


سیستم های تامین هوای تازه وتخلیه هوا-3

دو در در سیستم های تامین هوای تازه وتخلیه هوا به دلیل کمم بمودچ المالو همواک مامدل ازدشماد یامار هییروسمتاتی

وزشع هموای عمیه ترشن مسئله در اشن سیستم ها درساختمانهای بلنیک دستیابو به ت. طبقات پاشین وجود نخواهی داشت

اختماچ درسم. مناسب بین طبقات است به گونه ای که  اناعاب هر طبقه بتوانی مقیار هوای طراحو شمیه را جابااکنمی

هممای بلنممی معممموا اناممعاب گیممری از راش رهمما ب ممورت طو ممه ای اناممار مممو شودوبان ممب دم رهمما  تن ممیم جرشمماچ 

(VOLUME DAMPER)خروجي از هرطبقه تن یم مي شود/مقیارهوا  ورودر.

.شدل بعی گ شنه های مختلف طرح مفهومو سیستم های تخلیه هوا در ساختمانهای بلنی را نااچ مو دهی



طرح مفهومی سیستم های تخلیه هوا در ساختمان های بلند



مقدارهوای تازه ، تخلیه هوا

:عوامل موثربرمقدارهوای تازه موردنیاز

سن

 جنسیت

ژنتیک

یعالیت







ی در صورتیده برای تخلیه هوای انیشن آش  خانه در شک ساختماچ انی طبقه از سیستم تخلیه هوا14-5-5-2

:ماترک استفاده شودک باشی طراحو و ن ب سیستم تخلیه هوا با رعاشت ندات زشر صورت پذشرد

.ل اصلو تخلیه هوا باشی دروچ شک شفت ساختمانو با جیارهای مقاور در برابر آتش اجرا شوداکان-1

.ب شودن جلوگیری از برگات جرشاچ در کانال خروجو از هواکش اصلو در کانال تخلیه نباشی دم رک به ج  دم ر -2

.ساخته شود(اشنچ0/0236)میلو متر0/5کانال اصلو ن ب شیه در شایت باشی از ورق یوادی با ضخامت دست کم -3

.کانال اصلو تخلیه هوا باشی بیوچ دو خم طراحو و اجرا شود-4

.موتور هواکش باشی خارج از مسیر جرشاچ تخلیه هوا  رار گیرد-5

.هواکش تخلیه باشی به صورت میاور روشن باشی و به شک سیستم برق اضطراری پاتیباچ مت ل باشی-6

و توسط وضعیت کارکرد هواکش تخلیه باشی در اتاق نلهبانو شا اتاق مسؤل نلهیاری ساختماچ و شا در یضای عموم-7

. شک سیلنال دشیاری شا شنییاری نماشش داده شود

.در دهانه خروجو هوا نباشی توری ن ب شود-8

.سیستم تخلیه هوای ماترک آش  خانه ها باشی مستقل از ساشر سیستم های تخلیه هوای ساختماچ باشی-9



سیستم سرمایش-4
و گرمایش

سرمایش

DXو اسپلیتسیستم 

(مستقل برای هر واحد) 

چیلرسیستم 

(به صورت مرکزی ) 

گرمایش

قل سیستم حرارتی مست)پکیج

(هر واحد

دیگ حرارت مرکزی و ) مرکزی 

(موتورخانه



رتبه درمورد گرماشش با توجه به هر نوع کاربریک استفاده از سیستم پدیج برای ساختماچ های بلنیم

ه بر اساس مقررات ملو ساختماچ اشراچ در ساختماچ های مسدونو دارای  بیش از د. توصیه نمو گردد

رج اناار واحی باشستو شااز سیستم گرماشش مرک ی استفاده گردد وشا تامین هوای احتراق مستقیما از خا

به . مو تواچ استفاده کرد(ROOM SEALED)شودشعنو استفاده از پدیج های بامحف ه احتراق بسته 

ک تعیاد زشاد دودکش در روی نمای ساختماچ و گسترش دود بر روی نما استفاده علت خطر آتش سوزی

ستفاده از سیستم پدیج برای ساختماچ های بلنی مرتبه معمول نیست ومعموا از سیستم حرارت مرک ی ا

.مو شود



و در مورد سیستم سرماشش برای ماموعه های مسدونو بلنیمرتبه استفاده از سیستم های اس لیتDX

پ ها و در صورت استفاده از اشن سیستم از اناار لوله کاوک پم. که مستقل مو باشنی توصیه مو شود

ل سیستم  ایلر ها معاف خواهیم شی و همچنین مادل ای اشش یاار در طبقات پاشینو منتفو شیه و استقال

.سرماشش واحیها نی  از امتیاز آچ به شمار خواهی آمی

تاچ و در مورد سیستم سرماشش برای ساختماچ های بلنیمرتبه با کاربری هتلک اداریک تااری و بیمارس

م گرماشش که به صورت مرک ی مو باشی توصیه مو گردد و ماابه سیست... استفاده از سیستم ایلر و ... 

.گرددوجود یاار زشاد در طبقات پاشینوک باشستو از مبیل های صفحه ای و زوچ بنیی ساختماچک مرتفع



سیستم لوله کاو سرماشش و گرماشش

امو آب سمرد در ساختمانهای بلنیک به دلیل یاار هییرواستاتیدو ناشو از ارتفاعک شراشط طراحو سیسمتم های لوله ک

ه لوله کامو و یاار هییرواستاتیک نمه تنهما روی شمبد. کننیه و گرر کننیه نسبت به ساختمانهای کوتاه متفاوت است

و از ارتفاع عالوه بر یاار هییرواستاتیدو که ناش. شیرآات و ات اات آچک بلده بر روی تاهی ات نی  موثر است

ر همر جم   برای تعیین یاار کا. ساختماچ استک یاارهای دشنامیدو ای که توسط پمپ اشااد مو شود نی  وجود دارد

پممپ شمامل تممار یامار دشنمامیدو. از سیستم لوله کاو باشی یاار هییرواستاتیدو را به یامار دشنمامیدو اضمایه کمرد

:مولفه های زشر است

ایت اصطداک ناشو از گذر آب از داخل لوله هاک شیرآات و ات اات مت ل به آچ•

یاار با یمانیه در سیال در ورود به دورترشن تاهی ات انتقال حرارت که برای کار تاهی ات ازر است•

.هرگونه یاار اضایو تولیی شیه توسط پمپ مو عو که با جرشاچ کم کار مو کنی•



اسمت و پم ممو کممه آب را از دسممتلاه m 276در شممدل زشمرک ارتفمماع سممتوچ آب روی ایلمر Aبمرای ماممالک در روش 

. اسمتm 319بنابراشن یاار کل برابمر بما مامموع اشمن دو مقمیار شعنمو . مو باشی43عبور مو دهی دارای حیاکار هی 

ار یاار ک. در طبقات میانو و باای ساختماچ نی  در شدل نااچ داده شیه انیCو Bمحاسبات مربوط به گ شنه های 

بهرحمال اگمر امه . خواهمی بمودkpa 448و در باای ساختماچ kpa 1760دستلاه برودتو در تراز وسط ساختماچ 

رشن نقطم  جابااشو ایلر در طبقات مو توانی یاار کار آچ را کاهش دهی ولو مقمیار یامار هییرواسمتاتیدو در پماشین ت

.خواهی بودm 276میار لوله کاو در هر سه گ شنه شدساچ و برابر با 





ه پیش بینممو موتورخانمم: منطقه بنممیی عمممودی سیسممتم های سممرماشش و گرممماشش بممه دو روش اصمملو اناممار مو شممود

ای مستقل برای هر منطقمه عممودیک پیش بینمو شمک موتورخانمه مرکم ی بمرای سماختماچ و اسمتفاده از موتورخانمه ه

سمرماشش روش اول به دلیل نیاز به یضای نسبتاً وسیع برای ن ب تاهیم ات مولمی. یرعو برای هر منطقه عمودی

در طبقممات میممانو و تممنثیر آچ بممر سممازه و معممماری و نیمم  بممه دلیممل ایمم اشش ه شنممه های( ایلممر و دشمم )و گرممماشش 

ک بمه سرماشه گذاری اولیه انی موتورخانه مستقل نسبت به شک موتورخانه مرک ی هممراه بما انمی موتورخانمه یرعمو

.نیرت در ساختمانها استفاده مو شود

( ایلمر و دشم )ساختمانهای بلنی عموماً دارای شک موتورخانه مرک ی دارای تاهی ات مولمی سمرماشش و گرمماشش 

ودچ مبمیل های صمفحه ای بمه دلیمل بمااتر بم. هستنی و منطقه بنیی آنها با استفاده از مبمیل های حرارتمو انامار مو شمود

.ودرانیماچ و کوادتر بودچ ابعادشاچ نسبت به ساشر انواع مبیل های حرارتوک مناسب ترشن انتخاب خواهنی ب



 مماات بمما ایمم اشش یاممار کممار سیسممتم در سمماختمانهای بلنممیک ه شنممه تاهیمم ات و نیمم  ه شنممه لوله کاممو هاک شممیرها و ات

 Plate)ه ای بما اسمتفاده از مبمیل های صمفح. ای اشش خواهی شایت و شاشی تامین اشن لوازر نی  به سادگو میّسر نباشی

Heat Exchanger)بمما. حممیاکار یاممار کممار سیسممتم را در مممورد تاهیمم ات و نیمم  لوله کاممو ها مو تممواچ کمماهش داد

.کاربرد اشن نوع مبیل هاک طبقات به گروههای با یاار استاتیدو ما ا تفدیک مو شونی

است مو تواچ با  رار دادچ دسمتلاه ایلمر در زشمرزمینک سماختماچ را m 276ماالً برای ساختماچ  بلو که ارتفاع آچ 

اع کمل در نتیامهک یامار اسمتاتیک همر منطقمه برابمر بما شمک سمور ارتفم. مطابق شدل بمه سمه منطقمه مام ا تقسمیم کمرد

.خواهی شیkpa 989ساختماچ خواهی بود که با احتساب یاار پمپ هر منطقهک مقیار یاار کل در هر منطقه حیود 

ماكل انتقال صیاازموتورخانه ها  یرعي به یضاها  مااور



عمالوه . ردمهنیس طراح سیستم لوله کاو باشی مقیار جابااشو ناشو از انبساط و انقباض لولمه ها را نیم  در ن مر بلیم

ک آوش هممماک و هادی هممای لولمممه بمممرای (Ex.J)بممر اشمممن باشممی امدممماچ دسترسممو بمممه  طعمممات انبسمماطو مسمممیر لوله کاممو 

ه در سمماختمانهای بتنممو شممک مسممئله دشلممر نیمم  وجممود دارد و آچ کوتمما. بازرسممو های دوره ای نیمم  در طممرح لحمما  شممود

شما (Shrinkage)اسدلت بتنو به دلیل پیشمیه های انقبماض . شیچ  اب ها در اثر منقبض شیچ بتن در گذر زماچ است

در حالو که بمه ن مر . است3mmممدن است در درازمیت کوتاه شود که مقیار آچ برای هر طبقه (Creep)خ ش 

 225طبقمه حمیود 70مو رسی اشن جابااشو انیک استک باشی در ن ر داشمت کمه مقمیار جاباماشو بمرای شمک سماختماچ 

mmنقماط در اشن شراشط طراح باشی توجه کنی که امداچ انعطاف پذشری لولمه ها را در بماا و پماشین و بمین. خواهی بود

.تدیه گاهو یراهم سازد تا لوله ها بتواننی نسبت به سازه حرکت کننی





لوله مشترك 

يا

مبدل صفحه اي



چند روش کاهش هزینه مصرف انرژی-5

 سیستم های بازیافت ( مناسب برای سیستم هایALL AIR)

(FIXED PLATE HEAT EXCHANGER)مبدل های صفحه ای              



 ENERGY/HEAT)انرژی/ چرخ حراتی 

WHEEL)



(HEAT PIPE)لوله حرارتی



کویل های بازیافت  (RECOVERY COILS)



 سیستم های ذخیره سازی سرما(ICE BANK / COOL STORAGE))

شعنو ایلرها را در زماچ کم باری روشن و. سرما و برودت را مو تواچ به روشهای متفاوت ذخیره نمود

با اتمار ساعات کم باری و شروع ساعت میاچ باری. سرماشش را ب ورت آب سرد و شا شخ در مخازچ ذخیره نمود

هر اه بتواچ م رف برق را به زماچ کم باری .و اوج بارک ایلرها را خاموش و از سرمای مخازچ استفاده کرد

.منتقل نمودک ه شنه م رف برق کاهش مو شابی

شخ روی کوشل هاشو که دروچ . شناخته مو شود (Ice Bank)روش تولیی شخ روی کوشل در اشراچ به نار 

-5در حالت شارژک مبرد شا مخلوط آب و اتیلن گلیدوچ که دمای آچ از . شک مخ چ آب  رار دارنی تادیل مو شود

ها به گردش در مو آشی و باعث مو شود آب مااور سطح و توسط ایلر سرد شیه است در دروچ کوشل-c9تا

. ی کننیالبته سیستم های کنترلو وجود دارنی تا از شخ زدچ کل آب دروچ مخ چ جلوگیر. خارجو کوشل ها منامی شود

ار هنلار تخلیه آب با یمانیه دروچ مخ چ توسط پمپ به سمت ب. بیشن ترتیب در مخ چ همواره آب و شخ وجود دارد

های تادیل شیه روی ریته و بعی از تامین بار و گرر شیچ مایدا وارد مخ چ گاته و باعث ذوب شیچ بیاترشخ

.کوشل مو گردد

 پروژه ب رگ در آمرشدا از سیستم ذخیره سرماشش استفاده مو کننی6000امروز بیش از.



:در موارد زشر استفاده از سیستم های ذخیره سازی سرما مقروچ به صریه تر مو باشی 

انتقال م رف برق دستلاه های تولیی برودت به زماچ های کم باری -1

شدنواخت تر نمودچ م رف برق و کاهش ماک شمم دشمانی پروژه -2

درصی 60تا 40کوادتر شیچ  رییت ایلر ها و برج های خنک کننیه ک  رییت ایلر های مورد نیاز پروژه -3

کاهش مو شابی 

کوادتر شیچ تاهی ات الدترشدو -4

اختالف دمای آب سرد ریت و برگات در سیستم ذخیره سازی (کوادتر شیچ پمپ ها و لوله کاو آب سرد -5

)در سیستم های معمولو12الو F°10در مقاشسه با اختالف دمای24تا F°16حیود

کوادتر شیچ  رییت هواسازها و ین کوشل ها و ابعاد کانالها-6

پییا اوچ هر اه دمای کنیانس پاشین تر باشی رانیماچ شک ایلر ای اشش. رانیماچ بااتر ایلر ها در شب هنلار -7

.مو کنی

ایلر ها به نحوی طراحو مو شونی که در حالت بار کامل دارای )رانیماچ بااتر ایلر ها در حالت بار کامل -8

.(بیاترشن رانیماچ مو باشنی در سیستم ذخیره سازی ایلر ها با حیاکار  رییت خود کار مو کننی

به علت کوادتر شیچ  رییت ایلر ها . کاهش م رف برق و کاهش ه شنه های م رف برق -9



سیستم های هیبریدی تولیدسرما وگرما(HYBRID SYSTEM)

(B.E.P)انتخاب نقطه كاربهینه تجهیزات


