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  )مبنا(شركت مشاوران بهسازي، نوسازي انرژي  –ي حسين عبد: مترجم 

  
  :مقدمه

چالش اصلي تيم طراحي مركز درماني جديد آرورا در  ،با تضمين بازگشت سرمايه LEEDاي استاندارد طراحي بيمارستاني با درجه نقره
به كاهش زمان بازگشت سرمايه منجر كه در نهايت  ها هزينهييدر اين پروژه، مهمترين اصل در صرفه جو. ويسكانسين بود تگرافتون ايال

تاسيسات ، سيستم گرمايش مجدد، ها ي  با مصرف انرژي باال در مراكز درماني همچون فنها تجهيزات و سيستم. وري انرژي بودشد بهره مي
ها  ي گوناگون و مقايسه صرفه جوييها بررسي روشگرمايشي و سرمايشي و روشنايي توسط تيم طراحي مورد مطالعه قرار گرفت  و پس از 

ي اوليه، تا حد ممكن مصرف ها هدف تيم طراحي، اين موضوع نبود كه بدون توجه به هزينه. ترين روش انتخاب گرديدي اوليه بهينهها با هزينه
نتيجه اين طراحي . مصرف انرژي كاسته شود اي ازمقدار قابل مالحظه ها ترين روشانرژي را كاهش دهد، بلكه هدف آن بود كه با كم هزينه

  .دالر صرفه جويي ساالنه داشته باشد 340000سال، بيش از  4ساختماني شد كه با نرخ بازگشت سرمايه كمتر از 
   

  
     

استفاده از چيلرهاي بازيافت  .در اين ايالت است LEEDمركز درماني آرورا در ايالت ويسكانسين اولين بيمارستان دريافت كننده گواهينامه 
  .به شدت كاهش داد ساختمان را در اين از مهمترين مواردي است كه مصرف انرژي ها انرژي و كاهش توان فن
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 وري انرژيبهره

در ابتدا جهت تعيين عملكرد سيستم و بررسي مطابقت آن با 
ي الزم انجام ها گيري و مميزياندازه LEED الزامات استاندارد

انجام فرآيند مميزي مستلزم بررسي يكساله مصرف انرژي . گرفت
سازي ي شبيهها ساختمان بود تا اين اطمينان حاصل شود كه مدل

نتايج مميزي . شده با مصرف انرژي واقعي ساختمان مطابقت دارند
بيني  پيش پايهنشان داد كه ساختمان مورد نظر كمتر از آنچه در مدل 

ميزان مصرف انرژي ساختمان معادل . كند ميانرژي مصرف ، شد مي
207 kBtu/ft2.yr )2،350،899 kJ/m2.yr ( ،بود كه اين ميزان
حد مجاز مصرف انرژي تعيين شده در استاندارد  كمتر از% 25

ASHRAE 90.1‐2004 ميزان مصرف  2و  1ي ها شكل. باشد مي
  .دهد مينشان  پايهانرژي ماهانه ساختمان را در مقايسه با مدل 

براي دستيابي به كاهش مصرف انرژي، تيم طراحي بر روي 
و سيستم گرمايش  ها موضوعاتي چون كاهش مصرف انرژي فن

بيني مجدد، طراحي سيستم گرمايش و سرمايش پر بازده، پيش
ي با راندمان باال و ارائه روش بهينه جهت بهره برداري ها روشنايي

  .از چيلر بازيافت حرارت متمركز شد
  

 ها فن در مصرف انرژي

ي و فيلترها به گونه اي طراحي شدند كه حداكثر ها ، كويلها هواساز
اين موضوع . باشد) fpm )1,8 m/s 350سرعت هوا در دهانه آنها 

سبب كاهش افت فشار و همچنين كاهش مصرف انرژي و سطح 
تر بودن محيط از نظر ه آن سالمجكه نتيشود  مي ها صداي فن

  .ي صوتي استها آلودگي
تكنولوژي بيني شد كه از ها پيشاي در هواسازفيلترهاي نوآورانه

شود تا  مياين امر باعث . كنند ميدار استفاده شرفته فيلترهاي چينيپ
يابد، هوا از سطح  ميدر حالي كه ميزان افت فشار كلي كاهش 

  .عبور نمايد يبيشتري از فيلتر و در فضاي كمتر
ي دمنده، ها هاي مناسب روي دهانه خروجي فن با طراحي شيپوره

. ي هواساز روي سيستم كاهش يافتها ناشي از فن منفي اثرات
و  ها سبب تغيير تدريجي در نحوه عبور هوا از كانال ها وجود شيپوره

ي فن ها كاهش فشار استاتيكي شده كه به كاهش ابعاد و اندازه
  .انجامد مي

كشي، بيشتر در كل سيستم كانال افت فشار اهشكبه عالوه، جهت 
ساختمان به گونه اي طراحي شدند تا افت فشار  ي هوايها كانال

) pa 25(فوت  100در  in.wg 0,1مسير كانال كشي بيشتر از 
  .نشود

اين بيمارستان و ي معمولي با ها ي بيمارستانها پس از مقايسه طرح
كاهش  ،ASHRAE 90.1‐2004همچنين بررسي مقادير استاندارد 

نشان  صرفه جويي قابل مالحظه انرژي را ها فندر توان مصرفي 
) كيلووات 149(اسب بخار  200مقدار اين كاهش بيش از . دهد مي
  .باشد مي

  

  مصرف انرژي در سيستم گرمايش مجدد
در اثر كاركرد سيكل سرمايش در ساختمان مقاديري حرارت توليد 

گردد كه معموال اين حرارت از طريق برج خنك كننده به هواي  مي
چيلرهاي بازيافت انرژي نصب شده در اين . گردد ميمحيط دفع 

به سيكل آن را مركز به جاي دفع حرارت توليد شده به محيط، 
اين امر با استفاده از يك مبدل . دهند ميگرمايش آب انتقال 

  .گردد ميدوجداره ميسر 
حرارت از طريق چيلر بازيافت انرژي حتي در مواقعي تامين گرما و 

تر  كه به سرمايش نياز نيست از تامين حرارت توسط بويلر كم هزينه
در مواقعي كه گرمايش و سرمايش به صورت همزمان . است

جهت  .يابند مياي احث اقتصادي اهميت ويژهبموردنياز باشد م
نياز سرمايشي زيادي يي كه ها براي محلمندي از اين موضوع،  بهره

...) برداري وي عكسها ، بخشها همچون ديتاسنتر(دارند 
  .ي سرمايشي پيش بيني شدندها كويل فن

  ساختمان در يك نگاه
  گرافتون ويسكانسين –مركز درماني آرورا

  ايالت ويسكانسين، آمريكا: مكان
  مركز درماني آرورا: مالك

  بيمارستان: كاربري
اتاق عمل، انبار دارويي و داروخانه،  18اتاق بيمار،  107: شامل

، مركز جراحي X ،MRI ،CTتجهيزات عكسبرداري شامل اشعه 
  قلب، بخش داروهاي هسته اي، آزمايشگاه و فضاهاي عمومي

بازديد  494كارمند تمام وقت،  594: افراد مقيم / كارمندان
  بيمار 80كننده و 

  مترمربع 48900 :سطح ناخالص
  مترمربع 48900: اي تهويه شدهفض

  %95 :درصد اشغال و سكونت در فضا
  LEEDدرجه نقره اي استاندارد : هاي ملي جوايز و نشان
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هاي  ي آب سرد در داخل كانالها ي فوق، كويلها عالوه بر كويل
هوا و اگزاست قرار داده شدند تا در طول فصل سرد و طوالني 

يه را از داخل ساختمان ايالت ويسكانسين گرماي هواي در حال تخل
به اين ترتيب با افزايش حداكثري بار سرمايش چيلر در . جذب كنند

زمان  ،بازيافت انرژي مناسب طول سال و انتخاب چيلرهاي
سال كاهش  3مايه براي چيلرهاي بازيافت انرژي به بازگشت سر

   .يافت
كنترل حضور يا عدم حضور افراد در اين مركز درماني نيز نقش 

. و انرژي بازيافت شده دارد ها در كاهش انرژي مصرفي فن مي مه
يي كه افراد در برخي ها اعمال تغيير در نرخ تعويض هوا در زمان

حضور ندارند سبب شد تا انرژي ) ي عملها مثل اتاق( ها اتاق
ن اين يچن هم. و سيستم بازيافت انرژي كاهش يابد ها مصرفي فن

بيني شد تا در زمان عدم ي اداري نيز پيش ها سيستم در بخش

ها  ، ميزان مصرف انرژي اين بخشها حضور كارمندان در اين بخش
  .به حداقل برسد

  تاسيسات گرمايش و سرمايش
 7,7معادل  ΔTانرژي مورد نياز جهت پمپاژ آب سرد چيلرها كه 

تغيير دهنده دبي به  بهره جويي از سيستمدارند، با  گراد درجه سانتي
جويي در مصرف انرژي و كاهش ن براي صرفههمچني .حداقل رسيد

ي اوليه سرمايه گذاري، چيلرهاي سانتريفوژ پربازده انتخاب ها هزينه
ترين دما جهت بخش كندانسور و آب سرد در شدند و مناسب

  .گردش چيلر انتخاب شدند
در بخش گرمايش از بويلرهاي پربازده واترتيوب عمودي استفاده 

اكونومايزر استفاده شده است و سبب از  ها شد كه در دودكش آن
در زماني كه بويلرها  .گردد ميپيش گرمايش آب ورودي به بويلرها 

هستند نيز سطح آب بويلرها ) Standby(در حالت آماده به كار 
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 ، اين امركاهش مصرف گاز طبيعي توجه به يابد كه با ميكاهش 
  .تاثير بسزايي در صرفه جويي مصرف انرژي دارد

  روشنايي
با بهره برداري از سيستم روشنايي با راندمان باال، ميزان انرژي 

استاندارد  پايه دراز حد  درصد 25بخش روشنايي در مصرفي 
ASHRAE 90.1‐2004 ن كاهش در ميزان مصرف يا .كمتر شد

شود تا بار سرمايشي فضاهاي مختلف نيز كاهش  ميانرژي سبب 
در برخي از  .كاهش يابديافته و متعاقب آن بار سرمايشي چيلر نيز 

ي تشخيص ها نيز سيستم روشنايي اتوماتيك و سنسور ها بخش
ي خالي ها حضور افراد استفاده شد كه در فضاهاي عمومي  و اتاق

استفاده از نور طبيعي . كند ميرا به طور خودكار خاموش  ها چراغ
 ي خارجي قراردارند اجراها يي كه نزديك پنجرهها روز نيز در اتاق

  .شد تا از ميزان بار روشنايي در طول روز كاسته شود
  بهينه سازي سيستم بازيافت انرژي

شود تا  ميطبيعت و آب و هواي سرد در ايالت ويسكانسين سبب 
ساعات كاركرد چيلرهاي معمولي كاهش يابد و اين موضوع باعث 

. شد دوره بازگشت سرمايه چيلرهاي بازيافت انرژي افزايش يابد مي
كاهش زمان بازگشت سرمايه، تعدادي بازيافت كننده انرژي براي 

 Exhaust(اگزاست  Energy  Recovery  Units‐EERU (  به
مجموعه اضافه شد تا حرارت را از جريان هواي اگزاست جذب 

ي پيش بيني شده در كانال ها آب سرد موجود در كويل به نموده و
از كاركرد سيكل از آنجا كه از گرماي ناشي . اگزاست منتقل نمايد

سرمايش ساختمان براي مصارف گرمايشي همچون آب گرم 
تنها  ها شود، بازيافت كننده ميمصرفي و پيش گرمايش بويلر استفاده 

كنند كه بار  ميزماني حرارت موجود در هواي اگزاست را بازيافت 
برودتي ساختمان براي چيلرهاي بازيافت انرژي و توليد گرماي 

ي معمولي با ها در اين سيستم اگزاست فن .مذكور كافي نباشد
يي كه شامل يك فن و يك كويل آب سرد بود جايگزين ها دستگاه

شد، اين امر باعث شد تا تيم مهندسي بتواند زمان كاركرد چيلرهاي 
بازيافت انرژي را افزايش داده و زمان بازگشت سرمايه را كاهش 

  .دهد
 3ا استفاده از دياگرام شكل ژي بابعاد و اندازه چيلرهاي بازيافت انر

   از سيكل عملكرد چيلرهاي بازيافت انرژي استفاده. (بهينه سازي شد
شده در اين مركز درماني به عنوان يك روش نوآورانه و موثر در 
صرفه جويي مصرف انرژي براي مراكز درماني در كتاب راهنماي 

شده ي بزرگ نام برده ها طراحي پيشرفته انرژي براي بيمارستان
  .)است

  
  كيفيت شرايط محيط داخلي

 تامين ،هواي با كيفيت مطلوبهدف از آسايش ساكنين تامين 
. شرايط آكوستيكي ساختمان و آسايش حرارتي ساكنين آن است

 ASHRAEشرايط تهويه در اين ساختمان با الزمات استاندارد 

نيز  LEEDمطابقت داشته و در روند مميزي استاندارد  2004‐62.1
فضاها با فيلترهاي هوا با  مي تما. ع مورد تاييد قرار گرفتوموضاين 

ي جراحي ها تجهيز گرديد و اتاق MERV 14حداقل سطح كيفيت  
هواي . مجهز شدند HEPAي دارويي نيز به فيلترهاي ها و بخش

ي قرنطينه، ها ، اتاقها بسياري از فضاهاي ساختمان، شامل آزمايشگاه
رختكن كاركنان و ساير فضاهاي خطرناك كه ي كپي، ها انبارها، اتاق

امكان توليد آلودگي در داخل ساختمان را دارند، به طور كامل به 
فيلتراسيون و تخليه هوا  افزايش. بيرون از ساختمان اگزاست گرديد

سبب ارتقاي كيفيت هواي داخل ساختمان گرديد كه در نهايت 
  نهايت نيز با در . سطح سالمتي و آسايش ساكنين را افزايش داد
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ي غيرآالينده، رنگ آميزي و كف سازي مناسب، ها استفاده از درزبند
  .سطح كيفيت هواي داخل بهبود داده شد

جهت اطمينان از عدم مزاحمت و آزار ساكنين از كاركرد تجهيزات 
HVAC  و حفظ آرامش بيماران وضعيت آكوستيكي ساختمان نيز

  .طور كامل مرور شد به
در خروجي هواسازهاي واقع در بام ساختمان صداگيرهاي كانالي 

ي هواي ها ل كانالخپيش بيني شد تا از انتقال صداي هواساز به دا
ن با توجه به اين كه براي به حداقل رسانيدن يچن هم. پيشگيري گردد

نيز  ها در مسير كانال كشي، سرعت جريان هوا در كانالافت فشار 
نيز با سطح صداي  ها كاهش داده شده بود، اين امر سبب شد تا فن

به عالوه براي رفع نگراني از بروز سر و صدا در . كمتري كار كنند
ي با قابليت ها ، در برخي از فضاها نير از كانالها برخي از كانال

  .استفاده گرديد )Gage 14(تحمل فشار باال 
سيستم تهويه مطبوع به گونه اي طراحي شد كه الزامات آسايش 

 ASHRAEحرارتي استاندارد  هاي  اتاق.تامين گردد 2004‐55
مدل سازي  ها مختلف، سطح فعاليت افراد و نحوه پوشش لباس آن

سايش حرارتي افراد اطمينان حاصل شود و شرايط آشد تا از شرايط 
با رطوبت ) درجه سانتي گراد 22(فارنهايت درجه  72هواي داخل 

  .در طول سال ثابت باقي بماند% 30نسبي 
  تعمير و نگهداري

مجهز به گرمايش مجدد در  VAVدر شرايطي كه استفاده از سيستم 
، كارفرما در نظر داشت تا راندمان انرژي بيمارستان كامال مناسب بود

و الزامات نگهداري  براي اين كه اين هدف تامين گردد. افزايش يابد
زيادي نيز به سيستم تاسيساتي تحميل نشود، چيلرهاي بازيافت 

 .انرژي و برخي تجهيزات جانبي به سيستم اضافه گرديد
بويلرهاي پربازده واترتيوب انتخاب شده نيز به نگهداري كمتري 

ي معمولي ها ساده تر است و همچون سيستم ها نياز دارند، كار با آن
  .فضاي دسترسي زيادي نياز ندارندفايرتيوب به 

سيستم تهويه مطبوع، آب گرم مصرفي و كنترل روشنايي ساختمان 
نيز به طور كامل بررسي شد تا قبل از افتتاح بيمارستان از عملكرد 

  .اطمينان حاصل شود ها صحيح، كاليبراسيون و كارايي آن
  

  
  نتيجه گيري

ي موجود در ساختمان، تيم طراحي موفق شد تا به اهداف پيش بيني شده براي ها با طراحي و اجراي راهكارهاي نوآورانه و خالق براي چالش
جويي  صرفه ها هزار دالر در هزينه 340تجهيزات بهينه سازي مصرفي انرژي نصب شده در ساختمان بيش از . يابد مركز درماني آرورا دست

به عالوه در اين فرآيند حداكثر كيفيت شرايط داخلي و آسايش بيماران . سال كاهش يابد 4نمود كه سبب شد نرخ بازگشت سرمايه به كمتر از 
  .دهد مين ارائه خدمات در عالي ترين سطوح را نيز تامين شد كه به كارفرما امكا
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  نرخ بازگشت سرمايه تاسيسات و تجهيزات  - 1جدول 
  بازگشت سرمايه  صرفه جويي ساالنه  هزينه اوليه  تجهيزات
  سال 3,5  دالر 8000  دالر 28000  )كاهش% 33( ها تجهيزات كاهنده دبي پمپ

ها به طوري كه از الزامات توان  ها و كانال كشي هواساز
  بهتر باشند 90,1- 2004مصرفي در استاندارد 

  سال 5  دالر 100000  دالر 500000

  سال 3,5  دالر 14000  دالر 50000  سيستم چيلر آب سرد
  سال 4  دالر 60000  دالر 240000  بويلرهاي پربازده

  سال 3  دالر 120000  دالر 360000  چيلرهاي بازيافت انرژي
  -  دالر 21000  دالر 0  هاي پربازده روشنايي

  سال 2,5  دالر 21000  دالر 55000  حضور افراد در فضاهامانيتورينگ 


