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سخن نخست

Iranian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (IRSHRAE)

نامه انجمن به ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در ضرورت  تاسیس

«سازمان انرژی های تجدیدپذیر»
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خبر برگزاری کنفرانس

تازه  های نشر: معرفی کتاب «سوخت و احتراق مهندسی»

اولین کنفرانس بین   المللی انرژی و کیفیت هوای محیط داخل در اقلیم های گرم (اعم از خشک و مرطوب) با همکاری 
ASHRAE و موسسه تحقیقاتی انرژی و محیط زیست قطر (QEERI) در تاریخ ۲۴ الی ۲۶ فوریه ۲۰۱۴ (۵ تا ۷ اسفند ۹۲) 
در دوحه برگزار خواهد شد. بررسی آخرین دستاوردهای محققان در حوزه طراحی و توسعه سیستم های تهویه مطبوع با مصرف 
ــایش در اقلیم های گرم، هدف اصلی کنفرانس فوق الذکر است. عالقه مندان جهت دریافت  ــرایط آس انرژی پایین و تامین ش

اطالعات بیشتر می توانند به آدرس www.ashrae.org/HotClimatesمراجعه نمایند.

سوخت و احتراق به عنوان شاخه ای از علم مهندسی مکانیک 
ــیمی، به مطالعه منابع شیمیایی انرژی (سوخت ها) و فرآیند  و ش
ــوخت  تبدیل این منابع به حرارت (احتراق) می پردازد. کتاب «س
ــر مالیی برزی، دکتر  ــی» تالیف آقایان دکتر یاس و اختراق مهندس
ــته انجمن حرارتی و برودتی ایران) و  ابراهیم افشاری (عضو پیوس
ــترده و  مهندس مرتضی نیکخواه قمصری، مقدمه ای بر دانش گس
جذاب سوخت و احتراق است که برای استفاده مهندسین شاغل 
ــت. نگارش مطالب کتاب به  در این حوزه تهیه و تدوین گردیده اس
ــت که عالوه بر تامین اهداف آموزشی در دانشکده های  نحوی اس
ــی، می تواند به عنوان یک هندبوک سوخت و احتراق  در  مهندس
ــان فعال در حوزه سوخت و  ــتفاده مهندس مراکز صنعتی مورد اس

احتراق قرار گیرد. 
آشنایی با مفاهیم و تعاریف اولیه و اهمیت و موارد کاربرد دانش 
ــوخت و احتراق در مهندسی، معرفی انواع سوخت های جامد،  س
مایع و گاز و مطالعه مشخصات فیزیکی، شیمیایی و احتراقی آن ها، 
بررسی ترموشیمی فرایند احتراق، احتراق ایده آل و واقعی، احتراق 
ــعله و مکانیزم شکل گیری  ــینتیک احتراق و پدیده ش تعادلی و س
ــوخت و احتراق از  ــان مطالعه پدیده انتقال جرم در س آن و در پای
ــتند که در فصل های مختلف کتاب حاضر  عمده ترین مباحثی هس
به آن  پرداخته شده است. عالقه مندان جهت تهیه کتاب فوق الذکر 
می توانند با انتشارات شرح به شماره تلفن ۷۷۶۳۸۰۵۹-۰۲۱  تماس 

حاصل فرمایند.
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آشنایی با فضاهای تمیز
دکتر بهرنگ سجادی، فارغ التحصیل دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف

بخش اول:
طبق تعریف استاندارد ایزو 1-14661 اتاق تمیز عبارت است از 
فضایی که در آن غلظت ذرات کنترل شود و ساخت و بهره برداری از 
آن به گونه ای باشد که ورود، تولید و باقی ماندن ذرات در محیط، 
ــت که هر چند  ــد. ذکر این نکته حائز اهمیت اس ــه حداقل برس ب
ــایر متغیرها، نظیر دما، رطوبت و فشار نیز ممکن است  کنترل س
بخشی از ملزومات فضای تمیز به حساب بیاید، اما موارد فوق در 
تمام سیستم های تهویه مطبوع، کم و بیش یکسان است و آن چه 
ــتم تهویه فضای تمیز را از سایر سیستم ها متمایز می سازد،  سیس

لزوم کنترل ذرات آالینده در محیط است.
ــطح تمیزی محیط،  ــز را می توان با توجه به س ــای تمی فضاه
طبقه بندی نمود. در جدول ذیل، تعداد ذرات مجاز در کالس های 
مختلف فضاهای تمیز، طبق استاندارد ایزو 1-14661، ارایه شده 
ــتون انتهایی جدول، تطابق کالس استاندارد ایزو با  ــت. در س اس
ــان داده شده  ــتاندارد فدرال D209 ایاالت متحده، نش کالس اس
است. اگر چه استاندارد فدرال D209 در سال 1992 منسوخ شد، 
ــتفاده قرار می گیرد. ــا همچنان در صنعت فضای تمیز مورد اس ام
کالس مورد نیاز برای یک فضای تمیز به کاربری آن  بستگی دارد.

کالس 
ایزو

کالس حداکثر تعداد ذرات در هر متر مکعب از هوا
فدرال ≥ 0/1 μm≥ 0/2 μm≥ 0/3 μm≥ 0/5 μm≥ 5/0 μm

1102----

210024104--

31,00023710235-1

410,0002,3701,020352-10

5100,00023,70010,2003,52029100

61,000,000237,000102,00035,2002931,000

7---352,0002,93010,000

8---3,520,00029,300100,000

9---35,200,000293,000-

بخش دوم:
مطابق شکل، فضاهای تمیز را می توان بر اساس الگوی جریان 

هوا به دو دسته تقسیم نمود:

فضاهـای تمیز متـداول (با جریـان آشـفته)1: در این حالت 
ــابه فضاهای عادی است. هوای  آرایش سیستم تهویه مطبوع مش
ــدن در دستگاه هواساز، از دریچه های ورودی  تمیز پس از فیلتر ش
ــل و کاهش غلظت  ــس از اختالط با هوای داخ ــود و پ وارد می ش
ــطح مجاز، از دریچه های خروجی خارج  ذرات آالینده به کم تر از س
می گردد. با استفاده از این نوع سیستم می توان حداکثر به کالس 

تمیزی ایزو 6 دست یافت.
فضاهـای تمیز یک جهتـه (با جریان الیـه ای)2: در این حالت 
ــقف  ــر س هوای تمیز با عبور از فیلترهایی با کارآیی باال، که سراس
ــانده اند، وارد محیط می شود. جریان ورودی، هوای داخل  را پوش
ــارو می کند. این  ــن 0/30 تا 0/45 متر بر ثانیه ج ــرعتی بی را با س
سرعت برای خروج ذرات تولید شدٔه پیش از نشست، کافی است. 
با به کارگیری این نوع سیستم، امکان رسیدن به سطح تمیزی بهتر 

از کالس ایزو 6 فراهم می آید.

پی نوشت:
1. Conventional (Turbulent Flow) Cleanrooms
2. Unidirectional (Laminar Flow) Cleanrooms

متداول  ◄ سیستم 

(با جریان آشفته)

یک جهته  ◄ سیستم 

(با جریان الیه ای)
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خبرنامه داخلی انجمن علمی - مهندسی حرارتی و برودتی ایران

■ مدیر مسئول: دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
■ سردبیر: دکتر مصطفی مافی

■ مشاور عالی: مهندس محمدحسین دهقان
■ ناشر: نشر یزدا و گروه نشریات

ــی و برودتی ایران آماده  ــی حرارت خبرنامه انجمن علمی - مهندس
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

عالقه مندان 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 هم کف، اتاق ۱۸.

■ تلفکس: ۸۸۰۹۱۵۳۹
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ــتم های  امروزه یکی از پارامترهای موثر در طراحی بهینه سیس
ــه و انتخاب دقیق محل قرارگیری دریچه های دهش و مکش  تهوی
هوا در ساختمان های خاص، پیش بینی مناسب مسیرهای جریان 
ــت. نرم افزار شبیه ساز دینامیکی  هوا در فضاهای مورد مطالعه اس
Airpak، ابزاری توانمند است که کارایی خود را در طراحی سیستم 
ــت هوای داخل،  ــی دقیق کیفی تهویه فضاهایی که نیازمند بررس
آسایش حرارتی و الزامات ایمنی و سالمت هستند، به خوبی اثبات 
نموده است. نرم افزار مذکور به کاربران خود این امکان را می دهد که 
بتوانند فارغ از پیچیدگی های نرم افزارهای عمومی محاسباتی، نظیر 
Fluent، فضای تهویه شوندٔه مدنظر خود را به سهولت، مدل سازی 
و شبکه بندی نمایند و با استفاده از مقادیر پیش فرض مناسبی که 
نرم افزار در اختیار آن ها قرار می دهد، پیش بینی های مناسب و قابل 
اعتمادی از مسیرهای جریان هوا، به دست آورند. الزم به ذکر است 
که Airpak از نرم افزار دینامیک سیاالت محاسباتی Fluent جهت 
ــره  می گیرد. به طور کلی  ــتوکس و انرژی به حل معادالت ناویراس

مجموعه نرم افزار Airpak از اجزای زیر تشکیل شده است:
Airpak، به عنوان ابزاری برای مدل سازی فضاها، تولید شبکه  ●

و پردازش نتایج؛
Fluent، به منظور گسسته سازی و حل معادالت ناویراستوکس  ●

و انرژی؛

Airpak: نرم افزار شبیه ساز دینامیکی جریان هوا
حسین بزم آرا، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ــای  ● ــی فض ــات هندس ــردن اطالع ــرای وارد ک ــی ب فیلترهای
ــهولت  ــونده. قابلیت های نرم افزار Airpak در کنار س تهویه ش
ــت که امروزه استفاده از آن در  ــتفاده از آن سبب شده اس اس
ــتم های تهویه مطبوع و کنترل آلودگی در  طراحی بهینه سیس
مواردی نظیر ساختمان های مسکونی و تجاری، اتاق های تمیز، 
مرکز داده ها (Data Center)، فضاهای صنعتی، آزمایشگاهی 
و کارگاهی، آشپزخانه های صنعتی، پارکینگ های سرپوشیده 

و... رو به فزونی و گسترش باشد.


