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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
بیماری ناشی از ویروس کرونا اگر بد است و عامل 

مرگ و میر، اما یک درس بزرگ به همه ما داد و آن 
دانستن قدر و ارزش میهمانی ها و دیدارهای حضوری 

است. بارها و بارها به میهمانی دعوت شدیم و به 
دنبال بهانه ای گشتیم تا از حضور در آن شانه خالی 

کنیم. بارها در میهمانی ها بودیم اما ساعت ها سرهای 
ما به داخل گوشی های موبایل مان بود و بی توجه 

به دیگران بودیم. حاال در حسرت یک دیدار ساده 
هستیم، حتی جرات در آغوش کشیدن فرزندان خود 

را نیز نداریم. فراموش کردیم که دست خدا با جماعت 
است. ما در جمع بودیم اما چه بودنی؟ 

زندانی در خانه و مدام در ترس از بیماری. اکنون 
بهترین فرصت برای یاد کردن آن روزهای خوب 
و شاد است و شاید الزم باشد کمی به رفتارهای 

خود فکر کنیم و کاه خود را قاضی. این بیماری و 
این شرایط سخت می گذرد و باز هم شرایط عادی 

می شود. چقدر الزم است که رفتارهای ما اصاح شود 
و درس های خود را خوب پس بدهیم. ای کاش پس 
از گذر از بیماری باز هم فرصتی باشد که همدیگر را 

ببینیم. 
ای کاش مادرها و پدرها، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 

باشند و ای کاش ما، خودمان باشیم نه جسمی 
که نشسته است و سر در گوشی موبایل یا صفحه 

تلویزیون دارد. 
تا بعد!

ای کاش کرونا
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بازنگری ۸۰ درصدی مباحث 
۲۲ گانه مقررات ملی و 

کنترل ساختمان
آخرین روند بازنگری مباحث 22 

گانه مقررات ملی ساختمان در دولت 
تدبیر و امید از پیشرفت 80 درصدی 

مطالعات خبر می دهد. به گفته 
مسئوالن، در حال حاضر، بازنگری 
و انتشار 11 مبحث انجام شده، سه 
مبحث در شورای تدوین تصویب 

شده، چهار مبحث تکمیل و به نظر 
خواهی گذاشته شده و دو مبحث نیز 
در دست تدوین قرار دارد. مباحث 
22 گانه مقررات ملی ساختمان 

مجموعه ضوابط، مقررات و الزاماتی 
است که سازندگان و ناظران 

ساختمانی ملزم به رعایت آنها در 
پروسه ساخت و ساز هستند.

اخبار داخلی

در مقابله با شیوع کرونا/
نظام مهندسی تهران هم به 
مکاتبات الکترونیکی پیوست
در راستای کاهش مراجعه حضوری 
و به منظور حفظ و ارتقای سامت 
اعضا و مقابله با کرونا و متقاضیان 

محترم و ارائه خدمات الکترونیکی با 
استفاده از زیر ساخت های موجود، 
امکان ارسال مکاتبات به صورت 

الکترونیکی)غیر حضوری( فعال می 
باشد.

مراحل استفاده از سیستم مکاتبات 
الکترونیکی :

Gisheh.  : مراجعه به آدرس
tceo.ir

مراجعه به قسمت “عضویت”
تکمیل اطاعات درخواستی

ادامه در سایت

مطالبات و حقوق شهروندی 
بر روی میز خدمت نظام 

مهندسی تهران
میزخدمت و اطاع رسانی در 

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران ، در طبقه اول 

ساختمان مرکزی راه اندازی شد.
میز خدمت و اطاع رسانی آماده 
پاسخگویی به پرسش ها و دریافت 

نظرات و پیشنهادهای مراجعان می باشد.
 در راستای اهداف و برنامه های 
بهبود و تعالی سازمانی و با هدف 
تکریم مراجعان و تسریع امور  و 

به منظور جلوگیری از سرگردانی و 
سرعت در پاسخگویی،  میز خدمت 

و اطاع رسانی در سازمان راه 
اندازی شد.

حضور فعال سازمان نظام 
مهندسی آذربایجان غربی 
در منطقه زلزله زده قطور

در پی وقوع زلزله شدید در منطقه 
قطور استان آذربایجان غربی، 

هیئتی مرکب از رئیس و تنی چند از 
اعضای هیئت مدیره سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان، از مناطق 
آسیب دیده بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز،  این هیئت پس از بررسی 

خسارتهای وارده به مناطق زلزله 
زده، نیازهای فوری و میان مدت 
ساکنان منطقه را در جلسه فوق 
العاده ستاد مدیریت بحران استان 

آذربایجان غربی گزارش کرد.

یک ایرانی، داور بزرگترین 
مسابقه معماری جهان شد

نیما کیوانی، مسابقه بین المللی 
اینسپایرلی که بزرگ ترین مسابقه 

معماری دانشجویی در جهان است را 
داوری می کند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیور، مسابقه بین المللی اینسپایرلی، 
یکی از موفق ترین مسابقات برای 
حمایت از استعدادهای جوان در 
رشته معماری و طراحی است.

این مسابقه،  نخستین بار در شهر 
پراگ و در سال 2015 برای معماران 
و طراحان جوان تر از 35 سال برگزار 
شد و از سال 201۷ با تغییر رویکرد، 
جوایز خود را تنها به دانشجویان این 

رشته اختصاص داد.

تعطیلی نظام مهندسی 
ساختمان در سراسر کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور و کلیه سازمان های نظام 
مهندسی ساختمان استان ها روز 

شنبه هفدهم اسفند تعطیل خواهند 
بود.

به مناسبت ایام والدت و پیرو 
درخواست سازمان های نظام 

مهندسی ساختمان استان ها و لزوم 
پیشگیری هرچه بیشتر در خصوص 

شیوع  ویروس کرونا، روز شنبه 
هفدهم اسفند، این سازمان و کلیه 
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان 
استان ها و دفاتر نمایندگی تابعه 

تعطیل خواهند بود.
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شیوع کرونا ویروس اکنون روند تحول انرژی 
خورشیدی در سطح جهانی را ُکند کرده چرا که این 
ویروس تامین تجهیزات کلیدی برای مزارع انرژی 

خورشیدی و بادی در چین و سایر کشورها را با 
مشکاتی مواجه ساخته است.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 
به نقل از بلومبرگ، علی ایزدی نجف آبادی سرپرست 

بخش تحلیل مسائل آسیا در بلومبرگ در این باره 
می گوید: اگر شیوع این ویروس تا سه ماهه نخست 
سال کنترل نشود و جغرافیای بیشتری را تحت تاثیر 

خود قرار دهد -کمااینکه در ایتالیا و کره جنوبی و 
ایران و بسیاری دیگر از کشورها هم گسترش یافته 
– خیلی راحت می تواند گسترش انرژی تجدیدپذیر 

جهانی را با کندی مواجه کند.
اگرچه چین پس از یک تعطیلی طوالنی به دلیل 

کرونا، بازگشت به کار را به آرامی آغاز کرده است، 
اما بسیاری از کارخانه ها همچنان با ظرفیت کامل 
به فعالیت خود ادامه نمی دهند، چرا که هم از نظر 

نیروی کار با کمبود مواجه هستند و هم از نظر مواد 

اولیه خام. تولید کنندگان انرژی های سبز از این امر 
منفعت نمی برند، به طوری که تحلیلگران و گروه های 
صنعتی از پتانسیل هزینه های باالتر و تأثیرگذاری بر 

عملکردهای خارج از کشور خبر می دهند، به ویژه اگر 
شیوع این بیماری ادامه داشته باشد.

اکنون تاثیر شرکت های تولیدکننده انرژی های سبز 
قابل کنترل است و عمدتا محدود به مناطقی از چین 
است که کرونا ویروس ابتدا در آنجا رویت شده است. 
شرکت LONGi از غول های تولیدکننده تکنولوژی 

انرژی سبز نیز تاثیر چشمگیر و مهمی روی فروش 
پنل های خود به دلیل گسترش کرونا مشاهده نکرده 

است و تغییر در آمار فروش هدف خود در سال جاری 
ایجاد نکرده است. البته این نکته را نیز باید یادآور 

شد که چین از این نظر اهیت دارد که زنجیره تامین 
جهانی درگیر در ایجاد و راه اندازی کارخانه های انرژی 
پاک محسوب می شود و توانایی کاهش آلودگی که به 

کیفیت آب و هوا آسیب می رساند را نیز دارد.
این کشور جهان را به سمتی سوق داده که هم به 

نصب مزارع انرژی خورشیدی و بادی جدید فکر کنند 

کرونا، سرعت انقالب انرژی خورشیدی را گرفت

خبر  ویژه
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خبر  ویژه

و هم پنل های فتوولتاییک تولید کنند که تقریبا در 
همه جای جهان استفاده می شود. از 10 بازار بزرگ 

تولید سلول های خورشیدی، ۹ بازار اصلی چینی است 
و یکی از آنها، مربوط به کشور کره جنوبی است.

به گفته انجمن صنعت فتوولتاییک چین، کارخانه های 
انرژی خورشیدی که خارج از کشور چین واقع شده اند 

به دلیل شیوع گسترش کرونا و به تبع آن، محدود 
شدن پروازها از مبدا این کشور، قادر به تامین و 

دریافت عناصر و تجهیزات انرژی خورشیدی موردنیاز 
خود از چین نیستند.

از این رو، این گروه از دولت درخواست کرده است تا 
کاهش تعرفه ها را برای پروژه های داخلی به تعویق 

بیاندازد تا از این طریق، کارخانه های انرژی خورشیدی 
را ترغیب به رقابت با یکدیگر کنند تا استفاده از 

سوخت های سنتی نظیر زغال سنگ و گاز طبیعی را تا 
آخر ماه مارچ محدود کنند.

با این شرایط، آنطور که پیش بینی می شود، نصب و 

راه اندازی مزارع انرژی خورشیدی و بادی در چین 
کاهش پیدا می کند، این نکته را نیز باید در نظر داشت 
که بعد از توقف شیوع این ویروس و از بین رفتن آن، 
ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی در این کشور 

افزایش پیدا خواهد کرد. تحلیلگران اکنون اظهار دارند 
که بیشینه تولید انرژی خورشیدی در چین 43 مگاوات 
خواهد بود این در حالی است که این عدد سال گذشته 

شاخص 45 گیگاوات را نشان می داد.
این گزارش حاکی است؛ روند انقاب انرژی های 

تجدیدپذیر در جهان که با سرعت خوبی در حال وقوع 
بود، با آمدن کرونا روندی نزولی به خود گرفته است 

و وقوع این انقاب عظیم را دست کم تا زمان از بین 
رفتن شیوع این ویروس به تعویق خواهد انداخت. به 

راستی این همه تکنولوژی و پیشرفت چگونه در مقابل 
یک ویروس سر تعظیم خم می کند و نمی تواند در 

مقابل بی رحمی او عکس العمل نشان دهد.
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نمایشگاه HVAC&R 2020 ژاپن که قرار بود 
از تاریخ سوم تا ششم ماه مارچ برگزار شود، به دلیل 

گسترش ویروس کرونا لغو شد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز به نقل از 

کولینگ پست، انجمن صنعت تبرید و تهویه مطبوع 
ژاپن، روز جمعه از لغو برگزاری این نمایشگاه 

دوساالنه خبر داد.
این نمایشگاه قرار بود در مرکز همایش های 

ماکوهاری مسی در شهر چیبا برگزار شود. الزم به 
ذکر است که نمایشگاه قبلی یعنی نمایشگاه سال 
2018 که در این مرکز برگزار شد، میزبان بیش از 

25 هزار بازدیدکننده بود.

بر اساس این گزارش، بیانیه منتشر شده در سایت 
نمایشگاه حکایت از این دارد که تصمیم لغو برگزاری 
نمایشگاه به خاطر تعداد روزافزون مبتایان به کرونا 

و شیوع وسیع این بیماری در ژاپن و سایر نقاط جهان 
اتخاذ شده است.

این گزارش حاکی است؛ پیش از این هم برگزاری 
نمایشگاه تهویه و تبرید 2020 چین به دلیل کرونا به 
تعویق افتاد. اکنون با توجه به شدت یافتن گسترش 

این ویروس در ایتالیا، نگرانی هایی در خصوص 
 Italian Mostra  برگزار نشدن نمایشگاه

Convegno Expocomfort وجود دارد که 
زمان برگزاری آن ماه آینده است.

نمایشگاه  HVAC&R ژاپن هم از کرونا ضربه خورد
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شرکت دانفوس پرتفولیوی کاملی از اجزا و عناصری 
را به خط تولید خود اضافه کرده که به شرکت های 
تولیدکننده قطعات و تجهیزات اصلی کمک می کند 
 R32 سیستم های تهویه مطبوع خود را با مایع مبرد

گسترش دهند.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 
به نقل از کولینگ پست، شرکت دانفوس در پاسخ 

به تغییر جهش جهانی از R410A و R22 از تولید 
طیف کاملی از تولید اجزا و قطعاتی خبر داده که به 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات اصلی این امکان 

را می دهد که سیستم های R32 را تا توان ۷00 
کیلووات طراحی کنند.

بر اساس این گزارش، این پرتفولیو شامل 
کمپرسورهای اسکرول DSF با سرعت ثابت مجهز 

به IDVs و مبدل های حرارتی میکروپلیت است 
که برای مایع مبرد R32 بسیار بهینه عمل می کند. 
طیف کامل این محصوالت تا پایان سال جاری در 

دسترس خواهد بود. عاوه بر این، مبدل های حرارتی 
میکروچنل نیز در دسترس خواهد بود که با مایع مبرد 

R32 تطابق دارد.
این گزارش حاکی است؛ دانفوس با طراحی 

این کمپرسورهای اسکرول خود به شرکت های 
تولیدکننده تجهیزات اصلی امکان بهره بردن از تمام 

مزیت های ترمودینامیکی R32 را می دهد که ظرفیت 
باالی 10 درصدی برای همان سایز کمپرسور را 

شامل می شود. همچنین تاثیر دمای باالی تخلیه گاز 
را کاهش می دهد، بدون اینکه نیازی به تزریق این 

مایع گران قیمت یا تزریق بخار وجود داشته باشد.
گفتنی است این کمپرسور DSF همانند 

کمپرسورهای چند مبردی سری DSH دانفوس 
مجهز به تکنولوژی شیر تخلیه میانی است تا آخرین 

نیازهای بازده فصلی را برآورده سازد.
اکنون در سراسر جهانی، شرکت های تولیدکننده 

قطعات اصلی سیستم های تهویه مطبوع استفاده از 
R410A را کنار گذاشته اند. با اضافه شدن طیف 

جدیدی از محصوالت مجهز به R32، موج جدیدی 
از تقاضا در این بازار برای شرکت دانفوس ایجاد 

خواهد شد.

اخبار بین الملل

دانفوس پرقدرت تر و کامل تر با R32 می آید





ت نیوز
سا

تاسی
چه خبر از بازار

www.tasisatnews.com هفته نامه شماره 280 

سیستم گرمایش از کف از جمله سیستم های 
گرمایشی است که این روزها بسیار پرطرفدار شده و 
در بسیاری از ساختمان ها در حال اجرا است. از نظر 

هدررفت گرما، نیز سیستمی بهینه با راندمان باال 
محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، این سیستم 
آسایش حرارتی برای ساکنین فراهم می کند و نقش 

بسزایی در کاهش هزینه های مصرف انرژی ایفا 
می کند.

فرآیند تامین گرما توسط این سیستم بدین صورت 
است که بخشی از گرما از طریق تابش به فضای 

خانه منتقل می شود و بخشی دیگر به واسطه رسانش 
به هوا منتقل می گردد.

در این سیستم ابتدا کف سپس قسمت های باالتر 
ساختمان گرم می شوند. نصب و راه اندازی این 

سیستم در مناطقی که آب و هوای آنها بسیار سرد 
است راه حلی مناسب برای تامین گرمایش محسوب 

می شود.
عملکرد این سیستم بدین صورت است که وقتی 

هوای بیرون از ساختمان سردتر از هوای داخل آن 
باشد خانه گرمای خود را از دست داده، در نتیجه 

ترموستات سیستم گرمایش از کف فعال می شود. 
بویلر که در موتورخانه قرار گرفته دمای آب را تا 

دمای مشخص افزیش می دهد و آن را گرم می کند.
اجرای این سیستم گرمایشی در ساختمان ها، 

متخصص خود را می خواهد و مانند یک لوله کشی 
ساده نیست که هر نیروی تاسیساتی بتواند آن را به 

صورت صحیح و دقیق اجرا کند.
این گزارش حاکی است؛ عاوه بر یافتن نیروی 
متخصص این کار، آگاهی از هزینه اجرای این 

سیستم نیز از جمله سواالتی است که همواره ذهن 
مشتریان را درگیر حساب کتاب می کند.

بر اساس اطاعات واصله به خبرنگار تاسیسات نیوز، 
هزینه اجرای گرمایش از کف با لوله باکیفیت از 
حدود 110 هزار تا 220 هزار تومان متغیر است.

بر اساس این گزارش، اجرای سیستم گرمایش از کف 
با سیستم کنترل دستی به ازای هر مترمربع از حدود 
110 هزار تومان آغاز می شود که با توجه به نوع لوله 
انتخابی متغیر خواهد بود. این در حالی است که این 
هزینه در صورت اجرا با سیستم کنترل ترموستاتیک 

به ازای هر مترمربع به حدود 220 هزار تومان 
افزایش خواهد یافت.

اجرای سیستم گرمایش از کف چقدر هزینه دارد؟
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 F و E اگرچه تی های با فاصله نزدیک در نقاط
درشکل 1، جداسازی هیدرولیک بین سیرکوالتورهای 

P2 و P3 ایجاد می کند، اما کل چیدمان لوله کشی 
شرایط نامطلوبی ایجاد می کند. 

لوله کشی سمت راست سپراتور هیدرولیک نه یک 
سیستم دو لوله و نه یک سیستم اولیه / ثانویه است. 

تاش برای شناسایی این دو نوع لوله کشی با هم 
ایده خوبی نیست. 

حداکثر اختاف فشار برای جریان در بار دمای باالتر 
شماره 1، سبب اختاف فشار بین نقاط A و B به 

دلیل پایین آمدن هد اطراف »لوپ« تی های با فاصله 
نزدیک می شود. 

همین طور بیشترین اختاف فشار موجود برای 
جریان در بار دمای باالتر شماره 2، سبب پایین آمدن 

هد بین نقاط C و D می شود. این اختاف فشارها 
ممکن است بتواند دبی های مورد نظر در بارهای دما 

باالتر را ایجاد کند یا نه.
اگر مسیر لوله کشی اطراف »لوپ« کوتاه باشد، 

اختاف فشار زیادی ایجاد نمی شود. به عاوه، این 
اختاف فشارها بسته به اینکه کدام دو بار دمای 

پاسخ چالش هفته گذشته



سرگرمی تاسیساتی

باال فعال است تغییر می کند. این یک موقعیت پایدار 
نیست. 

یک موقعیت پایدارتر با حذف بخش »لوپ« 
لوله کشی ایجاد شده و یک »گذرگاه« برای بار دمای 

پایین تر ایجاد می کند )شکل 2(
حاال کل مدل لوله کشی یک سیستم هدر 2 لوله 

است. هر سه بار در هدرها وصل می شوند. این دیگر 
»حلقه اولیه« نیست. هر سه انشعاب بار یک شیر 

تعدیل کننده برای دبی متناسب بین آنها دارند. 
سیرکوالتور )P2( به یک سیرکوالتور سرعت متغیر 
با فشار تنظیم شده تبدیل شده که در حالت اختاف 
فشار متناسب کار می کند. این حالت، اختاف فشار 
در هر شاخه را بدون توجه به اینکه کدام انشعابات 

کار می کنند، نسبتا پایدار نکه می دارد. همچنین 

انرژی پمپاژ الزم برای سیستم را کاهش می دهد. 
تی های با فاصله نزدیک در گذرگاه برای بار دمایی 

 P2 پایین جداسازی هیدرولیکی بین سیرکوالتورهای
و p3 فراهم می کنند. 

سایر مشکاتی که اصاح شده اند:
1. اضافه کردن یک شیر اطمینان فشار به دیگ

2. اضافه کردن یک شیر تخلیه به مدار دیگ
3. اضافه کردن یک سیستم آب یدک و مخزن 

انبساط
4. نشان دادن شیر تخلیه روی بار دمای باالی 1 در 

جهت درست
5. اضافه کردن یک شیر تخلیه پایین دست تی های 

با فاصله نزدیک برای بار دمای پایین




