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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
قصد داشتیم که ادامه مباحث برندسازی شخصی را ادامه دهیم که حادثه مرگ تعدادی 

از هموطنان کرد ما در یک عروسی و بعد سیل اهواز ما را بر آن داشت تا گفتگوی 
کوتاهی در این خصوص داشته باشیم. البته گفتگو که نه، درددلی از سوی دلسوزی 

برای آسیب دیدگانی از بی تدبیری ما!
اتفاق نشت گاز و آتش سوزی و سرایت آن به پرده ها در یک عروسی، آنجایی غم 

انگیزتر می شود که این تعداد فراوان کشته ها، به دلیل نه آتش سوزی که ازدحام در 
هنگام خروج و فرار بوده است. خطری که ما سال ها پیش در یکی از سرمقاله های 

خود به آن اشاره کردیم و گفتیم که راه های خروج مناسب و مدیریت افراد در هنگام 
فرار، دانشی است که نیاز به آموزش و تجربه دارد و در این خصوص چندان که باید و 
شاید به آن پرداخته نشده است. برای این موضوع حتی نرم افزارهای قدرتمندی وجود 
دارد که فرار افراد را مدل سازی می کند. تصور این که در استادیوم آزادی، میان بازی 

استقال و پرسپولیس، زلزله ساده ای رخ دهد و افراد اقدام به فرار کنند؛ مو را به تن هر 
کسی راست می کند!

 از سوی دیگر راه اندازی یک سیستم ساده اسپرینکلر برای این سالن، چه هزینه و 
زمانی الزم داشت که این تعداد نفس انسانی را فدای آن کردیم؟ من حدس می زنم که 
مدیر و صاحب این سالن از وجود چنین سیستمی باخبر نبوده است که موافق یا مخالف 

هزینه های آن باشد. اینجا نقش پررنگ مدیران شهری، سازمان های نظام مهندسی و 
شهرداری ها باید مورد توجه قرار گیرد. آنها نباید پولی خرج می کردند. نیاز به بودجه ای 

نداشتند. حتی کمبود قانون هم وجود نداشته است، که مبحث سوم مقررات ملی 
ساختمان در مورد وجود سیستم اسپرینکلر در محیط های محل تجمع صراحت دارد، در 

این موضوع فقط به سهل انگاری وظایف سازمانی باید اشاره کرد که این تعداد جان 
پربها و این تعداد از هموطنان ما، مادران امروز یا فردای ما چنین غم انگیز فوت کردند.

حادثه اهواز و سیلی که با سه ساعت بارندگی بی امان و شگفت انگیز رخ داد نیز حاصل 
بی توجهی به بیش از پنجاه سال مدیریت شهری و وظایف آن است. چنان که هزینه الزم 

برای احداث سیستم های آبرسانی شهری اکنون از توان شهرداری خارج است. پس در 
تمام این سال ها شهرداری کجا بوده است؟ هم اکنون چرا در بودجه آن هزینه ایجاد خط 
جمع آوری آب های سطحی برای خیابان اصلی وجود ندارد؟ چرا مدام به دنبال تشریفات 

مفصل هزینه و زمان هستیم؟ مگر احداث مترو برای تهران در یک سال و در یک ردیف 
بودجه بوده است؟ سال ها رودها را بدون الیروبی رها می کنیم تا ناگهان طبیعت برآشوبد و 
ما را به وظایف خود آشنا کند. شهر را بی نگهبان در مقابل حوادث رها می کنیم تا طبیعت 

این اهمال طوالنی را بر سر ما بکوبد! چقدر بی فکری و برای چه مدتی؟
از همه تلخ تر قطعی برق بیمارستان است که دیزلی به کار نمی افتد و چهار نفس 
انسانی که از بیماری خود به بیمارستان پناه برده اند را می کشیم و بعد تیم تحقیق 

تشکیل می دهیم که چه کنند؟ کی سیستم برق کنترل نوبه ای شده است و کی 
مانورهای ساده و بی نیاز به حضور مسئوالن و خبرنگاران انجام داده ایم تا ضعف ها و 

مشکات را دریابیم! این بیمارستان قرار است ما را در جنگ و زلزله هم محافظت کند؟ 
حاشا و کا که چنین باشد. 

تا بعد! 

باز هم بی تدبیری 
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مبردهای کلروفلوروکربن
در آغاز قرن بیستم، مبرد رایج آمونیاک بود. چرا؟ به 

مدت تقریبًا 40 سال، آمونیاک بهترین مبرد برای 
استفاده بود – ویژگی های آن شامل تاثیر باالی مبرد 

و هزینه پایین می شد. اما معایب زیادی هم مثل سمی 
بودن داشت. از آنجایی که اغلب کاربردهای مبرد 
صنعتی بود، معایب آن با استفاده از فناوری که در 

1900 ابداع شده بود کاهش می یافت. بعد از 1900، 
مبردها راه جدیدی به سمت کاربردهای تخصصی 

مانند خانه ها، فروشگاه ها یا قصابی ها و تهویه مطبوع 
شروع کرد. آمونیاک برای کاربردهای خانگی یا تجاری 

مناسب نبود و اگرچه برخی سازندگان ماشین آالت 
تبرید موجود تاش نمی کردند وارد این حوزه شوند، 
کوچک کردن تجهیزات صنعتی آنها هم سخت بود. 

به عاوه، آنها راضی به تامین تقاضای رو به گسترش 
برای سردخانه ها و تولید یخ بودند. و فناوری جدیدی 

هم برای تهویه هوا در فرایندهای صنعتی و نیز آسایش 

شخصی وجود داشت. این کاربردها به شکل بالقوه 
ساکنین خانه ها را در معرض یک نشتی مبرد سمی 

قرار می داد. برای تهویه مطبوع، آمونیاک و نیز سایر 
مبردهای سمی و قابل اشتعال قابل قبول نخواهد بود. 

پس باید چه کار کرد؟
قطعًا راه حل استفاده از یک مبرد جدید است. 

جایگزین هایی که قبًا برای آمونیاک استفاده می شدند، 
مانند کلرید متیل و دی اکسید گوگرد در اروپا استفاده 
شده و برای سیستم های با ظرفیت کم مناسب نشان 
داده شدند. بعضی دیگر مانند کلرید اتیل و ایزوبوتان 

نیز استفاده شدند. برای کاربردهای تهویه مطبوع، دی 
اکسید کربن، دی کلرواتیلن و کلرید متیلن استفاده 

شدند. همه این مبردها به جز CO2 مشکل ساز بودند 
– سمی و یا قابل اشتعال. 

تا اواخر دهه 1920، مبردهای خانگی مطمئن اما گران 
بودند. آپارتمان ها با جمعیت زیاد خود، بازار پرسودی 

برای سازندگان یخچال بودند. ساکنان آپارتمان ها 

HVAC چگونه جهان را تغییر داد؟- بخش چهارم

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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عاقه مند به خرید یک یخچال گران قیمت بودند، اما 
مالکان در زمان ساخت ساختمان های جدید و رقابت 
برای مستاجران، یک ایده جدید داشتند: VRF. بله، 

VRF، سیستم های جریان مبرد متغیر، مفهوم جدیدی 
که به تازگی در صنعت تهویه مطبوع رایج شده است. 
در آن زمان مفهوم، با گذاشتن یک دستگاه چگالشی 

تبرید در زیرزمین خانه ها که مستقیم با چند خط 
مکش و سیال به یخچال های کوچک در هر آپارتمان 
وصل می شد، استفاده شد. جنبه VRF با استفاده از 

کنترل های مبرد »شناور low-side« در هر آپارتمان 
همراه بود که فشار اواپراتور )و در نتیجه دما( را با یک 

کنترلر فشار پیش تنظیم شده که به بخش پایینی 
سیستم وصل بود ثابت نگه می داشت. یک شناور که به 
تغییر بار پاسخ می داد، مبرد را به یک اواپراتور سیابی 

هدایت می کرد. این سیستم های VRF تا اواخر دهه 20 
مخصوصًا در شهرهای بزرگ تر نسبتًا گسترش یافتند. 

پرمصرف ترین مبرد، دی اکسید وگرد و متیل کلراید بود 
که گاهی در صورت شکستگی خط به ساختمان نشت 

می کرد. ساکنین با سوزش چشم ها و ریه حتی نیمه های 
شب هم به خیابان می آمدند. با این وجود، نشتی متیل 
کلراید موقعیت مایم تر اما مرگ آوری ایجاد می کرد. 

متیل کلراید یک بوی شیرین اِتِری اما مثل دی اکسید 
گوگرد زننده نیست. در غلظت کافی، این ماده تاثیر 
سمی و بی هوش کننده دارد. چندین نمونه بود که 

یک سیستم متیل کلراید به قدری نشتی مبرد داشت 
که باعث مرگ کل خانواده در شب شد. این تراژدی در 
روزنامه ها و محافل عمومی با عناوین مرگ های ناشی 

از گازهای سمی در جنگ جهانی اول که هنوز در اذهان 
عمومی تازگی داشت، مقایسه شد؛ طوری که درخواست 

ممنوعیت استفاده از »گازهای مرگ« در سیستم های 
تبرید را به همراه داشت. وزارت خانه های بهداشت با 

محدودیت استفاده از سیستم های مبرد بزرگ و نیز 
مبردها پاسخ داد )شکل 8(. 

هزینه کمتر و اعتبار بهتر سبب افزایش فروش مبرد 
به میلیون ها نفر تا سال 1928 شد و سازندگان مبرد 
آگاه شدند که محدودیت ها و نگرانی های عمومی و 
خصوصی بر بازار فروش آنها تاثیر می گذارد. بخش 
فریجیدر جنرال موتورز از سال 1918 از مبرد دی 

اکسید گوگرد استفاده می کرد که از مزیت غیر سمی 

بودن برخوردار بود چون خودهشدار دهنده است و 
یک نشتی مصرف کننده را مجبور می کند قبل از بروز 

اثرات سامتی جدی، فرار کند. مدیریت فریجیدر در 
مورد کارشان که می خواستند یک آزمایشگاه تحقیقات 
جنرال موتورز برای یک مبرد کامًا جدید غیر سمی، 

غیر قابل اشتعال و پایدار راه اندازی کنند، نگران بودند. 
یک وظیفه به توماس میدلی، یک مهندس پژوهشگر، 

محول شد. وی به کمک آلبرت هن شیمی دان و روبرت 
مک ناری مهندس شیمی، یک مبرد جدید بعد از یک 

ماراتن طوفان فکری در بعدازظهر شنبه معرفی شد. 
میدلی فکر کرده بود احتمال اینکه یک ترکیب بتواند 
با الزامات مشخص ده مطابقت داشته باشد و بعضی 

انواع ترکیبات الزم باشد وجود ندارد. با این وجود، تیم 
تصمیم گرفت یک ترکیب با استفاده از یک روش غیر 
عادی امتحان کند. از جدول تناوبی عناصر برای کشف 
روابط بین عناصری که ممکن است چیز مفیدی بدهند 

کمک گرفته شد. فرایندهای فکری منتهی به یک 
ترکیب به نام دی کلرودی فلورومتان شد که به نظر 

می رسید یک مبرد ایده آل باشد. 

شکل 8. قبل از مبردهای کلروفلوئورکربن، سرویس کاری در 
یخچال های خانگی به یک ماسک گاز احتیاج داشت
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مدیریت به زبان ساده

در دو دهــه گذشــته از قــرن بیســت و یکــم، موضوع 
نــوآوری و مدیریــت نــوآوری به یکــی از مهم ترین و 
ــده اســت  ــل ش ــتراتژی هایی تبدی حســاس ترین اس
ــکا  ــا ات ــش رو ب ــرکت های پی ــازمان ها و ش ــه س ک
ــده ای در  ــای خیره کنن ــته اند جهش ه ــه آن توانس ب
ــد. در  ــد آورن ــره وری پدی ــای کســب و کار و به دنی
حــال حاضــر بیــش از 53 درصــد تصمیم گیری هــای 
ــا  ــان ب ــی در جه ــرکت های خدمات ــا ش ــط ب مرتب
ــی  ــای مدیریت ــا و تکنولوژی ه ــت نوآوری ه محوری
نوآورانــه صــورت می پذیــرد. عــاوه بــر ایــن 
ــد  ــش از 90 درص ــزارش، بی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
کلیدی تریــن  نــوآوری،  معتقدنــد کــه  مدیــران 
ــای  ــران در دنی ــرکت ها و مدی ــت ش ــل موفقی عام
ــز  ــران نی ــد. نومدی ــاب می آی ــه حس ــب و کار ب کس
ــد کــه از آنهــا انتظــار مــی رود  ــر واقفن ــن ام ــه ای ب
ــان را  ــه کارکنان ش ــم اینک ــند و ه ــوآور باش ــم ن ه
بــه نــوآوری تشــویق کننــد. حــال ســوال اینجاســت 
کــه چگونــه و بــا چــه روش هایــی می تــوان خــون 
نــوآوری را بــه رگ هــای ســازمان تزریــق کــرد و از 
مــوج نوآوری هــای شــکل گرفتــه نهایــت اســتفاده 
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــه ایده های ــه ب ــرد. در ادام را ب

موفــق نوآوری هــا در ســازمان اشــاره خواهــد شــد.

همه کارکنان را درگیر نوآوری کنید
اگــر می خواهیــد فرهنــگ نــوآوری را در شــرکت تان 
جــا بیندازیــد، الزم اســت کــه تمــام کارکنــان 
ــردی از  ــچ ف ــوند و هی ــوآوری ش ــود ن ــان وارد گ ت
ایــن قافلــه جــا نمانــد؛ چراکــه نــوآوری در انــزوا و 
به صــورت انفــرادی شــکل نخواهــد گرفــت. یکــی 
از اشــتباهات رایــج در میــان بســیاری از نومدیران در 
زمینــه نــوآوری ایــن اســت کــه آنهــا همــه کارکنان 
شــان را وادار بــه شــرکت در جلســات توفــان فکری 
ــه  ــال آنک ــد ح ــه می کنن ــای نوآوران و ایده پردازی ه
ایــن کار کامــا اشــتباه اســت و کارآیــی کل فرآینــد 
ــن کار  ــای ای ــه ج ــی آورد. ب ــن م ــوآوری را پایی ن
ــرای شــکل گیری  ــه مســاعدی ب ــر اســت زمین بهت
ــوآوری به طــور  ــه ن گفت وگوهــای هدفمنــد در زمین
ــن بسترســازی  ــرای ای ــه ب ــد ک ــم آی ــره فراه روزم
ــت؛  ــی اس ــر حیات ــش مدی ــدی، نق ــاس و کلی حس
ــر یــک مجموعــه اســت  ــه مدی ــن وظیف چراکــه ای
کــه بــا بــاال بــردن کیفیــت و ســطح گفت وگوهــای 
ــه  ــا را ب ــن گفت وگوه ــط کار، ای ــره در محی روزم

نوآوری، کلیدی ترین عامل موفقیت شرکت ها و مدیران
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مدیریت به زبان ساده

ــن  ــد. در ضم ــل کن ــه تبدی ــای نوآوران گفت وگوه
بایــد بــه یــاد داشــت کــه ایــن گفت وگوهــا 
فرصــت خوبــی را بــرای کمتــر شــدن فاصلــه بیــن 
مدیــران ارشــد و کارکنــان ســطوح پایینــی ســازمان 
ــازمانی از  ــای س ــی آورد و تصمیم گیری ه ــم م فراه
طریــق خــرد جمعــی را تســهیل و تســریع می کنــد.

کارکنان را به سمت نوآوری هل ندهید، 
بلکه آنها را به سمت نوآوری بکشانید

ــان  ــال کارکن ــارکت فع ــوآوری، مش ــد ن ــاه کلی ش
ــد  ــد بای ــاه کلی ــن ش ــدن ای ــرای چرخان ــت و ب اس
ــه  ــا چ ــوآوری ت ــه ن ــان داد ک ــان نش ــه کارکن ب
آنهــا  کاری  موفقیت هــای  در  می توانــد  حــد 
ــم  ــد ه ــن کار می توانی ــرای ای ــد. ب ــذار باش تاثیرگ
ــه  ــا ب ــرای آنه ــوآوری را ب ــیت ن ــت و حساس اهمی
ــه  ــی نهفت ــات برســانید و هــم پتانســیل های غن اثب
ــد  ــره وری و رش ــش به ــرای افزای ــوآوری را ب در ن
ــد. در  ــکار کنی ــا آش ــرای آنه ــازمانی ب ــردی و س ف
ایــن حــاالت، کارکنــان، خــود بــه ســمت نــوآوری 
پروژه هــای  پیشــبرد  در  و  می شــوند  جــذب 
ــازی  ــه نی ــد و در نتیج ــارکت می کنن ــه مش نوآوران
ــت. ــوآوری نیس ــمت ن ــه س ــا ب ــل دادن آنه ــه ه ب

فرهنگ نوآوری را در سازمان شکل 
دهید

نــوآوری چیــزی نیســت کــه یک شــبه اتفــاق 
ــاز  ــترش آن نی ــکل گیری و گس ــرای ش ــد و ب بیفت
ــد  ــران بای ــن مدی ــازی اســت. بنابرای ــه فرهنگ س ب
بــه ســمت ایجــاد و تقویــت فرهنــگ نــوآوری گام 
ــوآوری  ــن ن ــد کمپی ــن کار بای ــرای ای ــد و ب بردارن
ــان و  ــه کارکن ــی ب ــی بخش ــد. آگاه ــه راه بیندازن ب
ــگ  ــق فرهن ــا از طری ــرار دادن آنه ــوذ ق ــت نف تح
از  بســیاری  می توانــد  محــور  نــوآور  ســازمانی 
موانــع موجــود را بــر ســر راه نــوآوری از بیــن ببــرد 
و بســتر مناســبی را بــرای ایجــاد ســازمان های 
ــبکه های  ــتفاده از ش ــم آورد. اس ــوآور فراه ــا ن واقع

نــوآوری  خبرنامــه  انتشــار  ایمیــل،  اجتماعــی، 
نــوآوری  محوریــت  بــا  میدانــی  تبلیغــات  و 
ــد. ــد باش ــر و مفی ــیر، موث ــن مس ــد در ای می توان

یک سامانه دیجیتالی نوآوری ایجاد کنید
ــن  ــف ممک ــل مختل ــه دالی ــران ب ــان و مدی کارکن
اســت نتواننــد ایده هــای نوآورانــه خــود را بــا 
مدیــران ارشــد ســازمان در میــان بگذارنــد بنابرایــن 
الزم اســت یــک پلت فــرم ویــژه نــوآوری در شــبکه 
داخلــی شــرکت یــا ســازمان ایجــاد شــود کــه در آن 
افــراد بتواننــد به صــورت غیر حضــوری ایده هــا، 
ــس  ــان را منعک ــای نوآورانه ش ــرات و بازخورده نظ
ــن  ــه ای ــددی ب ــای متع ــروزه نرم افزاره ــد. ام کنن
 CGAR و Wave منظــور طراحــی شــده اند از جملــه
ــد بســتر  ــا اســتفاده از آنهــا می توانن ــران ب کــه مدی
دیجیتالــی دائمــی و مناســبی را بــرای جلــب و 
افزایــش مشــارکت و نقــش آفرینــی کارکنــان 
کننــد. فراهــم  ســازمانی  نــوآوری  پروســه  در 

در مورد نوآوری شفاف سازی کنید
ــانی  ــفافیت و اطاع رس ــه ش ــان داده ک ــه نش تجرب
دقیــق در مــورد نــوآوری به طــور حتــم بــه گســترش 
فرهنــگ نــوآوری در ســازمان کمــک می کنــد. 
ــل  ــور کام ــان به ط ــام کارکن ــد تم ــن بای ــر ای بناب
ــه ای در ســازمان  بداننــد کــه چــه ایده هــای نوآوران
مطــرح شــده و بــا آنهــا چــه برخــوردی شــده اســت، 
ــه باعــث  ــن زمین ــان در ای چراکــه بی خبــری کارکن
ــدی  ــره من ــا را از به ــده و آنه ــا ش ــردی آنه دلس
صــورت  نوآورانــه  ایده پردازی هــای  مزایــای  از 
ایــن  و  گرفتــه در ســازمان محــروم می ســازد 
موضــوع بــه هیــچ عنــوان بــه ســود فرهنگ ســازی 
نوآورانــه نیســت. پــس مدیــران ســازمان بایــد 
بــا شفاف ســازی و اطاع رســانی حداکثــری در 
ــه در درون  ــه شــکل گرفت ــای نوآوران ــه ایده ه زمین
و  ابهــام  گســترش  و  شــکل گیری  از  ســازمان 
ــد. ــری کنن ــوآوری جلوگی ــه ن پنهــان کاری در زمین
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ت نیوز
سا

تاسی
دانستنـی ها

ــورت  ــه در ص ــت ک ــی اس طبیع
نبــود سیســتم دور متغیر و کنترل 
ســرعت بایــد از کنتــرل نــرخ 
ــش  ــرد ورودی در مک ــان مب جری
شبیه ســازی  بــرای  کمپرســور 
ــرد.  ــت اســتفاده ک ــرل ظرفی کنت
روش  دو  مــواردی  چنیــن  در 
شــیرهای  می شــود:  توصیــه 
شــیرهای  و  مکــش  کنتــرل 
در  هــادی  پره هــای  دارای 
ــا  ــت پره ه ــم موقعی ورودی، تنظی
باعــث  هــادی  زبانه هــای  و 
کنتــرل نــرخ جریــان شــده و 
ــش  ــار مک ــتن از فش ــن کاس ضم
کمپرســور، ظرفیــت آن را کنتــرل 
موجــب  کار  ایــن  می کنــد. 
کاهــش نــرخ جریــان و فشــار 

کمپرســور  از  خروجــی  مبــرد 
ــن  ــتفاده از ای ــود. اس ــز می ش نی
روش بســیار بهتــر از شــیرهای 
ســاده مکــش اســت چــون حالــت 
ــرد  ــان مب ــی جری ــش چرخش پی
ــیرهای  ــود. ش ــاح می ش ــز اص نی
ســاده مکشــی ارزان هســتند ولی 
ــه  ــادر ب ــه ق ــن ک ــل ای ــه دلی ب
اصــاح فــرم جریــان و زدودن 
آن  چرخشــی  گرداب هــای 
نیســتند، راندمــان پایینی داشــته 
مصــرف کمپرســور را افزایــش 
ــی  ــه اضاف ــر هزین ــد. اگ می دهن
ــادی  ــای ه شــیرهای دارای پره ه
ــدت از  ــی م ــم در طوالن را بپذیری
ــرف  ــش مص ــا و کاه ــع آنه مناف
سیســتم برخــوردار خواهیم شــد. 

مکــش  شــیر  دارای  ثابــت  دور  ســانریفوژ  کمپرســور  یــک 

ــا  ــت ت ــوری اس ــرد عب ــان گاز مب ــان جری ــرای خفق ــاده ای ب س

ــور  ــرف کمپرس ــی مص ــود ول ــاد ش ــت ایج ــرل ظرفی ــی کنت نوع

افزایــش و راندمــان آن بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت.

منبع: مجله صنعت تاسیسات

خطاهای رایج در طراحی تاسیسات - 4
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خبر روز

یــک عضــو مجمع نمایندگان اســتان خوزســتان در 
مجلــس تاکیــد کــرد کــه پــس از بــارش ها شــاهد 
نارســایی در شــبکه برق رســانی و پس زدن فاضاب 
ــد  ــه بای ــم ک ــتان بودی ــهرهای اس ــل ش ــه داخ ب
دولــت گام جــدی بــرای حــل این مســائل بــردارد.

ســید راضــی نــوری بــا اشــاره بــه آخریــن 
وضعیــت شــهرهای خوزســتان پــس از بــارش 
هــای چنــد روز اخیــر بیــان کــرد: در تاریــخ ۱۵/ 
ــار  ــن اعتب ــرای تامی ــه ای را ب ــت مصوب ۱/ ۹۶ دول
بــه منظــور حــل مشــکات اساســی اســتان 
ــا  ــژه بحــث فاضــاب داشــت ام ــه وی خوزســتان ب
ــخ  ــن تاری ــم از ای ــال و نی ــدود دو س ــفانه ح متاس
ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــدام عمل ــته و اق گذش

مدیریــت  ســوء  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
هــا باعــث شــده تــا در پــی بــارش هــا، آب 
ــده  ــکات عدی ــده و مش ــهر ش ــاب وارد ش فاض

ای را بــرای مــردم ایجــاد کنــد. دولــت بایــد 
ــئله  ــل مس ــه ح ــود را ک ــه خ ــت مصوب ــا جدی ب
فاضــاب و بــرق اســتان اســت، دنبــال کنــد.

نماینــده مــردم شــوش در مجلــس تصریــح کــرد: 
ــارش هــا شــبکه  مــا شــاهد هســتیم بــه دنبــال ب
فاضــاب بــه درســتی عمــل نکــرده و آب آن پــس 
ــود. در  ــی ش ــهر م ــدن ش ــل ش ــث قف زده و باع
بــارش هــای اخیــر نیــز بــه دنبــال بــاران فاضــاب 
ــه داخــل  ــه درســتی تخلیــه شــود و ب نتوانســته ب
شــهر پــس زده اســت. نــوری در ادامــه تاکیــد کرد: 
مــردم از ایــن وضعیــت ناراضــی هســتند و باید گام 
جــدی تــری بــرای حــل مشــکل فاضــاب و بــرق 
اســتان برداشــته شــود. مجمــع نماینــدگان اســتان 
خوزســتان ایــن موضــوع را دنبال کــرده و وزیر نیرو 
ــتان  ــرق اس ــا در ب ــایی ه ــوص نارس ــد در خص بای
کــه مشــکاتی نیــز ایجــاد کــرده، پاســخگو باشــد.

مشکل فاضالب و برق از اساسی ترین مسائل خوزستان است
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یــا  یــک  از  متشــکل  کــه  انــرژی  پــارک 
بــود  خواهــد  قــادر  اســت  جزیــره  چنــد 
کنــد. تأمیــن  را  خانــوار  میلیــون   10 بــرق 

ــه  ــوز، ب ــات نی ــری تاسیس ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
نقــل از گاردیــن وزارت آب و هــوا و انــرژی دانمارک 
گفتــه اســت کــه ایــن کشــور در حــال برنامــه ریزی 
ــی  ــره مصنوع ــد جزی ــا چن ــک ی ــاخت ی ــرای س ب
ــاحلی  ــادی فراس ــای ب ــن ه ــا توربی ــه ب ــت ک اس
احاطــه شــده و بــا ظرفیــت 10 گیــگاوات، قــادر بــه 
تأمیــن بــرق 10 میلیــون خانــوار خواهــد بود، اســت.

ایــن کشــور کــه در ســال 2018، 41 درصــد از 
ــن کــرد کــه  ــادی تامی ــرژی ب ــرژی خــود را از ان ان
ــته  ــه گذش ــود، هفت ــا ب ــدار در اروپ ــترین مق بیش
ــال 2030  ــا س ــه ت ــرد ک ــب ک ــدی را  تصوی تعه
میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای را بــه ۷0 درصد 
ســطح 1990 برســاند و تــا ســال 2050، بــا برنامــه 
هــای 5 ســاله، بــه کربــن خنثــی دســت پیــدا کنــد.

انــرژی  و  هــوا  و  آب  وزیــر  یورگنســن،  دن 
عمدتــًا  کــه  جدیــد  پــارک  گفــت  دانمــارک 
توســط بخــش خصوصــی و بــا هزینــه حــدود 

300 میلیــارد کــرون ســاخته مــی شــود، پنــج 
برابــر بیشــتر از تــوان کنونــی ظرفیــت تولیــد دارد.

وی گفــت: اگــر بخواهیم از پتانســیل عظیــم بادهای 
ــای  ــاوری ه ــد فن ــم، بای ــتفاده کنی ــاحلی اس فراس
جدیــدی بوجــود بیایــد تــا انرژی ســبز را به ســوخت 
ــد. ــل کن ــت تبدی ــا و صنع ــتی ه ــا، کش هواپیماه

ــود 65  ــال 2020 خ ــه س ــه از بودج ــن وزارتخان ای
ــه تحقیــق در زمینــه ذخیــره و  میلیــون کــرون را ب
تبدیــل انــرژی وارد شــده بــه پــارک بــادی جدیــد 
بــه هیــدروژن تجدیــد پذیــر اختصــاص خواهــد داد 
ــرژی تولیــد شــده توســط همــه 6 میلیــون  ــرا ان زی
شــهروند دانمارکــی مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیرد.

ــارک  ــان دانم ــزب در پارلم ــزب از ده ح ــت ح هش
بــا ایــن قانــون جدیــد اقلیمــی موافقــت کــرده انــد، 
کــه عــاوه بــر تعییــن اهــداف جدیــد ســختگیرانه 
در انتشــار و ایجــاد مکانیــزم کنتــرل دقیــق، دولــت 
را موظــف مــی کنــد هــر ســال پــروژه هــای 
بــرای  را در حــوزه هــای مختلــف  مشــخصی 
ــد. ــه ده ــه ای ارائ ــای گلخان کاهــش انتشــار گازه

دانمارک و ساخت جزایر مصنوعی برای مزارع بادی
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بــرای  روزافــزون  تقاضــای  بــه  ظــر 
بــا  یونیــت  کندانســینگ  دســتگاه های 
کاربردهــای  در   CO2 بــاالی  ظرفیــت 
تبریــد غــذا، شــرکت صنایــع میتسوبیشــی 
کندانســینگ  دســتگاه  یــک  دارد  نظــر  در 
یونیــت 40 اســب بخــاری را معرفــی کنــد. 
بــه گــزارش تیــم ترجمــه پایــگاه خبــری 
تاسیســات نیــوز، ایــن دســتگاه جدیــد بــا 
ــت  ــرار اس ــدل HCCV4001M ق ــوان م عن
ــود.  ــی ش ــن رونمای ــتان 2020 در ژاپ در تابس
هنــوز هیــچ اطاعــات خاصــی در خصــوص این 
دســتگاه توســط شــرکت منتشــر نشــده اســت. 

ایــن گــزارش حاکــی اســت، ایــن دســتگاه 40 
اســب بخــاری در واقــع ادامــه دهنــده و تکمیل 
کننــده مســیر مدل هــای پیشــین خــود یعنــی 
مدل هــای ۱0 و 20 اســب بخــاری اســت. 
اســب   20 یونیــت  دو  از  دســتگاه  ایــن 
ــش  ــامل بخ ــه ش ــت ک ــک یونی ــاری و ی بخ
تشــکیل  اســت،  غیــره  و  دریافت کننــده 
ــن  ــزات ای ــت تجهی ــی اس ــت. گفتن ــده اس ش
ــز  ــه نی ــورت جداگان ــه ص ــد ب ــتگاه می توان دس
نصــب شــود کــه ایــن امــر می توانــد بــه 
ــد. ــک کن ــب کم ــد نص ــری فراین انعطاف پذی

رونمایی از محصول جدید میتسوبیشی
تولید کندانسینگ یونیت 40 اسب بخاری در 2020

Cooling Post :منبع
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در تونل زمان



برچسب انرژی ساختمان به 
نتیجه می رسد

30 درصد آلودگی هوای تهران 
ناشی از سوخت سرمایش و 
گرمایش ساختمان هاست. 

عبدالرضا گلپایگانی در نشست 
خبری افزود: در یک سال اخیر 

طرح خانه باغ ها، پادگان 06، طرح 
تفصیلی منطقه 22 و طراحی 
شهری منطقه دماوند تصویب 

شده است. 
در حوزه معماری و مهندسی 

کردن ساختمان سازی الزام به 
استفاده مهاربند و قاب بند در 

ساختمان ها را در دستور کار قرار 
دادیم تا با هزینه کم ایمنی نمای 

ساختمان ها را باال بریم.

مصالح استاندارد از 
الزامات صدور شناسنامه 

فنی و ملکی است
نشست خبری »مانور ارزیابی کیفی 
خدمات مهندسی با رویکرد کنترل 
استاندارد مصالح ساختمانی« صبح 

سه شنبه 26 آذر ماه با حضور 
اعضای هیات مدیره سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران، 

نماینده انجمن سازه های فوالدی و  
تیم بازرسان در این سازمان برگزار 

شد.
در این نشست رییس کمیته استاندارد 
و دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران گفت: نظارت دقیق بر 
ساختمان و کیفی سازی ساختمان به 
عنوان وظیفه سازمان نظام مهندسی، 
اتفاق نخواهد افتاد مگر با کیفی سازی 

و استاندارد سازی مصالح.

افزایش ایمنی ساختمان ها 
در دستورکار سازمان نظام 

مهندسی است
رئیس سازمان نظام مهندسی استان 
البرز گفت: سازمان نظام مهندسی 
استان البرز به دنبال افزایش ایمنی 

ساختمان ها است.
سازمان نظام مهندسی یکی از 

دستگاه های تاثیرگذار است که به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم با جامعه ارتباط 
دارد. سازمان نظام مهندسی ارگانی 
است که خدمات فنی به شهر و 

شهروندان دارد. طبق این تفاهم نامه 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

پرسنل نظام مهندسی را آموزش 
می دهد و متقابا نیز سازمان نظام 
مهندسی آموزش هایی در اختیار 
نیروهای سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی قرار خواهد داد.

اختیارات وزیرراه نباید 
به قدری باشد که حقوق 

مهندسان ضایع شود

6 نماینده مجلس بعد از قرائت 
گزارش کمیسیون عمران درباره 

مغایرت های آیین نامه نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان، 
انتقادات خود را مطرح کردند.

گزارش کمیسیون عمران مجلس 
درباره مغایرت های آیین نامه نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان 25 
آذر در صحن علنی قرائت شد و 
همین موضوع باعث اظهار نظر 6 

نماینده به قید قرعه شد.
مهرداد الهوتی نماینده لنگرود 

گفت: معتقدم اگر قانون جدید در 
این زمینه به تصویب برسد همه 
مشکاتی که به آن اشاره شده 

رفع می شود.

فساد سازمان های نظام 
مهندسی با مستندات ارائه 

شود
جلسه مشترک هیئت رئیسه کانون 

سراسری انبوه سازان مسکن 
و ساختمان ایران با اسحاق 

جهانگیری معاون اول ریاست 
جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، این جلسه به منظور بررسی 
راهکارهای برون رفت از شرایط 

حاکم بر حوزه مسکن و حل 
مشکات عدیده ازجمله قوانین 

مزاحم و مخل کسب و کار بخش 
خصوصی، ارائه راهکارها در شرایط 
فعلی حوزه اقتصاد مسکن و برنامه 
ریزی اجرایی برای تأمین مسکن 

اقشار هدف جامعه برپا شد.

استفاده از سلول های 
خورشیدی در تامین برق 

تجهیزات مخابراتی
در مناطقی که به صورت طبیعی 

قابلیت استفاده از فناوری خورشیدی 
وجود دارد، از سلول ها و باتری های 
خورشیدی به منظور تامین انرژی 

مورد نیاز تجهیزات مخابراتی 
استفاده می شود. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
با اشاره به فعالیت های شرکت در 
حوزه استفاده از فناوری های نوین 
اظهار کرد: سلول های خورشیدی، 

جایگزین بسیار مهمی برای 
جانشینی منابع انرژی زمینی است، 
زیرا می تواند با بازده مناسبی، نور 
مستقیم خورشید را به الکتریسیته 

تبدیل کند که با هزینه عملیاتی کم 
می تواند انرژی برق قابل استفاده در 

صنایع مخابراتی را تولید کند.

گزیده اخبار
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پاسخ چالش هفته گذشته

راه حل: 
ــا  ــی ی ــوالدی، چدن ــه ف ــگ معمــول )لول هــر دی
مســی( کــه بــا پروپــان کار می کنــد و محــدوده 
تنظیــم بــاالی ۱۱۵ درجه دارد، تشــکیل کندانس 
ــا  ــد. ب ــه می کن ــداری را تجرب ــش پای گاز دودک
ایــن وجــود، دیــگ هیــچ وقــت آب را بیشــتر از 
آن دمــا گــرم نمی کنــد چــون وقتــی دمــای آب 
رفــت بــه صفحــه بــه ۱0۵ درجــه برســد، صفحــه 

همــه گرمــای تولیــدی را منتشــر می کنــد. 
هیــچ دلیلــی بــرای بــاال رفتــن بیشــتر دمــای آب 
وجــود نــدارد. ایــن دماهــای آب مبــدل حرارتــی 
ــر دمــای نقظــه شــبنم ۱30 درجــه  دیــگ را زی
ــش  ــا چگال ــگ ب ــه دی ــی دارد و در نتیج ــه م نگ
ــیرکوالتور  ــد. س ــش کار می کن ــداوم گاز دودک م
بــای پــس نمی توانــد بــرای ایــن موقعیــت 

ترمودینامکــی اصــاح شــود.
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سرگرمی تاسیساتی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)

مشکالت بیشتر عبارت است از: 

۱. نداشتن جداسازی هوای مرکزی
2. نداشتن یک شیر تخلیه

3. ســیرکوالتور پایینــی بــه ســمت محــل 
می کنــد.   پمــپ  انبســاط  مخــزن 

4. سیرکوالتور بای پس باال به پایین است 
۵. هیــچ شــیر اطمینــان فشــاری وجــود نــدارد 
۶. هیــچ پیشــگیری کننده جریــان برگشــت 

ــدارد ــی وجــود ن ــرای سیســتم آب جبران ب
ــان داده  ــکل نش ــه در ش ــتم ک ــان سیس چیدم
شــده، راهــی بــرای اصــاح ایــن مســایل اســت.

ایــن سیســتم از یــک شــیر اختــاط ســه 
راهــه موتــوری بــرای کنتــرل دمــای آب رفــت 
ــتفاده  ــش اس ــای گرمای ــردن مداره ــرای پرک ب
می کنــد. کنترلــری کــه بــا ایــن شــیر کار 
می کنــد دمــای ورودی دیــگ را کنتــرل کــرده 

ــاط را در  ــیر اخت ــه ش ــرم ب ــان آب گ و جری
ــای  ــک دم ــریع ی ــظ س ــرای حف ــان الزم ب زم
ورودی دیــگ حداقــل ۱30 درجــه کاهــش 

می دهــد. 
جداســازی  نزدیــک،  فاصلــه  بــا  هــای   T
ــف  ــه ک ــیرکوالتور صفح ــن س ــی بی هیدرولیک
ــا  ــد. آنه ــم می کنن ــگ فراه ــیرکوالتور دی و س
نقطــه اختــاط ثانویــه الزم بــرای تقویــت دمای 
ورودی دیــگ فراهــم می ســازند. ایــن سیســتم 
مجهــز بــه یــک هواگیــر مرکــزی و یــک شــیر 
 T ــت ــمت راس ــه در س ــدار ثانوی ــه در م تخلی
ــم حــد  ــک اســت. تنظی ــه نزدی ــا فاصل ــای ب ه
ــای  ــور دم ــرای سنس ــراه ب ــگ، هم ــاالی دی ب
ــع  ــاط مان ــیر اخت ــر ش ــگ و کنترل ورودی دی
ــا چگالــش مــداوم گاز دودکــش  از کار دیــگ ب

می شــود. 



خالقیت در تاسیسات

ــته  ــود داش ــای آب وج ــن منبع ه ــی از ای ــا، نمونه های ــام محله ه در تم
ــه  ــد ک ــه نبوده ان ــه خالقان ــن گون ــدام ای ــچ ک ــاید هی ــا ش ــت، ام اس

ــه شــوند ــک محل ــد و نمــادی از ی ــوه دهن ــر جل چهــره شــهر را زیبات


