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  گفتار پيش

  
الرعايه در طراحي،  اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم مقررات ملّي ساختمان مجموعه

 توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي،
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  .گردد صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه  در كنار مقررات ملّي ساختمان، مدارك فني ديگر از قبيل آيين ودر كشور ما     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ي، استانداردها و آيينساختمان
يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  .حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند
سازد، الزامي بودن، اختصاري  اختمان را از اين قبيل مدارك متمايز ميآنچه مقررات ملّي س     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  هاي پيش باشد تا از اين طريق نيل به هدف ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي

  .ممكن گردد
نبايدهاي  و بايدها اي از حداقل هاي مورد نياز ومجموعه مقررات ملّي ساختمان،در حقيقت      

گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و
  .تدوين شده است تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي وبين آخرين دستاوردهاي روز ملّي و

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين 33 كه در اجراي ماده تخانه     اين وزار
مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 

شوراي تدوين مقررات ملّي «ورايي تحت عنوان به مرحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، ش
يت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي با عضو» ساختمان

 حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن  پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه
را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملّي ساختمان » هاي تخصصي كميته«

  .آورده استزير نظر شورا به وجود 
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث   كميته نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع ذيصالح  پيش

ها   انجمنهاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي، نظير سازمان

 پ



  ث

شهرداريهاي  و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه و تشكل
  .نمايند سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال مي

تصويب اكثريت  متن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و     
جامعه  دستگاههاي اجرائي و به شهرداريها و رسيده واينجانب به تأييد اعضاي شوراي مذكور، 

  .مهندسي كشور ابالغ گرديده است
 با از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده، مجدانه سعي شده است     

ب هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كس تشكيل شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته
نظران و مراجع ذيصالح بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد و اين  نظر از صاحب

گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور قرار  طور كه منظور نظر قانون مجموعه را همان
  .دهد

م وزير در      بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محتر
امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 

  .      نمايماند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده
  

  علي نيكزاد                                                                                         
   و شهرسازيراهوزير                                                                                                        

  
  

 ت



  ج  

    مقدمه
  
مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان، در راستاي هماهنگي با ) بازنگري اول(ويرايش دوم  در

پذيري در اضافه شدن ساير  المللي كتابهاي مرجع مقررات ساختماني و انعطاف ي بينفهرست نويس
هاي نو، عنوان مبحث از  تأسيسات مكانيكي ساختمان همچون انرژي خورشيدي و ساير انرژي

  . تغيير يافت"تأسيسات مكانيكي ساختمان" به "تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع"
  : توان به شرح زير برشمرد مده در بازنگري مبحث چهاردهم را ميهاي تغييرات ع سرفصل

  سازي متن مبحث تا حد امكان؛  ساده  -
  ويرايش كلي، حذف موارد تكراري و كوتاه كردن متن؛  -

 كارگيري اصطالحات متداول به جاي التين؛ بازنگري در تعاريف، اضافات جديد و به  -

  هاي تجويزي؛ حل هسازي را گسترش حوزه شمول و ساده  -
 ممنوعيت كاربرد مصالح مستعمل؛  -

شده و به روزرساني استانداردهاي  بازنگري در استانداردهاي مرجع، حذف استانداردهاي باطل  -
 جايگزين؛

جويي مصرف انرژي در كاهش هواي خارج با   بازنگري در ميزان هواي تهويه در ارتباط با صرفه -
 رعايت شرايط محلي؛

 هاي تلفيقي و چدني و بسته، نوع يكپارچه؛ هاي گرمايي با كاربرد ديگ  فصل ديگتكميل  -

 هاي گرمايي ويژه در ارتباط با استانداردهاي مميزي انرژي؛ تكميل دستگاه  -

 هاي ترموپالستيك در تأسيسات مكانيكي ساختمان؛ روز رساني مقولة كاربرد لوله  تكميل و به -

  فصل دودكش با مبحث هفدهم؛سازي تجديد نظر و هماهنگ  -

  .هاي كاربري آن سازي كاربري مبحث و مفهومي كردن محدوديت آسان. تجديد نظر در مبردها  -
اميد است، با رفع ابهامات موجود در ويرايش قبلي، و ارائه اطالعات تكميلي مورد نياز، زمينه اجرايي 

  .دشدن اين مبحث در ساخت و ساز كشور، بيش از پيش فراهم گرد
هاي مختلف با ارائه نظرات  نظراني كه به روش دانيم از كليه مهندسان و صاحب در اينجا الزم مي

بديهي است . ارزشمند خود ما را در انجام اين مهم ياري نمودند، صميمانه تشكر و قدرداني نمائيم
 اين هائي در مبحث وجود داشته باشد كه اميداست كه ممكن است همچنان ابهامات و نارسائي

  . هاي خود، كميته تخصصي را در رفع آنها ياري فرمايند عزيزان با ارسال نظرات و راهنمائي
  كميته تخصصي مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان                                                             

 ث



 



  خ  

   مقررات ملّي ساختمانچهاردهم كنندگان مبحث تدوينهيأت 
  )ساس حروف الفبابر ا(

  شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان) الف
 عضو دكتر محمدعلي اخوان بهابادي 
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي 
 عضو اباذر اصغريدكتر 
 عضو محمدحسن بازياردكتر 
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 عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر 
 عضو يدكتر محمود گالبچ 
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا  

  

  اعضاي كميته تخصصي) ب
 رئيس  دكتر محمدعلي اخوان بهابادي 

 عضو  دكتر شهرام دلفاني 

 عضو مهندس محمود رضايي 

  
  
  انه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختماندبيرخ )ج
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  الزامات   14-1
  

  دامنة كاربرد 14-1-1
ها الزام  ت حداقل را كه رعايت آن مبحث چهاردهم ـ تأسيسات مكانيكي ساختمان الزاما14-1-1-1

برداري و نگهداري، تغييرات و بازرسي تأسيسات گرمائي،  قانوني دارد، در مراحل طراحي، اجرا، بهره
  .دارد تعويض هوا و تهويه مطبوع و نيز تهيه و ذخيرة آب گرم مصرفي در داخل ساختمان، مقرر مي

  
را با ) 1-1-1-14(ن، تأسيسات مندرج در احكام اين مبحث از مقررات ملّي ساختما 14-1-1-2

  .كند ميدهي مناسب و صرفة اقتصادي كنترل  اهداف ايمني، بهداشت، آسايش، بهره
  

  : الزامات تأسيسات ساختماني زير خارج از حدود الزامات اين مبحث از مقررات است 14-1-1-3
  تأسيسات بهداشتي ساختمان ) الف
  نشاني ساختمان تأسيسات آتش) ب
  كشي گاز سوخت داخل ساختمان  لوله) پ
  

 و راهنمايي است و نبايد مشمول الزام  هاي اين مبحث منحصراً براي اطالع پيوست 14-1-1-4
  .دنقانوني تلقي شو

  
   تعاريف 14-1-2
) 2-14(«هايي كه در اين مبحث آمده است، به  ها و عبارت  براي مشاهدة تعاريف واژه14-1-2-1

  .مراجعه شود» تعاريف
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   استاندارد14-1-3
ها ارجاع شده است بايد بخشي  آن بخش از متن استانداردهايي كه در اين مبحث به آن 14-1-3-1

  .از اين مبحث تلقي شود
  

در صورت وجود مغايرت ميان مطالب اين استانداردها با احكامي از متن اين مبحث،  14-1-3-2
  .احكام اين مبحث بايد معتبر شناخته شود

  
  غيير مقررات ت14-1-4
هاي ديگر آن  اعتبار شدن بخش اگر بخشي از مقررات اين مبحث تغيير كند، موجب بي 14-1-4-1

  .شود نمي
  

  هاي موجود  ساختمان14-1-5
هاي موجود كه پيش از انتشار رسمي   تأسيسات مكانيكي ساختمان در ساختمان14-1-5-1

فاده شده است، مشمول الزام قانوني رعايت ها است طور قانوني از آن ضوابط مندرج در اين مبحث به
هاي در   از زمان انتشار رسمي احكام اين مبحث، كار در ساختمانگيرند؛ ولي احكام اين مبحث قرار نمي

  .دست اجرا بايد با رعايت اين احكام صورت گيرد
  

  توسعه، تغيير، تعمير14-1-6

موجود هاي  سات مكانيكي ساختمانهر گونه توسعه، تغيير يا تعمير اساسي در تأسي 14-1-6-1
تأسيسات موجود را كل ، تغيير در عملياتاين . اين مبحث انجام گيردبايد طبق الزامات مندرج در 

   .اين حكم شامل تعميرات جزئي نخواهد شد .كند آور نمي براي انطباق با احكام اين مبحث الزام
  

موجود هاي  سيسات مكانيكي ساختمانهر گونه توسعه، تغيير يا تعمير اساسي در تأ 14-1-6-2
بار گرمايي يا بار سرمايي اضافي بر  و ايمن شدن وضع تأسيسات موجود شودنبايد موجب غير 

  .تأسيسات موجود وارد سازد
  

   راهبري و نگهداري 14-1-7
هاي موجود بايد در شرايط ايمن و  هاي جديد و ساختمان  تأسيسات مكانيكي ساختمان 14-1-7-1

  . راهبري و نگهداري شودبهداشتي
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مالك يا نمايندة قانوني او، مسئول راهبري و نگهداري اين تأسيسات در زمان  14-1-7-2
  .برداري است بهره

  
   تغيير كاربري14-1-8
گذارد   كه بر تأسيسات مورد نظر در اين مبحث اثر مي هرگونه تغيير كاربري ساختمان 14-1-8-1

  . بايد قبالً به تأييد برسد
  

دهي مناسب و صرفة   اين تغيير كاربري نبايد از نظر ايمني، بهداشت، آسايش، بهره14-1-8-2
  . بخشي بر تأسيسات داشته باشد اقتصادي، اثر زيان

  
   تخريب14-1-9
هاي تأسيسات مكانيكي آن از شبكة گاز  از تخريب هر ساختمان كه دستگاهپيش  14-1-9-1

شود، بايد خط تغذية آن ساختمان از طريق سازمان   تغذيه مي سوخت شهري يا شبكة برق شهري
  . مسئول آن شبكه شهري بطور كامل قطع شود

  
   مصالح 14-1-10
استفاده از مصالحي كه در اين مبحث از مقررات، براي تأسيسات مكانيكي ساختمان  14-1-10-1

  . مقرر شده است، نبايد مانع استفاده از مصالح مورد تأييد ديگر شود
تواند مصالح مشابه را كه از نظر كيفيت، كارآيي، مقاومت  موارد ضروري، ناظر ساختمان ميدر ) الف

  . ارز مصالح مقرر شده در اين مبحث باشد، تأييد كند در برابر حريق، دوام و ايمني هم
  

  ناظر ساختمان بايد از مالك ساختمان يا نمايندة قانوني او، مدارك كافي درباره 14-1-10-2
ي و آزمايش هر يك از مصالح را درخواست كند و از مناسب بودن آنها براي كار مورد نظر كيفيت فن

  .اطمينان يابد
  ك ساختمان يا نمايندهة مال  مدارك فني به عهد هاي الزم براي آزمايش كيفيت و تهية هزينه) الف

  . باشد ميقانوني او 
  

  .باشد وب مجاز نميديده و معي استفاده از مصالح كاركرده، آسيب 14-1-10-3
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   مدارك فني 14-1-11
 ساختمان بايد مدارك فني   مالك ساختمان يا نمايندة قانوني او، براي گرفتن پروانة14-1-11-1

منظور تطبيق با الزامات اين  درج شده، به) 3-1-1-14(الزم را به ترتيبي كه در احكام قانوني 
  .مبحث از مقررات و تأييد آن، ارائه دهد

  
ها، محاسبات مهندسي و  ها، دياگرام ها و مشخصات فني، پالن مدارك فني شامل نقشه 14-1-11-2

  .باشد هاي جزئيات مي نقشه
  

  اي و پروانة مدارك فني بايد توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي صالحيت حرفه 14-1-11-3
  . تهيه شود،اشتغال به كارِ مهندسي در تأسيسات مكانيكي ساختمان

  
ها يا ديگر مدارك فني پيش آيد،  در جريان طراحي يا اجراي كار، اگر تغييراتي در نقشه 14-1-11-4

يافته ها يا مشخصات تغيير  برسد و نقشهپيش از اجراي آن، بايد نوع و علت آن به اطالع ناظر ساختمان
  .وسيلة او تأييد گردد به
  

   بازرسي و آزمايش 14-1-12
اي اجرايي و نيز در پايان كار، ناظر ساختمان بايد مصالح،  در جريان پيشرفت كاره14-1-12-1

  .ها و چگونگي اجراي فني كار را بازرسي و مدارك الزم را از نتيجة بازرسي فراهم كند دستگاه
در صورت مطابقت اجراي هر قسمت از تأسيسات با الزامات مقرر در اين مبحث، ناظر  )الف

  .أييديه صادر كندساختمان بايد در هر مرحله از بازرسي ت
چنانچه تمام يا بخشي از تأسيسات اجرا شده با الزامات مقرر در اين مبحث مطابقت نداشته ) ب

  .باشد، براي رفع موارد نقص، ناظر ساختمان بايد دستور كار الزم را صادر كند
  

ها  چها، ترن بازرسي و آزمايش تأسيسات زير سطح تراز زمين بايد پس از ساخت كانال 14-1-12-2
  .گيرد ها انجام ها و ترنچ شش اين كانالها و پيش از پو و نصب لوله در آن

  
كشي  كشي يا كانال اي بايد پس از اجراي كامل لوله هاي مرحله بازرسي و آزمايش 14-1-12-3

  .ها در ديوار و كف و سقف صورت گيرد  از پوشاندن آن توكار، و پيش
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د پس از پايان عمليات نصب تأسيسات مكانيكي انجام و بازرسي و آزمايش نهايي باي 14-1-12-4
  .مطابقت مشخصات فني و عملكرد اين تأسيسات با الزامات مقرر شده در اين مبحث تأييد شود

ها، لوازم، ابزار و نيروي انساني مورد نياز براي آزمايش را بايد مالك ساختمان يا  دستگاه) الف
  .نمايندة قانوني او فراهم كند

  . نتايج آزمايش قابل پذيرش نباشد بايد پس از رفع نقص، دوباره آزمايش انجام شوداگر) ب
  
  





 

  
  
  

    تعاريف14-2
  

  كليات  1 -14-2
چهاردهم ـ تأسيسات مكانيكي «شود كه در مبحث  هايي تعريف مي فصل واژه در اين 14-2-1-1

  .رود به كار مي» ساختمان
  

  .اند، بايد به همان معناي متداول به كار رود ل تعريف نشدههاي فني رايج كه در اين فص واژه 14-2-1-2
  

   فهرست تعاريف14-2-2
كن يا هر  آبي كه گرماي دفع شدة سيستم تبريد را جذب و از طريق برج خنك: كننده آب خنك
  .دهد كنندة ديگر، به فضاي خارج انتقال مي سيستم دفع

  
  . كند ارد شبكة توزيع آب گرم مصرفي ساختمان مين را وٱ دستگاهي كه آب مصرفي را گرم و :كن آب گرم

  
 و آور، بو، دود و هر نوع موادي در هوا كه براي تنفس  ذرات جامد، گازهاي زيان:هاي هوا آالينده

  .شود بخارآب همراه هوا، آالينده محسوب نمي. آور باشد  زيانسالمتي انسان
  

اي ثابت و نگاه داشتن آن در ارتفاع  نقطهاي دايمي براي آويختن لوله يا كانال از   وسيله:آويز
  .حركت باشد  آويز ممكن است با حركت محدود آونگي يا ثابت و بي. بيني شده پيش

  
 يا شير، در هر وصاله به وصاله يا شير، وصالهكردن لوله به لوله، لوله به   چگونگي متصل:اتصال

  . واسط يا بدون آن كشي با كمك يك قطعة سيستم لوله
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 لوله، يا به كمك  كشي مسي، كه با گشاد كردن دهانة  نوعي اتصال در لوله: فشاريوصاله اتصال
 لوله، شير يا دستگاه، با  و پيچ كردن يك مهره به دهانة) برنجي يا پالستيكي( واسط  يك قطعة
  .شود اي متصل مي اتصال دنده

  
در اين . كاري مفتول لحيمكشي مسي با ذوب كردن   نوعي اتصال در لوله:اتصال لحيمي موئنيگي

) مادگي(و سطح داخلي ) نري(اتصال، لحيم ذوب شده با كشش موئينگي، فاصلة بين سطح خارج 
اگر . كاري بايد كمتر از دماي ذوب مس باشد دماي ذوب مفتول لحيم. كند  را پر ميوصالهلوله يا 

 و اگر "نرم"كاري  مباشد، لحي)  درجة فارنهايت800(  سلسيوس  درجة427اي ذوب كمتر از دم
  .شود  ناميده مي"سخت"كاري  بيشتر باشد، لحيم

  
   تبخير كننده← :اواپراتور

  
  . توزيع دوبارة هواي برگشتي كه پيش ازآن در فضا توزيع شده است:بازگرداني هوا

  
 بخاري با سوخت گاز، مايع يا جامد براي گرم كردن موضعي فضا كه محصوالت :بخاري با دودكش

  . دهد  از طريق دودكش مستقيماً به فضاي خارج انتقال مياحتراق را
  

جائي طبيعي   بخاري گاز سوز بدون دودكش كه به صورت تابشي، يا با جابه:بخاري بدون دودكش
  .كند هوا و يا به كمك پروانة برقي، به صورت موضعي فضا را گرم مي

  
تي بزرگتر يا مساوي حد كمينة  مخلوط گاز يا بخار در هوا كه غلظ:بخار يا گاز قابل اشتعال

  .، داشته باشد(UFL) و كوچكتر يا مساوي حد بيشينة اشتعال (LFL)اشتعال 
  

طور ثابت نگاه  اي كه لوله يا كانال را در حالت معين يا موقعيت معين، به وسيله: گاه تكيه/ بست 
  .دارد مي
  

. دهد ا تخلية هوا را تشكيل مياي فلزي يا ساختماني كه بخشي از سيستم توزيع ي  محفظه:پلنوم
  .يا خروجي هوا باشد/پلنوم ممكن است داراي يك يا چند دهانة ورودي و
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 سرمايش بخشي از سيستم تبريد كه در آن با تبخير مايع مبرد، عمل :اواپراتور/ تبخيركننده
  .گيرد صورت مي

  
طور طبيعي يا با وسايل  به خارج كردن قسمتي از هواي فضا و هدايت آن به هواي آزاد، :تخلية هوا

  .مكانيكي
  

ها، ذرات معلق، دود،  آور موجود در هوا از قبيل ميكروارگانيسم  فرايند كاهش ذرات زيان:تصفية هوا
  .جزآنها آور و  گازهاي زيان

  
  .طور طبيعي يا به كمك وسايل مكانيكي ورود يا خروج هوا در يك فضا، به: تهويه/تعويض هوا

  
 تعادل دودكش نصب مي شود و با ورود  اي كه روي لولة رابط يا دريچة  وسيله:كنندة مكش  تنظيم

  .شود طور خودكار به ميزان معيني، ثابت نگه داشته مي هوا به درون آن، مكش دودكش به
  

طور خودكار، پس از  اندازي دوبارة شير قطع سوخت مشعل به  فرايند راه:تنظيم مجدد خودكار
  . شدن مشعل  ترل و خاموش فرمان كنبسته شدن آن با

  
طور دستي، پس از بسته  اندازي دوبارة شير قطع سوخت مشعل به  فرايند راه:تنظيم مجدد دستي

  .شدن خودكار آن با فرمان كنترل و خاموش شدن مشعل
  

هوا از خارج به داخل يا از داخل به خارج فضاهاي ساختمان، از راه  جريان :تهوية طبيعي
  .هاي بدون موتور وسيلة هواكش ، يا بهبنند پنجره و درهاي بازشو ما دهانه

  
 جريان هوا از بيرون به درون يا از درون به بيرون فضاهاي ساختمان، به كمك :تهوية مكانيكي

  .هاي مكانيكي دستگاه
  

 كنترل هم زمان دما، رطوبت و پاكيزگي هوا و توزيع مناسب آن، براي تأمين شرايط :تهويه مطبوع
  .ضاهاي ساختمانمورد نياز ف
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طور ثابت در داخل كانال نصب  هايي كه براي جهت دادن به جريان هوا، به  تيغه:هاي هدايت كننده تيغه
  . شود مي
  

  .رود كار مي گرمايي كه براي تقطير گاز مبرد با گرفتن گرما از آن به  مبدل:كندانسور/چگالنده
  

  .آيد دست مي  در چگالنده به مبرد مايع كه از تقطير گاز مبرد:كندانسيت/چگاليده
  

كه براي جداسازي و ايجاد فاصلة هوايي بين مواد اي محافظ از مواد غيرسوختني   قطعه:حائل
  .شود ها و اجزاي تأسيسات گرمايي، قرارداده مي سوختني و سطوح گرم دستگاه

  
يم اساس تنظ مربوط بر آن شيراطمينانيستم كه  حداكثر فشار مجاز س:حداكثر فشار مجاز

  .شود مي
  

حداكثر مقدار غلظت مبرد يا مواد شيميايي ديگر در هوا، : حد باالي ميزان مبرد در محيط كار
طور دايم در معرض آن قرار   ساعت كار در هفته، به40 ساعت كار عادي در روز و 8كه كارگران در 

ها نداشته  وري بر آنآ داشته باشند و به گواهي مراكز بهداشتي معتبر و مورد تاييد، هيچ اثر زيان
  .باشد

  
حداكثر غلظتي از مبرد كه باعث گسترش شعله در يك مخلوط : (UFL)حد بيشينة اشتعال 
  .شود همگن مبرد و هوا مي

  
   حد بيشينة اشتعال←حد بيشينة انفجار 

  
حداقل غلظتي از مبرد كه باعث گسترش شعله در يك مخلوط : (LFL)حد كمينة اشتعال 

  .شود يهمگن مبرد و هوا م
  

   حد كمينة اشتعال←حد كمينة انفجار 
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، براي جذب حركات طولي لوله  ها  و خم  تغيير امتداد لوله در يك صفحه با زانوها:حلقة انبساط
  .ناشي از تغيير دما و انبساط و انقباض

  
 تغيير امتداد لوله در يك صفحه با يك زانو يا خم، براي جذب حركات طولي لوله :خم انبساط

  . از تغيير دما و انبساط و انقباضناشي
  

كشي  هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان و اجزاي لوله  دسترسي مستقيم به دستگاه:در دسترس
  .جا كردن هرگونه مانع ها، بدون نياز به بازكردن يا برداشتن يا جابه آن
  

ي ورودي و ها مخزني براي دريافت و ذخيرة مبرد مايع كه با لوله: كنندة مايع مبرد  دريافت
  .خروجي دايم به سيستم تبريد متصل باشد

  
اي كه بر روي لولة رابط دودكش يا در محل خروج دود از دستگاه گازسوز، با   وسيله:دريچة تعادل

  : شود اهداف زير نصب مي
  .هاي باز آن خارج شود در صورت نبود مكش، مسدود بودن دودكش يا پس زدن دود، دود از دهانه

كند و با رقيق كردن  ضافي دودكش، مقداري هواي اضافي به درون دودكش وارد در صورت مكش ا
  .سازد آن، جريان دود را در دودكش متعادل 

  
كند و   دستگاهي كه برق، سوخت گازي، مايع يا جامد و يا هر نوع انرژي ديگر مصرف مي:دستگاه

  .تبراي استفاده در تأسيسات مكانيكي ساختمان، طراحي و ساخته شده اس
 

 هر دستگاه كه در آن دماي گازهاي حاصل از احتراق سوخت، در نقطة ورود به :دستگاه با دماي پايين
  .باشد)  درجة فارنهايت1000( درجة سلسيوس 538رد عادي، حداكثر دودكش در شرايط كارك

  
 هر دستگاه با سوخت جامد، مايع يا گاز كه محصوالت احتراق آن، از راه :دستگاه با دودكش

  .ودكش، مستقيماً به هواي خارج از ساختمان منتقل شودد
  

 دستگاه گرمازا با محفظة احتراق بسته براي سوخت جامد، كه جز خروجي :دستگاه با سوخت جامد
  .دودكش، دريچة سوخت جامد و دريچة تنظيم هواي احتراق، هيچ بازشو ديگري نداشته باشد
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خت جامد، مايع يا گاز، كه دودكش ندارد و هر دستگاه گرمازا با سو: دستگاه بدون دودكش
  .محصوالت احتراق آن به فضاي اطراف دستگاه منتقل شود

  
دستگاه يكپارچه شامل تمام قطعات و لوازم، براي خنك كردن هوا : دستگاه تهويه مطبوع اتاقي

  .، كه براي كار به صورت مستقل طراحي و ساخته شده باشد)يا بدون امكان گرم كردن/ با (
  

 دستگاهي كه با استفاده از انرژي الكتريكي، به وسيلة المنت گرمايي، :دستگاه گرمازاي برقي
كمپرسور در پمپ گرمايي و يا پمپ گرمايي ترموالكتريك، براي گرم كردن فضاها انرژي گرمايي 

  .كند توليد مي
  

يت مشخص و هر دستگاه مكانيكي با كاربري و ظرف: كنندة ويژه كننده و خنك هاي گرم دستگاه
گرم مصرفي يا گرم كردن  ، كه براي تهيه آب)برق، سوخت جامد، مايع، گاز(با مصرف هر نوع انرژي 

  .و يا خنك كردن موضعي فضاهاي ساختمان، طراحي و ساخته شده باشد
  

طور كامل در كارخانه ساخته، سوار و آزمايش شده و  دستگاهي كه به: )پكيج( دستگاه يكپارچه
  .حد مستقل، با همة قطعات و اجزاي متحرك و موتور محرك، آمادة نصب باشدبه صورت يك وا

  
  . حداكثر دماي مجاز كار كه يك سيستم براي آن طراحي شده است:دماي كار طراحي

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

  .كند تنظيم مي
  

اي فلزي كه در محل عبور كانال هوا از يك منطقة آتش به منطقة مجاور نصب  يلهوس: دمپر آتش
طور خودكار بسته و مانع انتقال آتش از يك منطقه به منطقة  سوزي به شود و به هنگام آتش مي

  .گردد مجاور مي
  

هاي گرمايي و سرمايي براي تنظيم مقدار هوا يا  دمپري كه در سيستم: دمپر تنظيم حجم هوا
  .شود حصوالت احتراق، نصب ميم
  



 تعاريف  14-2

 

13 

دمپري كه براي جلوگيري از عبور هوا و دود طراحي شده و با دريافت فرمان از حسگر، : دمپر دود
  .شود طور خودكار بسته مي به
  

كه گازهاي حاصل از احتراق از راه آن به خارج ساختمان با مصالح بنائي يا  معبري فلزي :دودكش
  . شود منتقل مي

  
 نوعي از دودكش كه گازهاي حاصل از احتراق را به كمك بادزن، در فشار :ييدودكش القا

  .كند به خارج منتقل مي) مكشي(استاتيك منفي 
  

 دودكشي كه براي انتقال محصوالت احتراق دستگاه با سوخت مايع يا :دودكش با دماي پايين
يط كار عادي دستگاه، در شرا، ) درجة فارنهايت1000(  درجة سلسيوس538 با دماي حداكثر گاز،

  .گيرد گيري دما در نقطة خروج دود از دستگاه صورت مي اندازه. طراحي و آزمايش شده باشد
  

ساخته در كارخانه شامل معبر انتقال دود، كه براي نوع و  دودكش پيش: ساخته دودكش پيش
سة معتبر و كالس معيني از دستگاه با سوخت مايع يا گاز ساخته شده و مشخصات آن از طرف مؤس

  .مورد تاييد گواهي شده و داراي پالك تأييد باشد
  

 نوعي از دودكش كه محصوالت احتراق را به كمك بادزن، در فشار استاتيك :دودكش رانشي
  .كند به خارج منتقل مي) رانشي(مثبت 

  
نتقال شفت قائم يا تقريباً قائم، شامل يك يا چند معبر دود، براي ا: با مصالح بنائيدودكش قائم 

  .محصوالت احتراق يك يا چند دستگاه با سوخت مايع يا گاز، به هواي خارج از ساختمان
  

هاي سقفي، كه امكان بازشدن به هواي خارج  ، دريچه يا پنجرهب پنجره، در:دهانة بازشو خارجي
  .از ساختمان داشته باشد

  
گرم يا   مصرفي، آب آب گرم دستگاه گرمازاي بسته كه براي تأسيسات گرمايي يا سيستم تأمين:ديگ

   پوند بر اينچ15( نسبي كيلو پاسكال 103فشار كـار ديگ بخـار كم فشار برابر . كند بخار توليد مـي
 )پوند بر اينچ مربع 160( نسبي كيلو پاسكال 1103گرم كم فشار  يا كمتر و فشار كار ديگ آب )مربع
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و  ) پوند بر اينچ مربع15( نسبي كيلو پاسكال 103 فشار كار ديگ بخار پر فشار باالتر از. يا كمتر است
  .است )پوند بر اينچ مربع 160( نسبي كيلو پاسكال 1103گرم پرفشار باالتر از  فشار كار ديگ آب

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

  .مجهز باشدآمده است، » لوازم كنترل و ايمني) 14-7-6(«
  

ها  جزئي از ساختمان كه ضد حريق است و از گسترش آتش در داخل يا بين ساختمان: ديوار آتش
  .كند ميكُند ها، از سوئي به سوي ديگر، جلوگيري كرده و يا آنرا  و  سازه

  
 واحدي براساس اختالف دما و زمان كه در برآورد مصرف انرژي سرمايي :روز ـ درجة سرمايي

 درجة 3/18معموالً (در هر روز، وقتي كه دماي متوسط هوا بيش از دماي مبنا . رود كار مي ساختمان به
 درجة سرمايي برابر است با اختالف دماي متوسط هوا -است، مقدار روز)  درجة فارنهايت65= سلسيوس 

 يك ها در طول  درجه-، مجموعه روز)ADDC( درجة سرمايي ساالنه -روز. در همان روز و دماي مبنا
  .سال تقويمي است

  
واحدي براساس اختالف دما و زمان كه در برآورد مصرف انرژي گرمايي : روز ـ درجة گرمايي

 درجة 3/18معموالً (در هر روز، وقتي دماي متوسط هوا كمتر از دماي مبنا . رود كار مي ساختمان به
ست با اختالف دماي مبنا و  درجة گرمايي برابر ا-باشد، مقدار روز)  درجة فارنهايت65= سلسيوس 

ها در طول   درجه-، مجموع روز)ADDH( درجة گرمايي ساالنه -روز. دماي متوسط هوا در همان روز
  .يك سال تقويمي است

  
 ساختماني كه با مصالح معمولي بنا شده باشد و درزبندي جدارهاي :ساختمان با درزهاي معمولي

  .فراهم كندرا ، حجم فضا در ساعت كم نصف  دستنخارجي آن، امكان تعويض هواي طبيعي به ميزا
  

ها،  ها و پنجره بساختماني كه جدارهاي خارجي آن مانند درز در: ساختمان با درزهاي هوابند
 حفاظت شده كه  اي ، با نوارهاي درزبندي يا وسايل ديگر تا اندازهجزآنها ها و  ها و كابل محل عبور لوله

  .ضا در ساعت كمتر شود حجم ف نصفازتعويض هواي طبيعي 
  

اگر سطح زير هود افقي نباشد، تصوير آن بر . سطح افقي داخلي دهانة ورود هواي زير هود: سطح هود
  .شود گيري مي صفحة افقي اندازه
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ترتيبي است   تبريدي كه طراحي و نصب اجزاي آن به سيستم:  تبريد با احتمال نشت باال سيستم
جز (، ورود مبرد به فضاهاي كار يا اقامت افراد  ا يا اجزاي معيوب آنه كه در صورت نشت مبرد از اتصال

  . محتمل است) موتورخانه
  

اي  گونه  به  تبريدي كه طراحي و نصب اجزاي آن سيستم: سيستم تبريد با احتمال نشت پايين
قامت ، ورود مبرد به فضاهاي كار يا ا ها يا اجزاي معيوب آن است كه در صورت نشت مبرد از اتصال

  .، احتمال ندارد)جز موتورخانه(افراد 
  

 سيستمي كه در آن يك سيال ثانويه كه با عمل تبريد سرد يا گرم :سيستم تبريد غيرمستقيم
  .كند شده، با گردش در يك مدار ثانويه، هوا يا سيال ديگري را سرد يا گرم مي

  
  .نوية بستهسيستم تبريد غيرمستقيم با مدار ثا: سيستم تبريد غيرمستقيم بسته

  
اي كه  سيستم تبريد غيرمستقيم بسته: سيستم تبريد غيرمستقيم بستة مربوط به هواي آزاد

  .گيرد  اواپراتور يا كندانسور آن، در يك مخزن باز مرتبط به هواي آزاد قرار مي
  

سيستم تبريد غيرمستقيم كه مدار ثانوية آن باز و : سيستم تبريد غيرمستقيم پاششي باز
  .باشد ماس مستقيم ميصورت ت به
  

سيستمي كه در آن يك سيال واسط كه : اي سيستم تبريد غيرمستقيم پاششي باز دومرحله
با عمل تبريد سرد يا گرم شده، با گردش در يك مدار بسته، سيال ثانوية سيستم تبريد غيرمستقيم 

  . كند پاششي باز را سرد يا گرم مي
  

ور يا كندانسور آن با هوا يا سيال ديگري كه بايد سيستمي كه اواپرات: سيستم تبريد مستقيم
  .سرد يا گرم شود، در تماس مستقيم است

  
كشي، پلنوم و هوارسان كه براي گردش هوا در تمام يا   سيستمي شامل كانال:سيستم توزيع هوا

 .شود قسمتي از فضاهاي ساختمان، طراحي و نصب مي

 



  مبحث چهاردهم
 

16 

پردازد؛ بر طبق  د و مصالح در برابر آتش مياي كه به رفتار موا  مشخصه:شاخص پيشروي شعله
  .8299 ياستاندارد ملّ

  
پردازد؛ بر طبق  اي كه به رفتار مواد و مصالح در برابر آتش مي مشخصه: شاخص گسترش دود

  .8299 ياستاندارد ملّ
  

  . شعلة كوچكي براي روشن كردن مشعل اصلي ديگ يا هر دستگاه گرمازاي ديگر:شمعك
  

كند روشن است؛ چه مشعل كار كند و  ي كه در تمام مدتي كه ديگ كار ميشمعك: شمعك دايمي
  .چه نكند

  
شود و  شمعكي كه هنگام روشن شدن مشعل اصلي، مدت كوتاهي روشن مي: شمعك قطع شونده

  .ماند در زمان كار مشعل اصلي خاموش مي
  

آن روشن شود، در مدت كار  شمعكي كه با روشن شدن مشعل اصلي روشن مي: شمعك متناوب
  .شود  ماند و با خاموش شدن آن خاموش مي مي
  

نوعي بخاري ديواري شامل كوره يا محفظة احتراق و دودكش، كه با مصالح : با مصالح بنائيشومينة 
  .كند شود و با سوخت جامد يا گاز كار مي  نسوز ساخته ميبنائي

  
ات آن در كارخانه ساخته نوعي بخاري تزييني كه تمام يا قسمتي از قطع: ساخته شومينة پيش

  .شود شده و در محل كاربرد براساس دستورالعمل كارخانه، نصب يا مونتاژ مي
  

شير حساس به فشار كه در حالت كار عادي دستگاه يا سيستم، با يك فنر يا : شير اطمينان فشار
طور  ، بهبيني شده باالتر رود وسيلة ديگر بسته است و طوري طراحي شده كه اگر فشار از حد پيش

  .دهد شود و با تخلية مقداري از سيال، فشار را كاهش مي خودكار باز مي
  

شود و در   شير اطميناني كه روي ديگ بخار يا سيستم توزيع بخار نصب مي:شير اطمينان بخار
بيني شده  اين شير طوري طراحي شده است كه اگر فشار از حد پيش. حالت كار عادي بسته است
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شود و بخار را برابر ظرفيت ديگ يا حداكثر بخار ورودي به سيستم،  طور خودكار باز مي باالتر رود، به
  .كند خارج مي

  
شير حساس به فشار و دما كه در حالت كار عادي بسته است و چنان : شير اطمينان فشار و دما

شده و بازطور خودكار  ه باالتر رود، بهبيني شد طراحي شده كه اگر فشار يا دماي سيال از حد پيش
  .كند با تخلية مقداري از سيال، از افزايش بيشتر فشار و دماي سيستم جلوگيري مي

  
هاي گازسوز، كه با فرمان حسگر فشار يا دما و يا هر  شيري در مشعل ديگ: شير قطع خودكار گاز

  .كند شود و راه ورود گاز به مشعل را مسدود مي كنندة ديگر، بسته مي  كنترل
  

طور  شيري كه با يك حركت سريع دست يا خودكار و با گردش يك چهارم دور، به :شير قطع سريع
  ).ربع گرد(شود  كامل بسته مي

  
  . استچگالندهبخشي از سيستم تبريد كه در معرض فشار : طرف فشار باال در سيستم تبريد

  
 تبخيركنندهبخشي از سيستم تبريد كه در معرض فشار : طرف فشار پايين در سيستم تبريد

  . است)اواپراتور(
  

غالفي فلزي در محل عبور دودكش قائم فلزي از بام، براي جدا كردن سطح : غالف تهويه شونده
خارج دودكش از مصالح سوختني و ايجاد فاصله بين سطح خارجي دودكش و سطح داخلي غالف، 

  .براي جريان هوا
  

هاي  زا يا فاصلة لوازم و دستگاههاي گرما  حداقل فاصلة هوايي بين سطوح گرم دستگاه:فاصلة مجاز
  .تأسيسات گرمايي با سطوح اجزا و لوازم ديگر كه از مواد سوختني تشكيل شده است

  
طوري كه هوا  فاصلة هوايي ميان مواد سوختني با سطوح گرم، يا قطعات حايل، به: فاصلة هوايي

  .در آن فاصله جريان يابد
  

كه مخزن و  به ته مخزن سوخت، در حالتيوارده حداكثر فشار : فشار طراحي مخزن سوخت
  . هاي هواكش آن از سوخت مايع كامالً پر شده است لوله
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  .سيستم براي آن طراحي شده است/ حداكثر فشار كار مجاز كه يك دستگاه: فشار كار طراحي
  

هاي با سوخت مايع يا گاز، كه حجم كل آن  فضاي محل نصب دستگاه: فضاي با حجم كافي
 فوت مكعب براي هر 50( كيلوكالري در ساعت 177 از يك متر مكعب براي هر مساوي يا بيش

حجم فضاي مجاور، كه مستقيماً به محل نصب دستگاه باز باشد . است) يو در ساعت تي  بي1000
  .آيد ، بخشي از حجم فضاي محل نصب دستگاه به حساب مي)و پنجرهب بدون در (
  

هاي با سوخت مايع يا گاز، كه حجم كل آن  گاهفضاي محل نصب دست: فضاي با حجم ناكافي
 1000 فوت مكعب براي هر 50( كيلوكالري در ساعت 177كمتر از يك متر مكعب براي هر 

  .است) يو در ساعت تي بي
  

هر فضايي از ساختمان كه به علت وجود گازها و گرد و غبار قابل اشتعال و الياف : فضاي با خطر
  .سوزي بااليي داشته باشد وختني، خطر آتشسوختني و ديگر مواد به شدت س

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

هاي آن با نوارهاي درزبند طوري مسدود شده است كه ميزان نفوذ  است و درزهاي درها و پنجره
) ر مترمربع براي يك پاسكال اختالف فشار نانوگرم بر ثانيه ب57(رطوبت به درون آن از يك پرم 

  .كند تجاوز نمي
  

شود و  اي كه در موارد لزوم درون هود آشپزخانه نصب مي وسيله: فيلتر روغن هودهاي آشپزخانه
هاي پخت وارد هود  ، كه از دستگاهجزآنها از هواي گرم، بخار آب، دود و ذرات روغن و چربي را

  .كند  تخليه جدا ميشود، پيش از ورود آن به كانال مي
  

اي ايمني كه طوري طراحي شده است تا در دماي معيني ذوب شود و دو  وسيله: فيوز حرارتي
  .قطعه را از هم جدا كرده يا دمپري را رها كند

  
كشي، وقتي  كشي و كانال هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان يا اجزاي لوله  دستگاه:قابل دسترسي

  . دن يك دريچه يا برداشتن مانعي براي دسترسي به آنها كافي باشد اند كه باز كر"قابل دسترسي"
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، كه براي كاهش غيرسوختنيهر نوع قطعات و اجزاي محافظ ساخته شده از مواد : قطعات محافظ
  .كار روند ها و اجزاي تأسيسات گرمايي، به فاصلة مجاز بين مواد سوختني و سطوح گرم دستگاه

  
  . هاي ناشي از تغيير دما و انقباض و انبساط در لوله  جذب حركتاي براي  وسيله:قطعة انبساط

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

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

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

  
اي كه در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه، گاز  وسيله: ودكار قطع گازكنترل اطمينان خ

  .كند طور خودكار قطع مي ها را، به ورودي به شعلة اصلي مشعل يا گروه مشعل
  

اي كه در صورت از كار افتادن شمعك يا هر وسيلة ديگر   وسيله:كنترل اطمينان شمعك
 مشعل، ورود سوخت به مشعل را كنندة مشعل و همچنين در صورت خاموش شدن شعلة روشن

  .كند طور خودكار قطع مي به
  

حساس به تغييرات نسبت اكسيژن اي  وسيله :(ODS) كنترل اطمينان وجود حداقل اكسيژن
به طور خودكار  تعيين شده، يزان از مدر صورت كاهش اين نسبت به كمتركه در هواي محيط 

  .كند قطع ميستگاه گازسوز را د گاز به ورودجريان 
  

اي كه در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه يا خاموش شدن  وسيله: كنترل اطمينان وجود شعله
  .شود شعلة اصلي، مانع ورود سوخت به شعلة اصلي مشعل يا شعلة اصلي مشعل و شمعك آن هر دو، مي

  
اي حساس به تغييرات دما، كه وقتي دماي نقطة مورد نظر از حد   وسيله:كنترل حد دماي باال

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

  
   كندانسور/ چگالنده← :كندانسور
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كنندة هوا با سوخت مايع يا گاز، محصور در اتاقك مخصوص، كه هواي   دستگاه گرم:كورة بسته
  .كند احتراق را مستقيماً از خارج دريافت مي

  
نندة مستقل شامل يك كورة بسته و دمندة هوا كه هوا را پس از  دستگاه گرم ك:كورة هواي گرم

  .فرستد گرم شدن، به فضاهاي ساختمان مي
  

اي كه گرماي محسوس هوا را با تبخير آب در مسير آن، كاهش  كننده دستگاه خنك: كولر آبي
  .كند دهد و به كمك دمندة هوا، وارد فضاهاي ساختمان مي مي
  

كاري  تصال لحيمي موئينگي، كه در آن دماي ذوب مفتول لحيمروشي در ا: كاري سخت لحيم
  .است)  درجة فارنهايت800( درجة سلسيوس 427بيشتر از 

  
كاري كمتر از  روشي در اتصال لحيمي موئينگي، كه در آن دماي ذوب مفتول لحيم: كاري نرم لحيم
  .باشد مي)  درجة فارنهايت800( درجة سلسيوس 427

  
شود  ، نصب ميوصالهپذير كه بين دو قطعة لوله يا  اي شكل و انعطاف اي لوله طعهق: اي گير لوله لرزه

  .گردد و مانع انتقال ارتعاشات دستگاه مي
  

اي كه گازهاي حاصل از احتراق را از يك دستگاه با سوخت مايع يا گاز، به  لوله: لولة رابط دودكش
  . كند دودكش قائم منتقل مي

  
 درجة 100( درجه سلسيوس 38يعي كه نقطة اشتعالي كمتر از هر ما: مايعات قابل اشتعال

 پوند بر اينچ مربع 40( كيلو پاسكال 276داشته باشد و فشار بخار آن در اين دما از ) فارنهايت
بندي  مايعات قابل اشتعال به شكل زير طبقه. شود تجاوز نكند، مايع قابل اشتعال ناميده مي) مطلق

  :شوند مي
 73( درجة سلسيوس 23ها كمتر از  مايعاتي كه نقطة اشتعال آن: IAال گروه مايعات قابل اشتع

  .است)  درجة فارنهايت100( درجة سلسيوس 38و نقطة جوش آنها كمتر از ) درجة فارنهايت
 73( درجة سلسيوس 23مايعاتي كه نقطة اشتعال آنها كمتر از : IBمايعات قابل اشتعال گروه 

)  درجة فارنهايت100( درجة سلسيوس 38يا مساوي  آنها باالترو نقطة جوش ) درجة فارنهايت
  .است
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 درجة 23مايعاتي كه نقطة اشتعال آنها بزرگتر يا مساوي : ICمايعات قابل اشتعال گروه 
 .است)  درجة فارنهايت100( درجة سلسيوس 38و كمتر از )  درجة فارنهايت73(سلسيوس 

  
مشخصات اولية آن به عنوان مبرد تازه، به طرق مبردي كه براي رسيدن به : مبرد احيا شده

. مشخصات اين مبرد با آناليز شيميايي بايد تأييد شود. مختلف از جمله تقطير، باز توليد شده است
پذير است كه به كمك باز توليد صنعتي و در كارخانه انجام  احياي مبرد معموالً با فرايندهايي امكان

  .شود مي
  

كه تحت هر شرايطي بدون نياز به آزمايش يا هرگونه فرايندي، از سيستم تبريد مبردي : مبرد بازيافتي
  .شود براي كاربرد مجدد برداشت مي

  
 مبردي كه با جداسازي روغن و گازهاي غير قابل تقطير و يك يا چند مرحله عبور از :مبرد تصفيه شده
كاهش مقدار رطوبت، مواد اسيدي و و ) مانند قطعاتي از فيلتر قابل تعويض و خشك كن(فيلترهاي مناسب 

  .گيرد اين تصفيه معموالً در كارگاه يا در تعميرگاه محلي صورت مي. ذرات خارجي آن تصفيه شده است
مبردهايي با درجة مسموميت كم، هنگاميكه انسان به دفعات و براي مدت : Aمبردهاي گروه 

  .طوالني، در معرض آنها قرار گيرد
يي با درجة مسموميت زياد، هنگاميكه انسان به دفعات و براي مدت مبردها: Bمبردهاي گروه 

  .طوالني، در معرض آنها قرار گيرد
 پوند بر 7/14( كيلو پاسكال 101مبردهايي كه هنگام آزمايش در هوا، در فشار : 1مبردهاي گروه 
 ، پيشروي شعله را نشان) درجة فارنهايت70( درجة سلسيوس 21 دماي و) اينچ مربع مطلق

  .دهند نمي
 101و فشار )  درجة فارنهايت70( درجة سلسيوس 21مبردهايي كه در دماي : 2مبردهاي گروه 

 1/0بيش از ) LFL(، داراي حد كمينة اشتعال ) مربع مطلق  پوند بر اينچ7/14(كيلو پاسكال 
 19000و گرماي ناشي از احتراق كمتر از )  پوند بر فوت مكعب00625/0(گرم بر مترمكعب  كيلو

  .باشند مي) يو بر پوند تي  بي8174(كيلو ژول بر كيلوگرم 
 كيلو 101و فشار )  درجة فارنهايت70( درجة سلسيوس 21مبردهايي كه در دماي : 3مبردهاي گروه 

 كيلوگرم بر 1/0كمتر يا برابر ) LFL(، داراي حد كمينة اشتعال ) پوند بر اينچ مربع مطلق7/14(پاسكال 
 كيلو ژول بر 19000و گرماي ناشي از احتراق برابر يا بيشتر از ) وند بر فوت مكعب پ00625/0(مترمكعب 
  .هستند) يو بر پوند تي  بي8174(كيلوگرم 
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طراحي شده و با : مخزن ذخيرة سوخت مايع با فشار جو مخزن ذخيرة سوخت مايع كه براي فشار جو
  .هواي آزاد خارج در ارتباط است

  
ها در يك فشار معين،  اي كه براي نگهداري مايع، گاز يا مخلوط آن ته مخزن بس:مخزن تحت فشار
  .طراحي شده است

  
مخزن سوخت مايع كه مستقيماً يا به وسيلة پمپ، به مشعل دستگاه : مخزن تغذية سوخت مايع
  .كند متصل است و آن را تغذيه مي

  
مستقيماً، به مشعل طور ثقلي و  مخزني كه سوخت مايع را به: مخزن تغذية ثقلي سوخت مايع

  .رساند دستگاه مي
  

 مخزن سوخت مايع جداگانه كه مستقيماً به مشعل دستگاه متصل :مخزن ذخيرة سوخت مايع
  . باشد نمي

  
مخزن تغذية سوخت مايع، كه بين مخزن ذخيرة اصلي و مشعل دستگاه : مخزن سوخت روزانه

  .كند شود و مخزن ذخيرة اصلي را از مشعل دستگاه جدا مي نصب مي
  

اي براي انتقال نهايي سوخت مايع يا گاز به همراه هوا، به اتاق اشتعال ديگ يا هر  وسيله: مشعل
  .كنندة سوخت، و اشتعال و كنترل آن دستگاه ديگر مصرف

  
 معبري كه درون يك شفت قائم قرار دارد و محصوالت احتراق را به هواي خارج از :معبر قائم دود

  .كند ساختمان منتقل مي
  

 اختالف فشار بين هواي خارج و دستگاه با سوخت مايع يا گاز، كه سبب جريان :مكش دود
  .شود پيوستة هوا و محصوالت احتراق بين دستگاه و هواي خارج، از طريق معبر دود مي

  
مكشي كه با يك بادزن نصب شده بين دستگاه با سوخت مايع يا گاز و انتهاي دودكش، : مكش القايي

  .آيد پديد مي
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مكشي كه در اثر ارتفاع دودكش و اختالف دماي هواي خارج و محصوالت احتراق، : مكش طبيعي
  .شود ايجاد مي

  
) ها، سقف و كف بديوارها، در(قسمتي از فضاهاي داخل ساختمان، كه از همه طرف : منطقة آتش

  .ده باشدبا جدارهاي مقاوم به مدت معين در برابر آتش، محدود شده و از فضاهاي مجاور جدا ش
  

شده از چوب، كاغذ فشرده، الياف گياهي، پالستيك و ديگر مواد  موادي ساخته : مواد سوختني
  . مشابه و يا داراي روكشي از اين مواد، كه در تماس با شعلة آتش خواهند سوخت

  
 با "سوختنيغير"بايد توجه داشت كه مواد . "مواد سوختني"موادي جز : غيرسوختني مواد 
  .  تفاوت دارند"نسوز"مواد 

  
گرفته و در آن الزامات هاي تبريد يا اجزاي آن قرار يستم اتاقي كه در آن س:موتورخانة تبريد

  .ايمني رعايت شده است
  

  .مورد تأييد ناظر ساختمان: مورد تأييد
  

داشتن لوله در يك نقطه، از نظر موقعيت، امتداد و جهت، در شرايط  اي براي ثابت نگه وسيله: مهار
  .يرات دما و بار وارد به آنتغي
  

ها و هر  بها، در نفوذ هواي خارج به درون ساختمان، از راه درزهاي پنجره: نفوذ هوا به داخل
  .شكاف ديگر در ديوارها، كف يا سقف ساختمان

  
 پوند بر اينچ مربع 7/14( كيلو پاسكال 101كمترين دماي تصحيح شده در فشار : نقطة اشتعال

 اعمال شعلة آزمون، بخارات بخشي از نمونة آزمايش تحت شرايط مشخص شده كه در آن با) مطلق
دماي اشتعال مايع بايد براساس استانداردهاي . گردد ور مي در روية آزمون و دستگاه آزمايش، شعله

ASTM D56 ،ASTM D93 و يا ASTM D3278تعيين شود .  
  

بيني شده در  اي آب گرم از حد پيشرفتن دماي كه در صورت باال سيلهو: وسيلة قطع خودكار گاز
  .بندد كننده، شير قطع خودكار گاز را مي يك سيستم توليد و توزيع آب گرم
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دارد و امكان حركت طولي يا  را در موقعيت معيني نگاه مي گاه لوله، كه آن   نوعي از تكيه:هادي
  .دهد به آن مي عرضي محدودي 

  
طور طبيعي يا مكانيكي در   دما، رطوبت و پاكيزگي، بههوايي كه براي احتراق، تعويض، كنترل: هوا

  .يابد فضاهاي ساختمان جريان مي
  

هواي الزم براي احتراق كامل و مطمئن و ايمن در يك دستگاه با سوخت جامد، : هواي احتراق
  . مايع يا گاز

  
 3/101و فشار مطلق )  درجة فارنهايت70( درجة سلسيوس 21 هواي با دماي :هواي استاندارد

  ). اينچ جيوه92/29(كيلوپاسكال 
  

آن قسمت از هواي برگشت از فضاي تهويه مطبوع، كه به عنوان بخشي از : هواي بازگرداني شده
  .هواي رفت آن فضا يا فضاهاي ديگر استفاده شود

  
  .شود گردد و بازگرداني يا تخليه مي هوايي كه از يك فضاي تهويه مطبوع باز مي: هواي برگشت

  
 ورود هواي بيرون به درون فضاهاي ساختمان، كه پيش از آن در ساختمان گردش ):تازه(ون هواي بير
  .نكرده است

  
 كه از فضاي ساختمان برگردانده شده و بدون استفادة دوباره از آن، از ساختمان  هوايي: هواي تخليه

  .گردد خارج مي
  

، از بيرون به درون ساختمان وارد هوايي كه براي جبران هواي تخليه شده: هواي دريافتي از بيرون
  .شود مي
  

، به هر فضا يا جزآنها كنترل دما، رطوبت و پاكيزگي و هوايي كه براي تعويض هوا، : هواي رفت
  .شود اي از فضاهاي ساختمان، فرستاده مي مجموعه
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ي ، كه برا)يا بدون آن( آن قسمت از هواي بيرون، عالوه بر هواي بازگرداني شده :هواي مطبوع
  .تأمين شرايط مطلوب هوا در فضاي معين، بهبود كيفيت يافته است

  
 كنندة هوا كه به يك سيستم تخلية مكانيكي متصل است و براي  نوعي وسيلة دريافت: هود
آوري و خارج ساختن هواي گرم، بخار آب، دود، بو، چربي و گازهاي ديگر ناشي از احتراق، در  جمع

كند، نصب  ت يا هر دستگاه ديگري كه اين نوع گازها را متصاعد ميهاي پخ باال يا نزديك دستگاه
  .شود مي

  .آوري و دفع بخارآب، گرما، بو، روغن و دود هود آشپزخانه، مخصوص جمع: Iهود نوع 
  .آوري و دفع بخارآب، گرما و بو، بدون فيلتر روغن هود عمومي آشپزخانه براي جمع: IIهود نوع 

  





 

  
  
  

    مقررات كلي14-3
  

   كليات14-3-1
 )1-1-14(هاي مختلف در تأسيسات مكانيكي ساختمان، كه دامنة كاربرد آن در  دستگاه 14-3-1-1

تعريف شده است، بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مبحث چهاردهم طراحي، نصب، بازرسي 
  .و تأييد شود

  
رف انرژي، طبق الزامات جويي در مص تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد با رعايت صرفه 14-3-1-2

  .طراحي و نصب شود»  جويي در مصرف انرژي  مبحث نوزدهم ـ صرفه«مندرج در 
  

هايي كه الزامات طراحي و  كشي و اتصال برق به دستگاه كشي، كابل تغذية برق، سيم 14-3-1-3
ا هاي كنترل الكتريكي، بايد ب ها در اين مبحث مقرر شده است و نيز برقراري سيستم نصب آن

صورت » ها مبحث سيزدهم ـ طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان«رعايت الزامات مندرج در 
  .گيرد

  
هايي كه  كشي و اتصال لولة آب و فاضالب به دستگاه تغذية آب و تخلية فاضالب، لوله 14-3-1-4

در ها در اين مبحث مقرر شده است، بايد با رعايت الزامات مندرج   آن الزامات طراحي و نصب
  .انجام شود» مبحث شانزدهم ـ تأسيسات بهداشتي«
  

هايي كه الزامات  كشي و اتصال لولة گاز به دستگاه هاي گازسوز، لوله تغذية دستگاه 14-3-1-5
مبحث «ها در اين مبحث مقرر شده است، بايد با رعايت الزامات مندرج در  طراحي و نصب آن

  .صورت گيرد» كشي گاز طبيعي هفدهم ـ لوله
  

كنند و براي  هاي با سوخت مايع يا گاز بايد با توجه به سوختي كه مصرف مي دستگاه 14-3-1-6
  .ارتفاع محل نصب از سطح دريا، طراحي، ساخته و آزمايش شده باشند
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ده به عمل هاي سازن در صورت تغيير نوع سوخت، بايد تغييرات الزم در دستگاه طبق توصيه) الف
  .گيردآيد و مورد تأييد قرار

مقدار سوخت ورودي به دستگاه نبايد بيشتر يا كمتر از آنچه براي ارتفاع محل نصب دستگاه تعيين ) ب
  .شده است، باشد

  
گاه آن بايد با استفاده از قطعات  اگر دستگاه لرزش داشته باشد، دستگاه و تكيه 14-3-1-7

  .كنندة ارتعاش، كامالً در محل نصب مستقر و مستحكم گردد مهار
  

گزين بايد با همان  ديدة دستگاه، اجزاي جاي در صورت تعويض اجزاي معيوب و آسيب 14-3-1-8
  .مشخصات تأييد شدة اجزاي اوليه باشند

  
شود كه در معرض خطر سيل است، بايد در ارتفاعي  اگر دستگاه در جايي نصب مي 14-3-1-9

ه در زمان سيل، آب وارد باالتر از خط تراز احتمالي سيل نصب شود؛ يا به ترتيبي حفاظت شود ك
  .ها و ديگر اجزاي آن نشود هاي هوا، پلنوم ها، كانال دستگاه

  
گاه دستگاه بايد با رعايت  شود، تكيه خيز نصب مي كه دستگاه در محل زلزله در صورتي 14-3-1-10

  . طراحي و نصب گردد"مبحث ششم ـ بارهاي وارد بر ساختمان"الزامات مندرج در 
  

ها و  شود كه در معرض باد است، بايد به كمك بست ستگاه در جايي نصب مياگر د 14-3-1-11
  .هاي مناسب، در برابر فشار باد مقاوم شود گاه تكيه

  
هاي ورود و خروج هوا در بيرون ساختمان، بايد با توري فلزي مقاوم در برابر   دريچه14-3-1-12

  .خوردگي و نفوذ كرم و ديگر حشرات، حفاظت شوند
  

  گذاري الك پ14-3-2
   گواهي آزمايش14-3-2-1
روند، بايد داراي پالك مشخصات  هايي كه در تأسيسات مكانيكي ساختمان به كار مي دستگاه) الف

  .رسيده است، باشند داراي صالحيت قانوني هكه به تأييد مؤسس
 اي از دستگاه را بر طبق يكي از كند، بايد نمونه مي اي كه پالك مشخصات را گواهي  مؤسسه

  .استانداردهاي مورد تأييد، آزمايش كند
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  .داري كند كننده بايد مدارك مربوط به روند آزمايش را تهيه و نگه مؤسسة گواهي
طور ادواري بازرسي نموده   بايد در صورت لزوم، كار دستگاه را در محل نصب به كننده مؤسسة گواهي

 .در كندو مطابقت آن را با شرايط آزمايش تاييد و گواهي آزمايش صا

 كننده مؤسسة گواهي) ب

كننده بايد شخصيت حقوقي داشته و داراي صالحيت الزم براي آزمايش و صدور  مؤسسة گواهي
  .نامه و پالك مشخصات دستگاه باشد گواهي

 .كننده بايد به همة ابزار و تجهيزات الزم براي آزمايش دستگاه مورد نظر مجهز باشد مؤسسة گواهي

ايد نيروي انساني آزموده و با تجربه، كه براي انجام آزمايش و ارزيابي آن كننده ب مؤسسة گواهي
  .آموزش ديده باشند، در اختيار داشته باشد

 
 پالك مشخصات دستگاه  14-3-2-2

پالك مشخصات دستگاه بايد از نوع فلزي يا انواع بادوام ديگر باشد و در كارخانة سازنده، ) الف
ا حروف خوانا، روي پالك يا بدنة دستگاه، بايد مشخصات آن ب. ودطور ثابت به دستگاه متصل ش به

  .نشدني، نقش شود برجسته يا مهر پاك
كم نام يا عالمت تجاري سازنده، مدل، شمارة سري و عالمت يا  بر روي پالك دستگاه بايد دست) ب

  .كننده، بيايد مهر مؤسسة گواهي
ه، روي پالك دستگاه بايد مشخصات زير هم  مقرر شد"ب") 2-2-3-14(عالوه بر آنچه در بند ) پ

  :درج شود
هاي الزم براي دسترسي و  اطالعات مربوط به ولت، آمپر و فاز دستگاه و فاصله:  الكتريكي دستگاه

  .حفاظت آن
هاي الزم براي  نوع سوخت مصرفي، ظرفيت گرمايي دستگاه و فاصله:  با سوخت مايع يا گاز دستگاه

 .دسترسي و حفاظت

هايي كه  ر دستگاهنوع و مقدار انرژي گرمايي مصرفي، حداقل مصرف انرژي د: برد جذبيماشين م
اي يا تدريجي با كنترل خودكار دارند، نوع سوخت، ظرفيت سرمايي دستگاه  مرحلهكاهش ظرفيت چند

  .هاي الزم براي دسترسي و حفاظت و فاصله
  

   حفاظت ساختمان 14-3-3
هاي تأسيسات مكانيكي در داخل ساختمان بايد  صب دستگاهكشي و ن كشي، كانال لوله 14-3-3-1

 شود كه به اجزاي ساختمان از نظر ايستايي و نيز از نظر جدارهاي مناطق آتش،  به ترتيبي انجام
  . نرساند و مقاومت اين اجزا را كاهش ندهد آسيب
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ها، نياز به  آنكه براي اجراي تأسيسات مورد نظر در اين مبحث و يا تعمير  در صورتي 14-3-3-2
انجام تغييراتي در وضعيت اجزاي ساختمان باشد، اين كار بايد با تأييد ناظر ساختمان صورت گيرد 

  .طور مقاوم و ايمن، بازسازي شوند ديده به و اجزاي آسيب
  

ايجاد شكاف، برش و سوراخ در ديوارها، سقف يا كف فضايي از ساختمان، كه به  14-3-3-3
براي درجة معيني از مقاومت در برابر آتش تعيين شده است، بايد با رعايت عنوان يك منطقة آتش 

  . صورت گيرد"ها در مقابل حريق  حفاظت ساختمان–مبحث سوم "الزامات مندرج در 
  

 و ديگر اجزاي باربر سازة ساختمان،  ها ايجاد سوراخ، شكاف يا برش در تيرها، ستون 14-3-3-4
كه در طراحي سازة  ي تأسيسات مكانيكي، مجاز نيست مگر آنبراي عبور لوله و يا ديگر اجزا

  .بيني شده باشد ساختمان پيش
  

  ها  محل دستگاه14-3-4
هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد با رعايت شرايطي كه در اين  محل دستگاه 14-3-4-1

  .فصل آمده است، انتخاب شود
  

  .د در فضاهاي با خطر نصب شوندهاي تأسيسات مكانيكي ساختمان نباي دستگاه 14-3-4-2
  

يا هواي احتراق و هاي با سوخت مايع يا گاز نبايد در فضاهاي زير نصب شوند  دستگاه 14-3-4-3
  :را از اين فضاها بگيرند

 اتاق خواب  -

 حمام  -

 توالت  -

 انباري -

 :توان در اتاق خواب نصب كرد دار با سوخت مايع يا گاز را در شرايط زير مي بخاري دودكش) الف

همة هواي احتراق را مستقيماً از خارج دريافت كند و همة محصوالت احتراق را مستقيماً به  )1( 
  .خارج بفرستد

با دودكش مستقيم، به خارج راه داشته باشد و هواي احتراق را از محل نصب و فضاهاي مجاور ) 2(
  .دنالً بسته نباشطور غير عادي درزبند يا كام بگيرد و اتاق محل نصب و فضاهاي مجاور، به
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 بايد با رعايت احكام  هاي گازسوز در انواع فضاهاي ساختمان محدوديت نصب دستگاه 14-3-4-4
  .تعيين شود» كشي گاز طبيعي مبحث هفدهم ـ لوله«مندرج در 

  
 تأمين 9-14فصل «هاي با سوخت مايع يا گاز، احكام  در انتخاب محل نصب دستگاه 14-3-4-5

  .عايت شودبايد ر» هواي احتراق
  

هاي مكانيكي نبايد در جايي نصب شود كه در معرض ضربات مكانيكي يا  دستگاه 14-3-4-6
هايي براي جلوگيري از آسيب ديدن دستگاه   باشد؛ در غير اين صورت بايد حفاظ فيزيكي قرار داشته

  .بيني شود پيش
  

  . آسانسور قرار داده شوندها و اجزاي تأسيسات مكانيكي ساختمان نبايد در چاه دستگاه 14-3-4-7
  

شود بايد   در آن نصب ميها و اجزاي تأسيسات مكانيكي ساختمان دستگاهاتاقي كه  14-3-4-8
كليد چراغ اين اتاق بايد نزديك محل ورود به اتاق و جاي دسترس به . روشنايي دايمي داشته باشد

  .دستگاه باشد
  

  ها  نصب دستگاه14-3-5
  كليات  14-3-5-1
طور پايدار و مطمئن  اند بايد در محل نصب به  هايي كه براي نصب ثابت طراحي شده اهدستگ) الف

هايي در محدودة  گاه مستقر شوند و براي مقابله در برابر بارهاي قائم و افقي از جمله زلزله، تكيه
  .مجاز، براي آنها طراحي و ساخته شود

، بايد با حفاظ جزآنها چرخ طيار و ادزن، پولي، تسمه، هاي متحرك دستگاه، مانند ب قسمت) ب
  .فلزي مقاوم و مناسب پوشانده شوند

كننده در فضاي داخلي ساختمان كه محل سكونت، اقامت يا كار انسان است، بايد  سطوح گرم) پ
  .در برابر احتمال سوختگي غيرارادي حفاظت شوند

هايي  قراردادن حفاظ درجة سلسيوس باشد، بايد با 90گفته بيش از  اگر دماي سطوح پيش) 1(
  .مانع تماس مستقيم اين سطوح با بدن شد

هاي با سوخت مايع يا گاز و سطوح گرم ديگر، با مواد سوختني،  هاي مجاز بين دستگاه فاصله) ت
  .بايد طبق احكام اين مبحث در نظر گرفته شود
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ده و الزامات هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد طبق دستور كارخانة سازن دستگاه 14-3-5-2
ها با الزامات اين مبحث، احكام  در صورت مغايرت آن دستورالعمل. مقرر در اين مبحث نصب شوند

  .اين مبحث بايد اجرا شود
دستورالعمل نصب و راهبري كارخانة سازنده بايد به هنگام بازرسي در محل نصب دستگاه، در ) الف

  .دسترس باشد
متر زير آن   ميلي80كم  دست به ارتفاع دستگاه پيِايد شود، ب اگر دستگاه روي كف نصب مي) ب

  .گيردقرار
در دستورالعمل سازنده، اگر نصب دستگاه روي كف سوختني مجاز اعالم شده است، اين امر ) پ

  .بايد مورد تأييد قرارگيرد
 دستگاه پيِاعالم شده است،  غيرسوختني  پيِدر دستورالعمل سازنده، اگر نصب دستگاه روي ) ت

كم  دستمتر و در جهتي كه مشعل دستگاه قرار دارد   ميلي300كم  دستيد از هر طرف با
  .متر، پس از دستگاه ادامه يابد  ميلي900

  . متر باشد  ميلي150شود، فاصلة زير دستگاه تا كف نبايد كمتر از   اگر دستگاه به سقف آويخته مي) ث
  

  .فضاهاي با خطر مجاز نيستهاي با سوخت مايع يا گاز در   نصب دستگاه14-3-5-3
  

هاي با  ها، نصب دستگاه ها و پاركينگ گاه  در گاراژهاي عمومي و خصوصي، تعمير14-3-5-4
متر باالتر از   ميلي450كم  ترتيبي باشد كه وسيلة احتراق دستگاه دست سوخت مايع يا گاز بايد به

 است، در همان ارتفاع نصب كف، و در صورتي كه سازندة دستگاه ارتفاع بيشتري را توصيه كرده
  .شود
ها در فضايي كه محل حمل و نقل يا جاي استفاده از مواد سوختني، قابل  نصب اين دستگاه) الف

  .باشد اشتعال و يا قابل انفجار است، مجاز نمي
ها و ديگر  ها، پاركينگ اگر دستگاه با سوخت مايع يا گاز در گاراژهاي عمومي، تعميرگاه) ب

شود، درصورت نصب روي كف، دستگاه بايد در  ور مكرر خودروها نصب ميفضاهاي محل عب
ارتفاعي باالتر از مسير خودروها و يا پشت ديوار حائلي با فاصلة مناسب قرار گيرد تا از ضربات 

  .فيزيكي حفاظت شود
 2400كم  دستشود، بايد زير دستگاه   در ارتفاع نصب مي در چنين فضاهايي اگر دستگاه) 1(

كند بيش از  اگر ارتفاع خودرويي كه از زير دستگاه عبور مي. گيردمتر باالتر از كف قرار ميلي
متر باالتر   ميلي600كم  دستمتر است، دستگاه بايد طوري نصب شود كه زير آن   ميلي1800

  .از روي خودرو باشد
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ر ارتفاع بايد دكم  دستشود،  اگر دستگاه با سوخت مايع يا گاز در گاراژ خصوصي نصب مي) پ
 .متر باالتر از كف قرار گيرد  ميلي1800

  
   نصب در ارتفاع 14-3-5-5
 متر از لبة بام، يا روي سطح ديگري كه بيش از 3اگر دستگاه بر روي بام و با فاصلة كمتر از ) الف

شود، فضاي سرويس اطراف دستگاه بايد  متر از زمين اطراف ارتفاع داشته باشد نصب مي  ميلي750
  . حفاظت شودبا نرده

  .متر باشد  ميلي1000كم  دست تراز محل نصب دستگاه بايد  ارتفاع نردة محافظ نسبت به) 1(
  .متر باشد  ميلي400نردة محافظ بايد طوري ساخته شود كه اندازة سطوح باز آن كمتر از ) 2(
  .نردة محافظ بايد در برابر بارهاي وارده مقاوم باشد) 3(
 

شود، بايد براي نصب در هواي آزاد آزمايش و   خارج از ساختمان نصب مي اگر دستگاه در14-3-5-6
  .تأييد شده باشد

  
   فضاهاي دسترسي14-3-6
هاي با سوخت مايع يا گاز  هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان ازجمله دستگاه  دستگاه14-3-6-1

ها،  تعويض آنكه بازرسي، سرويس، تعمير و يا  بايد پس از نصب، قابل دسترسي باشند به نحوي
. پذير شود بدون برداشتن يا تخريب اجزاي دايمي ساختمان از جمله ديوارهاي آتش، امكان

، مشعل، فيلتر، دمنده يا جزآنهاگيري مانند دماسنج، فشارسنج و  هاي خودكار، لوازم اندازه كنترل
  .رسي باشندها، پس از نصب بايد به آساني قابل دست مكندة هوا و موتورهاي محرك اين دستگاه

، حداقل فاصلة دستگاه از مواد سوختني  هاي با سوخت مايع يا گاز به هنگام نصب دستگاه) الف
  .براساس اعالم سازنده، بايد رعايت شود

  
   نصب در اتاق14-3-6-2
هاي با سوخت مايع يا گاز  هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان از جمله دستگاه اتاقي كه دستگاه) الف

متر و ارتفاع   ميلي1000كم  دستشود، بايد معبر بدون مانع و در ورودي با پهناي  در آن نصب مي
  . متر، داشته باشد  ميلي2000كم  دست

اي انتخاب شود  گونه تر، معبر بدون مانع و اندازة در ورودي اتاق بايد به هاي بزرگ براي دستگاه) 1(
  .پذير باشد  از آن، به آساني امكان ترين قطعة دستگاه كه عبور بزرگ

  . با فاصلة مناسب از يكديگر باشدبموتورخانة ديگ بخار بايد داراي دو در) 2(
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   كفنصب در اتاقك زيرِ 14-3-6-3
شود، بايد براي آن  اگر دستگاهي كه بايد در دسترس باشد در اتاقكي زير كف نصب مي) الف

اندازة . بيني شود  پيشترين قطعة دستگاه، مسيري بدون مانع و دريچة مناسب جهت عبور بزرگ
متر باشد و طول مستقيم معبر بدون مانع از دريچه تا   ميلي750×750 نبايد كمتر از  دريچه

  . متر باشد6دستگاه، نبايد بيش از 
متر براي   ميلي750×750برابر كم  دستدر جلو دستگاه و سمت سرويس آن بايد سطحي ) 1(

  .دسترسي وجود داشته باشد
متر ايجاد شود، ديوارة   ميلي300اقك براي نصب دستگاه گودالي به عمق بيش از اگر در كف ات) 2(

متر   ميلي750كم  دستمتر و با جلو دستگاه   ميلي300كم  دستاين گودال از هر طرف بايد 
 100 مقاوم تا ارتفاع بنائيديوارة اطراف گودال بايد با بتن يا ديگر مصالح . فاصله داشته باشد

  .ر از تراز كف فضاي مجاور گودال، حفاظت شودمتر باالت ميلي
  

   نصب دستگاه روي بام 14-3-6-4
شود، بايد در اطراف آن   متر نصب 8/4اگر دستگاه روي بام يا روي اسكلتي با ارتفاع بيش از ) الف

  .بيني گردد  و مورد تأييد، پيش فضاي سرويس دايمي برابر دستور كارخانة سازندة دستگاه
ي به فضاي سرويس بايد دايمي و مطمئن باشد و سطح بام اطراف دستگاه يا تراز راه دسترس) 1(

  .سطح محوطه را، به فضاي سرويس مرتبط كند
متر يا راه   ميلي750راه دسترسي نبايد مستلزم باالرفتن يا گذشتن از موانعي به ارتفاع بيش از ) 2(

  . درصد باشد33دار، با شيب بيش از  رفتن روي بام شيب
كه لبة بام بيش از   درصد نصب شود به طوري25دار با شيب بيش از  اگر دستگاه روي بام شيب) ب

متر باالتر از تراز سطح محوطه باشد، براي دسترسي به دستگاه بايد در اطراف آن سكويي   ميلي750
 .بيني شود افقي به اندازة توصيه شده در دستورالعمل سازنده و مورد تأييد، پيش

متر باشد و اطراف آن بايد   ميلي750 اين سكوي دسترسي، از همه طرف، نبايد كمتر از اندازة )1(
  .نصب شود) 5-5-3-14(نردة حفاظ برابر 

  
  نصب در مناطق با خطر سيالب 14-3-6-5
در صورتي كه فضاي نصب دستگاه در معرض سيل باشد، بايد دستگاه در سطح باالتر از تراز ) الف

  .احتمالي سيل نصب شود
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   تخلية چگاليده14-3-7
   اواپراتور و كويل سرمايي14-3-7-1
. بيني شود هاي داراي اواپراتور يا كويل سرمايي بايد سيستم تخلية چگاليده پيش براي دستگاه) الف

  : اين سيستم بايد با رعايت شرايط زيرطراحي، ساخته و نصب شود
 سيني تقطير و از راه آن به نقطة تخلية هاي سرمايي و اواپراتور بايد به  چگاليدة روي كويل) 1(

  .چگاليده نبايد به خيابان يا كوچه هدايت شود. مناسب و مورد تأييد، جريان يابد
اجزاي . باشدپالستيكي  يا  و، مسي گالوانيزه والديتواند چدني، ف لوله تخلية چگاليده مي) 2(

ار و دماي كار سيستم انتخاب كشي بايد مقاوم در برابر خوردگي باشد و با توجه به فش لوله
متر باشد و اين قطر در طول مسير تا نقطة تخليه،   ميلي20قطر لولة تخليه نبايد كمتر از . شود

  .شيب لولة افقي تخليه بايد در طول مسير يكنواخت باشد. نبايد كم شود
 .دكشي فاضالب متصل شو لولة تخلية چگاليده نبايد با اتصال مستقيم به شبكة لوله) 3(

شود كه سرريز يا گرفتگي دهانة تخلية آن و در نتيجه  گير در محلي نصب مي اگر سيني قطره) ب
خطر آسيب رسيدن به اجزاي ساختمان احتمال داده شود، بايد با يكي از دو روش زير از آن 

 : جلوگيري كرد

انة تخلية اين گير اضافه شود تا در صورت گرفتگي ده يك دهانة سرريز باالتر به سيني قطره) 1(
  . اضافه به نقطة مناسبي هدايت شودسيني، چگاليده از طريق اين سرريزِ

گير دستگاه نصب شود، تا چنانچه  اي باالتر از دهانة تخلية سيني قطره يك حسگر در نقطه) 2(
طور  از تراز معيني باالتر رفت، دستگاه را به) بر اثر گرفتگي(سطح چگاليدة داخل سيني 

  .ش كندخودكار خامو
 

كنندة  لولة تخلية چگاليده كويل سرمايي يا اواپراتور بايد پيش از اتصال به دريافت 14-3-7-2
  .چگاليده، به سيفون مجهز شود





 

  
  
  

    تعويض هوا14-4
  

   كليات14-4-1
   دامنة كاربرد14-4-1-1

 "4-14"«تأسيسات تعويض هوا در فضاهاي ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل ) الف
  .طراحي، نصب و بازرسي شود »تعويض هوا

، تعويض »3-4-14«هر قسمت از فضاهاي در اشغال و تصرف ساختمان، بايد طبق الزامات ) 1(
  .، تعويض هواي مكانيكي داشته باشد»4-4-14«هواي طبيعي و يا طبق الزامات 

 .شودتواند فقط محدود به زمان اشغال فضا  در صورت لزوم، تعويض هوا مي) 2(

 :تعويض هوا، در هر فضا كه در اشغال و تصرف است به منظورهاي زير بايد صورت گيرد) ب

   ؛تأمين اكسيژن براي تنفس) 1(
 ؛جلوگيري از افزايش گاز كربنيك) 2(

 ؛آور ديگر تخلية هواي آلوده، دود سيگار و گازهاي زيان) 3(

 ؛جلوگيري از راكد ماندن هوا) 4(

  .غيرمجاز رطوبتجلوگيري از افزايش ) 5(

كردن هواي بيرون، بازگرداني هوا و تخلية هوا را براي اين فصل از مقررات، الزامات وارد) پ
 خارج از حدود اين طراحي، نصب و بازرسي تأسيساتِ زيرالزامات . دارد فضاهاي ساختمان مقرر مي

 :فصل از مقررات است
  ؛)تهويه مطبوع(يش هاي كنترل دما و رطوبت و تأمين شرايط آسا سيستم) 1(
 ،كشي براي توزيع و تخلية هوا كانال) 2(

 ؛تأمين هواي احتراق ) 3(

  ؛تخلية هواي هود آشپزخانه) 4(

  .سوزي كنترل دود ناشي از آتش) 5(
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هاي بهداشتي،  الزامات طراحي، نصب و بازرسي تأسيسات تعويض هوا در فضاهايي از ساختمان) ت
اي دارد، خارج از حدود اين فصل از مقررات  ر آن شرايط ويژهدرماني و صنعتي كه تعويض هوا د

 .است

هاي  اين فصل از مقررات، هرچند به تأسيسات تعويض هوا در فضاهاي ويژة ساختمان) 1(
ها  پردازد ولي الزامات آن در فضاهاي ديگر اين ساختمان بهداشتي، درماني و صنعتي نمي

  .حاكم است
  

 مقررات 3-14« تعويض هوا بايد با رعايت الزامات مندرج در هاي تأسيسات  دستگاه14-4-1-2
  .طراحي، نصب و بازرسي شود» كلي

  
  هاي ورود و تخلية هوا  دهانه14-4-2
   هواي ورودي از بيرون   دهانة 14-4-2-1
آور به داخل فضاها  آميز و زيان هاي مخاطره گيرد كه ورود آالينده نبايد در جايي قرار اين دهانه) الف
  .تمل باشدمح
 بايد از هر دهانة تخلية هواي آلوده به  در سيستم تعويض هواي طبيعي يا اجباري، اين دهانه) ب

 متر فاصلة افقي داشته 3كم  آور، مانند دودكش و هواكش فاضالب، دست آميز و زيان مواد مخاطره
  . هواي آلوده باشد  تر از دهانة تخلية كم  يك متر پايين مگر آن كه دهانة ورود هوا دست. باشد

آور  آميز و زيان شود، مخاطره هاي مسكوني تخلية مي كه از حمام و آشپزخانة ساختمانهوايي ) 1(
  .شود تلقي نمي

خيابان، كوچه، ( متر از مركز معابر عمومي 3كم   هواي ورودي از بيرون بايد دست دهانة) پ
  .ر باالتر از كف معابر عمومي باشد مت3كم  فاصلة افقي داشته و دست) ها پاركينگ و مانند آن

  . متر از ساختمان مجاور فاصلة افقي داشته باشد3كم   بايد دست اين دهانه) ت
دهانة هواي ورودي از بيرون بايد با توري سيمي، دريچه يا شبكة مقاوم در برابر شرايط هواي ) ث

  .زدگي حفاظت شود محل نصب، و نيز خوردگي و زنگ
. ترين مقاديري است كه بايد رعايت شود شده در اين قسمت از مقررات، كمهاي تعيين  فاصله) ج

ها، در هر مورد خاص بايد با توجه به سرعت و جهت باد غالب و اطمينان از وارد  كاهش اين فاصله
  .نشدن هواي آلوده به داخل ساختمان، بررسي شود

  
  .باشد) 1-4-14(برابر جدول هاي توري حفاظ دهانة ورود هوا بايد    اندازة روزنه14-4-2-2
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هايي كه در معرض خطر سيل قرار دارد، دهانة ورود هوا بايد باالتر از تراز   در ساختمان14-4-2-3
  .سيل احتمالي قرار گيرد

  
  هاي توري حفاظ دهانة ورود هوا اندازة روزنة): 1-4-14( جدول

 يشينهب كمينه نوع دهانة ورودي )ميلي متر(هاي توري  اندازه روزنه

 13 5/6 دهانة ورود هوا در ساختمان مسكوني

 26 5/6 ها  دهانة ورود هوا در ديگر ساختمان

  
   تعويض هواي طبيعي14-4-3
چنانچه تهوية طبيعي هر فضاي ساختمان كه در اشغال و تصرف است ممكن باشد،  14-4-3-1

  .بيني شود و تعويض هواي مكانيكي اختياري است اين تهويه بايد پيش
  

هاي باز يا بازشوي آن فضا  تعويض هواي طبيعي هر فضاي ساختمان بايد از راه دهانه 14-4-3-2
مكانيسم گشوده شدن چنين بازشوهايي . گيرد ب، پنجره، دريچه و شبكه صورتبه بيرون مانند در

  .بايد در دسترس و كنترل باشد
  

 درصد سطح زير بناي 4 كم سطح بازشوي دهانة هر فضا به هواي خارج بايد دست 14-4-3-3
  .شود فضايي باشد كه هواي آن با تهوية طبيعي، تعويض مي

اگر فضايي كه دهانة بازشوي مستقيم به هواي بيرون ندارد از راه فضاي مجاور تعويض هواي ) الف
 درصد سطح زير بناي 8كم  طبيعي شود، دهانة بازشوي بدون مانع بين اين دو فضا بايد دست

سطح دهانة بازشوي فضاي .  مترمربع كمتر نباشد30/2اشد و به هر روي از فضاي مورد نظر ب
  .مجاور به هواي بيرون بايد، با توجه به سطح زير بناي كل هر دو فضا، محاسبه و تعيين شود

تواند از راه يك دهانة بازشوي قائم و  تعويض هواي طبيعي فضاي واقع در زيرزمين، مي) ب
 عرض ،)1-4-14(در اين صورت، مطابق شكل . واي بيرون، انجام شوديك دهانة بازشوي افقي به ه

 برابر 5/1كم  شود، بايد دست كه دهانة قائم به آن باز مي) w(مفيد فضاي باز بيرون 
 از سطح متوسط زمين متصل تا پايين بازشوي hارتفاع (باشد ) h(عمق بازشوي قائم 

  ).شود قائم محاسبه مي
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  كي تعويض هواي مكاني14-4-4
در هر فضاي ساختمان كه امكان تهوية طبيعي نباشد، هوا بايد به صورت مكانيكي  14-4-4-1

  .تعويض شود

  
  تعويض هواي طبيعي فضاي واقع در زيرزمين :)1-4-14(شكل 

  
يا /هاي توزيع هواي رفت، هواي برگشت و تعويض هواي مكانيكي بايد با يكي از روش 14-4-4-2

  .تخلية هوا صورت گيرد
  .مقدار هواي رفت هر فضا بايد تقريباً برابر مجموع هواي برگشت و تخلية هوا باشد) فال
  .كندخل فضا فشار مثبت يا منفي برقراراين سيستم تعويض، در صورت لزوم، بايد در دا) ب
  
تعويض هواي مكانيكي ممكن است با تأسيسات تهويه مطبوع، يا تأسيسات مستقل و  14-4-4-3

  .دگير شود، انجام منظور طراحي و نصب مي يناي كه بد جداگانه
  

  .باشد) 2-4-14(مطابق جدول كم  ايد دستمقدار هواي ورودي از بيرون ب 14-4-4-4
  

بازگرداني هواي برگشتي در فضاهاي ساختمان بايد با رعايت حداقل مقدار هواي وارد  14-4-4-5
بازگرداني مقداري از هواي . ردگي مقرر شده است، صورت) 2-4-14(ل شده از بيرون، كه در جدو

  .باشد رفت كه مازاد بر حداقل هواي وارد شده از بيرون است، مجاز مي
   .بازگرداني هوا از يك واحد مسكوني به واحد مسكوني ديگر مجاز نيست) الف
اي  بازگرداني هواي استخر سرپوشيده و فضاهاي جنبي آن مجاز نيست، مگر آنكه هوا به اندازه) ب

بازگرداني اين . تر برساند  يا پايين٪60دائي شود كه رطوبت نسبي فضاي استخر را به ز رطوبت
  .باشد هوا به فضاهاي ديگر ساختمان مجاز نمي
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  .بازگرداني هواي فضاهاي زير مجاز نيست) پ
   ؛توالت و پيسوار )1(
  ؛حمام )2(

  ؛آشپزخانه و آبدارخانه )3(

  ؛كن رخت )4(

  ؛پاركينگ )5(

 .شود  توليد ميآور فضايي كه در آن گازهاي زيان )6(

توان به عنوان هواي رفت  هواي بازگرداني شده از فضاهايي كه در اشغال و تصرف است را مي) ت
ها تماماً  كن و پاركينگ كه هواي آن در فضاهايي مانند توالت، پيسوار، حمام، آشپزخانه، رخت

  .شود، استفاده كرد تخليه مي
 
 گاراژهاي بسته بايد به نحوي كاركند كه در سيستم تعويض هواي خودكار پاركينگ و 14-4-4-6

 PPM 25بودن خودرو و حضور انسان، ميزان غلظت مونواكسيدكربن در هوا كمتراز  هنگام روشن
 25/0كم  تواند در صورت كاهش آالينده، با كنترل خودكار تا دست ظرفيت اين سيستم مي. باشد

 ليتر 5/7ويض هوا بايد قابليت تعويض هواي تا سيستم تع.  بر مترمربع كف، كاهش يابد ليتر در ثانيه
  . بر مترمربع كف را دارا باشد در ثانيه

  
 انتظار،  كار، سالنعمومي در اشغال انسان مانند دفترفضاهاي جنبي گاراژهاي  14-4-4-7

هاي فروش بليط و ديگر فضاهاي جنبي، بايد داراي فشار هواي مثبت باشند و تعويض هواي  غرفه
  .باشد) 2-4-14(ق جدول ها مطاب آن
  

هاي دستي و يا خودكار مجهز باشد و  سيستم تعويض هواي مكانيكي بايد به كنترل 14-4-4-8
 بايد مقدار هواي بيرون مورد نياز فضا را در مدتي كه فضا  اين سيستم. هنگام اشغال فضا عمل كند

  .اشغال است، تأمين كند
  

  ن تعويض هواي فضاهاي خالي از انسا14-4-4-9
رو، فضاي زير شيرواني و انبار، بايد تعويض  رو، خزيده فضاهاي خالي از انسان مانند كانال آدم) الف

  .هواي طبيعي يا مكانيكي داشته باشند
 بر مترمربع از سطح   ليتر در ثانيه1/0مقدار تعويض هواي مكانيكي اين فضاها نبايد كمتر از ) ب

  .افقي هر فضا باشد
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 60 مكانيكي اين فضاها بايد وقتي فعال شود كه رطوبت نسبي آنها از سيستم تعويض هواي) پ
  .در كمتر از اين مقدار، تعويض هواي مكانيكي الزم نيست. درصد بيشتر شود

  
  كمينة مقدار هواي ورودي از بيرون مورد نياز فضاهاي با كاربري مختلف): 2-4-14(جدول 

 راي اتاقب براي واحد سطح براي هر نفر

 نوع كاربري فضاها

انيه
در ث

تر 
لي

  

وت
ف

  
در 

ب 
مكع

يقه
دق

 

انيه
در ث

تر 
لي

    
ربع

ترم
ر م

ب
 

وت
ف

  
قه 

دقي
در 

ب 
مكع

ربع
ت م

ر فو
ب

انيه 
در ث

تر 
لي

  

وت
ف

  
يقه

ر دق
ب د

مكع
 

 مالحظات

وني
سك

م
 

  اتاق
  آشپزخانه 

  توالت و حمام 
  پاركينگ خصوصي
 پاركينگ مشترك

5/7 15   
  
  
  

5/7 

  
  
  
  

5/1 

  
50  
25  
50 

  
100 
50  
100

  
  
  
  

  براي هر اتومبيلتخلية مكانيكي 

ري
ادا

 

  اتاق دفتر
  اتاق كنفرانس

 ها پذيرش

5/7 
5/3 
5/3 

15  
5/7  
5/7 

    

 

گاه
خواب

ل، 
هت

 

  اتاق خواب
  سرسرا

  سالن كنفرانس 
  حمام 
   چند نفره خوابگاه

 اتاق نشمين 

5  
5  
5/3 

  
5  
3 

10  
10  

5/7  
  
10  

5/5 

  15  
  
  
18  
15 

30  
  
  
35  
30 

  
 تخلية مكانيكي

اجت
ات

ماع
 

اجتماعات      سالن
  مسجد
  سينما
 تأتر

5/3 
5  
5/3 
5/3 

5/7  
10  

5/7  
5/7 

    

 

ران
ستو

ر
 

  سالن غذاخوري
  آشپزخانه
 كافه تريا

5  
  
5 

10  
  
10 

  
5/3 

  
7/0 

  
 تخليه مكانيكي
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  كمينة مقدار هواي ورودي از بيرون مورد نياز فضاهاي): 2-4-14(ادامه جدول 
   با كاربري مختلف

 براي اتاقبراي واحد سطحبراي هر نفر

 ضاهانوع كاربري ف

انيه
در ث

تر 
لي

  

وت
ف

  
يقه

ر دق
ب د

مكع
 

انيه
در ث

تر 
لي

 
 بر 

ربع
ترم

م
 

وت
ف

  
قه 

دقي
در 

ب 
مكع

ربع
ت م

ر فو
ب

انيه 
در ث

تر 
لي

  

وت
ف

  
يقه

ر دق
ب د

مكع
 

 مالحظات

گاه
وش

فر
 

  طبقات 
  زيرزمين 
 انبار 

5/7 
5/7 
5/7

15  
15  
15 

  
 

  
 

  

 

وي
تش

رخ
 

نه 
خا

  
خش

 و 
 ك

 كن

 عمومي هاي سالن 
  
 انبار 

13  
  

5/7

25  
  
15 

     

گاه
رزش

و
 

  جاي تماشاچيان
  فضاي ورزشي
 استخر بسته

5/3 
5/7 

 

5/7 
15 

  
  

5/2 

  
  

5/0 

  

 

شي
موز

ي آ
فضا

 

  كالس درس
  آزمايشگاه
  كتابخانه
  كارگاه
 كن رخت

5/7 
10  

5/7 
10 

15  
20  
15  
20  
 

  
  
  
  

5/2 

  
  
  
  

5/0 

  

 

مي
عمو

ي 
فضا

 
  ها راهرو
   كن رخت

  توالت عمومي
 

  25/0  
5/2 

05/0  
5/0 

  
  
25 

  
  
50 

  تخلية مكانيكي
 براي هر مكانيكيةتخلي

 توالت يا پيسوار





 

  
  
  

    تخلية هوا14-5
  

   كليات14-5-1
   دامنة كاربرد14-5-1-1
هاي تخلية مكانيكي هوا براي فضاهاي ساختمان، بايد با رعايت الزامات مندرج در اين  سيستم) الف

  .طراحي، ساخته و نصب شود»  تخلية هوا"5-14"«فصل از مقررات 
هاي بهداشتي و درماني  اين فصل از مقررات، به تأسيسات تخلية هوا در فضاهاي ويژة ساختمان) 1(

  .ها ضروري است پردازد، ولي اجراي الزامات آن در فضاهاي ديگر اين ساختمان نمي
هاي  فضاهاي ويژة توليد در ساختماناين فصل از مقررات مربوط به تأسيسات تخلية هوا در ) 2(

  . ها ضروري است شود، ولي اجراي الزامات آن در فضاهاي ديگر اين ساختمان صنعتي نمي
تا آنجا كه ناظر به طراحي، ساخت و نصب » تعويض هوا) 4-14(«الزامات مندرج در فصل ) ب

 .هاي تخلية هوا است، بايد رعايت شود سيستم

تا آنجا كه ناظر به طراحي، ساخت و نصب » كانال كشي) 6-14(«الزامات مندرج در فصل ) پ
  .هاي تخلية هوا است، بايد رعايت شود سيستم

سوزي، خارج از حدود اين  الزامات طراحي، ساخت و نصب تأسيسات تخلية دود ناشي از آتش) ت
  .فصل از مقررات است

  
  لزوم تخلية مكانيكي هوا  14-5-1-2
ها وجود داشته باشد،  آور در آن  اشغال انسان كه هواي آلوده و زياندر فضاهاي در تصرف و) الف

  :اين فضاها عبارتند از. الزم است هوا به صورت مكانيكي به خارج ساختمان تخليه شود
فضاهاي داراي منابع توليد و انتشار بو، دود، گاز، ذرات گرد و غبار، بخار آب و گرما؛ در حدي ) 1(

  ؛ باشدآور كه براي انسان زيان
  .فضاهاي پخت و پز) 2(
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 هاي تخلية هوا  دهانه 14-5-1-3

هوا در نقاطي بايد به بيرون ساختمان تخليه شود كه ايجاد مزاحمت عمومي نكند و از راه ) الف
  .هاي ورودي هوا، بر اثر باد و عوامل ديگر، به داخل ساختمان باز نگردد بازشوها و دهانه

 تخلية مكانيكي هوا، كه حاوي بخارات قابل انفجار يا قابل اشتعال   خروج هوا از سيستم دهانة) 1(
 متر از مصالح سوختني و بازشوهاي 9 متر از محدودة ملك و 9كم  است، بايد دست

  اين دهانه.  شده قرار دارند، فاصله داشته باشد هايي كه در امتداد جريان هواي تخليه ساختمان
ها به داخل  ها و بازشوهايي كه امكان ورود هوا از آن  متر از ديگر دريچه3كم  بايد دست
اين .  متر از ديوارهاي خارجي و بام ساختمان فاصله داشته باشد3 وجود دارد و  ساختمان

  . متر از تراز زمين محوطة مجاور، باالتر باشد3كم   بايد دست دهانه
ت قابل انفجار يا قابل اشتعال  تخلية مكانيكي هوا، كه حاوي بخارا دهانة خروج هوا از سيستم) 2(

 متر از بازشوهاي 3 متر از ديوارهاي خارجي و 3 متر از محدودة ملك، 3كم  نيست، بايد دست
 متر از تراز زمين محوطة مجاور، 3كم   بايد دست اين دهانه.  باشد ساختمان فاصله افقي داشته

  .باالتر باشد
هواي آشپزخانة واحد مسكوني، حمام و ماشين  تخلية مكانيكي   خروج هوا از سيستم دهانة) 3(

ها و بازشوهاي   متر از دريچه1 متر از محدودة ملك، 1كم  كن خانگي بايد دست رخت خشك
هاي ورود مكانيكي هوا، فاصله   متر از دهانه3ساختمان كه امكان ورود هوا از آنها وجود دارد و 

 .داشته باشد

 تخلية مكانيكي هوا، جز مواردي كه در اين مقررات هاي دهانة خروج هوا از ديگر سيستم) 4(
 متر از 3 متر از محدودة ملك، 3كم  ها بيان شده است، بايد دست شرايط خاص براي آن

 متر از ديوارهاي مجاور و 1ها امكان ورود هوا به ساختمان وجود دارد و  بازشوهايي كه از آن
 . متر از تراز زمين محوطة مجاور باالتر باشد3كم   بايد دست  اين دهانه. بام فاصله داشته باشد

 3كم  در صورتي كه دهانة تخلية هوا به سوي خيابان يا ديگر معابر عمومي است، بايد دست) 5(
 .متر از خط وسط خيابان يا ديگر معابر عمومي، فاصلة افقي داشته باشد

 .الزامي استهاي مقرر در اين بخش كمترين مقاديري است كه رعايت آنها  فاصله) ب

  .ها قرارگيرد رو و فضاهاي مانند آن رو، خزيده ، راهروي آدم دهانه تخلية هوا نبايد در شفت) پ
  .اين دهانه نبايد در فضاي زير شيرواني قرارگيرد) ت
در خارج ساختمان، اين دهانه بايد با توري سيمي، دريچه يا شبكة مقاوم در برابر شرايط هواي ) ث

  .زدگي حفاظت شود  زنگمحل نصب، خوردگي و
متر   ميلي13متر و حداكثر   ميلي5/6هاي توري حفاظ دهانة تخلية هوا بايد حداقل  اندازة روزنه) ج

  .باشد
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   الزامات تخلية مكانيكي هوا 14-5-2
  كليات 14-5-2-1
سيستم تخلية مكانيكي هوا بايد قدرت تخلية هوا از هر يك از فضاهاي ساختمان را به ميزان ) الف
هواي تخليه شده بايد با هواي ورودي از بيرون جبران . قرر در اين بخش از مقررات، داشته باشدم

  .شود
شود از مقدار هوايي كه به طور مكانيكي  چه مقدار هوايي كه به طور مكانيكي تخليه مي چنان) 1(

، به طور شود بيشتر باشد، بايد ورود هواي اضافي از بيرون يا از فضاهاي مجاور وارد فضا مي
  .بيني شود طبيعي يا مكانيكي، پيش

ايي كه به طور مكانيكي وارد شود از مقدار هو اگر مقدار هوايي كه به طور مكانيكي تخليه مي) 2(
شود كمتر باشد، بايد براي خروج هواي اضافي به خارج از ساختمان، به طور طبيعي يا  ميفضا 

اي كه هواي آلوده وارد فضاهاي ديگر ساختمان  بيني الزم به عمل آيد به شيوه مكانيكي، پيش
  .نشود

 تخلية هوا به كار افتد؛ كاركرد سيستم در سيستم تخلية مكانيكي هوا بايد در موارد ضرورتِ) ب
 .مواقع ديگر الزامي نيست

گيرد هوا بايد در جايي از آن فضا قراردهانة ورود هواي آلودة هر فضا به سيستم تخلية مكانيكي ) پ
  .هاي ديگر است ها در آن، بيشتر از قسمت كم آاليندهكه ترا

  
  هاي با سوخت جامد، مايع يا گاز   دستگاه14-5-2-2
هاي با سوخت جامد، مايع يا گاز، كه محل انتشار بو، دود، گاز، بخار و  فضاي نصب دستگاه) الف

ها به ديگر  يندهديگر ذرات معلق در هوا است، بايد چنان طراحي و ساخته شود كه از نفوذ اين آال
  .فضاهاي در اشغال و تصرف ساختمان، جلوگيري شود

  
   اتاق پروژكتور فيلم و تصوير 14-5-2-3
  .طور مكانيكي تخليه شود هواي اتاق پروژكتور فيلم و تصوير بايد به ) الف
اگر دستگاه پروژكتور به سيستم تخلية هوا مجهز باشد، خروجي هوا بايد مستقيماً به سيستم ) ب
  .مقدار تخلية هوا بايد طبق دستورالعمل سازندة دستگاه باشد. خلية مكانيكي هوا متصل شودت

كم به مقدار  اگر دستگاه پروژكتور فاقد سيستم تخلية هوا است، ميزان تخلية هوا بايد دست) پ
 150كم   اين مقدار بايد دست"گزنون"هاي نوع  در المپ.  ليتر در ثانيه براي هر المپ باشد100

 درجه سلسيوس باالتر 54كه دماي محفظة المپ از  ليتر در ثانيه براي هر المپ باشد، به طوري 
  .نرود
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  شويي  خشك  سالن14-5-2-4
  .شويي بايد به طور مكانيكي تخليه شود هواي فضاي استقرار ماشين خشك) الف
مربع مساحت كف  ليتر در ثانيه بر متر5كم  شويي، مقدار تخلية هوا بايد دست در سالن خشك) ب

  .سالن باشد
سيستم تخلية هوا بايد به كنترل خودكار مجهز باشد تا در هنگام كاركردن ماشين، اين سيستم ) پ

  .هم به طور خودكار فعال شود
در جلو را  متر بر ثانيه 5/0كم  سيستم تخلية هوا بايد قدرت ايجاد جريان هوايي با سرعت دست) ت

  .در بارگيري ماشين داشته باشد
  
  كن   تخلية هواي ماشين رخت خشك14-5-2-5
  .هواي اين ماشين بايد با رعايت دستورالعمل كارخانة سازنده تخليه شود) الف
سيستم تخلية هواي اين ماشين بايد از هر سيستم تخلية هواي ديگر ساختمان جدا و مستقل ) ب

موتور هواكش اين . كندباشد و بتواند هواي خروجي از ماشين را به خارج از ساختمان منتقل 
  .سيستم بايد در خارج از مسير جريان هوا نصب شود

 ناپذير يا ورق آلومينيومي ساخته  كانال تخلية هوا بايد از ورق فوالدي گالوانيزه، ورق فوالدي زنگ) پ
  .سطوح داخلي كانال بايد كامالً صاف باشد و در زير قطعات قائم آن، دريچة بازديد تعبيه شود. شود

  .كانال تخلية هواي خروجي ساختمان بايد مجهز به دمپر جلوگيري از جريان معكوس باشد) 1(
 .دهانة خروجي هوا از كانال تخليه نبايد توري داشته باشد) 2(

نصب دمپر آتش، دمپر دود و هر دمپر ديگر، كه ممكن است سبب قطع جريان هوا شود، در ) 3(
 .كانال تخلية مكانيكي هوا مجاز نيست

 .متر باشد  ميلي150كم  فاصلة كانال تخلية هوا از مواد سوختني بايد دست) 4(

 ليتر در ثانيه باشد، بايد براي آن 100كن بيش از  اگر مقدار تخلية هواي ماشين رخت خشك) ت
 يا ديوار باي قرار داشته باشد، بايد روي در اگر ماشين در اتاق بسته. بيني شود هواي ورودي پيش

  .متر مربع، تعبيه شود  ميلي65،000 ورودي هوا به اندازة دست كم اتاق، دريچة
 
  فضاي نگهداري باتري  14-5-2-6
هاي سربي اسيدي اتمسفريك، نيكل كادميوم اتمسفريك و  فضاي نگهداري و شارژ باتري) الف

سربي اسيدي بستة مجهز به شير اطمينان، يا بايد داراي سيستم تخلية هواي مكانيكي خودكار 
ها، از غلظت بيش از يك درصد گاز  زمان همة باتري شد، تا در بدترين شرايط شارژ سريع و همبا

ئيدروژن در كل حجم فضا، جلوگيري كند؛ و يا بايد داراي سيستم تخلية هواي پيوسته، به ميزان 
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مساحت كف فضا ) يك فوت مكعب در دقيقه بر فوت مربع( ليتر در ثانيه بر مترمربع 5كم  دست
  .باشد

هاي از نوع يون ليتيوم، ايجاد سيستم تخلية مكانيكي هوا الزامي  در فضاي نگهداري باتري) 1(
  .نيست

  
كن، توالت، حمام و محل كشيدن  هواي فضاهايي مانند پاركينگ عمومي بسته، رخت 14-5-2-7

  .به طور مكانيكي تخليه گردد» تعويض هوا) 4-14(«سيگار بايد به ميزان مقرر شده در 
  

   تخلية هواي مراكز توليد و نگهداري مواد خطرزا14-5-3
  كليات  14-5-3-1
هايي است كه كاركرد عادي آنها سبب توليد   كه محل نصب دستگاه فضاهايي از ساختمان) الف

شود، و نيز فضاهايي كه در آنها مواد  گازهاي خطرناك قابل اشتعال، قابل انفجار و يا سمي مي
شود، بايد مجهز به سيستم تخلية هواي مكانيكي براي خروج اين گازها  خطرزاي مشابه نگهداري مي

  .باشند
سيستم تخلية اين فضاها بايد مستقل و جدا از هر سيستم تخلية هواي ديگر فضاهاي ساختمان ) ب

  .باشد
بيني  براي چند گاز مختلف كه با هم سازگار نيستند، نبايد سيستم تخلية هواي مشترك پيش) 1(

  .كرد
واي آلوده به گازهاي قابل اشتعال يا انفجار، سمي و ذرات راديواكتيو نبايد به فضاهاي ه) پ

  .ساختمان، بازگرداني شود
سيستم تخلية هواي اين فضاها بايد مجهز به دستگاه ذخيره باشد تا در صورت از كار افتادن ) ت

  .دستگاه اصلي، دستگاه ذخيره به طور خودكار فعال و وارد مدار شود
  .فشار نسبي اين فضاها نسبت به فضاهاي ديگر ساختمان، بايد منفي باشد) ث
 درصد كمينة غلظت 25سيستم تخلية هوا بايد مانع افزايش غلظت مواد قابل اشتعال به بيش از ) ج

  .اشتعال اين گازها در هوا شود
 خطرناك تخلية هوا بايد به ميزاني باشد كه از افزايش غلظت گازهاي خطرزا و سمي تا حد) چ

 ليتر در ثانيه بر مترمربع سطح زير بناي فضا و كل مقدار 5ميزان تخلية هوا نبايد از . جلوگيري كند
  . ليتر در ثانيه، كمتر باشد75تخلية هوا نبايد از 

تر باشد، دهانة ورود هواي آلوده به سيستم تخليه  اگر گازهاي منتشر در اين فضاها از هوا سنگين) ح
  .گيردارمتر باالتر از كف قر  ميلي300حداكثر بايد در ارتفاع 
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تر باشد، دهانة ورود هواي آلوده به سيستم تخليه  اگر گازهاي منتشر در اين فضاها از هوا سبك) 1(
  .گيردمتر زير باالترين سقف قرار  ميلي300بايد حداكثر 

فضا هواي مناسب هاي  هاي ورود و تخلية هوا بايد چنان تعبيه شود كه در همة قسمت دريچه) 2(
 . جلوگيري شود جريان يابد و از تراكم گازهاي خطرزا در يك نقطه

هرگونه فعاليت كه سبب توليد يا متصاعد شدن گازهاي سمي است بايد در داخل محفظة ) خ
 .مجهز به سيستم تخلية مكانيكي، انجام گيرد) هود (بستة مخصوصِ

  .كم  يك متر بر ثانيه باشد ا بايد دستدر سطح دريچة كنترل و دسترسي هود، سرعت هو) 1(
سيستم . فضايي كه هود در آن جاي دارد بايد مجهز به سيستم تعويض هواي جداگانه باشد) 2(

 .تخلية هواي هود نبايد به جاي سيستم تعويض هواي آن فضا منظور شود

ايد با سيستم هواي سمي تخليه شده از هود، پيش از تخليه در هواي آزاد خارج از ساختمان ب) 3(
  .سازي و در حد پذيرفتني و مورد تأييد، خطرزدايي شود مناسبي خنثي

 
  الزامات طراحي، ساخت و نصب كانال تخلية هوا14-5-3-2

توان با  براي خارج كردن گازها و بخارهاي خطرزا از فضاهاي ساختمان، كانال تخلية هوا را مي) الف
هاي تخلية هواي  ولي در طراحي سيستم. حي كردروش افت فشار ثابت يا روش سرعت ثابت طرا

  .حاوي ذرات معلق بايد، از روش سرعت ثابت بهره برد
گذاري   هاي تخلية هواي حاوي مواد قابل انفجار يا مواد راديواكتيو بايد، با اندازه فشار در كانال) 1(

دمپر كه افت فشار براي اين منظور نبايد از وسايلي مانند نصب . ها، متعادل شود مناسب كانال
  .كند، استفاده كرد موضعي ايجاد مي

توان از دمپرهاي تنظيم براي ايجاد تعادل فشار در كانال استفاده  در تخلية ديگر گازها، مي) 2(
كرد، با اين شرط كه مجهز به سيستم كنترل حداقل باز بودن دمپر باشد، تا در هر حال 

رعت الزم جريان هوا تأمين و از بسته شدن كامل كمترين جريان هواي مورد نياز يا كمترين س
  .دمپر، جلوگيري شود

در صورت عبور كانال تخلية گازهاي خطرزا از سقف، كف يا ديوار آتش و ادامة كانال در منطقة ) ب
 . قرارگيرد آتش ديگر، كانال هوا تا محل خروج از ساختمان بايد درون محفظة بسته

كم يك  سته بايد برابر مقاومت جدارهاي منطقة آتش و دستمقاومت آتش جدارهاي محفظة ب) 1(
  .ساعت باشد

 .   زا، نصب دمپر آتش مجاز نيست  تخلية گازهاي خطر در كانال سيستم) 2(

يد  ورق كانال با ضخامت.  تخلية گازهاي خطرزا بايد از ورق فوالدي گالوانيزه ساخته شود كانال) پ
  . باشد) 1-5-14(كم مطابق جدول  دست
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  كمينة ضخامت ورق كانال تخلية گازهاي خطرزا: )1-5-14(جدول 
  قطر كانال گرد يا ضلع بزرگ مقطع كانال چهارگوش 

 )متر ميلي(

  ضخامت ورق 
 )متر ميلي(

 9/0 200برابر يا كمتر از 

 1 450 تا 210از 

 25/1 750 تا 460از 

 50/1 750بزرگتر از 

  
آور  روي كانال ساخته شده از ورق فوالي گالوانيزه اثر زيان،  اگر مواد موجود در هواي تخليه) 1(

  .توان با تاييد مهندس ناظر، كانال را از جنس مناسب ديگري ساخت  باشد، مي داشته
پوشاني داشته و كامالً هوابند و گازبند  متر هم  ميلي25كم   كانال در محل اتصاالت بايد، دست) 2(

  .باشد
 .متر باشد  ميلي300كم   ختني بايد دستفاصلة كانال از مواد سو) 3(

  آويز مجاور بايدو باشد و فاصلة بين دو بست يا دغيرسوختني  بايد از جنس  هاي كانال بست و آويز) ت
  . متر باشد3حداكثر 

  
   موتور و هواكش14-5-4
   كليات 14-5-4-1
  .دهواكش و موتور آن بايد براي جريان تخلية هواي مورد نياز مناسب باش) الف

موتور هواكش فضايي كه در آن ذرات گردوغبار و گازهاي قابل اشتعال وجود دارد بايد از نوع ) 1(
  .گيردضا انتخاب شود و مورد تأييد قرارمناسب براي اين ف

 تخلية ذرات و گازهاي قابل اشتعال بايد مجهز به كليد كنترل دستي باشد كه دور از  سيستم) ب
  .د تأييد نصب شود، تا بتوان هواكش را با آن خاموش كردموتور و هواكش و در محل مور

كنند،  هاي برقي در آن، گاز، دود و ذرات قابل اشتعال يا انفجار توليد مي در فضايي كه دستگاه) پ
زمان با روشن  كه هم بند باشد، چنان ها بايد با سيستم تخلية هوا مرتبط و هم مدار الكتريكي دستگاه

  .يز به كارافتدنلية هوا  تخها، سيستم شدن دستگاه
گيرد و يا داراي پوشش رج از مسير جريان تخلية هوا قرارموتور هواكش اين فضاها بايد در خا) 1(

  .محافظ و مورد تأييد باشد
  .پذير باشد موتور هواكش بايد براي بازديد و تعمير، دسترس) 2(
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  ساخت هواكش14-5-4-2

، دود و ذرات قابل اشتعال يا انفجار تماس دارند، بايد قطعات و اجزاي هواكش كه با گازها) الف
ازجنس غيرفلزي يا ضد جرقه باشند، يا محفظة هواكش با مصالحي از اين جنس ساخته شده 

  .هايي از اين مصالح داشته باشد يا روكش
هاي  اگر اندازه و نوع ذرات گذرنده از هواكش احتماالً باعث توليد جرقه شود، جنس پره) 1(

  .ش و بدنة آن بايد از نوع ضد جرقه انتخاب شودهواك
ير جريان تخلية مكانيكي هوا ياتاقان هواكش انتخاب شده براي شرايط ضد جرقه نبايد در مس) 2(

  .گيرد و قطعات آن بايد اتصال زمين داشته باشندقرار
يان بري و نجاري، اگر احتمال گيركردن ذرات معلق در هوا در م در فضاهايي مانند چوب) ب

 "لوله ـ محوري" يا " شعاعي–پره "هاي هواكش وجود داشته باشد، هواكش بايد از نوع  پره
 .انتخاب شود

رود بايد، در برابر اثر اين  كار مي جنس هواكشي كه براي انتقال هواي حاوي مواد خورنده به) پ
  .مواد مقاوم يا داراي پوشش مقاوم باشد

  
   تخلية هواي آشپزخانة خانگي 14-5-5
شود،  هاي پخت و پز خانگي در آن نصب مي در آشپزخانة واحد مسكوني كه دستگاه 14-5-5-1

  .تعويض گردد» تعويض هوا) 4-14(«هوا بايد طبق الزامات مندرج در 
هاي تخلية هواي آشپزخانة خانگي ممكن است از جنس فوالدي گالوانيزه، فوالدي زنگ  كانال) الف

  .شدناپذير، آلومينيومي يا مسي با
  . هوابند باشد  تخلية هوا بايد كامالً صاف و درزهاي كانال سطح داخلي كانال) 1(
  .در دهانة خروج هوا از كانال، بايد دمپر جلوگيري از جريان معكوس هوا نصب شود) 2(
ها براي  هاي پخت و پز خانگي نصب هود الزامي نيست، مگر آنكه از اين دستگاه بر روي دستگاه) ب

 .ي استفاده شودمقاصد تجار

طراحي، » كشي كانال) 6-14(«كانال تخلية هواي آشپزخانه خانگي بايد طبق الزامات مندرج در ) پ
  .ساخته و نصب شود

  
   تخلية هواي آشپزخانة تجاري 14-5-6
  كليات  14-5-6-1
سيستم تخلية هوا و هودهاي تجهيزات پخت و پز آشپزخانة تجاري بايد طبق الزامات مندرج ) الف
  .ر اين قسمت از مقررات، طراحي، ساخته و نصب شودد
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هاي هوا و سيستم تخلية هواي آن  جا كه به تعويض هواي آشپزخانه، ساخت و نصب كانال تا آن) 1(
، نيز بايد »كشي كانال) 6-14(«و » تعويض هوا) 4-14(«شود، الزامات مندرج در  مربوط مي

  .مراعات شود
ا بخار آب، روغن، دود و گازهاي ديگر، باالي دستگاه پخت و پز براي تخلية هواي گرم همراه ب) ب

  .تجاري بايد هود نصب شود
شود و براي  نصب هود براي دستگاه پخت و پز تجاري كه در واحدهاي مسكوني نصب مي) 1(

  .رود، الزامي نيست مقاصد تجاري به كار نمي
مرغ پز، سماور  كن، تخم ه، نان برشتهبراي لوازم پخت و پز برقي كمكي مانند ميكروفر، گرمخان) 2(

ها به  بخار آب و گرماي افزودة اين دستگاه. تهية چاي و قهوه، نصب هود ضروري نيست
 .شود محيط، به وسيلة سيستم معمولي تعويض هوا، از فضاي آشپزخانه خارج مي

  .ز شود پخت و پز خانگي براي مقاصد تجاري به كار رود، بايد به هود مجه اگر دستگاه) 3(
 

  طراحي، ساخت و نصب هود14-5-6-2

  كليات) الف
اي طراحي، ساخته و نصب شود كه بخار آب، چربي، دود، بو و ديگر گازهاي  هود بايد به گونه) 1(

  .حاصل از آشپزي را به طور مؤثر، به داخل خود هدايت كند
 Iكنند، بايد هود نوع  هاي پخت و پز كه روغن و دود متصاعد مي بر روي آن دسته از دستگاه) 2(

  .نصب شود
 . نصب شودIIكنند، بايد هود نوع  هايي كه فقط بخار آب و گرما منتشر مي بر روي دستگاه) 3(

 استفاده كرد، ولي به جاي Iتوان به جاي آن از هود نوع   الزم است، ميIIدر هر جا هود نوع ) 4(
 . به كار بردII نبايد هود نوع Iهود نوع 

 . بايد مجهز به فيلتر روغن باشدIهود نوع ) 5(

 ظرفيت تخلية هواي هود) ب

برحسب نوع دستگاه پخت و پز، مقدار تخلية هواي هودهاي سه طرفه و چهار طرفه، بايد ) 1(
  .باشد) 2-5-14(كم برابر مقادير جدول  دست

 80ان تا تو  پخت و پز از نوع برقي باشد، مقدار تخلية هواي هود را مي كه دستگاه در صورتي) 2(
  .كاهش داد) 2-5-14(درصد مقادير داده شده در جدول 
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  كمينة مقدار تخلية هواي هودهاي آشپزخانه: )2-5-14(جدول 
  بر واحد سطح افقي زير هود  مقدار هواي تخليهكمينة

  هودهاي چهارطرفه  هودهاي سه طرفه
مترمكعب در  هاي پخت و پز انواع دستگاه

  ثانيه بر 
 مترمربع 

مكعب در  فوت
دقيقه بر 

 مربع  فوت

مترمكعب در 
  ثانيه بر 
 مترمربع 

مكعب در  فوت
دقيقه بر 

 مربع  فوت

جامد، منقل زغالي  پخت با سوخت      دستگاه
با روغن و(هاي مشابه ديگر  كباب، دستگاه

 )چربي

76/0 150 1 200 

هـاي  گـازي، دسـتگاه    پـز   ، كبـاب    كن  سرخ
وغـن وبـا ر  (مشابه ديگـر بـا دمـاي بـاال          

 ) چربي

60/0 120 76/0 150 

هاي مشابه ديگر با  گاز، پلوپز، دستگاه    اجاق
 100 50/0 80 41/0 ) با روغن و چربي(دماي متوسط 

هاي مشابه ديگر  ، دستگاه   كن  ، دم   خانه  گرم
 60 30/0 50 25/0 ) بدون روغن و چربي(با دماي پايين 

  
  ساخت هود) پ
 حداقل ضخامت.  گالوانيزه يا ورق فوالدي زنگ ناپذير، ساخته شودبدنة هود بايد از ورق فوالي) 1(

متر   ميلي75/0 و 5/1ترتيب   بهII و Iورق فوالدي گالوانيزه براي ساخت هودهاي نوع اسمي 
 II و I ورق فوالدي زنگ ناپذير براي ساخت هودهاي نوع اسميحداقل ضخامت . باشد مي
  .متر است  ميلي60/0 و 1ترتيب  به

ود بايد چنان طراحي و ساخته شود كه همة سطوح و اجزاي داخلي و خارجي آن ه) 2(
  .پذير باشد و به آساني تميز شود دسترس

 بايد به ترتيبي اتصال يابد كه سطح داخلي هود كامالً صاف باشد و جز نقاطي Iاجزاي هود نوع ) 3(
. غن جمع نگرددبيني شده است، درجايي از آن چربي و رو شدن روغن پيش كه براي جمع

 .كاري پيوسته، اتصال يابد كاري يا لحيم  بايد با روش جوشIاجزاي هود نوع 

مقرر » كشي كانال) 6-14(« هاي معمولي، به ترتيبي كه در   بايد با روشIIاجزاي هود نوع ) 4(
 .سطح داخلي هود بايد كامالً صاف و تميزكردني باشد. شده، به هم متصل شود

 بايد مسيري مخصوص هدايت روغن در زير فيلترهاي روغن و در قسمت پايين ،Iدر هود نوع ) 5(
شود بايد، با لولة مسي به يك  قطرات روغن كه زير فيلترهاي روغن جمع مي. هود، تعبيه شود
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آوري روغن بايد  ظرف جمع. گيرد، هدايت شود ظرف مخصوص روغن كه زير هود قرار مي
 .دن باشدپذير و به آساني قابل تميزكر دسترس

سطح افقي زير هود، كه محل ورود هواي گرم، بخار آب، دود و روغن است بايد، روي دستگاه ) 6(
متر خارج از سطح دستگاه ادامه يابد،   ميلي150كم  پخت را كامالً بپوشاند و از هر طرف دست

حالت يك مگر در مواردي كه دستگاه پخت و پز كامالً كنار ديوار قرار داشته باشد كه در اين 
 .چسبد طرف سطح زيرين هود به ديوار مي

هاي خروج هوا از هود بايد به ترتيبي به كانال تخلية هوا متصل شود كه هوا به طور  دهانه) 7(
 متر طول 3براي اين كار الزم است براي هر . يكنواخت در تمام نقاط درون هود جريان يابد

 .شودكم يك دهانة خروج هوا در نظر گرفته  هود، دست

فيلترهاي روغن بايد در داخل هود به ترتيبي .  بايد به فيلتر روغن مجهز باشدIهود نوع ) 8(
قرارگيرند كه بتوان آنها را بدون استفاده از ابزار، به آساني بيرون آورد و بعد از شستن و تميز 

 درجه 45كم  زاويه سطح فيلتر با صفحه افق بايد دست. كردن، دوباره در جاي خود نصب كرد
فيلتر بايد بر طبق يكي از استانداردهاي معتبر ساخته شده باشد و مارك كارخانة سازنده و . باشد

 .استاندارد ساخت آن به صورت برجسته يا با مهر پاك نشدني، روي آن نقش شده باشد

  ترتيبي در داخل هود نصب شود كه احتمال چكيدن قطرات روغن يا بخار فيلتر روغن بايد به) 9(
فيلتر روغن در داخل هود بايد در . آب تقطير شده، روي سطوح پخت يا مواد غذايي نباشد

جايي نصب شود كه قطرات روغن را به مسيرهاي جمع شدن آن كه در زير هود تعبيه شده 
 .است، هدايت كند

ح  لبة زيرين آن، از سط فيلتر روغن به ترتيبي بايد در داخل هود نصب شود كه فاصلة قائم) 10(
 : كم برابر ارقام زير باشد افقي روية دستگاه پخت، دست

  ؛متر  ميلي200دستگاه پخت بدون شعلة باز،  -

   ؛متر  ميلي600دستگاه پخت با شعلة باز،  -
 .متر  ميلي1100دستگاه كباب پز،  -

 بايد طوري انتخاب شود كه سرعت عبور هوا از فيلتر، از ميزاني هاشمار فيلترها و سطح كل آن) 11(
 متر برثانيه 3اين سرعت نبايد در هر حال از . ه سازندة فيلتر تعيين كرده است، بيشتر نباشدك

  .تجاوز كند
  نصب هود) ت

، باالي دستگاه پخت نصب شود و غيرسوختنيهـاي مناسب از مواد  هود بايد با آويزها و بست) 1(
 روي دستگاه توضيح داده شده است،»  ساخت هود"پ") 2-6-5-14(«بـه ترتيبي كه در 

  .پخت را كامالً بپوشاند
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هاي هود بايد كامالً مطمئن به اجزاي ساختمان متصل شده و تحمل بارهاي  آويزها و بست) 2(
 .افقي و قائم وارد را داشته باشند

 و  پيچ. هاي اتصال بايد در برابر خوردگي و رطوبت مقاوم باشند ها و ميخ پرچ پيچ و مهره) 3(
ها  اتصال. يل اتصال آويز و بست به بدنة هود، نبايد از جدار هود عبور كنندها و ديگر وسا مهره

 .نيز نبايد هيچ سوراخي در بدنة هود ايجاد كند

ترين مصالح سوختني  ترتيبي نصب شود كه فاصلة لبة خارجي آن از نزديك  بايد بهIهود نوع ) 4(
 .متر باشد  ميلي450كم   دست

 .متر باشد  ميلي1200 از روي دستگاه پخت و پز نبايد بيشتر از فاصلة قائم سطح زيرين هود) 5(

كاري پيوسته و يا با استفاده از فلنج، واشر و پيچ و مهره،  كاري، جوش كانال تخليه بايد با لحيم) 6(
  . و به صورت كامالً هوابند و گازبند به هود متصل شود

  
 تأمين هواي هود 14-5-6-3

  . مدت زمان كار آن بايد تأمين شودهواي مورد نياز هود در) الف
  .هواي مورد نياز هود ممكن است با روش طبيعي يا مكانيكي تأمين گردد) 1(
هاي ديگري كه دودكش يا تخلية هواي مكانيكي دارند  اگر در آشپزخانه به جز هود، دستگاه) 2(

اي  به گونهشود، بايد به مقداري و  نصب شده است، هواي جانشين كه به آشپزخانه وارد مي
توزيع شود كه روي سيستم تخلية هواي هودها اثر نامطلوب نگذارد و ميزان هواي مورد نياز 

  .هودها را كاهش ندهد
اگر سيستم تأمين هواي جانشين براي هودهاي آشپزخانه از نوع مكانيكي است، مدار برقي اين ) 3(

كه با روشن يا   باشد، چنانبند سيستم و سيستم تخلية هواي هودها بايد به هم مرتبط و هم
 .كردن يكي، ديگري هم روشن يا خاموش شود خاموش

اي به تعويض هواي  آشپزخانه بايد به گونهم تأمين هواي جانشين براي هودهاي سيست) 4(
 بين جريان هواي ورودي و جريان تخلية هواي هودها،  آشپزخانه كمك كند كه از اتصال كوتاه

 .جلوگيري كند

شود، بايد تقريباً برابر با مقدار تخلية هواي هودها  اي جانشين كه وارد آشپزخانه ميمقدار هو) ب
 . باشد

كند كه فشار داخلي آن نسبت به فضاهاي مجاور  سيستم تعويض هواي آشپزخانه ايجاباگر ) 1(
توان مقدار هواي جانشين را، به نسبت نياز، به كمتر از مقدار تخلية هواي  منفي باشد، مي

  .ا كاهش دادهوده
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) 4-14(«شود، بايد با رعايت الزامات مندرج در  مقدار هواي بيرون كه وارد فضاي آشپزخانه مي) پ
  .تعيين شود» تعويض هوا

 ليتر در ثانيه بر 5/7مجموع هواي ورودي از بيرون و فضاهاي مجاور به آشپزخانه نبايد كمتر از ) ت
  .مترمربع سطح آشپزخانه باشد

  
  كشي تخلية هواي هودها كانال 14-5-6-4
    كليات ) الف

هاي بيان شده در اين فصل، در اين  ، با رعايت ويژگي»كشي كانال) 6-14(«الزامات مندرج در ) 1(
  .بخش از مقررات نيز معتبر است

كشي و تخلية هواي جدا و مستقل باشد، مگر در   بايد داراي سيستم كانالIهود آشپزخانة نوع ) 2(
  .آمده است» )4 ("الف") 4-6-5-14(«ف شرايطي كه در ردي

 . نبايد كانال تخلية هواي مشترك داشته باشدII با هود آشپزخانة نوع Iهود آشپزخانة نوع ) 3(

، به شرطي كه در يك طبقة ساختمان و در يك فضا يا دو Iدو يا چند هود آشپزخانة نوع ) 4(
يز از ديوار آتش عبور نكند، مجازند فضاي مجاور و مرتبط باشند و كانال ارتباطي بين هودها ن

 .كه كانال تخلية هواي مشترك داشته باشند

 ساخت كانال) ب

متر و يا از   ميلي5/1كم    فوالدي با ضخامت دست  بايد از ورقIكانال تخلية هواي هود نوع ) 1(
  .متر، ساخته شود  ميلي25/1كم   ناپذير با ضخامت دست ورق فوالدي زنگ

 بايد چنان ساخته شود كه، جز نقاطي كه براي Iكانال تخلية هواي هود نوع سطوح داخلي ) 2(
شدن روغن و چربي  بيني شده است، در هيچ نقطة آن امكان جمع شدن روغن پيش جمع
 .نباشد

كاري پيوسته اتصال يابد  كاري يا جوش  بايد با روش لحيمIاجزاي كانال تخلية هواي هود نوع ) 3(
لوازم اتصال مانند پيچ و ميخ پرچ، نبايد . ولي آن هوابند و گازبند باشدهاي عرضي و ط و اتصال

 .از جدار كانال به داخل آن عبور كند

گيرند، بايد با پوشش مناسب در  هايي كه در معرض هواي آزاد يا مواد خورنده قرار مي كانال) 4(
 .برابر خوردگي حفاظت شوند

بايد به طور كامل بوسيلة عايق گرمايي با روكش هاي تخلية هواي هود  سطوح خارجي كانال) 5(
متر پوشانده   ميلي50 و به ضخامت W/m.K 034/0كم   با مقاومت گرمايي دستغيرسوختني

 .شود

 .ساخته شود» كشي كانال) 6-14(« بايد طبق الزامات مندرج در IIكانال تخلية هواي هود نوع ) 6(
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 نصب كانال ) پ

 بايد به نحوي نصب شوند كه روغن و چربي راه يافته به I نوع هاي تخلية هواي هود كانال) 1(
هاي  كانال. بيني شده است، هدايت شود ها پيش شدن آن داخل كانال به نقاطي كه براي جمع

اگر طول كانال . كم دو درصد به سمت نقاط تخلية روغن شيب داشته باشند افقي بايد دست
  . درصد باشد8ايد  متر است، شيب اين كانال ب23افقي بيش از 

هاي خروج روغن كه به لولة مسي مخصوص انتقال  در زير هر قطعة قائم كانال، بايد دهانه) 2(
شدن روغن بايد در  ظرف جمع. پذير باشد، تعبيه شود شدن روغن اتصال روغن تا ظرف جمع

 .پذير نصب شود تا به آساني بتوان آن را تخليه و تميز كرد اي دسترس نقطه

هايي از آن   و بخشI بازديد و تميزكردن ادواري سطوح داخل كانال تخلية هواي هود نوع براي) 3(
پذير نيست، بايد زيرسطوح جانبي كانال  هاي تخلية هوا دسترس كه از راه هود يا دهانه

ها بايد از جنس كانال ساخته شود و با چفت و بست  اين دريچه. هاي بازديد تعبيه شود دريچه
وسايل اتصال دريچه نبايد از . د تأييد ديگر، به طور مطمئن بسته شوديا هر روش مور
هاي بازديد در كانال افقي، نبايد بيشتر از  فاصلة دريچه.  به داخل آن عبور كند جدارهاي كانال

 .متر باشد  ميلي300×300كم  اندازة دهانة بازشو دريچة بازديد بايد دست.  متر باشد6

كند و وارد منطقة  از سقف، كف يا ديوار آتش عبورIلية هواي هود نوع در صورتي كه كانال تخ) 4(
آتش ديگري شود، ادامة كانال در منطقة ديگر آتش، تا محل خروج كانال از ساختمان بايد 

 در  مقاومت جدارهاي محفظه. گيرددارهاي مقاوم در برابر آتش، قراردرون محفظة بسته با ج
ارهاي منطقة آتش كه محفظة بسته در آن قرار دارد، باشد و برابر آتش بايد برابر مقاومت جد

هيچ تأسيسات ديگر مانند كانال هوا، . كم بتواند يك ساعت در برابر آتش مقاومت كند دست
محل ورود كانال تخليه به محفظة . لوله يا كابل برق، نبايد از درون اين محفظة بسته عبور كند

، در محل خروج كانال از آن، بايد با پوشش  اي محفظهبسته بايد كامالً درزبند شود و انته
اگر درون محفظة بسته، كانال تخلية هواي هود داراي . مناسبي به هواي آزاد مربوط شود
 مقابل دريچة بازديد كانال، دريچة دسترسي با ةمحفظدريچة بازديد باشد، بايد در جدار

 .آتش، نصب شودمقاومتي برابر مقاومت جدارهاي محفظة بسته در برابر 

 درون كانال تخلية هواي اي كه جريان تخلية هواي هود را مختل كند، نبايد هيچ مانع يا زايده) 5(
 Iنصب هيچ نوع دمپر از جمله دمپر آتش، در داخل كانال تخلية هواي هود نوع . گيردهود قرار

 .مجاز نيست

ها و آويزها بايد  بست.  باشدسوختنيغيرهاي تخلية هواي هود بايد از مصالح  بست و آويز كانال) 6(
با توجه به حداكثر بار وارده، شامل وزن كانال و اجزاي آن و نيروهاي ناشي از زلزله و موارد 
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ها و ميخ  پيچ. مشابه، انتخاب و به طور محكم و مطمئن به اجزاي ساختمان متصل شوند
 .ه داخل آن وارد شوندها و ديگر وسايل اتصال مكانيكي نبايد از جدارهاي كانال ب پرچ

ترين مصالح سوختني فاصله  متر با نزديك  ميلي450كم   بايد دستIكانال تخلية هواي هود نوع ) 7(
 .داشته باشد

 .باشد  متر بر ثانيه4كم  دست، بايد Iسرعت جريان هوا در داخل كانال تخلية هواي هود نوع ) 8(

نصب » نصب كانال هوا) 4-6-14(«مات مندرج در  بايد طبق الزاII تخلية هواي هود نوع  كانال) 9(
  .شود

 
 Iآزمايش نشت كانال تخلية هواي هود نوع  14-5-6-5

ها امكان  هايي كه در آن  بايد، پيش از استفاده و نصب در مكانIكانال تخلية هواي هود نوع ) الف
يي از كانال كه پشت ها بازديد اطراف كانال به طور كامل وجود ندارد، و نيز پيش از پوشاندن قسمت

  .شود، از نظر نشت آزمايش شود مصالح ساختماني پنهان مي
  .پيش از آزمايش نشت، اتصاالت كانال نبايد با عايق، رنگ و يا اجزاي ساختمان پوشانده شود) 1(
  .هنگام آزمايش نشت، همة اتصاالت كانال بايد آشكار و قابل بازرسي باشد) 2(
است قسمت به قسمت انجام شود، ولي هيچ يك از اتصاالت نبايد آزمايش نشت كانال ممكن ) 3(

 .بدون آزمايش نشت باقي بماند

 وات، از داخل كانال تخلية 100كم  تواند با عبور دادن يك المپ روشن دست آزمايش نشت مي) 4(
در صورت مشاهدة نفوذ نور از . هوا و بررسي تمام سطوح و اتصاالت آن از بيرون، انجام شود

 .ل به بيرون كانال، محل نشت بايد گرفته شودداخ

،  هاي ديگر آزمايش نشت كشي، استفاده از روش براي اطمينان از درزبندي كامل سيستم كانال) 5(
  .در صورت تأييد مجاز است

 
 هواكش 14-5-6-6

  . با موتور برقي انجام شود بايد به كمك هواكشIIِ و Iتخلية هواي هودهاي نوع ) الف
  .كشي مربوط به آن را داشته باشد  بايد ظرفيت و فشار مورد نياز هود و سيستم كانالهواكش) 1(
گيرد و هواي آلوده را كشي آن قرار  انتهاي سيستم كانالهواكش بايد در خارج از هود و در) 2(

  .كند  به فضاي خارج از ساختمان منتقلمستقيماً
 .گيردر جريان هواي تخليه قرارج از مسي بايد در خارIموتوربرقي هواكش هود نوع ) ب

هواكش و موتور برقي آن بايد در مكاني و به ترتيبي نصب شود كه دسترسي به آن آسان باشد ) 1(
  .و بازديد، سرويس و نگهداري آن به سهولت انجام گيرد
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 چنان نصب شده است كه تراكم روغن و چربي در آن احتمال دارد، بايد Iاگر هواكش هود نوع  )پ
محفظة آن مجرايي تعبيه شود تا روغن از آن تخليه و در ظرف مخصوص، كه براي اين در كف 

 .منظور نصب شده است، جمع گردد
  .متر باشد   ميلي450كم  هواكش بايد طوري نصب شود كه فاصلة آن با مواد سوختني دست) 1(
اتصال، قطعة اتصال براي جلوگيري از انتقال ارتعاش هواكش به كانال تخلية هوا، بايد در محل ) ت

 .پذير نصب شود انعطاف

  . باشدغيرسوختنيجنس قطعة اتصال بايد از مواد ) 1(
  .كانال بايد با فلنج، واشر و پيچ و مهره به هواكش متصل شود) 2(

 
 Iدهانة خروجي سيستم تخلية هواي هود نوع  14-5-6-7

ر باالتر از سطح بام و كم يك مت  بايد دستIدهانة خروجي هوا از سيستم تخلية هواي هود نوع ) الف
گيرد كه هواي آلودة خروجي اثر نامطلوب بر سطوح بام، نماي ساختمان، يا ديگر لوازم و چنان قرار

  .تجهيزات روي بام نداشته باشد
نصب دهانة خروجي هوا روي ديوارهاي خارجي ساختمان به شرطي مجاز است كه هواي آلودة ) 1(

اين دهانة . سوزي نداشته باشد ايجاد نكند و خطر آتشخروجي از آن مزاحمت عمومي 
  . متر فاصله داشته باشد3كم  خروجي بايد از هر بازشو ديگر ساختمان دست

هاي  ة ملك هاي مجاور، محدود  از ساختمانIفاصلة افقي دهانة خروجي هواي تخلية هود نوع ) ب
  . متر باشد3كم بايد  هاي پيرامون، دست هاي ورود هوا به ساختمان مجاور و دهانه

  . متر باشد3 خروجي تخلية هوا با تراز زمين محوطة مجاور نبايد كمتر از  فاصلة قائم دهانة) پ
 



 

  
  
  

  كشي   كانال14-6
  

   كليات14-6-1
   دامنة كاربرد14-6-1-1
 "6-14"«هاي انتقال هوا، به منظورهاي زير، بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل  كانال) الف

  .طراحي، ساخته، نصب و بازرسي شود» كشي كانال
  شت و تخليه در تأسيسات تعويض هوا؛هدايت هواي رفت، برگ) 1(
 ؛هدايت هواي رفت، برگشت و تخليه در تأسيسات تهويه مطبوع) 2(

 هاي تعويض هوا و تهويه مطبوع؛ ستمدريافت هوا از بيرون در سي) 3(

 ؛ي الزم براي احتراقدريافت هوا از بيرون به منظور تأمين هوا) 4(

آور ديگر، از  انتخلية هواي آلوده، مانند ذرات گرد و غبار، دود، گازها، بخار، بو و هر آالينده زي) 5(
 فضاهاي ساختمان؛

 .كننده تبخيري، مانند كولر آبي هدايت هواي خنك) 6(

 اينچ ستون ±2( پاسكال ± 500 حداكثر تا كالس فشار  كشي الزامات اين فصل ناظر به كانال) ب
 .است) آب

، خارج از ) اينچ ستون آب± 2( پاسكال ± 500 محدودة  ازخارجكشي با فشار  الزامات كانال) 1(
  .اين فصل از مقررات است

  
  الزامات عمومي 14-6-1-2
براي تخلية هواي آلوده به گازها و غبارهاي قابل اشتعال، گازهاي خورنده يا سمي، دود و ) الف

  .كشي جداگانه و مستقل استفاده شود آور ديگر، بايد از كانال يانهرگونه آاليندة ز
كشي مخصوص هواي آلوده به گازهاي قابل اشتعال و خطرزا نبايد جزئي از سيستم  كانال) 1(

  .ساختمان راه داردساير فضاهاي كشي ديگري باشد كه به  كانال
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ايد به مثابه كانال يا پلنوم براي هواي ها را نب هاي فرار و راهروهاي دسترسي به آن ها و راه پله) ب
 :كار برد، مگر در موارد زير شت، تخليه و گرفتن هواي بيرون بهرفت، برگ

تواند براي ورود هواي بيرون و رساندن آن به فضاهايي  مي هاي فرار راهرو دسترسي به خروجي) 1(
شوند، در نظر گرفته  از ميشوي، كه به اين راهرو مستقيماً ب  مانند توالت، حمام، رختكن، گوني

  .شود، به شرطي كه هواي ورودي راهرو بيش از هواي مورد نياز اين فضاها باشد
 .كار رود تواند به جاي پلنوم هواي برگشت به راهرو داخلي يك واحد آپارتمان مسكوني مي) 2(

شته باشد، تواند كاربردي مانند پلنوم برگشت هوا دا فضاي داخل سقف يا كف كاذب راهرو مي) پ
اي با مقاومت معين در برابر آتش نباشد؛ يا آنكه راهرو با مصالحي با  كه راهرو منطقه به شرط آن

  .همان درجة مقاوم در برابر آتش، از پلنوم سقف يا كف كاذب جدا شده باشد
وم  تخلية هواي آلوده با فشار مثبت و دودكش، نبايد از فضاهايي از ساختمان كه براي پلن كانال) ت

  .اند، عبور كند هوا مشخص شده
  
   پلنوم14-6-2
  كليات 14-6-2-1
شوند، بايد به  فضاهايي از ساختمان كه براي پلنوم هواي رفت، برگشت و تخليه استفاده مي) الف

فضاهاي خالي از انسان، مانند راهروهاي زيرزميني، داخل سقف كاذب يا كف كاذب طبقات، فضاي 
  .دنن، محدود شوزير شيرواني و اتاق هوارسا

  .هر پلنوم بايد به يك منطقه آتش ساختمان محدود شود) 1(
  .هاي با سوخت جامد، مايع يا گاز نصب شود در داخل پلنوم نبايد دستگاه) 2(

 
 ساخت پلنوم 14-6-2-2

ساخت جدارهاي پلنوم بايد با آنچه براي مقاومت جدارهاي ساختمان در برابر آتش مقرر شده ) الف
  .ت داشته باشداست، مطابق

باشد، پلنوم  اگر پلنوم در بخشي از ساختمان واقع شده باشد كه به عنوان يك منطقه آتش نمي) 1(
  .شود و الزم نيست جدارهاي آن در برابر آتش مقاوم باشد منطقة آتش محسوب نمي

خل پلنوم در اين حالت، عبور لوله، كانال هوا، كابل برق، عايق لوله و كانال و روكش آن از دا) 2(
 .محدوديتي ندارد

 باشند، يا غيرسوختنيمواد داخل پلنوم كه در معرض جريان هوا قرار دارند، بايد از جنس ) ب
، طبق استاندارد 50 و شاخص گسترش دود حداكثر 25شاخص پيشروي شعله حداكثر 
ANSI/UL 723 (ASTM E84)، داشته باشند، جز در اين موارد: 
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نال هوا، عايق لوله و عايق كانال هوا، و روكش عايق، در برابر آتش با مقاومت جنس لوله و كا) 1(
  ؛آنچه براي جدارهاي پلنوم مقرر شده، مطابقت داشته باشد

كه لوله پر از  هاي مقاوم در برابر آتش در صورتي هاي ترموپالستيك از داخل پلنوم عبور لوله) 2(
 ؛آب باشد

كه كابل با روكشي مقاوم در  اوم در برابر آتش در صورتيهاي مق عبور كابل برق از داخل پلنوم) 3(
 . مقرر شده است، حفاظت شده باشد برابر آتش، به همان درجه كه براي جدارهاي پلنوم

توان براي عبور هوا از آن استفاده  اگر سطح داخلي جدارهاي پلنوم با گچ اندود شده است، مي) پ
 .يوس بيشتر نباشد درجه سلس52كه دماي آن از  كرد، به شرطي 

دماي سطوح گچي داخل پلنوم بايد كنترل شود كه از دماي نقطة شبنم هواي داخل پلنوم ) 1(
  .بيشتر باشد

 كنندة تبخيري مانند  هاي خنك پلنوم با سطوح داخلي گچي نبايد براي جريان هواي سيستم) 2(
  .كولر آبي، به كار رود

 
  طراحي و ساخت كانال 14-6-3

  ات كلي 14-6-3-1
هاي هواي رفت، برگشت و تخليه بايد مناسب جريان مقدار هواي مورد  طراحي و ساخت كانال) الف

  . نياز باشد
  .هاي مهندسي مورد تأييد طراحي و ساخته شود كانال هوا بايد طبق روش) 1(
بايد رود،  كشي به كار مي  هوا و ديگر اجزاي كانال گذاري كانال هاي مهندسي كه در اندازه روش) 2(

 . مورد تأييد قرارگيرد

كانال هوا و ديگر اجزاي آن بايد با توجه به مقدار جريان هواي الزم و سرعت مناسب آن ) 3(
 .گذاري شود و بيش از آنچه براي هر فضا تعيين شده است، صدا توليد نكند اندازه

 . داشته باشندهاي آن بايد استحكام و دوام كافي گاه اجزاي كانال هوا و آويزها و تكيه) 4(

بندي فشار هواي داخل آن و براي حداكثر فشار يا مكش هوا،   هوا بايد براساس طبقه كانال) 5(
 .طراحي و ساخته شود) 1-6-14(طبق جدول 

 فوت در 2000( متر در ثانيه 10 نبايد از 5/0كشي با كالس  حداكثر سرعت هوا در كانال) 6(
)  فوت در دقيقه2500( متر در ثانيه 7/12نبايد از  2 و 1كشي با كالس  و در كانال) دقيقه

  .بيشتر باشد
هاي هواي رفت، برگشت و تخليه هوا بايد طوري ساخته و نصب شوند كه در تأمين  كانال) ب

  .شرايط مقرر براي مقاومت هر منطقه از فضاهاي ساختمان در برابر آتش، اختالل ايجاد نكنند
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  هاي هوا البندي فشار كان طبقه: )1-6-14(جدول 
 فشار يا مكش استاتيك داخل كانال هوا

 كالس فشار )اينچ ستون آب(فشار  

 پاسكال اينچ ستون آب فشار مكش

5/0- 5/0+ 5/0 125 

1- 1+ 1 250 

2- 2+ 2 500 

  
   كانال فلزي 14-6-3-2
كانال فلزي مخصوص هواي رفت، برگشت، گرفتن هواي بيرون و تخلية هوا در تأسيسات ) الف
كنندة تبخيري، از نظر  هاي خنك رمايي، تعويض هوا و تهوية مطبوع و نيز توزيع هواي سيستمگ

  :انتخاب مصالح و روش ساخت، بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد
1- ANS1/ SMACNA/ HVAC DUCT CONSTRUCTION STANARDS (15d) 
2- HVAC/ SPECIFICATION FOR SHEET METAL DUCTWORK (DW/144) 
 

انتخاب مصالح و روش ساخت با استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه مطابق ) 1(
 .باشد و مورد تأييد قرارگيرد» "الف") 2-3-6-14(«استانداردهاي مندرج در 

ل با مقطع و آلومينيومي، مخصوص كانا) گالوانيزه، زنگ ناپذير(ضخامت ورق فوالدي ) ب
  . در نظر گرفته شود)2-6-14( جدول ابرابر بكم  چهارگوش، بايد دست

ضخامت ورق فوالدي و آلومينيومي كانال هوا با مقطع چهارگوش را براي ) 2-6-14(جدول ) 1(
، طبق ) اينچ ستون آب2( پاسكال 500ها حداكثر  دهد كه كالس فشار آن هايي نشان مي كانال

زة ضخامت ورق بايد با رعايت در كانال هواي با كالس فشار باالتر، اندا. است )1-6-14(جدول 
  .محاسبه شود» "الف") 2-3-6-14(«ضوابط مندرج در استانداردهاي مقرر شده در 

  كمترين ضخامت ورق براي ساخت كانال هوا با مقطع چهارگوش): 2-6-14(جدول 
 )متر ميلي(كمينة ضخامت ورق  بزرگترين بعد مقطع كانال 

 آلومينيومي )ناپذير  زنگ-گالوانيزه (فوالدي  اينچ متر ميلي

 60/0 50/0 12تا  300تا 

 70/0 60/0  30 تا 13 750 تا 330

 85/0 75/0 54 تا 31  1370 تا 780

 25/1 1 84 تا 55 2130 تا 1400

 40/1  25/1 84بزرگتر از  2130بزرگتر از 
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ـرد بايد مخـصوص كـانال هـوا با مقطع گِ) ناپـذير گـالوانيزه، زنگ(ضخامت ورق فـوالدي ) پ
  .باشد) 3-6-14(كم مطابق جدول  دست

  
  كمترين ضخامت ورق فوالدي براي ساخت كانال هوا با مقطع دايره): 3-6-14(جدول 

 )متر ميلي(كمينة ضخامت ورق فوالدي  قطر مقطع كانال

 وصاله كانال با درز طوليكانال با درز اسپيرال  اينچ متر ميلي

 50/0 50/0 5/0 12تا  300تا 

 60/0 60/0 5/0 18 تا 13 460 تا 330

 75/0 75/0 6/0 28 تا 19 710 تا 490

 1 1 75/0 36 تا 29 910 تا 740

 25/1 25/1 1 52 تا 132037 تا 940

  
هايي نشان   ضخامت ورق فوالدي كانال هوا با مقطع دايره را براي كانال)3-6-14(جدول ) 1(

) 1-6-14( ، طبق جدول) اينچ ستون آب2(سكال  پا500ها حداكثر  دهد كه كالس فشار آن مي
در كانال هواي با كالس فشار باالتر، اندازه ضخامت ورق بايد با رعايت ضوابط مندرج در . است

  .محاسبه شود» "الف") 2-3-6-14(«استانداردهاي مقرر شده در 
 درج در استانداردهايراه و تبديل بايد با رعايت ضوابط من زانو، سهفلزي مانند  هاي كانال وصاله) ت
  . ساخته شود» "الف") 14-6-3-2(«
كاري،   فلزي، درزهاي عرضي، درزهاي طولي و ديگر درزها، بايد با جوش  كانال در ساخت) ث

 .كاري، نوار چسب، خمير، الستيك، واشر و ديگر لوازم مورد تأييد، درزبندي شود پرچ

 درصد مقدار هوا 5 نبايد بيش از  زهاي كانالدر هر سيستم هوا رساني، ميزان نشت هوا از در) 1(
  .باشد

  .روش آزمايش ميزان هوادهي و نشت هوا از كانال بايد مورد تأييد قرارگيرد) 2(
  

    غيرفلزي كانال 14-6-3-3
كانال غيرفلزيِ جريان هوا، از نظر انتخاب مصالح و روش ساخت، بايد مطابق يكي از ) الف

  .استانداردهاي زير باشد
1- ANS1/SMACNA/FIBROUS GLASS DUCT CONSTRUCTION STANDARDS 
2- ANS1/UL 181-05/UL 181A-05 

 مطابق انتخاب مصالح و روش ساخت با استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه) 1(
 .و مورد تأييد باشد» "الف") 3-3-6-14(«هاي مندرج در  استاندارد
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 .ه از مصالح سوختني مجاز نيست غيرفلزيِ ساخته شد استفاده از كانال) 2(

در اين . هاي گچي فقط براي هواي برگشت مجاز است استفاده از كانال ساخته شده از پانل) ب
 درجه سلسيوس بيشتر باشد، و دماي سطح داخلي 52 نبايد از  حالت، دماي هواي داخل كانال

 . نشود بايد كنترل شود كه از دماي نقطة شبنم هواي داخل كانال كمتر كانال

 ساخته  كنندة تبخيري از جمله كولر آبي، استفاده از كانال هاي هوارساني با خنك در سيستم) 1(
  . هاي گچي مجاز نيست شده از پانل

) 3-3-6-14(«هاي مندرج در  يكي از استانداردكانال غيرفلزي ساخته شده از پشم شيشه، بايد با ) پ
  .ردمطابقت داشته و مورد تأييد قرارگي» "الف"
 .  درجه سلسيوس بيشتر باشد120دماي هواي داخل كانال ساخته شده از پشم شيشه نبايد از ) 1(
 

  كانال قابل انعطاف 14-6-3-4

  .براي توزيع هوا، اندازة طول كانال قابل انعطاف فلزي يا غيرفلزي محدوديتي ندارد) الف
 متر 25/4 هوا، نبايد از  صال به دريچةطول كانال انشعاب قابل انعطاف فلزي يا غيرفلزي، براي ات) ب

  .بيشتر باشد
 قابل انعطاف فلزي يا غيرفلزي، بايد مطابق با ضوابط مندرج در  مصالح و روش ساخت كانال) پ

  .باشد و مورد تأييد قرارگيرد» "الف") 3-3-6-14(«يكي از استانداردهاي مندرج در 
 درجه سلسيوس بيشتر 120يرفلزي نبايد از  قابل انعطاف فلزي يا غ دماي هواي داخل كانال) ت

  .باشد
 هوا، نبايد از ديوار، سقف، كف و يا هر جدار ديگري   انشعاب قابل انعطاف براي اتصال به دريچة كانال) ث

  . عبور كند
ها، يا در عبور كانال از درزهاي انبساط ساختمان، اتصال  در محل اتصال كانال هوا به دستگاه) ج

  .و مورد تأييد باشدغيرسوختني از مصالح گير بايد  لرزه
  .متر بيشتر باشد  سانتي25متر كمتر و از   سانتي10گير نبايد از  طول اتصال لرزه) 1(
  

   نصب كانال هوا 14-6-4
  كليات  14-6-4-1
كشي هوا، بايد شرايطي كه براي هر منطقة آتش ساختمان تعيين شده است،  براي كانال) الف

  .رعايت شود
كند، بايد دمپر  ال هوا در عبور از ديوار آتش كه يك منطقة آتش را از منطقة مجاور جدا ميكان) 1(

  .آتش داشته باشد
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محور  گير هم هاي دو طرف لرزه گير بايد به ترتيبي روي كانال هوا نصب شود كه كانال لرزه) ب
  .باشند

  
  درزبندي  14-6-4-2
مقرر » )1 ("ث") 2-3-6-14(«ايد در حدي كه در هاي آن، ب وصالهاتصال قطعات كانال هوا و ) الف

  .شده است، هوابند باشند
رود، نبايد سوختني  كار مي ها به ها و اتصال وصالهها،  مواد و مصالحي كه براي درزبندي كانال) 1(

  .باشد
كه براي  كشي باقي بماند، مگر آن  و دهانة بازي نبايد در سيستم كانال هيچ منفذ، سوراخ) 2(

  . مطلوب سيستم هوارساني به آن نياز باشدكاركرد
 

  ها گاه آويزها و تكيه 14-6-4-3

ها و  گاه كشي بايد با تكيه  كانال داشتن كانال هوا در وضعيت مطلوب، سيستم براي ثابت نگاه) الف
  .آويزها، در نقاط مناسب، به اجزاي ساختمان متصل شود

نچه براي هر منطقة آتش ساختمان معين شده است، ها بايد با آ گاه جنس مصالح آويزها و تكيه) 1(
  .مطابقت داشته باشد

  .زدگي مقاوم باشد  بايد در برابر خوردگي و زنگ ها گاه مصالح آويزها و تكيه) 2(
  . متر باشد3گاه و آويز مجاور نبايد بيشتر از   فلزي، فاصلة دو تكيه در كانال) 3(

 
  زميننصب زيرِ 14-6-4-4

شود، بايد با پوشش مورد تأييد در برابر رطوبت و خورندگي   زمين دفن مي هوا زيرِ اگر كانال) الف
  .خاك حفاظت شود

 زمين كار گذاشته شود، بايد در داخل كننده زيرِ اگر كانال فلزي هوا بدون پوشش حفاظت) 1(
 .متر، قرارگيرد  ميلي50كم  غالف بتني به ضخامت دست

  . شود، بايد به سمت نقطة تخليه شيب داشته باشد مي زمين دفن كانال هوايي كه زيرِ) ب
 زمين دفن شود، بايد در ترازي باالتر از اگر كانال هوا در جايي كه در معرض سيل باشد، زيرِ) پ

  .حداكثر ارتفاع سيل احتمالي نصب شود
ور شود، بايد در برابر سيل به ط كه كانال زيرِ تراز حداكثر ارتفاع سيل نصب مي در صورتي) 1(

  .هيدرواستاتيكي و هيدروديناميكي، مقاوم باشد
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  دريچة بازديد 14-6-4-5

 هوا، بايد در نقاط مناسب دريچة دسترسـي و بازديـد تعبيـه     براي بازديد يا نظافت داخل كانال  ) الف
  .شود

هوا تعبيه شود كه دسترسي به داخل هايي از كانال  رسي بايد روي قسمتدريچة بازديد و دست) 1(
  .هاي هواي رفت، برگشت و تخليه مقدور نباشد ا از راه دريچهه آن

  .د مقرر شده است، هوابند باش»)1 ("ث") 2-3-6-14(«بازديد بايد درحدي كه در  دريچة ) 2(
 .جنس و ضخامت ورق دريچة بازديد بايد با جنس و ضخامت ورق كانال هوا، يكي باشد) 3(

شود كه بدون استفاده از ابزار، باز و بسته كردن آن دريچة بازديد بايد طوري ساخته و نصب ) 4(
  .ممكن باشد

 
 حفاظت كانال هوا 14-6-4-6

كانال هوا در نقاطي كه در معرض ضربات فيزيكي ناشي از برخورد وسايل نقليه يا عوامل ديگر ) الف
د هاي مناسب و مورد تأيي است و احتمال شكستن يا فرسايش آن وجود دارد، بايد با نصب حفاظ

  .حفاظت شود
اگر كانال هوا و اجزاي آن در هواي آزاد خارج از ساختمان نصب شود، بايد در برابر عوامل جوي ) ب

  .حفاظت گردد
كنندة تبخيري، از جمله كولر آبي، كه در معرض تابش  هاي خنك طول كانال فلزي سيستم) پ

  .مستقيم آفتاب است، نبايد بيش از يك متر باشد
طول كانال بيش از يك متر است، بايد با عايق گرمايي در برابر تابش آفتاب كه  در صورتي) 1(

  .بان مناسب، از تابش مستقيم آفتاب به آن جلوگيري شود حفاظت شود و يا با سايه
  

  دريچة هوا 14-6-4-7

هاي كارخانه سازنده و  هاي هواي رفت، برگشت و تخلية هوا، بايد طبق توصيه تعبية دريچه) الف
  .أييد باشدمورد ت

  .هاي رفت و برگشت هوا بايد داراي دمپر تنظيم مقدار هوا باشند دريچه) 1(
 .دريچة تخلية هوا ممكن است بدون دمپر باشد) 2(

 . درجه سلسيوس مقاوم باشد74جنس دريچة هوا و پوشش رنگ آن بايد تا دماي ) 3(

مشابه، بايد چنان ساخته كن و فضاهاي  دريچة هواي مخصوص تعبيه در حمام، توالت، رخت) 4(
 .شود كه از فضاهاي مجاور امكان ديد نداشته باشد
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 كاري كانال هوا   عايق14-6-5

  كليات  14-6-5-1
شاخص پيشروي . باشدغيرسوختني عايق پلنوم و كانال هوا و نيز روكش عايق، بايد از جنس ) الف

 ANSI/ASTM E84دارد ، طبق استان50دود آن حداكثر   و شاخص گسترش25شعلة آن حداكثر 
  .باشد
بندي، روكش عايق و مواد درزبندي، مانند چسب، خمير و  استفاده از مواد سوختني براي عايق) ب

  .نوار، مجاز نيست
  .كند، نبايد عايق يا روكش عايق داشته باشد هايي از طول كانال كه از ديوار آتش عبور مي بخش) پ
  . پر دود نبايد عايق يا روكش عايق داشته باشددمپر تنظيم مقدار هوا، دمپر آتش و دم) ت
  .هاي بازديد و دسترسي نبايد با عايق يا روكش عايق، پوشانده شود سطوح دريچه) ث
دماي سطح خارجي كانال و يا دماي سطح خارجي عايق كانال، نبايد كمتر از دماي نقطة شبنم ) ج

  .هواي محيط باشد
  . درجه سلسيوس باشد49 دماي سطح خارجي كانال نبايد بيش از) چ
 درجه سلسيوس سطح خارجي كانال، بايد كانال را طوري عايق كرد كه 49در دماي بيش از ) 1(

  . درجه سلسيوس بيشتر نشود49دماي سطح خارجي عايق از 
  

 عايق كانال هوا در خارج از ساختمان  14-6-5-2

 و در تماس مستقيم با  ساختماندر تأسيسات گرمايي و سرمايي، كانال هواي خارج از فضاي ) الف
  .پوشانده شود) 4-6-14(مطابق جدول كم  ا عايق حرارتي با مقاومت دستهواي آزاد بيرون، بايد ب

 درجة - و روز(ADDH) درجة گرمايي ساالنه - به عنوان راهنما،  ارقام روز"1پيوست "در ) 1(
رساني در تأسيسات  درجه سلسيوس، براي هوا3/18 بر مبناي (ADDC)سرمايي ساالنه 

، مخصوص )كانال با هواي سرد(و هوارساني در تأسيسات سرمايي ) كانال با هواي گرم(گرمايي 
  .شرايط هواي شماري از شهرهاي كشور، ارائه شده است

شود و نبايد آن را  به عنوان راهنما پيشنهاد مي» ، روزـ درجة ساالنه1پيوست «ارقام مندرج در ) 2(
  .كرد  مشمول الزام قانوني تلقيجزئي از مقررات و

يابي به ارقام روز ـ درجة ناظر به شرايط   استفاده از منابع ديگر را، براي دست"1پيوست ") 3(
  .كند هواي محل نصب كانال، به شرط تأييد، منع نمي

  
  
  



  مبحث چهاردهم
 

70 

   كمينة مقاومت گرمايي عايق كانال هوا در خارج از ساختمان:)4-6-14(جدول 
 سات گرماييتأسي تأسيسات سرمايي

 Rكمينة مقاومت گرمايي عايق،  Rكمينة مقاومت گرمايي عايق، 

W

Km .2

 
BTU

Ffth o.. 2

 

   درجة -روز 
  سرمايي ساالنه 

)ADDC( W

Km .2

 
BTU

Ffth o.. 2

 

  ة درج–روز 
گرمايي ساالنه 

)ADDH( 

 1500زير  3/3 581/0 500زير  3/3 581/0

 4500 تا 1501 0/5 881/0 1150 تا 501 0/5 881/0

 7500 تا 4501 5/6 145/1 2000 تا 1151 5/6 145/1

 7501باالتر از  0/8 409/1 2001باالتر از  0/8 409/1

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

وا در فضاهاي داخل ساختمان، در تأسيسات گرمايي و سرمايي، مقاومت گرمايي عايق كانال ه) الف
  .باشد) 5-6-14(كم مطابق جدول  بايد دست

  
   كمينة مقاومت گرمايي عايق كانال هوا در فضاي داخل ساختمان:)5-6-14(جدول 

 Rكمينة مقاومت گرمايي عايق، 

 تأسيسات گرمايي تأسيسات سرمايي
 اختالف دماي هواي داخل كانال و هواي خارج آن

W

Km .2

 
BTU

Ffth o.. 2

 
W

Km .2
 

BTU

Ffth o.. 2

 درجة فارنهايت درجة سلسيوس 

 15كمتر يا برابر  3/8كمتر يا برابر  عايق الزم نيست

 40 و كمتر يا برابر 15بيشتر از  2/22 و كمتر يا برابر 3/8بيشتر از  3/3 581/0 3/3 581/0

 40بيشتر از  2/22بيشتر از  0/5 881/0 0/5 881/0

  
هاي كاذب طبقات و ديگر  هاي بستة ساختمان، داخل سقف در فضاي بستة زير شيرواني، شفت) ب

شود، كانال هوا بايد با رعايت  هاي گرمايي و سرمايي كنترل نمي ها با سيستم فضاهايي كه هواي آن
  . كاري شود عايق) 5-6-14(ارقام جدول 

 نياز به عايق ندارد،  زيراي رفت و برگشت در فضاهاي داخل ساختمان در مواردهاي هو كانال) پ
  : سطوح خارجي كانالبر روي هوا بخار آب موجود در چگالشمگر براي جلوگيري از 

  ؛كانال هوا در فضايي قرارگيرد كه دماي آن با تأسيسات گرمايي يا سرمايي كنترل شود) 1(
 ة درج3/8گرفته، كمتر از اي فضايي كه كانال در آن قرار و هواختالف دماي هواي داخل كانال) 2(

 ؛سلسيوس باشد
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، مقدار كل انرژي )از داخل به خارج يا از خارج به داخل(كانالِ بدون عايق انتقال گرما از جدار ) 3(
 ؛مورد نياز ساختمان را افزايش ندهد

 كانال تخلية هوا؛) 4(

  .جمله كولر آبية تبخيري، ازكنند كنندة هواي سيستم خنك كانال توزيع) 5(

اگر براي كاهش شدت صدا يا مقاصد ديگر، سطح داخلي كانال هوا يا پلنوم، نياز به عايق داشته ) ت
باشد، جنس آن و مواد الزم براي نصب آن، بايد در برابر رشد جلبك، رطوبت و فرسايش ناشي از 

 .جريان هوا مقاوم باشد

كي به سطوح داخلي كانال اتصال يابد، تا سطوح عايق و لبة قطعات عايق بايد با وسايل مكاني) 1(
  .آن در برابر جريان هواي داخل كانال مقاوم باشد

  
  دمپر آتش14-6-6

  محل دمپر آتش 14-6-6-1
در محل عبور كانال هوا از ديوار، سقف يا كف، كه يك منطقة آتش را از منطقة مجاور آن جدا ) الف
  .زير، بايد دمپر آتش نصب شودكند و نيز در موارد  مي
اعت در عبور كانال هوا از ديوار يا تيغة جداكنندة فضاها، كه براي مقاومت در برابر آتش يك س) 1(

  يا بيش از آن، طراحي شده است؛
اعت يا هاي ساختمان، كه براي مقاومت در برابر آتش يك س در عبور كانال هوا از ديوار شفت) 2(

  است؛بيش از آن، طراحي شده 
در عبور به صورت قائم كانال هوا از يك طبقه به طبقة ديگر، كه كف يا سقف را سوراخ كند و ) 3(

 براي حداقل يك ساعت مقاومت در برابر ،كانال نيز در داخل شفت نباشد و جدار بين دو طبقه
 .آتش طراحي شده باشد

  :در موارد زير نصب دمپر آتش الزم نيست) ب
هر دو فضا در يك كه  هاي دو فضاي مجاور، چنان ها و كف ا از ديوارها، سقفدر عبور كانال هو) 1(

  منطقة آتش باشند؛
 600كانال تخلية هوا از ديوار شفت عبور كند و در داخل شفت، به سمت باال، كمتر از ) 2(

 ؛متر ادامه يابد ميلي

م ساختمان به سيستم در عبور كانال هوا از فضايي از ساختمان به راهرو، در صورتي كه تما) 3(
 ؛فشان خودكار مجهز باشد آب

 ؛كانال هوا جزئي از سيستم تخلية خودكار دود باشد) 4(

 ؛در عبور كانال هوا از بام ساختمان به هواي آزاد) 5(
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فشان  در عبور كانال هوا از ديوار شفت ساختمان، در صورتي كه ساختمان به سيستم آب) 6(
  .خودكار مجهز باشد

  
 ساخت و نصب دمپر آتش 14-6-6-2

 ، 5 و 3، 1هاي  بخش7696 مليدبق استاندارس مصالح، نوع ساخت و آزمايش دمپرآتش بايد طجن) الف
ISO 10294-1,3,5،S   ANSI/UL 555 يا استاندارد معتبر ديگر مورد تأييد باشد و.  

 بسته شود و طور خودكار ة سلسيوس، فيوز دمپر آتش بايد باز و دمپر آتش به درج74در دماي ) ب
  .از عبور آتش جلوگيري كند

گيرد، جزئي از ديوار، تيغه، سقف يا كف  دمپر آتش، كه در مسير عبور كانال هوا قرار مي) پ
جداكننده از فضاي مجاور است و دقيقاً بايد روي اين جدارها، بر طبق دستور كارخانه سازنده و 

  .مورد تأييد، نصب شود
  
  مپر آتشدريچة دسترسي به د 14-6-6-3
بر روي سطح كانال، نزديك دمپر آتش، براي بازرسي ادواري و تنظيم و در صورت لزوم نصب ) الف

  .مجدد فيوز دمپر، بايد دريچة بازديد و دسترسي نصب شود
اي باشد كه دسترسي به دمپر و فيوز آن به آساني  اين دريچه بايد در موقعيت و به اندازه) 1(

  .پذير باشد امكان
 .كم به ضخامت آن باشد دريچه بايد از جنس ورق كانال و دستاين ) 2(

 .هيچ پوشش عايق يا روكش آن نبايد دريچه را بپوشاند) 3(

  . با خط درشت و خوانا، نصب شود"دمپر آتش"بر روي دريچه بايد برچسب دايمي ) 4(



 

  
  
  

  گرم تحت فشار كن و مخزن آب ديگ، آب گرم  14-7
  

   كليات14-7-1
  نة كاربرد دام14-7-1-1
گرم تحت  كن و مخزن آب گرم و بخار، آب گرم هاي آب طراحي، ساخت، نصب و بازرسي ديگ) الف

گرم مصرفي ساختمان، بايد طبق الزامات مندرج در  فشار، در تأسيسات گرمايي و توليد و ذخيرة آب
  .صورت گيرد» گرم تحت فشار كن و مخزن آب ديگ، آب گرم) 7-14(«اين فصل از مقررات 

  .در اين فصل نيز معتبر است و بايد رعايت شود» مقررات كلي) 3-14(«الزامات مندرج در ) ب
  .دارد هاي با سوخت مايع يا گاز را مقرر مي اين فصل از مقررات الزامات مربوط به دستگاه) پ
  .هاي با سوخت جامد خارج از شمول اين فصل از مقررات است الزامات مربوط به دستگاه) 1(
  .دارد گرم با دماي پايين را مقرر مي هاي توليد و ذخيرة آب  فصل از مقررات الزامات دستگاهاين) ت
گرم با دماي متوسط و باال خارج از شمول اين فصل از  الزامات مربوط به توليد و ذخيرة آب) 1(

  .مقررات است
  .دارد گرم مصرفي را مقرر مي اين مقررات الزامات مخازن تحت فشار آب) ث
  .سرد، خارج از شمول اين فصل از مقررات است   مربوط به مخازن تحت فشار آبالزامات) 1(

  
  گرم مصرفي  كن و مخزن تحت فشار ذخيرة آب  آب گرم14-7-2
  كليات 14-7-2-1
گرم مصرفي بايد داراي گواهي ساخت و آزمايش  گرم مخصوص آب  كن و مخزن آب آب گرم) الف

  .ه نصب شودباشد و طبق دستور كارخانة سازند
مبحث شانزدهم ـ «گرم مصرفي، الزامات مندرج در  كن و مخزن آب در ساخت و نصب آب گرم) ب

  .بايد رعايت شود» تأسيسات بهداشتي
 مصرفي در جايي بايد نصب شود كه بدون تخريب اجزاي دايمي  گرم كن و مخزن آب آب گرم) پ

  .ساختمان، قابل برداشتن باشد
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گرم مصرفي بايد طبق الزامات  كن و مخزن آب ن و ديگر متعلقات آب گرمها، شير اطمينا لوله) ت
  .نصب شود» مبحث شانزدهم ـ تأسيسات بهداشتي«مندرج در 

  
  كن براي گرم كردن ساختمان استفاده از آب گرم 14-7-2-2
گرم مصرفي، براي گرم كردن ساختمان هم به كار  كن عالوه بر تهيه و ذخيرة آب اگر آب گرم) الف
 براي اين منظور توصيه شده باشد و داراي گواهي ساخت و آزمايش  رود، بايد بوسيلة سازنده يم

  .باشد
رود،  گرم مصرفي و نيز گرم كردن ساختمان به كار مي كن كه براي تهية آب ظرفيت آب گرم) ب

  . نشودگرم مصرفي مورد نياز اي باشد كه بار گرمايي ساختمان موجب كاهش دماي آب بايد به اندازه
هاي  گرم مصرفي و تأمين انرژي گرمايي ساختمان، بايد مدار هاي ويژة تهية آب كن در آب گرم) پ

  .كنندة ساختمان مستقل و جدا از هم باشند  مصرفي و آب گرم گرم كشي آب لوله
كنندة ساختمان بايد مجهز به سيستم كنترل  گرم مصرفي و آب گرم دستگاه مشترك تهية آب) ت

گرم   مصرفي باشد تا با وجود نياز به دماي باالتر براي گرم كردن ساختمان، دماي آب رمگ دماي آب
  .دنشو درجه سلسيوس 60مصرفي بيش از 

  
  گرم مصرفي  مخزن تحت فشار آب 14-7-2-3
گرم مصرفي ساختمان را داشته باشد و  مخزن تحت فشار بايد ظرفيت الزم براي تأمين آب) الف

  . نصب شود زندهطبق دستور كارخانة سا
ساخت مخزن و جوشكاري آن بايد به دست كارگران آموزش ديده، طبق يكي از استانداردهاي ) ب

  . معتبر و مورد تأييد، انجام شود
هاي  كشي گرم مصرفي، از جمله اتصاالت و لوله مصالح مصرفي در ساخت و نصب مخزن آب) پ

  .سب باشد كار و كاربري آن منامربوط به آن، بايد براي فشارِ
 

   ديگ آب گرم و بخار14-7-3
   كليات 14-7-3-1
يا  و 4231ي  ملّبايد طبق الزامات مندرج در استاندارد فوالديگرم و بخار  هاي آب ديگ) الف

BS/EN 12953-4 طراحي و ساخته شوند:  
، گواهي ساخت و آزمايش داشته »مقررات كلي) 3-14(«گرم يا بخار بايد مطابق   آب ديگ) 1( 

   .دباش
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 EN  و يا 12156ي ملّ  طبق استاندارد"C"گرم از نوع گاز سوز كامالً بسته بايد از نوع  ديگ آب) ب

  . باشد483

  .باشد 11005ي  ملّطبق استانداردسوز بايد گازتلفيقي گرم  آب ةپارچ يكديگ ) پ
  .باشد 4473ي ملّبق استاندارداطممصرفي بايد گرم  آب گرمايش مركزي وچدني مخصوص ديگ ) ج
گرم مصرفي بايد   آبفوالدي با ساختمان جوش شده مخصوص گرمايش مركزي و تأمينديگ ) چ
 .باشد 7911ي ملّطابق استانداردم

 مجهز به مشعل آتمسفريك، بايد مطابق B11Bs و B11 گازسوز گرمايش مركزي نوعهاي پكيج) ح
  .باشند 5363ي ملّاستاندارد

  
   نصب14-7-3-2
  .خار بايد طبق دستورالعمل كارخانة سازنده نصب گرددديگ آب گرم يا ب) الف

اندازي،  اندازي و راهبري ديگ، كه در آن روش روشن و خاموش كردن، راه  دستورالعمل راه) 1(
داري دستگاه درج شده است، بايد از طرف سازنده  تنظيم و نكات مربوط به راهبري و نگه

  . محل نصب آن نگهداري شودهمراه با دستگاه، ارائه شود و به طور دائم در
نصب . سيستم كنترل دستگاه بايد به دست نصب كنندة متخصص تنظيم و آزمايش شود) 2(

 .كننده بايد نسخة كامل دياگرام كنترل دستگاه را با دستورالعمل راهبري، تحويل دهد

ك ، بايد روي پال»مقررات كلي) 3-14(«ظرفيت دستگاه و ديگر اطالعات ضروري، مطابق ) 3(
  .دستگاه نقش شده باشد

مسطح و مقاوم براي تحمل وزن دستگاه در حال كار و توزيع اين وزن بر پي دستگاه بايد روي ) ب
 . باشدغيرسوختني بايد از جنس پي دستگاه. ، سوار شودپي دستگاهسطح 

  .دستگاه بايد به طور اطمينان بخش و پايدار به اجزاي سازة ساختمان مهار شود) 1(
گير مناسب و مورد تأييد نصب شود،  هاي آن لرزه اه لرزش داشته باشد، بايد زير پايهاگر دستگ

  .گير را بين دستگاه و پاية آن نصب كرده باشد مگر آنكه سازنده اين لرزه
شوي يا هر دهانة تخلية مورد تأييد ديگر،  شود بايد داراي كف اتاقي كه دستگاه در آن نصب مي) پ

 .ستگاه باشدمناسب براي تخلية آب د

مبحث «كشي فاضالب ساختمان، بايد طبق الزامات  اتصال دهانة تخلية دستگاه به لوله) 1(
  .باشد»  تأسيسات بهداشتي-شانزدهم 
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  فاصلة اطراف دستگاه 14-7-3-3
گيري، بايد در اطراف دستگاه  براي بازرسي، سرويس، تعمير، تعويض و مشاهدة لوازم اندازه) الف

  .بيني شود شفاصلة كافي پي
  .متر كمتر باشد  ميلي500در اطراف دستگاه، پهناي راه عبور بدون مانع نبايد از ) 1(
  
  فاصلة ايمني باالي دستگاه 14-7-3-4

رو روي پوستة  گرم يا ديگ بخار كم فشار، از نوع يك پارچه و بدون دريچة آدم براي ديگ آب) الف
انرژي ) يو در ساعت تي  بي5،000،000( كيلووات 1465ير باالي آن، با ظرفيتي برابر يا كمتر از مقاد

 مترمربع سطح حرارتي، فاصله سطح باالي 93 كيلوگرم در ساعت بخار توليدي، يا 2268ورودي، يا 
  .متر باشد  ميلي600كم  دستديگ از سقف بايد 

درج در گرم، با ظرفيتي بيشتر از يكي از مقادير من در مورد ديگ بخار كم فشار و ديگ آب) ب
  .متر باشد  ميلي900، فاصله باالي ديگ از سقف نبايد كمتر از "الف"
رو روي پوستة باالي آن، فاصلة باالي  گرم يا ديگ بخار كم فشار با دريچة آدم براي ديگ آب) پ

  .متر باشد  ميلي900ديگ از سقف نبايد كمتر از 
، فاصلة "الف"كي از مقادير مندرج در در مورد ديگ بخار پرفشار با ظرفيتي برابر يا كمتر از ي) ت

  .متر باشد  ميلي900باالي ديگ از  سقف نبايد كمتر از 
، فاصلة باالي ديگ از سقف "الف"براي ديگ بخار پرفشار با ظرفيتي بيشتر از مقادير مندرج در ) ث

  .متر باشد  ميلي2150نبايد كمتر از 
  
   كف محل نصب ديگ 14-7-3-5
  . باشدغيرسوختنيب گرم يا بخار بايد از جنس كف محل نصب ديگ آ) الف
  
   شيرها14-7-3-6
  شيرهاي قطع و وصل ) الف

  .گرم يا بخار بايد شير قطع و وصل نصب شود هاي ورودي و خروجي ديگ آب ي لولهبر رو) 1(
قطع و وصل جداگانه ها بايد شير  گيرند، هر يك از ديگاگر تعدادي ديگ به صورت موازي قرار) 2(

  .اشدداشته ب
 شير تغذية آب ديگ) ب

كشي توزيع آب آشاميدني ساختمان، بايد با رعايت الزامات مندرج در  لولة آب، از شبكة لوله) 1(
  .به سيستم تغذية آب ديگ متصل گردد»  تأسيسات بهداشتي-مبحث شانزدهم «
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  شير تخلية سريع ) پ
  .هر ديگ بخار بايد مجهز به شير تخلية سريع باشد) 1(
 .بيني شده است، نصب شود شير تخليه بايد در محلي كه روي ديگ پيشاين ) 2(

كم برابر قطر دهانة تخلية سريع  اندازة اين شير بايد طبق دستورالعمل كارخانة سازنده و دست) 3(
 .ديگ باشد

، از محل شير تخلية سريع تا نقطة دريافت فاضالب در محل نصب ديگ،  در اتصال لولة تخليه) 4(
  .بايد رعايت شود»  تأسيسات بهداشتي-مبحث شانزدهم « ندرج در الزامات م

  
 اتصال لولة سوخت 14-7-3-7

  مشعل گازسوز) الف
كشي   لوله»كشي گاز طبيعي  لوله- مبحث هفدهم«گاز سوخت بايد طبق الزامات مندرج در ) 1(

  .گردد
د يك شير قطع و وصل بر روي لولة ورودي گاز سوخت به مشعل ديگ، پيش از لوازم كنترل، باي) 2(

  .دستي نصب شود
لولة انشعاب . لولة انشعاب گاز براي شمعك مشعل بايد پيش از شير قطع و وصل نصب شود) 3(

 .گاز براي شمعك بايد شير قطع و وصل مخصوص به خود داشته باشد

 مشعل با سوخت مايع ) ب

كشي  لوله» و انتقال سوخت مايعفصل دوازدهم ـ ذخيره «سوخت مايع بايد طبق الزامات مندرج در ) 1(
  .شود

  
  ها  گيري روي ديگ  لوازم اندازه14-7-4
   ديگ آب گرم 14-7-4-1
  .گيري فشار و دما داشته باشد ديگ آب گرم بايد فشارسنج و دماسنج يا وسيلة مشترك اندازه) الف
  .فشارسنج و دماسنج بايد فشار و دماي ديگ را در كاركرد عادي آن، نشان دهند) ب
  

 ديگ بخار 14-7-4-2

  .هر ديگ بخار بايد داراي فشارسنج و آب نما باشد) الف
 .، نشان دهدر كاركرد عادي در مقياس مياني آنفشارسنج بايد فشار ديگ را د) ب

نما بايد طوري نصب شده باشد كه تراز خط وسط آن برابر سطح آب ديگ در كاركرد  شيشة آب) پ
  .عادي آن باشد
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 ايين آب ديگ كنترل سطح پ14-7-5

  .گرم و ديگ بخار بايد با كنترل سطح پايين آب حفاظت شود ديگ آب 14-7-5-1
تر رفتن سطح آب از تراز ايمني سطح پايين ديگ، كنترل سطح پايين آب  در صورت پايين) الف

  .بايد به طور خودكار عمل احتراق را قطع كند
  .كند تراز ايمني پايين آب را سازندة ديگ تعيين مي) 1(

  
   شير اطمينان14-7-6
  كليات  14-7-6-1
  .ديگ بخار بايد با شير اطمينان حفاظت شود) الف
  .ديگ آب گرم بايد با شير اطمينان فشار حفاظت شود) ب
گرم مصرفي بايد با شير اطمينان يا وسيلة محدود كنندة سقف  مخزن تحت فشار ذخيرة آب) پ

  .فشار ديگري، حفاظت شود
  .اي مورد تأييد، گواهي آزمايش داشته باشد از مؤسسهشير اطمينان بايد ) ت

  
   انتخاب شير اطمينان 14-7-6-2
گرم مصرفي  گرم، ديگ بخار و مخزن ذخيرة آب آب ديگظرفيت تخلية سيال شيراطمينان ) فال

  .شود كم برابر با ظرفيت دستگاهي باشد كه شيراطمينان  روي آن نصب مي بايد دست
توان به جاي يك شير،  گرم مصرفي مي ديگ بخار و مخزن ذخيرة آبگرم،  بر روي ديگ آب) 1(

در اين صورت، ظرفيت تخلية مجموع اين شيرها بايد با ظرفيت . كرد اطمينان نصبچند شير
  .دستگاه برابر باشد

گرم مصرفي بايد با فشاري برابر با  گرم، ديگ بخار و مخزن ذخيرة آب شير اطمينان ديگ آب) ب
  . دستگاه، تنظيم شودحداكثر فشار كار

  
   نصب شير اطمينان 14-7-6-3
گرم  گرم، ديگ بخار و مخزن آب بيني شده روي ديگ آب شير اطمينان بايد بر روي دهانة پيش) الف

  .مصرفي، نصب شود
 شير اطمينان نبايد هيچ شير ديگري تاگرم مصرفي  گرم، ديگ بخار و مخزن آب بين ديگ آب) ب

  .نصب شود
  . تخلية بعد از شير اطمينان نبايد هيچ نوع شير ديگري نصب شودبر روي لولة) پ
  .گرم مصرفي بايد به طور ثقلي تخليه شود گرم و مخزن آب شير اطمينان ديگ آب) 1(
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 .اي به فضاي خارج از ساختمان هدايت شود تخلية شير اطمينان ديگ بخار بايد از راه لوله) 2(

طمينان و نقطة دريافت تخلية سيال، در محل نصب دستگاه يا در لولة اتصال بين دهانة تخلية شير ا) 3(
 .فضاي خارج، بايد غيرقابل انعطاف و مناسب براي دماي سيال خروجي باشد

 .برابر قطر دهانة تخلية شير اطمينان باشدكم  دست بايد  قطر لولة تخليه) 4(

 تخريب و تضييع اموال، شير اطمينان نبايد در نقاطي كه خطر آسيب رساندن به اشخاص يا) 5(
 .وجود دارد تخليه شود

كشي  كن به داخل لوله گرم يا آب گرم در صورت تخلية شيراطمينان  ديگ بخار، ديگ آب) 6(
در مورد »  تأسيسات بهداشتي- مبحث شانزدهم «فاضالب ساختمان، بايد الزامات مندرج در 

 . كشي فاضالب، رعايت شود اتصال شيرتخليه به لوله

  
  لوازم كنترل و ايمني 14-7-7

  كليات 14-7-7-1
 آب، مجهز به  گرم و ديگ بخار بايد، عالوه بر شير اطمينان و كنترل سطح پايين ديگ آب) الف

  .هاي كاركرد و  ايمني باشند كنترل
 و الزامات مندرج در  هاي كاركرد و ايمني ديگ بايد طبق دستورالعمل كارخانة سازنده كنترل) 1(

  . مقررات، صورت گيرداين قسمت از
  مراقبت از وجود شعله ) ب
مشعل ديگ بايد داراي كنترل مراقبت از وجود شعله باشد تا وجود يك شمعك در نقطة ) 1(

  . مناسبي سبب اطمينان از روش شدن مشعل اصلي شود
 20 مجهز به شمعك دايمي، بايد ظرف مدت حداكثر  در صورت خاموش شدن شعلة شمعك در ديگ) 2(

 . ه، شير ورودي سوخت به مشعل به طور صددرصد بسته شودثاني

 داراي مشعل گازي،   داراي مشعل با سوخت مايع و دمندة رانشي يا القايي يا در ديگ در ديگ) پ
سيستم كنترل بايد به ترتيبي با شير ورودي سوخت مرتبط باشد كه در صورت قطع شدن يا كمتر 

 . به طور خودكار بسته شود اين شير از حد تنظيم شدن جريان هوا،

 موتور مشتركي بگيرند، اگر پمپ سوخت مايع و دمندة مشعل حركت خود را مستقيماً از) 1(
  .گفته ضرورت ندارد كنترل پيش

  
   گرم  آب هاي ايمني در ديگ كنترل 14-7-7-2
 ورودي گرم بايد دو كنترل دماي حد باال و يك كنترل سطح پايين آب، مرتبط با شير  آب ديگ) الف

  .سوخت به مشعل اصلي و براي بسته شدن خودكار آن، داشته باشد
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كه روي دماي باالتر تنظيم شده است، بايد امكان تنظيم مجدد دستي  از دو كنترل دما، آن) ب
  .داشته باشد

 كيلو وات 117گرم و داشتن ظرفيتي برابر يا كمتر از  در صورت يكپارچه بودن ديگ آب) 1(
  .، تنظيم مجدد دستي روي كنترل دماي باال ضرورت ندارد)يو در ساعت تي  بي400،000(

 بايد در محلي و به ترتيبي نصب  كنترل دماي حد باال و كنترل سطح پايين آب در اين ديگ) پ
  .ها، بدون تخلية آب سيستم، ممكن باشد شوند كه كار آزمايش، سرويس و تعويض اين كنترل

به جاي كنترل  توان دهند، مي ها تشكيل مي ارتي ديگ را كويلدار، كه سطح حر  كويل در ديگ) ت
كرد كه در صورت وجود جريان،  ي لولة آب گرم يك حسگر جريان نصبسطح پايين آب ديگ، بر رو

  .شير كنترل سوخت فعال شود
  
    بخار هاي ايمني در ديگ كنترل 14-7-7-3
با شير ورودي سوخت به مشعل اصلي و براي  بخار بايد با دو كنترل فشار حد باال، مرتبط   ديگ) الف

  .بستن آن، مجهز باشد
از دو كنترل فشار، آن كه براساس فشار باالتري تنظيم شده است، بايد امكان تنظيم مجدد ) 1(

  .دستي داشته باشد
  . بخار بايد مجهز به دو كنترل سطح پايين آب باشد ديگ) ب
مكان تنظيم مجدد دستي، مستقل از كنترل تغذية يكي از دو كنترل سطح پايين آب بايد با ا) 1(

  .آب ديگ باشد
  

   مخزن انبساط ديگ آب گرم 14-7-8
  كليات  14-7-8-1
  .هر سيستم گرمائي با آب گرم بايد مجهز به مخزن انبساط باشد) الف
  .تواند از نوع باز يا بسته باشد مخزن انبساط مي) ب
آب، دما و فشار كار سيستم، محاسبه و انتخاب ظرفيت مخزن انبساط بايد با توجه به حجم ) پ

  .شود
هاي مناسب به اجزاي ساختمان  مخزن انبساط در محل نصب، بايد به كمك پايه، آويز و بست) ت

  .گيردود و در وضع پايدار و مستقر قرارمهار ش
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  مخزن انبساط باز 14-7-8-2
زن، در كاركرد عادي سيستم، مخزن انبساط باز بايد در ترازي نصب شود كه سطح آب مخ) الف

  .گيرد اجزاي سيستم گرمايي قرارمتر باالتر از باالترين  ميلي1200كم  دست
  .كم برابر مقدار تغيير حجم آب سيستم در اثر تغيير دماي آب، باشد گنجايش اين مخزن بايد دست) ب
  :اين مخزن بايد عالوه بر لولة اتصال به سيستم، داراي اتصاالت زير باشد) پ
مبحث « ، كه مطابق الزامات مندرج در) اينچ1(متر   ميلي25كم  دست اسمي لولة سرريز با قطر) 1(

  .، تا نقطة تخلية آب ادامه يابد» تأسيسات بهداشتي-شانزدهم
لولة هواكش، تا هواي داخل مخزن را بدون هيچ نوع شير يا مانع ديگر، به هواي آزاد خارج ) 2(

 .مربوط كند

  .ر مانع ديگر روي لولة ارتباط سيستم گرمايي و مخزن انبساط باز، مجاز نيستنصب شير يا ه) ت
  
  مخزن انبساط بسته 14-7-8-3

  .مخزن انبساط بسته بايد مناسب براي فشار و دماي كار سيستم گرمايي مورد نظر باشد) الف
 كار داشته كنندة معتبر، گواهي آزمايش فشارِ  مخزن انبساط بسته بايد از يك موسسة آزمايش) ب

  .باشد
  . برابر حداكثر فشار كار سيستم باشد5/1كم  دستفشار آزمايش بايد ) 1(
  .نما، باشد اين مخزن بايد داراي متعلقات الزم مانند اتصال تخلية آب و شيشة آب) پ
  .آب مخزن را بايد بتوان بدون تخلية آب سيستم گرمايي، تخليه كرد) 1(
ها، هوا يا گاز ازت را به آن تزريق و  هز باشد تا بتوان به كمك آناين مخزن بايد به لوازمي مج) ت

 .فشار مورد نياز سيستم را تأمين كرد

باشد كم برابر مقداري  ، بايد دستگرم ته، براي سيستم گرمايي با آبگنجايش مخزن انبساط بس) ث
 .آيد به دست مي) 1-7-14(كه از رابطة 

 

)14-7-1( 
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  ر اين رابطه،د

tV =  مترمكعب(حداقل گنجايش مخزن(  
sV =  مترمكعب(حجم آب سيستم، بدون حجم مخزن انبساط(  

T =  درجه سلسيوس(دماي متوسط سيستم گرمايي در حال كار(  
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aP = كيلوپاسكال مطلق(ب مخزن فشار آتمسفر در محل نص(  
fP = سكال مطلقكيلوپا( آب و پيش از راه اندازي فشار سيستم در محل نصب مخزن، پس از پركردن(  
oP =  كيلوپاسكال مطلق(حداكثر فشار كار سيستم در محل نصب مخزن در كاركرد عادي(  



 

  
  
  

  كنندة ويژه ده و خنكهاي گرم كنن   دستگاه14-8
  

   كليات14-8-1
   دامنة كاربرد14-8-1-1
كنندة  كننده و خنك هاي گرم برداري، تعمير و تغيير در دستگاه طراحي، ساخت، نصب، بهره) الف

  .گيرد ق الزامات مندرج در اين فصل صورتويژه بايد طب
  :دارد هاي زير را مقرر مي اين فصل الزامات دستگاه) ب
   با سوخت گاز، مايع و جامد يا برقي هاي بخاري) 1(
 كن خانگي  گرم آب) 2(

 كورة هواي گرم ) 3(

 كولرهاي گازي و آبي ) 4(

 كنندة سونا  گرم) 5(

  شومينه ) 6(
  

 ها نصب دستگاه 14-8-1-2

مبحث سيزدهم، «ها بايد طبق الزامات مندرج در  كشي و اتصاالت الكتريكي به دستگاه كابل) الف
  .گيرد انجام» ها يسات برقي ساختمانتأسطرح و اجراي 

مبحث شانزدهم، «ها بايد طبق الزامات مندرج در  اتصال لولة آب تغذيه و تخلية فاضالب دستگاه) ب
  .گيرد تصور» تأسيسات بهداشتي

كننده بايد طبق الزامات مندرج در فصل يازدهم اين مبحث طراحي و  هاي گرم دودكش دستگاه) پ
  .نصب شود

به » شي گاز طبيعيك مبحث هفدهم، لوله«سوخت بايد طبق الزامات مندرج در لولة گاز ) ت
  .گردد ها متصل دستگاه
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ها اتصال  لولة سوخت مايع بايد طبق الزامات مندرج در فصل دوازدهم اين مبحث به دستگاه) ث
  .يابد

  
  محدوديت كاربري و نصب 14-8-1-3
  .امد نبايد در فضاهاي با خطر نصب شوندكنندة با سوخت گاز، مايع و ج هاي گرم دستگاه) الف
.  با سوخت گاز، مايع و جامد ممنوع است هاي عمومي، نصب بخاري در فضاي داخلي ساختمان) ب

  : شود اين ممنوعيت از جمله شامل موارد زير مي
     اتاق مهمان در مهمانسرا و هتل) 1(
 اتاق ادارات ) 2(

 ، مدرسه و مراكز آموزشي ديگر در كودكستانهاي آموزش و درس،   دفاتر كار و كالس) 3(

  عمومي  خوابگاه) 4(

 خانة سالمندان ) 5(

   و درمانگاه اتاق بيماران و فضاهاي درماني، در بيمارستان) 6(

   ه  و نقاهتگا آسايشگاه) 7(

  اصالح و تربيت  و كانون زندان) 8(

 سرپرست   و مركز نگهداري كودكان بي شيرخوارگاه) 9(

 هاي مشابه   رواني، خانة بيماران رواني و ساختمان بيمارستان) 10(

  سالن اجتماعات ) 11(
  

  تأمين هواي احتراق 14-8-1-4

كنندة با سوخت گاز و مايع بايد طبق الزامات مندرج در فصل نهم اين   گرم هواي احتراق دستگاه
  .مبحث تأمين شود

  
   شومينة با سوخت جامد14-8-2
 با سوخت جامد بايد طبق الزامات مندرج در مباحث سوم، با مصالح بنائينة  شومي14-8-2-1

  .ي ساختمان، طراحي و ساخته شودچهارم و پنجم از مقررات ملّ
  

   شومينة گازي 14-8-3
   .كنندة اتاق استفاده شود نبايد به عنوان تنها وسيلة گرم شومينة گازي 14-8-3-1
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 طراحي UL-127كارخانه بايد طبق الزامات مندرج در  شومينة گازي ساخته شده در 14-8-3-2
  .و ساخته شود

  
شومينة گازي بايد چنان ساخته و نصب شود كه كف اجاق آن به طور مشخص و  14-8-3-3

  .آشكار جدا از كف اتاق باشد
  

شومينة گازي بايد مجهز به كنترل اطمينان وجود شعله باشد، تا در صورت از كار  14-8-3-4
ك و روشن نشدن شومينه و يا خاموش شدن شعلة اصلي، جريان گاز ورودي به شومينه افتادن شمع

  .را به طور خودكار قطع كند
  

 شومينة گازي بايد مجهز به دمپر دستي تنظيم سطح مقطع دهانة خروجي دود به 14-8-3-5
  .دودكش باشد، تا بتوان براساس توصية كارخانة سازنده، سطح خروجي دود را تنظيم كرد

  
هاي ورودي هوا و  در صورت تعبية شومينة گازي در محفظة ساختماني، دريچه 14-8-3-6

آساني بازشدني و  اي، به هاي روية دستگاه بايد، براي تعميرات و سرويس دوره دسترسي و پانل
  .برداشتني باشند

  
ايد در اين شير ب. شومينة گازي بايد مجهز به شير قطع و وصل دستي ورود گاز باشد 14-8-3-7

  .خارج از اجاق دستگاه و نزديك به آن و در اتاق نصب شومينه قرارگيرد
  

   بخاري نفتي با دودكش14-8-4
 12120 و 12119، 12118ي  ملّــبخــاري نفتــي بايــد طبــق الزامــات اســتانداردهاي 14-8-4-1

  .دو داراي عالمت استاندارد باشساخته طراحي، 
  

دستي تنظيم مقدار سوخت و شيردستي قطع و   رل بخاري نفتي بايد مجهز به كنت 14-8-4-2
  .وصل سوخت باشد

  
بخاري نفتي، بايد مجهز به دمپر تنظيم هواي مكشي يا مكش هوا، در لولة رابط  14-8-4-3

  .دودكش باشد
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فاصلة هر نوع پرده و مواد . متر كمتر باشد  ميلي150فاصلة بخاري تا ديوارها نبايد از  14-8-4-4
دار  نصب بخاري نفتي بر روي كف شيب. متر باشد  ميلي300ي نبايد كمتر از سوختني با بخار

  .ممنوع است
  

   بخاري گازي با دودكش14-8-5
ـ     با دودكش   بخاري گازي    14-8-5-1 ـ و اسـتاندارد     1220-1 يبايد طبق الزامات استاندارد ملّ ي ملّ

اخته و داراي عالمت    طراحي، س ،  1220-2 انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي    تعيين معيار مصرف    
  .استاندارد باشد

  
كردن بايد مجهز به فندك خودكار، كنترل اطمينان وجود  بخاري گازي براي روشن 14-8-5-2

شعله و كنترل خودكار قطع گاز باشد، تا با خاموش شدن شعلة اصلي يا شمعك، جريان گاز ورودي 
  .دشوبه دستگاه به طور خودكار قطع 

  
  .ايد مجهز به شير قطع و وصل دستي باشدبخاري گازي ب 14-8-5-3
  

فاصلة هر نوع پرده و مواد . متر باشد  ميلي150فاصلة بخاري تا ديوارها نبايد كمتر از  14-8-5-4
  .دار ممنوع است نصب بخاري روي كف شيب. متر كمتر باشد  ميلي300سوختني از بخاري نبايد از 

  
   بخاري گازي بدون دودكش14-8-6
  .احد مسكوني، بخاري گازي بدون دودكش نبايد تنها وسيلة گرمايي موجود باشد در و14-8-6-1
  

ـ         طبق بخاري گازي بدون دودكش بايد      14-8-6-2 و تعيـين    7268 ي الزامات مقـرر در اسـتاندارد ملّ
 داراي عالمت استاندارد    و ساخته،  طراحي،  7268-2 معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي      

  .باشدمورد آزمون قرار گرفته  ANSI Z 21.11.2 استاندارد مطابق  همچنين.باشد
  

، نصب بخاري گازي بدون )3-1-8-14(هاي مقرر در رديف  عالوه بر ممنوعيت 14-8-6-3
  :دودكش در فضاهاي واحدهاي مسكوني به شرح زير ممنوع است

   ؛اتاق خواب) 1(
  ؛حمام، توالت و دستشويي) 2(

  .انباري) 3(
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.  كيلووات باشد7/11 از ون دودكش نبايد بيشتر يت گرمايي بخاري گازي بدظرف 14-8-6-4
 در آن قرار   كيلووات بر مترمكعب حجم اتاقي كه دستگاه21/0ظرفيت گرمايي نبايد از همچنين، 

 يا بازشوي دايمي مستقيماً با فضاي ديگر مرتبط باشد، باگر اتاق از طريق در. گيرد، بيشتر باشد مي
  .توان حجم اين فضا را هم به حجم اتاق اضافه كرد  ظرفيت، ميبراي محاسبة

 
بخاري گازي بدون دودكش بايد به كنترل وجود حداقل مقدار اكسيژن مجهز باشد، تا  14-8-6-5

جريان   در صورت كاهش نسبت اكسيژن در هواي محيط از ميزان تعيين شده در كارخانة سازنده،
اين كنترل بايد در كارخانه تنظيم گردد و امكان .  قطع شودورود گاز به دستگاه به طور خودكار

مقدار نسبت اكسيژن به هر حال نبايد كمتر از . بردار نداشته باشد تغيير يا تنظيم مجدد توسط بهره
  . درصد باشد18
  

سط كارشناس اندازي و بازديد ادواري بخاري گازي بدون دودكش بايد تو  نصب، راه14-8-6-6
  .گيرد ه صورتفني شركت سازند

  
   بخاري برقي 14-8-7
  .هاي كوچك بايد استفاده شود ها و اتاق بخاري برقي فقط براي گرم كردن فضا 14-8-7-1
  

و  ANSI/UL 499بخاري برقي با نصب ثابت بايد بر طبق الزامـات منـدرج دراسـتاندارد     14-8-7-2
ـ     ي  استاندارد ملّ  سـاخته   و طراحـي ، 7342-2 رژيتعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچـسب ان

  .باشدشده 
  

اي باشد و مقررات الكتريكيِ  كنترل بخاري برقي بايد به صورت دستي و چند مرحله 14-8-7-3
  .كليدهاي قطع و وصل و كنترل در مورد آن رعايت شود

  
بخاري برقي بايد مجهز به كليد اصلي خودكار باشد، تا فقط در صورتي كه مطابق  14-8-7-4

كارخانة سازنده نصب شده است، روشن شود و در صورت افتادن بخاري و يا نصب نادرست، توصية 
  .از روشن شدن بخاري جلوگيري كند

  
مبحث سيزدهم، طرح و اجراي «بخاري برقي بايد با رعايت الزامات مندرج در  14-8-7-5

  .نصب شود» ها تأسيسات برقي ساختمان
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بخاري برقي مجاز نيست، مگر آنكه سازنده آن را در فضاهاي مرطوب و خيس، نصب  14-8-7-6
  .براي نصب در چنين فضاهايي طراحي و ساخته باشد و مورد تأييد قرارگيرد

  
هايي كه ممكن است در معرض ضربات يا صدمات فيزيكي قرارگيرد، نصب  در مكان 14-8-7-7

  .بخاري برقي مجاز نيست
  

   كورة هواي گرم مستقيم14-8-8
واي گرم با سوخت گاز يا مايع بايد مطابق دستورالعمل كارخانة سازنده نصب كورة ه 14-8-8-1

  .شود
  

كورة هـواي گـرم با سوخت گـاز، از نظر ايمني و عملـكرد، بايد مـطابق الـزامات  14-8-8-2
  . آزمايش و تأييد شودANSI Z 21.47منـدرج در استاندارد 

  
 ايمني و عملكرد، بايد مطابق الزامات مندرج كورة هواي گرم با سوخت مايع، از نظر 14-8-8-3

  . آزمايش و تأييد شودANSI/UL 729در استاندارد 
  

  :نصب كورة هواي گرم مستقيم در فضاهاي زير مجاز نيست 14-8-8-4
   اجتماعات، تئاتر و سينما   سالنو هال آسانسورها در راهروهاي دسترسي) الف
  ت، تئاتر و سينماهاي خروج اضطراري سالن اجتماعا راهرو) ب
  

فاصلة كورة هواي . متر كمتر باشد  ميلي300فاصلة كورة هواي گرم تا ديوارها نبايد از  14-8-8-5
فضاي دسترسي در جلو . متر باشد  ميلي300گرم با  هر نوع پرده و يا جدارة سوختني نبايد كمتر از 

فاصلة قسمت زيرين كوره . اشدمتر ب  ميلي450كم  دستگاه و محل مشعل و تابلوي كنترل بايد دست
  .متر باشد  ميلي150كم  تا كف بايد دست

  
  .شود، نصب گردد ترموستات دستگاه بايد در فضايي كه با آن دستگاه گرم مي 14-8-8-6
  

   كورة هواي گرم كانالي 14-8-9
ده  كورة هواي گرم كانالي با سوخت گاز يا مايع بايد مطابق دستورالعمل كارخانة سازن14-8-9-1

  .نصب شود
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كورة هواي گرم كانالي با سوخت گاز يا مايع بايد مطابق الزامات مندرج در  14-8-9-2
ANSI/UL 727كنندة برقي بايد مطابق  كورة هواي گرم كانالي با گرم.  آزمايش و تأييد شود

ANSI/UL 1995آزمايش و تأييد شود .  
  

تازه، رفت و برگشت، براي هر وات هاي هواي  سطح مقطع آزاد و بدون مانع كانال 14-8-9-3
  .متر مربع باشد  ميلي4/4ظرفيت گرمايي كوره، نبايد كمتر از 

  
  :نصب كورة هواي گرم كانالي در فضاهاي زير مجاز نيست 14-8-9-4
  ؛راهروهاي دسترسي سالن اجتماعات، تئاتر و سينما) الف
  .راهروهاي خروج اضطراري سالن اجتماعات، تئاتر و سينما) ب
  

  :تأمين هواي تازه يا برگشت هواي كوره، از فضاهاي زير مجاز نيست 14-8-9-5
   ؛حمام) الف
   ؛توالت و دستشويي) ب
   ؛آشپزخانه) پ
  گاراژ؛) ت
   .فضاهاي با خطر) ث
  

شود و يا بر روي كانال  ترموستات دستگاه بايد در فضايي كه با همان دستگاه گرم مي 14-8-9-6
  .تگاه، نصب گرددبرگشت هوا، در ورود به دس

  
براي تأمين هواي تازه و جريان هواي رفت و برگشت، دستگاه بايد مطابق الزامات  14-8-9-7

برگشت هواي يك واحد مسكوني نبايد توسط دستگاه به . كشي شود ، كانال" فصل ششم"مندرج در
  .واحد مسكوني ديگر فرستاده شود

  
طراحي، »  فصل يازدهم، دودكش«درج در دودكش كوره بايد با رعايت الزامات من 14-8-9-8

  .ساخته و نصب شود
  

فصل "كشي سوخت مايع بايد با رعايت الزامات مندرج در  سازي و لوله ذخيره 14-8-9-9
  . اين مبحث انجام گيرد"دوازدهم
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  كن با مخزن ذخيره  آب گرم14-8-10
طراحي،  1228ي  ملّداستاندار كن نفتي بايد با رعايت الزامات مندرج در  آب گرم14-8-10-1

  .داراي عالمت استاندارد باشدساخته و 
  

طراحي،  1219ي  ملّكن گازي بايد با رعايت الزامات مندرج در استاندارد  آب گرم14-8-10-2
  .ساخته و داراي عالمت استاندارد باشد

  
ايمني ، 1563 يملّهاي كن برقي بايد با رعايت الزامات مندرج در استاندارد آب گرم 14-8-10-3

طراحي، ، 1563-2 دستورالعمل برچسب انرژيو تعيين معيار مصرف انرژي و  1562-2-35 برقي
 .ساخته و داراي عالمت استاندارد باشد

  
مبحث سيزدهم، طرح و «هاي برقي بايد با رعايت مقررات مندرج در  كابل برق و كليد 14-8-10-4

  .اتصال يابد» ها اجراي تأسيسات برقي ساختمان
  

كن با   گرم فاصلة آب. كن بايد طبق دستورالعمل كارخانة سازنده نصب گردد آب گرم 14-8-10-5
  .متر باشد  ميلي300كم  ديوارهاي اطراف بايد دست

  
مبحث شانزدهم، تأسيسات «كن بايد طبق الزامات مندرج در   سرد و گرم آب گرم  آب14-8-10-6

  .كشي شود لوله» بهداشتي
  

كشي  مبحث هفدهم، لوله«كن گازي بايد طبق الزامات مندرج در   گرمگاز سوخت آب 14-8-10-7
  .كشي شود لوله» گاز طبيعي

  
  كنندة دماي آب كنترل. كنندة خودكار دما باشد كن بايد مجهز به كنترل  گرم آب 14-8-10-8
  . باشد"شركت ملي گاز ايران"كن گازي بايد مورد تأييد  گرم

  
 1035 به شيراطمينان فشار و دما، با فشار تنظيم شدة كن بايد مجهز آب گرم 14-8-10-9

گونه شير بر روي لولة خروجي  نصب هر.  درجة سلسيوس، باشد99كيلوپاسكال و دماي تنظيم شدة 
تري م ميلي300انتهاي لولة تخلية شيراطمينان بايد بدون دنده باشد و تا . شيراطمينان مجاز نيست

  . اين لوله به شبكة فاضالب ساختمان مجاز نيستاتصال. كف اتاق محل نصب ادامه يابد
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اندازة قطر شيرتخليه بايد طبق . كن بايد به شيرتخليه مجهز باشد گرم آب  14-8-10-10
  .برابر قطر دهانة تخليه باشدكم  دستدستورالعمل كارخانة سازنده و 

  
اي باشد  د به اندازهكن بايد با عايق گرمايي پوشانده شود، ضخامت عايق باي  گرم آب 14-8-10-11

در محاسبة .  وات بر مترمربع بيشتر نشود47كه تلفات انرژي گرمايي از سطوح خارجي آبگرم كن از 
  . درجة سلسيوس در نظر گرفته شود18اتالف انرژي، دماي محيط محل نصب بايد حداكثر 

  
  . كيلوپاسكال بيشتر شود1035كن نبايد از  گرم فشاركار مجاز آب  14-8-10-12
  

 ليتر، 75خوابه  م براي هر واحد مسكوني يكك كن بايد دست  گرم ظرفيت ذخيرة آب 14-8-10-13
  . ليتر، باشد150 خوابه  ليتر و سه110 خوابه دو
  

 همين مبحث طراحي، "فصل يازدهم"كن بايد مطابق مندرجات  دودكش آب گرم 14-8-10-14
  . ساخته و نصب شود

  
  دون مخزن ذخيرهكن گازي فوري ب گرم  آب 14-8-11
و  1828 يملّ فوري بايد با رعايت الزامات مندرج در استانداردگازسوز كن  گرم  آب 1- 11- 8- 14

طراحي و سـاخته و داراي عالمـت         ،1828-2 تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي       
  .استاندارد باشد

  
رعايت با خانة سازنده و كن گازي فوري بايد طبق دستورالعمل كار گرم آب  14-8-11-2

  . نصب شود"ي گاز ايران شركت ملّ"استانداردهاي 
  

 ليتر 12كم  كن براي واحدهاي مسكوني يك و دو خوابه بايد دست گرم ظرفيت آب  14-8-11-3
  . ليتر در دقيقه باشد19كم  تر دست در دقيقه و سه خوابه و بيش

  
سيستم و شير خودكار كنترل جريان گاز، كنندة دما،  كن بايد به كنترل گرم آب  14-8-11-4

  .، مجهز باشد1828 يزن و نظارت بر شعله مطابق استاندارد ملّ جرقه
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  كنندة برقي سونا  گرم14-8-12
  .باشد 1562-2-53 ي ملّمطابق استانداردكنندة برقي سونا بايد  گرم 14-8-12-1
  

مكان تماس و برخورد تصادفي شود كه ا  نندة برقي سونا بايد در محلي نصبك گرم 14-8-12-2
  .دستگاه بايد طبق دستورالعمل كارخانة سازنده نصب شود. افراد با آن به حداقل ممكن كاهش يابد

  
كننده بايد مجهز به حفاظ و پوشش مخصوص مورد تأييد باشد تا از تماس و  اين گرم 14-8-12-3

ب شود كه داراي ضريب هدايت پوشش بايد از مصالحي انتخا. برخورد افراد با آن جلوگيري شود
حفاظ و دريچة . حرارتي ناچيز باشد و موجب كاهش قابل توجه انتقال حرارت به اتاق سونا نشود

  .گردد رد و يا بصورت دايم به آنها متصلگيهاي ساختماني قرار  در داخل جداردسترسي نبايد
  

بر كنترل دماي دلخواه، كننده بايد داراي ترموستات مخصوصي باشد كه عالوه  گرم 14-8-12-4
كننده نباشد،  چنانچه ترموستات جزئي از گرم.  درجة سلسيوس محدود كند90حداكثر دما را به 

  .متر از سقف اتاق نصب شود  ميلي150حسگر ترموستات بايد در فاصلة 
  

سنج براي كاركرد حداكثر يك ساعت پس از هر بار روشن  كننده بايد به زمان گرم 14-8-12-5
سنج بايد در خارج از اتاق سونا  اين زمان. مجهز باشد و سپس به صورت خودكار خاموش شودشدن، 

  .نصب شود
  

ابعاد اين دريچه كه در باالي در . اتاق سونا بايد به دريچة تهوية طبيعي مجهز باشد 14-8-12-6
  .متر كمتر باشد  ميلي200×100شود، نبايد از  ورودي اتاق سونا نصب مي

  
ر روي در ورودي اتاق سونا، بايد تابلويي كه مضمون زير با خط خوانا بر روي آن ب 14-8-12-7

  :نوشته شده است، نصب گردد
. آور باشد اقامت بيشتر ممكن است براي سالمتي زيان.  دقيقه است30حداكثر زمان ماندن در سونا «

  .» با پزشك مشورت كنندهاي قلبي و تنفسي، بايد در مورد استفاده از سونا افراد با سابقة بيماري
  

   كولرگازي 14-8-13
تكه بايد از نظر عملكردي با رعايت الزامات منـدرج          گازي پنجره اي و اسپيليت دو       هاي  كولر  14-8-13-1

ـ  ايمني برقي مطابق استاندارد از جنبة و 6016ي   ملّ در استاندارد  و سـاخته  ،  طراحـي 1562-2-40ي  ملّ
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معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي كولر گـازي          نين  همچ .دنداراي عالمت استاندارد باش   
و داراي عالمـت     رعايت شده  10638 و كولر اسپيليت مطابق    6016-2ي   ملّ پنجره اي مطابق استاندارد   

ـ   بايد بـا رعايـت الزامـات منـدرج در اسـتاندارد            دار كولر گازي كانال   .دن باش برچسب انرژي   6942ي   مّل
  .المت استاندارد باشدو داراي عطراحي، ساخته 

  
كولرگازي بايد براساس توصية كارخانة سازنده نصب شود و همة قطعات آن براي  14-8-13-2

  .راحتي در دسترس باشد بازبيني و تعميرات، به
  

هاي برقي، پريز، حفاظت و اتصال زمين دستگاه بايد با رعايت الزامات  كشي كابل 14-8-13-3
  .انجام شود» ها و اجراي تأسيسات برقي ساختمانمبحث سيزدهم، طرح «مندرج در 

  
طراحي و ساخت اجزاي سيكل تبريد و انتخاب نوع مبرِّد بايد براساس مندرجات  14-8-13-4

  .فصل سيزدهم اين مبحث باشد
  
  .كولرگازي بايد مجهز به كنترل كنندة دما و كليد انتخاب دور دمندة هوا باشد 4-8-13-5
  

   كولرآبي  14-8-14
و داراي  طراحي، ساخته    4910 ي ملّ در استاندارد كولرآبي بايد با رعايت الزامات مندرج        14-8-14-1

بـق   ط اين نوع كولر   معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي         همچنين .دعالمت استاندارد باش  
  . د باشبرچسب انرژيو داراي عالمت  رعايت شده 4910-2ي  ملّاستاندارد

  
  :ي بايد براساس دستورالعمل كارخانة سازنده و با رعايت الزامات زير نصب شودكولرآب 14-8-14-2
گير با لولة تخلية  كولرآبي نبايد باالي معابر عمومي نصب شود، مگر آنكه در زير آن سيني قطره) الف

  .به دور از معابر تعبيه شود
گردوغبار، گازهاي كولرآبي بايد در محلي نصب شود كه احتمال ورود هواي آلوده، ذرات ) ب

  .آور و بوهاي نامطبوع به داخل آن وجود نداشته باشد زيان
 متر از دهانة دودكش فاصله افقي داشته باشد، مگر آنكه اين دهانه 3كم  كولرآبي بايد دست) پ

  .كم يك متر از سطح رويي كولر باالتر باشد دست
مان فاصلة افقي داشته باشد، مگر  متر از دهانة هواكش فاضالب ساخت3كم  كولرآبي بايد دست) ت

  .كم يك متر از سطح رويي كولر باالتر باشد آنكه اين دهانه دست
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متر،   ميلي300كم  متر و در زير كولر دست  ميلي600كم  ميزان دست در اطراف كولر، بايد به) ث
  .فضاي دسترسي و سرويس باشد

  
مبحث « با رعايت الزامات مندرج دركشي برق و حفاظت الكتريكي دستگاه بايد  كابل 14-8-14-3

  .انجام شود» ها سيزدهم، طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان
  

 اين مبحث "فصل ششم"كشي هواي كولر بايد با رعايت الزامات مندرج در  كانال 14-8-14-4
  .انجام شود

  
 سرريز آب لوله. كشي آب تغذية كولرآبي، بايد با شير قطع و وصل مستقل باشد لوله 14-8-14-5

شود، بايد غير مستقيم و با رعايت الزامات مندرج  اضافه و تخلية كولر، اگر به شبكة فاضالب وارد مي
بيني  در نصب كولر در تراس يا بالكن، پيش. باشد» مبحث شانزدهم، تأسيسات بهداشتي« در

  .متر، الزامي است   ميلي50حداقل  اسمي شوي به قطر كف



 

  
  
  

  حتراق  تأمين هواي ا14-9
  

   كليات14-9-1
   دامنة كاربرد14-9-1-1
تأسيسات تأمين هواي احتراق بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مقررات طراحي، نصب ) الف

  .و بازرسي شود
هاي با  در تأسيسات مكانيكي ساختمان، براي تأمين هواي الزم براي احتراق انواع دستگاه) 1(

گرم   يا تهية آب يا خنك كردن فضاهاي داخل ساختمان وسوخت مايع يا گاز كه براي گرم 
  .شوند، بايد الزامات اين فصل از مقررات رعايت گردد مصرفي ساختمان نصب مي

، تأمين هواي الزم و كافي براي عملكرد صحيح "تأمين هواي احتراق"در اين فصل، منظور از ) ب
 . با سوخت مايع يا گاز است دستگاه

 با سوخت مايع يا گاز، از  د نياز براي ديگر نيازهاي فضاي نصب دستگاهتأمين هواي مور) 1(
  .جمله براي تعويض هوا يا جبران بارهاي گرمايي و سرمايي، خارج از الزامات اين فصل است

 با سوخت مايع يا گاز كه تمام هواي مورد نياز احتراق را مستقيماً از  تأمين هواي احتراق دستگاه) 2(
فرستد، خارج  گيرد و دود حاصل از احتراق را مستقيماً به خارج از ساختمان مي ميخارج ساختمان 

 بايد طبق دستورالعمل كارخانة  هواي احتراق اين نوع دستگاه. از حدود اين فصل از مقررات است
  .سازنده تأمين شود

  : هاي زير خارج از حدود اين فصل از مقررات است تأمين هواي مورد نياز دستگاه) پ
  كورة كامالً بسته ) 1(
  پخت و پز دستگاه) 2(

 هاي نفتي و گازي يخچال) 3(

  كن گازي ماشين رخت خشك) 4(
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  لزوم تامين هواي احتراق 14-9-1-2
  هاي با سوخت مايع يا گاز، مانند ديگ آب گرم، ديگ هر بخش از ساختمان كه در آن دستگاه) الف

شود، بايد به مقدار الزم و كافي  هاي مشابه، نصب مي كن و دستگاه  بخار، كورة هواي گرم، آب گرم
  .هوا براي احتراق دريافت كند

در صورت نصب چند دستگاه با سوخت مايع يا گاز در يك فضا، بايد هواي احتراق براي كار ) 1(
  .ها محاسبه و تأمين شود زمان همة دستگاه هم

هاي با سوخت  اي احتراق، نصب دستگاهبيني براي دريافت هو در فضاي كامالً بسته و بدون پيش) ب
  .مايع يا گاز مجاز نيست

آمده است، همة » "ب") 1-3-7-14(« كه در "C"ديگ ديواري آب گرم از نوع گازسوز تيپ ) 1(
  .تواند در فضاي بسته نصب شود كند و مي هواي مورد نياز احتراق را از بيرون دريافت مي

  
   منابع غير مجاز 14-9-1-3
  :هواي احتراق از منابع زير مجاز نيستتأمين ) الف

  ؛ وجود دارد فضايي كه در آن گازهاي خطرناك) 1(
 ؛فضايي كه در آن بخارهاي قابل اشتعال وجود دارد) 2(

 ؛يابد فضايي كه در آن گردوغبار و ذرات مواد جامد انتشار مي) 3(

 ؛شدموتورخانة تبريد ساختمان، مگر آنكه سيستم تبريد از نوع جذبي با) 4(

 ؛حمام، توالت و انباري) 5(

 .فضايي كه احتمال سيل گرفتگي دارد) 6(

  
 اختالل در تأمين هواي احتراق 14-9-1-4

شود، بايد گردش آزاد هوا وجود   با سوخت مايع يا گاز نصب مي در فضايي كه در آن دستگاه) الف
  .داشته باشد

شود، نبايد دستگاه ديگري كه  ميدر فضايي كه در آن دستگاه با سوخت مايع يا گاز نصب ) ب
  .كند، نصب شود جريان انتقال هوا را مختل مي

شود، سيستم تأمين هوا بايد طوري طراحي شود كه  اگر در اين فضا دستگاه ديگري نصب مي) 1(
مكش هوا براي آن دستگاه موجب جريان معكوس يا كمبود هواي مورد نياز دستگاه با سوخت 

  .مايع يا گاز نشود
شود، تخلية هواي اين مكنده نبايد  اگر در فضاي نصب دستگاه با سوخت مايع يا گاز هواكش نصب مي) 2(

  .كند س اد كند يا جهت جريان هوا را معكودر جريان هواي احتراق اختاللي ايج
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 تأمين هواي احتراق از كانال زير كف 14-9-1-5

شود، ممكن  ع يا گاز در آن نصب ميهواي احتراق مورد نياز فضايي كه دستگاه با سوخت ماي) الف
در اين صورت فضاي كانال بايد با بازشوي دايمي، مستقيماً به . است از كانال زير كف تأمين شود

  .هواي آزاد بيرون مربوط باشد
هواي آزاد بيرون بايد بدون هيچ مانع، در مسير داخل فضاي كانال تا دريچة ورودي هوا به ) 1(

  .جريان پيدا كندداخل فضاي نصب دستگاه، 
كم دو برابر سطح آزاد بازشوي  سطح آزاد دهانة ورود هوا از بيرون به فضاي كانال، بايد دست) 2(

 . مورد نياز دستگاه باشد

كم بايد با سطح آزاد دريچة ورود هوا به  سطح مقطع آزاد مسير عبور هوا از فضاي كانال دست) 3(
 .داخل آن برابر باشد

ن دهانة ورود هوا از بيرون با برف و يخ و عوامل ديگر، نبايد وجود داشته احتمال مسدود شد) 4(
  .باشد

 
  تأمين هواي احتراق از فضاي زير شيرواني 14-9-1-6

شود، ممكن  هواي احتراق مورد نياز فضايي كه دستگاه با سوخت مايع يا گاز در آن نصب مي) الف
اين صورت فضاي زير شيرواني بايد با بازشوي در . است از فضاي زير شيرواني ساختمان تأمين شود

  . دايمي و بسته نشدني، مستقيماً به هواي آزاد بيرون مربوط شود
هواي آزاد بيرون بايد در مسير داخل فضاي زير شيرواني تا دهانة ورود هوا به محل نصب ) 1(

كم تا  يد دستكانال ورود هواي احتراق بادهانة . دستگاه، بدون هيچ مانع جريان داشته باشد
ارتفاع فضاي زير شيرواني در . متر باالتر از كف فضاي زير شيرواني ادامه يابد  ميلي150

  .متر باشد  ميلي760بلندترين نقطه، نبايد كمتر از 
براي تهوية فضا و تأمين هواي احتراق دستگاه، بايد دهانة ورودي هوا به فضاي زيرشيرواني ) 2(

  .اندازة مناسب داشته باشد
احتمال بسته شدن دهانة ورودي هواي بيرون، با برف و يخ و عوامل ديگر، نبايد وجود داشته ) 3(

  . باشد
  

  تأمين هواي احتراق از داخل ساختمان14-9-2

    فضاي با درزبندي معمولي 14-9-2-1
هاي با سوخت مايع يا گاز بيش  هاي با درزبندي معمولي، كه فضاي نصب دستگاه در ساختمان) الف

يو در  تي  بي1000 فوت مكعب براي هر 50( كيلوكالري در ساعت 177ز يك متر مكعب براي هر ا
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ها  ها حجم دارد، هواي احتراق مورد نياز دستگاه انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) ساعت
  .صرفاً با تعويض هواي طبيعي و نفوذ هوا به داخل آن فضا، تأمين خواهد شد

 كيلوكالري در ساعت 177ها كمتر از يك متر مكعب براي هر  ستگاهاگر حجم فضاي نصب د) ب
ها  انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) يو در ساعت تي  بي1000 فوت مكعب براي هر 50(

در اين صورت، مجموع حجم فضاي . باشد، ممكن است هواي احتراق از فضاي مجاور آن تأمين شود
 در  كيلوكالري177كم بايد يك متر مكعب براي هر  ها و فضاي مجاور دست محل نصب دستگاه

  .ها، باشد انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاهساعت 
) 4-14(« گرفتن هواي احتراق از فضاي مجاور به شرطي مجاز است كه اين فضا طبق فصل) 1(

  .داراي حداقل تعويض هوا باشد» تعويض هوا
كم دو دهانة باز بدون مانع و  فضاي مجاور، دستها و  براي جريان هوا بين محل نصب دستگاه) 2(

متر از كف و ديگري به    ميلي300بيني شود كه يكي به فاصلة حداكثر  بسته نشدني بايد پيش
 يا جدار بين اين دو ب، روي در ها متر از سقف فضاي نصب دستگاه   ميلي300فاصلة حداكثر 
 .فضا، نصب شوند

 38متر مربع براي هر   ميلي100كم بايد برابر  ها دست سطح آزاد هر يك از اين دهانه) 3(
انرژي معادل سوخت ) يو در ساعت تي  بي1000يك اينچ مربع براي هر (كالري در ساعت  كيلو

 64،500 ها، نبايد از حال سطح آزاد هريك از اين دهانهردر ه. ها، باشد ورودي به دستگاه
 .متر مربع، كمتر باشد ميلي

  .متر باشد  ميلي80هاي ورود هوا نبايد كمتر از   دهانهاندازة هر ضلع) 4(
  

 فضاي با درزهاي هوابند 14-9-2-2

 )2-3-9-14(«در ساختمان با درزهاي هوابند بدون توجه به حجم فضا، بايد با نصب دو دهانه طبق ) الف
 خارج شود، از  با سوخت مايع يا گاز نصب مي ، هواي مورد نياز فضايي كه در آن دستگاه»"الف"

  .ساختمان تأمين شود
  

   تأمين هواي احتراق از خارج ساختمان 14-9-3
  كليات  14-9-3-1
هاي با سوخت مايع يا  در شرايط زير كه تأمين تمام هواي احتراق از فضاي محل نصب دستگاه) الف

  :گاز ممكن نيست، تمام يا بخشي از اين هوا بايد از خارج ساختمان تأمين شود
 كيلوكالري در ساعت انرژي معادل سوخت 177ها براي هر  حل نصب دستگاهحجم فضاي م) 1(

  .مكعب باشدها، كمتر از يك متر دي به دستگاهورو
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 كيلوكالري در ساعت انرژي 177ها و فضاي مجاور براي هر  مجموع حجم فضاي نصب دستگاه) 2(
 .ها، كمتر از يك متر مكعب باشد معادل سوخت ورودي به دستگاه

  .مان با درزهاي هوابند باشدساخت) 3(
    

 دريافت همة هواي احتراق از خارج ساختمان 14-9-3-2

كم دو دهانة دايمي و بسته  در صورت گرفتن همة هواي مورد نياز احتراق از خارج، بايد دست) الف
متر از كف و ديگري به فاصلة حداكثر   ميلي300نشدني در باال و پايين، يكي به فاصلة حداكثر 

بيني شود كه،  هاي با سوخت مايع يا گاز پيش متر از سقف فضاي محل نصب دستگاه  ميلي300
  .هاي افقي يا قائم، به هواي خارج مربوط شوند مستقيماً يا از طريق كانال

  .متر باشد  ميلي80هاي ورودي هوا نبايد كمتر از  اندازة هر ضلع دهانه) 1(
 100كم   هواي خارج باز شوند، هر دهانه بايد دستهاي ورودي هوا مستقيماً به اگر دهانه) 2(

يو در  تي  بي4000يك اينچ مربع براي هر ( كيلوكالري درساعت 155متر مربع براي هر  ميلي
 .ها، سطح آزاد داشته باشد انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) ساعت

 خارج و دهانة ديگر به اگر تأمين هوا از طريق كانال افقي است، كه يك دهانة آن به هواي) 3(
متر   ميلي100كم  دستشود، در اين حالت، هر دهانه بايد  ها باز مي فضاي محل نصب دستگاه

) يو در ساعت تي  بي2000يك اينچ مربع براي هر ( كيلوكالري در ساعت 77مربع براي هر 
 نيز ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع كانال انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه

 .نبايد از سطح آزاد دهانة ورودي هوا كمتر باشد

 قائم است، كه يك دهانة آن به هواي خارج و دهانة ديگر به  اگر تأمين هوا از طريق كانال) 4(
متر   ميلي100شود، در اين حالت، هر دهانه بايد دست كم  ها باز مي فضاي محل نصب دستگاه

) يو در ساعت تي  بي4000ك اينچ مربع براي هر ي( كيلوكالري در ساعت 155مربع براي هر 
ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع كانال نيز  ه انرژي معادل سوخت ورودي به دستگا

 .نبايد كمتر از سطح آزاد دهانة ورودي هوا باشد

 گازسوز باشد و فضاي  كه تأمين هواي احتراق از خارج ساختمان فقط براي دستگاه در صورتي) ب
توان با نصب يك دهانة مستقيم از فضاي  نصب دستگاه داراي درزبندي معمولي است، ميمحل 

محل نصب دستگاه به خارج از ساختمان، يا از طريق كانال افقي يا قائم و با رعايت الزامات زير، هوا 
 :را از خارج تأمين كرد

  .متر از سقف نصب شود  ميلي300دهانة ورود هوا به فاصلة حداكثر ) 1(
 كيلوكالري در ساعت 116متر مربع براي هر   ميلي100كم  سطح آزاد دهانة ورود هوا دست) 2(

ها،  انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) يو در ساعت تي  بي3000يك اينچ مربع براي هر (
 .باشد
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 .كم برابر سطح آزاد دهانة ورود هوا باشد سطح مقطع كانال افقي يا قائم دست) 3(

  
  ين هم زمان هواي احتراق از داخل و خارج ساختمان تأم14-9-4
   فضاي با حجم ناكافي 14-9-4-1
هاي با سوخت مايع يا  در ساختمان با درزبندي معمولي، اگر حجم فضاي محل نصب دستگاه) الف

توان با نصب   باشد، مي)  كيلوكالري در ساعت177كمتر از يك متر مكعب براي هر (گاز ناكافي 
  .كرد زمان از داخل و خارج تأمين دي هوا از خارج، هواي مورد نياز احتراق را همهاي ورو دهانه

ها، مستقيماً يا  هاي فضاي محل نصب دستگاه هاي باز روي جدار هواي خارج بايد با نصب دهانه) 1(
 آمده است، »تأمين هوا از خارج) 3-9-14(« افقي يا قائم، به ترتيبي كه در  از طريق كانال

  .دگرفته شو
ها بايد، مقدار هواي داخل به اضافة جمع كل هواي  براي تأمين هواي مورد نياز احتراق دستگاه) 2(

  .وارد شده از خارج، كافي باشد
  

  فضاي با حجم كافي 14-9-4-2

هاي با سوخت مايع  در ساختمان با درزهاي هوابند، حتي اگر حجم فضاي محل نصب دستگاه) الف
چنان بايد هواي مورد   كيلوكالري در ساعت باشد، هم177ب براي هر يا گاز بيش از يك مترمكع
هاي ورود هوا، از خارج ساختمان  ، با نصب دهانه»"الف")2-3-9-14(« نياز احتراق، طبق رديف

  .تأمين شود
  

   تأمين مكانيكي هواي احتراق14-9-5
  كليات 14-9-5-1
گاز نصب شده است، ممكن است هواي هاي با سوخت مايع و  براي فضايي كه در آن دستگاه) الف

  .احتراق با يك سيستم مكانيكي مستقل تأمين شود
سيستم مكانيكي تأمين هواي احتراق بايد به يك دستگاه پشتيبان با ظرفيت مشابه مجهز ) 1(

  .باشد
براي تأمين هواي احتراق، استفاده از سيستم تهوية مطبوع يا تعويض هواي مكانيكي ساختمان، ) 2(

  .نيستمجاز 
 

  مقدار هواي احتراق 14-9-5-2
  هاي با مقدار هوايي كه با سيستم تأمين مكانيكي هواي احتراق به فضاي محل نصب دستگاه) الف
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 355كم برابر يك مترمكعب در ساعت براي هر  شود بايد، دست  سوخت مايع يا گاز فرستاده مي
انرژي معادل ) يو در ساعت تي ي ب2400مكعب در دقيقه براي هر  يك فوت(كيلوكالري در ساعت 

  .ها، باشد سوخت ورودي به دستگاه
  

ها بايد به هم وابسته  ي احتراق و مشعل هر يك از دستگاه سيستم تأمين مكانيكي هوا 14-9-5-3
كه اگر سيستم تأمين مكانيكي هوا از كار بيفتد، مشعل نيز به طور خودكار  و مرتبط باشند به طوري

  .خاموش شود
  

  هاي ورودي هواي احتراق ها و كانال دهانه 14-9-6
  هاي ورودي هوا  دهانه 14-9-6-1
دهانة ورود هواي احتراق در جايي بايد باشد كه هواي مورد نياز احتراق را به طور دايم و بدون ) الف

  .مانع تأمين كند
متر و  يلي م13هاي توري بايد حداقل  شود، اندازة چشمه اگر توري بر روي اين دهانه نصب مي )1(

  .متر باشد  ميلي26حداكثر 
 75شود، سطح آزاد آن نبايد بيش از  اي از نوع فلزي بر روي اين دهانه نصب مي اگر دريچه) 2(

 .درصد محاسبه شود مگر آنكه كارخانة سازندة دريچه، درصد ديگري توصيه كرده باشد

 درصد 25اد آن نبايد بيش از شود، سطح آز اي از نوع چوبي بر روي دهانه نصب مي اگر دريچه) 3(
 .محاسبه شود

متر از تراز   ميلي300كم بايد  در بيرون ساختمان، تراز زير دهانة دريافت هواي احتراق دست) 4(
 .زمين مجاور باالتر باشد

ها، در عبور از جدارهاي فضاي نصب  ها و كابل فضاي باقي مانده در اطراف دودكش و لوله) 5(
  .ايع يا گاز، نبايد دهانة ورودي هواي احتراق تلقي شودهاي با سوخت م دستگاه

 
  دمپر  14-9-6-2
شود،  اگر دمپر تنظيم، دمپر آتش يا دمپر دود، كه با دريافت فرمان به طور خودكار بسته مي) الف

بر روي كانال يا دهانة تأمين هواي احتراق نصب شود، اين دمپر بايد با مشعل دستگاه مرتبط باشد، 
  .ا بسته شدن دمپر، مشعل نيز به طور خودكار خاموش شودكه ب چنان

  .نصب هيچ نوع دمپر دستي بر روي دهانة ورود هوا يا كانال تأمين هواي احتراق، مجاز نيست) ب
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    ورود هواي احتراق كانال 14-9-6-3
هاي با  جنس كانال ورود هواي احتراق از خارج، يا از فضاهاي مجاور محل نصب دستگاه) الف
  .ناپذير و يا آلومينيومي باشد وخت مايع يا گاز، بايد فوالدي گالوانيزه، فوالدي زنگس
  . طراحي و ساخته شود»كشي كانال) 6-14(«كانال هوا بايد با رعايت الزامات مقرر در فصل ) 1(
 .متر مربع كمتر باشد  ميلي000،10سطح آزاد و بدون مانع كانال نبايد از ) 2(

 . نبايد كمتر از سطح آزاد دهانة متصل به آن باشدسطح مقطع كانال) 3(

هاي با سوخت مايع  هر كانال بايد فقط براي تأمين هواي احتراق يك فضاي محل نصب دستگاه) ب
 .يا گاز به كار رود

براي هر دهانة . يك كانال نبايد هم به دهانة ورودي باال و هم دهانة ورودي پايين هوا برساند) پ
  .انال مستقل نصب شودورودي هوا بايد ك

كانال افقي تأمين هواي احتراق كه در باال قرار دارد، نبايد به طرف نقطة ورودي هواي خارج، ) ت
  .شيب روبه پايين داشته باشد

در صورت بازشدن كانال ورودي هواي احتراق به فضاي زير شيرواني، نبايد در دهانة كانال ) ث
  .توري نصب شود

  
   گازها و بخارات خطرناك  حفاظت در برابر14-9-7
هاي زيبايي، كه در آنها معموالً از مواد   و سالن گرفتن هواي احتراق از فضاهايي مانند آرايشگاه) الف

. شود، مجاز نيست كنند استفاده مي شيميايي كه گازهاي خورنده و قابل اشتعال توليد و منتشر مي
بايد از نوعي باشد كه تمام هواي مورد نياز در اين نوع فضاها، دستگاه با سوخت مايع يا گاز يا 

بيني ورود هواي احتراق از بيرون  گيرد و يا با پيش احتراق را مستقيماً از خارج ساختمان مي
  .ساختمان، در فضاي جداگانه نصب شود



 

  
  
  

  كشي   لوله14-10
  

   دامنة كاربرد14-10-1
لزامات مندرج در اين فصل از كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد طبق ا  لوله14-10-1-1

  .طراحي، نصب، آزمايش و بازرسي شود» كشي لوله) 10-14(«مقررات 
هاي زير بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از  كشي در تأسيسات مكانيكي ساختمان، لوله) الف

  :مقررات انجام گيرد
 ؛كننده كشي آب گرم لوله) 1(

  ؛كشي بخار لوله) 2(

  ؛ چگاليدهكشي بخار لوله) 3(

 ؛كشي آب سردكننده لوله) 4(

 .كردن كندانسور كنندة مخصوص خنك كشي آب خنك  لوله) 5(

، »"الف")1-1-10-14(«هاي مندرج در  كشي در محوطة اختصاصي يك يا چند ساختمان، لوله) ب
 .بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مقررات انجام يابد

 
  :رج از حدود اين فصل از مقررات استهاي زير خا كشي لوله 14-10-1-2
  ؛ها كشي محوطة شهرك لوله) الف
   ؛در تأسيسات مكانيكي ساختمان) ب
 كشي سوخت مايع يا گاز لوله) 1(

 هاي گرمايي يا سرمايي با آب مصرفي  كشي تغذية سيستم لوله) 2(

 هاي گرمايي يا سرمايي كشي تخلية آب سيستم لوله) 3(

  سرمايي  ب بر روي كويليدة بخار آي تخلية چگالكش لوله) 4(

 كشي سيستم تبريد  لوله) 5(
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كننده، به منظورهاي  كننده، بخار، بخار چگاليده، آب سردكننده و آب خنك كشي آب گرم لوله) پ
   .هاي صنعتي صنعتي و توليدي، در ساختمان

  
  كشي   طراحي لوله14-10-2
  كليات  14-10-2-1
هاي مهندسي مورد تأييد انجام  انيكي ساختمان بايد طبق روشكشي تأسيسات مك طراحي لوله) الف
كشي، بايد مورد تأييد  ها و ديگر اجزاي لوله كار رفته در تعيين اندازة لوله هاي مهندسي به روش. شود
  .باشد

ها بايد براي تأمين جريان سيال به مقدار الزم و با سرعت مناسب در هر سيستم  اندازة لوله) 1(
 .كافي باشد

ها بايد طوري باشد كه سرعت جريان سيال موجب توليد صداي آزاردهنده و  اندازة لوله) 2(
ها، بايد تا  ال در لولهكاهش سرعت جريان سي. ها نشود خوردگي و پوسيدگي زود هنگام لوله

كشي  ها موجب افزايش غيرقابل توجيه هزينة لوله گيرد كه افزايش قطر لوله حدي صورت
  .نگردد

  .كشي، سرعت جريان سيال بايد كنترل شود  كاهش اثر ضربة قوچ در لولهبراي) ب
، كه شير قطع سريع قرار دارد، بايد وسيلة حذف )كشي بخار غير از لوله(كشي  در نقاطي از لوله) 1(

 .ضربة قوچ از نوع مورد تأييد، نصب شود

مناسب با شير قطع پذير و در فاصلة  وسيلة حذف ضربة قوچ بايد در محل مناسب دسترس) 2(
  .سريع، نصب شود

  
   ها  نقشه14-10-2-2
هاي آن بايد براي بررسي و تصويب، به مقام مسئول امور  كشي، نقشه پيش از اقدام به لوله) الف

  .ساختمان ارائه شود
كشي،  هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان مرتبط با لوله كشي بايد شامل دستگاه هاي لوله نقشه) ب

  :كشي به قرار زير باشد ها و ديگر اجزاي لوله لولهمي اسمسير و قطر 
 ؛ها ارائه شود كشي بايد در مدارك پيوست نقشه هاي نصب، حفاظت و نگهداري لوله روش) 1(

كشي طبقات، رايزر دياگرام، دياگرام جريان در موتورخانة مركزي  ها بايد شامل پالن لوله نقشه) 2(
 زئيات باشد؛هاي ج  و نقشههاي فرعي و موتورخانه

ات مصالح انتخابي، ها و مدارك پيوست آن، بايد دما و فشار كار طراحي و مشخص در نقشه) 3(
 معين شده باشد؛
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  د، مگر در نقشة محوطه و با تأييد؛تر باش ها نبايد از يك صدم كوچك مقياس نقشه) 4(

  .كشي بايد بر طبق يكي از استانداردهاي مورد تأييد باشد عالئم نقشه) 5(
 

   ها مسير لوله 14-10-2-3
كشي، فضاي الزم  كشي بايد در مسيرهايي انجام شود كه در اطراف لوله و ديگر اجزاي لوله لوله) الف

  .براي بازديد، تعمير، تعويض و كار با ابزار عادي وجود داشته باشد
 ،»)1-4-10-14(« در كشي نبايد در ديوار يا كف دفن شود، مگر در شرايطي كه لوله و ديگر اجزاي لوله) ب

  .مقرر شده است
  

  كشي   مصالح لوله14-10-3
  كليات  14-10-3-1
) 3-10-14(«كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در  مصالح لوله) الف

  .،  انتخاب و كنترل شود»كشي مصالح لوله
كشي بايد مارك كارخانة سازنده و  لوله، فلنج، شير و ديگر اجزاي وصالهبر روي هر قطعه از لوله، ) ب

شده است، به صورت ريختگي يا مهر أييد كه آن قطعه بر طبق آن ساخته استاندارد مورد ت
  .نشدني، نقش شده باشد پاك

  
   شرايط كار سيستم 14-10-3-2
كشي بايد براي شرايط كار سيستم شامل دماي كار طراحي، فشار كار  لوله و ديگر اجزاي لوله) الف

  .طراحي و نوع سيال داخل لوله، مناسب باشد
 )1-10-14(ها در جدول  كشي، كه نوع كاربرد و شرايط كار آن هاي لوله مصالح انواع سيستم) ب

  . انتخاب شود،»كشي مصالح لوله) 3-10-14(«بندي شده است، بايد مطابق استانداردهاي مقرر در  طبقه
هاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر مشخصات،  كشي با استاندارد انتخاب مصالح لوله) 1(

 .هاي مقررشده و مورد تأييد باشد ، مشابه استاندارد مقاومت مكانيكي و شيميايي و اندازه

بندي  ها خارج از محدودة طبقه هاي ديگري كه شرايط كار آن كشي براي سيستم مصالح لوله) 2(
  .ول امور ساختمان انتخاب گردداست، بايد با تأييد مسئ) 1-10-14(شده در جـدول 

  
   انتخاب لوله 14-10-3-3
ها و شـرايط كـار  واع سيستمهاي مورد استفاده در تأسيسات گرمايي و سرمايي، در ان لولـه) الف
  .، مسي و يا ترموپالستيك، انتخاب شود سياه ، بايد از نوع فوالدي)1-10-14(شده درجـدول مقرر
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سياه و مسي بايد مطابق يكـي از اسـتانداردهاي  هاي فوالدي ن، لولهدر تأسيسات مكانيكي ساختما) ب
  .باشد) 2-10-14(شده در جدول  مـقرر

  
  كشي در تأسيسات گرمايي و سرمايي هاي لوله بندي سيستم طبقه: )1-10-14(جدول 

  مربع پوند بر اينچ   بار  يلوپاسكالك  درجة فارنهايت  درجة سلسيوس  كشي هاي لوله انواع سيستم  بيشينة فشار كار  بيشينة دماي كار
  160  11  1100  250  120  دماي پايين

  كشي  لوله  150  3/10  1030  350  175 دماي متوسط 
  كننده آب گرم

  300  21  2100  450  230  دماي باال
  كشي  لوله  15  1  100  250  120  كم فشار

  120  250 100  1  15  پرفشار   بخار اشباع
  كشي  لوله  15  1  100  250  120  كم فشار 

  120  250 100  1  15  پرفشار   دهبخار چگالي
  125  5/8  850  55  8/12  كشي آب سردكننده  لوله
  125  5/8  850  104  40  كننده  كشي آب خنك لوله

  
  لولة فوالدي سياه) پ
ه كننده، بخار و بخارچگاليده، كاربرد لولة فوالدي گالوانيز هاي آب گرم كشي سيستم در لوله) 1(

  .مجاز نيست
شود يا در معرض ضربات فيزيكي قرار  در شرايط دشوار، كه لوله در محيط خورنده نصب مي) 2(

 .درز باشد گيرد و يا در صورت خم كردن، لوله بايد از نوع بي مي

 اي است، در هر مورد، حداكثر فشار كار از نوع دنده وصاله كه اتصال لوله به لوله، يا لوله به در صورتي) 3(
  .هايي كه در استاندارد مربوط مقرر شده، محاسبه شود كشي بايد با استفاده از روش مجاز لوله

  
  تأسيسات مكانيكي ساختمان هاي فوالدي سياه و مسي براي انتخاب لوله: )2-10-14(جدول 

جنس 
  لوله

   اسمي قطر
 لوله

  استاندارد 
  ي ايرانملّ

  استاندارد
 ISO 

  استاندارد
 EN  

  استاندارد 
ANSI/ASTM  

فوالدي  A53 10255 677165 ,9330 ,423  )متر ميلي150(  اينچ6تا 
  اينچ6باالتر از   سياه

 A53 10220 4200 6771 ,9330  )متر ميلي150(

   اينچ2تا   مسي
 B88 1057 274 ---  ) ميلي متر50(
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  لولة مسي ) ت
درز با قطر خارجي  ي بيها كشي تأسيسات گرمايي و سرمايي با لولة مسي، فقط لوله در لوله) 1(

  .متر، كاربرد مجاز دارد  ميلي54حداكثر تا 
 درجة سلسيوس، نبايد از لولة مسي 120كشي تأسيسات گرمايي با دماي كار بيش از  در لوله) 2(

 .استفاده كرد

 .كشي بخار و بخارچگاليده، استفاده از لولة مسي مجاز نيست در لوله) 3(

  لولة ترموپالستيك) ث
 درجة سلسيوس و فشار كار حداكثر 80أسيسات مكانيكي ساختمان با دماي كار حداكثر در ت) 1(

اليه طبق مشخصات و يكي از چنداليه و  توان از لولة ترموپالستيك تك  بار، مي10
  .استفاده كرد) 3-10-14(هاي مندرج در جدول  استاندارد

  
  ساختمانتأسيسات مكانيكي براي ه اليچنداليه و  انتخاب لوله ترموپالستيك تك): 3-10-14(جدول

تعداد 
 نوع لوله  اليه

استاندارد 
  ي ملّ

  استاندارد
 ISO 

 استاندارد

   اروپايي
 استاندارد

 ANSI/ASTM  
PEX 

13205-
1,2,3,5 

15875- 
1,2,3,5 

BS 7291-3 
DIN 16892,16893  

F876   
F877  تك

-PE-RT Type2  13252  اليه
1,2,3,5  

22391- 
1,2,3,5  

DIN 16833,16834 
F2769  
F2623 

PEX/AL/PEX 
12753-
1,2,3,5 

21003- 
1,2,3,5 

DIN 16836,16837 
F1281 
F1335  چند

 /PE-RT/AL  *اليه
PE-RT Type2 

12753-
1,2,3,5 

21003- 
1,2,3,5 

DIN 16836,16837 
F1282 
F1335 

 . باشد50/1ها بايد حداقل  ضريب اطمينان اين لوله* 

  
 ،براي هر قطر خارجي لوله ،)3-10-14(در جدول اليه  تكموپالستيك هاي تر لولهضخامت جدارة ) 2(

  :شود سري لوله از رابطة زير تعيين مي.  يا كمتر باشد2/3بايد طوري انتخاب شود كه سري لوله 

)14-10-1(  
e

ed
S

2


  

  ،كه در آن
S = سري لوله  
d  =متر قطر خارجي لوله به ميلي  
e =  متر به ميليضخامت جدار لوله  

  : سال به ترتيب زير باشد50، بايد سرجمع ISO 10508عمر مفيد لوله، مطابق استاندارد ) 3(
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20 ºC               14سال   
60 ºC               25سال   
80 ºC               10سال   
90 ºC                 1سال   
100 ºC          100ساعت   

، استفاده )1 ("ث") 3-3 -10-14(مان، با شرايط تعريف شده در در تأسيسات مكانيكي ساخت) 4(
هاي ترموپالستيك به شرطي مجاز است كه از نظر فشار كار، دماي كار، عمر مفيد،  از ديگر لوله

  .ها، با اين بند از مقررات، مطابقت داشته باشد ضريب اطمينان و جزاين
  

  )فيتينگ(وصاله انتخاب  14-10-3-4
كشي بسته به جنس مصالح و نوع اتصال آنها بايد با يكي از   انواع سيستم لولههاي وصاله) الف

 .مطابق باشد) 4-10-14( جدول استانداردهاي مندرج در

، از نظر جنس، ضخامت جدار و  كشي هاي لوله هاي مورد استفاده در هر يك از سيستم وصاله) 1(
 . شرايط كار سيستم، مناسب باشندهاي انتخاب شده و نوع اتصال،  بايد براي كار با لوله

درز، از جنس مسي يا  هاي بي وصالهكشي مسي تأسيسات گرمايي و سرمايي، فقط  در لوله) 2(
  .متر، كاربرد دارد  ميلي54هاي مس، حداكثر تا قطر خارجي  آلياژ

  كشي هاي لوله براي انواع سيستموصاله انتخاب : )4-10-14(جدول 
  نوع
  كشي لوله

  جنس
  وصاله 

وع ن
  اتصال

استاندارد 
  يملّ

استاندارد 
ISO   

  استاندارد
  اروپائي

  استاندارد
ANSI/ASTM 

  اي دنده خوار چدن چكش
--- 49 EN 10242  B16.3  

 اي دنده
 
 
--- 

4145  
EN 10241 
DIN/EN 

2605,2615,2616  
B16.11  فوالدي  

  فوالدي
 BS/EN1965 B16.9 3419   جوشي

     آلياژ مس مسي يا  مسي
--- 2016  EN1254  B16.22  

  ترموپالستيك
برنجي يا فوالدي 

نيكل يا  با روكش
  قلع

  12753-3 21003-3  
DIN50930 

DIN/EN12502 
EN1254-3, 

10088-1  
---  
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هاي  وصاله درجة سلسيوس است، نبايد از 120هايي كه دماي كار سيستم بيش از  كشي در لوله) 3(
 .مسي استفاده كرد

 .هاي مسي مجاز نيست وصاله رچگاليده، استفاده از كشي بخار و بخا در لوله) 4(

كننده، با  كشي ترموپالستيك براي استفاده در تأسيسات گرمايي با آب گرم هاي لوله وصاله) 5(
 بار، بايد از نوع برنجي يا فوالدي، با 10 درجة سلسيوس و فشار كار 80دماي كار حداكثر 

  .روكش نيكل يا قلع، باشد
كشي ترموپالستيك به شرطي مجاز است كه فشار كار، دماي  ها در لوله وصالهر  استفاده از ديگ -

  .كار، عمر مفيد و ضريب اطمينان آنها با اين بند از مقررات مطابقت داشته باشد
  

  انتخاب فلنج  14-10-3-5
  .كشي فوالدي با اتصال جوشي، اتصال بازشو بايد با نصب فلنج صورت گيرد در لوله) الف
رود بايد از نوع فوالدي و  كشي فوالدي با اتصال جوشي به كار مي ايي كه در لولهه فلنج) ب

  .مخصوص اتصال جوشي باشد
 :هاي فوالدي مخصوص اتصال جوشي بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد فلنج

ISO 7005-1, EN 1092, ANSI/ASTM B16.5   

  .ار آن سيستم، فلنج انتخاب شودكشي بايد با رعايت شرايط ك در هر سيستم لوله) پ
  

  انتخاب شير 14-10-3-6
كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد از نظر جنس، اندازه،  شيرهاي مورد استفاده در لوله) الف

كشي  هاي لوله ضخامت جدار، نوع دنده يا فلنج و ديگر مشخصات، براي كار در هر يك از سيستم
  .مناسب باشد

اي است، شير بايد از نوع مسي يا آلياژهاي مس  ، اگر اتصال از نوع دندهكشي فوالدي در لوله) 1(
  .انتخاب شود

كشي فوالدي، اگر اتصال از نوع جوشي و فلنجي است، شير را بايد از نوع چدني يا  در لوله) 2(
 .فوالدي با اتصال فلنجي انتخاب كرد

اي  و مخصوص اتصال دنده) نزيبرنجي يا بر(كشي مسي، شير بايد از آلياژهاي مس  در لوله) 3(
 .متر باشد  ميلي54شير بايد اسمي كشي، حداكثر قطر  در اين نوع لوله. باشد

   كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان، شير بايد مطابق يكي از استانداردهاي جدول در لوله) ب
  . انتخاب شود)14-10-5(
  .، شير را انتخاب كرد)ر كاردما و فشا(در هر سيستم، بايد باتوجه به شرايط كار آن ) 1(
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  انتخاب شير در تأسيسات گرمايي و سرمايي): 5-10-14(جدول 

  نوع شير )فلنجي(چدني   )فلنجي(فوالدي  )اي دنده(آلياژ مس 

EN 12288 
ANSI/MSS SP-80 

JIS B2011 

EN 1984,1503,558 
ANSI/ASME B16.10 

JIS B2071 

ISIRI 3363 
EN 1171,1092,558 

ANSI/ASME  B16.10 
 ISO 5996.7005فلنج  
JIS B2031 

  كشويي

BS 5154 
ANSI/MSS SP-80 

JIS B2011 

EN 13709 
ANSI/ASME B16.10 

JIS B2071 

EN 13789,1092 
ANSI/ASME B16.10 

JIS B2031 
  كف فلزي

EN 12288 
ANSI/ASTM B16.24

ANSI/MSS SP-80 

EN 13709 
ANSI/ASME B16.10 

JIS B2071 

ISIRI 4071 
EN 13334 

ANSI/ASME B16.10 
JIS B2031 

  يك طرفه

 
EN 12304 

ANSI/ASME B16.10 
ANSI/ASME B16.10 

ANSI/MSS SP-80 
  سماوري

 
EN 593 

ANSI/ASME B16.10 

ISIRI 4841 
EN 593, 1503 

ANSI/ASME B16.10 
  اي پروانه

  
   اتصال14-10-3-7
  كليات ) الف

، وصاله به وصاله و وصاله لوله به لوله، لوله به كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان، اتصال در لوله) 1(
  .بند و مورد تأييد باشد كشي مناسب، آب بايد براي شرايط كار طراحي سيستم لوله

 برنجي يا برنزي متصل شوند و يا، يك واشر الستيكي يا  وصالهجنس بايد با واسطة  هم دو فلز نا) 2(
 .سربي دو فلز را از هم جدا كند

اي و در  متر، اتصال بايد از نوع دنده  ميلي50 اسمي هاي فوالدي زير، تا قطر شيك در لوله) 3(
 :متر و بزرگتر، اتصال بايد از نوع جوشي و فلنجي باشد  ميلي65 اسمي كشي به قطر لوله

  فشار بخار كم  -
 فشار برگشت بخارچگاليدة كم  -

 كنندة با دماي پايين  گرم آب   -

 آب سردكننده   -

 كننده كآب خن  -
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  :ها بايد از نوع جوشي و فلنجي باشد هاي فوالدي زير همة اتصال كشي در لوله) 4(
  كننده با دماي متوسط و باال گرم آب   -
 بخار پرفشار   -

 برگشت بخارچگاليدة پرفشار  -

) 6-10-14(جدول كشي، اتصال بايد طبق استانداردهاي مندرج در  هاي لوله در انواع سيستم) ب
 .باشد

 .كار برد كاري بايد مفتول جوش مناسب و مورد تأييد به در جوش) 1(

كاري  در انتخاب نوع مفتول لحيم. كشي مسي، اتصال بايد از نوع لحيمي مويينگي باشد در لوله) 2(
و مورد تأييد ) دما و فشار كار(كشي  كاري سخت، بايد به شرايط كار سيستم لوله نرم يا لحيم

 .توجه شود )6-10-14(نداردهاي مندرج در جدول تول با يكي از استابودن و مطابق بودن مف

كشي مسي، در نقاطي كه بايد قابل بازكردن باشد، مانند نقاط اتصال به شيرهاي برنجي  در لوله) 3(
 فشاري و مطابق با جدول  وصاله، اتصال بايد از نوع جزآنها ها و  اي يا به دستگاه يا برنزي دنده

 .باشد) 14-10-6(

 درجة سلسيوس و 80كننده، تا دماي كار حداكثر  كشي ترموپالستيك تأسيسات گرمايي با آب گرم در لوله) 4(
 بايد از  وصاله به وصاله و  وصالهاتصال لوله به لوله، لوله به كننده،  سرد  بار و آب 10فشار كار حداكثر 

  .باشد) 6-10-14(اي و مطابق جدول  نوع فشاري يا دنده
   

   در وصاله به وصاله و ،وصاله به لوله، لوله به انتخاب اتصال لوله): 6-10-14(جدول 
  تأسيسات مكانيكي ساختمان

  نوع
  كشي لوله

  نوع
  اتصال

استاندارد 
  ملّي

استاندارد 
   جهاني

  استاندارد
  اروپائي

ساير 
  هااستاندارد

 ISO 7/1 1798  اي دنده
DIN 2999 
BS 21 

-----  
  فوالدي

 DIN 1910  -----  -----  جوشي
BS 2633, 5153  

ANSI/ASME 
B 13.1 

 ISO 2016 EN 1254  -----  مويينگي لحيمي
ANSI/ASME 
B 16.22  مسي  

 BS 864-2  ANSI/ASME  -----  -----   فشاريوصاله
B 16.26  

  21003 اي فشاري يا دنده  ترموپالستيك
-1,2,3,5  

ISO 21003  
-1,2,3,5    

ANSI/ASTM  
F 877 
ANSI/ASTM  
F 1281 
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  كشي   اجراي لوله14-10-4
  كليات 14-10-4-1
هاي گرمايي و سرمايي بايد با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از  كشي سيستم اجراي لوله) الف

  .مقررات صورت گيرد
ديدگي، خوردگي،  ها در برابر خرابي و آسيب كشي بايد به موضوع حفاظت لوله در اجراي لوله) ب
مزد  جويي در مصالح و دست ها، ضربة قوچ و همچنين صرفه كم هوا در لولهبندان، جلوگيري از ترا يخ

   .كار، توجه شود
  .كشي نبايد در تماس مستقيم با هر گونه مصالح ساختماني قرارگيرد ها و ديگر اجزاي لوله لوله) پ
و كشي ترموپالستيك  كشي در اجزاي ساختمان، جز لوله دفن هرگونه لوله و ديگر اجزاي لوله) 1(

 .كشي فوالدي، مجاز نيست اتصال نوع جوشي در لوله

كشي در اجزاي ساختمان، با تأييد، ضروري شود، بايد امكان  كه دفن قسمتي از لوله در صورتي) 2(
 .ها فراهم باشد انبساط و انقباض و دسترسي به لوله

ي الزم، براي كشي، بايد اقدامات حفاظت در صورت دفن قسمتي از لوله يا اجزاي ديگر لوله) 3(
 .زدن و خوردگي لوله، به عمل آيد جلوگيري از يخ

، وصالهاي است، محل اتصال لوله به لوله، يا لوله به  كشي فوالدي، اگر اتصال از نوع دنده در لوله) 4(
 .نبايد در اجزاي ساختمان يا زير كف آن دفن شود

، نبايد در وصالهل اتصال لوله به  فشاري است، محةوصالكشي مسي، اگر اتصال از نوع  در لوله) 5(
 .اجزاي ساختمان يا زير كف آن دفن شود

ها، نبايد در اجزاي  گيري دما و فشار و مانند آن هاي بخار، لوازم اندازه يك از شيرها، تله هيچ) 6(
 .ساختمان دفن شود

ايش فشار ريزي لوله تحت آزم شود، بايد پيش از بتن  در بتن دفن مي اي از لوله اگر قطعه) 7(
 .ريزي زير فشار كار سيستم مورد نظر باشد لوله بايد به هنگام بتن. قرارگيرد

  .هاي آن امكان داشته باشد كشي بايد طوري انجام شود كه تخلية آب همة قسمت لوله) ت
هاي طبقات  كننده  يا مصرف انشعاب از خط اصلي بخار و برگشت بخار چگاليده به طرف رايزرها) 1(

  . درجه يا بزرگتر باشد45ايد از باالي تراز صفحة افقي محور لوله، و با اتصال باالتر، ب
هاي انبساط، حلقة انبساط يا  ها به كمك خم كشي، بايد امكان انبساط و انقباض لوله در لوله) ث

  .قطعة انبساط، فراهم شود
 .باشدكشي مناسب و مورد تأييد  قطعة انبساط بايد براي شرايط كار سيستم لوله) 1(

  .لوله در عبور از ديوار، تيغه، كف يا سقف، بايد در داخل غالف قرارگيرد) ج
  تـسراي د آتش، كه براي مقاومت معيني در برابرـدر صورت عبور لوله از ديوار، كف يا سقف ض) 1(
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اي  طراحي شده است، فضاي ميان لوله و غالف بايد با مواد مقاوم در برابر آتش، به اندازه آتش 
 .براي جدار عبور لوله تعيين شده است، پر شودكه 

 درجة سلسيوس باالتر است، 121ها از  كشي كه دماي سطح خارجي آن لوله و ديگر اجزاي لوله) چ
  .متر از مواد سوختني فاصله داشته باشند  ميلي25بايد كم  دست

شود،  ه گرم نميكشي در محوطة ساختمان يا در فضايي از ساختمان است ك اگر قسمتي از لوله) ح
زدگي محافظت  هاي مورد تأييد ديگر، در برابر يخ بايد با عايق گرمايي به ضخامت مناسب يا روش

  .شود
ها،  ها به اجزاي ساختمان، بايد بر روي لوله براي جلوگيري از انتقال ارتعاش و لرزش دستگاه) خ

  .گير مورد تأييد نصب كرد ها و آويزها در نقاط مناسب، لرزه بست
كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان،  در اتصال آب تغذيه از شبكة توزيع آب آشاميدني به لوله) د

  . رعايت گردد»مبحث شانزدهم ـ تأسيسات بهداشتي«بايد الزامات مندرج در 
  

  )بست(گاه  تكيه 14-10-4-2
 شوند، به هاي مناسب و در موقعيت مناسب به اجزاي ساختمان متصل گاه ها بايد با تكيه لوله) الف

ها بتوانند  گاه كشي با اجزاي ساختمان، تكيه كه بدون تماس مستقيم لوله و ديگر اجزاي لوله طوري
  .كشي را تحمل كنند بارهاي وارده از سيستم لوله

پذير  كشي به آساني امكان ها را بايد به ترتيبي بست زد كه انبساط و انقباض سيستم لوله لوله) 1(
 .باشد

 و ديگر  اي باشد كه از وارد آمدن تنش بيش از حد مجاز به لوله ها بايد به اندازه گاه فاصلة تكيه) ب
  .كشي جلوگيري شود اجزاي لوله

) 7-10-14(گاه مجاور نبايد از مقادير جدول  كشي افقي فوالدي و مسي، فاصلة دو تكيه در لوله) 1(
 .بيشتر باشد

  
   به متر فوالدي و مسيكشي افقي ور در لولهگاه مجا بيشينة فاصله دو تكيه): 7-10-14(جدول 

80100150200250 5065 40 202532  متر ميلي
  لولهقطر اسمي 

  اينچ
4
31 

4
112

112 
2
123 4  6  8  10 

  گاه فاصلة دو تكيه 1/6 8/5 4/37/3٣/٤2/5 7/23 1/21/21/2  فوالدي لوله
 5/5 9/4 3/4 7/3 4/24/27/23 5/18/11/2  لوله مسي  )متر(
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گاه مجاور بايد طبق دستورالعمل سازنده  كشي ترموپالستيك، نوع بست و فاصلة دو تكيه در لوله) 2 (
  .تعيين شود

گاه بتواند  اي باشد كه تكيه ه اندازهگاه مجاور بايد ب كشي فوالدي قائم، فاصلة دو تكيه در لوله) 3(
گاه مجاور نبايد از ارتفاع يك طبقة ساختمان  حداكثر فاصلة دو تكيه. ها را تحمل كند وزن لوله

  .بيشتر باشد
بايد از جنس لوله باشد، تا از پديد آمدن اثر گالوانيك و خوردگي فلزي گاه و بست لوله  تكيه) پ

  .جلوگيري شود
  .به اجزاي ساختمان نبايد به بريدن و ضعيف كردن اسكلت ساختمان منجر شودگاه  اتصال تكيه) ت
  

  نصب شير 14-10-4-3
  :در نقاط زير بايد شير قطع و وصل نصب شود) الف

  ها و مخازن هاي ورودي و خروجي به دستگاه بر روي لوله) 1(
 ها  در دو طرف شير فشارشكن، شير تنظيم فشار، صافي و مانند آن) 2(

 هاي قائم   پايين لولهدر) 3(

كننده، كه به بخشي از ساختمان كننده يا آب سرد ي لولة انشعاب از خط اصلي آب گرمبر رو) 4(
  .رساند آب مي

شير بايد طوري روي لولة افقي نصب شود كه محور دستة فرمان آن زير تراز صفحة افقي كه از ) ب
  .گذرد، قرار نگيرد محور لوله مي

شود، بايد در خروجي شير و نزديك به آن، شير اطمينان  فشارشكن نصب ميدر نقاطي كه شير ) پ
  .فشار نصب شود

دست شير  اي باشد كه فشار پايين ظرفيت شير اطمينان و تنظيم فشار آن بايد به اندازه) 1(
ها و مخازن  كشي و دستگاه گاه از فشار طراحي لوله و ديگر اجزاي لوله فشارشكن هيچ

 . نروددست، باالتر پايين

 .، نصب شير قطع و وصل مجاز نيستشيراطميناندر ورود و خروج ) 2(

لولة تخليه نبايد .  بايد به طور مستقل و جداگانه تا نقطة تخليه ادامه يابدشيراطمينانلولة تخلية ) 3(
اي قرارگيرد كه احتمال خطر پاشش  دهانة تخلية لوله بايد در نقطه. پذير باشد از نوع انعطاف

 .تر باشد قطر لولة تخليه نبايد از قطر دهانة تخلية شير كوچك.  يا بخار به افراد نباشدگرم آب

كشي نصب شوند كه در دسترس يا قابل دسترسي باشند، تا  شيرها بايد در نقاطي از خطوط لوله) ت
  .پذير باشد تعمير و تنظم آنها به آساني امكان
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   آزمايش 14-10-5
    كليات14-10-5-1
كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين بخش از  هاي لوله مسيست) الف

  .مقررات، آزمايش فشار شود
  .كشي بايد با آب انجام شود آزمايش لوله) ب
  .توان با افزودن ضديخ به آب، لوله را آزمايش كرد زدگي وجود دارد، مي در شرايطي كه خطر يخ) 1(
  .طور آشكار در معرض ديد و قابل بازرسي باشد كشي بايد به ولههنگام آزمايش، اجزاي ل) پ
كشي نبايد با عايق، رنگ و يا اجزاي ساختمان  يك از اجزاي لوله پيش از انجام آزمايش، هيچ) 1(

  .پوشانده شود
  

   شرايط آزمايش 14-10-5-2
  .كشي، انجام شود ه برابر فشار كار طراحي سيستم لول5/1كم  آزمايش با آب بايد با فشار دست) الف

 . بار كمتر باشد7در هر حال، كمينة فشار آزمايش نبايد از ) 1(

  .كشي، فشارسنج بايد در باالترين نقطة شبكه قرار داشته باشد در آزمايش شبكة لوله) 2(
  .كم دو ساعت پيوسته باشد مدت زمان آزمايش، بايد دست) ب
نشتي گونه  ها يك به يك بازرسي و هيچ اتصالكشي و  در مدت آزمايش، بايد همة اجزاي لوله) 1(

 .مشاهده نشود

درصورت مشاهدة نشت آب، بايد قطعه يا اتصال معيوب تعويض يا ترميم شود و سپس آزمايش ) 2(
 .تكرار گردد

  
  كاري   عايق14-10-6
  كليات  14-10-6-1
 بخش از مقررات ها بايد طبق الزامات اين تأسيسات مكانيكي ساختمان، لوله كشي در لوله) الف

  .كاري شود عايق
كشي و شرايط محل نصب مناسب  جنس عايق و روكش آن بايد براي كار در دماي سيستم لوله) ب

  .باشد
كشي هر منطقه از ساختمان، عايق و روكش آن بايد از جنسي انتخاب شود كه در  در لوله) 1(

 .عيين و مقرر شده استمقررات مربوط به حفاظت از آن منطقة ساختمان در برابر آتش، ت

استفاده از مواد و مصالح سوختني، به عنوان عايق، روكش عايق و مواد كمكي مانند چسب، ) 2(
 .كاري مجاز نيست ، در عايقجزآنها نوار چسب و 
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  .كند نبايد عايق يا روكش عايق داشته باشد هايي از طول لوله كه از ديوار آتش عبور مي قسمت) 3(
 

   عايقضخامت  14-10-6-2
كشي را نشان  هاي مختلف لوله كمينة ضخامت عايق لوله، در سيستم) 8-10-14(جدول ) الف
  .دهد مي
بر آب لش بخار بدون در نظرگرفتن امكان چگا )8-10-14(هاي داده شده در جدول  اندازة ضخامت) ب

در سطوح ب در صورت احتمال چگالش بخار آ.  استروي سطوح لوله و سطوح عايق لوله، تعيين شده
  . خارجي لوله و سطوح عايق لوله، ضخامت عايق در هر مورد بايد محاسبه شود و مورد تأييد قرارگيرد

 درجة سلسيوس، كه 24 و دماي محيط با m.K/ W034/0اگر قابليت هدايت گرمايي عايق با ) پ
مقادير د، هاي مهندسي مورد تأيي ها تنظيم شده است، متفاوت باشد، بايد با روش جدول براي آن

  .تصحيح شود) 8-10-14(ضخامت خوانده شده از جدول 
زدن سيال داخل لوله، بايد  اگر لوله در معرض يخ زدن قرار داشته باشد، براي جلوگيري از يخ) ت

هاي مهندسي مورد تأييد تصحيح شود و يا از روش مورد تأييد ديگري، جز  ضخامت عايق با روش
  .كاري، استفاده شود عايق

  
   كاري لزوم عايق 14-10-6-3
  :ها عايق گرمايي شوند در موارد زير الزم نيست لوله) الف

  .ها در كارخانة سازنده عايق شده است ها كه لوله كشي داخلي دستگاه در لوله) 1(
 درجة سلسيوس است، 40 تا 8/12ها بين  كشي كه دماي سيال داخل لوله در هر سيستم لوله) 2(

 .ان چگالش بخار آب بر روي سطح خارجي لوله وجود داشته باشدمگر در شرايطي كه امك

هاي فسيلي يا انرژي الكتريكي گرم يا سرد نشده  ها با سوخت هايي كه سيال داخل آن لوله) 3(
 .باشد

از داخل لوله به خارج آن يا از خارج لوله به داخل (هرگاه انتقال گرما از جدار بدون عايق لوله ) 4(
  .انرژي مورد نياز ساختمان را افزايش ندهد، مقدار كل )آن
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  *متر كمينة ضخامت عايق لوله به ميلي :)8-10-14(جدول 
  دامنة
  كار دماي

حداكثر 
  )mm (لوله اسمي قطر فشاركار

  سيستم
Cº  Bar  

تا   انشعاب
50  

25 
  وكمتر

 تا 32
50  

 تا 65
100  

 تا 125
150  

 و 200
  بيشتر

  75  38  38  38  38  25  11  120تا   دماي پايين
  75  65  50  38  38  25  3/10 175 تا 121 دماي متوسط

تأسيسات 
گرمايي با 

  75  65  50  38  38  25  21 230 تا 176  دماي باال هكنند گرم آب
تأسيسات   75  38  38  38  38  25  1  120تا   فشار كم

  75  65  50  38  38  25  5/8 120از  بيش   پرفشارگرمايي با بخار
  تأسيسات سرمايي با

  25  25  25  20  13  13  5/8 8/12 تا в  4/4سردكنندهآب 

 و )W/m.K 034/0)  Fº.Btu.in/h.ft2 23/0مقادير جدول براي قابليت هدايت گرمايي عايق برابر  *
  . درجة سلسيوس تنظيم شده است24دماي محيط 

a  متر 6/3ز متر براي حالتي مقرر شده است كه طول انشعاب ا  ميلي50ضخامت عايق لوله انشعاب تا قطر 
 .بيشتر نباشد

вابق بندـد مطـوا بايـار آب موجود در هـرايط چگالش بخـرمايي، شـهاي تأسيسات س كاري لوله قـ در عاي  
  . ملحوظ گردد"ب") 14-10-6-2 (
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   كليات14-11-1
   دامنة كاربرد14-11-1-1
ت مندرج در اين فصل از مقررات                       در تأسيسات مكانيكي ساختمان، دودكش بايد طبق الزاما) الف

 .طراحي، ساخته، نصب، تعمير و بازرسي شود» دودكش) 14-11(«

هاي با سوخت مايع يا گاز با دماي پايين را  اين فصل از مقررات الزامات دودكش دستگاه) 1(
اي متوسط و باال و هاي با سوخت مايع يا گاز با دماه الزامات دودكش دستگاه. دارد مقرر مي

  .همچنين دودكش دستگاه با سوخت جامد، خارج از حدود اين فصل از مقررات است
هاي رابط  ، معبر دود و لولهبا مصالح بنائياين فصل از مقررات الزامات دودكش فلزي، دودكش ) ب

  .دارد را مقرر مي
 از حدود اين فصل از هاي زير خارج ه الزامات طراحي، ساخت، نصب و بازرسي دودكش دستگا) پ

  :مقررات است
 دستگاه زباله سوز) 1(

  هاي با سوخت مايع يا گاز مخصوص فرايند توليد صنعتي دستگاه) 2(
  

  الزامات عمومي طراحي  14-11-1-2
با محصوالت احتراق هر دستگاه با سوخت مايع يا گاز بايد به يك سيستم دودكش فلزي يا ) الف

  :وارد زير تخليه شود، جز ممصالح بنائي
 كن خوراك خانگي  اجاق گاز و گرم) 1(

 هاي كوچك روميزي  دستگاه) 2(

 بخاري دستي خانگي ) 3(

 يخچال نفتي) 4(

  هاي كوچك گاز، مانند شعلة گاز در آزمايشگاه يا چراغ روشنايي شعله  )5(
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  .شود، طراحي گردد هايي كه به آن متصل مي دودكش بايد براي نوع دستگاه يا دستگاه) ب
اي طراحي و ساخته شود كه براي انتقال گازهاي حاصل از احتراق به  دودكش بايد به گونه) 1(

 .هواي خارج از ساختمان، جريان با روش طبيعي يا مكانيكي، به راحتي در دودكش ايجاد شود

اي طراحي، ساخته و نصب شود كه با رعايت توصية كارخانة  سيستم دودكش بايد به گونه) 2(
ستگاه، عمل احتراق در دستگاه با سوخت مايع يا گاز، در شرايط ايمن و سازندة د
 .گيرد بخش صورت اطمينان

سيستم دودكش بايد از نقطة اتصال به دستگاه يا كالهك تعادل تا انتهاي آن در خارج از ) پ
ساختمان، سيستمي به هم پيوسته و درزبندي شده باشد و گازهاي حاصل از احتراق از هيچ نقطة 

  .ن به داخل فضاي ساختمان، نشت نكندآ
بايد با دريچة بستة فلزي مقاوم ) دودكش قائم يا لولة رابط آن( باز در طول دودكش  هر دهانة) 1(

 .در برابر دماي كار دودكش مسدود شود

  .سيستم دودكش بايد در برابر ضربات فيزيكي و صدمات خارجي مقاوم باشد) ت
هاي مناسب براي تحمل وزن و دماي كار  گاه ها و تكيه بايد، با بستدودكش قائم و لولة رابط آن ) ث

  .دودكش، در محل نصب خود ثابت شود
 . هوا عبوركند هيچ يك از اجزاي دودكش نبايد از داخل كانال يا پلنوم) 1(

در صورت عبور دودكش يا لولة رابط آن، از داخل فضايي غير از فضاي محل نصب دستگاه با ) 2(
 ساعت مقاوم 2كم   يا گاز، دودكش يا لولة رابط بايد در داخل محفظة با مصالح دستسوخت مايع

 .در برابر آتش، قرارگيرد

، سطوح داخلي معبر دود بايد در برابر خوردگي ناشي از با مصالح بنائيدر دودكش قائم فلزي يا ) ج
  . چگالش بخار آب، مقاوم باشد

ك اتصال براي تخلية بخار آب چگاليدة داخل معبر دود، در انتهاي پايين دودكش قائم بايد، ي) 1(
 .بيني شود پيش

 3كم   مقاوم در برابر وزن دودكش و دستساختمانياي از مصالح  ئم بايد بر روي پايهدودكش قا) چ
  .ساعت مقاوم در برابر آتش قرارگيرد

شود، بايد  ميدهانة دودكش قائم يا رابط آن، كه به دستگاه با سوخت مايع يا گاز متصل ) ح
  .كم برابر دهانة خروجي دستگاه باشد دست

متر،   ميلي300كم تا  ترين اتصال رابط به آن، بايد دست قسمت پايين دودكش قائم در زير پايين) خ
  .ادامه يابد
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   دودكش با مكش طبيعي 14-11-2
   سطح مقطع 14-11-2-1
د، سطح مقطع دودكش با مكش شو كه چند دستگاه به يك دودكش متصل مي جز در مواردي) الف

  .كم برابر سطح مقطع دهانة خروجي دستگاه باشد طبيعي بايد دست
متر مربع كمتر   ميلي7،850سطح مقطع دودكش با مكش طبيعي، در هيچ حالتي نبايد از ) 1(

  .باشد
  

   مسير دودكش 14-11-2-2
اگر در مسير قائم دوخم . دودكش با مكش طبيعي بايد تا حد ممكن در مسير قائم امتداد يابد) الف

  . درجه داشته باشد45شيب قسمت دوخم نبايد نسبت به خط قائم، زاوية بيش از  الزم شود، 
گاه مناسب براي وزن و دماي دودكش، در جاي خود ثابت  قسمت دوخم بايد، با بست و تكيه) 1(

 .شود

 .قسمت دوخم بايد در برابر ضربات فيزيكي حفاظت شود) 2(

 درصد به 2كم   دستگاه تا نقطة اتصال به دودكش قائم، لولة رابط دودكش بايد دستدر فاصلة) ب
  .طرف نقطة اتصال به دستگاه، شيب داشته باشد

در . متر قطر لولة رابط باشد  سانتي5/2متر براي هر   سانتي45حداكثر طول لولة رابط بايد ) 1(
متر قطر بيشتر باشد، بايد از  سانتي 5/2متر براي هر   سانتي45كه طول لولة رابط از  صورتي

 .طريق افزايش قطر يا ارتفاع كل دودكش، ظرفيت مورد نظر تأمين گردد

دودكش با مكش طبيعي دستگاه با سوخت مايع يا گاز نبايد به بخش تحت فشار يك دودكش ) پ
  .با مكش مكانيكي كه داراي فشار مثبت است، متصل شود

  
  مكانيكي دودكش با مكش يا رانش 14-11-3
در صورت افزايش مكش دودكش با نصب هواكش در مسير آن، دودكش داراي مكش  14-11-3-1

مكش يا رانش مكانيكي ممكن است از نوع رانش اجباري يا مكش . يا رانش مكانيكي خواهد بود
  .القايي باشد

  
الً قسمتي از دودكش نوع رانش اجباري كه فشار استاتيك مثبت دارد، بايد كام 14-11-3-2

  .گازبند باشد
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كار مشعل اصلي دستگاه با سوخت مايع يا گاز بايد با كار هواكش دودكش مرتبط باشد،  14-11-3-3
  .تا اگر هواكش از كار بيفتد، مشعل اصلي دستگاه هم به طور خودكار خاموش شود

  
اي به   قطهاگر مكش مكانيكي دودكش از نوع القايي باشد، لولة رابط دستگاه بايد در ن 14-11-3-4

  .دودكش متصل شود كه در سمت ورود به هواكش است
  

آمده است، از » "ب")1-3-7-14(«  كه در "C "گرم بستة تيپ   دودكش ديگ آب14-11-3-5
رسد و محصوالت احتراق  نوع دوجداره است، هواي بيرون از جدار خارجي به محفظة احتراق مي

  .شود  ساختمان رانده ميتوسط هواكشي از طريق جدار داخلي به خارج از
  

   دودكش مشترك براي چند دستگاه14-11-4
توان دو يا چند دستگاه با سوخت مايع يا گاز را به يك   با رعايت الزامات زير، مي14-11-4-1

  .دودكش مشترك متصل كرد
  .هاي ايمني مجهز باشد ها بايد به كنترل هر يك از دستگاه) الف
  .از ساختمان واقع شده باشندها بايد در يك طبقه  دستگاه) ب
ها به دودكش مشترك بايد با استفاده از دوخم اتصال يابد، به طوري كه اتصال  هر يك از رابط) پ

  .هيچ رابطي مقابل رابط ديگر قرار نگيرد
  .ها بايد بيشترين شيب ممكن را داشته باشد لولة رابط هر يك از دستگاه) ت
  

 مختلف ساختمان قرار دارند نبايد به دودكش مشترك هايي كه در طبقات  دستگاه14-11-4-2
  : متصل شوند، مگر در شرايط زير

رسي  ها در هر طبقه بايد فقط از خارج ساختمان دست اتاق محل نصب هر يك از اين دستگاه) الف
  .داشته باشد

  .هر دستگاه بايد هواي احتراق مورد نياز خود را مستقيماً از هواي خارج ساختمان بگيرد) ب
ها در هر طبقه نبايد با فضاهاي ديگر ساختمان در همان  اتاق محل نصب هر يك از دستگاه) پ

  .طبقه، ارتباط داشته باشد
  

دستگاه با سوخت جامد نبايد دودكش مشترك با دستگاه با سوخت مايع يا گاز  14-11-4-3
  .داشته باشد
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آمده است، نبايد » "ب")1-3-7-14(«، كه در "C"گرم تيپ   ديگ ديواري آب14-11-4-4
  .دودكش مشترك با دستگاه با سوخت مايع يا گاز داشته باشد

  
   دودكش قائم فلزي 14-11-5
  كليات  14-11-5-1
 ساعت مقاوم در برابر آتش و 3 غيرسوختنياي از مصالح  دودكش قائم فلزي بايد بر روي پايه) الف

  .مناسب براي تحمل وزن دودكش قرارگيرد
ايين دودكش قائم فلزي، براي تميز كردن ادواري آن بايد دريچة بازديد گازبند و در انتهاي پ) ب

  .بيني شود مقاوم در برابر دماي دودكش پيش
همچنين امكان دسترسي و  . دودكش قائم فلزي بايد فاصلة كافي با مصالح سوختني داشته باشد) پ

ديدگي اشخاص ايجاد  تگي و آسيببازرسي آن وجود داشته و ايمني الزم را براي جلوگيري از سوخ
  .كند
انتهاي بااليي دودكش قائم فلزي بايد با كالهكي مناسب براي جلوگيري از ورود باران و برف، ) ت

  .حفاظت شود
دودكش قائم فلزي بايد از ورق فوالدي سياه ساخته شود و براي اتصال قطعات و تقويت آن از ) ث

  .هاي فوالدي استفاده گردد پروفيل
 پرچ و يا  اي، ميخ تواند از نوع پيچ و مهره هاي تقويتي آن مي تصال قطعات دودكش و پروفيلا) 1(

 .اتصال جوشي باشد

هاي مقاوم در برابر دماي دودكش و مناسب براي  گاه ها و تكيه دودكش قائم فلزي بايد، با بست) 2(
 .تحمل وزن آن، به اجزاي ساختمان متصل و در جاي خود ثابت و مهار شود

هاي با سوخت مايع يا گاز با دماي پايين،  ورق فوالدي دودكش قائم فلزي، مخصوص دستگاه) ج
  .داشته باشد) 1-11-14 (كم ضخامتي برابر با مقادير جدول بايد دست

  
  ضخامت ورق فوالدي دودكش قائم فلزي): 1-11-14(جدول 

رد قطر دودكش گِ
  )متر ميلي(

  كمينة ضخامت ورق دودكش
  )متر ميلي (

  5/1  356تا 
  2  406 تا 357
  5/2  457 تا 407

  5/3  457بزرگتر از 
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  .لرزه مقاوم باشد دودكش قائم فلزي بايد در برابر باد و زمين) چ
در دستگاه با سوخت مايع يا گاز، كه دماي محصوالت احتراق آن در نقطة ورود به دودكش كمتر ) ح
بايد با مصالح مقاوم در برابر چگالش بخار  درجة سلسيوس است، سطوح داخلي دودكش فلزي 165از 

  .ناپذير، حفاظت شود آب و اسيد، مانند فوالد زنگ
بيني انبساط و انقباض ناشي از گرما و سرما، ساخته و  دودكش قائم فلزي بايد با امكان پيش) خ

  .نصب شود
  

  دودكش با دماي پايين 14-11-5-2
  دهانة خروجي دودكش) الف

اي باالي دودكش قائم فلزي با دماي پايين بايد بر روي بام و در خارج از دهانة خروجي انته) 1(
 .ساختمان قرارگيرد

كم بايد يك   دستشود، دهانة خروجي نسبت به باالترين نقطة بام كه دودكش از آن خارج مي) 2(
 كم  متر از دودكش، بايد دست3اين دهانه از هر نقطة ساختمان به شعاع . گيردمتر باالتر قرار

 .متر باالتر باشد  ميلي600

 .متر باشد  3تر از  رو مجاور، نبايد كم فاصلة قائم دهانة خروجي دودكش از تراز زمين پياده) 3(

كم يك متر باالتر از هر دهانة مكش مكانيكي هواي  دهانة خروجي دودكش بايد دست) 4(
 . متر يا كمتر فاصله دارد، نصب شود3ساختمان، كه با آن 

آمده است، » "ب")1-3-7-14(« ، كه در "C"گرم تيپ  آب  ديگ خروجي انتهاي دودكشدهانة) 5(
تواند بصورت افقي از ساختمان  دودكش فلزي اين ديگ مي. الزم نيست بر روي بام قرارگيرد

 .به سمت خارج ساختمان ادامه يابد) مطابق توصية سازنده(متر  خارج شده و تا چند سانتي

   خارج ساختمان دودكش قائم فلزي در) ب
 .متر فاصله باشد  ميلي450كم  بين دودكش و مصالح و مواد سوختني ساختمان، بايد دست) 1(

  :هاي زير رعايت شود كم فاصله سوختني ساختمان بايد دست غيرميان دودكش و مصالح و مواد) 2(
 ؛متر  ميلي50متر و كمتر از آن، فاصلة   ميلي450براي دودكش با قطر    -

 .متر  ميلي100متر، فاصلة   ميلي450اي دودكش با قطر بيش از بر   -

 و پنجره و فضاهاي محل عبور افراد، بايد بميان دودكش قائم فلزي خارج از ساختمان و در) 1(
متر فاصله باشد، مگر آنكه سطح خارجي دودكش با روش مورد تأييد عايق   ميلي600كم  دست

 .گرمايي شده باشد

  ي در داخل ساختمان دودكش قائم فلز) پ
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در هر ساختمان، زمان . هايي با ديوارهاي مقاوم در برابر آتش قرارگيرد دودكش بايد در شفت) 1(
  :كم برابر باشد با مقاومت ديوارها در برابر آتش، بايد دست

  طبقه 3 تا 1هاي   ساعت، در ساختمان1   -

  طبقه و باالتر 4هاي   ساعت، در ساختمان2   -

هاي ضد آتش در هر طبقه، كه براي  هاي شفت نبايد بازشو داشته باشد، مگر با دريچهديوار) 2(
  .شود بازديد تعبيه مي

اي كه دودكش به دستگاه با سوخت مايع يا گاز متصل است، فاصلة سطح خارجي  در طبقه) 3(
 .متر باشد  ميلي450كم  دودكش با مصالح و مواد سوختني ساختمان، بايد دست

  :كم برابر مقادير زير باشد سوختني ساختمان بايد دستغير دودكش با مصالح و مواد فاصلة) 4(
 متر  ميلي50متر و كمتر از آن، فاصلة   ميلي450 براي دودكش با قطر   -

 متر  ميلي100متر، فاصلة   ميلي450براي دودكش با قطر بيش از    -

  عبور دودكش قائم فلزي از بام ساختمان ) ب
 عبور دودكش قائم فلزي از بام ساخته شده از مصالح و مواد سوختني، دودكش بايد در صورت) 1(

 220كم  غالف بايد دست. در غالف فوالدي گالوانيزه و مقاوم در برابر خوردگي قرارگيرد
فاصلة سطح خارجي دودكش با سطح . تر از بام ادامه يابد متر پايين  ميلي220متر باالتر و  ميلي

فاصلة سطح خارجي غالف با مواد سوختني . متر باشد  ميلي220كم  د دستداخلي غالف باي
 .متر باشد  ميلي30كم  بام بايد دست

متري، با مواد و مصالح   ميلي450توان به جاي غالف، اطراف دودكش را تا فاصلة  مي) 2(
  .پركردغيرسوختني 

  
  با مصالح بنائي دودكش قائم 14-11-6
  كليات 14-11-6-1
 3كم  ست، با مقاومت دغيرسوختنياي از مصالح   بايد بر روي پايهبا مصالح بنائي قائم دودكش) الف

اين پايه بايد جدا از اجزاي ساختمان باشد و بار وزن دودكش را به . گيردساعت در برابر آتش، قرار
  .زمين منتقل كند

آنكه در طراحي به جز وزن دودكش، هيچ بار ديگري نبايد بر پاية دودكش وارد شود، مگر ) 1(
 .هاي الزم به عمل آمده باشد بيني دودكش براي آن بار اضافي، پيش

اي كه دستگاه در آن قرار دارد و در عبور از طبقات ديگر  دودكش بايد در تراز سقف طبقه) 2(
 .هاي افقي به اسكلت ساختمان متصل و ثابت شود ساختمان و بام آن، با بست
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تر از محل عبور دودكش از كف، سقف و  متر پايين  ميلي150تر و متر باال  ميلي150در فاصلة ) ب
  .بام، كه از مصالح سوختني باشد، شكل و اندازة دودكش نبايد تغييركند

متر   ميلي300كم  دريچه بايد دست. در انتهاي پايين دودكش بايد دريچة بازديد تعبيه شود) پ
  . آن، نصب گرددترين لولة رابط دودكش به تر از اتصال پايين پايين

  .دريچة بازديد دودكش بايد گازبند باشد) 1(
كند، فاصلة ميان دودكش و اجزاي ساختمان بايد  اگر دودكش از كف يا سقف طبقات عبور مي) ت

  .پرشود غيرسوختنيبا مواد و مصالح 
  

   با دماي پايينبا مصالح بنائيدودكش  14-11-6-2
  ساخت دودكش ) الف

  :كم بايد برابر مقادير زير باشد دكش دستضخامت ديوارهاي دو) 1(
متر، براي دودكش آجري يا بتني با پوشش داخلي از مصالح نسوز به ضخامت   ميلي200  -

 ؛ ميليمتر16كم  دست

 16كم  متر، براي دودكش سنگي با پوشش داخلي از مصالح نسوز به ضخامت دست  ميلي300  -
  .ميليمتر

  معبر قائم دود) ب
 با چند معبر دود جداگانه و براي تخلية دود دستگاههاي با مصالح بنائيكش چنانچه دود) 1(

اي باشد كه از مواد  معبر دود بايد لوله. متعدد ساخته شود، به پوشش داخلي نسوز نياز نيست
مناسب براي دماي دودكش مانند سيمان، آزبست سيمان، سفال و غيرسوختني و مصالح 

با مصالح  كش ميليمتر ساخته شده و در داخل دود16كم  مصالح مشابه، به ضخامت دست
 . قرارگيردبنائي 

معبر دود بايد در برابر خوردگي، ساييده شدن و ترك برداشتن ناشي از تماس گازهاي حاصل ) 2(
 . درجة سلسيوس، مقاوم باشد538از احتراق، تا دماي 

داخل آن قرارگيرد و هر قطعة ، در با مصالح بنائي زمان با ساخت دودكش  معبر دود بايد هم) 3(
 .آن با دقت بر روي قطعة زيرين سوار شود و درزهاي بين قطعات با مواد نسوز پرگردد

اين . نبايد پرشودبا مصالح بنائي فاصلة ميان سطح خارجي معبر دود و سطح داخلي دودكش ) 4(
بر دود، بايد براي اتصال قطعات مع. متر در نظر گرفته شود  ميلي100كم بايد  فاصله دست

 .كار رود ها الزم است، به اي كه براي درزبندي و پركردن سوراخ مالت به اندازه

، دو معبر دود جداگانه براي دو دستگاه مختلف نصب با مصالح بنائياگر در داخل دودكش قائم ) 5(
 .متر باشد  ميلي150كم  دست سطح خارجي اين دو معبر از هم بايد  شود، فاصلة مي
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شود، بايد  ، بيش از دو معبر دود جداگانه نصب ميبا مصالح بنائي در داخل دودكش قائم اگر) 6(
كم  اي از مصالح ساختماني به ضخامت دست كنندهگروه دوتايي از معبرها، تيغة جداميان هر 

 .متر، قرارگيرد  ميلي100

بط به دودكش قائم تا ترين اتصال لولة را تر از پايين متر پايين  ميلي200معبر دود بايد از ) 7(
 .، ادامه يابدبا مصالح بنائيباالترين ارتفاع دودكش 

  دهانة خروجي دود) پ
هاي قائم و افقي آن از بام  ، فاصلهبا مصالح بنائيدر مورد دهانة خروج دود از دودكش قائم ) 1(

واي هاي مكش مكانيكي ه رو زمين مجاور و دهانه هاي مجاور، تراز پياده ساختمان، ساختمان
 .رعايت شود» "الف")2-5-11-14(«ساختمان، بايد احكام مقرر در 

 بايد با كالهكي مناسب براي جلوگيري از ورود باران و با مصالح بنائيانتهاي باالي دودكش قائم ) 2(
 .برف، حفاظت شود

   و مواد سوختني با مصالح بنائيفاصلة سطح خارجي دودكش قائم ) ت
و مواد و مصالح سوختني اجزاي ساختمان،  با مصالح بنائيقائم ميان سطح خارجي دودكش ) 1(

 .متر فاصله باشد  ميلي100كم  بايد دست

و مواد و مصالح با مصالح بنائي در عبور از طبقات ساختمان، ميان سطح خارجي دودكش قائم ) 2(
  . پرشودسوختنيغيراين فاصله بايد با مواد و مصالح . سوختني، بايد فاصله وجود داشته باشد

  
   دودكش شومينه 14-11-7
با دودكش قائم ) 6-11-14(« بايد با رعايت الزامات با مصالح بنائيدودكش شومينة  14-11-7-1

  .، ساخته و نصب شود»مصالح بنائي
  

، »دودكش قائم فلزي) 5-11-14(«دودكش شومينة فلزي بايد با رعايت الزامات  14-11-7-2
  .ساخته و نصب شود

  
مبحث « از» شومينه) 2-3-7-17(«هاي نصب شومينه بايد با رعايت الزامات  حدوديت م14-11-7-3

  .، اعمال شود»كشي گاز طبيعي  لوله-هفدهم
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   لولة رابط دودكش14-11-8
  كليات  14-11-8-1
با مصالح دستگاه با سوخت مايع يا گاز بايد با لولة رابط، به دودكش قائم فلزي يا دودكش قائم ) الف

  . متصل شود،بنائي
 .لولة رابط دودكش بايد در همان فضايي كه دستگاه در آن قرار دارد، نصب شود) 1(

هاي مسكوني، لولة رابط دودكش نبايد از هيچ ديوار يا تيغة ساختماني عبور  جز در ساختمان) ب
  .كند

ارجي در صورتي كه عبور لولة رابط از ديوار يا تيغة ساختمان ضروري باشد، فاصلة سطح خ) 1(
 يا تيغه از مواد و مصالح اگر ديوار. متر باشد  ميلي450كم  دستلولة رابط از مواد سوختني بايد 

متري از لولة رابط، اطراف آن با مواد و مصالح   ميلي450است، بايد تا فاصلة سوختني 
 .پرشود غيرسوختني

 كردن و تعمير آن به تمام طول لولة رابط دودكش بايد قابل دسترسي باشد، تا بازرسي، پاك) پ
  .آساني ممكن شود

 .لولة رابط دودكش نبايد در معرض ضربات فيزيكي قرار داشته باشد) 1(

هاي تند در آن،  از ايجاد زانوهاي كوتاه و خم. لولة رابط بايد تا حد ممكن كوتاه و مستقيم باشد) ت
  .كه ممكن است موجب اختالل در جريان دود شود، بايد پرهيزكرد

نصب دمپر با .  لوازم كنترل و ايمني، هيچ مانعي نبايد درون لولة رابط دودكش قرارگيردجز) 2(
 .فرمان دستي در لولة رابط مجاز نيست

شود، دمپر بايد با مشعل دستگاه مرتبط  در داخل لولة رابط اگر دمپر با فرمان خودكار نصب مي) 3(
 .طور خودكار خاموش گردد اه نيز بهو وابسته باشد، تا در صورت بسته شدن دمپر، مشعل دستگ

 مناسب براي وزن و دماي آن، به اجزاي ساختمان به  گاه لولة رابط دودكش بايد با بست و تكيه) ث
  .طور ثابت متصل و مهار شود

  .كم برابر قطر دهانة خروجي دستگاه يا كالهك تعادل آن، باشد قطر لولة رابط دودكش بايد دست) ج
  

   ة رابط دودكشساخت لول 14-11-8-2
لولة رابط دودكش بايد از ورق فوالدي ساخته شود و براي اتصال قطعات و تقويت آن بايد از ) الف

  .هاي فوالدي استفاده كرد پروفيل
 . بايد از ورق فوالدي گالوانيزه ساخته شود لولة رابط دودكش با دماي پايين) 1(

 بايد از ورق فوالدي  ز با دماي پايينهاي با سوخت مايع يا گا لولة رابط دودكش دستگاه) ب
  . ساخته شود)2-11-14( مقرر در جدول  كم با ضخامت ، دستگالوانيزه
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  اتصال قطعات ) پ
 .قطعات لولة رابط دودكش با دماي پايين بايد با پيچ و مهره يا ميخ پرچ، به هم متصل شود) 1(

  .دودكش مقاوم باشددر صورت استفاده از واشر، بايد جنس آن در برابر دماي ) 2(
  

  كمينة ضخامت ورق فوالدي گالوانيزة لولة رابط دودكش: )2-11-14(جدول 
ضخامت ورق فوالدي گالوانيزه    قطر لولة رابط دودكش   
  اينچ  متر ميلي  اينچ  متر ميلي

  022/0  6/0  5تا   120تا 
  028/0  7/0  9 تا 6   220 تا 130
  034/0  9/0  16 تا 10  400 تا 230

  064/0  5/1  16بزرگتر از   400از بزرگتر 
  

  نصب لولة رابط دودكش 14-11-8-3
  .لولة رابط دودكش بايد نسبت به تراز افقي شيب داشته باشد) الف

 .جهت شيب لولة رابط بايد از دودكش قائم به سوي دستگاه باشد) 1(

 . درصد كمتر باشد2شيب لولة رابط نبايد از ) 2(

شود نبايد به دودكش قائم داراي مكش يا  آن با مكش طبيعي خارج ميلولة رابط دستگاهي كه دود ) ب
  .اي از دودكش كه فشار منفي داشته باشد  مگر در نقطه رانش مكانيكي متصل شود،

  .لولة رابط دستگاه با سوخت مايع يا گاز نبايد به دودكش قائمِ متصل به شومينه، وصل شود) 1(
  ائم اتصال لولة رابط دودكش به دودكش ق) پ
لولة رابط دودكش، در اتصال به دودكش قائم فلزي، بايد تا سطح داخلي آن ادامه يابد ولي ) 1(

داشته باشد، لولة ) معبر دود(اگر دودكش قائم فلزي پوشش داخلي ديگري . نبايد وارد آن شود
 .رابط بايد تا سطح داخلي معبر دود ادامه يابد

، لوله بايد تا سطح داخلي دودكش با مصالح بنائيقائم در صورت اتصال لولة رابط به دودكش ) 2(
قرار دارد، لولة رابط بايد تا با مصالح بنائي اگر معبر دود در داخل دودكش قائم . ادامه يابد

فاصلة اطراف محل اتصال بايد با مالت سيماني يا مصالح . سطح داخلي معبر دود ادامه يابد
 .سوختني ديگر، پرشودغير

 با مصالح بنائي نهادن و در آوردن، لولة رابط با غالف به دودكش قائم سهولت كاراگر براي ) 3(
سوختني ديگر مناسب براي دماي غيرشود، غالف بايد با مالت سيمان يا مواد  متصل مي

 .دودكش، در محل نصب ثابت شود
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  فاصلة لولة رابط از مواد سوختني ) ت
متر با مواد و مصالح سوختني فاصله   ميلي450كم  لولة رابط دودكش با دماي پايين بايد دست) 1(

  .داشته باشد
  



 

  
  
  

  كشي سوخت مايع سازي و لوله   ذخيره14-12
  

   كليات14-12-1
   دامنة كاربرد14-12-1-1
كشي سوخت مايع بايد طبق الزامات  طراحي، ساخت، نصب مخزن ذخيره و تغذيه، و لوله) الف

  .انجام پذيرد» كشي سوخت مايع سازي و لوله ذخيره "12-14"«مندرج در اين فصل از مقررات 
كشي سوخت مايع در تأسيسات گرمايي ساختمان،  سازي و لوله اين فصل از مقررات به ذخيره) ب

  .پردازد در داخل ساختمان و محوطة اختصاصي آن، مي
رساني عمومي و صنعتي خارج از  كشي سوخت مايع در تأسيسات سوخت سازي و لوله ذخيره) پ
  .لزامات اين فصل از مقررات استا

مخازن . مخازن ذخيرة سوخت مايعِ موضوع اين فصل از نوع آتمسفريك يا با فشار جو است) ت
  .سوخت مايع تحت فشار خارج از حدود اين فصل از مقررات است

  
چه مخزن سوخت مايع بدون استفاده رها شود و يا به محل ديگري براي   چنان14-12-1-2

آوري و  هاي مخزن در باالتر از سطح زمين بايد جمع كشي د منتقل گردد، كليه لولهاستفادة مجد
جابجائي و استفادة دوبارة اين مخزن بايد با رعايت . هاي مدفون بايد درپوش شود انتهاي آشكار لوله

  . انجام شود"شركت ملّي نفت ايران"مقررات 
  

   مخزن سوخت مايع 14-12-2
غذية سوخت مايع، عالوه بر الزامات مندرج در اين فصل، بايد با  مخزن ذخيره و ت14-12-2-1

  . طراحي، ساخته و نصب شود"شركت ملّي نفت ايران"رعايت مقررات 
  

در ساختماني كه تنها منبع انرژي گرمايي آن سوخت مايع است، گنجايش مخزن  14-12-2-2
  . درصد مصرف ساالنه سوخت باشد20كم معادل  ذخيرة آن بايد دست
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اي براي نصب دفني يا روي زمين، در محوطة اختصاصي    مخزن سوخت مايع استوانه14-12-2-3
  .باشد) 1-12-14(هاي جدول  ساختمان يا در داخل ساختمان، بايد مطابق يكي از استاندارد

  
  اي  هاي انتخاب مخازن ذخيره و تغذية سوخت مايع استوانه استاندارد): 1-12-14(جدول 

جنس   نوع مخزن
  زنمخ

محل 
  نصب

نوع 
 استاندارد

استاندارد 
  ملّي

  استاندارد
   اروپائي

ساير 
  استانداردها

مخزن ذخيرة   BS/EN 12285-1  UL142, UL58 433  ها ويژگي  دفني
روي   فوالدي  افقي

   BS/EN 12285-2   ها ويژگي  زمين

مخزن تغذية  UL 443    ايمني
روي   فوالدي  مشعل

 UL 80    ها ويژگي  زمين

پشم شيشه 
مسلّح 

  پالستيكي
 UL 1316    ها ويژگي  دفني

ذخيرة مخزن 
  افقي
  يا

مخزن تغذية 
  مشعل

پشم شيشه 
مسلّح 

  استر پولي
 ASTM D4021    ها ويژگي  دفني

  
، كه طبق استانداردهاي ديگر طراحي و  اي افقي  استفاده از مخزن سوخت مايع، از نوع استوانه) الف

ت كه از نظر جنس، نوع ساخت و ديگر مشخصات فني، مشابه ساخته شده باشد، به شرطي مجاز اس
  .و مورد تأييد باشد) 1-12-14(استانداردهاي مقرر شده در جدول 

مخزن ذخيره يا تغذية سوخت مايع، براي دسترسي و بازديد بايد دريچة بازديد داشته باشد كه ) ب
  .بند باشد د كامأل آباين دريچه در زمان بسته بودن باي. گيرد در باالي مخزن قرار مي

كشي و دريچة دسترسي و بازديد آن، بايد  مخزن سوخت مايع غيرفلزي با كلية اتصاالت لوله) پ
  .تكه ساخته شده باشد بصورت يك

  
   نصب مخزن دفني 14-12-2-4
مخزن زيرزميني مدفون در ساختمان، يا در محوطه آن، بايد طبق الزامات مندرج در اين ) الف

  .ت نصب شودقسمت از مقررا
هاي موجود آسيبي  هاي ساختمان در گودبرداري براي مخزن دفني، بايد احتياط كرد كه به پي) ب

  .نرسد
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هاي  شود، بايد در جايي قرارگيرد كه بارهاي وارده بر پي اگر مخزن زير ساختمان دفن مي) 1(
 .به آن منتقل نشود  ساختمان

 پي اي باشد كه از سطح باربرِ  درجه45ج از خط  ساختمان، خارزير مخزن بايد نسبت به پيِ) 2(
  .گذرد مي

ها، تأسيسات ساختمان، و  فاصلة هيچ قسمت از مخزن تا ديوارهاي زيرزمين ساختمان، حوضچه) 3(
 .متر كمتر باشد  ميلي500، نبايد از )ملك(يا خط محدودة محوطة ساختمان 

  .نصب شودهاي محكمي  مخزن دفني سوخت مايع بايد بر روي پايه) پ
  هاي آن صورت حمل مخزن و قراردادن آن در گود بايد به آرامي و احتياط و با استفاده از قالب) 1(

 .كشيدن مخزن روي زمين يا رهاكردن آن در گود مجاز نيست. گيرد

اطراف مخزن بايد با مواد غيرخورنده از قبيل ماسة شسته، خاك يا شن، كه در محل به خوبي ) 2(
 .متر، پر شود  ميلي150كم  دستست، به ضخامت كوبيده شده ا

متر با خاك پوشانده شود؛ يا آنكه پوشش   ميلي600به ضخامت كم  دستروي مخزن بايد ) 3(
متر با بتن مسلح   ميلي100متر باشد و روي آن به ضخامت   ميلي300خاك به ضخامت 

 .پوشانده شود

رود نصب شود، پوشش  نقليه از روي آن مي در محلي كه احتمال عبور وسايل دفنياگر مخزن ) 4(
 450متر باشد؛ يا آنكه پوشش خاك به ضخامت   ميلي900كم  دستخاك روي مخزن بايد 

 . مسلح پوشانده شود متر با بتن  ميلي150متر گرفته شود و روي آن به ضخامت  ميلي

طوح خارجي آن، هاي سطحي و نفوذ آن به داخل مخزن و يا س شدن آب براي جلوگيري از جمع) 5(
 .بيني شود رو مخزن، لولة تخليه آب پيش بايد در كف چاهك دسترسي به دريچة آدم

 مقاوم در برابر اثر رطوبت و خورندگي خاك،  سطوح خارجي مخزن فوالدي دفني بايد با پوشش) ت
  .حفاظت شود

  .مخزن فوالدي دفني بايد اتصال زمين داشته باشد) 1(
ا احتمال جريان حلي كه به سبب باال بودن سطح آب زيرزميني يدر صورت نصب مخزن در م) ث

بتني يكپارچه، از شناور  پيِشدن آن وجود دارد، بايد با مهار كردن مخزن روي سيل، امكان شناور 
  .شدن آن جلوگيري كرد

  .هاي مرتبط به مخزن دفني بايد از باالي مخزن به آن متصل شوند همة لوله) ج
 .گيري سطح مايع داخل آن مجهز باشد ه وسيلة اندازهمخزن دفني بايد ب) 1(

 بايد مجهز به لولة هواكشي باشد كه فضاي داخل مخزن را پيوسته به هواي آزاد دفنيمخزن ) 2(
  .خارج مربوط كند
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  نصب مخزن در خارج از ساختمان و بر روي زمين  14-12-2-5
ختمان و يا روي بام آن، بايد الزامات  زمين و در محوطة اختصاصي سا در نصب مخازن بر روي) الف

  .مندرج در اين قسمت از مقررات اجرا شود
 . ليتر بيشتر باشد2500شود، گنجايش آن نبايد از   نصب مي بر روي زمين اگر مخزن) 1(

 2500شوند، گنجايش كلي آنها نبايد از  نصب ميبر روي زمين اگر چند مخزن به طور موازي ) 2(
 .ليتر بيشتر باشد

شود، گنجايش آن نبايد از  ترين طبقه نصب مي اگر مخزن روي بام زيرزمين يا روي بام پايين) 3(
 . ليتر بيشتر باشد240

  .مخزن روي زمين بايد در محل مناسب و حفاظت شده نصب شود) ب
 .مخزن بايد در محلي نصب شود كه در معرض ضربات فيزيكي قرار نداشته باشد) 1(

 .محفوظ باشد) جزآنها رطوبت هوا، باران، برف، باد و (ر عوامل جوي مخزن بايد در براب) 2(

، ديوار خارجي ساختمان و يا )ملك(فاصله مخزن از خط محدودة محوطة اختصاصي ساختمان ) 3(
  .كمتر باشد) 2-12-14(هاي عمومي، نبايد از مقادير جدول  راه

  
  )ملك( و محدودة محوطه  كمترين فاصلة مخزن روي زمين از ساختمان):2-12-14(جدول 

   ليتر2500 تا 1001   ليتر1000تا   گنجايش مخزن

   ترين ساختمان و راه عموميِ كمينة فاصله تا نزديك
   متر3   متر3  مجاورت ملك در

   متر5   متر3  )ملك(كمينة فاصله تا محدودة محوطة ساختمان 
  
  .تر باشد م6فاصلة مخزن سوخت مايع از مخزن گاز مايع نبايد كمتر از ) 4(
 مستحكم پيِگيرد، بايد روي  مخزن سوخت مايع كه بر روي زمين خارج از ساختمان قرار مي) پ

  .، به طور مطمئن و استوار نصب شودساختماني غيرسوختنيبتني يا ديگر مواد 
  .گيري مقدار مايع داخل آن باشد اي براي اندازه مخزن روي زمين بايد مجهز به وسيله) ت
  .ركن، لولة هواكش و شير تخليه مجهز باشدين بايد به لولة پمخزن روي زم) ث
 .برابر باشد) 3-12-14(كم با مقادير جدول  لولة هواكش بايد دست اسمي قطر) 1(

دهانة لولة پركن بايد در جايي قرارگيرد كه انتقال سوخت مايع به داخل مخزن به آساني ) 2(
 .پذير باشد امكان

  .ر مخزن قرار گيردشير تخليه بايد در زي) 3(
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ها بيش از   ليتر، يا دو مخزن كه گنجايش كل آن2500فقط يك مخزن به گنجايش حداكثر ) ج
 با سوخت مايع وصل تواند به عنوان مخزن تغذيه مستقيماً به مشعل دستگاهِ  ليتر نباشد، مي2500
  .شود

اكش مشترك داشته اين دو مخزن ممكن است با لوله به هم متصل شوند و لولة پركن و هو) 1(
 .باشند

 پيِمقرر شده، اين دو مخزن بايد روي يك ) 1(درصورت نصب موازي دو مخزن به ترتيبي كه در ) 2(
كه سطح باالي دو مخزن در يك تراز  مشترك نصب و با قطعات فوالدي به هم مهار شوند، به طوري

  .متر كمتر باشد  ميلي900فاصلة دو مخزن نبايد از . قرار گيرد
 ليتر در محوطة 2500كه ضرورت نصب مخزن سوخت مايع با گنجايش بيش از  درصورتي) چ

ساختمان و روي زمين مورد تأييد قرارگيرد، تعيين گنجايش، نوع ساخت و چگونگي نصب آن بايد 
  . باشد"شركت ملّي نفت ايران" و مورد تأييد NFPA 31برابر الزامات مندرج در 

  
    تمان نصب مخزن داخل ساخ 14-12-2-6
روي (مخزن تغذية سوخت مايع بايد طبق الزامات مندرج در اين بخش در داخل ساختمان ) الف

  .اين مخزن ممكن است محصور يا غيرمحصور باشد. نصب شود) كف طبقات
 ساعت مقاوم 3كم  دستاي قرار دارد كه با جدارهاي  مخزن محصور در فضاي بسته و جداگانه) 1(

  .فضاهاي ساختمان جدا شده استدر برابر آتش، از بقية 
  مخازن غيرمحصور ) ب
ترين طبقة ساختمان و در محلي با  اي غير از زيرزمين يا پايين  در طبقهغيرمحصوراگر مخزن ) 1(

 . ليتر بيشتر باشد40گيرد، گنجايش آن نبايد از  جدارهاي غير مقاوم در برابر آتش قرار مي

ترين طبقه ساختمان و در محلي با جدارهاي  ن و يا پاييناي غير از زيرزمي اگر مخزن در طبقه) 2(
 ليتر 240گيرد، گنجايش آن نبايد بيشتر از  كم دو ساعت مقاوم در برابر آتش قرار مي دست
 .باشد

كند و در زيرزمين  گنجايش يك مخزن يا كل گنجايش دو مخزن كه يك مشعل را تغذيه مي) 3(
كم دو ساعت در برابر آتش مقاوم است  ي آن دستترين طبقه ساختمان كه جدارها يا پايين
 . ليتر بيشتر باشد2500گيرد، نبايد از  قرار مي

 ليتر بيشتر باشد، 5000كنند نبايد از  گنجايش كل چند مخزن كه چند مشعل را تغذيه مي) 4(
 ليتر يا كمتر و مشعل متصل به آن، با ديوارهاي 2500مگر آنكه هر مخزنِ با گنجايش 

 .و ساعت مقاوم در برابر آتش، از ديگر مخازن جدا شده باشدكم د دست
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هاي پركن و هواكش   به هم مرتبط شوند و لوله ، ممكن است با لوله)3(دو مخزن مقرر در ) 5(
 .مشترك داشته باشند

 .كم دو متر باشد  فاصلة مخزن تغذية غيرمحصور با مشعل دستگاه بايد دست) 6(

 .پركن و هواكش مخزن بايد در خارج از ساختمان قرارگيرد هاي دهانة انتهاي لوله) 7(

 .باشد) 3-12-14(كم برابر مقادير جدول  لولة هواكش مخزن بايد دست اسمي قطر) 8(

، به طور مطمئن و استوار نصب شود، غيرسوختني ساختماني بتني يا ديگر مواد پيِمخزن بايد روي ) 9(
  .غلتيدن نداشته باشدكه امكان جابجا شدن، لغزيدن و يا  چنان

گيري  براي اندازه. گيري مقدار مايع داخل آن باشد اي براي اندازه مخزن بايد مجهز به وسيله)  10(
  .اي سطح نما يا لولة پالستيكي مجاز نيست مقدار مايع داخل مخزن، استفاده از لولة شيشه

د و مجهز به شير قطع و وصل ترين نقطة زير مخزن قرارگير اتصال تخلية مخزن بايد در پايين) 11(
  .بدون نشت باشد

جايي آن، به عنوان يك  مخزن غيرمحصور بايد با ابعاد و گنجايشي انتخاب شود كه جابه) 12(
  .پذير باشد واحد، از ورودي ساختمان تا محل نصب، امكان

  مخازن محصور) پ
گيرد، بايد  قرار ميكه در داخل ساختمان  ليتر 2500مايع با گنجايش بيش از مخزن سوخت ) 1(

 .در محل جداگانه و محصور نصب شود

اعت در برابر آتش مقاوم كم سه س ديوارها، كف و سقف اتاقك محل نصب مخزن بايد دست) 2(
 . ورودي اين اتاقك بايد ضد آتش باشد و به خارج از ساختمان باز شوددربِ. باشد

 .راه داشته باشداتاقك محل نصب مخزن نبايد به فضاي داخلي ساختمان ) 3(

مخزن محصور بايد طوري نصب شود كه از اطراف، باال و پايين، همة سطوح آن قابل بازرسي و ) 4(
 .تعمير باشد

 . و خروجي مخزن بايد از باالي مخزن به آن متصل شوند هاي ورودي همة لوله) 5(

 .سوخت مايع بايد به كمك پمپ از مخزن محصور به مشعل دستگاه منتقل شود) 6(

 .دهانة لولة پركن و لولة هواكش مخزن بايد در خارج از ساختمان قرار گيرد) 7(

 .باشد) 3-12-14(برابر مقادير جدول كم  دستلولة هواكش مخزن بايد  اسمي قطر ) 8(

 .گيري مقدار مايع داخل آن مجهز باشد اي براي اندازه مخزن بايد به وسيله) 9(

  .تعويض هواي كافي داشته باشد بايد امكان محصوراتاقك مخزن ) 10(
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  كشي سوخت مايع   لوله14-12-3
  كليات  14-12-3-1
كشي انتقال سوخت مايع از مخزن ذخيره يا مخزن تغذيه تا مشعل دستگاه و در صورت  لوله) الف

كردن سوخت مايع، بايد با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات  لزوم پمپ كردن و گرم
  .اجرا شود

رساني بايد براي حداكثر مصرف سوخت و نيز حداكثر فشاري كه براي تغذية  سيستم سوخت) ب
  .مشعل الزم است، طراحي و اجرا شود

شود، اين پمپ بايد  چنانچه روي لولة انتقال سوخت مايع، غير از پمپ مشعل، پمپ ديگري نصب مي) پ
  . ساخته شده و به تأييد رسيده باشدUL 343پمپ بايد براساس استاندارد . بجايي مثبت باشد از نوع جا

 فشار نصب شود، تا در صورت باال رفتن فشار از شيراطمينانبر روي لولة خروجي پمپ بايد ) 1(
 .كند فشار طراحي سيستم، شير اطمينان به طور خودكار بازشود و سوخت اضافي را خارج

 نبايد  بر روي اين لوله. ره برگرداند بايد سوخت مايع را به مخزن ذخيشيراطمينانلولة تخلية ) 2(
 .شير يا هيچ مانع ديگري نصب شود

پمپ سوخت مايع بايد به طور خودكار روشن و خاموش شود، تا در مواقعي كه كار پمپ الزم ) 3(
 . ، خاموش بماندنباشد

رساني، بايد روي لولة خروجي از  كن سوخت مايع بر روي سيستم سوخت در صورت نصب گرم) ت
 فشار نصب شود، تا اگر فشار ناشي از انبساط سوخت مايع از فشار طراحي شيراطمينانكن،  گرم

  .كند  به طور خودكار بازشود و سوخت مايع اضافي را خارجشيراطمينانسيستم باالتر رود، 
روي اين لوله نبايد . لولة تخلية شير اطمينان بايد سوخت مايع را به مخزن ذخيره برگرداند) 1(

 .هيچ مانع ديگري نصب شودشير يا 

كشي سوخت مايع و در نقاط زير، بايد شير قطع و وصل قابل دسترسي  بر روي خطوط لوله) ث
  :نصب شود

 ؛اي نزديك به مشعل خط لولة تغذية سوخت مايع به هر مشعل، در نقطه) 1(

  نقطة ورود لوله به داخل ساختمان؛خط لوله از مخزن به داخل ساختمان، در) 2(

اي نزديك به  ختمان، در نقطهط لولة خروجي از مخزن ذخيرة روي زمين داخل يا خارج ساخ) 3(
 مخزن؛

 . اي نزديك به مخزن خط لولة تخليه مخزن روي زمين داخل يا خارج ساختمان، در نقطه) 4(

  :كشي سوخت مايع، به نكات زير بايد توجه كرد در طراحي و اجراي لوله) ج
متر   ميلي450كم در عمق   بايد دست،شوند كه در خاك دفن ميكشي  لهلوله و ديگر اجزاي لو) 1(

 .از سطح زمين قرارگيرند و در برابر رطوبت و خوردگي محفوظ باشند
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شود كه سطح آب زيرزميني باالست و يا در معرض سيل احتمالي  اگر لوله در زميني نصب مي) 2(
بر نيروهاي هيدرواستاتيك و هيدروديناميك كشي در برا قرار دارد، بايد لوله و ديگر اجزاي لوله

 .وارده مقاوم باشند و در محل نصب محكم و ثابت شوند

متر از اسكلت ساختمان   ميلي500كم  لولة زيرزميني بايد در مسيري نصب شود كه دست) 3(
كشي زيرزميني بايد طوري انتخاب شود كه زيرِ لوله، خارج از  مسير لوله. فاصله داشته باشد

 . پي، قرارگيرد درجة رسم شده از سطح باربر45ِخط 

ها، بايد در مورد انقباض و انبساط  گاه و بست لوله پيش از انتخاب مسير و تعيين نقاط تكيه) 4(
 .هاي الزم شده باشد بيني ها پيش لوله

 .در نظر گرفته شود) 2-12-14(گاه مجاور بايد حداكثر برابر مقادير جدول  فاصلة دو تكيه) 5(

  
  كشي فوالدي و مسي گاه مجاور در لوله بيشينة فاصلة دو تكيه): 2-12-14(دول ج

  100  80  65  50  40  32  25  20  متر ميلي
  لوله اسمي قطر

  )اينچ(
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3  )1(  
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فاصلة دو   30/4  70/3  40/3  00/3  70/2  10/2  10/2  10/2 كشي فوالدي  لوله
  70/3  00/3  70/2  40/2  40/2  10/2  80/1  50/1  كشي مسي  لوله  ) متر(گاه  تكيه

  
گاه و بست لوله بايد از جنس لوله باشد تا از خوردگي ناشي از اثر گالوانيك جلوگيري  تكيه) 6(

  .شود
  
  لولة هواكش مخزن 14-12-3-2
 25 مخزن سوخت مايع بايد از باالترين قسمت مخزن وارد آن شود و حداكثر تا لولة هواكش) الف

  .متر در داخل مخزن ادامه يابد ميلي
  .شيب لولة هواكش بايد به سمت مخزن باشد) 1(
 .بر روي لولة هواكش مخزن نبايد شير يا هيچ مانع ديگري نصب شود) 2(

  .ارج از ساختمان واقع شوددهانة انتهاي لولة هواكش مخزن بايد در فضاي خ) ب
 متر با هر بازشو ساختمان فاصلة افقي داشته باشد، مگر آنكه انتهاي 3كم  اين دهانه بايد دست) 1(

اگر دهانة انتهاي لوله از ديوار ساختمان . كم يك متر باالتر از هر دهانة باز قرارگيرد آن دست
تراز زمين محوطة اطراف ساختمان  متر از 3كم  شود، محل قرارگرفتن آن بايد دست خارج مي

 .يا هر معبر ديگر، باالتر باشد
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لولة هواكش در خارج از ساختمان بايد در برابر عوامل جوي مقاوم و در برابر ضربات فيزيكي ) 2(
 .محفوظ باشد

 .دهانة انتهاي لولة هواكش مخزن بايد با توري مقاوم در برابر رطوبت، حفاظت شود) 3(

برابر ) 3-12-14(كم با مقادير جدول  هواكش مخزن سوخت مايع بايد دستلولة  اسمي قطر) پ
  .باشد

  
  زن سوخت مايعلولة هواكش مخ اسمي كمينة قطر: )3-12-14(جدول 

  لولة هواكش اسمي قطر  گنجايش مخزن 
  اينچ  متر ميلي  ليتر

  32  2000تا 
4
11  

  40  11350 تا 2001
2
11  

  2  50  37800 تا 11351

  65  75600 تا 37801
2
12  

  3  80  132300 تا 75601

  
لولة  اسمي آن بايد از بزرگترين قطر اسمي اگر لولة هواكش چند مخزن مشترك باشد، قطر) 1(

  .يك اندازه بزرگتر باشد، )3-12-14(ها، طبق جدول  هواكش جداگانة هر يك از مخزن
متر از دهانة انتهاي لولة پركن آن باالتر   ميلي500كم  انتهاي لولة هواكش مخزن بايد دستنة دها) 2(

  .باشد
  

   لولة پركن مخزن 14-12-3-3
متر   ميلي100لولة پركن مخزن سوخت مايع بايد از باالترين قسمت مخزن وارد آن شود و تا ) الف

  .باالتر از كف مخزن ادامه يابد
  .كن بايد به سمت مخزن باشدشيب لولة پر) 1(
 پركن مخزن بايد در فضاي خارج از ساختمان و در جايي واقع شود كه  دهانة انتهاي لولة) ب

  .پذير باشد پركردن مخزن به آساني امكان
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 .متر از هر بازشو ساختمان فاصله داشته باشد  ميلي600كم  اين دهانه بايد دست) 2(

 . داشته باشد و در دسترس افراد غيرمسئول قرار نگيرداين دهانه بايد درپوش مناسب ) 3(

. اگر دو مخزن لولة پركن مشترك داشته باشند، بايد سطح باالي دو مخزن در يك تراز قرارگيرد) پ
 .جريان ثقلي سوخت مايع از مخزني به مخزن ديگر مجاز نيست

عاب از اين لولة مشترك، كه اگر دو مخزن لولة پركن مشترك داشته باشند، بايد روي لولة انش) 1(
  .شود، شير قطع و وصل نصب شود جداگانه به هر مخزن متصل مي

  
  لولة رفت و برگشت 14-12-3-4
 ليتر به مشعل دستگاه 2500لولة رفت، كه سوخت مايع را از مخزن به گنجايش بيش از ) الف
 باالتر از كف آن ادامه متر  ميلي100رساند، بايد از قسمت باالي مخزن به آن متصل شود و تا  مي
  .يابد

در صورتي كه مخزن در خارج ساختمان و روي زمين قرار داشته باشد، لولة رفت ممكن است ) 1(
متر باالتر از كف مخزن، به آن   ميلي100به اندازه كم  دستاي زيرِ تراز سطح مايع،  از نقطه

 شير قطع و وصل قابل در اين صورت، بايد روي لولة رفت در نزديك به مخزن،. متصل شود
 .دسترسي نصب شود

در صورتي كه مخزن تغذيه زيرِ تراز نصب مشعل دستگاه قرارگيرد، لولة رفت سوخت مايع بايد ) 2(
 .به سمت مخزن شيب داشته باشد

لولة برگشت سوخت از مشعل دستگاه يا پمپ، بايد از قسمت باالي مخزن وارد آن شود و تا ) ب
  . كف مخزن ادامه يابدمتر باالتر از  ميلي100

 .طرفه، شير ديگري نبايد نصب شود بر روي لولة برگشت سوخت مايع، جز شير يك) 1(

2(متر   ميلي20كم  قطر لولة رفت و برگشت سوخت مايع تغذية مشعل بايد دست) پ
  .باشد) اينچ 1

  
    سطح نماي مخزن 14-12-3-5
  .گيري تراز سطح مايع باشد اي براي اندازه يلهمخزن سوخت بايد مجهز به وس) الف
  .گيري از نوع ميلة مدرج باشد، ميله بايد تا كف مخزن ادامه يابد اگر وسيلة اندازه) ب
گيري در محل دهانة ورود آن به مخزن، بايد با سرپوش مورد تأييد حفاظت  اطراف ميلة اندازه) 1(

  . شودشود تا مانع خروج هواي آغشته به گاز از مخزن
سطح نماي مخزن داخل ساختمان كه در ارتباط مستقيم با مشعل دستگاه است، نبايد از نوع ) پ

شدن آن و خروج سوخت  شدن يا پاره اي يا پالستيكي انتخاب شود، تا از احتمال شكسته لولة شيشه
  .گيري شود مايع پيش
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  انتخاب مصالح  14-12-3-6
كشي سوخت مايع بايد مطابق الزامات مندرج در  جزاي لوله، اتصال، شير و ديگر اوصالهلوله، ) الف

  .اين قسمت از مقررات، انتخاب شوند
 نيز تا جايي كه با اين بخش از مقررات تناقض نداشته »كشي لوله) 10-14(«الزامات مندرج در ) 1(

  .باشد، بايد مراعات شود
دماي كار و (قال سوخت مايع كشي بايد براي شرايط كار سيستم انت لوله و ديگر اجزاي لوله) ب

  .و نيز نوع سوخت مورد استفاده، مناسب باشد) فشار كار طراحي
   وصالهانتخاب لوله و ) پ
كشي انتقال سوخت مايع، استفاده  در لوله.  بايد فوالدي سياه يا مسي باشدوصالهجنس لوله و ) 1(

 . فوالدي گالوانيزه مجاز نيستةوصالاز لوله و 

هاي آنها بايد مطابق يكي از استانداردهاي مندرج  وصالهدي سياه درزدار و مسي و هاي فوال لوله) 2(
 .باشد) 4-12-14(در جدول 

شود يا در معرض ضربات فيزيكي  در شرايط دشوار، كه لوله در محيط خورنده نصب مي) 3(
  .درز باشد قراردارد و نيز در صورت خم كردن، لولة فوالدي سياه بايد از نوع بي

  . انتخاب شودUL 536انعطاف بايد براساس استاندارد  شيلنگ و اتصاالت قابل) 4(
 اتصال) ت

 و وصاله به وصاله بايد براي شرايط كار طراحي سيستم ،اتصال لوله به لوله، لوله به وصاله) 1(
 .بند، و نيز براي كار با نوع سوخت مايع مورد استفاده متناسب باشد مناسب و آب

  فوالدي و مسي، اتصال بايد براساس يكي از استانداردهاي مندرج در جدول كشي  در لوله) 2(
 .انجام گيرد) 14-12-4(

 . برنجي يا برنزي به يكديگر متصل شوندةدو قطعة فوالدي و مسي بايد با واسطة وصال) 3(

 يا برنزيكشي مسي، در نقاطي كه اتصال بايد بازشدني باشد، مانند اتصال به شيرهاي برنجي  در لوله) 4(
  .  فشاري باشدوصالةاي، اتصال بايد از نوع  دنده

كاري  مفتول لحيم. كاري سخت باشد كشي مسي بايد از نوع لحيم اتصال لحيمي موئينگي در لوله) 5(
كاري بايد  لحيم. بايد با توجه به شرايط كار سيستم و نوع سوخت مايع مورد استفاده، انتخاب شود

  .اجرا شود) 4-12-14(ي مندرج در بق يكي از استانداردهامطا
  انتخاب شير ) ث
رود بايد از جنس برنجي، برنزي يا فوالدي  كشي سوخت مايع به كار مي شيرهايي كه در لوله) 1(

شيرهاي كشويي و . كشي سوخت مايع، استفاده از شيرهاي چدني مجاز نيست در لوله. باشد
   .كف فلزي بايد از نوع درجا چرخ باشند
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  كشي سوخت مايع هاي انتخاب اجزاي لوله استاندارد: )4-12-14(جدول 

 استاندارد  نوع  نام

  ي ملّ
 استاندارد 

 ISO  
  استاندارد
   اروپائي

استاندارد 
ASTM  

  مالحظات

  فوالدي سياه
  درز دار 

423  
وزن (

  )متوسط

65 
وزن (

  )متوسط
BS EN10255 

  

A53 
A106 
A254 
A539 

كشي  در لوله
  فوالدي سياه

  لوله

 ---  ---  مسي
DIN EN 1057 
BS 2051-1 
BS 61 

B42 
B302 
B75 
B88 
B280 

كشي  در لوله
  مسي

 --- --- 3419 ---  فوالدي جوشي

 ---  اي فوالدي دنده
4145 
 

--- --- 

چدن 
 --- --- 49 ---  خوار چكش

كشي  در لوله
  وصاله   فوالدي سياه

  )فيتينگ(

 2016 ---  مسي
DIN EN 1254-
1,2,5,6 

--- 
كشي  در لوله

  مسي

 1-7 ---  اي دنده
DIN 5156  
DIN 5157 
BS 21 

--- 

 --- ---  جوشي

DIN 1910-100 
DIN EN 14610 
DIN 1910-11 
BS 2633 

--- 

كشي  در لوله
  فوالدي سياه

  اتصال

 --- BS 864-2 2016 ---  كاري لحيم
كشي  در لوله

  مسي

  
ي فوالدي مخصوص اتصال اي، و شيرها شيرهاي برنجي يا برنزي مخصوص اتصال دنده) 2(

  . باشند)5-12-14( از استانداردهاي مندرج در جدول فلنجي، بايد مطابق يكي
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  كشي سوخت مايع هاي انتخاب شير در لوله استاندارد): 5-12-14(جدول 

استاندارد   نوع اتصال  جنس  شير 
  يملّ

  استاندارد
  جهاني

  استاندارد
   اروپائي

  استاندارد
   ژاپن

 يا برنجي
 BS 5154 JIS B2011  ---  ---  اي دنده  برنزي 

  كشوئي
   DIN 3352-5,6,7 --- --- فلنجي  فوالدي

BS EN 2082 
---  

برنجي يا 
 JIS B2011  ---  ---  ---  اي دنده  برنزي 

  كف فلزي
 JIS B207 --- --- --- فلنجي  فوالدي

JIS B2082

برنجي يا 
  طرفه يك JIS B2011  ---  ---  ---  اي دنده  برنزي 
  --- --- --- --- فلنجي  فوالدي

  
   آزمايش 14-12-4
   كليات 14-12-4-1
برداري، بايد   سوخت مايع، پس از نصب و پيش از بهره كشي مخازن ذخيره و تغذيه و نيز لوله) الف

  .طبق الزامات مندرج در اين بخش از مقررات آزمايش شوند
آن بايد بازديد و از مقاومت آنها در كشي و اتصاالت  در مدت آزمايش، سطوح مخزن و لوله) 1(

  .برابر فشار آزمايش اطمينان حاصل شود
 .در صورت مشاهدة نشت، قطعة معيوب بايد تعويض يا تعمير و آزمايش تكرار شود) 2(

كشي و اتصاالت آن كه نشت كرده باشد، با  ترميم هر نقطه از سطوح فلزي مخزن، لوله) 3(
  .تكوبيدن و ضربات فيزيكي مجاز نيس

 
  آزمايش مخزن 14-12-4-2
  .مخزن سوخت مايع بايد با هوا و يا هر گاز ديگر خنثي، آزمايش شود) الف

  . كيلوپاسكال باشد34 كيلوپاسكال و حداكثر 21فشار آزمايش بايد حداقل ) 1(
 .كم يك ساعت باشد مدت آزمايش بايد دست) 2(

بندي  متر و با درجه  ميلي76كم  قطر دستاي، به  در آزمايش بايد از فشارسنج نوع صفحه دايره) 3(
  . كيلوپاسكال، استفاده شود103از صفر تا 
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   كشي آزمايش لوله 14-12-4-3
  .كشي سوخت مايع بايد با آب يا هوا يا هر گاز ديگر خنثي، آزمايش شود لوله) الف

پاسكال در  كيلو34 برابر فشار طراحي سيستم و حداقل برابر 5/1كم  دستفشار آزمايش بايد ) 1(
 .كشي باشد باالترين نقطة لوله

  .آزمايش شوند)  كيلوپاسكال68(متر جيوه   ميلي500هاي مكش بايد با فشار خأل  لوله) 2(
 . دقيقه باشد30كم  مدت آزمايش بايد دست) 3(

متر   ميلي76كم  اي و به قطر دست فشارسنج مورد استفاده در آزمايش، بايد از نوع صفحه دايره) 4(
 .پاسكال باشد  كيلو103بندي از صفر تا   درجهو با

 كيلوپاسكال باشد، فشارسنج بايد از صفر تا سه برابر 34چه فشار آزمايش بيش از  چنان) 5(
رج شده باشدفشار آزمايش مد.  



 

  
  
  

    تبريد14-13
  

   كليات14-13-1
   دامنة كاربرد14-13-1-1
گيرد،  يق تبخير و چگالش سيال صورت مي سردكردن از طرها هاي تبريد، كه در آن سيستم) الف

  .دنبايد طبق الزامات مندرج در اين فصل از مقررات طراحي، نصب، تعمير و بازرسي شو
كشي سيستم تبريد، مخازن تحت فشار و لوازم اطمينان فشار نيز بايد طبق الزامات اين  لوله) 1(

 .فصل طراحي و اجرا شود

اجزاء و متعلقات آن، بخشي از سيستم تبريد است و بايد مخزن ذخيرة دايمي مبرّد و ديگر ) 2(
  .مشمول الزامات اين فصل شود

اند، بايد با  پارچه در كارخانه ساخته و سرِهم شده طور يك هاي سيستم تبريد، كه به دستگاه) ب
 و يا UL 207, 303, 412, 471 يا 6985-1،2،3،4ي  ملّرعايت الزامات مندرج در استانداردهاي

BS EN 12693آزمايش شده باشند ،.   
  

هر بخش از سيستم تبريد كه در معرض آسيب فيزيكي باشد، بايد به روش مورد  14-13-1-2
  .تأييد حفاظت شود

  
ها و اتصاالت آب و فاضالب به دستگاه بايد با رعايت الزامات مندرج در  كشي لوله 14-13-1-3
  . اجرا شود» تأسيسات بهداشتي- 16مبحث «
  

كشي گاز سوخت و اجزا و متعلقات آن در سيستم تبريد، بايد با رعايت الزامات مندرج  لوله 14-13-1-4
  .طراحي و اجرا شود» كشي گاز طبيعي  لوله-مبحث هفدهم «در 
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 بايد »فصل سوم ـ مقررات كلي«الزامات مندرج در  در ساخت و نصب سيستم تبريد، 14-13-1-5
  .رعايت شود

  
 كاركردن در شرايطداري شده و قابل  ه نگهكانيكي بايد به بهترين وج سيستم تبريد م14-13-1-6

شدن چربي و روغن و يا چرك و مواد زايد و خوردگي زياد بر روي سطوح آن و  طراحي باشد و از جمع
  .نشت كردن آن، پيوسته جلوگيري شود

  
   مبرّدها14-13-2
  كليات 14-13-2-1
تخاب شود كه سيستم تبريد براي كار با آن طراحي شده براي هر سيستم تبريد بايد مبرّدي ان) الف
  . است
ت پيش  الزم اس،نيامده است) 2-13-14(ها در جدول  به جز آب، كاربرد مبرّدهايي كه نام آن) ب

  .گيرداز كاربرد مورد تأييد قرار
ه مبرّدهاي با مشخصات متفاوت نبايد با هم مخلوط شوند، مگر سازنده آن را مجاز اعالم كرد) پ

  .باشد
كاري در دماي پايين، اضافه كردن مبرّد  كه سازندة دستگاه، براي بهبود شرايط روغن در صورتي) 1(

 .كردن آن بايد با دستور سازنده تعيين شود دوم را توصيه كرده باشد، نوع و درصد اضافه

ه، با درجة خلوص  تبريد بايد كار نكرده، بازيافتي يا احياء شد مبرّدهاي مورد استفاده در سيستم) ت
  .مقرر در اين فصل باشد

  .توان براي درجة خلوص مبرّد الزاماتي ديگر در نظر گرفت در صورت اجازة سازندة دستگاه، مي) 2(
  :مبرّدهاي بازيافتي) ث
شود نبايد در سيستم ديگري غير   مطبوع بازيافت مي مبرّدي كه از يك دستگاه تبريد و تهويه) 1(

برّد بازيافت شده بايد پيش از استفادة مجدد، از صافي مناسب گذرانده و م. از آن به كار رود
اگر مبرّد بازيافت شده داراي عاليم آشكار آلودگي باشد نبايد مورد استفاده . گيري شود رطوبت

  .قرار گيرد، مگر آنكه مجدداً احياء شود
، يا A1از گروه  كيلوگرم 100  در صورتي كه بيش ازنوع مبرّد دستگاه تبريد: تغيير در نوع مبرّد) ج

از هر نوع ديگري باشد، نبايد پيش از دريافت تأييد كتبي تطابق مشخصات  كيلوگرم 6/13بيش از 
  .با مبرّد جديد، مورد استفاده قرارگيرد

  .انجام شود  NFPA-30و NFPA -1 Chapter 23 تخلية مبرّد بايد با رعايت مقررات) چ
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ش شدت شعله
افزاي

 
ور شدن

 

  بندي مبرّدها گروه 14-13-2-2
) 1-13-14(گيري، مطابق جدول   و نيز شدت آتشبودن برّدها از نظر شدت سميبندي م گروه) الف
  .باشد مي
  

  بندي مبرّدها از نظر ايمني  گروه):1-13-14(جدول شماره 

B3 A3 ور شدن شديد شعله  
B2 A2 ور شدن خفيف شعله  
B1 A1 ور شدن غيرقابل شعله 

   كمي سمي سمي شديد

                                                    
  
  

  :بندي مبرّدها طبقه 14-13-2-3
  .شوند ميبندي  طبقه) 2-13-14(مبرّدها مطابق جدول ) الف

 افزايش سمي بودن



 

 

 بندي مبرّدها، مقدار مبرّد و حد باالي ميزان مبرّد در محل كار   طبقه:)2-13-14(جدول 

  مقدار مبرّد در فضاي كاربري
 aوع خطرن  نام شيميايي و يا مخلوط  فرمول شيميايي  نام مبرّد

بندي طبقه
  مبرّد

bدرجة خطر

(H-F-R) 
پوند در هزار 
 فوت مكعب

قسمت در ميليون
(PPM)  

گرم در 
  مترمكعب

حد باالي ميزان 
  مبرّد در محل كار
(TLV- TWA) f 

(PPM)  
11e-R CCl3F  تري كلروفلوئورومتان  OHH A1 2 - 0 - 0c  0.39 1100 6.2 C 1000 

12e-R  CCl2F2  دي كلرو دي فلوئورومتان  CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  5.6 18000 90 1000 

13e-R CCl3F  كلرو تري فلوئورومتان  CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  18 67000 290 1000 

13B1e-R CBrF3  بروموتري فلوئورومتان  CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  22  57000  350  1000 

R-14 CF4   ن تترافلوئورايدكرب(تترافلوئورومتان(  CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  16 69000 250 1000 

R-22 CHClF2  كلرو دي فلوئورومتان  CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  5.5  25000  89  1000  
R-23 CHF3  تري فلوئورومتان  CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  7.3  41000  120  1000  
R-32 CH2F2   ميتلن فلورايد(دي فلوئورومتان(  CG.F.OHH  A2 ---  4.2  32000  68 ---  

113e-R CCl2FCCIF2  1.1.2 تري فلوئورواتان1.2.2تري كلرو   OHH  A1 2 - 0 - 0c  1.2  2600  20  1000  
114e-R CClF2CCIF2  1.2 تترا فلوئورواتان1.2.2 دي كلرو   CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  8.7  20000  140  1000  

R-116 CF3CF3  هگزا فلوئورواتان  CH.OHH  A1  1 - 0 - 0  24  69000  390 ---  
R-123 CHCl2CF3  2.2 تري فلوئورواتان1.1.1 دي كلرو   OHH  B1 2 - 0 - 0c  3.5  9100  57  50  
R-124 CHClFCF3  2 تترافلوئورواتان1.1.1.2 كلرو   CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  3.5  10000  56  1000  
R-125 CHF2CF3  پنتا فلوئورواتان  CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  21  69000  340  ---  
R-134a CH2FCF3  1.1.1.2تترا فلوئورواتان   CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  13  50000  210  1000  
R-143a CH3CF3  1.1.1تري فلوئورواتان   CG.F.OHH  A2 2 - 0 - 0c  3.8  18000  60  ---  
R-152a CH3CHF2  1.1دي فلوئورواتان   CG.F.OHH  A2  1 - 4 - 0  1.6 9300 25 --- 

R-170 CH3CH3  اتان CG.F.OHH A3 2 - 4 - 0 0.54 7000 8.7 1000 

R-218 CF3CF2CF3  اكتا فلوئورو پروپان  CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  33 69000 530 --- 

R-236Fa CF3CH2CF3  1.1.1.3.3.3هگزا فلوئوروپروپان   CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  21 55000 --- 1000  
 



 

 

 ي ميزان مبرّد در محل كاربندي مبرّدها، مقدار مبرّد و حد باال طبقه: )2-13-14(ادامة جدول 

  مقدار مبرّد در فضاي كاربري
 aنوع خطر  نام شيميايي و يا مخلوط  فرمول شيميايي  نام مبرّد

بندي طبقه
  مبرّد

bدرجة خطر

(H-F-R)  پوند در هزار
  فوت مكعب

قسمت در 
 (PPM)ميليون 

گرم در 
  كعبمترم

حد باالي ميزان مبرّد 
  در محل كار

(TLV- TWA) f 
 (PPM)  

R-245Fa CHF2CH2CF3  1.1.1.3.3پنتا فلوئوروپروپان   CG.OHH B1 2 - 0 - 0c  12 34000 --- 300 

R-290 CH3CH2CH3  پروپان  CG.F.OHH A3 2 - 4 - 0 0.56 5000 9 2500 

R-400e مخلوط  R-12/144 CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  9.3 26000 150 --- 

R-406A مخلوط  R-22/600a/142b(55/4/41) CG.F.OHH  A2 --- --- --- --- --- 

R-401A مخلوط  R-22/152a/124(53/13/34) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  4.8 20000 77 --- 

R-401B مخلوط  R-22/152a/124(61/11/28) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  4.9 21000 79 --- 

R-401C مخلوط  R-22/152a/124(33/15/52)  CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  4.4 17000 71 --- 

R-402A مخلوط  R-125/290/22(60/2/38) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  10 39000 160 --- 

R-402B مخلوط  R-125/290/22(38/2/60) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  7.8 32000 120 --- 

R-403A مخلوط  R-290/22/218(5/75/20) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  --- --- --- --- 

R-403B مخلوط  R-290/22/218(5/56/39) CG.OHH  A1  2 - 0 - 0c  --- --- --- --- 

R-404A مخلوط  R-125/143a/134a(44/52/4) CG.OHH  A1  2 - 0 - 0c  17 69000 280 --- 

R-407A مخلوط  R-32/125/134a(20/40/40) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  16 69000 260 --- 

R-407B مخلوط  R-32/125/134a(10/70/20) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  18 69000 290 --- 

R-407C مخلوط  R-32/125/134a(23/25/52) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  15 69000 240 --- 

R-407D مخلوط  R-32/125/134a(15/15/70) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  15 65000 240 --- 

R-407E مخلوط  R-32/125/134a(25/15/60) CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  15 69000 240 --- 

R-408A مخلوط  R-125/143a/22(7/46/47) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  10 47000 170 --- 

R-409A مخلوط  R-22/124/142b(60/25/15) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  4.9 20000 79 --- 

R-409B مخلوط  R-22/124/142b(65/25/10) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  4.9 20000 78 --- 

 



 

 

   مقدار مبرّد و حد باالي ميزان مبرّد در محل كاربندي مبرّدها، طبقه: )2-13-14(ادامة جدول 
  مقدار مبرّد در فضاي كاربري

 aنوع خطر  نام شيميايي و يا مخلوط فرمول شيميايي  نام مبرّد
بندي طبقه

  مبرّد
bدرجة خطر

(H-F-R)  پوند در هزار
  فوت مكعب

قسمت در 
 (PPM)يون ميل

گرم در 
  مترمكعب

حد باالي ميزان مبرّد 
  در محل كار

(TLV- TWA) f 
 (PPM)  

R-410A مخلوط  R-32/125(50/50) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  10 55000 160 --- 

R-410B مخلوط  R-32/125(45/55) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  11 58000 180 --- 

R-411A مخلوط  R-1270/22/152a(1.5/87.5/11) CG.F.OHHA2 ---  --- --- --- --- 

R-411A مخلوط  R-1270/22/152a(3/94/3) CG.F.OHHA2 ---  --- --- --- --- 

R-507A مخلوط  R-125/143a(50/50) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  17 69000 280 ---  
R-508A مخلوط  R-23/116(39/61) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  14 55000 220 ---  
R-508B مخلوط  R-23/116(46/54) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  13 52000 200 ---  
R-509A مخلوط  R-22/218(44/56) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  12 38000 190 ---  
R-600 CH3CH2CH2CH3 بوتان  CG.F.OHHA3 1 - 4 - 0 --- --- --- ---  
R-600a CH(CH3)2-CH3 ايزوبوتان  CG.F.OHHA3 2 - 4 - 0 0.51 2500 60 800 

R-412A مخلوط  R-22/318/142b(70/5/25) CG.F.OHHA2 --- --- --- --- ---- 

R-413A مخلوط  R-218/134a/600a(9/88/3) CG.F.OHHA2 --- ---  ---  ---  ---  
R-414A مخلوط  R-22/124/600a/142b (51/28.5/4/16.5)CG.OHH A1 ---  ---  ---  ---  ---  
R-414B مخلوط  R-22/124/600a/142b (50/39/1.5/9.5)  CG.OHH A1 ---  ---  ---  ---  ----  
R-416A وطمخل  R-134a/124/600 (59/39.5/1.5) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  6 21000 96 ---  
R-417A مخلوط  R-125/134a/600 (45.5/50/3.5) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  --- --- --- ---  
R-500e مخلوط  R-12/152a(73.8/26.2) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  7.4 29000 120 1000  
R-502e مخلوط  R-22/115(48.8/51.2)  CG.OHH  A1 2 - 0 - 0c  10  35000  160  1000 

R-503 مخلوط  R-23/13(40.1/59.9) CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  15 67000 240 1000 

 
 



 

 

 بندي مبرّدها، مقدار مبرّد و حد باالي ميزان مبرّد در محل كار طبقه: )2-13-14(ادامةجدول 

  مقدار مبرّد در فضاي كاربري
 aنوع خطر  نام شيميايي و يا مخلوط فرمول شيميايي  نام مبرّد

بندي  طبقه
  مبرّد

bدرجة خطر

(H-F-R)  پوند در هزار
  فوت مكعب

قسمت در 
 (PPM)ميليون 

گرم در 
  مترمكعب

حد باالي ميزان مبرّد 
  در محل كار

(TLV- TWA) f 
(PPM)  

R-717 NH3 آمونياك  CG.C.F.OHHB2 3 - 3 - 0d  0.022  500  0.35 25 

R-718 H2O  آب  --- A1 0 - 0 - 0 --- --- --- --- 

R-744 CO2 گازكربنيك  CG.OHH A1 2 - 0 - 0c  4.5 40000 72 5000 

R-1150 CH2 - CH2 اتيلن  CG.F.OHHA3 1 - 4 - 2 0.38 5200 6 1000 

R-1270 CH3CH - CH2 پروپيلن  CG.F.OHHB3 1 - 4 - 1 0.37 3400 5.0 660  

   :شرح عالئم اختصاري
 CG (a =تراكم م گاز(Compressed gas) ، C = خورنده(Corrosive) ، F =گير  آتش(Flammable) ، OHH = ساير خطرات بهداشتي(Other 

Health Hazard)  
(b درجة مخاطرات بهداشتي (H)-گيري   آتش(F)- واكنش شيميايي (R) به ترتيب در تطابق با NFPA 704 

(cبخش نشان دهد كه حداكثر غلظت مبرّد در محيط در اثر  طور رضايت تن مقدار مبرّد و حجم اتاق، به اگر تحليل براساس كدهاي رسمي، با در نظر گرف
 مجاز 0-0-1كند، تقليل به درجة   تجاوز نمي(IDLH)ناپذير بر سالمت انسان  گسيختگي و يا تخلية كامل آن در فضا، از مقدار خطر مرگ يا آسيب جبران

  .است
(d تأسيسات در فضاي خارج باشد، هرگاه همة 0-1-3 كاربرد.  
(eدرجة   مواد تخريبيIاند  الية اوزن كه براي تأسيسات جديد ممنوع شده.  
(f (Threshold Limit Value-Time Weighted Average)ساعت در هفته در 40 ساعت در روز و 8توانند به مدت   باالترين غلظت مبرّد كه افراد مي 

 ). مقدار مبرد بدون محدوديت زمانةبيشين( براي آن مشخص شده باشد "C"ف ديگري با عالمت معرض آن قرار گيرند، مگر آنكه سق
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  هاي تبريد بندي سيستم  طبقه14-13-3
هاي تبريد، از نظر درجة احتمال نشت ناشي از اتصاالت معيوب و  سيستم 14-13-3-1

  .بندي شوند طبقه) 3-13-14(هاي جدول  هاي نامطمئن، طبق شكل گازبندي
  

  هاي تبريد بندي سيستم طبقه): 3-13-14(جدول شماره 

  منبع سرما يا گرما  اي كه بايد سرد يا گرم شود هوا يا ماده  نوع سيستم  رديف

  سيستم بسته  1
  

سيستم غير مستقيم   2
  پاششي باز

 

3  
سيستم غير مستقيم 

  پاششي باز 
  اي دو مرحله

سيستم غيرمستقيم   4
  بسته

5  
م سيستم غير مستقي

  بستة 
  مربوط به هواي آزاد

 
  

، بايد )3-13-14(بندي شده در جدول  هاي طبقه در مورد احتمال نشت در سيستم 14-13-3-2
  :ترتيب زير مورد توجه قرار گيرد

  2 و 1هاي  سيستم: هاي با احتمال نشت باال سيستم) الف
  5 و4 و 3هاي  سيستم: هاي با احتمال نشت پايين سيستم) ب
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  هاي مختلف هاي تبريد در ساختمان ربرد سيستم كا14-13-4
  :هاي مختلف ها با كاربري بندي ساختمان طبقه 14-13-4-1
ها براساس توانايي و قابليت تحمل افراد در زمان نشت احتمالي  بندي كاربري ساختمان طبقه) الف

  .شود مبرّد، انجام مي
 متري از هر بازشوي آن 6 و در فاصلة كشي، كه در خارج ساختمان هاي تبريد، جز لوله دستگاه) 1(

  .بندي شوند قراردارد، نيز بايد مشمول اين طبقه
  :ها بندي كاربري ساختمان طبقه) ب
 اثر معلوليت يا ضعف و يا زنداني ها، بر هايي كه ساكنان آن ساختمان: كاربري درماني و مراقبتي) 1(

هايي  كاربري ساختمان. ا ترك كنندبه تنهايي و بدون كمك ديگران نتوانند محل خود ربودن، 
هاي بسته در اين طبقه  هايي با سلول خانه و ساختمان ، خانة سالمندان، نوان مانند بيمارستان

 .قراردارند

ها  هايي كه به سبب زيادي جمعيت، خروج سريع افراد از آن ساختمان: كاربري مراكز اجتماعات) 2(
،  آهن، سالن فرودگاه س، مسجد، ايستگاه راههاي در سالن اجتماعات، كالس. ممكن نباشد

 .گيرند رستوران، سينما و تئاتر در اين طبقه قرار مي

هايي كه در آن تسهيالت كامل براي زندگي مستقل ساكنان آن، از  ساختمان: كاربري مسكوني) 3(
فضاهايي .  و پز و شستشو، تدارك ديده شده باشد قبيل نشستن، خوابيدن، غذا خوردن، پخت

 .مانند خوابگاه، هتل، مجتمع آپارتماني و خانة ويالئي در اين طبقه قراردارند

. هايي كه مركز كسب و كار و خدمات و خريد و فروش است ساختمان: كاربري تجاري) 4(
و انبار غيرصنعتي در اين طبقه ) جز مراكز تجاري خيلي بزرگ(ساختمان اداري، فروشگاه 

 .قراردارند

 نفر در ترازهايي 100ي تجاري بزرگ، كه در آن بيش از  ها ساختمان: بزرگكاربري تجاري ) 5(
 .تر از سطح خيابان، براي خريد اجتماع كنند باالتر يا پايين

ها براي عموم آزاد نباشد و افراد مسئول آن را  هايي كه ورود به آن ساختمان: كاربري صنعتي) 6(
ت صنعتي مانند مواد شيميايي، نفتي، خوراكي كنترل كنند و براي توليد و انبار كردن محصوال

 .و يخ، احداث شده باشد

در . هايي كه فضاهاي آن دو يا چند كاربري متفاوت داشته باشند ساختمان: كاربري مشترك) 7(
هاي  بها و در چه محدودة كاربري هر يك از فضاها با ديوارها، سقف ها چنان اين ساختمان

چه فضاها از  چنان.  هر يك در محدودة آن بايد رعايت شودخودبند جدا شده باشد، الزامات
تر بايد به اجرا  يكديگر جدا نشده باشند، الزم است الزامات آن كاربري كه در شرايط سخت

  .درآيد، در مورد اين فضاهاي مشترك رعايت شود
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  هاي تبريد الزامات كاربرد سيستم 14-13-4-2
  :موتورخانه) الف

 صنعتي، در صورتي كه مقدار مبرّد در يك مدار مستقل تبريد، بيشتر از هاي جز در ساختمان) 1(
باشد، همة اجزاي سيستم تبريدِ حاوي مبرّد بايد در ) 2-13-14(مقادير تعيين شده در جدول 

  .موتورخانه و يا خارج از ساختمان قرارگيرند
) 2-13-14(جدول ها در  در صورتي كه سيستم با مبرّدهاي مخلوطي كار كند، كه نام آن) 2(

 .رعايت شود» )1 ("الف") 2-4-13-14(« ها بايد الزامات مندرج در  نيامده است، در مورد آن

در صورتي كه سيستم با مبرّد مخلوطي كار كند كه كسر حجمي آن در قسمتي از سيستم از ) 3(
ج  بيشتر است، در مورد آن قسمت از سيستم الزامات مندر(PPM) قسمت در ميليون 69100

 .بايد مراعات شود» )1 ("الف") 2-4-13-14(« در 

 و »)5-13-14(«شود، موتورخانه بايد با رعايت الزامات  كار برده مي  بهB1 و A1كه مبرّدهاي   هنگامي) 4(
» )6-13-14(«شود، با رعايت الزامات   استفاده ميB3 و  A2 ،B2،A3كه از مبرّدهاي  زماني

 .داري شود ساخته، نصب و نگه

نظر از نوع مبرّد  دارند، صرف كيلوگرم 3يدي كه مبرّدِ كمتر از هاي تبر سيستم: موارد استثناء) 5(
چه طبق الزامات اين فصل از مقررات نصب شده باشند، الزم نيست  بندي ايمني، چنان در طبقه

 .حتماً در موتورخانه قرارگيرند

هاي مبرّدِ مستقر در موتورخانه و اجزاي   تبريد، كه براي ارتباط بين دستگاه كشي سيستم لوله) 6(
 . نيز قرارگيرد تواند در فضاهاي ديگر ساختمان نصب شده در فضاي خارج است، مي

  :هاي با كاربري درماني و مراقبتي ساختمان) ب
هاي درماني و مراقبتي قرار دارند، مقدار  هاي تبريد كه در فضاهاي ساختمان در اجزاي سيستم) 1(

تجاوز كند، بجز آشپزخانه، آزمايشگاه و ) 2-13-14( درصد مقادير جدول 50ز مبرّد نبايد ا
 .فضاي نگهداري و تشريح جسد

 B3 و A2 ،B2 ،A3ها از جمله موتورخانه، مقدار كل مبرّدهاي گروه  در فضاهاي اين ساختمان) 2(
 . كيلوگرم باشد250نبايد بيشتر از 

  :هاي تهويه مطبوع در سيستم) پ
غير از (هاي تهويه مطبوع مخصوص ايجاد شرايط مناسب براي آسايش افراد  در سيستم) 1(

  ، حتي اگر مقدار مبرّد در يك مدار مستقل تبريد، از مقادير جدول)هاي صنعتي ساختمان
) 2-3-13-14(«هاي با احتمال نشت باالي مندرج در  تجاوز نكند، در سيستم) 14-13-2(
  .كار رود  بهB3 و B1 ،B2، نبايد مبرّدهاي »"الف"
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  :هاي غيرصنعتي در ساختمان) ت
 )4-13-14(هاي غيرصنعتي اگر مقدار مبرّد در يك مدار مستقل تبريد، از مقادير جدول  در ساختمان) 1(

در اين . كار رود هاي با احتمال نشت باال به  نبايد در سيستمB2 و A2بيشتر باشد، مبرّدهاي 
هايي كه سطح   استفاده شود، مگر در آزمايشگاهB3 و A3ها نبايد از مبرّدهاي گروه  سيستم

 . مترمربع باشد9كم  زيربناي آن براي هر نفر از كاركنان دست

  
  هاي غيرصنعتي  مقدار مجاز مبرّد در ساختمانبيشينة: )4-13-14(جدول 

  نوع سيستم تبريد   مقدار مجاز مبرّد براي انواع كاربردها به كيلوگرم بيشينة
 ها ديگر مكان  مسكوني مراكز اجتماعات بتيمراق درماني 

          :سيستم تبريد جذبي بسته
 5/1   5/1  0  0  هاي خروجي در راهرو   
  10   10  0  0خارجِ ساختمان و نزديك آن   
 3  3   3 0   هاي ساختمان ساير قسمت   

         :هاي تبريد ساير سيستم
  3   3 0  0 در غير از راهروهاي خروجي   

  
  )ها انواع كاربري(هاي مختلف  ي با كاربريدر فضاها) ث
 500، نبايد از )آمونياك (R-717، جز B3 و A2 ،B2 ،A3ي گروه  وزن مجموع مبرّدها) 1(

  .كيلوگرم بيشتر باشد
  :حفاظت از تجزية مبرّد) ج

 درجة سلسيوس در اتاقي نصب 426اي با شعلة باز و يا سطح داغي با دماي بيش از  وقتي وسيله
 كيلوگرم مبرّد در يك مدار مستقل نصب شده است، 3كم  ر آن سيستم تبريدي با دستشود كه د

بر روي آن وسيله بايد يك هواكش تخلية هوا نصب شود تا محصوالت احتراق را به فضاي خارج 
  :تخليه كند، مگر در موارد زير كه نصب هواكش ضرورت ندارد

   باشد؛R-744 و يا R-717 ،R-718چه مادة مبرّد  چنان) 1(
كه  در جايي كه هواي احتراق از هواي آزاد تأمين و مستقيماً با كانال به شعله برسد، چنان) 2(

 احتمال سرايت مبرّدِ نشت يافته به اطاق احتراق منتفي گردد؛

چه آشكارساز مبرّد در محل نصب شود كه در صورت نشت مبرّد، شعله را به طور خودكار  چنان) 3(
  .خاموش كند
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  :سبة حجم فضاهاي ساختمانمحا) چ
هاي داراي مبرّدِ يك سيستم تبريد در يك يا چند فضاي ساختمان  در صورت قرارگرفتن بخش) 1(

ها بازشو دائمي قرار ندارد، براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرّد، بايد حجم  كه بين آن
 .كوچكترين فضاي اشغال شدة افراد در محاسبه منظور شود

ر داشتن اواپراتور يا كندانسور يك سيستم تبريد در كانال هواي يك سيستم در صورت قرا) 2(
كند، براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرّد، بايد حجم  هوارساني كه چند فضا را هوارساني مي

 .شود در محاسبه وارد شود كوچكترين فضايي كه با آن سيستم هوارساني مي

د كه در هر صورت مقدار هواي دريافتي هر كدام از فضاها اي باش اگر سيستم هوارساني به گونه) 3(
تا كمتر از 

4
 مقدار حداكثر هوارساني كاهش نيابد، كل حجم فضاهايي كه با اين سيستم 1
 .كار رود تواند براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرّد به شود مي هوارساني مي

 به جاي پلنوم، براي هواي ورودي يا بازگشتِ سيستم اگر فضاي داخل سقف كاذب: پلنوم) 4(
تعويض هوا منظور شده باشد، براي تعيين حداكثر مقدار مجاز مبرّد، بايد فضاي داخل سقف 

  .كاذب هم در محاسبه وارد شود
  

   الزامات عمومي در موتورخانة سيستم تبريد14-13-5
  ساختمان موتورخانه 14-13-5-1
الزم است كه بر روي . تورخانه بايد منحصر به فرد يا افراد مسئول باشدورود به مو: دسترسي) الف
  .ثبت شود» ورود افراد متفرقه ممنوع«هاي ورودي موتورخانه، جملة  ب يا دربدر
اي استقرار يابد كه فضاي  هاي آن نيز به گونه موتورخانه بايد با ابعاد مناسب باشد و دستگاه) ب

اين مبحث، »  مقررات كلي-فصل سوم«ا رعايت الزامات مندرج در ها، ب كافي براي دسترسي به آن
  .فراهم باشد

ها،  هايي در فضاي باالي معبرهاي موتورخانه، الزم است در زير آن در صورت نصب دستگاه) 1(
  . متر، براي آمد و شد وجود داشته باشد20/2كم به ارتفاع  فضايي دست

خطر و هوابند باشد و به سوي بيرون فضاي  شو، بي تههاي موتورخانه بايد از نوع خود بس بدر) پ
  .موتورخانه باز شود

موتورخانه نبايد بازشوهايي به فضاهاي ديگر ساختمان داشته باشد، تا امكان نشر مبرّد نشت ) ت
  . فراهم نباشد،يافتة احتمالي به فضاهاي ديگر ساختمان
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با فشار داخلي كمتر از فشار هواي آن نصب  هوا يا دستگاه هوارسان،  اگر در موتورخانه كانال) 1(
شود، بايد جدارة كانال كامالً هوابند باشد تا مبرّد نشت يافتة احتمالي، از طريق آن وارد  مي

 .كانال هوا نشود

 .خانه مجاز است نصب بازشو براي راه فرار از موتور) 2(

ارسان در موتورخانه، به شرط هاي هوا و هو هاي بازديد و دسترسي بر روي كانال  دريچهةتعبي) 3(
 .درزبندي كامل، مجاز است

  
  ساز مبرّد آشكار 14-13-5-2
  .موتورخانة تبريد بايد مجهز به آشكارسازِ نشت مبرّد، با اعالم خطر ديداري و شنيداري، باشد) الف
ي از هاي كند، بايد در محل گيري كه هوا را به سمت آشكارساز هدايت مي آشكارساز يا لولة نمونه) ب

. ها خواهد داشت يافتة احتمالي بيشترين غلظت را در آن محل موتورخانه نصب شود كه مبرّد نشت 
  .آشكارساز و اعالم خطر آن بايد در محل مورد تأييد نصب شود

خطر آشكارساز بايد، پيش از تجاوز غلظت مبرّد نشت يافته از حد باالي ميزان مبرّد در  اعالم ) پ
  .كار افتد داده شده است، به) 2-13-14(كه در جدول  (TLV-TWA)محل كار 

، تعويض هواي دائمي داشته باشد، نصب »)4-5-13-14(«كه موتورخانه، طبق  در صورتي) 1(
  .آشكارساز براي سيستم تبريد آمونياكي الزامي نيست

نه، هاي آشكارساز، اعالم خطر و تعويض هواي مكانيكي موتورخا براي اطمينان از عمل سيستم) ت
  .ها آزمايش به عمل آيد بايد طبق دستورالعمل سازنده، به طور ادواري از درستي عملكرد آن

  
  هاي با سوخت مايع يا گاز دستگاه 14-13-5-3
باز، كه هواي احتراق را از فضاي موتورخانه  هاي با سوخت مايع يا گازِ با شعلة  دستگاه) الف
  : وند، جز در موارد زيرگيرند، نبايد در موتورخانة تبريد نصب ش مي
  كبريت يا فندكِ آشكارسازِ نشت ياب و لوازم مشابه؛ ) 1(
 نوع مبرّد آب يا گازكربنيك باشد؛) 2(

هاي داخل موتورخانه مستقيماً از طريق كانال از  اگر هواي الزم براي احتراق سوخت دستگاه) 3(
كه مانع نفوذ مبرّد نشت  نانخارج گرفته شود و كانال در تمام مسير كامالً هوابند باشد، چ

پاش مربوط   نشت مبرّد مستقيماً به سوختيافته به فضاي احتراق دستگاه گردد؛ يا آشكارسازِ
  .طور خودكار عمل احتراق نيز متوقف شود باشد تا در صورت نشت مبرّد، به
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  تعويض هوا 14-13-5-4
سيستم تهوية مكانيكي بايد . دموتورخانة تبريد بايد مجهز به تعويض هواي مكانيكي باش) الف

كم ظرفيت تخلية هواي موتورخانه را به خارج، در شرايط كار عادي و شرايط كار اضطراري،  دست
  .داشته باشد

استفاده از هواكش چند سرعته يا نصب چند هواكش، براي تغيير مقدار هواي جابجا شونده، از ) 1(
 .شرايط اضطراري به شرايط عادي، مجاز است

طاقي يا اسكلت بازِ به هواي آزاد، و در فضايي به  ر صورت قرار داشتن سيستم تبريد در چهارد) 2(
.  متر از هر بازشو ساختمان، تعويض هوا مجاز است مكانيكي يا طبيعي باشد6كم  فاصلة دست

سطح . در تعويض هواي طبيعي، محل بازشوها بايد با توجه به ميزان غلظت مبرّد، انتخاب شود
  :هانة خروجي هوا از بازشو، نبايد از مقدار زير كمتر باشدمفيد د

)14-13-1(  GF 138.0  

F =؛حسب مترمربعسطح مفيد و آزاد دهانة بازشو، بر   
G =حسب كيلوگرمخش سيستم تبريد در موتورخانه، برجرم مبرّد در بزرگترين ب.  

  تخلية هوا) ب
 . انجام شود» تعويض هوا–فصل چهارم «ايت الزامات تخليه هواي موتورخانه بايد با رع) 1(

گيرد كه از مرز ملك رخانه به خارج بايد در محلي قراردهانة تخلية مكانيكي هواي موتو) 2(
 . متر فاصله داشته باشد6كم  دست

  هواي ورودي از بيرون) پ
 .آن شودزمان با تخلية هواي موتورخانة تبريد، بايد هواي آزاد از بيرون وارد  هم) 1(

هاي ورود هوا از بيرون بايد در محلي قرارگيرد كه هواي تخليه شده دوباره به موتورخانه  دهانه) 2(
 .وارد نشود

سيستم تعويض هواي موتورخانة تبريد، شامل ورود هوا از بيرون و تخلية هوا از درون، نبايد با ) 3(
 .سيستم تعويض هواي فضاهاي ديگر ساختمان مشترك باشد

 باشند متر  ميلي5/6كم  هاي دست ها بايد داراي توري مقاوم در برابر خوردگي با چشمه ريچهد) 4(

  مقدار تعويض هوا در شرايط كار عادي) ت
هنگام حضور كاركنان در موتورخانة تبريد، مقدار تخلية هواي مكانيكي نبايد از بيشينة ارقام ) 1(

  :زير كمتر باشد
  ي هر مترمربع از سطح موتورخانه؛مكعب در ثانيه برا متر0025/0  -
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 مكعب در ثانيه براي هر نفر؛  متر009/0 -

 از كار همة  به ميزاني كه افزايش دماي هواي موتورخانه نسبت به دماي هواي خارج، ناشيِ-
 . درجة سلسيوس نشود10هاي گرمازا، بيش از  دستگاه

  مقدار تعويض هوا در شرايط اضطراري) ث
، بسته به جرم مبرّد (Q) آشكارساز، حجم تخلية مكانيكي هوا در واحد زمان هنگام اعالم خطرِ) 1(

  .، نبايد از مقدار محاسبه شدة زير كمتر باشد(G)در بزرگترين قسمت سيستم تبريد 

)14-13-2(  GkQ   

   ؛ بر حسب مترمكعب در ثانيهQ بر حسب كيلوگرم و SI :07/0=K ،Gدر سيستم 
  .دقيقهمكعب در   بر حسب فوتQ بر حسب پوند و IP :100=K ،Gدر سيستم 

  
  لولة تخلية شير اطمينان 14-13-5-5
گيرد، بايد با لوله   كه در موتورخانه قرار ميشيراطمينانخروجي سيستم ايمني، فيوز و تخلية ) الف

 متر از زمين 6/4م ك كه دهانة انتهايي لولة تخلية آن دست طوري تا خارج از ساختمان ادامه يابد، به 
  . متر از هر بازشوي ساختمان فاصله داشته باشد6كم   و دستودهمجاور باالتر ب

  
   الزامات ويژه در موتورخانة سيستم تبريد14-13-6
مقرر شده حاوي » "الف") 2-4-13-14(« اگر سيستم تبريد به ترتيبي كه در 14-13-6-1

، الزامات اين »)5-13-14(«ه بر الزامات مقرر در  باشد، عالوB3 و A2 ،A3 ،B2مبرّدهايي از نوع 
  .قسمت نيز بايد در مورد موتورخانة آن رعايت شود

  
  ساختمان موتورخانه 14-13-6-2
كم يك ساعت مقاوم در برابر آتش، از  ساختمان موتورخانه بايد با جدارهاي گازبند و دست) الف

  .فضاهاي ديگر ساختمان كامالً جدا باشد
. هاي مورد تأييد مجهز باشد هاي ديگر ساختمان، بايد به حفاظ ازشو بين موتورخانه و فضاهر گونه ب) ب
  .كم يك ساعت مقاوم در برابر آتش باشند شو، گازبند و دست ها بايد از نوع خود بسته بدر
 .شوند بايد كامالً گازبند باشد هايي كه از ديوارها، سقف و كف موتورخانه وارد مي غالف لوله) 1(

 .هاي فرار، قرار گيرند ها و راه پله ديوارهاي خارجي موتورخانه نبايد زير معابر خروجي، راهبازشوهاي ) 2(
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خارج از ساختمان  خروجي داشته باشد كه مستقيماً به كم يك دربِ هر موتورخانه بايد دست) 3(
هرويي باز شود شو و گازبند باشد، مجاز است به را  خروجي از نوع خود بستهاگر دربِ. باز شود

  .كه مستقيماً به خارج از ساختمان راه دارد
  

 درجة 427دستگاهِ با شعلة باز يا سطح داغي كه به طور پيوسته دمايي باالتر از  14-13-6-3
  .سلسيوس دارد، نبايد در موتورخانه نصب شود، مگر به طور موقت

  
اك است بايد پيوسته كار كند، اي كه مبرّد آن آموني سيستم تعويض هواي موتورخانه 14-13-6-4

  :مگر در شرايط زير
موتورخانه به آشكارساز مبرّد مجهز باشد تا در صورت رسيدن مقدار گاز آمونياك نشت يافته ) الف
  .كند كار اندازد و اعالم خطر را فعال ، به طور خودكار سيستم تعويض هوا را بهPPM 500به 
  

  كنترل از دور 14-13-6-5
هاي موتورخانة تبريد بايد در محلي مناسب و مورد تأييد،  نترل از دور دستگاهتجهيزات ك) الف

  . ورودي اصلي آن، نصب شودبدرخارج از موتورخانه و نزديك در
عالوه بر آشكارساز مبرّد و سيستم تعويض هواي موتورخانه، بايد يك كليد اضطراريِ در ) 1(

هايي كه با انرژي  قطع همة دستگاهاي با شيشة شكستني، براي  معرض ديد، درون محفظه
  .شوند، در محل كنترل از دور نصب شود الكتريكي تغذيه مي

كار  اي با شيشة شكستني نيز، براي به يك كليد اضطراريِ در معرض ديد، درون محفظه) 2(
  .انداختن بادزن تعويض هواي موتورخانه، بايد در محل كنترل از دور نصب شود

 
  تم تبريدكشي سيس  لوله14-13-7
  كليات 14-13-7-1
هاي سيستم تبريد بايد طبق الزامات اين قسمت از مقررات انتخاب، نصب، آزمايش و  كشي لوله) الف
  .اندازي شود راه
  

  هاي فوالدي لوله 14-13-7-2
متر   ميلي40 اسمي ، در قطرهايB3 و A2 ،A3 ،B2هاي خطوط مايع مبرّدهاي نوع  لوله) الف

)2
  . باشند80و كوچكتر، بايد از جنس فوالد كربني و ردة )  اينچ11
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و )  اينچ6(متر   ميلي150 اسمي ، در قطرهايB1 و A1هاي خطوط مايع مبرّدهاي نوع  لوله) ب
  . باشند40كوچكتر، بايد از جنس فوالد كربني و ردة 

تا )  اينچ2(متر   ميلي50سمي  اهاي ، در قطرB3 و A2 ،A3 ،B2هاي خطوط مايع مبرّدهاي نوع  لوله) پ
و كوچكتر، )  اينچ6(متر   ميلي150 اسمي هاي مكش و تخليه، در قطرهاي و لوله)  اينچ6(متر   ميلي150

  . باشند40بايد از جنس فوالد كربني و ردة 
  

   هاي مسي و برنجي لوله 14-13-7-3
 درصد 80ها در آلياژ كمتر از   آنهاي استاندارد، كه مقدار مس هاي مسي و برنجي با اندازه لوله) الف

  . باشندASTM B43 و ASTM B42نباشد، بايد مطابق استاندارد 
، كشيده M يا K ،Lدرز، ردة  روند بايد از نوع بي كار مي هاي مسي كه در سيستم تبريد به لوله) ب

  . باشندASTM B88شده يا به آرامي خنك شده و مطابق استاندارد 
، بايد B3 و A2 ،A3 ،B2كشي سيستم تبريد با مبرّدهاي   مسي در لولههاي نوع اتصال لوله) پ

  .لحيمي موئينگي سخت باشد
 .ها، اتصال لحيمي موئينگي نرم مجاز نيست كشي در اين لوله) 1(

(متر   ميلي22كشي مسي در قطرهاي خارجي بزرگتر از  اتصال مكانيكي در لوله) 2(
8
، مجاز ) اينچ7

  .ستني
 

  كشي اجراي لوله 14-13-7-4
روند بايد از   به كار ميB1 و A1هاي تبريد با مبرّدهاي غير از  هاي مسي كه در سيستم لوله) الف

كشي بايد در داخل لوله  لوله. نوع نرم، كه در موقع ساخت به آرامي خنك شده باشند، انتخاب شوند
  .يا كانال سخت و يا قابل انعطاف قرارگيرد

ترين رايزرها، به شرطي كه طول كلي آن بيش  كشيِ بين واحد تقطير و نزديك اتي از لولهقطع) 1(
  .متر نباشد، الزم نيست در داخل لوله يا كانال حفاظت شود  ميلي1800از 

كشي سيستم تبريد كه دماي سطوح خارجي آن در شرايط كار عادي، كمتر از نقطة شبنم  لوله) ب
شود كه چگالش بخار آب موجود در هوا موجب خطر و  نصب ميهواي مجاور است و در نقاطي 
هاي مورد تأييد  هاي برقي يا هر تجهيزاتِ ديگر است، بايد با روش آسيب رساندن به افراد يا دستگاه

  .هاي آن جلوگيري شود حفاظت شوند تا از زيان
مكان بازديد و كشي سيستم تبريد بايد در مسيري انجام شود كه اتصاالت آن همواره ا لوله) پ

  .دسترسي داشته باشد
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  شيرهاي قطع كامل 14-13-7-5
 كيلوگرم است، در نقاط 3اي كه مقدار مبرّد سيستم بيش از  هاي با كمپرسور ضربه در سيستم) الف

  :زير بايد شير قطع كامل نصب شود
  در ورود به هر كمپرسور و هر واحد تقطير؛) 1(
 .  مايعةكنند تقطير و هر دريافتدر خروج از هر كمپرسور، هر واحد ) 2(

  :هاي زير نصب شير قطع كامل الزم نيست در سيستم) ب
ننده يا مبدل ك توانند تمام مبرّد را در يك دريافت هايي كه تخلية مبرّد دارند و مي سيستم  -

 گرمايي، ذخيره كنند؛

 ؛باشند هايي كه داراي ملحقات دايمي يا قابل حمل تخلية مبرّد  سيستم  -

  .سيستم تبريد يكپارچه  -

 كيلوگرم 45 بيش از  اي كه مقدار مبرّد سيستم هاي با كمپرسور پيستوني ضربه در سيستم) پ
كنندة مايع نيز بايد شير  آمده، در ورودي هر دريافت) 1 ("الف"است، عالوه بر نقاطي كه در رديف 

نندة يك واحد تقطير، يا در ك نصب اين شير بر روي لولة ورودي به دريافت. قطع كامل نصب شود
  .اي كه جزئي از كندانسور است، الزامي نيست كننده ورودي دريافت

كشي مسي سيستم تبريدِ از نوع نرم و قابل انعطاف و با قطر خارجي  شير قطع كامل، بر روي لوله) ت
(متر   ميلي22كمتر از 

8
  .ها باشد دار جداگانه و مستقل از لوله گهگاه ن ، بايد مجهز به بست و تكيه) اينچ7

 كشي كه مشخصه و كاركرد شير قطع كامل به روشني معلوم نيست، عملكرد در نقاطي از لوله) ث
گذاري به  اين موضوع نبايد با شماره. روي ان مشخص گرددبر شير بايد با نصب پالك  مورد نظر

نكه توضيحات و راهنماي شماره آر گيرد، مگ صورت ندن برچسب بر روي بدنة آن صورت چسبا
  .گذاري در محلي نزديك به شير نصب گردد

  
   آزمايش در كارگاه14-13-8
 حاوي مبرّد از سيستم تبريد، جز كمپرسور، كندانسور، مخازن، اواپراتور، هر قسمتِ 14-13-8-1

د پس از اجراي اند، باي ها در كارخانه آزمايش شده شير اطمينان، فشارسنج و سيستم كنترل، كه اين
ها، در كارگاه آزمايش  اندازي، براي اطمينان از گازبند بودن آن كامل عمليات نصب و پيش از راه

كم برابر  آزمايش بايد شامل فشار طرف باال و فشار طرف پايين باشد و در فشاري دست. نشت شود
  .گيرد يا نقطة تنظيم شيراطمينان انجامفشار طراحي 
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  در كارگاه در موارد ديگرآزمايش  14-13-8-2
طور پيوسته به سيستم تبريد متصل نيست، الزم نيست در كارگاه  مخازن حاوي گاز كه به) الف

  . آزمايش شوند
 برابر 5/1 معادل اطمينان كه به طور محدود شارژ شده باشند، بايد با فشاريهاي با شير سيستم) ب

ها در كارخانه با فشاري معادل  اگر اين سيستم. اطمينان، در كارگاه آزمايش شوندنقطة تنظيم شير
 برابر فشار طراحي آزمايش شده باشند، پس از نصب در كارگاه، كافي است كه با فشار طراحي 5/1

  .آزمايش شوند
در آزمايش فشارِ در كارگاه، براي كمپرسورهاي سانتريفوژ و : كمپرسورهاي سانتريفوژ و يا دوار) پ

شار طرف پايين به عنوان فشار آزمايش كارگاهي براي كل سيستم در نظر دوار سيستم تبريد، بايد ف
  .گرفته شود

  
  گاز مورد استفاده در آزمايش 14-13-8-3
  .آزمايش در كارگاه بايد با گازهاي خنثي و خشك مانند ازت و يا گاز كربنيك، انجام شود) الف

وختني و يا مخلوطي از اين گازها، در آزمايشِ كارگاهي، استفاده از اكسيژن، هوا و گازهاي س) 1(
 .مجاز نيست

 .، مجاز است)R-717(كاربرد هواي فشرده براي آزمايش سيستم تبريد با مبرّد آمونياكي ) 2(

  .پيش از شارژ كردن مبرّد، سيستم بايد كامالً از گاز آزمايش تخليه شود) 3(
 

  وسيلة آزمايش 14-13-8-4
رود بايد به تجهيزاتي براي  تبريد در كارگاه به كار مياي كه براي آزمايش سيستم  وسيله) الف

  .محدود كردن يا كاهش فشار مجهز باشد و در خروجي آن فشارسنج نصب شده باشد
  

  گواهي آزمايش 14-13-8-5
 كيلوگرم يا بيشتر، بايد گواهي 25هاي تبريدِ حاوي مبرّدي با وزن  براي آزمايش سيستم) الف

  .آزمايش صادر شود
  .اهي آزمايش، نام مبرّد و فشار آزمايش طرف پايين و طرف باال بايد درج شوددر گو) ب
  .داري شود كننده برسد و جزو بخشي از مدارك طرح نگه گواهي آزمايش بايد به امضاي نصب) پ
  

  آزمايش ادواري 14-13-8-6
كرد صـحيح   منظور حصول اطمينان از عمل      گيرانه بايد براساس دستور سازنده و به        هاي پيش   آزمايش
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  : ادواري انجام شود تجهيزات اضطراري زير، به طور
  هاي ديداري هشدار دهنده؛ سيستم) 1(
 هاي الزم در موارد اضطراري؛ شيرها و تجهيزات مربوط به عملكرد كنترل) 2(

ها و تجهيزات مربوط به عملكردهاي الزم در موارد اضطراري، براي اطمينان از درست  هواكش) 3(
 تم تهويه؛كاركردن سيس

  .هاي سيستم آشكار سازها و هشدار دهنده) 4(



 

 

  
  
  

    كاهش فاصلة مجاز14-14
  

   دامنة كاربرد14-14-1
هاي اين مبحث، بين مواد سوختني و  هاي مجاز مقرر شده در فصل  فاصله كمينة 14-14-1-1

زخانه اجزاي تأسيسات مكانيكي، مانند دودكش، رابط دودكش، سيستم تعويض هوا و هودهاي آشپ
) 14-14(«طبق الزامات مندرج در اين فصل  مايع و گاز، ممكن است هاي با سوخت جامد، و دستگاه

  .هاي مقرر شده در آن، كاهش يابد و محدوديت» كاهش فاصلة مجاز
متر يا كمتر   ميلي300هاي با سوخت جامد را  اگر سازنده حداقل فاصلة مجاز در دستگاه) الف

  .ات اين فصل در مورد كاهش فاصلة مجاز نبايد در بارة آن عمل شودتعيين كرده باشد، الزام
متر تعيين   ميلي300هاي با سوخت جامد را بيش از  اگر سازنده حداقل فاصلة مجاز در دستگاه) ب

  .متر كاهش دهد  ميلي300كرده است، الزامات اين فصل نبايد اين فاصله را به كمتر از 
با مصالح هاي قائم  هاي مجاز مقرر شده براي دودكش  كاهش فاصلهالزامات اين فصل نبايد براي) پ

  . منظور شودبنائي
 با مصالح بنائيهاي  هاي مجاز مقرر شده براي شومينه الزامات اين فصل نبايد براي كاهش فاصله) ت

  .منظور شود
قرار دارد، هاي تخلية هواي آشپزخانه كه در يك شافت بسته  الزامات اين فصل نبايد براي كانال) ث

  .منظور شود
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   كليات14-14-2
ها و اجزاء تأسيسات  براي كاهش فاصلة مجاز بين مواد سوختني و سطوح گرم دستگاه 14-14-2-1

  .توان از قطعات محافظ استفاده كرد گرمايي، مي
  

ساخته شده غيرسوختني ها بايد از مواد  هاي آن گاه ها و تكيه قطعات محافظ، پايه 14-14-2-2
  .باشند
گيرند،  هايي كه، براي ايجاد فاصلة هوايي بين قطعات محافظ و مواد سوختني قرار مي حايل) الف

  .سوختني باشندغيربايد از مواد 
ها و اجزاي تأسيسات گرمايي، در هر  ها و قطعات محافظ با سطوح گرم دستگاه فاصلة حايل) ب

  .متر كمتر باشد  ميلي25صورت نبايد از 
ضاي خالي و فاصلة هوايي ميان قطعات محافظ و سطوح سوختني حفاظت در صورت وجود ف) پ

بيني شود،  هاي آن نيز بايد چنين فضايي پيش هاي قطعات محافظ و حايل شده، در اطراف و لبه
  .طوري كه هوا به صورت وزش در اين فضا جريان يابد به
  

   جدول كاهش فاصلة مجاز14-14-3
ها و اجزاي تأسيسات گرمايي با مواد و  ح گرم دستگاههاي مجاز بين سطو فاصله 14-14-3-1

  .كاهش يابد) 1-14-14(هاي مقرر شده در جدول   مصالح سوختني بايد براساس يكي از روش
  ): 1-14-14(هاي جدول شماره  يادداشت) الف

 128اي كه در جدول آمده است، با وزن مخصوص  عايق پشم سنگ به صورت پتويي يا تخته) 1(
  ؛ درجة سلسيوس است816بر مترمكعب و دماي ذوب كيلوگرم 

 يا كمتر W/m.K 036/0  گرمائيعايق پشم شيشه كه در جدول آمده است، با ضريب هدايت) 2(
 ؛است

  .سوختني باشدغيررود بايد از جنس  اي كه در ساختار محافظ به كار مي عايق تخته) 3(
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  هاي كاهش فاصلة مجاز روش) 1-14-14(جدول 
 )متر ميلي(كمينة فاصلة مجاز كاهش يافته با قطعات محافظ 

سطوح افقي از مواد و مصالح 
 سوختني در باالي سطوح گرم

سطوح افقي از مواد و مصالح 
سوختني در زير سطوح گرم يا 

سطوح قائم در مجاورت سطوح گرم

فاصلة مجاز بدون قطعات 
 محافظ

فاصلة مجاز بدون قطعات 
 فظمحا

  قطعات محافظانواع

900450230150900 450230150

متر كه روي  ميلي6/0حداقل  اسمي ورق فوالدي گالوانيزه به ضخامت
گيرد و بهمتر قرار  ميلي25م سنگ به ضخامت عايق پشم شيشه يا پش

 .متر از مواد و مصالح سوختني نصب شود  ميلي25فاصلة 

45023012080 300 15080 80 

متر كه به  ميلي6/0حداقل  اسمي يزه به ضخامتورق فوالدي گالوان
 .متر از مواد و مصالح سوختني نصب شود  ميلي25فاصلة 

45023012080 300 15080 50 

متر  ميلي6/0حداقل  اسمي دواليه از ورق فوالدي گالوانيزه به ضخامت
متر از  ميلي25متر قرارگيرد و به فاصلة   ميلي25كه با فاصلة هوايي 

 . و مصالح سوختني نصب شوندمواد

45023012080 300 15080 80 

متر  ميلي6/0حداقل  اسمي دواليه از ورق فوالدي گالوانيزه به ضخامت
متر قرارگيرد و  به  ميلي25ها عايق پشم شيشه به ضخامت  كه بين آن

 .متر از مواد و مصالح سوختني نصب شوند  ميلي25فاصلة 

45023012080 300 15080 80 

متر كه روي عايق پشم شيشه يا   ميلي12اي به ضخامت  عايق تخته
متر قرارگيرد و بالفاصله بعد از مواد و  ميلي25پشم سنگ به ضخامت 

 .مصالح سوختني نصب شود

600 300150100450 23012080 

متر از  ميلي25متر كه به فاصلة   ميلي90تيغة آجري به ضخامت 
 . و مصالح سوختني نصب شودديواري با مواد

- - - - 300 150150150

متر كه بالفاصله بعد از ديواري با  ميلي90ي آجري به ضخامت  تيغه
 .مواد و مصالح سوختني نصب شود

- - - - 600 300150120

  





 

 

  
  
  

  1پيوست 
   ساالنهة درج-روز

  
   كليات 1- 1
) ADDC( روز ـ درجة سرمايي ساالنه و) ADDH(، روز ـ درجة گرمايي ساالنه 1پيوست  1-1-1

) 2-5-6-14(«را براي محاسبة عايق كانال هوا، براي تعدادي از شهرهاي كشور به ترتيبي كه در 
  .دهد مقرر شده، ارائه مي» عايق كانال هوا در خارج ساختمان

 
و نبايد شود  به عنوان راهنما پيشنهاد مي» ، روزـ درجة ساالنه1پيوست « ارقام مندرج در 1-1-2

  .كرد آن را جزئي از مقررات و مشمول الزام قانوني تلقي
  
 درجة -مقادير مندرج در اين پيوست استفاده از منابع ديگر را، براي دستيابي به مقادير روز 1-1-3

  .كند درجة سرماييِ ناظر به شرايط محل نصب كانال هوا، به شرط تأييد، منتفي نمي-گرمايي و روز
  
 شهر 43 درجة سرمايي ساالنه را در - درجة گرمايي و روز-مقادير روز) 1-1-پ(جدول  2- 1

 درجة مورد نياز براي شهرهاي ديگر را -مقادير روز. دهد كشور برحسب درجه سلسيوس نشان مي
  .دست آورد ها به توان از راه تشابه اقليم مي
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  ) سلسيوسدرجة( درجة ساالنه براي تعدادي از شهرهاي كشور -روز): 1-1-پ(جدول 

 شهررديف
 درجة –روز 

گرمايي 
ADDH 

 درجة –روز 
سرمايي 
ADDC 

 شهررديف
 درجة –روز 

گرمايي 
ADDH 

روز ـ درجة 
سرمايي 
ADDC 

 2150 565 دزفول 22 2355 430 آبادان 1

 350 1505 رامسر 23 500 2345 اراك  2

 325 1640 رشت 24 260 2670 اروميه  3

 1705 955 زابل 25 665 1870 اصفهان  4

 765 1225 زاهدان  26 2255 510 اهواز 5

 185 2945 زنجان 27 2595 290 ايرانشهر 6

 855 1840 سبزوار 28 483 1440 بابلسر 7

 235 2950 سقز 29 415 2300 كرمانشاه 8

 1065 1650 سمنان  30 1600 715 بم 9

 460 2515 سنندج 31 435 1650 بندرانزلي 10

 435 2195 شاهرود 32 2505 50 بندرعباس 11

 210 2715 شهركرد 33 2165 70 بندرلنگه  12

 715 1490 شيراز 34 1820 305 بوشهر 13

 1520 1080 طبس 35 695 1595 بيرجند 14

 1065 1185 فسا 36 345 2350 تبريز 15

 510 2190 قزوين  37 460 2215تربت حيدريه 16

 1400 1480 كاشان  38 865 1810 تهران 17

 510 1750 كرمان 39 2100 25 جاسك 18

 745 1310 گرگان 40 2000 20 چابهار 19

 365 2360 مشهد 41 905 1430 آباد خرم 20

 220 2970 همدان  42 260 2805 خوي 21

 1130 1405 يزد 43    

 
  



 

 

  
  
  

  2پيوست 
   انگليسي- فارسي نامه واژه
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   انگليسي-نامه فارسي  واژه
  

 Cooling water هكنند آب خنك

 Chilled water آب سردكننده

 Water Heater كن آب گرم

 Atrium آتريم 

 Comfort آسايش

 Refrigerant detector آشكارساز مبرّد

 Air pollutants آاليندة هوا 

 Hanger آويز

  

 Joint اتصال

 Earthing اتصال زمين 

 Compression fitting or flared joint اتصال فيتينگ فشاري 

 Short circuit اتصال كوتاه 

 Capillary soldering اتصال لحيمي موئينگي

 Occupancy كاربري/تصرف/اشغال

 Size اندازه 

  اواپراتور/  تبخير كننده←اواپراتور 

  

 Flooded lead _acid battery باتري سربي اسيدي اتمسفريك 

 Valve regulated lead _acid battery ر اطمينانباتري سربي اسيدي بسته، مجهز به شي

 Flooded nickel cadmium battery باتري نيكل كادميوم اتمسفريك 

  Air recirculation بازگرداني هوا

 Vented room heater بخاري اتاقي با دودكش 

 Unvented room heater بخاري اتاقي بدون دودكش

  بست/ گاه  تكيه←بست 

  

 Radial blade  شعاعي -پره

 Mineral wool پشم سنگ

 Plenum پلنوم 

 Foundation )فونداسيون(پي 
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 Evaporator اواپراتور/ تبخيركننده

 Air exhausting تخلية هوا 

 Air cleaning تصفية هوا 

 Ventilation تهويه / تعويض هوا

 Support بست/ گاه تكيه

 Draft regulator كنندة مكش تنظيم

 Automatic reset  مجدد خودكار تنظيم

 Manually reset تنظيم مجدد دستي

  Ventilation تهويه/  تعويض هوا←تهويه 

 Mechanical ventilation تهوية مكانيكي

  Air conditioning تهويه مطبوع

 Natural ventilation تهوية طبيعي 

  

 Positive displacement ) پمپ(جايي مثبت  جابه

  Condensation چگالش

 Condenser كندانسور/ چگالنده

 Condensate كندانسيت/ چگاليده

  
 حايل

  
Spacer 

 Allowable maximum working pressure حداكثر فشار كار مجاز

 Threshold limit value- time weighted average حد باالي ميزان مبرّد در محيط كار
(TLV- TWA) 

 Up flammability limit شينة اشتعالحد بي

  Low flammability limit حد كمينة اشتعال

 Sensor حسگر

 Expansion loop حلقة انبساط

  
 خم انبساط

  
Expansion bend  

 
  

 Readily accessible در دسترس

 Seam درز طولي

 Joint درز عرضي 

 Liquid receiver كنندة مايع دريافت

 Appliance وخت جامد، مايع، گاز يا برقدستگاه با س
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 Low heat appliance دستگاه با دماي پايين 

 Vented appliance دستگاه با دودكش

Closed combustion solid fuel burning appliance دستگاه با محفظة احتراق بسته براي سوخت جامد

 Unvented appliance دستگاه بدون دودكش

 Room air conditioner مطبوع اتاقي دستگاه تهويه 

 Electric heating appliance دستگاه گرمازاي برقي 

 Specific appliance كنندة ويژه  كننده و خنك دستگاه گرم

 Commercial cooking appliance دستگاه پخت و پز تجاري

 Self – contained equipment (Package) پارچه  يك  دستگاه

 Design working temperature طراحي دماي كار 

 Damper دمپر 

 Fire damper دمپر آتش 

 Smoke damper دمپر دود 

 Backdraft damper دمپر كوران برگشت

 Offset دوخم

 Induced draft venting دودكش القايي

 Low- heat chimney دودكش با دماي پايين 

 Vent ساخته  دودكش پيش

 Forced-draft venting دودكش رانشي

 Chimney دودكش قائم

 Outdoor opening دهانة بازشوي خارجي 

 Flow diagram دياگرام جريان 

 Boiler ديگ 

 Automatic boiler ديگ خودكار

  

 Schedule رده 

  Annual degree day cooling (ADDC)   ساالنه درجة سرمايي-روز

 Annual degree day heating (ADDH)  ساالنه درجة گرمايي-روز

  

 Ordinary construction ساختمان با درزهاي معمولي 

 Tight construction ساختمان با درزهاي هوابند

 Hood face area سطح هود 
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 High probability system سيستم با احتمال باال

 Low probability system سيستم با احتمال پايين 

  Closed system سيستم بسته 

 Vented closed system سيستم بسته ولي مربوط به هواي آزاد

 Open – spray system سيستم پاششي باز

 Double – indirect open spray system اي سيستم پاششي باز غيرمستقيم دو مرحله

 Indirect refrigerant system سيستم تبريد غيرمستقيم 

 Direct refrigerant system سيستم تبريد مستقيم 

 Air distribution system سيستم توزيع هوا 

 Indirect closed system سيستم غيرمستقيم بسته 

 Indirect vented closed system سيستم غيرمستقيم بستة مربوط به هوا

 Indirect open spray system سيستم غيرمستقيم پاششي باز 

  

  Flame spread index شاخص پيشروي شعله 

 Smoke developed index شاخص گسترشِ دود 

 Pilot شمعك

 Continuous pilot شمعك دايمي 

 Interrupted pilot شمعك قطع شونده

 Intermittent pilot شمعك متناوب 

 Masonary fireplace  با مصالح بنائيشومينة 

 Factory built fireplace  شده در كارخانه  شومينة ساخته

 Safty valve شير اطمينان بخار

  شير اطمينان فشار
  اي شير پروانه

Pressure relief valve 

Butterfly valve 

  Non- rising stem valve  شير درجا چرخ

 Cock valve  شير سماوري

 Automatic gas shutoff valve شير قطع خودكار گاز

 Quick closing valve شير قطع سريع

 Stop valve ر قطع كامل شي

 Gate valve شير كشويي

 Globe valve شير كف فلزي

 Check valve شير يكطرفه 

  

 Water hammer ضربة قوچ
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 High- side pressure طرف فشار باال

 Low – side pressure طرف فشار پايين 

  

 Refrigerant pumpout function عمل تخلية مبرّد

  

 Ventilation thimble  شونده غالف تهويه

  

 Clearance فاصلة مجاز 

 Air space فاصلة هوايي 

 Design pressure of the tank فشار طراحي مخزن 

 Design working pressure فشار كار طراحي 

 Confined space فضاي با حجم ناكافي 

 Unconfined space فضاي با حجم كافي 

  Hazardous location فضاي با خطر 

 Unusually tight construction فضاي به طور غيرعادي درزبند

  Confined space فضاي كامالً بسته 

 Stainless steel ناپذير فوالد زنگ

 Grease filter فيلتر روغن

  فيوز
  

Fusible link 

 Accessible قابل دسترسي

 Protective assembly قطعات محافظ

 Expansion joint قطعة انبساط

  

 Occupancy كاربري

 Duct كانال

 Riser duct كانال قائم

 Canopy كانوپي

 Crawl space رو خميده/ كف كاذب

 Draft hood كالهك تعادل

 Positive displacement compressor اي كمپرسور ضربه

 Nonpositive displacement compressor اي كمپرسور غيرپيستوني ضربه

 Safety shutoff device كنترل اطمينان خودكار قطع گاز
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 Flame safeguard كنترل اطمينان شمعك

 Oxygen depletion safety shutoff system (ODS) كنترل اطمينان وجود حداقل اكسيژن

 Flame safeguard كنترل اطمينان وجود شعله

 Modulating control كنترل تدريجي

 High limit باالكنترل حد دماي 

  كندانسور/  چگالنده-كندانسور

 Enclosed furnace كورة بسته

 Furnace كورة هواي گرم

 Evaporative cooler كولر آبي

  

 Gas tight گازبند

 Xenon گزنون

  
 Brazing كاري سخت لحيم

 Soldering كاري نرم  لحيم

 Flexible connection اي  گير لوله لرزه

 Breaching connector  رابط دودكش لولة

 Tube- axial  محوري -لوله

  

 Reclaimed refrigerant مبرّد احيا شده 

 Recovered refrigerant مبرّد بازيافتي 

 Recycled refrigerant مبرّد تصفيه شده

مخزن با فشار جو Atmospheric tank 

  Pressure vessel مخزن تحت فشار 

 Supply tank ه مخزن تغذي

 Gravity tank مخزن تغذية ثقلي

 Storage tank مخزن ذخيره 

 Auxiliary tank مخزن روزانه 

  Interlock مرتبط 

 Burner مشعل 

 Flue معبر قائم دود

 Draft مكش

 Induced draft مكش القايي

 Natural draft مكش طبيعي 
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 Fire compartment منطقة آتش

 Combustible materials  مواد سوختني

 Noncombustible materials  غيرسوختني مواد 

 Machinery room موتورخانه 

 Approved مورد تأييد 

 Anchor مهار 

  

 Infiltration نفوذ هوا به داخل 

 
 Condensing unit واحد تقطير

 Convection وزش

 Water hammer arrestor وسيلة حذف ضربة قوچ

 Automatic gas shutoff device لة قطع خودكار گازوسي

  Fitting  )فيتينگ(وصاله 

 Compression fitting  فشاريوصالة

   

 Air هوا

 Combustion air هواي احتراق

 Recirculated air هواي بازگرداني شده

 Return air هواي برگشت

 Outdoor air هواي بيرون 

 Exhaust air هواي تخليه 

 Make up air هواي دريافتي از بيرون

 Supply air هواي رفت

 Ventilation air هواي مطبوع 

  Hood هود 

 




