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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 جدیدترین 
اشــری  تهویــه  فنــاوری  محصــوالت 

می باشــد.

همکاران گرامی سام و خدا قوت 

گذر از ســال ها طراحی و اجرای تاسیســات در ایران اتفاقی است که باید 

بررســی و تحلیل شــود. وقتی دولت حاکمه کارکرد خود را با هشت سال قبل 

می ســنجد و کارنامه ای برای هشــت سال کاری می دهد و یا وقتی حکومت 

مســتقر خود را با حکومت قبلی می ســنجد و پیشرفت کشور را در بازه ای 

چهل و چند ســاله می ســنجد، الزم است صنف تاسیسات ایران نیز خود را 

نســبت به یک مبدأ بســنجد و پیشرفت های خود را بررسی کند. این امر مهم 

را شــاید انجمن های علمی و یا انجمن های صنفی باید انجام دهند. یافتن 

چند متغیر ســاده همچون تعداد شــرکت های فعال، حجم صادرات و واردات، 

زیر بنای ســاختمان های ســاخته شده و مانند آنها کار ساده ای است که باید 

انجام شــود و وضعیت موجود و پیشرفت ها پایش شود.

برخی از اصول بســیار مهم جهانی چون مصرف انرژی و آلودگی های زیســت 

محیطی باید به صورت مداوم توســط خود دولتیان نیز بررســی شوند و 

پیشــرفت در این خصوص از شــرکت ها خواسته شود. به جز نقش حاکمیتی 

و وظایف مربوط به آن مانند تهیه مقررات ملی، که انجام شــده اســت، و ایجاد 

آزمایشــگاه های بی طرف، که تقریبًا انجام نشــده است، مدیریت و هدایت 

بازار نیز بر عهده دولت است.

شــرکت های دانش بنیان و ســرمایه گذاری روی آنان توسط دولت اتفاق 

هیجان انگیزی اســت که در این یکی دو دهه تشــکیل و شتاب دادن آن 

ســرعت گرفته اســت. این شرکت ها باید روی دغدغه های مهم جامعه 

تاسیســاتی نیز ســرمایه گذاری کنند؛ البته بی بهره نبوده ایم اما کم بهره 

هســتیم! یکی از زمینه های بســیار مهم که جای کار فراوان دارد، تجهیزات 

کنترلی اســت که بازار آن همیشــه داغ ولی به طور کامل وارداتی است. بدون 

داشــتن این تجهیزات بحث مصرف درســت انرژی پای لنگی دارد که مارا به 

مقصد نمی رساند!

بررســی ســال های قبل و پایش مشکات انرژی در جلساتی با تولیدکنندگان، 

طراحان و مجریان ما را به ســمتی می برد که بایســته و ایده هایی را شکل 

می دهد که شایســته ماســت. این نقش مهم را انجمن صنعت تاسیسات 

مــی توانــد و باید انجام دهد و نتایج آن را به دولتیان منعکس کند و با 

ترفندهایی شــرکت ها و مخترعان و مهندســان را به سمت این بازار نان و آب 

دار هــل دهد. آیا عاقه ای به این کار وجود دارد؟ 

گذشته و آینده

تا بعد!
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اخبار داخلی

مابه التفاوت حق الزحمه نظارت 
به  ناظران، پرداخت می شود

ــد ۸  ــازمان بن ــت س ــنهاد ریاس ــا پیش  ب
ــت  ــوع پرداخ ــا موض ــه ب ــتور جلس دس
نظــارت  حق الزحمــه  مابه التفــاوت 
ــرار  ــه ق ــتور جلس ــدر دس ــران  در ص ناظ
ــد  ــا اکثریــت آرا( و مقــرر گردی گرفــت )ب
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــره   ــا انتهــای دوره هشــتم هیــأت مدی ت
ــر  ــان ناظ ــاعدت مهندس ــت مس در جه
ســاختمان،  رقــم مابه التفــاوت تمــام 
ملک هایــی کــه عملیــات ســاختمانی 
از  پــس   ، اســت  آن هــا شروع شــده 
ــک به حســاب ســازمان ،طــی  ــز مال واری
ترتیبــات اداری پــس از کســر ســهم 
ناظــر  مهنــدس  به حســاب  ســازمان 

ــردد. ــز گ واری

خرم: ستاد بحران نظام مهندسی 
ســاختمان راه اندازی می شود

مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
پیشــنهاد  کــرد:  اعــام  ســاختمان 
عضویــت ســازمان در ســتاد بحــران 
ــت  ــه موافق ــه ب ــا توج ــده و ب ــه ش ارائ
ــت  ــتور کار دول ــوع در دس ــتاد موض س
قــرار گرفتــه اســت و پیشــنهاد مــی 
شــود ســازمان اســتان در ســتاد بحــران 
اســتان عضویــت یابــد. مهنــدس احمــد 
خــرم، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان در تــازه تریــن ســفر اســتانی 
ــت و از  ــزگان رف ــتان هرم ــه اس ــود ب خ
ــتان  ــن اس ــکات در ای ــا مش ــک ب نزدی

ــد. ــنا ش آش

نظام مهندسی تمام قد آماده 
همکاری با شهرداری است

ــار  ــه اظه ــن جلس ــرام در ای ــرا نژادبه زه
ــازمان  ــا س ــه ب ــه ای ک ــت: در جلس داش
نوســازی  مهندســی، ســازمان  نظــام 
شــهر تهــران و اداره کل ســاختمان برگــزار 
شــد، بــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه 
تســهیات بافــت فرســوده کــه از ســوی 
ــی  ــه م ــد ارائ ــکن امی ــرای مس ــت ب دول
شــود بــرای بافــت فرســوده تهــران نیــز 

ــود. ــی ش عملیات

اعالم نحوه شرکت در جلسات شورای تدوین مقررات ملی
نشســت مشــترک مجــازی خانــم دکتــر جــوان شــهرکی، نماینــده ســازمان توســعه 
ــا مهنــدس احمــد خــرم، رییــس ســازمان نظــام  صنعتــی ملــل متحــد )یونیــدو( ب
ــازی  ــت مج ــن نشس ــای ای ــه محوره ــد. از جمل ــزار ش ــاختمان برگ ــی س مهندس
ــی، تعریــف و حضــور  ــرای جانمای ــدی هــای ســازمان ب »شــناخت و معرفــی توانمن
ــل در  ــازمان مل ــی س ــعه ای صنعت ــای توس ــروژه ه ــی در  پ ــام مهندس ــازمان نظ س
ایــران«، »پیشــنهاد تعریــف و اخــذ اعتبــار بــرای پــروژه هــا« و »تعریــف پــروژه هــای 
ــرات اقلیمــی و کاهــش  ــا تغیی ــارزه ب ــا صنعــت ســاختمان در راســتای مب ــط ب مرتب

ــود. ــه ای« ب گازهــای گلخان

تجدید بیعت مسئوالن نظام 
مهندسی با آرمان های انقالب

ــر،  ــارک فج ــه مب ــتمین روز از ده در هش
رییــس، خزانــه دار، دبیــر هیــات مدیــره، 
بازرس و رییس کمیســون بانوان ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان بــا حضــور در 
گلــزار شــهدا، بــا آرمــان هــای امام شــهدا، 
رهبــر معظــم انقــاب و شــهدای ســرافراز 
انقــاب اســامی تجدیــد بیعــت کردنــد.

تقدیر از ایثارگران نظام 
مهندسی ساختمان

ــر و  ــه فج ــه ده ــام ال ــا ای ــان ب هم زم
ــه همــت  والدت حضــرت زهــرا ) س ( ب
نشســتی  ســازمان  ایثارگــران  واحــد 
ــی  ــه هم اندیش ــوی و جلس ــی، معن علم
بــا حضــور مهندســان ایثارگــر عضــو 
ــرم  ــار ح ــادم ی ــان خ ــازمان و مهندس س
ــاه در  ــای 15 و 16 بهمن م ــر در روزه مطه
مشــهد مقــدس برگــزار شــد. شــایان ذکر 
اســت در پایــان ایــن مراســم از اقدامــات 
پاســدار  ســرهنگ  ســازنده  و  مؤثــر 
حســن توکلــی رئیــس ســازمان بســیج 
ــد ــل ش ــزرگ تجلی ــران ب ــین ته مهندس

همکاری دبیرخانه توسعه 
صادرات خدمات فنی 

مهندسی سازمان و صندوق 
نوآوری و شکوفایی

ــه  ــر فرهــام مقــدم، رئیــس دبیرخان دکت
ــه  ــا ارائ ــی ب ــات مهندس ــعه خدم توس
ــده  ــات انجام ش ــم اقدام ــی از اه گزارش
ــی  ــه، نظام مهندس ــن دبیرخان ــط ای توس
در  مردم نهــاد  ســازمان  بزرگ تریــن  را 
ــت: ســازمان  ــود و گف ــوان نم کشــور عن
اســتان  ســاختمان  نظام مهندســی 
تهــران بیــش از پانصــد هــزار عضــو دارد 
ــادی  ــی، اقتص ــیل های سیاس ــه پتانس ک
و علمــی فراوانــی در میــان ایــن جامعــه 

ــت. ــه اس نهفت
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https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%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: سه شنبه 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: 105 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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مقایسه سهم مهندسان و دالالن 
مسکن از ساخت و ساز

وجــود رانــت هــای عوارضــی در برخــی از ســاخت 

و ســازها  بــر افزایــش هزینــه هــای تولیــد مســکن 

بــه طــور مســتقیم موثــر اســت ولــی اگــر ایــن امر 

ــن  ــز چنی ــد هرگ ــی کن ــود را ط ــی خ ــیر قانون مس

معضاتــی بــه وجــود نمــی آیــد.

ــز در  ــکن نی ــی مس ــای معامات ــگاه ه ــه بن البت

بســیاری موارد نقــش غیرقابــل انــکاری در افزایش 

یــا کاهــش قیمــت مســکن در کشــور داشــته، بــه 

گونــه ای کــه ناگهــان مــوج اقبــال شــگفت انگیزی 

ــن  ــه ای ــود . البت ــی ش ــاد م ــه ایج ــک منطق در ی

ــد را گاهــی اوقــات در قیمــت هــای ســایت  فرآین

هــای اینترنتــی نیــز شــاهد بــوده ایــم.

سهم »مهندس« از ساخت و ساز

ــت  ــه در قیم ــری ک ــای دیگ ــی از پارامتره ــا یک ام

صدیقه بهزادپور: نوسان قیمت مسکن در کشور، بستگی به عوامل بسیاری دارد که از سوی کارشناسان در 

تعیین قیمت نهایی مسکن موثر است. مصالح ساختمانی، نیروی انسانی کارآمد، قیمت زمین، موقعیت 

جغرافیایی از جمله پارامترهای مهمی است که می توان به آن در این زمینه اشاره کرد.

اما ثبات تعرفه خدمات نظام مهندسی از جمله شاخص هایی به شمار می آید که بنا به گفته بسیاری از 

کارشناسان نقش موثری در کمیت و کیفیت مسکن در کشور داشته است.

اگر ساخت و سازها بر اساس قانون و نوع مجوزها انجام شود این امر چندان تاثیری در افزایش قیمت ها 

ندارد ولی اگر برمبنای تخلفات و تراکم ساختمانی باشد با تفاوت هزینه ها مواجه هستیم .

https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
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موثــر هســتند،  درکشــور  گــذاری خانــه هــا 

ــر  ــاوه ب ــه ع ــتند ک ــاختمانی هس ــان س مهندس

بســاز و بفــروش هــا نقــش تعییــن کننــده ای در 

ــد . ــوزه دارن ــن ح ای

ــان در  ــان مهندس ــارغ التحصی ــرخ ف ــش ن افزای

حــوزه ســاخت و ســاز ، کاهــش ســاخت و ســاز بــه 

دلیــل مشــکات موجــود در ایــن زمینــه بــه ویــژه 

ــات  ــه خدم ــش تعرف ــر، کاه ــال اخی ــی دو س ط

مهندســی از جملــه مــوارد قابــل اشــاره اســت کــه 

ــذاری  ــان و تاثیرگ ــتمزد مهندس ــش دس ــه کاه ب

مثبــت یــا منفــی مهندســان بــه ویــزه مهندســان 

ناظــر در ایــن حــوزه و در نهایــت تعییــن قیمــت 

ــا دارد. آنه

کاهــش تعرفــه هــا و در نتیجــه دســتمزد آنهــا تــا 

حــدی کــه گاهــی دســتمزد ماهانــه مهنــدس هــا 

ــا یــک درآمــد یــک روز دالالن مــی شــود،  ــر ب براب

در برخــی مــوارد تعهــد فنــی و حقوقــی مهندســان 

در حیــن نظــارت را کاهــش مــی دهــد.

مقایسه درآمد مهندس ناظر با دالل ملکی

ــت  ــر باب ــان ناظ ــتمزد مهندس ــودن دس ــی ب ناکاف

ــر  ــاخت ه ــرای س ــه ب ــی ک ــی و مهندس ــد فن تعه

پــروژه طــی ۲ ســال زمــان می بــرد، ایــن در حالــی 

ــا  ــر در دنی ــان ناظ ــارت مهندس ــق نظ ــت ح اس

ــده  ــام ش ــه تم ــد هزین ــط ۱۰ درص ــور متوس به ط

یــک ســاختمان اســت کــه ایــن میــزان در ایــران 

ــت. ــد اس ــک درص ــر از ی کمت

بــا مقایســه درآمــد مهندســان ناظــر بــا مشــاوران 

ــاک در  ــاوران ام ــه مش ــم ک ــی یابی ــاک، در م ام

قبــال هــر معاملــه ای کــه روزانــه انجــام می دهنــد 

یــک درصــد ارزش ملــک مــورد معاملــه را دریافــت 

ــان  ــه مهندس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای می کنن

ــه  ــی ک ــی و فن ــد ســنگین حقوق ــت تعه ناظــر باب

ــده  ــر عه ــروژه ب ــک پ ــت ی ــال باب ــول دو س در ط

ــده  ــام ش ــه تم ــد هزین ــک درص ــر ی ــد حداکث دارن

ــه  ــا مقایس ــه ب ــد ک ــت می کنن ــاختمان را دریاف س

ــاف  ــودن و اجح ــی ب ــه ناکاف ــوان ب ــن دو می ت ای

ــرد. موجــود در حــق مهندســان ناظــر پــی ب

اعتراض مهندسان

بــا دســتمزدهای فعلــی نظــارت همه جانبــه ای کــه 

مــورد نظــر مراجــع قانون گــذار اســت امکان پذیــر 

ــش  ــس از افزای ــی پ ــا حت ــت و حق الزحمه ه نیس

ــد  ــخگوی تعه ــد پاس ــا نمی توان ــز واقع ــر نی اخی
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فنی و حقوقی مهندسان ناظر باشد.

ــدس  ــه مهن ــه ب ــه ای ک ــودن حق الزحم ــی ب ناکاف

بابــت ۲ ســال نظــارت و پذیــرش مســوولیت 

در پروژه هــای ســاختمانی پرداخــت می شــود 

نســبت بــه زمــان و مســوولیتی کــه وی در صــورت 

بــروز حادثــه در زمــان ســاخت گریبانگیــرش 

می شــود، قابــل بررســی و نیازمنــد توجــه بیشــتر 

ــت. ــووالن اس مس

ــد  ــر راه تولی ــر س ــاری ب ــای ج ــه ه ــاوه برهزین ع

ــل  ــا چه ــی ت ــهم س ــه س ــکن ک ــاخت مس و س

ــکن را دارد  ــی مس ــت نهای ــن قیم ــدی تعیی درص

ــن قیمــت هــا حــدود  ســهم زمیــن در تعییــن ای

ــوارض  ــی تعییــن ع ــاد درصــد اســت از طرف هفت

بــرای دریافــت پروانــه ســاخت و ســازها و هزینــه 

هــای آب ،  فاضــاب ، بــرق ،  گاز و ارائــه خدمــات 

دیگــر نیــز در تعییــن قیمــت مســکن موثــر اســت.

در حقیقــت برخــی از ســازندگان بــرای ســود دهــی 

ــت  ــه ای قیم ــش لحظ ــال افزای ــه دنب ــتر ب بیش

ــا آرام کــردن جــو هســتند و توجهــی  مســکن و ن

بــه وضعیــت معیشــتی مصــرف کننــدگان ندارنــد 

کــه ایــن امــر همچنــان در بــازار بــه وضــوح دیــده 

مــی شــود .

ــکان و  ــا مال ــا ب ــت ه ــن قیم ــت تعیی در حقیق

ســازندگان مســکن اســت و مشــاوران بنــگاه هــای 

ــد و  ــای خری ــطه ه ــوان واس ــه عن ــی ب معامات

فــروش و ثبــت کننــدگان معامــات اماکــی ایفــای 

ــات  ــا در معام ــت آنه ــد و سیاس ــی کنن ــش م نق

بیشــتر میانجــی گــری بــرای ارائــه تخفیــف هــای 

ــت . ــویه اس دوس

مدرسین دوره: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی
مهندس امیر مرادیان و مهندس ایمان یونسی

مهندسی توربوماشین

مهندسی یوتیلیتی مهندسی شبکه گاز

مهندسی معماری مهندسی کانال

مهندسی تهویه

مهندسی اطفاء حریق و مدیریت دود
دفع فاضالب وآب باران

مهندسی تهویه مطبوع

انواع لوله ها

مبانی پمپ

اسپرینکلرها

گازهای طبی
سقف های کاذب

دریچه ها

COMFORT CONDITIONS

www.kaashaaneh.ir
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قســمت ســوم/ یــک سیســتم حجــم هــوای متغیــر یــک کانالــه کــه بــرای چندیــن زون بــا بارهــای 
ــد  ــًا ناکارام ــن روش ذات ــان دارد. ای ــرمایش همزم ــش وس ــب گرمای ــد، اغل ــی کن ــف کار م مختل
اســت. در هــر 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 
ــه  ــاز ب ــد. در ســایر زون هــا کــه نی ــد، تامیــن مــی کن ــاز دارن ــه ســرمایش نی ــرای نواحــی کــه ب ب
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 یک 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: ژورنال اشری، نوامبر 2020/ مترجم: مهندس نیره شمشیری

سیستم های دو VAV دو کاناله

ــال هــوای  شــکل 3 اســتفاده از دو سیســتم و کان

ــرای  ــی ب ــد: یک ــی ده ــان م ــزا را نش ــت مج رف

ســرمایش )AHU1( و دیگــری بــرای گرمایــش 

کانــال  یــک  شــود.  مــی  اســتفاده   )AHU2(

برگشــت مشــترک اســتفاده مــی شــود. هــر 

ــای  ــزر و دمپره ــه اکونومای ــز ب ــتم مجه دو سیس

هــوای بیــرون بــوده انــد. ایــن چیدمــان بــا 

ــر  ــت. دو دمپ ــه کار رف ــدارس ب ــرای م ــت ب موفقی

کنتــرل جریــان جعبــه VAV بــا اســتراتژی کنتــرل 

ترکیــب دوکانــال اســتفاده مــی شــود. هــدف ایــن 

مطالعــه، تعییــن بهتریــن سیاســت کنترلــی بــرای 

سیســتم هــای VAV یــک و دوکانالــه نبــود، بلکــه 

قصدمــا مقایســه معنــادار بیــن ایــن دو سیســتم 

و ارزیابــی کاهــش بــار احتمالــی بــا سیســتم هــای 

دو VAV اســت. 

ــی  ــتفاده م ــر اس ــات زی ــور، مفروض ــن منظ بدی

ــی  ــای کنترل ــت ه ــان سیاس ــود: AHU1 از هم ش

ــه  ــک کانال ــتم VAV ی ــت سیس ــوای رف ــای ه دم

کنــد.  اســتفاده مــی  بــاال بحــث شــد،  کــه 

ــدار  ــترین مق ــت AHU2 در بیش ــوای رف ــای ه دم

ــا اســتفاده از هــوای  ممکــن تنظیــم مــی شــود ت

بازچرخانــی بــه حداکثــر رســیده و وقتــی الزم 

ــا  ــر ب ــال شــود، براب ــش سیســتم فع اســت گرمای

ــان  ــی جری ــت AHU1 باشــد. دب ــای هــوای رف دم

هــوای زون در حالــت گرمایــش بــرای هــر دو 

سیســتم در کمتریــن مقــدار )20 درصــد بیشــترین 

مقاله اشری
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جریان طراحی( نگه داشته می شود. 

بــا نــگاه بــه نمونــه 3 در مثــال قبلــی، بازگرمایــش 

بــرای سیســتم VAV یــک کانالــه هنــوز در بیشــتر 

ــای  ــدد دم ــم مج ــدون تنظی ــا ب ــا ی ــا ب زون ه

 2b هــوای رفــت الزم اســت )شــکل 2 یــا جــداول

و 3b(. بــا ایــن وجــود، همــان طــور کــه در شــکل 

3 نشــان داده مــی شــود، بــا اســتفاده از سیســتم 

ــا  هــای دو VAV، مــی تــوان گرمایــش را کامــاً ب

AHU2 و بازچرخانــی هــوای برگشــت گــرم انجــام 

ــط  ــدی توس ــا ح ــد ت ــی توان ــرمایش م داد و س

AHU1 بــرای دمــای هــوای رفــت ثابــت 55 درجــه 

فارنهایــت )12.7 درجــه ســانتی گــراد( و ورود %100 

دمــای بیــرون ســرد بــا دمــای 58 درجــه فارنهایت 

)14.4 درجــه ســانتی گراد(انجــام شــود. 

یــا اگــر دمــای هــوای رفــت در 59.7 درجــه 

فارنهایــت )15.4 درجــه ســانتی گــراد( و ورود %90 

هــوای بیــرون ســرد تنظیــم مــی شــود، ســرمایش 

مــی توانــد توســط AHU1 انجــام شــود. اســتفاده 

ــش روی  ــای گرمای ــرم، باره ــت گ ــوای برگش از ه

گرمایــش  یــا  زون  بازگرمایــش  هــای  کویــل 

سیســتم را کاهــش مــی دهــد. هیــچ بازگرمایشــی 

ــود.  ــی ش ــتفاده نم ــورد 3 اس ــرای م ب

ــای دو  ــتم ه ــج سیس ــدول 5، نتای ــدول 4 و ج ج

VAV دو کانالــه بــرای 5 مــورد را نشــان مــی 

دهــد. مقایســه جــدول 3 بــرای VAV یــک کانالــه 

بــا جــدول 5 بــرای سیســتم هــای دو VAV نشــان 

مــی دهــد سیســتم هــای دو VAV از بازگرمایــش 

کلــی )جمــع بازگرمایــش زون( کمتــری بــرای موارد 

1 و 2 اســتفاده مــی کننــد و بــرای مــوارد 3 و 4 در 

ــتم  ــر دو سیس ــد. ه ــی ندارن ــچ بازگرمایش کل هی

ــن رفــت  ــا اینکــه سیســتم هــای دو VAV دو ف ب

ــان هــوای رفــت کل  ــد، مقــدار یکســانی جری دارن

ــرای  ــود، ب ــن وج ــا ای ــد. ب ــی آورن ــردش م ــه گ ب

ــال،  ــدازه کان ــه ان ــته ب ــن و بس ــان معی ــک جری ی

مقاله اشری
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ــن  ــه ممک ــتم دوکانال ــان در سیس ــت جری مقاوم

اســت کمتــر از ایــن مقاومــت بــرای سیســتم یــک 

کانالــه باشــد، پــس سیســتم دوکانالــه مــی توانــد 

ــته  ــن داش ــرژی در ف ــی ان ــه جوی ــداری صرف مق

ــد.  باش
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گزارش

قائله »مازوت« با بکارگیری
تجدیدپذیر ها ختم می شود

انــرژی  کمیســیون  عضــو  محمدنــژاد،  پرویــز 

مجلــس دربــاره ضــرورت توســعه انرژی هــای 

ــاره  ــت درب ــی گف ــش خصوص ــور بخ ــا حض ــو ب ن

اهمیــت انرژی هــای تجدیدپذیــر بایــد گفــت 

همــان  یــا  و  تجدیدپذیــری  انرژی هــای  کــه 

ــوان یکــی  ــه عن ــا ب ــروز در دنی ــو، ام انرژی هــای ن

از انرژی هــای پــاک و مــورد توجــه شــناخته شــده 

اســت البتــه مــورد توجــه از ایــن جهــت کــه یــک 

ــت  ــوان گف ــن رو می ت ــده ای دارد از ای ــد فزاین رش

ــد  ــان می ده ــد نش ــک رون ــوان ی ــه عن ــود را ب خ

ــرژی  ــا، ۴۰ درصــد ان و بســیاری از کشــورهای دنی

مــورد نیــاز خــود را از ایــن روش تامیــن می کننــد 

همیــن مســئله خــود حامــل پیامــی اســت مبنــی 

ــزرگ  ــه ســمت ب ــوع انرژی هــا ب ــر اینکــه ایــن ن ب

و  جهانــی  جامعــه  و  می رونــد  پیــش  شــدن 

مجموعــه مصــرف کننــدگان را بــه ســمت خــودش 

ــت. ــاره ای نیس ــه چ ــاند چراک می کش

ــب  ــه عق ــرای اینک ــم ب ــا ه ــن م ــزود: بنابرای او اف

نمانیــم حتمــا بایــد در ایــن مســیر از چنــد جهــت 

ــا  ــه دنی ــت ک ــن جه ــت از ای ــم نخس گام برداری

ــی رود  ــو م ــای ن ــتفاده از انرژی ه ــمت اس ــه س ب

مــا هــم جزئــی از ایــن دنیــا هســتیم و بایــد بــه 

ســمت آن برویــم دوم اینکــه ایــن نــوع انرژی هــا، 

از فنــاوری هــای بســیار پیچیــده و بســیار ســطح 

بــاال در حــال برخــوردار شــدن اســت کــه  مــا هــم 

ــیاری  ــه بس ــوم اینک ــم س ــره ببری ــد به از آن بای

ازکشــورهای حاشــیه و همســایه مــا نیازمنــد 

انرژی هــای مــا در زمینــه گاز، نفــت و پتروشــیمی، 

گازوئیــل و بــرق هســتند کــه همیــن باعــث ایجــاد 

بــازار خوبــی بــرای مــا شــده اســت. چهــارم اینکــه 

تعــدادی از متخصصــان مــا در ایــن زمینــه چــه در 

منطقــه و چــه در دنیــا کــم نظیــر هســتند بنابراین 

بــه عنــوان منبــع ثــروت در اختیــار مــا اســت.

ایــن نماینــده مجلــس اشــاره کــرد: عواملــی چــون 

صدیقه بهزادپور /عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: عواملی چون آالیندگی بسیاری از شهرها موجب 

شده که به سمت انرژی ها نو برویم اخیرا برای اینکه گاز  مصارف خانگی قطع نشود از نیروگاه ها به صورت 

ترکیبی استفاده کردیم که قائله ای هم ایجاد شد.

https://tasisatnews.com/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d9%87/
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ــه  ــی بســیاری از شــهرها موجــب شــده ک آالیندگ

بــه ســمت انرژی هــا نــو برویــم اخیــرا بــرای اینکــه 

ــا  ــود از نیروگاه ه ــع نش ــی قط ــارف خانگ گاز  مص

بــه صــورت ترکیبــی اســتفاده کردیــم کــه قائلــه ای 

هــم ایجــاد شــد. 

وی تصریح کرد:

ــا  ــرای م ــد ب ــل می توان ــد گازوئی ــای مانن  انرژی ه

ایجــاد مشــکل کنــد. بنابرایــن اگــر همــه اینهــا را 

کنــار هــم قــرار دهیــم مــا را مجبــور خواهــد کــرد 

کــه نــگاه بــه ســمت و ســوی انرژی هــای تجدیــد 

پذیــر داشــته باشــیم پــس دلیــل، دلیــل متقــن و 

ــه  ــت ک ــن جه ــا از ای ــم و اساســی اســت ام محک

محدودیــت منابــع مالــی داریــم تــا حــدودی مــا 

را دچــار محدودیــت کــرده چــون انرژی هــای 

ســرمایه  نیازمنــد  تولیــد،  بــرای  تجدیدپذیــر 

گــذاری هــای اولیــه تقریبــا قابــل ماحظــه نســبت 

بــه نیروگاه هــای ســیبل ترکیبــی، حرارتــی و ســایر 

ــا  ــر از آن ه ــران ت ــی گ ــه نوع ــا دارد و ب نیروگاه ه

اســت.

ــه  او اشــاره کــرد: ایــن برنامــه در برنامــه پنجــم ب

دولــت ارائــه  و در برنامــه ششــم قــرار بــود کــه مــا 

حــدود ۵۰۰۰ مــگاوات از ایــن محــل تولیــد کنیــم 

و در برنامــه پنجــم تولیــد ناشــی انرژی هــای 

تجدیدپذیــر را بــه کشــورهایی کــه در اطــراف مــا 

ــه  ــه برنام ــن موضــوع ب هســتند صــادر شــود. ای

ششــم منتقــل شــد در حــال حاضــر کمتــر از ۱۰۰۰ 

ــا  ــتیم ام ــرژی هس ــد ان ــال تولی ــگاوات در ح م

طبــق پیگیری هــای کمیســیون انــرژی و نــگاه 

توســعه محــور نســبت بــه ایــن زمینــه، وزیــر نیــرو 

ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــتور دادن ــد و دس ــت کردن موافق

میــزان تولیــد اضافــه شــود. در آخــر برنامــه ششــم 

ــم  ــیم. چش ــگاوت برس ــه ۱۵۰۰ م ــت ب ــن اس ممک

ــوب  ــروع کار خ ــرای ش ــت و ب ــی اس ــداز خوب ان

ــد  ــرژی هــا می توان ــن ان ــد ای ــه تولی اســت. چراک

ــود. ــور ش ــرای کش ــرمایه ای ب س

ــی در  ــش خصوص ــت بخ ــه فعالی ــاره ب ــا اش او ب
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گزارش
ــه  ــن برنام ــا در ای ــرد: اتفاق ــوان ک ــه عن ــن زمین ای

ــای  ــروگاه ه ــه نی ــت ک ــن اس ــل ای ــتور العم دس

تجدیدپذیــر بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود و 

یــا اینکــه بخــش خصوصــی بیایــد ایــن را ایجــاد 

و تولیــد و در نهایــت صــادر کنــد ایــن قانــون هــم 

همچنــان باقــی اســت برایــن بــاورم کــه مــا بایــد 

براســاس زمانــی کــه داریــم حتمــا فعالیــت بخــش 

خصوصــی در ایــن زمینــه را محقــق کنیــم کــه کار 

ــت. ــندیده ای اس پس

ــا در  ــه م ــن ســوال ک ــه ای ــژاد در پاســخ ب محمدن

زمینــه صــدور ایــن انــرژی به کشــورهای همســایه 

ــرد:  ــراز ک ــتیم؟ اب ــرفت داش ــد پیش ــه ح ــا چ ت

کشــور مــا نیازمنــد ارتباطــات بــا کشــورهای دیگــر 

اســت ارتباطاتــی کــه بتوانــد کاال رد و بــدل شــود و 

ارتبــاط مالــی بــا کشــورهای همســایه ایجــاد کنــد. 

ــای  ــتان بازاره ــراق و افغانس ــازار ع ــوان ب ــه عن ب

بکــری بــرای مــا هســتند؛ بازارهایــی هســتند کــه 

هنــوز دخالــت هــای زیــادی در آن صــورت نگرفتــه 

و هنــوز در آن حضــور پیــدا نکردنــد اخیــرا ترکیــه 

بــه عــراق وارد شــده اســت. مــا بایــد ایــن مســئله 

را در نظــر بگیریــم وزارت نیــرو هــم ارتبــاط خوبــی 

ــر  ــم وزی ــرا ه ــه اخی ــی داد ک ــئوالن عراق ــا مس ب

ــد  ــرده بودن ــی ک ــه آنجــا ســفرکرده و رایزن ــرو ب نی

کــه آورده خوبــی هــم داشــت.  مــا در کمیســیون 

ــن  ــه ای ــم ک ــد داری ــئله تاکی ــن مس ــر ای ــرژی ب ان

ــه  ــم. ب ــت ندهی ــرژی را از دس ــر ان ــای بک بازاره

ــاره  ــن ب ــز در ای ــی نی ــی خوب ــال اقدامات ــر ح ه

انجــام شــده اســت مــا در جمهــوری آذربایجــان و 

ــته  ــی داش ــازار خوب ــم ب ــم می توانی ــتان ه افغانس

باشــیم. کشــورهایی کــه وجوهــات مشــترکی هــم 

بــا مــا دارنــد از ایــن رو همــه اینهــا وجــه اشــتراکی 

ــد. در  ــد ارتباطــات را ایجــاد کن اســت کــه می توان

ایــن بــاره بایــد دســت دولــت را بازتــر بگذاریــم تــا 

بــه ایــن امــور تحقــق بخشــد.
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ــده  ــه ش ــای گفت ــه ای مزای ــر دولول ــازن باف مخ

ــنه  ــک »پاش ــن ی ــد. همچنی ــی کنن ــم م را فراه

آشــیل« دارنــد کــه بــرای تحقــق مزایابایــد بــه آن 

توجــه کــرد. مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه وقتــی 

ــی  ــزار کاف ــه اب ــدارد، طــرح اولی ــی وجــود ن جریان

جلوگیــری از بعضــی از جریــان هــای برگشــتی بــار 

عبــوری از منبــع حرارتــی را نــدارد. حتــی بــا اینکــه 

افــت هــد مربوط بــه مســیر لولــه در منبــع حرارتی 

بــزرگ تــر از مخــزن بافــر اســت، امــا صفر نیســت. 

جریــان برگشــتی در تــی پایینــی تقســیم می شــود 

و بیشــتر ایــن جریــان از مخــزن عبــور مــی کنــد. 

ــان دوم  ــذرد. جری ــی گ ــی م ــع حرارت ــه از منب بقی

گرمــا را از طریــق منبــع حرارتــی و لولــه کشــی آن 

پخــش مــی کنــد. بــه همیــن علــت منبــع حتــی 

ــن  ــت. ای ــرم اس ــدارد گ ــود ن ــی وج ــی جریان وقت

ــرم  ــا اب گ ــاره ب ــدًا دوب ــده بع ــک ش ــان خن جری

مخــزن بافــر ترکیــب مــی شــودو در نتیجــه دمــای 

آب تامیــن شــده بــرای بــار را کــم مــی کنــد. 

امــا آیــا شــیر کنتــرل فنــری در ســیرکوالتور منبــع 

گرمــا بــرای جلوگیــری از ایــن مســاله وجــود دارد؟ 

ــت  ــا مقاوم ــت، ام ــا هس ــرل آنج ــیر کنت ــه، ش بل

ــا 0.5  ــن شــاید در حــد 0.3 ت بازشــدن نســبتًا پای

ــری  ــرای جلوگی ــوالً ب ــدار معم ــن مق psi دارد. ای

ــال  ــی غیرفع ــع حرارت ــوب در منب ــان نامطل از جری

کافــی نیســت، مخصوصــًا اگــر مســیر لولــه کشــی 

ــه  ــوت لول ــن ف ــل چندی ــه دلی ــر ب ــزن باف در مخ

ــان الزم را  ــت جری ــال مقاوم ــد اتص ــا چن ــی ی کش

داشــته باشــد. 

ــکل 2  ــده در ش ــاح ش ــی اص ــه کش ــودار لول نم

ــود.  ــی ش ــان داده م نش

خاصــه ای از تغییــرات و اصاحــات را مــی تــوان 

بــه کار بــرد: 

ــا  ــرای 1 ت ــه ب ــاف فشــار ک ــک شــیر اخت ی  .1

psi 1.5 تنظیــم مــی شــود مقاومــت کافــی بــرای 

ــی  ــع حرارت ــوب در منب ــان نامطل ــری از جری جلوگی

وقتــی خامــوش اســت را فراهــم مــی کنــد. ایــن 

جریان های ناخواسته
پاسخ سوال 
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شــیر مانــع ســیفون شــدن حرارتــی معکــوس بین 

مخــزن و منبــع حرارتــی در زمــان خامــوش بــودن 

ســیرکوالتور منبــع مــی شــود. همچنیــن میتوانــد 

کامــاً بســته باشــد تــا منبــع حرارتــی همــران بــا 

ــع  ــیرکوالتور منب ــیون روی س ــای ایزوالس ــج ه فلن

حرارتــی را جــدا کنــد. 

ــده هــای  ــه پخــش کنن ــه ب ــه کشــی ک لول  .2

ــزن  ــه مخ ــکان ب ــد ام ــا ح ــد ت ــی رس ــرارت م ح

ــای  ــا هدره ــراه ب ــن کار هم ــود. ای ــی ش ــل م وص

ــاه و ســایز عمومــی در مخــزن، افــت هــد در  کوت

مخــزن را تــا حــد امــکان پاییــن نگــه مــی دارد و 

ــتی از  ــان برگش ــود جری ــی ش ــبب م ــه س در نتیج

بــار از مخــزن عبــور کنــد نــه اینکــه در لولــه هــای 

ــود.  ــاری ش ــع ج منب

ورودی  بخــش  در  انبســاط  مخــزن   .3

ســیرکوالتور منبــع حرارتــی وصــل مــی شــود. 

یــک ســپراتور هــوای مرکــزی در لولــه هــای   .4

منتهــی بــه بــار وارد شــده اســت تــا از جداســازی 

ــای  ــه آب دم ــی ک ــا در جای ــاب ه ــوب ریزحب خ

ــود.  ــل ش ــان حاص ــی دارد، اطمین ــبتًا باالی نس

یــک شــیر تخلیــه اضافــه شــده اســت تــا   .5

مخــزن در صــورت لــزوم تخلیــه شــود. 

یــک شــیر توپــی کوچــک زیــر ونــت شــناور   .6

در بــاالی مخــزن بافــر نصــب شــده اســت تــا در 

ــد.  ــردن آن باش ــکان جداک ــزوم م ــورت ل ص

ــی  ــع حرارت ــیرکوالتور منب ــرل از س ــیر کنت ش  .7

جــدا شــده اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود هــر 

افزایــش فشــاری مــی توانــد بــا مخــزن انبســاط 

ــد.  ــط باش مرتب
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حقوق تاسیسات

رامیـــــــن وطــن دوســــت/ مهندس تاسیســات 

و حقوقــدان 

پاســخ : بهتریــن و کاملتریــن پاســخ را مــی تــوان 

بــا آوردن مــواد قانونــی مرتبــط بــا  تأمیــن دلیــل  

از قانــون آییــن دادرســی مدنــی  ارائــه داد :

ــع  ــخاص ذي نف ــه اش ــواردي ک ــاده 149 - در م م

ــل  ــتفاده از دالی ــده اس ــه در آین ــد ک ــال دهن احتم

ــي  ــق محل ــل تحقي ــان از قبي ــواي آن و مــدارك دع

و کســب اطــاع از مطلعيــن و اســتعام نظــر 

کارشناســان یــا دفاتــر تجــاري يــا اســتفاده از 

ــي  ــا داليل ــارات موجــود در محــل و ی ــن و ام قرائ

کــه نــزد طــرف دعــوا یــا دیگــري اســت ، متعــذر 

یــا متعســر خواهــد شــد، مــي تواننــد از دادگاه در 

خواســت تامیــن آنهــا را بنمایــد. مقصــود از تامین 

در ایــن مــوارد فقــط ماحظــه و صــورت بــرداري از 

ــل اســت . ــه دالی ــن گون اي

مــاده 150 - درخواســت تامیــن دلیــل ممکــن 

ــه  ــل از اقام ــا قب ــی و ی ــگام دادرس ــت در هن اس

ــد . ــوا باش دع

ــراي حفــظ آن اســت  مــاده 155 - تامیــن دلیــل ب

و تشــخيص در جــه ارزش آن در مــوارد اســتفاده ، 

بــا دادگاه مــي باشــد .

مطابــق بنــد » چ » مــاده 9 قانون شــوراهای   •

حــل اختــاف، تامیــن دلیــل پیــش از اقامــه دعــوا، 

ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــق ش ــک از طری ــم این ه

ــی شــود.  انجــام م

* نكات :

ــه  ــازی ب ــل نی ــن دلی ــاده 149 :  تامی ــق م  1- مطاب

ــدارد. ــر ن ــردی دیگ وجــود شــکایت از ف

ــاده 9  ــد چ م ــاده 155 ق.آ.د.م و بن ــق م  2- مطاب

ــه اینکــه تشــخیص ارزش  ــا توجــه ب ق.ش.ح.ا : ب

ــه  ــردی ک ــا ف ــا دادگاه اســت الزام ــل ب ــن دلی تأمی

ــا  ــل اســت الزم نیســت حتم ــن دلي ــد تامي نیازمن

تعییــن کارشــناس را از شــورای حــل اختــاف 

توانــد  مــی  خــود  بلکــه  نمایــد  درخواســت 

ــتار  ــط خواس ــمی مرتب ــناس رس ــتقیما از کارش مس

ــد  ــه رون ــا توجــه ب ــد ب ــد هرچن ــزارش کن ــه گ ارائ

فعلــی، بهتــر اســت بــرای تامیــن دلیــل از طریــق 

ــناس  ــاب کارش ــرای انتخ ــاف ب ــل اخت ــورای ح ش

ــود.  ــدام نم ــل، اق ــن دلی ــت تامی جه

3- در هــر دو حالــت بــه چــه کارشــناس از شــورای 

حــل اختــاف درخواســت گــردد و چــه مســتقیما 

بــه کارشــناس مراجعــه شــود . درنهایــت در هنــگام 

ــت،  ــرح دادخواس ــت ط ــه دادگاه جه ــه ب مراجع

کارشــناس  بــه  دلیــل  تامیــن  دارای  گــزارش 

ــا  ــد ت ــد ش ــل داده خواه ــب دادگاه تحوی منتخ

ارزیابــی مجــدد از ســوی کارشــناس منتخــب 

ــه  ــزارش اولی ــه دادگاه گ ــر آنک ــرد مگ ــورت پذی ص

را کافــی دانســته و بــه کارشناســی مجــدد نیــازی 

ــود. ــته نش دانس

سوال : در چه شرایطی نیاز به تامين دليل می باشد؟
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مشــورتی  کارشــناس  نظــر  هرصــورت،  در   -4

ــع  ــوی مرج ــرش آن از س ــه پذی ــی ب ــوده و الزام ب

قضائــی نیســت. درصــورت عــدم پذیــرش گــزارش 

ــر  ــی دیگ ــه کارشناس ــوع ب ــا موض ــناس، ی کارش

احالــه مــی شــود یــا قاضــی در رای صــادره علــت 

عــدم پذیــرش نظریــه کارشــناس را موظــف اســت 

ــد. ــان کن ــتدال بی مس

5- البتــه رویــه بــر ایــن اســت کــه قضــات نظریــه 

ــا  ــد ت ــب دادگاه را در رای بیاورن ــناس منتخ کارش

مســئولیت دفــاع از نظریــه بــر عهــده خــود 

کارشــناس باشــد. در ایــن صــورت، کارشــناس 

پاســخگوی نظریــه ارائــه شــده بــوده و در صــورت 

ورود خســارت بــه یکــی از طرفیــن دعــوا بــر 

ــان وارده  ــران زی ــه اشــتباه، مســئول جب ــر نظری اث

ــود. ــد ب خواه

ــای عــدم امــکان رد  ــه معن ــه آنچــه آمــد ب 6- البت

نظریــه کارشناســی حتــی بــدون رجــوع بــه هیئــت 

کارشناســی نبــوده و امــکان رد نظریــه کارشناســی 

بــا ارائــه دالیــل نقــض و بصــورت اســتداللی وجود 

دارد. در چنیــن حالتــی، اهميــت الیحــه دفاعیــه و 

نحــوه اســتدالل در آن، اهمیــت ویــژه ای خواهــد 

داشــت.

حقوق تاسیسات
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صدیقــه بهزادپــور: بنــا بــه اعــام نظــر کارشناســان 

َهَدررفــِت آب در بخشــهایی غیــر از شــرب، صنعــت 

و کشــاورزی، حجــم قابــل توجهــی را شــامل مــی 

شــود کــه مــی تــوان بخــِش اعظــِم آن را در حــوزه 

هایــی ماننــد؛ »ســاخت و ســاز«، »آبیــاری چمــن 

ــتم  ــودگی سیس ــو« و »فرس ــت و ش ــا«، »شس ه

هــای آبرســانی« جســت و جــو کــرد کــه بــه تعبیــر 

کارشناســان از آن بــا عنــوان »آِب پنهــان« یــاد مــی 

شــود.

موقعیــت جغرافیایــی و ضــرورت فرهنگســازی در 

ممانعــت از هدررفــِت »آِب پنهــان«

ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و 

ــه  ــت ک ــروری اس ــی، ض ــی جهان ــم آب ــران ک بح

ــوی  ــِش روز، الگ ــاوری و دان ــد فن ــا رش ــق ب مطاب

مصــرف مناســبی در ایــن بخــش تعریــف کــرده و 

بــا تقویــت نــگاه هــا و برنامــه ریــزی هــا بــه ویــژه 

در شــهرهای بــزرگ، تــا بتــوان چشــم انــداِز خوبــی 

ــد. ــه ترســیم کن ــن زمین در ای

حفــظ منابــع طبیعــی بــرای آینــدگان، تعهــد 

ــئولین،  ــر مس ــاوه ب ــه ع ــت ک ــه ای اس و وظیف

ــت. ــز هس ــه نی ــراد جامع ــِک اف ــک ت ــه ت متوج

برپایــه برخــی آمارهــا، در ســال ۹۵ در کشــور 

ــن  ۳۳۰ هــزار واحــد مســکونی ســاخته شــده؛ ای

تنهــا آمــار واحدهــای مســکونی اســت کــه میــزان 

ــاخت و  ــزان س ــن می ــان ای ــت آب در جری هدررف

ــری شــود دغدغــه هــای مــا  ــدازه گی ــر ان ســاز اگ

ــد داد. ــکل خواه ــر ش ــیار تغیی بس

نکتــه قابــل توجــه تــر اینکــه؛ در بیشــتر ســاخت 

و ســازها از آب ســالم و قابــل شــرب اســتفاده مــی 

ــان ســاخت و ســاز هــدر  ــه در جری ــی ک شــود؛ آب

مــی رود و بازیافــت هــم نمــی شــود.

ضرورت فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی ، به ویژه »آب و برق« در همه بخش 
های شرب، کشاورزی، صنعت غیرقابل انکار است. اما آنچه که بر اساس اقلیم 

موجود باید به طور جدی به آن پرداخت، جلوگیری از هدرروی انرژی است.

گزارش

آِب پنهان، بحران آشکارِ 
خشکسالی در حال و آینده

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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گزارش
راهکار چیست؟

ارائــه طــرح »ســاختمان ســبز« و »ســاختمان هــای 

ــه  ــوان راهــکاری تلقــی مــی شــود ک ــدار« بعن پای

مســئوالن و کارشناســان در حــوزه کاهــش مصــرف 

آب، در بخــش َهَدررفــت آب ارائــه کــرده انــد کــه 

مــی توانــد مانــع از هدررفــت حجــم زیــادی از آب 

شــود.

ــاختمان  ــوزه س ــه؛ در ح ــد ک ــان معتقدن کارشناس

ــرای صرفــه جویــی در مصــرف آب یکــی  ــدار ب پای

از راهکارهــا، وجــود مخــزن بــزرگ در بــاالی 

ســاختمان هــا بــه منظــور جمــع آوری آب بــاران و 

اســتفاده از آن در مصــارف غیرآشــامیدنی و آبیــاری 

اســت.

ــت و  ــش جمعی ــه افزای ــا توجــه ب ــن مســئله ب ای

ســاخت و ســاز در کشــور ، رقــم زیــادی در بحــِث 

کاهــش مصــرف آب در ســاختمان هــا ی در حــال 

بهــره بــرداری را شــامل مــی شــود کــه مــی توانــد 

ــرف آِب  ــت مص ــود وضعی ــه بهب ــی ب ــک بزرگ کم

کشــور کنــد.

ــن در آبیــاری  اســتفاده از تکنولــوژی هــای نوی

ــبز ــای س فض

اســتفاده از آِب خاکســتری یــا آِب بازیافــت شــده، 

ــه  ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــی ب ــی از راهکارهای یک

ــورت  ــرات ص ــا مذاک ــرو ب ــبختانه وزارت نی خوش

ــه  ــت بهین ــدد هدای ــهرداری در ص ــا ش ــه ب گرفت

ــت.  ــبز اس ــای س ــاری فض ــمت آبی ــه س ــآبها ب پس

فرآینــد اســتفاده مطلــوب از پســابها در بســیاری از 

بخــش هــا بــا تکنولــوژی نویــن ممکــن شــده کــه 

هــر روز بــا فنــاوری هــای نویــن در حــال گســترش 

اســت.

»آِب پنهاِن تبخیرشده«

بــه گفتــه کارشناســان محیــط زیســت، بخشــی از 

»آِب پنهــان« در کشــور بــه شــکل بخــار شــده َهــَدر 

ــت  ــددًا بازیاف ــوان آن را مج ــی ت ــه م ــی رود ک م

ــن زاد«  ــا زمی ــوان »آِب پنه ــه عن ــه از آن ب ــرد ک ک

یــاد مــی کننــد.

توجــه بــه ایــن مســئله از نظــر ایــن گــروه بســیار 

جــدی اســت کــه مــی تــوان بــه منظــور جلوگیــری 

از هــدرروی »آب پنهــان« بویــژه در حــوزه فضــای 

ســبز، بــه انتخــاب نــوع گیاهــان بــا مصــرف کمتــر 

آب ، ماننــد درختــان عرعــر و ماننــد آن و همچنیــن 

اســتفاده از آِب درون خــاک و یــا پســابها روی آورد.

نقش شرکتهای خصوصی در بحران کم آبی

نیــم نگاهــی بــه برخــی کشــورهای همســایه کــه 

اقلیــم خشــک دارنــد نشــان مــی دهــد کــه ســال 

هاســت ضــرورت توجــه بــه مصــرف آب و حفــظ 
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گزارش
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــرده ان ــی را درک ک ــع آب مناب

ــود . ــی ش ــال م ــی اعم ــت مطلوب مدیری

ایــران نیــز از ایــن امــر غافــل نمانــده و عــاوه بــر 

ــی آب،  ــه جوی ــوزه صرف ــتهایی در ح ــال سیاس اعم

ــای موجــود در بخــش  ــری از ظرفیته ــره گی ــا به ب

ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــت ت ــدد اس ــی در ص خصوص

دســتگاه هــا و سیســتم هــای جدیــد عــاوه 

ــع  ــِظ مناب ــت حف ــرف آب، فرص ــِش مص ــر کاه ب

ــد . ــت دان ــز غنیم ــدگان را نی ــرای آین ــی ب طبیع

شــرکت ســاتکاب نیــز در ایــن زمینــه ضمــن تعامل 

ــا  ــان، در صــدد اســت ت ــا شــرکتهای دانــش بنی ب

بــا حمایــت از نخبــگان و شــرکتهای فعــال در ایــن 

ــد و تجــاری ســازی محصــوالت  ــه تولی ــه ، ب زمین

تولیــد شــده در ایــن حــوزه کمــک کــرده تــا عــاوه 

ــود در  ــای موج ــش ه ــع و چال ــر موان ــه ب ــر غلب ب

ــز  ــده را نی ــی در آین ــم آب ــران ک ــش، بح ــن بخ ای

مدیریــت مطلــوب کنــد.

تولیــد غشــاء ممبریــن و UF در صنعــت آب و 

فاضــاب، از جملــه اقداماتــی بــه شــمار مــی آیــد 

کــه بــا حمایــت شــرکت ســاتکاب از شــرکت تصفیه 

ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــریف و ب ــی ش آب صنعت

ــی، بومــی ســازی شــده اســت. ــگان داخل نخب

اقدامــی کــه در راســتای حمایــت ســاتکاب از 

ــت  ــن حمای ــان و همچنی ــش بنی ــرکتهای دان ش

از داخــل صــورت گرفــت و عــاوه بــر صرفــه 

جویــی اقتصــادی، قطــع وابســتگی بــه کشــورهای 

خارجــی و اشــتغال زایــی نیــز بــه دنبــال خواهــد 

ــتمرار دارد. ــه اس ــاز ب ــلمًا نی ــت و مس داش
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توشــیبا رســمًا نســل هفتــم سیســتم VRF خــود 

را راه انــدازی کــرده اســت کــه کمپرســورهای ســه 

ــای داده  ــود ج ــرفته را در خ ــیار پیش ــاری بس روت

اســت.

مهنــدس نیــره شمشــیری: SMMS-u جدیــد 

توشــیبا تلفیقــی از کارایــی و ظرفیــت باالتــر 

ــا راندمــان  ــدل حرارتــی ب ــا مب ــد ب کمپرســور جدی

ــت. ــرده اس ــک و فش ــی کوچ ــک شاس ــاال در ی ب

ــا ۲۴ اســب  ســری جدیــد شــامل ۹ مــاژول از ۸ ت

ــی  ــتگاه خارج ــر ۵ دس ــود. حداکث ــی ش ــار م بخ

)outdoor unit( مــی توانــد ترکیــب شــود تــا بــه 

ــد از  ۱۲۰ اســب بخــار برســد. SMMS-u مــی توان

ــد. ــراد کار کن ــا ۵۲+ درجــه ســانتی گ ۲۵- ت

طــول لولــه هــا هــم افزایــش یافتــه اســت. ســری 

هــای جدیــد اجــازه طــول لولــه ۱۲۰۰ متــر بــا ۲۵۰ 

متــر مجــاز از دســتگاه خارجــی تــا دورتریــن واحــد 

ــاع ۱۱۰  ــاف ارتف ــک اخت ــد. ی ــی دهن ــی را م داخل

متــری نیــز بیــن دســتگاه هــای بیرونــی و داخلــی 

امــکان پذیــر اســت. پیشــرفت قابــل توجــه 

ــی از  ــتگاه داخل ــر ۱۲۸ دس ــال حداکث ــر، اتص دیگ

طریــق پروتــوکل جدیــد TU2C-Link توشیباســت. 

منظــور  بــه 

ی  ر گا ز ســا

فیــت  ظر

سیســتم 

کاربــری  بــا 

 ، ن ختما ســا

 S M M S - u

نســبت تنــوع 

ــدی  ۲۰۰ درص

فراهــم مــی 

ســازد.

گزارش

VRF توشیبا نسل هفتم
را به بازار عرضه می کند
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روشهای رفع شوره آجر و سنگ نما

تاسیسات کار خود باشیم

ــنگ  ــوره س ــا ش ــر و ی ــوره آج ــل ش ــده دالی از عم

ــا  ــا آب ن ــب و ی ــا مناس ــه ن ــتفاده از ماس ــا اس نم

مناســب مــی باشــد کــه داری عمــده تریــن دالیــل 

ــات و  ــیم در م ــولفات کلس ــود س ــوره زدن وج ش

یــا ماســه کــه در تهیــه مــات پشــت ســنگ و یــا 

ــه کار مــی رود، مــی باشــد. آجــر ب

ــا آجــر پــس از  ــردن ســنگ و ی ــه پــس از کار ک ک

رســیدن رطوبــت بــه مــات باعــث ایجاد یکســری 

فعــل انفعــات مــات بــا ســنگ و یــا آجر میشــود 

کــه موجــوب بــروز شــوره بــر روی آجــر و یــا ســنگ 

مــی شــود.

ــن  ــنگ در اولی ــا س ــر و ی ــوره روی آج ــه ش چنانچ

فرصــت بــر طــرف نگــردد، باعــث آســیب بــه آجــر 

ویــا ســنگ مــی شــود کــه بــه اصطــاح ســنگ و 

ــه پوســته پوســته شــدن مــی  ــا آجــر شــروع ب ی

گــردد فلــذا پیشــنهاد مــی گــردد پــس از مشــاهده 

شــوره بــر روی نمــا ســریع شــوره را بــر طــرف کنیــد 

و ســپس نســبت بــه جلوگیــری از شــوره زدن 

انجــام شــود.

ــی  ــام م ــد روش انج ــه چن ــا ب ــوره عموم ــع ش رف

گیــرد کــه در ایــن مطلــب ســعی شــده، مناســب 

امروزه با وسعت گرفتن استفاده از آجر و سنگ در نمای ساختمان شاهد یک سری مشکات آجر و 

سنگ نما هستیم. یکی از این مشکات شوره آجر و یا سنگ نما است که باعث زشتی در نمای ساختمان و 

از بین رفتن مصالح می گردد.
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تاسیسات کار خود باشیم

ترین روشهای عملی کاما شرح داده شود.

رفــع شــوره بــه روش ســابیدن: یکــی از روش هــای 

ــمت  ــوال در قس ــن روش معم ــا ای ــوره نم ــع ش رف

ــتفاده  ــورد اس ــد، م ــی دارن ــوره کم ــه ش ــی ک های

قــرار مــی گیرنــد.

شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از یــک گونــی پارچه 

ــی  ــمباده خیل ــل و س ــتفاده از دری ــا اس ــا ب ای وی

نــرم مــی توانیــد انجــام دهیــد کــه پیشــنهاد داده 

ــی نخــی  ــا اســتفاده از گون ــدا ب مــی شــود در ابت

انجــام شــود و کمتــر از ســمباده اســتفاده گــردد.

ــمباده  ــتفاده از س ــرای اس ــت ب ــز اهمی ــه حائ نکت

ایــن موضــوع مــی باشــد کــه ســمباده زبــر باشــد 

باعــث از بیــن رفتــن لعلــب روی آجــر مــی شــود 

یــا صیقــل روی ســنگ می شــود فلــذا در اســتفاده 

از ایــن  روش نیــروی حرفــه ای باشــد.

ــه  ــت: چنانچ ــر ج ــتفاده از وات ــا اس ــوره ب ــع ش رف

ــده  ــارج ش ــنگ خ ــا س ــر و ی ــوره از اج ــی ش تمام

ــر  ــا اســتفاده از دســتگاه وات ــد ب باشــد مــی توانی

ــه ســطح نمــا پاشــش  ــاال ب ــا فشــار ب کــه آب را ب

مــی کنــد شــوره ســطح آجــر و یــا ســنگ را از بیــن 

ببریــد کــه چنانچــه امــاح و یــا ســولفات کلیســیم 

ــد  ــاد باش ــح زی ــت مصال ــات پش ــود در م موج

احتمــال اینکــه پــس از شستشــو نمــا شــوره هــای 

ــیار  ــوند، بس ــر ش ــددا ظاه ــا مج ــود روی نم موج

زیــاد مــی باشــد.

رفــع شــوره بــه وســیله شــوینده: یکــی از راه 

کارهــای بــرای از بیــن بــردن شــوره نمــا اســتفاده 

ــد  ــی باش ــازار م ــود در ب ــای موج ــور ه ــور ش از ش

ــر آب  ــتفاده کمت ــل اس ــه دلی ــن روش ب ــه در ای ک

ــد. ــی باش ــری م ــن ت روش مطمئ

بــرای شستشــو از ایــن روش مــی توانیــد پــس از 

ــر روی ســطح  ــده ب ــع شستشــو دهن پاشــش مای

نمــا بــا اســتفاده از یــک پارچــه یــا تنظیــف تمیــز 

نســبت بــه از بیــن بــردن شــوره و برداشــتن آن از 

روی نمــا اقــدام فرمائیــد.

رفــع شــوره آجــر ویــا ســنگ بــا اســتفاده از 

ــیاری  ــوژی در بس ــو تکنول ــروزه نان ــو: ام ــواد نان م

ــه  ــد ک ــده ان ــا آم ــه کمــک م ــی ب ــورات زندگ از ام
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یکی از آنها در این زمینه می شود.

چنانچــه شــوره نمــا تــازه اســت پــس از خشــک 

شــدن کامــل آجــر نمــا و یا ســنگ نمــا مــی توانید 

ــن  ــردن و همچنی ــن ب ــرای از بی ــواد ب ــن م از ای

جلوگیــری از شــوره زدن مجــدد اســتفاده کنیــد.

شــما مــی توانیــد ایــن مــواد را کــه اغلــب بــر پایه 

اکریلیــک مــی باشــند و پایــه حــال هســتند بــر 

ســطح آجــر و یــا ســنگ اســپری نمائیــد و یــا بــا 

اســتفاده از قلــم مــو ایــن کار را انجــام دهیــد.

ــو  ــواد نان ــت م ــح اس ــه توضی ــم: الزم ب ــه مه نکت

مــورد اســتفاده بــر پایــه آب نباشــد کــه اصطــاح 

بــه آن نانــو ســیلیس مــی گوینــد، زیــرا آب موجود 

در نانــو بــه پشــت ســنگ و یــا آجــر نفــوذ کــرده 

ــطح  ــر س ــوره در زی ــددا ش ــود مج ــی ش ــث م باع

نانــو ظاهــر شــود کــه در ایــن صــورت مجبــور بــه 

ــو از روی ســطح نمــا مــی  ــه نان ــردن الی از بیــن ب

شــود.

جلوگیری از شوره زدن مجدد:

جهــت جلوگیــری از شــوره مجــدد نمــا مــی توانید 

پــس از بیــن بــردن شــوره روی نمــا بــا اســتفاده از 

مــواد نمــا را ضــد آب کنیــد.

ــت  ــوذ رطوب ــری از نف ــای جلوگی ــی از روش ه یک

بــا اســتفاده از رزیــن مــی باشــد و روش دیگــر بــا 

اســتفاده مــواد نانــو آبگریــز کننــده نمــا اســت.

نکتــه پیــش از اجــرای رزیــن نمــا ســطح نمــا مــی 

آیــد کامــا خشــک باشــد و پیشــنهاد مــی گــردد 

در فصــول گــرم ســال ایــن کار انجــام شــود.

تاسیسات کار خود باشیم

www.kaashaaneh.ir
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پوشش غوطه وری داغ
ســال هــا مطالعــه نشــان داده اســت جایــی کــه آب 

هــای اســیدی یا نــرم وجود داشــته باشــد، مشــکاتی 

ــش  ــز کاه ــدن آب و نی ــی ش ــا زنگ ــز ی ــد قرم مانن

ــن اســت رخ  ــه ممک ــان در لول تدریجــی ســطح جری

دهــد. در اصــل، اب مهاجــم بــه منافــذ ســطح داخــل 

بیتومیــن نفــوذ مــی کنــد  خوردگــی داخلــی به شــکل 

گــره هــای برجســته رخ مــی دهــد.

بــا توجــه بــه ایــن مــوارد صنعــت لولــه آهنــی نیاز 

بــه مکانیســم حفاظتــی بهتــر بــرای مبــارزه بــا گــره 

ــات  ــه تحقیق ــخیص داد و در نتیج ــازی را تش س

ــتر  ــوان آس ــه عن ــیمان ب ــا ماط-س ــات ب و آزمایش

شــروع شــد. توبرکوالســیون یــک شــکل باکتریایــی 

و مبتنــی بــر اکســیژن خوردگــی اســت کــه ســبب 

رســوب اکســید آهــن مــی شــود.

مهنــدس نیــره شمشــیری: لولــه چدنــی خاکســتری پیــش از ایــن بــدون آســتر یــا پوشــش در داخــل لوله 

فروختــه مــی شــد. بعــد از ســال هــا مطالعــه، روشــن شــد کــه داخــل لولــه هــای چدنــی مــی توانــد 

تحــت تاثیــر انــواع خاصــی از آب هــا قــرار گیــرد. پــس از حــدود ســال ۱۸۶۰، بیشــتر لولــه هــای چدنــی 

خاکســتری بــا یــک پوشــش بیتومیــن فروختــه شــد.

توبرکوالسیون
نوآوری در صنعت تاسیسات

گزارش
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 آستر مالط-سیمان
ــتری  ــی خاکس ــای آهن ــه ه ــن لول در ۱۹۲۲، اولی

ــات  ــد. آزمایش ــب ش ــتون نص ــتردار در چارلس آس

ــان داد  ــه نش ــن لول ــده روی ای ــام ش ــان انج جری

ــیمان- ــتردار س ــتری آس ــای خاکس ــه ه ــن لول ای

ــد. ــز ۱۳۰ دارن ــب هازن-ویلیام ــاط ضری م

ــد  ــادی در تولی ــای زی ــرفت ه ــال ۱۹۲۲، پیش از س

ــه  ــت. لول ــیمان  رخ داده اس ــای ماط-س ــه ه لول

هــای آســتردار بــه صــورت ســانتریفیوژی در 

ــان حاصــل  ــا اطمین ــه آســتر مــی شــوند ت کارخان

شــود کــه بهتریــن کنتــرل کیفیــت ممکــن انجــام 

ــه  ــاط ب ــت از م ــت یکنواخ ــک ضخام ــد و ی ش

شــکل کامــل در کل طــول لولــه توزیــع مــی شــود. 

ــز یکنواخــت هســتند  آســترهای ســیمان-ماط نی

ــی  ــد م ــی تولی ــان باالی ــب جری ــداد ضری ــه اع ک

ــد. کنن

نــوآوری هــای مــدرن در فرایند پوشــش چرخشــی 

ســریع و آســترکاری بــرای لولــه هــای آهنــی 

ــوان  ــه عن ــدد اســتاندارد ۱۴۰ را ب چکــش خــوار ع

عــدد مناســب ثبــت کــرده اســت. آمایشــات 

ــده در ۲۰  ــب ش ــه نص ــوط لول ــدد روی خط متع

ســال گذشــته اعــداد عملکــردی ۱۵۰ و باالتــر را هــم 

ــی دهــد. نشــان م

ــکل را  ــن مش ــه ای ــیمان چگون ــتر مالط-س آس
حــل مــی کنــد؟

آســترهای ماط-ســیمان بــا تشــکیل یــک محیــط 

ــی/ ــه آهن ــواره لول ــطح دی ــوی در س ــی ق قلیای

ــی  ــع فیزیک ــک مان ــاد ی ــا ایج ــراه ب ــیمانی هم س

ــود. آب  ــی ش ــیون م ــع از توبرکوالس ــرای اب مان ب

ــرار  ــی ق ــه آهن ــواره لول ــا دی ــی ب ــاس فیزیک در تم

ــید  ــش اکس ــکان واکن ــه ام ــرد و در نتیج ــی گی م

آهــن حــذف مــی شــود. اســترهای ســیمان-ماط 

نیــز یکدســت اســت و در نتیجــه اعــداد ضریــب 

ــد. ــی کن ــد م ــی تولی ــان باالی جری

ــه در  ــی ک ــه هــای چکــش خــوار چدن امــروزه لول

سیســتم هــای آب نصــب مــی شــوند، مجهــز بــه 

ــه  ــر اینک ــتند مگ ــیمان-ماط هس ــتر س ــک آس ی

ــخص  ــا مش ــط کارفرم ــن توس ــر از ای ــزی غی چی

شــده باشــد.

گزارش
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ــد  ــط تولی ــه خ ــد ب ــدل جدی Greenheck دو م

فــن هــای کــم ســرعت حجــم بــاال )HVLS( خــود 

اضافــه کــرده اســت. مــدل DS-3، یــک فــن 

ــرای فضاهــای صنعتــی و  HVLS ســه تیغــه ای ب

 cfm 164900 تجــاری بــزرگ، ظرفیت هــای حداکثــر

)L/s 77824( فراهــم مــی کنــد و در ســایزهای 14 

ــک  ــدل DC-5، ی ــت. م ــود اس ــوت موج ــا 24 ف ت

ــا طراحــی ســبک و  ــه ای ب ــج تیغ ــن HVLS پن ف

صیقلــی بــرای تکمیــل فضاهــای اداری، رســتوران 

 cfm 54900 هــا و ... ظرفیــت هــای حداکثــر

ــا 14 فــوت  فراهــم مــی ســازد و در ســایزهای 8 ت

موجــود اســت.

منبع مقاله اشری ژوئن 2019/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

فن کم سرعت حجم باال

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

مقاله

http://www.tasisatnews.com
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مقاله

از  دیفیــوزر دیجیتــال هلیــوس نیمــه ســبک 

شــرکت تیتــوس بــه صــورت خــودکار تنهــا مقــدار 

ــتفاده  ــا اس ــرد را ب ــا س ــرم ی ــوای گ ــتی از ه درس

ــرد  ــه ف ــر ب ــال منحص ــق دیجیت ــتم منط از سیس

ــر تحویــل مــی  ــرای باندهــای دمــای صحیــح ت ب

دهــد. یــک ترموســتات مــی توانــد بــرق حداکثــر 

ــد.  ــن کن ــک زون تامی ــوزر را در ی 15 دیفی

 Inspiral R و   Floval کانــال  هــای  سیســتم 

ــال هــای  ــع هــوای کان ــان توزی ــت، راندم ترماداک

مســطح یــا گــرد کــه بــه صــورت یکپارچــه در یــک 

ــاال و  ــت ب ــا کیفی ــته ب ــک بس ــدی فنولی ــق بن عای

ــه  ــد. هم ــی کنن ــم م ــده فراه ــع ش ــم جم وزن ک

کانــال هــا بــه حداقــل عــدد عایــق بنــدی R-5 مــی 

رســند. 

فــن الیــه شــکن Vortex D-65 از شــرکت اتمســفر 

کمتریــن دمــای هــوای یکنواخــت از کــف تا ســقف 

را ب بیشــترین اســایش حرارتــی و صرفــه جویــی 

در مصــرف انــرژی فراهــم مــی کنــد. بــرق فــن بــا 

ــود  ــی ش ــن م ــی تامی ــان ترکیب ــه جری ــک پروان ی

کــه ســبب عملکــرد بســیار کــم صــدا مــی شــود. 

بــرای کاربــری دقیــق، جریــان هــوا مــی توانــد در 

امتــداد هــر مســیری هدایــت شــود. 

فن الیه شکن

کانال های عایق بندی شده

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

دیفیوزر دیجیتال

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 
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