
TASISAT SAFTWARE 

  به نام خدا

  )دودکش(ساختمان هواي هاي وخروجی ها ورودي چیدمان نحوه: موضوع 

  مهندس مریم نیک پسند :کارشناس 
 از قبل که میکنم استفاده اپلیکیشن اشري 45 فصل از موضوع طرح براي پردازم ، و می دودکش مبحث به بیشتر بحث این در

  کنم  می ارائه رو نظر مورد فصل بحث شروع

 از ژنراتور دیزل و بویلرها دودکش مانند تر جدي هاي آالینده یا و اگزاست مثل ها آالینده خروجی دهانه بین فاصله حداقل
  باشد؟ باید چقدر ها بنجره یا و هوا ورودي هاي دهانه

 موضوع این براي را ضوابطی چه ها استاندارد و ضوابط و گیرد قرار باید ساختمان قسمت کدام در ها دودکش خروجی دهانه
  کردند؟ وضع

 .گیرند قرار باالتر متر 1 حداقل ساختمان نقطه باالترین از باید بویلرها دودکش ساختمان ملی مقررات 14 مبحث طبق

  

 :داریم نیز nfpa 54 استاندارد بنابر
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 بام روي دودکش گیري قرار که داشت نظر در باید البته. باشد می ساختمان بام دودکش براي محل بهترین معمول شرایط در
  .پرداخت خواهم آن به ادامه در که دارد ضوابطی نیز

 به دودکش بردن امکان و است شده واقع اصلی ساختمان از فاصله با و زمین زیر در ساختمانی موتورخانه کنید فرض حاال اما
! باشد نداشته وجود دودکشی خاصیت رفتن بین از و شدن سرد و دودکش حد از بیش افقی حرکت دلیل به ساختمان بام روي

 هاي ساختمان ساکنین براي مشکلی قضیه این و کرد؟ رها محوطه در را دودکش میتوان آیا چیست تکلیف حالت این در
  آورد؟ نخواهد پیش اطراف

 :از است عبارت بخش این سرفصل

  

 خصوص به ساختمان خروجی هواي که است ممکن ساختمان هواي هاي ورودي و ها خروجی درست طراحی عدم صورت در
 به دوباره شود خنثی آن هاي تاثیرآالینده و شود رقیق خارج هواي با خوبی به آنکه از قبل ها دودکش از حاصل خروجی

 کسانی خصوص به داخل هواي کیفیت کاهش و سالمتی خطرات نامطبوع، بوهاي از اعم ساکنین آزار باعث و برگردد ساختمان
  .شود هستند هوا ورودي دهانه نزدیکی در که

 مطمئن که است این براي قبول قابل ارتفاع و جریان مناسب سرعت خروجی، جریان شامل دودکش طراحی از نهایی هدف
  باشد می مناسب هوا کیفیت دودکش اطراف در حساس نقاط در شویم

 طبق که است این دودکش ارتفاع مورد در شد، اشاره هم قبال که همانطور شود می مطرح بخش این در که اي نکته اولین
 .گیرد قرار ساختمان قسمت بلندترین از باالتر باید دودکش خروجی رفرنس این توصیه
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 بر است ممکن دودکش اطراف در بلند هاي سازه و ها ساختمان که است این باشیم داشته توجه آن به باید که دیگر نکته
 دوباره چرخش ناحیه در دودکش است ممکن زیرا. باشند داشته نامطلوب تاثیر دودکش هاي خروجی سازي رقیق

)RECIRCULATING ZONE (دور جاي به و گیرد قرار دست پایین در واقع پیکر غول هاي سازه این به باد برخورد از ناشی 
  .برگردد هوا هاي ورودي مجاورت و سطح نزدیک به دودکشی خاصیت و گرما از ناشی سطح از شدن

  

 حرکت مستقیم امکان حد تا است بهتر ها دودکش است شده داده نشان زیر شکل در که همانطور که است این دیگر نکته
  .باشند کالهک بدون و کنند



TASISAT SAFTWARE 
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 اثر در گرم دود باالروندگی خاصیت بر نامطلوبی تاثیر شود می خروجی دود انحراف به منجر دودکش هاي کالهک که چرا
 دودکش از خروجی سرعت از ناشی ممنتوم کاهش موجب کالهک همچنین .دارد اطراف هواي به نسبت آن چگالی بودن کمتر

  .شود می

 روي بر تاثیري معموال دودکش کوچک شکل مخروطی هاي کالهک که نیست لطف از خالی هم نکته این ذکر همچنین
 و آیند نمی فرود مستقیم صورت به باران قطرات معموال زیرا شوند نمی ها دودکش داخل به باران آب ورود از جلوگیري

  .شود می باران قطرات مورب حرکت موجب که است همراه باد با معموال

 قطرات که شود می این از مانع باالتر و دقیقه بر فوت 2500 حدود در دودکش از خروجی دود سرعت اشري از قول نقل طبق
 شکل در که همانطور رو این از. شود می دودکش داخل به باران ورود از مانع همچنین و بریزد دودکش داخل به شده کندانس

 .است مناسب دقیقه بر فوت 3000 شده توصیه خروجی سرعت است شده داده نشان فوق

  

 می درین براي تجهیزاتی گرفتن نظر در برف، و باران برابر در حفاظت براي راه بهترین منقطع کارکرد با هاي سیستم براي
  .است شده داده نشان نیز باال شکل در که همانطور. باشد

 کاهش موجب امر این و. شود می دودکشی خاصیت شدن بیشتر باعث باشد، باالتر دودکش از خروجی دماي و سرعت هرچه
 حفظ موجب از تا باشد دقیقه بر فوت 2000 از باالتر باید دودکش خروجی سرعت. شود می هاي ورودي در آلودگی احتمال
 ارتعاش علت به دقیقه بر فوت 3000 از باالتر هاي سرعت در اما. شود خروجی دود مناسب شدن رقیق و دودکشی خاصیت

  .داشت خواهیم محدودیت

 از خروجی در کم سرعت .بگیرد صورت خروجی جریان نرخ کمترین حالت در باید دودکش از خروجی دود سرعت محاسبه
 کاهش موجب که. شود می دودکش خروجی در باد اثر در زدگی پس یا Downwash نام به اي پدیده وقوع موجب دودکش
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 .شود می دود زدن پس و دودکش مفید ارتفاع

  

 دود زدن پس .است نیاز کمتري خروجی سرعت) باشد بیشتر خروجی نقطه از ارتفاع( باشد بلندتر دودکش چه هر کلی طور به
 دودکش پشت باد اثر در شده ایجاد) wake( خال ناحیه سمت به کم سرعت با دودکش خروجی که افتد می اتفاق زمانی

 تا باشد منطقه در دودکش گیري قرار ارتفاع در باد سرعت برابر 1,5 حداقل باید دودکش از خروجی سرعت. شود می کشیده
  .نیفتد اتفاق downwash پدیده

  :هوا هاي ورودي بهتر جانمایی جهت نکاتی

 یک در امکان حد تا هوا خروجی هاي دریچه با نباید هوا ورودي هاي دریچه شود می انجام پراکندگی آنالیز که زمانی جز به
 کالهک با شده پوشیده هاي دودکش یا و کم خروجی سرعت با هاي دودکش براي خصوص به موضوع این. بگیرند قرار راستا
 باد جهت دانستن .گیرند قرار نقلیه وسایل باالي ترافیک با هاي محل نزدیکی در نباید هوا ورودي هاي دریچه .است تر مهم

 می ساختمان دیواره بر عمود جهت در باد هنگامی. کند  می هوا هاي ورودي محل جانمایی به بسیاري کمک منطقه در غالب
 موجب پایین سمت به جریان. شود می تقسیم پایین و باال قسمت دو به هوا جریان ساختمان، باالیی دوسوم حدود در ، وزد
 باالترین در دودکش است بهتر جریان خاصیت این از گیري بهره جهت. شود می ساختمان اطراف در خاك و گرد شدن بلند

 باشد می غبار و گرد این تاثیر تحت که اي منطقه از باالتر اما ساختمان پایین سوم یک در هوا هاي ورودي و ساختمان نقطه
  .گیرد قرار
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 حداقل تعیین آن تبع به و Wake از ناشی ساختمان پشت و بام روي باد چرخش نواحی تعیین توانایی دیگر مهم مسئله اما
 سرعت به ها دود میگیرد قرار نواحی این در دودکش که هنگامی .باشد می نگیرد قرار نواحی این در آنکه براي دودکش ارتفاع
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 .شوند می ارسال تر پایین سطوح سمت به و شده گرفتار ها گردابه این در

  

 لبه در جریان باالدست دوباره گردش ناحیه ارتفاع مسطح، بام سطح با ساختمان یک براي که داد نشان) 1979( ویلسون
 .R ساختمان اندازه مقیاس ضریب با است متناسب Lc دوباره چرخش طول و Xc مکان در واقع ،Hc ساختمان،

  

  باشد می باد جریان مقابل بزرگتر ضلع اندازه و باد، جریان مقابل کوچکتر ضلع اندازه آن در که

 .باشد می باد جریان مقابل بزرگتر ضلع اندازه Bl و باد، جریان مقابل کوچکتر ضلع اندازه Bs آن در که
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 می دیده باال شکل در که همانطور .بگیرد صورت باید فوق تحلیل موانع این از کدام هر براي بام در موانعی وجود صورت در
 برخورد از ناشی جریان چرخش ناحیه Z1 اول ناحیه .است شده داده نشان Z3 و Z1، Z2 با داردکه وجود مجزا ناحیه سه شود

 نزدیکی در ساختمان اثر در که است زیاد آشفتگی ویا توربوالنس با جریان ناحیه Z2 دوم ناحیه .باشد می ساختمان لیه با باد
 جریان ناحیه این از باالتر. است ساختمان وجود اثر در شده ایجاد Wake ناحیه مرز نیز Z3 سوم ناحیه و .است شده ایجاد بام
 خروجی هاي جریان دادن برگشت باعث 2 ناحیه مرز زیر در زیاد توربوالنس .گردد می باز خود عادي حالت به دوباره باد

 نواحی این تعیین .شود می باشد می هوا هاي ورودي گیري قرار محل که بام سطح سمت به ها دودکش و ها ونت ها، اگزاست
 از 1:10 شیب با خطی رسم با که است شده گرفته نتیجه تجربی صورت به ولی. باشد می اي پیچیده محاسبات نیازمند
 دودکش از خروجی دود تحلیل براي معموال .کرد تعیین رو باال توربوالنس با ناحیه مرز توان می چرخش ناحیه نقطه باالترین

 دودکش از دود خروجی نقطه از 1:5 شیب با خطی رسم با. شود می استفاده شکل اي زنگوله گوسی پروفیل از باد، معرض در
 چرخش ناحیه مرز و دود پروفیل( خط دو این که است این مهم نکته .کرد رسم را پروفیل این توان می پایین و باال سمت به

 دودکش ارتفاع زیر شکل در مثال عنوان به .شود خودداري ناحیه این به دود ورود از تا باشند داشته تقاطع هم با نباید)  دوباره
 ضلع در که صورتی در که .دارند تقاطع هم با A نقطه در و باشد می مناسب نا بام سطح در دود مجدد پخش از جلوگیري براي
 داخل به ناحیه این در چرخشی جریان وجود دلیل دودبه باشد داشته قرار هوا ورودي یا و پنجره) Lr ناحیه( ساختمان پشت

کند می پیدا راه ساختمان

  

 به باال طبقات ساکنان نیز و ها ورودي براي مشکالتی است ممکن نیز بام در دودکش دادن قرار شد مشخص اینجا تا پس
 Lr طول با که اي ناحیه. باشه  داشته وجود پنجره ساختمان در باد جریان دست پایین ضلع در اگر خصوص به .آورد وجود
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 به باید ساختمان داخل به دود ورود عدم از اطمینان براي دودکش مناسب ارتفاع تعیین براي بنابراین. است  شده مشخص
  :کرد عمل زیر شکل

  .Lr طول تعیین ساختمان پشت ضلع در هوا ورودي وجود صورت در. 2 ،1 نواحی چرخش محدوده و ارتفاع محاسبه: اول قدم

 میگیرد، را باال سمت به خروجی دود طبیعی حرکت جلوي که باران آب ورود از جلوگیري کالهک با دودکش براي: دوم قدم
  .کند قطع را الذکر فوق نواحی از کدام هیچ نباید خط این کنیم می رسم دود خروجی از 1:5 شیب با خطی

 براي. شود کمتر تواند می فوق آمده دست به مقدار از دودکش قطر برابر 6 تا دودکش ارتفاع کالهک از استفاده عدم صورت در
 کنم می پیشنهاد دوستان به که شده ارائه محاسباتی خروجی جت ممنتوم گرفتن نظر در با بخش این در ارتفاع این محاسبه

  .بود خواهم خدمت در توانم حد در من بود سوالی اگه و بکنن معادالت این به نگاهی حتما

 بام روي به دودکش بردن امکان و است شده واقع اصلی ساختمان از فاصله با و زمین زیر در ساختمانی موتورخانه کنید فرض
 این در! باشد نداشته وجود دودکشی خاصیت رفتن بین از و شدن سرد و دودکش حد از بیش افقی حرکت دلیل به ساختمان

 پیش اطراف هاي ساختمان ساکنین براي مشکلی قضیه این و کرد؟ رها محوطه در را دودکش میتوان آیا چیست تکلیف حالت
  آورد؟ نخواهد

 تحت شود می مطرح فصل این در دیگري مبحث خیر یا دارد وجود امکان این آیا که موضوع این بررسی براي حالت این در
  .ساختمان ورودي ترین نزدیک تا دودکش خروجی از ها آالینده غلظت میزان محاسبه میزان عنوان

 کاهش این .یابد می کاهش آن هاي آالینده غلظت و شده مخلوط هوا با اتمسفر به شدن وارد پس دودکش از دودخروجی
  .یابد می کاهش بیشتر هوا بیشتر حجم با تماس و قاصله افزایش با غلظت

 در) هوا حجم به آالینده جرم نسبت(  Ce غلظت میزان با ها آالینده و ساختمان هواي از مخلوطی ساختمان از خروجی دود
 میزان اگر. دهد می تشکیل را C آلودگی غلظت و شده ترکیب اتمسفر هواي با خروجی مخلوط. کند می پراکنده اطراف هواي

 نداشته را الزم کیفیت ورودي هواي است ممکن باشد بیشتر هوا هاي ورودي در غلظت مجاز میزان از ،C ها، آالینده غلظت
 :شود می تعریف زیر شکل به D ضریب با هوا ورودي و دود خروجی بین ها آالینده شدن رقیق میزان. باشد
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 هوا هاي ورودي در D مجاز میزان شود، جایگزین ساختمان ورودي در مجاز غلظت مقدار C مقدار جاي به فوق رابطه در اگر

   .گردد می تعیین

  :دارد قرار پدیده سه تاثیر تحت ،D ها، آالینده شدن رقیق میزان کلی طور به

  .کند می منتقل جریان دست پایین سمت به را آلودگی ابرهاي باد .١
 .یابد می افزایش فاصله افزایش با پراکندگی این.کند می پراکنده عمودي و جانبی سمت به را دود ابر باد اغتشاش .٢

 .کند حرکت باال سمت به دارد تمایل دودکش از خروجی در اولیه عمودي مومنتوم و بوآنسی خاصیت اساس بر دود .٣
 مجاز میزان حداکثر ساختمان ورودي در CO، CO2، NOX هاي آالینده مجاز میزان در عدد این کردن ضرب با و

 .آورد بدست را دودکش از خروجی در ها آالینده

 کرده تعیین مختلف هاي بویلر براي دودکش از خروجی در را هاي آالینده این میزان که باشد موجود رفرنسی اگر حال
 آنها در ها آالینده خروجی میزان و باشند گرفته قرار تست تحت بازار به ورود از قبل ها بویلر بهتر عبارت به یا باشد

 در دودکش گرفتن قرار آیا که گرفت تصمیم فوق روش از آمده بدست اعداد با اعداد این مقایسه با توان می باشد مشخص
 و ساختمان هاي پنجره با همتراز محوطه در دودکش وجود با بهتر عبارت یا. نه یا زاست مشکل ساکنین براي محوطه
  .خیر یا است مجاز میزان ساختمان به ورودي هواي کیفیت هوا دیگر هاي ورودي

 برا نتونستیم هنوز ولی گرفته اوکی کارفرما که. است ما هاي پروژه از یکی براي گرفته صورت تحلیل اساس فوق روش
 تحلیل روش انکار عدم شمن مهندسان ولی شده مطرح هم تهران مهندسی نظام در قضیه. بگیریم تایید گاز ناظر از اجرا

  .میدن نظر بهش راجع احتیاط با خیلی

 فضاي یک در بلوك دو این موتورخانه دارن قرار یکدیگر از متر 30 فاصال به مسکونی بلوك دو که صورت این به پروژه
 قرار سبز فضاي ساختمان دو بین همکف در موتورخانه روي و اجراشده سوم زیرزمین با همتراز ساختمان دو بین مشترك

 و اند گرفته قرار ساختمان دو این از کدام هر از متري 15 فاصله در سبز فضاي در متري 6 ارتفاع با ها دودکش دارد
  .اند شده حساب هوا ورودي ترین نزدیک در ها دودکش این از خروجی دود شدن رقیق میزان

 ارتباطی تاسیساتی هاي تونل طریق از باید عمل این کنیم منتقل بام به ساختمان داخل از رو ها دودکش بخواهیم اگه
  .کنه حرکت افقی متر 25 حدود در چیزي باید دودکش صورت این در بگیره صورت ساختمان و موتورخانه بین

  

  :نکات 

  باشد می شده تمام کف از متر6 دودکش ارتفاع

  میگیره صورت هوا ورودي محل تا دودکش از دود خروج از بعد طبیعی طور به سازي رقیق
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