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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 
بــه آکادمــی کاشــانه اســت.

ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای

•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 
بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

همکاران گرامی سام و خداقوت
پس از کش و قوس فراوان سرانجام نمایشگاه تاسیسات تهران شروع 
به کار کرد. بزرگترین گردهمایی تاسیساتی های ایران در سکوت و در 

سایه اهریمن کرونا آغاز شد. چنان ترس از کرونا در جان ها رخنه کرده 
است که گویی تا قبل از نمایشگاه همه در خانه و در اتاق شخصی بودند 

و اکنون به خاطر نمایشگاه مجبورند در یک جا گردهم آیند. البته خطرات 
چنین اجتماعی را نباید نادیده گرفت. در این خصوص در هفته های گذشته 

مفصل نوشته ایم.
اکنون عده ای از صنعتگران و تجار صنعت تاسیسات ایران در این رویداد 

کشوری جمع شده اند تا صنعت تاسیسات ایران بضاعت خود را به نمایش 
گذارد. این فرصت را با همه حواشی آن باید قدر دانست و از آن استفاده 

کرد. نبود امکان واردات از کشورهای دیگر و تکیه فراوان بر تولیدات 
داخلی این نمایشگاه را از گذشته خود متمایز کرده است. افسوس که کرونا 

نگذاشت بضاعت واقعی خود را ببینیم اما همین داشته موجود نیز قابل 
اعتماد و اعتناء است و باید آن را دید.

آکادمی کاشانه در نمایشگاه امسال شرکت کرده است و در فضای باز غرفه 
خود را دایر نموده است تا با وجود سردی هوا و باد و باران های مرسوم این 

روزها، بتواند در محیطی کم خطرتر با همکاران خود دیدار کند. رونمایی 
از دو محصول جدید در خانواده لوح های فشرده طراح حرفه ای، که لوح 
فشرده آشپزخانه صنعتی و لوح فشرده پایپینگ است، پاسخی به طراحان 

حرفه ای تاسیسات است. همچنین لوح فشرده دیتیل های تاسیسات برای 
نخستین بار در این نمایشگاه رونمایی می شود. اکنون سبد محصوالت 

کاشانه کامل تر شده است.
تخفیفات ساالنه آکادمی نیز در این نمایشگاه لطفی دیگر دارد. بسیاری از 

همکاران همواره سعی می کنند برنامه آموزش های خود را برای یک سال 
آینده طراحی و مدون کنند. این فرصت استفاده از تخفیف ها باعث یک 

برنامه ریزی عالی برای سال پیش رو است.
فرصت محدود باقی مانده تا پایان نمایشگاه را قدر بدانیم و از آن استفاده 
کنیم. البته مراقب سامتی خود باشیم که از هرچیز دیگری مهم تر است.
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اخبار داخلی

توسعه صادرات خدمات فنی 
و مهندسی به سوریه و عراق

محمد علی نّجاری کهنمویی: امسال 
به دلیل شرایط پیش آمده، هیچ یک 
از شرکت های انجمن نتوانسته اند 
در مناقصات بین المللی برنده شده 
و در خارج از کشور، پروژه ای در 

زمینه خدمات فنی و مهندسی داشته 
باشند.وی افزود: اگر خواستار افزایش 

صادرات از کشور هستیم، باید 
تولیدات ما نیز صادرات محور بوده و 
از سوی دیگر زیرساخت های الزم 

برای صادرات ایجاد شود.

قیمت تمام شده ساختمان 
متری ۵ میلیون است

به گفته مهندس خرم، در حال حاضر 
قیمت تمام شده ساختمان به طور 

میانگین متری 5 میلین تومان، قیمت 
میانگین فروش هر متر مسکن در 

تهران بیش از 24 میلیون تومان و در 
کان شهرها نیز کم و بیش به همین 

صورت است.

تخلف ۴۰ میلیارد تومانی

سعید سعیدیان، رئیس نظام مهندسی 
درباره تخلف 40 میلیارد تومانی سال 
۹4 گفت: این مبلغ را هیئت مدیره 
وقت سازمان نظام مهندسی تهران 

برای یک پروژه بافت فرسوده در بانک 
خصوصی وابسته به شهرداری تهران 
سرمایه گذاری کرده بود که این پروژه 
با شکست روبرو شد و بانک مذکور 

نیز این پول را به عنوان وثیقه برداشت 
کرد. در حال دادگاه 40 میلیارد تومان را 
بلوکه کرده و نه بانک مذکور می تواند 
آن را برداشت کند و نه نظام مهندسی؛ 
با این حال همچنان سود متعلقه به این 

40 میلیارد تومان به حساب سازمان 
نظام مهندسی تهران واریز می شود

ورود شهرداری به پروژه ها/ 
چالش نظام مهندسی

ــام  ــس نظ ــی ریی ــدس رمضان مهن
خراســان  ســاختمان  مهندســی 
معــاون  بــا  دیــدار  در  شــمالی 
ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام هماهنگ
یکــی  گفــت:  شــمالی  خراســان 
ــدم  ــتان ع ــا در اس ــکات م از مش
تشــکیل منظــم جلســه هیــات چهــار 
ــن درخواســت را  ــه ای ــوده ک ــره ب نف
ــار  ــات چه ــه هی ــه دبیرخان ــا ب باره
نفــره ارائــه کــرده ایــم.  وی افــزود: 
یکــی دیگــر از مشــکات مــا در 
شــهرهای کوچــک ورود شــهرداری 
ــاختمانی  ــای س ــروژه ه ــه پ ــا ب ه

ــت. اس

الزام تایید نقشه های 
مهندسین شهرساز در نظام 

مهندسی

 پیرو پیگیری های به عمل آمده از 
سوی کمیسیون تخصصی شهرسازی 
و تاش ها و مساعدت ریاست محترم 

سازمان، جناب آقای مهندس محمدعلی 
صحرایی، مدیر کل محترم دفتر فنی، 
امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 

استانداری تهران، نامه ای مبنی بر الزام 
تایید گزارشات مهندسین شهرساز توسط 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران صادر و اباغ نمودند.

امضاء تفاهم نامه نظام مهندسی 
تهران و دانشگاه آزاد تهران 

جنوب
جلسه بررسی پیش نویس تفاهم نامه 
“همکاری جامع بین سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران و 

دانشگاه آزاد تهران برگزار گردید، که 
در آن طرفین در راستای انعقاد تفاهم 
نامه جامع همکاری در کلیه رشته ها و 
بررسی کارشناسی تفاهم نامه درجهت 

توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی با 
استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه 
هفت گانه مهندسی به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.

بزرگترین بوستان تهران در منطقه ۱۲ تهران احداث شد
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(: این بوستان که جزء بزرگترین بوستان های شهر تهران محسوب می شود در 

پاسخ به درخواست اهالی و در جهت توسعه خدمات عمومی و رفاهی شهروندان منطقه 12 شهرداری تهران احداث شد. وی 
افزود: وجود آسیب های اجتماعی و فرسوده بودن بافت 35 درصد ناحیه 4 منطقه 12 شهرداری تهران باعث شد تا قرارگاه 

سازندگی خاتم با درک ضرورت و لزوم ساماندهی این منطقه وارد میدان شود و وضعیت این منطقه را سامان دهد.
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آموزش

هفته نامه شماره 2۹5 

دوره آموزشی متره و برآورد تاسیسات 
مکانیکی و برقی

مدت دوره: 27 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و 

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی طراحی تاسیسات 
مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کنترل عملکرد محیط کشت 
آزمایشگاهی )صنایع غذایی( 

مدت دوره: 8 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی طراحی پلنت های صنعتی 
با نرم افزار PDMS )دپارتمان نفت(

مدت دوره: 48 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

دوره آموزشی حضوری طراحی
سیستم های اعالم و اطفاء حریق

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر
پکیج های حرارتی

 مدت دوره: 48 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی برق برای مهندسان 
تاسیسات

 مدت دوره: 30 ساعت
روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها: 14:00-17:00
 جمعه ها: 09:00-12:00

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم 
)4.9 HAP( افزار کریر
 مدت دوره: 27 ساعت

روزهای برگزاری:
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
مهندسی برودت پیشرفته

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی مهندسی کاشانه
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ــروس  ــترش وی ــی گس ــش بین ــده پی ــه ش روش ارای
ــاز ــای هواس ــتم ه ــط سیس توس

ــرای  ــه 2 ب ــوان از معادل ــی ت ــی، م ــای مهندس در کاره
مقایســه راندمــان مهــار آلودگــی سیســتم های هواســاز 
ــتفاده  ــظ اس ــی محاف ــرای مهندس ــر معیاه ــز تاثی و نی
کــرد. آنالیــز مهندســی نیــازی بــه ویژگــی هــای 

ــدارد.  ــروس ن ــی وی بیولوژیک
ــی  ــح داده م ــه توضی ــه در ادام ــی ک ــی های ــر ویژگ اگ
شــود، وجــود داشــته باشــد، مــی تــوان روش را بــا یک 
روش اختیــاری ارزیابــی غلظــت آلودگــی در فضاهــای 
ــور  ــا فاکت ــی ب ــت آلودگ ــترش داد. غلظ ــده گس گیرن
ــان )HIDR( و  ــاقی انس ــی استنش ــک دوز آلودگ ریس
ــدازه  ــده آلودگــی ان ریســک مهندســی یــک فــرد گیرن
گیــری مــی شــود. اصطــاح »مهندســی« نشــان 
مــی دهــد ارزش ریســک فقــط بــه عملکــرد سیســتم 

ــتگی دارد.  بس
ــه  ــه ب ــت ک ــتانداردی اس ــرار روش اس ــد تک ــن رون ای
ویژگــی هــای بیومتریــک ویــروس هــا کــه از ویــروس 

ــاز دارد: ــی شــود، نی ــت م شناســان دریاف
ــلول  ــد س ــر 50 درص ــه ب ــی ک ــداد ذرات ویروس K1: تع
ــت  ــت باف ــط کش ــک محی ــده در ی ــت ش ــای کش ه

ــذارد و  ــی گ ــر م تاثی
K2: مقــدار ویــروس استنشــاق شــده توســط یــک فــرد 

کــه نشــان دهنــده ریســک آلودگــی 50% باشــد. 
ــه 1  ــا معادل ــه ب ــده )CR( ک غلظــت در فضاهــای گیرن
محاســبه شــده از واحــد هــای تعــداد ژن در هــر متــر 
ــبت  ــان نس ــاقی انس ــی استنش ــه دوز آلودگ ــب ب مکع

ــوای  ــاق ه ــرخ استنش ــا و ن ــور در فض ــه دوره حض ب
انســان 16 متــر مکعــب در روز بــرای یــک فرد بزرگســال 

تبدیــل مــی شــود.
)2(

 0.67  –  k2/24h CR Exposure/k1/16m3  –  HIDR
k2/CR Exposure/k1

بــرای ارزیابــی ریســک مهندســی گرفتــن آلودگــی کــه 
ــای  ــود، معیاره ــی ش ــل م ــاز منتق ــتم هواس ــا سیس ب
ــک دوز  ــور ریس ــر فاکت ــت: اگ ــده اس ــن ش ــر تعیی زی
ــک  ــتر از ی ــده بیش ــبه ش ــاق محاس ــی استنش آلودگ
باشــد، ریســک بــه شــکل غیــر قابــل قبولــی باالســت 
ــا  ــود ت ــاح ش ــد اص ــتم بای ــتر از 50%(، و سیس )بیش
ــر  ــده و خط ــبه ش ــد. HIDR محاس ــش یاب ــر کاه خط
واقعــی گرفتــن آلودگــی یــک رابطــه خطــی نیســت. 
بــرای مثــال، HIDR – ســه دوز بــه ایــن معنــا نیســت 

ــت.  ــی 150% اس ــرات واقع ــه خط ک
ترتیب بررسی راندمان مهار ویروس
داده های ورودی از این قرار است: 

• میانگین اندازه ذره ویروس و 
• شرایط طراحی و بهره برداری سیستم.

روش شامل مراحل زیر می شود:
1. یــک سیســتم مرجــع و یــک راندمــان مهــار ویــروس 

قابــل قبــول )CCEREF( انتخــاب کنیــد.
2. از اســتانداردهای 2019-62.1 و 2017-52.2 اشــری و 
نقشــه هــای ســاختمان بــرای تعییــن راندمــان توزیــع 
ذره زون )EX(، درصــد هــوای بیــرون )OA( و راندمــان 
فیلتــر هــوا )EF( مربــوط بــه ویــروس اســتفاده کنیــد. 

تماس مستقیم با سطوح آلوده و قرارگرفتن در معرض افشانه های ویروس که از افراد آلوده منتشر می شود، منابع 
اصلی انتقال آلودگی هستند. با این وجود، سیستم های هواساز فضاهای آلوده نیز می تواند عامل عفونت را در 

دوزهای خطرناک از طریق کانالها به فضاهای دیگر منتقل کنند. سیستم، منبع ثانویه عامل آلودگی در ساختمان می 
شود. این مقاله یک  مدل برای پیش بینی گسترش ویروس از طریق سیستم های هواساز مرکزی و نیز روشی ساده 
برای ارزیابی کارایی مهار ویروس سیستم ها و نیز تاثیر معیارهای مهندسی که مانع گسترش عفونت ویروسی می 

شود، ارایه می کند. همچنین معیارهای مهندسی ساده ای توصیه می کند که می تواند کارایی مهار ویروس سیستم 
در زمان شیوع عفونت ویروس را بهبود بخشد. 

یک ویروس چگونه می تواند از فضایی برای فضای دیگر حرکت کند؟

ارزیابی راندمان مهار ویروس سیستم های هواساز

مقاله اشری
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مقاله اشری
3. از معادله 2 برای محاسبه CCE استفاده کنید. 

4. اگــر CCE<CCEREF باشــد، سیســتم هــا را اصــاح 
و مراحــل را تکــرار کنیــد. 

مثال 1:
ــک  ــزای A ی ــروس آنفوالن ــار وی ــان مه ــی راندم  بررس

ــی ــج عموم ــک کال ــاز در ی ــتم هواس سیس
ــد.  ــی کن ــرای 5 کاس کار م ــاز ب ــتم هواس ــک سیس ی
ــی  ــترش احتمال ــرل گس ــرای کنت ــتم ب ــان سیس راندم
ــا را  ــی از فضاه ــدن یک ــوده ش ــورت آل ــروس در ص وی
ــه  ــک منطق ــرای ی ــع ب ــتم مرج ــد. سیس ــی کنی بررس
اورژانــس در یــک بیمارســتان اســت. میانگیــن انــدازه 
ــی  ــرض م ــر ف ــزای A، 2.5 میکرومت ــروس آنفوالن وی

شــود. 
 8-MERV ــوای ــر ه ــک فیلت ــر ی ــورد نظ ــتم م سیس
ــروس )EF( 10% دارد.  ــار وی ــا راندمــان تخمســنی مه ب
طبــق اســتاندارد CSA-Z3172-15، سیســتم مرجــع دو 
فیلتــر هــوا دارد: MERV-8 و MERV-14 کــه راندمــان 
مهــار تخمیــن زده شــده 75% دارنــد. نســبت مســاحت 
فضــای منبــع بــه کل فضــا )FA( بــرای هــر دو سیســتم 
بــرای سیســتم مــورد نظــر، نســبت  0.2 اســت. 
هــوای بیــرون )OA( 15% اســت. طبــق اســتاندارد 
ــع  ــتم مرج ــرای سیس ــبت OA ب CSA-Z317.2-15، نس

ــت.  33% اس
توزیــع  الگــوی  یــک  بــا  نظــر  مــورد  سیســتم 
ــکل  ــود )ش ــی ش ــی م ــقف طراح ــقف بهس ــوای س ه
ــت بیشــتر از هــوای  ــای هــوای رف 2(.درزمســتان، دم
داخــل و ارتفــاع ســقف فضــای منبــع 3.5 متــر اســت. 
 )EX( بــرای ایــن شــرایط، راندمــان توزیــع هــوای زون

ــت.  0.7 اس
ــع هــوای یکســان  ــک الگــوی توزی سیســتم مرجــع ی
دارد، ارتفــاع ســقف 2.75 متــری و دمــای هــوای رفــت 
ــن  ــرای ای ــت. ب ــل اس ــای داخ ــر از دم ــه کمت همیش

ــت.  ــرایط، EX – 1.0 اس ش
راندمــان مهــار ویــروس محاســبه شــده سیســتم مــورد 
نظــر )CCE( 69% و بــرای سیســتم مرجــع 96% اســت. 
ــع،  ــتم مرج ــان  96% سیس ــه راندم ــیدن ب ــرای رس ب
ــبت  ــش نس ــا افزای ــاح دارد. ب ــه اص ــاز ب ــتم نی سیس

هــوای بیــرون از 15 بــه 75%، مــی تــوان بــه ایــن عــدد 
رســید. 

ــر  ــک ت ــیار کوچ ــروس SARS-CoV-2 بس ــدازه وی ان
از انــدازه ویــروس آنفوالنــزای A اســت. بنابرایــن، 
ــار  ــان مه ــار MERV-8 و در نتیجــه راندم ــان مه راندم
ــزا  ــِک آنفوالن ــر از ی ــد کمت ویــروس SARS-CoV-2 بای
باشــد. قــدرت بــاالی ویــروس SARS-CoV-2 نیازمنــد 
ــا %99  ــال ت ــرای مث ــع ب ــار مرج ــان مه ــش راندم افزای
اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن عــدد، اصاحــات 

ــود.  ــد ب ــتم الزم خواه ــرای سیس ــتری ب بیش
مثال 2:

برآورد خطر مهندسی گرفتن الودگی در مثال 1
ــه  ــک ب ــال ی ــای مث ــاکنین کاس ه ــد س ــرض کنی ف
ــند.  ــی باش ــل آلودگ ــرض عام ــاعت در مع ــدت 4 س م
ــع در  ــروس مرج ــت وی ــن، غلظ ــل تخمی ــرای تکمی ب
فضــای منبــع )CS( الزم اســت. غلظــت ویــروس 
آنفوالنــزا در بیمارســتان هــا، تاسیســات مراکــز درمانــی 
و هواپیماهــای تجــاری انــدازه گیــری شــد. عــدد 
میانگیــن )gc/m3 104 × )0.9±1.6 یافــت شــد. انــدازه 
گیــری هــا در فضــا بــا یــک ســطح میانگیــن 40 متــر 
ــر  ــر در 100 مت ــاکنین 60 نف ــم س ــن تراک ــع، میانگی مرب
مربــع، میانگیــن نــرخ جــا بــه جایــی هــوای 10، دمــای 
ــت 40% انجــام شــد.  ــراد و رطوب 22 درجــه ســانتی گ
ــه اینکــه تراکــم ســاکنین در کاس هــا30  ــا توجــه ب ب
ــه نســبت  ــع اســت، غلظــت CS ب ــر در 100 مترمرب نف
gc/ 8000 کمتــر از عــدد انــدازه گیــری شــده و برابــر بــا

m3 انتخــاب شــد. 
ــه 1  ــا معادل ــده ب ــای گیرن ــروس در فضاه ــت وی غلظ

ــد: ــاب ش حس
gc/m3 2480 – )69.-1(8000 – CR

بــرای ویــروس آنفوالنــزا، میانگیــن عــدد تخمیــن زده 
)3.0 to 0.6( – K2 و )gc( 452 نســخه ژنوم ،K1 شــده
K2 بــرای مســیر استنشــاق آئروســل اســت. بــرای ایــن 

 .1.8K1 – K2 مثــال، فــرض کنیــد
ــط  ــی توس ــای عفون ــاق دوزه ــک استنش ــور ریس فاکت
ــا  ــور ب ــان حض ــده در زم ــای گیرن ــاکنین در فضاه س

ــود:  ــی ش ــن زده م ــه 3 تخمی ــتفاده از معادل اس
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گزارش ویژه
 8.2-  1.8/452/4h  ×  gc/m3  2480×0.67  –  HIIDR

doses
ــه  ــت. مقایس ــع، HIIDR 1.01 اس ــتم مرج ــرای سیس ب
ــی  ــترش آلودگ ــی گس ــر مهندس ــداد HIIDR، خط اع
ــه  ــوط ب ــر مرب ــتر از خط ــیار بیش ــتم بس ــط سیس توس
سیســتم مرجــع اســت. بــرای کاهــش خطــر، سیســتم 

ــه اصــاح دارد.  ــاز ب نی
ــدازه  ــت هــای ان ــدم قطعی ــه 3 ع ورودی هــای معادل
گیــری را دارنــد. انحــراف اســتاندارد HIIDR بــرای 
ــت هــای ورودی  ــدم قطعی ــا اســتفاده از ع سیســتم ب
ــدازه  ــرای ان ــتفاده ب ــورد اس ــج م ــای رای ــول ه و فرم
گیــری هــای غیــر مســتقیم ارزیابــی شــد. فاصلــه عــدم 
 ،8.2 HIIDR قطعیــت اعتمــاد 90% حاصــل حــول عــدد
±2.4 اســت. بــرآورد یــک عــدد فرضــی مــی دهــد کــه 
ــن آزمایــش تکــراری  ــا چندی ــر داده هــای ورودی ب اگ

بــه دســت آیــد، مــی توانــد حاصــل شــود. 
نتایج

ــار  ــی رفت ــود، مبان ــه موج ــتانداردهای تهوی ــز اس آنالی
ــاز  ــای هواس ــتم ه ــی سیس ــا و طراح ــل ه بیوآئروس
اســتاندارد نشــان داد در زمــان شــیوع آلودگــی هــای 
ویروســی، سیســتم هــای هواســاز یــک منبع گســترش 
عامــل بیمــاری مــی شــوند. در ایــن مقالــه یــک مــدل 
ــروس  ــو از وی ــل ممل ــترش آئروس ــرای گس ــی ب ریاض

ارایــه مــی شــود. 
ــرای  ــک روش مهندســی ســاده ب ــه ی ــرای ارای مــدل ب
ارزیابــی راندمــان مهــار آلودگــی سیســتم های هواســاز 
و ریســک مهندســی آلودگــی در فضاهــای گیرنــده 
براســاس واحدهــای اســتاندارد مــورد اســتفاده در 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــروس شناســی م وی
راندمــان مهــار آلودگــی قابــل قبول و ریســک مهندســی 
ــع ذی  ــط مراج ــد توس ــی بای ــن آلودگ ــه گرفت مربوط
ــروه مهندســی  ــک گ ــا ی ــی و مشــورت ب صــاح درمان
ــای  ــرای فضاه ــول ب ــل قب ــطوح قاب ــود. س ــن ش تعیی
ــط وارد  ــتانداردهای مرتب ــد در اس ــی بای ــاص آلودگ خ
شــود. روش بــرای هــر نــوع آلودگــی و محوطــه هــای 
ــه کار مــی رود.  چنداتاقــه شــامل کشــتی هــای کــروز ب
ــده  ــترک آین ــای مش ــاس کاره ــد اس ــی توان روش م

ســایر  و  شناســان  ویــروس   ،HVAC مهندســان 
ــای  ــت ه ــود کیفی ــه و بهب ــرای مطالع ــان ب متخصص
ــات  ــد. ازمایش ــاز باش ــای هواس ــتم ه ــظ سیس محاف
ــق  ــروس از طری ــال وی ــوم انتق ــتر، مفه ــترده بیش گس
سیســتم را مجســم مــی ســازد و روش بــا یــک پایــگاه 
ــی  ــم م ــردی تعمی ــی ف ــه آلودگ ــوط ب ــای مرب داده ه

ــد.  یاب
ــروس  ــای وی ــت ه ــی غلظ ــای محل ــری ه ــدازه گی ان
و نــرخ انتشــار از بیمــاران قرنطینــه ای حاضــر در 
بیمارســتان هــا و ســاختمان بایــد بــرای تعییــن 
ســاختمان هــا و سیتســم هــای اســیب پذیــر انجــام 
شــود و مبنــای تجربــی راندمــان مهــار آلودگی سیســتم 

ــد.  ــم کن ــی فراه واقع
چیدمــان اتــاق آلــوده و کانــال کشــی هــا در ســاختمان 
هایــی کــه در قرنطینــه بودنــد اجــازه تاییــد مفهــوم در 

یــک ســطح آمــاری را مــی دهــد. 
گســترش آلودگــی در کشــتی کــروز دیامونــد پرنســس 
در ژانویــه 2020 یــک مطالعــه نمونــه مناســب خواهــد 
بــود. آزمایشــات پیشــنهادی زمــان طوالنــی نیــاز دارد، 
در حالــی کــه پاندمــی فعلــی نیــاز بــه اقدامــات ســریع 
دارد. روش ارایــه شــده بــه مهنــدس اجــازه شناســایی 

و اجــرای معیارهــای زیــر را مــی دهــدک
ــات  ــرای تاسیس ــی ب ــوای ترکیب ــای ه ــتم ه • سیس
آموزشــی، تفریحــی و ســایر مراکــز بــا فیلترهــای هوای 
ــروس  ــار وی ــان مه ــرای راندم ــد ب ــر MERV-9 بای زی
ــان  ــه راندم ــی ک ــتم های ــرای سیس ــود. ب ــی ش بررس
ــه  ــراری ک ــرل اضط ــب کنت ــک ترتی ــد، ی ــی دارن پایین
حداقــل نســبت هــوای بیــرون بــه مقــدار پیــش بینــی 
شــده توســط روش را افزایــش مــی دهــد بایــد اجــرا 
ــتم  ــت سیس ــا ظرفی ــب ب ــد متناس ــدار بای ــود. مق ش
بــرای تهویــه حجــم بیشــتر هــوای تــازه باشــد. ســری، 
شــرایط هــوای بیــرون را کنتــرل مــی کنــد و بــا کنتــرل 
هــای ایمنــی موجــود در تعامــل اســت. ســری هــای 
بــدون ســرمایش و کنتــرل تقاضــا در صــورت تضــاد بــا 

ســری اضطــراری باطــل مــی شــود. 
• سیســتم هــای هواســاز معمــول در بیمارســتان هــای 
دارای فیلترهــای MERV-13، بــرای مثــال سیســتم 
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هــای مناطــق اورژانــس و اتــاق بیمــاران، بــرای کنتــرل 
ویــروس آنفوالنــزای A و یــا ویــروس هــای بــا انــدازه 
مشــابه کارامــد هســتند. بــا ایــن وجــود، یــک آنالیــز 
ــد  ــی کن ــنهاد م ــه پیش ــن مقال ــی در ای CCE آزمایش
SARS- کــه ممکــن اســت سیســتم هــا بــرای کنتــرل
ــای  ــدازه ه ــا ان ــای ب ــروس ه ــایر وی ــا س CoV-2 ی
ــتر  ــای بیش ــر کاره ــند. اگ ــد نباش ــر کارام ــک ت کوچ
پیشــنهاد راتاییــد مــی کننــد، عــاوه بــر ســری کنتــرل 
هــوای بیــرون اضطــراری، سیســتم هــا بایــد بــا چــراغ 
هــای میکــروب کــش UVC در کانــال هــوای برگشــت 
نیــز تجهیــز شــوند. ایــن اصــاح، تعــداد ویــروس هــا 
در فضاهــای گیرنــده را کاهــش داده و احتمــال آلودگی 

را بــه حداقــل مــی رســاند.

ــا یــک کــوره هــوای بازچرخانــی  • خانــه هایــی کــه ب
ــای  ــه ه ــن و دریچ ــه پایی ــر درج ــک فیلت ــا ی 100% ب
هــوای کــف گــرم مــی شــوند، کمتریــن محافظــت در 
برابــر گســترش ویــروس از طریــق کانــال را نشــان مــی 
دهنــد. ایــن مســاله مخصوصــا اگــر یــک عضــو خانــه 
آلــوده باشــد، بیشــتر صــادق اســت. ارایــه معیارهــای 
حفاظتــی در منــازل مســکونی کــه بــا هــوا گــرم مــی 
ــد  ــاز باقــی مــی مان ــان یــک پرســش ب شــوند همچن

کــه نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری دارد.  
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مهــری بهزادپــور: بزرگتریــن رویــداد صنعــت تاسیســات 
کشــور، بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی بــا 
حضــور ۱۶۰ شــرکت کننــده بــه مقابله بــا کرونــا و تحریم 
هــای اقتصــادی بــه منظــور زنــده نگهداشــتن اقتصــاد 
و پویایــی کســب و کار خــود در شــرایط شــیوع کرونــا 

بــا آینــده ای در ابهــام، افتتــاح شــد.
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، همزمــان با قــرار گرفتن 

در آســتانه نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
بیــن المللــی تاسیســات و سیســتم هــای 
سرمایشــی و گرمایشــی، کرونــا بــه تدریــج بــه 

ــک  ــران نزدی ــه ای ــود ب ــالگی ورود خ یکس
مــی شــود.

ــچ  ــه هی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
پایــان مشــخصی بــرای ایــن ویروس 

ــا رفتارهــای پرنوســان و نامشــخص متصــور  مــوذی ب
نیســت.

بــا وجــود اعــام ســاخت واکســن در کشــورهای 
مختلــف، هنــوز هیــچ اطمینانــی از موثــر بــودن آن در 
ــر و  ــچ داروی موث ــدارد و هی ــود ن ــیع وج ــطح وس س

ــت. ــده اس ــاخته نش ــرای آن س ــز ب ــی نی ثابت
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
ــه  ــد ک ــن گرفتن ــر ای ــم ب ــان، تصمی ــردان جه دولتم
فعالیتهــای اقتصــادی در بخشــهای دولتــی و خصوصی 

ــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ادامــه یابــد. ب
ــرای  ــا وجــود مشــکات فراوانــی کــه »کوویــد ۱۹« ب ب
کشــور در تمــام ابعــاد ایجــاد کــرد، امــا در عیــن حــال،  
ــه  ــه ب ــث توج ــا ع ــد ب ــه در دل تهدی ــود ک ــی ب فرصت
ــژه  ــه وی ــف و ب ــهای مختل ــان در بخش ــای پنه فرصته
توجــه بــه ظرفیتهــای نهفتــه در بســتر اینترنــت شــد.
بازدیــد از نمایشــگاه هــای برگــزار شــده پیش از شــیوع 

کرونــا، بــا حضــور مخاطبــان بســیار غیرتخصصــی، بــه 
ــد  ــره و بازدی ــه مذاک ــه  فرصــت بهین ــود ک ــه ای ب گون
از آخریــن دســتاوردهای ارائــه شــده در نمایشــگاه را از 
ــا  بازدیدکننــدگان واقعــی مــی گرفــت، در حالــی کــه ب
اعمــال محدودیــت هــای زمــان شــیوع کرونــا، بازدیــد 
ــی نمایشــگاه  ــن واقع ــه  مخاطبی ــدگان محــدود ب کنن
هــای برگــزار شــده  گردیــد،  تــا فرصــت  
ــای  ــگاه ه ــر از  نمایش ــد بهت بازدی

برنامــه ریــزی شــده از را بیابنــد.
حســن  نیــز  راســتا  ایــن  در 
روحانی، ریاســت جمهــوری ایران 
نیــز پــس از حــذف تدریجــی 
ــر  ــده ، ب ــال ش ــای اعم محدودیته
رعایــت دقیــق و ســخت پروتکل هــای 
بهداشــتی، در بخشــهای مختلــف تاکیــد 

ــد: ــادآور ش ــرد و ی ک
همراهــی مردم و مســئوالن بــا مصوبات و دســتورالعمل 
ــا زمــان کشــف  ــا بایــد ت ــا کرون ــارزه ب هــای ســتاد مب
ــد  و کمیته هــای تخصصــی  ــا ادامــه یاب واکســن کرون
ــردی و  ــی ف ــئون زندگ ــه ش ــا در هم ــی کرون ــتاد مل س
ــه  ــد ک ــاده کردن ــی را آم ــردم برنامه های ــی م اجتماع
تــا زمانــی کــه کرونــا بــرای همیشــه از بیــن بــرود بــا 
ــار  ــروس را مه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی وی

کنیــم.
بــر اســاس ایــن گــزارش، نهادینــه کــردن ایــن امــر بــر 
ــا  ــد ت ــداوم یاب ــد ت ــی بای اســاس اســتانداردهای جهان
ــر کشــور ناشــی از  ــا وجــود شــرایط خــاص حاکــم ب ب
تحریــم هــای اقتصــادی، مشــکات اقتصــادی ســخت 

تــر از وضعیــت فعلــی نشــود.
رویــداد  بزرگتریــن  اســت؛  حاکــی  گــزارش  ایــن 

اهمیت و ضرورت چرخش چرخ 
اقتصاد در رویدادهای نمایشگاهی
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تاسیســات کشــور بــا حضــور شــرکت کننــدگان داخلــی 
ــه حاضــران  ــی اســت ک ــی در حقیقــت فرصت و صنعت

شــاید بــه نحــو مطلوبتــری بتواننــد از عرضــه
محصوالت و خدمات خود، بهره وری کنند.

ــکل  ــت پروت ــر رعای ــق ب ــارت دقی ــت، نظ ــی اس بدیه
هــای بهداشــتی و خدمــات اجرایــی ضمــن جریــان و 

ــت . ــروری اس ــی ض ــی زندگ ــیر طبیع مس
بیــن  بین المللــی  نمایشــگاه  نوزدهمیــن  برگــزاری 
المللــی تاسیســات و سیســتم هــای سرمایشــی و 
گرمایشــی، در فضایــی حــدود ۴۰۰۰۰ متــر مربــع 
فرصتــی اســت کــه بــا شــرایط بهینــه بــزرگان صنعــت 
و صنعتگــران و دســت انــدرکاران  ایــن صنعــت را  بــا 
ــم  ــرد ه ــتی گ ــای بهداش ــکل ه ــل پروت ــت کام رعای
ــه  ــان، ن ــه زم ــن بره ــوردی در ای ــا رک ــت ت آورده اس
تنهــا در کشــور بلکــه در ســطح بیــن المللــی و برگــزاری 
اتحادیــه هــای جهانــی کســب کنــد تــا الگویــی در حــد 

ــیم. ــی  باش ــن الملل ــای بی ــدازه ه و ان
بــه گفتــه عبدالکریــم جالــی شــرکتهای فعــال در ایــن 
صنعــت شــاهد رشــد مطلوبــی در صنعــت تاسیســات 

و صنایــع مرتبــط بــوده انــد و برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
بــه نوعــی فرصتــی بــرای معرفــی خــود و محصــوالت 

خــود خواهــد بــود.
ــت  ــگاهی صنع ــداد نمایش ــن روی ــت بزرگتری در حقیق
تاسیســات فرصتــی بــرای ۱۶۰ شــرکت کننــده خواهــد 
بــود تــا آخریــن دســتاوردهای خــود در ایــن فرصــت 
عرضــه کننــد تــا بــا وجــود تحریــم و مشــکات 

ــد. ــود دهن ــازار خ ــه ب ــی ب ــادی رونق اقتص
گفتنــی اســت نمایشــگاه تاسیســات ۳۰ مهرمــاه 
ــت:  ــا محوری ــاری، ب ــال ج ــاه س ــان م ــت ۳ آب لغای
تجهیــزات و سیســتم های گرمایشــی، تجهیــزات و 
سیســتم های سرمایشــی و تهویــه مطبــوع، تجهیــزات 
ســردخانه ای و برودتــی، انــواع تجهیــزات تاسیســاتی، 
ــه  ــواع لول ــیرآالت و …، ان ــر، ش ــپ، فیلت ــور، پم رادیات
و اتصــاالت، تجهیــزات الکترونیکــی و سیســتم های 
ــکاری و …  ــی و پیمان ــای خدمات ــیون، گروه ه اتوماس
ــران  ــی ته ــن الملل در محــل دائمــی نمایشــگاه های بی

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
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ــه  ــا دقــت و ب ــه کشــی پکیــج دیــواری بایســتی ب لول
صــورت کامــا اصولــی انجــام گیــرد. یکــی از مهمتریــن 
ــح  ــی صحی ــه کش ــج، لول ــح پکی ــب صحی ــوارد نص م
ــرای آن اســت. در ادامــه  و انتخــاب مســیر درســت ب
ــواری  ــج دی ــه کشــی پکی ــوزش لول ــورد آم ــن در م مت

نکاتــی ارائــه مــی دهیــم.
ــی  ــه کش ــوزش لول ــوز، آم ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
پکیــج دیــواری یکــی از آمــوزش هــای مهمی اســت که 
بــا فراگیــری آن مــی تــوان کارلولــه کشــی و در نهایــت 
نصــب پکیــج هــای دیــواری را انجــام داد. پکیــج های 
دیــواری در ســاخت و ســازهای جدیــد نقــش مهمــی 
ــن  ــوان ضم ــی ت ــا م ــتفاده از آنه ــا اس ــه ب ــد و ب دارن
ــه بهتریــن نحــو  ــه ســوخت، ب ــه جویــی در هزین صرف

گرمایــش ســاختمان مــورد نظــر را انجــام داد.
 کاربــرد وســیع پکیــج در زندگــی امــروزی باعــث 
شــده کــه شــغل نصــب و لولــه کشــی پکیــج دیــواری 
تعریــف شــده و افــراد زیــادی در ایــن حــوزه مشــغول 
بــه کار شــوند. مــا  در ادامــه متــن در مــورد آمــوزش 
ــی  ــات آن مطالب ــواری و جزیی ــج دی ــی پکی ــه کش لول

ــم. ــه مــی دهی ارائ
آموزش لوله کشی پکیج دیواری
و بررسی بهترین روش لوله کشی

بــرای لولــه کشــی پکیــج پیــش از هــر اقدامــی بایــد 
یــک نقشــه کلــی تهیــه شــود و بــر اســاس آن کار لولــه 
ــه  ــام داد. لول ــف را انج ــای مختل ــمت ه ــی قس کش
ــه کشــی آب ســاختمان  ــا لول ــواری ب کشــی پکیــج دی
ــد در  ــل بای ــن دلی ــه همی ــتقیم دارد و ب ــه مس رابط
ــورد  ــن م ــه ای ــج ب ــی پکی ــه کش ــام لول ــگام انج هن

ــت. ــه داش توج

ــت انشــعابی و  ــه هــای پکیــج در دو حال  معمــوال لول
یــا کلکتــوری کشــیده مــی شــوند و بــه همیــن دلیــل 
مــی تــوان بــا توجــه بــه ســاختمان مــورد نظــر یکــی 
ــه کشــی  ــر لول ــرد. اگ ــن شــیوه هــا را انتخــاب ک از ای
آب یــک ســاختمان بــه صــورت انشــعابی اجــرا شــده 
ــه کشــی پکیــج دیــواری نیــز بایــد از  ــرای لول باشــد ب

ایــن شــیوه اســتفاده شــود.
در حالــت کلــی لولــه کشــی انشــعابی پکیــج دیــواری 
در دو حالــت تــوکار و روکار انجــام مــی شــود. در حالــت 
ــه  ــی ســاختمان گرفت ــه اصل ــه آب ســرد از لول روکار لول
شــده و بــه صــورت روکار تــا پکیــج کشــیده مــی شــود 
ــه  ــرد از لول ــه آب س ــوکار لول ــه در روش ت ــی ک در حال
اصلــی گرفتــه شــده و از زیــر کار بــه پکیــج مــی رســد 
و بایــد آن را در زمــان ســاخت ســاختمان تعبیــه کــرد.
 همچنیــن بــرای روش لولــه کشــی کلکتــوری نیــز بایــد 
ــه ســاخت ســاختمان یــک کلکتــوری خــاص  در مرحل
ــان کار و  ــس از پای ــرد و پ ــرا ک ــف و اج ــج تعری پکی
ــی  ــعاب اصل ــه انش ــی آب آن را ب ــه کش ــیدن لول کش
ــه کشــی  متصــل کــرد. ایــن روش بهتریــن حالــت لول
پکیــج اســت، امــا بــرای اجــرای آن بایــد از لولــه هــای 

پلیمــری و یــا پنــج الیــه اســتفاده کــرد.
ترتیب لوله های زیر پکیج چگونه باید باشد؟

از یــک پکیــج دیــواری لولــه هــای مختلفــی بــه 
ــا  ــوند و ب ــی ش ــعب م ــون منش ــای گوناگ ــمت ه قس
اســتفاده از آنهــا مــی تــوان کار تعمیــرات و عیــب یابــی 

ــام داد. ــج را انج ــک پکی در ی
در حالــت کلــی لولــه هــای زیــر پکیــج بــه دو دســته 
ــاز  ــیر ب ــای مس ــه ه ــته و لول ــیر بس ــای مس ــه ه لول
ــیر  ــای مس ــه ه ــه لول ــوند ک ــی ش ــدی م ــیم بن تقس

آموزش لوله کشی
پکیج دیواری
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سا

تاسی
تعمیرکار خود  باشیم
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بســته همــان لولــه هــای رادیاتــور هســتند و معمــوال 
بــرای آنهــا از شــیلنگ هــای ســایز بــزرگ ۳.۴ اســتفاده 
ــه  ــاز هــم همــان لول ــه هــای مســیر ب مــی شــود. لول
ــرای  ــوال ب ــه معم ــتند ک ــی هس ــرم مصرف ــای آب گ ه
آنهــا از شــیلنگ هــای ســایز کوچــک ۱.۲ اســتفاده مــی 

شــود.
ــای  ــج راه ه ــر پکی ــای زی ــه ه ــخیص لول ــرای تش ب
ــه  ــه ای ک ــال لول ــرای مث ــود دارد. ب ــز وج ــری نی دیگ
دارای فیلتــر اســت بــه عنــوان لولــه ورودی آب پکیــج 
ــه  ــوب آب ب ــری از رس ــرای جلوگی ــر ب ــت و از فیلت اس
ــه  ــن لول ــود. همچنی ــی ش ــتفاده م ــج اس ــل پکی داخ
آب گــرم مصرفــی نیــز معمــوال در زمــان روشــن بــودن 

ــرم اســت. ــج گ پکی
لولــه برگشــت رادیاتــور هــا- شــوفاژ نیــز معمــوال دارای 
ــت.  ــی اس ــر برنج ــک فیلت ــگ و ی ــی رن ــیر آب ــک ش ی
ــان کار  ــوفاژها در زم ــور- ش ــت رادیات ــیر رف ــه مس لول
ــیر  ــا دارای ش ــه گاه ــت ک ــه اس ــن لول ــج گرمتری پکی

ــز مــی باشــد. ــگ نی قرمــز رن

نکات مهم لوله کشی پکیج دیواری
ــی و  ــک کار تخصص ــواری ی ــج دی ــی پکی ــه کش لول
نیازمنــد فراگیــری تخصصــی کلیــه مهارت هــای مربوط 
بــه آمــوزش نصــب پکیــج اســت.مهمترین نکاتــی کــه 
در هنــگام لولــه کشــی پکیــج دیــواری بایــد بــه آنهــا 
توجــه داشــت عبارتنــد از: اســتفاده از زانوهــای کمتــر و 
بــا قطــر ۲۵ و زاویــه ۴۵ درجــه بــرای جلوگیری از فشــار 
ــه کشــی را طــوری اجــرا  ــج نقشــه لول ــر پمــپ پکی ب
ــه  ــته و ب ــری داش ــول کمت ــت ط ــه ه ــه هلول ــد ک کنی
ــه  پمــپ پکیــج فشــار کمتــری وارد شــود بهتریــن لول
هــا بــرای لولــه کشــی پکیــج ســایز ۳.۴ هســتند و در 
ــای  ــه ه ــوان از لول ــی ت ــک م ــای کوچ ــوارد متراژه م
ــه کشــی ســاختمان  ــرای لول ــرد. ب ــز اســتفاده ک ۱.۲ نی
بــر اســاس قــدرت پمــپ پکیــج اســتفاده کنیــد. بــرای 
ــول  ــود از فرم ــی ش ــه م ــر توصی ــه بهت ــب نتیج کس
)۰.۰۷۵ × متــراژ لولــه کشــی= قــدرت پمــپ( اســتفاده 

شــود.
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