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خبرخبر

ریاست نظام مهندسي تهران در هالهاي از ابهام

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

انتخابات  دوره  هشتمين  از  ماه  دو  گذشت  با   |  
هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، هنوز 
اعضا براي انتخاب رييس جديد به جمعبندي نرسيدهاند و رياست 
مجدد احمد خرم، وزير دولت اصالحات که ارديبهشت امسال در 

اين سمت قرار گرفت در هالهاي از ابهام قرار دارد.
به گزارش ايسنا، با گذشت بيش از دو ماه از هشتمين دوره انتخابات 
نظام مهندسي ساختمان استان تهران و همچنين بيش از 40 روز 
از اعطاي اعتبارنامههاي اعضاي منتخب، عدم تشکيل جلسه هيات 
از کليديترين  باعث بالتکليفي مديريت يکي  اين سازمان  مديره 
نهادهاي نظارت بر ساختمانسازي در پايتخت و ايجاد مشکالت 

عديدهاي براي مهندسان ناظر، پيمانکاران و مردم شده است.

اختالل در روند پرداخت حقوق مهندسان که طي ماههاي اخير 
روال مناسبي به خود گرفته بود تا معطل ماندن بعضي از امور که 
طبق قانون و مصوبات وزارت مسکن و شهرسازي، نيازمند تاييد و 

امضاي رؤساي جديد است از جمله اين مشکالت است.
اما سوال مهم اينجاست که چرا کانديداهاي جديدي که با وعده 
و  ايجاد ساختارهاي مدرن و عجيب  و  حل مشکالت مهندسان 
غريب، پا به عرصه انتخابات گذاشتند و شعارهاي ريز و درشتي 
را سر ميدادند، اکنون پس از انتخاب شدن خود، عمال حتي يک 
برگزار نکرده و چندين  رئيسه  انتخاب هيات  براي  جلسه رسمي 

مرتبه جلساتشان به حد نصاب حضور افراد نرسيد؟
انتخابات هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان سراسر 
کشور در دوره هشتم اوايل مهرماه برگزار شد. روز 12 مهرماه نيز 
انتخابات در استان تهران انجام گرفت و 25 نفر به هيات مديره 
راه پيدا کردند. با اين حال بعد از گذشت دو ماه از آن زمان هنوز 

اعضا براي انتخاب هيات رييسه به جمعبندي نرسيدهاند و بنا به 
گفته برخي اعضاي هيات مديره، هر کسي در اين شرايط داعيه 

رياست دارد!
احمد خرم - وزير راه و ترابري دولت اصالحات از روز 29 ارديبهشت 
ماه امسال رياست دوره هفتم اين سازمان را بر عهده گرفت. او با 
21 راي از مجموع 25 آراي مأخوذه بر کرسي رياست اين سازمان 
تکيه زد و در طي مدت کوتاه چند ماهه مديريتش با ارتباطي که 
با بدنه دولت و شهرداري تهران داشت گام هاي موثري در حل 
مشکالت سازمان و رضايت نسبي اعضا برداشت؛ هرچند اين روند 
انتخابات و بالتکليفي وضع فعلي عمال منقطع شده  با برگزاري 
است. از 12 مهرماه تا کنون هنوز هيات رئيسه مستقر و مسئول 
)رئيس، نواب رئيس، دبير و خزانه دار( انتخاب نشده اند. اطالعات 
رسيده حاکي از آن است که برخي اعضا با تشکيل گروههايي در 
کشمکش حضور در هيات رييسه، خود را محق ميدانند و به همين 

دليل اعضا نتوانستهاند در اين خصوص به جمعبندي برسند.
نظام  اعضاي منتخب هيات مديره  از  تعدادي  با  راستا  در همين 
مهندسي ساختمان استان تهران که بعضا از چهرههاي اثرگذار در 

ليست هاي جديد انتخاباتي بودند، گفت و گو کرديم.
شکيب: تفاوت ديدگاههاي گسترده در دوره جديد وجود دارد

حمزه شکيب، عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان 
 استان تهران در پاسخ به علت تاخيردر انتخاب هيات رييسه گفت: ...

 | مديرعامل بانک مســکن، اعالم کرد: 
با توجه به شــرايط فعلی اقتصاد کشور، رکود حاکم بر 
بخش مســکن و تعهدات بانک در برابر تسهيالتی که 
بايد به اين بخش ارايه کند، نمايندگان مجلس، سياست  
ها و برنامه  های موثر بــرای افزايش توان مالی بانک 

مسکن را به تصويب برسانند. 
ابوالقاســم رحيمی انارکی مدير عامل بانک مسکن در 
ابتدای نشســت با بيان اينکه بانک مســکن در آستانه 
هشتادمين ســالگرد تاسيس خود قرار دارد،   به کارنامه 
موفق اين بانــک در اواخر دهه ۶0 و طول دهه ۷0 در 
حوزه تامين مالی خريداران مســکن اشاره کرد و گفت: 
صندوق پس  انداز مســکن از سال ۶9 در بانک مسکن 
تاســيس شد و در طول فعاليت اين صندوق با استقبالی 
که مردم از سپرده  گذاری در آن نشان دادند، در مقطعی 
از زمان ۳ ميليون ســپرده  گــذار در صندوق پس  انداز 

مســکن جذب شــدند و ۶0 تا ۷0 درصد از منابع بانک 
را اين صنــدوق به خود اختصاص داده بود به گونه  ای 
که بيش از ۳ميليون خانوار تا کنون در سراســر کشور 
به کمک تسهيالت صندوق پس  انداز مسکن خانه  دار 

شدند.
مدير عامل بانک مسکن سپس به اجرای طرح مسکن 
 مهر و حجم سنگين مسووليت تامين مالی اين طرح که ...

گزارش

تاکید بر افزایش توان مالی بانک مسکنسرمایه گذاران فریب تبلیغات خرید ملک در ترکیه را نخورند 

 | رئيــس اتحاديه امالک اســتان تهران 
گفت: وضعيت توليد مسکن نسبت به سال های گذشته 

با کاهش چشمگيری روبه رو شده است.
به گــزارش پايگاه خبری»عصر ســاختمان«، مصطفی 
قلی خســروی رئيس اتحاديه امالک اســتان تهران با 
بيان اينکه هم اکنون بازار مسکن با کاهش توان خريد 
متقاضيان با کسادی روبه رو شده است، گفت: برخی از 
کارشناســان و مسئوالن اعالم می کنند که بازار مسکن 
وارد رکود شده اســت اما آمار و معامالت مسکن نشان 

می دهد که اين بازار کساد شده است.
وی از افزايش خريد مسکن در کشورهای همسايه خبر 
داد و گفت: سرمايه گذاران و متقاضيان فريب تبليغات را 
نخورد زيرا که در آينده و با تغيير حکومت يک کشــور 
ممکن است کل سرمايه های صورت گرفته برای خريد 

ملک از بين برود.

خســروی ادامه داد: در چند سال گذشته ميزان سرمايه 
گذاری در بازار مســکن کشــورهای دبی، ازمير، ترکيه 
برای گرفتن اقامت افزايش يافته اما تجربه نشــان داده 

است نبايد به اين وعده و وعيدها اعتماد کرد.
رئيس اتحاديه امالک اســتان تهــران توضيح داد: چند 
سال گذشته متأسفانه عده ای در کشور دبی برای  خريد 
ملک ســرمايه گذاری کردند و بعــد از چند مدت متوجه 
 شدند که بسياری از ســرمايه گذاران برشکست شده ...

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

مدیرعامل بانک مسکن مطرح کرد؛رئیس اتحادیه امالک: 

http://www.asresakhteman.com/News/63290/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
http://www.asresakhteman.com/News/63272/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.eavar.com/
http://www.asresakhteman.com/News/63294/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://kilid.com/
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کلیک کنید

نوسانات ارزی زمینه را برای صادرات تسهیل کرد "The Grand Tower" بلند ترین برج مسکونی آلمان

آمارها نشان می دهد مسکن در رکود نیست دستگاه وکیوم متحرک برای کمک به 
سالمندان و افراد کم توان
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ـــا  ـــاختمان ه ـــت س  | کيفي
و بهينـــه ســـازی مصـــرف انـــرژی يکـــی 
ــازندگان  ــی سـ ــای اساسـ ــه هـ از دغدغـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــروزه ب ـــوده و ام ـــاختمان ب س
ـــت  ـــا و محدودي ـــان ه ـــتر انس ـــی بيش آگاه
ـــری  ـــگ ت ـــش پررن ـــر نق ـــن ام ـــرژی اي ان
در شهرســـازی دارد . حـــال نيـــازی در 
ـــازمان  ـــد س ـــه باي ـــود ک ـــه حـــس يمش جامع
ـــی بخـــش مســـکن را  ـــا متول ـــا و ارگان ه ه
ـــره  ـــد و به ـــد تولي ـــا فرآين ـــرد ت ـــه ک يکپارچ
بـــرداری از ســـاختمان بـــا ســـرعت بيشـــتری 
پيـــش رود. وزارت راه و شهرســـازی هـــم 
ـــث  ـــوارد و مباح ـــن م ـــن اي ـــر گرفت ـــادر نظ ب
ـــکار ســـاخت را  مشـــابه ايجـــاد تشـــکل پيمان
در دســـتور کار خـــود قـــرارداد. از ايـــن رو 
ـــی پژوهـــش  ـــر عل ـــا "دکت ـــوی ب ـــت و گ گف
ـــاخت"  ـــکاران س ـــن پيمان ـــس انجم ـــا ريي ني
داشـــتيم تـــا بـــا مســـئوليت هـــا و رونـــد 
فعاليـــت ايـــن تشـــکل بيشـــتر آشـــنا 

ـــويم. ش
ایجاد  ایده  شد  باعث  عاملی  چه 

بگیرد؟ شکل  تشکلی  چنین 
برکيفيت  نظارت  و  کنترل  که  سالهاست 
نظام  سازمان  عهده  بر  ها  ساختمان 
قانون  ايجاد  با  و  بوده  کشور  مهندسی 
کيفيت  افزايش  در  سعی  مختلف  های 
ساختمان ها داشته است. منتها شوربختانه 
شاهد اين هستيم که از منظرعمروکيفيت 

ساختمان ها نسبت به کشور های ديگر 
در قعر جدول قرار داريم . اين امر دليلی 
در  ها  ساختمان  کردن  بيمه  که  است 
يکی  نشود.  مواجه  استقبال  با  ما  کشور 
تشکل  اين  های  رسالت  ترين  اصلی  از 
ايجاد سازوکاری است که تمام ساختمان 
های کشور تحت پوشش بيمه قرارگيرند.

در  مهـــم  مباحـــث  از  ديگـــر  يکـــی 
ـــت.  ـــر اس ـــعه گ ـــوم توس ـــا مفه ـــه م جامع
ــا  ــا بـ ــام دنيـ ــا در تمـ developer هـ

ـــک وارد  ـــرش ريس ـــذاری و پذي ـــرمايه گ س
پـــروژه ای مـــی شـــوند کـــه خودشـــان 
تعريـــف، ســـرمايه گـــذاری و اجـــرا مـــی 
کننـــد. دولـــت هـــا هـــم می تواننـــد بـــا 
ــاز  ــاخت و سـ ــای سـ ــوز هـ ــدور مجـ صـ
در پروســـه شهرســـازی و توليـــد مســـکن 
ـــکی  ـــا ريس ـــند، منته ـــته باش ـــت داش دخال
ـــه در  ـــود ک ـــی ش ـــت نم ـــال دول ـــامل ح ش
کشـــور مـــا بـــه ايـــن صـــورت نيســـت. 
ـــر  ـــکن مه ـــروژه مس ـــال پ ـــوان مث ـــه عن ب
را می تـــوان يکـــی از بزرگتريـــن دخالـــت 

هـــای دولـــت در پـــروژه هـــای مســـکنی 
دانســـت کـــه باتزريـــق منابـــع غيـــر 
ـــارج  ـــادل خ ـــکن را از تع ـــازار مس ـــی ب اصول
ــوان  ــچ عنـ ــه هيـ ــگاه بـ ــن نـ ــرد. ايـ کـ
توســـعه ای نيســـت و صرفـــا پيمانـــکاری 

است.
نیاز  فوق  موارد  کردن  عملیاتی 
مند همکاری و یکپارچگی دستگاه 
های مختلفی همچون ، شهرداری 
و  مهندسی  نظام  سازمان  ها، 
وزارت راه و شهرسازی است . آیا 

تا به حال مذاکراتی با این دستگاه 
رویکرد  است؟  گرفته  هاصورت 
آنها نسبت به این اهداف چیست؟ 
قانون  که  هنگامی  باشيد  داشته  مدنظر 
ارگان  تمام  شود  می  نوشته  باالدستی 
ايجاد  هستند.  آن  اجرای  به  موظف  ها 
تشکل پيمانکار ساخت نيز در قانون آمده 
و به امضا رسيده است. منتها تا به امروز 
نشده  مذکور  های  سازمان  با  مذاکراتی 
اين موضوع  به  است. ديد تشکل نسبت 
کامال مثبت است. حضور پررنگ تر بيمه 
تضمين  برای  ساختمان  صنعت  در  ها 
خدمات و کيفيت برای بهره بردار عالوه 
خاطری  امنيت  بيمه  برای  درآمدزايی  بر 

است.  بردار  بهره  برای 
ساخت  پیمانکار  تشکل  کار  آغاز 
رسیدن  و  بود  خواهد  زمانی  چه 
به هدف نهایی در چند فاز برنامه 
نقشه  يک  بنده  است؟  شده  ریزی 
راه نحوه فعاليت تشکل پيمانکار ساخت 
اين  ابتدا  کنم.  می  ترسيم  شما  برای  را 
که  پيمانکاری  های  شرکت  از  تشکل 
استانداردهای پيمانکار ساخت که به تمام 
می  ارسال  حوزه  در  فعال  های  شرکت 
گيری  عضو  باشند  کرده  رعايت  را  شود 
هيئت  تشکيل  بعد  مرحله  در  کند.  می 
مديره های استانی را خواهيم داشت که 
هر استان مدير و تيم به خصوص خود را 

باشد.  داشته 
بعد از آن مذاکرات با سازمان ها و ارگان 
 های مربوط به ساخت و ساز را در دستور ...

گفت و گو
دکتر علی پژوهش نیا در گفت و گو با "عصر ساختمان":

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

پیمانکار ساخت، متولی ایجاد همبستگی در ساخت و ساز 

https://www.eavar.com/
http://www.asresakhteman.com/News/63292/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2
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متعالی  مدرن  معماری   |  
مدرن  معماری  اوج  عبارتی  به  يا  و 
در بين دو جنگ جهانی اول و دوم ، 
يعنی عمدتا در دو دهه 1920 و 19۳0  
ميالدی ، در اروپا و امريکا مطرح بود. 
مطرح    192۷ سال  از   معماری  اين 
شد  و شامل سبک بين الملل، سبک د 
شتايل، سبک کانستراکتيويسم، سبک 
و  ارگانيک  معماری  سبک  دکو،  آرت 

شهر ارگانيک می باشد.
مدرن،  معماری  سبک  ترين  شاخص 

از  تن  سه  است.  الملل  بين  سبک 
نام  به  مدرن  معماری  اصلی  مناديان 
و  گروپيوس  والتر  لوکوربوزيه،  های 
ميس وند رو، عمده طرح ها و نظرات 
ارائه  سبک  اين  چارچوب  در  را  خود 
الملل در معماری  بين  لفظ  اند.  کرده 
برای اولين بار توسط والتر گروپيوس 
برای کتابی به نام معماری بين الملل 
سال  در  باهاس  مدرسه  برای  او  که 
1925 ويرايش کرده بود مورد استفاده 

قرار گرفت.

نمايشگاهی  ميالدی   19۳2 سال  در 
شهر  در  مدرن   های  هنر  موزه  در 
الملل«  بين  »سبک  نام  به  نيويورک 
توسط هنری راسل هيچکاک و فيليپ 

جانسون برگزار شد.
 

در  شده  گذاشته  نمايش  به  های  بنا 
اين نمايشگاه عمدتا به صورت مکعب 
مستطيل هايی ساده و بی پيرايه و با 
بام های مسطح بودند و عاری از هر 
گونه تزئينات و آرايه ای تاريخی بودند 

خصوصیات سبک بین الملل
1( نمايش حجم به جای جرم 

2( تاکيد بر روی تعادل به جای تقارن 
۳( عدم استفاده از تزئينات الحاقی
4( عدم رجعت به تاريخ و گذشته

يا  و  سرزمين  به  وابستگی  عدم   )5
فرهنگی خاص 

۶( استفاده از هندسه اقليدسی 
۷( استفاده از مصالح و فناوری مدرن ) 

بتن، فلز و شيشه(
8( بام مسطح

الملل  بین  سبک  متعالی  مدرن  معماری 

 پاویون آملان در بارسلونا اثر میس وندروهه
مدرسه باهاس اثر والرت گروپیوسویال ساوا اثر لوکوربوزیه

  معماران و آثار آن ها
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عایق بندی در ساختمان

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

ساختمانی  عايق   |  
که  است  مختلف  متريال  از  پوششی 
ساختمان  مختلف  های  المان  روی  بر 
بارگزاری   ديوارها  و  کف  سقف،  مانند  
کنترل  يا  و  جذب  باعث  و  شود  می 
و  نفوذ  از  جلوگيری  محيطی،  صدای 
ساختمانی  فضای  از  حرارت  خروج  يا 
ورود  برابر  در  ساختمان  بندی  آب  يا  و 
می  ساختمان  داخل  به  رطوبت  و  آب 
های  ازعايق  استفاده  است  گفتنی  شود. 
عمر  طول  افزايش  باعث  ساختمانی 
در  انرژی  مصرف  کاهش  و  ساختمان 
استفاده  های  عايق  شود.  می  ساختمان 
انواع مختلفی دارند و  شده در ساختمان 
انواع رولی، پانلی و پوششی آن استفاده 
مسکونی،  های  ساختمان  در  بيشتری 
در  بيشتر  ها  عايق  دارند.  و…  تجاری 
می  نصب  های  ساختمان  ساخت  زمان 
شوند اما انواع عايق پانلی و پوشش رنگ 
را می توان درزمان بهره برداری هم به 
بر  ساختمانی  های  عايق  انواع  برد.  کار 
به  دهنده  تشکيل  متريال  جنس  اساس 
دو دسته طبيعی و مصنوعی تقسيم بندی 

شوند.  می 
انواع عایق های ساختمانی

عايق های  ساختمانی از نظر عملکرد و 
کاربرد به سه دسته عايق حرارتی، عايق 
رطوبتی و عايق صوتی تقسيم می شوند. 
نظر  از  ساختمانی  عايق  انواع  از  برخی 
تعلق  بخصوص  دسته  يک  در  عملکرد 
کاربرد های  برای  است  ندارند و ممکن 
مانند عايق پشم  استفاده شوند.  متفاوت 
سنگ که عالوه بر اينکه به عنوان عايق 
حرارتی ديوار و سقف عمل می کند می 

توان عايق صوتی مناسبی هم باشد.
عایق حرارتی

مقاومت  برای  ساختمانی  حرارتی  عايق 
در برابر تبادل حرارتی در پوسته خارجی 

و  داخلی  فضاهای  بين  مرز  و  ساختمان 
کاهش  شود.  می  برده  کار  به  خارجی 
عايق  توسط  شده  ايجاد  حرارتی  تبادل 
کاهش  باعث  سرما،  فصل  در  حرارتی 
فضاهای  به  هوا  برودت  نفوذ  چشمگير 
ايجاد  نتيجه برای  داخلی می شود و در 
انرژی  مصرف  به  نياز  مناسب  دمای 
نيست.  گرمايشی  وسايل  توسط  زيادی 
انتقال  عدم  با  گرما  فصل  در  همچنين 
کاهش  باعث  داخل،  به  بيرون  گرمای 
فضا  نمودن  خنک  برای  انرژی  مصرف 
می شود. با توجه به شرايط آب و هوايی 
و ميزان عملکرد و کاهش تبادل حرارتی 
که  متفاوتی  حرارتی  عايق  از  توان  می 
هر کدام دارای معايب و مزايايی هستند، 
به  اليه  ضخامت  نسبت  نمود.  استفاده 
مقاومت  را  آن  حرارتی  هدايت  ضريب 
حرارتی می گويند. مقاومت حرارتی جدار 
با مجموع  از چند اليه مساوی  متشکل 
هاست.  اليه  از  يک  هر  های  مقاومت 
قابليت  مقاومت حرارتی مشخص کننده 
پوسته  از  اليه  چند  يا  يک  بودن  عايق 
يا کل پوسته از نظر حرارتی است بدين 
 ))R ضريب  ميزان  چقدر  هر  که  معنا 
بيشتر باشد عايق حرارتی عملکرد بهتری 
داده  نشان   R با  حرارتی  مقاومت  دارد. 

شود. می 

انواع عایق های حرارتی ساختمان
حرارتی  های  عايق  انواع  ساخت  در 
ساختمانی می توان از متريال مصنوعی 
و معدنی استفاده کرد. برخی از اين انواع 
ترکيب مواد  از  عايق حرارتی ساختمانی 
پليمری و معدنی ساخته می شوند. انواع 
از  توان  می  را  ساختمانی  حرارتی  عايق 
نظر جنس به دسته های زير تقسيم کرد:

•عايق حرارتی پشم شيشه
•عايق حرارتی پشم سنگ

•عايق حرارتی سلولزی
•عايق حرارتی پلی يورتان 
•عايق حرارتی پلی استايرن

•پنل عايق دار
•بلوک بتنی عايق حرارتی

• تری دی پنل
•بلوک ايربتن ) بلوک هوادار (

عایق فایبرگالس یا پشم شیشه
الياف معدنی است  انواع   از  پشم شيشه 
از شيشه ذوب  بازيافت شده  مواد  از  که 
معمولی  ماسه  مقداری  با  همراه  شده 
پشم  الياف  شود.  می  تشکيل  رزين  و 
سوزنی  و  ريز   و  کوچک  بسيار  شيشه 
شيشه  پشم  از  رول  يک  هستند.  شکل 
معادل حداقل 10 بطری شيشه بازيافتی 
است. پشم شيشه به صورت رشته های 
پشم شيشه يا شيشه ای توليد می شود 
کوتاه  نسبتا  ای  استوانه  الياف  شامل  و 
طولی است. اصطالح پشم نيز مترادف با 

است.  شده  ضعيف  يا  بازيافتی  فيبر 
جهانی  در سطح  پشم شيشه  از  استفاده 
بيش از ۷0 سال سابقه دارد و در ايران در 
حدود 40 سال است که صنعتگران  در 
بخش های خصوصی و دولتی اين الياف 
عايق  حمل  و  نصب  کنند.  می  توليد  را 
حرارتی پشم شيشه بدون وسايل ايمنی، 
به دليل داشتن سيليکون، پودر شيشه و 
خورده های شيشه می تواند برای چشم، 
پوست و ريه آسيب رسان باشد. به دليل 
هزينه  داشتن  و  بودن  اشتعال  قابل  غير 
پايين، عايق حرارتی فايبرگالس يکی از 
معمول ترين عايق های مورد استفاده در 

کل جهان است. 
عایق حرارتی پشم سنگ

عايق هاي  خانواده  جزء  سنگ  پشم 
حرارتی و صوتی متشکل از الياف معدنی 
تا   5 طول  و  ميکرون   9 الی   4 قطر  به 
85 ميليمتر است. ماده اوليه اصلی برای 
گروه  از  بازالت،  سنگ  عايق،  اين  توليد 
بازمانده  که  است  آذرين  سنگ های 

آتشفشانيست. فعاليت هاي 
کارخانه  توليدی  سرباره  از  سنگ،  پشم 
های فوالد نيز ساخته می شود. مهمترين 

ويژگی پشم سنگ، مقاومت زياد آن در 
ای  ماده  عنوان  به  و  است  آتش  برابر 
محافظ در برابر آتش سوزی استفاده می 
بااليی ذوب می  بسيار  شود و در دمای 
شود. عايق پشم سنگ برای رشد آفت، 
محيط  موذی  حشرات  و  باکتری  قارچ، 
ماده  يک  عنوان  به  و  است  نامناسبی 
غيرآلی در برابر اين انگل ها ايمن است.

عایق حرارتی سلولزی
ترين  قديمي  از  سلولزيکی  های  عايق 
مواد  آيد.  می  شمار  به  عايقکاري  مواد 
به  آن  اصلی  ی  ماده  به  بسته  سلولزي 
مانند  شود.  می  تقسيم  مختلفی  انواع 
اره،  خاک  کاه،  پارچه،  کارتن،  روزنامه، 
اما عايق هاي سلولزي  و...  ذرات  چوب 
از  استفاده  با  روزنامه  بازيافت  از  جديد، 
ماشين هاي آسياب و افزودن موادي که 
باعث به تعويق انداختن آتش مي شوند، 
اند که کاربرد بسيار خوبی  تشکيل شده 
عايق  از  استفاده  اخير  سالهای  در  دارد. 
هاي سلولزي افزايش داشته است. يکي 
تحقيقاتی  نتايج  استقبال،  اين  داليل  از 
است که  نشان داد، سلولز بهتر از عايق 
برابر  در  را  ها  ساختمان  شيشه  پشم 
از آتش سوزي محافظت  ناشي  خسارت 
مي کنند. زيرا چگالي اين عايقها بيشتر 
از پشم شيشه است که در نتيجه اکسيژن 
ساختماني  اجزاء  سوخت  برای  الزم 
تامين نمي شود و باعث کند شدن روند 
ديگر  دليل  گردد.  می  آتش  گسترش 
افزايش مصرف عايق سلولزي گنجايش 
هرماده  به  نسبت  آن  بازيافت  باالي 

است. ديگر  عايقی 
شکل  چهار  به  سلولوزی  محصوالت 
خشک  سلولز  شوند:  می  توليد  اصلی 
شده  تثبيت  سلولز   - سلولز  اسپري   -
نوع  به  بسته  که  کم  ذرات  با  سلولز   -
و ساختار ساختمان انتخاب و نصب می 

شوند.
اين صورت  به  را  آن  توليد  روند  ميتوان 
کاغذي،  عايق  کلي  بطور  که  دانست 

يک ماده سلولزي است ودر طي فرايند 
و  شده  ساخته  چوب  خمير  از  کرافت 
شامل حدود 90% سلولز، ۶ الی ۷ درصد 
است.  آب  و  پنتوسانس  بقيه  و  ليگنين 
می  پوليمر  نوع  يک  سلولزي  ماده  اين 
باشد که در ساختار درون آن، واحد هاي 

دارد. وجود  تکراري 
مزایا:

کارایي حرارتی: عايق سلولزي دررده 
عايق هاي مطلوب مي باشد و تقريبا از 
بهتر و هم رده عايق  عايق پشم شيشه 

پشم سنگ می باشد.
کاهش  باعث  سلولزي  کاري  عايق 
انرژي در ساختمان می شوند و  مصرف 
اتالف آن توسط ديواره ها جلوگيری  از 
می شود و در نتيجه کاهش مبلغ قبوض 

شود. مي  ها  ساختمان  پرداختي 
عايقکاري سلولزي تقريبا سه برابر چگالي 
پشم شيشه است. اين چگالي باال باعث 
انتقال  از ديوارها ونيز  کاهش عبور صدا 

صدا بين طبقات ساختمانها مي شود.
عايق  اين  توليد  برای  نياز  مورد  انرژي 
عايق  اين  توليد  برای  کمتراست  بسيار 
مي  استفاده  الکتريکي  هاي  ماشين  از 
شود در حاليکه که عايقهاي معدنی بايد 
به  توليد  برای  و  شوند  ساخته  کوره  در 
سلولزي  عايقهاي  برابر   40 20تا  انرژي 

است. نياز 
شديد  کنترل  باعث  سلولزي  عايقکاري 
جونده  ي  جانورها  و  ،آفت  ،حشره  قارچ 

شود. مي  ساختمانها  در 
اين عايق از نظر ايمني در برابر آتش در 
سطح بااليي قرار دارد و باعث کند شدن 

روند آتش در داخل ساختمان می شود.
اين عايقکاري در صورت نصب صحيح 
ساختمان  رطوبت  کنترل  باعث  دقيق  و 

نيز می شود.
معایب:

متخصصي  نيروي  به  نياز  نصب  برای 
دارد.

 اسپری تر سلولز، برای خشک کردن نياز ...
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نکات مهم برای کاهش استهالک چیلر

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | 
نصب ناصحیح دستگاه 

در  بايد  در  نکاتی  مهمترين  از  يکی 
مرحله  کرد  رعايت  ها  چيلر  خصوص 
بايد  ابتدا  است.  نصب  يعنی  آن  نخست 
نزديک  نبايد  را  چيلر  باشيد  داشته  توجه 
ديگ شوفاژ نصب کرد، چون گرمای ديگ 
هنگاهی که چيلر خاموش است، می تواند 
پارگی  برده موجب  باال  در چيلر  را  فشار 
و   )Rupture Disk( ايمنی  ديسک 
فوران مبرد گردد. البته در چيلرهای جديد 
بايد ديسک ايمنی را توسط يک خط لوله 
نمود. مرتبط  ساختمان  بيرون  با  تخليه، 

سرد کردن بیش از حد آب در برج 
خنک کن 

برج  در  آب  بيشتر  چه  هر  کردن  خنک 
بازدهی  رفتن  باال  موجب  کن  خنک 
انديشه  اين  البته  شود.  می  کندانسور 
ممکن است تا يک نقطه ای درست باشد، 
کند موجب  تجاوز  آن حد  از  چنانچه  اما 
اتالف روغن، تراکم مبرد در کندانسور و 

شود. می  اواپراتور  در  مبرد  کاهش 
چنانچه مهندس نگهدارنده چيلر، کاهش 

اولين  کند،  مشاهده  را  مکشی  و  فشار 
چيزی که به فکرش می رسد اين است 
که مقدار مبرد کم شده است. در حالی که 
ممکن است اشکال از سرد شدن بيش از 

حد آب در برج خنک کن باشد.
به جریان درآوردن آب خیلی گرم 

در چیلر
اگر آبی که بايد توسط چيلر خنک شود، 
بروز  سبب  تواند  می  باشد،  گرم  خيلی 
وقتی  اشکال  اين  گردد.  حرارتی  شوک 
پيش می آيد که شخص اپراتور، باز در اثر 
ندانم کاری و پيچاندن يک شير، آب گرم 
را از ديگ شوفاژ راهی چيلر کند. شوک 
زيانبخش  چيلر  های  لوله  برای  حرارتی 
است و می تواند سبب تغيير شکل آنها و 

مسدود شدن مسير جريان شود.
چیلر  در  آب  درآوردن  جریان  به 
طرح  در  آنچه  از  بیش  میزانی  به 

 )gpm(شده بینی  پیش 
می  نظر  به  خوبی  فکر  ابتدا  در  هم  اين 
رسد. اما بر خالف ظاهر، نهايتًا می تواند 
جريان  شود.  ها  هزينه  افزايش  موجب 
نظر  به  چيلر،  در  آب  حد  از  بيش  دادن 
دهد،  می  جلوه  بيشتر  را  اپراتور  او  بازده 
سيستم  انرژی  کل  مصرف  وقتی  اما 
کردن  منظور  با  بويژه  شود،  محاسبه 

انرژی مصرفی پمپ، مالحظه خواهد شد 
که بازده انرژی در سيستم کاهش يافته 
و نتيجتًا هزينه بيشتر می شود. همچنين 
اين امر می تواند سبب فرسايش و خرابی 
زود هنگام لوله ها شده و مخارج هنگفتی 

کند. تحميل  را 
کارکرد دستگاه در شرایطی غیر از 

آنچه در طرح پیش بینی شده
بايد  مطلوب  کارکرد  برای  چيلر  دستگاه 
در شرايطی کار کند که برای آن طراحی 
شده است و هر انحراف قابل توجهی از 
شرايط طرح می تواند بر کارايی دستگاه 

بگذارد. منفی  تاثير 
بیرون  موضوع  گرفتن  کم  دست 

)Purge( گاز  دهی 
در چيلرهای فشار ضعيف، با روش قديمی 
بيرون دهی گاز به ازاء هر پاوند هوا، ۳ تا 
۷ پاوند مبرد تخليه می شود. با مقرراتی 
که سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا 
)EPA( وضع کرده است، اين روش ديگر 
چيلرهای  ندارد.  بازدهی  کافی  اندازه  به 
با   )Purger( گازگيرهايی  دارای  جديد 
چيلرهای  البته  که  هستند  باال  بازدهی 
اين گازگيرها  به  توان  نيز می  را  قديمی 
که  گازگيری  نوع  هر  از  اما  کرد.  مجهز 
امکان  حد  تا  بايد  چيلر  شود،  استفاده 

هوابندی شده و بدون درز باشد. افزايش 
دفعات بيرون دهی گاز بيش از حد موجب 
اتالف مبرد و ورود آلودگيها و رطوبت به 
در  رطوبت  وجود  شود.  می  چيلر  داخل 

چيلر نيز طول عمر آن را کم می کند.
اضافه کردن بیش از حد روغن

اپراتورها آموخته اند که وقتی سطح روغن 
از خط ميانی سايت گالس پايين تر رفت، 
بايد روغن به دستگاه اضافه شود. قانون 
فقط   )Rule of Thumb( انگشت 
وقتی چيلر تحت بار کامل کار می کند، 
سانتريفوژ  چيلر  اگر  است.  استفاده  قابل 
کار  کامل  بار  از  کمتر  باری  تحت 
کند،پايين تر بودن سطح روغن نيز جايز 
است. حال چنانچه شخص اپراتور روغن 
به سيستم اضافه کند،  از حد الزم  بيش 
بار وارده به کمپرسور را افزايش می دهد 
که اين می تواندموجب صدمه ديدن پره 

شود. کمپرسور  های 
موقع  به  کردن  تمیز  در  قصور 

صافیها و  فیلترها 
گاهی مسئولين نگهداری سيستم در تميز 
کردن به موقع فيلترها و صافيها کوتاهی 
نگهداشتن  تميز  که  حالی  در  کنند،  می 
اين دو وسيله و پاک کردن آنها از کثافات 
در حفظ کار آرايی چيلر بسيار موثر است.

عدم نگهداری صحيح برج خنک کن 
از نگهداری صحيح برج خنک کن نبايد 
غافل شد. تميز کردن ساالنه تشتک آب 
و  ها  بادزن  بودن  از سالم  اطمينان  برج، 
بطور  بايد  غيره  و  آنها  کارکرد  درستی 
مرتب انجام گيرد. نگهداری ناصحيح برج 
خنک کن می تواند موجب کاهش بازده 
گيری  رسوب  تر،  مهم  آن  از  و  سيستم، 

کندانسوز شود. لوله های  شديد 
می  را  کندانسوز  های  لوله  کردن  تميز 
توان با يک برس و آب يا مواد شيميايی 
)اسيد( انجام داد. اگر برای رسوب زدايی 
و  استفاده شود  مواد شيميايی  از  ها  لوله 
نتوان رسوبات کنده شده را با برس پاک 
کرد، بايد داخل لوله ها را با آب پر فشار 
به خوبی  اگر شستشو  البته  داد.  شستشو 
ها  لوله  در  باقيمانده  اسيد  نگيرد،  انجام 
می تواند آنها را سوراخ کند. پيشنهاد می 
از  زدايی  رسوب  چگونگی  مورد  در  شود 
لوله ها، توصيه های کارخانه سازنده چيلر 

قصور  مراعات شوند.:  حتمًا 
ثبت مشخصات عملکرد چیلر

مشخصات عملکرد سيستم بايد در طول 
شوند.  ثبت  و  خوانده  چيلر  کارکرد  زمان 
شخص راهبر سيستم ممکن است هر دو 
 ساعت يک بار، در هر شيفت کاری يا روز ...
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کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | بـــرج پيـــزا  واقـــع شـــده در شـــهر پيـــزا در ايتاليـــا، بـــا وجـــودی کـــه 
ـــوب  ـــان محس ـــا در کل جه ـــهورترين آنه ـــی از مش ـــت، ول ـــان نيس ـــج جه ـــرج ک ـــا ب تنه
ـــا  ـــکانی ايتالي ـــرم در توس ـــن ج ـــاع و 14500 ت ـــر ارتف ـــرج با5۶،۷0 مت ـــن ب ـــود. اي ـــی ش م
واقـــع شده اســـت. آغـــاز ســـاخت ايـــن بـــرج در دوره رنســـانس در 9 آگوســـت 11۷۳ 
ـــراف  ـــه اش ـــا و طبق ـــدان ايتالي ـــود در آن دوره، ثروتمن ـــه می ش ـــيد. گفت ـــام رس ـــه انج ب
بـــرای رقابـــت بـــا يکديگـــر مشـــهورترين هنرمنـــدان و معمـــاران را مأمـــور ســـاختن 

ــد. ــاری می کردنـ ــاهکارهای معمـ شـ

 "پیزا" مشهورترین برج کج دنیا
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