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آمار 
مرگ و میر

آلودگی



آمار مرگ و میر آلودگی هوا

بهداشت،جهانیسازمانآمارآخریناعالمطبق
ودخجانهواآلودگیبابتانسانمیلیون7ساالنه

.دهدمیدستازرا

هککنندمیتنفسراهوایینفر9نفر،10هراز
.استهاآالیندهمجازحدازبیشمقادیرحاوی





اهداف تهویه صنعتی

کارمحیطدرپاکهوایتأمین
استانداردسطحدرهوارطوبتودماتأمین
اراتبخوگازهااشتعالوانفجارپتانسیلکاهش
(یترقیقتهویه)آالیندههارقیقسازیوکنترل
مجازحدتاآالیندههاغلظتکاهش
محیطزیستازحفاظت



مزایا سیستم تهویه صنعتی
شغلیهایبیماریوفرسودگیازجلوگیریوافرادسالمت

زیستمحیطآلودگیکاهش

سازمانیرضایتافزایش

سازمانتجهیزاتواموالبهآسیبازجلوگیری

بههاولیموادبازگشتیامحصولتولیدفرآیندها،ازبرخیدر

تولیدفرآیند

هاآالیندهبرخیدرانفجاروحریقاحتمالکاهش

تولیدافزایشووریبهره



انواع تهویه 

Supplyمولدسیستم(1 System
تأمینبرایشدهفرآوریهوایتأمینجهتسیستم هااین•

وایهجایگزینیورطوبتدما،شرایطلحاظازکارکنانآسایش
مانند.می گیرندقراراستفادهموردمحیطاز شدهتخلیه

.مطبوعتهویهوسرمایشگرمایش،سیستم های
Exhaustمکندهسیستم(2 System

ستفادهاموردمنفیفشارونسبیخألایجادجهتسیستم هااین•
دما،ه،شدتولیدآالینده هایانتقالوتخلیهبرایوقرارگرفته

وتیبهداش قبولقابلحددرهواکیفیتکنترلوباالرطوبت
ردکاربکارمحیطدر( انفجارقابلذراتوبخاراتگازها،)ایمنی
.دارند



تعریف تهویه صنعتی

نده ها،آالیکنترلیاوحذفبه منظورصنعتیتهویه
کاریمحیط هایدرافرادبرایسالمهوایتأمین

انمی توراصنعتیتهویهسیستم.داردکاربرد
ابآلوده،هوایحذفیاتأمینفرآیندهربه عنوان
یطمحدرمکانیکییاطبیعیروش هایازاستفاده

رلکنتمراتبسلسهاساسبر.کردتعریفکار
کنترل هایازجزئیصنعتیتهویهمخاطرات،

.استمهندسی



انواع تهویه صنعتی

(عمومی)تهویه ترقیقی 
و جایگزینی اساس تهویه ترقیقی تخلیه آالینده ها به دنبال ایجاد فشار منفی

، تخلیه هوای محیط کار که از نظر رطوبت. هوای تمیز خارج محل می باشد
نی دما، و آالینده های هوابرد در وضعیت نامطلوب قرار دارد، سبب جایگزی

و ( گازها و بخارات)هوای تمیز خارج محل، جهت کاهش غلظت آالینده ها 
.  همچنین کنترل دما و رطوبت محیط می باشد

تهویه موضعی
لودگی، از این روش برای کنترل و به دام اندازی آالینده ها در نزدیکی منبع آ

.  ی شودقبل از انتشار در محیط و حضور در منطقه تنفسی افراد استفاده م
ا با غلظت تهویه موضعی روشی مؤثر و مقرون  به  صرفه برای کنترل آالینده ه

.باال و آالینده های سمی است



اجزای سیستم تهویه صنعتی

oهودHood

oیامخروطTaper

oیاکانالDuct

oورودیEntrance

oزانوییElbow

oتصفیه کننده هاCollectors

oهواکشFan

oخروجیStack



Hood 3

Hood 2

Hood 1

Air Cleaners

Stack

Fan

Taper

Entrance

Elbow

Duct



تحریران: پروژه
1399: مورخه



سکاوه سیلی: پروژه
1383: مورخه



هواکش پروژه تحریران:  پروژه
1399: مورخه



فیوم سرب شرکت باتری سازی:  پروژه
1400: مورخه



مرحله پیش طراحی

وکارحیطمازاولیهبازدیدصنعتی،تهویهسیستم هایطراحیازقبلگاماولین
.می باشدزیرزمینه هایدردقیقاطالعاتجمع آوری

نظرموردآالیندهغلظت➢
وریواکنش پذیفیزیکی،وشیمیاییترکیبآالینده،MSDSاستخراج➢

...وسمیتانفجار،واشتعالقابلیتخورندگی،
آالیندهزیست محیطیاستانداردهای،(TLV)افرادمواجههمجازآستانهحد➢

نظرمورد
یطمحموادوآالینده هاسایربانظرموردآالیندهواکنش پذیریبررسی➢

طراحی
اصلیمحصولوثانویهترکیباتمصرفی،اولیهموادکاری،فرآیند➢
آالیندهانتشاروتولیدنحوه➢



مرحله پیش طراحی
نقشه برداری➢
oنج، دستگاه ها و ابزارهای الزم برای نقشه برداری شامل سایکرومتر، دماس

متر دستی و لیزری می باشد
oاندازه گیری مشخصات فیزیکی محیط و ماشین آالت
oتعیین دقیق ابعاد منبع انتشار آالینده
oبعدسهدرآالیندهانتشارمنبعمختصاتتعیینX،YوZبهنسبت

رسایبهنسبتنیازصورتدرومحیطسقفعرضی،وطولیدیوارهای
.مجاوردستگاه های

oطراحیموقعیتازتصویربرداری
oوجودصورتدرسقفیجرثقیل هایارتفاعاندازه گیری
oوآباز،گهوا،شاملپایپینگانواعبرق،سینی هایموقعیتاثراتبررسی

کانال کشیمسیردر...



مرحله پیش طراحی
امکانصورتدراپراتور؛کارنحوه یوارگونومیکیمالحظاتبهتوجه➢

تصویربرداری
در)نندهتصفیه کوهواکشقرارگیریموقعیتوکانال کشیمسیرتعیین➢

محیطازخارجدر(نیازصورت
سایروادافرترددمسیرباصنعتیتهویهسیستمتداخلاحتمالبررسی➢

با...وسقفیجرثقیل هایباالبرها،بابرخوردعدمازاطمینانسیستم ها؛
.سیستم

تولیدفرآیندباتهویههوایجریانتداخلاحتمالبررسی➢
خارجوهآالیندانتشارمنبعمجاورنسبیرطوبتوخشکدمایاندازه گیری➢

محیطاز
طراحیموقعیتدردریاسطحازارتفاعتعیین➢



مرحله طراحی

دنظرانتخاب هود استاندارد متناسب با آالینده مور
کشیکانالمسیرانتخاب جنس و

تم محاسبه میزان فلو و سرعت جریان هوا در سیس
بر اساس روش های استاندارد 

انتخاب نوع تصفیه کننده
انتخاب نوع هواکش





محاسبات



کشیدن نقشه 



ساخت بخش های مختلف سیستم



ساخت بخش های مختلف سیستم



سیستم بخش های مختلفحمل 



سیستمنصب



سیستمنصب



(Clip)راه اندازی و تحویل سیستم



آموزش بهره برداری و تعمیر و نگهداری 



دوره ای سیستمارزیابی راندمان



تعمیر و نگهداری به موقع



چالش های تهویه صنعتی

مشکالت اقتصادی

افراد غیرمتخصص

1

2

یعدم ارزیابی سیستم تهویه صنعتی به صورت دوره ا

3

عدم پیگیری ارگان های مسئول  4

5

آموزش غیر کاربردی در بیشتر مراکز آموزشی



چالش های تهویه صنعتی

عدم آموزش در خصوص راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم 6

7

(سختی کار)مقاومت کارکنان برخی صنایع در اجرای سیستم 

در نظر نداشتن طراحی سیستم تهویه هنگام احداث کارخانه ها8

9

تجهیزات منسوخ شده در طراحی ها



مشکالت اقتصادی
تمسیساجراوساختطراحی،متریالشدیدقیمتینوسانات

کوچکصنایعدرتهویهسیستماجرایتوانکاهش

ایناست،بهترپسشود،طراحیسیستمیاستقراراگر
الییبامفیدعمروراندمانتاشودطراحیایگونهبهسیستم

.باشدداشته



افراد غیر متخصص
سازمانازخارجمتخصصغیرافرادتوسططراحی

سازمانداخلمتخصصغیرافرادتوسططراحی

شعابانکردنکمیااضافهسیستم؛مشخصاتدرفنیتغییر
سیستمطراحاطالعبدون
هواکشازعدبکنندهتصفیهنصبیاکننده،تصفیهازاستفادهعدم

نیازازکمتریاباالترفشارومکشقدرتباهواکشازاستفاده
سیستم

آالیندهبراینامناسبکنندهتصفیهانتخاب





یآموزش غیرکاربردی در بیشتر مراکز آموزش
کارکنانیمنیاوسالمتبامستقیمیارتباطصنعتیتهویهسیستم

واصولبابهداشتوایمنیکارشناسانآشناییپسدارد،
درصنعتیتهویههایسیستمساختوطراحیهایاستاندارد

.استضروریصنایع
سازیادهپیدراصولاینبابهداشتوایمنیکارشناسانآشنایی
.داردزیادینقشاستاندارد،تهویهسیستم



عدم پیگیری ارگان های مسئول
راچشود،سازیپیادهاستقرارمهمیاینبهسیستموقتی

نمیگیرد؟صورتمجریافرادصالحیتبرنظارتی



عدم ارزیابی دوره ای سیستم
بهنیازهااهدستگوهاسیستمسایرمانندصنعتیتهویهسیستم
.داردسیستمراندمانارزیابی

سنگینهایهزینهازمیتوانسیستمایدورهارزیابیبا
.کردجلوگیری

فشارعت،سر)سیستمفیزیکیمشخصاتارزیابیشامل؛ارزیابی
یابیارزآالینده،تصفیهوآوریجمعراندمانارزیابی،(...وفلوو

...وسیستممختلفهایبخشالکتریکالسیستم



تعمیر و نگهداری به موقع سیستم



آموزش تعمیر و نگهداری



روش ها و تجهیزات منسوخ شده



در نظر نداشتن طراحی سیستم تهویه قبل از احداث کارخانه



ارمقاومت کارکنان بابت گرفتن سختی ک



ایستگیانتخاب طراح بر مبنای روابط، نه بر مبنای ش
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