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 امید رهایی 
 معیارهای مطلوب برای طراحی ساختمان های صنعتی با هدف ارتقای تهویه صنعتی عمومی

 )نمونه موردی: ساختمان تعمیرگاه مرکسی پاالیشگاه تهران ( 
 - دکتر مظفر  -مهندس نقره کار باز منظر آموزه های اسالمی  دکتر جعفری –دکتر حسینی  دکتر قائم مقامی 

 



  أ

 

  چكيده

فعاليت هاي صنعتي مختلف و استفاده از مواد سمي در صنايع منجر به توليد ذرات معلق، 

 .مي روددر اكثر موارد مقدار آنها از حدود مجاز فراتر  وبخارات و گازهايي در محيط كار مي شوند 

ر كا گرمايي نيز ممكن است سبب نا ايمن شدن محيط هاي ، تنشهاي هوابرد آالينده بر عالوه

لذا جهت حفاظت از كاركنان محيط هاي صنعتي، استفاده از سيستم هاي موثر و كاراي . شود

معموال غلظت آالينده هاي هوابرد در د كه نمطالعات نشان مي ده. تهويه صنعتي ضروري مي باشد

محيط هاي صنعتي باالتر از حد مجاز بوده و علت آن عدم كارايي سيستم هاي تهويه صنعتي 

   .باشدعمومي مي 

اين پژوهش به بررسي وضعيت جريان هواي داخل در ساختمان هاي صنعتي مي پردازد و 

تالش مي نمايد تا معيارهاي مطلوبي را در طراحي ساختمان هاي صنعتي ارائه نمايد كه بر اساس 

بدين ترتيب تخليه آسان تر و كاراتر هواي  .مسيرهاي مناسب جريان هواي داخل باشدانتخاب 

روش . اخلي و جايگزين نمودن آن با هواي پاك از اهداف معماري صنعتي خواهد بودآلوده د

در مرحله اول تحقيق با استفاده از يك راهبرد : تحقيق در اين پژوهش، يك روش تركيبي است

توسط دستگاه هاي دقيق تاثير گذار شناسايي شدند و متغيرهاي وابسته تجربي، متغير هاي 

سپس تحليل داده ها  با  .اندازه گيري گرديدند) و دماسنج ديجيتال سرعت سنج باد(ديجيتال 

  .صورت پذيرفت در نمونه موردي انتخابي استفاده از راهبرد شبيه سازي

انجام  Fluentو  Gambitو توسط برنامه هاي  CFDشبيه سازي هاي در اين پژوهش با روش 

و نيز تطبيق نتايج تجربي با شبيه سازي ها  ابتدا روايي برنامه ها با انجام پروژه هاي مشابه: شدند

ليل داده ها به تجزيه و تح Fluentسپس با يك روش تحليلي و با كمك برنامه . به اثبات رسيد

كليه . در خاتمه نيز به ارائه نتايج اقدام گرديد .گرفتصورت  مداخله در وضع موجود اقدام شد و

كزي ساختمان تعميرگاه مر(ردي تصادفي آزمايشات و مشاهدات تجربي بر روي يك نمونه مو

نتايج نشان دادند كه . نتايج بر روي جامعه آماري تعميم داده شد انجام گرفت و) پااليشگاه تهران

و  داشتهقرار  ، دمنده ها و مكنده هاتحت تاثير ارتفاع سقف و موقعيت بازشوهاجريان هواي داخل 

   .ايند تهويه طبيعي بسيار اهميت داردجهت كشيدگي ساختمان به منظور بهره گيري از فر


