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و این گزارش به منظور تجزیه و تحلیل، بررسی و مقایسه روشهاي طراحـی و مهندسـی سیـستمها                 

اتخاذ روش مناسب براي کار و نیز بیان مشخصات کلی سیستمهاي انتخـاب شـده بـراي بخـشهاي              

 .مختلف تأسیسات مکانیکی مجتمع پروژه گالرین در شهر طرقبه تهیه شده است
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کـاربري و زیربنـاي   . ر شهر طرقبه از نواحی ییالقی شهر مشهد احـداث خواهـد شـد   پروژه گالرین د 

  :بقات مختلف ساختمان به شرح ذیل استهاي ط بخش

  

   مترمربع1490  ) باب16(اقامتی  •

   مترمربع7774  ) خودرو294(پارکینگ  •

   مترمربع10855  ) باب241(تجاري  •

   مترمربع3175  )سه باب(رستوران  •

   مترمربع203  )دو باب(پ شا کافی •

   مترمربع398  سینما •

   مترمربع461  تاالر پذیرایی •

  مترمربع 594  مجموعه ورزشی •

   مترمربع1256  )شهربازي(مرکز تفریحی  •

   مترمربع499  دفاتر اداري •

   مترمربع673  ...اطالعات، انتظامات، کرایه اتومبیل و •

   مترمربع2783  ها، حیاط مرکزي فضاهاي ارتباطی، البی، ورودي •

   مترمربع763  فضاهاي تأسیسات و پست برق •

   مترمربع915  هاي بهداشتی سرویس •

   مترمربع6/165  انبار •
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هاي مرحله دوم اسـتفاده خواهـد شـد        استانداردها و مراجعی که در تدوین این گزارش و تهیه طرح          

  :عبارتند از

  مقررات ملی ساختمان ایران17 و 16، 14 مباحث •

 ریزي  سازمان مدیریت و برنامه128 نشریه 6 تا 1جلدهاي  •

 NFPAاستاندارد انجمن ملی مبارزه با آتش آمریکا  •

 NPCرات ملی تأسیسات بهداشتی آمریکا مقر •

 ASHRAEاستانداردها و مقررات انجمن مهندسین تهویه مطبوع آمریکا  •

 استاندارد شرکت ملی گاز ایران •

  هاي تهویه مطبوع کمپانی کریر کتاب راهنماي سیستم •
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  :فصل اول
  
  

  سیستم تهویه مطبوع، گرمایش، تعویض و تخلیه هوا
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   مقدمه -1-1
یط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حاالت روانی، وضـعیت فیزیکـی،        شرا

اي از  از آنجـا کـه بخـش عمـده    . نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شـئون زنـدگی او دارد           
گـذرد، ایجـاد شـرایط زیـست محیطـی            زندگی انسان در داخل ساختمانهاي مختلف می      
یکـی از مهمتـرین   . اي برخـوردار اسـت   مطلوب در ساختمان مورد نظـر از اهمیـت ویـژه          

شرایط مطلوب زیست محیطی، ایجاد هواي مطبوع براي ساکنین ساختمانها با توجه  بـه          
هواي مطبوع یعنی هوایی که در آن دما و رطوبت کنترل شده و بـه            . نوع فعالیت آنهاست  

م شرایط مطلوب رسیده است، گرد و غبار و آلودگیهاي آن گرفته شـده و در صـورت لـزو           
  . ضد عفونی گردیده و با سرعت مطلوب در داخل ساختمان به جریان افتاده باشد

توان هر سیستم تهویه مطبوعی را براي هر ساختمانی اسـتفاده             اگر چه از نظر تئوري می     
بـرداري،    گـذاري و بهـره      هاي سرمایه   کرد ولی در عمل به دلیل وجود عواملی چون هزینه         

عماري، موقعیت محلی سـاختمان، و ارزیـابی و تجربـه       محدودیتهاي فضا و مکان، طرح م     
  . طراح، تعداد سیستمهاي تهویه مطبوع مناسب براي هر ساختمان محدود خواهد بود

معموال در ساختمانهایی که سیستم گرمایش و تهویـه مطبـوع آنهـا سـاده و ظرفیتـشان           
بـراي  .  بـود برداري و تعمیر ونگهـداري نـسبتا کـم خواهـد            هاي بهره   مناسب است، هزینه  

کسب نتیجه بهینه باید در صورتی که از نظر اقتصادي میسر است تمهیدات خاصی را در                
توانـد در برگیرنـده اسـتفاده از مـصالح بـا              این تمهیـدات مـی    . هنگام ساخت رعایت کرد   

            هـا، شیـشه خـاص یـا چنـد جـداره، و یـا سـایبانها                   خاصیت عایق حرارتـی زیـاد، عـایق       
)Shading devices  (باشد .  

ترین مسائلی که در طراحی سیستمهاي تهویه مطبوع باید در نظر گرفته شـود، بـه                 عمده
  : ترتیب ذیل است

  ـ امکانات اقتصادي طرح 
ـ منظور و هدف از ایجاد ساختمان با توجه به انتظارات کارفرمـا از نظـر کیفیـت هـواي              

  داخل 
   و تابش آفتاب ـ مشخصات خارج ساختمان از نظر دما، رطوبت، باد

  ـ مشخصات فیزیکی ساختمان از نظر تطبیق با سیستمهاي مختلف تهویه مطبوع 
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   شرایط اساسی طرح -1-2
.  گالرین از قسمتهاي مختلف با کاربریهاي متفـاوت تـشکیل شـده اسـت           پروژهساختمان  

بایـد  بنابراین ارزیابی شرایط آسایش براي هر گروه از فضاها براساس معیارهاي متفـاوتی              
 گـروه   یـازده تـوان بـه       دهنده این پروژه را مـی       بدین لحاظ فضاهاي تشکیل   . صورت گیرد 
  . تقسیم کرد

  واحدهاي تجاري : گروه اول
  فضاهاي عمومی طبقات تجاري : گروه دوم
  واحدهاي اقامتی: گروه سوم

  دفاتر اداري: گروه چهارم
  شاپ رستوران و کافی: گروه پنجم
  )هربازيش (مرکز تفریحی: گروه ششم

  سینما و تاالرهاي پذیرایی: هفتمگروه 
  مجموعه ورزشی: گروه هشتم

  هاي اداري پروژه بخش: گروه نهم
  ها پارکینگ: گروه دهم

  ...) هاي بهداشتی، انبار، موتورخانه و سرویس(هاي خدماتی  بخش: میازدهگروه 

  ) (Out Door Condition شرایط هواي خارج -1-2-1

و نیـز  ) Dry &wet bulb temp(هـاي خـشک و مرطـوب    جهت تعیـین درجـه حرارت  
. شـود  رطوبت نسبی در فصل تابستان معموال از آمار هواشناسی کشور استفاده مـی   

به دلیـل عـدم وجـود اطالعـات آمـاري بـراي شـهر طرقبـه، از اطالعـات آمـاري                      
جـدول  . هواشناسی شهر مشهد که نزدیکترین شهر به آن است استفاده خواهد شد 

درجه حرارت شـهر مـشهد را بـراي ماههـاي مختلـف سـال نـشان                 ) 1ـ1(شماره  
گـردد حـداکثر مطلـق درجـه حـرارت در مـدت        دهد همانگونه که مشاهده می    می

در صورتی کـه  .  درجه سانتیگراد بوده است  43و برابر   ) تیرماه(مذکور در ماه ژوئیه     
  . باشد  درجه سانتیگراد می3/34در همان مدت متوسط حداکثر روزانه برابر با 

 و 5/12، 5/6مقدار متوسط رطوبت نسبی در سـاعتهاي   ) 1ـ1(همچنین در جدول    
بـا فـرض   .  در دوره مذکور براي ماههاي مختلف نیز نـشان داده شـده اسـت         5/18

) تیـر مـاه  ( بعـدازظهر مـاه ژوئیـه    3خطی بودن تغییرات، رطوبت نسبی در ساعت       
  .  درصد خواهد بود25/24برابر با 
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ام طراحی سیستمهاي تهویه مطبـوع بـراي فـضاهایی ماننـد آزمایـشگاههاي              هنگ

کـه درجـه حـرارت در داخـل فـضا بایـستی در نقطـه ثـابتی                  ... هـا و     علمی، موزه 
نگهداشته شود، حداکثر مطلق درجه حرارت مبنـاي محاسـبه بارهـاي سـرمایی و           

اینکه حـداکثر   گیرد ولی در مورد فضاهاي پروژه حاضر با توجه به             گرمایی قرار می  
افتـد، انتخـاب      مطلق درجه حرارت، چند سـاعت بیـشتر در تابـستان اتفـاق نمـی              

  . حداکثر مطلق، منطقی و اقتصادي  نخواهد بود
تعداد ساعتهایی از فصل گرم یا سرد که دماي هوا به مقادیر درجه حرارت حداکثر          

 بـزرگ  رسد کم است و استفاده از ایـن مقـادیر موجـب       مطلق یا حداقل مطلق می    
هـاي   شود که از نظر هزینه کننده می شدن غیر الزم دستگاههاي سرد کننده و گرم  

  .برداري و نگهداري غیراقتصادي است بهره اولیه، 
ریـزي کـشور بـر     دفتر تدوین ضوابط و معیارهاي فنی در سازمان مدیریت و برنامه        

مبنـاي همـین واقعیـت و طبـق پیــشنهاد انجمـن مهندسـین تاسیـسات آمریکــا        
)ASHRAE (            بـا عنـوان     271اقدام به جمع آوري اطالعات و چاپ نـشریه شـماره 
بر این مبنا درجه حرارت هواي خارج در شـهرهاي          .  نموده است  "شرایط طراحی "

در جداول نـشریه  . بزرگ کشور براي سطوح مختلف احتمال مشخص گردیده است 
% 1 فقط در   دهنده شرایطی است که     در ماههاي گرم و سرد نشان      % 99فوق سطر   



  

  

 8

تر از ارقـام ذکـر    ایام فصل گرم و سرد درجه حرارت و شرایط هواي خارج نامطلوب 
بیـان  %  5/97و  % 99در مورد شهر مشهد شـرایط بـراي سـطوح           . شده خواهد بود  

بـراي محاسـبات    % 5/97گردیده است که در پروژه حاضر از ارقام مربوط به سطح            
  . دبارهاي گرمایی و سرمایی استفاده خواهد ش

سایر خواص و شرایط هوا، مانند درجه حرارت مرطوب هوا، رطوبـت مخـصوص یـا      
توان با در دست داشتن درجه حرارت خـشک هـوا و طوبـت نـسبی و            مطلق را می  

. بدسـت آورد  ) سایکرومتریک چارت (استفاده از منحنی خواص ترمودینامیکی هوا       
 . دهد ینمودار سایکرومتریک مربوط به مشهد را نشان م) 2-1(شکل 
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بنابراین شرایط هواي خارج در فصول تابستان و زمستان که مبناي محاسبات قرار           
  : خواهد گرفت عبارت است

  : تابستان
  .  درجه فارنهایت99 درجه سانتیگراد، 22/37: ـ درجه حرارت خشک هوا

  . ت درجه فارنهای19/68 درجه سانتیگراد، 1/20: ـ درجه حرارت مرطوب هوا
  .  درجه فارنهایت29 درجه سانتیگراد، 11/16: ـ تغییرات روزانه درجه حرارت
  . درجه فارنهایت4/109 درجه سانتیگراد، 43: ـ حداکثر مطلق درجه حرارت

   درصد 51/21 ـ 25: ـ رطوبت نسبی
   گرین رطوبت در هر پوند هوا 13/67: ـ رطوبت مطلق

  : زمستان
  .  درجه فارنهایت10 درجه سانتیگراد ،  ـ2/12: ـ درجه حرارت خشک هوا 

  .  ـ درجه فارنهایت18 ـ درجه سانتیگراد،  28: ـ حداقل مطلق درجه حرارت 
    درصد 89: ـ رطوبت نسبی 

  : سایر مشخصات جغرافیایی

  . فوت3180 متر برابر با 969: ـ ارتفاع از سطح دریا
  .  دقیقه28 درجه و 36: ـ عرض جغرافیایی

  .  دقیقه38  درجه و 59: یـ طول جغرافیای
 256 میلیمتر و معدل بارنـدگی سـاالنه         46ـ حداکثر میزان بارندگی در یک روز        

  . میلیمتر

   شرایط هواي داخل -1-2-2
هدف اصلی از بکار بردن سیستمهاي تهویه مطبوع، تامین شرایط آسـایش انـسان              

طی اطـالق   به شرای ASHRAE شرایط آسایش انسان طبق استاندارد انجمن . است
افـراد سـاکن یـا داراي فعالیـت کـم، احـساس آسـایش و        % 80شود که در آن       می

شـرایط هـواي خـارج،     احساس آسایش متاثر از نـاهمگونی محـیط،       . رضایت کنند 
که موسوم بـه منحنـی آسـایش     ) 3 ـ 1(شکل. سن، جنسیت و پوشاك افراد است

  .  پیشنهاد گردیده استASHRAEاست توسط انجمن 
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در این منحنی دو منطقه آسایش تابستانی و زمستانی مشخص شـده اسـت و هـر             

نیـز   ) 4-1( جدول  . تواند آسایش انسان را تامین کند       ها می   نقطه درون این ناحیه   
نمایانگر شرایط هواي داخـل پیـشنهادي کتـب مرجـع بـراي محاسـبات بارهـاي                 

 . سرمایی و گرمایی است
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رت پایین در فصل گرم و انتخاب درجه حرارت بـاال در فـصل              با انتخاب درجه حرا   
هاي اولیه، تعمیـر و       سرد، مقدار بارهاي سرمایی و گرمایی وبالتبع آن مقدار هزینه         

 مقـررات ملـی سـاختمان ایـران بـا      19در مبحـث    . نگهداري افزایش خواهد یافت   
 بـا توجـه بـه توضـیحات فـوق، درجـه       "صـرفه جـویی در مـصرف انـرژي     "عنوان  

هـاي    هاي پیشنهادي براي هواي داخل در فضاهاي معمـول از قبیـل اتـاق               رارتح
این درجه حـرارت در  . مشخص شده است... اداري، فروشگاهها، فضاهاي عمومی و     

و در فـصل سـرد سـال        )  فارنهایـت    4/82(  درجه سانتیگراد  28فصل گرم حداقل    
  . باشد می)  فارنهایت68( درجه سانتیگراد 20حداکثر 
 توضیحاتی که ارائه شد، درجه حرارت و رطوبت نسبی مدنظر در فـضاهاي    براساس

 .نمایش داده شده است) 5-1(مختلف پروژه در جدول 

  شرایط پیشنهادي براي داخل ساختمان) 5ـ1( جدول 

  زمستان  تابستان
درجه حرارت   نام فضا

 Fخشک 

رطوبت 
  %نسبی

درجه حرارت 
  Fخشک 

  نوسان دما
%  

  -4  72  45-50  75  تر اداري، واحدهاي اقامتی، دفاواحدهاي تجاري

  -6  68  45-50  4/82  فضاهاي عمومی طبقات تجاري

  -4  72  45-50  75  پذیرایی،سینما شهربازي،رستوران،تاالرهاي

  -6  68-72  45-50  75 - 4/82  مجموعه ورزشی

  -6  50  70-60  --  هاي خدماتی بخش

  -6  40  70-60  --  ها پارکینگ

باشد کنتـرل شـرایط داخـل از     ه جهت آسایش ضروري می  یکی دیگر از مواردي ک    
تخلیه و تعویض هـوا، فـشار نـسبی هـوا و نیـز شـدت صـدا         نظر مقدار هواي تازه،    

بطور مثال، در اماکنی چون رستورانها باید فضا کامال آرام باشـد و سـطح           . باشد  می
مثبـت   نباشد، به عالوه فشار آن نسبت بـه آشـپزخانه بایـد    NC  35صدا بیشتر از 

در پروژه  . باشد تا از سرایت بوي غذا از آشپزخانه به سالن رستوران جلوگیري شود            
ها  ، آشپزخانه، رستوران  حاضر باید فشار نسبی فضاهایی چون سرویسهاي بهداشتی       

ها نـسبت بـه فـضاهاي مجـاور منفـی باشـد تـا از انتقـال           پارکینگ  و شاپ و کافی 
مقـدار هـواي تـازه      ) 6-1(جدول  .  شود رطوبت، دود و بو به سایر فضاها جلوگیري       

 . مورد نیاز و دفعات تعویض هوا را براي بخشهاي مختلف نشان می دهد
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  6-1جدول 

  مالحظات  تخلیه هوا/ هواي تازه   نام فضا
     فوت مکعب در دقیقه براي هر نفر15  واحدهاي اقامتی

     فوت مکعب در دقیقه براي هر نفر20  ، دفاتر اداريواحدهاي تجاري

     فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع05/0  فضاهاي عمومی طبقات تجاري
شهربازي، رستوران، تاالرهاي پذیرایی، سینما، 

     فوت مکعب در دقیقه براي هر نفر20  مجموعه ورزشی

تخلیه براي پارکینگ    فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع5/1  ها پارکینگ
  محصور

  تخلیه هوا براي هر توالت   فوت مکعب در دقیقه100-200  سرویس بهداشتی

    فوت مکعب در دقیقه10  موتورخانه
   قدرت دیگهاي موتورخانهBHPبراي هر 

 فوت مکعب در دقیقه 2
 BHPتخلیه براي هر 

قدرت دیگهاي 
  موتورخانه

  هاي خدماتی بخش

  تخلیه هوا براي انبارها  فوت مکعب در دقیقه براي هر فوت مربع% 15  انبار

   سیستمهاي تهویه مطبوع  انواع-1-3
بطور کلی در هر سیستم تهویه مطبوع، الزم است که حرارت و برودت مـورد نیـاز کـه از                 
اهم موارد ایجاد هواي مطبوع هستند، در مرکزي تهیه شده و در محلهـاي الزم توزیـع و              
مصرف گردد، به همین علت سیستمهاي مختلفی براي تهویه مطبوع ابداع شده است که              

 آنها که در ساختمانهاي ساخته شده در ایران نیـز رایـج اسـت، بـه شـرح زیـر                     مهمترین
  : باشد می

   ).Direct Expansion sys( سیستم انبساط مستقیم -1-3-1

                                         کننــــده خـــود کفاســــت   ایـــن سیـــستم شــــامل یـــک واحــــد تهویـــه    
)Self Contained Package( مورد نظر یا در مجاورت آن نصب  که در داخل فضاي

مایع مبرد مستقیما در داخل کویلهاي این واحـد تبخیـر گردیـده هـواي          . شود  می
گرمـایش  . کنـد   عبوري از روي کویلها و در نتیجه فضاي مورد نظـر را خنـک مـی               

تواند توسط همین واحد با استفاده از کویـل برقـی و یـا بـه               فضاي مورد تهویه می   
  .ردطور جداگانه صورت گی
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    )sys. All Water( سیستم تمام آب -1-3-2
اي تهیـه   در محـل جداگانـه  ) آب گرم یا سرد  ( در این سیستم سیال ناقل حرارت       

گـردد و   ارسال مـی ) مثال فن کویل ( شده و به داخل کویلهاي مبدل حرارتی اتاق      
یـا  کنـد، گـرم    در آنجا هوایی را که توسط بادزن با سرعت از روي کویل عبور مـی             

مقدار سرمایش و گرمایش تولیدي با تغییر سرعت بـادزن دسـتگاه و     . کند  سرد می 
  . شود یا تغییر مقدار گذر جریان سیال ناقل حرارت، کنترل می

   ).All Air sys(  سیستم تمام هوا-1-3-3

کننده هـواي مطبـوع در محلـی دور از فـضاي مـورد           در این سیستم دستگاه تهیه    
بـه داخـل   ) آب سرد، آب گـرم یـا بخـار    ( یال ناقل حرارت  گیرد، س   تهویه قرار می  

ارسال شده و هوایی را که توسط   ) هوا ساز (کویلهاي دستگاه تهویه مطبوع مرکزي      
این هـوا پـس از   . کند شود، سرد یا گرم می      بادزن از روي این کویلها عبور داده می       

طریـق سیـستم   از ) زنی و غیـره      از قبیل رطوبت  ( انجام یک سلسله تحوالت دیگر      
  . شود کانال به فضاي مورد تهویه فرستاده می

   ).Air- Water sys( سیستم هوا ـ آب -1-3-4

در این سیستم آب گرم یا سرد تهیه شده در دستگاههایی که دور از فضاي مـورد                  
تهویه قرار دارند، به داخل مبدل حرارتی اتاق ارسال گردیـده و بخـش اعظـم بـار                   

عالوه بر این، مقداري هواي گرم یا سـرد     . کند   را جبران می   حرارتی یا برودتی اتاق   
که آن نیز در یک دستگاه هواساز مرکزي تهیه شده، به فضاي  مورد نظر فرستاده                 

شود که وظیفه تامین اندکی از بـار حرارتـی محـیط را بـر دوش دارد ولـی در                      می
  . کند عوض تمام نیاز فضاي مورد تهویه را به هواي تازه برآورده می

همانگونه که قبال نیز اشاره شـد در یـک سیـستم تهویـه مطبـوع الزم اسـت کـه                     
حرارت و برودت الزم در مرکزي تهیه شده و در محل مورد نظر با استفاده از یکی                  

  . الذکر مورد استفاده قرار گیرد از سیستمهاي فوق
بنابراین در قسمت بعدي بـه بررسـی انـواع سیـستمهاي مولـد حـرارت و بـرودت                

  . پردازیم کزي میمر
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    انواع سیستمهاي مولد حرارت مرکزي -1-4
براي گرم کردن ساختمان معموال از سیستمهاي مختلف حـرارت مرکـزي از نظـر سـیال      

شـود کـه ذیـال بـه      ناقل حرارت، درجه حرارت آن و چگونگی گردش سیال اسـتفاده مـی        
  . پردازیم معرفی آنها می

   حرارت مرکزي با آب گرم -1-4-1
لذا دماي آب گرم ناقل حرارت با توجـه  . فشار این سیستم در حدود فشار جو است     

 180حـدود  )  درجـه سـانتیگراد  100 درجه فارنهایت یـا  212(به نقطه جوش آب    
این آب گرم در داخل دیگ حرارت مرکزي        . شود  درجه فارنهایت در نظر گرفته می     

  . تشود که خود داراي انواع فوالدي یا چدنی اس تولید می
  : مزایایی این سیستم

  . ـ کادر متخصص آن در ایران زیاد است
  .شود ـ تعمیر و نگهداري آن با هزینه کمتري انجام می

ـ خطرات ناشی از نشت آب در شـبکه توزیـع کمتـر از سیـستم آب داغ و بخـار        
  . است

  : معایب این سیستم
ا جوابگـو   ـ در طرحهایی که جهت چیلر جذبی به بخـار نیـاز داریـم ایـن دیگهـ                 

  . نیستند
ـ در طرحهایی که جهت سایر مصارف بخار مورد نیاز است بایـستی دیـگ بخـار     

  . هم نصب گردد

   حرارت مرکزي با آب داغ -1-4-2
گیـرد، دمـاي    در این سیستم که بیشتر در تأسیسات بزرگ مورد استفاده قرار مـی        

اي رسـیدن بـه   بدیهی است بر. رود آب از حد نقطه جوش آن در فشار جو فراتر می   
این شرایط الزم اسـت بـه ترتیبـی فـشار سیـستم را بـاال بـرد تـا حـدي کـه آب                    

آب داغ ایـن سیـستم نیـز در داخـل دیـگ             . دردماهاي باال به بخار تبـدیل نـشود       
  . شود حرارت مرکزي که از نوع فوالدي است، تولید می

  : مزایاي این سیستم
گـرم، مقـدار سـیال و در     ـ به علت باال بردن دماي آب نـسبت بـه سیـستم آب               

  . نتیجه مقدار توان مصرفی الکتروپمپ ها کمتر خواهد بود
  . هاي آب گرم کوچکتر است هاي انتقال آب داغ از لوله ـ قطر لوله
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  : معایب این سیستم
  . برداري آن را سیستم آبگرم بیشتر است ـ هزینه نگهداري و بهره

غ نـسبت بـه سیـستم آبگـرم     ها و اتصاالت و خطـر نـشت آب دا    ـ استهالك لوله  
  . بیشتر است

تـر   بـردار بایـد متخـصص    ـ به علت پیچیدگی سیستم تامین فشار، نیروهاي بهره   
  . باشند

   سیستم حرارت مرکزي با بخار -1-4-3

مقدار حرارتی کـه توسـط بخـار        . باشد  در این سیستم سیال ناقل حرارت، بخار می       
ظه است و در سـاختمانهایی کـه   شود، نسبت به آب داغ بسیار قابل مالح        حمل می 

در مناطق سردسیر هستند یا بطور پراکنده قرار دارند و یا در آنها بخار به مـصارف          
بخار الزم در این سیـستم  . شود رسد، از این نوع سیستم استفاده می دیگري نیز می 

  . شود در داخل دیگهاي مولد بخار که از نوع فوالدي هستند، تولید می
  : ممزایاي این سیست

  . ـ قابل استفاده در سیستمهایی که داراي چیلر جذبی هستند
  . نماید ـ بخار مورد نیاز جهت مصارف دیگر را در صورت لزوم تامین می

  . ماند ـ درجه حرارت بخار در طول مسیر خطوط لوله، ثابت می
  : سیستماینمعایب 

  .  ـ هزینه تعمیر و نگهداري بیشتري نسبت به دو سیستم قبل دارد
  . ـ خطرات نشت بخار بیشتر از دو سیستم دیگر است

ـ نیاز به مراقبتهاي دقیق در آب موتورخانه به منظور جلـوگیري از خوردنـدگی                
  . ها دارد لوله

هـایی را بـر معمـاري         ـ انتقال کندانسیت به دلیل ثقلی بودن جریان، محدودیت        
  . تحمیل خواهد کرد
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  گرم  سیستم حرارت مرکزي با هواي -1-4-4
گرم کـردن هـوا ممکـن اسـت بطـور           .  هواست  در این سیستم سیال ناقل حرارت،     

مستقیم در کوره  هواي گرم یا به صورت غیر مـستقیم توسـط آب گـرم یـا بخـار             
  . ارسالی از دیگ در وسایلی مانند هوا ساز و هواشور  انجام پذیرد

  
   انواع سیستمهاي مولد برودت مرکزي -1-5

شود  مان معموال از سیستمهاي مختلف برودت مرکزي استفاده می       براي سرد کردن ساخت   
که در همه آنها آب خنک به عنوان سیال ناقل برودت در دستگاهی به نـام چیلـر خنـک                

مهمترین انـواع چیلـر کـه    . شود شده و به نقاط مختلف براي توزیع و مصرف فرستاده می         
  : در ایران مورد استفاده است، عبارتنداز

  هاي تراکمی ـ تبخیري  چیلر-1-5-1
) گاز فریـون (این چیلرها اساساً داراي کمپرسورهایی هستند که در آنها ماده مبرد         

در اثر تبخیـر مـاده مبـرد متـراکم در فـضاي             . شود  هاي آن متراکم می     یا جانشین 
گرماي محیط گرفتـه شـده و بـدین ترتیـب آب جـاري درداخـل        قسمت اوپراتور،   

 بنا بـه نـوع کمپرسـور مـورد اسـتفاده در چیلرهـاي               .شود  اوپراتور چیلر خنک می   
تراکمی، این نوع چیلرها به دونوع چیلر با کمپرسور رفت و برگـشتی و پیچـشی و              

  . شوند چیلر با کمپرسور سانتریفوژ تقسیم می
  (Reciprocating / screw)پیچشی / چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی  •

  :مزایا
  . شود تلف ساخته میهاي مخ ـ در ایران و در کارخانه

  . ـ متخصصین زیادي جهت تعمیر آن وجود دارد
  . ـ لوازم یدکی دستگاه همواره و به آسانی در دسترس است

 در صورت استفاده از کندانسور هوایی، این دستگاه فاقـد مـصرف آب خواهـد            -
  .بود
  : معایب

. ب شـوند کند و الزم است در دور از فضاهاي آرام نـص  ـ تولید ارتعاش و صدا می 
  ) خصوصاً نوع رفت و برگشتی(
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ـ مصرف برق در این نوع چیلرها زیاد است و تقریبا به ازاء هر تن برودت حدود                 
kw1/1شود  برق مصرف می .  

 ) :  Centrifugal(چیلر با کمپرسور سانتریفوژ  •

  :مزایا
هاي باال ساخته شده و در نتیجه تعداد دستگاه مورد نیاز نسبت بـه   ـ در ظرفیت  

  . یلر با کمپرسور متناوب کمتر خواهد بودچ
ـ عمر مفید بیشتر و صداي کمتري از چیلرهاي با کمپرسـور رفـت و برگـشتی              

  .دارد
  : معایب

 مصرف بـرق  kw 1/1ـ مصرف زیاد برق بطوري که به ازاي هر تن برودت حدود    
  . دارد

ـ صداي بیشتر نسبت به چیلرهـاي جـذبی و چیلرهـاي تراکمـی بـا کمپرسـور          
  شیپیچ

  . ـ عمر کمتر نسبت به چیلرهاي جذبی
  . شود ـ دستگاه در داخل کشور ساخته نمی

  . شود ـ کادر متخصص آن کم است و لوازم یدکی دستگاه به سختی تامین می

  ) Absorption( ـ چیلرهاي جذبی 2 ـ 5 ـ 1
این چیلرها بدون کمپرسور هستند و در آنها ماده مبرد معمـوال آب خـالص اسـت            

گیـرد و     طه تبخیر در محیط خالء گرماي محیط را در اوپراتور دستگاه می           که بواس 
ایـن نـوع چیلرهـا    . شـود   بدین ترتیب آب جاري در داخل اوپراتور چیلر خنک می        

مصرف برق کمتري دارند و در آنها بـراي تولیـد بـرودت از انـرژي گرمـایی بخـار،           
  . شود آبگرم، آب داغ و یا احتراق مستقیم استفاده می

  : ایامز
  . شود ـ در ظرفیتهاي باال ساخته می
  . ـ مصرف برق دستگاه کم است

ـ قسمتهاي متحرك در این نوع چیلرها کم است در نتیجه صداي کمتر و عمـر    
  . بیشتري دارند
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  : معایب
ـ مصرف آب زیاد و بـراي منـاطق کـم آب و یـا منـاطق داراي آب بـا کیفیـت               

  .شود نامطلوب توصیه نمی
ـ تبخیري در تابستان نیز مقدار مصرف گـاز ایـن            هاي تراکمی ـ بر خالف چیلر   

  . باشد سیستم زیاد می
  

   بررسی فنی و کاربردي سیستمهاي تهویه مطبوع -1-6
انواع سیستمهاي تهویه مطبوع که بطور کلی در قسمتهاي گذشته معرفی شدند، در ایـن            

تمها بـر اسـاس آنچـه     این سیس . گیرند  بخش از نظر کاربردي و فنی مورد بررسی قرار می         
  . که در ایران متداول است، مورد بحث خواهد بود

   ـ سیستم کولر آبی در تابستان و رادیاتور و یا یونیت هیتر در زمستان 1 ـ 6 ـ 1

بخـصوص در   این سیستم در ایران بسیار شناخته شده است و کاربرد فـراوان دارد،   
شک بـا درصـد رطوبـت نـسبی     رود که در تابستان داراي هواي خ   مناطقی بکار می  

در این سیستم حرارت و رطوبت در تابستان قابـل کنتـرل نبـوده و              . پایین هستند 
کـولر آبـی در فـضاهایی کـه                . رود    رطوبت هوا در داخل ساختمان نسبتا بـاال مـی         

کننده، گرماي نهان محیط باال است قابل اسـتفاده   به علت تعداد زیاد افراد استفاده   
ن سیستم جهت گرمایش از رادیاتور فوالدي یـا آلومینیـومی، یونیـت             در ای . نیست

شود که در این صورت رطوبت نیز قابل کنترل    هیتر یا گرمایش از کف استفاده می      
  . باشد نمی
 از مزایاي این سیستم ارزانـی نـسبی قیمـت، تعـدد کارخانجـات سـازنده در                 ـ

نـسبتاً آسـان بـه      بـرداري و دسترسـی        داخل کشور، سهولت نگهداري و بهره     
  . باشد قطعات یدکی آن می

ـ از معایب این سیستم عدم امکان کنترل دما و رطوبت نـسبی فـضاها، حجـم                  
کشی همراه با ایجاد سقف کاذب در فضاهاي مختلف، عدم امکـان              زیاد کانال 

  . باشد تامین هواي تازه مورد نیازدر فصل زمستان می
            ر آبـی فقـط بـراي فـضاهاي کوچـک          با توجه به موارد فوق کـاربرد سیـستم کـول          

  .گردد کم اهمیت و به تعداد محدود توصیه می
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   ـ سیستم کولر گازي در تابستان و رادیاتور و یا یونیت هیتر در زمستان 2 ـ 6 ـ 1

 تقـسیم  )Split Unit( و دو تکـه  )Window Type(ي  ا این کولرها به دو نوع پنجـره 
ها نـصب شـود    اي باید در دیوارهاي خارجی یا پنجره هکولرهاي نوع پنجر. شوند  می

  . توانند در اطاقهاي میانی ساختمان نیز نصب شوند ولی کولرهاي دو تکه می
توان کنترل درجه حرارت مستقل هرفضا، تـامین بـار    از مزایاي کولرهاي گازي می   

  . نام بردکشی را  سرمایش نسبتا باال، نصب و راه اندازي سریع و عدم نیاز به کانال
، مـصرف بـرق     )اي  در نـوع پنجـره    (عیوب عمده آن عبارتست از سر و صداي زیاد،          

گذاري و نگهداري نسبتا زیاد و عدم امکان استفاده در فضاهاي        زیاد، هزینه سرمایه  
  . باشد بزرگ می

با توجه به موارد فوق کولر گازي جهت تامین بـار سـرمایش و همـراه بـا رادیـاتور         
گرمایش براي فضاهاي کوچک بـا بـار سـرمایی نـسبتا زیـاد قابـل           براي تامین بار    

تواننـد گرمـایش زمـستانی را نیـز      استفاده از کولرهایی که می. استفاده خواهد بود  
 به دلیل زیاد بودن مصرف برق آنها در فصل زمستان و )Heat Pump(تامین کنند 

سردسـیر ماننـد    نیز خطر یخ زدن کندانسینگ یونیت آنها، به ندرت در اقلیمهـاي             
  . شود  توصیه میطرقبه

   ـ سیستم فن کویل با هواي تازه مستقیم از خارج 3 ـ 6 ـ 1
در این سیـستم سـرما و گرمـا         .  استفاده از فن کویل در ایران بسیار متداول است        

اي از پـشت فـن    توسط فن کویل ایجاد شده و هواي تازه مورد نیاز بوسیله دریچـه    
ین سیستم کنترل درجه حـرارت در هرمحـل بـه طـور             در ا . گردد  کویل تامین می  

در ایـن روش کنتـرل   . پذیر است جداگانه و توسط ترموستات اتاقی دو فصله امکان     
فن کویل داراي انواع سقفی، کانـالی، زمینـی و دیـواري    . پذیر نیست   رطوبت امکان 

 هاي مختلـف سـاخته    در ایران و توسط کارخانه    ) بجز نوع دیواري  (است و انواع آن     
  . شود می

   ـ سیستم فن کویل با هواي تازه از طریق هواساز 4 ـ 6 ـ 1
نمایـد و هـواي تـازه         در این سیستم فن کویل بار سرمایی و گرمایی را تامین مـی            

در مواردي . گردد مورد نیاز براي هر قسمت از طریق یک هواساز مرکزي تامین می       
کویل وجـود نـدارد و یـا        که امکان نصب دریچه هواي تازه در دیوارهاي پشت فن           

هواي تازه باید تصفیه گردد و مقدار آن قابل مالحظه است از این سیستم استفاده               
  . شود می
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مـستقل بـودن    ، )در همـه شـکلهاي مختلـف    ( از مزایاي عمده سیستم فن کویل       
کنترل دما براي هر یک از فضاهاست این عمـل توسـط توموسـتات اتـاقی انجـام                  

  . س و نگهداري ساده مزیت دیگر این سیستم استهمچنین سروی. شود می
اگـر از   بعـالوه،  . از معایب عمده سیستم فن کویل، عدم امکان کنترل رطوبت است      

این سیستم در فضاهاي بزرگ استفاده شود عدم تعادل و یکنواختی دما در نقـاط                
ها اگر بصورت زمینی استفاده شوند قـسمتی از        فن کویل . شود  مختلف احساس می  

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق اسـتفاده از       . کند ح فضاي مورد نظر را نیز اشغال می   سط
سیستم فن کویل در فضاهایی که موارد استفاده اختصاصی دارند و کنتـرل درجـه      

  . شود حرارت در آنها مهم ولی کنترل رطوبت چندان ضروري نیست توصیه می

  اي   ـ سیستم هوا ساز یک منطقه5 ـ 6 ـ 1
هاي بزرگ که توزیع هوا بایستی کـامال یکنواخـت بـوده و مقـدار              ادر بعضی از فض   

این دستگاه شامل   . گردد  هواي تازه مورد نیاز زیاد است از این سیستم استفاده می          
یک کویل گرمایی و یک کویل سرمایی است و هواي برگشتی از فضاي مورد نظـر            

گرم یا سرد شـده و  ها عبور نموده،   پس از مخلوط شدن با هواي تازه از روي کویل         
بـا اسـتفاده از     . گـردد   توسط شبکه کانالهاي هوا بـه محـیط تهویـه شـده بـر مـی               

تـوان   گـردد، مـی   سیستمهاي کنترل مناسب که بر روي دستگاه هواساز نصب مـی     
درجه حرارت و رطوبت فضا را درتمام سال کنترل نمود و بـا قـراردادن فیلترهـاي           

چـون ایـن دسـتگاه را    . دلخـواه رسـاند  مناسب در دستگاه تمیزي هـوا را بـه حـد     
، تولید صدا در فـضا بـسیار         توان در فاصله دوري از فضاي مورد نظر نصب نمود           می

قرار دارد بنـابراین تعمیـرات و       ) اتاق هواساز (دستگاه در یک محل     . کم خواهد بود  
دسـتگاههاي  . نگهداري آن در یک محل و به صورت متمرکز صورت خواهد گرفت           

  . شود ران ساخته میهواساز در ای

  اي   ـ سیستم هواساز چند منطقه6 ـ 6 ـ 1
اي است، با این تفـاوت کـه دسـتگاه            کارکرد این سیستم مانند هواساز یک منطقه      

اي قادر است که هوا را با شرایط متفـاوت بـراي چنـد فـضاي                  هواساز چند منطقه  
خـود بـه چنـد    از این سیستم در فضاهایی کـه  . مختلف آماده کرده و ارسال نماید     

  . کنند شوند، استفاده می منطقه با کاربري و شرایط متفاوت تقسیم می
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بـه شـرح زیـر      ) اي    یک منطقه و چند منطقـه     ( مزایاي عمده سیستمهاي هوا ساز    
  : است

ـ کنترل دقیق درجه حرارت، رطوبت و تمیزي هوا در کلیه فصول سـال بـا نـصب             
  . تفاوتگیر و فیلترهاي م زن، رطوبت کویل، رطوبت

درفـصول سـرد و   (ـ تنظیم کیفیت هوا در همه موارد به طوري که در حال عـادي    
درصدي از ظرفیت دستگاه از هواي تازه و بقیه از هواي برگشتی استفاده           ) گرم  

جو صد در صد ظرفیـت دسـتگاه    نماید و در فصول معتدل و حالت سیکل صرفه       
   )Economizer Cycle. (از هواي تازه استفاده کند

این عمل با نصب دمپرهاي اتوماتیک هوا بر روي مسیرهاي هواي تازه و برگشت و           
  .تجهیزات کنترل رطوبت و دما قابل اجراست

هـاي هواسـاز در سـاختمان و     از معایب عمده این سیستم ضرورت پیش بینی اتاق    
  . باشد سقف کاذب نسبتاً گسترده براي عبور کانالهاي هوا می

   شور  ـ سیستم هوا7 ـ 6 ـ 1

 بجـاي سیـستم   )Air Washer(استفاده از سیـستم تبخیـري بـه کمـک هواشـور      
با توجه به میزان رطوبت هواي بیرون در فصل تابستان          ) به کمک هواساز  (تبریدي  

سیـستم هواشـور عمـال جهـت تـأمین بـار حرارتـی و برودتـی                . قابل بررسی است  
شی با سرعت باال سـاخته  گردد و عموما در انواع پاششی، سلولی، و پاش  استفاده می 

نوع پاششی این دستگاهها با توجه به راندمان باال و سرعت متوسـط هـوا               . شود  می
در صورتی که الزم باشد بار برودتی بیشتري از دسـتگاه هواشـور      . مناسبترین است 

  . سازند  می)Double Bank(اي  گرفته شود آن را به صورت دو مرحله
ز فیلتر و با پاشش آب، رطوبـت و درجـه حـرارت    در این سیستم هوا پس از عبور ا    

مطلوب را در تابستان، و با عبور از روي کویـل بخـار یـا آب گـرم درجـه حـرارت                      
مطلوب را در زمستان بدست آورده و توسط فن به خارج از دستگاه هدایت شـده و      

  . شود ها در قسمتهاي مورد نیاز توزیع می بوسیله کانالهاي توزیع هوا و دریچه
  : یاي عمده این سیستم بشرح زیر استمزا

  . کن ـ عدم نیاز به تجهیزات تبریدي از قبیل چیلر یا برج خنک
ـ باال بودن مقدار هواي در جریان که در نتیجه در محیطهاي آلوده به راحتی هـوا               

  . نماید را تعویض نموده و هواي تازه و تمیز را جانشین هواي آلوده می
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  : رح زیر استمعایب عمده این سیستم بش
ـ دقت کافی در کنترل رطوبت نسبی ندارد و در نتیجـه رطوبـت در فـضاي مـورد           

  . برد نظر را باال می
  ـ عدم امکان دسترسی به شرایط آسایش

شوند ظرفیت هوادهی آنها      ـ چون دستگاهها بر اساس شرایط تابستانی انتخاب می        
 نتیجـه هزینـه بـرق       معموال چند برابر ظرفیت مورد نیـاز در زمـستان بـوده در            

  . برد مصرفی در زمستان را باال می
ـ سطح مقطع کانالها به علـت زیـادتر بـودن حجـم هـواي مـورد نیـاز، بیـشتر از                      

  . کانالهاي هواساز است
هاي اخیر نوعی دستگاه که همانند هواشور با سیستم سـرمایش تبخیـري              در سال 
اي متوسـط بنـام زنـت    هـ  این دستگاهها در ظرفیت. کند ساخته شده است     کار می 

)ZENT (باشند هاي کم بنام سوپر کولر معروف می و در ظرفیت.  

  ) پکیج یونیت (  ـ سیستم هواساز یک پارچه 8 ـ 6 ـ 1

این سیستم شامل دستگاه هواساز بـا کویـل سـرد مـستقل از موتورخانـه، کویـل                  
توزیـع  فیلترهـاي مناسـب، کانـال     ،  )آبی یا هوایی  (گرمایش، کمپرسور، کندانسور،    

ایـن  . باشـد   هاي مربوطـه جهـت گرمـایش مـی          کشی  هاي پخش و لوله     هوا، دریچه 
هاي  براي فضاهایی که شرایط همه منطقه(اي   تواند بصورت یک منطقه     سیستم می 

هاي مختلـف از نظـر    براي فضاهایی که منطقه(اي  و چند منطقه) آن مساوي است  
  . گیرد ر میمورد استفاده قرا) دما و عملکرد با هم فرق دارند

  
  هاي تهویه مطبوع انتخابی ـ سیستم7ـ1

 گالرین داراي فضاهاي مختلف با کاربردهاي گونـاگون اسـت کـه  هـر یـک داراي                   پروژه
شرایط داخلی متفاوتی از قبیل درجه حرارت، رطوبت نسبی، نحـوه توزیـع هـوا، دفعـات                 

از فـضاها بایـستی از      در نتیجه براي هـر کـدام        . باشند  تعویض هوا، تخلیه هوا، و غیره می      
هاي تأسیساتی مناسب که از نظر فنی پاسخگوي نیازهاي آن فضا باشـد اسـتفاده        سیستم

هاي تهویه مطبوع براي هر کدام از فـضاها عـالوه بـر مشخـصات         در انتخاب سیستم  . کرد
  .فنی، به موارد اقتصادي نیز توجه شده است
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که در مورد هر یک جداگانه توضـیح       هاي زیر وجود دارد       بطور کلی در پروژة حاضر بخش     
  :داده خواهد شد

   واحدهاي اقامتی-
   واحدهاي تجاري-
   دفاتر اداري-
   فضاهاي عمومی طبقات تجاري-
  فضاهاي عمومی طبقات اداري و اقامتی -
   شهربازي، رستوران، تاالرهاي پذیرایی، سینما-
  ها  پارکینگ-
  ...)موتورخانه و هاي بهداشتی، انبار  سرویس(هاي خدماتی   بخش-

   واحدهاي اقامتی-1-7-1

تـوان بـراي سـرمایش آنهـا از       مساحت واحدهاي اقامتی به حـدي اسـت کـه مـی           
ظرفیت سیـستم سـرمایش ایـن    .  استفاده کرد(Split Unit)کولرهاي گازي دوتکه 

.  آمپر تکفاز بتوان جوابگـوي مـصارف بـود         32واحد چنان است که با انشعاب برق        
ه به اینکه تمام واحدهاي اقامتی داراي تراس هـستند و مـی تـوان               بنابراین با توج  

کندانسور کولرها را در تـراس نـصب کـرد و بـه لحـاظ اسـتقالل هـر چـه بیـشتر              
تاسیسات واحدهاي اقامتی از مجموعه که باعث کاهش مبلغ شارژ ماهانه آنها نیـز              

       گـازي گردد براي سـرمایش واحـدهاي اقـامتی از کولرهـاي     گردد پیشنهاد می   می
باشـد و هـر  واحـد         سیستم پیشنهادي از نوع چند پانله می      . گردددو تکه استفاده    

سیـستم گرمـایش واحـدهاي اقـامتی        . اقامتی فقط یک کندانسور خواهـد داشـت       
گـردد کـه     یادآور مـی  . گردد رادیاتور خواهد بود که از موتورخانه مرکزي تغذیه می        

اي ساختمانهایی مانند پروژه گـالرین       مقررات ملی ساختمان، بر    17مطابق مبحث   
 واحد اقامتی دارند استفاده از موتورخانه مرکـزي      9و نیز ساختمانهایی که بیش از       

آبگرم مصرفی واحـدهاي اقـامتی نیـز در موتورخانـه مرکـزي تهیـه              . ضرورت دارد 
  .خواهد گردید
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   دفاتر اداري-1-7-2
دي دفاتر اداري تـا بـام بـسیار انـدك     فاصلۀ عمو. دفاتر اداري در دو تراز قرار دارند   

 بـراي آنهـا مـی توانـد     (Split Unit)است و بنابراین استفاده از کولر گازي دو تکـه  
 بیـان شـد بهمـراه    1-7-1هایی که در مورد واحدهاي اقـامتی در بنـد         تمام مزیت 

. شـود  نـصب مـی    134,04+و   130,08+کندانـسور کولرهـا در ترازهـاي        . داشته باشـد  
ــ امین آبگــرم مــصرفی دفــاتر اداري در موتورخانــه مرکــزي صــورت  گرمــایش و ت

  .گردد گرمایش دفاتر اداري توسط رادیاتور تأمین می. گیرد می

  ـ واحدهاي تجاري3ـ7ـ1
کنترل موضعی درجه حرارت و قابـل تنظـیم بـودن آن در هـر یـک از واحـدهاي                 

  . اي برخوردار است تجاري از اهمیت ویژه
هـاي مختلـف تهویـه     در مـورد سیـستم  ) 6-1(در بخش  با توجه به توضیحاتی که      

مطبوع ارائه شد و با عنایت به اینکه بـسیاري از واحـدهاي تجـاري فاقـد دیـوار و                 
اي ـ   و اسـتفاده از کولرهـاي گـازي پنجـره    (جدار مشرف بـه هـواي آزاد هـستند    

گـردد، بـراي واحـدهاي تجـاري از سیـستم             پیـشنهاد مـی   ) دیواري منتفی اسـت   
هـاي   کویـل   فـن . تأمین هواي تازه توسط هواساز مرکزي استفاده شـود        کویل با     فن

مورد نظر تماماً سقفی یا دیواري خواهند بود که در باالي درب ورودي و هماهنگ              
کویـل   هاي فن کشی بدین ترتیب کلیه لوله . شوند  با طرح معماري در نظر گرفته می      

 در کـف وجـود   اي گـذرد و هـیچ لولـه       از درون سقف کاذب فضاهاي عمـومی مـی        
براي واحـدهاي تجـاري    . نخواهد داشت و مشکل خوردگی به حداقل خواهد رسید        

هـاي   کویـل  هاي معمولی و براي واحدهاي تجاري بزرگ از فـن          کویل  کوچک از فن  
هـواي سـرد و گـرم خروجـی از          کـه در ایـن صـورت        . گـردد   کانالی اسـتفاده مـی    

هـاي توزیـع هـوا هـدایت      هکشی به دریچ هاي کانالی توسط سیستم کانال  کویل  فن
  .گردند می

  ـ فضاهاي عمومی طبقات تجاري4ـ7ـ1
صـورت  هاي کانـالی   کویل تأمین گرمایش و سرمایش فضاهاي عمومی از طریق فن 

 انجمـن   62مقدار هـواي تـازه مـورد نیـاز ایـن فـضاها طبـق اسـتاندارد                  . گیرد  می
ASHRAE        تـازه ورودي    هـواي . گردد   انتخاب و توسط هواساز هواي تازه تغذیه می 

به این فضاها باید به حدي باشد که فشار نـسبی داخـل فـضاهاي عمـومی بخـش            
 و نیـز  )Infiltration(هـا   تجاري مثبت شود، تا از نفوذ هواي خارج از درها و پنجره   

  .دکنورود هواي آلوده جلوگیري 
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هاي سقفی یا دیـواري بـه         کشی و دریچه    معموالً هواي تازه از طریق سیستم کانال      
  . شود درون فضاي مورد نظر تغذیه می

  :گردد هواي تازه تغذیه شده به فضاهاي عمومی به دو قسمت تقسیم می
ـ بخشی از هوا به دلیل مثبت بودن فشار فضاهاي عمـومی نـسبت بـه فـضاهاي               

هـاي    از طریـق سیـستم    ... هـا و      هاي بهداشتی، پارکینگ    جانبی مانند سرویس  
  .دشو تخلیه هوا به خارج رانده می

ها از ورود هـواي بیـرون بـه داخـل            ـ بخشی از هوا با خروج از درز درها و پنجره          
  .ساختمان جلوگیري خواهد کرد

   فضاهاي عمومی طبقات اداري و اقامتی-1-7-5
طبقـات  ...) هـا و  راهـرو، پلـه  (به علت حضور کوتاه مدت افراد در فضاهاي عمـومی      

م سـرمایش و گرمـایش در نظـر         اداري و اقامتی براي این فضاها هیچگونه سیـست        
  .گرفته نخواهد شد

  شهربازي، رستوران، تاالرهاي پذیرایی، سینماـ 6ـ7ـ1
کویـل کانـالی و یـا        ابعاد این فـضاها چنـان اسـت کـه بـا نـصب چنـد عـدد فـن                   

اگـر چـه در    . توان شرایط مناسبی براي آنهـا فـراهم کـرد          هاي سقفی می   هوارسان
رگ باالجبــار و بــراي جلــوگیري از تعــدد هــا، تاالرهــا و ســینماهاي بــز رســتوران

ها معموالً از هوارسان براي سرمایش و گرمایش استفاده مـی گـردد ولـی           کویل فن
        مترمربـع فـضا نیـاز دارد کـه     15-20باید توجه داشت که هـر هوارسـان حـداقل         

         االمکـان بایـد اسـتفاده از هوارسـان را بـه عنـوان               با توجه به ارزش این فضا، حتی      
یک ویژگی مشترك این فضاها حـضور تعـداد زیـاد    . راه حل انتهایی در نظر داشت 

بنابراین تامین هواي تازه به مقدار کافی بـراي آنهـا از اهمیـت خاصـی      . افراد است 
هـاي هـواي     هواي تازه مورد نیاز این فضاها توسط هوارسـان        . برخوردار خواهد بود  

  .تازه تامین و تغذیه خواهد شد

  ها ارکینگـ پ7ـ7ـ1
محصور، کـامالً     کامالً محصور، نیمه  : شوند  ها به سه گروه عمده تقسیم می        پارکینگ

توانـد از نـوع مکـانیکی، طبیعـی، و یـا ترکیـب        ها مـی   سیستم تهویه پارکینگ  . باز
  .مکانیکی و طبیعی باشد

انتـشار  : روشن بودن موتور خودروها در پارکینگ دو مسئله عمـده را بـدنبال دارد              
شـود، و    وکسید کربن که موجب بروز بیماریهاي جـدي و حتـی مـرگ مـی              گاز من 

تولید بخار روغن و بنزین که عالوه بر اینکه باعث تنگی نفس و بیماریهاي تنفـسی   
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بـا تـأمین تهویـه مناسـب بـراي      . سوزي نیـز بـشود      تواند موجب آتش    گردد می   می
ز و قابـل قبـول   ها نیز به حـد مجـا   سازي منوکسید کربن، سطح سایر آالینده     رقیق

  .کاهش خواهد یافت
تعـداد خودروهـاي   : براي تعیین مقدار تهویه پارکینگ، دو عامل اصلی وجـود دارد        

در اکثـر مقـررات   . در حال کار، و مقدار تولید گازهاي آالینده توسـط هـر خـودرو             
-cfm/ft2 1 بار تعویض هوا در ساعت یـا  6هاي کامالً محصور، مقدار   براي پارکینگ 

مـساحت  % 5/2-5هاي نیمه محصور اگـر   براي پارکینگ. هاد شده است پیشن 75/0
توان از تهویه طبیعـی بـه    هاي باز به هواي آزاد باشد، می       پارکینگ به صورت دهانه   

  .تنهایی استفاده کرد
کـل  % 5هـاي مراکـز خریـد حـدود         هاي در حال کـار در پارکینـگ         تعداد اتومبیل 

-20هـاي ورزشـی و فرودگاههـا،          تادیوماین مقدار در پارکینگ اس    . هاست  اتومبیل
مدت زمان روشن بـودن خودروهـا در پارکینـگ بـستگی بـه طـول       . باشد  می% 15

شـوند   مسیر حرکت و نیز تعداد خودروهایی دارد که در هر لحظه وارد و خارج مـی   
 تـا  60 ثانیه طول بکشد ولی مقدار میانگین این مدت، 600 تا 60و ممکن است از  

  .دباش  ثانیه می180
          و حـداکثر آن ppm  (50 mg/kg) 50سـطح مجـاز منوکـسید کـربن در پارکینـگ      

125 ppmطبق اسـتاندارد ایـاالت متحـده آمریکـا، بـراي هـشت سـاعت در        .  است
 و بـراي یکـساعت در   ppm 50معرض منوکسیدکربن بودن باید غلظت آن حداکثر 

  . بیشتر نباشدppm 125معرض بودن باید غلظت از 
کنـد و در   ام ورود خودرو به پارکینگ، خودرو بـا سـرعت کـم حرکـت مـی     در هنگ 

در . کنـد   هنگام خروج، خودر و در حالت سرد و بصورت ساسات کـشیده کـار مـی               
. کنـد  خارج از پارکینگ، خودرو با مخلوط غنی از اکسیژن و دنده پایین حرکت می  

الـت اسـتارت گـرم    مقدار انتشار گازهاي آالینده در استارت سرد بسیار بیشتر از ح   
اي در تعیـین مقـدار تهویـه          است و سرد یا گرم بودن استارت، نقش تعیین کننده         

  .مورد نیاز دارد
در هنگام استفاده از تهویه طبیعی، بخشی از سطح دهانه باز باید در تـراز نزدیـک                 

هاي وسیع، یک سیستم تخلیـه دود در مرکـز پارکینـگ      در پارکینگ . به کف باشد  
گیري منوکـسید کـربن و        سیستم تخلیه دود توسط وسایل اندازه     . دباید لحاظ گرد  

هـاي   در پارکینگ. شوند استفاده از چند مکنده یا یک مکندة دور متغیر کنترل می         
شود بـراي هـر طبقـه یـا بخـش از یـک        چند طبقه و یا بسیار وسیع، پیشنهاد می      

  .مکنده اختصاصی استفاده گردد
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ینکه از نوع فقط تخلیه، فقط تغذیه، یـا ترکیبـی   ها اعم از ا   سیستم تهویه پارکینگ  
  :از تخلیه و تغذیه باشد، باید بتواند اهداف زیر را برآورده سازد

  .هاي ورودي و خروجی جلوگیري شود  از اتصال کوتاه بین دهانه-1
 طول مسیر ورود هوا و خروج هوا آنقدر طوالنی نباشد کـه در انتهـاي مـسیر،                  -2

  .ر از حد مجاز گرددآلودگی انباشته و بیشت
هایی که آلودگی بیشتر است، مسیر جریان از ورود تا خروج، کوتاهتر               در محل  -3

  .در نظر گرفته شود
مقـدار  . گیـرد  هاي کامالً محصور براساس معیار تونل صـورت مـی          طراحی شیبراهه 

+ 6و  + 4،  +2هـاي     در شـیب  . ها بـستگی بـه شـیب مـسیر دارد           تهویه در شیبراهه  
 و  -2هـاي      و براي شـیب    m3/m 43/0 و   39/0،  35/0تهویه به ترتیب    درصد مقدار   

 m3/m 3/0 و بـراي سـطح بـدون شـیب           m3/m 2/0 و   26/0 درصد بـه ترتیـب       -4
ش هـستند  یها فاقد سیستم سـرمایش و گرمـا        پارکینگدر پروژه گالرین    . باشد  می

 دقـت   هـا بـه     هاي عبوري از درون پارکینگ، بایـد لولـه          بنابراین براي حفاظت لوله   
  .عایقکاري شوند

  هاي خدماتی ـ بخش8ـ7ـ1
هـاي بهداشـتی،     گالرین، فـضاهاي خـدماتی مختلفـی از قبیـل سـرویس     پروژهدر  

ایـن فـضاها اصـوالً نیـاز بـه سـرمایش            . وجود دارد ... شور، و   انباري، موتورخانه، تی  
کـه در آن    (هـاي بهداشـتی       ندارند، ولی براي برخـی از فـضاها از قبیـل سـرویس            

. بایـد تـا حـدودي گرمـایش در نظـر گرفـت      ) کنـد   کشی عبور مـی     ي لوله ها  شبکه
هـاي بهداشـتی از طریـق مکـش هـواي درون              گرمایش اندك مورد نیاز سـرویس     

  . فضاهاي عمومی و مجاور توسط سیستم تخلیه هواي سرویس تأمین خواهد شد
مقـدار هـواي تخلیـه    . کلیه فضاهاي خدماتی داراي سیستم تخلیه هوا خواهند بود   

شونده از هر فضا بستگی به مساحت آن فضا دارد و مقدار آن طبـق مقـررات ملـی     
  .ساختمان و استانداردهاي رایج و معتبر تعیین خواهد گردید
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  ـ برآورد بارهاي سرمایی و گرمایی8ـ1
بـدیهی اسـت در     . شـود   در این بخش مقدار بارهاي سرمایی و گرمـایی تخمـین زده مـی             

هـاي معمـاري محاسـبه     ار بارها بطور دقیق و بـر مبنـاي نقـشه        مطالعات مرحله دوم مقد   
  .گردند

در مبحث بارهاي گرمایی عالوه بر بار گرمایش ساختمان، بار آب گرم مـصرفی نیـز بایـد           
  .لحاظ شود که توضیحات مبسوط آن در ذیل ارائه شده است

   )Cooling Load(ـ بار سرمایی 1ـ8ـ1
  :رددگ بار سرمایی از اجزاء ذیل تشکیل می

  ):Skin Loade(الف ـ بار سطوح خارجی ساختمانها 
شـود تـابع    این بار که بصورت هدایت از خارج به داخـل سـاختمان انجـام مـی           

) U(مساحت سطوح دیوارهـاي خـارجی، بـام، شیـشه و جـنس ایـن مـصالح                  
عالوه بر پارامترهاي ذکر شده، اختالف درجه حرارت هواي بیـرون و            . باشد  می

فرمول کلی محاسـبه بارهـاي      . ار این بارها نقش اساسی دارد     داخل نیز در مقد   
  T∆ Q= UA : سطوح خارجی عبارتست از

  ):Solar Heat Gain(ب ـ بار تشعشع خورشیدي 

باعـث  ...) مانند شیـشه و (هاي شفاف خارجی   عبور تشعشع خورشیدي از جداره    
مقـدار ایـن حـرارت    .  شـود ورود مقدار انرژي تشعشعی بـه داخـل سـاختمانها    

شـدت    بستگی به مساحت سطوح شـفاف، طـول و عـرض جغرافیـایی محـل،                
تابش، ضریب انعکاس سطوح شفاف، میزان آلودگی هـواي بیـرون، وجـود یـا               

  .دارد... عدم وجود سایبان و پرده، و

  ):Internal Load(پ ـ بارهاي داخلی 
. آیـد  ساختمانها بوجـود مـی  این بارها در اثر وجود منابع مولد حرارت در داخل     

 لوازم الکتریکـی و لـوازم      این منابع عبارتند از افراد، چراغهاي تأمین روشنایی،       
  .زا حرارت

  ): Ventilation Load( نیاز موردت ـ بار هواي تازه 

همانگونه که قبالً ذکـر شـد بـراي تـأمین شـرایط آسـایش افـراد بایـد مقـدار             
چـون در تابـستان     . تلف تغذیه کـرد   مشخصی هواي تازه به درون فضاهاي مخ      

 تغذیه هـواي   باشد، درجه حرارت هواي بیرون بیشتر از درجه حرارت داخل می  
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مقـدار ایـن   . باشـد  تازه همراه با تحمیل مقدار حرارت به داخل ساختمانها مـی   
حرارت تابع حجم هواي تازه تغذیـه شـونده و اخـتالف درجـه حـرارت هـواي           

یه هواي تازه به هر فضا باید به میزانی باشد کـه        مقدار تغذ . داخل و خارج دارد   
کنـد، از   عالوه بر اینکه فشار نسبی الزم نسبت به فضاهاي مجاور را تأمین مـی     

  .نیز جلوگیري بعمل آورد) Infiteration(ها  ورود هوا از دربها و درزهاي پنجره

  ـ بار گرمایی2ـ8ـ1
  :هاي ذیل است بار گرمایی مجموعه متشکل از مؤلفه

    ): Skin Load( ساختمانها خارجیلف ـ بار سطوح ا
این بار بصورت هدایت و در اثر اختالف درجـه حـرارت هـواي بیـرون و هـواي        

جهت این انتقال حرارت از داخل سـاختمانها بـه خـارج            . یابد  داخل انتقال می  
دیـوار، بـام، شیـشه    (است و مقدار آن بستگی دارد به مساحت سطوح خارجی       

، و اخـتالف درجـه   )U(ریب هدایت حرارتی مصالح بکار رفتـه       ، جنس و ض   ...)و
  .حرارت داخل و خارج

  ):Ventilation Load((ب ـ بار هواي تازه مورد نیاز 

همانگونه که قبالً در بحث بار سرمایی نیز ذکر شد، ورود هواي تازه مـورد نیـاز        
  .هر فضا توأم خواهد بود با تحمیل مقداري بار به ساختمان

  :رارتی منابع تولید آبگرم بهداشتیپ ـ بار ح
 گــالرین کــه در پــروژهمقــدار بــار آبگــرم ) 4ـــ2(براســاس محاســبات بخــش 

واحدهاي اقامتی، واحدهاي اداري، رستوران و      هاي بهداشتی عمومی،      سرویس
یـو   تـی   بی 3665200 رسد حدود   به مصرف می  ...  و آشپزخانه، مجموعه ورزشی  

هاي مرکـزي تولیـد       تمان در موتورخانه  آبگرم مصرفی ساخ  . باشد  در ساعت می  
  . خواهند گردید

  ـ مقدار بارهاي گرمایی و سرمایی3ـ8ـ1
هـاي مختلـف      جدول زیر برآورد تقریبی مقدار بارهاي گرمـایی و سـرمایی بخـش            

بدیهی است مقادیر دقیق این بارها در مطالعات مرحله         . دهد  ساختمان را نشان می   
عی که از بخش معماري پروژه دریافـت خواهـد        دوم و براساس اطالعات و ارقام واق      

  .گردد شد تعیین می
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  جدول بارهاي گرمایی و سرمایی مجموعه

  شرح  ردیف
مساحت 

  )مترمربع(
  بار سرمایی کل 

  )تن برودت(
کیلوکالري (بار گرمایی 

  )در ساعت

1  
واحدهاي تجاري، فضاهاي عمومی تجاري،     

  ...دفاتر مدیریت پروژه، البی و
14311  700  000/100/2  

  000/200  45  1490  واحدهاي اقامتی  2

  000/75  25  499  دفاتر اداري  3

  000/700  135  3378  رستوران و کافی شاپ  4

  000/85  25  461  تاالر پذیرایی  5

  000/500  125  2248  شهربازي و مجموعه ورزشی، سینما  6

  000/660/3  1055  22387  جمع

  
   و برودتهاي تولید حرارت  انتخاب موتورخانه-1-9

  موتورخانه ها -1-9-1
تا این بخش از فصل اول در مورد شرایط هواي داخـل و خـارج در طراحـی و نیـز         

هاي تهویه مطبوع انتخابی براي هر کـاربري بحـث و مبـانی آن مـشخص                  سیستم
اکنون باید در موتورخانـه هـا و تجهیـزات مولـد حـرارت و مولـد بـرودت                    . گردید

 حرارت و برودت مورد نیاز پروژه دو گزینه متـصور           براي تامین . تصمیم گیري کرد  
  :است
استفاده از یک موتورخانه مرکزي که تامین کننـده نیازهـاي کلیـه طبقـات               ) الف

  .ساختمان باشد
در ضـلع شـمال شـرق و دیگـري در     استفاده از دو موتورخانه، یک موتورخانه      ) ب

  .ضلع جنوب غربی
ي اجتناب از افزایش ارتفـاع      اه است و بر   با توجه به اینکه ابعاد ساختمان قابل توج       

گـردد   هاي تاسیساتی، توصـیه مـی   ها و لوله سقف کاذب مورد نیاز براي عبور کانال      
. ساختمان دو موتورخانه داشته باشد که هر کدام نیمی از ساختمان را تغذیه کنـد             

...  و کـشی   کابـل کـشی،    کـشی، کانـال    هاي لوله  در اینصورت عالوه بر کاهش هزینه     
  .هاي کاذب نیز کاهش خواهد یافت برداري و همچنین ارتفاع سقف هاي بهره نههزی
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هاي تجاري،   هاي مسکونی از بخش    هاي آب، برق و گاز بخش      به دلیل تفاوت تعرفه   
 :در موتورخانه ضلع شمال شرقی دو گروه تجهیزات وجـود دارد   ... اداري، تفریحی و  

  .ها  به سایر بخشتجهیزات مربوط به بخش مسکونی و تجهیزات مربوط

  ها  تجهیزات موتورخانه-1-9-2

 ذکر شد براي واحـدهاي اداري و اقـامتی پیـشنهادي            7-1همانگونه که در بخش     
کرده تامین سرمایش توسط کولر گازي تامین شـود ولـی بـراي سـایر بخـش هـا               

. از فن کویل یا هوارسان استفاده خواهـد شـد       ...) تجاري، رستوران، البی، سینما و    (
ن تجهیزات الزم است آب سرد مورد نیـاز در چیلـر تولیـد و بـه آنهـا تغذیـه               در ای 
 دو گزینه براي تامین آب سـرد کننـده مـورد            5-1مطابق توضیحات بخش    . گردد

تـرین   مهم. چیلرهاي جذبی و چیلرهاي تراکمی با کندانسور هوایی : نیاز وجود دارد  
 چیلـر تراکمـی   عیوب چیلرهاي جذبی، مـصرف زیـاد آب و گـاز آنهاسـت و عیـب       

 985مقدار بار سرمایی چیلرهاي مورد نیاز پروژه حدود         . مصرف زیاد برق آن است    
جدول ذیل مقـدار مـصرف آب، بـرق و گـاز چیلرهـاي مـورد نیـاز را            . باشد تن می 

با توجه به کم آبی منطقـه   . دهد براساس دو گزینۀ چیلر جذبی و تراکمی نشان می        
گـردد بـراي پـروژه از چیلرهـاي      هاد مـی و مصرف زیاد آب چیلرهاي جذبی پیـشن     
الزم به ذکر است که در چند سال اخیـر          . تراکمی با کندانسور هوایی استفاده شود     

هاي بزرگ شهر مشهد به دلیل کم آبی منطقه، از چیلرهاي تراکمـی      در اکثر پروژه  
  .استفاده شده است

دي هـاي فـوال   هاي ساختمان توسـط دیـگ    تامین گرمایش و سرمایش تمام بخش     
 :گیرد هاي مرکزي صورت می آبگرم موتورخانه

  

  برق  گاز  آب

  
ظرفیت 
مترمکعب   سرمایی

  در ساعت
مترمکعب 
  در ماه

مترمکعب 
  در ساعت

مترمکعب 
  در ماه

کیلووات 
  ساعت

کیلووات 
  ساعت در ماه

  135000  300  193500  430  9000  20  985  چیلر جذبی با برج خنک کن

  531900  1182  --  --  --  --  985  باکندانسور هوایی چیلرتراکمی
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   خانه ـ مصارف کمی تأسیسات تهویه مطبوع، گرمایش، تعویض و تخلیه هوا، و پمپ10ـ1

  ـ برآورد مصرف برق تأسیسات مکانیکی1ـ10ـ1
  :مقدار تقریبی برق مصرفی تأسیسات مکانیکی ساختمان به شرح زیر است

    ...، رستوران، سینما وموتورخانه بخش تجاري •

 HP 394 × 4  ) تن250(چیلر تراکمی هوا خنک  -

  HP 15  ـ مشعل ها

  HP 60   هواسازهاي هواي تازه-

  HP 25   آبرسانیهاي  بوستر پمپ-

  HP 30  نشانی  بوستر پمپ آتش-

  HP 50  هاي سیرکوالسیون   پمپ-

  HP 50  هواکش ها

  kw 1059 معادل با HP 1412  جمـــع
    بخش اقامتیموتورخانه  •

  HP 5  هاـ مشعل 

  HP 5   بوستر پمپ آبرسانی -

  HP 5  هاي سیرکوالسیون   پمپ-

  HP 5  هواکش 

  kw 15 معادل با HP  20  جمـــع
  

  ـ مقدار مصرف سوخت تأسیسات مکانیکی2ـ10ـ1
باشـد و لـذا سـوخت مـصرفی           کشی گـاز شـهري مـی        شهرستان مشهد داراي لوله   

 توجـه بـه ارزش حرارتـی گـاز     بـا . ها گاز شهري خواهد بود  دستگاههاي موتورخانه 
هـا و    و با احتساب رانـدمان دیـگ      )  کیلوکالري در مترمکعب   8117(شهري مشهد   

  : برابر خواهد بود با  ها،  مقدار گاز مصرفی موتورخانه مشعل
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  :، اداري، رستوران، سینماموتورخانه تجاري
  )4070588×  25/1 (÷ 8117 = 627مترمکعب در ساعت    

  :ریحیموتورخانه مرکز تف
  )286000×  25/1 (÷ 8117 = 44مترمکعب در ساعت    

 
  ـ سیستم توزیع11ـ1

  ـ عملکرد سیستم1ـ11ـ1
 :بخش تجاري

هـا و     دیـگ (هاي آب گرم کننده و سردکننده که توسط دستگاههاي مرکـزي              لوله
هـاي هـواي      هاي سیرکوالسیون بـراي هواسـاز       اند، توسط پمپ    تولید شده ) چیلرها

کویـل واحـدهاي تجـاري فرسـتاده      فننیز ... ها و  سینما، رستوران هواسازهاي   ،تازه
 عمـودي  هاي ها پس از خروج از موتورخانه با عبور از درون شافت   این لوله . شود  می

شـبکه اصـلی توزیـع آب سـردکننده و          . شـوند   به سقف کاذب طبقات هدایت مـی      
ب موقعیـت نـص   . کننده طبقـات تجـاري در درون سـقف کـاذب  قـرار دارنـد                 گرم

گـردد و     ها با هماهنگی بخش معماري و در مطالعات مرحله دوم تعیین می             هواساز
  . گرم کننده و سردکننده تا آن محل هدایت خواهند گردید هاي آب لوله

بخش اقامتی و اداري که هر کدام از واحدها داراي سیستم سـرمایش مخـتص بـه       
ش زمـستانی آنهـا     هاي آب گرم کننده بـراي تـامین گرمـای          خود هستند فقط لوله   

 طبقات هـدایت    ههاي عمودي ب   ها نیز از درون شافت     این لوله . وجود خواهد داشت  
  .شوند و رادیاتورهاي هر کدام از واحدها را تغذیه خواهند کرد می

. شـوند   هاي مورد استفاده براي از نوع فوالدي و چهارگوش انتخاب مـی             کلیه کانال 
مسیرهایی که با هماهنگی بخش معماري      هاي کاذب و      ها از درون سقف     این کانال 

  .کنند شود عبور می پروژه تعیین می
هاي تهویه مطبوع تـا حـد امکـان بـه             کشی  در طراحی سعی خواهد شد، کلیه لوله      

صورت روکار و یا درون سقف کاذب و قابل دسترسی باشـند تـا از تمـاس آنهـا بـا          
فشار در سیستم   جهت حفظ تعادل    . مصالح ساختمانی و پوسیدگی جلوگیري شود     

                   کــشی، خطــوط طــوالنی و پرانــشعاب بــه صــورت برگــشت معکــوس         لولــه
)Reverse Return (طراحی خواهند شد.  

  



  

  

 34

  ـ مصالح مورد استفاده در سیستم توزیع2ـ11ـ1

  :کشی الف ـ لوله
  هاي آبسرد و آبگرم سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکـزي از نـوع لولـه                 لوله

هاي گاز از نوع فوالدي بدون درز مطابق          لوله. اه درزدار خواهند بود   فوالدي سی 
SCHEDULE-40 آوري بخار تقطیر شـده بـه    هاي جمع و لوله شوند  انتخاب می

 از نــوع )DRAIN PIPES(هـا   کویــل روي کویلهـاي برودتــی هواسـازها و فــن  
 کالً بـصورت  کشی سیستم تهویه مطبوع لوله.  خواهند بود DIN 2440 گالوانیزه

هاي گـالوانیزه بـا       باشند، و اتصال لوله     جوشی با استفاده از اتصاالت جوشی می      
کـشی در محلهـاي       در مـسیر لولـه    . گیرد  اي انجام می    استفاده از اتصاالت دنده   

گیـرد و   الزم شیرهاي هواگیري، تخلیه آب و شیرهاي قطع و وصـل قـرار مـی        
قاطی کـه محاسـبه خواهـد شـد در          ها در ن    براي جبران انقباض و انبساط لوله     

 و یـا حلقـه انبـساطی    )EXPANSION JOINT(روي لوله قطعـات انبـساطی   
)EXPANSION LOOP(رود  بکار می.  

  :ب ـ شیرآالت

        ها تا قطر کلیه شیرآالت مصرفی مانند شیر کشوئی، سوزنی و یکطرفه و صافی        
فشار کـار  . باشند دار می چاي برنجی و باالتر از نوع چدنی فلن  اینچ از نوع دنده   2

  .باشد  پوند بر اینچ مربع می150این شیرها 

  :کشی ج ـ کانال
در . هـاي مناسـب خواهنـد بـود     کشی از جنس ورق گالوانیزه با ضخامت     کانال

محاسبه ابعاد کانال سعی خواهد شد ابعاد به شکلی انتخاب شوند کـه جریـان               
 بـه حـدود    من ابعـاد کانـال    هوا در کانال تولید صدا و ارتعـاش نکنـد و در ضـ             

جهت توزیع بهتر هوا در بعضی از انـشعابات کانـال در         . اقتصادي نزدیکتر باشد  
هایی کـه در   ها در محل  شود و کانال    هاي هدایت هوا تعبیه می      صورت لزوم پره  

گیرند مجهز بـه دریچـه    هاي حرارتی و برودتی قرار می       ها و یا کویل     آن کنترل 
ل زیر ضخامت ورق بکـار رفتـه در کانـال را برحـسب         جدو. بازدید خواهند بود  

  .دهد ضلع بزرگتر مقطع کانال نشان می
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  )اینچ(اندازه کانال 
ضخامت ورق گالوانیزه 

  )میلیمتر(
  ضخامت ورق آلومینیوم

  6/0  5/0   اینچ12تا 

  7/0  6/0   اینچ30 تا 13از 

  85/0  75/0    اینچ54 تا 31

  25/1  1   اینچ84 تا 55

  4/1  25/1  بزرگتر

  :هاي هوا دـ دریچه
هـاي سـقفی     دریچـه .  خواهنـد بـود    آلومینیـومی هاي هوارسانی از نوع       دریچه

هـاي دیـواري از       دیفیوزرهاي گرد، چهارگوش و یا خطی خواهد بود و دریچـه          
  . باشند نوع دو طرفه قابل تنظیم می

  :ها هـ ـ عایق
ه مطبـوع و    هـاي هوارسـانی سیـستم تهویـ         هاي آب سرد و گرم و کانـال         لوله

هـا   عـایق . شـوند  حرارت مرکزي با عایق پشم شیشه پیش سـاخته ایزولـه مـی     
 اینچ به ضخامت یک ایـنچ و جهـت لولـه بـا              2ها تا قطر      ها و لوله    جهت کانال 

 12هـا     وزن مخـصوص عـایق    . باشـند    ایـنچ مـی    2قطرهاي بیشتر به ضخامت     
ها و  و کلیه لوله براي دستگاههاي موتورخانه    . کیلوگرم بر مترمکعب خواهد بود    

هاي مرئی و روکار روي عایق پشم شیشه یک الکرباس بـا رنـگ روغنـی          کانال
هاي روي بام پس از عایقکـاري بـا ورق گـالوانیزه              ها و کانال    لوله. شود  اجرا می 

  .پوشش خواهند شد
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  :فصل دوم
  
  

  نشانی تأسیسات آبرسانی سرد و گرم و آتش
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   مقدمه -2-1
گیرد، کیفیـت   آب براي مقاصد مختلف و گوناگون مورد استفاده قرار می       در پروژه گالرین    

هـاي متعـددي قابـل بررسـی      و مشخصات آب مورد نیاز هر کدام از این مصارف از جنبـه     
  . دهد خصوصیات آب در کاربریهاي گوناگون را نشان می) 1-2(جدول . باشد می

ون رختـشویخانه، تهویـه   مشهود است برخی از مصارف چـ      ) 1-2(همانگونه که در جدول     
 )NONPOTABLE WATER( تواند از نـوع آب غیـر آشـامیدنی     نشانی می مطبوع و آتش

  . تامین گردد
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رنگ، بی بو و صـاف باشـد و از نظـر     آب آشامیدنی از نظر فیزیکی بایستی خوش طعم، بی    
هش یا افزایش هـر یـک   کا. شیمیایی نیز باید مواد و امالح معدنی آن در حد معینی باشد 

وجـود امـالح کلـسیم و    . گـردد  از مواد باعث ایجاد مشکالتی در امـر اسـتفاده از آب مـی           
نمایـد کـه اگـر        ایجاد سختی درآب مـی    ) کربنات و سولفات    بصورت کربنات، بی  (منیزیوم  

مقدار آن بیشتر از حد مجاز باشد تولید رسوب در وسایل تولید آبگرم و تاسیسات حرارت                
گیـر   براي از بین بردن سختی آب معموال از سختی. آورد موده و ضایعاتی ببار می مرکزي ن 

گیرها رزینی است که در آن از سیـستم تعـویض       متداولترین نوع سختی  . شود  استفاده می 
در این دستگاه یونهـاي کلـسیم و منیزیـوم    . شود یونی با استفاده از بستر رزینی عمل می       

م جود در رزین تعویض شده و بدین ترتیب امالح فوق بـه  سدی موجود در امالح آب با یون    
نماینـد، سـپس رزیـن توسـط محلـول         شوند که رسوب نمی     سدیم تبدیل می    امالح با یون  

زدا  بــراي از بــین بــردن قلیائیــت آب از قلیائیــت     . شــود  نمــک طعــام احیــا مــی    
)DEALKALIZER(گردد  استفاده می .  

خورنـدگی داده      سولفوررو نیـز بـه آب حالـت        وجود گازهاي اکسیژن و گاز کربنیک و گاز       
  . گردد ها و وسایل می موجب پوسیدگی لوله

شـوند   از نظر باکتریولوژي از آن جا که اکثر بیماریهـاي عفـونی بوسـیله آب منتقـل مـی                  
بـدین منظـور معمـوال در آب      . بایستی آب آشامیدنی کامال ضد عفونی گردیـده باشـد           می

کـش اسـتفاده    کننـده و میکـرب       بعنوان عامل ضد عفونی    بهداشتی از کلر یا ترکیبات کلر     
  . شود می
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) 3-2(دهـد و جـدول      حد مجاز مواد معدنی را در آب آشامیدنی نشان مـی          ) 2-2(جدول  
  . هاي اصالح آن است نمایانگر مسائل مربوط به کیفیت آب و روش

  )2 ـ 2(جدول 

   وزنیPPMمقدار   مواد معدنی

  ARSENIC 05/0  ارسنیک

  SELENIUN  05/0  سلنیوم 

  LEAD  1/0  سرب 

  FLUORID  5/1  فلوراید

HEXAVALENT CHIROMIUM  05/0  

  ZINC  15  روي 

  COPPER  3  مس 

 & IRON  آهن و منگنز 

MANGANES  
2/0  

  MANYASIUM 5/12  منیزیوم 

  CHLORID  5/2  کلراید 

  SULFATE  5/2  سولفات 
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  ) 3ـ2(جدول 

  امالح  اثر سوء  علت  مورد

  نمکهاي کلسیم و منیزیوم در آب  سختی
رفتگی دیگ  ها ، از بین گرفتگی لوله

    رختشویخانه حرارتی، دستگاههاي
  و آشپزخانه و وسایل پخت و پز

  تبادل یونی 
  )استفاده از زئولیت ( 

اسیدي بودن آب، اکسیژن و   خورندگی
  ) پایینPH( اکسیدکربن در آب 

  زدگی،  گرفتگی لوله بعلت زنگ
  ها  رفتن لولهاز بین

باال بردن وضعیت بازي 
  )خنثی کردن (

  استفاده از کلر  امراض گوناگون  وجود مواد ارگانیک یا فاضالب  آلودگی

  بد رنگ شدن شیرآالت، وسایل   وجود آهن یا منگنز  رنگ
  و البسه در رختشویخانه

فیلتر کردن با استفاده از 
  ) زئولیت منگنز(

  )فیلتر اکسید کننده(
  فیلتر کردن از کربن فعال  نامطبوع  وجود مواد ارگانیک در آب  بو و مزه

  
   مقدار حداکثر مصرف روزانه آب -2-2

  : شود ، آب به چند مصرف رسانده میپروژه حاضردر 
   واحدهاي اقامتی-الف
   بخش اداري-ب
  هاي عمومی  سرویس-پ
   تهویه مطبوع-ت
   مجموعه ورزشی-ث
  ها شاپ  رستوران و کافی-ج
  
  هاي اقامتیواحد) الف

 نفر در هر واحـد و مـصرف   4با فرض میانگین  .  واحد اقامتی وجود دارد    16در پروژه   
 لیتر براي هر نفر در روز مقدار مصرف روزنـه واحـدهاي اقـامتی برابـر                 125متوسط  

  :خواهد بود با
  16 × 4 × 125 = 8000لیتر در روز            
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  بخش اداري) ب
 نفر کارکنـان بخـش مـدیریت مجموعـه،     10داري و  نفر کارکنان دفاتر ا  45با فرض   

  لیتـر 60مقدار مصرف هر کدام از کارکنان       .  نفر خواهد بود   55تعداد کارکنان اداري    
  :بنابراین مصرف بخش اداري برابر خواهد بود با. باشد در روز می

  55 × 60 = 3300لیتر در روز       

  هاي عمومی سرویس) پ
مقدار مصرف آب هر چشمه توالت      . مومی وجود دارد   توالت ع  98در ساختمان تعداد    

بنابراین مقدار مصرف روزانـه     . باشد  گالن در روز می    400هایی حدود    در چنین پروژه  
  :ها عمومی برابر خواهد بود با آب سرویس

  98 × 400 × 78/3 = 148176لیتر در روز     

  تهویه مطبوع ) ت
کننـده    هـاي خنـک     مـصارف بـرج   هاي تهویه مطبوع مربوط به        مصرف اصلی سیستم  

با توجه بـه اینکـه در پـروژه از چیلرهـاي تراکمـی بـا               . باشد  هاي برودتی می    سیستم
هاي تأسیساتی مربوط بـه   کندانسور هوایی استفاده شده است لذا مصرف آب سیستم    

 لیتر در روز 2000ها و تجهیزات است که آن را      کشی  هاي احتمالی لوله    جبران نشتی 
  .یمگیر در نظر می

   مجموعه ورزشی)ث
 نفـر اسـتفاده    100 نفر و مجموعـه آبـی        150با فرض اینکه از سالن ایروبیک روزانه        

  :کنند مقدار مصرف این مجموعه برابر خواهد بود با
  )150 × 5/7 + 100 × 10گالن ( × 78/3 = 8033لیتر در روز    

  :شود یعنیآب استخر نیز تعویض % 10عالوه بر مصرف فوق باید روزانه حداقل 
  140000× % 10 = 14000لیتر در روز        

  رستوران و تاالر پذیرایی ) ج
با توجه به ابعاد فضاي رستوران و تاالرهاي پذیرایی و بـا فـرض دو بـار پـر و خـالی                     
شدن این فضاها در هر وعدة غذایی، تعـداد کـل غـذاي سـرو شـده در نهـار و شـام              

 گـالن   7-10هـا     مصرفی بـراي رسـتوران     مقدار آب .  پرس خواهد بود   1232حداکثر  
  :بنابراین مقدار میانگین مصرف این فضاها برابر خواهد بود. پیشنهاد شده است

   1232 × 5/8 × 78/3 = 39584لیتر در روز    
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  حداکثر مصرف روزانه ) ح
با توجه به مصارفی که تاکنون ذکر شده مقدار کـل حـداکثر مـصرف آب پـروژه بـه               

  : باشد شرح ذیل می
  مصرف کل=8000+3300+148176)+8033+14000(+39584+2000=223093  روز لیتردر

     ≅ 223 مترمکعب در روز          

  
   مقدار مصرف حداکثر آب -2-3

   مقدار حداکثر مصرف در ساعت -2-3-1
برابر مقدار مصرف میـانگین      5/2 تا   2/1مقدار مصرف حداکثر آب در هر ساعت را         

 ، 85/1با در نظر گرفتن متوسط دو رقـم فـوق یعنـی        . گیرند  در ساعت در نظر می    
  : مقدار حداکثر مصرف ساعتی آب در کل مجموعه برابر خواهد بود با

  )223000÷12( × 85/1 = 34379                          لیتر در ساعت
  ≅34                  مترمکعب در ساعت                              

  اي   مقدار مصرف لحظه-2-3-2

هـا و   اي آب که خود مبناي محاسبه قطر لولـه      براي محاسبه حداکثر مصرف لحظه    
ــپ  ــتر پم ــاب بوس ــی  انتخ ــز م ــا نی ــصرف    ه ــدهاي م ــداد واح ــد، از روش تع                 باش

)Fixture Unit(هـا،   هـا، توالـت   در این روش تعداد کل دستشویی. شود  استفاده می
را بدست آورده و سپس بـا اسـتفاده از جـداول    .. ها و  هاي ظرفشویی، دوش سینک  

با ضرب کردن تعداد هـر      . یابیم   می FUاستاندارد، مقدار مصرف هر یک را برحسب        
. آیـد   بدست میFUحسب کدام از وسایل در مقدارمصرف آنها مقدار مصرف کل بر    

 مـصرفی، مقـدار گـذر       FUهاي تقاضا و بر اساس مقـدار کـل            با مراجعه به منحنی   
مقـدار  ) 4-2(جـدول  . اي آب بر حسب گالن در دقیقه بدسـت خواهـد آمـد              لحظه

 منحنـی تقاضـا  )5 ـ  2(و شکل ) FU(مصرف لوازم گوناگون بر حسب واحد مصرف 
  . دهد را نشان می) مصرف(
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   آبگرم مصرفی -2-4
تاسیسات بهداشتی عمومی و خصوصی، بخـش       : در پروژه حاضر، مصارف آبگرم عبارتند از      

  .یمجموعه ورزشتجاري و 

   مقدار مصرف آبگرم -2-4-1
انجمـن  . هـاي گونـاگونی وجـود دارد        جهت محاسـبه مقـدار مـصرف آبگـرم روش         

ASHRAE  ار مـصرف آبگـرم هـر یـک از      جدولی تهیه نموده است که در آن مقـد
. لوازم بهداشتی در کاربریهاي مختلف برحسب گالن ساعت نشان داده شـده اسـت           

 و استفاده از مقادیر ارائـه شـده در   هاي معماري نقشهبر اساس اطالعات موجود در  
 گـالن در    1150حـدود    مقدار آبگرم مصرفی سـاختمان       ASHRAEجدول انجمن   

   .شود  لیتر تخمین زده می4400ساعت و مقدار حجم منابع ذخیره 
  )Btu/h 3665200)=100-140(×33/8 ×)4400مقدار بار آبگرم مصرفی 

                               KCal/h 916300 =   
  

   مخازن ذخیره آب -2-5
ــش   ــه در بخ ــه ک ــ2(همانگون ــل    ) 2ـ ــصرف آب قاب ــداکثر م ــدار ح ــد، مق ــبه ش محاس

مـصرف  . ر شـبانه روز خواهـد بـود    مترمکعب د223پروژه  )POTABLE WATER(شرب
اي زیــاد پــروژه و ضــوابط شــرکت آب و فاضــالب، اســتفاده از مخــزن ذخیــره را   لحظــه
ایـن مخـازن بتنـی هـستند و     . مخازن به صورت دوقلو خواهند بود . کند  ناپذیر می   اجتناب

  . توانند به صورت مدفون و یا بر روي کف قرار گیرند می
 مترمکعـب ذخیـرة آب   51ف پـروژه و احتـساب       سـاعت مـصر    24سـازي     با فرض ذخیره  

باشـد کـه بـه صـورت دو            مترمکعـب مـی    274نشانی، مقدار حجم مفید مخازن آب         آتش
الزم بـه   . شـود    مترمکعب در نظر گرفته مـی      2×5/68هر کدام با حجم مفید      دوقلو  مخزن  

موتورخانـه مرکـزي، هـر کـدام از          سـاختمان و وجـود دو        بعـاد ذکر است که با توجه به ا      
ها دو مخزن ذخیره آب و یـک بوسـتر پمـپ آبرسـانی کـه یـک بوسـتر پمـپ                وتورخانهم

  .نشانی وجود خواهد داشت آتش
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   تامین فشار آب مصرفی -2-6

  : الف ـ منبع هوایی
در این سیستم فشار مورد نیاز جهت آب مصرفی ساختمان با استفاده از ارتفاع منبـع               

مینی از منبـع ذخیـره زمینـی بـه منبـع            آب توسط پمپهاي ز   . گردد  هوایی تامین می  
هـا خـاموش و روشـن     شود و توسط کنترل سطح منبع هوایی پمـپ     هوایی منتقل می  

در این روش حجـم منبـع هـوایی را جهـت چنـد سـاعت مـصرف در نظـر                     . شوند  می
  . هاي مکرر پمپها کاسته شود گیریم تا از قطع وصل می

  : ب ـ منبع آب تحت فشار

حـت فـشار آب کـه از چنـد دسـتگاه پمـپ و یـک دسـتگاه         در این روش از مخـزن ت   
هـا آب را از داخـل مخـزن     پمـپ . نمـائیم  کمپرسور هوا تشکیل شده است استفاده می 

ذخیره آب به داخل منبع تحت فشار منتقل نموده و آب داخـل منبـع توسـط هـواي              
گیرد و بـا همـین فـشار بـه سـاختمان منتقـل                کمپرسور تحت فشار مناسب قرار می     

  . دشو می

  : ج ـ دستگاه تامین فشار ثابت
در ایـن سیـستم تعــداي پمـپ آب را از مخــزن ذخیـره بـه طــرف سـاختمان پمپــاژ       

ها بتدریج وارد     با توجه به آنکه مصرف آب در هر لحظه متفاوت است، پمپ           . نمایند  می
از ظرفیـت پمـپ اول باشـد، پمـپ دوم      مثال وقتی مـصرف آب بیـشتر  . شوند  مدار می 

شوند و به همین ترتیب با باال رفتن مصرف          وماتیک خود وارد مدار می    توسط کنترل ات  
هـا بتـدریج از    شوند و در صورت کم شدن مصرف نیز پمـپ           ها وارد مدار می     بقیه پمپ 

 یـا پمـپ   )Jucky Pump(ها جـاکی پمـپ    یک کدام از این پمپ. شوند مدار خارج می
هـا   ، کـه در ایـن مـصرف   باشد  شود و جهت تامین حداقل مصرف می        پیشرو نامیده می  

  .ماند جاکی پمپ روشن می
کنـد، و از   در این روش فشار همیشه ثابت بوده و با کم یا زیاد شدن مصرف تغییر نمی   

ضمنا در ایـن سیـستم    . دو سیستم دیگر ارزانتر و فضاي کمتري را اشغال خواهد کرد          
بوسـتر  . توان از سیـستم بـصورت دسـتی اسـتفاده کـرد             در صورت خرابی کنترلها می    

هاي مورد نظر که در مطالعات مرحله دوم انتخـاب خواهنـد شـد از نـوع بوسـتر                پمپ
هستند تا بتـوان در مـصرف انـرژي    ) و بدون نیاز به پمپ پیشرو   (هاي دور متغیر      پمپ

  . جویی کرد پمپاژ صرفه
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  نشانی   سیستم آتش-2-7
حریق از یـک نقطـه و   اي باشد تا بتوان از گسترش      نشانی باید بگونه    طراحی سیستم آتش  

نـشانی جلـوگیري    هاي دیگر تا حضور مامورین آتـش        یا یک بخش از ساختمان به قسمت      
 در گزارش تاسیسات الکتریکـی توضـیح   )Fire alarm sys(هاي اعالم حریق  سیستم. کرد

  . داده خواهد شد

  ها بندي حریق  گروه-2-7-1
  :  چهار نوع هستندها نشان داده شده است حریق) 9-2(همانگونه که در شکل 

  : Aـ حریق کالس 

ها مواد معمولی مانند چوب، کاغذ، پارچه، مـواد پالسـتیکی و        منشاء این حریق  
براي خـاموش کـردن ایـن نـوع حریـق معمـوال از آب اسـتفاده                 . غیره هستند 

 )dry chemical exten(هاي نوع پـودر شـیمیایی    شود ولی از خاموش کننده می
  . دتوان استفاده کر نیز می

  :Bـ حریق کالس 

مانند گازوئیل، مایعات، بیهوشـی،     ( منشاء این نوع حریق، مایعات قابل اشتعال        
محـدود کـردن مقـدار      . گازها و مواد چربی و روغن اسـت       ...) ها، تینرها و      رنگ

هـایی از   اکسیژن یا جلوگیري از ورود اکـسیژن در زمـان وقـوع چنـین حریـق          
آب باعـث  ) continues flow(یوسـته  جریـان پ . اهمیت خاصی برخـوردار اسـت  

گردد ولی اگر آب به صورت پاششی و بـا فـشار زیـاد اسـتفاده               توسعه آتش می  
براي خاموش کردن این نوع حریق معمـوال از  . تواند حریق را مهار کند   شود می 

هـاي آلـی       یا هیـدروکربن   )Foam(، کف یا    Co2پودرهاي شیمیایی خشک، گاز     
  . گردد استفاده می

  : Cکالس ـ حریق 

اسـتفاده  . دهـد  این نوع حریق در وسایل و لوازم الکتریکی و الکترونیکی رخ می     
از آب یا کف بـه علـت هـادي بـودن آنهـا از نظـر جریـان الکتریـسیته، مجـاز               

و  Co2معمـوال بـراي ایـن نـوع حریـق از پودرهـاي شـیمیایی، گـاز                  . باشد  نمی
باید خاطر نشان کرد کـه  . دگرد گازهایی چون هالون و خانواده آنها استفاده می     

  . استفاده از پودر شیمیایی باعث کثیف شدن کنتاکت تجهیزات خواهد شد
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  :Dـ حریق کالس 

  . دهد این نوع حریق معموال در فلزات قابل احتراق رخ می

   ـ انوع مختلف حریق9 ـ 2شکل 

  

  

   )class of services( بندي سرویس   گروه-2-7-2

  : توان به سه گروه تقسیم کرد اطفاء با آب را میکشی  کاربرد سیستم لوله
 ـ براي استفاده توسط پرسنل آتش نشانی و یا افرادي که براي کـار کـردن    Iگروه 

  )  اینچ5/2شیلنگ به قطر (اند  با جریانهاي شدید آب آموزش دیده
نـشانی    ـ براي استفاده اولیـه توسـط سـاکنین تـا رسـیدن پرسـنل آتـش        IIگروه 

  ) اینچ5/1ر شیلنگ به قط(
هـاي   نشانی و آنهایی که براي جریـان   ـ براي استفاده توسط پرسنل آتش IIIگروه 

و یـا بـراي   )  ایـنچ 5/2شـیلنگ بـه قطـر    (ایـد   شدید آب آموزش دیـده    
  )  اینچ5/1شیلنگ به قطر (استفاده توسط ساکنین ساختمان 

  هاي خاموش کردن آتش   روش-2-7-3
  : الف ـ اطفاء حریق توسط آب

ء حریق توسط آب به دو صورت دستی با شـیلنگ و یـا آبپـاش خودکـار      اطفا
)sprinkler (نــشانی در ورودي  هــاي آتــش در نــوع دســتی جعبــه. باشــد مــی

سوزي،   هاي مناسب و در فواصلی که بتوان در هنگام آتش           راهروها و در محل   
ها شامل قرقره، شـیلنگ       این جعبه . گردد  کلیه فضاها را پوشش داد نصب می      

  .  متر، شیر و کلیه اتصاالت مورد نیاز خواهند بود20 اینچ و طول 5/1طر به ق
کند و هنگـامی کـه    دراثر حرارت کار می) sprinkler(سیستم آبپاش خودکار    

رود، افـشانک بـاز و آب در    درجه حرارت محیط از حد تنظیم شده باالتر مـی      
 شده و گـر     این سیستم بطور اتوماتیک وارد عمل     . شود  آن منطقه پاشیده می   

سوزي وجود داشـته و       هایی که امکان آتش     باشد در محل    چه گران قیمت می   
ها داراي یک کنترل حـساس   آبپاش. شوند کمتر در رویت  قرار دارد نصب می 

باشند که ممکـن اسـت از آلیـاژي فلـزي کـه در مقابـل          به درجه حرارت می   
  .یابد باشند یشود و یا مایعی که در برابر حرارت انبساط م حرارت ذوب می
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 درجه فارنهایـت عمـل   170 تا  135ها در درجه حرارتهاي حدود           این آبپاش 
هاي معمولی پس از هر بـار   آبپاش. شود   پاشیده می   نموده و آب توسط آبپاش    
 پـس   این نوع آبپـاش   . گیرند بایستی تعویض گردند     که مورد استفاده قرار می    

پاشد تا آن که شیر اصلی آب        یاز آن که وارد عمل گردید، هم چنان آب را م          
نشانی بطور دستی قطع گردد و بـدین ترتیـب مقـدار زیـادي آب هـدر                   آتش
ــا کنتــرل جریــان، جریــان آب در درجــه   در آبپــاش. رود مــی هــاي جدیــد ب

 درجه سانتیگراد برقرار گردیـده و مـوقعی کـه درجـه             74هاي حدود     حرارت
 قطـع     ب در آبپـاش    درجه سـانتیگراد رسـید، جریـان آ        35حرارت محیط به    

دهـد و گـذر     مترمربع سطح را پوشش می10 حدود  هر عدد آبپاش  . گردد  می
در .  گالن بازاي فـوت مربـع کـف خواهـد بـود      1/0 حدود    آب از مسیر آبپاش   

 در کـف سـاختمان تخلیـه         سوزي مقدار زیادي آب توسط آبپاش       مواقع آتش 
 نقـاط مناسـب لولـه    هـا از سـاختمان در   شود، لذا بایستی براي تخلیه آب    می

  . تخلیه وجود داشته باشد
  :هاي قابل حمل کننده ب ـ اطفاء حریق توسط خاموش

نیز در مجتمع گالرین مـورد       Co2نشانی نوع پودر گاز و نوع         هاي آتش   کپسول
  سـوزي  در قـسمتهایی از سـاختمان کـه امکـان آتـش     . گیرد  استفاده قرار می  

برق، پست ترانس و موتـور خانـه از   توسط جریان برق وجود دارد، مانند اتاق        
هـاي سـاختمان و در کنـار     بخـش  استفاده خواهد شد و در بقیه     Co2کپسول  

  . نشانی از کپسولها پودر گاز استفاده خواهیم نمود هاي آتش جعبه
  ): dry riser(ج ـ سیستم رایزر خشک 

گـردد در هنگـام اسـتفاده از خودروهـاي            پیش بینی این سیستم موجب می     
انی الزم نباشد مأمورین شیلنگ را از خودرو تـا محـل وقـوع حریـق                نش  آتش

این سیستم متشکل از چند شیرسیامی در ورودیهاي ساختمان،         . پهن نمایند 
کشی و چند شیر جهت برداشـت آب در طبقـات و محلهـاي مـورد نیـاز            لوله
نشانی شـیلنگ خـود را بـه شیرسـیامی            بدین ترتیب خودروي آتش   . باشد  می

توان از هر کـدام    خواهد کرد و با روشن شدن پمپ خودرو، میورودي متصل 
  . از شیرهاي درون ساختمان آب مورد نیاز را برداشت کرد
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   جلوگیري از گسترش آتش و دود -2-7-4
هاي ذکر شـده را   گردند که بایستی روش عوامل زیر باعث گسترش آتش و دود می       

  : نیز براي جلوگیري از آن اعمال نمود
  : ها  دستگاههاي هواساز و هواکشالف ـ

سـوزي وارد   سوزي بایستی هواي تـازه بـه فـضاي محـل آتـش       در موقع آتش  
هاي مکندة هـوا بـراي تخلیـه کـردن دود         در این شرایط باید کلیه فن     . نشود

  .روشن باشند
  : هاي هوا ب ـ کانال

امکان انتقال آتش از یک بخش به بخش دیگر از طریق کانال هوا نیز وجـود                
هـاي هـوا دمپـر آتـش        معموالً جهت جلوگیري از انتشار آتش در کانال       . اردد
)FIRE DAMPER(باشـند   این دمپر مجهز به یک فیـوز مـی  . گردد  نصب می

هـاي بـاال ذوب شـده و دمپـر در اثـر وزن خـود بـسته              که در درجه حـرارت    
شود و بدین ترتیب ارتباط دو فضاي مجاور بهم از طریق کانال هـوا قطـع     می
در پروژه حاضر بر روي انشعاب اصلی هواي تازه هر طبقۀ تجـاري از      . شود  می

  .گردد دمپر آتش استفاده می
  : ها در ساختمان هاي عمودي عبور لوله ج ـ شافت

ــافت ــه    ش ــور لول ــل عب ــاي مح ــش     ه ــیت دود ک ــاختمان خاص ــا در س                 ه
)STACK EFFECT ( ز طریـق  داشته و در مواقع آتش سوزي، آتـش و دود ا

هاي   لذا کلیه جداره  . نماید  ها به نقاط مختلف ساختمان سرایت می        این شافت 
  . ها بایستی در برابر آتش مقاوم باشند خارجی این شافت

   مقدار آب جهت آتش نشانی -2-7-5
 50نـشانی    اینچ آتش5/1 حداقل مقدار گذر آب از هر نازل  NFPA طبق استاندارد 

نـشانی   فشار مورد نیاز در باالترین یا دورترین جعبه آتشباشد و    گالن در دقیقه می   
بینـی نـازل و       نـشانی مـشهد پـیش       سازمان آتـش  .  پوند بر اینچ مربع باشد     65باید  

مقدار گـذر جریـان ایـن       . داند  شیلنگ یک اینچ براي استفاده عموم را ضروري می        
  . دباش  متر می22 گالن در دقیقه و فشار آن حداکثر 28نوع نازل حداکثر 

نشانی بـراي دو حالـت ذیـل بررسـی و بـا یکـدیگر        مقدار مصرف آب سیستم آتش   
  :شوند مقایسه می

   اینچ5/1 شیلنگ 4 شیلنگ یک اینچ و 4 با فرض استفادة همزمان از -1
gpm 312) = 28 + 50 (4  
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  :ها پارکینگهاي خودکار  آبپاش %20 با فرض عملکرد همزمان -2

gpm 677 = gpm 13 × 12
3124×20%  

                                                                    m3/h  153 ≅  
نـشانی در هنگـام عملکـرد     شود مقدار آب مورد نیاز آتش   همانگونه که مالحظه می   

 gpm 677نـشانی   باشد بنابراین معیار انتخاب دبی سیستم آتش ها بیشتر می    آبپاش
 دقیقـه   20نشانی بایـد بـراي        ذخیرة آتش .  مترمکعب در ساعت خواهد بود     153یا  

مترمکعـب   51نـشانی در پـروژه    بنابراین ذخیره آتـش . عملکرد سیستم کافی باشد 
  .خواهد بود

  نشانی   تامین فشار الزم جهت سیستم آتش-2-7-6

تامین گذر و فـشار  براي . باشد نشانی داراي شبکه لوله کشی مجزا می    سیستم آتش 
اسـتفاده  ) BOOSTER PUMP(الزم ازسیستم منبع زمینی و ایستگاه تقویت فشار 

 گـالن در    677 برابر بـا     5-7-2نشانی با توجه بر مبحث        آبدهی پمپ آتش  . شود  می
  : گردد فشار مورد نیاز بشرح زیر محاسبه می. باشد دقیقه می

   متر 22  انی   نش  حداقل فشار مورد نیاز در باالترین جعبه آتش      
   متر  52   نشانی تا محل ایستگاه پمپاژ    ارتفاع باالترین جعبه آتش  

   متر 5    کشی    افت فشار مسیر لوله 
   متر 79   نشانی     فشار الزم پمپ آتش  

 گالن در دقیقه و فـشار  225نشانی هر یک به ظرفیت   عدد پمپ آتش 3بنابراین از   
خواهـد شـد کـه یـک عـدد آن      نـشانی اسـتفاده      آتش سیستممتر براي تغذیه     80

 لیتـر در هـر کـدام از مجموعـه      200یک منبع تحت فشار به حجـم        . ذخیره است 
گیرد تا کم شدن فـشارهاي جزئـی    نشانی نیز مورد استفاده قرار می     هاي آتش   پمپ

هـاي  آتـش نـشانی بـه بـرق          کلیـه پمـپ   . نشانی را جبران نماید     هاي آتش   در لوله 
  .اضطراري متصل خواهند بود

نـشانی    هاي آتـش    لوله. روژه حاضر دو سیستم خشک و تر وجود خواهد داشت         در پ 
هر دو سیستم از نوع فوالدي بدون درز خواهند بود تا تحمـل فـشار کـار سیـستم           

در مبادي ورودي ساختمان شیرهاي سیامی مخـصوص     . نشانی را داشته باشد     آتش
  .شود بینی می نشانی پیش هاي سازمان آتش اتصال به ماشین
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  :فصل سوم

  

  

  )VENT(آوري فاضالب، آب باران و هواکش  سیستم جمع
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  آوري و دفع فاضالب   جمع-3-1
توسط شبکه لوله کشی فاضـالب،  گالرین فاضالب تولید شده در طبقات تجاري ساختمان  

هاي عمـودي   لوله. شود آوري و به نزدیکترین لوله عمودي انتقال فاضالب هدایت می          جمع
همچنـین فاضـالب تولیـدي در       . ـ هدایت خواهنـد کـرد     1به سقف زیر زمین     فاضالب را   

شـبکه  .  هـدایت مـی گـردد      -1مرکز تفریحی نیز توسط چند رایزر بـه سـقف زیـرزمین             
آوري و بـه سـمت      هـاي عمـودي را جمـع        ، فاضالب لوله  -1آوري در سقف زیرزمین       جمع

داري از ساختمان قبـل     بر  چنانچه بهره . هاي شبکه فاضالب شهري هدایت می کند        منهول
تـر از   برداري شبکه فاضالب شـهري تحقـق یابـد، و نیـز فاضـالب طبقـات پـایین                   از بهره 

آوري ریخته و توسـط پمپـاژ بـه منهـول فاضـالب         به درون یک مخزن جمع     -1زیرزمین  
آوري فاضـالب بـه درون چاههـاي جـذبی خواهنـد        سرریز مخـزن جمـع    . ریزد  شهري می 

  .ریخت
هاي فرعی داراي شیب      و لوله % 1هاي اصلی فاضالب داراي شیب        ولهدر داخل ساختمان ل   

در محل تغییر مسیرهاي لوله فاضالب و مکانهایی که تراکم انـشعاب زیـاد              . باشند  می% 2
هـاي   همچنـین بـرروي لولـه   . گـردد  بینـی مـی   پیش) CLEANOUT(است دریچه بازدید    

  . شود زدید در نظر گرفته می سانتیمتري از کف دریچه با30عمودي فاضالب و در فاصله 
  

  ها آوري و دفع آب باران، نزوالت جوي و آبهاي سطحی پارکینگ  جمع-3-2
هـا   ها از طریق کفشور بام، و آبهاي سـطحی پارکینـگ   آب باران و نزوالت جوي ساختمان    

هاي عمودي به کف ساختمان هـدایت         آوري و توسط لوله     نیز توسط تعدادي کفشور جمع    
هـاي عمـودي از جـنس     لولـه . نجا به دورن چاههاي جذبی خواهد ریخـت گردد و در آ   می

ولی براي لوله هاي افقی در صورتی که در معرض صدمات فیزیکـی    . گالوانیزه خواهند بود  
هـاي عمـودي و در    بر روي لولـه . نباشد از لوله هاي پلی اتیلن جوشی استفاده خواهد شد  

  . شود ر گرفته می سانتمتري از کف دریچه بازدید در نظ30فاصله 
  

  ) VENT( هواکش فاضالب -3-3
کـشی فاضـالب سـاختمانها از هـواکش          براي ورود هوا و تخلیـه گازهـا در سیـستم لولـه            

)VENT (  شـود تـا در موقـع تخلیـه          وجود لولـه هـواکش باعـث مـی        . استفاده خواهد شد
 و هـا   که موجب خارج شـدن آب سـیفون  )Back Siphonage(ها  فاضالب از تخلیه سیفون

  . گردد جلوگیري شود در نتیجه ورود گازهاي حاصل از فاضالب به داخل ساختمان می
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کند، هواي زیـر خـود      همچنین، وقتی فاضالب در لوله عمودي به طرف پایین حرکت می          
تر تخلیـه خواهـد کـرد مگـر آنکـه       هاي بهداشتی طبقه پایین  را از طریق سیفون سرویس    

  . گرفته شده باشدها لولۀ هواکش در نظر  براي سیفون
هـاي عمـودي    هاي فاضالب اجراء و در کنار لوله        هاي هواکش به صورت موازي با لوله        لوله

هـاي    هاي عمودي هواکش به لولـه       در زیر بام، لوله   . شوند  فاضالب به سمت بام هدایت می     
                هـاي عمـودي فاضـالب تـا ارتفـاع      شـوند و لولـه   عمودي فاضالب مجاور خود متصل مـی      

هـاي مختلفـی    روش.  سانتیمتري بام هدایت و به شکل عصایی در خواهند آمـد 60 ـ  80
اي   ، شـاخه  )circuit(کـشی هـواکش وجـود دارد ماننـد روش مـدادي               براي اجـراي لولـه    

)branch (و انفرادي )individual .(  
  

  هاي فاضالب، آب باران و هواکش   تعیین قطر لوله-3-4
ازم بهداشتی و دستگاهها بر اساس اسـتانداردهاي موجـود در   مقدار فاضالب خروجی از لو    

هـا بـا      آوري فاضـالب درون سـاختمان       هاي جمع   لوله. نشان داده شده است   ) 2ـ3(جدول  
بـه دسـت    ) D.F.U(اي که از روش تعداد واحدهاي تخلیـه           توجه به حداکثر جریان لحظه    

کـشی را   از هـر قـسمت لولـه    عبوري D.F.Uابتدا باید مقدار . آید، محاسبه خواهند شد  می
 قطـر لولـۀ    ])4ــ 3(و  ) 3ــ 3(جـداول   [محاسبه وسپس با مراجعه بـه جـداول اسـتاندارد           

  . فاضالب را یافت
هاي آب باران، مبناي محاسبه شدت حداکثر بارنـدگی در سـاعت              براي محاسبه قطر لوله   

اده شـد  توضیح د) 1-2-1(با مراجعه به جداول هواشناسی و همانگونه که در بخش  . است
اگر تصور شـود    .  میلیمتر بوده است   46حداکثر مقدار بارندگی در یک روز در شهر مشهد          

و به مـدت نـیم سـاعت باریـده باشـد، حـداکثر             در طی یک رگبار   در طرقبه و    این بارش   
بـا توجـه بـه    . باشـد   اینچ مـی 4 میلیمتر یا معادل با 100مقدار بارندگی در ساعت حدود      

تـوان بـه جـداول اسـتاندارد      حت پوشش هر لوله آب باران می    شدت بارندگی و مساحت ت    
  .  مراجعه کرد و قطر لولۀ مناسب را یافت])6ـ3(و )5ـ3( جداول[

هاي هواکش هر بخش از ساختمان با توجه به طول لوله هواکش تا بـام و تعـداد       قطر لوله 
ي اینکـار   بـرا . گردد  متصل به لولۀ فاضالب آن بخش تعیین می       ) D.F.U(واحدهاي تخلیه   

 و بـا داشـتن طـول لولـه     )D.F.U(باید پس از یافتن تعداد واحدهاي تخلیه شدة فاضالب        
  .  مراجعه و قطر آن را تعیین کرد])7ـ3(جدول[هواکش به جدول استاندارد 
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لن اتـی   ، پلـی PVC گـالوانیزه،   -توانند از جـنس چـدن      هاي فاضالب و هواکش آن می      لوله
 گالوانیزه به دلیل وزن     -هاي چدن  لوله. باشند) پوش فیت  (PPHپروپیلن   جوشی، و یا پلی   

و قیمت زیاد آنها عمدتاً براي مواردي که احتمـال صـدمات فیزیکـی وجـود دارد توصـیه         
 نیز به دلیل عدم تحمل فشاور و ضربات فیزیکـی بـه نـدرت در                PVCهاي   لوله. گردند می

هاي کوچک و تعـداد      شوند و کاربرد آنها محدوده به ساختمان       یهاي بزرگ توصیه م    پروژه
  .باشد طبقات اندك می

 اگرچه استحکام مکانیکی نسبتاً خوبی دارند ولی تحمـل فـشارشان خـوب             PPHهاي   لوله
نیست و براي رایزر فاضالب مرکز تفریحی که باالجبار باید بدون ارتباط به فشار آتمـسفر            

اتـیلن جوشـی    هـاي پلـی   لوله. تواند گزینه مناسبی باشد نمیبیش از ده طبقه را طی کند      
، بـه دلیـل   PPHهـاي    گالوانیزه و نیز لوله-هاي چدن عالوه بر قیمت ارزانتر نسبت به لوله      

بجـز در محـل اتـصال       (توانند تحمل فشار داشته باشـند        وجود اتصاالت صلب جوشی می    
 تـا حـدودي ایـن مـشکل را          تر قانیبینی معرفه در طبقات فو     توان با پیش   ها که می   معرفه

فاضـالب و آب   هـواکش  ،کشی فاضـالب  گردد براي لوله  بنابراین پیشنهاد می  . )کاهش داد 
  . اتیلن جوشی استفاده شود هاي پی از لولهباران 

  

   مقدار فاضالب -3-5
روز   متـر مکعـب در شـبانه   223مقدار آب مصرفی مجموعه     ) 2-2(طبق محاسبات بخش    

  . خواهد بود
بنـابراین حجـم کـل آب    . رفی چون تهویه مطبوع و تبدیل به فاضالب نخواهنـد شـد       مصا

 مترمکعـب در    221اي که بخشی از آن تبدیل بـه فاضـالب خواهـد شـد حـدود                   مصرفی
 درصـد ایـن مـصارف تبـدیل بـه      80 تا 60طبق استانداردهاي موجود  . باشد  روز می   شبانه

 درصد تصور کنـیم، مقـدار فاضـالب    70 اگر در پروژه حاضر این رقم را    . شوند  فاضالب می 
  : تولیدي در مجتمع برابر خواهد بود با

  221× % 70 = 155  متر مکعب در روز 
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  : فصل چهارم
  
   

  گـــازرســـانی
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   مقدمه -4-1
تأمین انـرژي حرارتـی مـورد نیـاز      باشد،  کشی گاز شهري می  داراي لوله طرقبهچون شهر   

فشار خطوط گاز درمحل مصارف متمرکـز چـون        . د گرفت توسط گاز شهري صورت خواه    
همچنـین  .  پوند کاهش خواهد یافت    2ها و آشپزخانه رستوران توسط رگوالتور         موتورخانه

ي کـه داراي    اقـامتی و ادار   توسط رگوالتورهایی فشار مورد نیاز اجاق گازهاي واحـدهاي          
  . باشد تأمین خواهد شد  پوند می25/0اجاق گاز هستند  که 

بینی ایستگاه گاز و موقعیت آن از مواردي اسـت   ه تأمین گاز و لزوم یا عدم لزوم پیش    نحو
  . که باید با پیگیري کارفرما توسط شرکت گاز مشخص گردد

  
   مقدار گاز مصرفی -4-2

  : رسد گاز عمدتابه مصارف ذیل میگالرین در پروژه مجتمع 
   تأمین گرمایش ساختمان-1
  انساختم تأمین آبگرم مصرفی -2
  آشپزخانه رستوران -3
  )آبدارخانه ها و مشاغل خاص(مصارف متفرقه  -4
   مجموعه ورزشی-5

بـه  ) 10-1(باشد در بخش   فوق می2 و  1مقدار گاز مصرفی موتورخانه که شامل بندهاي        
سـایر مـصارف مقـدار مـصرف کـل      بـا احتـساب   .  مترمکعـب بـرآورد گردیـد   671میزان  

   :ساختمان برابر خواهد بود با
  ها مصرف موتورخانه = 671رمکعب در ساعت                                     مت

  مصرف بخش اقامتی و اداري = 19 × 7/0 = 3/13مترمکعب در ساعت         
  مصرف رستوران و تاالرهاي پذیرایی = 3 × 10 = 30مترمکعب در ساعت    

  مصرف مجموعه ورزشی = 30مترمکعب در ساعت                                  
    مترمکعب در ساعت3/744مصرف کل                                                 
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   سیستم توزیع -4-3
 60 یـا  30همانگونه که در مقدمه همین فصل بیان شد، گاز مورد نیاز ساختمان با فـشار      

گیري توسـط   ز وسایل اندزهاین گاز پس از عبور ا. پوند بر اینچ مربع تحویل خواهد گردید     
انتقـال  آشـپزخانه رسـتوران و تاالرهـاي پـذیرایی          شبکه اصلی تا ورود به موتورخانـه یـا          

. شود استفاده می) PRESSURE REGULATOR(یابد و در آنجا از یک رگوالتور فشار  می
 پوند بـر ایـنچ   25/0 و یا 2تواند    کنندگان می   فشار خروجی از رگوالتور حسب نیاز مصرف      

 پونـد  25/0همچنین یک رگوالتور کاهش فشار براي تأمین گـاز بـا فـشار       . باشد  ربع می م
  . شود مورد نیاز واحدهاي مشاغل خاص در نظر گرفته می

مشخـصات و  . هاي مورد استفاده در شبکۀ گازرسـانی از نـوع فـوالدي خواهنـد بـود             لوله
 بـا ضـوابط مبحـث هفـدهم      بندي، و نحوة اجراي کار بایـد        ها، اتصاالت، عایق    کیفیت لوله 

مقررات ملی ساختمان ایران مطابقت داشته باشد و در هر مرحله توسط بازرسین شـرکت   
  . گاز بررسی و مورد تایید قرار گیرد

موقعیت ایستگاه تقلیل فشار گاز باید از طریق کارفرما و با هماهنگی شرکت گـاز تعیـین          
  .دبراي ایستگاه مذکور دو محل پیشنهاد می گرد. گردد
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  : فصل پنجم

  

  

BMSجویی در مصرف انرژي  و راهکارهاي صرفه  
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  )BMS(هاي مدیریت ساختمان   سیستم-5-1
 هاي اتوماسیون، در حال حاضر به منظور کنترل و مانیتورینگ شـرایط     استفاده از سیستم  

هـاي   مسازي وضعیت عملکرد سیست جهت بهینه... مختلف خدماتی، صنعتی، تأسیساتی و   
هـاي   به همین منظور اسـتفاده از سیـستم  . باشد  ناپذیر می   موجود و   در حال کار اجتناب       

 Building(BMS و) SCADA)Superrisory Control And DataAcquisitionمبتنـی بـر    

Management System( اي براي ایـن امـر در سـاختمانها و تأسیـسات      به صورت گسترده
 بیـشتر بـه منظـور کنتـرل و مانیتورینـگ در         BMS.  است مختلف مورد توجه قرار گرفته    
 در SCADAشـود و   هـاي سـاختمانی وسـیع اسـتفاده مـی           ساختمانهاي بزرگ یا مجتمع   

انـد مـورد اسـتفاده واقـع      صنایع و تأسیساتی که در یک گستره وسیع جغرافیایی پراکنده      
اراي اهمیـت  گیـري و تـشخیص وضـعیت از راه دور د     انـدازه  در هـر دو حالـت،  . گردد  می

  .شود گفته می) Telemetry( متري گیري از راه دور تله به اندازه.باشد اساسی می
شـوند در صـنعت       گیـري مـی      کنترل یا اندازه    عناصري که توسط آن پارامترهاي فیزیکی،     

 هـستند کـه عمـدتاً    )Field Instrumentation(گیري میـدانی   اتوماسیون موسوم به اندازه
هـا و     ها، رله   سدیوسرها، ترانسمیترها و انواع شیرهاي کنترلی، سوئیچ      شامل سنسورها، تران  
ترین پارامترهـاي فیزیکـی کـه معمـوالً در فراینـدهاي              عمده. باشند  قسمت کنتاکتور می  

  :کنترل و اتوماسیون مورد توجه قرار دارند عبارتند از
 حرکت و ابعاد فیزیکی •

  گشتاور، وزن نیرو، •

 شارژ مکانیکی •

 اییدما و شار گرم •

 فشار شدت صدا •

 شدت روشنایی •

 رطوبت •

 مایع) Level(سطح  •

 شـباهت فراوانـی بـه       SCADA و   BMSهـاي اتوماسـیون       همانطور که ذکر شـد سیـستم      
افزارهـاي هـر یـک     توان از عناصر الکترونیکی، کامپیوترها و نـرم  یکدیگر دارند و اغلب می 

ایع مختلف طوالنی تراز     و تله متري در صن     SCADAسابقه  . براي دیگري نیز استفاده کرد    
BMS گیري از راه دور پارامترهاي مختلـف، چنـدین دهـه اسـت کـه در          باشد و اندازه     می

  .گیرد مورد استفاده قرار می...  خطوط انتقال برق و  صنایعی از قبیل آب، گاز، نفت،
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   و معماري آنBMS سیستم -5-1-1
  : در نظر گرفتتوان به صورت زیر  را میBMSهاي مختلف یک سیستم  الیه

  

  

  

  

  

  

  

 

 

گیرهـا، الیـه دوم شـامل سیـستم الکترونیکـی           الیه اول همان سنـسورها و انـدازه       
ــه      ــوم ب ــات موس ــردازش اطالع ــال و پ ــت و ارس  DDC) Digital Directدریاف

Controller(،         دهنـده اطالعـات در        و الیه سوم شامل کامپیوترها و اجزاي نمـایش
 .اتاق کنترل مرکزي است
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  :توان به صورت زیر در نظر گرفت  را میBMSري عمومی یک سیستم معما
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تـوان بـه صـورت        در یک سیستم جامع اتوماسیون را می       BMSدرصدهاي مختلف   
  :بینی کرد تقریبی زیر پیش

مرتبط با تجهیـزات هوارسـان و تهویـه     BMS درصد سیستم کنترلی 70حدود   •
 .است) HVAC(مطبوع 

هـاي روشـنایی،    مربـوط بـه سیـستم    BMS کنترلـی   درصد سیـستم  20حدود   •
 .حفاظتی و امنیتی است

هـاي اتوماسـیون      مرتبط با بقیه بخـش     BMS درصد سیستم کنترلی     10حدود   •
  .ساختمان است

در یک ساختمان نسبت به حالـت فاقـد          BMSشود که هزینه تجهیزات       برآورد می 
BMS  درصد بیشتر باشد30حدود .  

 BMSـ مزایاي سیستم 2ـ1ـ5

  :عبارتند از BMSبرخی از عملکردهاي مدیریت انرژي و بکارگیري 
- Optimization Start/Stop :توان زمان روشن بودن تجهیـزات را بـه حـداقل     می

  .ممکن رساند

- Duty Cycle : نمایـد   در فواصل زمانی مشخص، سیستم را خاموش یا روشن مـی
  ).علمکرد براساس حداکثر بار(

- Peak Demand Limiting :       زمانی که مـصرف انـرژي بـیش از حـد مجـاز شـود
باشـند،    بـاال نمـی   تجهیزاتی را که روشن بـودن آنهـا در اولویـت    BMSسیستم  

  .کند خاموش می
- Time Of Day Scheduling : برنامه زمانی خاموش و روشن شدن تجهیزات را در

  .نماید روز تعیین می طول شبانه
- Holiday Scheduling : ش و روشـن نمـودن تجهیـزات در روزهـاي     برنامه خـامو

  .کند تعطیل را معین می
- Calender Scheduling :   برنامه زمانی خاموش و روشن و عملکـرد تجهیـزات در

  .نماید طول یکسال را تعیین می

- Temporary Scheduling : برنامه زمانبندي خاموش و روشن کردن تجهیزات به
 .کند اي شب و روز را تعیین میصورت موقت و تنظیم سیستم روشنایی بر
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- EnthalpySwitch : تـوان بـا    با مقایسه آنتالپی هواي بیرون و داخل ساختمان می
 درصـد از اخـتالف آنتـالپی اسـتفاده          100بازنمودن دمپر هواي تازه، به میزان       

  .نمود
- Fan Speed Control :توان در مصرف انرژي الکتریکـی   با کنترل سرعت فن، می

  .ی نمودجوی صرفه
- Chiller/Boiler Sequence :تــوان از بکــارگیري تمــامی چیلرهــا و بویلرهــا  مــی

جلوگیري نمود و براساس نیاز واقعی به برودت یـا گرمـایش تعـداد چیلرهـا و                 
  .بویلرهاي روشن را انتخاب کرد

که در مورد اخیر به یکی از سه طریق زیر ورود و خروج چیلرها و بویلرهـا صـورت           
  :پذیرد می

، بـه  هـا Setpointگیري دماي برگشت بـه موتورخانـه و مقایـسه       ـ یا توسط انداره   
  .یابد تدریج چیلرها و بویلرهاي در حال کار افزایش یا کاهش می

تـوان تعـداد      گیري انرژي برودتی و گرمایی مـصرفی سـاختمان، مـی            ـ یا با اندازه   
توسـط  (ن نمـود   چیلرها و بویلرهاي مورد نیاز را براي جبران این انـرژي تعیـی            

گیري دبی و درجه حرارت رفـت        متر در لوله اصلی برگشت و اندازه        نصب کالري 
  ).و برگشت ساختمان

گیـري اخـتالف فـشار آب ورودي بـه سـاختمان بـا آب خروجـی از              ـ یا با انـدازه    
پـردازد و     ساختمان، کنترلر به محاسبه بـار مـورد نیـاز توسـط هواسـازها مـی               

 .کند  و روشن کردن چیلرها و بویلرها میبراساس آن اقدام به خاموش

Reservior Control / Monitoring  : هر بخش از ساختمان داراي مخزن ذخیره
هـر کـدام از مخـازن داراي    . باشـد  مـی ) Two Compartments(آب دوقـسمتی  

باشـند و بـه صـورت برقـی و      مـی  on/offشیرهاي برقی پرکن هستند که از نوع 
تـوان در داخـل مخـازن         از جمله پارامترهایی که می    . شوند  اتوماتیک کنترل می  

   :کنترل کرد عبارتند از
نمایش سطح آب هر مخزن و ایجاد فرمان یا آالرم خاص براي هر کـدام از            •

 سطوح 

تعیین میزان کلر داخل مخزن با استفاده از سنسور و نمـایش آن در اتـاق                 •
 کنترل 

 تعیین سختی آب و نمایش آن در اتاق کنترل  •
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ن قلیائیت آب با استفاده از سنسورهاي خـاص و نمـایش آن در اتـاق                تعیی •
 کنترل 

)  TDS  ) Total Desolve Solidگیـري مقـدار ذرات معلـق و جامـد      انـدازه  •
 موجود در آب و نمایش آن در اتاق کنترل 

ها از اجزاي الکترومکانیکی بـا اسـتهالك    با توجه به اینکه فن : Fan Schedulingـ 
ریزي صحیح براي عملیـاتی     باشند، عملکرد مناسب و ایجاد برنامه       مینسبتاً باال   

  .تواند تا حد زیادي از استهالك آنها بکاهد نمودن آنها می
توان تـا حـد زیـادي از مـصرف بیهـوده       ها می همچنین با تنظیم زمان عملکرد فن  

ـ   ها مـی  بطور مثال در مورد پارکینگ. عمل آورد انرژي الکتریکی جلوگیري  ا تـوان ب
هـاي    در مورد روشن یا خـاموش بـودن فـن          COگیري مقدار منوکسیدکربن      اندازه

. گیري و فرمان الزم توسط سیستم کنترل مرکـزي صـادر شـود              تخلیه هوا تصمیم  
 سـاعته گـاز منوکـسید کـربن     8بنابر استانداردهاي معتبر، حداکثر غلظـت مجـاز       

PPM 9        و غلظت یک سـاعته آن ppm35  کنتـرل ایـن     باشـد کـه مـانیتور و        مـی 
ها به منظور ایجاد محیط سالم براي استفاده افراد از فضاهاي مختلف بسیار               غلظت

  .حائز اهمیت است
در پروژه گالرین استفاده از سیستم کنترل یکپارچه و مرکـز کنتـرل بـا توجـه بـه        

. باشـد  برداري فاقـد توجیـه فنـی و اقتـصادي مـی      گذاري و بهره  هاي سرمایه   هزینه
خواهنــد بـود و بــراي  ) LOCAL(هـا عمومــاً بـه صــورت محلـی     رلکنتــ بنـابراین  

  .گردد شود استفاده می جویی انرژي از راهکارهایی که در بخش بعد بحث می صرفه
  

  جویی در مصرف انرژي  صرفه-5-2
 از زمـان جنـگ اعـراب و         )Conservation Energy(جویی در مصرف انرژي       موضوع صرفه 

در کشورهایی چون   . ه روز بر اهمیت آن افزوده گردید      اسرائیل در غرب مطرح شد و روز ب       
ایران که از منابع عظیم سوخت فسیلی برخوردارند و این انرژي به قیمت بسیار پـایین در   

جویی در مـصرف انـرژي جایگـاه       گیرد، تاکنون مبحث صرفه     کننده قرار می    اختیار مصرف 
 اهمیـت ایـن موضـوع در        از نیمه دوم دهه گذشته بـه تـدریج        . قابل توجهی نداشته است   

بحث پیوستن ایران به اقتصاد جهانی نیازمند نزدیـک شـدن قیمـت             . ایران افزایش یافت  
هاي پـنج سـاله دولـت     این مطلب در برنامه. هاي جهانی است انرژیهاي گوناگون به قیمت  

هـاي فـسیلی،    در نظر بوده است و هر سال با افزایش قیمت هر نوع انرژي اعم از سـوخت       
کنندگان به سمت کـاهش مـصرف        این موضوع موجب شد مصرف    . روبرو هستیم . ..برق و   
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و ) بهـسامان (سـازي مـصرف انـرژي     تشکیل سـازمانهایی چـون بهینـه     . انرژي سوق یابند  
ها از جمله اقداماتی است که دولت در جهت ساماندهی           هاي تخصصی در وزارتخانه     کمیته

  . این حرکت انجام داده است
 از مقـررات ملـی   19لین مقررات در این زمینـه در قالـب مبحـث          در صنعت ساختمان او   

 و پـس از     70در سـال    » جـویی در مـصرف انـرژي        صـرفه «ساختمان ایران تحت عنـوان      
اندرکاران ساخت و سـاز ابـالغ    تصویب هیئت وزیران به کلیه مشاوران، شهرداریها و دست      

ه قرار گرفته است و شاید اگرچه از آن زمان و تاکنون این موضوع کمتر مورد توج         . گردید
  .    کمتر ساختمانی را بتوان یافت که این مقررات در مورد آن رعایت شده باشد

ساختمانها باید در عین اقتصادي بودن ساخت، به صورتی طراحی شوند که مصرف انرژي              
تدابیري که براي کاهش مـصرف انـرژي در سـاختمانها بکـار گرفتـه          . در آنها کاهش یابد   

شـوند امـا بـه     هاي ساخت می گرچه عموماً در زمان اجراء موجب افزایش هزینه      شوند ا   می
به نحوي که ظـرف چنـد   . دهند اي هزینه مصرف انرژي را کاهش می        میزان قابل مالحظه  

برداري از ساختمان، هزینه اضافی مصرفی براي ساخت را جبران نمـوده و          سال اولیه بهره  
  .واهد بودبردار خ از آن پس کامالً به نفع بهره

  :جویی در مصرف انرژي در ساختمان بر دو پایه استوار است صرفه
رعایت قواعدي در طراحی و اجراي ساختمان و انتخاب مصالح مصرفی کـه نیـاز بـه             : اول

  .گرمایش و سرمایش را کاهش دهد
تـر و    مـصرف  هاي کم استفاده حداکثر از انرژي مصرف شده از طریق انتخاب سیستم    : دوم

 اول یعنی رعایت قواعـد مناسـب در طراحـی و اجـراي سـاختمان             قسمت. تر  پربازده
  .باشد مربوط به حوزه معماري و سازه ساختمان می

هـاي    دوم یعنی استفاده از حداکثر از انرژي مصرف شده از طریق انتخاب سیـستم               قسمت
ن موضوع ای. باشد تر موضوعی است که دقیقاً مرتبط با تأسیسات می         تر و پربازده    مصرف  کم

در . بسیار گسترده است و شاید در اکثر کتب مرجع بتوان مطالبی در ایـن زمینـه یافـت                  
جـویی انـرژي در تأسیـسات     هاي صـرفه  این گزارش فقط شرح مختصري از اصول و روش  

  .شود ساختمان بیان می
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   تعدیل در شرایط آسایش-5-3
ده آسایش افـراد آن کـشور   کنن وضعیت اقتصادي و اجتماعی هر کشوري بر شرایط تأمین      

کنند در شـرایط کـه    مثالً افرادي که در کشورهاي جهان سوم زندگی می   . ثیرگذار است   تأ
و آرامش خواهنـد  ) Comfort(از نظر کشورهاي پیشرفته نامناسب است، احساس آسایش     

مـثالً  (هرچه شرایط آسایش به اسـتانداردهاي مـشخص شـده در کتـب اسـتاندارد                 . کرد
 و انرژي بیـشتر بـراي تـأمین آن           نزدیکتر باشد باید هزینه   ) ASHRSEادي  شرایط پیشنه 

 مقررات ملی ساختمان ایران که براساس این واقعیـت تنظـیم       19در مبحث   . مصرف کرد 
شده است مقدار حداکثر درجه حرارت فضاهاي تحت تهوع مطبوع در ماههاي سرد سـال      

 28و در ماههاي گـرم سـال حـداقل          )  درجه فارنهایت  68معادل با   ( درجه سانتیگراد    20
در صـورتی کـه در    . تعیین شـده اسـت    )  درجه فارنهایت  2/84معادل با   (درجه سانتیگراد   

شـود، غالبـاً درجـه حـرارت در           المللی که در آمریکا و اروپا رعایت مـی          استانداردهاي بین 
افـزایش  .  درجـه اسـت   72ــ 74 درجه فارنهایت و زمستان حـدود        74ـ75تابستان حدود   

جه حرارت داخل در تابستان یا کـاهش درج حـرارت داخـل در زمـستان متـرادف بـا                    در
  . جویی در مصرف انرژي است صرفه

  

   تغییر شرایط و پارامترها براساس نیاز-5-4
کننـد، ولـی       دستگاهها را براساس بدترین شرایط انتخـاب مـی           در هنگام طراحی،    معموالً

چنانچـه اصـالحات الزم بـراي       . افتد  ق نمی عمالً جز ساعات محدودي چنین شرایطی اتفا      
هـاي کنترلـی منظـور     در سیـستم ) part load(کار کردن دستگاهها تحت بارهاي جزئـی  

نشود مقدار اتالف انرژي زیاد و راندمان سیستم در اکثـر سـاعات کمتـر از مقـادیر مـورد          
انطبـاق       هـاي   در این بخـش چنـد نمونـه از روش   . انتظار و در نظر گرفته شده خواهد بود    

  . مختصراً توضیح داده خواهد شد)part load(با بارهاي جزئی 
  ):Ventilation(الف ـ تنظیم مقدار هواي تازه 

شـود مقـدار قابـل     اي که به هر بخش از ساختمان تغذیه مـی     دانیم که هواي تازه     می
  .توجهی بار حرارتی یا برودتی به تأسیسات تهوي مطبوع تحمیل خواهد کرد

تأمین شرایط مطلـوب بـراي افـراد، و تـأمین     : شود ازه به دو منظور تغذیه می  هواي ت 
در مـورد سـاختمانهایی کـه هـدف از     . شرایط الزم و مطلوب براي فرآینـدها و مـواد    

تغذیه هواي تازه تأمین شرایط مناسب براي افراد است، طبیعتـاً مقـدار هـواي تـازه                 
 را در نظـر بگیریـد کـه ظرفیـت           سـالنی . باشـد   تابع تعداد نفرات حاضر در محل می      

 هـواي تـازه   CFM 20باشد و طبق استاندارد براي هـر نفـر     نفر می  500حداکثر آن   
  . مورد نیاز باشد
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مقدار بار هواي تازه در تابستان براي چنین سالنی اگر در مشهد واقـع باشـد حـدود               
 اگـر در سیـستم    .  تن برودتـی خواهـد بـود       5/22یو در ساعت یعنی       تی   بی 270000

کنترل چنین ساختمانی تدابیر الزم در نظر گرفته نـشده باشـد در هنگـامی کـه در                  
 CFMهمـان  ) مثالً هوارسـان ( نفر نیز حضور داشته باشند سیستم مربوطه      50سالن  

آن بیش از نیـاز  % 90 هواي تازه را به درون ساختمان تغذیه خواهد کرد که          10000
  .بوده و عمالً باعث اتالف انرژي خواهد بود

  کننده ـ تنظیم درجه حرارت آب سردکننده و گرم ب
 و درجـه  45هاي متـداول درجـه حـرارت ورود آب سـردکننده را حـدود          در طراحی 

حـالتی را  . گیرند  درجه فارنهایت در نظر می180کننده را حدود    حرات ورود آب گرم   
  قـرار داریـم و بـار سـرمایی یـا     )part load(فرض کنید که تحت شرایط بـار جزئـی   

معمـوالً در  . مقدار در نظـر گرفتـه شـده در طـرح برسـد       % 50گرمایی ساختمانی به    
ها براي چنین شرایطی از شیرهاي کنترلی براي کنترل مقـدار سـیال اسـتفاده          طرح
یعنی درجه حرارت سیال ثابت خواهد بود و مقـدار سـیال عبـوري از درون           . شود  می

دانـیم در   از طرفـی مـی   . دهنـد  دستگاههاي تهویه مطبوع را حسب نیـاز تغییـر مـی          
تـابع  ... هـا و   هاي موتورخانه مرکزي راندمان تجهیزاتی چون چیلرهـا، دیـگ        سیستم

مـثالً یـک چیلـر هنگـامی کـه در      . باشـد   درجه حرارت سیال خروجی از آنها نیز می       
 بیـشتري نـسبت بـه    COPکنـد داراي   کار می F50درجه حرارت خروج از او اپراتور 

  . باشدF 45 حرارت خروج از او اپراتور زمانی است که درجه
پس اگر بتوانیم با توجـه بـه مقـدار بـار سـاختمان، درجـه حـرارت سـیال گـرم یـا                
سردکننده را تغییر دهیم عالوه بر افزایش راندمان تجهیزات مرکـزي باعـث کـاهش          

درجـه حـرارت   . اتالفات حرارتی در طول مسیر حرکت سیال مورد نظر خواهیم شـد           
تواند نمایانگر مقدار بار گرمـایی   ارامتري است که بطور غیرمستقیم می  هواي بیرون پ  

  .و سرمایی ساختمان باشد
  : کار سیستم پ ـ انتخاب مناسب نقطه

همانگونه که قبالً نیز ذکر شد جز ساعات محدودي تجهیزات دربار کامـل و ناکـامی                
ات ســاع% 10بررســیها نــشان داده اسـت کــه فقـط در حــدود   . کـار نخواهنــد کـرد  

 درصـد   50ــ 75ساعات دربار   % 50کنند، در      درصد کار می   75ـ100دستگاهها دربار   
سـاعات  % 10کننـد و در        درصد کار مـی    25ـ50ساعات دربار   % 30کنند، در     کار می 

 80شـود در حـدود     مـی  همانگونه کـه مالحظـه  .  درصد کار خواهند کرد 0ـ25دربار  
بنابراین بهتر است نقطـه کـار       . ندک   درصد کار می   25ـ75درصد اوقات دستگاه دربار     

تجهیزات براي این محدوده انتخاب شود تا از این طریق ضمن آنکه مقداري راندمان           
  .هاي ناخواسته جلوگیري گردد یابد از بروز پدیده کل سیستم افزایش می
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  :ت ـ کارکردهاي منقطع
 دریـک   مثالً. در برخی از ساختمانها تجهیزات براي اوقات مشخصی کار خواهند کرد          

ساختمان اداري فقط در طول ساعات کار الزم است درجه حـرارت درون سـاختمان           
بعد از پایان یافتن ساعات کار نیازي نیـست         . در حد مقرر شده ثابت نگه داشته شود       

درجه حرارت چون ساعات قبل باشد زیرا تأمین شرایط آسایش براي وقتی که افـراد      
والً امکان اینکه در یک ساختمان اداري تنظـیم  معم. حضور ندارند یعنی اتالف انرژي    

تمام ترموستاتها را در فضاها و طبقات مختلف پس از پایان سـاعات کـار تغییـر داد                  
ریزي باشـد کـه بتـوان بـه آن           میسر نیست پس باید یا ترموستات از نوع قابل برنامه         

نظـر گرفتـه    اي در     برنامه زمانی داد و یا در تجهیزات موتورخانه مرکزي چنین ایـده           
ها در بعد از سـاعات   اگر چنین تدابیري اندیشیده شود درجه حرارت درون اتاق      . شود

بـرداري از     کار اداري و تعطیالت پایان هفته نسبت به درجه حرارت در هنگـام بهـره              
در صورت استفاده از ایـن نـوع سیـستم          . ساختمان بطور خودکار تغییر خواهد یافت     

 در قبل از شـروع بـه   cool-down و warn- upبه موضوع جویی انرژي باید  براي صرفه
  .کار عادي ساختمان توجه داشت

  :ث ـ کارکرد سیستم تهویه مطبوع در شرایط جوي مساعد
درجـه  ) پـاییز و تابـستان  (در طول سال در برخی ایام و بخصوص در فصول معتـدل         

ایی اي اسـت کـه جوابگـوي بارهـاي گرمـایی و سـرم             حرارت هواي بیرون بـه گونـه      
در . باشـد   ساختمان و دستیابی به درجه حرارت مـوردنظر در داخـل سـاختمان مـی              

بینی الزم بـراي اسـتفاده از سـیکل صـرفه جـو            پیش. شود  چنین مواردي توصیه می   
)Economizing Cycle(     در هنگام طراحی و سـاخت دسـتگاههاي هوارسـان صـورت 

 خواهد داد، شـیرهاي سـه   در این سیکل با فرمانی که ترموستات هواي خارج      . پذیرد
هاي دستگاه کامالً بسته خواهد شد و همزمان دمپر هواي برگشت کـامالً               راهه کویل 

در این سیکل فقط تغذیه هواي تازه بـه         . شود  بسته و دمپر هواي تخلیه کامالً باز می       
  .مقدار مورد نظر تأمین کننده شرایط مناسب براي داخل ساختمان خواهد بود
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   )Heat Recovery( بازیافت حرارت -5-5

در کاربردهاي صنعتی یا برخی از کاربردهاي تـأمین آسـایش مجبـود بـه تخلیـه مقـدار                   
براي اینکه بتوانیم تخلیه مداوم داشته باشیم باید    . زیادي هوا از فضاي تهویه شده هستیم      

بطور مثـال،  . به درون فضاي مورد نظر تغذیه کنیم) makeupair(مقداري هواي جایگزین  
 CFM 20اگر براي هـر نفـر      .  نفر را در نظر بگیرید     250یک سالن اجتماعات با گنجایش      

 فوت مکعب در دقیقه هواي تازه به این سـالن     5000هواي تازه الزم باشد مجبور هستیم       
تقریباً به همین مقدار نیز هوا از سالن باید خـارج شـود تـا فـشار نـسبی آن          . تغذیه کنیم 

هـواي خروجـی داراي مقـداري اثـر سرمایـشی و            . یط اطـراف ثابـت بمانـد      نسبت به مح  
 درجه فارنهایت کمتـر  20در تابستان درجه حرارت هواي خروجی حدود       . گرمایشی است 

 درجـه فارنهایـت بیـشتر از هـواي     50از درجه حرارت هواي تازه و در زمستان تا حـدود            
توان در زمستان انرژي گرمـایی    میهاي بازیافت حرارت با استفاده از روش. باشد خارج می 

هواي تخلیه شونده را به هواي تازه ورودي به دستگاه و در تابستان در خـالف جهـت آن                 
  . انتقال داد

  :شوند تجهیزات بازیافت حرارت به چند دسته عمده تقسیم می
  هاي انرژي هوا ـ به ـ هوا از نوع گردان  مبدل) الف

)  Rotary air-to-air enetgy exchanger(  

  )Heat pipe heat exchanger(مبدل لوله حرارتی      ) ب

  )Fixed plate heat exchanger(اي   هاي صفحه مبدل ) پ
  



  

  

 74

  )Coil energy recovery loops(    هاي بازیافت انرژي توسط کویل   حلقه)  ت
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  )spot cooling & heating( استفاده از سرمایش و گرمایش موضعی -5-6

برخی از کاربردها فقط در نقاط یا مسیرهاي خاصی از فضا الزم است شرایط آسـایش                در  
یک خط تولید را در نظر بگیرید که مـواد اولیـه از   . یا شرایط مورد نیاز فرآیند تأمین شود 

یک سو وارد خط تولید گردیده و پس از طی فرآیند سـاخت و چنـدبار کنتـرل در حـین         
در چنـین   . شود  ولیدي از سوي دیگر خط تولید خارج می       فرآیند توسط کارگران، کاالي ت    

خط تولیدي الزم نیست تمام محوطه سالن تولید در زمـستان گـرم، و در تابـستان سـرد         
 که افراد حضور دارند بـا  )Work station(بلکه کافی است فقط در ایستگاههاي کار . شود

 از خطـوط تولیـد و       در برخـی  . سرمایش و گرمایش موضعی شرایط هوا را بهبود بخـشید         
 درصـد  50توان کـسب کـرد بـه بـیش از        اي که از این طریق می       جویی  کارخانجات صرفه 

  .رسد می
  

  )stratification effect(بندي حرارت   اثر الیه-5-7
هاي صنعتی و فضاهاي با ارتفاع زیـاد       بندي حرارت در محیط     با سود جستن از مزیت الیه     

بنـدي حـرارت بـه     در الیـه . اي کم کرد  حد قابل مالحظه  توان مقدار بار سرمایش را تا         می
بنـابراین  . دلیل کم بودن گردش هوا در زیربام، یک الیه هواي ساکن ایجـاد خواهـد شـد           

هـاي فوقـانی دیوارهـا و منـابع روشـنایی کـاهش           انتقال حرارت جابجایی از بام، قـسمت      
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کـه افـراد حـضور    (ین سالن ها بر بار سرمایی قسمت پای یابد و تأثیر این انتقال حرارت       می
بخـشی از حـرارت تولیـدي توسـط منـابع انـرژي موجـود در                . ناچیز خواهـد بـود    ) دارند

جـزء بـار   ) ماننـد تجهیـزات مـورد اسـتفاده در فرآینـد     (اي که افراد حضور دارنـد        منطقه
 )buoyanny effect(به دلیل وجود تشعشع و اثـر شـناوري   . شوند سرمایشی محسوب نمی

اي که به سمت باال صـعود   مقدار انرژي. کند انرژي به سمت باال صعود می  % 20-60حدود  
، هوا و سایر  کند بستگی به معماري ساختمان، سرعت هوا و درجه حرارت منبع انرژي           می

  .سطوح دارد
تـرین سـطح نـصب شـوند تـا از       هاي رفت و برگشت هوا باید تا حدامکان در پـایین       کانال

موقعیـت هـواي گـرم    . ود در زیـر بـام جلـوگیري شـود     هاي گرم موجـ     مخلوط شدن الیه  
هـایی کـه مقـدار     در محیط. هاي سقفی دارد   بندي شده بستگی به محل نصب دریچه        الیه

درجه حرارت هواي برگشت فقـط  .  به ازاي فوت مربع است    CFM 2هواي رفت بیشتر از       
 در  . اسـت ) Throw(اندکی بیشتر از درجه حـرارت هـواي رفـت در انتهـاي طـول وزش                 

تـوان از   فضاهایی که تراکم کارکنان کم است، مقدار هواي رفـت کـم خواهـد بـود و مـی        
  . استفاده کرد)spot cooling(سرمایش موضعی 

  

   راهکارهاي پیشنهادي مشاور-5-8
جویی در مـصرف انـرژي    هاي صرفه هاي قبل توضیح داده شد روش همانگونه که در بخش  

هــا باعــث افــزایش  ري هــر کــدام از ایـن روش بکــارگی. بـسیار متنــوع و متعــدد هـستند  
 از مقررات ملی ساختمان نیـز  19بهمین دلیل در مبحث     . گذاري اولیه خواهد شد     سرمایه

مدت و گام به گام در نظر گرفته شـده          اي بلند   رف انرژي به صورت برنامه    بهینه کردن مص  
هـا   ان در خصوص تأسیسات مکانیکی ساختم     19در گام نخست ضوابطی در مبحث       . است

بینـی   در پـروژه مجتمـع گـالرین فقـط بـه پـیش      . ارائه و اجراي آن الزامی گردیده اسـت  
و در ذیل بـه  (الزاماتی که مقررات ملی ساختمان ایران رعایت آن را اجباري دانسته است      

  .بسنده خواهد شد) شود آنها اشاره می

   شرایط هواي خارج-5-8-1
واي خارج بر مبناي بـدترین شـرایط   همانگونه که ذکر شد انتخاب درجه حرارت ه      

باعث خواهد شد در بسیاري از ایام سال تجهیزات با ظرفیـت نـامی کـار نکننـد و                 
انتخاب تجهیزات سـرمایش و گرمـایش بـر      عالوه بر این، . راندمان آنها کاهش یابد   

ــاز و     ــورد نی ــت دســتگاههاي م ــزایش ظرفی ــرایط موجــب اف ــدترین ش ــاي ب مبن
  . د شدگذاري اولیه خواه سرمایه
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 حاضر شرایط هواي خارجی بر مبناي اعداد و ارقام ذکـر شـده در نـشریه      در پروژه 
  .ریزي کشور انتخاب خواهند شد  سازمان مدیریت و برنامه271

   شرایط هواي داخل-5-8-2
چنانچه در فصل تابستان، درجه حرارت داخل فضاهاي مـورد تهویـه کـم در نظـر            

رجه حرارت داخل فضاهاي مورد تهویـه زیـاد   گرفته شوند و یا در فصل زمستان، د     
هاي سـرمایش و گرمـایش افـزایش خواهـد             مصرف انرژي سیستم    ملحوظ گردند، 

االمکـان از   هاي سرمایش و گرمایش پروژه حتـی    بنابراین در طراحی سیستم   . یافت
 مقررات ملی ساختمان ایران که بر مبناي واقعیـت          19ارقام پیشنهادي در مبحث     

  .گردد اند، استفاده می ده شدهمذکور بنا نها

  کننده  تنظیم درجه حرارتهاي آب سردکننده و گرم-5-8-3
هـاي آب سـردکننده و     مقررات ملـی سـاختمان ایـران سیـستم     19حسب مبحث   

کننده مورد استفاده در سرمایش و گرمایش، داراي وسـایل تنظـیم اتوماتیـک       گرم
این نوع  . خارج خواهند بود  کننده برحسب دماي هواي       دماي آب سردکننده و گرم    

  .شود تنظیم درجه حرارت براي منابع کویل آبگرم مصرفی نیز در نظر گرفته می

   کارکرد منقطع -5-8-4
هاي فضاهاي عمومی بخش تجاري در پایان ساعات کاري بخش تجـاري              هوارسان

در فصل تابستان خاموش و در فصل زمـستان بـا ظرفیـت گرمـایی کمتـري کـار                   
) Timer(دار    ریزي سـاعت    این کنترل بصورت دستی و سیستم برنامه      . خواهند کرد 

  .شود انجام می

   کارکرد سیستم تهویه مطبوع در شرایط جوي مساعد-5-8-5
 هـواي تـازه بخـش    هـاي  هاي رسـتوران و هوارسـان      هوارسانسیستم کنترل کلیه    

ایـن ترموسـتات در هنگـامی کـه         . تجاري مجهز به ترموستات خارج خواهند بـود       
جه حرارت هواي خارج در حد مطلوب باشد و بتوان بـا تغذیـه مـستقیم آن بـه               در

داخل فضاهاي تحت پوشش، گرمایش و سرمایش مورد نیاز را تأمین کرد با ارسال        
شدن شیرهاي سه راهه کنترلی، دمپر هواي برگـشت، و      سیگنال فرمان باعث بسته   

  )جو سیکل صرفه. (گردند بازشدن کامل دمپر هواي تازه و هواي تخلیه می
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  ها  عایقکاري تجهیزات و شبکه-5-8-6
 مقررات ملی ساختمان ایـران بـراي کلیـه          19و14هاي مبحث     حسب دستورالعمل 

کشی عایق حرارتی مناسب در نظر گرفتـه          کشی و کانال    هاي لوله   دستگاهها، شبکه 
  .شود تا از اتالف انرژي توسط آنها جلوگیري گردد می

  ها هاي هواي پارکینگ خاموش بودن مکنده کنترل روشن و -5-8-7
گیـري مقـدار منوکـسیدکربن        ها توسط تجهیزات اندازه     هاي درون پارکینگ    مکنده

تحت کنترل خواهند بود و در صورت پایین بودن سطح آلودگی، بطـور خودکـار از        
  .شوند مدار خارج می
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  :فصل ششم
  
  

  هاي اجرایی برآورد هزینه
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هـاي    بـر مبنـاي سیـستم   گـالرین سیسات مکانیکی سـاختمان مجتمـع تجـاي    هاي اجراي تأ   هزینه
ریـزي    هاي قبلی و براساس فهرست بهاء سازمان مدیریت و برنامه           تأسیساتی پیشنهاد شده در بخش    

 به ازاء هر    ریال 000/100/1بطور میانگین   اي و تجهیز کارگاه       و با احتساب ضرایب باالسري، منطقه     
 000/000/000/35تأسیـسات مکـانیکی  حـدود    بنابراین هزینۀ کـل    . ودش  مترمربع تخمین زده می   

  .ریال خواهد بود
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  معرفی و تشریح سیستم هاي مکانیکی پیشنهاد شده براي پروژه گالرین طرقبه

 :سیستم تهویه مطبوع

  : واحدهاي اقامتی

کولر گازي اسپیلت براي سرمایش که کندانسور آن در تراس ها نـصب             
رادیاتور براي گرمایش که آبگـرم آن از موتورخانـه مرکـزي            . رددمی گ 

  .تامین می شود

   :واحدهاي اداري و دفاتر اداري

  .مشابه واحدهاي اقامتی با استفاده از کولر گازي اسپیلت و رادیاتور

   :واحدهاي تجاري

 سقفی براي تامین سرمایش و گرمایش، هواساز بـراي تـامین           کویلفن  
د و گرم موردنیاز فن کویل ها در موتورخانه مرکـزي     آب سر . هواي تازه 

  .تهیه می گردد

   :فضاهاي عمومی بخش تجاري

کانالی براي تامین سرمایش و گرمایش، هواساز بـراي         - سقفی کویلفن  
آب سرد و گرم موردنیاز فن کویل هـا در موتورخانـه            . تامین هواي تازه  

  .مرکزي تهیه می گردد

   : سینماشهربازي، رستوران، تاالرها و

 سرمایش و گرمایش محاسـبه مـی گـردد          برايچنانچه مقدار باري که     
تامین سرمایش و گرمایش با فن کویل هاي کانالی خواهـد    . زیاد نباشد 

بود ولی اگر مقدار بار براي برخی از فضاها زیاد باشد از هواساز استفاده             
ا آب سرد و گرم موردنیاز فن کویل هاي کانـالی و هواسـازه            . می گردد 

  .در موتورخانه مرکزي تهیه می گردد

   :پارکینگ فضاهاي خدماتی

 داشت و هیچگونـه     خواهنداین فضاها فقط تخلیه هوا مطابق استاندارد        
  .سیستم سرمایش و گرمایش براي آنها درنظر گرفته نمی شود
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 :سیستم آب سرد و گرم مصرفی و آتش نشانی

ردد و توسط پمپ هـاي تقویـت   آب مصرفی پروژه به منابع ذخیره آب وارد می گ         
آب گـرم مـصرفی نیـز در    . فشار بـه نقـاط مختلـف مـصرف فرسـتاده مـی شـود           

. موتورخانه مرکزي و درون منابع کویلی تولید و در سـاختمان توزیـع مـی گـردد      
براي هر کدام از واحدهاي اقامتی، دفاتر اداري، تاالرها، مجموعه ورزشی، سـینما             

سیر آب سرو و یک کنتـور فرعـی در مـسیر آب    و رستوران یک کنتور فرعی در م  
 مترمکعـب  223مقدار مـصرف آب پـروژه روزانـه حـداکثر     . گرم نصب خواهد شد 

           مترمکعـب   274خواهد بـود و حجـم منـابع ذخیـره بـا احتـساب آتـش نـشانی                   
  .می باشد

براي آتش نشانی از جعبه هاي آتش نشانی و کپسول هاي آتش نـشانی اسـتفاده              
 با توجه به وسعت ساختمان عالوه بر سیـستم آتـش نـشانی تـر کـه از          .می گردد 

منابع ذخیره تغذیه می گردند، سیستم آتش نشانی خـشک نیـز وجـود دارد کـه                 
  .توسط خودروهاي آتش نشانی تامین آب می شوند

در پارکینگ هاي زیرزمین عـالوه بـر جعبـه و کپـسول آتـش نـشانی، آب پـاش                  
  .ر گرفته می شودنیز درنظ) اسپرینکلر(خودکار 

 :سیستم جمع آوري و دفع فاضالب و آب باران

فاضالب تولیدي در بخش هاي مختلف توسط لوله هاي عمـودي بـه تـراز سـقف            
.  هدایت و به سمت منهول هاي فاضالب شهري فرسـتاده مـی شـود          -1زیرزمین  

فاضالب تولیدي در ترازهاي پایین تر از شـبکه فاضـالب شـهري و نیـز فاضـالب            
        ن در مواقع اضـطراري بـه درون مخـزن جمـع آوري هـدایت و بـا پمـپ            ساختما

  .به منهول فاضالب شهري یا خودروهاي حمل فاضالب منتقل می گردد
آب باران بام ساختمان و آبهاي شستشوي کف پارکینـگ هـا توسـط لولـه هـاي                

  .عمودي به کف ساختمان منتقل و به درون چاه هاي جذبی خواهند ریخت

 :ازرسانیسیستم گ

مقدار گاز مصرفی پروژه شامل موتورخانه مرکزي، تاالرهـا، آشـپزخانه رسـتوران،             
آشپزخانه واحدهاي اقامتی و آبدارخانه واحدهاي اداري و سـایر مـصارف متفرقـه          

بنابراین پیش بینی   .  مترمکعب در ساعت تخمین شده می شود       750جمعاً حدود   
  .ایستگاه گاز براي پروژه اجباري خواهد بود

 :موتورخانه و تاسیسات مرکزي

با توجه به گستردگی ساختمان و توپوگرافی زمین پروژه که موجب گردیده تـراز              
طبقات در بلوك هاي مختلف با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و عبـور لولـه هـا،      
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از یک بلوك به بلوك دیگر ساختمان را با مشکالت عدیـده  ... کانال ها، کابل ها و   
لذا پیـشنهاد گردیـده اسـت هـر کـدام از بلـوك هـا داراي        . هد کرداي روبرو خوا  

بنابراین در پروژه دو موتورخانه مرکزي و بـه تبـع آن   . موتورخانه خاص خود باشد 
  .دو منبع ذخیر آب، دو ایستگاه گاز و دو پست برق وجود خواهد داشت
یلی آبگـرم  تامین آب گرم موردنیاز فن کویل ها، رادیاتورها، هواسازها و منابع کـو     

توسط دیگ هاي فوالدي آبگرم که در هر کدام از موتورخانـه نـصب مـی شـوند،                  
آب سرد مصرفی فن کویـل و هواسـازها توسـط دسـتگاه هـاي            . صورت می گیرد  

با توجه به کمبود آب منطقه پیشنهاد شده است از          . مرکزي چیلر تولید می گردد    
یادآور می شـود    . ستفاده شود چیلرهاي تراکمی با کندانسور هوایی براي این کار ا        

که مصرف آب چیلرها در صورت استفاده از چیلرهاي جذبی که مصرف برق آنهـا              
 مترمکعب در شبانه روز خواهـد بـود   300کمتر از چیلرهاي تراکمی است بالغ بر       

  ). شهروند2400یعنی مصرف روزانه (

 :مصالح مصرفی

یزه و دریچـه هـا از جـنس        کانال هاي هوارسانی و تخلیه هوا از جنس ورق گالوان         
لوله هاي فن کویل هـا و هوارسـان هـا از نـوع فـوالدي            . آلومینیومی خواهند بود  

          هـستند کـه در کـف و        pex-Al-pexسیاه و لوله هاي رادیاتورها از نوع پنج الیـه           
        لولـه هـاي فـوالدي درون سـقف کـاذب اجـرا             . به شیوه کلکتوري اجرا می شوند     

  .می شوند
      ه هـاي اصـلی شـبکه توزیـع آب سـرد و گـرم مـصرفی از جـنس گـالوانیزه و            لول

لوله هاي تغذیه تجهیزات بهداشتی که در درون مصالح قرار خواهند گرفت از نوع          
    لوله هاي گـالوانیزه درون سـقف کـاذب اجـرا           .  خواهند بود  pex-Al-pexپنج الیه   
  .ن سنگین انتخاب می شوندلوله هاي آتش نشانی از نوع فوالدي وز. می شوند

لوله هاي گازرسانی از نوع سیاه فـوالدي و مطـابق اسـتاندارد شـرکت ملـی گـاز                   
 لوله هاي فاضالب و هواکش فاضـالب از نـوع پلـی اتـیلن جوشـی و               . خواهند بود 

  .ان از جنس گالوانیزه درنظر گرفته می شودلوله هاي آب بار

 :برآورد هزینه

 به شرح سیستم هاي ذکـر شـده شـامل خریـد             هزینه اجراي تاسیسات مکانیکی   
 ریـال بـه ازاي   1،100،000کاال و موارد مصرفی و دستمزد اجرا بطور کامل مبلغ      

  . میلیارد ریال تخمین زده می شود35هر مترمربع و جمعاً 

 


