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اطالعیه برگزاری نشست مجازی و زنده
«کیفیت آسایش محیط داخل ساختمان و بهره وری انرژی»

یا مقّلب القلوب و االبصار، یا مدّبرالیل و النهار
یا محّول الحول و االحوال، حّول حالنا الی احسن الحال

سخن نخست

باز عالم و آدم، خندان و شتابان به استقبال شکوفه ها می روند، تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک 
مدفون سازند و آنگه سرمست، با وجد و نشاط و پایکوبی و همراه با ترنم سرود طرب انگیز نوروز، به استقبال بهار روند. نوروز یعنی هیچ 

زمستانی ماندنی نیست اگر چه بلندترین شبش، یلدا باشد.
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران فرارسیدن سال نو و بهار پر طراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات 
طبیعت می باشد را به تمامی فعاالن حوزه صنعت حرارت و برودت کشور علی الخصوص اعضای انجمن، تبریک و تهنیت عرض نموده و 

سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای این عزیزان مسئلت دارد.

ــکا (ASHRAE) ضمن  ــان تهویه مطبوع آمری ــب رییس اجرایی انجمن مهندس نای
ــت مجازی کیفیت آسایش محیط  ــال نامه ای به انجمن، خبر از برگزاری زنده نشس ارس
داخل ساختمان و بهره وری انرژی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ مصادف با روز پنجشنبه ۲۸ 
ــال ۹۳ دادند. عالقه مندان جهت دریافت جزییات بیشتر از این نشست  فروردین ماه س
ــازی فرآیند طراحی جهت  رایگان که در ضمن برگزاری آن، در مورد چگونگی یکپارچه س
ــت یابی به بهره وری انرژی و کیفیت آسایش محیط داخل (IEQ) بحث خواهد شد،  دس

می توانند به آدرس اینترنتی   www.ashrae.org/IEQWebcast مراجعه نمایند.
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حضور انجمن در چهارمین نمایشگاه معماری، دکوراسیون و خانه مدرن

معماری و انرژی
سید مهران نجفی، شرکت بهینه سازان توسعه انرژی 

چهارمین نمایشگاه بین المللی معماری، دکوراسیون و خانه مدرن به عنوان یکی از 
ــران در حوزه معماری و انرژی با حضور جمع  ــن رخدادهای صنعتی و تجاری ای بزرگ تری
کثیری از شرکت های توانمند داخلی و خارجی، در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ دی ماه سال جاری، 
در محل نمایشگاه های دائمی تهران برگزار گردید. در این نمایشگاه که تلفیقی از دانش، 
ــازمان ها، ارگان ها، بنگاه های اقتصادی، دستگاه های دولتی و  ــت، س هنر و صنعت اس
ــرکت های داخلی و خارجی؛ توانمندی های خود را در حوزه های مختلف  خصوصی و ش
ــن حوزه های نانوتکنولوژی  ــیون داخلی و همچنی ــاوره معماری و دکوراس طراحی و مش
ــاختمان،  ــوژی ارائه نمودند. با توجه به اهمیت روزافزون مبحث انرژی در س و بیوتکنول
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران، به مانند دوره های قبل، حضوری فعال در 
این نمایشگاه داشته و ضمن اطالع رسانی در خصوص دستاوردها و تکنولوژی های نوین 
در حوزه انرژی، به ارائه خدمات مشاوره ممیزی انرژی نیز پرداخت. هیئت مدیره انجمن 
علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران، از حمایت های شرکت بهینه سازان توسعه انرژی 

بابت یاری انجمن در مدت زمان برگزاری نمایشگاه، کمال تشکر و قدردانی را دارد.

امروزه با توجه به مشکالتی که در زمینه استفاده بهینه انرژی 
و حفظ آن مواجه هستیم، نیاز به تغییر رویکرد معماری به سمت 
روش های جدید در ساخت بناها وجود دارد. در واقع ساختمان ها 
باید به گونه ای ساخته شوند که شرایط اقلیمی و امکان استفاده از 
منابع انرژی های محلی در نظر گرفته شده باشند. یکی از جریان های 
ــت اهمیت  ــوع انرژی و محیط زیس ــاری که به موض معاصر معم
می بخشد، معماری پایدار یا معماری سبز می باشد. برای دست یابی 
به یک ساختمان پایدار در ابتدا باید تمامی مراحل طراحی و ساخت 
ــاخت، حجم کلی سازه و پیکربندی ساختمان که  (اعم از محل س
ــاختمان و تاثیرپذیری از محیط تاثیر می گذارد و  بر کارآیی انرژی س
...) مورد بازبینی قرار گیرند. در کل معماری پایدار بر سه اصل زیر، 

استوار می باشد:
تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی، محیطی و اقلیمی ●

سازگاری با طبیعت ●
صرفه جویی در مصرف انرژی و ذخیره سازی انرژی ●

برنامه ریزی به منظور دست یابی به معماری پایدار، خواسته ها 
ــاختمان ایجاد  ــاخت س و نیازهای جدیدی را برای فرآیندهای س
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اصول انتخاب مبرد در سیستم های سرمازای تراکمی
مصطفی مافی، استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ــازی در  ــد. یک طراحی مطلوب می تواند حداکثر بهینه س می نمای
مصرف انرژی را با قرار دادن فضاها در بهترین موقعیت دریافت نور 
خورشید جهت تامین روشنایی، کنترل حرارتی و تابش خورشیدی، 
تضمین نماید. برای بهینه سازی انرژی در طراحی معماری باید برای 

هر فضا، جداگانه شرایط زیر تعریف شوند:
کاربرد اولیه ●
زمان استفاده و تخلیه ●
امکان ایجاد تهویه طبیعی ●
پتانسیل دریافت نور خورشید و تجهیزات روشنایی مورد نیاز ●
استاندارد کیفیت محیط درون ●
که  ● شرایطی  در  خورشیدی  فعال  غیر  گرمایش  از  استفاده 

ساختمان در حالت گرمایش قرار دارد.

المان های  ● از  استفاده  با  خورشیدی  بار  رساندن  حداقل  به 
جهت گیری، سایه اندازی، شیشه کاری در شرایطی که ساختمان 

در حالت سرمایش قرار دارد.
یا  ● خورشیدی  گرمایش  سیستم های  از  استفاده  امکان 

سیستم های فتوولتائیک
کیفیت آکوستیک ●
استاندارد  ● به  توجه  و  نور  دریافت  روزنه های  استاندارد  ابعاد 

شدت نور در محل
در پایان می توان بیان نمود که معماری پایدار، ترکیبی از چند 
ــالم، توجه به زیبایی شناسی  ــتی س ارزش مانند ایجاد محیط زیس

بصری، استفاده درست از مصالح و توجه به اقلیم می باشد.

ــمت اصلی  ــرمازای تراکمی متداول از چهار قس یک چرخه س
ــکیل می شود که عبارتند از: کمپرسور، چگالنده، تبخیرکننده  تش
ــتفاده از چرخه های سرمازای  و شیرخفگی (انبساط). معموال اس
ــتفاده از چند مرحله انبساط و  ــرط اس یک طبقه ای تراکمی (به ش
ــی C°۴۰- توجیه  ــطوح دمای ــرمایش تا س تراکم)، جهت تامین س

اقتصادی دارند (شکل ۱). 
هنگامی که به برودت در سطوح دمایی پایین تر نیاز باشد، باید 
ــتم های سرمازای طبقه ای (زنجیره ای) استفاده شود. این  از سیس
نوع سیستم ها شامل دو یا تعداد بیشتری چرخه سرمازا با مبردهای 

مختلف هستند (شکل ۲). 
به دو دلیل باید از سیستم های طبقه ای برای تولید برودت در 
سطوح دمایی پایین استفاده نمود: (۱) معموال مبردی را نمی توان 
یافت که گستره دمایی وسیع بین دمای تبخیرکننده و چگالنده را 
پوشش دهد و (۲) در صورت وجود یک مبرد، استفاده از آن، جهت 
ــیع دمایی بین دمای تبخیرکننده و چگالنده  ــش گستره وس پوش
باعث افزایش توان مصرفی کمپرسورهای سیستم سرمازا می شود. 
شکل (۳)، گستره دمایی پیشنهادی را برای سیاالت مختلف که در 
آن محدوده می توانند به عنوان مبردی مناسب به کار گرفته شوند 
ــیال معادل با دمای نقطه  ــان می دهد. مرز پایینی دمای س را نش

شـکل (۱): تراکم و انبسـاط چندمرحله ای با استفاده از جدا کننده و 
خنک کن میانی 

جوش در فشار اتمسفریک می باشد. مرز باالیی پیشنهادی، دمایی 
است که گرمای نهان تبخیر آن برابر با ۵۰٪ گرمای نهان تبخیر در 

فشار اتمسفریک است.
ــب باید مالحظات دیگری  ــتره دمایی مناس البته عالوه بر گس
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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 و برودتی ایران آماده  ــی حرارت خبر نامه انجمن علمی - مهندس
ــان صنعتی و محققان  ــنهادات کارشناس ــت مطالب و پیش دریاف
ــت. عالقه مندان می توانند مطالب خود را به پست  دانشگاهی اس

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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شکل (۲): شماتیک ساده یک سیستم سرمازای دوطبقه ای و نمودار 
فشار - آنتالپی آن 

نیز مانند پتانسیل تخریب الیه اوزن، پتانسیل گرمایش کره زمین، 
ــتعال پذیری، غیر سمی بودن، خورندگی و  پایداری شیمیایی، اش
خواص ترموینامیکی و فیزیکی در محدوده دمایی سرمایش را جهت 
ــب بررسی نمود. دمای تبخیر مبرد باید بسیار  انتخاب مبرد مناس
باالتر از دمای انجماد آن در شرایط فشار عملیاتی سیستم سرمازا 
باشد. فشار مبرد در تبخیرکننده نباید کمتر از فشار اتمسفر باشد تا 
مشکالت مربوط به عملکرد صحیح سیستم در اثر نشتی به حداقل 
ــار عملیاتی مبرد منجر به افزایش  ــد. همچنین باال بودن فش برس
هزینه های سرمایه گذاری به علت ضرورت استفاده از مواد مرغوب تر 
در تجهیزات سیستم سرمازا با فشار عملیاتی باال، خواهد شد. نکته 
دیگر، لزوم باال بودن گرمای نهان تبخیر در شرایط عملیاتی تبخیر 
ــرمازا کمتر شده و توان  ــت. در این حالت دبی مبرد چرخه س اس
مصرفی کمپرسور کاهش می یابد. عامل مهم دیگر در انتخاب مبرد، 

شکل (۳): گستره دمایی پیشنهادی برای سیاالت مختلف به عنوان 
مبرد مناسب 

ــکل منحنی T-S (دما-آنتروپی) مبرد در ناحیه دو فازی است.  ش
ــخص است، هرچه شیب مربوط  ــکل (۴) مش همان طور که در ش
ــد، به سرویس جانبی خارجی۱  ــمت راست منحنی تیزتر باش به س

کمتری برای چگالش مبرد نیاز است.

1. External Utility System

 T-S شکل (۴): ارتباط بین انتخاب مبرد مناسب و شکل منحنی



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /HelveticaBold
    /TimesBold
    /TimesRoman
    /Times-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


