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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه کارزار 
ــر راه  مطالبه گــری مهندســان ناظــر از وزی

می باشــد. شهرســازی  و 

همکاران گرامی سام و خدا قوت 
یکی از بزرگترین مشــکاتی که مهندســان مکانیک با آن روبرو هستند 

مشــخص نبودن مدت و میزان مســئولیت مهندسان گاز است. مشکلی که 
از زمان شــروع بازرســی گاز توسط نظام مهندسی تا امروز وجود دارد و برای 

حل آن هیچ راه حلی پیشــنهاد نشــده است. این مشکل و چند مشکل 
دیگر گریبان مهندســان گاز را گرفته است.

ســرانجام همان گونه که چندی پیش خبرداده بودیم، کارزاری گسترده 
شــکل گرفته اســت تا شاید چند مشکل بزرگ سامان یابد و حل شود. 
مهندســان مکانیک نظام مهندســی راهی را آغاز کرده اند که سالهاست 

منتظر آن بوده ایم. اعتراض به مشــکات بدون امید به مدیران و 
نمایندگان!

می دانیم که چند مشــکل بزرگ در قوانین مختلف اجرایی و روندهای 
قانونی وجود دارد که برای حل آنها چاره اندیشــی نشــده است و یا شده 
اســت اما نمودی خارجی نیافته اســت. نخستین گروهی که باید به حل 

این مشــکات بپردازد، هیئت مدیره گروه های تخصصی است که جزیره 
ای عمل کردن آنها در سراســر کشــور بدون توجه و ارتباط با یکدیگر باعث 

شــده اســت نتوانند هیچ کار کشوری و بزرگی را انجام دهند. هیئت مدیره 
های اســتانها و بعد شــورای مرکزی نظام مهندسی نیز در تمام این سال 

ها نتوانســته اســت در خصوص برخی از نارسایی های قانونی کار خاصی 
انجام دهد.

اکنون مهندســان دســت به دامان وزیر راه، مسکن و شهرسازی شده اند تا 
شــاید ســرانجام برای این مشکل فکری شود. راهی که امید است به انجام 

رسد.
این کارزار صرف نظر از ســرانجام آن، که امید اســت به انجام رسد، دارای 

ارزشــی دیگر نیز هســت و آن اتحادی است که شکل می گیرد. سالهاست 
که مهندســان می بینند قوانینی دارای مشکات فراوان و گاهی غلط 

تصویب می شــود ولی فقط به اعتراض های خرد بســنده می کنند. این 
چنیــن کارزارهایــی که به لطف فضای مجازی می تواند نمود بهتری بیابد 
محلی برای فریادهای بی صدای مهندســان است. حاال باید بیاموزیم که 

راه حل هایی برای اعتراض وجود دارد و می توان شــفاف و بدون واهمه 
ســخن گفت و انتظار داشت که همه صدای ما را بشنوند. 

ایــن راه را ادامه دهیم و اعتراض های مدنی را تمرین کنیم.

کارزاری برای کاری زار

تا بعد!
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

صفحه 27صفحه 22

جدیدترین محصوالت فناوری

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 5

مقاله اشری 10
استفاده از VAV دوتایی دوکاناله برای کاهش بارهای سرمایش و گرمایش. یک 
سیستم حجم هوای متغیر یک کاناله که برای چندین زون با بارهای مختلف کار 
می کند، اغلب گرمایش وسرمایش همزمان دارد. این روش ذاتًا ناکارامد است. 

نگاهی به بازار/ قیمت فن کویل زمینی ایرانی بهمن ماه 1399 20
در این گزارش به بررسی قیمت برخی از کنتورهای برق پرداخته ایم.

گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفه ای خود و با تکیه بر دانش و 
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 

خود در زمینه آموزش را در سال 1387 به صورت غیر رسمی و در سال 1388 به 
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا 

محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.

مطالبه ای که متولی ندارد!

چالش آموزش و مهندسی

صفحه 6

صفحه 16

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 4

24تاسیسات کار خود باشیم/ نصب جعبه فیوز ساختمان
جعبه فیوز از قسمت های مهم در برق ساختمان است که در داخل هر واحد 

ساختمانی نصب می شود. در این مقاله به نصب جعبه فیوز ساختمان 
می پردازیم

حقوق تاسیسات 13
در قسمت اول این مقاله به آشنایی با انواع شرکت های خصوصی 

می پردازیم.

جدیدترین فناوری تهویه
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اخبار داخلی

کشف حدود ۷۰۰۰ دستگاه 
“ماینر” از یک آپارتمان

ســرهنگ علــی ولیپــور گــودرزی بــا 
اعــام خبــر کشــف حــدود هفــت هــزار 
ــریح  ــران، در تش ــر در ته ــتگاه ماین دس
ایــن خبــر اظهــار کــرد: پرونــده ای مبنــی 
دســتگاه های   نگهــداری  و  دپــو  بــر 
اســتخراج  ارز دیجیتــال )ماینــر(، بــه 
پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران ارجــاع 
شــد کــه محتویــات پرونــده حاکــی از آن 
بــود، مــردی بــا تأســیس شــرکتی فنی و 
مهندســی در محــدوده کیلومتــر هشــت 
جــاده کــرج اقــدام بــه آماده ســازی 
و بهره بــرداری 6 هــزار و 489 دســتگاه  
ماینــر کــرده بــود. کارشناســان ارزش 
ریالــی امــوال کشــف شــده را 80 میلیــارد 

لایر اعــام کرده انــد 

گرایش »بازار مسکن« از خرید و 
فروش به »اجــاره«

مصطفــی قلــی خســروی بــا بیــان اینکه 
قیمتهــای پیشــنهادی مســکن در دو مــاه 
گذشــته ۱۰ تــا ۱۵ درصــد کاهــش یافتــه 
خاطرنشــان کــرد: بــه دنبــال ایجــاد 
ثبــات در بــازار ارز، قیمــت مســکن در 
مســیر افــت قــرار گرفــت کــه امیدواریــم 
ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد تــا افــرادی 
ــه  ــدام ب ــد اق ــد بتوانن ــه ندارن ــه خان ک
ــد. در حــال حاضــر تقاضــای  ــد کنن خری
بالقــوه ای در بــازار وجــود دارد کــه از 
تــوان خریــد برخــوردار نیســت. در ایــن 
خصــوص الزم اســت دولــت بــا افزایــش 
ســاخت و ســاز، تعــادل را در بازار مســکن 
ــان  ــج متقاضی ــه تدری ــا ب ــد ت ــرار کن برق

ــازار شــوند. ــی وارد ب مصرف

واگذاری امور به بخش خصوصی 
مورد تاکید است

ــژاد،  ــی ن ــر جمال ــدار مشــترک دکت در دی
معــاون عمرانــى وزیــر کشــور و مدیــرکل 
دفترفنــى وزارت کشــور بــا مهنــدس 
خــرم، رییــس ســازمان نظــام مهندســی 
ــاى  ــکارى ه ــعه هم ــر توس ــاختمان ب س
مشــترک تاکیــد شــد. وی، مهمتریــن 
را  هــا  شــهردارى  ســازمان  وظیفــه 
ــا  ــررات، معیاره ــراى مق ــاماندهى اج س
و  زیربنایــى  امــور  در  اســتانداردها  و 
ــا و  ــاد هنجاره ــهرى و ایج ــات ش خدم
ــى  ــاى اجتماع ــارى ه ــا ناهنج ــه ب مقابل

ــرد. ــوان ک عن

حمایت از ایده های مرتبط با صنعت ساختمان در یزد
رئیــس ســابق ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یــزد، گفــت: امــروزه بــا توجــه بــه 
اهمیــت بحــث فناوری هــای نویــن و توجــه بــه اقتصــاد دانــش بنیــان بــه عنــوان 
یکــی از محورهــای توســعه اســتان بــه نظــر می رســد ایــن رویــداد بهتریــن اقــدام 
ــای  ــه ایده ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــتان ب ــعه  اس ــود. توس ــد ب ــوص خواه ــن خص در ای
زیــادی در توســعه صنایــع و خدمــات مطــرح می شــود مهــم اســت، از ایــن رو، بایــد 

ــرد. ــت ک ــذب و حمای ــد را ج ــرمایه گذاری دارن ــه س ــل ب ــه تمای ــی ک صندوق های

خانه های خالی پردیس هم
در انتظار مالیات باشند

ســید مهــدی هدایــت مدیرعامل شــرکت 
عمــران شــهر جدیــد پردیــس گفــت: طی 
ــتان  ــتری اس ــا دادگس ــه ب ــی ک هماهنگ
تهــران و دادســتانی شهرســتان پردیــس 
انجــام شــده واحدهــای مســکن مهــر که 
مالــکان آنهــا از تحویــل آن خــودداری می 
ــه  ــر خان ــون مالیــات ب ــق قان ــد مطاب کنن
ــی  ــم مالیات ــمول جرای ــی مش ــای خال ه

خواهنــد شــد.

گازوئیل تولید داخل
استاندارد نیست

وحیــد مرنــدی مقــدم در مــورد وضعیت 
کیفــی مــازوت مصرفــی در کشــور گفــت: 
ــدای  ــاک از ابت ــوای پ ــون ه ــق قان طب
ــت  ــت مهل ــرای وزارت نف ــهریور 69 ب ش
3 ســاله ای تعییــن شــد تــا نســبت بــه 
استانداردســازی مــازوت اقــدام کنــد کــه 
ــه  ایــن مهلــت در تاریــخ 1 شــهریور 99 ب
اتمــام رســیده اســت.  وی ظهــار داشــت: 
مــا از گازوئیــل تولیــدی در کشــور نمونــه 
ــد،  ــخص ش ــه مش ــم ک ــرداری کرده ای ب
ــی  ــتاندارد مل ــا اس ــق ب ــل مطاب گازوئی

نیســت.

نتایج انتخابات هیات رئیسه 
کمیسیون حقوقی و لوایح 

شورای مرکزی
جلســه کمیســیون حقوقــی، لوایــح، 
شــیوه نامــه هــا و کارشناســی مــاده ۲۷ 
ــه  ــات رئیس ــن هی ــتور کار تعیی ــا دس ب
ــد. ــزار ش ــی برگ ــام مهندس ــازمان نظ س
ــر جمــال قناعــت  برهمیــن اســاس، دکت
محمــد  دکتــر  رئیــس،  عنــوان  بــه 
ــس و  ــب رئی ــوان نای ــه عن ــنام ب خوش
ــوان  ــه عن ــی ب ــد چمان ــدس حمی مهن
دبیــر کمیســیون حقوقــی، لوایــح، شــیوه 
نامــه هــا و کارشناســی مــاده ۲۷ شــورای 

ــدند. ــاب ش ــزی انتخ مرک
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https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


دوره آموزشی اصول طراحی
تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی 

 مدت دوره: 55 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر تراکمی
 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری:
چهارشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه 3 برق

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
برق بیمارستان

مدت دوره: 10 ساعت
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها
ساعت برگزاری: 18:00-20:00

 pipe flow دوره آموزشی نرم افزار
expert

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر جذبی 

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

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات 
ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 102 ساعت
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی رویت برق

مدت دوره: 36 ساعت
روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-3/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-pipe-flow-expert/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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مطالبه ای که متولی ندارد!
صدور تاییدیه ایمنی توسط مجریان ساخت و ساز

آســایش در ســاختمان هــا بــا قــدرت عمــل 

تاسیســات و  مکانیــک  مهندســان 

ــیم  ــته باش ــم داش ــاختمان را ه ــن س ــر بهتری  اگ

امــا آســایش مکانیکــی نباشــد، اصــا ســاختمانی 

ــم. نداری

اجــرای اصــل بهینــه ســازی انــرژی، تامیــن 

ــت  ــا، رعای ــاختمان ه ــی س ــول ایمن ــت و اص امنی

اســتانداردهای ســاخت و ســاز در بخش تاسیسات 

ــد کــه ــه شــمار مــی آی ــه شــاخص هایــی ب از جمل

ــه  ــت تاییدی ــتانداردهای گاز  و دریاف ــت اس رعای

نظــام مهندســی جهت برقــراری جریــان گاز از جمله 

مســائلی اســت کــه بــه هیــچ وجــه نبایــد مــورد 

صدیقه بهزادپور: صدور گواهی تاییدیه ایمنی و سیستم آتش نشانی توسط »سازمان آتش نشانی« تناقضی 

آشکار است که نقض قوانین بسیاِر دیگری نیز در دِل آن نهفته است.

طراحی، نظارت و اجرای صحیح و دقیق استانداردهای تاسیسات در حوزه های مختلف می تواند عاوه بر 

اینکه عمر مفید ساختمان ها را باال می برد، امنیت و آسایش را برای همگان به ارمغان خواهد آورد .

توجه به استانداردهای »ساخت و ساز« در بخش تاسیسات، به معنای افزایش طول عمر ساختمان و امنیت 

و آسایش خیال ساکنین  در ساختمانی است که مجریان و سازندگاِن آن پارامترهای دقیق آنچه که در نظام 

مهندسی به آن اشاره شده است را به طور کامل و بهینه رعایت کرده اند.

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7/
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ــئولیت  ــه مس ــه ب ــا توج ــرد و ب ــرار گی ــال ق اهم

خطیــر در ایــن حــوزه بایــد نظــارت در ایــن بخــش 

افزایــش یابــد و البتــه تعرفــه هــای متناســب بــا 

ــن  ــز تعیی ــری نی ــه پرخط ــن وظیف ــام چنی انج

ــردد. گ

تجربــه نظــام مهندســی در بازرســی هــا و گذرانــدن 

دوره هــای آموزشــی و واگــذاری امــور بــه بخــش 

خصوصــی در راســتای اصــل ۴۴ قانــون اساســی و 

بهــره گیــری از ظرفیــت مهندســان ســازمان نظــام 

مهندســی زمینــه انتقــال ایــن بخــش را بــه ایــن 

ســازمان فراهــم آورد .

ــزی  ــگ آمی ــا رن ــاده ت ــت س ــک بس ــب ی از نص

نهایــی علمــک هــا و .. بایــد نظــارت دقیــق 

ــاده  ــد در پی ــر بای ــین ناظ ــرد و مهندس ــام گی انج

ســازی ضوابــط و اســتانداردهای نظــام مهندســی 

ســاختمان ،بــه ویــژه آنجایــی کــه بحــث جــان و 

مــال مــردم در میــان اســت، مکلــف هســتند کــه 

ــارت  ــی نظ ــیت باالی ــا حساس ــه و ب ــخت گیران س

ــند. ــته باش داش

فلســفه وجــودی نظــام مهندســی ســاختمان 

ــش  ــاد آرام ــتای ایج ــتانداردها در راس ــرای اس اج

ــارت  ــی رود نظ ــار م ــذا انتظ ــت ل ــه اس در جامع

ــا  ــه و ب ــش یافت ــف افزای ــای مختل را در بخش ه

ــی  ــوب و ب ــارج از چارچ ــه خ ــر ک ــین ناظ مهندس

ــورد  ــد برخ ــی کنن ــتانداردها کار م ــه اس ــه ب توج

ــود. ــی ش قانون

ایــن در حالــی اســت کــه؛ در حــال حاضــر بســیاری 

از تناقضــات درون ســازمانی در حیطــه گازکشــی و 

بحــث ایمنــی در ســاختمان هــا خــود جــای بحــث 

بیشــتری دارد.

دخالت اشخاص فاقد صاحیت حرفه ای

ــش  ــوزه آت ــی در ح ــرای طراح ــر ب ــال حاض در ح

نشــانی شــرکت هــای ذیصــاح طراحــی خدمــات 

ــانی  ــازمان آتش نش ــوز س ــا مج ــانی ب ــش نش آت

و خدمــات ایمنــی تشــکیل شــده و امــور طراحــی 

ــر آتــش نشــانی را برعهــده دارنــد. ایــن فراینــد  ب

مغایــر  مــاده ۴ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 

ســاختمان مبنــی بــر داشــتن صاحیــت حرفــه ای 

بــرای انجــام خدمــات مهندســی در حــوزه صنعــت 

ســاختمان مــی باشــد.

صــدور گواهــی پایــان کار ســاختمان توســط 

شــهرداری پــس از تاییــد گواهــی تاییــد سیســتم 

ــن  ــارض در ای ــی تع ــداق عین ــانی، مص ــش نش آت

ــه اســت، چــرا کــه مســئول ایمنــی و اطفــاء  زمین
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حریــق در صــورت بــروز حادیــه در ســاختمان خــود 

مســئول نهایــی تاییــد سیســتم اطفــاء حریــق نیــز 

! هست

ــا  ــی ب ــات مهندس ــه خدم ــود تعرف ــن نب همچنی

توجــه بــه ضوابــط و مبانــی قیمــت گــذاری در این 

حــوزه نیــز، یکــی دیگــر از معضــات ایــن بخــش 

ــی در  ــش اصل ــه چال ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م محس

نظــام مهندســی و  ســاخت و ســاز تبدیــل شــده 

اســت.

ــای  ــخص در دوره ه ــی مش ــود دوره آموزش  کمب

ــه ــا پای ــد و ارتق تمدی

ــته  ــین رش ــده مهندس ــه عم ــه اینک ــه ب ــا توج  ب

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــات مکانیک تاسیس

آزمــون هــای ورود بــه حرفــه را قبــل از ســال ۱۳۹۷ 

ــون  ــع آزم ــاد و مناب ــد و در مف ــوده ان ــپری نم س

ــات  ــوزه تاسیس ــق در ح ــاء حری ــوص اطف در خص

مکانیکــی ســرفصلی ارائــه نشــده اســت لــذا 

ــوزه در  ــن ح ــه ای ــود ک ــی ش ــتنباط م ــن اس چنی

محتــوای صاحیــت مکانیکــی احــراز شــده مــورد 

ــت. ــوده اس ــه نب توج

پیشــنهاد مــی شــود هیــات محتــرم مدیــره 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهران 

بــا عنایــت بــه مــوارد اعــام شــده  در بــاال و  بنــد 

هــای ۶ و ۷ از مــاده ۱۵ اختیــارات هیئــت مدیــره 

بــه منظــور صیانــت از حقــوق مهندســین و حــدود 

ــام  ــرایط اع ــت ش ــا تح ــه ای آنه ــت حرف صاحی

نمایــد در حــال حاضــر امــکان نظــارت و طراحــی 

بــر آتــش نشــانی در ســاخت و ســاز شــهری فراهم 

نبــوده و بــرای تحقــق ایــن موضــوع از وزارت راه و 

شــهر ســازی درخواســت نمایــد اقدامــات قانونــی 

ذیــل در اســرع وقــت بــه وقــوع بپیونــدد:

وفــق مــاده ۳۵ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 

ســاختمان وزارتخانــه محتــرم نســبت بــه دخالــت 

اشــخاص  فاقــد صاحیــت حرفــه ای در امــر 

ــازمان  ــوی س ــه از س ــهری ک ــاز ش ــاخت و س س

آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی  تهــران در حــال 

ــه عمــل آورده و نظــارت  ــوده ممانعــت ب ــوع ب وق

آن ســازمان و همچنیــن تاییدیــه اتمــام کار آتــش 

نشــانی در زمــان صــدور پایــان کار از چرخــه اداری 

ــد. حــذف نمای

ــرل  ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ ــاده ۴ قان ــق م وف

ــت  ــدم صاحی ــمی ع ــورت  رس ــه ص ــاختمان ب س

خدمــات  طراحــی  هــای  شــرکت  ای  حرفــه 

ــر نظــر ســازمان آتش نشــانی  آتش نشــانی کــه زی

مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند بــه شــهروندان 

ــتان و  ــازمان اس ــاختمان، س ــه س ــی پروان متقاض

ــود. ــام ش ــران اع ــهرداری ته ش

جزئیــات و تشــریح سیســتم آتــش نشــانی طبــق 

ــی  ــررات مل ــوم مق ــث س ــدرج در مبح ــاد من مف

ســاختمان بــرای اجــرای بخــش مربــوط بــه اطفــاء 

ــهری  ــاز ش ــاخت و س ــوع س ــرای موض ــق ب حری

در حــوزه کنتــرل نقشــه خدمــات مهندســی و 

ــی.  ــر مهندس ــی و دفات ــی، حقوق ــخاص حقیق اش

ــاغ شــود. اب

آن  تفصیلــی  طــرح  و  آموزشــی  دوره  اعــام 

ــازی  ــی وزارت راه و شهرس ــارات قانون ــق اختی طب

ــه و  ــیوه نام ــراه ش ــه هم ــتان ب ــازمان اس ــه س ب

دســتورالعمل مربوطــه حــاوی ســرفصل، روش 

جهــت  مــدرس   و  آموزشــی  ســاعات  اجــرا، 

ــنایی  ــت و آش ــور تربی ــه منظ ــازی آن ب ــاده س پی
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دوره آن�ین
ساختمان، طراحی و تعمیرچیلر جذبی

ــن  ــر ای ــم ب ــررات حاک ــول و مق ــا اص ــان ب مهندس

ــت  ــک صاحی ــاد ی ــاز ایج ــورت نی ــوزه و در ص ح

ــت  ــش از فعالی ــن بخ ــرای ای ــد ب ــه ای جدی حرف

هــای مهندســی مشــابه تاسیســات لولــه کشــی گاز 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــف و قوی.اتف ــار ضعی فش

هدایــت مســئولیت های طراحــی در حــوزه اعــام 

و اطفــاء حریــق بــه اشــخاص حقیقــی حقوقــی و 

دفاتــر مهندســی  وفــق مبحــث دوم مقــررات ملــی 

ســاختمان صــورت پذیــرد.

ــرای  ــی ب ــات مهندس ــه خدم ــزان تعرف ــام می اع

طراحــی و نظــارت در بخــش آتــش نشــانی  

منضــم بــه تعرفــه خدمــات مهندســی در ســاخت 

ــود. ــاغ ش ــهری اب ــاز ش و س

ــاح  ــرای اص ــران ب ــهرداری ته ــا ش ــی ب هماهنگ

ــه  ــوط ب ــات مرب ــذف اطاع ــه و ح ــتور نقش دس

آتــش نشــانی از هامــش دســتور نقشــه هــا 

صــورت پذیرد.زیــرا  بــا توجــه بــه مشــخص شــدن 

عناصــر و جزئیــات سیســتم هــای اعــام و اطفــاء 

ــط  ــق ضواب ــرورت  مطاب ــب ض ــه برحس ــق ک حری

ــرای  ــهری  ب ــاز ش ــاخت وس ــوزه س ــی در ح طراح

کلیــه اجــزا و عناصــر ســاختمان توســط اشــخاص 

حقیقــی و حقوقــی و یــا دفاتــر مهندســی در حــال 

اجــرا مــی باشــد. لــذا ضوابــط قانونــی را ســازمان 

ــد  ــال خواه ــی اعم ــای طراح ــه ه ــتان در نقش اس

نمــود.

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9/
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یــک سیســتم حجــم هــوای متغیــر یــک کانالــه کــه بــرای چندیــن زون بــا بارهــای مختلــف کار 
ــًا ناکارامــد اســت. در هــر  ــد، اغلــب گرمایــش وســرمایش همزمــان دارد. ایــن روش ذات مــی کن
موقعیــت مشــخص، زون هــای خاصــی ممکــن اســت نیــاز بــه ســرمایش داشــته باشــند و بقیــه 
نیــاز بــه گرمایــش. یــک سیســتم یــک کانالــه VAV هــوای تهویــه شــده ســرد را بــرای نواحــی کــه 
بــه ســرمایش نیــاز دارنــد، تامیــن مــی کنــد. در ســایر زون هــا کــه نیــاز بــه گرمایــش دارنــد، هــوا 
ممکــن اســت دوبــاره گــرم شــود. بــا اســتفاده از سیســتم هــای دوکانالــه VAV دوتایــی مــی تــوان 
از ایــن امــر جلوگیــری کــرد؛ در ایــن سیســتم هــا یــک سیســتم ســرمایش و دیگــری گرمایــش را 
تامیــن مــی کنــد. ایــن چیدمــان بــا حــذف ســرمایش و گرمایــش همزمــان و اســتفاده از هــوای 
بیــرون بــرای ســرمایش و هــوای برگشــت بــرای گرمایــش، ســبب کاهــش قابــل توجــه در بارهــای 

ســرمایش و گرمایــش در سیســتم هــای HVAC مــی شــود.
منبع مقاله اشری ژورنال نوامبر 2020/ مترجم مهندس نیره شمشیری

استفاده از VAV دوتایی دوکاناله برای کاهش 
بارهای سرمایش و گرمایش

ــد زون  ــا چن ــه ب ــک طبق ــاختمان اداری ی ــک س ی

بــه مســاحت 2323 متــر مربــع )25000 فــوت 

ــتفاده  ــوم اس ــن مفه ــان داده ای ــرای نش ــع( ب مرب

مــی شــود. ســاختمان 5 زون دارد: جنــوب )زون 1(، 

ــرب )زون 4( و  ــز )زون 3(، غ ــریق )زون 2(، مرک ش

شــمال )زون 5( )شــکل 1(. یــک زون داخلــی بــزرگ 

ــه زون هــای خارجــی هســتند.  ــز و بقی مرک

بارهــای گرمایــش و ســرمایش محســوس ســاعتی 

ــا اســتفاده  ــرای آن زون هــا در چندیــن محــل ب ب

از نــرم افــزار شــبیه ســازی انــرژی ســاختمان 

eQuest از وزارت انــرژی ایــاالت متحــده محاســبه 

ــرای  ــا ب ــده در اینج ــه ش ــای ارای ــود. باره ــی ش م

ســین ســیناتی اوهایــو هســتند. دبــی هــای 

هــوای طراحــی براســاس بارهــای ســرمایش پیــک 

http://www.tasisatnews.com
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ــت  و یــک دمــای هــوای رفــت 55 درجــه فارنهای

)12.7 درجــه ســانتی گــراد( و دمــای هــوای فضــای 

75 درجــه فارنهایــت )23.8 درجــه ســانتی گــراد( 

ــراد و  ــداد اف ــاحت، تع ــوند. مس ــی ش ــن م تعیی

ــکل 1  ــده در ش ــبه ش ــی محاس ــای طراح ــی ه دب

نشــان داده مــی شــوند. تراکــم ســاکنین، 5 نفــر در 

هــر 1000 فــوت مربــع فــرض مــی شــوند. کمتریــن 

دبــی هــوا در هــر زون 20% بیشــترین جریــان 

ــاده  ــرای س ــود. ب ــی ش ــرض م ــی ف ــوای طراح ه

کــردن بحــث، دبــی هــای جریــان هــوای زون در 

حالــت گرمایــش در کمتریــن مقــدار نگــه داشــته 

مــی شــود و فــرض مــی شــود نقــاط تنظیــم زون 

گرمایــش و ســرمایش 75 درجــه فارنهایــت )23.9 

درجــه ســانتی گــراد( اســت. 

 eQuest بــا اســتفاده از 8760 داده ســاعتی کــه از

ــدول  ــاوت در ج ــورد متف ــده، 5 م ــت آم ــه دس ب

شــامل  پارامترهــا  شــود.  مــی  داده  نشــان   1

ــای  ــرون )OAT(، دم ــوای بی ــای ه ــان، دماه زم

نقطــه شــبنم هــوای بیــرون )OA DP( و بارهــای 

ــای  ــی باره ــداد منف ــتند. اع ــوس زون هس محس

ــان  ــای نه ــد. باره ــی دهن ــان م ــش را نش گرمای

ــه  ــر زون )Btu 200  ب ــرات ه ــداد نف ــاس تع براس

ــر(. ــر نف ــه ازای ه ــا 59 وات ب ــر ی ــر نف ازای ه

ــاختمان  ــه س ــرای نمون ــف ب ــه همک ــکل 1 طبق ش

ــع ــوت مرب ــاحت 25000 ف ــه مس اداری ب
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* دبــی هــوا و بازگرمایــش براســاس معادلــه 

ــرب  ــود: ض ــی ش ــاب م ــوس حس ــای محس گرم

ــاف  ــوص و اخت ــش مخص ــی، گرمای ــی جرم دب

دمــا. بــرای محاســبات دبــی جریــان هــوا، اختاف 

دمــا برابــر بــا دمــای هــوای رفــت )SAT( منهــای 

دمــای هــوای زون اســت. اگــر دبی محاســبه شــده 

زیــر حــد حداقــل باشــد، در کمترنــی مقــدار نگــه 

ــر نقطــه  ــای زون زی ــر دم داشــته مــی شــود و اگ

تنظیــم دمــای گرمایــش باشــد، بازگرمایــش فعــال 

ــتفاده از  ــا اس ــش ب ــدار بازگرمای ــد. مق خواهدش

همیــن معادلــه گرمــای محســوس محاســبه مــی 

شــود. 

ــای  ــی ه ــع دب ــورت جم ــه ص ــتم ب ــی سیس * دب

زون حســاب مــی شــود. نســبت رطوبــت هــوای 

برگشــت براســاس معادلــه گرمــای نهــان محاســبه 

مــی شــود: ضــرب گرمــای نهــان تبخیــر آب، دبــی 

جرمــی و تغییــر نســبت رطوبــت. نســبت رطوبــت 

رفــت اولیــه فــرض مــی شــود. بعــد فراینــد 

تکــراری زیــر بــه کار مــی رود: شــرایط هــوای 

ــرژی  ــرم و ان ــادالت ج ــتفاده از مع ــا اس ــی ب ترکیب

بــرای دو جریــان هــوای رفــت و برگشــت حســاب 

مــی شــود. تهویــه براســاس اســتاندارد 62.1-2016 

ــاب  ــه« حس ــه چندزون ــرخ تهوی ــری « روش ن اش

مــی شــود. الگوریتــم کنتــرل اکونومایــزر دودمایــی 

ــه صــورت  ــار ســرمایش ب ــی شــود. ب اســتفاده م

ــوای  ــی ه ــاوت آنتالپ ــی و تف ــی جرم ــرب دب ض

ــی حســاب مــی شــود.  رفــت و ترکیب

(BTU/H) بارهای محسوس شرایط زمان مورد

 شمال زون
5

 غرب
زون 4

مرکز
زون 3

شرق
زون 2

 جنوب
زون 1 ساعت روز ماه

جدول 1:  بارهای گرمایش و سرمایش محسوس به دست آمده از نرم افزار شبیه 
سازی انرژی ساختمان eQuest برای یک نمونه ساختمان اداری در سین سیناتی
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حقوق تاسیسات

برگرفته از شرکت های تجاری/ نوشته دکتر ربیعا 

اسکینی

انــواع شــرکتهای تجــاری در مــاده ۲۰ قانــون 

ــهامی، |  ــرکت س ــت: ش ــده اس ــر ش ــارت ذک تج

شــرکت بــا مســئولیت محــدود، شــرکت تضامنــی، 

ــط  ــرکت مختل ــهامی، ش ــط غیرس ــرکت مختل ش

ســهامی، شــرکت نســبی و شــرکت تعاونــی تولیــد 

و مصــرف. اگــر بخواهیــم ایــن شــرکتها را بــا توجــه 

بــه نقــاط مشــترک آنهــا دســته بنــدی کنیــم مــی 

ــرکت  ــخاص، ش ــرکتهای اش ــه ش ــا را ب ــم آنه توانی

بــا مســئولیت محــدود، شــرکتهای ســهامی و 

ــم. ــیم کنی ــی تقس ــرکتهای تعاون ش

اشــخاص  شــرکتهای  اشــخاص.  .شــرکتهای   1

شــرکتهایی هســتند کــه در آنهــا شــر کا حــق ندارند 

ــران  ــه دیگ ــرکت را ب ــود در ش ــرکه خ ــهم الش س

منتقــل کننــد، مگــر بــا رضایــت ســایر شــرکا.| ایــن 

شــرکتها عبــارت انــد از: شــرکت تضامنــی، شــرکت 

ــهامی. ــط س ــرکت مختل ــبی و ش نس

 شــرکت تضامنــی شــرکتی اســت کــه »در تحــت 

اســم مخصوصــی بــرای امــور تجارتــی بیــن دو یــا 

ــی تشــکیل مــی  ــا مســئولیت تضامن ــر ب ــد نف چن

ــام  ــه تم ــرای تأدی ــرکت ب ــی ش ــر دارای ــود. اگ ش

قــروض کافــی نباشــد هــر یــک از شــرکا مســئول 

پرداخــت تمــام قــروض شــرکت اســت« )مــاده ۱۱۶ 

ق.ت(. در ایــن شــرکت، شــر کا نمــی تواننــد ســهم 

ــل  ــری منتق ــه دیگ ــرکت را ب ــود در ش ــرکه خ الش

ــاده ۱۲۳  ــرکا )م ــام ش ــت تم ــا رضای ــر ب ــد، مگ کنن

ــوع شــرکت  ــوع شــرکت بارزتریــن ن ق.ت(. ایــن ن

اشــخاص اســت؛ چــرا کــه در آن شــخصیت 

اشــخاص از نظــر ایجــاد شــخص حقوقــی و 

ــام دارد.  ــت ت ــال آن اهمی انح

ــذار  ــون گ ــه قان ــت ک ــرکتی اس ــبی ش ــرکت نس ش

ایــران آن را ابــداع کــرده اســت و در آن بــه 

ــن شــرکت  حقــوق اســام توجــه خاصــی دارد. ای

ــر  ــد نف ــا چن ــن دو ی ــی بی ــرای امــور تجارت هــم ب

تشــکیل مــی شــود، ولــی در آن »مســئولیت هــر 

ــه  ــه نســبت ســرمایه ای اســت ک یــک از شــرکا ب

در شــرکت گذاشــته اســت« )مــاده ۱۸۳۰ ق.ت(. در 

ایــن شــرکت نیــز انتقــال ســهم الشــرکه هــر یــک 

از شــرکا موکــول بــه رضایــت تمــام شــرکای شــرکت 

معرفی شرکت های تجاری
قسمت اول
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است )ماده ۱۸۵ ناظر بر ماده ۱۲۳ ق.ت(.

ــت  ــرکتی اس ــهامی ش ــر س ــط غی ــرکت مختل  ش

ــت.  ــده اس ــکیل ش ــریک تش ــوع ش ــه از دو ن ک

ــد و  ــی دارن ــئولیت تضامن ــر کا مس ــی از ش بعض

ــن  ــارز ای ــی ب ــدود. ویژگ ــئولیت مح ــی مس بعض

ــرکت  ــاف ش ــر خ ــه ب ــت ک ــن اس ــرکت در ای ش

مختلــط ســهامی، در آن ســرمایه بــه صــورت 

ســهام تقســیم و انتشــار نمــی یابــد )قســمت اول 

مــاده ۱۴۱ ق.ت(. شــریک تضامنــی، کــه در قانــون 

ــر شــده اســت،  ــن« تعبی ــه »ضام تجــارت از آن ب

مســئول تمــام قروضــی اســت کــه ممکــن اســت 

بــرای شــرکت بــه وجــود آیــد؛ در حالــی که شــریک 

بــا مســئولیت محــدود فقــط بــه نســبت ســرمایه 

خــود در شــرکت مســئول پرداخــت دیــون شــرکت 

اســت )قســمت دوم مــاده ۱۴۱ ق.ت(. در ایــن نــوع 

شــرکت نیــز، چــه شــرکای ضامــن و چــه شــرکای 

بــا مســئولیت محــدود حــق ندارنــد ســهم الشــرکه 

ــد،  ــال دهن ــری انتق ــه دیگ ــرکت را ب ــود در ش خ

مگــر بــا رضایــت شــرکای دیگــر  )مــاده ۱۴۸ ق.ت(.

۲. شــرکت بــا مســئولیت محــدود. در این شــرکت، 

شــر کا فقــط در حــد آورده شــان بــه شــرکت 

مســئول پرداخــت دیــون شــرکت هســتند و اگــر 

عــاوه بــر دارایــی شــرکت دینــی بــر عهــده آنــان 

ــرکای  ــه ش ــد ب ــق ندارن ــکاران ح ــرد، طلب ــرار گی ق

شــرکت رجــوع و دیــن را از دارایــی شــخصی 

آنــان مطالبــه کننــد. در ایــن شــرکت ســرمایه بــه 

ــاده ۹۴  ــود )م ــی ش ــیم نم ــاوی تقس ــهام مس س

ــزی  ــدود چی ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ق.ت(. ش

ــرکتهای  ــهامی( و ش ــرمایه )س ــرکتهای س ــن ش بی

ــد شــرکتهای ســرمایه،  ــرا مانن اشــخاص اســت؛ زی

ــد  ــت و مانن ــدود اس ــرکا در آن مح ــئولیت ش مس

ــرکه در آن  ــهم الش ــال س ــخاص انتق ــرکتهای اش ش

ــه  ــتگی دارد؛ البت ــر بس ــرکای دیگ ــت ش ــه رضای ب

ــاف  ــر خ ــدود، ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب در ش

ــال ســهم  ــق انتق ــرای تحق شــرکتهای اشــخاص، ب

الشــرکه، رضایــت تمــام شــرکا الزم نیســت، بلکــه 

بــا رضایــت عــده ای از شــرکا کــه دســت کــم ســه 

چهــارم ســرمایه متعلــق بــه آنــان اســت و اکثریــت 

عــددی هــم دارنــد، انتقــال صحیــح خواهــد بــود 

ــاده ۱۰۲ ق.ت( )م
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گزارشنگاهی به بازار

چالش آموزش و مهندسی
و »روز جهانی آموزش«

بررســی »آمــوزش« در مقاطــع مختلــف تحصیلــی، 

ــی،  ــز آموزش ــه مراک ــرد ب ــر ف ــدای ورود ه از ابت

یعنــی مــدارس تــا موسســات علمــی و آموزشــی و 

دانشــگاهی بــه منظــور رشــد و ارتقــاء واحدهــای 

در  بایــد  عملیاتــی  و  پژوهشــی  و  تحقیقاتــی 

ــرد. ــرار گی ــی ق ســرفصل هــای هــر دولت

ورود فــارغ التحصیــاِن فــارغ شــده از تحصیــل از 

مراکــز تحصیلــی و آموزشــی در برخــی از مواقــع در 

ــازار کار،  ــه عمــاً در ب ــرد ک ــی صــورت مــی گی حال

فاقــد هــر گونــه مهــارت و کارآیــی هســتند و ایــن 

امــر متاســفانه شــامل اکثــر رشــته های مهندســی، 

ــن  ــا در ای ــود. ام ــی ش ــانی و … م ــکی، انس پزش

ــه »رشــته هــای مهندســی و  یادداشــت بیشــتر ب

مرتبــط« پرداختــه مــی شــود.

ــه راه  ــه شــکل جــدی و ارائ ــن ســئوال ب طــرح ای

ــیاری  ــه بس ــاید ریش ــرای آن ش ــب ب ــی مناس حل

صدیقه بهزادپور: »آموزش« مقوله ای است که رشد بسیاری از صنایع و اقتصاد کشور 

در گرو انجام صحیح آن است. پس اعالم ۲۴ ژانویه بعنوان »روز جهانی آموزش« اقدامی 

پراهمیت است که باید به طور جدی تری به آن پرداخته شود.

https://tasisatnews.com/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/
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گزارش
ــه و  ــش را یافت ــن بخ ــود در ای ــکات موج از مش

ــه  ــرا ک ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــد. و آن ه ــل کن ح

ــی  ــای تخصص ــدن واحده ــس از گذران ــزی پ مرک

ــای  ــدی ه ــی توانمن ــدی و عملیات ــی ج ــه بررس ب

فــارغ التحصیــان در بخــش عملــی نمــی پــردازد 

ــی  ــه نم ــه را ارائ ــن زمین ــری در ای ــدارک معتب و م

ــد؟ کنن

ــده  ــدارک دی ــه ت ــا برنام ــه آی ــدی آنک و ســوال بع

ــه  ــا برنام ــی  ، واقع ــام مهندس ــط نظ ــده توس ش

ــر آن از کســب  ــا تکیــه ب ای اســت کــه میتــوان ب

ــان  ــان اطمین ــط مهندس ــی توس ــای علم حداقله

ــازار کار را داد؟ ــه ب ــا اجــازه ورود ب ــه آنه ــت و ب یاف

ــت  ــی بایس ــوق م ــوال ف ــه دو س ــخ ب ــرای پاس ب

ماهیــت و محتــوای آمــوزش ارائــه شــده در 

دانشــگاه و ســازمان و نــکات کاســتی هــر یــک را 

ــود. ــی نم بررس

ــام  ــازمان نظ ــی س ــایت اینترنت ــما وارد س ــر ش اگ

ــی  ــت کتب ــد لیس ــی توانی ــوید، م ــی ش مهندس

ــارت  ــبات، نظ ــا )محاس ــک از آزمونه ــر ی ــه در ه ک

ــی  ــرح م ــواالت مط ــع س ــوان منب ــه عن و … ( ب

باشــد را مشــاهده نماییــد کــه اغلــب آنهــا، آئیــن 

ــوالد، پــی،  ــل بتــن، ف ــردی از قبی نامــه هــای کارب

ــتند. ــه ۲۸۰۰ و… هس ــن نام ــذاری، و آیی بارگ

یعنــی در واقــع مــروری بــر دروس مطالعــه شــده 

در طــول دوره دانشــجویی یــک مهنــدس. همــان 

مباحــث تئــوری و از همــان منابــع کــه مــی تــوان 

بــه صــورت فشــرده هماننــد امتحانات دانشــگاهی 

آنهــا را مطالعــه نمــود.

ــه  ــه س ــن ،  فاصل ــن بی ــده در ای ــم ش ــه گ حلق

ســاله تعریــف شــده بیــن دوره فــارغ التحصیلــی 

و دریافــت پروانــه اشــتغال اســت. در جســتجوی 

فلســفه وجــودی ایــن فاصلــه زمانــی، مــی تــوان 

دریافــت کــه طراحــان ایــن سیســتم، بــر ایــن بــاور 

بــوده انــد کــه یــک مهنــدس تــازه فــارغ التحصیل 

شــده ،  چــون از نظــر عملــی  تجربــه اندکــی  دارد، 

ــد  ــال بتوان ــه س ــن س ــت در ای ــی بایس ــذا او م ل

تجربــه اجرایــی الزم را اگــر چــه بصــورت حــد اقــل 

کســب کنــد.

کــه در اینصــورت  میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نظام 

آمــوزش عالــی کشــور نیــاز بــه تجدید نظر اساســی 
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خواهــد دارد، چــرا که  در طول مقطع کارشناســی از 

پــرورش مهندســی ، کــه شــغل اصلــی او مهندســی 

اســت! موفقیــت قابــل توجهــی بدســت نیــاورده و 

نیــاز بــه دوره ۳ ســاله دیگــری شــده اســت .

ــت  ــوان دریاف ــی ت ــر م ــا  نگاهــی موشــکافانه ت ب

ــا  ــص ی ــیاری از نواق ــی بس ــل اصل ــاید دلی ــه ش ک

نــاکار آمــدی هــا، در ایــن موضــوع خاصــه مــی 

ــه  ــای اولی ــان گامه ــه دانشــجویان در هم شــود ک

کــه طراحــی ســازه هــای فــوالدی  یــا بتــن آرمــه 

ــای در  ــا پروژهه ــا و ی ــد، در کارگاه ه ــی آموزن را م

دســت اجــرا حاضــر نمــی شــوند  و از نزدیــک بــه 

ــد؟ ــد نمیپردازن مشــاهده آنچــه کــه مــی خوانن

سیســتم  آموزشــی  دانشــگاههای مــا آنقــدر  

قدیمــی و فرســوده اســت کــه نــه تنهــا اطاعــات 

کتابهــا و  آییــن نامــه هــای مــا بــه روز رســانی نمی 

شــوند، حتــی در مــواردی آییــن نامــه هــای تنظیم 

ــررات  ــج مق ــن و تروی ــر تدوی ــط دفت ــده توس ش

ملــی ســاختمان کــه بــه تصویــب وزارت مســکن و 

شهرســازی نیــز رســیده اســت، در پــاره ای از موارد 

ــا ارجــاع  ــر دنی ــه ســایر آییــن نامــه هــای معتب ب

داده مــی شــود . البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت 

کــه تــاش کمیتــه هــای تخصصــی مباحــث 

مختلــف را نادیــده انگاریــم، زیــرا  دســت آوردهای 

گرانبهائــی ماننــد  مباحــث  بیســت گانــه مقــررات 

ــت  ــی  اس ــل  نظرات ــه حاص ــاختمان ک ــی س مل

ــی و  ــای تخصص ــه ه ــن کمیت ــاع  ای ــه در  اجم ک

ســایر مراجــع  ذی صــاح ، اعــم از مراکــز علمــی و 

دانشــگاهی  و انجمــن هــا و تشــکلهای حرفــه ای 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــی و… ش و مهندس

 بنابرایــن اهــداف ابتدائــی و نهائــی سیســتم 

ــی  ــن نم ــوب تامی ــورت مطل ــه ص ــا ب ــی م آموزش

گــردد. از ســوی دیگــر بــه عنــوان مثــال دانشــجو 

بارهــا و بارهــا بــه طراحــی تیــر ورق یــا دال 

ــا  ــز آنه ــه هرگ ــدون آنک ــردازد ب ــی پ ــی و … م بتن

را از  نزدیــک دیــده باشــد و زمانیکــه وارد کار 

مــی شــود، بــرای اولیــن بــار بــا چهــره نامانــوس 

ــاهده  ــی مش ــی گاه ــود. حت ــی ش ــرو م ــا روب آنه

مــی گــردد بــه دلیــل عــدم تعامــل بیــن مطالــب 

تئــوری و اجرائــی، یــک کارگــر مجــرب مــی توانــد 

ــک کارشــناس  ــه ی ــری نســبت ب پیشــنهادات بهت
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ــن  ــی ای ــر مهندس ــاید ه ــد. ش ــه ده ــران ارائ عم

ــات  ــش و تحصی ــه دان ــد ک ــرده باش ــه ک را تجرب

خــود را  زیــر ذره بیــن کارگــران و پیمانــکاران ببینــد 

و گاهــی احســاس کنــد کــه کاش بــه جــای ایــن 

همــه محفوظــات تئــوری، اندکــی تجربــه در امــور 

ــت. ــی داش اجرائ

ــه کاری  ــوز حیط ــا هن ــور م ــر در کش ــوی دیگ از س

مهندســین، در فرهنــگ عمومــی جامعــه، بــه 

روشــنی  تبییــن نشــده و از مهنــدس انتظــار مــی 

ــد و  ــر باش ــا خب ــح ب ــای مصال ــم از قیمته رود ه

هــم بتوانــد هماهنگــی هــای الزم  بیــن کارفرمــا، 

ــد. ــام ده ــی انج ــه خوب ــران  را  ب ــکار و کارگ پیمان

ــن  ــای ای ــر فصله ــه س ــیده ک ــت آن نرس ــا وق آی

رشــته بــا تاکیــد بیشــتری بــر روی  مســائل 

اجرائــی، بــه ترمیــم ایــن بافــت فرســوده کــه دیگر 

در برهــه زمانــی فعلــی چنــدان جوابگــو  نیســت 

بپردازیــم؟ اگــر بخواهیــم بصــورت خاصــه بیــان 

نماییــم، دانشــگاههای مــا عالــم پــرور هســتند نــه 

ــرور. ــدس پ مهن

بــه نظــر مــی رســد چنانچــه نخواهیــم در بخــش 

آمــوزش عالــی تحولــی ایجــاد نمائیــم و بازنگــری 

اساســی انجــام دهیم و یــا عملکرد آن را با ســازمان 

نظــام مهندســی بصــورت یــک سیســتم یکپارچــه 

ــا و  ــاهد نهاده ــد ش ــواره بای ــم، هم ــف نکنی تعری

ــه بصــورت مــوازی، انجــام   ســازمانهایی باشــیم ک

ــاف  ــز ات ــل آن ج ــد.و حاص ــی کنن ــوولیت م مس

ــع ،  ــا و مناب ــرمایه ه ــن س ــت رفت ــا و از دس وقته

ــی  نیســت . اعــم از انســانی و مال

www.kaashaaneh.ir
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بــه اطــاع کلیــه متقاضیــان آزمون هــای ورود 

ــه  ــه ب ــا توج ــاند، ب ــان مي رس ــه مهندس ــه حرف ب

ــت،  ــده از وزارت بهداش ــل آم ــه عم ــتعامات ب اس

برگــزاری  بــرای  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 

ســالجاری  دوم  نیمــه  در  مذکــور  آزمون هــای 

برگــزاری  امــکان  وزارتخانــه،  آن  مخالفــت  و 

 ۱۳۹۹ ســال  پایــان  تــا  مذکــور  آزمون هــای 

مقــدور نخواهــد بــود. لــذا تاریــخ دقیــق برگــزاری 

آزمون هــا و ثبت نــام از داوطلبــان بــه محــض 

کســب موافقــت از ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری 

کرونــا اطاع رســانی خواهــد شــد.

اطالعیه زمان برگزاری آزمون های 
ورود به حرفه مهندسان

https://tasisatnews.com/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d8%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 22هفته نامه شماره 321  

خبر

»کولر سبز«
جدیدترین فناوری حوزه تهویه

شــرکت پاناســونیک، ســازنده سیســتم هــای تهویه 

مطبــوع ژاپنــی، یــک سیســتم بســیار ظریــف راه 

انــدازی کــرده اســت کــه بــرای کاهــش دماهــای 

بیــرون طراحــی مــی شــود.

 Green AC )Ambience شــود   مــی  گفتــه 

Changer( Flex کــه در منطقــه آســیایی اقیانوس 

آرام راه انــدازی شــده، مــی توانــد دمــای بیــرون را 

از طریــق ســرمایش تبخیــری تــا ۴ درجــه ســانتی 

گــراد کاهــش دهــد.

ایــن سیســتم از جریــان هــوای پرســرعت متراکــم 

ــا  ــد ت ــی کن ــتفاده م ــاط آب اس ــرای اخت ــده ب ش

یــک مــه بســیار ریــز تولیــد شــود.

ــه  ــدازه کوچــک ذرات، دســتگاه تهوی ــل ان ــه دلی ب

مــی توانــد ذرات کافــی را منتشــر کنــد تــا ســطح 

ــر  ــدود ۱.۵ مت ــاحت ح ــه مس ــیعی ب ــی وس بیرون

ــدون  ــی، ب ــی مطبوع ــس خنک ــود و ح ــک ش خن

احســاس خیســی حتــی در تمــاس نزدیــک فراهــم 

ســازد.       

ــه  ــازل م ــک ن ــتگاه Green AC Flex  ی ــر دس ه

ــا یــک صفحــه کنتــرل و  پــاش  و یــک اســپری ب

ــذاری  ــه گ ــا لول ــرد آن ب ــه دارد. کارب ــد محرک واح

ــای  ــازه ه ــب در س ــر، نص ــاف پذی ــی انعط رزین

ــازد. ــی س ــاده م ــود را س ــی موج بیرون

عــاوه بــر امــکان اتصــال مســتقیم بــه آب 

آشــامیدنی شــهری، امــکان اســتفاده از یــک مخزن 

آب شــهری  در جایــی کــه لولــه کشــی آب دشــوار 

ــا در  ــده رویداده ــن برگزارکنن ــد اماک ــت؛ مانن اس

فضــای بــاز، هــم وجــود دارد./  مترجــم مهنــدس 

ــیری ــره شمش نی

https://tasisatnews.com/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d8%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c/


www.Tasisatnews.com 23هفته نامه شماره 321

خبر

کاربرد 
فناوری های 

محافظت
در برابر حریق 

برای ساختمان ها 
اجباری شد

ــات  ــز تحقیق ــاوری مرک ــات و فن ــاون تحقیق مع

راه، مســکن و شهرســازی، مشــکل پلــکان، وجــود 

ــق ســقف های  ــن فضاهــا از طری ــل بی ــاط کام ارتب

کاذب، پلــکان و شــفت تاسیســات و گســترش 

حریــق از طریــق ایــن فضــا و نبــود شــبکه بارنــده 

ــام  خــودکار را از ضعف هــای ســاختمان پاســکو ن

ــن  ــا تدوی ــه ب ــن حادث ــس از ای ــت: پ ــرد و گف ب

ویرایــش جدیــد مبحــث ۳ و ایمنــی در برابــر 

ــر  ــت در براب ــای محافظ ــعه فناوری ه ــش، توس آت

آتــش و انتشــار مــدارک فنــی از جملــه آیین نامــه 

ــاری شــد. ــق اجب شــیرهای ضــد حری

تخصصــی  وبینــار  در  بختیــاری  ســعید   

تهــران  شــهر  بلندمرتبــه  ســاختمان های 

ــه  ــان اینک ــا بی ــا« ب ــت آنه ــرات و اهمی »مخاط

ــن  ــرای اولی ــه ب ــاختمان های بلندمرتب ــوع س موض

ــه طــور  ــزود: ب ــار در ســال ۱۹۷۰ مطــرح شــد، اف ب

ــود  ــررات وج ــته در مق ــه از گذش ــی ک ــی تعریف کل

ــاختمان  ــی س ــوان ویژگ ــه عن ــر ب ــته، ۲۳ مت داش

بلندمرتبــه مطــرح شــده بــود، بــا توجــه بــه 

حــوادث متعــددی کــه در دهه هــای اخیــر در 

ــد  ــد ش ــه رخ داد، تاکی ــد مرتب ــاختمان های بلن س

ــاختمان های  ــه س ــوط ب ــق مرب ــررات حری ــه مق ک

بلندمرتبــه بایــد بــه صــورت ویــژه در نظــر گرفتــه 

ــود. ش

وی بــا اشــاره بــه برخــی حــوادث از جملــه حادثــه 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــازا، ب ــورک پ ــاختمان نیوی س

ــی در بســیاری از ســاختمان ها  ــاط ضعف ــا نق قطع

ــاختمان  ــه س ــرد: در حادث ــار ک ــود دارد، اظه وج

پاســکو شــاهد بودیــم کــه ۵۸۰ واحــد صنفــی بــا 

مقادیــر زیــادی پارچه و پوشــاک در این ســاختمان 

ــان آتــش  ــن تجمــع در زم ــه ای ــد ک مســتقر بودن

ســوزی حریــق بســیار زیــادی را ایجــاد کــرد.

https://tasisatnews.com/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d8%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c/
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خبر
ــل  ــاط کام ــود ارتب ــکان، وج ــکل پل ــاری مش بختی

ــکان  ــقف های کاذب، پل ــق س ــا از طری ــن فضاه بی

ــق  ــق از طری و شــفت تاسیســات و گســترش حری

ــود  ــودکار، نب ــده خ ــبکه بارن ــود ش ــا، نب ــن فض ای

ــر  ــاوم در براب ــی مق ــازی اصول ــدی و جداس فضابن

آتــش را از دیگــر ایــرادات ایــن ســاختمان دانســت 

ــات  ــق در طبق ــریع حری ــه انتشــار س ــه منجــر ب ک

شــده اســت.

ــات  ــز تحقیق ــاوری مرک ــات و فن ــاون تحقیق مع

ــت  ــه وضعی ــا مقایس ــازی ب ــکن و شهرس راه، مس

ســاختمان پاســکو بــا ویرایــش ۳ مبحــث ســوم 

مقــررات ملــی ســاختمان، توضیح داد: اگــر مقررات 

ــاختمان  ــن س ــم، ای ــرار دهی ــاک ق ــد را م جدی

تقریبــا هیــچ کــدام از آن شــرایط را نداشــته و 

قطعــا ســاختمان های زیــادی در کشــور داریــم کــه 

ــت. ــده اس ــت نش ــا رعای ــش در آنه ــررات آت مق

اولیــه  نتایــج  مهمتریــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــکو،  ــه پاس ــه در حادث ــورت گرفت ــای ص ارزیابی ه

تاکیــد کــرد: پــس از ایــن حادثــه اتفاقــات زیــادی 

ــث ۳ و  ــد مبح ــش جدی ــن ویرای ــه تدوی از جمل

ایمنــی در برابــر آتــش، اجبــاری شــدن بحــث نمــا، 

ــر آتــش و  توســعه فناوری هــای محافظــت در براب

انتشــار مــدارک فنــی از جملــه آیین نامــه شــیرهای 

ــای  ــپرینکلرها و راهنم ــه اس ــق، آیین نام ــد حری ض

ــت. ــورت گرف ــوم ص ــث س مبح

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
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آموزش نصب جعبه فیوز ساختمان

تاسیسات کار خود باشیم

بــرق  در  مهــم  قســمت های  از  فیــوز  جعبــه 

ســاختمان اســت کــه در داخــل هــر واحــد 

ســاختمانی و معمــوالً در ورودی واحــد نصــب 

می شــود و ســرخط تمــام مصــرف کننده هــای 

ــود. در  ــه می ش ــکونی از آن تغذی ــد مس ــک واح ی

نقشــه بــرق ســاختمان جعبــه فیــوز بــا اصطــاح 

ــن  ــزرگ تری ــود. ب ــخص می ش ــانه DP مش و نش

ــورت  ــه در ص ــت ک ــن اس ــوز ای ــه فی ــت جعب مزی

ــا آن مســیر  ــک ســرخط، تنه ایجــاد مشــکل در ی

ــیر ها  ــه مس ــرق بقی ــود و ب ــارج می ش ــدار خ از م

ــوز  ــه فی ــه جعب ــرق ورودی ب ــود. ب ــع نمی ش قط

ــای ۲۵  ــرای کنتور ه ــل ۳ در ۴ ب ــک کاب ــط ی توس

ــرای کنتور هــای ۳۲  ــل ۳ در ۶ ب ــک کاب ــا ی ــر ی آمپ

آمپــر اســتفاده می شــود.

ــی  ــوز دوازده تای ــه فی ــک جعب ــه ی ــی ک در صورت

ــب۱۲  ــش نص ــه گنجانی ــن جعب ــی ای ــد، یعن باش

ــر  ــا در ه ــه فیوز ه ــوری را دارد. جعب ــوز مینیات فی

ــت،  ــود اس ــازار موج ــد در ب ــه بخواهی ــایزی ک س

ــا ۱۲  ــرق ســاختمان بیشــتر از نــوع ۸ تایــی ت در ب

تایــی اســتفاده می شــود.

در بــرق ســاختمان فیوز هــا بیشــتر بــا نــوع 

فشــنگی، اتوماتیــک، مینیاتــوری و محافــظ جــان 

ــتند. هس

نقشه سیم کشی و سربندی جعبه فیوز

یــک جعبــه فیــوز واحــد دارای ســیم هــای نــول، 

فــاز و ارت مــی باشــد و بــرای محافظــت در برابــر 

اتصــال کوتــاه و یــا اضافــه جریــان از کلیــد هــای 

مینیاتــوری و یــا از فیوزهــای اتوماتیــک یا فشــنگی 

ــر واحــد ســاختمانی  ــه در داخــل ه ــرق ســاختمان اســت ک ــم در ب ــوز از قســمت های مه ــه فی جعب

ــه می شــود، و در  ــام مصــرف کننده هــای یــک واحــد مســکونی از آن تغذی نصــب می شــود، ســرخط تم

ــر  ــا در ه ــه فیوز ه ــد. جعب ــان می دهن ــاری DP نش ــت اختص ــا عام ــاختمان آن را ب ــرق س ــه های ب نقش

ســایزی در بــازار موجــود اســت، در بــرق ســاختمان بیشــتر از نــوع ۸ تایــی تــا ۱۲ تایــی اســتفاده می شــود.

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%84%d9%88%d9%84/
https://tasisatnews.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE/
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تاسیسات کار خود باشیم

اســتفاده مــی شــود. از کلیــد هــای محافــظ جــان 

ــوان  ــاه، می ت ــار و اتصــال کوت ــه ب ــر اضاف عــاوه ب

ــوک  ــی، ش ــرق گرفتگ ــر ب ــت در براب ــرای محافظ ب

ولتــاژ  افزایــش  و  الکتریکــی، جریــان نشــتی 

ــرد. ــتفاده ک اس

تمــام ســیم های ارتــی کــه بــه داخــل جعبــه 

ــه  ــا شــمش ارت )شــینه ارت( ب ــد را ب ــوز می آی فی

ســیم ارت اصلــی وصــل می کنیــم. در ســیم کشــی 

کلید هــای مینیاتــوری مهــم نیســت کــه ورودی از 

بــاالی کلیــد باشــد یــا از پاییــن بــه عبــارت دیگــر 

ــم  ــوری مه ــای مینیات ورودی و خروجــی در کلید ه

ــرق ســاختمان  ــی در اســتاندارد های ب نیســت، ول

تاکیــد بــر اتصــال ورودی  از بــاالی کلیــد مینیاتوری 

و خروجــی از پاییــن فیــوز شــده اســت.

ــار و  ــه ب ــر اضاف ــاوه ب ــان ع ــظ ج ــد محاف کلی

اتصــال کوتــاه، می توانــد از بــرق گرفتگــی، شــوک 

الکتریکــی، جریــان نشــتی و افزایــش ولتــاژ هــم از 

ــد. ایــن کلیــد ۲ ورودی  مــدار شــما محافظــت کن

ــاز،  ــیم ف ــر س ــاوه ب ــون ع ــی دارد، چ و ۲ خروج

ــظ جــان وصــل  ــوز محاف ــه فی ــول هــم ب ســیم ن

ــده  ــث ۱۳ آم ــد مبح ــررات جدی ــود؛ در مق می ش

اســت کــه نصــب یــک عــدد فیــوز اصلــی، قبــل از 

ــظ جــان الزامــی اســت. ــد محاف کلی

ــنایی از  ــت روش ــرای محافظ ــوری ب ــد مینیات کلی

نــوع B تنــدکار انتخــاب می شــود و ســطح جریــان 

بــرای ســرخط روشــنایی ســاختمان ۱۰ آمپــر در نظر 

گرفتــه می شــود.  انتخــاب نــوع کلیــد مینیاتــوری 

و ســطح جریــان آن بــرای مصــارف ســاختمانی بــه 

شــکل زیــر توصیــه مــی شــود:

ــرای محافظــت از ســرخط پریز هــای آشــپزخانه،  ب

پذیرایــی و اتــاق خــواب اســتفاده از فیــوز۱۶ آمپــر 

ــود. ــه می ش ــوع C توصی ن

بــرای فیــوز اصلــی از نــوع ۲۵ یــا ۳۲ آمپــر )باتوجه 

ــود.  ــتفاده می ش ــور( اس ــان کنت ــطح جری ــه س ب

ــوع B و  ــم از ن ــی ه ــوری اصل ــد مینیات ــوع کلی ن

ــوع  ــوع C انتخــاب می شــود. انتخــاب ن هــم از ن

ــای  ــوالً در کنتور ه ــرا معم ــود، زی ــه می ش B توصی

ــود، و  ــتفاده می ش ــوع C اس ــای ن ــرق از فیوز ه ب

 B بهتــر اســت کــه فیــوز پاییــن دســت آن از نــوع

ــد  ــا در صــورت وقــوع خطــا کلی انتخــاب شــود ت

داخــل جعبــه فیوزمــدار را قطــع کنــد.

بــرای ســرخط کولــر آبــی اســتفاده از فیــوز ۱۶ آمپــر 

نــوع C توصیــه می شــود.

ــم  ــی ه ــوز اصل ــا فی ــد ب ــان بای ــظ ج ــد محاف کلی

ــند. ــر باش آمپ



www.Tasisatnews.com 27هفته نامه شماره 321

ــاری  ــی تج ــپ حرارت ــن پم ــدازی ابگرمک A.O. Smith راه ان

ــام  ــبک اع ــاری س ــای تج ــرای کاربرده ــود )CHP-120( را ب خ

کــرده اســت. چندیــن دســتگاه مــی توانــد بــا هــم چندراهــه 

شــود تــا بــرای مضــارف اضافــی بــرای کاربــری هــای بــزرگ تــر 

عمــل کنــد. 

 Space-Ray از شــرکت Wind Blocker گــرم کــن

بــرای پاســیوهای رســتوران، محیــط هــای خارجــی 

ــن  ــت. ای ــده آل اس ــاز ای ــوری ب ــای غذاخ و فضاه

 Btu/h 34,000 ــت ــا ظرفی ــد ب ــی توان ــتگاه م دس

)9964 وات( یــا Btu/h 24,000 )7034 وات( کار کنــد.  

منبع مقاله اشری ژوئن 2019/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

آبگرمکن پمپ حرارتی

Patio گرم کن مقاوم به باران و باد

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

گزارش
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گزارش

Solo-Control از شــرکت فنــاوری هــوای کان 

ــرای کنتــرل آســایش  شــهرها یــک گزینــه ســاده ب

حرارتــی ســاکنین اســت. فشــاردادن دگمــه تنظیــم 

دمپــر بــه ســاکنین اجــازه مــی دهــد جریــان هوای 

تهویــه شــده بــه فضــای خــود را کــم یــا زیــاد کنند. 

سیســتم شــامل دســتگاه کنتــرل دیــواره شــرکت و 

دمپــر شــعاعی مــی شــود. دســتگاه هــای مســتقل 

ــدون  ــه ب ــا چنددقیق ــدت تنه ــوان در م ــی ت را م

برنامــه ریــزی یــا کار برقــی نصــب کــرد. 

رگاتــور جریــان هــوای ثابــت CAR پاتــورف دقیقــًا 

کیفیــت هــوای داخــل را بــدون نیــاز بــه سنســورها 

ــا  ــی دقیق ــا برق ــی ی ــای پنوماتیک ــرل ه ــا کنت ی

کنتــرل مــی کنــد. ایــن تجهیــز بــه صــورت خــودکار 

بــرای فشــارهای کانــال متغیــر تنظیــم مــی شــود و 

حجــم هــوای جبرانــی یــا تخلیــه در کاربــری هــای 

بلندمرتبــه را کنتــرل مــی کنــد. 

کنترل آسایش ساکنین

رگالتور جریان هوا

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 
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