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 مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتیدومین کنفرانس تهویه 
 1395 مهر 7و  6، دانشگاه بیرجند

 هاو مقایسه آن ايهاي جادههاي تهویه تونلمروري بر انواع سیستم

  1 ریحانه غالمی
  دانشگاه بیرجند، مهندسی مکانیک کارشناسیدانشجوي   -1

 

  چکیده
وسایل نقلیه با حرکت خود در  اي و چه ریلی ضروري است. هاي جاده باشد که چه در تونل راحت و ایمن در یک تونل میهاي مهم در ایجاد محیطی کارا،  تهویه یکی از شاخصه

هاي تولیدي از  اي هستند و درنتیجه بدون تهویه مناسب آالینده اي داراي فضاي بسته هاي جاده گردند. تونل و رقیق می شده حلجریان هوا  کنند که در هایی تولید می ها آالینده جاده
 هدایت گازهاي سمی به خارج از تونل درهاي تولیدي خودروها از طریق تأمین هواي تازه و  ها رقیق کردن آالینده رسند. هدف اصلی تهویه تونل خودروها به سطح خطرناکی می

ها به طرز چشمگیري در طول زمان تغییر  ها به وجود آمدند. این روش ه تونلهاي مختلفی براي تهوی سوزي است. در این راستا، روش شرایط عادي و خروج دود در زمان وقوع آتش
و مواقع  ی، شلوغيهاي عاد ه مناسب در زمانیفراهم کردن تهو يروش انتخابی برا هاي تولیدي وسایل نقلیه است. توجه در میزان آالینده اند که دلیل اصلی آن کاهش قابل کرده

  .ول تونل، تنظیمات، سطح مقطع، وضعیت ترافیکی، محورهاي تهویه واسطه و...) بستگی دارندط واقعی تونل (طیبه شرا ياضطرار
  انواژگ دکلی

  تهویه طبیعی تونل، تهویه مکانیکی تونل، انتخاب روش تهویه
  

 
  قدمهم -1

ها دارند بسیار حائز  ها با توجه به ارتباطی که با سالمت انسان تهویه تونل
اصلی تخلیه دود اي با دو هدف هاي جاده اهمیت است. سیستم تهویه در تونل

و آلودگی در حالت عادي و همچنین تخلیه دود و آلودگی در شرایط 
  شود.بندان و حریق) نصب می اضطراري (راه

ها مؤثرند  در حالت کلی عوامل زیادي در انتخاب نوع سیستم تهویه تونل
که عبارتند از: اطالعات جغرافیایی، مشخصات هندسی تونل، اطالعات 

هاي مختلف تهویه تونل با توجه به طبیعت و موقعیت  وشترافیکی، مطالعه ر
 .[1]اساس میزان آلودگی  هواي موردنیاز تونل بر جریان شدتتونل، محاسبه 

 با زین ن امریا که است یمانیس مالت و بتن از یبیترک تونل هاي دیواره جنس
 لیدل به کننده خنک يهوا تأمین زین و هوا حرکت بر ها، دیواره يزبر به توجه

جت  تیبر ظرف زین تونل یکل است. حجم مؤثر هوا ریمس در اصطکاك جادیا
 تونل از یخروج يگازها سازي پاك نرخ درنتیجه و هوا سازي پاك هاي فن

  .[2]است  تأثیرگذار
ها و مقایسه  مرور عوامل مؤثر بر تهویه تونل در این مقاله سعی داریم تا به

  بپردازیم.هاي متداول تهویه در  انواع سیستم
  
  هاي تهویه تونل انواع سیستم -2

دسته  5شوند. این  بندي می دسته اصلی تقسیم 5هاي تهویه تونل به  سیستم
 [3]عبارتند از: 
 تهویه طبیعی  
 تهویه طولی  
 تهویه نیمه عرضی  
 تهویه تمام عرضی  
 اي تهویه مکشی تک نقطه 

  
  تهویه طبیعی - 2-1

همان سادگی است که از نامش عملکرد یک تونل تحت تهویه طبیعی به 
از حرکت طبیعی هوا در تونل  عبارت استسیستم تهویه طبیعی   آید. برمی

. دهد می روي تونل خروجی و ورودي دهانه دو بین فشار  که در اثر اختالف 
 باشد: می ذیل موارد از  ناشی فشار اختالف این

 اختالف ارتفاع در دو دهانه         -
 دما در دو دهانهاختالف          -
 اثر باد         -
شود و تأثیر  ترتیب حرکت هوا از طریق شرایط جوي کنترل می این به

کشد. این پیستونی ایجادشده در اثر حرکت ترافیک، هوا را به داخل تونل می
نمونه  1یابد. شکل که جهت ترافیک دوطرفه است کاهش می تأثیر زمانی

دهد. بسیاري از هویه طبیعی را نشان میپروفیلی از یک تونل با سیستم ت
هاي  فوت) طول، از فن 600متر ( 180هاي تهویه طبیعی با بیش از  تونل

 اما برخی ؛[3,4]برند  سوزي بهره می مکانیکی جهت استفاده در زمان آتش
 تهویه در خودروها حرکت از ناشی جریان تأثیر که اند داده نشان تحقیقات

همچنین  .[5,6,7] است  کافی تونل تهویه براي متر 300 از کمتر هاي تونل
 صورت بهتوان جریان طبیعی هوا در داخل تونل را می الزم به ذکر است که

 د.طولی یا از طریق کانال مرکزي انجام دا
  

  
  اي از یک تونل داراي تهویه طبیعینمونه 1شکل 

  
  تهویه طولی -2-2

هاي مکانیکی در ورودي  اضافه فن بهتهویه طولی مشابه تهویه طبیعی است 
اصلی)، محور مرکزي (دویل)، یا داخل تونل (جت فن). تهویه  جت فنسازه (

فضاي اضافی در باالي سقف یا  که هاي مستطیل شکل طولی اغلب در تونل
هاي  چنین تونل شود. هم جاده براي کانال گذاري ندارند استفاده می زیر مسیر

که هواي کمتري براي جایگزینی  زمانیکن است تر هم مم اي کوتاه دایره
 بنابراین توزیع هوا در طول کانال از این سیستم استفاده کنند ؛وجود دارد 
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بوده و براي حرکت هوا به داخل  1پذیر توانند برگشت ها میضروري نیست. فن
، دو حالت متفاوت از تهویه 2یا بیرون تونل مورداستفاده قرار گیرند. شکل 

با  ،اصلی جت فنطولی با استفاده از  تهویه در .[3]دهد  نشان می طولی را
 حرکت به  تونل، هوا را در طول تونل  نصب فن دمنده و مکنده ابتدا

دارد و هوا از  کارایی طرفه یک هاي تونلاین روش فقط در مورد آوریم.  درمی
 کمک آن به طبیعی تهویه و پیستونی اثر که شود می دمیده  جهتی به تونل 

 صفر از ها آلودگی تمرکز و است ثابت تونل در هوا سرعت   روش این در. کند
تهویه . [4] کندمی تغییر خروجی دهانه در ماکزیمم حد تا   ورودي دهانه در

ها از طریق تبادل مومنتوم بین جت و بوسترفن ها طولی با استفاده از جت فن
فن و هواي عبوري از تونل، قادر است تونل را از جریان هواي تازه پر کند. در 

ها از بازگشت دود جلوگیري کرده و گسترش دود  سوزي نیز این فن طول آتش
  .[8]آورد تا هوا دوباره براي استفاده پاك گردد  را تحت کنترل درمی

  

  
  تهویه طولی در تونلنمایی از  2شکل 

  
که  است کشور در شده گرفته کار به سیستم ترین معمول طولی روش

 مشکالت با نصب و تعمیرات، و طراحی سادگی و اقتصادي صرفه باوجود
 در مناسب چندان نه تهویه به توانمی ازجمله که است متعددي مواجه

 آلودگی غلظت با و هاي طویل، محدودیت در تأمین حجم هواي موردنیاز تونل
  کرد. اشاره سوزي مانند آتش حادثه وقوع هنگام در ایمنی نداشتن و باال

 در و یافته افزایش تدریج به تونل انتهاي تا ابتدا از آلودگی طولی تهویه در
چنین اجراي سیستم  هم. [9]رسد  می خود مقدار حداکثر به تونل انتهاي

  .[10]دهد  تهویه طولی نرخ تأمین هوا براي منبع آتش را افزایش می
  
  تهویه زوج دویل میانی 2-2-1

در آن نصب  جت فندر این شیوه یک کانال در مرکز تونل حفرشده و 
، هوا از دو طرف تونل وارد و از جت فن. با مکش هوا از طریق این شود یم

 مخالف تونل دونیمه در هوا سرعت جهت روش این در. شود یکانال خارج م
  .[4]است  هم

طرفه  هاي یک شود زیرا در تونل طرفه استفاده نمی هاي یک این روش در تونل
در نیمه اول تونل، جهت حرکت وسیله نقلیه با جهت تهویه یکی است و اثر 

که در نیمه دوم  پیستونی ناشی از آن به تهویه کمک خواهد کرد درحالی
ستونی مانع اند و اثر پی تونل، جهت حرکت وسایل نقلیه در خالف جهت تهویه

در شود.  تهویه شده و درنتیجه، تمرکز آلودگی در نیمه دوم تونل بیشتر می
-یش میافزاخطی  صورت بهاین روش، آلودگی از ورودي تونل تا انتهاي تونل 

                                                             
1 reversible 

ترتیب در حوالی مرکز تونل دو دویل یکی براي خروج اینبه .[11,12]یاید 
  شود. احداث میهواي آلوده و دیگري براي ورود هواي تمیز 

اي ي جادهها تونلدویل میانی امروزه بیشتر در  استفاده از روش زوج
  ).3است (شکل  قرارگرفته مورداستفاده

  
 [13]طرفه  ي یکها تونل در تهویه طولی با استفاده از زوج دویل میانی 3شکل 

 
در یک روش تهویه طولی دیگر تحت عنوان تهویه طولی با استفاده از نازل 

یه) و با زاویه کمی نسبت به بر ثانمتر  30ساکاردو، هوا با سرعت بسیار باال (تا 
حرکت وسایل نقلیه به داخل تونل  جهتر د) درجه 20تا  15محور تونل (

و  ها تونلاغلب در دهانه  ). نازل4(شکل  شود یمتزریق و یا از تونل تخلیه 
ي ها جت فنیله وس بهیان هواي الزم در آن جر شدتشود و  یمنصب  ها چاه

شود. مزایاي اصلی استفاده از نازل ساکاردو نسبت به  یمین تأمجریان محوري 
عبارت است از: عدم کاهش ارتفاع مجاز تونل، کاهش نگهداري  جت فن

در ترافیک، کاهش سروصدا در  قطعات تحرك، نگهداري بدون اختالل حرکت
  .[14,15] جت فنتونل، راندمان باالي 

به دلیل مالحظات ایمنی و  طرفه ي یکها تونلبا توجه به آنکه در 
اقتصادي منطقی نیست که جهت تهویه در داخل تونل برخالف جهت جریان 

یله دویل میانی براي وس بهترافیک باشد، لذا در صورت استفاده از تهویه طولی 
آنکه جهت تهویه با جهت حرکت وسایل نقلیه در تونل یکی شود، در حوالی 

کنند و هم هواي تمیز  یممرکز تونل هم هواي آلوده نیمه اول تونل را تخلیه 
  .[16]کنند  یمالزم براي تهویه نیمه دوم را به تونل تزریق 

  
  در دویل میانی تهویه طولی با استفاده از نازل ساکاردو 4شکل 

  
  تهویه نیمه عرضی - 2-3

کند،  هاي مکانیکی براي حرکت هوا استفاده می تهویه نیمه عرضی هم از فن
شود. یک فضا یا  عنوان مجراي عبور هوا استفاده نمی اما خود مسیر تونل به

صورت  هایی که اجازه عبور هوا به مجرا جداگانه در باال یا پایین تونل با هواکش
آویز  شود. این فضا یا مجرا در باالي یک سقف دهد، اضافه می را مییکنواخت 

گیرد. شکل  اي قرار می در داخل یک تونل دایره 2یا زیر یک دال ساختمانی
اي از یک سیستم نیمه عرضی تأمین هوا و خروج هوا را نشان  زیر نمونه

                                                             
2 structural slab 
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ر یک هاي نیمه عرضی وجود دارند. د دهد. البته انواع مختلفی از سیستم می
نیمه دیگر سیستم خروج هوا را دارا  نمونه نیمی از تونل سیستم تأمین هوا و

هاي ورود هوا در ابتدا و انتهاي فضاست که  باشد. نمونه دیگر، قرارگیري فن می
کشد. هوا را مستقیماً به داخل فضا هدایت کرده و به سمت مرکز تونل می

پذیر یا سیستم  هاي برگشت کارگیري فن نمونه آخر، سیستمی است که با به
تواند جهت هوا را تغییر دهد، قادر است  بادگیر در مجراي عبور هوا که می

سیستم تأمین هوا یا سیستم خروج هوا باشد. در همه موارد هوا یا از هر دو 
سمت تونل (ترافیک در دو جهت مخالف) یا فقط از یک سمت (ترافیک در 

  .[3]) 5شود (شکل  می ) وارد یا خارججهت یک
تهویه نیمه عرضی از مجراهاي عبور هوا براي هدایت جریان هواي تازه 

در زمان دهد.  یمها را کاهش  یندهآالترتیب  ینا بهکند و  یماستفاده 
ها باید قادر به تغییر جهت باشند تا بتوانند جریان دود را به  سوزي، فن آتش

ایند. معموالً این سیستم براي خارج هدایت کرده و محیطی امن ایجاد نم
 یعرض مهین روش .[8] شود جهته با امنیت افزوده استفاده میدو هاي تونل

 سوزي، آتش به هنگام هم و يعاد طیشرا در هم ،یطول روش به نسبت
 نهیهز نیهمچن .را ندارد یعرض کامالً روش ییکارا اما داشته يبهتر عملکرد

  .[17] است مذکور روش دو نیب آن ينگهدار و اجرا

  
  ايهاي جاده تهویه نیمه عرضی در تونل 5شکل 

  
  تهویه تمام عرضی - 2-4

شود و اولین  هاي بزرگ به کار گرفته می سیستم تهویه عرضی در مورد تونل
این  .[9] براي تهویه تونلی در کشور آمریکا به کار رفت 1924بار در سال 

کند، اما هواي  هایی مشابه تهویه نیمه عرضی استفاده می سیستم از مؤلفه
کند. این روش  ورودي و خروجی را در طول مشخصی از تونل ترکیب می

هاي طوالنی که مقدار هواي زیادي براي جایگزینی نیاز دارد یا  عمدتاً در تونل
دلیل حجم باالي به گیرند  هایی که زیاد مورداستفاده قرار می براي تونل

شود. وجود مجراهاي ورود و خروج باعث ایجاد اختالف  ، استفاده میهاآالینده
صورت عرضی در طول تونل  بنابراین، هوا به شود؛ فشار بین جاده و سقف می

چنین ممکن است  یابد. این سیستم هم جریان پیداکرده و بیشتر گردش می
پایین تونل، در دو سمت تونل جاي باال و  مجراي ورود و خروج هوا را به

قطري نسبت به هم  صورت بهخروج هوا  اگر نقاط ورود و  .ترکیب کند
 6شکل  شود. می گفته 1باشند اصطالحاً به آن تهویه عرضی جانبی قرارگرفته

  .[3,4] دهد اي را نشان می اي از این سیستم تهویه نمونه

                                                             
3 Literal  transverse 

هدایت جریان هواي تازه هاي جداگانه هوا براي  تهویه عرضی از کانال
کند. این سیستم بیشترین  یمها را از تونل خارج  یندهآالاستفاده کرده و 

نماید، اما به دلیل هزینه  یممیزان امنیت و بازدهی را براي کاربران فراهم 
ي تهویه بزرگ و سطح مقطع بزرگ براي ها اتاقعمرانی ( باالي کارهاي

باشد. این سیستم تهویه معموالً در  یم حل راهترین  ینهپرهزی)، کش کانال
هاي  هاي دوجهته طوالنی با ترافیک باال و در صد باالي عبور اتومبیل تونل

  .[8]گیرد  حمل و انتقال کاال مورداستفاده قرار می
 طورکلی به. [9]است  برابر باهم یخروج و يورود يهوا حجم روش نیا در

 :از عبارت است یطول روش به نسبت یعرض هیتهو روش محاسن
طویل و یا با غلظت آلودگی باال هاي تونلعملکرد مناسب در  -
ترجریان هواي محور (طولی) بسیار مالیم و آرام -
یکنواخت در تمام طول تونل تقریباًغلظت آلودگی  -
تر و عملکرد بسیار بهتر سوزي ایمن در هنگام آتش -

 است که شده سبب ،یعرض روش ينگهدار و اجرا يباال نهیهز وجود بااین
 ن روشیا از باال یآلودگ زانیم با و دوطرفه لیطو هاي تونل در تنها معموالً

  .[17] گردد استفاده

  
  ايهاي جاده تهویه تمام عرضی در تونل 6شکل 

  
  اي تهویه مکشی تک نقطه - 2-5

اي براي  هاي تهویه تمام عرضی، تهویه مکشی تک نقطه در ارتباط با سیستم
استفاده است. این  سوزي قابل جریان هوا در زمان آتشافزایش پتانسیل 

این  کند. سیستم از طریق افزایش سایز ورودي هواکش در زمان خطر کار می
شوند یا با ساختن  صورت مکانیکی باز می کار از طریق بادگیرهایی که به

سوزي از حالت جامد به گاز  بخشی از سقف با موادي که در زمان آتش
این  هردويپذیر است.  کنند، امکان تري ایجاد می ودي بزرگو ور شده تبدیل
هاي  گیرند. تونل ندرت مورداستفاده قرار می ها نسبتاً پرهزینه بوده و به روش

هاي  تر در ایستگاه هاي خروجی بزرگ جدیدتر فقط با فراهم ساختن درگاه
ها در طول مجاري عبور هوا متصل هستند، به نتایج  مشخص که به فن

  .[3]یابند  هی دست میمشاب
  
  ها عوامل مؤثر بر عملکرد جت فن -3

ها، فیزیک تونل و...  ها خود تابع زاویه، فاصله آن عملکرد مناسب جت فن
 سقف از فن جت مناسب فاصله همکارانش و برینگ تحقیقات باشد. طبق می
متر  4/2 هم مجاور فن جت دو بین بهینه و فاصله فن جت قطر برابر 77/1
 زاویه بهترین )2009همکارانش ( و یراساس تحقیقات موستو. [18]باشد  می
 ترافیک براي حالت زاویه بهترین و درجه 6 خودرو بدون تونل حالت براي فن
  .[19]باشد می درجه 4 یا 2 زاویه بندان راه

 فن جت از شده خارج سیال شودمی سقف باعث از فن جت کم فاصله
 تر پایین هاي قسمت در هوا و کند پیدا جریان تونل بااليارتفاعات  در بیشتر
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 است، بیشتر آن در خودروها اگزوز وجود دلیل به ها تمرکز آالینده که تونل
 اثر در سرعت میزان تونل، انتهایی نقاط در همچنین .جابجا نشود خوبی به

 سرعت با تر عقب نقاط سمت به هوا بازگشت باعث و یافته اصطکاك کاهش
مقدار  نیز سقف از فن جت فاصله افزایش است. با شده و فشار کمتر بیشتر

تونل  المرکزینخط به تونل عرضی مقطع در سرعت پروفیل ماکسیمم
 عرضی پروفیل در ماکسیمم سرعت شود. افزایش زاویه، مکان می تر نزدیک
 به فن جت زیاد زوایاي در ولی شود می تر نزدیک تونل المرکزینبه خط سرعت

و  پایین ارتفاعات در سرعت خودروها، بدنه و تونل کف با سیال دلیل برخورد
 .جابجا کند را خوبی به ها آالینده تواند نمی و یابد می کاهش مقطع انتهایی نقاط
 سیال باشد و کم پایین ارتفاعات در سرعت شود می باعث فن جت صفر زاویه

 است نقاط کمتر آن در آالینده تجمع که تونل باالیی هاي قسمت در بیشتر
 داده است که با نشان نیز کربن مونواکسید میزان مقایسه .کند پیدا جریان
در تونل  COآالینده  مقدار درجه 4 تا صفر زاویه از فن جت زاویه افزایش
درجه مقدار  6 تا 4ولی با افزایش زاویه از  یابد میدرصد کاهش  1/6حدود 

CO درجه جت فن  4رو زاویه  کند؛ ازایندرصد افزایش پیدا می 3/1 حدود
  .[20]باشد  جهت تهویه تونل مناسب می

کردن  محاسباتی براي پیدا بامطالعه، 2012ونگ و همکارانش در سال 
ها در سیستم تهویه تونل به این نتیجه رسیدند  تأثیر انحراف زوایاي جت فن

 شود یش فشار در تونل دیده میدرجه بیشترین افزا 3که در زاویه بهینه 
[21].  

چنین زاویه محور جت فن در شرایط متفاوت ساخت تونل مثل تغییر  هم
یا وجود پیچ در تونل که موجب انباشت بیشتر گازهاي  در شیب زمین و

  شود. شود متفاوت در نظر گرفته می خطرناك در تونل می
هاي دایروي و  شود که درنظرگرفتن تونلی با دیواره این مشخص میبرعالوه

ها سقفی مثلث شکل که جریان را با بیشترین سرعت به جت  در امتداد آن
  .[22]دهد  ها برساند بهترین فیزیک تونل را تشکیل می فن
  استانداردها -4

ها به فاکتورهایی همچون: طول،  هاي تهویه تونل طراحی سیستم انتخاب و
   شهري بودن تونل، مقدار هواي تازه موردنیاز در تعداد دهانه، شهري و برون

شرایط عادي و ترافیکی، میزان آلودگی مجاز و همچنین مالحظات مربوط به 
  .[23]سوزي رخ دهد، وابسته است  حالتیکه آتش
 ینهدرزم اروپایی   ياستاندارد معتبر مورداستفاده کشورهاپیارك استاندارد 

 و گیرد یم قرار   یدنظرتجد و یهرساله موردبررس که باشد یم تونل تهویه

 قرار استناد   مورد تونل تهویه استاندارد ینمعتبرتر و ینتر عنوان جامع به
 .گیرد یم

ن استاندارد کشورهاي مطرح نظیر آمریکا، ژاپن، سوئد و ... با توجه نیهمچ
ونقل مختص آن منطقه اقدام  به شرایط جغرافیایی خاص و وضعیت حمل

هاي  اضطراري در تونل هاي ی. در حوزه طراحی ایمنی و خروجاست شده ارائه
در برخی موارد مورداستفاده قرار  NFPA آهن و مترو نیز استاندارد راه
  .[4]گیرد  یم

 انجمن بار یک سال چهار هر که است اهمیت این استانداردها به حدي
 را موضوع این و برگزار مختلف راه درکشورهاي هاي المللی کنگره بین

  .[9]دهد  می موردبررسی قرار
هایی با طول  براي مثال در کشور آمریکا نصب سیستم تهویه در تونل

  .[1]متر اجباري است  250بیشتر از 
هایی با طول  اساس استاندارد فرانسه، نصب دستگاه تهویه براي تونل بر

 متر حتی براي چند ساعت کاري در روز ضروري است. بر 1000بیشتر از 
طبق استاندارد ژاپن، نصب دستگاه تهویه براي یک تونل در حالتیکه 

تجاوز کند الزامی است.  600ترافیک ساعتی در طول تونل از  ضربی از حاصل
اي  در استاندارد نروژ حداکثر طول یک تونل با تهویه طبیعی از طریق رابطه

  .[24]شود  محاسبه می
  طورکلی استاندارد نروژ از دقت باالتري برخوردار است. به

  
  بندي جمع -5

 ابعاد مقطع، تونل، موقعیت ازجمله زیادي عوامل به تهویه سیستم انتخاب
  بستگی دارد. دیگر مسائل بسیاري و موجود امکانات توپوگرافی، وضعیت

 ازآن ها در درجه اول ایمنی و پس اما درنهایت اولویت انتخاب از بین گزینه
هاي  است. در زیر مزایا و معایب سیستم شناسی زیبایی اقتصادي و فنی، مسائل

  .اند شده ارائه 1قالب جدول  موردبحث در
  

 
 
 
 
 
 

  هاي تهویه تونلمزایا و معایب انواع سیستم 1جدول 
  معایب  مزایا  تهویهسیستم 

  گذاري اولیه عدم نیاز به سرمایه  تهویه طبیعی
  برداري هاي بهره عدم وجود هزینه

  به شرایط جوي وابستگی
  متر 180عدم کارایی در طول بیشتر از 

  هاي دوطرفه تونلعدم کارایی در 
  عدم کارایی در ترافیک سنگین

  سوزي نیاز به تهویه متحرك و موقت در زمان آتش
  طرفه هاي یک مناسب براي تونل  تهویه طولی

  منظور انتقال هواي تمیز یا آلوده هاي اضافی به نیازي به ساخت کانالعدم 
 اقتصادي صرفه

  نصب و تعمیرات و طراحی سادگی

 وقوع هنگام در ایمنی (نداشتن ا براي منبع آتشافزایش نرخ تأمین هو
  سوزي) آتش
  هاي طویل تونل در مناسب چندان نه تهویه

  باال آلودگی غلظت با و محدودیت در تأمین حجم هواي موردنیاز
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تهویه طولی زوج 
دویل با نازل 

  ساکاردو

 عدم کاهش ارتفاع مجاز تونل
 نگهداري بدون اختالل حرکت در ترافیک 

  سروصدا در تونلکاهش 
  جت فنراندمان باالي 

  شود طرفه استفاده نمی هاي یک براي تونل
  

 کاهش تازه واز مجراهاي عبور هوا براي هدایت جریان هواي استفاده   تهویه نیمه عرضی
 ها  یندهآال

  روش طولی و تمام عرضی دو نیب ينگهدار و اجرا نهیهز ازنظر

هواي آلوده و مخلوط ماندن و احتمال بدون تهویه ماندن بخشی از تونل 
 تمیز 

  سوزي بین روش طولی و تمام عرضی ازنظر عملکرد در زمان آتش
 یکنواخت در طول تونل یباًتقرغلظت آلودگی و  فشارتهویه،   تهویه عرضی

  باال یقابلیت دفع آلودگ
  بهترتر و عملکرد بسیار  سوزي ایمن در هنگام آتش

  دوطرفهو  یطوالن هاي ، تونلباال کیتراف حجم مناسب براي
  تر آرام و مالیم بسیار محوري (طولی) هواي جریان

 اولیه خیلی زیاد گذاري سرمایه
  نیاز به زمان زیاد براي اجرا

  

تهویه مکشی تک 
  اي نقطه

  باالهزینه   سوزي عالوه عملکرد بهتر در زمان آتش مزایاي سیستم تهویه عرضی به
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