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ــب، چالشی بر سالمت افراد ● کف پوش های نامناس
در سیستم های گرمایش از کف تابشی
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سخن نخست

انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران برخود الزم می داند که از همراهی و استقبال 
تمامی بازدیدکنندگان از غرفه انجمن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی که از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار گردید، صمیمانه تشکر و قدردانی نماید. هیئت مدیره انجمن مصمم که 
ــمند تمامی عالقمندان و دلسوزان صنعت حرارت و  با بهره گیری از راهنمایی ها و نظرات ارزش

برودت کشور، این حرکت نوپای علمی – مهندسی را به سر منزل مقصود برساند.
مصطفی مافی
سردبیر خبرنامه
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CoolPack
مجموعه ابزارهای شبیه سازی سیستم های سرمازا

دکتر مصطفی مافی، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطالعيه دعوت به شرکت در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی ساليانه

جناب آقای دکتر محمدحسن سعیدی
عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

ــته جنابعالی را به سمت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  انتخاب شایس
صنعتی شریف تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسالت داریم.

احتراما ضمن اظهار تاسف از اين که جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه انجمن در روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۸/۱۰ به علت عدم 
حدنصاب اعضاء، رسميت نيافت، بدين وسيله از کليه اعضاء پيوسته انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ايران دعوت می گردد 
ــاليانه" انجمن که در روز دوشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در  ــه نوبت دوم "مجمع عمومی عادی س در جلس
محل ساختمان شورای انجمن های علمی ايران واقع در خيابان سيدجمال الدين اسدآبادی، خيابان سی و پنجم، بعد از ابن سينا، 

کوچه ميرمحمد صادقی، پالک ۵ برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. اهم دستورات مجمع فوق الذکر عبارتند از:
انتخاب بازرس قانونی   .۱

گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد انجمن و تصويب صورت های مالی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰  .۲

ــال ۱۹۸۸ به عنوان قسمتی از پروژه  نرم افزار CoolPack در س
ــی دپارتمان انرژی دانمارک  ــی SysSim۱ و با حمایت مال تحقیقات
ــعه ابزارها و  ــروژه تحقیقاتی، توس ــدف از این پ ــعه یافت. ه توس
ــتم های  ــازی بود که بتوان به کمک آنها سیس ــای شبیه س مدل ه
ــرمازا را از دیدگاه مصرف انرژی بهینه سازی نمود. ایده اولیه در  س
ــعه نرم افزار، ارائه یک برنامه جامع شبیه سازی بود که  توانایی  توس
ــای مختلف طراحی  ــی و تحقیق پارامتره ــران آن را در بررس کارب
سیستم های سرمازا و همچنین آنالیز آنها، افزایش دهد. دستیابی 
به چنین نرم افزاری مستلزم آن بود که کاربر در همان ابتدای فرایند 
طراحی، داده ها و انتخاب های مختلفی را به عنوان ورودی به برنامه 
وارد کند که این موضوع، قابلیت نرم افزار را جهت تحقیق و بررسی 
پارامترهای مختلف موثر در طراحی، به شدت تحت تاثیر قرار می داد 
و  باعث کاهش کارایی آن می شد. با توجه به این موضوع، اید ه ای 
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کف پوش های نامناسب، چالشی بر سالمت افراد در سیستم های گرمایش از کف تابشی
دکتر امیر امیدوار، استادیار بخش مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز

که در نهایت در توسعه نرم افزار CoolPack مدنظر قرار گرفت، ارائه 
مجموعه ای از ابزارهای محدود اما کارا و قابل انعطاف بود که بتواند 
کاربر را در فرایند طراحی، یاری رساند. لذا این نرم افزار برای تمامی 
ــجویانی که در حوزه بهینه سازی  ــین ها و دانش مهندسان، تکنس
ــرمازا فعالیت می نمایند، مورد  ــتم های س مصرف انرژی در  سیس
استفاده خواهد بود. ابزارهای شبیه سازی CoolPack موارد زیر را 

تحت پوشش قرار می دهند:
جداول  ● و  (نمودارها  مبردها  ترموفیزیکی  خواص  محاسبات 

خواص ترمودینامیکی و ترموفیزیکی، مقایسه مبردها)
مقایسه  ● مثال  (به عنوان  سرمازا  چرخه های  تحلیل  و  آنالیز 

چرخه های یک طبقه ای و دوطبقه ای)
محاسبات مرتبط با اندازه گذاری۲ اجزاء مختلف سیستم  سرمازا  ●
شبیه سازی سیستم (محاسبه شرایط عملیاتی سیستم با اجزاء  ●

مشخص)
ارائه  ● و  سیستم  راندمان  (ارزیابی  سیستم  عملیاتی  ارزیابی 

پیشنهاداتی جهت کاهش مصرف انرژی)
محاسبات مرتبط با اجزاء سیستم و کارایی آنها ●

شبیه سازی گذرای سردسازی کاال در سردخانه (ارزیابی زمان  ●
الزم جهت رسیدن به دمای مطلوب)

الزم به ذکر است که نرم افزار CoolPack به طور مستمر ارتقاء 
ــب اطالعات تکمیلی در  می یابد و عالقمندان می توانند جهت کس
مورد آخرین نسخه نرم افزار و همچنین دانلود آن به صورت رایگان، 

به آدرس زیر مراجعه نمایند:
http://www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/

Refrigeration-and-energy-technology/Downloads/
CoolPack.aspx
و  ــردخانه ها  س ــی  ــاب «طراح کت ــه  ضمیم در  ــن  همچنی
ــتم های تبرید»، تالیف دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان  سیس
ــی)، طی  ــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس ــارات دانش (انتش
مثال های متنوعی، نحوه استفاده از این نرم افزار جهت شبیه سازی 

سیستم های سرمازا، تشریح شده است.

پی نوشت:
1. An abbreviation for “Systematic Modeling and Simulation of 
Refrigeration Systems”
2. System dimensioning

سیستم های گرمایش از کف ساختمان یکی از انواع سیستم های 
گرمایش تابشی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
استفاده از این سیستم ها در دنیا در حال گسترش است. در کشور 
ما نیز در سالیان اخیر به استفاده از این گونه سیستم ها توجه ویژه ای 
شده است. مصرف انرژی نسبتا کم به همراه ایجاد شرایط آسایش 
حرارتی از جمله مهمترین ویژگی های این سیستم ها به شمار می رود. 
ــیار مهمی است که  ــایش حرارتی، نکته بس ــرایط آس ایجاد ش
سیستم های گرمایش کفی اغلب آن را برآورده می کنند. اما این کافی 
نیست. کیفیت هوای داخل ساختمان یکی دیگر از پارامترهایی است 
که نه تنها بر آسایش افراد بلکه بر سالمت آنها نیز تاثیر مستقیم دارد. 
به تازگی در کشور ما استفاده از لمینیت یا ورقه های فیبر نیمه 
ــش کف رو به افزایش گذاشته است. در  چگال (MDF) برای پوش
ــاختمان از سیستم های گرمایش از  مواردی که برای گرم کردن س

ــود، دمای ناحیه زیرین این پوشش ها حتی تا  ــتفاده می ش کف اس
۵۰ درجه سانتی گراد باال می رود. این امر می تواند باعث آزاد شدن 
 (VOC) فرمالدئید از این مواد گردد. فرمالدئید و ترکیبات آلی فرار
از جمله مهم ترین مواد آلوده کننده هوای داخل ساختمان به شمار 
ــیمیایی HCOH ماده ای است که  می روند. فرمالدئید با فرمول ش
به راحتی در انسان ایجاد سرطان می کند. این ماده از فرآورده های 
ــود. در اغلب  ــر ش ــده می تواند منتش ــا پرس ش ــرده ی چوب فش
فرآورده های چوب پرس شده مانند نئوپان، تخته سه ال و فیبرهای 
 (UF)ــای فوق فرمالدئیدی ــه چگال یا همان MDF از رزین ه نیم
استفاده می شود. در برخی دیگر از فرآورده های چوبی از رزین های 
فنل - فرمالدئیدی استفاده می شود. این مواد به هنگام گرم شدن 

مقادیری فرمالدئید آزاد می کنند.
ــی های انجام شده بر روی سیستم های گرمایش کفی در  بررس
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خبرنامه داخلی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
■ مدیر مسوول: دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

■ سردبیر: دکتر مصطفی مافی
■ مشاور عالی: مهندس محمدحسین دهقان

■ ناشر: نشر یزدا و گروه نشریات

ــی ایران آماده  ــی حرارتی و برودت ــه انجمن علمی مهندس خبرنام
ــان صنعتی و محققان  ــنهادات کارشناس ــت مطالب و پیش دریاف
ــت. عالقمندان می توانند مطالب خود را به پست  ــگاهی اس دانش

الکترونیکی info@irshrae.ir ارسال فرمایند.

مزایای عضویت در انجمن
برخورداری از ۱۰ درصد تخفیف در دوره های آموزشی انجمن ■ دریافت خبرنامه انجمن ■ برخورداری از ۱۰ درصد تخفیف در ثبت نام 
کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ■ امکان استفاده از خدمات جدید انجمن مانند تورهای صنعتی و بازدیدهای آموزشی

عالقمندان جهت عضویت در انجمن و دریافت فرم های مربوطه به 
وب سایت www.irshrae.ir مراجعه فرمایند.

■ آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، 
پژوهشگاه نیرو، ساختمان معاونت امور انرژی، طبقه همکف، اتاق ۱۸.

■ تلفکس: ۸۸۰۹۱۵۳۹
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ــت که در ۱۰ روز اولیه راه اندازی سیستم  کشور کره نشان داده اس
ــاختمان بسیار  ــطح فرمالدئید در داخل فضای س ــی، س گرمایش
باالست. پس از گذشت ۲۸ روز از راه اندازی سیستم سطح فرمالدئید 
ــا حد زیادی کاهش می یابد. البته در مواردی که از الیه های فیبر  ت
نیمه چگال استفاده می شود، انتشار فرمالدئید تا مدت زمان بسیار 
ــده  ــر ش طوالنی تری ادامه می یابد. گرچه مقادیر فرمالدئید منتش
پس از گذشت مدت زمان طوالنی از راه اندازی سیستم، در حدی 
نیست که سندرم خانه مریض (SHS) ایجاد کند اما می تواند باعث 

حساسیت های چشمی یا تنفسی به خصوص در کودکان شود.
ــرش بر روی  ــتفاده از ف ــا که افراد عالقمند به اس ــور م در کش
سیستم های گرمایش از کف هستند، احتمال انتشار مواد آلی فرار 
ــت. این مواد در اثر گرم شدن ناحیه زیرین  در محیط نسبتا باالس
فرش می توانند آزاد شوند. لذا بهتر است در این موارد با دقت نظر 
بیشتری عمل نمود. در این خصوص توصیه می گردد که تا حد امکان 
برای پوشش کف ساختمان هایی که از سیستم های گرمایش کفی 
ــتفاده می کنند، از لمینیت یا ورقه های MDF استفاده نشود.  اس
ــتفاده می شود، توصیه می گردد که تا  در مواردی که از این مواد اس
ــتم گرمایش کفی، از سکونت  یک ماه بعد از اولین راه اندازی سیس
ــالمندان) در فضا خودداری شود.  افراد (به خصوص کودکان و س
البته استفاده از روش مستعمل سازی نیز می تواند تا حد زیادی در 
بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان مفید باشد. در مواردی که از 
ــتم های گرمایش از کف استفاده می شود، به نظر می رسد که  سیس
 MDFسرامیک یا سنگ به عنوان پوشش کف نسبت به پوشش های
از سالمت بیشتری برخوردار است. البته الزم به ذکر است که اظهار 

نظر دقیق تر در این مورد، پژوهش های عمیق تری را می طلبد.

پيشنهاد انجمن بر لزوم ارائه بسته های تشويقی از سوی دولت 
به منظور توسعه استفاده از سيستم های ذخيره سازی انرژی حرارتی 

در مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، بيمارستان ها و ...


