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پرونده ای برای نظام مهندسی

سرمایه گذاری کریر در سه استارت  آپ نوآورانه

ANSI/تغییرات نسخه جدید استاندارد 62.1 اشری

و ...



مهندسی تاسیسات، سال دوم، شماره 10، تابستان 1401 2

فهرست
ColdHubs توسط جایزه هاروارد به رسمیت شناخته شد

سرمایه گذاری کریر در سه استارت  آپ نوآورانه

برای کنفرانس ASHRAE ثبت نام کنید

پمپ های حرارتی تا سال 2030 ، 20 درصد نیازهای گرمایشی را تامین می کنند

ثبــت نــام بــرای کنفرانــس زمســتانی ASHRAE 2023 کــه از 4 تــا 8 فوریــه در آتالنتــا، جورجیــا 

ــزار می شــود شــروع شــد. برگ

ــه در  ــا 8 فوری ــه نمایشــگاه AHR را کــه از 6 ت ــام در کنفرانــس همچنیــن امــکان ورود ب ثبــت ن

ــد. ــم می کن ــود، فراه ــزار می ش ــا برگ ــی جورجی ــره جهان ــز کنگ مرک
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          Thermo King از پمپ حرارتی CO2 رونمایی کرد

ــی  ــپ حرارت ــخه CO2 پم  Thermo King نس

Athenia MkII خــود را بــرای اتوبوس هــای 

برقــی و هیبریــدی معرفــی کــرده اســت.
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پمپ های حرارتی تا سال 2030 ، 20 درصد نیازهای گرمایشی را تامین می کنند

Danfoss MCHE خنک کننده رایگان مرکز داده با

تأمین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفت

جوایز اشری

دایکین از واحد یخچال برقی رونمایی می کند

ــان  ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه ــاد قان ــی از مف ــاس یک ــر اس ب
ــد  ــادل درص ــاالنه مع ــد س ــمول موظف ان ــی مش ــای صنعت واحده
مشــمول از بــرق مــورد نیــاز خــود را از طریــق احــداث نیروگاه هــای 

ــر تأمیــن کننــد. تجدیدپذی

مارســتون هــال ســاختمان تاریخــی 5574 متــر مربعــی دانشــکده 
مهندســی دانشــگاه ایالتــی آیــوا در آیــوای ایــاالت متحــده 
اســت. ســاختمان اصلــی اولیــن بــار در 1903 افتتــاح شــد.

مطالب، لزومًا انعکاس دیدگاه های مجله 
نمیباشد.

مجله در دخل، تصرف و تلخیص مقاله ها آزاد است.

صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: روح اهلل واصف

سردبیر:  علیرضا واصف

هیات تحریریه )به ترتیب حروف الفباء(:

صدیقه بهزادپور

نیره شمشیری

امور آگهی ها:فرزانه بختیاری

گرافیک:مصطفی رحمانی

نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشانی مجله: تهران - سیدخندان - خیابان 
ارسباران - کوچه پرستو - پالک 22 - 

ساختمان کاشانه

تلفن: 021-22843154

www.tasisatnews.com :نشانی اینترنتی

kaashaneh@yahoo.com :پست الکترونیک
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تصویرمربوطبهسرمقالهمیباشد
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صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: روح اهلل واصف

سردبیر:  علیرضا واصف

هیات تحریریه )به ترتیب حروف الفباء(:

صدیقه بهزادپور

نیره شمشیری

امور آگهی ها:فرزانه بختیاری

گرافیک:علی فرمهینی فراهانی

نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نشانی مجله: تهران - سیدخندان - خیابان 
ارسباران - کوچه پرستو - پالک 22 - 

ساختمان کاشانه

تلفن: 021-22843135

www.tasisatnews.com :نشانی اینترنتی

info@arangweb.com :پست الکترونیک

به نام خدا

ــران  ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــأت مدی ــه هی ــی ک ــته، زمان در دوره گذش
تصمیــم گرفــت اختیــارات خــود را بــه رییــس ســازمان بدهــد و در واقــع نظــام اداره پارلمانــی خــود 
را )اگــر بتــوان مدیریــت ایــن چنینــی را پارلمانــی دانســت( بــه نظامــی قایــل بــه شــخص و ریاســت 
جمهــوری تبدیــل کنــد کــه متکــی بــر تصمیــم یــک نفــر اســت شــاید می دانســت کــه چــه هدیــه 
بزرگــی را بــه رییــس می دهــد. بــا ایــن تصمیــم رییــس می توانســت دســت بــه کار هــای متعــددی 
بزنــد. ایــن هدیــه کــه بــا رای اکثریــت قاطــع و بــه جــز یکــی دو رای بــه جنــاب رییــس وقــت اعطــا 
ــد و در راســتای کارآفرینــی،  ــه اســتخدام های بزرگــی بزن ــه رییــس کمــک کــرد کــه دســت ب شــد، ب
ــا از مانــدن طوالنــی مــدت  ــد ت ــد. نیرو هایــی کــه آمدن ــد پرکن ــده و کاربل ســازمان را از نیرو هــای زب

ــد. ــق کنن ــدد خــود موف ــری و ســازمان را در ماموریت هــای متع ــف جلوگی پرونده هــای مختل

آیا داستان ما به همین تمیزی پیش رفت؟

ــا  ــرادی ب ــتخدام اف ــد. اس ــانه ها می مان ــه افس ــی ب ــب و گاه ــا عجی ــده م ــد نش ــنیده های تأیی ش
حداقــل ســواد خوانــدن و نوشــتن یــا بــا مدارکــی کامــاًل بی ربــط و از آن عجیب تــر گمــاردن آن هــا 
ــان شــور شــد  ــرد. آش چن ــه ســمت و ســویی دیگــر می ب ــا را ب ــه، م ــل توجی در ســمت هایی غیرقاب
کــه مهنــدس کریمــی آنچــه از اعضــای هیــأت مدیــره وقــت در نشســتی انتخاباتــی بــرای دوره جدیــد 
بــه ایــن رونــد اعتــراض کــرد. البتــه خــود او نیــز یکــی از رای دهنــدگان بــه تفویــض اختیــار بــود و 

ــت. ــاری می دانس ــر ناچ ــن رای را از س ای

ــدی و  ــن ســبد آرای بع ــرای تضمی ــا ب ــود ی ــی ب ــه محبت های ــرای پاســخ ب ــن اســتخدام ها ب ــا ای آی
یــا....

بــه هرحــال ایــن رونــد بــا اتــکاء بــه درآمــد عالــی ســازمان از خدمــات مختلــف خــود رخ داد و در 
ــد اعتــراض محــدود در شــبکه های مختلــف مجــازی نیــز کــه  ــار نشســت. چن ــه ب ســکوتی کامــل ب
نگران کننــده نیســت. امــا ایــن آخــر داســتان مــا نیســت. چــون پاییــز هنــوز نیامــده بــود و زمــان 

ــود. ــا زود ب ــمارش جوجه ه ش

ــان  ــار شــده چن ــد، پاکســازی آغــاز نشــد. چــرا؟ شــاید مشــکالت تلمب ــم جدی ــا روی کار آمــدن تی ب
زیــاد بــود کــه ایــن پرونــده در زیــر پرونده هــای دیگــر مانــده بــود. شــهردار جدیــد تهــران و تفکــرات 
ــود، تشــکیالت عریــض و  خــاص او، ســاختمان مرکــزی جدیــد ســازمان کــه چــاه ویــل هزینه هــا ب
طویــل ســازمان کــه برخــی کامــاًل بی فایــده و هزینــه بــر اســت و حساســیت های شــدیدی کــه روی 
کل ســازمان های نظــام مهندســی ایجــاد شــده اســت و البتــه کــه وزیــر جدیــد مســکن را وادار بــه 
ــد. در  ــر می کن ــن گی ــازمانی را زمی ــر س ــه ه ــت ک ــی اس ــه دغدغه های ــه و هم ــد، هم ــت می کن دخال

میانــه همــه ایــن مشــکالت دو اتفــاق پــی در پــی پرونــده  قدیمــی را روی میــز آورد.

پرونده ای برای نظام مهندسی
سرمقاله

ادامهدرصفحه9
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خریداری MTL Cool توسط 
 Due North

کانــادا: تولیــد کننــده ویتریــن یخچــال تجــاری 

 Due توســط   MTL Cool کبــک  در  مســتقر 

North، شــرکت عامــل اخیــرًا تأســیس شــده از 

ادغــام Minus Forty و QBD خریــداری شــد.

 Ronin ــده ــاالت متح ــرمایه گذاری ای ــرکت س ش

 Minus و QBD در سال 2021، شرکت های Equity

خرده فروشــی  تجــاری  راه حل هــای   Forty

یخچــال دار مســتقر در تورنتــو را خریــداری کــرد. 

مــاه گذشــته آنهــا تحــت نــام Due North ادغام 

ــازار نمایشــگر  شــدند تــا بازیکــن شــماره 2 در ب

یخچــال در آمریــکای شــمالی ایجــاد شــود.

MTL Cool در ســال مالی گذشته به فروش 22.5 

میلیــون دالری دســت یافــت. طیــف محصوالت 

ــی  ــاز افق ــای ب ــای فض ــک کننده ه ــامل خن ش

ــک کننده هــای شیشــه ای کشــویی  ــی، خن داخل

افقــی، فریزرهــا، خنــک کننده هــای هــوای 

آزاد عمــودی و محلول هــای انتهایــی اســت.

ســاالنه  درآمــد  گــروه  ایــن  مجمــوع 

داشــت. خواهــد  دالر  میلیــون   150 حــدود 

 Due ــوان ــت عن ــه تح ــد ک ــه برن ــن س ــا ای "ب

ــا  ــب و کار م ــد، کس ــی کنن ــت م North فعالی

ــت  ــا کیفی ــا محصــوالت و خدمــات تجــاری ب ب

بــاال موقعیــت خوبــی دارد. تــروی شــانان، 

ــا  ــت: م ــرکت Due North، گف ــل ش ــر عام مدی

اکنــون ایــن محصــول را داریــم تــا بــه انتخــاب 

ترجیحــی بــرای مارک هــای مــواد غذایــی و 

ــویم. ــل ش ــان تبدی ــرده فروش ــیدنی و خ نوش

ColdHubs توسط جایزه 
هاروارد به رسمیت شناخته شد

ــده  ــای خنک کنن ــه اتاق ه ــرکتی ک ــه: ش نیجری

غذاهــای  بــرای  خورشــیدی  انــرژی  بــا 

فاســد شــدنی را در نیجریــه ارائــه می کنــد، 

ــر  ــل بلف ــور بین المل ــوم و ام ــز عل ــط مرک توس

ــه رســمیت شــناخته شــد. دانشــگاه هــاروارد ب

ColdHubs Ltd برنــده جایــزه خانــواده 2022 

بــرای مشــارکت محیطــی اســت، جایــزه ای 

ــه  ــط برنام ــار توس ــک ب ــال ی ــر دو س ــه ه ک

مرکــز  در  طبیعــی  منابــع  و  محیط زیســت 

علــوم و امــور بیــن الملــل بلفــر مدرســه هــاروارد 

ــارکت  ــروژه مش ــک پ ــن ی ــود. ای ــه می ش ارائ

ــه  ــرد ک ــن بخشــی برجســته را جشــن می گی بی

کیفیت زیســت محیطــی را از طریــق رویکردهای 

می دهــد. افزایــش  خالقانــه  و  جدیــد 

و  پالگیــن  ســرد  اتــاق  یــک   ،ColdHubs

مــاژوالر بــا انــرژی خورشــیدی اســت کــه بــرای 

ذخیره ســازی و نگهــداری غذاهای فاســد شــدنی 

در خــارج از شــبکه شــبانه روزی 7/7 اســت. آنهــا 

در بازارهــا و مــزارع عمــده نصــب مــی شــوند و 

کشــاورزان روزانــه بــرای هــر جعبــه غذایــی کــه 

اخبار برندها
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ذخیــره می کننــد، هزینــه ثابتــی می پردازنــد.

مالــکان  بنیــاد  مشــارکت  از  شــرکت  ایــن 

نقــل  و  حمــل  مؤسســه  نیجریــه،  کوچــک 

و   ILK Dresden آلمــان  تبریــد  و  هوایــی 

شــد. متولــد   GIZ آلمــان  توســعه  آژانــس 

اتــاق ســرد از پانل های اتــاق ســرد 120 میلی متری 

ــای  ــرژی پانل ه ــت. ان ــده اس ــاخته ش ــق س عای

خورشــیدی نصب شــده بر روی ســقف اتاق ســرد 

در باتری هــای بــا ظرفیــت بــاال ذخیــره می شــود.

در نیجریــه، مســائل زیرســاختی ماننــد عــدم برق 

رســانی و ذخیــره ســازی ســرد در امتــداد زنجیــره 

ــوای  ــا آب و ه ــراه ب ــی، هم ــواد غذای ــن م تامی

گــرم ایــن کشــور، بــه ایــن معنــی اســت کــه 40 

ــد شــده هــر ســاله  درصــد از مــواد غذایــی تولی

قبــل از رســیدن بــه دســت مصرف کننــدگان 

از بیــن می رونــد. بــر اســاس گــزارش بانــک 

جهانــی، ایــن تلفــات غذایــی معــادل 31 درصــد از 

کل کاربــری زمیــن نیجریــه و 5 درصــد از انتشــار 

ــه  ــوری ک ــت. در کش ــه ای آن اس ــای گلخان گازه

کشــاورزی دو ســوم نیــروی کار خــود را اســتخدام 

ــک در  ــاورزان خرده مال ــیاری از کش ــد، بس می کن

ــه  ــل از اینک ــا قب ــد صبح ه مناطــق روســتایی بای

در گرمــای ظهــر فاســد شــود، بــرای فــروش 

ــد،  ــت بپردازن ــه رقاب ــود ب ــازه خ ــوالت ت محص

در غیــر ایــن صــورت مجبــور می شــوند بــه 

کننــد.  تکیــه  آلــوده  و  پرهزینــه  گازوئیــل 

UNEP سی و پنجمین سالگرد 
پروتکل مونترال را جشن می گیرد

ســازمان  دبیــرکل  گوتــرش،  آنتونیــو  کنیــا: 

ملــل متحــد، از جهــان خواســته اســت کــه 

ــرال  ــکل مونت ــی" پروت ــت از "کار اساس ــه حمای ب

ــی ســی  ــن الملل ــرا معاهــده بی ــه دهــد، زی ادام

می گیــرد. را جشــن  آن  ســالگرد  پنجمیــن  و 

ــه  ــان ب ــه اوزون، جه ــت از الی ــی حفاظ روز جهان

یــاد مــی آورد کــه چگونــه پروتــکل مونتــرال 

رونــد کاهــش تخریــب الیــه اوزون را آغــاز 

کــه  تهدیدهایــی  بزرگتریــن  از  یکــی   - کــرد 

ــت. ــده اس ــه ش ــا آن مواج ــون ب ــریت تاکن بش

بــه لطــف ریشــه کنــی گازهــای مخــرب الیــه ازن، 

الیــه ازن در حــال بهبــود اســت و بــه آن اجــازه 

می دهــد تــا بــار دیگــر از بشــریت در برابــر 

اشــعه مــاوراء بنفــش خورشــید محافظــت کنــد.

نفــر  میلیون هــا  از  محافظــت  بــر  عــالوه 

مرواریــد،  آب  و  پوســت  ســرطان  برابــر  در 

ــن  ــی را کاهــش داد. تخمی تغییــرات آب و هوای

شــیمیایی  مــواد  اگــر  کــه  می شــود  زده 

ــا  ــد، ت ــده بودن ــوع نش ــه ازن ممن ــرب الی مخ

دمــای  افزایــش  شــاهد  قــرن  ایــن  پایــان 

جهانــی 2.5 درجــه ســانتیگراد دیگــر بودیــم.

ــون  ــی، کشــورها اکن ــه کیگال ــر اســاس اصالحی ب

متعهــد شــده اند کــه HFCهــا را بــه تدریــج 

می توانــد  کــه  اقدامــی   - دهنــد  کاهــش 

تــا پایــان قــرن از افزایــش دمــای جهانــی 

کنــد. درجــه ســانتی گراد جلوگیــری   0.4 تــا 

اخبار برندها
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ســه  در  کریــر  ســرمایه گذاری 
نوآورانــه آپ  اســتارت  

کریــر  شــرکت  آمریــکا:  متحــده  ایــاالت 

نوآورانــه  اســتارت آپ  ســه  در  ســرمایه گذاری 

جدیــد را از طریــق گــروه کریــر ونچــرز کــه اخیــرًا 

تأســیس شــده اســت، اعــالم کــرده اســت.

 Transaera و Archilogic، Butlr - ــرکت ــه ش س

ــاوری  ــوان فن ــه عن ــه Carrier ب ــه ک ــرای آنچ - ب

نســل بعــدی، پتانســیل رشــد بــاال و تمرکــز 

شــده اند. انتخــاب  می دانــد،  پایــداری  بــر 

Transaera یــک اســتارت آپ تولیدی از موسســه 

ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــت، ای ــاوری ماساچوس فن

اســت. ایــن شــرکت - یکــی از هشــت فینالیســت 

ــال  ــده 2020 - در ح ــک کنن ــی خن ــزه جهان جای

ــدی  ــده هیبری ــک کنن ــل خن ــک راه ح ــعه ی توس

ــر  ــده ب ــی خشــک کنن ــت زدای ــاوری رطوب ــا فن ب

اســاس مــواد جدیــد کشــف شــده در MIT بــرای 

حــل چالــش خنــک کننــده اســت. فنــاوری جدید 

ــد  ــفنج مانن ــاده اس ــک م ــن آن از ی ــک ک خش

ــفر  ــت را از اتمس ــه رطوب ــد ک ــی کن ــتفاده م اس

مــی گیــرد تــا تهویــه مطبــوع خــود را قــادر ســازد 

ــد. ســپس  ــه طــور موثرتــری خنــک کن هــوا را ب

ــوع  ــه مطب ــط تهوی ــده توس ــد ش ــای تولی گرم

ــردن  ــک ک ــرای خش ــن - ب ــدر رفت ــای ه ــه ج - ب

مــواد بــرای چرخــه بعــدی اســتفاده مــی شــود.

Butlr، اســتارت آپ دیگــری کــه در ســال 2019 

آزمایشــگاه رســانه MIT خــارج شــد، بــه  از 

عنــوان یکــی از پیشــگامان فنــاوری مجمــع 

ــد.  ــی ش ــال 2022 معرف ــاد در س ــی اقتص جهان

پلتفــرم حســگر افــراد برنــده جایــزه ایــن شــرکت 

بــرای  ماشــین  یادگیــری  و  بــدن  گرمــای  از 

تشــخیص اشــغال و تعــداد افــراد اســتفاده 

ــق،  ــی دقی ــش مکان ــت، و بین ــد. و فعالی می کن

جمــع آوری  بــدون  را  تاریخــی  و  بی درنــگ 

اطالعــات قابــل شناســایی شــخصی ایجــاد کنیــد.

در  شــرکت  ایــن  حرارتــی  حســگر  فنــاوری 

 Abound پلتفــرم دیجیتالــی مبتنــی بــر ابــر

متصــل  راه حل هــای  مجموعــه  و   Carrier

ایمــن،  ســالم،  ســاختمان های  بــرای 

شــد. خواهــد  تعبیــه  هوشــمند  و  پایــدار 

شــرکت  یــک   ،Archilogic شــرکت  ســومین 

 Walnut و  زوریــخ  در  دفاتــر  بــا  سوئیســی 

Creek، کالیفرنیــا، بــا یــک پلــت فــرم اطالعــات 

ــه  ــن ب ــت اســت. ای ــرای اینترن ــع ب ــی جام مکان

مدیــران محصــول و توســعه دهندگان نــرم افــزار 

ــاس  ــای مقی ــاخت برنامه ه ــرای س ــاختی ب زیرس

ــه  ــه ب ــد ک ــه می ده ــی ارائ ــر و آگاه از فضای پذی

کاربــران نهایــی اجــازه می دهــد با فضاهــای خود 

بــه روشــی کــه نیــاز دارنــد تعامل داشــته باشــند.

ــزار  ــردم Butlr، نرم اف ــزار ســنجش م ــد نرم اف مانن

Archilogic نیــز در پلتفــرم دیجیتالــی مبتنــی 

خواهــد  اســتفاده   Abound Carrier ابــر  بــر 

ــتریان در  ــه مش ــن ب ــر، ای ــه کری ــه گفت ــد. ب ش

یــک رابــط کاربــری آســان، دیــد واضــح و 

از فضــای داخلــی ســاختمان خــود  دقیقــی 

ــل  ــی دهــد قف ــکان م ــا ام ــه آنه ــی دهــد و ب م

ــرای ایجــاد  و تجســم داده هــای ســاختمان را ب

ــد. ــاد کنن ــر ایج ــر و کارآمدت ــالم ت ــای س فضاه

کریــر مبالــغ ســرمایه گذاری شــده در هیــچ یــک از 

اخبار استارت آپ
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مشــاغل را فــاش نکرده اســت، اما ســرمایه گذاری 

ایــن شــرکت در Transaera بخشــی از یــک دور 

ــن  ــه همچنی ــود ک ــون دالری ب ــه 4.5 میلی اولی

ــرمایه گذاری  ــرکت س ــرمایه گذاری از ش ــامل س ش

چنــد   ،Energy Impact Partners جهانــی 

ملیتــی فرانســوی Saint Gobain و مرکــز انــرژی 

توســعه آژانــس  بــود.  ماساچوســت  پــاک 

جنیفــر اندرســون، معــاون ارشــد، اســتراتژی، 

ــداری  ــد پای ــر ارش ــب و کار و مدی ــعه کس توس

شــرکت کریــر، دربــاره ایــن ســرمایه گذاری ها 

 Archilogic، Butlr گفــت: »همــکاری مــا بــا

تجاری ســازی  تســریع  بــه   Transaera و 

می کنــد  کمــک  بعــدی  نســل  فنــاوری 

می کنــد.  کمــک  بیشــتر  پایــداری  بــه  و 

 ASHRAE برای کنفرانس
ثبت نام کنید

ایــاالت متحــده آمریــکا: ثبت نــام بــرای کنفرانس 

ــه  ــا 8 فوری زمســتانی ASHRAE 2023 کــه از 4 ت

در آتالنتــا، جورجیــا برگــزار می شــود شــروع شــد.

ــکان ورود  ــن ام ــس همچنی ــام در کنفران ــت ن ثب

ــه در  ــا 8 فوری ــه از 6 ت ــگاه AHR را ک ــه نمایش ب

ــود،  ــزار می ش ــا برگ ــی جورجی ــره جهان ــز کنگ مرک

فراهــم می کنــد.

برنامــه فنــی کنفرانــس بیــش از 80 جلســه 

ــرد. شــامل: ــه خواهــد ک ــی را در 9 رشــته ارائ فن

• مبانی و کاربردها

HVAC&R سیستم ها و تجهیزات •

• مبرد و تبرید

• انعطاف پذیری شبکه و ذخیره سازی حرارتی

ــرژی و  ــار ان ــش انتش ــرای کاه ــیرهایی ب • مس

ــی ــن زدای کرب

• ساختمان های چند خانواری و مسکونی

• عملیات و نگهداری

ــازی در  ــی مج ــاختمان و طراح ــازی س • شبیه س

ســاخت و ســاز

ــره  ــای زنجی ــه چالش ه ــه ب ــخ های نوآوران • پاس

تامیــن )مینــی مســیر(.

همچنیــن شــرکت کنندگان می تواننــد منتظــر 

خبرهــای جدیــد رهبــران انجمــن، تورهــای 

عمومــی و فنــی در اطــراف آتالنتــا و رویدادهــای 

ــی  ــوش آمدگوی ــی خ ــه مهمان ــی از جمل اجتماع

در جورجیــا باشــند. پیــش از کنفرانــس و در 

ــات  ــن جلس ــس، ASHRAE همچنی ــول کنفران ط

ــرد. ــزار خواهــد ک ــی را برگ ــه و فن تجــاری، کمیت

هزینــه شــرکت حضــوری در کنفرانــس بــرای 

ــرای  ــت )ب ــای ASHRAE 680 935 دالر اس اعض

ــه شــامل یــک ســال عضویــت در  غیرعضوهــا ک

ــه  ــی ک ــرای ثبت نام های ASHRAE مــی شــود(. ب

ــای  ــر انجــام شــده اند، تخفیف ه ــل از 30 اکتب قب

اولیــه در دســترس اســت. هزینــه حضــور در 

ــًا 410  ــای ASHRAE تقریب ــرای اعض ــس ب کنفران

دالر اســت )460 دالر بــرای غیرعضوهــا، که شــامل 

عضویــت ASHRAE بــه مــدت یک ســال اســت(.

اخبار کنفرانس
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در یــک تســویه حســاب درون ســازمانی، گویی 
یــک نفــر حقــوق نفــر دومــی را لــو داد و نفــر 
ــازمان را  ــای س ــام کل حقوق ه ــرای انتق دوم ب
ــان و  ــت کل کارکن ــان فهرس ــرد. ناگه ــا ک افش
ــازی  ــبکه های مج ــا در ش ــای آن ه دریافتی ه
ــی  ــؤالی اساس ــد و س ــت ش ــه دس ــت ب دس
مطروحــه نــه در مــورد حقــوق رییــس ســازمان 
یــا همــکاران وی کــه مــورد برخــی ســمت های 
پاییــن دســتی بــود کــه ایــن دریافتــی بــرای 

آن هــا عجیــب بــود.

ــل از آن رخ داده و  ــی قب ــه کم ــاق دوم ک اتف
ــود، حــذف  ــرده ب ــرو ب ســازمان را در شــوک ف
درآمــد کالن صــدور شناســنامه فنــی ســاختمان 
از  بســیاری  و  خالــی  را  خزانــه  کــه  بــود 
هزینه هــای ســازمان را حــذف می کــرد. چنــان 
کــه خزانــه دار ســازمان در نامــه ای بــه رییــس 
ســازمان، قرارداد هــای منعقــده بــا مراکــز 
ورزشــی و تفریحــی را دارای مشــکل و بــه 
دلیــل نبــود درآمــد مســتحق ابطــال دانســت 

ــود. ــف نم ــب تکلی و از او کس

حــال در چنیــن گیــروداری، ســازمان بایــد بــه 
می کــرد  اقــدام  خــود  هزینه هــای  حــذف 
و البتــه کــه افــکار عمومــی جریحــه دار از 
حقوق هــای نجومــی را نیــز قانــع طالعیــه 

افزایــش ســاعات کارکــرد، عــدم تمدیــد خودکار 
ــا  ــل نیروه ــرای تعدی ــم ب ــا و تصمی قرارداد ه
صــادر شــد و بــه مــوازات آن تیــم ســه نفــره 
ــرده  تعدیــل کار خــود را آغــاز کــرد. آخریــن پ
ایــن نمایــش، نامــه رییــس ســازمان بــود بــه 
ــل  ــم تعدی ــن حج ــا ای ــه ب ــره ک ــأت مدی هی
نمی توانــد ســازمان را مدیریــت نمایــد و نیــاز 

ــری اســت. ــه بازنگ ب

هرچنــد کــه ممکــن اســت ایــن نامــه فــراری 
ــس  ــن ریی ــردن دام ــاک ک ــرای پ ــو ب ــه جل ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــد ام ــل باش از تعدی
تعدیــل کــم نبــوده اســت. آیــا در پاســخ 
ــه کار  ــوت ب ــاره دع ــدادی دوب ــه، تع ــن نام ای
خواهنــد شــد و یــا در ســکوتی دیگــر، مراســم 
تودیــع همــکاران برگــزار می شــود؟ ســؤال 
مهــم دیگــر و البتــه نــه پایانــی ایــن اســت کــه 
ــط  ــی توس ــه آرام ــی، ب ــای خال ــا صندلی ه آی

ــد؟ ــد ش ــر پرخواه ــی دیگ رییس

ــاز  ــان نی ــه زم ــؤال ها ب ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــب  ــخ ها، از جی ــای پاس ــه هزینه ه دارد و البت
ــدام در حــال  ــه م ــود ک مهندســانی خواهــد ب
شــکوه از حقــوق و هزینه هــای پاییــن خدمــات 

ــف مهندســی هســتند. مختل

ادامه سرمقاله ...................
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پمپ های حرارتی تا سال 2030 
، 20 درصد نیازهای گرمایشی را 

تامین می کنند

فرانســه: یــک گــزارش جدیــد نشــان مــی دهــد 

کــه نصــب 600 میلیــون پمــپ حرارتــی تــا ســال 

2030 می توانــد 20 درصــد از نیازهــای گرمایشــی 

ــد. ــش ده ــاختمان ها را پوش س

ــی  ــس بین الملل ــد آژان ــزارش جدی ــاس گ ــر اس ب

ــا  ــی ب ــی الکتریک ــرژی )IEA(، پمپ هــای حرارت ان

ــار  ــش انتش ــه کاه ــاوری اولی ــاال، فن ــان ب راندم

ــاختمان ها در  ــش س ــه ای در بخ ــای گلخان گازه

ــال 2050  ــا س ــص ت ــر خال ــار صف ــناریوی انتش س

ــتند. ــناریوی NZE( هس )س

ــای  ــداد پمپ ه ــرژی تع ــی ان ــن الملل ــس بی آژان

ــان را از 180  ــی نصــب شــده در ســطح جه حرارت

میلیــون در ســال 2020 بــه حــدود 600 میلیــون در 

ــر اســاس  ــن ب ســال 2030 افزایــش می دهــد. ای

پمپ هــای  ســریع  افزایــش  پیش بینی هــای 

ــر  ــال حاض ــاه در ح ــون در م ــی از 1.5 میلی حرارت

ــا ســال 2030 اســت. ــون ت ــه حــدود 5 میلی ب

بــا حــذف کامــل دیگ هــای بخــار ســوخت 

ــف  ــه عط ــال 2025 - نقط ــا س ــد ت ــیلی جدی فس

ــی  ــای حرارت ــناریوی NZE - پمپ ه ــدی در س کلی

در  نوســانات  انــرژی  ذخیــره  بــا  ترکیــب  در 

ــذب  ــر را ج ــر متغی ــای تجدیدپذی ــد انرژی ه تولی

می کننــد کــه باعــث مــی  شــود حــدود 40 درصــد 

از بــرق توســط خورشــید تولیــد شــود. PV و 

ــال 2030. ــا س ــاد ت ــرژی ب ان

اســت  معتقــد  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 

ســایر  بــه  نســبت  حرارتــی  پمپ هــای  کــه 

فناوری هــای ســاختمانی تجدیدپذیــر و معمولــی، 

ــوده  ــت ت ــدروژن و زیس ــای هی ــه دیگ ه از جمل

کــم انتشــار، بســیار کارآمدتــر از انــرژی هســتند.

عــالوه بــر ایــن، پمپ هــای حرارتــی را بــه عنــوان 

ــرا  ــد زی ــرویس می شناس ــد س ــدگان چن ارائه دهن

و  ســرمایش  گرمایــش،  نیازهــای  می تواننــد 

ــد. ــه دهن ــی را ارائ رطوبت زدای

ــزارش  ــه ای از گ ــی از مجموع ــل بخش ــن تحلی ای

ــرژی، مســیرهای  ــی ان ــن الملل ــس بی ــد آژان جدی

ــاده  ــاختمان های آم ــرای س ــوآوری ب ــاوری و ن فن

ــا ســال 2030 اســت و چشــم انداز  ــر ت ــن صف کرب

اســتراتژیک کارشناســان برنامه هــای همــکاری 

 )TCP( فنــاوری آژانــس بیــن المللــی انــرژی

دســتیابی  بــه  کمــک  چگونگــی  مــورد  در  را 

عطــف  نقــاط  تاثیرگذارتریــن  از  برخــی  بــه 

ــه در  ــاختمان ک ــش س ــرای بخ ــدت ب ــاه م کوت

ــی  ــن الملل ــس بی ــر آژان ــص صف ــه راه خال نقش

ــت. ــده اس ــخص ش ــال 2050 مش ــا س ــرژی ت ان

گزارش منتخب تاسیساتی ماه
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Thermo King از پمپ حرارتی CO2 رونمایی کرد

آلمــان: Thermo King نســخه CO2 پمپ حرارتی 
اتوبوس هــای  بــرای  را  خــود   Athenia MkII
اســت. کــرده  معرفــی  هیبریــدی  و  برقــی 

 IAA آتنیــا جدیــد کــه در نمایشــگاه حمــل و نقــل
ــود  ــه می ش ــد، گفت ــی ش ــر معرف 2022 در هانوف
اتوبوس هــای  بــرای  خــاص  طــور  بــه  کــه 
بــرای  و  شــده  طراحــی  هیبریــدی  و  برقــی 
ــا  ــدار ب ــرد پای ــافران و عملک ــی مس ــه راحت ارائ
ــت. ــده اس ــه ش ــازار بهین ــرو در ب ــرد پیش عملک

 Mkll ــا ــی آتنی ــپ حرارت ــه پم ــود ک ــه می ش گفت
ــام  ــت ب ــک" پش ــه در ی ــد "هم ــک واح R744 ی
اســت کــه می توانــد در حالــت گرمایــش در 
ســانتیگراد  درجــه   -25 تــا  محیطــی  دمــای 
کار کنــد و هنگامــی کــه دمــا تــا 50+ درجــه 
ــه می دهــد. ــده ارائ ــک کنن ســانتیگراد اســت خن

عــالوه بــر ایــن کــه بــرای حفــظ راننــده و 
سرنشــینان در ســطح راحتــی مناســب بهینــه 
ــای  ــان از باتری ه ــور همزم ــه ط ــت، ب ــده اس ش
ــا  ــرد ی ــه آب س ــا ارائ ــوس ب ــت اتوب ــط حرک خ
در  را  آنهــا  تــا  می کنــد  محافظــت  گرم تــر 

هنــگام شــارژ و دشــارژ کــردن حالــت دهــد. 
بــه گفتــه Thermo King، سیســتم مدیریــت 
حرارتــی باتــری یکپارچــه مصــرف انــرژی کلــی را 
ــن  ــاالی COP را تضمی ــطح ب ــد، س ــه می کن بهین
ــش  ــر را کاه ــه عم ــای چرخ ــد و هزینه ه می کن
ــف  ــد از گرمــای تل ــن مــی توان می دهــد. همچنی
ــد. ــر در خــودرو اســتفاده کن ــع دیگ شــده از مناب
ــوع  ــه مطب ــرای تهوی ــت: »ب ــن، گف ــر هانس پیت
اتوبــوس ترمــو کینــگ، ارائــه راه حل هــای پایــدار 
کــه تضمیــن می کنــد مســافران، راننــدگان و 
کارکنــان می تواننــد در راحتــی ســفر کننــد، در 
حالــی کــه اپراتورهــا از رویکــرد کلیــد در دســت، 
بهــره  اتوبوس هایشــان  انــواع  بــا  متناســب 
می برنــد، اولویــت اســت. رهبــر محصــوالت 
ریلــی و اتوبوســی. مــا بــه ســازندگان اتوبــوس و 
ــا گزینه هــای سفارشــی و  ــم ت بدنســازان می دهی
لــوازم جانبــی مانند جعبه هــای جلــو، کنوکتورهای 
گرمایــش کــف، سنســورهای CO2 و ســایر عناصــر 
ــده  ــک کنترل کنن ــط ی ــه توس ــد ک ــاب کنن را انتخ
ــوند. ــت می ش ــی Thermo King مدیری اختصاص

تازه های تاسیسات
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دایکین از واحد یخچال برقی رونمایی می کند

بلژیــک: دایکیــن قــرار اســت واحــد تبریــد تریلــر 

 IAA را در نمایشــگاه حمــل و نقــل Exigo Electric

در هانوفــر راه انــدازی کنــد.

آن                    Exigo E1500e کــه  می گویــد  دایکیــن 

 Exigo ــرم ــی پلت ف ــوآوری و کارای ــاس ن ــر اس ب

یــک  از  کمتــر  کــه  می شــود  ســاخته  خــود 

ــد  ــول تبری ــن محص ــوان اولی ــش به عن ــال پی س

ــن  ــن و اولی ــد دایکی ــا برن ــاده ای ب ــل ج حمل ونق

ــد. ــی ش ــرکت معرف ــن ش ــر ای ــد تریل ــد تبری واح

ــی  ــع الکتریک ــا منب ــد ب ــا می توانن ــن واحده ای

خارجــی کــه از هــر دو سیســتم تریلــر مجهــز بــه 

ــتم های  ــرژی و سیس ــازی ان ــای ذخیره س باتری ه

تولیــد ماننــد محورهــای الکترونیکــی، ســلول های 

خورشــیدی  پنل هــای  و  هیدروژنــی  ســوختی 

تامیــن می شــود، تغذیــه شــوند. عــالوه بــر ایــن، 

ــان مســتقیم  ــا جری ــد ب واحــد الکتریکــی می توان

ولتــاژ بــاال )DC( کارآمدتــر تغذیــه شــود کــه 

بهینه ســازی  باتری هــا می آیــد و  از  مســتقیمًا 

ــد.  ــن می کن ــرژی 100٪ را تضمی ان

Evren Akora، مدیــر ارشــد دایکیــن اروپــا گفــت: 

»معمــاری الکتریکــی پلــت فــرم Exigo بــه طــور 

ــده  ــرای آین ــا ب ــت ت ــده اس ــی ش ــاص طراح خ

ــازد  ــادر می س ــرکت را ق ــن ش ــد، و ای ــاده باش آم

تــا جزئیــات نــوع بــدون موتــور را کمتــر از یــک 

ســال پــس از اعــالم جزئیــات واحــد اصلــی 

ــل. ــل و نق ــد حم ــر، تبری ــد. مدی ــالم کن ــی اع دیزل

بــا حداکثــر  را   Exigo پلتفــرم مــا همچنیــن 

انعطاف پذیــری و در ذهــن کاربــر نهایــی طراحــی 

ــا شــرکای مختلفــی کار می کنیــم،  کرده ایــم. مــا ب

خــواه تولیدکننــدگان تریلــر، متخصصــان انــرژی و 

رانندگــی یــا کاربــران نهایــی باشــند تــا اطمینــان 

حاصــل کنیــم کــه Exigo نیازهــای امــروز و فــردا 

ــره وری  ــورد به ــژه در م ــد، به وی ــرآورده می کن را ب

ــه ای.« ــرژی و کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ان

بــا   IAA، Exigo Electric در   Daikin غرفــه  در 

ــال دار  ــای یخچ ــوآوری در تریلره ــن ن جدیدتری

الکتریکــی توســط شــرکت تبریــد فرانســوی 

Chereau یکپارچــه نشــان داده خواهــد شــد.

تازه های تاسیسات
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دانمــارک: دانفــوس یــک مبــدل حرارتــی میکــرو 

کاربردهــای  بــرای  را  جدیــد  گلیکــول  کانــال 

کننــده  خنــک  و  آزاد  کننــده  خنــک  چیلــر 

خشــک در مراکــز داده معرفــی کــرده اســت.

 Danfoss مــدل جدیــد بخشــی از تالش هــای

ــی  ــای حرارت ــه مبدل ه ــترش مجموع ــرای گس ب

میکــرو کانــال )MCHE( بــا مدل هایــی اســت کــه 

حتــی بیشــتر بــه چالش هــای پایــداری خاصی که 

مراکــز داده بــا آن مواجه هســتند مرتبط هســتند.

از طراحــی تمــام آلومینیومــی کــه نــه تنهــا 

ســبک وزن اســت، بلکــه در برابــر خوردگــی 

 Danfoss اســت،  مصــون  نیــز  گالوانیکــی 

ای  از طراحــی منیفولــد ویــژه   Glycol MCHE

بــا افــت فشــار آب کمتــر نســبت بــه ســایر 

ــت.  ــوردار اس ــازار برخ ــود در ب ــای موج ــدل ه م

مصــرف  امــر  ایــن  کــه  می گویــد   Danfoss

ــش  ــادی کاه ــد زی ــا ح ــرق را ت ــرف ب آب، مص

ــد. ــه می کن ــرد را بهین ــر عملک ــد و حداکث می ده

ــل  ــیار قاب ــاالت بس ــه اتص ــود ک ــی ش ــه م گفت

نصــب  براکــت  خــاص  طراحــی  و  تنظیــم 

ــد.  ــان می کن ــد آس ــاب واح ــر روی ق MCHE را ب

لولــه هــا بــه گونــه ای بهینــه شــده اند کــه 

ــه  ــرد را ب ــمت مب ــار از س ــرارت و فش ــال ح انتق

 Glycol طــور کامــل متعــادل کننــد. فنــاوری

ــتقل و  ــورت مس ــه ص ــم ب ــد ه ــی توان MCHE م

ــد. ــل کن ــد عم ــه تبری ــا چرخ ــب ب ــم در ترکی ه

ــی  ــی مبدل هــای حرارت ــر، رئیــس جهان جــف تاک

ــردن  ــد: »خنک ک ــرو دانفــوس، می گوی ــال میک کان

ــز  ــرای مراک ــی را ب ــت واضح ــن مزی ــگان چنی رای

داده ارائــه می کنــد، بنابرایــن مــا خوشــحالیم 

کــه می توانیــم راه ســاده ای را بــرای ادغــام آن در 

ــم. ــه دهی ــا ارائ ــه OEM ه ــود ب ــای موج طرح ه

تازه های تاسیسات

Danfoss MCHE خنک کننده رایگان مرکز داده با
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نیروگاه هــای  از  بــرق  تأمیــن 
کار  دســتور  در  تجدیدپذیــر 

قرار گرفت

ــون جهــش تولیــد  ــر اســاس یکــی از مفــاد قان ب

دانــش بنیــان واحدهــای صنعتــی مشــمول 

موظف انــد ســاالنه معــادل درصــد مشــمول 

ــداث  ــق اح ــود را از طری ــاز خ ــورد نی ــرق م از ب

کننــد. تأمیــن  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای 

ــان، زمینه ســاز  ــش بنی ــد دان ــون جهــش تولی قان

توســعه علمــی و فناورانــه کشــور اســت. مفــادی 

ــه توســعه  کــه در ایــن قانــون تصویــب شــده، ب

فنــاوری  زیســت بوم  مختلــف  بخش هــای 

و  ســرمایه گذاری  بخش هــای  از  نــوآوری  و 

ــان و  ــول دانش بنی ــد محص ــا تولی ــاختی ت زیرس

خــالق بــا اســتفاده از اختیــارات معاونــت علمــی 

و فنــاوری کمــک می کنــد.

ایــن قانــون بــا حمایــت و پیگیری هــای معاونــت 

ــب  ــوری در قال ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم

آیین نامه هــای اجرایــی مشــترک بــا وزارتخانه هــا 

ــا  ــود ت ــی می ش ــترک، اجرای ــتگاه های مش و دس

زمینــه رســوخ هرچــه بیش تــر نــوآوری و فنــاوری 

در اقتصــاد کشــور و توســعه را فراهــم کنــد.

ــده  ــون آم ــن قان ــای ای ــن نامه ه ــی از آیی در یک

کــه واحدهــای صنعتــی مشــمول موظف انــد 

ــورد  ــرق م ــمول از ب ــد مش ــادل درص ــاالنه مع س

نیــاز خــود را از طریــق احــداث نیروگاه هــای 

ــف  ــرو موظ ــد. وزارت نی ــن کنن ــر تأمی تجدیدپذی

اســت اطالع رســانی بــه واحدهــای صنعتــی 

تأمیــن  و  احــداث  خصــوص  در  مشــمول 

مطابــق  پذیــر  تجدیــد  نیروگاه هــای  از  بــرق 

درصدهــای ذکــر شــده در قانــون را انجــام دهــد.

وزارت نیــرو موظــف اســت هرســاله نســبت 

صنعتــی  واحدهــای  فهرســت  تهیــه  بــه 

ــد.  ــدام کن ــروه اق ــه کارگ ــه آن ب ــمول و ارائ مش

واحدهــای صنعتــی مشــمول نیــز موظف انــد 

افــکار  نظــام  ســامانه  در  را  خــود  نیازهــای 

نــو )ایده هــا( و نیازهــا )نــان( ثبــت کننــد.

قدرتمنــد  ابزارهــای  از  یکــی  ســامانه  ایــن 

ــر  ــی ب ــوآوری مبتن ــی ن ــام مل ــاد نظ ــت ایج جه

ــاط مســتقیم بیــن نیازهــای جامعــه،  ایجــاد ارتب

پژوهشــگران،  و  دولتــی  خصوصــی  صنایــع 

ــای  ــارک ه ــالق، پ ــان و خ ــرکت های دانش بنی ش

علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد خواهــد بــود.

جهــاد  و  شهرســازی  و  راه  وزارتخانه هــای 

تشــریفات  مطابــق  موظف انــد  کشــاورزی 

ــرای  ــن طــرح را ب ــاز ای ــورد نی ــی اراضــی م قانون

ــه  ــمول ک ــی مش ــای صنعت ــته از واحده آن دس

ــد  ــای تجدی ــرای نیروگاه ه ــرای اج ــن الزم ب زمی

ــالم  ــاس اع ــر اس ــد، ب ــار ندارن ــر را در اختی پذی

اختیــار  در  کارگــروه  مصوبــه  و  نیــرو  وزارت 

ــی  ــن اراض ــت ای ــد. مالکی ــرار دهن ــان ق متقاضی

ــت  ــار دول ــرداری در اختی در دوره احــداث و بهره ب

می مانــد. باقــی  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

منتخب انرژی
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حــذف نواحــی جــوش در ورقه های 
فلزی توســط محققان کشــور

دکتــری  آموختــه  دانــش  برهمنــد،  محمــد 

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح 

و  متالورژیکــی  هــای  مشــخصه  »بررســی 

ــد شــده توســط  ــه ای تولی ــوالد مرتب مکانیکــی ف

ــروژه را  ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی ــورد« ب ــد ن فرآین

بــا هــدف علمــی – کاربــردی پیــش بردیــم، 

ــل  ــت حم ــژه صنع ــف بوی ــع مختل ــت: صنای گف

و نقــل و هوافضــا ماننــد خــودرو و هواپیمــا 

بــه منظــور کاهــش وزن و هزینه هــای تمــام 

شــده خــود، از اتصــال دو ورق همســان بــا 

می کننــد. اســتفاده  متفــاوت  ضخامت هــای 

ــای  ــی از روش ه ــزود: روش جوشــکاری یک وی اف

پرکاربــرد اســت کــه خــود باعــث بوجــود آمــدن 

یــک ناحیه ناپیوســته و عیب دار در ورق می شــود 

کــه می توانــد در فرآیندهــای بعــدی شــکل دهــی، 

تنــش و تــرک را در محصــول نهایــی ایجــاد کنــد.

ــی  ــگاه صنعت ــه دانش ــش آموخت ــه دان ــه گفت ب

امیرکبیــر، بعضــی از آلیاژهــا ماننــد آلیاژهــای 

آلومینیــوم و تیتانیــوم کــه در صنعــت هــوا و فضا 

پــر کاربــرد هســتند بــه ســختی جــوش پذیرنــد و 

نســبت بــه جــوش بســیار حســاس انــد. بدیــن 

منظــور بــرای حــذف ناحیــه تحــت تاثیــر جــوش، 

 stair rolling( در ایــن تحقیق از روش نورد پلــه ای

treatment( بــرای تولیــد ورق مرتبــه ای با خواص 

متفــاوت در راســتای طــول اســتفاده کردیــم.

تســت های  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 

مکانیکــی انجــام شــده روی ورق مرتبــه ای تولیــد 

شــده بــا روش نــورد پلــه ای، نتایــج بســیار 

رضایــت بخــش بــود. لــذا بــا کاربــرد ایــن روش 

جدیــد در صنعــت خــودرو ســازی، می تــوان 

مــورد  مــاده  و  تولیــد  هزینه هــای  و  وزن 

ــش داد. ــودرو را کاه ــه خ ــده در بدن ــتفاده ش اس

در  میتــوان  روش  ایــن  از  گفــت:  برهمنــد 

ــا  ــد خودروســازی و ی ــل مانن ــل و نق ــع حم صنای

هواپیماســازی بهــره بــرد.

وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای طــرح گفــت: 

در  مرتبــه ای  خصوصیــات  بــا  ورق  تولیــد 

جــوش  از  اســتفاده  عــدم  و  طــول  راســتای 

ــاوت  ــای متف ــا ضخامت ه ــرد ورق ب ــرای کارب ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرح ب ــن ط ــای ای از ویژگی ه

محقــق ایــن طــرح بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای 

تکمیلــی ایــن پــروژه به مــدت 6 مــاه در دانشــگاه 

ــی  ــت تحقیقات ــب فرص ــن در قال ــو ژاپ کوماموت

انجــام  شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: تجربیــات 

و نقطــه نظــرات اســاتید و محققــان ایــن عرصــه 

در ایــن دانشــگاه بــه همــراه میکروســکوپ هــای 

جدیــد و پیشــرفته و تجهیــزات آنالیز مواد مســتقر 

در دانشــگاه کوماموتــو، نقــش بســزایی در زمینــه 

ــروژه داشــته اســت. ــن پ ــا ســطح علمــی ای ارتق

بررســی ها،  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  برهمنــد 

تاکنــون هیچگونــه نمونــه مشــابهی چــه در داخل 

منتخب انرژی
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ــدارد و  ــود ن ــرح وج ــن ط ــارج از ای ــه در خ و چ

ــن کار انجــام شــده اســت. ــار ای ــن ب ــرای اولی ب

ــی طــرح شــامل  ــت هــای رقابت وی گفــت: مزی

»کاهــش زمــان بــرای بررســی مکانیزم هــای 

تغیــر شــکل در فلــزات و آلیاژهــا در رشــته 

»کاهــش  متالــورژی«،  و  مــواد  مهندســی 

ــیله  ــتفاده و وزن وس ــورد اس ــاده م ــا، م هزینه ه

حمــل و نقلــی تولیــد شــده، شــکل پذیــری بهتــر 

می شــود. ورق«  شــکل دهی  فرآیندهــای  در 

پــروژه  کاربردهــای  خصــوص  در  برهمنــد 

می تــوان  پــروژه  ایــن  نتیجــه  از  گفــت: 

ماننــد  نقــل  و  حمــل  مختلــف  صنایــع  در 

بــرد. بهــره  فضــا  و  هــوا  خودروســازی، 

رشد اقتصادی بهار اعالم شد
طبــق اعــالم مرکز آمــار ایران، رشــد 
ــاری  ــال ج ــار س ــادی در به اقتص
بــا نفــت 3.۸ درصــد و بــدون 
ــت. ــوده اس ــد ب ــت 4.٣ درص نف

ــی  ــاب های مل ــج حس ــن نتای ــاس آخری ــر اس ب

ــص  ــول ناخال ــران، محص ــار ای ــز آم ــی مرک فصل

ــه قیمــت ثابــت ســال ١٣٩٠ در  داخلــی)GDP( ب

ــم ١٨٨٧ هــزار  ــه رق ســه ماهــه اول ســال ١4٠١ ب

میلیــارد ریــال با نفــت و ١6١4 هــزار میلیــارد ریال 

بــدون احتســاب نفــت رســیده اســت، در حالــی 

کــه رقــم مذکــور در فصــل مشــابه ســال قبــل بــا 

ــدون نفــت  ــال و ب ــارد ری نفــت ١٨١٨ هــزار میلی

ــان از  ــه نش ــوده ک ــال ب ــارد ری ــزار میلی ١54٨ ه

رشــد 3.8 درصــدی محصــول ناخالــص داخلــی با 

نفــت و 4.٣ درصــدی محصــول ناخالــص داخلــی 

بــدون نفــت در فصــل بهــار ســال ١4٠١ دارد.

نتایــج مذکــور حاکــی از آن اســت کــه در فصــل 

ــاورزی  ــروه کش ــای گ ــته فعالیت ه ــار ١4٠١ رش به

معــادن  و  صنایــع  گــروه   ،0.8 منفــی  رشــد 

ــه  ــبت ب ــد نس ــات ٣.٩ درص ــروه خدم 4.٢ و گ

ــت. ــته اس ــد داش ــال ١4٠٠، رش ــار س ــل به فص

محاســبات فصلــی در مرکــز آمــار ایــران در قالــب 

١٨ بخــش اصلــی متشــکل از 4٢ رشــته فعالیت بر 

مبنــای طبقــه بنــدی ISIC.Rev4 انجــام می شــود 

ــامل  ــاورزی ش ــروه کش ــاس گ ــن اس ــر ای ــه ب ک

ــداری، دامــداری،  ــر بخش هــای زراعــت و باغ زی

جنــگل داری و ماهیگیری،گــروه صنایــع و معــادن 

شــامل زیــر بخش هــای اســتخراج نفــت خــام و 

ــادن، صنعــت،  گاز طبیعــی، اســتخراج ســایر مع

ــاختمان و  ــی و س ــرق و گاز طبیع ــن آب، ب تأمی

ــده  ــای عم ــر بخش ه ــامل زی ــات ش ــروه خدم گ

خدماتــی  فعالیت هــای  فروشــی،  خــرده  و 

ــل،  ــل و نق ــذا، حم ــا و غ ــن ج ــه تأمی ــوط ب مرب

ارتباطــات،  و  اطالعــات  پســت،  انبــارداری، 

ــه  ــتغالت، کرای ــه، مس ــی و بیم ــای مال فعالیت ه

اداره  و دامپزشــکی،  کار  و  و خدمــات کســب 

امــور عمومــی و خدمــات شــهری، آمــوزش، 

انســان  ســالمت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای 

خدمــات  ســایر  و  اجتماعــی  مــددکاری  و 

عمومــی، اجتماعــی، شــخصی و خانگــی اســت.

اخبار اقتصادی
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اشـــری

ANSI/تغییرات نسخه جدید استاندارد 62.1 اشری

قبــول قابــل  داخــل  هــوای  کیفیــت  و  تهویــه 

جلســه نگهــداری مــداوم دیگــری بــرای اســتاندارد ANSI/ASHRAE 62.1 تمــام شــده اســت و ناظــر 

یکی از تغییرات در نســخه 2022 اســتاندارد را اعالم کرده اســت. علیرغم شــرایط ایجاد شــده توســط 

پاندمــی کوویــد 19، کمیتــه بــه برگــزاری جلســات در دو ســال گذشــته ادامــه داده اســت و اغلــب به 

صــورت ویدئوکنفرانــس به بررســی طرح هــای پیشــنهادی مداوم و درخواســت های تفســیر و اصالح 

و بحــث در مــورد مســایل مربــوط بــه تهویــه و کیفیــت هــوای داخــل پرداختــه اســت. متمم هایــی 

کــه بــرای نســخه 2019 اســتاندارد پذیرفتــه شــده اســت در ســه گــروه قــرار می گیرنــد: توضیحــات و 

شفاف ســازی، هماهنگی هــا و روندهــای بهتــر. کار بــا اصالحــات تراکــم هــوا، توســعه بیشــتر الزامات 

کنتــرل رطوبــت و برگــزاری رویدادهــای آینــده شــروع شــده اســت امــا در آن زمــان تکمیــل نشــد.  
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نامی جدید

ــر در  ــتاندارد، تغیی ــرات اس ــن تغیی ــی از اولی یک

ــت هــوای داخــل  ــرای کیفی ــه ب ــوان از »تهوی عن

قابــل قبــول بــه »تهویــه و کیفیــت هــوای داخــل 

ــک  ــرا ی ــاله ظاه ــن مس ــود. ای ــول« ب ــل قب قاب

تغییــر بــی اهمیــت و جزیــی بــه نظــر مــی رســد 

ــز  ــادی ج ــل زی ــد عوام ــی کن ــخص م ــا مش ام

ــول  ــل قب ــل قاب ــوای داخ ــت ه ــه کیفی ــه ب تهوی

کمــک می کنــد و اســتاندارد شــامل الزامــات 

زیــاد غیرمرتبــط بــا تهویــه ماننــد الزامــات اجزای 

سیســتم )ماننــد دریــن پــن هــا، الورهــا، فیلترهــا 

ــواع ســاختمان  و ...(، نمــای ســاختمان هــا و ان

می شــود. بــا جداســازی تهویــه از کیفیــت هــوای 

داخــل قبــول قبــول، کــه قبــل از پاندمــی رخ داد، 

کمیتــه نشــان داد حتــی وفــاداری بــه روندهــای 

موجــود دراســتاندارد، بــه واســطه عوامــل تعییــن 

ــادی و  ــع غیرع ــد مناب ــتاندارد مانن ــده در اس ش

ــد پاندمــی  عوامــل غیــر قابــل پیــش بینــی مانن

جهانــی، تضمین کننــده کیفیــت هــوای قابــل 

ــول نیســت. قب

نگاهی جدید

خواننــدگان نســخه 2022 اســتاندارد، تعریــف بــه 

روزی پیــدا مــی کننــد کــه به دنبــال شفاف ســازی 

مطالــب اســت و یــک اعالمیــه بــرای راهنمایــی 

کاربــران بــرای پیوســت اضافــه می کنــد کــه 

شــامل توضیحاتــی در مــورد منابــع آلودگــی 

احتمالــی اســت. شفاف ســازی دیگــر تغییــر 

اصطــالح »برج هــای خنــک کــن« بــه »تجهیــزات 

دفــع گرمــا« و ارائــه تعریف جدیــد از این اصطالح 

اســت. در تعریــف جدیــد، الزامــات مربــوط 

ــه وســایلی  ــرای هم ــن ب ــک ک ــه برج هــای خن ب

ــای  ــا اب را از حلقه ه ــع گرم ــور دف ــه منظ ــه ب ک

بــاز تبخیــر می کننــد، نشــان داده می شــود. 

ــی  ــوای بازچرخان ــف ه ــرای تعری ــر ب ــک تغیی ی

شــده صــورت گرفــت تــا شــفاف شــود کــه 

ــا  ــوا را در فض ــه ه ــایلی ک ــرای وس ــات ب الزام

ــد تیرهــای ســرد و  ــد مانن ــه گــردش مــی آورن ب

ــد.  ــه کار می رون ــز ب ــل نی ــن کوی ــتگاه های ف دس

در نهایــت شــفاف ســازی بــرای نشــان دادن 

ــتی در  ــه در آن نش ــت ک ــورت گرف ــرایطی ص ش

وســایل بازیابــی انــرژی تعییــن مــی شــود و هــر 

ــی  ــایل بازیاب ــه وس ــده در هم ــل ش ــوای منتق ه

انــرژی هــوای تهویــه در نظــر گرفتــه نمــی شــود. 

چندیــن شــرط اســتاندارد بــرای هماهنگــی 

ــا ســایر اســتانداردهای اشــری تعییــن  نیازهــا ب

شــد. تغییــر جدیــد اســتاندارد 62.1 اشــری ایــن 

ــد همــه مســتندات الزم  ــه طراحــان بای اســت ک

بــرای کارفرمــا بــرای مطابقــت بــا اســتاندارد 188-

ANSI/ASHRAE 2018، لژیونــال: مدیریت ریســک 

بــرای سیســتم هــای آب ســاختمان را ارائــه کنند. 

ــه  ــوط ب ــور مرب ــازی مذک ــرط و شفاف س ــن ش ای

تجهیــزات دفــع گرمای تبخیــری براســاس الزامات 

ــال  ــر لژیون ــا خط ــود ت ــی ش ــاخته م ــود س موج

ــد.  ــه سیســتم های HVAC کاهــش یاب ــوط ب مرب

اشـــری
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کــردن  هماهنــگ  دنبــال  بــه  دیگــر  تغییــر 

ــا  ــری ب ــتاندارد 62.2 اش ــا اس ــتاندارد 62.1 ب اس

ــذف  ــا ح ــه )VRP( و ب ــرخ تهوی ــتورالعمل ن دس

دســتگاه های خانگــی بــه عنــوان یــک فضاســت. 

هــوای  رده  همچنیــن  هماهنگــی  ایــن 

و  کــرده  یکــی  را  آشــپزخانه  اگزاســت های 

ــای  ــتگاه ه ــی را روی دس ــت بازچرخان محدودی

از  خــواب  اتاق هــای  همــه  بــرای  مســکونی 

ــال  ــا اعم ــگاه ه ــل و خواب ــای هت ــه اتاق  ه جمل

مــی کنــد. آخریــن تــالش هماهنگــی، فضاهــای 

ســکونت مراکــز درمانــی را از VRP بــه یــک 

ــر  ــن تغیی ــرد. ای ــل ک ــی منتق ــت معمول پیوس

ــا  ــه نظــر برســد ام ــاط ب ــی ارتب ممکــن اســت ب

ــه  ــت ک ــی اس ــامل زبان ــتاندارد 2019-62.1 ش اس

موجــب اســتاندارد 170 اشــری، تهویــه تاسیســات 

ــوزه و  ــن ح ــای ای ــرای فضاه ــی ب ــز درمان مراک

نســخه 2021 اســتاندارد 170 در هــر دو ا ســتاندارد 

مــی شــود. بــه دلیــل روشــی کــه مراجــه قانونــی 

ــد،  ــی کنن ــن م ــتانداردها را تدوی ــن اس ــدل ای م

ــن  ــن بی ــی انجم ــه نمایندگ ــه ب ــای کمیت اعض

المللــی کــد درخواســت کردنــد نــرخ هــا در 

اســتاندارد 62.1 بــرای مراکــز غیــر درمانــی )مثــل 

ــرخ هــای  ــر اداری و مــدارس( وارد شــود. ن دفات

پیوســت جدیــد نیــز هماهنــگ بــا اســتاندارد 170 

ــد.  ــده ان ــه روز ش ب

ANSI/ کاربــران  دیــد  از  تغییــر  مهم تریــن 

ASHRAE 62.1-2022 اصالحــات مهــم نســبت 

 )IAGP( داخــل کیفیــت هــوای  برنامــه  بــه 

ــه ای  ــوان اصالحی ــه عن ــر ب ــن تغیی ــت. ای اس

ــا  ــرای نســخه 2016 اســتاندارد شــروع شــد و ب ب

ــه حــدود 200  چهــار بررســی عمومــی و پاســخ ب

ــت.  ــه یاف ــر ادام ــتر از 60 مفس ــح از بیش توضی

تغییــر  بــدون  قبلــی   IAGP اساســی اصــول 

ــه  ــای موازن ــل ه ــد از تحلی ــراح بای ــتند؛ ط هس

ــا  ــده ه ــت آالین ــن غلظ ــه تعیی ــری ب ــرم کمت ج

ــرایط  ــد ش ــتفاده کن ــا اس ــده ه ــات آالین و ترکیب

کیفیــت هــوای داخــل ســاختمان بایــد جداگانــه 

ــد،  ــان جدی ــا زب ــن تغییــرات ب بررســی شــود. ای

 PM2.5 نمایــش فرمولــی ترکیــب آالینــده هــا و

کــه نبایــد از آن فراتــر رفــت، اضافــه شــده اســت. 

ــن  ــید کرب ــود دی اکس ــم وج ــب مه ــه غای نکت

اســت کــه بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد 

ایــن مســاله خواننــده بــه ســند اشــری در مــورد 

دی اکســید کربــن داخــل هدایــت می شــود. 

شــایان ذکــر اســت کــه ترکیبــات طراحــی 

ــده هــای  انحصــاری نیســت و طــراح بایــد االین

بیشــتر را براســاس ارزیابــی کیفیــت هــوای 

ــط  ــی مرتب ــه طراح ــی ک ــده های ــل و آالین مح

ــی  ــک محدودیت ــی ی ــع قانون ــد و مراج ــی دان م

بــرای آن قائــل شــده انــد در نظــر بگیــرد. 

یــک  انتشــار  بــرای  را  راه  نیــز   IAQP ایــن 

ــت  ــای اگزاس ــتم ه ــا سیس ــط ب ــه مرتب اصالحی

ــامل  ــد ش ــه جدی ــت. اصالحی ــرده اس ــوار ک هم

 ANSI/ASHRAE 154 ــتاندارد ــه اس ــی ب ارجاعات

اشـــری
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ــت های  ــرون داش ــپزخانه، ب ــت آش ــرای اگزاس ب

ــاز براســاس مــدل ســازی  ــگ ب گاراژهــای پارکین

ــط  ــی مرتب کدهــای ســاختمانی و الزامــات اضاف

بــا ازمایشــگاه هــا و منابــع احتــراق مــی شــود. 

الحاقیه هــای مهــم دیگــر بــرای IAQP بــرای 

اگزاســت،  و  رفــت  هــوای  سیســتم های 

ــد  ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــی کیف ــردن ارزیاب واردک

ــاخت  ــد از س ــوای بع ــت ه ــنجش های کیفی س

ــا  ــده ه ــب آالین ــا و ترکی ــده ه ــه آالین ــت ک اس

تــا محدوده هــای طراحــی کنتــرل می شــود. 

آزمایــش الزم در یــک دوره هشــت ســاعته 

ــی  ــکل طبیع ــه ش ــه ب ــه ای ک ــتم تهوی ــا سیس ب

ــتاندارد  ــود. اس ــی ش ــام م ــد، انج ــی کن کار م

همچنیــن الــزام مــی کنــد کــه سنســورهای 

آالینــده در زون تنفســی جــای بگیرنــد و بتواننــد 

ــه  ــی مربوط ــد طراح ــر از ح ــای کمت ــت ه غلظ

را تشــخیص دهنــد. دقــت الزم سنســورهای 

خــاص نیــز مشــخص مــی شــود و پیــش بینــی 

مــی شــود ایــن الزامــات  در آینــده توســعه یابد. 

چرخه ای جدید

ــا اینکــه نشــخه 2022 اســتاندارد 62.1 را  حتــی ب

بــرای چــاپ نهایــی کــرده اســت، کمیتــه چهــار 

اصالحیــه دیگــر بــرای نســخه 2019 و یــک 

اصالحیــه بــرای بررســی عمومــی را در زمــان 

ــت.  ــرده اس ــد ک ــری تایی ــاالنه اش ــراس س کنف

الحاقیه هــا  ایــن  پوشــش  تحــت  عناویــن 

کنتــرل  اوزون،  تولیدکننــده  وســایل  شــامل 

رطوبــت و تهویــه فضاهــای درمانــی مــی شــود. 

بــه عــالوه، کمیتــه بــه توضیحــات در مــورد 

الحاقیــه ارائــه شــده بــرای اجبــاری کــردن 

ــخ داده و از  ــاع پاس ــرای ارتف ــم ب ــح تراک تصحی

دولــت ایــاالت متحــده و کارگــروه اپیدمی اشــری 

خواســته اســت بــه درس هایــی کــه از پاندمــی 

ــد.  ــه کن ــت توج ــه اس ــی آموخت ــی کنون جهان

نگاهــی دقیــق تر به بعضــی از الحاقیه هــای ارائه 

شــده بعضــی از عناویــن پیچیــده قبــل از کمیتــه 

را نشــان مــی دهــد. الحاقیــه e الزمــات طراحــی 

ــری مســتقیم را  سیســتم هــای ســرمایش تبخی

مشــخص و محــدوده رطوبــت نســبی 65 درصــد 

ــدوده  ــالف مح ــه برخ ــرد ک ــی گی ــر م را در نظ

مکانیکــی  تبخیــری  ســرمایش  سیتســم های 

ــا  ــه در ســال 2016 ت ــر مســتقیمی اســت ک و غی

نقطــه شــبنم 16 درجــه ســانتی گــراد تغییــر کــرد. 

بــرای پــی بــردن بــه هــدف تغییــر اولیــه و اثرات 

تغییــرات ارایــه شــده، از خواننــدگان می خواهیــم 

ــارچ در  ــردن ق ــورد محدودک ــری در م ــند اش س

ــا  ــت در ســاختمان ه ــی و رطوب ــای داخل فضاه

را مطالعــه کننــد. 

الزم بــه ذکــر اســت ایــن الحاقیــه در 38 ایالــت 

نــرخ جریــان هــوای داخــل را تــا 10 درصــد 

ــد  ــش از 25 درص ــت بی ــتر و در 16 ایال ــا بیش ی

افزایــش می دهــد. 

اشـــری
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راندمان انرژی

ســاختمان بــا بخــار کمپ و آب ســرد واحــد تولید 

همزمــان و بــرق مرکــزی ایالــت آیــوا کار می کــرد. 

همچنیــن، فرصتــی بــرای بهبــود بــا تولیــد کارایی 

وجــود  در ســاختمان  و ســرمایش  گرمایــش 

نداشــت. همچنیــن امــکان اســتفاده از انرژی های 

تجدیدپذیــر در محــل نیــز نبــود. بــا ایــن وجــود 

بهینه ســازی  منظــور  بــه  زیــر  سیاســت های 

عملکــرد مصــرف انــرژی بــه کار گرفتــه شــد: 

1. بــا اضافــه کــردن عایــق بــه دیوارهــای خارجــی 

ــی  ــازه بنای ــید. س ــل رس ــه حداق ــا ب ــای نم باره

ــدد  ــت؛ ع ــی نداش ــوار خارج ــق دی ــی عای اصل

R دیــوار بیرونــی اصلــی 2.7 محاســبه شــد. 

عایــق کاری جدیــد عــدد R دیــوار خارجــی را 

تــا 15 افزایــش داد. پنجــره هــای بازشــوی 

ســاختمان قبــل از بازســازی عــوض شــده بودنــد 

تناسب قدیم و جدید

دانشــگاه  مهندســی  دانشــکده  مربعــی  متــر   5574 تاریخــی  هــال ســاختمان  مارســتون 

 1903 در  بــار  اولیــن  اصلــی  اســت. ســاختمان  متحــده  ایــاالت  آیــوای  در  آیــوا  ایالتــی 

ــرد و  ــل ک ــود را کام ــع خ ــازی جام ــن بازس ــوا اولی ــگاه آی ــال 2016، دانش ــد. در س ــاح ش افتت

ــال  ــا 100 س ــرد ت ــاد ک ــم را ایج ــرن نوزده ــازه ق ــتم در س ــرن بیس ــی ق ــط آموزش ــک محی ی

ــری،  ــاکنین و کارب ــه س ــل توج ــش قاب ــود افزای ــا وج ــد. ب ــه کن ــاختمان اضاف ــر س ــه عم ــر ب دیگ

ســاختمان در حــال حاضــر 50 درصــد انــرژی کمتــری نســبت بــه قبــل مصــرف می کنــد. 
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ــد.  ــده بودن ــق کاری ش ــداره عای ــوع دوج و از ن

2. بــار تهویــه بــا اســتفاده از یــک سیســتم هــوای 

بیــرون اختصاصــی )DOAS( بــه حداقــل رســید. 

ــه  ــه ب ــت ک ــن بارهاس ــی از بزرگ تری ــه یک تهوی

ــتان  ــتان و تابس ــینه زمس ــرایط بیش ــطه ش واس

بایــد طبــق زون اقلیمــی 5A طراحــی مــی شــد، 

در نتیجــه اســتفاده از یــک سیســتم تهویــه 

ــم  ــه فراه ــوای تهوی ــدار ه ــازه داد مق DOAS اج

شــده بــرای ســاختمان طبــق اســتاندارد 62.1-2010 

ــل رســیدن  ــه حداق ــا ب ــل باشــد. ب اشــری حداق

مقــدار هــوای تهویــه، بیشــینه بارهــای گرمایــش 

ــای  ــرخ ه ــا چ ــه ب ــوای تهوی ــا ه ــرمایش ب و س

بازیابــی انرژی در دســتگاه هواســاز DOAS بیشــتر 

کاهــش یافــت. باکــس هــای VAV فــن دار بــرای 

تامیــن حداقــل هــوای تهویــه تیــر ســرد در زمانی 

کــه نــرخ تهویــه وجــود نداشــت اســتفاده شــد. 

3. رطوبت گیــری و بازگرمایــش هــوای تهویــه 

بــا اســتفاده از رطوبــت گیــری خشــک ســاز 

 DOAS در دســتگاه  انــرژی  بازیابــی  و چــرخ 

بــرای  بخــاری  انــرژی  هیــچ  شــد.  انجــام 

ــود.  ــتفاده نمی ش ــه اس ــوای تهوی ــش ه بازگرمای

4. تامیــن هــوای تهویــه بــرای ســالن کنفرانس با 

حســگرهای دی اکســید کربــن کنتــرل مــی شــود.

ــق  ــک از طری ــرمایش هیدرونی ــش و س 5. گرمای

تیرهــای ســرد فعــال و کانوکتورهــای پیرامونی در 

اکثــر ســاختمان هــا بــرای بــه حداقــل رســاندن 

ســرمایش و گرمایــش مبتنــی بــر هــوا اســتفاده 

شــد. توزیــع هــوای زیــر کــف بــرای ســرمایش و 

ــرای تیرهــای  ــه ب ــس، ک ــه در ســالن کنفران تهوی

ســرد ســقف هــای بلندتــری دارد، اســتفاده شــد. 

6. تراکــم بــرق روشــنایی 27 درصــد نســبت 

ــق  ــری طب ــتاندارد 2007-90.1 اش ــای اس ــه مبن ب

ــرق روشــنایی  ــم ب ــود. تراک ــر ب LEED v2009 کمت

9.3 وات بــر متــر مربــع بــود. مقــدار مجــاز 

ایــن اســتاندارد 12.8 اســت. روشــنایی نیــز 

در  خالــی  محل هــای  سنســورهای  توســط 

ــود. ــرل می ش ــای اداری کنت ــا و فضاه کالس ه

ــل  ــال قب ــرای دو س ــاختمان ب ــن EUI س میانگی

آنالیــز  بــود.   yr·  MJ/m2  1658 بازســازی   از 

ــاختمان  ــان داد س ــرژی LEED نش ــازی ان مدل س

ــًا yr· MJ/m2 602 مصــرف می کنــد  جدیــد تقریب

کــه در مقایســه بــه پیــش از آن کاهــش 64 

درصــدی را نشــان می دهــد. مصــرف انــرژی 

مــدل ســازی شــده یــک کاهــش 33.5 درصــدی 

 yr·MJ/m2  977 مجــاز  مقــدار  بــه  نســبت 

در  دالر  و 38850  اشــری   90.1-2007 اســتاندارد 

ــای  ــود. داده ه ــتاندارد ب ــر از آن اس ــال کمت س

مصــرف واقعــی نشــان می دهــد ســاختمان 

در ســال اول بــا yr·MJ/m2 807 کار می کنــد. 

 LEED ــز ــار آنالی ــی اعتب ــم طراح ــگاه و تی دانش

M&V را بــرای تعییــن علــل مصــرف انــرژی 

باالتــر از حــد پیش بینــی شــده اجــرا کــرد. 

مهم تریــن مــوارد چندگانــه یــک شــیر بخــار 

دســتگاه DOAS بــود کــه همیشــه 100 درصــد بــاز 

بــود. ایــن مســاله مزایــای بازیابــی انــرژی، بخــار 

ــرد  ــرف آب س ــده و مص ــرف ش ــروری مص غیرض

ــدود  ــورد ح ــن م ــالح ای ــرد. اص ــتر را رد ک بیش

ــه  ــرژی ب ــی ان ــه جوی ــال صرف 24000 دالر در س

ــده  ــه روز ش ــرژی ب ــازی ان ــدل س ــراه دارد؛ م هم

براســاس مصــرف واقعــی و میــزان ســکونت 

نشــان داد ســاختمان در 10 درصــد EUI مــدل 

کار می کنــد.  ســازی شــده آپ دیــت شــده 
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کیفیت هوای داخل

 DOAS ــق ــی از طری ــق مکانیک ــاختمان از طری س

تهویــه می شــود. ایــن نــوع سیســتم تهویــه 

مســتقیم بــی شــک هــر فضایــی کــه هــوای تــازه 

ــد،  ــت می کن ــتاندارد 2010-62.1 را دریاف ــه اس الزم

cfm 10000 هــوای  حــذف می کنــد. دســتگاه 

بیــرون تصفیــه بــا MERV 13، میانگیــن 0.16 

cfm/ft2 در کل ســاختمان را تامیــن می کنــد. 

ــی الزم 2010-62.1 اســتاندارد  ــل دب ــا حداق هــوا ب

ــود.  ــا وارد می ش ــر فض ــه ه ــتقیم ب ــری مس اش

ــای  ــق تیره ــوا از طری ــر، ه ــا و دفات در کالس ه

ــر زون هــوای  ــا تاثی ســرد فعــال وارد می  شــود ت

Ez= 1.0 فراهــم شــود. در ســالن کنفرانــس، هوای 

تهویــه و رفــت ســرمایش هــر دو از طریــق پلنــوم 

هــوای زیرکــف بــا اســتفاده از تهویــه جابــه جایی 

بــرای خنــک کــردن و تهویــه وارد می شــود. 

ــر  ــک تاثی ــه ی ــاد دارد ک ــت زی ــک برگش ــا ی فض

توزیــع هــوای زون Ez = 1.2 فراهــم می کنــد. 

طراحــی پــروژه بــرای آســایش حرارتــی بــه 

ــا  ــت ب ــه مطابق ــید ک ــار LEED IEQ7.1 رس اعتب

ــد.  ــان می ده ــری را نش ــتاندارد 2010-55 اش اس

درجــه   24 دمــای  طراحــی  دمــای  اهــداف 

ســانتی گراد و 50 درصــد در تابســتان و 22 درجــه 

ــود.  ــتان ب ــد در زمس ــبی 20 درص ــت نس و رطوب

تصــور می شــود مقادیــر Clo در بهــار و تابســتان 

0.66 و در پاییــز و زمســتان 0.7 اســت. نــرخ 

اتاق هــای  و  اداری  بخش هــای  در  متابولیــک 

ــه  ــر گرفت ــا 1.0 در نظ ــس 1.1 و در کالس ه کنفران

شــد. ســرعت هــای هــوای طراحــی بــرای 

ــت.  ــه اس ــر ثانی ــر ب ــر 0.2 مت ــا زی ــه فضاه هم

اتاق هــا  و  اداری  فضاهــای  در  حاضریــن 

را  طبیعــی  فضــای  تهویــه  می تواننــد  نیــز 

کننــد.  کنتــرل  بازشــو  پنجره هــای  طریــق  از 

ــی  ــن دائم ــه حاضری ــی ک ــا در فضاهای پنجره ه

ندارنــد، ماننــد کالس هــا بســته می شــوند. 

نوآوری

یــک چالش کلیــدی تلفیــق فیزیکی سیســتم های 

ــدف آن  ــه ه ــت ک ــازه ای اس ــتم در س ــرن بیس ق

ــی  ــاختمان اصل ــاری س ــظ معم ــا دادن و حف ج

تــا بیشــترین حــد ممکــن بــود. مشــخصه ســازه 

ســاختمان، ارتفــاع طبقــه کــم و سیســتم بنایــی 

اســت کــه محورهــای هــوای رفــت و جبرانــی را 

در دیوارهــای کریــدوری ضخیــم ادغــام می کنــد. 

یــک تونــل عرشــه ســرد و گــرم )اســپلیت بــاال/

پاییــن( زیــر کریــدور مرکــزی کــف اجــرا شــد کــه 

یــک ســری محــور بنایــی عمــودی در دیوارهــای 

کریــدور تغذیــه می کنــد. طراحــی مکانیکــی 

اصلــی یک سیســتم چندزونــه در دیوارهای ســازه 

بــود کــه بــه صــورت پنوماتیکــی کنتــرل می شــد. 

بــرای  جدیــد  سیســتم های  ســاختن  بــرای 

مارســتون هــال، یــک سیاســت توزیــع یوتیلیتــی 

ــر  ــل عرشــه ســرد زی مشــابه اســتفاده شــد. تون

ــدور  ــک کری ــا ی ــد ت ــازی ش ــف پاکس ــدور ک کری

ــر  ــود. اکث ــاد ش ــرویس آدم رو ایج یوتیلیتی/س

داکــت هــای MEP، لوله هــا و خدمــات مربوطــه 

)کــه از اتاقــق هــای مکانیکــی مرکــزی در زیرزمین 

شــروع می شــود( در ایــن طبقــه پایینــی توزیــع 

ــف  ــی در ســطح ک ــال عموم ــد محــل کان ــا چن ت

ارتفــاع  امــکان  کار  ایــن  می شــوند.  توزیــع 

ســقف مجــاز در حالتــی کــه یوتیلیتی هــای 

بــزرگ در صفحــه کــف در هــر ســطح لوله کشــی 

جوایز اشری
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ــاخت. ــم س ــود را فراه ــی ش و کانال کش

حداقــل  بــه  بــرای   DOAS تهویــه  سیســتم 

رســاندن بــار انــرژی تهویــه اســتفاده شــد. عــالوه 

بــر مزایــای انــرژی، تنهــا تامیــن نــرخ تهویــه الزم 

 DOAS اســتاندارد 2010-62.1 از طریــق سیســتم

ــه  ــی تهوی ــای اصل ــودن کانال ه ــک ب ــز کوچ نی

ــود  ــن وج ــا ای ــت. ب ــاز دانس ــت را مج و اگزاس

در برخــی مــوارد، حداقــل هــوای تهویــه الزم 

طبــق کــد بــرای زون هــای خــاص بــرای بــرآورده 

ــر  ــازی تی ــوای فعال س ــی ه ــل دب ــاختن حداق س

ســرد کافــی نبــود. بــه همیــن دلیــل، جعبه هــای 

 DOAS فــن دار مــوازی بــرای سیســتم VAV

ــیر  ــق ش ــه از طری ــوای تهوی ــد. ه ــتفاده ش اس

هــوای VAV از طریــق تیرهــای ســرد بــه فضاهــا 

تامیــن می شــود. وقتــی تیرهــای ســرد نیــاز بــه 

ســرمایش دارنــد، فــن مــوازی انــرژی دار شــده و 

جریــان هــوا بــه ســمت آنهــا تا حــد ســرعت الزم 

بــرای ســرمایش و فعال ســازی مناســب تقویــت 

می شــود. ایــن کار امــکان کوچــک باقــی مانــده 

کانال هــای تهویــه اولیــه را فراهــم می ســازد. 

سرمایش تابشی در یک اقلیم مرطوب

ــه بخــاری بــرای ممانعــت  ســاختمان قدیمــی تل

از انتقــال رطوبــت نداشــت، امــا پنجره هــای 

ــورت  ــد در ص ــه می توان ــی ک ــو دارد، ترکیب بازش

مرطــوب شــدن زیــاد فضــا ســبب تشــکیل 

آنالیزهــای  شــود.  آب  قطــرات  و  کندانــس 

ــای  ــان فض ــای نه ــن باره ــرای تعیی ــی ب طراح

ــل،  ــه داخ ــوذ ب ــع )نف ــدام منب ــه ک ــک و اینک پی

ــام  ــت انج ــب اس ــار غال ــاکنین( ب ــا س ــال ی انتق

ــع  ــت ســاکنین منب شــد. نشــان داده شــد رطوب

بــرای مقابلــه  بــار نهــان فضاســت.  غالــب 

تیرهــای  روی  کندانــس  تشــکیل  خطــر  بــا 

شــد:  اســتفاده  زیــر  سیاســت های  ســرد 

• سیســتم DOAS بــا چــرخ رطوبت گیــری پســیو 

ــر  ــرای ســاختمان در شــرایط زی ــه ب هــوای تهوی

 gr/lb 44/F WB°51.2/F DB°60 :ــد فراهــم می کن

رطوبــت/44 درجــه فارنهایــت نقطه شــبنم. هوای 

رفــت اشــباع معمــول 13 درجــه ســانتی گراد 

)کــه در سیســتم های VAV مرســوم اســتفاده 

ــر  ــرم ب ــا 143 گ ــت 132 ت ــدار رطوب می شــود( مق

ــا 13 درجــه دارد.  ــا نقطــه شــبنم 12 ت ــرم ب کیلوگ

ایــن هــوای تهویــه خشــک بــرای جــذب بارهــای 

اســت و تضمیــن می کنــد  نهــان فضــا الزم 

ــانتی گراد،  ــه س ــر 13 درج ــا زی ــبنم فض ــه ش نقط

کــه زیــر دمــای 57 درجــه فارنهایــت نقطــه 

تنظیــم حلقــه تیــر ســرد اســت، باقــی می مانــد. 

• سیســتم کنتــرل مکانیکــی شــامل سنســورهای 

نقطــه شــبنم در هــر فضاســت کــه وقتــی 

ــانتی گراد  ــه س ــه 14 درج ــا ب ــبنم فض ــه ش نقط

می رســد، ســرمایش تیــر ســرد را می بنــدد. 

ــه  ــال ب ــتی کان ــه نش ــان از اینک ــرای اطمین • ب

خشــک  تهویــه  هــوای  و  رســیده  حداقــل 

ــای  ــود، کانال ه ــی ش ــن م ــا تامی ــرای فضاه ب

مربوطــه   VAV باکس هــای  و   DAOS رفــت 

 A SMACNA درزگیــری شــد تــا مطابــق رده

 VAV باکــس  ســاختمانی  درزهــای  باشــد. 

ــود. ــم ش ــتی ک ــا نش ــدند ت ــدی ش ــه نواربن هم

• ســاکنین و اپراتورهــای ســاختمان توســط تیــم 

ــتم  ــرای کار سیس ــگاه ب ــنل دانش ــی و پرس طراح

ــد.  مکانیــک آمــوزش دیدن

جوایز اشری
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