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 : ضرورت تهویه استخرها 

تهویه مطبوع در محیط استخر، به علت وجود رطوبت زیاد و کلر، تفاوت زیادي با سایر محیط هاي ساختمانی 

دارد، در استخرها عالوه بر سالمت جانی افراد، بحث جلوگیري از خوردگی و خرابی  تجهیزات بر اثر رطوبت یا 

تخرها، مانع توزیع یکنواخت دما و رطوبت در ارتفاع بلند سقف در اکثر اس. مواد شیمیایی نیز اهمیت فراوان دارد

  . به همین  جهت محل قرارگیري دریچه هاي ورود و خروج هوا بسیار حائز اهمیت است. این محیط ها می شود

 

 ASHRAEنرخ تهویه مورد نیاز در استخرها که باید با استفاده از هواي خارج تامین شود، بر مبناي استاندارد 

هواي داخل براي میانگین استخرها باید با  اي این استاندارد کیفیت قابل قبولبر مبن. تعیین می شود 62.1

  . استفاده از کلر به عنوان ماده اولیه براي گندزدایی و از بین بردن آلودگی ها قابل حصول باشد

ظت از سازه ساختمان در در استخرها ، تنظیم شرایط هواي داخل به منظور افزایش طول عمر تجهیزات و محاف

 بر بخارآب مساله، این به توجه عدم درصورت که طوري به	. برابر هواي مرطوب استخر نیز داراي اهمیت است

 در موجود تجهیزات و ساختمان سازه به مدت دراز در و شود می تقطیر استخر سقف و ها پنجره دیوارها، روي

 .رساند می آسیب آن
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مرطوب استخرهاي سرپوشیده شرایط بسیار مناسبی را براي رشد قارچها و باکتریها عالوه بر آن، محیط گرم و 

 .افتد می خطر به شناگران استخر،سالمت داخل محیط وضعیت به توجه عدم درصورت و آورد می	فراهم

توزیع هوا از کناره هاي استخر می باشد الگوي توزیع هواي رفت و تخلیه استخرها مطابق تصاویر زیر می باشد، 

درصورت داشتن پنجره در دیواره هاي اطراف، به جهت جلوگیري از تقطیر بخار آب بر روي شیشه ها، میبایست (

توزیع هواي گرم بر روي شیشه ها ارسال شده و از ناحیه باالي کاسه استخر یا جکوزي تخلیه هواي به بیرون را 

  ). داشته باشیم
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  .می باشد 0.03in.w.gافت فشار دریچه طبق کاتالوگ 

بعد از سایزینگ کانال تخلیه، طوالنی ترین مسیر شبکه انشعاب سمت راست می باشد که مجموع افت خط افقی 

 4800cfmباتوجه به اینکه کانال تخلیه  .متر می باشد 30.5متر و در خط اصلی تا اگزاست فن  20طبق نقشه 

  .اینچ نرخ افت فشار بدین شرح محاسبه خواهد شد X 16 34باید تخلیه کند و سایز کانال 
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  .در ادامه مثال قبلی به انتخاب اگزاست فن خواهیم پرداخت

و ظرفیت تخلیه هوا  0.28inwgمجموع افت فشارهاي محاسبه شده ناشی از افت کانال و اتصاالت و دریچه 

4800cfm نرم افزار  .استفاده از نرم افزار شرکت ایرانیان فن اگزاست فن سقفی انتخاب خواهیم کردبا .می باشد

طبق صحبت هاي قبلی سعی شده از دور الکترموتور  .این شرکت در فایل هاي ضمیمه قرار داده شده است

900RPM استفاده گردد.  
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وجود دارد، هر واحد یک آشپزخانه و دو سرویس طبقه به صورت تیپ  10در این مثال یک برج مسکونی   :مثال

  . کامل دارد

طبقه  5مطالب قبلی که ارایه شد، در این پروژه باید زون بندي ارتفاعی داشته باشیم، لذا هر  ابتدا باتوجه به: حل

  .هر زون رایزر جداگانه خواهد داشت. یک زون بندي جداگانه در نظر گرفته می شود

در (لحاظ خواهیم کرد  100CFMو هر مجموعه سرویس کامل را  CFM 150خانه را لذا اگزاست هر هود آشپز

این پروژه هر سرویس عالوه بر اگزاست فن مرکزي بر روي بام یک اگزاست فن مجزا براي هر سرویس واحد در 

از داخل نظر گرفته شده تا هر واحد استقالل کاربري مجزا هم داشته باشند، لذا وظیفه این فن فقط تخلیه هوا 

سرویس به رایزر می باشد، بدین دلیل که این فن ها نمی توانند فشار استاتیک ناشی از کانال و اتصاالت رایزر را 

هدف این امر . جوابگو باشند مگر آنکه نوع اگزاست فن داخل سرویس از زیر سقفی به بین کانالی تغییر داده شود

کاهش صدا در انتهاي شب، سرو صداي ناشی از کارکرد فن  عالوه بر استقالل کاربري این می باشد که براي

  ).آسایش طبقات آخر را مختل نکند

  .لذا حتی می توان اگزاست فن داخل سرویس را بسته به دالیلی که طراح داشته باشد حذف گردد
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  ابتدا براي طراحی باید مشخص گردد هر رایزر چقدر تخلیه هود خواهد داشت تا بتوان ابعاد رایزر را تعیین کرد، 

  :لذا رایزر آشپزخانه بدین شرح خواهد شد 

  

 



 

گنجینه تاسیسات  -مجید رحیمی : مولف  - کتاب تهویه و اگزاست در ایران نصفحات نمونه اولی                  7 | 

P a g e  
 

  : ضوابط فشار مثبت راه پله

سامانه فشار مثبت پلکان به منظور باال بردن فشار هواي داخل پلکان اجرا شده و هدف از آن ایجاد محیطی امن 

و عاري از دود به منظور فرار ساکنین می باشد و اجراي آن در ساختمان هایی که سازمان آتش نشانی هر استان 

فات هنگام آتش سوزي مربوط به خفگی ناشی نشان می دهد که بیشترین تل آمارها. الزام کرده است اجباریست

باتوجه به اینکه در صورت وقوع حریق آتش سوزي، راه پله ها هنگام خروج از ساختمان مورد . از دود می باشد

استفاده ساکنین قرار می گیرند، با ایجاد فشار مثبت در داخل فضاي راه پله ها نسبت به فضاي داخل ساختمان 

  .ه ناحیه  راه پله ها جلوگیري نمودمی توان از ورود دود ب

  : تزریق از یک یا چند نقطه

نقطه تزریق هوا . در سامانه فشار تزریق از یک نقطه، کل حجم هواي ورودي از یک نقطه وارد راه پله می شود

در شکل الف و ب نقطه تزریق هوا در باالي راه پله و در . ممکن است در هر قسمت از راه پله واقع شده باشد

ل یا جریان محوري دیواري به دلیل فن هاي اکسیا. شکل ج نقطه تزریق در پایین راه پله واقع شده است

اثرات منفی قرار گرفتن در معرض باد نمی توان استفاده کرد مگر اینکه تحلیل هاي وزش باد و اثرات 

  .آن خالف موضوع فوق را بیان نمایند

در سامانه تزریق هوا از پایین راه پله ممکن است بخشی از حجم هوا ورودي مستقیما از درب خروج راه پله به 

بیرون ساختمان، که احتماال  به منظور خروج افراد باز شده است، حرکت کرده و در نتیجه اثر بخشی سامانه 

 . فشار مثبت راه پله کاهش پیدا نماید
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زیر زمین می باشد، ارتفاع کف تا سقف  1طبقه همکف و  1طبقه مثبت،  7یک ساختمان مسکونی داراي : مثال

اتوجه به مطالب ارایه شده فن فشار مثبت راه پله این ساختمان را محاسبه ب. متر می باشد 3.20هر طبقه 

  . خواهیم کرد

لذا طبق جدول سازمان آتش نشانی تهران به . طبقه می باشد 9تعداد طبقات کل به راه پله ختم می شوند 

روي پشت بام و با  در این پروژه توسط یک فن سانتریفیوژ بر. محاسبه هواي ارسالی به راه پله خواهیم پرداخت

   .کانال کشی و تعبیه دریچه براي هر طبقه به محاسبات خواهیم پرداخت

در نظر  350cfmدرب پلکان از نوع درب دودبند مقاوم حریق تایید شده استفاده می گردد لذا به ازاي هر پاگرد 

  :خواهیم گرفت

Q=9 X 350 CFM = 3150 CFM 

با  FPM 2000قدم بعدي براي تعیین ابعاد داکت فشار مثبت راه پله می باشد، با حجم هوادهی کل و سرعت 

سرعت ماکزیمم در کانال فشار مثبت راه پله (یزر ابعاد داکت بدین شرح می باشد استفاده از نرم افزار داکت سا

2000 FPM دمی باشد، ایجاد صدا در رایزر در زمان حریق اهمیتی ندار(  

  . از اجرا و انشعاب گیري از کانال اصلی نمایش داده شده است ي نمونه زیردر تصویر 
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  : اصول تهویه آشپزخانه صنعتی

می باشد، طرح سیستم تهویه آشپزخانه در  HVACسیستم تهویه آشپزخانه از کاربري هاي پیچیده سیستم 

سوزي، تامین هواي تازه، فشار منفی داخل  همچون تهویه مطبوع، ایمنی در مقابل آتشبرگیرنده موضوعاتی 

  .می باشد.... و  آشپزخانه نسبت به فضاهاي اطراف، نحوه توزیع هوا

جمع آوري حرارت تولیدي توسط اجاق ها، دود، ترکیبات هاي تهویه صنعتی هدف اصلی براي بکارگیري هود

کارکنان موجود در آشپزخانه می فرار، ذرات روغن و بخار براي جلوگیري از آتش سوزي و همچنین سالمتی 

   .باشد

  

  عدم تخلیه مناسب هود به دلیل اجراي اشتباه هود

در این  همچنین تکنیک هاي پیشرفتهو  طراحی هود هاي تهویه صنعتی مخصوص آشپزخانه نیاز به تجربهبراي 

طراحی چنین سیستم تهویه صنعتی نیازمند ایجاد تعادلی بین دو فضاي اصلی در رستوران ها . زمینه می باشد

  . می باشد که این دو فضا شامل فضاي آشپزخانه و همچنین فضاي سرو غذا مربوط به مشتریان می باشد
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  جدول کمینه مقدار تخلیه هودهاي آشپزخانه صنعتی 

  .آشپزخانه صنعتی  به دو پارامتر زیر در زمان طراحی و محاسبات و اجرا دقت شود در خصوص هودهاي
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  .امتداد لبه هاي هود از سطح زیر تجهیزات که سبب مکش بهتر هود شده است

در تصویر باال بر خالف حالت قبل، در این اجرا فواصل ارایه شده از لبه هود اجرا شده است و در حین کار، 

  .زیر هود به خوبی تخلیه می شوندگرماي تجهیزات 

متر از طول هود باید یک خروجی براي هود در نظر گرفته شود، در تصویر  3طبق ضوابط ارایه شده به ازاي هر 

متر طول هود دست کم یک خروجی اجرا شده است، به موقعیت قرار  3زیر نیز طبق همین بند قانونی براي هر 

بر روي هودها  14اجراي فیلتر چربیگیر روغن طبق مبحث (گردد گیري فیلتر چربیگیر روغن نیز دقت 

  )الزامیست
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در تصویر زیر عملکرد یک هود دوجداره را مشاهده می کنید که اصطالحا به این هود ها هودها ترکیبی گفته می 

  ).روش تامین هواي جبرانی از لبه داخلی هود و جلوي هود تامین می شود(شود 
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  : فیلتر چربیگیر روغن

  .مقررات ملی ساختمان، هود هاي آشپزخانه صنعتی باید مجهز به فیلتر چربیگیر روغن باشند 14طبق مبحث 

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید عدم استفاده از فیلتر چربیگیر سبب نشت چربی به درون کانال ها 

ایجاد افت فشار در شبکه کانال کشی خواهد شد و احتمال شده است، که این موضوع عاملی است براي 

به همین دلیل در بسیاري از استانداردها نصب هر گونه دمپر در (آتشسوزي در شبکه کانال وجود خواهد داشت 

  ).شبکه کانال کشی آشپزخانه را ممنوع اعالم کرده اند
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در یک آشپزخانه رستوران در شهر تهران، طبق نقشه ي که مشاور تجهیزات آشپزخانه چیدمان داده  :مثال

است، قسمت سرخ کن و دیگ هاي دوجداره در وسط محیط پخت و پز قرار دارند و محل پخت کباب پز بنا به 

محیط  شرایطی خاص معماري که وجود داشت، امکان نصب داخل یک فضاي بسته میسر نبوده و داخل

  . آشپزخانه و کنار دیوار جانمایی شده است

اولین قدم براي طراحی آشپزخانه صنعتی، جانمایی موقعیت هود آشپزخانه می باشد، همانطور که قبال بدان 

تا بیرون تجهیزات زیر  حداقل باید از لبه بیرون 14پرداخته شد، براي باالتر بردن بازدهی هودها طبق مبحث 

  .بیشتر هود را جانمایی کنیمسانتیمتر  15هود 

  

  .در تصویر زیر سناریو سیستم تعویض هوا آشپزخانه نشان داده شده است
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  :محاسبات اگزاست فن هودها

  هود کباب پز

  :متر می باشد لذا  6طول کانال تخلیه از هود تا موقعیت قرارگیري اگزاست فن 

HL=(6m) * (3.28 )*(1.5) *(0.4) / (100)=0.12 in.wg  

  : افت فیلتر چربیگیر

فیلتر چربیگیر به ابعاد  7متري،  3.5طبق محاسباتی که قبال براي فیلتر چربیگیر توضیح داده شد، در این هود 

. محاسبه می شود 0.4inwg) افت یک فیلتر(اینچ استفاده می گردد که افت فیلتر چربیگیر  20اینچ در  20

  . محاسبه می شود 0.52inwgگیر افت کل کانال و اتصاالت و فیلتر چربی

وارد نرم افزار  0.52inwgمی باشد و فشار استاتیک  4400cfmبا در دست داشتن دبی هواي تخلیه هود که 

  .فن شده و یک دستگاه اگزاست فن سانتریفیوژ پروانه بکوارد پولی تسمه انتخاب خواهیم کرد

  

  




