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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 گرامی سام و خداقوت
واقعا پاسکو تا چند روز دیگر به سومین سالگرد خود 
می رسد. اتفاقی مهیب که ابعاد کشوری یافت و ما را 

سوگوار آتش نشانانی کرد که فدای حس وظیفه شناسی 
خود و البته قربانی اهمال کاری افرادی شدند که باید 

عاج واقعه را قبل از وقوع می کردند و نکردند و شد آنچه 
نباید می شد.

از آن زمان، چند سالی می گذرد. هنوز بسیاری از برج ها و 
مراکز تجاری قدیمی بدون تمهیدات ایمنی رها شده اند. 

آموزش عمومی جدی و با برنامه ای در مورد حریق انجام 
نشده است. مدارس ناایمن و خطرناک هستند و حتی 
سوخت گاز و بخاری در برخی از سالن های عروسی و 

اجتماعات وجود دارد. ساختمان های مسکونی پنج طبقه 
در پارکینگ ها به اسپرینکلر مجهز می شوند، اما هیچ 

کس نظارت و بازرسی آن ها را به عهده نمی گیرد. نظام 
مهندسی که چنین مسئولیتی ندارد و آتش نشانی نیز 

اهمیتی نمی دهد. بسیاری از ساختمان های دارای سیستم 
اطفاء حریق اتوماتیک به سیستم برق اضطراری مجهز 
نیستند و در هنگام حریق با نخستین جرقه ها و شعله ها 

فیوزها به وظیفه خود عمل می کنند و این پمپ های 
خاموش هستند که نظاره گر شعله های وحشی خواهند بود. 

تمام این صحنه ها نشان می دهد که خود را برای یک 
بحران جدید آماده می کنیم و به طور مشخص نه برای 

مقابله با آن که برای بیانیه های پس از آن که تقصیر 
من نبود و سازمان دیگری باید و ضعف قانون و ناگهان 
پرونده ای که نشان می دهد صد بار تذکر داده ایم و دیگر 

به ما مربوط نیست. 
سام بر پاسکو و رحمت بر ارواح پاکی که خون دادند تا 

ما بیدار شویم و دعا برای آنکه ما بیدار شویم.

تا بعد!

سوزش آتش
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غلظتهای PM2.5 داخلی اغلب بیشتر از 
غلظت های بیرونی است

غلظت های PM2.5 داخل بسته به عوامل متعدد، 
بسیار متغیرند. در نبود منابع داخلی، گاهی اوقات و 
مخصوصًا در خانه های مدرن و بسته که نفوذ ذرات 

به داخل از بیرون بسیار کم است، غلظت های داخلی 
کمتر از بیرون است. اما مطالعات، غلظت ذرات 
در داخل را در مقادیری بیشتر از مقادیر بیرونی 

اندازه گیری کرده اند. یک بررسی شامل 28 مطالعه 

میدانی در مقیاس بزرگ که غلظت داخلی و بیرونی 
در خانه های بدون استعمال دخانیات در آمریکای 

شمالی را مرور کرده است، می گوید در 17 مطالعه، 
غلظت ذرات داخل بین 1.5 و 3.5 برابر بیشتر از 

هوای بیرون است. 
این نتایج تعجب آور نیست، چون منابع زیادی 

از ذرات در بیشتر خانه ها وجود دارد. گرم کردن 
غذا در فر و پختن روی گاز معمواًل نقش زیادی 
دارد که این موضوع خود علت اهمیت استفاده از 

تمیزکننده های هوا در منازل مسکونی - بخش سوم

به عنوان یک متخصص HVAC&R، ما در انجمن اشری گاهی از خودمان سواالتی در 
مورد کیفیت هوای داخل )IAQ( در منازل مسکونی و چگونگی بهبود آن می پرسیم. کدام 
آالینده ها خطرناک هستند و چه طور می توانیم از شر یک بوی خاص خالص شویم؟ آیا 

باید از این تمیزکننده هوا یا آن فیلتر استفاده کنیم؟ معموالً وقتی می گوییم این مساله کمی 
پیچیده است متاسفانه، دوستان و خانواده از ما ناامید می شوند. اما کافی است فصل های 
46، 60 و 62 هندبوک کاربردهای HVAC اشری را بخوانید، چون اطالعات زیادی آنجا 
خواهید دید. در کل، ما می دانیم کسانی که به دنبال اطالعات هستند با این توصیه مفید 

بی نتیجه می مانند. معموالً پرسش به این شکل تکرار می شود: »شما حرفه ای هستید. پس 
چرا نمی توانید به این سوال جواب دهید. من در خانه ام باید چه کار کنم؟«

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
نویسنده: لیو هریمن

منبع: ماهنامه اشری، سپتامبر 2019
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هودها را بیشتر نشان می دهد. همچنین برخواستن 
مجدد ذرات فرونشسته می تواند غلظت ذرات در 

داخل را بیشتر افزایش دهد. برای مثال، راه رفتن 
می تواند یکی از دالیل افزایش قابل توجه در غلظت 

PM2.5 در نواحی تنفسی بزرگساالن و کودکان 
باشد. همچنین نشستن روی مبلمان پارچه ای، ابری 

از ذرات معلق تولید می کند. 
نکته جالب توجه اینکه محققان در تایوان به تازگی 
افزایش غلظت ذرات هوا ناشی از پریدن بچه ها در 
تختشان را تعیین کرده اند. در یک مطالعه روی 60 
اتاق خواب، محققان به افزایش غلظت PM2.5 به 

میزان µg/m3 353 در زمان استفاده از »طبل 
استاندارد« به عنوان تقریبی برای جهش بچه ها پی 

بردند. 

ساعات کاری، اثربخشی تصفیه را محدود می کند
تمیزکننده های هوای پرتابل و سیستم های مرکزی 
مجهز به فیلترهای با راندمان باال می توانند با حذف 
ذرات کوچک سبب بهبود کیفیت هوای داخل شوند. 

اما حاال فکر کنید فن سیستم کار نکند.
برای مثال، اقدامات صورت گرفته برای سامت 

عمومی با استفاده از تمیزکننده های هوای پرتابل 
بهبودهایی در نشانگرهای سامت )5 تا %10 

در مقایسه با گروه های شاهد در برخی مطالعات 
کوتاه مدت( و گاهی پیشرفت های قابل توجه تر 
)نزدیک 50% بهبودی در نشانگرهای التهاب و 

عملکرد قلبی-عروقی در سایر مطالعات( نشان داده 
است. اما بدون آموزش مصرف کننده، تمیزکننده های 

قابل حمل هوا نمی توانند روشن شوند یا در اتاق 
خواب ها که معمواًل بیشترین فایده را دارند کار کنند. 
برای سیستم های HVAC مرکزی، تحقیقات بسیار 
کمی، مزیت سامتی ناشی از تصفیه هوای بهتر را 
مستند می کنند. در حالی که منطق پیشنهاد می کند 

فیلترهای بهتر بتوانند تفاوت مثبتی ایجاد کنند، 
ظاهراً رسیدن به پیشرفت های قابل اندازه گیری و 

مستند کردن آن سخت است. شاید این بدان دلیل 
باشد که سیستم های مرکزی کمتر مطالعه شده اند 

و فن ها در تعداد ساعات کوتاهی در طول یک سال 

کار می کنند. 
برای مثال، تاچی و سیگل در یک مطالعه روی 
سه سال ثبت زمان کار 7000 سیستم گرمایش 

و سرمایش اجباری مسکونی در آمریکای شمالی، 
دریافتند معمواًل فن های سیستم کمتر از %20 

ساعات یک سال کار می کنند. مشخصًا اگر هوا 
تصفیه نشده و در 80% زمان های سال در فضا 

بازچرخانی شود، سیستم های مرکزی برای کاهش 
قابل توجه PM2.5 با مشکل رو به رو می  شوند. 

به دلیل همین محدودیت، راهنمای سازمان حفاظت 
محیط زیست استفاده از یک فیلتر هپای 13 یا باالتر 
برای تامین درجه مفیدتری از حذف ذرات در ساعات 

کاری کم خود را توصیه می کند. 
به عاوه امروزه خانه های زیادی با سیستم های 

مینی اسپلیت گرم و خنک می شوند. این خانه ها در 
مورد کنترل ذرات ریز با چالش متفاوتی رو به رو 
هستند. در رده تجهیزات، فن ها با استفاده از یک 

استراتژی جریان هوای متغیر اما مداوم برای تامین 
اختاط هوا اغلب مداوم کار می کنند. اگرچه این 

ساعات کاری زیاد تصفیه هوا را تامین می کند، اما 
توری های قابل شستشو در بیشتر این دستگاه ها 

بیشتر برای حفاظت تجهیزات طراحی می شوند نه 
حذف ذرات ریز. راهنمای سازمان حفاظت از محیط 

زیست آمریکا پیشنهاد می کند وقتی تجهیزات 
 13 MERV گرمایش و سرمایش از تصفیه هوای
یا بیشتر تبعیت نمی کنند، اضافه کردن دستگاه های 

قابل حمل CADR باال به فضاهای خاص می تواند 
یک گزینه عملی باشد.

توصیه های سیستم مرکزی مسکونی
سازمان حفاظت از محیط زیست، استفاده از فیلتر با 
رده MERV 13 یا باالتر را در سیستم های مرکزی 

 ،13 MERV توصیه می کند. برای رده بندی در
فیلتر باید به سطح مشخص شده کارایی حذف ذرات 

ریز برسد. 
این توصیه ساده که کمابیش برای مصرف کنندگان 

قابل درک است، براساس یک تقریب و ارزیابی 
بلندمدت برای سیستم های موجود و جدید توسط 



www.tasisatnews.com هفته نامه شماره 273 

ت نیوز
سا

تاسی

سازمان حفاظت از محیط زیست و تیم مشاور آن 
است. بیشتر متخصصان HVAC مسایل مهم و 
احتمالی زمان کار، بای پس فیلتر، سرعت جریان 

هوا، تمیزی فیلتر، مقاومت توزیع هوا در برابر فشار 
استاتیک فن همراه با تغییر در هوابندی ساختمان و 
اولویت های تمیزی خانه و وسایل را درک می کنند. 
برای مثال، متخصصان می دانند اگر فیلتر در شکاف 

خود درست جا نگرفته باشد یا اگر سرعت هوا در 
فیلتر ایده آل نباشد، یا فیلتر به علتی مسدود شده 

باشد، یا سیستم زیاد کار نکرده باشد، اثربخشی آن 
)حذف ذرات ریز از فضا( کمتر از مقدار تست شد در 
آزمایشگاه برای حذف ذرات از جریان هوا می شود. 
در نهایت، توصیه به مصرف کنندگان برای انتخاب 

یک فیلتر MERV 13 براساس این واقعیت 
است که با زمان های کاری کم معمول خانه ها و 

 13 MERV آپارتمان ها در آمریکای شمالی، فیلتر
شانس بهتری برای حذف درصد قابل توجهی از 
ذرات ریز با بیشترین نگرانی سامتی را دارد. در 

حال حاضر، بررسی غیر رسمی توزیع فیلتر هوای 
مسکونی که توسط یکی از مولفین انجام شده 
 13 MERV پیشنهاد می کند فیلترهای با رده

و باالتر در حال حاضر 15% فروش فیلتر هوای 
مسکونی ساالنه را به خود اختصاص می دهند. نکته 

قابل توجه تغییر این روند بعد از انتشار راهنمای 
جدید سازمان حفاظت از محیط زیست است. 

شکل 3، نتایج یک مدل ریاضی را نشان می دهد 
که اثربخشی بهترین نمونه یک سیستم 
ایده آل در مورد حذف ذرات ریز از یک 

خانه را مقایسه می کند. 
)توجه کنید که نصب کامل و نگه داری 

فیلترها فرض مدل سازی است، یعنی هیچ 
هوایی از فیلتر رد نمی شود؛ فیلتر تمیز 

است و در طول یک سال تمیز می ماند 

و سرعت هوا ایده آل است.( این شبیه سازی مونت 
کارلو از 1000000 نمونه، حذف ذرات ریز )از فضا( 
 13 MERV 8 و MERV با استفاده از فیلترهای
را برآورد می کند. به خاطر داشته باشید سیستم های 

داخلی معمواًل کمتر از 20% ساعات سال کار 
می کند. مدل پیشنهاد می کند اگر همه عوامل دیگر 
برابر باشد، یک فیلتر MERV 13 نسبت به فیلتر 
8، پتانسیل حذف ذرات ریزتر 3x را دارد )45 در 

برابر 15% ذرات در محدوده 1 تا 3 میکرومتر(.
متخصصان HVAC می دانند کیفیت بهتر هوای 
داخل با افزایش هزینه همراه است. خاصه فنی 
 HVAC به مسائل انرژی و قابلیت های سیستم

می پردازد. قطعًا برای همه پرتابل ها، اثربخشی 
بهتر تصفیه هوا )با افزایش ساعات کاری( با 

هزینه مصرف انرژی فن همراه است. همچنین در 
سیستم های مرکزی، ساعات کاری بیشتر به معنای 

تصفیه هوای بهتر اما با هزینه انرژی بیشتر است. 
همچنین مقادیر بیشتر تصفیه می تواند گاهی به افت 
فشاری که جریان هوا را کم می کند تا بر اثربخشی 
گرمایش و سرمایش تاثیر بگذارد می افزاید، اگرچه 

قطعا در همه سیستم ها اینطور نیست. 
 MERV پس توصیه برای انتخاب یک فیلتر

13 منطقی نیست. خاصه فنی براساس 
اندازه گیری های میدانی مصرف انرژی و نرخ جریان 
 HVAC در سیستم های MERV هوا در فیلترهای
مسکونی با جزییات بیشتر به این مسایل می پردازد.

از اشری بخوانید

شکل 3. حذف ذرات ریز مدل سازی شده
مدل مونت کارلو، حذف ذرات 3 میکرومتری از یک خانه 
را براساس یک سری نشتی های هوا از بیرون شبیه سازی 

می کند. مرزهای باالیی تاثیر یک سیستم کامل و فیلتر در 
یک خانه بسته را برآورد می کند. مرزهای پایینی اثربخشی 

در یک خانه دارای نشتی را تخمین می زند.
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آموزش

اصول طراحی تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 55 ساعت؛ تاریخ شروع: 03 بهمن 98؛ روزهای برگزاری: پنج شنبه ها 
دوره اصول طراحی تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی، صنعتی جامع و کامل ترین دوره 

تاسیسات برق آموزشگاه مهندسی کاشانه است که دانش پذیران بعد از شرکت در این دوره، قادر 
به طراحی پروژه های تاسیسات برقی با هر کاربری خواهند بود.

برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی 

مدت دوره: 27 ساعت؛ تاریخ شروع: 12 بهمن 98؛ روزهای برگزاری: شنبه ها و 
دوشنبه ها

هدف از برگزاری این دوره این است که دانش پژوهان با مفاهیم کلی و پایه در مورد متره و 
برآورد آشنا شوند، از ضوابط و مقررات حاکم به روند تهیه متره و برآورد مطلع گردند، اشخاص 

حقیقی و حقوقی مرتبط با این امر را شناخته و از جایگاه آنها مطلع شوند. به عبارت دیگر با 
اصول نظری و عملی کار آشنا شوند تا حداقل بتوانند متره و برآورد یک پروژه، همچون پروژه 

پایانی این دوره را انجام دهند.
برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید



مصاحبه اختصاصی

جالل ملکی: ایمن سازی در سایه سالگرد 
گرفتن حوادثی چون پالسکو محقق نمی شود

بررسی چگونگی وقوع حوادث در کشور شاه کلیدی است که 
نرخ وقوع حوادث مشابه را کاهش می دهد، نه بازخوانی پرونده 

ساالنه حوادث که به هیچ نتیجه ای نیز منتهی نمی شود.
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مهری بهزادپور: دی ماه 1395 بود که حادثه 
پالسکو با خسارات و آسیب های مالی و 

جانی زیادی، خاطره بسیاری از مردم به ویژه 
پایتخت نشینان را از این »ساختمان« با قدمتی 

بیش از سن و سال پدر و پدربزرگ هایشان 
تلخ کرد.

حادثه ای که با توجه به گستردگی آن و تلفات مالی و 
جانی مالکان و کاسبان و آتش نشانان و ... به زودی 

تبدیل به یک مطالبه ملی شد و سازمان های بسیاری در 
گیر و موظف به پاسخگویی به آن شدند.

در همین راستا نیز در بهمن ماه همان سال رئیس 
جمهور هیاتی را مسوول پیگیری وقوع حادثه کرد. ما 

نیز پیگیر شدیم. پیگیر دستورات و وعده هایی که بودند، 
اما وعده دهندگانی که دیگر نیستند!

تغییر وزیر مسکن، شهردار وقت از آن موقع تاکنون ما را 
در این پیگیری ناکام گذاشت چرا که گویی وعده ها فقط 
مشروط به حضور وعده دهنده در سطح کشوری محقق 
می شود و حتی پاسخگویی ندارد و پیگیری های ما نیز 
فقط به دیواری به بلندی دیوار کشیده شده در محل 

حادثه »پاسکو« خورد و ره به جایی نبرد!
اقدامات صورت گرفته برای احداث مجدد ساختمان 

پاسکو از زمان تخریب آن تاکنون فقط به گودبرداری 

از محل ختم شده و پس از آن به اختاف نظر مجریان 
آن؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان مالک، 

شهرداری بعنوان کسی که پروانه صدور ساختمان در 
اختیار دارد و سازمان میراث و ... منجر به توقف پروژه 

و ناامیدی مالکان و اصناف در وانفسای مشکات 
اقتصادی فعلی شده است.

اما شاید پیگیری اقدامات و راهکارهایی که حداقل از 
وقوع چنین حوادثی در کشور جلوگیری می کند، روزنه ای 

باشد که دلخوش به این باشیم که حداقل دیگر شاهد 
حوادثی این چنینی که تلفات مالی و جانی بسیاری بر 

جای می گذارد نباشیم.
از این رو، با سخنگوی سازمان آتش نشانی کشور گفت 

و گویی کردیم تا در جریان اقدامات صورت گرفته 
در حوزه پیشگیری و تجهیز به روز اماکن و مناطق 

مسکونی و تجاری در کشور قرار گیریم. 

سخنگوی سازمان آتشنشانی کشور گفت: ورود دستگاه 
های قضا و اجرا اهرم قوی آتش نشانی را در پیشگیری 

از وقوع حوادث است.
ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی کشور در گفت و 
گو با خبرنگار ما ضمن اشاره به تعامات صورت گرفته 

بین این سازمان و شهرداری و شورای شهر تهران گفت: 

مصاحبه اختصاصی



با توجه به وقوع حوادثی نظیر حادثه پاسکو در کشور 
به ویژه کانشهرهای کشور، سازمان آتش نشانی کشور، 

مذاکراتی در حوزه پیشگیری با برخی از سازمان ها 
چون شورای شهر و شهرداری و ... انجام داده است تا 
با ارتقای سطح ایمنی از وقوع چنین حوادثی جلوگیری 

کند.

الزام بازرسی کارشناسان آتش نشانی از 
اماکن تجاری و مسکونی منجر به کاهش 

بسیار حوادث شده است
وی مراجعه ساختمان های بیش از 6 طبقه مسکونی و 

تجاری به این سازمان و صدور مجوز کارشناس سازمان 
آتش نشانی به این مجموعه ها برای بررسی سطح 

ایمنی آن ها را از جمله رهاوردهای این مذاکرات ذکر و 
خاطرنشان کرد: کاهش خطرات آتش سوزی طی مدت 

اخیر پس از این اقدام بسیار کاهش یافته تا حدی که 
این رقم به زیر 9 درصد رسیده که در مقایسه با قبل 

بسیار کمتر است.
ملکی با اشاره به اینکه تجهیزات این سازمان و 

همچنین اماکن مسکونی و تجاری از سطح مطلوبتری 
برخوردار شده است یادآور شد: 

هر چند استقبال از طرح ورود و بازرسی کارشناسان 
سازمان آتش نشانی برای بررسی تجهیزات ایمنی اماکن 

تجاری و مسکونی بهتر شده است، اما از آنجایی که 
هنوز هیچ اهرم فشار و الزامی در این حوزه وجود ندارد 

همچنان از سطح مطلوب فاصله زیادی دارد.

ارتقاء ایمنی و پیشگیری از حوادث فقط در 
سالگرد حادثه پالسکو ممکن نمی شود!

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی داشتن پشتوانه 
اجرایی مناسب، قوانین سختگیرانه برای پرداخت بیمه، 

فرهنگسازی جهت رعایت الزامات ایمنی در محل کار و 
سکونت و ... از جمله پارامترهایی است که می تواند به 

کاهش و حتی حذف آمار حوادث در این حوزه بیانجامد. 
ملکی با تاکید بر اینکه توجه به ایمن سازی و رعایت 

اصول ایمنی نباید فقط در سالگرد حوادثی چون پاسکو 
باشد، یادآور شد: 

البته سختگیری دستگاه قضا در محل هایی که به عنوان 
اماکن پرخطر شناخته می شوند با صدور احکام متناسب، 

حتی حکم توقف فعالیت تا ایمن سازی محل و حتی 
تخلیه برخی از اماکن روزنه ای از امید را دراین حوزه 

ایجاد کرده است.

ورود مجلس و دولت در وضع و اجرای قوانین 
اصولی ایمن سازی ساخت و ساز تبعات 

حوادثی چون پالسکو را بسیار کاهش می دهد
وی نصریح کرد: ورود مجلس و دستگاه های نظارتی 
و بازرسی در این حوزه می تواند آمار حوادث و تبعات 

ناخوشایند این معضات چون حادثه پاسکو که با 
واکنش بسیار در زمان وقوع مواجه شد را کاهش دهد.
وی در ادامه درباره اقدمات ایمن سازی در بسیاری از 
اماکن تجاری و مسکونی صورت گرفته در تهران به 
خبرنگار تاسیسات نیوز گفت:  سطح ایمنی بسیاری از 
اماکن با اقدماتی چون تعبیه پله های فرار، پیاده سازی 

سیستم اطفاء حریق و ... در مجتمع هایی نظیر مجتمع 
عاءالدین به بیش از 70 درصد افزایش یافته است.

به گفته اقدامات صورت گرفته حاصل تعامل سازمان 
آتش نشانی با شورای شهر در نتیجه بررسی کارشناسان 

در محل و الزام اماکن به رعایت الزامات پیشگیری و 
مقابله با حوادث طی دو سال اخیر حتی از وقوع بسیاری 

حوادث قبل از حضور ماموران آتش نشانی مانع شده 
است.

فرهنگسازی مهمترین شاخص در همگانی 
شدن اصول ایمنی در سطح ملی است

ملکی فرهنگسازی در این حوزه را مهمترین پارامتری 
ذکر کرد که در بستر سازمان های آموزشی و پرورشی 
می تواند به بهترین شکل انجام گیرد و در این راستا 
سازمان صدا و سیما با پخش انیمیشن های آموزشی، 

آموزش و پرورش با گنجاندن مطالب آموزشی در کتب 
درسی و ... امکان همگانی شدن فرهنگی ایمنی در 

کشور را مقدور می سازد. 
وی سرویس ساالنه و یا دوساالنه ساختمان ها و 

مجتمع های تجاری و غیرتجاری را جهت استمرار 
روند ایمن سازی مناسب ارزیابی کرد و گفت: اخطار به 

مجتمع های فاقد تجهیزات ایمنی و الزام در پرداخت 
جریمه نیز از جمله راهکارهایی است که سازمان آتش 

نشانی طی مذاکرات صورت گرفته با سازمان های ذیربط 
به توافق های اولیه رسیده و امیدواریم که با مراجعه 

داوطلبانه صاحبان اماکن مختلف نیازی به استفاده از 
اهرم فشار و الزام در این حوزه نباشد. 



منبع: دنیای اقتصاد
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ت نیوز
سا

تاسی
دانستنـی ها

اگر بادزن های سانتریفوژ 
همراه با المان های مناسب 
کنترل ظرفیت به کار برده 

نشوند و در ظرفیت هایی 
کمتر از CFM حداکثر خود 

کار کنند، ارتعاشات شدیدی 
ایجاد خواهند کرد.

ــت   ــا ظرفی ــتم هایی ب ــرای سیس ب
از  کمتــر  یــا   10000CFM
ــا  ــر ی ــس متغی ــای فرکان محرک ه
اســتفاده  هــادی دار  ورودی هــای 
کنیــد و در سیســتم هایی با ظرفیت 
محرک هــای  از  حتمــا  باالتــر 
فرکانــس متغیــر  بهــره ببریــد. 
موثرتریــن شــیوه بــرای تعدیــل 
ــر  ــادزن، تغیی ــک ب ــان ی ــرخ جری ن
ایــن  اســت.  آن  ســرعت  دادن 
ــه  ــا نقط ــود ت ــث می ش ــل باع عم
ــی  ــادزن در روی منحن ــرد ب عملک
مشــخصه جابجــا گردیــده و بــه 
وضعیــت دلخواه برســیم. پیشــرفت 

الکترونیــک  رشــته  در  فنــاوری 
موجــب  اخیــر  ســال های  در 
ــت  ــه و قیم ــا هزین ــت ت ــده اس ش
محرک هــای دور متغیــر )فرکانــس 
متغیــر( کاهــش یافتــه و بــرای 
ــا اقتصــادی باشــند.  ــر کاربرده اکث
متغیــر  جریــان  محرک هــای 
فرکانســی می تواننــد بــا تغییــر 
ــور را  ــاژ، موت ــس و ولت دادن فرکان
در ســرعت های پایین تــر بــه کار 
ــان را در  ــر راندم واداشــته و حداکث
ــی تامیــن کننــد.  ــار جزئ شــرایط ب
محرک هــا  ایــن  مشــابه  البتــه 
بــرای جریــان مســتقیم نیــز وجــود 
ــه  ــت ک ــکل اینجاس ــی مش دارد ول
موتورهــای جریــان مســتقیم خــود 
بــر پیچیدگــی سیســتم می افزاینــد. 
قیمــت بــاال و روال هــای نگهــداری 
مخصــوص موجــب می شــود تــا 
موتورهــا و محرک هــای جریــان 
مهندســان  بیــن  در  مســتقیم 
نباشــند.  محبــوب  چنــدان 

منبع: مجله صنعت تاسیسات
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ت نیوز
سا

تاسی

طرح ملی مسکن در صورت انجام نشدن اصاحاتی 
در بخش اقساط تسهیات واگذاری و ... در نیمه راه 

به مشکاتی برخواهد خورد که نتیجه این طرح به 
عنوان یک نیاز اساسی قشر کم درآمد را با اخال 

 مواجه خواهد ساخت.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، سید محمود 

فاطمی عقدا، رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن 
وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار ما 
با بیان این مطلب گفت:  اعمال سلیقه در طرح ها و 

لوایح دولتی باعث عقیم ماندن بسیاری از پروژه های 
در اجرای طوالنی مدت و رسیدن به نتیجه نهایی آن 

 می شود.
وی طرح مسکن مهر را یکی از طرح هایی ذکر کرد 

که با وجود مزایا و معایب خود موفق به پر کردن 
 خاء های این حوزه در بین مردم شده بود.

 رفع نیاز مسکن از وظایف اصلی دولت هاست
به گفته فاطمی اختاف سلیقه و مخالفت دولت ها با 
یکدیگر در بسیار از مواقع باعث می شود طرحی در 

 نطفه خاموش شود و یا در بین راه از اجرا بازماند.
او با بیان اینکه رفع نیاز مسکن یکی از وظیفه های 
دولت است که در هر قالبی باید به آن توجه شود 
و گام های اجرایی جدی برداشته شود گفت: طرح 
مسکن ملی بعد از طرح مسکن مهر و وقفه ای که 
در اجرا داشت،  می تواند خاءهای موجود جامعه در 

حوزه مسکن را رفع کند، هرچند که این طرح نیز با 
 مشکاتی همراه است.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و 
شهرسازی با اشاره به اینکه هر طرحی قبل از ارائه و 
اجرا مورد بازبینی، مشورت و بررسی های کارشناسانه 
در کارگروه مربوطه خود می شود و طرح ملی مسکن 

نیز حتمًا از این قاعده مستثنی نبوده است گفت: طرح 
ملی مسکن در این بعد که به مساله تامین مسکن 
مردم توجه و اقدام شده است قابل ارزیابی مثبت 

است، اما در بخش پرداخت اقساط و پیش پرداخت 
اعام شده، هماهنگی با قشر کم درآمد جامعه و توان 

پرداخت آنها وجود ندارد و بهتر است در این بخش 

دکتر فاطمی در گفت وگو با تاسیسات نیوز:
موفقیت طرح ملی مسکن در گرو انجام اصالحات است

مصاحبه اختصاصی
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 نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
طرح ملی مسکن موفق در اجرا اما به شرط و 

 شروط ها!
فاطمی عقدا در ادامه ساخت 400 هزار واحد 

مسکونی را هد ف گذاری این طرح اعام و تصریح 
کرد: چنانچه این طرح به شکل مناسب برنامه ریزی 

و اجرا شود و به ویژه اگر جامعه انبوه ساز کشور 
به نحوی مدیریت شده به این طرح ورود کند و 

تسهیات واگذار شده به سمت تولید هدایت شود 
 می تواند چشم انداز این طرح را مطلوب کند.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه 
و شهرسازی در ادامه، مخالفت وزیر سابق راه و 

شهرسازی با طرح مسکن مهر را دلیل اجرای ناقص 
و کند آن بیان و خاطرنشان کرد: وزیر جدید راه و 

شهرسازی با تعریف طرح مسکن ملی، نشان داد که 
نگرشی مثبت تر به این مساله دارد، اما باید در تعیین 
جامعه هدف، واگذاری تسهیات و هزینه های تمام 

 شده کامَا بررسی های الزم را انجام دهد.
وی یادآور شد:  یکی دیگر از تغییرات مطلوبی 

که می تواند این طرح را به شکل مطلوب تر و با 
پوشش دهی کیفی و کمی بیشتر اجرا کند این است 

که بخش اعظم تسهیات به پیمانکاران واگذار شود 
تا در نهایت با شرایط بهتر و اقساط مناسب تر به 

واجدان شرایط البته با نظارت بهینه نهادهای ذیربط 
 اعطا شود.

فاطمی همچنین خاطرنشان کرد: اما »مسکن« به 
راستی نیازمند برنامه ریزی منسجم،  طوالنی مدت و 
 شفاف در مرحله برنامه ریزی و اجرا هست که البته 
با آمدن و رفتن مسئوالن متوقف و یا تغییر نکند و 

 سلیقه ای نباشد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ طرح ملی مسکن در نهایت 

بار روانی حاکم بر جامعه در مسکن را کم کند و 
 عاوه بر آن باعث ثبات نیز در بازار مسکن شود.

مصاحبه اختصاصی
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تاسیسات نیوز بررسی می کند؛
زندان های آمریکا فاقد سیستم تهویه مطبوع هستند 

ترجمه: سعید سعیدی
 افزایش میل به اصاح عدالت کیفری ممکن است 
به افزایش کار در حوزه صنعت HVAC ختم شود. 

بسیاری از زندان ها در ایاالت متحده آمریکا فاقد 
سیستم تهویه مطبوع هستند؛ از 15 زندان اصلی 
آمریکا، در 13 زندان، سیستم تهویه مطبوع وجود 

ندارد. دالیل زیادی برای این کار وجود دارد که عدم 
تخصیص بودجه یکی از مهم ترین آن هاست، چرا که 

بسیاری از مسئوالن زندان ها به دلیل فرار کردن از 
پرداخت مالیات، به رفاه و آسایش زندانی ها باور ندارند.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 
اما قوانین اخیر ممکن دستخوش تغییراتی شود و 

خرید سیستم تهویه مطبوع برای نصب در زندان ها را 
به مسئوالن آن ها تحمیل کند. اخیرا یک قاضی در 
تگزاس، در صورت عدم تجهیز زندان ها به سیستم 
تهویه مطبوع، مسئوالن زندان ها را تهدید به حبس 

کرده است. این قاضی در طول جلسه دادگاه، مسئوالن 
زندان را تهدید کرد که به دادخواست 5 ساله زندانیان 

مبنی بر درخواست سیستم تهویه مطبوع رسیدگی 
کنند. در کارولینای شمالی، گروهی که سگ های 

خدماتی به زندان می آورند از اجازه دادن به حیوانات 
خود جهت ورود به یک زندان به دلیل عدم تجهیز 

زندان به سیستم تهویه مطبوع خودداری کردند. این 
امر منجر به درخواست بودجه بیشتر برای تامین 

سیستم تهویه مطبوع شد.
فیلیپ لوئری، مدیر دولتی شرکت جانسون کنترلز 
)شرکت متخصص در زمینه فروش تجهیزات اطفا 

حریق، سیستم های HVAC و تجهیزات ایمنی برای 
ساختمان ها( گفت: زیرساخت های قدیمی و تعمیر و 

نگهداری معوق می تواند توانایی تاسیسات تصحیحی 
برای عملکرد ایمن و بهینه را تحت تاثیر قرار دهد.
او ادامه داد: در وزارت اصاحات، فشار برای بهبود 
شرایط زندگی و همچنین محیط های ساختمان ها 
برای ماموران و زندانیان با یک روند ثابت در حال 

افزایش است و سیستم های HVAC نقش بزرگی را 
در ایجاد این محیط آسایش ایفا می کنند. عاوه بر 

این، بروزرسانی سیستم های بهینه HVAC می تواند 
در وهله اول انرژی را ذخیره کند و در درازمدت هزینه 

تعمیرات تاسیسات را کاهش دهد.

کمبود بودجه، مشکل اصلی
مشکل اصلی طبق معمول کمبود بودجه است. 

سیاستمداران بر این باور هستند که مالیات دهندگان 
قبل از صرف پول برای زندانیان اولویت های دیگری 

دارند. بر این اساس، اغلب اوقات، مدیران زندان ها 
باید بین تکنولوژی  نوظهور و گسترش برنامه های 

توانبخشی یکی را انتخاب کند. این کار بحث تعمیر 
و نگهداری را به یک چالش جدی در این صنعت 
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تبدیل می کند که تعمیر سیستم های HVAC قدیمی 
و منسوخ مستلزم هزینه های زیاد و همچنین اتاف 

انرژی فراوان می شود. 
لوئری گفت: آژانس های دولتی به دنبال تجهیزات 
HVAC بهینه مانند دستگاه های مخصوص روی 

سقف هستند که هم مقاومت و استحکام باالیی دارند 
و هم از نظر بهره وری خروجی باالیی دارند. این 

دستگاه ها باید عاوه بر بازدهی باال، نباید خیلی به 
بودجه زندان امید داشته باشند، ضمن اینکه هزینه 

انرژی را نیز کاهش دهند. 
بد عمل کردن این دستگاه های تهویه مطبوع که 
کنترل آنها از راه دور انجام می گیرد، این پتانسیل 

را دارد که به سرعت به یک فاجعه برای زندان 
تبدیل شود. در واقع، از دست دادن قابلیت گرمایشی 

و سرمایشی می تواند عاوه بر ایجاد ناراحتی بین 
زندانیان، شرایط خطرناکی هم در آب و هوای خیلی 

گرم یا خیلی سرد ایجاد کند. 

تامی نوریز، رییس و مدیر سازمان زندان های سبز 
)گرین پریزن( 15 سال در زندانی کار کرده که فاقد 
سیستم گرمایشی و تهویه مطبوع است. به گفته او، 
تنها اتاق های اداری و بخش بهداری زندان به این 

سیستم مجهز بودند. این امر در مورد بیشتر زندان ها 
صدق می کند. تهویه هوا در اتاق های زندان عمدتا از 

طریق باز و بسته کردن پنجره ها صورت می گیرد. 
تجهیز زندان ها به سیستم تهویه مطبوع و سیستم 

گرمایشی مسئوالن زندان را متحمل هزینه های 
زیاد تا حدود 60 میلیون دالر می کند. این در حالی 

است که سیستم لوله کشی آب گرم و سرد فعلی که 
از زمان تاسیس یکی از زندان ها در سال 1994 در 

آن اجرا شده، اکنون در جاهای مختلفی دچار نشتی 
شده و قابل اطمینان نیست و مسئوالن آن زندان باید 
عاوه بر جایگزینی لوله ها، بویلرهای مرکزی، چیلر و 

همچنین پمپ ها را نیز تعویض کنند.
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پاسخ چالش هفته گذشته

قبل 
از کاهش تعداد قطعات، اینجا 

فهرستی از خطاهای موجود در سیستم اصلی 
را بر می شماریم: 

1. سیرکوالتور اولیه به جای دورشدن از نقطه بدون تغییر فشار )مثًا جایی 
که مخزن انبساط به سیستم وصل می شود( به جلو پمپ می کند.

2. سیرکوالتورهای ثانویه به جای دورشدن از حلقه اولیه، هر دو به جلو پمپ می کنند. 
این درست نیست، چون هر مدار ثانویه، اتصال حلقه اولیه را به عنوان نقطه بدون تغییر 

فشار آن می بیند )چون مخزن انبساط در حلقه اولیه است(. پس، همه سیرکوالتورهای ثانویه 
باید به مدارهای ثانویه مربوطه خود پمپ کنند. 

3. کویل مبدل حرارتی در آبگرمکن غیرمستقیم به جریان ناهمسو لوله کشی نمی شود. آب گرم باید 
همیشه وارد اتصال باالیی کویل شود. 

4. هیچ تله حرارتی روی شیر تعدیل کننده ترموستاتیک مخزن غیرمستقیم نصب نمی شود. این منجر 
به سیفون شدن حرارتی و هدررفت انرژی می شود. 

5. با فرض استفاده از لوله کشی اولیه/ ثانویه، مخزن غیر مستقیم باید ابتدا به حلقه اولیه وصل شود و 
در نتیجه بتواند با باالترین دمای آب موجود کار کند. 

6. شیر تخلیه در بخش برگشت مدار ثانویه آبگرمکن غیرمستقیم دیده نمی شود. 
7. هیچ وسیله ای برای کنترل اختاف فشار در مدار ثانویه رادیاتورهای پنلی وجود ندارد. 

8. نبود شیرهای کنترل در سیرکوالتورهای ثانویه اجازه مهاجرت گرما را می دهد. 
همان طور که نشان داده شده، آبگرمکن غیرمستقیم از لوله کشی مدار ثانویه خود برای 

ارسال مداوم گرما به محیط اطراف استفاده می کند. 
شکل صفحه بعد آنچه برای بهبود طرح در نظر گرفته شده را نشان 
می دهد که یکی از سیرکوالتورهای الزم در روش قبلی در آن 

حذف شده است. 
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