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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

ــخن  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــردبیر اس س

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

ــن  ــر دی اکســید کرب ــد کمت ــا تولی ــی ب ــه ســمت جهان ــت ب ــوده و حرک هــوای آل
موضــوع داغــی اســت کــه چنــدی اســت در محافــل مختلــف مطــرح و تــاش 
جهانــی بــرای حرکــت بــه ســمت آن آغــاز شــده اســت. ذوب بــرف و کوه هــای یــخ 
در قطــب هــا شــاید مطلبــی دور از مــا بــود و چنــدان بــه آن توجــه نداشــتیم؛ امــا 
ــارش تگــرگ اتفــاق می افتــد بایــد متوجــه شــویم کــه مــا  وقتــی در عســلویه ب

ــم. ــر یــک ســقف زندگــی می کنی زی
ــدان  ــه چن ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــش حکومت ــزرگ در بخ ــات ب ــی از تصمیم برخ
در دســترس مــا نیســت. بازبینــی و تعمیــرات چنــد هــزار موتورخانــه در کشــور 
نمونــه ای از ایــن تصمیمــات اســت کــه در حاکمیــت اتخــاذ و در جامعــه جــاری 

ــت. ــرا نیس ــه ماج ــن هم ــی ای ــود ول می ش
اســتفاده از مبردهــا نمونــه ای از تصمیمــات دوجانبــه مهندســان و دولــت اســت. 
بخشــنامه ای کــه اســتفاده از گاز مخــرب محیط زیســت را ممنــوع کنــد در طــرف 
دولــت قابل تعریــف و تصمیــم بــه عــدم اســتفاده از ایــن گاز در طــرف مهندســی 
جامعــه اســت. وجــود برندهایــی کــه همچنــان ایــن گازهــا را اســتفاده می کننــد 
ــوم دارد.  ــرای عم ــازی ب ــه فرهنگ س ــاز ب ــت نی ــه ممنوعی ــت و البت ــم نیس ک
ــه  ــم ک ــاد داری ــه ی ــی ب ــات را به خوب ــم در لبنی ــن پال ــتفاده از روغ ــتان اس داس
منجــر بــه ســقوط اســتفاده از محصــوالت پرچــرب شــد. هرچنــد کــه ایــن فرآینــد 
ــوز  ــب و درس آم ــه آن جال ــه ب ــوم جامع ــرد عم ــی رویک ــود ول ــازی نب فرهنگ س

اســت.
ــه آن  ــط ب ــد خ ــن چن ــوان در ای ــه نمی ت ــت ک ــی اس ــه مهم ــازی مقول فرهنگ س
پرداخــت ولــی ماجــرای فراموش شــده ای اســت کــه فقــط بــه شــکل پارتیزانــی 
ــردن  ــرف ک ــر مص ــه کمت ــوت ب ــردم را دع ــتان م ــم. در زمس ــه آن پرداخته ای ب
می کنیــم و به محــض تمــام شــدن مشــکل و نــه حــل آن، موضــوع بــه بایگانــی 
ســپرده می شــود. مــردم نیــز ناگهــان متوجــه می شــوند کــه تمــام بگیروببندهــا 
در ایــن ســال ها بی فایــده بــوده اســت و مقصــر اصلــی نــه مصــرف آن هــا کــه 
مصــرف مــازوت در کارخانه هــا بــوده اســت. چنیــن اســت کــه فرهنــگ بــه ضــد 

ــام. ــود و تم ــل می ش ــگ تبدی فرهن
ــازوت، گازهــای مخــرب محیط زیســت و بی توجهــی  آلودگــی هــوای ناشــی از م
بــه آن وقتــی غم انگیزتــر می شــود کــه می بینیــم محصــوالت کشــاورزی مــا کــه 
میلیاردهــا ناموت آب صــرف تولیــد آن شــده اســت و خــاک کشــاورزی مرغــوب 
ــان  ــرف آن ج ــای مص ــا به پ ــروی کار ارزان م ــت و نی ــرورش داده اس ــا آن را پ م
داده اســت بــا مصــرف کودهــای خطرناکــی رشــد کــرده اســت کــه مــا آن هــا را 

ــد. ــس می زنن ــا را پ ــر آن ه ــورهای دیگ ــم و کش می خوری
حــاال بایــد متوجــه شــویم کــه آلودگــی بیرونــی نیســت و از خــود مــا و تفکــر مــا 
ناشــی شــده اســت. وقــت آن اســت کــه همــه تصمیــم بگیریــم آلودگــی را از خود 
ــرای  ــه ب ــان. ن ــهرمان و جهانم ــان، ش ــان، خانه هایم ــان، عملم ــم. از فکرم دور کنی
داشــتن فردایــی بهتــر، بلکــه بــرای امــروزی بهتــر. نــه بــرای فرزندانمــان کــه بــرای 

ــد. ــت نمی آی ــردا هیچ وق ــان. ف خودم

فکری برای امروز

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت انواع مصالح ساختمانی آذز 1400 26
ــازار در آذر ۱۴۰۰ را میتوانیــد مشــاهده  ــح ســاختمانی در ب قیمــت انــواع مصال

کنیــد.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست

14   مقاله/کاربرد انواع لوله های تاسیساتی در کشورهای صنعتی
در مــورد انــواع لولــه هــای لولــه کشــی کــه در طــول ســال هــا در خانــه 
ــک متخصــص  ــت ی ــا در قام ــد، مناســب اســت ت ــا اســتفاده شــده ان ه
ــد .  ــی دارن ــان چــه نظرات ــاط جه ــد دیگرهمــکاران شــما در دیگــر نق ببینی
ــر کشــورهای  ــات متخصصیــن، امــروزه در اکث ــه اشــتراک گــذاری تجربی ب
جهــان بــه یــک امــر معمول بــدل شــده اســت. دانیــل اوبرایــان، کارشــناس 
ــد.  ــی گوی ــود م ــات خ ــرکت SupplyHouse از تجربی ــی ش ــی لوله کش فن
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ورود چینــی هــا بــه بــازار ســاخت و 
ســاز مصیبتــی جبــران ناپذیرخواهــد 

بــود

صفحه 27

انتقــال انــرژی - بــا ســرعت کامــل در 
پیــش اســت! 

گزارش ویژه

صفحه 19

گزارش/ پیش به سوی ساختمانی بدون کربن، برنامه تا سال 2050 قرارداد 
سبز اتحادیه اروپا

10

اتحادیــه اروپــا میخواهــد تــا ســال ۲۰۵۰ میــادی بــه اولیــن ســرزمینی در سراســر 
جهــان تبدیــل شــود کــه تولیــد گازهــای گلخانــه ای در آن بــه صفــر رســیده اســت.
ایــن اتحادیــه ســعی دارد میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای را تــا ســال ۲۰۳۰ میادی 
ــد.  ــش ده ــادی کاه ــال ۱۹۹۰ می ــا س ــه ب ــد در مقایس ــت کم ۵۰ درص ــه دس ب

یادداشت/با شستشوی سیستم خنک کننده از خرابی پمپ آب 
جلوگیری کنید

29

فالشــینگ مناســب یکــی از حیاتــی تریــن عناصــر نگهــداری سیســتم خنــک 
کننــده اســت. بــا ایــن حــال، اغلــب نادیــده گرفتــه تریــن خدمــات در کارگاه 
ــی زودرس  ــه خراب ــد منجــر ب ــی توان ــی م ــروز اســت. شستشــوی ناکاف ام
پمــپ آب و در نتیجــه مشــکالت گارانتــی و ناامیــد شــدن مشــتریان شــود. 
ــتم  ــوی سیس ــه شستش ــه چگون ــوید ک ــه ش ــا متوج ــد ت ــه بخوانی در ادام
خنــک کننــده بــر عملکــرد سیســتم خنــک کننــده تأثیــر مثبــت مــی گــذارد.



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

»تودیــع« در نظــام مهندســی ســاختمان تهــران 
نخواهیــم داشــت

ــا  ــره ســازمان نظام مهندســی ب ــأت مدی ــن جلســه هی دومی
حضــور اعضــای هیــأت مدیــره دوره نهــم و هشــتم ســازمان 
ــأت  ــای هی ــرد و تالش ه ــمی از عملک ــی مراس ــزار و ط برگ

ــی شــد. ــره دوره هشــتم قدردان مدی
نظام مهندســی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســاختمان اســتان تهــران، ایــن مراســم بــا  حضــور ریاســت 
جدیــد و اعضــای هیــات مدیــره دوره نهــم و هشــتم 
ــه  ــات ب ــون موضوع ــن پیرام ــد و حاضری ــاز ش ــازمان آغ س
بحــث و تبادل نظــر پرداختنــد. رامیــن کرمــی رئیــس جدیــد 
ــن  ــران،  ضم ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان ته
ــتم  ــره دوره هش ــأت مدی ــای هی ــکر از تالش ه ــر و تش تقدی
ــام تودیــع  ــه ن افــزود: در ســازمان نظام مهندســی شــعاری ب
ــا  ــی ب ــوع قرابت ــن موض ــی وداع و ای ــع یعن ــم. تودی نداری
نظام مهندســی کــه خانــه دوم اعضاســت نــدارد و ایــن 
مراســم به منظــور تکریــم و قدردانــی از هیــأت مدیــره ســابق 

ســازمان انجام گرفتــه اســت.
کرمــی همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد بــا همراهــی هیــأت 
مدیــره ســابق و حتــی ادوار و همچنیــن تمــام اعضــای 
ــگاه  ــای جای ــالء و ارتق ــاهد اعت ــی، ش ــازمان نظام مهندس س

ــیم. ــی باش ــازمان نظام مهندس س

افتتاح پنجمین نمایشگاه ساختمان و نما
ــکان  ــدار در م ــاختمان پای ــگاه س ــش و نمایش ــن همای پنجمی

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــران آغ ــی ته ــل مصل مح
ــدار و ســومین  پنجمیــن همایــش و نمایشــگاه ســاختمان پای
نمایشــگاه و همایــش نمــا و طراحــی داخلــی بــا حضــور رییــس 
مرکــز تحقیقــات راه و مســکن شهرســازی، رییــس ســازمان نظام 
ــش نشــانی  ــس ســازمان آت ــران، ریی مهندســی ســاختمان ته
تهــران و رییــس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور 

افتتــاح شــد.

اطالعیــه نظــام مهندســی جهــت دریافــت اطالعــات 
دریافتــی هــای پــروژه ها

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان کرمــان؛ اطالعیــه 
ای در بــاره نحــوه اطــالع یافتــن از مبالــغ دریافتــی پــروژه هــا 

بــرای همــکاران ارجــاع کار نظــارت منتشــر کــرد.
ــرم  ــکاران محت ــالع هم ــه اط ــوز، ب ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
ارجــاع کار نظــارت مــی رســاند بــرای اطــالع یافتــن از مبالــغ 
دریافتــی پــروژه هــا بــه مکاتبــه بــا ســازمان نیــازی نیســت. 
شــما همــکاران گرامی مــی توانیــد از طریق ســامانه مهندســان، 
ــای  ــزارش پرداخت ه ــپس “گ ــارت” و س ــاع کار نظ ــش “ارج بخ
نظــارت” تمامــی پرداخــت هــای خــود را بــه تفکیــک تاریــخ 

واریــز مشــاهده نماییــد.

رشد نظام مهندسی در گرو بهبود تعامل با مردم
ــکالت  ــائل و مش ــی مس ــت بررس ــد در نشس ــی فرهمن مجتب
دفتــر نمایندگــی میبــد اظهارداشــت: روز بــه روز کنتــرل نظــام 
مهندســی برســاخت و ســازهای شــهری افزایــش پیــدا خواهــد 
کــرد و امیدواریــم دفاترنمایندگــی بــا برنامه هایــی کــه درحــوزه 
فرهنــگ ســازی و ارتبــاط بــا مــردم و رســانه هــا دارنــد ایــن 

فراینــد را تســریع شــود
ــی  ــام مهندس ــر نظ ــه دفت ــای ورودی ب ــده ه ــد پرون وی رش
ــد را مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود:  ســاختمان شهرســتان میب
امیدواریــم بــا کمــک و همدلــی مهندســین و حمایــت  
مســئولین و تعاملــی کــه بــا مــردم برقــرار مــی شــود عملکــرد 
شهرســتان میبــد بیــش از پیــش بــه ســمت مطلــوب و کنتــرل 

ــش رود ــهری پی ــای ش ــازی ه ــاخت و س س
ــاء  ــتان ارتق ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
جایــگاه مهندســین درفضــای حرفــه ای نظــام ســاخت و ســاز، 
ــتان ها،  ــژه درشهرس ــه وی ــین ب ــات مهندس ــه رفاهی ــه ب توج
ارتقاءکیفیــت ســاخت و ســاز شــهری و صنعتــی درکل اســتان 
و شــفاف ســازی فرایندهــا در راســتای ارائــه خدمــات بــه مــردم 
را از راهبردهــای اصلــی نظــام مهندســی دردوره نهــم خوانــد

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%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%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7/
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https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1/
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افزایش قیمت بنزین سال آینده کلید
خواهد خورد؟

ســید مســعود میرکاظمــی رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه در 
برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری شــبکه دو ســیما در پاســخ بــه 
ســوالی کــه آیــا حامــل هــای انــرژی افزایــش قیمــت خواهنــد 
ــم،  ــه ای نداری ــا برنام ــه م ــل بودج ــرد داخ ــان ک ــت؟ بی داش
چیــزی بعنــوان تبصــره ای کــه بــرای مــردم گــران شــود، خیــر، 
ــه  ــره بودج ــن را در تبص ــدن بنزی ــران ش ــد گ ــی دانی ــه م البت
ای نمــی گذارنــد، ایــن موضــوع را معمــوال مــی آینــد توافــق 
مــی کننــد بیــن دولــت و مجلــس اگــر بخواهــد حامــل هایی 
تغییــر بکنــد، اینــم نیســت کــه از قبــل بیــان اعــالم بکننــد و 
ــون برنامــه داده شــده اســت و دســتگاه  ــار در قان ــن اختی ای

هــا مکلــف هســتند ایــن کار را انجــام بدهنــد.
وی در جــواب ســوال دیگــری مبنــی بــر اینکــه یارانــه نقــدی 
کــه مــردم مــی گیرنــد تغییــری خواهــد کــرد؟ بیــان کردنــد 
ــل  ــان قب ــن هم ــن عی ــتی و بنزی ــدد معیش ــان ع ــر، هم نخی
انجــام مــی شــود و یــک مبلغــی هــم گذاشــته شــده اســت 
بــرای همیــن اختــالف ارزی کــه احیانــاً ارز ۴۲۰۰ در محاســبات 
نیایــد مابالتفــاوت ریالــی اش را بــرای حمایت از مــردم حمایت 
از تولیــد را انجــام بدهیــم. و حمایــت هــم اعتبــاری مــی شــود 
و بــا کارتــی کــه مــی کشــند جابجــا مــی شــود و بــرای ســال 

آینــده اســت.

اخبار داخلی

»پژوهــش« حلقــه فرامــوش شــده در ســاخت و ســاز و 
نظام مهندســی

نایــب رییــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان آذربایجــان شــرقی: 
رویداشــتی موشــکافانه و کارشناســی به شــیب نمــودار تلفات انســانی 
ــمگیر از  ــیار چش ــی بس ــد نزول ــی از رون ــران حاک ــر ای ــای اخی زلزله ه
زبــان آمــار اســت و بدیهیســت ایــن مهــم تحقــق پذیــر نبــود مگــر 
ــی  ــتگاه های اجرای ــد دس ــران ارش ــی از مدی ــدی برخ ــه ج ــا توج ب
ــاتید  ــردی اس ــن و کارب ــات بنیادی ــدی از تحقیق ــرورت بهره من ــه ض ب
و  از دانشــمندان پیش کســوت  فرهیختــه دانشــگاهی متشــکل 
ــه  ــل ب ــه در وادی عم ــاختمان؛ ک ــت س ــوان در صنع ــگران ج پژوهش
ــل  ــد صنعــت و دانشــگاه قاب ــر و کارآم ــاط موث ــاب ارتب ســان فتح الب
ــت  ــا ثب ــن همســویی، ب ــوان گام نخســت ای ــه عن ــوده و ب تفســیر ب
اثــرات ارزنــده و مانــدگاری همچــون کاهــش نــرخ فقــدان عزیــزان در 
طــی بالیــای طبیعــی، جلــوه یافتــه اســت.لزوم تســری احســاس نیــاز 
ــگاه های  ــی دانش ــای پژوهش ــری از ظرفیت ه ــتفاده حداکث ــه اس ب
ماموریــت محــور، مســتلزم تعمیــق بــاور مدیــران کالن و تصمیم ســاز 
در حــوزه تقنیــن، نظــارت و اجــرا اســت کــه بخشــی از ایــن مســئله 
ــوان  ــران ج ــه مدی ــاد ب ــالب و اعتم ــدن گام دوم انق ــی ش ــا اجرای ب
امکان پذیــر خواهــد بــود؛ لیکــن بخــش عمــده و کتمان ناپذیــر دیگــر 
در ایــن مســیر پــر فــراز و نشــیب، ضــرورت افزایــش فــوری و منطقــی 
تعرفــه خدمــات مهندســی اســت؛ چــرا کــه کیفیــت ســاخت و ســاز 
ارتبــاط مســتقیم بــا کیفیــت خدمــات مهندســی داشــته و ممانعــت از 
فعالیــت افــراد فاقــد صالحیــت مهندســی بــه عرصــه ســاختمان نیــز 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــز اهمی ــری حائ ام

فرصتی طالیی برای فعاالن عرصه تاسیسات
تولــد ماهنامــه  الکترونیکــی نوپــای »مهندســی تاسیســات« گامــی جدیــد در کنــار هفتــه نامــه کهنســال و ســایت تاسیســات نیــوز 

پرتجربــه اســت، کــه نــگاه و لطــف شــما دوســتان را همــواره بــه دنبــال داشــته اســت.
صدیقــه بهزادپور:امــا رویکــرد جدیــد ایــن مجلــه الکتریکــی بــا محوریــِت »آمــوزش«، »مقــاالت علمــی« و »پژوهــش هــای جدیــد در 
ایــن عرصــه« طیــف جدیــد و وســیعی از فعــاالن ایــن عرصــه را بــه خــود جــذب خواهــد کــرد و در ایــن میــان، فرصتــی اســت بــرای 
معرفــی جدیدتریــن دســتاوردها و آورده هــای صاحبــان حــرف و صنعــت در حــوزه تاسیســات و مکانیــک و مهندســی. معرفــی صنعــت 
یــا خالقیتــی کــه فقــط تــا کنــون از آِن »شــما دوســت عزیــز« بــوده اســت و »مهندســی تاسیســات« آمــده اســت تــا فرصــت معرفــی 
شــدن هــر چــه بیشــتر بــرای شــما بــه دیگــران را فراهــم سازد.گســترده شــدن جامعــه مهندســی، نیــازِ محســوس بــه فضایــی بــرای 
معرفــی ایــن بخــِش مهــم در صنعــت ســاخت و ســاز جامعــه را کامــاًل ضــروری ســاخته اســت، از ایــن رو درکنــار فعالیــت کامــالً حرفــه 
ای خــود در »آکادمــی کاشــانه«، »هفتــه نامــه تاسیســات نیــوز« و »پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز« بــا انتشــار نخســتین شــماره از 
ماهنامــه »مهندســی تاسیســات« ســعی داریــم تــا بــا نــگاه و حضــور شــما، نظــاره گــر نظــام یافتــن و مهندســی تــر شــدن هــر چــه 
بیشــتر ایــن ماهنامــه باشــیم تــا بــا هــم در مســیر پیشــرفت و رونــق ایــن صنعــت گام برداریم.پــس فرامــوش نکنیــد؛ شــبکه بــزرگ 
تاسیســات ایــران زمانــی اســتقامت و رشــد و تعالــی مــی یابــد کــه دســت در دســِت یکدیگــر یــاری بخــش هــم و خــود در عرصــه نظام 
مهندســی باشــیم و مطمئــن باشــید کــه جــای شــما در بیــِن مطالــب علمــی و آموزشــی و فرصتهــای تعامــل بــا صاحبــان ایــن صنعــت و 

حرفــه در ایــن مجلــه الکتریکــی خالــی اســت و تنهــا پشــتگرمی مــا نــگاِه گــرم و مشــتاق شماســت…

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
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طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان
 مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس ایمان یونسی
روزهای برگزاری: سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

نقشه کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با رویت
مدت دوره: 60 ساعت

مدرس: مهندس علی جوکار
روزهای برگزاری:شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00 الی 21:00

مهندسی برودت پیشرفته
 مدت دوره: 15 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری: یک شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:21:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه آذر 1400

آموزش

طراحی حریق با نرم افزار اتواسپرینک
مدت دوره: 18 ساعت

مدرس: مهندس حسام طاووسی
روزهای برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%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%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
http://www.kaashaaneh.ir
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شرایط یک مهندس عمران موفق شدن چیست؟!

برای موفقیت در رشته عمران الزم است مهارت های 

خاصی را در خود پرورش دهید. در این مقاله قصد 

داریم به راهکارهایی اشاره کنیم که به شما کمک 

می کنند تا در مسیر شغلی خود به عنوان مهندس 

عمران موفق شوید.قدم به قدم تا تبدیل شدن به یک 

مهندس عمران موفق الزمه موفقیت در رشته های فنی 

و مهندسی، دارا بودن مهارت های نرم و مهارت های 

تخصصی در کنار هم است. واقعیت این است که 

یک مهندس عمران حتی اگر به تمام نرم افزارهای 

تخصصی این رشته مسلط باشد، اما مهارت های نرم 

الزم را نداشته باشد نمی تواند در مسیر شغلی خود 

موفق شود. برعکس این داستان هم صادق است و 

مهندسی که مهارت های نرم را در خود پرورش داده، اما 

از مهارت های تخصصی رشته تحصیلی خود بی بهره 

است، نمی تواند به موفقیت برسد.مهارت های نرم 

الزم برای موفقیت در رشته عمرانمهارت های نرم به 

آن دسته از مهارت هایی گفته می شود که با هوش 

هیجانی افراد در ارتباط هستند.باوجوداینکه بخشی از 

این مهارت ها درونی هستند، اما خبر خوب این است 

که با تمرین و مطالعه می توانید بخش زیادی از آن ها 

را در خود پرورش دهید.مهارت حل مسئله مهندسان 

عمران معموالً روی پروژه های پیچیده ای کار می کنند 

چطور یک مهندس عمران موفق شویم؟ این سؤالی است که هر دانشجوی رشته مهندسی عمران، حداقل 

یک بار در طول دوران تحصیلش از خود پرسیده است. فرقی ندارد وقتی وارد بازار کار می شوید قرار است 

یک پروژه ساختمانی کوچک را مدیریت کنید، یکی از زیرساخت های فرسوده شهری را بازسازی کنید یا روی 

پروژه ساخت راه آهن و فرودگاه کار کنید، به هرحال کارفرماها می خواهند بهترین و موفق ترین مهندسان 

عمران را استخدام کنند.
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و باید در هر مرحله از اجرای پروژه، از برنامه ریزی 

گرفته تا بررسی خاک، نقشه برداری و طراحی پروژه 

دخیل باشند. مهارت حل مسئله قوی و داشتن ذهنی 

خاق به مهندس عمران کمک می کند تا راه حل های 

به صرفه، کارا و خاقانه ای را برای مسائل مربوط به 

طراحی یا مشکات فنی موجود پیدا کند.مهارت های 

ارتباطیازآنجاکه مهندسان عمران با افراد مختلفی در 

ارتباط هستند، باید مهارت های ارتباطی قوی داشته 

و بتوانند به طور مؤثر با آن ها صحبت کنند. همچنین 

توانایی تشریح مسائل فنی پیچیده و ایده های نو به 

افرادی با پیش زمینه تحصیلی و کاری متفاوت، ضروری 

است. در کنار رفتار مناسب، مهارت های گفتاری و انتقال 

مفاهیم، مهندسان عمران باید شنونده های خوبی 

هم باشند تا بتوانند افراد مختلف و نیازهای آن ها را 

به خوبی درک کنند.تفکر نقادانهپروژه های مهندسی 

عمران معموالً از نظر میزان بودجه و برنامه ریزی بسیار 

پیچیده هستند. در نتیجه الزم است راه حل هایی که 

برای این مسائل ارائه می شود، بهینه ترین حالت ممکن 

باشند. دستیابی به راه حل های بهینه و مؤثر نیازمند 

تفکر نقادانه و توانایی ارزیابی جنبه های مثبت و منفی 

مختلف یک تصمیم است.مهارت های رهبرییکی از 

نکات مدنظر کارفرماها هنگام استخدام مهندس عمران 

با تجربه داشتن مهارت رهبری است. مهندس عمران 

باید با تیم های متعددی مثل تیم معماری، کارگرها، 

پیمانکار ساختمان، ساخت و ساز، تأمین کننده ها و 

خرده فروش ها، مهندسان و سایر افراد درگیر در پروژه 

در ارتباط باشند. هدایت چنین تیم های بزرگی که 

معموالً تعداد کارگران در آن ها نیز باال است، نیاز به 

مهارت های رهبری قوی دارد.مهارت مذاکرهپروژه های 

عظیم ساخت و ساز معموالً دچار مشکات مختلفی 

در بخش های مالی، زنجیره تأمین یا تأخیرهای زمانی 

می شوند. بروز این مشکات غیرقابل اجتناب است و 

حل آن ها نیازمند مهارت های مذاکره قوی از سوی 

مهندسان و مدیران پروژه است.مهارت های حل 

مسئلهدر پروژه های سازندگی بزرگ معموالً توقف های 

پیش بینی نشده یا اختافات متعددی بین ذی نفعان 

پروژه به وجود می آید. مهارت حل مسئله به مهندس 

عمران کمک می کند تا با اعتمادبه نفس کافی برای 

حل تعارضات و مشکات پیش آمده در مسیر پروژه 

اقدام کرده و پروژه را در مسیر صحیح خود هدایت 

کند.مهارت مدیریت زماندر پروژه های عمرانی معموالً 

زمان مشخصی برای تکمیل و تحویل پروژه نهایی 

در نظر گرفته می شود. تأخیر در اتمام پروژه می تواند 

برنامه ریزی بخش های مختلف را مختل کرده و در 

نهایت منجر به اتاف منابع مالی، فیزیکی و انسانی 

و از همه مهم تر از دست رفتن اعتبار پیمانکار شود؛ 

بنابراین می توان گفت مدیریت بهینه زمان، مسئولیت 

 پذیر بودن در قبال موعد تحویل پروژه و اجرای 

به موقع بخش های مختلف آن، یک مهارت کلیدی برای 

مهندسان عمران است.مهارت های تخصصی الزم برای 

موفقیت در رشته عمرانپرورش مهارت های نرم تنها 

نیمی از مسیر موفقیت یک مهندس عمران را می سازد. 

همان طور که گفتیم بدون کسب مهارت های تخصصی، 

موفقیت در این رشته امری دور از ذهن است. در ادامه 

به مهارت های تخصصی ضروری برای مهندسان عمران 

اشاره می کنیم.مهارت های مدیریت پروژهمهندسان 

عمران باید دیدگاهی سیستمی داشته و بتوانند با 

دیدگاهی کل نگر، تمام جنبه های پروژه را ارزیابی کنند. 
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عاوه بر این، باید بتوانند با نرم افزارهای تخصصی 

مدیریت و کنترل پروژه کار کنند تا برنامه ریزی، 

زمان بندی، تخصیص منابع و بودجه و دنبال کردن 

روند اجرای پروژه طبق برنامه ها به درستی انجام 

شود. از جمله مهم ترین نرم افزارهایی که برای مدیریت 

پروژه های عمرانی استفاده می شوند می توان به اکسل، 

MSP و Primavera اشاره کرد.مهارت های طراحی 

و تحلیل سازهوقتی می خواهیم به سؤال »چطور یک 

مهندس عمران موفق شویم؟« پاسخ دهیم، نباید از 

نقش مهارت های طراحی، مدل سازی، نقشه کشی و 

کار با نرم افزارهای تخصصی این حوزه غافل شویم. 

داشتن این مهارت به خصوص برای مهندسانی که در 

پروژه های طراحی ضد زلزله دخیل هستند، بسیار مهم 

است. از جمله مهم ترین نرم افزارهای طراحی عمرانی 

 AutoCAD، ETABS، Revit، Staad می توان به

Pro، Tekla، Sketch Up و Micro Station اشاره 

کرد.مهارت های محاسباتییک مهندس عمران به طور 

روزمره با فرمول های ریاضی، فیزیک و شیمی سروکار 

دارد. اگرچه امروزه کامپیوترها و ماشین حساب ها در 

این راه به کمک مهندسان آمده اند، اما در بسیاری 

مواقع الزم است این محاسبات روی کاغذ یا به صورت 

ذهنی انجام شود. حتی اگر قرار باشد از کامپیوتر برای 

این محاسبات استفاده شود، داشتن دانش پایه ریاضی 

و فیزیک برای ورود فرمول های درست به کامپیوتر و 

حل مسئله ضروری است؛ بنابراین مهندسان عمران 

باید مهارت های خود را در زمینه علم فیزیک، استاتیک، 

مقاومت مصالح و محاسبات ریاضی تقویت کنند.

دانش ژئوتکنیکژئوتکنیک یا زمین فناوری از جمله 

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران است 

که به بررسی مواد پوسته زمین می پردازد. مهندسان 

عمران در این گرایش تاش می کنند از دانش کسب 

شده درباره زمین، در راستای حل چالش های طراحی 

و ساخت پروژه عمرانی استفاده کنند. بااین حال کسب 

دانش در این زمینه را می توان برای همه مهندسان 

عمران در هر گرایشی، امری ضروری دانست.شناخت 

مکانیک خاک، مکانیک سنگ، منابع آبی، لرزه خیز 

بودن زمین، شناخت زمین و عوامل زیست محیطی 

می تواند به مهندس عمران در انجام دقیق محاسبات 

و رعایت نکات فنی حین طراحی سازه ها کمک کند. 

علم ژئوتکنیک به خصوص هنگام طراحی سازه های 

ضد زلزله و جهت بررسی رفتار زلزله های منطقه، لغزش 

صفحات سنگی، نشست زمین و … کاربرد زیادی دارد.

کارآموزی؛ نقطه شروع مسیر موفقیت مهندس عمراندر 

این مقاله با عنوان »چطور یک مهندس عمران موفق 

شویم؟« تاش کردیم به مهم ترین مهارت های ضروری 

برای یک مهندس عمران اشاره کنیم. مهارت حل مسئله، 

مهارت ارتباطی، رهبری مؤثر، تفکر نقاد، مذاکره و 

حل مسئله از جمله مهارت های نرم ضروری هستند. 

همچنین از نقش یادگیری نرم افزارهای تخصصی این 

حوزه در مسیر موفقیت نباید غافل شد.فراموش نکنید 

که کسب تجربه، مهم ترین عاملی است که می تواند در 

موفقیت یک مهندس عمران اثرگذار باشد. پیشنهاد ما 

به افرادی که سابقه کار ندارند، کارآموزی است. شرکت 

در دوره های کارآموزی عمران به شما این فرصت را 

می دهد که از نزدیک با چالش های یک پروژه واقعی 

آشنا شوید؛ همچنین به شما کمک می کند تا رزومه 

خود را تکمیل کرده و بتوانید در موقعیت های شغلی 

مناسبی استخدام شوید.
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پیــش بــه ســوی ســاختمانی بــدون کربــن، برنامــه تــا ســال 2050 
قــرارداد ســبز اتحادیــه اروپــا

این اتحادیه سعی دارد میزان انتشار گازهای گلخانه ای 

را تا سال ۲۰۳۰ میادی به دست کم ۵۰ درصد در 

مقایسه با سال ۱۹۹۰ میادی کاهش دهد. این رقم 

بیش از آن چیزی است که پیش از این درنظر گرفته 

شده بود؛ یعنی ۴۰ درصد. در »پیمان سبز اتحادیه 

اروپا« موضوعات دیگری همچون اجرای یک استراتژی 

تنوع زیستی ۱۰ ساله نیز طراحی شده است که قرار 

است.

البته این نگرانی وجود دارد که به کاهش ۵۰ درصدی 

و حتی ۵۵ درصدی میزان انتشار گازهای گلخانه ای، 

صنایع اروپایی فلج شود.

اتحادیه اروپا میخواهد تا سال ۲۰۵۰ میادی به اولین سرزمینی در سراسر جهان تبدیل شود که تولید 

گازهای گلخانه ای در آن به صفر رسیده است.

JAAP HOGELING : نویسنده

REHVA سردبیر مجله
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ساختمان ها به عنوان یکی از محورهای اصلی قرارداد 

سبز اروپا و استراتژی موج نوسازی مشخص تر شناخته 

می شوند. امید بر این است که حداقل نوسازی ساالنه 

)تا 3٪( از سهام ساختمان های اتحادیه اروپا )عمومی( 

با تمرکز بر نوسازی عمیق متمرکز شود. این اقدامات 

سیاستی همچنین مبنای بازنگری فوری EPBD )نسخه 

2018( برای هدایت استراتژی های ملی نوسازی برای 

دستیابی به یک ساختمان بدون کربن تا سال 2050 

هستند. . ما انتظار داریم دیدگاهی در مورد کربن زدایی 

از ساختمان داشته باشیم، اکثریت بزرگی از سهامداران 

مورد مشورت )74٪( از معیار CO₂e هماهنگ اتحادیه 

 EPBD اروپا استقبال کردند. که بسیار عالی است زیرا

فعلی فقط تشویقی به MS برای گزارش انتشار گازهای 

گلخانه ای در گواهی EP است، برخی کشورها این کار 

 17423 EN را انجام می دهند، اما نه همه. استاندارد

منتشر شده در سال 2020 »عملکرد انرژی ساختمان ها 

- تعیین و گزارش عوامل انرژی اولیه )PEF( و ضرایب 

انتشار CO2 - اصول کلی«، شفافیت را در اعام ضرایب 

انتشار PEF و CO2 ارائه می دهد. در اکثر کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا، دست اندرکاران ساختمانی مسئول 

ارزیابی و اعام این مقادیر برای همه حامل های انرژی 

مصرف شده هستند، بسیار مهم است که این مورد 

باید مطابق با EN 17423 مستند شود. این استاندارد 

چارچوب شفافی برای گزارش دهی در مورد انتخاب های 

مربوط به روش ارائه می کند. مقادیر انرژی تحویل شده 

 EN ISO و صادر شده از ساختمان ها را همانطور که در

52000-1 توضیح داده شده است، تعیین کنید. همانطور 

که می دانیم، این مقادیر اعام شده تأثیر زیادی بر 

سطح EP گزارش شده و انتشار کربن گزارش شده در 

گواهی نامه EP ساختمان دارند. استفاده از این منجر 

به مقایسه بیشتر EPC در اروپا می شود.

اما این تمام چیزی نیست که ما باید تاش کنیم تا 
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گزارش
EPC را شفاف تر کنیم. در حال حاضر 27+ رویه ارزیابی 

ملی EP داریم که همگی مدعی پیروی از استانداردهای 

EPB هستند )نه همه و نه برای ٪100(. 

شرایط مختلف )آب و هوا و کاربری(، تعاریف مختلف 

)مثاً مساحت کف مفید( در صورتی قابل قبول است 

که به روشی شفاف اعام شود، اما روش های مختلف 

محاسبه )ارزیابی( مقایسه را دشوار می کند. بسیاری 

از MS حتی قادر به اعام مفروضات مختلف خود بر 

اساس ضمیمه A استانداردهای EPB نیستند. بسیاری 

از روش های ماهانه استفاده می کنند که شامل استفاده 

از فاکتورهای ارزیابی شده غیرشفاف است.

به منظور ارزیابی قابلیت های روش های ملی محاسبه 

EP، انعکاس صحیح اهداف سیاست های بلندپروازانه، 

بی طرفی بودن فنی، رسیدن به نتایج قابل مقایسه و 

قابل اعتماد، کیفیت این روش محاسبه باید ارزیابی 

شود. برای این ما به یک چارچوب کلی مشترک برای 

ارزیابی کیفیت روش های محاسبه EP نیاز داریم. 

توسعه این چارچوب یک چالش اما امکان پذیر 

است. در این خط نیز باید این توصیه را تکرار کنیم: 

»REHVA از توسعه هسته نرم افزار منبع باز و ابزارهای 

محاسبات عملکرد پویا پشتیبانی می کند.. جدای از 

اینکه این نرم افزار یک روش آنی را امکان پذیر می کند 

که استفاده آسان تر، شفاف تر، قابل تکرار و پشتیبانی 

از نوآوری است، انتظار می رود که این نرم افزار شکاف 

عملکرد )تفاوت بین رتبه بندی EP محاسبه شده و 

اندازه گیری شده( را کاهش دهد. 

و سخن آخر آن که، یک EPBD اصاح شده که از این 

امر پشتیبانی می کند، ضروری است.
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مقاله

زمان تعویض پمپ آب خودرو

ــک  ــع خن ــر مای ــون لیت ــط 1.7 میلی ــپ آب متوس پم

ــر  ــا 100000 کیلومت ــال ی ــار س ــدود چه ــده را در ح کنن

ــپ آب  ــی پم ــد. خراب ــی کن ــل م ــل( تحم )62000 مای

باعــث داغ شــدن بیــش از حــد موتــور مــی شــود. اگر 

پمــپ آب خــراب شــود، آســیب بــه موتــور مــی توانــد 

فاجعــه بــار باشــد. بنابرایــن مهــم اســت کــه پمــپ آب 

را در هــر بــازه زمانــی ســرویس بررســی کنیــد.

»زمــان اســتاندارد« بــرای نصــب کیــت تســمه معموالً 

شــامل نصــب پمــپ آب اســت. تصمیــم بــرای 

تعویــض تســمه در حــال حاضــر، امــا عــدم تعویــض 

پمــپ آب در همــان زمــان، فــرض بــر ایــن اســت کــه 

ــمه دوام  ــل تس ــه کار کام ــک چرخ ــرای ی ــپ آب ب پم

ــد! ــار کار را انجــام دهی ــک ب مــی آورد. ی

ــه کیــت  ــه هــر زمــان ک ــد ک ــه مــی کن گیتــس توصی

ــای آب را  ــپ ه ــود، پم ــی ش ــب م ــمه نص ــای تس ه

تعویــض کنیــد و توصیــه مــی کنــد کــه واشــر و مهــر 

ــن  ــد جایگزی ــوارد جدی ــا م ــی ب ــای قدیم ــوم ه و م

ــوند. ش

کیــت پمــپ آب مــا شــامل همــه چیــز بــرای تعمیرات 

اساســی سیســتم درایــو اســت. کاتالــوگ آنالیــن مــا را 

بررســی کنیــد تــا ببینیــد آیــا کیــت بــرای مدلــی کــه 

روی آن کار مــی کنیــد موجــود اســت یــا خیــر.

ــروری  ــپ آب ض ــر پم ــض ه ــه تعوی ــدام ب ــل از اق قب

ــه هــای ســازنده خــودرو را بررســی  ــه توصی اســت ک

کنیــد. هــر طــرح موتــور احتمــاالً پیکربنــدی سیســتم 

محــرک تســمه مخصــوص بــه خــود را دارد، بنابرایــن 

هــر دســتورالعمل خاصــی را رعایــت کنیــد. اطمینــان 

حاصــل کنیــد کــه از ابــزار صحیــح اســتفاده مــی کنیــد.

نحوه نصب پمپ های آب در 13 مرحله آسان

مرحله 1

اول ایمنی

ــک  ــتم خن ــمت از سیس ــر قس ــر روی ه ــل از کار ب قب

ــک  ــور خن ــا موت ــد ت ــر بمانی ــه منتظ ــده، همیش کنن

دستورالعمل تعویض پمپ آب در 13 مرحله آسان
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ــود. ش

گام 2

ــه  ــه هــای توصی ــق روی اجــزای محــرک تســمه را طب

ــد. شــده ســازنده خــودرو خــارج کنی

مرحله 3

شلنگ متصل به پمپ آب را بردارید.

توجــه داشــته باشــید کــه وقتــی شــلنگ را خــارج مــی 

کنیــد مقــدار قابــل توجهــی مایــع خنــک کننــده مــی 

توانــد از آن خــارج شــود.

مرحله 4

پیچ ها را باز کنید و پمپ آب قدیمی را بردارید.

مرحله 5

مهــر / واشــر قدیمــی یــا باقــی مانــده درزگیــر قدیمــی 

ــان  ــب اطمین ــطح نص ــودن س ــز ب ــد و از تمی را برداری

حاصــل کنیــد.

مرحله 6

قبــل از نصــب پمــپ آب جدیــد، ســایر قطعــات 

ــد:  ــی کنی ــده را بررس ــک کنن ــتم خن ــرویس سیس س

ــوش  ــده، ترموســتات و درپ ــک کنن شــیلنگ هــای خن

ــار. فش

مرحله 7

ــا ضربــه زدن بــه  پمــپ آب جدیــد را نصــب کنیــد. ب

شــفت پمــپ بــه زور پمــپ را روشــن نکنیــد.

ــوارد  ــا م ــد ب ــوم هــای قدیمــی بای ــر و م واشــر و مه

جدیــد جایگزیــن شــوند. دســتورالعمل هــای نصــب 

ــه  ــی ک ــط در صورت ــد. فق ــال کنی ــت دنب ــه دق را ب

توســط ســازنده خــودرو توصیــه شــده باشــد از درزگیــر 

اســتفاده کنیــد. یــک مهــره یکنواخــت از درزگیــر را در 

امتــداد لبــه قطعــه قــرار دهیــد، امــا از درزگیــر زیــاد 

ــر روی  ــادی درزگی ــدار زی ــر مق ــد. اگ ــتفاده نکنی اس

قطعــه وارد کردیــد، قبــل از نصــب پمــپ آب جدیــد، 

مقــدار اضافــی آن را پــاک کنیــد. درزگیــر بیــش از حــد 

ــدازد و در داخــل  ــه خطــر مــی ان نصــب صحیــح را ب

ــود و آن را  ــی ش ــته م ــده شکس ــک کنن ــتم خن سیس

آلــوده مــی کنــد. درزگیرهــا نیــز بــا نــرخ هــای خشــک 

ــه  ــن ب ــوند، بنابرای ــی ش ــاخته م ــاوت س ــدن متف ش

ــد. ــرام بگذاری ــر احت ــی درزگی دســتورالعمل هــای چاپ

مرحله 8

پیــچ هــا را بــه طــور مســاوی مطابــق بــا مشــخصات 

گشــتاور ســازنده ســفت کنیــد.

مرحله 9

شیلنگ را دوباره وصل کنید.

مرحله 10

ــده  ــک کنن ــع خن ــا مای ــده را ب ــک کنن ــتم خن سیس

ــر  ــودرو پ ــازنده خ ــط س ــده توس ــه ش ــب توصی مناس

ــد. کنی

مقاله
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مرحله 11

ــن  ــد و مطمئ ــتی بچرخانی ــورت دس ــه ص ــپ را ب پم

ــد. ــی چرخ ــه م ــه آزادان ــوید ک ش

مرحله 12

مطمئــن شــوید کــه سیســتم محــرک تســمه ای 

ــی آورد، در  ــت در م ــه حرک ــد را ب ــه پمــپ آب جدی ک

ــه  ــق روش هــای توصی ــرار دارد و طب ــی ق شــرایط عال

ــت. ــده اس ــب ش ــودرو نص ــازنده خ ــده س ش

سیســتم محــرک تســمه دســت در دســت پمــپ آب 

کار مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه طبــق گفتــه 

گیتــس، تعویــض پمــپ آب، تســمه و ســایر اجــزای 

محــرک بــه طــور همزمــان نگهــداری پیشــگیرانه 

ــی اســت. خوب

مرحله 13

ــر  ــس از پ ــتی پ ــود نش ــدم وج ــان از ع ــرای اطمین ب

ــده، یــک بازرســی  کــردن مجــدد سیســتم خنــک کنن

ــد. ــام دهی ــری انج ــی بص نهای

هنگامــی کــه یــک پمــپ آب جدیــد اســت، مقــداری 

ــرا حــدود  ــه طبیعــی اســت، زی نشــت از ســوراخ گری

ده دقیقــه طــول می کشــد تــا مهــر و مــوم مکانیکــی 

داخلــی پمــپ بــه درســتی در جــای خــود قــرار گیــرد 

)دوره شکســت(. نشــت و چکــه هــای بارزتر از ســوراخ 

گریــه پــس از ایــن دوره شکســت یــا نشــتی از ســطح 

ــی  ــده خراب ــان دهن ــت و نش ــادی اس ــب غیرع نص

قطعــه یــا نصــب معیــوب اســت.

ــا  ــتی ه ــی از نش ــه برخ ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب

زمانــی کــه موتــور ســرد اســت آشــکار مــی شــود، امــا 

برخــی دیگــر تنهــا زمانــی کــه موتــور گــرم اســت.

مقاله
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گزارش

ورود چینی ها به بازار ساخت و ساز مصیبتی
 جبران ناپذیرخواهد بود

صدیقه بهزادپور:  دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی با 

بیان این مطلب گفت : مشکات در حوزه ساخت و 

ساز بسیار زیاد و خارج از تحمل  است، افزایش قیمت 

مصالح ساختمانی در حالی که خوِد ایران از دارندگان 

و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خوب در کشور 

محسوب می شود غیر قابل تحمل و باور است . 

خوانساری افزود : 

افزایش قیمت مصالح ساختمانی طی دو سال اخیر 

به میزان حدود 200 درصد باعث شده که بسیاری از 

پیمانکاران در این حوزه یا ورشکسته شوند و یا اینکه 

دیگر فعالیتی در این حوزه نداشته باشند. 

وی افزایش هزینه ها، افزایش دستمزد کارگران را 

از عواملی ذکر کرد که آسیب فراوانی به به صنعت 

ساختمان سازی کشور وارد کرده است .

دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی در ادامه در باره ورود 

چینی ها به صنعت ساختمان سازی کشور اظهارداشت 

 :

در حالی که بسیاری از پیمانکارهای ما بیکار هستند و 

وضعیت نامطلوبی دارند، ورود پیمانکاران چینی فقط 

می تواند یک »زد و بندی« باشد که البته ادر این میان 

فقط پیمانکاراِن داخلی متضرر می شوند.

خوانساری با اشاره به اینکه نگاهی به پروژه های 

پیشین که چینی ها در آن حضور داشتند کافی است تا 

تصمیم عقانی در این زمینه گرفته شود گفت :

ورود چینی ها به صنعت ساختمان سازی در ایران، 

مصیبتی خواهد بود که بیکاری نیروی کار فراوان 

کشورمان را به همراه خواهد داشت که تبعات منفی 

دیگر را به دنبال دارد. 

مسعود خوانساری،  دبیر انجمن شرکت های ساختمانی 

اذعان دارد که در کنار افزایش نقدینگی، اما تقاضای 
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گزارش
بسیار مردم در شرایط کنونی بازار مسکن را متاطم 

کرده است.

وی افزود: امروز در ۳۰۰ رشته به متخصصانی نیاز داریم 

که در پروژه های عمرانی فعالیت کنند و این در حالی 

است که ما هزاران جوان دیپلمه بیکار در کشور داریم 

که اگر دوره های تخصصی را در وزارت کار طی کنند، 

ما نیز با اطمینان خاطر می توانیم کارهایمان را به آنان 

بسپاریم و از وجودشان به طرز مفیدی استفاده کنیم.

دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی یادآور شد : 

با وجود آنکه برخی اخبار از روند روبه رشد تقاضا برای 

تولید مسکن در پایتخت حکایت دارد، اما عقب نشینی 

تعداد زیادی از فروشندگان مسکن در همین معامله، 

مبین این امر است که افزایش قیمت و تقاضا همچنان 

عاملی جدی برای برهم زدن معامله برای کسب سود 

بیشتر است.

به گفته خوانساری،  تنها راه نجات بخش برای بازار 

متاطم کنونی مسکن، رویگردان شدن مردم از خرید 

مسکن برای مدتی حدود ۶ماه است تا به دنبال 

آن، رکود ایجاد شده در بازار مبادالت سبب بازگشت 

قیمت های کاذب و سرسام آور مسکن به قیمت واقعی 

آن شود.

وی تصریح کرد: بهترین عامل برای مقابله با گرانی 

روز افزون، عدم اقبال مردم به خرید مسکن تا حصول 

نتیجه آن یعنی کاهش قیمت است.
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ــتباه  ــرض اش ــن ف ــوارد، ای ــیاری از م ــا در بس ام
اســت. اساســًا بســته بــه نــوع اتــاق و ســاختمان، 
اســتفاده از آن بــرای زندگی یا کار، و نــوع و کیفیت 
ــق پنجــره هــا  ــه از طری ــه ک ــرون از خان هــوای بی
یــا سیســتم هــای تهویــه تامیــن مــی شــود، هــوا 
مــی توانــد بــه میــزان قابــل توجهــی بــه مــوادی 
ــوده  ــت آل ــاک اس ــا خطرن ــامتی م ــرای س ــه ب ک
شــود. بــه عنــوان مثــال، گــرد و غبــار ریــز، آلــرژن 
هــا، ویــروس هــا، باکتــری هــا و VOC هــا از جمله 

گزارش ویژه

هفت الزام اساسی برای برنامه ریزی و 
عملکرد سیستم های تهویه برای اطمینان از 

هوای سالم داخل خانه
اکثر مردم حدود 90 درصد از زندگی خود را در داخل خانه سپری می کنند و روزانه حدود 12000 لیتر 

هوا تنفس می کنند. هوا مهمترین منبع ما است و ما اغلب تصور می کنیم که هوا - مانند طبیعت - در 

ساختمان ها نیز عاری از آلودگی است و بنابراین بر سامت ما تأثیر نمی گذارد. 

 RETO RAIMANN :نویسنده

Belimo مدیر توسعه تجارت جهانی در
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گزارش ویژه
ایــن مــوارد هســتند. تعجــب آور اســت کــه تعداد 
کمــی از ســاکنان و اپراتورهــا از کیفیت هــوای اتاق 
خــود اطــاع دارنــد یــا بــه آن اهمیــت مــی دهند. 
در ایــن زمینــه، عــاوه بــر دمــا و رطوبــت مناســب 
هــوا، کیفیــت هــوا عامــل تعییــن کننــده ای اســت 
ــه  ــد و اینک ــی کنن ــی م ــاس راحت ــراد احس ــه اف ک
چقــدر در انجــام وظایــف خــود احســاس انگیــزه 

ــد  ــوا مانن ــم ه ــای مه ــد. پارامتره ــز دارن و تمرک
ــه  ــت VOC ب ــا غلظ ــوای CO2 ی ــت، محت رطوب
ــش  ــر نمای ــوند و کمت ــری می ش ــختی اندازه گی س
داده می شــوند - حتــی اگــر تعــداد زیــادی گزینــه 
آســان و ارزان بــرای انجــام ایــن کار وجــود داشــته 

باشــد.
ــان در  ــاور و متخصص ــان مش Belimo از مهندس
زمینــه تهویــه در سراســر جهــان نظرســنجی کــرده 
اســت تــا بفهمــد چــه چیــزی در تضمیــن هــوای 
ــل  ــدام عوام ــم اســت و ک ــه مه ســالم داخــل خان
کلیــدی هســتند. بــر اســاس ایــن بررســی، هفــت 
ــل  ــالم داخ ــوای س ــرای ه ــر ب ــی زی ــل اساس عام
مســکونی  غیــر  ســاختمان های  در  ســاختمان 

ــد. ــدار ش پدی
ــل  ــوای داخ ــت ه ــداوم کیفی ــری م ــدازه گی 1. ان
ســاختمان بــرای نظــارت بــر کیفیــت هــوای 

داخلــی، متغیرهــای رطوبــت هــوا، دمــا، محتــوای 
2CO  و غلظــت VOC بــه طــور ایــده آل بــا 
حســگرها انــدازه گیــری مــی شــوند. ســیگنال های 
ایــن سنســورهای تصفیــه هــوا در واحــد تهویــه، 
جریان هــای حجمــی منبــع تغذیــه را کنتــرل 
می کننــد و ســپس در صورت نیــاز هوا را اســتخراج 
ــاق  ــد کــه ســاکنان ات ــا نشــان می دهن ــد ی می کنن

بایــد چــه بکننــد .بــه عنــوان مثــال، بــا بــاز کــردن 
پنجــره در صــورت بــد بــودن فضــای داخلــی 
ــای  ــی در فض ــوای کاف ــان ه ــوا و جری ــت ه کیفی
بــاز. انــدازه گیــری و نمایــش حداقــل پارامترهــای 
هــوای زیــر بایــد در تکنولــوژی ســاختمان امــروزی 

ــد. ــتاندارد باش اس
ــروری  ــری ض ــامتی ام ــرای س ــوا ب ــت ه رطوب
اســت کــه اتــاق هــا دارای رطوبــت نســبی 
ــه  ــن نکت ــند. ای ــد باش ــا 60 درص ــن 40 ت ــوا بی ه
ــتان،  ــوص در زمس ــه خص ــت، ب ــم اس ــیار مه بس
زیــرا هــوای بیــرون شــدیدا خشــک اســت. 
ــرم  ــرون گ ــک بی ــوای خش ــن ه ــه ای ــی ک هنگام
ــی  ــان م ــا جری ــاق ه ــل ات ــه داخ ــود و ب ــی ش م
ــبی  ــت نس ــطح رطوب ــه س ــر ب ــب منج ــد، اغل یاب
تنهــا در محــدوده 20٪ مــی شــود. هــوای چنیــن 
اتــاق هایــی بایــد فــورًا مرطــوب شــود. عــاوه بــر 
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گزارش ویژه
ایــن، یــک جنبــه مهــم دیگــر، بــه ویــژه در نتیجــه 
ــا وجــود دارد: در هــوای خشــک،  همه گیــری کرون
ــر  ــا راحت ت ــی کرون ــوای بازدم ــق در ه ذرات معل
ــک  ــیار کوچ ــای بس ــوند و ویروس ه ــر می ش تبخی
ــک  ــد بیشــتر و گســترده تر در ی و ســبک می توانن
ــر،  ــت باالت ــاق پخــش شــوند. در ســطوح رطوب ات
قطــرات بــا ســرعت کمتــری تبخیــر مــی شــوند و 
ــه زمیــن فــرو مــی رونــد.  ــا ســرعت بیشــتری ب ب
عــاوه بــر ایــن، بســیاری از باکتــری هــا و ویــروس 
هــا در هــوای خشــک اثــر مســری بیشــتری 
دارنــد، اگــر هــوا خیلــی خشــک باشــد، سیســتم 
ــه دلیــل خشــک شــدن غشــاهای  ــدن ب ایمنــی ب

ــو ضعیــف مــی شــود. مخاطــی در بینــی و گل
 CO₂

ــا  ــتورالعمل ه ــتانداردها و دس ــه اس ــت ک سالهاس
ــی کنیــم و محتــوای  ــازدم م ــا ب ــه م CO2 را ک
CO2 حاصــل در هــوای داخــل خانــه را بــه عنــوان 
شــاخصی بــرای ارزیابــی کیفیــت هــوا شــامل مــی 
شــود. در اینجــا، اســتاندارد بــرای کیفیــت خــوب 
ــی  ــن کاف ــرای تامی ــاختمان و ب ــل س ــوای داخ ه
هــوای بیــرون بــه اتــاق، حداکثر مقــدار مجــاز 1000 
ــت  ــه موقعی ــته ب ــت. بس ــوا اس ppm CO2 در ه
مکانــی، هــوای بیــرون دارای CO₂ حــدود 400 تــا 
ــا شــروع غلظــت CO2 باالتــر  ppm 500 اســت. ب
ــی  ــه آرام ــز ب ــی تمرک ــدود ppm 1000، توانای از ح
 ،ppm 2000 کاهــش مــی یابــد. در مقادیــر باالتــر از
ــور  ــه ط ــردرد ب ــا س ــتگی ی ــز، خس ــش تمرک کاه
فزاینــده ای رخ مــی دهــد. از آغــاز همه گیــری 
کرونــا، غلظــت CO2  در هــوای داخــل خانــه 
ــال  ــت. در ح ــرده اس ــدا ک ــتری پی ــت بیش اهمی
ــا و  ــده ه ــر آالین ــردن بهت ــق ک ــرای رقی ــر، ب حاض
مــواد بدبــو در هــوای داخــل ســاختمان و بــه ویژه 
بــرای کاهــش خطــر عفونــت، نــرخ باالتــر هــوای 
خــارج از منــزل توســط ویــروس شناســان توصیــه 
مــی شــود. ســطح CO₂ کــه اکنــون بــرای کنتــرل 
ــی پیشــنهاد می شــود،  ــر اتاق ــت در ه ــر عفون بهت

ــر. ــر، بهت حــدود ppm 1000 اســت - هــر چــه کمت
VOCها 

آلــی  ترکیبــات   )VOCs( فــرار  آلــی  ترکیبــات 
ــر،  ــه عط ــف، از جمل ــع مختل ــه از مناب ــتند ک هس
و  ســاختمانی  مــواد  فــرش،  چاپگــر،  رنــگ، 
ــد.  ــی آین ــت م ــه دس ــده ب ــاک کنن ــوالت پ محص
ــوای  ــاد در ه ــدار زی ــه مق ــب ب ــواد اغل ــن م ای
داخــل خانــه آزاد مــی شــوند و کیفیــت هــوا بدتــر 
ــد  مــی شــود. حتــی غلظــت کــم VOC مــی توان
باعــث تحریــک غشــاهای مخاطــی )چشــم، بینــی 
و مجــاری تنفســی( و همچنیــن ســردرد، خســتگی 

ــود. ــوع ش ــت ته و حال
ــود  ــری وج ــت VOC باالت ــه غلظ ــی ک در اتاق های
ــا حســگرهای مناســب  ــری آن هــا ب دارد، اندازه گی
ــات  ــزوم اقدام ــورت ل ــا در ص ــت ت ــروری اس ض
مناســب ماننــد افزایــش تهویــه یــا تصفیــه هــوا 

انجــام شــود.
ــک  ــوا در ی ــق ه ــدار دقی ــه مق ــن و تخلی 2. تامی
ــوال  ــزی معم ــه مرک ــای تهوی ــتم ه ــه سیس منطق
چندیــن نقطــه در ســاختمان را بــا هــوای مطبــوع 
خــارج از منــزل تامیــن مــی کننــد. هــوای بیــرون 
ــی شــود و ســپس در  ــر م ــدا در سیســتم فیلت ابت
صــورت نیــاز مــی تــوان آن را گــرم، ســرد، مرطــوب 
یــا رطوبــت زدایــی کــرد. بــا ایــن حــال، در اینجــا 
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــاق ب ــر ات ــه ه ــت ک ــم اس مه
فنــی و بــر اســاس تعــداد افــراد یــا انــدازه اتــاق، 
ــده را  ــبه ش ــده محاس ــن ش ــوای تامی ــدار ه مق
دریافــت کنــد. تغییــر تعــداد افــراد در یــک اتــاق 
نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود: اگــر تعــداد افــراد 
در یــک دفتــر یــا اتــاق جلســه تغییــر کنــد، حجــم 
هــوای عرضــه شــده و بــه تبــع آن، حجــم هــوای 
ــا آن  ــب ب ــد متناس ــاق بای ــده از ات ــتخراج ش اس
تنظیــم شــود. ایــن تضمیــن مــی کنــد کــه فضــای 

ــه طــور مــداوم خــوب باشــد ــی ب داخل
کیفیــت هــوا و صرفــه جویــی در انــرژی و هزینــه 
ــراد  ــا اف ــر ب ــوای کمت ــن ه ــی )تامی ــای عملیات ه
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کمتــر(. بــرای ارزیابــی میــزان اشــغال فعلــی یــک 
ــتفاده  ــورهای CO2اس ــوان از سنس ــی ت ــاق، م ات

کــرد.
بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، مناطــق و 
ــا جریــان هــای حجمــی هــوای  اتــاق هــا بایــد ب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــر )VAV( عرضــه شــوند. ب متغی
ــوای بیــش از حــد  ــاق، محت اگــر یــک سنســور ات
ــخیص  ــده را تش ــن ش ــدار تعیی ــش از مق CO2بی
ــاق  ــوند و ات ــی ش ــاز م ــای VAV ب ــد، واحده ده
بــا حجــم بیشــتری از هــوای عرضــه شــده )هــوای 

ــه مــی شــود. ــی( ارائ بیرون
3. توزیــع بهینــه هــوا در اتــاق بــا توجــه بــه لــزوم 
تمیــزی هــوای تنفســی و نحــوه ورود هــوای 
ــه اتــاق امــری حیاتــی اســت. در اینجــا  تامیــن ب
ــتم  ــط و سیس ــه مختل ــای تهوی ــتم ه ــن سیس بی
ــل مــی شــود. در  ــاوت قائ ــع تف ــه منب هــای تهوی
تهویــه مختلــط، هــوای عرضــه شــده بــا ســرعت و 
تکانــه بــاال از طریــق پخــش کننــده های چرخشــی 
یــا شــکافی کــه روی ســقف نصــب شــده انــد وارد 
اتــاق مــی شــود. بــا توجــه بــه اثــر القایــی زیــاد 
جــت هــای هــوای تغذیــه، هــوای داخــل و هــوای 
ــی  ــوط م ــم مخل ــا ه ــدت ب ــه ش ــده ب ــه ش عرض
شــوند بــه طــوری کــه دماهــا، ســطوح رطوبــت و 
ــاق  ــًا در همــه مــکان هــای ات کیفیــت هــوا تقریب
اتفــاق مــی افتــد. در مقایســه، بــا سیســتم تهویــه 
منبــع، هــوای عرضــه شــده از طریــق پخــش کننده 
ــا  ــزرگ ب ــا مســاحت ب هــای هــوای ســوراخ دار ب
دمــای کمتــر از حــد نرمــال و تکانــه بســیار کــم در 
نزدیکــی کــف بــه داخــل اتــاق جریــان مــی یابــد. 
ســپس هــوای خنک تــر بــه طــور یکنواخــت 
بــر روی زمیــن توزیــع می شــود و در امتــداد 
ــه ســمت  ــراد - ب ــال اف ــرای مث ــع گرمایــی - ب مناب
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــد، جای ــان می یاب ــقف جری س
ــن  ــود. در ای ــتخراج می ش ــتخراجی اس ــوای اس ه
فرآینــد، هــوا گرمــای ســاطع شــده توســط مــردم 
و همچنیــن آالینــده هــا و بوهــا را کامــا احســاس 

مــی کننــد. بــا توجــه بــه انتشــار احتمالــی 
ــه  ــی ک ــا در اتاق ــای کرون ــل ه ــع( آئروس )متقاط
ــه  ــود، تهوی ــی ش ــر م ــوده منتش ــرد آل ــط ف توس
ــمت  ــه س ــدار ب ــتقیم و پای ــان مس ــا جری ــع ب منب
ــروس هــا از  ــم وی ــا انتشــار متقاطــع ک ــاال و تنه ب

ــری اســت. ــه راه حــل بهت ــاوری تهوی نظــر فن
ــای  ــوا، الگوه ــان ه ــدرن جری ــازی های م شبیه س
جریــان معمولــی در یــک اتــاق را قــادر می ســازد تا 
بــا جزئیــات مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد. طراحــی، 
قرارگیــری و جهــت گیــری مناســب خروجــی هــای 
ــت  ــده بهداش ــای عم ــد از خطاه ــی توان ــوا م ه

هــوا جلوگیــری کنــد.
ــح  ــی صحی ــار منف ــد و فش ــش از ح ــار بی 4. فش
کیفیــت هــوای یــک اتــاق همچنیــن مــی توانــد 
ــته و  ــوای ناخواس ــای ه ــان ه ــر جری ــت تأثی تح
ــه  ــارج )ب ــه از خ ــد ک ــوده باش ــیار آل ــاالً بس احتم
ــاق  ــا از ات ــلوغ( ی ــاده ش ــک ج ــال از ی ــوان مث عن
هــای دیگــر )مثــاً غذاخــوری( وارد یــک منطقــه 
مــی شــود. ایــن اغلــب زمانــی اتفــاق مــی افتــد 
کــه نســبت فشــار هــوا بیــن اتــاق هــای مختلــف 
ــوص در  ــه خص ــد. ب ــادل نباش ــتی متع ــه درس ب
ارتبــاط بــا انتشــار احتمالــی ذرات معلــق در هــوای 
کرونــا در ســاختمان هــا، »آلودگــی متقاطــع« بیــن 

ــد. ــاق هــای مختلــف ایجــاد مــی کن ات
ــای VAV در  ــتفاده از کنترلره ــا اس ــر ب ــک خط ی
تامیــن و اســتخراج هــوای اتــاق هــا و همچنیــن 
ــی  ــیل م ــار دیفرانس ــای فش ــورها و کنترلره سنس
تــوان از ایــن اثــر ناخواســته جلوگیــری کــرد. 
ــای  ــپس جریان ه ــا س ــورها و کنترل کننده ه سنس
حجــم هــوا را کنتــرل می کننــد و بنابرایــن بــه طــور 
ــته  ــوای ناخواس ــای ه ــاد از جریان ه ــل اعتم قاب

جلوگیــری می کننــد.
یــک  در  رطوبــت  و  دمــا  مناســب  تهویــه   .5
ــده را  ــه ش ــوای عرض ــزی، ه ــه مرک ــتم تهوی سیس
ــک  ــردن در ی ــرم ک ــش گ ــس از پی ــوان پ ــی ت م
ــش  ــل گرمای ــک کوی ــا در ی ــی گرم ــتم بازیاب سیس
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یــا ســرمایش، دقیقــًا تــا دمــای مــورد نظــر تهویــه 
ــا  ــازی ی ــوب س ــورد مرط ــر در م ــن ام ــرد. همی ک
رطوبــت زدایــی هــوای بیــرون بــه میــزان رطوبــت 
هــوای مــورد نظــر نیــز صــدق مــی کنــد. در 
اینجــا، سیســتم تهویــه بــرای تهویــه مطبــوع بایــد 
ــرل بســیار گســترده را  یــک طیــف عملکــرد و کنت

پوشــش دهــد، از هــوای بســیار ســرد و خشــک 
ــاز  ــا هــوای بســیار گــرم و مرطــوب در فضــای ب ت
- در دمــای هــوای عرضــه حــدود 20 تــا 26 درجــه 

ــا گرمایــش. ــت ســرمایش ی ســانتیگراد در حال
ــام  ــر روی تم ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــی ب ــزای کنترل اج
تعامــل  و  تهویــه  واحــد  در  منفــرد،  اجــزای 
هماهنــگ، تضمیــن مــی کنــد کــه در صــورت نیــاز، 
ــق  ــکان دقی ــا حــد ام ــا ت ــه تنه ــوع ن ــه مطب تهوی
اســت، بلکــه در مصــرف انــرژی نیــز کارآمــد اســت.
ــری  ــرای جلوگی ــوا ب ــح ه ــیون صحی 6. فیلتراس
ــتم  ــه سیس ــرون ب ــوای بی ــار ه ــرد و غب از ورود گ

تهویــه و در نتیجــه اتــاق هــای دارای هــوای 
تامیــن کننــده، بایــد از فیلترهــای مناســب در 
ــر کــردن گــرد  ــه اســتفاده شــود. فیلت واحــد تهوی
ــار  ــرد و غب ــد از ورود گ ــدف دارد: بای ــار دو ه و غب
ــی  ــس م ــه تنف ــی ک ــه هوای ــز ب ــیار ری ــز و بس ری
کنیــم جلوگیــری کــرد، زیــرا مــی توانــد بــه انــدام 

هــای تنفســی و ریــه هــا آســیب برســاند. در عیــن 
حــال، فیلتــر کــردن گــرد و غبــار از جریــان هــوا از 
ــه  ــه نشــین شــدن ذرات در اجــزای واحــد تهوی ت
ــی  ــا( محافظــت م ــی گرم ــی، بازیاب ــدل حرارت )مب
ــان را از  ــدت جری ــه ش ــدید، ب ــوارد ش ــد و در م کن
طریــق قطعــه مختــل مــی کنــد. ایــن مــی توانــد 
ــه کاهــش جریــان حجــم هــوا، افزایــش  منجــر ب
تلفــات فشــار، قــدرت بیشــتر فــن و هزینــه هــای 

ــود. ــی ش عملیات
فیلترهــای هــوای مــورد اســتفاده در واحــد تهویــه 
بــر اســاس کیفیــت هــوای بیــرون در محــل 
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ســاختمان و کیفیــت مطلــوب )خلــوص ذرات( 
ــر در هــوای  هــوای تامیــن مــی باشــد. ذرات کمت
عرضــه شــده و هــوای آلــوده بیشــتر در فضــای بــاز 
ــر مــی  ــت باالت ــا کیفی باعــث فیلتراســیون هــوا ب
شــود. یــک اســتاندارد ثابــت شــده فیلتــر هــوای 
دو مرحلــه ای M5( ٪50 > ISO ePM10( بــه عنوان 
پیــش فیلتــر و F7( ٪50 > ISO ePM1( بــه عنــوان 
ــوای  ــر ه ــت. اگ ــام اس ــس از اتم ــی پ ــر نهای فیلت
ــد،  ــای گازی باش ــاوی ناخالصی ه ــز ح ــرون نی بی
می تــوان ایــن ناخالصی هــا را بــرای مثــال در 

فیلتــر کربــن فعــال مکمــل جــدا کــرد.
از آنجایــی کــه می تــوان هــوای بیــرون را عــاری از 
ویــروس فــرض کــرد، در هنــگام آماده ســازی هــوا 
ــات  ــام اقدام ــه انج ــازی ب ــوا نی ــن ه ــرای تامی ب
بیشــتری نیســت. اگــر قســمتی از هوای اســتخراج 
شــده بــا هــوای تغذیــه بــه عنــوان هــوای 
چرخشــی مخلــوط شــود، ایــن امــر صــدق نمــی 
کنــد. در ایــن حالــت بایــد از فیلترهــای باکیفیــت 
ــای  ــردن ویروس ه ــن ب ــازی و از بی ــرای جداس ب
کرونــا کــه ممکــن اســت در عصــاره و هــوای 
ــتفاده  ــد اس ــته باش ــود داش ــدد وج ــردش مج گ
 HEPA شــود. بــه عنــوان مثــال فیلترهــای هــوای
بــرای ایــن منظــور مناســب هســتند. سنســورهای 
ــوا  ــان ه ــک جری ــای دینامی ــار و اندازه گیری ه فش
بــرای نظــارت مؤثــر بــر فیلترهــای هــوا اســتفاده 
ــد،  ــش یاب ــر افزای ــی فیلت ــر آلودگ ــوند. اگ می ش
ــا  افــت فشــار در فیلتــر افزایــش مــی یابــد کــه ب
ــود.  ــی ش ــران م ــن جب ــتر ف ــرق بیش ــرف ب مص
ــر،  ــی از فیلت ــان حجم ــری جری ــدازه گی ــگام ان هن
ــه  ــاز ب ــر نی ــا فیلت ــی کــرد کــه آی ــوان ارزیاب مــی ت

ــر. ــا خی ــض دارد ی تعوی
7. مقــدار مناســب هوای بیــرون برای ســاختمان ها 
ــکونی  ــاختمان های غیرمس ــیاری از س ــروزه بس ام
کوچــک و متوســط، از طریــق سیســتم تهویــه 
هــوای بیرونــی خــودکار ندارنــد. در عــوض، فــرض 
بــر ایــن اســت کــه ســاکنان اتــاق خــود را هــر از 

ــی  ــه م ــره تهوی ــتفاده از پنج ــا اس ــی ب ــد گاه چن
کننــد. اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد یــا فقــط بــه میــزان 
محــدودی انجــام شــود، بــرای مثــال، زمانــی کــه 
دمــای بیــرون خیلــی ســرد یــا خیلــی گــرم اســت، 
کــه مــی توانــد آســایش حرارتــی اتــاق را تــا حــد 
زیــادی مختــل کنــد، غلظــت آالینــده هــا، بوهــا و 
CO2 در هــوای داخــل خانــه بــه شــدت افزایــش 
مــی یابــد. . کیفیــت هــوا بــه طــور قابــل توجهــی 
بدتــر مــی شــود، خطــرات ســامتی افزایــش مــی 
ــر کاهــش مــی  ــز و کار موث ــی تمرک ــد، و توانای یاب
ــق  ــورد غلظــت ذرات معل ــر در م ــن ام ــد. همی یاب
ــاق  ــا در ات ــرد مبت ــه محــض حضــور ف در هــوا ب
ــه  ــی ب ــازه کاف ــدون هــوای ت ــد: ب ــی کن صــدق م
ــزان  ــه می ــرعت و ب ــه س ــت ب ــر عفون ــاق، خط ات
ــتفاده  ــا اس ــد. ب ــی یاب ــش م ــی افزای ــل توجه قاب
ــواد  ــوان م ــه هــوا مــی ت از دســتگاه هــای تصفی
ــای  ــل ه ــن آئروس ــا و همچنی ــری ه ــو، باکت بدب
ــوای  ــت ه ــرد و کیفی ــن ب ــدا و از بی ــا را ج کرون

ــود بخشــید. ــه را بهب داخــل خان
ــکات 1  ــده در ن ــر ش ــای ذک ــه ه ــاس جنب ــر اس ب
ــوع  ــه مطب ــا تهوی ــه ب ــتم تهوی ــک سیس ــا 7، ی ت
مرکــزی بایــد بخشــی از تجهیــزات اســتاندارد 
ــا  ــد ی ــزی یــک ســاختمان جدی ــگام برنامــه ری هن
ــررات و  ــورها مق ــیاری از کش ــد. بس ــازی باش نوس
ــه در ســاختمان های  ــرای تهوی اســتانداردهایی را ب
ــته  ــد و بس ــی کرده ان ــا الزام ــه ی ــاری توصی تج
ــرخ  ــل ن ــه حداق ــری، ب ــوع ســاختمان و کارب ــه ن ب
تبــادل هــوا یــا حداقــل کیفیــت هــوا بــا محتــوای 
 ppm 1000 ــر از ــه کمت ــل خان ــوای داخ CO2 در ه
ــد. همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه  ــاز دارن نی
تنهــا در سیســتم هــای تهویــه کنتــرل شــده مــی 
ــا،  ــر ریزگرده ــی و موث ــازی دائم ــه جداس ــوان ب ت
ــرای  ــر ب ــای مض ــده ه ــایر آالین ــا و س ــری ه باکت
ــردن  ــاز ک ــا ب ــن کار ب ــت. ای ــت یاف ــامتی دس س

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــره ام پنج
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گزارش ویژه
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نگاهی به بازار

قیمت )ریال) نام محصول

۶۵۰,۰۰۰ سیمان سفید بنوید)40 کیلویی)

۳7۰,۰۰۰ سیمان شمال تیپ ۲)کیسه ۵۰ کیلویی)

۳50,۰۰۰ پودر بتونه کارآسان)20 کیلو گرمی)

۹۸۵,۰۰۰ عایق رطوبتی پودری ژیکابام)1 کیلوگرم)

۱۱۰,۰۰۰ سوپر گچ متین)25 کیلو گرم)

۵۷,۰۰۰ خاک رس آسیاب شده قم)25 کیلوگرم)

۱,۴۰۰,۰۰۰ ژل میکرو سیلیس)1 لیتر)

قیمت انواع مصالح ساختمانی آذر ۱۴۰۰

http://www.tasisatnews.com
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گزارش

روز جهانی انرژی پایدار
2022 

انتقال انرژی - با سرعت کامل در پیش است!

در سال WSED ،2022 تحول گسترده سیاست ها، 

فن آوری ها و بازارها را برای دستیابی به اهداف اقلیمی 

اتحادیه اروپا و چگونگی افزایش سرعت تغییرات 

ارائه کرد. آنها نشان می دهند که چگونه شهروندان و 

کسب وکارها می توانند از این کار سود ببرند، چگونه 

می توانیم پذیرش را افزایش دهیم، سرمایه گذاری ها را 

آغاز کنیم و کارها را به حرکت درآوریم - با سرعت کامل!

یک بسته جامع WSED یک کنفرانس ساالنه پیشرو 

در مورد انتقال انرژی و بی طرفی آب و هوا با بیش 

از 650 شرکت کننده از بیش از 60 کشور در هر سال 

است. آنها 6 کنفرانس اختصاصی، بیش از 100 

سخنران بین المللی، بازدید از سایت فنی و نمایشگاه 

انرژی پایدار اتریش را ارائه می دهند. اتریش علیا 

 OÖ توسط WSED پیشرو در انتقال انرژی پاک –

Energiesparverband، آژانس انرژی اتریش علیا 

سازماندهی شده است. اتریش علیا، یکی از 9 منطقه 

اتریش، در مسیر انتقال انرژی پاک قرار دارد. از طریق 

افزایش قابل توجه بهره وری انرژی و انرژی های 

»انتقال انرژی - با سرعت تمام به جلو!« تمرکز روز جهانی انرژی پایدار بعدی )WSED( در ولز/اتریش از 2 تا 

4 مارس 2022 است.

بسته جدید »Fit for 55« با هدف قرار دادن اتحادیه اروپا در مسیر تحول بنیادی در امر آب و هوا است. 

انرژی 75 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهد. تسریع انتقال انرژی بسیار مهم است!
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گزارش
تجدید پذیر، انتشار گازهای گلخانه ای از ساختمان 

ها تا 39 درصد در 10 سال کاهش یافت. 60 درصد 

کل گرمایش فضا و 31 درصد انرژی اولیه در منطقه از 

انرژی های تجدیدپذیر تامین می شود. ساالنه بیش 

از 2.5 میلیارد یورو در انتقال انرژی سرمایه گذاری می 

شود.

کنفرانس ها و رویدادها: 

1.کنفرانس اروپایی بهره وری انرژی

2.کنفرانس پژوهشگران جوان انرژی 

3.کنفرانس سیاست بهره وری انرژی .

4.کنفرانس بهره وری انرژی صنعتی .

5.کنفرانس هوشمند تحرک الکترونیکی 

6.کارگاه نوآوری

گفتنی است اوبراسترایش چهارمین ایالت بزرگ کشور 

اتریش است. اوبراسترایش به معنای اتریش باالیی یا 

اتریش علیا می باشد.
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مزایای شستشوی سیستم خنک کننده

خنک کننده موتور کارآمدتر

گرم شدن سریع موتور

مصرف سوخت بهتر

اجزای ماندگارتر

کاهش بازگشت

افزایش اعتماد مشتری

 ترکیب خنک کننده

مایع خنک کننده شامل:

اب

سیال پایه

مواد افزودنی یا بازدارنده

یادداشت

وقتی یک مهندس تاسیساتی از پمپ آب ماشین صحبت می کند
با شستشوی سیستم خنک کننده از خرابی پمپ آب جلوگیری کنید
فاشینگ مناسب یکی از حیاتی ترین عناصر نگهداری سیستم خنک کننده است. با این حال، اغلب نادیده 

گرفته ترین خدمات در کارگاه امروز است. شستشوی ناکافی می تواند منجر به خرابی زودرس پمپ آب 

و در نتیجه مشکات گارانتی و ناامید شدن مشتریان شود. در ادامه بخوانید تا متوجه شوید که چگونه 

شستشوی سیستم خنک کننده بر عملکرد سیستم خنک کننده تأثیر مثبت می گذارد.
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ســه کاس اصلــی فنــاوری خنــک کننــده وجــود دارد: 

فنــاوری افزودنــی غیــر آلــی )اســید( )I.A.T.(، فنــاوری 

ــی  ــاوری افزودن ــی )اســید( )O.A.T.( و فن ــی آل افزودن

.).H.O.A.T( )ــی )اســید ترکیبــی آل

چرا سیستم خنک کننده را شستشو دهیم؟

1. زوال مایع خنک کننده

درســت ماننــد روغــن موتــور و مایــع گیربکــس، مایــع 

ــی  ــان خــراب م ــا گذشــت زم ــور ب ــده موت ــک کنن خن

شــود. همچنیــن مــی توانــد بــا ذرات ســاینده و مــواد 

ــوبات  ــد رس ــی توانن ــا م ــود. اینه ــوده ش ــی آل خارج

ــده و  ــک کنن ــای خن ــیلنگ ه ــل ش ــی را در داخ مخرب

ســایر اجــزا تشــکیل دهنــد. شستشــوی صحیــح 

ــی  ــن م ــوبات را از بی ــا و رس ــی ه ــتم آن آلودگ سیس

ــرد. ب

2. خنک کننده های مخلوط

ــع  ــاط مای ــرب، اخت ــوبات مخ ــاد رس ــر ایج ــاوه ب ع

خنــک کننــده بــا مــواد شــیمیایی مختلــف مــی توانــد 

منجــر بــه خوردگــی در سیســتم شــود. از ایــن گذشــته، 

انــواع مختلــف مایــع خنــک کننــده بــرای محافظــت از 

موتــور متفــاوت عمــل مــی کننــد.

ــتم  ــات سیس ــرای صفح ــی ب ــر آل ــای غی ــی ه افزودن

خنــک کننــده ســطوح اســتفاده مــی شــود. آنهــا یــک 

ــه  ــا ب ــد ام ــی دهن ــکیل م ــم تش ــظ ضخی ــه محاف الی

مــرور زمــان تخلیــه مــی شــوند. آنهــا خیلــی انتخابــی 

نیســتند، بــه ایــن معنــی کــه تمــام ســطوح را بــدون 

ــه اینکــه ایــن ســطوح از چــه ســاخته شــده  توجــه ب

ــد، مــی پوشــانند. ان

افزودنــی هــای آلــی پیوندهــای شــیمیایی را بــا 

ســطوح آســیب پذیــر تشــکیل مــی دهنــد. آنهــا یــک 

الیــه محافــظ نــازک، هرچنــد بســیار پایــدار می ســازند 

کــه محافظــت طوالنــی تــری را ارائــه مــی دهــد. آنهــا 

انتخابــی هســتند و فقــط مناطقــی را هــدف قــرار مــی 

دهنــد کــه نیــاز بــه حفاظــت دارنــد.

ــود  ــای خ ــتم ه ــودرو سیس ــازندگان خ ــه س ــر هم اگ

ــع  ــاب مای ــد، انتخ ــعه دهن ــابه توس ــواد مش ــا م را ب

ــا هــر ســازنده  ــود. ام ــده آســان خواهــد ب ــک کنن خن

ــاس  ــر اس ــه را ب ــده کارخان ــده پرکنن ــک کنن ــک خن ی

ــا آنهــا  مــواد اجــزای سیســتم خنــک کننــده ای کــه ب

در تمــاس اســت تولیــد مــی کنــد. بنابرایــن، انتخــاب 

خنــک کننــده جایگزیــن مناســب بــه طراحــی سیســتم 

خنــک کننــده بســتگی دارد. بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه گیتــس توصیــه مــی کنــد همیشــه مایــع خنــک 

کننــده خــودرو را بــا مایــع خنــک کننــده ای که ســازنده 

ــد جایگزیــن کنیــد. خــودرو توصیــه مــی کن

ــده  ــک کنن ــع خن ــگ مای ــه رن ــود ب ــاب خ ــرای انتخ ب

اعتمــاد نکنیــد. خنــک کننــده هــا ممکــن اســت رنــگ 

ــا  ــات آنه ــر ترکیب ــی اگ ــند، حت ــته باش ــانی داش یکس

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــگ ای ــرد رن ــد. عملک ــاوت باش متف

ــده را  ــک کنن ــع خن ــد نشــت مای شــما کمــک مــی کن

تشــخیص دهیــد. پاســخ صحیــح بــه اینکــه چــه مایع 

خنــک کننــده ای بایــد در چــه زمانــی اســتفاده شــود، 

ــه  ــده توصی ــک کنن ــع خن ــن اســت: همیشــه از مای ای

یادداشت
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شده سازنده خودرو استفاده کنید.

ــو و  ــپ آب شستش ــیب پم ــوان از آس ــی ت ــه م چگون

ــرد؟ ــری ک جلوگی

ــک  ــع خن ــادی از مای ــی، قســمت زی ــه معمول ــا تخلی ب

کننــده آلــوده و زبالــه هــای مضــر را شســته و دوبــاره 

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــن ب ــن روش همچنی ــد. ای ــر کنی پ

مشــکل زبالــه هــای انباشــته شــده بســیار کمــی انجــام 

مــی دهــد.

ــوای  ــز و ه ــوب از آب تمی ــوی خ ــزار شستش ــک اب ی

فشــرده اســتفاده مــی کنــد و رادیاتورهــا، مبــدل هــای 

ــز  ــور را تمی ــوک هــای موت ــی، شــیلنگ هــا و بل حرارت

مــی کنــد.

هنگام انجام تعمیرات سیستم خنک کننده، باید:

سیســتم را بــا خنــک کننــده یــا ضــد یــخ مناســب پــر 

ــر  ــا آب مقط ــب را ب ــده مناس ــک کنن ــوع خن ــد. ن کنی

ــا  ــد ی ــت آی ــه دس ــوط 50/50 ب ــا مخل ــد ت ــق کنی رقی

از مخلــوط خنــک کننــده پیــش رقیــق شــده از مایــع 

ــد. ــده مناســب اســتفاده کنی ــک کنن خن

سیســتم را تخلیــه کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه کامــاً 

ــاری از هــوا اســت. )سیســتم هــای مــدرن ممکــن  ع

ــه تجهیــزات تشــخیصی نیــاز داشــته باشــند  اســت ب

تــا بــه درســتی آنهــا را خــون ریــزی کنــد.(

ــی پمــپ آب  ــی و خراب ــری از آلودگ ــرای جلوگی ــن ب ای

ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــت. ب ــم اس ــیار مه بس

ــض  ــه تعوی ــبت ب ــده نس ــک کنن ــع خن ــض مای تعوی

ــا  ــد رادیاتورهــا ی ــده مانن ــک کنن اجــزای سیســتم خن

ــاوه  ــری دارد. ع ــه کمت ــاری هزین ــای بخ ــته ه هس

ــتر برچســب های بســته بندی مایــع  بــر ایــن، بیش

ــر  ــت در براب ــه حفاظ ــد ک ــان می کنن ــده بی خنک کنن

ــده  ــاله خنک کنن ــا ده س ــج ی ــی پن ــی تضمین خوردگ

تنهــا زمانــی معتبــر اســت کــه شستشــو و پــر کــردن 

ــود. ــام ش ــده انج ــتم خنک کنن ــل سیس کام

فاش

پر کنید

ــپ آب  ــا پم ــو ب ــه شستش ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین

ــت.  ــده اس ــل ش ــود کام ــای خ ــوز در ج ــی هن قدیم

شستشــو پــس از نصــب پمــپ آب جدیــد مــی توانــد 

منجــر بــه خرابــی زودرس شــود. از ایــن گذشــته، ذرات 

ممکــن اســت در طــی فرآینــد شستشــو در مهــر و مــوم 

گیــر کننــد.

ردیابی مایع خنک کننده آلوده

اگــر سیســتم هرگــز شســته نشــده باشــد و مســافت 

پیمــوده شــده زیــاد باشــد، مایــع خنــک کننــده احتماالً 

آلــوده اســت، حتــی اگــر تمیــز بــه نظــر برســد. همــه 

آالینــده هــا باعــث کثیــف شــدن مایــع خنــک کننــده 

نمی شــوند. شــن و ماســه و ســایر ذرات زباله ســاینده، 

ــی  ــواد معدن ــوای م ــوم و محت ــی آلومینی ذرات خوردگ

موجــود در آب بــرای شناســایی آشــکار نخواهنــد بــود. 

)فقــط بــه ســه مثــال اشــاره مــی کنــم.(

یادداشت
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مرد عنکبوتی آهنین نیز به بازار آمد
بــات دیوارنــوردی بــه نــام »HB1« می توانــد کارهــا را در مکان هــای مرتفــع کــه بــرای انســان خطرنــاک یــا دشــوار هســتند، انجــام 
دهــد. بــه جــرات می تــوان گفــت کــه هــر کاری کــه شــامل قــرار گرفتــن در ارتفــاع باشــد تــا حــدود زیــادی خطرنــاک اســت. رباتــی به 
نــام »HB1« نیــز بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت طراحــی شــده اســت، زیــرا از دیوارهــا بــاال مــی رود تــا انســان مجبــور نباشــد کارهای 
خطرنــاک را انجــام دهد.ربــات »HB1« توســط یــک اســتارتاپ بریتانیایــی بــه نــام »هاوس باتــس«)HausBots( ســاخته شــده کــه از 
دل دانشــگاه »وارویــک« بیــرون آمــده اســت و در حــال حاضــر در شــرف ورود بــه بــازار اســت.این ربــات دارای چهــار چــرخ بــا روکــش 
الســتیکی اســت و از طریــق یــک اتصــال برقــی 110 ولتــی بــه یــک واحــد کنتــرل از راه دور زمینــی متصــل اســت.این ربــات می توانــد 
6 کیلوگــرم )13 پونــد( بــار و تجهیــزات را حمــل کنــد کــه بــه آن اجــازه می دهــد کارهایــی ماننــد رنــگ آمیــزی دیوارهــا یــا انجــام 
بازرســی های بصــری و اولتراســونیک ســازه ها را انجــام دهد.ربــات »HB1« بــا اســتفاده از دو پنکــه الکتریکــی یکپارچــه بــه دیوارهــا، 
ســتون ها، ســقف ها یــا تقریبــاً هــر چیــز دیگــری می چســبد. ایــن پنکه هــا هــوا را از زیــر ربــات می کشــند و آن هــوا را مســتقیماً از 

پشــت ربــات بیــرون می دهنــد تــا نیــروی الزم بــرای اســتقرار و چســبیدن بــه ســطوح را فراهــم کنــد.
ایــن تنظیمــات بــه دســتگاه اجــازه می دهــد تــا در ســطوح صــاف یــا منحنــی، ناهمــوار یــا صــاف بــه راحتــی حرکــت کنــد و از روی 

موانــع کوچــک ماننــد سیم کشــی ها کــه ممکــن اســت روی ســطوح وجــود داشــته باشــد، عبــور کنــد.
اســتارتاپ »هاوس باتــس«)HausBots( در حــال حاضــر از خریــداران احتمالــی دعــوت می کنــد تــا بــرای پیش ســفارش ایــن ربــات 

از طریــق وب ســایت آن ثبــت نــام کننــد. در حــال حاضــر هیــچ صحبتــی در مــورد قیمــت یــا زمــان عرضــه آن وجــود نــدارد.

ارائه اولین مدل قیمت گذاری ریسک ساختمان ها در برابر زلزله
محققان پژوهشگاه زلزله مدلی را برای محاسبه ریسک ساختمان ها در برابر زلزله ارائه دادند. 

طــرح »محاســبات ریســک و تعییــن نــرخ بیمــه زلزلــه ســاختمان  های مســکونی بــرای صنــدوق بیمــه حــوادث طبیعــی کشــور بــه 
کارفرمایــی پژوهشــکده بیمــه وابســته بــه بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در پژوهشــگاه بین  المللــی زلزله  شناســی و مهندســی 

زلزلــه اجرایــی شــد.
 ایــن طــرح بــه منظــور پشــتیبانی فنی-علمی صنــدوق بیمــه همگانــی در ارائه پوشــش بیمه زلزلــه برای کلیه ســاختمان  های مســکونی 
کشــور و ارزیابــی ریســک ســاختمان های مســکونی کشــور در برابــر خطــر زلزلــه و تهیــه ســازوکار قیمــت  گــذاری بیمــه برای ســاختمان-

 هــای مســکونی متــداول در کشــور انجام شــده اســت.
 محققــان، ایــن پــروژه را بــر اســاس جدیدتریــن و معتبرتریــن روش  هــای ارزیابــی خطــر و ریســک در صنعــت بیمه و بــا اتکاء بــه توان 
و دانــش فنــی داخلــی اجرایــی کردنــد و مــدل ریســک و ســامانه قیمــت  گــذاری توســعه داده شــده در ایــن طــرح، اولیــن مدل رســمی 

بــرای ریســک زلزلــه در کشــور بــوده و موجــب افزایــش ظرفیــت فنــی صنــدوق بیمــه همگانــی حــوادث طبیعی کشــور خواهد شــد.
این مدل برای اولین بار ارائه پوشش ریسک-پایه را برای مخاطرات طبیعی در کشور فراهم می  کند.

این طرح در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار رونمایی شد.
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ساخت اولین باتری سبز کاغذی 

یــک باتــری کاغــذی انعطــاف پذیــر توســط محققــان دانشــگاه نانیانــگ ســنگاپور بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه پــس از دور 
ــه می شــود.  انداختــن، تجزی

اگرچــه در حــال حاضــر دســتگاه های الکترونیکــی یکبــار مصــرف زیســت تخریب پذیــر ماننــد حســگرهای محیطــی وجــود دارنــد، اما 
باتری هایــی کــه ایــن دســتگاه ها را تغذیــه می کننــد همچنــان می تواننــد یــک مشــکل زیســت محیطــی ایجــاد کننــد. بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه دانشــمندان اکنــون یــک باتــری کامــالً زیســت تخریب پذیر مبتنــی بــر کاغــذ ســاخته اند.
انــدازه ایــن باتــری کــه توســط گروهــی از محققــان در دانشــگاه فنــی »نانیانــگ« ســنگاپور توســعه داده شــده اســت، فقــط ۴ در ۴ 
ســانتیمتر )۱.۶ اینــچ( اســت و طبــق گزارش هــا می توانــد یــک پنکــه الکتریکــی کوچــک را بــه مــدت ۴۵ دقیقــه تغذیــه کنــد. ضمــن 

اینکــه خروجــی بــرق آن در صــورت خــم شــدن یــا پیــچ و تــاب خــوردن یــا حتــی جــدا شــدن قطعــات آن قطــع نمی شــود.
در قلــب ایــن باتــری یــک ورق کاغــذ ســلولزی قــرار دارد کــه بــا یــک هیــدروژل تقویــت شــده اســت تــا شــکاف بیــن الیــاف ســلولزی 

را پــر کنــد.
ــاپ  ــه چ ــذ روی صفح ــرف کاغ ــه روی دو ط ــد ک ــل می کن ــد - عم ــد و کات ــرود - آن ــن دو الکت ــده بی ــوان جداکنن ــه عن ــذ ب ــن کاغ ای
می شــوند. جوهــر رســانای مــورد اســتفاده بــرای چــاپ آنــد عمدتــا از عناصــر روی و کربــن ســیاه تشــکیل شــده اســت، در حالــی کــه 

از منگنــز و نیــکل بــه طــور جداگانــه بــرای جوهــر کاتــد اســتفاده شــده اســت.
کل باتــری پــس از اتمــام فرآینــد چــاپ الکتــرود، در محلــول الکترولیــت غوطــه ور می شــود و پــس از آن الیــه نازکــی از طــال بــر روی هر 
دو الکتــرود اعمــال می شــود تــا رســانایی آنهــا افزایــش یابــد. محصــول نهایــی تقریبــاً ۰.۴ میلیمتــر ضخامــت دارد و در عــرض یــک 

مــاه پــس از قــرار گرفتــن در خــاک توســط میکروارگانیســم ها بــه طــور کامــل تجزیــه می شــود.
پروفســور »فــان هونگجیــن« کــه بــه همــراه »لــی ســئوک وو« ایــن مطالعــه را هدایــت می کنــد، می گویــد: وقتــی تجزیــه اتفــاق 
می افتــد، مــواد الکتــرود در محیــط آزاد می شــوند. نیــکل یــا منگنــز مــورد اســتفاده در کاتدهــا بــه شــکل اکســید یــا هیدروکســید 
باقــی می مانــد کــه بــه شــکل مــواد معدنــی طبیعــی نزدیــک هســتند. عنصــر روی موجــود در آنــد نیــز بــه  طــور طبیعــی اکســید 

ــر ســمی تشــکیل می دهــد. ــک هیدروکســید غی می شــود و ی
وی افزود: پتانسیل این باتری به عنوان یک جایگزین پایدارتر برای باتری های فعلی قابل توجه است.

ایــن باتــری همــراه بــا اســتفاده در لــوازم الکترونیکــی یــک بار مصــرف، ممکــن اســت در نهایــت در دســتگاه های الکترونیکــی انعطاف 
پذیــر غیــر یــک بــار مصــرف و پارچه هــای هوشــمند نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیرد.

این مطالعه در مجله Advanced Science منتشر شده است.
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رنگین کمان هفته 

هوای پاک کنسرو شده، محصولی که زمانی خنده دار بود و االن بسیار خواهان دارد

اســترالیایی هــا از تنفــس عمیــق هــوای پــاک در امتــداد ســاحل زیبــای بونــدی لــذت مــی برنــد. هــوای تــازه در کوه هــای راکــی کانــادا 
و حومــه بریتانیــا در میــان جمعیــت ایــن کشــورها مــورد عالقه اســت.

مردمــی کــه در پکــن، چیــن زندگــی مــی کنند.آنهــا چــی؟ هــوای آنهــا چنــدان تمیــز نیســت - و آنهــا مایلنــد هــوا را بخرنــد. ایــن یک 
شــوخی بــه نظــر مــی رســد، امــا تجــارت هــوای بطــری حداقــل از ســال 2013 در بخــش هایــی از چیــن قوی شــده اســت. ایــن زمانی 
بــود کــه دیلــی میــل، یــک رســانه خبــری بریتانیایــی، بــرای اولیــن بــار گــزارش داد کــه چــن گوانگبیائــو، اســتاد بازیافــت، هــوای پاک 

کنســرو شــده کوچــک را از قیمــت کمتــری بــه فــروش مــی رســاند. از مناطــق بــا هــوای ســالم بــه مناطــق آلوده کشــور.
او گفــت قوطــی هــای هــوا در ابتــدا یــک شــوخی بــود و بعــد هدفــش جلــب توجــه بــه آلودگــی در شــمال شــرق چیــن، بــه ویــژه 

پکــن بــود.
فــروش هــوای بســته بنــدی شــده در ســال گذشــته ســر بــه فلــک کشــیده اســت، زیــرا ســاکنان ناامیــد پکــن و مناطــق اطــراف آن بــا 

آلودگــی بــی ســابقه هــوا دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
مــه دود پکــن هــم از کارخانــه هــا و کارخانــه هــای صنعتــی واقــع در منطقــه ای کــه زغــال ســنگ را بــرای تولیــد بــرق مــی ســوزانند 
و هــم از سیســتم هــای گرمایــش زغــال ســنگ کــه هنــوز در اکثــر خانــه هــای چینــی اســتفاده مــی شــود، مــی آیــد. آلودگــی هــوا 
در ایــن منطقــه در مــاه هــای زمســتان در بدتریــن حالــت خــود قــرار دارد. ایــن شــهر اولیــن »هشــدار قرمــز« خــود را در دســامبر 2015 
صــادر کــرد و مــدارس را در واکنــش بــه مــه دود پوشــانده پکــن چنــان غلیــظ کــه شــبیه مــه شــدید بــه نظــر مــی رســید، تعطیــل کرد.
امســال، مقامــات ایــن منطقــه قبــالً ســه بــار آلودگــی را »خطرنــاک« اعــالم کــرده انــد و هشــدار داده انــد کــه ممکن اســت بدتر شــود. 

فــروش دســتگاه هــای تصفیــه هــوا نیــز در حــال افزایش اســت.
ــه  ــد ب ــول جدی ــک محص ــروش ی ــه ف ــروع ب ــد، ش ــد می کن ــوا را تولی ــای ه ــادا بطری ه ــی کان ــای راک ــه در کوه ه Vitality Air، ک

ــازار ایــن کشــور شــوند. ــا وارد ب ــا آنه ــرد. امــا در دســامبر 2015، تقاضــا در چیــن باعــث شــد ت گردشــگران ک
حداقــل یــک بطری ســاز، Green and Clean of Australia، قصــد دارد از ســال آینــده بــه شــهرهای آلــوده دیگــر در هنــد، مالــزی و 

جاهــای دیگــر گســترش یابد.
قیمت هــا از 80 ســنت بــرای قوطی هــای هــوای Chen Guangbiao تــا 97 دالر یــا بیشــتر بــرای هــوای حومــه شــهر بریتانیــا و ولــز 

بــا نــام تجــاری لوکــس Aethaer متغیــر اســت.
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