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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
ممنــوع  کتبــی  اجــازه  بــدون 

اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلق 

بــه آکادمی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
ــه  ــوی ب ــاع ثان ــا اط ــریه ت •نش
صــورت رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گردانندگان نشــریه اســت. 

همکاران گرامی سام و خداقوت 
انتخابات آمریکا جهان را در انتظار نگه داشته است تا ببینند پس از این روند پیچیده، 
چه کسی مهمان بعدی معروف ترین خانه سفید دنیا خواهد بود. صرف نظر از مسائل 
اقتصادی و سیاسی که دیگران مفصل به آن پرداخته اند، این اتفاق از بعد دیگری نیز 

برای ما مهم است.
در همین چند روز خبری منتشر شد که شاید چندان مورد توجه قرار نگرفت و آن خروج 

رسمی آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس در چهارم نوامبر بود. این پیمان چیست که این 
چنین مهم است؟ 

زمین پیر و عزیز ما چند سالی است که کرونا نگرفته تب کرده و دمای آن مدام در حال 
افزایش است. یخ های قطب ها در حال ذوب شدن و اقلیم کره زمین درحال تغییری 

جدی است. حجم گاز دی اکسیدکربن به عنوان یکی از نتایج اصلی سوخت در حال 
افزایشی وحشتناک است و اثرات مخرب خود را به اشکال مختلف نشان می دهد. 

خشکسالی در مناطقی و باران های سیل آسا در مناطقی دیگر یکی از نتایج غم انگیز 
این تغییر آب و هوایی است.

ترامپ شش ماه پس از استقرار در کاخ سفید، تغییرات اقلیمی را »حقه ای گرانقیمت« 
نامید و ادعا کرد » محدودیت های قانونی بیشتر می توانست کارخانه های بیشتری 

را تعطیل کند«. پس، از معاهده ای خارج شد که دویست کشور دنیا در آن تعهد کرده 
اند میانگین افزایش دمای جو کره زمین به کمتر از دو درجه سانتی گراد برسد. البته 

ترامپ در حرف تغییرات اقلیمی را موضوعی جدی می داند که اهمیت زیادی برای آن 
قائل است ولی نشان داده است که تولید به هرقیمتی برایش مهم است پس دست 
به تغییر قوانین زد و هزینه تولید نفت، گاز و زغال سنگ را پایین آورد تا نشان دهد 
پول مهمترین اصل زندگی این میلیاردر آمریکایی است. هرچند عاقل سیاستمدارانی 

در آمریکا وجود داشتند که در ایالت های مختلف تاش کردند استفاده از زغال سنگ 
را پایین آورند و انرژی های تجدیدپذیر را جایگزین سازند. این تاش اما با استمرار 
حاکمیت ترامپ چه اندازه موثر خواهد بود؟ آیا دست آوردهای اوباما، که از وی به 

عنوان سلطان انرژی های تجدیدپذیر یاد می کنند، تا ابد برجا خواهد ماند؟
سوال اساسی این است: آیا آمریکا کشور مهمی در تولید گازهای گلخانه ای است؟ 

در پاسخ به این سوال دوباره نام دو کشور رقیب را می شنویم یعنی چین در جایگاه 
نخست جهانی و آمریکا در جایگاه دوم. از این خبر بدتر آن است که پژوهشگران بین 

المللی اعام کرده اند با انتخاب دوباره ترامپ، به احتمال زیاد امکان کنترل تب کره 
زمین از دست خواهد رفت و سامتی زمین عزیز ما به محاق می رود. 

در سوی دیگر این مبارزه بایدن است که بازگشت به معاهده را وعده داده است. شاید 
الزم باشد برای سامتی خود و زمین دوست داشتنی مان دعا کنیم که تفکر نابودی 

همه چیز برای من رأی نیاورد و البته خود نیز برای گازهای گلخانه ای فراوانی که تولید 
می کنیم فکری جدی نماییم که شاید حرارت زمین پایین بیاید.
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اخبار داخلی

تمام خدمات برق 
غیرحضوری می شود

آنطور که مسووالن برقی اعالم 
کردند از آذرماه تمام خدمات برقی 
غیر حضوری می شود و نیازی به 
مراجعه مشترکان به شرکت های 
توزیع برق نیست. زیرساخت ارائه 
همه خدمات برق در شرکت های 

توزیع به صورت غیرحضوری فراهم 
شده و تصمیم بر این است که به 
ویژه در شرایط کنونی و درگیری 
جامعه با بیماری کرونا، حداقل ۹۵ 
درصد از خدمات در زمینه فروش و 
خدمات پس از فروش، از آذرماه به 
بعد، به صورت غیرحضوری ارائه شود.

عزم راسخ نظام مهندسی 
ساختمان برای سازماندهی 

دفاتر طراحی مهندسی

سید علی اکبر میرکریم زاده با بیان 
اینکه از۴۰ پرونده مورد بررسی قرار 
گرفته ۲۰ پرونده آماده ارسال به 

اداره کل راه و شهر سازی و صدور 
مجوز فعالیت است، اظهار کرد: از ۳۵ 
دفتر مهندسی طراحی در شهر یزد و 

شهرستان های ابرکوه، اردکان، میبد و 
مهریز نیز بازدید شده است.

کاهش صدور پروانه 
ساختمانی در سال جاری به 

نسبت مشابه سال قبل

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه شهرداری تهران از صدور ۴ هزار 
و ۱۰۵ مورد پروانه ساختمانی در هفت 
ماه نخست سال جاری و کاهش ۱۹ 
درصدی متراژ ساخت و ساز نسبت به 
مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد. حامد 

سلیمی ضمن بیان این مطلب با تشریح 
آمار صدور پروانه در هفت ماه نخست 

امسال گفت: از ابتدای فروردین تا پایان 
مهر ماه سال جاری، ۴ هزار و ۱۰۵ 

مورد پروانه ساختمانی صادرشده است 
که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۵ 

هزار و۴۳۰ مورد بوده است.

»آشوب« حاصل اجرای طرح 
وان بدون آسیب شناسی 

خواهد بود

محمد شکرچی زاده رئیس مرکز 
تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، 

با بیان اینکه متاسفانه میزان رعایت 
مبحث ۱۹ و صرفه جویی در انرژی 
در بسیاری از ساختمان ها رعایت 

نمی شود، گفت: مبحث ۱۹ مربوط به 
صرفه جویی انرژی در ساختمان ها 

است که ۲۰ سال قبل اولین ویرایش 
آن را داشتیم و آخرین ویرایش هم 
مربوط به مبحث ۱۹ است که ماه 

گذشته ابالغ شد. برنده جایزه  ملی  معماری  و 
شهرسازی مشخص شد

رتبه  اول  جایزه  ملی  دوساالنه معماری  
و شهرسازی  ایران به طرح “طراحی و 
ساخت سقف متحرک چوبی” از دکتر 
حسین پورمهدی قائم مقامی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
رسید. این اثر در چهارمین جایزه 

دوساالنه ملی معماری و شهرسازی 
ایران -۱۳۹۹، حائز رتبه نخست بخش 

اِلمان و سازه های خاص شناخته شد.

نیاز به تهویه مکانیکی در 
کودکان مبتالبه کووید-۱۹

بررسی ها نشان می دهند که تعداد قابـل 
تـوجهی از مبتالیان به بیماری کرونا یا 
کووید-۱۹، در روند بیماری خود دچار 

نارســایی تنفســی و وضعیت اصطالحًا 
هیپوکسیک یا نرسیدن اکسیژن کافی 
به بدن می شوند. محققان کشور برای 
کمک به بررسی بهتر وضعیت کودکان 
مبتال به کووید-۱۹، میزان نیاز آن ها 

به شیوه های مختلف تنفس مکانیکی یا 
تنفس با دستگاه را ارزیابی کرده اند.

درشماره قبل در سرمقاله آقای مهندس سینا مستوفی به اشتباه به عنوان مدیر نمایشگاه
بین المللی تاسیسات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، معرفی شده بودند که  عنوان صحیح 

مدیر کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع می باشد.
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آموزش

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

طراحی سیستم مدیریت هوشمند 
 )BMS( ساختمان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

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

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی حضوری طراحی
سیستم های اعالم و اطفاء حریق

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه 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 و جمعه 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 حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی مهندسی کاشانه
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گزارش ویژه

ــور،  ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــون نظ ــر قان تغیی
ــه  ــود ک ــی ش ــاس م ــر احس ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
نیــاز بــه لبــاس نــو دارد!  تغییــر لبــاس کهنــه ۲۵ ســاله 
ــا حضــور  ــه ب »نظــام مهندســی ســاختمان« کشــور ک
ــده ،  ــود ندی ــه خ ــری ب ــوز تغیی ــس هن ــد مجل در چن
ــه بازنگــری و  ــاز ب ــه راســتی نی ــه ب ــی اســت ک ضرورت

ــئوالن دارد. ــدی مس ــه ج توج
ــی  ــه های ــن مقول ــه مهمتری ــاز« از جمل ــاخت و س »س
ــوری دارد و  ــر کش ــاد ه ــی در اقتص ــش زیربنای ــه نق ک
ــون  ــاختمان، قان ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ قان
ــور  ــای کش ــاختمان ه ــت س ــن کیفی ــع در تامی مرج

ــود. ــی ش ــوب م محس
نقــش و جایــگاه ســازمان هــاو عوامــل مســئول، نحــوه 
احــراز صاحیــت و ارائــه خدمــات مهندســان، تدویــن 
ــاختمان، ارکان و  ــرل س ــد کنت ــی و فرآین ــررات فن مق
ــه  ــازها ، از جمل ــاخت و س ــت س ــن کیفی ــزای تامی اج
ــی  ــمار م ــه ش ــت ب ــن صنع ــای ای ــن پارامتره مهمتری
آینــد کــه نیازمنــد بازنگــری و توجــه جــدی مســئوالن 

دارد.
تعریف صحیح نظام مهندسی ساختمان،

شرط کاهش اختالف نظرات
 بنظــر مــی رســد، در ابتــدای امــر تعریــف صحیحــی از 
ســازمان نظــام مهندســی کشــور، بعنــوان؛ یــک تشــکل 
صنفــی، ســازمان نیمــه دولتــی و خصوصــی، شــرکت 
ســهامی و … اولیــن گامــی اســت کــه از بســیاری تنش 
هــا و اختــاف نظــرات در ایــن حــوزه خواهــد کاســت.
ــد  ــال آن فرآین ــه دنب ــی و ب ــه مهندس ــق جامع توفی
ــب نظــر  ــا جل »ســاخت و ســاز« در کشــور، مســلمًا ب
ــام  ــات الزم در »نظ ــال اصاح ــا اعم ــا ب ــت اعض اکثری

ــود . ــی ش ــن م ــور ممک ــی « کش مهندس
محمــودزاده، معــاون مســکن و ســاختمان کشــور 
پیــش از ایــن،  از انجــام رایزنــی بــا نماینــدگان 
مجلــس یازدهــم بــرای اعمــال اصاحــات قانــون نظــام 
مهندســی و کنتــرل ســاختمان خبــر داده و گفتــه بــود؛ 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــواردی ک ــون و م ــن قان ــای ای ایراده
اصــاح قانــون کیفیــت بهتــری بــه ســاخت و ســاز داد، 
ــین  ــر و در دوره پیش ــت. پیش ت ــده اس ــتخراج ش اس
مجلــس شــورای اســامی در ایــن خصــوص، همفکری 
ــی  ــوع از موضوعات ــن موض ــد و ای ــام ش ــی انج های
ــه نتیجــه  ــر ب ــا زودت ــاش هســتیم ت ــه در ت اســت ک

ــانیم. برس
وعده معاون مسکن و ساختمان کشور: تغییر قانون 

نظام مهندسی ساختمان از نیمه دوم سال ۹۹
محمــودزاده اصــاح قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ــاخت و  ــه س ــت ب ــرای کیفی ــی ب ــاختمان را ضرورت س
ســاز مــی دانــد و مــی گویــد: هــم اکنــون کارگروهی در 
معاونــت مســکن و بــا  مشــارکت افــراد صاحــب نظــر، 
شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، 
توســعه  دفتــر  در  وزارتخانــه  ســتادی  همــکاران 
ــات را  ــد اصاح ــا بتوانن ــتند ت ــال هس ــی فع مهندس
یکبــار دیگــر هــم روی قانــون و هــم روی آییــن نامــه 

ــد. ــرار دهن مدنظــر ق
محمــودزاده تصریــح کــرد: تمامــی بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل ها نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــات در  ــن مطالع ــی ای ــا خروج ــود ت ــی می ش پیش بین
نیمــه دوم امســال بــا هماهنگــی مجلــس بــه تصویــب 
ــی در  ــی و زیربنای ــات اصاح ــم اقدام ــد و بتوانی برس

حــوزه نظــام مهندســی ســاختمان را اعمــال کنیــم.

تغییر قانون نظام مهندسی 
ساختمان اولویت چندم

مجلس یازدهم؟
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گزارش ویژه
عضو کمیسیون عمران مجلس: الیحه تغییر قانون نظام 

مهندسی به زودی طرح می شود.
ــال شــاکری عضــو کمیســیون عمــران مجلــس  امــا اقب
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــز در گف ــامی نی ــورای اس ش
تاسیســات نیــوز در بــاره چگونگــی انجــام قانــون نظــام 

ــت : ــاختمان گف ــی س مهندس
 ایــن مهــم در دســتور کار مــا قــرار دارد و بــه زودی به آن 
مــی پردازیــم ولــی اولویــت کمیتــه ای کــه من مســئول 
آن هســتم یکــی از آنهــا همیــن نظــام مهندســی اســت 
ــک  ــم در حــال حاضــر روی ی ــی کنی ــال م ــم دنب و داری
ــم  ــی کنی ــی و خصوصــی کار م الیحــه مشــارکت عموم
ــه الیحــه نظــام مهندســی اســت.  و گام بعــدی ورود ب
فکــر مــی کنــم از یکــی دو هفتــه دیگــر ورود مــی کنیــم 
ــم و  ــره کردی ــان را ذخی ــا زم ــن موضــوع و تقریب ــه ای ب
الیحــه گذاشــتیم در دســتور کار هیــأت رییســه/ مهــری 

بهزادپــور
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در گذر زمان

ــتند  ــانی هس ــل از کس ــن نس ــصتی ها آخری ــه ش ده
نفتــی  بوی نــاک بخاری هــای  نوســتالژی های  کــه 
ــن  ــد. ای ــی کرده ان ــا زندگ ــا آن ه ــد؛ ب ــود دارن ــا خ را ب
نوســتالژی ها هرچقــدر هــم کــه شــیرین بودنــد 
ــدر  ــی آن ق ــای نفت ــد. بخاری ه ــر نبودن ــی بی دردس ول
دردســرهای جورواجــور به ویــژه بــرای مــادران و بانــوان 
خانــه دار داشــتند کــه وقتــی لوله کشــی گاز آمــد خیلــی 
ــد  ــی را انداختن ــای نفت ــیک بخاری ه ــی ش زود و خیل
ــو و  ــاک و بی ب ــوزهای پ ــه گازس ــاری و ب ــه انب گوش
بی دردســر بــا جــان ودل خوشــامد گفتنــد. ایــن روزهــا 
کــه هــوا ســرد اســت روش هــای گرمایــش خانه هــای 
ایرانــی طــی دهه هــای اخیــر را بررســی کرده ایــم؛ 

ــازی هســتید؟ اهــل خاطــره ب

از خاکه زغال تا گوله!
بــه دوره پیــش از نوســتالژی کــه برویــم به جــای بخاری 
در خانه هــا کرســی بــود. کرســی ابــداع ایرانی هــا 
ــه آتشــدان های ســاده  ــود و شــکل پیشــرفته و بهین ب
در خانه هــای سراســر جهــان محســوب می شــد. 
بــرای راه انــدازی کرســی در منــزل یــک چالــه بــه عمــق 
ــد و  ــر می ش ــاق حف ــط ات ــب وس ــک وج ــش از ی بی
درون آن زغــال یــا زغــال فشــرده افروختــه می ریختنــد 

ــک  ــاه و ی ــز کوت ــا می ــه ی ــک چهارپای ــم ی ــد ه و بع
ــک  ــه ی ــد اینک ــط می مان ــام! فق ــم و تم ــوی ضخی پت
ــتر  ــرد و خاکس ــال س ــه زغ ــد ک ــش باش ــر حواس نف
ــه  ــوالت دام ک ــده فض ــتاها از باقیمان ــود. در روس نش
در طویلــه زیــر پــای چهارپایــان فشــرده می شــد 
ــوزاندن  ــرای س ــاب ب ــر آفت ــک کردن زی ــس از خش پ
ــوخت  ــهرها س ــد و در ش ــتفاده می کردن ــی اس در کرس
ــود  ــی ب ــاز زغال ــای دست س ــی گلوله ه ــوب کرس محب
ــن  ــه ای ــا ب ــوخت. تهرانی ه ــی می س ــه آرام و طوالن ک
کاالی اســتراتژیک بــرای زمســتان منــازل »گولــه« 
می گفتنــد. تابســتان ها خاکه زغــال را کــه ارزان تــر 
ــد  ــد. بع ــر می کردن ــا آب خمی ــد و ب ــود می خریدن ب
گولــه هــای بــزرگ زغــال را در آفتــاب می خشــکاندند و 
ــد.  ــار می کردن ــرای زمســتان انب ــزرگ ب در گونی هــای ب
کاری ضــروری بــرای منــازل کــه مســئولیتش بــر عهــده 
مــادر خانــه بــود. هنــوز برخــی مادربزرگ هــا آن 
ــد  ــه فرامــوش نمی کنن روزهــا را یادشــان اســت و البت
دردســرهای گولــه زغــال را کــه مراحــل درســت 
را  همه جــا  ســوزاندنش  و  نگهــداری اش  کردنــش، 

ــرد. ــدود می ک ــیاه و دودان س

شکست شومینه در مقابل کرسی
ــفر  ــن س ــاه در اولی ــی ناصرالدین ش ــال ۱۲۹۰ شمس س
فرنــگ شــومینه را دیــد و نمونــه ای از آن را در کاخ 
محــل اقامتــش احــداث کــرد. ولــی در ایــران از 
شــومینه بــه دلیــل دشــواری های مربــوط بــه نگهــداری 

وسایل گرمایشی نفتی
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و پاک ســازی آن اســتقبال نشــد. همچنــان کرســی بــود 
کــه محبــوب بــود. البتــه در اواخــر دوره قاجــار در منزل 
اشــراف و اعیــان بخاری هــای فلــزی به شــکل بشــکه ای 
ــه  ــی ب ــاری هیزم ــت؛ بخ ــود داش ــه پایه وج روی س

ــگ. ســبک غربی هــا و ســاخته فرن
معروف ترین نفت سوزهای ایران

پــس از شــومینه انــواع چراغ هــای نفت ســوز بــه 
بــرای  آمــد؛  ایــران 
تأمیــن گرمــای محیط، 
ــن  ــز و همچنی پخت وپ
ــا  ــن روشــنایی. ام تأمی
نــوع  معروف تریــن 
کــه  چراغ هــا  ایــن 
بــرای گرمایــش محیط 
می رفــت  کار  بــه 
چراغــی نفتــی موســوم 
بــه عاءالدیــن بــود 
ــًا از این یکــی  ــه اتفاق ک

ــتقبال  ــی اس ــران به خوب ــهری ای ــه ش ــژه در جامع به وی
شــد. درواقــع عاءالدیــن کــه آمــد جــان ملــت 
راحــت شــد از ســیاهی زغــال و دشــواری های روشــن 
نگه داشــتن دائمــی آتــش کرســی. ایــن چــراغ مخــزن 
ــبانه روز  ــک ش ــتفاده ی ــرای اس ــه ب ــت ک ــی داش بزرگ
ــرد.  ــره می ک ــود ذخی ــت را در خ ــتر نف ــا بیش ــل ی کام
ــه در  ــی ک ــود؟ نام ــن ب ــمش عاءالدی ــرا اس ــاال چ ح
اصــل از همــان داســتان معــروف عاءالدیــن و چــراغ 
ــد  ــن چراغ هــا مان ــام روی ای ــن ن جــادو آمــده و همی
و هنــوز هــم مانــده!. ایــن چراغ هــا تــا دهــه ۵۰ و ۶۰ 
بــرای بســیاری از خانواده هــا کــه تــوان خریــد بخــاری 
نفتــی را نداشــتند همچنــان وســیله گرمایشــی اصلــی 
ــش از  ــاید بی ــصتی ها و ش ــه ش ــود. ده ــزل ب در من
نیمــی از جمعیــت امــروز ایــران حــرارت و بــوی خــاص 
ــان  ــوب یادش ــگ را خ ــبز و کرم رن ــای س ــن چراغ ه ای
کــه  دور  نه چنــدان  بــود  روزگاری  درواقــع  اســت. 
ــن  ــی داد و همی ــت م ــوی نف ــا ب ــتان ها خانه ه زمس
ــری از  ــواع دیگ ــی آورد! ان ــم م ــردرد ه ــی س ــو گاه ب
ــاوت  ــکل های متف ــا و ش ــا مارک ه ــوز ب ــراغ نفت س چ

در ایــران رایــج بــود امــا عاءالدیــن اغلــب خانه هــا را 
تســخیر کــرده بــود. کارخانــه عاءالدیــن ایــران حتــی 
ــود و  ــال ب ــان فع ــوز همچن ــای گازس در دوره بخاری ه
ــتان و  ــر افغانس ــورهایی نظی ــه کش ــش را ب چراغ های

ــرد. ــادر می ک ــراق ص ع
برقی های نامحبوب

بخاری برقــی بــه دلیــل مصــرف زیــاد بــرق هیچ وقــت 
ــه  ــرگاه ب ــی ه ــود. ول ــوب نب ــدان محب ــران چن در ای
ــرد  ــه س ــود و خان ــترس نب ــت در دس ــی نف ــر دلیل ه
بــود.  نجات بخــش  بخاری برقــی  یــک  می شــد 
بخاری برقی هــای محبــوب در ایــران اغلــب از برندهــای 
ــای  ــز در مدل ه ــران نی ــا در ای ــد و بعده ــی بودن ژاپن
مختلــف تولیــد شــدند. یــک مــدل از ایــن بخاری هــا 
ــا  ــان قرمزه ــتند؛ هم ــتالژیک هس ــران نوس ــم در ای ه

ــتند. ــه ای داش ــت لول ــه دو المن ک

مد جدید دهه ۶۰!
بهینه شــده  شــکل  درواقــع  نفتی هــا  بخــاری 
ــواری  ــای دی ــد. بخاری ه ــوز بودن ــای نفت س چراغ ه
معمــوالً در مغازه هــا و کارگاه هــا اســتفاده می شــد 
ــی  ــای نفت ــازل. بخاری ه ــی در من ــای زمین و بخاری ه
هرچنــد  و  نبودنــد  بی بهــره  تنــوع  از  خانه هــا  در 
آن هــا مــد  از  ســال یک بــار مدل هــای جدیــدی 
می شــد. یــک مــدل بســیار پرطرفــدار کــه بــاب ســلیقه 
ــک  ــد ی ــد ش ــه ۶۰ م ــه ده ــود و در میان ــا ب جوان تره
ــد و  ــه دار بودن ــه فتیل ــود ک ــی  ب ــاری نفت ــوع بخ ن
کاهــک مخصوصــی روی فتیلــه آن هــا قــرار می گرفــت 
و پــس از ســرخ شــدن حــرارت ایجــاد می کــرد. مثــل 
ــه روش  ــن حــرارت ب ــی بخشــی از ای بخاری هــای برق
ــط  ــتی در محی ــراق پش ــه ب ــق صفح ــش و از طری تاب

پراکنــده می شــد.
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گرمایش با حواشی خوشمزه!
ــای  ــه کاربرده ــا ب ــتالژی نفتی ه ــده نوس ــش عم بخ
مختلــف آنــان مربــوط می شــد. معمــوالً همیشــه 
ــن  ــاوی آب روی ای ــزی ح ــوری فل ــا ق ــری ی ــک کت ی
ــم  ــت ک ــوی نف ــف و ب ــوا تلطی ــا ه ــود ت ــا ب بخاری ه

شــود. امــا اســتفاده از بخاری هــای 
ابتــکارات حاشــیه ای!  بــا  نفتــی 
فــراوان نیــز همــراه بــود و از آن هــا 
نگه داشــتن  داغ  و  پخــت  بــرای 
و  خوراکی هــا  انــواع  و  غــذا 
می شــد؛  اســتفاده  نوشــیدنی ها 
ــا  ــه ت ــا گرفت ــای و دم نوش ه از چ
ســیب زمینی و لبــو و باقــا و شــلغم 
و انــواع غــذا. زمســتان ها بــرای 
مهمــان همیشــه یــک خوراکــی گرم 

ــوری پخته شــده در  ــم ســیب زمینی تن ــود. طع ــا ب مهی
ــدان بخاری هــای نفتــی را یادتــان هســت؟ آتش

نفتی ها هنوز هستند
همچنــان  نفتی هــا  گســترده،  اســتفاده  باوجــود 
دردسرســاز بودنــد و بــوی ناشــی از آن ها دســت از ســر 
ــداری  ــرات نگه ــت. خط ــان برنمی داش ــی ایرانی زندگ
از تانکــر و بشــکه های نفــت در منــازل و زحمــت 

پــر  و  بشــکه ها  نفــت  تلمبه زنــی 
ــرمای  ــا در س ــزن بخاری ه ــردن مخ ک
ایــن  دیگــر  دردســرهای  زمســتان 
ــره  ــه باالخ ــا اینک ــد. ت ــا بودن بخاری ه
بــا آغــاز لوله کشــی گاز شــهری در اوایــل 
دهــه ۷۰ دیگــر دوره بخــاری نفتــی بــه 

ــی  ــعله آب ــا آن ش ــا ب ــد؛ گازی ه ــر آم س
ــد  ــه نمان ــه ناگفت ــد. البت ــری کردن ــا دلب زیب

ــدود  ــداد مح ــه تع ــم ب ــوز ه ــی هن ــای نفت بخاری ه
و بــرای مصــارف خــاص بــرای مثــال اســتفاده در 
ــرای  ــا ب ــیر ی ــتانی و سردس ــاده کوهس ــاط دورافت نق
گردشــگری و… تولیــد می شــوند. همیــن حــاال در 
ــا فناوری هــای  ــال! ب ــی دیجیت ــران بخاری هــای نفت ای
ــخیص  ــای تش ــوا، حس گره ــه ه ــر تصفی ــن نظی نوی

می شــود. یافــت  و…  آالینده هــا 

گاز  تون مبارک!
ــهری  ــی گاز ش ــا لوله کش ــان ب ــای گازی همزم بخاری ه
ــه آرام  ــان ک ــی شعله ش ــی! زیبای ــه آمدن ــد و چ آمدن
و یکنواخــت زبانــه می کشــید بــه زینــت خانه هــا 
تبدیــل شــد و ســبک زندگی هــا را متحــول کــرد. ایــن 
ــای  ــکه ها و تانکره ــر بش ــد دیگ ــه آمدن ــا ک بخاری ه
نفــت از گوشــه حیــاط رخــت بربســتند و به کلــی 
غیــب شــدند. انــگار دوران جدیــدی آغــاز شــده بــود. 
دوران شــکرگزاری مکــرر ایرانی هــا به ویــژه مــادران 
یادشــان  خیلی هــا  گاز.  نعمــت  از  مادربزرگ هــا  و 
ــی گاز  ــه اش را لوله کش ــی خان ــی کس ــه وقت ــت ک هس
ــکات  ــنایان تبری ــل و آش ــایه ها و فامی ــرد همس می ک
ــده ای  ــن فرخن ــگار جش ــد؛ ان ــارش می کردن ــراوان نث ف

بــه پــا شــده!
ایرانی ها بازار را گرفتند

ــد  ــه آمدن ــی، بخاری هــای گازی ک ــواع نفت برخــاف ان
ــدگان  ــد. تولیدکنن ــا نمان ــه ج ــران از قافل ــت ای صنع
ــه عرصــه گذاشــتند و بخاری هــای گازی،  ــا ب ــادی پ زی
شــکل و شــمایل ایرانــی گرفتنــد. انــواع بخــاری گازی 
دیــواری و زمینــی و دودکــش دار و بــی دودکــش 
از برندهایــی نظیــر ارج، نیــک کاال، پــار، آبســال، 
انــرژی و… تقاضــای فزاینــده خانه هــای ایرانــی را 
ــی  ــر کس ــًا دیگ ــد و تقریب ــخ گفتن پاس
بخــاری خارجــی نمی خریــد. چــون 
باکیفیــت  جنــس  نداشــت  دلیلــی 
رهــا  را  ایرانــی  مقرون به صرفــه  و 
ــرود.  ــی! ب ــابه خارج ــال مش ــد و دنب کن
ــید  ــان رس ــه پای ــی ب ــتالژی ها وقت نوس
گازی هــا  آمدنــد.  پیشــرفته ها  کــه 
ــوفاژ  ــزی ش ــتم های مرک ــی سیس ــتند ول ــوز هس هن
ــر و  ــر چیل ــازل نظی ــش من ــدرن گرمای ــای م و روش ه
ــت  ــه را به زحم ــردن خان ــرم ک ــواری های گ ــج دش پکی
ــه  ــم درج ــیر تنظی ــا ش ــتگیره ی ــک دس ــدن ی پیچان
ــم شــده و  ــی ک ــد. زحمــت زندگ ــزل داده ان حــرارت تن
ــد  ــه وســایل گرمایشــی قدیمــی رفته ان سال هاســت ک

خاطــره شــده اند. و 

در گذر زمان
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نگاهی به بازارمقاله اشریمحصوالت تاسیسات

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید
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تعمیرکار خود  باشیم

نکات مهم در رابطه با تغییر فصل
و سرویس موتورخانه

تغییــرات دمــای هــوا در طــول روز، باعــث بــه وجــود 
ــی  ــاختمان م ــل س ــای داخ ــاناتی در دم ــدن نوس آم
شــود کــه در نتیجــه آن، دمــای داخــل محــل ســکونت، 
ــر آن،  ــاوه ب ــه و ع ــر رفت ــایش فرات ــدوده آس از مح
ــال دارد. ــه دنب ــرژی را ب ــوخت و ان ــوده س ــرف بیه مص
تغییــرات دمایــی ناشــی از تغییــر فصــل هــای ســال، بر 
عملکــرد اجــزای موتورخانــه مــی توانــد تاثیــر بگــذارد. 
ــای  ــام راهکاره ــا انج ــت ب ــل الزم اس ــن دلی ــه همی ب
عملــی، از اثــرات نامناســب تغییــرات فصلــی بــر 
فرآیندهــای گرمایشــی سیســتم موتورخانــه کــه باعــث 

کاهــش راندمــان مــی شــود، اجتنــاب کــرد. 
ــع انبســاط  ــرم، منب ــع آب گ ــگ، مناب ــق کاری دی * عای
ــق  ــکاری عای ــا عایق ــه ب ــای موتورخان ــه ه ــاز و لول ب
ــه  ــر ب ــدازه ۵ ســانتی مت ــه ان ــل ب پشــم ســنگ حداق
ــت  ــاس و دو دس ــتیک، کرب ــی از ماس ــراه پوشش هم

ــن ــگ روغ رن
ــد  ــل تولی ــع کوی ــزن مناب ــل و مخ ــویی کوی *  اسیدش

ــرم آب گ
* دوده زدایــی از جــداره داخلــی دیــگ و شســتن پــره 

هــای چدنــی دیــگ بــا اســید
* تمیز کردن نازل مشعل گازسوز موتورخانه

* کنتــرل ترموســتات و در صــورت نیــاز تعویــض 
ــپ  ــگ و پم ــه دی ــه ب ــی ک ــای گرمایش ــتات ه ترموس
ســیرکوالتور آب رادیاتورهــا فرمــان مــی دهنــد و 

همچنیــن دمــای ترموســتات بــه نحــوی تنظیــم شــده 
باشــد کــه دمــای ترموســتات پمــپ همــواره بــه میزان 
۵ درجــه ســانتی گــراد بیشــتر از دمــای تنظیمــی 

ــد. ــزی باش ــرارت مرک ــگ ح ــتات دی ترموس
* دمــای ترموســتات دیــگ حــرارت مرکــزی، بایــد بــه 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــردد ب ــم گ ــب تنظی ــیوه ای مناس ش
ــه  ــی ۶۵ درج ــد، ۶۰ ال ــا بای ــن دم ــز ای ــل پایی در فص
ــی ۸۰  ــن ۷۰ ال ــتان بی ــل زمس ــراد و در فص ــانتی گ س

ــد. ــراد باش ــانتی گ ــه س درج
ــادی  ــان زی ــدت زم ــال، م ــرد س ــول س ــر در فص * اگ
ــن  ــه ای ــد، ب ــی مانی ــر م ــدن آب منتظ ــرم ش ــرای گ ب
دلیــل اســت کــه یــا لولــه برگشــت آب گــرم مصرفــی 
ــا اگــر نصــب شــده، مجهــز  نصــب نشــده اســت و ی
ــه ایــن  ــن ک ــا ای ــه پمــپ ســیرکوله نمــی باشــد و ی ب
پمــپ بــه درســتی کار نمــی کنــد. در ایــن صــورت مــی 
توانیــم پمــپ ســیرکوله را کنتــرل کــرده و آن را روغــن 
کاری کنیــم و در صــورت معیــوب بــودن، آن را تعویــض 

کنیــم.
* در فصــل زمســتان عــاوه بــر پمــپ ســیرکوله اصلــی 
ــه  ــز تغذی ــرم را نی ــد آب گ ــع تولی ــه منب ــوفاژ ک آب ش
ــی  ــیرکوله خط ــپ س ــک پم ــا ی ــد حتم ــد، بای ــی کن م
ــن  ــت بی ــت و برگش ــان آب رف ــیر جری ــزا در مس مج
منبــع تولیــد آب گــرم مصرفــی و دیــگ پیــش بینــی 
ــه  ــال ک ــرم س ــول گ ــا در فص ــردد ت ــب گ ــده و نص ش

با شروع فصل پاییز، روزهای سرد سال آغاز می شوند و باید نسبت به سرویس ساالنه 
سیستم تاسیساتی موتورخانه و راه اندازی مناسب آن اقدام کرد. با انجام این کار می توان 

از عملکرد مطلوب موتورخانه در فصول سرد سال اطمینان حاصل کرد.
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پمــپ ســیرکوله اصلــی آب شــوفاژ کــه خــارج از مــدار 
ــدم  ــود. ع ــع ش ــتفاده واق ــورد اس ــت م ــی اس مصرف
ــرم  ــن آب گ ــدم تامی ــه، باعــث ع ــن نکت ــه ای توجــه ب
مــورد نیــاز ســاکنین توســط منبــع آب گــرم مــی شــود.
* اگــر در فصــول ســرد ســال، بــرودت و ســرمای زیــادی 
در خانــه خــود احســاس کــرده ایــد و شــوفاژها ســرد 
یــا ولــرم شــده انــد، نگــران نباشــید. احتمــاال بــه دلیــل 
ســردی هــوا و افزایــش تقاضــای گاز طبیعی، فشــار گاز 
شــبکه شــهری افــت کــرده و فرمــان خامــوش شــدن 
ــه  ــط رل ــک توس ــورت اتوماتی ــه ص ــعل ب ــعله مش ش
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــت. ب ــده اس ــعل داده ش مش
ــی  ــه و بازرس ــه موتورخان ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانی م
ــد. در  ــل کنی ــکل را ح ــعل مش ــرل مش ــه کنت ــه رل اولی
ــه  ــر دکمــه ریســت رل ــت، چــراغ هشــدار زی ــن حال ای
ــت و  ــه ریس ــار دادن دکم ــا فش ــود. ب ــی ش ــن م روش
ــی مشــعل  ــد از لحظات خامــوش شــدن چــراغ آن، بع
ــه صــورت اتوماتیــک روشــن شــده و دیــگ بعــد از  ب

مدتــی مجــددا گــرم خواهــد شــود.
* کارهایــی ماننــد تمیــزکاری دیــگ دودکــش، بازرســی 
ــرم،  ــع دو جــداره آب گ ــد منب ــه مانن اجــزای موتورخان
منبــع کویلــی آب گــرم، منبــع انبســاط بــاز )یــا بســته( 
ــه  ــی، از جمل ــای بیرون ــه ه ــق کاری لول ــی عای و بازرس
ــروع  ــه در ش ــتند ک ــی هس ــت های ــن فعالی ــم تری مه

فصــول ســرد، بایســتی انجــام شــوند.
ــای  ــتم ه ــاط در سیس ــع انبس ــف منب ــی از وظای * یک
گرمایشــی، جبــران آب منبســط شــده در فصــول گــرم 

ــاز  ــورد نی ــال فشــار اســتاتیکی م در طــی ســال و اعم
ــه منظــور انتقــال آب اســت. ب

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه و تغییرات فصلی
کنتــرل  هوشــمند  هــای  سیســتم  از  اســتفاده   *
ــرات  ــرل تغیی ــرای کنت ــد ب ــی کارآم ــه، روش موتورخان
دمــای موتورخانــه در طــول ســال مــی باشــد. در 
ــد  ــا مانن ــرل دم ــی کنت ــای فعل ــر، روش ه ــال حاض ح
تنظیــم دســتی ترموســتات دیــگ و پمــپ هــا از 
ــزات در  ــرل تجهی ــا کنت ــی و ی ــال خاموش ــت اعم قابلی
ــا توجــه  ــاش برخــوردار نیســتند. ب وضعیــت آمــاده ب
بــه ایــن محدودیــت و عــدم کارایــی مناســب در 
کنتــرل تجهیــزات، ضــرورت اســتفاده از سیســتم هــای 

ــود. ــی ش ــاس م ــش احس ــش از پی ــمند بی هوش
ــه  ــمند موتورخان ــرل هوش ــتم کنت ــدازی سیس * راه ان
ــر  ــه ب ــای موتورخان ــرات دم ــرل تغیی ــور کنت ــه منظ ب
اثــر تغییــرات فصــل نتایجــی ماننــد راهبــری و کنتــرل 
درســت اجــزای موتورخانــه شــامل پمــپ ها و مشــعل 
هــا، بهینــه ســازی انــرژی و جلوگیــری از مصــرف 
بیهــوده ســوخت، تثبیــت محــدوده دمایــی آســایش 
ــکونی و اداری و  ــای مس ــد ه ــاکنین واح ــی س حرارت
تجــاری، کاهــش میــزان اســتهاک تجهیــزات و هزینــه 
ــه هــای  ــه، کاهــش هزین ــه موتورخان ــوط ب هــای مرب
ــی  ــات گرمایش ــداری تاسیس ــر و نگه ــرویس، تعمی س
ــت  ــای زیس ــده ه ــار آالین ــد و انتش ــش تولی و کاه

ــت. ــد داش ــر خواه ــی را در ب محیط
ــات  ــه اطاع ــه لحظ ــه ب ــمند لحظ ــتم هوش * سیس
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ــف  ــای مختل ــی اجزاه ــای دمای ــت ه ــی موقعی حرارت
ــوب  ــرایط مطل ــراری ش ــه برق ــرده و ب ــایی ک را شناس
دمایــی در تابســتان یــا زمســتان کمــک مــی کنــد. در 
نتیجــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری ســاختمان اعــم از 
ــز  ــی نی ــارف گرمایش ــکونی مص ــا غیرمس ــکونی ی مس

ــود. ــی ش ــرل م ــن و کنت تامی

از موتورخانــه، مشــعل هــا و  * هنــگام اســتفاده 
پمــپ هــا توســط یــک منحنــی حرارتــی کنتــرل مــی 
شــوند. در ایــن منحنــی، دمــای آب گــرم چرخشــی در 
ــرارت  ــه ح ــه درج ــته ب ــه، وابس ــات موتورخان تاسیس
محیــط خــارج ســاختمان اســت و کنتــرل آن بــه 
ــا تغییــرات  صــورت لحظــه ای و خــودکار، متناســب ب
ــث  ــود و باع ــام میش ــاختمان انج ــارج س ــای خ دم
ــای یکنواخــت در داخــل ســاختمان  ــری دم شــکل گی

ــود. ــی ش م
* موقــع گــرم شــدن دمــای محیــط خــارج ســاختمان، 
مشــعل هــا و پمــپ هــا بــه انــدازه ای کار مــی کنند که 
گرمایــش در حــد مــورد نیــاز و در محــدوده آســایش 
حرارتــی تامیــن شــود و از تولیــد بیــش از حــد حــرارت 
ــاز شــدن پنجــره هــا  کــه موجــب ســلب آرامــش و ب
بــه منظــور تعدیــل دمــای اتــاق هــا و اتــاف انــرژی 

مــی شــود جلوگیــری مــی کنــد.
ــر  ــمند ب ــرل هوش ــای کنت ــتم ه ــتفاده از سیس * اس
خــاف ســایر روش هــای بهینــه ســازی مصــرف 
ــا در دوره  ــه تنه ــق کاری( ک ــه اســتثناء عای ســوخت )ب
ســرما کار مــی کننــد، در تابســتان هــا نیــز بــه میــزان 
ــوخت  ــرف س ــش مص ــث کاه ــه ای باع ــل ماحظ قاب
ــه ای در ۱۲  ــورت لحظ ــه ص ــب ب ــن ترتی ــده و بدی ش

ــند. ــی باش ــال م ــال فع ــاه س م
مزایای کنترل هوشمند موتورخانه 

1. کنترل گرمایش از مبدا و محل تولید گرما
2. طراحــی شــده براســاس شــرایط بومــی و اقلیمــی 
کشــور و متناســب بــا فرهنــگ مصــرف انــرژی در ایــران
ــرف  ــی در مص ــه جوی ــا و صرف ــه ه ــش هزین 3. کاه
ســوخت تــا ۴۰% در ســاختمان هــای غیــر مســکونی و 

ــا ۱۵% در ســاختمان هــای مســکونی ت
ــرژی در  ــرف ان ــازی مص ــه س ــن روش بهین 4. موثرتری
ســاختمان بــا کوتــاه تریــن زمــان بازیافــت هزینــه هــا

مدت زمان موثر دوره بهینه سازی ۱۲ ماه
ــه  ــده هــای زیســت محیطــی و هزین 5. کاهــش آالین

هــای اجتماعــی
6. قابلیــت تطبیــق و کنتــرل محیطــی عالــی بــه 
همــراه ثبــت محــدوده آســایش حرارتــی متناســب بــا 

ــاختمان ــارج س ــط خ ــای محی ــرات دم تغیی
ــه  ــی ب ــرم مصرف ــای آب گ ــش و دم ــرل گرمای 7. کنت

ــبانه روز ــاعات ش ــی س ــه ای و در ط ــورت لحظ ص
ــه فــرد مســتقل بــودن عملکــرد  8. ویژگــی منحصــر ب

ــا سیســتم از مســاحت بن
ــب  ــان و ضری ــش راندم ــتهاک و افزای ــش اس 9. کاه

ــی ــات حرارت ــی تاسیس ایمن
10. ســهولت کاربــرد و امــکان تنظیــم برنامــه نــرم 
ــاختمان ــری س ــوع کارب ــب ن ــتم برحس ــزاری سیس اف
ــرات  ــام تغیی ــدون انج ــان ب ــریع و آس ــب س 11. نص

مکانیکــی در موتورخانــه
مقایسه سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

با ترموستات
در حــال حاضــر جهــت تنظیــم دمــای آب مــورد نیــاز 
از  موتورخانــه  در  و مصرفــی ســاختمان  گرمایــش 
ــه  ــود ک ــی ش ــتفاده م ــی اس ــتات های معمول ترموس
قابلیــت تنظیــم توســط متصــدی موتورخانــه بــر روی 
ــم  ــر اســاس نقطــه تنظی ــد و ب ــای دلخــواه را دارن دم
شــده نســبت بــه خامــوش و راه انــدازی کــردن 
ــن  ــی ای ــب اصل ــد، از معای ــی کنن ــدام م ــعل ها اق مش
ــر تغییــرات هــوای  ترموســتات ها عــدم واکنــش در اث
ــاعات  ــردی در س ــت عملک ــن وضعی ــرون و همچنی بی

ــد. ــی باش ــبانه روز م ــف ش مختل
در صــورت افزایــش دمــای هــوای محیــط کــه مســلمًا 
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ــد  ــی یاب ــش م ــاختمان کاه ــاز س ــورد نی ــای م گرم
ــای  ــد و گرم ــی کن ــاال کار م ــای ب ــا دم ــه ب موتورخان
بیشــتر از حــد مــورد نیــاز وارد ســاختمان مــی شــود که 
عمــاً بــدون اســتفاده بــه هــدر میــرود. همچنیــن در 
ســاختمان های اداری در هنــگام شــب نیــز موتورخانــه 
ــه مــی دهــد.  ــا ادام ــد گرم ــه فعالیــت خــود و تولی ب
ــتم های  ــتفاده از سیس ــکل، اس ــن مش ــع ای ــت رف جه
ــا قابلیــت برنامه ریــزی  ــه ب کنتــرل هوشــمند موتورخان
ــگر  ــه حس ــز ب ــن مجه ــی و همچنی ــاعتی و هفتگ س

دمــای محیــط، توصیــه مــی گــردد.
تابستانی کردن موتورخانه

ــرم  ــه گ ــاز ب ــدم نی ــا و ع ــل گرم ــیدن فص ــا فرارس ب
شــدن رادیاتــور شــوفاژ و بــرای بهینــه ســوزی مصــرف 
ســوخت و کاهــش اســتهاک موتورخانــه بهتــر اســت 
ــه  ــتانی ب ــت زمس ــه را از حال ــتم موتورخان ــه سیس ک

ــم. ــر دهی ــتانی تغیی تابس
ــه  ــر اســت تغییــر فصــل موتورخان ــن کار بهت ــرای ای ب

ــر  ــی اگ ــا بســپارید ول ــر م ــین هــای ماه ــه تکنس را ب
خودتــان مــی خواهیــد موتورخانــه را بــه حالــت 
ــام  ــر را انج ــل زی ــد مراح ــد بای ــل کنی ــتانی تبدی تابس

ــد. دهی
ــت و برگشــت شــوفاژ  ــه هــای رف * بســتن شــیر فلک

واحــد هــا
* بســتن شــیر فلکــه هــای رایزرهــای داخــل موتورخانه 

کلکتورها و روی 
* بســتن شــیرفلکه هــای پمــپ شــوفاژ ) معمــوال دو 

ــا بیــش از ۲ اینــچ ( عــدد شــیرفلکه ۲ اینــچ ی
* بازکــردن شــیر فلکــه بــای پــاس مــوازی شــیر فلکــه 

هــای پمــپ
* خاموش کردن پمپ شوفاژ موتورخانه

* اگــر منبــع موتورخانــه شــما دوجــداره باشــد، عمــل 
تابســتانی کــردن موتورخانــه تمــام اســت

ــرم  ــرای گ ــل دار ب ــع کوی ــپ منب ــردن پم ــن ک * روش
ــی ــردن آب مصرف ک
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