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 گفتار پيش

 

سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه                 ملّي  مقررات  

اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـالمت و           ترديد نقش مؤثري در نيل به       اختمان، بي س

ارتقـاي   و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب            صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد     

براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي      . گردد  ها مي   كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان     

شـود    ة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـي          عنوان نقط   ساختمان كه به  

شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعـة       بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و  

هـاي تخصـصي      مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه             

مـسير ضـمن   در ايـن  . وقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت     مباحث، سازماندهي و بي   

تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كـشور                

از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار 

گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار         

 .خواهد گرفت

هـا،   نامـه  ل حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين          در حا 

كننـدگان الزم اسـت       شـود و اسـتفاده      استانداردها و مشخصات فني در كـشور منتـشر مـي          

االجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفـصيل،          هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزم           تفاوت  به

وجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي            هاي خاص هر مدرك ت      محتوا و ساير ويژگي   

 :هاي زير را برشمرد توان ويژگي ساختمان مي

 . االجرا است در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان«  �

 .شود طور خالصه و اجمالي تدوين مي به» مقررات ملّي ساختمان«احكام   �

 اي   موارد توصيه  مقررات فاقد اين  » مقررات ملّي ساختمان  «با توجه به الزامي بودن        �

 .            و راهنمايي است

 بر هرگونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احـداث بنـا،         » مقررات ملّي ساختمان  «  �

 . تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است           

 پ



 

  ت

د بلكـه در    هـا نيـستن     خودي خود متضمن كيفيت سـاختمان       مقررات تدوين شده به   

امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسي كشور            كنار تدوين مقررات مذكور توجه به     

سو و ايجـاد نظـامي        طور عام از يك     آموزان و آحاد مردم به      طور خاص و دانشجويان، دانش      به

 ،كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر سـاخت و سـاز                      

تغيير كاربري و ساير    ،   توسعه بنا  ، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث       ،ها  مسئوليت

هاي اجرايي  عنوان راهكارها و ضمانت ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به موارد مربوط به

 .اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد گزاران، مجريان و دست اين مقررات مد نظر سياست

ويژه مواد    هندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به         با تصويب قانون نظام م    

رعايـت آنهـا در طراحـي،          قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه            34 و   33

منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت،          ها به   برداري و نگهداري ساختمان     محاسبه، اجرا، بهره  

طمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان        دهي مناسب، آسايش و صرفة اقتصادي، اين ا         بهره

اي كـه در توسـعه و    ايفاي وظيفه به گرمي، آورد كه با پشت    وجود مي   هاي ساختماني به    حرفه

هـاي واالي   آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان        

 .انقالب عينيت بخشند

 و وراي تدوين مقررات ملّي ساختمانفرصت را مغتنم شمرده از اعضاي محترم ش

نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات  كساني كه به هاي تخصصي و ساير كميته

نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران،  ملّي ساختمان در كشور كوشش مي

دات خود اين اندركاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پيشنها مهندسان و كليه دست

 . دفتر را در غناي هرچه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند

 

 

 

 غالمرضا هوائـي                        

 مديركل امور مقررات ملّي ساختمان          
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 تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوعده مقررات كنن تهيه هيأت

 

   ساختمان ملّي مقررات   تدوين  شوراي)  الف
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 »مطبوع       

 سئولم اله منصف هندس حشمتم �  

 ضوع  خستوهمنبدكتر  �  

 عضو هندس محمود رضائيم �  

 عضو يدسجاد هاشميسمهندس  �  

 

 اله منصف مهندس حشت: كننده متن اوليه تهيه)  پ

 

 

 



 

  ج

 فهرست مطالب

 

 صفحه                         عنوان

 

 3                                                                                                        الزامات قانوني14-1

 3                                                                                      حدود و دامنه كار         14-1-1

 4  تعاريف                                                                                                            14-1-2

 4                                                                             استاندارد                             14-1-3

 5  تغيير مقررات                                                                                                  14-1-4

 5                                                    هاي موجود                                     ساختمان14-1-5

 5  نگهداري                                                                                                         14-1-6

 5                                 گسترش، تغيير، تعمير                                                     14-1-7

 6  تغيير كاربري                                                                                                  14-1-8

 6                   تخريب                                                                                          14-1-9

 7  مصالح                                                                                                           14-1-10

 7     مدارك فني                                                                                                14-1-11

 8  بازرسي                                                                                                         14-1-12

 9  نظامات اداري                                                                                                14-1-13

 

 10يف                                                                                                                تعار14-2

 10  فهرست تعاريف                                                                                            14-2-3

 

 33                                                                                              مقررات كلي          14-3

 33    كليات                                                                                                         14-3-1

 34                                                                              گذاري                       پالك14-3-2

 36  حفاظت ساختمان                                                                                         14-3-3



 

  ح

 36                                                    ها                                            محل دستگاه14-3-4

 38ها                                                                                               نصب دستگاه14-3-5

 40                           فضاهاي دسترسي                                                                14-3-6

 

 42  تعويض هوا                                                                                                        14-4

 42                 كليات                                                                                             14-4-1

 43هاي ورود و تخليه هوا                                                                             دهانه14-4-2

 44  تعويض هواي طبيعي                                                                                     14-4-3

 46واي مكانيكي                                                                                    تعويض ه14-4-4

 49  تخليه مكانيكي هوا                                                                                       14-4-5

 

 53                                                                          كشي                                 كانال14-5

 53  حدود و دامنه كار                                                                                         14-5-1

 53                                                         كليات                                                  14-5-2

 54  پلنوم                                                                                                          14-5-3

 55                                     ساخت كانال هوا                                                      14-5-4

 59  نصب كانال هوا                                                                                           14-5-5

 61        كاري كانال هوا                                                                               عايق14-5-6

 64  دمپر آتش                                                                                                 7 -14-5

 66   روز   درجه ساالنه                                                                                      1پيوست 

 66                                                                                                                 كليات  1-1

 

 68  تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه                                                                     14-6

 69                                                                                   كليات                        14-6-1

 69  طراحي، ساخت و نصب هود                                                                       14-6-2

 73                                          تأمين هواي هود                                               14-6-3

 73  كليات                                                                                                  1 -14-6-3

 74      كشي تخليه هواي هودها                                                                 كانال14-6-4



 

  خ

 76    نصب كانال                                                                                               14-6-4

 77هاي برقي و دهانه تخليه هوا                                                               مكنده14-6-5

 

 79                                                                                   ديگ و آب گرمكن        14-7

 79  حدود و دامنه كار                                                                                       14-7-1

 79                                           آب گرم كن و مخزن تحت فشار                        14-7-2

  80  ديگ آب گرم و بخار                                                                                     14-7-3

 82                       شيرها                                                                                     14-7-4

 83گيري                                                                                            لوازم اندازه14-7-5

 84  كنترل سطح پايين آب                                                                                 14-7-6

 84  شير اطمينان                                                                                                14-7-7

 85  لوازم كنترل و ايمني                                                                                    14-7-8

 91                                                                                       مخزن انبساط          14-7-9

 

 94كننده ويژه                                                         كننده و خنك هاي گرم   دستگاه14-8

 94                                                   حدود و دامنه كار                                          14-8-1

 95  كليات                                                                                                           14-8-2

 96                          )                                                    بخاري ديواري(  شومينه 14-8-3

 97  بخاري خانگي                                                                                              14-8-4

 99  كوره هاي هواي گرم                                                                                    14-8-5

 101  آب گرمكن خانگي                                                                                      14-8-6

 106كننده برقي سونا                                                                                     گرم14-8-7

 107                                                                                       كولر گازي             14-8-8

 108)                                                                              تبخيري(  كولرهاي آبي 14-8-9

 

 110                                                        تأمين هواي احتراق                                  14-9

 110  حدود و دامنه كار                                                                                       14-9-1

 111                                    كليات                                                                      14-9-2



 

  د

 113  تأمين هوا از داخل                                                                                     14-9-3

 114         تأمين هوا از خارج                                                                               14-9-4

 115  تأمين همزمان هوا از داخل و خارج                                                            14-9-5

 116                     تأمين مكانيكي هوا                                                                   14-9-6

 117                                              هوا                               ها و كانال ورود   دهانه14-9-7

 

 119                                              كشي                                                             لوله14-10

 119                                                             حدود و دامنه كار                            14-10-1

 120                                                   كشي                                        طراحي لوله14-10-2

 122                                                     مصالح لوله كشي                                    14-10-3

 133                                                      كشي                                اجراي كار لوله14-10-4

 136                                                           آزمايش                                            14-10-5

 138                                                                كاري                                     عايق14-10-6

 

 141                                                                    دودكش                                          14-11

 141                                                                  ه كار                         حدود و دامن14-11-1

 142                                                                   الزامات عمومي طراحي              14-11-2

 145                                                                  دودكش قائم فلزي                     14-11-3

 147       دودكش قائم ساختماني                                                                         14-11-4

 150                            لوله رابط دودكش                                                             14-11-5

 

 154       ذخيره و انتقال سوخت مايع                                                                     14-12

 154       حدود و دامنه كار                                                                                 14-12-1

 155                                                                                   خازن سوخت مايعم  14-12-2

 162                                                                                شي سوخت مايع: ولهل  14-12-3

 170                                                                   آزمايش                                   14-12-4

 

 172     تبريد  آزمايش                                                                                           14-13



 

  ذ

 172                                                                                     كارة  حدود و دامن14-13-1

 173                                                                                                 مبردها كار14-13-3

 176                                                                   هاي تبريد بندي سيستم   طبقه14-13-4

 177                                   هاي مختلف   كاربرد سيستمهاي تبريد در ساختمان14-13-5

 181                                                   الزامات كلي در موتورخانه سيستم تبريد 14-13-6

 185                                الزامات ويژه در موتورخانه سيستم تبريد                   14-13-7

 187  لوله كشي سيستم تبريد                                                                          14-13-8

 189  آزمايش در كارگاه                                                                                     14-13-9

 

 191  كاهش فاصله مجاز                                                                                         14-14

 191  حدود و دامنه كار                                                                                         1414-1

 192                                                                                              كليات           14-14-2

 192  جدول كاهش فاصله مجاز                                                                   14-14-3

 195                                              انگليسي                          -نامه فارسي    واژه2پيوست 

 
 





1 

 

 

 

 

 

 

 مبحث چهاردهم

 تأسيسات گرمايي تعويض هوا و تهويه مطبوع





 تأسيسات گرمايي تعويض هوا و تهويه مطبوع

 

3 

 

 

 

 

 

    الزامات قانوني14-1

   حدود و دامنه كار 14-1-1

الزامات »   تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع- مبحث چهاردهم«  14-1-1-1

 كه به حداقل را، كه رعايت آنها مشمول الزام قانوني است، در مورد تأسيسات مكانيكي

 : منظورهاي زير در داخل ساختمان نصب شود، مقرر مي دارد

 ؛گرم كردن فضاهاي داخل ساختمان) فال

 ؛خنك كردن فضاهاي داخل ساختمان ) ب

 ؛ تعويض هواي فضاهاي داخل ساختمان)پ 

 ؛ تخليه هواي فضاهاي داخل ساختمان)ت 

تهيه و ذخيره) ث 
ء

 . آب گرم مصرفي

 

برداري  جراي كار، تغيير، نگهداري و بهرهها، ا ب مصالح و دستگاهطراحي، انتخا  14-1-1-2

 مقرر شده است، بايد طبق الزامات مندرج در اين مبحث 1-1-1-14تأسيساتي  كه در بند 

 . انجام گيرد)  تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع- مبحث چهاردهم(

 مقرر 1-1-1-14تي كه در بند  اين مبحث از مقررات، در چهارچوب تأسيسا 14-1-1-3

شده است، بايد با اهداف ايمني، بهداشت، آسايش، بهره دهي مناسب و صرفه اقتصادي 

 . تفسير شود

 

 :است مبحث از مقررات الزامات اين از حدود لزامات تأسيسات مكانيكي زير خارجا  14-1-1-4

 ؛خل ساختمانتأسيسات بهداشتي دا) فال

 ؛ ي  داخل ساختمانتأسيسات آتش نشان) ب 

 . لوله كشي گاز داخل ساختمان) پ 



 مبحث چهاردهم
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ي از مقررات تلقي شوند، مگر در حدودي يپيوست هاي اين مبحث نبايد جز  14-1-1-5

 . متن مقررات به آن اشاره شده استكه در

 

   تعاريف 14-1-2

 . مراجعه شود» تعاريف) 2-14(«براي تعاريف واژه هاي فني بايد به   14-1-2-1

 

   استاندارد14-1-3

آن قسمت از متن استانداردهايي كه در اين مبحث به آنها اشاره شده، بايد  14-1-3-1

 . ي از اين مبحث تلقي شوديجز

 

اگر بين مطالب اين استانداردها با مطالبي از متن اين مقررات مغايرتي   14-1-3-2

 . مشاهده شود، مطالب متن مقررات بايد معتبر شناخته شود

 

   تغيير مقررات 14-1-4

هرگاه قسمتي از اين مقررات تغيير كند موجب بي اعتبار شدن قسمتهاي   14-1-4-1

 .ديگر آن نمي شود

 

هاي موجود كه طبق مقررات قبلي  استفاده از تأسيسات مكانيكي ساختمان  14-1-4-2

ه تمام يا توسع هاي نيمه اجرا شده باشد، بالمانع است ولي ادامه كار در ساختمان

 .  هاي موجود بايد طبق مقررات جديد صورت گيرد ساختمان
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 هاي موجود    ساختمان14-1-5

تأسيسات مكانيكي ساختمانهاي موجود كه پيش از زمان انتشار رسمي اين   14-1-5-1

مبحث از مقررات بطور قانوني مورد استفاده قرار گرفته اند، مشمول الزام قانوني رعايت 

 . يد قرار گيرندمقررات اين مبحث نبا

 

   نگهداري 14-1-6

تأسيسات مكانيكي ساختمانهاي جديد و ساختمانهاي موجود بايد طبق آن چه   14-1-6-1

 .در طرح پيش بيني شده و در شرايط ايمن و بهداشتي راهبري و نگهداري شوند

 

مالك يا نماينده  قانوني او مسئول نگهداري و راهبري تأسيسات مكانيكي   14-1-6-2

 . ساختمان شناخته مي شود

 

   گسترش، تغيير، تعمير14-1-7

هرگونه گسترش، تغيير يا تعمير در تأسيسات مكانيكي ساختمانهاي موجود   14-1-7-1

 . بايد طبق الزامات مندرج در اين مبحث از مقررات انجام گيرد

 

طباق با اين تغييرات، تغيير در تأسيسات مكانيكي موجود را، به منظور ان  14-1-7-2

 . الزامات اين مبحث از مقررات، الزام آور نمي كند

 

اين تغييرات نبايد تأسيسات مكانيكي موجود را به وضعيت غير ايمن و زيان   14-1-7-3

 . آور درآورد

 

 . اين تغييرات نبايد بار اضافي بر تأسيسات موجود وارد نمايد  14-1-7-4

 



 مبحث چهاردهم
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   تغيير كاربري14-1-8

تغيير در كاربري ساختمان، كه بر تأسيسات مكانيكي آن، اثر بگذارد هرگونه   14-1-8-1

 . بايد قبال به تأييد برسد

 

اين تغييرات، نبايد از نظر ايمني، بهداشت، آسايش ، بهره دهي مناسب و   14-1-8-2

 . صرفه اقتصادي اثر زيان بخشي داشته باشد

 

   تخريب 14-1-9

ساختماني ، كه در آن دستگاههاي تأسيسات پيش از اقدام به تخريب هر   14-1-9-1

گرمايي يا سرمايي از شبكه گاز سوخت شهري يا شبكه برق شهري تغذيه مي شوند، بايد 

قبال به سازمان مسئول آن شبكه شهري، براي قطع خط تغذيه
ء

 آن ساختمان، اطالع داده 

 . شود

 

ات مكانيكي پيش از آنكه خط اتصال اين شبكه هاي شهري، از تأسيس  14-1-9-2

 . ساختمان، به كلي جدا شود، نبايد اجازه تخريب صادر شود

 

   مصالح14-1-10

استفاده ازمصالحي كه در اين مبحث از مقررات معين شده، نبايد مانع   14-1-10-1

 . استفاده از مصالح مورد تأييد ديگر ، گردد

 

ح مشابه را كه از نظر مسئول امور ساختمان مي تواند در موارد ضروري مصال  14-1-10-2

كيفيت، مقاومت ، كارآيي، مقاومت در برابر حريق، دوام و ايمني هم ارز مصالحي باشد كه 

 . در اين مبحث مقرر شده است تأييد كند
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مسئول امور ساختمان بايد از مالك ساختمان يا نماينده قانوني او مدارك   14-1-10-3

از مصالح طلب كند و نسبت به مناسب بودن آن كافي درباره كيفيت فني و آزمايش هر قلم 

هزينه. براي كار مورد نظر اطمينان به دست آورد
ء

 الزم براي آزمايش كيفيت و تهيه مدارك 

 . فني الزم به عهده مالك ساختمان است

 

از مصالح كاركرده مورد تأييد مي توان در تأسيسات مكانيكي ساختمان   14-1-10-4

كه دوباره مورد آزمايش و كنترل قرار گيرد و براي كار در شرايط استفاده كرد، به شرط آن

 . موردنظر قابل قبول تشخيص داده شود

 

   مدارك فني 14-1-11

مالك ساختمان يا نماينده قانوني او بايد، پيش از صدور پروانه ساختمان، دو   14-1-11-1

 و حدود كار موردنظر نسخه از نقشه ها و مشخصات فني الزم را ، كه در آن نوع، طبيعت

بطور روشن، نشان داده شده باشد، به منظور مطابقت با الزامات اين مبحث از مقررات و 

 . تأييد آن، ارائه دهد

 

اسبات مهندسي، مشخصات فني و مدارك بايد شامل پالنها، دياگرامها، مح  14-1-11-2

پروانه اشتغال به كار يات باشد، كه توسط شخصيت حقيقي يا حقوقي ، داراي يهاي جز نقشه

 .ساختمان، تهيه و تأييد شده باشدمهندسي در تأسيسات مكانيكي 

 

اگر در جريان طراحي يا اجراي كار، تغييراتي در نقشه ها يا مشخصات فني   14-1-11-3

پيش آيد، بايد پيش از اقدام به اين تغييرات، نوع و علت آن به اطالع مسئول امور ساختمان 

 .  يا مشخصات تغيير يافته مورد تأييد قرار گيردبرسد و نقشه ها
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    بازرسي 14-1-12

مسئول امور ساختمان بايد در جريان پيشرفت كارهاي اجرايي و نيز در پايان   14-1-12-1

كار، از مصالح، دستگاهها و چگونگي اجراي فني كار، بازرسي به عمل آورد و از نتيجه 

 . بازرسي مدارك الزم را تهيه نمايد

در صورت اجراي درست كار و مطابقت آن با اين مبحث از مقررات، ناظر در هر مرحله ) الف

 .از بازرسي تأييديه صادر كند

در صورتي كه تمام يا قسمتي از تأسيسات مكانيكي با الزامات مندرج در اين مبحث از ) ب 

 .  الزم صادر كندمقررات مطابقت نداشته باشد، ناظر بايد براي رفع نقص و تصحيح آن دستور

 

بازرسي اجزاي تأسيسات نصب شده در زير سطح تراز زمين بايد پس از   14-1-12-2

ساخت كانالها و ترنچ ها و نصب لوله در آنها و پيش از پوشاندن اين كانالها و ترنچ ها با 

 . مصالح ساختماني، صورت گيرد

 

كشي توكار و پيش از   كانالو بازرسي مقدماتي بايد پس از تكميل لوله كشي  14-1-12-3

 . پوشاندن اين اجزاي تأسيسات مكانيكي با اجزاي ساختماني ديوارها و سقفها صورت گيرد

 

پس از پايان عمليات نصب تأسيسات مكانيكي، بازرسي نهايي بايد انجام   14-1-12-4

 . شود

 

مقرر شده، با تأسيسات مكانيكي بايد به ترتيبي كه در اين مبحث از مقررات   14-1-12-5

 . حضور مسئول امور ساختمان ، آزمايش شود

ها، لوازم و نيروي انساني مورد نياز براي آزمايش، بايد توسط مالك ساختمان   دستگاه)الف

 .يا نماينده قانوني او فراهم شود

 . اگر نتايج آزمايش قابل قبول نباشد، بايد پس از رفع نقص، آزمايش مجدد صورت گيرد) ب 
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   نظامات اداري 14-1-13

مقرر شده و آيين نامه ماده »   نظامات اداري-مبحث دوم «الزاماتي كه در   14-1-13-1

 .  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بر اين مبحث نيز حاكم است 33
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   تعاريف14-2

  - چهاردهم مبحث«تعاريف اين فصل به واژه هايي اختصاص دارد كه در   14-2-1

 . به كار مي رود» تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

 

واژه هاي فني رايج كه در اين فصل تعريف نشده اند، بايد به همان معناي معمول  14-2-2

 . و متداول به كار روند

 

   فهرست تعاريف 14-2-3

 .ه اندها در اين فهرست به ترتيب الفباي فارسي مرتب شد واژه  14-2-3-1

 آبي كه گرماي قسمت دفع كننده گرماي سيستم تبريد را جذب و آن را :كننده آب خنك

. به برج خنك كن، يا هر سيستم دفع كننده ديگري، منتقل كند تا به فضاي خارج دفع شود

 104( درجه سانتيگراد 40در تأسيسات تهويه مطبوع ساختمان، حداكثر دماي اين آب 

 . است) درجه فارنهايت

 

هر دستگاهي كه آب آشاميدني را گرم كند و آن را به شبكه توزيع آب گرم : آب گرمكن

 . مصرفي ساختمان بفرستد

 

 و هرگونه تركيبي از گازهاي ذرات جامد، گازها، بوها، دود، ذراب آب: اي هوا آالينده

 . دبخار آب همراه با هوا آالينده محسوب نمي شو. ور، كه ممكن است در هوا باشدآ زيان

 

فاع اي دائمي براي آويختن لوله از يك نقطه ثابت و نگهداشتن آن در ارت  وسيله:آويز

 .بيني شده، كه در اين حالت لوله امكان حركت محدود آونگي دارد پيش
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 چگونگي متصل كردن لوله به لوله، لوله به فتينگ يا فتينگ به فتينگ در يك :اتصال

 .  كمك يك قطعه واسط، يا بدون آن باشداتصال ممكن است به. سيستم لوله كشي

 

.  نوعي از اتصال در لوله كشي مسي با استفاده از فتينگ فشاري: اتصال فتينگ فشاري

اين اتصال ممكن است با گشاد كردن دهانه لوله يا به كمك يك قطعه واسط برنجي انجام 

انه سر ديگر قطعه دهانه يك سر قطعه واسط به دهانه لوله مسي فشرده مي شود و ده. گيرد

واسط، با پيچاندن مهره آن، به دهانه لوله، شير يا دستگاه با اتصال دنده اي، متصل مي 

 .شود

 

نوعي از اتصال در لوله كشي مسي ، با ذوب كردن مفتول لحيم : اتصال لحيمي موئينگي

در اين اتصال لحيم ذوب مي شود و با كشش موئينگي فاصله بين سطح خارجي . كاري

اگر . اي نري لوله يا فتينگ و سطح داخلي انتهاي مادگي لوله يا فتينگ را پر مي كندانته

باشد لحيم )  درجه فارنهايت800( درجه سانتيگراد 427دماي ذوب مفتول لحيم كاري زير 

 . كاري نرم و اگر دماي ذوب باالتر باشد لحيم كاري سخت ناميده مي شود

 

  اواپراتور/ تبخيركننده : اواپراتور

 

 . در فضا توزيع شده است" توزيع دوباره هواي برگشتي، كه قبال:بازگرداني هوا 

 

بخاري اتاقي با دودكش، كه با سوخت گاز، مايع يا جامد كار مي  :بخاري اتاقي با دودكش

كند و براي گرمايش مستقيم اتاقي كه در آن نصب شده است، بدون كانال كشي توزيع 

  .هواي گرم، استفاده مي شود

 

 بخاري اتاقي گازسوز، كه براي گرم كردن موضعي فضا به :بخاري اتاقي بدون دودكش 

كار مي رود، اين دستگاه به صورت تابشي و يا جابه جايي طبيعي هوا، يا با پروانه برقي، هوا 

 . اين دستگاه دودكش ندارد. را گرم مي كند
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 بست/  تكيه گاه :بست 

 

 ساختمان است كه به منظور جابجايي هوا طراحي شده و  پلنوم قسمت بسته اي از:پلنوم 

 . بخشي از يك سيستم توزيع هوا را تشكيل مي دهد

 

 قسمتي از سيستم كه در آن مبرد مايع تبخير مي شود و عمل :اواپراتور / تبخيركننده 

 . تبريد صورت مي گيرد

 

ن به طور طبيعي يا با  عمل تخليه هوا از فضا و هدايت آن به خارج از ساختما:تخليه هوا 

 . وسايل مكانيكي، بدون استفاده مجدد از آن

 

 روشهايي براي كاهش ذرات داخل هوا، از قبيل ميكروارگانيسمها، ذرات معلق، :تصفيه هوا 

 . دود، گازها و غيره

 

 عمل ورود هوا به يك فضا و يا خروج هوا از آن، به طور طبيعي يا با :تعويض هوا يا تهويه

 .انيكيوسايل مك

 

 .  وسيله اي دائمي كه لوله را در حالت يا موقعيت معين نگاه مي دارد) :بست(گاه  تكيه

 

ابط يا كالهك تعادل دودكش نصب  وسيله اي كه در دستگاه ، لوله ر:كننده مكش تنظيم

شود و با وارد كردن مقداري هوا به داخل آن، مكش دودكش را بطور خودكار به ميزان  مي

 . نگاه مي داردمعيني ثابت 

 

در صورتيكه شير اطمينان قطع سوخت مشعل ديگ، به علت يك  : تنظيم مجدد خودكار

. مشكل و با فرمان كنترل، بسته شود، فرايند راه اندازي مجدد آن بطور خودكار صورت گيرد
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 شير قطع خودكار سوخت بايد با امكان تنظيم مجدد H و D و Cمثال در ديگهاي گروه 

 . ، كه از برنامه كنترل مشعل فرمان بگيردخودكار باشد

 

 در صورتيكه مشعل ديگ، به علت يك مشكل و با فرمان كنترل، :تنظيم مجدد دستي 

مثال در ديگهاي آب گرم . خاموش شود فرايند راه اندازي مجدد آن بطور دستي صورت گيرد

 .كنترل دماي حد باال بايد با امكان تنظيم مجدد دستي باشد

 

 . تهويه/ تعويض هوا : تهويه 

 

 جريان هوا به داخل يا به خارج از فضاهاي ساختمان، از راه دهانه هاي :تهويه طبيعي 

 . بازشو از قبيل پنجره و در ، يا از طريق هواكش هاي غيرمكانيكي

 

 جريان هوا به داخل يا به خارج فضاهاي ساختمان به كمك دستگاههاي :تهويه مكانيكي 

 .مكانيكي

 

 كنترل هم زمان دما، رطوبت و پاكيزگي هوا و توزيع مناسب آن، به منظور :طبوع تهويه م

 .تأمين شرايط موردنياز فضاي ساختمان

 

يك مبدل گرمايي كه به منظور ميعان يك گاز مبرد، با گرفتن گاز  : كندانسور/ چگالنده 

 . از آن ، طراحي شده باشد

كه به منظور ايجاد فاصله هوايي بين مواد  قطعه اي حائل محافظ از مواد نسوختني :حائل 

 . سوختني با سطح گرم و دستگاهها و اجزاي تأسيسات گرمايي، قرار داده شود

 

حداكثر فشار كاري كه هر قطعه از اجزاي لوله كشي براي آن : ثر فشار كار مجاز حداك

 . طراحي و ساخته شده است و مجاز نيست در معرض فشاري بيش از آن قرار گيرد
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 حداقل تراكم مبرد كه قابليت گسترش اشتعال در يك مخلوط :حد پايين قابليت اشتعال 

 .يكنواخت مبرد و هوا را داشته باشد

 

 مقدار مجاز تراكم مبرد يا مواد شيميايي ديگر در هوا، كه :حد مجاز مبرد در محيط كار 

ه در معرض آن قرار  ساعت كار در هفت40 ساعت كار عادي در روز و 8كارگران بطور مكرر، 

 . داشته باشند و هيچ اثر زيان آوري ، با گواهي مركز بهداشتي مسئول، بر آنها نداشته باشد

 

شكل ، به منظور جذب حركات  در يك صفحه با چهار زانو به تغييرامتدادلوله:حلقه انبساط 

 . لوله، ناشي از تغيير دما و انقباض و انبساط

 

 

 

 

, به منظور جذب حركات لوله, اد لوله در يك صفحه با يك زانو خم تغيير امتد:خم انبساط

 .ناشي از تغيير دما و انقباض و انبساط

 

هاي تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع، يا اجزاي آنها،  دستگاه: در دسترس 

اند كه دسترسي مستقيم باشد و نياز به باز كردن، برداشتن يا جابجا  »در دسترس«وقتي 

 . دن هيچ مانعي نباشدكر

 

 بطور دائمي توسط  مخزني براي دريافت و ذخيره مبرد مايع كه:كننده مايع  دريافت

 .هاي ورودي و خروجي به يك سيستم تبريد متصل باشد لوله

 

، سوخت مايع يا )مايع يا گاز طبيعي( هر دستگاه مكانيكي كه با مصرف برق ، گاز :دستگاه 

، به منظور استفاده در تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه جامد و هر نوع انرژي ديگري

 . مطبوع، طراحي و ساخته شود
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هر دستگاه كه دماي كار گازهاي حاصل از سوخت مايع يا گاز در : دستگاه با دماي پايين 

 1000( درجه سانتيگراد 538آن، در نقطه ورود به دودكش، در شرايط كار عادي، حداكثر 

 .  باشد)درجه فارنهايت

 

 به " دستگاهي كه محصول احتراق آن، توسط دودكش ، مستقيما:دستگاه با دودكش 

 . هواي خارج از ساختمان منتقل شود

 

 دستگاه گرمازا با محفظه احتراق :دستگاه با محفظه احتراق بسته براي سوخت جامد

ه بسته براي سوخت جامد كه جزو خروجي دودكش، دريچه تغذيه سوخت جامد و دريچ

 . تنظيم هواي احتراق، هيچ بازشوي ديگري نداشته باشد

 

 دستگاهي كه دودكش نداشته باشد و محصول احتراق آن :دستگاه بدون دودكش

 .  به هواي خارج از ساختمان منتقل نشودمستقيماً

 

دستگاه تهويه مطبوع اتاقي يكپارچه اي كه شامل كليه : دستگاه تهويه مطبوع اتاقي 

فضا به صورت مستقل طراحي و ) و با امكان گرم كردن(براي خنك كردن قطعات و لوازم 

 . ساخته شده باشد

 

 دستگاهي كه با استفاده از انرژي برق به وسيله المنت حرارتي و :دستگاه گرمازاي برقي 

 . كمپرسور در پمپ گرمايي يا مشابه آنها براي گرم كردن فضاها، انرژي گرمايي توليد كند

هر دستگاه مكانيكي كه با مصرف هر نوع :  كننده و خنك كننده ويژه دستگاههاي گرم

، به منظور گرم كردن يا خنك كردن موضعي )سوخت مايع ، گاز، جامد يا برق(انرژي 

 . فضاهاي ساختمان طراحي و ساخته شده باشد
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 طور كامل در كارخانه ساخته ، نصب ، سوار و ههايي كه ب دستگاه: هاي يكپارچه  دستگاه

آزمايش شده و به صورت يك واحد مستقل با همه قطعات و اجزاي متحرك و موتور 

 . محرك، آماده نصب باشد

 

 لوله كشي براي آن طراحي شده  حداكثر دماي مجاز كار كه سيستم:دماي كار طراحي 

 .است

 

،  فرمان دستي يا خودكار وسيله اي كه جريان هوا، مقدار آن يا محصول احتراق را با:دمپر 

 . كند تنظيم مي

 

 وسيله اي فلزي كه در محل عبور كانال هوا از يك منطقه آتش به منطقه :دمپر آتش 

مجاور نصب مي شود و به هنگام آتش سوزي بطور خودكار بسته مي شود و مانع انتقال 

 . آتش از يك منطقه به منطقه مجاور آن مي شود

 

  مي شود و بابور هوا و دود طراحي وسيله اي كه به منظور جلوگيري از ع:دمپر دود 

 . گر به طور خودكار بسته مي شود دريافت فرمان از حس

 

 قسمتي از دودكش كه گازهاي حاصل از احتراق را، با كمك يك بادزن، :دودكش القايي 

 .به خارج منتقل مي كند) مكشي(در فشار استاتيك منفي 

 

هاي حاصل از دستگاه با سوخت  دودكشي كه براي انتقال گاز:دودكش با دماي پايين 

، در شرايط )  درجه فارنهايت1000( درجه سانتيگراد 538مايع يا گاز، با دماي حداكثر 

اندازه گيري دما در نقطه خروج دود از . عادي كار دستگاه، طراحي و آزمايش شده باشد

 . دستگاه صورت مي گيرد

 



 تأسيسات گرمايي تعويض هوا و تهويه مطبوع

 

17 

 

ل معبر انتقال دود، كه براي  دودكش پيش ساخته در كارخانه، شام:ساخته  دودكش پيش

نوع و كالس معيني از دستگاه، با سوخت مايع يا گاز مشخصات آن از طرف مؤسسه با 

 . صالحيت گواهي شده و پالك تأييد داشته باشد

 

قسمتي از دودكش كه گازهاي حاصل از احتراق را، با كمك يك بادزن،  : دودكش رانشي

 . منتقل مي كندبه خارج) رانشي(در فشار استاتيك مثبت 

 

 قائم، شامل يك يا چند معبر عبور دود، براي " يك شافت قائم، يا تقريبا:دودكش قائم 

انتقال محصول احتراق يك يا چند دستگاه با سوخت مايع يا گاز به هواي خارج از 

 . ساختمان

 

  يا پنجره هاي سقفي، كه به هواي خارج ازه پنجره ، در ، دريچ:دهانه بازشوي خارجي 

 . ساختمان بازشو داشته باشد

 

  يك دستگاه گرمازاي بسته كه براي تأسيسات گرمايي آب گرم يا بخار توليد:ديگ 

يا كمتر و ديگ آب ) Kpa 103 )sig P 15فشار كار ديگ بخار كم فشاري برابر با . كند مي

تر از فشار كار ديگ بخار پرفشار باال. يا كمتر است) Kpa 1103 )Psig 160گرم كم فشار 

Kpa103 )Psig15 ( و ديگ آب گرم پرفشار باالتر ازKpa1103 )Psig 160 (است . 

 

 ديگي كه به كنترل هاي خودكار، از جمله كنترل هاي حد، به ترتيبي كه :ديگ خودكار 

 . آمده، مجهز باشد»  لوازم كنترل و ايمني)8-7-14 (« در

 

ن كه از آن در برآورد مصرف  واحدي براساس اختالف دما و زما:رجه سرمايي د-روز 

در هر روز، وقتي دماي متوسط بيشتر از يك . انرژي سرمايي ساختمان استفاده مي شود

باشد مقدار روز درجه )  درجه فارنهايت65=  درجه سانتيگراد 3/18 "معموال(دماي مبنا 
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ي روز درجه سرماي. سرمايي برابر است با اختالف دماي متوسط در آن روز و دماي مبنا

 .  مجموعه روزدرجه ها در طول يك سال تقويمي است)ADDC(ساالنه 

 

 واحدي بر اساس اختالف دما و زمان كه از آن در برآورد مصرف : درجه گرمايي -روز 

در هر روز ، وقتي دماي متوسط كمتر از يك . انرژي گرمايي ساختمان استفاده مي شود

باشد مقدار روز درجه )  درجه فارنهايت65=  درجه سانتيگراد 3/18 "معموال(دماي مبنا 

روز درجه گرمايي . گرمايي برابر است با اختالف دماي متوسط در آن روز و دماي مبنا

 .  مجموع روز درجه ها در طول يك سال تقويمي است)ADDH(ساالنه 

 

 ساختماني كه با مصالح معمولي ساخته شده باشد و :ساختمان با درزهاي معمولي 

ارهاي خارجي آن امكان تعويض هواي طبيعي به ميزان درزبندي جد
٢

١

 دفعه حجم فضا در 

 . سرعت يا بيشتر را بدهد

 

  ساختماني كه جداره هاي خارجي آن، از قبيل درز درها و :ساختمان با درزهاي هوابند 

وسايل ديگر، تا اندازه اي پنجره ها، محل عبور لوله ها و كابلها و غيره با نوارهاي درزبندي يا 

حفاظت شده باشد كه تعويض هواي طبيعي كمتر از 
٢

١

 .  دفعه حجم فضا در ساعت باشد

 

اگر .  سطح داخلي دهانه ورود هوا زير هود، در صورتي كه اين سطح افقي باشد:سطح هود 

 . گيري شودسطح زير هود افقي نباشد بايد تصوير آن بر صفحه افقي اندازه

 

 سيستمهاي تبريد كه طراحي و عمل نصب اجزاي آنها به :هاي با احتمال باال  سيستم

ها يا اجزاي معيوب آنها و ورود آن به فضاهاي  ترتيبي باشد كه احتمال نشت مبرد، از اتصال

 . ، وجود داشته باشد)جز موتورخانه(محل كار يا اقامت افراد 
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ستمهاي تبريد كه طراحي و عمل نصب اجزاي آنها به  سي:سيستمهاي با احتمال پايين 

رد، از هيچ اتصال يا اجزاي سيستم آنها و ورود آن به بترتيبي باشد كه احتمال نشت م

 . ، وجود نداشته باشد) جز موتورخانه(فضاهاي محل كار يا اقامت افراد 

 

ا عمل تبريد  سيستم تبريد غيرمستقيمي كه در آن يك سيال ثانويه، كه ب:سيستم بسته 

سرد يا گرم شده، با گردش در يك مدار بسته با تماس غيرمستقيم، هوا يا ماده ديگري را 

 . طور غيرمستقيم سرد يا گرم كند هب

 

 سيستم تبريد غيرمستقيمي كه در آن يك :سيستم بسته ولي مربوط به هواي آزاد 

ك مدار بسته، هوا يا ماده سيال ثانويه، كه با عمل تبريد سرد يا گرم شده ، با گردش در ي

در اين سيستم اواپوراتور يا كندانسور در يك مخزن باز به هواي . ديگري را سرد يا گرم كند

 . آزاد قرار مي گيرد

 

 سيستمي كه در آن يك سيال ثانويه، كه با عمل تبريد سرد يا گرم :سيستم پاششي باز 

 . اماده ديگري را سرد يا گرم مي كندشده، با گردش در يك مدار باز و تماس مستقيم ، هوا ي

 

 سيستم تبريد غيرمستقيمي كه در آن :سيستم پاشش باز غيرمستقيم دومرحله اي 

يك سيال ثانويه، كه با عمل تبريد سرد يا گرم شده، با گردش در يك مدار بسته ، يك 

د شود، سيال واسط را در يك مدار باز و تماس مستقيم با هوا يا ماده ديگري كه بايد سر

 . خنك مي كند

 

 سيستمي كه در آن با گردش يك سيال ثانويه، كه با عمل :سيستم تبريد غيرمستقيم 

 . تبريد سرد يا گرم شده، هوا يا ماده ديگري بطور غيرمستقيم سرد يا گرم شود

 

سيستمي كه اواپوراتور يا كندانسور آن با هوا يا ماده ديگري كه : سيستم تبريد مستقيم

 .  يا گرم شود، در تماس مستقيم باشدبايد سرد



 مبحث چهاردهم

 

20 

 

 

 هر سيستمي از كانال كشي، پلنوم و هوارسان كه براي گردش هوا در :سيستم توزيع هوا 

 . تمام يا قسمتي از فضاهاي ساختمان طراحي و نصب شده باشد

 

 سيستمي كه در آن هوا يا هر سيال سردشونده يا گرم :سيستم غيرمستقيم بسته 

 . ك سردكننده ثانويه در يك مدار بسته ، تماس مستقيم داردشونده ديگري با ي

 

 سيستمي كه در آن هوا يا هر سيال :سيستم غيرمستقيم بسته ولي مربوط به هوا 

سردشونده يا گرم شونده ديگري با يك سردكننده ثانويه در يك مدار بسته، تماس دارد، با 

 .ز قرار دارداين تفاوت كه اواپراتور يا كندانسور در يك مخزن با

 

سيستمي است كه در آن هوا يا سيال سردشونده يا : سيستم غيرمستقيم پاششي باز 

 .گرم شونده ديگري با يك سردكننده ثانويه باز تماس مستقيم دارد

 

 .  شعله كوچكي كه براي روشن كردن مشعل اصلي ديگ به گاز مي رود:شمعك 

 

ديگ مورد استفاده است، روشن باشد،  شمعكي كه در تمام طول مدتي كه :شمعك دائمي 

 . چه مشعل كار كند و چه كار نكند

 

شمعكي كه موقع روشن شدن مشعل اصلي، به مدت كوتاهي، روشن  : شونده شمعك قطع

 .مي شود ولي در زمان كار مشعل اصلي خاموش باقي مي ماند

 

 كار  شمعكي كه با مشعل اصلي روشن مي شود و در تمام طول مدت:شمعك متناوب 

 .شود  شمعك با خاموش شدن مشعل خاموش مياين. مشعل اصلي روشن باقي مي ماند
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 نوعي بخاري ديواري كه با مصالح ساختماني نسوز شامل كوره يا :شومينه ساختماني 

 . محفظه احتراق و دودكش ساخته مي شود و با سوخت جامد و يا گاز كار مي كند

 

ي بخاري تزئيني كه تمام يا قسمتي از قطعات آن  نوع:شومينه ساخته شده در كارخانه 

در كارخانه ساخته شده باشد و در محل كاربرد، بر اساس دستورالعمل كارخانه، نصب و يا 

 . مونتاژ و نصب شود

 

 شير حساس به فشار كه به وسيله يك فنر، يا وسيله ديگري، در :شير اطمينان فشار 

كه اگر فشار بيش از حد پيش بيني شده حالت عادي بسته و طوري طراحي شده باشد 

 . باالتر رود به طور خودكار باز كند و فشار را كاهش دهد

 

 شير اطمينان ديگ بخار كه در فشاري كه براي آن تنظيم شده :اطمينان بخار  شير

اين شير در حالت كار عادي ديگ با .  باز شود و بخار را برابر ظرفيت ديگ خارج كند"كامال

 . در حالت بسته باقي مي ماندفنر مخصوص 

 

در مشعل ديگهاي گازسوز مخصوص توليد و توزيع آب ,  شيري كه:شير قطع خودكار گاز 

گرم كننده، پس از دريافت فرمان ازوسيله قطع خودكار گاز، بسته مي شود و ورود گاز را به 

 . مشعل قطع مي كند

 

. كار به طور كامل مي بندد شيري كه با يك حركت سريع دستي يا خود:شير قطع سريع 

 . نيز شير قطع سريع مي باشد) ربع گرد(شيري كه با گردش يك چهارم دور بسته مي شود 

 

 مقدار عددي مربوط به آزمايش مواد و مصالح بر طبق استاندارد :ضريب انتشار شعله 

ANSI/ASTm ٨� E 
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مايش مواد و مصالح بر طبق استاندارد مقدار عددي مربوط به آز : ضريب گسترش دود

ANSI/ASTM ٨� E 

 

 .  قسمتي از يك سيستم تبريد كه در معرض فشار كندانسور باشد:طرف فشار باال 

 

 .  قسمتي از يك سيستم تبريد كه در معرض فشار اواپوراتور باشد:طرف فشار پايين 

 

 عبور دودكش قائم فلزي از بام، به منظور جدا غالف فلزي در محل: غالف تهويه شونده 

كردن سطح خارجي دودكش از مصالح سوختني و ايجاد فاصله براي جريان هوا بين سطح 

 . خارجي دودكش و سطح داخلي غالف

 

 حداقل فاصله هوايي بين سطوح گرم دستگاههاي با سوخت جامد، مايع و :فاصله مجاز 

 گرمايي با سطوح اجزا و لوازم ديگر كه از مواد سوختني گاز يا لوازم و دستگاههاي تأسيسات

 . باشد

 

 فاصله هوايي بين مواد سوختني با سطوح گرم يا قطعات محافظ بطوري كه :فاصله هوايي 

 . جريان هوا در اين فاصله به صورت وزش امكانپذير باشد

 

ه ته آن ، در  فشارطراحي مخزن  عبارت است از حداكثر فشاروارده ب:فشار طراحي مخزن 

فشار طراحي برابر .  از سوخت مايع پر شود"حالتي كه مخزن و لوله هاي هواكش آن كامال

است با عمق مخزن به اضافه ارتفاع لوله هواكش به اضافه افت فشار جريان سوخت مايع در 

 . لوله هواكش

 

 شده  حداكثر فشار مجاز ك ار كه سيستم لوله كشي براي آن طراحي:فشار كار طراحي 

 . است
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 فضاي محل نصب دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز كه حجم كل :فضاي با حجم كافي 

 فوت مكعب 50( كيلوكالري در ساعت 177آن مساوي يا بيش از يك مترمكعب براي هر 

 به محل دستگاه باز "حجم فضايي كه مستقيما. باشد)  بي تي يو در ساعت1000براي هر 

 ممكن است جزيي از حجم فضاي محل نصب دستگاه به حساب )بدون در و پنجره(باشد 

 . آيد

 

فضاي محل نصب دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز كه حجم آن : فضاي با حجم ناكافي 

 1000 فوت مكعب براي هر 50( كيلوكالري در ساعت 177كمتر از يك مترمكعب براي هر 

 . باشد) بي تي يو در ساعت

 

 ساختمان كه به علت وجودگازها و گرد و غبار قابل اشتعال،  هر فضايي از:فضاي با خطر

 .  سوختني، خطر آتش سوزي بااليي داشته باشد"الياف سوختني و ديگر مواد شديدا

 

ساختماني كه ديوارها و سقف آن در برابر نفوذ رطوبت  : طور غيرعادي درزبند فضاي به

ارهاي درزبند مسدود شده باشد، مقاوم باشد و همه درزهاي درها و پنجره هاي آن با نو

 نانوگرم بر ثانيه بر مترمربع براي 57(طوريكه ميزان نفوذ رطوبت به داخل آن از يك پرم  هب

 . بيشتر نباشد) يك پاسكال اختالف فشار

 

 وسيله اي كه ، در صورت لزوم، در داخل هود آشپزخانه نصب مي شود و :فيلتر روغن 

رم ، بخار آب ، دود و غيره، كه از دستگاههاي پخت به ذرات روغن و چربي را از هواي گ

 . داخل هود مي رسد، قبل از ورود به كانال تخليه ، جدا مي كند

 

 وسيله ايمني كه طوري طراحي شده است تا در دماي معيني ذوب شود و دو قطعه :فيوز 

 . را از هم جدا كند ، يا دمپري را رها كند
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سات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع يا اجزاي لوله  دستگاههاي تأسي:قابل دسترسي 

اند كه براي دسترسي، باز كردن يك دريچه يا »قابل دسترسي«كشي و كانال كشي ، وقتي 

 . برداشتن مانعي الزم باشد

 

 هر نوع قطعات و اجزاي محافظ ، ساخته شده از مواد نسوختني، كه به :قطعات محافظ 

مواد سوختني وسطوح گرم دستگاهها و اجزاي تأسيسات منظور كاهش فاصله مجاز بين 

 . گرمايي، قرار داده شوند

 

 .  وسيله اي براي جذب حركات لوله، ناشي از تغيير دما و انقباض و انبساط:قطعه انبساط 

 

 .  نوع اشغال و تصرف هر فضاي ساختمان توسط انسان:كاربري 

 

  : Aكاربري گروه 

 Division)١(          نفر يا بيشتر 1000 و جمعيت ن سن فضاي اجتماعات با داشت-

  Division)٢(         نفر 1000 فضاي اجتماعات با داشتن سن و جمعيت كمتر از -

 Division)١,٢(     ) آموزشي( نفر يا بيشتر 200 فضاي اجتماعات بدون سن و جمعيت -

 Division)٣(       ) آموزشي( نفر  200 و جمعيت كمتر از  فضاي اجتماعات بدون سن-

 Division)�(               استاديوم با پارك تفريحي -

 

  : Eكاربري گروه 

 ساعت كار در هفته 12 نفر و بيش از 50 ساختمان آموزشي تا پايان دبيرستان و بيش از -

 Division)١(                   ساعت در روز 4يا 

 ساعت كار در هفته 12 نفر و بيش از 50 ساختمان آموزشي تا پايان دبيرستان و كمتر از -

 Division)٢(                      ساعت در روز 4يا 

 Division)٣(                        كودك 6 كودكستان بيش از -



 تأسيسات گرمايي تعويض هوا و تهويه مطبوع

 

25 

 

 Iه كاربري گرو

 نفر، بيمارستان، خانه بهداشت، خانه 5 سال و بيش از 6  كودكستان تمام وقت زير -

 Division)١(     نفر با برانكار و ساختمانهاي مشابه 5سالمندان بيش از 

 Division)٢( سال6 نفر و روي پاي خود، خانه كودكان باالي 5 خانه سالمندان بيش از -

 Dividion)٣(        ارستان روا ني، خانه بيماران رواني و ساختمانهاي مشابه  بيم-

 
 . مجرايي براي هدايت هواي رفت، برگشت يا تخليه : كانال 

 

 .  كانالي كه به طور قائم، يك طبقه يا بيشتر ، ادامه يابد:كانال قائم 

 

 .  مي گيرد كالهك هود كه روي دستگاه پخت و پز قرار:كانوپي 

 

وسيله اي كه روي لوله رابط دودكش يا در محل خروج از دستگاه گازسوز، : كالهك تعادل 

 . به منظورهاي زير نصب مي شود

 در صورت نبودمكش، مسدود بودن دودكش يا پس زدن دود، خروج دود از دهانه باز آن -

 . امكانپذير مي شود

افي به داخل دودكش وارد مي كند و  در صورت مكش اضافي دودكش، مقداري هواي اض-

 . ضمن رقيق كردن آن، جريان دود را در داخل دودكش متعادل مي سازد

 

 وسيله اي كه در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه، :كنترل اطمينان خودكار قطع گاز 

 . گاز ورودي به شعله اصلي يا شعله اصلي مشعل و شمعك هر دو را قطع مي كند

 

ار افتادن شمعك يا هر وسيله  وسيله اي كه در صورت از ك:ك كنترل اطمينان شمع

 مشعل اصلي ، )Flame Failure(كننده ديگر مشعل اصلي، و در صورت قطع شعله  روشن

 . بندد ا به مشعل اصلي به طور خودكار ميورود سوخت ر



 مبحث چهاردهم

 

26 

 

 

وسيله اي كه با كم شدن اكسيژن فضاي : كنترل اطمينان وجود حداقل اكسيژن 

ستگاه از مقدار تعيين شده، به طور خودكار گاز ورودي به شمعك و شعله محل نصب د

 . كند لي مشعل دستگاه گازسوز را قطع مياص

 

 وسيله اي كه در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه يا از :كنترل اطمينان وجود شعله 

بين رفتن شعله اصلي، ورود سوخت به شعله اصلي مشعل، ياشعله اصلي مشعل و شمعك 

 .هر دو راقطع مي كندآن 

 

 وسيله اي حساس به تغييرات دما، كه وقتي دماي نقطه موردنظر از :كنترل حد دماي باال

 . حد پيش بيني شده باالتر رود ، به طور خودكار راه ورود سوخت به مشعل را مي بندد

 

 كندانسور/  چگالنده :كندانسور 

 

 يا گاز، محصور در اتاقك مخصوص  دستگاه گرم كننده هوا، با سوخت مايع:كوره بسته 

 .  از خارج دريافت مي كند"خود، كه هواي موردنياز براي احتراق را مستقيما

 

دستگاه گرم كننده كامال مستقل كه براي فرستادن هواي گرم به : كوره هواي گرم 

 . فضاهايي از ساختمان طراحي شده باشد

 

 هوا را با تبخير آب در مسير آن  دستگاه خنك كننده اي كه گرماي محسوس:كولر آبي 

 . كاهش مي دهد

 

روشي در اتصال لحيمي موئينگي، كه در آن دماي ذوب مفتول لحيم  : كاري سخت لحيم

 . است)  درجه فارنهايت800( درجه سانتيگراد 427كاري بيشتر از 
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فتينگ  قطعه اي لوله اي شكل و قابل انعطاف كه بين دو قطعه لوله يا :اي  گير لوله لرزه

 . نصب مي شود و مانع از انتقال ارتعاشات دستگاه مي شود

 

 لوله اي كه گازهاي حاصل از احتراق را ، از يك دستگاه با سوخت :لوله رابط دودكش 

 نسبت به سطح "اين قسمت از دودكش معموال. مايع يا گاز، به دودكش قائم منتقل كند

 .افقي شيبدار است

 

براي رسيدن به مشخصات يك مبرد تازه، از هر طريق از  مبردي كه :مبرد احيا شده 

. مشخصات اين مبرد با آناليز شيميايي بايد تأييد شود. جمله تقطير، باز توليد شده باشد

احياء مبرد معموال از طريق انجام فرآيندهايي امكانپذير  است كه به كمك باز توليد صنعتي 

 . و در كارخانه انجام شود

 

 مبردي كه در هر شرايط ، بدون نياز به آزمايش يا هرگونه فرآيندي ، از :مبرد بازيافتي 

 . يك سيستم تبريد خارج شود

 

 مبردي كه با جدا كردن روغن و گازهاي غيرقابل تقطير و از طريق :شده  مبرد تصفيه

مانند قطعاتي از فيلتر قابل تعويض و (عبور يك يا چند مرحله اي از فيلترهاي مناسب 

اين . و كاهش مقدار رطوبت، مواد اسيدي و ذرات خارجي تصفيه شده باشد) خشك كن

 . تصفيه معموال در محل كارگاه يا در يك تعميرگاه محلي صورت مي گيرد

 

  Aمبردهاي گروه 

 برابر با )TLV-TWA(از نظر سمي بودن، مبردهايي كه اگر مقدار تراكم آنها در هوا، بر پايه 

 .  اثر سمي قابل تشخيصي نداشته باشند باشد، هيچppm 400كمتر از 
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 Bمبردهاي گروه 

 ،كمتر )TLV-TWA(از نظر سمي بودن، مبردهايي كه اگر مقدار تراكم آنها در هوا، بر پايه 

 .  باشد،  اثر مسموميت قابل تشخيصي بر  افراد داشته باشدppm 400از 

 

  1مبردهاي گروه 

 كيلوپاسكال 101ام آزمايش در هوا، در فشار از نظر قابليت اشتعال، مبردهايي كه در هنگ

، )  درجه فارنهايت70( درجه سانتيگراد 21، دماي )  پوند بر اينچ مربع مطلق7/14(

 .رانشان نمي دهند گسترش شعله

 

  2مبردهاي گروه 

 كيلوگرم بر 1/0، بيش از )LFL(از نظر اشتعال، مبردهايي كه حداقل تراكم اشتعال 

 درجه 70( درجه سانتيگراد 21در دماي ) ند بر فوت مكعب پو00625/0(مترمكعب 

، گرماي ناشي از )  پوند بر اينچ مربع مطلق7/14( كيلوپاسكال 101و فشار ) فارنهايت

 . داشته باشند)  بي تي يو بر پوند8174(ژول بر كيلوگرم   كيلو19000احتراق كمتر از 

 

 3مبردهاي گروه 

 1/0 ، كمتر يا برابر )LFL(كه حداقل تراكم اشتعال از نظر قابليت اشتعال ، مبردهايي 

 70( درجه سانتيگراد 21در دماي )  پوند بر فوت مكعب00625/0(كيلوگرم بر مترمكعب 

، گرماي ناشي از ) پوند بر اينچ مربع مطلق7/14( كيلوپاسكال 101و فشار ) درجه فارنهايت

داشته )  بي تي يو بر پوند8174( كيلوژول به كيلوگرم 19000احتراق برابر يا بيشتر از 

 . باشند

مخزن سوخت مايعي كه براي فشار جو طراحي شده و يا هواي آزاد  : مخزن با فشار جو

 . خارج در ارتباط باشد
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مخزن بسته اي كه براي نگهداري مايع، گاز يا مخلوط آنها، در فشار  : مخزن تحت فشار

 . معيني طراحي شده باشد

 

يا به كمك پمپ ، به مشعل دستگاه , سوخت مايعي كه مستقيما مخزن :مخزن تغذيه 

 . متصل باشد و آن را تغذيه كند

 

 از آن به " مخزن تغذيه اي كه سوخت مايع به طول ثقلي و مستقيما:مخزن تغذيه ثقلي 

 . مشعل دستگاه برسد

 

  . به مشعل دستگاه متصل نباشد" مخزن سوخت مايع جداگانه كه مستقيما:مخزن ذخيره 

 

 گالن 60( ليتر 240كثر مخزن تغذيه سوخت مايعي ، با گنجايش حدا: مخزن روزانه 

، كه براي نصب بين مخزن ذخيره اصلي و مشعل دستگاه طراحي شده باشد و )آمريكايي

 . مخزن ذخيره اصلي را از مشعل دستگاه جدا كند

 

، وا، به اتاق اشتعال ديگمراه با هوسيله اي براي انتقال نهايي سوخت مايع يا گاز، ه: مشعل

منظور ايجاد اشتعال و كنترل  هكند ب گر، كه سوخت مايع يا گاز مصرف مييا هر دستگاه دي

 . آن

 

معبري كه در داخل يك شافت قائم قرار مي گيرد و محصول احتراق را به  : معبر قائم دود

 . هواي خارج از ساختمان منتقل مي كند

 

هواي خارج و دستگاه با سوخت مايع يا گاز، كه سبب  اختالف فشار موجود بين :مكش 

جريان بهم پيوسته هوا و گازهاي حاصل از احتراق، در داخل معبر بين دستگاه  و هواي 

 . خارج مي شود
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 مكشي كه توسط يك بادزن، نصب شده بين دستگاه  با سوخت مايع يا گاز :مكش القايي 

 . و انتهاي دودكش ايجاد شود

 

مكشي كه بر اثر ارتفاع دودكش و اختالف دماي هواي خارج و گاز حاصل  :مكش طبيعي 

 . از احتراق پديد آيد

 

ديوارها، درها، سقف، ( قسمتي از فضاهاي داخل ساختمان، كه از همه طرف :منطقه آتش 

با جداره هاي مقاوم در برابر آتش، براي زمان معيني، محدود شده و از فضاهاي مجاور ) كف

 . جدا شده باشد

 

 موادي كه از چوب، كاغذ فشرده، الياف گياهي، پالستيك و ديگر مواد :مواد سوختني 

مشابه ساخته شده يا از اين مواد رو كش شده باشد، اين مواد چه در مقابل شعله ور شدن 

مقاوم باشند يا نباشند چه پوشش ديگري داشته يا نداشته باشند، به هر حال در تماس با 

 . گرفت و خواهند سوخت شعله آتش خواهند 

 

با مواد » نسوختني«مواد . باشند» مواد سوختني« موادي كه غير از :مواد نسوختني 

 . تفاوت دارند» نسوز«

 

 اتاقي كه در آن سيستمهاي تبريد يا اجزاي آن قرار گرفته و در آن الزامات :موتورخانه 

 . ايمني رعايت شده باشد

 

 . امور ساختمان در شهرداري، يا هر مقام قانوني ديگر  مورد تأييد مسئوول :مورد تأييد 

 وسيله اي براي ثابت نگهداشتن لوله در يك نقطه، از نظر موقعيت، امتداد و جهت، :مهار 

 . در شرايط دما و بار وارد به آن 
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 نفوذ هواي خارج به داخل ساختمان، از راه درزهاي پنجره ها، درها و :نفوذ هوا به داخل 

 . ديگري در ديوار، كف يا سقف ساختمانهر شكاف 

 

در صورت باالتر رفتن دماي آب گرم در يك , وسيله اي كه : وسيله قطع خودكار گاز

سيستم توليد و توزيع آب گرم كننده، از حد دماي پيش بيني شده، با عمل آن شير قطع 

 . خودكار گاز بسته مي شود

 

ترل دما، رطوبت و پاكيزگي و غيره بطور هوايي كه به منظور احتراق ، تعويض، كن: هوا 

 . طبيعي يا مكانيكي در فضاهاي ساختمان جريان مي يابد

 

هواي الزم براي  آنكه احتراق در يك دستگاه با سوخت جامد، مايع يا گاز ، : هواي احتراق 

 . طور درست و مطمئن و با رعايت الزام ايمني انجام گيرد هب

 

 3/101و فشار )  درجه فارنهايت70(  درجه سانتيگراد 21اي هواي با دم : هواي استاندارد

 . را مي نامند)  اينچ جيوه92/29(كيلوپاسكال 

 

هوايي كه از يك فضاي تهويه مطبوع شده به منظور استفاده  : هواي بازگرداني شده

 . دوباره به عنوان هواي رفت برگردانده مي شود

 

مطبوع شده بر مي گردد و بازگرداني يا هوايي كه از يك فضاي تهويه  : هواي برگشت

 . تخليه مي شود

 

ورود هواي بيرون به داخل فضاهاي ساختمان ، كه قبال در داخل  :   تازه-هواي بيرون 

 .ساختمان گردش نكرده باشد
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هوايي كه از يك فضا برگردانده مي شود و ديگر مورد  استفاده قرار نمي  : هواي تخليه

 . گيرد

 

 هوايي كه براي جبران هواي تخليه شده از بيرون به داخل :از بيرون هواي دريافتي 

 . ساختمان وارد مي شود

 

هوايي كه به هر فضا، يا مجموعه اي از فضاهاي ساختمان، به منظور تعويض  : هواي رفت

 . هوا، كنترل دما، رطوبت ، پاكيزگي و غيره فرستاده مي شود

 

به فضا از خارج، به اضافه هواي بازگرداني شده،  آن قسمت از هواي ورودي :هواي مطبوع 

 . كه به منظور تأمين شرايط مطلوب هوا در فضاي معين بهبود كيفيت يافته است

 

نوعي وسيله دريافت كننده هوا كه به يك سيستم تخليه مكانيكي متصل است و به : هود 

اي ديگر ناشي از منظور جمع آوري و رفع هواي گرم ، بخار آب، دود، بود، چربي و گازه

احتراق، در باال يا نزديك دستگاههاي پخت يا هر دستگاه ديگري كه از اين نوع گازها را از 

 . خود متصاعد مي كند، نصب مي شود

 

   Iهود نوع 

 . هود آشپزخانه مخصوص جمع آوري و دفع بخار آب،  گرما، بو ، روغن و دود

 

 IIهود نوع 

 . ي و دفع بخار آب، گرما ، بود و مانند آنها هود عمومي آشپزخانه براي جمع آور
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   مقررات كلي14-3

 كليات     14-3-1

طراحي ، نصب و بازرسي دستگاههاي مختلف در تأسيسات گرمايي، تعويض   14-3-1-1

تعريف شده است، بايد ) 1-1-14(هوا و تهويه مطبوع ساختمان، كه حدود و دامنه آن در 

 .  اين فصل از مقررات ملي ساختمان انجام شودبر طبق الزامات مندرج در

 

طرح و نصب تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع در ساختمان بايد   14-3-1-2

  صرفه -مبحث نوزدهم«با رعايت صرفه جويي در مصرف انرژي، طبق الزامات مندرج در 

 . صورت گيرد» جويي در مصرف انرژي

 

، كنترل و اتصال برق به دستگاههايي كه الزامات طرح تغذيه برق، سيم كشي  14-3-1-3

مبحث «و نصب آنها در اين مبحث مقرر شده است، بايد با رعايت الزامات مندرج در 

 . انجام گيرد»   تأسيسات الكتريكي-سيزدهم 

 

تغذيه آب و تخليه فاضالب، لوله كشي و اتصال لوله  14-3-1-4
ء

 آب و فاضالب به 

امات طرح و نصب آنها در اين مبحث مقرر شده است، بايد با رعايت هايي كه الز دستگاه

 . انجام گيرد»   تأسيسات بهداشتي-مبحث شانزدهم «الزامات مندرج در 

 

دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز بايد بر اساس سوختي كه با آن تغذيه مي   14-3-1-5

 .  شده باشندشوند و براي ارتفاع محل نصب از سطح دريا، طراحي و آزمايش
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 در صورت تغيير نوع سوخت بايد تغييرات الزم، بر طبق توصيه هاي سازنده، در )الف

 . دستگاه به عمل آيد و مورد تأييد قرار گيرد

مقدار سوخت ورودي به دستگاه نبايد بيشتر يا كمتر از آن چه براي ارتفاع محل نصب ) ب 

 . دستگاه تعيين شده باشد

 

با لرزه گير نصب مي شود، دستگاه و تكيه گاه آن، بايد با استفاده از ار دستگاه   14-3-1-6

 .  مستقر و مستحكم گردد"قطعات مهاركننده، در محل نصب كامال

 

در صورتي تعويض اجزاي معيوب  آسيب ديده الزم شود، اجزاي جديد و   14-3-1-7

  .جايگزين بايد همان مشخصات تأييد شده اجزاي اوليه را داشته باشند

 

اگر دستگاه در جايي نصب مي شود كه در معرض خطر سيل باشد، دستگاه   14-3-1-8

بايد در ارتفاعي باالتر از خط تراز احتمالي سيل نصب شود، يا به ترتيبي حفاظت شود كه 

در زمان سيل احتمالي، آب نتواند به داخل دستگاهها، كانالهاي هوا، پلنوم و ديگر اجزاي آن 

 . ع شودوارد و در آن جم

 

در صورتي كه دستگاه در محل زلزله خيز نصب مي شود، تكيه گاه دستگاه   14-3-1-9

 . طراحي و نصب شود»   بارهاي وارده-مبحث ششم «بايد با رعايت الزامات مندرج در 

 

 گذاري    پالك14-3-2

   گواهي آزمايش14-3-2-1

ويه مطبوع به كار مي روند، هايي كه در تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و ته  دستگاه)الف

 .بايد داراي پالك مشخصات، كه به تأييد يك مؤسسهء معتبر رسيده است باشد

مؤسسه اي كه پالك مشخصات را گواهي مي كند، بايد نمونه اي از آن دستگاه را، برابر ) ب 

 . الزامات يكي از استانداردهاي مورد تأييد ، آزمايش كند
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 .  مدارك مربوط به روند آزمايش را تهيه و نگهداري كندمؤسسه گواهي كننده بايد) 1(

، همربوط مدارك بايد شامل جزئيات الزم براي مطابقت آن با الزامات مندرج در استاندارد) 2(

 . در مورد آزمايش دستگاه باشد

 

 :   مؤسسه گواهي كننده 14-3-2-2

يت الزم براي كننده بايد شخصيت حقوقي داشته و داراي صالح ؤسسه گواهي م)الف

 . آزمايش دستگاه مورد نظر باشد

كننده بايد به همه ابزار و تجهيزات الزم براي آزمايش دستگاه موردنظر   مؤسسه گواهي)ب 

 . مجهز باشد

كننده بايد نيروي انساني كار آزموده و باتجربه، كه براي انجام عمليات   مؤسسه گواهي)پ 

 . در استخدام داشته باشدآزمايش و ارزيابي آن آموزش ديده باشد،

 

   پالك دستگاه  14-3-2-3

 پالك مشخصات دستگاه بايد از نوع فلزي يا انواع بادوام ديگر باشد و در كارخانه )الف

روي پالك بايد مشخصات دستگاه با حروف . طور دائمي به دستگاه متصل شود هسازنده، ب

 . دطور برجسته يا مهر پاك نشدني، نقش شده باش هخوانا، ب

 روي پالك دستگاه بايد حداقل نام يا عالمت تجاري سازنده، مدل، شماره سري، )ب 

 .عالمت يا مهر مؤسسه گواهي كننده نقش شده باشد

مقرر شده، روي پالك دستگاه نكات زير » ب«) 3-2-3-14( عالوه بر آن چه در بند )پ 

 : هم بايد درج شده باشد

ربوط به ولت، آمپر و فاز، اطالعات مربوط به اجزاي اطالعات م: هاي الكتريكي دستگاه) 1(

الكتريكي دستگاه مانند ولت، آمپر، وات و فاز، مقدار گرماي خروجي بر حسب وات، فاصله 

 . هاي الزم براي دسترسي و حفاظت 

نوع سوختي كه براي مصرف در دستگاه تأييد شده، : هاي با سوخت مايع يا گاز  دستگاه) 2(

 . تگاه بر حسب وات، فاصله هاي الزم براي دسترسي و حفاظت ظرفيت گرمايي دس
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نوع و مقدار انرژي گرمايي مصرفي، حداقل مصرف انرژي در : ماشين مبرد جذبي ) 3(

هايي كه كاهش چندمرحله اي يا تدريجي با كنترل خودكار دارند، نوع سوخت،  دستگاه

 .اظتظرفيت سرمايي دستگاه، فاصله هاي الزم براي دسترسي و حف

 

   حفاظت ساختمان 14-3-3

لوله كشي، كانال كشي و نصب دستگاههاي تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و   14-3-3-1

تهويه مطبوع در داخل ساختمان بايد به ترتيبي انجام گيرد كه به اجزاي ساختمان، از نظر 

 . ايستايي و نيز از نظر جدارهاي مناطق آتش، آسيب نرساند

ي كه ايجاد شكاف، برش، سوراخ در ديوارها، سقف يا كف فضايي از در صورت  14-3-3-2

ساختمان، كه به يك منطقه آتش براي درجه معيني از مقاومت  در برابر آتش مشخص 

  حفاظت -مبحث سوم «شده، الزم شود انجام اين كار بايد با رعايت الزامات مندرج در 

 . صورت گيرد» ساختمانها در برابر حريق

 

ايجاد سوراخ، شكاف يا برش در تيرها، ستونها و ديگر اجزاي باربر سازه   14-3-3-3

ساختمان، به منظور عبور لوله يا ديگر اجزاي تأسيساتي ، مجاز نيست، مگر آنكه در طراحي 

 . سازه ساختمان پيش بيني شده باشد

 

 ها    محل دستگاه14-3-4

ض هوا وتهويه مطبوع بايد در هاي مكانيكي تأسيسات گرمايي، تعوي دستگاه  14-3-4-1

 .فضاهايي با شرايط مندرج در اين فصل نصب شوند

 

 . هاي مكانيكي نبايد در فضاهاي با خطر نصب شوند دستگاه  14-3-4-2

 

هاي با سوخت مايع يا گاز نبايد در فضاهاي زير نصب شوند، يا هواي  دستگاه  14-3-4-3

 . خواب، حمام، توالت، انباري ساختماناتاق : احتراق را از اين فضاها دريافت كنند
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 : در موارد زير الزم نيست ) 3-4-3-14(هاي مندرج در بند   رعايت محدوديت)الف

بخاري يا آبگرمكن با سوخت مايع يا گاز، كه همه هواي احتراق را مستقيما  از خارج ) 1

 . دريافت كند

واي احتراق را از محل نصب بخاري يا آبگرمكن گازي، با دودكش مستقيم به خارج كه ه) 2

 .  بسته نباشد"بگيرد و اتاق محل نصب بطور غيرعادي درز بند يا كامال

بخاري، آبگرمكن يا شومينه با سوخت جامد، كه اتاق محل نصب بطور غيرعادي درزبند ) 3

 .  بسته نباشديا كامالً

نصب بگيرد و در بخاري يا آبگرمكن با سوخت مايع يا گاز كه هواي احتراق را از محل ) 4

 . اتاق محل نصب دريچه اي، با دمپر خود بسته شو، به خارج داشته باشد

 

هاي تأسيسات مكانيكي نبايد در جايي نصب شوند كه در معرض  دستگاه  14-3-4-4

در چنين حالتي بايد حفاظ هايي به منظور . ضربات مكانيكي و فيزيكي قرار داشته باشد

 . ه پيش بيني شودجلوگيري از آسيب ديدن دستگا

 

) جز ديگ آبگرم يا بخار(  حجم اتاقي كه دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز 14-3-4-5

 . برابر حجم دستگاه باشد12در آن نصب مي شود، بايد دست كم 

  

 16حجم اتاقي كه ديگ آبگرم يا بخار در آن نصب مي شود، بايد دست كم   14-3-4-6

 . برابر حجم ديگ باشد

 

هاي مكانيكي نصب مي شود، بايد روشنايي دائمي    اتاقي كه در آن دستگاه14-3-4-7

كليد چراغ اين اتاق بايد به محل ورود به اتاق و نيز به محل دسترسي به . داشته باشد

 . دستگاه نزديك باشد
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 ها    نصب دستگاه14-3-5

   كليات14-3-5-1

 شده باشند، بايد در محل خود به هايي كه براي نصب در وضعيت ثابت طراحي دستگاه) الف 

ئم و افقي، در طور پايدار و مطمئن بسته و مهار شوند و براي مقابله در برابر بارهاي قا

 . هايي طراحي و ساخته شود گاه محدوده مجاز، تكيه

براي حفاظت كاركنان بايد قسمتهاي متحرك دستگاه، مانند چرخ طيار، بادزن ، پولي، ) ب 

 . ي مشابه، با حفاظ فلزي مقاوم و مناسب، پوشانده شودتسمه و ديگر اجزا

سطوح گرم كننده در فضاهاي داخلي ساختمان، كه محل سكونت، اقامت يا كار انسان ) پ 

 . باشد، بايد در برابر احتمال سوختگي غيرارادي حفاظت شود

هايي  ظراد باشد، بايد با قراردادن حفا درجه سانتيگ90وح بيش از طاگر دماي اين س) 1(

 . مانع تماس مستقيم اين سطوح با بدن اشخاص شد

 

هاي تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع بايد طبق  نصب دستگاه  14-3-5-2

 . دستورالعملهاي كارخانه سازنده و الزامات مقرر در اين قسمت از مقررات صورت گيرد

 . ي، در محل موجود باشددستورالعمل كارخانه سازنده بايد، به هنگام بازرس) الف 

 8اگر دستگاه روي كف نصب مي شود، بايد يك فونداسيون  به ارتفاع دست كم ) ب 

 . سانتيمتر، زير آن قرار گيرد

اگر در دستورالعمل سازنده، نصب روي كف سوختني مجاز اعالم شده باشد، اين امر ) پ 

 . بايد مورد تأييد قرار گيرد

ه، نصب روي فونداسيون سوختني كف سوختني مجاز اعالم اگر در دستورالعمل سازند) ت 

.  سانتيمتر بعد از دستگاه ادامه يابد30شده باشد، اين فونداسيون بايد از هر طرف دست كم 

 سانتيمتر بعد 90فونداسيون نسوختي در سمتي كه مشعل دستگاه قرار دارد، بايد دست كم 

 . از دستگاه ادامه يابد

 15 سقف آويخته مي شود، فاصله زير دستگاه تا كف نبايد كمتر از اگر دستگاه به به)  ث 

 . سانتيمتر باشد
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   نصب در فضاي با خطر 14-3-5-3

 در فضاهاي با خطر، گاراژ عمومي و خصوص، تعميرگاهها و پاركينگها، نصب )الف

 دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز بايد به ترتيبي باشد كه وسيله احتراق دستگاه دست كم

 سانتيمتر باالتر از كف، و در صورتي كه سازنده ارتفاع بيشتري را توصيه كرده باشد، در 45

 . آن ارتفاع نصب شود

نصب  اين دستگاهها در فضايي كه محل حمل و نقل يا استفاده از مواد سوختني، قابل ) ب 

 . اشتعال يا قابل انفجار باشد، مجاز نيست 

 گاز در گاراژ عمومي ، تعميرگاهها و پاركينگها و ديگر اگر دستگاه با سوخت مايع يا) پ 

فضاهايي نصب شود كه محل عبور مكرر خودروها باشد، دستگاه بايد پشت ديواره
ء

 حائلي با 

 . فاصله دورتر و ارتفاعي باالتر از مسير خودروها قرار گيرد تا از ضربات فيزيكي حفاظت شود

بايد زير دستگاه دست كم . اع نصب مي شوددر چنين فضاهايي اگر دستگاه در ارتف) 1(

اگر خودرو از زير دستگاه عبور مي كند و ارتفاع آن .  سانتيمتر باالتر از كف قرار گيرد240

 60 سانتيمتر است دستگاه بايد طوري نصب شود كه زير آن دست كم 180بيش از 

 . سانتيمتر باالتر از روي خودرو باشد

يا گاز در گاراژ خصوصي نصب مي شود، بايد در ارتفاع اگر دستگاه با سوخت مايع ) ت 

 .  سانتيمتر باالتر از كف قرار گيرد180دست كم 

 

   نصب در ارتفاع14-3-5-4

 متر از لبه بام، يا روي سطح ديگري كه 3اگر دستگاه روي بام و با فاصله كمتر از ) الف 

 شود، بايد فضاي سرويس  سانتيمتر از زمين اطراف ارتفاع داشته باشد، نصب75بيش از 

اطراف دستگاه با نرده
ء

 .  حانل حفاظت شود

 .  سانتيمتر باشد100ارتفاع نرده محافظ، نسبت به تراز محل نصب آن، بايد دست كم ) 1(

 سانتيمتر 40نرده محافظ بايد طوري ساخته شود كه اندازه هاي سطوح باز آن كمتر از ) 2(

 . باشد

 . ر بارهاي وارده مقاوم باشدنرده محافظ بايد در براب) 3(
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   نصب در خارج ساختمان 14-3-5-5

اگر دستگاه در خارج از ساختمان نصب مي شود، بايد براي نصب در هواي آزاد ) الف 

 . آزمايش و تأييد شده باشد

 

   فضاهاي دسترسي 14-3-6

د پس از دستگاههاي مكانيكي، از جمله دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز، باي  14-3-6-1

نصب قابل دسترسي باشند، به طوري كه بازرسي، سرويس، تعمير يا تعويض آنها، بدون 

كنترلهاي خودكار، لوازم . برداشتن يا تخريب اجزاي دائمي ساختمان، امكان پذير باشد

مشعل دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز، , گيري مانند دماسنج، فشارسنج و غيره اندازه

كنده هوا و موتورهاي محرك اين دستگاهها بايد پس از نصب، به آساني فيلتر، دمنده يا م

 . قابل دسترسي باشند

هاي با سوخت مايع يا گاز، حداقل فاصله دستگاه از مواد   به هنگام نصب دستگاه)الف

سوختني كه دستگاه براي آن آزمايش شده و توسط سازنده اعالم شده است، بايد رعايت 

 . شود

 

  در اتاق  نصب14-3-6-2

 اتاقي كه دستگاههاي مكانيكي، از جمله دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز در آن )الف

نصب         مي شود، بايد معبر بدون مانع و در ورودي داشته باشد كه اندازه پهناي آن 

 .   سانتيمتر باشد200 و ارتفاع آن دست كم 100دست كم 

ازه در ورودي آن بايد طوري انتخاب شود كه عبور در صورت لزوم، معبر بدون مانع و اند) 1(

 . بزرگترين قطعه دستگاه از آن به سهولت امكانپذير باشد

 

   نصب در فضاهاي زيرزمين 14-3-6-3

اگر دستگاه در فضاي زيرزمين نصب مي شود، بايد مسير بدون مانع، و دريچه اي ) الف 

اندازه دريچه نبايد از .  بيني شودمناسب براي عبور بزرگترين قطعه دستگاه از آن، پيش
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 سانتيمتر كمتر و طول مستقيم معبر بدون مانع، از دريچه تا دستگاه، نبايد بيش از 75×75

 .  متر باشد6

 سانتيمتر 75*75در جلو دستگاه و سمت سرويس آن بايد سطحي دست كم برابر ) 1(

 . وجود داشته باشد

 سانتيمتر براي استقرار دستگاه ايجاد 30 از اگر در كف زيرزمين گودالي با عمق بيش) ب 

 سانتيمتر و با جلو دستگاه دست 30مي شود، ديواره اين گودال بايد از هر طرف دست كم 

ديواره.  سانتيمتر فاصله داشته باشد75كم 
ء

 اطراف گودال بايد با بتن يا مصالح ساختماني 

راز سطح اطراف گودال، حفاظت  سانتيمتر باالتر از ت10مقاوم ديگر، دست كم تا ارتفاع 

 . شود

 سانتيمتر باالي كف گودال وجود داشته 10در مناطقي كه احتمال سيالب بيش از ) پ 

 .  سانتيمتر پايين تر باشد30باشد، بايد كف گودال از زير دستگاه دست كم 

 

   نصب دستگاه روي بام 14-3-6-4

ر ارتفاع نصب مي شود، بايد در اطراف  مت8/4 اگر دستگاه روي بام، يا اسكلتي بيش از )الف

آن فضاي سرويس، برابر دستورالعمل كارخانه
ء

بايد .  سازنده و مورد تأييد، پيش بيني شود

راه دسترسي دائمي و مطمئن در تراز سطح بام اطراف يا تراز سطح محوطه تا تراز سطح 

 . فضاي سرويس دستگاه، پيش بيني شود

 سانتيمتر يا راه 75اال رفتن از موانعي به ارتفاع بيش از راه دسترسي نبايد مستلزم ب) 1(

 .  درصد باشد33رفتن روي بام شيبداري با شيب بيش از 

 درصد، نصب مي شود به طوري كه 25اگر دستگاه روي بام شيبداري، با شيب بيش از ) ب 

لبه
ء

راف دستگاه  سانتيمتر از تراز سطح محوطه باالتر باشد، بايد اط75 بام شيب دار بيش از 

سكوي ترازي، به اندازه هاي توصيه شده در دستورالعمل سازنده و مورد تأييد، براي 

 . بيني شود دسترسي پيش

 سانتيمتر كمتر باشد و اطراف آن بايد نرده حفاظ، برابر 75هاي اين سكو نبايد از  اندازه) 1(

 . قرار داده شود) 14-3-5-4(

 



 مبحث چهاردهم

 

42 

 

 

 

 

 

 

���� ��� �	�
�   

 ات   كلي14-4-1

   حدود و دامنه كار 14-4-1-1

 طراحي، نصب و بازرسي تأسيسات تعويض هوا در فضاهاي ساختمان بايد طبق الزامات )الف

 . انجام گيرد) تعويض هوا» 4-14«(مندرج در اين فصل 

هر قسمت از فضاهاي ساختمان كه در اشغال و تصرف انسان باشد، بايد تعويض هواي ) 1(

 . مقرر شده است) 7-4-4-14(ته باشد، مگر در مواردي كه در طبيعي يا مكانيكي داش

به منظورهاي زير بايد تعويض هوا، در هر فضايي كه در اشغال و تصرف انسان است، ) ب 

 : انجام گيرد

 ؛تأمين اكسيژن براي تنفس )1(

 ؛جلوگيري از افزايش گاز كربنيك )2(

 ؛ ود سيگار و گازهاي زيان آور ديگرتخليه هواي بودار، د )3(

 ؛ گيري از راكد ماندن هواجلو )4(

 . جلوگيري از تراكم رطوبت )5(

اين فصل از مقرات ، الزامات دريافت هواي بيرون، بازگرداني هوا و تخليه هوا را براي ) پ 

فضاهاي ساختمان مقرر مي دارد، الزامات طراحي، نصب و بازرسي تأسيسات زير خارج از 

 : حدود اين فصل از مقررات مي باشد

 رل دما و رطوبت و تأمين شرايط آسايش ؛ سيستمهاي كنت )1(

 كشي براي توزيع و تخليه هوا ؛  كانال )2(
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 تأمين هوا براي احتراق ؛ )3(

 تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه؛ )4(

 . كنترل دود ناشي از آتش سوزي )5(

الزامات طراحي، نصب و بازرسي تأسيسات تعويض هوا در فضاهايي از ساختمانهاي ) ت 

ه تعويض هوا در آن شرايط ويژه اي را طلب مي كند، خارج از بهداشتي، درماني و صنعتي ك

 . حدود اين فصل از مقررات است

اين فصل از مقررات، هر چند به تأسيسات تعويض هوا در فضاهاي ويژه ساختمانهاي ) 1(

بهداشتي، درماني و صنعتي نمي پرازد، ولي الزامات آن بر فضاهاي ديگر اين ساختمانها 

 . حاكم است

 

طراحي، نصب و بازرسي دستگاههاي تأسيسات تعويض هوا بايد با رعايت  14-4-1-2

 . انجام گيرد»   مقررات كلي3-14«الزامات مندرج در 

 

 هاي ورود و تخليه هوا    دهانه14-4-2

 هاي هواي دريافتي از بيرون   دهانه14-4-2-1

كه احتمال ورود  دهانه هاي هواي دريافتي از بيرون نبايد در جايي قرار گيرد )الف

 . ها به داخل فضا باشد آالينده

دهانه هاي هواي دريافتي از بيرون بايد از هر دهانه تخليه هواي آلوده، از قبيل دهانه ) ب 

 متر فاصله3هاي تخليه هوا، دودكش، هواكش فاضالب و مانند آنها، دست كم 
ء

 افقي داشته 

ت كم يك متر باالتر از دهانه هاي هواي باشد، مگر آنكه دهانه هاي تخليه هوا در ترازي دس

 . دريافتي قرار گيرد

خيابان، ( متر از معابر عمومي 3هاي هواي دريافتي از بيرون دست كم بايد  دهانه) پ 

اين دهانه هواي دريافتي بايد دست . فاصله افقي داشته باشد) كوچه، پاركينگ و مانند آنها

  .  متر از كف معابر عمومي باالتر باشد3كم 

 متر از ساختمان مجاور فاصله افقي 3 هواي دريافتي از بيرون بايد دست كم ةدهان) ت 

 . داشته باشد
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 هواي دريافتي از بيرون بايد با توري سيمي، دريچه يا شبكه ، مقاوم در برابر ةدهان) ث 

 . حفاظت شود, شرايط هواي محل نصب، خوردگي و زنگ زدگي

 

 وا هاي تخليه ه   دهانه14-4-2-2

 دهانه)الف
ء

 خروج هوا از تخليه مكانيكي در خارج از ساختمان بايد در موقعيتي قرار گيرد 

 . كه سرو صداي آن ايجاد مزاحمت نكند

 .  تخليه هوا نبايد در معابر عمومي قرار گيردةدهان) ب 

 تخليه هوا نبايد در جايي قرار گيرد كه هواي تخليه شده به سيستم تعويض ةدهان) پ 

خروج هوا از هر دهانه باز ساختمان دست كم ة فاصله افقي دهان.  ساختمان وارد شودهواي

 خروج هوا دست كم يك متر باالتر از دهانهة متر باشد، مگر آنكه دهان3بايد 
ء

.  باز قرار گيرد

 خروج هوا نبايد زير دهانهةدهان
ء

 .  باز ساختمان واقع شود

روها و فضاهاي مشابه  رو، خزيده ها، راهروهاي آدميد در داخل شفت  تخليه هوا نباةدهان) ت 

 . قرار گيرد

 .  تخليه هوا نبايد در فضاي زيرشيرواني قرار گيردةدهان) ث 

 تخليه هوا در خارج ساختمان بايد با توري سيمي، دريچه يا شبكه، مقاوم در برابر ةدهان) ج 

 . شرايط هواي محل نصب، خوردگي و زنگزدگي، حفاظت شود

 

   تعويض هواي طبيعي 14-4-3

در هر قسمت از فضاهاي ساختمان كه در اشغال و تصرف انسان باشد و   14-4-3-1

ي طبيعي بايد )تهويه(ويض هوا تعويض هواي موردنياز با تهويه طبيعي ممكن باشد، تع

 .  و تعويض هواي مكانيكي الزم نيستبيني شود پيش

 

 راه دهانه هاي باز يا بازشوي آن فضا به تعويض هوا طبيعي هر فضا بايد از  14-4-3-2

 . هواي بيرون از ساختمان، از قبيل در، پنجره ، دريچه، شبكه و مانند آن، صورت گيرد
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 درصد سطح 4 هر فضا به هواي خارج بايد دست كم ةسطح بازشوي دهان  14-4-3-3

 . زيربناي آن فضا باشد، كه تعويض هواي طبيعي آن موردنظر است

 بازشوي مستقيم به هواي بيرون ندارد، از طريق فضاي مجاور ةفضايي كه دهان اگر )الف

 8 بازشوي بدون مانع بين اين دو فضا بايد دست كم ةتعويض هواي طبيعي شود، دهان

سطح .  مترمربع كمتر باشد2درصد سطح زيربناي فضاي مورد نياز و به هر حال نبايد از 

 هر دو فضا محاسبه ون بايد براي سطح زيربناي كلدهانه بازشوي فضاي مجاور به هواي بير

 . گذاري شود و اندازه

فضاي واقع در زيرزمين، كه تعويض هواي طبيعي آن موردنظر باشد، ممكن است از راه ) ب 

در اين . يك دهانه بازشوي قائم و يك دهانه بازشوي افقي به هواي بيرون مربوط شود

هصورت عرض مفيد فضاي باز خارج كه دهان
ء 

 5/1قائم به آن باز مي شود بايد دست كم 

 ) » ب«) 3-3-4-14(شكل . (برابر عمق بازشو قائم باشد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »ب «3-3-4-14شكل 
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   تعويض هواي مكانيكي 14-4-4

در هر يك از فضاهاي ساختمان، كه با تهويه  14-4-4-1
ء

 طبيعي نتوان تعويض هواي الزم 

 . ض هواي مكانيكي انجام گيردرا فراهم آورد، بايد تعوي

 

تعويض هواي مكانيكي بايد شامل هواي رفت، هواي برگشت و ياتخليه  14-4-4-2
ء

 هوا 

 . باشد

 برابر مجموع هواي برگشت و تخليه" مقدار هواي رفت هر فضا بايد تقريبا)الف
ء

 .  هوا باشد

 . ي برقرار نمايداين سيستم بايد، در صورت لزوم، در داخل فضا فشار مثبت يا منف) ب 

 

ي مكانيكي ممكن است توسط تأسيسات تهويه مطبوع )تهويه(تعويض هوا   14-4-4-3

 به منظور تعويض هواي "انجام گيرد، يا توسط تأسيسات مستقل و جداگانه اي، كه اختصاصا

 . مكانيكي طراحي و نصب مي شود، صورت پذيرد

 

 . باشد) 4-4-4-14(جدول  كم مطابق ت هواي دريافتي از بيرون بايد دسمقدار  14-4-4-4

 

بازگرداني هواي برگشتي در فضاهاي ساختمان بايد با رعايت حداقل مقدار   14-4-4-5

از كل . مقرر شده است، صورت گيرد) 4-4-4-14(هواي دريافتي از بيرون، كه در جدول 

ن باشد، مجاز مقدار هواي رفت، هر مقدار كه اضافه بر حداقل مقدار هواي دريافتي از بيرو

 . است كه بازگرداني شود

 .  بازگرداني هوا از يك واحد مسكوني به واحد مسكوني ديگر مجاز نيست )الف

يا % 60بازگرداني هواي استخر سرپوشيده مجاز نيست، مگر آنكه رطوبت نسبي آن به ) ب 

 .بازگرداني هواي اين فضا به فضاهاي ديگر مجاز نيست. كمتر رسيده باشد

 . زگرداني هواي فضاهاي زير مجاز نيستبا) پ 

 توالت و پيسوار؛  )1(

 حمام؛ )2(
 آشپزخانه و آبدارخانه؛ )3(
 رختكن؛ )4(
 پاركينگ مشترك؛ )5(
 . فضايي كه در آن گازهاي زيان آور توليد شود )6(
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 حداقل مقدار هواي دريافتي از بيرون موردنياز فضاهاي با كاربري مختلف   )4-4-4-14(جدول شماره 

هر نفربراي   بر هر اتاق براي واحد سطح 

 نوع كاربري فضا
 ليتر

 در

 ثانيه 

 مكعب فوت

 در دقيقه

ليتر در 

  ثانيه

 برمترمربع

مكعب  فوت

 ر ب دقيقه  در

 مربع فوت 

 ليتر

 در

 ثانيه 

  مكعب فوت

 در دقيقه

 

 مالحظات

 

 

 واحدمسكوني

 اتاق

 آشپزخانه

 توالت و حمام

 پاركينگ خصوصي

 مشترك پاركينگ

5/7 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/7 

 

 

 

 

5/1 

 

50 

25 

50 

 

100 

50 

100 

 

 

 

 

 ماشينهر براي

 مكانيكي تخليه

 

 اداري

 اتاق د فتر

 اتاق كنفرانس

10 

10 

20 

20 

    

 

 

 

 هتل،خوابگاه

 اتاق خواب

 سرسرا

 اتاق كنفرانس

 حمام

 

 

5/7 

10 

 

 

15 

20 

  

15 

 

 

 

18 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 مكانيكي تخليه

      15 5/7  سالن اجتماعات

 رستوران

 سالن غذاخوري

 آشپزخانه

 كافه تريا

10 

5/7 

10 

20 

15 

20 

5/7 5/1    

 فروشگاهها

 زيرزمين

 طبقات

 انبار

  

5/1 

1 

75/0 

3/0 

2/0 

15/0 

   

      25 13  رختشوي خانه

 ورزشگاه

 جاي تماشاچيان

 فضاي ورزشي

 استخر بسته

5/7 

13 

15 

25 

 

 

5/2 

 

 

5/0 

   

 آموزشي فضاهاي

 كالس درس

 آزمايشگاه

 ابخانهكت

 كارگاه

 رختكن

5/7 

10 

5/7 

10 

 

15 

20 

15 

20 

 

 

 

 

 

5/2 

 

 

 

 

50/0 

   

 فضاهاي عمومي

 راهروها

 

 توالت عمومي

 

 رختكن

  

25/0 

 

 

 

5/2 

05/0 

 

 

 

50/0 

 

25 

 

50 

 

 

براي هر توالت يا 

 مكانيكي  تخليه  پيسوار

 تخليه مكانيكي
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 از بيرون از مقادير جدول در صورتي كه تراكم آالينده ها در هواي دريافتي  14-4-4-6

بيشتر باشد، بايد به كمك فيلتر يا وسايل ديگر جداسازي آالينده ها، كيفيت ) 14-4-4-6(

 . هواي دريافتي از بيرون را بهبود بخشيد

 

 حداكثر ميزان تراكم آالينده ها در هواي دريافتي از بيرون  ) 6-4-4-14(جدول 

 كوتاه مدت دراز مدت 

 تراكم متوسط م متوسطتراك
 

 آالينده ها
ميكروگرم 

 بر مترمكعب

مقدار در 

يك ميليون 

ppm 

دوره هاي 

 زماني

ميكروگرم بر 

 مترمكعب

مقدار در 

يك ميليون 

ppm 

دوره هاي 

 زماني

  سال1 03/0 80 دي اكسيد كربن
**
 365 

** 
  ساعت24 14/0

ذرات 
*

)PM10( 
***

  سال1 __ 50
**

150 
  ساعت24 __

** __ __ __ مونواكسيد كربن
40000 **

35
 

  ساعت1

** __ __ __ مونواكسيد كربن
10000 **

  ساعت8 9

  ساعت1 12/0 235 __ __ __ اوزون

 __ __ __  سال1 055/0 100 دي اكسيد ازت

 __ __ __  ماه3 __ 5/1 سرب

* 
)١٠ ميكرومتر 10ذرات كوچكتر از  PM ) 

** 
بيش از يك بار در سال نباشد
  

*** 
 متوسط حسابي

 

   تعويض هواي فضاهاي خالي از انسان 14-4-4-7

رو، فضاي زيرشيرواني، انبار و  رو، خزيده يل كانال آدم فضاهاي خالي از انسان، از قب)الف

 . بايد تعويض هواي طبيعي يا مكانيكي داشته باشد, مانند آن

ليتر بر ثانيه بر مترمربع  1/0حداقل مقدار تعويض هواي مكانيكي اين فضاها بايد برابر ) ب 

 . از سطح افقي هر فضا باشد

سيستم تعويض هواي مكانيكي اين فضاها بايد وقتي كار كند كه رطوبت نسبي آن از ) پ 

 درصد باشد تعويض هواي مكانيكي 60وقتي رطوبت نسبي كمتر از .  درصد بيشتر باشد60

 .الزم نيست 
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   تخليه مكانيكي هوا14-4-5

  تخليه مكانيكي هوا   لزوم14-4-5-1

 در فضاهاي در تصرف و اشغال انسان، كه هواي آلوده و زيان آور براي سالمتي در آن )الف

وجود داشته باشد، از جمله موارد زير الزم  است تخليه مكانيكي هوا به خارج از ساختمان 

 . فراهم شود

مد، مايع يا گاز، در فضاهايي كه بر اثر وجود ماشين ها، مخازن، ديگهاي سوخت جا) 1(

جوش كاري پخت و پز و هر فعاليت ديگري ذرات گردو غبار ، گرما، بو ، دود، گاز و مانند 

 . آنها، توليد و به مقداري زيان آور براي سالمتي پراكنده شود

در فضاهايي كه در آنها منابع توليد و انتشار بو، دود، گاز، بخار، گرد و غبار و مانند آنها ) 2(

ته باشد، به طوري كه انتقال هواي آلوده آنها به فضاهاي ديگر ساختمان براي قرار داش

 . سالمتي زيان آور باشد

 

   الزامات تخليه مكانيكي هوا 14-4-5-2

بايد با كل مقدار هوايي كه . كل مقدار هواي ورودي از بيرون كه به فضا وارد مي شود)الف

 : گر در موارد زير به صورت مكانيكي تخليه مي شود برابر باشد، م

اگر مقدار هوايي كه به طور مكانيكي تخليه مي شود از مقدار هوايي كه به طور ) 1(

بيشتر باشد، بايد پيش بيني هاي الزم براي ورود هواي , مكانيكي به فضا وارد مي شود

 . اضافي از بيرون يا از فضاهاي مجاور، به طور طبيعي، به عمل آيد

ه به طور مكانيكي تخليه مي شود از مقدار هوايي كه به طور اگر مقدار هوايي ك) 2(

مكانيكي به فضا وارد مي شود كمتر باشد، بايد پيش بيني هاي الزم براي خروج هواي 

اضافي به خارج ساختمان، به طور طبيعي، به عمل آيد، بدون آنكه هواي آلوده به فضاهاي 

 . ديگر نفوذ پيدا كند

هوا بايد چنان طرح و نصب شود كه قادر باشد كل هواي آلوده سيستم تخليه مكانيكي ) ب 

 . فضاي موردنظر را به خارج از ساختمان انتقال دهد

در . سيستم تخليه مكانيكي هوا فقط در مواقعي بايد به كار افتد كه تخليه هوا الزم باشد) 1(

مواقع ديگر سيستم تخليه
ء

 .  مكانيكي هوا ممكن است كار نكند
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خليه مكانيكي هواي حمام، توالت ، رختكن و مانند آنها بايد از سيستمهاي سيستم ت) پ 

 . تخليه مكانيكي هواي فضاهاي ديگر ساختمان جدا و مستقل باشد

 .  مستقل و جدا باشدكانيكي هواي آشپزخانه بايد كامالً مةسيستم تخلي) 1(

 . ورت گيردتخليه هواي اتاق پروژكتور فيلم و تصوير بايد بطور مكانيكي ص) ث 

 هوا مجهز باشد، مقدار تخليهةاگر دستگاه پروژكتور به سيستم تخلي) 1(
ء

 هوا بايد طبق 

دستورالعمل سازنده
ء

 .  دستگاه باشد

اگر دستگاه پروژكتور بدون سيستم تخليه هوا باشد، مقدار تخليه مكانيكي هوا بايد ) 2(

ظه اي كه المپ در آن قرار دماي محف.  ليتر در ثانيه براي هر المپ باشد100دست كم 

 .  درجه سانتيگراد باالتر رود54دارد نبايد از 

سيستم تخليه) 3(
ء

 هواي اتاق پروژكتور بايد از هر سيستم تخليه يا برگشت ديگري در 

 . ساختمان، جدا و مستقل باشد

 .تخليه هواي اتاق دستگاه خشكشويي بايد به طور مكانيكي صورت گيرد) ج 

 .  هوا بايد دست كم برابر بيست بارتعويض هوا در ساعت باشدمقدار تخليه) 1(

سيستم تخليه هوا بايد به كنترل خودكار مجهز باشد كه وقتي دستگاه كار مي كند ) 2(

سيستم تخليه
ء

 . كنترل دستگاه بايد خارج از اتاق محل نصب آن باشد.  هوا  هم كار كند

 متر بر ثانيه در 5/0ايي با سرعت دست كم سيستم تخليه هوا بايد قادر باشد، جريان هو) 3(

 . جلو در بارگيري دستگاه ايجاد كند

 . هر فضايي كه مواد خطرزا در آن انبار شود، بايد تخليه هواي مكانيكي داشته باشد) چ 

 75 ليتر برثانيه بر مترمربع و كل مقدار تخليه هوا نبايد از 5مقدار تخليه هوا نبايد از ) 1(

 . متر باشدليتردر ثانيه ك

اگر گازهاي منتشره از اين مواد از هوا سنگين تر باشد، دهانه) 2(
ء

 ورود هواي آلوده به 

 .  سانتيمتر باالتر از كف قرار گيرد30سيستم تخليه بايد در ارتفاعي حداكثر 

سيستم مكانيكي تخليه) 3(
ء

 هوا بايد به كنترل خودكار مجهز باشد تا تخليه
ء

 پيوسته
ء

 هوا را 

 .ن بخش سازداطمينا
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يك كنترل قطع اضطراري كار سيستم مكانيكي تخليه هوا بايد در خارج از انبار و ) 4(

 . نزديك در ورودي آن در محل مورد تأييد نصب شود

 .تخليه هواي گاراژ عمومي بايد به طور مكانيكي صورت گيرد ) ح

ند، مگر آنكه به طور سيستم تخليه مكانيكي هواي گاراژ عمومي بايد بطور پيوسته كار ك) 1(

خودكار با فرمان از حسگري كه ميزان مونواكسيد كربن را اندازه مي گيرد، قطع و وصل 

 .  نگاه داردPPM 25شود و ميزان تراكم آن را در كمتر از 

 

 . كن رخت ة ماشين خشك  تخلي14-4-5-3

كن رخت بايد با رعايت دستورالعمل كارخانه  تخلية هواي ماشين خشك)الف
ء

 . ازنده باشد س

سيستم تخليه هواي ماشين خشك كن رخت بايد از هر سيستم تخليه هواي ديگري در ) 1(

ساختمان جدا و مستقل باشد و بتواند هواي گرم و مرطوب خروجي از ماشين را به خارج 

 . ساختمان منتقل نمايد

ير خطوط قائم كانال تخليه بايد از ورق فوالدي گالوانيزه يا آلومينيمي باشد ، در ز) 2(

دريچه
ء

دهانه.  بازديد داشته باشد، در خروج از ساختمان به دمپر كوران برگشت مجهز باشد
ء

 

 . خروجي كانال تخليه نبايد توري داشته باشد

 .  سانتيمتر باشد15فاصله كانال تخليه هوا از مواد سوختني بايد دست كم ) 3(

 ليتر در ثانيه باشد، بايد 100از اگر مقدار تخليه هواي ماشين خشك كن رخت بيش ) ب(

اگر ماشين در اتاق بسته اي باشد بايد روي در اتاق . براي آن هواي ورودي پيش بيني شود

يا هر جاي ديگر، دريچه
ء

 .  سانتيمتر مربع، پيش بيني شود650 ورود هوا، دست كم به اندازه

 

   موتور و بادزن 14-4-5-4

 بادزن و موتور تخليه)الف
ء

 .  براي جريان تخليه هواي موردنياز مناسب باشد هوا بايد

موتور بادزن تخليه هواي فضاهايي كه در آن ذرات و گازهاي قابل اشتعال وجود دارد ) 1(

 . بايد از نوع مناسب براي اين شرايط انتخاب شود و مورد تأييد قرار گيرد
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رل دستي مجهز باشند هاي تخليه ذرات و گازهاي قابل اشتعال بايد به كليد كنت سيستم) 2(

كه در محلي دور از موتور و بادزن و مورد تأييد نصب شود تا بتوان با آن بادزن راخاموش 

 . كرد

هاي برقي كار مي كنند و از آنها، گازها ، دود و ذرات قابل  هدر فضاهايي كه دستگا) 3(

 هوا مرتبط انفجار يا قابل اشتعال منتشر مي شود، اين دستگاهها بايد با سيستم تخليه

باشند، به طوري كه اين دستگاهها را نتوان راه اندازي كرد، مگر آن كه سيستم تخليه در 

 . حال كار باشد

موتور بادزن سيستمهاي تخليه ذرات و گازهاي قابل اشتعال بايد در خارج از كانال ) 4(

 .  باشدموتور بادزن بايد براي بازديد و تعمير قابل دسترسي. تخليه هوا قرار گيرند

قطعات و اجزاي بادزن كه با گازها، دود و ذرات قابل انفجار يا قابل اشتعال تماس پيدا ) ب 

مي كنند، بايد از جنس غيرفلزي يا ضدجرقه باشند يا آنكه بدنه آن با روكش هايي با اين 

 .  پوشانده شده باشدجنس كامالً

ه زدن را ايجاد كند، جنس پره هاي اگر اندازه و نوع ذرات گذرنده از بادزن احتمال جرق) 1(

 . بادزن و بدنه آن بايد از نوع ضدجرقه انتخاب شود

اگر بادزن براي شرايط ضدجرقه انتخاب مي شود، ياتاقان آن نبايد در داخل جريان هوا ) 2(

 . قرار گيرد و همه قطعات آن بايد اتصال به زمين داشته باشد

 مانند چوب بري و نجاري به كار مي رود كه اگر بادزن براي تخليه هواي فضاهايي) 3(

 محوري -  شعاعي يا لوله-احتمال گرفتن بين پره هاي آن مي رود، بادزن بايد از نوع پره 

 .انتخاب شود

در صورتي كه بادزن براي انتقال هواي مواد خورنده به كار مي رود، بايد جنس آن در ) 4(

 . وم در برابر مواد خورنده پوشانده شودبرابر اين مواد مقاوم باشد يا با پوششي مقا
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 كشي    كانال14-5

   حدود و دامنه كار 14-5-1

طراحي، ساخت ، نصب و بازرسي كانالهاي انتقال هوا، به منظورهاي زير، بايد   14-5-1-1

 . انجام گيرد) كانال كشي» 5-14«(طبق الزامات مندرج در اين فصل 

  و تخليه در تأسيسات تعويض هوا  هدايت هواي رفت، برگشت)الف

 هداي هواي رفت، برگشت و تخليه در تأسيسات تهويه مطبوع ) ب 

 كانال كشي براي دريافت هوا از بيرون در سيستمهاي تعويض هوا و تهويه مطبوع ) پ 

 كانال كشي براي دريافت هوا از بيرون به منظور تأمين هواي الزم براي احتراق) ت 

اي تخليه هواي آلوده از قبيل ذرات گرد و غبار، دود، گازها، بخار، كانال كشي بر) ث 

 . بو و هرگونه آالينده زيان آور براي سالمتي، از فضاهاي ساختمان

 . كانال كشي دستگاههاي خنك كننده تبخيري، مانند كولر آبي) ج 

 

   كليات 14-5-2

كانال كشي مخصوص تخليه  14-5-2-1
ء

بارهاي قابل اشتعال،  هواي آلوده به گازها و غ

 .  براي سالمتي بايد جداگانه و مستقل باشدةگازهاي خورنده يا سمي، دود و هرگونه آاليند

ي از يك سيستم كانال كشي ي هواي آلوده نبايد جزة كانال كشي مخصوص تخلي)الف

 . ديگري باشد كه به فضاهاي ديگر ساختمان راه داشته باشد

 

رار و راهروهاي دسترسي به آنها، نبايد به عنوان كانال يا پله ها و راههاي ف  14-5-2-2

پلنوم براي هواي رفت، برگشت ، تخليه يا دريافت هواي بيرون به كار مي رود، مگر در موارد 

 : زير 
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 راهروهاي دسترسي به خروجيهاي فرار ممكن است براي دريافت هواي بيرون و )الف

 م، رختكن، گوني شوي، كه به اين راهرو مستقيماًرساندن آن به فضاهايي مانند توالت ، حما

 و به ميزان مورد نياز اين "باز شوند، به كار رود به شرطي كه اين راهرو هوا را مستقيما

 . فضاها از بيرون دريافت كند

فضاي داخل سقف يا كف كاذب راهرو ممكن است به عنوان پلنوم برگشت هوا به كار ) ب

 عنوان منطقه اي با مقاومت معين در برابر آتش نباشد، يا آن كه رود، به شرط آنكه راهرو به

راهرو با مصالحي با همان درجه مقاوم در برابر آتش از پلنوم سقف يا كف كاذب جدا شده 

 . باشد

راهرو داخلي يك واحد آپارتمان مسكوني ممكن است به عنوان پلنوم هواي برگشت به ) پ 

 . كار رود

 

   پلنوم 14-5-3

   كليات 14-5-3-1

 فضاهايي از ساختمان كه به عنوان پلنوم هواي رفت، برگشت و تخليه مورد استفاده )الف

قرار مي گيرد، بايد به فضاهاي خالي از انسان، از قبيل راهروهاي زيرزميني، داخل سقف يا 

 . كف كاذب طبقات، فضاي زيرشيرواني و اتاق هوارسان و مانند آنها، محدود شود

 . وم بايد به يك منطقه آتش ساختمان محدود شودهر پلن) 1(

 . هاي با سوخت جامد، مايع يا گاز نبايد در داخل پلنوم نصب شود دستگاه) 2(

 
 :   ساخت پلنوم 14-5-3-2

 ساخت جدارهاي پلنوم بايد با آن چه در مقررات براي مقاومت آن منطقه)الف
ء

 ساختمان 

 . ه باشددر برابر آتش مقرر شده است، مطابقت داشت

اگر پلنوم در قسمتي از ساختمان واقع شده باشد كه به عنوان يك منطقه آتش با درجه ) 1(

مقاومت معيني، طراحي نشده باشد، پلنوم يك منطقه آتش محسوب نمي شود و الزم 

 . نيست جدارهاي آن در برابر آتش مقاوم باشد
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لوله و كانال و روكش آن از داخل در اين حالت عبور لوله، كانال هوا، كابل برق، عايق ) 2(

 .پلنوم محدوديتي ندارد

مواد داخل پلنوم كه در معرض  جريان هوا قرار دارند، بايد از جنس نسوختني باشند يا ) ب 

بق ـ، ط50داكثر ـرش دود حـب گستـ و ضري25ر ـله حداكثـار شعـب انتشـضري

 . شند داشته با ٨�ANSI/ASTM Eاستاندارد

جنس لوله و كانال هوا، جنس عايق لوله و عايق كانال هوا و روكش آن بايد از نظر ) 1(

 . مقاومت در برابر آتش با آن چه براي جدارهاي پلنوم مقرر شده، مطابقت داشته باشد

كابل برق بايد از نوع فشار ضعيف باشد و درجه مقاومت روكش آن با آن چه براي ) 2(

 . ر شده، مطابقت داشته باشدجدارهاي پلنوم مقر

اگر سطح داخلي جدارهاي پلنوم با اندود گچ پوشانده شده باشد، مي توان از آن براي ) پ 

 درجه سانتيگراد 52هواي برگشت استفاده كرد، به شرط آن كه دماي هواي برگشت از 

 . بيشتر نباشد

ي نقطه شبنم هواي دماي سطوح گچي داخل پلنوم بايد در حدي كنترل شود كه از دما) 1(

 . برگشت داخل پلنوم بيشتر باشد

پلنوم با اندود گچ نبايد براي جريان هواي سيستم هاي خنك كننده تبخيري، مانند ) 2(

 . كولر آبي به كار رود

 

   ساخت كانال هوا 14-5-4

   كليات 14-5-4-1

دار هواي  طرح و ساخت كانالهاي هواي رفت، برگشت و تخليه بايد براي جريان مق)الف

 . موردنياز مناسب باشد

كانالهاي هواي رفت، برگشت و تخليه هوا نبايد در تأمين شرايطي كه براي مقاومت هر ) ب 

 . منطقه از ساختمان در برابر آتش مقرر شده است، اختاللي ايجاد كنند
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 هاي فلزي   كانال14-5-4-2

اي بيرون و تخليه هوا ، در كانال فلزي، مخصوص هواي رفت، برگشت، دريافت هو) الف 

 كننده هاي خنك ع و نيز توزيع هواي سيستم، تعويض هوا و تهويه مطبواييتأسيسات گرم

 

 : تبخيري، از نظر انتخاب مصالح و روش ساخت بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد

١- ANSI/SMACNA/HVAC DUCT CONSTRUTION STANDARDS )١�( D  

٢- HVCA/SPECIFICATION FOR SHEET METAL DUCTWORK )١�٢/(DW  

انتخاب مصالح و روش ساخت با استفاده از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است ) 1 (

 . مطابقت داشته و مورد تأييد باشد» الف«) 2-4-5-14(كه با استانداردهاي مندرج در 

و آلومينيمي، ) والدي گالوانيزه، فوالدي زنگ ناپذيرف(حداقل ضخامت ورق فوالدي ) ب 

 باشد » ب«) 2-4-5-14(مخصوص كانال با مقطع مربع يا مربع مستطيل بايد مطابق جدول 

 

 حداقل ضخامت ورق براي ساخت كانال هوا با مقطع مربع يا مستطيل  ) ب- 2-4-5-14(جدول 

 بزرگترين بعد مقطع كانال

 اينچ سانتيمتر

) نگ ناپذيرگالوانيزه ، ر(ورق فوالدي 

 )ضخامت به ميليمتر(

 ورق آلومينيومي

 )ضخامت به ميليمتر(

 30تا 

 75 تا 33

 137 تا 78

 213 تا 140

 بزرگتر

 12تا 

 30 تا 13

 54 تا 31

 84 تا 55

 بزرگتر

50/0 

60/0 

75/0 

1 

25/1 

60/0 

70/0 

85/0 

25/1 

40/1 

 

مينيمي كانال هوا با مقطع مربع يا  ضخامت ورق فوالدي و آلو) ب- 2-4-5-14(جدول 

ثانيه  متر در10مستطيل را، در سيستمهاي كم فشار، كه در آن سرعت جريان هوا بيشتر از 

در سيستمهاي ميان فشار و پرفشار انتخاب ضخامت ورق بايد با رعايت . نشان مي دهد باشد

 . د صورت گير)الف-2-4-5-14(ضوابط مندرج در استانداردهاي مقرر شده در 

مخصوص كانال بامقطع دايره ) گالوانيزه ، زنگ ناپذير(حداقل ضخامت ورق فوالدي ) پ 

 .  باشد)پ-2-4-5-14(بايد مطابق جدول 
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 حداقل ضخامت ورق براي ساخت كانال هوا با مقطع دايره»  پ«)2-4-5-14(جدول 

 قطر مقطع كانال
كانال با درز 

 اسپيرال
 فيتيتگ كانال با درز در طول

 اينچ يمترسانت

 ورق فوالدي

ضخامت به (

 )ميليمتر

 ورق فوالدي

 )ضخامت به ميليمتر(

 ورق فوالدي

 )ضخامت به ميليمتر(

 30تا 

 46 تا 33

 71 تا 49

 91 تا 74

 132 تا 94

 12تا 

 18 تا 13

 28 تا19

 36 تا 29

 52 تا 37

50/0 

50/0 

60/0 

75/0 

1 

50/0 

60/0 

75/0 

1 

25/1 

50/0 

60/0 

75/0 

1 

25/1 
 

ضخامت ورق فوالدي با مقطع دايره را در سيستمهاي كم » پ«)2-4-5-14( جدول )1(

در .  متر در ثانيه نباشد نشان مي دهد10فشار كه در آن سرعت جريان هوا بيش از 

سيستمهاي ميان فشار و پرفشار انتخاب ضخامت ورق بايد با رعايت ضوابط مندرج در 

 . صورت گيرد» الف«)2-4-5-14(استانداردهاي مقرر شده در 

فيتينگ هاي كانالهاي فلزي، از قبيل زانو، سه راه، تبديل و غيره، بايد با رعايت ضوابط ) ت 

 . ساخته شود» الف«)2-4-5-14(مندرج در استانداردهاي مقرر شده  در 

در ساخت كانالهاي فلزي، درزهاي عرضي، درزهاي طولي و ديگر درزها، بايد با ) ث 

 نوار، چسب ، خمير، ماستيك، واشر و ديگر لوازم مورد تأييد جوشكاري ، پرچ كاري،

 . درزبندي شود

 .  درصد بيشتر باشد5ميزان نشت هوا از درزهاي كانال نبايد از ) 1(

 

 هاي غيرفلزي    كانال14-5-4-3

هاي غيرفلزي، از نظر انتخاب مصالح و روش ساخت، بايد مطابق يكي از   كانال)الف

 . شداستانداردهاي زير با

١- ANSI/SMACNA/Fibrous Glass Duct Construction Standards 
٢- ANSI/UL ١٨١/UL ١٨١A 
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انتخاب مصالح و روش ساخت با استفاده از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه ) 1(

 . ته و مورد تأييد باشدمطابقت داش» الف«)3-4-5-14(با استانداردهاي مندرج در 

 . استفاده از كانالهاي غيرفلزي، ساخته شده از مصالح سوختني مجاز نيست) 2(

. استفاده از كانالهاي ساخته شده از پانل هاي گچي فقط براي هواي برگشت مجاز است) ب 

 درجه سانتيگراد بيشتر باشد و دماي 52در اين حالت دماي هواي داخل كانال نبايد از 

داخلي كانال در حدي كنترل شود كه از دماي نقطه شبنم هواي داخل كانال كمتر سطح 

 . نشود

هاي ساخته شده از پانل هاي گچي در سيستمهاي خنك كننده  استفاده از كانال) 1(

 . تبخيري ، از جمله كولر آبي، مجاز نيست

اردهاي مندرج در كانالهاي غيرفلزي، ساخته شده از پشم شيشه، بايد با يكي از استاند) پ 

 . مطابقت داشته و مورد تأييد باشد» الف«)14-5-4-3(

 درجه سانتيگراد 120دماي هواي داخل كانال ساخته شده از پشم شيشه نبايد از ) 1(

 . بيشتر باشد

 

 هاي قابل انعطاف   كانال14-5-4-4

ها، از  دستگاههاي قابل انعطاف، مخصوص اتصال به دريچه هاي هوا، يا اتصال به   كانال)الف

» الف« )3-4-5-14(نظر مصالح و روش ساخت، بايد با يكي از استانداردهاي مندرج در 

 . مطابقت داشته و مورد تأييد باشد

  متر بيشتر 25/4نبايد از ) فلزي يا  غيرفلزي(حداكثر طول كانالهاي قابل انعطاف ) ب 

 . باشد

 درجه 120نبايد از ) يا غيرفلزيفلزي (دماي هواي داخل كانالهاي قابل انعطاف ) پ 

 . سانتيگراد بيشتر باشد

كانالهاي قابل انعطاف نبايد  از ديوار، كف ، سقف و هر جدار ديگري كه براي مقاومت ) ت 

 . معيني در برابر تش طراحي شده باشد، عبور كنند



 تأسيسات گرمايي تعويض هوا و تهويه مطبوع

 

59 

 

درزهاي اتصال لرزه گير در محل اتصال كانال هوا به دستگاهها، يا در عبور كانال از ) ث 

 . انبساط ساختمان، بايد از مصالح نسوختني، و مورد تأييد باشد 

 .  سانتيمتر بيشتر باشد25طول اتصال لرزه گير نبايد از ) 1(

 

   نصب كانال هوا 14-5-5

    كليات 14-5-5-1

سيستم كانال كشي رفت، برگشت، دريافت هواي بيرون و تخليه) الف 
ء

 هوا بايد به نحوي 

شود كه هوا را به مقدار و با شرايط مورد نياز فضاها و به ترتيب مطلوب طراحي و نصب 

 . توزيع نمايد

كانال كشي هوا بايد با رعايت شرايطي كه براي هر منطقه آتش ساختمان تعيين شده، ) 1(

 . صورت گيرد

 

   درزبندي 14-5-5-2

مقرر ) 1(» ث«)2-4-5-14( اتصال قطعات كانال و فيتينگ ها بايد، در حدي كه در )الف

 . شده ، هوابند باشد

مواد و مصالحي كه براي درزبندي كانالها، فيتينگ ها و اتصالها به كار مي رود نبايد ) 1(

 . سوختني باشد

هيچ منفذ، سوراخ و دهانه باز نبايد در سيستم كانال كشي باقي بماند، مگر آنكه براي ) 2(

  .كاركرد مطلوب سيستم هوارساني مورد نياز باشد

 

 ها گاه   آويزها و تكيه14-5-5-3

ها در وضعيت مورد نياز، سيستم كانال كشي بايد به وسيله   براي ثابت نگهداشتن كانال)الف

 . تكيه گاهها و آويزها، در نقاط مناسب، به اجزاي ساختمان متصل شود

مقرر ها بايد با آن چه براي هر منطقه آتش ساختمان  گاه جنس مصالح آويزها و تكيه) 1(

 . شده است، مطابقت داشته باشد

 .  متر بيشتر باشد3فاصله دو تكيه گاه و آويز، در كانالهاي فلزي نبايد از ) 2(
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   نصب زيرزمين 14-5-5-4

 اگر كانال فلزي هوا زيرزمين دفن مي شود، بايد با پوشش مورد تأييد در برابر اثر )الف

 . رطوبت و خورندگي خاك حفاظت شود

نال فلزي هوا، بدون پوشش حفاظت كننده، زيرزمين دفن شود كانال فلزي هوا اگر كا) 1(

 .  ميليمتر قرار گيرد 50بايد داخل غالف بتني، به ضخامت دست كم 

 .كانال هوايي كه زيرزمين دفن مي شود، بايد به سمت نقطه تخليه شيب داشته باشد) ب 

عرض سيل باشد، بايد در ترازي اگر كانال هوا در جايي زيرزمين دفن شود كه در م) پ 

در صورتي كه كانال زير اين تراز نصب . باالتر از حداكثر ارتفاع سيل احتمالي  نصب شود

 . شود، بايد در برابر اثر سيل بطور هيدروستاتيكي و هيدروديناميكي مقاوم باشد

 

   دريچه بازديد 14-5-5-5

بايد در نقاط مناسب دريچه به منظور بازديد يا نظافت داخل كانالهاي هوا )الف
ء

 دسترسي و 

 . بازديد پيش بيني شود

دريچه هاي بازديد  دسترسي بايد روي قسمتهايي از كانال هوا پيش بيني شود كه ) 1(

 . دسترسي به آنها از طريق دريچه هاي هواي رفت، برگشت يا تخليه ممكن نباشد

 . مقرر شده هوابند باشد) 1(» ث«) 2-4-5-14(دريچه بازديد بايد در حدي كه در ) 2(

جنس و ضخامت ورق دريچه هاي بازديد بايد با جنس و ضخامت ورق كانال هوا ) 3(

 . مطابقت داشته باشد

ساخت و نصب دريچه بازديد بايد طوري باشد كه بدون استفاده از ابزار، قابل باز كردن ) 4(

 . باشد

 

   حفاظت كانال هوا 14-5-5-6

 هوا در معرض ضربات فيزيكي ناشي از برخورد وسايل نقليه، يا  در نقاطي كه كانال)الف

عوامل ديگر باشد و احتمال شكستن يا فرسايش كانال وجود داشته باشد، بايد با نصب 

 . حفاظ هاي مناسب و مورد تأييد حفاظت شود
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اگر كانال هوا و اجزاي آن در هواي آزاد خارج از ساختمان نصب شده باشند، بايد در ) ب 

 . ابر اثر عوامل جوي حفاظت شوندبر

طول كانال فلزي سيستمهاي خنك كننده تبخيري ، از جمله كولر آبي، كه در معرض ) پ 

 .  متر بيشتر باشد2تابش مستقيم آفتاب باشد، نبايد از 

 متر باشد، بايد با عايق گرمايي در برابر تابش 2در صورتيكه طول كانال فلزي بيش از ) 1(

 . د آفتاب حفاظت شو

 

   دريچه هوا 14-5-5-7

هوا بايد طبق توصيه هاي كارخانه,  نصب دريچه هاي رفت، برگشت و تخليه)الف
ء

 سازنده و 

 . مورد تأييد باشد

 . دريچه هاي رفت هوا بايد دمپر تنظيم مقدار هوا داشته باشند) 1(

 . باشد درجه سانتيگراد مقاوم 74جنس دريچه هوا و پوشش رنگ آن بايد تا دماي ) 2(

ساخت دريچه هاي هوا ، مخصوص نصب در حمام، توالت، رختكن و فضاهاي مشابه، ) 3(

 . بايد طوري باشد كه از فضاهاي مجاور امكان ديد نداشته باشد

 

 كاري كانال هوا    عايق14-5-6

   كليات 16-5-6-1

ضريب .  عايق پلنوم و كانال هوا، و نيز روكش عايق، بايد از جنس نسوختني باشند)الف

 �٨، طبق استاندارد50 و ضريب گسترش دود حداكثر 25انتشار شعله حداكثر 

ANSI/ASTM Eداشته باشند  . 

استفاده از مواد سوختني به عنوان عايق، روكش عايق و مواد درزبندي از قبيل چسب، ) 1(

 . خمير، نوار و غيره مجاز نيست 

 كه از ديوار آتش عبور مي كند، نبايد عايق يا روكش عايق قسمتهايي از طول كانال) ب 

 . داشته باشد

 . دمپر تنظيم هوا، دمپر آتش و دمپر دود نبايد عايق يا روكش عايق داشته باشد) پ 

 . سطوح دريچه هاي بازديد و دسترسي نبايد با عايق يا روكش عايق پوشانده شود) ت 
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 ان   عايق كانال  در خارج ساختم14-5-6-2

عايق كانال هوا در تأسيسات گرمايي و سرمايي، در خارج از فضاهاي ساختمان و در ) الف 

 . باشد» الف«)2-6-5-14(تماس مستقيم با هواي آزاد خارج، بايد مطابق جدول 

 

 عايق كانال هوا در خارج از ساختمان در تأسيسات گرمايي و سرمايي  »الف«)2-6-5-14(جدول 

 ت گرمايي و سرماييهوارساني در تأسيسا

 درجه 3/18:   درجه ساالنه -روز

 سانتيگراد

 مقاومت گرمايي  : SIواحد 

 عايق
٢k .m / w R −  

 مقاومت گرمايي: IPواحد 

 عايق 
٢h ft F ) / Btu R°

− − − 

 500كمتر  از 

 1150 تا 501

 2000 تا 1151

 2000بيش از 

74/18 

39/28 

91/36 

42/45 

3/3 

5 

5/6 

8 

 

 )ADDC(  درجه سرمايي ساالنه - و روز )ADDH(  درجه گرمايي ساالنه -ارقام روز ) 1(

و ) كانال با هواي گرم( درجه سانتيگراد براي هوارساني در تأسيسات گرمايي 3/18بر مبناي 

، مخصوص شرايط هواي تعدادي از ) كانال با هواي سرد(هوارساني در تأسيسات سرمايي 

 . ، به عنوان راهنما، داده شده است» 1وست پي«شهرهاي كشور، در 

  تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و -مبحث چهاردهم «، به عنوان قسمتي از »1پيوست «) 2(

محسوب نمي شود و نبايد آن را به عنوان جزيي از مقررات ، مشمول اجبار » تهويه مطبوع

 . قانوني تلقي كرد

  -ع ديگر را ، به منظور دستيابي به ارقام روزبه هيچ وجه استفاده از مناب» 1پيوست «) 3(

 . درجه براي شرايط هواي محل نصب كانال، به شرط تأييد منتفي نمي كند

 

   عايق كانال در داخل ساختمان 14-5-6-3

 در تأسيسات گرمايي و سرمايي، عايق كانال هواي رفت يا برگشت، در داخل فضاهاي )الف

 . باشد » الف«)3-6-5-14(ل ساختمان، بايد دست كم مطابق جدو
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 عايق كانال در فضاهاي د اخل ساختمان، در تأسيسات گرمايي و سرمايي»  الف«)3-6-5-14(جدول 
 )Heating(هوارساني در تأسيسات گرمايي  اختالف دماي هواي داخل و خارج

 )Cooling(و سرمايي 

درجه 

 سانتيگراد

 مقاومت گرمايي  : SIواحد  درجه فارنهايت

٢k     R -عايق .mx / w 

 مقاومت گرمايي: IPواحد 

  R – عايق 

 ٢( h ft f ) / Btu°

− − 

 3/8كمتر از 

 2/22 تا 3/8

 2/22بيش از 

 15كمتر از 

 40 و 15بين 

 40بيش از 

 عايق الزم نيست

74/18 

39/28 

 عايق الزم نيست

3/3 

5 

 

واني، شفت هاي بستهعايق كاري كانالهاي هوا در فضاي بسته زيرشير) ب 
ء

 ساختمان، 

داخل سقف هاي كاذب طبقات و ديگر فضاهايي كه هواي آنها با سيستم گرمايي و سرمايي 

 . صورت گيرد» الف«)3-6-5-14(كنترل نمي شود، بايد با رعايت جدول 

كانالهاي هواي رفت و برگشت،  در فضاهاي داخل ساختمان، در موارد زير نياز به عايق ) پ 

 ندارند، مگر آن كه  عايق كاري به منظور جلوگيري از تقطير رطوبت هوا در تماس گرمايي

 . با سطوح خارجي كانال الزم شود

 . كانال هوا در فضاي قرار گيرد كه دماي آن با تأسيسات گرمايي يا سرمايي كنترل شود) 1

ه، كمتر از اختالف دماي هواي داخل كانال و هواي فضايي كه كانال در آن قرار گرفت) 2(

 .  درجه سانتيگراد باشد3/8

مقدار كل ) از داخل به خارج، يا از خارج به داخل(انتقال گرما از جدار كانال بدون عايق ) 3(

 . انرژي مورد نياز ساختمان را افزايش ندهد

 هاي تخليه هوا  كانال) 4(

 .كننده تبخيري، از جمله كولر آبي كانال توزيع هواي سيستم خنك) 5(

 اگر سطح داخلي كانال هوا يا پلنوم، به منظور كاستن از شدت صدا، يا به منظورهاي )ت 

ديگر، عايق شود جنس عايق و مواد الزم براي نصب آن بايد در برابر رشد جلبك، اثر رطوبت 

 . و فرسايش ناشي از جريان هوا مقاوم باشد

صورت گيرد تا سطوح اتصال عايق به سطوح داخلي كانال بايد با وسايل مكانيكي ) 1(

 . داخلي عايق و لبه قطعات آن در برابر جريان هواي داخل كانال مقاوم باشد
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   دمپر آتش 7 -14-5

   محل دمپر آتش 14-5-7-1

 در عبور كانال هوا از ديوار، سقف يا كف، كه يك منطقه آتش را از منطقه مجاور آن )الف

 .  شودجدا مي كند و در موارد زير، بايد دمپر آتش نصب

در عبور كانال هوا از ديوار يا تيغه جداكننده، كه براي مقاومت در برابر آتش به مدت ) 1(

 . يك ساعت يا بيشتر، طراحي شده باشد

در عبوركانال هوا از ديوار شفت هاي ساختمان، كه براي مقاومت در برابر آتش به مدت ) 2(

 . يك ساعت يا بيشتر طراحي شده باشد

نال هوا، كه به طور قائم از يك طبقه به طبقه ديگر، كف يا سقف را سوراخ در عبور كا) 3(

كند، در صورتي كه كانال در داخل شفت نباشد و جدار بين دو طبقه براي مقاومت در برابر 

 . آتش به مدت يك ساعت يا بيشتر طراحي شده باشد

 . در موارد زير نصب دمپر آتش الزم نيست ) ب 

وا از ديوارها، سقف ها و كفهاي دو فضاي مجاور كه در يك منطقه آتش در عبور كانال ه) 1(

 . قرار داشته باشند

 60وقتي كانال تخليه هوا از ديوار شفت عبور كند و داخل شفت به سمت باال كمتر از ) 2(

 . سانتيمتر ادامه يابد

به سيستم در عبور كانال هوا از يك فضاي ساختمان به راهرو، در صورتي كه ساختمان ) 3(

 . آب افشان خودكار مجهز باشد

 . وقتي كه كانال هوا جزئي از يك سيستم تخليه خودكار دود باشد) 4(

 . در عبور كانال هوا از بام ساختمان به هواي آزاد خارج ) 5(

در عبور كانال هوا از ديوار شفت ساختمان، در صورتي كه ساختمان به سيستم آب ) 6(

 . افشان خودكار مجهز باشد
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   ساخت و نصب 14-5-7-2

  ANSI/UL ��� جنس مصالح، نوع ساخت و آزمايش دمپر آتش بايد مطابق استاندارد)الف

 . يا استاندارد معتبر ديگر، مورد تأييد باشد

 درجه سانتيگراد باز شود و دمپر آتش به طور خودكار 74فيوز دمپر آتش بايد در دماي ) ب 

 .  بسته درآيد و از عبور آتش جلوگيري كندبه حالت

ي از ديوار، تيغه، سقف يا يدمپر آتشي كه در مسير عبور كانال هوا قرار مي گيرد، جز) پ 

 روي اين جدارها ، به ترتيب مورد تأييد، �كف جداكننده از فضاي مجاور است و بايد دقيقاًٌ

 . نصب شود

 

  دريچه14-5-7-3
ء

  دسترسي 

كانال، نزديك دمپر آتش، به منظور بازرسي ادواري و تنظيم و در صورت  روي سطوح )الف

لزوم نصب مجدد فيوز دمپر ، بايد دريچه
ء

 .  بازديد و دسترسي نصب شود

دريچه) 1(
ء

 دسترسي بايد در موقعيت و با اندازه هايي باشد كه دسترسي به آساني 

 . امكانپذير باشد

دريچه) 2(
ء 

 . ال و دست كم به ضخامت آن باشددسترسي بايد از جنس ورق كان

 . هيچ پوشش عايق يا روكش آن نبايد دريچه دسترسي را بپوشاند) 3(

روي دريچه) 4(
ء

نصب » دمپر آتش« دسترسي بايد با خط درشت و خوانا برچسب دائمي 

 . شود
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   درجه ساالنه-  ، روز 1پيوست 

 

   كليات 1-1

 ساالنه را )DDC(  درجه سرمايي - و روز )DDH(رمايي   درجه گ- ، روز 1  پيوست 1-1-1

-14(«براي تعدادي از شهرهاي كشور، به منظور محاسبه عايق كانال هوا، به ترتيبي كه در 

 . مقرر شده، نشان مي دهد» عايق كانال در خارج ساختمان) 5-6-2

 

ا پيشنهاد مي به عنوان راهنم»   درجه ساالنه-، روز 1پيوست «  ارقام مندرج در 1-1-2

 . شود و نبايد آن را جزئي از مقررات و مشمول اجبار قانوني تلقي كرد

 

به هيچ وجه استفاده از منابع »   درجه ساالنه-، روز 1پيوست «مقادير مندرج در   1-1-3

  درجه گرمايي و سرمايي، براي شرايط محل -ديگر را به منظور دستيابي به مقادير روز 

 .  شرط تأييد، منتفي نمي كندنصب كانال هوا، به

 

 شهر كشور 43  درجه گرمايي و سرمايي ساالنه را براي -مقادير روز )  2-1(  جدول 1-2

  درجه مورد نياز براي شهرهاي ديگر را مي توان از راه تشابه -مقادير روز . دهد نشان مي

 . دست آورد  هاقليم ب
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 درجه گرمايي ساالنه است   -روز ) 2-1(  در جدول )ADDH( 2  ستون 1-2-1

   درجه سرمايي ساالنه است-روز ) 2-1(  در جدول )ADDC(  3  ستون1-2-2

 .  بر حسب درجه سانتيگراد است3 و 2  مقادير ستونهاي 1-2-3

 

   درجه ساالنه براي تعدادي از شهرهاي كشور-روز   )2-1(جدول 

 شهر رديف
درجه -روز

)2(DDH 

 درجه-روز

)3(DDC 

 شهر رديف
 درجه -وزر

)2(DDH 

 درجه-روز

) 3(DDC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 آبادان

 اراك

 اروميه

 اصفهان

 اهواز

 ايرانشهر

 بابلسر

 كرمانشاه

 بم

 بندرانزلي

 بندرعباس

 بندرلنگه

 بوشهر

 بيرجند

 تبريز

 تربت حيدريه

 تهران

 جاسك

 چابهار

 خرم آباد

 خوي

 دزفول

430 

2345 

2670 

1870 

510 

290 

1440 

2300 

715 

1650 

50 

70 

305 

1595 

2350 

2215 

1810 

25 

20 

1430 

2805 

 

2355 

500 

260 

665 

2255 

2595 

483 

415 

1600 

435 

2505 

2165 

1820 

695 

345 

460 

865 

2100 

2000 

905 

260 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

 دزفول

 رامسر

 رشت

 زابل

 زاهدان

 زنجان

 سبزوار

 سقز

 سمنان

 سنندج

 شاهرود

 شهركرد

 شيراز

 طبس

 فسا

 قزوين

 كاشان

 كرمان

 گرگان

 مشهد

 همدان

 يزد

565 

1505 

1640 

955 

1225 

2945 

1840 

2950 

1650 

2515 

2195 

2715 

1490 

1080 

1185 

2190 

1480 

1750 

1310 

2360 

2970 

1405 

2150 

350 

325 

1705 

765 

185 

855 

235 

1065 

460 

435 

210 

715 

1520 

1065 

510 

1400 

510 

745 

365 

220 

130 
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   تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه14-6

   كليات 14-6-1

   حدود و دامنه كار14-6-1-1

 طراحي و نصب سيستم تعويض هوا و هودهاي تجهيزات پخت و پز آشپزخانه ها، بايد )الف

 . انجام گيرد) تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه» 6-14«(طبق الزامات اين فصل از مقررات 

، تا آنجا كه به »كانال كشي) 5-14(«و » تعويض هوا) 4-14(«الزامات مندرج در ) 1(

تعويض هواي آشپزخانه، ساخت و نصب كانال هوا و سيستم هاي تخليه هواي آن مربوط 

 .مي شود، نيز بايد رعايت شود

ي و روغن، دود و گازهاي ديگر، باالي دستگاههاي براي تخليه هواي گرم، بخار آب، چرب) ب

 .پخت و پز تجاري بايد هود نصب شود

 : در موارد زير نصب هود ضروري نيست ) 1(

 در صورتي كه دستگاههاي پخت و پز تجاري در واحدهاي مسكوني نصب شود و براي -

 . مقاصد تجاري به كار نرود

به چربي ندارند، از قبيل نان برشته كن،  براي لوازم كمكي پخت و پز كه بخار آغشته -

 . سماور تهيه چاي و قهوه، تخم مرغ پز و غيره

 .  بسته باشد و هيچ دهانه باز نداشته باشد" در صورتيكه دستگاه گرم كن خوراك كامال-

در آشپزخانه واحد مسكوني كه دستگاههاي پخت و پز خانگي نصب مي شود، تعويض ) 1(

 . صورت گيرد» تعويض هوا) 4-14(«مندرج در هوا بايد طبق الزامات 

در صورتي كه دستگاه پخت و پز خانگي براي مقاصد تجاري به كار رود، بايد به هود ) 2(

 . مجهز باشد
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   طراحي، ساخت و نصب هود 14-6-2

    كليات 14-6-2-1

يگر  طراحي، ساخت و نصب هود بايد بگونه اي باشد كه بخار آب، چربي، دود، بو و د)الف

 . گازهاي محصول پخت و پز را به داخل هود هدايت كند

 .  بايد روي دستگاههايي نصب شود كه بخار، روغن و دود متصاعد مي كنندIهود نوع ) 1(

 نصب II يا Iروي  دستگاههايي كه بخار آب، گرما و بو منتشر مي كنند بايد هود نوع ) 2(

 . شود

 . جهز باشند بايد به فيلتر روغن مIهودهاي نوع ) ب 

 

   ساخت هود 14-6-2-2

 بدنه هود بايد از ورق فوالدي گالوانيزه، ورق فوالدي زنگ ناپذير يا ورق آلومينيمي )الف

 . ساخته شود

 : ضخامت هود از ورق فوالدي گالوانيزه دست كم بايد برابر مقادير زير باشد ) 1(

  ميليمتر I  ،2/1 نوع -

  ميليمتر II ،1  نوع -

 : ت هود از ورق فوالدي زنگ ناپذير دست كم بايد برابر مقادير زير باشد ضخام) 2(

  ميليمتر I  ،1 نوع -

  ميليمتر II ،8/0 نوع -

 : ضخامت هود از ورق آلومينيمي دست كم بايد برابر مقادير زير باشد ) 3(

  ميليمتر I  ،5/1 نوع -

  ميليمتر II ،2/1  نوع -

رتيبي طراحي و ساخته شود كه سطوح داخلي هود صاف و اتصال اجزاي هود بايد به ت) ب 

 . همه درزها و اتصالها آب بند و گازبند باشد. صيقلي باشد

اتصال اجزاي هودهاي فوالدي گالوانيزه بايد از نوع پرچ كاري و هودهاي زنگ ناپذير از ) 1(

 . نوع جوشي باشد

 .  صورت گيرداتصال اجزاي هودهاي آلومينيمي ممكن است با پرچ كاري) 2(
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سطوح داخلي و خارجي هودهاي فوالدي بايد با رنگ نسوز و مقاوم در برابر اثر بخار ) پ 

 . آب و خوردگي حفاظت شود

سطوح داخلي هود بايد به ترتيبي طراحي و ساخته شود كه جز نقاطي كه براي جمع ) ت 

 . شدآوري روغن پيش بيني شده ، امكان تمركز چربي و روغن وجود نداشته با

 بايد شيارهايي مخصوص هدايت روغن، در زير فيلترهاي روغن و در Iبراي هودهاي نوع ) 1(

 . قسمت پايين محيط اطراف هود، پيش بيني شود

قطرات روغن كه در زير هود جمع آوري و هدايت مي شود بايد با لوله مسي از هود به ) 2(

نزديك دستگاه پخت پيش بيني سمت ظروف و مخازن قابل تخليه اي كه براي اين منظور 

 . مي شود، هدايت شود

طراحي و ساخت هود بايد طوري باشد كه همه سطوح و اجزاي داخلي و خارجي آن ) ث 

 . در دسترس و يا قابل دسترسي باشد، تا تميز كردن همه قسمتهاي آن به آساني ميسر باشد

 آب، دود و روغن است ، سطح افقي لبه خارجي هود، كه محل دريافت هواي گرم، بخار) ج 

 .  بپوشاند"بايد روي دستگاههاي پخت را كامال

 15فاصله افقي لبه داخلي هود از لبه خارجي دستگاههاي پخت دست كم بايد ) 1(

 سانتيمتر به خارج از دستگاههاي پخت ادامه 15سانتيمتر باشد، بطوريكه هود دست كم 

 . داشته باشد

 .  سانتيمتر باشد60ر تا روي آن، نبايد كمتر از ي زارتفاع كل هود، از سطح افقي) 2(

 

   فيلتر روغن 14-6-2-3

 . ، بايد فيلتر روغن داشته باشد I هود نوع )الف

واحدهاي فيلتر روغن بايدبه ترتيبي در داخل هود قرارگيرند كه همواره در دسترس ) ب 

 . باشد

ب آن پيش بيني شده قرار گيرد، هر واحد فيلتر بايد در داخل قابي كه در هود براي نص) 1(

به طوري كه بتوان فيلتر را بدون استفاده از ابزار، به آساني بيرون آورد و دوباره در جاي 

 . خود نصب نمود
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ساخت فيلتر بايد طبق يكي از استانداردهاي معتبر باشد و روي فيلتر بايد مارك ) پ 

يا با مهر پاك نشدني ، نقش شده كارخانه سازنده و استاندارد ساخت آن، به طور برجسته 

 . باشد

فيلتر روغن در داخل هود بايد به ترتيبي نصب شود كه زاويه سطح فيلتر با صفحه افق ) ت 

 .  درجه باشد45دست كم 

محل نصب فيلتر روغن در داخل هود بايد طوري باشد كه قطرات روغن را به داخل ) 1(

 .  ي شده، هدايت كندشيارها جمع آوري روغن كه در زير آن پيش بين

تعداد واحدهاي فيلتر و سطح كل آن بايد طوري انتخاب شود كه با توجه به مقدار گذر ) ث 

 .  مترمربع براي هر مترمكعب در ثانيه هوا باشد66/0هواي هود، سطح فيلتر دست كم 

فيلتر روغن بايد در داخل هود به ترتيبي نصب شود كه فاصله قائم آن از سطح افقي ) ج 

 : رويه دستگاه پخت و پز، دست كم برابر مقادير زير باشد 

  سانتيمتر 75دستگاههاي پخت بدون شعله باز،  )1(

  سانتيمتر 100دستگاههاي پخت با شعله باز،  )2(

  سانتيمتر120دستگاههاي كباب پز،  )3(

 

   ظرفيت هود 14-6-2-4

ستگاههاي  مقدار تخليه هواي هودهاي نوع سه طرفه و چهارطرفه، بر حسب نوع د)الف

 . باشد» الف«)4-2-6-14(پخت و پز و دماي هر يك، بايد دست كم مطابق جدول 

در صورتي كه دستگاههاي پخت و پز از نوع برقي باشد، مقدار تخليه هواي هود را مي ) 1(

 .كاهش داد» الف«)4-2-6-14( درصد مقادير داده شده در جدول 80توان تا 
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 ل مقدار تخليه هواي هودهاي آشپزخانهحداق  »الف«)4-2-6-14(جدول 

 حداقل مقدار هوا بر واحد سطح افقي زير هود

 هودهاي چهارطرفه هودهاي سه طرفه

 

 

مترمكعب در  انواع دستگاههاي پخت و پز

 ثانيه

 بر مترمربع

فوت مكعب در 

دقيقه بر فوت 

 مربع

مترمكعب در 

ثانيه بر 

 مترمربع

 در  فوت مكعب

 فوت   بر دقيقه

 مربع

ـاب،            ـالي كب دستگاههاي پخت با سوخت جامد، منقـل زغ

 )با روغن و چربي(دستگاههاي مشابه ديگر 
76/0 150 1 200 

سرخ كنها، كباب پزهاي گازي، دستگاههاي مشابه ديگر كه         

 )با روغن و چربي( باال دارند  دماي

41/0 80 61/0 120 

ـاي          اجاق ـه دم ـر ك هاي گاز، پلوپزها، دستگاههاي مشابه ديگ

 )با روغن و چربي(متوسط دارند 

30/0 60 41/0 80 

ـاي      ها، دستگاه كن ها، دم  خانه  گرم ـه دم ـر ك ـشابه ديگ هاي م

 )بدون روغن و چربي(پايين دارند 

25/0 50 30/0 60 

 

 

   نصب هود 14-6-2-5

هود بايد با آويز يا بست هاي مناسب روي دستگاههاي پخت نصب شود و به ترتيبي ) الف

 .  بپوشاند"آمده، روي دستگاههاي پخت را كامال» ساخت هود) 2-2-6-14(«كه در 

 . آويز يا بست ود بايد از مصالح نسوختني باشد) 1(

آويز يا بست هود بايد به طور مطمئن به اجزاي ساختمان متصل شود و تحمل بارهاي ) 2(

 . افقي و قائم وارده را داشته باشد

ال بايد از مصالح مقاوم در برابر رطوبت و خوردگي پيچ و مهره ها و ميخ پرچ هاي اتص) 3(

پيچ و مهره و ديگر وسايل اتصال آويز و بست به بدنه هود نبايد از جدار هود عبور . باشد

 . اتصال بايد به ترتيبي باشد كه هيچ سوراخي در بدنه هود ايجاد نشود. كند

زديكترين مصالح سوختني، هود بايد به ترتيبي نصب شود كه فاصله لبه خارجي آن از ن) ب 

 45از قبيل كمدها، ميزها و قفسه هايي كه از مصالح سوختني ساخته شده باشد، دست كم 

 . سانتيمتر باشد
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   تأمين هواي هود  14-6-3

   كليات 1 -14-6-3

 . هواي مورد نياز هودها، در مدتي كه كار مي كنند، بايد تأمين شود)  الف

 .  ممكن است با روش طبيعي يا مكانيكي صورت گيردتأمين هواي موردنياز هود) 1(

اگر در آشپزخانه، غير از هودها، دستگاههاي ديگري كه دودكش يا تخليه هواي ) 2(

مكانيكي دارند، نصب شده باشد مقدار و نوع توزيع هواي جانشين كه به آشپزخانه وارد مي 

ثر نگذارد و مقدار هواي آنها شود بايد به ترتيبي باشد كه روي سيستم تخليه هواي هودها ا

 . را كاهش ندهد

اگر سيستم تأمين هواي جانشين براي هودهاي آشپزخانه از نوع مكانيكي باشد اين ) 3(

سيستم و سيستم تخليه هواي هودها بايد به هم مرتبط باشند، به طوري كه با روشن يا 

 . خاموش كردن يكي، ديگري هم روشن يا خاموش شود

ن هواي جانشين براي هودهاي آشپزخانه بايد به ترتيبي باشد كه به سيستم تأمي) 4(

تعويض هواي آشپزخانه كمك نمايد و از اتصال كوتاه بين هواي ورودي و تخليه هواي 

 . هودها جلوگيري به عمل آورد

 

   مقدار هواي جانشين 14-6-3-2

 با مقدار تخليه هواي "مقدار هواي جانشين كه به آشپزخانه وارد مي شود، بايد تقريبا) الف

 . هودها برابر باشد

اگر سيستم تعويض هواي آشپزخانه ايجاب كند كه فشار داخلي آن نسبت به فضاهاي ) 1(

مجاور منفي باشد، ممكن است مقدار هواي جانشين به نسبت مورد نياز، از مقدار تخليه 

 . هواي هودها كمتر باشد

 هواي هودهاي آشپزخانه وارد مي شود، بايد با مقدار هواي بيرون كه به منظور تأمين) ب 

 . باشد» تعويض هوا) 4-14(«رعايت الزامات مندرج در 

مجموع هواي دريافتي از بيرون و هواي ورودي از فضاهاي مجاور به آشپزخانه نبايد از ) 2(

اين موضوع شامل آشپزخانه.  ليتر در ثانيه بر مترمربع سطح آشپزخانه كمتر باشد6/7
ء

  واحد

 . مسكوني نمي شود
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 كشي تخليه هواي هودها   كانال14-6-4

   كليات 14-6-4-1

بر اين قسمت از مقررات نيز حاكم است، » كانال كشي) 5-14(«الزامات مندرج در ) الف

مغايرت داشته » كانال كشي تخليه هواي هودها) 4-6-14(«مگر آنكه با الزامات مندرج در 

 . باشد

 جدا و مستقل باشد و با "ليه هواي هود بايد سيستمي كامالسيستم كانال كشي تخ) ب 

 . هيچ سيستم كانال كشي توزيع يا تخليه هواي ديگري، مخلوط و مشترك نشود

، بايد سيستم كانال كشي و تخليه هواي جدا و مستقل داشته Iهر هود آشپزخانه نوع ) 1(

 . باشد

، كانال تخليه هواي مشترك داشته IIع   نبايد با هود آشپزخانه نوIهود آشپزخانه نوع ) 2(

 . باشد

، با رعايت شرايط زير مجاز است كه كانال تخليه هواي Iدو يا چند هود آشپزخانه نوع ) 3(

 : مشترك داشته باشند

 در صورتي كه اين هودها در يك فضا، در يك طبقه ساختمان و يا در دو فضاي مجاور و -

 . مرتبط با هم قرار داشته باشند

 .ر صورتي كه اين هودها در يك منقطه آتش ساختمان قرار داشته باشند د-

 

  ساخت كانال 14-6-4-2

 :  بايد از مصالح زير ساخته شودIكانال تخليه هواي هودهاي نوع ) الف 

 . ميليمتر كمتر باشد6/1ورق فوالدي، در اين حالت ضخامت نامي ورق فوالدي نبايد از ) 1(

 ميليمتر كمتر 3/1در اين حالت ضخامت نامي ورق نبايد از . يرورق فوالدي زنگ ناپذ) 2(

 . باشد

 بايد به ترتيبي ساخته شود كه جز Iسطوح داخلي كانال تخليه هواي هودهاي نوع ) ب 

نقاطي  كه براي جمع آوري روغن پيش بيني شده، امكان تمركز روغن و چربي در گوشه ها 

 . و درزهاي آن نباشد
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همه درزها و اتصالهاي عرضي و طولي بايد آب . نال بايد جوشي باشداتصال اجزاي كا) 1(

پيچ و مهره ها و ميخ پرچها و ديگر وسايل اتصال نبايد از ديوارهاي كانال . بند و گازبند باشد

 . به داخل آن عبور كند

 كانالهايي كه در معرض هواي آزاد يا مواد خورنده قرار مي گيرند، بايد در برابر خوردگي) 2(

 . مقاوم باشند

اگر براي آويز كانالها از لرزه گير . بست ها و آويزها بايد از مصالح نسوختني باشند) 3(

 .گير بايد از جنس نسوختني باشد مي شود، لرزهاستفاده 

ساخت ) 4-5-14(« بايد طبق الزامات مندرج در IIساخت كانال هواي هودهاي نوع ) پ 

 . صورت گيرد» كانال هوا

 

 كاري    عايق14-6-4-3

هاي تخليه هواي هودها بايد به طور كامل با عايق گرمايي  سطوح خارجي كانال) الف

 . پوشانده شود

 . صورت گيرد»   كانال كشي-فصل چهارم «عايق كاري بايد طبق الزامات مندرج در ) 1(

 . همه سطوح خارجي عايق بايد با روكش نسوختني پوشانده شود) 2(

 

  از تراكم روغن   جلوگيري14-6-4-4

 بايد به نحوي طراحي و اجرا گردد كه در هيچ قسمت Iكانال كشي براي هودهاي نوع ) الف

 . آن روغن و چربي جمع نشود

 درصد نسبت به سمت نقاط تخليه روغن شيب داشته 2كانالهاي افقي بايد دست كم ) 1(

 . باشند

 . يش بيني شوددر زير هر كانال قائم بايد دهانه هاي خروجي روغن پ) 2(

جمع آوري روغن، براي تخليه روغن از د هانه هاي خروجي، بايد در نقاط مناسب ظرف ) 3(

بيني شود به طوري كه روغن خروجي از كانال بتواند به طور ثقلي به اين  مورد تأييد، پيش

 . ظرف هدايت شود
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     نصب كانال 14-6-4

 دريچه بازديد) الف

كردن ادواري، هر قسمت از كانال كه از راه هود يا دهانه تخليه به منظرو بازديد و تميز) 1(

 . هوا قابل دسترسي نباشد، بايد به دريچه هاي بازديد مجهز باشد

دريچه بازديد بايد از جنس كانال باشد و به درهايي مجهز باشد كه با چفت و بست و يا ) 2(

 شود، به طوريكه بتوان آن هر روش مورد تأييد ديگري به طرز محكم و اطمينان بخش بسته

 . را بدون استفاده از ابزار باز و بسته كرد

 متر بيشتر باشد، دريچه بازديد 7فاصله دريچه هاي بازديد در كانالهاي افقي نبايد از ) 3(

 . كانالهاي افقي بايد روي ديواره قائم كانال نصب شود

 . ر باشد سانتيمت30*30دهانه بازشو دريچه بازديد بايد دست كم ) 4(

، از هود تا دهانه خروجي هوا، بايد در يك Iتمام مسير كانال تخليه هواي هودهاي نوع ) ب 

 . منطقه آتش قرار گيرد

در صورتي كه كانال تخليه هواي هود از ديوار آتش عبور كند و به منطقه آتش ديگري ) 1(

بسته قرار گيرد كه وارد شود، ادامه كانال در منطقه آتش ديگر بايد در داخل محفظه اي 

 . كانال تخليه هوا را از فضاي آن منطقه آتش جدا كند

 . جدارهاي افقي يا قائم محفظه بسته بايد دست كم يك ساعت در برابر آتش مقاوم باشد) 2(

 سانتيمتر با سطح خارجي جدار كانال 15جدار داخلي محفظه بسته بايد دست كم ) 3(

 . تخليه هوا فاصله داشته باشد

 اگر كانال تخليه هواي هود در داخل محفظه بسته دريچه بازديد داشته باشد، بايد به )4(

جدار محفظه، مقابل دريچه بازديد كانال، دريچه بازديد، دست كم يك ساعت مقاوم در برابر 

 . آتش، نصب شود

نال هيچ مانع يا زائده اي كه در جريان تخليه هوا ايجاد اختالل كند، نبايد در داخل كا) پ 

 . تخليه هواي هود قرار داشته باشد

 . نصب هر نوع دمپر، از جمله دمپر آتش، در داخل تخليه هواي هود، مجاز نيست) 1(
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 45  از نزديكترين مصالح سوختني بايد دست كم Iفاصله كانال تخليه هواي هود نوع ) ت

 . سانتيمتر باشد

نصب ) 5-5-14«ت مندرج  در  بايد طبق الزاماIIنصب كانال تخليه هواي هود نوع ) ث

 . صورت گيرد» كانال هوا

 متر بر ثانيه و حداكثر 6/7سرعت جريان هوا در كانال تخليه هواي هودها بايد حداقل ) ج

 .  متر بر ثانيه باشد13

 

 هاي برقي و دهانه تخليه هوا    مكنده14-6-5

   مكنده برقي 14-6-5-1

 بايد به كمك مكنده هاي تخليه هوا با موتور ،II و هود نوع Iتخليه هواي هود نوع ) الف

 . برقي صورت گيرد

مكنده تخليه هوا بايد ظرفيت و فشار مورد نياز هود و سيستم كانال كشي مربوط به  ) 1(

 . آن را داشته باشد

مكنده تخليه هوا بايد در خارج از هود و سيستم كانال كشي آن قرار گيرد و هواي آلوده ) 2(

 .  فضاي خارج از ساختمان پرتاب كند بهرا مستقيماً

انتخاب موتور برقي مكنده تخليه هوا، كابل برق و لوازم حفاظت برقي آن بايد طبق ) ب 

و مورد تأييد »   ايمني تأسيسات الكتريكي ساختمانها-مبحث سيزدهم «  الزامات مقرر در 

 . باشد

رتيبي نصب شود كه دسترسي مكنده تخليه هوا و موتور برقي آن بايد در محلي و به ت) ج 

 . به آن آسان باشد و بازديد ، سرويس و نگهداري آن به سهولت انجام گيرد

اگر نصب مكنده تخليه هواي هود طوري باشد كه احتمال تمركز روغن و چربي در آن ) 1(

ه مكنده هوا مجرايي پيش بيني شود تا روغن از آن وجود داشته باشد، بايد در كف محفظ

 .آوري روغن، هدايت شود جمعتخليه شود و با جريان ثقلي،تا ظرف مورد تأييد براي 
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   دهانه تخليه هوا 14-6-5-2

دهانه خروجي هوا از مكنده تخليه هواي هود بايد در جايي قرار گيرد كه هواي آلوده ) الف

وح بام، نماي ساختمان يا ديگر لوازم و تجهيزات روي بام خروجي هيچ برخوردي با سط

 . نداشته باشد

بام يا ديوارهاي (انتهاي خروجي كانال تخليه هواي هود بايد تا فضاي خارج از ساختمان ) 1(

 . ادامه يابد و نبايد در داخل شفت هاي ساختماني يا تأسيساتي رها شود) خارجي ساختمان

م نصب مي شود، دهانهء خروجي هوا بايد دست كم يك متر از اگر مكنده هوا روي با) ب 

 . سطح بام مجاور آن باالتر باشد

فاصله) 1(
ء

 خروجي هوا از هر دهانهة افقي دهان
ء

ة دريافت هواي  بازشو ساختمان، يا هر دهان

 .  متر باشد3كم  بيرون، بايد دست

اخت اين ديوار بايد از نوع اگر مكنده هوا به ديوار خارجي ساختمان نصب شود مصالح س) ج 

 . نسوختني باشد

 افقي دهانه خروجي هوا از هر دهانه بازشو ساختمان، يا هر دهانه دريافت هواي ةفاصل) 1(

 .  متر باشد3بيرون، نبايد كمتر از 

 . دهانه تخليه هوا نبايد زير هيچ دهانه بازشو ساختمان قرار گيرد) 2(

 متر 3هوا ، از تراز زمين محوطه مجاور، نبايد كمتر از فاصله قائم دهانه خروجي تخليه ) 3(

 . باشد
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  ديگ و آب گرمكن14-7

   حدود و دامنه كار 14-7-1

 طراحي، ساخت ، نصب و بازرسي ديگهاي آب گرم و بخار، آب گرمكن و -14-7-1-1

يد آب مخازن آب گرم تحت فشار، در تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع و تول

ديگ و » 7-14«(گرم مصرفي ساختمان، بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مقررات 

 . انجام گيرد) آب گرمكن

بر اين فصل نيز حاكم است و بايد رعايت » مقررات كلي) 3-14(«الزامات مندرج در ) الف

 . شود

 .دارد  گاز را مقرر مييا  با سوخت مايعهاي دستگاه  فصل از مقررات الزامات مربوط بهاين) ب 

 . هاي با سوخت جامد خارج از حدود اين فصل از مقررات است الزامات مربوط به دستگاه) 1(

 يا گاز و دماي پايين را مقرر اين فصل از مقررات الزامات دستگاههاي با سوخت مايع) پ

 . دارد مي

ارج از حدود اين فصل از هاي با دماي متوسط و با دماي باال خ الزامات مربوط به دستگاه) 2(

 . مقررات است

 

   آب گرم كن و مخزن تحت فشار 14-7-2

   كليات 14-7-2-1

آب گرمكن و مخزن آب گرم، مخصوص آب گرم مصرفي، بايد گواهي ساخت و )  الف

 . آزمايش داشته باشد و طبق دستور كارخانه سازنده نصب شود

بايد در ساخت و نصب آب » شتي  تأسيسات بهدا-16مبحث «الزامات مندرج در ) ب 

 . گرمكن و مخزن ذخيره آب مصرفي رعايت شود
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آب گرمكن و مخزن ذخيره آن بايد در محلي نصب شود كه بدون تخريب اجزاي دائمي ) پ 

 . ساختمان، قابل برداشتن باشد

اتصال لوله ها ، شير اطمينان و ديگر متعلقات آب گرمكن و مخزن ذخيره آن بايد ) ت 

 .باشد»   تأسيسات بهداشتي-مبحث شانزدهم «لزامات مندرج در مطابق ا

 

   استفاده از آب گرمكن براي گرمايش ساختمان 14-7-2-2

ي، براي گرم كردن ساختمان هم  اگر آب گرمكن، عالوه بر تهيه ذخيره آب گرم مصرف) الف

 ساخت و، بايد از طرف سازنده براي اين منظور توصيه شده باشد و گواهي كار رود به

 . آزمايش داشته باشد

ظرفيت آب گرمكن كه به منظور استفاده براي تهيه ذخيره آب گرم مصرفي و نيز ) ب 

گرمايش ساختمان به كار مي رود، بايد طوري انتخاب شود كه بار گرمايي ساختمان موجب 

 . كاهش آب گرم بهداشتي مورد نياز نشود

 

 رفي   مخزن تحت فشار ذخيره آب گرم مص14-7-2-3

مخزن تحت فشار ذخيره آب گرم مصرفي بايد براي شرايط كار آن ظرفيت مناسب ) الف

 . داشته باشد و طبق دستور كارخانه سازنده نصب شود

تبر باشد و مورد تأييد ساخت مخزن و جوشكاري آن بايد طبق يكي از استانداردهاي مع) ب 

 . قرار گيرد

 

   ديگ آب گرم و بخار 14-7-3

 كليات   14-7-3-1

در يكي از طراحي و ساخت ديگهاي آب گرم و بخار بايد طبق الزامات مندرج ) الف

 : استانداردهاي زير باشد

ISIRI �٢٣١ 
BS ٢٧٩٠  
ANSI/ASME  I,IV 

مقرر شده، گواهي » مقررات كلي) 3-14(«ديگ آب گرم و بخار بايد به ترتيبي كه در ) 1(

 .اخت و آزمايش داشته باشدس
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   نصب 14-7-3-2

 . نصب ديگ آب گرم و بخار بايد طبق دستورالعملهاي سازنده صورت گيرد) الف

اندازي، نكات  ري كه در آن روش روشن كردن و راهبردا اندازي و بهره دستورالعمل راه) 1(

درج شده باشد برداري، دستورات نگهداري و روشن و خاموش كردن دستگاه  مربوط به بهره

 . بايد از طرف سازنده با دستگاه همراه شود و به طور دائم در محل نصب آن نگهداري شود

كننده بايد  نصب. ايش شودسيستم كنترل دستگاه بايد توسط نصب كننده تنظيم و آزم) 2(

 . ، تحويل دهدبرداري همراه با دستورالعمل بهرهنسخه كامل دياگرام كنترل دستگاه را، 

» مقررات كلي) 3-14(«ظرفيت دستگاه و ديگر اطالعات ضروري، به ترتيبي كه در ) 3(

 . مقرر شده، بايد روي پالك دستگاه نقش شده باشد

ن در حال كار دستگاه و دستگاه بايد روي فونداسيون مسطح و مقاوم براي تحمل وز) ب

 . باشد نسوختني د از جنسدستگاه باي فونداسيون زير. سوار شود داسيون،روي فون وزن توزيع اين

 . دستگاه بايد به طور اطمينان بخش و پايدار به اجزاي سازه ساختمان مهار شود) 1(

اگر دستگاه لرزش داشته باشد بايد زيرپايه هاي آن لرزه گير مناسب در برابر لرزش ) 2(

 . دستگاه و مورد تأييد نصب شود

ي و يا هر دهانه تخليه ديگر، مناسب شود بايد كفشو اتاقي كه دستگاه در آن نصب مي) پ

 . براي تخليه آب دستگاه و مورد تأييد، داشته باشد

»  تأسيسات بهداشتيـمبحث شانزدهم «اتصال تخليه بايد طبق الزامات مندرج در ) 1(

 . صورت گيرد

 

   فاصله اطراف دستگاه 14-7-3-3

م اندازه گيري، بايد در به منظور بازرسي، سرويس، تعمير ، تعويض و مشاهده لواز) الف

 . اطراف دستگاه فاصله كافي پيش بيني شود

 .  سانتيمتر كمتر باشد50راه عبور بدون مانع در اطراف دستگاه نبايد از ) 1(
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   فاصله ايمني باالي دستگاه 14-7-3-4

فاصله باالي د يگ آب گرم يا بخار، از نوع يك پارچه، بدون دريچه آدم رو روي پوسته ) الف

 بي تي يو در 5000000( كيلووات 1465باالي آن، با ظرفيتي كمتر از يكي از مقادير 

 مترمربع سطح حرارتي ، از 93يا ,  كيلوگرم در ساعت بخار2268انرژي ورودي ، يا ) ساعت

 .  سانتيمتر باشد60سقف نبايد كمتر از 

االي آن، با ظرفيتي فاصله باالي ديگ آب گرم يا بخار، با دريچه آدم رو روي پوسته ب) ب 

 .  سانتيمتر باشد90از سقف نبايد كمتر از » الف«كمتر از يكي از مقادير مندرج در 

از » الف«فاصله باالي ديگ بخار پرفشار با ظرفيتي كمتر از يكي از مقادير مندرج در ) پ 

 .  سانتيمتر باشد90سقف نبايد كمتر از 

شار و ديگ آب گرم، با ظرفيتي بيشتر از يكي فاصله باالي ديگ بخار كم فشار و ميان ف) ت 

 .  سانتيمتر باشد90از سقف نبايد كمتر از » الف«از مقادير مندرج در 

از » الف«فاصله باالي ديگر بخار پرفشار، با ظرفيتي بيشتر از يكي از مقادير مندرج در ) ث 

 .  سانتيمتر باشد215سقف نبايد كمتر از 

 

   شيرها 14-7-4

 ير قطع و وصل   ش14-7-4-1

 . روي لوله ورودي و خروجي هر ديگ بايد شير قطع و وصل شود) الف

اگر تعدادي ديگ به صورت يك گروه موازي قرار گيرند، هر يك از ديگ ها بايد به طور ) 1(

 . جداگانه شير قطع و وصل داشته باشد

 

   تغذيه آب ديگ 14-7-4-2

يع آب مصرفي ساختمان، به سيستم تغذيه آب اتصال لوله آب ، از شبكه لوله كشي توز) الف

صورت »   تأسيسات بهداشتي-مبحث شانزدهم «ديگ، بايد با رعايت الزامات مندرج در 

 . گيرد
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   شير تخليه سريع 14-7-4-3

 . هر ديگ بخار بايد به شير تخليه سريع مجهز باشد) الف

 . نصب شودشير تخليه سريع بايد در محلي كه روي ديگ پيش بيني شده ) 1(

اندازه شير تخليه سريع بايد طبق دستورالعمل كارخانه سازنده و دست كم برابر قطر ) 2(

 . دهانه تخليه سريع ديگ باشد

اتصال لوله تخليه، از محل شير قطع سريع تا نقطه دريافت فاضالب در محل نصب ) 3(

 . اجرا شود» اشتي  تأسيسات بهد-مبحث شانزدهم«ديگ، بايد با رعايت الزامات مندرج در 

 

   اتصال لوله گاز سوخت 14-7-4-4

روي لوله ورودي گاز سوخت به مشعل ديگ، قبل از لوازم  كنترل يك شير قطع و ) الف

 . وصل دستي بايد نصب شود

لوله انشعاب گاز . لوله  انشعاب گاز براي شمعك بايد پيش از اين شير قطع و وصل باشد) 1(

 . وصل مخصوص به خود داشته باشدبراي شمعك بايد شير قطع و 

 

   لوازم اندازه گيري 14-7-5

   ديگ آب گرم 14-7-5-1

هر ديگ آب گرم بايد فشارسنج و دماسنج، يا وسيله مشترك اندازه گيري فشار و دما ) الف

 . داشته باشد

 . فشارسنج و دماسنج بايد فشار و دماي ديگ را در وضعيت كار عادي آن نشان دهند) 1(

 

   ديگ بخار 14-7-5-2

 . هر ديگ بخار بايد فشارسنج و آب نما داشته باشد) الف

 .فشارسنج بايد فشار ديگ را در وضعيت كار عادي آن نشان دهد) 1(

شيشه آب نما بايد طوري نصب شده باشد كه تراز خط وسط آن برابر سطح آب ديگ ) 2(

 . در وضعيت كار عادي آن باشد
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 ب   كنترل سطح پايين آ14-7-6

 .   ديگ آب گرم يا بخار بايد با كنترل سطح پايين آب حفاظت شود14-7-6-1

در صورتي كه سطح آب از تراز ايمني سطح پايين آب از ديگ پايين تر رود، كنترل ) الف

 . سطح پايين آب بايد بطور خودكار عمل احتراق را قطع كند

 . شود يين آب توسط سازنده ديگ تعيين ميتراز ايمني سطح پا) 1(

 

   شير اطمينان 14-7-7

   كليات 14-7-7-1

 . هر ديگ بخار بايد با شير اطمينان بخار حفاظت شود)  الف

 . هر ديگ آب گرم بايد با شير اطمينان فشار حفاظت شود) ب 

هر مخزن تحت فشار بايد با شير اطمينان، يا وسيله محدودكننده سقف فشار ديگري، ) پ 

 . حفاظت شود

 .ينان بايد از يك مؤسسه مورد تأييد گواهي آزمايش داشته باشدشير اطم) ت 

شيراطمينان ديگ بخار، آب گرم و مخزن تحت فشار بايد ظرفيت تخليه حداقل برابر ) 1(

 . ظرفيت دستگاهي كه شير اطمينان روي آن نصب مي شود، داشته باشد

ند شير اطمينان روي ديگ بخار يا آب گرم ممكن است به جاي يك  شير اطمينان چ) 2(

 . نصب شود به طوري كه ظرفيت تخليه مجموع اين شيرها برابر ظرفيت دستگاه باشد

شير اطمينان ديگ بخار و آب گرم و مخزن تحت فشار بايد روي فشاري برابر حداكثر ) 3(

 . فشار كار دستگاه تنظيم شود

خزن تحت فشار شير اطمينان بايد روي دهانه اي كه روي ديگ آب گرم و بخار و م) ث 

 . براي نصب آن پيش بيني شده است، نصب شود

 . بين ديگ يا مخزن تحت فشار و شير اطمينان نبايد هيچ نوع شير ديگري نصب شود) 1(

 . روي لوله تخليه بعد از شير اطمينان نبايد هيچ نوع شير ديگري نصب شود) 2(
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   تخليه شير اطمينان 14-7-7-2

 .  گرم و مخزن تحت فشار بايد به طور ثقلي تخليه شودشير اطمينان ديگ آب) الف

تخليه شير اطمينان ديگ بخار بايد توسط لوله در فضاي خارج از ساختمان صورت ) ب 

 . گيرد

لوله اتصال بين دهانه تخليه شير اطمينان و نقطه دريافت فاضالب در محل نصب ) پ 

 . راي دماي سيال خروجي مناسب باشدديگ، يا فضاي خارج، بايد از نوع غيرقابل انعطاف و ب

 . قطر لوله تخليه بايد دست كم برابر قطر دهانه تخليه شير اطمينان باشد) 1(

تخليه شير اطمينان ديگ بخار يا آب گرم نبايد در نقاطي باشد كه خطر آسيب ) ت 

 . رساندن به اشخاص يا تخريب و ضايع كردن اموال را داشته باشد

يه شير اطمينان ديگ بخار كم فشار يا ديگ آب گرم به داخل لوله در صورتي كه تخل) ث 

  تأسيسات -مبحث شانزدهم «كشي فاضالب ساختمان باشد، بايد الزامات مندرج در 

 . در مورد اتصال آن رعايت شود» بهداشتي

 

   لوازم كنترل و ايمني 14-7-8

   كليات 14-7-8-1

مقرر » الف«)1-8-7-14(ي كه در جدول ديگ آب گرم و ديگ بخار بايد به ترتيب) الف

 . شده، به لوازم كنترل و ايمني مجهز باشد

ها بر اساس نوع سوخت و ظرفيت ورودي ساختمان، بايد مطابق جدول  بندي ديگ گروه) ب 

 . باشد» الف«)14-7-8-1(

 

   مراقبت از وجود شعله 14-7-8-2

  باشد كه حضور يك شعله داشتهجود از و كنترل مراقبت روي هر مشعل ديگ بايد يك) الف

 .يدنماكند، برقرار  بخش مشعل اصلي را روشن مي طور اطمينان اي كه به  را در نقطه شمعك

 و هر گروه ديگري كه به شمعك دائمي مجهز باشند، در صورت Aهاي گروه  در ديگ) ب 

سته ر صددرصد ب ثانيه شير ورودي گاز به طو90خاموش شدن شعله شمعك، بايد در مدت 

 : شود، جز موارد زير
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 كه جرقه زن الكتريكي مستقيم داشته باشند، فقط G, F, E, B, Aهاي گروه  در ديگ) 1(

 . مشعل اصلي الزم است به اين كنترل ايمني مجهز باشد

ها، كه شمعك قطع شونده داشته باشند، فقط مشعل اصلي الزم  هاي همه گروه در ديگ) 2(

 . ز باشداست به اين كنترل ايمني مجه

 .  الزم نيست Kهاي گروه  وجود اين كنترل ايمني در ديگ) 3(

 

   فشار گاز سوخت 14-7-8-3

 سيستم كنترل بايد به ترتيبي با شير ورودي گاز مرتبط باشد Dو  Cدر ديگهاي گروه ) الف

 .ددير را به طور غيربازگشتني ببنتنظيم، اين ش تر از حد صورت فشار گاز باالتر يا پايينكه در

 

   دما يا فشار سوخت مايع 14-7-8-4

ر  كه سيستم پيش گرم كن سوخت مايع داشته باشند، دH و G و Fهاي گروه  در ديگ) الف

شد، شير ورودي سوخت مايع بايد تر از حد تنظيم با صورتي كه دماي سوخت مايع پايين

 . طور خودكار بسته شود به
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 »الف«)1-8-7-14(يادداشتهاي جدول 

 : هاي زير تعيين شود سوخت ورودي يا ظرفيت ورودي بايد با يكي از روش) 1(

 .حداكثر سوخت ورودي به مشعل كه توسط سازنده روي پالك آن نوشته شده -1

 .  درصد25ظرفيت نامي ديگ به اضافه  -2

 فقط در حالتي مجاز Cازسوز گروه كاربرد شمعك از نوع قطع ووصل متناوب روي مشعل ديگهاي گ) 2(

 . است كه مشعل مورد تأييد قرار گرفته باشد

 كه ديگ و مشعل با شمعك دائمي، توسط سازنده به صورت يك D و C و Bهاي گازسوز گروه  در ديگ) 3(

 ثانيه 90واحد كامل سوار شده و مورد تأييد باشد، زمان روشن نشدن شعله اصلي مشعل حداكثر مي تواند 

 . شدبا

 ثانيه 8/0، در صورتي كه مشعل به كنترلي مجهز باشد كه پس از Fهاي با سوخت مايع گروه  در ديگ) 4(

پس از روشن نشدن شعله اصلي مشعل، شمعك را دوباره روشن كند، زمان روشن نشدن شعله اصلي مشعل 

 .  ثانيه باشد30حداكثر مي تواند 

 ثانيه 8/0رتي كه مشعل به كنترلي مجهز باشد كه پس از ، در صوGدر ديگهاي با سوخت مايع گروه ) 5(

پس از روشن نشدن شعله اصلي مشعل، شمعك را دوباره روشن كند، زمان روشن نشدن شعله اصلي مشعل 

 .  ثانيه باشد15حداكثر مي تواند 

ي فشرده  كه مشعل آنها براي تبديل سوخت مايع به ذرات خيلي ريز از هواH و G و Fدر ديگهاي گروه ) ب 

يا بخار استفاده مي كنند، سيستم كنترل بايد به ترتيبي با شير ورودي سوخت مايع مرتبط باشد كه در 

 . طور غيربازگشتني ببندد هصورت كافي نبودن فشار ذرات خيلي ريز هوا يا بخار اين شير را ب

 

 

 

   كمبود جريان هوا 14-7-8-5

ع و بادزن رانشي يا القايي دارند، يا در در ديگهايي كه مشعل گازي با سوخت ماي) الف

ديگهاي با مشعل گازي، در صورتي كه جريان هوا قطع يا كمتر از حد تنظيم شود، سيستم 

كنترل بايد به ترتيبي با شير ورودي سوخت مرتبط باشد كه اين شير به طور خودكار بسته 

 . شود

 از موتور مشتركي بگيرند، اگر پمپ سوخت مايع و بادزن حركت خود را بطور مستقيم) 1(

 . اين كنترل ديگر الزم نيست
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   تخليه هواي داخل ديگ 14-7-8-6

 شعله شمعك و مشعل اصلي نبايد روشن شود، مگر آنكه H و D و Cدر ديگهاي گروه ) الف

 . فرايند تخليه هواي داخل ديگ انجام شده باشد

تا تمام هواي داخل اتاق احتراق و زمان اين فرايند بايد به اندازه كافي طوالني باشد ) 1(

 . ديگر فضاهاي داخلي ديگ، دست كم چهاربار تعويض شود

در صورتي كه نصب ديگ طوري باشد كه تعويض هوا بطور طبيعي صورت نگيرد و هوا ) ب 

در داخل اتاق احتراق محبوس بماند، الزم است جابجايي و تخليه هواي داخل ديگ با 

  .وسايل مكانيكي صورت گيرد

اگر زمان الزم براي تعويض هواي همه فضاهاي داخلي ديگ به آساني قابل اندازه گيري ) 1(

 . نباشد، بايد زمان الزم براي پنج بار تعويض هواي اتاق احتراق تا اولين گذر دود فراهم شود

در مشعل هاي گازي آتمسفريك بدون بادزن مكانيكي براي جريان هوا و نيز در ) 2(

خت مايع كه بيش از دو سوم هواي موردنياز براي احتراق بدون بادزن مشعلهاي با سو

مكانيكي به اتاق احتراق مي رسد، تعويض و تخليه هوا به ميزان چهار بار الزم نيست، به 

اگر دهانه . شرط آنكه دهانه هواي ثانويه اين مشعل ها به هواي خارج قابل بسته شدن نباشد

سته شدن باشد، بايد پيش از روشن شدن شعله اصلي، هواي ثانويه اين مشعل ها قابل ب

 . دهانه هواي ثانويه دست كم به مدت چهار دقيقه در وضعيت كامال باز قرار گيرد

 
 هاي آب گرم  هاي ايمني در ديگ   كنترل14-7-8-7

هاي آب گرم، كم فشار و پرفشار، بايد با دو عدد كنترل دماي حد باال و يك عدد  ديگ) الف

ح پايين آب، مرتبط با شير ورودي سوخت به مشعل اصلي و به منظور بستن آن كنترل سط

 . مجهز باشند

از دو عدد كنترل دما، آن يك كه روي  دماي باالتر تنظيم شده است، بايد امكان تنظيم ) 1(

در صورتي كه ديگ آب گرم از نوع يكپارچه و با ظرفيتي برابر . مجدد دستي داشته باشد

يا كمتر باشد، تنظيم مجدد دستي )  بي تي يو در ساعت400000     ( كيلووات   117

 . روي كنترل دماي باال ديگر الزم نيست 
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كنترل دماي حد باال و كنترل سطح پايني آب در اين ديگها بايد در محلي و به ترتيبي ) ب 

نصب شود كه عمليات آزمايش، سرويس و تعويض اين كنترلها، بدون تخليه آب سيستم، 

 . مكانپذير باشدا

 .  واحد الزم نيست رعايت شود6اين شرط در مورد ساختمانهاي مسكوني كوچكتر از ) 1(

اگر  ديگ كويل دار باشد، به اين معني كه سطح حرارتي ديگ را كويل ها تشكيل ) پ 

دهند،        مي توان به جاي كنترل سطح پايين آب ديگ، روي لوله آب گرم يك حسگر 

 .دجريان نصب كر

 

   كنترلهاي ايمني در ديگهاي بخار 14-7-8-8

ديگهاي بخار كم فشار و پرفشار بايد با دو عدد كنترل فشار حد باال، مرتبط با شير ) الف

 . ورودي سوخت به مشعل اصلي و به منظور بستن آن،مجهز باشند

ن تنظيم از دو عدد كنترل فشار، آن كه روي فشار باالتري تنظيم شده است، بايد امكا) 1(

 . مجدد دستي داشته باشد

 . ديگهاي بخار كم فشار و پرفشار بايد با دو عدد كنترل سطح پايين آب مجهز باشند) ب 

يكي از دو عدد كنترل سطح پايين آب بايد با امكان تنظيم مجدد دستي مستقل از ) 1(

 . باشد, كنترل تغذيه آب ديگ

 

   شير اطمينان قطع سوخت 14-7-8-9

 بايد شير اطمينان قطع سوخت، مورد H و D و Cمشعل اصلي ديگهاي گروه روي ) الف

 . تأييد با تنظيم مجدد خودكار نصب شود كه با برنامه سيستم كنترل مرتبط باشد

اگر مشعل اصلي با سوخت مايع باشد و فشار ورودي به شير اطمينان قطع سوخت بيش ) 1(

كند، بايد يك شير اطمينان قطع سوخت  باشد، براي زماني كه مشعل كار نمي Kpa69از 

دوم، كه بعد از شير اطمينان قطع سوخت اول و سري با آن قرار مي گيرد، روي مشعل 

 . نصب شود
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 باشد،در Kpa7 ، كه فشار ورودي گاز بيش از D و Cروي مشعل اصلي ديگهاي گروه ) ب 

باشد، بايد دو عدد شير صورتي كه اتاق احتراق ديگ بسته، يا ديگ از نوع لوله آتش و افقي 

 . اطمينان قطع سوخت مورد تأييد نصب شود

 . يكي از شيرهاي اطمينان قطع سوخت بايد با تنظيم مجدد خودكار باشد) 1(

 . شير اطمينان قطع سوخت ديگر بايد به عنوان كنترل كارديگ به كار رود) 2(

 .مرتبط باشندبرنامه سيستم كنترل هر دو شير اطمينان قطع سوخت بايد با ) 3(

وسايل در   داشته باشند، بايد بهKpa7 كه فشار ورودي گاز بيش از D و C هاي گروه ديگ) پ

 .سوخت، مجهزباشند  از گازبند بودن شيراطمينان قطعدسترس و دائمي براي بازرسي ادواري

 

    مخزن انبساط14-7-9

   كليات 14-7-9-1

 . ن انبساط مجهز باشدهر سيستم گرمايي با آب گرم بايد به مخز) الف

 . مخزن انبساط ممكن است از نوع باز يا از نوع بسته باشد) ب 

 . ظرفيت مخزن انبساط باز بايد براي دما و فشار كار سيستم محاسبه و انتخاب شود) پ 

مخزن انبساط بايد در محل نصب، به كمك پايه، آويز و بست هاي مناسب، به اجزاي ) ت 

 .  وضعيت پايدار و مستقر قرار گيردساختمان مهار شود و در

 

   مخزن انبساط باز 14-7-9-2

مخزن انبساط باز بايد در ترازي نصب شود كه سطح آب داخل آن، در وضعيت كار ) الف 

 .  سانتيمتر از باالترين اجزاي سيستم گرمايي باالتر باشد120عادي سيستم، دست كم  

 . تم آب گرم موردنظر مناسب باشدگنجايش مخزن انبساط باز بايد براي سيس) ب 

بيني  ه سيستم گرمايي، اتصاالت زير پيشدر مخزن انبساط باز بايد، عالوه بر اتصال ب) پ 

 : ودش

.  اينچ، نصب شود1در قسمت باالي مخزن بايد لوله سرريز، دست كم به قطر نامي ) 1(

  -مبحث شانزدهم «ر ادامه لوله سرريز تا نقطه تخليه آب، بايد مطابق الزامات مندرج د

 . باشد» تأسيسات بهداشتي
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مخزن انبساط باز بايد لوله هواكش داشته باشد تا هواي داخل مخزن را بدون هر نوع ) 2(

 . شير يا مانع ديگري، به هواي آزاد مربوط كند

 

   مخزن انبساط بسته 14-7-9-3

 .  موردنظر مناسب باشدمخزن انبساط بسته بايد براي فشار و دماي كار سيستم گرمايي) الف

مخزن انبساط بسته بايد گواهي آزمايش فشار كار، از يك موسسه آزمايش كننده ) ب 

 . معتبر، داشته باشد

 .  برابر حداكثر فشار كار سيستم باشد5/1فشار آزمايش بايد دست كم ) 1(

 مجهز مخزن انبساط بسته بايد به متعلقات الزم از قبيل تخليه آب و شيشه آب نما،) پ 

 . باشد

روش تخليه آب بايد به ترتيبي باشد كه بتوان بدون تخليه آب سيستم گرمايي مخزن را ) 1(

 . تخليه كرد

مخزن انبساط بسته بايد به لوازمي مجهز باشد كه بتوان به كمك آنها هوا يا گاز ازت را ) ت 

 . به آن تزريق كرد و فشار موردنياز سيستم را تأمين نمود

 مخزن انبساط بسته گنجايش ) ث 

گنجايش مخزن انبساط بسته، براي هر سيستم گرمايي با آب گرم، در سيستم ) 1(

 : ز رابطه زير بدست مي آيد بايد دست كم برابر مقداري باشد كه ا)SI(واحدهاي 

 

 

 

 :كه در آن

tV  =  مترمكعب(حداقل گنجايش مخزن ( 

sV=  مترمكعب( حجم آب سيستم، بدون حجم مخزن انبساط  ( 

T = درجه سانتيگراد(دماي متوسط سيستم گرمايي در حال كار( 

aP  = كيلوپاسكال مطلق(فشار آتمسفر در محل نصب مخزن ( 
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−
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fP =كيلوپاسكال مطلق( پيش از راه اندازي فشار سيستم، پس از پر كردن با آب و ( 

oP = كيلوپاسكال مطلق(حداكثر فشار كار سيستم در حالت كار عادي ( 

گنجايش مخزن انبساط بسته، براي هر سيستم گرمايي با آب گرم، در سيستم ) 2(

 :  مي آيد  ، بايد دست كم برابر مقداري باشد كه از رابطه زير بدست)IP(واحدهاي 

 
٠ ٠٠٠�١ ٠ ٠��� S

t
a a

f o

( / T / ) V
V

P P
( ) ( )

P P

−

=

−

 

 : كه در آن

tV = گالن آمريكايي(حداقل گنجايش مخزن ( 

sV = گالن آمريكايي(حجم آب سيستم، بدون حجم مخزن انبساط ( 

T = درجه فارنهايت(در حال كار دماي متوسط سيستم گرمايي ( 

aP = پوند بر اينچ مربع مطلق(فشار اتمسفر در محل نصب مخزن ( 

fP = پوند بر اينچ مربع مطلق(فشار سيستم، پس از پر كردن با آب و پيش از راه اندازي ( 

oP =پوند بر اينچ مربع مطلق( در حالت كار عادي حداكثر فشار كار سيستم ( 
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 كننده ويژه كننده و خنك هاي گرم   دستگاه14-8

   حدود و دامنه كار 14-8-1

  طراحي، ساخت، نصب و بازرسي دستگاههاي گرم كننده و خنك كننده ويژه 14-8-1-1

تگاههاي گرم كننده و  دس» 8-14«(بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مقررات 

 . انجام گيرد) خنك كننده ويژه

 

 :   اين فصل از مقررات الزامات دستگاههاي زير را مقرر مي دارد14-8-1-2

 بخاري هاي با سوخت گاز، مايع، جامد يا برق ؛ ) الف

 آب گرمكن هاي خانكي ؛ ) ب 

 كوره هاي هواي گرم ؛ ) پ 

 كولرهاي گازي و آبي ؛) ت 

 ه سونا؛ گرم كنند) ث 

 . شومينه) ج 

 

  الزامات كابل كشي و اتصال كابل برق به دستگاههاي موردنظر در اين فصل 14-8-1-3

 . انجام گيرد»   تأسيسات الكتريكي-مبحث سيزدهم «بايد طبق الزامات مندرج در 

 

 تغذيه آب و تخليه فاضالب، لوله كشي و اتصال لوله آب ورودي و تخليه  14-8-1-4

مبحث «ي كه الزامات آنها در اين فصل مقرر شده، بايد طبق الزامات مندرج در دستگاههاي

 . انجام گيرد»   تأسيسات بهداشتي-شانزدهم 
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  الزامات طراحي و نصب دودكش دستگاههاي گرم كننده بايد طبق الزامات 14-8-1-5

 . مندرج در فصل دهم از اين مبحث انجام گيرد

 

 دستگاههاي گرم كننده بايد طبق الزامات مندرج در   اتصال لوله گاز به14-8-1-6

 . انجام گيرد»   لوله كشي گاز سوخت-مبحث هفدهم «

 

  اتصال لوله گاز سوخت مايع به دستگاههاي گرم كننده بايد طبق الزامات 14-8-1-7

 . مندرج در فصل يازدهم از اين مبحث انجام گيرد

 
   كليات 14-8-2

 فضاهاي با خطر   ممنوعيت نصب در 14-8-2-1

دستگاههاي گرم كننده ويژه و آب گرمكن هاي با سوخت گاز، مايع يا جامد نبايد در ) الف

 . فضاهاي با خطر نصب شوند

 
   ممنوعيت نصب در فضاهاي ديگر 14-8-2-2

 : نصب بخاري هاي با سوخت گاز، مايع يا جامد در فضاهاي زير ممنوع است ) الف

 ها؛ اتاق مهمان در هتلها و متل )1(

 خوابگاهها ؛ )2(

 خانه سالمندان ؛ )3(

 آسايشگاهها و نقاهتگاهها ؛ )4(

 كانون اصالح و تربيت، زندانها؛ )5(

 . شيرخوارگاهها ، مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست، اتاق بازي بچه ها )6(
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   تأمين هواي احتراق14-8-2-3

مايع يا در محل نصب دستگاههاي گرم كننده ويژه و آب گرمكن هاي با سوخت گاز، ) الف

نياز احتراق آنها طبق الزامات مندرج در فصل هشتم  جامد، بايد امكان تأمين هواي مورد

 . اين مبحث فراهم شود

 

 ) بخاري ديواري(  شومينه 14-8-3

   شومينه ساختماني با سوخت جامد 14-8-3-1

طراحي و ساخت شومينه ساختماني با سوخت جامد بايد طبق الزامات مندرج در ) الف

 . احث سوم، چهارم و پنجم از مقررات ملي ساختمان و مورد تأييد باشدمب

 

   شومينه با سوخت گاز 14-8-3-2

طراحي و ساخت شومينه با سوخت گاز، ساخته شده در كارخانه ، بايد طبق الزامات ) الف

 .  و مورد تأييد باشد-UL ١٢٧مندرج در استاندارد

مينه با سوخت گاز بايد طوري باشد كه كف اجاق آن به طور ساخت و نصب شو) ب 

 . مشخص و آشكار از كف اتاق مجاور شومينه جدا باشد

شومينه با سوخت گاز بايد به كنترل اطمينان وجود شعله مجهز باشد تا در صورت از ) پ 

كار افتادن شمعك و روشن نشدن شومينه يا خاموش شدن شعله اصلي، جريان گاز سوخت 

 . ودي به شومينه را به طور خودكار قطع نمايدور

شومينه با سوخت گاز بايد به دمپر دستي تنظيم سطح مقطع خروجي دود به دودكش ) ت 

مجهز باشد تا بتوان حداقل سطح خروجي دود را ، بر اساس توصيه كارخانه سازنده، تنظيم 

 . نمود

اين شير . رود گاز مجهز باشدشومينه با سوخت گاز بايد به شير قطع و وصل دستي و) ث 

بايد در خارج از اجاق احتراق ولي نزديك به آن و در اتاقي كه شومينه در آن نصب مي 

 . شود، قرار گيرد
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   بخاري خانگي 14-8-4

   بخاري خانگي نفت سوز با دودكش14-8-4-1

  ISIRI ٩٣٧بخاري خانگي نفت سوز بايد از نظر طراحي و ساخت با استاندارد) الف

 . مطابقت داشته باشد

بخاري خانگي نفت سوز بايد به كنترل دستي تنظيم مقدار سوخت و شير دستي قطع ) ب 

 . و وصل سوخت مجهز باشد

بخاري خانگي نفت سوز بايد به دمپر تنظيم مقدار مكش در لوله رابط دودكش مجهز ) پ 

 . باشد

 ليتر بيشتر 5/7ي نفت سوز خانگي نبايد از گنجايش مخزن ذخيره سوخت در بخار) ت 

 . باشد

 

   بخاري خانگي گازسوز با دودكش 14-8-4-2

 مطابقت  ISIRI ١٢٢٠بخاري خانگي گازسوز بايد از نظر طراحي و ساخت با استاندارد) الف

 ١,١١,١,٢١ANSIكاركرد اين بخاري بايد طبق روش پيشنهاد شده در استاندارد. داشته باشد

A يا روشهاي مندرج در استانداردهاي مورد تأييد ديگر، آزمايش شده باشد  . 

بخاري خانگي گازسوز با دودكش بايد فندك خودكار براي روشن كردن، كنترل ) ب 

اطمينان وجود شعله و كنترل خودكار قطع گاز مجهز باشد تا در صورت خاموش شدن 

 . جريان گاز سوخت ورودي به بخاري را به طور خودكار قطع نمايدشعله اصلي يا شمعك، 

 . بخاري خانگي گازسوز بايد به شير قطع و وصل دستي مجهز باشد) پ 

 

   بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش 14-8-4-3

يك يا چند بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش نبايد به عنوان تنها وسيله گرمايش ) الف

 . ني مورد استفاده قرار گيرددر يك واحد مسكو

 كيلووات بيشتر 7/11ظرفيت گرمايي بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش نبايد از ) ب 

 . باشد
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 E و Aبخاري خانگي گازسوز بدون دودكش نبايد در ساختمانهاي با كاربري گروههاي ) پ 

 .  نصب شودIو 

 : ر مجاز نيست كاربرد بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش در فضاهاي زي)  ت 

 اتاق خواب ؛ )1(

 حمام  ؛  )2(

 توالت و دستشويي؛ )3(

 . اتاقك انبار  )4(

ظرفيت گرمايي دستگاه موردنظر نبايد نسبت به حجم اتاق محل نصب بخاري بيش از ) ث 

 .  كيلووات بر مترمكعب باشد21/0

 از طريق در يا بازشو غيرقابل بسته شدن با اتاق "اگر اتاق محل نصب بخاري مستقيما) 1(

ديگري مرتبط باشد، براي محاسبه مي توان حجم اين فضا را هم به حجم اتاق محل نصب 

 . دستگاه اضافه كرد

بخاري گازسوز بدون دودكش بايد به كنترل اطمينان وجود حداقل اكسيژن مجهز باشد ) ج 

تا در صورت كاهش غلظت اكسيژن در هوا از ميزان تعيين شده توسط كارخانه سازنده، 

 . ود گاز به شمعك و شعله اصلي بخاري، به طور خودكار، قطع شودجريان ور

 .  درصد كمتر باشد18مقدار غلظت اكسيژن به هر حال نبايد از ) 1(

   بخاري خانگي برقي 14-8-4-4

چك بايد مورد استفاده قرار بخاري خانگي برقي فقط براي گرم كردن فضا و اتاقهاي كو) الف

 .گيرد

ري خانگي برقي بايد بر طبق الزامات مندرج در استاندارد طراحي و ساخت بخا) ب 

�٩٩UL انجام شود  . 

كنترل بخاري خانگي برقي بايد به صورت دستي و چند مرحله اي و با رعايت مقررات ) پ 

 . الكتريكي در مورد كليدهاي قطع و وصل و كنترل باشد
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لي خودكاري مجهز باشد، تا فقط رد صورتي كه بخاري خانگي برقي بايد به كليد اص) ت 

مطابق وضعيت توصيه شده كارخانه سازنده نصب شده باشد، روشن شود و در صورت افتادن 

 . بخاري يا نصب نادرست، از روشن شدن بخاري جلوگيري كند

  -مبحث سيزدهم «نصب بخاري خانگي برقي بايد با رعايت الزامات مندرج در ) ث 

 . انجام گيرد» يكيتأسيسات الكتر

نصب بخاري خانگي برقي در فضاهاي مرطوب و خيس مجاز نيست، مگر آنكه از طرف ) ج 

 . سازنده براي نصب در چنين فضاهايي طراحي و ساخته شده و مورد تأييد قرار گرفته باشد

نصب بخاري خانگي برقي در فضاهايي كه در معرض ضربات يا صدمات فيزيكي قرار ) چ 

 . ز نيستگيرد، مجا

 

   كوره هاي هواي گرم 14-8-5

 كننده مستقيم   كوره گرم14-8-5-1

كننده مستقيم با سوخت گاز يا مايع بايد مطابق دستور كارخانه سازنده نصب  كوره گرم) الف

 . شود

كننده مستقيم با سوخت گاز بايد مطابق الزامات مندرج در استاندارد  كوره گرم) 1(

�٨.٢١ANSIZآزمايش شود و مورد تأييد قرار گيرد  . 

 ات مندرج در استانداردـد مطابق الزامـت مايع بايـا سوخـكننده مستقيم ب كوره گرم) 2(

٧٢٩UL آزمايش شود و مورد تأييد قرار گيرد  . 

 : كننده مستقيم در فضاهاي زير مجاز نيست  نصب كوره گرم) ب 

  دسترسي سالن هاي اجتماعات، تئاتر و سينما ، راهروهاي) 1(

 . راهروهاي خروج اضطراري سالن هاي اجتماعات، تئاتر و سينما) 2(

 : نصب كوره گرم كننده مستقيم بايد با رعايت نكات ايمني زير انجام گيرد ) پ 

  سانتيمتر 15حداقل فاصله تا نزديكترين ديوار ) 1(

  سانتيمتر 30 حداقل فاصله تا مواد سوختني) 2(

ترموستات كنترل دستگاه بايد در همان فضاي نصب كوره، يا در فضاي مجاور آن كه ) 3(

 . بازشو غيرقابل بسته شدن داشته باشد، قرار گيرد
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 سانتيمتر و در 45فضاي دسترسي در جلو دستگاه و محل مشعل آن بايد دست كم ) 4(

  . سانتيمتر پيش بيني شود30اطراف دستگاه دست كم 

 

   كوره هواي گرم با گردش هوا 14-8-5-2

 . كوره هواي گرم با گردش هوا بايد طبق دستور كارخانه سازنده  نصب شود) الف

كوره هواي گرم با گردش هوا و با سوخت گاز بايد مطابق الزامات مندرج در استاندارد ) 1(

٢١ �٧Ansiz  . آزمايش شود و مورد تأييد قرار گيرد,

 كوره هواي گرم با گردش هوا و با سوخت مايع بايد مطابق الزامات مندرج در استاندارد )2(

٧٢٧ UL آزمايش شود و مورد تأييد قرار گيرد  . 

 �١٠٩كوره هواي گرم با گردش هوا نوع برقي بايد مطابق الزامات مندرج در استاندارد) 3(

ULد و مورد تأييد قرار گيرد آزمايش شو . 

سطح مقطع آزاد و بدون مانع هر يك از كانالهاي هواي تازه ، برگشت و رفت نبايد از ) ب 

 .  ميليمتر مربع براي هر وات ظرفيت كوره كمتر باشد4/4

 : نصب كوره هواي گرم با گردش هوا در فضاهاي زير مجاز نيست ) پ 

  تئاتر و سينما؛ هاي اجتماعات ، راهروهاي دسترسي سالن )1(

 . راهروهاي خروج اضطراري سالنهاي اجتماعات، تئاتر و سينما )2(

 : تأمين هواي تازه يا برگشت هواي كوره از فضاهاي زير مجاز نيست ) ت 

 حمام؛ )3(

 توالت و دستشويي؛ )4(

 آشپزخانه؛ )5(

 گاراژ؛ )6(

 . فضاهاي با خطر )7(

ارتماني ديگري برگشت هواي يك واحد آپارتماني نبايد توسط دستگاه به واحد آپ) ث 

 . فرستاده شود
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ترموستات كنترل دستگاه بايد در همان فضاي نصب كوره و يا در فضاي مجاور آن كه ) ج 

 . بازشو غيرقابل بسته شدن داشته باشد قرار گيرد

كانال كشي رفت، برگشت و هواي تازه و الزامات نصب دهانه ورود هواي تازه بايد با ) چ 

انجام »   كانال كشي- پنجم   تعويض هوا و فصل-فصل چهارم «رعايت نكات مقرر شده در 

 .گيرد

 -فصل يازدهم «شده در ت نكات مقررطراحي، ساخت و نصب دودكش كوره بايد با رعاي) ح 

 . انجام گيرد» دودكش

فصل «ذخيره سازي و لوله كشي انتقال سوخت مايع بايد با رعايت نكات مقرر شده در ) خ 

 . انجام گيرد» قال سوخت مايعدوازدهم  ذخيره و انت

 

   آب گرمكن خانگي 14-8-6

   آب گرمكن نفت سوز با  مخزن ذخيره 14-8-6-1

طراحي، ساخت و آزمايش آب گرمكن خانگي نفت سوز با مخزن ذخيره بايد با رعايت ) الف

 .انجام شود ISIRI ١٢٢٨الزامات مندرج در استاندارد

 خانگي نفت سوز با مخزن ذخيره بايد طبق دستور كارخانه سازنده نصب آب گرمكن) 1(

 . صورت گيرد

ظرفيت آب گرمكن بايد به گونه اي محاسبه و انتخاب شود كه مصرف حداكثر ساعتي )  ب 

 . و مصرف روزانه را پاسخگو باشد

 .  ليتر كمتر باشد110ظرفيت ذخيره آب گرمكن براي هر واحد مسكوني نبايد از ) 1(

 .  كيلوپاسكال باشد860 حداكثر فشار كار مجاز آب گرمكن بايد دست كم )پ

روي لوله ورود آب به آب گرمكن بايد شير قطع و وصل و شير يك طرفه، و روي لوله ) ت 

 . خروجي آب گرم بايد شير قطع و وصل نصب شود

أسيسات   ت-مبحث شانزدهم «اتصال لوله و نصب شيرها بايد طبق الزامات مندرج در (!) 

 . انجام گيرد» بهداشتي

 . مخزن آب گرم بايد به شير اطمينان و شير تخليه مجهز باشد) ث 
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اندازه قطر شير تخليه بايد طبق دستور كارخانه سازنده و دست كم برابر قطر دهانه ) 1(

 . تخليه دستگاه باشد

 . آب گرمكن بايد به شير اطمينان دما و فشار مجهز باشد) ج 

نظيم شير اطمينان بايد برابر حداكثر فشار كار مجاز آب گرمكن و حداكثر فشار ت)  1(

 .  كيلوپاسكال باشد1035

 .  درجه سانتيگراد باشد99دماي تنظيم شير اطمينان بايد حداكثر )  2(

 . قطر لوله خروجي از شير اطمينان بايد حداقل برابر دهانه خروجي شير اطمينان باشد) 3(

انتهاي لوله . انع ديگري روي لوله تخليه شير اطمينان مجاز نيستنصب شير و هيچ م) 4(

 سانتيمتري كف محل نصب آب گرمكن 30تخليه شير اطمينان بايد بدون دنده باشد و تا 

 . اتصال مستقيم اين لوله به شبكه لوله كشي فاضالب ساختمان مجاز نيست . ادامه يابد

 . و وصل گاز مجهز باشدآب گرم كن گازسوز بايد به شير دستي قطع) چ 

 .آب گرم كن گازسوز بايد به كنترل كننده خودكار مجهز باشد)ح 

٢١كننده خودكار گاز بايد با الزامات مندرج در استاندارد  كنترل) 2( ٢٣ ١٩٩�Ansi z , a , 

 .مطابقت داشته باشد

 .بدنه خارجي آب گرم كن بايد با عايق گرمايي پوشانده شود) خ(

ق بايد طوري انتخاب شود كه تلفات انرژي گرمايي از سطوح خارجي آب ضخامت عاي) 1(

در محاسبه اتالف انرژي ، دماي محيط محل .  وات بر متر مربع بيشتر نباشد47گرمكن از 

 .  درجه سانتيگراد بيشتر در نظر گرفته شود18نصب دستگاه نبايد از 

 

 كن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره  آب گرم14-8-6-3

ساخت و آزمايش آب گرم كن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره با رعايت ,  طراحي)الف

 . انجام شود١٢٢٢ISIRIالزامات مندرج در استاندارد 

نصب آب گرم كن گاز فوري بايد طبق دستور كارخانه سازنده و رعايت استانداردهاي  )1(

 .شركت ملي گاز ايران باشد
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 فوري بايد به گونه اي محاسبه و انتخاب شود كه مصرف ظرفيت آب گرم كن گازسوز) ب(

 .حداقل ساعتي را پاسخگو باشد

ظرفيت اين آب گرم كن ها بايد دست كم براي واحد مسكوني يك خوابه و دو خوابه ) 1(

 . ليتر در دقيقه باشد19 ليتر در دقيقه و سه خوابه و بيشتر 12

 شير خودكار قطع ،ايد به شير اطمينانآب گرم كن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره ب) پ(

 . شمعك دائمي و فندك خودكار مجهز باشد،و وصل گاز

روي لوله ورودي گاز به آب گرم كن باي به شير قطع و وصل طبق استاندارد ) 1(

١٢٢٢ISIRIنصب شود . 

 

   آب گرمكن گازسوز با مخزن ذخيره 14-8-6-4

 گرمكن گازسوز با مخزن ذخيره بايد با رعايت الزامات طراحي، ساخت و آزمايش آب) الف

 .  انجام شودISIRI ١��٣مندرج در استاندارد

 .نصب آب گرم كن برقي بايد  طبق دستور كارخانه سازنده انجام گيرد) 1(

ظرفيت آب گرم كن برقي با مخزن ذخيره بايد به گونه اي محاسبه و انتخاب شود كه ) ب 

 . رف حداكثر ساعتي و مصرف روزانه را پاسخگو باشد مص

 ليتر، 75ظرفيت ذخيره آب گرمكن بايد دست كم براي واحد مسكوني يك خوابه ) 1(

 .  ليتر باشد150 ليتر و سه خوابه 110دوخوابه 

 .  كيلوپاسكال باشد860حداكثر فشار كار مجاز آب گرمكن بايد دست كم ) پ 

 به آب گرمكن بايد شير قطع و وصل و شير يك طرفه، و روي روي لوله ورود آب سرد) ت 

 . لوله خروجي آب گرم بايد شير قطع و وصل نصب شود

  تأسيسات -مبحث شانزدهم «اتصال لوله و نصب شيرها بايد طبق الزامات مندرج در ) 1(

 .انجام شود» بهداشتي

 . مخزن آب گرم بايد به شير اطمينان و شير تخليه مجهز باشد ) ث 

اندازه قطرشير تخليه بايد طبق دستور كارخانه سازنده و دست كم برابر قطر دهانه ) 1(

 . تخليه دستگاه باشد

 .  درجه سانتيگراد باشد99دماي تنظيم شير اطمينان بايد حداكثر ) 2(
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 . قطر لوله خروجي از شير اطمينان بايد حداقل برابر دهانه خروجي شير اطمينان باشد) 3(

انتهاي لوله . شير و هيچ مانع ديگري روي لوله تخليه شير اطمينان مجاز نيست نصب ) 4(

 سانتيمتري كف محل نصب آب گرمكن 30تخليه شير اطمينان بايد بدون دنده باشد و تا 

 . اتصال مستقيم اين لوله به شبكه لوله كشي فاضالب ساختمان مجاز نيست . ادامه يابد

 . يردستي قطع و وصل گاز مجهز باشدآب گرمكن گازسوز بايد به ش) چ 

 . آب گرمكن گازسوز بايد به كنترل كننده خودكار گاز مجهز باشد) ح 

 . كننده خودكار گاز بايد مورد تأييد شركت ملي گاز ايران باشد كنترل) 1(

١٩٩�,٢٣,٢١كننده خودكار گاز بايد با  الزامات مندرج در استاندارد كنترل) 2( a Ansi z 

 . مطابقت داشته باشد

 . بدنه خارجي آب گرمكن بايد با عايق گرمايي پوشانده شود) خ 

ضخامت عايق بايد طوري انتخاب شود كه تلفات انرژي گرمايي از سطوح خارجي آب ) 1(

در محاسبه اتالف انرژي، دماي محيط محل .  وات بر مترمربع بيشتر نباشد47گرمكن از 

 . رجه سانتيگراد بيشتر در نظر گرفته شود د18نصب دستگاه نبايد از 

 

   آب گرمكن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره 14-8-6-3

طراحي، ساخت و آزمايش آب گرمكن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره بايد با رعايت ) الف

 .  انجام شود ISIRI ١٨٢٨الزامات مندرج در استاندارد

ز فوري بايد طبق دستور كارخانه سازنده و رعايت استانداردهاي نصب آب گرمكن گازسو) 1(

 . شركت ملي گاز ايران باشد

ظرفيت آب گرمكن گازسوز فوري بايد به گونه اي محاسبه و انتخاب شود كه مصرف ) ب 

 . حداكثر ساعتي را پاسخگو باشد

دو خوابه ظرفيت اين آب گرم كن ها بايد دست كم براي واحد مسكوني يك خوابه و ) 1(

 .  ليتر در دقيقه باشد19 ليتر در دقيقه و سه خوابه و بيشتر 12

آب گرم كن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره بايد به شير اطمينان، شير خودكار قطع ) پ 

 . و وصل گاز، شمعك دائمي و فندك خودكار مجهز باشد
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 ١٢٢٢ستانداردروي لوله ورودي گاز به آب گرم كن بايد شير قطع و وصل، طبق ا) 1(

ISIRI نصب شود  . 

 

   آب گرم كن برقي با مخزن ذخيره 14-8-6-4

طراحي ، ساخت و آزمايش آب گرمكن برقي با مخزن ذخيره بايد با رعايت الزامات ) الف

 .  انجام شود ISIRI ١��٣مندرج در استاندارد

 . طبق دستور كارخانه سازنده انجام گيردنصب آب گرم كن برقي بايد ) 1(

ظرفيت ذخيره آب گرم كن برقي بايد به گونه اي محاسبه و انتخاب شود كه مصرف ) ب 

 . حداكثر ساعتي و مصرف روزانه را پاسخگو باشد

 ليتر، دو 75ظرفيت ذخيره آب گرمكن بايد دست كم براي واحد مسكوني يك خوابه ) پ 

 .  ليتر باشد150ه  ليتر و سه خواب110خوابه 

روي لوله ورود آب سرد به آب گرم كن بايد شير قطع و شير يك طرفه ، و روي لوله ) ت 

 . خروجي آب گرم بايد شير قطع و وصل نصب شود

  تأسيسات -مبحث شانزدهم «اتصال لوله و نصب شيرها بايد طبق الزامات مندرج در ) 1(

 . انجام شود» بهداشتي

 . د به شير اطمينان و شير تخليه مجهز باشدمخزن آب گرم باي) ث 

اندازه قطر شير تخليه بايد طبق دستور كارخانه سازنده و دست كم برابر قطر دهانه ) 1(

 . تخليه دستگاه باشد

 . آب گرمكن برقي بايد به شير اطمينان دما و فشار مجهز باشد) ج 

مجاز آب گرم كن و حداكثر فشار تنظيم شير اطمينان بايد برابر حداكثر فشار كار ) 1(

 .  كيلو پاسكال باشد1035

 .  درجه سانتيگراد باشد99دماي تنظيم شير اطمينان بايد حداكثر ) 2(

 . قطر لوله خروجي از شير اطمينان بايد حداقل برابر دهانه خروجي شير اطمينان باشد) 3(

انتهاي لوله . يستنصب شير و هيچ مانع ديگري روي لوله تخليه شيرا طمينان مجاز ن) 4(

 سانتيمتري كف اتاق محل نصب آب 30تخليه شير اطمينان بايد بدون دنده باشد و تا 



 مبحث چهاردهم

 

106 

 

 

اتصال مستقيم اين لوله به شبكه لوله كشي فاضالب ساختمان مجاز . گرمكن ادامه يابد

 . نيست 

كن برقي بايد به كنترل كننده خودكار دماي آب گرم، از نوع ترموستات  آب گرم) چ

 . يكي، مجهز باشدالكتر

 . آب گرم كن برقي بايد به كليد قطع و وصل و فيوز اصلي قطع برق مجهز باشد) ح 

مبحث «اتصال كابل برق و حفاظت برقي آب گرمكن بايد با رعايت مقررات مندرج در ) 1(

 . باشد»   تأسيسات الكتريكي-سيزدهم 

 . شودبدنه خارجي آب گرم كن بايد با عايق گرمايي پوشانده ) خ 

ضخامت عايق بايد طوري انتخاب شود كه تلفات انرژي گرمايي از سطوح خارجي آب ) 1(

در محاسبه اتالف انرژي، دماي محيط محل .  وات برمترمربع بيشتر نباشد47گرم كن از 

 .  درجه سانتيگراد بيشتر در نظر گرفته شود18نصب دستگاه نبايد از 

 

 كننده برقي سونا    گرم14-8-7

   كليات 14-8-7-1

گرم كننده برقي سونا در محلي نصب شود كه امكان تماس و برخورد تصادفي افراد با ) الف

كاركرد گرم كننده بايد به تأييد رسيده باشد و نصب آن بر . آن به حداقل ممكن كاهش يابد

 . اساس توصيه كارخانه سازنده انجام گيرد

   حفاظ 14-8-7-2

يد به حفاظ و يا پوشش مخصوص مورد تأييد مجهز باشد تا از گرم كننده برقي سونا با) الف

اين پوشش بايد از مصالحي انتخاب شود . تماس و برخورد اتفاقي افراد با آن جلوگيري شود

اين پوشش نبايد موجب كاهش قابل توجه . كه داراي ضريب هدايت حرارت ناچيز باشد

 . انتقال حرارت توليدي به اتاق سونا باشد

كننده بايد به گونه اي نصب شود كه حفاظ و دريچه دسترسي آن در ج داره هاي گرم ) ب 

 . ساختماني واقع نشود و دسترسي به اجزاي آن به سهولت امكانپذير باشد
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 كننده دما    كنترل14-8-7-3

 درجه 90كننده سونا بايد به ترموستات مخصوصي كه دماي اتاق سونا را به  گرم) الف

اگر ترموستات به صورت جزئي از گرم كننده نيست، . نمايد مجهز باشدسانتيگراد محدود 

 .  ميليمتر از سقف اتاق نصب شود150سنسور ترموستات بايد در فاصله 

گرم كننده سونا بايد به زمان سنج براي كاركرد يك ساعت پس از هر بار روشن شدن ) ب 

ان سنج بايد در خارج اتاق اين زم. مجهز باشد و پس از آن به صورت خودكار خاموش شود

 . سونا نصب شود

   تهويه اتاق سونا 14-8-7-4

ابعاد اين دريچه نبايد از . اتاق سونا نبايد به دريچه تهويه طبيعي مجهز باشد) الف

كمتر باشد و در باالي در ورودي به سونا پيش بيني )  اينچ8*4( ميليمتر  200*100

 . گردد

 

   تذكر مهم14-8-7-5

 براي استفاده كنندگان از سونا بايد به صورت دائمي و با خط خوانا در خارج اتاق تذكر) الف

 : متن تذكر به شرح زير است . روي در سونا نصب گردد

 دقيقه است ، اقامت بيشتر ممكن است براي قلب 30حداكثر زمان اقامت در اتاق سونا (

 بايد قبل از استفاده از سونا، با افرادي كه داراي ناراحتي يا ضعف قلب مي باشند،. مضر باشد

 . پزشك مشورت نمايند

 

   كولر گازي 14-8-8

   كليات 14-8-8-1

 ANSI/Ahamطراحي و ساخت كولر گازي بايد با رعايت الزامات مندرج در استاندارد ) الف

Raci- انجام شود٨٢ . 

   نصب 14-8-8-2

يه كارخانه سازنده نصب شود و همه قطعات آن براي كولر گازي بايد بر اساس توص) الف

 . تعميرات و بازبيني به راحتي در دسترس باشند
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كابل كشي هاي برق، نوع پريز، حفاظت دستگاه و اتصال زمين آن بايد با رعايت نكات ) ب 

 . طرح و اجرا گردد»   تأسيسات الكتريكي-مبحث سيزدهم«مقرر شده در 

 

 ، خطرهاي برقي و آتش سوزي   مقررات ايمني14-8-8-3

ايمني كاركرد اجزاي مختلف كولرهاي گازي براي افراد، ساختمان، اموال و لوازم بايد با ) الف

آزمايش شده و به تأييد  ASHRAE Standard ��٧٨١رعايت الزامات مندرج در استاندارد

 . رسيده باشد

 

 تبريد هاي    مقررات ايمني در سيستم14-8-8-4

طراحي و ساخت اجزاي سيكل تبريد و انتخاب نوع ماده مبرد بايد بر اساس ) الف

 . انجام شده و به تأييد رسيده باشد»   تبريد-فصل سيزدهم «هاي مندرج در  دستورالعمل

 

   كنترل دما 14-8-8-5

 .  باشدكولر گازي بايد به كنترل كننده دما و كليد انتخاب دوردمنده هواي داخل مجهز) الف

 

 ) تبخيري(  كولرهاي آبي 14-8-9

   كليات 14-8-9-1

  ISIRI �٢�٣طراحي و ساخت كولر آبي بايد با رعايت الزامات مندرج در استاندارد) الف

 . انجام شود

 

   نصب 14-8-9-2

الزامات انتخاب محل نصب كولر آبي بايد براساس توصيه كارخانه سازنده و با رعايت )  الف

 : زير انجام گيرد 

ذرات گرد و غبار، (كولر آبي نبايد در محلي نصب شود كه احتمال ورود هواي آلوده ) 1(

 . به آن وجود داشته باشد) گازهاي زيان آور و بوهاي نامطبوع
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 متر از هر دهانه دودكش، فاصله افقي داشته باشد، مگر آنكه 3كولر آبي بايد دست كم ) 2(

 .  متر از سطح رويي كولر آبي باالتر باشد2 دست كم دهانه دودكش،

 متر از هر دهانه هواكش فاضالب ساختمان فاصله افقي 3كولر آبي بايد دست كم ) 3(

 متر از سطح رويي كولر آبي باالتر 2داشته باشد، مگر آنكه دهانه هواكش فاضالب دست كم 

 . باشد

 سانتيمتر وجود داشته 60ان حداقل فضاي دسترسي و سرويس در اطراف كولر به ميز) 4(

 . باشد

كابل كشي هاي برق و حفاظت الكتريكي دستگاه بايد با رعايت الزامات مقرر شده در ) ب 

 . اجرا گردد»   تأسيسات الكتريكي-مبحث سيزدهم «

 

 كشي هوا    كانال14-8-9-3

  كانال -پنجم فصل «كانال كشي هواي كولر آبي بايد با رعايت الزامات مندرج در )  الف

 . انجام گيرد»  كشي

 

 كشي    لوله14-8-9-4

 . تغذيه آب هر كولر آبي بايد به وسيله شير قطع و وصل مستقل انجام شود) الف

لوله و سرريز آب اضافي و همچنين تخليه كولر آبي، اگر به شبكه فاضالب وارد مي ) ب 

  -مبحث شانزدهم «ط از شود، بايد به صورت غيرمستقيم  و با رعايت الزامات مربو

 . طرح و اجرا گردد» تأسيسات بهداشتي

 2اگر كولر آبي در تراس يا بالكن نصب مي شود، پيش بيني كفشوي با قطر حداقل ) پ 

 . اينچ در محل نصب الزامي است

لوله تغذيه آب كولر بايد به شير قع و وصل با اتصال بازشو مجهز باشد تا پس از پايان ) ت 

 . به آساني قابل باز كردن و تخليه باشدفصل گرما، 

كولر آبي نبايد باالي معابر عمومي نصب شود، مگر آنكه در زير آن سيني قطره گير با ) ث 

 . لوله تخليه، به دور از اين معابر، تعبيه شود
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   حدود و دامنه كار 14-9-1

ات تأمين هواي احتراق بايد طبق الزامات  طراحي، نصب و بازرسي تأسيس 14-9-1-1

 . انجام گيرد) تأمين هواي احتراق» 9-14«(مندرج در اين فصل از مقررات 

تأمين هواي الزم براي احتراق انواع دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز، در تأسيسات ) الف

ي داخل گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع كه به منظور گرم كردن يا خنك كردن فضاها

ساختمان يا تهيه آب گرم مصرفي در ساختمان نصب مي شوند، بايد طبق الزامات اين فصل 

 . از مقررات انجام گيرد

 

در اين فصل، تأمين هواي الزم و كافي براي » تأمين هواي احتراق« منظور از  14-9-1-2

 .  مي شودفضاهايي از ساختمان است كه دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز در ِآنها نصب

تأمين هواي احتراق دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز كه تمام هواي مورد نياز احتراق ) الف

 به خارج " از خارج ساختمان مي گيرند و همه دود حاصل از احتراق را مستقيمارا مستقيماً

 . از ساختمان مي فرستند، خارج از حدود اين فصل از مقررات است

 . اين نوع دستگاهها بايد طبق دستور كارخانه سازنده انجام گيردتأمين هواي احتراق ) 1(

 

 :   تأمين هواي دستگاههاي زير خارج از حدود اين فصل از مقررات است 14-9-1-3

  بسته ؛كوره هاي كامالً) الف

 دستگاههاي پخت و پز؛) ب 

 يخچالهاي نفتي يا گازي؛) پ 

 . كن گازي هاي رخت خشك ماشين) ت 
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 ات   كلي14-9-2

   لزوم هواي احتراق 14-9-2-1

هر قسمت از ساختمان كه در آن دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز مانند ديگ آب ) الف 

گرم يا بخار، كوره هواي گرم، آب گرمكن و دستگاههاي مشابه، نصب مي شود بايد هواي 

ر، دريافت الزم براي  احتراق به مقدار الزم و كافي و مناسب براي احتراق سوخت موردنظ

 . كند

 بسته و بدون هرگونه پيش "نصب دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز در فضاي كامال) ب 

 . بيني براي دريافت هواي احتراق مجاز نيست 

 

   منابع غيرمجاز14-9-2-2

 : تأمين هواي احتراق از منابع زير مجاز نيست ) الف

 فضايي كه در آن گازهاي خطرناك وجود داشته باشد؛  )1(

 ضايي كه در آن بخارهاي قابل  اشتعال وجود داشته باشد ؛ ف )2(

 فضايي كه در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار يابد ؛ )3(

 از موتورخانه تبريد ساختمان ؛ )4(

 . از اتاق خواب يا حمام  )5(

 

   اختالل در تأمين هواي احتراق 14-9-2-3

نصب مي شود بايد گردش ازاد درهر فضايي كه در آن دستگاه با سوخت مايع يا گاز ) الف

 . هوا وجود داشته باشد

در هر فضايي كه در آن دستگاه با سوخت مايع يا گاز نصب مي شود نبايد دستگاه ) ب 

 . ديگري نصب شود كه جريان انتقال هوا را مختل كند

اگر دستگاه ديگري در اين فضا نصب مي شود، طراحي سيستم تأمين هوا بايد طوري ) 1(

د كه مكش هوا براي اين دستگاه موجب جريان معكوس يا كمبود مقدار هواي صورت گير

 . نياز دستگاه با سوخت مايع يا گاز نشود مورد
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اگر در فضاي نصب دستگاه با سوخت مايع يا گاز، مكنده هوا نصب مي شود تخليه ) 2(

د يا هواي اين مكنده نبايد در جريان هواي احتراق مخصوص دستگاه اختاللي ايجاد كن

 . جهت جريان هوا را معكوس كند

 

   تأمين هوا از كف كاذب 14-9-2-4

ممكن است هواي احتراق فضايي كه دستگاه با سوخت مايع يا گاز در آن نصب مي ) الف

شود از كف كاذب ساختمان تأمين شود، در اين صورت فضاي كف كاذب بايد به هواي آزاد 

 .  مربوط باشدبيرون مستقيماً

مسير داخل فضاي زير كف كاذب را تا ,  هواي آزاد بيرون بايد، بدون هيچ مانعجريان) 1(

 . دريچه ورود هوا از كف به داخل فضاي نصب دستگاه طي كند

دهانه ورود هوا از بيرون به داخل فضاي زير كف كاذب و دهانه ورود هوا از كف كاذب ) 2(

 به اندازه مورد نياز دستگاه به داخل فضاي محل نصب دستگاه بايد برابر هم و دست كم

 . باشد

سطح مقطع مسير عبور هوا از فضاي زير كف كاذب بايد دست كم دو برابر دريچه ورود ) 3(

 . هوا به داخل آن باشد

 

   تأمين هوا از فضاي زيرشيرواني 14-9-2-5

ممكن است هواي احتراق فضايي كه دستگاه با سوخت مايع يا گاز در آن نصب مي ) الف

 از فضاي زير شيرواني ساختمان تأمين شود، در اين صورت فضاي زير شيرواني بايد به شود،

 .  مربوط باشد"هواي آزاد بيرون مستقيما

جريان هواي آزاد بيرون بايد بدون هيچ مانع، مسير داخل فضاي زير شيرواني را تا ) 1(

 زير شيرواني به ورود هوا از فضاي. دهانه ورود هوا به داخل محل نصب دستگاه طي كند

بايد توسط كانال فلزي قائمي صورت گيرد كه دهانه باالي آن ) زير آن(فضاي نصب دستگاه 

 سانتيمتر باالتر از كف 30 سانتيمتر باالتر از كف فضاي زير شيرواني و دهانه پايين آن  15

 . فضاي محل نصب دستگاه باشد
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اني و دهانه كانال انتقال هوا به فضاي اندازه دهانه ورودي هوا به داخل فضاي زير شيرو) 2(

 . محل نصب دستگاه بايد براي تأمين هواي احتراق دستگاه مناسب باشد

 

   تأمين هوا از داخل 14-9-3

   فضاي با درزبندي معمولي 14-9-3-1

در ساختمانهاي با درز بندي معمولي كه حجم فضاي نصب دستگاههاي با سوخت ) الف

 فوت مكعب 50( كيلوكالري در ساعت 177متر مكعب براي هر مايع يا گاز بيش از يك 

باشد، تعويض هواي طبيعي با نفوذ هوا به داخل آن )  بي تي يو در ساعت1000براي هر 

 . فضا، براي تأمين هواي احتراق مورد نياز دستگاههاي آن، كافي است

كالري در  كيلو177اگر حجم فضاي نصب دستگاه كمتر از يك متر مكعب براي هر ) ب 

باشد ممكن است هواي )  بي تي يو در ساعت1000 فوت مكعب براي هر 50(ساعت 

در اين صورت مجموع حجم فضاي محل نصب . احتراق از فضاي مجاور آن تأمين شود

 كيلوكالري در ساعت 177دستگاه و دستگاه مجاور بايد دست كم يك متر مكعب براي هر 

 . باشد) و در ساعت بي تي ي1000 فوت مكعب براي هر 50(

براي جريان هوا بين محل نصب دستگاهها و فضاي مجاور دست كم دو دهانه باز بدون ) 1(

 سانتيمتر از كف و ديگري به فاصله 30مانع بايد پيش بيني شود كه يكي به فاصله 

 . سانتيمتر از سقف، روي در يا جدار بين اين دو فضا نصب شوند30

 38دهانه ها بايد دست كم برابر يك سانتيمتر مربع براي هر سطح آزاد هر يك از اين ) 2(

سطح آزاد هر . باشد)  بي تي يو در ساعت1000 اينچ مربع براي هر 1(كيلوكالري در ساعت 

 .  سانتيمتر مربع كمتر باشد645يك از اين دهانه ها، به هر حال، نبايد از 

 

   فضاي با درزهاي هوابند 14-9-3-2

ساختمان با درزهاي هوابند باشد، هواي مورد نياز فضايي كه در آن در صورتي كه ) الف

بيش از (دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز نصب مي شود ، چه حجم اين فضا كافي باشد 

و چه حجم آن كافي نباشد، به هر حال )  كيلوكالري در ساعت177يك متر مكعب براي هر 

 . بايد از خارج ساختمان تأمين شود
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 أمين هوا از خارج   ت14-9-4

   كليات 14-9-4-1

در شرايط زير كه تأمين هواي احتراق از فضاي محل نصب دستگاههاي با سوخت مايع ) الف

 : يا گاز ممكن نباشد، تمام يا قسمتي از هواي مورد نياز بايد از خارج ساختمان تأمين شود

 177عب براي هر در صورتي كه حجم فضاي محل نصب دستگاهها كمتر از يك متر مك) 1(

 كيلوكالري در ساعت باشد ،

در صورتي كه مجموع حجم فضاي نصب دستگاهها و فضاي مجاور كمتر از يك متر ) 2(

  كيلوكالري در ساعت باشد ، 177مكعب براي هر 

در صورتي كه حجم فضاي محل نصب دستگاهها و يا مجموع آن با فضاي مجاور بيش ) 3(

 . كيلوكالري باشد ولي ساختمان با درزهاي هوابند باشد 177از يك متر مكعب براي هر 

 

   دريافت همه هوا از خارج 14-9-4-2

در صورتي كه همه هواي مورد نياز احتراق، با نصب دهانه هايي روي ديوارها يا سقف ) الف

 از خارج دريافت شود، بايد دست كم دو دهانه در "فضاي محل نصب دستگاهها، مستقيما

 سانتيمتر از كف، 30 سانتيمتر از سقف و ديگري به فاصله 30 يكي به فاصله باال و پايين،

 . پيش بيني شود

 از خارج ساختمان دريافت و به "اگر تأمين هوا از دهانه هايي باشد كه هوا را مستقيما) ب 

ر يك از دهانه ها بايد دست كم فضاي محل نصب دستگاهها وارد مي كنند، سطح آزاد ه

يو  تي  بي4000 براي هر مربع  اينچ1( كيلوكالري در ساعت 155ر ربع براي هسانتيمتر م يك

 . باشد) در ساعت

اگر تأمين هوا از طريق كانالهاي افقي باشد كه يك دهانه آنها به هواي خارج و دهانه ) پ 

ديگر به فضاي محل نصب دستگاهها باز باشد، در اين حالت سطح آزاد هر يك از دهانه ها 

 اينچ مربع براي هر 1( كيلوكالري در ساعت 77كم يك سانتيمتر مربع براي هر بايد دست 

 . باشد)  بي تي يو در ساعت2000

 . سطح مقطع كانال نبايد از سطح آزاد دهانه دريافت هوا كمتر باشد) 1(
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اگر تأمين هوا از طريق كانالهاي قائم باشد كه يك دهانه آنها به هواي خارج و دهانه ) ت 

آزاد هر يك از دهانه ها  فضاي محل نصب دستگاهها باز باشد، در اين حالت سطح ديگر به

 اينچ مربع براي هر 1(عت  كيلوكالري در سا155كم يك سانتيمتر مربع براي هر  بايد دست

 . باشد) يو در ساعت تي  بي4000

 . سطح مقطع كانال نبايد از سطح آزاد دهانه دريافت هوا كمتر باشد ) 1(

صورتي كه تأمين هواي احتراق براي دستگاه گازسوز باشد و با نصب دهانه مستقيم در ) ث 

از فضاي محل نصب دستگاه به خارج از ساختمان، يا از طريق كانال افقي يا قائم، صورت 

 : گيرد الزامات زير كافي است 

 .  سانتيمتر از سقف ، نصب شود30يك دهانه براي ورود هوا، به فاصله ) 1(

 كيلوكالري در ساعت 116 آزاد دهانه بايد دست كم يك سانتيمتر مربع براي هر سطح) 2(

 . باشد)  بي تي يو در ساعت3000 اينچ مربع براي هر 1(

 . سطح مقطع كانال بايد دست كم برابر سطح آزاد دهانه دريافت هوا باشد) 3(

 

 زمان هوا از داخل و خارج م  تأمين ه14-9-5

 ناكافي  فضاي با حجم 14-9-5-1

در ساختمان با درز بندي معمولي، در صورتي كه حجم فضاي محل نصب دستگاههاي ) الف

)  كيلوكالري در ساعت177كمتر از يك متر مكعب براي هر (با سوخت مايع يا گاز ناكافي 

باشد، بايد با نصب دهانه هاي دريافت هوا از خارج، هواي مورد نياز احتراق را به طور هم 

 .  و خارج تأمين كردزمان از داخل

دريافت هوا از خارج بايد با نصب دهانه هاي باز و مستقيم روي جداره هاي فضاي محل ) 1(

» تأمين هوا از خارج) 4-9-14(«ها، نصب كانال افقي يا قائم، به ترتيبي كه در  نصب دستگاه

 . آمده صورت گيرد

انه هاي مستقيم، كانال افقي مقدار هواي داخل به اضافه جمع كل هواي دريافتي از ده) 2(

 . يا قائم بايد براي تأمين هواي مورد نياز احتراق دستگاهها، كافي باشد
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   فضاي با حجم كافي 14-9-5-2

در ساختمان با درزهاي هوابند، در صورتي كه حجم فضاي محل نصب دستگاههاي با ) الف

باشد، ) يلوكالري ساعت ك177بيش از يك متر مكعب براي هر (سوخت مايع يا گاز كافي 

بايد با نصب دهانه هاي دريافت هوا از خارج، هواي مورد نياز احتراق را به طور همزمان از 

 . داخل و خارج تأمين كرد

دريافت هوا از خارج بايد با نصب دهانه هاي باز و مستقيم روي جدارهاي فضاي محل ) 1(

تأمين هوا از ) 4-9-14(«كه در نصب دستگاهها، نصب كانال افقي يا قائم، به ترتيبي 

 . آمده، صورت گيرد» خارج

عالوه بر آن الزم است يك دهانه هواي اضافي براي دريافت مستقيم هوا از خارج، با ) 2(

 اينچ مربع براي هر 1( كيلوكالري در ساعت 194سطح آزاد يك سانتيمتر مربع براي هر 

 . نيز پيش بيني شود)  بي تي يو در ساعت5000

 

   تأمين مكانيكي هوا 14-9-6

   كليات 14-9-6-1

تأمين هواي احتراق براي فضايي كه در آن دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز نصب ) الف

شده باشد، ممكن است جزئي از سيستم تعويض هواي مكانيكي ساختمان، يا قسمتهايي از 

 : در اين حالت الزامات زير بايد رعايت شود . فضاهاي ساختمان باشد

سيستم تعويض هواي مكانيكي نبايد در فضايي كه در آن دستگاههاي با سوخت مايع يا ) 1(

 . گاز نصب مي شود فشار منفي ايجاد كند، تا در كار مشعل اختالل ايجاد نشود

سيستم تعويض هواي مكانيكي و مشعل هر يك از دستگاهها بايد به هم وابسته و ) 2(

م تعويض هواي مكانيكي از كار بيافتد، مشعل مرتبط باشد، به طوري كه اگر سيست

 . ها هم به طور خودكار خاموش شود دستگاه
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   مقدار تعويض هوا 14-9-6-2

مقدار هوا كه توسط سيستم تعويض هواي مكانيكي به داخل فضاي محل نصب ) الف

 دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز فرستاده مي شود، بايد دست كم برابر يك مترمكعب در

 بي تي يو 2400يك فوت مكعب در دقيقه براي هر ( كالري در ساعت 355ساعت براي هر 

 . باشد) در ساعت

 

 ها و كانال ورود هوا    دهانه14-9-7

   دهانه هاي ورود هوا 14-9-7-1

 . دهانه هاي ورود هوا بايد از نوعي باشد كه در برابر ورود هوا مانع ايجاد نكند) الف

 ورودي هوا  توري سيمي نصب مي شود، اندازه چشمه هاي توري بايد اگر روي دهانه) 1(

١٢دست كم   .  ميليمتر باشد×١٢

اگر روي دهانه ورودي هوا دريچه هواي بيرون از نوع فلزي، نصب مي شود، سطح آزاد ) 2(

 . اشد درصد محاسبه شود، مگر آنكه سازنده نسبت ديگري توصيه كرده ب75آن بايد 

اگر روي دهانه ورودي هوا دريچه هواي بيرون از نوع چوبي، نصب مي شود سطح آزاد ) 3(

 .  درصد محاسبه شود25آن بايد 

 

   دمپر 14-9-7-2

 . كانال يا پلنوم هاي هواي احتراق نبايد از ديوار آتش عبور كند) الف

ر آتش يا دمپر دود نصب اگر روي كانال يا پلنوم تأمين هواي احتراق دمپر تنظيم، دمپ) ب 

مي شود كه با فرمان خودكار بسته مي شود، بايد اين دمپر با مشعل دستگاه به هم وابسته 

باشد، به طوري كه مشعل دستگاه فقط وقتي كار كند كه دمپر باز باشد و در زمان بسته 

 . بودن دمپر، مشعل به طور خودكار خاموش شود

 . ه يا كانال ورود هواي احتراق مجاز نيست نصب هر نوع دمپر دستي روي دهان) پ 
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   كانال هوا 14-9-7-3

كانال هواي ورود يا گردش هوا به فضاي محل نصب دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز ) الف

 . بايد از جنس فوالدي گالوانيزه باشد

 »كانال كشي) 5-14(«طراحي و ساخت كانال هوا بايد با رعايت الزامات مندرج در ) ب 

 . انجام گيرد

١٠سطح آزاد و بدون مانع هر كانال نبايد از ) پ   .  سانتيمتر كمتر باشد×١٠
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 كشي    لوله14-10

   حدود و دامنه كار 14-10-1

  طراحي، نصب ، آزمايش و بازرسي لوله كشي تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و 14-10-1-1

انجام ) لوله كشي» 10-14«(مطبوع ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل تهويه 

 .گيرد

در تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع، لوله كشي هاي زير بايد طبق ) الف

 : الزامات مندرج در اين فصل از مقررات انجام گيرد 

 لوله كشي آب گرم كننده ؛ )1(

 لوله كشي بخار ؛ )2(

 ت تقطير بخار؛لوله كشي برگش )3(

 لوله كشي آب سردكننده؛ )4(

 . كننده، مخصوص خنك كردن كندانسور كشي آب خنك لوله )5(

، اگر در محوطه خصوصي يك يا چند »الف«)1-1-10-14(كشي هاي مندرج در  لوله) ب 

 . ساختمان باشد، بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مقررات انجام گيرد

 

) كشي  لوله»10-14«(ر خارج از حدود اين فصل از مقررات هاي زي كشي   لوله14-10-1-2

 : قرار دارد

 :در تأسيسات گرمايي ، تعويض هوا و تهويه مطبوع ساختمان ) الف

 لوله كشي سوخت مايع ياگاز ؛ )6(

 لوله كشي تغذيه سيستمهاي گرمايي يا سرمايي با آب مصرفي ؛ )7(

 لوله كشي تخليه آب سيستمهاي گرمايي يا سرمايي ؛ )8(

 كشي مخصوص تخليه هوا از سيستمهاي گرمايي يا سرمايي ؛لوله  )9(
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 . لوله كشي سيستم تبريد )10(

كننده  قطير بخار، آب سردكننده و آب خنكگرم كننده، بخار، برگشت ت كشي آب لوله) ب 

 .هاي صنعتي و به منظورهاي صنعتي و توليدي در ساختمان

 

 كشي    طراحي لوله14-10-2

   كليات 14-10-2-1

ي لوله كشي تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع بايد طبق روشهاي طراح) الف

روشهاي مهندسي كه در اندازه گذاري لوله ها و ديگر . مهندسي مورد تأييد انجام گيرد

 . اجزاي لوله كشي به كار مي رود، بايد مورد تأييد قرار گيرد

ر الزم در هر سيستم، با سرعت اندازه گذاري لوله ها بايد براي جريان سيال به مقدا) 1(

 . مناسب، انجام گيرد

اندازه گذاري لوله ها بايد طوري باشد كه سرعت زياد جريان سيال موجب ايجاد سر و ) 2(

كاهش سرعت جريان سيال . صداي مزاحم و كاهش طول عمر لوله ها بر اثر خوردگي، نشود

ها موجب افزايش غيرقابل توجيه در لوله ها بايد تا حدي صورت گيرد كه افزايش قطر لوله 

 . هزينه لوله كشي نگرد

 . به منظور كاهش اثر ضربه قوچ در لوله كشي، بايد سرعت  جريان سيال كنترل شود) ب 

در نقاطي از لوله كشي كه شير قطع سريع قرار مي گيرد، بايد وسيله حذف ضربه قوچ ) 1(

 . از نوع مورد تأييد، نصب شود

قوچ بايد در محل مناسب، قابل دسترسي، و در فاصله مناسب و مؤثر وسيله حذف ضربه ) 2(

 . از شير قطع سريع نصب شود

 

   نقشه ها 14-10-2-2

نقشه هاي لوله كشي بايد پيش از اقدام به اجراي كار، براي بررسي و تصويب به مقام ) الف

 . مسئول امور ساختمان ارائه شود

اههاي تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه نقشه هاي لوله كشي بايد شامل دستگ) ب 

 . مطبوع، مرتبط با لوله كشي، مسير و قطر نامي لوله ها و ديگر اجزاي لوله كشي باشد
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هاي نصب، حفاظت و نگهداري لوله كشي بايد در مدارك پيوست نقشه ها ارائه  روش) 1(

 . شود

و موتورخانه هاي فرعي و در نقشه ها بايد شامل دياگرام جريان در موتورخانه مركزي ) 2(

 . صورتي كه تعداد طبقات بيش از شش طبقه باشد، رايزر دياگرام باشد

دما و فشار كار طراحي و مشخصات مصالح انتخابي بايد در نقشه ها و مدارك پيوست ) 3(

 . آن معين شده باشد

 . ييدمقياس نقشه ها نبايد از يك صدم كوچكتر باشد، مگر درنقشه محوطه، با تأ) 4(

 . عالئم نقشه كشي بايد بر طبق يكي از استانداردهاي مورد تأييد باشد) 5(

 

   مسير لوله ها 14-10-2-3

لوله كشي بايد در مسيرهايي انجام شود كه بدون آشكار بودن در محل هاي نامناسب، ) الف

ويض و همه جا در اطراف لوله و ديگر اجزاي لوله كشي فضاي الزم براي بازديد، تعمير، تع

 . كار با ابزار عادي وجود داشته باشد

كه در لوله و ديگر اجزاي لوله كشي نبايد در ديوار يا كف دفن شود، مگر در شرايطي ) ب 

 .مقرر شده است) 14-10-4-1(

در صورت دفن قسمتي از لوله يا اجزاي ديگر لوله كشي، بايد حفاظت هاي الزم براي ) 1(

 . ه عمل آيد و امكان انبساط و انقباض لوله ها فراهم شودجلوگيري از يخ زدن و خوردگي ب

در لوله كشي فوالدي محل اتصال لوله به لوله يا لوله به فيتينگ، در صورتي كه اتصال ) 2(

 . از نوع دنده اي باشد، نبايد در اجزاي ساختمان يا زير كف دفن شود

كه اتصال از نوع فيتينگ در لوله كشي مسي محل اتصال لوله به فيتينگ، در صورتي ) 3(

 .فشاري باشد، نبايد در اجزاي ساختمان يا زير كف دفن شود

هيچ يك از شيرها، تله هاي بخار، لوازم اندازه گيري دما و فشار و مانند آنها، نبايد در ) 4(

 . اجزاي ساختمان يا زير كف دفن شود

ش از بتن ريزي مورد در صورتي كه قطعه اي از لوله در بتن دفن مي شود، بايد پي) 5(

 . به هنگام بتن ريزي لوله بايد زير فشار كار سيستم موردنظر باشد. آزمايش فشار قرار گيرد

 .عبور لوله از ديوار، تيغه ، كف يا سقف بايد از داخل غالف لوله صورت گيرد) پ 
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   مصالح لوله كشي 14-10-3

   كليات 14-10-3-1

، تعويض هوا و تهويه مطبوع بايد با رعايت الزامات مصالح لوله كشي تأسيسات گرمايي) الف

 . انتخاب و كنترل شود» مصالح لوله كشي) 3-10-14(«مندرج در 

روي هر قطعه از لوله، فيتينگ ، فلنج ، شير و ديگر اجزاي لوله كشي بايد مارك ) ب 

اخته كارخانه سازنده، كيفيت ساخت يا استاندارد مورد تأييد، كه آن قطعه بر طبق آن س

 . شده است، به صورت ريختگي يا مهر پاك نشدني ، نقش شده باشد

 

   شرايط كار سيستم 14-10-3-2

دماي كار طراحي، فشار (لوله و ديگر اجزاي لوله كشي بايد براي شرايط كار سيستم ) الف

 .مناسب باشد) نوع سيال داخل لولهكار طراحي، 

-10-14(اربرد و شرايط كار آنها در جدولمصالح انواع سيستمهاي لوله كشي،كه نوع ك) ب

) 3-10-14(«طبقه بندي شده است، بايد مطابق استانداردهاي مقرر شده در ) ب«)3-2

 . باشد» مصالح لوله كشي

انتخاب مصالح از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر مشخصات، ) 1(

 . دهاي مقرر شده و مورد  تأييد، باشدمقاومت مكانيكي و شيميايي و اندازه، مشابه استاندار

انتخاب مصالح لوله كشي براي سيستمهاي ديگري كه شرايط كار آنها خارج از محدوده ) 2(

باشد، بايد در هر مورد، با تأييد مسئول » ب«)2-3-10-14(طبقه بندي شده در جدول 

 . امور ساختمان صورت گيرد

 

   انتخاب لوله 14-10-3-3

رد استفاده در تأسيسات گرمايي و سرمايي، در انواع سيستمها وشرايط  لوله هاي مو)الف

بايد از نوع لوله فوالدي سياه، لوله مسي يا » ب«)2-3-10-14(كار مقرر شده در جدول 

 . لوله پالستيكي باشد
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 هاي فوالدي سياه  لوله) ب 

 دولـده در جـش ررـقـداردهاي مـانـق استـطابـد مـايـاه بـوالدي سيـاي فـه هـلول) 1(

 . باشد) 1(» ب»«14-10-3-3(

 

 هاي لوله كشي در تأسيسات گرمايي و سرمايي بندي سيستم طبقه  » ب«)2-3-10-14(جدول 

  حداكثر فشار كار حداكثر دماي كار

 انواع سيستمهاي لوله كشي
درجه 

 سانتيگراد

درجه 

 فارنهايت

 بار

 پوند بر

 اينچ 

 مربع

 دماي پايين               كننده  لوله كشي آب گرم

  دماي متوسط                                             

 دماي باال                                              

120 

175 

230 

250 

350 

450 

11 

3/10 

21 

160 

150 

300 

       كم فشار   كشي بخار اشباع            لوله

         ميان فشار                                       

 پرفشار                                              

120 

152 

175 

250 

305 

350 

1 

4 

5/8 

15 

58 

125 

   كم فشار لوله كشي آب برگشت تقطير بخار  

                                                ميان فشار

                 پرفشار                               

120 

152 

175 

250 

305 

350 

1 

4 

5/8 

15 

58 

125 

 125 5/8 55 8/12 كنندهلوله كشي آب سرد

 125 5/8 104 40 كننده لوله كشي آب خنك

 

 كاربرد لوله هاي فوالدي گالوانيزه  در لوله كشي هاي طبقه بندي شده در جدول) 2(

 .  مجاز نيست » ب«)14-10-3-2(

رايط سخت كه لوله در محيط خورنده نصب مي شود يا در معرض ضربات فيزيكي در ش) 3(

 . قرار مي گيرد و در صورت خم كردن، لوله بايد از نوع بي درز باشد

در صورتي كه اتصال لوله به لوله يا به فيتينگ از نوع دنده اي باشد، حداكثر فشار كار ) 4(

رد مربوطه مقرر شده،  از روشهايي كه در استاندامجاز لوله كشي، در هر مورد بايد با استفاده

 .محاسبه شود
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 هاي مسي لوله) پ 

هاي مسي، كه در تأسيسات گرمايي و سرمايي مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد  لوله) 1(

 : مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد

DIN ١٧٨� 
BS ٢٨٧١ PART ١ 
ANSI/ASTM B٨٨  
ISO ٢٧�  

در لوله كشي مسي تأسيسات گرمايي و سرمايي فقط لوله هاي بي درز، حداكثر تا قطر ) 2(

 .  ميليمتر كاربرد دارد54خارجي 

 درجه سانتيگراد 120 كشي تأسيسات گرمايي، كه دماي كار سيستم بيش از در لوله) 3(

 .باشد، نبايد از لوله هاي مسي استفاده كرد

 .نيست كشي برگشت تقطير بخار مجاز كشي بخار و لوله هاي مسي در لوله استفاده از لوله) 4(

 

 لوله پالستيكي) ت 

 درجه 90م كننده، با دماي حداكثر لوله پالستيكي كه در تأسيسات گرمايي با آب گر) 1(

-PEX-AL( يا )PEX(سانتيگراد و آب سردكننده مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد از نوع 

PEX(و مطابق يكي از استانداردهاي زير باشند  : 

PEX 
BS ٧٢٩١ PART ٣  
ANSI/ASTM F ٩٧٨٧٧�  
DIN ١�٨٩٢ 
PEX-AL-PEX 
ANSI/ASTM F ٩٧١٢٨١�  
DIN/DVGW��٢ 

ي مقرر ، طبق استانداردهاهاي پالستيكي  و سرمايي، لولهكشي تأسيسات گرماي در لوله) 2(

٣٢، فقط تا قطر )1(»ت«)3-3-10-14(شده در   .  كاربرد داردميليمتر ×٣
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   انتخاب فيتينگ 14-10-3-4

 كشي فوالدي  فيتينگ هاي لوله) الف

 : ر باشد يفيتينگ هاي چدن چكش خوار بايد مطابق يكي از استانداردهاي ز) 1(

DIN ٢١�٠  
BS ١٢��,١�٣  

ANSI/ASME B ٣,١�  

ISO �٩  

 : فيتينگ هاي فوالدي با اتصال دنده اي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد ) 2(

DIN ٢٩٨٠  
BS ١٧�٠ 
ANSI/ASME B ١١,١�  

ISO �٧��  

 :  يكي از استانداردهاي زير باشد فيتينگ هاي فوالدي با اتصال جوشي بايد مطابق)  3(

DIN ٢�١٧.٢�١�,٢�١�,٢�٠�,٢�٠�  

BS ١٩�� PART  ١ 
ANSI/ASME B ٩,١�  B ٢٨,١�  

ISO  ٣�١٩ 

ي لوله كشي ، از نظر جنس، فيتينگ هاي مورد استفاده در هر يك از سيستمها) 4(

ضخامت جدار و نوع اتصال بايد براي كار با لوله هاي فوالدي انتخاب شده و شرايط كار 

 . سيستم مناسب باشند

 

 كشي مسي  فيتينگ هاي لوله) ب 

فيتينگ هايي كه در لوله كشي مسي به كار مي رود بايد از جنس مسي يا آلياژهاي )  1(

 : اردهاي زير باشد مس و مطابق يكي از استاند

٢٨٧٢ ��٢٨  DIN تا   

BS ٣�� 
ANSI/ASME B ٢٢,١� , B ٢�,١�  

ISO ٢٠١�  
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رز، از جنس در لوله كشي مسي تأسيسات گرمايي و سرمايي فقط فيتينگ هاي بي د) 2(

 .  ميليمتر كاربرد دارد54مسي يا آلياژهاي مس، حداكثر تا طر خارجي 

 درجه سانتيگراد باشد، نبايد از 120در لوله كشي هايي كه دماي كار سيستم بيش از ) 3(

 . فيتينگ هاي مسي استفاده كرد

 ار مجازاستفاده از فيتينگ هاي مسي در لوله كشي بخار و لوله كشي برگشت تقطير بخ) 4(

 .نيست

 

 كشي پالستيكي هاي لوله فيتينگ) پ 

كننده، با دماي   كه در تأسيسات گرمايي با آب گرمكشي پالستيكي هاي لوله فيتينگ) 1(

گيرند بايد از نوع برنجي يا فوالدي با  سانتيگراد، مورد استفاده قرار مي درجه 90حداكثر 

 : ند روكش نيكل و مطابق يكي از استانداردهاي زير باش

PEX :  

BS ٧٢٩١ PART ٣  

ANSI/ASTM F٨ ٩٧٨٧٧�  
DIN ١�٨٩٢ 
PEX-Al-PEX :  

ANSI/ASTM F ٩٧١٢٨١�  
DIN/DVGW ��٢ 

 گرمايي و سرمايي، طبق استانداردهاي فيتينگ هاي لوله كشي پالستيكي تأسيسات) 2(

 .  ميليمتر كاربرد دارد32، فقط تا قطر ) 1)(پ«)4-3-10-14(مقرر شده در 

 

   انتخاب فلنج 14-10-3-5

 .  در لوله كشي فوالدي، با اتصال جوشي ، اتصال بازشو بايد با نصب فلنج صورت گيرد)الف

وشي به كار مي رود بايد از نوع فوالدي هايي كه در لوله كشي فوالدي با اتصال ج  فلنج)ب 

 . و مخصوص اتصال جوشي باشد
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 : هاي فوالدي مخصوص اتصال جوشي، باي مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد  فلنج) 1(

DIN ٢�٠٠  
BS ��٠�  SECTON ١,٣  

ANSI/ASME B �,١�  

ISO ٢٠٨�  

) ب«)2-3-10-14(كشي مندرج در جدول  هاي لوله براي هريك از سيستم لنج انتخاب ف)پ

 . بايد با رعايت شرايط كار آن سيستم باشد

 

   انتخاب شير 14-10-3-6

 شيرهايي كه در لوله كشي تأسيسات گرمايي و سرمايي به كار مي رود، بايد از نظر )الف

استانداردهاي جنس، اندازه، ضخامت جدار، نوع دنده يا فلنج و ديگر مشخصات، براي شرايط 

 . مناسب باشد» ب«)2-3-10-14(كار در هر يك از سيستمهاي مندرج در جدول 

در لوله كشي فوالدي، در صورتي كه اتصال از نوع دنده اي باشد ، شير بايد از نوع مسي ) 1(

 . يا آلياژهاي مس باشد

در لوله كشي فوالدي، در صورتي كه اتصال از نوع جوشي و فلنجي باشد، شير بايد از ) 2(

 . نوع چدني يا فوالدي با اتصال فلنجي باشد

و مخصوص اتصال دنده ) برنجي يا برنزي(در لوله كشي مسي شير بايد از آلياژهاي مس ) 3(

 .  ميليمتر باشد54حداكثر قطر خارجي شير در اين نوع لوله كشي بايد . اي باشد

 

 شيرهاي چدني) ب 

از استانداردهاي زير صوص اتصال فلنجي، بايد مطابق يكي شيرهاي چدني كشويي مخ) 1(

 : باشد

DIN ٣٣�٢ PART ٢,١  
BS �١�١,�١�٠  
ANSI/ASME B ١,١�  B ١,١�  
ISO 
٩٩� 
JIS ٢٠٣١ 
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شيرهاي چدني كف فلزي مخصوص اتصال فلنجي، بايد مطابق يكي از استانداردهاي ) 2(

 : زير باشد

DIN ٣٣�� 
BS 
١
٢ 
ANSI/ASME B ١٠,١� , B ١,١�  

JIS ٢٠٣١ 

شيرهاي چدني يك طرفه، مخصوص اتصال فلنجي، بايد مطابق يكي از استانداردهاي ) 3(

 :زير باشد

BS 
١�٠ 
ANSI/ASME B ١٠,١� B �,١�  

JIS ٢٠٣١ 

 شيرهاي فوالدي) پ 

شيرهاي فوالدي كشويي، مخصوص اتصال فلنجي، بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير ) 1(

 .باشد

DIN  ٣٣��PART ٧,�  

BS 
١
٢ 
ANSI/ASME B ١٠,١� , B ١,١�  

وص اتصال فلنجي، بايد مطابق يكي از استانداردهاي شيرهاي فوالدي كف فلزي، مخص) 2(

 : زير باشد

BS 
١
٣ 
ANSI/ASME B ١٠,١� B١��� 

JIS ٢٠٨٢,٢�٨١,٢٠٧٢,٢٠٧١  

شيرهاي فوالدي يك طرفه ، مخصوص اتصال فلنجي، بايد مطابق يكي از استانداردهاي ) 3(

 : زير باشد

BS 
١�٠ 
ANSI/ASME B ٧٠,١�  B �٠,١�  

JIS ٢٠٧�,٢٠٣�  
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 شيرهاي برنجي يا برنزي ) ت 

اي، بايد مطابق يكي از   از نوع كشويي، مخصوص اتصال دندهشيرهاي برنجي يا برنزي،) 1(

 : استانداردهاي زير باشد 

DIN ٣٣�٢ PART ١٢  
BS 
١
� 
JIS ٢٠١١ 

شيرهاي برنجي يا برنزي، از نوع كف فلزي، مخصوص اتصال دنده اي ، بايد مطابق يكي )  2(

 : از استانداردهاي زير باشد 

BS 
١
� 
JIS ٢٠١١ 

شيرهاي برنجي يا برنزي، از نوع يك طرفه، مخصوص اتصال دنده اي ، بايد مطابق  )8(

 : يكي از استانداردهاي زير باشد 

BS  
١
� 
JIS ٢٠١١ 

 

   اتصال14-10-3-7

 كليات) الف

اي شرايط كار اتصال لوله به لوله ، لوله به فيتينگ و فيتينگ به فيتينگ بايد بر)  1(

طبقه بندي شده است، مناسب و آب بند باشد و »  ب«)2-4-9-14(طراحي، كه در جدول 

 . در هر سيستم مورد تأييد قرار گيرد

در صورت اتصال  دو فلز ناهمجنس، اتصال بايد با واسطه فيتينگ برنجي يا برنزي ) 2(

 . نس را از هم جدا كندصورت گيرد، يا يك واشر الستيكي يا سربي دو قطعه فلزي ناهمنج

 ميليمتر، اتصال بايد از نوع دنده اي و 50در لوله كشي هاي فوالدي زير، تا قطر نامي ) 3(

 .  ميليمتر و بزرگتر، اتصال بايد از نوع جوشي و فلنجي باشد65در لوله كشي به قطر نامي 

 بخار كم فشار و ميان فشار، �

 برگشت تقطير بخار، �

 يين،آب گرم كننده با دماي پا �

 آب سردكننده، �

 .آب خنك كننده  �
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 : در لوله كشي هاي فوالدي زير همه اتصالها بايد از نوع جوشي و فلنجي باشد ) 4(

 كننده با دماي متوسط و دماي باال، آب گرم �

 .بخار پرفشار �

 اتصال دنده اي ) ب 

 : د در لوله كشي فوالدي اتصال دنده اي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باش) 1(

ISIRI ١٧٩٨ 
DIN ٢٩٩٩  
BS ٢١ 
ISO ١/٧  

 اتصال جوشي) پ 

  :در لوله كشي فوالدي اتصال جوشي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد ) 1(
DIN ١٩١٠ PART ٢,١  

BS �١�٣,٢�٣٣  

ANSI/ASME B ١,١٣ SECTION �  

 . جوشكاري بايد با استفاده از مفتول جوش مناسب و مورد تأييد صورت گيرد) 2(

 

 اتصال در لوله كشي مسي ) ت 

انتخاب نوع مفتول لحيم . باشددر لوله كشي مسي اتصال بايد از نوع لحيمي موئينگي ) 1(

دماي كار، (كاري نرم يا لحيم كاري سخت بايد با توجه به شرايط كار سيستم لوله كشي 

 : و مطابق يكي از استانداردهاي زير و مورد تأييد باشد ) فشار كار

DIN ٢٨��  
BS  ٨��PART ٢  
ANSI/ASME B ٢٢,١�  

ISO ٢٠١�  

در لوله كشي مسي، در نقاطي كه اتصال بايد قابل بازكردن باشد، مانند اتصال به ) 2(

شيرهاي برنجي يا برنزي دنده اي، اتصال به دستگاهها و غيره، اتصال بايد از نوع فيتينگ 

 : مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد اتصال فيتينگ فشاري بايد . فشاري باشد
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BS ٨��  PART ٢  
ANSI/ASME B ٢�,١�  

 اتصال لوله هاي پالستيكي) ث 

 درجه سانتيگراد 90در لوله كشي تأسيسات گرمايي با آب گرم كننده، با دماي حداكثر ) 1(

 ، اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ و PEX-AL-PEX يا PEXنس و آب سردكننده از ج

 . فيتينگ به فيتينگ بايد از نوع فشاري يا دنده اي باشد

 : نوع اتصال بايد برابر يكي از استانداردهاي زير باشد ) 2(

PEX 
BS ٧٢٩١ PART ٣  
ANSI/ASME F ٩٧٨٧٧�  
DIN ١�٨٩٢ 
PEX-LA-PEX 
ANSI/ASME F ٩٧١٢٨١�  
DIN/DVGW ��٢ 

 

 كشي    اجراي كار لوله14-10-4

    كليات14-10-4-1

اجراي كار لوله كشي سيستمهاي گرمايي و سرمايي بايد با رعايت الزامات مندرج در  ) الف

 .  مقررات صورت گيرداين قسمت از

لوله كشي بايد با توجه به حفاظت در برابر خرابي و آسيب ديدگي، خوردگي، يخ بندان، ) ب 

جلوگيري از تراكم هوا در لوله ها ، ضربه قوچ و صرفه جويي در مصالح و دستمزد  اجرا 

 . شود

اختماني قرار لوله و ديگر اجزاي لوله كشي نبايد در تماس مستقيم با هرگونه مصالح س) پ 

 . گيرد

دفن هرگونه لوله و ديگر اجزاي لوله كشي در اجزاي ساختمان، جز لوله كشي ) 1(

 . پالستيكي و اتصال نوع جوشي در لوله كشي فوالدي مجاز نيست 

در صورتي كه دفن قسمتي از لوله كشي در اجزاي ساختمان، با تأييد ضروري باشد، ) 2(

 . دسترسي به لوله ها فراهم شودبايد امكان انبساط و انقباض و 

 . باشد داشته آن وجود هاي آب همه قسمت شود كه امكان تخليه بايد طوري انجام كشي لوله) ت 
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انشعاب از خط اصلي بخار و برگشت تقطير بخار به طرف رايزرها يا مصرف كننده هاي ) 1(

 .  درجه يا بزرگتر باشد45 طبقات باالتر بايد از باالي تراز صفحه افقي محور لوله و با اتصال

لوله كشي بايد به ترتيبي انجام شود كه امكان انبساط و انقباض لوله ها، به كمك ) ث 

 . خمهاي انبساط، حلقه انبساط يا قطعه انبساط فراهم شود

 . قطعه انبساط بايد براي شرايط كار سيستم لوله كشي مناسب و مورد تأييد باشد) 1(

 . ر، كف و سقف بايد از داخل  غالف لوله صورت گيردعبور لوله از ديوا) ج 

در صورت عبور لوله از ديوار، كف يا سقف ضد آتش، كه براي مقاومت معيني در برابر ) 1(

نفوذ آتش طراحي شده باشد، اطراف لوله در غالف بايد با مواد مقاوم در برابر آتش و به 

 . پر شودهمان اندازه كه براي جدار موردنظر مشخص شده است، 

 درجه سانتيگراد 121لوله و ديگر اجزاي لوله كشي كه دماي سطح خارجي آنها از ) چ 

 .  ميليمتر از مواد سوختني فاصله داشته باشد25باالتر باشد بايد دست كم 

اگر قسمتي از لوله كشي در محوطه ساختمان، يا در فضاي ساختمان كه گرم نمي ) ح 

مايي به ضخامت مناسب ، يا روشهاي مورد تأييد ديگري، در شود، نصب شود بايد با عايق گر

 . برابر يخ زدگي محافظت شود

براي جلوگيري از انتقال ارتعاش و لرزش دستگاهها به اجزاي ساختمان بايد روي لوله ) خ 

 . ها، بست ها و آويزها در نقاط مناسب، لرزه گير از نوع مورد تأييد، نصب شود

وزيع آب آشاميدني ساختمان به تأسيسات گرمايي و سرمايي و به اتصال آب از شبكه ت) د 

  تأسيسات -مبحث شانزدهم «منظور تغذيه اين سيستمها ، بايد با رعايت الزامات مندرج در 

 . صورت گيرد» بهداشتي

 

 )بست(گاه    تكيه14-10-4-2

اختمان متصل هاي مناسب و در موقعيت مناسب به اجزاي س گاه كشي بايد با تكيه لوله) الف

شود به طوري كه بدون تماس مستقيم لوله و ديگر اجزاي لوله كشي با اجزاي ساختمان، 

 . بارهاي وارده از سيستم لوله كشي توسط تكيه گاهها تحمل شود
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بست زدن لوله ها بايد به ترتيبي باشد كه انبساط و انقباض سيستم لوله كشي به ) 1(

 . آساني امكانپذير باشد

 تكيه گاهها بايد به اندازه اي باشد كه از وارد آمدن تنش بيش از حد مجاز به فاصله) ب 

 . لوله و ديگر اجزاي لوله كشي جلوگيري شود

فاصله دو تكيه گاه مجاور در لوله كشي افقي فوالدي و لوله كشي مسي نبايد از مقادير ) 1(

 . بيشتر باشد) 1(»ب«)2-4-10-14(جدول     

 

 حداكثر فاصله دو تكيه گاه مجاور در لوله كشي افقي)  1(»ب«)2-4-10-14(جدول 

قطر  300 250 200 150 100 80 65 50 40 32 25 20 ميليمتر

٣ اينچ لوله

�

 

1 ١

١
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١

١

٢
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٢

٢
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  6 6/5 2/5 2/4 6/3 3/3 3 7/2 7/2 10/2 10/2 )متر(لوله فوالدي 

 __ __ __ __ 6/3 3 7/2 4/2 4/2 8/1 8/1 5/1 )متر(لوله مسي 

 

نوع بست و فاصله دو تكيه گاه مجاور در لوله كشي پالستيكي بايد طبق دستورالعمل ) 2(

 . سازنده انجام گيرد

اندازه اي باشد كه وزن لوله فاصله دو تكيه گاه مجاور در لوله كشي فوالدي قائم بايد به ) 3(

حداكثر فاصله دو تكيه گاه مجاور در لوله كشي فوالدي قائم . ها توسط تكيه گاه تحمل شود

 . نبايد از ارتفاع يك طبقه ساختمان بيشتر باشد

تكيه گاه و بست لوله بايد از جنس لوله باشد تا از پديد آمدن اثر گالوانيك و خوردگي ) پ 

 . جلوگيري شود

اتصال تكيه گاه به اجزاي ساختمان نبايد منجر به بريدن و ضعيف كردن اسكلت ) ت 

 . ساختمان شود

 

 گذاري   شير14-10-4-3

 : در نقاط زير بايد روي خط لوله شير قطع و وصل نصب شود) الف

 روي لوله هاي ورودي و خروجي به دستگاهها و مخازن )1(

 مانند آنهادو طرف شير فشار شكن ، شير تنظيم فشار، صافي و  )2(
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ا كننده ي هاي گرم زير لوله هاي قائم كه بيش از دو طبقه ساختمان به دستگاه )3(

 .كننده آب مي رساندسرد

روي لوله انشعاب از خط اصلي آب گرم كننده يا آب سرد كننده به قسمتي از  )4(

 . ساختمان آب   مي رساند

ن آن زير تراز صفحه وضعيت شير روي لوله افقي بايد به ترتيبي باشد كه دسته فرما) ب 

 . افقي كه از محور لوله مي گذرد، قرار نگيرد

در نقاطي كه شير فشار كن نصب مي شود، بايد در خروجي شير فشار شكن و نزديك ) پ 

 . به آن شير اطمينان فشار نصب شود

ه فشار طرف دوم شير فشار ظرفيت شير اطمينان و تنظيم فشار آن بايد طوري باشد ك) 1(

ها و مخازن طرف  وقت از فشار طراحي لوله و ديگر اجزاي لوله كشي، دستگاه شكن هيچ

 . دوم، باالتر نرود

 . نصب شير قطع و وصل در ورود و خروج اطمينان مجاز نيست) 2(

. لوله تخليه هر شير اطمينان بايد به طور مستقل و جداگانه تا نقطه تخليه ادامه يابد) 3(

 تخليه لوله بايد در نقطه اي قرار ةدهان. س قابل انعطاف باشدلوله تخليه نبايد از نوع و جن

قطر لوله تخليه نبايد از . گيرد كه احتمال خطر پرتاب آب گرم يا بخار به اشخاص نباشد

 . قطر دهانه تخليه شير كوچكتر باشد

شيرهايي كه روي خطوط لوله كشي قرار مي گيرند، بايد در نقاطي نصب شوند كه در ) ت 

 . ا قابل دسترسي باشند تا دسترسي، تعمير و تنظيم آنها به سهولت امكانپذير باشددسترس ي

 

   آزمايش 14-10-5

    كليات 14-10-5-1

» ب«)2-4-9-14(سيستمهاي لوله كشي تأسيسات گرمايي و سرمايي، كه در جدول ) الف

زمايش طبقه بندي شده است، بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات مورد آ

 . فشار قرار گيرد
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اگر در زمان آزمايش با آب خطر يخ زدگي . كشي بايد با آب انجام شود آزمايش لوله) ب 

 .مايش ممكن است با گاز صورت گيردوجود داشته باشد، آز

 .هنگام آزمايش همه اجزاي لوله كشي بايد آشكار و در معرض ديد و قابل بازرسي باشد) پ 

له كشي نبايد پيش از انجام آزمايش، با عايق ، رنگ و يا اجزاي يك از اجزاي لو هيچ) 1(

 .ساختمان پوشانده شود

  

   آزمايش با آب 14-10-5-2

 برابر فشار كار طراحي سيستم لوله كشي 5/1آزمايش با آب بايد با فشار دست كم ) الف

 . انجام شود

 .  بار كمتر باشد4حداقل فشار آزمايش، در هر حال نبايد از ) 1(

 .مدت زمان آزمايش دست كم بايد دو ساعت پيوسته باشد) ب 

 . در مدت آزمايش بايد همه اجزاي لوله كشي و اتصالها يك به يك بازرسي شود) 1(

در صورت مشاهده نشت بايد قطعه يا اتصال معيوب تعويض يا ترميم شود و پس از رفع ) 2(

 . عيب ، آزمايش تكرار شود

 

 ز   آزمايش با گا14-10-5-3

آزمايش با گاز در مورد لوله كشي سيستمهايي ممكن است انجام گيرد كه فشار ) الف

 .  بار تجاوز نكند10آزمايش در آنها از 

آزمايش با گاز ممكن است با هواي فشرده، گاز ازت و يا ديگر گازهاي خنثي انجام ) ب 

 . گيرد

 . آزمايش با گاز اكسيژن مجاز نيست ) 1(

 .  برابر فشار كار طراحي سيستم لوله كشي باشد25/1يد دست كم فشار آزمايش با) پ 

 . بار كمتر باشد7حداقل فشار آزمايش، در هر حال نبايد از ) 1(

 . مدت زمان آزمايش با گاز دست كم بايد يك ساعت پيوسته باشد) ت 
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 كاري    عايق14-10-6

   كليات 14-10-6-1

ي فوالدي تأسيسات گرمايي و سرمايي كه در عايق كاري لوله ها، در لوله كشي ها) الف

 جدول

طبقه بندي شده است بايد طبق الزامات اين قسمت از مقررات صورت » ب«)14-10-5-2 (

 . گيرد

جنس عايق و روكش آن بايد براي كار در دماي سيستم لوله كشي و شرايط محل ) ب 

 . نصب مناسب باشد

قررات ساختمان، براي حفاظت آن منطقه جنس عايق و روكش آن بايد با آن چه در م) 1(

 . از ساختمان در برابر آتش مقرر شده، مطابقت داشته باشد

استفاده از مواد و مصالح سوختني، به عنوان عايق، روكش عايق و ديگر مواد كمكي از ) 2(

 . قبيل چسب، نوارچسب و غيره مجاز نيست 

 كند، نبايد عايق يا روكش عايق قسمتهايي از طول لوله كه از ديوار آتش عبور مي) 3(

 . داشته باشد

 

   ضخامت عايق 14-10-6-2

حداقل ضخامت عايق لوله در سيستمهاي طبقه بندي » الف«)2-6-10-14( جدول )الف

 . را نشان مي دهد» ب«)2-5-10-14(شده در جدول 

 بدون در نظر گرفتن انتقال بخار» الف«)2-6-10-14(ضخامت هاي مندرج در جدول ) ب 

در صورت  احتمال تقطير در سطوح خارجي لوله، ضخامت . آب و تقطير تعيين شده است

 . عايق در هر مورد بايد محاسبه شود و مورد تأييد قرار گيرد

 درجه 24 و دماي محيط با mk) w/ 034/0(اگر قابليت هدايت گرمايي عايق با ) پ 

باشد، بايد با روشهاي مهندسي سانتيگراد، كه جدول براي آن تنظيم شده است فرق داشته 

 .تصحيح شود» الف«)2-6-10-14(مورد تأييد مقادير ضخامت در جدول 
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اگر لوله در معرض يخ زدن باشد، بايد ضخامت عايق با روشهاي مهندسي مورد تأييد به ) ت 

منظور جلوگيري از يخ زدن سيال داخل لوله تصحيح شود، يا براي جلوگيري از يخ زدن از 

 . كاري، استفاده شود و مورد تأييد قرار گيرد يقديگري، جز عاهاي  روش

 

   لزوم عايق 14-10-6-3

 : در موارد زير الزم نيست لوله ها عايق گرمايي شوند )الف

 .لوله كشي داخلي دستگاهها كه در كارخانه سازنده عايق شده باشند )1(

انتيگراد  درجه س40 تا 8/12هر سيستم لوله كشي كه دماي سيال داخل آن بين )2(

 .باشد

لوله هايي  كه سيال داخل آنها با استفاده از سوخت هاي فسيلي يا انرژي  )3(

 . الكتريكي گرم يا سرد نشده باشد 

از داخل لوله به خارج يا از خارج به داخل (اگر انتقال گرما از جدار بدون عايق لوله  )4(

 . مقدار كل انرژي مورد نياز ساختمان را افزايش ندهد) لوله
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   دودكش 14-11

   حدود و دامنه كار 14-11-1

 طراحي، نصب و بازرسي دودكش در تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه 14-11-1-1

 .  انجام گيرد) دودكش» 11-14«(مطبوع، بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مقررات 

ش دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز و دماي پايين  اين فصل از مقررات الزامات دودك)الف

را كه به منظور گرم كردن هواي ساختمان يا تهيه آب گرم مصرفي نصب مي شود، مقرر مي 

 .دارد

الزامات دودكش دستگاههايي كه با سوخت جامد كار مي كنند خارج از حدود اين ) ب 

 . فصل از مقررات است

يا گاز،كه در كارخانه سازنده براي شرايط ويژه دودكش دستگاههاي با سوخت مايع ) پ 

 . آزمايش شده اند، بايد طبق دستور كتبي كارخانه سازنده طراحي و نصب شود

 

  الزامات طراحي، نصب و بازرسي دودكش دستگاههاي زير خارج از حدود اين 14-11-1-2

 : فصل از مقررات است 

 دستگاه زباله سوز ؛) الف 

 شومينه ؛) ب 

 كش دستگاههاي با دماي متوسط و دماي باال؛دود) پ 

 . دودكش دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز مخصوص توليد صنعتي ) ت 
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   الزامات عمومي طراحي 14-11-2

   كليات 14-11-2-1

 هر دستگاه با سوخت مايع يا گاز بايد محصول احتراق خود را به يك سيستم دودكش )الف

 : ح ساختماني، تخليه كند، جز موارد زير فلزي، يا ساخته شده با مصال

 اجاق گاز و گرم كن خوراك خانگي ؛ )1(

 دستگاههاي كوچك روميزي ؛  )2(

 بخاري دستي خانگي؛ )3(

 يخچال نفتي؛ )4(

 .شعله هاي كوچك گاز، مانند شعله گاز در آزمايشگاه يا چراغ گاز )5(

د، سيستم دودكش بايد براي نوع دستگاه يا دستگاههايي كه به آن متصل مي شو) ب 

 . طراحي گردد

طراحي و ساخت دودكش بايد به گونه اي باشد كه در آن جريان الزم براي انتقال همه ) 1(

 . گازهاي حاصل از احتراق به هواي خارج از ساختمان ايجاد شود

سيستم دودكش بايد به گونه اي طراحي و ساخته شود كه عمل احتراق در دستگاه با ) 2(

يه سازنده دستگاه در شرايط ايمني و اطمينان بخش، انجام سوخت مايع يا گاز، طبق توص

 . گيرد

سيستم دودكش بايد از نقطه اتصال به دستگاه يا كالهك تعادل تا انتهاي آن در خارج ) پ 

از ساختمان، به صورت يك سيستم به هم پيوسته و درزبندي شده باشد و از هيچ نقطه آن 

 . ساختمان نشت نكندگازهاي حاصل از احتراق به داخل فضاهاي 

بايد با دريچه فلزي، مقاوم در ) لوله رابط يا دودكش قائم(هر دهانه باز در طول دودكش ) 1(

 . برابر دماي كار دودكش و بدون نشت، مسدود شود

 . سيستم دودكش بايد در برابر ضربات فيزيكي و صدمات خارجي مقاوم باشد) ت 

 با بست ها و تكيه گاههاي مناسب براي تحمل لوله رابط دودكش و دودكش قائم بايد) ث 

 . وزن و دماي كار دودكش در محل خود ثابت شود

 . هيچ يك از اجزاي سيستم دودكش نبايد از داخل كانال هوا يا پلنوم هاي آن عبور كند) 1(
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اگر قسمتي از دودكش يا لوله رابط آن از داخل فضاي ديگري، غير از فضاي محل نصب ) 2(

سوخت مايع يا گاز، عبور كند بايد در داخل محفظه اي با مصالح دست كم دو دستگاه با 

 . ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گيرد

 . زير دودكش قائم بايد يك اتصال تخليه تقطير بخار آب پيش بيني شود) 3(

دودكش قائم فلزي بايد روي پايه اي از مصالح ساختماني، مقاوم در برابر وزن دودكش ) 4(

 . ماي آن قرار گيردو د

دهانه دودكش قائم يا رابط آن، كه به يك دستگاه با سوخت مايع يا گاز متصل مي ) ج 

شود، بايد دست كم برابر دهانه خروجي دستگاه باشد، مگر در شرايطي كه در اين فصل از 

 . غير از اين مقرر شده باشد) دودكش» 11-14«(مقررات 

 سانتيمتر در زير پايين ترين اتصال رابط 30دست كم قسمت پايين دودكش قائم بايد ) چ 

 . به آن ادامه يابد

 

   دودكش با مكش طبيعي 14-11-2-2

  سطح مقطع)الف

جز در مواردي كه چند دستگاه به يك سيستم دودكش متصل مي شود، سطح مقطع ) 1(

 . دودكش با مكش طبيعي دست كم بايد برابر دهانه خروجي دستگاه باشد

 .  سانتيمتر مربع كمتر باشد45مقطع دودكش در هيچ حالتي نبايد از سطح  ) 2(

 مسير دودكش ) ب 

اگر در مسير قائم . دودكش با مكش طبيعي بايد تا حد ممكن در مسير قائم امتداد يابد) 1(

 درجه داشته 45دو خم الزم شود، شيب قسمت بين دو خم نبايد با خط زاويه قائم بيش از 

 . باشد

و خم بايد با بست و تكيه گاه، مناسب براي وزن و دماي دودكش، در جاي قسمت د) 2(

 . خود ثابت شود

 . قسمت دو خم بايد در برابر ضربات فيزيكي حفاظت شود) 3(

لوله رابطه دودكش ، در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودكش قائم ، بايد دست كم ) 4(

 . اشته باشددو درصد به سمت نقطه اتصال به دستگاه شيب د
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 درصد طول قسمت قائم دودكش 75طول كل قسمت افقي لوله رابط نبايد بيش از ) 5(

اگر دودكش عايق شود، طول قسمت افقي آن ممكن است . باالتر از نقطه اتصال رابط باشد

 .  درصد طول قسمت قائم افزايش يابد100تا 

ايد به قسمت تحت فشار دودكش با مكش طبعي يك دستگاه با سوخت مايع يا گاز نب) ب 

 . يك دودكش با مكش مكانيكي، كه فشار مثبت داشته باشد، متصل شود

 

   دودكش با مكش مكانيكي 14-11-2-3

 اگر مكش دودكش با نصب بادزن در مسير آن افزايش يابد، مكش مكانيكي ممكن )الف

 . است از نوع رانش اجباري يا از نوع مكش القايي باشد

ر دودكش با مكش مكانيكي كه فشار استاتيك مثبت داشته باشد و از قسمتي از مسي) ب 

 .  گازبند باشد"نوع رانش اجباري باشد، بايد كامال

كار مشعل اصلي دستگاه با سوخت مايع يا گاز بايد به كار بازدن دودكش وابسته و ) پ 

، از كار باز مرتبط باشد تا اگر بادزن از كار بيفتد مشعل اصلي دستگاه هم به طور خودكار

 . بماند

اگر مكش مكانيكي از نوع مكش القايي باشد، لوله رابط دستگاه، يا دستگاهها بايد در ) ت 

 . نقطه اي به دودكش متصل شود كه در سمت ورود به بادزن باشد

 

   دودكش مشترك براي چند دستگاه 14-11-2-4

مات زير، ممكن است به يك  دو يا چند دستگاه با سوخت مايع يا گاز با رعايت الزا)الف

 . دودكش مشترك متصل شوند

 . هر يك از دستگاهها به كنترل ايمني مجهز باشد) 1(

هايي كه به يك دودكش مشترك متصل مي شوند، در يك طبقه از ساختمان  دستگاه) 2(

 . واقع باشند

ري كه اتصال هر يك از رابط ها به دودكش مشترك با استفاده از دو خم باشد، به طو) 3(

 . اتصال هيچ يك از رابط ها مقابل اتصال رابط هاي ديگر قرار نگيرد
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لوله رابط هر يك از دستگاهها كه به دودكش مشترك متصل مي شود، حداكثر شيب را ) 4(

 . داشته باشند

دستگاههايي كه در طبقات مختلف ساختمان قرار دارند نبايد به دودكش مشترك ) ب 

 دستگاهها در فضاهايي باشند كه فقط از خارج ساختمان متصل شوند، مگر آنكه اين

 . دسترسي داشته باشند و به ديگر فضاهاي داخل ساختمان مربوط نباشند

يك دستگاه با سوخت جامد نبايد با دستگاه با سوخت مايع يا گاز دودكش مشترك ) پ 

 . داشته باشد

 

   دودكش قائم فلزي 14-11-3

   كليات 14-11-3-1

كش قائم فلزي بايد روي پايه اي از مصالح نسوختني مورد تأييد تكيه داشته دود) الف 

 . تكيه گاه بايد از اجزاي ساختمان جدا باشد و بار وزن دودكش به زمين منتقل شود. باشد

دودكش قائم فلزي بايد از اسكلت و اجزاي ساختمان فاصله كافي داشته باشد تا دماي ) 1(

حد مجاز باالتر نرود، امكان دسترسي، بازرسي و تعمير وجود مصالح سوختني مجاور آن از 

 . داشته باشد و اشخاص از آسيب سوختگي ناشي از تماس با آن ايمن باشند 

در انتهاي پايين دودكش قائم فلزي بايد دريچه بازديد، به منظور تميز كردن ادواري ) 2(

 . آن، پيش بيني شود

الدي سياه ساخته شود و براي اتصال قطعات و دودكش قائم فلزي بايد از ورق فو) ب 

 . تقويت آن از پروفيل هاي فوالدي استفاده شود

اتصال قطعات دودكش ممكن است از نوع پيچ و مهره اي ، ميخ پرچ يا اتصال جوشي ) 1(

 . باشد

دودكش بايد با بست ها و تكيه گاههاي مقاوم در برابر دماي دودكش و مناسب براي ) 2(

 . اجزاي ساختمان متصل و در جاي خود ثابت و مهار شودوزن آن به 

 ضخامت ورق) پ 

ضخامت ورق فوالدي دودكش قائم فلزي، مخصوص دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز ) 1(

 . باشد) 1(» پ«)1-3-11-14(و دماي پايين، بايد دست كم مطابق مقادير جدول 
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 ائم فلزي با دماي پايينضخامت ورق فوالدي دوكش ق  )1(»پ«)1-3-11-14(جدول 

 )ميليمتر(حداقل ضخامت ورق دودكش  )سانتيمترمربع(سطح مقطع دودكش 

 995تا 

 1290 تا 996

 1640 تا 1291

 1640بزرگتر از 

5/1 

2 

5/2 

5/3 

 

 

   دودكش با دماي پايين 14-11-3-2

 هاي خروجي   دهانه)الف

ي پايين بايد روي بام و در خارج دهانه خروجي انتهاي بااليي دودكش قائم فلزي با دما) 1(

 . از ساختمان قرار گيرد

اي از بام كه دودكش از آن خارج   دست كم يك متر از باالترين نقطهدهانه خروجي بايد) 2(

 متر از دودكش، 3مان در شعاع اين دهانه بايد از هر نقطه ساخت. مي شود، باالتر باشد

 . سانتيمتر باالتر قرار گيرد60كم  دست

 

  دودكش قائم فلزي در خارج ساختمان )ب 

دودكش قائم فلزي در خارج از ساختمان بايد با اجزاي ساختمان دست كم برابر مقادير ) 1(

 : زير فاصله داشته باشد 

  سانتيمتر15با مصالح و مواد سوختني ،  �

  سانتيمتر 10با مصالح و مواد نسوختني،  �

تر مگر آنكه سطح خارجي دودكش با  سانتيم60با در و پنجره و محل عبور اشخاص ،  �

ناشي از تماس اشخاص جلوگيري روش مورد تأييد عايق گرمايي شده باشد، تا از آسيب 

 .شود
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 دودكش قائم فلزي در داخل ساختمان) پ 

دودكش قائم فلزي در داخل ساختمان بايد در داخل شافت، با ديوارهايي دست كم به ) 1(

 . رار گيردمقاومت يك ساعت در برابر آتش، ق

 سانتيمتر با سطح داخلي شافت، 30سطح خارجي دودكش بايد از همه طرف دست كم ) 2(

 . به منظور بازديد، فاصله داشته باشد

ديوارهاي شافت نبايد بازشو داشته باشد، مگر درهاي ضد آتش در هر طبقه كه به ) 3(

 . منظور بازديد پيش بيني شده باشد

قه اي كه به دستگاه با سوخت مايع يا گاز متصل مي سطح خارجي دودكش، در طب) 4(

 : شود، بايد با اجزاي ساختمان دست كم برابر مقادير زير فاصله داشته باشد 

  سانتيمتر45با مصالح و مواد سوختني،  �

  سانتيمتر10با مصالح و مواد نسوختني،  �

 عبور دودكش قائم فلزي از بام ساختمان ) ت 

از بام ساختمان، ساخته شده از مصالح سوختني، عبور مي كند اگر دودكش قائم فلزي ) 1(

بايد در محل عبور يك غالف فوالدي گالوانيزه و مقاوم در برابر خوردگي نصب شود كه 

فاصله سطح .  سانتيمتر پايين تر از آن ادامه يابد20 سانتيمتر باالتر از بام و 20دست كم 

 . متر باشد سانتي15خارجي دودكش از غالف دست كم بايد 

 سانتيمتر از مواد و 45مي توان به جاي غالف، اطراف دودكش را دست كم تا فاصله ) 2(

مصالح سوختني خالي كرد و پس از نصب دودكش، اين فاصله را با مواد و مصالح نسوختني 

 . پر كرد

 

   دودكش قائم ساختماني 14-11-4

   كليات 14-11-4-1

وي پايه اي از مصالح نسوختني به مقاومت سه ساعت  دودكش قائم ساختماني بايد ر)الف

پايه بايد از اجزاي ساختمان جدا باشد و بار وزن دودكش به زمين . در برابر آتش قرار گيرد

 . منتقل گردد
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مگر آنكه در طراحي , هيچ بار ديگري، غير از وزن دودكش، نبايد بر آن وارد شود) 1(

 . مل آمده باشددودكش براي آن پيش بيني هاي الزم به ع

دودكش بايد در تراز سقف طبقه اي كه دستگاه در آن قرار دارد و نيز در عبور از كف ) 2(

 . هر طبقه از ساختمان با بست هاي افقي به اسكلت ساختمان متصل و ثابت شود 

 سانتيمتر باالتر و پايين تر از 15 اگر دودكش ساختماني از بام عبور كند، به فاصله )ب 

 . ر نبايد شكل و اندازه آن تغيير كندمحل عبو

 در انتهاي پايين دودكش قائم ساختماني بايد دريچه بازديد پيش بيني شود كه دست )پ 

 .  سانتيمتر از اتصال پايين ترين لوله رابط دودكش به آن پايين تر باشد30كم 

 . دريچه بازديد بايد گازبند باشد) 1(

 يا سقف طبقات عبور مي كند، فاصله بين دودكش  اگر دودكش قائم ساختماني از كف)ت 

 . و اجزاي ساختمان بايد با مواد و مصالح نسوختني پر شود

 

   دودكش با دماي پايين 14-11-4-2

 ساخت دودكش ) الف

 . دودكش قائم ساختماني بايد با مصالح ساختماني يا بتن مسلح ساخته شود) 1(

اگر دودكش با .  سانتيمتر باشد10 كم ضخامت ديوارهاي دودكش بتني بايد دست) 2(

قطعات سنگ يا مصالح ساختماني ديگر ساخته مي شود، ضخامت ديوارهاي آن بايد دست 

 .  سانتيمتر شود30كم 

 

 معبر قائم دود ) ب 

لوله (دودكش قائم ساختماني با دماي پايين بايد از داخل با لوله هايي از مواد نسوختني ) 1(

 . مناسب براي دماي دودكش ، حفاظت شود) يماني ومواد مشابهسيماني، لوله آزبست س

 .  سانتيمتر باشد2ضخامت معبر قائم داخل دودكش ساختماني بايد دست كم ) 2(

مصالح معبر دود بايد در برابر خوردگي، ساييده شدن يا ترك برداشتن، ناشي از تماس ) 3(

 . قاوم باشند درجه سانتيگراد م982گازهاي حاصل از احتراق تا دماي 
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معبر دود، از جنس سفالي، آزبست سيمان يا لوله سيماني، بايد هم زمان با ساخت ) 4(

دودكش ساختماني در داخل آن قرار گيرد و هر قطعه آن با دقت روي قطعه زيرين سوار 

 . شود  و درزهاي آن با مواد نسوز پر شود

مالت الزم براي . يد پر شودفاصله بين دودكش ساختماني و معبر دود داخل آن نبا) 5(

اتصال قطعات پوشش داخلي فقط به اندازه اي بايد به كار رود كه براي درزبندي و پر كردن 

 . سوراخها الزم است 

 سانتيمتر پايين تر از پايين ترين لوله رابط به دودكش قائم شروع 20معبر دود بايد از ) 6(

 . ترين قسمت آن ادامه يابدشود و در تمام ارتفاع دودكش ساختماني، تا باال

اگر در داخل شافت قائم ساختماني دو عدد معبر دود جداگانه براي دو دستگاه مختلف ) 7(

 سانتيمتر 18نصب مي شود، فاصله سطح خارجي اين دو معبر دود از هم بايد دست كم 

 . باشد

ب شود، بايد اگر در داخل شافت قائم ساختماني بيش از دو عدد معبر دود جداگانه نص) 8(

بين هر گروه دوتايي از معبرها و گروههاي ديگر، تيغه جدا كننده اي از مصالح ساختماني 

قرار گيرد به طوري كه هر گروه دوتايي از معبرهاي دود به وسيله تيغه هاي جدا كننده از 

 . گروههاي دوتايي ديگر جدا باشند

 

 دهانه خروجي ) ب 

ودكش قائم ساختماني با دماي پايين بايد روي بام و دهانه خروجي انتهاي بااليي د) 1(

 . خارج از ساختمان قرار گيرد

دهانه خروجي دودكش بايد دست كم يك متر از نقطه اي از بام كه دودكش از آن ) 2(

 3اين دهانه خروجي بايد از بلندترين قسمت ساختمان در شعاع . خارج مي شود باالتر باشد

 . انتيمتر باالتر باشد س60متر از دودكش، دست كم 

 

 فاصله دودكش از مواد سوختني) ت 

سطح خارجي دودكش قائم ساختماني بايد از مواد و مصالح سوختني اجزاي ساختمان، ) 1(

 .  سانتيمتر فاصله داشته باشد10دست كم 
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 عبور از طبقات ) ث 

 مواد و سطح خارجي دودكش قائم ساختماني، در عبور از طبقات ساختمان، بايد با) 1(

فاصله بين سطوح خارجي دودكش با مصالح سوختني . مصالح سوختني فاصله داشته باشد

 . بايد با مصالح و مواد نسوختني پر شود

 

   لوله رابط دودكش 14-11-5

   كليات 14-11-5-1

 دستگاه با سوخت مايع يا گاز بايد توسط لوله رابط به دودكش قائم فلزي يا دودكش )الف

 "ني متصل شود، مگر آنكه دهانه خروجي دستگاه يا كالهك تعادل آن مستقيماقائم ساختما

 . به دودكش قائم متصل باشد

 . لوله رابط دودكش بايد در همان فضايي نصب شود كه دستگاه در آن قرار دارد) ب 

لوله رابط دودكش، جز در ساختمانهاي مسكوني، نبايد از هيچ ديوار يا تيغه ساختماني ) 1(

 . كندعبور 

در صورتي كه عبور لوله رابط از ديوار يا تيغه ضروري باشد، فاصله سطح خارجي لوله ) 2(

اگر ديوار يا تيغه از مواد سوختني .  سانتيمتر باشد 45رابط از مواد سوختني بايد دست كم 

 .  سانتيمتر از لوله رابط، اطراف آن با مواد نسوختني پر شود45باشد، بايد تا فاصله 

مام طول لوله رابط دودكش بايد قابل دسترسي باشد تا بازرسي، تميزكاري و تعميران  ت)پ 

 . آن به آساني صورت گيرد

لوله رابط دودكش بايد در برابر ضربات فيزيكي كه ممكن است به آن وارد شود، ) 1(

 .حفاظت گردد

نوهاي كوتاه و از ايجاد زا.  لوله رابط دودكش بايد تا ممكن است كوتاه و مستقيم باشد)ت 

 . خم هاي تند كه ممكن است موجب اختالل در جريان دود شود بايد پرهيز شود

نصب دمپر با . جز لوازم كنترل و ايمني، هيچ مانعي نبايد در داخل لوله رابط قرار گيرد) 1(

 . فرمان دستي در داخل لوله رابط مجاز نيست 
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 دودكش نصب مي شود، دمپر بايد با اگر دمپر با فرمان خودكار در داخل لوله رابط) 2(

مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد، به طوري كه اگر دمپر در حالت بسته باشد، مشعل 

 . دستگاه كار نكند

لوله رابط دودكش بايد با بست و تكيه گاه، مناسب براي وزن و دماي آن، به اجزاي ) ث 

 . ساختمان ثابت و مهار شود

بايد دست كم برابر قطر دهانه خروجي دستگاه، يا كالهك قطر لوله رابط دودكش ) ج 

 . تعادل آن باشد

 درصد كل ارتفاع دودكش قائم ، بعد از نقطه 75حداكثر طول افقي لوله رابط بايد ) چ 

اتصال لوله رابط به آن باشد، به شرطي كه محاسبات نشان دهد كه اين طول لوله رابط 

  .اشكالي در مكش دودكش ايجاد نمي كند

اگر لوله رابط دودكش با عايق گرمايي پوشانده شده باشد، طول قسمت افقي لوله رابط ) 1(

ال لوله رابط به آن افزايش  درصد كل ارتفاع دودكش، بعد از نقطه اتص100ممكن است تا 

 .يابد

 

   ساخت 14-11-5-2

 تقويت آن لوله رابط دودكش بايد از ورق فوالدي ساخته شود و براي اتصال قطعات و) الف

 . از پروفيل هاي فوالدي استفاده شود

 . لوله رابط دودكش با دماي پايين بايد از ورق فوالدي گالوانيزه ساخته شود) 1(

 

 ضخامت ورق لوله رابط دودكش ) ب 

لوله رابط دودكش دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز با دماي پايين بايد از ورق فوالدي ) 1(

 . باشد) 1)(ب«)2-5-11-14(ضخامتهاي داده شده در جدول گالوانيزه، دست كم به 
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 ) 1(»ب«)2-5-11-14(جدول 

 حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودكش با دماي پايين

 ضخامت ورق فوالدي گالوانيزه قطر لوله رابط دودكش

 اينچ ميليمتر اينچ سانتيمتر

 12تا 

 22 تا 13

 40 تا 23

 بزرگتر

 5تا 

 9 تا 6

 16 تا 10

 گتربزر

6/0 

7/0 

9/0 

5/1 

022/0 

028/0 

034/0 

064/0 

 

 اتصال قطعات) پ 

 . اتصال قطعات لوله رابط دودكش با دماي پايين بايد با پيچ و مهره يا ميخ پرچ باشد) 1(

 . در صورت استفاده از واشر بايد جنس واشر در برابر دماي دودكش مقاوم باشد) 2(

 

   نصب 14-11-5-3

 . ش بايد نسبت به تراز افقي شيب داشته باشد لوله رابط دودك)الف

 . شيب لوله رابط بايد از سمت دودكش قائم به سمت دستگاه باشد) 1(

 . شيب لوله رابط نبايد از دو درصد كمتر باشد) 2(

 لوله رابط دستگاههايي كه خروج دود آنها با مكش طبيعي باشد نبايد به يك دودكش )ب 

كانيكي است متصل شود، مگر آنكه اتصال در نقطه اي از قائم كه داراي مكش يا رانش م

 . دودكش قائم واقع شود كه فشار منفي داشته باشد

لوله رابط دستگاه با سوخت مايع يا گاز نبايد به يك دودكش قائم كه شومينه به آن ) 1(

 . متصل شده باشد، وصل شود
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 اتصال لوله رابط به دودكش قائم ) پ 

كش براي اتصال به دودكش قائم فلزي بايد تا سطح داخلي آن ادامه يابد لوله رابط دود) 1(

اگر دودكش قائم فلزي پوشش داخلي داشته باشد، لوله رابط تا . ولي نبايد از آن جلوتر برود

 . سطح داخلي پوشش ادامه يابد

ه اگر لوله رابط به دودكش قائم ساختماني متصل مي شود، بايد تا سطح داخلي آن ادام) 2(

 . فاصله اطراف محل اتصال بايد با مالت سيماني يا مواد نسوختني ديگر پر شود. يابد

اگر به منظور سهولت جاگذاري و درآوردن آن، لوله رابط با واسطه غالف به دودكش ) 3(

قائم ساختماني متصل مي شود، غالف بايد با مالت سيماني، يا مواد نسوختني ديگر، مناسب 

 .  در محل اتصال به طور دائمي ثابت شودبراي دماي دودكش ،

 

 فاصله از مواد سوختني ) ت 

 45لوله رابط دودكش، با دماي پايين بايد از مواد و مصالح سوختني دست كم ) 1(

 . سانتيمتر فاصله داشته باشد
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    ذخيره و انتقال سوخت مايع 14-12

   حدود و دامنه كار 14-12-1

  طراحي ، نصب و بازرسي مخزن ذخيره  و لوله كشي سوخت مايع بايد طبق 14-12-1-1

انجام ) و انتقال سوخت مايعذخيره » 12-14«(الزامات مندرج در اين فصل از مقررات 

 .گيرد

 

تأسيسات گرمايي «يره و انتقال سوخت مايع در   اين فصل از مقررات به ذخ14-12-1-2

 . مي پردازد» ساختمان

ذخيره و انتقال سوخت در مصارف عمومي و نيز مصارف صنعتي، خارج از حدود اين ) الف

 .فصل از مقررات است

 

  اين فصل از مقررات الزامات ذخيره سازي و لوله  كشي سوخت مايع، در 14-12-1-3

 .قرر مي داردساختمان و محوطه آن را م

ذخيره سازي و انتقال سوخت مايع در خارج از ساختمان و محوطه اختصاصي آن، ) الف

 . خارج از حدود اين فصل از مقررات است 

ذخيره و انتقال انواع سوختهاي زير، در داخل ساختمان يا محوطه آن، خارج از حدود ) ب 

 : اين فصل از مقررات است 

 ذخيره  و انتقال گاز مايع ؛ )1(

 لوله كشي گاز طبيعي ؛ )2(

 . ذخيره و انتقال سوخت جامد )3(
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مي ) اتمسفريك(اين فصل از مقررات به ذخيره سوخت مايع، با فشار جو   14-12-1-4

 .پردازد

 . استمخازن سوخت مايع تحت فشار خارج از حدود اين فصل از مقررات) الف

 

 مايع، لوله كشي الزامات مندرج در اين فصل شامل مخازن ذخيره سوخت  14-12-1-5

انتقال سوخت مايع بين مخزن ذخيره و مشعل دستگاه با سوخت مايع يا در صورت لزوم، 

لوله كشي بين مخزن ذخيره و مخزن تغذيه و نيز لوله كشي بين مخزن تغذيه و مشعل 

 . دستگاه ، گرم كن و پمپ انتقال سوخت است 

 

   مخازن سوخت مايع 14-12-2

   كليات 14-12-2-1

 طراحي، ساخت و بازرسي مخازن ذخيره يا تغذيه سوخت مايع بايد طبق الزامات )الف

 . مندرج در اين فصل از مقررات انجام گيرد

طراحي، ساخت و بازرسي مخازن ذخيره يا تغذيه سوخت مايع،  عالوه بر الزامات ) ب 

 . ان باشدمندرج در اين فصل، بايد با رعايت مقررات و دستورالعملهاي شركت ملي نفي اير

 

   ساخت مخزن 14-12-2-2

مخزن بايد براي حداكثر فشار استاتيك مايع كه در صورت پرشدن لوله هواكش، يا ) الف

 . لوله پركن آن، در ته مخزن ايجاد مي شود، طراحي و ساخته شود

مواد مصالح به كار رفته در ساخت مخزن بايد براي كار در شرايط دما و فشار مخزن ) ب 

 . با نوع سوخت مايع مورد استفاده سازگار باشدمناسب و 

مخزن سوخت مايع، براي ذخيره يا تغذيه، مخصوص تأسيسات گرمايي يا توليد آب ) پ 

در خارج ) مدفون(گرم مصرفي، از نوع فوالدي استوانه اي خوابيده، براي نصب در زيرزمين 

 : استانداردهاي زير باشدبق يكي از از ساختمان روي زمين يا در داخل ساختمان بايد مطا

ISIRI �٣٣ 
BSI ٧٩٩,٢�٩� Part ��١٠,�  

ANSI/UL ٨٠,�٨,١�٢,��٣  
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استفاده از مخازن سوخت مايع، از نوع فوالدي استوانه اي خوابيده، كه طبق ) 1(

، به شرطي مجاز است كه از نظر جنس، استانداردهاي ديگري طراحي و ساخته شده باشد

 . نوع ساخت و ديگر مشخصات فني مشابه استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تأييد باشد

مخزن سوخت مايع، براي ذخيره يا تغذيه، مخصوص تأسيسات گرمايي يا توليد آب ) ت 

 : اشد گرم مصرفي از جنس پشم شيشه فشرده بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير ب

ANSI/UL ١٣١� 
ANSI/ASTM D�٠٢١ 

مخزن ذخيره يا تغذيه سوخت مايع بايد به منظور بازديد و دسترسي، دريچه آدم رو ) ث 

 آب بند و گازبند "داشته باشد  كه در باالي مخزن قرار گيرد و در زمان بسته بودن ، كامال

 . باشد

 

 ) مدفون(خازن زيرزميني   م14-12-2-3

، در زير ساختمان يا در محوطه آن، بايد ) مدفون(انتخاب و نصب مخازن زيرزميني ) الف

 . طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انجام گيرد

گود برداري براي مخازن زيرزميني بايد بدون آسيب رساندن به پي هاي ساختمانهاي ) ب 

 . موجود انجام گيرد

اگر مخزن زير ساختمان دفن مي شود، بايد در جايي قرار گيرد كه بارهاي وارده بر پي ) 1(

 . هاي ساختمانهاي موجود به مخزن منتقل نشود

 45ج از خط موقعيت مخزن نسبت به پي ساختمان بايد طوري باشد كه زير مخزن خار) 2(

 . گذرد، باشد درجه كه از سطح پي مي

 تا ديوارهاي زيرزمين ساختمان، حوضچه ها، تأسيسات فاصله هيچ قسمت از مخزن) 3(

 .  سانتيمتر كمتر باشد50نبايد از ) ملك(ساختمان و يا خط محدوده محوطه ساختمان 

 . مخزن زيرزميني سوخت مايع بايد روي پايه هاي محكمي نصب شود) پ 

اده از قالبهاي حمل مخزن و قرار دادن آن در گود بايد به آرامي و با احتياط و با استف) 1(

 . كشيدن مخزن روي زمين يا سقوط آن در گود، مجاز نيست. آن صورت گيرد 
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اطراف مخزن بايد با مواد غير خورنده ، از قبيل ماسه شسته، خاك يا شن، كه در محل ) 2(

 .  سانتيمتر پر شود15به خوبي كوبيده شده باشد، دست كم به ضخامت 

 سانتيمتر با خاك پوشانده شود، يا آن كه 60ت روي مخزن بايد دست كم به ضخام) 3(

 سانتيمتر با بتن 10 سانتيمتر باشد و روي آن به ضخامت 30پوشش خاك به ضخامت 

 . مسلح پوشانده شود

اگر مخزن زيرزميني در محلي نصب مي شود كه احتمال عبور وسايل نقليه روي آن ) 4(

 باشد، يا آن كه پوشش خاك به  سانتيمتر90باشد، پوشش خاك روي مخزن بايد دست كم 

 .  سانتيمتر با بتن مسلح پوشانده شود15 سانتيمتر باشد ورودي آن به ضخامت 45ضخامت 

به منظور جلوگيري از جمع شدن آبهاي سطحي و نفوذ آن به داخل مخزن يا سطوح ) 5(

ي خارجي آن، بايد در كف چاهك دسترسي به دريچه آدم رو مخزن لوله تخليه آب پيش بين

 . شود

سطوح خارجي مخازن فوالدي زيرزميني بايد با پوششهاي مقاوم در برابر اثر رطوبت و ) ت 

 . خورندگي خاك حفاظت شود

 . مخازن فوالدي زيرزميني بايد اتصال زمين داشته باشند) 1(

اگر مخزن در محلي نصب مي شود كه به سبب باال بودن سطح آب زيرزميني يا ) ث 

 امكان شناور شدن آن وجود داشته باشد بايد با مهار كردن مخزن احتمال جريان سيل،

 .روي فونداسيون بتني يكپارچه، از شناور شدن آن جلوگيري شود

 . همه لوله هاي مرتبط با مخزن زيرزميني بايد از باالي مخزن به آن متصل شوند) ج 

 . خل آن مجهز باشدمخزن زيرزميني بايد به وسيله اي براي اندازه گيري سطح مايع دا) 1(

مخزن زيرزميني بايد به لوله هواكش، كه فضاي داخل مخزن را پيوسته به هواي آزاد ) 2(

 . خارج مربوط كند، مجهز باشد

 

   مخازن خارج ساختمان روي زمين 14-12-2-4

انتخاب و نصب مخازن روي زمين، در محوطه خارج ساختمان يا روي بام ساختمان، ) الف

 . ات مندرج در اين قسمت از مقررات صورت گيردبايد طبق الزام

 : گنجايش اين مخزن از مقادير زير نبايد بيشتر باشد ) ب 
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اگر مخزن در محوطه اختصاصي ساختمان روي زمين نصب مي شود، گنجايش آن ) 1(

 .  ليتر بيشتر باشد2500نبايد از 

 ليتر 2500نبايد از اگر چند مخزن به طور موازي نصب مي شود، گنجايش كلي آنها ) 2(

 . بيشتر باشد

اگر مخزن روي بام زيرزمين يا روي بام پايين ترين طبقه نصب مي شود، گنجايش آن ) 3(

 .  ليتر بيشتر باشد240نبايد از 

 

 .  مخزن روي زمين بايد در محل مناسب و حفاظت شده نصب شود)پ 

 . اشدمخزن بايد در محلي نصب شود كه در معرض ضربات فيزيكي نب) 1(

 . حفاظت شود) رطوبت هوا، باران، برف ، باد و غيره(مخزن بايد در برابر اثر عوامل جوي ) 2(

، ديوار خارجي ) ملك(فاصله مخزن از خط محدوده محوطه اختصاصي ساختمان ) 3(

 . كمتر باشد) 3(» پ«)4-2-12-14(ساختمان يا راههاي عمومي نبايد از مقادير جدول 

 

 )ملك(  حداقل فاصله مخزن روي زمين از ساختمان و محدوده محوطه )3(»پ«)4-2-12-14(جدول 

  ليتر متر2500 تا 1051  ليتر متر1050تا  گنجايش مخزن

حداقل فاصله تا نزديكترين ساختمان و 

 هاي عمومي راه
5/2 5/2 

حداقل فاصله تا محدوده محوطه ساختمان 

 )ملك(

5 9 

 

 .  متر باشد6گاز مايع نبايد كمتر از فاصله مخزن سوخت مايع از مخزن ) 4(

 ليتر، يا دو مخزن كه حداكثر گنجايش كل 2500فقط يك مخزن به گنجايش حداكثر ) ت 

 به مشعل " ليتر نباشد، ممكن است به عنوان مخزن تغذيه مستقيما2500آنها بيش از 

 . دستگاه با سوخت مايع وصل شود

تصل شوند و لوله پركن و هواكش مشترك اين دو مخزن ممكن است با لوله به هم م) 1(

 . داشته باشند
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مقرر شده، اين دو مخزن بايد ) 1(در صورت نصب موازي دو مخزن، به ترتيبي كه در ) 2(

روي يك فونداسيون مشترك نصب شوند و با قطعات فوالدي به هم مهار شوند، به طوري 

 سانتيمتر 90ن از هم نبايد از فاصله دو مخز. كه سطح باالي دو مخزن در يك تراز قرارگيرد

 . كمتر باشد

 مخازن سوخت مايع كه در روي زمين خارج از ساختمان قرار مي گيرند بايد روي )ث 

فونداسيون مستحكم بتني، يا ديگر مواد ساختماني نسوختني، به طور اطمينان بخش و 

 . پايدار ، نصب شوند

 .  گيري مقدار مايع داخل آن مجهز باشد مخزن روي زمين بايد به وسيله اي براي اندازه)ج 

 .  مخزن روي زمين بايد به لوله پركن، لوله هواكش و شير تخليه مجهز باشد)چ 

 . باشد» پ«)2-4-11-14(قطر نامي لوله هواكش بايد دست كم برابر مقادير جدول ) 1(

مخزن به دهانه لوله پركن بايد در جايي قرار گيرد كه انتقال سوخت مايع به داخل ) 2(

 . سهولت امكانپذير باشد

 . شير تخليه بايد در زير مخزن قرار گيرد) 3(

 در صورتي كه ضرورت نصب مخزن سوخت مايع، در محوطه ساختمان و روي زمين، با )ح

 ليتر مورد تأييد قرار گيرد، انتخاب گنجايش، نوع ساخت و 2500گنجايش بيش از 

 تأييد شركت ملي نفت  و موردNFPA 31ج در چگونگي نصب آن بايد برابر الزامات مندر

 .ايران باشد

 

   مخازن داخل ساختمان 14-12-2-5

 انتخاب و نصب مخازن تغذيه سوخت مايع در داخل ساختمان بايد طبق الزامات )الف

اين مخازن ممكن است محصور يا غيرمحصور . مندرج در اين قسمت از مقررات صورت گيرد

 . باشد

 3ور است كه در فضاي بسته و جداگانه اي، با جدارهاي دست كم مخزن وقتي محص) 1(

 . ساعت مقاوم در برابر آتش، از بقيه فضاهاي ساختمان جدا باشد
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 مخازن غيرمحصور ) ب 

در صورتي كه مخزن غيرمحصور در طبقه اي غير از زيرزمين يا پايين ترين طبقه ) 1(

ر برابر آتش مقاوم نباشد، گنجايش ساختمان و در محلي قرار گيرد كه جدارهاي آن د

 .  ليتر بيشتر باشد40مخزن نبايد از 

در صورتي كه مخزن غيرمحصور در طبقه اي غير از زيرزمين يا پايين ترين طبقه ) 2(

ساختمان و در محلي قرار گيرد كه جدارهاي آن در برابر آتش مقاوم باشد، گنجايش آن 

 .  ليتر بيشتر باشد240نبايد از 

 صورتي كه مخزن غيرمحصور در زيرزمين يا پايين ترين طبقه ساختمان قرار  گيرد در) 3(

 2500كه جدارهاي آن دست كم دو ساعت در برابر آتش مقاوم باشد، گنجايش آن نبايد از 

 . ليتر بيشتر باشد

گنجايش يك مخزن غيرمحصور، يا كل گنجايش دو مخزن غيرمحصور كه يك مشعل را ) 4(

 .  ليتر بيشتر باشد2500بايد از تغذيه مي كند ن

 5000گنجايش كل چند مخزن غير محصور كه چند مشعل را تغذيه مي كنند، نبايد از ) 5(

 ليتري يا كمتر و مشعل متصل به آن با 2500ليتر بيشتر باشد، مگر آنكه هر مخزن 

 . ديوارهاي دست كم دو ساعت مقاوم در برابر آتش از مخازن ديگر جدا باشد

مقرر شده ، ممكن است با لوله به هم ) 4( مخزن غير محصور، به ترتيبي كه در دو) 6(

 . مربوط باشند و لوله هاي پر كن و هواكش مشترك داشته باشد

 . حداقل فاصله مخازن تغذيه غير محصور از مشعل دستگاه بايد دو متر باشد) 7(

ايد در خارج از ساختمان دهانه انتهاي لوله هاي پر كن و هواكش مخازن غير محصور ب) 8(

 . قرار گيرد

 ر جدولـكم برابر مقادي  هواكش مخـازن غيـرمحصور بايد دسـتهـي لولـقطر نام) 9(

 . باشد» پ«)14-12-3-2(

ديگر مواد ساختماني نسوختني، مخازن غير محصور بايد روي فونداسيون بتني يا ) 10(

جابجا شدن، لغزيدن يا غلتيدن  اطمينان بخش و پايدار، نصب شوند و در معرض طور به

 . نباشند
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مخزن غير محصور بايد به وسيله اي براي اندازه گيري مقدار مايع داخل آن مجهز )  11(

استفاده از لوله هاي شيشه اي سطح نما يا لوله هاي پالستيكي براي اندازه گيري . باشد

 . مقدار مايع داخل مخزن مجاز نيست 

 در پايين ترين نقطه زير مخزن قرار گيرد و به شير قطع و اتصال تخليه مخزن بايد) 12(

 . وصل بدون نشت مجهز باشد

گنجايش و ابعاد مخزن غير محصور بايد به ترتيبي انتخاب شود كه جابجايي آن، به ) 13(

 . عنوان يك واحد، از ورودي ساختمان تا محل نصب، امكانپذير باشد

 مخازن محصور ) پ 

)  گالن آمريكايي660(  ليتر 2500يش مخزن سوخت مايع بيش از در صورتي كه گنجا) 1(

 . باشد و در داخل ساختمان قرار گيرد، بايد در محل جداگانه و محصور نصب شود

ديوار، كف و سقف اتاقكي كه مخزن محصور در آن نصب مي شود بايد دست كم سه ) 2(

د از نوع ضد آتش باشد و به در ورودي به اين اتاقك باي. ساعت در برابر آتش مقاوم باشد

 . خارج از ساختمان باز شود

 . اتاقك محل نصب مخزن نبايد به فضاهاي داخلي ساختمان راه داشته باشد) 3(

مخزن محصور بايد طوري نصب شود كه از اطراف، باال و پايين، همه سطوح آن قابل ) 4(

 . بازرسي و تعمير باشد

 .  محصور بايد از باالي مخزن به آن متصل شوندهمه لوله هاي ورودي و خروجي مخزن) 5(

 . انتقال سوخت مايع از مخزن محصور تا مشعل دستگاه بايد به كمك پمپ صورت گيرد) 6(

 . دهانه لوله پر كن و لوله هواكش مخازن محصور بايد در خارج از ساختمان قرار گيرد) 7(

-3-12-14(ر مقادير جدول قطر نامي لوله هواكش مخازن محصور بايد دست كم براب) 8(

 . باشد» پ«)2

 . مخزن محصور بايد به وسيله اي براي اندازه گيري مقدار مايع داخل آن مجهز باشد) 9(

اتاقك مخزن محصور بايد امكان تعويض هواي كافي داشته باشد تا به هنگام بازرسي و ) 10(

 . دتعمير، پيش از ورود به اتاقك، بتوان هواي داخل آن را تعويض كر
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   مخزن تغذيه روزانه 14-12-6-2

مخزن تغذيه روزانه مشعل دستگاه، در صورت لزوم بايد بين مخزن ذخيره  اصلي و ) الف

 . مشعل نصب شود

انتقال سوخت مايع از مخزن ذخيره اصلي به مخزن تغذيه روزانه بايد به كمك پمپ ) 1(

 . صورت گيرد

تر از مخزن اصلي نصب شود و لوله سرريز آن بايد مخزن تغذيه روزانه بايد در ترازي باال) ب 

 . سوخت مايع را به طور ثقلي به مخزن ذخيره اصلي برگرداند

در مسير لوله سرريز مخزن تغذيه روزانه تا مخزن ذخيره اصلي هيچ نوع شير يا مانعي ) 1(

 . ديگر نبايد نصب شود

 . يتر بيشتر باشد ل240گنجايش مخزن تغذيه روزانه سوخت مايع نبايد از ) پ 

مخزن تغذيه روزانه بايد لوله هواكش مستقل و لوله تخليه با شير قطع ووصل، از نوع ) ت 

 . بدون نشت داشته باشد

 

   لوله كشي سوخت مايع 14-12-3

   كليات 14-12-3-1

لوله كشي انتقال سوخت مايع، از مخزن ذخيره، مخزن تغذيه يا روزانه تا مشعل ) الف

صورت لزوم پمپ و گرم كن سوخت مايع، بايد با الزامات مندرج دراين قسمت دستگاه و در 

 . از مقررات انجام شود

سيستم سوخت رساني بايد براي حداكثر مصرف سوخت و نيز حداكثر فشاري كه براي ) ب 

 . تغذيه مشعل الزم است، طراحي و اجرا شود

ل، پمپ ديگري نصب مي شود، چنانچه روي لوله انتقال سوخت مايع، غير از پمپ مشع) پ 

 . اين پمپ بايد از نوع جابجايي مثبت باشد

روي لوله خروجي پمپ بايد شير اطمينان فشار نصب شود تا اگر فشار از فشار طراحي ) 1(

سيستم باالتر رود ، شير اطمينان به طور خودكار باز شود و سوخت مايع اضافي را خارج 

 . كند
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روي اين . بايد سوخت مايع را به سمت مخزن ذخيره برگرداندلوله تخليه شير اطمينان ) 2(

 . لوله تخليه نبايد شير يا هيچ مانع ديگري نصب شود

پمپ سوخت مايع بايد به طور خودكار روشن و خاموش شود تا در مواقعي كه كار پمپ ) 3(

 . الزم نباشد به طور خودكار خاموش شود

ن سوخت مايع، از نوع برقي، بخاري يا آب چنانچه روي سيستم سوخت رساني، گرم ك) ت 

گرم كننده، نصب شود بايد روي لوله خروجي از گرم كن شير اطمينان فشار نصب شود تا 

اگر فشار ناشي از انبساط سوخ مايع از فشار طراحي سيستم باالتر رود، شير اطمينان به 

 . طور خودكار باز شود و سوخت مايع اضافي را خارج كند

روي اين . خليه شير اطمينان بايد سوخت مايع را به سمت مخزن ذخيره برگرداندلوله ت) 1(

 . لوله تخليه نبايد شير يا هيچ مانع ديگري نصب شود

روي خطوط لوله كشي سوخت مايع، در نقاط زير بايد شير قطع و وصل قابل دسترسي ) ث 

 : نصب شود 

ي از لوله نزديك به روي خط لوله تغذيه سوخت مايع به هر مشعل، در نقطه ا )1(

 .مشعل

 . روي خط لوله از مخزن به داخل ساختمان، در نقطه ورود لوله به داخل ساختمان  )2(

روي خط لوله خروجي از مخزن ذخيره داخل ساختمان يا خارج ساختمان روي  )3(

 . زمين، در نقطه اي از لوله نزديك به مخزن

 روي زمين، در روي خط لوله تخليه مخزن داخل ساختمان يا خارج ساختمان )4(

 . نقطه اي نزديك به مخزن

 : در طراحي و اجراي لوله كشي سوخت مايع نكات زير بايد رعايت شود ) ج 

 45لوله و ديگر اجزاي لوله كشي كه در خاك دفن مي شوند بايد دست كم در عمق ) 1(

 . سانتيمتر از سطح زمين قرار گيرند و در برابر رطوبت و خوردگي حفاظت شوند

گر لوله در زميني نصب مي شود كه سطح آب زيرزميني باال باشد يا لوله در معرض ا) 2(

سيل احتمالي قرار داشته باشد ، بايد لوله و ديگر اجزاي لوله كشي در برابر نيروهاي هيدرو 

 . ستاتيك و هيدرو ديناميك وارده مقاوم شوند و در محل نصب محكم و ثابت باقي بمانند
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 سانتيمتر از اسكلت 50ني بايد در مسيرهايي نصب شوند كه دست كم لوله هاي زيرزمي) 3(

مسير لوله كشي زيرزميني بايد طوري انتخاب شود كه زير . ساختمان فاصله داشته باشند

 .  درجه رسم شده از سطح باربر پي قرار گيرد45لوله خارج از خط 

د پيش بيني هاي الزم براي در انتخاب مسير و تعيين نقاط تكيه گاه و بست لوله ها باي) 4(

 . انقباض و انبساط لوله ها به عمل آيد

 . باشد) 5(»ج«)1-3-12-14(فاصله دو تكيه گاه مجاور بايد حداكثر برابر مقادير جدول ) 5(

تكيه گاه و بست لوله بايد از جنس لوله باشد تا از خوردگي ناشي از اثر گالوانيك ) 6

 .جلوگيري شود

 

 ) 5(»ج«)1-3-12-14(جدول 

 حداكثر فاصله دو تكيه گاه مجاور در لوله هاي فوالدي و مسي

  100 80 65 50 40 32 25 20 ميليمتر

قطر نامي 

 لوله
 اينچ

4

3

 

1 

4

1

1 

2

1

1 

2 

2

1

2 

3 4 

 2/4 6/3 3/3 3 7/2 7/2 10/2 10/2 )متر(لوله كشي فوالدي 

 6/3 3 7/2 4/2 4/2 8/1 8/1 5/1 )متر(لوله كشي مسي 

 

   لوله هواكش مخازن 14-12-3-2

لوله هواكش مخزن سوخت مايع بايد از باالترين قسمت مخزن وارد آن شود و حداكثر ) الف

 . سانتيمتر در داخل مخزن ادامه يابد5/2تا 

 .  باشدشيب لوله هواكش بايد به سمت مخزن) 1(

 . روي لوله هواكش مخزن نبايد شير يا هيچ مانع ديگري نصب شود) 2(

 . دهانه انتهاي لوله هواكش مخزن بايد در فضاي خارج از ساختمان واقع شود) ب 

 سانتيمتر با هر بازشو ساختمان 60دهانه انتهاي لوله هواكش مخزن بايد دست كم ) 1(

اگر دهانه انتهاي لوله هواكش . شو ساختمان قرار گيردفاصله داشته باشد و نبايد زير هيچ باز
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 متر از تراز زمين 3از ديوار ساختمان خارج مي شود، محل قرار گرفتن آن بايد  دست كم 

 . محوطه اطراف ساختمان، يا هر معبر ديگري،  باالتر باشد

د و در برابر لوله هواكش در خارج از ساختمان بايد در برابر  اثر عوامل جوي مقاوم باش) 2(

 . ضربات فيزيكي حفاظت شود

 .فاظت شوددهانه انتهاي لوله هواكش مخزن بايد با توري مقاوم در برابر رطوبت ح) 3(

 

 قطر نامي لوله هواكش مخازن سوخت مايع بايد دست كم برابر مقادير جدول  )پ

 . باشد» پ«)14-12-3-2(

 

 »پ«)2-3-12-14(جدول 

 مخازن سوخت مايعحداقل قطر نامي لوله هواكش 

 قطر نامي لوله هواكش گنجايش مخزن

 اينچ ميليمتر گالن آمريكايي ليتر

 2000تا 

 11350 تا 2001

 37800 تا 11351

 756000 تا 37801

 132300 تا 75601

 500تا 

 3000 تا 501

 10000 تا 3001

 20000 تا 1001

 35000 تا 20001

32 

40 

50 

65 

80 

4

1

1 

2

1

1 

2 

2

1

2 

3 

 

اگر لوله هواكش چند مخزن، مشترك باشد، قطر نامي آن بايد به يك اندازه از قطر نامي ) 1(

» پ«)2-3-12-14(بزرگترين لوله هواكش جداگانه هر يك از مخزن ها، طبق جدول 

 . بزرگتر باشد

 سانتيمتر از دهانه انتهاي لوله پركن 50ست كم دهانه انتهاي لوله هواكش مخزن بايد د) 2(

 . آن باالتر باشد
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   لوله پركن مخازن 14-12-3-3

 10لوله پركن مخزن سوخت مايع بايد از باالترين قسمت مخزن وارد آن شود و تا ) الف

 . سانتيمتر باالتر از كف مخزن ادامه يابد

 . كن بايد به سمت مخزن باشد شيب لوله پر) 1(

كن مخزن بايد در فضاي خارج از ساختمان واقع شود و در جايي  نه انتهاي لوله پردها) ب 

 .قرار گيرد كه پر كردن مخزن به سهولت امكانپذير باشد

شو ساختمان   سانتيمتر از هر باز60كن مخزن بايد دست كم  دهانه انتهاي لوله پر) 1(

 . فاصله داشته باشد

ايد درپوش مناسب داشته باشد و در دسترس اشخاص كن مخزن ب دهانه انتهاي لوله پر) 2(

 . مسئول قرار نداشته باشد غير

مخزن در يك تراز  اگر دو مخزن لوله پركن مشترك داشته باشند، بايد سطح باالي دو) پ 

 . جريان ثقلي سوخت مايع از يك مخزن به مخزن ديگر مجاز نيست. قرار گيرد

ه باشند، بايد روي لوله انشعاب از اين لوله اگر دو مخزن لوله پركن مشترك داشت) 1(

 . مشترك كه به هر مخزن جداگانه متصل مي شود، شير قطع و وصل نصب شود

 

   لوله رفت و برگشت 14-12-3-4

 ليتر به مشعل 2500لوله رفت كه سوخت مايع را از مخزن به گنجايش بيش از ) الف

 دستگاه 

 سانتيمتر باالتر از كف آن ادامه 10 آن شود و تا مي رساند، بايد از قسمت باالي مخزن وارد

 . يابد

در صورتي كه مخزن در خارج ساختمان و روي زمين قرار داشته باشد، لوله رفت ممكن ) 1(

 سانتيمتر باالتر از كف مخزن، 10است از نقطه اي زير تراز سطح مايع، دست كم به اندازه 

 رفت، نزديك به مخزن، شير قطع و وصل در اين صورت بايد روي لوله. به آن متصل شود

 . قابل دسترسي نصب شود
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در صورتي كه مخزن تغذيه زير تراز نصب مشعل دستگاه قرار گيرد، لوله رفت سوخت ) 2(

 .  مايع بايد به سمت مخزن شيب داشته باشد

لوله برگشت سوخت مايع ، از مشعل دستگاه يا از پمپ، بايد از قسمت باالي مخزن ) ب 

 .  سانتيمتر باالتر از كف مخزن ادامه يابد10آن شود و تا وارد 

 . روي لوله برگشت سوخت مايع، جز شير يكطرفه، نبايد هيچ شيري نصب شود ) 1(

 

   سطح نماي مخازن 14-12-3-5

 . مخازن سوخت مايع بايد به وسيله اي براي اندازه گيري تراز سطح مايع مجهز باشد) الف

گيري از نوع ميله مدرج باشد، ميله بايد در داخل مخزن و تا كف آن  اگر وسيله اندازه ) ب 

 . ادامه يابد

اطراف ميله اندازه گيري در محل دهانه ورودي آن به مخزن بايد با سرپوش مورد تأييد ) 1(

 . حفاظت شود تا مانع از خروج هواي آغشته به گاز از مخزن شود

عل دستگاه در ارتباط مستقيم باشد، نبايد مش سطح نماي مخزن داخل ساختمان، كه با) پ 

از نوع لوله شيشه اي يا پالستيكي انتخاب شود تا از احتمال شكسته يا پاره شدن آن و 

 . خروج سوخت مايع پيشگيري شود

 

   انتخاب مصالح14-12-3-6

انتخاب لوله، فيتينگ، اتصال ، شير و ديگر اجزاي لوله كشي سوخت مايع بايد مطابق ) الف

 . امات مندرج در اين قسمت از مقررات انجام گيردالز

تا جايي كه با اين قسمت از مقررات تناقض » لوله كشي) 10-14(«الزامات مندرج در ) 1(

 . نداشته باشد، نيز بايد مراعات شود

دماي (لوله و ديگر اجزاي لوله كشي بايد براي شرايط كار سيستم انتقال سوخت مايع ) ب 

 .و نيز نوع سوخت مايع مورد استفاده مناسب باشد) راحيكار و فشار كار ط

 انتخاب لوله) پ 

كاربرد لوله فوالدي گالوانيزه در لوله كشي . لوله بايد از نوع فوالدي سياه يا مسي باشد) 1(

 . انتقال سوخت مايع مجاز نيست
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 : د انتخاب لوله فوالدي سياه درزدار بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باش) 2(

DIN ٢��٠  

  BS  ١٣٨٧توسطوزن م

  ISO ��وزن متوسط

در شرايط سخت، كه لوله در محيط خورنده نصب مي شود يا در معرض ضربات فيزيكي ) 3(

 . باشددرز ة فوالدي سياه بايد از نوع بيگيرد و نيز در صورت خم كردن، لول ميقرار 

 : انتخاب لوله مسي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد ) 4(

DIN ١٧٨� 
BS ٢٨٧١ PART ١ 
ISO ٢٧�  

 انتخاب فيتينگ ) ت 

فيتينگ فوالدي گالوانيزه در لوله كاربرد . فيتينگ بايد از نوع فوالدي سياه يا مسي باشد) 1(

 . كشي سوخت مايع مجاز نيست 

 : بق يكي از استانداردهاي زير باشدانتخاب فيتينگ در لوله كشي فوالدي سياه بايد مطا) 2(

 

 چدن چكش خوار

٢١�٠DIN 
_ 

١�٣ ١٢�٠BS , 

�٩ISO 

 فوالدي دنده اي

٢٩٨٠DIN 
_ 
١٧�٠BS 
�١��ISO 

 فوالدي جوشي

٢�٠� ٢�٠�DIN , 
٢�١� ٢�١� ٢�١٧DIN , , 

١٩�� ١BS Part 

٣�١٩ISO 

 

 : انتخاب فيتينگ در لوله كشي مسي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد ) 3 (

DIN ٢٨٧٢٢٨���  
BS ٣٩� 
ISO ٢٠١�  
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 انتخاب شير ) ث 

شيرهايي كه در لوله كشي سوخت مايع به كار مي رود بايد از نوع برنجي، برنزي يا ) 1(

شيرهاي . استفاده از شيرهاي چدني در لوله كشي سوخت مايع مجاز نيست. فوالدي باشد

 . ي و كف فلزي بايد از نوع درجا چرخ باشندكشوي

شيرهاي برنجي يا برنزي، مخصوص اتصال دنده اي،بايد مطابق يكي از استانداردهاي ) 2(

 : زير باشند

 

 شيرهاي كشوي

٣٣�٢ ١٢DIN Part 
�١��BS 

٢٠١١JIS 

 شيرهاي كف فلزي

_ 
�١��BS 
٢٠١١JIS 

 شيرهاي يكطرفه

_ 
�١��BS 

٢٠١١JIS 

 

 : شيرهاي فوالدي، مخصوص اتصال فلنچي، بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشند ) 3(

 

 شيرهاي كشوي

٣٣�٢ � ٧DIN Part , 
�١�٧BS 
_ 

 شيرهاي كف فلزي

_ 
�١�٠BS 

٢٠٧١ ٢٠٧٢ ٢٠٨١ ٢٠٨٢JIS , , , 

 شيرهاي يكطرفه

_ 

�١�٠BS 

٢٠٣� ٢٠٧�JIS , 

 

 اتصال ) ج

اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ و فيتينگ به فيتينگ بايد شرايط كار طراحي ) 1(

 .ستفاده سازگار باشدسيستم مناسب و آب بند، و براي كار با نوع سوخت مايع مورد ا

 . اتصال دو قطعه فوالدي و مسي بايد با واسطه فيتينگ برنجي يا برنزي صورت گيرد) 2(

 : اتصال دنده اي در لوله  كشي فوالدي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد ) 3(

ISIRI ١٧٩٨ 
DIN ٢٩٩٩  
BS٢١ 
ISO ١/٧  
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 : اتصال جوشي در لوله كشي فوالدي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد ) 4(

DIN ١٩١٠ Part ٢,١  

BS �١�٣,٢�٣٣  

شد، مانند اتصال به در لوله كشي مسي، در نقاطي كه اتصال بايد قابل بازكردن با) 5(

اتصال فيتينگ . شيرهاي برنجي يا برنزي دنده اي اتصال بايد از نوع فيتينگ فشاري باشد

 : فشاري بايد مطابق استانداردهاي زير باشد 

BS٣��Part ١٢  
انتخاب .  سخت باشد اتصال لحيمي موئينگي در لوله كشي مسي بايد از نوع لحيم كاري) 6(

مفتول لحيم كاري بايد با توجه به شرايط كار سيستم و نوع سوخت مايع مورد استفاده 

 : لحيم كاري بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد . صورت گيرد

DIN ٢٨��  
BS ٨��Part ١٢  
ISO ٢٠١�  

 

   آزمايش14-12-4

   كيات 14-12-4-1

مخازن ذخيره و تغذيه و نيز لوله كشي هاي سوخت مايع، پس از نصب و پيش از بهره ) الف

 . برداري، بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات آزمايش شوند

ورد بازديد قرار گيرد در مدت آزمايش بايد سطوح مخازن و لوله كشي و اتصاالت آنها م) 1(

 . و نسبت به مقاومت آنها در برابر فشار آزمايش اطمينان حاصل شود

 . در صورت مشاهده نشت، قطعه معيوب بايد تعويض يا تعمير شود و آزمايش تكرار شود) 2(

ترميم نقطه اي از سطوح فلزي مخازن، لوله كشي و اتصاالت ، كه از آن نشت مشاهده ) 3(

 . ربات فيزيكي و كوبيدن مجاز نيست شده باشد، با ض

 

   مخازن 14-12-4-2

 . مخازن سوخت مايع بايد با هوا يا هر گاز خنثاي ديگر، آزمايش شوند) الف

 .  بار باشد34/0 بار و حداكثر 21/0فشار آزمايش بايد حداقل ) 1(

 . مدت آزمايش بايد دست كم يك ساعت باشد) 2(
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 كشي    لوله14-12-4-3

 . كشي سوخت مايع بايد با آب يا هوا، يا هر گاز خنثاي ديگر، آزمايش شودلوله ) الف

 34/0 مطابق فشار كار طراحي سيستم و حداقل برابر 5/1فشار آزمايش بايد دست كم ) 1(

 . بار در باالترين نقطه لوله كشي باشد

 .  دقيقه باشد30مدت آزمايش دست كم بايد ) 2(
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   تبريد  14-13

   حدود و دامنه كار14-13-1

   طراحي، نصب ، تعمير و بازرسي سيستمهاي تبريد، كه در آن عمل 14-13-1-1

بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از . سردكردن با تبخير و تقطير سيال صورت مي گيرد

 . انجام گيرد) تبريد» 13-14«(مقررات 

ازن تحت فشار و لوازم اطمينان طراحي و اجراي لوله كشي هاي سيستم تبريد، مخ) الف

 . فشار، نيز بايد طبق الزامات اين فصل انجام گيرد

مخازن ذخيره دائمي مبرد و ديگر اجزا و متعلقات آن قسمتي از سيستم تبريد به شمار ) ب 

 . مي رود و بايد الزامات اين فصل در مورد آنها نيز رعايت شود

 

 طور يكپارچه در كارخانه سوار مي شوند   دستگاههاي سيستم تبريد كه به14-13-2-1

بايد با رعايت الزامات مندرج در اين فصل طراحي، ساخته ، سوار و آزمايش شده باشند و 

٢٠٧الزامات مندرج در  ٣٠٣ �١٢ ��	 �٧١ ١٩٩	UL , , , ,  .  در آزمايش آنها رعايت شده باشد,

 

   كليات 14-13-2

 فيزيكي باشد، بايد با   هر قسمت از سيستم تبريد كه در معرض آسيب14-13-2-1

 . روشهاي مورد تأييد در برابر آن حفاظت شود

 

  اتصاالت لوله تغذيه آب و اتصال لوله تخليه فاضالب سيستمهاي تبريد با با 14-13-2-2

 . صورت گيرد»   تأسيسات بهداشتي-16مبحث «رعايت الزامات مندرج در 
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زا و متعلقات آن، موردنياز   طراحي و اجراي لوله كشي گاز سوخت و اج14-13-2-3

  لوله كشي گاز -مبحث هفدهم «هاي تبريد، بايد با رعايت الزامات مندرج در  سيستم

 . صورت گيرد» سوخت

 

بايد در ساخت و نصب »    مقررات كلي-فصل سوم«  الزامات مندرج در 14-13-2-4

 . سيستمهاي تبريد نيز رعايت شود

 

   مبردها 14-13-3

 ت   كليا14-13-3-1

براي هر سيستم تبريد بايد مبردي انتخاب شود كه سيستم براي كار با آن مبرد ) الف

 . طراحي شده باشد

معرفي نشده باشند پيش از كاربرد بايد » الف«)2-3-13-14(مبرد هايي كه در جدول ) ب 

 مورد تأييد قرار گيرند، جز آب كه در سيستم مبرد جذبي با ليتيم  برومايد به عنوان مبرد

 . به كار مي رود

مبرد هاي با مشخصات متفاوت نبايد با هم مخلوط شوند ، مگر در مواردي كه در اين ) پ 

 . فصل مجاز شناخته شده است

در صورتي كه سازنده دستگاه به منظور بهبود شرايط روغن برگشتي در دماي پايين، ) 1(

نوع مبرد دوم و مقدار آن . اضافه كردن مبرد دوم را توصيه كرده باشد، اين كار مجاز است

 . بايد طبق دستور سازنده دستگاه باشد

مبردهاي مورد استفاده در سيستمهاي تبريد بايد كار نكرده، بازيافتي يا احيا شده، با ) ت 

 . درجه خلوص مقرر شده در اين فصل باشد

 داشته درجه خلوص مبرد در صورتي مي تواند با الزامات مقرر شده در اين فصل تفاوت) 1(

 . باشد كه از طرف سازنده دستگاه توصيه شده باشد
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 TLV-TWA   مقدار-بندي مبردها  طبقه» الف«)2-3-13-14(جدول 

 مقدار مبرد در فضاي كاربري مشخصات مبرد

 1b/1000ft3 ppm G/m3 فرمول شيميايي نام تركيب طبقه بندي مبرد

 
TLV-TWA 

ppm 
 A1گروه 
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 تري كلروفلوئورومتان

 دي كلرو دي فلوئورومتان

 كلرو تري فلوئورومتان
 برمو تري فلوئورومتان

كربن (تترافلوئورومتان

 تترافلوئورايد

 ئورومتان.كلرو دي فل

  تري فلوئورواتان2و1تري كلرو،

 دي كلرو،تترافلوئوراتان

 كلروپنتافلوئورواتان

 تترافلوئورواتان١,١,١,٢

 افلوئوروسيكلوبوتاناكت

114-/R12-R 
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 : الف ) 2-3-13-14(يادداشتهاي جدول ) 1(

١Pound =٠ ��, kg  ـ                   

١Cubic foot = ٣

٠ ٠٢٨٣, m  ـ                                                     

 بر حسب فوت از سطح دريا مقادير بايد درH براي تصحيح در ارتفاع ـ 
�

١ ٢ �٢ ١٠( . H )−

−  . ضرب شود×

دريا مقادير بايد در  كيلومتر از سطح برحسب hبراي تصحيح در ارتفاع ـ  
٢

١ ٧ ٩� ١٠. h−

−  . ضرب شود×

 .  نبايد در ارتفاع تصحيح شودPPM عدد -

 

 : مبردهاي بازيافتي) ث 

مبردي كه از يك سيستم تبريد و تهويه مطبوع بازيافت مي شوند نبايد در سيستم ) 1(

مبرد بازيافتي .  به كار برده شودديگري، غير از سيستمي كه اين مبرد از آن بازيافت شده

اگر در مبرد بازيافتي عالئم آشكار . بايد پيش از استفاده دوباره از فيلتر بگذرد و خشك شود

 . بازيافت شود"رد مگر آنكه مجدداآلودگي مشاهده شود، نبايد آن را دوباره به كار ب

 

   طبقه بندي مبردها 14-13-3-2

 . باشد» الف«) 2-3-13-14(بق جدول طبقه بندي مبردها بايد مطا) الف

 

   گروه بندي مبردها 14-13-3-3

-13-14(گروه بندي مبردها، از نظر سمي بودن و شدت اشتعال، بايد مطابق جدول ) الف

 .داشته باشد» الف«) 3-3

 گروه بندي مبردها از نظر ايمني» الف«) 3-3-13-14(جدول شماره 

١

B 
١

A ور شدن شديد شعله 

٢

B 
٢

A ور شدن خفيف شعله 

٣
B 

٣
A شود ور نمي شعله 

  كمي سمي سمي شديد

 

                          افزايش سمي بودن 
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 هاي تبريد  بندي سيستم   طبقه14-13-4

  سيستمهاي تبريد، از نظر درجه احتمال نشت ناشي از اتصال معيوب و 14-13-4-1

 .طبقه بندي شوند) 1-4-13-14(گازبندي نامطمئن، بايد طبق شكل 

 

 

 رديف
 

 نوع سيستم
 

هوا يا ماده اي كه بايد سرد يا گرم شود                   منبع سرما 

 يا گرما

 

 

1 

 

 

 سيستم بسته 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 سيستم غيرمستقيم پاششي باز

 

 

 

 

3 

 

 

تم غيرمستقيم پاششي باز دو سيس

 اي  مرحله

 

 

 

 

4 

 

 سيستم غيرمستقيم بسته

 

 

 

 

 

5 

 

 

سيستم غيرمستقيم بسته ولي 

 ا مربوط به هو

 

 

 

 .طبقه بندي سيستمهاي تبريد)  1-4-13-14(شكل شماره 
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)  1-4-13-14(  احتمال نشت در سيستمهاي طبقه بندي شده در شكل 14-13-4-2

 : بايد به ترتيب زير مورد توجه قرار گيرد 

 » 2«و سيستم » 1«سيستمهاي با احتمال نشت باال عبارت است از سيستم ) الف

و » 4«، سيستم » 3«ال نشت پايين عبارت است از سيستم سيستمهاي با احتم) ب 

 » 5«سيستم 

 

 تمهاي تبريد در ساختمانهاي مختلف  كاربرد سيس14-13-5

 دي ساختمانها با كاربريهاي مختلف  طبقه بن14-13-5-1

 در زمان نشت احتمالي مبرد، كاربري ساختمانها، از نظر توانايي و قابليت افراد) الف

دستگاههاي سيستم تبريد ، جز لوله كشي، كه در خارج از ساختمان و . ودبندي مي ش طبقه

 متر از هر بازشوي آن قرار گيرند، نيز بايد مشمول اين طبقه بندي 6در فاصله حداكثر 

 . باشند

 : مانها به ترتيب زير تعريف مي شودبندي كاربري ساخت طبقه) ب 

كنان آنها بر اثر معلوليت يا ضعف يا ساختمانهايي كه سا: كاربري درماني مراقبتي ) 1(

كاربري . زنداني بودن، به تنهايي و بدون كمك ديگران نتوانند محل خود را ترك كنند

ساختمانهايي مانند بيمارستان ، خانه سالمندان ، نوان خانه و ساختمانهايي با سلولهاي 

 . بسته  در اين طبقه قرار مي گيرند

تمانهايي كه ساكنان آنها، بر اثر زيادي جمعيت، نتوانند ساخ: كاربري محل اجتماعات ) 2(

كاربري فضاهايي مانند سالن اجتماعات ، كالس درس، . به سرعت محل را ترك كنند

 . ايستگاه راه آهن، سالن فرودگاه، رستوران و سينما و تئاتر، در اين طبقه قرار ميگيرند

 كامل براي زندگي مستقل ساكنان ساختمانهايي كه در آن تسهيالت: كاربري مسكوني ) 3(

كاربري . آن، از قبيل خوابيدن، غذا خوردن، پخت و پز و لوازم بهداشتي ، تدارك شده باشد

فضاهايي مانند خوابگاه، هتل، مجتمع هاي آپارتماني و خانه هاي وياليي، در اين طبقه قرار 

 .گيرند يم

 تجاري مي كنند، خدمات ساختمانهايي كه اشخاص در آن كار: كاربري تجاري ) 4 (

كاربري فضاهايي مانند ساختمانهاي . شخصي دريافت مي كنند، خوراك و كاال مي خرند
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و انبارهاي غير صنعتي ، در ) جز مراكز تجاري خيلي بزرگ(اداري و حرفه اي، فروشگاهها 

 . اين طبقه قرار مي گيرند

 نفر در سطح 100 بيش از ساختمانهاي تجاري بزرگ كه در آن: كاربري تجاري بزرگ ) 5(

 . باالتر يا پايين تر از سطح خيابان، براي خريد اجتماع كنند

ساختمانهايي كه ورود به آنها براي عموم آزاد نباشد و توسط اشخاص : كاربري صنعتي ) 6(

مسئول كنترل شود و براي توليد و انبار كردن محصوالت صنعتي، مانند مواد شيميايي ، 

 .  ، گوشت يا مواد نفتي ، به كار رودمواد خوراكي ، يخ

ساختمانهايي كه فضاهايي آن دو يا چند كاربري متفاوت داشته : كاربري مشترك ) 7(

اگر فضاهاي هر كاربري به وسيله ديوار، سقف، كف و درهاي خود بسته شود از . باشند

 مربوط به هر  جدا و مجزا باشد در اين صورت بايد الزامات"فضاهاي با كاربري ديگر كامال

اگر فضاهاي كاربري هاي متفاوت از هم جدا نباشد، در . كاربري در مورد هر يك رعايت شود

اين صورت بايد الزامات آن كاربري كه شرايط سخت تري را مي طلبد در مورد فضاهاي 

 مشترك رعايت شود

  

   الزامات كاربرد سيستمهاي تبريد 14-13-5-2

 موتورخانه ) الف

اختمانهاي صنعتي، در صورتي كه مقدار مبرد در يك مدار مستقل سيستم جز در س) 1(

بيشتر باشد، همه اجزاي سيستم تبريد كه » الف«)2-3-13-14(تبريد از مقادير جدول 

 .محتوي مبرد باشند بايد در موتورخانه يا در هواي خارج قرار گيرند

» الف«)2-3-13-14 (در صورتي كه سيستم با مبرد مخلوطي كار كند كه در جدول) 2(

نباشد، اگر مقدار هر يك از مبردها در مخلوط از مقادير اين جدول بيشتر باشد، بايد الزامات 

 . رعايت شود) 1(»الف«)2-5-13-14(مندرج در 
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در صورتي كه بامبرد مخلوطي كار كند كه مقدار حجمي آن در قسمتي از سيستم از ) 3(

» الف«)2-5-13-14(اشد، الزامات مندرج در  بيشتر ب)ppm( قسمت در ميليون 69100

 . بايد در مورد آن قسمت از سيستم رعايت شود) 1(

ساخت و نصب و نگهداري موتورخانه، با مبردهاي ) 4(
١١

, AB 14(بايد با رعايت الزامات-

و با مبردهاي ) 13-6
٣٢٣٣

,,, ABAB انجام گيرد) 7-13-14( بايد با رعايت الزامات . 

 موارد استثنا ) 5(

 كيلوگرم مبرد باشند، صرفنظر از نوع مبرد در 3 سيستمهاي تبريد كه محتوي كمتر از -

طبقه بندي ايمني ، در صورتي  كه طبق الزامات اين فصل از مقررات نصب شده باشند، 

 .  در داخل موتورخانه قرار گيرند"الزم نيست حتما

ه براي ارتباط بين دستگاههاي تبريد مستقر در موتورخانه و  لوله كشي سيستم تبريد ك-

اجزاي نصب شده در هواي خارج نصب مي شود، مي تواند در فضاهاي ديگر ساختمان نيز 

 . قرار گيرد

 

 ساختمانهاي با كاربري درماني مراقبتي) ب 

ارند در اجزاي سيستمهاي تبريد كه در فضاهاي ساختمانهاي درماني مراقبتي قرار د) 1(

تجاوز كند، جز » الف«)2-3-13-14( درصد مقادير جدول 50مقدار مبرد نبايد از 

 . آشپزخانه، آزمايشگاه و فضاي نگهداري و تشريح جسد

مقدار كل مبردهاي گروه ) 2(
٢٢٣٣

,,, ABAB  نبايد در سيستمهاي با احتمال نشت باال

 . به كار رود) 2-4-13-14(مندرج در 

 
 ختمانهاي غيرصنعتي در سا) ت 

در ساختمانهاي غيرصنعتي ، در صورتي كه مقدار مبرد در يك مدار مستقل تبريد از ) 1(

Bبيشتر باشد، مبردهاي ) 1(»ت«)2-5-13-14(مقادير جدول 
2 

A و
2 

نبايد در سيستمهاي 

Bدر اين سيستم مبردهاي گروه . با احتمال نشت باال به كار رود
3

 ,A
3

 نبايد به كار رود ، 

 .  مترمربع نباشد9مگر در آزمايشگاهي كه سطح زيربنايي آن براي هرنفر از كاركنان كمتر از 
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 حداكثر مقدار مجاز مبردها)  1(»ت«)2-5-13-14(جدول 

  )پوند(حداكثر مقدار مجاز بر حسب كيلوگرم 

 نوع سيستم مبرد
درماني 

 مراقبتي

سالن 

 اجتماعات

كاربريهاي  مسكوني

 ديگر

 جذبي بستهسيستم مبرد 

  دسترسي از راههاي خروجي-

  خارج ساختمان و نزديك آن -

  غير از راههاي خروجي-

 

٠(٠(

٠(٠(

٠(٠(

 

 

٣)�/�(

٠(٠(

٠(٠(

 

 

٣)�/�(

٢٢(١٠(

�/٣/٣(١(

 

 

٣)�/�(

٢٢(١٠(

�/٣/٣(١(

 

 واحدهاي سردكننده ديگر

  غير از راههاي خروجي-

 
٠(٠( 

 
٠(٠( 

 
٣)�/�( 

 
٣)�/�( 

 

 ) ها همه انواع كاربري(در فضاهايي با كاربريهاي مختلف ) ث

مجموع همه مبردهاي گروه ) 1(
٢٢٣٣

,,, ABAB ٧١٧، جز�R )500، نبايد از )آمونياك 

 . كيلوگرم بيشتر باشد

 

 حفاظت  از تجزيه مبرد ) ج 

 درجه سانتيگراد در 426وقتي وسيله اي با شعله باز و يا سطح داغي با دماي بيش از )  1(

يك مدار مستقل   كيلوگرم مبرد در3اتاقي قرار داشته باشد كه در آن سيستم مبردي با 

محصول احتراق را به  ا نصب شود تانصب شده باشد، روي آن وسيله بايد يك هود تخليه هو

 : فضاي خارج تخليه نمايد ، مگر در شرايط زير 

��٧١٧,٧١٨,٧مبرد يكي از انواع  � ��� RRR باشد. 

 به وسيله اي با شعله باز برسد، به طوري كه مبرد نشت "هواي احراق با كانال مستقيما �

 .يافته احتمالي نتواند به فضاي احتراق برسد

 يك آشكارساز مبرد در محل نصب شود تا در صورت نشت مبرد، عمل در صورتي كه �

 . احتراق به طور خودكار قطع شود
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 محاسبه حجم فضاهاي ساختمان) چ 

در صورتي كه قسمتهاي محتوي مبرد يك سيستم تبريد در يك يا چند فضاي بدون ) 1(

بايد حجم تعويض هواي ساختمان قرار گيرد، براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرد 

اگر ساختمان از چند طبقه بدون تيغه بندي داخلي . كوچكترين فضاي بسته محاسبه شود

يا نيم طبقه باز يا آتريوم تشكيل مي شود، حجم كوچكترين طبقه بايد در محاسبه وارد 

 . شود

در صورتي كه اواپوراتور يا كندانسور يك سيستم تبريد در فضايي قرار گيرد كه با يك ) 2(

 كانال كشي تعويض هوا مي شود، براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرد بايد سيستم

 . كوچكترين فضاي بسته يا حجم كوچكترين طبقه بدون تيغه بندي در محاسبه وارد شود

در فضاهايي كه با يك سيستم كانال كشي تعويض هوا مي شوند، اگر سيستم هوا ) 3(

نتواند تا كمتر از يك چهارم مقدار حداكثر هوا رساني طوري باشد كه مقدار هوا در هر حال 

رساني كاهش يابد، كل حجم فضاهايي كه توسط اين سيستم هوا رساني مي شود ممكن 

 . است براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرد، در محاسبه وارد شود

اگر فضاي داخل سقف كاذب به عنوان پلنوم هواي رفت يا برگشت، در يك سيستم ) 4(

وا، مورد استفاده قرار گرفته باشد، در اين صورت حجم فضاي داخل سقف كاذب تعويض ه

 . هم بايد در محاسبه براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرد وارد شود

 

   الزامات كلي  در موتورخانه سيستم تبريد 14-13-6

   الزامات ساختمان موتورخانه 14-13-6-1

براي جلوگيري از ورود . ه اشخاص مسئول باشددسترسي به موتورخانه بايد منحصر ب) الف

 . افراد غير مسئول بايد روي در ورودي آن عالئمي نقش شده باشد

ابعاد موتورخانه و فضاي دسترسي اطراف دستگاهها بايد با رعايت الزامات مندرج در ) ب 

 . از اين مبحث تعيين شود»   مقررات كلي-فصل سوم «

االي معبر رفت و آمد موتورخانه نصب مي شود، بايد در زير اگر دستگاههايي در فضاي ب) 1(

 .  متر باقي بماند20/2آنها فضاهايي به ارتفاع دست كم 
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درِ موتورخانه از نوع خودبسته شو و هوابند باشد و به سمت خارج از فضاي موتورخانه ) پ 

 . باز شود

ه باشد كه امكان انتشار موتورخانه نبايد بازشو هايي به فضاهاي ديگر ساختمان داشت) ت 

 . مبرد نشت يافته احتمالي از اين بازشو ها به فضاهاي ديگر ساختمان وجود داشته باشد

اگر كانالهاي هوا يا دستگاه هوارسان در موتورخانه نصب مي شود و در فشاري كمتر از ) 1(

 نشت يافته  بسته و هوا بند باشد تا مبرد"فشار فضاي موتورخانه كار مي كند، بايد كامال

 . احتمالي از اين طريق به كانالهاي هوا  راه نيابد

 . وجود بازشوي به عنوان راه فرار از موتورخانه مجاز است) 2(

وجود دريچه هاي بازديد و دسترسي روي كانالهاي هوا و دستگاه هوا رسان در ) 3(

 .  موتورخانه، به شرط درز بندي كامل مجاز است

 

 مبرد   آشكارساز 14-13-6-2

موتورخانه تبريد بايد آشكارساز نشت مبرد، با اعالم خطر ديداري و شنيداري، داشته ) الف

 . باشد

آشكارساز يا لوله نمونه گيري كه هوا را به سمت آشكارساز هدايت مي كند، بايد در ) ب 

. محلي از موتورخانه نصب شود كه مبرد نشت يافته احتمالي بيشترين تراكم را داشته باشد

 .آشكارساز و اعالم خطر بايد در محل مورد تأييد نصب شود

، داده TLV-TWAاعالم خطر آشكارساز بايد پيش از آنكه مقدار مبرد نشت يافته از ) پ 

 . تجاوز كند، به كار افتد» الف«)2-3-13-14(شده در جدول 

د، ، تعويض هواي دائمي داشته باش)4-8-13-14(در صورتي كه موتورخانه ، طبق ) 1(

 . نصب آشكارساز براي سيستم تبريد آمونياكي الزامي نيست 

از كار اطمينان بخش آشكارساز، اعالم خطر و تعويض هواي مكانيكي موتورخانه بايد، ) ت 

طبق مشخصات سازنده و دستور مسئول امورساختمان در شهرداري يا نماينده قانوني او، به 

 . طور ادواري آزمايش به عمل آيد
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   دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز 14-13-6-3

دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز با شعله باز، كه هواي الزم براي احتراق را از فضاي ) الف

 : موتورخانه مي گيرند، نبايد در موتورخانه تبريد نصب شوند، جز در موارد زير 

 . كبريت، فندك ، آشكارساز نشت ياب و لوازم مشابه )1(

 . يا گازكربنيك باشدوقتي نوع مبرد آب )2(

نصب دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز در موتورخانه هايي كه بخشهايي از  )3(

سيستم محتوي مبرد در آن قرار داشته باشد، در صورتي كه هواي الزم براي 

 با كانال از خارج به دستگاه برسد و كانال هوا در "احتراق اين دستگاهها مستقيما

به طوري كه مانع نفوذ مبردنشت يافته به فضاي . د هوابند باش"تمام مسير كامال

 "احتراق دستگاه گردد، يا وقتي كه آشكارساز نشت مبرد با سوخت پاش مستقيما

مربوط باشد و در صورت نشت مبرد به طور خودكار عمل احتراق را متوقف كند، 

 . مجاز است

 

   تعويض هوا 14-13-6-4

تهويه مكانيكي بايد حداقل . مكانيكي داشته باشدموتورخانه تبريد بايد تعويض هواي ) الف

ظرفيت تخليه هواي موتورخانه را، در شرايط كار عادي و شرايط كار اضطراري به خارج 

 . داشته باشد

استفاده از بادزن چندسرعته يا نصب چند بادزن براي تغيير مقدار هوا، از شرايط ) 1(

 . اضطراري به شرايط عادي، مجاز است

 متر از هر بازشو ساختمان 6رتي كه سيستم تبريد در فضايي به فاصله دست كم در صو) 2(

و در چهارطاقي يا اسكلت باز به هواي آزاد قرار داشته باشد، تعويض هوا ممكن است 

محل بازشوها در تعويض هواي طبيعي بايد باتوجه به چگالي . مكانيكي يا طبيعي باشد

فيد دهانه خروجي هوا از بازشو نبايد از مقدار زير سطح م. نسبي مبرد به هوا انتخاب شود

 : كمتر باشد 

٠       SIدر سيستم واحدهاي  ١٣٨F / G=  

 : كه در آن

F =  سطح مفيد و آزاد دهانه بازشو، بر حسب مترمربع 

G = د در موتورخانه،بر حسب كيلوگرمجرم مبرد در بزرگترين قسمت سيستم تبري 
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 تخليه هوا ) ب 

 . انجام گيرد»   تعويض هوا-فصل چهارم «تخليه هواي موتورخانه بايد با رعايت الزامات ) 1(

تخليه مكانيكي هواي موتورخانه به خارج بايد در محلي قرار گيرد كه از هر بازشو يا مرز ) 2(

 .  متر فاصله داشته باشد6ملك، دست كم 

 

 هواي ورودي از بيرون ) پ 

 . تخليه هواي موتورخانه تبريد بايد با ورود هوا از بيرون جايگزين شود) 1(

محل قرار گرفتن دهانه هاي ورود هوا از بيرون بايد طوري انتخاب شود كه هواي تخليه ) 2(

 . شده دوباره به موتورخانه وارد نشود

رود هواي بيرون و تخليه هوا، نبايد با سيستم تعويض هواي موتورخانه تبريد، شامل و) 3(

 . سيستم تعويض هواي فضاهاي ديگر ساختمان مشترك باشد

 5/6دريچه ها بايد توري مقاوم در برابر خوردگي داشته باشند كه چشمه هاي توري از ) 4(

 . ميليمتر كوچكتر نباشد

 

 مقدار تعويض هوا در شرايط كار عادي ) ت 

وتورخانه تبريد مقدار تخليه هواي مكانيكي نبايد از در زمان حضور شخص در م) 1(

 . بيشترين مقدار ارقام زير، كمتر باشد

  متركعب در ثانيه بر مترمربع از سطح 0 /0025 -

  مترمكعب در ثانيه براي هر نفر009/0 -

 درجه 8 افزايش دماي هواي موتورخانه، ناشي از همه دستگاههاي گرمازا، بيش از -

 . سانتيگراد نشود

 

 مقدار تعويض هوا در شرايط اضطراري ) ث 

در زمان اعالم خطر آشكارساز، مقدار تخليه هواي مكانيكي نبايد از مقدار زير كمتر ) 1(

 : باشد 
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SI              GQدر سيستم واحدهاي  ٠٧/٠� 

 : كه در آن 

Q = ب در ثانيه مقدار تعويض هوا، بر حسب مترمكع 

G =  جرم مبرد در بزرگترين قسمت سيستم مبرد در موتورخانه، بر حسب كيلوگرم 

IP          GQدر سيستم واحدهاي  100�  

 : كه در آن 

Q =  مقدار تعويض هوا، بر حسب فوت مكعب در دقيقه 

G =جرم مبرد در بزرگترين قسمت سيستم مبرد در موتورخانه، بر حسب پوند . 

 

   لوله تخليه شير اطمينان 14-13-6-5

سيستم ايمني، فيوز و لوله تخليه كه در موتورخانه قرار مي گيرد بايد با لوله تا خارج از ) الف

 متر از زمين 6/4ن دست كم ساختمان ادامه يابد، به طوري كه دهانه انتهايي لوله تخليه آ

 .  متر از هر بازشو ساختمان فاصله داشته باشد6مجاور آن باالتر ودست كم 

 

   الزامات ويژه در موتورخانه سيستم تبريد 14-13-7

مقرر شده، » الف«)2-5-13-14( اگر سيستم تبريد ، به ترتيبي كه در 14-13-7-1

٢,٣,٢,٣محتوي مبردهايي از نوع  AABB 13-14(باشد، عالوه بر الزامات مقرر شده در-

 . ، الزامات اين قسمت نيز بايد در مورد موتورخانه آن رعايت شود)6

 

   الزامات ساختمان موتورخانه 14-13-7-2

موتورخانه بايد، با جدارهاي گازبند و يك ساعت مقاوم در برابر آتش، از فضاهاي ديگر ) الف

 .  جدا باشد"ساختمان كامال

هرگونه بازشو بين موتورخانه و فضاهاي ديگر ساختمان بايد به حفاظ هاي مورد تأييد ) ب 

درها بايد از نوع خودبسته شود،گازبند و . مجهز باشد
4

3

 .  ساعت مقاوم در برابر آتش باشند
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 گازبند "د كامالغالف لوله هايي كه از ديوارها، سقف و كف موتورخانه وارد مي شوند باي) 1(

 . باشد

بازشوهاي ديوارهاي خارجي موتورخانه نبايد زير معابر خروجي، راه پله ها و راههاي ) 2(

 . فرار قرار گيرند

 به خارج از "هر موتورخانه بايد دست كم يك در خروجي داشته باشد كه مستقيما) 3(

شد، ممكن است به اگر در خروجي از نوع خودبسته شو و گازبند با. ساختمان باز شود

 .خارج از ساختمان راه داشته باشد به "راهروي باز شود كه مستقيما

 

  دستگاهي با شعله باز و يا سطح داغي كه به طور پيوسته دماي باالتر از 14-13-7-3

 .  درجه سانتي گراد داشته باشد، نبايد به طور دائمي در اين موتورخانه نصب شود427

 

ض هواي موتورخانه اي كه مبرد آن از نوع آمونياكي باشد، بايد  سيستم تعوي 14-13-7-4

 : به طور پيوسته كار كند، مگر در شرايط زير 

موتورخانه آمونياكي كه به يك آشكارساز مجهز باشد، كه اگر مقدار گاز آمونياك نشت ) الف

عالم خطر  برسد، به طور خودكار سيستم تعويض هوا را راه اندازي كند و اppm500يافته به 

 . را فعال نمايد

 

   كنترل از راه دور 14-13-7-5

تجهيزات كنترل از دور دستگاههاي موتورخانه تبريد بايد در محلي مورد تأييد، خارج ) الف

 . از موتورخانه و نزديك به در ورودي اصلي آن، نصب شود

يد اضطراري، از عالوه بر آشكارساز مبرد و سيستم تعويض هواي موتورخانه، بايد يك كل) 1(

نوع شيشه شكستني، به منظور قطع همه دستگاههايي كه با انرژي الكتريكي تغذيه مي 

 . شوند، در محل كنترل از دور نصب شود

يك كليد اضطراري ، از نوع شيشه شكستني، به منظور راه اندازي بادزن تعويض هواي ) 2(

 . موتورخانه، نيز بايد در محل كنترل از دور نصب شود
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   لوله كشي سيستم تبريد 14-13-8

   كليات 14-13-8-1

هاي سيستم تبريد بايد طبق الزامات اين قسمت از مقررات انتخاب، نصب،  كشي لوله) الف

 . آزمايش و راه اندازي شود

 

   لوله هاي فوالدي14-13-8-2

٢,٣,٢,٣براي خطوط مايع مبردهاي نوع ) الف AABB متر  ميلي40،در قطر نامي)
٢

١

١ 

 .  استفاده شود80و كوچكتر، بايد از لوله هاي فوالدي  كربن دار با ضخامت جدار رده ) اينچ

١,١براي خطوط مايع مبردهاي نوع ) ب  AB و )  اينچ6( ميليمتر 150در قطرهاي نامي

 .  استفاده شود40جدار رده كوچكتر، بايد از لوله هاي فوالدي كربن دار با ضخامت 

٢,٣,٢,٣براي خطوط مايع مبردهاي نوع ) پ  AABB 2( ميليمتر 50در قطرهاي نامي 

 150و براي لوله كشي ورودي و خروجي، در قطرهاي نامي )  اينچ6( ميليمتر 150تا ) اينچ

 40مت جدار رده و كوچكتر، بايد از لوله هاي فوالدي كربن دار، با ضخا)  اينچ6(ميليمتر 

 . استفاده شود

 

   لوله هاي مسي و برنجي 14-13-8-3

لوله هاي مسي و برنجي، با اندازه هاي استاندارد لوله هاي آهني، كه مقدار مس آنها در ) الف

٨�٢,�٣ درصد نباشد، بايد مطابق استاندارد 80آلياژ كمتر از  ASTMBASTM باشند . 

يا  K ، Lستم تبريد به كار مي روند، بايد از نوع بي درز، رده لوله هاي مسي كه در سي) ب 

M 88، كشيده شده يا به آرامي خنك شده و مطابق استانداردASTM باشند . 

٢,٣,٢,٣اتصال لوله هاي مسي در لوله كشي سيستم تبريد با مبردهاي ) پ  AABB  بايد

 . سخت باشداز نوع اتصال لحيمي موئينگي 

 . در اين لوله كشي ها اتصال لحيمي موئينگي نرم مجاز نيست) 1(

  ميليمتر22اتصال مكانيكي در لوله كشي مسي، در قطرهاي خارجي بزرگتر از ) 2(

)
8

7

 . مجاز نيست )  اينچ
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   اجراي لوله كشي 14-13-8-4

ك شده، كه در سيستمهاي تبريد با لوله كشي مسي، از نوع نرم و به آرامي خن) الف

١,١مبردهاي غير  AB  به كار مي رود، بايد در داخل لوله يا كانال سخت يا قابل انعطاف قرار

 . گيرد

قطعات اتصال لوله كشي بين واحد تقطير و نزديكترين رايزرها، به شرطي كه طول آن ) 1(

 . در داخل لوله يا كانال حفاظت شود سانتيمتر نباشد، الزم نيست 180بيش از 

 لوله كشي سيستم تبريد كه دماي سطوح خارجي آن، در شرايط  كار عادي، كمتر از) ب 

نقطه شبنم هواي مجاور باشد و در نقاطي نصب شود كه تقطير موجب خطر و آسيب 

 تأييد رساندن به افراد، دستگاههاي برقي يا هر تجهيزات ديگري شود، بايد با روشهاي مورد

 . حفاظت شوند تا از اين قبيل زيانها جلوگيري شود

لوله كشي سيستم تبريد بايد در مسيرهايي نصب شود كه اتصاالت آن همواره قابل ) پ 

 . بازديد و دسترسي باشد

 

   شيرهاي قطع كامل 14-13-8-5

م  كيلوگر3در سيستمهاي با كمپرسور ضربه اي كه مقدار مبرد در سيستم بيش از ) الف

 : باشد، در نقاط زير بايد شير قطع كامل نصب شود 

 در ورود به هر كمپرسور و هر واحد تقطير )1(

 در خروج از هر كمپرسور، هر واحد تقطير و هر دريافت كننده مايع  )2(

 : در موارد زير شير قطع كامل الزم نيست ) ب 

 در يك دريافت  سيستمهايي كه داراي عمل تخليه مبرد باشند و بتوانند تمام مبرد را -

 . كننده يا مبدل گرمايي ذخيره كنند

 .  سيستمهايي كه داراي محلقات دائمي يا قابل حمل تخليه مبرد باشند -

  سيستم تبريد يكپارچه  -

 45در سيستمهاي با كمپرسور پيستوني ضربه اي كه مقدار مبرد در سيستم بيش از ) پ 

آمده، در ورودي هر دريافت كننده ) 1(» لفا«كيلوگرم باشد، عالوه بر نقاطي كه در رديف 
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روي لوله ورودي به دريافت كننده يك واحد . مايع نيز بايد شير قطع كامل نصب شود

ي از كندانسور باشد، نصب شير قطع كامل الزامي يكننده كه جز دريافتتقطير، يا در ورودي 

 . نيست 

وع نرم و قابل انعطاف، با قطر شير قطع كامل، روي لوله كشي مسي سيستم تبريد، از ن) ت 

( ميليمتر 22خارجي كمتر از 
8

7

، بايد بست و تكيه گاه جداگانه و مستقل از لوله ها )  اينچ

 . داشته باشد

نقاطي از لوله كشي كه مشخصه و عملكرد شير قطع كامل مشخص نيست بايد عالمت ) ث 

اگر . به صورت برچسب روي بدنه آنها انجام گيرد شماره گذاري شيرها نبايد . گذاري شود

شماره گذاري شيرهاي قطع كامل الزم است بايد به صورت جداگانه، ولي نزديك آنها قرار 

 . گيرد

 

   آزمايش در كارگاه 14-13-9

  هر قسمت محتوي مبرد از سيستم تبريد، جز كمپرسور، كندانسور ، مخازن، 14-13-9-1

ان، فشارسنج و سيستم كنترل كه در كارخانه آزمايش شده اند، بايد اواپوراتور، شير اطمين

پس از اجراي كامل عمليات نصب و پيش از  راه اندازي، به منظور اطمينان نسبت به گازبند 

آزمايش بايد شامل طرف فشار باال و طرف فشار . بودن آنها، در كارگاه آزمايش نشت شود

 فشار طراحي يا قطع تنظيم شير اطمينان انجام پايين باشد و در فشاري دست كم برابر

 . گيرد

 

   آزمايش در كارگاه در موارد ديگر 14-13-9-2

مخازن محتوي گاز كه به طور پيوسته به سيستم تبريد متصل نباشد الزم نيست در ) الف

 . كارگاه آزمايش شوند

د با فشاري معادل سيستمهايي با شير اطمينان، كه به طور محدود شارژ شده باشند باي) ب 

اگر اين سيستمها در كارخانه .  برابر نقطه تنظيم شير اطمينان، در كارگاه آزمايش شوند5/1
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 برابر فشار طراحي آزمايش شده باشند، كافي است كه پس از نصب در 5/1با فشاري معادل 

 .كارگاه با فشار طراحي آزمايش شوند

فوژ يا كمپرسورهاي غيرپيستوني ضربه اي در سيستمهاي تبريد با كمپرسورهاي سانتري) پ 

ار تمام سيستم در نظر گرفته براي آزمايش در كارگاه بايد فشار طرف پايين به عنوان فش

 .شود

 

   گاز مورد استفاده در آزمايش 14-13-9-3

 . آزمايش در كارگاه بايد با گازهاي خنثي و خشك، مانند ازت و گاز كربنيك انجام شود) الف

ه از اكسيژن ، هوا و گازهاي سوختي يا مخلوطي از اين گازها در آزمايش استفاد) 1(

 . كارگاهي مجاز نيست 

)٧١٧(كاربرد هواي فشرده براي آزمايش سيستم تبريد با مبرد آمونياكي ) 2( �R مجاز

 . از هوا تخليه شود"است، به شرط آنكه قبل از شارژ كردن آمونياك، سيستم كامال

  

   وسيله آزمايش 14-13-9-4

وسيله اي كه براي آزمايش سيستم تبريد در كارگاه به كار مي رود بايد به اجزايي  ) الف

 . براي محدود كردن يا كاهش فشار مجهز  باشد و در خروجي آن فشارسنج نصب شده باشد

 

   گواهي آزمايش 14-13-9-5

لوگرم يا بيشتر مبرد، بايد گواهي  كي25براي آزمايش كليه سيستمهاي تبريد، محتوي ) الف

 . آزمايش صادر شود

 . نام مبرد و فشار آزمايش طرف پايين و طرف باال بايد در گواهي آزمايش درج شود) ب 

امضا شود و به عنوان بخشي از ) پيمانكار(گواهي آزمايش بايد توسط نصب كننده ) پ 

 . مدارك طرح نگهداري شود
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   حدود و دامنه كار 14-14-1

  حداقل فاصله هاي مجاز مقرر شده در فصلهاي اين مبحث، بين مواد 14-14-1-1

سوختني و اجزاي تأسيسات مكانيكي مانند دودكش، رابط دودكش، سيستم تعويض هوا و 

هود هاي آشپزخانه و دستگاههاي با سوخت جامد، مايع، گاز، ممكن است طبق الزامات 

و محدوديتهاي مقرر شده در آن ) كاهش فاصله مجاز» 14-14«( اين فصل مندرج در

 . كاهش يابد

 30اگر حداقل فاصله مجاز براي دستگاههاي با سوخت جامد از طرف سازنده به ميزان ) الف

سانتيمتر يا كمتر تعيين شده باشد، الزامات اين فصل در مورد كاهش فاصله مجاز نبايد 

 .درباره آن عمل شود

 30 اگر حداقل فاصله مجاز براي دستگاههاي با سوخت جامد از طرف سازنده بيش از )ب 

 سانتيمتر 30سانتيمتر تعيين شده باشد، الزامات اين فصل نبايد اين فاصله را به كمتر از 

 . كاهش دهد

الزامات اين فصل نبايد براي كاهش فاصله هاي مجاز مقرر شده براي دودكش هاي قائم ) پ 

 . به كار رودساختماني

الزامات اين فصل نبايد براي كاهش فاصله هاي مجاز مقرر شده براي شومينه هاي ) ت 

 .ساختماني به كار رود

الزامات اين فصل نبايد براي كانالهاي تخليه هواي آشپزخانه كه در يك شافت بسته ) ث 

 . قرار دارد، به كار رود
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   كليات14-14-2

ه ها و تكيه گاه هاي آنها كه به منظور كاهش فاصله مجاز   قطعات محافظ، پاي14-14-2-1

بين مواد سوختني و سطوح گرم دستگاهها و اجزاي تأسيسات گرمايي قرار مي گيرند بايد از 

 .  مواد نسوختني ساخته شده باشند

حائل هايي كه به منظور ايجاد فاصله هوايي بين قطعات محافظ و مواد سوختني قرار ) الف

 . بايد از مواد نسوختني باشندمي گيرند، 

فاصله حائل ها و قطعات محافظ از سطوح گرم دستگاهها و اجزاي تأسيسات گرمايي ) ب 

 .  ميليمتر كمتر باشد25در هر صورت نبايد از 

در صورتي كه بين قطعات محافظ و سطوح سوختني حفاظت شونده فضاي خالي و ) پ 

 هاي اين قطعات محافظ و حائل هاي آن نيز بايد فاصله هوايي وجود داشته، در اطراف و لبه

چنين فضايي پيش بيني شود بطوري كه گردش هوا به صورت وزش بتواند در اين فضا 

 . برقرار شود

 

   جدول كاهش فاصله مجاز 14-14-3

  كاهش فاصله هاي مجاز بين سطوح گرم دستگاهها و اجزاي تأسيسات 14-14-3-1

-14(تني بايد بر اساس يكي از روشهاي مقرر شده در جدول گرمايي با مواد و مصالح سوخ

 . صورت گيرد) 14-3-1

 ) 1-3-14-14(يادداشتهاي جدول شماره ) الف

 كيلوگرم بر متر 128عايق پشم سنگ، بصورت پتويي يا تخته اي، با وزن مخصوص ) 1(

 .   درجه سانتي گراددر جدول آمده است816مكعب و دماي ذوب 

W/m2شه با ضريب هدايت عايق پشم شي) 2(

.k. 144/0يا كمتر در جدول آمده است  . 

 . عايق تخته اي كه در ساختار محافظ به كار مي رود بايد از جنس نسوختني باشد) 3(
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  انگليسي-واژه نامه فارسي 

 
 

 Cooling water كننده  آب خنك

 آب سردكننده 

Chilled water 

 آب گرمكن

Water heater 

 آتريم

Atrium 

 آسايش

Comfort 

 آشكازساز مبرد

Refrigerant detector 

 آالينده هوا 

Air polluants 

 آويز

Hanger 

 اتصال

Joint 

 اتصال زمين

Earthing 

 اتصال فيتينگ فشاري

Compression fittingor flared joint 

 اتصال كوتاه

Short circuit 

 اتصال لحيمي موئينگي 

Capillary soldering 

 كاربري/تصرف/آشغال

Occupancy 

 اندازه

Size 

 اواپراور / اواپراتور     تبخيركننده

 

 بازگرداني هوا

Air recirculation 

 دكش بخاري اتاقي با دو

Vented room heater 

 بخاري اتاقي بدون دودكش 

Unvented room heater 

 بست/ بست      تكيه گاه

 

   شعاعي-پره 

Radial blade 

 پشم سنگ 

Mineral wool 

 پلنوم 

Plenum 
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 اواپراتور /تبخيركننده

Evaporator  

 تخليه هوا

Air exhausting 

 تصفيه هوا

Air cleaning 

 تهويه/تعويض هوا

Ventilation  

 بست /تكيه گاه

Support  

 تنظيم كننده مكش 

Draft regulator 

 تنظيم مجدد خودكار

Automatic reset 

 تنظيم مجدد دستي

Manually reset 

 تهويه/ تعويض هوا�تهويه 

Ventilation  

 تهويه مكانيكي

Mechanical ventilation 

 تهويه مطبوع 

Air conditioning 

 تهويه طبيعي

Natural ventilation 

 Positive displacement )پمپ(جابجايي مثبت 

 كندانسور/چگالنده

Condenser  

 حائل

Spacer  

 حداكثر فشار كار مجاز

Allowable maximum working pressure 

 حدپايين قابليت اشتعال

Low flammability limit 

 حيط كار حد مجاز مبرد در م

(TLV-TWA) 
 threshold limit value-time weighted average 

 حس گر

Sensor  

 حلقه انبساط

Expansion loop 

 خم انبساط

Expansion bend 

 در دسترس 

Readily accessible 

 درز طولي 

Seam  

 درز عرضي 

Joint  

 دريافت كننده مايع

Liquid receiver 
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 ايع، گاز يا برقدستگاه با سوخت جامد، م

Appliance  

 دستگاه با دماي پايين

Low heat appliance 

 دستگاه با دودكش 

Vented appliance 

دستگاه با محفظه احتراق بسته براي 

 سوخت جامد

Closed combustion solid fuel burning 
appliance 

 دستگاه بدون دودكش 

Unvented appliance  

 اقي دستگاه تهويه مطبوع ات

Room air conditioner 

 دستگاه گرمازاي برقي 

Electric heating appliance 

 دستگاه گرم كننده و خنك كننده ويژه 

Specific appliance  

 دستگاههاي پخت و پز تجاري 

Commericial cooking appliance 

 دستگاههاي يكپارچه 

Self – contained equipment  

 دماي كار طراحي 

Design working temperature 

 دمپر

Damper  

 دمپر آتش

Fire damper 

 دمپر دود

Smoke damper 

 دمپر كوران برگشت

Backdraft damper 

 دوخم

Offset  

 دودكش القايي 

Induced draft venting 

 دودكش با دماي پايين

Low-heat chimney  

 دودكش پيش ساخته

Vent  

 دودكش رانشي

Forced-draft venting  

 دودكش قائم

Chimney  

 دهانه بازشوي خارجي

Outdoor opening 

 دياگرام جريان

Flow diagram 

 ديگ

Boiler  

 ديگ خودكار 

Automatic boiler 
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 رده

Schedule  

   درجه سرمايي -روز 

Degree day cooling 

   درجه گرمايي -روز 

Dagree day heating 

 لي ساختمان با درزهاي معمو

Ordinary construction 

 ساختمان با درزهاي هوابند 

Tight construction 

 سطح هود

Hood face area 

 سيستم با احتمال باال 

Highprobability system 

 سيستم با احتمال پايين 

Low probability system 

 سيستم بسته

Closed system 

 سيستم بسته ولي مربوط به هواي آزاد 

Vented closed system 

 سيستم پاششي باز 

Open-spray system 

 سيستم پاششي باز غيرمستقيم دومرحله اي 

Double-indirect open spray system 

 سيستم تبريد غيرمستقيم 

Indirect refrigerant system 

 سيستم تبريد مستقيم

Direct refrigerant system 

 سيستم توزيع هوا 

Air distribution system 

 سيستم غيرمستقيم بسته

Indirect closed system 

 سيستم غيرمستقيم بسته ولي مربوط به هوا 

Indirect vented closed system 

 سيستم غيرمستقيم پاششي باز 

Indirect open spray system 

 شمعك 

Pilot  

 شمعك دائمي 

Continuous pilot 

 شمعك قطع شونده 

Interrupted pilot 

 شمعك متناوب 

Intermittent pilot 

 شومينه ساختماني 

Masonary fireplace 

 شومينه ساخته شده در كارخانه 

Factory built fireplace 

 شير اطمينان بخار 

Safty valve 
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 شير اطمينان فشار

Pressure relief valve 

 شير درجا چرخ

Non-rising stem valve 

 شير قطع خودكار گاز

Automatic gas shutoff valve 

 شير قطع سريع

Quick closing valve 

 شير قطع كامل

Stop  valve 

 شير كشويي

Gate valve 

 شير كف فلزي

Globe valve 

 شير يكطرفه 

Check valve 

 ضربه قوچ 

Water hammer 

 ضريب انتشار شعله 

Flame spread rating 

 ضريب گسترش دود 

Smoke developed rating 

 طرف فشار باال

High-side pressure 

 طرف فشار پايين 

Low-side pressure 

 عمل تخليه مبرد

Refrigerant pumpout function 

 غالف تهويه شونده

Ventilation thimble 

 فاصله مجاز 

Clearance  

 فاصله هوايي 

Air space 

 فشار طراحي مخزن

Design pressure of the tank 

 ار طراحي فشار ك

Design working pressure 

 فضاي با حجم ناكافي 

Confined space 

 فضاي باحجم كافي 

Un Confined space 

 فضاي با خطر 

Hazardous location 

 فضاي به طور غيرعادي درزبند

Unusually tight construction 

 فضاي كامال بسته 

Confined space 

 فوالد زنگ ناپذير

Stainless steel 

 فيتينگ فشاري

Compression fitting 
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 فيلتر روغن

Grease filter 

 فيوز 

Fusible link 

 قابل دسترسي 

Accessible  

 قطعات محافظ

Protective assembly 

 قطعه انبساط 

Expansion joint 

 كاربري

Eccupancy  

 كانال

Duct  

 كانال قائم

Riser duct 

 كانوپي

Canopy  

 خميده رو/كف كاذب

Crawl space 

 كالهك تعادل

Draft hood 

 كمپرسور ضربه اي 

Positive displacement compressor 

 كمپرسور غيرپيستوني ضربه اي 

Nonpositive displacement compressor 

 كنترل اطمينان خودكار قطع گاز 

Safety shutoff decive 

 كنترل اطمينان شمعك

Flame safeguard 

  اطمينان وجود حداقل اكسيژن كنترل

Oxygen depletion safety shutoff system 

 كنترل اطمينان وجود شعله 

Flame safeguard 

 كنترل تدريجي

Modulating control 

 كنترل حد دماي باال 

High limit 

 كندانسور /  چگالنده-كندانسور

 

 كوره بسته

Enclosed furnace 

 كوره هواي گرم

Furnace 

 كولر آبي 

Evaporative cooler 

 گازبند

Gastight  

 لحيم كاري سخت

Brazing  
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 لحيم كاري نرم

Soldering  

 لرزه گير لوله اي

Flexible connection 

 لوله رابط دودكش

Breaching connector 

   محوري -لوله 

Tube-axial 

 مبرد احيا شده

Reclaimed refrigerant 

 مبرد بازيافتي

Recovered refrigerant 

 مبرد تصفيه شده

Recycled refrigerant 

 مخزن با فشار جو

Atmospheric tank 

 مخزن تحت فشار

Pressure vessel 

 مخزن تغذيه

Supply tank 

 مخزن تغذيه ثقلي

Gravity tank 

 مخزن ذخيره

Storage tank 

 مخزن روزانه

Auxilary tank 

 مرتبط

Interlock  

 مشعل

Burner  

 معبر قائم دود

Flue  

 مكش

Draft  

 مكش القايي

Induced draft 

 مكش طبيعي 

Natural draft 

 منطقه آتش

Fire compartment 

 مواد سوختني

Combusitble marerials 

 مواد نسوختني

Noncombustible marerials 

 موتورخانه

Machinery room 

 مورد تأييد 

Approved  

 مهار

Anchor  

 ذ هوا به داخل نفو

Infiltration  
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 واحد تقطير

Condensing unit 

 وزش

Convection  

 وسيله حذف ضربه قوچ

Water hammer arrestor 

 وسيله قطع خودكار گاز 

Automatic gas shutoff device 

 هوا

Air  

 هواي احتراق 

Combustion air 

 هواي بازگرداني شده

Recirculated air 

 هواي برگشت

Return air 

 هواي بيرون

Outdoor air 

 هواي تخليه

Exhaust air 

 هواي دريافتي از بيرون

Makeup air 

 هواي رفت

Supply air  

 هواي مطبوع

Ventilation air 

 هود

Hood  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


