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مقذمٍ :
َطاحی زضؾز ٍهشٌبؾت سبؾیؿبر ٍسؼْیعار سْیِ ٍسَظیغ غصای گطم ٍؾرطز زض هؼشورغ
ثعضگ ذسهبسی ّوچَى ّشل ّب  ،ضؾشَضاى ّب  ،ثیوبضؾشبى ّب  ،فطٍزگبُ ّب  ،ؾربذشوبًْبی
ازاضی ٍّ.......وَاضُ یکی اظ زغِ غِ ّربی ابضفطهبیربى ٍهٌْسؾریي هكربٍض هری ثبقرس .زض
ثطذی اظ دطٍغُ ّب ایري ثررف اظ اربض ثرِ قرطاز ّربی دیوبًکربض سَدیرس اٌٌرسُ سؼْیرعار
آقذعذبًِ ؾذطزُ هی قَز .زض ایي قطایٍ هؼوَال ثِ ػلز ػسم آقٌبئی ثطذری اظ قرطاز
ّبی هصاَض ثب انَل ػلوی َطاحی آقذعذبًِ ّبی نرٌؼشی ٍ سبایرس آًْرب ثرِ اؾرشابزُ اظ
هحهَالر سَدیسی ذَز َ ،طح ًْبئی زض ػول دبؾرگَئی ًیبظ ههرط

اٌٌرسگبى ًرَاّرس

ثَز .ادجشِ ثبیس ثِ ایي ًکشِ ًیع سَػِ زاقز ارِ ثؿریبضی اظ قرطاز ّربی هؼشجرط ؾربظًسُ
سؼْیعار آقذعذبًِ ثب ایي انَل ػلوی آقٌب ثرَزُ ٍذرَز اضائرِ زٌّرسُ ذرسهبر َطاحری
ٍهٌْسؾی زض ایي ظهیٌِ هی ثبقٌس اِ اؾشابزُ اظ ذسهبر هكبٍضُ چٌیي قطاز ّبئی ثِ
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زدیل زاضا ثَزى سؼطثِ ّبی هشؼسز زض ظهیٌِ َطاحی آقرذعذبًِ ّربی نرٌؼشی زض درطٍغُ
ّبی هرشلف  ًِ ،سٌْب ذبدی اظ اقکبل اؾز ثلکِ قَیرب سَنریِ هری گرطزز .اظ َطفری چرَى
َطاحی آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی ٍاًشرربة سؼْیرعار آى ػرعا ابضّربی هؼورَل هٌْسؾریي
هكبٍض سبؾیؿبر هکبًیکی ًوی ثبقس .زض اًؼبم آى زچبض هكکل قسُ ٍسطػیح هی زٌّس اظ
دصیطفشي آى ذَززاضی ًوبیٌس .اهب زؾز یبثی ثِ یک َطح ثْیٌِ هؿشلعم ّوکبضی ٍّواکرطی
هٌْسؼ َطاح سبؾیؿبر هکبًیکی  ،هٌْسؼ َطاح هؼوبضی ٍقطاز سَدیرس اٌٌرسُ سؼْیرعار
آقذعذبًِ ثَزُ ٍحشی سَنیِ هی گطزز زض نَضر اهکربى ثرب ثطگرعاضی ػلؿربر فٌری اظ
ًظطار ههط

اٌٌسگبى ًْبئی اِ ؾط آقذعّبی ثب سؼطثِ ٍابضآظهَزُ هی ثبقٌس ًیع ثْطُ

گطفشِ قَزّ .وچٌیي هطاػؼِ ٍ اؾشابزُ اظ اشت هطػرغ َطاحری زض ایري ذهرَل ثؿریبض
هایس فبیسُ ذَاّس ثَز اِ هؼشجطسطیي ٍ ثْشطیي آًْب ثِ ًظط ایي ًَیؿٌسُ هطثٌَ ثرِ اًؼوري
گبظ ایبالر هشحسُ آهطیکب هی ثبقس:
American Gas Association /Commercial Kitchen
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مثاوی طزاحی یک آشپشخاوٍ صىعتی :
زض َطاحی یک آقذعذبًِ نٌؼشی هی ثبیؿز دبضاهشطّب ٍػَاهل ظیط هسًظط قطاض گیطز:
 ابضثطی آقذعذبًِ اظ ًظط سَدیس غصای گطم یب ؾطز یب سَظیغ غصای اظ دیف سْیِ قسُ ًَع غصای سَدیسی ( ایطاًی  ،ذبضػی  ،ضغیوی ٍ) ......... سؼساز ًاطار اؾشابزُ اٌٌسُ اظ غصا زض یک قیاز ابضی آقذعذبًِ هسر ظهبى قبثل قجَل ػْز درز ٍؾطٍغصا گطزـ ابض هٌُقی زض آقذعذبًِ ٍػلَگیطی اظ سساذل فؼبدیز ّب ثب یکسیگط سؼییي هحل هٌبؾت ػْز ٍضٍز ٍسرلیِ هَاز اٍدیِ دیف ثیٌی اهکبًبر سَظیي ٍ سحَیل گیطی هَاز اٍدیِ -زؾشِ ثٌسی هَاز اٍدیِ اظ دحبِ قطایٍ ًگْساضی ٍسبضید ههط
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 دیف ثیٌی اهکبًبر ؾطزذبًِ ای ػْز ًگْساضی هَاز اٍدیِ فؿبز دصیط هبًٌس گَقز  ،هطؽ ،هبّی  ،هیگَ  ،دجٌیبر  ،ؾجعیؼبر  ،هیَُ  ،سرن هطؽ ٍ....
 دیف ثیٌی اهکبًبر اًجبض ٍ شذیطُ ؾبظی هَاز اٍدیِ هبًسگبض هبًٌس ثطًغ  ،آضز ،حجَثربر ،دیبظ  ،ؾیت ظهیٌی  ،ضٍغي  ،ازٍیِ ػبر  ،ؾجعیؼبر ذكک قسُ ٍ....
 دیف ثیٌی اهکبًبر حورل ٍػبثؼربئی هرَاز اٍدیرِ ٍغرصاّبی درشرِ قرسُ ثریي فًربّبیآقذعذبًِ
 دیف ثیٌی فًبّبی الظم ػْز اؾشقطاض دطؾٌل ازاضی ٍػَاهل اٌشطل ایایز دیف ثیٌی فًبّبی الظم ػْز اؾشحوبم ٍسؼَیى دجبؼ دطؾٌل ػولیبسی دیف ثیٌی فًبّب ٍ سؼْیعار آهبزُ ؾبظی هَاز اٍدیِ دیف ثیٌی فًبّب ٍ سؼْیعار درز  ،ؾطخ اٌی  ،زهکٌی  ،آثکكی . دیف ثیٌی سؼْیعار ًگْساضی ضٍظاًِ ٍهَقز هَاز اٍدیِ آظازُ قرسُ هبًٌرس یرچربل ّربیایؿشبزُ ٍ نٌسٍقی ًٍگْساضی ؾید اجبة ٍ...
 دیف ثیٌی قاؿِ ّب  ،آٍیعّب ٍهیعّبی ابض يس ظًگ ٍيس ذرف ػْرز ًگْرساضی اربضزٍهالقِ ٍؾبیط دَاظم ػبًجی هَضز ًیبظ زض آهبزُ ؾبظی ٍدرز غصا
 دیف ثیٌی فًبّب ٍسؼْیعار سَدیس ید ًٍَقیسًیْبی ؾطزٍگطم دیف ثیٌی فًبّب ٍ سؼْیعار ؾطٍ ٍسَظیغ غصا دیف ثیٌی فًبّب ٍسؼْیعار نٌسٍقساضی ٍ دطزاذز دَل دیف ثیٌی فًبّب ٍ سؼْیعار ػوغ آٍضی  ،اًشقبل ٍقؿشكَی زیگ ٍدبسیل -دیف ثیٌی فًبّب ٍسؼْیعار ػوغ آٍضی  ،اًشقبل ٍقؿشكَی ظطٍ

اظیف
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 دیف ثیٌی سؼْیعار ٍؾطزذبًِ ّبی هَضز ًیبظ ػْز ًگْساضی ٍزفغ ظثبدِ دیف ثیٌی سؼْیعار الظم ػْز اػالم ٍاَابا اسَهبسیک ٍزؾشی حطیق َطاحی سبؾیؿبر هَضز ًیبظ ػْز شذیطُ ؾبظی ٍسَظیغ ؾَذز َطاحی سبؾیؿبر هَضز ًیبظ ػْز شذیطُ ؾبظی ٍسَظیغ آة ؾطز ٍگطم ثْساقشی َطاحی سبؾیؿبر هَضز ًیبظ ػْز ػوغ آٍضی ٍزفغ فبيالة چطة َطاحی سبؾیؿبر هَضز ًیبظ ػْز سرلیِ ّرَای آدرَزُ اظ فًربی آقرذعذبًِ ثرِ ذربضعؾبذشوبى
َ -طاحی سبؾیؿبر هَضز ًیبظ ػْز سأهیي َّای سبظُ ٍسَْیِ هُجَع فًبی آقذعذبًِ

محاسثٍ میشان مصزف گاس آشپشخاوٍ :
فكبض گبظ َجیؼی هَضز اؾشابزُ زض سؼْیعار درز آقرذعذبًِ ّربی نرٌؼشی هؼربزل 0/25
دًَس ثط ایٌچ هطثغ هی ثبقس .ههط

گبظ َجیؼی یک آقذعذبًِ نرٌؼشی ثطاؾربؼ سؼرساز

ذَضاک سْیِ قسُ زض قلَؽ سطیي قیاز ابضی ( هظال ٍػسُ ًْبض ) هحبؾرجِ هری گرطزز .زض
ایي هحبؾجبر ثبض حطاضسی هَضز ًیبظ ػْز سَدیس ّط ٍػسُ غصا هؼبزل  4000Btu/hrدحبِ
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هی قَز .ؾؽ ثِ ػٌَاى هظبل اگط ثرَاّین یک آقذعذبًِ نٌؼشی زض قْط سْطاى َطاحری
اٌین اِ زض ٍػسُ ًْبض  500دطؼ غرصا سْیرِ ًوبیرس .ثرطای الیرِ زؾرشگبُ ّربی گربظ ؾرَظ
آقذعذبًِ ذَاّین زاقز:
]500x4000=2.000.000[Btu/hr
ثررب سَػررِ ثررِ ایٌکررِ اضظـ حطاضسرری گرربظ َجیؼرری زض هحررسٍزُ قررْط سْررطاى هؼرربزل
 9400KcaI/hr.m3هی ثبقس ٍثب فطو يطیت ّوعهبًی  0/85اؾشابزُ اظ سؼْیرعار گربظ
ؾَظ آقذعذبًِ  ،هیعاى ههط

گبظ ثِ قطح شیل هحبؾجِ هی گطزز:
][2.000.000x0.85]/[9400x4]=45.2[m3/hr

اِ ثب اًسای يطیت اَویٌبى ههط

گبظ ایي آقذعذبًِ نٌؼشی هؼبزل  50هشط هکؼرت ثرط

ؾبػز زض ًظط گطفشِ هی قرَز ( .زض نرَضر اؾرشابزُ اظ گربظ هربیغ ثرِ ػٌرَاى ؾرَذز
آقذعذبًِ  ،هحبؾجبر فَق هی ثبیؿز ثطاؾبؼ اًطغی حطاضسی ّرط دًَرس گربظ ثَسربى یرب
دطٍدبى اِ هؼبزل  21.600BTU/hrهی ثبقس .اًؼبم قَز) .
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تمُیذات اعالم ي اطفاء حزیق :
ػْز سكریم ٍاػالم ٍقَع حطیق هی ثبیؿز حؽ گطّبی حطاضسری ( زسکشرَض حطاضسری )
زض ؾقف ٍّوچٌیي زض ابًبل َّزّبی سرلیِ َّای اگرعٍظ ًهرت گرطززّ .وچٌریي ًهرت
زهذطّبی اسَهبسیک يس حطیق زض ابًبل ّبی َّای سبظُ ٍ اگعٍض ثرِ هٌظرَض هوبًؼرز اظ
ؾطایز آسف ثِ ؾبیط فًبّب هبًٌس هحََِ ضؾشَضاى ادعاهی هی ثبقس .ػْز اَاربا حطیرق
زض یک آقذعذبًِ نٌؼشی  ،اؾشابزُ اظ سؼْیعار ظیط سَنیِ هی گطزز:
 ػؼجِ آسف ًكبًی هشهل ثِ زٍ ؾیؿشن ذكک ٍ سط ٍهؼْع ثِ قیلٌگ اظ ػٌؽ ًؿَظ ثبََل حساقل  25هشط  ،قیط قُغ ٍ ٍنل  ،الًؽ ًٍبظل آسف ًكبًی  ،ظطفیز ایي ػؼجرِ ّرب
هؼبزل  100 GPMدبقف آة ثِ قؼبع  50هشط ثَزُ ٍفكبض ثْیٌِ آة آسف ًكربًی دكرز
ػؼجِ  7ثبض ( هؼبزل  70هشط ؾشَى آة ) هی ثبقس اِ زض زٍ ًَع ضٍاربض ٍسَاربض سَؾرٍ
قطاز ّبی سَدیس اٌٌسُ ػطيِ هی گطزز  .ادجشِ ثبیس سَػِ زاقرز ارِ آة قربزض ثرِ اَاربا
حطیق ضٍغي ّب ٍچطثی ّب ًوی ثبقس ٍّوچٌریي زض حطیرق ًبقری اظ ادکشطیؿرشِ اربضثطز
ًساضز .
-اذؿَل ّبی چطذساض  50ایلَگطهی دَزض ذكک ٍ  30ایلَگطهی گبظ Co2
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 اذؿَل ّبی قبثل حول  12ایلَگطهی دَزض ذكک ٍ  6ایلَگطهی گبظ Co2 دشَّبی اَابا حطیق (  ) Fire Blanketsثِ اثؼبز  120زض  180ؾبًشی هشط( ثبیس سَػِ زاقز اِ اذؿَل ّبی گبظ  Co2ثطای اَابا حطیق سؼْیعار ادکشطیکی ثرِ اربض
هی ضًٍس  .يوٌب ًهت سجط هرهَل آسف ًكبًی زض هؼبٍضر یب زاذل ػؼجِ ّبی آسرف
ًكبًی سَنیِ هی گطزز) .
اًشربة سؼساز ًٍَع اذؿَل ّبی آسف ًكبًی ثطاؾبؼ اس  NFPA-10نَضر هری گیرطز .
ثطاؾبؼ ایي اس فًبّبی ؾبذشوبى ثؿشِ ثِ ًَع ابضثطی ثِ ؾِ گطٍُ سقؿین هی گطزز اِ
ػجبضر اؾز اظ :
  : Light Hazardهبًٌس اسبق ّبی ازاضی ٍ هؿکًَی  : Ordinary Hazardهبًٌس دبضایٌگ ّبی ؾطدَقیسُ ٍاًجبضّب  : Extra Hazardهبًٌس فًبّبی ًگْساضی اذؿَل ّبی گبظ ٍااؿیػىّوچٌیي اًَاع حطیق ثطاؾبؼ اؾشبًساضز فَق ثِ االؼ ّبی ظیط سقؿین ثٌسی هی گطزز:
 االؼ  : Aآسف ؾَظی هطثٌَ ثِ هَاز ػبهس هبًٌس چَة  ،ابغص  ،الؾرشیک  ،دالؾرشیکٍ..........
 االؼ  : Bآسف ؾَظی ًبقی اظ هبیؼبر قبثل اقشغبل اظ قجیل ثٌعیي ً ،از  ،قیطٍ...... االؼ  : Cآسف ؾَظی ًبقی اظ گبظّبی قبثل اقشؼبل هبًٌس گبظ َجیؼی االؼ  : Dآسف ؾَظی ًبقی اظ سؼْیعار ادکشطیکی -االؼ  : Eآسف ؾَظی ًبقی اظ ضٍغي ّبی آقذعی ٍ چطثی ّب
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ثب سَػِ ثِ ایٌکِ ػوسُ آسف ؾَظی ّب زض یک آقذعذبًِ نٌؼشی ًبقی اظ زاؽ قرسى ثریف
اظ حس ضٍغي ٍآسف گطفشي آى هی ثبقس .درصا سَنریِ هری گرطزز ػورسُ اذؿرَدْبی آسرف
ًكبًی اًشربة قسُ اظ اًَاع هشٌبؾت ثب االؼ  E,Cثبقٌس .زؾشِ ثٌسی اذؿَل ّربی آسرف
ًكبًی ثطحؿت ًَع ٍ االؼ ابضی ّط یک اظ آًْب ضا هری سرَاى اظ ػرسٍل ظیرط اؾرشرطاع
ًوَز:
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سؼساز اذؿَل ّبی آسف ًكبًی هَضز ًیبظ ثؿشگی ثِ هؿبحز آقرذعذبًِ نرٌؼشی زاقرشِ
ٍثب هطاػؼِ ثِ ػساٍل اضائِ قسُ زض اؾشبًساضز  NFPA-10قبثل اؾشرطاع اؾز.
اضسابع ًهت اف اذؿَدْبی آسف ًكبًی زؾشی ( غیط چطذساض )  10ؾبًشی هشط ثب السرط اظ
اف سوبم قسُ آقذعذبًِ هی ثبقس اِ ثِ ایي سطسیت زؾشِ ًگْساضًسُ ثبالی آًْرب سقطیجرب زض

اصول طراحی

اضسابع  120ؾبًشی هشط اظ اف سوبم قسُ قطاض هی گیطز ّ .وچٌیي هحل هٌبؾت ػْز ًهت
اذؿَل ّبی آسف ًكبًی زض یک آقذعذبًِ نٌؼشی ثِ قطح شیل سؼییي هی گطزز.
 زض ََل هؿیط ّبی زؾشطؾی ٍحطاز دطؾٌل آقذعذبًِ زض هؼبٍضر زضة ّبی ٍضٍزی ٍ ذطٍػی زض فبنلِ حساقل ٍ 5حسااظط  20هشطی سؼْیعار ادکشطیکی زض فبنلِ حساقل ٍ 2حسااظط  10هشطی ؾکَّبی درز ٍ ؾطخ اطزى هَاز غصایزضذهَل اًشربة سؼساز ٍهحل ًهت ػؼجِ ّبی آسرف ًكربًی ًیرع قرؼبع دَقرف ّرط
ػؼجِ اِ زایطُ ای ثِ قؼبع  50هشط (  25هشط ََل قلیٌگ  25+هشط ََل دبقرف آة ) هری
ثبقس .هالک ػول ذَاّس ثَز.

تأمیه آب سزديگزم تُذاشتی :
یکی اظ ًیبظّبی انلی آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی سأهیي آة ؾطزٍگطم ثْساقشی هی ثبقس .اظ
ایي آة زض آهبزُ ؾبظی ٍقؿشكَی هَاز اٍدیِ  ،درز غصا ٍّوچٌیي قؿشكرَی ظرطٍ
اؾشابزُ هی گطزز  .آة هَضز اؾشابزُ هی ثبیؿرز زاضای الیرِ اؾرشبًساضزّبی اػجربضی آة

اصول طراحی

قطة ثبقس .فكبض آة ثطضٍی قیطّبی ًهت قسُ زض آقذعذبًِ هؼبزل  7هشط ؾرشَى آة
دحبِ قسُ ٍؾبیعگصاضی دَدِ ّب ثطاؾبؼ ؾیؿشن ثبظ ٍثب افز فكبض  4/5سب  5فَر ثطّرط
 100فَر ََل دَدِ اًؼبم هی قَز .ػْز هوبًؼز اظ ؾطز قسى آثگطم ضااس هبًسُ زض دَدِ
ّب زض ظهبى ابّف ههط

هی ثبیؿز اظ اًشْبی ذٍ آثگطم ٍّط قبذِ ای ارِ ثریف اظ 3

هشط ثب هؿیط انلی دَدِ اكی آثگطم فبنلِ زاضز اًكؼبة ثطگكز گطفشرِ قرسُ ٍثرِ ذرٍ
انلی ثطگكز آثگطم هشهل گطزز اِ ایي ذٍ زض ًْبیز ثِ هٌجرغ اَیرل زاض سَدیرس آثگرطم
ههطفی هشهل قسُ ٍػْز ؾَْدز گطزـ آة هؼوَال یک دوخ ذُی ًیع زضؾرز قجرل اظ
اسهبل ثِ هٌجغ اَیل زاض ثطضٍی آى ًهت هری گرطزز .ػرٌؽ دَدرِ ّربی آة ؾرطز ٍگرطم
ٍثطگكز ثْساقشی هی ثبیؿز اظ ًَع فَالزی گبدَاًیعُ ثب ٍظى هشَؾرٍ ٍاسهربالر ضظٍُ
ای ٍیب چٌس الیِ دلی دطٍدیلي ٍآدَهیٌیَم (  ) PEX-AL-PEXثب اسهبالر اطٍهورِ ضظٍُ
ای ٍثطاؾبؼ هكرهبر هٌسضع زض اسّبی هؼشجط اًشربة گرطززّ .وچٌریي ثْشرط اؾرز ثرب
اؾشابزُ اظ هٌجغ شذیطُ اظ ػٌؽ فَالز گبدَاًیعُ  ،ثشي یب دلری درطٍدیلي ثرب حؼرن هٌبؾرت ،
ّوَاضُ آة هَضز ًیبظ ػْز حساقل یک قیاز ابضی آقذعذبًِ شذیطُ ؾبظی گطزز.
هیعاى ههرط

آة ؾرطز ٍگرطم ثْساقرشی ّرط یرک اظ ههرط

اٌٌرسُ ّربی هَػرَز زض

آقذعذبًِ ّوچَى ؾیٌک ّبی قؿشكَ ٍظطفكرَئی اظ ػرساٍل هَػرَز زض اؾرشبًساضزّب
ٍاسّبی هؼشجط هبًٌس هجحض  16هقطضار هلی ؾبذشوبى ایطاى اؾشرطاع قسُ ٍایي هقبزیط زض
هحبؾجِ ؾبیع دَدِ اكی ٍسؼییي حؼن هَضز ًیبظ هربظى شذیطُ ٍهٌبثغ اَیرل زاض سَدیرس
آثگطم ههطفی هالک ػول قطاض هی گیطزّ .وچٌیي هی سَاى ثطای هحبؾجِ هیعاى ههرط
آثگطم ثْساقشی ٍ حؼن هٌبثغ اَیل زاض اظ ػساٍل هَػَز زض ابسبدَگ فٌری سَدیرس اٌٌرسُ
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ّبی هؼشجط زض ایي ظهیٌِ ثْطُ ػؿز هیعاى ههط

آة هَضز ًیربظ زض فطآیٌرس دررز غرصا

ثطای قیاز ابضی ًْبض ٍهؼبزل  1/5دیشط ثِ اظای ّط ًاط هحبؾجِ هی گطزز .ثِ ػٌَاى هظبل
چٌبًچِ ثرَاّین آقذعذبًِ ای َطاحی اٌرین ارِ زض قریاز اربضی ًْربض ّرت ً 1600ارط
ؾطٍیؽ اضائِ ًوبیس هقساض آة ههطفی زض فطآیٌس درز هؼبزل  2400دیشط ذَاّس ثَز.

جمع آيری يدفع فاضالب چزب :

فبيالة یک آقذعذبًِ نٌؼشی اظ هجبزی هرشلای سَدیس هی گطزز اِ ػجبضسٌس اظ ؾیٌک ّبی
آهبزُ ؾبظی  ،ؾیٌک ّبی قؿشكَی ظطٍ

 ،هبقریي ّربی ظطفكرَئی  ،ثررف آثکكری

ثطًغ ٍ حجَثبر  ،ااكَی ّربی آقرذعذبًِ ٍ ابًشطّربی ؾرطٍغصا  ،ایري فبيرالة ػورسسب
هحشَی چطثی  ،ضٍغي ٍ دؿوبًسُ غصا ثَزُ ٍدصا زض گطٍُ فبيالة ّبی اًؿبًی چطة قطاض
هی گیطز.
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ؾیؿشن ػوغ آٍضی فبيالة هی ثبیؿز هكشول ثط یک یب چٌس هؿیط انلی ثبقرس ارِ زض
اًشْبی آًْب زضیچِ ثبظزیس ػْز سویع ابضی دَدِ دیف ثیٌی قسُ ثبقس .قربذِ ّربی فطػری
فبيالة ثب ظاٍیِ  45زضػِ ثِ هؿریطّبی انرلی هشهرل هری گطزًرسّ .وچٌریي اظ اًشْربی
ذٌَُ انلی ٍفطػی ٍّوچٌیي اظ ّط سؼْیع سَدیس اٌٌسُ فبيالة هی ثبیؿز اًكؼبة ًٍز
گطفشِ قَز .ایي اًكؼبثبر زض ظیط ؾقف آقذعذبًِ ثِ یکسیگط هشهرل گطزیرسُ ٍزض ًْبیرز
ثَؾیلِ یک یب چٌس ضایعض ًٍز  ،ثَی ثس ٍگبظّبی سَدیس قرسُ زض ؾیؿرشن فبيرالة ضا ثرِ
فًبی آظاز سرلیِ هی اٌٌس .ػٌؽ دَدرِ ّربی فبيرالة هری ثبیؿرز اظ ًرَع چرسى ؾریبُ
ؾطابؾِ زاض ثب اسهبالر ؾطة ٍاٌف ٍیب دلی اسیلي ثب سحول فكبض  6ثبض ٍ اسهبالر ػَـ
حطاضسی اًشربة گطززّ .وچٌیي ػٌؽ دَدِ ّربی ًٍرز اظ ًرَع فرَالزی گربدَاًیعُ ثرب ٍظى
هشَؾٍ ٍ اسهبالر ضظٍُ ای ٍیب  P.V.Cفكبض هشَؾٍ ثب اسهبالر ؾطز چؿجی هی ثبقس.
هحبؾجِ ؾبیع دَدِ ّبی فبيالة ٍ ًٍز ثطاؾبؼ هیعاى فبيالة سَدیسی ( ثط هجٌبی ٍاحس
ٍَ ) Fixture Unitجق فطهَل ّب ٍػساٍل اضائِ قسُ زض اؾشبًساضزّب ٍاسّبی هؼشجط هبًٌس
هجحض  16هقطضار هلی ؾبذشوبى ایطاى نَضر هی گیرطز .اهرب ثرب سَػرِ ثرِ چرطة ثرَزى
فبيالة ٍضؾَة ایي چطثی زض ػساضُ ّبی دَدِ ٍدصا سٌگ سط قرسى هؿریط دَدرِ فبيرالة
دؽ اظ گصقز چٌس ؾبل اظ ظهبى ثْطُ ثطزاضی ٍّوچٌیي ٍػَز دؿوبًسُ ّبی هَاز غرصائی
زض فبيالة آقذعذبًِ  ،سَنیِ هی قَز ؾربیع دَدرِ ّربی فبيرالة زض الیرِ هؿریطّبی
انلی ٍفطػی  ،یک ؾبیع ثیكشط اظ ؾبیع اؾشرطاع قسُ اظ هطاػغ فَق ادصاط اًشربة گطزز.
زض نَضر ٍػَز قجکِ ػوغ آٍضی فبيالة هی ثبیؿرز دَدرِ انرلی ذطٍػری فبيرالة
آقذعذبًِ نٌؼشی ثِ قجکِ هصاَض هشهل گطزز .چٌبًچِ اظ ؾیؿشن چبُ ػصثی ثرطای زفرغ
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فبيالة اؾشابزُ هی اٌین  ،هی ثبیؿز ثطای آقذعذبًِ نٌؼشی یک چربُ ػرصثی هؼرعا زض
ًظط گطفشِ قَز .اهب زض ّرط نرَضر دَدرِ انرلی فبيرالة ذطٍػری اظ آقرذعذبًِ ّربی
نٌؼشی قجل اظ اس هبل ثِ ّط گًَِ ؾیؿرشن ػورغ آٍضی  ،زفرغ ٍیرب سهرایِ فبيرالة هری
ثبیؿز اثشسا ٍاضز یک چطثی گیط (  ) Grease Trapگطزز .ظطفیز چطثی گیط ثب سَػرِ ثرِ
هیعاى فبيالة سَدیسی اِ هؼوَالً  %75هقساض ههط

آة زض قریاز انرلی یؼٌری ٍػرسُ

ًْبض هی ثبقس .هحبؾجِ قسُ ٍهی ثبیؿز ثگًَِ ای ثبقس اِ ظهربى هبًرس الظم ػْرز ػرسا
قسى چطثی اظ فبيالة ضا فطاّن آٍضزً .قكِ ػعئیبر اػطائی یرک ٍاحرس چطثری گیرط ثرِ
ػٌَاى ًوًَِ زض قؿوز دیَؾز ّبی ایي ػعٍُ اضائِ قسُ اؾز.
ّوبًَُض اِ زض ثبال اقبضُ قس اًشربة ظطفیرز هٌبؾرت ثرطای چطثری گیرط سربثؼی اظ چٌرس
دبضاهشط هی ثبقس اِ ػجبضسٌس اظ سؼساز دطؼ غصای سَدیس قسُ زض قیاز قرلَؽ ضؾرشَضاى ،
زثی فبيالة سَدیس قسُ  ،ظهبى هبًس فبيالة زض چطثی گیط ػْز ػسا قسى چطثری ّرب اظ
فبيالة ٍيطیت شذیطُ ؾبظی فبيالة زض چطثی گیط اِ هشٌبؾت ثب سؼساز ؾبػبر ابضی
ضؾشَضاى زض ََل یک قجبًِ ضٍظ هی ثبقس .زض قؿوز دیَؾز ّبی ایري ػرعٍُ یرک فرطم
اؾشبًساضز هحبؾجبسی اضائِ قسُ اِ ثِ اوک آى هی سَاى ثب سؼییي هقساض دبضاهشطّبی فرَق ،
ظطفیز هٌبؾت چطثی گیط ضا زض ّرط درطٍغُ َطاحری آقرذعذبًِ نرٌؼشی هحبؾرجِ ارطزُ
ٍثطاؾبؼ آى هسل هٌبؾت چطثی گیط ضا اظ ابسبدَگ ؾبظًسگبى هؼشجط اؾشرطاع ًوبئیس
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.
تزآيرد ظزفیت یک آشپشخاوٍ صىعتی :
ظطفیز یک آقذعذبًِ نٌؼشی ثِ سؼساز ًاطاسی اَالق هی گطزز اِ زض ّط قیاز ابضی هری
ثبیؿز ثطای آًْب غصا سْیِ قَز .ثطآٍضز ایي سؼساز ًاطار  ،اٍدیي قسم زض هحبؾرجِ ظطفیرز
سؼْیعار یک آقذعذبًِ نٌؼشی ٍهؿبحز هَضز ًیبظ ػْز احساص آى هی ثبقس.
ثِ ػٌَاى هظبل زض یک ابضذبًِ نٌؼشی اِ ثهَضر  3قیاز ابض هی اٌرس ٍزض ّرط قریاز
ابضی ً 800اط دطؾٌل زض آى قبغل ثِ ابض هی ثبقٌس .هی ثبیؿز ظطفیز درز غرصا ثرطای
ً 800اط زض ّط ٍػسُ ( نجحبًِ ًْ ،بض ٍقبم ) ٍثِ ػجبضسی ٍ 2400ػسُ غصا زض قجبًِ ضٍظ
دیف ثیٌی گطزز.
ٍیب زض یک ثیوبضؾشبى  120سرز ذَاثِ ثب احشؿبة ً 1/5اط دطؾٌل ثِ اظاا ّط سرز  ،سؼساز
ال دطؾٌل ثطاثط ذَاّس ثَز ثب ً 180اط ] . [120x1.5=180ثب فطو ایٌکِ ؾِ چْربضم ایري
دطؾٌل زض ََل ضٍظ ٍیک چْبضم آًْب زض قیاز قت اًؼبم ٍظیارِ ًوبیٌرس ،سؼرساز دطؾرٌل
ضٍظابض هؼبزل ً 135اط ٍ دطؾٌل قت ابض هؼبزل ً 45اط ذَاّس ثَز ّ .وچٌیي ثبیس ثِ ایي
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ًکشِ سَػِ زاقز اِ زض یک ثیوبضؾشبى ثَُض هؼوَل  ،حساقل زٍ ًرَع غرصا زض ّرط ٍػرسُ
سْیِ هی قَز .یک غصای هؼوَدی ثطای ثیوبضاى ثؿشطی ػربزی ٍدطؾرٌل ثیوبضؾرشبى ٍیرک
غصای ضغیوی ثطای ثیوبضاى ضغیوی  .هؼوَال ثب سَػرِ ثرِ اهکربى اؾرشابزُ ثطذری اظ افرطاز
ّوطاُ ثیوبض اظ غصای ثیوبضؾشبى  ،سؼساز غصای هؼوَدی ثِ سؼساز ال سرز ّربی ثیوبضؾرشبى
ٍسؼساز غصای ضغیوی هؼبزل  %20سؼساز ال سرز ّبی ثیوبضؾشبى دحبِ هی گرطزز .ثرِ ایري
سطسیت سؼساز ٍػسُ ّبی غصا اِ هی ثبیؿز زض قیاز ّبی اربضی هرشلرف آقرذعذبًِ ایري
ثیوبضؾشبى سْیِ گطزز ثِ قطح شیل هحبؾجِ هی گطزز :
 سؼساز ذَضاک هؼوَدی زض ٍػسُ ًْبض  255 :دطؼ ][135+120=255 سؼساز ذَضاک ضغیوی زض ٍػسُ ًْبض  24 :دطؼ ][120x20%=24 سؼساز ذَضاک هؼوَدی زض ٍػسُ نجحبًِ ٍقبم  165 :دطؼ ][45+120=165 سؼساز ذَضاک ضغیوی زض ٍػسُ نجحبًِ ٍقبم  24 :دطؼ ][120x20%=24هؼوَال ػْز اػوبل يطیت اَویٌبى  ،اػساز ثِ زؾز آهسُ ضا ثِ ؾوز ثبال گطز هری اٌرین ،
هظال  255ضا هؼبزل  260دطؼ  165 ،ضا هؼبزل  170دطؼ ٍ  24ضا هؼبزل  30دطؼ غرصا زض
ًظط گطفشِ ٍظطفیز سؼْیعار ٍهؿبحز هَضز ًیبظ آقذعذبًِ ثیوبضؾشبى ضا ثط ایي اؾربؼ
هحبؾجِ هی ًوبیین.
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اوًاع خًراک

اًَاع ذَضاک گطم ٍؾطز اِ زض یک آقذعذبًِ نٌؼشی زضاكَض هب سْیِ هی گطزز ػجربضر
اؾز اظ :
 غصاّبی غیط ایطاًی غصاّبی ضغیویغصاّبی ایطاًی ػورسسب ػجبضسٌرس اظ اًرَاع چلرَ  ،ؾرَح  ،آـ ٍاًرَاع ًربى ًَ ،قریسًی ّرب ،
ؾبالزّب ٍ زؾطّبی ا یطاًری  ،غرصاّبی غیرط ایطاًری هؼورَال ثرِ اًرَاع ذرَضاک اضٍدربئی ،
آهطیکبئی  ،آهطیکبی ػٌَثی  ،سطای ٌّ ،سی  ،ػطثی ٍذبٍض زٍض سقؿین ثٌسی هی قرَز ارِ
گؿشطُ ٍؾیؼی اظ ذَضاک ّبی هشٌَع ضا زض ثط هی گیطز هبًٌس اًَاع اؾشیک  ،دبؾشب ،دیشرعا
 ،ؾَذبضی  ،غصاّبی زضیبئی ٍاًَاع ًبى ًَ ،قیسًی ّب  ،ؾبالزّب ٍزؾرطّبی غیرط ایطاًری ،
غصاّبی ضغیوی ًیع هؼوَال هشكکل اظ اًَاع گَقز ّب  ،حجَثبر ٍؾجعیؼبر آة دع قسُ
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هی ثبقٌس اِ ػوسسب ثسٍى ثطًغ ًٍبى ؾطٍ هی گرطزز .اظ آًؼرب ارِ اًشرربة ًرَع ٍظطفیرز
سؼْیعار ًگْساضی  ،آهبزُ ؾبظی ٍَجد غصا زض یک ضؾشَضاى نٌؼشی ثؿشگی ابهل ثِ ًَع
غصاّبی قبثل َجد زض ضؾشَضاى زاضز ( هظال زض آقذعی ایطاًری ًیربظ ثرِ سؼْیرعار آثکكری
ٍزهکٌی ثطًغ زاضین حبل آًکِ زض هَضز غصاّبی اضٍدبئی ًیبظی ثِ ایي سؼْیعار ًوی ثبقرس
) .دصا قٌبذز زقیق اظ ًَع ابضثطی یک آقذعذبًِ نرٌؼشی ثطاؾربؼ ًیبظّربی ابضفطهربی
دطٍغُ گبم ًرؿز زض َطاحی آقرذعذبًِ هری ثبقرس .هؼورَال اوشرط ثرِ آقرذعذبًِ ّربئی
ثطذَضز هی اٌین اِ ثرف ظیبزی اظ ذَضاک ّبی فَق ادصاط ضا دَقف زٌّس ظیرطا اغلرت
آقذعذبًِ ّب ثطای َجد یک یب حسااظط زٍ سیخ ػوَهی غصا َطاحی ٍؾبذشِ هی قًَس.
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تُیٍ ي وگُذاری مًاد ايلیٍ :

هَاز اٍدیِ هَضز ًیبظ یک آقذعذبًِ نٌؼشی ثِ زٍ گطٍُ سقؿین هی قًَس .گطٍُ اٍل هرَاز
فبؾس قسًی ًظیط اًَاع گَقز  ،دجٌیبر  ،ؾجعیؼبر  ،ؾیای ػبر ٍهیَُ ّب اِ هؼورَال ثرِ
نَضر ضٍظاًِ سْیِ قسُ ٍزض ؾطزذبًِ ًگْساضی هی گطزز .گطٍُ زٍم هَاز ذكک ًظیرط
حجَثبر  ،چبقٌی ّب  ،ازٍیِ ػبر ،ؾیت ظهیٌی ٍدیبظ اِ ثِ نَضر ّاشگی ذطیرساضی هری
گطزًس ٍثطًغ اِ ثِ نرَضر ؾرِ هبّرِ ذطیرساضی قرسُ ٍزض اًجربض ًگْرساضی هری قرًَس.
ّوچٌیي اًَاع ؾؽ ّب هؼوَال ثهَضر ّاشگی ذطیساضی قسُ ٍثطحؿت ًَع آًْب زض اًجربض
ٍیب ؾطزذبًِ ًگْساضی هی قرًَس .ؾرطزذبًِ ّرب ثؿرشِ ثرِ ًرَع اربضثطی زاضای زهبّربی
هشابٍر ثَزُ ٍهی ثبیؿز هؼْع ثِ ػساض ػبیق حطاضسی اظ ًَع هٌبؾت هبًٌس دلی یَضسربى،
زیَاض زاذلی ٍذبضػی اظ ػٌؽ فَالز ظًگ ًبدصیط  ،في گطزـ َّا  ،اٍادطاسَض  ،اٌساًؿَض
 ،قاؿِ ّبی آدَهیٌیَهی ثب َجقِ ّبی هكجک ٍضیل ٍ قالة ّربی آٍیرع گَقرز اظ ػرٌؽ
فَالز ظًگ ًبدصیط ثبقس .اًجبضّب هی ثبیؿز زاضای سَْیِ هٌبؾت ثرَزُ ٍ هؼْرع ثرِ قاؿرِ
ثٌسی اظ ػٌؽ فَالز گبدَاًیعُ ػْز ًگْساضی ابضسي  ،قیكِ ٍقََی ٍهیعّبی دبیِ اَسبُ
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چَثی ( دبدز چَثی ) ػْز ًگْرساضی گرًَی ّربی ثرطًغ ٍ حجَثربر ثبقرٌسّ .وچٌریي ثرِ
هٌظَض ًگْساضی ؾیت ظهیٌی ٍدیبظ زض اًجبض  ،اظ َجقبر هكجک گبدَاًیعُ ثب يرربهز ارن
ٍؾُح ظیبز اؾشابزُ هی قَز سب اهکبى ػجَض َّا اظ الثِ الی ایي هرَاز ضا فرطاّن آٍضزُ ٍ
هبًغ اظ ؾجع قسى آًْب گطززّ .وچٌیي اًجبضّب هی ثبیؿز هؼْع ثرِ هیرع اربض ثرب ضٍیرِ
گبدَاًیعُ ٍسطاظٍی ضٍهیعی ثبقٌس.
ػْز ٍضٍز هَازاٍدیِ ٍّوچٌیي سرلیِ ظثبدِ  ،هی ثبیؿز یک زضة زٍدٌگِ ثب ػطو حساقل
 2هشط زض قؿوشی اظ آقذعذبًِ اِ ثِ ٍضٍز هَاز اذشهبل زاضز زض ًظط گطفشِ قَز .ایي
هؿیط ٍضٍزی هی ثبیؿز حشی ادوقسٍض زض ػْز هربدف ٍضٍزی انلی ضؾشَضاى سؼجیرِ
گطزز سب هكشطیبى زض ٌّگبم سطزز ثِ زاذل ضؾشَضاى قبّس سرلیِ ٍثربضگیطی هرَاز اٍدیرِ
ٍظثبدِ ّب ًجبقٌس .قؿوز ٍضٍز هَاز اٍدیِ هی ثبیؿز هؼْع ثِ ضهخ ثب قیت هالین ثبقس
سب دطؾٌل آقذعذبًِ ثشَاًٌس ثِ ضاحشی اظ سطٍدی ّبی حورل ثربض ػْرز سرلیرِ ٍثربضگیطی
اؾشابزُ ًوبیٌس .زض هؼبٍضر ایي ٍضٍزی هی ثبیؿز فًبیی ػْز اؾشقطاض دطؾرٌل ازاضی
سحَیل گیطًسُ هَاز ٍاهکبًبر هٌبؾت قبهل چطذْبی هشحطک ( سطٍدی )  ،قذبى  ،سطاظٍی
ثبؾکَدی ثِ ظطفیز  200ایلَگطم ٍهیع اٌبض زیَاض ثطای ًگْساضی هَقز ابضسي ٍقرََی
سب ظهبى حول هٌظَض گطزز.
چیسهبى یک آقذعذبًِ نٌؼشی هی ثبیؿز ثِ گًَِ ای َطاحی قَز اِ اثشسا زضة ٍضٍزی
هَاز اٍدیِ ٍذطٍع ظثبدِ  ،ؾذؽ فًبی سحَیل گیطی ٍسَظیي ٍثِ زًجربل آى ؾرطزذبًِ
ّب ٍاًجبضّب هؿشقط گطزًس سب ثِ ایي سطسیت ؾیکل ٍضٍز هَاز اٍدیِ ٍذطٍع ظثبدِ سساذلی ثب
گطزـ ابض ؾبیط ثرف ّبی آقذعذبًِ هبًٌس آهبزُ ؾبظی ٍَجد ًساقشِ ثبقس.
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اوًاع سزدخاوٍ َا :
ؾطزذبًِ ّب ثٌب ثِ ابضثطی هَضز ًظط ًٍَع هَاز غصائی اِ هی ثبیؿز زض آًْب ًگْساضی
قًَس زاضای زهبّبی هشابٍسی ّؿشٌس .ؾُح هَضز ًیبظ ؾطزذبًِ ّبی هرشلف ضا هی سَاى
اظ هٌحٌی ّبی اشبة شیل اؾشرطاع ًوَز اِ زض ایي ظهیٌِ هطػرغ هؼشجرطی هحؿرَة هری
گطززPrinciples ofcatering Design /by :Fred Lawson :
ّوچٌیي ػْز سؼییي زهب  ،هحبؾجبر ثبضثطٍزسی ٍاثؼبز هَضز ًیبظ ؾطزذبًِ ّبی گًَبگَى
هی سَاى اظ ثرف زٍم اشبة زضؾی « سبؾیؿبر ثطٍزسی » هطثٌَ ثِ ًظبم ػسیس آهرَظـ
هشَؾررُِ فٌرری ٍحطفررِ ای ( ضقررشِ سبؾیؿرربر ) اررِ سَؾررٍ ٍظاضر آهررَظـ ٍدررطٍضـ
ػوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ چبح ضؾیسُ ًیع اؾشابزُ ًوَز.
اًَاع ؾطزذبًِ ّبئی اِ زض آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی هَضز اؾشابزُ قطاض هیگیطز ػجبضسٌس اظ :
ادف ) ؾطزذبًِ ػوَهی
ایي ًَع ؾطزذبًِ ثب زضػِ حطاضر زاذلری  40زضػرِ فبضًْبیرز ػْرز ًگْرساضی دجٌیربر ،
ؾجعیؼبر  ،نیای ػبر ٍ هیَُ ّب  ،سرن هطؽ ٍاًَاع ًَقیسًی ّب هَضز اؾشابزُ قطاض هری
گیطز .ؾُح هَضز ًیبظ ایي ًَع ؾطزذبًِ هؼبزل  4هشط هطثغ ثِ اظاا ّط ٍ 1000ػرسُ غرصا
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زض ضٍظ دحبِ هی گطزز .ثِ ػٌَاى هظبل اگط سؼساز ٍػسُ ّبی غصای سَدیسی یک آقرذعذبًِ
نٌؼشی ٍ 2400ػسُ زض ضٍظ ثبقس .ؾُح هَضز ًیبظ ثطای ؾطزذبًِ ػوَهی آى هؼربزل 10
هشط هطثغ اؾز.
ة ) ؾطزذبًِ گَقز سبظُ
ایي ًَع ؾطزذبًِ ثب زضػِ حطاضر زاذلی  34زضػِ فبضًْبیز ػْز ًگْساضی گَقز ،هطؽ ،
هبّی ٍهیگَ سبظُ هَضز اؾشابزُ قطاض هی گیطز .ؾرُح هرَضز ًیربظ ایري ًرَع ؾرطزذبًِ
هؼبزل  6هشط هطثغ ثِ اظاا ّط ٍ 1000ػسُ غصا زض ضٍظ دحبِ هی گطزز  .ثرِ ػٌرَاى هظربل
اگط سؼساز ٍػسُ ّبی غصای سَدیسی یک آقذعذبًِ نٌؼشی ٍ 2400ػسُ زض ضٍظ ثبقس .ؾُح
هَضز ًیبظ ثطای ؾطزذبًِ گَقز سبظُ آى هؼبزل  15هشط هطثغ اؾز.
ع ) ؾطزذبًِ گَقز هٌؼوس
ایي ًَع ؾطزذبًِ ثب زضػِ حطاضر زاذلی ناط زضػِ فبضًْبیز ػْز ًگْساضی گَقرز ،
هطؽ  ،هبّی ٍهیگَ هٌؼوس هرَضز اؾرشابزُ قرطاض هری گیرطز .ؾرُح هرَضز ًیربظ ایري ًرَع
ؾطزذبًِ هؼبزل  1000ایلَگطم ثِ اظای ّط هشط هطثغ دحبِ هی گطززّ .وچٌریي ظطفیرز
شذیطُ ؾبظی زض ایي ًَع ؾطزذبًِ ّب ثطاؾبؼ  150گطم ثِ اظاا ّط ٍػسُ غصا زض ضٍظ ٍ
ثطای یک زٍضُ  2هبِّ هحبؾجِ هی قَز .ثِ ػٌرَاى هظربل اگرط سؼرساز ٍػرسُ ّربی غرصای
سَدیسی یک آقذعذبًِ نٌؼشی ٍ 2400ػسُ زض ضٍظ ثبقس .ؾُح هَضز ًیبظ ثطای ؾطزذبًِ
گَقز هٌؼوس آى هؼبزل  22هشط هطثغ اؾز:
]2400x0.15[Kg]x2[Month]x30[Days]=21.600[Kg
]21600[Kg]/1000[Kg/m2]=21.6[m2
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ز ) ؾطزذبًِ ضٍظاًِ
ایي ًَع ؾطزذبًِ ثب زضػِ حطاضر زاذلری  40زضػرِ فبضًْبیرز ػْرز ًگْرساضی هبیحشربع
ضٍظاًِ اؾشابزُ قسُ ٍهحل آى ًعزیک ثِ فًبی هطاعی آقرذعذبًِ زض ًظرط گطفشرِ هری
قَز .ؾُح هَضز ًیبظ ایي ًَع ؾطزذبًِ هؼبزل  1/5هشط هطثغ ثِ اظاا ّرط ٍ 1000ػرسُ
غصا زض ضٍظ دحبِ هی گطزز .ثِ ػٌرَاى هظربل اگرط سؼرساز ٍػرسُ ّربی غرصای سَدیرسی یرک
آقذعذبًِ نٌؼشی ٍ 2400ػسُ زض ضٍظ ثبقس .ؾُح هَضز ًیبظ ثطای ؾطزذبًِ ػوَهی آى
هؼبزل  4هشط هطثغ اؾز.
ُ ) ؾطزذبًِ ظثبدِ
ایي ًَع ؾطزذبًِ ثب زضػِ حطاضر زاذلی  44زضػِ فبضًْبیز ػْز ًگْساضی هَقز ظثبدرِ
ّب  ،دؿوبًسّبی غصا ٍهَاز ظائس قؿوشْبی آهبزُ ؾربظی هرَضز اؾرشابزُ قرطاض هری گیرطز .
ظطفیز ایي ًَع ؾطزذبًِ ّب هری ثبیؿرز حرساقل ثرطای  24ؾربػز شذیرطُ ؾربظی ظثبدرِ
َطاحی قَز اِ ادجشِ ثب زض ًظط گطفشي ضٍظّبی سؼُیل ثْشط اؾز حؼن هحبؾجِ قرسُ زض
يطیت اَویٌبى  1/5يطة گطزز  .ؾُح هَضز ًیبظ ایري ًرَع ؾرطزذبًِ هؼربزل  2/5هشرط
هطثغ ثِ اظاا ّط ٍ 1000ػسُ غصا زض ضٍظ دحبِ هی گطزز .ثِ ػٌَاى هظبل اگط سؼساز ٍػسُ
ّبی غصای سَدیسی یک آقذعذبًِ نٌؼشی ٍ 2400ػسُ زض ضٍظ ثبقرس .ؾرُح هرَضز ًیربظ
ثطای ؾطزذبًِ ظثبدِ آى هؼبزل  6هشط هطثغ اؾز اِ ثرب احشؿربة يرطیت اَویٌربى %50
ثْشط اؾز هؼبزل  9هشط هطثغ زض ًظط گطفشِ قَز.
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آمادٌ ساسی مًاد ايلیٍ :
هَاز اٍدیِ ٍضٍزی ثِ آقذعذبًِ هی ثبیؿز قجل اظ ٍضٍز ثِ فطآیٌس درز ثب سطٍدی اظ هحل
اًجبضّب ٍؾطزذبًِ ّب ثِ هحل آهبزُ ؾبظی حورل قرسُ ٍزض آًؼرب آهربزُ ؾربظی گرطزز.
ػولیبر آهبزُ ؾبظی قبهل هَاضزی چَى قؿشكَ  ،يس ػارًَی  ،دَؾرز اٌرسى  ،دربک
اطزى  ،ذطزاطزى ٍ ،ضقِ اطزى  ،ذالل اطزى  ،چطخ ارطزى  ،هرلرٌَ ارطزى  ،ؾرید ظًری
ٍاهظبل آى هی گطزز .هحل اؾشقطاض فًبّبی آهبزُ ؾبظی هی ثبیؿز زض هؼبٍضر اًجبضّب
ٍؾطزذبًِ ّب ٍاقغ قَز سب اًشقبل هَاز اٍدیِ ثیي ایي زٍ هحل سساذلی ثب فطآیٌس دررز غرصا
ًساقشِ ثبقسّ .وچٌیي زض ّط یک اظ ثرف ّبی آهبزُ ؾبظی هَاز اٍدیِ ًیرع هری ثبیؿرز
چیسهبى سؼْیعار ،هیعّبی اربض  ،هیعّربی ػساؾربظی ٍؾریٌک ّربی قؿشكرَ ثگًَرِ ای
َطاحی قَز اِ هَاز اٍدیِ اظ هطحلِ ٍضٍز سب هطحلِ ذطٍع یک هؿیط یرک َطفرِ ٍثرسٍى
ثطگكز ضا َی ًوبیس ظیطا زض غیط ایي نَضر ضفز ٍثطگكز ّبی غیرط يرطٍضی هَػرت
سساذل دطؾٌل ٍزض ًشیؼِ اٌسی اربض ٍ احشوربل ضیررشي هرَاز اظ دگري ّرب ٍظرطٍ

حبهرل
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ذَاّس گكز .فًبّبی آهبزُ ؾبظی اظ ًظط ًَع ابضثطی ثِ ؾِ گطٍُ انلی سقؿرین ثٌرسی
هی گطزز اِ ػجبضسٌس اظ :
ادف ) آهبزُ ؾبظی ثطًغ ٍحجَثبر
ة ) آهبزُ ؾبظی ؾجعیؼبر ٍؾبالر
ع ) آهبزُ ؾبظی گَقز ٍهطؽ ٍهبّی
تجُیشات مًرد ویاس در تخش آمادٌ ساسی تزوج ي حثًتات عثارتىذ اس :
هیعّبی ابض ثب ضٍیِ فَالزی ظًگ ًبدصیط
دگي ّبی قؿشكَ
سبًک هشحطک ػْز حول ٍذیؿبًسى ثطًغ
هیع دبک اطزى ثطًغ ٍ زیگط زاًِ ّب
قاؿِ ّبی زیَاضی
سؼْیعار هَضز ًیبظ زض ثرف آهبزُ ؾبظی ؾجعیؼبر ٍؾبالز ػجبضسٌس اظ :
 هبقیي ؾیت ظهیٌی دَؾز اي هبقیي هرلٌَ اي هبقیي ؾجعی ذطزاي سبًک هشحطک حول ٍقؿشكَی هَاز ؾجسّبی هشحطک حول ؾجعی دگي ّبی قؿشكَ -هیعّبی ابض ثب ضٍیِ فَالزی ظًگ ًبدصیط
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 هیعّبی ابض ثب ضٍیِ چَثیسؼْیعار هَضز ًیبظ زض ثرف آهبزُ ؾبظی گَقز ٍهطؽ ٍ هبّی ػجبضسٌس اظ :
 سرشِ ؾبََض چطخ گَقز یرچبل ایؿشبزُ یرچبل ؾید ّبی اجبة هبقیي ؾید گیط اجبة اَثیسُ سطاظٍی ضٍهیعی سبًک هشحطک ثطای حول ٍقؿشكَی هَاز دگي ّبی ؾیؿشن قاؿِ ّبی زیَاضی هیعّبی ابض ثب ضٍیِ فَالزی ظًگ ًبدصیط -هیعّبی ابض ثب ضٍیِ چَثی
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سکًَای پخت غذا :
ؾکَّبی درز غصا اظ ًظط ًَع ابضثطی ثِ چْبض گطٍُ انلی سقؿین ثٌرسی هری گرطزز ارِ
ػجبضسٌس اظ :
ادف ) ؾکَی درز  ،آثکكی ٍزهکٌی ثطًغ
ة ) ؾکَی درز ذَضـ  ،ؾَح ٍ آـ
ع ) ؾکَی ؾطخ اي ّب
ز ) ؾکَی درز اجبة
ادف ) ؾکَی درز  ،آثکكی ٍزهکٌی ثطًغ
ثطًغ یکی اظ غصاّبی انلی ضٍظاًِ ضا زض آقذعذبًِ ّبی اكَض هب سكکیل هی زّس .هقرساض
ثطًغ هَضز ًیبظ ػْز َجد زض ّط قیاز ابضی آقذعذبًِ ثطاؾبؼ  150گطم ثطًغ ثرِ اظاا
ّط ًاط هحبؾجِ هی گطزز .ظهبى هٌبؾت ثطای اًؼربم ػولیربر دررز ثرطًغ ثریي  2سرب 2/5
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ؾبػز هی ثبقس .ثِ ػٌَاى هظبل اگط آقذعذبًِ ای زاقشِ ثبقین اِ زض قیاز انرلی ذرَز
ثطای ً 1600اط غصا سَدیس ًوبیس ،هقساض ثطًغ ههطفی آى هؼبزل  240ایلَگطم ذَاّس ثَز :
]1600[Per.]x150[gr/Per.]=240.000[gr]=240[Kg
( ادجشِ ثبیس سَػِ زاقز اِ ایي هقساض ثطًغ ثِ ػع هقرساض ثطًؼری هری ثبقرس ارِ زض ؾربیط
غصاّب ًظیط زدوِ یب آـ هَضز اؾشابزُ قطاض هی گیطز ).
ػَقبًسى ثطًغ ثب اؾشابزُ اظ اػبق گبظّبی ظهیٌی ٍزض زیگ ّبی ؾٌشی اًؼبم هی قَز .ثب
سَػِ ثِ ایٌکِ ظطفیز ثبضگیطی زیگ ّبی ؾٌشی زض ّط هطسجِ ثبضگیطی هؼبزل  24ایلَگطم
اؾز .دصا ثطای ػَقبًسى  240ایلَگطم ثطًغ ًیبظ ثِ  10هطسجِ ثبضگیطی ذرَاّین زاقرز (
 . ) 240/24=10چٌبًچِ ػَقبًسى آة َ ،جد ٍسرلیِ ثطًغ زض  30زقیقِ اًؼبم قَز ثرطای
 5هطسجِ ثبضگیطی ثب یک اػبق گبظ ظهیٌی  ،ثِ  300زقیقِ (  5ؾبػز ) ٍقز ًیربظ زاضیرن ارِ
ثیف اظ ظهبى هؼبظ هی ثبقس .دصا هی ثبیؿز سؼساز اػبق گبظّبی ظهیٌی  2زؾشگبُ زض ًظط
گطفشِ قَز سب ثسیي سطسیت ظهبى هَضز ًیبظ ػْز ػولیبر درز ثطًغ ثرِ  150زقیقرِ ( 2/5
ؾبػز ) ابّف یبثس اِ ظهبًی قبثل قجَل اؾز.
ثبیس سَػِ زاقز اِ ثب سَػِ ثِ قُط زیگ ّبی ؾٌشی اِ حسٍز  120ؾربًشیوشط هری ثبقرس.
اػبق گبظ ّبی ظهیٌی هَضز اؾشابزُ زض ػَقبًسى ثطًغ ثبیس اظ ًَع چْربض ضزیارِ اًشرربة
گطزز.
زض هقبثل دلَدعّب هی ثبیؿز ابًبل ػوغ آٍضی فبيالة (  ) Gutterهؼْع ثِ قرجکِ فلرعی
اظ ػٌؽ فَالز ظًگ ًبدصیط دیف ثیٌی گطزز اِ آثکف ّب ثطضٍی آى قطاض زازُ هری قرًَس .
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زض ایي ابًبل ّب هی ثبیؿز ثِ اظای ّط 5هشط ََل ابًبل یک اف قَی چرسًی ثرب ؾربیع
حساقل  4ایٌچ زض ًظط گطفشِ قَز.
ثطًغ آثکف قسُ اظ اػن اظ ایٌکِ ثِ نَضر ؾبزُ ٍیب هرلٌَ ثرب ؾرجعی ػَقربًسُ قرسُ
ثبقس .ثِ زاذل زیگ ّب ضیرشِ ٍزضٍى زهکي ّبی گبظی ثطًغ قطاض هی زٌّس .ثسیي سطسیرت
ٍثب سَػِ ثِ سَيیحبر ثبال ػْز زم اطزى ثطًغ زض چٌیي آقذعذبًِ ای ثِ  10ػسز زیرگ
 24ایلَگطهی ٍ  10زؾشگبُ زهکي گبظی ثطًغ ًیبظ ذَاّس ثَز.
ة ) ؾکَی درز ذَضـ  .ؾَح ٍآـ
ػْز سْیِ ذَضـ ّب زض حؼن ظیبز اظ ظطٍفی ثِ ًبم « دبسیل » اؾشابزُ هی قرَز ارِ ًرَع
هشَؾٍ آى ثِ قُط  120ؾبًشیوشط ٍاضسابع زاذلی  20ؾبًشیوشط هی ثبقرس .حؼرن هایرس ّرط
دبسیل هؼبزل  280دیشط اؾز .ثب سَػِ ثِ اثؼبز دبسیل هی ثبیؿز ػْز دررز ذرَضـ زض آى
اظ اػبق گبظ ّبی ظهیٌی چْبض ضزیاِ اؾشابزُ قَز.
ثب فطو اؾشابزُ ّط ًاط ثِ هیعاى  0/25دیشط اظ ذَضـ درشِ قسُ  .هیعاى ههط

ذَضـ

زض آقذعذبًِ هظبل فَق اِ ثِ ً 1600اط ؾطٍیؽ زّی هی ًوبیس هؼبزل  400دیشط ثرطآٍضز
هی گطزز:
]1600[Per.]x0.25[lit]=400[Iit
ثِ ایي سطسیت ٍثب سَػِ ثِ حؼن ّط دبسیل اِ  280دیشط هی ثبقس .ثطای درز ایي هقساض
ذَضـ ثِ زٍ ػسز دبسیل ٍ هشٌبؾت ثب آى ثِ زٍ زؾشگبُ اػبق گبظ ظهیٌی  4ضزیاِ ًیبظ
ذَاّین زاقز  .ػولیبر َجد ذَضـ هؼوَال اظ نجح ظٍز ثب ؾطخ اطزى گَقز آغبظ قسُ
ٍؾبیط هَاز ثؿشِ ثِ ًَع ذَضـ ثِ هطٍض ثِ آى ايبفِ هی گطزز.
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ثطای سْیِ آـ ٍؾَح فطو هی اٌین اِ  %75افطاز اقسام ثِ ثطزاقشي آى ثٌوبیٌس .دصا ثب
احشؿبة ً 1600اط زض قیاز قلَؽ آقذعذبًِ زض هظبل فَق ادصاط ٍزض ًظط گطفشي 0/25
دیشط حؼن هایس ّط ابؾِ ؾَح یب آـ ذَاّین زاقز :
]1600[Per.]x0.75x0.25[Iit]=300[Iit
زیگ ّبی هَضز اؾشابزُ زض درز ؾَح ٍآـ هؼوَال زاضای ظطفیز  200دیشط ثَزُ ٍاثؼربز
آى هشٌبؾت ثب اػبق گبظّبی ظهیٌی ؾِ ضزیاِ هی ثبقرس .ثٌربثطایي ػْرز سْیرِ  300دیشرط
ؾَح یب آـ زض ایي هظبل ًیبظ ثِ زٍزیگ  200دیشطی آـ دعی ٍهشٌبؾت ثب آى زٍ زؾشگبُ
اػبق گبظ ظهیٌی ؾِ ضزیاِ هی ثبقس .ثٌبثطایي ػْز سْیِ  300دیشط ؾرَح یرب آـ زض ایري
هظبل ًیبظ ثِ زٍ زیگ  200دیشطی آـ دعی ٍهشٌبؾت ثب آى زٍ زؾشگبُ اػبق گبظ ظهیٌی ؾِ
ضزیاِ ذَاّین زاقز.
ع ) ؾکَی ؾطخ اي ّب
ثطای َجد غصاّبی ًَع ذَضاک اِ اغلت ؾطخ اطزًری ّؿرشٌس اظ اػربق گبظّربی دبیرِ زاض
هؼْع ثِ فطآیٌس زض قؿوز دبییي اؾشابزُ هی گطزز  .هجٌبی اًشربة اػبق گبظ ّب  ،یک قؼلِ
ثِ اظاا ّط ٍ 40ػسُ غصا هی ثبقس .ثِ ػٌَاى ًوًَِ زض هظبل فَق ثرطای ؾرطٍ ٍ 1600ػرسُ
غصا اظ ًَع ذَضاک ًیبظ ثِ  40قؼلِ گبظ هی ثبقسّ .وچٌیي سؼساز قؼلِ ّبی هؼبزل ّط یک
اظ سؼْیعار ؾطخ اي ثِ قطح ظیط اؾز:
 اػبق گبظ  4قؼلِ فطزاض ضٍثبظ  :هؼبزل  4قؼلِ اػبق گبظ  4قؼلِ فطزاض ضٍثؿشِ  ( :گطیسل )  :هؼبزل  4قؼلِ -هبّیشبثِ گطزاى  :هؼبزل  4قؼلِ
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 ؾیت ظهیٌی ؾطخ اي  :هؼبزل  4قؼلِثِ ایي سطسیت ثطای سأهیي  40ػسز قؼلِ ًیبظ ثِ  3زؾشگبُ اػبق گبظ  4قؼلِ فطزاض ضٍثبظ
ثطای اًَاع ؾطخ اطزًی ّب  3 ،زؾشگبُ اػبق گبظ  4قؼلِ فطزاض ضٍثؿرشِ ( گطیرسل ) ثرطای
َجد هالین  2 ،زؾشگبُ هبّیشبثِ گطزاى ٍ  2زؾشگبُ ؾیت ظهیٌی ؾطخ اي ذَاّین زاقز.
اظ فط ظیط اػبق گبظّب ثطای درز اًَاع دیشعا ،قیطیٌی ػبر ٍؾبیط غصاّبئی اِ ػْز َرجد
ًیبظ ثِ قطاض گطفشي زض فطآیٌس زاضًس اؾشابزُ هی گطززّ .وچٌیي ایي فطّب ػْز گرطم ًگرِ
زاقشي غصاّبی آهبزُ سب ظهبى ؾطٍ ًیع هَضز اؾشابزُ قطاض هی گیطز.
ز ) ؾکَی درز اجبة
زض نَضر ؾطٍاجبة ثطگ یب ثرشیبضی ثطای ّط ًارط یرک ؾرید ٍزض نرَضر ؾرطٍاجبة
اَثیسُ ثطای ّط ًاط زٍ ؾید اجبة سْیِ هی گطزز .دصا زض اًشربة سؼساز ٍظطفیز سؼْیرعار
ؾکَی درز اجبة  ،هی ثبیؿز سؼساز ؾید اجبة اَثیسُ هالک َطاحی قطاض گیطزّ .وچٌریي
ظهبى هٌبؾت ػْز درز اجبة زض یک قیاز ابضی آقذعذبًِ  3ادی  3/5ؾبػز هی ثبقس.
زض هظبل فَق ادصاط ثب سَػِ ثِ ؾطٍ ٍ 1600ػسُ غصا زض قیاز ابضی انلی آقذعذبًِ ٍثب
زض ًظط گطفشي  2ؾید اجبة اَثیسُ ثِ اظاا ّط ٍػسُ  ،سؼساز ال ؾید ّربی اجربة اَثیرسُ
هؼبزل  3200ؾید ثطآٍضز هی گطزز .ثب سَػِ ثِ ایٌکِ ّط ؾید اجبة اَثیسُ ػطيی هؼبزل
 5ؾبًشیوشط ضا زض ٌّگبم درز ثطضٍی اػبق اجبة دع اقغبل هی اٌس .دصا ّط اػبق اجبة درع
ثب ََل  1هشط قبزض ثِ درز ّوعهبى  20ؾید اجبة اَثیسُ هی ثبقرس .ثرب زض ًظرط گرطفشي
حسااظط ظهبى  5زقیقِ ثطای َجد یک ؾید اجبة ّ ،ط اػبق اجبة دع گبظی ثرِ َرَل یرک
هشط قبزض اؾز زض  5زقیقِ سؼساز  20ؾید اجبة ٍزض یک ؾبػز سؼساز  240ؾید اجبة سْیِ
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ًوبیس .ثسیي سطسیت ػْز درز  3200ؾید اجبة زض هرسر ظهربى  3ؾربػز  ،ثرِ  4زؾرشگبُ
اجبة دع گبظی یک هشطی ٍ  1زؾشگبُ اجبة دع گبظی ًین هشطی ًیبظ ذَاّین زاقز:
]3200/[240x3]=4.4[m

تخلیٍ ًَای آلًدٌ تًسط ًَد :
ثطای ذطٍع ٍسرلیِ َّای گرطم ٍهطَرَة آغكرشِ ثرِ چطثری اظ فًربی آقرذعذبًِ ّربی
نٌؼشی  ،هی ثبیؿز ثطضٍی ؾکَّبی درز َّز دریف ثیٌری گرطزز .االّرک ّرَز اظ ٍضق
آدَهیٌیَهی ثِ يربهز  1/5هیلیوشط ؾبذشِ هی قَزَّ .زّب هی ثبیؿز ثرِ نربفی ّربی
چطثی گیط  ،چطاغْبی سًَلی ٍافكبًک آسف ًكبًی هؼْع ثبقٌس .اثؼبز افقری ؾرُح ظیرطیي
َّز اظ هؿبحز ؾکَی درز سجؼیز اطزُ ٍاضسابع آى حسٍز  60ؾبًشیوشط هی ثبقس .اضسابع
ًهت ؾُح ظیطیي َّز ًؿجز ثِ اف سوبم قسُ آقذعذبًِ هؼورَال  180ؾربًشیوشط دحربِ
هی گطزز.
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ؾطػز گصض َّا اظ ؾُح ظیطیي َّز ثط حؿت ًَع درز هشاربٍر اؾرز ارِ حرسٍز آى ثرِ
قطح شیل هی ثبقس:
 ؾکَی اػبق ّبی گبظ  40-50 :فَر زض زقیقِ ][fpm ؾکَی ثطًغ ؾَح ٍآـ  60-70 :فَر زض زقیقِ ][fpm ؾکَی ؾطخ اطزًی ّب  80-100 :فَر زض زقیقِ ][fpm ؾکَی اجبة دعّب  100- 120 :فَر زض زقیقِ ][fpmسؼییي حساقلی ثطای ؾطػز َّا ٌّگبم گصض اظ االّک َّز ثِ ایي زدیل اؾز اِ ّرَا ثشَاًرس
ثربض آة ٍثربضار چطثی ضا ثِ ذَثی ثب ذَز حول اطزُ ٍثِ ذبضع اًشقبل زّس سب اظ اًشكبض
آى زض فًبی آقذعذبًِ هوبًؼز ثِ ػول آیس .ثٌب ثِ ّویي زدیل  ،هحسٍزیز ضػبیز حرساقل
ؾطػز زض ابًبدْبی فلعی سرلیِ َّا ( اگعٍظ ) زض فبنلِ ثیي َّز ٍفي هکٌسُ ًیرع ٍػرَز
زاقشِ ٍایي ابًبل ّب هی ثبیؿز ثگًَِ ای َطاحی قَز اِ ؾرطػز ػجرَض ّرَا زض هقُرغ
زاذلی آًْب ثیي  1800سب  2000فَر زض زقیقِ ] [fpmثبقس .في ّبی هکٌسُ َّا هی ثبیؿرز
اظ ًَع یَسیلیشی في ؾبًشط یاَغ ثب سَاى هٌبؾت ٍگطزـ  800سب  900زٍضزض زقیقرِ ][rpm
اًشربة گطزز .افز فكبض ًبقی اظ ػجَض َّا اظ فیلشطّبی چطثی گیط ٍََل ابًربل اكری زض
هؿیط ثیي َّز سب في هکٌسُ  ،هی ثبیؿز زض هحبؾجِ ّس اؾشبسیک في دحبِ گرطزز ٍزض ّرط
نَضر ّس اؾشبسیک في ّبی آقذعذبًِ اوشط اظ  1/5ایٌچ ؾشَى آة دحبِ ًوی گطزز .ایري
في ّب هؼوَال ثط ضٍی ثبم ؾبذشوبى ٍیب زض هحََِ حیبٌ ٍزض هحلی ثِ زٍض اظ هؿیطّبی
سطزز افطاز ٍزضیچِ ّبی هکف َّای سبظُ ؾبذشوبى ًهت هی گطزز.

اصول طراحی

هیعاى َّای سرلیِ قسُ اظ ّط َّز ثطاثط اؾز ثرب حبنلًرطة هؿربحز ظیرطیي ّرَز زض
ؾطػز ػجَض َّا اظ ؾُح َّز :
]Q[cfm]=A[ft2]xV[fpm
ثِ ایي سطسیت زثی َّای سرلیِ قسُ اظ ّط یک اظ َّزّب هحبؾجِ هی گطزز اِ حبنل ػوغ
آًْب هؼبزل ال َّای سرلیِ قسُ اظ ّط یک اظ َّزّب هحبؾجِ هی گطزز ارِ حبنرل ػورغ
آًْب هؼبزل ال َّای سرلیِ قسُ اظ فًبی آقذعذبًِ (  ) Exhaust Airهی ثبقسَ .طاحی
َّزّب هی ثبیؿز ثِ گًَِ ای نَضر گیطز اِ ایي هقساض َّای سرلیِ قسُ  ،حساقل  20ثبض
سؼَیى َّا زض ؾبػز ضا ثطای آقذعذبًِ نٌؼشی سأهیي ًوبیس.
سؼساز فیلشطّبی چطثی گیط ًهت قسُ ثطضٍی االّک َّز ثؿشگی ثِ هؿبحز ّرَز ٍزثری
ػطیبى َّای سرلیِ قسُ زاضز .ثبیس سَػِ اطز اِ افعایف سؼساز فیلشطّب ؾجت ثبال ضفشي افز
فكبض ٍدصا افعایف سَاى ههطفی هَسَض ادکشطیکی في هکٌسُ ذَاّس گكز .فیلشطّبی چطثری
گیط زاضای اثؼبز  50* 50 *5ؾبًشیوشط ثَزُ ٍزض ضیل ّبی اكَئی هرهَل ًهرت هری
قًَس اِ اهکبى ثطزاقشي آًْب ضا ػْز سویع ابضی فطاّن هری آٍضزَّ .زّرب ثرِ زٍ قرکل
هطاعی ( چْبض َطفِ ) ٍزیَاضی ( ؾِ َطفِ ) ؾبذشِ ٍ ًهت هی گطزًس.
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تُیٍ وًشیذوی َای سزد يگزم :
هؼوَال ًَقیسًی ّب اظ زٍ ًَع ؾطز ٍگطم زض آقذعذبًِ سْیِ قرسُ ٍؾرطٍ هری گرطزز .
ًَقیسًی ّبئی اِ هی ثبیؿز ثهَضر ؾطز ههط

قَز هبًٌس اًَاع ًَقبثِ ّب ٍآثویرَُ

ّب  ،زض ؾطزذبًِ ػوَهی ٍؾطزذبًِ ضٍظاًِ ثب زهبی  +5زضػِ ًگْساضی هی قرَز .ػْرز
سَدیس چبی ٍقَُْ ًیع هی ثبیؿز یک قؿوز هؼعا ٍهؼْع ثِ هیع اربض ثرب ضٍیرِ فرَالزی
ظًگ ًبدصیط  ،ابثیٌز ظهیٌی ٍزیَاضی  ،چبی ؾبظ  ،قَُْ ؾبظ  ،ؾروبٍض سَدیرس آة ػرَـ
ثطقی ثب سَاى  2ایلٍَار  ،ابًشط ظیط ؾروبٍض ٍچرطخ زؾرشی ( سطٍدری ) قبثرل حورل ًٍقرل
ؾطٍچبی ٍقَُْ دیف ثیٌی گطززّ .وچٌیي ثب سَػِ ثِ ههرط

ظیربز یرد ّورطاُ ثرب اًرَاع

ًَقیسًی ّبی ؾطز ٍ یب آة ثِ ذهرَل زض فهرَل گرطم ؾربل  ،هری ثبیؿرز زؾرشگبُ
یرؿبظ زض آقذعذبًِ دیف ثیي گطززً .وًَِ ابسبدَگ یک زؾشگبُ یرؿبظ قؿروز دیَؾرز
ّبی ایي ػعٍُ اضائِ قسُ اؾز.
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تًسیع خًراک آمادٌ يتجُیشات سلف سزيیس :
زض آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی هی ثبیؿز فًبئی هٌبؾت ػْز سَظیرغ ذرَضاک آهربزُ دریف
ثیٌی گطزز .فًبی سَظیغ هی ثبیؿز زاضای هؿبحز ابفی ٍسؼْیعار الظم ػْز ًگْساضی ،
َجقِ ثٌسی ٍسحَیل اًَاع ذَضاک گطم ٍؾطز ثِ ؾلف ؾطٍیؽ ضؾشَضاى  ،اسبق ّبی ّشل
 ،آثساضذبًِ ّبی هؿشقط زض ثرف ّبی ازاضی ٍ ...ثبقس.
حول ذَضاک گطم زض سطٍدی ّبی گطم ( هؼْع ثِ گطهکي ثطقی ) ٍحول ذرَضاک ؾرطز زض
سطٍدی ّبی ؾطثؿشِ نَضر هی گیطز .سؼْیعار هَضز ًیبظ زض فًبی سَظیغ ػجبضسٌس اظ :
 ابًشطّبی گطم ذَاثیسُ ػْز ًگْساضی ذَضاک گطم ابًشطّبی ؾطز ذَاثیسُ ػْز ًگْساضی ذَضاک ؾطز  ،زؾط  ،ثؿشٌی ٍید هبقیي ید ؾبظ -یرچبل ذَاثیسُ
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 یرچبل ٍیشطیٌی قاؿِ ظهیٌی ٍزیَاضی سطٍدی ّبی هشحطک گطم ٍؾطززض ضؾشَضاى ّبئی اِ درصیطائی ثرِ نرَضر ؾرلف ؾرطٍیؽ نرَضر هری گیرطز ( هبًٌرس
ضؾشَضاى ّبی ازاضی ) هی ثبیؿز یک یرب زٍ ذرٍ ؾرلف ؾرطٍیؽ ػْرز زضیبفرز غرصای
هطاػؼِ اٌٌسگبى زض ًظط گطفشِ قَز.
سؼْیعار هَضز ًیبظ یک ذٍ ؾلف ؾطٍیؽ ػجبضر اؾز اظ :
 ًطزُ ّسایز هكشطی ضیل ّسایز ؾیٌی-ض

ؾلف ؾطٍیؽ

 ابًشط قبقق  ،چٌگبل  ،ابضز ٍ ؾیٌی ابًشط ؾبزُ ػْز ػطيِ ًوَزى ًبى ٍدیَاى ٍهبؾز ٍؾجعی ٍ دیبظ ٍ.... ابًشط ؾطز ػْز ػطيِ ًوَزى اًَاع ؾبالز ًٍَقبثِ ابًشط گطم ػْز ًگْساضی ٍػطيِ ًوَزى اًَاع ذَضـ یب ذَضاک ّبی گَقشی ابًشط گطم ثي هبضی ( هؼْع ثِ حَيچِ آة ٍادوٌز ثطقی گطم اٌٌسُ ) ػْرز گرطم ًگرِزاقشي اًَاع ذَضاک
 ابًشط نٌسٍق ػْز زضیبفز ٍػِ غصا اظ هكشطیبىسطسیت چیسهبى سؼْیعار ؾلف ؾطٍیؽ هی ثبیؿز ثِ ّویي سطسیت شاط قسُ زض ثبال ثبقس
سب ّط یک اظ هطاػؼِ اٌٌسگبى اثشسا ثِ هؿیط نحیح ّسایز قسُ ٍ دؽ اظ ثطزاقرشي ؾریٌی
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ٍابضز ٍقبقق ٍچٌگبل ،ثِ سطسیت ؾبیط ػیطُ غصائی زض ًظط گطفشِ قسُ ضا زضیبفز ًوَزُ ٍ
زض اًشْب درؽ اظ دطزاذرز ٍػرِ ( هؼورَال ثرِ نرَضر ادکشطًٍیکری ٍ اػشجربضی ) اظ ؾرلف
ؾطٍیؽ ذبضع قسُ ٍػْز نط

غصا ثِ هحََِ ضؾشَضاى ٍاضز قَز.

ظهبى اًشظبض هٌبؾت ػْز زضیبفز غصا اظ ؾلف ؾرطٍیؽ ثریي  30طبًیرِ ادری  1زقیقرِ هری
ثبقس اِ ایي ظهبى هالک اًشربة سؼساز ذٌَُ ؾلف ؾطٍیؽ هَضز ًیبظ زض یک ضؾرشَضاى
ذَاّس ثَز .هظال اگط ظهبى ابضی یک ضؾشَضاى ازاضی ثب سؼساز نٌسدی ً 150اط  2 ،ؾربػز
ٍهسر ظهبى زضیبفز ذَضاک  1ؾبػز اظ ایي ظهبى ثبقس .زض نَضر اؾشابزُ اظ یرک ذرٍ
ؾلف ؾطٍیؽ ظهبى اًشظبض هؼبزل  24طبًیِ ذَاّس ثَز اِ قبثل قجَل اؾز  .اگط ایي ظهربى
ثیف اظ یک زقیقِ ثبقس هی ثبیؿز سؼساز ذٌَُ ؾلف ؾطٍیؽ ضا افعایف زاز:
]3600[Sec.]/150[Per.]=24[Sec.
ّوچٌیي زض قؿوشی اظ هؿیط ذطٍػی ضؾرشَضاى هری ثبیؿرز فًربئی ػْرز ػورغ آٍضی
ؾیٌی ّب ٍظطٍ

اظیف زض ًظرط گطفشرِ قرَز ارِ زض ایري قؿروز هری ثبیؿرز هیعّربی

هرهَل ظطٍ

اظیف دیف ثیٌی ٍ ًهت گطزز .ادجشِ زض ثؼًی اظ ضؾشَضاى ّب ػولیبر

ػوغ آٍضی ؾیٌی ّب ٍظطٍ

اظیف ثرِ نرَضر هکربًیعُ ٍسَؾرٍ یرک سؿروِ ًقبدرِ ارِ

هؿشقیوب ثِ فًبی قؿشكَی ظطٍ

هشهل هی ثبقس .نَضر هی گیطز.

ًوًَِ ای اظ ابسبدَگ هكرهبر فٌی سؼْیعار ًگْساضی  ،آهربزُ ؾربظی  ،دررز  ،سَظیرغ ،
ؾلف ؾطٍیؽ ٍقؿشكَی هَضز اؾشابزُ زض آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی  ،زض قؿوز دیَؾز
ّبی ایي ػعٍُ اضائِ قسُ اؾز.
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شستشًی ظزيف کثیف :
ظطٍ

اظیف دؽ اظ ػوغ آٍضی اظ ؾبدي ضؾشَضاى سَؾٍ سطٍدی ّبی زؾشی  ،قاؿِ ّبی

ًگْساضی ؾیٌی ٍیب سؿوِ ًقبدِ  ،ثِ فًبی قؿشكَ هٌشقل هی گطزز .ایي فًب هری ثبیؿرز
هؼْع ثِ سؼْیعار ظیط ثبقس:
 هبقیي ظطفكَئی ؾیٌک ٍدگي قؿشكَی زؾشی -هیع ظطٍ

اظیف

 -هیع ظطٍ

سویع

 ابثیٌز ظهیٌی ٍزیَاضی ػْز ًگْساضی ظطٍه ؼوَال ثطای ثرف قؿشكَی ظطٍ

یک فًربی هؿرشقل زض ًظرط گطفشرِ هری قرَز ارِ

سَؾٍ زیَاض اكی اظ فًبی انلی آقذعذبًِ ساکیرک هری گرطزز .اهرب ػرالٍُ ثرط آى هری
ثبیؿز زض ثركی اظ آقذعذبًِ فًبئی ػْز قؿشكَی زیگ  ،دبسیل  ،قبثلوِ ٍسطٍدی ّبی
هشحطک زض ًظط گطفشِ قَز .ایي فًب ثبیس هؿشقل اظ فًبی آهربزُ ؾربظی ٍ دررز ثرَزُ
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ٍابًبل ػوغ آٍضی فبيالة (  ) Gutterهؼْع ثِ قجکِ فلعی اظ ػٌؽ فرَالز ظًرگ ًبدرصیط
ٍاف قَی چسًی ثب ؾبیع حساقل  4ایٌچ زض هقبثل آى دیف ثیٌی گطزز .سؼْیعار هَضز ًیبظ
زض قؿوز زیگ قَئی ػجبضسٌس اظ :
 زیگ قَی قاؿِ ّبی ًگْساضی زیگ  ،دبسیل ٍقبثلوِ ؾیٌک ٍدگي قؿشكَی زؾشیّوچٌیي ثبیس سَػِ زاقز اِ هبقیي ّبی ظطفكَئی هؼوَال هؼْع ثرِ ّرَز سرلیرِ ّرَای
آدَزُ هی ثبقٌس .زض غیط ایي نَضر هی ثبیؿرز زض ثربالی هبقریي ظطفكرَئی یرک ّرَز
زیَاضی ؾِ َطفِ ػْز سرلیِ َّای آدَزُ ًبقی اظ ثرربضار قؿشكرَ دریف ثیٌری گرطزز.
ذطٍػی ایي َّز هی ثبیؿز سَؾٍ ابًبل اكی اظ ػٌؽ ٍضق فَالزی گبدَاًیعُ ثِ فًبی
آظاز (  ) Safe Locationسرلیِ قَز.
ًوًَِ ای اظ ابسبدَگ هكرهبر فٌی هبقیي ظطفكَئی نٌؼشی زض قؿروز دیَؾرز ّربی
ایي ػعٍُ اضائِ گكشِ اؾز.
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کمک َای ايلیٍ :
ثِ هٌظَض اوک ضؾبًی ثِ دطؾٌل قبغل زض آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی زض ٌّگبم ثطٍظ ؾَاًح
هی ثبیؿز چٌس سیخ اوک ّبی اٍدیِ زض ایٌگًَِ آقذعذبًِ ّب دیف ثیٌی گطزز:
ادف ) ػؼجِ اوک ّبی اٍدیِ ؾجک
ة ) ػؼجِ اوک ّبی اٍدیِ حطفِ ای
ع ) اسبق اوک ّبی اٍدیِ
اگط سؼساز دطؾٌل قبغل زض یک قیاز ابضی آقذعذبًِ اوشط اظ ً 50اط ثبقس  1ػسز ػؼجِ
اوک ّبی اٍدیِ ؾجک زض ًظط گطفشِ هی قَز .ثطای حبدشی اِ سؼساز دطؾٌل قبغل زض یرک
قیاز ابضی ثیي  50سب ً 100اط ثبقٌس 1 .ػسز ػؼجِ اوک ّربی اٍدیرِ حطفرِ ای ٍچٌبًچرِ
سؼساز آًْب ثیي  100سب ً 400اط ثبقس  2ػسز ػؼجِ اوک ّبی اٍدیِ حطفِ ای زض ًظط گطفشِ
هی قَز .ایي ػؼجِ ّب هی ثبیؿز حشوب قبهل ایز اوک ّبی اٍدیرِ ؾرَذشگی ٍ ّوچٌریي
ایز اوک ّبی اٍدیِ هطثٌَ ثِ نسهبر چكن ثبقٌس .اگرط سؼرساز دطؾرٌل قربغل زض یرک
قیاز ابضی آقذعذبًِ ثیف اظ ً 400اط ثبقس هی ثبیؿز یک اسبق اوک ّبی اٍدیِ هؼْرع
ثِ سرز ٍسؼْیعار اٍدیِ دعقکی ثِ ّوطاُ یک ًاط ابضقرٌبؼ اورک ّربی اٍدیرِ ثهرَضر
هقین زائن دیف ثیٌی گطزز.
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حساقل اقالم هَضز ًیبظ اِ هی ثبیؿز زض ػؼجرِ اورک ّربی اٍدیرِ ؾرجک ٍحطفرِ ای یرک
:آقذعذبًِ نٌؼشی دیف ثیٌی گطزز ثِ قطح هٌسضع زض ػسٍل ظیط هی ثبقس

Gauze pieces 75mmx75mm.sterile

Basic
Firsr Aid
Kit
5 packets

Occupational
First Aid
Kit
20 packets

Packet containing5

1

2

BPC wound dressing No.15
Wound dressings sterile .non- 3
adherent.small
Wound
dressing
sterile.non- 1
adherent,Large
Eye pads,sterile ,individually wrapped -

12

Conforming cotton bandages ,50mm

3

6

Conforming cotton bandages,100mm

3

6

Conforming cotton bandages.100mm

1

6

Triangular bandages (minimum width 2
90mm]

6

Non-stretch
tape,25mmx2mrolls

adhesive 1
[hypo-

1

dressing 50
wrapped

100

allergebnic]
Adhesive
strips,independently
minimum quantity
Paracetamol tablets

-

3
4

24
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Basic
Firsr Aid
Kit
10

Occupational
First Aid
Kit
25

Povidone-iodine 10% solution

15mt

2× 15mt

Cotton tipped applicators

-

50

Disposable latex gloves

5pairs

10prs

Disp osable wound cleaning swabs
[1%cetrimide BP]

Disposable eye wash (holding at least 30ml)

5

Approved resu scitation face mask*

1

1

Scissors (sharp/blunt points)

1

1

Splinter forceps

-

1

Splinter probe/remover

1

1

70%

alcohol

swabs

(ethanol

or 10

methanol)
(for instrument disinfection)
Safely pins
Recording book and pencil for
recording
Injury and illness first aid
Leaflet.First Aid instructions (issued
by WorkCover Corporation)
BURN MODUlE
Leaflet .First Aid –Burns (issued by
workCover Corporation)
Assorted size burns dressings
(according to the specific hazards of
the workplace)
EYE MODULE

25

5

10

1

1

1

1

1set
6
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Leaflet .First Aid –Eye Injuries 1set
)(issued by Work Cover Corporation
Disposable eye wash (holding at least 4
)30mi
Surgical spears (stroll wedges)on
applicator sticks (disposable packets 4packets
)of 2
Sterile eye pads (individually 4
)wrapped
Non-stretch adhesive tape
)(hypo-allergenic 125 mm wide
1 roll
Travel pack
of 10

Absorbent tissues

ایي سؼْیعار اػن اظ ػؼجِ ّب یب اسبق اوک ّبی اٍدیِ هی ثبیؿرز زاضای چرک دیؿرز اقرالم
ثبقٌس اِ زض فَانل حسااظط یک هبِّ سَؾٍ ابضقٌبؼ اوک ّبی اٍدیِ یب یکی اظ دطؾرٌل
هؿئَل آقذعذبًِ اٌشطل ٍثبظثیٌی قسُ ٍاقالم اؿطی یب سبضید گصقشِ آى  ،زض اؾطع ٍقز
ػبیگعیي گطززّ .وچٌیي هی ثبیؿز زاضای قطایٍ ظیط ثبقس:
 سویع ابهالً ایعٍدِ زض ثطاثط ٍضٍز ّط ًَع آدَزگی اثؼبز هٌبؾت ٍػبزاض ثطای الیِ اقالم هَضز ًیبظ ػسا اٌٌسُ اقالم ٍهحشَیبر قبثل حول زؾشی سَؾٍ دطؾٌل زاضای ًكبى ثعضگ ٍ ٍايح نلیت ؾطخ یب ّالل احوط -زاضای ثطچؿت زاذلی اَالػبر قبهل اقالم هَػَز زض ػؼجِ  ،قوبضُ سلاي اٍضغاًؽ ٍ...
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ثْشطیي هحل ػْز ًهت ٍاؾشقطاض ػؼجِ اوک ّبی اٍدیِ ثطضٍی زیَاض ٍثِ گًَرِ ای هری
ثبقس اِ اضسابع اف ػؼجِ زض سطاظ  150ؾبًشیوشط ثبالسط اظ اف سوبم قسُ آقرذعذبًِ قرطاض
گیطز .هحل ًهت هی ثبیؿز ثگًَِ ای اًشربة گطزز اِ زض زیسضؼ ٍزؾشطؼ الیِ دطؾٌل
ثَزُ ٍّط یک اظ دطؾٌل قبغل زضآقذعذبًِ اظ هحل ابض هؼوَل ذَز سب هحل ػؼجِ اورک
ّبی اٍدیِ ثیف اظ  100هشط فبنلِ ًساقشِ ثبقس .زض آقذعذبًِ ّربی غیرط ّرن ؾرُح هری
ثبیؿز حساقل یک ػؼجِ اوک ّبی اٍدیِ زض ّط یرک اظ ؾرَُح آقرذعذبًِ ًهرت گرطزز (
حشی اگط َجق زؾشَض ادؼول ّبی شاط قسُ زض فَق سٌْب ًیبظ ثِ یک ػؼجِ اوک ّربی اٍدیرِ
ٍػَز زاقشِ ثبقس ).
اسبق اوک ّبی اٍدیِ هی ثبیؿز زض هحلی ٍاقغ قَز اِ زض زیسضؼ ٍزؾشطؼ الیِ دطؾٌل
ثَزُ ٍحساقل هؿبحز آى ًوی ثبیؿز اظ  14هشط هطثغ اوشط ثبقس .سؼْیعار هَضز ًیبظ زض
ایي اسبق ػجبضسٌس اظ :
 ػؼجِ اوک ّبی اٍدیِ حطفِ ای ؾیٌک زؾشكَئی هؼْع ثِ ؾطٍیؽ آة ؾطز ٍگطم ثْساقشی ٍػوغ آٍضی فبيالة نبثَى یب هبیغ زؾشكَئی آًشی ثباشطیبل  ،ثرطؼ قؿشكرَی ًربذي ٍزؾرشوبل ابغرصییکجبض ههط
 ؾُل ظثبدِ هرهَل ػوغ آٍضی ظثبدِ ثیوبضؾشبًی قاؿِ قال زاض ػْز ًگْساضی زاضٍّب قاؿِ ًگْساضی ادجؿِ ٍضٍدَـ ابض -هیع ابض
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 سرز ثؿشطی ثیوبض ٍ ظیط دبئی ثطاًکبضز حول ثیوبضحساقل یک ًاط اظ دطؾٌل قبغل زض ّط قیاز ابضی آقذعذبًِ نٌؼشی هی ثبیؿرز زاضای
گَاّیٌبهِ اوک ّبی اٍدیِ زض ؾُح هقسهبسی ثبقس .زاقشي گَاّیٌبهِ اوک ّبی اٍدیرِ زض
ؾُح حطفِ ای سٌْب ظهبًی ًیبظ ذَاّس ثَز اِ دطؾٌل هطثََِ ثِ ػٌَاى هشَدی اسربق اورک
ّبی اٍدیِ اًؼبم ٍظیاِ ًوبیس .سؼساز دطؾٌلی اِ هی ثبیؿز زٍضُ اوک ّبی اٍدیِ ضا حساقل
زض ؾُح هقسهبسی زیسُ ٍ زض ایي ظهیٌِ گَاّیٌبهِ زاقرشِ ثبقرٌس ثؿرشِ ثرِ سؼرساز دطؾرٌل
قبغل زض ّط قیاز ابضی آقذعذبًِ هشغیط ثَزُ ٍثِ قطح ػسٍل شیل هی ثبقس:

تًصیٍ َای تکمیلی در سمیىٍ طزاحی یک آشپشخاوٍ صىعتی :
 -1هؿبحز یک آقذعذبًِ نٌؼشی هی ثبیؿرز حرساقل  10هشرط هطثرغ ثرِ اظاا ّرط ًارط اظ
دطؾٌل قبغل زض یک قیاز ابضی ثبقس.
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 -2ضػبیز گطزـ ابض دیَؾشِ اظ هطحلِ ٍضٍز هَاز اٍدیرِ سرب هطحلرِ قؿشكرَی ظرطٍ
اظیف ٍسرلیِ ظثبدِ هی ثبیؿز زض َطاحی چیسهبى یک آقذعذبًِ نٌؼشی ٍؾلف ؾطٍیؽ
هطسجٍ ثب آى هسًظط قطاض گیطز.
 -3اضسابع هٌبؾت قطاض گیطی ؾُح اػبق گبظّب ًؿجز ثِ ؾُح سوبم قسُ اف آقرذعذبًِ
 92ؾبًشیوشط هی ثبقس.
 -4دطیعّبی ثطق هی ثبیؿرز حرساقل زض اضساربع  40ؾربًشیوشط ثربالسط اظ ارف سوربم قرسُ
آقذعذبًِ ًهت گطزز.
 -5الیِ ؾَئیچ ّب  ،الیسّب ٍسطهَؾشبر ّب هی ثبیؿز زض هحل ٍ اضسابػی ًهت قًَس اِ
ابضثط ثشَاًس ثب یک زؾز ذَز آًْب ضا ضاُ اًساظی ًوبیس.
 -6فبنلِ ّیچ ًقُِ ای اظ آقذعذبًِ سب زضة ذطٍع ًوی ثبیؿز ثیف اظ  20هشط ثبقس .زض
غیط ایي نَضر هی ثبیؿز زٍ زضة ذطٍع یب ثیكشط ثطای آقذعذبًِ زض ًظط گطفشِ قَز.
 -7حساقل ػطو هؿیطّبی سطزز ثیي سؼْیعار آقذعذبًِ  100ؾبًشیوشط هی ثبقس.
 -8حساقل اضسابع ؾطگیطی زض هؿیطّبی سطزز ثیي سؼْیعار آقذعذبًِ  210ؾبًشیوشط هری
ثبقس.
 -9الیِ ؾَُحی اِ زض سوبؼ هؿشقین ثب هَاز غصائی ّؿشٌس هی ثبیؿرز اظ ػرٌؽ فرَالز
ظًگ ًبدصیط  ،چَة ٍ ،ضقِ ّبی ؾرز دالؾشیکی یب ؾٌگ ثبقٌس.
 -10اؾشابزُ اظ ؾَُح فَالز گبدَاًیعُ زض سوبؼ هؿشقین ثب هَاز غصائی هؼربظ ًوری ثبقرس
ظیطا فلع ضٍی ؾوی ثَزُ ٍهَاز اؾیسی یب ثبظی هَػرَز زض هرَاز غرصائی قربزض ثرِ ایؼربز
ذَضزگی زض آى هی ثبقٌس.
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 -11زهرربی آة گررطم هررَضز اؾررشابزُ زض ؾرریٌک ّرربی قؿشكررَ هرری ثبیؿررز  110زضػررِ
فبضًْبیز ثبقس.
 -12زهب ٍظهبى ػْز يسػاًَی ظطٍ

زض هبقیي ظطفكَئی ػجبضر اؾز اظ :

زهبی آة گطم هَضز اؾشابزُ ( زضػِ ؾبًشیگطاز )

ظهبى هَضز ًیبظ ػْز يسػاًَی ( زقیقِ )

80

2

75

10

70

15

 -13اضسابع ؾقف ابشة زض آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی زض نَضر ًوی ثبیؿرز اوشرط اظ 240
ؾبًشیوشط ثبالسط اظ اف سوبم قسُ آقذعذبًِ ثبقس.
 -14اؾشابزُ اظ ؾقف ابشة ّبی هشكکل اظ ثلَک ّبی آاَؾشیک ( هحشَی دكن قیكِ یب
دكن ؾٌگ ) زض ثبالی هحََِ ّبی آهبزُ ؾبظی  ،درز ٍؾطٍغصا هؼبظ ًوی ثبقس.
 -15ضًگ ههبدح هَضز اؾشابزُ زض اف ؾبظی ٍزیَاضّبی آقذعذبًِ هی ثبیؿرز ضٍقري
ثبقس سب ّط گًَِ آدَزگی ٍاظیای ضا ًكبى زّس.
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 -16حساقل ضٍقٌبئی هَضز ًیبظ زض فًبّبی ابضی یک آقذعذبًِ نٌؼشی ثِ قطاض ػرسٍل
شیل هی ثبقس:
هیعاى ضٍقٌبئی هَضز ًیبظ ( ) LUX

ابضثطز فًب
فًبّبی ػوَهی  ،ازاضی ٍ هؿیطّبی سطزز

160

فًبّبی آهبزُ ؾبظی

240

فًبّبی درز

240

فًبّبی قؿشكَ

240

آهبزُ ؾبظی زؾط ٍزاَضاؾیَى ایک ٍغصا

400-800

َ -17طاحی هؼوبضی آقذعذبًِ نٌؼشی هی ثبیؿز حشی ادوقرسٍض ثرِ نرَضسی ثبقرس ارِ
اهکبى اؾشابزُ اظ ًَض َجیؼی ضا فطاّن آٍضز.
 -18آقذعذبًِ نٌؼشی هی ثبیؿز حشوب هؼْع ثِ ؾیؿشن ضٍقٌبئی ايرُطاضی اسَهبسیرک
ثبقس.
 -19الیِ زضة ّربی ٍضٍز ٍذرطٍع ٍهٌربَق زاضای ضیؿرک ثربال ًظیرط فًربّبی هؼربٍض
ؾکَّبی درز  ،اذشال

ؾَُح  ،دلِ ّب ٍ ..هی ثبیؿز ثب ضٍقرٌبئی ايرُطاضی اسَهبسیرک

دَقف زازُ قًَس.
 -20قجکِ ػوغ آٍضی فبيالة هی ثبیؿز الیِ هجبزی آثطیع ٍّوچٌریي ابًربل ّرب ٍارف
قَی ّبی ػوغ آٍضی آثْبی ؾُح آقذعذبًِ ضا ثِ ََض ابهل دَقف زّس.
 -21قیت ثٌسی اف آقذعذبًِ ثِ ؾوز ابًبل ّب ٍاف قَی ّربی ػورغ آٍضی فبيرالة
هی ثبیؿز ثگًَِ ای ثبقس اِ زض ّیچ قؿوز اظ اف آقذعذبًِ آة ػوغ ًكَز.
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ً -22هت ػالئن ضاٌّوب حساقل زض هَاضز ظیط اػجبضی هی ثبقس:

زضة ّبی ذطٍع
سؼْیعار آسف ًكبًی
ػؼجِ اوک ّبی اٍدیِ
اسبق اوک ّبی اٍدیِ
ً -23هت سبثلَ هكرهبر هكشول ثرط قروبضُ زؾرشگبُ ً ،رَع اربضثطی ٍضٍـ نرحیح
اؾشابزُ ّط یک اظ سؼْیعار آقذعذبًِ ثطضٍی آًْب يطٍضی هی ثبقس.
 -24زض هؼبٍضر فًبی آقذعذبًِ نٌؼشی ٍ دیف اظ زضة ٍضٍزی دطؾٌل  ،هری ثبیؿرز
یک فًبی هؼعا زض ًظط گطفشرِ قرَز سرب دطؾرٌل دریف اظ ٍضٍز ثرِ آقرذعذبًِ زض آًؼرب
اؾشحوبم ًوَزُ ٍ دجبؾْبی ذَز ضا سؼَیى ًوبیٌس .زض ایي فًب هی ثبیؿز ثرِ سؼرساز الظم
زٍـ  ،سَادز ،زؾشكَئی ٍاوس قرهی ػْز ًگْساضی دجبؼ ٍ دَاظم قرهی دطؾٌل زض
ًظط گطفشِ قَز .فًبی ضذشکي ذبًن ّب ٍآقبیبى هی ثبیؿز هؼعا اظ یکسیگط ثبقس.
 -25اگط سؼساز دطؾٌل قبغل زض ّط قیاز ابضی آقذعذبًِ اوشط اظ ً 10اط ثبقس هی سَاى
اظ ؾطٍیؽ ثْساقشی هكشطک ثطای ذبًن ّب ٍآقبیبى اؾشابزُ ًوَز .اهب اگرط سؼرساز دطؾرٌل
ثیف اظ ً 10اط ثبقس هی ثبیؿز حشوب ؾطٍیؽ ثْساقشی هؼعا ثطای ذبًن ّرب ٍآقبیربى زض
ًظط گطفشِ قَز.

اصول طراحی

 -26فًبی ضذشکي ٍؾطٍیؽ ّبی ثْساقشی دطؾٌل هی ثبیؿرز ثرِ ٍاؾرُِ یرک فًربی
ایعٍدِ ٍاؾُِ (  ) Airlockهؼْع ثِ زضة ّبی ذَز ثؿشِ قَ ( ) Self Closing Doors
ثِ فًبی انلی آقذعذبًِ نٌؼشی هشهل گطزز.
ً -27هت دطزُ َّا ثطضٍی زضة ّبی ٍضٍز ٍذطٍع آقذعذبًِ ّربی نرٌؼشی يرطٍضی
هی ثبقس.
 -28ؾطهبیف فًبی زاذل آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی هؼوَال ثب َّاؾبظ اًؼبم هی قَز .زض
هٌبَق گطم ٍ ذكک هی سَاى اظ ظًز یب اَدطّبی آثی ًیع ثطای ایي هٌظَض اؾشابزُ ًورَز.
ّوچٌیي هی سَاى اظ اَدطّبی گبظی اؾذلیز ثطای ؾرطهبیف اسربق ّربی ازاضی هرطسجٍ ثرب
آقذعذبًِ اؾشابزُ ًوَز.
 -29هؼوَال آقذعذبًِ ّبی نٌؼشی ًیبظ ثِ ؾیؿشن گطهبیف ًساضًس اهب زض نَضر دعٍم (
هٌبَق ؾطزؾیط ) هی سَاى اظ دبسل ّبی سكؼكؼی گطهبسبة ؾقای َّ ،اؾبظ یب یًَیز ّیشط
ثطای ایي هٌظَض اؾشابزُ ًوَز.
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