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مهندیس اتسیسات

وقیت یک پشه یک پروژه میل را به حاشیه یم کشاند

اتزه ترین فناوری های اتسیسایت ایران و جهان

فرق است بین حقوقدان و حقوق خوان

تناقض »تعارض منافع«

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
Lennox درآمد رکوردی را گزارش می دهد

زیبایی درس های آموخته شده

تناقض »تعارض منافع«

گرمابه : اوج هنر مهندسي ايران زمين )قسمت سوم(

فرق است بین حقوقدان و حقوق خوان

برای طراحی تهویه به معیارهای جدیدی نیاز داریم

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؛

•در مورد احکام صادره از مراجع قضایی در محکومیت مهندســین ، بسیار شنیده 
ایم و این امر  بگونــه ای شایع و رایج شده است کــه تا خبر شکایت از مهندســی را 
می شنویم ناخودآگاه – بدون آنکــه از موضوع، اطالعــی داشــته باشیم – مهنــدس را 

محکوم دانســته و فقط منتظر 

نیــاز بــه تهویــه خــوب عمدتــاً بــا دالیــل بهداشــتی توجیــه شــده اســت، امــا 
آیــا معیارهــای بهداشــتی مناســبی وجــود دارد کــه هنــگام تعریــف نــرخ هــای 
تهویــه مناســب بایــد بــه آنهــا تکیــه کــرد؟ Göran Stålbom خالصــه خوبــی 
 ،Swesiaq 2020 در مــورد تاریخچــه معیارهــای تهویــه در خبرنامــه اکتبــر
ســازمان هــوای داخلــی ســوئد منتشــر کــرد. نکتــه اصلــی ایــن بــود کــه هیــچ 
معیــار علمــی و پذیرفتــه شــده ای بــرای نــرخ تهویــه وجــود نــدارد. عمــل 
اندازه گیــری تــا حــد زیــادی بــر اســاس مقادیــر مختلــف دســتورالعمل یــا 

تجربیــات عملــی اســت، 
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سخنان حکیمانه

نصب تهویه مطبوع

وقتی یک پشه یک پروژه ملی را به حاشیه می کشاند

بریتانیا از سرمایش پایدار در هتل های هند حمایت می کند

دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای آب آشامیدنی

یــک پــروژه آزمایشــی مســکن ســبز در یــک کالن شــهر 
چیــن بــه ســاکنان آینــده نویــد زندگــی در یــک "جنــگل 
عمــودی" بــا باغ هــای آراســته در هــر بالکــن را مــی داد.

ــت در  ــرار اس ــد ق ــده جدی ــاوری خنک کنن ــش فن ــد: ش هن
ــا ســقف 500000  ــه ت ــش شــوند ک ــد آزمای هتل هــای هن

ــود. ــت می ش ــا حمای ــت بریتانی ــوی دول دالر از س

تصویر روی جلد مربوط به جنگل عمودی 
است.

مطالب، لزومًا انعکاس دیدگاه های مجله 
نمیباشد.

مجله در دخل، تصرف و تلخیص مقاله ها آزاد 
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 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

از  CTO انتظــار مــی رود کــه بــر جزییــات تکنولــوژی بنــگاه و نوآوری هــای تکنولوژیــک حــوزه مربوطــه اشــراف داشــته باشــد. 
مشــکالت تکنولوژیــک مــا را بشناســد و بــرای توســعه و بهبــود روش هــای تولیــد، برنامــه بلندمــدت داشــته باشــد. وی 

محــدود بــه حــوزه تکنولوژیــک بنــگاه اســت.
ــان تالطم هــای اقتصــادی، سیاســی و  ــر مســئولیت آینــده کســب وکار را بــر عهــده دارد. او بایــد بنــگاه را از می امــا رهب

اجتماعــی بــه ســمت شــرایط بهتــر حیــات رهنمــون گــردد. رهبــر بایــد:
•مفهوم جناح بندی های سیاسی را درک نماید.

•از سند بودجه سالیانه سر دربیاورد.
•تأثیر تصویب قوانین را پیش بینی نماید.

•ترجمه رفتار بازارهای مالی مانند بورس و دالر را بفهمد.
•اثــر برجــام را بــر آینــده اقتصــاد ایــران، بازگشــایی بــازار همســایگان بــه روی تولیدکننــده ایرانــی و بــاز شــدن بــازار ایــران 

بــر تولیدکننــدگان خارجــی را بفهمــد.
•مغــز او بایــد همچــون یــک ماشین حســاب، نوســانات دالر بــر میــزان فــروش پرتفــوی محصوالتــش را محاســبه نمــوده و 

عنداللــزوم تغییــرات الزم در خطــوط تولیــد را اعمــال نمایــد.
به عنوان یک رهبر،

آیــا نســبت بــه پنــج ســال پیــش میدانیــد کــه مفهومــی بنــام دیجیتــال مارکتینــگ بــه وجــود آمــده اســت؟ آیــا بــه بنگاهــت 
رهنمــود اســتفاده از آن را داده ای؟ در ایــن صــورت در مواجــه بــا متخصصیــن ایــن حــوزه، آن قــدر دانــش داری کــه 

ســرکارت نگذارنــد و بتوانــی مدیریتشــان کنــی یــا در مقابلشــان همچــون یــک پیــر فرتــوت، تســلیم هســتی؟
میدانــی کــه نســل جدیــد بیشــترین رویکــرد بــه خریدهــای دیجیتالــی را دارد؟ قــرار اســت بــا پایــان عمــر حرفــه ای شــما، 
ایــن بنــگاه هــم تعطیــل شــود یــا تــوان جــذب نســل جدیــد به عنــوان مشــتری و ســپس به عنــوان مدیــران جدیــد را دارد؟ 
میدانــی کــه بــه زودی ایــن بنــگاه به صــورت دیجیتالیــزه مدیریــت می شــود؟ آنــگاه شــما، رهبــر تحــوالت هســتی یــا مدیــری 

کــه بایــد زودتــر از شــرش خــالص شــد؟
چقدر از رمزارزها مطلعی و تا چه میزان از آن ها در کسب وکارت استفاده کردی؟

تاجــری را می شناســم کــه بــرای ســهولت در نقل وانتقــال مــراودات مالــی اش، بــه همــه طرف هــای تجــاری اش اخطــار 
داده، تعامــالت مــا در صورتــی ادامــه خواهــد یافــت کــه در بانکــی کــه مــن حســاب دارم، حســاب داشــته باشــی.

و به زودی مورد سؤال قرار خواهی گرفت که ولت بیت کوین داری یا تتر؟ آماده ای؟
بانکــی  تراکنش هــای حســاب های  کــه  نمــود  اداری، حکمــی صــادر  دیــوان عدالــت  پیــش، هیئــت عمومــی  چنــدی 
نمی توانــد معیــار محاســبه درآمــد بنگاه هــا قــرار بگیــرد. می دانســتی یــا بــرای انجــام مســئولیت های حرفــه ای ات بــه آن 

احتیــاج نــداری؟

چقدر نسل میلنیوم را می شناسی؟

ادامه در صفحه 20

تفاوت میان یک    CTOاب یک رهرب چیست؟
نویسنده:مهندس هبزاد عرماین

رس مقاله
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Lennox درآمد رکوردی را گزارش یم دهد

Trane نتایج را ثبت یم کند

بین الملل

درصــدی درآمــد مواجــه شــد.

و   19- "کوویــد  گفــت:  شــرکت  مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره  رئیــس 
انتظــار  کــه  همان طــور  همچنــان  جهانــی  تأمیــن  زنجیــره  اختــالالت 
می رفــت تأثیــر قابل توجهــی بــر عملیــات در ســه ماهه چهــارم داشــت و 
نتایــج مالــی گــزارش شــده نیــز از 6٪ روزهــای کمتــر نســبت بــه ســه ماهه 
ســال قبــل تحت تأثیــر قــرار گرفــت." تــاد بلــودورن در مواجهــه بــا ایــن 

چالش هــا، تیــم عملکــرد بســیار خوبــی داشــت.

همچنیــن شــاهد رکــورد عقب ماندگــی 5.4 میلیــارد دالری بــود کــه 88 
درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــت.

دیــو رگنــری، رئیــس و مدیرعامــل Trane Technologies گفــت: 
علی رغــم  و  هدف محورمــان  اســتراتژی  بــر  بی وقفــه  تمرکــز  بــا  »مــا 
 2021 ســال  در  بی ســابقه،  تأمیــن  زنجیــره  و  تورمــی  چالش هــای 

دادیــم«. ارائــه  دیگــری  قــوی  عملکــرد 

دالر  میلیــون   965 رکــورد  بــه  اینترنشــنال  لنوکــس  متحــده:  ایــاالت 
 15 بــا  ســال  کل  درآمــد  و  دســت یافت  چهــارم  ســه ماهه  در  درآمــد 

رســید.  میلیــارد دالر   4.19 رکــورد  بــه  افزایــش  درصــد 

بــه  و  یافــت  افزایــش  درصــد   19 ســال  کل  بــرای  بخــش  کل  ســود 
604 میلیــون دالر رســید. درآمدهــای مســکونی بــا رشــد دورقمــی در 
تجــارت جایگزیــن و ساخت وســاز جدیــد 12 درصــد افزایــش یافــت، امــا 
کســب وکار تجــاری - کــه بیشــترین ضربــه را از کوویــد -19 و اختــالالت 
زنجیــره تأمیــن جهانــی در ســه ماهه چهــارم وارد کــرد - بــا کاهــش 11 

حاشــیه  درآمــد،  رزرو،  رکــورد   Trane Technologies ایرلنــد: 
ــه  عملیاتــی و ســود هــر ســهم را گــزارش کــرده اســت کــه فــروش آن ب
16.8 میلیــارد دالر در ســال 2021 رســیده اســت کــه 29 درصــد نســبت 

بــه ســال 2020 افزایش یافتــه اســت. 

دالر  میلیــارد   4.1 بــا   2021 چهــارم  ســه ماهه  رزرو  دنبــال  بــه  نتایــج 
افزایــش 28 درصــدی نســبت بــه ســال 2020 اســت. ایــن ســه ماهه 
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بین الملل

عرضه رایگان نرم افزار مدل سازی
سیسمت کارایی ساخمتان

ایــن ابــزار می توانــد چندیــن منبــع گرمایــش و ســرمایش از جملــه تمــام 
ــی آبشــاری  ــا اســتفاده از پمپ هــای حرارت سیســتم های الکتریکــی را ب
مدیــر   ،.P.E کانیــف،  گــرگ  کنــد.  مدل ســازی  پشــتیبان  منابــع  و 
راه حل هــای کاربــردی بــرای محصــوالت ویلیامــز Comfort می گویــد: 
بــا گرایــش بــه راه حل هــای تمــام الکتریکــی - از جملــه سیســتم های 
ــن  ــد به ســرعت و به راحتــی ای پمــپ حرارتــی آبشــاری - BEST می توان
ــزار مدل ســازی قدیمــی در  ــد. "نرم اف ــه را مقایســه کن ایده هــای نوآوران

حــال حاضــر بــرای مقایســه ایــن ایده هــای جدیــد مشــکل دارد."

ابزار اصالح شده بدون هزینه به نشانی زیر در دسترس است.

نســخه 6.0 ابــزار سیســتم کارایــی ســاختمان )BEST(، یــک برنامــه 
کاربــردی مقایســه کارایــی سیســتم HVAC ســاختمان تجــاری، اکنــون 

در دســترس اســت. 

اتحادیــه صنعــت هیدرونیــک - تجــاری )HIA-C(، کمیتــه ای از اتحــاد 
حرفــه ای تابشــی )RPA(، اخیــراً برنامــه ای را به روزرســانی کــرده اســت 
اولیــه  مراحــل  در   HVAC گزینه هــای سیســتم های مقایســه  بــه  کــه 
طراحــی، زمانــی کــه اطالعــات کمــی در مــورد ســاختمان شــناخته شــده 

اســت، کمــک می کنــد. 

را  انــرژی  و مصــرف  پیش بینی شــده  ابــزار می توانــد هزینه هــای  ایــن 
بــرای تمــام سیســتم های HVAC و مصــرف آب گــرم در هــر ســاختمان 
بــر اســاس آنچــه قبــل از صــرف هزینــه بــرای انتخــاب سیســتم های 
HVAC و گرمایــش آب شــناخته شــده اســت، و )در مرحلــه ای کــه( 
تقریبــاً همــه ورودی هــا ممکــن اســت مقایســه کنــد پــس از شــروع 

فراینــد طراحــی، تنظیــم نمایــد.

بــرای دریافت لینک خبر کلیک کنید



7مهندسی تاسیسات، سال اول، شماره 3، زمستان 1400

زیبایی درس های آموخته شده

یادداشتی از یک پیشکسوت صنعت تاسیسات

تعریــف "درس هــای آموختــه شــده" کــه توســط ناســا اســتفاده 
می شــود بــه شــرح زیــر اســت:

دیــو دمــا دارای مــدرک مهندســی تبریــد اســت و قبــل از اینکــه وارد 
بخــش تولیــد شــود، به عنــوان تکنســین ســردخانه کار می کــرد، 
جایــی کــه او بــه طــور منظــم پیمانــکاران و گروه هــای مهندســی را 

آمــوزش می دهــد. 

»درســی کــه آموختــه می شــود دانــش یــا درک اســت کــه باتجربــه 
بــه دســت می آیــد. تجربــه ممکــن اســت مثبــت باشــد، ماننــد 
ــا منفــی، ماننــد یــک اتفــاق  ــا مأموریــت موفــق، ی یــک آزمایــش ی
ناگــوار یــا شکســت ... یــک درس بایــد از ایــن نظــر مهــم باشــد 
کــه تأثیــر واقعــی یــا فرضــی بــر عملیــات داشــته باشــد. ازاین جهــت 
معتبــر اســت کــه از نظــر واقعــی و فنــی صحیــح باشــد و ازاین جهــت 
را  خاصــی  تصمیــم  یــا  فراینــد  طراحــی،  کــه  اســت  قابل اجــرا 
را  بدبختی هــا  و  شکســت ها  احتمــال  کــه  می کنــد  شناســایی 
را  نتیجــه مثبــت  یــک  یــا  بیــن می بــرد،  از  یــا  کاهــش می دهــد 

می کنــد.« تقویــت 

همان طــور کــه از تعریــف فــوق برمی آیــد، »درس آموختــه شــده« 
ــه  ــا منفــی ب ــه مثبــت ی ــق یــک تجرب ــوان از طری - دانــش - را می ت

دســت آورد.

درس 1

مــن در دبیرســتان در تیــم ژیمناســتیک بــودم. مربــی مــا، تــام 
هــر  از  او  بــود.  بــدون ظرافــت  و  مــرد سرســخت  یــک  لورنــات، 
ــه  ــن تــالش خــود را ب ــم می خواســت کــه بهتری ــک از اعضــای تی ی
کار گیرنــد و هیــچ تحملــی بــرای سســت ها، به ویــژه آنهایــی کــه 

اســتعداد موفقیــت دارنــد، نداشــت.

درس آموخته شده؟ پاسخ واضح انضباط است.

امــا درس دیگــری کــه آموختــه شــد ایــن بــود: او بــه هــر یــک از 
افــرادی کــه در جلســه هفتــه آینــده رقابــت می کردنــد تاکیــد کــرد 
کــه بــا جدیــت برنامــه خــود را تاحدامــکان نزدیــک بــه کمــال آمــاده 
کننــد و هرگــز بــرای انجــام حرکتــی کــه فراتــر از توانایــی فــرد بــود 

تــالش نکننــد.

او احســاس می کــرد کــه به جــای انجــام حرکاتــی بــا باالتریــن درجــه 
ســختی و به هم ریختــن بدشانســی، بهتــر اســت روتینــی متشــکل از 
حــرکات بــا درجــه ســختی متوســط داشــته باشــد و بی عیب ونقــص 

انجــام شــود.

این درس در طول زندگی حرفه ای به من خدمت کرده است.

درحالی کــه هرگــز از ایــن ایــده کــه »نمی توانــم ایــن کار را انجــام 
دهــم« دچــار مشــکل نشــدم، هرگــز از کمک گرفتــن در صــورت نیــاز 

نترســیدم.

بــه یــاد مــی آورم کــه در یــک ســوپرمارکت بــا یــک ســرویس تمــاس 
گرفتــم کــه در آن یکــی از کمپرســورهای یــک قفســه چنــد کمپرســور 
ازکارافتــاده بــود، و در بازرســی پیســتون ها، شــاتون های اتصــال، 
ســوپاپ ها و غیــره شکســته شــده بــود. ایــن یــک خرابــی بســیار 
جــدی بــود، امــا مشــکل کمپرســور نبــود. ایــن شکســت نتیجــه یــک 

مشــکل سیســتمی بــود.
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مــن  امــا  نداشــتم.  مشــکلی  خــراب  کمپرســور  تعویــض  بــرای 
نتوانســتم هیــچ مشــکل سیســتم قابــل تشــخیصی را کــه ممکــن 
اســت باعــث خرابــی شــده باشــد پیــدا کنــم؛ بنابرایــن مــن از یــک 
مســافر باتجربــه کمــک گرفتــم و روز بعــد در فروشــگاه مالقــات 

کردیــم.

سیســتم  چندیــن  بازرســی  و  نظــارت  ســاعت  چندیــن  از  پــس 
ــد  ــد، چیــزی را دی ــه قفســه کمپرســور متصــل بودن ــور کــه ب اواپرات

برانگیخــت. را  او  کــه کنجــکاوی 

ویترین هــای گوشــت تــازه دارای یــک مایــع نســبتاً جدیــد و خــط 
مکــش بودنــد کــه از ویتریــن ســمت راســت خــارج می شــد و در 

ســقف ناپدیــد می شــد.

چیــزی کــه چشــم آموزش دیــده او نشــان داد ایــن بــود کــه رایــزر 
ــه نداشــت. ــه p در پای خــط مکــش یــک تل

در دوره هــای کم بــار، نبــود تلــه مانــع از بازگشــت روغــن همــراه 
بــا مبــرد از طریــق رایــزر مکــش بــه اتــاق تجهیــزات طبقــه بــاال 

می شــود.

ــا حــدی  در نهایــت، انباشــته شــدن روغــن در ردیــف گوشــت ها ت
جریــان عــادی روغــن را از طریــق اواپراتورهــا محــدود می کنــد و 
در نتیجــه فشــار اضافــی را از دســت می دهــد و فشــار کافــی را از 
دســت می دهــد تــا حجــم زیــادی از روغــن را مجبــور بــه بازگشــت 

بــه قفســه کمپرســور کنــد.

این لجن نفت بود که مسئول تخریب کمپرسور بود.

ــرای کمک گرفتــن در صــورت  ــون مــن ب ــه قان ــر پایبنــدی ب عــالوه ب
لــزوم، درس دیگــری نیــز در ایــن تجربــه آموخته شــد - کمپرســورها 

بــدون دلیــل خــراب نمی شــوند.

در حــال حاضــر، ممکــن اســت گاه بــه گاه یــک کمپرســور وجــود 
داشــته باشــد کــه بــه دلیــل قدیمــی بودن/ســاییدگی یــا قطعــات/
مجموعه معیوب از کار بیفتد، اما این موارد بســیار کم هســتند. 
هنگامــی کــه یــک کمپرســور ازکارافتــاده اســت، معمــوالً یــک دلیــل 
مرتبــط بــا سیســتم بــرای آن وجــود دارد و اگــر ایــن دلیــل مشــخص 
نشــده باشــد، به احتمــال زیــاد جایگزینــی نیــز شکســت خواهــد 

خــورد.

درس آموختــه شــده: هرگــز از درخواســت کمــک نترســید و اغلــب 
را  چیــزی  اســت  ممکــن  تــازه  از چشــمان  مجموعــه ای  اوقــات، 

ببیننــد کــه شــما ازدســت داده اید.

درس 2

پــس از کار به عنــوان تکنســین بــرای بخــش عمــده ای از یــک دهــه، 
تصمیــم گرفتــم تغییــر شــغلی ایجــاد کنــم و به عنــوان مهنــدس 

فــروش بــرای یــک تولیدکننــده کنتــرل جریــان مبرد اســتخدام شــدم.

ایــن یــک شــرکت فوق العــاده بــا گروهــی شــگفت انگیز از همــکاران 
دانــش  تــا ســطح  کــرد  فراهــم  مــن  بــرای  را  فرصتــی  ایــن  و  بــود 
سیســتم و اجــزای خــود را گســترش دهــم. توجــه داشــته باشــید، 
مــن به عنــوان یــک تکنســین احســاس می کــردم از قبــل همــه چیــز 
را در مــورد همــه چیــز می دانســتم، امــا خیلــی زود متوجــه شــدم کــه 

چیزهــای زیــادی وجــود دارد کــه نمی دانســتم.

در ایــن مــدت بــود کــه بــه ذهنــم رســید شــباهت هایی بیــن پزشــکان 
علــت  تعییــن  فراینــد  داشــت.  وجــود  خدماتــی  تکنســین های  و 
خرابــی سیســتم )خــواه یــک سیســتم تبریــد یــا یــک شــخص( نیــاز 

ــه دانــش کامــل سیســتم و عملکــرد اجــزای مختلــف دارد. ب

اگــر پزشــک بــه طــور کامــل عملکــرد قلــب را درک نکنــد، چگونــه 
می توانــد مشــکل قلبــی را تشــخیص دهــد؟ بــه همیــن ترتیــب، 
چگونــه یــک تکنســین می توانــد بــدون درک عملکــرد و عملکــرد 
یــک شــیر انبســاط، مشــکل شــیر انبســاط را به درســتی تشــخیص 

دهــد؟

یــک پیمانــکار محتــرم تمــاس ســرویس بــرای چیلــر دریافــت کــرد. 
ازکارافتــاده  موجــود  انبســاط  شــیر  کــه  داد  تشــخیص  تکنســین 
اســت. او یــک جایگزیــن خریــد و آن را نصــب کــرد. جایگزینــی کار 

نکــرد، بنابرایــن او دیگــری خریــد.

او به جــای تعویــض شــیر، قطعــات داخلــی را از شــیر جدیــد جــدا 
کــرد و در شــیری کــه قبــالً نصب کــرده بــود، نصــب کــرد.

ایــن مشــکل او را حــل نکــرد بنابرایــن، او یــک شــیر جدیــد دیگــر 
خریــداری کــرد و دوبــاره قطعــات داخلــی را جایگزیــن کــرد. نتیجــه 

همــان شــد.

ســپس بــا مــن تمــاس گرفــت. مــن رســیدم و پرســیدم کــه او چــه 
عالمتــی را تجربــه می کنــد کــه باعــث شــد او دریچــه انبســاط را 
محکــوم کنــد. وی گفــت: بــا هــر بــار راه انــدازی مجــدد سیســتم پــس 
از تعویــض شــیر یــا قطعــات، شــیر به گونــه ای عمــل می کنــد کــه 

گویــی کامــالً بســته شــده اســت.

اینجاســت کــه درک نحــوه عملکــرد شــیر انبســاط بســیار ارزشــمند 
اســت. یــک نیــروی بازکــردن در شــیر انبســاط وجــود دارد، و ایــن 
از فشــار ایجــاد شــده توســط بــار ســیال در المــپ حســگر عنصــر 
ــرون  ــه بی ــه نحــوی ب ــع ب ترموســتاتیک ناشــی می شــود. اگــر آن مای
نشــت کــرده باشــد، فشــاری بــرای بازکــردن دریچــه وجــود نخواهــد 
داشــت؛ بنابرایــن، یــک آزمایــش ســاده بــرای بررســی اینکــه آیــا 
شــارژ ســیال هنــوز دســت نخورده اســت یــا خیــر، انجــام شــد و ایــن 

ــرد. مشــکل را از بیــن ب
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در مرحلــه بعــد، اگــر دریچــه بــا نوعــی آالینــده محــدود شــود، 
می توانــد منجــر بــه عالمتــی شــود کــه او تجربــه می کنــد. یــک 

بازرســی ســریع بصــری نشــان داد کــه شــیر تمیــز اســت.

در مرحلــه بعــد، ممکــن اســت ســوپاپ واقعــاً معیوب بوده باشــد و 
قطعــات داخلــی به نوعــی اعوجــاج داشــته باشــد و اجــازه بازشــدن 
شــیر را نداشــته باشــد. ایــن موضــوع نیــز بــا بازرســی چشــمی و 
عملیاتــی بررســی شــد و مشــخص شــد کــه علــت آن نبــوده اســت.

بعــد، اتصــال اکوالیــزر داخلــی اجــازه می دهــد تــا فشــار در خروجــی 
ترموســتاتیک  عنصــر  در  دیافراگــم  پاییــن  ســمت  بــه  اواپراتــور 

منتقــل شــود.

اگــر بــه دالیلــی مانــع از آن شــود، مقــدار کمــی نشــتی در اطــراف 
میله هــای فشــار ســوپاپ باعــث می شــود کــه فشــار باالیــی در زیــر 
دیافراگــم ایجــاد شــود و دریچــه را مجبــور بــه بسته شــدن کنــد. 
ایــن خیلــی رایــج نیســت، امــا بااین وجــود یــک علــت بالقــوه اســت.

هنگامــی کــه تکنســین شــیر معیــوب را بــا شــیر جدیــد جایگزیــن 
کــرد، در طــول فراینــد لحیــم کاری بــه طــور ناخواســته خــط اکوالیــزر 

را بــا ســیل - فــوس پــر کــرد.

ایــن امــر خــط اکوالیــزر را مســدود کــرد و منجــر بــه شــرایطی شــد 
کــه در پاراگــراف قبــل توضیــح داده شــد.

قســمتی از خــط اکوالیــزر کــه وصــل شــده بــود برداشــته شــد و 
ســپس خــط اکوالیــزر مجــدداً در خروجــی بشــکه چیلــر لحیــم شــد.

هیــچ  بــدون  و  شــد  راه انــدازی  ســپس  و  شــد  تخلیــه  سیســتم 
کارکــرد. حادثــه ای 

ــه شــده: دانــش عملکــرد سیســتم و عملکــرد اجــزاء  درس آموخت
بــرای تبدیل شــدن بــه یــک تکنســین عالــی کامــالً ضــروری اســت. 
شــیرهای  عملکــرد  نحــوه  از  درســتی  درک  تکنســین  ایــن  اگــر 
انبســاط داشــت، می توانســت به راحتــی ایــن مشــکل را حــل کنــد.

درس 3

یکــی دیگــر از پیمانــکاران محتــرم بــا مــن تمــاس گرفــت تــا از یــک 
ســاختمان بــزرگ بــا سیســتم DX بــرای تهویــه مطبــوع ســاختمان 
بازدیــد کنــم. همان طــور کــه بــه یــاد مــی آورم، چهــار هواگیــر وجــود 
در  بنابرایــن  داشــتند،  انبســاط  دریچــه  دو  هرکــدام  کــه  داشــت 

مجمــوع هشــت دریچــه انبســاط وجــود داشــت.

شکایت: هر شیر انبساط "معیوب" است.

ــاره از تکنســین خواســتم بررســی کنــد کــه فکــر  مــن رســیدم و دوب
می کنــد مشــکل چیســت و چــه اقداماتــی انجــام داده اســت.

وی اظهــار داشــت کــه تمــام شــیرها تغذیــه ناکافــی بــوده کــه منجــر 
بــه ازدســت رفتن ظرفیــت سیســتم شــده اســت.

عــالوه بــر ایــن، فشــار مکــش سیســتم بــه طــور قابل توجهــی کمتــر 
از psi 68.5 معمولــی )40F SST( اســت کــه در سیســتم تهویــه 

مطبــوع R-22 انتظــار مــی رود.

او ســوپرهیت را بــرای هــر شــیر اندازه گیــری کــرده بــود و متوجــه شــد 
کــه همــه آنهــا بیــن 20 تــا 25 فارنهایــت ســوپرهیت کار می کننــد 
کــه کاهــش ظرفیــت سیســتم و فشــار مکــش پاییــن را توضیــح 
می دهــد. او ســپس ســعی کــرد هــر دریچــه را تنظیــم کنــد، امــا 

فایــده ای نداشــت.

اولیــن چیــزی کــه متوجــه شــدم ایــن بــود کــه هــر دریچــه صــدای 
را تولیــد می کــرد. بســیار متمایــز یکســانی 

بــه نظــر می رســید کــه در داخــل آشــفتگی زیــادی وجــود دارد کــه در 
نتیجــه صــدای غــرش بــه گــوش می رســد.

عــالوه بــر ایــن، درحالی کــه خــط مایــع را در ورودی شــیر انبســاط 
نگــه می داریــد، می توانیــد تــکان خــوردن را احســاس کنیــد.

دریچه هــای انبســاط تنهــا زمانــی بــا ظرفیــت نامــی خــودکار می کننــد 
کــه بــا مبــرد 100٪ مایــع تغذیــه شــوند.

ــا  ــه می شــوند، آنه ــع و بخــار تغذی ــا مخلوطــی از مای هنگامــی کــه ب
بــا ظرفیــت کاهش یافتــه کار می کننــد کــه منجــر بــه گرمــای زیــاد و 

فشــار مکــش کــم می شــود.

ایــن حــس و صــدا تنهــا زمانــی رخ می دهــد کــه شــیر انبســاط بــا 
مخلوطــی از مایــع و بخــار تغذیــه شــود.

آیــا  و  اســت  آیــا سیســتم دچــار نشــتی شــده  کــه  پرســیدم  مــن 
سیســتم به درســتی شــارژ شــده اســت یــا خیــر. پاســخ های او "نــه، 

و بلــه" بــود.

برای تأیید، نگاهی به شیشه دید انداختم.
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بــا  سیســتم هایی  در  می توانــد  کــه  بــود  کثیــف  شیشــه  داخــل 
بیفتــد. اتفــاق  آلودگــی  مشــکالت 

من خواستم برای مشاهده بهتر یک چراغ قوه قرض بگیرم.

مطمئنــاً، سیســتم بــا کمبــود مبــرد مواجــه بــود، همان طــور کــه 
توســط مخلــوط مایع/بخــار در حــال عبــور از شیشــه دیــد آشــکار 

شــد.

مــن به آرامــی مشــکل را بــه او گفتــم و بررســی کامــل نشــتی و 
افــزودن مبــرد انجــام شــده اســت.

درس آموختــه شــده: احتمــال معیــوب بــودن هــر شــیر انبســاط 
ناچیــز اســت و وجــود نــدارد. در حــال حاضــر، ممکــن اســت یــک 
مشــکل آلودگــی شــدید سیســتم باعــث شــود کــه همــه شــیرها 
وصــل شــوند و به درســتی کار نکننــد، امــا ایــن مشــکل واقعــاً یــک 
آلودگــی  یــک مشــکل  انبســاط نیســت، بلکــه  مشــکل دریچــه 
اســت کــه احتمــاالً بــا دبــی بــاال ایجــاد می شــود. دماهایــی کــه 

منجــر بــه تجزیــه روغــن می شــود.

هــر زمــان کــه شــکایت »همــه )جــای خالــی را پــر کنیــد( معیــوب 
اســت«، مشــکل دیگــری وجــود دارد کــه هنــوز شناســایی نشــده 

اســت.

درس 4

یــک تکنســین تجربــه ای را بــه اشــتراک گذاشــت کــه می توانســت 
یــک  روی  او  شــود.  )مــرگ(  جراحــت  حتــی  فاجعــه،  بــه  منجــر 
کمپرســور کار می کــرد و بایــد یکــی از ســرها را جــدا می کــرد. او 
دریچه هــای مکــش و تخلیــه را بســت و ســپس فشــار کمپرســور را 
از شــیر ســمت پاییــن قبــل از برداشــتن ســر پیچ هــا تخلیــه کــرد.

پــس از برداشــتن تمــام پیچ هــای ســر، غیرمعمــول نیســت کــه 
بــا  اشــباع شــده  واشــر  کــه  باعــث می شــود  بــاال  تخلیــه  دمــای 
روغــن بــه ســر و صفحــه شــیر بچســبد و ســر را در جــای خــود نگــه 
دارد. چکــش و خــراش واشــر بــرای شکســتن مهرومــوم اســتفاده 

می شــود تــا امــکان برداشــتن ســر را فراهــم کنــد.

تکنســین بــدون اینکــه بدانــد، نشــیمنگاه شــیر تخلیــه کمپرســور 
شکســته بــود.

حتــی اگــر شــیر در جلــو قــرار داشــت، کمپرســور را از فشــار بــاال در 
خــط تخلیــه جــدا نمی کــرد.

تکنســین بــا چکــش و اســکراپی واشــر ادامــه داد و وقتــی مهرومــوم 
واشــر به انــدازه کافــی شکســته شــد، ســر کمپرســور منفجــر شــد.

او کامالً غافلگیر شد.

ــا  ــاز ب ــه ســر او را از دســت داد، امــا کمپرســور ب خوشــبختانه، پرتاب
دریچــه تخلیــه نشــتی به ســرعت اتــاق ماشــین را بــا بخــار فشــار بــاال 

پــر کــرد و تنفــس را دشــوار کــرد.

قبل از غش به سختی از اتاق ماشین خارج شد.

درس آموختــه شــده: هــر زمــان کــه ســر کمپرســور، پمــپ روغــن، 
ســوپاپ، پوشــش جانبــی و غیــره را جــدا می کنیــد، دوپیــچ را در جــای 
خــود نگــه داریــد )کمــی شــل شــده( و در حیــن شکســتن مهرومــوم 
واشــر. اگــر فشــار باقیمانــده در داخــل کمپرســور یــا دریچــه نشــتی 
وجــود داشــته باشــد، پیچ هــا احتمــال آســیب یــا آســیب ناشــی از 

پرتابــه پرفشــار را از بیــن می برنــد.

پتانســیل  کاهش/حــذف  بــه  عالقه منــد  بایــد  تکنســینی  هــر 
باشــد. ناگــوار  حــوادث  و  شکســت ها 

بــه دنبــال فرصت هایــی بــرای درس هــای آموختــه شــده باشــید و 
آنهــا را بــرای همیشــه دردانــش خــود نگــه داریــد
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تناقض »تعارض منافع«

صدیقه بهزادپور: عملیاتی شدن جدی »تعارض منافع « از زمان به 
وزارت منصوب شدن رستم قاسمی و به ویژه در این دوره از انتخابات، 

جنجالهای زیادی به پا کرده که با اعتراضات بسیار زیاد گروه ها با 
دالیل منطقی و غیرمنطقی مواجه شده است.

گروهی از معترضان خود جزو افرادی بودند که از اجرای این طرح 
متضرر می شدند و البته برخی که با آرزو و زحمت فراوان توانسته 
بودند به عضویت نظام مهندسی درآیند و با اجرای این طرح از 

کارکردن در این حوزه محروم می شدند.

گزارش منتخب ماه

رســتم قاســمی بــا اســتناد بــه مطلــب ذیــل در صــدد اجــرای »تعــارض 
منافــع« در آســتانه انتخابــات نظــام مهندســی محکــم تــر از پیــش برآمــد؛

“»نظــر بــه رای صــادره هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری موضــوع 
دادنامــه شــماره … در زمینــه دســتورالعمل اجرایــی ایــن وزارتخانــه بــه 
شــماره … بــا موضــوع اجتنــاب از تکفــل همزمــان امــوری کــه زمینــه و 
موجبــات نمایندگــی یــا قبــول تعــارض منافــع را فراهــم مــی آورد )موســوم 
بــه بخشــنامه تعــارض منافــع موضــوع بنــد 5 مــاده 2 مکــرر آیین نامــه 
 1394 اصالحــی  ســاختمان  کنتــرل  و  مهندســی  نظــام  قانــون  اجرایــی 
هیئــت وزیــران( بــه اطــالع می رســاند از آنجــا کــه حســب رای مذکــور 
ابطــال  قابــل  و  نبــوده  قوانیــن  بــا  مغایــر  اشــاره  مــورد  دســتورالعمل 
ــد و  ــه مراتــب اجــرای دســتورالعمل تایی ــا ب ــذا بن تشــخیص داده نشــده ل
اســتوار می گــردد. در ایــن راســتا بــا توجــه بــه دادنامــه شــماره …. صــادره 

از شــعبه 12 دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر توقــف عملیــات اجــرای قســمت 
پایانــی بخشــنامه شــماره … ضمــن تاکیــد بــر مفــاد ابالغیــه شــماره … 
)موضــوع اعــالم عناویــن برخــی از مصادیــق تخلفــات حرفــه ای و انتظامــی 
بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــه( آن اداره کل موظــف اســت نســبت بــه 
اجــرای کامــل ســایر مفــاد بخشــنامه پیــش گفتــه بــا قیــد فوریــت اقــدام الزم 

را معمــول نمایــد.

شــایان ذکــر اســت اداره کل موظــف اســت گزارشــات اقدامــات صــورت 
گرفتــه را در اســرع وقــت بــه معاونــت مســکن و ســاختمان ارســال کــرده 
و دســتگاه نظــارت اســتان نیــز مکلفنــد مراتــب را بــا عنایــت بــه نظام نامــه 
شــماره  بــه  ابالغــی  ســاختمان  مهندســی  در  اخالقــی  ای  حرفــه  رفتــار 
و  موصــوف  قانــون  مفــاد  ســایر  و   1395 اردیبهشــت   9  02/100/15288
ــره  ــی ان در بررســی صالحیت هــای نامزدهــای هیئــت مدی آیین نامــه اجرای
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شــیراز در مجلــس شــورای اســالمی اســت، بــا توجــه بــه نقــش نظارتــی 
نماینــدگان مجلــس، منافــع متعــارض اصلــی اینجــا نمــود پیــدا مــی کنــد کــه 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی، همزمــان نقــش نظــارت بــر دســتگاه خــود 
دارد. حتــی اگــر از اصــل 141 قانــون اساســی مبنــی بــر ممنوعیــت بیــش 
از یــک شــغل )مصــوب 13۷3( چشــم پوشــی کنیــم، ایــن پرســش مطــرح 
اســت کــه چــرا فــردی کــه عضویــت در عالــی تریــن بــازوی نظارتــی کشــور، 
مجلــس شــورای اســالمی، را دارد بایــد اکنــون رئیــس ســازمانی باشــد کــه از 

بودجــه عمومــی ارتــزاق مــی کنــد.

در ایــن راســتا ســئواالت زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا 
بــه شــرح ذیــل اســت؛

چگونگــی عملیاتــی ســازی ایــن قانــون نیــز خــود محــل بحــث اســت و چنــد 
ســوال بنیــادی مطــرح مــی شــود: اساســا نقــش ســازمان نظــام مهندســی 

در اجــرای ایــن دســتورالعمل کجاســت؟

آیــا ایــن قانــون همــه افــراد شــاغل در دســتگاه هــای دولتــی معرفــی شــده را 
شــامل مــی شــود و یــا تنهــا کارکنــان رســمی را؟

ــه  ــن دســتورالعمل مــی شــوند، چگون نحــوه شناســایی افــرادی مشــمول ای
اســت؟

تکلیــف زحمــات چندیــن ســاله مهندســین دارای پروانــه اشــتغال بــه کار در 
ســازمان چــه مــی شــود؟

آیــا فکــری بــه حــال کســانی کــه بــا هــزار زحمــت و آرزو در آزمــون نظــام 
مهندســی قبــول شــده انــد، شــده اســت؟

اگــر بــرای بهبــود وضــع اشــتغال بــوده پــس چــرا شــامل مهندســینی کــه 
شــرکتهای پیمانــکاری و یــا کارهــای پیمانــکاری دارنــد و یــا مهندســینی کــه 
در شــرکتهای خصوصــی )مثــل ســوله ســازی، شــرکتهای طراحــی نظــارت

 و ..( مشغولند را شامل نمی شود.

البتــه اینهــا ســئواالت و اعــالم نظرهایــی مــی باشــد کــه در مقابــل بســیاری 
از موافقــان طــرح مطــرح مــی شــود و از اچــرای ایــن طــرح کــه راه باندبــازی و 

ارتشــاء را بــر بســیاری از افــراد بســته اســت ابــراز رضایــت کــرده انــد.

ســازمان های نظــام مهندســی اســتان ها مــد نظــر قــرار دهنــد.«”

امــا گروهــی از افــراد معتقدنــد کــه ایــن طــرح از زمــان اعــالم نخســتین 
ــر راه و  ــه امضــای عبــاس آخوند»وزی بخشــنامه در پنجــم بهمــن مــاه 96 ب
شهرســازی وقــت« دارای تضــاد داخلــی بــوده اســت کــه ایــن امــر بــا تصــدی   
ــوان رئیــس نظــام مهندســی و حضــور در مجلــس شــورای اســالمی  ــه عن ب

بــه اوج خــود رســید.

بــر اســاس بخشــنامه مذکــور کارکنــان وزارتخانــه هــای راه و شهرســازی، 
کشــور و نیــرو، شــهرداری هــا، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، شــورای 
شــهر و روســتا، ســازمان اســناد و امــالک کشــور و دبیرخانــه شــورای عالــی 
مناطــق آزاد، تجــاری ، صنعتــی و ویــژه اقتصــادی اجــازه فعالیــت در ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان را نخواهنــد داشــت.

هــر چنــد علــی الظاهــر ایــن طــرح مانــع از ارتشــاء و باندبــازی در نظــام 
امــا  شــود  مــی  حــوزه  ایــن  در  گرفتــه  صــورت  فعالیتهــای  و  مهندســی 
متاســفانه ناتوانــی بــازوی اجرایــی و نظارتــی و تعارضــات داخلــی امــکان 
شناســایی و ممانعــت از فعالیــت همــه افــراد شــاغل در حــوزه هــای مختلــف 
فعالیــت  مشــغول  گوناگــون  ســازمانهای  در  مختلــف  قالبهــای  در  کــه  را 

هســتند را نــدارد.

مهمترین تناقض درون سازمانی!

بــا وجــود آنکــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ســازمانی غیردولتــی 
اســت امــا طبــق قانــون اجــازه اســتفاده از بودجــه عمومــی دولــت را دارد و 
مهمتــر از آن، انتخــاب رئیــس ســازمان بــا معرفــی ســه تــن از ســوی وزیــر راه 
و شهرســازی و انتخــاب یکــی از ایــن افــراد توســط رئیــس جمهــور انجــام مــی 
شــود. رییــس فعلــی ســازمان، مهنــدس فــرج هللا رجبــی، نماینــده مــردم 

گزارش منتخب ماه
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Honeywell مربد غیر قابل اشتعال را زیر GWP 150 اعالم یم کند

تجهیــزات معمولــی، بــه اهــداف پایــدار خــود برســند. بــه طــور 
را  قوی تــری  بســیار  انــرژی  عملکــرد   Solstice N۷1 خــاص، 
اســاس  بــر  کــه  می کنــد  ارائــه  متوســط  دمــای  کاربردهــای  در 
 13 404A-R انــرژی را در برابــر  مدل ســازی هانــی ول، مصــرف 
ــا سیســتم های مبتنــی  درصــد کاهــش می دهــد و در مقایســه ب

بــر CO2، بیــش از 30 درصــد کاهــش می دهــد.

تعویض R134a؟

بــرای  و  کــه وجــود داشــته اســت  R471A چنــد ســالی اســت 

منتشــر   21  Bitzer's Refrigerant Report در  اولین بــار 
آخریــن  درحالی کــه  اســت.  شــده  ذکــر   2020 ســال  در  شــده 
بــا  مقایســه  در  آن  عملکــرد  بــه  فقــط   Honeywell اعالمیــه 
بــرای  جایگزینــی  به عنــوان  قبــالً  می کنــد،  اشــاره   R404A

به عنــوان  جدیــد  گاز  توصیــف  می شــد.در  دیــده  نیــز   R134a

کــه  می کنــد  بیــان   Bitzer گــزارش   ،R134a بــرای  جایگزینــی 
ظرفیــت تبریــد حجمــی آن حتــی پایین تــر از R515B اســت - 
مبــرد غیــر قابــل اشــتعال Honeywell A1 دیگــری کــه توســط 
بســیاری از ســازندگان چیلــر به عنــوان جایگزیــن ارائــه می شــود 
دارد.   R515B بــه  نســبت  کمتــری  ظرفیــت  درصــد   20 کــه   -
R134a امــا بهــره وری انــرژی مشــابه.جان کیتینــگ، معــاون و 

ــول، گفــت: صنعــت  ــرکل کســب وکار مبردهــای ثابــت هانی مدی
ســوپرمارکت، همــراه بــا بخش هــای بی شــماری دیگــر، همچنــان 
ــی مواجــه اســت کــه حفــظ عملکــرد و  ــا قوانیــن در حــال تحول ب
ــرای  ــه چالــش می کشــد.ما ایــن آخریــن انتقــال را ب ــداری را ب پای
مبردهــا پیش بینــی می کردیــم و مفتخریــم کــه راه حلــی نوآورانــه 
بــود.  غایــب  کــه صنعــت  را معرفــی می کنیــم  بعــدی  نســل  و 
حلــی  راه  کــه  اســت  پیش گامانــه  مبــرد  یــک   Solstice N71

 GWP را در اختیــار خواربارفروشــان قــرار می دهــد کــه هــم بــا
کاهش یافتــه و هــم از نظــر عملیاتــی ایمــن اســت و مشــتریان 
مــا را قــادر می ســازد تــا ردپــای کربــن خــود را کاهــش دهنــد و بــا 

مقــررات جدیــد مطابقــت داشــته باشــند.

ایــاالت متحــده آمریــکا: Honeywell یــک مبــرد غیــر قابــل 
اشــتعال جدیــد بــرای کاربردهــای تبریــد تجــاری بــا دمــای 

ــر از 150 معرفــی کــرده اســت. ــا GWP کمت متوســط ب

 Solstice N71 را  آن   Honeywell کــه   R471A ورود 
نام گــذاری کــرده اســت، می توانــد راه حلــی بــرای کاربــران 
نهایــی کــه در تــالش بــرای پیــروی از اســتانداردهای جدیــد 
هســتند، از جملــه اســتانداردهایی در بریتانیــا، اتحادیــه 
اروپــا و کالیفرنیــا کــه مبردهایــی بــا GWP بیــش از 150 در 

سیســتم های جدیــد محــدود می کننــد، ارائــه دهــد. 

ــا،  از اول ژانویــه ســال جــاری، مقــررات گازهــای اف اف اروپ
بــا مهرومــوم  عرضــه یخچــال و فریزرهــای تجــاری جدیــد 
هرمتیــک را از اســتفاده از مبــرد بــا GWP 150 یــا بیشــتر 
بــرای  ممنوعیــت  همیــن  اســت.  کــرده  ممنــوع  بــازار  در 
سیســتم های تبریــد تجــاری متمرکــز چنــد بســته بــا ظرفیــت 
گفتــه  می شــود.  اعمــال  بیشــتر  یــا  کیلــووات   40 نامــی 
ایــاالت  محیط زیســت  از  حفاظــت  آژانــس  کــه  می شــود 
متحــده نیــز در حــال بررســی مقــررات ملــی مشــابهی اســت 

کــه ممکــن اســت در ســال 2024 اجرایــی شــود.

دمای متوسط:اگرچه R471A جدید فقط برای کاربردهای 
دمــای متوســط تبلیــغ می شــود، امــا بــه دنبــال پاســخگویی 
بــرای بســیاری از مکان هــا در بریتانیــا و اروپــا اســت کــه 
را  اشــتعال  قابــل  مــواد  نصــب هرگونــه تجهیــزات حــاوی 
از   A1 ترکیــب  یــک   R471A.می کننــد ممنــوع  به شــدت 
HFO های کم 1234GW          وR1336                 )به 

ترتیب ۷8.۷٪ و 1۷٪( با 4.3٪ از HFC227ea سرکوب کننده 
GWP 148 می دهــد. آن  بــه  ترکیــب  ایــن  اســت.  آتــش 
هانــی ول در بیانیــه ای می گویــد: Solstice N۷1 در مقایســه 
بــا فروشــگاه های ســنتی 404A-R و سیســتم های مبتنــی 
ارائــه می کنــد  را  برتــری  CO2، کارایــی محیط زیســتی  بــر 
از  اســتفاده  عیــن  در  می دهــد  اجــازه  مشــتریان  بــه  کــه 

اخبار فناوری های نوین
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طرح اولیه زیردریایی بریق اب رسعت ۸ گره

طرح اولیه زیردریایی بریق اب رسعت ۸ گره

لــورا راینهــارد، معــاون شــرکت هانــی ول و مــواد پیشــرفته FIP گفــت: 
»ایــن مشــارکت بیــن هانــی ول و ناویــن فلوریــن نشــان دهنده اعتمــاد 
پروژه هــای  چنیــن  اجــرای  بــرای  فلوریــن  ناویــن  قابلیت هــای  بــه  مــا 

پیچیــده و فنــی اســت«.

 Navin Fluorine شــرکت  بــا   2016 ســال  در  قبــالً   Honeywell
International یــک قــرارداد مجــوز عرضــه و فنــاوری بــرای تولیــد مبــرد 

بــود. کــرده  منعقــد  هنــد  در   R1234yf

به عنــوان  گفــت:  بین المللــی،  فلوریــن  ناویــن  دکتــر  ولینــگ،  رادش 
تولیدکننــده پیشــرو فلوروشــیمیایی های ویــژه در کشــور، مــا خوشــحالیم 
 Honeywell در صنعــت HFO بــرای تولیــد اولیــن Honeywell کــه بــا
در تأسیســات داهــج شــریک هســتیم. ایــن محصــول واقعــاً ســاخت 
ــی خدمــت خواهــد کــرد. مــا  ــه مشــتریان جهان ــود کــه ب ــد خواهــد ب هن
همچنیــن بــرای توســعه برنامه هــای کاربــردی جدیــد بــرای بــازار هنــد بــا 

همــکار خواهیــم کــرد.

ایــاالت متحــده آمریکا/هنــد: هانیــول بــا شــرکت شــیمیایی هنــدی 
Navin Fluorine International بــرای ســاخت مبــرد HFO کــم 

1233zd GWP بــه توافــق رســیده اســت.

 Solstice zd نــام بــا  اگرچــه R1233zd کــه Honeywell آن را 
می نامــد، در درجــه اول بــرای مــواد دمنــده اســتفاده می شــود، در 

چیلرهــای گریزازمرکــز فشــار کــم نیــز کاربــرد دارد. 

تولیــد مبــرد قــرار اســت تــا ســه ماهه دوم ســال جــاری در کارخانــه 
تولیــد ناویــن فلوریــن در گجــرات آغــاز شــود.

به منظــور گســترش تولیــد مبدل هــای حرارتــی تبریــد و تهویــه 
Lu- مطبــوع فراهــم می کنــد. اینهــا قبــالً توســط شــرکت تابعــه
Ve SEST SpA در کارخانــه لیمانــا )Belluno( - کــه فقــط 
12 کیلومتــر از کارخانــه WACC فاصلــه دارد - و همچنیــن در 

ــد می شــوند. ســایر کارخانه هــای گــروه تولی

این پیشــنهاد الزام آور اســت، اگرچه مشــروط به دســتیابی به 
توافــق بــا همــه طرف هــای ذی نفــع اســت. در صورت پذیــرش 
جــذب بخشــی از نیــروی کار فعلــی WACC طــی ســه ســال و 
کل ســرمایه گذاری در ســایت بــه مبلــغ حــدود 6 میلیــون یــورو 
را فراهــم می کنــد. ایــن شــامل گســترش پایــه تولیــد و نصــب 

خطــوط تولیــد مبدل هــای حرارتــی اســت.

و   WACC تولیــد  ســایت های  نزدیکــی  می گویــد   Lu-Ve
ــا مدیریــت لجســتیک ایــن دو  ــه آن اجــازه می دهــد ت SEST ب
کارخانــه را بــا امــکان ایجــاد یــک مرکــز لجســتیک واحــد کــه از 
مراکــز تولیــد موجــود در جمهــوری چــک، لهســتان پشــتیبانی 
می کنــد، بهینــه کنــد. روســیه، هنــد و ایــاالت متحــده آمریــکا.

شــرکت  خریــد  بــرای  الــزام آور  پیشــنهاد  یــک   Lu-Ve ایتالیــا: 
ایتالیــا محاصــره  تحــت  کمپرســور  تولیدکننــده 

 )Wanbao ACC srtl )WACC ارائه کرده است.

تجــارت ســابق کمپرســور ACC کــه در ســال 1968 تأســیس شــد و 
پیشــرو قبلــی در تولیــد کمپرســورهای تبریــد داخلــی بــود، در ســال 
2014 توســط گــروه چینــی Wanbao خــارج از مدیریــت خریــداری 

شــد. در ســال 2020 مجــدداً بــه مدیریــت بازگشــت. 

پیشــنهاد Lu-Ve تبدیــل صنعتــی کامــل فعالیت هــای شــرکت را 

هانیول اب قرارداد HFO1233zd در هند موافقت کرد

Lu-V برای تجارت ACC پیشهناد یم دهد

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

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

در شــماره ي قبــل گفتيــم كــه پيــش از ظهــور اســالم در ايــران، بنا هــا در 
ســرزمین پارســيان داراي فضاهایــی جهــت شستشــوي بــدن بوده انــد. 
هرچنــد كــه دانــش مــا از آن دوران انــدك اســت امــا وجــود گرمابه هــای 
بــر  عــالوه  نظــر می رســد.  بــه  قطعــي  كاخ هــا،  و  معابــد  در  خصوصــي 
آن، ايرانيــان بــه اهميــت پاكــي و نيــز اهميــت آب پــاك وقــوف كامــل 
می داشــته اند  گرامــي  را  آب  نگاهبــان  فرشــته ي  چنان کــه  داشــته اند. 
و از آلــودن آب پرهيــز مي كرده انــد. آنــان حتــي اهميــت گرمابــه را نيــز 
می دانســته اند . چنان کــه از طبيبــي بــه نــام تبــاذوق يادشــده كــه بــه 
انوشــيروان نصيحــت نمــوده اســت: » هــردو روز گرمابــه رو از آن کــه 
گرمابــه از فقــر بدن،خلط هــا  بيــرون آرد كــه دارو بــدان نرســد.« بــا ظهــور 
اســالم ، اهميــت پاكــي و پاکیزگــی دو صدچنــدان شــد. حال آنکــه خــود 
ــه  ــه حمــام ب ــن هرگــز ب ــا پیش ازای ــد ت ــران آمــده بودن ــه اي مســلمانآن که ب
معنــاي اخــص آن گام ننهــاده بودنــد. پيامبــر اكــرم )ص( مســلمانان را 
مــژده می دهــد کــه:» بــه زودی ســرزمين عجــم – ايــران- بــر شــما گشــوده  
ــام حمــام خواهيــد يافــت  ــه ن خواهــد شــد و شــمايان در آن خانه هایــی ب
« وجــود احاديــث فــراوان در بــاب اهميــت پاكيزگــي و نبــوغ ايرانــي درهــم 

آميخــت و آميــزه اي فراهــم آورد تــا نه تنهــا تــن ، كــه جــان را تازگــي بخشــد.

احــداث حمــام ازجملــه كارهــاي عالــم المنفعــه محســوب مي شــده اســت و 
امــرا و صاحب منصبــان بــه احــداث حمــام در مركــز شــهر و يــا بــازار اقــدام 
مي كردنــد. بــزرگان محــالت مختلــف نيــز در مركــز محلــه و يــا گذرهــا بــراي 
اهــل آن محــل حمــام می ســاختند.گاهي مــردم در ســاختن حمــام، نظــري 
بــه عایــدي آن نداشــتند.بعضي از حمام هــا نيــز وقفــي بوده انــد. ماننــد دو 
حمــام بــزرگ و كوچــك عليقلــي آقــا در محلــه بيــد آبــاد اصفهان.برخــي از 
حمام هــا هــم محــل كســب و درآمــد بــود. چندان کــه در تاريــخ مي خوانيــم 
از درآمــد حمامــش  كــه  بــوده  از حمام هــاي بصــره گفتــه  صاحــب يكــي 

روزانــه هــزار درهــم ســود كســب كــرده اســت.

طبــق منابــع  تاريخــي ، بســياری از معمــاران و اســتادكاران گرمابه هــاي 
ماننــد  بوده انــد؛  ايرانــي    ، اســالمي  قــرون نخســتين  در  بصــره  و  كوفــه 
اســواري معمــار ايرانــي كــه حمــام بصــره را ســاخت. در جريــان حفريــات 
باستان شناســی ســيراف در حاشــيه خلیج فــارس، بقايــاي حمامــي مربــوط 
بــه ســده هاي نخســتين اســالمي كشــف شــد كــه ابعــاد آن 11/5×1۷ متــر 

نویسنده: مهندس روح اهلل واصف
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، تهويــه و ... بــه آن نگريســته شــود. نگارنــده، حاصــل مطالعــات خــود 
رانــه تنهــا ناكافــي مي دانــد كــه معتقــد اســت در هــر يــك از گرمابه هــاي 
موجــود ، فنــي خــاص نهفتــه اســت كــه بــه مطالعــه و کنکاشــی ژرف نيــاز 
دارد.» نفــس قرارگیــری حمام هــاي عمومــي مــا در زمــره ي آثــار برجســته 
معمــاري ايــن ســرزمين تأمل برانگیــز و اعجــاب آور اســت و نمي تــوان آن 
بــدن  مــداوم  بــر تطهيــر  اســالم  تأکیــد شــرع مقــدس  تنهــا محصــول  را 
دانســت. حمــام ، بنايــي خدماتــي اســت كــه الزمــه ي زندگــي انســان اســت 
؛ امــا اقــوام و فرهنگ هــای مختلــف كمتــر بــه كيفيــت معمــاري آن نظــر 
داشــته اند. حال آنکــه توجــه بــه هنــر معمــاري و فضاســازي در ســاده ترین 
حمام هــاي مــا مشــهود و قابــل درک اســت. ايــن اهميــت حمــام و ظرافــت 
و دقــت در آن را بايــد پیــش ازهــر چیــز، نشــانه ي احتــرام بــه انســان در 
فرهنــگ مــا دانســت. در ايــن فرهنــگ انســان موجــودي واال و محتــرم اســت 
كــه هــر مكانــي شايســته حضــور و مقــام او نیســت؛ و ازایــن رو، حمــام نيــز، 
ماننــد همــه ي بناهايــي كــه مــكان زيســت انســان اند، بايــد فضايــي درخــور 
و گران مایــه باشــد كــه دل او را آرامــش بخشــد ، روحــش را بنــوازد و او را 

بــزرگ و ارجمنــد بــدارد.« 

كمي از معماري:

»دیگــر آن کــه وســیع الفضــا باشــد کــه نفس هــای مــردم و بخارآبــی کــه 
متصاعــد می گردنــد محتبــس و محتقــن نشــود کــه موجــب وحشــت روح و 

عــدم انبســاط نفــس گردنــد.« 

بــراي صحبــت در مــورد ویژگی هــای حمام هــا، الزم اســت در مــورد معمــاري 
حمــام شــامل شــكل فضا هــا، كاربــرد و چيدمــان آن هــا اندكــي تأمل کنیــم. 
چراکــه پــدران مــا، چنــان ماهرانــه بــه حــل روابــط فضاهــا و نــوع قرارگيــري 
آن هــا پرداخته انــد كــه حتــي حــل مشــكالت بزرگــي چــون كنتــرل دمــا، 
كنتــرل رطوبــت، تهويــه و تأمیــن آب موردنیــاز نيــز در كنــار آن ســهل و 
آســان شــده اســت. هرچنــد كــه حــل هــر يــك، خــود راه حــل شــگرف و گاه 

حیرت انگیــز دارد. لــذا الزم اســت فضاهــا را بشناســيم.

 نكتــه ي اصلــي ايــن اســت كــه اگــر انســان یک دفعــه از محــل گــرم بــه محــل 
ســرد و يــا برعكــس وارد  شــود ، بــه دليــل تغييــر قابل مالحظــه دمــاي هــوا، 
ممكــن اســت مريــض شــود.  بــه هميــن منظــور ســه فضــاي عمــده در 

حمــام تعريــف می شــود:

1- نيمــه گــرم و نيمــه مرطــوب  )نســبتاً خشــك( 2-گــرم و مرطــوب 3-بســيار 
گــرم و بســيار مرطــوب  

»بدآن کــه اثــر طبیعــی گرمابــه گــرم شــدن به وســیله هــواي آن و خيــس 
شــدن به وســیله آب آن اســت، ســراي اول خنک کننــده و خيســاننده و 
ــده و ســراي ســوم گــرم و خشــک کننده اســت.«  ــرم كنن ســراي دوم گرم ون
برخــي فضاهــاي حمــام را تنهــا بــه دو قســمت تقســيم كرده انــد و برخــي تــا 

چهــار فضــا را نيــز برشــمرده اند:

ــار  ــون حمــام و انب ــت، ت ــه، خزينه هــا، توال ــر رخت کن،گرمخان و مشــتمل ب
ــوده اســت. ســوخت  ب

ايجــاد  خــود  کاخ هــای  در  متعــددي  حمام هــاي  خلفــا  امويــان،  دوره  در 
كردنــد ماننــد حمــام قصــر عمــرا در كشــور اردن.در دوره عباســيان ايجــاد 
حمام هــاي عمومــي در شــهر هــاي مختلــف رو بــه افزايــش نهــاد.در دوره ی 
ســلجوقيان ، تحــوالت چشــمگيري در گرمابه هــا پديــد آمــد. گرچــه آثــار 
آنــان در طــي زمــان و به ویــژه در اثــر حملــه ی مغــول از بيــن رفتــه اســت، امــا 
تاريــخ نشــان مي دهــد كــه در شــهر هاي مهــم آن زمــان حمام هــاي پررونقــی  
وجــود داشــته اســت. ماننــد حمــام شــهر كهــن جرجــان واقــع در اســتان 
گلســتآن که آب بــا تنبوشــه هاي ســفالي بــه گرمخانــه آن جريــان داشــته 
و کانال هــای متعــددی از آجــر بــراي آب و فاضــالب داشــته اســت. حتــي 
شيشــه هاي مخصــوص حجامــت نيــز در آن يافــت شــده اســت. بــه نظــر 
می رســد معمــاران ســلجوقي در ايجــاد این گونــه بناهــا مبتكــر بوده انــد. 
عصــر شــكوفايي ايجــاد حمام هــا را در دوره صفــوي دانســته اند.وبه نوشــته 
شــاردن، ســياح فرانســوي كــه مدتــي را در اصفهــان گذرانــده اســت، ايــن 
احــداث حمام هــا  برخــي  اســت.  زمــان 2۷2 حمــام داشــته  آن  شــهر در 
بــه ايــن شــكل به جامانــده و بــا ايــن سيســتم حرارتــي را بــه شــيخ بهايــي 

منســوب می داننــد. 

پــس از دوره ي صفــوي ، احــداث حمــام بــه شــيوه ي گذشــته ادامــه يافــت 
و نمونه هــاي زيبايــي ماننــد حمــام وكيــل شــيراز ايجــاد گرديــد. در قــرن 
حاضــر حمام هــاي خصوصــي در منــازل مرســوم و ايجــاد و گســترش حمــام 
بــه ســبك ســابق متوقــف گرديــد .البتــه در معمــاری بومــی و ســنتي جنــوب 
ــار اختصاصــي  ــر از آب انب ــزرگ غي ــم كــه در داخــل بناهــاي ب ــران می بینی اي

حمــام نيــز وجــود دارد.

مــردان  و  زنــان  اســتفاده  جهــت  مالحظاتــي  حمام هــا،  ســاخت  در 
آن هــا  راه  و  می ســاختند  حمــام  دو  امــر  ايــن  بــراي  معمــوالً  داشــته اند. 
از حمام هــا کوچک تــر وجهــت  نبــوده اســت. يكــي  يــك كوچــه  از  حتــي 
اســتفاده ي خانم هــا بــوده اســت. امــا هــردو حمــام دريــك بنــا بــوده اســت 
و طــوري مســئله راحــل مي كرده انــد كــه خزانه هــا بــه هــم چســبيده بــود 
ــر احمــد كاشــان و  ــد حمــام ســلطان مي و از یــک جــا گــرم می شــدند. مانن
حمــام علی قلــی آقــاي اصفهــان . در بعضــي محله هــا كــه فقــط يــك حمــام 
داشــتند بعضــي روزهــا بــه زن هــا و بعضــي روزهــا بــه مردهــا اختصــاص 
داشــت و يــا از ســحر تــا ســاعت هشــت صبــح مردانــه و در طــي روز زنانــه 
بوده انــد. به هرحــال اســتفاده از يــك حمــام را بــه دليــل مســائل بهداشــتي 
بــراي زن و مــرد صحيــح نمی دانســتند.  همچنيــن در برخــی مــوارد) ماننــد 
حمــام چهارفصــل اراك ( دو حمــام بــه زنــان و مــردان مســلمان و دو حمــام 
بــه مــردان وزنــان اقلیت هــای دينــي  اختصــاص داشــته اســت. آنچــه از 
كــه  اســت  بی نظیــر  و  ارزشــمند  مجموعــه  ايــن  بــه  نگاهــي  مي آيــد  پــي 
ســعي شــده اســت بيشــتر از دیــدگاه تاسيســات گرمايشــی، آب رســانی 
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اســت.  می شــده  تقســيم  خزانه هــا  و  كــردن  تميــز  كيســه كش،  جهــت 
ــر  ــه و ب ــار گرم خان خزانه)خزينــه(: اتاقــي كوچــك بــراي شست وشــو، در کن
روی گلخن،كــه در آن تــا نيمــه آب می ریزنــد. )شــکل های شــماره 1و2(

خزانــه در حمام هــاي كامــل ســه عــدد بــوده كــه يكــي بــراي آب گــرم، يكــي 
بــراي آب ســرد و در وســط آن دو، خزانــه آب ولــرم جــاي می گرفــت. كســي 
در دو خزانــه آب ســرد و آب گــرم نمی رفتــه اســت. ايــن دو را قلــه يــا گلــه و 

مجموعــه آن را قلتيــن می گفتنــد. 

خلــوت گرم خانــه : فضايــي در جــوار گرم خانــه كــه مخصــوص اســتحمام 
خــواص بــزرگان و اعیــان بــوده اســت. 

دســتك : حــوض كوچكــي در خلــوت گرم خانــه كــه آب را از داخــل آن بــا 
ــر روي خــود می ریزنــد. درواقــع ايــن حــوض به جــای خزانــه عمــل  دســت ب

مي كــرده اســت. )شــکل شــماره 3(

»حمــام مركــب اســت بــر ترکیــب بــدن انســان و از بــراي حمــام چهارخانــه 
اســت مثــل چهــار طبيعــت جســد.«

و  در  ميــان   ، بينــه  از:  عبارتنــد  حمــام  اصلــي  فضــاي  ،ســه  به هرحــال   
گرمخانــه.

ساير فضاهايي كه در حمام قابل شناسایی است عبارت اند از:

ورودي ، هشــتي ، خزينــه، خلــوت، تــون، چال حــوض، جلوخــان، آب انبــار، 
گاو رو، حيــاط و منبــع آب.

اما كاربرد اين فضاها چيست؟

ورودي: بخشي از بنا است كه بيرون بنا را به داخل آن مرتبط مي كند.

هشــتي: فضــاي مكــث سرپوشــیده در ورودي، كــه معمــوالً بالفاصلــه بعــد 
از ســردر و مدخــل قــرار مي گيــرد و قاعــده آن ممكــن اســت بــه شــكل هاي 

مختلــف باشــد.

از  پــس  و گفتگــو در حمام،كــه  اســتراحت  و  كنــدن  بينــه: محــل رخــت 
مدخــل و پيــش از گرم خانــه قــرار دارد. بــراي ســتردن موهــاي اضافــه در 

بينــه، ســلماني ســر را می تراشــید. از  قســمتي 

سر بينه : سكويي كه اطراف بينه را فراگرفته است.

ميــان در: فضــاي ارتباطــي ميــان بينــه و گرمخانــه كــه بــه شــكل هشــتي و يــا 
يــك داالن باريــك و داراي ارتبــاط غیرمســتقیم بــا بينــه، گرمخانــه، مســتراح 
و اتــاق تنظيــف بــوده اســت. در اينجــا يــك يــا دو ســكو جهــت انداختــن 
لنــگ و دولچــه و اســباب حمــام وجــود داشــته اســت. اتــاق تنظيــف از زمــان 

صفويــه در داخــل گرمخانــه قرارگرفتــه و در آن را از ميــان در بســته اند. 

گرم خانــه: محــل اصلــي اســتحمام كــه فضــاي داخــل آن بــه چنــد محــل 

تاریخچه تاسیسات
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فرق است بین حقوقدان و حقوق خوان
حقوق مهندسی

از مراجع قضایی در محکومیت مهندســین ،  •در مورد احکام صادره 
بسیار شنیده ایم و این امر  بگونه ای شایع و رایج شده است که تا خبر 
شکایت از مهندســی را می شنویم ناخودآگاه – بدون آنکــه از موضوع، 

اطالعــی داشــته باشیم – مهنــدس را محکوم دانســته و فقط منتظر 

می مانیم تا بدانیم چــه رایی مبنی بر محکومیت او صادر می شود! و 
البتــه در هــر حال، از رای صادره هــم حتی قبل از آنکــه دالیل صدور 
از  اینجا، منظور  : در  نکتــه  ناراضی هســتیم!    – بدانیم  را  رایی  چنان 
مراجع قضایی، " شورای انتظامی نظام مهندسی") با وجود مرجع شبه 
بــه هنــگام اش،   " " شورای انتظامی  ( نیست. موضوع  قضایی بودن 

حتما مورد بحث و بررسی مفصل قرار خواهــد گرفت.

•پرونده کــه بــه اظهارنظــر کارشناسی وابســته می شود، شرایط بگونــه 
ای دیگر رقم می خورد اگر قرار بر تعیین درصد تقصیر درمیان چند نفر 
باشد، عده ای اندک از کارشناسان بدون مطالعــه پرونده یا بازدید از 
محل یا دیدن مدارک و شنیدن سخنان طرفین، محدوده درصد تقصیر 
را مشخص کرده اند و مابقی، فقط نوشتن گزارش کارشناسی است!  

است.   " خانگی  گاز  حوادث   " زمینــه  در  امری  چنین  آشکار  نمونــه 
 : اند  کرده  آماده  را  تقصیرهــا  درصد  پیش  از  کارشناسان  از  تعدادی 
مهنــدس بازرس گاز در حدود 20٪، مجری در حدود 40٪ و 40٪ مابقی 
گاز  دستگاه  کــه  )درصورتی  نصاب  مثال   ... و  ساکنین  مالک،  بین 

شود. می  تقسیم   ) باشد  حادثــه  علت  پکیج،  سوزمانند 

•آنچه وضعیت را پیچیده تر و حتی گاه، برای مهندسین وخیم تر 

می کند اظهــارات کامال  غیرحقوقی و گاه حتی غیرقانونی است کــه از 
سوی خود مهندســین بویژه آنان کــه مقبولیتی دارند، بیان می شود کــه 
همیــن نظرات، باعث و بانی محکومیت هــای آتی مهندســین می گردد. 
پایــه حقوقی را بشناسیم  ابتدا باید اصول  بــه آن معنا است کــه  این 
مانند : تفاوت بین قانون، آیین نامــه، بخشــنامه، رویــه و ... و جایگاه 
هــر کدام را بدانیم تا بعد از آن، اطمینان یابیم کــه آنچــه بیان می کنیم 
اگر صحیح هــم نباشد، حداقل خالف قانون نیست تا اینگونــه دیگران 

را دچار مشکل نسازیم.

•یکی از بزرگترین مشکالت مابین مهندســین و وکالء، عدم وجود زبان 

مشترک است: اولی مهندســی؛ خوانده است و بــه زبانی فنی سخن

می گوید و دیگری، حقوق خوانده کــه زبان تسلط بر قوانین است کــه 
ــه مهندســی ندارد و نتیجــه آن می شود کــه مهندســی نمی تواند  ربطی ب
آنچــه را کــه باید بــه وکیل بگوید و وکیل نیز نمی تواند بــه درستی دفاعیــه 
خود را ارایــه دهــد و بدین ترتیب، در حالیکــه حتی در مواردی کــه حق با 

مهنــدس است، رای بــه محکومیت او صادر می شود.

•هــدف از درس – گفتارهایــی کــه بــه تدریج ارایــه می گردد آن است کــه 
حداقل اطالعــات حقوقی  مورد نیاز را در دسترس مهندســین قراردهــد؛  
هرچنــد نیســتند مهندســینی کــه فارغ التحصیل حقوق هســتند و حتی در 
آزمون وکالت پذیرفتــه شده اند اما قرار برآن نیست کــه همــه مهندســین، 
تا  وکیل شوند  و  بخوانند  کنند، حقوق  مهندســی جدا  از  را  مسیر خود 
بتوانند بــه درستی از خود دفاع کنند. دانستن حداقل اطالعات حقوقی 
بــه مهندســین کمک خواهــد کرد با زبانی مشترک با وکالء ) درصورت 
نیاز ( سخن بگویند تا امر دفاع بــه درستی صورت پذیرد یا کمک حال 
مهندســین در احقاق حقوق خود از مسیر صحیح و قابل حصولی خواهــد 
کــه  کــه هنگامــی  این خواهــد بود  نهایــت، حداقل فایده آن،  شد و در 
مشغول امر مهندســی هســتند در اظهــارنظرات غیرمهندســی خود، دقت 
یا  بــه دیگری ندهنــد  را  را نگویند، هــر نوشــته ای  : هــر مطلبی  نمایند 

نکنند. امضاء 

•نکتــه پایانی : باید بین " حقوقدان " و " حقوق خوان " تفاوت قائل شد 
:" حقوقدان " آن است  کــه توانایی تفسیر، ارایــه نظرات و استدالالت 
حقوقی دارد. تاریخ یکصد ســاله اخیر ایران نشانگر آن است کــه تعداد 
چنین افرادی چنان اندک است کــه قابل شمارش هســتند اما " حقوق 
خوان " آن است کــه مطالعــه حقوقی –هرچنــد اندک – داشــته است کــه 
از دانشکده حقوق نیست. هــر فردی  التحصیلی  بــه معنای فارغ  الزاما 
کــه چند ماده قانونی یا چند صفحــه درباره حقوق هــم خوانده باشد " 
حقوق خوان " محسوب می شود و باید بدانیم و بخاطر بسپاریم کــه " 
حقوق خوان " بودن بــه معنای توان تفسیر قانون یا آرای قضایی یا موارد 
مشــابه نــه تنهــا نیست کــه بلکــه در بهتریــن حالت، " حقوق خوان " تنهــا 
می تواند اظهارنظــر غیرقانونی یا خالف قانون ارایــه ندهــد. این همــان 
نکتــه ای است کــه باعث بروز مشکالت بسیار برای دیگران کــه از حداقل 
الزامات حقوق آگاه نیستند، می شود. بنابراین آنچــه در درس – گفتارهــا 
خواهد آمد با استفاده از نظرات اساتید حقوق حقوقدان خواهد بود و نه 
" حقوق خوانان ". برای ما، راه این دو از یکدیگر جدا است و با دومی، 

ــم. کاری نداری

نویسنده: رامین وطن دوست)مهندس پایه یک تاسیسات و وکیل پایه یک تاسیسات(
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ادامه مطلب صفحه چهارم
را  نســل  ایــن  پیرامــون  مزلــو  هــرم  بازبینی شــده  نســخه 

؟ ســی می شنا

بنگاهــت  در  نســل  ایــن  به کارگیــری  بــرای  تدابیــری  چــه 
اندیشــیده ای؟

و هــزاران معلومــات و دانــش دیگــر کــه بــرای حفــظ ثروت هــای 
ملــی ایــی کــه در دســتان توســت بایــد به آن ها اشــراف داشــته 

باشی.

ــه ایــن مــوارد اشــرافی  ــی ب ــر میدانــی ول اگــر خــود را یــک رهب
نــداری، پــس دعــا کــن کــه تحریم هــا باقــی بماننــد. چــون بــا 
پیوســتن ایــران بــه جریــان اقتصــاد جهانــی، کســب وکارهایی 
کــه بــا کمــک فناوری هــای نوظهــور، زنجیره هــای تولیــد ارزش 
جهانــی را شــکل داده انــد در یک قدمــی مشــتری تــو حاضــر 
خواهنــد بــود و فرصتــی بــرای زنــده مانــدن باقــی نخواهنــد 

گذاشــت.

بــه نظــر می رســد کــه اساســاً مــواردی را کــه مــن در زمــره 
مدیــر  مأموریــت  حیطــه  در  شــمردم،  رهبــر  یــک  وظایــف 

نمی نماینــد. احصــاء  ایــران   HVAC

یک بــار مهنــدس معتمــد )رئیــس اتحادیــه صنف فروشــندگان 
شــوفاژ و لــوازم تهویــه مطبــوع( گفــت کــه در آغــاز فعالیــت 
 HVAC بــر  ایــران  هژمونــی  هــدف  بــه   )1340 دهــه  )شــاید 
ــه می اندیشــیده اند. باعــث تأســف اســت کــه پــس  خاورمیان
تحقــق  را  ســخنان  آن  نه تنهــا  صنعــت  ایــن  نیم قــرن،  از 
نبخشــیده بلکــه، نتوانســته اســت، مدیرانــی در طــراز جهانــی 
تربیــت نمایــد و تقلیــل رهبــران بــه CTO هــا را خواهانیــم.

فنــاوری  شــرکت های  از  یکــی  مدیرعامــل  پیــش  چنــدی 
می گفــت: اطالعــات 

•در ســال گذشــته، 80 کارشــناس ســینیور را ازدســت داده 
اســت.

تومــان  میلیــون   120 ماهانــه  کارشناســانش  از  یکــی  •بــه 
می دهــد. حقــوق 

•یــک کارشناســش ظــرف 25 روز از آمریــکا، ویــزای H1 گرفتــه 
است.

•ســال آینــده بــه دلیــل فقــدان کارشــناس بایــد کســب وکارش 
را تعطیــل نمایــد.

بــر  را  اینترنتــی خــود  یــک کارآفریــن دیگــر کــه کســب وکار 
پلتفــرم دات نــت و زبــان C# ایجــاد نمــوده بــود، بــه دنبــال 

برنامه نویــس جــاوا می گشــت تــا ســایت را دوبــاره از نــو بــا 
یــا در  نمایــد. چراکــه متخصصینــش  بازنویســی  زبــان  ایــن 
کشــورهای دیگــر کار یافتــه بودنــد یــا در همیــن مــام میهــن 

می کردنــد. برنامه نویســی  دالر  بــا  و  خارجی هــا  بــرای 

 HVAC و البتــه کــه می توانــی بگویــی این هــا چــه ربطــی بــه
دارد؟ مــا اینجــا ماســت خودمــان را می خوریــم. مــاه پیــش، 
در   ICC بین المللــی  بازرگانــی  اتــاق  اقتصــاد  کمیســیون 
پاریــس یــک نشســت داشــت کــه در آن بــه مســائل مبتالبــه 
نماینــدگان  آن کــه  شــگفت  شــد.  پرداختــه  کســب وکارها 
)غیردولتــی( ایــران نتوانســتند رابطــه ای میــان مســائل مطــرح 

و فضــای کســب وکار کشــور برقــرار نماینــد.

بــه خاطــر دارم، در بازگشــایی ســویفت پــس از توافــق برجــام، 
بســته  یــا  بــودن  بــاز  پیرامــون  زیــادی  هیاهــوی  درحالی کــه 
بــودن کانــال وجــود داشــت، گهگاهــی یواشــکی گفتــه می شــد 
ــاز اســت، نرم افــزار بانک هــای ایرانــی بــه روز  ــا کانــال ب کــه باب

نبــوده و کار نمی کنــد.

اگــر ایــن مثال هــا هنــوز تــو را بــه اهمیــت نقــش رهبــر در 
نعمــت  ننموده انــد،  آگاه  صنعتــی  حوزه هــای  و  بنگاه هــا 
آرامشــی کــه پــروردگار عطایــت نمــوده اســت را قــدردان باش.

حرفــه ای  یــک  به عنــوان  را  خــود  جایــگاه  به موقــع،  اگــر 
بازتعریــف ننمــوده و بازآموزی هــای الزم را صــورت ندهیــم، 
بازنشســته نخواهیــم شــد. جهــان  بــه شــکل طبیعــی هــم 

گذاشــت. خواهــد  کنــار  را  مــا  تحــول،  حــال  در  به شــدت 

بجــای آنکــه خــود را مدیرانــی توانــا و متخصصینــی بی نیــاز از 
یادگیــری بدانیــم، اندکــی نگریســتن در احــوال همســایگان 

جنوبــی یــا ترکیــه بایــد کــه عبرت آمــوز باشــد.

بــر  حجابــی  را  دولــت  کارشناســی  باشــیم، ضعــف  مراقــب 
ننماییــم. خصوصــی  بخــش  ناتوانی هــای 

مدیــران HVAC را از گــروه رهبــران بــه گــروه CTO هــا تقلیــل 
ندهیــم.
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برای طراحی هتویه به معیارهای جدیدی نیاز داریم

مدیران موفق تاسیساتی چه می گویند؟

نیــاز بــه تهویــه خــوب عمدتــاً بــا دالیــل بهداشــتی توجیــه شــده اســت، 
امــا آیــا معیارهــای بهداشــتی مناســبی وجــود دارد کــه هنــگام تعریــف 
 Göran Stålbom نــرخ هــای تهویــه مناســب بایــد بــه آنهــا تکیــه کــرد؟
خالصــه خوبــی در مــورد تاریخچــه معیارهــای تهویــه در خبرنامــه اکتبــر 
نکتــه  کــرد.  منتشــر  ســوئد  داخلــی  هــوای  ســازمان   ،Swesiaq  2020
اصلــی ایــن بــود کــه هیــچ معیــار علمــی و پذیرفتــه شــده ای بــرای نــرخ 
تهویــه وجــود نــدارد. عمــل اندازه گیــری تــا حــد زیــادی بــر اســاس مقادیــر 
مختلــف دســتورالعمل یــا تجربیــات عملــی اســت، بــه ایــن معنــی کــه 
در پایــان روز، عملکــرد مناســب تهویــه ممکــن اســت بــه تجربــه طــراح 

بســتگی داشــته باشــد.

شــايد متداول تريــن قانــون ابعــاد سيســتم هاي تهويــه در اروپــا و آمريــكاي 
شــمالي بــر ايــن اصــل اســتوار اســت كــه تهويــه داراي دو جــزء اساســي 
اســت: حــذف آالينده هــا از منابــع انســاني و انتشــار گازهــاي گلخانــه اي 
-16۷98 EN ،از مصالــح ســاختماني. احتمــاالً پرکاربردتریــن اســتانداردها
1 و ASHRAE 62، از مجمــوع ایــن دو جــزء بــه عنــوان مبنــای طراحــی 
ــاق و درصــد  ــه بــوی هــوای ات ــه اســتفاده مــی کننــد. ایــن معیارهــا ب تهوی
افــرادی کــه از نظــر آمــاری از کیفیــت هــوا ناراضــی هســتند بســتگی دارد. 
ــه فانگــر وضــع شــد.  ایــن اصــل در ابتــدا توســط پروفســور دانمارکــی اول
ایــده او گنجانــدن انتشــار گازهــای گلخانــه ای از مصالــح ســاختمانی در 

معیارهــای کیفیــت هــوا و تهویــه بــود کــه ایــن اصــل منجــر بــه کاهــش قابــل 
توجــه انتشــار از مصالــح ســاختمانی و تجهیــزات تهویــه شــده اســت. بــا 
ایــن حــال، بــا گذشــت زمــان، ایــن معیارهــای ابعــاد ممکــن اســت منســوخ 

شــده باشــند.

اســتانداردهای ذکــر شــده در بــاال هرگــز در همــه کشــورها پذیرفتــه نشــدند، 
تــا حــدی بــه دلیــل قیمــت آنهــا بــرای مالــکان و کاربــران. حداقــل مقــدار 
تهویــه تعریــف شــده توســط مقامــات کشــورهای شــمال اروپــا L/s ۷-6 بــرای 
هــر نفــر اســت. بــا ایــن حــال، نــرخ تهویــه باالتــر تــا 10-20 لیتــر در ثانیــه بــرای 
هــر نفــر را مــی تــوان بــا توجــه بــه تأثیــر تهویــه بــر سرنشــینان، ماننــد بهــره 
وری و عالئــم SBS )مثــالً پــروژه EU HealthVent، همچنیــن گــزارش نهایــی 
را ببینیــد( توجیــه کــرد. دســتورالعمل هــای کیفیــت آب و هــوای داخــل 
ســاختمان )بــه عنــوان مثــال طبقــه بنــدی آب و هــوای داخلــی فنالنــد( 
مقادیــر معمولــی باالتــری را بــرای تهویــه توصیــه مــی کنــد. بــه طــور کلــی 10 
لیتــر در ثانیــه بــرای هــر نفــر در ســطح بیــن المللــی بــه عنــوان میــزان تهویــه 

قابــل قبــول در نظــر گرفتــه مــی شــود.

مواد در تماس با آب آشامیدنی
بــرای اولیــن بــار، الزامــات هماهنــگ بــرای مــوادی کــه بــا آب آشــامیدنی 
در تمــاس هســتند اعمــال مــی شــود. بــرای اطمینــان از اجــرای هماهنــگ، 
حداقــل الزامــات بهداشــتی خــاص بــرای مــواد در قوانیــن اجرایــی تعییــن 
شــده اســت. مــواد و مــواد و همچنیــن روش هــای آزمایــش و انتخــاب مــواد 
خــام و ترکیبــات اولیــه، ظــرف ســه ســال در »فهرســت مثبــت اروپایــی« قــرار 

خواهنــد گرفــت.

نظارت بر مواد مضر
عالوه بر فهرســت ثابت پارامترها در پیوســت I دســتورالعمل و محدودیت 
هــای بــه روز شــده، در برخــی مــوارد ســختگیرانه تــر، بــه عنــوان مثــال. 
ســرب، لژیونــال، کلــرات و بیســفنول A، به اصطــالح »لیســت دیده بانــی« 
معرفــی می شــود تــا به عنــوان مثــال، مختل کننده هــای غــدد درون ریــز، 
محصــوالت دارویــی و میکروپالســتیک ها را شــامل شــود. ایــن هــدف بــرای 
رفــع نگرانــی هــای مصــرف کننــده در مــورد اثــرات مــواد تــازه شناســایی شــده 
بــر ســالمت انســان بــه دلیــل مصــرف آب آشــامیدنی اســت. ایــن نــوع ابــزار 
ــز در بخــش زیســت محیطــی دســتورالعمل چارچــوب  فهرســت نظــارت نی

آب )WFD( ایجــاد شــده اســت.

در طــول ایــن همه گیــری کوویــد-19، بایــد دوبــاره ایــن ســوال را مطــرح 

 FINVAC رئیس ،Olli Seppänen نویسنده: نوشته شده توسط
REHVA و ریاست اسبق
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فنــاوری گســترده  ایــن  ایــن حــال،  بــا  اســت.  انــرژی  بهــره وری  و  راحتــی 
نیســت. فــن آوری تهویــه موضعــی در محیــط بیمارســتان، بــه ویــژه در 
ســالن هــای عمــل و اتــاق هــای درمــان پزشــکی آشــنا اســت. امــا راه درازی 
در پیــش اســت تــا اطمینــان حاصــل کنیــم کــه فنــاوری هــوای پــاک بــه طــور 
گســترده در ســایر انــواع ســاختمان هــا و کاربردهــا بــه کار گرفتــه شــده 

اســت.

بــه هــر حــال، تهویــه بایــد بــه طــور بهینــه کنتــرل شــود تا از ســالمت ســاکنان 
ــروس هــا در یــک  ــی وی حمایــت شــود. در صــورت افزایــش انتشــار احتمال
فضــا، تهویــه بایــد افزایــش یابــد. یــک شــاخص نســبتا خــوب افزایــش خطــر 
عفونــت، غلظــت CO2 در هــوا اســت. مشــخص اســت کــه فــرد آلــوده بــا 
افزایــش تعــداد تنفــس، ذرات ویروســی بیشــتری را پخــش مــی کنــد، در 
 CO2 نیــز در همــان زمــان افزایــش مــی یابــد. غلظــت CO2 حالــی کــه تولیــد
نماینــده ذراتــی اســت کــه از طریــق بــازدم بــه هــوا منتقــل مــی شــوند، بــه 
خصــوص بــا افزایــش فعالیــت بدنــی، امــا اســتفاده از صــدا را در نظــر نمــی 
گیــرد. انتشــار ویــروس ممکــن اســت بــا افزایــش حجــم صــدا صــد برابــر 
شــود. در مــورد شــیوع بیمــاری هــای عفونــی و تهویــه، ایــن کــه افــراد بــی 
تحــرک باشــند یــا فعالیــت بدنــی داشــته باشــند، بــا صــدای بلنــد صحبــت 

کننــد یــا ســاکت باشــند، مثــال در ســینما، یــک عامــل مهــم اســت.

اگــر از غلظــت CO2 بــرای کنتــرل تهویــه اســتفاده شــود، بایــد ویژگــی هــای 
اتــاق را بیشــتر در نظــر بگیریــم )تاخیــر در انــدازه گیــری غلظــت، مــکان 
سنســور، توزیــع هــوا و غیــره(. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ذرات 
ویــروس را مــی تــوان بــا تمیــز کــردن هــوا حــذف کــرد، در ایــن صــورت 
غلظــت CO2 تغییــر نمــی کنــد در حالــی کــه غلظــت ویــروس کاهــش مــی 

یابــد.

ارائــه تهویــه مناســب بــر اســاس غلظــت و انتشــار عوامــل بیمــاری زا منجــر 
بــه طراحــی متفــاوت تهویــه نســبت بــه روش فعلــی مــی شــود. ســرعت 
تنفــس بیشــتر باعــث افزایــش انتشــار و قــرار گرفتــن در معــرض ذرات 
ویروســی بــه طــور همزمــان مــی شــود. بنابرایــن، افزایــش تعــداد تنفــس بــر 
تولیــد ذرات ویروســی و قــرار گرفتــن در معــرض آن تأثیــر مــی گــذارد و خطــر 
عفونــت را چنــد برابــر مــی کنــد. در کنتــرل قــرار گرفتــن در معــرض، ممکــن 
اســت حــذف هــوای بازدمــی از فضــا تــا حــد امــکان مؤثرتــر از افزایــش تهویــه 

باشــد.

زمــان تغییــر طراحــی تهویــه از طراحــی مبتنــی بــر کیفیــت هــوا بــه طراحــی 
تهویــه مبتنــی بــر ســالمت فــرا رســیده اســت. هــوای بازدمــی بایــد بــه طــور 
موثــر از داخــل خــارج شــود و هــوای تمیــز و عــاری از بیمــاری زا بــرای تنفــس 
تامیــن شــود. تهویــه و توزیــع هــوا بایــد بــا توجــه بــه ســاکنین و فعالیــت آنهــا 
کنتــرل شــود، نــه بــر اســاس فضــای اتــاق. بــه نظــر مــی رســد یــک مشــکل 
خــاص ایــن اســت کــه برخــی از راه حــل هایــی کــه در تئــوری خــوب بــه نظــر 

مــی رســند ممکــن اســت در عمــل کارایــی نداشــته باشــند.

کنیــم: آیــا تهویــه ســاختمان های مــا بــرای ارتقــای ســالمت و محافظــت از 
مــا در برابــر بیماری هــا کافــی اســت؟ شــواهد روزافــزون نشــان می دهــد 
کــه انتقــال از طریــق هــوا یکــی از دالیــل اصلــی انتشــار ویــروس اســت، 
و ایــن مهــم بــا افزایــش گونه هــای ویــروس جدیــد کــه بســیار عفونی تــر 
هســتند، بیشــتر می شــود. انتشــار مشــابهی از پاتــوژن هــای موجــود در هــوا 
در گذشــته بــرای ســایر بیمــاری هــای مســری )ماننــد آنفوالنــزا، ســرخک و 

ســل( شــناخته شــده اســت.

افزایــش تهویــه در ســاختمان هــای موجــود بــه طــور گســترده ای بــرای 
کاهــش عفونــت هــای ویــروس کرونــا پیشــنهاد شــده اســت. غلظــت ذرات 
حامــل ویــروس بــا ســرعت تهویــه تقریبــاً معکــوس کاهــش مــی یابــد، امــا 
ایــن باعــث نمــی شــود کــه هــوا کامــالً عــاری از ویــروس باشــد. افزایــش 
تهویــه نیــز چــه در ســاختمان هــای قدیمــی و چــه در ســاختمان هــای جدیــد 
محدودیــت هایــی دارد. ســاختمان هــای قدیمــی از تجهیــزات موجــود بــا 
ظرفیــت محــدود اســتفاده مــی کننــد. در ســاختمان هــای جدیــد، افزایــش 
تهویــه بــا ســرمایه گــذاری و مصــرف انــرژی محــدود مــی شــود. بنابرایــن بــرای 
کنتــرل عفونــت هــای ناشــی از پاتــوژن هــای موجــود در هــوا بــه راه حــل 

هــای دیگــری نیــاز داریــم.

اســتدالل بــرای تمیــزی هــوای داخــل ســاختمان بــرای تنفــس بســیار از 
اســتدالل آب خانگــی تمیــز عقــب مانــده اســت. سیســتم هــای تامیــن 
آب و فاضــالب پــس از اختــالط آب فاضــالب بــا آب آشــامیدنی چــاه هــا 
ــا در انگلســتان بــه ســرعت تکامــل یافتنــد. فاضــالب  بــه عنــوان عامــل وب
ــی کــه الزامــات بهداشــتی و  ــا دقــت از آب آشــامیدنی جــدا شــد، در حال ب
بهداشــتی بــرای آب خانگــی بــه ســرعت توســعه یافــت. آیــا بایــد از ایــن 
ــه قیــاس،  ــه کار ببریــم؟ ب ــه ب ــاوری تهوی مثــال درس بگیریــم و آن را در فن
ــرای  ــری کــرد. ب ــا هــوای استنشــاقی جلوگی ــازدم ب ــد از اختــالط هــوای ب بای
تنفــس بایــد هــوای تمیــز و عــاری از بیمــاری زا تامیــن شــود. دســتیابی 
بــه ایــن هــدف مســتلزم یــک رویکــرد جدیــد بــرای کارایــی تهویــه، تهویــه 

موضعی/شــخصی و نظــارت بــر کیفیــت هــوا اســت.

مدیریــت محلــی آب و هــوای داخلــی مدت هاســت کــه در حــال توســعه 
اســت، به ویــژه در محیــط اداری، کــه عمدتــاً مربــوط بــه بهــره وری کار، 

مدیران موفق تاسیساتی چه می گویند؟
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اقتصاد مهندسی

ــه اشــتراک گذاشــتن تأمــل در مــورد نقــش ارزشــمندی کــه مربیــان در  ب
ــد. حرفــه یــک مــرد ایفــا کرده ان

 Indoor Climate و بنیان گــذار healthheating.com رابــرت بیــن مدیــر
فنــاوری  بازنشســته  متخصــص  یــک  او  اســت.   Consultants Inc
مهندســی )ASET و APEGA( اســت کــه در طراحــی محیط هــای داخلــی 
و سیســتم های ســاختمانی بــا کارایــی بــاال تخصــص دارد. او همچنیــن 

یکــی از مجریــان پادکســت Edifice Complex اســت. 

بنویســم،  شــغلی ام  مســیر  مــورد  در  کتابــی  بایــد(  )و  می توانــم  مــن 
ایــن کار بســیار ســختی بــود و وقتــی بــه ایــن فکــر می کنــم کــه چقــدر 
خوش شــانس بــودم کــه افــراد ویــژه ای در زندگــی ام داشــتم، مــن را نالــه 
می کــرد. در زیــر چنــد مــورد از مــوارد قابل توجهــی کــه دیوانگــی مــن را 

شــکل دادنــد آورده شــده اســت.

کارآفرینی: بیکار بودن دنیا را به روی شغل شما باز می کند

بهتریــن مکالمــه ای کــه پــدرم در اوایــل نوجوانــی بــا مــن داشــت بــه ایــن 
صــورت بــود: »پســرم، مــن تــو را دوســت دارم، و بــه همیــن دلیــل اکنــون 
بــه تــو اطــالع می دهــم کــه شــخصیت فــردی غیــر قابــل کار را داری - افــراد 

زیــادی چنیــن شــخصیتی ندارنــد. هدیــه، امــا تــو انجــام می دهیــد.«

معلومه که مردی دلسوز

مــن بــه ایــن بــاور بــزرگ شــده ام کــه خــوب اســت وضعیــت موجــود را بــه 
چالــش بکشــیم )فقــط در خانــه نیســتم(، قلمــرو جدیــدی را بــه آتــش 

ــه فراخوانــی اســت BS را صــدا کنیــم. ــاز ب بکشــیم و زمانــی کــه نی

همچنیــن بــه مــن آمــوزش داده شــد: "خــودت را وقــف اشــتیاق خــود کــن 
و بگــذار اخــالق کاری و نتایــج خــود صحبــت کننــد."

به عنــوان پســر جــوان، مــن و برادرانــم اردک هــا را بــه قیمــت 50 ســنت 

در طــول فصــل شــکار تمیــز می کردیــم، و همچنیــن هــر کاری از دســتمان 
انجــام  کاغــذ،  تحویــل  و  نقاشــی حصارهــا  تــا  از چمن زنــی  بــر می آمــد، 
می دادیــم و مــن همیشــه کارهــای جانبــی ســاختن عرشــه های سفارشــی 

ــر داشــتند داشــتم. ــرادی کــه تأثی ــرای اف ب

زمانــی کــه 41 ســاله بــودم، پنــج کســب وکار در اختیــار داشــتم و از ســال 
2001 تــا زمــان بازنشســتگی، بــه میــل خــود در ششــمین کســب وکارم بــازی 
کردم.بیــکار بــودن یــک نفریــن نیســت، یــک موهبــت اســت - آن را در 

ــد و هرگــز یــک روز در زندگــی خــود کار نخواهیــد کــرد. آغــوش بگیری

پــدرم در ســال 2020 درگذشــت و بــا او بــه کتابخانــه ای از دانــش رفــت کــه 
تعــداد کمــی از آنهــا در اختیــار دارنــد. مــا در تابســتان گذشــته خاکســتر او 
و بــرادرم را در یکــی از مکان هــای ماهیگیــری مــورد عالقه مــان بــا راهنمــای 

ماهیگیــری پــدرم در اقیانــوس آرام پخــش کردیــم.

باتوجه بــه مکان هایــی  امتــداد مســیر ســاحل غربــی  کــه در  بعــد  هفتــه 
مراســم  آن  مــورد  در  می کــردم،  پیــاده روی  می کردیــم،  ماهیگیــری  کــه 
بســیار فکــر کــردم ... دلتنــگ تــو بابا.تجــارت: بــا کســانی تجــارت کنیــد کــه 

به انــدازه شــما چیزهایــی بــرای ازدســت دادن دارنــد

 De Jaegher مــن هرگــز توصیه هایــی را کــه همســر فقیــدم پــس از خریــد
Sales بــه مــن کــرد، فرامــوش نمی کنــم. مــن به تازگــی 30 ســاله شــده 
بــودم و اولیــن تمــاس خــود را بــرای فــروش بــه گــوزن قرمــز، آلبرتــا داشــتم.

اولیــن بازدیدهــای مــن از عمده فروشــان سراســر کشــور بــود کــه بــه مــن 
دســتور دادنــد کــه در Triangle Supply بــه گــری هالفــورد نفروشــم و اگــر 

ایــن کار را انجــام دهــم از شــرکت مــا حمایــت نخواهنــد کــرد.

ناگفتــه نمانــد کــه شــوکه شــدم امــا خونســردی خــود را حفــظ کــردم. ســپس 
مســتقیماً بــه Triangle Supply رفتــم و متوجــه شــدم کــه مــن و گــری 
اشــتراکات زیــادی داریــم. هــر دوی مــا خطــوط اعتبــاری تجــاری خــود را بــا 
بانــک بــا اســتفاده از خانه هایمــان به عنــوان وثیقــه تضمیــن کردیــم کــه 
بــه ایــن معنــی بــود کــه همســرانمان بایــد حقــوق مهریــه خــود را امضــا 
می کردنــد - بــه ایــن معنــی کــه اگــر بانــک خانه هــای مــا را بــرای تســویه 
بدهــی می بــرد، همســران مــا هیــچ ادعایــی در برابــر حقــوق صاحبــان ســهام 
نداشــتند. . وقتــی بــه خانــه برگشــتم، ماجــرا را بــا کارن در میــان گذاشــتم 
و از او مشــورت خواســتم. ســخنان او: "مــن آن قــدر بــه تــو ایمــان دارم کــه 
حاضــرم ســهم خــود را از ســهام خانه مــان بــه خطــر بینــدازم، و همســر گــری 
آن قــدر بــه او اعتقــاد دارد کــه او هــم همیــن کار را کــرد. هــر دوی شــما 
بیشــتر از مدیــران عمده فروشــان بــزرگ بــرای ازدســت دادن داریــد. بــا جــری 

تجــارت کــن و هرگــز پشــیمان نخواهــی شــد.«

داســتان واقعــی، و گــری و دســت راســتش بــری کانینگهــام و تیمــی کــه 
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آنهــا ســاخته بودنــد بــه شــهروند شــرکت بزرگــی بــرای گــوزن قرمــز تبدیــل 
شــدند و 10 برابــر نســبت بــه آنچــه کــه توســط شــرکت بازگردانــده شــده 
بــود، بــه صنعــت لوله کشــی و تهویــه مطبــوع در کانــادا کمــک کردنــد. 

ــا مــا تجــارت نمی کننــد. ــد ب افــرادی کــه تهدیــد کردن

کاله بــه ســر شــما گــری و بــری - دوســتتان دارم و دلتنگتــان هســتم. 
کارن، تــو برنــده جایــزه بهتریــن مشــاور شــدی. دلــم بــرات تنــگ شــده و 
منتظــرم کــه یــک روز دوبــاره ببینمت.مهندســی: سیســتم های معمــاری 

بایــد منعکس کننــده سیســتم های انســانی باشــند

وقتــی De Jaegher Sales را بــه Danfoss در ســال 2000 فروختیــم، 
بایــد بفهمــم کــه بــا زندگــی خــود چــه کنــم. پــس از فارغ التحصیلــی از 
برنامــه فنــاوری مهندســی ساخت وســاز ســاختمان NAIT، یــاد گرفتــم کــه 
عاشــق معمــاری بــا کارایــی بــاال و طراحــی سیســتم های HVAC مبتنــی 
بــر تابــش باشــم.در آن زمــان مــن باالتریــن ســطح را در ASET ]انجمــن 
متخصصــان فنــاوری علــم و مهندســی آلبرتــا[ به عنــوان یــک تکنســین 
مهندســی ثبــت شــده در ساخت وســاز ســاختمان )RET( کســب کــرده 
بــودم، امــا ایــن به تنهایــی بــه مــن اجــازه نمــی داد بــه طــور مســتقل تمریــن 
نــام  بــرای به دســت آوردن   APEGA کنــم، بنابرایــن نوشــتم آزمون هــای 
مهندســی دارنــده مجــوز حرفــه ای )PL Eng.( بــرای مهندســی مکانیــک. 
هنگامــی کــه مجــوز خــود را بــرای تمریــن و تمبــر طراحــی داشــتم، شــروع 
به رشــد Indoor Climate Consultants Inc و توســعه وب ســایت خود 

کــردم.  www.healthyheating.com

اســاتید  بــه  گــوش دادن  بــه  شــروع  واقعــاً  مــن  کــه  بــود  زمــان  آن  در 
کمیته هــای ASHRAE خــود کــردم کــه بــر طراحــی فاکتورهــای انســانی 
متمرکــز بودنــد - یعنــی فیزیکــی، فیزیولــوژی و روان شناســی افــرادی کــه 

در محیــط ســاخته شــده زندگــی و کار می کننــد.

آریزونــا،  ایالتــی  دانشــگاه  در  ممتــاز  پروفســور  شــاتزل،  دیویــد  دکتــر 
کــه  بــود  کافــی مهربــان  به انــدازه  و طراحــی محیطــی،  کالــج معمــاری 
گرافیک هــای مبتنــی بــر وب را کــه او و دانشــجویانش بــر اســاس آســایش 

حرارتــی توســعه دادنــد، بــه مــا قــرض داد.

گرافیک هــا هیــچ ربطــی بــه سیســتم های تهویــه مطبــوع نداشــتند، صفــر، 
بلکــه سیســتم های حســی حرارتــی بــدن انســان را نشــان می دادنــد.

ــازل  ــده تابشــی من ــه را روی خنک کنن Scheatzle و تیمــش کارهــای اولی
مســکونی انجــام دادنــد کــه تــا بــه امــروز همچنــان بــر فلســفه طراحــی 
مــن تأثیــر می گــذارد. در همــان دوره، مــن کارهــای دکتــر انــدرو مــارش را 
کشــف کــردم کــه بعــداً شــرکت SQU1 خــود را بــه Autodesk فروخــت.

مــارش متوجــه شــد کــه چگونــه به صــورت گرافیکــی، بــه روشــی غیرفنــی، 
آنچــه مــردم در داخــل فضاهــا احســاس می کننــد و چگونــه آن را مطابــق 

بــا تعاریــف اســتاندارد ASHRAE 55 و ISO ۷۷30 نشــان دهــد.

او بــه مــا اجــازه داد کــه از ابــزار راحتــی حرارتــی خــود اســتفاده کنیــم 

کــه در نهایــت هــزاران بازدیدکننــده را بــه وب ســایت مــا ســوق داد و مــا 
امــروز همچنــان از آن بــرای آمــوزش عمــوم و متخصصــان طراحــی در مــورد 

طراحــی عامــل انســانی اســتفاده می کنیــم.

کــه  بــود  ایــن  آموختــم  اســاتید  و ســایر  اســاتید  ایــن  از  کــه  درس هایــی 
ــرای حــل مشــکالت  ــن راه حــل ب ــد همیشــه آخری راه حل هــای مکانیکــی بای
کیفیــت محیــط داخلــی باشــد و مصــرف انــرژی پیامــد معمــاری بــد اســت.

ایــن فلســفه شــعار Indoor Climate Consultants Inc. را هدایــت کــرد: 
»طراحــی بــرای مــردم، ســاختمان های خــوب دنبــال کنیــد«.

Scheatzle و Marsh را ســرزنش کنیــد کــه مــرا تحت فشــار قــرار دادنــد تــا 
بــه شــکایات مشــتری از منظــری فکــر کنــم کــه ربطــی بــه محاســبات بــار، 

انــدازه و انتخــاب تجهیــزات نــدارد.

ایــن بهتریــن اتفاقــی بــود کــه بــرای مطــب مــن رخ داد و بــه مــن اجــازه داد تــا 
مشــتریانی از سراســر جهان به دســت بیاورم. ممنون آقایان!

معامــالت: هیــچ اتفاقــی نمی افتــد تــا زمانــی کــه آنچــه روی کاغــذ می گذارید 
در مزرعــه مونتــاژ شــود بیشــتر ایــن را نمی داننــد، امــا از دوران دبیرســتان 
در یــک شــرکت مهندســی ژئوتکنیــک به عنــوان یــک آزمایشــگاه شــروع بــه 

کار کــردم و بعــداً وارد تجــارت نجــاری شــدم.

آلــن  دارم.  خرچنــگ  و  قاب بنــدی  ابزارهــای  روی  ســاعت  هــزاران  مــن 
بــاز  خــراط  )یــک  مانفــرد کالوســن  و  لیتوانیایــی(  ســاز  )فریــم  واناگــوت 
آلمانــی( اخــالق کاری مــن را تغذیــه کردنــد و مــن را در فــرم بدنــی نگــه 

داشــتند. دلــم بــرای ایــن روزهــا تنــگ شــده!

ــد  ــار هــم می گــذاری بای ــزی کــه کن ــد: هــر چی ــاد دادن ــه مــن ی ــن را هــم ب ای
شــاقول، مــوازی، عمــود، مســتقیم، مربــع و هــم ســطح باشــد.

همچنیــن بــه مــن آمــوزش داده شــد کــه بــرای بهترشــدن ســریع فــداکاری 
کنــم - ایــن کار از میان برهــا و کارهایــی کــه بــه نظــر می رســد شــخصی یــک 

کاســه اســپاگتی را روی ســایت انداختــه اســت، جلوگیــری می کنــد.

کســانی کــه در حرفــه کار می کننــد می داننــد کــه داشــتن "چشــم" بــه چــه 
معناســت: چشــم کمــال. ایــن عــادات مونتــاژ در هنــگام تولیــد نقشــه های 
از  امــروز  بــه  تــا  هنــوز  مــن  کــرد.  کمــک  مــن  بــه  به خوبــی  مهندســی 
نقاشــی هایی کــه در طــول ســال ها تولیــد کرده ایــم، تعریــف می کنــم. امــا 
مهم تــر از همــه توانایــی بیــان انتظاراتمــان از معامــالت بــود. کاری کــه مــا از 
مغــازه تولیــدی خــود دیدیــم، و کاری کــه مــن در کار مهندســی خــود بررســی 
کــردم، قــرار بــود "چشــم" را بــه دســت بیــاورد، و اگــر به انــدازه کافــی نبــود، 

مطابــق بــا اســتاندارد مــا نبــود.

آلــن و مانفــرد، هرکجــا کــه هســتید، خوشــا بــه حــال شــما کــه وقتــی مــن 
را بــه هــم زدم مــرا اخــراج نکردیــد و معنــای »تعالــی در تجــارت« را بــه 
ــن درس هــا را از  مــن دادید.خیلی هــای دیگــر ... دانــش بســیار ... مــن ای

قهرمانانــم بــا شــما بــه اشــتراک می گــذارم.



مهندسی تاسیسات، سال اول، شماره 3، زمستان 1400 26

دستورالعمل جدید اتحادیه ارواپ
برای آب آشامیدین

مدیریت مهندسی

در دســامبر 2020، پارلمــان اروپــا بــه طــور رســمی نســخه اصــالح شــده 
دســتورالعمل آب آشــامیدنی اروپــا را تصویــب کــرد، بنابرایــن حداقــل 
بــرای کیفیــت آب آشــامیدنی را معرفــی کــرد. نســخه  الزامــات جدیــد 

اصــالح شــده دســتورالعمل آب آشــامیدنی در آغــاز ژانویــه 2021 بــا دوره 
اجرایــی دو ســاله الزم االجــرا شــد.

رویــه هــای  بازنگــری شــده،  از ویژگــی هــای کلیــدی دســتورالعمل  یکــی 
نظارتــی دقیــق تــر بــرای حفاظــت از آب آشــامیدنی بــه عنــوان یــک منبــع 
اســت. مــواد جدیــد در لیســتی کــه بــه آن فهرســت نظارتــی گفتــه مــی شــود 
قــرار داده مــی شــود و حــدود 35 مــاده دیگــر برای بررســی بیشــتر شناســایی 
شــده اســت و همچنیــن میکروپالســتیک هــا، محصــوالت دارویــی و ســایر 
از  مــی شــوند. هــدف  نیــز شــامل  ریــز  غــدد درون  هــای  کننــده  مختــل 
فهرســت نظــارت، شناســایی خطــرات احتمالــی بــرای آب آشــامیدنی در 
مراحــل اولیــه و حفــظ کیفیــت آب آشــامیدنی بــا اصــالح فرآینــد تصفیــه 

اســت.

معرفی یک رویکرد مبتنی بر ریسک در کل زنجیره تامین

یــک جنبــه جدیــد مهــم، معرفــی سیســتماتیک یــک رویکــرد مبتنــی بــر 
ریســک و یــک سیســتم مدیریــت ریســک بــه عنــوان کلیــد کنتــرل تمــام 
ــع  ــوان رویکــرد "منب ــه عن ــن ب ــره تامیــن اســت. از ای فرآیندهــا در کل زنجی
بــه ضربــه" یــاد مــی شــود. شــرکت های آب و همچنیــن طرف هــای مســئول 
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همــه پاتوژن هایــی کــه می تواننــد در آب منتقــل شــوند، مضرتریــن آنهــا 
بــرای ســالمتی اســت. بــه طــور عمــده از طریــق سیســتم هــای آب گــرم 
ــه عنــوان مثــال هنــگام دوش گرفتــن، منتقــل مــی  از طریــق استنشــاق، ب
انجــام  دارد.  داخلــی  تاسیســات  بــا  نزدیکــی  ارتبــاط  نتیجــه،  در  شــود. 

تعهــدات یــک جانبــه بــرای نظــارت بــر تمامــی اماکــن خصوصــی و عمومــی 
بــرای ایــن پاتــوژن منجــر بــه هزینــه هــای نامتناســب باالیــی       مــی شــود، 
مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  داخلــی  تاسیســات  ریســک  ارزیابــی  بنابرایــن 

مناســب تــر اســت.

رهبری

حــد فعلــی 10 میکروگــرم در لیتــر بــرای ســرب بــرای یــک دوره 15 ســاله 
اســت حفــظ  االجــرا شــده  ایــن دســتورالعمل الزم  کــه  تاریخــی  از  پــس 
خواهــد شــد. حداکثــر در پایــان ایــن دوره انتقــال، نیــاز بــه ســرب حداکثــر 
5 میکروگــرم در لیتــر خواهــد بــود. از آنجایــی کــه لوله هــای ســربی کــه قبــالً 
در خانه هــا و ســاختمان ها نصــب شــده اند یــک مشــکل مــداوم هســتند و 
کشــورهای عضــو همیشــه اختیــار الزم بــرای اجــرای جایگزینــی ایــن لوله هــا 
را ندارنــد، محدودیــت 5 میکروگــرم در لیتــر بایــد همچنــان بــه عنــوان هــدف 
ــه  ــرای کلی ــی اعمــال شــود. . ب ــه تاسیســات داخل ــوط ب ــرای تعهــدات مرب ب
مــواد و مــواد جدیــدی کــه در تمــاس بــا آب در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
مصــرف انســان هســتند - صــرف نظــر از اینکــه در سیســتم هــای تامیــن یــا 

تاسیســات خانگــی اســتفاده مــی شــوند - و طبــق ایــن دســتورالعمل بایــد 
تاییــد شــوند، ســطح کل 5 میکروگــرم در لیتــر بایــد در نقطــه قرعــه کشــی 

اعمــال شــود.

برخــی  در   – متفــاوت  انتقــال  دوره هــای  بــا  آشــامیدنی  آب  تاسیســات 
یــک سیســتم  کــه  بایــد اطمینــان حاصــل کننــد   – مــوارد طوالنی مــدت 
مدیریــت ریســک معرفــی شــده اســت. بــه ویــژه، ارزیابــی خطــرات بالقــوه 
در تاسیســات خانگــی، ماننــد لژیونــال یــا ســرب، اکنــون در دســتور کار قــرار 

گرفتــه اســت، بــا تاکیــد ویــژه بــر ســاختمان هــای دارای اولویــت و عمومــی. 
ایــن همچنیــن شــامل ارزیابــی تاسیســات داخلــی و محصــوالت اســتفاده 
شــده در آنهــا و همچنیــن خطــرات ناشــی از مــواد و مــواد مــی شــود. امیــد 
اســت کــه ایــن رویکــرد همچنیــن ضامــن تبــادل مــداوم اطالعــات بیــن 

مقامــات و اپراتورهــا باشــد.

انتظــار مــی رود دســتورالعمل آب آشــامیدنی اروپــا شــامل الزامــات قانونــی 
بیشــتر بــرای ارزیابــی منظــم خطــر در ســاختمان هــا در قالــب یــک مقــررات 
فنــی )TR( باشــد. در مقــررات آلمــان و اروپــا، رویکــرد یکپارچــه طــرح ایمنی 
آب )WSP( توســط DIN EN 159۷5-2 "امنیــت تامیــن آب آشــامیدنی 
- قســمت 2: مدیریــت  بحــران  و  - دســتورالعمل های مدیریــت ریســک 
ریســک" از ســال 2013 تقویــت شــده اســت. اجــرای سیســتماتیک مفهــوم 
WSP بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل ســازگار بــا تاسیســات خــاص آب 
آشــامیدنی مــورد نظــر و ســپس اجــرای اقدامــات کنتــرل ریســک بــر اســاس 
آن تجزیــه و تحلیــل، از ســالمت انســان در برابــر خطــرات ناشــی از آب 
ــروژه طــرح  ــی، پ ــروژه مل ــک پ ــوان بخشــی از ی ــه عن ــد. ب محافظــت مــی کن
ایمنــی آب )WSP( بــرای ســاختمان هــا توســط آژانــس محیــط زیســت 

آلمــان )UBA( اجــرا و بــه عنــوان یــک کتــاب راهنمــا منتشــر شــد.

لژیونال/ سرب

ســازمان جهانــی بهداشــت اعــالم کــرد کــه در اتحادیــه اروپــا، لژیونــال از 

مدیریت مهندسی
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ASHRAE اخبار

 EMA و ASHRAE، AABC، ACG
یادداشت تفاهم را امضا کردند

ایــن تفاهــم نامــه توســط مایــک کلــی، TBE، CxA، رئیــس AABC، تــروی 
 ،CxA، EMP ،کریــس اســمیت ،ACG رئیــس ،PE، TBE، CxA ،بایــرز
رئیــس EMA و ویــد کانــالن، مدیــر کل ASHRAE، امضــا شــد. مراســم 
در طــول نشســت ســاالنه AABC در Destin، فلوریــدا. ایــن توافقنامــه 
مســیر رو بــه جلــو را مشــخص مــی کنــد و پارامترهایــی را تعریــف مــی کنــد 
کــه توســط آنهــا ســازمان هــا بــرای ترویــج پیشــرفت تحقیقــات و فنــاوری 
هــای نوظهــور بــرای حمایــت از یــک محیــط ســاخته شــده پایدارتــر بــه طــور 

مشــترک کار خواهنــد کــرد. 

ASHRAE بــا تمرکــز بــر حفــظ محیط هــای ســاخته شــده ایمــن، ســالم و 
کارآمــد، خوشــحال اســت کــه ایــن فرصــت را دارد کــه بــا AABC، ACG و 
EMA همــکاری کنــد تــا فناوری هــا و منابــع نوآورانــه را بــرای رویارویــی بــا 

چالش هــای جوامعــی کــه در خدمــت آنهــا هســتیم، افزایــش دهــد. 

و  »آزمایــش  گفــت:   ،AABC، TBE، CxA رئیــس   ،Mike Kelly
متعادل ســازی صحیــح توســط یــک شــرکت مســتقل و معتبــر تأثیــرات 
موجــی مثبتــی بــر عملکــرد تجهیــزات، سیســتم ها و کل ســاختمان ها 
دارد کــه بــه مالــکان کمــک می کنــد تــا آنچــه را کــه بــرای آن پرداخــت 
کرده انــد، ارائــه دهنــد.« مــا معتقدیــم کــه از طریــق موقعیــت رهبــری 
ASHRAE در میــان مهندســان HVAC، تولیدکننــدگان و ســایرین، درک 
بهتــر نقــش مرکــزی TAB در بهبــود عملکــرد می توانــد اســتانداردها و 

انتظــارات را در سراســر صنعــت بــه نفــع همــه افزایــش دهــد.

تــروی بایــرز، رئیــس ACG، تــروی بایــرز، PE، TBE، CxA، گفــت: »یکــی از 
مأموریت هــای اصلــی ACG، حمایــت از مشــارکت زودهنــگام ارائه دهنــده 
راه انــدازی در همــه پروژه هــا اســت، و اینکــه یــک ارائه دهنــده مســتقل کــه 
ــد یــک هنجــار باشــد.«  ــد بای ــک ســاختمان کار می کن ــرای مال مســتقیماً ب
مــا مشــتاقانه منتظــر همــکاری بــا ASHRAE و دسترســی گســترده آنهــا در 

صنعــت ســاختمان بــرای انتقــال ایــن پیــام هــا هســتیم."

کریــس اســمیت، رئیــس EMA، CxA، EMP گفــت: "مــا مشــتاقانه منتظــر 
کشــف راه هایــی هســتیم کــه بتوانیــم آمــوزش و تــالش هــای حمایتــی خــود 
را بــرای ارتقــای فرآینــد مدیریــت انــرژی مبتنــی بــر راه انــدازی EMA بــا هــدف 
ــکان ســاختمان در  ــرای مال ــرژی ب ــه حداکثــر رســاندن صرفــه جویــی در ان ب

همــه جــا ترکیــب کنیــم."

زمینه های این تفاهم نامه عبارتند از:

•پیشرفت مستمر پروژه های مشارکتی

•ارتباط رهبری مداوم ابتکارات عمده بین سازمانها.

•بحث در مورد فرصت های همکاری جدید.
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تازه های نشر

آنچه در این شماره می خوانید: 
1. رطوبت هوای داخل ساختمان نیاز به توجه دارد

2. اثرات رطوبت نسبی بر ویروس ها و پاسخ های انسانی
3. تهویه مطبوع با کارایی باال

4. آب و هوای داخلی خشک - چرا و چگونه برای فصل سرد بعدی آماده شویم؟
5. پاک کردن چند افسانه در بازیابی رطوبت

6. مالحظات کلیدی زمانی که برای برنامه ریزی سیستم های رطوبت ساز مورد نیاز است
7. بازیابی انرژی خنک کننده

8. رطوبت نسبی در هوای داخل خانه و تاثیر آن بر کیفیت هوای داخل ساختمان و وسایل کنترل
9. بررسی شبیه سازی عددی حرارتی محیط در یک اتاق ارژانسی بیمارستان سنت اوالو

10. رطوبت داخلی منازل در آب و هوای شمالی
11. بهینه سازی تنظیمات ترموستات در مدرسه و ساختمان های اداری برای حرارت راحتی، عملکرد شناختی و

بهره وری انرژی.
12. تاثیر نوع شناسی ساختمان در مورد تنظیم رطوبت داخلی

13. تهویه مطبوع طبیعی مسکن با انرژی تقریباً صفر: مطالعه موردی زمین، باد و آتش
14. کیفیت محیطی داخلی تجزیه و تحلیل خانه چاپ سه بعدی

15. بررسی کیفیت محیطی داخلی :کار با هم برای بهبود در محیط داخلی
16. خانه های سالم REHVA/ مسابقه طراحی

17. هفته انرژی پایدار اتحادیه اروپا )EUSEW( 2021: مروری بر جلسات
18. دریافت جایزه  WISE در فنالند .

19. مجموعه ای از استانداردهای ABOK: توصیه هایی در مورد طراحی سیستم های مهندسی سازمان های پزشکی
20. کنفرانس بین المللی انرژی پایدار جهان روزهای 2022

21. 6 - 8 آوریل 2022 ولز، اتریش
ASHRAE .22 افتتاحیه ساختمان مرکزی جدید جهانی را جشن می گیرد

23. به روز رسانی CLIMA 2022: چهاردهمین HVACWorld REHVA کنگره آماده حرکت است
24. دیجیتالی شدن بخش تاسیسات: به سوی ساختمان های هوشمند پیش بینی کننده!

اتزه ترین مشاره  REHVA مجله ارواپیی HVAC منترش شد
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وقتی یک پشه یک پروژه ملی را 
به حاشیه می کشاند

یک پروژه آزمایشی مسکن سبز در یک کالن شهر چین به ساکنان آینده نوید زندگی در یک "جنگل عمودی" با 
باغ های آراسته در هر بالکن را می داد.

"جنگل عمودی" برای کمک به پاک سازی هوا

"قسمت اول خبر"

اولیــن "جنــگل عمــودی" آســیا کــه بــه کاهــش آلودگی هــوا و صرفه جویی 
در انــرژی کمــک می کنــد، در نانجینــگ اســتان جیانــگ ســو ســاخته 

شــد.

ایــن پــروژه کــه ســومین پــروژه در جهــان اســت، از دو بلــوک بــرج در 
منطقــه جدیــد جیانــگ بــی تشــکیل شــد کــه نماهــای آن بــا 1100 درخــت 

ــاه و درختچــه آبشــاری پوشــانده شــد. و 2500 گی

بــه گفتــه گــروه ســرمایه گذاری دولتــی نانجینــگ یانگــزی، ســرمایه گذار 
ایــن پــروژه، ایــن نیروگاه هــا روزانــه حــدود 60 کیلوگــرم اکســیژن تولیــد 

می کننــد و ســاالنه 25 تــن دی اکســیدکربن را جــذب می کننــد.

ــرج 100  ــود و یــک ب ــر خواهــد ب ــاً دارای دفات ــری عمدت ــرج 200 مت یــک ب
ــود. ــاق خواهــد ب ــا 24۷ ات متــری شــامل هتلــی ب

کای النــگ، رئیــس گــروه یانگــزی، گفــت کــه طراحــی برج هــا طــوری 
تنظیــم شــده اســت کــه بالکن هــا بتواننــد وزن درختانــی را کــه می تواننــد 

تــا ارتفــاع 9 متــر رشــد کننــد، تحمــل کننــد.

ــاد  ــل ب کای گفــت: "هــر درخــت کاشــته شــده در بالکن هــا در یــک تون

یادداشت علمی

گروه مترجمین تاسیسات نیوز
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ــد در طوفان هــا عمــودی  ــا ثابــت شــود کــه می توان آزمایــش می شــود ت
بمانــد."

وی گفــت: جنــگل عمــودی دارای مزایــای زیــادی اســت کــه از جملــه 
آنهــا می تــوان بــه تنظیــم محیــط ریــز اقلیــم، جداســازی صــدا و کاهــش 

جریــان گرمــا بیــن ســاختمان ها و محیــط بیــرون اشــاره کــرد.

ژو چــی، اســتاد دانشــکده معمــاری دانشــگاه جنــوب شــرقی، گفــت کــه 
هزینــه بــاالی ساخت وســاز و نگهــداری از توســعه ســریع جنگل هــای 

عمــودی جلوگیــری می کنــد.

او گفــت: پــرورش درختــان هزینــه مصالــح ســاختمانی و نیــروی کار 
را تــا حــد زیــادی افزایــش می دهــد. "به طورکلــی، پنــج تــا شــش الیــه 
گیاهــان  ریشــه  اســتحکام  و  آب  برابــر  در  ایســتادن  بــرای  محافــظ 

موردنیــاز اســت."

وی افــزود: تغذیــه درختــان، حفــظ خــاک و آب نیــز پــس از بهره بــرداری 
از برج هــا گــران تمــام می شــود.

کای گفــت: "جنــگل عمــودی روشــی بــرای مقابلــه بــا بحــران عظیــم 
محیطــی اســت.

به صــورت  تــا  می دهــد  اجــازه  شــهرها  بــه  افقــی،  گســترش  به جــای 
عمــودی رشــد کننــد و آلودگــی و همچنیــن مصــرف انــرژی را بــا درختــان 

ــد. ــواع دیگــر کاهــش دهن متعــدد و ان

بــه گفتــه وب ســایت معمــار ایتالیایــی اســتفانو بوئــری، طــراح جنــگل 
عمــودی، برخــی دیگــر از شــهرهای چیــن بــه ایــن ایــده عالقــه نشــان 

داده انــد.

اولیــن جنــگل عمــودی جهــان در ســال 2014 در میــالن ایتالیــا ســاخته 
شــد.

لوئیــس پیمنتــل، مدیــر روابط عمومــی معمــاران اســتفانو بوئــری، گفت: 
"مهم تریــن عملکــرد جنــگل عمــودی مبــارزه بــا تغییــرات آب وهوایــی در 

مکانــی اســت کــه در آن تولیــد می شــود، یعنــی شــهرها."

اما روی دیگر سکه:

"خبر دوم"

بــه گفتــه آژانــس امــالک ایــن پــروژه، تمــام 826 آپارتمــان تــا آوریــل 
امســال فروختــه شــد، امــا به جــای یــک بهشــت زیســت محیطی مــدرن، 
برج هــا شــبیه مجموعــه فیلم هــای متــروک و پســا آخرالزمانــی هســتند.

مشکل؟ پشه ها نیز گیاهان را دوست دارند.

رســانه های دولتــی گــزارش دادنــد کــه تنهــا تعــداد انگشــت شــماری 
از خانواده هــا بــه دلیــل هجــوم بــه بــاغ جنگلــی شــهر چییــی چنگــدو 

کرده انــد. نقل مــکان 

ــروژه در شــهر جنــوب غربــی  ــن پ ــه گــزارش رســانه های محلــی، ای ــا ب بن
در ســال 2018 ســاخته شــد و هــر بالکــن خصوصــی بــرای فراهم کــردن 

فضایــی بــرای رشــد گیاهــان طراحــی شــده اســت.

بــدون هیــچ مســتأجری کــه از آنهــا مراقبــت کنــد، ایــن هشــت بــرج 
آنهــا حملــه  بــه  و پشــه ها   - توســط گیاهــان خــود تســخیر شــده اند 

کرده انــد.

تصاویــر گرفتــه شــده در ایــن ماه نشــان می دهــد کــه گیاهــان تقریبــاً بــه 
طــور کامــل برخــی ازبالکن هایــی نادیــده گرفتــه شــده را بــا شــاخه های 

ــد. ــزان روی نرده هــا در سراســر برج هــا بلعیده ان آوی

روی برخــی از پنجره هــا کــه هنــوز در پشــت گیاهــان بیــش از حــد رشــد 
کــرده بودنــد، کاغــذ چســبانده شــده بــود.

ــد  ــا پشــه ها جســارت کرده ان ــه نظــر می رســد برخــی از ســاکنان ب امــا ب
- تعــداد انگشــت شــماری از بالکن هــا گیاهــان و مبلمــان فضــای بــاز 
را هــرس کــرده بودنــد و چراغ هــای داخــل آپارتمان هــا روشــن شــده 

ــد. بودن

طبــق گــزارش روزنامــه دولتــی گلوبــال تایمــز، تنهــا حــدود 10 خانــواده بــه 
آنجــا نقل مــکان کرده انــد.

یادداشت علمی
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بیان یک تجربه

چرا برانمه های پوشیدین ایمین شکست یم خورند 

و چگونه آن را رفع کردیم
مانع کارآمدی ابزارهای پوشیدنی در نام آن نهفته است.

آیا داستان - لباس های جدید امپراطور را شنیده اید؟ هیچ کس باور 
نمی کند، اما همه معتقدند که بقیه باور دارند. به این ترتیب همه 

چیز برای تیم در Soter Analytics آشکار شد، یک شرکت فناوری 

که محصوالت پوشیدنی و هوش مصنوعی را برای ایمنی حمل و نقل 
دستی مواد در محل کار توسعه می دهد.

بدون استفاده از نام واقعی، در اینجا داستان چگونگی وقوع آن 
است...

ایمنی

پــل در یــک مرکــز توزیــع انبــار بــزرگ در ایــاالت متحــده کار مــی کنــد. 
تــا  بــه کار می گیــرد  تیــم خــود اســت و راه هایــی را  ایمنــی  او مســئول 
کارگرانــش را درگیــر رفــاه خــود نگــه دارد. اســتفاده از فنــاوری پوشــیدنی و 
جمــع آوری داده هــا بــرای ایمنــی بدنــی بخشــی از اســتراتژی بلندمــدت او 
بــرای ردیابــی پیشــرفت، یافتــن مناطــق خطــر و ایجــاد ایمنــی و اســتقالل 

فــردی بــرای کار بــدون آســیب بــوده اســت.

انتخــاب اســتفاده از پوشــیدنی هــای Soter یــک راه حــل عالــی بــرای پــل 
ــی  ــز قدرتمنــد، مناطــق خطــر را بزرگ نمای ــوده اســت. یــک لن و تیمــش ب
می کنــد و داده هــای ریســک عناصــر مختلــف را بــرای کنتــرل ایمنــی تولیــد 

می کنــد.

سنســورهای کوچکــی کــه روی یقــه یــا روی بــازو بنــد روی بــازو بســته 
می شــوند، هنــگام انجــام حرکتــی بــا وضعیــت نادرســت بــه کارگــر هشــدار 
می دهنــد. ایــن فنــاوری بــه اپلیکیشــنی پیونــد خــورده اســت کــه داده هــای 
حرکتــی را جمــع آوری می کنــد، آموزش هــا و برنامه هــای بهبــود شــخصی 
را بــرای کمــک بــه کارگــران بــرای حرکــت بهتــر و به روزرســانی مدیریــت بــا 

ــه می کنــد. اطالعــات جمع آوری شــده از حســگرها ارائ

مانع کارآمدی ابزارهای پوشیدنی در نام آن نهفته است

بــا گذشــت زمــان، در طــول پــروژه، او بــا یــک نقــص مواجــه شــد کــه منجــر 
ــه  ــچ وجــه ب ــه هی ــج شــد. ب ــه افزایــش تــالش از ســوی او و کاهــش نتای ب

نتیجــه مطلــوب نمــی رســد.

همــه مــا دربــاره »ســندرم شــی بــراق« شــنیده ایم کــه در آن توجــه بــه 
چیــز جدیــدی متمرکــز می شــود، امــا زودتــر بــا کــم شــدن تازگــی، کنــار 
گذاشــته می شــود. او متوجــه شــد کــه کارگرانــش در طــول شــروع هــر 

برنامــه بســیار درگیــر و بــا انگیــزه بودنــد، امــا پــس از یــک هفتــه یــا بیشــتر، 
نــرخ تعامــل کاهــش یافــت زیــرا آنهــا بــه طــور فزاینــده ای فرامــوش کردنــد 

ــل از شــیفت کاری پوشــیدنی خــود را بپوشــند. کــه قب

حقیقت آشکار شد

چیــزی کــه تیــم Soter Analytics را شــگفت زده کــرد، علیرغــم اســتراتژی 
هــای مصــرف کننــده آنهــا بــرای راحــت      نگــه داشــتن مشــتریان خــود 
جهــت ارائــه بازخــورد صادقانــه و غیــر اجبــاری، ایــن اطالعــات بســیار مهــم 
را از دســت دادنــد - شــرکت هــا در تــالش بودنــد تــا کارکنــان خــود را بــا 
انگیــزه نگــه دارنــد تــا بــه خاطــر بســپارند. بــرای پوشــیدن روزانــه محصــول

»بــه نظــر مــی رســید باالخــره بــه مــا گفتــه شــده بــود کــه واقعــاً لبــاس نمــی 
پوشــیم!« متیــو هــارت، بنیانگــذار و مدیــر عامــل شــرکت گفــت. مــا بــه 
ــر محــور افتخــار مــی کنیــم و البتــه بازخــورد خــوب را دوســت  طراحــی کارب
داریــم، امــا ایــن چیزهــای شــاداب اســت کــه باعــث مــی شــود مــا بــه عنــوان 
یــک شــرکت رشــد کنیــم و بــه اهدافــی دســت یابیــم تــا بــه مشــتریان خــود 
کمــک کنیــم کــه بــه اهدافشــان برســند. ایــن شــکاف در مــدل بازخــورد مــا 
راه انــدازی کانال هــای جدیــدی بــرای کمــک بــه پیگیــری و نادیــده گرفتــن 

انتقــادات بســیار مهــم اســت.«

بــا نحــوه ادغــام  ایــن رویکــرد کــه موفقیــت محصــول در همزیســتی  بــا 
بازخــورد در فرآینــد طراحــی عمــل مــی کنــد، آنهــا شــروع بــه ثبــت تمــام 
پیــاده  را  اســت"  "مشــتری مربــی  و ذهنیــت  مکالمــات مشــتری کردنــد 
ســازی کردنــد. مشــتریان مــورد توجــه قــرار گرفتنــد و بــه عنــوان بخشــی از 
تیــم مــورد توجــه قــرار گرفتنــد و همــه داســتان هــای کاربــر در کنــار برنامــه 
ریــزی توســعه محصــول مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و بــه فرآینــدی وارد 
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ایمنی
شــدند.

چگونه کارگران را پوشیدنی نگه داریم؟

Soter Analytics یکــی از معــدود بازیکنــان بــزرگ در بــازی فــن آوری 
ارگونومیــک بــرای جابجایــی مــواد اســت. همــه شــرکت های فنــاوری بســیار 
پیشــرفته محصــوالت مشــابهی را ارائــه می کننــد کــه حرکــت را اندازه گیری 
می کننــد و از طریــق بازخــورد و از طریــق داده هــای جمع آوری شــده بــرای 
ــن حــال، یــک  ــا ای ــد. ب ــر می دهن ــه کارب ســازمان، بینــش ارزشــمندی را ب
چیــز مشــترک همــه آنهــا ایــن اســت کــه همــه ابزارهــای پوشــیدنی بایــد 

توســط هــر کارگــر قبــل از شــیفت کاری پوشــیده شــود.

هنگامــی کــه Soter Analytics شــروع بــه درک خواســته هــای مشــتریان 
خــود کــرد، آنهــا محصــول خــود را بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای مشــتری 

بــرای بهتریــن نتایــج تطبیــق دادنــد.

آداپتور »Soter SmartFix« توسعه داده شد.

پیوســتی کــه مــی توانــد بــه صــورت جداگانــه بــرای هــر ســازمان بــرای هــر 
قطعــه از تجهیــزات شــخصی موجــود کــه کارگــران روزانــه اســتفاده مــی 
کننــد طراحــی شــود. Soter SmartFix بــه دســتگاه هــای Soter )بــا عمــر 
باتــری 30 روزه خــود( اجــازه مــی دهــد تــا بــه هــر وســیله ای متصــل شــوند 
و تــا زمانــی کــه طــول برنامــه مــورد نظــر تکمیــل نشــده اســت، نیــازی بــه 
جــدا شــدن نداشــته باشــند و در نتیجــه نقطــه ضعــف را از بیــن مــی بــرد!

بــا اشــاره بــه ســازمان پــل - مرکــز توزیــع بزرگــی کــه قبــالً ذکــر شــد - 
تجهیزاتــی کــه کارگــران هــر روز از آن اســتفاده          مــی کننــد هدســت 
اســت. اکنــون، پــل نــه تنهــا مشــکل درگیــری خــود را ریشــه کــن کــرد، 
بلکــه کارگــران او همچنیــن احســاس مــی کننــد کــه وقتــی حسگرشــان 
در معــرض خطــر آســیب دیدگــی هســتند، چیــزی از دســت رفتــه اســت.

عــالوه بــر ایــن، پــل در کنــار پوشــیدنی متصل شــده، گزینه »بازی ســازی« 
Soter را فعــال کــرد و بازی هــای هیجان انگیــز ســرگرم کننده مرتبــط بــا 

الحــاق   SoterCoach برنامــه 
بســیار  هــای  مکانیــک  کــرد. 
امتیازهــا،  ماننــد  بــازی  جــذاب 
ســطوح، جوایــز و داســتان هایــی 
کــه بایــد دنبــال کنیــد، بــا انگیــزه 
یــا  رقابــت  بــرای  مکــرر  هــای 
پیشــرفت، تنهــا برخــی از ویژگــی 

هســتند. هــا 

را  او  کارگــران  هــا  بــازی  ایــن 
مــی  الهــام  کنــد،  مــی  تشــویق 
بخشــد و انگیــزه مــی دهــد تــا بــه 
درســتی و ایمــن حرکــت کننــد.

معنــای  بــه  فیکیشــن"  "گیمــی 

اســتفاده از احساســاتی اســت کــه بــه مــا انگیــزه مــی دهــد - کمــک هــای 
فناورانــه کــه از رویکــرد انســان گرایانــه پشــتیبانی مــی کنــد.

از متخصصــان برجســته  یکــی  بــا   Soter Analytics در ســال گذشــته، 
پــروژه شــامل درک  ایــن  گیمــی فیکیشــن در بریتانیــا کار کــرده اســت. 
اســتدالل و روانشناســی پشــت ادراکات کاربــر، تعریــف رفتارهــای هــدف 
و توســعه اســتراتژی های نــوع بازیکــن - همــه بــرای ایجــاد تغییــرات رفتــاری 

حرکــت مثبــت طوالنــی مــدت اســت.

داستان کوتاه سوتر

در طــی 4 ســال گذشــته، Soter بــه چندیــن ســازمان در سراســر جهــان و 
هــزاران کارگــر راه حــل هــای فنــاوری بــرای ایمنــی حمــل و نقــل مــواد ارائــه 

کــرده اســت.

فنــاوری آنهــا بــه طــور تصاعــدی رشــد کــرده اســت و داده هــا را بیــش از 50 
بــار در ثانیــه در چندیــن نقطــه داده مختلــف تجزیــه و تحلیــل مــی کننــد 
کــه در زمــان واقعــی بــه اطالعــات مفیــد )رویدادهــا و آمــار در زوایــا( تبدیــل 
مــی شــوند. آنهــا تمــام حــرکات مهــم پشــت و شــانه را دنبــال مــی کننــد و 
هــزاران رویــداد خطرنــاک و همچنیــن رویدادهــای ایمــن را در هــر روز جمــع 

آوری مــی کننــد.

متیــو هــارت، بنیانگــذار و مدیــر عامــل و تیــم او بــه دلیــل ویژگــی هــای 
طراحــی کاربــر محــور و ســازگار، مراقبــت دقیــق از مشــتری، در نظــر گرفتــن 
مشــتریان خــود بــه عنــوان بخشــی از بهبــود و نــوآوری طوالنــی مــدت بــرای 

هــر دو طــرف، بــه خوبــی شــناخته شــده انــد.

آیــا Soter را در ســازمان خــود امتحــان کــرده ایــد؟ پشــیمان نخواهیــد شــد؛ 
کار کــردن در کنــار تیــم شــگفت انگیــز در Soter یــک تجربــه ارزشــمند 

اســت!
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حفاظت از ساخمتان های اسکلت فلزی در برابر حریق 

اب فناوری جدید ایراین

ایمنی

یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه تولیــد پوشــش مقــاوم در برابــر حریــق 
بــرای ســاختمان های دارای اســکلت فلــزی شــده اســت کــه رســیدن بــه 

ــدازد. ــق می ان ــه تعوی ــن ســازه هــا ب ــی را در ای دمــای بحران

ایــن  ســازنده  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  کریمــی  امیــر  محمــد   
خــواص  از  حریــق  برابــر  در  مقــاوم  پوشــش  اینکــه  بیــان  بــا  محصــول 
فیزیکــی، مکانیکــی و شــیمیایی بســیار خوبــی برخــوردار اســت، گفــت: ایــن 
محصــول در حیــن اجــرا و پــس از خشــک شــدن غیــر آتــش زا بــوده و کامــالً 

عــاری از آزبســت اســت.

وی افــزود: ایــن پوشــش مقــاوم در برابــر حریــق محصولــی تــک جزیــی و 
ســیمان پایــه اســت کــه بــرای محافظــت در مقابــل حریــق ســازه های فلــزی و 

حریــق ســلولزی طراحــی شــده و دارای دانســیته کمــی بــوده اســت.

ایــن فنــاور توضیــح داد: ایــن محصــول بــرای محافظــت حریــق غیرفعــال 
اســتفاده می شــود، زمانــی کــه اســکلت فلــزی بــه دمــای 550 درجــه برســد 
ســازه مقاومــت فشــاری و کششــی خــود را از دســت می دهــد و ســاختمان 
فــرو می ریــزد. ایــن محصــول باعــث می شــود مدت زمــان رســیدن دمــای 
ســازه فلــزی بــه دمــای بحرانــی بیــن یــک تــا چهــار ســاعت بــه تعویــق بیفتــد 

کــه از ایــن حیــث باعــث کمــک بــه آتش نشــان ها می شــود.

کریمــی ادامــه داد: محصــول ایــران ســاخت حفاظــت از اســکلت فلــزی در 
حجــم وســیع تولیــد می شــود. ممکــن اســت یــک ســاختمان متوســط نیــاز 
بــه 100 تــن از ایــن محصــول داشــته باشــد. تــا قبــل از تولیــد داخــل، ایــن 
پوشــش وارداتــی بــود، امــا محصــول داخلــی توانســته اســت صرفه جویــی 

ارزی باالیــی بــه همــراه داشــته باشــد.

مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 60 
ــا  ــز به صــورت غیرمســتقیم ب نفــر به صــورت مســتقیم و حــدود 100 نفــر نی

ایــن شــرکت همــکاری می کننــد.

بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، کریمــی بــا اشــاره 
دیگــر هیــچ شــرکت  اینکــه محصــوالت داخلــی باعــث شــده تقریبــاً  بــه 
خارجــی در بــازار داخــل حضــور نداشــته باشــد، افــزود: محصــول داخلــی 
اســتانداردهای الزم را دارد و از لحــاظ کیفیــت مشــابه نمونه هــای خارجــی 
اســت، همچنیــن بــا اســتفاده از دانه هــای معدنــی موجــود در ایــران بــه 

تولیــد رســیده اســت.
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نصب هتویه مطبوع
گروه ترجمه تاسیسات نیوز

خدمــات اســتثنایی مــا پشــتیبانی می شــود، بــا مــا تمــاس بگیریــد.

چرا ARS/Rescue Rooter را انتخاب کنید؟

برآوردهــای رایــگان و بــدون الــزام نصــب تهویــه مطبــوع - و بینش هــای 
متخصــص از متخصصــان واجــد شــرایط HVAC مــا.

نصــب هــوای مرکــزی در همــان روز )به شــرط دردســترس بودن( تــا سیســتم 
جدیــد خــود را بــدون تأخیــر راه انــدازی کنیــد.

گزینه هــای تأمیــن مالــی بــرای کمــک بــه ســرمایه گذاری شــما در راحتــی 
ارائــه  تخفیــف  نظامیــان  و  ســالمندان  بــرای  همچنیــن  مــا  تاحدامــکان. 

می دهیــم.

کارمنــدان کامــالً واجــد شــرایط کــه بــا پوشــیدن روکــش کفــش، اســتفاده 
از پارچه هــای قطــره ای و تمیزکــردن محــل کار خــود بــه خانــه شــما احتــرام 

می گذارنــد.

همان طــور کــه سیســتم AC شــما قدیمی تــر می شــود، کارآمدتــر می شــود. 
ایــن تنهــا بــه معنــای افزایــش قبــوض آب و بــرق نیســت، بلکــه بــه معنــای 

راحتــی کمتــر در روزهــای گــرم و مرطــوب اســت.

ــد و کم مصــرف، می توانیــد هزینه هــای ســرمایش را  ــا یــک سیســتم جدی ب
کاهــش دهیــد و همیشــه راحــت باشــید. امــا گزینه هــای زیــادی بــرای شــما 
وجــود دارد. آیــا تنظیمــات فعلــی شــما بــرای خانــه و قســمتی از کشــور شــما 
مناســب اســت؟ رتبه بنــدی نســبت بهــره وری انــرژی فصلــی )SEER( واحــد 
فعلــی شــما چیســت؟ آیــا نــوع دیگــری از سیســتم تهویــه مطبــوع بــه شــما 

خدمــات بهتــری می دهــد؟

اینجاســت کــه مــا می توانیــم کمــک کنیــم. همــه ارائه دهنــدگان نصــب 
AC یکســان نیســتند. بــرای برنامه ریــزی یــک تحلیــل تخصصــی و بــدون 
هزینــه از مزایــای تعویــض سیســتم خــود و کســب اطالعــات بیشــتر در 
ــی  ــا - کــه توســط گارانت ــوع م ــه مطب مــورد خدمــات نصــب سفارشــی تهوی

کارآفرینی تاسیساتی
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قبــل از رســیدن تکنســین ها بدانیــد کــه در چــه زمینــه ای قــرار داریــد. ایــن 
کــه  زمانــی  به خصــوص  دهــد،  آرامــش  شــما  بــه  می توانــد  آماده ســازی 
تمام کارهایــی را کــه بــرای نصــب تهویــه مطبــوع انجــام می شــود مشــاهده 

می کنیــد.

ایــن فراینــد بــا ارزیابــی تجهیــزات موجــود شــما بــرای بررســی نشــتی یــا هــر 
مشــکل دیگــری کــه ممکــن اســت بــر عملکــرد سیســتم جدیــد شــما تأثیــر 
بگــذارد آغــاز می شــود. ایــن معمــوالً زمانــی اســت کــه هرگونــه تعمیــرات 
در زیرســاخت فعلــی شــما انجــام می شــود. گام بعــدی در تعویــض تهویــه 

مطبــوع، حــذف واحــد قدیمــی اســت.

 AC هنگامــی کــه واحــد قدیمــی حــذف شــد، نوبت به نصــب جایگزین واحد
رســیده اســت. ایــن بخــش از کار ممکــن اســت شــامل تعویــض لوله کشــی 
یــا اتصــاالت بــرق و کانــال باشــد، اگــر اتصــاالت بــه هــر نحــوی متفــاوت 
ــرد طبــق دســتورالعمل  باشــد. اتصــاالت الکتریکــی بررســی می شــود و مب

ســازنده در ایــن زمــان نیــز بــه سیســتم اضافــه می شــود.

پــس از تکمیــل همــه ایــن مــوارد، تکنســین کولــرگازی جدیــد شــما را وصــل 
ــا مطمئــن شــود همــه چیــز همان طــور  ــد ت می کنــد و آن را آزمایــش می کن
کــه بایــد کار می کنــد. اگــر تســت را بــا موفقیــت پشــت ســر بگــذارد، معمــوالً 
زمانــی اســت کــه یــک ترموســتات جدیــد نصــب می شــود یــا ترموســتات 
موجــود بررســی می شــود. پــس از بررســی نهایــی بــرای اطمینــان از اینکــه 
بایــد چنــد  تهویــه مطبــوع جدیــد شــما به خوبــی کار می کنــد،  سیســتم 

یــادآوری در مــورد خدمــات تعمیــر و نگهــداری مناســب دریافــت کنیــد.

شرایط دانستن

مــا می دانیــم کــه شــما در کارکــرد تهویــه مطبــوع خــود متخصــص نیســتید 
کــه  بشــنوید  اســت  گرفتیــد! ممکــن  تمــاس  مــا  بــا  دلیــل  بــه همیــن   -
تکنســین های مــا بــه چنــد مــورد از اصطالحــات زیــر اشــاره می کننــد، امــا 

همیشــه در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال بپرســید:

Air Handler - واحــد داخلــی کــه گــردش هــوای مطبــوع را در خانــه شــما 
فراهــم می کنــد. یــک واحــد هواســاز شــامل یــک دمنــده، عناصــر گرمایــش 

و/یــا خنک کننــده، قفســه های فیلتــر یــا محفظه هــا و دمپرهــا اســت.

)و  کمپرســور  مرکــزی،  مطبــوع  تهویــه  سیســتم  یــک  در   - کمپرســور 
کندانســور( در جعبــه خــارج از خانــه شــما قــرار دارد و مبــرد را فشــرده 

کنــد. آغــاز  را  خنک ســازی  فراینــد  تــا  می کنــد 

کوئــل اواپراتــور - بخشــی از سیســتم تهویــه مطبــوع کــه در واقــع گرمــا را از 
هــوای خانــه شــما خــارج می کنــد و اجــازه می دهــد مبــرد تبخیــر شــود کــه 
گرمــا را از هــوای اطــراف خــارج می کنــد و دمــای هــوا را کاهــش می دهــد.

مبــرد - مــاده ای کــه در کوئل هــای اواپراتــور یافــت می شــود کــه از گاز بــه 
مایــع بــرای تبــادل گرمــا بــرای ایجــاد یــک اثــر خنک کننــده حرکــت می کنــد.

اندازه گیــری  یــک   )SEER - SEER( فصلــی  انــرژی  بهــره وری  نســبت 
اســتاندارد بــرای بــازده عملیاتــی کلــی یــک سیســتم تهویــه مطبــوع اســت. 
هرچــه رتبــه SEER سیســتم باالتــر باشــد، در تبدیــل انــرژی بــه خنک کننــده 

ــر اســت. هــوا کارآمدت

AC فرایند نصب

اگــر قصــد نصــب تهویــه مطبــوع بــرای خانــه خــود را داریــد، بهتــر اســت 

کارآفرینی تاسیساتی
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بریتانیا از رسمایش اپیدار در هتل های هند حمایت یم کند

هند: شش فناوری خنک کننده جدید قرار است در هتل های هند آزمایش شوند که تا سقف 500000 
دالر از سوی دولت بریتانیا حمایت می شود.

شش مبتکر پیشرو برای مشارکت با شرکت هندی هتل های محدود )IHCL( برای اجرای آزمایشی 
فناوری های خنک کننده جدید مقرون به صرفه و هوشمند با آب وهوا، به عنوان بخشی از برنامه 

TechEmerge شرکت مالی بین المللی )IFC( انتخاب شده اند.

برنامه IFC که توسط صندوق بین المللی آب وهوای دولت بریتانیا )ICF( تضمین می شود، نوآوران 
در سراسر جهان را با شرکت های پیشرو در بازارهای نوظهور تطبیق می دهد تا اتخاذ راه حل هایی را 

تسریع بخشد که سرمایش را مقرون به صرفه تر و انرژی کارآمدتر می کند و درعین حال انتشار گازهای 
گلخانه ای را کاهش می دهد.

این فناوری ها - پنج مورد توسط شرکت های هندی و یکی توسط یک شرکت اسرائیلی - در هفت 
هتل IHCL تاج طی 12 تا 18 ماه آینده به طور آزمایشی اجرا می شوند.

پروژه ها

بــرج خنک کننــده پاهارپــور مبتکــر مســتقر در کلکتــه در حــال آزمایــش 
بــرج خنک کننــده کم مصــرف و کم مصــرف در کاخ تــاج در دهلی نــو 
تــا عملکــرد را در شــرایط خشــک و  تــاج اگزوتیــکا در گــوا اســت  و 
مرطــوب آزمایــش کنــد. هــدف ایــن راه حــل کاهــش مصــرف انــرژی بــرای 
خنک ســازی تــا 10 درصــد اســت، به خصــوص در زمــان اوج مصــرف، بــا 
دوره بازگشــت ســرمایه کمتــر از دو ســال. عــالوه بــر ایــن، 45 درصــد از 

مــواد اســتفاده شــده در بــرج قابــل بازیافــت هســتند.

Zenatix مبتکــر مســتقر در دهلی نــو بــا IHCL همــکاری می کنــد تــا 
راه حــل مدیریــت انــرژی و دارایــی مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا بــه نــام 
ZenConnect را در دو ملــک IHCL - Taj Connemara در چنــای و 
Taj Exotica در گوا - آزمایش کند. این راه حل بر سیستم الکتریکی 
مورداســتفاده  انــرژی  و مصــرف  نظــارت می کنــد، هزینه هــا  موجــود 
بــرای خنک ســازی را کاهــش می دهــد و برنامه ریــزی و اجــرای تعمیــر و 
نگهــداری پیشــگیرانه را بهبــود می بخشــد تــا عمــر و عملکــرد دارایی هــا 

را افزایــش دهــد و درعین حــال خرابی هــا را کاهــش دهــد.
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یــک   Elgressy Engineering Services اســرائیلی  نــوآور 
پالگیــن  الکتروشــیمیایی  مقیــاس  خــودکار  تصفیــه  سیســتم 
بــازی بــر روی برج هــای خنک کننــده در روســتای تعطیــالت  و 
ایــن  می شــود  گفتــه  کــرد.  خواهــد  آزمایــش  را  گــوا  در  تــاج 
نــوآوری عــالوه بــر جلوگیــری از پوسته پوســته شــدن، خوردگــی 
و جلبک هــا، مصــرف آب را تــا 20 درصــد کاهــش می دهــد و 

می کنــد. فراهــم  آبیــاری  بــرای  را  فاضــالب 

حــال  در  هاریانــا  از   Desiccant Rotors International
 IHCL آزمایــش میدانــی یــک سیســتم تصفیــه هــوا در کاخ تــاج
در دهلی نــو اســت. انتظــار مــی رود ایــن راه حــل یــک سیســتم 
تصفیــه هــوای تــازه کارآمــد بــرای البــی هتــل فراهــم کنــد کــه 
ذرات و آالینده هــای گازی را جــذب کنــد و درعین حــال فشــار 

مثبــت را بــرای رســیدگی بــه مســائل نفــوذ حفــظ کنــد.

شــرکت IoTomation Ecotech مســتقر در دهلی نــو در حــال 
آزمایــش میدانــی یــک پلــت فــرم اینترنــت اشــیا بــرای ســالمت، 
 Be – IoT ایمنــی و محیط هــای ســاخته شــده پایــدار بــه نــام
تــاج در دهلی نــو  تــاج جــای محــل در جیپــور و کاخ  در هتــل 
اســت. ایــن راه حــل یــک داشــبورد یکپارچــه بــرای تمــام تجهیــزات 
انتقــال  قابــل  را  آنهــا  و  فراهــم می کنــد  هتــل  و سیســتم های 
هــوش  بــر  مبتنــی  داده هــای  تجزیه وتحلیــل  هــدف  می کنــد. 
مصنوعــی، بهبــود بهــره وری انــرژی، نگهــداری پیش بینی کننــده 
و پیشــگیرانه، و کارایــی عملیاتــی بــا دوره بازپرداخــت کمتــر از 

دو ســال اســت.

IHCL در حــال راه انــدازی یــک بــرج خنک کننــده بــا رویکــرد کــم 
از شــرکت مســتقر در بمبئــی Green Efficient Solution در 
ــاج جــای محــل در جیپــور اســت. انتظــار مــی رود کاهــش  کاخ ت
نزدیــک شــدن بــه بــرج خنک کننــده باعــث افزایــش راندمــان 
انــرژی چیلــر و اتــاق کارخانــه HVAC و کاهــش مصــرف آب بــا 

ــر از یــک ســال شــود. دوره بازگشــت ســرمایه کمت

مرحله ضروری

 IHCL کمیســر عالــی بریتانیــا در هنــد، الکــس الیــس، بــا تبریــک
و شــرکای نــوآور آن بــرای پروژه هــای آزمایشــی، گفــت: "ایــن یــک 
گام اساســی بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای و اجــرای 
پیمــان آب وهــوای گالســکو اســت کــه در COP26 مــورد توافــق 

قــرار گرفــت."

Gaurav Pokhariyal، معــاون ارشــد و رئیــس منابــع انســانی 
 TechEmerge گفــت: همــکاری مــا بــا برنامــه ،IHCL جهانــی
IFC و برخــی از هیجان انگیزتریــن مبتکــران خنک کننــده جهــان، 
راه حل هــای  ایجــاد  صنعــت  اولیــن  و  منحصربه فــرد  همــکاری 

پایــدار در بخــش مهمان نــوازی اســت.

ســافاری های  اســتراحتگاه ها،  هتل هــا،  از  مجموعــه ای   IHCL
جنگلــی، کاخ هــا، اســپا و خدمــات پذیرایــی در پــرواز را مدیریــت 
می کنــد. بیــش از 196 هتــل در 80 مــکان در 4 قــاره و در 12 

کشــور جهــان بــا بیــش از 20000 اتــاق و 25000 کارمنــد دارد.

حمایت کردن

عــالوه بــر تأمیــن مالــی، برنامــه TechEmerge IFC همچنیــن 
پشــتیبانی مشــاوره ای را در طــول آزمایــش میدانــی بــرای کمــک 
بــه نــوآوران در کاهــش ریســک های مالــی و عملیاتــی، کاهــش 
ورود  تســهیل  و  محلــی،  شــرکت های  بــرای  پذیــرش  خطــرات 
بــه بــازار و انتقــال فنــاوری ارائــه می کنــد. اگــر خلبان هــا موفــق 
باشــند، IHCL و نــوآوران ممکــن اســت تصمیــم بگیرنــد کــه وارد 

مشــارکت های تجــاری شــوند.

IFC یکــی از اعضــای گــروه بانــک جهانــی و بزرگ تریــن مؤسســه 
توســعه جهانــی اســت کــه بــر بخــش خصوصــی در بازارهــای 
نوظهــور متمرکــز اســت. ایــن شــرکت در بیــش از 100 کشــور 
خــود  نفــوذ  و  تخصــص  ســرمایه،  از  و  می کنــد  کار  جهــان 
بــرای ایجــاد بازارهــا و فرصت هــا در کشــورهای درحال توســعه 
 31.5 رکــورد   IFC  ،2021 مالــی  ســال  در  می کنــد.  اســتفاده 
ــی خصوصــی در  ــه شــرکت ها و مؤسســات مال ــارد دالر را ب میلی

داد. اختصــاص  درحال توســعه  کشــورهای 
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