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نسل جدید کلیدهای هوشمند
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ــا  ــتانی ب ــزات بیمارس ــاب تجهی ــاخت ردی س
ــیا ــت اش ــاوری اینترن فن

و ...
همراه با کارآفرین  منتخب ماه
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فهرست
معرفی واحدهای تهویه بازیابی انرژی جدید

Optyma معرفی کولر

 Premium ERV را به خط تولید S مدل RenewAire
سری EV اضافه می کند

شروع ثبت نام برای کنوانسیون و نمایشگاه  ASPE 2022 در  ایندیاناپولیس

می کنــد،  معرفــی  را   EV Premium–Model S ســری   RenewAire

ــرای  ــر آنتالپــی صفحــه اســتاتیک ب ــرژی مبتنــی ب ــی ان یــک هواکــش بازیاب
برنامه هــای کوچکتــر، ســطح اولیــه و مبتنــی بــر IAQ در آمریــکای شــمالی.
-439  CSA( خانگــی  تهویــه  موسســه  گواهــی  دارای   S مــدل 
تک خانــواره ای  خانه هــای  دقیــق  بررســی  بــرای  و  اســت   )09
خوابگاه هــا،  مربــع،  فــوت   2500 زیــر  حمــام  خوابــه/2   3 جدیــد 
اســت. شــده  طراحــی  ســبک  تجــاری  ســاختمان های  و  هــا  تولیــدی 
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برپایی مسابقه شناخت عمده فروشان جمع آوری
 ترموستات های حاوی جیوه

ســاالنه  مســابقه  یازدهمیــن  ترموســتات  بازیافــت  شــرکت 

اســت.  کــرده  انــدازی  راه  را  ســیاره  از  خــارج  عطــارد  حــذف 

 Heating Air-Conditioning اعضــای  مســابقه  ایــن 

کــه  را   Refrigeration Distributors International

مشــتریان  از  را  جیــوه  حــاوی  هــای  ترموســتات  بیشــترین 

شناســد.  مــی  رســمیت  بــه  کننــد،  مــی  آوری  جمــع 
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شروع ثبت نام برای کنوانسیون و نمایشگاه  ASPE 2022 در  ایندیاناپولیس

افزایش کارکرد موتورهای الکتریکی

بومی سازی محاسبه و مدیریت حجم گاز عبوری
 با  تصحیح کننده ایرانی

خالصه راهنمای کووید  19  برای فن های سقفی
 با قطر بزرگ

ساخت ردیاب تجهیزات بیمارستانی با فناوری اینترنت اشیا

شــرکت  یــک  در  شــده  ســاخته  تصحیح کننــده 
دقیــق  حجــم  و  عبــوری  گاز  میــزان  بنیــان،  دانــش 
می کنــد. کنتــرل  و  اندازه گیــری  را  مصرفــی 

در مراحــل اولیــه همه گیــری کوویــد-19، بســیاری از ســازمان های 
دســتورالعمل هایی  حرفــه ای  موسســات  همــراه  بــه  دولتــی 
کردنــد.  صــادر  گردشــی  هواکش هــای  عملکــرد  مــورد  در  را 

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

امور آگهی ها:فرزانه بختیاری
گرافیک:مصطفی رحمانی

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

خالصــه ســخن اول آن کــه ســال نــو مبــارک. تبریــک هــا فــراوان و شــادباش هــا بســیار و امــا 
ســخن دوم. خوانندگانــی از مــا پرســش داشــته انــد کــه هفتــه نامــه تاسیســات چــه تفاوتــی بــا 

ماهنامــه دارد؟

همــان طــور کــه مســتحضرید اکادمــی کاشــانه دارای زیرمجموعــه ای اســت رســمی، مــورد 
ــا هــدف  ــوز کــه ب ــام تاسیســات نی ــه ن ــد و دارای مجــوز وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب تایی
اطــالع رســانی خبــری در موضوعــات متنوعــی از قبیــل تاسیســات، نظــام مهندســی، صنایــع 
نفتــی، گازی، آب و فاضــالب، نمایشــگاه هــای تخصصــی، تــازه هــای نشــر کــه در قالــب هــای 

ــردازد. ــه و یادداشــت و نماهنــگ بــه رســالت خــود مــی پ متنــوع خبــری، گفتگومحــور، مقال

ایــن اطالعــات خبــری از طریــق پایــگاه اطــالع رســانی، هفتــه نامــه و ماهنامــه و نیــز فضــای 
 story طریــق  از  روزانــه  و  کوتــاه  اخبــار  رســد.  مــی  خواننــدگان  نظــر  و  ســمع  بــه  مجــازی 
اینســتاگرام، نماهنــگ هــای آموزشــی از طریــق post هــای روزانــه، خبرهــای مشــروح از پایــگاه 
خبــری تاسیســات نیــوز، اخبــار هفتــه در حــوزه هــای مرتبــط تاسیســاتی از طریــق هفتــه نامــه و 
چکیــده مقــاالت، یادداشــت هــای منتخــب داخلــی و بیــن المللــی و نیــز اخبــار مهــم مــاه نیــز بــه 

یــاری ماهنامــه هســت کــه ترجمــه، تولیــد و منتشــر مــی شــود.

رســالت تاسیســات نیــوز مطلــع کــردن خواننــدگان عزیــز در همــه حــال مــی باشــد.کوتاه؛ نیمــه 
بلنــد و مشــروح بــا کمــک همــه ابــزار اطــالع رســانی . البتــه در ایــن میــان بهــره منــدی از 

پادکســت و اتــاق خبــر زنــده نیــز در مرحلــه بعــد مــورد تاکیــد اســت.

و ســخن پایانــی؛ بــه تقویــم هــا اعتمــادی نیســت، اگــر تحولــی در دل و زندگیــت روی داد 
مبــارک اســت، راز نــو شــدن را بایــد دانســت و گرنــه بهــار یــک فصــل تکراریســت، گذشــت عمــر 
تبریــک نــدارد، صافــی دلهــا و نــو شــدن هــا تبریــک دارد، شــاد تریــن ایــام را برایتــان آرزو داریــم، 

نــه بــرای امــروز، بلکــه بــرای فــردای هــر روز.

چرا هفته انمه؟! چرا ماهنامه؟!...

سخین اب مشا
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اخبار منتخب ماه از صنعت تاسیسات جهان

 Mitsubishi Electric Trane HVAC US Lossnay RVX2
بازیابــی  تهویــه  واحدهــای  بعــدی  نســل  می کنــد،  معرفــی  را 
معمــاران  و  مهندســان  مالــکان،  بــه  کــه   Lossnay انــرژی 
بــرآورده  را  تهویــه  نیازهــای  تــا  کنــد  مــی  کمــک  ســاختمان 
بخشــند. بهبــود  را  خانــه  داخــل  هــوای  کیفیــت  و  کننــد 
واحدهــای ERV Lossnay RVX2 راحتــی و کارایــی را بــا اســتفاده 
هــوای  شــرایط  بــه  خروجــی  هــوای  جریــان  گرمــای  از  مجــدد 
بهبــود  تهویــه  بــرای  شــده  عرضــه  بــاز  فضــای  در  شــده  فیلتــر 
مــی بخشــند. Lossnay بــرای صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی 
در محیــط هــای تجــاری و تجــاری ســبک طراحــی شــده اســت، 
یــک  بــا  حــرارت  تبــادل  کامــل  تهویــه  سیســتم  یــک   Lossnay
هســته تبــادل انــرژی متقاطــع بــا تعمیــر و نگهــداری کــم اســت 
کــه از یــک غشــای فیبــر ســلولزی تصفیــه شــده مخصــوص بــرای 
دمــا )گرمــای محســوس( و رطوبــت )گرمــای محســوس( ســاخته 
صاحبــان  بــه  واحــد  ایــن  نهــان  حــرارت  تبــادل  اســت.  شــده 
ســاختمان، مهندســان و معمــاران کمــک مــی کنــد تــا کیفیــت 

عیــن  در  و  بخشــند  بهبــود  را  ســاختمان  داخــل  تهویــه  و  هــوا 
ــرآورده کننــد. ــد و در حــال تحــول را ب حــال نیازهــای کارایــی جدی
بهبــود  بــه  توانــد  مــی  همچنیــن   CO2 اختیــاری  حســگر 
مصــرف  در  جویــی  صرفــه  و  خانــه  داخــل  هــوای  کیفیــت 
جدیــد،  دور  راه  از  کنتــرل  بــا  ترکیــب  در  کنــد.  کمــک  انــرژی 
فــن  ســرعت  خــودکار  طــور  بــه  توانــد  مــی   Lossnay RVX2
کنــد. تنظیــم   CO2 غلظــت  بــه  بســته   ٪100 تــا   ٪25 بیــن  را 
واحــد  ایــن  جاهــا،  از  بســیاری  در  انــرژی  کدهــای  بــا  مطابــق 
دارای یــک موتــور DC بــا راندمــان بــاال اســت کــه بــه کمتــر از 
بــرای تطبیــق  نیــاز دارد.  فــن  W/CFM در تمــام ســرعت های   1
هــای  حجــم  در  واحدهــا  کاربــردی،  هــای  گزینــه  در  پذیــری 
cfm موجــود  و 1200  هــوا 300، 380، 470، 600، 940  جریــان 
بــه  مجهــز  اســتاندارد  صــورت  بــه  واحدهــا  تمامــی  هســتند. 
و   MERV14 اختیــاری  فیلترهــای  هســتند.   MERV7 فیلتــر 
می تــوان  را  فــن  ســرعت  هســتند.  دســترس  در   MERV16
کــرد. تنظیــم  درصــدی   5 افزایــش  بــا  درصــد   100 تــا   25 بیــن 

معرفی واحدهای تهویه بازیابی انرژی جدید از 
Mitsubishi Electric Trane HVAC US
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 Danfoss Climate Solutions شرکت
کولر Optyma را معرفی کرد

بــرای   Danfoss Climate Solutions شــرکت  از   Optyma کولــر 
نصــب ســریع و آســان و کارایــی بــاال طراحــی شــده اســت. ایــن 
کولــر واحــد دارای پرتابگــر متقابــل منحصــر بــه فــرد در داخــل لولــه 
مبــدل حرارتــی اســت کــه تالطــم هــوا را بــه حداکثــر مــی رســاند.
یــک موتــور فــن بــا قابلیــت ســرعت متغیــر بــدون نیــاز بــه تعمیــر و 
نگهــداری و متعــادل کننــده کارخانــه بــه صــورت اســتاندارد ارائــه 
مــی شــود کــه کارایــی بــاال و ایمنــی مــواد غذایــی را تضمیــن مــی 
کنــد. بــه لطــف آلیــاژ آلومینیــوم منیزیــم بــا پوشــش پــودری بــرای 
ســطحی مقــاوم در برابــر خوردگــی، بــادوام، صــاف، قابــل تمیــز 
کــردن و طــول عمــر کابینــت، تعمیــر و نگهــداری را آســان می کند.
بــرای  کــه   Coolselector2 اپلیکیشــن  بــا  می تواننــد  کاربــران 
گوشــی های هوشــمند و تبلت هــا در دســترس اســت، بیشــترین 
بهــره را از کولــر ببرنــد. ایــن برنامــه امــکان بهینه ســازی آســان 
ــی  ــد واحدهــای متراکــم داخل ــا ســایر محصــوالت دانفــوس مانن ب
الکترونیکــی  اتــاق  کنترل کننده هــای   ،Optyma خارجــی  و 
می کنــد. فراهــم  را   Danfoss دیگــر  اجــزای  از  بســیاری  و 

Greenheck دمپر تعادل خودکار را برای پایانه های
 ثبت معرفی می کند

ABD-Z2 جدیدتریــن افــزوده شــده بــه خــط دمپرهــای متعــادل 

کننــده خــودکار "گریــن هــک" اســت کــه تنظیــم دقیــق جریــان 
انــرژی  نظــر  از  بهینــه  داخلــی  هــوای  کیفیــت  بــرای  را  هــوا 
خــودکار  تعــادل  دمپــر  یــک  محصــول  ایــن  کنــد.  مــی  فراهــم 
یکپارچــه بــا نقطــه تنظیــم قابــل تنظیــم اســت کــه توســط یــک 

محــرک الکتریکــی )24 ولــت یــا 120 ولــت( کنتــرل مــی شــود.
واحــد مــی توانــد بیــن دو نقطــه تنظیــم CFM مســتقل از فشــار 
جابجــا شــود. نقطــه تنظیــم جریــان کــم، حداقــل نــرخ تهویــه را 
ثابــت نگــه مــی دارد، در حالــی کــه نقطــه تنظیــم جریــان بــاال، 
دســتیابی  بــه  دمپــر  دهــد.  مــی  افزایــش  را  درخواســتی  تهویــه 
داخلــی  هــوای  کیفیــت  ASHRAE62.2بــرای  الزامــات  بــه 
آپارتمــان  در  اســتفاده  بــرای  و  کنــد  مــی  کمــک  قبــول  قابــل 
خوابــگاه  و  آموزشــی  هــای  ســاختمان  هــا،  آپارتمــان  و  هــا 
متل هــا،  و  هــا  هتــل  هــا،  کلینیــک  و  هــا  بیمارســتان  هــا، 
اســت. ایــده آل  زندگــی  امکانــات  و  ســالمندان  هــای  خانــه 

 Premium ERV را به خط تولید S مدل RenewAire

سری EV اضافه می کند

معرفــی  را   EV Premium–Model S ســری   RenewAire

بــر  مبتنــی  انــرژی  بازیابــی  هواکــش  یــک  می کنــد، 
کوچکتــر،  برنامه هــای  بــرای  اســتاتیک  صفحــه  آنتالپــی 
شــمالی. آمریــکای  در   IAQ بــر  مبتنــی  و  اولیــه  ســطح 
-439  CSA( خانگــی  تهویــه  موسســه  گواهــی  دارای   S مــدل 
تک خانــواره ای  خانه هــای  دقیــق  بررســی  بــرای  و  اســت   )09
فــوت مربــع، خوابگاه هــا،  زیــر 2500  جدیــد 3 خوابــه/2 حمــام 
شــده  طراحــی  ســبک  تجــاری  ســاختمان های  و  هــا  تولیــدی 
هــای  پنکــه  جایگزینــی  بــرای   S مــدل  از  اســتفاده  اســت. 
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حمــام، سیســتم رتبــه بنــدی انــرژی خانــه را بهبــود مــی بخشــد 
و مشــوق هــای تخفیفــی را بــرای پیمانــکاران فراهــم مــی کنــد.
بازده مدل cfm/watt-1.82 S HVI تست شده تحت استانداردهای 
IECC 2021 بــرای موتورهــای تــا ½ اســب بخــارا از رقبــا پیشــی مــی 

گیــرد. بســیاری از ویژگــی هــای آن عبارتنــد از ســرعت متغیــر فــن 
کــه 30 تــا cfm 130 را توســط یــک موتــور EC تامیــن می کنــد. 
می رســاند. یــاری  محیــط  در  جویــی  صرفــه  بــا  ای  پروانــه  فــن 
مقــاوم  خــود  وزن  بــا  را  جدیــد  هــای  خانــه  همچنیــن   S مــدل 
بســیار  کــه  خارجــی،  اســتاتیک  فشــار  ظرفیــت  کنــد.  مــی 
اســتاندارد  بازنگــری  اســت.  آینــده  اینچــی   0.4 وزن  از  فراتــر 
ASHRAE 62.2. ســرعت فــن بــه طــور خــودکار بــا آالینده هــای 

توســط  خــودکار  به طــور  کــه  می شــود  تنظیــم  اتــاق  فعالیــت 
به طــور  یــا  اشــغال،  یــا   VOC، IAQ  ،CO2 سنســورهای 
نظــارت  محیــط،  در  دور  راه  از  فشــاری  دکمــه  یــک  بــا  دســتی 
می شــوند. فعــال   Boost حالــت  بــه  و  می شــوند  فعــال  و 

کاهــش  بــه  هوشــمند  ترموســتات  در  جدیــد  عملکــرد  بهبــود 
هــوا در  موجــود  هــای  پاتــوژن  غلظــت 

را  Johnson Controls  پیکربندی هــای تهویــه کنتــرل پیشــرفته 

ایــن  می کنــد.  راه انــدازی  ترموســتات  کنترل کننده هــای  بــرای 

ویژگــی کــه بــرای ترموســتات هوشــمند ســری TEC3000 طراحــی 
شــده اســت، از دســتورالعمل هــای انجمــن مهندســین گرمایــش، 
تبریــد و تهویــه مطبــوع آمریــکا بــرای بازگشــایی و آمــاده ســازی 
ایمــن ســاختمان در طــول همــه گیــری کوویــد19 پیــروی مــی کنــد.

تــا  دهــد  مــی  اجــازه  ســاختمان  اپراتورهــای  بــه  جدیــد  ویژگــی 
تغییــرات هــوا را بــرای بهبــود کیفیــت هــوا و کمــک بــه کاهــش 
کننــد.  پیکربنــدی  هــوا  در  موجــود  هــای  پاتــوژن  غلظــت 
تخلیــه  بــرای  تهویــه  گزینــه  دو  بیــن  از  تواننــد  مــی  کاربــران 
هــوای کهنــه قبــل، حیــن و پــس از اشــغال ســاختمان انتخــاب 
پیشــرفته. کنتــرل  تهویــه  یــا  تقاضــا  کنتــرل  تهویــه  کننــد: 
هنگامــی کــه تهویــه کنتــرل تقاضا پیکربندی شــده اســت، کاربران 
مــی تواننــد پارامترهــای مــورد نظــر ماننــد زمــان تخلیــه هــوای قبــل 
از اشــغال را تنظیــم کننــد. هنگامــی کــه تهویــه کنتــرل پیشــرفته 
پیکربنــدی شــده اســت، زمــان تصفیــه هــوا قبــل از اشــغال بــه 
مــدت دو ســاعت مشــخص شــده توســط ASHRAE پیش فــرض 
خواهــد بــود. عــالوه بــر ایــن، زمــان پاکســازی پــس از اشــغال را مــی 
تــوان بــرای مــدت زمــان دلخــواه قبــل از تغییــر بــه تنظیمــات برنامه 
خالــی بــرای حفــظ دمــا، رطوبــت و تهویــه در منطقــه تنظیــم کــرد.
الگوریتــم  بــا  پیشــرفته  کنتــرل  تهویــه  و  تقاضــا  کنتــرل  تهویــه 
می کنــد.  کار  کنترلــز"  "جانســون  اختصاصــی  بهینــه  شــروع 

هنگامــی کــه فعــال باشــد، الگوریتم اقدامــات کنترلی را به صورت 
می دهــد  انجــام  برنامه ریزی شــده  اشــغال  زمــان  از  قبــل  پویــا 
تــا بــه نقطــه تنظیــم دمــا و رطوبــت منطقــه دســت یابــد، حتــی 
ــد نیازهــای کنتــرل  ــد مــی توان ــاز بمان ــاز، ب ــر در فضــای ب اگــر دمپ
پیشــرفته تهویــه را بــرآورده کنــد. وقتــی صحبــت از نقــاط تنظیــم 
ــران می تواننــد گزینه هایــی را بــرای ــه بــه میــان می آیــد، کارب تهوی
co2، دمــای هــوای بیــرون و دمــای هــوای تامیــن پیکربنــدی کننــد.
یــک  کــه  زمانــی  در  را  تهویــه  حداقــل  تواننــد  مــی  کاربــران 
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هــوای  دمــای  اگــر  کــه  کننــد،  فعــال  اســت  خالــی  منطقــه 
نگــه  بیــرون  تــازه  هــوای  بــا  را  منطقــه  بدهــد،  اجــازه  بیــرون 
بــه  اشــغالی  غیــر  دمپــر  موقعیــت  حداقــل  تنظیــم  دارد.  مــی 
دمپــر  شــدن  بــاز  درصــد  کــه  دهــد  مــی  را  امــکان  ایــن  کاربــر 
کنــد. تنظیــم  اشــغالی  غیــر  ســاعات  در  را  بیــرون  هــوای 

تاکو مجموعه های ضد زنگ سری »00« خود را 
گسترش می دهد

حلزونــی  ســیرکوالتورهای  خــط   Taco Comfort Solutions

فــوالدی ضــد زنــگ خــود را در خانــواده محصــوالت ســیرکوالتور 
بــرای  اســت.  داده  گســترش   00e بــاال  کارایــی  بــا   ECM

باشــند،  ســرب  بــدون  بایــد  کــه  خانگــی  آب  کاربردهــای 
فــوالد ضــد  اکنــون در   0018e و   0015e  ،007e ســیرکوالتورهای 
زنــگ دارای گواهینامــه NSF/ANSI 61 و 372 موجــود هســتند.
بــاال  راندمــان  بــا   ECM موتورهــای  شــامل  ســیرکوالتورها 
مصــرف  می تواننــد  کــه  هســتند  بی صــدا  فوق العــاده  و 
ســیرکوالتورهای  بــا  مقایســه  در  درصــد   85 تــا  را  بــرق 
دهنــد. کاهــش  مشــابه  عملکــرد  بــا  معمولــی 
ایــن ســیرکوالتورها همچنیــن دارای حالــت رفــع انســداد خــودکار 
و  دوگانــه  سیم کشــی های  هســتند.  هــوا  تصفیــه  حالــت  و 
آنهــا  می کننــد.  آســان  را  نصــب  اینچــی   6 رشــته ای  ســیم های 
هســتند  یکپارچــه  جریــان  چــک  شــیرهای  دارای  همچنیــن 
زمیــن  ســیم  بــه  نیــازی  بنابرایــن  هســتند،  عایــق  دو  دارای  و 
نیســت. ســیرکوالتورها بــا فلنــج جهانــی در دســترس هســتند.

برپایی مسابقه شناخت عمده فروشان جمع آوری
 ترموستات های حاوی جیوه

شــرکت بازیافــت ترموســتات یازدهمیــن مســابقه ســاالنه حــذف 

عطــارد خــارج از ســیاره را راه انــدازی کــرده اســت. ایــن مســابقه 

 Heating Air-Conditioning Refrigeration Distributors اعضــای 

International را کــه بیشــترین ترموســتات هــای حــاوی جیــوه را از 

مشــتریان جمــع آوری مــی کننــد، بــه رســمیت مــی شناســد. ایــن 

ــان مــی رســد. ــه پای ــر ب مســابقه از 1 مــی آغــاز شــد و در 31 اکتب

شــوند:  مــی  شناســایی  دســته  ســه  در  برنــدگان 

کلــی  طــور  بــه  کــه  کننــده ای  توزیــع   •

می کنــد. بازیافــت  را  جیــوه  پونــد  بیشــترین 

را  جیــوه  پونــد  میانگیــن  باالتریــن  کــه  توزیع کننــده ای   •

تعــداد  مکان هــای  بــر  تقســیم  پونــد  )کل  می کنــد  بازیافــت 

کرده انــد(. ارســال  جمــع آوری  ســطل  کــه  شــاخه هایی 

مشــارکت نــرخ  باالتریــن  بــا  کننــده  توزیــع   •

مــکان(.  10 از  بیــش  بــا  کننــدگان  توزیــع  بــرای   •

برنــدگان هــر دســته در 3 تــا 6 دســامبر در کنفرانــس ســاالنه 

شــد. خواهنــد  شــناخته  تگــزاس  هیوســتون،  در   HARDI
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ثبت نــام بــرای کنوانســیون و نمایشــگاه انجمــن مهندســین 
لوله کشــی آمریــکا در ســال 2022، کــه از 16 تــا 21 ســپتامبر 
در ایندیاناپولیــس، ایندیانــا برگــزار می شــود، شــروع شــد. 
ارتقــای توســعه حرفــه  بــرای  ایــن کنفرانــس و نمایشــگاه 
صنعــت  متخصصــان  شــغلی  رشــد  و  فنــی  آمــوزش  ای، 
لولــه کشــی طراحــی شــده اســت. بیــش از 250 غرفــه دار 
فناوری هــای  و  لوله کشــی  محصــوالت  آخریــن  جهانــی 
جدیــد را بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت. عــالوه بــر ایــن، 
شــد. خواهــد  ارائــه  فنــی  آمــوزش  جلســه   25 از  بیــش 
از  یکــی  اســتریکلین،  کریــس  امســال  اصلــی  ســخنران 
یــک  پیمایــش  بازمانــده:  »وظایــف  کتــاب  نویســندگان 
ســرهنگ  یــک  کــه  او  بــود.  خواهــد  عمــدی«  زندگــی 
جنگنــده  خلبــان  یــک  و  هوایــی  نیــروی  بازنشســته 
بخــش  الهــام  داســتان  اســت،  رزمــی  تزئینــات  دارای 
زندگــی  و  بهبــودی  یادگیــری  چگونگــی  مــورد  در  را  خــود 

گــذارد. مــی  اشــتراک  بــه  روزانــه  صــورت  بــه  کاملتــر 
نمایشــگاه  و  کنوانســیون  ایــن،  بــر  عــالوه 
می دهــد: ارائــه  را  زیــر  ویــژه  رویدادهــای  امســال 

.ASPE )WOA( انجمن رهبری زنان
• برای اولین بار پذیرایی از شرکت کنندگان، با حمایت 

KOHLER

 ASPE مراسم اعطای جوایز •
• مسابقه ASPE در دربی چوب کاج ایندی

ASPE گردش شبکه حرفه ای جوان •
دوره در  شــرکت  گواهینامــه  ارایــه   •

صنعــت  در  کــه  ای  حرفــه  هــر  بــرای  نمایشــگاه  ایــن 
ورود  دنبــال  بــه  یــا  کنــد  مــی  کار  طراحی/ســاخت 
همچنیــن  و  اســت  طراحی/ســاخت  صنعــت  بــه 
دانشــجویانی کــه کنجــکاو در مــورد حرفــه هــای صنعــت 
بــود. خواهــد  مفیــد  بســیار  هســتند،  ســاز  و  ســاخت 

اخبار منتخب نمایشگاه های جهانی صنعت تاسیسات

 2022 ASPE  شروع ثبت نام برای کنوانسیون و نمایشگاه
در  ایندیاناپولیس
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شــرکت  از  دســت ها  بهداشــت شستشــوی  نظرســنجی 
بردلــی نشــان می دهــد کــه تعــداد دفعــات شستشــوی 
اولیــن  بــا  مقایســه  در  بزرگســاالن  میــان  در  دســت ها 
بــاری کــه ویــروس کرونــا شــیوع پیــدا کــرد، 25 درصــد 
بهــار ســال  در  خــاص،  طــور  بــه  اســت.  یافتــه  کاهــش 
2020، مــردم بــه طــور متوســط 10.5 بــار در روز دســت 
ایــن  امســال،  ژانویــه  در  شســتند.  مــی  را  خــود  هــای 
تعــداد بــا یــک چهــارم کاهــش بــه 7.8 بــار در روز رســید.

در حالــی کــه جمعیــت بزرگســال ممکــن اســت از روال 
شستن دست خود کوتاهی کنند، این نظرسنجی نشان 
داد کــه 79 درصــد از والدیــن بــرای تشــویق فرزندانشــان 
بــه شستشــوی دســت هــا اقدامــات تشــویقی انجــام مــی 
دهنــد. چهــل و چهــار درصــد مــی گوینــد کــه مرتبــاً از بچــه 
هــای خــود مــی خواهنــد کــه دســت هایشــان را بشــویند، 

26 درصــد آن را بــه برنامــه روزمــره فرزندانشــان اضافــه 
کــرده انــد و 25 درصــد نیــز صابــون هــای ســرگرم کننــده 
مــی خرنــد تــا شســتن دســت هــا جالــب تــر شــود. در مــورد 
بهداشــت دســت در خــارج از خانــه، 64 درصــد از والدیــن 
مــی گوینــد کــه مدرســه یــا مهدکــودک فرزندشــان شســتن 
دســت هــا را در برنامــه روزانــه قــرار مــی دهــد. مایــکل پــی 
مــک کان، دکتــر میکروبیولوژیســت پزشــکی، پروفســور 
و رئیــس دانشــگاه مــی گویــد: »شستشــوی دســت هــا 

نشــان داده شــده اســت کــه روشــی ســاده، ایمــن و مؤثــر 
بــرای کاهــش انتقــال ویــروس هــا و باکتــری هــا، از جملــه 
ویروســی که باعث کووید-19 می شــود، اســت.  به عنوان 
اولیــن خــط دفاعــی بــرای از بیــن بــردن میکــروب هــا، 61 
درصــد از مــردم بــه درســتی معتقدنــد دســت هایشــان 
پــس از شســتن بــا آب و صابــون نســبت بــه اســتفاده 
از ضدعفونــی کننــده دســت کمتــر میکــروب مــی زنــد - 
واقعیتــی کــه توســط مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری 
هــا پشــتیبانی مــی شــود. بــرای مواقعــی کــه آب و صابــون 
در دســترس نیســت، CDC مراکزکنتــرل و پیشــگیری از 
 Centers for Disease Control and ( بیمــاری یــا همــان
Prevention ( مــی گویــد کــه ضدعفونــی کننــده دســت 

اســت. دســت  بهداشــت  بــرای  خوبــی  و  دوم  گزینــه 

بــرای  را  شستشــو  و  کــف  کــه  کنــد  مــی  توصیــه   CDC

حداقــل 20 ثانیــه انجــام دهیــد. ایــن نظرســنجی نشــان 
داد کــه 63٪ از ایــن دســتورالعمل پیــروی مــی کننــد و بــه 
طــور متوســط 21 ثانیــه شستشــو مــی دهنــد. بــا ایــن حال، 
17 درصــد از جمعیــت مــی گوینــد کــه فقــط 5 تــا 10 ثانیــه 
طــول مــی کشــد تــا ایــن کار را انجــام دهنــد. از ســال 2009 
نظرســنجی  بردلــی  شــرکت  همه گیــری،  سرتاســر  در  و 
شســتن دســت های ســالم خــود را بــرای بررســی دقیق تــر 
وضعیــت بهداشــت دســت انجــام داده اســت. بــه طــور 

کاهش ساالنه 25 درصد شستشوی دست ها در مقایسه 
با آغاز همه گیری کووید19
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کلــی، نظرســنجی 2022 نشــان داد کــه بــا بــه ســال ســوم 
کرونــا  ویــروس  پیرامــون  اقدامــات  و  اضطــراب  همه گیــری، 
کاهــش یافتــه اســت. در حــال حاضــر، 41 درصــد از پاســخ 
دهنــدگان مــی گوینــد کــه در مــورد ابتــال بــه ویــروس کرونــا 
بســیار نگــران هســتند. ایــن کاهــش قابــل توجهــی نســبت 
بــه ژانویــه 2021 اســت کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت )٪53( 
ــد. نشــانه دیگــری کــه  ــراز کردن ــی را اب ــی از نگران ســطح باالی
نشــان می دهــد ترس هــا شــروع بــه فروکــش کرده انــد، در 
نحــوه احوالپرســی افــراد بــه یکدیگــر اســت. در آوریــل 2020، 
67 درصــد ترجیــح دادنــد بــرای از بیــن بــردن تمــاس فیزیکــی 
دســت تــکان دهنــد و 49 درصــد گفتنــد کــه بــه طــور خــاص 
از دســت دادن خــودداری مــی کننــد. در ژانویــه 2022، 44 
درصــد از مــوج بــه عنــوان تبریــک اســتفاده مــی کننــد و تنهــا 
36 درصــد مــی گوینــد کــه از دســت دادن اجتنــاب مــی کننــد 
و در حالــی کــه هنــوز زیــاد اســت، نگرانــی هــا در مــورد تمــاس 
بــا میکــروب هــا نیــز در حــال کاهــش اســت. ایــن روزهــا، 78 
درصــد از آمریکایی هــا می گوینــد کــه نســبت بــه میکروب های 

ناشی از ویروس کرونا در مقایسه با 89 درصد در آوریل 
2020 و 86 درصــد در فوریــه 2021، هوشــیارتر هســتند.
شــرکتی  ارتباطــات  و  بازاریابــی  معــاون  دامیــس،  جــان 
Bradley Corp، می گویــد: »اجتنــاب از میکــروب و دقــت 

در شســتن دســت ها دو عادتی هســتند که همیشــه باید 
در اولویــت باشــند. مهــم نیســت کــه در چــه فصلــی از 
ســال یــا موقعیتــی کــه در آن قــرار داریــم، کــف می کنیــم. 
شستشــوی کامــل، آبکشــی و خشــک کــردن دســت هــا 
کاری اســت کــه بایــد بــه طــور مــداوم و بــدون شکســت 
انجــام شــود. نظرســنجی ســاالنه بهداشــت شستشــوی 
دســت ها از شــرکت بردلــی از 1035 بزرگســال آمریکایــی 
در 10 تــا 21 ژانویــه در مــورد عــادات شســتن دســت ها، 
و  آنفوالنــزا  و  کرونــا  ویــروس  مــورد  در  نگرانی هایشــان 
اســتفاده از دستشــویی های عمومــی ســؤال کــرد. شــرکت 
طــور  بــه  تقریبــاً  و  بودنــد  کشــور  سراســر  از  کننــدگان 
مســاوی بین مردان )46٪( و زنان )54٪( تقســیم شــدند.

یادداشت منتخب بین المللی
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منتخب اخبار صنعت تاسیسات ایران در ماه گذشته

ساخت ردیاب تجهیزات بیمارستانی با فناوری اینترنت اشیا

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان ردیــاب مخصــوص 
تجهیــزات بیمارســتانی را بــا اینترنــت اشــیا طراحــی کردنــد.
نیمــا عطایــی، مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان مبتکــران 
اشــیاء هوشــمند اظهــار داشــت: عمــده فعالیــت این شــرکت 
سیســتم های  تولیــد  و  طراحــی  زمینــه  در  بنیــان  دانــش 
ســامانه های   ،BI داشــبوردهای  مدیریتــی،  هوشــمند 
مدیریــت  )ســامانه  داده هــا  کالن  تحلیــل  و  جمــع آوری 
اســتراتژیک، داشــبورد مدیریــت واکسیناســیون و عــوارض 
واکسیناســیون کوویــد 19، ســامانه هوشــمند کشــاورزی و 
باغــداری، مجموعــه ســامانه های تشــخیص و درمــان طــب 
ســنتی مبتنی بر کالن داده ها و …( و ســامانه های اینترنت 
اشــیا صنعتــی در حــوزه ایمنــی و بهــره وری معــادن اســت. 
وی گفــت: در صــدد بــر آمدیــم تــا بــا ارائــه بســتر شــبکه بــی 
ســیم اینترنــت اشــیا صنعتــی و اســتقرار ســامانه موقعیــت 
اقــدام   RTLS فنــاوری  بــر  مبتنــی  درون ســاختمانی  یــاب 
پزشــکان،  بیمارســتانی،  پورتابــل  تجهیــزات  ردیابــی  بــه 
کنیــم. بیمارســتان ها  محوطــه  در  بیمــاران  و  پرســتاران 

مدیــر شــرکت دانــش بنیــان تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
آگاهــی پرســنل از تجهیــزات بیمارســتان در لحظــه نیــاز بــه 
حضــور فیزیکــی دارد طراحــی چنیــن سیســتمی می توانــد از 
حضــور فیزیکــی افــراد در بخش هــای مختلــف بیمارســتان 
ــرای  ــن سیســتم ب ــن اســتفاده از ای ــد. همچنی ــری کن جلوگی
مراجعه کنندگان به بیمارستان نیز می تواند کاربردی باشد.
سیســتم  ایــن  بخش هــای  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
مراجعــه  افــراد  توســط  کــه  اســت  هوشــمندی  ســاعت 
کننــده بــه بیمارســتان و پرســنل اســتفاده می شــود؛ ایــن 
آخریــن وضعیــت  هــوش مصنوعــی می توانــد  بــا  ســاعت 
دهــد. نشــان  را  بیمارســتان  یــک  تجهیــزات  و  مکان هــا 
کوچــک  سیســتم  یــک  ســو،  دیگــر  از  وی،  گفتــه  بــه 
وضعیــت  کــه  می شــود  نصــب  دســتگاه ها  همــه  بــه 
می دهــد. کاربــرد  بــه  را  تجهیــزات  بــودن  آزاد  یــا  اشــغال 
عطایــی بــا بیــان اینکــه ایــن سیســتم هوشــمند می توانــد 
گفــت:  دهــد  نشــان  کننــده  اســتفاده  بــه  نیــز  را  مســیر 

کنــد. ردیابــی  را  افــراد  برخــی  می توانــد  همچنیــن 
فنــاوری  کمــک  بــا  سیســتم  ایــن  در  مــا  افــزود:  عطایــی 
اســتفاده  مدیریــت  ماشــینی  یادگیــری  و  تجــاری  هــوش 
و  نگهــداری  و  تعمیــر  زمانــی،  برنامــه  تجهیــزات،  از 
بهینه تریــن مســیر و زمــان تــردد بــرای پرســنل را محاســبه 
می دهیــم. قــرار  بیمارســتانی  مدیریــت  اختیــار  در  و 
مدیــر شــرکت افــزود: هنــگام طراحــی پــروژه، ضمــن مطالعــه 
بــر  تکیــه  بــا  و  ســالمت  نظــام  ســاختمان های  مشــکالت 
ــرای بیمارســتان نقــاط  ــر ســاخت شــبکه طراحــی شــده ب زی
حادثــه خیــز بیمارســتان ها شناســایی و راهکارهــای مبتنــی 
ــه شــده اســت. ــرای ایــن مشــکالت ارائ ــر اینترنــت اشــیا ب ب
وی با بیان اینکه در این سیستم ایمنی بیمار در بیمارستان 
ــا مطالعــه نــرخ ســوانح  مــد نظــر بــوده اســت، بیــان کــرد: ب
بیمارســتانی کشــور اقــدام بــه طراحــی ســامانه کرده ایــم.

سرویســهای  ایمنــی  مدیریــت  ســامانه  گفــت:  عطایــی 
بهداشــتی، مدیریــت تأسیســات و سیســتم های احضــار از 
مهمترین بخش های جانبی این سیســتم به شــمار می رود.
اینکــه  بیــان  بــا  بنیــان  دانــش  شــرکت  ایــن  مدیــر 
در  بیمارســتانی  ســاخت های  زیــر  اکثــر  خوشــبختانه 
امــا  گفــت:  هســتند،  داخلــی  شــرکت های  تولیــد  کشــور 
و  اشــیا  اینترنــت  فنــاوری  و  ســازی  هوشــمند  حــوزه  در 
ــم  ــی ورود نکــرده بودی کاربردهــای آن در محیط هــای درمان
کــه در ایــن شــرکت چنیــن سیســتمی را طراحــی کردیــم.
وی افــزود: تــا کنــون نزدیــک بــه 260 میلیــون تومــان بصورت 
مســتقیم و از محــل ســرمایه گــذاری بنیــان گــذاران بــرای 
نمونــه ســازی، تســت های  آزمایشــگاه، طراحــی،  تکمیــل 
آزمایشــگاهی، کالیبراســیون و نمونــه ســازی بــر روی ایــن 
طــرح هزینــه کــرده کــه ایــن هزینه هــا جــدای از هزینه هــای 
تجهیــز  فنــی،  دانــش  کســب  مســتقیم  غیــر  و  مســتقیم 
آزمایشــگاه و … قبــل از شــروع ایــن پــروژه بــوده اســت.
عطایــی بــه مزیت هــای رقابتــی ایــن سیســتم اشــاره کــرد و 
بــه مهــر گفــت: اســتفاده از ایــن سیســتم باعــث کاهــش 
اتــالف وقــت و هزینــه تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات موجــود 
در بیمارســتان ها می شــود و از ســوی دیگــر هزینــه مدیریــت 
تجهیزات و منابع انسانی با RTLS را نیز کمتر خواهد کرد.
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منتخب اخبار صنعت تاسیسات ایران در ماه گذشته

افزایش کارکرد موتورهای الکتریکی

از  اســتفاده  بــه  نقــل  و  حمــل  صنعــت  هنــوز  ایــران  در 
بــه  نکــرده  عــادت  هــا  نــوآوری  و  متخصصــان  توانمنــدی 
همیــن دلیــل در رقابــت در بــازار جهانــی خــودرو چنــدان 
موفــق نیســت. امــا بــا شــکل گیــری زیســت بــوم فنــاوری 
و نــوآوری در کشــور، مدیــران ایــن صنعــت و متخصصــان 
آن بــه رخنــه نــوآوران و فنــاوران در ایــن حــوزه تــن دادنــد و 
همیــن اتفــاق، بــه صنعــت خــودروی کشــور جانــی تــازه داد.
ــاوری  ــگاه و حمایــت هــای معاونــت علمــی و فن ــا همیــن ن ب
ریاســت جمهــوری، شــرایط بــرای نفــوذ فنــاوری هــا و نــوآوری 
هــای بومــی در ایــن صنعــت فراهــم و محصــوالت و خدمــات 
ــه شــد. یکــی  ــزرگ ارائ ــران ایــن صنعــت ب ــه کارب مختلفــی ب
بــا  الکتروموتــور  توقــف  و  انــدازی  راه  محصــوالت  ایــن  از 
دســتگاه  ایــن  اســت.  ســاخت  ایــران  متریــال  بهرتیــن 
ســافت اســتارتر بــا بهــره گیــری از بهتریــن متریــال کمــک 
کننــد. کار  نرمــی  بــه  الکتریکــی  موتورهــای  تــا  کنــد  مــی 
بــاالرا  بــه   KW7   .5 ســایزهای  در  الکتریکــی  موتورهــای 
نمی تــوان بــه صــورت مســتقیم راه انــدازی کــرد و بــا جریــان 
راه انــدازی 4 الــی 10 برابــر جریــان نامــی مواجــه خواهیــم 
شــد. بــرای حــل ایــن مشــکل ازســافت اســتارتر، بــه معنــای 
را  الکتریکــی  موتورهــای  توقــف  و  شــروع  کــه  مکانیزمــی 
بــه نرمــی انجــام می دهــد، اســتفاده مــی شــود. بنابرایــن 
الکتروموتــور می تــوان  بــه  ایــن دســتگاه  کــردن  بــا وصــل 
الکتروموتــور را بــه صــورت نــرم راه انــدازی و متوقــف کــرد.
ایــن محصــول بــه دلیــل طراحــی دقیــق و اســتفاده از بهتریــن 
متریــال بــدون نیــاز بــه کنتاکتــور بــای پــس کار می کنــد و 
توانایــی کنتــرل از راه دور و قابلیــت کنتــرل بــا تلــه متــری 
را هــم دارد. قیمــت تمــام شــده ایــن محصــول بــا توجــه بــه 
طراحــی ایــن محصــول توســط کارشناســان و نفــرات نخبــه 
اســت. خارجــی  محصــوالت  از  پایین تــر  بســیار  کشــوری 

نزدیــک  محصــول  ایــن  بــه  کشــور  تخمینــی  نیــاز 
ایــن  تولیــدات  کــه  اســت  شــده  بــرآورد  دســتگاه   7000
دســتگاه،   200 از  بیــش  ســاالنه  میــزان  بــا  شــرکت 
کنــد. کمــک  کشــور  نیــاز  تامیــن  بــه  می توانــد 

بــا  هوشــمند  ســاختمانی  کلیدهــای  صــادرات  و  تولیــد 
المللــی بیــن  افزارهــای  نــرم  بــه  اتصــال  قابلیــت 

احســان بلــور کاشــانی مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان 

گفــت:   دســتاورد  ایــن  خصــوص  در  هوپادگســترصنعت 

سیســتم هوشــمند شــدت روشــنایی، طــرز روشــن شــدن 

و  هنرمندانــه  زیبــا  هــای  و صحنــه  کنتــرل  را  هــا   چــراغ 

ای را خلــق مــی کنــد و  بــر زیبایــی هــای مــورد تأکیــد اثــر 

شــده  تولیــد  هوشــمند  روشــنایی  کلیدهــای  گــذارد،  مــی 

سیســتم  و  هــا  اپلیکیشــن  بــه  کــه  دارد  را  قابلیــت  ایــن 

ــا متصــل شــود. ــه هــای هوشــمند در دنی هــای مرکــزی خان

وی خاطرنشــان کــرد: کلیدهــای موجــود ماننــد کلیدهــای 

مــورد  روشــنایی  بــرای  توانــد  مــی  هــا  خانــه  معمولــی 

اســتفاده قــرار گیــرد امــا در عیــن حــال مــدرن اســت، بــه 

طــور مثــال اگــر کلیــدی کــه تــاچ معمولــی اســت و المــپ 

فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  کنــد،  مــی  روشــن  و  خامــوش  را 

ماننــد  نیــز  دیگــر  کار  توانــد  مــی  کلیــد  ایــن  موجــود، 

کشــیدن پــرده، خامــوش کــردن تلویزیــون را انجــام دهــد.

در  شــده  تولیــد  ترموســتاتیکی  کلیــد  افــزود:  فنــاور  ایــن 

شــرکت مــی توانــد در عیــن حــال هــم کنتــرل فــن کوئــل 

و سیســتم تهویــه و هــم سیســتم روشــنایی باشــد، همــه 

شــود. مــی  انجــام  محصــول  یــک  توســط  مــوارد  ایــن 

ازهــوش  محصــول  ایــن  در  شــد:  یــادآور  کاشــانی  بلــور 

اســت،  شــده  اســتفاده  نویســی  برنامــه  در  مصنوعــی 

فناوری هایــی  از جملــه  و کامپیوتــر  الکترونیــک  همچنیــن 

اســت. شــده  اســتفاده  محصــول  ایــن  در  کــه  اســت 

وی به شرایط تحریم کشور اشاره کرد و گفت: این محصول 
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از دفتــر عمــان ایــن شــرکت بــه کشــورهای هنــد، عمــان، 

اردن، عــراق و امــارات متحــده عربــی صــادر شــده اســت.

اظهــار  بنیــان  دانــش  شــرکت  ایــن  عامــل  مدیــر 

اتصــال  و  اســتفاده  قابلیــت  محصــول  ایــن  داشــت: 

هــای  خانــه  زمینــه  در  دنیــا  روز  هــای  اپلیکیشــن  بــه 

ایپکــس  اپلیکیشــن  آن  بــر  عــالوه  و  دارد  را  هوشــمند 

نیــز توســط شــرکت جهــت اتصــال طراحــی شــده اســت.

مــا در حــال حاضــر در دنیــای  ادامــه داد:  بلــور کاشــانی 

دیجیتــال یــک ســری پروتــکل هــای اســتاندارد داریــم ماننــد 

وای فــای کــه در تمــام گوشــی هــای موبایــل وجــود دارد، در 

خصــوص خانــه هــای هوشــمند نیــز یــک ســری پروتــکل هــا 

وجــود دارد، اگــر در طراحــی و ســاخت تجهیــزات خانــه هــای 

هوشــمند از پلتفرم های اســتاندارد اســتفاده کرده باشــند، 

دســتگاه تولیــد شــده بــه ایــن پلتفــرم هــای بیــن المللــی 

متصــل مــی شــوند چــرا کــه راه ارتباطــی تعریــف شــده و 

دارد. وجــود  آن  در  المللــی  بیــن  اســتاندارد  صــورت  بــه 

وی گفــت: دســتگاه هــای تولیــد شــده ایــن شــرکت، تمــام 

اســتانداردهای الزم در ایــن زمینــه را رعایــت کــرده و قابلیــت 

اتصال به اپلیکشن های بین المللی را دارد، در حال حاضر 

گواهــی نامــه ســی ای بــرای محصــوالت شــرکت دریافــت 

شــده تــا بــه راحتــی صــادرات در ایــن زمینــه داشــته باشــیم.

بلــور  "احســان   1391 ســال  در  اســت  گفتنــی 

ارشــد  کارشناســی  نخبــه  دانشــجوی  کاشــانی" 

ســاخت  و  طراحــی  بــه  موفــق  کاشــان  دانشــگاه 

شــد. موتورخانــه  هوشــمند  کنتــرل  پیشــرفته  سیســتم 

منتخب اخبار صنعت تاسیسات ایران در ماه گذشته
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منتخب خبر بین المللی انرژی های پاک

محققــان راهــی بــرای اســتفاده از دوده ناشــی از انتشــار 
گازهای گلخانه ای برای بهبود عملکرد دستگاه های حرارتی 
خورشیدی ابداع کرده اند که تولید آنها را ارزان تر می کند.
اســتفاده از این روش کارآمدتر از اســتفاده از موادی مانند 
گرافــن بــرای تولیــد دســتگاه های حرارتــی خورشــیدی اســت.

فقــط  هوایــی  و  آب  تغییــرات  بــا  مقابلــه  امــروزه 
دســتگاه های  از  اســتفاده  ماننــد  تالش هایــی  بــه 
نــدارد،  نیــاز  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بــر  مبتنــی 
شــوند. متحــول  نیــز  موجــود  فرآیندهــای  بایــد  بلکــه 
اســتفاده  شــامل  فقــط  خورشــید  از  انــرژی  آوری  جمــع 
جمــع  نیســت،  فتوولتائیــک  خورشــیدی  ســلول های  از 
بــرق،  تولیــد  بــرای  می توانــد  ســتاره  ایــن  گرمــای  آوری 
ســاختمان ها  کــردن  گــرم  یــا  غــذا  پخــت  آب،  تصفیــه 
بــرای  مــواد  بهتریــن  گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  نیــز 
اشــکال  بنابرایــن  دارنــد،  تیــره  رنــگ  گرمــا  ایــن  جــذب 
کربنــی  نانولوله هــای  یــا  گرافــن  از جملــه  کربــن  مختلــف 
می گیرنــد. قــرار  اســتفاده  مــورد  منظــور  بدیــن  بیشــتر 
مشــکل ایــن اســت کــه تولیــد ایــن مــواد کربنــی بــه صــورت 
فلــه ای و انبــوه می توانــد مشــکل و گــران باشــد. بنابرایــن 
و  هیوســتون  دانشــگاه  محققــان  جدیــد،  مطالعــه  بــرای 
در مکزیــک، شــکل  ام  آی  یــوآی  بین فرهنگــی  دانشــگاه 
کربــن بســیار رایج تــری را آزمایــش کردنــد که دوده نام دارد.

زغــال  ماننــد  مــوادی  ســوختن  جانبــی  محصــول  دوده 
ســنگ، چــوب و ســوخت های هیدروکربنــی اســت، دوده 
شــکل بــی شــکل و ناخالــص کربــن اســت کــه بــه محیــط 
جمــع  می کنــد.  وارد  آســیب  انســان  ســالمت  و  زیســت 
آوری آن از نقطــه انتشــار می توانــد ایــن اثــرات منفــی را 
انرژی هــای  بهبــود  بــرای  آن  از  اســتفاده  و  دهــد  کاهــش 

می کنــد. کمــک  هزینه هــا  کاهــش  بــه  تجدیدپذیــر 
در تولید دوده هیچ انرژی دخیل نیســت زیرا یک محصول 
فــراوان اســت و اســتفاده مجــدد از آن می توانــد  جانبــی 
حجــم کربــن را کاهــش دهــد. هزینــه اســتفاده از آن نزدیــک 
بــه صفــر اســت، کــه آن را بــه ابــزاری مقرون به صرفه و ایده 
آل بــرای تبدیــل انــرژی خورشــیدی بــه گرمــا مبــدل می کنــد.

یــک  اولیــه  نمونــه  محققــان  مطالعــه،  ایــن  جریــان  در 
شــامل  دســتگاه  ایــن  ســاختند.  را  خورشــیدی  اجــاق 
مرکــز  بــه  را  خورشــید  نــور  کــه  بــود  آینــه ای  ظــرف  یــک 
و  کــرده  منعکــس  داشــت،  قــرار  ظرفــی  کــه  جایــی  آن، 
متمرکــز می کــرد. ایــن ظــرف بــا یــک خمیــر جذب کننــده 
کربــن  اشــکال  ســایر  یــا  دوده  بــا  کــه  ســیاه  خورشــیدی 
بــود،  شــده  ســاخته  فولــرن  و  نانولوله هــا  گرافــن،  ماننــد 
تــا میــزان عملکــرد آن هــا مقایســه شــود. پوشــانده شــد 
دوده در چنــد بخــش کلیــدی از مــواد دیگــر بهتــر عمــل کــرد. 
قــدرت جــذب انــرژی خورشــیدی آن 96 درصــد بیشــتر از 
محصــوالت تجــاری دیگــر بــود، میــزان انتشــار نــور آن 85 
درصد بیشتر و هزینه استفاده از آن 15 برابر ارزان تر بود. 
در مقایسه با اشکال کربن بکر مانند گرافن، پوشش های 
دوده تــا 1000 برابــر ارزان تــر بودنــد. لــذا انتظــار مــی رود در 
آینــده نزدیــک بــرای تجــاری ســازی ایــن روش اقــدام شــود.

ابداع روش جدید و ارزان جذب انرژی خورشیدی
 با قدرت جذب 9۶ درصدی
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منتخب خبر صنعت گاز ایران

شــرکت  یــک  در  شــده  ســاخته  تصحیح کننــده 
دقیــق  حجــم  و  عبــوری  گاز  میــزان  بنیــان،  دانــش 
می کنــد. کنتــرل  و  اندازه گیــری  را  مصرفــی 
اینکــه  دلیــل  بــه  بــاال،  فشــار  بــا  گاز  ایســتگاه های  در 
حجــم  گیــری  انــدازه  بــرای  موجــود  توربینــی  کنتــور 
مصــرف  مقــدار  نمیتوانــد  تنهایــی  بــه  گاز  مصرفــی 
بــرای  کننــده  تصحیــح  از  کنــد،  گیــری  انــدازه  را  گاز 
میشــود. اســتفاده  مصرفــی  گاز  دقیــق  محاســبه 
شــرکت  یــک  مدیــره  هیئــت  عضــو  قــادری  محمدعلــی 
تصحیــح  دســتگاه  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  بنیــان  دانــش 
دارد،  زیــادی  کاربــرد  گاز  و  نفــت  صنایــع  در  کننــده 
مبــدل  یــک  گاز،  فشــار  و  دمــا  کننــده  تصحیــح  گفــت: 
پایــه  شــرایط  در  را  گاز  حجــم  کــه  اســت  گاز  حجــم 
براســاس حجــم در شــرایط اندازه گیــری کــه شــامل دمــا، 
کنــد. را محاســبه  اســت  پذیــری  تراکــم  و ضریــب  فشــار 
وی گفــت: الزم اســت بــرای کلیــه ایســتگاه هــای تقلیــل 
فشــار گاز شــهری، روســتایی، واحدهــای صنعتــی و جایــگاه 
هــای گاز طبیعــی دســتگاه هــای تصحیــح کننده دما و فشــار 
توربینــی نصــب شــود. بــر روی کنتورهــای  و  تهیــه شــده 
ــا  ــادری خاطــر نشــان کــرد: وقتــی فشــار و دمــای گازهــا ب ق
نیــز حجــم گاز  بــه همــان نســبت  نوســان همــراه باشــد، 
تغییــر مــی  کنــد و کنتــور توربینــی، از طریــق عامــل ســرعت 
بــه ایــن معنــا کــه از طریــق برخــورد جریــان گاز بــا یــک چــرخ 
گاز  حجــم  چرخــش،  دفعــات  تعــداد  شــمردن  و  پــره  دار 
عبــوری را اندازه گیــری مــی  کنــد. در تصحیــح کننــده هــا، 
از بــرد الکترونیکــی اســتفاده شــده اســت کــه بــه وســیله 
حــس  گرهایــی کــه در بخــش فشــار و دمــا وجــود دارد، بــرای 
اســتاندارد کــردن حجــم گاز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

وی اضافــه کــرد: نمایــش حجــم انــدازه گیــری شــده توســط 
کنتــور، انــدازه گیــری دمــا و فشــار گاز، محاســبه ضریــب 

تراکم پذیری، محاسبه دبی جریان گاز، نمایش داده های 
انــدازه گیــری و محاســبه شــده، مدیریــت آالرم، مدیریــت 
بانــک اطالعاتــی، کانــال هــای ارتباطی متعدد برای عملیات 
محلی و از راه دور، ورودی و خروجی های دو حالته از جمله 
مزایــای تصحیــح کننــده تولیــد شــده در داخل کشــور اســت.
ایســتگاه  بــه صــورت کلــی در  ادامــه داد:  مدیــر شــرکت 
مصــرف  گاز  هــای  ایســتگاه  یــا  بــاال  فشــار  بــا  گاز  هــای 
دلیــل  بــه  طبیعــی،  گاز  صنعتــی  و  عمــده  کننــدگان 
اینکــه کنتــور توربینــی موجــود بــرای انــدازه گیــری حجــم 
توانــد مقــدار مصــرف گاز  نمــی  تنهایــی  بــه  مصرفــی گاز 
کننــده  تصحیــح  از  گاز  شــرکت  کنــد،  گیــری  انــدازه  را 
کنــد. مــی  اســتفاده  مصرفــی  گاز  دقیــق  محاســبه  بــرای 
ممتــد  گیــری  انــدازه  بــا  کننــده  تصحیــح  افــزود:  وی 
کنتــور  پالــس  شــمارش  بــا  و  گاز  دمــای  و  فشــار 
مبنــای  بــر  و  محاســبه  را  گاز  دقیــق  مصــرف  مقــدار 
شــود. مــی  صــادر  مشــترک  مصرفــی  گاز  قبــض  آن 
کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  بنیــان  دانــش  حــوزه  مدیــر  ایــن 
تصحیــح کننــده تولیــد شــده در داخــل کشــور بــه مراتــب 
ارزان تــر از نمونــه خارجــی اســت، توضیــح داد: عــالوه بــر 
کننــده  تصحیــح  از  اســتفاده  بواســطه  اقتصــادی  صرفــه 
داخلــی، تاکنــون حــدود 20 فرصــت شــغلی نیــز بــه صــورت 
بــه مراتــب  توانــد  مــی  کــه  اســت  ایجــاد شــده  مســتقیم 
نیــز بــا اســتفاده از تصحیــح کننــده داخلــی توســعه یابــد.

بومی سازی محاسبه و مدیریت حجم گاز عبوری
 با  تصحیح کننده ایرانی
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همراه با کارآفرین  منتخب ماه

کارشناســی  نخبــه  دانشــجوی  کاشــانی"  بلــور  احســان 
حمایــت  ملــی  "تولیــد  ســال  در  کاشــان  دانشــگاه  ارشــد 
ســاخت   و  طراحــی  بــه  موفــق   ایرانــی"  ســرمایه  و  کار  از 
شــد. موتورخانــه  هوشــمند  کنتــرل  پیشــرفته  سیســتم 
خصــوص  کاشــان،در  دانشــگاه  نخبــه  دانشــجوی  ایــن 
کنتــرل  سیســتم  گفــت:  ســامانه  ایــن  هــای  قابلیــت 
طریــق  از  کــه  اســت  ای  ســامانه  موتورخانــه،  هوشــمند 
نیــاز  بــا  متناســب  موتورخانــه  داخــل  تجهیــزات  آن 
شــوند. مــی  کارگرفتــه  بــه  ســاختمان  داخــل  حرارتــی 
طریــق  از  نیــاز  ایــن  تشــخیص  افــزود:  بلورکاشــانی، 
بــه  توجــه  بــا  و  ســاختمان  خــارج  و  داخــل  سنســورهای 
انجــام  هوشــمند  سیســتم  توســط  محیطــی  شــرایط 
بــر  عــالوه  تــا  گــردد  مــی  باعــث  امــر  ایــن  پذیــرد،  مــی 
اســتهالک  میــزان  موتورخانــه  ســوخت  مصــرف  کاهــش 
داخــل  حرارتــی  آســایش  و  یافتــه  کاهــش  تجهیــزات 
گــردد. تنظیــم  خــود  اســتاندارد  حــد  در  ســاختمان 
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه بــه دلیــل عــدم کارایــی دقیــق 
و محدودیــت هــای کنترلرهــای دســتی، اســتفاده از ایــن 
ســامانه امــری ضــروری اســت، اظهــار داشــت: ایجــاد دمــای 
تجهیــزات  از  بهینــه  اســتفاده  ســاختمان،  در  مطلــوب 
برنامــه  عملکــرد  قابلیــت  آنهــا،  مفیــد  عمــر  افزایــش  و 
مربــوط  هــای  هزینــه  چشــمگیر  کاهــش  زمانــی،  ریــزی 
بــه نگهــداری و بهینــه ســازی و صرفــه جویــی در مصــرف 
انــرژی، عــدم نیــاز بــه اپراتــور دائمــی ســاختمان، امــکان 
مانیتورینــگ )نمایــش( و کنتــرل تمامــی نقــاط تحــت کنتــرل 
سیســتم و امــکان مشــاهده مشــکالت اساســی موجــود در 
وجــود  دلیــل  بــه  دســتگاه  نمایشــگر  روی  بــر  موتورخانــه 
سیســتم عیــب یــاب از ویژگــی هــای ایــن ســامانه اســت.
مدیر عامل شرکت هوپاد گستر صنعت کاشان، با اشاره به 
کاهش انرژی های تجدید ناپذیر در جهان وافزایش قیمت 
حامل های انرژی گفت: این سیســتم میزان مصرف انرژی 
گاز را 30 تــا 45 و بــرق را 10 تــا 15 درصــد کاهــش مــی دهــد.

بلورکاشــانی، بــا بیــان اینکــه مراحــل ثبــت ایــن سیســتم 
سیســتم  ایــن  کــرد:  تصریــح  اســت،  بررســی  دســت  در 
شــده  نصــب  حرارتــی  سنســور  از  اطالعــات  دریافــت  بــا 
لحظــه  بــه  لحظــه  ســاختمان  داخــل  و  شــمال  ضلــع  در 
اطالعــات محیــط بیــرون ســاختمان را انــدازه گیــری و بــا 
تشــخیص نیــاز حرارتــی ســاختمان بــا اســتفاده از سنســور 
حرارتــی  نمــودار  یــک  ســاختمان  داخــل  در  شــده  نصــب 
کــه تابعــی از شــرایط محیــط خــارج ســاختمان مــی باشــد 
و  تابســتان  برقــراری شــرایط مطلــوب در  تــا  و  تعریــف  را 
یــا زمســتان، تجهیــزات موتورخانــه را راهبــری مــی نمایــد.
ایــن دانشــجوی نخبــه و برگزیــده جشــنواره خوارزمــی، از 
جملــه فوایــد اســتفاده از سیســتم هــای کنتــرل هوشــمند 
را کاهــش مصــرف گاز و بــرق و آب )بــه خصــوص در اماکــن 
اداری(، کاهــش مصــرف انــرژی در زمــان پیــک بــار )پیــک 
زدایی( و کاهش بار تحمیلی به نیروگاهها و پاالیشــگاهها، 
کاهــش آالینــده هــای زیســت محیطــی و در نتیجــه کاهــش 
هزینــه هــای درمانی،کاهــش صدمــات وارده بــه الیــه ازن به 
دلیــل کنتــرل سیســتم هــای حرارتــی و کاهــش آالینــده هــای 
مربــوط بــه ســوخت مشــعل هــا وکاهــش میــزان واردات 
ســوخت و کاهــش خــروج ارز از کشــور ذکــر کــرد و افــزود: 
ایــن ســامانه همچنیــن در مرغداریهــا و گلخانــه هــا نیــز قابل 
نصب و از طریق تلفن همراه و اینترنت قابل کنترل است. 
ایــن  خارجــی  مشــابه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بلورکاشــانی، 
دســتگاه موجــود اســت خاطــر نشــا ن کــرد: قیمــت مشــابه 
خارجــی ایــن دســتگاه چهــار برابــر قیمــت داخلــی اســت.
ایــن نخبــه کاشــانی بــا ثبــت شــرکت هوپــاد گســتر صنعــت 
و ایجــاد زمینــه اشــتغال بــرای 6 نفــر بــا همــکاری مرکــز رشــد 
دانشــگاه کاشــان قصــد دارد تــا ایــن ســامانه پیشــرفته را بــه 
صــورت انبــوه وارد بــازار نمــوده تــا گامــی در راســتای تحقــق 
شــعار تولیــد ملــی و حمایــت از کار وســرمایه ایرانــی بــردارد.
کســب مقــام اول  در مســابقات بیــن المللــی امیرکبیــر در 
لیــگ ربــات های کاوشــگر پیشــرفته ) مریــخ نورد(،مقام اول 
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جشــنواره جــوان خوارزمــی ســال 89، مقــام اول مســابقات 
رباتیــک خوارزمــی ســال  1389 وقــرار گرفتــن در لیســت 
و  فنــی  مســابقات  در  شــرکت  کشــور،  نخبــگان  ســازمان 
حرفه ای  کشــوری و ســاخت خودرو هیبرید تک نفره قابل 
شــارژ و قابــل حمــل کســب مقــام اولــی شهرســتان کاشــان 
و اولــی اســتان اصفهــان و دومــی مســابقات ملــی، شــرکت 
در مســابقات زیردریایــی دانشــگاه مالــک اشــتر وبرگزیــده 
شــدن دربیــن تیمهــای برترکشــوری درســال 1389، شــرکت 
در مســابقات کشــوری زنجــان وکســب مقــام دوم در لیــگ 
رباتهــای نمایشــی 1390 از جملــه افتخــارات ایشــان اســت.
تولیــد   بــه  "هوپادگســترصنعت"  در ســال 1390  شــرکت 
جهــت  ای  موتورخانــه  ســازی  هوشــمند  هــای  دســتگاه 

کاهــش مصــرف انــرژی پرداختــه و چشــم انــداز بیــن الملــی 
بــه  نزدیــک  از گذشــت  پــس  اکنــون  اســت. هــم  داشــته 
یــک دهــه بــه یکــی از بزرگتریــن ســرمایه گــذاران در برنــد 
اســت،  شــده  تبدیــل   APEX اروپایــی  و  هوشمندســازی 
ــا ســرمایه گــذاری  و صــرف وقــت متخصصــان  ــن مهــم ب ای
معاونــت  بــا  هــا  همــکاری  افزایــش  و  خارجــی  و  داخلــی 
اســت. آمــده  دســت  بــه  جمهــوری  ریاســت  علمــی 
برنــد  دو  گــذاری،  ســرمایه  بــر  عــالوه  هوپــاد  مجموعــه 
ایــران  اینتــرکام  در  مطــرح در زمینــه هوشــمتد ســازی و 
نمــوده  اضافــه  خــود  ســبد محصــوالت  تکمیــل  را جهــت 
اســت تــا بتوانــد بــه یکــی از اصــول خــود یعنــی پاســخی 
برســاند. انجــام  بــه  را  مختلــف  ســالیق  بــه  کیفیــت  بــا 
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بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان

3 الی 6 خرداد ۱۴۰۱
نمایشگاه بین المللی تبریز
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از  بســیاری  کوویــد-19،  همه گیــری  اولیــه  مراحــل  در 
حرفــه ای  موسســات  همــراه  بــه  دولتــی  ســازمان های 
هواکش هــای  عملکــرد  مــورد  در  را  دســتورالعمل هایی 
گردشــی صــادر کردنــد. ایــن راهنمــا توصیــه می کنــد کــه 
فن هــای  کارکــردن  از  ســاختمان ها  ســاکنان  و  مالــکان 
گردشــی بــر اســاس ایــن فــرض کــه گــردش تولیــد شــده 
بــه  منجــر  آلــوده  فــرد  حضــور  صــورت  در  فن هــا  توســط 
می شــود،  ســاختمان  داخــل  در  انتقــال  نــرخ  افزایــش 
اجتنــاب کننــد. ایــن توصیــه ریشــه در تحقیقــات یا اقدامات 
قبلــی در مــورد ســایر بیماری هــای موجــود در هــوا نداشــت. 
از آنجایــی کــه دمــا در ســال های 2020 و 2021 بــه باالتریــن 
و  اســترس گرمایــی  ایــن دســتورالعمل  حــد خــود رســید، 
فراوانــی بیماری هــای مرتبــط بــا گرمــا را در میــان کارگــران 
ضــروری در محیط هــای کاری چالــش برانگیــز افزایــش داد. 
تعــداد قابــل توجهــی از مطالعــات کمــی و عــددی در مــورد 
عملکــرد فــن هــای گردشــی و بهتریــن کاربــرد فــن هــا در 
یــک نصــب معمولــی در یــک فضــای صنعتــی بــزرگ انجــام 
شــده اســت. بــا ایــن حــال، تعــداد کمــی از ایــن مطالعــات 
اثــرات بالقــوه عملکــرد فــن را بــر انتقــال بیماری هــای هوایی 
ایــن شــکاف دانــش  انــد.  ایــن فضاهــا بررســی کــرده  در 
بیــش از پیــش محســوس شــد و منجــر بــه راهنمایــی هــای 
زودهنــگام در مــورد اســتفاده از فــن هــای در گــردش شــد.

 )AMCA( در پاسخ، انجمن بین المللی حرکت و کنترل هوا
در  عــددی  محاســباتی  ســیاالت  دینامیــک  مطالعــه  یــک 
مــورد انتقــال ذرات و آئروســل در یــک فضــای انبــار معمولــی 
بــا فن هــای ســقفی بــا قطــر بــزرگ  LDCF فن هایــی بــا قطــر 
بیشتر از 7 فوت سفارش داد. این فضاهای انبار متوسط، 
ســتون فقــرات زنجیره هــای تامیــن تولیــد و سیســتم های 
تحقــق تجــارت الکترونیــک هســتند، کــه هــر دو در پاســخ به 
ــد. ایــن  ــا آن مهــم بوده ان ــه ب همه گیــری COVID19 و مقابل

تأسیســات همچنیــن اغلــب در ماه هــای تابســتان بــدون 
شــرایط هســتند و می توانند کارگران را در معرض اســترس 
قــرار دهنــد. بیمــاری گرمــا  و خطــر  توجــه  قابــل  گرمایــی 
بــرای اطمینــان از یکپارچگــی و دقــت مطالعــه، AMCA یــک 
تیــم از کارشناســان را در سراســر صنعــت HVAC تشــکیل 
ــان  ــرد مناســب محصــوالت اطمین ــا از انتخــاب و کارب داد ت
حاصــل کنــد و تیــم دیگــری از متخصصــان در مدل ســازی 
جریــان هــوا، انتقــال بیماری هــای عفونــی و کیفیــت هــوای 
داخل ســاختمان. اعضای این تیم ها شــامل دانشــگاهیان 
 ASHRAE Epidemic Task برجســته، اعضــای گــروه ویــژه
 ،Big Ass Fans و بــه ویــژه، رهبــران مهندســی از ،Force

یــک شــرکت عضــو مفتخــر AMCA International هســتند.
مرجــع  انبــار  ســاختمان  اســاس  بــر  مدل ســازی  محیــط 
مطالعــات  بــرای   )DOE( متحــده  ایــاالت  انــرژی  وزارت 
حــدود  ســاختمان  ایــن  اســت.  انــرژی  مدل ســازی 
 LDCF دو  دارد.  ارتفــاع  فــوت   28 و  مربــع  فــوت   50000
گونــه ای  بــه  فــوت   20 قطــر  بــا   AMCA گواهینامــه  دارای 
مدل ســازی شــده اند کــه در نزدیکــی اســکله ها و مناطــق 
نصــب  معمولــی  انبــارداری  برنامــه  یــک  در  آماده ســازی 
می شــوند. ایــن ســاختمان در شــیکاگو، ایلینــوی بــا داده 
اســت. شــده  ســازی  مــدل   TMY3 هوایــی  و  آب  هــای 

نتایــج شــبیه ســازی بــرای کل منطقــه تنفــس انبــار و منطقــه 
تنفــس در یــک منطقــه کاری تعریــف شــده کــه کارگــران در 
آن حضــور دارنــد گــزارش شــده اســت. اکثــر نتایــج بــر روی 
یــک منطقــه کاری بــا شــش سرنشــین متمرکــز شــده اســت، 
کــه یکــی از آنهــا عفونــی فــرض مــی شــود، در دو مجموعــه 
ــد،  ــه ان ــه از یکدیگــر قــرار گرفت ــوار نقال ســه تایــی در یــک ن
 LDCF همانطــور کــه در زیــر مشــاهده مــی شــود. عملیــات
ســه ســرعت 100٪، 20٪ و 0٪ از حداکثــر RPM را در هــر 
دو پیکربنــدی دمیــدن بــه ســمت پاییــن و بــاال پوشــش مــی 

خالصه راهنمای کووید  19  برای فن های سقفی با قطر بزرگ



23مهندسی تاسیسات، سال دوم، شماره 5، بهار 1401

منتخب مقاله ماه

دهــد. همــه ترکیبــات متغیــر منجــر بــه 223 شبیه ســازی 
از  بیــش  کــه  شــدند  منحصربه فــرد   CFD پارامتریــک 
3.2 میلیــارد نقطــه داده منحصربه فــرد و بیــش از 1300 
می دهنــد. نشــان  را  ابررایانــه  محاســبات  زمــان  ســاعت 

یافته ها و توصیه ها
مطالعــه  متغیــر  دو  بیــن  واضحــی  رابطــه  مطالعــه  نتایــج 
)ســرعت و جهــت فــن( و خطــر عفونــت را نشــان می دهــد. 
زمــان  کــردن  محــدود  اســاس  بــر  رابطــه  ایــن  مکانیــک 
مانــدن غلظت هــای بــاالی ذرات عفونــی در ناحیــه تنفــس 
ســاکنین و اســتفاده از اختــالط هــوای ارائه شــده توســط 
در  ذرات  موضعــی  غلظت هــای  رقیق کــردن  بــرای  فن هــا 
کاهــش  باعــث  کــه  اســت  ســاختمان  هــوای  حجــم  کل 
غلظــت ذرات می شــود. طبــق منحنــی پاســخ داده شــده 
ــه  ــه ســرعت LDCF، نقــاط کار فــن کــه منجــر ب ــا توجــه ب ب
ســرعت هــوای باالتــر در ســطح سرنشــین مــی شــود، قــرار 
کاهــش  را  عفونــی  ذرات  معــرض  در  سرنشــین  گرفتــن 
مــی دهــد و جامــع تریــن اختــالط هــوا را در انبــار ســبب 

می شــود. ایــن امــر بــه ویــژه بــرای کاربردهایــی کــه ســرعت 
هــوا بیشــتر از 0.9 متــر بــر ثانیــه در ناحیــه تنفــس منطقــه 
بــه جهــت عملکــرد  بــا توجــه  کار اســت، صــادق اســت. 
بــه  رو  دمیــدن  پیکربنــدی  کــه  شــد  داده  نشــان   ،LDCF

پاییــن منجــر بــه اختــالط بهتــر کل فضــا و در نتیجــه کاهــش 
قــرار گرفتــن ســاکنین در معــرض ذرات عفونــی می شــود.
بیــن  مطالعــه  ســاختمان،  اپراتورهــای  و  مالــکان  بــرای 
عملیــات  بــرای  را  زیــر  هــای  توصیــه   AMCA المللــی 
توســط  کامــل  طــور  بــه  کــه  کنــد  مــی  ارائــه   LDCF

شــود: مــی  پشــتیبانی   Big Ass Fans مهندســی  رهبــری 
• اگــر بیشــتر سرنشــینان در نزدیکــی یــک فــن قــرار دارنــد، 
فــن را بــا ســرعت بــاال در تابســتان و بــا باالتریــن ســرعت 
بــه ســمت پاییــن حرکــت دهیــد تــا در طــول زمســتان باعــث 
نشــوید.  عقــب  یــا  جلــو  جهــت  در  سرنشــینان  ناراحتــی 
• اگــر بیشــتر سرنشــینان دور از یــک فــن قــرار دارنــد، فــن را 
بــا ســرعت بــاال در تابســتان و بــا باالتریــن ســرعت در جهــت 
جلــو یــا عقــب - هــر کــدام کــه قبــل از همه گیــری اســتفاده 
پاییــن حرکــت دهیــد. بــه ســمت  - در زمســتان  می شــد 
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متن نامه علی محمد عبدی قهرودی به شرح زیر است:

حســب دســتور مقــام عالــی وزارت موضــوع ابالغیــه 
مدیــرکل   1401 فروردیــن   25 مــورخ    01/110/8806
حــوزه وزارتــی در ارتبــاط بــا نحــوه بررســی و تصویــب 
 1399 ســاالنه  ترازنامــه  و   1400 ســال  بودجــه 
اســتان ها  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
بــا عنایــت بــه بنــد 1-4 مصوبــه یکصــد و یکمیــن  و 
جلســه ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا موضــوع ابالغیــه 
ملــی  ســتاد  عملیاتــی  قــرارگاه  دبیــر   … شــماره 
کرونــا مــوارد زیــر جهــت اقــدام بــه آگاهــی می رســد؛
1- مجامــع عمومــی ســاالنه مربــوط بــه بررســی بودجــه 
ســال گذشــته و ترازنامــه ســال 99 ســازمان های نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان ها بــا هماهنگــی و تحــت 
شــود. برگــزار  حضــوری  بهداشــت  وزارت  نظــارت 

مجامــع  حضــوری  برگــزاری  کــه  اســتن هایی  در   -2
ســتاد  تاییــد  و  موافقــت  مــورد  ســازمان ها  عمومــی 
بــا  دارد  ضــرورت  نمی گیــرد،  قــرار  کرونــا  اســتانی 
مجامــع  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد  و  پیش بینــی 
شــود. برگــزار  غیرحضــوری  به صــورت  مذکــور 

3- مــوارد فــوق در خصــوص مجامــع مربــوط به انتخاب 

و  اســتان ها  مهندســی  نظــام  ســازمان های  بازرســان 
همچنیــن در مــوارد مشــابه بــرای ســازمان های نظــام 
اســت. عمــل  مــالک  اســتان ها  ســاختمان  کاردانــی 

نظــام  ســامان های  مدیــره  هیئــت  مراتــب،  بــه  بنــا 
مهندســی/کاردانی اســتان ها موظفنــد بــا قیــد فوریــت 
ترتیبــات و تشــریفات قانونــی برگــزاری مجامــع مذکــور 
را فراهــم و بــه نحــوی برنامه ریــزی شــود کــه مجامــع 
موردنظر حداکثر تا تاریخ 15 مرداد 1401 برگزار شوند.
مجامــع  برگــزاری  عــدم  مســئولیت  اســت  بدیهــی 
مذکــور در فرجــه مقــرر حســب مــورد بــر عهــده هیئــت 
کاردانــی  مهندســی/  نظــام  ســازمان های  مدیــره 
و  تبعــات  همــه  و  بــوده  اســتان های  ســاختمان  
بــود. ایشــان خواهــد  بــر عهــده  آن  قانونــی  عواقــب 

دستور رستم قاسمی برای برگزاری مجامع عمومی 
سازمان های نظام مهندسی
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نظــام  قانــون  اجرایــی  نامــه  آییــن   7 مــاده  مطابــق 

وزارت  مــدارک  صرفــاً  ســاختمان  کنتــرل  و  مهندســی 

پروانــه  صــدور  منظــور  بــه  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 

اشــتغال بــه کار مــورد تاییــد مــی باشــد و همچنیــن مطابــق 

رشــته  ســاختمان  کنتــرل  و  مهندســی  نظــام   6 مــاده 

برقــی،  تاسیســات  مکانیکــی،  تاسیســات  عمــران،  هــای 

اســت. اصلــی  هــای  رشــته  بــرداری  نقشــه  شهرســازی، 

نظــام  آزمــون  در  شــرکت  متقاضــی  داوطلبــان 

تحصیلــی  مــدارک  بایــد  نخســت   1401 مهندســی 

مــورد  حرفــه  در  نــام  ثبــت  بــرای  شــده  تعییــن  مقطــع 

نظــر را در رشــته متجانــس بــا آن حرفــه داشــته باشــند. 

هم چنین این دسته از داوطلبان برای نام نویسی در آزمون 

ورود به حرفه مهندسان 1401 باید مدارک و اطالعات را برای 

ثبــت نــام اینترنتــی و تکمیــل فــرم الکترونیکــی ارائــه دهنــد.

آزمــون نظــام مهندســی نوبــت اول و دوم ســال 1401 در 

رشــته هــای هفــت گانــه عمــران، معمــاری، نقشــه بــرداری، 

و  برقــی  تاسیســات  مکانیکــی،  تاسیســات  شهرســازی، 

ترافیــک برگــزار مــی شــود. داوطلبــان متقاضــی اخــذ پروانــه 

فعالیــت حرفــه ای مهندســی بایــد بــا ارائــه مــدارک تحصیلــی 

در رشــته هــای تعییــن شــده )متجانــس بــا حرفــه انتخابــی( 

کننــد. اقــدام  آزمــون  ایــن  در  نویســی  نــام  بــه  نســبت 

کمیسیون هم ارزی و تقسیم بندی مدارک

)آزمون نظام مهندسی(
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جدیدترین مشاره نرشیه OHS  منترش شد.

پمپ ها و سیستم ها
صــدای صنعت پمپ و تجهیزات دوار اســت. آنها پوشش خبری صنعت مرتبط و اطالعات فنی قدرتمند 
را بــه مــدیــران، مهندسان، اپــراتــورهــا و متخصصان تعمیر و نگهداری در ســراســر جهان ارائـــه مــی دهند. 

آنچه در این شماره می خوانید:
• مخابره خطر

• جنگل برای درختان را از دست ندهید
• ایمنی برق

• چهار برد سریع برای بهبود ایمنی و کاهش جابجایی 
کارکنان

• حفاظت از پا
• فرسودگی شغلی می تواند از سر تا پا روی کارگران 

تأثیر بگذارد
• ایمنی آتش

• ABC، D و K کپسول های آتش نشانی
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