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ــدون  ــب نشــریه ب ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 

آکادمــی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یا خاصه 

کردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــه حقــوق متصــوره آن متعل •کلی

ــدگان نشــریه اســت.  گردانن

 
به نام خدا

همکاران گرامی سالم و خدا قوت
در جوامــع مدنــی و پیشــرفته دنیــا، هــر گــروه تخصصــی دارای یــک 
اتحادیــه، صنــف یــا حــزب اســت تــا بتوانــد آراء مختلــف را جمع بنــدی 
کنــد و بــه اتفــاق نظــر برســد. شــاید بتــوان گفــت یکــی از مهمتریــن 
ــراد  ــن اف ــوی بی ــا گفتگ ــه ای م ــی و حرف ــه فن ــروز جامع ــای ام نیازه
ــد  ــه می توان ــک اتحادی ــی ی ــی و مهندس ــای صنف ــت. در گروه ه اس
ایــن کار را انجــام دهــد. چنان کــه در ASHRAE یــا ASME یــا ماننــد 
ــه  ــه ها ب ــن اندیش ــر بی ــی تکث ــای سیاس ــم. در بحث ه ــا می بینی آنه

ــم. ــه آن نمی پردازی ــار ب ــن گفت ــه در ای ــد ک ــزاب می انجام ــر اح تکث
ــا  ــارم، تماس هــای متعــددی ب ــاز چه ــه ف پــس از گفتگــوی ایــن هفت
مــن شــد و افــراد مختلــف نظــرات خــود را درخصــوص صحبت هــای 
ــب  ــتند. جال ــان داش ــق بی ــه مواف ــف و چ ــه مخال ــه چ ــان برنام مهم
ــراد دلســوزانه و از ســر صــدق ســخن  ــن اف ــه همــه ای ــن اســت ک ای
ــرای  ــی ب ــود محل ــت نب ــب اس ــن عجی ــرای م ــه ب ــد. آن چ می گفتن
ــای  ــه ج ــیم و ب ــی برس ــدی نهای ــه جمع بن ــا ب ــت ت ــارب آراء اس تض
ــه خــط واحــدی  ــوازی نیســتند ب ــک م ــه هیچ ی ــی ک خطــوط مختلف

برســیم. 
گفتگــو و ســخن گفتــن افــراد را دارای وزن و اهمیــت می کنــد و 
نشــان می دهــد کــه چــه هســتند و چــه اندیشــه ای دارنــد. امــا نــق 
زدن، فحاشــی یــا فریــاد زدن نه تنهــا هیــچ مشــکلی را حــل نمی کنــد 
ــد  ــی )ع( می فرمای ــرت عل ــد. حض ــکل ها می افزای ــر مش ــود ب ــه خ ک
»ســخن بگوییــد تــا شــناخته شــوید؛ زیــرا آدمــی زیــر زبانــش نهفتــه 

اســت. “ایــن نشــان از اهمیــت شــناخت افــراد می¬دهــد.
بســیاری از مســایل و مشــکالت صنفــی از اتفاقــات واقعــی سرچشــمه 
ــه  ــود ب ــش می ش ــار چال ــروژه ای دچ ــری در پ ــی ناظ ــرد. وقت می گی
ــور  ــد مجب ــزی نمی یاب ــی رود و چــون چی ــا م ــن و رویه ه ســراغ قوانی
ــا  ــتباه و ی ــد اش ــاوت می توان ــن قض ــد. ای ــاوت کن ــود قض ــت خ اس
ــاید  ــم و ش ــیار مه ــا بس ــرای کارفرم ــر آن ب ــی اث ــد ول ــت باش درس
مخاطره آمیــز اســت. حــال اگــر ناظــر مــا ایــن مشــکل واقعــی خــود را 
بــا دیگــران مطــرح کنــد و بــا همــکاران دیگــر بــه گفتگــو بنشــیند چــه 
بســا مشــکل حــل شــود و از آن راه حلــی بــرای همــه مطــرح شــود. 
ایــن امــکان ســاده یعنــی گفتگــو ســالها پیــش مــورد توجــه جهــان 
قــرار گرفــت و همــه بــا آغــوش بــاز پذیرفتنــد کــه راه حــل مشــکالت 
ــرق  ــزرگ ش ــدن ب ــت. تم ــدن هاس ــوی تم ــی گفتگ ــن تمدن ــزرگ بی ب
ــد کــه نخســتین دســتاورد هــر تمدنــی گفتگــو  و غــرب بایــد بیاموزن
ــان دارد  ــا جری ــه م ــروز در منطق ــه ام ــی ک ــای خونین ــت. جنگ ه اس

ــد. ــه می دان ــر از خطاب ــلحه را برت ــه اس ــت ک ــی اس ــه تفکرات نتیج
ــرا  ــر از خــون شهداســت. زی ــان برت ــداد عالم ــه م ــم ک ــوش نکنی فرام
ــا  ــد. چــرا م ــگ ممانعــت می کنن ــو از جن ــا نوشــتن و گفتگ ــان ب عالم
ــا گفتگــو از دعــوا جلوگیــری کنیــم؟ مهندســان تــالش نمی کنیــم کــه ب

ــای  ــیم. ج ــل برس ــه راه ح ــو ب ــا گفتگ ــم ب ــارم می خواهی ــاز چه در ف
ــی اســت. ــا خال ــه تاسیســاتی م ــی کرســی های اندیشــه در جامع خال

تا بعد!

سخن سردبیر
کرسی خالی

توضیح عکس:صفحه 9
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طراحی نوع جدیدی از توربین بادی  4
یــک شــرکت نــروژی بــه نــام World Wide Wind نوعــی توربیــن 
موثــری  نحــو  بــه  کــه  اســت  کــرده  طراحــی  جدیــد  بــادی 
کنــد.  اســتفاده  انــرژی  تولیــد  بــرای  بــاد  نیــروی  از  توانــد  مــی 
طبــق اعالمیــه ایــن شــرکت در ایــن توربین سیســتم VAWT شــامل دو پره 
بــا قابلیــت چرخــش بصــورت خــالف جهــت یکدیگــر اســت کــه در نهایت 
باعث دو برابر شــدن خروجی آن نســبت به توربینهای کنونی خواهد شــد.

استفاده از نانو اسفنج ها برای تصفیه کارآمد آب 6
مهندســان دانشــگاه ویــن نوعی فیلتــر کارآمد با ترکیب مــادع جدید 

ایجــاد کردنــد کــه می توانــد آالینــده هــای آلــی را از آب حــذف کنــد
صفحه 6

صفحه 7

صفحه 14

AAF فیلتر هوای ملی را تصاحب می کند 7
خدمــات  شــرکت   AAF دایکیــن  فیلتــر  تولیــد  تابعــه  شــرکت   

از قدیمــی  را کــه یکــی  ملــی فیلتــر هــوا مســتقر در نیوجرســی 

بــا  هــوا  فیلتــر  مدیریــت  هــای  شــرکت  بزرگتریــن  و  تریــن 

کــرد. خریــداری  اســت،  متحــده  ایــاالت  در  کامــل  خدمــات 

National Air Filter کــه در ســال 1939 بــرای ارائــه خدمــات ســاده تمیــز 

کــردن و تعویــض فیلتــر تأســیس شــد، بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکت های 

مســتقل مدیریــت هــوا بــا خدمــات کامــل تبدیــل شــده اســت.

بازنگری در کالف سردرگم مهندسان ناظر تاسیسات و مکانیک و گاز 9
روح الــه واصــف مدیــر پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز و مازیــار ســیاح کارشــناس رســمی 

ــق  ــه هــر ســه شــنبه از طری ــده  اینســتاگرمی»فاز ۴« ک ــوی زن ــت و گ دادگســتری در گف

صفحــه اختصاصــی تاسیســات نیــوز برگــزار مــی گــردد، بــه بررســی چالــش هــای حــوزه 

نظــام مهندســی بــه ویــژه در بــاره ویرایــش نهایــی مبحــث ۱۷ و بــی توجهــی بــه بحــث 

ــز و   ــی ناچی ــای پرداخت ــه ه ــات و گاز و تعرف ــک تاسیس ــان مکانی ــای مهندس صالحیته

مشــکالت متعاقــب آن پرداختــه شــد.

دوره های پیش روی آکادمی کاشانه 15
در ایــن صفحــه جدیدتریــن کالس هــای آنالیــن و حضــوری 

آکادمــی کاشــانه را بخوانیــد.

فهرست

توضیح عکس:صفحه 9
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اخبار خارجی

طراحی نوع جدیدی از توربین 
بادی با قابلیت دو برابری 

تولید انرژی

 World Wide نــام  بــه  نــروژی  شــرکت  یــک 

طراحــی  جدیــد  بــادی  توربیــن  نوعــی   Wind

ــد از  ــی توان ــری م ــو موث ــه نح ــه ب ــت ک ــرده اس ک

ــد.  ــتفاده کن ــرژی اس ــد ان ــرای تولی ــاد ب ــروی ب نی

ایــن توربیــن  ایــن شــرکت در  طبــق اعالمیــه 

سیســتم VAWT شــامل دو پــره بــا قابلیــت چرخش 

بصــورت خــالف جهــت یکدیگــر اســت کــه در 

نهایــت باعــث دو برابــر شــدن خروجــی آن نســبت 

بــه توربینهــای کنونــی خواهــد شــد. توربیــن جدیــد 

ــودی  ــور عم ــام CRVT دو مح ــه ن ــرکت ب ــن ش ای

شــناور دارد کــه بــا فاصلــه در بــاال و پاییــن نصــب 

شــده انــد. یکــی از آنهــا بــه روتــور وصــل اســت . 

دیگــری نیــز بــه اســتاتور متصــل مــی شــود. ایــن 

پیکربنــدی بــه دوربیــن کمــک مــی کنــد تــا ســرعت 

چرخــش بیشــتری را تجربــه کنــد و در نهایــت بــرق 

ــن در  ــن توربی ــود. ای ــی ش ــد م ــز تولی ــتری نی بیش

ــاد خــم مــی شــود و ایــن موضــوع  هنــگام وزش ب

ــه  ــا در یــک منطق ــور امــکان مــی دهــد ت ــه اپرات ب

ــد.  ــتفاده کن ــتری اس ــای بیش ــن ه ــن از توربی معی

بــه گفتــه شــرکت ســازنده ایــن توربیــن میتوانــد تــا 

ــگاوات  ــا ۴۰ م ــد و ت ــته باش ــاع داش ــر ارتف ۴۰۰ مت

ــد.  ــد ش ــد خواه ــد آن تولی ــر واح ــط ه ــرق توس ب

ــادی  ــن ب ــن توربی ــه بزرگتری ــت ک ــن در حالیس ای

ــد  ــرق تولی ــگاوات ب ــول و ۱۶ م ــر ط ــان ۲۴۲ مت جه

مــی کنــد. در توربیــن جدیــد تمامــی اجــزای 

ســنگین و قطعــات آن بــه جــز پــره هــا در قســمت 

ــل  ــز ثق ــه مرک ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار دارن ــن ق پایی

ــت  ــر جه ــاد از ه ــت ب ــکان دریاف ــر ام ــن ت پایی

ــرژی  ــت ان ــرای دریاف ــب ب ــن ترتی وجــود دارد. بدی

ــود.  ــد ب ــش نخواه ــه چرخ ــازی ب ــر نی ــاد دیگ ب

ــای ۳  ــه ه ــده نمون ــن شــرکت قصــد دارد در آین ای

مگاواتــی و ۴۰ مگاواتــی آن را نیــز تولیــد کنــد.

دورریز روزانه 129 میلیارد 
ماسک در جهان و ابداع روش 

نوین بازیافت

 Materials Letters در مجلــه کــه  ای  مقالــه  در 

منتشــر شــد، یــک تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه ایالتــی 

ــواد  ــه از م ــی ک ــه مخلوط ــان داد ک ــنگتن نش واش

ماســک اســتفاده مــی کنــد، پــس از یــک مــاه عمــل 

آوری، 47 درصــد قــوی تر از ســیمان معمولی اســت.

بــه عبارتــی از ایــن پــس لبــاس هــای ایزولــه مــواد 

مصرفــی ماننــد ماســک و دســتکش های پالســتیکی 

بــه جــای ریختــن در محــل دفــن زبالــه می تواننــد 

باعــث مقــاوم تــر شــدن بتــن شــوند. ایــن نــوآوری 

ــه  ــورن ارائ ــاوری ملب توســط موسســه ســلطنتی فن

ــرد  ــر خ ــای موردنظ ــه ه ــن روش زبال ــد. در ای ش
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شــده و ســپس در مقادیــر 0.1 تــا 0.25 درصــد 

درون بتــن اســتفاده خواهــد شــد. بــه گفتــه 

ــد  ــی توان ــردی م ــت ف ــزات حفاظ ــان تجهی محقق

ــد. ــش دهن ــن را افزای ــت بت ــد مقاوم ــا ۲۰ درص ت

ایــن روش مشــاهده شــد دســتکش هــای  در 

ــت  ــش ۲۲ درصــدی مقاوم ــث افزای پالســتیکی باع

بتــن شــدند. همچنیــن روپــوش هــای عایــق 

مقاومــت نیــز توانســتند تــا ۲۱ درصــد تنــش 

را  کشســانی  و  فشــاری  مقاومــت  خمشــی، 

ــد  ــد میتوان ــن روش جدی ــد. همچنی ــش دهن افزای

از دفــن حــدود ۵۴ هــزار تــن زبالــه در محــل 

هــای دفــن در سراســر جهــان جلوگیــری کنــد.

بــه گفتــه ایــن تیــم تحقیقاتــی روزانــه ۱۲۹ میلیــارد 

ــه و  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــک در جه ماس

ــود  ــی ش ــل م ــه منتق ــن زبال ــل دف ــه مح ــپس ب س

کــه مــی توانــد بــرای محیــط زیســت بســیار 

نگــران کننــده باشــد. شــانون کیــل مارتیــن یکــی از 

نویســندگان مقالــه در بیانیــه ای اعــالم کــرد هــدف 

از ایــن مطالعــه ایجــاد راه حــل هــای هوشــمندانه 

ــری  ــه گی ــده در هم ــد ش ــای تولی ــه ه ــرای زبال ب

ــه  ــام گرفت ــات انج ــق تحقیق ــود. طب ــد ۱۹ ب کووی

ترکیــب مقــدار مناســب از زبالــه هــای ایجــاد شــده 

ــد.  ــد کن ــری تولی ــتحکم ت ــن مس ــد بت ــی توان م

ــوط  ــرف در مخل ــار مص ــتکش یکب ــه دس ــوری ک بط

ســیمان بــه دلیــل وجــود پیوندهــای خــوب  تقویت 

ــد. ــی کن ــوط ســیمان ایجــاد م بیشــتری را در مخل

انتقال بی سیم برق  با 
پوشش بیش از 30 متر

سیســتم جدیــد محققــان بــا اســتفاده از نــور 

مــادون قرمــز یــا فروســرخ قــادر اســت انــرژی را بــه 

ــروه  ــن گ ــد. ای ــال ده ــیم انتق ــی س ــارژ ب ــکل ش ش

از محققــان از دانشــگاه ســجونگ کــره جنوبــی 

موفــق بــه انتقــال ۴۰۰ میلــی وات تــوان نــوری تــا 

فاصلــه ۳۰ متــری در تســت هــای آزمایشــی شــدند.

ــن  ــم بی ــن تی ــت ای ــان سرپرس ــگ ه ــن یون جی

ــارژ  ــرای ش ــر ب ــال حاض ــد: در ح ــی گوی ــی م الملل

ــا را در  ــا آنه ــت ت ــاز اس ــیم نی ــای بیس ــتگاه ه دس

ــزری  ــارژ لی ــش ش ــم. اول ــرار دهی ــارژ ق ــگاه ش جای

بیســیم در صــورت قرارگیــری گیرنــده و فرســتنده در 

میــدان دیــد یکدیگــر امــکان تنظیــم خــودکار جایگاه 

ــی  ــی م ــود دارد. حت ــی وج ــه ردیاب ــاز ب ــدون نی ب

ــورت  ــان بص ــا انس ــی ی ــور ش ــان حض ــد در زم توان

خــودکار بــه وضعیــت کاهــش انتقــال انــرژی 

منتقــل شــود. در سیســتم شــارژ لیــزری توزیــع 

ــده  ــتنده و گیرن ــکال روی فرس ــات اپتی ــده قطع ش

بــه صــورت جداگانــه قــرار مــی گیرنــد. درحالیکــه در 

لیزرهــای ســنتی ایــن قطعــات بــه صــورت یکپارچــه 

و درون یــک دســتگاه قــرار دارنــد. در صــورت 

قرارگیــری فرســتنده و گیرنــده در یــک میــدان 

دیــد و شــکل گیــری ارتبــاط بیــن آنهــا مــی تــوان 

انــرژی را منتقــل کــرد. در ایــن فراینــد از فیبــر نــوری 

ــول  ــه ط ــد ک ــتفاده ش ــوم اس ــده اریب ــت کنن تقوی

ــد.  ــی رس ــر م ــه ۱۵۵۰  نانومت ــزی آن ب ــوج مرک م

ایــن دامنــه بــه عنــوان امــن تریــن دامنــه مشــکلی 

ــرد. ــد ک ــاد نخواه ــت ایج ــا پوس ــم ی ــرای چش ب

ــان  ــه توســط محقق در آزمایــش هــای انجــام گرفت

مشــخص شــد در سیســتم انتقــال بــی ســیم 

ــال  ــک کان ــا از ی ــوان تنه ــی ت ــکال م ــوان اپتی ت

ــای  ــوان را در پهن ــی وات ت ــت و ۴۰۰ میل ــره گرف به

ــال  ــری انتق ــه ۳۰ مت ــر و در فاصل ــک نانومت خــط ی

ــن  ــده ای ــرف گیرن ــک در ط ــلول فوتوولتائی داد. س

انــرژی را بــه ۸۵ میلــی وات بــرق تبدیــل مــی کنــد.
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تبدیل آب به دو مایع مختلف 
در دمای پائین

بــا  انگلیــس  بیرمنــگام  دانشــگاه  از  محققانــی 

همــکاری دانشــگاه ســاپینزا ایتالیــا مطالعــه جدیدی 

ــد آب در  ــی ده ــان م ــه نش ــد ک ــام داده ان را انج

ــی  ــل م ــف تبدی ــع مختل ــه دو مای ــن ب ــای پایی دم

ــا  ــم ب ــر تراک ــع از نظ ــع در واق ــن دو مای ــود. ای ش

یکدیگــر تفــاوت دارنــد. بــرای اولیــن بــار حــدود ۳۰ 

ســال پیــش محققــان دانشــگاه بوســتون انتقــال فاز 

در آب را مطــرح کــرده بودنــد. البتــه ایــن انتقــال فاز 

بــا توجــه بــه تبدیــل شــدن مایــع بــه یــخ در دمــای 

ــه  ــت. ب ــوده اس ــه ب ــی مواج ــا چالش های ــن ب پایی

همیــن دلیــل مطالعــه کنونــی مــی توانــد تاییــدی 

بــرای فرضیــه انتقــال فاز مایــع به مایع در آب باشــد.

هــای  ســاز  شــبیه  از  اســتفاده  بــا  محققــان 

را  مایــع  دو  ایــن  تفــاوت  توانســتند  رایانــه ای 

ــه  ــق آنچ ــد. طب ــدا کنن ــکوپی پی ــد میکروس در ح

ــع  ــول هــای آب در مای ــد مولک ــی گوین ــان م محقق

ــه ای  ــره ســه حلق ــد یــک گ ــاال همانن ــی ب ــا چگال ب

ــود  ــی ش ــده م ــه ای دی ــد دو حلق ــک پیون ــا ی ب

ــا  ــول ه ــن مولک ــت ای ــه گرف ــوان نتیج ــه می ت ک

ــای  ــول ه ــا در مولک ــتند. ام ــده هس ــم پیچی در ه

موجــود در مایــع بــا چگالــی کــم حلقــه هــای ســاده 

دیــده مــی شــود کــه حالــت گــره خوردگــی نــدارد.

ــرای دانشــگاه  ــو، دانشــجوی دکت ــاس نئوفیت  آندری

بیرمنــگام در ایــن مــورد مــی گویــد: بــا ایــن مطالعه 

ــی ۳۰  ــئله تحقیقات ــک مس ــازه ای از ی ــت ت برداش

ســاله انجــام شــد و مــا قصــد داریــم ایــن موضــوع 

را ادامــه دهیــم. در ایــن شــبیه ســازی محققــان نیــز 

ابتــدا از یــک مــدل کلوئیــدی آب و ســپس دو مــدل 

مولکولــی آب اســتفاده کردنــد. ذرات کلوئیــدی مــی 

ــر  ــول آب ۱۰۰۰ براب ــک مولک ــه ی ــبت ب ــد نس توان

ــح  ــرای توضی ــل ب ــن دلی ــه همی ــد ب ــر باش بزرگت

رویــداد هــای فیزیکــی از آنهــا اســتفاده مــی شــود. 

طبــق نظــر محققــان ایــن مطالعــه مــی توانــد گامی 

ــن  ــا ای ــد ت ــد باش ــات جدی ــو در تحقیق ــه جل رو ب

ــات  ــف مایع ــوان تعری ــا بت ــد ت ــد کن ــه را تائی نظری

ــد. ــترش  ده ــری گس ــات دیگ ــه مایع ــم را ب دره

استفاده از نانو اسفنج ها برای 
تصفیه کارآمد آب

مهندســان دانشــگاه ویــن نوعــی فیلتــر کارآمــد بــا 

ترکیــب مــادع جدیــد ایجــاد کردنــد کــه می توانــد 

ــن  ــد. در ای ــذف کن ــی را از آب ح ــای آل ــده ه آالین

سیســتم از نانــو اســفنج هــای فــوق متخلخــل 

اســتفاده شــد کــه روی یــک صفحــه گرافینــی قــرار 

ــه  ــک مولف ــد دارای ی ــر جدی ــن فیلت ــرد. ای ــی گی م

ــوب  ــام چارچ ــه ن ــوادی ب ــه از م ــت ک ــدی اس کلی

هــای آلــی کوواالنســی اســتفاده کــرده اســت.

 ایــن ســاختار بســیار متخلخــل دارای یــک ســطح 

بــزرگ خواهــد بــود کــه در فضــای کوچــک قــرار مــی 

ــادی از  ــر زی ــذب مقادی ــب ج ــن ترتی ــه ای ــرد. ب گی

ــر وجــود دارد. مــواد  ــه صــورت موث مولکــول هــا ب

ــی  ــزی آل ــای فل ــوب ه ــوان چهارچ ــه عن ــر ب دیگ

ــا  ــی ی ــن نمک زدای ــذب کرب ــتفاده در ج ــرای اس ب

اســتخراج آب آشــامیدنی از هــوا اســتفاده میشــود.

ــی  پژوهشــگران ایــن تحقیــق از چارچــوب هــای آل

ــی از آب  ــای آل ــگ ه ــذف رن ــرای ح ــی ب کوواالنس

اســتفاده کردنــد. زیــرا ایــن مــواد در پســاب هــای 

صنعتــی یکــی از آالینــده هــای رایــج محســوب مــی 

ــیار  ــا از آب بس ــذف آنه ــر ح ــال حاض ــود و در ح ش

ــا  ــگران ب ــل پژوهش ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوار اس دش

ــی  ــی کوواالنس ــای آل ــوب ه ــازی چارچ ــه س بهین

ــای  ــی مولکوله ــه راحت ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــالش کردن ت

ــذی  ــن روش مناف ــد. در ای ــی را جــذب کنن ــگ آل رن

در شــکل و انــدازه مناســب ایجــاد شــد. همچنیــن 

اخبار خارجی
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ــذب  ــرای ج ــطح ب ــه س ــی ب ــار منف ــال ب اط ارس

مولکــول هــای رنــگ بــا بــار مثبــت اســتفاده شــد.

در نهایــت یــک الیه از چارچوب های آلی کوواالنســی 

بــه ضخامــت دو نانومتــر بــه همــراه یــک الیــه تــک 

اتمــی گرافیــن ســاخته شــد کــه مــی توانــد حداکثــر 

ظرفیــت مــاده را بــرای جــذب مولکولهــای رنــگ آلی 

ــن  ــگران ای ــن پژوهش ــه ای ــه گفت ــد. ب ــته باش داش

روش ارزان قیمــت بــدون اســتفاده زیــاد از گرافیــن 

ــی  ــردن چارچــوب هــای آل ــز ک ــا تمی ــد ب ــی توان م

کوواالنســی بــه صــورت مجــدد نیــز اســتفاده شــود.

AAF فیلتر هوای ملی را 
تصاحب می کند

ایــاالت متحــده: شــرکت تابعــه تولیــد فیلتــر دایکین 

AAF شــرکت خدمــات ملــی فیلتــر هــوا مســتقر در 

نیوجرســی را کــه یکــی از قدیمــی تریــن و بزرگتریــن 

ــات  ــا خدم ــوا ب ــر ه ــت فیلت ــای مدیری ــرکت ه ش

ــرد. ــداری ک ــت، خری ــده اس ــاالت متح ــل در ای کام

National Air Filter کــه در ســال 1939 بــرای ارائــه 

خدمــات ســاده تمیــز کــردن و تعویــض فیلتــر 

ــن شــرکت های  ــی از بزرگتری ــه یک تأســیس شــد، ب

کامــل  خدمــات  بــا  هــوا  مدیریــت  مســتقل 

ــته،  ــال گذش ــول 30 س ــت. در ط ــده اس ــل ش تبدی

تاسیســات  از  حمایــت  در  مهمــی  نقــش   NAF

تولیــد دارو بــا محصــوالت تاییــد شــده FDA و 

خدمــات مطابــق بــا GMP ایفــا کــرده اســت.

را  خــود  ســالگرد  صدمیــن   AAF International

در ســال 2021 جشــن گرفــت. ایــن شــرکت در 

دنبــال  بــه   ،McQuay همــراه  بــه   2006 ســال 

توســط   OYL Industries شــرکت  خریــد 

ســازنده ژاپنــی، بخشــی از گــروه Daikin شــد.

و   AAF International، AAF Flanders

تولیــدی  عملیــات  آن،  تابعــه  هــای  شــرکت 

 6000 بــا  قــاره  در 22 کشــور در چهــار  را  خــود 

کننــد. در سراســر جهــان حفــظ مــی  کارمنــد 

Carel شرکت آلمانی 

Klingenburg را خریداری کرد

ایتالیا/آلمــان: شــرکت کنتــرل تبریــد و رطوبــت 

آلمانــی  شــرکت  ســرمایه  درصــد   100 کارل 

و  چرخشــی  حرارتــی  هــای  مبــدل  ســازنده 

 Klingenburg و   Klingenburg GmbH صفحــه ای 

اســت. آورده  دســت  بــه  را   International

گــروه کلینگنبــورگ کــه در ســال 1979 تأســیس 

آلمــان  گالدبــک،  در  کارخانه هایــی  شــد، 

همچنیــن  آنهــا  دارد.  لهســتان  اویدنیــکا،  و 

دفاتــری در بریتانیــا، اســپانیا و ایــاالت متحــده 

دارنــد. حــدود 200 کارمنــد دارد و فــروش 39.1 

ــت. ــده اس ــت ش ــال 2021 ثب ــورو در س ــون ی میلی

ــد  ــس از خری ــد پ ــن خری ــه ای ــد ک Carel می گوی

شــرکت مبدل هــای حرارتــی هــوا بــه هــوا ایتالیایــی 

Recuperator در ســال 2018 و خرید شرکت ایتالیایی 

دمپــر Enginia در ســال گذشــته، موقعیــت خــود را 

در بــازار واحــد حمــل و نقــل هــوا تقویــت می کنــد.

و   Recuperator مشــترک  مکمــل  فناوری هــای 

ــای  ــا همکاری ه ــازد ت ــادر می س Klingenburg را ق

صنعتــی و تجــاری را توســعه دهــد و خــود را 

سیســتم های  تامین کننــده  تنهــا  عنــوان  بــه 

ــن  ــد. Carel همچنی ــه هــوا کامــل عرضــه کن تصفی

تشــخیص مــی دهــد کــه امــکان تولیــد در ایــاالت 

محصــوالت  تــر  آســان  نفــوذ  باعــث  متحــده 

ــازار آمریــکای شــمالی مــی شــود. کلینگنبــورگ در ب

 Klingenburg و Klingenburg GmbH ارزش شرکت

International  12 میلیــون یــورو تعییــن شــد.
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ــات  ــری تاسیس ــگاه خب ــر پای ــف مدی ــه واص وح ال

نیــوز و مازیــار ســیاح نــژاد کارشــناس رســمی 

دادگســتری در گفــت و گــوی زنــده  اینســتاگرمی»فاز 

۴« کــه هــر ســه شــنبه از طریــق صفحــه اختصاصــی 

ــی  ــه بررس ــردد، ب ــی گ ــزار م ــوز برگ ــات نی تاسیس

ــژه در  ــه وی ــش هــای حــوزه نظــام مهندســی ب چال

بــاره ویرایــش نهایــی مبحــث ۱۷ و بــی توجهــی بــه 

بحــث صالحیتهــای مهندســان تاسیســات مکانیــک 

ــز و  مشــکالت  ــی ناچی ــه هــای پرداخت و گاز و تعرف

ــد. ــه ش ــب آن پرداخت متعاق

تجمیع خدمات به مسلخ بردن گروه مکانیک

ــد  ــا تاکی ــژاد ب ــیاح ن ــزارش س ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــی  ــش نهای ــث ویرای ــن مبح ــوز ای ــه هن ــر اینک ب

ــه  ــون ب ــه تاکن ــا آنچــه ک ــار داشــت: ام نشــده اظه

ــا  ــز م ــط قرم ــت خ ــده و در حقیق ــه ش آن پرداخت

ــه  ــک ب ــروه مکانی ــردن گ ــود، ب ــی ش ــوب م محس

ــًا  ــه یقین ــت ک ــات اس ــع خدم ــث تجمی ــلخ بح مس

ــث ۱۷  ــش مبح ــی از ویرای ــه  ناش ــن صدم بزرگتری

مقــررات ملــی بــه بخــش صالحیــت گاز و مکانیــک 

وارد خواهــد شــد بــدون اینکــه بــه بســیاری از نکات 

مــورد نظــر در ایــن حیطــه از جملــه تعییــن تعرفــه 

هــای جدیــد حاصــل از ایــن ادغــام و صالحیتهــای 

ــود. ــه ش ــد پرداخت جدی

ــث از  ــدود ۸ مبح ــه ح ــه اینک ــاره ب ــن اش وی ضم

ــوط  ــی ســاختمان مرب ــی مقــررات مل ۲۳ مبحــث کل

بــه مکانیــک و تاسیســات اســت، بــی توجهــی بــه 

ــات و گاز را  ــوزه تاسیس ــای ح ــت ه ــه صالحی مقول

ــا توجــه بــه  منطقــی ندانســت و اظهــار داشــت : ب

حــدود اختیــارات نظــام مهندســی در مصوبــه هــای 

جــاری بیــش از ۵/۱۵ درصــد در بخــش دســتمزدها 

و حــق نظارتهــا  پرداخــت نمــی شــود و اینکــه چــرا 

در راســتای تجمیــع خدمــات مبحــث ۱۷  بــه صــورت 

ــی در  ــد  برخــی از مســئولیتهای اجرای ــا عم ســهو ی

ــرای  ــین ب ــده پیش ــک ش ــای تفکی ــوزه صالحیته ح

مهندســان مکانیــک در حــوزه هایــی مانند آسانســور، 

آتــش نشــانی، انــرژی و … تجمیــع شــده  و در 

ــرای آنهــا  ــز ب ــه تعرفــه هــای جدیــدی نی ایــن زمین

ــانه  ــای کارشناس ــی ه ــای بررس ــده ج ــور نگردی منظ

بســیار بیشــتر دارد چــرا کــه در ایــن بیــن مشــکالت 

بســیاری در بخــش ســاخت و ســاز و درصــد ایمنــی 

و فعالیــت مهندســان مکانیــک ایجــاد خواهــد کــرد 

و امیــد هســت تــا فرصــت نهایــی شــدن ویرایــش 

ــرار  جدیــد مبحــث ۱۷ ایــن مســائل مــورد توجــه ق

گیــرد.

رفــع تعهــدات مالــک و کارفرمــا راه را بــر چالشــهای 

قضایــی حــوادث احتمالــی بــاز کــرد

ســیاح نــژاد در ادامــه در خصــوص ابالغیــه جدیــدی  

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــس نظ ــوی رئی ــه از س ک

اســتان تهــران، مبنــی بــر لغــو صورتجلســه گواهــی 

کارفرمــا و مهنــدس ناظــر نســبت بــه آنچــه کــه در 

حــوزه تاسیســات در ســاختمان انجــام شــده اســت 

گفــت:

 تــا پیــش از ایــن در هــر پــروژه ای طی صورتجلســه 

ای کــه بیــن کارفرمــا و مهندســین ناظــر تبــادل مــی 

ــه انجــام اقدمــات صــورت  ــن نســبت ب شــد، طرفی

ــه  ــه مقول گرفتــه آگاه شــده و در حقیقــت نســبت ب

مهــم »نگهــدار تاسیســات در حــوزه هــای مختلــف« 

اطالعــات کامــل ارائــه و تاییدیــه مکتــوب بــه 

امضــاء طرفیــن مــی رســید، امــا در ابالغیــه جدیــد 

از ســوی نظــام مهندســی ســاختمان ایــن امــر لغــو 

شــد و راه را بــرای مشــکالت جدیــد در حــوادث 

احتمالــی آینــده و بررســی هــای کارشناســی از ســوی 

ــاز کــرد. کارشــناس رســمی دادگســتری ب

بازنگری در کالف سردرگم مهندسان ناظر تاسیسات و مکانیک و گاز
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کابینــت کاران اهمالــکار مجرمیــن اصلــی در حــوادث 

احتمالــی آینــده

ــر  ــی ب ــتاندارد مبتن ــل اس ــت در مح ــب کابین نص

ــد شــدن  ــی ســاختمان و متعه ــررات مل ــن مق قوانی

کارفرمــا بــرای رعایــت ایــن امــر و آگاه بــودن 

کابینــت کاران در ایــن حــوزه یکــی دیگــر از مســائلی 

بــود کــه در برنامــه فــار چهــارم بــا حضــور کارشــناس 

ــار  ــد. مازی ــه ش ــه آن پرداخت ــتری ب ــمی دادگس رس

ــادآور شــد: ــاره ی ــن ب ــژاد در ای ســیاح ن

ــاخصی  ــش ش ــن بخ ــت کاران در ای ــی کابین آگاه

بســیار مهــم محســوب مــی شــود تــا بــا آگاهــی از 

مقــررات موجــود درایــن بخــش نســبت بــه نصــب 

ــام  ــاختمان اهتم ــت کاری در س ــه کابین گاز در پروس

ــه در  ــرا ک ــد چ ــته باش ــر را داش ــن ام ــه ای ــل ب کام

صــورت وقــوع حادثــه، »کابینــت کاران« مســئولیت 

کامــل دارد و بــر اســاس قوانیــن موجــود بایــد 

ــند. ــخگو باش ــی پاس ــوادث احتمال ــه ح ــبت ب نس

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بحــث تجمیــع خدمــات در 

حقیقــت ظلمــی آشــکار در حــق مهندســان در حــوزه 

فعالیــت آنهاســت خاطرنشــان کــرد: رویکــرد جدیــد 

ــر پایمــال کــردن حقــوق  ــع خدمــات عــالوه ب تجمی

مهندســان ، باعــث ایجــاد مشــکالتی در حــوزه 

ایمنــی و پرداختــن بــه مســاله تخصصــی کار شــدن 

امــور بــدون توجــه بــه تعرفــه واقعــی در ایــن زمینــه 

خواهــد شــد.

ــر در برنامــه  ــمی دادگســتری حاض کارشــناس رس

گفــت و گــوی زنــده برنامــه فــار ۴ در ادامــه در مقوله 

تفکیــک مهنــدس ناظــر تاسیســات و گاز و اهمیــت 

آن در حــوزه ســاخت و ســاز گفــت: تــا پیش از ســال 

۸۲ در مبحــث ۱۴ بــه مــواردی در حــوزه هــای تامیــن 

انــرژی منابــع حرارتــی از طــرق گاز و …. پرداختــه می 

شــد امــا از ســال ۸۲ بــه بعــد بــر اســاس سیاســتهای 

ــات  ــر تاسیس ــدس ناظ ــف مهن ــوری، وظای کالن کش

و  مهنــدس ناظــر گاز کــه بعنــوان ناظــر پنجــم وارد 

پروســه صالحیــت هــای جدیــد شــد، تغییــر یافــت 

و از ایــن رو رویکــرد اتصــال جریــان گاز بــدون تاییــد 

مهنــدس ناظــر صــورت نمــی گیــرد.

ــد در  ــر برن ــی ه ــان قانون ــری نصاب ــه کارگی ــزوم ب ل

ــات  ــوزه تاسیس ح

عضــو هیــات رئیســه گــروه تخصصــی در ادامــه در 

پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بــر شــرایط مجــاز بــودن 

ــش  ــه دودک ــن دار ب ــج ف ــال پکی ــودن اتص ــا نب ی

ــته  ــت نوش ــون ثاب ــوص قان ــن خص ــت: در ای گف

ــب  ــرای نص ــت؛ ب ــد گف ــدارد بای ــود ن ــده ای وج ش

هــر پکیــج بــا حضــور نصــاب قانونــی هــر برنــد در 

ــده  ــر عه ــم ب ــرا ه ــئولیت اج ــن و مس ــل تعیی مح

ــت . ــاب اس ــود نص خ

ــش  ــرا در بخ ــن اج ــن در قوانی ــژاد همچنی ــیاح ن س

آتــش نشــانی و ضــرورت توجــه بــه آن گفــت: قــرار 

ــن شــیوه  ــرای تدوی ــژه  ب ــه وی ــدازی کمیت ــر راه ان ب

ــود  ــوزه ب ــن ح ــاص در ای ــتورالعمل خ ــه و دس نام

ــه  ــن زمین ــه مهندســین در ای ــا پــس از آمــوزش ب ت

صالحیــت آنهــا نیــز در مراکــز اســتان تاییــد گــردد 

و پــس از تعییــن تعرفــه جداگانــه بــه مرحلــه اجــرا 

درآیــد کــه متاســفانه هنــوز اجرایــی نشــده اســت در 

ــن  ــن حــوزه از مهمتری ــای درای ــه صالحیته ــی ک حال

ــد  ــت و بای ــی اس ــام مهندس ــوزه نظ ــث در ح مباح

ــن  ــا تدوی ــهر ب ــر ش ــای ه ــم ه ــه اقلی ــه ب ــا توج ب

شــیوه نامــه جداگانــه شــرح وظایــف تعییــن گــردد 

ــد. ــی یاب ــت اجرای و قابلی

https://sinicablsoheil.com/
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درگذشت استاد مشهور بین 
المللی تحقیقات تهویه مطبوع 

و تبرید 

 Illinois Urbana ــکا: دانشــگاه ــاالت متحــده آمری ای

ــاک،  ــگا« هرنج ــردراگ »پ ــت پ Champaign درگذش

اســتاد مشــهور بیــن المللــی تحقیقــات تهویــه 

ــود. ــاله ب ــرد. او 70 س ــالم ک ــد را اع ــوع و تبری مطب

هرنجــاک کــه در یوگســالوی )صربســتان کنونــی( بــه 

دنیــا آمــد، مــدرک DSc خــود را از دانشــگاه بلگــراد 

دریافــت کــرد و در آنجــا بــه درجــه دانشــیار دســت 

یافــت. او در ســال 1993 بــه گــروه مهندســی مکانیک 

 Urbana-Champaign و علــوم دانشــگاه ایلینویــز در

ــکده  ــکار دانش ــوان هم ــه عن ــا ب ــت و در آنج پیوس

Stoecker و اســتاد پژوهشــی برجســته منصــوب 

ــوع و  ــه مطب ــز تهوی ــر مرک ــوان مدی ــه عن ــد و ب ش

تبریــد )ACRC(، یــک تعاونــی صنعتی و دانشــگاهی 

ــاد  ــط بنی ــه توس ــی ک ــز تحقیقات ــرد. مرک ــت ک خدم

ــوم ایــاالت متحــده تأســیس شــده اســت. ملــی عل

 120 بــه  نزدیــک  کاری خــود،  دوران  در طــول  او 

ــی  ــی راهنمای ــالت تکمیل ــرای تحصی ــجو را ب دانش

کــرد و از نزدیــک بــه 100 دانــش پــژوه میهمــان 

کــرد.  اســتقبال  خــود  تحقیقاتــی  تیــم  بــه 

در  رهبــری  ســمت های  بــه  او  دانش آمــوزان 

ــی  ــات عموم ــی و خدم ــگاه های مل ــت، آزمایش صنع

ــد. ــان رفته ان ــر جه ــگاهی در سراس ــاغل دانش و مش

در روزهــای اولیــه ACRC، در حالــی کــه برنامــه 

تحقیقاتــی خــود را می ســاخت، هرنجک مســئولیت 

ــزات آزمایشــگاهی  ــی طراحــی و ســاخت تجهی اصل

پیشــرفته را بــر عهــده گرفــت. تحقیقــات آکادمیــک 

او از مبانــی مخلــوط مبرد-روانــکار و دینامیک توســعه 

جریــان دو فــاز گرفتــه تــا بهینه ســازی طراحــی اجــزا 

و سیســتم ها پیرامــون خــواص مبردهــای مختلــف و 

ــا آنهــا را شــامل می شــود. روان کننده هــای ســازگار ب

ــی  ــیوم بین الملل ــاز CFC، کنسرس ــف ف ــالل توق در خ

ــن  ــا اولی ــد ت ــته ش ــک خواس ــازان از هرنج خودروس

ــده  ــرل ش ــت کنت ــا دق ــم و ب ــار ه ــه های کن مقایس

بــا   AC سیســتم های  از  جدیــد  نســل  چندیــن 

اســتفاده از مبردهــای HFC، HFO، هیدروکربــن و 

دی اکســید کربــن را رهبــری کنــد. بــر اســاس نتایــج 

پــروژه چنــد ســاله وی، خودروســازان توانســتند 

راندمــان سیســتم هــای R134a خــود را بــا اســتفاده 

ــدل  ــد مب ــزء، مانن ــای ج ــن آوری ه ــیاری از ف از بس

توســعه  اجکتورهــای  و  داخلــی  حرارتــی  هــای 

یافتــه بــرای سیســتم هــای رقیــب، دو برابــر کننــد.

 ،Creative Thermal Solutions در ســال 2003، او

 HVACR آزمایشــی  و  تحقیقاتــی  مرکــز  یــک 

را تأســیس کــرد. آنچــه کــه بــه عنــوان یــک 

رهبــری  تحــت  شــد،  آغــاز  گاراژ«  »تجــارت 

ــی  ــر مربع ــی 930 مت ــز تحقیقات ــه مرک ــک ب هرنج

پیشــرفته تبدیــل شــد کــه امــروزه وجــود دارد.

تــوده ای   CTS و   ACRC در  او  تالش هــای 

کارکنــان  و  مهندســان  مشــتاق،  محققــان  از 

نفــر   100 بــه  نزدیــک  از  متشــکل  پشــتیبانی 

فناوری هــای  روی  همزمــان  طــور  بــه  کــه  را 

داد. پــرورش  می کننــد،  کار  پایــدار   HVAC&R
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در  تحقیــق  مشــغول  او  ایلینــوی،  و   CTS در 

مبــرد  پروژه هــای  از  گســترده ای  طیــف  مــورد 

»طبیعــی« بــود، از آمونیــاک کم بــار گرفتــه تــا 

از  برخــی  تــا  بحرانــی  فــرا   CO2 اجکتورهــای 

ــه. ــرک CO2 اولی ــوع متح ــه مطب ــتم های تهوی سیس

افتخــارات جهانــی هرنجــک عبارتنــد از عضویــت در 

ــت در  ــکا، عضوی ــک آمری ــین مکانی ــن مهندس انجم

انجمــن مهندســین تهویــه مطبــوع و تبریــد آمریــکا، 

 Ritter von عضــو انجمــن مهندســان خــودرو، جایــزه

 .2011 Lozen IIR Gustav ،2008 در سال Rittinger IEA

مــدال، مدال تــاالر J&E موسســه تبرید در ســال 2012 

و جایــزه همــکار ممتاز ASHRAE لوئیــز و بیل هاالدی 

در ســال 2019. او در ســال 2012 بــه عنــوان آکادمیــک 

ــوم مهندســی صربســتان انتخــاب شــد. آکادمــی عل

ورود تبرید پایدار به 
فروشگاه های ایاالت متحده

ایــاالت متحــده آمریــکا: یــک رویــداد مجــازی رایگان 

پنــج روزه در ماه اکتبر، راه حل هــای تبرید پایدار را در 

پــی اجــرای قانــون AIM ایــاالت متحده بــرای کاهش 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــای HFC را عرض ــی مبرده تدریج

اجــالس تبریــد پایــدار کــه از 24 تــا 28 اکتبــر برگــزار 

مــی شــود، توســط شــورای تبریــد پایــدار آمریــکای 

شــمالی )NASRC( ســازماندهی و میزبانــی مــی 

شــود. آخریــن روندهــای نظارتــی و صنعتــی، فناوری 

ــه  ــا و چالــش هــای حرکــت ب هــای طبیعــی و مزای

ــدار را نشــان مــی دهــد.  ســمت راه حــل هــای پای

شــرکت کننــدگان مســتقیمًا از ســوپرمارکت هــا، 

کارشناســان صنعــت و سیاســت گذارانــی کــه آینــده 

تبریــد پایــدار را شــکل مــی دهنــد، خواهنــد شــنید.

 ،GWP ــای ــش مبرده ــرای کاه ــت ب ــت رقاب در پش

ــار  ــت فش ــده تح ــاالت متح ــای ای ــوپرمارکت ه س

قــرار دارنــد تــا از HFC هــای گرمایــش جهانــی بــاال 

ــل  ــوا تبدی ــا آب و ه ــازگار ب ــای س ــن ه ــه جایگزی ب

 ،CO2 ،شــوند. مبردهــای طبیعــی، از جملــه آمونیــاک

و پروپــان، از دیــدگاه مقرراتــی بــرای آینــده در نظــر 

ــه  ــر ب ــه ای منحص ــا مجموع ــوند، ام ــی ش ــه م گرفت

ــترده در  ــرش گس ــع از پذی ــازار مان ــع ب ــرد از موان ف

ــت. ــده اس ــده ش ــاالت متح ــای ای ــوپرمارکت ه س

جشــن 125 ســالگی ســابرو

ــوی  ــا لوگ ــراه ب ــه هم ــی ک ــارک: Sabroe، نام دانم

خــرس قطبــی خــود، متــرادف بــا تبرید صنعتی شــده 

ــرد.  ــی گی ــن م ــارت جش ــال را در تج ــت، 125 س اس

چیــزی کــه بــا یــک دســتگاه تبریــد بــا کارایــی بــاال 

آغــاز شــد - تولیــد شــده در یــک شــرکت کوچــک کــه 

ــال 1897 در  ــابرو در س ــاس س ــدس توم ــط مهن توس

آرهــوس تأســیس شــد - از آن زمــان بــه یــک برنــد 

ــز تبدیــل شــد. جهانــی تحــت چتــر جانســون کنترل

تنهــا یــک ســال پــس از تأســیس شــرکت، دســتگاه 

راه  حــال  در   Sabroe کربــن  اکســید  دی  تبریــد 

ــرکت  ــه ش ــادرات آن ب ــود و ص ــازار ب ــه ب ــدازی ب ان

ــاز شــد. ــی آغ ــن کشــور اروپای ــی در چندی هــای لبن
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در ســطح محلــی، موفقیت ســابرو برای تبدیل شــدن 

ــا و همچنیــن  ــه یــک شــهر صنعتــی پوی آرهــوس ب

افزایــش رشــد اقتصــادی در کل منطقــه غــرب 

دانمــارک، اساســی بــود. ســابرو بــا عرضــه لبنیــات و 

کشــتارگاه هــا بــا محلــول هــای تبریــد قابــل اعتماد، 

کمــک زیــادی بــه توســعه کشــاورزی دانمــارک کــرد.

 407 مبلــغ  بــه   1999 ســال  در  تجــارت  ایــن 

شــد  خریــداری  یــورک  توســط  دالر  میلیــون 

ســال  در  یــورک  خریــد  دنبــال  بــه  متعاقبــًا  و 

از گــروه جانســون کنترلــز شــد. 2005، بخشــی 

ــت  ــوالت باکیفی ــر محص ــه خاط ــروزه Sabroe ب ام

ــا و  ــورها، چیلره ــه کمپرس ــود از جمل ــرفته خ پیش

ــهور  ــاال مش ــوژی ب ــا تکنول ــی ب ــای حرارت ــپ ه پم

اســت. راه حــل هــای سفارشــی تبریــد و گرمایــش 

ــه  ــازی گرفت ــددی، از داروس ــع متع Sabroe از صنای

ــیدنی، و  ــذا و نوش ــرژی، غ ــای ان ــاخت ه ــا زیرس ت

همچنیــن کارخانــه های آبجوســازی، خودروســازی و 

حمــل و نقــل دریایــی پشــتیبانی مــی کنــد. صنایــع 

ورزشــی و ســرگرمی نیــز از سیســتم های سرمایشــی 

و گرمایشــی Sabroe در اســتادیوم ها، رینگ هــای 

اســتفاده می کننــد. بــاب  پیســت های  و  یخــی 

ــه  ــل توج ــًا قاب ــه واقع ــک لحظ ــالگرد ی ــن س »ای

بــرای تیــم جانســون کنترلــز مــا در دانمــارک اســت. 

ــخ  ــه تاری ــارک ب ــا در دانم ــد م ــش از 700 کارمن بی

ــیاری از  ــد. بس ــی کنن ــار م ــیار افتخ ــا بس ــی م غن

ــال  ــی 60 س ــرای 20، 30، 40 و حت ــا ب ــدان م کارمن

ــواده  ــی از خان ــور بخش ــه و پرش ــکاری متعهدان هم

مــا بــوده انــد. لــن اورگارد اندرســن، مدیــر کل 

ــه  ــت: هم ــارک، گف ــز دانم ــون کنترل ــرکت جانس ش

ــاس  ــه توم ــوآوری را ک ــفر ن ــه س ــم ک ــا مفتخری م

ــم. ــه دهی ــرد ادام ــاز ک ــش آغ ــال پی ــابرو 125 س س

ارایــه پــروژه جدیــد 11 میلیون 
یورویــی پمــپ هــای حرارتــی

ــه توســط  ــا ک ــه اروپ ــد اتحادی ــروژه جدی ــک: پ بلژی

Horizon Europe تامیــن مالی شــده اســت، با هدف 

تبدیــل پمــپ هــای حرارتــی بــه فنــاوری گرمایــش 

ســرب بــرای صنعــت تــا ســال 2030 انجام می شــود.

پــروژه SPIRIT بــا بودجــه اتحادیــه اروپــا آغــاز شــد، 

بــا نمایــش ســه فنــاوری پمــپ حرارتــی در مقیــاس 

کامــل، 0.7 مــگاوات تــا 4 مــگاوات، در نــروژ، بلژیک و 

جمهــوری چــک، به چالــش کربــن زدایی می پــردازد.

ــی  ــرد فن ــه عملک ــه چگون ــرد ک ــد ک ــی خواه بررس

ــید و  ــود بخش ــوان بهب ــی ت ــا را م ــادی آنه و اقتص

نشــان خواهــد داد کــه چگونــه مــی تــوان از گرمــای 

اتــالف بــرای تولیــد بخــار اســتفاده کــرد. ایــن پــروژه 

همچنیــن ادغــام عملیاتــی پمــپ حرارتی با سیســتم 

هــای حرارتــی خورشــیدی را مطالعــه خواهــد کــرد.

ایــن پــروژه 11 میلیــون یورویــی همچنیــن بــه 

قراردادهــای  و  نوآورانــه  تجــاری  مدل هــای 

تأثیــر  افزایــش  چگونگــی  و  قــراردادی 

می پــردازد. صنعتــی  حرارتــی  پمپ هــای 

عــالوه بــر ایــن، 17 شــریک پــروژه بــا هــدف کاهــش 

ــه  ــای گلخان ــار گازه ــرژی و انتش ــای ان ــه ه هزین

ای، آگاهــی را در مــورد موانــع و مزایــای ارتقــاء 

ــد داد. ــترش خواهن ــت گس ــا در صنع ــاوری گرم فن

ایــن پــروژه توســط ســازمان تحقیقــات علمــی 

خواهــد  هماهنــگ   )TNO( هلنــد  کاربــردی 

انجمــن  شــامل  کــه  پــروژه،  شــرکای  شــد. 

و   GEA Refrigeration اروپــا،  حرارتــی  پمــپ 

ــص  ــیعی از تخص ــف وس ــتند، طی Mayekawa هس

از طراحــی تــا ســاخت و تحقیــق را ارائــه می کننــد.

هــدف نهایــی ایــن پــروژه کــه بــه مــدت 3.5 ســال 

اجــرا خواهــد شــد، فعال کــردن پمــپ هــای حرارتی 

صنعتــی بــرای تبدیــل شــدن به فنــاوری مرجــع برای 

ــرای دماهــای  پوشــش تقاضــای حــرارت صنعتــی ب

ــت. ــال 2030 اس ــا س ــانتیگراد ت ــه س ــا 160 درج ت

اخبار خارجی
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نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با 
نرم افزار اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت
مدرس: مهندس امیر مرادیان،

 مهندس روح اهلل واصف، مهندس فرید قرنفلی

اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 110 ساعت
مدرس: مهندس روح اهلل واصف، 

مهندس زاره انجرقلی، مهندس ایمان یونسی، 
مهندس امیر مرادیان

طراحی سیستم های اطفاء حریق با نرم افزار 
اتواسپرینک

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس حسام طاووسی، 

مهندس صابر قلی پور

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

مدت دوره: 80 ساعت
مدرس: مهندس امیر مرادیان،

 مهندس روح اهلل واصف، مهندس فرید قرنفلی

کارگاه عملی نصب و تعمیر پکیج های حرارتی

مدت دوره: 40 ساعت
مدرس:مهندس اکبر غامی

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه شهریور 1401

آموزش

http://www.kaashaaneh.ir


ت نیوز
تاسیسا
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گزارش ویژه

http://www.bostanchi.com

