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همکاران عزیز سالم و خداقوت
در هفته گذشته فرصتی دست داد تا با عده ای از همکاران 
عزیزم در سازمان نظام مهندسی تهران گپ و گفتی داشته 

باشیم. درد دل این عزیزان که عمدتًا از ناظران بودند بسیار غم 
انگیز بود. گویا در این هیاهوی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

ماه های اخیر توجه به بحث های مهم مهندسی را معطل کرده 
است. 

انتشار نسخه های جدید مقررات ملی ساختمان مباحث چهارده 
و شانزده بسیار مهم و الزم بوده است اما هر خانه جدیدی نیاز 

به مبله هم دارد. هر ساختمان جدید به آموزش مصرف کنندگان 
نیز نیاز دارد. این موارد مهم متاسفانه کاماًل نادیده گرفته شده 

است. الزم است پس از انتشار جدید مباحث بالفاصله راهنمای 
آن نیز منتشر شود. این اتفاق رخ نداده است و هنوز هم خبری 
از آن نیست. همچنین آموزش مراجعه کنندگان به مباحث نیز 

الزم است. اتفاقی که از سوی نویسندگان تاکنون رخ نداده است 
و از سوی مدرسینی انجام می شود که معلوم نیست دانش فنی 

و حرفه ای خود را از کجا بدست آورده اند. البته ممکن است 
که بسیار مطلع و حرفه ای هم باشند ولی در مورد همه این امر 
صادق نیست. پس در موارد چالش برانگیز نمی توان دانش هیچ 

کس را قضاوت کرد. الزم است نویسندگان مباحث در کالس 
هایی مدرسان سازمان و حتی مدرسان خارج از سازمان را 
آموزش دهند و یا الاقل به پرسش های آنان پاسخ دهند.

مشکل بزرگ بعدی اجرای مقررات در عمل است. بسیاری از 
موارد قانونی است که در اجرای آنها مشکالتی وجود دارد. می 
دانیم که باید به صورت آهسته و گام به گام سالیق جامعه را 

باال بیاوریم و به سمت ساخت آرمانی پیش برویم ولی همین امر 
هم مستلزم یکنواختی و یکرنگی در جامعه طراحان و ناظران 

است. اتفاقی که در سیستم گازرسانی به خوبی پیش رفته است 
و هرچند عالی نیست ولی بد هم نیست. این نمونه باید در 

سیستم های آب رسانی و فاضالب و گرمایش و سرمایش نیز 
رخ دهد.

بی توجهی به این درد دل ها همکاران را به سمت سرخوردگی 
و اجرای ناقص قانون پیش می برد و حتی ممکن است باعث 

رواج پدیده های زشتی چون پرداخت های خارج از عرف و 
ضابطه شود.

فراموش نکنیم که پیکر نحیف جامعه مهندسی ضعیف تر از آن 
است که در مقابل تند بادهای سخت مقاومت کند.
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هواسازهای با دبی حجمی متغیر 4 لوله ای در مقابل تیرهای سرد فعال برای آزمایشگاه ها

ترجمه :مهندس علیرضا خسروی
 )VAV( متغیر   حجمی  دبی  با  مطبوع  تهویه  سیستم های 
آزمایشگاهی - که شامل هود های با دبی حجمی متغیر نیز می شود 
- اکنون رایج شده و به طور قابل مالحظه ای نسبت به سیستم های 
با دبی حجمی ثابت - که پیش از آن ها استفاده می شد - راندمان 
مصرف انرژی را بهبود می دهند. جهت افزایش بیشتر راندمان، در 
طراحی سیستم های مدرن تهویه مطبوع آزمایشگاه ها به دو هدف 
نیاز جهت سرمایش یا  انرژی مورد  اصلی توجه می شود: کاهش 
گرمایش هوای بیرون و به حداقل رساندن انرژی بازگرمایش در 
وجود  مقاله  و  راهنما  چندین  زمینه،  این  در  ها.  یونیت  ترمینال 
مناطق  در  را   )ACB( فعال  سرد  تیرهای  از  استفاده  که  دارد 
نظر  از  هم  فعال  سرد  تیرهای  اما  می کنند.  توصیه  آزمایشگاهی 
هزینه و هم راندمان معایب زیادی دارند. در این مقاله یک سیستم 
جایگزین را بررسی می کنیم: هواسازهای با دبی حجمی متغیر 4 
لوله ای، که هزینه ی کمتری داشته و معموال راندمان بهتری دارند.

هواساز های با دبی حجمی متغیر 4 لوله ای، سیستم های جدیدی 
نیستند و در بسیاری از آزمایشگاه ها استفاده می شود. این سیستم ها 
در راهنمای Lab21 »کاهش انرژی بازگرمایش در آزمایشگاه ها« 
بررسی شده اند. در آن جا این سیستم ها ZC نامیده شده اند که 
مخفف Zone Cooling به معنای سرمایش منطقه ای است. در 
اقلیم های با رطوبت باال، که رطوبت زدایی فعال معموال برای تمامی 
آزمایشگاه هایی  در  یا  است،  ضروری  مطبوع  تهویه  سیستم های 
که بار سرمایشی غالب است، یک سیستم ACB که به خوبی 
طراحی و کنترل شده باشد می تواند راندمان انرژی باالتری داشته 
باشد. اما در اقلیم های معتدل یا خشک و یا آزمایشگاه هایی که بار 
تهویه یا بار هود )بار تخلیه( غالب است، این گونه نیست. عالوه 
بر آن، به علت ضرورت پیشگیری از تشکیل قطرات آب بر روی 
کنترلی  منطبق  دارای   ACB سیستم های  سرمایشی،  پره های 
است. شده  آورده  ادامه  در  بیشتر  جزئیات  هستند.  پیچیده تری 

انواع آزمایشگاه ها به طور کلی، آزمایشگاه به سه 
دسته تقسیم می شوند:

که  آزمایشگاه هایی  تهویه:  غالب  بار  با  آزمایشگاه هایی   •
برای  آن ها  نیاز  مورد   )ACH( هوا  تعویض  نرخ  حداقل 
آزمایشگاه،  فرآیندهای  از  حاصل  گازهای  ساختن  رقیق 
است. سرمایش  نیاز  مورد  نرخ  و  هوا  تخلیه ی  نرخ  از  بیشتر 
نرخ  که  آزمایشگاه های  تخلیه،  غالب  بار  با  آزمایشگاه هایی   •
است. تهویه  نرخ  حداقل  یا  سرمایش  نرخ  از  بیش  هوا  تخلیه ی 
سرمایشی/گرمایشی،  غالب  بار  با  آزمایشگاه هایی   •

نیاز  مورد  هوای  جریان  نرخ  آن ها،  در  که  آزمایشگاه هایی 
است. تهویه  نرخ  حداقل  و  تخلیه  نرخ  از  بیش  سرمایش 
در   - کاری  شرایط  به  بسته   - است  ممکن  آزمایشگاه ها 
مثال: برای  گیرند.  قرار  فرق  دسته بندی های  از  کدام  هر 
نرخ  کاهش  علت  به  هوا  تهویه ی  به  نیاز  که  زمانی   •
هوا  تعویض  مرتبه   ۸ تا   ۶ از  مثال  برای  آزمایشگاه  اشغال 
تهویه  غالب  بار  می یابد،  تقلیل  مرتبه   4 تا   2 به  ساعت  در 
یابد. تغییر  سرمایشی/گرمایشی  غالب  بار  به  است  ممکن 
دریچه هایشان  و  نمی کنند  کار  هودها  که  زمانی   •
به  تخلیه  بار  از  است  ممکن  غالب  بار  است،  بسته 
کند. پیدا  تغییر  سرمایشی/گرمایشی  بار  یا  تهویه  بار 
• زمانی که به علت کاهش بارهای داخلی یا خارجی، بار سرمایشی 
کاهش می یابد، بار غالب از بار سرمایش می تواند به بار تهویه تبدیل شود.
هستند،  غالب  سرمایشی/گرمایشی  بار  دارای  که  مناطقی  تنها 
در  می شوند.  منتفع  فعال  سرمایشی  پره های  سیستم های  از 
هوای  نرخ  فعال  سرد  تیرهای  از  استفاده  آزمایشگاه ها،  این 
)در  سیستم ها،  این  زیرا  می دهد  کاهش  را  خارج  نیاز  مورد 
طریق  از  شود(  وارد  بیرون  هوای  صرفا  که  حالتی  با  مقایسه 
می دهند.  افزایش  را  خود  سرمایشی  ظرفیت  القایی،  اثر 
است. شده  بررسی  ادامه  در  انرژی  مصرف  و  طراحی  اثرات 
سرمایشی/گرمایشی  غالب  بار  دارای  آزمایشگاه ها،  از  میزان  چه 
هستند؟ تجربه ی نگارنده حاکی از آن است که بارهای سرمایشی/

گرمایشی، معموال به اندازه ی ادعای مشاوران و کاربران آزمایشگاه 
بزرگ نیستند. شکل 1 مثالی از آزمایشگاه های یک دانشگاه را نشان 
می دهد. بدون در نظر گرفتن بار خارجی، بار ناشی از تامین نور، 
و بار افراد، بیشترین نرخ جریان هوای الزم برای تأمین این بارها 
کمتر از  ACH 4 است. اگر ACH ۶ هم حداقل میزان جریان 
بار  دارای  آزمایشگاه   3 تنها  باشد،  تهویه  برای   )W/W2  ۶2( هوا 
غالب سرمایشی/گرمایشی هستند که می توانند از سیستم تیرهای 
بار  دارای  مثال  این  در  آزمایشگاه ها  اکثر  ببرند.  بهره  فعال  سرد 
غالب تهویه - تقریبا در تمامی ساعات کاری خود - هستند )برخی 
از آن ها نیز ممکن است بار غالب تخلیه داشتند باشند، اما این بارها 
در این مطالعه لحاظ نشده است(. به نظر می رسد در آزمایشگاه های 
باشد. کم  سرمایشی/گرمایشی  بار  مقدار  مدارس،  و  دانشگاه ها 

شماتیک سیستم
گزینه ی سیستم هواساز با دبی حجمی متغیر 4 لوله ای در شکل 
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شکل1- بارهای آزمایشگاه UC Davis. انتهای باال و پایین 
خط ها نشان دهنده ی ماکزیمم و مینیمم هستند.

 و می نیمم هستند.

• در شکل، کویل های چهارلوله ای در هر منطقه دارای 4 شیر دوراهه 
هستند، اما برای سادگی و کاهش هزینه ها، از شیرهای ۶ راهه استفاده 
می شود؛ مگر در مناطق بسیار بزرگ که شیرهای ۶ راهه موجود نیستند.

شده  داده  نشان  محیطی  انرژی  بازیابی  سیستم  یک  شکل،  در   •
است، گرچه در کالیفرنیای ساحلی این سیستم معموال جز، طراحی 
آزمایشگاه ها نیست. مسائل عملیاتی زیادی در مورد این سیستم ها 
باید  چگونه  احتمالی،  آلودگی  به  توجه  با  این که  مانند  دارد،  وجود 
فیلترهای باالدست کویل خروجی را تعویض کرد، اما بازیابی انرژی 
توسط راهنمای Lab21 توصیه شده و در بسیاری از اقلیم ها، مقرون 
 ASHRAE( به صرفه است. به هر حال، ما در کالیفرنیای ساحلی
3W Zone( از سیستم بازیابی انرژی استفاده نمی کنیم زیرا مطالعات 
کمیسیون انرژی کالیفرنیا نشان داد که این سیستم، به علت افزایش 
توان مصرفی فن ها ناشی از اضافه شدن کویل ها و فیلترها، در این 
اقلیم صرفه جویی منفی در مصرف انرژی دارد. بنابراین، در این اقلیم، 
ASHRAE/ استاندارد  در  نه  انرژی  بازیابی  سیستم  از  استفاده 

WWW Standard 90.1 و نه در California’s Title 24 برای 
آزمایشگاه ها )یا ساختمان هایی با کاربری های دیگر( الزامی نیست.

یک  از  گرما  بازیاب  محیطی  سیستم  لوله کشی  که  کنید  دقت   •
اتصال آب داغ استفاده می کند و هیچ گونه کویل آب داغ جداگانه ای 
در سیستم هواساز وجود ندارد؛ به بیان دیگر یک کویل کار هر دو 
را انجام می دهد. این موضوع باعث می شود سیستم آب جبرانی و 
مخزن انبساط در مدار آب داغ، برای مدار بازیاب گرمایی نیز استفاده 
شود که باید کاهش هزینه های اولیه می شود. گرچه سیستم بازیاب 
گرمایی به تنهایی تغذیه ی هوای گرم را در آب و هوای سرد به خوبی 
انجام می دهد، می توان در مواقع اضطراری که کویل بازیاب حرارتی 
کار نمی کند، از اتصال آب داغ جهت تأمین هوای گرم استفاده کرد. 

اگر از بازیاب حرارتی استفاده نشود، این کویل یک کویل آب داغ 
را می توان  این کویل  بود.  استاندارد جهت پیش گرم کردن خواهد 
در اقلیم هایی مانند سان فرانسیسکو که هوای خارج به ندرت از 40 
درجه فارنهایت )4.4 درجه سانتی گراد( کمتر می شود، حذف نمود.

در  صرفا  طراحی  این  ندارد.  وجود  سرمایش  کویل  هواساز،  در   •
اقلیم های نسبتا خشک مانند بخش های غربی و جنوب غربی ایاالت 
یا  تهویه  غالب  بار  با  آزمایشگاه هایی  در  است.  امکان پذیر  متحده 
تخلیه، دمای هوای تغذیه شده به داخل برای تأمین بار سرمایشی، 
می تواند تا 21 درجه ی سانتی گراد باشد )که دمای نسبتا باالیی است( 
که این امر - در صورت باال بودن رطوبت هوای خارج و با توجه به 
باالی محیط شود به رطوبت  عدم رطوبت زدایی - می تواند منجر 

استاندارد  مقدار  از  عمدتا  سیستم  این  برای  سرد  آب  دمای   •
درجه   ۷.2 تا   5.۶ فارنهایت،  درجه ی   45 تا    42( می کند  پیروی 
بار  با  آزمایشگاه های  نیاز  مورد  سرمایشی  بار  بتواند  تا  سانتی گراد( 
غالب سرمایشی را تأمین کند. این مسئله وجود یک سینی چگالش 
ایجاب می کند. را در موقعیت کویل،  )درین(  و شیلنگ تخلیه آب 

اکثر  شده اند.  داده  نشان  شماتیک  در  آزمایشگاهی  مناطق  تنها   •
آزمایشگاه ها هم چنین شامل محیط های دیگر مانند دفتر می شوند که 
هوای مورد نیاز محیط های دیگر را می توان با همان هواساز، یک هواساز 
مستقل یا هواساز مختلط که دارای یک محفظه مشترک هستند )ر.ک. 
مرجع شماره 1(، تأمین کرد. هواساز مختلط، بهره ورترین گزینه است.

• فن کویل های مکملی که صرفا جهت سرمایش در آزمایشگاه هایی 
با تراکم حرارتی باال )مانند آزمایشگاه 3L2M در شکل 1( استفاده 
می شوند نیز در شکل نشان داده نشده اند. این فن کویل ها، معموال 
استفاده   VRF یا  )DX( و  انبساط مستقیم  تبرید  از سیستم های 
این  و  نمی کنند  عمل  سرد  هوای  و  آب  در  چیلرها  زیرا  می کنند؛ 
است  ذکر  شایان  هستند.  نیاز  مورد  بار،  تأمین  برای  فن کویل ها 
سرمایشی/ بار  با  آزمایشگاه های  تمامی  نیاز  مورد  بار  می توان  که 

کرد  تأمین  فن کویل ها  این گونه  از  استفاده  با  را  غالب  گرمایشی 
دارای  هواساز،  سیستم  دیدگاه  از  آزمایشگاه ها  این  نتیجه  در  و 
بر  هم  روشی  چنین  اما  نیستند،  سرمایشی/گرمایشی  غالب  بار 
را  انرژی  هزینه های  می تواند  هم  و  می افزاید  اولیه  هزینه های 
کنند  کار  سرد  هوای  در  می بایست  فن کویل ها  زیرا  دهد،  افزایش 
)در ادامه درباره ی اثرات مربوط به انرژی بیشتر بحث خواهیم کرد(.

در  نیاز  مورد  بارهای  تأمین  برای  هواساز  سیستم  ابعاد  طراحی 
بر  هم چنین  غالب،  سرمایشی/گرمایشی  بار  با  آزمایشگاه های 
به آینده  در  می توان  را  هودها  می افزاید.  سیستم  انعطاف پذیری 
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شکل2- سیستم هواساز با دبی حجمی متغیر 

4 لوله ای

شده  ترسیم   3 شکل  در  فعال  سرد  تیرهای  سیستم 
مشابه  تقریبا  زیر،  موارد  در  جز  به  سیستم  این  است. 
است: لوله ای   4 متغیر  حجمی  دبی  با  هواساز  سیستم 

شیر  دست  پایین  در  داغ  سرد/آب  آب  کویل  یک  جای  1.به 
سرد  تیرهای  از  سیستم  این  هواساز،  سیستم  در  هوا  تغذیه ی 
فشار  القایی  واحدهای  فعال،  سرد  تیرهای  می کند.  استفاده  فعال 
و  سرمایش  کار  هم  کویل  یک  مثال،  این  در  که  هستند  پایین 
هم گرمایش را انجام می دهد. چینش شیر تغییر مسیر در سیستم 
است. لوله ای   4  VAV هواساز  مشابه  فعال،  سرد  تیرهای 

روی  بر  آب  قطره های  تشکیل  عدم  از  اطمینان  جهت   .2
حد  از  گرم تر  بایستی   ACB به  ورودی  آب سرد  تیرهای سرد، 
استاندارد )مثال 55 تا 5۸ درجه ی فارنهایت، 12.۸ تا 14.4 درجه 
تا ۷.2  فارنهایت، 5.۶  تا 45 درجه ی  سانتی گراد - در مقابل 42 
از  استفاده  باشد.   )VAV هواساز  سیستم  در  سانتی گراد  درجه 
تخلیه  شیلنگ  و  چگالش  سینی  به  نیاز  حذف  باعث  گرم تر  آب 
می دهد. افزایش  را  چیلر  راندمان  هم چنین  و  شده  )درین( 
تشکیل  از  جلوگیری  و  خارج  هوای  از  رطوبت زدایی  جهت   .3
دارای یک  می بایست  هواساز  تیرهای سرد،  روی  بر  آب  قطرات 
متفاوت  باید  کویل،  این  سرمایشی  منبع  باشد.  سرمایشی  کویل 
سیستم  یک  مثال  طور  به  باشد؛  سرد  تیرهای  تغذیه ی  منبع  از 
انبساط مستقیم یا یک تاسیسات دو دمایی، تا بتواند هم آب سرد 
کویل سرمایشی هواساز و هم آب سرد پره ها )که دمای باالتری 
دارد( را تأمین کند. در ادامه در این باره بیشتر بحث خواهد شد.

را   ACB سیستم  هوای  که  کانال کشی  و  هواساز  ابعاد   .4
لوله ای   4  VAV هواساز  سیستم  از  کوچک تر  می کند،  تغذیه 
بار  با  آزمایشگاه هایی  برای  نیاز  مورد  هوای  زیرا  بود،  خواهد 

شده  تولید  محسوس  سرمایشی  بار  است.  کمتر  سرمایشی  غالب 
معمولی،  طراحی  شرایط  با  معمولی   ACB سیستم  یک  توسط 
تأمین  می تواند  تنهایی  به  خارج  هوای  که  است  باری  برابر   2.5
کند. بنابراین آزمایشگاهی که نیازمند ACH ۶ )حداقل تهویه ی 
تأمین هوای   ACH تا 15  اشغال معمولی(  نرخ  برای  نیاز  مورد 
سرمایشی  بار  نیازمندی های  تأمین  برای  هواساز  طریق  از  خارج 
بود. در  ACH خواهد  نیازمند ۶  تنها   ACB است، در سیستم 
پژوهش ها، کاهش نرخ مورد نیاز هوای خارج، اصلی ترین نقطه ی 
قوت سیستم های تیرهای سرد فعال شناخته می شود. میزان تأثیر 
اندازه  به  بستگی  فضا،  نیازمندی های  و  هزینه ها  بر  کاهش  این 
دارد. سرمایشی/گرمایشی  غالب  بار  با  آزمایشگاه های  تعداد  و 

دارای سیستم  آزمایشگاه ها  تمامی  نشان می دهد که  5. شکل 3 
ACB هستند. اما این سیستم ها بسیار گران قیمت بوده و برای 
آزمایشگاه هایی با بار غالب تهویه یا تخلیه مزیتی ندارند؛ هم چنین 
از  استفاده  امکان  گاها  تخلیه،  غالب  بار  با  آزمایشگاه هایی  در 
تمامی  برای نصب  به علت محدودیت فضا   ACB سیستم های 
ACBها، وجود ندارد. بنابراین، در آزمایشگاه هایی که بار غالب 
آن ها بار سرمایشی/گرمایشی نیست، معموال از یونیت های 4 لوله ای 
با دریچه های استاندارد - مشابه سیستم VAV 4 لوله ای - استفاده  
از  کمتر  فعال،  سرد  تیرهای  سیستم  در  یونیت  ظرفیت  می شود. 
سیستم VAV 4 لوله ای معمولی است زیرا گرم تر بودن آب سرد 
در ACBها، باعث گرم تر بودن هوای خروجی می شود و بنابراین 
یونیت ها برای برخی از مناطق می بایست بزرگ تر در نظر گرفته شوند.

شکل3- سیستم پره های 
سرمایشی فعال
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مقایسه ی مصرف انرژی در دو سیستم
جهت مقایسه ی سیستم های هواساز با دبی حجمی متغیر 4 لوله ای 

و تیرهای سرد فعال، یک مدل انرژی پالس  برای آزمایشگاهی 
در اوکلند کالیفرنیا ایجاد شد. این سیستم ها در شکل های 2 و 3 

نشان داده شده اند، با این تفاوت که سیستم بازیاب حرارتی وجود 
ندارد. حداقل نرخ تهویه ی هوا در ساعات حضور افراد ACH ۶ و 
در ساعات دیگر ACH 4 در نظر گرفته شد. هر دو سیستم شامل 

پمپ های حرارتی هوا به آب )چیلرهای هواخنک( جهت تأمین 
آب داغ و آب سرد هستند. این سیستم ها از نوع بازیاب حرارتی 
نیستند زیرا هواساز VAV 4 لوله ای در هیچ زمانی موظف به 

 ،ACB تأمین هم زمان سرمایش و گرمایش نیست. برای سیستم
این حالت )تأمین هم زمان سرمایش و گرمایش( تنها برای ساعات 

محدودی الزم است، که از نظر افزایش هزینه های اولیه مقرون 
به صرفه نیست. از آن جا که سیستم سرمایش، هواخنک است، 

اکونومایزر آبی در سیستم ACB وجود ندارد. آزمایشگاه ها، 
ترکیبی از بار غالب تهویه و بار غالب سرمایشی/گرمایشی )با 

درجات مختلف داشتند( و هیچ کدام دارای بار غالب تخلیه نبودند؛ 
فرضی که در هر حالتی به نفع سیستم ACB است.

یکی از پیچیدگی های سیستم ACB، کنترل دمای خروجی از 
هواساز است. اگر دمای این هوا باال باشد، دمای نقطه ی شبنم 
نیز باال خواهد بود که منجر به چگالش بخار آب بر روی سطح 

پره ها خواهد شد. در صورتی که این هوا دمای پایینی داشته باشد، 
مصرف انرژی سرمایش و بازگرمایش افزایش قابل مالحظه ای 
خواهد یافت. بسیاری از طراحان، هوای خروجی از هواساز را در 
دمای آب سرد ورودی به ACB )که بیشتر از دمای استاندارد 

آب سرد است( یا - جهت اطمینان - چند درجه پایین تر از آن در 
نظر می گیرند، که حالت دوم بسیار محافظه کارانه بوده و باعث 
افزایش مصرف انرژی می گردد. منطق کنترلی ایده آل آن است 
که در صورت نیاز دمای هوای خروجی از هواساز تغییر کند تا 

بتوان اطمینان حاصل کرد که عمل چگالش، تنها به ندرت بر روی 
لوله کشی آب سرد هر منطقه اتفاق می افتد. سنسور های چگالشی 

وجود دارند که بر روی لوله ها نصب می شوند و می توانند وجود 
یک قطره ی میکروسکوپیک آب را تشخیص داده و یک سوییچ را 
فعال کنند که می تواند به عنوان یک ورودی برای سیستم کنترلی 
جهت تنظیم دمای هوای خروجی هواساز ، استفاده شود. از آن جا 
که معموال فعالیت های مولد رطوبت - مانند جوشاندن مایعات یا 

استفاده از چراغ بونزن - در آزمایشگاه ها انجام می شود، سنسورها 
می بایست در هر آزمایشگاه نصب شوند.

متاسفانه، بدون انجام توسعه ی یک سری افزونه ها، امکان مدل 
کردن منطق کنترلی در نرم افزار انرژی پالس وجود نداشت. 

بنابراین برای مدل سازی، دمای هوای خروجی از هواساز در 4 
دمای 55، 5۸، ۶0 و ۶5 درجه فارنهایت )12.۸، 14.4، 15.۶ و 

1۸.3 درجه سانتی گراد( در نظر گرفته شد. عملکرد واقعی، نقطه ای 

میان همین محدوده ها خواهد بود. عملکرد، نمی تواند به اندازه ی 
حالتی که دمای هوای خروجی از هواساز ۶5 درجه فارنهایت )1۸.3 

درجه سانتی گراد( است خوب باشد، زیرا در این دما به احتمال 
زیاد - حتی در اقلیم معتدل اوکلند - چگالش روی خواهد داد. 

اما با استفاده از یک منطق کنترلی تهاجمی مبتنی بر سنسورهای 
چگالش، می توان عملکردی نزدیک به این حالت داشت.

سیستم VAV 4 لوله ای در این مثال تنها یک کویل آب داغ در 
هواساز دارد - کار سرمایش تمام در زون )منطقه( انجام می شود 

- بنابراین این سیستم به دمای تنظیم شده برای هوای خروجی از 
هواساز حساسیت ندارد. برای سادگی، این دما را می توان در دمای 

طراحی هوای تغذیه ی سرمایش - یعنی 55 درجه فارنهایت یا 
12.۸ درجه سانتی گراد در این مثال - تعیین نمود.

بارهای تخمین زده شده توسط مدل انرژی پالس در جدول 2 
آورده شده اند. سیستم VAV 4 لوله ای - همان گونه که انتظار 

می رود - بیشترین نرخ جریان هوا در هواساز اما کمترین بار 
سرمایشی را دارد. علت بیشتر بودن بار سرمایشی در سیستم 
ACB، بیش سرمایش  هوا توسط هواساز برای مناطق با بار 

غالب تهویه است؛ حتی در شرایط طراحی سرمایش، این سیستم ها 
نیازمند بازگرمایش توسط سیستم ACB هستند. به علت آن که در 

سیستم VAV 4 لوله ای تمامی سرمایش در منطقه )زون( انجام 
می گیرد، بازگرمایش یا بیش سرمایش وجود ندارد.

نتایج شاخص مصرف انرژی در شکل 4 نشان داده شده است. 
توجه فرمایید که این شاخص بر مبنای منبع مصرف انرژی و نه 

مصرف انرژی مکان است.
هزینه های انرژی برای هر کدام از گزینه ها در شکل 5 نشان داده 
شده است. این نتایج نشان می دهند که سیستم VAV 4  لوله ای 
حتی در بهینه ترین شرایط دمای خروجی هواساز )یعنی ۶5 درجه 
فارنهایت( عملکرد بهتری )مصرف انرژی کمتر( نسبت به سیستم 

ACB دارد. علت این موضوع در ادامه آورده شده است:
مصرف انرژی در گرمایش برای سیستم VAV 4 لوله ای   .1

کمتر است زیرا در این طراحی، هیچ گونه بازگرمایشی وجود ندارد. 
در آزمایشگاه های با بار غالب سرمایشی/گرمایشی، هزینه های 
گرمایش برای سیستم های تیر های سرد بیشتر است زیرا دبی 

هوای خارج که می بایست گرم شود، بیشتر است. در مورد مناطق 
با بار غالب تهویه، عکس این موضوع صادق است زیرا نیاز سیستم 

ACB به رطوبت زدایی، به طور قابل توجهی انرژی مورد نیاز 
بازگرمایش را افزایش می دهد.

 4 VAV مصرف انرژی در سرمایش نیز برای سیستم  .2
لوله ای کمتر است زیرا این سیستم از مزیت استفاده ی بیشتر از 
هوای خنک و معتدل خارج برخوردار است. سیستم های تیرهای 

سرد در آزمایشگاه های با بار غالب سرمایشی/گرمایشی، اکونومایزر 
ندارند بنابراین سرمایش مکانیکی می بایست حتی با وجود پایین 

بودن هوای خارج، کار کند که البته به علت پایین بودن بار، 
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راندمان نیز کاهش می یابد. در سیستم های ACB، می توان عدم 
وجود اکونومایزر را با راندمان باالتر چیلر )با توجه به باالتر بودن 

دمای آب سرد در سیستم ACB - 5۸ درجه فارنهایت در مقابل 
45 درجه فارنهایت( تا حدی جبران کرد. اما تمامی چیلرهای 

این مدل آب سرد 45 درجه فارنهایت تولید می کنند و افزایش 
دمای آب تا 5۸ درجه از طریق مخلوط کردن آب سرد تغذیه با 

آب برگشتی انجام می گیرد. این راهکار، به علت ارزان و منعطف 
بودنش یک راهکار متداول است، و برای ساختمان هایی که به 

یک موتورخانه ی تأمین آب سرد متصل هستند، تنها گزینه است. 
برای هرگونه صرفه جویی در مصرف انرژی چیلر، می بایست 

تغییراتی در موتورخانه داده شود تا بتواند دو دمایی باشد )برای 
مثال یک خط آب سرد 45 درجه فارنهایت برای هواساز و یک 

خط آب سرد 5۸ درجه فارنهایت برای سیستم ACB وجود 
داشته باشد( یا این که از یک سیستم انبساط مستقیم جداگانه 

برای تأمین آب سرد هواساز استفاده شود. هر دو گزینه به 
پیچیدگی و هزینه های اولیه ی طرح می افزایند، و احتماال در اقلیم 

معتدل اوکلند به صرفه نیستند )انرژی چیلر - همان طور که در 
شکل 5 نشان داده شده - نسبتا کوچک است(. یک اکونومایزر 
آبی نیز می بایست جهت کاهش عملکرد چیلر در هوای خنک 

اضافه شود که البته این نیز به هزینه های اولیه افزوده می شود، 
به خصوص برای یک چیلر هواخنک که در این مثال آورده شده 

است.
انرژی مصرفی فن ها نیز به علت »قانون مکعب«   .3

عملکرد فن ها در بار جزئی، در سیستم VAV 4 لوله ای کمتر 
است. گرچه ممکن است منطقی به نظر نرسد، اما در تمامی 

مقایسه ها میان سیستم های VAV و DOAS این موضوع 
مشاهده می شود )ن.ک. مرجع 13(. در سیستم VAV به علت 

بزرگ تر بودن بارهای نقطه ی طراحی، کانال ها، فیلترها، کویل ها 
و دیگر تجهیزات بزرگ تر هستند اما این سیستم در بیشتر 

زمان ها در کسری از توان خود کار می کند که موتورهای دور 
متغیر مصرف انرژی را تقریبا با توان 3 کاهش می دهند. هواساز 
سیستم ACB سایز کوچکتری دارد اما هوا را با دبی نزدیک به 
دبی نقطه ی طراحی تغذیه می کند، بنابراین - مطابق شکل ۶ - 
عملکرد فن آن به نقطه ی طراحی نزدیک تر است. در این مثال، 

فن تخلیه ی هوا عملکرد مشابهی نشان می دهد زیرا الزامات 
طراحی، یک دبی حداقلی از هوای خروجی را ایجاب می کرد؛ 

هر چه این مقدار حداقل بیشتر باشد میزان صرفه جویی مصرف 
فن های اگزاست کاهش می یابد. 

مصرف انرژی پمپ در تمامی حالت ها کوچک است،   .4
اما برای سیستم VAV کمترین مقدار است زیرا به علت استفاده 

از کویل های بزرگ )کویل های 4 تا ۶ ردیفه در زون ها( و 100 
درصد استفاده از هوای خارج، میزان تغییرات دما در آب داغ و 
آب سرد به ترتیب ۸0 و 25 درجه فارنهایت )44 و 14 درجه 

سانتی گراد( است. در سیستم های ACB، تغییرات دما بسیار 
کوچک است )تقریبا 40 و 10 درجه فارنهایت، 22 و 5.۶ درجه 

سانتی گراد به ترتیب برای آب داغ و آب سرد( زیرا کویل ها 
کوچک تر بوده و اختالف دما میان هوای ورودی و دمای آب 

داغ/سرد نیز کمتر است.
 VAV به طور خالصه، در ساختمان مورد مثال ما، سیستم

4 لوله ای حداقل 10 درصد راندمان باالتری نسبت به سیستم 
ACB دارد. اگر آزمایشگاه هایی با بار غالب تخلیه نیز مدل 
شوند، میزان اختالف راندمان حرارتی حتی بیشتر خواهد بود.

عوامل دیگر
عالوه بر راندمان باالتر، سیستم VAV 4 لوله ای مزیت های 

دیگری نسبت به سیستم ACB دارد:
o هزینه های اولیه برای سیستم VAV کمتر است، زیرا قیمت 
سیستم های ACB و هزینه های نصب آن - شامل تعداد زیاد 

اتصاالت لوله کشی - بسیار باالست. اختالف قیمت این دو 
سیستم به قدری زیاد است که بزرگ تر بودن هواساز، کانال کشی 
و لوله کشی درین یونیت های داخلی )در سیستم VAV( نیز آن 

را جبران نمی کند.
o سیستم ACB تنها در آزمایشگاه های با بار غالب سرمایشی/
گرمایشی کاربرد داشته و - به علت محدودیت فضا جهت نصب 
- نمی توان آن را در آزمایشگاه هایی با بار غالب تخلیه به کار برد.

o در صورت اجرای سیستم VAV 4 لوله ای، امکان اضافه 
شدن هودها در آینده برای آزمایشگاه هایی با بار غالب سرمایشی/
گرمایشی هم چنان وجود دارد؛ بدون آن که نیاز به ایجاد تغییری 

در سیستم - به جز تنظیم مجدد دمای هوای هواساز - وجود 
داشته باشد.

o به علت فضای زیادی که سیستم های ACB نیاز دارند، 
ممکن است هوا در نزدیکی هودها تغذیه شود که باعث ایجاد 

توربوالنس و تأثیر منفی بر عملکرد هود می شود.
انعطاف پذیری سیستم های ACB نسبت به تغییرات   o

احتمالی آینده )که امری معمول در آزمایشگاه های تجاری 
است( با توجه به وجود لوله کشی های زیاد، کمتر است. جابجایی 
دریچه های سیستم VAV با سهولت بیشتری امکان پذیر است.

 ACB سیستم های کنترلی که برای افزایش راندمان سیستم o
با اطمینان از عدم چگالش بر روی سطح تیرهای سرد استفاده 

می شوند، می تواند پیچیده باشد.
اما سیستم های ACB نیز دارای مزیت های زیر - نسبت به 

سیستم VAV - هستند:
o سیستم های ACB، نیاز به فضای کمتری برای هواساز و 
کانال کشی دارند، و این موضوع در آزمایشگاه هایی که کامال 

بار غالب سرمایشی/گرمایشی دارند ، یک مزیت مهم به حساب 
می آید. با استفاده از سیستم های ACB ممکن است ارتفاع 

مفید هر طبقه کاهش یابد، اما این مسئله نیز بستگی به طراحی 
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کانال ها و چگونگی توزیع هوا دارد. )برای اطالعات بیشتر ر.ک. 
مرجع 13(.

o در سیستم های ACB، نیاز به سینی چگالش، شیلنگ درین و 
لوله کشی های مربوط به آن وجود ندارد. این لوله کشی ها نیازمند 

نگهداری منظم بوده و می تواند مسئله ساز باشد.
نتیجه گیری

سیستم VAV 4 لوله ای یک جایگزین اثبات شده برای 
سیستم های تیرهای سرد فعال در آزمایشگاه هاست. این سیستم 
معموال - و به خصوص در اقلیم های خشک و معتدل - دارای 

راندمان باالتر و قیمت کمتری است. این سیستم هم چنین 
دارای انعطاف پذیری بیشتری است زیرا می تواند برای تمامی 

آزمایشگاه ها )دارای بار غالب تهویه، تخلیه یا سرمایشی/

گرمایشی( استفاده شود و سیستم VAV 4 لوله ای یک 
جایگزین اثبات شده برای سیستم های تیرهای سرد فعال 

در آزمایشگاه هاست. این سیستم معموال - و به خصوص در 
اقلیم های خشک و معتدل - دارای راندمان باالتر و قیمت 

کمتری است. این سیستم هم چنین دارای انعطاف پذیری بیشتری 
است زیرا می تواند برای تمامی آزمایشگاه ها )دارای بار غالب 

تهویه، تخلیه یا سرمایشی/گرمایشی( استفاده شود و هم چنین 
سیستم های کنترلی ساده تری دارد. از سوی دیگر، سیستم های 

ACB نیازمند فضای کمتری هستند که می تواند در برخی 
پروژه ها یک معیار مهم باشد، و هم چنین نیاز به لوله کشی درین 

در یونیت های داخلی ندارد.



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 10

سال هشتم- هفته  اول  تیر ماه 1398- شماره246      www.tasisatnews.com

تاسیسات نیوز / شبنم قبادی نیا: تهران شهری است که در 
آن آمیزه ای از سنت و مدرنیته را می توان شاهد بود؛ برج های 
سر به فلک کشیده مرکز شهر و خانه های کاهگلی اطراف. 
بیشتر کشورهای در حال توسعه  این ترکیبی است که در 
می توان دید. سیر در تغییراتی که در سبک زندگی انسان ها 
به وجود آمده پر از شگفتی است و نیاز به مشاهده و مطالعه 
فراوان دارد، اما از الیه های سطحی این مشاهده که بگذریم 
مشکالت و مسائل بسیاری سر از میان تغییرات بر می آوردند.
تغییر  هر  از  قبل  ایمنی  توسعه یافته  کشورهای  اغلب  در 
باال  ایمنی  با  آبادی  و  و تحولی مطرح می شود و عمران 
همراه است، اما درکشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه 
و  نمی شود  داده  نشان  خاصی  توجهی  مفهوم  این  به 
چه  ایمنی  نبود  خاطر  به  را  خود  جان  بسیاری  ساالنه 
مراقبت ها  مراحل  در  چه  و  ساز  و  ساخت  مراحل  در 
می دهند. دست  از  آبادی  و  عمران  از  پس  ایمنی  و 
و  ساخت  مرحله  در  فقط  نه  که  است  امری  ایمنی  حفظ 
ساز، بلکه در حفظ بقای یک سازه و یا ساختمان اهمیت 
در  هنوز   95 ماه  دی  در  پالسکو  فاجعه  دارد.  بسیار 
بسیاری  آن  در  که  حادثه ای  است؛  باقی  ایرانی ها  حافظه 
روانی  و  مادی  و  معنوی  خسارت  بسیاری  و  باختند  جان 
جواب  یک  حادثه  این  وقوع  چرایی  در  شدند.  متحمل 
قاطع وجود دارد و آن هم »عدم رعایت ایمنی« و »عدم 
توجه به هشدارها« برای تخلیه برج کهنسال پالسکو بود.

22هزار ساختمان ناایمن در تهران

نوری رئیس کمیسیون سالمت شورای  اعظم  زهرا صدر 
هزار   22 وجود  از  گذشته  سال  در  تهران  شهر  اسالمی 
ساختمان ناایمن در تهران خبر داد که تنها 30 ساختمان 

که  بود  گفته  همچنین  او  شده اند.  ایمن  تعداد  این  از 
زیادی  شمار  که  قدیمی  مرتفع  ساختمان های  بر  عالوه 
که  هم  حساس  و  مهم  جدید  ساختمان های  حتی  دارند 
روزانه پذیرای تعداد کثیری از شهروندان و تجهیزات مهم 
و  طبیعی  حوادث  برابر  در  باالیی  آسیب پذیری  هستند، 
انسان ساز دارند.  به گفته او سازمان آتشنشانی در عمل به 
وظایف خود علیرغم محدودیت منابع مالی تاکنون حدود 
با  اما  است،  کرده  شناسایی  را  ناایمن  هزار ساختمان   22
ایمن سازی  قوانین، سرعت  به خالءهای موجود در  توجه 
آن ها بسیار کند بوده و با هماهنگی های به عمل آمده با 
مراجع قضائی تنها 30 ساختمان ملزم به ایمن سازی شدند.

محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی 
تهران هم در یک برنامه رادیویی درباره برنامه های پیش بینی 
شده برای ساختمان های فاقد ایمنی در تهران صحبت کرد. 
قدیری درباره اقدامات سازمان آتش نشانی برای شناسایی 
و ایمن سازی ساختمان های فاقد ایمنی قبل از آتش سوزی 
ساختمان پالسکو و از سال 1392 گفت و از شدت گرفتن 
او همچنین  داد.  از حادثه پالسکو خبر  اقدامات پس  این 
نارضایتی خود را از سرعت روند ایمن سازی مطرح کرد و 
علت آن را هم همکاری نکردن مالکان و ذی نفعان دانست.
خالء  وجود  همگانی،  مشارکت  نبود  مانند  عواملی 
ایمنی  حفظ  باالی  هزینه  اجرایی،  اقدامات  برای  قانونی 
ادواری  بازرسی های  در  موجود  اختالالت  ساختمان ها، 
الزم  اقدامات  انجام  که  هستند  مواردی  ازجمله  و... 
دارد. وجود  ساختمان ها  ایمن سازی  و  بازسازی  برای 
یکی دیگر از موارد،  بنابر گفته محمود قدیری این است که در 
کشورهای توسعه یافته تنها یک نهاد متولی ایمنی شهر و دارای 

ایمنی ساختمان سپر بالی حوادث غیرمترقبه
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اختیار تام است، اما در کشور ما وضع به گونه دیگری است.
دی   1۸ تاریخ  در  مصوبه ای  ما  گفت:  باره  این  در  او 
شهری  یکپارچه  مدیریت  عنوان  تحت   1393 ماه 
کمیسیون کالن شهرها  و خم  پیچ  در  هنوز  اما  داشتیم، 
است. بروکراسی  مسائل  درگیر  و  است  معطل 
خدماتی  سازمان های  شامل  شهری  یکپارچه  مدیریت 
دولتی  نهادهای  و...  مخابرات  برق،  آب،  زیربنایی  و 
شهرداری ها،  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  شامل 
خصوصی  بخش  اورژانس،  بانک ها،  امنیتی،  بخش های 

الزمه  اقدامی  هر  که  می شود  شهروندان  نهایت  در  و.. 
است. الزم  اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به  و  هماهنگی 
 به نظر می رسد ایمنی ساختمان ها در هر صورت و با هر 
اقدام انجام شده ای در وضعیت خوبی قرار ندارد و به راحتی 
می توان به نا ایمن بودن ساختمان ها در عبور  و  مرور روزمره 
پی برد. اقدامات بسیاری، هم از طرف مسئوالن و هم مردم 
ایمنی ساختمان ها  تا به وضعیتی مناسب در  الزم است 
شویم. روبه رو  پالسکو  مثل  فجایعی  با  کمتر  و  برسیم 
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بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، 
از  وابسته  صنایع  و  ماشین آالت  غذایی،  مواد 
دائمی  محل  در  ماه  خرداد   31 تا   28 تاریخ 
شد. برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، نمایشگاه اگروفود، 
امسال نیز مانند سال های گذشته پرشور و هیجان برگزار 
شرکت های  بزرگ ترین  میعادگاه  که  نمایشگاهی  شد. 
نمایشگاه. زینت بخش  آن ها  و حضور  است  غذا  صنعت 
حضور  نمایشگاه،  این  خاص  ویژگی های  از  یکی 
غذایی  مواد  با  ارتباطی  ظاهر  در  که  است  شرکت هایی 
اما در پشت صحنه، نقش کلیدی  ندارند،  و صنعت غذا 
انتظار می رود  ایفا می کنند. شرکت هایی که  و مهمی را 
تاسیسات  تخصصی  نمایشگاه های  به  حضورشان 
باشد. محدود  گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم های  و 

داشت  آن  بر  را  ما  خبرنگار  کنجکاوی  مساله  همین 
غذایی  صنایع  با  تاسیسات  صنعت  ارتباط  علت  تا 
این  در  تاسیسات  عرصه  شرکت های  حضور  و 
جویا شویم. این شرکت ها  مدیران  زبان  از  را  نمایشگاه 
پارس  برودت  صبا  شرکت  غرفه ها،  از  بازدید  مسیر  در 
به دلیل تجهیزات بزرگ و چشم گیر و همچنین ازدحام 
غرفه،  مسئوالن  با  مردم  گفت وگوی  و  جمعیت  نسبی 
حضور  از  ماجراجویی  نخستین  لذا  می کرد.  چشم نوازی 
کردیم. آغاز  برودت  صبا  با  را  تاسیساتی  شرکت های 
شفاعت، معاون فروش شرکت صبا برودت پارس در پاسخ 

نمایشگاه  این سوال که دلیل حضور صبا برودت در  به 
اگروفود چیست، گفت: صنایع غذایی یکی از گسترده ترین 
صنایع کشور است که صنایع وابسته زیادی را هم دارد. 
تولید  دلیل  به  پارس  برودت  صبا  شرکت  حقیقت،  در 
 IQF سردخانه های صنعتی، تونل های انجماد و مصارف
ارتباط نزدیکی با صنایع غذا دارد و همین مساله باعث 
شد تا برای جذب مشتریان جدید در این نمایشگاه شرکت 
کنیم. عالوه بر این ها، ساخت تجهیزات برودتی و استفاده 
جمله  از  میوه  و سردخانه های  لبنیات  بحث  در  آن ها  از 
اقداماتی است که ما را به صنایع غذایی ارتباط می دهد.

نمایشگاه های  با  نمایشگاه  این  تفاوت  به  ادامه  در  وی 
تخصصی همچون تاسیسات و سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی اشاره و تصریح کرد: تفاوت این نمایشگاه عمدتًا 
به جنس مشتریان ما مربوط می شود. در نمایشگاه های 

حضور پررنگ شرکت های تاسیساتی 
در نمایشگاه اگروفود
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تخصصی، مشتریان ما تا حدود زیادی با سایر شرکت های 
برای  رقابتی  بازار  و  هستند  مشترک  نمایشگاه  در  حاضر 
در  ما  مشتریان  که  است  حالی  در  این  است.  تنگ تر  ما 
این نمایشگاه، بسیار خاص تر می شود و این مساله باعث 
تا  باشیم  داشته  را  راحت تری  و  بهتر  رقابت  که  می شود 
بتوانیم تجهیزات خود را عرضه، معرفی و بازاریابی کنیم.

مرغداری و  گلخانه  با  تاسیسات  پیوند 
اشاره  ضمن  گرماتاب  شرکت  فنی  کارشناس  مس چی، 
سیستم  فناوری  زمینه  در  شرکت  این  مهم  دستاورد  به 
گرمایشی تابشی به حضور این برند تاسیساتی در نمایشگاه 
پرداخت و گفت: در سال ۷9 موفق شدیم تا به عنوان نخستین 
شرکت، فناوری سیستم گرمایشی تابشی را وارد کشور کنیم.

فناوری،  این  مهم  کاربری های  از  یکی  افزود:  وی 
سالن های  گرمایش  جمله  از  غیرخانگی  مصارف  برای 

دارند.  بلندی  ارتفاع  که  است  مجموعه هایی  و  ورزشی 
نمایشگاه  این  در  شد  باعث  که  کاربری  ویژه ترین  اما 
و  گلخانه ها  در  آن  از  استفاده  باشیم،  داشته  حضور 
مرغداری هاست. در واقع، از آنجایی که مکانیسم گرمایش 
به صورت  را  است، سطوح  تابشی  به صورت  این سیستم، 
می شود  باعث  مساله  همین  و  می کند  گرم  تشعشعی 
یابد. کاهش  سوخت  مصرف  و  افزایش  بهره وری  که 

مس چی در ادامه به علت حضور در این نمایشگاه اشاره کرد 
و گفت: با وجود اینکه نزدیک به دو دهه است از معرفی این 
سیستم و فناوری می گذرد، اما هنوز بسیاری از شرکت ها 
وجود دارند که مشتری ما نیستند و از این سیستم و فناوری 
نمایشگاه  این  در  که  گرفتیم  تصمیم  لذا  ندارند.  اطالعی 
با تبلیغات فراوان، شرکت هایی که  حضور داشته باشیم و 
کنیم. آگاه  را  ندارند  گرمایشی  سیستم  این  از  اطالعی 
کارشناس فنی شرکت گرماتاب با اشاره به هدف و چشم انداز 
شرکت گرماتاب اظهار کرد: هدف اصلی ما گسترده کردن 
فعالیت شرکت در مرغداری ها و گلخانه هاست که حضور 
و  دهد  مسیر سوق  این  در  را  ما  می تواند  نمایشگاه ها  در 
بتوانیم ارتباط چهره به چهره با مشتریان جدید داشته باشیم.

مخازن آنتی باکتریال، پل ارتباطی تاسیسات با غذا
از دیگر شرکت هایی که در این نمایشگاه چشم نوازی می کرد، 
چیدمان  که  بود  یارا  پلیمر  تهران  تولیدی  صنایع  شرکت 
متنوعی از مخازن و تانکرهای کوچک و بزرگ، خبرنگار 
تاسیسات نیوز را به گفت وگو با مسئوالن این غرفه کشاند.
تهران  تولیدی  صنایع  شرکت  بازرگانی  کارشناس  نوری، 

در هفته ای که گذشت، نمایشگاه بین المللی اگروفود در محل دائمی نمایشگاه های 
بزرگ ترین  و  برترین  آن  در  که  نمایشگاهی  شد.  برگزار  تهران  بین  المللی 
شرکت های عرصه صنعت غذا و کشاورزی حضور داشتند. اما این نمایشگاه از 
زوایایی بی شباهت به نمایشگاه های صنعت تاسیسات نبود، چرا بسیاری از این 
شرکت ها با هدف جذب مشتریان خاص خود، در این نمایشگاه حضور داشتند. 
آماده کرده است که  این نمایشگاه  از  نیوز ویدئویی  گروه رسانه ای تاسیسات 

برای تماشای آن به آدرس www.tasisatnews.com بروید

https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d8%af-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
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اشتباهات سیستم 
تهویه مطبوع

ترجمه:سعید سعیدی
امروزه بیشتر خانه ها برای خنک کردن فضا، مجهز به 
سیستم تهویه مطبوع هستند. برخی از این سیستم ها 
ممکن است لوکس باشد و برخی دیگر معمولی  تر؛ اما 
مساله مشترک هزینه باالی تجهیزات و هزینه انرژی 
است. لذا فارغ از نوع دستگاه تهویه مطبوع، نکاتی وجود 
دارد که هنگام نصب باید به آن ها دقت کرد تا عملکرد 
کنید. دریافت  خود  دستگاه  از  را  مطلوبی  بازدهی  و 

اشتباهاتی که نباید آن ها را انجام داد:

1-از سیستم تهویه مطبوع، سرمایشی گرمایشی 
)HVAC( خیلی بزرگ خودداری کنید.

-سیستم تهویه مطبوع بزرگ دما و رطوبت یکسانی به محیط 
نمی بخشد.

-در سیستم های بزرگ، با روشن  خاموش شدن های مکرر، 
سیستم عملکرد و بازدهی مناسبی نخواهد داشت.

-استفاده از یک سیستم تهویه مطبوع کوچک، فضا را بهتر و 
صحیح تر خنک می کند. 

2-قرار دادن سیستم تهویه مطبوع در یک موقعیت 
مکانی آفتاب گیر

-سیستم تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی )HVAC( را در 
مکان بی استفاده منزل قرار ندهید.

-چنین مکان هایی باعث می شود که -سیستم تهویه مطبوع به 
سختی کار کند.

سیستم تهویه مطبوع را در مکان سایه دار در طرف شرق یا شمال 
جایی که کمترین نور مستقیم را دریافت می کند قرار دهید.

3-پنهان کردن سیستم تهویه مطبوع
-سعی نکنید سیستم های تهویه مطبوع را پشت درختچه ها یا 

سایر گیاهان پنهان کنید.
-این کار مانع از تهویه مناسب شده و کویل های کندانسور را 

مسدود می کند.
-این کار همچنین باعث عملکرد ضعیف و بازدهی نامناسب 

دستگاه می شود.

4-اهمیت ندادن به سرویس و نگهداری
-سرویس نگهداری ابتدایی بازدهی دستگاه تهویه مطبوع را 

بهبود می دهد.
-به طور منظم و دوره ای، یک سیم سفت را از کانال های 

تخلیه دستگاه تهویه مطبوع عبور دهید تا از مسدود شدن آن ها 
جلوگیری شود.

-سرویس و نگهداری باعث افزایش عمر دستگاه تهویه مطبوع 
می شود.

-ساالنه یک بار کویل تبخیری دستگاه را چک و تمیز کنید.
-دست کم هر دو ماه یک بار فیلترها را تمیز و جایگزین کنید.
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مترجم: مهندس نیره شمشیری

چرا باید کویل ها را تمیز کنیم؟
پاسخ این سوال، بسیار ساده است: چون کثیف می شوند. بو، گرد 

و غبار، خوردگی و بیوفیلم ها تنها چند نمونه از دالیل متعدد برای 
تمیزکردن آن هاست.

مدیر بخش مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت 
DiversiTech می گوید: »کویل کثیف روی ظرفیت انتقال 

گرمای کویل تاثیر می گذارد«. در صورت کثیف بودن، کویل های 
کندانسور نمی توانند به خوبی گرما را پس بزنند و کویل های 
اواپراتورها نمی توانند به درستی گرما را از هوا بگیرند و باعث 

یخ زدگی می شوند. کویل های میکروکانالی آلومینیومی در درجه 
اول گرد و غبار را روی سطح کویل جمع می کنند؛ در حالی که 
کویل های فین و تیوبی مرسوم بیشتر گرد و غبار را داخل پک 

فین انباشته می سازند.
یک کویل تمیز همان ظرفیت انتقال حرارتی که سازنده برای 

آن طراحی کرده را دارد. داشتن یک سیستم کارامدتر خیلی هم 
سخت نیست، اما با کمی تالش شما می توانید به عمر کاری 

طوالنی تر برسید و راندمان حرارتی بیشتر، هزینه انرژی شما را 
کمتر می کند.

یک فروش سخت
وقتی با مشتریان در مورد قطعات داخلی HVAC صحبت 

می کنیم، نبود نمونه عینی، کار تمیزکاری کویل را سخت می 
کند، اما در واقع این کار نیاز به کمی آموزش دارد.

در خانه ها، پیمانکاران می توانند به منابع کثیفی و آشغال که روی 
کویل ها را می پوشاند مانند پرز لباس ها، موی حیوانات خانگی، 

موی انسان و روغن ها اشاره کنند.
این آشغال های جامد جریان هوا را مسدود می کنند و سبب 

ناکارامدی، ظرفیت کمتر، عدم آسایش سرمایش برای حاضرین 
و هزینه های بیشتر سرمایش می شود. همچنین محیط مرطوب 

یک کویل داخلی با این آشغال ها می توانند محلی برای رشد 
میکروب ها ایجاد کنند که خود سبب بروز واکنش های آلرژیک یا 

حتی بدتر از آن می شوند.
صرفنظر از این اطالعات، پیمانکاران می توانند نه تنها به فواید 
بخشی از سیستم HVAC که به ندرت دیده می شود اشاره 
کنند، بلکه می توانند در مورد آسایش، کیفیت هوای داخل و 

آلرژی ها هم صحبت کنند. این اجزای ملموس مواردی هستند که 
مشتریان به آن ها دقت زیادی دارند و مایلند برای بهبود محیط 

خود روی آن ها هزینه کنند.
کویل های بیرونی بیشتر با برگ، گرد و غبار، گرده و بذر و دانه ها 

مسدود می شوند و خوردگی هم ایجاد می کنند.
همه این ها به آن معناست که هزینه برای کار سیستم های 

تمیز کردن کویل ها، چرا و چگونه؟

که  دارد  وجود  کارهایی  از  باالیی  بلند  فهرست 
برای نگه داری از یک سیستم HVAC باید انجام 
دهید، اما تمیز کردن مداوم کویل ها موردی است 
که در ردیف های اول این فهرست جای می گیرد. 
کویل ها – چه داخلی و چه بیرونی – نیاز به توجه 
و بررسی دارند و تمیز کردن مداوم آن ها می تواند 
راندمان سیستم ها را برای مشتریان باال برده و 
درآمد پیمانکاران را هم بیشتر کند. برای این کار، 
پیمانکارها باید از مزایای اصلی تمیزکردن مداوم 
مزایا  این  بتوانند  تا  باشند  کویل ها اطالع داشته 
فرایندی  و  دهند  توضیح  مشتریان شان  برای  را 
کنند. دنبال  را  آن  تکنیسین ها  که  کنند  تدوین 
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 تهویه مطبوع یا تبرید زیاد می شود. کمی هزینه برای 
تمیزکردن یک کویل، به معنای بیمه کردن سیستم شما 

در برابر افزایش هزینه های انرژی، افزایش طول عمر 
تجهیزات و افزایش زمان فرسایش دستگاه هاست. در 

کنار صرفه جویی در انرژی، این کار یک سرمایه گذاری در 
محافظت در برابر خرابی زودهنگام سیستم یا اجزای آن به 

شمار می آید.
فرآیند تمیزکاری

در صورت موافقت مشتری، حاال وقت شروع تمیزکاری 
تکنسین هاست. اگرچه کویل ها شباهت هایی به یکدیگر 

دارند، اما هر کدام دستورالعمل های مخصوص به خود را 
دارند، در نتیجه پیمانکاران باید برای روش های خاص 
تمیزکردن کویل ها یا شوینده های مخصوص با سازنده 

مشورت کنند تا اطمینان حاصل کنند که از روش مناسبی 
استفاده می کنند.

شوینده های خاصی برای کویل های داخلی و خارجی وجود 
دارد. مواد شیمیایی مالیم تر وقتی درست رقیق شوند، برای 

کاربردهای مختلف قابل استفاده هستند.
تمیزکردن یک کویل با آب، نیتروژن یا هوای فشرده مثل 
شستن یک ماشین با آب خالی است. برای اینکه کویل ها 

خوب تمیز شوند، باید چربی ها را از روی سطوح فلزی پاک 
کنیم.

با استفاده از تمیزکننده های مناسب برای کویل، کار 
بعدی تکنسین پاک کردن خود تمیزکننده، کثیفی ها و 

آشغال هاست.
آب کشی سطح با جریان یافتن آب در جهت مخالف جریان 

هوا به جداکردن مواد جامد از سطح ورودی که بیشتر 
آشغال ها آنجا جمع می شود کمک می کند. برای کویل های 

بیرونی که به شدت خورده شده اند، باید الیه خوردگی 
که مانع انتقال حرارت می شود را کم کرد و برای این کار 

شوینده اسیدی بهترین ماده است.
وقتی کویل درست تمیز و آب کشی شود، کارهای ثانویه ای 

هم الزم است که می توان برای حفظ تمیزی و حفاظت 
بیشتر در برابر خوردگی، آشغال و باکتری ها انجام داد.

استفاده از یک ماده ضدباکتری – ماده ای که مانع رشد 
باکتری می شود اما آن را نمی کشد – می تواند هم رشد 

باکتری ها را متوقف کند و هم بوی نامطبوع را کاهش دهد.
پوشاندن کویل ها با پوشش های رسانای گرما هم 

امکان پذیر است تا باعث کم شدن خوردگی ها و چسبیدن 
ذرات ریز به سطح کویل شود. در این صورت با اطمینان 

از وجود یک سطح کویل یکنواخت و صاف که آشغال 
روی آن نمی ماند، کار تمیزکاری کویل در آینده بهتر انجام 

می شود.

تکرار و بازرسی
تعداد دفعات تمیزکاری به کاربرد کویل ها بستگی دارد. 
در واقع، کویل باید سالی یک بار با ماده مناسب تمیز 

شود – انتخاب براساس محل نصب، طراحی کویل، نوع 
آشغالی که روی کویل می نشیند و عوامل کاربردی دیگر 
انجام می شود. بسته به موقعیت، ممکن است الزم باشد 

تمیزکاری کویل بیشتر انجام شود.
تمیزکردن ساالنه، تضمین کننده عملکرد 

مناسب است
اگرچه سالی یک بار معیار استاندارد خوبی است، 

پیمانکاران و تکنسین ها باید توجه داشته باشند که 
بازرسی کویل باید قبل از شروع فصل سرمایش برای 

یک سیستم تهویه مطبوع یا هر شش ماه یک بار برای 
پمپ های حرارتی انجام شود.

اگر بازرسی، وجود جریان هوای کمتر یا مسدودشدن 
یک سطح انتقال حرارت را تشخیص دهد، تمیز کردن 
کویل باید کامل شود. یک بازرسی کامل شامل بیرون 
و داخل و بین الیه های کویل است که اغلب مسدود 
می شوند. تکنسین ها در مکان هایی مثل رستوران ها 

که دود روغن ها در هوا بیشتر است باید تعداد دفعات 
بازرسی را بیشتر کنند
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 VRF 6 نکته برای نصب دستگاه های
روی بام

ترجمه:مهندس نیره شمشیری
به طور کلی، با در نظر گرفتن فاکتورهای مهمی چون انعطاف پذیری 
و میزان سر و صدا و کنترل ها و عملکرد دقیق، مکان اصلی و پایه ای 
برای قرار گرفتن فناوری VRF برای صنعت تاسیسات آشنا است. 
بام  روی   HVAC تجهیزات  قراردادن  مفهوم  اوصاف،  این  با 
ساختمان های غیر مسکونی هم نباید عجیب و غریب به نظر برسد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، استفاده از چندین دستگاه 
VRF روی بام ممکن است برای تکنسین ها و همچنین مالکان 

و طراحان غریب باشد اما مزایایی هم دارد.  همانند هر ایده 
جدیدی در این مورد، کیفیت نصب حتی مهم تر از بقیه موارد 

است.
در واقع، یک طرح خوب با اجرای ضعیف، مشتریان را در مورد 

کیفیت آن به اشتباه می اندازد و سبب عملکرد نامناسب و از دست 
رفتن فرصت ها خواهد شد که این کار بهره مندی از مزایای آن 

طرح را با مشکل همراه می کند.
در اینجا ۷ نکته برای پیمانکاران، طراحان و نصاب ها ارایه 
می شود تا ضمن انجام دقیق و ساده تر این کار، خطر بروز 

مشکالت را به حداقل رساننند و عملکرد را به باالترین حد خود 
ارتقا دهند.

چیدمان لوله کشی
پیمانکاران باید از برنامه های طراحی تیم پشتیبانی و مهندسین 

مشاور تبعیت کنند. این طرح شامل چیدمان لوله کشی هم می شود 

 indoor( که خود سایز، قطرها و فاصله بین دستگاه های داخلی
units( را در بر می گیرد.

لرزش های بد
دستگاه خارجی باید روی یک تیر نصب شود تا فضایی بین بام 

و دستگاه ایجاد کند. به منظور اطمینان از جزیی بودن تاثیر 
لرزش ها روی دستگاه های خارجی، یک لرزه گیر بین تیر و ریل 

گذاشته می شود.
فضای بیرونی

داخلی  دستگاه  دورترین  و  تقاطع  اولین  بین  ارتفاع  در  فاصله 
دستگاه های  فوت   9۸ برخالف  فوت   3۶0 تا   295 می تواند 
بین  فاصله  باالیی،  تخلیه  دستگاه های  برای  باشد.  معمول 
فضای  که  باشد  سانتی متر   2 می تواند  خاری  دستگاه های 
می کند. بهتر  را  ظاهر  و  داده  افزایش  را  استفاده  قابل  بام 
در  سیستم  کل  سنجش  نشتی،  تست  منظور  به  فشارتست 
تا  است  الزامی  ساعت   4۸ مدت  به   psi  ۶00 نیتروژن  بار 
بیشتر  می ماند.  باقی  مقدار  آن  در  فشار  شود  حاصل  اطمینان 
نمی دانند. را  شرایط  این  در  دستگاه  کل  تست  اهمیت  نصاب ها 

لحیم کاری و عایق بندی
است  مهم  بسیار   psi  5 تا   2 در  نیتروژن  گاز  با  لوله ها  اتصال 
اتفاق  اکسیداسیونی  هیچ  لوله ها  داخل  شود  حاصل  اطمینان  تا 
برای  فوم  میلی متر   9 حداقل  با  مبرد  لوله  کاری  عایق  نمی افتد. 
است. کار  بهترین  راندمان دستگاه  و حفظ  انتقال حرارت  کاهش 
کشیدن نفس  برای  جایی 
کافی  فضای  نگذاشتن  نصاب ها،  رایج  اشتباه  یک  نهایت،  در 
است. دستگاه  از  شده  تخلیه  هوای  مناسب  تهویه  برای 


