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فهرست
بومی سازی تله سنگ و شن

حذف آرسنیک موجود در آب آشامیدنی

تامین نیاز صنعت ساختمان کفپوش های رزینی

بومی سازی شیر فورانی آتش نشانی خودکار

پردیــس رســتم زاده مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان بســاپلیمر بــا بیــان این کــه کف پوش هــای رزینــی کــه در 
دو نــوع رزینــی ضــد ســایش و رزینــی آنتــی اســتاتیک هســتند، محصــول تولیــدی ایــن شــرکت اســت، گفــت: 
کف پــوش  به عنــوان  همچنیــن  و  ســازه  کــف  محافــظ  پوشــش های  به عنــوان  محصــول  ایــن  اصلــی  کاربــرد 
می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  اداری  و  پارکینــگ  بیمارســتانی،  داروســازی،  صنعتــی،  کاربری هــای  انــواع  در 
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تونل میکروب زدایی

 بر اساس فناوری پالسمای سرد

اســتفاده  بــا  اتمســفری  غیرحرارتــی  یــا  ســرد  پالســمای 
الکترومغناطیســی  یــا  الکتریکــی  میــدان  یــک  از 
می شــوند. ایجــاد  گازی  محیــط  یــک  در 
الکترون هــای  تــا  می شــود  باعــث  میدان هــا  ایــن  انــرژی 
باعــث  و  گرفتــه  شــتاب  محیــط،  در  موجــود  آزاد 
... و  شــوند  گاز  مولکول هــای  و  اتم هــــا  ســایر  یونــش 
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بومی سازی شیر فورانی آتش نشانی خودکار

بومی سازی محلول های ضد رسوب و خوردگی

ساخت باالبر هوشمند

تولید فیلتر با کارایی باال

تبدیل زباله های عفونی به پسماند شهری توسط دستگاه ایران ساخت

پــرداز  تابــش  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  باباخانــی  اســد 
اســمارت  هوشــمند  باالبــر  دســتگاه  این کــه  بیــان  بــا  پــگاه 
... گفــت:  اســت،  شــرکت  ایــن  تولیــدی  محصــول  لیفــت 

اصلــی  وظیفــه   کــه  فیلتــر  بســتر  محصــول،  ایــن  تولیــد  در 
داده  پوشــش  نانوالیــاف  بــا  دارد  عهــده  بــر  را  فیلتراســیون 
می شــود کــه ایــن امــر، کارایــی فیلتــر را افزایــش مــی دهــد.

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

12
11
9

15

17



مهندسی تاسیسات، سال دوم، بهار 1401 4

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

دکتــر طاهــره نصــر، عضــو شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان: جوهــر اصلــی 
معمــاری، فضاســت. در فضــای معمــاری انســان زندگــی می کنــد و وظیفــه خلــق فضــا را معمــار 
بــه عهــده دارد. از ســویی دیگــر، دعــوت بــه نکوداشــت و مراعــات اخــالق و التــزام پایــدار بــه 
ــوده اســت.  ــل توجــه ب ــواره قاب ــاری، هم ــژه معم ــه وی ــه مهندســی، ب ــی در حرف اصــول اخالق
معمــاری در آیینــه فرهنــگ معناگــرا، نوعــی تجربــه خلــق اســت و در ایــن تجربــه بایــد معرفــت 
ــه  ــت ک ــز به جاس ــور نی ــی کش ــت های کالن مهندس ــود. در سیاس ــل ش ــداری حاص ــالق  م ــه اخ ب
بسترســازی الزم بــرای گســترش مبانــی اخالقــی و همچنیــن تأمیــن ســالمت، ایمنــی و آســایش 
بهره بــرداران به عنــوان هــدف اصلــی اخــالق مهندســی مــورد توجــه قــرار گیــرد. امــروزه زندگــی 
ــای زیســت محیطی و اجتماعــی بســیاری روبروســت  ــا مشــکالت و بحران ه ــزرگ ب در شــهرهای ب

ــد. ــه می باش ــل توج ــأله ای قاب ــز مس ــِی آن نی ــاز و مهندس ــان ساخت و س ــن می ــه در ای ک

و در ایــن میــان مســأله »معمــاری« موضوعــی اســت ارزشــمند کــه مســئولیت معمــاران نیــز در 
آن کامــال مشــهود اســت. در چارچــوب تأمیــن فضــای مــورد نیــاز بــرای آســایش بشــر، معمــاری 
کیفیتــی فضایــی اســت کــه تأمیــن نیازهــای روحــی و روانــی آدمــی را نیــز بــر عهــده دارد. از 
ســویی دیگــر بایــد بــاور داشــت کــه در ســاخت و ســاز و معمــاری و شهرســازی، ســاختمان و 

بنایــی می توانــد مانــدگار باشــد کــه بــر پایــه اخــالق بنــا شــود.

امــا آیــا قوانیــن در احقــاق حقــوق معمــاران بــه عنــوان خالــق فضــای معمــاری از یــک ســو و بــه 
عنــوان عضــوی از جامعــه شــهروندی از ســوی دیگــر، کارآیــی الزم را داشــته انــد؟ بــه نظــر مــی 
رســد اگــر چــه در قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــر ترویــج اصــول معمــاری و رشــد 
آگاهــی مــردم جامعــه نســبت بــه آن تأکیــد شــده اســت امــا نکاتــی مغفــول نیــزدر قوانیــن و 
آییــن نامــه هــا و مباحــث مقررات ملــی ســاختمان وجــود دارد که توجه به آن توســط مســئوالن 
مربوطــه ضــروری اســت. از جملــه توجــه بــه حقــوق مهندســان در رشــته هــای مختلــف از جملــه 
معمــاری و مســئولیتی کــه قانونگــذار متوجــه معمــار نمــوده اســت کــه متأســفانه ارزشــگذاری 
بــه نحــو شایســته بــرای آن صــورت نمــی پذیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه ناهماهنگــی ایجــاد 
شــده را مــی تــوان در مــاده 117 آییــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
بررســی نمــود. توجــه بــه بحــث شــرح خدمــات یــا شــرح وظایــف مهندســان از جملــه معمــاران 
مســأله مهــم دیگــری اســت کــه مــی توانــد در احقــاق حقــوق جامعــه مهندســی مؤثــر باشــد.  

امیــد کــه بتــوان بازتعریــف شایســته ای از جایــگاه ارزشــی معمــاری در جامعــه صــورت داد.

روز معمار مبارک.

به بهانه بزرگداشت روز معمار
سخنی با شما
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بومیسازیتلهسنگوشن
بومیسازیصنایعنفتوگاز

محمــد مهاجرانــی مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان نــام آوران 
بــه کــوش ویســتا بــا بیــان اینکــه تله ســنگ و شــن محصوالت 
تولیــدی این شــرکت هســتند، گفــت: ایــن دســتگاه ها به عنوان 
ــهیالت  ــر تس ــا دیگ ــراه ب ــد و هم ــل می کنن ــر عم ــک فیلت ی
ســر چاهــی، بــا قــرار گرفتــن در مســیر جریــان خروجــی چــاه، 
ــه  ــفالت ب ــه و آس ــن، ماس ــد ش ــی مانن از ورود ناخالصی های
ــه انتقــال نفــت و گاز جلوگیــری می کننــد.  درون خطــوط لول
ــی و گازی ــای نفت ــد درون چاه ه ــن ذرات جام ــه دام انداخت ب

تلــه شــن بــرای بــه دام انداختــن ذرات جامــدی کــه از درون 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــرون می آین ــاه گاز بی چ
ــود  ــتفاده می ش ــز اس ــن تجهی ــاخت ای ــرای س ــه ب ــوادی ک م
ــد.  ــاوم باش ــیار مق ــی بس ــودگی و خوردگ ــر فرس ــد در براب بای
ــواره تجهیــز،  ــرای جلوگیــری از کاهــش ضخامــت دی اغلــب ب
ــی  ــوش فلزات ــه از ج ــک الی ــط ی ــه توس ــی بدن ــمت داخل قس
ــود.  ــی می ش ــش ده ــت پوش ــاژ کبال ــا آلی ــکل ی ــد نی مانن
انباشــته  تلــه  انتهایــی  قســمت  در  شــده  جــدا  ذرات 
ــرد. ــورت بگی ــه ص ــد تخلی ــت بای ــد وق ــر چن ــوند و ه می ش

ــدی  ــن ذرات جام ــه دام انداخت ــز ب ــنگ نی ــه س ــه تل وظیف
اســت کــه از درون چــاه نفــت بیــرون می آینــد و نــازل 
ــا ذرات  ــر نصــب می شــود ت ــه قســمت فل ــز ب خروجــی تجهی
ــت شــوند. ــه آنجــا هدای ــرای ســوزانده شــدن ب جــدا شــده ب

ایــن محصوالت دارای اســتانداردهای الزم هســتند و نســبت به 

ــد.  ــری دارن ــت بســیار پایین ت ــود قیم ــای خارجــی خ نمونه ه
ــا توجــه بــه کیفیــت خوبــی کــه دارنــد  تلــه ســنگ و شــن ب
توانســته اند صرفه جویــی ارزی خوبــی بــه همراه داشــته باشــند.
درب هــای ســریع بازشــو بــرای مخــازن تحت فشــار بســیار بــاال
دانش بنیــان  محصــول  دیگــر  بازشــو  ســریع  درب هــای 
بــه  صادراتــی  درگذشــته  کــه  اســت  شــرکت  ایــن 
عربســتان نیــز داشــته اســت. در حــال حاضــر در ایــن 
شــرکت حــدود 15 نفــر به صــورت مســتقیم و 20 نفــر 
هســتند. فعالیــت  بــه  مشــغول  غیرمســتقیم  به صــورت 

مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان نــام آوران بــه کــوش ویســتا 
ــای  ــو کاربرده ــریع بازش ــای س ــه درب ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
آب  گاز،  نفــت،  مختلــف صنایــع  بخش هــای  در  فراوانــی 
و  فرســتنده  افــزود:  دارنــد،  پاالیشــگاهی  و  پتروشــیمی 
گیرنــده توپــک، جداکننده هــای دوفــازی، فیلترهــای گاز 
انــواع  و  اتوکالوهــا  تحت فشــار،  مخــازن  انــواع  خشــک، 
اســت. محصــول  ایــن  کاربردهــای  از  ذخیــره  مخــازن 

فناوریهایآب؛آبادانیکشور
بااجرای21طرح

خشکســالی،  آب،  حــوزه  طــرح   21 از   ،1400 ســال  در 
رونــد  تــا  شــد  حمایــت  زیســت  محیــط  و  فرســایش 
بــا شــتاب بیشــتری دنبــال شــود. آبادانــی در کشــور، 
ــج  ــوزش و تروی ــرای بسترســازی، توســعه، آم ــا، ب ــن طرح ه ای
خشکســالی،  آب،  موضوعــات  بــه  مربــوط  فعالیت هــای 
اســت. گرفتــه  صــورت  زیســت  محیــط  و  فرســایش 

توسعه طرح های فناورانه حوزه آب
در ادامــه بــه مجموعــه ایــن طرح هــا به صــورت ترتیــب اجــرا 
ــت. در  ــده اس ــه ش ــال 1400 پرداخت ــف س ــول مختل در فص
ــرار  ــت ق ــورد حمای نخســتین فصــل ســال 1400، 5 طــرح م
ــدازی  ــاوری راه ان ــعه فن ــامل توس ــا ش ــن طرح ه ــت. ای گرف
4 پایلــوت اســتخر پیش ســاخته کوچک مقیــاس پــرورش 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــعه فناوری ه ــان، توس ــتان کرم ــی در اس ماه
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ــه  ــای گلخان ــرداری در مجتمع ه ــک و داده ب ــت هیدروپونی کش
دریایــی، توســعه فنــاوری دســتگاه نانومگنتیــک، توســعه 
ــه  ــد تصفیه خان ــیلیکون کاربای ــرامیکی س ــای س ــاوری غش فن
ــت  ــه فعالی ــک ب ــن و کم ــتان قزوی ــه در اس ــم کالی آب معل
ماهــی  پایلــوت   2 پــرورش  و  تکثیــر  بــا  مرتبــط  هــای 
قــزل آال و کپــور در اســتخرهای کوچک مقیــاس در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان بــا روش تغذیــه پــرورش ماهیــان 
اســت. بــوده  و شــیرین  از طریــق جلبک هــای آب شــور 

در تابســتان 1400، تعــداد 12 طــرح، مــورد حمایــت کارگــروه 
ــی  ــاوری ازن زن ــعه فن ــامل توس ــا ش ــن طرح ه ــت. ای ــرار گرف ق
ــا  ــط ب ــوزه مرتب ــت گذاری در ح ــوازن، سیاس ــاوری نان ــا فن ب
توســعه فناوری هــای آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط 
زیســت، توســعه فنــاوری شــورورزی مرتبــط بــا مهــار گردوغبــار 
ــتفاده از روش  ــا اس ــت ب ــل کش ــور و غیرقاب ــای ش از خاک ه
نویــن در احــداث بادشــکن زنــده و گیاهــان شورپســند اســت.

ــای  ــر دم ــاوم در براب ــناور مق ــای ش ــاوری  پمپ ه ــعه فن توس
بــاال و ســختی آب بــاال، توســعه فناوری هــای مرتبــط بــا 
محصــوالت بــا ارزش افــزوده از کاکتــوس اپونتیــا، توســعه 
ــا اســتفاده از سیســتم الکترودیالیــز  فنــاوری نمک زدایــی آب ب
هــای  طــرح  از  بخشــی  مرکــزی،  اســتان  در  معکــوس 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــل ب ــن فص ــده در ای ــت ش ــه حمای فناوران

ــا الگــوی مدیریــت  ــه مرتبــط ب  همچنیــن فعالیت هــای فناوران
اســتقرار  و  خــاک  حفاظــت  اقدامــات  طریــق  از  خــاک 

ــامانه  ــا س ــط ب ــاوری مرتب ــعه فن ــی، توس ــاورزی حفاظت کش
ــاوری احــداث  ــدون پســاب، توســعه فن ــه آب ب ــی تصفی صنعت
حوضچه هــای پــرورش ماهیــان خاویــاری در اســتان سیســتان 
ــت از  ــاوری شــورورزی، حمای ــر فناورفن ــی ب و بلوچســتان مبتن
طرح هــای زیســت فناوری مرتبــط بــا حــوزه فناوری هــای 
ــای  ــت، فناوری ه ــط زیس ــایش و محی ــالی ، فرس آب ، خشکس
مربــوط بــه طراحــی، ســاخت و ارزیابــی ســامانه همزمــان تامین 
ــه  ــه و تولیــد آب شیریشــیرین از دریــا )گلخان ســرمایش گلخان
ــرد  ــاوری عملک ــعه فن ــهر  و توس ــتان بوش ــی( در شهرس دریای
حســگر رطوبتــی بــرای آبیــاری هوشــمند و جلوگیــری از 
تلفــات آب از دیگــر طــرح هــای فناورانــه حمایــت شــده اســت.
 در فصــل پائیــز، 2 طــرح مــورد حمایــت کارگــروه قــرار گرفــت. 
ــوی نامطبــوع  ایــن دو طــرح شــامل توســعه فنــاوری حــذف ب
ــا  ــط ب ــاوری مرتب ــعه فن ــه فاضــالب و توس سیســتم های تصفی
ــد،  ــدون درآم ــایی آب ب ــمند شناس ــامانه هوش ــازی س بومی س
می شــود. آب  کیفــی  مدل ســازی  و  اتفاقــات  مدیریــت 
 در زمســتان 1400، 2 طــرح مشــمول حمایــت قــرار گرفتنــد 
کــه شــامل توســعه فنــاوری طراحــی و اجــرای سیســتم 
گرمایــش خورشــیدی گلخانــه دریایــی مکــران و توســعه 
فنــاوری محصــوالت فرآوری شــده از کاکتــوس اپونتیــا در 
بودنــد. همچنیــن در طــول ســال  نیمه صنعتــی  مقیــاس 
ــرای  ــروه آب ب ــوی کارگ ــهیالت از س ــورد تس ــک م 1400، ی
شــد. اعطــاء  نیروگاهــی  پمپ هــای  بومی ســازی  طــرح 
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ــاوی  ــی ح ــترهای خاک ــا بس ــاورت آب ب ــت مج ــه عل ــب ب اغل
ــا میــزان آرســنیک  ــا ورود فاضالبهــای صنعتــی ب آرســنیک و ی
ــازمان  ــت. س ــی اس ــر زمین ــا زی ــطحی ی ــای س ــه آبه ــاال ب ب
ســرطان زا  عوامــل  جــزء  را  آرســنیک  جهانــی  بهداشــت 
روی  حساســیتها  دلیــل  همیــن  بــه  و  کــرده  معرفــی 
حــذف  آن از آب آشــامیدنی بســیار افزایــش یافتــه اســت.

آبــی زیــر زمینــی،  بــه دلیــل کاهــش منابــع  ایــران  در 
غلظــت ارســنیک خصوصــا در مجــاورت رشــته کوه هــای 
بــا  مشــکل  ایــن  اســت.  رفتــه  فزونــی  بــه  رو  زاگــرس 
آبهــای  ســطح  کاهــش  و  بــارش  کمبــود  بــه  توجــه 
بــود.  خواهــد  افزایــش  بــه  رو  ســاله  هــر  زمینــی  زیــر 
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــر ب ــاوری فردانگ ــام آوران نانوفن ــرکت پی ش
کشــوردر زمینــه حــذف آرســنیک از آب هــای آشــامیدنی، 
راهــکاری موثــر با اســتفاده از جذب ســطحی ارائه داده اســت. در 
ایــن روش از جــاذب هــای بــر پایــه نانوآهــن اســتفاده می شــود.

ایــن محصــول ویژگــی هایــی چــون عــدم نیــاز بــه بــرق و مــواد 
شــیمیایی، بازدهــی صــد درصــد و عــدم تولیــد پســاب، ظرفیــت 
جــذب بــاالی جــاذب مــورد اســتفاده، هزینــه عملیاتــی بســیار 
ــه  ــاز ب ــاالی حــذف آرســنیک )99%(، عــدم نی کــم، ظرفیــت ب
تنظیــم pH، قابــل اســتفاده در سیســتم هــای تصفیــه شــهری و 
روســتایی و قابل تجهیز به سیســتم برداشت آب هوشمند را دارد.

ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری 
بــا  ریاســت جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  نانــو 
ــو  ــه نان ــای پای ــاذب ه ــاخت ج ــی س ــش فن ــه دان ــتیابی ب دس
ــنیک در  ــه آرس ــوده ب ــای آل ــه آب ه ــتم های تصفی ــن، سیس آه
ــون  ــد و تاکن ــه می کن ــاز را ارائ ــورد نی ــف م ــای مختل ظرفیت ه
بیــش از 100 واحــد حــذف آرســنیک در مقیــاس هــای مختلــف 
ــل،  ــان، اردبی ــی چــون کرم روســتایی و شــهری در اســتان های
ــدازی شــده اســت. آذربایجــان غربــی، قزویــن و... نصــب و راه ان

در  تنهــا  محصــول  ایــن  تولیــد  دانــش  حاضــر  حــال  در 
ــت و  ــعه یافته اس ــورهای توس ــدودی از کش ــداد مع ــار تع اختی

ــار در  ــن ب ــرای اولی ــر ب ــاوری فردانگ ــام آوران نانوفن ــرکت پی ش
ــه  ــن محصــول شــده بلک ــد ای ــه تولی ــق ب ــا موف ــه تنه ــران ن ای
بــا تولیــد ایــن مــواد در ســایز نانومتــری باعــث افزایــش 
اســت. بــا محصــول خارجــی شــده  مقایســه  کارایــی در 
نــوع  از  روش  ایــن  در  مورداســتفاده  جاذب هــای 
هســتند  نانومتــری  ســاختار  بــا  آهــن  اکسی هیدروکســید 
حجــم  بــه  ســطح  نســبت  و  ظاهــری  شــکل  به دلیــل  و 
هســتند. برخــوردار  مطلــوب  جــذب  بازدهــی  از  بــاال 
محصــول تولیــد شــده توانایــی جذب آرســنیک محلــول در آب با 
هــردو نــوع )As(III و )As(V را دارا اســت. بررســی های دقیق 
انجــام شــده میــزان جــذب 15 میلی گــرم آرســنیک بــه ازای 1 
گــرم گرانــول جــاذب را نشــان داده اســت. جاذب هــای آرســنیک 
بــا ســایز نانومتــری تأثیــر به ســزایی در بهبــود عملکــرد جــذب 
ایــن محصــول در مقایســه بــا محصــول غیرنانویــی داشــته اســت.
ــه  ــاز ب ــور نی ــامیدنی در کش ــع آب آش ــزون مناب ــود روزاف کمب
ــش از  ــد را بی ــن و کارآم ــه نوی ــای تصفی ــتفاده از فرآینده اس
پیــش آشــکار کــرده اســت. فرآیندهــای تصفیــه متعــارف عمومــا 
ــد  ــد و در حیــن فرآین ــد می کنن ــادی از پســاب تولی ــر زی مقادی
ــی روش  ــد. جایگزین ــواد شــیمیایی دارن ــه اســتفاده از م ــاز ب نی
هــای ســنتی بــا تکنولــوژی هــای جدیــد محدودیت هــای 
موجــود را بــر طــرف و امــکان تولیــد آب آشــامیدنی بــا کیفیــت 
ــد. ــی کن ــم م ــت را فراه ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــوب و س مطل
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پردیــس رســتم زاده مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان بســاپلیمر 
ــا بیــان این کــه کف پوش هــای رزینــی کــه در دو نــوع رزینــی  ب
ــول  ــتند، محص ــتاتیک هس ــی اس ــی آنت ــایش و رزین ــد س ض
تولیــدی ایــن شــرکت اســت، گفــت: کاربــرد اصلی ایــن محصول 
همچنیــن  و  ســازه  کــف  محافــظ  پوشــش های  به عنــوان 
به عنــوان کف پــوش در انــواع کاربری هــای صنعتــی، داروســازی، 
بیمارســتانی، پارکینــگ و اداری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 

نصب آسان و استحکام باال
متناســب بــا نیــاز فضــا، سیســتم کف پــوش مناســب بــا آن نیاز و 
ترکیــب الیه هــای مختلــف بــه مشــتری پیشــنهاد داده می شــود. 
ــد،  ــه آب بن ــوان ب ــول می ت ــن محص ــی ای ــای عموم از ویژگی ه
ــتحکام  ــه، اس ــاًل یکپارچ ــدون درز و ســطح کام ــاذب، ب ــر ج غی
بــاالی فیزیکــی و مکانیکــی و دوام و طــول عمــر بــاال اشــاره کرد.

همچــون  ویژگی هایــی  دلیــل  بــه  رزینــی  کف پوش هــای 
درز،  وجــود  عــدم  و  ســطح  یکپارچگــی  آســان،  نصــب 
ــل  ــه در مح ــود درج ــای ن ــذف زوای ــودن، ح ــاذب ب ــر ج غی
اتصــال کــف بــه دیــوار، دوام و اســتحکام بــاال و قابلیــت 
بهداشــتی  کاربری هــای  در  آســان  شستشــوی  و  نظافــت 
ماننــد کارخانه هــا داروســازی، بیمارســتان و درمانگاه هــا و 
ــتی  ــی و بهداش ــی، آرایش ــوالت غذای ــد محص ــات تولی کارخانج
می گیرنــد. قــرار  اســتفاده  مــورد  گســترده  به صــورت 
احتمالــی خســارت های  بــروز  از  جلوگیــری   

ــیون  ــل فرموالس ــه دلی ــتاتیک ب ــی اس ــی آنت ــوش رزین کف پ
در  کــه  ســاکن  الکتریکــی  بــار  تجمــع  از  خــود  ویــژه ی 
اثــر تــردد افــراد بــر ســطح ایجــاد می شــود، جلوگیــری 
می کنــد و بــا هدایــت ایــن بــار الکتریکــی بــه چــاه ارت 
ــار  ــی ب ــه ناگهان ــی از تخلی ــوادث ناش ــوع ح ــاختمان از وق س
الکترونیکــی،  تجهیــزات  دیــدن  ماننــد صدمــه  الکتریکــی 

ــود. ــی می ش ــارت های احتمال ــروز خس ــع از ب ــوزی مان آتش س
همچنیــن کف پــوش رزینــی آنتــی اســتاتیک بــه دلیــل توانایــی 
در جلوگیــری از تخلیــه ناگهانــی بــار الکتریکــی ســاکن به عنــوان 
کف پــوش اتــاق جراحــی، کنتــرل روم، اتــاق ســرور و انبــار مــواد 
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتعال م ــل اش ــیمیایی و قاب ش
بین المللــی محصــوالت  بهتریــن  بــا  هــم رده  کیفیــت   
مهم تریــن مزایــای ایــن محصــول در مقایســه بــا رقبــای خارجی 
ــی، قیمــت  ــازار داخل ــه آن در ب را دسترســی آســان و ســریع ب
پایین تــر و کیفیــت هــم رده بــا بهتریــن محصــوالت بین المللــی 
اســت. حضــور محصــوالت رقیــب خارجــی در ســال های گذشــته 
بــا توجــه بــه تولیــد داخــل و بــه دلیــل نوســانات شــدید نــرخ ارز 
بســیار کم رنگ تــر شــده اســت. در حــال حاضــر 16 نفــر به طــور 
ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــدی مش ــد تولی ــن واح ــتقیم در ای مس
ــه  ــق ب ــاپلیمر موف ــرکت بس ــوالت، ش ــن محص ــر ای ــالوه ب ع
ــه  ــواد اولی ــی از م ــوان یک ــن، به عن ــی آمی ــر پل ــد هاردن تولی
ــت  ــن، کامپوزی ــگ و رزی ــت رن ــتفاده در صنع ــورد اس ــی م اصل
ــتقیم  ــور مس ــول به ط ــن محص ــه ای ــت ک ــده اس ــب ش و چس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــوش رزین ــواع کف پ ــد ان در خــط تولی
شــرکت های  ســایر  اختیــار  در  تولیــد  مــازاد  و  می گیــرد 
می گیــرد. قــرار  داخلــی  بــازار  در  محصــول  متقاضــی 
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان بســاپلیمر بــا اشــاره بــه 
اینکــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا 
اســتفاده از تجربیــات پیشــین بــه مــدل بســیار کاربــردی بــرای 
ــت  ــان دس ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــازی و حمای توانمندس
ــطوح  ــه در س ــن مجموع ــای ای ــزود: حمایت ه ــت، اف ــه اس یافت
و مراحــل مختلــف در مســیر رشــد و توســعه، راهکارهایــی 
ــد. ــرار می ده ــرکت ها ق ــار ش ــر در اختی ــوع و مؤث ــیار متن بس
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ــه ــیب ــزاتبوم ــکتجهی کم
آالیندههــای اندازهگیــری

ــهری ــطش ــوایمحی ه

ــا  ــن پای ــان ف ــرکت دانش بنی ــل ش ــور مدیرعام ــا نورپ علیرض
ــای  ــتگاهی آالینده ه ــش ایس ــتگاه پای ــه دس ــان این ک ــا بی ب
هــوای محیــط SAPA محصــول بســیار مهــم و تولیــدی ایــن 
شــرکت اســت، گفــت: ایــن دســتگاه در محیــط شــهری نصــب 
ــد  ــد و بع ــری می کن ــوا را اندازه گی ــای ه ــود و آالینده ه می ش
ــد. ــانی می کن ــوا را اطالع رس ــت ه ــردازش، شــاخص کیفی از پ

بازدهــی  بیشــترین  و  انــرژی  مصــرف  کم تریــن 
دســتگاه پایــش آلودگــی هــوای ایســتگاهی بــرای اندازه گیــری 
بــا  معلــق  ذرات  ازجملــه  شــهری  هــوای  آالینده هــای 
قطــر کمتــر از 10 میکرومتــر و کمتــر از 2.5 میکرومتــر 
مونواکســید،  کربــن  ازن،  آالینــده   گازهــای  همچنیــن  و 
ــی رود. ــه کار م ــید ب ــرد دی اکس ــید و گوگ ــروژن دی اکس نیت

ایــن دســتگاه دارای قابلیــت ارســال داده هــای پایــش آلودگــی 
هــوا از محــل نصــب خود بــه کمک سیســتم به فضــای اینترنت 
اســت. ایــن داده هــا در محلــی دیگــر از طریق مرورگــر کامپیوتر 
ــش  ــت نمای ــن قابلی ــت، همچنی ــره اس ــاهده و ذخی ــل مش قاب
شــاخص کیفیــت هــوا بــر روی نمایشــگر دســتگاه وجــود دارد.

ــی  ــی باالی ــا بازده ــن ام ــرژی پایی ــرف ان ــتگاه مص ــن دس ای
هوشــمند  صنعتــی  کنترلــر  میکــرو  بــه  مجهــز  و  دارد 
قابلیــت  و  بــوده  بــاال  عمــر  طــول  بــا  سنســورهایی  و 
اتصــال بــه اینترنــت و ارســال داده هــا از راه دور را دارد.

دارای سیستم های جدید و پیشرفته
ــی دارد و  ــیار باالی ــت بس ــتگاه قیم ــن دس ــی ای ــه خارج نمون
دارای سیســتم های قدیمــی هســتند امــا نمونــه داخلــی بســیار 
بــا کیفیــت اســت و سیســتم های جدیــد روی آن نصــب اســت. 
بیــش از 90 درصــد ایــن دســتگاه بومی ســازی شــده و در حــال 
ــتقیم و 100  ــورت مس ــر به ص ــرکت 60 نف ــن ش ــر در ای حاض
ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــتقیم مش ــورت غیرمس ــر به ص نف
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان فــن پایــا بــا اشــاره بــه 
ــدارد  ــری ن ــی دیگ ــه مشــابه داخل ــن محصــول نمون ــه ای اینک
و کامــاًل وارداتــی بــوده، افــزود: تیــم فعــال در شــرکت شــامل 
موضــوع  ایــن  و  هســتند  رشــته ها  تمامــی  متخصصیــن 
ــن دســتگاه اســت. ــودن ای ــی و پیشــرفته ب نشــان از پیچیدگ

ــی ــیرفوران ــازیش ــیس بوم
ــودکار ــانیخ آتشنش

حامــد ادیبــی مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان مهندســی 
ــا بیــان اینکــه شــیر فورانــی آتش نشــانی  ــا ب ایمــن مهــان آری
یــا دیــالج ولــو محصــول تولیــدی ایــن شــرکت اســت، گفــت: 
ــه اســتفاده  ــو در شــرایطی کــه نیــاز ب سیســتم های دیــالج ول
ســریع از حجم زیادی آب اســت، کاربرد دارنــد. این محصول در 
صنایــع مختلفــی از قبیــل نفــت، گاز، پتروشــیمی، پاالیشــگاه ها 
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــکونی م ــای مس ــی مکان ه حت

فرمان پذیری در حالت های مختلف
ــان  ــوند، فرم ــق می ش ــور حری ــه حض ــگرها متوج ــی حس وقت
به صــورت  ایــن شــیر  و  ولــو می فرســتند  بــه دیــالج  را 
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ــیالبی  ــورت س ــپ را به ص ــا پم ــان آب ی ــاز و جری ــودکار ب خ
می کنــد. هدایــت  حریــق  اطفــا  ناظرهــای  ســمت  بــه 

ــی،  ــای الکتریک ــا عملگره ــانی، ب ــو آتش نش ــالج ول ــیر دی ش
نیوماتیــک و دســتی قابل نصــب بــر سیســتم های خشــک و تــر و 
جنس هــای داکتیــل، گان متــال و نیــکل آلومینیــوم برنز اســت.
مناطقــی  یــا  خطرنــاک  مکان هــای  در  محصــول  ایــن  از 
می یابــد،  گســترش  به ســرعت  آتش ســوزی ها  کــه 
بــرای  آن   از  می تــوان  همچنیــن  می شــود،  اســتفاده 
خنــک کــردن ســطوح بــرای جلوگیــری از تغییــر شــکل 
یــا فروپاشــی ســاختاری یــا بــرای محافظــت از مخــازن، 
کــرد. اســتفاده  پــردازش  خطــوط  یــا  ترانســفورماتورها 
قابل اطمینــان کامــاًل  و  بــاال  عملکــرد  ســرعت   
بــه  نســبت  پاییــن  قیمــت  فــروش،  از  پــس  خدمــات 
مزیت هــای  جــزو  بــاال  کیفیــت  و  خارجــی  نمونه هــای 
ــن  ــد ای ــش از 90 درص ــود. بی ــوب می ش ــول محس ــن محص ای
صادراتــی  تاکنــون  و  اســت  شــده  بومی ســازی  محصــول 
محــدودی بــه قزاقســتان و عــراق داشــته امــا توانســته 
باشــد. داشــته  همــراه  بــه  خوبــی  ارزی  صرفه جویــی 
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان مهندســی ایمــن مهــان 
آریــا بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر فورانــی آتش نشــانی یــا 
ــی  ــه خوردگ ــام ب ــف و مق ــای مختل ــو در جنس ه ــالج ول دی
شــیر  ایــن  عملکــرد  ســرعت  افــزود:  می شــود،  ســاخته 
به هیچ وجــه  و  اســت  قابل اطمینــان  کامــاًل  و  بــاال  بســیار 
ایــن شــیر در عملکــرد خــود دچــار مشــکل نمی شــود.

ســنگین فلزهــای حــذف
پســابهــایصنعتــیونفتــی

ــما ــکپالس ــاکم ب

فنــاوری پالســما بــه عنــوان نســل جدیــد فناوری هــای 
ــاوری  ــن فن ــود. ای ــناخته می ش ــا ش ــالب در دنی ــه فاض تصفی
مزایایــی  دارای  موجــود  فناوری هــای  ســایر  بــه  نســبت 

ــتای  ــترده ای در راس ــات گس ــده تحقیق ــب ش ــه موج ــت ک اس
صنعتــی کــردن آن انجــام شــود. از جملــه مزایــای مهــم 
ــودن در  ــه ب ــه صرف ــرون ب ــه آب مق ــاوری در تصفی ــن فن ای
کاربردهــای صنعتــی، افزایــش ظرفیــت تصفیــه خانه هــای 
اســت.  شــیمیایی  مــواد  از  اســتفاده  عــدم  و  فاضــالب 
ــا  ــی ب ــالب صنعت ــه آب و فاض ــش تصفی ــه و پی ــامانه تصفی س
اســتفاده از فنــاوری پالســما توســط شــرکت پاالیــش پالســما 
صنعــت، بــرای اولیــن بــار در کشــور ســاخته و اســتفاده شــده 
ــرو  ــما و میک ــاد پالس ــتفاده از ایج ــا اس ــامانه ب ــن س ــت. ای اس
ــا  ــن جرقه ه ــد. ای ــاد در داخــل آب عمــل می کن ــای زی جرقه ه
ــوند. ــد می ش ــه تولی ــو ثانی ــی در نان ــه الکتریک ــر تخلی در اث
از جملــه مزایــای اســتفاده از ایــن فنــاوری را مــی تــوان 
همــه  »حــذف  ســنگین«،  هــای  فلــز  همــه  »حــذف 
بــدون مصــرف  راکتــور  میکروارگانیســم هــا«، »عملکــرد 
ــت  ــری ظرفی ــش 12 براب ــیمیایی«، »افزای ــاده ش ــه م هرگون
ــک  ــل ی ــه حداق ــه ب ــه تصفی ــش هزین ــه،« »کاه ــه خان تصفی
ــای  ــای مرســوم«، »کاهــش چشــمگیر پارامتره ســوم روش ه
آب و پســاب )کــدورت، بــو، رنــگ، ســختی(«، »مصــرف 
انــرژی پاییــن بــه نســبت عملکــرد بــاال« و غیــره عنــوان کــرد.
فنــاوری کــه در »تصفیــه پســاب صنایــع نفــت و پتروشــیمی«، 
»ســکوهای نفتــی و نفتکــش هــا«، »شــیرابه زبالــه هــای 
فاضــالب  تصفیــه  پیــش  هــای  »سیســتم  شــهری«، 
ــژه  ــای وی ــالب ه ــتانی«، »فاض ــالب بیمارس ــهری«، »فاض ش
نســاجی«،  »صنایــع  چرم ســازی«،  »صنایــع  )پرتــوزا(«، 
»صنایــع داروســازی«، »معــادن فلــزات«، »همــه صنایــع 
ــه  ــا«، »تصفی ــا و هواپیماه ــی«، » قطاره ــاب صنعت دارای پس
آب شــرب حــاوی فلــز ســنگین و سیســتم آب شــرب« 
اســت. کاربــردی  قاره پیمــا«  کشــتی های  »فاضــالب  و 
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ــی ــایعفون ــهه ــلزبال تبدی
ــط ــهریتوس ــماندش ــهپس ب

ایرانســاخت دســتگاه

مثلــث  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  اصغــری  ابــوذر 
ســازان ایــده بــا بیــان اینکــه محصــوالت تولیــدی ایــن 
مراکــز  و  بیمارســتان  هــر  ملزومــات  جــزوه  شــرکت 
 CSSD بخــش  اتوکالوهــای  گفــت:  هســتند،  درمانــی 
پســماند  ســاز  بی خطــر  اتوکالوهــای  و  بیمارســتان 
بیمارســتان ها  عفونــی کــه کاربردهــای بســیار مهمــی در 
هســتند. شــرکت  ایــن  دانش بنیــان  محصــوالت  دارنــد، 
ــی ــز درمان ــتان ها و مراک ــتریل در بیمارس ــرای اس ــی ب محصول

ــه در  ــتند ک ــی هس ــه اتوکالوهای ــتانی از جمل ــوکالو بیمارس ات
جهــت استریلیزاســیون تجهیــزات بیمارســتانی ماننــد ابزارهــای 
ازاین دســت  مــواردی  و  دندان پزشــکی  ابزارهــای  جراحــی، 

اســتفاده می شــود.
اتوکالوهــای بخــش CSSD بیمارســتان ها بــرای اســتریل 
ــورد  ــی م ــایل مصرف ــه و وس ــد البس ــل مانن ــاق عم ــالم ات اق
ــماند  ــاز پس ــر س ــای بی خط ــرد. اتوکالوه ــرار می گی ــتفاده ق اس
عفونــی، زباله هایــی کــه بعــد از جراحــی در اتــاق عمــل 
ایجــاد می شــود را بــه پســماند شــهری تبدیــل می کنــد.

ــه  ــی هســتند و نســبت ب ــت باالی ــن محصــوالت دارای کیفی ای
ــش  ــد. بی ــری دارن ــت پایین ت ــود قیم ــی خ ــای خارج نمونه ه
از 90 درصــد ایــن محصــوالت بومی ســازی شــدند و دارای 
اســتانداردهای الزم از جملــه پروانــه کاربــرد و عالمــت اســتاندارد 
از موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران، پروانــه 
ســاخت از اداره کل تجهیــزات پزشــکی و وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و اســتانداردهای بین المللــی هســتند. 

جلوگیری از شیوع عفونت و بیماری 
سیســتم هوشــمند عیب یابــی دســتگاه، سیســتم کاهــش 
نرم افــزاری  برنامــه  بخــار،  تلــه  بــه حداقــل،  آب  مصــرف 
ــم  ــت تنظی ــور و قابلی ــهولت کار اپرات ــت س ــی جه ــاًل فارس کام

مصرف کننــده  نیــاز  برحســب  کاری  دوره  برنامه هــای 
هســتند. محصــوالت  ایــن  مزیت هــای  از  برخــی 

ــتانی  ــی و بیمارس ــز درمان ــن محصــوالت در مراک ــتفاده از ای اس
بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت. در حــال حاضــر در 
به صــورت  و  نفــر   10 مســتقیم  به صــورت  شــرکت  ایــن 
هســتند. فعالیــت  بــه  مشــغول  نفــر   25 غیرمســتقیم 

مثلــث  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  اصغــری  ابــوذر 
ــن محصــوالت  ــد ای ــه در تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــده ب ــازان ای س
ــزود:  ــه شــده، اف ــره گرفت ــه روز به ــای ب ــات و فناوری ه از اطالع
خطراتــی  آن  انجــام  عــدم  یــا  نامناســب  استریلیزاســیون 
دارد. پــی  در  را  بیماری هــا  و  عفونــت  شــیوع  قبیــل  از 

ــی ــشکیف ــریوپای اندازهگی
بــا پســاب کیفیــت و آب

محصولــیایــران

ــزار  ــان اب ــرکت دانش بنی ــل ش ــی مدیرعام ــن قبای ــهاب زری ش
دقیــق آب آزمــا بــا بیــان این کــه پایشــگرهای کیفی آب و پســاب 
محصــوالت تولیــدی این شــرکت هســتند، گفــت: ایــن آناالیزرها 
ــا توجــه بــه شــرایط داخــل و نوســانات بــرق کشــور طراحــی  ب
شــده و شــرکت های آب و فاضــالب خریــداران آن هســتند.
داخلــی شــرایط  بــه  توجــه  بــا  تولیــد  و  طراحــی   
ــرای تضمیــن کیفیــت  ــی کــه ب ــن پارامترهای آناالیزرهــای آنالی
ــد  ــا ســالمتی دارن آب آشــامیدنی هســتند و رابطــه مســتقیم ب
ــاب  ــت پس ــش کیفی ــن پای ــد، همچنی ــری می کنن را اندازه گی
اکســیژن  کلــر،  آنالیــن  آناالیــزر  می گیــرد.  صــورت  نیــز 
ســختی،  کلــر،  گاز  رنــگ،  و  کــدورت  نیتــرات،  محلــول، 
اوزون و مــوارد دیگــر از قبیــل ایــن محصــوالت هســتند. 
ــد،  ــر را بررســی می کنن ــد کل ــی مانن ــر مختلف ــا مقادی آناالیزره
اگــر میــزان کلــر از حــد میــزان باالتــر باشــد خطراتــی از قبیــل 
ــا درصورتی کــه مقــدار آن کــم باشــد  ســرطان را در پــی دارد ی
آب اســتریل نمی شــود، بایــد در یــک حــد مجــاز قــرار بگیــرد.
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ایــن محصــوالت درگذشــته از کشــورهای آلمــان و آمریــکا وارد 
کشــور می شــد امــا در حــدود 3 ســال اســت کــه بــا بومی ســازی 
آن اکثــر شــهرهای ایــران از محصــول داخلــی اســتفاده می کنند.

تضمین کیفیت آب آشامیدنی
خروجــی  ماننــد  مختلــف  محل هــای  در  محصــوالت  ایــن 
کلــر،  میــزان  کنتــرل  بــرای  آب  تصفیه خانه هــای 
آلودگــی،  ورود  از  جلوگیــری  بــرای  شــبکه  ســطح  در 
می شــوند. نصــب  فاضــالب  و  آب  مخــازن  و  خروجــی 

ــه  ــت و ب ــی اس ــه داخل ــر نمون ــی 4 براب ــه خارج ــت نمون قیم
ــدارد  ــود ن ــوالت وج ــن محص ــکان واردات ای ــم ام ــت تحری عل
ــده  ــاال وارد ش ــت ب ــا قیم ــته ب ــه درگذش ــم ک ــی ه و تجهیزات
ــت. ــده اس ــتفاده مان ــی  بالاس ــات یدک ــود قطع ــر نب ــه خاط ب
امــن روش  بــه  کنتــرل  مرکــز  بــه  اطالعــات  انتقــال   

تعــداد  محصــوالت  ایــن  بــاالی  تکنولــوژی  علــت  بــه 
بســیار  دارنــد  را  آن  تولیــد  توانایــی  کــه  شــرکت هایی 
کــم هســتند و محصــول داخلــی تاکنــون بــه کشــورهای 
اســت. داشــته  نیــز  صــادرات  عــراق  و  ترکمنســتان 

انتقــال اطالعــات به مرکــز کنتــرل در نمونه خارجی امن نیســت، 
درحالی کــه ســرورهای محصــول داخلــی بومی ســازی شــده و بــا 
توجــه بــه اســتفاده کاربــر هرچنــد وقــت یک بــار بــه روز می شــود.

دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  قبایــی  زریــن  شــهاب 
ــی و  ــت علم ــه معاون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــق آب آزم ــزار دقی اب
ــی از  ــای خوب ــواره حمایت ه ــوری هم ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــواردی  ــی از م ــزود: یک ــان انجــام داده، اف شــرکت های دانش بنی
ــوع  ــرد موض ــورت بگی ــژه ص ــه وی ــه آن توج ــت ب ــاز اس ــه نی ک
ــت  ــه عل ــه محصــوالت ب ــد این گون اختصــاص فضــا اســت، تولی
پیشــرفته بــودن نیازمنــد محیطــی امــن و راحــت اســت.

بومــیســازیمحلولهــای
ــی ــوبوخوردگ ــدرس ض

دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  شــعله  هــادی  محمــد 
پژوهشــی صنعتــی آبریــزان مهرافــزا بــا بیــان توانســته ایم 
ــای  ــا و قابلیت ه ــدام مدل ه ــه هرک ــی ک ــرد و صنعت ــره س میت
مختلفــی دارنــد، تولیــد کنیــم، گفــت: میتــره محلولــی رســوب 
ــر از  ــرخ خوردگــی کمت ــا ن ــی ب ــره صنعت ــه میت ــردار اســت ک ب
ــرد در  ــره س ــر و میت ــوارد دیگ ــا و م ــا، پکیج ه آب در خودروه
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــگاه ها م ــزرگ و پاالیش ــع ب صنای

 نرخ خوردگی کمتر از آب 
محلول هــای ضد رســوب و ضد خوردگــی میتره در انــواع مختلف 
ــه تنــوع سیســتم های تأسیســاتی تولیــد می شــوند.  ــا توجــه ب ب
ــا  ــی، ب ــره صنعت ــای میت ــک از محلول ه ــر ی ــیون ه در فرموالس
ــاتی  ــتم تأسیس ــاختار سیس ــه در س ــکار رفت ــاژ ب ــه آلی ــه ب توج
موردنظــر، از مــواد مؤثــره مناســب و ویــژه ای اســتفاده می شــود.
رســوب امــالح موجــود در آب در تأسیســات و تجهیــزات صنایــع 
ــه  ــرارت و درنتیج ــال ح ــزان انتق ــش می ــب کاه ــف، موج مختل
کاهــش راندمــان تجهیــزات و افزایــش مصــرف انــرژی می شــود.

نــرخ خوردگــی ایــن محلــول پاییــن اســت کــه همیــن موضــوع 
ــوب  ــه رس ــه هم ــبت ب ــی نس ــی خاص ــود ویژگ ــث می ش باع
ــزات  ــتم، تجهی ــف سیس ــدون توق ــد و ب ــته باش ــا داش برداره
ــود. ــام ش ــتم انج ــرداری کل سیس ــوب ب ــع رس ــد صنای و فراین

 جلوگیری از خوردگی
کاربــرد محلــول میتــره در تمــام سیســتم های تأسیســاتی 
فعــال بــا آب در گــردش از قبیــل بویلــر، مبــدل حرارتــی، بــرج 
ــت  ــل، یونی ــور، فن کوئ ــور، رادیات ــر، کندانس ــده، چیل خنک کنن
هیتر، هواســاز، لوله های تأسیســاتی و مواردی ازاین دســت اســت.
ــدارد،  ــی ن ــی و خارج ــابه داخل ــه مش ــول هیچ گون ــن محص ای
ــوده و در حیــن اینکــه وظیفــه  ــر اســیدی ب ــی غی ــره داروی میت
رســوب بــرداری و جلوگیــری از ایجــاد رســوب را بــر عهــده دارد 
ــد. ــری می کن ــز جلوگی ــی نی ــمگیری از خوردگ ــورت چش به ص
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رسوب  برداری بدون توقف سیستم
بــه حــذف رســوبات  ایــن محصــول می تــوان  مزایــای  از 
قبلــی سیســتم، بــدون نیــاز بــه متوقــف کــردن سیســتم 
ــال در  ــک س ــدت ی ــه م ــدگاری ب ــویی، مان ــید ش ــالف اس برخ
نیــروی  و  انــرژی  آب،  مصــرف  در  صرفه جویــی  سیســتم، 
انســانی متخصــص و کامــاًل به صرفــه بــودن اشــاره کــرد.

ــوع آب  ــا هــر ن ایــن محصــول اجــازه رســوب گذاری جدیــد را ب
مصرفــی بــه سیســتم نمی دهــد و برخالف اســید هیــچ تأثیری بر 
بدن انســان ازلحاظ پوســتی و تنفســی ندارد، همچنین دوســتدار 
ــدارد. ــت محیطی ن ــرب زیس ــرات مخ ــت و اث ــت اس محیط زیس

محمــد هــادی شــعله مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان پژوهشــی 
ــای  ــه حمایت ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزا ب ــزان مهراف ــی آبری صنعت
ــوده،  ــاز ب ــوری کارس ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــت  ــه معافی ــوان ب ــه می ت ــن مجموع ــای ای ــت: از کمک ه گف
مالیاتــی و حمایت هــا از نمایشــگاه های برون مــرزی اشــاره کــرد.

افزایشکارایینیروگاههایبرق
باکمکفیلترهایروغننانوالیاف

ــی  ــه وظایف ــت ک ــی اس ــک روان کار گردش ــن ی ــن توربی روغ
از جملــه روان کاری یاتاقــان، چــرخ دنده  هــا و کوپلینگ هــا، 
بهبــود  یاتاقان  هــا،  در  کاری  خنــک  و  حــرارت  انتقــال 
عملکــرد هیدرولیکــی و محافظــت در برابــر زنــگ زدگــی و 
ــول  ــک محص ــل ی ــن دلی ــه همی ــده دارد. ب ــر عه ــایش را ب س
آیــد.  مــی  حســاب  بــه  صنایــع  در  مهــم  و  کاربــردی 
آب  از  جداپذیــری  خوردگــی،  و  اکسیداســیون  از  ممانعــت 
و هــوا و عــدم کــف کــردن مهم تریــن خــواص فیزیکــی 
ــد  ــته باش ــد داش ــن بای ــن توربی ــه روغ ــت ک ــیمیائی اس و ش
امــا یکــی از محصــوالت مضــری کــه از تخریــب روغــن 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــه ش ــت ک ــش اس ــود وارنی ــی می ش ناش
ــت  ــرده اس ــرف ک ــکل را برط ــن مش ــریف ای ــه ش ــن پاالی بهی
ــت  ــته کیفی ــاف، توانس ــه نانوالی ــر پای ــری ب ــد فیلت ــا تولی و ب

روغــن هــای توربینــی و کارایــی آنهــا را افزایــش دهــد.
ماننــد  ارگانیــک  محلــول  و  نامحلــول  ذرات  از  وارنیــش 
ــن  ــود در روغ ــن دار موج ــواد کرب ــبناک  و م ــیدهای چس اکس
ــر از  ــه کمت ــن ب ــای روغ ــش دم ــر کاه ــود. در اث ــاد می ش ایج
ــن ذرات  ــم شــدن ای ــن متراک 50 درجــه ســانتی گراد و همچنی
ــخت و  ــه س ــگ ک ــوه ای رن ــوبات قه ــول، رس ــول و نامحل محل
نــازک هســتند تشــکیل می شــود کــه وارنیــش نــام دارد. 
بعضــی از ســطوح مســتعد وارنیــش هســتند مثــل ســطوح ســرد، 
ــم اســت. ــن ک ــوی روغ ــه فل ــی ک ــم و جای ــی ک ــا لق ســطوح ب
وجــود وارنیــش در روغــن موجب گرفتگــی فیلتــر، آلودگی روغن 
ــای  ــش دم ــن، افزای ــر روغ ــف در کول ــال حــرارت ضعی ــو، انتق ن
یاتاقان هــای توربیــن و مقاومــت در برابــر ســیالن روغن برگشــتی 
و نشــت روغــن می شــود. بــه منظــور کنتــرل کیفیــت روغــن از 
فیلتراســیون یــا جلوگیــری از ورود آالینده هــا اســتفاده می شــود.
ــتند.  ــود هس ــطحی موج ــی و س ــورت عمق ــه دو ص ــا ب فیلتره
فیلترهــای ســلولزی عمقــی از جمله فیلترهای مرســوم در تصفیه 
روغــن توربیــن هســتند کــه وجــود نانوالیــاف در ایــن فیلترهــا 
ــا  ــود. ب ــن می ش ــش از روغ ــذف وارنی ــازده ح ــود ب ــب بهب موج
ــده،  ــاخته ش ــذ س ــود از کاغ ــای موج ــه فیلتره ــه اینک ــه ب توج
فیلتــر ســلولزی در مصــرف کاغــذ نیــز صرفــه جویــی می کنــد.
حــذف وارنیــش از روغنهــای روانــکار توربیــن، روغن هــای 
هیدرولیــک، روغن هــای دنــده و روغن هــای ترانســفورماتور 
مهم تریــن کاربردهــای ایــن فیلتــر نانویــی اســت کــه مزایایــی 
ــه فیلترهــای کاغــذی«،  چــون »قابلیــت افــت فشــار نزدیــک ب
ــددی«،  ــاندویچ 10ع ــرم ذرات در س ــذب 1500 گ ــت ج »قابلی
»کاهــش هزینــه مصرف کننــده حداقــل بــه میــزان 10 برابــر«، 
»جــذب آب، وارنیــش و ترکیبــات حاصــل از اکسیداســیون 
ــت فشــار و  ــاس اف ــر اس ــد سفارشــی ب ــت تولی ــن«، »قابلی روغ
دقــت فیلتراســیون مــورد نیــاز مشــتری« و »مقاومــت شــیمیایی 
ــر حالل هــای آلــی، اســیدی و بازهــای ضعیــف« را دارد. در براب
اســتفاده از نانوالیــاف در ســاخت فیلتــر روغــن توربیــن بــه علــت 
نســبت ســطحی زیــاد، موجب افزایــش کارآیی در حــذف وارنیش 
و همچنیــن جــذب مقــدار بیشــتری از آالینــده هــا شــده اســت.
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بومــیســازیمتراکــمکننــده
صنایــعنفــتوگاز

ــت  ــره شــرکت کاوش صنع ــات مدی ــا ناصــری عضــو هی علیرض
تــوس، کــه متراکــم کننــده ســانتریفیوژ پرفشــار ســرعت 
بــاال را تولیــد کــرده اســت، توضیــح داد: دســتگاه متراکــم 
ــه کار  ــیاالت ب ــردن س ــرده ک ــرای فش ــد ب ــی  توان ــده م  کنن
ــده  ــم کنن ــین آالت، متراک ــا و ماش ــتگاه  ه ــی دس رود. در برخ
ــده  ــرده ش ــوا فش ــا ه ــط آن ه ــه توس ــتند ک ــایلی هس ــا وس ه
ــود. ــی  ش ــتاده م ــراق فرس ــمت احت ــمت قس ــه س ــپس ب و س
ــتفاده  ــا اس ــردن گازه ــرده ک ــرای فش ــا ب ــده ه ــم کنن از متراک
ــا وســایلی هســتند  ــده ه ــی  شــود. در حقیقــت متراکــم کنن م
ــا ســرعت  ــراوان، ســیال را ب ــرژی مکانیکــی ف ــا صــرف ان کــه ب
ــازند.  ــی  س ــرده م ــپس آن را فش ــده و س ــود مکی ــه درون خ ب
ــود  ــی  ش ــرده م ــه فش ــای گازی ک ــات، دم ــن عملی ــر ای در اث
ــی از  ــار خروج ــر فش ــوال گاز پ ــد. معم ــی  یاب ــش م ــز افزای نی
ــور  ــده عب ــک  کنن ــتم خن ــک سیس ــا را از ی ــده ه ــم کنن متراک
ــردد. ــی بازگ ــد معمول ــه ح ــاره ب ــای گاز دوب ــا دم ــد ت می  دهن
اســتاتیک فشــار  بــه  جنبشــی  انــرژی  تبدیــل   

مرکــز  از  گریــز  کمپرســور  هــای  ویژگــی   جملــه  از 
اســت.  آن  شــعاعی  رانــش  جریــان  ســانتریفیوژ،  یــا 
ــه  ــز پروان ــعاعی وارد مرک ــای ش ــره  ه ــتفاده از پ ــا اس ــوا ب ه
دواری مــی  شــود و توســط  نیروهــای گریــز از مرکــز بــه 
ســوی محیــط پروانــه دوار بــه بیــرون پرتــاب مــی  شــود. 

بعــدی  دوار  پروانــه  مرکــز  بــه  هــوا  اینکــه  از  قبــل 
محفظــه  یــک  و  کننــده  پخــش  یــک  از  شــود،  رانــده 
حلزونــی عبــور مــی  کنــد کــه در ایــن محفظــه انــرژی 
شــود. مــی   تبدیــل  اســتاتیک  فشــار  بــه  جنبشــی 

کیلــو  هــزار   35 تــا  بــاال  ظرفیــت  هــای  بــه  دســتیابی 
هــای  محــرک  از  اســتفاده  در  اقتصــادی  توجیــه  وات، 
جایگزیــن الکتروموتــور، بازدهــی بــاال در بارهــای موقتــی 
ــاش  ــز و ارتع ــش نوی ــود، کاه ــی  ش ــال م ــیکل اعم ــه س ــه ب ک
ــای  ــه مزای ــت گاز از جمل ــت یکنواخ ــت حرک ــه عل ــتگاه ب دس
باالســت. ســرعت  پرفشــار  ســانتریفیوژ  کننــده  متراکــم 
ــاال  ــرعت ب ــار س ــانتریفیوژ پرفش ــده س ــم کنن ــن متراک همچنی
ــی از  ــدار ثابت ــه مق ــاز ب ــه نی ــی اســت ک ــرای صنایع ــوب ب مطل
ــاال دارنــد. ســاختار فشــرده و ســبک تــر بــه  ــا حجــم ب فشــار ب
نســبت ظرفیــت تولیــد در مقایســه بــا ســایر کمپرســورها نظیــر 
پیســتونی و اســکرو، کاهــش مصــرف انــرژی بــه نســبت ظرفیــت 
ــتونی و  ــر پیس ــورها نظی ــایر کمپرس ــا س ــه ب ــد در مقایس تولی
ــن  ــداری پایی ــه نگه ــر و هزین ــان باالت ــت اطمین ــکرو، قابلی اس
ــات  ــر قطع ــداد کمت ــات و تع ــن قطع ــداد پایی ــت تع ــه عل ــر ب ت
درگیــر بــا یکدیگــر، دوره تعمیــرات بلنــد مــدت، مقاومــت باالتــر 
نســبت بــه عوامــل محیطــی نظیــر گــرد و غبــار، تامیــن هــوای 
ــا گســتره  ــی کار ب ــن، توانای ــاری از روغ فشــرده 100 درصــد ع
ــون،  ــوم، زن ــر هلی ــم نظی ــل تراک ــای قاب ــیال  ه ــیعی از س وس
اکســیژن و نیتــروژن مایــع نیــز از مزیــت هــای دســتگاه اســت.

صرفه جویی ارزی
ایــن مدیــر حــوزه دانــش بنیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه تولیــد 
متراکــم کننــده ســانتریفیوژ پرفشــار ســرعت بــاال، مانــع خــروج 
ــت از  ــت: حمای ــت، گف ــده اس ــور ش ــادی ارز از کش ــم زی حج
شــرکت هــای دانــش بنیــان مشــخصا مــی تواند عــالوه بــر ایجاد 
اشــتغال، در صرفــه جویــی ارزی نیــز نقــش بســزایی ایجــاد کند.
جملــه  از  نیــز  شــغلی  فرصــت   50 حــدود  ایجــاد 
تولیــد  بــه  توجــه  آوردهــای  دســت  تریــن  مهــم 
اســت. بــوده  بنیــان  دانــش  محصــوالت  و  داخــل 
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ساختباالبرهوشمند

تابــش  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  باباخانــی  اســد 
پــرداز پــگاه بــا بیــان این کــه دســتگاه باالبــر هوشــمند 
اســمارت لیفــت محصــول تولیــدی ایــن شــرکت اســت، 
گفــت: ایــن محصــول توانایــی بلنــد کــردن و جابجایــی 
بارهایــی در شــکل ها، بســته بندی ها و وزن هــای گوناگــون 
از چنــد کیلوگــرم تــا چنــد صــد کیلوگــرم را دارا اســت.

آن  مشــخصات  و  دســتگاه  در  رفتــه  بــه کار  فنــاوری 
محــدوده  ماننــد  مشــتری  نیازمندی هــای  بــه  بســته 
ارتفــاع  و  عملیاتــی  شــعاع  و  بــرد  قطعــات،  وزنــی 
داشــت. خواهــد  را  بــار  کــردن  بلنــد  بــرای  موردنظــر 

ســاختار مکانیکــی دســتگاه اســمارت لیفــت بــه شــکلی 
ــر  ــاره کارب ــن اش ــا کوچک تری ــتگاه ب ــازوی دس ــه ب ــت ک اس
ــته  ــاز و بس ــرده و ب ــت ک ــی حرک ــعاعی و طول ــات ش در جه
ــه  ــته ب ــره بس ــه گی ــالب ب ــال دادن ق ــس از اتص ــود و پ می ش
ــت. ــد رف ــن خواه ــا پایی ــاال ی ــه ب ــر ب ــاره ای از ســمت کارب اش

اســمارت لیفــت به گونــه ای طراحــی شــده کــه کاربــر دســتگاه، 
بــدون  اراده ی آن  انگاشــته و  بــدن خــود  از  آن را جزئــی 
کوچک تریــن تأخیــری بــا صدهــا برابــر نیــروی بیشــتر بــه قطعه 
وارد می شــود؛ بنابرایــن در زمــان حرکــت دادن قطعــه ســنگین 
بــه ســمت بــاال یــا پاییــن و یــا درجهــات طولــی و شــعاعی، تنها 
ــد. ــی کن ــف جابجای ــه توق ــم ب ــر تصمی ــه کارب ــی اســت ک کاف

چرخش قطعه در جهات مختلف با قدرت باال
ــاجی،  ــاورزی و نس ــل کش ــی از قبی ــول در صنایع ــن محص ای
کاشــی،  دارویــی  و  شــیمیایی  قطعــات،  و  خودروســازی 
و  ماشین ســازی  ریخته گــری،  ســنگ،  و  ســرامیک 
قطعــه زنــی، غذایــی، نوشــیدنی و دخانیــات، الکترونیــک، 
کامپیوتــر و مخابراتــی، مبلمــان، لوازم خانگــی، یــراق آالت 
ــه  ــتیک، شیش ــتیک و پالس ــازل، الس ــتی من ــایل بهداش و وس
اســت. چــاپ  و  کاغــذ  و  کابــل  و  ســیم  فایبــرگالس،  و 

یکــی از ویژگی هــای ایــن محصــول قــدرت چرخــش قطعــه در 

جهــات مختلــف پــس از بلند کردن آن به وســیله ی فک دســتگاه 
اســت. ایــن امــکان، اجــازه ی تغییــر وضعیــت قطعــه پیــش از 
گذاشــتن آن در نقطــه مقصــد را بــرای کارفرمــا خواهــد داشــت.

قابل اعتماد و تطبیق پذیر با شرایط تولید و کار
ایمــن،  بــه  می تــوان  لیفــت  اســمارت  ویژگی هــای  از 
کار،  و  تولیــد  شــرایط  بــا  تطبیق پذیــر  و  قابل اعتمــاد 
 150 تــا   10 از  بــار  کــردن  بلنــد  و  جابجایــی  قابلیــت 
کیلوگــرم، قابلیــت ســاخت انــواع گریپــر بــا توجــه بــه 
شــکل هندســی قطعــه، قــدرت چرخــش، دوران و تغییــر 
ــردن و  ــد ک ــس از بلن ــف پ ــات مختل ــه در جه ــت قطع موقعی
قــدرت جابجایــی و پوشــش 360 درجــه محیــط اشــاره کــرد.
همچنیــن حرکت هــای مفصلــی بســیار نــرم، حرکــت عمــودی 
نــرم و مطابق با ســرعت و شــتاب دســت اپراتور، توقف متناســب 
بــا اراده و حرکــت دســت اپراتــور، عــدم ضربــه بــه بــار در حیــن 
ــال  ــه در ح ــری وزن قطع ــی، اندازه گی ــان جابجای ــاز و پای آغ
جابجایــی، سیســتم کنتــرل پیشــرفته و متناســب بــا ارگونومــی 
ــت. ــول اس ــن محص ــای ای ــر ویژگی ه ــران از دیگ ــدن کارب ب

بــا  تابــش پــرداز پــگاه  مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان 
ــات کامــل  ــن محصــول چیــزی مابیــن رب ــه اینکــه ای اشــاره ب
ــازی  ــاًل بومی س ــتگاه کام ــن دس ــزود: ای ــت، اف ــل اس و جرثقی
ــی اســت.  ــل معمول ــر جرثقی شــده ســرعت آن حــدود 10 براب
ــر هوشــمند کیفیــت باالیــی دارد و ازلحــاظ قیمتــی  ایــن باالب
نســبت بــه نمونه هــای خارجــی ارزان تــر اســت و خدمــات پــس 
از فــروش جــزو مزیت هــای ایــن محصــول محســوب می شــود.
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دســتیابیبــهفلــزاتگرانبهــا
اززبالههــا

ــی در  ــیار باالی ــف، ارزش بس ــالی کثی ــوان ط ــماند به عن پس
تمامــی جوامــع دارد. از طرفــی بــه دلیــل بــاال بــودن قیمــت 
فناوری هــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند و بازیافــت، خریــد 
ایــن تجهیــزات از خــارج بــا هزینه هــای هنگفتــی همراه اســت.

علمــی  هیــات  عضــو  شــکری  بابــک  گفتــه  طبــق 
شهیدبهشــتی،  دانشــگاه  پالســما  و  لیــزر  پژوهشــکده 
به موقــع  درک  بــا  خــالق  و  دانش بنیــان  شــرکت  یــک 
ایــن موضــوع، اقــدام بــه فعالیــت در ایــن بخــش کــرد.

انجــام چندیــن پــروژه امکان ســنجی بــرای پســماندهای 
ایــن  در  فعالیــت  مســیر  کشــور،  پتروشــیمی  و  نفتــی 
دســتگاه  حاضــر  حــال  در  و  کــرد  روشــن  را  بخــش 
اســت.  فعالیــت  مشــغول  روز،  در  تــن   1 ظرفیـــت  بــا 

دمای باالی 6000 درجه
در ایــن فنــاوری، از پالســما حرارتــی بــا دمــای بــاالی 
حرارتــی  ناحیــه  یــک  ایجــاد  جهــت  درجــه   6000
می شــود. اســتفاده  اکســیژن  غیــاب  در  بــاال  دمــا 
ــاده و  ــاق افت ــماند اتف ــی پس ــه حرارت ــت، تجزی ــن حال در ای
محصــوالت فلــزی گران بهــا ماننــد طــال، تیتانیــوم و . . . 
ــه صــورت مــذاب از بخــش پایینــی کــوره خــارج می شــود. ب

فــاز  بــه  پالســمایی  پیرولیــز  فرآینــد  اثــر  در  پســماند 
بخــش  در  طراحی شــده  خروجــی  از  و  درآمــده  گازی 
تولیــدی  محصــوالت  می شــود.  خــارج  کــوره  بــاالی 
شـــامل ســین گاز بــه عنــوان ســوخت و کربــن فعــال 
اســت. شــده  بازیافــت  ارزشــمند  فلــزات  همــراه  بــه 

فناوری بسیار جدید
ایــن فنــاوری در کشــور بســیار جدیــد اســت و درحــال 
ــتند  ــال هس ــش فع ــن بخ ــرکت در ای ــی 3 ش ــر 2 ال حاض
در  پســماند  تولیــد  بــاالی  حجــم  بــه  توجــه  بــا  کــه 
کشــور نیازمنــد فعالیــت بیشــتر و ســرمایه گذاری اســت.

دستگاهبلوکزنیایرانساخت
بهکمکصنعتساختمانآمد

ــرکت  ــره ش ــت مدی ــو هیئ ــدم عض ــی مق ــماعیل طباطبای اس
ــه ایــن کــه دســتگاه بلــوک  ــا اشــاره ب ــران ب ــوز ای صنعتــی ت
زنــی را در مجموعــه صنعتــی تــوز بــه کمــک دانــش داخلــی 
ــد ســاخت  ــه فرآین ــی ب ســاخته شــده اســت، گفــت: بلوک زن
ــرای  ــه ب ــتگاه  هایی ک ــود. دس ــه می ش ــیمانی گفت ــوک س بل
ــام  ــی ن ــتگاه بلوک زن ــوند، دس ــتفاده می ش ــور اس ــن منظ ای
دارنــد. بــا اســتفاده از دســتگاه بلوک زنــی قــادر خواهیــم بــود 
بلــوک دیــواری و ســقفی ایجــاد کنیــد. دســتگاه بلــوک زنــی 
ــت.  ــمباده اس ــه و س ــب، بدن ــی قال ــش اصل ــه بخ ــامل س ش
دســتگاه بلــوک زنــی، کامــال اســتاندارد و بــا کیفیــت اســت که 
کارایی آن 15 درصد باالتر از ماشــین های مشابه اروپایی است.

کنترل تراکم مواد با دستگاه بلوک زنی
کنتــرل ارتفــاع بلــوک، حرکــت بــه جلــو بعــد از هــر کــورس 
کاری، کنتــرل تراکــم مــواد و شمارشــگر تعــداد تولیــد از جمله 
ــوز  ــرکت ت ــده در ش ــد ش ــی تولی ــوک زن ــین بل ــای ماش مزای
ــن را دارد  ــت ای ــی قابلی ــوک زن ــن دســتگاه بل اســت. همچنی
تــا 1000عــدد بلــوک دیــواری را در هــر ســاعت تولیــد کنــد.
سیســتم هــای کاری دســتگاه بلــوک زنــی هیدرولیــک و 
مکانیــک بــا سیســتیم پیشــرفته و تــوان دور زدن توســط چرخ 
پنجــم در انتهــای خــط گــردش درجــا تــا 360درجــه را دارد.
تعــداد الکتــرو موتــور در دســتگاه بلــوک زنــی 6عــدد شــامل 
یــک عــدد موتــور حرکــت 4کیلــووات، یــک موتــور هیدرولیک 
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5 کیلــووات بــا دور 900 در هــر دقیقــه و موتــور لرزاننــده هــر 
کــدام 1.1کیلــووات بــا دور 2800 در هــر دقیقــه اســت و بــرق 
مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی آن 3 فــاز 25 آمپر اســت. همچنین 
ــی متشــکل از پمــپ  ــوک زن ــتگاه بل ــک دس سیســتم هیدرولی
پیســتونی 15 لیتــری 500 بــار فشــار ســاخت تــوز ایــران اســت.

فشــار کاری هیدرولیــک دســتگاه حداکثــر280 بــار اســت 
ماهــه   6 گارانتــی  از  تواننــد  مــی  داخلــی  خریــداران  و 
کننــد. اســتفاده  ســاله   10 فــروش  از  پــس  خدمــات  و 

ــه  ــاختمانی از جمل ــح س ــدا مصال ــی ابت ــوک زن ــتگاه بل در دس
ــوط  ــر مخل ــا یکدیگ ــده ب ــوط ش ــه مخل ــه و پوک ــیمان، ماس س
می شــوند. ســپس ترکیــب ایجــاد شــده بــه درون یــک ســینی 
ریختــه می شــوند. بعــد از آن مــواد مخلــوط شــده را بــا اســتفاده 
از شــن کش درون قالــب ریختــه تــا فضاهــای خالــی پــر شــود.

ــی  ــوک زن ــتگاه بل ــواد در دس ــردن م ــره ک ــدی ویب ــه بع مرحل
اســت. در ایــن مرحلــه ویبــره دســتگاه روشــن شــده و فضــای 
ــن  ــد ای ــددا بای ــود. مج ــی  ش ــاد م ــواد ایج ــان م ــی می خال
ــه  ــدی ک ــدام بع ــوند. اق ــر ش ــده پ ــاد ش ــی ایج ــای خال فضاه
دســتگاه بلــوک زنــی  انجــام مــی دهــد ایــن اســت کــه ســمبه 
ــم شــوند.  ــواد متراک ــا م ــی شــود ت ــن آورده م دســتگاه را پایی
ــود. ــی ش ــارج م ــتگاه خ ــب از دس ــز قال ــه نی ــن مرحل در آخری

یک دهم نمونه خارجی
ایــن مدیــر حــوزه دانــش بنیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه دســتگاه 
ــه خارجــی قیمــت دارد،  ــم نمون ــک ده ــی ی ــی ایران ــوک زن بل
توضیــح داد: در شــرکت تــوز حــدود 20 فرصــت شــغلی ایجــاد 
شــده اســت و پیــش بینــی مــی شــود اگــر صنعــت ســاختمان 
ســازی در کشــور رونــق پیــدا کنــد تــا 2 میلیــون دالر صرفــه 
جویــی ارزی بــا اســتفاده از دســتگاه بلوک زنــی تــوز رقــم خورد.

تولیدفیلترباکاراییباال

ــی  ــه  اصل ــه وظیف ــر ک ــتر فیلت ــول، بس ــن محص ــد ای در تولی
پوشــش  نانوالیــاف  بــا  دارد  عهــده  بــر  را  فیلتراســیون 
داده می شــود کــه ایــن امــر، کارایــی فیلتــر را افزایــش 

مــی دهــد. ایــن محصــول توســط شــرکت آزاد فیلتــر و 
بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی 
اســت. تولیــد  حــال  در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
فیلتــر یــا پاالیــه وســیله ای اســت کــه مانــع عبــور مــواد زائــد 
موجــود در یــک ســیال ماننــد هــوا، آب یــا روغن می شــود. فیلتر 
هــوا وســیله ای متشــکل از الیــاف اســت کــه ذرات جامــد ماننــد 
ــن  ــد. ای ــاک می کن ــوا پ ــری را از ه ــی و باکت ــار، آلودگ گردوغب
آلودگی هــا هنــگام عبــور از فیلتــر بــه الیــاف تشــکیل دهنده  آن 
متصــل شــده و از آن عبــور نخواهند کــرد. بنابرایــن هرچه منافذ 
ــش  ــر افزای ــی فیلت ــد، کارای ــر باش ــر کوچک ت ــود در فیلت موج
ــد. ــری کن ــد جلوگی ــری می توان ــور ذرات ریزت ــه و از عب یافت

ــراری از  ــای تک ــا واحده ــول ب ــرو مولک ــک ماک ــد ی ــی آمی پل
زنجیــره ی آمیــدی چســبیده به هــم اســت. پلــی آمیدهــا به طــور 
طبیعــی و مصنوعــی وجــود دارنــد. پلــی آمیدهــای ســنتز شــده 
بــه دلیــل دوام و اســتحکام بــاال عمومــاً در تولیــد منســوجات، 
ــد.  ــه کار می رون ــی ب ــای ورزش ــا، و لباس ه ــل، فرش ه اتومبی
ــم  ــش تراک ــا افزای ــول ب ــور معم ــر به ط ــی فیلت ــش کارای افزای
الیــاف بســتر فیلتــر ایجــاد می شــود و ایــن امــر افزایــش افــت 
ــی دارد.  ــرژی را در پ ــرف ان ــش مص ــه افزای ــار و در نتیج فش
ــوس  ــش محس ــدون افزای ــاف ب ــش نانوالی ــتفاده از پوش ــا اس ب
افــت فشــار، افزایــش کارایــی و در نتیجــه کیفیــت بهتــر 
فرآینــد فیلتراســیون حاصــل مــی شــود. به عــالوه هزینــه  
ــر  ــابه کمت ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب ــول نس ــن محص ــد ای تولی
اســت و اســتفاده از ایــن فیلتــر در تجهیــزات صنعتــی موجــب 
ــکان  ــود. ام ــی ش ــزات م ــن تجهی ــر ای ــی و عم ــش کارای افزای
ــای  ــر مزای ــم کشــور از دیگ ــا اقلی ــد محصــول متناســب ب تولی
اســتفاده از فنــاوری نانــو در تولیــد ایــن محصــول اســت.
ــردی  ــای کارب ــد فیلتره ــرکت تولی ــن ش ــر ای ــول دیگ محص
ــی  ــد تمام ــز مانن ــا نی ــو ه ــت. در لکوموتی ــو اس در لوکوموتی
اســتفاده  مــورد  ســیال های  کلیــه  موتور هــا  و  ماشــین ها 
بایــد از سیســتم فیلتراســیون مناســب برخــوردار باشــند. 
ــر  ــد توســط فیلت ــز بای ــو نی ــورد اســتفاده در لکوموتی ــوای م ه
ــا  ــه لکوموتیو ه ــه اینک ــا توجــه ب ــه ب ــه شــود ک مناســب تصفی
حرکــت  حــال  در  مختلــف  مقاصــد  در  طوالنــی  زمــان 
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هســتند لــذا تامیــن هــوای کافــی و عــدم افــت فشــار 
بــاال در فواصــل زمانــی مشــخص اهمیــت بســیاری دارد.

ــتفاده  ــا اس ــن در لکوموتیو ه ــار پایی ــت فش ــت اف ــل اهمی بدلی
از فیلتر هــا بــا بســتر راندمــان بــاال امــکان پذیــر نیســت. ولــی 
اســتفاده از فیلتر هــا بــا پوشــش نانــو الیــاف ایــن مشــکل را بــر 
ــوان  ــو می ت ــر نان ــا اســتفاده از فیلت ــد بطوریکــه ب طــرف می کن
باالتریــن کیفیــت فیلتراســیون مورد نیــاز را ایجاد کــرد در حالی 
کــه دبــی مــورد نیــاز سیســتم نیــز تامیــن شــده باشــد. افــت 
ــه  ــر نســبت ب ــر ســبب می شــود؛ عمــر فیلت فشــار پاییــن فیلت
فیلترهــای معمولــی )راندمــان پاییــن( کاهشــی نداشــته باشــد.

ســاختنســلجدیــدیاز
ــاوری ــهفن ــرپای ــاب باتریه

ــوا ــزه فل

ــاور  ــالق و فن ــد خ ــعه تولی ــل توس ــی مدیرعام ــجاد محراب س
به عنــوان  هــوا  فلــز  باتــری  این کــه  بیــان  بــا  نواســی 
باتری هــای نســل آینــده معرفــی می شــوند، گفــت: ایــن 
باتری هــا یــک فنــاوری نوپــا و بســیار جدیــد محســوب 
نوآوری هــای  عرصــه  بــه  آن هــا  ورود  از  کــه  می شــوند 
ــت  ــاوری دارای مزی ــن فن ــذرد. ای ــادی نمی گ ــان زی ــی زم فن
ــت. ــاال اس ــت ب ــم و امنی ــن تراک ــا بهتری ــرژی ب ــداری ان نگه

ــد  ــرژی تولی ــیدن ان ــس کش ــا نف ــه ب ــی ک باتری های
می کننــد

ــزات  ــرژی در تجهی ــرف ان ــزان مص ــش می ــه افزای ــه ب ــا توج ب

بــه  زندگــی  و همچنیــن حرکــت جریــان  بعــدی  نســل 
رو  انــرژی  تقاضــای  هوشــمند،  سیســتم های  ســمت 
بــه افزایــش اســت. باتری هــای حــال حاضــر بــه دلیــل 
پاییــن بــودن میــزان انــرژی مخصــوص و چگالــی انــرژی 
ــود. ــد ب ــده نخواهن ــرژی در آین ــن ان ــه تأمی ــادر ب ــا ق در آن ه

ــا ویژگی هــای منحصربه فــرد  ــز هــوا ب دراین بیــن باتری هــای فل
خــود ازجملــه تأمیــن انــرژی بــاال در ابعــاد و حجم کــم و قیمت 
تمــام شــده پاییــن نقــش به ســزایی در آینــده ایفا خواهنــد کرد.
ــرژی  ــن ان ــل تأمی ــیاری از قبی ــای بس ــول کاربرده ــن محص ای
سیســتم های  مناســب  جایگزیــن  مختلــف،  صنایــع  در 
الکتریکــی،  نقلیــه  وســایل  در  باتــری  به عنــوان   ،UPS
زیرآبــی،  تفریحــات  اضطــراری،  روشــنایی  سیســتم 
دارد. را  دیگــر  مــوارد  و  نظامــی  و  پزشــکی  تجهیــزات 
باتــری فلــز هــوا یــک ســلول الکتروشــیمیایی اســت کــه کاتــد 
بیرونــی آن، هــوای محیــط پیرامونــی سرشــار از اکســیژن اســت 
ــری  ــن بات ــود. ای ــوب می ش ــص محس ــز خال ــک فل ــد آن ی و آن
بــا عملکــرد الکترولیــت آبــی کار می کنــد کــه در هنــگام 
شــارژ شــدن و شــارژ کــردن، آنــد فلــزی را بــه حالــت اکســید 
ــون،  ــط پیرام ــوای محی ــد ه ــا کات ــاط ب ــی آورد و در ارتب درم
ــن  ــز در ای ــود. فل ــیون می ش ــش اکسیداس ــک واکن ــث ی باع
باتری هــا نقــش آنــد دارد و هــوا در نقــش کاتــد عمــل می کنــد.

5 برابــر تولیــد انــرژی بیش تــر نســبت بــه باتری هــای 
لیتیمی

از ویژگی هــای ایــن محصــول می تــوان بــه تــوان تولیــد 
ــی  ــای لیتیوم ــه باتری ه ــبت ب ــر نس ــا 5 براب ــتر ت ــرژی بیش ان
اســیدی،  باتری هــای ســرب  بــه  نســبت  برابــر  تــا 40  و 
آلودگــی  عــدم  طوالنــی،  عمــر  پاییــن،  وزن  و  حجــم 
قابلیــت  محیــط،  از  تأثیرپذیــری  عــدم  محیط زیســت، 
اســتفاده در محیــط مرطــوب و ایمنــی بــاال اشــاره کــرد.
ایــن باتری هــا خطــرات اشــتعال و انفجــار را بــه همــراه ندارنــد و 
زمــان بســیار کوتاهی برای شــارژ شــدن نیــاز دارنــد، همچنین از 
ــز اســتفاده کــرد. ــوان باتری هــای رزرو نی ــوان به عن آن هــا می ت

ایــن باتری هــا در دنیــا هنــوز بــه مرحلــه تجاری ســازی 
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بــه زودی  بومــی  محصــول  تجــاری  نســخه  و  نرســیده اند 
رونمایــی می شــود و بــازار صادراتــی گســترده ای دارد کــه 
ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب ــیار باالی ــد ارز آوری بس می توان

تولید و فروش مواد اولیه بومی سازی شده
ــن محصــول اســت  ــه ای ــواد اولی ــی از م ــز یک کاتالیســت منگن
ــه آب،  ــه در کشــاورزی، تصفی ــازی بلک ــا در باتری س ــه نه تنه ک
ــرد دارد، ســالیانه در  رنگ ســازی و صنایــع مختلــف دیگــر کارب
ــن مصــرف می شــود  ــزار ت ــاده 500 ه ــن م ــری از ای حــوزه بات
ایــن قطعــه می توانــد در کنــار تحــول بــزرگ،  و تولیــد 
ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب ــیار باالی ــی ارزی بس صرفه جوی

ــری  ــری کــه ظرفیــت 5 براب ــد بات ــش ســاخت آن ــران دان در ای
ــا هــم شــرکت های  ــد تولیــد کنــد وجــود نداشــت در دنی بتوان
محــدودی هســتند کــه توانایــی ســاخت آن را دارنــد امــا 
ایــن شــرکت توانســته تمــام مــواد اولیــه ایــن باتــری از 
قبیــل کاتالیســت منگنــز، آنــد، غشــاها مــواد کربنــی را 
ــاند. ــروش برس ــه ف ــی ب ــا را به تنهای ــی از آن ه ــد و برخ تولی
مدیرعامــل توســعه تولیــد خــالق و فنــاور نواســی بــا اشــاره بــه 
اینکــه ایــن باتری هــا بــر پایــه اکســیژن هــوا، جریــان الکتریکــی 
ــزود: در حــال حاضــر در ایــن شــرکت 14  تولیــد می کننــد، اف
نفــر به صــورت مســتقیم و 30 نفــر به صــورت غیرمســتقیم 
ــه  ــن شــرکت دســتیابی ب ــه فعالیــت هســتند. در ای مشــغول ب
ــن  ــه ای ــواد اولی ــاده اســت و م ــاق افت ــری اتف ــد بات ــش تولی دان
ــر از نمونه هــای  ــاال و حتــی بهت ــا کیفیــت بســیار ب محصــول ب
می شــود. تولیــد  و  طراحــی  داخــل  در  خــود  خارجــی 

تونلمیکروبزداییبراساس
فناوریپالسمایسرد

پالســمای ســرد یــا غیرحرارتــی اتمســفری بــا اســتفاده 
الکترومغناطیســی  یــا  الکتریکــی  میــدان  یــک  از 
می شــوند. ایجــاد  گازی  محیــط  یــک  در 

الکترون هــای  باعــث می شــود تــا  ایــن میدان هــا  انــرژی 

آزاد موجــود در محیــط، شــتاب گرفتــه و باعــث یونــش 
الکترون هــا،  و  شــوند  گاز  مولکول هــای  و  اتم هــــا  ســایر 
ماننــد  دیگــری  غیرفعــال  و  فعــال  گونه هــای  و  یون هــا 
ــی از  ــواج الکترومغناطیس ــه، ام ــاالت برانگیخت ــا، ح رادیکال ه
ــوند. ــد ش ــط تولی ــش و . . . در محی ــاوراء بنف ــعه م ــه اش جمل
در نتیجــه، محیطــی شــکل می گیــرد کــه به طــور عمــده 
شــامل مولکول هــا و اتم هــا، حــاالت برانگیختــه، یون هــای

ــاوراء  ــا، اشــعه م مثبــت و منفــی، رادیکال هــای آزاد، الکترون ه
ــد  ــر مانن ــروژن واکنش پذی ــیژن و نیت ــای اکس ــش و گونه ه بنف
ازن، سوپراکســید، رادیکال هــای هیدروکســیل، اکســیژن منفرد، 
اکســیژن اتمــی، اکســید نیتریــک یا دی اکســید نیتروژن اســـت. 
ــوان  ــی به عن ــا محیط ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــب توج ــه جال نکت
الکتریکــی ســروکار داریــم کــه همــه  پالســمای تخلیــه 
بــردن  بیــن  از  بــرای  را  ضدمیکروبــی  عوامــل  ایــن 
و  مخمرهــا  باکتری هــا،  ماننــد  میکروارگانیســم هایی 
دارد. در خــود  را  قارچــی  و  باکتریایــی  اســپورهای  حتــی 
بوتیاتــک،  دانش بنیــان  شــرکت  در  ساخته شــده  محصــول 
پالســمای  فنــاوری  براســاس  میکروب زدایــی  تونــل  یــک 
 UV و  پالســمایی  تونل هــای  ایــن  از  اســت.  ســرد 
کشــاورزی  غذایــی،  محصــوالت  میکروب زدایــی  جهــت 
کــرد. اســتفاده  می تــوان  بهداشــتی  محصــوالت  و 

در حــوزه مــواد غذایــی و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی، 
پارامترهایــی ماننــد راحتــی در اســتفاده، کیفیــت بــاالی غــذا و 
ایجــاد حــس خوب در مصرف کننــده، ماندگاری طوالنــی، تازگی، 
عدم اســتفاده از مــواد افزودنــی، اســتفاده از فرآیندهــای ســازگار 
بــا محیط زیســت و تولیــد بــا هزینــه کــم، تعیین کننــده اســت.
از پالســمای  از کشــورهای صنعتــی،  بســیاری  امــروزه در 
ــوزه  ــی در ح ــک روش ضدعفون ــوان ی ــفری به عن ــرد اتمس س
بســته بندی، تجهیــزات و حتــی فــرآوری مــواد غذایــی و خــود 
ــی  ــوزه آلودگی زدای ــود. در ح ــتفاده می ش ــرآوری اس ــط ف محی
ــدی پالســمای ســرد اتمســفری  ــی، توانمن ــواد غذای ســطوح م
ــف  ــوژی طی ــت میکروبیول ــالح کیفی ــرای اص ــش UV ب و تاب
گســترده ای از مــواد غذایــی جامــد از جملــه توت فرنگــی، 
گوجه فرنگــی، گوشــت مــرغ، برش هــای پنیــر، هویــج، هندوانــه 
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ــاره  ــیب و عص ــیر، س ــد ش ــع مانن ــای مای ــو و غذاه ــا کاه ی
ــت شــده اســت. ــع نارگیــل و . . . ثاب ــال و آندواســپرم مای پرتق

بســیارمهمی  مزایــای  دارای  غیرحرارتــی  ســرد  پالســمای 
ــک  ــه ی ــل ب ــه آن را تبدی ــت ک ــی اس ــع غذای ــوزه صنای در ح
مانــدگاری  افزایــش  بــرای  و کاربــردی  فنــاوری مطمئــن 
اســـت. کــرده  کشــاورزی  محصــوالت  و  غذایــی  مــواد 

میکروب هــای  بــردن  بیــن  از  توانایــی  تونل هــا  ایــن 
پســته،  ماننــد  محصوالتــی  در  آفالتوکســین  تولیدکننــده 
آفالتوکســین،  اســت.  دارا  را  غیــره  و  مرکبــات  خرمــا، 
ــه  ــان ب ــالء انس ــه در ابت ــت ک ــی اس ــین میکروب ــک توکس ی
دارد. نقــش  کبــد  ســرطان  ماننــد  ســرطان ها  از  برخــی 
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