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خبرخبر

فساد مانع توسعه کشور است 

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

  - معــاون معمــاری و شهرســازی 
وزارت راه مسکن و شهرسازی گفت : فساد در ارکان 
بوروکراتیک و عملیاتی، بی اعتمادی مردم و حاشــیه 

سازی موانع اصلی توسعه کشور هستند.
به گــزارش پایگاه خبری »عصر ســاختمان«، محمد 
سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست 
خبری دومین همایش میراث فرهنگی توسعه پایدار در 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی اظهار کرد: عملکرد اشتباه 
دستگاه های دولتی در گذشــته سبب شده تا مردم و 

حتی خود این دستگاه ها نسبت به هم بی اعتماد باشند 
و باید از راه گفت و گو این بی اعتمادی را کاهش داد.

وی افزود: یکی از آسیب های بزرگ جامعه ما فساد در 
ارکان بوروکراتیک و عملیاتی است که تا عمق آن نفوذ 
کرده و مانع تحقق برنامه ها شده است و رسانه ها نباید 
در برخورد با آن کوچک ترین مماشاتی به خرج دهند.

ایزدی گفت: حاشیه سازی چه در فضای مجازی و چه 
واقعی سومین مانع است که مقابل پیشرفت ماست.

وی ادامه داد : شــهرداری که به خود اجازه می دهد تا 
بگوید به دلیل نادیده گرفتن میراث در انجام پروژه ها 
از من گالیه نکنید ســهمش از میراث فرهنگی در حد 
میراث کالبدی است و از مفهوم اصلی و درست میراث 

شهری غافل است.

معاون معماری و شهرســازی وزارت راه مســکن و 
شهرســازی ادامه داد: میراث کالبدی شهر توجه به 
میراث نامملوس آن است امروز رویدادهای هر شهر 
مولفه های آن شهر محسوب می شوند و باغات آن باید 
حفاظت شــوند بنابراین در توجه به میراث شهری به 

تفاوت نگاه احتیاج داریم.
ایزدی تصریح کرد : اسلکه ها، شهربندرهای تاریخی، 
فرودگاه هــای تاریخی، کاروان ســراها و بالن خانه ها 

بخش هایی از میراث شهری ما هستند.
وی با اشاره به میراث غنی کشور در حوزه تمدنی راه، 
گفت: نسبت به این میراث بی توجه هستیم ایستگاه ها 
و خطوط راه آهن خود یک میراث بزرگ محســوب 

می شوند.

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

و  راه  وزیر  معاون  ساختمان-  عصر    
اینکه رویکردهای جدید شهرسازی  به  اشاره  با  شهرسازی 
عمدتا بر ساخت شهرهای جدید خودکفا تأکید داشته و آن ها 
قطعا  گفت:  می کند  قلمداد  کشور  توسعه  برای  محرکی  را 
توجه صرف به مسئله سکونت در توسعه شهرهای حدید 
از  باید  نیز  فعلی  و شهرهای جدید  نبوده  درستی  سیاست 

لحاظ سیاستی مورد بازنگری قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر ساختمان«، حبیب اله طاهرخانی 
عمران  مدیرعامل شرکت  و  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
شهرهای جدید در پنل توسعه سکونتگاه های شهری، شهر 
جدید، شهرك سازی و توسعه شهرهای کنونی در نخستین 
روز از هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن بیان 
کشور  سکونتگاهی  نظام  توسعه  برای  حاضر  حال  در  کرد: 
شهرهای  پیوسته  توسعه  که  دارد  وجود  کالن  گزینه   ۳

موجود، توسعه و بهسازی بافت های ناکارامد شهری و توسعه 
شهرك ها و شهرهای جدید از جمله آن ها به شمار می رود.

در  کره  کشور  تجربه  من  اعتقاد  به  داد:  ادامه  طاهرخانی 
تمامی  خروجی  می دهد  نشان  جدید  شهرهای  ساخت 
به  توجه  با  که  است  مسکن  تأمین  مذکور  سیاست های 
... تصمیم گیری شود،  مورد آن  در  باید  منطقه  هر  شرایط 

گزارش

آخوندی در رابطه با رفع فساد در نظام مهندسی
شهرهای جدید باید محرک توسعه در کشور باشندبه وظایف قانونی خود عمل می کند

طاهرخانی اعالم کرد:عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛ 

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

   عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با  رابطه  راه و شهرسازی در  اقدامات وزیر  اینکه  به  اشاره  با 
تخلفات نظام مهندسی ساختمان قانونی است گفت: این سازمان 
با اهداف تعریف شده در قانون فاصله زیادی داشته و عماًل از 

اهداف پیش بینی شده در قانون مذکور منحرف شده است.
کمال الدین  سید  ساختمان«،  خبری»عصر  پایگاه  گزارش  به 
شهریاری، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای 
راه  وزارت  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی 
قانون  تصویب  ابتدایی  سال های  یادآوری  با  شهرسازی  و 
نظام مهندسی اظهار کرد: در زمان تصویب قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان در سال 1۳74 در مجلس چهارم دکتر آخوندی 
وزیر وقت وزارت مسکن و شهرسازی بود و بنده نیز نماینده 
مجلس بودم و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز یک سال بعد در 

دوره دکتر آخوندی توسط بنده و جمعی از کارشناسان وزارت 
مسکن و شهرسازی بوده است درنتیجه دکتر آخوندی بر این 
قانون اشراف کامل دارد و از ابتدا ُمصر به اجرای قانون مذکور 

بوده و هست.
در  نظام مهندسی  سازمان  اینکه  از  تأسف  ابراز  با  وی 
 ... گفت:  است  شده  کشیده  انحراف  به  اخیر  سال های 

او گفت: مســئوالن باید بدانند مخالفت میراث فرهنگی با توســعه 
برخی از پروژه ها دلیل سیاسی ندارد بلکه از نگاهی تخصصی نشات 

می گیرد.
معــاون وزارت راه وشهرســازی خاطــر نشــان کــرد : پیــس 
از ایــن ما توســعه را با گســترش فیزیکی اشــتباه مــی گرفتیم 
امــا امــروزه دریافتــم که توســعه یک مفهــوم کیفی اســت...

http://www.asresakhteman.com/News/60297/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.asresakhteman.com/News/60222/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.eavar.com/
http://www.asresakhteman.com/
http://www.asresakhteman.com/News/60295
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برایپخش
اینویدیو
کلیککنید

افزایش 30 درصدی تولید در "سرام آرا" "کیلید" به سیاست گذاری های بخش مسکن کمک می کند

مشهد تبدیل به شهر خالق می شود One Thousand Museum Residental Tower in Miami

https://www.aparat.com/v/fIVjs
https://www.aparat.com/v/7w4nV
https://www.aparat.com/v/Ihw0R
https://www.mycar.ir/
http://isfahanfair.ir/
https://www.instagram.com/p/BobXyPTg-L3/?hl=en&taken-by=sakhtemanefarda
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مدیرعامل شیرآالت کالر:

همایش شــیر آالت کالر در نمایشگاه ساختمان اصفهان برگزار می شود

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

   مدیرعامل شرکت کالرپویا گفت: در حاشیه نمایشگاه صنعت 
ساختمان اصفهان همایش یک روزه شرکت شیراالت کالر پویا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری عصرساختمان حسین صدوقی مدیرعامل شرکت کالرپویا 
در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب اظهار داشت: بنا داشتیم امسال با 
سبک جدیدی در نمایشگاه حضور داشته باشیم و همایشی را در زمان برگزاری برپا 
کنیم. این همایش در ابتدا قرار بود در غرفه شرکت به صورت روزانه برگزار شود 
و به مراجعه کنندگان و کارشناسان فنی شرکت اطالعات مورد نیاز نصب و راه 
اندازی و بهره برداری محصوالت مدرن شرکت داده شود اما در طی جلساتی که 
تشکیل شد تصمیم بر این شد، در روز آخر نمایشگاه در سالن اجتماعات آن مرکز 

همایش بزرگ و یک پارچه برپا شود.
صدوقی شرکت کالر را دومین تولیدکننده شیر آالت اهرمی در کشور معرفی کرد 
و خاطرنشان کرد: ما 16 سال در شرکت کالر شیر آالت تولید می کنیم و همچنین 
اولین تولید کنند شیر آالت توکار در ایران هستیم و با محصوالت متنوع شیرآالت، 
یکی از برترین های ایران در این حوزه هستیم به طوری که در سال 94 به عنوان 

تولید کننده برتر تهران از سوی اداره کار و امور اجتماعی معرفی شدیم.
صدوقی مشتری مداری را سر لوحه فعالیت های شرکت عنوان کرد و افزود: 
بسیاری از شرکت ها پس از خروج کاال از کارخانه مسئولیت خود را خاتمه یافته 
تلقی می کنند و مشتریان را به فروشندگان می سپارند اما در شرکت کالر مراحل 
کار به شکل دیگری است و ما با مدیریت بازار از مصرف کننده های نهایی هم 

حمایت می کنیم.
وی ادامه داد: در مدیریت بازار ما مکانیزم هایی را در اختیار داریم تا 
محصوالت ما در تمام کشور به یک قیمت عرضه شود. به این صورت 
که محصوالت کالر تنها در نمایندگي هاي شرکت کالر عرضه می شوند 
و به صورت دوره ای هم مورد پایش قرار میگیرند تا از هر نظر خیالمان بابت فروش 
تولیدات راحت باشد. ضمن اینکه در این طرح هم منافع مصرف کننده و هم منافع 

رپرتاژ

اقتصاد مسکن بخشی از اقتصاد کالن است افزایش تولید 54 درصدی مسکن داشته ایم

تخصیص رایگان زمین های ورزشی و فرهنگی
به برخی از ارگان های عمومی

دولت در بخش مسکن دخالت حداقلی کند

وی ادامه داد: در مدیریت بازار ما مکانیزم هایی را در اختیار داریم تا محصوالت ما در تمام کشور به یک قیمت عرضه شود. به این صورت که 
محصوالت کالر تنها در نمایندگي هاي شرکت کالر عرضه می شوند و به صورت دوره ای هم مورد پایش قرار میگیرند تا از هر نظر خیالمان بابت 
فروش تولیدات راحت باشد. ضمن اینکه در این طرح هم منافع مصرف کننده و هم منافع فروشنده به عنوان بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است بیست و یکمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان 11 الی 14 مهر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های 

اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان برگزار می شود.

هجدهمین
همایش

سیاستهای
توسعهمسکن

درایران

http://www.asresakhteman.com/News/60271/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.aparat.com/v/6Q8mH
https://www.aparat.com/v/iYkLJ
https://www.aparat.com/v/qTwOU
https://www.aparat.com/v/W8nSh
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 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

یک  به  که  باشد  افتاده  اتفاق  هم  شما  برای  شاید    
یا  است  باهاوس  سبک  این  که  باشید  متعجب  و  کنید  نگاه  ساختمان 
البته که تعداد سبک های  یا نئوکالسیک؟  مدرنیسم؟ رومانسک است 
معماری که می توان آن ها را در نظر گرفت زیاد هستند، به خصوص 
زمانی که یک ساختمان مشخص برای دوره های زیادی پایدار باشد و از 

روی سن آن بنا بخواهیم به جمع آوری خصوصیات آن بپردازیم. 
از آنجا که در یک مقاله نمی توان تمام سبک های معماری را مورد بررسی 
قرار داد، لذا بر آن شدیم تا 10 سبک کلیدی را به همراه خصوصیت های 
آن ها در مطلب زیر بیاوریم که می تواند کمک کند تا راحت تر بتوانید 

سبک ها را از هم تشخیص دهید.
ویکتوریا  -1

عصر ویکتوریا )اواسط تا اواخر قرن نوزدهم( شاهد بازگشت بسیاری از 
"رومانسک" و  "تودور" و  "گوتیک"،  احیای  سبک های معماری مانند  
همچنین گرفتن تاثیراتی از آسیا و خاورمیانه بوده است. در حین انقالب 
صنعتی، بسیاری از خانه ها به عنوان قسمتی از توسعه خانه سازی به سبک 

ویکتوریا ساخته شدند.
ویژگی های کلیدی: اثرات خانه عروسکی به همراه ترمیم دقیق، پنجره های 
لنگه بازشو، پنجره های بین دو ستون، شکل نامتقارن، یک سقف شیب دار 

شیروانی، ایوان در اطراف، رنگ های روشن.
در بسیاری از خانه های انگلستان، ایاالت متحده و استرالیا این سبک را 

می توان مشاهده کرد.
توضیحات اضافه: تمیز کردن تمام این پنل ها در پنجره های لنگه باز شو 

کار بسیار سختی است.
2- اسالمی

در قرن هفتم معماری اسالمی در خاورمیانه و تحت تاثیر مناطقی نظیر 
ایران، شمال آفریقا و اسپانیا به کلی دگرگون شد. مسجد بهترین نمونه 
از سبک اسالمی است که شامل گلدسته، گنبد و حیاط می شود. مطابق با 

قرآن تزئینات روی سطوح صاف در اولویت قرار دارد.
ویژگی های کلیدی: قوس نعل اسبی، طراحی های هندسی، نمرکز بیشتر بر 

روی فضاهای محصور و داخلی است تا خارجی و تصویرهای سوراخ دار.
در کشورهای اسالمی این سبک از معماری قابل مشاهده است و همچنین 
مسجد "هویی" در کشور چین نیز به عنوان نمونه ای معروف از سبک 

معماری اسالمی شناخته می شود.

ومانسک ر  -3
می شود  شناخته  هم  نرماندی  معماری  عنوان  به  که  رومانسک  سبک 
در اواخر قرن دهم در سراسر اروپا ظاهر شد. برجسته ترین ویژگی آن 
طاق گرد است که به طور کلی در کلیساهای سبک رومی پیدا می شود، 

مهمترین اثر به جامانده از آن دوره است.
تزئین  گرد،  طاق های  ردیف  تکرار  گرد،  طاق های  کلیدی:  ویژگی های 
سنگ ها به سبک شاخ و برگ درختان و گل، قالب های سیمی در اطراف 

درب ها به روش طناب های پیچ خورده.
کلیسای جامع پورتو در پرتغال نمونه ای از سبک رومانسک است.

وک 4- بار
این سبک که از اواخر قرن شانزدهم و از کشور ایتالیا نشات می گیرد، 
بسیار  که  صورت  این  به  رومانسک،  رسمی تر  سبک  از  بود  جهشی 

احساسی تر، نمایشی تر و با هدف جذب احساس ها به اجرا درآمد. این 
سبک از معماری به عنوان حرکتی برای جشن گرفتن دولت کاتولیک 

در آن زمان بود. 
ویژگی های کلیدی: سنگ فرش شکسته، گسستگی در نوك، گاهی اوقات 
با تزئینات قله که در وسط قرار می گیرد، دکوراسیون استادانه، ستون های 

جفت، دیوارهای محدب و محوری.
سبک باروك را در کاخ ورسای در کشور فرانسه می توان مشاهده کرد. 

5- تودور
بین  انگلستان  قرون وسطی در  از  تودور آخرین سبک  معماری سبک 
یا  تودور  قوس  که  حالی  در  است.  میالدی  تا 1600  سال های 1400 
قوس های چهار گانه ویژگی متمایز کننده این سبک است که بیشتر مردم 

خانه های قاب چوبی عصر تودور را می شناسند.
ویژگی های کلیدی: سقف کاهگلی، پنجره های کرکره ای )قاب های شیشه 
تراشی،  سنگ  دودکش های  سرب(،  ریزی  قالب  با  گونه  الماس  ای 

درگا های پر نقش و نگار.
خانه روستایی که در تصویر مشاهده می کنید نمونه ای از سبک تودرور 

است که در کشور انگلستان بنا شده است.

6- باهاوس 
در اوایل دهه 1900 ابتدا یک مدرسه هنر در آلمان جنبش باهاوس را 
مطرح کرد که طبق آن تمام هنر و تکنولوژی تحت نظر ایده ساده سازی 
طراحی و تولید انبوه می توانند یکی شوند. عدم تمرکز روی تزئین جزئیات، 
سقف های  همچنین  است.  سبک  این  طراحان  عالقه  مورد  خصوصیت 
صاف و اشکال مکعبی از ویژگی های کلیدی این سبک است. قواعد اشکال 
مدرنیسم هم  باهاوس در طراحی های سبک  زاویه های سبک  و  مکعبی 

دیده می شوند.
ویژگی های کلیدی: اشکال مکعبی شکل، ارجحیت رنگ های قرمز-آبی و 
زرد، طرح های باز در کف، سقف های صاف، قاب های آهنی، دیوارهای 

شیشه ای
شناخته  باهاوس  از سبک  نمونه ای  عنوان  به  آلمان  در  دساو  ساختمان 

می شود.
نئوکالسیک  -7

که  بود  روکوکو  و  باروك  سبک های  به  واکنش  در  می رسد  نظر  به 
سبک نئوکالسیک در اواسط قرن هجدهم ظهور پیدا کرد و هدف آن 
بازگرداندن اصالت و شکوه به معماری بود. نئوکالسیک از طراحی ها و 
ساختمان های سبک های کالسیک یونان باستان و روم الهام گرفته بود. 

ساده سازی و تقارن از ارزش های اصلی این سبک است.
به طور کلی در مورد این سبک می گویند: "هرچه ستون بیشتر، بهتر"!

از  زیاد  استفاده  خالی،  دیوارهای  بزرگ،  مقیاس  کلیدی:  ویژگی های 
ستون ها، ستون های مستقل، ساختمان های بزرگ، خطوط آشکار.

ساختمان مارینو در شهر ماالهاید ایرلند، نمونه ای از این سبک معماری 
است.

رنسانس  -8
رنسانس که تاثیر گرفته از سبک های کالسیک است طی قرن پانزدهم 
در کشور ایتالیا ظاهر شد که دارای خصوصیاتی نظیر هماهنگی، وضوح و 
قدرت می باشد. طراحی ها با هدف بازتاب ظرافت و ایده ال های زندگی 

محلی از خرابه های روم بر گرفته شده بود.
نقش های  صاف،  سقف های  مربعی،  ساختمان های  کلیدی:  ویژگی های 

http://www.asresakhteman.com/News/60356
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موتورخانه تاسیسات 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 Mechanical Room موتورخانه      
فضا یا اتاقی است در یک ساختمان که به دستگاه های 
داده  اختصاص  الکتریکی،  های  کننده  کنترل  و  مکانیکی 
می شود. موتورخانه ها بنابر کاربری ساختمان و سیستم 
می  ساخته  مختلفی  های  اندازه  در  آن  تاسیسات  های 
حرارت  های  سیستم  از  که  هایی  ساختمان  در  شوند. 
موتورخانه  ابعاد  کنند  می  استفاده  مرکزی  سرمایش  و 
تمامی  ها  ساختمان  از  نوع  این  در  شود.  می  بزرگتر 
تجهیزات تاسیساتی سیستم، به یک فضا انتقال داده می 
شود که کنترل و تعمیر آن ها را آسان تر می کند. در 
محل ها و ساختمان های بزرگ تر معموال این فضا در 
خارج از ساختمان قرار دارد و آن هم به دلیل سنگینی 
تاسیسات و سر و صدای زیادی است که تولید می کنند. 
معموال هدف تجهیزاتی که در موتورخانه هستند، تهویه 
مطبوع و گرمایش ساختمان است. در سیستم های تهویه 
مطبوع و گرمایش، روش های متعددی به کار گرفته می 
شود و بنا بر هر کدام از این روش ها تجهیزات متفاوتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مانند  تجهیزاتی  از  عموم  طور  به  تهویه  های  سیستم 
بویلر، چیلر، برج خنک کننده، پمپ آب، مخازن مختلف، 

هواساز و... تشکیل می شود.

موتورخانه دهنده  تشکیل  اجزای 
یلر بو

بویلر یا دیگ  بخار عبارت است از یک مخزن بسته که 
در آن آب گرم و یا  بخار آب جهت مصارف مختلف 
می شود.  تولید  سوخت  احتراق  از  ناشی  گرمای  توسط 
بخار شامل دو بخش طرف آتش و طرف  داخل دیگ 
آب است. تمام بخش های داخلی و تحت فشار یک دیگ 
بخار از آلیاژهای آهنی ساخته می شوند. دیگ های بخار از 
نظر نوع جنس به دو دسته چدنی و فوالدی تقسیم بندی 
فشار  کم  بخار  تولید  برای  چدنی  بخار  دیگ  می شوند. 
ساخته می شود. در دیگ آبگرم حداکثر دمای آب دیگ  
90 درجه سانتیگراد است در صورتی که با افزایش فشار 
داخل دیگ و استفاده از سیستم انبساط بسته دمای آب 
داخل دیگ به باالی 100 درجه سانتیگراد برسد به آن 
دیگ آب داغ می گویند حداکثر دمای آب در بویلر آب 
داغ معموال تا 1۳0 درجه سانتیگراد می رسد. بویلر آب 
را  و آب گرم مصرفی  برای گرمایش در زمستان  گرم 
ساختمان  گرمایش  کند. جهت  می  تامین  آپارتمانها  در 
های مسکونی عموما از دیگ های چدنی استفاده می شود، 
بوسیله واحدهای  بسته  تولید شد در یک سیکل  آبگرم 
رادیاتور، فن کوئل، یونیت هیتر و... به محیط انتقال پیدا 
می کند. در تولید دیگ آبگرم چدنی همانطور که از اسم 
آن پیداست از چدن خاکستری استفاده می شود. دیگ 
و معموال بصورت  های چدنی در ظرفیت های مختلف 
پره ای به روش ریخته گری تولید می گردد. این دیگ 
ها بر اساس ظرفیت حرارتی آنها از تعدادی پره چدنی 

تشکیل شده اند. در فضای وسط پره ها شعله مشعل قرار 
می گیرد و جهت افزایش بازده دیگ و حداکثر استفاده از 
انرژی حرارتی سوخت، در محیط پره ها مجراهای خاصی 
در نظر گرفته شده است که گازهای حاصل از احتراق 
داخل دیگ  به  را  انرژی خود  و  کنند  عبور می  آنها  از 
منتقل می کنند. دیگ های چدنی برای فشارهای پایین و 
حداکثر5 بار استفاده می شود. دیگ های چدنی به دلیل 
اینکه پره ای هستند امکان افزایش ظرفیت حرارتی آنها 
وجود دارد همچنین وزن سبک تر آنها حمل و نقل شان 
را آسان می کند. این دیگ ها دارای مقاومت خوبی در 

مقابل خوردگی هستند.
نکات مهم در انتخاب دیگ:

کل  بنای  زیر  یا  متراژ  با  متناسب  دیگ  1.انتخاب 
ساختمان، تعداد واحدها و نوع کاربری

2.انتخاب مشعل متناسب با ظرفیت دیگ چدنی
۳.استفاده از سختی گیر

چیلر
از  استفاده  با  که  است  سرمایشی  ی  سامانه  یک  چیلر 
خنک کردن سیال موجود در آن، باعث برودت می شود. 
استفاده از چیلر ها نسبت به انواع کولر های گازی هزینه 
از  بیشتری دارد. در ساختمانهایی که  کمتر و مطلوبیت 
را  چیلر  توان  می  می شود  استفاده  هواساز  یا  کویل  فن 
جایگزین کولر ها نمود اما در ساختمانهایی که از شوفاژ 
دو  به  چیره  ندارد.  وجود  امکان  این  کنند  می  استفاده 
 دسته ی کلی چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی دسته 

انرژی  از  استفاده  با  تراکمی  چیلرهای  شوند.  می  بندی 
جذبی  چیلرهای  و  کنند  می  ایجاد  سرمایش  الکتریکی 
عمدتا از ماده ی جاذب لیتیوم بروماید استفاده می کنند. 
لیتیوم بروماید بخارات موجود در اواپراتور را جذب کرده 
با وارد شدن  این مایع  و به صورت مایع در می آورد. 
به ژنراتور جداسازی می شود و مجددا ماده ی جاذب 
جذب  فرایند  و  شود  می  اواپراتور  وارد  شده  جداسازی 
را ادامه می دهد. سیال جداسازی شده نیز با استفاده از 
برج خنک کن سرد شده و مجددا  از  سرمایش حاصل 
وارد اواپراتور می شود. در چیلرهای تراکمی نیز سرمایش 
به اینصورت رخ می دهد که سیال خروجی از اواپراتور 
وارد کمپرسور شده فشار آن افزایش می یابد، این سیال 
وارد کندانسور شده و تبدیل به مایع می گردد سپس از 
طریق شیر انبساط، سیال منبسط شده و خنک می گردد.

کننده خنک  ج  بر
اضافی  حرارت  که  است  دستگاهی  کن  خنک  برج 
به محیط  را  و آن  گیرد  را می  تهویه مطبوع  تجهیزات 
منتقل می کند. سیاالتی که جهت خنک کاری در سیستم 
های تهویه مطبوع استفاده می شوند، در اثر سیرکوالسیون 
گرم شده و دمای آن باال می رود. در سیستم های تهویه 
کننده  خنک  های  برج  از  سرمایش(  )گرمایش،  مطبوع 
شود.  می  استفاده  چیلر  نامطلوب  حرارت  دفع  جهت 
به  نسبت  بیشتر  کارایی  معموال  خنک  آب  های  چیلر 
چیلر های هوا خنک در کاهش دمای سیال ) تا نزدیکی 
خنک  های  برج  دارند.  آب  برج  به  تر(  حباب  دمای 
توزیع و پخش آبگرم دارند... کننده آب خنک سیستم 

https://kilid.com/
https://www.eavar.com/
http://www.asresakhteman.com/News/60362/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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شیرآالت؛ وجه تمایز طراحی داخلی
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

محل  بهداشتی  سرویس  و  آشپزخانه     
به  منظور  این  برای  و  هستند  و...  منازل  در  شستشو 
های  سبک  انواع  دارند.  نیاز  زیبا  و  کیفیت  با  شیرآالت 
به  که  دارد  وجود  منازل  دیزاین  و  برای طراحی  مختلفی 
باید آشپزخانه و شیرآالت آن هم با این دیزاین هماهنگ 
مدل  و  ها  در طرح  رو شیرآالت ساختمانی  این  از  باشد 
قرار  ها  کننده  مصرف  اختیار  در  و  ساخته  مختلفی  های 
گرفته است. این تنوع زیاد و عدم آگاهی از جنس و انواع 
مختلف آنها سردگمی را در مصرف کننده به وجود می 
آورد در این نوشتار سعی بر آن داریم دید و شمای کلی 
برای انتخاب و مقایسه بین شیرآالت مختلف را در اختیار 

مخاطبان خود قرار دهیم.
خشک  سرب  از  ساختمانی  شیرآالت  انواع  ساخت  در 
های  روکش  تنها  و  شود  می  استفاده  برنج  آلیاژهای  و 
می کند.  ایجاد  آنها  در  ظاهری  تفاوت های  که  آنهاست 
به سرب خشک است  برنج متریال مرغوب تری نسبت 
عالوه  شده،  خوردگی  دچار  مدتی  از  پس  که سرب  چرا 
بر آن مصرف بیش از اندازه سرب برای بدن انسان مضر 
است و باعث مصمویت می شود از این رو پیشنهاد اول در 
انتخاب شیرآالت انتخاب انواع برنجی آن است. شیرآالت 
سربی از نظر استاندارد مورد تایید نیستند و غیر بهداشتی 
محسوب می شوند. مطابق استاندارد 6679 و 1546 کلیه 
قسمت های فلزی بکار رفته در ساخت شیرآالت بهداشتی 
باشند.  باید  برنج  آلیاژ  از  باید  دستگیره(  استثنای  )به 
دارند  بیشتری  کاربرد  شیرآالت  برای  که  روکش هایی 
عبارتند از: برنج، برنز، مس و استیل که از میان آنها اگر 
استیل استنلس اصل باشد، از دیگر متریال بهتر است. چرا 
که هم مقاومت بهتری در برابر پوسیدگی دارد و هم به 
از  و  می دهد  نشان  را  آب  لکه های  کمتر  ظاهرش  خاطر 
لحاظ زیبایی هم جلوه بهتری دارند. سایر موارد هم مثل 
برنز یا مس تنها آبکاری برنز و مس هستند و بیشتر جنبه 
تنوع بخشی دارند. تمام قسمت های شیرآالت بهداشتی 
در تماس با آب هستند، از این رو از جنسی انتخاب می 
و  تا دمای 90 درجه سانتیگراد  مقابل آب  شوند که در 
هیچگونه  مصرف  حین  و  باشند  مقاوم  استفاده  محیط 
شیر  در  استفاده  مورد  قطعات  سایر  به  نسبت  خوردگی 
خود  در  سمی  ماده  هیچگونه  متریال  این  باشند.  نداشته 
ندارند و تغییری در کیفیت ظاهر و رنگ، بو و طعم آب 
آشامیدنی مصرفی ایجاد نمی کنند. در ضمن منجر به رشد 

باکتری ها و به خطر انداختن سالمت انسان نمی شوند.

شیرآالت انواع 
1( شیر آالت مدل تک اهرمی

اهرم را به یک طرف برای آب داغ و به طرف دیگر برای آب 
 سرد حرکت می دهیم حد وسط دمای متوسط آب است.

2( شیر آالت مدل دو فلکه ای
همان مدل قدیمی و سنتی با دو دسته جداگانه باری آب 
از  نوع  این  از  استفاده  دیگر  امروزه  است.  سرد  و  گرم 
شیرآالت مرسوم نیست و فقط مدل های لوکس و مسی 
یا برنزی آن که موجود است. استفاده از شیرآالت مدل 
دو فلکه ای سخت تر از مدل اهرمی است و نصب آن نیز 
راحت  تنظیم  قابلیت  اهرمی  آالت  .شیر  است  تر  مشکل 
آب را دارند و هم چنین به علت اینکه راحت تر باز و بسته 
می شوند کاهنده مصرف آب است و از لحاظ بهداشتی نیز 

بهتر از مدل دو فلکه است.
3( شیر آالت سنسوردار 

شیر آالت سنسور دار نوع جدید شیرآالت است که رنج 
آب  مصرف  در  واقعی  کاهنده  اما  دارند  باالتری  قیمتی 
گونه  هیچ  زیرا  اند  بهداشتی  کامال  شیرآالت  این  هستند 

تماسی با دسته شیر رخ نمی دهد.
4( شیرآالت پدالی

بهترین انتخاب برای اماکن عمومی شیرهای پدالی یا غیر 
لمسی به دلیل عدم نیاز به انرژی مانند برق و باتری در 
قیاس با شیرآالت الکترونیکی است. اما آنها هم در هنگام 
استفاده با مشکالتی مواجه اند. در مدلهای جدید شیرهای 
سرد  آب  دمای  و  مقدار  تنظیم  مانند  قابلیت هایی  پدالی 
نظافت در نظر  و گرم و پدال جمع شونده جهت سهولت 
این  است.  شده  افزوده  آن  مزیت های  بر  و  شده  گرفته 
شیرها در مکانهایی مانند مدارس، بیمارستانها، کلیه مراکز 
پزشکی، هتل ها، مساجد، رستوران ها و … قابل استفاده اند. 
تماس دست  و چشمی عدم  پدالی  انواع  مزایای  دیگر  از 
انتقال بیماریهای واگیردار عفونی و  با شیر است که مانع 
میزان  در  آب  قطع  سرعت  خاطر  به  و  می شود  پوستی 
مصرف آب و حتی انرژی نیز صرفه جویی می شود. از این 

رو برای اماکن عمومی بهترین انتخاب هستند.
شیرآالت انتخاب 

بیشترین مصرف آب شهری مربوط به مصرف آب خانگی 
است و مؤثرترین اقدام در جهت کاهش مصرف و استفاده 
تجهیزات  از  استفاده  و  صحیح  انتخاب  آب،  از  درست 
امروزه  که  اهرمی  شیرهای  است.  مناسب  شیرآالت  و 
یافته است، ضمن برخورداری  افزایش  بسیار  تولید آن ها 
گذشته  از  راحت تر  بسیار  را  آب  فشار  تنظیم  زیبایی،  از 
کاهنده مصرف  اینکه  بر  عالوه  اهرمی  شیرهای  کرده اند. 
بسته  و  باز  قدیمی  مدل های  از  راحت تر  هستند،  آب 
می شوند و در صورت خراب  شدن به راحتی توسط کاربر 
خرید  آب،  فشار  تنظیم  نظر  از  بنابراین  می شوند.  تعمیر 

شیرآالت اهرمی توصیه می شود.
بهداشتی شیرآالت  تولید  وسه  پر

پروسه تولید شیرآالت بهداشتی دارای پنج مرحله اصلی 
پرداخت  کاری،  ماشین  ریخته گری،  ترتیب  به  که  است 

کاری، آبکاری و مونتاژ می باشد.
است.  ریخته گری شیرآالت  در  اولیه  ماده  برنج  آلیاژی 
از مس و روی است که درصد   برنج فلزی تشکیل شده 
تعیین  آنرا  خواص  و  آلیاژ  نوع  هرکدام  دهنده   تشکیل 

می کند. برنج رنگی تقریبًا زرد دارد که مشابه رنگ طال 
است. برنج در برابر لکه دار شدن هم مقاوم است و  دیرتر 
فرایند اکسید شدن آن آغاز می شود. امروزه تقریبًا ٪90 
از فلز برنج قابلیت بازیافت دارد، چون فلز برنج خاصیت 
مغناطیسی کمی دارد و به راحتی می توان آن را از سایر 

فلزات که معموالً با آنها مخلوط می شود جدا نمود.
ریختــه گــری: برای ریخته گری سه نوع قالب استفاده می 
شود، قالب های ماسه ای و قالب های دایکست و قالب 
های ویژه. ریخته گری به صورت ماسه ای همان ریخته 
بار مصرف  قالب هایی یک  گری سنتی است که در آن 
از جنس ماسه ساخته میشود و پس از ریختن مواد مذاب 
در آن و سرد شدن با زدودن ماسه ها، محصول مورد نظر 
این  توسط  آمده  بدست  سطوح  کیفیت  آید،  می  بدست 
روش بسیار نازل و دارای خلل و فرج فراوان است و حتی 
ریخته  است.  ناهموار  دارای سطحی  هم  پرداخت  از  پس 
قطعات  تولید  برای  بیشتر  هم  دایکست  روش  به  گری 
ریخته  شود.  می  استفاده  روی  آلیاژهای  و  آلومینیومی 
گری با استفاده از قالبهای ویژه یکی از بهترین و با کیفیت 
باکیفیت  شیرآالت  که  است  گری  ریخته  روشهای  ترین 
دیگر  از  شوند،  می  تولید  روش  این  از  عمدتًا  مرغوب  و 
مزایای این روش میتوان به دقت ابعادی خوب، سطح تمام 
شده مناسب، کیفیت متالوژی باالی قطعات تولید شده و 

عیوب ریخته گری کم اشاره کرد.
ماشینکاری: ماشینکاری شکل دادن قطعه حاصل از مرحله 
ابزار  ماشینهای  وسیله  به  برش  و  تراش  با  گری  ریخته 
از  کار  نوع  حسب  بر  قطعات،  ماشینکاری  در  است. 
ماشینهای تراش، فرز، مته، صفحه تراش و دریل استفاده 

می شود.
پرداختــکاری: پرداختکاری خود دارای دو مرحله، سمباده 
سطح  زنی  سمباده  مرحله  در  باشد.  می  پولیش  و  زنی 
نوارهای چرخان سمباده  توسط  ماشینکاری شده،  قطعات 
ساییده می شوند تا پلیسه ها و ناهمواری های سطح کار، 
صاف و یکدست شوند. سپس در قسمت پولیش با همراهی 
واکسهای پولیش سطح کار براق و صیقلی میشود تا برای 

مرحله آبکاری آماده شوند.
سازی  آماده  بخش  سه  دارای  آبکاری  فرآیند  آبــکاری: 

قطعات، آبکاری نیکل و آبکاری گرم است.
آوردن  دست  برای  آبکاری:  برای  قطعات  سازی  آماده 
یک سطح فلزی مناسب برای آبکاری نخستین عملی که 
زیرا  است.  قطعه  کردن  تمیز  گیرد  باید صورت  دقت  با 
چسبندگی خوب زمانی بوجود می آید که فلز پایه، سطحی 
الیه  تمام  علت  بدین  باشد.  داشته  مناسب  و  تمیز  کاماًل 
ها و یا قشرهای مزاحم دیگر از جمله کثیفی ها، لکه های 
روغنی واکس، الیه های اکسید که روی قطعه در درجه 
های باال ایجاد می شوند را باید از بین برد. عملیات آماده 
سازی شامل، چربی زدایی، تمیز کردن توسط اسید رقیق 

و آبکشی است.
آبــکاری نیکل: نیکل رنگی سفید شبیه به نقره دارد که کمی 
مایل به زرد است و به راحتی صیقل پذیر و دارای خاصیت 

و مغناطیسی می  بوده  پذیری  انقباض و جوش  و  انبساط 
الیه  یک  ایجاد  منظور  به  اساسًا  نیکل  با  آبکاری  باشد. 
براق برای یک الیه بعدی مانند کروم و به منظور فراهم 
آوردن جالی سطحی خوب و مقاومت در برابر خوردگی 
با  که  پالستیکهایی  روی  بر  حتی  و  برنجی  قطعات  برای 
در  میرود.  کار  به  اند  شده  فلزکاری  شیمیایی  روشهای 
مرحله آبکاری نیکل، قطعه را آن قدر در وان الکترولیت 
نگه میدارند که الیه ای از نیکل به ضخامت حداقل 10 

میکرون بر روی آن تشکیل شود.
وم: روکشهای الیه کروم رنگی شبیه نقره، سفید  آبــکاری کر
مایل به آبی دارند. قدرت انعکاس سطح کروم کاری شده 
برای  عدد  این  است.  حد ٪65  در  شده  صیقلی  کاماًل  و 
خاصیت  که  حالی  در  میباشد.   ٪55 نیکل  و   ٪۸۸ نقره 
در  میشود  ضایع  زمان  گذشت  با  نیکل  و  نقره  انعکاس 
مورد کروم تغییری حاصل نمیشود. الیه های کروم قابل 
پذیرد.  نمی  را  نقاشی  و  کاری  رنگ  و  نبوده  جوشکاری 
کروم در مقابل گازها و مواد قلیایی و نمک ها مقاوم است. 
بهداشتی  شیرآالت  برای  خوبی  بسیار  پوشش  رو  این  از 
باشد.  می  ضعیف  اسیدها  برابر  در  اما  میشود.  محسوب 
به همین دلیل برای تمیز کاری شیرآالت فقط و فقط باید 
از سرکه رقیق شده با آب استفاده کرد. با توجه به اینکه 
بطور  را  آبکاری  مورد  سطح  الکترولیتی  کروم  پوششهای 
هرگز  تزئینی  کاری  کروم  رو  این  از  پوشانند  نمی  کامل 
آن  همواره  بلکه  گیرد  نمی  قرار  استفاده  مورد  تنهایی  به 
حفاظت  که  روکشی  روی  بر  نهایی  پوشش  عنوان  به  را 
سطح را در مقابل خوردگی ضمانت می کند به کار میرود. 
معموالً به عنوان پایه محافظ از نیکل استفاده می شود. در 
مرحله آبکاری کروم قطعه را آن قدر در وان الکترولیت 
نگه میدارند که الیه ای از کروم به ضخامت حداقل ۳/0 

میکرون بر روی آن تشکیل شود.
در مرحله مونتاژ شیرآالت بهداشتی اهرمی پس از کنترل 
مشخصات ظاهری قطعه آبکاری شده کارتریجهای عمدتًا 
اروپایی بر روی شیرآالت نصب می شوند. پس از آن تست 
فشار تحت فشار 5 اتمسفر طبق استاندارد ملی ایران انجام 
تمیز  و  شیرآالت خشک  تست  مرحله  از  پس  شود.  می 
کننده  به مصرف  ارائه  آماده  و  بندی  تقسیم  شده سپس 
شیرهای  در  مغزی  همان حکم  که  کارتریجها  گردد.  می 
کالسیک را دارند و با باال و پایین کردن اهرم جریان آب 
را قطع و وصل می نمایند و انواع مختلفی دارند که نوع 
برخی  باشد.  می  فیلتردار  کارتریج سرامیکی  آن  مرغوب 
مصرف کنندگان با تصور اینکه شیرهای اهرمی خراب می 
بر  این شیرها مشروط  اما  اندازند.  را دور می  آنها  شوند 
اینکه استاندارد باشند هرگز خراب نمی شوند، بلکه بعد از 
چند سال )برحسب استفاده( نیاز به تعویض کارتریج دارند 
تعویض  را  آن  میتوان  واشری  شیرهای  مغزی  مانند  که 
کرد. با تمام مزایایی که در مورد شیرهای اهرمی و چشمی 
وجود دارد، اما قیمت شیرهای واشری که برای همه آشنا 
واشری  شیرآالت  همچنین  است.  ارزانتر  بسیار  هست 

سهولت و با تعویض واشر یا مغزی تعمیر میشوند اما ...
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پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

     این پردیس ورزشی در شهر تاریخی کوژو، در استان ساحلی ژجیانگ 
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برنامه های خرده فروشی ساخته شده است.
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