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نظافت کانال های هوا چیست؟
نظافت مجاری هوا به طورکلی به نظافت اکثر اجزای گرمایش و سرمایش در سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه 
مطبوع )HVAC( اجزای سیستم HVAC معمواًل شامل مجاری ورودی و برگشت، هواکش ها و دریچه های توزیع 
هوا، وسایل تبادل حرارت، کویل های سرمایش و گرمایش، تشک تخلیه آب حاصل از تقطیر، موتور و محفظه فن 
و محفظه دستگاه های هواساز می باشد. کارگران از ابزارهای ویژه ای برای بیرون آوردن کثافت و آشغال از سیستم 
HVAC استفاده می کنند. سپس این کثافات توسط مکنده های قدرتمندی که در بیرون از فضا قرار دارد و با یک 
مکنده HEPA که در داخل فضا قرار می گیرد زدوده می شود. این روش نظافت در کتاب »آیا الزم است مجاری 

هوای خانه خود را تمیز کنید؟« چاپ آژانس حفاظت محیط زیست به تفصیل شرح داده شود.

نظافت مجاری هوا الزم است اگر.....
در کانال های فلزی عایق نشده، کپک قابل دید باشد و یا افراد ساکن خانه دچار قارچ و یا حساسیت های دیگری 
شده باشند که ممکن است مربوط به کیفیت نامناسب هوای داخلی باشد. کانال های هوا پر از گرد و خاک یا آشغال 
یا ذراتی باشد که از هواکش ها وارد هوای داخلی می شود. حیوانات از قبیل حشرات و جوندگان در کانال های هوا 

النه کرده باشند.

نظافت مجاری هوا الزم نیست اگر:
هیچ یک از افراد خانواده دچار حساسیت های قارچی یا دیگر بیماری های ناشی از حساسیت های مربوط به هوا نباشد، 
گرد و خاک و آشغال فقط در هواکش مسیر برگشت وجود داشته باشد، طبیعی است که هواکش های مسیر برگشت، 
گرد و خاک را جمع کند می توان آن ها را با جاروبرقی یا غیره تمیز کرد. کانال های عایق شده با فایبرگالس مربوط 

یا کپک زده از سوی NAMIAEPANADCA یا اتحادیه سازندگان عایق آمریکای شمالی توصیه می شود. 

مزیت های نظافت مجاری هوا
مطالعات نشان می دهد که پاک کردن کویل های خنک کننده کثیف، فن ها و گرمکن ها می تواند کارآمدی سیستم 

گرمایش و سرمایش را بهبود بخشد. 
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زدودن فیزیکی آالینده ها از قبیل دوده، گرد و خاک یا کپک که ممکن است در کانال های هوا انباشته شده باشد 
احتمال واکنش های آلرژیک یا دیگر تأثیرات منفی بر سالمتی را کاهش می دهد.

مقررات نظافت مجاری هوا:
اگر مجریان سرویس های کانال های هوا از استانداردهای مناسب برای نظافت کانال های هوا پیروی نکنند، مشکالتی 
در زمینه هوای داخلی به وجود خواهد آمد. برای مثال جاروبرقی کشیدن نامناسب باعث افزایش سطح گرد و خاک و 
آشغال در هوای خانه می شود. در صورت بی توجهی در زمان پاک کردن ممکن است سیستم های گرمایش و سرمایش 

آسیب ببیند، این می تواند باعث هزینه های تعمیر یا عملکرد نامطلوب سیستم شود.
کاربرد نامناسب یا غیرضروری مواد شیمیایی نظافتی یا بهداشتی در سیستم تهویه مطبوع می تواند باعث گردش ذرات 

باقی مانده مواد شیمیایی در تمام هوای داخلی شود.

آیا باید از مواد شیمیایی برای نظافت هوای داخلی استفاده نمود؟
EPA معتقد است که مسائل حل نشده ای درباره به کارگیری برخی از مواد شیمایی در داخل مجاری هوا وجود دارد 

ممکن است برخی تأثیرات منفی سالمتی به دلیل استفاده از زیست کش ها، ازن یا مواد درزگیر تجربه کرده باشند.
زیست کش ها آالینده های میکرو بیولوژیک از قبیل قارچ ها را می کشد. ممکن است ارائه کنندگان خدمات، استفاده از 
آن ها را پیشنهاد کنند. آن ها باید، تنها محصوالتی را به کار برند که برای استفاده در کانال های هوا EPA ثبت شده 
باشند. ضروری است ارائه کنندگان این خدمات دستورالعمل روی برچسب زیست کش را به منظور تضمین ایمنی و 

تأثیرگذاری رعایت نمایند.
ازن گاز بسیار فعالی است که گاهی اوقات برای استفاده در کانال های هوا برای کشتن قارچ و کپک توصیه می شود. 
هیچ یک از سازمان های دولتی استفاده از دستگاه های مولد ازن را برای فضاهای داخلی تائید نکرده اند. اطالعات 
از استانداردهای بهداشت عمومی باالتر نباشد قدرت کمی  علمی موجود نشان می دهد که سطوح تمرکز ازن که 
برای زدودن آالینده های درون محیطی مواد شیمیایی بودار، یا آالینده های بیولوژیکی شامل ویروس ها، باکتری ها 
یا کپک ها دارد. حتی با تمرکزهای باال نیز، ازن تأثیر کمی بر آالینده های بیولوژیکی موجود در حاشیه های منفذ دار 

کانال های هوا یا کاشی های کف داشته و یا اصاًل تأثیر ندارد.
درزگیرها یا عایق ها که به منظور کنترل کپک یا ورود گرد و خاک به کانال هوا و محفظه تجهیزات طراحی شده، 
ممکن است توسط ارائه کننده سرویس توصیه شود. مواد درزگیر را تنها پس از نظافت مناسب مجاری هوا به کار برید. 
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درزگیرها یا عایق ها می تواند ویژگی های آکوستیک یا تأخیر در آتش سوزی سیستم های فایبرگالس را تغییر دهد و 
عماًل ضمانت سیستم را از اعتبار بیاندازد. 

صفحه های کانال فایبرگالس یا کانال های هوای دارای پوشش فایبرگالس
EPA هیچ گونه زیست کشی را برای استفاده در کانال فایبرگالس یا سیستم های کانال های دارای پوشش فایبرگالس 
عایق  سازندگان  اتحادیه  دستورالعمل های  از  خدمات  ارائه کنندگان  که  می کند  پیشنهاد  آژانس  است،  نکرده  ثبت 
آمریکای شمالی )NAIMA( برای نظافت این گونه سیستم ها پیروی کنند. NAIMA سه روش نظافت سیستم های 
عایق شده که بیش از هوا رواج دارد به شرح زیر فهرست می کند: هواشوییف جرم گیری، مکش تماسی، هواشویی 
و جرم گیری، مستلزم قرار دادن سیستم کانال تحت فشار منفی است درحالی که کارگران گرد و خاک و آشغال را با 
هوای فشرده یا بررسی های مو کوتاه نرم پاک می کنند. آن ها از مکنده های Shop-vac برای جارو کردن سیستم 

استفاده می کنند در این حالت سر برس با سطوح کانال تماس مستقیم پیدا می کند.

کپک در کانال های هوا
سرویس کنندگان باید بتوانند هر نوع کپکی که مدتی وجود آن هستند را به شما نشان دهند. با تقریبًا پنجاه دالر، 
آزمایشگاه می تواند وجود کپک مشکوک را که بر روی یک نوار چسبناک چسبیده است تائید کند. برای جلوگیری 
از بروز مجدد کپک، کارگران باید شرایطی را که باعث رشد کپک می شود )از قبیل ورود رطوبت به سیستم( را در 

هنگام نظافت تصحیح کنند.

تکلیف خود را انجام دهید
اگر کسی را برای نظافت کانال های هوا استخدام یا به کار گمارید چندمرحله ای را که در چک لیست آن داده است 

را کنترل کنید.

چک لیست مصرف کننده
یک سرویس کار مورد تائید NADCA انتخاب کنید. حداقل از سه نفر بخواهید هزینه نظافت hvac از 450 تا 

1000 دالر برای یک منزل عادی متغیر است.
توصیه کنندگان سرویس کار را بررسی کنید. آیا مشتریان قبلی راضی بوده اند؟ آیا سیستم hvac پس از نظافت خوب 

کار کرده است؟
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با دفتر BUREAU BUSINESS BETTER تماس بگیرید تا از وجود شکایتی علیه سرویس کار مورد نظر 
اطالع پیدا کنید. 

مطمئن شوید که سرویس کار مجوزهای معتبر دولتی دارد. در ایالت های TX, MI,GA,FL,CA, AK, AZ داشتن 
مجوز ضروری است.

بپرسید که آیا سرویس کار دستمزد ساعتی می گیرد؟ اگر این طور است تخمین مقدار زمان کار به صورت قرارداد از 
او بخواهید )و تعداد کارگران(. NADCA تخمین میزند که 4 تا 8 ساعت برای نظافت یک خانه 3 تا 4 اتاق خوابه 

کافی است.
از سرویس کار بپرسید که آیا از زیست کش استفاده می کند و آیا این زیست کش برای استفاده در کانال های هوا از 

سوی EPA تائید شده است؟

چه توقعی از سرویس کار خود داشته باشیم؟
.NAIMA و یا NADCA مطابقت با استانداردهای

تائید وجود کثافت، گرد و خاک و ذرات و یا رشد کپک در سیستم هوای شما.
بازدید برای عدم وجود مواد آزبست در سیستم HVAC، نظافت سیستم های حاوی آزبست با ابزارها و روش های 
ویژه ای برای پیشگیری از مواجه شدن انسان با آزبست دارد. استفاده از سیستم مکش مناسب برای جلوگیری از دمیده 

شدن گرد و خاک و آشغال به درون محل سکونت.
حفاظت از کار کانال ها برای درزگیری کامل مجدد سوراخ های دسترسی یا سوراخ هایی که در حین نظافت ایجاد 

شده است.

نکات پیشگیرانه در نظافت کانال های هوا
فیلتر را مرتبًا تعویض کنید، توجه داشته باشید که هیچ یک از فیلترهای سیستم هوای شما مفقود نشده باشد، آن ها 
می توانند از جمع شدن گرد و خاک و آشغال در کانال های هوا جلوگیری کند. کویل های خنک کننده و تشک های 
تخلیه را در زمان سرویس سرمایش گرمایش و سرمایش تمیز کنید. این می تواند رطوبت مورد نیاز کپک برای رشد 
را در سیستم شما کاهش دهد. راه های دیگری که ممکن است رطوبت به کانال های هوا راه یابد را پیدا کرده و 
این منابع رطوبت را برطرف کنید. از فیلترهای HEPA یا کارآمدترین فیلترهای کیسه ای که در جاروخانه شما کار 
می کند استفاده کنید برای کاهش تعداد ذرات معلق در هوای داخل خانه که وارد سیستم کانال هوا می شود یا در 

پخش کن ها جمع می شود.
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