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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 

بــه آکادمــی کاشــانه اســت.
ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای

•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 
بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

تعارض منافع از اصطاحاتی است که دکتر آخوندی وزیر سابق مسکن و 
شهرسازی آن را وارد ده ها بحث به نتیجه نرسیده در سازمان نظام مهندسی 

نمود و نتیجه آن تاکنون پابرجاست. یکی از نتایج بخشنامه پربحث ایشان، عدم 
امکان استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط اعضای هیئت های مدیره گروه 

های تخصصی سازمان است. این افراد در طی سه سالی که عهده دار این سمت 
هستند نمی توانند هیچ گونه انتفاعی از پروانه خود ببرند و باید به مبلغی که 

هرماهه از سوی سازمان به آنها پرداخت می شود بسنده کنند. مطابق با قانون 
این افراد همه باید در پایه یک باشند. این به معنای آن است که این افراد دارای 

سابقه ای طوالنی در طراحی، نظارت و یا اجرا هستند و حتماً از پروانه خود در 
حال استفاده هستند پس بدیهی است که مبلغ پرداختی ماهانه سازمان هیچ 

کمکی به آنها نمی کند. در ضمن اگر این افراد از پروانه خود انتفاع مالی نمی 
برند و وارد چنین مسئولیتی نمی شود پس از کار حرفه ای مهندسی مرتبط با 

سازمان دور هستند و چگونه می خواهند به حل مشکات و یا اتخاذ تصمیمات 
جدید مفید بپردازند. 

بخشنامه فعلی مشکل دیگری هم دارد و آن تشویق افراد به استفاده از رانت 
است. مهندسانی که باید ساعت های مدیدی را در سازمان بگذرانند و از امتیازات 

پروانه خود استفاده نکنند چرا باید به چنین کاری روی بیاورند؟ 
البته فراموش نکنیم که این سکه روی دیگری هم دارد و آن امکان استفاده 

شدیدتر از رانت در صورت استفاده از مزایای پروانه است. چه ضمانتی وجود دارد 
که افراد با داشتن پروانه به سمت فساد نروند؟ فراموش نکنیم که اصل بخشنامه 
و صدور آن به منظور جلوگیری از فساد بوده است؛ اما به نظر می رسد به جای 

مبارزه درست و بنیادی به سمت پاک کردن صورت مسأله پیش رفته است و 
بازهم این اصل را فراموش نکنیم که کور کور را می جوید و آب جوی را! به 

هرحال راه مبارزه با دزدی، در خانه نشاندن همه مردم نیست. این بازی راه های 
خود را دارد. 

در نخستین و قوی ترین گام، سازمان نیاز به ایجاد دیوارهای شیشه ای دارد تا 
همه ببینند در آنجا چه خبر است و هر کسی مشغول چه کاری است. مطبوعات 

مؤثر باید چراغ های خود را به زوایای تاریک سازمان بیندازند و همه را از تیغ 
بگذرانند. بازرسان سازمان نیز باید جدی تر به ارکان سازمان توجه کنند و نقش 

های جدیدی به جز تأیید صورت وضعیت های ساالنه داشته باشند.  
به هرحال وقتی سازمانی به اعضای خود خودروی رانای پاس می دهد تا به 
محل کار خود بروند، چرا نباید ما به فرهیختگان خود بیشتر توجه کنیم؟ البته 

فرهیختگانی سالم، مفید و دلسوز!

تابعد!
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اخبار داخلی

قوه قضاییه به ساخت و سازها 
غیرمجاز کشور ورود کرد

 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
اعام کرد: کارگروه تخصصی با 

حضور نمایندگان دولت و قوه قضاییه 
مسایل و مشکات ساخت وسازهای 

غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی 
کشاورزی را بررسی می کند.

صدور خدمات فنی و 
مهندسی نظام مهندسی

به کنگو

با حضور دکتر محمدجواد شریعتی  
سفیر جمهوری اسامی ایران در 
جمهوری دموکراتیک کنگو  در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران ، موضوع صادرات 
خدمات مهندسی به این کشور 

مطرح و موردبحث و ارزیابی قرار 
گرفت.

حذف ماده ۱۰۰ در 
ساختمان سازی ها در قم و 

تخلفات ساختمانی

امین مقومی، با بیان اینکه بیشترین 
حجم تخلفات ساختمانی در قم مربوط 
به پیشروی  در ساختمان است، اظهار 
داشت: با توجه به اقدامات بازدارنده ای 

که در خصوص افزایش طبقات و 
طبقات مازاد بر مجوز شکل گرفته 

تقریبًا می توان گفت این نوع از تخلف 
کاهش پیداکرده است.

فراخوان نمایشگاه مجازی 
کتب تخصصی نظام مهندسی 

تهران

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــا هــدف  اســتان تهــران درنظــر دارد ب
نشــر دانــش و گســترش فرهنــگ 
ــادن  ــرد ارج نه ــا رویک ــی و ب کتابخوان
بــه دســتاوردهای علمــی اعضــا و 
ــا  ــارکت اعض ــت مش ــازی جه بسترس
در امــور ترویجــی ســازمان، نمایشــگاه 
تالیــف و ترجمــه  آثــار  از  مجــازی 
اعضــای ســازمان در حــوزه تخصصــی 
ــاب و  ــاختمانی در روز کت ــته س ۷ رش
ــاه ۹۹  ــان م ــورخ 24 آب ــی م کتابخوان

ــد. ــزار نمای برگ

آزمــون آتــش نشــان هــا 
ــد برگزار ش

تئــوری  آزمــون  و  عملــی  دوره   
ــب  ــان داوطل ــش نش ــان دوره آت پای
ــش  ــوزش آت ــز آم ســطح A در مرک
ــور  ــه منظ ــد. ب ــزار ش ــانی برگ نش
ــان  ــش نش ــه از آت ــتفاده داوطلبان اس
هــا داوطلب )آقایــان( دوره آموزشــی 
ــدت  ــه م ــب ب ــانان داوطل ــش نش آت

ــد. ــزار ش ــاعت برگ 120س
ــان دوره  ــون پای ــت؛ آزم ــی اس گفتن
ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای ــی ب آموزش
بــه  مــاه  درشــهریور  بهداشــتی 
ــورت  ــوری( ص ــی )تئ ــورت کتب ص

پذیرفــت.

رفع ابهام از گردش مالی 
سازمان های نظام مهندسی 

ساختمان

علی محمد عبدی قهرودی مدیرکل دفتر 
توسعه مهندسی ساختمان در خصوص 
برنامه های اولویت دار آن دفتر تا پایان 

سال جاری از بازنگری آیین نامه ها 
و شیوه نامه های مهندسی خبر داد 
و گفت: تمامی تاش دفتر توسعه 
مهندسی به روز رسانی و تصویب 
آیین نامه ها و شیوه نامه های نظام 

مهندسی ساختمان است.

موافقت سازمان حمایت با اصالح حق کمیسیون مشاور امالک

در حال حاضر نرخ کمیسیون و حق داللی مشاوران اماک طبق مصوبه اسفندماه 
13۹4 کمیسیون نظارت اداره کل صمت استان تهران، حق الزحمه دفاتر اماک تا 
500 میلیون تومان 0.5 درصد و از 500 میلیون به باال 0.۷5 درصد از هر طرف 

معامله تعیین شده است.

آب مجانی برای تهران هم در 
راه است!

محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب استان تهران در نشستی 
خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا طرح آب مجانی نیز در دستور کار 

قرار دارد؟ اظهار کرد: این موضوع اکنون 
در حال بررسی قرار دارد اما از آنجایی 
که 60 درصد مشترکان در تهران زیر 

الگو مصرف می کنند اجرای این طرح با 
مسئله برق کمی متفاوت است لذا باید 

تمام جوانب آن بررسی شود.

https://tasisatnews.com/%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7/
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دوره آموزشی آنالین نقشه کشی 
تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

 مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه

و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین طراحی دریچه، 
دمپر و صداگیر همراه با بازدید از کارگاه

 مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیر چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه

پنج شنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی 

 مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین روشهای نوین 
بازیافت آب از فاضالب
 مدت دوره: 6 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00 - 14:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
صنعتی و بیمارستانی
مدت دوره: 95 ساعت

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها: 21:00 - 18:00

پنجشنبه ها: 16:00 - 13:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
کولر گازی )اسپلیت(
مدت دوره: 16 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00-19:00

دوره آموزشی آنالین طرحی و تعمیر 
چیلرهای تراکمی

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

و پنج شنبه ها 18:00-15:00

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7-%d8%ac%da%a9%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7-%d8%ac%da%a9%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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   انواع داکت اسپیلیت
انواعــی از سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی و 
ــاختمان را  ــوای درون س ــا ه ــه صرف ــد ک ــود دارن ج
گــرم یــا ســرد می کننــد و هیــچ هــوای تــازه ای بــه 
درون ســاختمان وارد نمی کننــد. فــن کویل هــا و 
اســپلیت های معمولــی اینگونــه عمــل می کننــد؛ 
ــل  ــاز مث ــپلیت های هواس ــا و اس ــن کویل ه ــی ف ول
فــن کویــل داکتــی هواســاز نیــز موجــود هســتند کــه 
عــاوه بــر ســرد و گــرم کــردن هــوا، مقــداری هــوای 

ــد. ــاختمان می کنن ــز وارد س ــازه نی ت
ــوردار  ــادی برخ ــیاری زی ــت بس ــوا از اهمی ــه ه تهوی
ــاکن  ــراد س ــامت اف ــادی در س ــش زی ــت و نق اس
توســط  اخیــر  مطالعــات  در  دارد.  ســاختمان 
ــای  ــش سیســتم ه ــی روی نق پژوهشــگران آمریکای

ــه  ــد 1۹ ک ــروس کووی ــال وی HAVC در انتق
مســبب بیمــاری کرونــا اســت، نشــان داده 

شــده اســت کــه سیســتم   هــای تهویــه 
هــوای دارای فیلترهــای مناســب، 

کاهــش  ســبب  می تواننــد 
ویــروس  انتشــار  احتمــال 
مقابــل،  در  ولــی  شــوند؛ 
و  سرمایشــی  سیســتم های 
ــای  ــد فیلتره ــی فاق گرمایش

مناســب، ویــروس را بیشــتر منتشــر می کننــد.
بــا ایــن حــال امــروزه سیســتم هایی مثــل اســپلیت و 
فــن کویــل کــه فاقــد تهویــه هــوا هســتند، بــه دلیــل 
ــتم هایی  ــه سیس ــبت ب ــرژی نس ــر ان ــرف پایین ت مص
ــادی  ــت زی ــد، محبوبی ــه می کنن ــوا را تصفی ــه ه ک
ــتم ها  ــن سیس ــاخت ای ــوال در س ــه معم ــد. البت دارن
مکانــی بــرای نصــب فیلتــر تعبیــه می شــود و 
ــت  ــب، کیفی ــای مناس ــب فیلتره ــا نص ــد ب می توانی
راه  ببخشــید.  بهبــود  را  ســاختمان  درون  هــوای 
دیگــری کــه بــرای کیفیــت هــوای تهویــه نشــده در 
ســاختمان ها وجــود دارد، اســتفاده از دســتگاه های 

ــت. ــده هواس ــه کنن تصفی
 معرفی سیستم اسپلیت

اســپلیت ها، دســتگاه هایی حرارتــی و برودتــی هســتند 
کــه دارای دو یونیــت داخلــی و خارجــی هســتند. ایــن 
ــا و  ــه ای از کابل ه ــق مجموع ــا از طری یونیت ه
لوله هــا بــه هــم متصــل هســتند. همانطــور 
ــه  ــپلیت ها، ب ــر اس ــد، اکث ــه ش ــه گفت ک
هواســاز،  اســپلیت های  از  غیــر 
نمی کننــد  تهویــه  را  هــوا 
ــاق را  ــوای درون ات ــه ه بلک
ــود  ــت خ ــل کابین ــه داخ ب
ــا  ــرم ی ــس از گ ــده و پ مکی

معرفی سیستم های HAVC )تهویه(

گزارش ویژه

سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع یا به اختصار 
HAVC به سیستم هایی گفته می شود که هوای درون ساختمان ها 
را سرد یا گرم کرده یا آن را تهویه می کنند؛ البته ممکن است یک 

سیستم HAVC تمامی این کارها را انجام دهد.

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-havc-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-havc-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c%d9%87/
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ــه درون  ــردن، آن را ب ــرد ک س
می گرداننــد.  بــاز  اتــاق 
ــتفاده  ــگام اس ــن در هن بنابرای

از اســپلیت بایــد درب هــا و 
پنجره هــا بســته بــوده و کمتریــن 

تبــادل هــوا بــا محیط خــارج از ســاختمان 
ــود. ــام ش انج

ــه  ــد ک ــرد می کن ــوا را س ــه ه ــپلیت اینگون اس
ــت  ــی وارد یونی ــت خارج ــرد از یونی ــرد س ــع مب مای
داخلــی و مشــخصا، قطعــه ای بــه نــام مبــدل حرارتــی 
یــا کویــل می شــود و از آن عبــور می کنــد. در یونیــت 
ــا چنــد فــن کــه هــوای  ــه کمــک یــک ی داخلــی، ب
ــاب  ــل پرت ــمت کوی ــه س ــار ب ــا فش ــاق را ب درون ات
ــاق  ــوای درون ات ــن ه ــی بی ــادل حرارت ــد، تب می کنن
ــود. در  ــام می ش ــاال انج ــرعت ب ــا س ــرد ب و گاز مب
نتیجــه هــوا ســرد شــده و گاز مبــرد گــرم می شــود و 

ــت خارجــی مــی رود. ــه ســمت یونی ب
گاز مبــرد در یونیــت خارجــی تهویــه ابتدا وارد بخشــی 
بــه نــام تبخیــر کننــده شــده و در آنجــا تحــت فشــار 
کــم، بــه گاز مبــرد گــرم تبدیــل می شــود. کمپرســور 
ــر  ــل کندانس ــمت کوی ــه س ــار ب ــا فش ــن گاز را ب ای
هدایــت می کنــد و بــه دلیــل فشــار بــاال در آن 
کویــل، گاز بــه مایــع تبدیــل شــده و مطابــق قانــون 
ــت  ــود را از دس ــرارت خ ــا، ح ــی گازه ترمودینامیک
می دهــد و ایــن حــرارت بــا کمــک فــن کندانســر بــه 
هــوای خــارج از ســاختمان منتقــل می شــود. ســپس 
مایــع مبــرد ســرد بــه یونیــت داخلــی بــاز می گــردد تا 
ایــن چرخــه کــه بــه ســیکل تبریــد معــروف اســت، از 

ســر گرفتــه شــود.
عملکــرد گرمایشــی اســپلیت 
یــا از طریــق پمــپ حرارتــی 
ــر را  ــه زی ــس چرخ ــه عک ک
ــق  ــا از طری ــد ی ــام می ده انج
انجــام  الکتریکــی  هیتــر  المنــت 

می شــود.
بــرای پاییــن آوردن مصــرف برق اســپلیت 
ــه  ــی اینک ــود. یک ــی ش ــتفاده م از دو روش اس
ــورهای  ــرفته از کمپرس ــپلیت های پیش ــی اس در بعض
ــی اســتفاده  ــه جــای کمپرســورهای معمول ــر ب اینورت
می شــود. مــورد دوم اینکــه بعضــی از اســپلیت ها بــه 
ــه آن هــا  ــه ب ــال دار ســاخته می شــوند ک صــورت کان
داکــت اســپلیت گفتــه می شــود و ادامــه بحــث 

بعــدی مــا هســتند.
داکت اسپلیت

داکــت اســپلیت بــه اســپلیت هایی گفتــه می شــود کــه 
در آن هــا، یک یونیــت داخلی از طریــق مجموعه ای از 
ــال کشــی ها بــه بخش هــای مختلــف و مجــزای  کان
یــک ســاختمان متصــل اســت و گرمایش و ســرمایش 
آن هــا را تأمیــن می کنــد. ایــن کار ســبب کاهــش زیاد 
مصــرف انــرژی الکتریکــی می شــود. ایــن سیســتم ها 
بــا وجــود مصــرف پاییــن انــرژی الکتریکــی معایبــی 
ــا را در  ــوان آن ه ــه نمی ت ــه اینک ــد، از جمل ــز دارن نی
ــی ها  ــال کش ــرد، کان ــب ک ــاختمان ها نص ــی س بعض
ــای  ــه و دم ــوان تهوی ــتند و نمی ت ــه هس ــر هزین پ
ــزا  ــور مج ــه ط ــاختمان را ب ــف س ــای مختل بخش ه

کنتــرل کــرد.

گزارش ویژه
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اقتصاد مهندسی

فن کویل
هــر یونیــت فــن کویــل ماننــد یونیــت داخلی اســپلیت 
ــرم و  ــرای گ ــه در آن ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت؛ ب اس
ــه  ــه ب ــردی ک ــا س ــوا، از آب داغ ی ــردن ه ــرد ک س
ترتیــب توســط بویلــر در موتورخانــه یــا چیلــر تأمیــن 
ــواع  ــا ان ــن کویل ه ــود. ف ــتفاده می ش ــود، اس می ش
ــوان آن هــا را درون ســقف،  ــد و مــی ت مختلفــی دارن

ــرد. ــن نصــب ک ــا روی زمی ــوار ی روی دی
چیلر

ــق  ــه از طری ــه می شــود ک ــه دســتگاهی گفت ــر ب چیل
ســیکل تبریــد، بــه صــورت مســتقیم یــا از طریق یک 
ســیکل تبریــد ثانویــه، بــرای خنــک کــردن و تهویــه 
ــا  ــات ی ــردن تأسیس ــک ک ــاختمان ها و خن ــوای س ه
مایعــات داغ صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــول  ــا اص ــابه ب ــا مش ــر دقیق ــردی چیل ــول عملک اص
عملکــردی اســپلیت اســت.در سیســتم های فــن کویل 
ــاختمان های  ــردن س ــک ک ــرای خن ــوال ب ــه معم ک

مســکونی دارای واحدهــای متعــدد، هتل هــا یــا ادارات 
اســتفاده می شــوند، سیســتم آب ســرد کــه از طریــق 
لولــه کشــی، یونیت هــای فــن کویــل را بــه یکدیگــر 
متصــل می کنــد، در واقــع یــک ســیکل تبریــد ثانویــه 
ــن کویل هــا، هــوا را ســرد  ــور از ف ــا عب اســت کــه ب
می کنــد و خــودش گــرم می شــود و بــا عبــور از 
مبــدل حرارتــی چیلــر، دوبــاره ســرد می شــود و 
حرارتــش را بــه مبــرد چیلــر منتقــل می کنــد. چیلرهــا 
براســاس نوع سیســتم خنــک کننــده کویل کندانســر، 
ــود هســتند.  ــک موج ــک و آب خن ــوع هواخن در دو ن
سیســتم های آب خنــک چیلرهــای بــزرگ و صنعتــی 
هســتند کــه نیــاز بــه تأسیســات گســترده ای بــه نــام 
ــوا  ــی سیســتم های ه ــد؛ ول ــده دارن ــک کنن ــرج خن ب
ــرای  ــتند، ب ــر هس ــی چیل ــوال مین ــه معم ــک ک خن
اســتفاده  کوچک تــر  مقیــاس  دارای  کاربردهــای 

می شــوند.

برای کسب اطالعات بیشتر
به سایت کاشانه مراجعه فرمایید.

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
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ــک  ــه ی ــا ب ــروس کرون ــور/ شــیوع وی مهــری بهزادپ
ســالگی خــود در ایــران و کمی بیشــتر از آن، در برخی 
ــه  ــود. توصی ــی ش ــک م ــان نزدی ــورهای  جه از کش
ــب  ــی و تصوی ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل ــه رعای ب
دورکاری در بســیاری از ســازمان هــای اداری دولتــی 
و خصوصــی، بــه منظــور قطــع زنجیــره »کوویــد 1۹« 
از جملــه مســجلترین راهکارهایــی اعام شــده اســت 
کــه مــی توانــد همــراه بــا اســتفاده از ماســک، عــاوه 
ــان را  ــر، تعــداد مبتای ــار مــرگ و می ــر کاهــش آم ب

نیــز کاهــش دهــد.
ــه  ــان، ب ــه جه ــت هم ــی جه ــا« امکان ــاید »کرون ش
ــعه  ــال توس ــه و در ح ــعه یافت ــژه کشــورهای توس وی
باشــد کــه، فرصــت اســتفاده بهینــه از امکانــات 
و ظرفیتهــای »دولــت الکترونیــک « بــر »بســتر 
ــق و  ــت مش ــد و در حقیق ــکوفا کن ــت« را ش اینترن
ــن  ــان در ای ــیلهای پنه ــری پتانس ــه کارگی ــن ب تمری

ــد. ــه باش عرص
ــا اســتفاده از  ــا ب ــش از شــیوع کرون ــه پی ــی ک فرصت
فنــاوری هــای نویــن و دیجیتالــی در عصــر نویــن در 
ــود، امــا بحــران  بســیاری از کشــورها آغــاز گشــته ب
ــری  ــتر و بهت ــت بیش ــدت و کیفی ــه آن ش ــر ب اخی

ــید. بخش
ــا آهنــگ  ــه منظــور همراهــی ب امــا چنــدی پیــش ب
»درخانــه بمانیــم« بــا ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه 
ــورد نظــر  ــری کار م ــی گی ــه منظــور پ ــران ب ای ته
خــود تمــاس تلفنــی گرفتــم، امــا بــا کمــال تعجــب 

ــچ کــس پاســخگو نیســت.  متوجــه شــدم کــه هی

بــاز هم بــه منظــور رعایــت پروتــکل های بهداشــتی، 
ــر  ــی ب ــن اطاعات ــزار نوی ــوی اب ــه س ــه ب امیدواران
بســتر اینترنــت رفتــم و وارد ســامانه ســازمان مذکــور 
ــن  ــور از ای ــام ام ــه انج ــردم ک ــاهده ک ــدم و مش ش
طریــق نیــز مشــروط بــه تمــاس تلفنــی و یــادآوری و 

توضیــح در ایــن بــاره اســت.
ــازمان  ــا محــل س ــیار دور ت ــه ای بس ــاراً از فاصل ناچ
ــردم!! و در  ــزم ســفر ک ــران، ع ــه ای ته ــی و حرف فن
ــر  کمــال شــگفتی مشــاهده کــردم کــه پرســنل دفت

ــورد نظــر مــن در محــل حاضــر هســتند. م
 قبــل از هــر صحبتــی بــار دیگــر بــا شــماره تماســی 
ــم، امــا کســی  کــه پیــش از ایــن تمــاس مــی گرفت
پاســخگو نبــود، تمــاس گرفتــم. ولــی هیــچ صدایــی 

از تلفــن روی میــز بــر نمــی خاســت!
مســئول نشســته در پشــت میــز کــه ماســکی هــم بــه 
ــه ســرگردانی مــن گفــت  ــه داشــت! در پاســخ ب چان
ــن  ــرای همی ــت، ب ــوخته اس ــانترال س ــتگاه س : دس

ــه حضــور در محــل هســتند! ــان موظــف ب متقاضی
هراســان دســتی بــه محافــظ چهــره و ماســک پنهــان 
شــده در زیــر آن بــردم و وحشــتزده از جمعیــت حاضر 

ــدم... در محل دور ش
ــک«  ــت الکترونی ــعار »دول ــق ش ــتی تحق ــه راس ب
و الزامــات صــد چنــدان آن در مقطعــی کــه بــا 
ــا« ســردرگریبان هســتیم، در کجــای  بحــران »کرون

ــرار دارد؟ ــا ق ــی م ــوری و عمل ــتهای تئ سیاس
حــال بــه راســتی نمــی دانــم؛ اولویــت پروتــکل هــای 
بهداشــتی تعریــف شــده از ســوی ســازمانهای مختلف 

پروتکل جدید مقابله با کرونا،
در خانه نمانید، سانترال خراب است!

https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c/
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واقعًا چقدر قابلیت و پتانسیل اجرایی شدن دارد؟

ــوزش از راه دور داشــته  ــزل آم ــوزان در من ــش آم دان
باشــند، یــا بــه منظــور جلوگیــری از ضربــه عاطفــی 
ــه  ــر ب ــدارس حاض ــز، در م ــر قرم ــران سراس در ای
در  کارمنــدان  دورکاری  باشــند؟!  درس  یادگیــری 
ــم،  ــه هــای مســئولین بدانی ادارات را ســرفصل توصی
ــزام بــه حضــور در  یــا خرابــی دســتگاه ســانترال و ال

ــک را؟! ــر الکترونی ــه ظاه ــت ب دول

بــه راســتی شــاید، مناســب باشــد دورهمــی دوســتان 
ــود، در  ــه خ ــر از خان ــی بزرگت ــنایان را در فضای و آش
محــل برخــی از ســازمان هــای دولتــی کــه بزرگتــر 
هــم هســت برگــزار کنیــم... در هــر حــال هــر چــه 
ــده  ــف ش ــکل تعری ــی در پروت ــًا حکمت ــد، حتم باش
اینچنینــی، مخفــی اســت کــه افزایــش آمــار مبتایان 

ــا را بــه دنبــال نخواهــد داشــت. بــه کرون
شاید...!!!

برگزاری دوره آموزشی آن�ین

https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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محصوالت تاسیسات

CO2 ،سنسور دما، رطوبت A
جدیــدی  ترکیبــی  سنســور   Sensaphone
کــرده  عرضــه   CO2 و  رطوبــت  دمــا،  بــرای 
اســت کــه اعــداد واقعــی را بــرای هــر وســیله 
Sensaphone کــه یــک ســیگنال  پایــش 
ــدازه  ــرد ان ــی گی ــا Ma 20-4 م MODBUS ی
ــت  ــور ثب ــی سنس ــد. وقت ــی کن ــم م ــری و فراه گی
مــی کنــد کــه یــک موقعیــت کنتــرل شــده خــارج از 
محــدوده برنامــه ریــزی شــده اســت، هشــدار ارســال 

ــد. ــی کن م
سنسورهای جریان 

سنســورهای جریــان Belimo یــک الگوریتــم 
ــه  ــد ک ــده دارن ــت ش ــودکار ثب ــول خ ــران گلیک جب
ــبه  ــرای محاس ــح را ب ــیال صحی ــای س ــی ه ویژگ
انــرژی و جریــان انتخــاب و  انحرافــات را بــه حداقــل 
ــی  ــش م ــری را کاه ــدازه گی ــای ان ــانده و خطاه رس
دهــد. سنســورها یــک طراحــی خــاص بــدون قطعات 
ــیونی  ــچ کالیبراس ــه هی ــاز ب ــه نی ــد ک ــرک دارن متح
نــدارد و انــدازه گیــری هــای دقیــق و قابــل تکــراری 

ــد.  فراهــم مــی کن
سیستم سنسور

شــرکت  از  سنســوره   10  Sensi Predict
و  تجزیــه  را   HVAC سیســتم  یــک  امرســان 
ــی  ــه کار م ــد چگون ــی گوی ــد و م ــی کن ــل م تحلی
ــک  ــه ای روی ی ــورت حرف ــه ص ــورها ب ــد. سنس کن
کــوره و دســتگاه تهویــه مطبــوع نصــب مــی شــوند و 
وضعیــت سیســتم را تحلیــل و کنتــرل هــای عملکــرد 

ــد. ــی کنن ــم م ــی فراه ــه دقیق ماهان

B ترموستات
شــرکت  از   EcoNet® Smart ترموســتات 
Rheem کــه بــه وای فــای متصــل مــی شــود، بــا 
همــه تجهیــزات گرمایــش، ســرمایش و آب گرمکــن 
هوشــمند Rheem کار مــی کنــد تــا کارایــی را بــه 
حداکثــر رســانده و تضمیــن کننــده آســایش باشــد. 

ترموستات
 Network Thermostat بــه تازگــی شــرکت
ــت.  ــرده اس ــه ک ــتات NetX X7 را عرض ترموس
 NetX X7  ،بــرای تضمیــن عملکــرد و اعتبــار
از ســخت افــزار تجــاری بــا رلــه هــای ســوئیچینگ 
واقعــی و حافظــه غیرفــرار  اســتفاده مــی کنــد. 
ــه آن  ــا حافظ ــتم ب ــن سیس ــده ای ــع ش ــاختار توزی س
ــت و  ــی اینترن ــان قطع ــداوم در زم ــرل م ــورد کنت ب

ــد.  ــی کن ــن م ــبکه را تضمی ش

محصوالت تاسیساتی

http://www.bostanchi.com


www.tasisatnews.com

ت نیوز
سا

تاسی
نگاهی به بازار

https://tasisatnews.com/


www.tasisatnews.com 303 هفته نامه شماره

ASHRAEتاسیسات فضاهاى آموزشى

مقاله اشریمقاله اشری

ــی و  ــی، محیط ــات فن ــامل ماحظ ــل ش ــن فص ای
ــت  ــراح جه ــدس ط ــه مهن ــه ب ــت ک ــی اس طراح
ــش و  ــرمایش، گرمای ــزات س ــت تجهی ــاب درس انتخ
ــی  ــک م ــی کم ــای آموزش ــوع مکان ه ــه مطب تهوی

ــد.  کن
پیش دبستانی ها  
12-K مدارس  

کالج ها و دانشگاه ها   
پایداری و بهره وری انرژی  

مالحظات انرژی  
اندازه گیری و اعتبارسنجی  انرژی  

داشبوردهای انرژی  
پذیرش  

مالحظات مهار باد و زلزله  
مطالعات موردی انتخابی  

فهرست مطالب این فصل را تشکیل می دهند.
مالحظات عمومی و طراحی

ــم(  ــال دوازده ــا س ــتان ت ــدارس K-12 )ازکودکس م
، معمــواًل شــامل مــدارس ابتدایــی، راهنمایــی و 
دبیرســتان مــی باشــد. ایــن تاسیســات معمــواًل 

ــتند.  ــه هس ــه طبق ــا س ــک ت ــای ی ــاختمان ه س

ــا 15  ــی شــامل 10 ت ــه طــور کل ــی ب ــدارس ابتدای م
ــگاه  ــت، ورزش ــا، مدیری ــه تری ــا کاف ــراه ب کاس هم
ــن  ــواًل از ای ــد. معم ــی باش ــه ای م ــای کتابخان و فض
ــود )از  ــی ش ــتفاده م ــی اس ــول درس ــدارس در فص م
ــول در  ــور معم ــه ط ــن(؛ ب ــا ژوئ ــت ت ــر آگوس اواخ
طــول تابســتان ایــن مــدارس تعطیــل یــا دارای 
حداقــل فعالیــت مــی باشــند. ایــن مــدارس بــه طــور 
معمــول دارای کاس هــای علــوم و یــک ســاختمان 
مــدارس  کاری  ســاعات  هســتند.  پیش دبســتانی 
ابتدایــی معمــواًل بیــن ۷ صبــح تــا 4 بعدازظهــر مــی 

باشــد. 
مــدارس راهنمایــی بزرگتــر از مــدارس ابتدایــی 
هســتند و شــامل کاس هــای کامپیوتــر و اتــاق هایی 
ــا کمدهــای قفــل دار مــی شــود. ســاعات فعالیــت  ب
ــوق  ــای ف ــت ه ــه جهــت فعالی ــز ب ــدارس نی ــن م ای
برنامــه طوالنــی تــر اســت. بــا توجــه بــه تصمیمــات 
ــظ  ــی )حف ــدارس راهنمای ــذف م ــر ح ــی ب ــر مبن اخی
کاس هــای ابتدایــی K-8 و کاس هــای دبیرســتان 
ــات  ــی ماحظ ــت برخ ــا 12(، الزم اس از کاس ۹ ت
ــز  ــی نی ــدارس ابتدای ــی درم طراحــی مقاطــع راهنمای

دیــده شــود.  

ماه مهر همیشه تداعی بازگشایی مدارس و مکان های آموزشی برای همه ماست. از این 
رو بی مناسبت ندیدیم که مقاله هفتگی منتخب ژورنال اشری را این بار از فصل »تاسیسات 

ASHRAE APPLICATION فضاهای آموزشی« ترجمه جلد اول هندبوک
)فصل های 1-13: کاربردهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع( انتخاب کنیم.

این کتاب توسط آقای مهندس روح اهلل واصف و خانم مهندس شمشیری به دقت و با موشکافی فراوان ترجمه و 
توسط انتشارات یزدا چاپ شده است.
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تــاالر  و  تریــا  کافــه  هــا  دبیرســتان  همچنیــن 
کنفرانــس هــم دارنــد و ممکــن اســت اســتخر شــنا، 
اســکی روی یــخ و غیــره هــم داشــته باشــند. ســاعات 
فعالیــت دبیرســتان هــا طوالنی تــر و اغلــب در طــول 
تابســتان؛ چــه بــه عنــوان مــدارس تابســتانی و چــه 
ــه  ــاص از جمل ــات خ ــتفاده از امکان ــر اس ــه خاط ب

ــتند. ــاز هس ــره ب ــتخر و غی ــی، اس ــگاه ورزش باش
ــدول  ــدراس K-12، در ج ــداول در م ــای مت فضاه

ــت. ــده اس ــان داده ش ــماره 5 نش ش
مــدارس K-12، نیازمنــد یــک کنترل گــر بهینــه 
ــی  ــب آموزش ــای مناس ــوان فض ــا بت ــتند ت ــوا هس ه
ایجــاد کــرد. ایــن موضــوع شــامل انتخــاب سیســتم 
هــای گرمایــش، تهویــه و تهویــه مطبــوع، تجهیــزات 
و کنترلرهــا مــی شــود تــا تهویــه و کیفیــت مناســب 
ــاد  ــاکت ایج ــی س ــی و محیط ــل ، راحت ــوای داخ ه
شــود. همچنیــن نگهــداری سیســتم توســط کارمندان 
ــادگی صــورت  نگهــداری تأسیســات بایــد بــه س

ــرد. پذی
ماحظــات کلــی طراحــی بــرای فضاهــای معمــول در 

مــدارس K-12 در ادامــه مــی آیــد:
ــن ۹00  ــر کاس بی ــواًل مســاحت ه ــا. معم کاس ه
ــول  ــور معم ــه  ط ــت و ب ــع اس ــوت مرب ــا 1000 ف ت
ــود.  ــی ش ــی م ــوز طراح ــا 30 دانش آم ــرای 20 ت ب
هــر کاس حداقــل بایــد گــرم و تهویــه شــود. بــرای 
مدارســی کــه در اقلیــم های گــرم و مرطــوب در طول 

ســال کاس دارنــد، وجــود تهویــه مطبــوع بایــد بــه 
شــدت مــورد توجــه قــرار گیــرد. در اقلیــم هــای گــرم 
ــارچ و  ــری از ایجــاد ق ــه منظــور جلوگی و مرطــوب ب
کپــک، رطوبــت گیــری در فصــل تابســتان بایــد بــه 
صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار گیــرد، حتــی اگــر 

مدرســه خالــی از افــراد باشــد.
ــوم  ــای عل ــر اتاق ه ــال حاض ــوم. در ح ــای عل اتاق ه
ــه  ــده اســت. اگرچ ــا ش ــی مهی ــدارس ابتدای ــرای م ب
کــودکان معمــواًل آزمایشــی انجــام نمــی دهنــد امــا 
ممکــن اســت بــا انجــام دادن آزمایــش توســط معلــم 
ــد  ــی تولی ــات در کاس، بوهای ــداری حیوان ــا نگه ی
شــود. در ایــن شــرایط، بــرای حــذف بوهــای اضافــی، 
ــا  ــا یــک فــن تخلیــه هــوا ب ــه کافــی همــراه ب تهوی
یــک کلیــد خاموش/روشــن تایمــردار )بــرای مثــال 0 

تــا 60 دقیقــه( ضــروری اســت.
ــود  ــل وج ــه دلی ــا ب ــن اتاق ه ــه. ای ــای رایان کاس ه
رایانــه هــا گرمــای محســوس زیــادی دارنــد. آن هــا 
ممکــن اســت نیــاز بــه تجهیــزات ســرمایش اضافــی 
ماننــد دســتگاه ســرمایش موضعــی  بــرای غلبــه بــر 
ــت  ــن اس ــن ممک ــد و همچنی ــی دارن ــای اضاف باره
ــتر  ــات بیش ــرای اطاع ــد. ب ــی الزم باش ــت زن رطوب

ــد. ــه کنی ــه فصــل 1۹ مراجع ب
آزمایشــگاه های آموزشــی.  ممکــن اســت آزمایشــگاه 
مــدارس راهنمایــی و دبیرســتان و همچنیــن فضاهای 
علمــی بــه هودهــای آزمایشــگاه بــا سیســتم اگزاســت 

مقاله اشری
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نیــاز داشــته باشــند. در صــورت وجــود چندیــن هــود 
ــاز  ــن نی ــوای جایگزی ــتم ه ــه سیس ــگاهی ب آزمایش
اســت. اگــر هیــچ هــودی اســتفاده نمــی شــود، بســته 
بــه نــوع آزمایشــاتی کــه در اتــاق انجــام مــی شــود 
و اینکــه آیــا حیــوان وجــود دارد یــا نــه، توصیــه مــی 
شــود بــرای حــذف بــو از سیســتم تخلیــه هــوای اتاق 
اســتفاده شــود؛ در صــورت امــکان، مــی تــوان از یک 
تخلیــه هــوای محلــی بــا کلیــد خامــوش و روشــن و 
یــک تایمــر هــم اســتفاده کــرد. جهــت حــذف بــو و 
بخــارات ســاطع شــده از مــواد انبارشــده در انبــاری و 
ــداوم کار  ــوا م ــه ه ــاق آماده ســازی، سیســتم تخلی ات

مــی کنــد. مقــدار هــوای تخلیــه و محــل دریچــه 
هــای تخلیــه ممکــن اســت توســط کدهای 

ــی حفاظــت  ــا انجمــن مل ــی ی محل
 ،)NFPA( آتــش  برابــر  در 
دیکتــه شــود. بــرای اطاعــات 
ــه  ــه فصــل 16 مراجع بیشــتر ب

در  اضافــی  اطاعــات  کنیــد. 
از  تــوان  را مــی  آزمایشــگاه ها  مــورد 

و   ANSI/AIHA    2012-Z۹.5 اســتاندارد 
ــه دســت آورد. ــاش و همــکاران )2001( ب مــک اینت

ــرل  ــد دارای کنت ــش اداری بای ــای اداری. بخ فضاه
مســتقل باشــد. زیــرا در زمــان فعالیــت مدرســه و بعــد 
ــه  ــد. ب ــور دارن ــراد در آن حض ــه اف ــاعات مدرس از س
ــل از  ــای اداری قب ــاق ه ــراد در ات ــور اف ــل حض دلی
ــن  ــرای ای ــد ب ــز، بای ــل پایی ــدارس در فص ــروع م ش
فضاهــا تهویــه مطبــوع در نظــر گرفتــه شــود و 
ــیده  ــده اندیش ــعه آین ــا و توس ــرای ارتق ــی ب تمهیدات

شــود.
ــای  ــت از مکان ه ــن اس ــی. ممک ــالن های ورزش س
ورزشــی بعــد از ســاعت هــای معمــول مــدارس 
ــایر  ــات و س ــی، جلس ــای عصرگاه ــرای کاس ه ب
ــت  ــن اس ــن ممک ــود. همچنی ــتفاده ش ــا اس کاربرده
ــرای فعالیت هــای گروهــی اســتفاده  در آخــر هفتــه ب
تعییــن  و  انتخــاب  هنــگام  در  بنابرایــن  شــوند. 
ــدازه سیســتم هــا و تجهیــزات بایــد بارهــای ایــن  ان

کاربردهــای خــاص در نظــر گرفتــه شــود. بــا اســتفاده 
از سیســتم هــای تهویــه مطبــوع مســتقل بــا قابلیــت 
کنتــرل امــکان انعطــاف پذیــری در شــرایط بــار جزئی 
کوچــک تــر فراهــم مــی شــود. در ضمــن در صــورت 
نصــب کــف چوبــی، رطوبــت بایــد کنتــرل شــود تــا 

ــود.  ــری ش ــی جلوگی ــیب های مال از آس
ــا و  ــداری کتاب ه ــظ و نگه ــرای حف ــا. ب کتابخانه ه
ــه  ــد از تهوی ــا، بای ــود در آن ه ــوازم موج ــن ل همچنی
ــات  ــب اطاع ــت کس ــود. جه ــتفاده ش ــوع اس مطب

ــد.  ــه کنی ــل 3 و 23 مراجع ــه فص ــتر ب بیش
ــی  ــه محیط ــا ب ــن فضاه ــس. ای ــای کنفران تاالره
ــه و در برخــی مــوارد  ــز گرمایــش، تهوی ســاکت و نی
تهویــه مطبــوع نیــاز دارنــد. از تاالرهــای 
ــا،  ــر از گردهمایی ه ــه غی ــس ب کنفران
و  برنامه هــا  بــرای  تمریــن 
رویدادهــای خــاص اســتفاده 
ــرای  ــود. ب ــی ش ــی نم چندان
ایــن  در  دیگــر  ماحظــات 
ــد. ــاهده کنی ــل 5 را مش ــه فص زمین

ــن  ــی. ای ــای زندگ ــارت ه ــای مه ــاق ه ات
ــی  ــاد ناش ــوس زی ــار محس ــواًل دارای ب ــا معم اتاق ه
ــزات  ــن تجهی ــه ای ــتند. از جمل ــان هس از تجهیزاتش
ــه ماشــین های شستشــو، خشــک کــن  ــوان ب مــی ت
هــا، اجاق هــا و فرهــا و چــرخ هــای خیاطــی اشــاره 
کــرد. بــرای تخلیــه هــوای اجــاق هــا و خشــک کــن 
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــی بای ــای متفاوت ــه ه ــا، گزین ه
ــی  ــای خانگ ــا، هوده ــازه کد ه ــورت اج ــود. در ص ش
مــی تواننــد بــرای فــر خــوراک پــزی نصــب شــوند. 
ــرای خشــک کــن هــا و فرهــا از یــک  ــوان ب مــی ت
سیســتم تخلیــه هــوای مرکــزی اســتفاده کــرد. اگــر 
ــرد،  ــرار گی ــا ق ــل اتاق ه ــی در داخ ــزات کاف تجهی
ممکــن اســت بــه یــک سیســتم هــوای جبرانــی نیــاز 
ــد دارای فشــار  ــن نواحــی در ســاختمان بای باشــد. ای
ــای  ــای مجــاور و فضاه ــه کاس ه ــی نســبت ب منف
ــه  ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــت کس ــند. جه اداری باش

ــد.  ــه کنی ــل 33 مراجع فص
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کافــه تریــا و آشــپزخانه. مــدارس معمــواًل بــه فضایــی 
ــه  ــد. کاف ــاز دارن ــذا نی ــرو غ ــازی و س ــرای آماده س ب
ــن  ــامل ای ــوب ش ــی خ ــا طراح ــه ای ب ــای مدرس تری
فضاهــا اســت: تحویــل و دریافــت مــواد اولیــه، انبــار، 
آشــپزخانه، محــل کشــیدن غــذا، ســالن غذاخــوری، 
پرســنل  تجهیــزات  و  اداری  بخــش  ظرفشــویی، 
 33 فصــل  در  توالت هــا(.  و  روشــویی  )کمدهــا، 
ــی اصــول طراحــی، مشــخصه های  اطاعــات تفصیل
ــه  ــا ارائ ــن فضاه ــرای ای ــی ب ــم طراح ــار و مفاهی ب

شــده اســت. 
کارگاه هــای تعمیــر خــودرو. جهــت حــذف 

بوهــا و دودهــای موجــود در ایــن 
مکان هــا و نیــز هــوای جایگزیــن 
ــرای سیســتم تخلیــه هــوا، تهویــه و  ب

تامیــن هوا از بیــرون الزم اســت. معمواًل 
کارگاه هــا گــرم و تهویــه مــی شــوند امــا تهویــه 

مطبــوع در ایــن فضاهــا صــورت نمــی پذیــرد. جهــت 
ممانعــت از انتقــال بوهــا و دودهــا، هــوای برگشــتی از 
ــوان هــوای رفــت در ســایر  ــه عن ــد ب کارگاه هــا نبای
ــه  ــبت ب ــد نس ــود و کارگاه بای ــتفاده ش ــا اس فضاه
ــد.  ــی باش ــار منف ــود دارای فش ــراف خ ــای اط فضاه
ممکــن اســت سیســتم هــای تخلیــه هــوا همچــون 
تخلیــه هــوای جوشــکاری یــا سیســتم تخلیــه هــوای 
اتصــال مســتقیم مونواکســید کربــن مــورد نیاز باشــد. 

ــه مــی دهــد.  فصــل 32 توضیحــات بیشــتری ارائ
کارگاه هــای صنعتــی. ایــن فضاهــا شــبیه کارگاه هــای 
ــم  ــرای جوشــکاری، لحی ــودرو هســتند و ب ــر خ تعمی
کاری و غرفــه رنــگ بــه تخلیــه هــوای ویــژه 
ــتم  ــی از سیس ــن گاه ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــاز دارن نی
جمع کننــده گــرد و خــاک اســتفاده مــی شــود و 
ــاز مــی گــردد.  هــوای جمــع آوری شــده بــه فضــا ب
بــه دلیــل وجــود تجهیــزات کارگاهــی، ایــن مکان هــا 
ــگام محاســبه  ــد. هن ــادی دارن گرمــای محســوس زی
بــار مهنــدس طــراح مــی بایســت بــا مســئول کارگاه 
دربــاره عملکــرد کارگاه مشــورت کنــد و در هرجــای 
ضرایــب همزمانــی بارهــای سرمایشــی  اعمال شــود. 

بــرای اطاعــات بیشــتر بــه فصــل 32 مراجعــه کنیــد.
اتــاق کمدهــا. طبــق کدهــای ایــاالت متحــده، 
ــن  ــام در چنی ــا حم درصــورت وجــود دستشــویی و ی
فضاهایــی تخلیــه هــوای مســتقیم بــه بیــرون الزامــی 
ــه  ــرم و تهوی ــط گ ــا فق ــن فضاه ــواًل ای ــت. معم اس
مــی شــوند. ایــن نواحــی معمــواًل بــه سیســتم هــای 
ــد کــه تنهــا  هــوای جایگزیــن و تخلیــه احتیــاج دارن
در هنــگام نیــاز بایــد عمــل کننــد. در جــای مناســب، 
ــورد  ــد م ــی توانن ــرژی م ــاب ان ــای بازی ــتم ه سیس

ــد.  ــرار گیرن توجــه ق
ــا  ــن فضاه ــخ. ای ــکی روی ی ــت های اس پیس
نیازمنــد سیســتم هــای گرمایــش، 
ــت  ــوع و رطوب ــه مطب ــه و تهوی تهوی
زدای ویــژه ای هســتند تــا مکانــی 
ایجــاد  تماشــاگران  بــرای  راحــت 
کنــد و از تقطیــر روی ســقف و تشــکیل مــه 
ــری شــود. در صــورت  ــخ جلوگی ــر روی ســطح ی ب
ــد لحــاظ شــود.  ــرژی بای ــاب ان ــکان سیســتم بازی ام
فصــل 5 همیــن کتــاب و فصــل 44 هندبــوک تبریــد 
ــکاران )2001(،  ــان و هم ــن هاریم ــری و همچنی اش
ــد. ــم کرده ان ــاره فراه ــن ب ــتری در ای ــات بیش اطاع

ــت  ــد پیس ــات همانن ــن تاسیس ــنا. ای ــتخرهای ش اس
هــای اســکی نیازمنــد سیســتم هــای کنتــرل رطوبــت 
ــح  ــه مصال ــا ب ــن فضاه ــاوه ای ــتند. بع ــژه هس وی
ســاختمانی ویــژه ای نیــاز دارنــد. در صــورت امــکان، 
مــی تــوان سیســتم هــای بازیــاب انــرژی را بررســی 
کــرد. فصــل 5 همیــن کتــاب و همچنیــن هاریمــان 
و همــکاران )2001(، اطاعــات بیشــتری دربــاره ایــن 

ــد. ــم کرده ان ــا فراه ــتم ه سیس
ــوازم و  ــامل ل ــا ش ــن فضاه ــای مدرســه. ای انباره
معمــواًل  و  شــوند  مــی  دانش آمــوزان  متعلقــات 
بــرای دوره هــای زمانــی کوتــاه بــاز هســتند. امــکان 
ــه  ــش و تهوی ــای گرمای ــتم ه ــدن سیس ــوش ش خام
ــا  ــودن آنه ــان بســته ب ــا در زم ــن مکان ه ــوع ای مطب
ــه  ــرژی صرف ــرف ان ــا در مص ــد ت ــم باش ــد فراه بای

ــود.  ــی ش جوی
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