
هحسي آیٌِ چی : ارائِ 

پارامترهای موثر در تهویه 
بیمارستان مدرن ورویه های 

بهینه کاهش مصرف انرژی  



     سبختمبن یک ثیمبرستبن مذرن طًری ثروبمٍ ریسی میطًد کٍ ثتًاوذ ثٍ طًر مسئًالوٍ در مرحلٍ طراحی
سبخت   عملکرد   تعمیر يوگُذاری   ثبزسبزی   تخریت عمل ومبیذ يایه ثیمبرستبن   ثیمبرستبو  است کیٍ  
طًری ضىبختٍ م  ضًد کٍ ثتًاوذ کبرای  يراوذمبن ثیمبرستبن را در حذاقل اسیتابدٌ میً ر از اویرشی  ،ة      

. يدر وُبیت ثتًاوذ َسیىٍ َب را کبَص دَذ. مًاد مصرف  افسایص دَذ 

اصَل ٍرٍضْای تَْیِ در تیوارستاى 



:اصوال برای رویه طراحی فضاهای بیمارستانی به دوعامل اصلی  به اضافه عاملهای معمولی اهمیت میذهیم  
میسان گردش هوا در هرفضای درمانی با توجه به ویصگیهای مربوطه  -1
توجه به وضعیت فشار مثبت ومنفی هرفضا  -2

  اّذاف طزاحی تَْیِ تیوارستاى:

  کارآیی طزاحی ساختواى ، کارآیی اًزصی ، کارایی آب ، کارآیی هَاد ٍهصالح ، تاالرفتي کیفیت
گزهایص،سزهایص ٍتَْیِ هطثَع ، تْیٌِ ساسی تعویز ًٍگْذاری ، کاّص ستالِ ّا ٍگاسّای سوی



کارآیی اًزصی

  ِتزای ًتیجِ گیزی در اهز کاّؼ هصزف اًزصی هیثایغت اس پٌجزُ ّای  تا کارآیی تغیار تاال اعتفادُ کزد ٍّوچٌیي ته
عایقکاری دیَارُ ّا ، عقف ّا ٍکف ّا تَجِ فزاٍاًی کزد ٍضوٌا هزس فیواتیي ًقاط تَْیِ ؽهذُ ًٍؾهذُ را رعایهت کهزد     

یک اعتزاتضی دیگز اعتفادُ اس ًَر آفتاب تِ عَر غیز هغتقین تزای تْزُ ٍری اًزصی هیثاؽذ تهِ عَریکهِ عزا هی تایهذ     .
.عَری تاؽذ کِ ًیاس تِ اًزصی گزهایی را در عاختواى کاّؼ دّذ 

 عزا ی عاختواى تایذ تِ گًَِ ای تاؽذ کِ دیَارُ ّا ، پٌجزُ ّا ،عایثاى ّا ٍهکاى ّای عایِ ، عٌگ ّا ٍدرختاى تزای
ٍ در سهغهتاى عهاختواى تتَاًهذ    .ایجاد عایِ تز رٍی پٌجزُ ّا ، تاهْا ، در عَل تاتغتاى عولکزد صحیحی داؽتِ تاؽٌذ 

تِ عهوٍُ ًهَو ٍوکهًَگی تکهارگیزی پٌجهزُ ّها هیتَاًهذ عهَری         . ذاکثز تْزُ گیزی اس اًزصی خَرؽیذ را داؽتِ تاؽذ 
.عاختواى را اس رٍؽٌایی عثیعی تْزُ هٌذ عاسد تا ًیاس تِ رٍؽٌایی الکتزیکی تِ عَر وؾوگیزی کاّؼ یاتذ 



:در جذول زیر به بررسی نرخ تعویض، گردش هوا ، میسان هوای تازه هر بخش میپردازیم 









: وضعیت اختالف فشار در فضاها 

 میتًان از فرمًل ثرای محبسجٍ وطت  ًَا  فیمب ثیه فضبَبی مختلف یک طرح ثیمبرستبو

AL=C5*Qr*(ρ/2∆pr)½/CD*∆pr  استابدٌ کرد:
AL=air leakage area 

.186=C5

Qr =air leakage volume 

ρ  =air density =1.158 kg /m³

CD =discharge coefficient 

∆pr =refrence pressure difference 



:مثال 

ایىچ آب اختالف بیه   01.فوت مربع واختالف فشار  1به طور مثال در یک فضایی با سطح 
ازومودار .  باشد   cfm 250هوای هوای رفت اتاق وهوای اگساست میبایست در حدود 

:زیر ویس میتوان به مقادیر اختالف جریان  هوا دست یافت 



 ِدر فضاّایی کِ اختالف فطار فیواتیي َّای رفت ٍاگشاست هیثایست کٌتزل ضَد اٍال : ًتیج
ایي اختالف فطار هیثایست تا فطار سٌج هاًیتَر دار کٌتزل ضَد ٍّوچٌیي اختالف جزیاى َّا 

.در ًظز گزفتِ ضَد   200CFMدر حذٍد 



 : عیغتن تَْیِ هغثَو اتاقْای عول  

آعایؼ  ال عیي در کِ هیثاؽذ عفًَت رعاًذى  ذاقل تِ عول اتاق در هغثَو تَْیِ ّای عیغتن اصلی ّذف  
 تزای َّا گزدػ ؽذُ پیؾٌْاد هقادیز هیفزهاییذ هو ظِ سیز جذٍل در کِ ّواًغَر . ؽَد  فظ ًیش آى ٍرا تی
 . .هیؾذ دادُ ٍپیؾٌْاد اعوال عال40  ذٍد تزای هقادیز ٍایي هیؾَد پیؾٌْاد عاعت در تار 25 الی 15 عول اتاقْای



 ًَای گردش میسان کٍ میطًد تًصیٍ حبضر حبل در
 رفت ًَای ثرای سبعت در ثبر 20 حذيد در عمل اتبقُبی

 رفت ًَای گردش ثبر 20 ازایه کٍ ضًد گرفتٍ وظر در
  .میگردد تبمیه خبرج ًَای   از ًَا گردش ،ن ثبر چُبر

: پیؾٌْاد جاری 

درصذ اس َّای تیزٍى  100تا کٌَى ّزگش هیشاى َّای تاسُ  1980اس تعذ عال : تَجِ 
درصذی را تزای َّای  100اگزوِ ٍیتزیي افیز ّوچٌاى َّای تاسُ . تَصیِ ًؾذُ اعت 

.رفت پیؾٌْاد هیکٌذ 



:تَصیِ هَارد خاظ 
در جذٍل سیز ٍیضگیْای هطزح تزای اًَاع اتالْای عول را . 

ّواًطَر کِ اضارُ ضذ در اتاق عول  .هالحظِ هیفزهاییذ 
ارتَپذی ٍاتاق عول للة جزاحاى غالثا درخَاست دهاّای  

  60کِ هحذٍدُ ایي دها اغلة در حذٍد. خیلی پاییي را دارًذ 
.  درجِ ساًتیگزاد  هیثاضذ  16درجِ فارًْایت ٍیا حذٍد 





:تَصیِ هَارد خاظ 
ضوٌا تَصیِ هیگزدد کِ کَیل رطَتت ساس درجلَی کَیل  . 

:سزهایص لزارگیزد 
:هشایا 

طَل عوز تیطتز فیلتزّا –کٌذاًس کوتز 
. درصذ اس َّای رفت  67طزاحی في َّاساس تزای اًتمال 





درجِ ساًتیگزاد هستلشم  16تاهیي َّای داخل سَییت جزاحی در حذٍد  
طزاحی دلیك کَیل َّاساس ٍتاهیي دهای آب رفت َّاساسّا هیثاضذ لذا تزای  
تاهیي ایي هَضَع تَصیِ هیطَد کِ سطح تثادل حزارت در کَیل ّا افشایص  

.یاتذ کِ راّکار ایي هَضَع افشایص ردیف ّای کَیل ّا ٍیا فیي ّا هیثاضذ 
فیي در  10پیطٌْاد اضزی تزای رسیذى یِ ایي ّذف تِ صَرت تْیٌِ افشایص 

ّز ایٌچ هیثاضذ کِ ایي راّکار ًسثت تِ راّکارّای هطاتِ هشایایی ًظیز 
.  تعویز ًٍگْذاری تْتز ٍّوچٌیي حفظ ًظافت تْتز کَیل ّا هیثاضذ 

 .





تکنیک ها
1-  اعتفادُ اس دیَارّایی تا ضزایة اًتقال  زارت تغیار پاییي

2- اعتفادُ اسهیشاى  ؽذت ًَری پاییي تزای رعیذى تِ آراهؼ ًَری ٍکن ؽذى تار  زارتیlow Lpd)  )

3-  اعتفادُ اس ویلزّای خَرؽیذی ، یا ویلزّای تاcop تغیار تاال ٍّوچٌیي ویلزّای هز لِ ای  

4-  ُاعتفادُ صذ در صذی اس عیغتن تصفیِ فاضوب خاکغتزی ٍّوچٌیي فاضوب عیا

5- اعتفادُ اس تزج ّای خٌک کيFRP  fiber reinforcement plastic  

6-ٍهَتَرّای دٍرهتغییز ( ٍجَد تیغِ ّای پلی آهیذ در داخل هحفظِ ) َّاعاسّای اسجٌظ تذًِ تزهال تزیک

7-  اعتفادُ اسعیغتن ّای کٌتزلی هختلف ًظیزBMS ,DDC (direct digital control ),BAS(building automation system )

*  (اًجام ؽذُ در هزکش پشؽکی عالیَاى ) اعتفادُ اس اًزصی سهیي گزهایی ٍعیغتوْای گزهایؼ ٍعزهایؼ تؾعؾعیSDTC

 عقفْای اًعکاط دٌّذُ ًَر خَرؽیذReflective Metal Cool roof 

 اعتفادُ اس تزق خَرؽیذی ٍتادی

 اعتفادُ اسchp ,cchp

  اعتفادُ اس اکًََهایشرّا ٍآًاالیشرّای  زارتی

 َّؽوٌذ عاسی هَتَرخاًِ تز اعاط عولکزد اس دهای هحیظ تیزٍى

Sullivan county Diagnostic and Treatment Center(SDTC)*



 بهینه راهکارهای میتوان فوق اطالعات اوری جمع از پس
  دنبال زیر شرح به پرمصرف های دربخش را انرشی سازی

:کرد
استفادُ اس تاسیاب حزارتی تزای ّز جایی کِ حزارت دٍر ریختِ هیطَد هاًٌذ دیگ ّا ٍرختطَیخاًِ ّا

کٌتزل ًوَدى دهای خطک کي ّا تارٍش ًصة سٌسَر رطَتتی در آًْا  ٍیا دستگاّْای  ٍتاالتز

 استفادُ اس خطک کي ّای گاسی تِ جای تزلی

 عذم استفادُ اس دستگاّْای رختطَیی در ساعات اٍج هصزف

استفادُ اس تزًاهِ ّای  ضستطَ در دهای پاییي

 طزاحی تْیٌِ آب تاتَجِ تفضای اضغال ٍتعذاد تخت

تستي ضیزّا ٍلَلِ ّا ٍآب دستگاّْایی کِ کوتز استفادُ هیطًَذ.

 ِتعَیض کلیِ فالش تاًک ّا تا هذل ّای کن حجن ٍّن چٌیي فالش تاًک ّای دٍ حالت

 ًصة پزالتَر تز رٍی کلیِ ضیزّا ی هصزف



 ًصة عزدٍؽی ّای تا خزٍجی ّای کن  جن

 تزعزف کزدى کلیِ ًؾتی ّا ٍ رصذ کزدى پیَعتِ ایي هَضَو

 ُاعتفادُ اس فاضوب خاکغتزی ٍّوچٌیي فاضوب عیا

 عزا ی ًٍصة عیغتن جوع آٍری آب تاراى

 تِ عَر کاهل توزکش تزایجاد تصفیِ خاًِ فاضوب عیاُ ٍاعتفادُ اس اى تزای تغذیِ  12در صَرت عذم اهکاى اجزای تٌذ
فضای عثش 

 تغذیِ رٍؽٌایی ّا اس وٌذیي هحل تزای کاّؼ تلفات هغیز ٍتاالتزدى اهٌیت عیغتن

تَجِ تِ ًَو تعزفِ ّا

 تغییز ًَو رٍؽٌایی ّا

 اعتفادُ اس اًزصی خَرؽیذی تاالخص علَلْای فتٍَلتاییک

 تٌظیوات دیگ تخار

اعتفادُ اس ًزم افشارّای تْزُ ٍری اًزصی در عاختواى ًظیز اعکادا



  باتشکر از توجه شما


