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 آمًزشیديرٌ 

 «ساماوذَی ريشىایی در محیط کار» 
 (93/3/26 -دوشنبه ) 

 (مرکز بهداشت قم)
 

 : مدرّس
 علیرضب مشکوری

 قمعضو هیئت علمی دانشکده بهداشت 
 

 :فراگیران
 کبرشنبسبن بهداشت حرفه ای استبن قم
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 (:12:30اِی  11ساػت )تش٘أٝ جّسٝ دْٚ 

 قثیؼیسٚضٙایی قشاحی •

 ا٘ٛاع الٔپٟا ٚ چشاغٟا ٚ ٔطخػات آٟ٘ا•

 سٚضٙایی ٔػٙٛػی داخّیقشاحی •

 

 



   :سٚضٙایی سیستٓ ساصی تٟیٙٝ اص ٞذف

  اغَٛ حفظ ساحتی، تأٔیٗ ا٘شطی، دس جٛیی غشفٝ•

  اسٌٛ٘ٛٔی ایٕٙی، ٞای جٙثٝ سػایت ٚ ٔحیكی صیست

 تٟذاضتی ٚ
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 طراحی روشنایی طبیعی



 :ريز ريشىایی از گیری بُرٌ بر مؤثر عًامل
 جغشافیایی ػشؼ1)
 خٛسضیذ ٔٛلؼیت2)
 فػ3ُ)
 الّیٕی ٔٛلؼیت4)
 سٚص ساػات5)
 آٟ٘ا سً٘ ٚ داخّی سكٛح خػٛغیات6)
 تٙا خاسجی سكٛح خػٛغیات7)
 پٙجشٜ ضیطٝ خػٛغیات ٚ جٙس8)
 پٙجشٜ لشاسٌیشی ؾّغ9)

 پٙجشٜ اتؼاد 01)
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 :طبیعی ريشىایی طراحی اصًل
  ٞای پٙجشٜ وٝ تاضذ ای ٌٛ٘ٝ تٝ تایذ تٙا قشاحی•

 جٙٛب ٚ غشتی جٙٛب جٙٛب، سٕت دس اغّی
 .ٌیش٘ذ لشاس ضشلی

  سٕت دس پٙجشٜ قشاحی أىاٖ وٝ غٛستی دس•
  تٝ وٝ سمفی ٞای پٙجشٜ اص تایستی ٘ثاضذ جٙٛب

 .ٌشفت وٕه تاضٙذ ضذٜ ٘ػة لائٓ غٛست
 سا صیادی ٔطىالت افمی سمفی ٞای پٙجشٜ ٘ػة

 دس خٛسضیذ ٔستمیٓ تاتص ٞذایت ٚ ایٕٙی ٘ظش اص
 .داضت خٛاٞذ پی
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… 
 تاضٙذ داضتٝ ادأٝ سمف ٘ضدیىی تا تایذ ٞا پٙجشٜ•

 .داس٘ذ تٟتشی تاصدٞی حاِت ایٗ دس صیشا
 اص پٙجشٜ فاغّٝ) فؿا ػٕك وٝ ٌشدد اتخار تشتیثی•

 دس .یاتذ واٞص ٕٔىٗ حذالُ تٝ (ٔماتُ ؾّغ
 ٔفیذ تٛا٘ذ ٔی سمفی لائٓ ٞای پٙجشٜ ِضْٚ غٛست

 .تاضذ
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… 

  ؾشیة ٚ سً٘ داسای تایذ داخّی سكٛح پٛضص•

 سٚضٙایی تٟتش تٛصیغ تشای ٔٙاسة ا٘ؼىاس

 تشای ٚ 0/3 ا٘ؼىاس ؾشیة وف تشای .تاضذ

  .ضٛد ٔی پیطٟٙاد 0/7 سمف ٚ 0/5 دیٛاسٞا

  وف ٚ دیٛاسٞا ٘ظافت ٕٞٛاسٜ وٝ است الصْ

 .پزیشد غٛست
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... 

 داسای تایذ ِٛاصْ ٚ تجٟیضات ٚ ٞا دستٍاٜ وّیٝ•

  حذٚد ا٘ؼىاس ؾشیة تا ٔالیٓ سً٘ پٛضص

 .ٌشد٘ذ ٘ظافت دائٕاً ٚ تٛدٜ 0/5

  سكٛح داسای اتضاسٞای ٚ ٞا دستٍاٜ اص استفادٜ•

  ایجاد ٚ ٘ٛس ضذیذ تاصتاتص دِیُ تٝ تشاق

 .٘یست ٔجاص خیشٌی
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... 
  وافی ٔىاٖ ٘ٛسٌیشی تشای تایذ ٞا پٙجشٜ ٔساحت•

 تٝ تستٝ اتاق، ٔساحت تٝ پٙجشٜ ٔساحت ٘سثت .تاضذ
  دسغذ 30 تا 5 تیٗ واس ظشافت ٚ دلت ٔیضاٖ ٚ ٘یاص

   .ٔیطٛد تؼییٗ
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نسبت سطح پنجره به 

 )%(سطح اتاق
 نمونه اماکن و مشاغل

 اماکن خاص و مشاغل ظریف با دقت باال 30تا  25

 اماکن اداری و مسکونی 25تا  20

 اماکن تولیدی و خدماتی و مشاغل با دقت متوسط 20تا  15

 پایین انبارها و مشاغل با دقت 15تا  10

 راهروها و مکانهای با حداقل تردد افراد 10تا  5



... 

  ٞا ضیطٝ وثیفی ٚ پشدٜ سایثاٖ، ٔا٘غ، ٚجٛد•

  سا ٞا پٙجشٜ تاصدٞی صیادی حذٚد تا ٔیتٛا٘ذ

   .دٞذ واٞص

 ٔیضاٖ تّٙذ، ٞای تٛتٝ ٚ دسخت ٔجاٚست•

 .دٞذ ٔی واٞص سا پٙجشٜ ٘ٛسٌیشی
 

17 



... 

 تاال دسخطٙذٌی تا ٘ٛس تاتص اص جٌّٛیشی تشای•

  ٔات، ضیطٝ اص استفادٜ داخّی، سكٛح سٚی

   .ٌشدد ٔی تٛغیٝ تّٙذ ٞای پٙجشٜ دس خػٛغاً

  سٚص آخش ٚ اَٚ ساػات ٚ اتشی سٚصٞای تشای•

  ٔىُٕ قٛس تٝ ٘یض ٔػٙٛػی سٚضٙایی تایستی

 .ٌشدد تیٙی پیص
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 :برآورد مساحت پنجره عمودی به روش کوتاه
 

 



 :طبیعی ريشىایی ارزیابی
  دس سٚضٙایی ضذت تؼییٗ تشای وّٕی ٌیشی ا٘ذاصٜ•

  دس ٌیشی ا٘ذاصٜ :سمفی ٞای پٙجشٜ تشای واس سكح
  پٙجشٜ صیش :ضأُ)ٔشجغ ٘مكٝ 3 دس واس سكح استفاع

 (دیٛاسٞا تا پٙجشٜ حذفاغُ ٘مكٝ دٚ ٚ
 

  دس سٚضٙایی ضذت تؼییٗ تشای وّٕی ٌیشی ا٘ذاصٜ•
  دس ٌیشی ا٘ذاصٜ :وٙاسی ٞای پٙجشٜ تشای واس سكح

  ٚ 0/7 ،0/5 ،0/3 ،0/1 فٛاغُ دس واس سكح استفاع
 (D) فؿا ػٕك اص 0/9
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... 

  تؼییٗ حذٚد تا ٔمایسٝ تشای تطخیع ٔالن•

   ٔتٛسف سٚضٙایی ضذت :ضذٜ

- فاغّٝ دس :وٙاسی ٞای پٙجشٜ تشای D0/5 

- ٔمذاس دٚ ٔیاٍ٘یٗ :سمفی ٞای پٙجشٜ تشای 

 دیٛاسٞا تا پٙجشٜ صیش حذفاغُ
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 انواع المپها و چراغها و مشخصات آنها



 :المپُا اصلی يیژگیُای
 الٔپ ػٕش1)
 (𝜼)٘ٛسی تٟش2ٜ)
 (𝜱)٘ٛسی (ضاس)تٛا3ٖ)
 الٔپ (L)دسخطٙذٌی4)
 (CRI)سً٘ تجّی ضاخع5)
 (CU)سٚضٙایی تٟشٜ ؾشیة6)
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 :المپُا اوًاع

 (Incandescent lamps)اِتٟاتی الٔپٟای (1

 (Discharge Lamps)ٌاص دس تخّیٝ الٔپٟای (2

 LED()(Light-emitting Diode)دیٛدی الٔپٟای (3
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 :التُابی المپُای (1

  اص تشق جشیاٖ ػثٛس تا اِتٟاتی الٔپٟای دس•

 وافی حذ تٝ سا آٖ حشاست دسجٝ فّضی، سضتٝ

 .وٙذ تطؼطغ تا تش٘ذ ٔی تاال
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 :التُابی المپُای اوًاع -

 (اِتٟاتی ای سضتٝ)ٔؼِٕٛی ای سضتٝ الٔپ1.

 ٞاِٛط٘ٝ الٔپ2.

 وشٚییه دی سفّىتٛس تا الٔپٟای3.
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 (التُابی ای رشتٍ)معمًلی ای رشتٍ المپ (1-1
(GLS()General Lighting Service:) 
 

 (وأُ)100 :دٞی سً٘•
 ساػت 1000 : ػٕش قَٛ•
 ٚات تش ِٛٔٗ 16 تا 14 :٘ٛسی تٟشٜ•
 %2 :اِىتشیىی تٟشٜ•
 (٘یت ٞضاس500)تاال :دسخطٙذٌی•
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Thomas Alva Edison 



 :(Halogen Lamp)(TH)َالًژوٍ المپ (1-2

 (وأُ)100 :دٞی سً٘•

 ساػت 3000 تا : ػٕش قَٛ•

 ٚات تش ِٛٔٗ 30 تا 28 :٘ٛسی تٟشٜ•

 %4 :اِىتشیىی تٟشٜ•

 تاال :دسخطٙذٌی•
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 Halogen Lamp 
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 کريییک دی رفلکتًر با المپُای (1-3
(Dichroic reflector lamps:) 

 ٘ٛس تیطتش تاصتاتص تشای ٔخػٛظ سفّىتٛس داسای•

  تٝ لشٔض ٔادٖٚ ٘ٛس ا٘تماَ ٚ جّٛ سٕت تٝ ٔشئی

 الٔپ پطت
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Dichroic reflector lamp 



 :گاز در تخلیٍ یا گازی المپُای (2

 تشق جشیاٖ ػثٛس تا ٌاص، دس تخّیٝ الٔپٟای دس•

  ساقغ ٘ٛس تا وٙٙذ ٔی تحشیه آ٘شا ٌاص، اص

 .وٙذ
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 :گاز در تخلیٍ یا گازی المپُای اوًاع -
 (فّٛسسٙت)پاییٗ فطاس ای جیٜٛ ٌاصی الٔپ1.
 تاال فطاس ای جیٜٛ ٌاصی الٔپ2.
 ٞاِیذ ٔتاَ الٔپ3.
 تاال فطاس سذیٕی ٌاصی الٔپ4.
 پاییٗ فطاس سذیٕی ٌاصی الٔپ5.
 اِىتشیىی لٛس الٔپٟای6.
 (اِمایی)اِىتشٚد تذٖٚ الٔپٟای7.
 ٔطتؼُ الٔپٟای8.
 فالضی الٔپٟای9.
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 :(فلًرسىت)پاییه فشار ای جیًٌ گازی المپ (2-1
(Low Pressure Mercury Vapour (Fluorescent) 
Lamps)(MCF) 

 85 :دٞی سً٘•

 ساػت ٞضاس10 حذٚد :ػٕش قَٛ•

 ٚات تش ِٛٔٗ 90 تا 50 :٘ٛسی تٟشٜ•

 %8 :اِىتشیىی تٟشٜ•
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  وٝ ٔتش 6 اص وٕتش استفاع تا ٔىاٟ٘ای :تشای ٔٙاسة•

  ٔكّٛب دٞی سً٘ ٚ خٛب ٘ٛسی تٟشٜ تا الٔپ تٝ ٘یاص

 .تاضذ

  ٘ٛع ایٗ تشویة اص است تٟتش :ٔسىٛ٘ی أاوٗ تشای•

 .ضٛد استفادٜ اِتٟاتی الٔپ تا الٔپ

  وأال الٔپٟا ٘ٛع ایٗ :ػٕٛٔی ٚ اداسی أاوٗ تشای•

 .ٔكّٛتٙذ
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 :فلًرسىت المپُای اوًاع

.Iٌشْ واتذ (ا٘ذاص ساٜ تا(starter)) 

.II(ا٘ذاص ساٜ تذٖٚ) سشد واتذ 

.IIIٜفطشد(ٓٔػشف و()CFL) 
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HCFLs 



 :(ا٘ذاص ساٜ تذٖٚ)سشد واتذ فّٛسسٙت الٔپٟای .2
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CCFLs 



 :(CFLs)فطشدٜ فّٛسسٙت الٔپٟای .3
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 باال فشار ای جیًٌ گازی المپُای (2-2
(High Pressure Mercury Lamps 

(MBF):) 

 40 حذٚد :دٞی سً٘•

 ساػت 24000 تا :ػٕش قَٛ•

 ٚات تش ِٛٔٗ 65 تا 30 :٘ٛسی تٟشٜ•

 %9/5 تا 8 :اِىتشیىی تٟشٜ•
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High Pressure Mercury Lamps  



 :تاال فطاس ای جیٜٛ ٌاصی الٔپٟای واستشد

  دٞی سً٘ تٝ ٘یاص وٝ تضسٌی ٔىاٟ٘ای تشای •

  غٙایغ، تِٛیذ ساِٟٙای ا٘ثاسٞا، ٔثُ ٘ذاس٘ذ تاال

 تا فشػی ٔؼاتش ٚ ٕ٘ایطٍاٟٞا ٚسصضٍاٟٞا،

 ٔتش 12 تا 6 چشاؽ ٘ػة استفاع
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 :ای جیٜٛ ٌاصی الٔپٟای ٔؼایة

  تؼذ دلیمٝ 7 تا 5 ا٘ذاصی ساٜ چشخٝ داسای اغّة•

 (ػٕذٜ ػیة)جشیاٖ لكغ اص

 ٘الع دٞی سً٘•

 تّٛیضیٛ٘ی سادیٛیی، أٛاج تا تذاخُ•

 ٔؼیٛب تاالست تٛسف غٛتی أٛاج•
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 َالیذ متال المپ (2-3
(MBI)(Metal Halide Discharge Lamp:) 

 65 حذٚد :دٞی سً٘•

 ساػت 34000 :ػٕش قَٛ•

 ٚات تش ِٛٔٗ 125 تا 75 :٘ٛسی تٟشٜ•

 
 
 

 
48 



49 

Metal Halide Discharge Lamp 
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Metal Halide Discharge Lamp 



 باال فشار سذیمی گازی المپ (2-4
(High Pressure Sodium Lamps:) 

(SON, SON-E, SON-T, SON-Double Ended)  

 ٘اس٘جی صسد :٘ٛس سً٘•

 (وٓ تسیاس)24 :دٞی سً٘•

 ٚات تش ِٛٔٗ 150 تا 45 :٘ٛسی تٟشٜ•

 %16 تا 13 :اِىتشیىی تٟشٜ•
 

51 



 باال فشار سذیمی گازی المپ

 دلیمٝ 20 تا 15 اص تؼذ :وأُ ضذٖ سٚضٗ•

  سٚضٗ آ٘شا تٛاٖ ٔی تالفاغّٝ ضذٖ خأٛش اص تؼذ•

 .ٕ٘ٛد
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(High Pressure Sodium (SON) Elliptical(SON-E)) 
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Reflux High Pressure Sodium with Reflector 
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(High Pressure Sodium (SON) Tubular(SON-T)) 



 پاییه فشار سذیمی گازی المپ (2-5
(SOX)(Low Pressure Sodium Lamp:) 

 (ػٕذٜ ػیة)5 حذٚد :دٞی سً٘•

 ساػت 24000 :ػٕش قَٛ•

 (ػٕذٜ ٔضیت)ٚات تش ِٛٔٗ 180 تا 150 :٘ٛسی تٟشٜ•

 ٘ٛسدٞی حذاوثش :دلیمٝ 15 تا 7 ٔذت دس•
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Low Pressure Sodium(SOX) Lamp 
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 :Electric Arc Lamps))الکتریکی قًس المپ (2-6

 ٚات 7000 تا :تٛاٖ•

 ٚات تش ِٛٔٗ 55 تا 50 :٘ٛسی تٟشٜ•

 تاال تسیاس دسخطٙذٌی داسای•

 پشٚطوتٛسٞا دس :واستشد•
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Electric Arc Lamps 



 (القایی)الکتريد بذين المپُای (2-7
(Electrodeless Lamps:) 

 (ٔضیت()ساػت 6000)قٛال٘ی تسیاس ػٕش داسای•

 ٚات تش ِٛٔٗ 65 حذٚد :٘ٛسی تٟشٜ•

 اِىتشٚٔغٙاقیسی لٛی ٘سثتاً ٔیذاٖ ایجاد :ػیة•
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electrodeless lamp 



 :(Glow Lamps)مشتعل المپُای (2-8

 ٚات تش ِٛٔٗ 0/3 :٘ٛسی تٟشٜ•

 قٛال٘ی ػٕش قَٛ•

 ٚات 3 تا 0/06 :پاییٗ اِىتشیىی تٛاٖ داسای•

 سٚضٙایی تأٔیٗ تشای یا تضئیٙی استفادٜ :واستشد•

 ٔحذٚد
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Glow lamp 



 :(Flashtubes)فالشی المپُای (2-9

 ٚات تش ِٛٔٗ 65 تا 30 :٘ٛسی تٟشٜ•

 .سٚ٘ذ ٕ٘ی تىاس دائٓ سٚضٙایی تأٔیٗ تشای•

  خٛدسٚ، ٔٛتٛس ٚ ٌشد٘ذٜ ٚسایُ تٙظیٓ ػىاسی، دس•

 ... ٚ اؾكشاسی ػالیٓ
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Flashtubes 



 :(LED)دیًدی المپُای (3

 ٚات تش ِٛٔٗ 500 تا 75 :سٍ٘ی الٔپٟای ٘ٛسی تٟشٜ•

  دس ٚ اِىتشٚ٘یىی ٚ اِىتشیىی پاّٟ٘ای دس اغّة•

 خٛدسٚ چشاغٟای
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LED 



بتا المپُای: 
  تشای اِىتشیىی ا٘شطی ٔٙثغ تٝ ٘یاص تذٖٚ ٘ٛسی ٔٙاتغ•

 ػّٕىشد

  یا ٌاصٞا اص ٔخّٛقی وٝ فؿاٞایی جٟت :واستشد•

  غٙایغ ٘ظیش داس٘ذ ٚجٛد ا٘فجاس لاتُ تخاسات

 ٞٛا٘ٛسدی غٙایغ ٚ ٔؼادٖ پتشٚضیٕی،
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gaseous tritium light source (GTLS), 

or beta light 
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  :چشاؽ

  تاالست، ٘یاص دسغٛست ٚ الٔپ سشپیچ، لاب، ضأُ•

 دیٍش اجضای تشخی ٚ خاصٖ

  ٔحذٚد ٘یض ٚ الٔپ حفظ تاػث :چشاؽ واسٝ یا لاب•

 آٖ تاتص ٔیذاٖ ٕ٘ٛدٖ
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 :الٔپ ٘ٛع تشاساس چشاغٟا ا٘ٛاع

  الٔپ اص استفادٜ تشای) خكی چشاغٟای

 (فّٛسسٙت

 

  الٔپٟای اص استفادٜ تشای) ای ٘مكٝ چشاغٟای

 (ٞاِیذ ٔتاَ ٚ سذیٕی ٚ ای جیٜٛ ٌاصی اِتٟاتی،
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 :(IP code)چراغ حفاظت درجٍ
• IP code: Ingress Protection 

• The IP rating is internationally referred to 

as the “International Protected” code or 

the “Ingress Protected” code.  

• Each IP code, has TWO digits to define 

its level of protection - an "x" is used as 

one of the digits if there is only one class 

of protection. 
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 طراحی روشنایی مصنوعی داخلی



 :داخلی مصىًعی ريشىایی طراحی

  ٘احیٝ ٘سثت سٚش تٝ ػٕٛٔی سٚضٙایی قشاحی•

 (RCR)اتاق

 ٔٛؾؼی سٚضٙایی قشاحی•
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 واحیٍ وسبت ريش بٍ مصىًعی ريشىایی طراحی
 :(ای واحیٍ تقسیم()RCR()Room Cavity Ratio)اتاق

 ٘احیٝ سٝ تٝ قشاحی ٔٛسد ٔىاٖ سٚش ایٗ دس•
 آٚیض استفاع()چشاؽ دٞا٘ٝ صیش تا سمف حذفاغُ)سمف ٘احی1ٝ.

 (hcc)چشاؽ
  استفاع()واس سكح سٚی تا چشاؽ دٞا٘ٝ صیش حذفاغُ)اتاق ٘احی2ٝ.

hrc) 
 (hfc استفاع()وف تا واس سكح حذفاغُ)وف ٘احی3ٝ.
 تجای سٚضٙایی تٟشٜ ؾشیة تؼییٗ تشای ٚ ٌشدد ٔی تمسیٓ•

 اص وف، ٚ سمف ٘ٛس ا٘ؼىاس ؾشایة اص ٔستمیٓ استفادٜ
 .ضٛد ٔی استفادٜ ٔشتٛقٝ ٘احیٝ ٔؤثش ا٘ؼىاس ؾشیة
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... 

TLLF(ٔختّف ػٛأُ اص ٘اضی افتٟای ٔجٕٛع) 

• TLLF: Total Light Loss Factor 

  چشاغٟا ٘ظافت چٍٍٛ٘ی چشاؽ، خػٛغیات تٝ ٚاتستٝ •

 تٕیضی دسجٝ سیستٓ، تؼٕیشات ٚباتٙ ٚ سكٛح ٚ

 ٚ اِىتشیىی خػٛغیات رسات، ا٘تطاس ٘ظش اص غٙؼت

 سیستٓ ٔىا٘یىی ٚ اِىتشیىی ػٛأُ سایش
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... 

•CU(سیستٓ سٚضٙایی تٟشٜ ؾشیة) 
• CU: Coefficient of Utilization 

  ٚ چشاؽ ٚ ٘ٛس تٛصیغ سیستٓ خػٛغیات تٝ ٚاتستٝ•
 قشاحی استفاع ٚ سكٛح ا٘ؼىاس ؾشایة

•CU: ٗ0/9 تا 0/15 تی 
 

•TLLF ٚ CU: ُٔسیستٓ تشای ٔحذٚدوٙٙذٜ ػٛا  
 سٚضٙایی
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 :اتاق واحیٍ وسبت ريش بٍ مصىًعی ريشىایی طراحی گاوٍ ديازدٌ مراحل
 سٚضٙایی تٛصیغ سیستٓ ا٘تخاب :اَٚ ٌاْ
 الٔپ ٚ چشاؽ ا٘تخاب :دْٚ ٌاْ
 ٘یاص ٔٛسد ػٕٛٔی سٚضٙایی ضذت ٔتٛسف تؼییٗ :سْٛ ٌاْ
 RCR ٔحاسثٝ :چٟاسْ ٌاْ
 داخّی سكٛح ٔؤثش ا٘ؼىاس ؾشایة تؼییٗ ٚ ٔحاسثٝ :پٙجٓ ٌاْ
 سیستٓ سٚضٙایی تٟشٜ ؾشیة تؼییٗ :ضطٓ ٌاْ
 افتٟا ٔجٕٛع ٔحاسثٝ :ٞفتٓ ٌاْ
 چشاغٟا ٔجٕٛع ٘ٛسی تٛاٖ ٔحاسثٝ :ٞطتٓ ٌاْ
 ٘یاص ٔٛسد چشاؽ تؼذاد ٔحاسثٝ :ٟ٘ٓ ٌاْ
 ٔحاسثات وٙتشَ :دٞٓ ٌاْ

 چشاغٟا چیذٔاٖ ٔحاسثات :یاصدٞٓ ٌاْ
 ٞا ٘مطٝ تشسیٓ ٚ تذٚیٗ :دٚاصدٞٓ ٌاْ
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 سٚضٙایی تٛصیغ سیستٓ ا٘تخاب :اَٚ ٌاْ

ٗتاتص :واس سكح سٚی ٘ٛس تاتص سیستٓ تٟتشی  

 (پاییٗ تٝ ٘ٛس دسغذ 100 تا 90 تاتص)ٔستمیٓ

 

ٝسیستٓ ٘ٛسی تٟشٜ تیطتش، غیشٔستمیٓ تاتص ٞشچ  

 سٚضٙایی ٔٙاتغ اص تیطتشی تؼذاد ٘یاصٔٙذ ٚ وٕتش
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 الٔپ ٚ چشاؽ ا٘تخاب :دْٚ ٌاْ
استفاع ٚ تضسي فؿاٞای تشای واسایی ػذْ :اِتٟاتی الٔپٟای 

 تّٙذ
ٔتش 6 استفاع تا واسایی :فّٛسسٙت الٔپٟای 
تاال فطاس تا ای جیٜٛ ٌاصی الٔپٟای: 

داس٘ذ واسایی ٔتش 7 استفاع تا :ٚات 160 تٛاٖ داسای. 
داس٘ذ واسایی ٔتش 9 استفاع تا :ٚات 250 تٛاٖ داسای. 
واسایی ٔتش 12 استفاع تا :ٚات 400 تٛاٖ داسای 

 .داس٘ذ
واسایی ٔتش 24 استفاع تا :ٚات 1000 تٛاٖ داسای 

 .داس٘ذ
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... 

ٗتاتص سیستٓ تا ٔتٙاسة :چشاؽ ٚ الٔپ ٘ٛع تؼیی  

 ٔٛسد دٞی سً٘ ٚ ٔٙثغ ٘ٛسی تٛاٖ ٔٙثغ، ٘ٛع ٘ٛس،

 چشاؽ لكثی ٔٙحٙی -٘یاص

ٝلكثی ٔٙحٙی قشاحی، تّٙذ استفاع تشای :٘ىت 

 پٟٗ تایذ وٓ استفاع دس ٚ وطیذٜ تایذ چشاؽ

 .تاضذ
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 ٘یاص ٔٛسد ػٕٛٔی سٚضٙایی ضذت ٔتٛسف تؼییٗ :سْٛ ٌاْ
تاتغ :ٔختّف أاوٗ تشای ٘یاص ٔٛسد ػٕٛٔی سٚضٙایی ضذت 

 واس ظشافت ٚ دلت
ُِٛوس 50 :سٚضٙایی ضذت حذال 
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 RCR ٔحاسثٝ :چٟاسْ ٌاْ

سكح تا چشاؽ دٞا٘ٝ صیش حذفاغُ :قشاحی استفاع 
 (اتاق ٘احیٝ()hrc)واس

قشاحی استفاع واٞص تا اسجحیت :سٚضٙایی قشاحی دس 
ٔی ا٘جاْ چشاغٟا تٛدٖ سكح ٞٓ ٔثٙای تش ٞا قشاحی اغّة 

 .ٌشدد
 

 

90 



.... 
قشاحی ٔطخػات سایش ٘ؼییٗ دس وٕیت تشیٗ اساسی 

 0 تیٗ()RCR)اتاق ٘احیٝ ٘سثت :داخّی ٔػٙٛػی سٚضٙایی
 (10 تا

داسد اسجحیت اتاق ٘احیٝ ٘سثت تٛدٖ وٛچه. 
 

 

 
hrc: (ٔتش()قشاحی استفاع)اتاق ٘احیٝ استفاع 
L: َٛ(ٔتش)ٔىاٖ ق 
W: (ٔتش)ٔىاٖ ػشؼ 
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 داخّی سكٛح ٔؤثش ا٘ؼىاس ؾشایة تؼییٗ ٚ ٔحاسثٝ :پٙجٓ ٌاْ

ٞذسسٚی تاػث :داخّی سكٛح پاییٗ ا٘ؼىاس ؾشیة  

 سٚضٙایی

ٖٔیذاٖ دس وٝ سكٛحی دس ا٘ؼىاس ؾشیة تاالتٛد  

 ٘ٛس اسدٞٙذٜصآ ا٘ؼىاس تاػث :است دیذ
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  یا افت فاوتٛس()TLLF)افتٟا ٔجٕٛع ٔحاسثٝ :ٞفتٓ ٌاْ
 (سیستٓ ٍٟ٘ذاسی ؾشیة

 :TLLF تش ٔؤثش ػٛأُ ٟٕٔتشیٗ
ٖواس ٔحیف داخّی سكٛح تٕیضی ٔیضا 
ٔحیف ٞٛای دس تخاسات ٚ رسات ا٘تطاس چٍٍٛ٘ی   
سٛختٝ الٔپٟای تؼٛیؽ تٙاٚب 
سكٛح ٚ چشاغٟا ٘ظافت ٘حٜٛ ٚ تٙاٚب 
الٔپ ٚ چشاؽ فٙی ٔطخػات ٚ خػٛغیات 
ٔحیف ٘یاصٞای ٚ واس فشایٙذ خػٛغیات ٚ ٔاٞیت 
سیستٓ اِىتشیىی خػٛغیات 
ٔحیف دٔای 
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 تػٛست قشاحی، دس افتٟا ٔجٕٛع تٛدٖ وٛچه اثش•

 .ٌشدد ٔی ٕ٘ایاٖ چشاغٟا تؼذاد دس افضایص
 است تٟتش چشاغی ،CU ٘ظش اص ٔساٚی ضشایف دس•

 .تاضذ داضتٝ تضسٌتشی افت فاوتٛس وٝ
 ػذْ ٚ ساخت استا٘ذاسد تٛدٖ تاال چشاؽ، فٙی ویفیت•

 فاوتٛس ایٗ افضایص دس ٔؤثش :دائٕی ٔشالثت تٝ ٘یاص
 وٕتش فاوتٛس ایٗ ػذدی ٔمذاس :ٚؾؼیت تٟتشیٗ دس•

 .است 0/8 اص
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... 
 

 

•TF: ُٔدٔا ػا 
•VF: ُٔتشق ِٚتاط ػا 
•RSDD: وثیفی ٚ ٔحیف ٌشدٚغثاس اثش دس تٙا داخّی سكٛح افت  

 سكٛح
•LDD: چشاؽ سكح وثیفی اثش دس افت 
•LLD: 0/93  حذٚداً)واسوشد اثش دس الٔپ ِٛٔٗ افت( 

•LBF: 0/05 تشاتش اغّة)سٛختٝ الٔپٟای دسغذ( 

•LSD: چشاؽ واسٝ داخّی سكٛح تغییش اثش دس افت 
•BF: ُٔچشاؽ تاالست یا تاالست افت ػا 
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... 
ٔالحظات: 

  ٔىاٖ ػشؼ ٚ قَٛ دس چشاغٟا فٛاغُ ٔمادیش تایستی•

 .تاضذ تشاتش االٔىاٖ حتی

 .ضٛد تیطتش قشاحی استفاع اص فٛاغُ ٔمذاس ٘ثایذ•

  آٟ٘ا تؼذاد چشاغٟا، چیذٔاٖ ٔشحّٝ دس دسغٛستیىٝ•

  ٔشحّٝ وٝ است الصْ وٙذ، تغییش قشاح ٘ظش تٝ تاتٛجٝ

 .ٌشدد تىشاس دٚتاسٜ ٔحاسثات وٙتشَ
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 ٞا ٘مطٝ تشسیٓ ٚ تذٚیٗ :دٚاصدٞٓ ٌاْ

ٝ٘ػة ػٕٛدی پالٖ داسای است الصْ ٞا ٘مط  

 تا افمی پالٖ ٚ ٔشتٛقٝ جضئیات تا چشاؽ

  جضئیات سایش ٚ چشاغٟا فٛاغُ تؼییٗ جضئیات

 .تاضذ آٟ٘ا ٘ػة تشای ٘ظش ٔٛسد

ُٔحاسثات خالغٝ تٝ ٔشتٛـ جذَٚ تىٕی 
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٘ػة ػٕٛدی یه چشاؽٕ٘ٛ٘ٝ پالٖ   
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چشاؽ ٌٛضٝ 4افمی ٘ػة ٕ٘ٛ٘ٝ پالٖ   
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ٔٛؾؼی سٚضٙایی قشاحی: 

واس پستٟای اص تشخی دس ٔٛؾؼی سٚضٙایی:  

 ٔیضاٖ اص تاالتش سٚضٙایی ضذت تٝ ٘یاص تذِیُ

 ػٕٛٔی سٚضٙایی تشای ضذٜ تیٙی پیص
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 :ٔٛؾؼی سٚضٙایی ٔكّٛب قشاحی تشای سإٞٙا اغَٛ
اص سا دیذ ٔحذٚدٜ ٘یاص حذالُ تایذ ٔٙثغ ٘ٛس قیف  

 .ٕ٘ایذ تأٔیٗ دٞی سً٘ ٘ظش
ّٝسكح اص ٔتش 2 اص تاالتش ٘ثایذ سٚضٙایی ٔٙثغ فاغ 

  ٘ضدیه واس ٔٛؾغ تٝ حذ اص تیص یا ٚ تٛدٜ واس
 .تاضذ

ٝیا تذٖ سش، سایٝ وٝ تاضذ تٙحٛی تایذ تاتص صاٚی  
 .٘یفتذ واس ٔٛؾغ سٚی دستٟا

افشاد یا ضاغُ دیذ ٔسیش دس ٘ثایستی سٚضٙایی ٔٙثغ  
 .تاضذ داضتٝ لشاس اٚ تٝ ٘ضدیه
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... 
ٚسیغ سكح تا سٚضٙایی ٔٙثغ اص االٔىاٖ حتی ٚ 

 .ضٛد استفادٜ پاییٗ دسخطٙذٌی
ٝواس ٔٛؾغ سٚی وٙٙذٜ ٔٙؼىس ٚ تشاق سكٛح وّی 

 .ضٛد پٛضا٘ذٜ ٔٙاسة الیٝ تا تایستی
تٛسف ٔؼیٗ ٔحذٚدٜ دس چشاؽ لشاسٌیشی است تٟتش  

 ٚی تشای ساحتی تیطتشیٗ تا ضٛد ا٘جاْ ضاغُ فشد
 .ٌشدد تأٔیٗ

سٚضٙایی اص ٌیشی تٟشٜ ٔٛسد دس الصْ آٔٛصضٟای 
 .ضٛد دادٜ وٙٙذٜ استفادٜ فشد تٝ ٔٛؾؼی
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... 

  ٚ ٔطخػات تؼییٗ ٔٙثغ، ٘ٛس ضذت داضتٗ تا•

  تاتص دس سٚضٙایی تٟشٜ وّی ؾشیة ٚ آٖ ٘ٛع

 تٛاٖ ٔی چشاؽ، لكثی ٔٙحٙی تٝ تاتٛجٝ ٔستمیٓ

 .ٕ٘ٛد ٔحاسثٝ آ٘شا (Pt)اِىتشیىی تٛاٖ

 
•                       
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