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مهندیس اتسیسات

پروژه ابزسازی دانشگاه قدیمی هاروارد؛ برنده جایزه ساالنه ارشی

اتزه ترین فناوری های اتسیسایت ایران و جهان

رشته دانشگاهی به انم نگهداری و تعمیرات سیسمت ها!

یس تعطیل یم شود!
نظام مهند

به هرماه  ده ها مطلب علمی ماه
ابزار جهاین کمرپسور HVAC&R در حال از رسگیری رشد

نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

تازه ترین فناوری های 
تاسیساتی ایران و جهان
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فهرست
پروژه بازسازی دانشگاه قدیمی هاروارد؛ برنده جایزه ساالنه اشری

نگهداری و تعمیرات سیستم ها به عنوان رشته دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد

خرم: نظام مهندسی تعطیل می شود

گرمابه : اوج هنر مهندسي ايران زمين )قسمت دوم(

با کدام از این نرم افزارها آشنا هستید؟)قسمت دوم(

بازار جهانی کمپرسور HVAC&R در حال از سرگیری رشد است

در گذشــته، اســتفاده از حمــام آداب و رســوم فــراوان داشــت و بســياري از آيين هــا و 
مراســم اجتماعــي بــه نوعــي بــه آن مربــوط مي شــد. در ســاخت و كاركــرد حمــام نيــز، 

غيــر از امــور فنــي، احــكام شــرعي بــه دقــت رعايــت مي شــد؛

بهتریــن نــرم افــزار تاسیســات و یافتــن آن بــرای مهندســین و طراحــان تاسیســات، 
بســیار حیاتــی مــی باشــد، چــرا کــه امــروزه محــور اصلــی تمــام پــروژه هــا و طراحــی 
هــای تاسیســاتی بــر پایــه نــرم افــزار مــی باشد.سیســتم تاسیســاتی یــک ســاختمان از 

اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت، 

بــازار جهانــی  در دســامبر BSRIA ،2021 گــزارش هــای خــود را در مــورد 
کمپرســورهای مــورد اســتفاده در برنامــه هــای تهویــه مطبــوع، پمــپ هــای 
حرارتــی و تبریــد بــه روز رســانی خواهــد کــرد. مجموعــه گزارش هــا داده هــا 
را بــرای مناطــق مختلــف جهــان شــامل می شــود: آمریــکا، EMEA، چیــن، 
هنــد، و ژاپــن / بقیــه آســیا در مجمــوع. یــک گــزارش کلــی جهانــی نیــز صــادر 
خواهــد شــد. هــر گــزارش منطقــه ای داده هــای کمــی و کیفــی را در مــورد 
فــروش کمپرســور از نظــر رونــد و پیــش بینــی، بــر اســاس کاربــرد، فنــاوری، 

انــدازه، اینورترهــا و مبردهــا ارائــه مــی کنــد.
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رویدادی فناورانه برای ایجاد زبان مشترک میان فناوران و 
صنعتگران

مزایا و معایب گرمایش از کف تابشی

طراحی و ساخت سنسور حرارتی

دردسر زباله صنعتی برای والمارت آمریکا

ASHRAE معرفی می کند

یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه طراحــی و ســاخت 
فرآیندهــای  در  اســتفاده  بــرای  حرارتــی  سنســورهای 

صنعتــی و وســایل خانگــی در کشــور شــد.

ــی  ــام ایالت ــا و ۱۲ مق ــت کالیفرنی ــتان کل ایال دادس
بــه دلیــل دور ریختــن زبالــه هــای الکترونیکــی و 
خطرنــاک و بــه خطــر انداختــن محــل هــای دفــن 
هــای  فروشــگاه  علیــه  محلــی شــکایتی  زبالــه 

زنجیــره ای والمــارت ثبــت کردنــد.

تصویر روی جلد مربوط به دانشگاه قدیمی 
هاروارد است.

مطالب، لزومًا انعکاس دیدگاه های مجله 
نمیباشد.

مجله در دخل، تصرف و تلخیص مقاله ها آزاد است.

این نسخه برای انتشار عمومی است.

صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: روح اهلل واصف
سردبیر:  علیرضا واصف

هیات تحریریه )به ترتیب حروف الفباء(:
صدیقه بهزادپور

نیره شمشیری

با تشکر ویژه از اساتید:مهندس ظهوری

 و مهندس عمرانی

امور آگهی ها:فرزانه بختیاری
گرافیک:علی فرمهینی فراهانی

نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشانی مجله: تهران - سیدخندان - خیابان 
ارسباران - کوچه پرستو - پالک 22 - 

ساختمان کاشانه

تلفن: 021-22843154

www.tasisatnews.com :نشانی اینترنتی

kaashaneh@yahoo.com :پست الکترونیک
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صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: روح اهلل واصف
سردبیر:  علیرضا واصف

هیات تحریریه )به ترتیب حروف الفباء(:
صدیقه بهزادپور

نیره شمشیری

امور آگهی ها:فرزانه بختیاری
گرافیک:علی فرمهینی فراهانی

نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشانی مجله: تهران - سیدخندان - خیابان 
ارسباران - کوچه پرستو - پالک 22 - 

ساختمان کاشانه

تلفن: 021-22843135

www.tasisatnews.com :نشانی اینترنتی

info@arangweb.com :پست الکترونیک

دومیــن شــماره ماهنامــه مهندســی تاسیســات را در حالــی تقدیــم خواننــدگان محتــرم می کنیــم کــه اســتقبال 
خوبــی از شــماره قبــل بــه عمــل آمــد و تعــداد زیــادی از همــکاران مــا، ماهنامــه را خواندنــد و بــه دیگــران منتقــل 
کردنــد. آمــار دانلودهــای ماهنامــه از ســایت خبــر تاسیســات )تاسیســات نیــوز( و نیــز مشــاهدات آن در کانــال 
تلگرامــی مــا و دیگــران، بــدون در نظــر گرفتــن واتــس آپ و...، نشــان می دهــد کــه جامعــه مهندســی مخاطــب مــا، 
بــه وجــود چنیــن عضــو جدیــدی روی خــوش  نشــان داده اســت. بدیهــی اســت کــه ایــن رفتــار مخاطــب بــا عضــو 
جدیــد نــه نشــانه موفقیــت صددرصــدی در محتــوا و نــه نشــانه جذابیــت دائمــی بــرای مخاطــب اســت؛ بلکــه بــرای 
ایجــاد عالقــه بــه دنبــال کــردن یــک نشــریه بــا شــکل کالســیک آن، محتوایــی درخــور و شایســته بایــد تأمیــن شــود 
کــه البتــه گرداننــدگان نشــریه از آن غافــل نیســتند و ســلیقه مخاطــب خــود را کمابیــش می شناســند. برنامه هــای 

بزرگــی در آینــده داریــم کــه به آرامــی آن هــا را محقــق می کنیــم.

ــه  نظــرات متعــدد و متفــاوت خواننــدگان نیــز خــود به تنهایــی نشــان از جذابیــت ماجــرا داشــته اســت. برخــی ب
لطــف مــا را بــه برداشــتن چنیــن قدمــی ســتودند و برخــی بــه محبــت پدرانــه عیــوب داشــته یــا نداشــته ما را گوشــزد 
کردنــد. نقدهــای وارده چنــان از لطــف آکنــده بــود کــه مــا را بــه داشــتن ایــن خواننــدگان مغــرور کــرد و بــه ادامــه 
راه امیدوارتــر. خوشــحالیم کــه زیــر ذره بیــن خواننــدگان فهیــم خــود هســتیم و حــال بــا جرئــت و جســارت بیشــتر 

و البتــه بــا دقــت بیشــتری ادامــه خواهیــم داد.

ســعی داریــم در مدت زمــان مشــخصی امــور خبــری و تحلیل هــای زمــان دار را بــه هفته نامــه واگذاریــم و بــا انتقــال 
ــوازن منطقــی برقــرار کنیــم. اهــداف و برنامه هــای خــود را  ــه ماهنامــه، بیــن ایــن دو نشــریه ت مطالــب خاصــی ب
در مــورد ســایت، هفته نامــه و ماهنامــه درزمانــی نزدیــک اعــالم خواهیــم کــرد تــا مخاطــب تکلیــف خــود را بهتــر 

بدانــد.

از نوشــته های خواننــدگان محتــرم و فرهیختــه بســیار اســتقبال می کنیــم و به هیچ وجــه قصــد نداریــم متکلــم 
وحــده باشــیم. دوســتان زیــادی در ایــن بــازه کوتــاه بــا تماس هــای پــر لطــف خــود اعــالم آمادگــی نمودنــد کــه مــا 
را از دانــش خــود بهره منــد ســازند. بــه یــاری خــدا در شــماره های بعــد، جمــع خــود را جمع تــر می کنیــم و البتــه 

جــای شــما همیشــه در جمــع مــا خالــی اســت. بــه جمــع مهندســان روزنامه نــگار بپیوندیــد.

 اینک این شما و این بزم مهندسی تاسیسات.
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پروژه ابزسازی دانشگاه قدیمی هاروارد؛ 
برنده جایزه ساالنه ارشی

جوایز فناوری اشری، هرساله دستاورهای برجسته 

اعضایی که موفق به طراحی های نوین و کاربردی در 

حوزه های آسایش ساکنین، کیفیت هوای داخل و حفظ 

انرژی شده اند، را معرفی می کند. این طرح ها دربرگیرنده 

استانداردهای اشری برای مدیریت موثر انرژی و کیفیت 

هوای داخل هستند. عملکرد این طراحی ها با داده های 

عملیاتی مطمئن و واقعی در طول یک سال به اثبات 

رسیده است. 

در این شماره، مشخصات یکی از پروژه های برنده این 

جایزه که در ژورنال اشری به چاپ رسیده است، را شرح 

می دهیم.

بین الملل

ــا مصــرف  ــا سیســتم هــای فرســوده، یــک ســاختمان ناکارامــد ب همــره ب
انــرژی )EUI( ســاالنه MJ/m2 1423 بــود. بــا اســتفاده از سیســتم هــای 
جدیــد هواســاز بــا عملکــرد بــاال مجهــز بــه موتورهــای فرکانــس متغیــر 
)VFD(، ترمینــال باکــس هــای حجــم هــوای متغیــر )VAV(، دســتگاه 
 )EC( هــای فــن کویــل مجهــز بــه موتورهــای هدایــت شــده الکترونیکــی
هــا، پمــپ هــای آب گــرم بــا VFD هــا و یــک سیســتم مدیریــت انــرژی 
 MJ/m2 1062  پیچیــده، دانشــگاه هــاروارد توانســت مصــرف انــرژی را تــا

در ســال کاهــش دهــد. 

ایــن پــروژه بازســازی همــراه منطبــق بر کد ســاختمان ایالتی ماساچوســت 
در زمــان طراحــی بــود کــه مرجــع آن اســتاندارد 2013-90.1 و کــد بیــن 

المللــی حفــظ انــرژی 2015 بــود. 

کیفیت هوای داخل
ــازه بــرای ایــن ســاختمان بــه طــور کامــل  قبــل از ایــن بازســازی، هــوای ت
از طریــق پنجــره هــا و تهویــه طبیعــی انجــام مــی شــد. در حالــی کــه ایــن 
شــیوه بــا اســتاندارد رونــد نــرخ تهویــه 62.1 اشــری ســال 2013 مطابقــت 
داشــت، بــا توجــه بــه ماهیــت کاربــری فضــا بــا ســاکنینی کــه نیازمنــد 
بودنــد،  خصوصــی  اوقــات  بســیاری  در  و  ســاکت  کاری  هــای  محیــط 
بــرای  مکانیکــی  تهویــه  شــامل  تهویــه  بازســازی  نبــود.  پذیــر  امــکان 
تمامــی فضاهــای اداری، از طریــق هواســازهای هــوای ترکیبــی مرکــزی 
یــا هواســازهای بیرونــی اختصاصــی بــود کــه 100 درصــد هــوای بیــرون 
تهویــه شــده را از طریــق کانــال بــه مناطقــی کــه سیســتم هــای تمــام 
هــوا از نظــر فضایــی عملــی نبودنــد، هدایــت مــی کــرد. بــرای اســایش 
ــاق هــای کنفرانــس مجهــز  ــد ات ــر مانن ــا ســکونت باالت بیشــتر، مناطــق ب

عمــارت ماساچوســت دانشــگاه هــاروارد کــه در ســال 1720 ســاخته 
مجموعــه  در  هــا  ســاختمان  تریــن  قدیمــی  از  یکــی  اســت،  شــده 
کمبریــج و قدیمــی تریــن بنــای بــه جــا مانــده در کمــپ هــاروارد بــه 
شــمار مــی آیــد. تــا ســال 2016، ســن زیرســاختار مکانیــک و بــرق ایــن 
ســاختمان 2044 متــر مربعــی بســیار بیشــتر از عمــر مفیــد آن بــود و 
سیســتم هــای HVAC بــرای تهویــه ســاختمان بســیار پــر ســر و صــدا 

شــده بودنــد. 

بازســازی تاسیســات بــرق و مکانیــک شــامل یــک آسانســور جدیــد، 
طبقــات،  همــه  در  جدیــد  بهداشــتی  هــای  ســرویس  مجموعــه 
بــود.  HVAC کامــا جدیــد  یــک سیســتم  بــرق جدیــد و  تاسیســات 
پــروژه نیازمنــد حفــظ بســیار دقیــق و حســاس و بازســازی هــای برنامــه 
ریــزی شــده دقیــق بــود. همچنیــن، برنامــه ریــزی کامــل و پیــش خریــد 
زودهنــگام اقــام انجــام شــد تــا ســاخت بتوانــد در زمــان تعطیــات 

تابســتان 2018 انجــام شــود و کار دانشــگاه مختــل نشــود. 

بهــره  و تمرکــز روی  بهبــود عملکــرد آکوســتیک و حرارتــی کلــی  در 
بــرداری و نگهــداری بــا IAQ بــا ایــن طراحــی منحصــر بــه فــرد، کاهــش 

25 درصــدی در مصــرف انــرژی رخ داد. 

راندمان انرژی
سیســتم هــای تاسیســات قدیمــی محیــط آســوده و کارامــدی از نظــر 
مصــرف انــرژی بــرای اداره هــاروارد فراهــم نمــی کردنــد. سیســتم هــای 
HVAC بــا حجــم هــوای ثابــت در اتــاق ها بســیار پرســرو صــدا بودند. در 
نتیجــه فضاهــا نیازمنــد پیــش ســرمایش قبــل از شــروع جلســات بودنــد 
و بعــد، کلیــه سیســتم هــا خامــوش مــی شــدند. نتیجــه ایــن فراینــد، 

ژورنال اشری، نوامبر 2021
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هوای رفت پیرامونی متصل شدند تا نیاز طبقات اول و دوم را 

مرتفع سازند. 

بهره برداری و نگهداری
ــه  ــرای ب ــه هــای سیســتم ب طراحــی سیســتم HVAC شــامل تامیــن افزون
حداقــل رســاندن مصــرف انــرژی و فرســایش تجهیــزات بــود. فــن هــا و 
کویــل هــای دســتگاه هواســاز بــا انــدازه 2/3 ســایز شــدند. کانــال هــوای 
رفــت و برگشــت اصلــی هــر دو دســتگها بــا هــم هــد شــدند و دســتگاه 
هــای بــه صــورت مــوازی بــا هــم بــا ســرعت کــم کار مــی کننــد. مبــدل هــای 
حرارتــی آب گــرم و پمــپ هــا بــا افزونــه هــای کامــل ســایز شــدند. مبــدل 
هــای حرارتــی و پمــپ هــا بــا هــم هــد شــدند و بــه شــیوه پیشــروی-تاخیری 
ــه  ــن کار ب ــرداری آنهــا مشــترک باشــد. ای ــا زمــان بهــره ب ــد ت کار مــی کنن
حفــظ عملکــرد مــداوم و حداقــل قطعــی در طــول ســال کمــک مــی کنــد. 
طراحــی همچنیــن در نظــر داشــت کــه نگهــداری آینــده چگونــه مــی توانــد 
انجــام شــود. بــرای مثــال، باکــس هــای VAV بــرای اتــاق هــای اداری طبقــه 
اول و دوم در زیرزمیــن بودنــد تــا ســرویس کاری و تعمیــرات بتوانــد بــدون 

نیــاز ورود پرســنل بــه فضاهــای اداری انجــام شــود. 

بــه کنتــرل هــای CO2 بودنــد کــه بــا هواســازهای ترکیبــی مرکــزی در 
زمــان واقعــی ارتبــاط داشــتند و پیوســته مقــدار هــوای بیــرون را بــرای 

مدیریــت مقــدار CO۲ کنتــرل مــی کردنــد. 

نوآوری
یــک چالــش مهــم، نیــاز بــه حفــظ زیبایــی تاریخــی و معماری ســاختمان 
بــود. محدودیــت هــای طــرح شــامل ارتفــاع کــم طبقــه )2.2 متــر( در 
فضــای مکانیکــی زیرزمیــن بــرای مســیر کانــال هــا، ســقف هــای کاذب 
سرتاســری و مجازنبــودن هیــچ گونــه تغییــر در نمــای داخلــی و خارجــی 
بــود. بــه عــاوه، بــا توجــه بــه اهمیــت تاریخــی ســاختمان، همــه کارهــا 

توســط کمیســیون تاریــخ کمبریــج بررســی مــی شــد. 

در مجمــوع، ایــن کار بــه تیــم طراحــی نیــاز داشــت کــه یــک روش 
طراحــی منحصــر بــه فــرد و نــو بــرای مطابقــت بــا اســتانداردهای مــدرن 
آســایش ارایــه کننــد. یــک سیســتم هواســاز VAV بــا عملکــرد بــاال و 
ســرعت پاییــن کــه متکــی بــر کانــال هــای رفــت عمومــی پیرامونــی بــود 
و در حفــرات ســتون دیــواری موجــود جاســازی مــی شــد، در نظــر گرفتــه 
شــد. بــرای ســهولت دسترســی و نگهــداری، هواســازهای دوتایــی و 

باکــس هــای VAV کــه همــه در زیرزمیــن جاگرفتنــد، بــه رایزرهــای 

نمودار: مقایسه مصرف انرژی عمارت ماساچوست
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یک الکرتود اب انرژی 10 برابری طول عرم 5 برابر
 و چگایل انرژی 3 برابر

مــواد فعــال- یــا یــون لیتیــوم و یــا یــک مــاده دیگــر- پوشــانده مــی شــوند.

- یعنــی  یــون هــا  ایــن کار موجــب کاهــش شــدید مســیر آزاد  نتیجــه 
مســافتی کــه شــارژ بــرای ورود یــا خــروج از باتــری نیــاز دارد - شــد زیــرا هــر 
قطــره لیتیــوم کــم و بیــش مســتقیم بــه یــک نانولولــه متصــل اســت، کــه 
بــه عنــوان یــک بزرگــراه و بخشــی از جمــع کننــده فعلــی عمــل مــی کنــد.

محققــان گفتنــد، بــه ایــن ترتیــب مســافت مســیری کــه یــون در مــواد 
لیتیومــی بایــد طــی کنــد فقــط چنــد نانومتــر اســت؛ درحالیکــه ایــن مســیر 

بــا اســتفاده از الکتــرود ســاده چنــد میکرومتــر اســت.

ایــن کاهــش مســافت، چگالــی انــرژی یعنــی توانایــی باتــری در ارائــه شــارژ 
ســریع و دبــی تخلیــه )discharge rates( را - تــا 10 برابــر افزایــش مــی 
دهــد ، بــه ایــن معنــی کــه باتــری هــای کوچکتــر مــی تواننــد 10 برابــر انــرژی 
بیشــتری تولیــد کننــد و زمــان شــارژ ایــن باتــری هــا را مــی تــوان بــه انــدازه 
ــا  ــد کــه ب ــاوا همچنیــن اعــام مــی کن چشــمگیری پاییــن آورد. شــرکت ن
اســتفاده از ایــن فنــاوری طــول عمــر باتــری را نیــز  مــی تــوان پنــج برابــر 

افزایــش داد.

شــرکت فرانســوی می گویــد بــا جمــع آوری ســرمایه ای 10 میلیــون دالری 
بــرای تولیــد انبــوه خازن هــای یادشــده آمــاده شــده تــا آنهــا را ظــرف 12 
مــاه آینــده روانــه بــازار کنــد. نــاوا می توانــد هــر مــاه صدهــزار خــازن را 
تولیــد کنــد. ارزش ایــن بــازار در حــال حاضــر در حــدود 560 میلیــون 
دالر بــرآورد شــده کــه ظــرف 5 ســال آینــده بیــن 400 تــا 600 درصــد رشــد 

خواهــد کــرد.

یــک شــرکت فرانســوی در حــال طراحــی الکتــرود جدیــدی اســت کــه 
عملکــرد شــیمیایی باتری هــا را بــه نحــوی افزایــش مــی دهــد تــا چگالــی 
انــرژی ســه برابــر، انــرژی 10 برابــر و طــول عمــر تــا پنــج برابــر افزایــش 

ــری بســیار ســریعتر شــارژ می شــود.  ــد و بات می یاب

ایــن شــرکت فرانســوی کــه »نــاوا« نــام دارد اعــام کــرده اســت کــه در 
ایــن طراحــی در واقــع همــان الکترودهــای پیشــرفته مــورد اســتفاده 
در ابرخــازن هــا را بــه گونــه ای تغییــر داده اســت کــه از آنهــا میتــوان 
در باتــری هــای لیتیــوم یونــی اســتفاده کــرد.  ایــن تغییــر در واقــع  در 
زمینــه چگونگــی نگهــداری از مــواد فعــال در الکتــرود و مســیری کــه 
یــون هــای موجــود در ایــن مــاده بــرای حمــل بــار خــود بایــد طــی کننــد، 

انجــام شــده اســت.

الکتــرود کربــن فعــال معمولــی از ترکیبــی از پــودر، مــواد افزودنــی و 
چســب هــا ســاخته مــی شــود. امــا نانولولــه هــای کربنــی در جایــی 
اســتفاده مــی شــوند کــه معمــوال در یــک ســاختار درهــم قــرار مــی 
گیرنــد. ایــن ویژگــی بــه یــون هــای حامــل بــار یــک مســیر تصادفــی ، بــی 
نظــم و غالبــا مســدود بــرای طــی مســیر خــود بــه ســمت جمــع کننــده 

فعلــی مــی دهــد.

ــد  ــاوا، یــک ســاختار کاتــد و آن ــه هــای کربنــی شــرکت ن اکنــون نانولول
ارائــه مــی دهــد کــه بیشــتر شــبیه یــک بــرس مــو اســت و از هــر ســانتی 
متــر مربــع آنهــا صدهــا میلیــارد نانولولــه مســتقیم و بــه شــدت رســانا 
بیــرون زده اســت. ســپس هــر یــک از ایــن قطــب هــای کوچــک، بــا یــک 
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نگهداری و تعمیرات سیسمت ها به عنوان رشته دانشگاهی 
مورد توجه قرار گیرد

دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات :

دبیــر علمــی چهاردهمیــن کنفرانــس ملــی نگهــداری و تعمیــرات 
یــا همــان  یــا سیســتم ها  و تعمیــرات وســایل  نگهــداری  گفــت: 
موضــوع نگاهداشــت مســاله ای حائــز اهمیــت اســت و بایــد بــه 
عنــوان یــک رشــته مطــرح دانشــگاهی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــن کنفرانــس در روزهــای  ــه برگــزاری ای ــا اشــاره ب محمــد ریاحــی ب
21 و 22 دی مــاه افــزود: نگهــداری و تعمیــرات یــا همــان موضــوع 
نگاهداشــت مســاله بســیار جــدی و حائــز اهمیــت در بســیاری از 
کشــورهای دنیــا اســت؛ چــرا کــه ســرمایه گذاری عمــده در کشــورها 
و جوامــع از یــک عــدد باالیــی در مقایســه بــا ثروت هــای ملــی، 

ثروت هــای جامعــه و خانــواده قلمــداد می شــود.  

وی بیــان کــرد: همانطــور کــه حفــظ و نگهــداری وســایل منــزل بــه 
دلیــل اینکــه وســایل ســرمایه محســوب مــی شــوند حائــز اهمیــت 
بــه عبارتــی وســایل  اســت، نگاهداشــت ســرمایه هــای کان و 
ســرمایه ای در کشــور هــم نکتــه قابــل تأمــل و مــورد توجــه اســت.  

بــه مبحــث  مــا  تاکنــون در کشــور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ریاحــی 
نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات بــه عنــوان ســرمایه  توجــه نشــده 
بســیار  کشــور  در  فیزیکــی  حفاظــت  مدیریــت  گفــت:  اســت، 
ــزات دارای ابعــاد  ــوده و ایــن حفاظــت فیزیکــی از تجهی ضعیــف ب
گســترده ای اعــم از نفــت و گاز و پتروشــیمی، دفاعــی، حمــل و 
نقــل، زیرســاخت، صنایــع معدنــی، فــوالد، نیــروگاه، ســازه ها و 
ســایر ســرمایه هــای فیزیکــی اســت و اصلــی تریــن اقــدام در ایــن 
مــورد آمــوزش عمومــی از طریــق رســانه هــا و دانشــگاه هــا اســت.  

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر حفاظــت و نگهداری از تجهیزات ســرمایه 
ای مــد نظــر قــرار نگیــرد و مــورد توجــه ویــژه نباشــد، هزینه هــای 
باالیــی بــرای کشــور ایجــاد می شــود، گفــت: بــر همیــن اســاس اســت 
کــه بســیاری از کشــورهای پیشــرفته صنعتــی در حــوزه نگهــداری 
ــه کارهــای دانشــگاهی اقدامــات بســیار جــدی  ــرات در زمین و تعمی
انجــام داده انــد و در کشــور مــا نیــز بــه عنــوان یــک رشــته مطــرح 

دانشــگاهی بهتــر اســت، مــورد توجــه واقــع شــود.  

دبیــر علمــی چهاردهمیــن کنفرانــس ملی نگهــداری و تعمیرات بیان 
کــرد: توجــه بــه موضــوع نگهــداری و حفــظ تجهیــزات ســبب حداکثــر 

بهــره بــرداری مفیــد از ســرمایه های فیزیکــی کشــور می شــود.  

وی یــادآور شــد: ایــن موضــوع دارای ابعــاد گســترده اســت و شــامل 
موضوعاتــی همچــون حــوزه صنعــت، زیرســاخت و حمــل و نقــل 
ماننــد نگهــداری از تجهیــزات و ماشــین آالت صنعتــی، اتوبــوس، 
کشــور  فیزیکــی  هــای  دارایــی  همــه  و  ســازه ها  پل هــا،  هواپیمــا، 

اســت.  

ــه موضــوع  ــا 10 درصــد ب ریاحــی اظهــار داشــت: شــاید تاکنــون 5 ت
نگهــداری دارایــی هــای فیزیکــی در کشــور توجــه شــده و ایــن در 
حالــی اســت کــه بــه طــور متوســط 10 تــا 20 ســال بایــد یــک دارایــی 
فیزیکــی قابــل اســتفاده باشــد و ایــن نکتــه نیــز نبایــد مــورد غفلــت 
قــرار گیــرد؛ اکنــون کــه در شــرایط تحریــم و مشــکات اقتصــادی قرار 
داریــم اهمیــت توجــه بــه مبحــث نگهــداری و تعمیــرات بســیار مهــم 

اســت و بایــد رویکــرد جــدی نســبت بــه ایــن مســأله داشــت.  

دبیــر علمــی چهاردهمیــن کنفرانــس ملــی نگهــداری و تعمیــرات 
بــا اشــاره بــه موضوعــات ایــن رویــداد کــه بــا همــت وزارت علــوم، 
کنفرانــس  در  گفــت:  شــد،  خواهــد  برگــزار  فنــاوری  و  تحقیقــات 
نگهــداری  حــوزه  روز  مباحــث  و  دســتاوردها  جدیدتریــن  امســال 
داخلــی  برجســته  و صاحبنظــران  اســاتید  بــا حضــور  تعمیــرات  و 
و خارجــی، کارشناســان و دانشــگاهیان مــورد بحــث و گفت وگــو 
قــرار خواهــد گرفــت و از همــه صاحــب نظــران دعــوت مــی شــود تــا 
بــا حضــور در ایــن رویــداد بــزرگ علمــی و تخصصــی در پیشــرفت 

هرچــه بهتــر ایــن حــوزه علــم و دانــش اقــدام کننــد.
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خرم: نظام مهندیس تعطیل یم شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: متاسفانه یک 
قانون به کمیسیون عمران مجلس ارایه و اکنون به هیات رئیسه خانه 
ملت ارجاع داده شده و در این قانون دخالت وزارت راه و شهرسازی 

و دولت از ۲0 درصد به ۸0 درصد رسیده که این قانون برای تعطیل 
کردن سازمان نظام مهندسی کافی است.

گزارش منتخب ماه

مهندســی  نظــام  ســازمان  انتظامــی  شــورای  جلســه  در  خــرم  احمــد 
ســاختمان اســتان کرمــان، گفــت: وزارتخانــه مســکن و شهرســازی در 
حــال تعییــن مصادیــق تعــارض منافــع اســت و تــا آخــر ســال احتمــاال بــه 

اتمــام مــی رســد.

وی بــا بیــان ایــن کــه قراردادهــای همســان مجــری ذیصــاح در دســتور کار 
ــن خواهــد شــد و در ادامــه اظهــار  ــم و ظــرف دو مــاه تدوی ــرار مــی دهی ق
کــرد: قراردادهــای همســان بــا ناظــر بــا همــکاری دفتــر حقوقــی ســازمان و 

اســتان هــا انجــام دادیــم.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور خطــاب بــه اعضــای 
شــورای انتظامــی ســازمان گفــت: هیــچ مقامــی حــق دخالــت در رای شــما 
را نــدارد و رای را بــا اســتقال کامــل صــادر کنیــد امــا مراجــع ذیصــاح مــی 

تواننــد نظــارت کننــد.

وی بیــان کــرد: مــاده پنــج قانــون، پنــج رکــن بــرای نظام مهندســی ســاختمان 
مشــخص کــرده و بــا توجــه بــه اینکــه 31 اســتان داریــم لــذا بــه نظــر بنــده 

35 رکــن دارد.
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افزایــش رفــاه کارکنانتــان باشــید.

وی بــه وضعیــت احــکام اســتخدامی اشــاره کــرد و افــزود: مــردم بازیچــه 
دســت مــا نیســتند و نبایــد بــه راحتــی کارکنــان را اخــراج کنیــم و هیــچ جــای 
دنیــا ایــن اختیــار بــه وزیــر و رئیــس جمهــور و روســا نــداده انــد کــه بــا گرفتــن 
مســند، چندیــن نیــرو را اخــراج و چنــد نیــروی جدیــد جایگزیــن کننــد و اگــر 

چنیــن اتفاقــی رخ دهــد بــا آن مدیــر برخــورد شــدید صــورت مــی گیــرد.

وضعیــت  تــا  هســتیم  دســتورالعمل  یــک  تدویــن  حــال  در  افــزود:  وی 
اســتخدام کارکنــان مشــخص کنیــم و امنیــت شــغلی افــراد را امیــدوار مــی 

کنــد.

ــد  ــد تاکی ــزوم تعییــن چهارچــوب در راســتای اســتخدام های جدی ــر ل خــرم ب
کــرد و گفــت: آئیــن نامــه نگهــداری نیروهــا داشــته باشــید و آئیــن نامــه 
تخلفــات اداری را تدویــن کردیــم و ایــن گونــه دســتورالعمل هــا محیــط کار 

را ســالم مــی کنــد.

وی دربــاره صحبت هــای دولتــی مبنــی بــر نداشــتن منابــع مالــی اظهــار کــرد: 
حــدود 2.5 میلیــون نفــر اســتخدام دولــت هســتند و اگــر دولــت صــدور 
شناســنامه فنــی بــه خوبــی اجــرا کنــد مــی توانــد فقــط از همیــن محــل 

ــد. ــارد تومــان درآمــد کســب مــی کن ــن میلی چندی

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا بیــان ایــن کــه بــه دلیــل 
نــدادن حــق عضویــت، فــرد را از حضــور در آن NGO محــروم نکنیــد، عنــوان 
کــرد: حــدود 50 درصــد پرســنل و اعضــای ســازمان نظــام مهندســی فاقــد 
مســکن هســتند و بــا انجــام طــرح هــای مشــارکتی بــا نهادهــا و ســازمان 
هــای دیگــر مشــکل مســکن کارکنانتــان را حــل کنیــد و در ســال حــدود 200 

واحــد مســکونی احــداث و در اختیــار اعضــا قــرار دهیــد.

خــرم انتقــاد کــرد: متاســفانه ســازمان نظــام مهندســی در جایــگاه واقعــی 
خــود نیســت و دارنــد از ایــن ســازمان سوءاســتفاده مــی کننــد و مــا را خــوار 
کردنــد. طبــق قانــون ســازمان نظــام مهندســی بایــد در کمیســیون هــا و 
کمیتــه هــای مجلــس شــورای اســامی و در کمیســیون هــای هیــات دولــت 

حضــور داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــارض منافــع بایــد در هیــات مدیــره مطــرح شــود 
و بــا انتقــاد از بخشــنامه تعــارض منافعــی کــه در ســال گذشــته ابــاغ شــده 
اســت، تاکیــد کــرد: بعــد از ابــاغ بخشــنامه تعــارض منافــع بازرســین مــا 
مســاله دار شــده انــد و متاســفانه اعضاهــای شــوراهای انتظامــی ســازمان 
نظــام مهندســی و نمایندگــی هــای شهرســتان هــا در حــال اســتعفا دادن 

هســتند و تمــام کاشــته هــای نظــام مهندســی نابــود مــی شــود.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اظهــار کــرد: مجلــس بایــد 
مدافــع حقــوق ملــت باشــد و اکنــون جامعــه مهنــدس ســاختمان دچــار 

مشــکل شــده و بایــد مجلــس مشــکل اصــاح قانــون را حــل کنــد.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی 
نبایــد در کشــمکش هــای سیاســی لطمــه ببینــد و ایــن نهــاد مدنــی بایــد در 

جایــگاه اصلــی خــود قــرار گیــرد.

احمــد خــرم رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در جمــع مدیــران 
ســتادی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان شــهر کرمــان گفــت: شــخصی 

بــا کارهــا برخــورد نکنیــد.

وی ادامــه داد: مدیریــت کشــور بایــد فضــای ذهنــی خــود را عــوض کنــد 
و اعــام کنــد کــه حقــوق واقعــی فــان قشــر چنــد میلیــون اســت امــا نمــی 

توانیــم ایــن مبلــغ را پرداخــت کنیــم.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــا تاکیــد برآنکــه مدیــران 
و روســا در رابطــه بــا احقــاق حقــوق کارکنانشــان مردانــه بایســتند، در ادامــه 
خطــاب بــه روســای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــا گفــت: 
طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل در ســازمان هــای نظــام مهندســی اجــرا کنیــد، 
بایــد ایــن مهــم را در اولویــت هــای خــود قــرار دهیــد. دنبــال بهانــه بــرای 

گزارش منتخب ماه
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ساخت یخ داغ از املاس

بنیــان  دانــش  شــرکت  ایــن  یابد.مدیرعامــل  کاهــش  ممکــن 
ــرل کیفــی  ــن محصــول در آزمایشــگاه های کنت ــرد ای گفــت: کارب
و تضمیــن کیفیــت، آزمایشــگاه های اســتاندارد و کالیبراســیون، 
تســت های  انــواع  انجــام  بــرای  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه های 
پایــداری و شبیه ســازی شــرایط دمــا و رطوبــت اســت.وی افــزود: 
تولیــد  مختلــف  در حجم هــای  محیطــی  شــرایط  تســت  چمبــر 
می شــود و دامنــه کاربــردی وســیعی دارد کــه می تــوان از آن در 
حــوزه داروســازی، آزمایشــگاه، صنعتــی، خودروســازی، فــوالد و 
متالــوژی، ذوب، نظامــی و هــوا و فضــا اســتفاده کــرد. همچنیــن 
ایــن شــرکت قابلیــت ســاخت ایــن دســتگاه را به صــورت نفــررو یــا 
خــودرو رو دارد.مهــدوی تاکیــد کــرد: محققــان ایــن محصــول را بــا 
قابلیــت رنــج وســیعی از دامنــه دمایــی تولیــد کردنــد و چمبرهــای 
ــا +200 درجــه ســانتی گراد ســاختند. تاکنــون بیــش  -80 درجــه ت

از 110 مــدل از ایــن محصــول طراحــی شــده اســت.

ایــن فنــاور گفــت: بحــث دامنه هــای دمایــی و دامنــه رطوبــت 
داخــل  در  درصــد   98 تــا   5 از  به طورکلــی  را  قابل دســتیابی 
محصــول  ایــن  داریــم.  شبیه ســازی  قابلیــت  دســتگاه ها 
صرفه جویــی ارزی قابل توجهــی بــه همــراه داشــته و همچنیــن 

اســت.  کشــور  صنایــع  از  بســیاری  نیــاز  پاســخگوی 

مهــدوی خاطرنشــان کــرد: دســتگاه شــوک چمبــر دمایــی نــوع 
پیشــرفته چمبرهــای دمایــی اســت و از قابلیــت ایجــاد شــوک های 
دقیقــه  در  دمایــی  درجــه   200 از  بیــش  کاهــش  بــرای  دمایــی 
برخــوردار اســت. ایــن دســتگاه محصــول را از یــک محیــط بســیار 
ســرد کنتــرل شــده بــه محیــط بســیار گــرم کنتــرل شــده می بــرد 
و همچنیــن ایــن کار به صــورت بالعکــس انجــام می دهــد و ایــن 
یــک آزمــون حیاتــی بــرای برخــی از قطعــات و لــوازم صنعتــی و 
غیــر صنعتــی اســت.وی گفــت: ســعی شــده تــا حــد امــکان بــرای 

تولیــد ایــن محصــول از قطعــات داخلــی اســتفاده شــود.

محققــان یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق شــدند محفظــه 
ســنجش شــرایط محیطــی را کــه یــک محصــول راهبــردی 
از صنایــع اســت، در حجــم هــا و  نیــاز بســیاری  و مــورد 

قابلیــت هــای مختلــف تولیــد و عرضــه کننــد.

دانش بنیــان  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  مهــدوی  احســان 
گفــت: چمبــر تســت شــرایط محیطــی بــه محفظــه ای اطــاق 
می شــود کــه توانایــی آزمایــش در پارامترهــای دمــا و رطوبت 
شــرکت  محققــان  دارد.  یــا هم زمــان  به طــور جداگانــه  را 
موفــق شــدند ایــن محصــول را کــه مــورد نیــاز بســیاری از 
صنایــع اســت در حجم هــا و قابلیت هــای مختلــف تولیــد و 

نیــاز بــازار را تأمیــن کننــد.

شــرایط  تســت   محفظه هــای  یــا  چمبــر  کــرد:  بیــان  وی 
محیطــی به صــورت مصنوعــی شــرایط خــاص موردنظــر را 
بــرای نمونــه آزمایشــگاهی شبیه ســازی می کنــد تــا بتــوان 
یــک  در  محصــول  آن  از  بیش تــری  خاطــر  اطمینــان  بــا 
شــرایط خــاص محیطــی اســتفاده کــرد. مهــدوی ادامــه داد: 
همچنیــن بــا اســتفاده از چمبــر تســت محیطــی می تــوان 
میــزان دوام، کارایــی، ســازگاری و آســیب پذیری محصــوالت 
و تجهیزات را در شــرایط غیرمنتظره و غیرمتعارف محیطی 
بررســی و ارزیابــی کــرد تــا ریســک ســرمایه گذاری به حداقل 

اخبار فناوری های نوین
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طرح اولیه زیردریایی بریق اب رسعت 8 گره

طرح اولیه زیردریایی بریق اب رسعت 8 گره

انجمــن علمــی مهندســی شــیمی، نفــت و پلیمــر دانشــگاه فردوســی 
مشــهد، دوره پیشــرفته »طراحــی آزمایــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
Design Expert« را برگــزار می کنــد. بــا کمــک ایــن نــرم افــزار، مــی 
تــوان تغییــرات و بهبــود قابــل توجهــی را در یــک محصــول یــا فرآینــد 
ــده آل  ــد ای ــه یــک فرآین ــوط ب ــرم افــزار تنظیمــات مرب ــن ن ایجــاد کــرد. ای
را بــرای یــک فرآینــد خــاص مشــخص می کنــد تــا افــراد بتواننــد بهتریــن 
کننــد. کشــف  را  محصــول  یــا  فرآینــد  یــک  بهینه ســازی  راهکارهــای 
عاقه منــدان مــی تواننــد جهــت ثبت نــام و کســب اطاعــات بیشــتر بــا 

باشــند.  ارتبــاط  در   @che_sci_admin شناســه 

زیســتی محیطــی از چالــش هــای اســتفاده از ایــن مــاده اســت.

ــا اســتفاده  ــن تحقیــق کامپوزیــت شیشــه ســرامیکی ب وی افــزود: در ای
از میــکای منطقــه ارومیــه بــه روش میکروویــو بــرای نخســتین بــار در 
جهــان ســنتز شــده و رفتــار ماشــین کاری شــوندگی ایــن کامپوزیــت هــا 
بررســی و نشــان داده شــد کــه بــه علــت وجــود فلوگوپیــت در ســاختار، 

ــه دارای چقرمگــی اســت. کامپوزیــت حاصل

عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی دربــاره کاربــرد ایــن طــرح، 
ــکا مــی  ــودن می ــی ب ــق حرارت ــه خاصیــت عای ــا توجــه ب اظهــار داشــت: ب
تــوان از ایــن کامپوزیــت در الیــه هــای عایــق ســاختمان ســازی اســتفاده 
کــرد.وی درخصــوص مزیــت هــای ایــن طــرح گفــت: در ایــن روش هیــچ 
باطلــه ای ایجــاد نمــی شــود و دقــت ابعــادی بــاال اســت. کامپوزیــت 
اســتحکام  کــه  اســت  دایوپســایدی  هــای  کریســتال  دارای  حاصــل 
مکانیکــی باالیــی دارنــد و عــاوه بــر ایــن دمــای پخــت ایــن قطعــات نیــز 
بــه دلیــل اســتفاده از شیشــه پاییــن اســت. از ســوی دیگــر از خــرده 
شیشــه هــای باطلــه در ایــن کامپوزیــت اســتفاده شــده اســت کــه بــه 
ــروژه را  نوعــی اســتفاده مجــدد از مــواد ضایعاتــی ســاختمانی در ایــن پ

مطــرح مــی ســازد.

نتایــج ایــن پــروژه در دو مقالــه ISI چــاپ شــده و همچنیــن یــک اختــراع 
داخلــی از آن ثبــت شــده اســت.

منطقــه  میــکای  از  اســتفاده  بــا  ســرامیکی  کامپوزیــت شیشــه 
ارومیــه بــه روش مایکروویــو، بــه عنــوان بلــوک عایــق ســاختمانی 
توســط عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی ســنتز و 

ســاخته شــد.

آیــدا فائقــی نیــا مجــری ایــن طــرح در ایــن خصــوص گفــت: گاهــی 
در صنایــع معــدن، میــکا یــا فلوگوپیــت ریزدانــه بــه عنــوان مــاده 
باطلــه مطــرح مــی شــود کــه بایــد بــرای ارزش آن و کاربــردی کــردن 
مشــکات  و  نرمــه  ذرات  فــراوری  شــود.  اندیشــه  تمهیــدی  آن 

»Design Expert برگزاری دوره »طراحی آزمایش اب استفاده از نرم افزار

ساخت کامپوزیت شیشه رسامیک میکا دار به عنوان بلوک عایق ساخمتاین

اخبار فناوری های نوین
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گرمابه : اوج هرن مهنديس ايران زمني
)قمست دوم(

شرق و مغرب چيست اندر المكان          

 اي مزاجت سرد، كو تاسه دلت

بر شو از گرمابه و گلخن مرو

گلخني تاريك و حمامي به كار

اندر اين گرمابه تاكي اين قرار

جامه كن در بنگر آن نقش و نگار

تاریخچه تاسیسات

حمام و پيدايش آن:
 مــردم ايــران، چــه پيــش و چــه بعــد از ظهــور اســام، بــه پاكيزگــي اهميــت 
زيــادي مي دادنــد. امــا بعــد از ظهــور اســام ايــن موضــوع تشــديد شــده 
اســت. بــه خصــوص، آييــن شستشــو، تطهيــر و غســل از اهميــت بــه 
آيين هــاي  قديمي تريــن  از  يكــي  اســت.  بــوده  برخــوردار  خصوصــي 
فرقــه  بــه  منتســب  اســت،  مذكــور  تاريخــي  روايــات  در  كــه  شستشــو 
مغتســله صابييــن پيــرو حضــرت يحيي بــن ذكريــا مي باشــد و از جملــه 
آداب مذهبــي و تشــريفات دينــي آنهــا تطهيــر متعــدد روزانــه بــوده اســت. 
ايــن فرقــه در كنــار رود اردن ســاكن بوده انــد و تعــداد بســيار كمــي از 

پيــروان آنهــا هنــوز در نواحــي خوزســتان ســاكنند.

طبــق مــدارك موجــود، ســابقه مراســم شستشــو در ايــران زميــن بــه پيــش 
از زمــان زرتشــت مي رســد و بــه نظــر مي آيــد كــه مهرپرســتان بــراي انجــام 
ــه مــدت ســه روز و ســه شــب در فواصــل  مراســم مذهبــي مي بايســتي ب
معيــن غســل كننــد تــا قــادر گردنــد در برنامه هــاي دينــي شــركت جوينــد. 
اهميــت آب در آييــن مذكــور بــه حــدي بــود كــه مي بايســت مهرابه هــا، 

يعنــي عبادتگاه هايشــان، در محلــي قــرار گيــرد كــه آبــي روان از كنــارش 
بگــذرد يــا اينكــه در كنــار چشمه  ســاري قــرار داشــته باشــد. بــه ايــن ترتيــب، 
يكــي از اعتقــادات آييــن مهــر شستشــو و حمــام رفتــن بــه عنــوان يــك 

فريضــه مذهبــي بــوده اســت.

 در آييــن مزديســنا نيــز پاكــي جســم و روان از اهميــت ويــژه اي برخــوردار 
بــوده و از آن بــه نــام اشــويي نامبــرده شــده اســت . بــه هميــن جهــت بــراي 
دور نمــودن آلودگــي و گنــاه همــواره شستشــو مي كردنــد و معابــدي بــراي 
فرشــته و پاســدار آب، آناهيتــا ترتيــب داده بودنــد كــه از تشــريفات در 
آن مــكان اطــاع كاملــي نداريــم، ولــي بــه احتمــال قــوي در ارتبــاط بــا آب 

مراســم تطهيــر صــورت مي گرفتــه اســت.

در آييــن زرتشــتي )آيينــي بــه جــا مانــده از ايــران باســتان( مي بينيــم كــه 
بــراي طهــارت و پاكي تــن و روان، چندگونــه طهــارت يــا زدودن ناپاكــي و 

پلشــتي وجــود دارد :

1-يوژ داثره: پاكيزگي و بهداشت محيط زيست

2-برشنوم: شستشو و استحمام تن يا برون

نویسنده: مهندس روح اهلل واصف
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ســوم در دور- اونتــاش، داراي حمــام مشــابهي بــود. بايــد بــاور كــرد كــه آب 
در اينجــا نقــش خاصــي را ايفــا مي كــرده زيــرا كــه در تمــام جاهــا تاسيســات 
مربــوط بــه آب، بيانگــر اهميتــي آيينــي هســتند. در بين النهريــن مناســك 
و مراســمي را شــناخته  اند كــه مربــوط بــه پااليــش و تطهيــر يــا غســل دادن 
تــن و بــدن اســت و تحقيقــات باستان شــناختي بــا تكيــه بــر منابــع نوشــتاري 
داليلــي مــادي را در ايــن مــورد بــه دســت داده انــد. ايــن داليــل عبارتنــد از 
تاسيســاتي كــه در ورودي معابــر برپــا شــده و بــه مومنــان امــكان مــي داده  
كــه بــا طهــارت كامــل در مقابــل خــدا قــرار گيرنــد. چنيــن كاركــردي را بــه 
اتــاق ورودي معبــد آبــو در تل آســمار، يــا بــه دو اتــاق در كاخ- معبــد اگيپــار 

در اور نســبت مي دهنــد كــه مخصــوص مناســك تطهيــر بــوده اســت.

در بيــن باســتانيان پاكــي و طهــارت نقــش برتــر را ايفــا مي كــرد و مســلماً 
مهمتــر از تميــزي و نظافــت بــود. ضمنــاً ايــن مفهــوم هنــوز هــم در بعضــي 
محيط هــاي مشــرق زميــن ريشــه گرفتــه و حتــي امــروز هــم ريشــه دار اســت. 
طبيعــي اســت كــه تاسيســات مربــوط بــه طهــارت در مقابــل ورودي يــك 
معبــد جــا گرفتــه باشــد. ايــن مناســك مربــوط بــه غســل فقــط بــه صــورت 
شســتن  شــامل  بخصــوص  امــر  ايــن  اســت؛  مي شــده  انجــام  نماديــن 
دست هاســت كــه بــه نظــر مي رســد در دور- اونتــاش روي صحــن انجــام 
مي شــده يعنــي جايــي كــه در اطــراف زيگــورات خمره هــاي آب در طــول 
ديــوار حصــار قــرار داشــت و يكــي از آنهــا نزديــك »دروازه شــاهي« پيــدا 

ــود. ــراي اســتفاده زوج شــاهانه گذاشــته شــده ب شــد كــه ظاهــراً ب

ايــن مــورد دربــاره حــوض تخــت واقــع در يــك اتــاق كــه از ورودي اصلــي 
نيايشــگاه خيلــي دور اســت، و در قســمت  الحاقــي معبــد هيشــميتيك و 
روهوراتيــر قــرار گرفتــه، صــدق نمي كند.ازطــرف دیگــر، بــه نظــر مي رســد كــه 
تاسيســاتي بــه ايــن اهميــت فراتــر از »نگرانــي ســاده بــراي تطهيــر مــادي« 

اســت.

در كوچــك تنگــي كــه فقــط بــه طــرف قســمت الحاقــي مــي رود؛ راهــروي 
مي كنــد؛ حضــور  جــدا  نيايشــگاه  خــود  از  را  مجموعــه  ايــن  كــه  طويلــي 
ســكوهاي نيايشــي در ايــن قســمت كــه در مجمــوع چنيــن بــه نظــر مي رســد 
كــه بــه معبــد وابســته اند، همــه اينهــا وادار مي كننــد كــه در قســمت الحاقــي 
نيايشــگاه هيشــميتيك و روهوراتيــر بنايــي را ببينيــم كــه مخصــوص پــاره اي 
عمليــات مذهبــي ايامــي اســت. اتاق هايــي كــه كــف آنهــا ســخت و در 
مقابــل آب غيرقابــل نفــوذ هســتند و بخصــوص حــوض حمــام، بايــد بــدون 
ترديــد بــراي حمــام كــردن از طريــق آب ريختــن بــه روي بــدن باشــد كــه بــراي 
چنيــن منظــوري كــوزه بــه كار مي رفتــه اســت. بــه نظــر مي رســد كــه بايــد از 
هــر كــوزه اي فقــط يــك بــار اســتفاده مي شــده و تعــداد زيــاد قطعــات كــوزه 

3-سه شور: شستشو به صورت سه بار در روز

از خــوراك گوشــتي و چربــي  4-نوشــوه: شستشــو و اســتحمام و پرهيــز 
9 شــبانه روز. مــدت  در  حيوانــي 

جهــت غســل مــردان و زنــان و نيــز تمــاس بــا نعــش و جســد مــرده، ســه 
شــور صــورت مي گرفت.همچنيــن پيــش از برگــزاري هــر يــك از نمازهــاي 
متــداول روزانــه، موظــف بودنــد قســمت هايي از بــدن را كــه بــا هــوا در 

تمــاس بــود شستشــو نماينــد.

در شــاهنامه ،حكيــم فردوســي، ابتــكار بنيــاد حمــام يــا گرمابه را از جمشــيد 
پادشــاه نامــي پيشــدادي مي داند:

بدين اندرون سال پنجاه نيز/بخورد و ببخشيد بسيار چيز

به سنگ و به گچ ديو ديوار كرد/نخست از برش هندسي كاركرد

چوگرمابه و كاخ هاي بلند/چو ايوان كه باشد پناه از گزند

ــه جمشــید بازمــی گــردد.  ــز ســاخت حمــام ب ــه برخــی محققیــن نی ــه گفت ب
)ابــن بلخی1343صفحــه 36(

فردوسی در جايي ديگر مي گويد:

به گرمابه شد با تن دردمند/ز زنجير فرسوده و مستمند

يوشــع در مقدمــه تاريخــي خويــش )فصــل 9( از ســلطنت فيــروز ... ســخن 
ســپاهيان  حقــوق  پرداخــت  بــراي  چــون  والش  كــه  مي گويــد  و  مي رانــد 
نقدينــه اي در خزانــه نداشــت و هیــأت زرتشــتي را نيــز بــه ســبب آنكــه 
مي خواســت قوانيــن مذهبــي ايشــان را منســوخ كنــد و در بــاد مملكــت 
ــا نهــد برخــود خشــمگين ســاخته بــود، ســرانجام از ســلطنت  گرمابه هــا بن
خلــع شــد و او را كــور كــرده، قبــاد پســر فيــروز را بــه ســلطنت برداشــتند 
... در"آمــد" قبــاد گرمابه هــاي يونانــي را بديــد و خــود در آن گرمابه هــا 
اســتحمام كــرد و آن گرمابه هــا چنــان او را خــوش آمــد كــه چــون بــه ايــران 
بازگشــت فرمــان داد در تمــام شــهرهاي مملكــت گرمابه هــا بنــا كردنــد.
شــهير  باستان شــناس  توســط  كــه  چغازنبيــل  باستان شناســي  شــرح  در 
آن  آداب  و  از حمــام  كاملــي  بــه شــرح  اســت  نگاشــته شــده  گيرشــمن 

برمي خوريــم كــه مــرور آن خالــي از فايــده نيســت:

» از طــرف ديگــر، حمــام يــا تشــت آب نمايــي كــه در اتــاق 12 در مقابــل 
طاق نمــا ســاخته شــده مطــرح اســت كــه اگــر آن را فقــط يــك حمــام ســاده 
بــراي اقامتــگاه روحانيــون بدانيــم، علــت وجــودي آن بــه طــور ناقصــي تعبيــر 
ــن اهميــت هرگــز در شــوش  ــا اي ــن بزرگــي و ب ــه اي خواهــد شــد. حمامــي ب
خانه هــاي  در  حتــي  اســت.  نگرفتــه  قــرار  تاييــد  مــورد  و  نداشــته  وجــود 
اربابــان بــزرگ كــه در آنهــا پنجــاه و يــك ســالن و اتــاق شــمارش شــده اســت؛ 
حمام هايــي بــا كــف گــچ انــدود فقــط تنبوشــه هاي ســفالين بزرگــي داشــتند 
كــه بــا قيــر معدنــي انــدود شــده بــود، فقــط آپارتمان هــاي شــاهانه كاخ 

تاریخچه تاسیسات
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ــا راه حــل ديگــري  ــا ايــن همــه، راه حلــي كــه مــا ارايــه مي دهيــم منافاتــي ب ب
ايــن  از  زيــر  برمي گــردد.  بــه خــود شــاه  اصلــي  نقــش  آن  كــه در  نــدارد 
مناســك  بعضــي  مختــص  مي توانســته  تاسيســات  ايــن  بپذيريــم  كــه 
بــاال  يــا مناســك تطهيــر در درجــات  باشــد،  ســهل كننده كيفــر گناهــان 
ــه آنچــه كــه مذهــب  باشــد، غيرممكــن نيســت، و شــايد پاســخي باشــد ب
آشــوري- بابلــي در يــك بيــت ريمكــي يــا »خانــه حمــام )مناســكي(« يــا 
»خانه غســل و تطهير« با آن آشــنا بوده، كه در آن شــاه در طول مراســم 

خــود را غســل مــي داده و تطهيــر مي كــرده اســت.

علــي رغــم چنيــن اظهــار نظــري، ميــل بــه پاكــي و پاكيزگــي در ايرانيــان 
باســتان مــا را بــه ســوي مفهومــي بــه نــام حمــام رهنمــون مي شــود. حتــی 
گاهــي حمــام و غســل كــردن ريشــه در تاريــخ مي يابــد. بــه عنــوان مثــال 
در آثــار الباقيــه حكيــم ابوريحــان بيرونــي مي خوانيــم: » روز ســيزدهم آن

] تيرمــاه[ روز تيــر اســت و... در ايــن روز ايرانيــان غســل مي كننــد و ســبب 
آن ايــن اســت كــه چــون كيخســرو از جنــگ بــا افراســياب بازگشــت... «.

 واژه " پاديــاو" ريشــه در دوران پيــش از اســام دارد. در فارســي كهــن و 
ميانه، طهارت و شستشو را "پادياو" و "پادياوي" يا "پادياب" و نيز طشت 
آب را كــه بــا آن شستشــو مي كردنــد پاديــاب دان مي گفتنــد و همچنيــن 
جايگاه هايــي را كــه بــراي شست و شــوي ســاخته اند پاديــاو ناميــده مي شــده 
اســت. پاديــاو ايرانــي )ماننــد تپــه ميــل وراميــن( چهارديــواري كوچكــي بــوده 
اســت كــه جــوي آب يــا بركــه اي در ميــان، رختكن هــا و طاق نماهايــي در 
پيرامــون داشــته اســت. هميــن پاديــاو بــا همــه ويژگي هايــش بعــد از اســام 
در پيــش مســاجد و زيارت گاه هــا بــه نــام وضوخانــه جــاي گرفتــه اســت و 

خــود باعــث تغييــري در معمــاري ايــران گشــته اســت.

واژه "گرمابــه" مركــب از دو كلمــه "گــرم" و "آبــه" اســت. در اينجــا آبــه بــه 
معنــي آب نيســت يــا بــه عبارتــي گرمابــه مســاوي آب گــرم نيســت. بلكــه 
آبــه بــه محــل ســاختمان گفتــه مي شــده اســت. مثــل ســردابه )ســاختمان 

ســرد( ، گورابــه )يعنــي قبرســتان يــا مقبــره(.

قبــل( شستشــوي  ســال   2000 يــا   1500 حــدود  )از  دور  گذشــته هاي  در 
معمولــي بــه صــورت حاضــر نبــوده اســت. در مــورد شــكل گرمابه هــاي 
نخســتين نظرياتــي وجــود دارد كــه هــر يــك مبتنــي برمشــاهدات و داليلــي 

اســت امــا هيــچ يــك نافــي ديگــري نيســت. 

 شــايد نخســتين حمام هــا را در مناطقــي كــه آب گــرم طبيعــي از زميــن 
مي جوشــيده و يــا در مناطــق كوهســتاني و صخــره اي كــوه  مي ســاخته اند، 
در  گرمابه هــا  گونــه  ايــن  دربــاره ســاخت  كــه حمــدا... مســتوفي  چنــان 
منطقــه تخــت جمشــيد مي نويســد: » ... و صــورت جمشــيد بــه شــكل 
ســخت زيبــا كــرده بودنــد و در آن كــوه گرمابــه از ســنگ كنده انــد، چنان كــه 

آب گرمــش از چشــمه زاينــده اســت و بــه آتــش محتــاج نمي شــده. «

جمــع آوري شــده و حضــور كامــاً نزديــك يــك كــوره كوزه گــري بــاز از هميــن 
جــا ناشــي مي شــده اســت، زيــرا كــه كــوزه بايــد تجديــد مي شــده اســت. چــه 
مناســكي مي توانســته در ايــن قســمت از نيايشــگاه انجــام گيــرد و آن را 

تحــت پوشــش قــرار دهــد؟

در  حمام هــا  دربــاره  خــود  توجــه  قابــل  مطالعــات  در  ر.ژينــووس  آقــاي 
يونــان تاملــي طوالنــي دربــاره مناســك حمــام كــردن مجســمه هاي خدايــان 
از  پالــودن مجســمه  خــدا  ايــن عمليــات  مي كنــد و تاكيــد مي نمايــد كــه 
»پلشــتي هاي انباشــته شــده در طــول يــك ســال« اســت و همچنيــن از 
ــان ذكــري بــه ميــان مــي آورد كــه  مــورد مربــوط بــه حمــام كردن هــاي خداي
ايــن نــوع حمــام كردن هــا بــه ايــن خدايــان يــك حالــت انســاني و بــه شــكل 
انســان مي بخشــند. بــه ايــن ترتيــب اســت كــه آفروديــت، هــرا و دمه تــر بــا 
يــك حمــام كــردن قبــل از زفــاف و يــك حمــام كــردن بعــد از زفــاف آشــنا 
هســتند. ايــن حمام هــاي مجســمه هاي خدايــان بايــد بــه آنهــا »جوانــي 
نوينــي« ببخشــد و آنهــا را »مجــدداً از يــك قــدرت خدايــي سرشــار نمايــد«. 
بــوده، براســاس  نــزد ژرمن هــا و در هنــد متــداول  ايــن عمليــات كــه در 
گفتــه ر.ژينــووس مســتقيماً از ســنن مشــرق زميــن نشــات مي گيــرد و بــراي 
ايــن كــه از نظريــه خــود پشــتيباني كنــد، از جشــن هاي هيیراپوليــس ذكــر 
مي كنــد كــه در آن الهــه بــزرگ ســوريه و شــام را غســل مي داده انــد. اگــر 

اطاعاتــي از وجــود تطهيــر مناســك مذهبــي تصاويــر خدايــان در مذهــب 
ايامــي در دســت نباشــد، در مقابــل، متونــي در دســت اســت كــه داليلــي 
را دربــاره وجــود ايــن مناســك در معابــد بين النهريــن بــه دســت مي دهــد. 
بــه عنــوان مثــال، تصويــر الهــه ايشــتار در مــاه الــول تطهيــر ســاالنه مي شــده 

اســت.

و  هيشــميتيك  معبــد  الحاقــي  قســمت  نقــش  از  تفســير  و  تعبيــر  ايــن 
روهوراتيــر  مي توانســت بــه حضــور طاقنمايــي متكــي باشــد كــه در مقابــل 
حــوض حمــام قــرار داشــت و مســلماً موقعــي كــه مــا آن را يافتيــم مســدود 
شــده بــود ولــي مي توانســت مجســمه يــا تصويــري از خــدا را در خــود جــاي 

دهــد.

تاریخچه تاسیسات
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اب کدام از این نرم افزارها آشنا هستید؟
)قمست دوم(

بهترین نرم افزار تاسیسات و یافتن آن برای مهندسین و طراحان 
تاسیسات، بسیار حیاتی می باشد، چرا که امروزه محور اصلی تمام 
پروژه ها و طراحی های تاسیساتی بر پایه نرم افزار می باشد.سیستم 
تاسیساتی یک ساختمان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، 

به طوری که کم توجهی به بخش تاسیسات ساختمان منجر به عدم 
آسایش ساکنین و در نتیجه موجب بال استفاده شدن برخی فضاهای 

مفید ساختمان می شود. از این رو مهندسین تاسیسات همواره برای 
محاسبات دقیق تر خود به دنبال یافتن بهترین نرم افزار تاسیسات 

بوده اند.

در یادداشت هر ماه  قصد داریم تا شما را با انواع نرم افزارهای طراحی 
تاسیسات آشنا نموده و در انتها بهترین نرم افزار تاسیسات را به شما 

معرفی نماییم.

نرم افزار های مهندسی تاسیسات

)Duct sizer( نرم افزار سایزینگ کانال

بــا اســتفاده از Duct sizer بــه راحتــی مــی توانیــم ســایز کانــال هــای 
 CFM مختلــف را بــه دســت آوریــم. بدیــن منظــور بــا وارد کــردن میــزان

هــوای عبــوری از کانــال مــد نظــر و یکــی از دو پارامتــر افــت فشــار یــا ســرعت 
هــوا در ایــن نــرم افــزار، بــا توجــه بــه نــوع کانــال انتخابــی ســایز آن محاســبه 

مــی گــردد.
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– بررسی اطاعات اجزاء سیستم

– بررسی داده ها و اطاعات مربوط به آب و هوا

– بررسی اطاعات مربوط به برج های خنک کننده

– بررسی سیستم های تمام هوایی حجم ثابت درجه حرارت متغیر

Carrier HAP نرم افزار

افــزار هــای  نــرم  تریــن  تریــن و محبــوب  از جامــع  یکــی   Carrier HAP  
موجــود جهــت محاســبه بــار گرمایشــی و سرمایشــی مــی باشــد. ایــن نــرم 
افــزار امکانــات فــراوان و کاربــردی را در عیــن ســادگی در اختیــار مهندســان 
 Hourly یــا    Carrier نــرم  افــزار  دهــد.  مــی  قــرار  مکانیکــی  تاسیســات 
پیمــان  کاران  مشــاور،  مهندســین  بــه  کمــک  Analysis Programبــرای 
HVAC، مهندســان تاسیســات و دیگــر  حــوزه تاسیســات، پیمــان  کاران 
آنالیــز سیســتم  هــای تهویــه  و  افــراد حرفــه  ای در زمینــه  هــای طراحــی 

مطبــوع ســازه  هــای تجــاری، طراحــی شــده اســت.

:Carrier HAP امکانات و ویژگی های

– بررسی اطاعات مربوط به چیلرها

– بررسی اطاعات مربوط به نرخ سوخت و الکتریسیته

– بررسی اطاعات مربوط به نفوذ هوای تازه و کف ها

– بررسی اشغال یا غیر اشغال بودن سیستم در تمام ساعات

– سیستم های تمام هوایی حجم متغیر درجه حرارت ثابت

نرم افزار های مهندسی تاسیسات
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ابزار جهاین کمرپسور HVAC&R در حال 
از رسگیری رشد است

مدیران موفق تاسیساتی چه می گویند؟

در دســامبر BSRIA ،2021 گــزارش هــای خــود را در مــورد بــازار جهانــی 
کمپرســورهای مــورد اســتفاده در برنامــه هــای تهویــه مطبــوع، پمــپ هــای 
حرارتــی و تبریــد بــه روز رســانی خواهــد کــرد. مجموعــه گزارش هــا داده هــا 
را بــرای مناطــق مختلــف جهــان شــامل می شــود: آمریــکا، EMEA، چیــن، 
هنــد، و ژاپــن / بقیــه آســیا در مجمــوع. یــک گــزارش کلــی جهانــی نیــز 
صــادر خواهــد شــد. هــر گــزارش منطقــه ای داده هــای کمــی و کیفــی را 
در مــورد فــروش کمپرســور از نظــر رونــد و پیــش بینــی، بــر اســاس کاربــرد، 

فنــاوری، انــدازه، اینورترهــا و مبردهــا ارائــه مــی کنــد.

 HVAC&R انتظار می رود در سال 2021، کل بازار جهانی کمپرسورهای 
بــه 477 میلیــون دســتگاه برســد. تأثیــر COVID-19 کاهــش یافتــه اســت 

و همــه بخــش هــا در حــال از ســرگیری رشــد هســتند.

بــازار جهانــی کمپرســور 444 میلیــون دســتگاه در ســال 2020 بــرآورد شــده 
اســت که ارزش آن 37.8 میلیارد دالر اســت. این شــامل کمپرســورهای 
AC، پمــپ هــای حرارتــی و تبریــد اســت. بــه دنبــال کاهــش حجــم فــروش 
ســاالنه، انتظــار مــی رود کــه بــازار در ســال 2021 بــا رشــد کمپرســورها، بــه 
ــود  ــد، بهب ــوع و رفــت و برگشــتی در تبری ــه مطب دلیــل چرخشــی در تهوی
یابد.کمپرســورهای رفت و برگشــتی از نظر حجمی بر بازار تســلط دارند، 
زیــرا اســتفاده از هرمتیــک بــرای لــوازم خانگــی و تجــاری ســبک بیشــترین 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. کمپرســورهای روتــاری کــه  بخــش را 
بیشــتر بــرای کاربردهــای AC فروختــه مــی شــوند در جایــگاه دوم و پــس 
از آن کمپرســورهای اســکرول قــرار دارنــد. در حالــی کــه کمپرســورهای 
اســکرول توســط چرخــش در ظرفیت هــای پایین تــر بــه چالــش کشــیده 
می شــوند، بــا افزایــش کارایــی، ســهم بــازار را در ظرفیت هــای بزرگ تــر بــه 

ــد. دســت می آورن

کمپرسورهای HAC&R بر حسب کاربرد، بر حسب حجم )واحد(، 2021

چیــن تــا حــد زیــادی بزرگتریــن تولیــد کننــده کمپرســور، بــه ویــژه چرخشــی 
و اســکرول اســت. بــا ایــن حــال، بــا جنــگ تجــاری ایــاالت متحــده و چیــن، 
بــا گســترش فــروش کمپرســورها در ایــن منطقــه، تولیــد واحدهــای AC بــه 

ســایر کشــورهای آســیایی منتقــل شــد.

بــا رشــد ســریع بــازار تهویــه مطبــوع مســکونی در EMEA، همــراه بــا افزایــش 
تولیــد، انتظــار مــی رود فــروش کمپرســورهای چرخشــی و اســکرول بــه ایــن 

منطقــه افزایــش یابــد.

بــازار پمــپ حرارتــی در ســال 2020 به ویــژه در منطقــه EMEA علی رغــم 
کوویــد، به طــور قابل توجهــی خــوب بــود، و آینــده آن هــا روشــن بــه نظــر 
می رســد زیــرا در موجــی از قوانیــن و محرک هــای بیشــتر بــرای کربن زدایــی 

مــوج می زننــد. ســاختمان ها 

هنــد هنــوز یــک بــازار کمپرســور کوچــک اســت، امــا پیش بینــی می شــود کــه 
ــا ایــن  ــا گســترش تولیــد واحدهــای AC و REF، بــه ســرعت رشــد کنــد. ب ب
حــال، هنــوز بــازار پمــپ حرارتــی هیدرونیــک در ایــن منطقــه وجــود نــدارد و 

تقریبــاً در کشــورهای دریــای دریــا وجــود نــدارد.

کیلــو   300-250 آســتانه  از  باالتــر  زیــادی  حــد  تــا  اســکرو  کمپرســورهای 
وات، در هــر دو کاربــرد AC و REF اســتفاده مــی شــوند. کمپرســورهای 
بــدون روغــن گریــز از مرکــز بــا پیــچ رقابــت مــی کننــد، امــا اســتفاده از آنهــا 

محدودتــر اســت، بــه دلیــل هزینــه بــاالی آنهــا.

فــروش در مقابــل تولیــد کمپرســورهای HAC&R بــر اســاس نــوع، حجــم 
)واحــد(، 2019 و 2023

BSRIA نویسنده: یادداشت تحلیلی کمپانی
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منای کیل ابزار واحدهای رسمایش و گرمایش 
نویسنده: یادداشت تحلیلی کمپانی BSRIAبرگشت پذیر چین

VRF برگشــت پذیــر در حــال حاضــر کمتــر اســت، امــا بــا توجــه بــه نــرخ رشــد 
شــدید ثبــت شــده توســط تامیــن کننــدگان AC، پتانســیل در ســال هــای 

آینــده بــاال خواهــد بــود.

نمــودار زیــر گسترشــی را کــه BSRIA در ســال هــای آینــده انتظــار دارد 
نشــان مــی دهــد.از نقطــه نظــر کاربــرد، واحدهــای برگشــت پذیــر تنهــا در 
بازارهــای مســکونی گــران قیمــت، ماننــد ویاهــا یــا آپارتمــان هــای بــزرگ، 
محبــوب بودنــد. بــا افزایــش آگاهــی بــازار و اشــباع شــدن تقاضــا از ســوی 
بــازار، پمــپ هــای حرارتــی برگشــت پذیــر در بازارهــای متوســط، بــه ویــژه در 
پــروژه هــای مســکونی بــا مســاحت متوســط 120 تــا 220 متــر مربــع شــروع 

بــه افزایــش یافتــن کردنــد. تولیدکننــدگان بــه تدریــج مــدل هــای جدیــدی بــا 
ظرفیــت کمتــر بــرای رفــع نیازهــای خانــه هــای کوچکتــر توســعه داده انــد.

بــر اســاس منطقــه، در مناطقــی کــه سیســتم هــای گرمایــش فــردی غالــب 
هســتند، واحدهــای برگشــت پذیــر بســیار محبــوب هســتند. نمونــه بــارز 
آن در شــرق چیــن اســت - توســعه یافتــه تریــن منطقــه از نظــر اقتصــادی. 
از آنجایــی کــه رشــد اقتصــادی در سراســر قلمــرو چیــن ســرعت می گیــرد 
و گســترش می یابــد، اســتان های جنــوب غربــی بــدون شــک شــاهد رشــد 
ســریعی هســتند کــه به ویــژه بــه لطــف توســعه منطقــه شــهری چنگــدو-

چونگ کینــگ، و نیــاز فزاینــده بــه گرمایــش فضــا.

بــازار و رشــد  بــا بهبــود اســتانداردهای زندگــی مــردم، افزایــش مصــرف 
فــروش  چیــن،  جنــوب  در  مســکونی  گرمایــش  بــازار  تقاضــای  ســریع 
ــی در  ــه جوی ــا از نظــر صرف ــای آنه ــه لطــف مزای ــر ب واحدهــای برگشــت پذی
انــرژی، راحتــی و جنبــه زیســت محیطــی بــه ســرعت در حــال رشــد اســت.

ســازندگان چیلــر در مراحــل اولیــه در چیــن وارد ایــن بــازار شــدند. بــا معرفی 
واحدهــای برگشــت پذیــر هــوا بــه آب و تبلیــغ فعاالنــه آنهــا از طریــق شــرکای 
کانــال خــود، ایــن فنــاوری محبوبیــت پیــدا کــرد. آنهــا بــه عنــوان "واحدهــای 
آب زیرزمینــی آب زیرزمینــی" در چیــن بــه بــازار عرضــه مــی شــوند. در 
ــد همیــن کار  ــم گرفتن نتیجــه، ســازندگان اســپلیت هــای مســکونی تصمی

را انجــام دهنــد: آنهــا سیســتم برگشــت پذیــر مبتنــی بــر فنــاوری VRF را 
راه انــدازی کردنــد و کشــش بــه دســت آوردنــد. VRF بســیار شــبیه بــه 
برگشــت پذیــر هــوا بــه آب اســت. واحدهــا بــر اســاس عملکــرد و کاربــرد. 
بــا ایــن حــال، ایــن یــک سیســتم برگشــت پذیــر مبتنــی بــر هــوا بــا یــک 
مــاژول هیدرونیــک اضافــی بــرای تامیــن آب گــرم بهداشــتی و گرمایــش 
فضــا اســت. آنهــا نیــز توســط همــان نــوع کاربــران نهایــی در نظــر گرفتــه 

مــی شــوند.

در ســال 2020، انــدازه کل بــازار واحدهــای برگشــت پذیــر بــه 100000 واحــد 
ــل آگاهــی بیشــتر از  ــه دلی ــه آب ب ــان، واحدهــای هــوا ب ــن می رســید. در ای
محصــول، بیشــترین ســهم بــازار را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد. ســهم 

مدیران موفق تاسیساتی چه می گویند؟
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پیشــنهاد شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نیمــی از بــازار گرمایــش آب 
دالر  میلیــارد   3.9( گازســوز  واحدهــای  فــروش  توســط  متحــده  ایــاالت 
در ســال 2021( هدایــت مــی شــود، کارشناســان صنعــت تغییــر آهســته 
فنــاوری را پیــش بینــی مــی کنند.تحقیقــات BSRIA بــه شــتاب متوســط 
فــروش آبگرمکن هــای ذخیره ســازی الکتریکــی اشــاره می کنــد، در حالــی 

تمــام واحدهــای گازســوز در ســال های  فــروش  کــه پیش بینــی می شــود 
آتــی افزایــش یابــد. عــدم تعــادل بیــن هزینــه گاز و بــرق مانعــی آشــکار 
بــرای نوســازی سیســتم هــا اســت. از آنجایــی کــه بیشــتر ســاختمان ها 
در ایــاالت متحــده قبــل از دهــه 1980 ســاخته شــده اند، بــرای تطبیــق بــا 
ــه پیشــرفت های بیشــتری در ســاختار ســاختمان  ــد، اغلــب ب ــاوری جدی فن
نیــاز اســت کــه بــه صــورت حســاب نهایــی اضافــه می شــود.روند دیگــری کــه 
در بــازار آبگرمکــن هــای مســکونی و تجــاری در حــال ظهــور اســت، افزایــش 
تدریجــی فنــاوری متراکــم گازی اســت، هــم بــرای مخــزن ذخیــره و هــم بــرای 
آبگرمکــن هــای نــوع بــدون مخــزن. ارتقــاء آبگرمکــن گازی بــرای مطابقــت 

بــا اســتانداردهای بهــره وری انــرژی در حــال رشــد اســت.

و  بازارهــای جهانــی آب گرمایــش مســکونی  مــورد  بیشــتر در  اطاعــات 
انتشــار  اســت.  BSRIA در دســترس  هــای  گــزارش  از کتابخانــه  تجــاری 
2021، کــه قــرار اســت در دســامبر 2021 منتشــر شــود، شــامل تحقیقــات 

جدیــد در مــورد چیــن، ســنگاپور، بریتانیــا، ایتالیــا و دیگــران اســت.

بــا فروختــه شــدن 1.3 میلیــون آبگرمکــن گازی بــه خانه هــای کالیفرنیایــی 
- یــا یــک چهــارم بــازار ایــاالت متحــده - جــای تعجــب نیســت کــه انگیــزه 
 ،2019 ژوئیــه  در  اســت.  آمــده  غــرب  از  ســاختمانی  مقــررات  ســخت تر 
برکلــی، کالیفرنیــا اولیــن شــهر در کشــور شــد کــه اتصــال گاز طبیعــی را در 
پروژه هــای ساخت وســاز جدیــد و بازســازی بــزرگ ممنــوع کــرد. بروکایــن، 

ماساچوســت، ســیاتل و 42 شــهر و شهرســتان در کالیفرنیــا نیــز قطــع گاز 
را اعــام کردنــد.

بــرای  را  اســتانداردی  کــه  بــود  واشــنگتن  از  بعــد  ایالــت  دومیــن  اورگان 
آبگرمکــن هــای مجهــز بــه شــبکه پذیرفــت. ایــن اســتاندارد مســتلزم آن 
اســت کــه آبگرمکــن هــای برقــی بتواننــد بــه طــور خــودکار مصــرف بــرق 
خــود را در پاســخ بــه تغییــرات قیمــت بــرق یــا نیازهــای شــبکه بــرق تنظیــم 
کننــد. قانونگــذاران نــوادا بــه اداره انــرژی ایالتــی خــود اجــازه دادنــد تــا 
اســتانداردهای مشــابهی را بــرای وســایل پرانــرژی ماننــد تهویــه مطبــوع 
و آبگرمکــن اتخــاذ کنــد.در حالــی کــه برخــی از ایالــت هــا اســتانداردهای 
بلندپروازانــه بــرق پــاک و/یــا اهــداف کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
را بــرای دور شــدن از ســوخت هــای فســیلی اتخــاذ مــی کننــد، مخالفــت 
همچنــان قــوی اســت. قوانینــی بــرای حفاظــت از مصــرف گاز طبیعــی در 
آریزونــا، لوئیزیانــا، اوکاهمــا و تنســی بــه تصویــب رســیده اســت. قوانیــن 
میســوری،  کانــزاس،  آیــووا،  جورجیــا،  فلوریــدا،  تگــزاس،  در  مشــابهی 
پــی  ســی  ســی  مــی  و  کنتاکــی  آرکانــزاس،  ایندیانــا،  یوتــا،  پنســیلوانیا، 
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انتقال انرژی ایاالت متحده: کربن زدایی نیز در ابزار 
نویسنده: یادداشت تحلیلی کمپانی BSRIAگرمایش آب در حال انجام است
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رویدادی فناورانه برای ایجاد زابن مشرتک 
میان فناوران و صنعتگران

اقتصاد مهندسی

از ســوی مرکــز صنعتی ســازی ســتاد توســعه فنــاوری نانــو رویــدادی بــا 
هــدف ایجــاد زبــان مشــترک بیــن فنــاوران دارای محصــوالت فناورانــه و 
صنعتگــران برگــزار می شــود و طــی آن بــا برگــزاری برنامه هــای آموزشــی، 
مشــاوره، حمایت هــای مالــی و معنــوی از فنــاوران بــه منظــور رســیدن بــه 

محصــول قابــل تجاری ســازی حمایــت می شــود.

یکــی از مشــکات اکوسیســتم نــوآوری کشــور ارتبــاط ناکارآمــد صنعــت و 
دانشــگاه و عــدم اطــاع ایــن دو گــروه از نیازهــا و خواســته های یکدیگــر 
اســت. هرچنــد ایــن دو گــروه می تواننــد به عنــوان مکمــل و تامین کننــده 
منافــع یکدیگــر ایفــای نقــش کننــد؛ ولــی به دلیــل فاصلــه زیــاد میــان 
اولویت هــا، بینــش، دانــش، تجــارب و طــرز تفکــر ایــن دو گــروه، معمــوال 
تعامــل ســازنده ای بیــن آنهــا برقــرار نمیشــود کــه ایــن موضــوع موجــب 
متضــرر شــدن صنایــع، فنــاوران و حتــی منجــر بــه خســارات کان ملــی 

می شود.

ایجــاد بــا توجــه بــه ضــرورت  اهمیــت  و 
فنــاوران، زبــان مشــترک بیــن  و  صنایــع 
جملــه برنامههــا و نهادهــای  از  مختلفــی 
فناوری دانشــگاهی، ســازمان های انتقــال 
نانوفنــاوری کاربــردی مرکــز صنعتی ســازی 

)ICAN( در راســتای رفــع چالش هــا و کوتــاه کــردن مســیر انتقــال فنــاوری 
هــای ارزشــمند دانشــگاهی بــه صنایــع تاســیس شــد و اقــدام بــه برگــزاری 

رویدادهایــی در ایــن حــوزه کــرده اســت.

ــان  ــا هدفــی مشــابه )ایجــاد زب ــز ب ــداد ICAMP نی ــن اســاس در روی ــر ای ب
مشــترک بیــن فنــاوران دارای محصــوالت فناورانــه و صنعتگــران( ولــی 
بــا مــدل عملکــردی متفــاوت، فرصتــی بــرای عاقهمنــدان فراهــم شــده 
تــا بــا اتــکا بــه اســتعداد و دانــش فنــی در یکــی از حوزه هــای فنــاوری 
نانــو و همچنیــن اکتســاب مهارت هایــی از جملــه مهارت هــای نــرم )مثــا 
)ماننــد  تخصصــی  مهارت هــای  و   )… و  مذاکــره  تیمــی،  کار  رهبــری، 
انتخــاب محصــول مبتنــی بــر نیــاز، الزامــات مــورد توجــه از جنبــه قابلیــت 
تجاری ســازی در طراحــی محصــول و ...( در تولیــد و ارائــه نمونــه اولیــه ای 
از محصــول بــا قابلیــت فــروش دانــش فنــی یــا تجاری ســازی، موفــق عمــل 

کنــد.

پرتــاش  فنــاوران مســتعد،  ابتــدا در کنــار  از  تیــم اجرایــی   ICAMP در 
و عاقه منــد هســتند تــا از یکســو بــا تکیــه بــر عاقه منــدی، جدیــت و 

تعهــد فنــاوران و از ســوی دیگــر طــی تعامــل فنــاوران بــا مدرســان حرفــه ای، 
مشــاوران باتجربــه و متخصصــان فعــال در صنعــت، بتواننــد تجربــه ای عالی 
در مســیر حرفــه ای شــدن مخاطبــان و خلــق دانــش فنــی توســط ایشــان را 
فراهــم کننــد. از ایــن رو در ایــن رویــداد بــه جــای آنکــه مجموعه هــا منتظــر 
بماننــد تــا فنــاوران پرتــاش بــه انتهــای مســیر رســیده و ســپس از بیــن آنهــا، 
بهتریــن فنــاور را انتخــاب کننــد، از ابتــدای مســیر در کنــار عاقهمنــدان بــه 

توســعه محصــول و خلــق دانــش فنــی قــرار خواهنــد گرفــت.

مرحلــه اول رویــداد ICAMP شــامل یــک کمــپ آموزشــی-تجربی ســه ماهــه 
اســت کــه متقاضیــان بــه شــرکت، پــس از بررســی میــزان عاقه منــدی بــرای 
ــر تــاش بــودن،  شــرکت در رویــداد و اکتســاب دانــش و تجــارب جدیــد، پ
تعالی طلبــی و هوشــمندی، جــذب میشــوند. بــا توجــه بــه اینکــه در انتهــای 
ایــن رویــداد قــرار اســت خلــق دانــش فنــی صــورت پذیــرد و نمونــه اولیــه از 
محصــوالت بــا قابلیــت تجاری ســازی تولیــد شــود، دانــش و ســوابق فعالیــت 
رویــداد  اولیــن  فراخــوان  حوزههــای  از  یکــی  در  مخاطبــان  دانشــگاهی 

ICAMP نیــز از عوامــل تاثیرگــذار بــر پذیــرش افــراد اســت.

در ســه مــاه اول از رویــداد، در حیــن آموزش هــای تئــوری و تخصصــی، افــراد 
ــد  ــر روی یکــی از موضوعــات مطــرح شــده در فراخــوان، فعالیــت می کنن ب
و در انتهــای دوره، پروپــوزال خــود را ارائــه می دهنــد. در ایــن ســه مــاه، 
مشــاوران مختلــف نیــز بــه شــرکتکنندگان کمــک کــرده تــا پروپــوزال بهتــری 
تهیــه و ارائــه کننــد. فعالیــت در طــی ایــن دوره ســه ماهــه، می  توانــد یــک 
فرصــت و تجربــه عالــی بــرای تمامــی شــرکت کنندگان باشــد کــه بــه معنــای 
را  خویــش  و  ببینــد  آمــوزش  فعالیت هــا،  انجــام  حیــن  در  کلمــه  واقعــی 

توانمنــد کننــد.

از شــرکت کنندگانی  تعــدادی   ، نانــو، در مرحلــه دوم  از ســتاد  نقــل  بــه 
انتخــاب شــده و در  باشــند،  بــا موفقیــت گذرانــده  را  اول  مــاه  کــه ســه 
طــول مــدت زمــان 9 تــا 12 مــاه پــس از آن، بــا همــکاری در تامیــن مالــی، 
زیرســاختی، مشــاورهای و معنــوی مرکــز صنعتیســازی نانوفنــاوری کاربــردی 
)ICAN( و یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه تحلیــل بــازار، بــرای تهیــه 

نمونــه اولیــه از محصــول مــورد نظــر تــاش می کننــد.

بــا توجــه بــه توانمندی هــا و تــاش افــراد در ICAMP، خروجــی آن بــرای هــر 
یــک از شــرکت کنندگان، ممکــن اســت بــه توســعه محصــول و یــا توســعه 
دانــش فنــی منجــر شــود و یــا حداقــل دســتاورد آن، یــک تجربــه ارزشــمند 

عملــی در جایــگاه یــک نیــروی تحقیــق و توســعه باشــد.
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تجاری سازی ایده های جدید در مصالح نوین 
صنعت و ساخمتان

مدیریت مهندسی

شــبکه تبــادل فنــاوری بــا همــکاری یکــی از شــرکت هــای فنــاور فراخــوان 
و  صنعــت  نویــن  مصالــح  در  جدیــد  ایده هــای  تجاری ســازی  فرصــت 

ســاختمان را منتشــر کــرد.

مــواد نوآورانــه ســاختمانی آینده صنعــت ســاخت و ســاز را بنــا می کننــد، 
دانشــمندان و فنــاوران در سراســر جهــان در حــال تحقیــق و توســعه  مــواد 
ســاختمانی جدیــد و تکامــل فناوری هــای از قبــل ایجــاد شــده ای هســتند 

کــه ارزش خــود را در صنعــت ســاخت و ســاز نشــان داده انــد.

ایــن مــواد و فناوری هــا بایــد کارا، بــا دوام، قابــل بازیافــت و بــدون ریســک 
نظــر  از  افزایــش کارایــی ســاختمان ها  بــر  عــاوه  مــواد جدیــد  باشــند. 
انــرژی و تولیــد ضایعــات و افزایــش ایمنــی، می تواننــد جلــوه   مصــرف 

جدیــدی بــه ســاختمان ها و در نتیجــه بــه شــهرها ببخشــند.

صرفه جویــی در مصــرف انــرژی یکــی از ویژگــی هــای مــواد جدیــد اســت، 
ــا در ســاختمان ها مصــرف می شــود و در  ــرژی مصرفــی دنی 35 درصــد ان
نتیجــه حــدود 38 درصــد از انتشــار دی اکســیدکربن مربــوط بــه حــوزه 
انــرژی، در ســاختمان ها تولیــد می شــود. همچنیــن 55 درصــد مصــرف 
بــرق دنیــا مربــوط بــه انــرژی الکتریســته ای اســت کــه در ســاختمان ها 

مصــرف شــده اســت.

ــر حــدود 6 درصــد منبــع تامیــن انــرژی ســاختمان ها  انرژی هــای تجدیدپذی
را درســطح دنیــا تشــکیل می دهنــد کــه از منابــع انــرژی ماننــد ذغال ســنگ 
ایــن ســهم بیشــتر اســت و تجربــه  رشــد خوبــی را از خــود از ســال 2018 
انــرژی مصرفــی در  بــودن میــزان  ارقــام کان  ایــن  اســت.   نشــان داده 
ســاختمان ها در کشــور را نشــان می دهــد و ایده هــای نویــن در راســتای 
کاهــش مصــرف انــرژی می توانــد اثــر شــگرفی در ایــن زمینــه داشــته باشــد 

ــه خــود اختصــاص دهــد. ــازار قابــل توجهــی را ب و ب

انتشــار دی اکســید کربــن  کــردن ســاختمان ها و کاهــش  زیست ســازگار 
از دیگــر مزایــای مصالــح جدیــد ســاختمانی اســت. ســازمان ملــل متحــد 
در گــزارش وضعیــت جهانــی ســاختمان ها و ساختمان ســازی ســال 2020 
خــود در زمینــه کاهــش انتشــار دی اکســید کربــن از ســاختمان ها و زیســت 
ســازگار کــردن آن هــا اعــام کــرد کــه یکــی از اســتراتژی های اصلــی صفــر 
کــردن میــزان انتشــار کربــن در مجامــع بین المللــی وابســته بــه صفرکــردن 

ایــن مقــدار در ســاختمان ها اســت.

بــه همیــن دلیــل بحث هــای نویــن صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و راه هــای 
تولیــد اکســیژن و ســبز کــردن ســاختمان ها و اســتفاده از منابــع انــرژی 
تجدیدپذیــر و روش هــای جــذب دی اکســیدکربن در مصالــح نویــن در بیــن 
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کار نیــز دارای توجیــه باشــند در اولویــت پذیــرش باالتــری قــرار می گیرنــد. 
طــرح هــا بایــد توجیــه داشــته باشــند، دارای تیــم بــا انگیــزه و متخصــص و 
همچنیــن توانمنــد، ایــده دارای نــوآوری باشــد و در داخــل کشــور بــه تولیــد 

نرســیده باشــد.

در مرحلــه اول، شــرکت کنندگان بایــد حداکثــر تــا 25 دی، طــرح مفهومــی 
خــود را در چارچوبــی کــه در اختیــار آن هــا قــرار گرفتــه اســت، مــدون و 

ســپس از طریــق ســامانه به صــورت آنایــن ثبــت کننــد.

در پایــان مرحلــه اول طرح هــای دریافتــی در کمیتــه داوران ارزیابــی و در 
نهایــت، شــرکت کنندگان برتــر )اعــم از فــرد یــا گــروه( بــرای ســاخت نمونــه 
آزمایشــگاهی از طــرح خــود وارد مرحلــه دوم چالــش می شــوند. برگزیدگان 
مرحلــه نخســت، چهــار مــاه فرصــت خواهنــد داشــت تــا ضمــن تکمیــل 
مســتندات فنــی و اقتصــادی طــرح خــود،  یــک »نمونــه آزمایشــگاهی« 

مطابــق بــا طــرح اولیــه خــود را طــی مرحلــه دوم ارائــه کننــد. 

در پایــان مرحلــه دوم بــرای انتخــاب طــرح برتــر، مســتندات فنــی و اقتصادی 
ــه  آزمایشــگاهی ارائــه شــده از ســوی هــر شــرکت کننده توســط  و نیــز نمون

هیــات داوران ارزیابــی و برنــده نهایــی معرفــی می شــود.

ــی دارد. ــه ســاختمان های مــدرن اهمیــت باالی ــوط ب مباحــث مرب

بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور و نیــازی کــه در کشــور بــه روش هــا و مصالــح نوین 
ســاختمانی وجــود دارد، شــبکه تبــادل فنــاوری بــا همــکاری یکــی از شــرکت 
هــای فنــاور در نظــر دارد طرح هــای نوآورانــه در زمینــه مصالــح ســاختمانی 
را جمــع آوری کــرده و از طرح هــای برگزیــده تــا صنعتــی شــدن در محورهــای 
مصالــح ســاختمانی نویــن، روش هــای ســاخت و ســاز نویــن، صرفــه جویــی 
در مصــرف انــرژی و آب، تجهیــزات نگهدارنــده و تثبیــت کننــده نویــن، 
ــق، زیست ســازگار  ــه خصــوص در بحــث حری افزایــش ایمنــی ســاختمان ب

کــردن ســاختمان و کاهــش انتشــار دی اکســیدکربن حمایــت مــی کنــد.

طرح هایــی کــه رویکــرد علمــی داشــته باشــند و هــم زمــان از نظــر کســب و 

مدیریت مهندسی
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ASHRAE معرفی می کند

iSMA-B-MAC36NL Hybrid IoT کنترلر
خانواده کنترلر اپلیکیشن iSMA-B-MAC36NL یک گزینه یکپارچه برای مینی BMS فراهم می کند. تجهیز ساخته 
شده می تواند از طریق خروجی HDMI و ۲ پورت USB نمایش داده و کنترل شود؛ در این صورت امکان اتصال یک 

موس/صفحه کلید یا تاچ اختصاصی برای پنل HMI فراهم می شود. هیچ کامپیوتر، الیسنس اضافی یا هزینه بیشتری 
الزم نیست. از آنجایی که کنترلر MAC براساس چارچوب نیاگاراست، امکان یکپارچه سازی تقریباً کلیه پروتوکل های 
موجود روی شبکه ساختمان وجود دارد. پورت M-Bus آن بورد، ۲ پورت اینترنتی و پورت RS4۸5 میتوانند تنها با یک 

وسیله ادغام شوند. در نهایت، کنترلر یک دیپ آن بورد و کلیدهای چرخان دارد که می تواند به عنوان یک بخش از 
اپلیکیشن استفاده شود. همه ویژگی های کنترلر با ماژول های اختصاصی فریم ورک نیاگارا مدیریت می شوند تا فرآیند 

نصب تسهیل شده و هزینه های نیروی کار کاهش یابد. 
این تجهیز یکی از 10 محصول معرفی شده در بخش جوایز نوآوری AHR Expo ۲0۲۲ در گروه اتوماسیون ساختمان 
است که رقابت تنگاتنگی بر سر به دست آوردن جایزه »محصول سال AHR Expo« در نمایشگاه سال ۲0۲۲ دارد
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مزایا و معایب گرمایش
از کف تابشی

گرمایش از کف، که به آن گرمایش از کف تابشی نیز می گویند، یک ویژگی خانه مجلل و یک روند محبوب در 
مسکن های جدید و همچنین در بازسازی هایی است که بر زندگی تمیز، راحت و مبتنی بر طراحی تمرکز دارد. 
اگرچه نمی توان انکار کرد که گرمایش از کف دنج ترین راه برای گرم کردن انگشتان پا است، آیا ارزش هزینه 

و زحمت اضافی را دارد؟ یا باید برای گرم کردن خانه خود به رادیاتورهای سنتی پایبند باشید؟ در این پست 
وبالگ مزایا و معایب گرمایش از کف تابشی بحث می شود. ما با جوانب مثبت شروع می کنیم و پس از آن به 

سمت معایب حرکت می کنیم.

سیســتم گرمایــش از کــف )Floor Heating( یکــی از 
قابــل  کــه  اســت  گرمایشــی  سیســتمهای  جدیدتریــن 
نصــب و اجــرا در کــف ســاختمان مــی باشــد. ایــن نــوع 
سیســتم گرمایشــی توســعه یافتــه و ارتقــا یافتــه رادیاتــور 
و  گــرم  آب  بــا  کــف  از  گرمایــش  نــوع  دو  در  و  اســت 

گرمایــش از کــف بــا بــرق وجــود دارد.

در سیســتم گرمایــش از کــف بــا آب گــرم بــا نصــب لولــه 
هــای پنــج الیــه ای در کــف ســاختمان، توســط بویلــر 
یــا موتورخانــه شــوفاژ، آب گــرم تولیــد شــده  )پکیــج( 
توســط پمــپ هــای ســیرکوالتور در لولــه هــا جریــان مــی 

یابــد.

در سیســتم گرمایــش از کــف برقــی بــه جــای لولــه هــای 
مــی  اســتفاده  کابــل حرارتــی مخصــوص  از  الیــه  پنــج 
کــف  کابلهــا،  از  الکتریســته  جریــان  عبــور  بــا  و  شــود 

ســاختمان گــرم مــی شــود.

ــاال )بیــن 167-149  ــا دمــای ب رادیاتورهــای ســنتی بایــد ت
درجــه فارنهایــت / 65-75 درجــه ســانتیگراد( گــرم شــوند 

مزایای گرمایش از کف تابشی

1. گرمایش کارآمد انرژی

دو نــوع گرمایــش از کــف تابشــی وجــود دارد، سیســتم هــای برقــی و مبتنــی بــر آب. 
هــر دو گرمایــش اتــاق را از کــف بــه بــاال بــرای گرمــای ثابــت و کارآمــد فراهــم مــی کننــد. 
سیســتم هــای آب گــرم، آب گــرم را از طریــق لولــه هــا بــرای ایجــاد گرمــا عبــور مــی 
دهنــد، در حالــی کــه گرمایــش از کــف برقــی، ســیم کشــی زیــر کــف را بــرای تولیــد 

گرمــا گــرم مــی کنــد.

یادداشت علمی
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تــا اتــاق را بــه طــور مؤثــر گــرم کننــد، در حالــی کــه گرمایــش از کــف 
فقــط بایــد در دمــای 84 درجــه فارنهایــت / 29 درجــه کار کنــد. درجــه 
ســانتیگراد یــا کمتــر، بســته بــه پوشــش کــف، بــه منظــور گــرم کــردن 
اتــاق - در نتیجــه انــرژی کمتــری مصــرف مــی شــود و قبــض انــرژی 

شــما بســیار کمتــر مــی شــود. 

عــاوه بــر ایــن، رادیاتورهــا ابتــدا هــوای نزدیــک بــه خــود را گــرم مــی 
کننــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه اتــاق هایــی کــه توســط رادیاتــور 

گــرم مــی شــوند مســتعد "نقــاط ســرد" هســتند، بــه ایــن معنــی کــه 
هــوا در وســط اتــاق ســرد و در کنــار رادیاتورهــا بســیار گــرم اســت. ایــن 
معمــوالً منجــر بــه بــاز کــردن یــک پنجــره در بــاالی رادیاتــور مــی شــود 
ــم و اجــازه مــی  ــه آنجــا مــی روی ــاره ب ــازه وارد شــود، و دوب ــا هــوای ت ت
دهیــم تمــام انــرژی پرداخــت شــده بــرای گــرم کــردن خانــه از پنجــره 
خــارج شــود. گرمــای تابشــی گرمــا را از کــف بــه بــاال در سرتاســر اتــاق 

بــدون هیــچ گونــه لکــه ســرد یــا گرفتگــی در ناحیــه گــرم مــی کنــد.

بــه طــور خاصــه، بــر خــاف رادیاتورهــای ســنتی کــه می تواننــد گاهــی 
اوقــات اتــاق را ســرد و در مواقــع دیگــر بیــش از حــد گــرم کننــد، 
گرمایــش از کــف بیــش از حــد گــرم نمی شــود – در عــوض، دمــای 
تنظیــم  دیــوار  ترموســتات روی  از  اســتفاده  بــا  را  نظــر شــما  مــورد 

می کنــد.

گرمــای تابشــی بــه لطــف روش کارآمــدی کــه خانــه را گــرم مــی کنــد، 
بــه طــور متوســط 15 درصــد در قبــض هــای گرمایــش صرفــه جویــی 

مــی کنــد.

2. بدون زحمت برای دویدن

پــس از نصــب، گرمایــش از کــف تقریبــاً نیــازی بــه تعمیــر و نگهــداری 

ــه مــی شــود.  ــرای آرامــش کامــل ارائ ــت ب ــا 30 ســال ضمان ــدارد و ب ن
می کننــد  حاصــل  اطمینــان   Warmup گرمایــش  کنترل کننده هــای 
کــه گرمایــش شــما به طــور خــودکار بــا ترموســتات WiFi هوشــمند یــا 
در صــورت تمایــل بــا یــک ترموســتات قابــل برنامه ریــزی کــه می توانــد 
خــاص  زمان هــای  در  گرمایــش  شــدن  روشــن  از  اطمینــان  بــرای 

برنامه ریــزی شــود، بــه کارآمدتریــن حالــت کار می کنــد. 

3. فضای بیشتر و آزادی طراحی

بــا گرمایــش از کــف تابشــی، مــی توانیــد از کل اتــاق خــود بــدون 
رادیاتــور روی دیوارهــا لــذت ببریــد. حتــی مــدرن تریــن رادیاتورهــا 
نیــز فضایــی را روی دیــوار اشــغال مــی کننــد، بنابرایــن آزادی طراحــی 
را بــا کــف گــرم تصــور کنیــد - مــی توانیــد دیوارهــا را همانطــور کــه 
مــی خواهیــد تزئیــن کنیــد تــا واقعــاً یــک منظــره داشــته باشــید یــا 
بــه ســادگی بــه ظاهــر مینیمالیســتی، بــه هــر ســبکی کــه داریــد، بــی 

نیــازاز برنامــه ریــزی طراحــی پیرامــون رادیاتورهــا.

4. با تمام پوشش های کف کار می کند

گرمایــش از کــف بــه شــما ایــن آزادی را مــی دهــد کــه خانــه خــود را 
ــوار و  همانطــور کــه مــی خواهیــد طراحــی کنیــد و از تمــام فضــای دی
کــف نهایــت اســتفاده را ببریــد و شــما همچنــان مــی توانیــد نــوع کــف 
ــا لمینــت،  ــرا گرمایــش از کــف ب مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد زی
چــوب، کاشــی، ســنگ، فــرش و مــوارد دیگــر بــه خوبــی کار مــی کنــد. 

5. ایمنی و راحتی

هنگامــی کــه گرمایــش از کــف داریــد، دیگــر نیــازی بــه نگرانــی در 
مــورد لبــه هــای تیــز یــا ســطوح داغ رادیاتورهــا در زمانــی کــه اعضــای 
جــوان خانــواده در خانــه هســتند، نداریــد. سیســتم گرمایــش بــه طــور 

یادداشت علمی
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بگیریــد - ایــن معمــوالً یــک یــا دو روز اســت. نصــب گرمایــش از کــف 
مبتنــی بــر آب بیشــتر طــول مــی کشــد، اگرچــه معمــوالً ایــن کار خیلــی 
مهــم نیســت زیــرا بــه عنــوان بخشــی از یــک ســاختمان بزرگتــر یــا پــروژه 
نوســازی نصــب مــی شــود و نصــب معمــوالً ظــرف یــک هفتــه بــه پایــان 

مــی رســد.

3. مسئله ارتفاع طبقه

بــه  یــک راهنمــا، سیســتم هــای گرمایــش از کــف، بســته  بــه عنــوان 
سیســتمی کــه انتخــاب مــی کنیــد، ارتفــاع کــف اتــاق را بــه طــور متوســط 
کمتــر از 2/1 اینــچ افزایــش مــی دهنــد. عــاوه بــر ایــن، ممکــن اســت 
بخواهیــد تختــه هــای عایــق را در زیــر تجهیــزات گرمایشــی قــرار دهیــد تــا 
بــا اطمینــان از بــاال رفتــن و نــه کاهــش تمــام حــرارت، پتانســیل راندمــان 
را بــه حداکثــر برســانید. تختــه هــای عایــق ارتفــاع را کمــی بیشــتر و تقریبــاً 

یــک اینــچ افزایــش مــی دهنــد.

ــرای شــما مشــکلی  ــاق ب ــا ایــن حــال، اگــر از دســت دادن ارتفــاع در ات ب
اســت، سیســتم گرمایــش از کــف برقــی Warmup's StickyMat ممکــن 
اســت ایــده آل باشــد - زیــرا دارای کابــل بســیار نازکــی اســت کــه بــه مــش 
متصــل شــده اســت، در نتیجــه ارتفــاع کــف را بــه میــزان قابــل توجهــی 

افزایــش نمــی دهــد.

خاصه: آیا گرمایش از کف ارزشش را دارد؟

گرمایــش از کــف راهــی آســان و کارآمــد بــرای گــرم کــردن خانــه و حفــظ 
پــا اســت. اگرچــه هزینــه نصــب گرمایــش تابشــی  انگشــتان  آرامــش 
بیشــتر از هزینــه نصــب رادیاتورهــای ســنتی اســت، گزینــه هــای مختلفــی 
متناســب بــا بودجــه شــما وجــود دارد و شــایان ذکــر اســت کــه گرمایــش 
از کــف باعــث صرفــه جویــی قابــل توجهــی در هزینــه در قبــض انــرژی 

شــما در طوالنــی مــدت مــی شــود.

هنگامــی کــه حمــام خــود را بازســازی مــی کنیــد، گرمایــش از کــف تابشــی 
بــه ویــژه ارزش فکــر کــردن را دارد. اگــر بــه هــر حــال کفپــوش را بلنــد کــرده 
و عــوض کنیــد، در هزینــه کار بســیار صرفــه جویــی خواهیــد کــرد. راحتــی 
و صرفــه جویــی در هزینــه اجــرای سیســتم در قبــوض گرمایشــی شــما در 

طوالنــی مــدت بــه نفــع شــما خواهــد بــود.

ایمــن از مســیر خــارج شــده اســت و در لمــس زیــاد داغ نمــی شــود.

گرمــای تابشــی نیــز بــرای کیفیــت هــوای اتــاق بســیار بهتــر اســت زیــرا 
هــوا را تــازه و غنــی از اکســیژن نگــه مــی دارد. از طرفــی دمــای بــاال 
ناشــی از رادیاتــور باعــث افزایــش ناراحتــی و کاهــش ســطح اکســیژن 
مــی شــود. گــردش حرارتــی از بــاال رفتــن هــوا بــه ســقف و ســپس 
برگشــت تمــام گــرد و غبــار را بــه صــورت دایــره ای مــی چرخانــد کــه بــا 

سیســتم گرمایــش از کــف اتفــاق نمــی افتــد.

6. سهولت نصب

نصــب گرمایــش از کــف آســان اســت، بــه خصــوص اگــر آن را بخشــی 
از پــروژه ســاخت و ســاز یــا بازســازی کنیــد. بــه عنــوان مثــال، راه حــل 
Warmup's StickyMat را می توان به عنوان یک پروژه DIY)دســت 
ســاز خانگــی( نصــب کــرد، بــه عــاوه، حتــی یــک راحتــی اضافــی بــرای 
تمیــز کــردن وجــود دارد، زیــرا بــدون گــرد و غبــار نگــه داشــتن اتاق هــا 

بــدون گوشــه و کنــار رادیاتــور آســان تر اســت.

معایب گرمایش از کف تابشی

1. هزینه نصب

هنــگام تخمیــن هزینــه نصــب، یــک براکــت تخمیــن هزینــه ایمــن بیــن 
10 تــا 20 دالر در هــر فــوت مربــع اســت کــه بــه نــوع سیســتمی کــه 
بــرای خانــه خــود انتخــاب مــی کنیــد بســتگی دارد. جــدا از نصــب، شــما 
همچنــان بایــد بــا یــک برقــکار واجــد شــرایط تمــاس بگیریــد تــا سیســتم 
را بــه منبــع تغذیــه خــود وصــل کنیــد، ایــن ممکــن اســت چنــد ســاعت 
طــول بکشــد و بســته بــه اینکــه چــه کســی و در کجــا زندگــی مــی کنیــد 

مــی توانــد بیــن 200 تــا 250 دالر هزینــه داشــته باشــد.

بنابرایــن، حداقــل هزینــه برقــکار و کل هزینــه کار بــرای یــک سیســتم 
الکتریکــی از 500 دالر بســته بــه ســطح کار حرفــه ای مــورد نیــاز اســت.

)ایــن هزینــه هــا در ایــران مــی توانــد بســیار کمتــر باشــد(

سیســتم هــای مبتنــی بــر آب معمــوالً در مرحلــه ســاخت نصــب مــی 
شــوند و در پــروژه ســاخت و ســاز یــا نوســازی گنجانــده مــی شــوند، 
سیســتم  یــک  نصــب  هزینــه  برابــر  ســه  یــا  دو  ای  هزینــه  معمــوالً 

دارنــد. الکتریکــی 

2. زمان نصب

از آنجایــی کــه معمــوالً بایــد یــک ترکیــب خــود تــراز کننــده را در بــاالی 
زمــان  مــدت  بایــد  اعمــال کنیــد،  برقــی  کــف  از  سیســتم گرمایــش 
خشــک شــدن کامــل آن را قبــل از قــرار دادن پوشــش کــف در نظــر 

یادداشت علمی
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حذف فلزات سنگین از آب و فاضالب اب هبره گیری از فناوری اننو
محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق 
به ارائه روشی جدید برای تصفیه آب و فاضالب با استفاده از فناوری 

نانو شدند. میترا بیات دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و مجری طرح »تولید نانوسلول های گالوانیک برای تصفیه آب و 

فاضالب« گفت: محدودیت منابع آبی، روند افزایشی جمعیت و رشد 
سریع صنایع در کشور، ضرورت تصفیه فاضالب ها را بیشتر از هر 

زمان دیگری نمایان کرده است.

ایمنی

وی افــزود: بــا افزایــش هرچــه بیشــتر ماحظــات محیــط زیســتی، فنــاوری 
هــای نویــن از جملــه فرایندهــای بــر پایــه نانــو توجهــات بیشــتری را بــه خــود 
جلــب کــرده انــد.  دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ادامــه داد: 
در میــان روش هــای مختلــف تصفیــه، نانــوذرات آهــن بــا داشــتن ویژگــی 
هایــی چــون مســاحت ســطحی زیــاد، واکنــش پذیــری بــاال در برابــر تعــداد 
زیــادی از آالینــده هــا و ظرفیــت جــذب فــراوان بــه همــراه پایــداری مناســب 
بــه عنــوان یــک راهــکار نویــن و موثــر معرفــی شــده انــد. بــا وجــود عملکــرد 
مناســب نانــوذرات آهــن، مطالعــات بــر روی بهبــود عملکــرد آنهــا ادامــه 
دارد.بیــات خاطــر نشــان کــرد: رشــد صنایــع در کشــور موجــب تولیــد 
حجــم باالیــی از فاضــاب هــای صنعتــی شــده اســت کــه تصفیــه آنهــا 
نیازمنــد توجــه و اقدامــات جــدی و عملــی اســت. فلــزات ســنگین کــه 
یکــی از خطرنــاک تریــن آالینــده هــای موجــود در فاضــاب هــای صنعتــی 
هســتند، بــه عنــوان آالینــده هــدف در ایــن پــروژه انتخــاب شــدند تــا حــذف 
موثــر آنهــا توســط نانــوذرات، گامــی در جهــت محافظــت از آب و خــاک و 

ســامت انســان و ســایر جانــداران باشــد.  

وی دربــاره پــروژه خــود در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: در ایــن 
طــرح نانوســلول هــای گالوانیــک بــر پایــه نانــوذرات آهــن تولیــد و ارتقــا 
داده شــدند و در  نهایــت قــادر بــه حــذف کامــل فلــزات ســنگین بودنــد.

ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه روشــی کــه بــرای بهبــود نانوســاختارهای در 
ــد و فاقــد مشــابه  ــروژه اســتفاده شــده اســت، ترکیبــی کامــا جدی ــن پ ای

داخلــی و خارجــی اســت، عنــوان کــرد: در ایــن پــروژه، در ابتــدا مطالعــات 
جامعــی روی نانوســاختارهای بــر پایــه آهــن و روش هــای بهبــود آنهــا صــورت 
گرفــت.وی گفــت: از آنجایــی کــه ایــن نانوســاختار بهبــود یافتــه عملکــرد 
موفقیــت آمیــزی را در حــذف کامــل فلــز ســنگین و ترکیــب دی نیتروتولوئــن 
از خــود نشــان داد، در ادامــه قصــد داریــم بــه بررســی پتانســیل حــذف 

ســایر آالینــده هــای اساســی در فاضــاب هــای کشــور بپردازیــم.

بیــات اظهــار داشــت: همچنیــن ترکیــب ایــن نانــوذرات بــا ســایر فرایندهــای 
تصفیــه نیــز بررســی مــی شــود تــا امــکان حــذف موثرتــر و مقــرون بــه صرفــه 
تــر ایــن نانــوذرات در مقیــاس هــای صنعتــی فراهــم شــود. همــراه بــا ادامــه 
تحقیقــات توســط تیــم پژوهشــی، ایــن نانوســاختارها مــی تواننــد بــه صــورت 
نیمــه صنعتــی نیــز اســتفاده شــوند.  وی دربــاره ویژگــی هــای طــرح گفــت: 
حــدود ســه ســال زمــان بــرای مطالعــات و بررســی روش بهبــود نانوســاختار 
و همچنیــن آنالیــز ســاختار و بررســی عملکــرد آن در حــذف آالینــده هــا 
صــرف شــده اســت کــه البتــه بررســی عملکــرد آن روی ســایر آالینــده هــا در 
ســالهای آینــده و بــا همــکاری گروهــی از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی 

دانشــکده مهندســی شــیمی برنامــه ریــزی شــده اســت.  

روش  کــرد:  خاطرنشــان  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  آموختــه  دانــش 
اســتفاده شــده بــرای بهبــود نانوســاختار، نمونــه هــای مشــابهی در داخــل و 
خــارج از کشــور دارد، امــا ترکیبــات و دیــدگاه بــکار رفتــه در ایــن نانوســاختار 
منحصــر بــه فــرد بــوده و ایــن نانــوذرات بهبــود یافتــه، فاقــد نمونــه مشــابه 
در داخــل و خــارج از کشــور اســت.  ایــن محقــق دربــاره مزیــت هــای رقابتــی 
طــرح گفــت: پتانســیل بــاال در حــذف فلــز ســنگین، نیتــرات و نیــز ترکیــب 
دی نیتروتولوئــن، طــول عمــر بســیار بــاالی ذرات از مزیــت هــای ایــن پــروژه 
بــه شــمار مــی رود.وی درخصــوص کاربردهــای پــروژه اظهــار داشــت: ایــن 
نانوســاختارها مــی تواننــد بــه منظــور تصفیــه آب و فاضــاب در تمامــی 
صنایــع اســتفاده شــوند. همچنیــن بــه دلیــل بازدهــی بــاالی ایــن نانــوذرات 
در حــذف آالینــده، مــی تــوان از آنهــا در تصفیــه و تامیــن آب شــرب بــرای 

مناطــق دور افتــاده نیــز اســتفاده کــرد.  

اســتاد راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر بهــرام ناصرنــژاد عضــو هیــات علمــی 
اســت. بــوده  امیرکبیــر  دانشــگاه صنعتــی 
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اســتفاده از فنــاوری نیمــه هــادی  در سیســتم حســگری دســتگاه نظــارت و 
اعــام حریــق بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی

ایــن دســتگاه می توانــد محرک هــای مختلــف را بــر حســب نیــاز شناســایی 
کنــد. بــه طــور مثــال در احتراق هــای ناشــی از گازهــای مختلــف کــه ســبب 

انتشــار نــور بــا طــول مــوج متفاوتــی می شــود بســیار کاربــردی اســت.

اســتفاده از ایــن دســتگاه در مراتــع و جنگل هــا کــه بــه بــرق شــهری متصــل 
را  ســوزی  آتــش  دور  راه  از  و  باشــد  کاربــردی  بســیار  نیســتند می توانــد 
گــزارش کنــد و از حریق هــای ســنگین کــه در چنــد ســال اخیــر بســیاری از 

جنگل هــای را از بیــن بــرده اســت، جلوگیــری کنــد. 

در  خورشــیدی  انــرژی  از  اســتفاده  بــا  حریــق  اعــام  و  نظــارت  دســتگاه 
ــازار  ــاوری و فــن ب ــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فن بیســت و دومی
کشــور رونمایــی شــد. 41 دســتاورد دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک هــای 

ــه نمایــش درآمــده اســت.  ــاوری و مراکــز رشــد ب ــم و فن عل

کــه  انــرژی خورشــیدی  از  اســتفاده  بــا  اعــام حریــق  و  نظــارت  دســتگاه 
توســط عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی طراحــی و ســاخته 
شــده اســت،  در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار 

کشــور رونمایــی شــد.

ایــن دســتگاه بــا بهــره منــدی از ادوات دقیــق و حســاس و بــا کارایــی بــاال، 
آشــکار ســازی حریــق بــا ســرعت بســیار بــاال و بــه روش اپتیکــی را امــکان 
ــا  ــد در همــان ثانیه هــای ابتدایــی و ب ــه طــوری کــه می توان ــر می کنــد، ب پذی

ــد. ــری کن ــی از آتــش ســوزی های وســیع جلوگی صــرف هزینه هــای جزی

نصــب و راه انــدازی ایــن فنــاوری نیــازی بــه بــرق نــدارد و ایــن دســتگاه 
ــرای شناســایی و تعقیــب شــعله آتــش  ــرژی خورشــیدی ب ــا اســتفاده از ان ب
مــورد  مراتــع  و  جنگل هــا  در  حریــق  موقــع  بــه  اطفــای  بــرای  می توانــد 

اســتفاده قــرار گیــرد.

همچنیــن ایــن دســتگاه کــه توســط دکتــر نیمــا نــادری ســاخته شــده، بــا 
آتــش  بــه محــض مشــاهده شــعله  تعبیــه شــده می توانــد  سنســورهای 
فرمــان راه انــدازی آالرم و فعــال ســازی دوربیــن مــدار بســته را صــادر و بــا 
جابجــا شــدن شــعله مــکان آن را تعقیــب کنــد. ناحیــه آشکارســازی حســگر 
موجــود در ایــن دســتگاه طــوری انتخــاب شــده اســت کــه توانایــی تشــخیص 

ــوری دارد. ــع ن ســریع شــعله را از ســایر مناب

ایمنی

رومنایی از دستگاه نظارت و اعالم حریق

 اب استفاده از انرژی خورشیدی



33مهندسی تاسیسات، سال اول، شماره 2، زمستان 1400

شــده اســت امکان پذیــر می شــود.

ــا،  ــوردو، ایندیان ــاوری در حــال حاضــر توســط محققــان دانشــگاه پ ــن فن ای
ایــاالت متحــده بــا آزمایشــات بزرگراهــی در حــال آزمایــش اســت. از دیگــر 
کاربردهــای در دســت توســعه مــی تــوان بــه برقــی کــردن کــف هــای صنعتــی 
بــرای شــارژ مجــدد ربــات هــا و لیفتــراک هــا در حیــن کار اشــاره کــرد. ادلیــو 
ایــن  مــا  گفــت: ســعی   ،Holcim نــوآوری جهانــی  رئیــس مرکــز  برمجــو، 
اســت کــه بــا مشــارکت بــا اســتارت آپ ها در سراســر جهــان، بتوانیــم دائمــاً 

مرزهــای نــوآوری را هــر روز بهتــر از روز گذشــته نماییــم.«

شــد، 3500 محصــول در فرانســه شــامل خاکبــرداری، دسترســی، 
ــد. ــی ده ــش م ــزار را پوش ــه ســازی و اب محوط

ژنراتورهــای بــرق هیبریــدی مجهــز بــه موتورهــای Stage V و باتــری 
هــای قابــل شــارژ، بــرای تغذیــه یــک ســایت در هنــگام قطــع بــرق یــا 

در صــورت عــدم اتصــال بــه شــبکه بــرق طراحــی شــده انــد.

تجهیــزات هیبریــدی تــا 40 درصــد در مصــرف ســوخت صرفــه جویــی 
مــی کننــد و بــه کاهــش انتشــار کربــن کمــک مــی کننــد. هــر واحــد 

مــی توانــد ۲4 ســاعت شــبانه روز در حالــت هیبریــدی کار کنــد.

ژنراتورهــا کــه از طریــق تلــه ماتیــک متصــل مــی شــوند، مــی تواننــد 
از راه دور کنتــرل شــوند و اطالعــات کلیــدی تشــخیصی و اســتفاده 
در آن بــه کار گرفتــه شــود.گفتنی اســت نــام تجــاری Impakt بــرای 

تجهیــزات کــم آالیندگــی کیلوتــو بــکار مــی رود.

Holcim بــا اســتارتاپ آلمانــی Magment همــکاری مــی کنــد تــا فنــاوری 
بتــن قابــل مغناطیســی خــود را بــرای ســطوح جــاده بهبــود بخشــد ایــن کار 
وســایل نقلیــه الکتریکــی را قــادر مــی ســازد بــه صــورت بــی ســیم در حیــن 

حرکــت شــارژ شــوند.

ــه عنــوان "شــارژ القایــی" شــناخته مــی  ــر بتــن کــه ب ایــن راه حــل مبتنــی ب
شــود، نیــاز بــه ایســتگاه هــای شــارژ را کاهــش مــی دهــد .عملــی کــه توســط 
طــور  بــه  کــه  بــاال  مغناطیســی  نفوذپذیــری  بــا  بتــن منحصربه فــرد  یــک 
مشــترک توســط تیم هــای تحقیــق و توســعه Holcim و Magment ســاخته 

شــرکت تابعــه کیلوتــو، کیلوتــو 
و  بــرق  زمینــه  در  کــه  انــرژی، 
تخصــص  موقــت  هــای  پمــپ 
دارد، ژنراتورهــای بــرق هیبریــدی 
محصــوالت  مجموعــه  بــه  را 
ــود  ــی Impakt خ ــت محیط زیس

اضافــه کــرد.

ایــن شــرکت بــا متخصــص ژنراتــور و بــرج روشــنایی یعنــی موسســه 
صنعتــی Pramac روی ژنراتورهــا همــکاری مــی کنــد.

Kiloutou Energie کــه ژنراتورهــای ۲0 تــا ۱600 کیلوولــت آمپــر و 
ــا 960 مترمکعــب بــر ســاعت را ارائــه مــی دهــد،  پمــپ هــای 35 ت
ژنراتورهــای هیبریــدی جدیــد را از ســه ماهــه اول ســال ۲0۲۲ 
عرضــه مــی کنــد. برنــد ایمپکــت کــه در اکتبــر ۲0۲۱ راه انــدازی 

ایمنی
بتین که برق تجهیزات الکرتییک را اتمین یم کند

>>کیلوتو<< ژنراتورهای هیربیدی را معریف کرد
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طراحی و ساخت سنسور حراریت

یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت سنسورهای 
حرارتی برای استفاده در فرآیندهای صنعتی و وسایل خانگی در کشور 
شد. ناصر سلیم مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در خصوص این 

دستاورد گفت: سنسورهای حرارتی در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و 
وسایل خانگی و ماشین آالت صنعتی استفاده می شود تا هنگام عبور 

از دمای خاصی، سیگنال اخطار را اعالم کند.

کارآفرینی تاسیساتی

وی بیــان کــرد: سنســور حرارتــی، عنصــری ســاختاری بــرای اندازه گیــری 
دمــا اســت و از طریــق وابســتگی مــاده حســگر بــه دمــا میــزان ضریــب 
آلفــای مثبــت آلیاژهــای پایــدار را اندازه گیــری می کنــد کــه بــه طــور معمــول 

شــناخته شــده و بــه خوبــی تعریــف شــده اســت.

ســلیم ادامــه داد: یــک سنســور از دو آلیــاژ غیــر هم نــام ســاخته شــده اســت 
کــه بــا تغییــرات دمــا، ولتــاژ الکتریکــی تولیــد می کنــد. آشکارســاز دمــا یــک 
مقاومــت متغیــر اســت کــه مقاومــت الکتریکــی آن را بــه نســبت مســتقیم 
بــا تغییــرات دمــا بــه صــورت دقیــق، تکــرار شــونده و خطــی تغییــر می دهــد 

و یــک سنســور حرارتــی از دو پایــه فلــزی متفــاوت ســاخته شــده اســت.

ــردی تولیــدی سنســورهای حرارتــی  ــز و کارب ــا بیــان اینکــه قطعــات ری وی ب
بــا آنالیــز و آزمایش هــای گوناگــون در جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه صنعتــی 
ــا جهــاد دانشــگاهی  ــه اینکــه مــا ب ــا توجــه ب شــریف انجــام شــده اســت. ب
دانشــگاه صنعتــی شــریف و خوارزمــی همــکاری تنگاتنگــی داریــم، برتــری 

ــن دانشــگاه ها ثابــت  ــا کمــک ای ــه خارجــی ب ــه نمون ــدات مــا نســبت ب تولی
شــده اســت.

مدیرعامــل ایــن شــرکت، خدمــات شــرکت را شــامل تعمیــر سنســورهای 
ایراداتــی  دارای  و  شــده اند  مصــرف  اســتاندارد  شــرایط  در  کــه  دمایــی 
هســتند، احیــای سنســورهای قدیمــی و برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی 

در شــرکت بیــان کــرد.

فــوالد،  نیروگاهــی،  شــامل صنایــع  را  محصــول  ایــن  بــازار مصرفــی  وی 
پتروشــیمی و نفــت اعــام کــرد و گفــت: سنســورهای حرارتــی تقریبــا در 

اســت. اســتفاده  قابــل  و زیردســتی ها  مــادر  همــه صنایــع 

ســلیم در مــورد صــادرات سنســورهای حرارتــی اظهــار داشــت: تاکنــون ایــن 
محصــول بــه قرقیزســتان، دبــی، عــراق، افغانســتان و عربســتان صــادر 

شــده اســت.
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به راحیت آبگرمکن خورشیدی بسازید 
گروه ترجمه تاسیسات نیوزبه هرماه نکات

باشــید.

چگونه یک آبگرمکن خورشیدی ساده بسازیم؟
ســاده تریــن بخــاری هــا احتمــاال آنهایــی هســتند کــه از بشــکه هــا یــا بشــکه 
ــا رنــگ مشــکی مســطح رنــگ آمیــزی شــده انــد.  هــای دور ریختــه شــده ب
آبگرمکــن هــای خورشــیدی خانگــی بــا اســتفاده از درام و نصــب بــر روی 
ســقف مســطح، بــا اســتفاده از نیــروی جاذبــه بــرای انتقــال آب گــرم از 

مخــزن بــه شــیرآالت.

ایــن ایــده را مــی تــوان بــا کارآمدتــر کــردن آن، قــرار دادن آنهــا در جعبــه 
عایــق بــا پوشــش شیشــه ای یــا فایبــرگاس و افزودنــی هــای کوچــک بهبــود 

بخشــید.

نکاتی برای واحدهای پیشرفته:
یــک آبگرمکــن خورشــیدی بــا پایــه متحــرک بســازید تــا بتوانــد زاویــه را تغییــر 
دهــد )چرخــش( و در طــول روز یــا یــک فصــل در معــرض آفتــاب بهتــری 

قــرار بگیــرد.

آبگرمکــن خورشــیدی را مــی تــوان بــه صــورت افقــی، عمــودی یــا مــورب 
نصــب کــرد کــه بســتگی بــه مــکان، طراحــی و قابلیــت اســتفاده شــما دارد.

یــک آبگرمکــن خورشــیدی در جایــی بســازید کــه ســاخت و نصــب آن بــرای 
شــما آســان تر اســت، ماننــد گاراژ یــا حیــاط خلــوت. بهتریــن کار ایــن اســت 
کــه آن را در بخــش هایــی بــرای انتقــال و مونتــاژ آســان بســازید. البتــه 
ــر، مــی  ــاژ آســان ت ــرای مونت ــن اســت. ب ــن نصــب در ســطح زمی ســاده تری

توانیــد یــک کیــت ســخت افــزاری بــرای نصــب بخریــد.

ســاخت یــک آبگرمکــن خورشــیدی - سیســتم دســته ای خانگــی ســاده و 
تقریبــا رایــگان

مرحله 1
هنــگام ســاخت یــک بخــاری خورشــیدی، اولیــن قــدم طراحــی و ســاخت 
یــک قــاب چوبــی بــرای مخــزن خورشــیدی-کلکتور خورشــیدی اســت. یــک 
چــوب ۲x4 اینچــی ایــن کار را انجــام مــی دهــد. جعبــه آینــده بایــد طــوری 
طراحــی شــود کــه بتوانیــد انــدازه اســتاندارد عایــق، پوشــش و ســایر عناصــر 
را اعمــال کنیــد. شــما بایــد توجــه داشــته باشــید و پشــتیبانی خوبــی بــرای 
مخــزن ذخیــره ســازی ایجــاد کنیــد. یــک طــرف بایــد متمایــل باشــد تــا لعــاب 

بتوانــد در معــرض آفتــاب بهتــری قــرار گیــرد.

 .)SWH( نــکات و ایــده هایــی در مــورد نحــوه ســاخت آبگرمکــن خورشــیدی
آنچــه شــما بایــد بــرای یــک پــروژه خانگــی خورشــیدی ســاده، تقریبــا رایــگان 

و هیجــان انگیــز بدانیــد.

ــه، ناموفــق و بســیار  ــد پرهزین ــز مــی توان ســاخت آبگرمکــن خورشــیدی نی
زمــان بــر باشــد و بــه همیــن دلیــل رعایــت دســتورالعمل هــای متخصــص و 

ســازنده ضــروری اســت.

مــی توانیــد از مــوادی کــه از قبــل داریــد بــرای ایــن پــروژه DIY)خــودت انجــام 
بــده( خانگــی اســتفاده کنیــد کــه گزینــه ارزان تــری اســت. شــما همچنیــن 

مــی توانیــد یــک کیــت بخریــد.

مزایــای کیــت هــای آب خورشــیدی نتایــج اثبــات شــده و دســتورالعمل هــای 
دقیــق در مــورد نحــوه ســاخت اســت کــه در مــورد تجهیــزات DIY یــا خانگــی 

صــدق نمــی کنــد.

ساخت آبگرمکن خورشیدی 
بــرای ســاخت موفقیــت آمیــز آبگرمکــن خورشــیدی خانگــی نیــاز بــه برنامــه 
ریــزی مناســب داریــد، بتوانیــد سیســتم گرمایــش خورشــیدی را تجســم و 
طراحــی کنیــد، درک اولیــه ای از نجــاری، لولــه کشــی، جوشــکاری یــا لحیــم 
کاری داشــته باشــید، ابــزار الزم و کمــک داشــته باشــید و مایــل بــه یادگیــری 

کارآفرینی تاسیساتی
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وجــود رســوبات بررســی کنیــد. در صــورت لــزوم مخــزن را تمیــز کنیــد.

مخــزن را بــه رنــگ مشــکی مســطح رنــگ کنیــد تــا جــذب گرمــا افزایــش یابــد 
و اتصــاالت لولــه، تخلیــه و شــیر تخلیــه فشــار را نصــب کنیــد.

تمــام ســطوح در معــرض دیــد را ببندیــد، ســیلیکون را در امتــداد اتصــاالت 
و اتصــاالت اجــرا کنیــد، بازتابنــده هــا را بــرای متمرکــز کــردن نــور خورشــید 
نصــب کنیــد، عایــق یــا کرکــره را در بــاال بــه عنــوان محافــظ از دســت دادن 
گرمــا بگنجانیــد، و بخــاری آب گــرم خورشــیدی خانگــی شــما آمــاده اســت.

پنل های خورشیدی و سیستم ترموسیفون
سیســتم آب گــرم خورشــیدی کــه در بــاال توضیــح داده شــد یــک سیســتم 
ــا بــه ســادگی سیســتم دســته ای نامیــده  گرمایــش خورشــیدی یکپارچــه ی
ــره در یــک واحــد ترکیــب مــی  ــور و مخــزن ذخی مــی شــود کــه در آن کلکت
شــوند. ایــن سیســتم هــا در مناطــق جنوبــی و گرمتــر مفیــد هســتند، در 
حالــی کــه در آب و هــوای ســرد شــمالی، کارایــی آنهــا بســیار کمتــر اســت و 

توصیــه نمــی شــود، زیــرا آب داخــل مخــزن مــی توانــد یــخ بزنــد.

شــما همچنیــن مــی توانیــد یــک بخــاری بســازید کــه در آن پانــل هــای 
ــره جــدا مــی شــوند. آنهــا معمــوالً  ــا کلکتورهــا از مخــزن ذخی خورشــیدی ی

سیســتم هــای صفحــه تخــت ترموســیفون نامیــده مــی شــوند.

در هــر صــورت، شــما از انــرژی آزاد اســتفاده مــی کنیــد، جایــی کــه ســیال 
واقــع در کلکتورهــای خورشــیدی توســط انــرژی خورشــیدی گــرم شــده و بــه 

مخــزن منتقــل مــی شــود.

سیســتم آبگرمکــن خورشــیدی بــا پانــل هــا را مــی تــوان بــر روی پشــت بــام 
یــا حیــاط خلــوت یــا هــر جــا کــه قابــل اجــرا باشــد و در جایــی کــه ســایت در 

معــرض نــور خورشــید عالــی اســت نصــب کــرد.

مخــزن ذخیــره را مــی تــوان از بخــاری برقــی قدیمــی اســتفاده کــرد و بــرای 
تطبیــق بــا طراحــی جدیــد تغییــر داد. اگــر بیــرون قــرار دارد، آن را بــه رنــگ 
مشــکی رنــگ کنیــد تــا گرمــای خورشــید را بیشــتر بــه همــراه پانــل هــا جــذب 

کنــد.

پانــل هــای خورشــیدی از لولــه هــای مســی رنــگ مشــکی ســاخته شــده انــد 
کــه در جعبــه جمــع کننــده عایــق و پوشــش شیشــه ای نصــب شــده انــد کــه 

از پاســتیک شــفاف یــا شیشــه پنجــره ســاخته شــده اســت.

بــاز هــم، مهــم اســت کــه لعــاب را تقریبــاً عمــود بــر نــور خورشــید قــرار 
ــل و از  ــاالی پان ــه ب ــه هــا ب ــا اســتفاده از لول ــر شــدن آب، ب ــا گرمت ــد. ب دهی

آنجــا بــه مخــزن ذخیــره مــی رســد.

از مــواد بازتابنــده بــرای داخــل جعبــه اســتفاده کنیــد و لولــه هــای مســی را 
بــه رنــگ مشــکی رنــگ کنیــد. جعبــه را بــه خوبــی عایــق بنــدی کنیــد. 

گام ۲
دیوارهــا یــا کنــاره هــای جعبــه بخــاری را بــا اســتفاده از تختــه ســه ال یــا اگــر 
مــواد دیگــری در دســترس داریــد بســازید. داخــل جعبــه بایــد بــا مــوادی 

ــوم پوشــانده شــود. ــا آلومینی ــرگاس، اســتایروفوم ی ــق فایب ــد عای مانن

مرحله 3
قبــل از ســاخت جعبــه بخــاری، محــل نصــب لولــه کشــی را برنامــه ریــزی و 
طراحــی کنیــد. دهانــه آب ورودی و لولــه هــای خروجــی نحــوه اتصــال آن بــه 

سیســتم گرمایــش و لولــه کشــی خانــه را در نظــر داشــته باشــید.

ــرای آب خروجــی  ــد در پاییــن مخــزن ب اتصــاالت و لوله هــای لوله کشــی بای
از خانــه نصــب شــود، و بــرای مثــال مجموعــه دیگــری در بــاالی آبگرمکــن 

خورشــیدی در واحــد پشــتیبان نصــب شــود.

در حیــن و بعــد از ســاخت بخــاری، همیشــه نشــتی را بررســی کنیــد. هنــگام 
پــر کــردن سیســتم گرمایــش بــا آب، مطمئــن شــوید کــه تمــام هــوا از مخــزن 
خــارج شــده اســت. در بخــاری شــما بایــد یــک شــیر تخلیــه و یــک شــیر 
کاهــش دمــا نیــز نصــب شــود. بــرای زهکشــی آســان، لولــه هــای تخلیــه بایــد 

بــه طــور مــداوم در سراشــیبی حرکــت کننــد.

مرحله 4
بــرای کاهــش اتــاف انــرژی و گرمــا، لولــه هــا را عایــق بنــدی کنیــد، بنابرایــن 
بخــاری خورشــیدی ســاخته شــده شــما مــی توانــد انــرژی کارآمدتــری داشــته 

باشد.

مرحله 5
آخریــن مرحلــه در ســاختن جعبــه آبگرمکــن خورشــیدی، پوشــاندن جعبــه 
اســت. بســیاری از مــواد موثــر بــرای لعــاب در دســترس هســتند، ماننــد 
اکریلیــک، پلــی کربنــات، فایبــرگاس، شیشــه، یــا شیشــه ســکوریت. ایــده 
ایــن اســت کــه گرمــای خورشــید را از طریــق پوشــش افزایــش دهیــم و 

همزمــان از دســت دادن گرمــا را کاهــش دهیــم.

بــه دلیــل ویژگــی هــای فــوق العــاده آن، اســتفاده از شیشــه ســکوریت شــده 
را بــه عنــوان پوشــش توصیــه مــی کنیــم. بــا فروشــگاه محلــی صحبــت کنیــد 
تــا ببینیــد چــه انــدازه هایــی مــی تواننــد ارائــه دهنــد تــا بتوانیــد جعبــه بخــاری 

خورشــیدی را بــه طــور دقیــق طراحــی کنیــد. 

مرحله 6
را  سیســتم  کارایــی  کــه  کنیــد  کار  جزئیاتــی  روی  بایــد  مرحلــه  ایــن  در 

کنــد. مــی  مشــخص 

اگــر از بخــاری برقــی قدیمــی اســتفاده مــی کنیــد، محفظــه بیرونــی و عایــق 
را جــدا کنیــد، اتصــاالت لولــه قدیمــی را از بیــن ببریــد و داخــل آن را بــرای 

کارآفرینی تاسیساتی
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دوست داران محیط زیست بخوانند:

دردرس زابله صنعیت برای واملارت آمریکا
دادستان کل ایالت کالیفرنیا و ۱۲ مقام ایالتی به دلیل دور ریختن زباله های الکترونیکی و خطرناک 

و به خطر انداختن محل های دفن زباله محلی شکایتی علیه فروشگاه های زنجیره ای والمارت ثبت 
کردند.

باب بونتا دادستان کل ایالت کالیفرنیا در بیانیه ای اعالم کرد این شرکت قوانین محیط زیستی ایالت 
را نقض کرده و زباله هایی شامل باتری های لیتیومی و آلکالینی، اسپری های حشره کش، حباب 

های چراغ ال ای دی و غیره را به شیوه ای غیرایمن دفن کرده است.
بازرســان دولتی از ســال 2015 تا 2021، 58 بازرســی در 13 شهرســتان 
ــه  ــده زبال ــد در دســتگاه هــای فشــرده کنن ــد و اعــام کردن انجــام دادن
شــعب ایــن فروشــگاه زنجیــره ای از زباله هــای خطرنــاک و پزشــکی 
طبقه بندی شــده و همچنیــن اطاعــات مشــتریان را کــه بایــد غیرقابــل 

ــد. کشــف می شــد را پیــدا کردن

طــور  بــه  والمــارت  زنــد  مــی  تخمیــن  کالیفرنیــا  ایالــت  دادگســتری 
یــک  از  بیــش  یــا  پونــد   600 و  هــزار  حــدود 159  غیرقانونــی ســاالنه 

اســت. ریختــه  دور  آیتــم  میلیــون 

ســخنگوی والمــارت در بیانیــه ای گفــت: مــا بارهــا بــا مقامــات دولتــی 
ماقــات کردیــم تــا برنامــه هــا را بــرای دورریــز زبالــه هــای خطرنــاک 
بررســی کنیــم. ایــن اقــدام بــا هــدف اجتنــاب از اقامــه دعــوی قضایــی 

انجــام شــد امــا در عــوض آنهــا علیــه مــا ایــن شــکایت ناعادالنــه را ثبــت 
کــرده انــد.

ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه والمــارت بــه دلیــل شــیوه دور ریــز 
زبالــه هــا بــا مقامــات ایالتــی بــه چالــش برخــورده اســت. در ســال 2010 
ــاک  ــه هــای خطرن ــی زبال ــز غیرقانون ــرای دور ری ــن شــرکت ب میــادی ای
ایالــت  بــا دفتــر دادگســتری  ای 25 میلیــون دالری  قــرارداد تســویه 

کالیفرنیــا امضــا کــرد.

بومی سازی خشک کن انجمادی

خشــک کــن انجمــادی ســاخت داخــل کــه قابلیــت پاییــن آوردن دمــا 
تــا منفــی 90 درجــه را دارد، بــه کمــک صنایــع غذایــی و دارویــی آمــد.



مهندسی تاسیسات، سال اول، شماره 2، زمستان 1400 38

گزارش بین الملل
علــی خــوش فطــرت مدیرعامــل شــرکت زیســت فرآینــد تجهیــز 
ســهند بــا اشــاره بــه تولیــد ایــن محصــول ایران ســاخت گفــت: 
انجمــاد و خشــک کــردن درخــا، فنــاوری پیشــرفته ای اســت 
ــا روش خشــک کــردن معمولــی مــواد غذایــی  کــه در مقایســه ب
منجمــد تولیــد شــده توســط لیوفیلیــزر تضمیــن کیفیــت طوالنــی 

مــدت دارد.

روشی نوآورانه برای حفظ کیفیت مواد

خشــک  کــردن انجمــادی بــه صــورت کلــی فرآینــدی اســت کــه در 
طــی آن مــاده ای را منجمــد می کننــد و ســپس بــا کاهــش فشــار 
ســامانه، آب منجمــد درون مــاده مــورد نظــر را به طــور مســتقیم 
بــه بخــار تبدیــل می کننــد. از ایــن فرآینــد بــرای افزایــش مــدت 
نگــه داری مــواد غذایــی و دارویــی و هم چنیــن آســان کــردن حمــل 

و نقــل آن هــا بهــره مــی  برنــد.

ــه  در خشــک کــردن انجمــادی دمــای محصــول را طــی فرآینــد ب
ــا از تغییــر در ظاهــر و ویژگــی  انــدازه کافــی کــم نگــه مــی دارد ت
هــای محصــول خشــک جلوگیــری کنــد. خشــک کــردن انجمــادی 
یــک روش عالــی بــرای حفــظ کیفیــت طیــف گســترده ای از مــواد 
حســاس بــه گرمــا اســت، ماننــد پروتئیــن، میکــروب، داروهــا، 
بافت هــا و پاســما بــه دلیــل کــم بــودن درجــه حــرارت اســتفاده 

شــده در فــرآوری، محصولــی بــا کیفیــت بــاال تولیــد مــی شــود.

خشــک کــردن انجمــادی، از بیــن بــردن یــخ یــا ســایر حــال هــای 
یــخ زده از یــک مــاده از طریــق فرآینــد تصعیــد و حــذف مولکــول 
هــای آب محــدود از طریــق فرآینــد دفــع اســت. فرآینــد حــذف آب 
معمــوال بــرای حفــظ مــواد قابــل خــراب شــدن، طوالنــی کــردن 
مانــدگاری آن یــا آســان کــردن حمــل و نقــل مــواد اســتفاده مــی 

شــود.

دســتگاه خشــک کــن هــای انجمــادی و پــرس فریــزر از روش های 
مختلفــی بــرای انجمــاد محصــول اســتفاده مــی کننــد. انجمــاد را 
مــی تــوان در فریــزر، فریــزر پوســته یــا روی یک قفســه در خشــک 
کــن انجمــادی انجــام داد. خشــک کــن انجمــادی مــواد را در زیــر 
نقطــه ســه گانــه خــود خنــک مــی کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد 
کــه تصعیــد بــه جــای ذوب شــدن اتفــاق مــی افتــد. خشــک کــن 

انجمــادی، فــرم فیزیکــی مــواد را حفــظ مــی کنــد.

ایــن دســتگاه، بــه راحتــی بلورهــای بــزرگ یــخ را خشــک مــی کنــد 
ــا  ــا حــرارت مــی تواننــد تولیــد شــوند. ب ــا انجمــاد آهســته ی کــه ب

ایــن حــال، بــا مــواد بیولوژیکــی، هنگامــی کــه کریســتال هــای 
خیلــی بــزرگ تولیــد شــوند، ممکــن اســت دیــواره هــای ســلولی 
را بشــکنند و ایــن منجــر بــه تولیــد محصــول کمتــر از ایــده آل 

مــی شــود.

خشک کردن انجمادی در دمای منفی 90 درجه

بــه ســرعت انجــام مــی  ایــن امــر، انجمــاد  بــرای جلوگیــری از 
شــود. بــرای مــوادی کــه رســوب مــی کننــد مــی تــوان از آنیــل 
ســازی اســتفاده کــرد. فرآینــد خشــک کــردن انجمــادی شــامل 
انجمــاد ســریع و ســپس بــاال بــردن دمــای محصــول اســت تــا 

امــکان پذیــر شــود. رشــد کریســتال ها 

ایــن مدیــر حــوزه دانــش بنیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه دســتگاه 
خشــک کــن انجمــادی تولیــد شــده در شــرکت زیســت فرآینــد 
تجهیــز ســهند یــک دوم نمونــه خارجــی قیمــت دارد، گفــت:  
خشــک کــن انجمــادی ســاخت داخــل تــا دمــای منفــی 90 درجــه 
مــی توانــد عملیــات انجمــاد را انجــام دهــد کــه چنیــن عملــی 
بــرای نخســتین بــار در کشــور طراحــی شــده اســت و به واســطه 
ســاخت ایــن دســتگاه حــدود 10 فرصــت شــغلی نیــز ایجــاد شــده 

اســت.

وال مارت ابرشرکت خرده فروشی آمریکایی 
چندملیتی است، که دارای بزرگترین 

شبکه فروشگاه های زنجیره ای موادغذایی، 
سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها در جهان 
می باشد. این ابرشرکت در میان بزرگترین 
شرکت های جهان در رده نخست قرار دارد. 

در سال مالی ۲01۹ ابرشرکت والمارت با 
فروشی معادل 514 میلیارد دالر آمریکا، 
به عنوان بزرگترین شرکت جهان بر پایه 

میزان درآمد، شناخته شد.
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