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هوای تازه رفت یک جزء حیاتی برای سالم نگه داشتن محیط است. پس ما توصیه کردیم 
دو واحد DOAS   تعبیه شود که هر یک در نرخ تغییر هوای خاصی که برای فضای 
بو را  تا بهترین کنترل  نمایشگاه الزم است سایز می شود. واحدها همزمان کار می کنند 
داشته باشند؛ با این وجود اگر یکی از واحدها برای نگهداری طبیعی و یا خرابی تعطیل شد، 

نمایشگاه هنوز می تواند بدون به خطر افتادن سالمت حیوانات کار کند.

باید در نظر  بار رطوبت داخلی  اقدامات خاصی برای حداقل ساختن  عالوه بر موارد باال 
گرفته شود.

حیوانات. پیش بینی می شود بارهای نهان حیوانات کم باشد.  •
بار افراد. بار نهان مهمانان در روزی گرم، مرطوب یا بارانی زیاد است. در محل صف   •

تدابیری برای خشک کردن مهمانان قبل از ورود به سالن در نظر گرفته شده است.
استخرها. طراحی نیاز به حفظ دمای استخر در پایین ترین حد ممکن داشت اما باید   •
درعین حال می بایست آسایش و سالمت حیوان نیز فراهم می بود. این کار به ما در حداقل 

ساختن تبخیر آب از بدنه های آب در نمایشگاه کمک کرد.
فشار  با  گرم  آب  از  استفاده  حیوان،  کثیفی  حذف  برای  روش  موفق ترین  شستشو.   •

باالست. این کار مهم ترین بار نهان در فضا را تشکیل  می دهد.

ترجمه : مهندس نیره شمشیری

مقاله ای از ژورنال اشری انتخاب شده است که مربوط به یک پروژه واقعی اجرا 

 )CASE STUDY( شده و مطرح در سطح بین المللی است. در این مورد مطالعاتی

به نکات جالب و مهمی اشاره شده است. 
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کنترل بو 

کنترل بو در نمایشگاه پنگوئن اغلب چالشی برای طراحانHVAC  است. معمواًل حیوانات از 
نظر فیزیکی از مهمانان جدا هستند که این کنترل را ساده تر می کند. با این وجود در این پروژه 
مهمانان اجازه دارند آزادانه از طریق دریچه های بزرگ وارد سالن نمایش و از آن خارج شوند.

بر اساس تجربه مثبت گذشته، تیم طراحی استفاده از تکنولوژی تحریک از طریق یک میدان 
الکتریکی غیر یکنواخت برای کنترل بو را توصیه کرد. چنین سیستمی برخورد میان ذرات معلق 
در جریان هوای سیستم HVAC را افزایش می دهد و این کار با ترکیب این ذرات میکرونی 
سبب افزایش اندازه ذره می شود. ذرات هم بو را می گیرند و هم الیه الیه جمع می کنند. اگر 
بیاندازند.  دام  به  بو  با  همراه  را  آن ها  می توانند    HVACفیلترهای بزرگ تر شود  ذره  اندازه 
واحدهای هواساز با سیرکوله زیاد که جایگاه این شبکه های الکتریکی هستند باالی نمایشگاه 

قرار دارند.
عالوه بر تکنولوژی تحریک خاص و باالترین سطح فیلتراسیون، سیستم هایHVAC  موجود 
برای مناطق اطراف نمایشگاه، سیستم های فیلتراسیون کاتالیک دی اکسید تیتانیوم دارند. تیم 
طراحی حس کرد استفاده از این دو فناوری بهترین کنترل بوی ممکن برای این تاسیسات را 

فراهم می کند.
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راندمان انرژی

بر ای ایجاد یک فضای 32  درجه فارنهایت در منطقه داغ و مرطوب اورالندو، راندمان 
پوشش و سیستم ها برای حداقل کردن هزینه های بهره برداری بسیار مهم است. همان طور 
که گفته شد اولین وظیفه تیم طراحی کاهش اثر شرایط بیرون است. بدین منظور باید 
اطمینان حاصل می شد که سردترین و خشک ترین مناطق )کمتر از 50 درجه فارنهایت ( 
به درستی با یک سیستم پنل حرارتی با ویژگی های عایق عالی و مانع بخار خوب پوشانده 
شده است. یک سیستم پنل فریزر با کیفیت باال برای فراهم کردن این مانع استفاده شده 
مناطق وجود داشت.  اطراف سردترین  نقطه شبنم کم  با  معتدل  نواحی  به عالوه  است. 
سیستم های دسی کنت مایع بسیار کارآمد با ERV )مبدل های حرارتی صفحه ای هوا 
به هوا( کار رطوبت زدایی در این مناطق را انجام می دهند. درهای راهروهای ورودی به 
حفظ پوشش مناطق با نقطه شبنم پایین کمک کرده و اجازه ورود هزاران مهمان در هر 

ساعت را می دهند. 
آنتالپی  انرژی  بازیابی احیای  از سیستم  نمایشگاه  انحصاری  سیستم های هوای خارجی 
برای بازیابی بیشترین انرژی ممکن از هوای احیاشده استفاده می کنند. یک چرخ دسی 
کنت فعال اطمینان می دهد هوای بسیار خشک وارد کویل سرمایش آب نمک با دمای کم 
شده و نیاز به گرم کردن مجدد را به حداقل می رسد. واحدها سرمایش آب سرد معمولی 

دارند که از یک حلقه CHW  بسیار کارآمد وارد می شود.
تصمیم درباره نوع سیال سرمایش مورد استفاده برای راندمان سیستم ها و عملکرد کلی 
برای ساختمان بسیار مهم است. این سیال که در 1 درجه فارنهایت )9- درجه سانتیگراد( 
از 5 سیال سرمایش وجود داشت که  استفاده  امکان  باشد.  باید مخصوص  کار می کند 

می توانست با این واحدهای هواساز همراه شود:

مبرد )انبساط مستقیم یا تغذیه زیاد مایع(  .1
اتیلن گلیکول  .2

پروپیلن گلیکول  .3
محلول آب نمک و   .4

فرمات پتاسیم  .5
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به دلیل خطر برای سالمتی پنگوئن ها در صورت نشتی، دو گزینه اول حذف شد. انرژی 
پمپ برای پروپیلن گلیکول در 15 درجه فارنهایت بسیار باال بود و مالک نگران سیستم 
نمک خورنده با گزینه چهارم بود. آنالیز دقیق اثبات کرد فرمات پتاسیم مؤثرترین سایل 

سرمایش برای این پروژه است. 

بخش های سواری و صف همه از چرخ های آنتالپی برای کمک به فرایند رطوبت زدایی 
استفاده می کنند. یک سیستم بازیافت حرارت از برگشت آب کندانسور 95 درجه فارنهایت 

برای تولید نیاز گرمایش آب داغ و دیفراست برای ساختمان استفاده می کنند. 
نگهداری مؤثر یک ساختمان برای رسیدن به صرفه جویی های طراحی شده برای انرژی 
ضروری است. مالک به این اصل پی برد و بررسی و کنترل مداوم برای یک دوره یک ساله 
بعد از اتمام طرح را الزامی کرد. این کار برای اطمینان از عملکرد مورد نظر سیستم انجام 

شد. برنامه ریزی های کنترل در صورت لزوم اصالح شد تا سیستم ها بهینه شود. 
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و  حیوانات  برای  سالم  و  راحت  زیستگاه  یک  ساخت  مهندسی،  تیم  دستاورد  باالترین 
آن ها  تجربه  بود.  مهمانان  برای  غوطه وری  حال  در  یادگیری  تجربه  یک  درعین حال 
معماران،  آبی،  محیط زیست  کارشناس  مالک،  شامل  کامل  تیمی  از طریق یک تالش 
طراحان، مشاوران، مهندسان سازه، برق و قدرت و البته مهندسان تاسیسات به دست آمد.
هدف از این مقاله  این نیست تا به شعار همیشگی حمایت از تولیدکننده داخلی بپردازیم 
شعاری که از پشتیبانی دولتمردان نیز در مقاطعی بهره مند بوده و تنها ثمره آن صدور 
اگر کمی  که  بوده  دولتی  پروژه های  برخی  برای  موقت  مصوبه  یا  دستورالعمل  چندین 
واقع بینانه بنگریم همواره بهانه هایی به ظاهر قانونمند جهت عدول از اینگونه مصوبه ها 
گذاشتن  کنار  با  نبود  شایسته تر  است.  بوده  فراهم  پروژه ها  این  دست اندرکاران  برای 
تعصب های نابجا و پذیرفتن توان واقعی صنعت کشور راه را برای ورود تکنولوژی مدرن 
و پیشرفته فراهم آوریم تا بجای آنکه منابع کشور را بخاطر سعی و خطا هدر دهیم و با  
چندین برابر بودجه مصوب، پروژه ها را به پایان برسانیم با استفاده از تجارب شرکت های 
بین المللی صاحب تکنولوژی هم از هدر رفتن پول و زمان جلوگیری و هم به ورود فناوری 

مدرن که باعث رشد صنعت داخلی می شد کمک نماییم؟
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موارد  برخی  در  حتی  که  می یابیم  در  باشیم  داشته  مقوله  این  به  عمیق تر  نگاهی  اگر 
نتیجه ای عکس گرفته ایم و در صنایعی که صاحب تکنولوژی مدرن می باشند درجا زده ایم 
و از ورود دانش آن به کشور ممانعت نموده و در صنایعی که دارای تکنولوژی ساده تر بوده 
و تولیدات داخلی توان رقابت با محصوالت خارجی را داشته اند , بازار داخلی را محلی برای 
تاخت و تاز تولیدات خارجی که متأسفانه بسیاری از آن ها از نظر کیفی از تولیدات داخلی 

در سطح پایین تری قرار داشته اند نموده ایم .
در صنعت تهویه مطبوع نیز شاهد حضور مارک های متعددی از کشورهای چین , کره 
حضور  بستر  متأسفانه  که  هستیم   ... و  ایتالیا   , متحده عربی  امارات   , ترکیه   , جنوبی 
مارک های جدید و بعضًا نامرغوب به طور روز افزونی در حال رشد است که نه تحریم های 
بین المللی و نه مصوبه های داخلی یارای ممانعت از ورود آن ها را ندارند و آن ها در دهه 

گذشته بسیار موفق تر از تولیدکنندگان داخلی در جذب و گسترش بازار عمل کرده اند. 



امپراطوری پنگوئن ها

7
www.kaashaaneh.com

نکته تأسف بار در اینباره آنکه در بسیاری از موارد وارد کننده خود سال ها تولیدکننده بوده 
و یا دارای سابقه چندین ساله در شرکت های تولیدکننده داخلی می باشد که این موضوع 
این صنعت صاحب نظر  در  هریک  که  داخلی  متخصصین  و  کارشناسان  می دهد  نشان 
می باشند یا تولیدات داخلی را دارای کیفیت مناسب نمی دانند یا تولید را برای کسب درآمد 

مناسب نمی پندارند.
همواره تولیدکنندگان داخلی در هر فرصتی در مورد عدم حمایت دولت از صنعت مطالبی 
بیان نموده اند ولی هیچ وقت خود را یکی از عوامل مهم ورود محصوالت بی کیفیت به 
تا سطح کیفی محصوالت و  داخل کشور قلمداد نکرده اند و هیچ وقت تالش نکرده اند 
سطح خدمات خود را افزایش دهند تا مشتری  مجاب گردد بجای خرید یک محصول 
خارجی با مارک ناشناس که خدمات آن نیز توسط شرکتی که به تازگی تأسیس گردیده 

ارائه می شود، از مارک های معتبر و با کیفیت داخلی نیاز خود را تأمین نماید. 
آیا واقعًا تولید یک دستگاه فن کویل با ظاهر شکیل و مصرف انرژی مناسب کار دشواری 
است یا نیاز به تکنولوژی باالیی دارد که برخی تولیدکنندگان داخلی سال های سال است 

دست به ترکیب ساده ترین محصول خود نمی زنند ؟
استانداردهای  آن  در  که  هوارسان  دستگاه  یک  تولید  تکنولوژی  یا  طراحی  دانش  آیا 
تولید  الگوهای  از  ما کماکان  تولیدکنندگان  ندارد که  در داخل وجود  رعایت شود  الزم 
محصوالت 40 تا 50 سال گذشته مارک های خارجی استفاده می کنند؟ این در حالی است 
که بسیاری از تولید کننگان ما از جدیدترین ماشین آالت و دانش به روز مهندسی بهره 

می برند که برخی از تولیدکنندگان معتبر خارجی از آن ها بی بهره اند.
حال روی سخنم با مشاورین محترم است که تصمیم آن ها یکی از مؤثرترین عوامل در 
حضور برندهای خارجی بوده و میدانیم این پافشاری تنها بخاطر دلسوزی برای پروژه و 

حفظ سرمایه ملی بوده است .
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