستم 
گرمایش در واقع متوقف شده است. 

رهایی از سختی های یخ – یخچال مکانیکی 
یک بررسی در 1999 از بیش از 1000 نفر پرسید بدون 
کدام یک از لوازم خانگی زندگی سخت تر است؟ پاسخ 
یخچال بود. یخچال مکانیکی خانه یکی از بزرگ ترین 

اختراعات قرن بیستم بود که به خانم های خانه دار اجازه 
می داد بی زحمت یخ تولید کنند )شکل 6(. 

قبًا یخچال ها با قالب های یخ خنک می شدند که 
فروشندگان محلی مستقیم به خانه ها تحویل می دادند. 

»مرد یخی« درست مثل شیرفروش ها تمام خیابان 
را می گشت. اما برخاف شیرفروش، یخ فروش ها 

محصول را درست جایی که استفاده می شد – یعنی 
آشپزخانه – یا جعبه یخ – تحویل می داد و قالب 
یخ را باالی یخچال می گذاشت. زحمت این کار 

فقط کمی سر و صدا بود. مساله مشکل سازتر این 
بود که جعبه های یخ یک دمای نگهداری ثابتی را 

حفظ نمی کردند و دما اغلب برای نگهداری مناسب 
مواد غذایی خیلی باال بود. یا یک یخچال مکانیکی، 
مصرف کنندگان یخ نمی خریدند آنها یخ می ساختند. 

با کنترل دمای بهتر، آنها آزادی بیشتری در آشپزخانه 
برای نگهداری طیف گسترده تر غذاها برای مدت زمان 

بیشتر داشتند و غذاهای یخ زده؟ آن را فراموش کنید 
– غذاهای یخ زده را چه طور می توان در یک جعبه یخ 

گذاشت؟ اما این امر با یک یخچال مکانیکی امکان پذیر 
شد و هیچ کس دیگر منتظر مرد یخ فروش نبود. 

یخچال مکانیکی زندگی ما را غنی تر و امن تر کرد – 
کسی می تواند زندگی بدون این وسیله را تصور کند؟

صنعت تبرید مکانیکی قبل از قرن بیستم پیشرفت های 
چشمگیری در کامل کردن فناوری تولید یخ و 

شکل 5. دیگ گازوئیل سوز که توسط جنرال الکتریک در اواسط 
دهه 1930 معرفی شد از آخرین تکنولوژی گرمایش برخوردار بود.

شکل 6. شرکت سرول یکی از اولین واردشوندگان به صنعت 
یخچال مکانیکی بود. 
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سردخانه گذاری نشان داده است. این تکنولوژی به 
خوبی در کاربردهای با ظرفیت باال کار کرد، اما 

چالش هایی برای انتقال آن به ظرفیت های کم برای 
خانه ها وجود داشت. این مساله منجر به تحقیقاتی 
شد – یک نمونه از این تحقیقات توسط جان استار 

– اولین رئیس انجمن مهندسان تبرید آمریکا – بود 
که به دنبال رویای قدیمی ها یعنی سنگ معیار برای 

تبدیل آهن به طا بود.  
تا سال 1930، یخچال خانگی یک واقعیت بود و 

هیچ سنگ معیاری الزم نبود. راه حل در موتورهای 
الکتریکی، سیستم های درزبندی شده، کنترل خودکار 

و مبردهای غیرسمی غیرقابل اشتعال بود. اما این 
راه حل ها به تکامل کند و گران نیاز داشت. قبل از 

جنگ جهانی اول، تاش های پراکنده ای برای معرفی 
مبردهای مکانیکی خانه وجود داشت و ایده های 

خوبی وجود داشت – اما این ها تاش های گسسته ای 
بود. تولید انبوه مبرد ارزان با نگه داری کم الزم بود. 

این چالش زود مرتفع نشد. مهندسان تبرید شفت های 
مرکزی، کمپرسورهای محفظه بسته، انواع میل 
لنگ یا کراس هد با قاب باز معرفی کردند که 

اجازه سرعت های کاری باال تر و اندازه کوچک تر 
را می داد. کاسه با استفاده از موتورهای الکتریکی 
بهتر، سیستم های خارجی کم کم با کمپرسورهای 

موتور هرمتیک با اندازه کوچک تر، وزن و هزینه 
بیشتر جایگزین شد، اما همه نشتی های مبرد حذف 

می شود. روش های موثر کنترل مبرد مثل شیر انبساط 
سوپرهیت ثابت )ترموستاتیک( و لوله مویینه ساخته 
شد. کنترل های فشار و دما برای سیستم های مبرد 
به کار رفتند تا به تغییرات دمای اتاق، بار محصول، 

تعداد دفعات بازشدن در و ... پاسخ دهند. 
تا 1930، مهندسان برای سیستم هایشان فقط 

مبردهای سمی و قابل اشتعال داشتند. دی اکسید 
گوگرد، کلرید متیل، کلرید اتیل یا ایزوبوتان در 

همه سیستم های خانگی استفاده می شدند تا اینکه 
مبردهای کلروفلوروکربن در 1928 عرضه شدند. 

استفاده از خانواده مبردهای جدید در 1930 شروع شد 
و مقبولیت فناوری جدید شتاب گرفت. 

پس از پایان جنگ جهانی، دو شرکت جنرال موتورز 
و جنرال الکتریک شروع به پیگیری ورود مبرد به 

خانه ها کردند. جنران موتورز نگران بود که یک رکود 
پس از جنگ سبب سقوط فروش شود و به دنبال 

چیزی بودند که فروشندگان بفروشند. جنرال الکتریک 
پیش از این شروع به گسترش فراتر از المپ های 

الکتریکی و حرکت به سمت المنت های برقی، تستر 
و ... کرده بود و یخچال برقی را به عنوان یک افزونه 

منطقی به »سری لوازم خانگی« خود می دید. 
هر دو شرکت پرسنل مهندسی زیاد و متنوع و نیز 

سرمایه مالی قابل توجهی داشتند. هر دو شکست های 
احتمالی و هزینه های مربوط به آن را مد نظر داشتند، 
ولی به خاطر اطمینان از تولید موفق و در نتیجه بازار 

عظیم برای محصوالتشان آن را تحمل می کردند. 
مهندسی و سرمایه این دو غول صنعتی و دیگرانی که 

به آنها پیوستند، بذر خیزش توسعه صنعتی را پاشید 
و رقابت بین بسیاری از سازندگان منجر به پیشرفت 
فناوری و نوآوری بهتر شد. نتیجه: یخچال مکانیکی 

مطمئن، کارامد از نظر انرژی و مقرون به صرفه 
)شکل 7(

از اشری بخوانید

شکل 7. تا سال 1930، مبردهای مکانیکی خانگی، بخش 
مهمی از خانه ها شدند. 
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دوره های آموزشی

آمادگی آزمون تاسیسات برقی پایه 3 نظام مهندسی

مدت دوره: 50 ساعت
مدرسین: دکتر رمضانی گل افزانی

تاریخ شروع: 27 آذر ماه 98

دکتر رمضانی گل افزانی - از نام های شناخته شده حوزه تاسیسات برقی کشور – با توجه به اشراف کامل بر مباحث 
تاسیسات برقی و آزمون های نظام مهندسی مدرس این دوره هستند.

با تدریس کامل مباحث 3، 13 و 15، به طور کامل برای شرکت در آزمون نظام مهندسی آماده می شوید. 

برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس روح اهلل واصف، مهندس زاره انجرقلی، مهندس رضا علی محمدلو، مهندس 

اورنگ پنجی
تاریخ شروع: 2 دی ماه 98 

می توانید ساعت ها و ماه ها در کتاب های مختلف در مورد هر یک از اجزای موتورخانه دنبال نکات طراحی بگردید؛ در 
نهایت بسیاری از موارد مهم را نخواهید یافت.

می توانید با مهندسان زیادی تماس بگیرید و از آنها سئوال بپرسید، ولی باز هم مشکل اصلی حل نمی شود و می توانید 
از طراحان معروفی که تدریس می کنند یک بار برای همیشه بیاموزید.

برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
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نویسنده: محمد کلکتیچک لیست فاز یک موتورخانه

1. تعیین کاربری ساختمان
2. فضاهایی که موتورخانه باید به آن ها 

سرویس دهد، کدام فضاها هستند؟ )کاربردی و 
محل قرارگیری این فضاها(

3. بررسی محل داکت های ساختمان
4. تعیین محل قرارگیری موتورخانه

5. بررسی محل قرارگیری مصرف کننده های 
بحرانی )آیا ساختمان نیاز به زون بندی دارد؟(

6. با توجه به نوع و کاربری سیستم های 
تاسیسات مکانیکی که برای فضاهای مختلف 

در نظر گرفته شده است و زون بندی ساختمان، 
تعیین تجهیزاتی که می بایست داخل 

موتورخانه قرار گیرند. 

7. بررسی محل قرارگیری چگونگی ارتباط 
مخازن ذخیره آب و پمپ های مربوطه 

)ایستگاه پمپاژ( با موتورخانه

8. جانمایی تجهیزات موتورخانه با در نظر 
گرفتن فضاهای دسترسی تجهیزات

9. ترسیم دیاگرام ارتباطی بین تجهیزات واقع 
در موتورخانه

10. بررسی چگونه تهویه موتورخانه
11. تعیین چگونگی دسترسی به موتورخانه و 

اشتغال تجهیزات به داخل موتورخانه
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گفتگوی اختصاصی

صنــف تاسیســات مکانیکــی هــم مانند بســیاری 
ــرا نیســت و  ــر، از مشــکالت مب ــوف دیگ از صن
ــود.  ــد ب ــت و خواه ــرو اس ــی روب ــا چالش های ب
امــا اخیــراً اتفــاق خوبــی رخ داد و آن تشــکیل 
کمیتــه مشــورتی صنــف تاسیســات مکانیکــی 
ــردن  ــداف آن برطــرف ک ــی از اه ــه یک ــود ک ب
ــا  ــت. ام ــف اس ــوزه و صن ــن ح ــکالت ای مش
ــر  ــد موث ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــه ت ــن کمیت ای
دیگــری  راهکارهــای  آیــا  و  شــود؟  واقــع 
هــم بــرای کاهــش چالش هــای موجــود در 
دارد؟  وجــود  مکانیکــی  تاسیســات  صنــف 
ــی  ــن ســوال، گفتگوی ــت پاســخ ای ــرای دریاف ب
اتحادیــه  رییــس  طالبــی،  مهنــدس  بــا 
اصفهــان  ســاختمان  مکانیکــی  تاسیســات 
انجــام داده ایــم کــه در ادامــه خواهیــد خوانــد: 
بیــن  الزم  هماهنگــی  عــدم  طالبــی 
شــامل  صنــف  ایــن  دســت اندرکاران 
و  دولتــی  کارفرمایــان  مشــاور،  مهندســان 
ــی، وزارت  ــام مهندس ــازمان نظ ــی، س خصوص
راه و شهرســازی، تولیدکننــدگان و مجریــان 
مشــکالت  بزرگ تریــن  از  را  ذی صــالح 
تاسیســات مکانیکــی عنــوان کــرد  صنــف 

و گفــت: اغلــب دفاتــر فنــی و مهندســان 
طراحــی  در  فاحشــی  اشــتباهات  مشــاور 
بایســتی  دارنــد کــه  تأسیســات مکانیکــی 
ــود. ــاد ش ــه ایج ــن زمین ــی در ای ــول اساس تح

رییــس اتحادیــه تاسیســات مکانیکی ســاختمان 
اصفهــان در ادامــه گفــت: یکــی از اهــداف 
کمیتــه مشــورتی صنــف تأسیســات مکانیکــی 
ــای  ــدگان بخش ه ــا نماین تشــکیل جلســه ای ب
ــود  ــنهادات خ ــا پیش ــت ت ــوق اس ــرده ف نامب
ــای  ــانیم و راهکاره ــا برس ــالع آن ه ــه اط را ب
پایــدار  ساختمان ســازی  جهــت  اساســی 
ــم. ــت آوری ــه دس )Sustainable Building( ب

ــم  ــدار از مفاهی ــعه پای ــه توس ــان اینک ــا بی او ب
مــدرن و کلی نگــر در دنیــای امــروز اســت 
ــمول  ــان ش ــی و جه ــت همگان ــدی اس و تعه
تصریــح کــرد: از تلفیــق ایــن مفهــوم بــا صنعت 
ســاختمان، مفاهیــم فنــی جدیــدی چــون 
ــرژی صفــر، ســاختمان ســبز،  ــا ان ســاختمان ب
ســاختمان هوشــمند، ســاختمان بــا عملکرد باال 
و ..... ایجــاد شــده کــه هرکــدام ســعی در حــل 
ــد. ــت ســاختمان دارن و فصــل مشــکالت صنع

ــن  ــی، بزرگ تری ــدم هماهنگ ع
تاسیســات  صنــف  مشــکل 

مکانیکــی اســت

رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان اصفهان:
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ــالم  ــد از اع ــک بع ــاک مکزی ــرژی پ ــت ان صنع
تصمیــم دادگاه فــدرال در خصــوص تغییــر 
ــاور  ــه ب ــه ب ــر ک ــارات تجدیدپذی ــن اعتب قوانی
می توانســت  تغییــر  عــدم  ایــن  منتقــدان، 
وارد  بخــش  ایــن  بــه  جــدی  آســیب های 
ــت آورد. ــه دس ــزرگ را ب ــرد ب ــک بُ ــد، ی کن

بــه گــزارش تیــم ترجمــه پایــگاه خبــری 
ــد  ــرگ، بع ــل از بلومب ــه نق ــوز، ب تاسیســات نی
ــه  ــاک از جمل ــرژی پ ــرکت های ان ــه ش از اینک
شــرکت آمریکایــی AES و شــرکت ایتالیایــی 
بازداشــت در دادگاه هــای  اتهــام  SpA بــه 
ــد، قاضــی  سراســر مکزیــک حاضــر شــده بودن
ــم  ــیتی حک ــهر مکزیکوس ــدرال در ش دادگاه ف
داد. تغییــر  قوانیــن  تغییــر  را در خصــوص 

بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن شــرکت ها 
در واقــع، بــا تصمیمــی کــه وزارت انــرژی 
ــرق  ــای ب ــار پروژه ه ــن اعتب ــک و همچنی مکزی
ــعه  ــک توس ــرای تحری ــی ب ــر دولت تجدیدپذی
مــزارع خورشــیدی و بــادی جدیــد اتخــاذ 
تخصیــص  می کننــد.  مبــارزه  بــود،  کــرده 
بزرگــی  بــه مصرف کننــدگان  اعتبــار  ایــن 
می یابــد کــه شایســتگی آن هــا بــرای اســتفاده 

تجدیدپذیــر  بــرق  از  مشــخصی  میــزان  از 
اســت. شــده  تاییــد  دولــت  ســوی  از 

ــد:  ــرگ می گوی ــر بلومب ــز، تحلیلگ ــز الی جیم
ایــن تصمیــم یــک قــدم مهــم در جهــت 
در  تجدیدپذیــر  انــرژی  ارزش  از  حفاظــت 
ــرژی تجدیدپذیــر  کشــور اســت. مزایده هــای ان
مکزیــک در واقــع حافــظ برخــی از ارزان تریــن 
انرژی هــای موجــود در هــر جــای جهــان 
ــی و  ــرق دولت ــرکت ب ــع ش ــه نف ــه ب ــت ک اس
مصرف کننــدگان مکزیکــی اســت. منتقــدان 
ــه  ــن هســتند ک ــران ای ــون نگ ــر قان ــن تغیی ای
تخصیــص اعتبــار بــه پروژه هــای قدیمــی، 
ممکــن اســت باعــث کاهــش ارزش آن هــا و در 
ــم شــدن ســرمایه گذاری  ــه ک ــت منجــر ب نهای
امــا  شــود.  پــاک  انرژی هــای  زمینــه  در 
ــه  ــت از جمل ــن صنع ــا ای ــط ب ــای مرتب گروه ه
انــرژی بــادی مکزیــک و انجمــن  انجمــن 
ــاور  ــن ب ــر ای ــک ب ــیدی مکزی ــرژی خورش ان
بودنــد کــه تغییــر ایــن خــط مشــی و سیاســت 
تولیدکننــدگان  اولیــه  محاســبه  می توانــد 
در  ســرمایه گذاری  بــرای  پــاک  انــرژی 
مکزیــک در مرحلــه اول را تضعیــف کنــد.

بُرد مکزیک در انرژی تجدیدپذیر
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شــرکت دایکیــن در نظــر دارد دســتگاه تهویــه 
ــازار  ــه ب ــدی را ب ــینگ جدی ــوع کندانس مطب
ــوری  ــد ط ــتگاه جدی ــن دس ــد؛ ای ــی کن معرف
طراحــی شــده کــه بتوانــد توانایــی مقاومــت در 
برابــر حــوادث طبیعــی را داشــته باشــد. عــالوه 
بــر ایــن، دســتگاه مذکــور مجهــز بــه یــک واحد 
ــت. ــز اس ــد نی ــی جدی ــده داخل خودتمیزکنن

بــه گــزارش تیــم ترجمــه پایــگاه خبــری 
تاسیســات نیــوز، شــکل و ظاهــر ایــن دســتگاه 
ــد  ــری جدی ــا س ــه ب ــد ک ــینگ جدی کندانس
ــی  ــوری طراح ــود ط ــه می ش VRV X عرض
ــن  ــر قوی تری ــت آن در براب ــه مقاوم ــده ک ش
زلزله هــا و طوفان هــا بــا ســرعت 60 متــر 
ــر  ــت و از ه ــده اس ــت ش ــز تقوی ــه نی ــر ثانی ب
گونــه آســیبی در امــان اســت. عــالوه بــر 
ــاالی  ــه لطــف بازدهــی ب ایــن، ایــن دســتگاه ب
مبــدل حرارتــی میکروکانــال بــا شــیارهای 

داخلــی، قــادر بــه حفــظ تــوان خنک کنندگــی 
محیــط تــا 41 درجــه ســانتی گراد اســت. 
دســتگاه  ایــن  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
بــا  تمیزکنندگــی  عملکــرد  دارای  جدیــد 
ــل  ــی را در داخ ــدل حرارت ــه مب ــت ک آب اس
ــول  ــن محص ــد. همچنی ــز می کن ــتگاه تمی دس
ذخیــره  قابلیــت  دارای  دایکیــن  جدیــد 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــت ب ــه اس ــرق در خان ب
زمانــی کــه خانــه خالــی اســت می توانــد 
بــه طــور اتوماتیــک بــرق را ذخیــره کنــد. 
ــات  ــان عملی ــد از پای ــن، بع ــه دایکی ــه گفت ب
و  گــرد  رطوبت زدایــی،  و  خنک ســازی 
ــس  ــا آب کندان ــی ب ــدل حرارت ــار روی مب غب
داخلــی  فضــای  و  می شــود  تمیــز  شــده 
می شــود.  خشــک  داغ  هــوای  بــا  آن 
ــل  ــت در آوری ــرار اس ــد ق ــتگاه جدی ــن دس ای
2020 در بــازار ژاپــن رونمایــی و عرضــه شــود. 

محصول جدید دایکین
 مقاوم در برابر حوادث طبیعی
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ــه  ــه گفت ــد. ب ــه دارن ــا هزین ــه این ه ــا هم  م
مســئولیت  انــرژی،  بین المللــی  آژانــس 
ــر  ــن ب ــره زمی ــرق ک ــد از ب ــرف 10 درص مص
ــت.  ــوا اس ــده ه ــتگاه های خنک کنن ــده دس عه
و هــر چــه جهــان گرم تــر شــود، تقاضــا بــرای 
دســتگاه های تهویــه مطبــوع بــه ویــژه در 
کشــورهای در حــال توســعه افزایــش پیــدا 
ــه  ــری ک ــن، تاثی ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــد ک خواه
ــوا  ــازی روی آب و ه ــایل خنک س ــوازم و وس ل

ــن  ــرد، بنابرای ــد ک ــتر خواه ــز بیش ــد را نی دارن
زمیــن بیشــتر گــرم می شــود و باعــث بــه 
وجــود آمــدن یــک چرخــه نادرســت می شــود.

ــن  ــه همی ــت. ب ــدار اس ــی ناپای ــوژی فعل تکنول
دلیــل اســت کــه ائتــالف جدیــد دولــت هنــد 
و موسســه آمریکایــی راکــی مونتیــن )ســازمان 
ــزه  ــی محیط زیســت( جای ــی تحقیقات غیرانتفاع
گلوبــال کولینــگ کــه یــک رقابــت یــک میلیون 
دالری بــرای طراحــی نســل بعدی سیســتم های 

گزارش اختصاصی

ــی  ــوع قدیم ــه مطب ــتم های تهوی ــا سیس وداع ب
ــرا؟! چ

 سیســتم تهویــه مطبــوع نزدیــک بــه صــد ســال قدمــت دارد، بــا این وجــود امــا خیلی 
متحول نشــده اســت؛ در واقــع، تکنولــوژی ســاخت آن ضرورتًا مشــابه روز اول اختراع اســت. 
بــه گــزارش تیــم ترجمــه تاسیســات نیــوز، بــه نقــل از شــبکه خبــری ســی ان ان، بــا ایــن 
ــه  ــی ک ــی را در مکان های ــرایط زندگ ــر داد و ش ــا را تغیی ــی م ــتگاه زندگ ــن دس ــال، ای ح
گرمــا آنجــا را غیرقابــل ســکونت می کنــد، فراهــم کــرده اســت. دســتگاه تهویــه مطبــوع 
ــده  ــت کنترل ش ــا و رطوب ــه دم ــه ب ــی ک ــب و کار و تکنولوژی های ــرای کس ــن ب همچنی
ــت  ــرورهای اینترن ــه س ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــروری اس ــتند، ض ــته هس وابس
ــت. ــرده اس ــم ک ــما فراه ــتگاه ش ــرای دس ــب را ب ــن مطل ــال همی ــه ارس ــرد ک ــاره ک اش

ترجمه: سعید سعیدی
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خنک ســازی هــوا اســت را راه انــدازی کرده انــد. 
لیــن کمپ بــل، مدیرعامــل موسســه آمریکایــی 
ــتم  ــتین سیس ــد: نخس ــن می گوی ــی مونتی راک
 1926 ســال  در  خانگــی  مطبــوع  تهویــه 
ــد.  ــه ش ــازار عرض ــه ب ــر ب ــز کری ــط ویلی توس
ــر  ــا اگ ــذرد، ام ــرگ او می گ ــت از م سال هاس
مــا او را بــه زندگــی برگردانیــم و سیســتم های 
تهویــه مطبــوع امــروزی را بــه او نشــان دهیــم، 
ــیوه  ــه ش ــد، بلک ــتم  را می شناس ــا سیس نه تنه
ــد.  ــح می ده ــما توضی ــرای ش ــم ب کار آن را ه

جایزه
بــه گــزارش موسســه آمریکایــی راکــی مونتین، 
تــا امــروز 1.2 میلیــارد دســتگاه تهویــه مطبــوع 
خانگــی در جهــان نصــب شــده اســت، امــا ایــن 
عــدد قرار اســت تا ســال 2050 بــه 4.5 میلیارد 
ــرق  ــر آن روی تقاضــای ب دســتگاه برســد. تاثی
ــاد باشــد. امــا دو راهــی  قــرار اســت خیلــی زی
اصلــی ایــن اســت کــه هزینــه زیســت محیطی 

ــا  ــه م ــت ک ــاال اس ــدر ب ــتگاه ها آنق ــن دس ای
ــته  ــم داش اســتطاعت پرداخــت آن را نمی توانی
ــرای آب  باشــیم. ایــن در واقــع، یــک تهدیــد ب
و هــوا اســت کــه نمی تــوان ســوار بــر ماشــین 
زمــان شــد و از آینــه وســط شــاهد تمــام 
ــرو  ــر از روب ــا اگ ــود، ام ــذرای آن ب ــات گ اتفاق
بــه آن نــگاه کنیــم، می توانیــم دقیق تــر و 
از نزدیک تــر نظاره گــر تاثیــرات آن باشــیم. 
راهنمایی هــای  کولینــگ  گلوبــال  جایــزه 
ــابقه  ــرکت کنندگان در مس ــرای ش ــی را ب خاص
شــرکت کنندگان  ایــن  گرفــت.  نظــر  در 
خنک ســازی  بــرای  را  راه حلــی  بایــد 
کــه  می کردنــد  طراحــی  سیســتم ها 
ــت 5  ــط زیس ــرای محی ــرب آن ب ــرات مخ تاثی
برابــر کمتــر از نمونه هــای امــروزی باشــد. 
دســتگاه هایی  ســاخت  بــه  ترغیــب  بــرای 
بــا بهــره وری باالتــر کــه تاثیــرات مخــرب 
داشــته  زیســت  محیــط  بــرای  کمتــری 
باشــند، سیســتم های طراحی شــده منتخــب 
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می تواننــد محصــوالت خــود را تــا دو برابــر 
بــه فــروش  امــروزی  قیمــت دســتگاه های 
برســانند. اگــر قیمــت یــک تکنولــوژی دوبرابــر 
باشــد امــا مصــرف بــرق آن یــک چهــارم باشــد، 
ــا 2 ســال  ــازاد طــی مــدت 2 ت ــه م ــن هزین ای
و نیــم بــاز خواهــد گشــت، بــه عبارتــی خریــد 
دســتگاهی بــا ایــن ویژگــی  در درازمــدت 
ــه  ــد ب ــرکت کنندگان بای ــت. ش ــداز اس پس ان
ــروز  ــا از ب ــند ت ــد باش ــی پایبن ــون اضاف 7 قان
پیامدهــای غیرعمــدی در طراحــی سیســتم ها 
جلوگیــری شــود کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
اســتفاده زیــاد از آب یا اســتفاده از مــواد معدنی 
کمیــاب زمیــن و همچنیــن محدودیــت در 
اســتفاده از ســوخت های فســیلی اشــاره کــرد.

 
فینالیست ها

از ایــن بیــن، داوران 8 نفــر را انتخــاب کرده انــد 
ــوار  ــه تولیــد آن هــا هــم در البرات ــه اولی و نمون
و هــم در شــرایط دنیــای واقعــی یعنــی در 
ــد  ــت خواه ــی تس ــی در دهل ــوک آپارتمان بل
ــک دوره 60 روزه و  ــش در ی ــن آزمای ــد. ای ش
در اوج گرمــای تابســتان دهلــی انجــام خواهــد 
شــد. شــاید ایــن ســوال برایتــان پیــش آمــده 
ــت  ــام تس ــرای انج ــی ب ــهر دهل ــرا ش ــه چ ک
انتخــاب شــده اســت. در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــن  ــه بزرگ تری ــد ب ــد گفــت کــه کشــور هن بای
بــازار بــرای سیســتم های سرمایشــی در 30 
ــداد  ــد و تع ــد ش ــل خواه ــده تبدی ــال آین س
کمتــر از 14 میلیــون دســتگاهی کــه امــروز در 
ــال 2050  ــا س ــتند، ت ــب هس ــور نص ــن کش ای
ــش  ــتگاه افزای ــارد دس ــک میلی ــه ی ــاً ب تقریب
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــرد. ب ــد ک ــدا خواه پی
ــود  ــرق خ ــتم ب ــد سیس ــا بای ــم انداز، آن ه چش
ــر افزایــش دهنــد.  ــه دو براب ــدازه ب را از نظــر ان
بیــش از 2100 شــرکت کننده از 95 کشــور در 
ایــن رقابــت شــرکت کردنــد. از ایــن فهرســت، 
ــه ای  ــک هزین ــب کم ــت منتخ ــه 8 فینالیس ب
معــادل 200 هــزار دالر اعطــا شــد تــا بتواننــد 

نمونه هــای اولیــه محصــوالت تولیــدی خــود را 
توســعه دهنــد و آن هــا را بــرای انجــام آزمایــش 
ــد. ــال کنن ــد ارس ــه هن ــتان 2020 ب در تابس

 
چالش

کشــور  از  نفــر   3 فینالیســت ها،  ایــن  از 
ــر از  ــک نف ــکا، ی ــور آمری ــر از کش ــد، 3 نف هن
ــن  ــور چی ــم از کش ــر ه ــک نف ــتان و ی انگلس
ــاه  ــت در م ــن رقاب ــی ای ــده نهای ــتند. برن هس
نوامبــر 2020 اعــالم خواهــد شــد. شــایان ذکــر 
ــادل  ــدی مع ــزه نق ــده جای ــه برن ــه ب ــت ک اس
ــن  ــد. ای ــد ش ــا خواه ــون دالر اعط ــک میلی ی
جــا نقطــه عطفــی اســت بــرای شــروع چالــش 
ــی  ــان مبن ــردن جه ــد ک ــی متقاع ــی، یعن واقع
بــر اینکــه سیســتم های تهویــه مطبــوع ســنتی 
ــوند.  ــن ش ــد جایگزی ــای جدی ــا نمونه ه ــد ب بای
ــغ  صنعــت تهویــه مطبــوع کنونــی، ارزشــی بال
ــره  ــک زنجی ــارد دالر دارد و از ی ــر 100 میلی ب
تامیــن عالــی از تولیــد تــا توزیــع و خدمات پس 
از فــروش بهــره می بــرد. هــر محصــول جدیــدی 
کــه بــه بــازار عرضه می شــود، بــرای اینکــه خود 
را بــا نیــاز مشــتری تطبیــق دهــد، با یک ســری 
موانــع جزیــی مواجــه خواهــد شــد امــا قاعدتــاً 
ــرد.  ــن بهــره خواهــد ب ــره تامی ــن زنجی از همی
عمــده  گذشــته،  قــرن  یــک  طــول  در 
ســرمایه گذاری ها در ایــن صنعــت معطــوف 
بــه ارزان تــر کــردن طراحی هــای ســنتی بــوده 
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه بهتریــن مــدل 
ــری  ــره وری نظ ــک به ــا ی ــروز تنه ــازار ام در ب
ــزان  دارد یعنــی نســبت 14 درصــدی بیــن می
خنــک کــردن بــا مصــرف بــرق. ایــن عــدد در 
مقایســه بــا تکنولوژی هــای بهینه تــر مثــل 
بســیار  خورشــیدی  پنل هــای  و  روشــنایی 
ــره وری  ــدد به ــن ع ــه ای ــرا ک ــت چ ــن اس پایی
بــرای آن هــا بــه ترتیــب 67 و 28 درصــد اســت. 
بــاور داریــم تغییــر گام در عملکــرد احتمــاالً از 
یــک طراحــی جدیــد اساســی خواهــد آمــد کــه 
اختــراع آن خــارج از ایــن صنعــت خواهــد بــود. 
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وقتی
ــاری هم   بخ
ش  ر ا ز بــا
ــود ــیاه ب س

در تونل زمان



اولویت ارائه کنتور 
هوشمند برق کدام حوزه ها 

هستند؟
مدیرکل مدیریت مصرف و 
امور مشترکان توانیر گفت: 

برای هوشمندسازی در صنعت 
کنتور های برق اولویت های از 
پیش تعیین شده ای وجود دارد.
به گزارش تاسیسات نیوز، هادی 
مدقق مدیرکل مدیریت مصرف 

و امور مشترکان توانیر با اشاره به 
اقساطی شدن کنتورهای هوشمند 
برق، گفت: اولویت هوشمندسازی 
کنتور ها برای مشترکان صنعتی، 
کشاورزی و مجتمع های تجاری 
است که قرار است تا پایان سال، 

450 هزار مشترک به کنتور هوشمند 
مجهز می شوند.

تفاوت فاحش عمر مفید 
ساختمان در ایران و سایر 

کشورها
رئیس گروه تخصصی عمران نظام 
مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

در مورد عمر مفید ساختمان در ایران 
و سایر کشورها توضیحاتی داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، جواد 

مروتی صبح امروز در نشست خبری 
همایش نگاهی نو به سازه های بتنی 

با رویکرد دوام و پایایی در محل سالن 
جلسات هیئت مدیره در سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خراسان رضوی 
اظهار داشت: عمر مفید ساختمان  ها 
در کشور ما بین 20 تا 30 سال بوده 

است، این در حالی است که یک 
ساختمان 20 ساله در سایر کشورها 
جوان محسوب می شود و عمر مفید 

ساختمان ها150 سال است.

راه فرار از واردات انرژی 
چیست؟

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
توانیر و سخنگوی صنعت برق 

گفت: تا سال 1417 ایران نیازمند 
60 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در بخش انرژی های نو است و 
این درحالی است که در همین 

مدت نباید از موضوع بهینه سازی 
هم غافل شود. در طول سال 
تنها برای 500 ساعت نیازمند 

سرمایه گذاری های زیادی هستیم 
و دقیقا در همین ساعت هاست که 
ترانسفورماتورها هم تحت فشار 

قرار می گیرند و میزان خطای آن ها 
افزایش می یابد.

سامانه هشدار زلزله به 
پاالیشگاه ها ساخته شد

محققان موفق به طراحی 
دستگاهی شدند که قادر است 
به هنگام زلزله به اماکن مهم 

همچون پاالیشگاه ها هشدار دهد 
تا گاز قطع شود. محمدحسین 

حکیمی مدیر یک شرکت دانش 
بنیان تولیدکننده سنسورهای 

هشدار زلزله خاطرنشان کرد: با 
توجه به شدت خسارات ناشی از 
زمین لرزه که از مخرب ترین و 

ناشناخته ترین پدیده های طبیعی 
است، آگاهی از وقوع زلزله حتی در 
حد چند ثانیه می تواند در کاهش 
خسارات جانی و مالی تاثیر بسزایی 

داشته باشد.

پرداخت هزینه شبکه 
فاضالب لندن توسط ایران!

از میان بذل و بخشش های شاه 
از پول ملت، یکی از همه بیشتر 

صدا کرد؛ کمک یک میلیون پوندی 
برای بهسازی شبکه فاضاب 
لندن! هم زمان یک هدیه 500 
هزار پوندی نیز به باغ وحش 

لندن اعطا شد. دراین باره سخن 
بسیار است اما می توان به سخن 
کنایه آمیز »عبدالمجید مجیدی« 
رئیس سازمان برنامه وبودجه در 
دوران پهلوی اشاره کرد که در 

کتاب خاطراتش چنین آورده است: 
»مردم در سال 55 حاضر بودند آب 
غیربهداشتی را در شهرهای بزرگی 
همچون کاشان تحمل کنند، قطعی 

متناوب برق را نادیده بگیرند 

اقساطی شدن کنتور 
هوشمند

الیحه بودجه سال آینده کل کشور 
به شرکت توانیر و شرکت ملی 
گاز ایران اجازه داده برای نصب 
کنتورهای هوشمند با اولویت 
مشترکان پر مصرف اقدام و 

هزینه های آن را به صورت اقساط 
دریافت دارند. به منظور اصاح 

الگوی مصرف برق و گاز، شرکت 
های توانیر و ملی گاز ایران موظفند 
از طریق اپراتورهای تلفن همراه، 
نسبت به شناسایی ، ارتباط فعال 
و وصول مطالبات با مشترکان با 

نصب کنتورهای هوشمند با اولویت 
مشترکان عمده یا پرمصرف اقدام و 
هزینه مربوط را به صورت اقساطی 

از مشترکان دریافت کند.

گزیده اخبار
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پاسخ سوال هفته گذشته

از یک نصاب خواسته می شود یک دیگ چدنی با سوخت پروپان قدیمی که از یک پروژه دیگر آورده شده به یک 
سیستم گرمایش از کف در یک کارگاه جدید وصل کند. دیگ یک ظرفیت گرمایش btu 70000 دارد که رده بندی 
خروجی سیستم توزیع گرمایش با آب 105 فارنهایت هم هست. مشتری تاکید دارد که می خواهد نصب با کمترین 

هزینه ممکن انجام شود. 
نصاب آکواستات دیگ را روی 115 درجه تنظیم و برآورد می کند این دیگ باالتر از دمای رفت الزم سیستم گرمایش 
ایمنی است. او یک سیرکوالتور بای پس با هدف باال نگه داشتن دمای ورودی دیگ نصب می کند تا مانع از تشکیل 

کندانس گاز دودکش شود. 
آیا می توانید چندین مورد که ممکن است سبب بروز مشکل شود بیان کنید و طرح بهتری برای استفاده از همین دیگ 

بدهید؟ 

سوال این هفته

افزودن یک حاشیه ایمنی لزومًا بر انتخاب پمپ تاثیر 
نمی گذارد، اما شما باید قطر پروانه را افزایش دهید

اضافه کردن یک حاشیه ایمنی که الزامات هد را باالتر 
از حد الزم افزایش می دهد منجر به افزایش قطر پروانه 

برای پمپ انتخاب شده اولیه می شود یا انتخاب یک مدل 
متفاوت از پمپ که بتواند هد باالتر از انتخاب اولیه بگذارد 

را الزامی می سازد. این معمواًل به دبی باالتر از حد الزم 
می شود که نیازمند سوپاپ بیشتر است. 
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موتورخانه های بزرگ معمواًل دارای دیگ های 
رزرو هستند تا امکان خارج ساختن دیگ ها از 

مدار برای تعمیرات و نگهداری وجود داشته 
باشد. این دیگ ها باید خط تغذیه آب خروجی 

بخار مجزایی داشته باشند و حتی دودکش آن ها 
جدا در نظر گرفته شده و کامًا عایق کاری 
گردد. اگر این کار انجام نشده باشد، هنگام 

زمستان که هوای بیرون سرد است جریانی از 
هوای خارج از طریق دودکش به دیگ های در 

حال کار راه یافته و خساراتی به سطوح داغ 
آن ها وارد می سازد. طراحی باید به گونه ای 

صورت گیرد که دودکش دیگ ها دارای یک 
دمپر ایزوله کننده باشد و این دمپر توسط تابلو 

کنترل مرکزی برای هر دیگی که از مدار خارج 
می شود بسته شود. این نکته در نقاط سردسیر 

اهمیت بسیاری دارد.

دیگ بخار از مدار خارج شده ولی نشانه هایی از 
آسیب دیدگی در داخل آن به چشم می خورد

خطاهای رایج در طراحی تاسیسات - 4
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ــی  ــتم های گرمایش ــن سیس ــی از قدیمی تری ــه یک ــوط ب ــوق مرب ــر ف تصوی
اســت. ایــن تصویــر در واقــع یــک بخــاری هیزم ســوز اســت کــه در گذشــته 
بــرای گــرم کــردن منــازل از ایــن نــوع بخــاری اســتفاده می شــده اســت. 
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