
 مقررات ملی ساختمانچھاردھممبحث 

ض ھوا و تھویه مطبوع تاسیسات گرمایی، تعوی

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی :تھیه کننده

ساختمان

١٣٨٠تاریخ انتشار 

 شامل الزامات نصب تاسیســات گرمــایی، تعـویض ھـوا و تھویــه مطبوع بـوده کــه                         این کتاب 

: پیوست بشرح ذیل می باشدیکفصل وچھارده در

الزامات قانونی-فصل یکم

حدود دامنه وکاربرد-١-١-١۴

تعاریف-٢-١-١۴

استاندارد-٣-١-١۴

تغییر مقررات-۴-١-١۴

ساختمانھای موجود-۵-١-١۴

نگھداری-۶-١-١۴

ش، تغییر، تعمیر-٧-١-١۴ گستر

تغییر کاربری-٨-١-١۴

تخریب-٩-١-١۴

مصالح-١٠-١-١۴

فنیمدارک-١١-١-١۴

بازرسی-١٢-١-١۴

نظامات اداری-١٣-١-١۴

تعاریف-فصل دوم
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مقررات کلی-فصل سوم

کلیات-١-٣-١۴

پالک گذاری-٢-٣-١۴

حفاظت ساختمان-٣-٣-١۴

محل دستگاھھا-۴-٣-١۴

نصب دستگاھھا-۵-٣-١۴

فضاھای دسترسی-۶-٣-١۴

ض ھوا-فصل چھارم )تھویه(تعوی

کلیات-١-١۴-۴

ھای ورود و تخلیه ھوادھانه-٢-١۴-۴

تھویه طبیعی-٣-١۴-۴

تھویه مکانیکی-١۴-۴-۴

تخلیه مکانیکی ھوا-١۴-۴-۵

کانال کشی-فصل پنجم

حدود و دامنه کاربرد-١-١۴-۵

کلیات-٢-١۴-۵

پلنوم-٣-١۴-۵

ساخت کانال ھوا-١۴-۵-۴

کلیات-١-١۴-۵-۴

کانالھای فلزی-٢-١۴-۵-۴

کانالھای غیرفلزی-٣-١۴-۵-۴

انعطافقابلکانالھای-١۴-۵-۴-۴

نصب کانال ھوا-١۴-۵-۵

کلیات-١-١۴-۵-۵

درزبندی-٢-١۴-۵-۵

گاھھاآویزھا و تکیه-٣-١۴-۵-۵

نصب زیرزمین-١۴-۵-۵-۴

حفاظت کانال ھوا-١۴-۵-۵-۶

دریچه ھوا-٧-١۴-۵-۵

کاری کانال ھواعایق-١۴-۵-۶

کلیات-١-١۴-۵-۶

عایق کانال در خارج ساختمان-٢-١۴-۵-۶

عایق کانال در داخل ساختمان-٣-١۴-۵-۶

ش-٧-١۴-۵ دمپر آت

ش-١-٧-١۴-۵ محل دمپر آت

ساخت و نصب-٢-٧-١۴-۵

دریچه دسترسی-٣-٧-١۴-۵

ض ھوا و ھودھای آشپزخانه:فصل ششم تعوی

Page 2 of ض ھوا و تھویھ مطبوع-مبحث چھاردھم7 تاسیسات گرمایی، تعوی

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 14\Data\fehrest.html



کلیات-١-١۴-۶

حدود دامنه-١-١-١۴-۶

طراحی، ساخت و نصب ھود-٢-١۴-۶

کلیات-١-٢-١۴-۶

ساخت ھود-٢-٢-١۴-۶

فیلتر روغن-٣-٢-١۴-۶

ظرفیت ھود-۴-٢-١۴-۶

نصب ھود-۵-٢-١۴-۶

تأمین ھوای ھود-٣-١۴-۶

کلیات-١-٣-١۴-۶

مقدار ھوای جانشین-٢-٣-١۴-۶

کشی تخلیه ھوای ھودھاکانال-١۴-۶-۴

کلیات-١-١۴-۶-۴

ساخت کانال-٢-١۴-۶-۴

کاریعایق-٣-١۴-۶-۴

نصب کانال-١۴-۶-۴-۴

ھای برقی و دھانه تخلیه ھوامکنده-١۴-۶-۵

مکنده برقی-١-١۴-۶-۵

دھانه تخلیه ھوا-٢-١۴-۶-۵

کنگرمدیگ و آب:فصل ھفتم

حدود و دامنه کار-١-٧-١۴

کن و مخزن تحت فشارآب گرم-٢-٧-١۴

دیگ آب گرم و بخار-٣-٧-١۴

شیرھا-۴-٧-١۴

گیریلوازم اندازه-۵-٧-١۴

کنترل سطح پایین آب-۶-٧-١۴

شیر اطمینان-٧-٧-١۴

لوازم کنترل و ایمنی-٨-٧-١۴

مخزن انبساط-٩-٧-١۴

کننده کننده و خنکدستگاھھای گرم:فصل ھشتم

ویژه

حدود و دامنه کار-١-٨-١۴

کلیات-٢-٨-١۴

)بخاری دیواری(شومینه-٣-٨-١۴

شومینه ساختمانی با سوخت جامد-١-٣-٨-١۴

شومینه با سوخت گاز-٢-٣-٨-١۴

بخاری خانگی-۴-٨-١۴
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شبخاری خانگی نفت-١-۴-٨-١۴ سوز با دودک

ش-٢-۴-٨-١۴ بخاری خانگی گازسوز با دودک

ش-٣-۴-٨-١۴ بخاری خانگی گازسوز بدون دودک

بخاری خانگی برقی-۴-۴-٨-١۴

ھای ھوای گرمکوره-۵-٨-١۴

کننده مستقیمکوره گرم-١-۵-٨-١۴

ش ھوا-٢-۵-٨-١۴ کوره ھوای گرم با گرد

کن خانگیآب گرم-۶-٨-١۴

کن نفت سوز با مخزن ذخیرهآب گرم-١-۶-٨-١۴

کن گازسوز با مخزن ذخیرهآب گرم-٢-۶-٨-١۴

کن گازسوز فوری بدون مخزن گرمآب-٣-۶-٨-١۴

ذخیره

کن برقی با مخزن ذخیرهآب گرم-۶-۴-٨-١۴

کننده برقی سوناگرم-٧-٨-١۴

کولر گازی-٨-٨-١۴

کولرھای آبی-٩-٨-١۴

تأمین ھوای احتراق:فصل نھم

حدود و دامنه کار-١-٩-١۴

کلیات-٢-٩-١۴

تأمین ھوا از داخل-٣-٩-١۴

تأمین ھوا از خارج-۴-٩-١۴

زمان ھوا از داخل و خارجتأمین ھم-۵-٩-١۴

تأمین مکانیکی ھوا-۶-٩-١۴

ھا و کانال ورود ھوادھانه-٧-٩-١۴

کشیلوله:فصل دھم

حدود و دامنه کار-١-١٠-١۴

کشیطراحی لوله-٢-١٠-١۴

کشیمصالح لوله-٣-١٠-١۴

کلیات-١-٣-١٠-١۴

شرایط کار سیستم-٢-٣-١٠-١۴

انتخاب لوله-٣-٣-١٠-١۴

انتخاب فیتینگ-۴-٣-١٠-١۴

انتخاب فلنج-۵-٣-١٠-١۴

انتخاب انتخاب شیر-۶-٣-١٠-١۴

اتصال-٧-٣-١٠-١۴

کشیاجرای کار لوله-۴-١٠-١۴

کلیات-١-۴-١٠-١۴
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)بست(گاهتکیه-٢-۴-١٠-١۴

شیرگذاری-٣-۴-١٠-١۴

ش-۵-١٠-١۴ آزمای

کلیات-١-۵-١٠-١۴

ش با آب-٢-۵-١٠-١۴ آزمای

ش با گاز-٣-۵-١٠-١۴ آزمای

عایق کاری-۶-١٠-١۴

کلیات-١-۶-١٠-١۴

ضخامت عایق-٢-۶-١٠-١۴

لزوم عایق-٣-۶-١٠-١۴

ش:فصل یازدھم دودک

حدود و دامنه کار-١-١١-١۴

الزامات عمومی طراحی-٢-١١-١۴

کلیات-١-٢-١١-١۴

ش طبیعی-٢-٢-١١-١۴ ش با مک دودک

ش مکانیکی-٣-٢-١١-١۴ ش با مک دودک

ش قائم فلزی-٣-١١-١۴ دودک

کلیات-١-٣-١١-١۴

ش با دمای پائین-٢-٣-١١-١۴ دودک

ش قائم ساختمانی-۴-١١-١۴ دودک

کلیات-١-۴-١١-١۴

ش با دمای پائین-٢-۴-١١-١۴ دودک

ش-۵-١١-١۴ لوله رابط دودک

کلیات-١-۵-١١-١۴

ساخت-٢-۵-١١-١۴

نصب-٣-۵-١١-١۴

ذخیره و انتقال سوخت مایع:فصل دوازدھم

حدود و دامنه کار-١-١٢-١۴

مخازن سوخت مایع-٢-١٢-١۴

کلیات-١-٢-١٢-١۴

ساخت مخازن-٢-٢-١٢-١۴

مخازن زیرزمینی-٣-٢-١٢-١۴

ساختمان روی زمینخارجمخازن-۴-٢-١٢-١۴

داخل ساختمانمخازن-۵-٢-١٢-١۴

مخزن تغذیه روزانه-۶-٢-١٢-١۴

کشی سوخت مایعلوله-٣-١٢-١۴

کلیات-١-٣-١٢-١۴
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ش مخازن-٢-٣-١٢-١۴ لوله ھواک

لوله پرکن مخازن-٣-٣-١٢-١۴

لوله رفت و برگشت-۴-٣-١٢-١۴

سطح نمای مخازن-۵-٣-١٢-١۴

انتخاب مصالح-۶-٣-١٢-١۴

ش-۴-١٢-١۴ آزمای

کلیات-١-۴-١٢-١۴

مخازن-٢-۴-١٢-١۴

لوله کشی-٣-۴-١٢-١۴

تبرید:فصل سیزدھم

حدود و دامنه کار-١-١٣-١۴

کلیات-٢-١٣-١۴

مبردھا-٣-١٣-١۴

کلیات-١-٣-١٣-١۴

بندی مبردھاطبقه-٢-٣-١٣-١۴

بندی مبردھاگروه-٣-٣-١٣-١۴

بندی سیستمھای تبریدطبقه-۴-١٣-١۴

کـــــاربرد سیســـــتمھای تبریـــــد در     -۵-١٣-١۴

ساختمانھای مختلف

بندی ساختمانھا با کاربریھای طبقه-١-۵-١٣-١۴

مختلف

الزامات کاربرد سیستمھای تبرید-٢-۵-١٣-١۴

الزامات کلی در موتورخانه سیسـتم           -۶-١٣-١۴

تبرید

الزامات ساختمان موتورخانه-١-۶-١٣-١۴

آشکارساز مبرد-٢-۶-١٣-١۴

دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز-٣-۶-١٣-١۴

ض ھوا-۶-۴-١٣-١۴ تعوی

لوله تخلیه شیراطمینان-۶-۵-١٣-١۴

ـــــــات -٧-١٣-١۴ ــــــــ ــــ ـــــــژه  الزاـم ــــــــ ــــ وـی

تبریدسیستمدرموتورخانه

تبریدسیستمکشیلوله-٨-١٣-١۴

ش در کارگاه-٩-١٣-١۴ آزمای

ش فاصله مجاز:فصل چھاردھم کاھ

حدود و دامنه کار-١-١۴-١۴

کلیات-٢-١۴-١۴

ش فاصله-٣-١۴-١۴ ھاجدول کاھ

Page 6 of ض ھوا و تھویھ مطبوع-مبحث چھاردھم7 تاسیسات گرمایی، تعوی

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 14\Data\fehrest.html



پیوست ھای مبحث چھاردھم

انگلیسی-نامه فارسیواژه٢پیوست 
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الزامات قانونی ١-١۴

حدود و دامنه کار ١-١-١۴

ت           »تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع        -مبحث چھاردھم «١-١-١-١۴ الزامــات حـداقل را، کـه رعاـی

ب                                      آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیـر در داخـل سـاختمان نـص

:شود، مقرر می دارد

گرم کردن فضاھای داخل ساختمان؛ )الف

خنک کردن فضاھای د اخل ساختمان؛ )ب 

ض ھوای فضاھای داخل ساختمان؛ )پ  تعوی

تخلیه ھوای فضاھای داخل ساختمان؛ )ت 

.تھیه و ذخیرهء آب گرم مصرفی)ث 

طراحی، انتخاب مصالح و دستگاھھا، اجرای کار، تغییر، نگھداری و بھره برداری تأسیسـاتی کــه در                           ٢-١-١-١۴

تأسیسات گرمــایی،  -مبحث چھاردھم  (مقرر شده است، باید طبق الزامات مندرج در این مبحث                     ١-١-١-١۴بند  

ض ھوا و تھویه مطبوع .انجام گیرد)تعوی

ت، بایــد بــا       ١-١-١-١۴این مبحث از مقـررات، در چھـارچوب تأسیســاتی کــه در بنــد              ٣-١-١-١٢ مقـرر شـده اـس

ش، بھره دھی مناسب و صرفه اقتصادی تفسیر شود .اھداف ایمنی، بھداشت، آسای

:الزامات تأسیسات مکانیکی زیر خارج از حدود الزامات این مبحث از مقررات است۴-١-١-١۴

تأسیسات بھداشتی داخل ساختمان؛ )الف

ش نشانی داخل ساختمان؛ )ب  تأسیسات آت

.لوله کشی گاز داخل ساختمان)پ 

پیوست ھای این مبحث نباید جزئی از مقررات تلقی شوند، مگر در حدودی که در متن مقـررات بـه                            ۵-١-١-١۴

.آن اشاره شده است

تعاریف ٢-١-١۴

.مراجعه شود»تعاریف)٢-١۴(«برای تعاریف واژه ھای فنی باید به ١-٢-١-١۴

استاندارد ٣-١-١۴
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ث                         ١-٣-١-١۴ ی از ایـن مبـح آن قسمت از متن استانداردھایی که در این مبحث به آنھا اشاره شده، بایـد جزـئ

.تلقی شود

اگر بین مطالب این استانداردھا با مطالبی از متــن ایـن مقــررات مغـایرتی مشــاھده شــود، مطالــب              ٢-٣-١-١۴

.متن مقررات باید معتبر شناخته شود

تغییر مقررات ۴-١-١۴

.ھرگاه قسمتی از این مقررات تغییر کند موجب بی اعتبار شدن قسمتھای دیگر آن نمی شود١-۴-١-١۴

ی اجــرا شـده باشــد،                            ٢-۴-١-١۴ استفاده از تأسیسات مکانیکی ســاختمانھای موجـود کــه طبـق مقـررات قبـل

بالمانع است ولی ادامه کار در ساختمانھای نیمه تمام یا توسعه ساختمانھای موجود باید طبق مقررات جدیــد                              

.صورت گیرد

ساختمانھای موجود ۵-١-١۴

ش از زمــان انتشــار رسـمی ایـن مبحــث از مقــررات             ١-۵-١-١۴ تأسیسات مکانیکی ساختمانھای موجود که پیــ

.بطور قانونی مورد استفاده قرار گرفته اند، مشمول الزام قانونی رعایت مقررات این مبحث نباید قرار گیرند

نگھداری ۶-١-١۴

ش بینی                        ١-۶-١-١۴ تأسیسات مکانیکی ساختمانھای جدید و ساختمانھای موجود باید طبق آن چه در طرح پی

.شده و در شرایط ایمن و بھداشتی راھبری و نگھداری شوند

مالک یا نماینده قانونی او مسئول نگھداری و راھبری تأسیسات مکانیکی ساختمان شـناخته مــی                    ٢-۶-١-١۴

.شود

ش، تغییر، تعمیر ٧-١-١۴ ستر گ

ش، تغییر یا تعمیر در تأسیسـات مکـانیکی سـاختمانھای موجـود بایـد طـبق الزامــات                               ١-٧-١-١۴ ھرگونه گستر

.مندرج در این مبحث از مقررات انجام گیرد

ث از                            ٢-٧-١-١۴ سات مکـانیکی موجـود را، بـه منظــور انطبـاق بـا الزامـات ایـن مبـح این تغییرات، تغییر در تأسی

.مقررات، الزام آور نمی کند

.این تغییرات نباید تأسیسات مکانیکی موجود را به وضعیت غیر ایمن و زیان آور درآورد٣-٧-١-١۴

.این تغییرات نباید بار اضافی بر تأسیسات موجود وارد نماید۴-٧-١-١۴

تغییر کاربری ٨-١-١۴

سات مکانیکی آن، اثر بگــذارد بایــد قبـال بـه تأییـد                                        ١-٨-١-١۴ ھرگونه تغییر در کاربری ساختمان، کـه بر تأسی

.برسد
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ش، بھره دھی مناسب و صرفه اقتصادی اثـر زیـان                       ٢-٨-١-١۴ این تغییرات، نباید از نظر ایمنی، بھداشت، آسای

.بخشی داشته باشد

تخریب ٩-١-١۴

ش از اقدام به تخریب ھر ساختمانی، که در آن دستگاھھای تأسیســات گرمـایی یــا ســرمایی از                          ١-٩-١-١۴ پی

ی شـوند، بایــد قبــل بـه ســازمان مســئول آن شـبکه                    شبکه گاز سوخت شھری یا شبکه برق شھری تغذیــه ـم

.شھری، برای قطع خط تغذیهء آن ساختمان، اطالع داده شود

ی جـدا                           ٢-٩-١-١۴ سات مکــانیکی سـاختمان، بـه کـل ش از آنکه خط اتصال این شبکه ھای شھری، از تأسی پی

.شود، نباید اجازه تخریب صادر شود

مصالح ١٠-١-١۴

استفاده ازمصالحی که در این مبحث از مقررات معین شده، نبایـد مــانع اسـتفاده از مصـالح مـورد                     ١-١٠-١-١۴

.تأیید دیگر، گردد

مسئول امور ساختمان می تواند در موارد ضروری مصالح مشابه را کـه از نظـر کیفـیت، مقاوـمت،                             ٢-١٠-١-١۴

ت تأییــد                             شده اـس کارآیی، مقاومت در برابر حریق، دوام و ایمنی ھم ارز مصالحی باشد که در این مبحث مقرر 

.کند

مسئول امور ساختمان باید از مالک ساختمان یا نماینــده قـانونی او مـدارک کــافی دربـاره کیفیــت                 ٣-١٠-١-١۴

ش ھر قلم از مصالح طلب کند و نسبت به مناسب بودن آن برای کار مورد نظر اطمینـان به دســت                                   فنی و آزمای

ش کیفیت و تھیه مدارک فنی الزم به عھده مالک ساختمان است.آورد .ھزینهء الزم برای آزمای

از مصالح کارکرده مورد تأیید می توان در تأسیسات مکانیکی سـاختمان اســتفاده کــرد، بــه شـرط            ۴-١٠-١-١۴

ص داده شود ش و کنترل قرار گیرد و برای کار در شرایط موردنظر قابل قبول تشخی .آنکه دوباره مورد آزمای

مدارک فنی ١١-١-١۴

ش از صدور پروانه ساختمان، دو نسخه از نقشه ھا و                    ١-١١-١-١۴ مالک ساختمان یا نماینده قانونی او باید، پی

شان داده شــده باشـد، بـه                                مشخصات فنی الزم را، که در آن نوع، طبیعت و حدود کار موردنظر بطـور روشــن، ن

.منظور مطابقت با الزامات این مبحث از مقررات و تأیید آن، ارائه دھد

مدارک باید شامل پالنھا، دیاگرامھا، محاسبات مھندسی، مشخصات فنی و نقشه ھـای جزئیـات                  ٢-١١-١-١۴

ی                           سی در تأسیســات مکانیـک باشد، که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی، دارای پروانه اشتغال به کار مھند

.ساختمان، تھیه و تأیید شده باشد

ش                      ٣-١١-١-١۴ ش آیـد، بایــد پیــ اگر در جریان طراحی یا اجرای کار، تغییراتی در نقشه ھا یا مشخصات فنی پی

از اقدام به این تغییرات، نوع و علت آن به اطالع مسئول امور ساختمان برسد و نقشه ھــا یا مشخصـات تغییـر                      

.یافته مورد تأیید قرار گیرد
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سی ١٢-١-١۴ بازر

مسئول امور سـاختمان باید در جریــان پیشــرفت کارھــای اجرایی و نـیز در پایان کـار، از مصـالح،                                 ١-١٢-١-١۴

.دستگاھھا و چگونگی اجرای فنی کار، بازرسی به عمل آورد و از نتیجه بازرسی مدارک الزم را تھیه نماید

ی تأییدیـه                             )الف در صورت اجرای درست کار و مطابقت آن با این مبحث از مقررات، ناظر در ھـر مرحلـه از بازرـس

.صادر کند

ت                                )ب   ث از مقـررات مطابـق در صورتی که تمام یا قسمتی از تأسیسات مکانیکی با الزامات مندرج در ایـن مبـح

ص و تصحیح آن دستور الزم صادر کند .نداشته باشد، ناظر باید برای رفع نق

س از ساخت کانالھا و ترنچ ھا                   ٢-١٢-١-١۴ بازرسی اجزای تأسیسات نصب شده در زیر سطح تراز زمین باید پ

ش از پوشاندن این کانالھا و ترنچ ھا با مصالح ساختمانی، صورت گیرد .و نصب لوله در آنھا و پی

ش از پوشــاندن ایـن               ٣-١٢-١-١۴ ی توکـار و پیــ س از تکمیل لولــه کشــی و کانــال کـش بازرسی مقدماتی باید پ

.اجزای تأسیسات مکانیکی با اجزای ساختمانی دیوارھا و سقفھا صورت گیرد

س از پایان عملیات نصب تأسیسات مکانیکی، بازرسی نھایی باید انجام شود۴-١٢-١-١۴ .پ

سئول امـور                        ۵-١٢-١-١۴ تأسیسات مکانیکی باید به ترتیبی که در این مبحث از مقررات مقرر شده، با حضور م

ش شود .ساختمان، آزمای

ش، باید توسط مالک ساختمان یــا نماینـده قانونــی              )الف دستگاھھا، لوازم و نیروی انسانی مورد نیاز برای آزمای

.او فراھم شود

ش مجدد صورت گیرد)ب  س از رفع نقص، آزمای ش قابل قبول نباشد، باید پ .اگر نتایج آزمای

نظامات اداری ١٣-١-١۴

قــانون نظــام   ٣٣مقــرر شــده و آییــن نامــه مــاده    »نظامــات اداری  -مبحــث دوم «الزامــاتی کــه در ١-١٣-١-١۴

.مھندسی و کنترل ساختمان بر این مبحث نیز حاکم است

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد

Page 4 of الزامات قانونی4

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 14\Data\M_14_1 .htm



تعاریف ٢-١۴

ث چھـاردھم      «تعاریف این فصل به واژه ھایی اختصاص دارد که در               ١-٢-١۴ ض      -مبـح تأسیسـات گرمــایی، تعوـی

.به کار می رود»ھوا و تھویه مطبوع

واژه ھای فنی رایج که در این فصل تعریف نشده اند، باید بــه ھمـان معنــای معمول و متــداول بــه کـار                              ٢-٢-١۴

.روند

فھرست تعاریف ٣-٢-١۴

.واژه ھا در این فھرست به ترتیب الفبای فارسی مرتب شده اند١-٣-٢-١۴

آبی که گرمای قسمت دفع کننده گرمای سیستم تبرید را جذب و آن را به برج خنک کـن، یــا                          :آب خنک کننده   

در تأسیسات تھویـه مطبــوع سـاختمان،        .ھر سیستم دفع کننده دیگری، منتقل کند تا به فضای خارج دفع شود        

.است)درجه فارنھایت١٠۴(درجه سانتیگراد ۴٠حداکثر دمای این آب 

ھر دستگاھی که آب آشامیدنی را گرم کند و آن را به شبکه توزیع آب گرم مصرفی ساختمان :آب گرمکن

.بفرستد

ذرات جامد، گازھا، بوھا، دود، ذراب آب و ھرگونه ترکیبی از گازھای زیان آور، که ممکن :آالینده ھای ھوا

.بخار آب ھمراه با ھوا آالینده محسوب نمی شود.است در ھوا باشد

ش بینی شده، که در :آویز وسیله ای دائمی برای آویختن لوله از یک نقطه ثابت و نگھداشتن آن در ارتفاع پی

.این حالت لوله امکان حرکت محدود آونگی دارد

ک سیسـتم لوله کشــی                             :اتصال .چگونگی متصل کردن لوله به لوله، لوله به فتینگ یـا فتینــگ بـه فتینــگ در ـی

.اتصال ممکن است به کمک یک قطعه واسط، یا بدون آن باشد

شاری این اتصال ممکن .نوعی از اتصال در لوله کشی مسی با استفاده از فتینگ فشاری:اتصال فتینگ ف

دھانه یک سر قطعه واسط به .است با گشاد کردن دھانه لوله یا به کمک یک قطعه واسط برنجی انجام گیرد

دھانه لوله مسی فشرده می شود و دھانه سر دیگر قطعه واسط، با پیچاندن مھره آن، به دھانه لوله، شیر یا 

.دستگاه با اتصال دنده ای، متصل می شود

در این .نوعی از اتصال در لوله کشی مسی، با ذوب کردن مفتول لحیم کاری:اتصال لحیمی موئینگی

ش موئینگی فاصله بین سطح خارجی انتھای نری لوله یا فتینگ و سطح  اتصال لحیم ذوب می شود و با کش

(درجه سانتیگراد ۴٢٧اگر دمای ذوب مفتول لحیم کاری زیر .داخلی انتھای مادگی لوله یا فتینگ را پر می کند
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.باشد لحیم کاری نرم و اگر دمای ذوب باالتر باشد لحیم کاری سخت نامیده می شود)درجه فارنھایت٨٠٠

اواپراتور /تبخیرکننده :اواپراتور

.توزیع دوباره ھوای برگشتی، که قبل در فضا توزیع شده است:بازگردانی ھوا

ش     ی کنــد و بــرای                      :بخاری اتاقی با دودک ش، که بــا ســوخت گــاز، مــایع یــا جامــد کــار ـم بخاری اتاقی با دودک

ش مستقیم اتاقی که در آن نصب شده است، بدون کانال کشی توزیع ھوای گرم، استفاده می شود .گرمای

ش      ی رود، این                        :بخاری اتاقی بدون دودک بخاری اتاقی گازسوز، که برای گرم کــردن موضـعی فضـا به کـار ـم

ی کنــد                             ی، ھـوا را گــرم ـم ی ھـوا، یـا بـا پروانـه برـق ایـن دســتگاه   .دستگاه به صورت تابشی و یا جابجایی طبیـع

ش ندارد .دودک

ست بست /تکیه گاه :ب

ک                               :پلنوم ی از ـی ی شــده و بخـش پلنوم قسمت بسته ای از ساختمان است که به منظور جابجایی ھـوا طراـح

.سیستم توزیع ھوا را تشکیل می دھد

ی                        :اواپراتور/تبخیرکننده   قسمتی از سیستم که در آن مبرد مایع تبخـیر مــی شــود و عمـل تبریـد صــورت ـم

.گیرد

عمل تخلیه ھوا از فضا و ھدایت آن به خارج از ساختمان به طـور طبیعــی یا بـا وسـایل مکانیکی،                                  :تخلیه ھوا 

.بدون استفاده مجدد از آن

ش ذرات داخـل ھـوا، از قبیــل میکروارگانیسـمھا، ذرات معلــق، دود، گازھــا و                       :تصفیه ھوا   روشھایی بــرای کـاھ

.غیره

ض ھوا یا تھویه .عمل ورود ھوا به یک فضا و یا خروج ھوا از آن، به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی:تعوی

.وسیله ای دائمی که لوله را در حالت یا موقعیت معین نگاه می دارد):بست(تکیه گاه 

ش   ی شــود و بـا وارد             :تنظیم کننده مک ش نصــب ـم وسیله ای که در دستگاه، لوله رابط یا کالھک تعادل دودـک

ش را بطور خودکار به میزان معینی ثابت نگاه می دارد ش دودک .کردن مقداری ھوا به داخل آن، مک

ک مشــکل و بـا فرمــان                              :تنظیم مجدد خودکار     ت ـی در صورتیکه شیر اطمینان قطع سوخت مشعل دیگ، به عـل

شـیر    Hو  Dو  Cمثال در دیگھـای گــروه       .کنترل، بسته شود، فرایند راه اندازی مجدد آن بطور خودکار صورت گیرد                

.قطع خودکار سوخت باید با امکان تنظیم مجدد خودکار باشد، که از برنامه کنترل مشعل فرمان بگیرد

ش شـود فراینـد                      :تنظیم مجدد دستی    در صورتیکه مشعل دیگ، به علت یک مشکل و با فرمـان کنــترل، خـامو

مثال در دیگھای آب گرم کنترل دمای حد باال باید بــا امکــان تنظیـم                  .راه اندازی مجدد آن بطور دستی صورت گیرد        

.مجدد دستی باشد

ض ھوا :تھویه .تھویه/تعوی

جریان ھوا به داخل یا به خارج از فضاھای ساختمان، از راه دھانه ھای بازشو از قبیـل پنجــره و                :تھویه طبیعی  

ش ھای غیرمکانیکی .در، یا از طریق ھواک

.جریان ھوا به داخل یا به خارج فضاھای ساختمان به کمک دستگاھھای مکانیکی:تھویه مکانیکی

کنترل ھم زمان دما، رطوبت و پاکیزگی ھوا و توزیع مناسب آن، به منظور تأمین شرایط موردنیاز                 :تھویه مطبوع  

.فضای ساختمان

ی شــده                            :کندانسور/چگالنده   یک مبدل گرمایی که به منظور میعان یک گاز مبرد، با گــرفتن گـاز از آن، طراـح

.باشد

قطعه ای حائل محافظ از مواد نسوختنی که به منظور ایجاد فاصله ھوایی بین مواد سوختنی بــا سـطح                              :حائل
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.گرم و دستگاھھا و اجزای تأسیسات گرمایی، قرار داده شود

شار کار مجاز     ی و سـاخته                      :حداکثر ف شی بــرای آن طراـح حداکثر فشار کاری که ھر قطعــه از اجـزای لولــه ک

ش از آن قرار گیرد ض فشاری بی .شده است و مجاز نیست در معر

ش اشتعال در یک مخلوط یکنواخت مبرد و ھوا                  :حد پایین قابلیت اشتعال      حداقل تراکم مبرد که قابلیت گستر

.را داشته باشد

٨مقدار مجاز تراکم مبرد یا مواد شیمیایی دیگر در ھوا، که کارگران بطــور مکــرر،     :حد مجاز مبرد در محیط کار       

ساعت کار در ھفته در معــرض آن قـرار داشـته باشـند و ھیــچ اثــر زیان آوری، بــا                         ۴٠ساعت کار عادی در روز و        

.گواھی مرکز بھداشتی مسئول، بر آنھا نداشته باشد

، به منظور جذب   تغییر امتداد لوله در یک صفحه با چھار زانو به شکل    :حلقه انبساط

.حرکات لوله، ناشی از تغییر دما و انقباض و انبساط

س  در «دســتگاھھای تأسیســات گرمــایی، تعــویض ھــوا و تھویــه مطبــوع، یــا اجــزای آنھــا، وقــتی           :در دســتر

س .اند که دسترسی مستقیم باشد و نیاز به باز کردن، برداشتن یا جابجا کردن ھیچ مانعی نباشد»دستر

ت و ذخـیره مـبرد مــایع کــه بطـور دائمــی توســط لولــه ھــای ورودی و          :دریافت کننده مایع   ی بــرای دریاـف مخزـن

.خروجی به یک سیستم تبرید متصل باشد

، سـوخت مــایع یــا جامــد و ھـر نـوع            )مایع یا گاز طبیعی        (ھر دستگاه مکانیکی که با مصرف برق، گاز            :دستگاه

ض ھوا و تھویه مطبوع، طراحی و ساخته شود .انرژی دیگری، به منظور استفاده در تأسیسات گرمایی، تعوی

ھر دستگاه که دمای کار گازھای حاصل از سوخت مایع یا گاز در آن، در نقطه ورود به              :دستگاه با دمای پایین     

ش، در شرایط کار عادی، حداکثر  .باشد)درجه فارنھایت١٠٠٠(درجه سانتیگراد ۵٣٨دودک

ش   ش، مستقیم به ھوای خارج از ساختمان              :دستگاه با دودک دستگاھی که محصول احتراق آن، توسط دودک

.منتقل شود

دسـتگاه گرمـازا بـا محفظـه احـتراق بســته بـرای                   :دستگاه با محفظه احتراق بسته برای سـوخت جامد              

ش، دریچه تغذیه سوخت جامد و دریچه تنظیم ھوای احتراق، ھیچ بازشوی              سوخت جامد که جزو خروجی دودک

.دیگری نداشته باشد

ش    ش نداشته باشد و محصول احتراق آن مستقیم به ھـوای خـارج                        :دستگاه بدون دودک دستگاھی که دودک

.از ساختمان منتقل نشود

دستگاه تھویه مطبوع اتاقی یکپارچه ای که شامل کلیه قطعــات و لـوازم بــرای        :دستگاه تھویه مطبوع اتاقی     

.فضا به صورت مستقل طراحی و ساخته شده باشد)و با امکان گرم کردن(خنک کردن 

ی و کمپرســور در                 :دستگاه گرمازای برقی      ت حرارـت دستگاھی که با استفاده از انــرژی بــرق به وسـیله المـن

.پمپ گرمایی یا مشابه آنھا برای گرم کردن فضاھا، انرژی گرمایی تولید کند

سـوخت   (ھر دستگاه مکـانیکی کـه بــا مصـرف ھـر نـوع انـرژی                    :دستگاھھای گرم کننده و خنک کننده ویژه        

، به منظور گرم کردن یا خنک کردن موضعی فضاھای ساختمان طراحی و ساخته شـده            )مایع، گاز، جامد یا برق   

.باشد
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ش شـده و بـه                      :دستگاھھای یکپارچه    دستگاھھایی که بطور کامل در کارخانه ســاخته، نصــب، سـوار و آزمـای

.صورت یک واحد مستقل با ھمه قطعات و اجزای متحرک و موتور محرک، آماده نصب باشد

.حداکثر دمای مجاز کار که سیستم لوله کشی برای آن طراحی شده است:دمای کار طراحی

.وسیله ای که جریان ھوا، مقدار آن یا محصول احتراق را با فرمان دستی یا خودکار، تنظیم می کند:دمپر

ش ی شــود و                  :دمپر آت ش به منطقه مجاور نصب ـم وسیله ای فلزی که در محل عبور کانال ھوا از یک منطقه آت

ش از یک منطقه بــه منطقـه مجـاور آن مــی                        ش سوزی بطور خودکار بسته می شود و مانع انتقال آت به ھنگام آت

.شود

س گــر              :دمپر دود  وسیله ای که به منظور جلوگیری از عبور ھوا و دود طراحی می شود و با دریافت فرمان از ح

.به طور خودکار بسته می شود

ش القایی   ک بادزن، در فشـار اسـتاتیک                             :دودک ش که گازھای حاصل از احتراق را، با کمک ـی قسمتی از دودک

.به خارج منتقل می کند)مکشی(منفی 

ش با دمای پایین    دودکشی که برای انتقال گازھای حاصل از دستگاه با سوخت مایع یـا گــاز، بــا دمـای             :دودک

ش شــده                 )درجه فارنھایت   ١٠٠٠(درجه سانتیگراد     ۵٣٨حداکثر   ی و آزمـای ، در شرایط عـادی کـار دسـتگاه، طراـح

.اندازه گیری دما در نقطه خروج دود از دستگاه صورت می گیرد.باشد

ش ساخته    ش پی س                         :دودک ش ســاخته در کارخانـه، شـامل معــبر انتقـال دود، کـه بـرای نــوع و کــال ش پی دودک

معینی از دستگاه، با سوخت مایع یا گاز مشخصات آن از طرف مؤسسه با صالحیت گواھی شده و پـالک تأییــد             

.داشته باشد

شی  ش ران ش که گازھای حاصل از احتراق را، با کمک یک بادزن، در فشــار اسـتاتیک                        :دودک قسمتی از دودک

.به خارج منتقل می کند)رانشی(مثبت 

ش قائم  یک شافت قائم، یا تقریب قائم، شامل یک یا چند معبر عبور دود، برای انتقال محصــول احـتراق                          :دودک

.یک یا چند دستگاه با سوخت مایع یا گاز به ھوای خارج از ساختمان

پنجره، در، دریچه یا پنجره ھـای ســقفی، کــه بــه ھـوای خـارج از سـاختمان بازشـو                :دھانه بازشوی خارجی   

.داشته باشد

گ    .یک دستگاه گرمازای بسته که برای تأسیسات گرمایی آب گرم یا بخــار تولیـد مــی کنـد               :دیگ فشـار کــار دـی

یـا کمتــر    )١۶٠Psigیا(١١٠٣KPaفشار  یاکمتر و دیگ آب گرم کم      )١۵Psigیا(١٠٣KPaبخار کم فشاری برابر با       

یـا  (١١٠٣KPaو دیگ آب گـرم پرفشـار بـاالتر از          )١۵Psigیا(١٠٣KPaفشار کار دیگ بخار پرفشار باالتر از      .است

١۶٠Psig(است.

لـوازم   ٨-٧-١۴«دیگی که به کنترل ھای خودکار، از جملــه کنــترل ھـای حـد، بـه ترتیـبی کــه در                :دیگ خودکار 

.آمده، مجھز باشد»کنترل و ایمنی

س اختــالف دمــا و زمــان کــه از آن در بــرآورد مصــرف انــرژی ســرمایی           :درجــه ســرمایی -روز  واحــدی براســا

درجـه   ٣/١٨معمـول   (در ھر روز، وقتی دمـای متوسـط بیشــتر از یــک دمــای مبنا                 .ساختمان استفاده می شود    

باشد مقدار روز درجه سرمایی برابر است با اختالف دمای متوسط در آن روز و               )درجه فارنھایت   ۶۵=سانتیگراد 

.مجموعه روزدرجه ھا در طول یک سال تقویمی است)ADDC(روز درجه سرمایی ساالنه .دمای مبنا

س اختالف دما و زمان که از آن در برآورد مصرف انرژی گرمــایی سـاختمان                 :درجه گرمایی   -روز  واحدی بر اسا

۶۵=درجه سانتیگراد   ٣/١٨معمول  (در ھر روز، وقتی دمای متوسط کمتر از یک دمای مبنا              .استفاده می شود  

روز .باشد مقدار روز درجه گرمایی برابر است با اختـالف دمــای متوسـط در آن روز و دمــای مبنــا       )درجه فارنھایت 
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.مجموع روز درجه ھا در طول یک سال تقویمی است)ADDH(درجه گرمایی ساالنه 

شد و درزبنــدی جـدارھای                      :ساختمان با درزھای معمولی     ساختمانی که با مصالح معمولی ساخته شده با

ض ھوای طبیعی به میزان  .دفعه حجم فضا در سرعت یا بیشتر را بدھدخارجی آن امکان تعوی

ساختمانی که جداره ھـای خـارجی آن، از قبیـل درز درھـا و پنجـره ھـا، محــل                     :ساختمان با درزھای ھوابند      

ت شــده باشـد کـه تعویــض                               عبور لوله ھا و کابلھا و غیره با نوارھای درزبندی یا وسایل دیگر، تا انـدازه ای حفاـظ

.دفعه حجم فضا در ساعت باشدھوای طبیعی کمتر از 

اگر سـطح زیـر ھـود       .سطح داخلی دھانه ورود ھوا زیر ھود، در صورتی که این سطح افقی باشد            :سطح ھود 

.افقی نباشد باید تصویر آن بر صفحه افقی اندازه گیری شود

ب اجــزای آنھــا بـه ترتیـبی باشـد کـه                 :سیستمھای با احتمال باال    سیستمھای تبرید که طراحــی و عمـل نـص

جــز (احتمــال نشــت مــبرد، از اتصــالھا یــا اجــزای معیــوب آنھــا و ورود آن بــه فضــاھای محــل کــار یــا اقامــت افــراد            

.، وجود داشته باشد)موتورخانه

سیستمھای تبرید که طراحی و عمل نصب اجزای آنھــا بــه ترتیــبی باشـد کــه                     :سیستمھای با احتمال پایین      

جــز  (احتمال نشت مرد، از ھیچ اتصال یا اجزای سیستم آنھــا و ورود آن بـه فضـاھای محـل کـار یــا اقامــت افـراد                           

.، وجود نداشته باشد)موتورخانه

شده،                            :سیستم بسته  سیستم تبرید غیرمستقیمی که در آن یک سیال ثانویه، که با عمل تبرید سرد یا گرم 

س غیرمستقیم، ھوا یا ماده دیگری را بطور غیرمستقیم سرد یا گرم کند ش در یک مدار بسته با تما .با گرد

سیستم تبرید غیرمستقیمی که در آن یک سیال ثانویـه، کـه بــا                 :سیستم بسته ولی مربوط به ھوای آزاد        

ک مـدار بســته، ھـوا یـا ماده دیگــری را سـرد یـا گــرم کنــد                               ش در ـی در ایــن .عمل تبرید سرد یا گرم شده، با گرد

.سیستم اواپوراتور یا کندانسور در یک مخزن باز به ھوای آزاد قرار می گیرد

شی باز   ش             :سیستم پاش سیستمی که در آن یک سیال ثانویه، که با عمل تبرید سرد یا گـرم شــده، بــا گــرد

س مستقیم، ھوا یاماده دیگری را سرد یا گرم می کند .در یک مدار باز و تما

ستقیم دومرحله ای         ش باز غیرم سیستم تبرید غیرمستقیمی که در آن یــک ســیال ثانویـه،              :سیستم پاش

س                           ش در یک مدار بسته، یــک سـیال واسـط را در یک مـدار بــاز و تمـا که با عمل تبرید سرد یا گرم شده، با گرد

.مستقیم با ھوا یا ماده دیگری که باید سرد شود، خنک می کند

ستقیم     ش یک سیال ثانویه، که با عمــل تبریــد سـرد یـا گـرم              :سیستم تبرید غیرم سیستمی که در آن با گرد

.شده، ھوا یا ماده دیگری بطور غیرمستقیم سرد یا گرم شود

سیستمی که اواپوراتور یا کندانسور آن با ھوا یا ماده دیگری کـه باید سـرد یــا گــرم                           :سیستم تبرید مستقیم     

س مستقیم باشد .شود، در تما

ش ھوا در تمام یا قسمتی                  :سیستم توزیع ھوا     ھر سیستمی از کانال کشی، پلنوم و ھوارسان که برای گرد

.از فضاھای ساختمان طراحی و نصب شده باشد

ستقیم بسته       سیستمی که در آن ھوا یا ھر سیال سردشونده یا گرم شونده دیگری بـا یــک                       :سیستم غیرم

س مستقیم دارد .سردکننده ثانویه در یک مدار بسته، تما

ی مربوط به ھوا            ستقیم بسته ول سیستمی که در آن ھوا یا ھر سیال سردشونده یا گـرم               :سیستم غیرم

س دارد، با این تفاوت کـه اواپراتـور یــا کندانســور در                  شونده دیگری با یک سردکننده ثانویه در یک مدار بسته، تما
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.یک مخزن باز قرار دارد

سیستمی است کــه در آن ھـوا یا سـیال سردشـونده یــا گـرم شـونده               :سیستم غیرمستقیم پاششی باز       

س مستقیم دارد .دیگری با یک سردکننده ثانویه باز تما

.شعله کوچکی که برای روشن کردن مشعل اصلی دیگ به گاز می رود:شمعک

شمعکی که در تمام طول مدتی که دیگ مورد استفاده است، روشن باشد، چه مشعل کـار                      :شمعک دائمی 

.کند و چه کار نکند

شمعکی که موقع روشن شدن مشعل اصلی، بـه مـدت کوتــاھی، روشـن مــی شـود                        :شمعک قطع شونده    

ش باقی می ماند .ولی در زمان کار مشعل اصی خامو

شمعکی که با مشعل اصلی روشن می شود و در تمام طول مدت کار مشعل اصلی روشن           :شمعک متناوب  

ش می شود.باقی می ماند ش شدن مشعل خامو .این شمعک با خامو

نوعی بخاری دیواری که با مصالح ساختمانی نسوز شامل کـوره یــا محفظــه احـتراق و                           :شومینه ساختمانی 

ش ساخته می شود و با سوخت جامد و یا گاز کار می کند .دودک

نوعــی بخــاری تزئینی کـه تمـام یــا قسـمتی از قطعات آن در کارخانـه                          :شومینه ساخته شـده در کارخانه        

س دستورالعمل کارخانه، نصب و یا مونتاژ و نصب شود .ساخته شده باشد و در محل کاربرد، بر اسا

س به فشار که به وسیله یک فنر، یا وسیله دیگری، در حالت عادی بسـته و                         :شیر اطمینان فشار     شیر حسا

ش بینی شده باالتر رود به طور خودکار باز کند و فشــار را                  ش از حد پی طوری طراحی شده باشد که اگر فشار بی

ش دھد .کاھ

شیر اطمینان دیگ بخار که در فشاری که برای آن تنظیــم شــده کامـل بـاز شــود و بخـار را                          :شیراطمینان بخار  

.این شیر در حالت کار عادی دیگ با فنر مخصوص در حالت بسته باقی می ماند.برابر ظرفیت دیگ خارج کند

س از             :شیر قطع خودکار گاز     ص تولیــد و توزیــع آب گــرم کننــده، ـپ شیری که در مشعل دیگھای گازسوز مخصو

.دریافت فرمان ازوسیله قطع خودکار گاز، بسته می شود و ورود گاز را به مشعل قطع می کند

ش  .شیری که با یک حرکت سریع دستی یا خودکار به طور کامل می بندد        :شیر قطع سریع    شیری که با گرد

.نیز شیر قطع سریع می باشد)ربع گرد(یک چھارم دور بسته می شود 

شار شعله ش مواد و مصالح بر طبق استاندارد :ضریب انت ANSI/ASTmمقدار عددی مربوط به آزمای E84

ش دود ستر ش مواد و مصالح بر طبق استاندارد :ضریب گ ANSI/ASTMمقدار عددی مربوط به آزمای E84

ض فشار کندانسور باشد:طرف فشار باال .قسمتی از یک سیستم تبرید که در معر

.قسمتی از یک سیستم تبرید که در معرض فشار اواپوراتور باشد:طرف فشار پایین

ش قائم فلزی از بام، به منظور جدا کردن ســطح خارجــی          :غالف تھویه شونده غالف فلزی در محل عبور دودک

ش و سطح داخلی غالف ش از مصالح سوختنی و ایجاد فاصله برای جریان ھوا بین سطح خارجی دودک .دودک

حداقل فاصله ھوایــی بیــن ســطوح گـرم دسـتگاھھای بـا سـوخت جامد، مـایع و گـاز یــا لـوازم و                                :فاصله مجاز 

.دستگاھھای تأسیسات گرمایی با سطوح اجزا و لوازم دیگر که از مواد سوختنی باشد

فاصله ھوایی بین مواد سوختنی با سطوح گرم یا قطعات محافظ بطوری که جریان ھوا در ایـن               :فاصله ھوایی  

ش امکانپذیر باشد .فاصله به صورت وز

شار طراحی مخزن   فشارطراحی مخزن عبارت است از حداکثر فشاروارده به ته آن، در حالتی کـه مخــزن و            :ف

ش آن کامل از سوخت مایع پر شود           فشار طراحی برابر است با عمــق مخـزن بــه اضــافه ارتفــاع            .لوله ھای ھواک

ش ش به اضافه افت فشار جریان سوخت مایع در لوله ھواک .لوله ھواک
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شار کار طراحی .حداکثر فشار مجاز ک ار که سیستم لوله کشی برای آن طراحی شده است:ف

ش                :فضای با حجم کافی     فضای محل نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز که حجم کل آن مساوی یـا بـی

ی یو در سـاعت         ١٠٠٠فـوت مکعــب برای ھـر         ۵٠(کیلوکالری در ســاعت  ١٧٧از یک مترمکعب برای ھر       ی ـت )ـب

ممکـن اســت جزیی از حجـم       )بـدون در و پنجـره     (حجم فضایی که مستقیم به محل دسـتگاه باز باشـد             .باشد

.فضای محل نصب دستگاه به حساب آید

فضـای محــل نصــب دسـتگاھھای بــا سـوخت مـایع یـا گــاز کـه حجــم آن کمـتر از یــک                    :فضای با حجم ناکافی     

.باشد)بی تی یو در ساعت١٠٠٠فوت مکعب برای ھر ۵٠(کیلوکالری در ساعت ١٧٧مترمکعب برای ھر 

ھر فضایی از ساختمان که به علت وجودگازھا و گرد و غبار قابـل اشـتعال، الیــاف ســوختنی و           :فضای با خطر  

ش سوزی باالیی داشته باشد .دیگر مواد شدید سوختنی، خطر آت

ساختمانی که دیوارھا و سقف آن در برابر نفوذ رطوبت مقاوم باشد و ھمه                      :فضای به طور غیرعادی درزبند       

درزھای درھا و پنجره ھای آن با نوارھای درزبند مسدود شده باشد، بطوریکه میزان نفوذ رطوبت به داخـل آن از                            

.بیشتر نباشد)نانوگرم بر ثانیه بر مترمربع برای یک پاسکال اختالف فشار۵٧(یک پرم 

وسیله ای که، در صورت لزوم، در داخل ھود آشپزخانه نصب می شود و ذرات روغن و چربی را از                :فیلتر روغن 

ھوای گرم، بخار آب، دود و غیره، که از دستگاھھای پخت به داخل ھود می رسد، قبل از ورود به کانــال تخلیــه،                

.جدا می کند

وسیله ایمنی که طوری طراحی شده است تا در دمای معینی ذوب شود و دو قطعه را از ھم جـدا کنـد،                       :فیوز

.یا دمپری را رھا کند

ی   شی و کانـال                 :قابل دسترس دستگاھھای تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع یـا اجــزای لولـه ک

.اند که برای دسترسی، باز کردن یک دریچه یا برداشتن مانعی الزم باشد»قابل دسترسی«کشی، وقتی 

ش فاصـله              :قطعات محافظ ھر نوع قطعات و اجزای محافظ، ساخته شده از مواد نسوختنی، که به منظور کاھ

.مجاز بین مواد سوختنی وسطوح گرم دستگاھھا و اجزای تأسیسات گرمایی، قرار داده شوند

.وسیله ای برای جذب حرکات لوله، ناشی از تغییر دما و انقباض و انبساط:قطعه انبساط

.نوع اشغال و تصرف ھر فضای ساختمان توسط انسان:کاربری

:Aکاربری گروه 

)Devision1(نفر یا بیشتر ١٠٠٠فضای اجتماعات با داشتن سن و جمعیت -

)Division2(نفر ١٠٠٠فضای اجتماعات با داشتن سن و جمعیت کمتر از -

(آموزشی(نفر یا بیشتر ٢٠٠فضای اجتماعات بدون سن و جمعیت - (Division2.1(

(آموزشی(نفر ٢٠٠فضای اجتماعات بدون سن و جمعیت کمتر از - (Division3(

)Division4(استادیوم با پارک تفریحی -

:Eکاربری گروه 

ش از             - ش از     ۵٠ساختمان آموزشی تا پایان دبیرستان و بی (ساعت در روز    ۴ساعت کار در ھفته یا      ١٢نفر و بی

Division1(

ش از    ۵٠ساختمان آموزشی تا پایان دبیرستان و کمتر از        - (سـاعت در روز     ۴ساعت کار در ھفته یا     ١٢نفر و بی

Division2(

ش از - )Division2(کودک ۶کودکستان بی
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Iکاربری گروه 

ش از  ۶کودکستان تمام وقت زیر  - ش از          ۵سال و بی نفر با ۵نفر، بیمارستان، خانه بھداشت، خانه سالمندان بی

)Division2(برانکار و ساختمانھای مشابه 

ش از - )Division2(سال ۶نفر و روی پای خود، خانه کودکان باالی ۵خانه سالمندان بی

)Division3(بیمارستان روا نی، خانه بیماران روانی و ساختمانھای مشابه -

.مجرایی برای ھدایت ھوای رفت، برگشت یا تخلیه:کانال

.کانالی که به طور قائم، یک طبقه یا بیشتر، ادامه یابد:کانال قائم

.کالھک ھود که روی دستگاه پخت و پز قرار می گیرد:کانوپی

ش یا در محل خروج از دستگاه گازســوز، بـه منظورھـای زیـر                               :کالھک تعادل    وسیله ای که روی لوله رابط دودک

:نصب می شود

س زدن دود، خروج دود از دھانه باز آن امکانپذیر می شود- ش یا پ ش، مسدود بودن دودک .در صورت نبودمک

ش وارد مــی کنــد و ضــمن رقـیق کــردن            - ش، مقداری ھوای اضافی به داخل دودـک ش اضافی دودک در صورت مک

ش متعادل می سازد .آن، جریان دود را در داخل دودک

وسیله ای کـه در صـورت روشــن نشــدن مشـعل دسـتگاه، گـاز ورودی بـه                    :کنترل اطمینان خودکار قطع گاز          

.شعله اصلی یا شعله اصلی مشعل و شمعک ھر دو را قطع می کند

شمعک یـا ھـر وسـیله روشـن کننــده دیگر                              :کنترل اطمینان شمعک     وسیله ای کـه در صــورت از کـار افتـادن 

Flame(مشعل اصلی، و در صورت قطع شعله  Failure( مشعل اصلی، ورود سوخت را به مشعل اصلی به طور

.خودکار می بندد

سیژن      ب دسـتگاه از               :کنترل اطمینان وجود حداقل اک وسیله ای که با کم شـدن اکســیژن فضــای محــل نـص

ی                                مقدار تعیین شده، به طور خودکار گاز ورودی به شمعک و شعله اصلی مشــعل دســتگاه گازســوز را قطـع ـم

.کند

وسیله ای که در صورت روشن نشدن مشعل دسـتگاه یـا از بیـن رفتـن شـعله                       :کنترل اطمینان وجود شعله      

.اصلی، ورود سوخت به شعله اصلی مشعل، یاشعله اصلی مشعل و شمعک آن ھر دو را قطع می کند

ش بینــی          :کنترل حد دمای باال     س به تغییرات دما، که وقــتی دمــای نقطــه موردنظـر از حـد پیــ وسیله ای حسا

.شده باالتر رود، به طور خودکار راه ورود سوخت به مشعل را می بندد

سور کندانسور /چگالنده :کندان

ص خود، که ھوای موردنیاز                         :کوره بسته  دستگاه گرم کننده ھوا، با سوخت مایع یا گاز، محصور در اتاقک مخصو

.برای احتراق را مستقیم از خارج دریافت می کند

دستگاه گرم کننده کامال مستقل که برای فرستادن ھـوای گـرم به فضـاھایی از ســاختمان                   :کوره ھوای گرم  

.طراحی شده باشد

ش می دھد:کولر آبی س ھوا را با تبخیر آب در مسیر آن کاھ .دستگاه خنک کننده ای که گرمای محسو

۴٢٧روشی در اتصال لحیمی موئینگی، که در آن دمای ذوب مفتول لحیم کاری بیشــتر از                       :لحیم کاری سخت  

.است)درجه فارنھایت٨٠٠(درجه سانتیگراد 

ی شــود و                        :لرزه گیر لوله ای     ب ـم گ نـص قطعه ای لوله ای شکل و قابل انعطاف که بین دو قطعه لوله یـا فتیـن

.مانع از انتقال ارتعاشات دستگاه می شود

Page 8 of تعاریف11

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 14\Data\M_14_2 .htm



ش      ش                          :لوله رابط دودک لوله ای که گازھای حاصل از احتراق را، از یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز، به دودـک

ش معمول نسبت به سطح افقی شیبدار است.قائم منتقل کند .این قسمت از دودک

مبردی که برای رسیدن به مشخصات یک مبرد تازه، از ھـر طریــق از جملـه تقطـیر، بــاز تولید                     :مبرد احیا شده  

احیــاء مــبرد معمــوال از طریــق انجــام     .مشخصــات ایــن مــبرد بــا آنــالیز شــیمیایی بایــد تأییــد شــود    .شــده باشــد 

.فرآیندھایی امکانپذیر است که به کمک باز تولید صنعتی و در کارخانه انجام شود

ستم تبریـد خـارج                 :مبرد بازیافتی   ش یا ھرگونه فرآیندی، از یک سی مبردی که در ھر شرایط، بدون نیاز به آزمای

.شود

مبردی که با جدا کردن روغن و گازھای غیرقابل تقطیر و از طریق عبور یک یـا چنـد مرحلـه                              :مبرد تصفیه شده  

سب             ک کــن               (ای از فیلترھای منا ض و خـش ت، مـواد          )ماننــد قطعــاتی از فیلـتر قابــل تعـوی ش مقـدار رطوـب و کــاھ

این تصفیه معموال در محل کارگاه یا در یک تعمیرگـاه محلــی صــورت                .اسیدی و ذرات خارجی تصفیه شده باشد       

.می گیرد

Aمبردھای گروه 

۴٠٠PPmبرابـر بــا کمــتر از   )TLV-TWA(از نظر سمی بودن، مبردھایی که اگر مقدار تراکم آنھــا در ھـوا، بـر پایــه          

.باشد، ھیچ اثر سمی قابل تشخیصی نداشته باشند

Bمبردھای گروه 

باشـد، اثـر    ۴٠٠PPm، کمتر از  )TLV-TWA(از نظر سمی بودن، مبردھایی که اگر مقدار تراکم آنھا در ھوا، بر پایه             

.مسمومیت قابل تشخیصی بر افراد داشته باشد

١مبردھای گروه 

ش در ھوا، در فشار                     پونـد بـر اینــچ     ٧/١۴(کیلوپاسـکال   ١٠١از نظر قابلیت اشتعال، مبردھایی که در ھنگام آزمای

ش شعله را نشان نمی دھند)درجه فارنھایت٧٠(درجه سانتیگراد ٢١، دمای )مربع مطلق .، گستر

٢مبردھای گروه 

ش از     )LFL(از نظر اشتعال، مبردھایی که حداقل تراکم اشتعال                  پوند بر  ٠٠۶٢۵/٠(کیلوگرم بر مترمکعب    ١/٠، بی

پونـد بــر اینـچ      ٧/١۴(کیلوپاسـکال   ١٠١و فشـار    )درجه فارنھایت      ٧٠(درجه سانتیگراد    ٢١در دمای     )فوت مکعب   

ی یو بــر پونـد          ٨١٧۴(کیلوژول بر کیلوگرم     ١٩٠٠٠، گرمای ناشی از احتراق کمتر از           )مربع مطلق    ی ـت داشــته  )ـب

.باشند

٣مبردھای گروه 

(کیلوگـرم بــر مترمکـعب     ١/٠، کمـتر یــا برابـر    )LFL(از نظر قابلیت اشتعال، مبردھایی که حداقل تـراکم اشـتعال            

/٧(کیلوپاسـکال   ١٠١و فشـار    )درجه فارنھایت  ٧٠(درجه سانتیگراد   ٢١در دمای  )پوند بر فوت مکعب   ٠/٠٠۶٢۵

ی  ٨١٧۴(کیلوژول به کیلوگـرم      ١٩٠٠٠، گرمای ناشی از احتراق برابر یا بیشتر از               )پوند بر اینچ مربع مطلق     ١۴ ـب

.داشته باشند)تی یو بر پوند

شار جو     ی شــده و یـا ھـوای آزاد خـارج در ارتباط                           :مخزن با ف مخزن سوخت مایعی که بــرای فشـار جـو طراـح

.باشد

مخزن بسته ای که برای نگھداری مایع، گاز یا مخلوط آنھا، در فشار معینی طراحی شـده                          :مخزن تحت فشار  

.باشد

ک پمــپ، بــه مشــعل دســتگاه متصـل باشـد و آن را                         :مخزن تغذیه  مخزن سوخت مایعی که مستقیم یا به کـم

.تغذیه کند
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ی و مسـتقیم از آن بـه مشـعل دســتگاه               :مخزن تغذیه ثقلی   مخزن تغذیه ای کــه ســوخت مـایع بـه طــول ثقـل

.برسد

.مخزن سوخت مایع جداگانه که مستقیم به مشعل دستگاه متصل نباشد:مخزن ذخیره

ش حداکثر            :مخزن روزانه  ب       )گالن آمریکایی  ۶٠(لیتر  ٢۴٠مخزن تغذیه سوخت مایعی، با گنجای ، کـه بــرای نـص

بین مخزن ذخیره اصلی و مشعل دستگاه طراحی شده باشد و مخزن ذخیره اصلی را از مشـعل دسـتگاه جـدا                            

.کند

وسیله ای برای انتقال نھایی سوخت مایع یا گاز، ھمراه با ھوا، به اتاق اشتعال دیگ، یا ھـر دســتگاه                            :مشعل

.دیگر، که سوخت مایع یا گاز مصرف می کند به منظور ایجاد اشتعال و کنترل آن

معبری که در داخل یک شـافت قــائم قــرار مــی گـیرد و محصـول احــتراق را بـه ھــوای خــارج از                         :معبر قائم دود    

.ساختمان منتقل می کند

ش اختالف فشار موجود بین ھوای خارج و دستگاه با سوخت مایع یا گـاز، کـه سـبب جریان بھـم پیوسـته                         :مک

.ھوا و گازھای حاصل از احتراق، در داخل معبر بین دستگاه و ھوای خارج می شود

ش القایی   ش               :مک مکشی که توسط یک بادزن، نصب شده بین دستگاه با سوخت مایع یا گـاز و انتھـای دودـک

.ایجاد شود

ش طبیعی ش و اختالف دمای ھوای خارج و گاز حاصل از احتراق پدید آید:مک .مکشی که بر اثر ارتفاع دودک

ش  ف      (قسمتی از فضاھای داخل ساختمان، که از ھمه طرف       :منطقه آت بـا جــداره   )دیوارھـا، درھـا، ســقف، ـک

ش، برای زمان معینی، محدود شده و از فضاھای مجاور جدا شده باشد .ھای مقاوم در برابر آت

موادی که از چوب، کاغذ فشرده، الیاف گیاھی، پالستیک و دیگر مواد مشابه ساخته شده یا  :مواد سوختنی

ش                           ش شده باشد، این مواد چه در مقابــل شـعله ور شـدن مقــاوم باشــند یـا نباشـند چـه پوـش از این مواد رو ک

ش خواھند گرفت و خواھند سوخت س با شعله آت .دیگری داشته یا نداشته باشند، به ھر حال در تما

سوختنی .تفاوت دارند»نسوز«با مواد »نسوختنی«مواد .باشند»مواد سوختنی«موادی که غیر از :مواد ن

اتاقی که در آن سیستمھای تبرید یـا اجـزای آن قــرار گرفتـه و در آن الزامـات ایمــنی رعایــت شـده                               :موتورخانه

.باشد

.مورد تأیید مسئول امور ساختمان در شھرداری، یا ھر مقام قانونی دیگر:مورد تأیید

وسیله ای برای ثابت نگھداشتن لوله در یک نقطه، از نظر موقعیت، امتداد و جھــت، در شــرایط دمـا و بــار                         :مھار

.وارد به آن

نفوذ ھوای خارج به داخل ساختمان، از راه درزھای پنجره ھا، درھا و ھر شکاف دیگری در        :نفوذ ھوا به داخل

.دیوار، کف یا سقف ساختمان

وسیله ای که در صورت باالتر رفتن دمای آب گرم در یک سیستم تولید و توزیع آب                             :وسیله قطع خودکار گاز        

ش بینی شده، با عمل آن شیر قطع خودکار گاز بسته می شود .گرم کننده، از حد دمای پی

ی یــا مکانیکی در                                   :ھوا ھوایی که به منظور احتراق، تعویض، کنترل دما، رطوبت و پاکیزگی و غــیره بطــور طبیـع

.فضاھای ساختمان جریان می یابد

ت و                    :ھوای احتراق ھوای الزم برای آنکه احتراق در یــک دسـتگاه بـا سـوخت جامـد، مـایع یـا گـاز، بطـور درـس

.مطمئن و با رعایت الزام ایمنی انجام گیرد

/٩٢(کیلوپاسـکال   ٣/١٠١و فشـار    )درجه فارنھایت   ٧٠(درجه سانتیگراد     ٢١ھوای با دمای      :ھوای استاندارد  
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.را می نامند)اینچ جیوه٢٩

ھوایی که از یک فضای تھویه مطبوع شده به منظور استفاده دوباره به عنوان ھـوای                   :ھوای بازگردانی شده   

.رفت برگردانده می شود

شت .ھوایی که از یک فضای تھویه مطبوع شده بر می گردد و بازگردانی یا تخلیه می شود:ھوای برگ

ش نکــرده                :تازه-ھوای بیرون     ورود ھوای بیرون به داخل فضاھای ساختمان، که قبال در داخل ســاختمان گــرد

.باشد

.ھوایی که از یک فضا برگردانده می شود و دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد:ھوای تخلیه

ی                        :ھوای دریافتی از بیرون        ھوایی که برای جبران ھـوای تخلیـه شـده از بــیرون بـه داخـل سـاختمان وارد ـم

.شود

ض ھـوا، کنـترل دمــا،                             :ھوای رفت  ھوایی که به ھر فضا، یا مجموعه ای از فضاھای ساختمان، به منظـور تعــوی

.رطوبت، پاکیزگی و غیره فرستاده می شود

آن قسمت از ھوای ورودی به فضا از خارج، بــه اضـافه ھــوای بـازگردانی شــده، کـه بـه منظـور                           :ھوای مطبوع 

.تأمین شرایط مطلوب ھوا در فضای معین بھبود کیفیت یافته است

نوعی وسیله دریافت کننده ھوا که به یک سیستم تخلیه مکانیکی متصل است و به منظور جمع آوری و                    :ھود

رفع ھوای گرم، بخار آب، دود، بود، چربی و گازھای دیگر ناشی از احتراق، در باال یا نزدیک دستگاھھای پخت یا                  

.ھر دستگاه دیگری که از این نوع گازھا را از خود متصاعد می کند، نصب می شود

Iھود نوع 

.ھود آشپزخانه مخصوص جمع آوری و دفع بخار آب، گرما، بو، روغن و دود

IIھود نوع 

ھود عمومی آشپزخانه برای جمع آوری و دفع بخار آب، گرما، بو و مانند آنھا 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مقررات کلی ٣-١۴

کلیات ١-٣-١۴

طراحی، نصب و بازرسی دستگاھھای مختلف در تأسیسات گرمایی، تعـویض ھــوا و تھویــه مطبـوع                        ١-١-٣-١۴

ت، بایــد بر طبــق الزامـات مندرج در ایـن فصـل از                      )١-١-١۴(ساختمان، که حدود و دامنه آن در          تعریف شده اـس

.مقررات ملی ساختمان انجام شود

ض ھوا و تھویه مطبوع در ساختمان باید با رعایت صرفه جویی                              ٢-١-٣-١۴ طرح و نصب تأسیسات گرمایی، تعوی

.صورت گیرد»صرفه جویی در مصرف انرژی-مبحث نوزدھم«در مصرف انرژی، طبق الزامات مندرج در 

تغذیه برق، سیم کشی، کنترل و اتصال برق به دستگاھھایی که الزامات طــرح و نصــب آنھـا در ایـن               ٣-١-٣-١۴

.انجام گیرد»تأسیسات الکتریکی-مبحث سیزدھم «مبحث مقرر شده است، باید با رعایت الزامات مندرج در 

تغذیه آب و تخلیه فاضالب، لوله کشی و اتصـال لولــهء آب و فاضـالب بــه دسـتگاھھایی کـه الزامات                                   ۴-١-٣-١۴

تأسیسات -مبحث شانزدھم   «طرح و نصب آنھا در این مبحث مقرر شده است، باید با رعایت الزامات مندرج در                           

.انجام گیرد»بھداشتی

س سوختی که با آن تغذیه می شوند و بـرای ارتفـاع                     ۵-١-٣-١۴ دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز باید بر اسا

ش شده باشند .محل نصب از سطح دریا، طراحی و آزمای

در صورت تغییر نوع سوخت باید تغییرات الزم، بر طبق توصیه ھای سازنده، در دستگاه به عمل آید و مـورد                         )الف

.تأیید قرار گیرد

مقدار سوخت ورودی به دستگاه نباید بیشتر یا کمتر از آن چه برای ارتفاع محل نصب دستگاه تعیین شـده                         )ب  

.باشد

اگــر دســتگاه بــا لــرزه گــیر نصــب مــی شــود، دســتگاه و تکیــه گــاه آن، بایــد بــا اســتفاده از قطعــات          ۶-١-٣-١۴

.مھارکننده، در محل نصب کامل مستقر و مستحکم گردد

در صــورتی تعــویض اجــزای معیــوب آســیب دیــده الزم شــود، اجــزای جدیــد و جــایگزین بایــد ھمــان       ٧-١-٣-١۴

.مشخصات تأیید شده اجزای اولیه را داشته باشند

ض خطر سیل باشد، دستگاه باید در ارتفاعی باالتر                    ٨-١-٣-١۴ اگر دستگاه در جایی نصب می شود که در معر

از خط تراز احتمالی سیل نصب شود، یا به ترتیبی حفاظت شود که در زمان سیل احتمالی، آب نتواند به داخل                                  

.دستگاھھا، کانالھای ھوا، پلنوم و دیگر اجزای آن وارد و در آن جمع شود

در صورتی که دستگاه در محل زلزله خیز نصب می شود، تکیه گاه دستگاه بایـد بــا رعایــت الزامـات                           ٩-١-٣-١۴
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.طراحی و نصب شود»بارھای وارده-مبحث ششم «مندرج در 

پالک گذاری٢-٣-١۴

ش١-٢-٣-١۴ گواھی آزمای

دستگاھھایی که در تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویــه مطبــوع بـه کـار مــی رونـد، بایــد دارای پـالک                                 )الف

.مشخصات، که به تأیید یک مؤسسهء معتبر رسیده است باشد

مؤسسه ای که پالک مشخصات را گواھی می کند، باید نمونه ای از آن دستگاه را، برابـر الزامـات یکــی از                        )ب 

ش کند .استانداردھای مورد تأیید، آزمای

ش را تھیه و نگھداری کند)١( .مؤسسه گواھی کننده باید مدارک مربوط به روند آزمای

ش                      )٢( مدارک باید شامل جزئیات الزم برای مطابقت آن با الزامات منـدرج در اسـتاندارد مربوطــه، در مــورد آزمایــ

.دستگاه باشد

:مؤسسه گواھی کننده٢-٢-٣-١۴

ش دسـتگاه مـورد                       )الف موسسه گواھی کننده بایدشخصیت حقوقی داشته و دارای صـالحیت الزم بــرای آزمـای

.نظر باشد

ش دستگاه موردنظر مجھز باشد)ب  .مؤسسه گواھی کننده باید به ھمهء ابزار و تجھیزات الزم برای آزمای

ی                        )پ  ش و ارزیاـب مؤسسه گواھی کننده باید نیروی انسانی کارآزموده و باتجربه، که برای انجام عملیـات آزمـای

ش دیده باشد، در استخدام داشته باشد .آن آموز

پالک دستگاه ٣-٢-٣-١۴

پالک مشخصات دستگاه باید از نوع فلزی یا انواع بادوام دیگر باشد و در کارخانه سازنده، بطور دائمــی بـه                                )الف

روی پالک باید مشخصات دستگاه با حروف خوانـا، بطـور برجســته یـا مھـر پــاک نشــدنی،                      .دستگاه متصل شود  

ش شده باشد .نق

روی پالک دستگاه باید حداقل نام یا عالمت تجاری سازنده، مدل، شماره سری، عالمت یا مھــر مؤسسـه                               )ب  

ش شده باشد .گواھی کننده نق

:مقرر شده، روی پالک دستگاه نکات زیر ھم باید درج شده باشد»ب«)٣-٢-٣-١۴(عالوه بر آن چه در بند )پ 

اطالعات مربوط به ولت، آمپر و فاز، اطالعــات مربــوط بــه اجــزای الکتریکــی دسـتگاه                       :دستگاھھای الکتریکی )١(

.مانند ولت، آمپر، وات و فاز، مقدار گرمای خروجی بر حسب وات، فاصله ھای الزم برای دسترسی و حفاظت

ت گرمایــی                  :دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز          )٢( نوع سوختی که برای مصرف در دستگاه تأییـد شـده، ظرفـی

.دستگاه بر حسب وات، فاصله ھای الزم برای دسترسی و حفاظت

ش              :ماشین مبرد جذبی)٣( نوع و مقدار انرژی گرمایی مصرفی، حداقل مصرف انرژی در دستگاھھایی کـه کاـھ

چندمرحله ای یا تدریجی با کنترل خودکار دارند، نوع سوخت، ظرفیت سرمایی دستگاه، فاصله ھای الزم بـرای                                   

.دسترسی و حفاظت

حفاظت ساختمان٣-٣-١۴

لوله کشی، کانال کشی و نصب دستگاھھای تأسیسات گرمـایی، تعــویض ھــوا و تھویــه مطبوع در               ١-٣-٣-١۴

داخل ساختمان باید به ترتیبی انجام گـیرد کــه بــه اجـزای ســاختمان، از نظـر ایســتایی و نـیز از نظـر جـدارھای                                        

ش، آسیب نرساند .مناطق آت
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ش، سوراخ در دیوارھا، سقف یا کف فضایی از ساختمان، که بــه یــک          ٢-٣-٣-١۴ در صورتی که ایجاد شکاف، بر

ت                 ش مشخص شده، الزم شود انجام این کـار بایــد بــا رعاـی ش برای درجه معینی از مقاومت در برابر آت منطقه آت

.صورت گیرد»حفاظت ساختمانھا در برابر حریق-مبحث سوم «الزامات مندرج در 

ش در تیرھا، ستونھا و دیگر اجزای باربر سازه ساختمان، بـه منظـور عبـور                ٣-٣-٣-١۴ ایجاد سوراخ، شکاف یا بر

ش بینی شده باشد .لوله یا دیگر اجزای تأسیساتی، مجاز نیست، مگر آنکه در طراحی سازه ساختمان پی

محل دستگاھھا ۴-٣-١۴

دستگاھھای مکانیکی تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا وتھویه مطبــوع بایـد در فضـاھایی بـا شـرایط                               ١-۴-٣-١۴

.مندرج در این فصل نصب شوند

.دستگاھھای مکانیکی نباید در فضاھای با خطر نصب شوند٢-۴-٣-١۴

دستگاھھای با سوخت مایع یا گـاز نبایــد در فضـاھای زیــر نصــب شــوند، یـا ھـوای احــتراق را از ایـن             ٣-۴-٣-١۴

.اتاق خواب، حمام، توالت، انباری ساختمان:فضاھا دریافت کنند

:در موارد زیر الزم نیست)٣-۴-٣-١۴(رعایت محدودیتھای مندرج در بند )الف

.بخاری یا آبگرمکن با سوخت مایع یا گاز، که ھمه ھوای احتراق را مستقیم از خارج دریافت کند)١

ب بگــیرد و اتـاق محـل                      )٢ ش مستقیم به خارج که ھوای احتراق را از محل نـص بخاری یا آبگرمکن گازی، با دودک

.نصب بطور غیرعادی درزبند یا کامل بسته نباشد

ب بطـور غیرعـادی درزبنـد یـا کامــل بسـته                     )٣ بخاری، آبگرمکن یا شومینه با سوخت جامــد، کـه اتـاق محـل نـص

.نباشد

ب دریچــه                           )۴ بخاری یا آبگرمکن با سوخت مایع یا گاز که ھوای احتراق را از محل نصب بگیرد و در اتاق محل نـص

.ای، با دمپر خود بسته شو، به خارج داشته باشد

ض ضـربات مکـانیکی و               ۴-۴-٣-١۴ دســتگاھھای تأسیســات مکـانیکی نبایــد در جــایی نصــب شـوند کــه در معــر

ش                           .فیزیکی قرار داشته باشد     در چنین حالتی باید حفاظ ھایی به منظور جلوگیری از آسـیب دیدن دسـتگاه پـی

.بینی شود

ی شـود،          )جز دیگ آبگرم یا بخـار     (حجم اتاقی که دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز               ۴-۵-٣-١۴ ب ـم در آن نـص

.برابر حجم دستگاه باشد١٢باید دست کم 

.برابر حجم دیگ باشد١۶حجم اتاقی که دیگ آبگرم یا بخار در آن نصب می شود، باید دست کم ۴-۶-٣-١۴

ی داشـته باشـد                           ٧-۴-٣-١۴ کلیـد   .اتاقی که در آن دستگاھھای مکانیکی نصب می شود، باید روشـنایی دائـم

.چراغ این اتاق باید به محل ورود به اتاق و نیز به محل دسترسی به دستگاه نزدیک باشد

نصب دستگاھھا۵-٣-١۴

کلیات ١-۵-٣-١۴

ی شـده باشـند، بایـد در محــل خــود بــه طـور پایدار و                        )الف  دستگاھھایی که برای نصب در وضعیت ثابت طراـح

ی                                        ی، در محـدوده مجــاز، تکیـه گاھھاـی مطمئن بسته و مھار شـوند و بـرای مقابلـه در برابـر بارھـای قــائم و افـق

.طراحی و ساخته شود

برای حفاظت کارکنان باید قسمتھای متحرک دستگاه، مانند چرخ طیار، بادزن، پولی، تسمه و دیگر اجــزای                           )ب  

.مشابه، با حفاظ فلزی مقاوم و مناسب، پوشانده شودند
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سطوح گرم کننده در فضاھای داخلی ساختمان، که محل سکونت، اقامت یا کار انسان باشد، باید در برابر                     )پ 

.احتمال سوختگی غیرارادی حفاظت شود

ش از         )١( س مسـتقیم                       ٩٠اگر دمای این سوح بی درجه سانتیگراد باشد، باید با قراردادن حفـاظ ھـایی مـانع تمـا

ص شد .این سطوح با بدن اشخا

ق دســتورالعملھای               ٢-۵-٣-١۴ نصــب دسـتگاھھای تأسیســات گرمـایی، تعـویض ھــوا و تھویــه مطبــوع بایــد طـب

.کارخانه سازنده و الزامات مقرر در این قسمت از مقررات صورت گیرد

.دستورالعمل کارخانه سازنده باید، به ھنگام بازرسی، در محل موجود باشد)الف 

سانتیمتر، مورد تأییــد قــرار    ٨اگر دستگاه روی کف نصب می شود، باید یک فونداسیون به ارتفاع دست کم          )ب 

.گیرد

اگر در دستورالعمل سازنده، نصب روی کف سوختنی مجاز اعالم شده باشد، این امر باید مــورد تأییـد قـرار                        )پ 

.گیرد

اگر در دستورالعمل سازنده، نصب روی کف سوختنی مجاز اعالم شده باشد، ایـن فونداســیون بایــد از ھـر                                 )ت  

فونداسیون نسـوختی در سـمتی کـه مشـعل دسـتگاه             .سانتیمتر بعد از دستگاه ادامه یابد      ٣٠طرف دست کم  

.سانتیمتر بعد از دستگاه ادامه یابد٩٠قرار دارد، باید دست کم 

.سانتیمتر باشد١۵اگر دستگاه به به سقف آویخته می شود، فاصله زیر دستگاه تا کف نباید کمتر از )ث 

نصب در فضای با خطر ٣-۵-٣-١۴

ص، تعمیرگاھھا و پارکینگھا، نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا                 )الف در فضاھای با خطر، گاراژ عمومی و خصو

ت کـم                             سـانتیمتر باالتر از ـکف، و در صـورتی کـه                  ۴۵گاز باید به ترتیبی باشد که وسـیله احـتراق دسـتگاه دـس

.سازنده ارتفاع بیشتری را توصیه کرده باشد، در آن ارتفاع نصب شود

نصب این دستگاھھا در فضایی که محل حمل و نقل یا استفاده از مـواد ســوختنی، قابــل اشـتعال یــا قابــل                  )ب 

.انفجار باشد، مجاز نیست

اگر دستگاه با سوخت مایع یا گاز در گاراژ عمومی، تعمیرگاھھا و پارکینگھا و دیگر فضاھایی نصب شود کـه                             )پ 

محل عبور مکرر خودروھا باشد، دستگاه باید پشت دیـوارهء حــائلی بـا فاصـله دورتــر و ارتفـاعی بـاالتر از مسـیر                                   

.خودروھا قرار گیرد تا از ضربات فیزیکی حفاظت شود

سانتیمتر باالتر از     ٢۴٠باید زیر دستگاه دست کم     .در چنین فضاھایی اگر دستگاه در ارتفاع نصب می شود       )١(

ش از                    .کف قرار گیرد    ی کند و ارتفـاع آن بی ت دسـتگاه بایـد        ١٨٠اگر خودرو از زیر دستگاه عبور ـم سـانتیمتر اـس

.سانتیمتر باالتر از روی خودرو باشد۶٠طوری نصب شود که زیر آن دست کم 

ت کـم                    )ت  ی شـود، بایــد در ارتفـاع دـس ی نـصب ـم ١٨٠اگر دسـتگاه بــا ســوخت مـایع یــا گــاز در گـاراژ خصوـص

.سانتیمتر باالتر از کف قرار گیرد

:نصب در ارتفاع۵-۴-٣-١۴

ش از          ٣اگر دستگاه روی بام و با فاصله کمتر از             )الف  سـانتیمتر از    ٧۵متر از لبه بام، یا روی سطح دیگری که بی

س اطراف دستگاه با نردهء حانل حفاظت شود .زمین اطراف ارتفاع داشته باشد، نصب شود، باید فضای سروی

.سانتیمتر باشد١٠٠ارتفاع نرده محافظ، نسبت به تراز محل نصب آن، باید دست کم )١(

.سانتیمتر باشد۴٠نرده محافظ باید طوری ساخته شود که اندازه ھای سطوح باز آن کمتر از )٢(

.نرده محافظ باید در برابر بارھای وارده مقاوم باشد)٣(

نصب در خارج ساختمان ۵-۵-٣-١۴
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ش و تأییـد شــده                               )الف  ب در ھــوای آزاد آزمــای اگر دستگاه در خارج از ساختمان نصب می شــود، بایــد بـرای نـص

.باشد

فضاھای دسترسی ۶-٣-١۴

س از نصــب قابــل         ١-۶-٣-١۴ دســتگاھھای مکــانیکی، از جلمــه دســتگاھھای بــا ســوخت مــایع یــا گــاز، بایــد پــ

ب اجـزای                  ض آنھـا، بـدون برداشـتن یـا تخرـی س، تعمـیر یـا تعــوی ی، ســروی دسترسی باشند، به طوری که بازرـس

کنترلھـای خودکـار، لــوازم انـدازه گـیری ماننـد دماسـنج، فشارسـنج و غـیره                   .دائمی ساختمان، امکانپذیر باشـد        

مشعل دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز، فیلتر، دمنده یا مکنده ھوا و موتورھای محـرک ایـن دســتگاھھا بایــد                               

س از نص، به آسانی قابل دسترسی باشند .پ

به ھنگام نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز، حداقل فاصله دستگاه از مـواد ســوختنی کـه دســتگاه                           )الف

ش شده و توسط سازنده اعالم شده است، باید رعایت شود .برای آن آزمای

نصب در اتاق ٢-۶-٣-١۴

ی شـود، بایــد                           )الف ب ـم اتاقیکه دستگاھھای مکانیکی، از جمله دستگاھھای با سوخت مـایع یــا گـاز در آن نـص

٢٠٠و ارتفــاع آن دســت کــم  ١٠٠معــبر بــدون مانــه و در ورودی داشــته باشــد کــه انــدازه پھنــای آن دســت کــم           

.سانتیمتر باشد

در صورت لزوم، معبر بــدون مــانع و انــدازه در ورودی آن بایـد طــوری انتخــاب شـود کــه عبــور بزرگـترین قطعـه                  )١(

.دستگاه از آن به سھولت امکانپذیر باشد

نصب در فضاھای زیرزمین ٣-۶-٣-١۴

ب بـرای عبـور                       )الف  اگر دستگاه در فضای زیرزمین نصب می شود، بایـد مســیر بدون مـانع، و دریچـه ای مناـس

ش بینی شود           سـانتیمتر کمـتر و طــول مسـتقیم           ٧۵*٧۵اندازه دریچه نباید از           .بزرگترین قطعه دستگاه از آن، پی

ش از  .متر باشد۶معبر بدون مانع، از دریچه تا دستگاه، نباید بی

س آن باید سطحی دست کم برابر )١( .سانتیمتر وجود داشته باشد٧۵*٧۵در جلو دستگاه و سمت سروی

ش از                )ب   سانتیمتر برای استقرار دستگاه ایجاد می شود، دیواره این                   ٣٠اگر در کف زیرزمین گودالی با عمق بی

.سـانتیمتر فاصـله داشــته باشـد       ٧۵سانتیمتر و با جلو دستگاه دست کـم      ٣٠گودال باید از ھر طرف دست کم     

سانتیمتر باالتر از تـراز       ١٠دیوارهء اطراف گودال باید با بتن یا مصالح ساختمانی مقاوم دیگر، دست کم تا ارتفاع                   

.سطح اطراف گودال، حفاظت شود

ش از        )پ   سانتیمتر باالی کف گودال وجود داشته باشد، باید کف گودال از              ١٠در مناطقی که احتمال سیالب بی

.سانتیمتر پایین تر باشد٣٠زیر دستگاه دست کم 

نصب دستگاه روی بام ۶-۴-٣-١۴

ش از                     )الف ستگاه روی بـام، یــا اسـکلتی بـی مـتر ارتفـاع نصــب می شــود، بایـد در اطـراف آن فضـای                   ٨/۴اگـر د

ش بیـنی شـود                س، برابر دســتورالعمل کارخانــهء سـازنده و مـورد تأییـد، پـی بایـد راه دسترســی دائمــی و       .سروی

ش بینی شود س دستگاه، پی .مطمئن در تراز سطح بام اطراف یا تراز سطح محوطه تا تراز سطح فضای سروی

ش از                     )١( ی بـه ارتفـاع بیــ سـانتیمتر یـا راه رفتــن روی بـام           ٧۵راه دسترسی نبایــد مسـتلزم بــاال رفتــن از موانـع

ش از  .درصد باشد٣٣شیبداری با شیب بی

ش از       )ب  درصد، نصب می شود به طوری که لبهء بام شـیب دار       ٢۵اگر دستگاه روی بام شیبداری، با شیب بی

ش از    سانتیمتر از تراز سطح محوطه باالتر باشد، باید اطراف دستگاه سکوی ترازی، به اندازه ھای توصیه                             ٧۵بی
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ش بینی شود .شده در دستورالعمل سازنده و مورد تأیید، برای دسترسی پی

قـرار   )۴-۵-٣-١۴(سانتیمتر کمتر باشد و اطـراف آن بایــد نـرده حفــاظ، برابـر           ٧۵اندازه ھای این سکو نباید از     )١(

.داده شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ض ھوا ١۴-۴ تعوی

کلیات ١-١۴-۴

حدود و دامنه کار ١-١-١۴-۴

»۴-١۴«(طراحی، نصب و بازرسی تأسیسات تعـویض ھـوا در فضــاھای ســاختمان بایــد طـبق الزامــات منـدرج در ایــن فصــل                     )الف

.انجام گیرد)تعویض ھوا

ض ھوای طبیعی یـا مکــانیکی داشــته باشــد،                            )١( ھر قسمت از فضاھای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد، باید تعوی

.مقرر شده است)٧-۴-۴-١۴(مگر در مواردی که در 

ض ھوا، در ھر فضایی که در اشغال و تصرف انسان است، به منظورھای زیر باید انجام گیرد)ب  :تعوی

س؛  تأمین اکسیژن برای تنف

ش گاز کربنیک؛  جلوگیری از افزای

تخلیه ھوای بودار، دود سیگار و گازھای زیان آور دیگر؛ 

جلوگیری از راکد ماندن ھوا؛ 

.جلوگیری از تراکم رطوبت

ی دارد،                                    )پ   این فصل از مقرات، الزامات دریافت ھوای بیرون، بـازگردانی ھـوا و تخلیـه ھـوا را بـرای فضــاھای ســاختمان مقـرر ـم

:الزامات طراحی، نصب و بازرسی تأسیسات زیر خارج از حدود این فصل از مقررات می باشد

ش؛  سیستمھای کنترل دما و رطوبت و تأمین شرایط آسای

کانال کشی برای توزیع و تخلیه ھوا؛ 

تأمین ھوا برای احتراق؛ 

ض ھوا و ھودھای آشپزخانه؛  تعوی

ش سوزی .کنترل دود ناشی از آت

ض ھـوا در فضاھایی از سـاختمانھای بھداشـتی، درمـانی و صــنعتی کــه                                         )ت   الزامات طراحی، نصب و بازرسی تأسیسـات تعـوی

.تعویض ھوا در آن شرایط ویژه ای را طلب می کند، خارج از حدود این فصل از مقررات است

ی                                  )١( شتی، درمـانی و صنعتی نـم این فصل از مقررات، ھر چند به تأسیسات تعویض ھوا در فضــاھای ویــژه سـاختمانھای بھدا

.پرازد، ولی الزامات آن بر فضاھای دیگر این ساختمانھا حاکم است

ض ھوا باید با رعایت الزامـات منــدرج در                     ٢-١-١۴-۴ ی   ٣-١۴«طراحی، نصب و بازرسی دستگاھھای تأسیسات تعوی »مقــررات کـل

.انجام گیرد

دھانه ھای ورود و تخلیه ھوا ٢-١۴-۴

دھانه ھای ھوای دریافتی از بیرون ١-٢-١۴-۴

.دھانه ھای ھوای دریافتی از بیرون نباید در جایی قرار گیرد که احتمال ورود آالینده ھا به داخل فضا باشد)الف
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ش                                  )ب   ش، ھواـک دھانه ھای ھوای دریافتی از بیرون باید از ھر دھانه تخلیه ھوای آلوده، از قبیل دھانــه ھـای تخلیـه ھـوا، دودـک

ت کـم یــک متــر                         ٣فاضالب و مانند آنھا، دست کم        متر فاصلهء افقی داشته باشد، مگر آنکه دھانه ھای تخلیه ھـوا در ترازی دـس

.باالتر از دھانه ھای ھوای دریافتی قرار گیرد

ی    )خیابان، کوچه، پارکینگ و مانند آنھا         (متر از معابر عمومی     ٣دھانه ھای ھوای دریافتی از بیرون دست کم باید              )پ   فاصله افـق

.متر از کف معابر عمومی باالتر باشد٣این دھانه ھوای دریافتی باید دست کم .داشته باشد

.متر از ساختمان مجاور فاصله افقی داشته باشد٣دھانهء ھوای دریافتی از بیرون باید دست کم )ت 

دھانهء ھوای دریافتی از بیرون باید با توری سیمی، دریچه یا شبکه، مقاوم در برابر شرایط ھوای محل نصب،خوردگی و زنگ                           )ث  

.زدگی حفاظت شود

دھانه ھای تخلیه ھوا ٢-٢-١۴-۴

.دھانهء خروج ھوا از تخلیه مکانیکی در خارج از ساختمان باید در موقعیتی قرار گیرد که سرو صدای آن ایجاد مزاحمت نکند)الف

.دھانهء تخلیه ھوا نباید در معابر عمومی قرار گیرد)ب 

ض ھوای ساختمان وارد شود                         )پ   فاصله افقی    .دھانهء تخلیه ھوا نباید در جایی قرار گیرد که ھوای تخلیه شده به سیستم تعوی

ک مــتر بــاالتر از                    ٣دھانهء خروج ھوا از ھر دھانه باز ساختمان دست کم باید               متر باشد، مگر آنکه دھانهء خروج ھـوا دســت کــم ـی

.دھانهء خروج ھوا نباید زیر دھانهء باز ساختمان واقع شود.دھانهء باز قرار گیرد

.دھانهء تخلیه ھوا نباید در داخل شفت ھا، راھروھای آدم رو، خزیده روھا و فضاھای مشابه قرار گیرد)ت 

.دھانهء تخلیه ھوا نباید در فضای زیرشیروانی قرار گیرد)ث 

دھانهء تخلیه ھوا در خارج ساختمان باید با توری سیمی، دریچه یا شبکه، مقاوم در برابر شرایط ھوای محل نصب، خوردگی                                   )ج  

.و زنگزدگی، حفاظت شود

ض ھوای طبیعی ٣-١۴-۴ تعوی

ی                                 ١-٣-١۴-۴ ض ھــوای موردنیـاز بـا تھویـه طبیـع در ھر قسمت از فضاھای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشــد و تعــوی

ض ھوا  ض ھوای مکانیکی الزم نیست)تھویه(ممکن باشد، تعوی ش بینی شود و تعوی .ی طبیعی باید پی

ض ھوای طبیعی ھر فضا باید از راه دھانه ھای باز یا بازشوی آن فضا بــه ھـوای بــیرون از سـاختمان، از قبیـل در،                         ٢-٣-١۴-۴ تعوی

.پنجره، دریچه، شبکه و مانند آن، صورت گیرد

ض ھــوای              ۴سطح بازشوی دھانهء ھر فضا به ھوای خارج باید دست کم               ٣-٣-١۴-۴ درصد سطح زیربنای آن فضا باشد، که تعـوی

.طبیعی آن موردنظر است

ی شــود، دھانـهء                              )الف اگر فضایی که دھانهء بازشوی مستقیم به ھوای بیرون ندارد، از طریق فضای مجـاور تعـویض ھــوای طبیـع

مترمربـع کمتـر     ٢درصد سطح زیربنای فضای مورد نیاز و به ھــر حــال نباید از              ٨بازشوی بدون مانع بین این دو فضا باید دست کم             

.سطح دھانه بازشوی فضای مجاور به ھوای بیرون باید برای سطح زیربنای کل ھر دو فضا محاسبه و اندازه گذاری شود.باشد

ک دھانـه                                 )ب   ض ھوای طبیعی آن موردنظر باشد، ممکن است از راه یک دھانه بازشوی قائم و ـی فضای واقع در زیرزمین، که تعوی

ی شـود بایــد                            .بازشوی افقی به ھوای بیرون مربوط شود         در این صورت عرض مفید فضای باز خارج که دھانــهء قائم بـه آن بــاز ـم

(برابر عمق بازشو قائم باشد۵/١دست کم  )»ب«)٣-٣-۴-١۴(شکل .
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ض ھوای مکانیکی ١۴-۴-۴ تعوی

ض ھـوای                                 ١-١۴-۴-۴ ی نتــوان تعـویض ھـوای الزم را فــراھم آورد، بایـد تعـوی در ھر یک از فضاھای ساختمان، که با تھویــهء طبیـع

.مکانیکی انجام گیرد

.تعویض ھوای مکانیکی باید شامل ھوای رفت، ھوای برگشت و یاتخلیهء ھوا باشد٢-١۴-۴-۴

.مقدار ھوای رفت ھر فضا باید تقریبًا برابر مجموع ھوای برگشت و تخلیهء ھوا باشد)الف

.این سیستم باید، در صورت لزوم، در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار نماید)ب 

ی مکانیکی ممکن است توسط تأسیسات تھویه مطبوع انجام گیرد، یا توسط تأسیسات مســتقل                         )تھویه(تعویض ھوا   ٣-١۴-۴-۴

ض ھوای مکانیکی طراحی و نصب می شود، صورت پذیرد ص به منظور تعوی .و جداگانه ای، که اختصا

.باشد)۴-۴-۴-١۴(مقدار ھوای دریافتی از بیرون باید دست کم مطابق جدول ١۴-۴-۴-۴

-١۴(بازگردانی ھوای برگشتی در فضاھای ساختمانباید با رعایت حداقل مقدارھوای دریافتی از بیرون، که در جـدول                                 ١۴-۴-۴-۵

از کل مقدار ھوای رفت، ھـر مقـدار کـه اضـافه بـر حــداقل مقــدار ھـوای دریــافتی از بــیرون                            .مقرر شده است، صورت گیرد     )۴-۴-۴

.باشد، مجاز است که بازگردانی شود

.بازگردانی ھوا از یک واحد مسکونی به واحد مسکونی دیگر مجاز نیست)الف

ی   .یـا کمـتر رســیده باشــد      %۶٠بازگردانی ھوای استخر سرپوشیده مجاز نیست، مگر آنکــه رطوبــت نسـبی آن بــه             )ب   بازگرداـن

.ھوای این فضا به فضاھای دیگر مجاز نیست

.بازگردانی ھوای فضاھای زیر مجاز نیست)پ 

توالت و پیسوار؛ )١

حمام؛ )٢

آشپزخانه و آبدارخانه؛ )٣

رختکن؛ )۴

پارکینگ مشترک؛ )۵

.فضایی که در آن گازھای زیان آور تولید شود)۶

حداقل مقدار ھوای دریافتی از بیرون موردنیاز فضاھای با کاربری مختلف )۴-۴-۴-١۴(جدول شماره 
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ک               )۶-۴-۴-١۴(در صورتی که تراکم آالینده ھا در ھوای دریافتی از بیرون از مقــادیر جـدول                          ١۴-۴-۴-۶ شد، بایـد بـه کـم بیشـتر با

.فیلتر یا وسایل دیگر جداسازی آالینده ھا، کیفیت ھوای دریافتی از بیرون را بھبود بخشید

حداکثر میزان تراکم آالینده ھا در ھوای دریافتی از بیرون )۶-۴-۴-١۴(جدول 
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)PM10(میکرومتر ١٠ذرات کوچکتر از *

ش از یک بار در سال نباشد ** بی

متوسط حسابی ***

ض ھوای فضاھای خالی از انسان ٧-١۴-۴-۴ تعوی

ض ھــوای طبیعــی یــا                          )الف فضاھای خالی از انسان، از قبیل کانال آدم رو، خزیده رو، فضای زیرشیروانی، انبار و مانند آن باید تعـوی

.مکانیکی داشته باشد

ض ھوای مکانیکی این فضاھا باید برابر )ب  .لیتر بر ثانیه بر مترمربع از سطح افقی ھر فضا باشد١/٠حداقل مقدار تعوی

ض ھوای مکانیکی این فضاھا باید وقتی کار کند که رطوبت نسبی آن از               )پ   ت    .درصد بیشتر باشد    ۶٠سیستم تعوی وقــتی رطوـب

ض ھوای مکانیکی الزم نیست۶٠نسبی کمتر از  .درصد باشد تعوی

تخلیه مکانیکی ھوا ١۴-۴-۵

لزوم تخلیه مکانیکی ھوا ١-١۴-۴-۵

در فضاھای در تصرف و اشغال انسان، که ھوای آلوده و زیان آور برای سالمتی در آن وجود داشته باشد، از جمله موارد زیـر                                )الف

.الزم است تخلیه مکانیکی ھوا به خارج از ساختمان فراھم شود

ت                            )١( ش کـاری پخــت و پـز و ھــر فعالـی در فضاھایی که بر اثر وجود ماشین ھا، مخازن، دیگھای سوخت جامـد، مــایع یــا گـاز، جــو

.دیگری ذرات گردو غبار، گرما، بو، دود، گاز و مانند آنھا، تولید و به مقداری زیان آور برای سالمتی پراکنده شود

در فضاھایی که در آنھا منابع تولید و انتشار بو، دود، گاز، بخار، گرد و غبار و مانند آنھا قرار داشته باشد، به طوری کـه انتقـال                                   )٢(
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.ھوای آلوده آنھا به فضاھای دیگر ساختمان برای سالمتی زیان آور باشد

الزامات تخلیه مکانیکی ھوا ٢-١۴-۴-۵

باید با کل مقدار ھوایی که به صــورت مکـانیکی تخلیـه مــی شــود              .کل مقدار ھوای ورودی از بیرون که به فضا وارد می شود              )الف

:برابر باشد، مگر در موارد زیر

ی شـود بیشـتر                                    )١( اگر مقدار ھوایی که به طور مکانیکی تخلیه می شود از مقدار ھوایی که بـه طــور مکـانیکی بـه فضــا وارد ـم

ش بینی ھای الزم برای ورود ھوای اضافی از بیرون یا از فضاھای مجاور، به طور طبیعی، به عمل آید .باشد، باید پی

اگر مقدار ھوایی که به طور مکانیکی تخلیه می شود از مقدار ھوایی که به طور مکانیکی به فضا وارد می شود کمتر باشد،                            )٢(

ش بینی ھای الزم برای خروج ھوای اضافی به خارج ساختمان، به طور طبیعی، به عمل آیــد، بــدون آنکـه ھـوای آلـوده بـه                               باید پی

.فضاھای دیگر نفوذ پیدا کند

ب شـود کـه قــادر باشـد کـل ھــوای آلـوده فضـای موردنظر را به خـارج از                                       )ب   سیستم تخلیه مکانیکی ھوا باید چنان طــرح و نـص

.ساختمان انتقال دھد

در مواقــع دیگــر سیسـتم تخلیــهء        .سیستم تخلیه مکانیکی ھوا فقط در مواقعی باید بــه کار افتــد کــه تخلیــه ھــوا الزم باشــد                     )١(

.مکانیکی ھوا ممکن است کار نکند

سیستم تخلیه مکانیکی ھوای حمام، توالت، رختکن و مانند آنھا باید از سیستمھای تخلیه مکــانیکی ھـوای فضـاھای دیگـر                             )پ  

.ساختمان جدا و مستقل باشد

.سیستم تخلیهء مکانیکی ھوای آشپزخانه باید کامل مستقل و جدا باشد)١(

.تخلیه ھوای اتاق پروژکتور فیلم و تصویر باید بطور مکانیکی صورت گیرد)ث 

.اگر دستگاه پروژکتور به سیستم تخلیهء ھوا مجھز باشد، مقدار تخلیهء ھوا باید طبق دستورالعمل سازندهء دستگاه باشد)١(

لیــتر در ثانیــه بــرای ھــر    ١٠٠اگر دستگاه پروژکتور بدون سیستم تخلیه ھوا باشد، مقدار تخلیه مکانیکی ھوا باید دســت کـم                         )٢(

.درجه سانتیگراد باالتر رود۵۴دمای محفظه ای که المپ در آن قرار دارد نباید از .المپ باشد

.سیستم تخلیهء ھوای اتاق پروژکتور باید از ھر سیستم تخلیه یا برگشت دیگری در ساختمان، جدا و مستقل باشد)٣(

.تخلیه ھوای اتاق دستگاه خشکشویی باید به طور مکانیکی صورت گیرد)ج 

ض ھوا در ساعت باشد)١( .مقدار تخلیه ھوا باید دست کم برابر بیست بارتعوی

کنـترل   .سیستم تخلیه ھوا باید به کنترل خودکار مجھز باشد که وقتی دستگاه کار می کند سیستم تخلیهء ھوا ھم کار کند                       )٢(

.دستگاه باید خارج از اتاق محل نصب آن باشد

.متر بر ثانیه در جلو در بارگیری دستگاه ایجاد کند۵/٠سیستم تخلیه ھوا باید قادر باشد، جریان ھوایی با سرعت دست کم )٣(

.ھر فضایی که مواد خطرزا در آن انبار شود، باید تخلیه ھوای مکانیکی داشته باشد)چ 

.لیتردر ثانیه کمتر باشد٧۵لیتر برثانیه بر مترمربع و کل مقدار تخلیه ھوا نباید از ۵مقدار تخلیه ھوا نباید از )١(

اگر گازھای منتشره از این مواد از ھوا سنگین تر باشد، دھانهء ورود ھوای آلوده به سیستم تخلیه بایــد در ارتفـاعی حداکثـر                              )٢(

.سانتیمتر باالتر از کف قرار گیرد٣٠

ش سازد)٣( .سیستم مکانیکی تخلیهء ھوا باید به کنترل خودکار مجھز باشد تا تخلیهء پیوستهء ھوا را اطمینان بخ

یک کنترل قطع اضطراری کار سیستم مکانیکی تخلیه ھوا باید در خارج از انبار و نزدیک در ورودی آن در محل مورد تأیید نصــب                                )۴(

.شود

.تخلیه ھوای گاراژ عمومی باید به طور مکانیکی صورت گیرد)ح

سیستم تخلیه مکانیکی ھوای گاراژ عمومی باید بطور پیوسته کار کند، مگر آنکه بـه طـور خودکــار بــا فرمــان از حسـگری که                         )١(

PPMمیزان مونواکسید کربن را اندازه می گیرد، قطع و وصل شود و میزان تراکم آن را در کمتر از  .نگاه دارد25

.تخلیهء ماشین خشک کن رخت٣-١۴-۴-۵

.تخلیهء ھوای ماشین خشک کن رخت باید با رعایت دستورالعمل کارخانهء سازنده باشد)الف

سیستم تخلیه ھوای ماشین خشک کن رخت باید از ھر سیستم تخلیه ھوای دیگری در ساختمان جـدا و مسـتقل باشــد و                              )١(
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.بتواند ھوای گرم و مرطوب خروجی از ماشین را به خارج ساختمان منتقل نماید

کانال تخلیه باید از ورق فوالدی گالوانیزه یا آلومینیمــی باشــد، در زیـر خطـوط قــائم دریچـهء بازدیـد داشـته باشـد، در خـروج از                               )٢(

.دھانهء خروجی کانال تخلیه نباید توری داشته باشد.ساختمان به دمپر کوران برگشت مجھز باشد

.سانتیمتر باشد١۵فاصله کانال تخلیه ھوا از مواد سوختنی باید دست کم )٣(

ش از             )ب( ش بینی شود                 ١٠٠اگر مقدار تخلیه ھوای ماشین خشک کن رخت بی .لیتر در ثانیه باشد، باید برای آن ھوای ورودی پی

سـانتیمتر مربــع،       ۶۵٠اگر ماشین در اتاق بسته ای باشد باید روی در اتاق یا ھر جای دیگر، دریچهء ورود ھوا، دست کم به اندازه                              

ش بینی شود .پی

موتور و بادزن ١۴-۴-۵-۴

.بادزن و موتور تخلیهء ھوا باید برای جریان تخلیه ھوای موردنیاز مناسب باشد)الف

ب بـرای ایــن شـرایط                         )١( موتور بادزن تخلیه ھوای فضاھایی که در آن ذرات و گازھای قابــل اشــتعال وجـود دارد بایـد از نــوع مناـس

.انتخاب شود و مورد تأیید قرار گیرد

سیستمھای تخلیه ذرات و گازھای قابل اشتعال باید به کلید کنترل دستی مجھز باشند که در محلی دور از موتـور و بــادزن و                           )٢(

ش کرد .مورد تأیید نصب شود تا بتوان با آن بادزن راخامو

ی شـود،                                  )٣( در فضاھایی که دستگاھای برقی کار می کنند و از آنھا، گازھا، دود و ذرات قابل انفجار یا قابــل اشــتعال منتشــر ـم

این دستگاھھا باید با سیستم تخلیه ھوا مرتبط باشند، به طوری که این دستگاھھا را نتوان راه اندازی کرد، مگر آن که سیسـتم                                      

.تخلیه در حال کار باشد

موتور بادزن باید برای      .موتور بادزن سیستمھای تخلیه ذرات و گازھای قابل اشتعال باید در خارج از کانال تخلیه ھوا قرار گیرند                      )۴(

.بازدید و تعمیر قابل دسترسی باشد

س غیرفلـزی یــا                             )ب  ی کننـد، بایـد از جـن س پیـدا ـم قطعات و اجزای بادزن که با گازھا، دود و ذرات قابل انفجار یا قابل اشتعال تما

س کامل پوشانده شده باشد ش ھایی با این جن .ضدجرقه باشند یا آنکه بدنه آن با روک

س پـره ھــای بــادزن و بدنــه آن بایــد از نـوع ضــدجرقه                      )١( اگر اندازه و نوع ذرات گذرنده از بادزن احتمال جرقه زدن را ایجاد کند، جنــ

.انتخاب شود

اگر بادزن برای شرایط ضدجرقه انتخاب می شود، یاتاقان آن نباید در داخل جریان ھوا قرار گیرد و ھمه قطعـات آن بایــد اتصـال                              )٢(

.به زمین داشته باشد

ی رود،                                )٣( اگر بادزن برای تخلیه ھوای فضاھایی مانند چوب بری و نجاری به کار می رود که احتمال گـرفتن بیـن پـره ھـای آن ـم

.محوری انتخاب شود-شعاعی یا لوله-بادزن باید از نوع پره 

س آن در برابر این مواد مقاوم باشد یا با پوششی                            )۴( در صورتی که بادزن برای انتقال ھوای مواد خورنده به کار می رود، باید جن

.مقاوم در برابر مواد خورنده پوشانده شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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شی  کانال ک

حدود و دامنه کار ١-١۴-۵

١۴«(طراحی، ساخت، نصب و بازرسی کانالھای انتقال ھوا، به منظورھای زیر، باید طبق الزامات مندرج در این فصل                          ١-١-١۴-۵

.انجام گیرد)کانال کشی»۵-

ھدایت ھوای رفت، برگشت و تخلیه در تأسیسات تعویض ھوا )الف

ھدای ھوای رفت، برگشت و تخلیه در تأسیسات تھویه مطبوع )ب 

ض ھوا و تھویه مطبوع )پ  کانال کشی برای دریافت ھوا از بیرون در سیستمھای تعوی

کانال کشی برای دریافت ھوا از بیرون به منظور تأمین ھوای الزم برای احتراق )ت 

کانال کشی برای تخلیه ھوای آلوده از قبیل ذرات گرد و غبار، دود، گازھا، بخار، بو و ھرگونه آالینده زیان ور برای سالمتی، از                         )ث  

.فضاھای ساختمان

.کانال کشی دستگاھھای خنک کننده تبخیری، مانند کولر آبی)ج 

کلیات ٢-١۴-۵

کانال کشی مخصوص تخلیهء ھوای آلوده به گازھا و غبارھای قابل اشتعال، گازھای خورنده یا سمی، دود و ھرگونـه                         ١-٢-١۴-۵

.آالیندهء برای سالمتی باید جداگانه و مستقل باشد

ص تخلیهء ھوای آلوده نبایــد جزئــی از یــک سیســتم کانــال کشــی دیگــری باشـد کــه بــه فضــاھای دیگـر                  )الف کانال کشی مخصو

.ساختمان راه داشته باشد

پله ھا و راھھای فرار و راھروھای دسترسی به آنھا، نباید به عنوان کانال یا پلنوم برای ھوای رفــت، برگشــت، تخلیـه               ٢-٢-١۴-۵

:یا دریافت ھوای بیرون به کار می رود، مگر در موارد زیر

راھروھای دسترسی به خروجیھای فرار ممکن است برای دریافــت ھــوای بــیرون و رســاندن آن بـه فضــاھایی ماننـد توالــت،                     )الف

حمام، رختکن، گونی شوی، که به این راھرو مستقیم باز شوند، به کار رود به شرطی که این راھرو ھوا را مستقیم و بــه مـیزان                         

.مورد نیاز این فضاھا از بیرون دریافت کند

شرط آن کـه راھــرو بـه عنـوان                           )ب فضای داخل سقف یا کف کاذب راھرو ممکن است به عنوان پلنوم برگشت ھوا به کار رود، بــه 

ش از پلنـوم سـقف یــا                              ش نباشد، یا آن که راھرو با مصالحی با ھمان درجه مقاوم در برابر آت منطقه ای با مقاومت معین در برابر آت

.کف کاذب جدا شده باشد

.راھرو داخلی یک واحد آپارتمان مسکونی ممکن است به عنوان پلنوم ھوای برگشت به کار رود)پ 

پلنوم ٣-١۴-۵

کلیات ١-٣-١۴-۵

ی                            )الف فضاھایی از ساختمان که به عنوان پلنوم ھوای رفت، برگشت و تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد، باید به فضاھای خاـل

از انسان، از قبیل راھروھای زیرزمینی، داخل سقف یا کــف کــاذب طبقـات، فضـای زیرشـیروانی و اتــاق ھــوا رســان و ماننـد آنھــا،                          
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.محدود شود

ش ساختمان محدود شود)١( .ھر پلنوم باید به یک منطقه آت

.دستگاھھای با سوخت جامد، مایع یا گاز نباید در داخل پلنوم نصب شود)٢(

:ساخت پلنوم٢-٣-١۴-۵

ش مقرر شـده اســت،                                 )الف ساختمان در برابــر آتــ ساخت جدارھای پلنوم بایـد بــا آن چــه در مقـررات بــرای مقاوـمت آن منطقــهء 

.مطابقت داشته باشد

ی نشــده                           )١( ش با درجـه مقاومــت معیــنی، طراـح اگر پلنوم در قسمتی از ساختمان واقع شده باشد که به عنوان یک منطقه آت

ش مقاوم باشد ش محسوب نمی شود و الزم نیست جدارھای آن در برابر آت .باشد، پلنوم یک منطقه آت

ش آن از داخل پلنوم محدودیتی ندارد)٢( .در این حالت عبور لوله، کانال ھوا، کابل برق، عایق لوله و کانال و روک

شار شـعله حـداکثر                                 )ب   س نسـوختنی باشــند یــا ضــریب انت و ٢۵مواد داخل پلنوم که در معرض جریان ھوا قرار دارند، باید از جـن

ش دود حداکثر  ANSI/ASTM، طبق استاندارد ۵٠ضریب گستر E84داشته باشند.

ش بــا آن چـه بـرای                               )١( ت در برابــر آـت ش آن بایــد از نظــر مقاوـم س عایق لوله و عایق کانال ھـوا و روکــ س لوله و کانال ھوا، جن جن

.جدارھای پلنوم مقرر شده، مطابقت داشته باشد

ش آن با آن چه برای جدارھای پلنوم مقرر شده، مطابقت داشته     )٢( کابل برق باید از نوع فشار ضعیف باشد و درجه مقاومت روک

.باشد

ت اسـتفاده کرد، بــه                               )پ  اگر سطح داخلی جدارھای پلنوم با اندود گچ پوشانده شده باشد، مــی تـوان از آن برای ھــوای برگـش

.درجه سانتیگراد بیشتر نباشد۵٢شرط آن که دمای ھوای برگشت از 

.دمای سطوحگچی داخل پلنوم باید در حدی کنترل شود که از دمای نقطه شبنم ھوای برگشت داخل پلنوم بیشتر باشد)١(

.پلنوم با اندود گچ نباید برای جریان ھوای سیستم ھای خنک کننده تبخیری، مانند کولر آبی به کار رود)٢(

ساخت کانال ھوا ١۴-۵-۴

کلیات ١-١۴-۵-۴

.طرح و ساخت کانالھای ھوای رفت، برگشت و تخلیه باید برای جریان مقدار ھوای موردنیاز مناسب باشد)الف

ش                               )ب   کانالھای ھوای رفت، برگشت و تخلیه ھوا نباید در تأمین شرایطی که برای مقاومت ھـر منطقـه از ســاختمان در برابـر آـت

.مقرر شده است، اختاللی ایجاد کنند

کانالھای فلزی ٢-١۴-۵-۴

کانال فلزی، مخصوص ھوای رفت، برگشت، دریافت ھوای بیرون و تخلیه ھوا، در تأسیسات گرمـایی، تعــویض ھـوا و تھویـه                        )الف 

ش ســاخت بایــد مطــابق یکــی از                              مطبــوع و نــیز توزیــع ھــوای سیســتمھای خنــک کننــده تبخــیری، از نظــر انتخــاب مصــالح و رو

:استانداردھای زیر باشد

١-ANSI/SMACNA/HVAC DUCT CONSTRUTION STANDARDS (15D)

٢-HVCA/SPECIFICATION FOR SHEET METAL DUCTWORK (DW/142)

ش ساخت با استفاده از استانداردھای دیگر به شرطی مجاز است که با استانداردھای مندرج در                               )١( -۵-١۴(انتخاب مصالح و رو

.مطابقت داشته و مورد تأیید باشد»الف«)٢-۴

گ ناپـذیر         (حداقل ضخامت ورق فوالدی      )ب   ص کانــال بـا مقطــع مـرب یا مربـع                )فوالدی گالوانیزه، فوالدی زـن و آلومینیمــی، مخصــو

.باشد»ب«)٢-۴-۵-١۴(مستطیل باید مطابق جدول 

حداقل ضخامت ورق برای ساخت کانال ھوا با مقطع مربع یا مستطیل »ب«)٢-۴-۵-١۴(جدول 
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ضخامت ورق فوالدی و آلومینیمی کانــال ھــوا بــا مقطــع مربـع یـا مسـتطیل را، در سیســتمھای کــم                        »ب«(٢-۴-۵-١۴(جدول  )١(

متر در ثانیه نباشد نشان ١٠فشار، که در آن سرعت جریان ھوا بیشتر از 

در سیستمھای میان فشار و پرفشار انتخاب ضخامت ورق باید با رعایت ضوابط مندرج در استانداردھای مقـرر شــده در                          .می دھد  

.صورت گیرد»الف«)٢-١۴-۵-۴(

.باشد»پ«)٢-۴-۵-١۴(مخصوص کانال بامقطع دایره باید مطابق جدول )گالوانیزه، زنگ ناپذیر(حداقل ضخامت ورق فوالدی )پ 

حداقل ضخامت ورق برای ساخت کانال ھوا با مقطع دایره »پ«)٢-۴-۵-١۴(جدول 

ش از                        »پ«)٢-۴-۵-١۴(جدول )١( ضخامت ورق فوالدی با مقطع دایره را در سیستمھای کم فشار که در آن سرعت جریان ھوا بـی

در سیستمھای میان فشار و پرفشار انتخاب ضخامت ورق باید با رعایت ضوابط منــدرج در                     .متر در ثانیه نباشد نشان می دھد         ١٠

.صورت گیرد»الف«)٢-۴-۵-١۴(استانداردھای مقرر شده در 

فیتینگ ھای کانالھای فلزی، از قبیل زانو، سه راه، تبدیل و غیره، باید با رعایت ضوابط مندرج در استانداردھای مقرر شـده در                             )ت 

.ساخته شود»الف«)٢-١۴-۵-۴(

سب، خـیر،                                   )ث   در ساخت کانالھای فلزی، درزھای عرضی، درزھای طولی و دیگر درزھا، باید با جوشکاری، پـرچ کـاری، نــوار، چ

.ماستیک، واشر و دیگر لوازم مورد تأیید درزبندی شود

.درصد بیشتر باشد۵میزان نشت ھوا از درزھای کانال نباید از )١(

کانالھای غیرفلزی ٣-١۴-۵-۴

کانال با درز قطر مقطع کانال 

اسپیرال 

فیتیتگ کانال با درز در طول 

ورق فوالدی اینچ سانتیمتر 

ضـــــــخامت بـــــــه   (

)میلیمتر

ورق فوالدی 

)ضخامت به میلیمتر(

ورق فوالدی 

)ضخامت به میلیمتر(

٣٠تا 

۴۶تا ٣٣

٧١تا ۴٩

٩١تا ٧۴

١٣٢تا ٩۴

١٢تا 

١٨تا ١٣

٢٨تا١٩

٣۶تا ٢٩

۵٢تا ٣٧

۵٠/٠

۵٠/٠

۶٠/٠

٧۵/٠

١

۵٠/٠

۶٠/٠

٧۵/٠

١

٢۵/١

۵٠/٠

۶٠/٠

٧۵/٠

١

٢۵/١
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ش ساخت، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)الف .کانالھای غیرفلزی، از نظر انتخاب مصالح و رو

1- ANSI/SMACNA/Fibrous Glass Duct Construction Standards

2- ANSI/UL 181/UL 181A

ش ساخت با استفاده از استانداردھای دیگر به شرطی مجاز است که با استانداردھای مندرج در                               )١( -۵-١۴(انتخاب مصالح و رو

.مطابقت داشته و مورد تأیید باشد»الف«)٣-۴

.استفاده از کانالھای غیرفلزی، ساخته شده از مصالح سوختنی مجاز نیست)٢(

در این حالت دمـای ھـوای داخـل             .استفاده از کانالھای ساخته شده از پانل ھای گچی فقط برای ھوای برگشت مجاز است                   )ب  

درجه سانتیگراد بیشتر باشد و دمای سطح داخلی کانال در حدی کنترل شود که از دمــای نقطــه شــبنم ھـوای                     ۵٢کانال نباید از    

.داخل کانال کمتر نشود

.استفاده از کانالھای ساخته شده از پانل ھای گچی در سیستمھای خنک کننده تبخیری، از جمله کولر آبی، مجاز نیست)١(

مطابقت داشته    »الف«)٣-۴-۵-١۴(کانالھای غیرفلزی، ساخته شده از پشم شیشه، باید با یکی از استانداردھای مندرج در                     )پ  

.و مورد تأیید باشد

.درجه سانتیگراد بیشتر باشد١٢٠دمای ھوای داخل کانال ساخته شده از پشم شیشه نباید از )١(

کانالھای قابل انعطاف ١۴-۵-۴-۴

ش سـاخت، بایـد بــا                               )الف ص اتصال به دریچه ھای ھوا، یا اتصال به دســتگاھھا، از نظــر مصــالح و رو کانالھای قابل انعطاف، مخصو

.مطابقت داشته و مورد تأیید باشد»الف«)٣-۴-۵-١۴(یکی از استانداردھای مندرج در 

.متر بیشتر باشد٢۵/۴نباید از )فلزی یا غیرفلزی(حداکثر طول کانالھای قابل انعطاف )ب 

.درجه سانتیگراد بیشتر باشد١٢٠نباید از )فلزی یا غیرفلزی(دمای ھوای داخل کانالھای قابل انعطاف )پ 

ش طراحی شده باشد،                              )ت   کانالھای قابل انعطاف نباید از دیوار، کف، سقف و ھر جدار دیگری که برای مقاومت معینی در برابر ت

.عبور کنند

اتصال لرزه گـیر در محــل اتصـال کانـال ھـوا بـه دسـتگاھھا، یــا در عبـور کانــال از درزھـای انبســاط سـاختمان، بایــد از مصــالح                                  )ث  

.نسوختنی، و مورد تأیید باشد

.سانتیمتر بیشتر باشد٢۵طول اتصال لرزه گیر نباید از )١(

نصب کانال ھوا ١۴-۵-۵

کلیات ١-١۴-۵-۵

شود کــه ھـوا را بــه                                 )الف  سیستم کانال کشی رفت، برگشت، دریافت ھوای بیرون و تخلیهء ھوا باید به نحوی طراحی و نصب 

.مقدار و با شرایط مورد نیاز فضاھا و به ترتیب مطلوب توزیع نماید

ش ساختمان تعیین شده، صورت گیرد)١( .کانال کشی ھوا باید با رعایت شرایطی که برای ھر منطقه آت

درزبندی٢-١۴-۵-۵

.مقرر شده، ھوابند باشد)١(»ث«)٢-۴-۵-١۴(اتصال قطعات کانال و فیتینگ ھا باید، در حدی که در )الف

.مواد و مصالحی که برای درزبندی کانالھا، فیتینگ ھا و اتصالھا به کار می رود نباید سوختنی باشد)١(

ھیچ منفذ، سوراخ و دھانه باز نباید در سیستم کانال کشی باقی بماند، مگر آنکه برای کارکرد مطلوب سیســتم ھوارسـانی                          )٢(

.مورد نیاز باشد

آویزھا و تکیه گاھھا ٣-١۴-۵-۵

برای ثابت نگھداشتن کانالھا در وضعیت مورد نیـاز، سیسـتم کانــال کشــی بایـد بـه وســیله تکیـه گاھھـا و آویزھـا، در نقـاط                                        )الف

.مناسب، به اجزای ساختمان متصل شود

ش ساختمان مقرر شده است، مطابقت داشته باشد)١( س مصالح آویزھا و تکیه گاھھا باید با آن چه برای ھر منطقه آت .جن
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.متر بیشتر باشد٣فاصله دو تکیه گاه و آویز، در کانالھای فلزی نباید از )٢(

نصب زیرزمین١۴-۵-۵-۴

ش مورد تأیید در برابر اثر رطوبت و خورندگی خاک حفاظت شود)الف .اگر کانال فلزی ھوا زیرزمین دفن می شود، باید با پوش

ش حفاظت کننده، زیرزمین دفن شود کانال فلـزی ھــوا بایـد داخـل غــالف بتـنی، به ضــخامت                                  )١( اگر کانال فلزی ھوا، بدون پوش

.میلیمتر قرار گیرد۵٠دست کم 

.کانال ھوایی که زیرزمین دفن می شود، باید به سمت نقطه تخلیه شیب داشته باشد)ب 

اگر کانال ھوا در جایی زیرزمین دفن شود که در معرض سیل باشد، باید در ترازی باالتر از حداکثر ارتفاع سیل احتمالی نصب                         )پ  

.در صورتی که کانال زیر این تراز نصب شود، باید در برابر اثر سیل بطور ھیدروستاتیکی و ھیدرودینامیکی مقاوم باشد.شود

دریچه بازدید ١۴-۵-۵-۵

ش بینی شود)الف .به منظور بازدید یا نظافت داخل کانالھای ھوا باید در نقاط مناسب دریچهء دسترسی و بازدید پی

ش بینی شود که دسترسی به آنھا از طریق دریچــه ھـای                               )١( دریچه ھای بازدید دسترسی باید روی قسمتھایی از کانال ھوا پی

.ھوای رفت، برگشت یا تخلیه ممکن نباشد

.مقرر شده ھوابند باشد)١(»ث«)٢-۴-۵-١۴(دریچه بازدید باید در حدی که در )٢(

س و ضخامت ورق کانال ھوا مطابقت داشته باشد)٣( س و ضخامت ورق دریچه ھای بازدید باید با جن .جن

.ساخت و نصب دریچه بازدید باید طوری باشد که بدون استفاده از ابزار، قابل باز کردن باشد)۴(

حفاظت کانال ھوا ١۴-۵-۵-۶

در نقاطی که کانال ھوا در معرض ضربات فیزیکی ناشی از برخورد وسایل نقلیه، یا عوامل دیگر باشد و احتمال شکستن یـا                              )الف

ش کانال وجود داشته باشد، باید با نصب حفاظ ھای مناسب و مورد تأیید حفاظت شود .فرسای

.اگر کانال ھوا و اجزای آن در ھوای آزاد خارج از ساختمان نصب شده باشند، باید در برابر اثر عوامل جوی حفاظت شوند)ب 

ش مستقیم آفتـاب باشــد، نبایـد از                             )پ   ض تاب ٢طول کانال فلزی سیستمھای خنک کننده تبخیری، از جمله کولر آبی، که در معر

.متر بیشتر باشد

ش از )١( ش آفتاب حفاظت شود٢در صورتیکه طول کانال فلزی بی .متر باشد، باید با عایق گرمایی در برابر تاب

دریچه ھوا ٧-١۴-۵-۵

.نصب دریچه ھای رفت، برگشت و تخلیهء ھوا باید طبق توصیه ھای کارخانهء سازنده و مورد تأیید باشد)الف

.دریچه ھای رفت ھوا باید دمپر تنظیم مقدار ھوا داشته باشند)١(

ش رنگ آن باید تا دمای )٢( س دریچه ھوا و پوش .درجه سانتیگراد مقاوم باشد٧۴جن

ص نصب در حمام، توالت، رختکن و فضاھای مشابه، باید طوری باشد که از فضـاھای مجـاور                               )٣( ساخت دریچه ھای ھوا، مخصو

.امکان دید نداشته باشد

عایق کاری کانال ھوا ١۴-۵-۶

کلیات١-١۴-۵-۶

س نســوختنی باشـند                      )الف ش عــایق، بایـد از جنــ و ضـریب   ٢۵ضـریب انتشــار شــعله حـداکثر        .عایق پلنوم و کانال ھوا، و نیز روک

ش دود حداکثر  ANSI/ASTM، طبق استاندارد ۵٠گستر E84داشته باشند.

ش عایق و مواد درزبندی از قبیل چسب، خمیر، نوار و غیره مجاز نیست)١( .استفاده از مواد سوختنی به عنوان عایق، روک

ش عایق داشته باشد)ب  ش عبور می کند، نباید عایق یا روک .قسمتھایی از طول کانال که از دیوار آت

ش عایق داشته باشد)پ  ش و دمپر دود نباید عایق یا روک .دمپر تنظیم ھوا، دمپر آت

ش عایق پوشانده شود)ت  .سطوح دریچه ھای بازدید و دسترسی نباید با عایق یا روک

عایق کانال در خارج ساختمان ٢-١۴-۵-۶

س مستقیم بـا ھــوای آزاد خــارج،                             )الف  عایق کانال ھوا در تأسیسات گرمایی و سرمایی، در خارج از فضاھای ساختمان و در تما
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.باشد»الف«)٢-۶-۵-١۴(باید مطابق جدول 

سرمایی »الف«)٢-۶-۵-١۴(جدول  سات گرمایی و  عایق کانال ھوا در خارج از ساختمان در تأسی

ساالنه     -ارقام روز )١( درجــه ســانتیگراد بـرای      ٣/١٨بـر مبنـای      )ADDC(درجــه ســرمایی سـاالنه     -و روز )ADDH(درجه گرمــایی 

، مخصــوص   )کانـال بــا ھــوای سـرد      (و ھوارســانی در تأسیسـات سـرمایی          )کانال با ھوای گرم    (ھوارسانی در تأسیسات گرمایی         

.، به عنوان راھنما، داده شده است»١پیوست «شرایط ھوای تعدادی از شھرھای کشور، در 

ض ھوا و تھویه مطبوع        -مبحث چھاردھم   «، به عنوان قسمتی از        »١پیوست  «)٢( محسوب نمی شود    »تأسیسات گرمایی، تعوی

.و نباید آن را به عنوان جزیی از مقررات، مشمول اجبار قانونی تلقی کرد

درجــه بـرای شــرایط ھـوای محــل نصــب     -به ھیچ وجه استفاده از منابع دیگر را، به منظور دستیابی به ارقام روز                       »١پیوست  «)٣(

.کانال، به شرط تأیید منتفی نمی کند

عایق کانال در داخل ساختمان ٣-١۴-۵-۶

در تأسیسات گرمایی و سرمایی، عایق کانال ھوای رفت یا برگشت، در داخل فضاھای ساختمان، بایــد دســت کــم مطاـبق                         )الف

.باشد»الف«)٣-۶-۵-١۴(جدول 

عایق کانال در فضاھای د اخل ساختمان، در تأسیسات گرمایی و سرمایی »الف«)٣-۶-۵-١۴(جدول 

عایق کاری کانالھای ھوا در فضای بسته زیرشیروانی، شفت ھای بستهء ساختمان، داخل سقف ھای کاذب طبقات و دیگر                           )ب  

.صورت گیرد»الف«)٣-۶-۵-١۴(فضاھایی که ھوای آنھا با سیستم گرمایی و سرمایی کنترل نمی شود، باید با رعایت جدول 

کانالھای ھوای رفت و برگشت، در فضاھای داخل ساختمان، در موارد زیــر نیــاز بـه عـایق گرمـایی ندارنــد، مگــر آن کــه عایــق              )پ 

س با سطوح خارجی کانال الزم شود .کاری به منظور جلوگیری از تقطیر رطوبت ھوا در تما

.کانال ھوا در فضایی قرار گیرد که دمای آن با تأسیسات گرمایی یا سرمایی کنترل شود)١

.درجه سانتیگراد باشد٣/٨اختالف دمای ھوای داخل کانال و ھوای فضایی که کانال در آن قرار گرفته، کمتر از )٢(

ھوارسانی در تأسیسات گرمایی و سرمایی 

R–مقاومت گرمایی عایق :IPواحد R-عایقمقاومت گرمایی:SIواحد درجه سانتیگراد ٣/١٨:درجه ساالنه-روز

۵٠٠کمتر از 

١١۵٠تا ۵٠١

٢٠٠٠تا ١١۵١

ش از  ٢٠٠٠بی

٧۴/١٨

٣٩/٢٨

٩١/٣۶

۴٢/۴۵

٣/٣

۵

۵/۶

٨

)Cooling(و سرمایی )Heating(ھوارسانی در تأسیسات گرمایی اختالف دمای ھوای داخل و خارج 

-مقاومت گرمـایی عــایق    :SIواحد  درجه فارنھایت درجه سانتیگراد 

R

مقاومت گرمایی :IPواحد 

R–عایق 

٣/٨کمتر از 

٢/٢٢تا ٣/٨

ش از  ٢/٢٢بی

١۵کمتر از 

۴٠و ١۵بین 

ش از  ۴٠بی

عایق الزم نیست 

٧۴/١٨

٣٩/٢٨

عایق الزم نیست 

٣/٣

۵
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ش            )از داخل به خارج، یا از خارج به داخل       (انتقال گرما از جدار کانال بدون عایق         )٣( مقدار کل انـرژی مــورد نیــاز ســاختمان را افزای

.ندھد

کانالھای تخلیه ھوا )۴(

.کانال توزیع ھوای سیستم خنک کننده تبخیری، از جمله کولر آبی)۵(

س عــایق و مـواد                               )ت   اگر سطح داخلی کانال ھوا یا پلنوم، به منظور کاستن از شدت صدا، یا به منظورھای دیگر، عایق شود جنــ

ش ناشی از جریان ھوا مقاوم باشد .الزم برای نصب آن باید در برابر رشد جلبک، اثر رطوبت و فرسای

اتصال عایق به سطوح داخلی کانال باید با وسایل مکانیکی صـورت گــیرد تـا سـطوح داخلــی عـایق و لبـه قطعــات آن در برابـر                            )١(

.جریان ھوای داخل کانال مقاوم باشد

ش ٧-١۴-۵ دمپر آت

ش ١-٧-١۴-۵ محل دمپر آت

ی کنـد و در مـوارد زیــر، بایــد دمپـر                                )الف ش را از منطقه مجاور آن جدا ـم در عبور کانال ھوا از دیوار، سقف یا کف، که یک منطقه آت

ش نصب شود .آت

ی شـده                       )١( ش بـه مــدت یــک ســاعت یــا بیشــتر، طراـح در عبور کانال ھوا از دیوار یا تیغه جداکننده، که برای مقاومت در برابـر آتــ

.باشد

ی شــده                           )٢( ش به مدت یک ساعت یــا بیشـتر طراـح در عبورکانال ھوا از دیوار شفت ھای ساختمان، که برای مقاومت در برابر آت

.باشد

در عبور کانال ھوا، که به طور قائم از یک طبقه به طبقه دیگر، کــف یــا ســقف را سـوراخ کنـد، در صـورتی کــه کانــال در داخـل                                )٣(

ش به مدت یک ساعت یا بیشتر طراحی شده باشد .شفت نباشد و جدار بین دو طبقه برای مقاومت در برابر آت

ش الزم نیست)ب  .در موارد زیر نصب دمپر آت

ش قرار داشته باشند)١( .در عبور کانال ھوا از دیوارھا، سقف ھا و کفھای دو فضای مجاور که در یک منطقه آت

.سانتیمتر ادامه یابد۶٠وقتی کانال تخلیه ھوا از دیوار شفت عبور کند و داخل شفت به سمت باال کمتر از )٢(

.در عبور کانال ھوا از یک فضای ساختمان به راھرو، در صورتی که ساختمان به سیستم آب افشان خودکار مجھز باشد)٣(

.وقتی که کانال ھوا جزئی از یک سیستم تخلیه خودکار دود باشد)۴(

.در عبور کانال ھوا از بام ساختمان به ھوای آزاد خارج)۵(

.در عبور کانال ھوا از دیوار شفت ساختمان، در صورتی که ساختمان به سیستم آب افشان خودکار مجھز باشد)۶(

ساخت و نصب٢-٧-١۴-۵

ش باید مطابق استاندارد)الف ش دمپر آت س مصالح، نوع ساخت و آزمای ANSI/ULجن یا استاندارد معتبر دیگر، مورد تأییـد  555

.باشد

ش باید در دمای       )ب   ش                   ٧۴فیوز دمپر آت ت بســته درآیـد و از عبـور آتــ ش به طور خودکار بــه حاـل درجه سانتیگراد باز شود و دمپر آت

.جلوگیری کند

دمپر آتشی که در مسیر عبور کانال ھوا قرار می گیرد، جزئی از دیوار، تیغه، سقف یا کف جداکننده از فضای مجـاور اـست و                               )پ  

.باید دقیق روی این جدارھا، به ترتیب مورد تأیید، نصب شود

دریچهء دسترسی٣-٧-١۴-۵

ش، به منظور بازرسی ادواری و تنظیم و در صورت لزوم نصب مجدد فیوز دمپر، باید دریچهء                                   )الف روی سطوح کانال، نزدیک دمپر آت

.بازدید و دسترسی نصب شود

.دریچهء دسترسی باید در موقعیت و با اندازه ھایی باشد که دسترسی به آسانی امکانپذیر باشد)١(

س ورق کانال و دست کم به ضخامت آن باشد)٢( .دریچهء دسترسی باید از جن
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ش آن نباید دریچه دسترسی را بپوشاند)٣( ش عایق یا روک .ھیچ پوش

ش«روی دریچهء دسترسی باید با خط درشت و خوانا برچسب دائمی )۴( .نصب شود»دمپر آت

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ض ھوا و ھودھای آشپزخانه ١۴-۶ تعوی

کلیات ١-١۴-۶

کلیات١-١-١۴-۶

ض ھوا و ھودھای تجھیزات پخت و پز آشپزخانه ھا، باید طبق الزامات این فصــل از مقـررات                                 )الف «(طراحی و نصب سیستم تعوی

.انجام گیرد)تعویض ھوا و ھودھای آشپزخانه»١۴-۶

ض ھــوای آشـپزخانه، ســاخت و نصــب          »کانال کشی)۵-١۴(«و »تعویض ھوا)۴-١۴(«الزامات مندرج در )١( ، تا آنجـا کــه بـه تعـوی

.کانال ھوا و سیستم ھای تخلیه ھوای آن مربوط می شود، نیز باید رعایت شود

ت و پــز تجـاری بایـد ھـود نصــب                          )ب برای تخلیه ھوای گرم، بخار آب، چربی و روغن، دود و گازھای دیگـر، بــاالی دســتگاھھای پـخ

.شود

:در موارد زیر نصب ھود ضروری نیست)١(

.در صورتی که دستگاھھای پخت و پز تجاری در واحدھای مسکونی نصب شود و برای مقاصد تجاری به کار نرود-

برای لوازم کمکی پخت و پز که بخار آغشته به چربی ندارند، از قبیل نان برشته کن، سماور تھیه چای و قھوه، تخــم مـرغ پــز و                                -

.غیره

.در صورتیکه دستگاه گرم کن خوراک کامل بسته باشد و ھیچ دھانه باز نداشته باشد-

ض ھوا باید طبق الزامات مندرج در  )١( ١۴(«در آشپزخانه واحد مسکونی که دستگاھھای پخت و پز خانگی نصب می شود، تعوی

ض ھوا)۴- .صورت گیرد»تعوی

.در صورتی که دستگاه پخت و پز خانگی برای مقاصد تجاری به کار رود، باید به ھود مجھز باشد)٢(

طراحی، ساخت و نصب ھود ٢-١۴-۶

کلیات١-٢-١۴-۶

طراحی، ساخت و نصب ھود باید بگونه ای باشد که بخار آب، چربی، دود، بو و دیگر گازھای محصول پخت و پز را بــه داخـل                                   )الف

.ھود ھدایت کند

.باید روی دستگاھھایی نصب شود که بخار، روغن و دود متصاعد می کنندIھود نوع )١(

.نصب شودIIیا Iروی دستگاھھایی که بخار آب، گرما و بو منتشر می کنند باید ھود نوع )٢(

.باید به فیلتر روغن مجھز باشندIھودھای نوع )ب 

ساخت ھود ٢-٢-١۴-۶

.بدنه ھود باید از ورق فوالدی گالوانیزه، ورق فوالدی زنگ ناپذیر یا ورق آلومینیمی ساخته شود)الف

:ضخامت ھود از ورق فوالدی گالوانیزه دست کم باید برابر مقادیر زیر باشد)١(

-Iمیلیمتر ٢/١نوع

-IIمیلیمتر ١نوع

:ضخامت ھود از ورق فوالدی زنگ ناپذیر دست کم باید برابر مقادیر زیر باشد)٢(
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-Iمیلیمتر ١نوع

-IIمیلیمتر ٨/٠نوع

:ضخامت ھود از ورق آلومینیمی دست کم باید برابر مقادیر زیر باشد)٣(

I میلیمتر ۵/١نوع

II میلیمتر ٢/١نوع

ھمه درزھــا و اتصــالھا  .اتصال اجزای ھود باید به ترتیبی طراحی و ساخته شود که سطوح داخلی ھود صاف و صیقلی باشد                  )ب  

.آب بند و گازبند باشد

.اتصال اجزای ھودھای فوالدی گالوانیزه باید از نوع پرچ کاری و ھودھای زنگ ناپذیر از نوع جوشی باشد)١(

.اتصال اجزای ھودھای آلومینیمی ممکن است با پرچ کاری صورت گیرد)٢(

.سطوح داخلی و خارجی ھودھای فوالدی باید با رنگ نسوز و مقاوم در برابر اثر بخار آب و خوردگی حفاظت شود)پ 

ش بینی شـده، امکان                         )ت   سطوح داخلی ھود باید به ترتیبی طراحی و ساخته شود که جز نقاطی که برای جمع آوری روغن پی

.تمرکز چربی و روغن وجود نداشته باشد

سمت پـایین محیـط اطـراف ھـود،                             Iبرای ھودھای نوع    )١( باید شیارھایی مخصوص ھدایت روغن، در زیر فیلترھای روغــن و در ق

ش بینی شود .پی

قطرات روغن که در زیر ھود جمع آوری و ھدایت می شود باید با لوله مسی از ھود به سمت ظروف و مخازن قابل تخلیه ای                               )٢(

ش بینی می شود، ھدایت شود .که برای این منظور نزدیک دستگاه پخت پی

س و یـا قابـل دسترســی                               )ث   طراحی و ساخت ھود باید طوری باشد که ھمـه سـطوح و اجـزای داخلــی و خـارجی آن در دسـتر

.باشد، تا تمیز کردن ھمه قسمتھای آن به آسانی میسر باشد

سطح افقی لبه خارجی ھود، که محل دریافت ھوای گرم، بخار آب، دود و روغن است، باید روی دستگاھھای پـخت را کامـل                          )ج  

.بپوشاند

ست کـم           ١۵فاصله افقی لبه داخلی ھود از لبه خارجی دستگاھھای پخت دست کم باید                  )١( سانتیمتر باشـد، بطوریکــه ھــود د

.سانتیمتر به خارج از دستگاھھای پخت ادامه داشته باشد١۵

.سانتیمتر باشد۶٠ارتفاع کل ھود، از سطح افقی زر تا روی آن، نباید کمتر از )٢(

فیلتر روغن ٣-٢-١۴-۶

.، باید فیلتر روغن داشته باشدIھود نوع )الف

س باشد)ب  .واحدھای فیلتر روغن بایدبه ترتیبی در داخل ھود قرارگیرند که ھمواره در دستر

ش بیــنی شــده قــرار گـیرد، بــه طــوری کــه بتـوان فیلــتر را بــدون                             )١( ھر واحد فیلتر باید در داخل قابی که در ھود برای نصب آن پی

.استفاده از ابزار، به آسانی بیرون آورد و دوباره در جای خود نصب نمود

ساخت فیلتر باید طبق یکی از استانداردھای معتبر باشد و روی فیلتر باید مارک کارخانه سازنده و استاندارد ساخت آن، به                                  )پ  

ش شده باشد .طور برجسته یا با مھر پاک نشدنی، نق

.درجه باشد۴۵فیلتر روغن در داخل ھود باید به ترتیبی نصب شود که زاویه سطح فیلتر با صفحه افق دست کم )ت 

محل نصب فیلتر روغن در داخل ھود باید طوری باشد که قطرات روـغـن را بـه داخـل شـیارھا جمــع آوری روغـن کــه در زیــر آن                               )١(

ش بینی شده، ھدایت کند .پی

۶۶تعداد واحدھای فیلتر و سطح کل آن باید طوری انتخاب شود که با توجه به مقدار گذر ھوای ھود، سطح فیلتر دست کـم                      )ث  

.مترمربع برای ھر مترمکعب در ثانیه ھوا باشد٠/

فیلتر روغن باید در داخل ھود به ترتیبی نصب شود که فاصله قائم آن از سطح افقی رویه دستگاه پخت و پز، دست کم برابــر                         )ج  

:مقادیر زیر باشد

سانتیمتر ٧۵دستگاھھای پخت بدون شعله باز، 

سانتیمتر ١٠٠دستگاھھای پخت با شعله باز، 
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سانتیمتر ١٢٠دستگاھھای کباب پز، 

ظرفیت ھود ۴-٢-١۴-۶

ت                          )الف مقدار تخلیه ھوای ھودھای نوع سه طرفه و چھارطرفه، بر حسب نوع دستگاھھای پخت و پز و دمای ھـر یــک، باید دـس

.باشد»الف«)۴-٢-۶-١۴(کم مطابق جدول 

درصد مقادیر داده شده در     ٨٠در صورتی که دستگاھھای پخت و پز از نوع برقی باشد، مقدار تخلیه ھوای ھود را می توان تا                   )١(

ش داد»الف«)۴-٢-۶-١۴(جدول  .کاھ

حداقل مقدار تخلیه ھوای ھودھای آشپزخانه »الف«)۴-٢-۶-١۴(جدول 
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نصب ھود ۵-٢-١۴-۶

»سـاخت ھـود   )٢-٢-۶-١۴(«ھود باید با آویز یا بست ھای مناسب روی دستگاھھای پخت نصب شـود و بــه ترتیــبی کـه در                   )الف

.آمده، روی دستگاھھای پخت را کامل بپوشاند

.آویز یا بست ود باید از مصالح نسوختنی باشد)١(
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.آویز یا بست ھود باید به طور مطمئن به اجزای ساختمان متصل شود و تحمل بارھای افقی و قائم وارده را داشته باشد)٢(

سایل اتصــال          .پیچ و مھره ھا و میخ پرچ ھای اتصال باید از مصالح مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی باشد                      )٣( پیچ و مھره و دیگر و

.اتصال باید به ترتیبی باشد که ھیچ سوراخی در بدنه ھود ایجاد نشود.آویز و بست به بدنه ھود نباید از جدار ھود عبور کند

ھود باید به ترتیبی نصب شود که فاصله لبه خارجی آن از نزدیکترین مصالح سوختنی، از قبیل کمدھا، میزھا و قفسه ھایی             )ب 

.سانتیمتر باشد۴۵که از مصالح سوختنی ساخته شده باشد، دست کم 

تأمین ھوای ھود ٣-١۴-۶

کلیات ١-٣-١۴-۶

.ھوای مورد نیاز ھودھا، در مدتی که کار می کنند، باید تأمین شود)الف

ش طبیعی یا مکانیکی صورت گیرد)١( .تأمین ھوای موردنیاز ھود ممکن است با رو

ش یا تخلیه ھوای مکانیکی دارنــد، نصب شـده باشــد مقــدار و                                  )٢( اگر در آشپزخانه، غیر از ھودھا، دستگاھھای دیگری که دودک

نوع توزیع ھوای جانشین که به آشپزخانه وارد می شود باید به ترتیبی باشد که روی سیستم تخلیه ھوای ھودھــا اثــر نگـذارد و                                 

ش ندھد .مقدار ھوای آنھا را کاھ

اگر سیستم تأمین ھوای جانشین برای ھودھای آشپزخانه از نـوع مکــانیکی باشــد ایــن سیســتم و سیســتم تخلیـه ھــوای                                  )٣(

ش شود ش کردن یکی، دیگری ھم روشن یا خامو .ھودھا باید به ھم مرتبط باشند، به طوری که با روشن یا خامو

ض ھوای آشپزخانه کمــک نمایــد و از                          )۴( سیستم تأمین ھوای جانشین برای ھودھای آشپزخانه باید به ترتیبی باشد که به تعوی

.اتصال کوتاه بین ھوای ورودی و تخلیه ھوای ھودھا جلوگیری به عمل آورد

مقدار ھوای جانشین ٢-٣-١۴-۶

.مقدار ھوای جانشین که به آشپزخانه وارد می شود، باید تقریب با مقدار تخلیه ھوای ھودھا برابر باشد)الف

ض ھوای آشپزخانه ایجاب کند که فشار داخلی آن نسبت به فضـاھای مجـاور منفــی باشـد، ممکـن اســت                                )١( اگر سیستم تعوی

.مقدار ھوای جانشین به نسبت مورد نیاز، از مقدار تخلیه ھوای ھودھا کمتر باشد

)۴-١۴(«مقدار ھوای بیرون که به منظور تأمین ھوای ھودھای آشپزخانه وارد مــی شــود، بایـد بــا رعایــت الزامـات منـدرج در                        )ب  

.باشد»تعویض ھوا

لیــتر در ثانیــه بـر مترمربع ســطح            ۶/٧مجموع ھوای دریافتی از بیرون و ھوای ورودی از فضاھای مجاور به آشــپزخانه نبایـد از                      )٢(

.این موضوع شامل آشپزخانهء واحد مسکونی نمی شود.آشپزخانه کمتر باشد

کانال کشی تخلیه ھوای ھودھا ١۴-۶-۴

کلیات ١-١۴-۶-۴

)۴-۶-١۴(«بر این قسمت از مقررات نیز حاکم است، مگر آنکه با الزامات مندرج در                    »کانال کشی  )۵-١۴(«الزامات مندرج در     )الف

.مغایرت داشته باشد»کانال کشی تخلیه ھوای ھودھا

سیستم کانال کشی تخلیه ھوای ھود باید سیستمی کامل جدا و مستقل باشد و با ھیچ سیستم کانــال کشــی توزیــع یـا                       )ب  

.تخلیه ھوای دیگری، مخلوط و مشترک نشود

.، باید سیستم کانال کشی و تخلیه ھوای جدا و مستقل داشته باشدIھر ھود آشپزخانه نوع )١(

.، کانال تخلیه ھوای مشترک داشته باشدIIنباید با ھود آشپزخانه نوع Iھود آشپزخانه نوع )٢(

:، با رعایت شرایط زیر مجاز است که کانال تخلیه ھوای مشترک داشته باشندIدو یا چند ھود آشپزخانه نوع )٣(

.در صورتی که این ھودھا در یک فضا، در یک طبقه ساختمان و یا در دو فضای مجاور و مرتبط با ھم قرار داشته باشند-

ش ساختمان قرار داشته باشند- .در صورتی که این ھودھا در یک منقطه آت

ساخت کانال ٢-١۴-۶-۴

:باید از مصالح زیر ساخته شودIکانال تخلیه ھوای ھودھای نوع )الف 
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.میلیمتر کمتر باشد۶/١ورق فوالدی، در این حالت ضخامت نامی ورق فوالدی نباید از )١(

.میلیمتر کمتر باشد٣/١در این حالت ضخامت نامی ورق نباید از .ورق فوالدی زنگ ناپذیر)٢(

ش                    Iسطوح داخلی کانال تخلیه ھوای ھودھای نوع         )ب   باید به ترتیبی ساخته شود که جز نقاطی که برای جمع آوری روغــن پیــ

.بینی شده، امکان تمرکز روغن و چربی در گوشه ھا و درزھای آن نباشد

پیــچ و مھــره ھـا و    .ھمه درزھا و اتصالھای عرضی و طولی باید آب بند و گازبنــد باشـد               .اتصال اجزای کانال باید جوشی باشد        )١(

.میخ پرچھا و دیگر وسایل اتصال نباید از دیوارھای کانال به داخل آن عبور کند

.کانالھایی که در معرض ھوای آزاد یا مواد خورنده قرار می گیرند، باید در برابر خوردگی مقاوم باشند)٢(

اگر برای آویز کانالھا از لرزه گیر استفاده .بست ھا و آویزھا باید از مصالح نسوختنی باشند)٣(

س نسوختنی باشد .می شود، لرزه گیر باید از جن

.صورت گیرد»ساخت کانال ھوا)۴-۵-١۴(«باید طبق الزامات مندرج در IIساخت کانال ھوای ھودھای نوع )پ 

عایق کاری ٣-١۴-۶-۴

.سطوح خارجی کانالھای تخلیه ھوای ھودھا باید به طور کامل با عایق گرمایی پوشانده شود)الف

.صورت گیرد»کانال کشی-فصل چھارم «عایق کاری باید طبق الزامات مندرج در )١(

ش نسوختنی پوشانده شود)٢( .ھمه سطوح خارجی عایق باید با روک

جلوگیری از تراکم روغن ١۴-۶-۴-۴

.باید به نحوی طراحی و اجرا گردد که در ھیچ قسمت آن روغن و چربی جمع نشودIکانال کشی برای ھودھای نوع )الف

.درصد نسبت به سمت نقاط تخلیه روغن شیب داشته باشند٢کانالھای افقی باید دست کم )١(

ش بینی شود)٢( .در زیر ھر کانال قائم باید دھانه ھای خروجی روغن پی

ش بینی شود به طوری                            )٣( برای تخلیه روغن از د ھانه ھای خروجی، باید در نقاط مناسب ظرف جمع آوری روغن، مورد تأیید، پی

.که روغن خروجی از کانال بتواند به طور ثقلی به این ظرف ھدایت شود

نصب کانال ١۴-۶-۴

دریچه بازدید )الف

به منظور بازدید و تمیزکردن ادواری، ھر قسمت از کانال که از راه ھود یا دھانه تخلیه ھـوا قابــل دسترســی نباشــد، بایــد بـه                                       )١(

.دریچه ھای بازدید مجھز باشد

ش مورد تأییــد دیگــری بـه طــرز                                 )٢( س کانال باشد و به درھایی مجھز باشد که با چفت و بست و یا ھر رو دریچه بازدید باید از جن

ش بسته شود، به طوریکه بتوان آن را بدون استفاده از ابزار باز و بسته کرد .محکم و اطمینان بخ

ی بایـد روی دیــواره قائـم                   ٧فاصله دریچه ھای بازدید در کانالھای افقی نباید از            )٣( متر بیشتر باشد، دریچـه بازدیــد کانالھـای افـق

.کانال نصب شود

.سانتیمتر باشد٣٠*٣٠دھانه بازشو دریچه بازدید باید دست کم )۴(

ش قرار گیردIتمام مسیر کانال تخلیه ھوای ھودھای نوع )ب  .، از ھود تا دھانه خروجی ھوا، باید در یک منطقه آت

ش                              )١( ش دیگری وارد شود، ادامه کانـال در منطقــه آتــ ش عبور کند و به منطقه آت در صورتی که کانال تخلیه ھوای ھود از دیوار آت

ش جدا کند .دیگر باید در داخل محفظه ای بسته قرار گیرد که کانال تخلیه ھوا را از فضای آن منطقه آت

ش مقاوم باشد)٢( .جدارھای افقی یا قائم محفظه بسته باید دست کم یک ساعت در برابر آت

.سانتیمتر با سطح خارجی جدار کانال تخلیه ھوا فاصله داشته باشد١۵جدار داخلی محفظه بسته باید دست کم )٣(

اگر کانال تخلیه ھوای ھود در داخل محفظه بسته دریچه بازدید داشــته باشــد، بایـد بـه جــدار محفظــه، مقابـل دریچــه بازدیــد                         )۴(

ش، نصب شود .کانال، دریچه بازدید، دست کم یک ساعت مقاوم در برابر آت

.ھیچ مانع یا زائده ای که در جریان تخلیه ھوا ایجاد اختالل کند، نباید در داخل کانال تخلیه ھوای ھود قرار داشته باشد)پ 

ش، در داخل تخلیه ھوای ھود، مجاز نیست)١( .نصب ھر نوع دمپر، از جمله دمپر آت
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.سانتیمتر باشد۴۵از نزدیکترین مصالح سوختنی باید دست کم Iفاصله کانال تخلیه ھوای ھود نوع )ث

.صورت گیرد»نصب کانال ھوا)۵-۵-١۴«باید طبق الزامات مندرج در IIنصب کانال تخلیه ھوای ھود نوع )ث

.متر بر ثانیه باشد١٣متر بر ثانیه و حداکثر ۶/٧سرعت جریان ھوا در کانال تخلیه ھوای ھودھا باید حداقل )ج

مکنده ھای برقی و دھانه تخلیه ھوا ١۴-۶-۵

مکنده برقی ١-١۴-۶-۵

.، باید به کمک مکنده ھای تخلیه ھوا با موتور برقی صورت گیردIIو ھود نوع Iتخلیه ھوای ھود نوع )الف

.مکنده تخلیه ھوا باید ظرفیت و فشار مورد نیاز ھود و سیستم کانال کشی مربوط به آن را داشته باشد)١(

ی آن قـرار گـیرد و ھــوای آلــوده را مسـتقیم بـه فضــای خــارج از                                    )٢( مکنده تخلیه ھوا باید در خارج از ھـود و سیســتم کانـال کـش

.ساختمان پرتاب کند

ی   -انتخاب موتور برقی مکنده تخلیه ھوا، کابل برق و لوازم حفاظت برقی آن باید طبق الزامات مقرر در مبحث سیزدھم                        )ب   ایمـن

.و مورد تأیید باشد»تأسیسات الکتریکی ساختمانھا

س                                )ج   مکنده تخلیه ھوا و موتور برقی آن باید در محلی و به ترتیبی نصب شود که دسترسی به آن آسان باشد و بازدیـد، ســروی

.و نگھداری آن به سھولت انجام گیرد

اگر نصب مکنده تخلیه ھوای ھود طوری باشد که احتمال تمرکز روغن و چربی در آن وجود داشته باشد، باید در کف محفظـه                         )١(

ش بینی شود تا روغن از آن تخلیه شود و با جریان ثقلی،تا ظرف مورد تأیید برای جمع آوری روغن، ھدایــت                              مکنده ھوا مجرایی پی

.شود

دھانه تخلیه ھوا ٢-١۴-۶-۵

دھانه خروجی ھوا از مکنده تخلیه ھوای ھود باید در جایی قرار گیرد که ھوای آلوده خروجی ھیچ برخوردی با سـطوح بــام،                          )الف

.نمای ساختمان یا دیگر لوازم و تجھیزات روی بام نداشته باشد

ادامه یابد و نبایــد    )بام یا دیوارھای خارجی ساختمان (انتھای خروجی کانال تخلیه ھوای ھود باید تا فضای خارج از ساختمان     )١(

.در داخل شفت ھای ساختمانی یا تأسیساتی رھا شود

.اگر مکنده ھوا روی بام نصب می شود، دھانهء خروجی ھوا باید دست کم یک متر از سطح بام مجاور آن باالتر باشد)ب 

متـر   ٣فاصلهء افقی دھانهء خروجی ھوا از ھر دھانهء بازشو ساختمان، یا ھر دھانهء دریافت ھــوای بیرون، بایــد دســت کــم                           )١(

.باشد

.اگر مکنده ھوا به دیوار خارجی ساختمان نصب شود مصالح ساخت این دیوار باید از نوع نسوختنی باشد)ج 

.متر باشد٣فاصله افقی دھانه خروجی ھوا از ھر دھانه بازشو ساختمان، یا ھر دھانه دریافت ھوای بیرون، نباید کمتر از )١(

.دھانه تخلیه ھوا نباید زیر ھیچ دھانه بازشو ساختمان قرار گیرد)٢(

.متر باشد٣فاصله قائم دھانه خروجی تخلیه ھوا، از تراز زمین محوطه مجاور، نباید کمتر از )٣(

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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دیگ و آب گرمکن ٧-١۴

حدود و دامنه کار ١-٧-١۴

ت فشــار، در تأسیســات                      ١-١-٧-١۴ طراحی، ساخت، نصب و بازرسی دیگھــای آب گــرم و بخـار، آب گـرمکن و مخـازن آب گـرم تـح

ض ھوا و تھویه مطبوع و تولید آب گرم مصرفی ساختمان، باید طبق الزامات مندرج در این فصــل از مقـررات                          »٧-١۴«(گرمایی، تعوی

.انجام گیرد)دیگ و آب گرمکن

.بر این فصل نیز حاکم است و باید رعایت شود»مقررات کلی)٣-١۴(«الزامات مندرج در )الف

.این فصل از مقررات الزامات مربوط به دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز را مقرر می دارد)ب 

.الزامات مربوط به دستگاھھای با سوخت جامد خارج از حدود این فصل از مقررات است)١(

.این فصل از مقررات الزامات دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز و دمای پایین را مقرر می دارد)پ

.الزامات مربوط به دستگاھھای با دمای متوسط و با دمای باال خارج از حدود این فصل از مقررات است)٢(

شار ٢-٧-١۴ آب گرم کن و مخزن تحت ف

کلیات ١-٢-٧-١۴

ق دسـتور کارخانـه                                  )الف ش داشته باشــد و طـب آب گرمکن و مخزن آب گرم، مخصوص آب گرم مصرفی، باید گواھی ساخت و آزمای

.سازنده نصب شود

ت                         »تأسیسات بھداشتی  -١۶مبحث  «الزامات مندرج در     )ب   باید در ساخت و نصــب آب گـرمکن و مخـزن ذخـیره آب مصـرفی رعاـی

.شود

.آب گرمکن و مخزن ذخیره آن باید در محلی نصب شود که بدون تخریب اجزای دائمی ساختمان، قابل برداشتن باشد)پ 

-مبحــث شــانزدھم  «اتصال لوله ھا، شیر اطمینان و دیگر متعلقات آب گرمکن و مخزن ذخیره آن باید مطابق الزامات مندرج در                              )ت  

.باشد»تأسیسات بھداشتی

ش ساختمان ٢-٢-٧-١۴ استفاده از آب گرمکن برای گرمای

اگر آب گرمکن، عالوه بر تھیه ذخیره آب گرم مصرفی، برای گرم کردن ساختمان ھم به کـار رود، بایــد از طـرف سـازنده بــرای                                      )الف

ش داشته باشد .این منظور توصیه شده باشد و گواھی ساخت وآزمای

ش ســاختمان بــه کــار مــی رود، باید                                 )ب   ظرفیت آب گرمکن که به منظور استفاده برای تھیه ذخیره آب گرم مصـرفی و نـیز گرمـای

ش آب گرم بھداشتی مورد نیاز نشود .طوری انتخاب شود که بار گرمایی ساختمان موجب کاھ

مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی ٣-٢-٧-١۴

شد و طـبق دسـتور کارخانـه                              )الف ت مناســب داشـته با مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی بایـد بــرای شــرایط کـار آن ظرفـی

.سازنده نصب شود

.ساخت مخزن و جوشکاری آن باید طبق یکی از استانداردھای معتبر باشد و مورد تأیید قرار گیرد)ب 
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دیگ آب گرم و بخار ٣-٧-١۴

کلیات ١-٣-٧-١۴

:طراحی و ساخت دیگھای آب گرم و بخار باید طبق الزامات مندرج در یکی از استانداردھای زیر باشد)الف

ISIRI 4231

BS 2790

ANSI/ASME I,IV

ش داشته باشد»مقررات کلی)٣-١۴(«دیگ آب گرم و بخار باید به ترتیبی که در )١( .مقرر شده، گواھی ساخت و آزمای

نصب ٢-٣-٧-١۴

.نصب دیگ آب گرم و بخار باید طبق دستورالعملھای سازنده صورت گیرد)الف

ش روشــن کــردن و راه انـدازی، نکات مربـوط بــه بھــره برداری، دســتورات                                  )١( دستورالعمل راه اندازی و بھـره بـرداری کـه در آن رو

ش کردن دستگاه درج شده باشد باید از طرف سازنده با دســتگاه ھمـراه شــود و بــه طـور دائـم در محـل                          نگھداری و روشن و خامو

.نصب آن نگھداری شود

ش شود           )٢( نصب کننده باید نسخه کامل دیاگرام کنترل دستگاه را،              .سیستم کنترل دستگاه باید توسط نصب کننده تنظیم و آزمای

.ھمراه با دستورالعمل بھره برداری، تحویل دھد

ش        »مقررات کلی  )٣-١۴(«ظرفیت دستگاه و دیگر اطالعات ضروری، به ترتیبی که در             )٣( مقرر شده، بایــد روی پـالک دسـتگاه نقــ

.شده باشد

دستگاه باید روی فونداسیون مسطح و مقاوم برای تحمل وزن در حـال کــار دسـتگاه و توزیــع این وزن روی فونداســیون، سـوار                                    )ب

س نسوختنی باشد.شود .فونداسیون زیر دستگاه باید از جن

ش و پایدار به اجزای سازه ساختمان مھار شود)١( .دستگاه باید به طور اطمینان بخ

ش دستگاه و مورد تأیید نصب شود)٢( ش داشته باشد باید زیرپایه ھای آن لرزه گیر مناسب در برابر لرز .اگر دستگاه لرز

اتاقی که دستگاه در آن نصب می شود باید کفشوی و یا ھر دھانه تخلیه دیگر، مناسب برای تخلیه آب دستگاه و مورد تأییــد،                              )پ

.داشته باشد

.صورت گیرد»تأسیسات بھداشتی_مبحث شانزدھم «اتصال تخلیه باید طبق الزامات مندر در )١(

فاصله اطراف دستگاه ٣-٣-٧-١۴

ش بینــی                             )الف س، تعمیر، تعویض و مشاھده لوازم اندازه گیری، باید در اطراف دســتگاه فاصـله کــافی پـی به منظور بازرسی، سروی

.شود

.سانتیمتر کمتر باشد۵٠راه عبور بدون مانع در اطراف دستگاه نباید از )١(

فاصله ایمنی باالی دستگاه ۴-٣-٧-١۴

فاصله باالی دیگ آب گرم یا بخار، از نوع یک پارچـه، بــدون دریچـه آدم رو روی پوســته بـاالی آن، بـا ظرفیـتی کمـتر از یکی از                                  )الف

مترمربـع سـطح    ٩٣کیلوگــرم در ســاعت بخــار یــا    ٢٢۶٨انـرژی ورودی، یـا       )بی تی یو در ســاعت    ۵٠٠٠٠٠٠(کیلووات ١۴۶۵مقادیر 

.سانتیمتر باشد۶٠حرارتی، از سقف نباید کمتر از 

از »اـلف «فاصله باالی دیگ آب گرم یا بخار، با دریچه آدم رو روی پوسته باالی آن، با ظرفیتی کمتر از یکی از مقادیر منـدرج در                      )ب  

.سانتیمتر باشد٩٠سقف نباید کمتر از 

.سانتیمتر باشد٩٠از سقف نباید کمتر از »الف«فاصله باالی دیگ بخار پرفشار با ظرفیتی کمتر از یکی از مقادیر مندرج در )پ 

از ســقف »اـلف «فاصله باالی دیگ بخار کم فشار و میان فشار و دیگ آب گرم، با ظرفیتی بیشتر از یکی از مقــادیر منـدرج در                         )ت  

.سانتیمتر باشد٩٠نباید کمتر از 

ف «فاصله باالی دیگر بخار پرفشار، با ظرفیتی بیشتر از یکی از مقــادیر منــدرج در                      )ث   سـانتیمتر    ٢١۵از سـقف نبایــد کمـتر از          »اـل

.باشد
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شیرھا ۴-٧-١۴

شیر قطع و وصل ١-۴-٧-١۴

.روی لوله ورودی و خروجی ھر دیگ باید شیر قطع و وصل شود)الف

.اگر تعدادی دیگ به صورت یک گروه موازی قرار گیرند، ھر یک از دیگ ھا باید به طور جداگانه شیر قطع و وصل داشته باشد)١(

تغذیه آب دیگ ٢-۴-٧-١۴

اتصال لوله آب، از شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، به سیستم تغذیه آب دیگ، باید با رعایت الزامات مندرج در                                      )الف

.صورت گیرد»تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم «

شیر تخلیه سریع ٣-۴-٧-١۴

.ھر دیگ بخار باید به شیر تخلیه سریع مجھز باشد)الف

ش بینی شده نصب شود)١( .شیر تخلیه سریع باید در محلی که روی دیگ پی

.اندازه شیر تخلیه سریع باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دھانه تخلیه سریع دیگ باشد)٢(

گ، بایـد بــا رعایــت الزامــات منـدرج در                               )٣( ب دـی اتصال لوله تخلیه، از محل شیر قطع سریع تـا نقطـه دریافــت فاضـالب در محــل نـص

.اجرا شود»تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم«

اتصال لوله گاز سوخت ۴-۴-٧-١۴

.روی لوله ورودی گاز سوخت به مشعل دیگ، قبل از لوازم کنترل یک شیر قطع و وصل دستی باید نصب شود)الف

ش از این شیر قطع و وصل باشد                     )١( لوله انشعاب گاز برای شمعک باید شیر قطـع و وصــل              .لوله انشعاب گاز برای شمعک باید پی

ص به خود داشته باشد .مخصو

لوازم اندازه گیری ۵-٧-١۴

دیگ آب گرم ١-۵-٧-١۴

.ھر دیگ آب گرم باید فشارسنج و دماسنج، یا وسیله مشترک اندازه گیری فشار و دما داشته باشد)الف

.فشارسنج و دماسنج باید فشار و دمای دیگ را در وضعیت کار عادی آن نشان دھند)١(

دیگ بخار ٢-۵-٧-١۴

.ھر دیگ بخار باید فشارسنج و آب نما داشته باشد)الف

.فشارسنج باید فشار دیگ را در وضعیت کار عادی آن نشان دھد)١(

.شیشه آب نما باید طوری نصب شده باشد که تراز خط وسط آن برابر سطح آب دیگ در وضعیت کار عادی آن باشد)٢(

کنترل سطح پایین آب ۶-٧-١۴

.دیگ آب گرم یا بخار باید با کنترل سطح پایین آب حفاظت شود١-۶-٧-١۴

در صورتی که سطح آب از تراز ایمنی سطح پایین آب از دیگ پــایین تر رود، کنـترل سـطح پـایین آب بایــد بطـور خودکــار عمـل                                )الف

.احتراق را قطع کند

.تراز ایمنی سطح پایین آب توسط سازنده دیگ تعیین می شود)١(

شیر اطمینان ٧-٧-١۴

کلیات ١-٧-٧-١۴

.ھر دیگ بخار باید با شیر اطمینان بخار حفاظت شود)الف

.ھر دیگ آب گرم باید با شیر اطمینان فشار حفاظت شود)ب 

.ھر مخزن تحت فشار باید با شیر اطمینان، یا وسیله محدودکننده سقف فشار دیگری، حفاظت شود)پ 

ش داشته باشد)ت  .شیر اطمینان باید از یک مؤسسه مورد تأیید گواھی آزمای
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شیراطمینان دیگ بخار، آب گ رم و مخزن تحت فشار باید ظرفیت تخلیه حداقل برابر ظرفیت دستگاھی که شیر اطمینان روی                   )١(

.آن نصب می شود، داشته باشد

روی دیگ بخار یا آب گرم ممکن است به جای یک شیر اطمینان چند شیر اطمینان نصــب شـود بــه طــوری کـه ظرفیــت تخلیــه                       )٢(

.مجموع این شیرھا برابر ظرفیت دستگاه باشد

.شیر اطمینان دیگ بخار و آب گرم و مخزن تحت فشار باید روی فشاری برابر حداکثر فشار کار دستگاه تنظیم شود)٣(

ش بینی شده است، نصب                      )ث   شیر اطمینان باید روی دھانه ای که روی دیگ آب گرم و بخار و مخزن تحت فشار برای نصب آن پی

.شود

.بین دیگ یا مخزن تحت فشار و شیر اطمینان نباید ھیچ نوع شیر دیگری نصب شود)١(

.روی لوله تخلیه بعد از شیر اطمینان نباید ھیچ نوع شیر دیگری نصب شود)٢(

تخلیه شیر اطمینان٢-٧-٧-١۴

.شیر اطمینان دیگ آب گرم و مخزن تحت فشار باید به طور ثقلی تخلیه شود)الف

.تخلیه شیر اطمینان دیگ بخار باید توسط لوله در فضای خارج از ساختمان صورت گیرد)ب 

گ، یـا فضــای خــارج، بایـد از نوع غیرقابــل                                   )پ   لوله اتصال بین دھانه تخلیه شیر اطمینان و نقطه دریافت فاضالب در محل نصب دـی

.انعطاف و برای دمای سیال خروجی مناسب باشد

.قطر لوله تخلیه باید دست کم برابر قطر دھانه تخلیه شیر اطمینان باشد)١(

ص یـا تخریــب و ضـایع کـردن                             )ت   تخلیه شیر اطمینان دیگ بخار یا آب گرم نباید در نقاطی باشد که خطر آسیب رساندن بــه اشــخا

.اموال را داشته باشد

در صورتی که تخلیه شیر اطمینان دیگ بخار کم فشار یا دیگ آب گرم بـه داخـل لولـه کشــی فاضــالب سـاختمان باشــد، بایــد                             )ث  

.در مورد اتصال آن رعایت شود»تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم «الزامات مندرج در 

لوازم کنترل و ایمنی ٨-٧-١۴

کلیات ١-٨-٧-١۴

.مقرر شده، به لوازم کنترل و ایمنی مجھز باشد»الف«)١-٨-٧-١۴(دیگ آب گرم و دیگ بخار باید به ترتیبی که کدر جدول )الف

س نوع سوخت و ظرفیت ورودی ساختمان، باید مطابق جدول )ب  .باشد»الف«)١-٨-٧-١۴(گروه بندی دیگھا بر اسا

مراقبت از وجود شعله ٢-٨-٧-١۴

روی ھر مشعل دیگ باید یک کنترل مراقبت از وجود شعله داشته باشــد کــه حضـور یــک شــمعک را درنقطــه ای کــه بــه طــور                        )الف

ش مشعل اصلی را روشن می کند، برقرار نماید .اطمینان بخ

ش شـدن شــعله شــمعک، بایـد در                       Aدر دیگھای گروه    )ب   و ھر گروه دیگری که به شمعک دائمی مجھـز باشــند، در صــورت خـامو

:ثانیه شیر ورودی گاز به طور صددرصد بسته شود، جز موارد زیر٩٠مدت 

,Gدر دیگھای گروه )١( F, E, B, A            ست بــه ایـن کنــترل که جرقه زن الکتریکی مستقیم داشته باشند، فقـط مشــعل اصــلی الزم ا

.ایمنی مجھز باشد

در دیگھای ھمه گروھھا، که شمعک قطع شونده داشته باشند، فقط مشعل اصلی الزم اســت بــه ایـن کنــترل ایمـنی مجھـز                                  )٢(

.باشد

.الزم نیستKوجود این کنترل ایمنی در دیگھای گروه )٣(

فشار گاز سوخت ٣-٨-٧-١۴

سیستم کنترل باید به ترتیبی با شیر ورودی گاز مرتبط باشد که در صورت فشار گاز باالتر یا پــایین تر                              Dو  Cدر دیگھای گروه      )الف

.از حد تنظیم، این شیر را به طور غیربازگشتنی ببندد

شار سوخت مایع ۴-٨-٧-١۴ دما یا ف

ش گرم کن سوخت مایع داشته باشند، در صورتی که دمای سوخت مایع پایین تر                         Hو  Gو  Fدر دیگھای گروه      )الف که سیستم پی
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.از حد تنظیم باشد، شیر ورودی سوخت مایع باید به طور خودکار بسته شود

»الف«)١-٨-٧-١۴(یادداشتھای جدول 

:سوخت ورودی یا ظرفیت ورودی باید با یکی از روشھای زیر تعیین شود)١(

.حداکثر سوخت ورودی به مشعل که توسط سازنده روی پالک آن نوشته شده-١

.درصد٢۵ظرفیت نامی دیگ به اضافه -٢

فقط در حالتی مجاز است که مشعل مورد تأیید         Cکاربرد شمعک از نوع قطع ووصل متناوب روی مشعل دیگھای گازسوز گروه                     )٢(

.قرار گرفته باشد

که دیگ و مشعل با شمعک دائمی، توسط سازنده به صورت یک واحد کامل سوار شده و                      Dو  Cو  Bدر دیگھای گازسوز گروه         )٣(

.ثانیه باشد٩٠مورد تأیید باشد، زمان روشن نشدن شعله اصلی مشعل حداکثر می تواند 

س از                   Fدر دیگھای با سوخت مایع گروه          )۴( س از روشـن نشـدن         ٨/٠، در صورتی که مشعل به کنترلی مجھز باشد کـه ـپ ثانیـه پــ

.ثانیه باشد٣٠شعله اصلی مشعل، شمعک را دوباره روشن کند، زمان روشن نشدن شعله اصلی مشعل حداکثر می تواند 

س از                Gدر دیگھای با سوخت مایع گروه     )۵( س از روشــن نشـدن        ٨/٠، در صورتی که مشعل به کنترلی مجھز باشد کـه ـپ ثانیـه ـپ

.ثانیه باشد١۵شعله اصلی مشعل، شمعک را دوباره روشن کند، زمان روشن نشدن شعله اصلی مشعلی حداکثر می تواند 

ی                           Hو Gو Fدر دیگھای گروه    )ب   که مشعل آنھا برای تبدیل سوخت مایع به ذرات خیلی ریز از ھوای فشرده یا بخـار اسـتفاده ـم

کنند، سیستم کنترل باید به ترتیبی با شیر ورودی سوخت مایع مرتبط باشد که در صورت کافی نبودن فشار ذرات خیلی ریـز ھـوا                                  

.یا بخار این شیر را بطور غیربازگشتنی ببندد

کمبود جریان ھوا ۵-٨-٧-١۴

در دیگھایی که مشعل گازی با سوخت مایع و بادزن رانشی یا القایی دارند، یا در دیگھــای بــا مشــعل گازی، در صــورتی کــه                         )الف

جریان ھوا قطع یا کمتر از حد تنظیم شود، سیستم کنترل باید به ترتیبی با شیر ورودی سوخت مرتبط باشد که این شیر بــه طــور                           

.خودکار بسته شود

.اگر پمپ سوخت مایع و بادزن حرکت خود را بطور مستقیم از موتور مشترکی بگیرند، این کنترل دیگر الزم نیست)١(

تخلیه ھوای داخل دیگ ۶-٨-٧-١۴

گ انجــام                         Hو  Dو  Cدر دیگھای گروه      )الف شعله شمعک و مشعل اصلی نباید روشن شود، مگر آنکه فرایند تخلیه ھوای داخل دـی
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.شده باشد

ت کــم                             )١( زمان این فرایند باید به اندازه کافی طوالنی باشد تا تمام ھوای داخل اتاق احتراق و دیگر فضـاھای داخلــی دیــگ، دـس

ض شود .چھاربار تعوی

س بمانـد،                                      )ب   در صورتی که نصب دیگ طوری باشد که تعویض ھوا بطور طبیعی صورت نگیرد و ھوا در داخــل اتاق احــتراق محبـو

.الزم است جابجایی و تخلیه ھوای داخل دیگ با وسایل مکانیکی صورت گیرد

ض ھوای ھمه فضاھای داخلی دیگ به آسانی قابل اندازه گیری نباشد، باید زمـان الزم بــرای پنــج بــار                                      )١( اگر زمان الزم برای تعوی

ض ھوای اتاق احتراق تا اولین گذر دود فراھم شود .تعوی

ش از دو سوم                            )٢( در مشعل ھای گازی آتمسفریک بدون بادزن مکانیکی برای جریان ھوا و نیز در مشعلھای با سوخت مایع که بی

ض و تخلیه ھوا به میزان چھار بار الزم نیست، بـه                               ھوای موردنیاز برای احتراق بدون بادزن مکانیکی به اتاق احتراق می رسد، تعوی

اگر دھانـه ھــوای ثانویـه ایــن مشــعلھا قابــل        .شرط آنکه دھانه ھوای ثانویه این مشعل ھا به ھوای خارج قابل بسته شدن نباشد                  

ش از روشن شدن شعله اصلی، دھانه ھوای ثانویه دست کم به مدت چھار دقیقه در وضعیت کامال بــاز                      بسته شدن باشد، باید پی

.قرار گیرد

کنترلھای ایمنی در دیگھای آب گرم ٧-٨-٧-١۴

دیگھای آب گرم، کم فشار و پرفشار، باید با دو عدد کنترل دمای حد باال و یــک عــدد کنـترل ســطح پــایین آب، مــرتبط بــا شـیر                  )الف

.ورودی سوخت به مشعل اصلی و به منظور بستن آن مجھز باشند

در صورتی      .از دو عدد کنترل دما، آن یک که روی دمای باالتر تنظیم شده است، باید امکان تنظیم مجدد دستی داشته باشــد                          )١(

ی یــو در ســاعت    ۴٠٠٠٠٠(کیلــووات  ١١٧که دیگ آب گرم از نوع یکپارچه و با ظرفیتی برابــر            ی ـت یـا کمـتر باشــد، تنظیـم مجـدد          )ـب

.دستی روی کنترل دمای باال دیگر الزم نیست

ش،                             )ب   ی و بـه ترتیـبی نصــب شـود کــه عملیـات آزمـای کنترل دمای حد باال و کنـترل ســطح پــاینی آب در این دیگھــا بایــد در محـل

ض این کنترلھا، بدون تخلیه آب سیستم، امکانپذیر باشد س و تعوی .سروی

.واحد الزم نیست رعایت شود۶این شرط در مورد ساختمانھای مسکونی کوچکتر از )١(

اگر دیگ کویل دار باشد، به این معنی که سطح حرارتی دیگ را کویل ھا تشکیل دھند، می توان به جای کنترل سطح پاییــن                                  )پ  

.آب دیگ، روی لوله آب گرم یک حسگر جریان نصب کرد

کنترلھای ایمنی در دیگھای بخار ٨-٨-٧-١۴

دیگھای بخار کم فشار و پرفشار باید با دو عدد کنترل فشار حد باال، مـرتبط بــا شــیر ورودی سـوخت بــه مشــعل اصــلی و به                           )الف

.منظور بستن آن،مجھز باشند

.از دو عدد کنترل فشار، آن که روی فشار باالتری تنظیم شده است، باید امکان تنظیم مجدد دستی داشته باشد)١(

.دیگھای بخار کم فشار و پرفشار باید با دو عدد کنترل سطح پایین آب مجھز باشند)ب 

.یکی از دو عدد کنترل سطح پایین آب باید با امکان تنظیم مجدد دستی مستقل از کنترل تغذیه آب دیگ باشد)١(

شیر اطمینان قطع سوخت ٩-٨-٧-١۴

باید شیر اطمینان قطع سوخت، مورد تأیید با تنظیم مجدد خودکار نصب شود که با                    Hو  Dو  Cروی مشعل اصلیدیگھای گروه         )الف

.برنامه سیستم کنترل مرتبط باشد

ش از                      )١( باشد، برای زمــانی کـه     ۶٩Kpaاگر مشعل اصلی با سوخت مایع باشد و فشار ورودی به شیر اطمینان قطع سوخت بی

ی                                 مشعل کار نمی کند، باید یک شیر اطمینان قطع سوخت دوم، که بعد از شیر اطمینان قطع ســوخت اول و سـری بـا آن قــرار ـم

.گیرد، روی مشعل نصب شود

ش از         Dو  Cروی مشعل اصلی دیگھای گروه          )ب   باشد،در صورتی که اتاق احتراق دیگ بسته، یـا             ٧Kpa، که فشار ورودی گاز بی

ش و افقی باشد، باید دو عدد شیر اطمینان قطع سوخت مورد تأیید نصب شود .دیگ از نوع لوله آت

.یکی از شیرھای اطمینان قطع سوخت باید با تنظیم مجدد خودکار باشد)١(

.شیر اطمینان قطع سوخت دیگر باید به عنوان کنترل کاردیگ به کار رود)٢(
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.ھر دو شیر اطمینان قطع سوخت باید با برنامه سیستم کنترل مرتبط باشند)٣(

ش از       Dو Cدیگھای گروه  )پ   ی                   ٧Kpaکه فشار ورودی گاز بی س و دائمــی بـرای بازرـس داشـته باشــند، بایــد بــه وســایل در دســتر

.ادواری از گازبند بودن شیر اطمینان قطع سوخت، مجھز باشند

مخزن انبساط ٩-٧-١۴

کلیات ١-٩-٧-١۴

.ھر سیستم گرمایی با آب گرم باید به مخزن انبساط مجھز باشد)الف

.مخزن انبساط ممکن است از نوع باز یا از نوع بسته باشد)ب 

.ظرفیت مخزن انبساط باز باید برای دما و فشار کار سیستم محاسبه و انتخاب شود)پ 

مخزن انبساط باید در محل نصب، به کمک پایه، آویز و بست ھای مناسب، به اجزای ساختمان مھار شود و در وضعیت پایــدار                        )ت  

.و مستقر قرار گیرد

ساط باز ٢-٩-٧-١۴ مخزن انب

سـانتیمتر    ١٢٠مخزن انبساط باز باید در ترازی نصب شود که سطح آب داخل آن، در وضعیت کار عادی سیستم، دست کـم                    )الف 

.از باالترین اجزای سیستم گرمایی باالتر باشد

ش مخزن انبساط باز باید برای سیستم آب گرم موردنظر مناسب باشد)ب  .گنجای

ش بینی شود)پ  :در مخزن انبساط باز باید، عالوه بر اتصال به سیستم گرمایی، اتصاالت زیر پی

ادامه لوله سرریز تا نقطه تخلیه آب، بایـد           .اینچ، نصب شود  ١در قسمت باالی مخزن باید لوله سرریز، دست کم به قطر نامی             )١(

.باشد»تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم «مطابق الزامات مندرج در 

ش داشته باشد تا ھوای داخل مخزن را بدون ھر نوع شیر یا مانع دیگری، به ھوای آزاد مربوط                          )٢( مخزن انبساط باز باید لوله ھواک

.کند

سته ٣-٩-٧-١۴ مخزن انبساط ب

.مخزن انبساط بسته باید برای فشار و دمای کار سیستم گرمایی موردنظر مناسب باشد)الف

ش کننده معتبر، داشته باشد)ب  ش فشار کار، از یک موسسه آزمای .مخزن انبساط بسته باید گواھی آزمای

ش باید دست کم )١( .برابر حداکثر فشار کار سیستم باشد۵/١فشار آزمای

.مخزن انبساط بسته باید به متعلقات الزم از قبیل تخلیه آب و شیشه آب نما، مجھز باشد)پ 

ش تخلیه آب باید به ترتیبی باشد که بتوان بدون تخلیه آب سیستم گرمایی مخزن را تخلیه کرد)١( .رو

مخزن انبساط بسته باید به لوازمی مجھز باشد که بتوان به کمک آنھا ھـوا یـا گــاز ازت را بــه آن تزریــق کـرد و فشــار موردنیـاز                                )ت  

.سیستم را تأمین نمود

ش مخزن انبساط بسته )ث  گنجای

ش مخزن انبساط بسته، برای ھر سیستم گرمایی با آب گرم، در سیستم واحدھای              )١( باید دست کــم برابـر مقـداری       )SI(گنجای

:باشد که از رابطه زیر بدست می آید

:که در آن

ش مخزن = )مترمکعب(حداقل گنجای

)مترمکعب(حجم آب سیستم، بدون حجم مخزن انبساط =
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)درجه سانتیگراد(دمای متوسط سیستم گرمایی در حال کار =

)کیلوپاسکال مطلق(فشار آتمسفر در محل نصب مخزن =

ش از راه اندازی = س از پر کردن با آب و پی )کیلوپاسکال مطلق(فشار سیستم، پ

)کیلوپاسکال مطلق(حداکثر فشار کار سیستم در حالت کار عادی =

ش مخزن انبساط بسته، برای ھر سیستم گرمایی با آب گرم، در سیستم واحدھای              )٢( ، باید دست کم برابر مقداری       )IP(گنجای

:باشد که از رابطه زیر بدست می آید

:که در آن

ش مخزن = )گالن آمریکایی(حداقل گنجای

)گالن آمریکایی(حجم آب سیستم، بدون حجم مخزن انبساط =

)درجه فارنھایت(دمای متوسط سیستم گرمایی در حال کار =

)پوند بر اینچ مربع مطلق(فشار اتمسفر در محل نصب مخزن =

ش از راه اندازی = س از پر کردن با آب و پی )پوند بر اینچ مربع مطلق(فشار سیستم، پ

)پوند بر اینچ مربع مطلق(حداکثر فشار کار سیستم در حالت کار عادی =

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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دستگاھھای گرم کننده و خنک کننده ویژه ٨-١۴

حدود و دامنه کار ١-٨-١۴

طراحی، ساخت، نصب و بازرسی دستگاھھای گرم کننده و خنک کننــده ویـژه بایــد طبــق الزامــات                         ١-١-٨-١۴

.انجام گیرد)دستگاھھای گرم کننده و خنک کننده ویژه»٨-١۴«(مندرج در این فصل از مقررات 

:این فصل از مقررات الزامات دستگاھھای زیر را مقرر می دارد٢-١-٨-١۴

بخاری ھای با سوخت گاز، مایع، جامد یا برق؛ )الف

آب گرمکن ھای خانکی؛ )ب 

کوره ھای ھوای گرم؛ )پ 

کولرھای گازی و آبی؛ )ت 

گرم کننده سونا؛ )ث 

.شومینه)ج 

الزامات کابل کشی و اتصال کابل برق بـه دسـتگاھھای موردنظـر در ایــن فصـل باید طبـق الزامـات                     ٣-١-٨-١۴

.انجام گیرد»تأسیسات الکتریکی-مبحث سیزدھم «مندرج در 

تغذیه آب و تخلیه فاضالب، لوله کشی و اتصال لوله آب ورودی و تخلیـه دسـتگاھھایی کـه الزامـات                               ۴-١-٨-١۴

ث شـانزدھم     «آنھا در این فصل مقرر شده، باید طبــق الزامات منـدرج در                   انجـام   »تأسیسـات بھداشــتی   -مبـح

.گیرد

ش دستگاھھای گرم کننده باید طبق الزامات منـدرج در فصــل دھـم از                           ۵-١-٨-١۴ الزامات طراحی و نصب دودک

.این مبحث انجام گیرد

ث ھفــدھم    «اتصال لوله گاز به دسـتگاھھای گـرم کننــده بایــد طبــق الزامـات منـدرج در                        ۶-١-٨-١۴ لولــه  -مبـح

.انجام گیرد»کشی گاز سوخت

اتصال لوله گاز سوخت مایع به دستگاھھای گرم کننده باید طبق الزامات منـدرج در فصــل یــازدھم از                         ٧-١-٨-١۴

.این مبحث انجام گیرد

کلیات ٢-٨-١۴

ممنوعیت نصب در فضاھای با خطر ١-٢-٨-١۴

دستگاھھای گرم کننده ویژه و آب گرمکن ھای با سوخت گاز، مایع یا جامد نباید در فضاھای با خطر نصب                  )الف

.شوند
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ممنوعیت نصب در فضاھای دیگر ٢-٢-٨-١۴

:نصب بخاری ھای با سوخت گاز، مایع یا جامد در فضاھای زیر ممنوع است)الف

اتاق مھمان در ھتلھا و متلھا؛ 

خوابگاھھا؛ 

خانه سالمندان؛ 

آسایشگاھھا و نقاھتگاھھا؛ 

کانون اصالح و تربیت، زندانھا؛ 

.شیرخوارگاھھا، مراکز نگھداری کودکان بی سرپرست، اتاق بازی بچه ھا

تأمین ھوای احتراق ٣-٢-٨-١۴

در محل نصب دستگاھھای گرم کننده ویژه و آب گرمکن ھای با سـوخت گــاز، مایع یـا جامـد، بایــد امکـان                             )الف

.تأمین ھوای موردنیاز احتراق آنھا طبق الزامات مندرج در فصل ھشتم این مبحث فراھم شود

)بخاری دیواری(شومینه ٣-٨-١۴

شومینه ساختمانی با سوخت جامد ١-٣-٨-١۴

طراحی و ساخت شومینه ساختمانی با سوخت جامد باید طبق الزامات مندرج در مباحث سوم، چھارم و   )الف

.پنجم از مقررات ملی ساختمان و مورد تأیید باشد

شومینه با سوخت گاز٢-٣-٨-١۴

طراحی و ساخت شومینه با سوخت گاز، ساخته شده در کارخانه، باید طبق الزامات مندرج در استاندارد                         )الف

UL-127و مورد تأیید باشد.

ص و آشـکار از ـکف                       )ب  ساخت و نصب شومینه با سوخت گاز باید طوری باشد که کف اجاق آن به طور مشـخ

.اتاق مجاور شومینه جدا باشد

شومینه با سوخت گاز باید به کنترل اطمینان وجود شعله مجھز باشد تا در صورت از کار افتــادن شـمعک و                    )پ 

ش شدن شعله اصلی، جریان گاز سوخت ورودی به شومینه را به طــور خودکـار                              روشن نشدن شومینه یا خامو

.قطع نماید

ش مجھـز باشـد تـا                            )ت   شومینه با سوخت گاز باید به دمپر دستی تنظیم سطح مقطع خروجــی دود بـه دودـک

س توصیه کارخانه سازنده، تنظیم نمود .بتوان حداقل سطح خروجی دود را، بر اسا

ایـن شــیر بایـد در خــارج از           .شومینه با سوخت گاز باید به شیر قطع و وصل دستی ورود گـاز مجھـز باشــد                 )ث  

.اجاق احتراق ولی نزدیک به آن و در اتاقی که شومینه در آن نصب می شود، قرار گیرد

بخاری خانگی ۴-٨-١۴

ش ١-۴-٨-١۴ بخاری خانگی نفت سوز با دودک

ISIRIبخاری خانگی نفت سوز باید از نظر طراحی و ساخت با استاندارد )الف .مطابقت داشته باشد937

بخاری خانگی نفت سوز باید به کنترل دستی تنظیم مقدار سوخت و شیر دسـتی قطــع و وصـل سـوخت                           )ب  

.مجھز باشد

ش مجھز باشد)پ  ش در لوله رابط دودک .بخاری خانگی نفت سوز باید به دمپر تنظیم مقدار مک

ش مخزن ذخیره سوخت در بخاری نفت سوز خانگی نباید از )ت  .لیتر بیشتر باشد۵/٧گنجای
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ش ٢-۴-٨-١۴ بخاری خانگی گازسوز با دودک

ISIRIبخاری خانگی گازسوز باید از نظـر طراحــی و سـاخت بـا اسـتاندارد         )الف ت داشـته باشــد   1220 .مطابـق

ش پیشــنھاد شــده در اســتاندارد      ـق رو ANSIکــارکرد ایــن بخــاری بایــد طـب z یــا روشــھای منــدرج در    21.11.1

ش شده باشد .استانداردھای مورد تأیید دیگر، آزمای

ش باید فنــدک خودکـار بـرای روشـن کــردن، کنــترل اطمینـان وجـود شـعله و                )ب  بخاری خانگی گازسوز با دودک

ش شــدن شـعله اصـلی یــا شـمعک، جریان گـاز سـوخت                            کنترل خودکار قطع گاز مجھز باشد تا در صورت خـامو

.ورودی به بخاری را به طور خودکار قطع نماید

.بخاری خانگی گازسوز باید به شیر قطع و وصل دستی مجھز باشد)پ 

ش ٣-۴-٨-١۴ بخاری خانگی گازسوز بدون دودک

ش در یــک واحــد                                   )الف ش نبایــد بـه عنــوان تنھـا وسـیله گرمـای یک یــا چند بخــاری خـانگی گازسـوز بــدون دودـک

.مسکونی مورد استفاده قرار گیرد

ش نباید از )ب  .کیلووات بیشتر باشد٧/١١ظرفیت گرمایی بخاری خانگی گازسوز بدون دودک

ش نباید در ساختمانھای با کاربری گروھھای )پ  .نصب شودIو Eو Aبخاری خانگی گازسوز بدون دودک

ش در فضاھای زیر مجاز نیست)ت  :کاربرد بخاری خانگی گازسوز بدون دودک

اتاق خواب؛ )١

حمام؛ )٢

توالت و دستشویی؛ )٣

.اتاقک انبار)۴

ش از                      )ث  ب بخـاری بـی کیلـووات بــر   ٢١/٠ظرفیت گرمایی دستگاه موردنظر نباید نسبت به حجم اتاق محل نـص

.مترمکعب باشد

اگر اتاق محل نصب بخاری مستقیم از طریق در یا بازشو غیرقابل بسته شدن با اتاق دیگری مرتبط باشـد،                         )١(

.برای محاسبه می توان حجم این فضا را ھم به حجم اتاق محل نصب دستگاه اضافه کرد

ش                          )ج   ش باید به کنترل اطمینان وجود حداقل اکسیژن مجھز باشد تا در صـورت کاھــ بخاری گازسوز بدون دودک

غلظت اکسیژن در ھوا از میزان تعیین شده توسط کارخانه سازنده، جریان ورود گاز به شمعک و شــعله اصــلی               

.بخاری، به طور خودکار، قطع شود

.درصد کمتر باشد١٨مقدار غلظت اکسیژن به ھر حال نباید از )١(

بخاری خانگی برقی۴-۴-٨-١۴

.بخاری خانگی برقی فقط برای گرم کردن فضا و اتاقھای کوچک باید مورد استفاده قرار گیرد)الف

ULطراحی و ساخت بخاری خانگی برقی باید بر طبق الزامات مندرج در استاندارد )ب  .انجام شود499

ی در مــورد                         )پ  ت مقــررات الکتریـک کنترل بخاری خانگی برقی باید به صورت دستی و چند مرحله ای و بـا رعاـی

.کلیدھای قطع و وصل و کنترل باشد

بخاری خانگی برقی باید به کلید اصلی خودکاری مجھز باشد، تا فقط رد صورتی که مطابق وضعیت توصیه                )ت 

ب نادرســت، از روشـن                          شده کارخانه سازنده نصب شده باشد، روشن شـود و در صـورت افتــادن بخـاری یا نـص

.شدن بخاری جلوگیری کند

انجـام   »تأسیسات الکتریکی  -مبحث سیزدھم    «نصب بخاری خانگی برقی باید با رعایت الزامات مندرج در                )ث 

.گیرد
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ب                  )ج  س مجاز نیست، مگر آنکه از طرف سـازنده بــرای نـص نصب بخاری خانگی برقی در فضاھای مرطوب و خی

.در چنین فضاھایی طراحی و ساخه شده و مورد تأیید قرار گرفته باشد

ض ضربات یا صدمات فیزیکی قرار گیرد، مجاز نیست)چ  .نصب بخاری خانگی برقی در فضاھایی که در معر

کوره ھای ھوای گرم ۵-٨-١۴

ستقیم ١-۵-٨-١۴ کوره گرم کننده م

.کوره گرم کننده مستقیم با سوخت گاز یا مایع باید مطابق دستور کارخانه سازنده نصب شود)الف

ANSIکوره گرم کننده مستقیم با سوخت گاز باید مطابق الزامات منــدرج در اسـتاندارد   )١( Z21. ش 48 آزمایــ

.شود و مورد تأیید قرار گیرد

ULکوره گرم کننده مستقیم با سوخت مایع باید مطابق الزامات مندرج در استاندارد )٢( ش شـود و   729 آزمــای

.مورد تأیید قرار گیرد

:نصب کوره گرم کننده مستقیم در فضاھای زیر مجاز نیست)ب 

راھروھای دسترسی سالن ھای اجتماعات، تئاتر و سینما، )١(

.راھروھای خروج اضطراری سالن ھای اجتماعات، تئاتر و سینما)٢(

:نصب کوره گرم کننده مستقیم باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام گیرد)پ 

سانتیمتر ١۵حداقل فاصله تا نزدیکترین دیوار )١(

سانتیمتر ٣٠حداقل فاصله تا مواد سوختنی )٢(

سته           )٣( ترموستات کنترل دستگاه باید در ھمان فضای نصب کوره، یا در فضای مجاور آن کـه بازشـو غیرقابـل ب

.شدن داشته باشد، قرار گیرد

ت کــم           )۴( سـانتیمتر و در اطـراف دسـتگاه         ۴۵فضای دسترسی در جلــو دسـتگاه و محـل مشــعل آن باید دـس

ش بینی شود٣٠دست کم  .سانتیمتر پی

ش ھوا ٢-۵-٨-١۴ کوره ھوای گرم با گرد

ش ھوا باید طبق دستور کارخانه سازنده نصب شود)الف .کوره ھوای گرم با گرد

ش ھوا و بـا سـوخت گـاز بایـد مطـابق الزامـات منـدرج در اسـتاندارد               )١( ANSIکوره ھوای گرم با گرد z21.47

ش شود و مورد تأیید قرار گیرد .آزمای

ش ھوا و با سوخت مایع باید مطابق الزامــات منــدرج در اســتاندارد   )٢( ULکوره ھوای گرم با گرد ش 727 آزمایــ

.شود و مورد تأیید قرار گیرد

ش ھوا نوع برقی باید مطابق الزامات منــدرج در اسـتاندارد                  )٣( ش شـود و     UL1096کوره ھوای گرم با گرد آزمــای

.مورد تأیید قرار گیرد

ت نبایــد از                )ب  میلیمــتر مربــع  ۴/۴سطح مقطع آزاد و بدون مانع ھر یک از کانالھـای ھـوای تــازه، برگشــت و رـف

.برای ھر وات ظرفیت کوره کمتر باشد

ش ھوا در فضاھای زیر مجاز نیست)پ  :نصب کوره ھوای گرم با گرد

راھروھای دسترسی سالنھای اجتماعات، تئاتر و سینما؛ )١

.راھروھای خروج اضطراری سالنھای اجتماعات، تئاتر و سینما)٢

:تأمین ھوای تازه یا برگشت ھوای کوره از فضاھای زیر مجاز نیست)ت 

حمام؛ )١
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توالت و دستشویی؛ )٢

آشپزخانه؛ )٣

گاراژ؛ )۴

.فضاھای با خطر)۵

.برگشت ھوای یک واحد آپارتمانی نباید توسط دستگاه به واحد آپارتمانی دیگری فرستاده شود)ث 

ترموستات کنترل دستگاه باید در ھمان فضای نصب کوره و یا در فضای مجاور آن که بازشو غیرقابـل بســته                          )ج  

.شدن داشته باشد قرار گیرد

کانال کشی رفت، برگشت و ھوای تازه و الزامات نصب دھانه ورود ھــوای تــازه بایــد بــا رعایــت نکــات مقــرر                       )چ  

.انجام گیرد»کانال کشی-تعویض ھوا و فصل پنجم -فصل چھارم «شده در 

ش کوره باید با رعایت نکات مقرر شده در                   )ح   ش-فصـل یــازدھم     «طراحی، ساخت و نصب دودک انجـام   »دودکــ

.گیرد

فصـل دوازدھــم ذخـیره و     «ذخیره سازی و لوله کشی انتقال سوخت مایع باید با رعایت نکات مقرر شده در             )خ 

.انجام گیرد»انتقال سوخت مایع

آب گرمکن خانگی ۶-٨-١۴

آب گرمکن نفت سوز با مخزن ذخیره ١-۶-٨-١۴

ش آب گرمکن خانگی نفت سوز با مخزن ذخیره بایـد بــا رعایــت الزامـات منــدرج در     )الف طراحی، ساخت و آزمای

ISIRIاستاندارد  .انجام شود1228

.نصب آب گرمکن خانگی نفت سوز با مخزن ذخیره باید طبق دستور کارخانه سازنده صورت گیرد)١(

ظرفیت آب گرمکن باید به گونه ای محاسبه و انتخاب شود که مصرف حـداکثر ســاعتی و مصــرف روزانه را                          )ب 

.پاسخگو باشد

.لیتر کمتر باشد١١٠ظرفیت ذخیره آب گرمکن برای ھر واحد مسکونی نباید از )١(

..کیلوپاسکال باشد٨۶٠حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن باید دست کم )پ

روی لوله ورود آب به آب گرمکن باید شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه، و روی لولـه خروجــی آب گــرم باید          )ت 

.شیر قطع و وصل نصب شود

ث شـانزدھم       «اتصال لوله و نصب شیرھا باید طبق الزامات مندرج در                  )١( انجـام   »تأسیسـات بھداشــتی    -مبـح

.گیرد

.مخزن آب گرم باید به شیر اطمینان و شیر تخلیه مجھز باشد)ث 

.اندازه شیر تخلیه باید طبق دستور کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دھانه تخلیه دستگاه باشد)١(

.آب گرمکن باید به شیر اطمینان دما و فشار مجھز باشد)ج 

.کیلوپاسکال باشد١٠٣۵فشار تنظیم شیر اطمینان باید برابر حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن و حداکثر )١(

.درجه سانتیگراد باشد٩٩دمای تنظیم شیر اطمینان باید حداکثر )٢(

.قطر لوله خروجی از شیر اطمینان باید حداقل برابر دھانه خروجی شیر اطمینان باشد)٣(

انتھای لوله تخلیه شیر اطمینان          .نصب شیر و ھیچ مانع دیگری روی لوله تخلیه شیر اطمینان مجاز نیست                   )۴(

اتصال مستقیم این لوله به        .سانتیمتری کف اتاق محل نصب آب گرمکن ادامه یابد       ٣٠باید بدون دنده باشد و تا    

.شبکه لوله کشی فاضالب ساختمان مجاز نیست
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.مجھز باشد)رگوالتور(آب گرمکن نفت سوز با مخزن ذخیره باید به کنترل کننده دما )چ 

.بدنه خارجی آب گرمکن باید با عایق گرمایی پوشانده شود)ح 

وات بـر   ۴٧ضخامت عایق باید طوری انتخاب شود که تلفات ا نرژی گرمایی از سطوح خارجی آب گرمکن از                            )١(

درجـه سـانتیگراد     ١٨در محاسبه اتالف انرژی، دمای محیط محل نصب دستگاه نباید از                      .مترمربع بیشتر نباشد    

.بیشتر در نظر گرفته شود

آب گرمکن گازسوز با مخزن ذخیره ٢-۶-٨-١۴

ش آب گرمکن گازسوز با مخزن ذخیره باید با رعایــت الزامــات منــدرج در اسـتاندارد                         )الف طراحی، ساخت و آزمای

ISIRI1219انجام شود.

نصب آب گرمکن گازسوز با مخزن ذخیره باید طبق دستور کارخانه سازنده و رعایت اسـتانداردھای شـرکت                              )١(

.ملی گاز ایران باشد

ظرفیت آب گرمکن گازسوز با مخزن ذخیره بایـد بــه گونــه ای محاســبه و انتخـاب شــود کـه مصـرف حداکثــر                   )ب 

.ساعتی و مصرف روزانه را پاسخگو باشد

لیـتر و سـه     ١١٠لیتر، دوخوابــه  ٧۵ظرفیت ذخیره آب گرمکن باید دست کم برای واحد مسکونی یک خوابه              )١(

.لیتر باشد١۵٠خوابه 

.کیلوپاسکال باشد٨۶٠حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن باید دست کم )پ 

ی آب گــرم                  )ت  روی لوله ورود آب سرد به آب گرمکن باید شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه، و روی لوله خروـج

.باید شیر قطع و وصل نصب شود

ث شـانزدھم       «اتصال لوله و نصب شیرھا باید طبق الزامات مندرج در                  )١( انجـام   »تأسیسـات بھداشــتی    -مبـح

.شود

.مخزن آب گرم باید به شیر اطمینان و شیر تخلیه مجھز باشد)ث 

.اندازه قطرشیر تخلیه باید طبق دستور کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دھانه تخلیه دستگاه باشد)١(

.درجه سانتیگراد باشد٩٩دمای تنظیم شیر اطمینان باید حداکثر )٢(

.قطر لوله خروجی از شیر اطمینان باید حداقل برابر دھانه خروجی شیر اطمینان باشد)٣(

انتھای لوله تخلیه شیر اطمینان          .نصب شیر و ھیچ مانع دیگری روی لوله تخلیه شیر اطمینان مجاز نیست                   )۴(

اتصـال مســتقیم ایـن لولــه بـه        .سانتیمتری کف محل نصب آب گـرمکن ادامـه یابـد         ٣٠باید بدون دنده باشد و تا     

.شبکه لوله کشی فاضالب ساختمان مجاز نیست

.آب گرمکن گازسوز باید به شیردستی قطع و وصل گاز مجھز باشد)چ 

.آب گرمکن گازسوز باید به کنترل کننده خودکار گاز مجھز باشد)ح 

.کنترل کننده خودکار گاز باید مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران باشد)١(

Ansiکنترل کننده خودکار گاز باید با الزامات مندرج در استاندارد )٢( z 21,23a, .مطابقت داشته باشد1994

.بدنه خارجی آب گرمکن باید با عایق گرمایی پوشانده شود)خ 

وات بـر  ۴٧ضخامت عایق باید طوری انتخاب شود که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خـارجی آب گـرمکن از                )١(

درجـه سـانتیگراد     ١٨در محاسبه اتالف انرژی، دمای محیط محل نصب دستگاه نباید از                      .مترمربع بیشتر نباشد    

.بیشتر در نظر گرفته شود

آب گرمکن گازسوز فوری بدون مخزن ذخیره ٣-۶-٨-١۴

ت الزامـات مندرج در                                     )الف ش آب گرمکن گازسوز فوری بدون مخزن ذخیره بایـد بـا رعاـی طراحی، ساخت و آزمای
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ISIRIاستاندارد  .انجام شود1828

ی گـاز                  )١( نصب آب گرمکن گازسوز فوری باید طبق دستور کارخانه سازنده و رعایت استانداردھای شــرکت مـل

.ایران باشد

ظرفیت آب گرمکن گازسوز فوری باید به گونه ای محاسبه و انتخــاب شـود کــه مصـرف حـداکثر سـاعتی را                            )ب  

.پاسخگو باشد

لیـتر در دقیقـه و      ١٢ظرفیت این آب گرمکن ھا باید دست کم برای واحـد مسـکونی یــک خوابـه و دو خوابــه                )١(

.لیتر در دقیقه باشد١٩سه خوابه و بیشتر 

آب گرمکن گازسوز فوری بدون مخزن ذخیره باید به شیر اطمینان، شیر خودکار قطـع و وصل گـاز، شـمعک                   )پ 

.دائمی و فندک خودکار مجھز باشد

ISIRIروی لوله ورودی گاز به آب گرمکن باید شیر قطع و وصل، طبق استاندارد )١( .نصب شود1222

آب گرمکن برقی با مخزن ذخیره ۶-۴-٨-١۴

ش آب گرمکن برقی با مخزن ذخـیره بایــد با رعایــت الزامـات مندرج در اسـتاندارد                                   )الف طراحی، ساخت و آزمای

ISIRI .انجام شود1563

.نصب آب گرمکن برقی باید طبق دستور کارخانه سازنده انجام گیرد)١(

ظرفیت ذخیره آب گرمکن برقی باید به گونـه ای محاسـبه و انتخــاب شـود کـه مصـرف حـداکثر سـاعتی و                            )ب 

.مصرف روزانه را پاسخگو باشد

لیتر و سـه   ١١٠لیتر، دو خوابه    ٧۵ظرفیت ذخیره آب گرمکن باید دست کم برای واحد مسکونی یک خوابه               )پ 

.لیتر باشد١۵٠خوابه 

ی آب گــرم بایـد           )ت  روی لوله ورود آب سرد به آب گرمکن باید شیر قطع و شــیر یک طرفـه، و روی لولـه خروـج

.شیر قطع ووصل نصب شود

ث شـانزدھم       «اتصال لوله و نصب شیرھا باید طبق الزامات مندرج در                  )١( انجـام   »تأسیسـات بھداشــتی    -مبـح

.شود

.مخزن آب گرم باید به شیر اطمینان و شیر تخلیه مجھز باشد)ث 

.اندازه قطر شیر تخلیه باید طبق دستور کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دھانه تخلیه دستگاه باشد)١(

.آب گرمکن برقی باید به شیر اطمینان دما و فشار مجھز باشد)ج 

.کیلوپاسکال باشد١٠٣۵فشار تنظیم شیر اطمینان باید برابر حداکثر فشار کار مجاز آب گرمکن و حداکثر )١(

.درجه سانتیگراد باشد٩٩دمای تنظیم شیر اطمینان باید حداکثر )٢(

.قطر لوله خروجی از شیر اطمینان باید حداقل برابر دھانه خروجی شیر اطمینان باشد)٣(

انتھای لوله تخلیه شیر اطمینان          .نصب شیر و ھیچ مانع دیگری روی لوله تخلیه شیرا طمینان مجاز نیست                   )۴(

اتصال مستقیم این لوله به        .سانتیمتری کف اتاق محل نصب آب گرمکن ادامه یابد       ٣٠باید بدون دنده باشد و تا    

.شبکه لوله کشی فاضالب ساختمان مجاز نیست

.آب گرمکن برقی باید به کنترل کننده خودکار دمای آب گرم، از نوع ترموستات الکتریکی، مجھز باشد)چ 

.آب گرمکن برقی باید به کلید قطع و وصل و فیوز اصلی قطع برق مجھز باشد)ح 

تأسیسـات   -مبحث سـیزدھم    «اتصال کابل برق و حفاظت برقی آب گرمکن باید با رعایت مقررات مندرج در            )١(

.باشد»الکتریکی

.بدنه خارجی آب گرمکن باید با عایق گرمایی پوشانده شود)خ 
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وات ۴٧ضخامت عایق باید طوری انتخاب شود که تلفـات انــرژی گرمـایی از سـطوح خــارجی آب گـرمکن از                              )١(

درجه سـانتیگراد     ١٨در محاسبه اتالف انرژی، دمای محیط محل نصب دستگاه نباید از               .برمترمربع بیشتر نباشد  

.بیشتر در نظر گرفته شود

گرم کننده برقی سونا ٧-٨-١۴

کلیات ١-٧-٨-١۴

س و برخـورد تصـادفی افـراد بـا آن بــه حداقـل                 )الف شود کـه امکـان تمــا گرم کننده برقی سونا در محلی نصب 

ش یابد   س توصـیه کارخانه ســازنده                               .ممکن کاھ کارکرد گرم کننده باید به تأیید رسیده باشد و نصب آن بــر اسـا

.انجام گیرد

حفاظ ٢-٧-٨-١۴

س و برخـورد           )الف ص مــورد تأییـد مجھـز باشـد تــا از تمـا ش مخصو گرم کننده برقی سونا باید به حفاظ و یا پوش

ش باید از مصالحی انتخــاب شـود کـه دارای ضـریب ھـدایت حــرارت                     .اتفاقی افراد با آن جلوگیری شود        این پوش

ش قابل توجه انتقال حرارت تولیدی به اتاق سونا باشد.ناچیز باشد ش نباید موجب کاھ .این پوش

ی آن در جــداره ھـای سـاختمانی واقـع                         )ب   گرم کننده باید به گونه ای نصب شود که حفاظ و دریچـه دسترـس

.نشود و دسترسی به اجزای آن به سھولت امکانپذیر باشد

کنترل کننده دما ٣-٧-٨-١۴

درجه سانتیگراد محدود نمایــد       ٩٠گرم کننده سونا باید به ترموستات مخصوصی که دمای اتاق سونا را به               )الف

ی از گــرم کننده نیســت، سنســور ترموسـتات بایــد در فاصــله                          .مجھز باشد  ١۵٠اگر ترموستات بــه صــورت جزـئ

.میلیمتر از سقف اتاق نصب شود

س                  )ب  س از ھر بار روشن شدن مجھز باشــد و پــ گرم کننده سونا باید به زمان سنج برای کارکرد یک ساعت پ

ش شود .این زمان سنج باید در خارج اتاق سونا نصب شود.از آن به صورت خودکار خامو

تھویه اتاق سونا ۴-٧-٨-١۴

٨*۴(میلیمــتر   ٢٠٠*١٠٠ابعـاد ایــن دریچــه نباید از          .اتاق سونا نباید به دریچه تھویه طبیعی مجھـز باشـد              )الف

ش بینی گردد)اینچ .کمتر باشد و در باالی در ورودی به سونا پی

تذکر مھم ۵-٧-٨-١۴

ب                      )الف تذکر برای استفاده کنندگان از سونا باید به صورت دائمی و با خط خوانا در خارج اتاق روی در سـونا نـص

:متن تذکر به شرح زیر است.گردد

افـرادی   .دقیقه است، اقامت بیشتر ممکن است برای قلــب مضـر باشــد              ٣٠حداکثر زمان اقامت در اتاق سونا         (

)که دارای ناراحتی یا ضعف قلب می باشند، باید قبل از استفاده از سونا، با پزشک مشورت نمایند .

کولر گازی ٨-٨-١۴

کلیات ١-٨-٨-١۴

ت الزامات منـدرج در اسـتاندارد         )الف ANSI/Ahamطراحی و ساخت کولر گازی باید با رعاـی Raci-82   انجـام

.شود

نصب ٢-٨-٨-١۴

س توصیه کارخانه سازنده نصب شود و ھمه قطعات آن برای تعمیرات و بـازبینی به                    )الف کولر گازی باید بر اسا
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س باشند .راحتتی در دستر

کابل کشی ھای برق، نوع پریز، حفاـظت دسـتگاه و اتصـال زمیــن آن باید بـا رعایت نکات مقــرر شـده در                                        )ب  

.طرح و اجرا گردد»تأسیسات الکتریکی-مبحث سیزدھم«

ش سوزی٣-٨-٨-١۴ مقررات ایمنی، خطرھای برقی و آت

ایمنی کارکرد اجزای مختلف کولرھای گازی برای افراد، ساختمان، امــوال و لـوازم بایـد بــا رعایــت الزامــات                               )الف

ASHRAEمندرج در استاندارد  Standard ش شده و به تأیید رسیده باشد15-78 .آزمای

مقررات ایمنی در سیستمھای تبرید ۴-٨-٨-١۴

س دسـتورالعملھای منـدرج در                                )الف طراحی و ساخت اجزای سیکل تبرید و انتخاب نوع ماده مبرد بایـد بـر اسـا

.انجام شده و به تأیید رسیده باشد»تبرید-فصل سیزدھم «

کنترل دما ۵-٨-٨-١۴

.کولر گازی باید به کنترل کننده دما و کلید انتخاب دور دمنده ھوای داخل مجھز باشد)الف

)تبخیری(کولرھای آبی ٩-٨-١۴

کلیات ١-٩-٨-١۴

ISIRIطراحی و ساخت کولر آبی باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد )الف .انجام شود2436

نصب ٢-٩-٨-١۴

س توصیه کارخانه سازنده و با رعایت الزامات زیر انجام گیرد)الف :انتخاب محل نصب کولر آبی باید براسا

ذرات گــرد و غبــار، گازھـای زیــان آور و      (کولر آبی نباید در محلی نـصب شـود کــه احتمـال ورود ھـوای آلـوده           )١(

.به آن وجود داشته باشد)بوھای نامطبوع

ش،                 ٣کولر آبی باید دست کم     )٢( ش، فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکـه دھانـه دودـک متر از ھر دھانه دودک

.متر از سطح رویی کولر آبی باالتر باشد٢دست کم 

ش فاضالب ساختمان فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه               ٣کولر آبی باید دست کم       )٣( متر از ھر دھانه ھواک

ش فاضالب دست کم  .متر از سطح رویی کولر آبی باالتر باشد٢دھانه ھواک

س در اطراف کولر به میزان حداقل )۴( .سانتیمتر وجود داشته باشد۶٠فضای دسترسی و سروی

-مبحث سیزدھم  «کابل کشی ھای برق و حفاظت الکتریکی دستگاه باید با رعایت الزامات مقرر شده در                )ب 

.اجرا گردد»تأسیسات الکتریکی

شی ھوا ٣-٩-٨-١۴ کانال ک

.انجام گیرد»کانال کشی-فصل پنجم «کانال کشی ھوای کولر آبی باید با رعایت الزامات مندرج در )الف

شی ۴-٩-٨-١۴ لوله ک

.تغذیه آب ھر کولر آبی باید به وسیله شیر قطع و وصل مستقل انجام شود)الف

لوله و سرریز آب اضافی و ھمچنین تخلیه کولر آبی، اگر به شبکه فاضالب وارد می شـود، بایــد بــه صــورت                           )ب  

.طرح و اجرا گردد»تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم «غیرمستقیم و با رعایت الزامات مربوط از 

ش بینی کفشوی با قطـر حــداقل             )پ  س یا بالکن نصب می شود، پی ب     ٢اگر کولر آبی در ترا اینــچ در محـل نـص

.الزامی است

س از پایـان فصـل گرمــا، بـه                     )ت  لوله تغذیه آب کولر باید به شیر قع و وصـل بــا اتصـال بازشـو مجھـز باشــد تـا پــ

.آسانی قابل باز کردن و تخلیه باشد
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کولر آبی نباید باالی معابر عمومی نصب شود، مگر آنکه در زیر آن سینی قطره گیر با لوله تخلیه، به دور از                   )ث 

.این معابر، تعبیه شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد

Page 10 of دستگاھھای گرم کننده و خنک کننده ویژه10

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 14\Data\M_14_8.htm



تأمین ھوای احتراق 

حدود و دامنه کار ١-٩-١۴

ق الزامـات منـدرج در ایـن فصـل از                          ١-١-٩-١۴ طراحی، نصب و بازرسی تأسیسات تأمین ھوای احتراق باید طـب

.انجام گیرد)تأمین ھوای احتراق»٩-١۴«(مقررات 

ض ھوا           )الف تأمین ھوای الزم برای احتراق انواع دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز، در تأسیسات گرمایی، تعوی

ک کــردن فضـاھای داخــل ســاختمان یــا تھیــه آب گــرم مصــرفی در                     و تھویه مطبوع که به منظور گرم کردن یـا خـن

.ساختمان نصب می شوند، باید طبق الزامات این فصل از مقررات انجام گیرد

در این فصل، تأمین ھوای الزم و کافی برای فضاھایی از ساختمان                    »تأمین ھوای احتراق  «منظور از   ٢-١-٩-١۴

.است که دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز در ِآنھا نصب می شود

تأمین ھوای احتراق دســتگاھھای بـا ســوخت مـایع یــا گـاز کـه تمـام ھـوای موردنیـاز را مســتقیم از خــارج                )الف

ساختمان می گیرند و ھمه دود حاصل از احتراق را مستقیم به خارج از ساختمان می فرستند، خارج از حـدود                             

.این فصل از مقررات است

.تأمین ھوای احتراق این نوع دستگاھھا باید طبق دستور کارخانه سازنده انجام گیرد)١(

:تأمین ھوای دستگاھھای زیر خارج از حدود این فصل از مقررات است٣-١-٩-١۴

کوره ھای کامل بسته؛ )الف

دستگاھھای پخت و پز؛ )ب 

یخچالھای نفتی یا گازی؛ )پ 

.ماشینھای رخت خشک کن گازی)ت 

کلیات ٢-٩-١۴

لزوم ھوای احتراق ١-٢-٩-١۴

ھر قسمت از ساختمان که در آن دستگاھھای با سوخت مایع یا گــاز ماننــد دیــگ آب گـرم یــا بخـار، کـوره                    )الف 

ھوای گرم، آب گرمکن و دستگاھھای مشابه، نصب می شـود بایــد ھـوای الزم بـرای احـتراق بـه مقـدار الزم و                                   

.کافی و مناسب برای احتراق سوخت موردنظر، دریافت کند

ت                                 )ب  ش بیـنی بـرای دریاـف سته و بـدون ھرگونـه پـی نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز در فضای کامل ب

.ھوای احتراق مجاز نیست

منابع غیرمجاز ٢-٢-٩-١۴
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:تأمین ھوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست)الف

فضایی که در آن گازھای خطرناک وجود داشته باشد؛ )١

فضایی که در آن بخارھای قابل اشتعال وجو داشته باشد؛ )٢

فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابد؛ )٣

از موتورخانه تبرید ساختمان؛ )۴

.از اتاق خواب یا حمام)۵

اختالل در تأمین ھوای احتراق ٣-٢-٩-١۴

ش آزاد ھــوا وجـود داشــته                      )الف درھر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب مــی شـود بایــد گـرد

.باشد

ب شـود کـه                     )ب  در ھر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود نباید دستگاه دیگری نـص

.جریان انتقال ھوا را مختل کند

اگر دستگاه دیگری در این فضا نصب می شود، طراحی سیستم تأمین ھوا بایــد طــوری صـورت گ یـرد کـه                            )١(

س یا کمبود مقدار ھوای موردنیاز دستگاه با سوخت مایع یا گاز                              ش ھوا برای این دستگاه موجب جریان معکو مک

.نشود

اگر در فضای نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز، مکنده ھوا نصب می شود تخلیه ھوای این مکنــده نباید              )٢(

س کند ص دستگاه اختاللی ایجاد کند یا جھت جریان ھوا را معکو .در جریان ھوای احتراق مخصو

تأمین ھوا از کف کاذب ۴-٢-٩-١۴

ب می شـود از کــف کـاذب                                  )الف ممکن است ھوای احتراق فضایی که دستگاه با سوخت مایع یا گاز در آن نـص

.ساختمان تأمین شود، در این صورت فضای کف کاذب باید به ھوای آزاد بیرون مستقیم مربوط باشد

جریان ھوای آزاد بیرون باید، بدون ھیچ مانع مسیر داخل فضای زیر کف کاذب را تا دریچه ورود ھوا از کف به                            )١(

.داخل فضای نصب دستگاه طی کند

دھانه ورود ھوا از بیرون به داخل فضای زیر کف کاذب و دھانه ورود ھوا از کف کاذب بـه داخـل فضـای محـل                        )٢(

.نصب دستگاه باید برابر ھم و دست کم به اندازه مورد نیاز دستگاه باشد

سطح مقطع مسیر عبور ھوا از فضای زیر کف کاذب باید دســت کـم دو برابــر دریچـه ورود ھـوا بـه داخـل آن                             )٣(

.باشد

تأمین ھوا از فضای زیرشیروانی ۵-٢-٩-١۴

ب می شـود، از فضـای                                     )الف ممکن است ھوای احتراق فضایی که دستگاه بـا ســوخت مـایع یـا گـاز در آن نـص

زیرشیروانی ساختمان تأمین شود، در این صورت فضای زیرشیروانی باید به ھـوای آزاد بـیرون مسـتقیم مربــوط                       

.باشد

جریان ھوای آزاد بیرون باید بدون ھیچ مانع، مسیر داخل فضای زیرشیروانی را تا دھانه ورود ھـوا بــه داخـل                    )١(

باید توســط کانــال   )زیر آن (ورود ھوا از فضای زیرشیروانی به فضای نصب دستگاه            .محل نصب دستگاه طی کند      

٣٠سانتیمتر باالتر از کف فضای زیرشیروانی و دھانــه پایین آن               ١۵فلزی قائمی صورت گیرد که دھانه باالی آن          

.سانتیمتر باالتر از کف فضای محل نصب دستگاه باشد

اندازه دھانه ورودی ھوا به داخل فضای زیرشیروانی و دھانه کانال انتقال ھوا به فضای محل نصب دستگاه                             )٢(

.باید برای تأمین ھوای احتراق دستگاه مناسب باشد
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تأمین ھوا از داخل ٣-٩-١۴

فضای با درزبندی معمولی ١-٣-٩-١۴

ک                             )الف ش از ـی در ساختمانھای با درزبندی معمولی که حجم فضای نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز بی

ی تــی یـو در سـاعت        ١٠٠٠فوت مکعب بـرای ھـر         ۵٠(کیلوکالری در ساعت     ١٧٧مترمکعب برای ھر     باشـد،  )ـب

ی                                    ض ھوای طبیعی با نفوذ ھوا به داخل آن فضا، برای تأمین ھوای احـتراق موردنیــاز دسـتگاھھای آن، کاـف تعوی

.است

ب    ۵٠(کیلوکـالری در ســاعت     ١٧٧اگر حجم فضای نصب دستگاه کمتر از یک مترمکعب برای ھر             )ب  فـوت مکـع

در ایــن .باشد ممکن است ھوای احتراق از فضای مجــاور آن تـأمین شــود             )بی تی یو در ساعت   ١٠٠٠برای ھر  

١٧٧صورت مجموع حجم فضای محل نصب دستگاه و دستگاه مجاور بایـد دســت کـم یــک مترمکعــب برای ھـر                              

.باشد)بی تی یو در ساعت١٠٠٠فوت مکعب برای ھر ۵٠(کیلوکالری در ساعت 

ش بینی                   )١( برای جریان ھوا بین محل نصب دستگاھھا و فضای مجاور دست کم دو دھانه باز بدون مانع باید پی

سانتیمتر از سقف، روی در یا جــدار بیـن این               ٣٠سانتیمتر از کف و دیگری به فاصله           ٣٠شود که یکی به فاصله      

.دو فضا نصب شوند

کیلوکالری در ساعت    ٣٨سطح آزاد ھر یک از این دھانه ھا باید دست کم برابر یک سانتیمتر مربع برای ھر                       )٢(

سطح آزاد ھر یک از این دھانه ھا، به ھر حـال، نباید                 .باشد)بی تی یو در ساعت  ١٠٠٠اینچ مربع برای ھر   ١(

.سانتیمتر مربع کمتر باشد۶۴۵از 

فضای با درزھای ھوابند ٢-٣-٩-١۴

در صورتی که ساختمان با درزھای ھوابند باشد، ھوای موردنیاز فضایی که در آن دستگاھھای با سـوخت                           )الف

ب بــرای ھـر        (مایع یا گاز نصب می شود، چه حجم این فضا کافی باشد                 ش از یک مترمکـع کیلوکـالری در    ١٧٧بی

.و چه حجم آن کافی نباشد، به ھر حال باید از خارج ساختمان تأمین شود)ساعت

تأمین ھوا از خارج ۴-٩-١۴

کلیات ١-۴-٩-١۴

در شرایط زیر که تأمین ھوای احتراق از فضــای محــل نـصب دسـتگاھھای با سـوخت مـایع یـا گـاز ممکن                                   )الف

:نباشد، تمام یا قسمتی از ھوای موردنیاز باید از خارج ساختمان تأمین شود

کیلوکالری در ســاعت  ١٧٧در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاھھا کمتر از یک مترمکعب برای ھر                    )١(

باشد، 

ک مترمکعــب بــرای ھـر                              )٢( ١٧٧در صورتی که مجموع حجم فضای نصب دستگاھھا و فضـای مجــاور کمـتر از ـی

کیلوکالری در ساعت باشد، 

ش از یک مترمکعب برای                          )٣( در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاھھا و یا مجموع آن با فضای مجاور بی

.کیلوکالری باشد ولی ساختمان با درزھای ھوابند باشد١٧٧ھر 

دریافت ھمه ھوا از خارج٢-۴-٩-١۴

ب                          )الف در صورتی که ھمه ھوای موردنیاز احتراق، با نصب دھانه ھایی روی دیوارھا یا سقف فضــای محـل نـص

سانتیمتر ٣٠دستگاھھا، مستقیم از خارج دریافت شود، باید دست کم دو دھانه در باال و پایین، یکی به فاصله         

ش بینی شود٣٠از سقف و دیگری به فاصله  .سانتیمتر از کف، پی

ت و بـه فضـای محــل نصــب                      )ب  اگر تأمین ھوا از دھانه ھایی باشد که ھوا را مستقیم از خارج ساختمان دریاـف
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١۵۵دستگاھھا وارد می کنند، سطح آزاد ھر یــک از دھانـه ھــا بایـد دســت کـم یــک سـانتیمتر مربــع بـرای ھـر                   

.باشد)بی تی یو در ساعت۴٠٠٠اینچ مربع برای ھر ١(کیلوکالری در ساعت 

اگر تأمین ھوا از طریق کانالھای افقی باشد که یک دھانه آنھا به ھوای خارج و دھانه دیگر به فضای محـل                                   )پ  

نصب دستگاھھا باز باشد، در این حالت سطح آزاد ھر یک از دھانه ھا باید دست کم یک سانتیمتر مربــع بــرای                              

.باشد)بی تی یو در ساعت٢٠٠٠اینچ مربع برای ھر ١(کیلوکالری در ساعت ٧٧ھر 

.سطح مقطع کانال نباید از سطح آزاد دھانه دریافت ھوا کمتر باشد)١(

اگر تأمین ھوا از طریق کانالھای قائم باشد که یک دھانه آنھا به ھوای خارج و دھانه دیگر بــه فضــای محـل                              )ت 

نصب دستگاھھا باز باشد، در این حالت سطح آزاد ھر یک از دھانه ھا باید دست کم یک سانتیمتر مربــع بــرای                              

.باشد)بی تی یو در ساعت۴٠٠٠اینچ مربع برای ھر ١(کیلوکالری در ساعت ١۵۵ھر 

.سطح مقطع کانال نباید از سطح آزاد دھانه دریافت ھوا کمتر باشد)١(

ب دھانـه مســتقیم از فضـای محـل                    )ث  در صورتی که تأمین ھوای احتراق برای دستگاه گازسوز باشد و بـا نـص

:نصب دستگاه به خارج از ساختمان، یا از طریق کانال افقی یا قائم، صورت گیرد الزامات زیر کافی است

.سانتیمتر از سقف، نصب شود٣٠یک دھانه برای ورود ھوا، به فاصله )١(

اینــچ مربـع بــرای    ١(کیلوکالری در ساعت     ١١۶سطح آزاد دھانه باید دست کم یک سانتیمتر مربع برای ھر               )٢(

.باشد)بی تی یو در ساعت٣٠٠٠ھر 

.سطح مقطع کانال باید دست کم برابر سطح آزاد دھانه دریافت ھوا باشد)٣(

تأمین ھمزمان ھوا از داخل و خارج ۵-٩-١۴

فضای با حجم ناکافی ١-۵-٩-١۴

در ساختمان با درزبندی معمولی، در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاھھای با سـوخت مـایع یـا                                 )الف

باشد، باید با نصب دھانـه ھـای دریافــت           )کیلوکالری در ساعت   ١٧٧کمتر از یک مترمکعب برای ھر      (گاز ناکافی    

.ھوا از خارج، ھوای موردنیاز احتراق را به طور ھم زمان از داخل و خارج تأمین کرد

ستگاھھا،                     )١( ب د دریافت ھوا از خارج باید با نصب دھانه ھای باز و مستقیم روی جداره ھای فضای محـل نـص

.آمده صورت گیرد»تأمین ھوا از خارج)۴-٩-١۴(«نصب کانال افقی یا قائم، به ترتیبی که در 

مقدار ھوای داخل به اضافه جمع کل ھوای دریافتی از دھانه ھای مستقیم، کانال افقی یا قائم بایـد بـرای                          )٢(

.تأمین ھوای موردنیاز احتراق دستگاھھا، کافی باشد

فضای با حجم کافی ٢-۵-٩-١۴

در ساختمان با درزھای ھوابند، در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گـاز               )الف

ش از یک مترمکعب برای ھر       (کافی   ت ھـوا از              )کیلوکالری ساعت  ١٧٧بی ب دھانــه ھـای دریاـف باشد، باید با نـص

.خارج، ھوای مورد نیاز احتراق را به طور ھمزمان از داخل و خارج تأمین کرد

ستگاھھا،                  )١( ب د دریافت ھوا از خارج باید با نصب دھانه ھای باز و مســتقیم روی جـدارھای فضــای محــل نـص

.آمده، صورت گیرد»تأمین ھوا از خارج)۴-٩-١۴(«نصب کانال افقی یا قائم، به ترتیبی که در 

ک                        )٢( ت مســتقیم ھـوا از خـارج، بـا سـطح آزاد ـی عالوه بر آن الزم است یــک دھانه ھـوای اضـافی بــرای دریاـف

ش  )بی تی یو در ساعت     ۵٠٠٠اینچ مربع برای ھر      ١(کیلوکالری در ساعت      ١٩۴سانتیمتر مربع برای ھر       نیز پیــ

.بینی شود
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تأمین مکانیکی ھوا ۶-٩-١۴

کلیات ١-۶-٩-١۴

ب شــده باشـد، ممکـن                 )الف تأمین ھوای احتراق برای فضایی که در آن دستگاھھای با سوخت مایع یا گــاز نـص

در ایـن   .است جزئی از سیستم تعویض ھوای مکانیکی ساختمان، یا قسمتھایی از فضاھای سـاختمان باشـد                             

:حالت الزامات زیر باید رعایت شود

ی                              )١( ض ھوای مکانیکی نباید در فضایی که در آن دستگاھھای با ســوخت مـایع یــا گـاز نصــب ـم سیستم تعوی

.شود فشار منفی ایجاد کند، تا در کار مشعل اختالل ایجاد نشود

ض ھوای مکانیکی و مشعل ھــر یــک از دسـتگاھھا باید بـه ھـم وابسـته و مـرتبط باشـد، بــه                  )٢( سیستم تعوی

ش                              ض ھوای مکانیکی از کار بیفتـد، مشـعل دسـتگاھھا ھــم بــه طــور خودکـار خـامو طوری که اگر سیستم تعوی

.شود

ض ھوا ٢-۶-٩-١۴ مقدار تعوی

ض ھوای مکانیکی به داخل فضای محل نصب دستگاھھای بـا سـوخت                           )الف مقدار ھوا که توسط سیستم تعوی

کــالری در سـاعت    ٣۵۵مایع یا گاز فرستاده می شود، باید دست کم برابر یــک مترمکعــب در ســاعت بـرای ھـر                

.باشد)بی تی یو در ساعت٢۴٠٠یک فوت مکعب در دقیقه برای ھر (

دھانه ھا و کانال ورود ھوا ٧-٩-١۴

دھانه ھای ورود ھوا ١-٧-٩-١۴

.دھانه ھای ورود ھوا باید از نوعی باشد که در برابر ورود ھوا مانع ایجاد نکند)الف

ت کـم                                )١( ١٢*١٢اگر روی دھانه ورودی ھوا توری سیمی نصب می شود، اندازه چشمه ھای توری بایـد دـس

.میلیمتر باشد

درصـد   ٧۵اگر روی دھانه ورودی ھوا دریچه ھوای بیرون ازنوع فلــزی، نصــب مــی شـود، سـطح آزاد آن بایــد            )٢(

.محاسبه شود، مگر آنکه سازنده نسبت دیگری توصیه کرده باشد

ی شــود سـطح آزاد آن بایــد     )٣( ب ـم درصـد   ٢۵اگر روی دھانه ورودی ھوا دریچه ھوای بیرون از نوع چوبی، نـص

.محاسبه شود

دمپر ٢-٧-٩-١۴

ش عبور کند)الف .کانال یا پلنوم ھای ھوای احتراق نباید از دیوار آت

ش یا دمپر دود نصب می شود که با فرمــان                                )ب   اگر روی کانال یا پلنوم تأمین ھوای احتراق دمپر تنظیم، دمپر آت

خودکار بسته می شود، باید این دمپر با مشعل دستگاه به ھم وابسته باشد، به طــوری کـه مشـعل دسـتگاه                           

ش شود .فقط وقتی کار کند که دمپر باز باشد و در زمان بسته بودن دمپر، مشعل به طور خودکار خامو

.نصب ھر نوع دمپر دستی روی دھانه یا کانال ورود ھوای احتراق مجاز نیست)پ 

کانال ھوا ٣-٧-٩-١۴

س              )الف ب دسـتگاھھای بـا سـوخت مــایع یـا گـاز بایــد از جـن ش ھوا به فضای محــل نـص کانال ھوای ورود یا گرد

.فوالدی گالوانیزه باشد

.انجام گیرد»کانال کشی)۵-١۴(«طراحی و ساخت کانال ھوا باید با رعایت الزامات مندرج در )ب 

سانتیمتر کمتر باشد ١٠*١٠سطح آزاد و بدون مانع ھر کانال نباید از )پ 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
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.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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شی  لوله ک

حدود و دامنه کار ١-١٠-١۴

ض ھوا و تھویه مطبوع ساختمان باید طبق الزامــات                ١-١-١٠-١۴ شی تأسیسات گرمایی، تعوی ش و بازرسی لوله ک طراحی، نصب، آزمای

.انجام گیرد)لوله کشی»١٠-١۴«(مندرج در این فصل 

ض ھوا و تھویه مطبوع، لوله کشی ھای زیر باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات انجام گیرد)الف :در تأسیسات گرمایی، تعوی

شی آب گرم کننده؛ )١ لوله ک

شی بخار؛ )٢ لوله ک

شت تقطیر بخار؛ )٣ شی برگ لوله ک

شی آب سردکننده )۴ لوله ک

ص خنک کردن کندانسور)۵ شی آب خنک کننده، مخصو .لوله ک

ـق الزامــات منـدرج در                        »الف«)١-١-١٠-١۴(لوله کشی ھای مندرج در        )ب   ، اگر در محوطه خصوصی یک یا چند ساختمان باشد، بایــد طـب

.این فصل از مقررات انجام گیرد

شی»١٠-١۴«(لوله کشی ھای زیر خارج از حدود این فصل از مقررات ٢-١-١٠-١۴ :قرار دارد)لوله ک

ض ھوا و تھویه مطبوع ساختمان)الف :در تأسیسات گرمایی، تعوی

لوله کشی سوخت مایع یاگاز؛ )١

لوله کشی تغذیه سیستمھای گرمایی یا سرمایی با آب مصرفی؛ )٢

لوله کشی تخلیه آب سیستمھای گرمایی یا سرمایی؛ )٣

ص تخلیه ھوا از سیستمھای گرمایی یا سرمایی؛ )۴ لوله کشی مخصو

.لوله کشی سیستم تبرید)۵

لوله کشی آب گرم کننده، بخار، برگشت تقطیر بخار، آب سـردکننده و آب خنــک کننــده در ســاختمانھای صــنعتی و بــه منظورھـای                                  )ب  

.صنعتی و تولیدی

ی ٢-١٠-١۴ ش ی لوله ک طراح

کلیات ١-٢-١٠-١۴

ض ھوا و تھویه مطبوع باید طبق روشھای مھندسی مورد تأیید انجام گــیرد                    )الف روشــھای   .طراحی لوله کشی تأسیسات گرمایی، تعوی

شی به کار می رود، باید مورد تأیید قرار گیرد .مھندسی که در اندازه گذاری لوله ھا و دیگر اجزای لوله ک

.اندازه گذاری لوله ھا باید برای جریان سیال به مقدار الزم در ھر سیستم، با سرعت مناسب، انجام گیرد)١(

ش طول عمر لوله ھــا بـر                        )٢( اندازه گذاری لوله ھا باید طوری باشد که سرعت زیاد جریان سیال موجب ایجاد سر و صدای مزاحم و کاھ

ش غیرقابــل                              .اثر خوردگی، نشود  ب افـزای ش قطر لولـه ھـا موـج ش سرعت جریان سیال در لوله ھا باید تا حدی صورت گیرد که افزای کاھ

.توجیه ھزینه لوله کشی نگرد

ش اثر ضربه قوچ در لوله کشی، باید سرعت جریان سیال کنترل شود)ب  .به منظور کاھ

شی که شیر قطع سریع قرار می گیرد، باید وسیله حذف ضربه قوچ از نوع مورد تأیید، نصب شود)١( .در نقاطی از لوله ک
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.وسیله حذف ضربه قوچ باید در محل مناسب، قابل دسترسی، و در فاصله مناسب و مؤثر از شیر قطع سریع نصب شود)٢(

نقشه ھا ٢-٢-١٠-١۴

سئول امور ساختمان ارائه شود)الف ش از اقدام به اجرای کار، برای بررسی و تصویب به مقام م شی باید پی .نقشه ھای لوله ک

ی، مسـیر و                            )ب  ض ھوا و تھویـه مطبــوع، مـرتبط بــا لولــه کـش شه ھای لوله کشی باید شامل دستگاھھای تأسیسات گرمایی، تعوی نق

شی باشد .قطر نامی لوله ھا و دیگر اجزای لوله ک

.روشھای نصب، حفاظت و نگھداری لوله کشی باید در مدارک پیوست نقشه ھا ارائه شود)١(

ش طبقــه                     )٢( ش از ش نقشه ھا باید شامل دیاگرام جریان در موتورخانه مرکزی و موتورخانه ھای فرعی و در صورتی که تعداد طبقات بی

.باشد، رایزر دیاگرام باشد

.دما و فشار کار طراحی و مشخصات مصالح انتخابی باید در نقشه ھا و مدارک پیوست آن معین شده باشد)٣(

س نقشه ھا نباید از یک صدم کوچکتر باشد، مگر درنقشه محوطه، با تأیید)۴( .مقیا

شه کشی باید بر طبق یکی از استانداردھای مورد تأیید باشد)۵( .عالئم نق

سیر لوله ھا ٣-٢-١٠-١۴ م

لوله کشی باید در مسیرھایی انجام شود که بدون آشکار بودن در محل ھای نامناسب، ھمه جا در اطراف لوله و دیگر اجزای لوله                          )الف

ض و کار با ابزار عادی وجود داشته باشد .کشی فضای الزم برای بازدید، تعمیر، تعوی

.مقرر شده است)١-۴-١٠-١۴(لوله و دیگر اجزای لوله کشی نباید در دیوار یا کف دفن شود، مگر در شرایطی که در )ب 

شی، باید حفاظت ھای الزم برای جلوگیری از یخ زدن و خوردگی به عمل آیــد و                                )١( در صورت دفن قسمتی از لوله یا اجزای دیگر لوله ک

ض لوله ھا فراھم شود .امکان انبساط و انقبا

گ، در صــورتی کــه اتصـال از نـوع دنـده ای باشـد، نبایـد در اجـزای                               )٢( در لوله کشی فوالدی محل اتصال لوله به لولـه یــا لولــه بـه فیتیـن

.ساختمان یا زیر کف دفن شود

در لوله کشی مسی محل اتصال لوله به فیتینگ، در صورتی که اتصال از نوع فیتینگ فشاری باشد، نباید در اجزای ساختمان یا زیر                              )٣(

.کف دفن شود

.ھیچ یک از شیرھا، تله ھای بخار، لوازم اندازه گیری دما و فشار و مانند آنھا، نباید در اجزای ساختمان یا زیر کف دفن شود)۴(

ش فشار قرار گیرد                    )۵( ش از بتن ریزی مورد آزمای به ھنگام بتن ریــزی لولــه  .در صورتی که قطعه ای از لوله در بتن دفن می شود، باید پی

.باید زیر فشار کار سیستم موردنظر باشد

.عبور لوله از دیوار، تیغه، کف یا سقف باید از داخل غالف لوله صورت گیرد)پ 

ی ٣-١٠-١۴ ش مصالح لوله ک

کلیات ١-٣-١٠-١۴

ض ھــوا و تھویه مطبـوع بایــد بــا رعایــت الزامــات منــدرج در                      )الف مصــالح لولــه   )٣-١٠-١۴(«مصالح لوله کشی تأسیســات گرمـایی، تعــوی

.انتخاب و کنترل شود»کشی

روی ھر قطعه از لوله، فیتینگ، فلنج، شیر و دیگر اجزای لوله کشی باید مارک کارخانه سازنده، کیفیت ساخت یــا اســتاندارد مـورد                                    )ب 

ش شده باشد شدنی، نق .تأیید، که آن قطعه بر طبق آن ساخته شده است، به صورت ریختگی یا مھر پاک ن

ستم ٢-٣-١٠-١۴ شرایط کار سی

سم            )الف مناســب )دمای کار طراحی، فشار کار طراحی، نوع سیال داخـل لولـه          (لوله و دیگر اجزای لولھکشی باید برای شرایط کار سی

.باشد

ت، بایــد     )ب«)٢-٣-١٠-١۴(مصالح انواع سیستمھای لوله کشی،که نوع کــاربرد و شــرایط کــار آنھــا در جـدول            )ب طبقــه بنــدی شــده اـس

.باشد»مصالح لوله کشی)٣-١٠-١۴(«مطابق استانداردھای مقرر شده در 

شخصات، مقاومت مکــانیکی و شــیمیایی و انــدازه، مشــابه                      )١( انتخاب مصالح از استانداردھای دیگر به شرطی مجاز است که از نظر م

.استانداردھای مقرر شده و مورد تأیید، باشد

ستمھای دیگری که شرایط کــار آنھـا خـارج از محــدوده طبقــه بنــدی شـده در جـدول                            )٢( -٣-١٠-١۴(انتخاب مصالح لوله کشی برای سی

سئول امور ساختمان صورت گیرد»ب«)٢ .باشد، باید در ھر مورد، با تأیید م
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انتخاب لوله ٣-٣-١٠-١۴

»ب«)٢-٣-١٠-١۴(لوله ھای مورد استفاده در تأسیسات گرمایی و سرمایی، در انواع سیستمھا وشرایط کار مقرر شده در جـدول                   )الف

سی یا لوله پالستیکی باشد .باید از نوع لوله فوالدی سیاه، لوله م

لوله ھای فوالدی سیاه )ب 

.باشد)١(»ب»«٣-٣-١٠-١۴(لوله ھای فوالدی سیاه باید مطابق استانداردھای مقرر شده در جدول )١(

ی »ب«)٢-٣-١٠-١۴(جدول  سات گرمایی و سرمای ی در تأسی ستمھای لوله کش طبقه بندی سی
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.مجاز نیست»ب«)٢-٣-١٠-١۴(کاربرد لوله ھای فوالدی گالوانیزه در لوله کشی ھای طبقه بندی شده در جدول )٢(

ض ضربات فیزیکی قرار می گیرد و در صورت خم کردن، لوله باید                       )٣( در شرایط سخت که لوله در محیط خورنده نصب می شود یا در معر

.از نوع بی درز باشد

در صورتی که اتصال لوله به لوله یا به فیتینگ از نوع دنده ای باشد، حداکثر فشار کار مجاز لوله کشی، در ھر مورد باید با اســتفاده                              )۴(

.از روشھایی که در استاندارد مربوطه مقرر شده، محاسبه شود

لوله ھای مسی )پ 

:لوله ھای مسی، که در تأسیسات گرمایی و سرمایی مورد استفاده قرار می گیرد، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)١(

DIN 1786

BS 2871 PART 1

ANSI/ASTM B88

ISO 274

.میلیمتر کاربرد دارد۵۴در لوله کشی مسی تأسیسات گرمایی و سرمایی فقط لوله ھای بی درز، حداکثر تا قطر خارجی )٢(

ش از                 )٣( ی اســتفاده                ١٢٠در لوله کشی تأسیسات گرمایی، که دمای کار سیستم بی درجه سانتیگراد باشد، نبایـد از لولــه ھـای مـس

.کرد
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شی بخار و لوله کشی برگشت تقطیر بخار مجاز نیست)۴( .استفاده از لوله ھای مسی در لوله ک

لوله پالستیکی )ت 

درجه سانتیگراد و آب سردکننده مورد اسـتفاده قـرار                ٩٠لوله پالستیکی که در تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده، با دمای حداکثر                )١(

:و مطابق یکی از استانداردھای زیر باشند)PEX-AL-PEX(یا )PEX(می گیرند، باید از نوع 

PEX

BS 7291 PART 3

ANSI/ASTM F877-97

DIN 16892

PEX-AL-PEX

ANSI/ASTM F1281-97

DIN/DVGW 542

، فقــط  )١(»ت«)٣-٣-١٠-١۴(در لوله کشی تأسیسات گرمای و سرمایی، لوله ھای پالستیکی، طبق استانداردھای مقرر شــده در                         )٢(

.میلیمتر کاربرد دارد٣٢*٣تا قطر 

گ ۴-٣-١٠-١۴ انتخاب فیتین

ف شی فوالدی)ال فیتینگ ھای لوله ک

ش خوار باید مطابق یکی از استانداردھای زر باشد)١( :فیتینگ ھای چدن چک

DIN 2150

BS 143,1256

ANSI/ASME B16.3

ISO 49

:فیتینگ ھای فوالدی با اتصال دنده ای باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٢(

DIN 2980

BS 1740

ANSI/ASME B16.11

ISO 4145

:فیتینگ ھای فوالدی با اتصال جوشی باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٣(

DIN 2605, 2606, 2615, 2616, 2617

BS 1965 PART 1

ANSI/ASME B16.9, B16.28

ISO 3419

س، ضخامت جدار و نــوع اتصـال بایـد بــرای کـار بــا لولــه                            )۴( فیتینگ ھای مورد استفاده در ھر یک از سیستمھای لوله کشی، از نظر جن

ستم مناسب باشند .ھای فوالدی انتخاب شده و شرایط کار سی

سی)ب  شی م فیتینگ ھای لوله ک

س و مطـابق یکــی از اســتانداردھای زیــر                       )١( سی یــا آلیاژھـای مــ س م فیتینگ ھایی که در لوله کشی مسی به کار می رود باید از جن

:باشد

DIN 2856 -2872

BS 364

ANSI/ASME B16.22, B16.26

ISO 2016

س، حـداکثر تـا طـر                               )٢( س مســی یــا آلیاژھـای ـم در لوله کشی مسی تأسیسات گرمایی و سرمایی فقط فیتینگ ھای بی درز، از جنــ
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.میلیمتر کاربرد دارد۵۴خارجی 

ش از )٣( .درجه سانتیگراد باشد، نباید از فیتینگ ھای مسی استفاده کرد١٢٠در لوله کشی ھایی که دمای کار سیستم بی

.استفاده از فیتینگ ھای مسی در لوله کشی بخار و لوله کشی برگشت تقطیر بخار مجاز نیست)۴(

ی )پ  شی پالستیک فیتینگ ھای لوله ک

سات گرمایی با آب گرم کننده، با دمای حداکثر                     )١( درجه سانتیگراد، مورد اسـتفاده       ٩٠فیتینگ ھای لوله کشی پالستیکی که در تأسی

ش نیکل و مطابق یکی از استانداردھای زیر باشند :قرار می گیرند باید از نوع برنجی یا فوالدی با روک

PEX:

BS 7291 PART 3

ANSI/ASTM F877-97

DIN 16892

PEX-Al-PEX:

ANSI/ASTM F1281-97

DIN/DVGW 542

شی پالستیکی تأسیسات گرمایی و سرمایی، طبق استانداردھای مقــرر شـده در                    )٢( ، فقــط )١)(پ«)۴-٣-١٠-١۴(فیتینگ ھای لوله ک

.میلیمتر کاربرد دارد٣٢تا قطر 

انتخاب فلنج ۵-٣-١٠-١۴

.در لوله کشی فوالدی، با اتصال جوشی، اتصال بازشو باید با نصب فلنج صورت گیرد)الف

ص اتصال جوشی باشد)ب  .فلنج ھایی که در لوله کشی فوالدی با اتصال جوشی به کار می رود باید از نوع فوالدی و مخصو

ص اتصال جوشی، بای مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)١( :فلنج ھای فوالدی مخصو

DIN 2500

BS 4504 SECTON 3.1

ANSI/ASME B16.5

ISO 2084

ت شــرایط کــار آن سیســتم        )ب«)٢-٣-١٠-١۴(انتخاب فلنج برای ھر یک از سیستمھای لولـه کشــی منــدرج در جــدول            )پ  بایـد بــا رعاـی

.باشد

شیر ۶-٣-١٠-١۴ انتخاب 

س، انـدازه، ضـخامت                       )الف ی رود، بایــد از نظــر اســتانداردھای جنــ شی تأسیسات گرمایی و سرمایی بــه کـار ـم شیرھایی که در لوله ک

.مناسب باشد»ب«)٢-٣-١٠-١۴(جدار، نوع دنده یا فلنج و دیگر مشخصات، برای شرایط کار در ھر یک از سیستمھای مندرج در جدول 

س باشد)١( .در لوله کشی فوالدی، در صورتی که اتصال از نوع دنده ای باشد، شیر باید از نوع مسی یا آلیاژھای م

.در لوله کشی فوالدی، در صورتی که اتصال از نوع جوشی و فلنجی باشد، شیر باید از نوع چدنی یا فوالدی با اتصال فلنجی باشد)٢(

س           )٣( ص اتصال دنده ای باشــد       )برنجی یا برنزی  (در لوله کشی مسی شیر باید از آلیاژھای م حــداکثر قطــر خـارجی شــیر در          .و مخصو

شی باید  .میلیمتر باشد۵۴این نوع لوله ک

ی)ب  شیرھای چدن

ص اتصال فلنجی، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)١( :شیرھای چدنی کشویی مخصو

DIN 3352 PART 1,2

BS 5150, 5151

ANSI/ASME B16.10, B16.1

ISO 5996

JIS 2031

ص اتصال فلنجی، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٢( :شیرھای چدنی کف فلزی مخصو

DIN 3356
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BS 5152

ANSI/ASME B16.10, B16.1

JIS 2031

ص اتصال فلنجی، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٣( :شیرھای چدنی یک طرفه، مخصو

BS 5153

ANSI/ASME B16.10, B16.1

JIS 2031

شیرھای فوالدی)پ 

ص اتصال فلنجی، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)١( شویی، مخصو :شیرھای فوالدی ک

DIN 3352 PART 6,7

BS 5157

ANSI/ASME B16.10, B16.5

ص اتصال فلنجی، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٢( :شیرھای فوالدی کف فلزی، مخصو

BS 5160

ANSI/ASME B16.10, B16.5

JIS 2071, 2072, 2081, 2082

ص اتصال فلنجی، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٣( :شیرھای فوالدی یک طرفه، مخصو

BS 5160

ANSI/ASME B16.10, B16.5

JIS 2034, 2074

شیرھای برنجی یا برنزی )ت 

ص اتصال دنده ای، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)١( :شیرھای برنجی یا برنزی، از نوع کشویی، مخصو

DIN 3352 PART 12

BS 5154

JIS 2011

ص اتصال دنده ای، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٢( :شیرھای برنجی یا برنزی، از نوع کف فلزی، مخصو

BS 5154

JIS 2011

ص اتصال دنده ای، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد :شیرھای برنجی یا برنزی، از نوع یک طرفه، مخصو

BS 5154

JIS 2011

اتصال ٧-٣-١٠-١۴

ف کلیات )ال

ی، کــه در جـدول                             )١( طبقــه بنــدی »ب«)٢-۴-٩-١۴(اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ باید برای شرایط کـار طراـح

.شده است، مناسب و آب بند باشد و در ھر سیستم مورد تأیید قرار گیرد

ک واشـر السـتیکی یــا سـربی دو                                 )٢( س، اتصال باید با واسطه فیتینگ برنجی یا برنزی صورت گیرد، یــا ـی در صورت اتصال دو فلز ناھمجن

س را از ھم جدا کند .قطعه فلزی ناھمنجن

میلیمـتر و    ۶۵میلیمتر، اتصال باید از نوع دنده ای و در لولـه کشــی بــه قطــر نــامی            ۵٠در لوله کشی ھای فوالدی زیر، تا قطر نامی            )٣(

.بزرگتر، اتصال باید از نوع جوشی و فلنجی باشد

بخار کم فشار و میان فشار، -
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برگشت تقطیر بخار، -

آب گرم کننده با دمای پایین، -

آب سردکننده، -

.آب خنک کننده-

:در لوله کشی ھای فوالدی زیر ھمه اتصالھا باید از نوع جوشی و فلنجی باشد)۴(

آب گرم کننده با دمای متوسط و دمای باال، -

.بخار پرفشار-

اتصال دنده ای )ب 

:در لوله کشی فوالدی اتصال دنده ای باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)١(

ISIRI 1798

DIN 2999

BS 21

ISO 7/1

ی)پ  اتصال جوش

:در لوله کشی فوالدی اتصال جوشی باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)١(

DIN 1910 PART 1,2

BS 2633, 5153

ANSI/ASME B13.1 SECTION 6

ش مناسب و مورد تأیید صورت گیرد)٢( .جوشکاری باید با استفاده از مفتول جو

سی )ت  شی م اتصال در لوله ک

انتخاب نوع مفتول لحیم کاری نرم یا لحیم کاری سخت باید با توجـه                .در لوله کشی مسی اتصال باید از نوع لحیمی موئینگی باشد          )١(

شی  :و مطابق یکی از استانداردھای زیر و مورد تأیید باشد)دمای کار، فشار کار(به شرایط کار سیستم لوله ک

DIN 2856

BS 864 PART 2

ANSI/ASME B16.22

ISO 2016

در لوله کشی مسی، در نقاطی که اتصال باید قابل بازکردن باشد، مانند اتصال به شیرھای برنجی یــا برنـزی دنـده ای، اتصـال بــه                           )٢(

شاری باشد :اتصال فیتینگ فشاری باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد.دستگاھھا و غیره، اتصال باید از نوع فیتینگ ف

BS 864 PART 2

ANSI/ASME B16.26

ی )ث  اتصال لوله ھای پالستیک

س          ٩٠در لوله کشی تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده، با دمای حداکثر                 )١( -PEX-ALیـا   PEXدرجه سانتیگراد و آب ســردکننده از جـن

PEXاتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ باید از نوع فشاری یا دنده ای باشد ،.

:نوع اتصال باید برابر یکی از استانداردھای زیر باشد)٢(

PEX

BS 7291 PART 3

ANSI/ASME F877-97

DIN 16892

PEX-LA-PEX

ANSI/ASME F1281-97

DIN/DVGW 542
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ی ۴-١٠-١۴ ش اجرای کار لوله ک

کلیات ١-۴-١٠-١۴

سمت از مقررات صورت گیرد)الف شی سیستمھای گرمایی و سرمایی باید با رعایت الزامات مندرج در این ق .اجرای کار لوله ک

شی باید با توجه به حفاظت در برابر خرابی و آسیب دیدگی، خوردگی، یخ بندان، جلوگیری از تراکم ھـوا در لوله ھــا، ضـربه                                   )ب  لوله ک

.قوچ و صرفه جویی در مصالح و دستمزد اجرا شود

س مستقیم با ھرگونه مصالح ساختمانی قرار گیرد)پ  شی نباید در تما .لوله و دیگر اجزای لوله ک

شــی                    )١( دفن ھرگونه لوله و دیگر اجزای لوله کشی در اجزای ساختمان، جز لولــه کشــی پالسـتیکی و اتصـال نــوع جوشــی در لولـه ک

.فوالدی مجاز نیست

ض و دسترســی بـه                             )٢( شی در اجزای ساختمان، با تأیید ضروری باشد، باید امکان انبساط و انقبا در صورتی که دفن قسمتی از لوله ک

.لوله ھا فراھم شود

سمتھای آن وجود داشته باشد)ت  .لوله کشی باید طوری انجام شود که امکان تخلیه آب ھمه ق

شت تقطیر بخار به طرف رایزرھا یا مصرف کننده ھای طبقات باالتر بایــد از بـاالی تـراز صـفحه افقــی                            )١( انشعاب از خط اصلی بخار و برگ

.درجه یا بزرگتر باشد۴۵محور لوله و با اتصال 

ساط یا قطعه انبساط                        )ث  ض لوله ھا، به کمک خمھای انبساط، حلقه انب لوله کشی باید به ترتیبی انجام شود که امکان انبساط و انقبا

.فراھم شود

شی مناسب و مورد تأیید باشد)١( .قطعه انبساط باید برای شرایط کار سیستم لوله ک

.عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید از داخل غالف لوله صورت گیرد)ج 

ش طراحی شده باشد، اطـراف لولـه در                               )١( ش، که برای مقاومت معینی در برابر نفوذ آت در صورت عبور لوله از دیوار، کف یا سقف ضد آت

ص شده است، پر شود ش و به ھمان اندازه که برای جدار موردنظر مشخ .غالف باید با مواد مقاوم در برابر آت

میلیمـتر از مــواد      ٢۵درجه سانتیگراد باالتر باشد بایــد دســت کــم         ١٢١لوله و دیگر اجزای لوله کشی که دمای سطح خارجی آنھا از            )چ 

.سوختنی فاصله داشته باشد

ب شــود بایـد بــا عــایق گرمــایی بــه                       )ح   اگر قسمتی از لوله کشی در محوطه ساختمان، یا در فضای ساختمان که گرم نمی شــود، نـص

.ضخامت مناسب، یا روشھای مورد تأیید دیگری، در برابر یخ زدگی محافظت شود

ب، لــرزه                                   )خ   ش دستگاھھا به اجزای ساختمان باید روی لوله ھا، بست ھا و آویزھا در نقاط مناـس ش و لرز برای جلوگیری از انتقال ارتعا

.گیر از نوع مورد تأیید، نصب شود

ت                            )د  اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی ساختمان به تأسیسات گرمایی و سرمایی و به منظور تغذیه این سیستمھا، باید بـا رعاـی

.صورت گیرد»تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم «الزامات مندرج در 

ست(تکیه گاه ٢-۴-١٠-١۴ )ب

س مســتقیم                   )الف لوله کشی باید با تکیه گاھھای مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل شود به طوری که بدون تما

شی با اجزای ساختمان، بارھای وارده از سیستم لوله کشی توسط تکیه گاھھا تحمل شود .لوله و دیگر اجزای لوله ک

ض سیستم لوله کشی به آسانی امکانپذیر باشد)١( ساط و انقبا .بست زدن لوله ھا باید به ترتیبی باشد که انب

ش از حد مجاز به لوله و دیگر اجزای لوله کشی جلوگیری شود)ب  ش بی .فاصله تکیه گاھھا باید به اندازه ای باشد که از وارد آمدن تن

ی نبایــد از مقــادیر جـدول                    )١( شــتر )١(»ب«)٢-۴-١٠-١۴(فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشــی افقــی فـوالدی و لولـه کشــی مـس بی

.باشد

.نوع بست و فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی پالستیکی باید طبق دستورالعمل سازنده انجام گیرد)٢(

ی )١(»ب«)٢-۴-١٠-١۴(جدول  ی افق ش حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله ک
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حداکثر .فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فوالدی قائم باید به اندازه ای باشد که وزن لوله ھا توسط تکیه گاه تحمل شود)٢(

.فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فوالدی قائم نباید از ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد

س لوله باشد تا از پدید آمدن اثر گالوانیک و خوردگی جلوگیری شود)پ  .تکیه گاه و بست لوله باید از جن

.اتصال تکیه گاه به اجزای ساختمان نباید منجر به بریدن و ضعیف کردن اسکلت ساختمان شود)ت 

شیرگذاری ٣-۴-١٠-١۴

:در نقاط زیر باید روی خط لوله شیر قطع و وصل نصب شود)الف

روی لوله ھای ورودی و خروجی به دستگاھھا و مخازن )١

شار، صافی و مانند آنھا )٢ دو طرف شیر فشارشکن، شیر تنظیم ف

ش از دو طبقه ساختمان به دستگاھھای گرم کننده یا سردکننده آب می رساند )٣ زیر لوله ھای قائم که بی

.روی لوله انشعاب از خط اصلی آب گرم کننده یا آب سردکننده که به قسمتی از ساختمان آب می رساند)۴

.وضعیت شیر روی لوله افقی باید به ترتیبی باشد که دسته فرمان آن زیر تراز صفحه افقی که از محور لوله می گذرد، قرار نگیرد)ب 

شارشکن و نزدیک به آن شیر اطمینان فشار نصب شود)پ  .در نقاطی که شیر فشارشکن نصب می شود، باید در خروجی شیر ف

ی لولـه و                               )١( شارشــکن ھیـچ وقــت از فشـار طراـح شار طرف دوم شــیر ف ظرفیت شیر اطمینان و تنظیم فشار آن باید طوری باشد که ف

.دیگر اجزای لوله کشی، دستگاھھا و مخازن طرف دوم، باالتر نرود

.نصب شیر قطع و وصل در ورود و خروج اطمینان مجاز نیست)٢(

س قابــل انعطــاف          .لوله تخلیه ھر شیر اطمینان باید به طور مستقل و جداگانه تا نقطه تخلیه ادامه یابد               )٣( لوله تخلیه نباید از نــوع و جـن

ص نباشد                   .باشد قطر لوله تخلیه نباید از قطر       .دھانه تخلیه لوله باید در نقطه ای قرار گیرد که احتمال خطر پرتاب آب گرم یا بخار به اشخا

.دھانه تخلیه شیر کوچکتر باشد

س یـا قابـل دسترســی باشــند تــا                                    )ت  ب شـوند کـه در دســتر شیرھایی که روی خطوط لوله کشی قرار می گیرند، باید در نقــاطی نـص

.دسترسی، تعمیر و تنظیم آنھا به سھولت امکانپذیر باشد

ش ۵-١٠-١۴ آزمای

کلیات ١-۵-١٠-١۴

طبقه بندی شده است، باید طبق الزامــات        »ب«)٢-۴-٩-١۴(سیستمھای لوله کشی تأسیسات گرمایی و سرمایی، که در جدول            )الف

ش فشار قرار گیرد .مندرج در این قسمت از مقررات مورد آزمای

ش لوله کشی باید با آب انجام شود     )ب  ش ممکن است با گـاز             .آزمای ش با آب خطر یخ زدگی وجود داشته باشد، آزمای اگر در زمان آزمای

.صورت گیرد

ض دید و قابل بازرسی باشد)پ  ش ھمه اجزای لوله کشی باید آشکار و در معر .ھنگام آزمای

ش، با عایق، رنگ و یا اجزای ساختمان پوشانده شود)١( ش از انجام آزمای .ھیچ یک از اجزای لوله کشی نباید پی

ش با آب ٢-۵-١٠-١۴ آزمای

ش با آب باید با فشار دست کم )الف شی انجام شود۵/١آزمای .برابر فشار کار طراحی سیستم لوله ک

ش، در ھر حال نباید از )١( .بار کمتر باشد۴حداقل فشار آزمای

ش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد)ب  .مدت زمان آزمای

ش باید ھمه اجزای لوله کشی و اتصالھا یک به یک بازرسی شود)١( .در مدت آزمای

Page 10 of لولھ کشی12

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 14\Data\M_14_10.htm



ش تکرار شود)٢( س از رفع عیب، آزمای ض یا ترمیم شود و پ .در صورت مشاھده نشت باید قطعه یا اتصال معیوب تعوی

ش با گاز ٣-۵-١٠-١۴ آزمای

ش در آنھا از )الف ش با گاز در مورد لوله کشی سیستمھایی ممکن است انجام گیرد که فشار آزمای .بار تجاوز نکند١٠آزمای

ش با گاز ممکن است با ھوای فشرده، گاز ازت و یا دیگر گازھای خنثی انجام گیرد)ب  .آزمای

سیژن مجاز نیست)١( ش با گاز اک .آزمای

ش باید دست کم )پ  شی باشد٢۵/١فشار آزمای .برابر فشار کار طراحی سیستم لوله ک

ش، در ھر حال نباید از )١( .بار کمتر باشد٧حداقل فشار آزمای

ش با گاز دست کم باید یک ساعت پیوسته باشد)ت  .مدت زمان آزمای

عایق کاری ۶-١٠-١۴

کلیات ١-۶-١٠-١۴

سات گرمایی و سرمایی که در جدول )الف شی ھای فوالدی تأسی طبقــه بنــدی شــده   »ب«)٢-۵-١٠-١۴(عایق کاری لوله ھا، در لوله ک

.است باید طبق الزامات این قسمت از مقررات صورت گیرد

شی و شرایط محل نصب مناسب باشد)ب  ش آن باید برای کار در دمای سیستم لوله ک س عایق و روک .جن

ش مقرر شده، مطابقــت                       )١( ش آن باید با آن چه در مقررات ساختمان، برای حفاظت آن منطقه از ساختمان در برابر آت س عایق و روک جن

.داشته باشد

ب، نوارچســب و غـیره مجـاز                          )٢( ی از قبیـل چـس ش عـایق و دیگــر مــواد مکمـک استفاده از مواد و مصالح سوختنی، به عنوان عایق، روک

ست .نی

ش عایق داشته باشد)٣( ش عبور می کند، نباید عایق یا روک .قسمتھایی از طول لوله که از دیوار آت

ضخامت عایق٢-۶-١٠-١۴

را نشان مــی   »ب«)٢-۵-١٠-١۴(حداقل ضخامت عایق لوله در سیستمھای طبقه بندی شده در جدول                  »الف«)٢-۶-١٠-١۴(جدول  )الف

.دھد

در صـورت احتمـال      .بدون در نظر گرفتن انتقال بخار آب و تقطیر تعیین شده است      »الف«)٢-۶-١٠-١۴(ضخامت ھای مندرج در جدول    )ب 

.تقطیردر سطوح خارجی لوله، ضخامت عایق در ھر مورد باید محاسبه شود و مورد تأیید قرار گیرد

درجه سانتیگراد، که جدول برای آن تنظیم شده است فــرق             ٢۴و دمای محیط با     )mk/w(٠٣۴/٠اگر قابلیت ھدایت گرمایی عایق با       )پ 

.تصحیح شود»الف«)٢-۶-١٠-١۴(داشته باشد، باید با روشھای مھندسی مورد تأیید مقادیر ضخامت در جدول 

ض یخ زدن باشد، باید ضخامت عایق با روشھای مھندسی مورد تأیید به منظور جلوگــیری از یــخ زدن سـیال داخـل                                 )ت  اگر لوله در معر

.لوله تصحیح شود، یا برای جلوگیری از یخ زدن از روشھای دیگری، جز عایق کاری، استفاده شود و مورد تأیید قرار گیرد

ق ٣-۶-١٠-١۴ لزوم عای

:در موارد زیر الزم نیست لوله ھا عایق گرمایی شوند)الف

.لوله کشی داخلی دستگاھھا که در کارخانه سازنده عایق شده باشند)١

ستم لوله کشی که دمای سیال داخل آن بین)٢ .درجه سانتیگراد باشد۴٠تا ٨/١٢ھر سی

.لوله ھایی که سیال داخل آنھا با استفاده از سوخت ھای فسیلی یا انرژی الکتریکی گرم یا سرد نشده باشد)٣

مقــدار کـل انـرژی مــورد نیـاز ســاختمان را       )از داخل لوله به خارج یـا از خـارج بـه داخـل لولــه           (اگر انتقال گرما از جدار بدون عایق لوله            )۴

ش ندھد .افزای
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.کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش ١١-١۴ دودک

حدود و دامنه کار ١-١١-١۴

ض ھوا و تھویـه مطبــوع، بایـد طبــق                               ١-١-١١-١۴ ش در تأسیسات گرمایی، تعوی طراحی، نصب و بازرسی دودک

ش»١١-١۴«(الزامات مندرج در این فصل از مقررات  .انجام گیرد)دودک

ش دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز و دمای پایین را که به منظـور گــرم                       )الف این فصل از مقررات الزامات دودک

.کردن ھوای ساختمان یا تھیه آب گرم مصرفی نصب می شود، مقرر می دارد

ش دستگاھھایی که با سوخت جامد کار می کنند خارج از حدود این فصل از مقررات است)ب  .الزامات دودک

ش شده اند، باید                              )پ   ش دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز،که در کارخانه سازنده برای شرایط ویژه آزمای دودک

.طبق دستور کتبی کارخانه سازنده طراحی و نصب شود

ش دسـتگاھھای زیـر خـارج از حـدود ایـن فصـل از مقـررات                            ٢-١-١١-١۴ الزامات طراحی، نصب و بازرسی دودـک

:است

دستگاه زباله سوز؛ )الف 

شومینه؛ )ب 

ش دستگاھھای با دمای متوسط و دمای باال؛ )پ  دودک

ش دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز مخصوص تولید صنعتی)ت  .دودک

الزامات عمومی طراحی ٢-١١-١۴

کلیات ١-٢-١١-١۴

ش فلزی، یــا ســاخته                                   )الف ھر دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید محصول احتراق خود را به یک سیستم دودـک

:شده با مصالح ساختمانی، تخلیه کند، جز موارد زیر

اجاق گاز و گرم کن خوراک خانگی؛ )١

دستگاھھای کوچک رومیزی؛ )٢

بخاری دستی خانگی؛ )٣

یخچال نفتی؛ )۴

.شعله ھای کوچک گاز، مانند شعله گاز در آزمایشگاه یا چراغ گاز)۵

ش باید برای نوع دستگاه یا دستگاھھایی که به آن متصل می شود، طراحی گردد)ب  .سیستم دودک
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ش باید به گونه ای باشد که در آن جریان الزم برای انتقـال ھمـه گازھـای حاصــل از                          )١( طراحی و ساخت دودک

.احتراق به ھوای خارج از ساختمان ایجاد شود

ش باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که عمل احتراق در دسـتگاه بـا ســوخت مـایع یـا                                )٢( سیستم دودک

ش، انجام گیرد .گاز، طبق توصیه سازنده دستگاه در شرایط ایمنی و اطمینان بخ

ش باید از نقطه اتصال به دستگاه یا کالھک تعـادل تــا انتھـای آن در خــارج از سـاختمان، به                                       )پ   سیستم دودک

صورت یک سیستم به ھم پیوسته و درزبندی شده باشد و از ھیچ نقطه آن گازھای حاصل از احتراق به داخـل                            

.فضاھای ساختمان نشت نکند

ش     )١( ش قــائم     (ھر دھانه باز در طول دودک بایـد بـا دریچــه فلــزی، مقـاوم در برابـر دمــای کــار             )لوله رابط یا دودک

ش و بدون نشت، مسدود شود .دودک

ش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد)ت  .سیستم دودک

ب بـرای تحمـل وزن و دمــای کــار                             )ث   ش قائم باید با بست ھا و تکیـه گاھھــای مناـس ش و دودک لوله رابط دودک

ش در محل خود ثابت شود .دودک

ش نباید از داخل کانال ھوا یا پلنوم ھای آن عبور کند)١( .ھیچ یک از اجزای سیستم دودک

ش یا لوله رابط آن از داخل فضای دیگری، غیر از فضای محل نصب دستگاه بـا ســوخت                               )٢( اگر قسمتی از دودک

ش قرار گیرد .مایع یا گاز، عبور کند باید در داخل محفظه ای با مصالح دست کم دو ساعت مقاوم در برابر آت

ش بینی شود)٣( ش قائم باید یک اتصال تخلیه تقطیر بخار آب پی .زیر دودک

ش و دمـای آن قـرار                             )۴( ش قائم فلزی باید روی پایــه ای از مصـالح سـاختمانی، مقــاوم در برابـر وزن دودـک دودک

.گیرد

ی شــود، بایــد دســت کـم                    )ج   ش قائم یا رابط آن، که به یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل ـم دھانه دودک

ش»١١-١۴«(برابر دھانه خروجی دستگاه باشد، مگر در شرایطی که در این فصل از مقررات                         غیر از ایـن    )دودک

.مقرر شده باشد

ش قائم باید دست کم )چ  .سانتیمتر در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن ادامه یابد٣٠قسمت پایین دودک

ش طبیعی ٢-٢-١١-١۴ ش با مک دودک

سطح مقطع )الف

ش                   )١( ش بــا مـک ش متصل می شود، سطح مقطــع دودکــ جز در مواردی که چند دستگاه به یک سیستم دودک

.طبیعی دست کم باید برابر دھانه خروجی دستگاه باشد

ش در ھیچ حالتی نباید از )٢( .سانتیمتر مربع کمتر باشد۴۵سطح مقطع دودک

ش )ب  مسیر دودک

ش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد       )١( ش با مک اگر در مسیر قـائم دو خـم الزم شـود،         .دودک

ش از  .درجه داشته باشد۴۵شیب قسمت بین دو خم نباید با خط زاویه قائم بی

ش، در جای خود ثابت شود)٢( .قسمت دو خم باید با بست و تکیه گاه، مناسب برای وزن و دمای دودک

.قسمت دو خم باید در برابر ضربات فیزیکی حفاظت شود)٣(

ش قائم، باید دست کـم دو درصــد بـه سـمت                    )۴( ش، در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودک لوله رابطه دودک

.نقطه اتصال به دستگاه شیب داشته باشد

ش از        )۵( ش بـاالتر از نقطــه اتصــال        ٧۵طول کل قسمت افقی لوله رابط نباید بی درصد طول قســمت قــائم دودـک

ت تا                      .رابط باشد  ی آن ممکـن اـس سمت افـق ش عایق شــود، طــول ق درصـد طـول قســمت قائــم       ١٠٠اگر دودک
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ش یابد .افزای

ش با                        )ب  ت فشـار یــک دودکــ ش طبیعی یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به قسـمت تـح ش با مک دودک

ش مکانیکی، که فشار مثبت داشته باشد، متصل شود .مک

ش مکانیکی ٣-٢-١١-١۴ ش با مک دودک

ش                            )الف ش مکـانیکی ممکـن اســت از نـوع رانــ ش یابــد، مـک ش با نصب بادزن در مسیر آن افـزای ش دودک اگر مک

ش القایی باشد .اجباری یا از نوع مک

ش اجباری                              )ب   ش مکانیکی که فشار استاتیک مثبت داشته باشد و از نوع ران ش با مک قسمتی از مسیر دودک

.باشد، باید کامل گازبند باشد

ش وابســته و مـرتبط باشــد تــا اگــر                             )پ   کار مشعل اصلی دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید به کار بـازدن دودـک

.بادزن از کار بیفتد مشعل اصلی دستگاه ھم به طور خودکار، از کار باز بماند

ش القـایی باشـد، لوله رابـط دسـتگاه، یــا دســتگاھھا بایــد در نقطـه ای بـه                  )ت  ش مکانیکی از نــوع مک اگر مک

ش متصل شود که در سمت ورود به بادزن باشد .دودک

ش مشترک برای چند دستگاه ۴-٢-١١-١۴ دودک

ش مشترک متصـل                   )الف دو یا چند دستگاه با سوخت مایع یا گاز با رعایت الزامات زیر، ممکن است به یک دودک

.شوند

.ھر یک از دستگاھھا به کنترل ایمنی مجھز باشد)١(

ش مشترک متصل می شوند، در یک طبقه از ساختمان واقع باشند)٢( .دستگاھھایی که به یک دودک

ش مشترک با استفاده از دو خم باشد، بـه طـوری کـه اتصـال ھیــچ یک از                             )٣( اتصال ھر یک از رابط ھا به دودک

.رابط ھا مقابل اتصال رابط ھای دیگر قرار نگیرد

ش مشترک متصل می شود، حداکثر شیب را داشته باشند)۴( .لوله رابط ھر یک از دستگاھھا که به دودک

ش مشترک متصل شوند، مگــر آنکـه                     )ب  دستگاھھایی که در طبقات مختلف ساختمان قرار دارند نباید به دودک

ی داشــته باشــند و بــه دیگـر فضــاھای                  این دستگاھھا در فضاھایی باشند که فقط از خــارج سـاختمان دسترـس

.داخل ساختمان مربوط نباشند

ش مشترک داشته باشد)پ  .یک دستگاه با سوخت جامد نباید با دستگاه با سوخت مایع یا گاز دودک

ش قائم فلزی ٣-١١-١۴ دودک

کلیات ١-٣-١١-١۴

ش قائم فلزی باید روی پایه ای از مصالح نسوختنی مورد تأیید تکیه داشته باشد                        )الف   تکیــه گـاه بایـد از        .دودک

ش به زمین منتقل شود .اجزای ساختمان جدا باشد و بار وزن دودک

ش قائم فلزی باید از اسکلت و اجزای ساختمان فاصله کافی داشته باشد تا دمای مصالح ســوختنی                                 )١( دودک

مجاور آن از حد مجاز باالتر نرود، امکان دسترسی، بازرسی و تعمـیر وجـود داشـته باشـد و اشـخاص از آســیب                        

س با آن ایمن باشند .سوختگی ناشی از تما

ش بینی شود)٢( ش قائم فلزی باید دریچه بازدید، به منظور تمیز کردن ادواری آن، پی .در انتھای پایین دودک

ش قائم فلزی باید از ورق فوالدی سیاه ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل ھای                             )ب   دودک

.فوالدی استفاده شود

ش ممکن است از نوع پیچ و مھره ای، میخ پرچ یا اتصال جوشی باشد)١( .اتصال قطعات دودک
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ب برای وزن آن بــه اجـزای               )٢( ش و مناـس ش باید با بست ھا و تکیه گاھھای مقاوم در برابــر دمــای دودکــ دودک

.ساختمان متصل و در جای خود ثابت و مھار شود

ضخامت ورق )پ 

ص دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز و دمــای پایین، بایـد                   )١( ش قائم فلزی، مخصو ضخامت ورق فوالدی دودک

.باشد)١(»پ«)١-٣-١١-١۴(دست کم مطابق مقادیر جدول 

ش قائم فلزی با دمای پایین )١(»پ«)١-٣-١١-١۴(جدول  ضخامت ورق فوالدی دوک

ش با دمای پایین ٢-٣-١١-١۴ دودک

دھانه ھای خروجی )الف

ش قائم فلزی با دمای پایین باید روی بـام و در خـارج از ســاختمان قــرار                                 )١( دھانه خروجی انتھای باالیی دودک

.گیرد

ش از آن خـارج مــی شـود، باالتر                   )٢( دھانه خروجی باید دست کم یک متر از باالترین نقطه ای از بام کـه دودـک

ش، دست کم ٣این دھانه باید از ھر نقطه ساختمان در شعاع .باشد .سانتیمتر باالتر قرار گیرد۶٠متر از دودک

ش قائم فلزی در خارج ساختمان )ب  دودک

ش قائم فلزی در خارج از ساختمان باید با اجزای ساختمان دست کم برابر مقـادیر زیــر فاصـله داشـته                    )١( دودک

:باشد

سانتیمتر ١۵با مصالح و مواد سوختنی، 

سانتیمتر ١٠با مصالح و مواد نسوختنی، 

ص،              ش مــورد تأییــد عایق                ۶٠با در و پنجره و محل عبور اشخا ش بــا رو سانتیمتر مگر آنکه سطح خارجی دودک

ص جلوگیری شود س اشخا .گرمایی شده باشد، تا از آسیب ناشی از تما

ش قائم فلزی در داخل ساختمان )پ  دودک

ت یک                 )١( ت کــم بـه مقاوـم ش قائم فلزی در داخـل سـاختمان بایــد در داخـل شـافت، بـا دیوارھـایی دـس دودک

ش، قرار گیرد .ساعت در برابر آت

ش باید از ھمه طرف دست کم       )٢( سانتیمتر با سطح داخلی شافت، به منظور بازدید،          ٣٠سطح خارجی دودک

.فاصله داشته باشد

ش                           )٣( ش در ھـر طبقـه کــه بــه منظـور بازدیــد پیــ دیوارھای شافت نباید بازشو داشته باشد، مگر درھای ضد آت

.بینی شده باشد

ش، در طبقه ای که به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می شـود، بایـد بــا اجـزای                     )۴( سطح خارجی دودک

:ساختمان دست کم برابر مقادیر زیر فاصله داشته باشد

ش  ش )سانتیمترمربع(سطح مقطع دودک )میلیمتر(حداقل ضخامت ورق دودک

٩٩۵تا 

١٢٩٠تا ٩٩۶

١۶۴٠تا ١٢٩١

١۶۴٠بزرگتر از 

۵/١

٢

۵/٢

۵/٣
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سانتیمتر ۴۵با مصالح و مواد سوختنی، -

سانتیمتر ١٠با مصالح و مواد نسوختنی، -

ش قائم فلزی از بام ساختمان )ت  عبور دودک

ش قائم فلزی از بام ساختمان، ساخته شده از مصالح سوختنی، عبور می کند باید در محل عبور                          )١( اگر دودک

٢٠سـانتیمتر باالتر از بـام و         ٢٠یک غالف فوالدی گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی نصب شود که دســت کـم     

ش از غالف دست کم باید .سانتیمتر پایین تر از آن ادامه یابد .سانتیمتر باشد١۵فاصله سطح خارجی دودک

ش را دست کــم تــا فاصــله              )٢( سـانتیمتر از مــواد و مصـالح سـوختنی            ۴۵می توان به جای غالف، اطراف دودک

ش، این فاصله را با مواد و مصالح نسوختنی پر کرد س از نصب دودک .خالی کرد و پ

ش قائم ساختمانی ۴-١١-١۴ دودک

کلیات ١-۴-١١-١۴

ش قــرار                             )الف ش قائم ساختمانی باید روی پایه ای از مصالح نسوختنی به مقاومت سه ساعت در برابر آت دودک

ش به زمین منتقل گردد.گیرد .پایه باید از اجزای ساختمان جدا باشد و بار وزن دودک

ش بینــی                       )١( ش برای آن پی ش، نباید بر آن وارد شود مگر آنکه در طراحی دودک ھیچ بار دیگری، غیر از وزن دودک

.ھای الزم به عمل آمده باشد

ش باید در تراز سقف طبقه ای که دستگاه در آن قرار دارد و نیز در عبور از کف ھـر طبقـه از ســاختمان          )٢( دودک

.با بست ھای افقی به اسکلت ساختمان متصل و ثابت شود

ش ساختمانی از بام عبور کند، به فاصله           )ب  سانتیمتر باالتر و پایین تر از محل عبور نباید شـکل و             ١۵اگر دودک

.اندازه آن تغییر کند

ش بینی شود که دست کــم          )پ  ش قائم ساختمانی باید دریچه بازدید پی سـانتیمتر از    ٣٠در انتھای پایین دودک

ش به آن پایین تر باشد .اتصال پایین ترین لوله رابط دودک

.دریچه بازدید باید گازبند باشد)١(

ش و اجزای ســاختمان                    )ت  ش قائم ساختمانی از کف یا سقف طبقات عبور می کند، فاصله بین دودک اگر دودک

.باید با مواد و مصالح نسوختنی پر شود

ش با دمای پایین ٢-۴-١١-١۴ دودک

ش )الف ساخت دودک

ش قائم ساختمانی باید با مصالح ساختمانی یا بتن مسلح ساخته شود)١( .دودک

ش بتنی باید دست کم          )٢( ش با قطعات سنگ یا مصـالح         .سانتیمتر باشد ١٠ضخامت دیوارھای دودک اگر دودک

.سانتیمتر شود٣٠ساختمانی دیگر ساخته می شود، ضخامت دیوارھای آن باید دست کم 

معبر قائم دود )ب 

ش قائم ساختمانی با دمای پایین باید از داخل با لوله ھایی از مواد نسوختنی                    )١( لولــه سـیمانی، لولــه     (دودک

ش، حفاظت شود)آزبست سیمانی ومواد مشابه .مناسب برای دمای دودک

ش ساختمانی باید دست کم )٢( .سانتیمتر باشد٢ضخامت معبر قائم داخل دودک

س گازھـای حاصــل از                          )٣( مصالح معبر دود باید در برابر خوردگی، ساییده شدن یا ترک برداشتن، ناشــی از تمـا

.درجه سانتیگراد مقاوم باشند٩٨٢احتراق تا دمای 

ش سـاختمانی                    )۴( س سفالی، آزبست سیمان یا لوله سیمانی، باید ھمزمان با ساخت دودـک معبر دود، از جن
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.در داخل آن قرار گیرد و ھر قطعه آن با دقت روی قطعه زیرین سوار شود و درزھای آن با مواد نسوز پر شود

ش ساختمانی و معبر دود داخل آن نباید پر شود                 )۵( ش          .فاصله بین دودک مالت الزم بــرای اتصـال قطعـات پوـش

.داخلی فقط به اندازه ای باید به کار رود که برای درزبندی و پر کردن سوراخھا الزم است

ش قائم شروع شود و در تمــام ارتفـاع                       ٢٠معبر دود باید از    )۶( سانتیمتر پایین تر از پایین ترین لوله رابط به دودک

ش ساختمانی، تا باالترین قسمت آن ادامه یابد .دودک

شود،                  )٧( ب مــی  اگر در داخل شافت قائم ساختمانی دو عدد معبر دود جداگانه برای دو دســتگاه مختـلف نـص

.سانتیمتر باشد١٨فاصله سطح خارجی این دو معبر دود از ھم باید دست کم 

ب شـود، باید بیـن ھــر گـروه                            )٨( ش از دو عــدد معـبر دود جداگانـه نـص اگر در داخل شافت قائم سـاختمانی بیــ

دوتایی از معبرھا و گروھھای دیگر، تیغه جداکننده ای از مصالح ساختمانی قـرار گـیرد بــه طــوری کــه ھـر گــروه                 

.دوتایی از معبرھای دود به وسیله تیغه ھای جداکننده از گروھھای دوتایی دیگر جدا باشند

دھانه خروجی )ب 

ش قائم ساختانی با دمای پایین باید روی بام و خـارج از سـاختمان قــرار                          )١( دھانه خروجی انتھای باالیی دودک

.گیرد

ی شـود باالتر                                 )٢( ش از آن خـارج ـم ش باید دست کم یک متر از نقطه ای از بام کـه دودـک دھانه خروجی دودک

ش، دســت کــم ٣ایــن دھانــه خروجــی بایــد از بلنــدترین قســمت ســاختمان در شــعاع        .باشــد ۶٠مــتر از دودکــ

.سانتیمتر باالتر باشد

ش از مواد سوختنی )ت  فاصله دودک

ت کــم                    )١( ش قائم ساختمانی باید از مواد و مصالح ســوختنی اجـزای ســاختمان، دـس ١٠سطح خارجی دودک

.سانتیمتر فاصله داشته باشد

عبور از طبقات )ث 

ش قائم سـاختمانی، در عبــور از طبقــات ســاختمان، بایــد بـا مــواد و مصــالح سـوختنی                 )١( سطح خارجی دودک

ش با مصالح سوختنی باید با مصالح و مواد نسوختنی پـر                     .فاصله داشته باشد    فاصله بین سطوح خارجی دودک

.شود

ش ۵-١١-١۴ لوله رابط دودک

کلیات ١-۵-١١-١۴

ش قــائم ســاختمانی                     )الف ش قـائم فلـزی یـا دودـک دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید توسط لوله رابط به دودـک

ش قائم متصل باشد .متصل شود، مگر آنکه دھانه خروجی دستگاه یا کالھک تعادل آن مستقیم به دودک

ش باید در ھمان فضایی نصب شود که دستگاه در آن قرار دارد)ب  .لوله رابط دودک

ش، جز در ساختمانھای مسکونی، نباید از ھیچ دیوار یا تیغه ساختمانی عبور کند)١( .لوله رابط دودک

در صورتی کــه عبــور لولــه رابــط از دیـوار یــا تیغـه ضــروری باشـد، فاصــله سـطح خـارجی لولـه رابــط از مـواد                                )٢(

۴۵اگـر دیوار یـا تیغـه از مــواد ســوختنی باشـد، بایـد تـا فاصــله               .سـانتیمتر باشـد     ۴۵سوختنی باید دست کـم   

.سانتیمتر از لوله رابط، اطراف آن با مواد نسوختنی پر شود

ی، تمیزکــاری و تعمــیران آن بــه آسـانی                       )پ  ی باشـد تــا بازرـس ش باید قابل دسترـس تمام طول لوله رابط دودک

.صورت گیرد

ش باید در برابر ضربات فیزیکی که ممکن است به آن وارد شود، حفاظت گردد)١( .لوله رابط دودک
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ش باید تا ممکن است کوتاه و مستقیم باشد            )ت   از ایجاد زانوھـای کوتـاه و خــم ھـای تنـد کــه                .لوله رابط دودک

.ممکن است موجب اختالل در جریان دود شود باید پرھیز شود

ب دمــپر با فرمـان دســتی در              .جز لوازم کنترل و ایمنی، ھیچ مانعی نباید در داخل لوله رابـط قــرار گــیرد                     )١( نـص

.داخل لوله رابط مجاز نیست

ش نصب می شود، دمپر باید با مشـعل دسـتگاه مــرتبط و              )٢( اگر دمپر با فرمان خودکار در داخل لوله رابط دودک

.وابسته باشد، به طوری که اگر دمپر در حالت بسته باشد، مشعل دستگاه کار نکند

ش باید با بست و تکیه گاه، مناسب برای وزن و دمای آن، به اجزای ساختمان ثابــت و مھـار               )ث  لوله رابط دودک

.شود

ش باید دست کم برابر قطر دھانه خروجی دستگاه، یا کالھک تعادل آن باشد)ج  .قطر لوله رابط دودک

ش قـائم، بعد از نقطـه اتصـال لولــه رابـط بـه آن               ٧۵حداکثر طول افقی لوله رابط باید   )چ  درصد کل ارتفــاع دودـک

ش ایجاد نمی کند ش دودک .باشد، به شرطی که محاسبات نشان دھد که این طول لوله رابط اشکالی در مک

ت تـا                        )١( ش با عایق گرمایی پوشانده شده باشد، طول قسمت افقی لوله رابــط ممکــن اـس اگر لوله رابط دودک

ش یابد١٠٠ ش، بعد از نقطه اتصال لوله رابط به آن افزای .درصد کل ارتفاع دودک

ساخت ٢-۵-١١-١۴

ت آن از پروفیـل ھـای                           )الف ش بایـد از ورق فــوالدی سـاخته شـود و بـرای اتصـال قطعــات و تقوـی لوله رابط دودـک

.فوالدی استفاده شود

ش با دمای پایین باید از ورق فوالدی گالوانیزه ساخته شود)١( .لوله رابط دودک

ش )ب  ضخامت ورق لوله رابط دودک

ش دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین باید از ورق فوالدی گالوانیزه، دست کم                               )١( لوله رابط دودک

.باشد)١)(ب«)٢-۵-١١-١۴(به ضخامتھای داده شده در جدول 

ش با دمای پایین )١(»ب«)٢-۵-١١-١۴(جدول  حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودک

اتصال قطعات )پ 

ش با دمای پایین باید با پیچ و مھره یا میخ پرچ باشد)١( .اتصال قطعات لوله رابط دودک

ش مقاوم باشد)٢( س واشر در برابر دمای دودک .در صورت استفاده از واشر باید جن

نصب ٣-۵-١١-١۴

ش باید نسبت به تراز افقی شیب داشته باشد)الف .لوله رابط دودک

ش قائم به سمت دستگاه باشد)١( .شیب لوله رابط باید از سمت دودک

ش  ضخامت ورق فوالدی گالوانیزه قطر لوله رابط دودک

اینچ میلیمتر اینچ سانتیمتر 

١٢تا 

٢٢تا ١٣

۴٠تا ٢٣

بزرگتر 

۵تا 

٩تا ۶

١۶تا ١٠

بزرگتر 

۶/٠

٧/٠

٩/٠

۵/١

٠٢٢/٠

٠٢٨/٠

٠٣۴/٠

٠۶۴/٠
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.شیب لوله رابط نباید از دو درصد کمتر باشد)٢(

ش                       )ب  ش قائم که دارای مک ش طبیعی باشد نباید به یک دودک لوله رابط دستگاھھایی که خروج دود آنھا با مک

ی                         شار منـف ش قائم واقع شـود کـه ف ش مکانیکی است متصل شود، مگر آنکه اتصال در نقطه ای از دودک یا ران

.داشته باشد

ش قائم کــه شـومینه بـه آن متصـل شـده باشــد،                                   )١( لوله رابط دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به یک دودک

.وصل شود

ش قائم )پ  اتصال لوله رابط به دودک

ی آن ادامـه یابـد ولــی نبایـد از آن                          )١( ش قائم فلزی بایـد تـا سـطح داخـل ش برای اتصال به دودک لوله رابط دودک

ش ادامه یابد.جلوتر برود ش داخلی داشته باشد، لوله رابط تا سطح داخلی پوش ش قائم فلزی پوش .اگر دودک

ی آن ادامـه یابــد                       )٢( ش قائم ساختمانی متصل مــی شــود، بایــد تـا ســطح داخـل فاصـله  .اگر لوله رابط به دودک

.اطراف محل اتصال باید با مالت سیمانی یا مواد نسوختنی دیگر پر شود

ش قائم ساختمانی متصل                            )٣( اگر به منظور سھولت جاگذاری و درآوردن آن، لوله رابط با واسطه غالف به دودک

ش، در محـل اتصـال                          می شود، غالف باید با مالت سیمانی، یا مواد نسوختنی دیگر، مناسب برای دمای دودـک

.به طور دائمی ثابت شود

فاصله از مواد سوختنی )ت 

ش، با دمای پایین باید از مـواد و مصـالح سـوختنی دســت کـم        )١( سـانتیمتر فاصــله داشــته      ۴۵لوله رابط دودک

.باشد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ذخیره و انتقال سوخت مایع ١٢-١۴

حدود و دامنه کار ١-١٢-١۴

«(طراحی، نصب و بازرسی مخزن ذخیره و لوله کشی سوخت مایع باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات                               ١-١-١٢-١۴

.انجام گیرد)ذخیره و انتقال سوخت مایع»١٢-١۴

.می پردازد»تأسیسات گرمایی ساختمان«این فصل از مقررات به ذخیره و انتقال سوخت مایع در ٢-١-١٢-١۴

.ذخیره و انتقال سوخت در مصارف عمومی و نیز مصارف صنعتی، خارج از حدود این فصل از مقررات است)الف

.این فصل از مقررات الزامات ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع، در ساختمان و محوطه آن را مقرر می دارد٣-١-١٢-١۴

.ذخیره سازی و انتقال سوخت مایع در خارج از ساختمان و محوطه اختصاصی آن، خارج از حدود این فصل از مقررات است)الف

:ذخیره و انتقال انواع سوختھای زیر، در داخل ساختمان یا محوطه آن، خارج از حدود این فصل از مقررات است)ب 

ذخیره و انتقال گاز مایع؛ )١

لوله کشی گاز طبیعی؛ )٢

.ذخیره و انتقال سوخت جامد)٣

.می پردازد)اتمسفریک(این فصل از مقررات به ذخیره سوخت مایع، با فشار جو ۴-١-١٢-١۴

.مخازن سوخت مایع تحت فشار خارج از حدود این فصل از مقررات است)الف

الزامات مندرج در این فصل شامل مخازن ذخیره سوخت مایع، لوله کشی انتقال سـوخت مـایع بیــن مخـزن ذخــیره و                          ۵-١-١٢-١۴

مشعل دستگاه با سوخت مایع یا در صورت لزوم، لوله کشی بین مخزن ذخیره و مخزن تغذیه و نیز لوله کشی بین مخزن تغذیـه و       

.مشعل دستگاه، گرم کن و پمپ انتقال سوخت است

مخازن سوخت مایع ٢-١٢-١۴

کلیات ١-٢-١٢-١۴

.طراحی، ساخت و بازرسی مخازن ذخیره یا تغذیه سوخت مایع باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات انجام گیرد)الف

طراحی، ساخت و بازرسی مخازن ذخیره یا تغذیه سوخت مایع، عالوه بر الزامات مندرج در این فصل، باید با رعایت مقـررات و                               )ب  

.دستورالعملھای شرکت ملی نفی ایران باشد

ساخت مخزن ٢-٢-١٢-١۴

ی                               )الف ش، یـا لولـه پــرکن آن، در تـه مخـزن ایجــاد ـم مخزن باید برای حداکثر فشار استاتیک مایع که در صورت پرشدن لولــه ھــواک

.شود، طراحی و ساخته شود

مواد مصالح به کار رفته در ساخت مخزن باید برای کـار در شـرایط دمـا و فشـار مخـزن مناســب و بـا نـوع ســوخت مــایع مـورد                               )ب  

.استفاده سازگار باشد

ص تأسیسات گرمایی یا تولید آب گرم مصـرفی، از نــوع فــوالدی اســتوانه ای                             )پ   مخزن سوخت مایع، برای ذخیره یا تغذیه، مخصو

ی از اســتانداردھای                        )مدفون(خوابیده، برای نصب در زیرزمین         در خارج از ساختمان روی زمین یا در داخل ساختمان باید مطابق یـک
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:زیر باشد

ISIRI 433

BSI 2594, 799 Part 5, 5410

ANSI/UL 443, 142, 58, 80

استفاده از مخازن سوخت مایع، از نوع فوالدی استوانه ای خوابیده، که طبق استانداردھای دیگری طراحــی و سـاخته شـده                       )١(

س، نوع ساخت و دیگر مشخصات فنی مشابه استانداردھای مقـرر شـده بـاال و مـورد                               باشد، به شرطی مجاز است که از نظر جن

.تأیید باشد

شه                                        )ت   س پشـم شی سات گرمـایی یــا تولیـد آب گرم مصـرفی از جـن ص تأسی مخزن سوخت مایع، برای ذخیره یا تغذیــه، مخصــو

:فشرده باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد

ANSI/UL 1316

ANSI/ASTM D4021

مخزن ذخیره یا تغذیه سوخت مایع باید به منظور بازدید و دسترسی، دریچه آدم رو داشته باشد که در باالی مخزن قرار گـیرد                                 )ث  

.و در زمان بسته بودن، کامل آب بند و گازبند باشد

)مدفون(مخازن زیرزمینی ٣-٢-١٢-١۴

، در زیـر سـاختمان یا در محوطـه آن، باید طبــق الزامـات منــدرج در ایــن قسـمت از                               )مدفون(انتخاب و نصب مخازن زیرزمینی          )الف

.مقررات انجام گیرد

.گودبرداری برای مخازن زیرزمینی باید بدون آسیب رساندن به پی ھای ساختمانھای موجود انجام گیرد)ب 

اگر مخزن زیر ساختمان دفن می شود، باید در جایی قرار گیرد که بارھای وارده بر پــی ھــای سـاختمانھای موجـود بــه مخــزن                       )١(

.منتقل نشود

درجــه کـه از ســطح پــی مــی گـذرد،         ۴۵موقعیت مخزن نسبت به پی ساختمان باید طوری باشـد کــه زیرمخـزن خـارج از خــط                   )٢(

.نباشد

فاصله ھیچ قسمت از مخزن تا دیوارھای زیرزمین سـاختمان، حوضـچه ھــا، تأسیســات سـاختمان و یــا خـط محـدوده محوطـه                               )٣(

.سانتیمتر کمتر باشد۵٠نباید از )ملک(ساختمان 

.مخزن زیرزمینی سوخت مایع باید روی پایه ھای محکمی نصب شود)پ 

کشیدن مخـزن روی زمیـن      .حمل مخزن و قرار دادن آن در گود باید به آرامی و با احتیاط و با استفاده از قالبھای آن صورت گیرد                )١(

.یا سقوط آن در گود، مجاز نیست

اطراف مخزن باید با مواد غیرخورنده، از قبیل ماسه شسته، خاک یا شن، که در محل به خوبــی کوبیــده شــده باشــد، دســت                      )٢(

.سانتیمتر پر شود١۵کم به ضخامت 

ش خـاک بـه ضــخامت              ۶٠روی مخزن باید دست کم به ضخامت          )٣( سـانتیمتر    ٣٠سانتیمتر با خاک پوشانده شود، یا آن که پوـش

.سانتیمتر با بتن مسلح پوشانده شود١٠باشد و روی آن به ضخامت 

ش خـاک روی مخـزن بایـد                                           )۴( اگر مخزن زیرزمینی در محلی نصب می شود که احتمال عبـور وســایل نقلیــه روی آن باشـد، پوـش

ش خاک به ضخامت     ٩٠دست کم    سـانتیمتر بــا بتـن      ١۵سانتیمتر باشد ورودی آن بــه ضـخامت        ۴۵سانتیمتر باشد، یا آن که پوش

.مسلح پوشانده شود

ک                                       )۵( سطوح خــارجی آن، بایـد در کف چاـھ به منظـور جلوگـیری از جمــع شـدن آبھـای ســطحی و نفــوذ آن بـه داخـل مخــزن یــا 

ش بینی شود .دسترسی به دریچه آدم رو مخزن لوله تخلیه آب پی

.سطوح خارجی مخازن فوالدی زیرزمینی باید با پوششھای مقاوم در برابر اثر رطوبت و خورندگی خاک حفاظت شود)ت 

.مخازن فوالدی زیرزمینی باید اتصال زمین داشته باشند)١(

شناور شــدن آن                               )ث   اگر مخزن در محلی نصب می شود که به سبب باال بودن سطح آب زیرزمینی یا احتمال جریان سیل، امکان 

.وجود داشته باشد باید با مھار کردن مخزن روی فونداسیون بتنی یکپارچه، از شناور شدن آن جلوگیری شود
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.ھمه لوله ھای مرتبط با مخزن زیرزمینی باید از باالی مخزن به آن متصل شوند)ج 

.مخزن زیرزمینی باید به وسیله ای برای اندازه گیری سطح مایع داخل آن مجھز باشد)١(

ش، که فضای داخل مخزن را پیوسته به ھوای آزاد خارج مربوط کند، مجھز باشد)٢( .مخزن زیرزمینی باید به لوله ھواک

مخازن خارج ساختمان روی زمین ۴-٢-١٢-١۴

انتخاب و نصب مخازن روی زمین، در محوطه خارج ساختمان یا روی بام ساختمان، باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از                            )الف

.مقررات صورت گیرد

ش این مخزن از مقادیر زیر نباید بیشتر باشد)ب  :گنجای

ش آن نباید از )١( .لیتر بیشتر باشد٢۵٠٠اگر مخزن در محوطه اختصاصی ساختمان روی زمین نصب می شود، گنجای

ش کلی آنھا نباید از )٢( .لیتر بیشتر باشد٢۵٠٠اگر چند مخزن به طور موازی نصب می شود، گنجای

ش آن نباید از )٣( .لیتر بیشتر باشد٢۴٠اگر مخزن روی بام زیرزمین یا روی بام پایین ترین طبقه نصب می شود، گنجای

.مخزن روی زمین باید در محل مناسب و حفاظت شده نصب شود)پ 

.مخزن باید در محلی نصب شود که در معرض ضربات فیزیکی نباشد)١(

.حفاظت شود)رطوبت ھوا، باران، برف، باد و غیره(مخزن باید در برابر اثر عوامل جوی )٢(

ی نبایــد از مقادیــر                 )ملک(فاصله مخزن از خط محدوده محوطه اختصاصی ساختمان               )٣( ، دیوار خارجی ساختمان یا راھھای عموـم

.کمتر باشد)٣(»پ«)۴-٢-١٢-١۴(جدول 

)ملک(حداقل فاصله مخزن روی زمین از ساختمان و محدوده محوطه )٣(»پ«)۴-٢-١٢-١۴(جدول 

.متر باشد۶فاصله مخزن سوخت مایع از مخزن گاز مایع نباید کمتر از )۴(

ش حداکثر     )ت   ش از                ٢۵٠٠فقط یک مخزن به گنجای ش کــل آنھـا بـی لیــتر نباشـد، ممکـن     ٢۵٠٠لیتر، یا دو مخزن که حـداکثر گنجــای

.است به عنوان مخزن تغذیه مستقیم به مشعل دستگاه با سوخت مایع وصل شود

ش مشترک داشته باشند)١( .این دو مخزن ممکن است با لوله به ھم متصل شوند و لوله پرکن و ھواک

مقرر شده، این دو مخزن باید روی یک فونداسیون مشترک نصــب شــوند                )١(در صورت نصب موازی دومخزن، به ترتیبی که در              )٢(

٩٠فاصله دو مخزن از ھـم نباید از              .و با قطعات فوالدی به ھم مھار شوند، به طوری که سطح باالی دو مخزن در یک تراز قرارگیرد                  

.سانتیمتر کمتر باشد

ستحکم بتـنی، یــا دیگــر مـواد                                   )ث   مخازن سوخت مایع که در روی زمین خارج از ساختمان قرار می گیرند بایـد روی فونداسـیون م

ش و پایدار، نصب شوند .ساختمانی نسوختنی، به طور اطمینان بخ

.مخزن روی زمین باید به وسیله ای برای اندازه گیری مقدار مایع داخل آن مجھز باشد)ج 

ش و شیر تخلیه مجھز باشد)چ  .مخزن روی زمین باید به لوله پرکن، لوله ھواک

ش باید دست کم برابر مقادیر جدول )١( .باشد»پ«)٢-۴-١١-١۴(قطر نامی لوله ھواک

.دھانه لوله پرکن باید در جایی قرار گیرد که انتقال سوخت مایع به داخل مخزن به سھولت امکانپذیر باشد)٢(

.شیر تخلیه باید در زیر مخزن قرار گیرد)٣(

ش از                             )ح ش بـی لیــتر مــورد تأییـد      ٢۵٠٠در صورتی که ضرورت نصب مخزن سوخت مایع، در محوطه ساختمان و روی زمین، با گنجای

ش، نوع ساخت و چگونگی نصب آن باید برابر الزامات مندرج در  NFPAقرار گیرد، انتخاب گنجای ی نفــت     31 و مورد تأیید شـرکت مـل

.ایران باشد

ش مخزن  لیتر متر ٢۵٠٠تا ١٠۵١لیتر متر ١٠۵٠تا گنجای

حــداقل فاصــله تــا نزدیکــترین ســاختمان و راھھــای         

عمومی 

۵/٢۵/٢

۵٩)ملک(حداقل فاصله تا محدوده محوطه ساختمان 
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مخازن داخل ساختمان ۵-٢-١٢-١۴

.انتخاب و نصب مخازن تغذیه سوخت مایع در داخل ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات صــورت گـیرد                       )الف

.این مخازن ممکن است محصور یا غیرمحصور باشد

ش، از بقیـه              ٣مخزن وقتی محصور است که در فضای بسته و جداگانه ای، با جدارھای دست کـم                       )١( سـاعت مقــاوم در برابـر آـت

.فضاھای ساختمان جدا باشد

مخازن غیرمحصور )ب 

در صورتی که مخزن غیرمحصور در طبقه ای غیر از زیرزمین یا پایین ترین طبقه ساختمان و در محلی قرار گــیرد کــه جـدارھای                              )١(

ش مخزن نباید از  ش مقاوم نباشد، گنجای .لیتر بیشتر باشد۴٠آن در برابر آت

در صورتی که مخزن غیرمحصور در طبقه ای غیر از زیرزمین یا پایین ترین طبقه ساختمان و در محلی قرار گــیرد کــه جـدارھای                              )٢(

ش آن نباید از  ش مقاوم باشد، گنجای .لیتر بیشتر باشد٢۴٠آن در برابر آت

ت کــم دو ســاعت در                     )٣( در صورتی که مخزن غیرمحصور در زیرزمین یا پایین ترین طبقه ساختمان قرار گیرد کــه جــدارھای آن دـس

ش آن نباید از  ش مقاوم باشد، گنجای .لیتر بیشتر باشد٢۵٠٠برابر آت

ش دو مخزن غیرمحصور که یک مشعل را تغذیه می کند نباید از                       )۴( ش یک مخزن غیرمحصور، یا کل گنجای لیتر بیشـتر   ٢۵٠٠گنجای

.باشد

ش کل چند مخزن غیرمحصور که چند مشعل را تغذیه می کنند، نباید از                )۵( شد، مگـر آنکـه ھـر مخزن                  ۵٠٠٠گنجای لیتر بیشـتر با

ش از مخازن دیگر جدا باشد٢۵٠٠ .لیتری یا کمتر و مشعل متصل به آن با دیوارھای دست کم دو ساعت مقاوم در برابر آت

ش                    )۴(دو مخزن غیرمحصور، به ترتیبی که در           )۶( مقرر شده، ممکن است با لوله به ھم مربوط باشند و لولـه ھـای پـرکن و ھواـک

.مشترک داشته باشد

.حداقل فاصله مخازن تغذیه غیرمحصور از مشعل دستگاه باید دو متر باشد)٧(

ش مخازن غیرمحصور باید در خارج از ساختمان قرار گیرد)٨( .دھانه انتھای لوله ھای پرکن و ھواک

ش مخازن غیرمحصور باید دست کم برابر مقادیر جدول )٩( .باشد»پ«)٢-٣-١٢-١۴(قطر نامی لوله ھواک

ب                                     )١٠( ش و پایــدار، نـص ساختمانی نســوختنی، بـه طـور اطمینـان بـخ مخازن غیرمحصور باید روی فونداسیون بتنی یا دیگر مــواد 

.شوند و در معرض جابجا شدن، لغزیدن یا غلتیدن نباشند

اســتفاده از لولــه ھـای شیشـه ای           .مخزن غیرمحصور باید به وسیله ای برای اندازه گیری مقدار مایع داخل آن مجھـز باشـد                        )١١(

.سطح نما یا لوله ھای پالستیکی برای اندازه گیری مقدار مایع داخل مخزن مجاز نیست

.اتصال تخلیه مخزن باید در پایین ترین نقطه زیر مخزن قرار گیرد و به شیر قطع و وصل بدون نشت مجھز باشد)١٢(

ک واحـد، از ورودی ســاختمان تـا                             )١٣( ش و ابعاد مخزن غیرمحصور باید به ترتیبی انتخاب شود که جابجایی آن، بــه عنــوان ـی گنجای

.محل نصب، امکانپذیر باشد

مخازن محصور )پ 

ش از          )١( ش مخزن سوخت مایع بی باشــد و در داخــل ســاختمان قـرار گــیرد،           )گالن آمریکایی   ۶۶٠(لیتر  ٢۵٠٠در صورتی که گنجای

.باید در محل جداگانه و محصور نصب شود

ش مقــاوم باشـد                            )٢( در .دیوار، کف و سقف اتاقکی که مخزن محصور در آن نصب می شود باید دست کم سه ساعت در برابـر آتــ

ش باشد و به خارج از ساختمان باز شود .ورودی به این اتاقک باید از نوع ضد آت

.اتاقک محل نصب مخزن نباید به فضاھای داخلی ساختمان راه داشته باشد)٣(

.مخزن محصور باید طوری نصب شود که از اطراف، باال و پایین، ھمه سطوح آن قابل بازرسی و تعمیر باشد)۴(

.ھمه لوله ھای ورودی و خروجی مخزن محصور باید از باالی مخزن به آن متصل شوند)۵(

.انتقال سوخت مایع از مخزن محصور تا مشعل دستگاه باید به کمک پمپ صورت گیرد)۶(

ش مخازن محصور باید در خارج از ساختمان قرار گیرد)٧( .دھانه لوله پرکن و لوله ھواک

ش مخازن محصور باید دست کم برابر مقادیر جدول )٨( .باشد»پ«)٢-٣-١٢-١۴(قطر نامی لوله ھواک
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.مخزن محصور باید به وسیله ای برای اندازه گیری مقدار مایع داخل آن مجھز باشد)٩(

ش از ورود به اتاقک، بتــوان                                )١٠( ض ھوای کافی داشته باشد تا به ھنگام بازرسی و تعمیر، پی اتاقک مخزن محصور باید امکان تعوی

.ھوای داخل آن را تعویض کرد

مخزن تغذیه روزانه ٢-۶-١٢-١۴

.مخزن تغذیه روزانه مشعل دستگاه، در صورت لزوم باید بین مخزن ذخیره اصلی و مشعل نصب شود)الف

.انتقال سوخت مایع از مخزن ذخیره اصلی به مخزن تغذیه روزانه باید به کمک پمپ صورت گیرد)١(

مخزن تغذیه روزانه باید در ترازی باالتر از مخزن اصلی نصب شود و لوله سرریز آن باید سوخت مایع را به طور ثقلی بـه مخـزن                            )ب 

.ذخیره اصلی برگرداند

.در مسیر لوله سرریز مخزن تغذیه روزانه تا مخزن ذخیره اصلی ھیچ نوع شیر یا مانعی دیگر نباید نصب شود)١(

ش مخزن تغذیه روزانه سوخت مایع نباید از )پ  .لیتر بیشتر باشد٢۴٠گنجای

ش مستقل و لوله تخلیه با شیر قطع ووصل، از نوع بدون نشت داشته باشد)ت  .مخزن تغذیه روزانه باید لوله ھواک

شی سوخت مایع ٣-١٢-١۴ لوله ک

کلیات ١-٣-١٢-١۴

لوله کشی انتقال سوخت مایع، از مخزن ذخیره، مخزن تغذیه یا روزانه تا مشعل دستگاه و در صـورت لــزوم پمــپ و گـرم کــن                                )الف

.سوخت مایع، باید با الزامات مندرج دراین قسمت از مقررات انجام شود

سیستم سوخت رسانی باید برای حداکثر مصرف سوخت و نیز حداکثر فشاری که برای تغذیه مشعل الزم است، طراحــی و                                 )ب  

.اجرا شود

چنانچه روی لوله انتقال سوخت مایع، غیر از پمپ مشعل، پمپ دیگری نصب می شود، این پمپ باید از نوع جابجــایی مثبــت                     )پ  

.باشد

روی لوله خروجی پمپ باید شیر اطمینان فشار نصب شود تا اگر فشار از فشار طراحی سیستم باالتر رود، شیر اطمینـان به                               )١(

.طور خودکار باز شود و سوخت مایع اضافی را خارج کند

روی ایــن لولــه تخلیــه نبایـد شــیر یـا ھیــچ مانــع          .لوله تخلیه شیر اطمینان باید سوخت مایع را به سمت مخزن ذخیره برگرداند               )٢(

.دیگری نصب شود

ش                            )٣( ش شود تا در مواقعی که کار پمپ الزم نباشــد بـه طــور خودکــار خـامو پمپ سوخت مایع باید به طور خودکار روشن و خامو

.شود

چنانچه روی سیستم سوخت رسانی، گرم کن سوخت مایع، از نوع برقی، بخاری یا آب گرم کننده، نصب شود باید روی لوله                         )ت  

خروجی از گرم کن شیر اطمینان فشار نصب شود تا اگر فشار ناشی از انبساط سوخت مایع از فشار طراحی سیستم باالتر رود،                             

.شیر اطمینان به طور خودکار باز شود و سوخت مایع اضافی را خارج کند

روی ایــن لولــه تخلیــه نبایـد شــیر یـا ھیــچ مانــع          .لوله تخلیه شیر اطمینان باید سوخت مایع را به سمت مخزن ذخیره برگرداند               )١(

.دیگری نصب شود

:روی خطوط لوله کشی سوخت مایع، در نقاط زیر باید شیر قطع و وصل قابل دسترسی نصب شود)ث 

.روی خط لوله تغذیه سوخت مایع به ھر مشعل، در نقطه ای از لوله نزدیک به مشعل)١

.روی خط لوله از مخزن به داخل ساختمان، در نقطه ورود لوله به داخل ساختمان)٢

.روی خط لوله خروجی از مخزن ذخیره داخل ساختمان یا خارج ساختمان روی زمین، در نقطه ای از لوله نزدیک به مخزن)٣

.روی خط لوله تخلیه مخزن داخل ساختمان یا خارج ساختمان روی زمین، در نقطه ای نزدیک به مخزن)۴

:در طراحی و اجرای لوله کشی سوخت مایع نکات زیر باید رعایت شود)ج 

سانتیمتر از سطح زمین قرار گیرنــد و در        ۴۵لوله و دیگر اجزای لوله کشی که در خاک دفن می شوند باید دست کم در عمق               )١(

.برابر رطوبت و خوردگی حفاظت شوند
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ض سیل احتمالی قــرار داشــته باشـد، باید                             )٢( اگر لوله در زمینی نصب می شود که سطح آب زیرزمینی باال باشد یا لوله در معر

لوله و دیگر اجزای لوله کشی در برابر نیروھای ھیدروستاتیک و ھیدرودینامیک وارده مقاوم شوند و در محــل نصــب محکــم و ثابــت                           

.باقی بمانند

سکلت سـاختمان فاصــله داشـته باشــند                ۵٠لوله ھای زیرزمینی باید در مسیرھایی نصب شوند که دست کم                  )٣( .سانتیمتر از ا

.درجه رسم شده از سطح باربر پی قرار گیرد۴۵مسیر لوله کشی زیرزمینی باید طوری انتخاب شود که زیر لوله خارج از خط 

ش بینی ھای الزم برای انقباض و انبساط لوله ھا به عمل آید)۴( .در انتخاب مسیر و تعیین نقاط تکیه گاه و بست لوله ھا باید پی

.باشد)۵(»ج«)١-٣-١٢-١۴(فاصله دو تکیه گاه مجاور باید حداکثر برابر مقادیر جدول )۵(

سی )۵(»ج«)١-٣-١٢-١۴(جدول  حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله ھای فوالدی و م

س لوله باشد تا از خوردگی ناشی از اثر گالوانیک جلوگیری شود)۶( .تکیه گاه و بست لوله باید از جن

ش مخازن ٢-٣-١٢-١۴ لوله ھواک

ش مخزن سوخت مایع باید از باالترین قسمت مخزن وارد آن شود و حداکثر تا                 )الف سانتیمتر در داخل مخـزن ادامـه         ۵/٢لوله ھواک

.یابد

ش باید به سمت مخزن باشد)١( .شیب لوله ھواک

ش مخزن نباید شیر یا ھیچ مانع دیگری نصب شود)٢( .روی لوله ھواک

ش مخزن باید در فضای خارج از ساختمان واقع شود)ب  .دھانه انتھای لوله ھواک

ش مخزن باید دست کم          )١( سانتیمتر با ھر بازشـو سـاختمان فاصله داشـته باشـد و نباید زیــر ھیــچ                     ۶٠دھانه انتھای لوله ھواک

ش از دیوار ساختمان خارج می شود، محل قرار گرفتن آن باید دست کم                      .بازشو ساختمان قرار گیرد      ٣اگر دھانه انتھای لوله ھواک

.متر از تراز زمین محوطه اطراف ساختمان، یا ھر معبر دیگری، باالتر باشد

ش در خارج از ساختمان باید در برابر اثر عوامل جوی مقاوم باشد و در برابر ضربات فیزیکی حفاظت شود)٢( .لوله ھواک

ش مخزن باید با توری مقاوم در برابر رطوبت حفاظت شود)٣( .دھانه انتھای لوله ھواک

ش مخازن سوخت مایع باید دست کم برابر مقادیر جدول )پ .باشد»پ«)٢-٣-١٢-١۴(قطر نامی لوله ھواک

ش مخازن سوخت مایع »پ«)٢-٣-١٢-١۴(جدول  حداقل قطر نامی لوله ھواک

ش مخزن  ش گنجای قطر نامی لوله ھواک

اینچ میلیمتر گالن آمریکایی لیتر 

٢٠٠٠تا 

١١٣۵٠تا ٢٠٠١

۵٠٠تا 

٣٠٠٠تا ۵٠١

٣٢

۴٠
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ش جداگانــه ھـر                                 )١( ش چند مخزن، مشترک باشد، قطر نامی آن باید به یک اندازه از قطر نامی بزرگترین لوله ھــواک اگر لوله ھواک

.بزرگتر باشد»پ«)٢-٣-١٢-١۴(یک از مخزن ھا، طبق جدول 

ش مخزن باید دست کم )٢( .سانتیمتر از دھانه انتھای لوله پرکن آن باالتر باشد۵٠دھانه انتھای لوله ھواک

لوله پرکن مخازن٣-٣-١٢-١۴

.سانتیمتر باالتر از کف مخزن ادامه یابد١٠لوله پرکن مخزن سوخت مایع باید از باالترین قسمت مخزن وارد آن شود و تا )الف

.شیب لوله پرکن باید به سمت مخزن باشد)١(

دھانه انتھای لوله پرکن مخزن باید در فضای خارج از ساختمان واقع شود و در جایی قرار گیرد که پر کردن مخزن بــه سـھولت                         )ب  

.امکانپذیر باشد

.سانتیمتر از ھر بازشو ساختمان فاصله داشته باشد۶٠دھانه انتھای لوله پرکن مخزن باید دست کم )١(

س اشخاص غیرمسئول قرار نداشته باشد)٢( ش مناسب داشته باشد و در دستر .دھانه انتھای لوله پرکن مخزن باید درپو

ی ســوخت مــایع از       .اگر دو مخزن لوله پرکن مشترک داشته باشند، باید سطح باالی دومخزن در یک تراز قرار گیرد                    )پ   جریــان ثقـل

.یک مخزن به مخزن دیگر مجاز نیست

اگر دو مخزن لوله پرکن مشترک داشته باشند، باید روی لوله انشعاب از این لوله مشترک کــه بـه ھـر مخـزن جداگانــه متصــل                               )١(

.می شود، شیر قطع و وصل نصب شود

لوله رفت و برگشت ۴-٣-١٢-١۴

ش از             )الف ش بی ساند، بایــد از قســمت بــاالی              ٢۵٠٠لوله رفت که سوخت مایع را از مخزن به گنجای لیتر به مشعل دستگاه مــی ر

.سانتیمتر باالتر از کف آن ادامه یابد١٠مخزن وارد آن شود و تا 

در صورتی که مخزن در خارج ساختمان و روی زمین قرار داشته باشد، لوله رفت ممکن است از نقطه ای زیر تراز سطح مایع،                             )١(

ک بــه مخـزن، شـیر                  .سانتیمتر باالتر از کف مخزن، به آن متصل شود        ١٠دست کم به اندازه     در این صورت باید روی لوله رفت، نزدـی

.قطع و وصل قابل دسترسی نصب شود

در صورتی که مخزن تغذیه زیر تراز نصب مشعل دستگاه قرار گیرد، لوله رفت سوخت مایع باید به سمت مخزن شــیب داشـته                   )٢(

.باشد

سـانتیمتر    ١٠لوله برگشت سوخت مایع، از مشعل دستگاه دستگاه یا از پمپ، باید از قسمت باالی مخزن وارد آن شود و تـا                           )ب  

.باالتر از کف مخزن ادامه یابد

.روی لوله برگشت سوخت مایع، جز شیر یکطرفه، نباید ھیچ شیری نصب شود)١(

سطح نمای مخازن ۵-٣-١٢-١۴

.مخازن سوخت مایع باید به وسیله ای برای اندازه گیری تراز سطح مایع مجھز باشد)الف

.اگر وسیله اندازه گیری از نوع میله مدرج باشد، میله باید در داخل مخزن و تا کف آن ادامه یابد)ب 

ت شـود تا مــانع از خــروج ھــوای                                    )١( ش مورد تأییـد حفاـظ اطراف میله اندازه گیری در محل دھانه ورودی آن به مخزن باید با سرپو

.آغشته به گاز از مخزن شود

سطح نمای مخزن داخل ساختمان، که بامشعل دستگاه در ارتباط مستقیم باشد، نباید از نوع لوله شیشه ای یا پالستیکی                                  )پ  

.انتخاب شود تا از احتمال شکسته یا پاره شدن آن و خروج سوخت مایع پیشگیری شود

٣٧٨٠٠تا ١١٣۵١

٧۵۶٠٠٠تا ٣٧٨٠١

١٣٢٣٠٠تا ٧۵۶٠١

١٠٠٠٠تا ٣٠٠١

٢٠٠٠٠تا ١٠٠١

٣۵٠٠٠تا ٢٠٠٠١

۵٠

۶۵

٨٠
٢

٣

Page 7 of ذخیره و انتقال سوخت مایع10

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 14\Data\M_14_12.htm



انتخاب مصالح ۶-٣-١٢-١۴

ی ســوخت مــایع بایــد مطـابق الزامــات منـدرج در این قســمت از                               )الف انتخاب لوله، فیتینگ، اتصال، شیر و دیگــر اجـزای لوله کـش

.مقررات انجام گیرد

ض نداشته باشد، نیز باید مراعات شود»لوله کشی)١٠-١۴(«الزامات مندرج در )١( .تا جایی که با این قسمت از مقررات تناق

ی       (لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید برای شرایط کار سیستم انتقال سوخت مایع                )ب   و نــیز نــوع )دمای کــار و فشـار کـار طراـح

.سوخت مایع مورد استفاده مناسب باشد

انتخاب لوله )پ 

.کاربرد لوله فوالدی گالوانیزه در لوله کشی انتقال سوخت مایع مجاز نیست.لوله باید از نوع فوالدی سیاه یا مسی باشد)١(

:انتخاب لوله فوالدی سیاه درزدار باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٢(

DIN 2440

BSوزن متوسط  1387

ISOوزن متوسط  65

در شرایط سخت، که لوله در محیط خورنده نصب می شود یا در معرض ضـربات فیزیکــی قرار مــی گــیرد و نــیز در صــورت خــم                                )٣(

.کردن، لوله فوالدی سیاه باید از نوع بی درز باشد

:انتخاب لوله مسی باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)۴(

DIN 1786

BS 2871 PART 1

ISO 274

انتخاب فیتینگ )ت 

.کاربرد فیتینگ فوالدی گالوانیزه در لوله کشی سوخت مایع مجاز نیست.فیتینگ باید از نوع فوالدی سیاه یا مسی باشد)١(

:انتخاب فیتینگ در لوله کشی فوالدی سیاه باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٢(

ی قــرار مــی گـیرد و نــیز در صـورت خــم                                )٣( ض ضربات فیزیـک در شرایط سخت، که لوله در محیط خورنده نصب می شود، یا در معر

.کردن، لوله فوالدی سیاه باید از نوع بی درز باشد

:انتخاب فیتینگ در لوله کشی مسی باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)۴(

DIN 2856-2872

BS 394

ISO 2016

انتخاب شیر )ث 

اســتفاده از شـیرھای      .شیرھایی که در لوله کشی سوخت مایع به کار می رود باید از نوع برنجــی، برنزی یـا فـوالدی باشـد                              )١(

.شیرھای کشویی و کف فلزی باید از نوع درجا چرخ باشند.چدنی در لوله کشی سوخت مایع مجاز نیست

:شیرھای برنجی یا برنزی، مخصوص اتصال دنده ای،باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشند)٢(

ش خوار  چدن چک

DIN 2150

_

BS 143, 1250

ISO 49

فوالدی دنده ای 

DIN 2980

_

BS 1740

ISO 4145

فوالدی جوشی 

DIN 2605, 2606

DIN 2615, 2616, 2617

BS 1965 Part 1

ISO 3419
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:شیرھای فوالدی، مخصوص اتصال فلنچی، باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشند)٣(

اتصال )ج

اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ باید شرایط کار طراحی سیستم مناسب و آب بند، و برای کــار بـا نـوع                             )١(

.سوخت مایع مورد استفاده سازگار باشد

.اتصال دو قطعه فوالدی و مسی باید با واسطه فیتینگ برنجی یا برنزی صورت گیرد)٢(

:اتصال دنده ای در لوله کشی فوالدی باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)٣(

ISIRI 1798

DIN 2999

BS 21

ISO 7/1

:اتصال جوشی در لوله کشی فوالدی باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد)۴(

DIN 1910 Part 1,2

BS 2633, 5153

در لوله کشی مسی، در نقاطی که اتصال باید قابل بازکردن باشد، مانند اتصال به شیرھای برنجی یا برنـزی دنــده ای اتصـال                            )۵(

:اتصال فیتینگ فشاری باید مطابق استانداردھای زیر باشد.باید از نوع فیتینگ فشاری باشد

BS 364 Part 12

انتخاب مفتول لحیم کاری باید بــا توجـه بـه           .اتصال لحیمی موئینگی در لوله کشی مسی باید از نوع لحیم کاری سخت باشد                     )۶(

:لحیم کاری باید مطابق یکی از استانداردھای زیر باشد.شرایط کار سیستم و نوع سوخت مایع مورد استفاده صورت گیرد

DIN 2856

BS 864 Part 12

ISO 2016

ش ۴-١٢-١۴ آزمای

کلیات ١-۴-١٢-١۴

ق الزامــات منـدرج در                                   )الف ش از بھره برداری، بایـد طـب س از نصب و پی مخازن ذخیره و تغذیه و نیز لوله کشی ھای سوخت مایع، پ

ش شوند .این قسمت از مقررات آزمای

شیرھای کشوی 

DIN 3352 Part 12

BS 5154

JIS 2011

شیرھای کف فلزی 

_

BS 5154

JIS 2011

شیرھای یکطرفه 

_

BS 5154

JIS 2011

شیرھای کشوی 

DIN 3352 Part 6,7

BS 5157

_

شیرھای کف فلزی 

_

BS 5160

JIS 2071, 2072, 2081,

٢٠٨٢

شیرھای یکطرفه 

_

BS 5160

JIS 2034, 2074
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ش باید سطوح مخازن و لوله کشی و اتصاالت آنھا مورد بازدید قرار گیرد و نسبت به مقاومت آنھــا در برابر فشـار                           )١( در مدت آزمای

ش اطمینان حاصل شود .آزمای

ش تکرار شود)٢( .در صورت مشاھده نشت، قطعه معیوب باید تعویض یا تعمیر شود و آزمای

ی و                               )٣( شت مشــاھده شـده باشـد، بــا ضـربات فیزیـک ترمیم نقطه ای از سطوح فلزی مخازن، لوله کشی و اتصـاالت، کــه از آن ن

.کوبیدن مجاز نیست

مخازن ٢-۴-١٢-١۴

ش شوند)الف .مخازن سوخت مایع باید با ھوا یا ھر گاز خنثای دیگر، آزمای

ش باید حداقل )١( .بار باشد٣۴/٠بار و حداکثر ٢١/٠فشار آزمای

ش باید دست کم یک ساعت باشد)٢( .مدت آزمای

شی ٣-۴-١٢-١۴ لوله ک

ش شود)الف .لوله کشی سوخت مایع باید با آب یا ھوا، یا ھر گاز خنثای دیگر، آزمای

ش باید دست کم      )١( بـار در بـاالترین نقطـه لولـه کشــی          ٣۴/٠مطابق فشار کار طراحی سیســتم و حــداقل برابر            ۵/١فشار آزمای

.باشد

ش دست کم باید )٢( دقیقه باشد ٣٠مدت آزمای

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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تبرید ١٣-١۴

حدود و دامنه کار ١-١٣-١۴

ی                       ١-١-١٣-١۴ طراحی، نصب، تعمیر و بازرسی سیستمھای تبرید، که در آن عمل سردکردن با تبخــیر و تقطــیر سـیال صـورت ـم

.انجام گیرد)تبرید»١٣-١۴«(باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات .گیرد

طراحی و اجرای لوله کشی ھای سیستم تبرید، مخازن تحت فشار و لوازم اطمینان فشار، نیز باید طبق الزامات ایــن فصـل                      )الف

.انجام گیرد

مخازن ذخیره دائمی مبرد و دیگر اجزا ومتعلقات آن قسمتی از سیستم تبرید به شمار می رود و بایـد الزامــات ایـن فصــل در                             )ب  

.مورد آنھا نیز رعایت شود

دستگاھھای سیستم تبرید که به طور یکپارچه در کارخانه سوار می شوند باید با رعایت الزامات مندرج در این فصل                             ١-٢-١٣-١۴

ش شـده باشـند و الزامـات منـدرج در              ULطراحی، ساخته، ســوار و آزمــای 207, 303, 412, 465, 471, ش آنھــا    1995 در آزمــای

.رعایت شده باشد

کلیات ٢-١٣-١۴

ھر قسمت از سیستم تبرید که در معرض آسیب فیزیکی باشــد، بایــد بــا روشـھای مــورد تأییـد در برابــر آن حفاظــت                        ١-٢-١٣-١۴

.شود

ت الزامـات منــدرج در                            ٢-٢-١٣-١۴ -١۶مبحــث «اتصاالت لوله تغذیه آب و اتصال لوله تخلیه فاضالب سیستمھای تبریـد بــا بــا رعاـی

.صورت گیرد»تأسیسات بھداشتی

ت الزامـات                        ٣-٢-١٣-١۴ طراحی و اجرای لوله کشی گاز سوخت و اجزا و متعلقات آن، موردنیاز سیســتمھای تبرید، بایــد بــا رعاـی

.صورت گیرد»لوله کشی گاز سوخت-مبحث ھفدھم «مندرج در 

.باید در ساخت و نصب سیستمھای تبرید نیز رعایت شود»مقررات کلی-فصل سوم«الزامات مندرج در ۴-٢-١٣-١۴

مبردھا ٣-١٣-١۴

کلیات ١-٣-١٣-١۴

.برای ھر سیستم تبرید باید مبردی انتخاب شود که سیستم برای کار با آن مبرد طراحی شده باشد)الف

ش از کـاربرد بایــد مـورد تأییـد قــرار گیرنــد، جــز آب کـه در                        »الف«)٢-٣-١٣-١۴(مبردھایی که در جدول    )ب   معرفی نشده باشند پی

.سیستم مبرد جذبی با لیتیم بروماید به عنوان مبرد به کار می رود

.مبردھای با مشخصات متفاوت نباید با ھم مخلوط شوند، مگر در مواردی که در این فصل مجاز شناخته شده است)پ 

در صورتی که سازنده دستگاه به منظور بھبود شرایط روغن برگشتی در دمای پایین، اضافه کــردن مـبرد دوم را توصـیه کــرده                                         )١(

.نوع مبرد دوم و مقدار آن باید طبق دستور سازنده دستگاه باشد.باشد، این کار مجاز است
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ص مقرر شـده در ایـن فصـل                               )ت   مبردھای مورد استفاده در سیستمھای تبرید باید کار نکرده، بازیافتی یا احیا شده، با درجه خلو

.باشد

درجه خلوص مبرد در صورتی می تواند با الزامات مقرر شده در این فصل تفــاوت داشــته باشـد که از طـرف ســازنده دســتگاه              )١(

.توصیه شده باشد

TLV-TWAمقدار -طبقه بندی مبردھا »الف«)٢-٣-١٣-١۴(جدول 

شخصات مبرد  مقدار مبرد در فضای کاربری م
TLV-

TWA

ppm

طبقه بندی  

مبرد 

١b/1000ftفرمول شیمیایی نام ترکیب 

٣

ppmG/m 3

Aگروه  1

R-11

R-12

R-13

R-13B 1

R-14

R-22

R-113

R-114

R-115

R-134a

R-C 318

R-400

R-500

R-502

R-503

R-744

تری کلروفلونورومتان 

دی کلرودی فلوئورومتان 

کلروتری فلوئورومتان 

برمو تری فلوئورومتان 

کربن تترافلوئوراید (تترافلوئورومتان

ئورومتان .کلرو دی فل

تری فلوئورواتان ٢و١تریکلرو،

دی کلرو،تترافلوئوراتان 

کلروپنتافلوئورواتان 

تترافلوئورواتان ٢،١،١،١

اکتافلوئوروسیکلوبوتان 

١١۴-/R 12- R

R-12/152a(73.8/26/2(

R-22/115(48.8/51.2(

R-23/13(40.1/59.9(

کربن دی اکسید 

CCL 3 F

CCL2 3 F 2

CCLF 3

CB 3 F 3

CF 4

CHCLF 2

CCL 2 FCCLF 2

RCCLF 2 CCLF 2

CCLF 2 CF 2

CH 2 FCF3

-CF 2 - CF 2 - CF 2 - CF 2-

CCLF 2 /CCL 2 FCCLF 2

CCL 2 F 2 /CH 3 CHF 2

CHCLF 2 /CCLF 2 CF 3

CHF 2 /CCLF 3

CO 2

١٫۶

١٢

١٨

٢٢

١۵

٩٫۴

١٫٩

٩٫۴

٢٧

١۶

٣۵

در متن 

١٢

١٩

١۵

۵٫٧

۴٠٠٠

۴٠٠٠٠

۶٧٠٠٠

۵٧٠٠٠

۶٧٠٠٠

۴٢٠٠٠

۴٠٠٠

٢١٠٠٠

۶٧٠٠٠

۶٠٠٠٠

۶٧٠٠٠

در متن 

۴٧٠٠٠

۶۵٠٠٠

۶٧٠٠٠

۵٠٠٠٠

٢۵

٢٠٠

٢٩٠

٣۵٠

٢۴٠

١۵٠

٣١

١۵٠

۴٣٠

٢۵٠

۵۵٠

در متن 

٢٠٠

٣٠٠

٢۴٠

٩١

C1000

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

۵٠٠٠

Aگروه  2

R-142b

R-152a

دی فلوئورواتان ١٫١کلرو ١

دی فلوئورواتان ١،١

CH 3 CCLF 2

CH 3 CHF 2

٣٫٧

١٫٢

١۴٠٠٠

٧٠٠٠

۶٠

٢٠

١٠٠٠

١٠٠٠

Aگروه  3

R-170

R-290

R-600

R-600a

R-1150

R-1270

اتان 

پروپان 

بوتان 

)ایزوبوتان(متیل پروپان ٢

)اتیلن(اتن 

)پروپیلن(پروپن 

CH 2 -CH 2

CH 3 -CH 2 -CH 3

CH 3 CH 2 CH 2 CH 3

CH(CH 3 ) 2 CH 3

CH 2 =CH 2

CH 3 CH=CH 2

٠٫۵

٠٫۵

٠٫۵١

٠٫۵١

٠٫٣٨

٠٫٣٧

۶۴٠٠

۴۴٠٠

٣۴٠٠

٣۴٠٠

۵٢٠٠

٣۴٠٠

٨٫٠

٨٫٠

٨٫٢

٨٫٢

۶٫٠

۵٫٠

١٠٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠
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:مبردھای بازیافتی)ث 

مبردی که از یک سیستم تبرید و تھویه مطبوع بازیافت می شوند نباید در سیستم دیگری، غیر از سیستمی که این مبرد از                            )١(

ش از استفاده دوباره از فیلتر بگذرد و خشک شود                   .آن بازیافت شده به کار برده شود         ی       .مبرد بازیافتی باید پی اگــر در مـبرد بازیافـت

.عالئم آشکار آلودگی مشاھده شود، نباید آن را دوباره به کار برد مگر آنکه مجدد بازیافت شود

طبقه بندی مبردھا ٢-٣-١٣-١۴

.باشد»الف«)٢-٣-١٣-١۴(طبقه بندی مبردھا باید مطابق جدول )الف

:الف)٢-٣-١٣-١۴(یادداشتھای جدول )١(

1 Pound = 0.45kg

1 Cubic foot = 0.0283m 3

. ضرب شودبر حسب فوت از سطح دریا مقادیر باید در Hبرای تصحیح در ارتفاع -

.نباید در ارتفاع تصحیح شودPPMعدد -

گروه بندی مبردھا ٣-٣-١٣-١۴

.داشته باشد»الف«)٣-٣-١٣-١۴(گروه بندی مبردھا، از نظر سمی بودن و شدت اشتعال، باید مطابق جدول )الف

گروه بندی مبردھا از نظر ایمنی »الف«)٣-٣-١٣-١۴(جدول شماره 

طبقه بندی سیستمھای تبرید ۴-١٣-١۴

١٣-١۴(سیستمھای تبرید، از نظر درجه احتمال نشت ناشی از اتصال معیوب و گازبندی نامطمئن، باید طبق شکل                     ١-۴-١٣-١۴

.طبقه بندی شوند)١-۴-

Bگروه  1

R-123

R-764

تری فلوئورواتان ١،١دی کلرو ٢٫٢

سولفور دی اکسید 

CHCL 2 CF 2

SO 2

٠٫۴

٠٫٠١۶

١٠٠٠

١٠٠

۶٫٣

٠٫٢۶

٣٠

٢

Bگروه  2

R-40

R-611

R-717

)متیل کلراید(کلرومتان 

متیل فورمت 

آمونیاک 

CH 3 CL

HCOOCH 3

NH 3

١٫٣

٠٫٧٨

٠٫٠٢٢

١٠٠٠٠

۵٠٠٠

۵٠٠

٢١٫٠

١٢

٠٫٣۵

C50

١٠٠

٢۵

Bگروه  3______

B 3A شعله ور شدن شدید 3

ش شدت اشتعال  افزیا

B 2A شعله ور شدن خفیف 2

B 1A شعله ور نمی شود 1

کمی سمی سمی شدید 

ش سمی بودن  افزای
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:باید به ترتیب زیر مورد توجه قرار گیرد)١-۴-١٣-١۴(احتمال نشت در سیستمھای طبقه بندی شده در شکل ٢-۴-١٣-١۴

»٢«و سیستم »١«سیستمھای با احتمال نشت باال عبارت است از سیستم )الف

»۵«و سیستم »۴«، سیستم »٣«سیستمھای با احتمال نشت پایین عبارت است از سیستم )ب 

ستمھای تبرید در ساختمانھای مختلف ۵-١٣-١۴ کاربرد سی

طبقه بندی ساختمانھا با کاربریھای مختلف ١-۵-١٣-١۴

شود                         )الف ی  دســتگاھھای   .کاربری ساختمانھا، از نظــر توانــایی و قابلیــت افــراد در زمــان نشــت احتمـالی مـبرد، طبقــه بنـدی ـم

متر از ھر بازشوی آن قرار گیرند، نیز بایـد مشــمول              ۶سیستم تبرید، جز لوله کشی، که در خارج از ساختمان و در فاصله حداکثر                     

.این طبقه بندی باشند

:طبقه بندی کاربری ساختمانھا به ترتیب زیر تعریف می شود)ب 

ک       :کاربری درمانی مراقبتی)١( ساختمانھایی که ساکنان آنھا بر اثر معلولیت یا ضعف یا زندانی بودن، به تنھایی و بدون کـم

ساختمانھایی بــا                        .دیگران نتوانند محل خود را ترک کنند       کاربری ساختمانھایی ماننـد بیمارســتان، خانه سـالمندان، نـوان خانـه و 

.سلولھای بسته در این طبقه قرار می گیرند
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کاربری .ساختمانھایی که ساکنان آنھا، بر اثرزیادی جمعیت، نتوانند به سرعت محل را ترک کنند                       :کاربری محل اجتماعات    )٢(

س، ایستگاه راه آھــن، ســالن فرودگــاه، رسـتوران و ســینما و تئـاتر، در ایـن طبقـه قــرار                        فضاھایی مانند سالن اجتماعات، کالسدر

.میگیرند

ساختمانھایی که در آن تسھیالت کامل برای زندگی مستقل ساکنان آن، از قبیل خوابیـدن، غـذا خــوردن،                     :کاربری مسکونی )٣(

کـاربری فضــاھایی ماننـد خوابگاه، ھتـل، مجتمــع ھـای آپارتمــانی و خانــه ھــای                 .پخت و پز و لوازم بھداشتی، تدارک شده باشــد       

.ویالیی، در این طبقه قرار می گیرند

ساختمانھایی که اشخاص در آن کار تجاری می کنند، خدمات شخصی دریافــت مــی کننــد، خــوراک و کــاال                      :کاربری تجاری  )۴(

ی بــزرگ      (کـاربری فضــاھایی ماننـد ســاختمانھای اداری و حرفه ای، فروشــگاھھا               .می خرنــد  و انبارھـای     )جــز مراکـز تجـاری خیـل

.غیرصنعتی، در این طبقه قرار می گیرند

ش از          :کاربری تجاری بزرگ  )۵( سطح خیابـان،                     ١٠٠ساختمانھای تجاری بزرگ که در آن بی نفر در سـطح باالتر یــا پــایین تـر از 

.برای خرید اجتماع کنند

ص مسئول کنترل شود و برای تولید و                        :کاربری صنعتی)۶( ساختمانھایی که ورود به آنھا برای عموم آزاد نباشد و توسط اشخا

.انبار کردن محصوالت صنعتی، مانند مواد شیمیایی، مواد خوراکی، یخ، گوشت یا مواد نفتی، به کار رود

اگــر فضــاھای ھــر کــاربری بـه    .ساختمانھایی که فضاھایی آن دو یا چنــد کــاربری متفــاوت داشـته باشــند        :کاربری مشترک)٧(

وسیله دیوار، سقف، کف و درھای خود بسته شود از فضاھای با کاربری دیگر کامل جدا و مجزا باشد در این صــورت بایـد الزامـات                              

اگر فضاھای کاربریھای متفاوت از ھم جدا نباشد،در این صــورت بایـد الزامــات آن                 .مربوط به ھر کاربری در مورد ھر یک رعایت شود         

.کاربری که شرایط سخت تری را می طلبد در مورد فضاھای مشترک رعایت شود

الزامات کاربرد سیستمھای تبرید ٢-۵-١٣-١۴

موتورخانه )الف

ک مـدار مسـتقل سیســتم تبریـد از مقــادیر جــدول                                )١( -٣-١٣-١۴(جز در ساختمانھای صنعتی، در صــورتی کــه مقــدار مـبرد در ـی

.بیشتر باشد، ھمه اجزای سیستم تبرید که محتوی مبرد باشند باید در موتورخانه یا در ھوای خارج قرار گیرند»الف«)٢

ف «)٢-٣-١٣-١۴(در صورتی که سیستم با مبرد مخلوطی کار کند که در جـدول             )٢( نباشـد، اگـر مقـدار ھــر یــک از مبردھـا در           »اـل

.رعایت شود)١(»الف«)٢-۵-١٣-١۴(مخلوط از مقادیر این جدول بیشتر باشد، باید الزامات مندرج در 

)ppm(قســمت در میلیـون     ۶٩١٠٠در صورتی که بامبرد مخلوطی کار کنـد کـه مقــدار حجمــی آن در قســمتی از سیســتم از             )٣(

.باید در مورد آن قسمت از سیستم رعایت شود)١(»الف«)٢-۵-١٣-١۴(بیشتر باشد، الزامات مندرج در 

Aساخت و نصب و نگھداری موتورخانه، با مبردھای )۴( Bو 1 Bو بـا مبردھـای      )۶-١٣-١۴(باید با رعایت الزامـات   1 3, A 3, B 2,

A .انجام گیرد)٧-١٣-١۴(باید با رعایت الزامات 2

موارد استثنا )۵(

کیلوگرم مبرد باشند، صرفنظر از نوع مبرد در طبقه بندی ایمـنی، در صــورتی کــه طبــق                     ٣سیستمھای تبرید که محتوی کمتر از           -

.الزامات این فصل از مقررات نصب شده باشند، الزم نیست حتم در داخل موتورخانه قرار گیرند

لوله کشی سیستم تبرید که برای ارتباط بین دستگاھھای تبرید مستقر در موتورخانه و اجزای نصب شده در ھوای خارج نصب                            -

.می شود، می تواند در فضاھای دیگر ساختمان نیز قرار گیرد

ساختمانھای با کاربری درمانی مراقبتی )ب 

درصـد مقادیــر    ۵٠در اجزای سیستمھای تبرید که در فضاھای ساختمانھای درمانی مراقبتی قـرار دارند مقـدار مـبرد نبایـد از                             )١(

.تجاوز کند، جز آشپزخانه، آزمایشگاه و فضای نگھداری و تشریح جسد»الف«)٢-٣-١٣-١۴(جدول 

Bمقدار کل مبردھای گروه )٢( 3, A 3, B 2, A .به کار رود)٢-۴-١٣-١۴(نباید در سیستمھای با احتمال نشت باال مندرج در 2

در ساختمانھای غیرصنعتی )ت 

)١(»ت«)٢-۵-١٣-١۴(در ساختمانھای غیرصنعتی، در صـورتی کـه مقــدار مـبرد در یــک مـدار مسـتقل تبرید از مقـادیر جــدول                              )١(

Bبیشتر باشد، مبردھای  Aو 2 Bدر این سیستم مبردھای گــروه  .نباید در سیستمھای با احتمال نشت باال به کار رود2 3, A 3
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.مترمربع نباشد٩نباید به کار رود، مگر در آزمایشگاھی که سطح زیربنایی آن برای ھرنفر از کارکنان کمتر از 

حداکثر مقدار مجاز مبردھا )١(»ت«)٢-۵-١٣-١۴(جدول 

)ھمه انواع کاربریھا(در فضاھایی با کاربریھای مختلف )ث

.کیلوگرم بیشتر باشد۵٠٠، نباید از )آمونیاک(R-717، جز B3و A3و B2و A2مجموع ھمه مبردھای گروه )١(

حفاظت از تجزیه مبرد )ج 

ش از           )١( شته باشــد کــه در آن            ۴٢۶وقتی وسیله ای با شعله باز و یا سطح داغی با دمای بی درجه ســانتیگراد در اتــاقی قــرار دا

ب شــود                   ٣سیستم مبردی با    ک ھـود تخلیـه ھـوا نـص کیلوگرم مبرد دریک مدار مستقل نصب شده باشــد، روی آن وســیله بایــد ـی

:تامحصول احتراق را به فضای خارج تخلیه نماید، مگر در شرایط زیر

.باشدR-744و R-718و R-717مبرد یکی از انواع -

ھوای احراق با کانال مستقیم به وسیله ای با شعله باز برســد، به طـوری کـه مـبرد نشــت یافتــه احتمــالی نتواند بـه فضای                                 -

.احتراق برسد

.در صورتی که یک آشکارساز مبرد در محل نصب شود تا در صورت نشت مبرد، عمل احتراق به طور خودکار قطع شود-

محاسبه حجم فضاھای ساختمان )چ 

در صورتی که قسمتھای محتوی مبرد یک سیستم تبرید در یک یا چند فضای بدون تعویض ھوای ساختمان قـرار گــیرد، بـرای                         )١(

اگــر سـاختمان از چنــد طبقـه بــدون تیغــه بنــدی           .تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرد باید حجم کوچکترین فضای بسته محاسبه شــود            

.داخلی یا نیم طبقه باز یا آتریوم تشکیل می شود، حجم کوچکترین طبقه باید در محاسبه وارد شود

ض ھـوا مــی                           )٢( ی تعــوی در صورتی که اواپراتور یا کندانسور یک سیستم تبرید در فضایی قرار گیرد که با یک سیستم کانــال کـش

شود، برای تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرد باید کوچکترین فضای بسته یا حجم کوچکترین طبقه بدون تیغه بندی در محاســبه وارد                           

.شود

در فضاھایی که با یک سیستم کانال کشی تعویض ھوا می شوند، اگر سیستم ھوارسانی طوری باشـد کـه مقـدار ھـوا در                              )٣(

ش یابد، کل حجم فضاھایی که توسط این سیستم ھوارســانی                               ھر حال نتواند تا کمتر از یک چھارم مقدار حداکثر ھوارسانی کاھ

.می شود ممکن است برای تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرد، در محاسبه وارد شود

ض ھــوا، مـورد اســتفاده قـرار گرفتـه                                   )۴( اگر فضای داخل سقف کاذب به عنوان پلنوم ھوای رفت یا برگشت، در یک سیستم تعوی

.باشد، در این صورت حجم فضای داخل سقف کاذب ھم باید در محاسبه برای تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرد وارد شود

نوع سیستم مبرد
)پوند(حداکثر مقدار مجاز بر حسب کیلوگرم 

درمانی 

مراقبتی

سالن 
اجتماعات 

سکونی  کاربریھای دیگر م

سته  سیستم مبرد جذبی ب

دسترسی از راھھای خروجی -

خارج ساختمان و نزدیک آن -

غیر از راھھای خروجی-

٠(٠(

٠(٠(

٠(٠(

٠(٠(

٠(٠(

٣)۶/۶(

۵/٣/٣(١(

٢٢(١٠(

٣)۶/۶(

۵/٣/٣(١(

٢٢(١٠(

٣)۶/۶(

واحدھای سردکننده دیگر 

غیر از راھھای خروجی -

(٣)٠(٠)٠(٠۶/۶(٣)۶/۶(
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الزامات کلی در موتورخانه سیستم تبرید ۶-١٣-١۴

الزامات ساختمان موتورخانه ١-۶-١٣-١۴

ص مسئول باشد         )الف برای جلوگیری از ورود افراد غیرمســئول بایــد روی در ورودی                .دسترسی به موتورخانه باید منحصر به اشخا

ش شده باشد .آن عالئمی نق

ی   -فصـل سـوم      «ابعاد موتورخانه و فضای دسترسی اطراف دستگاھھا باید با رعایت الزامـات منــدرج در                      )ب   از ایـن    »مقــررات کـل

.مبحث تعیین شود

اگر دستگاھھایی در فضای باالی معبر رفت و آمد موتورخانه نصب می شود، باید در زیر آنھا فضــاھایی بـه ارتفـاع دســت کــم                             )١(

.متر باقی بماند٢٠/٢

.دِر موتورخانه از نوع خودبسته شو و ھوابند باشد و به سمت خارج از فضای موتورخانه باز شود)پ 

موتورخانه نباید بازشوھایی به فضاھای دیگر ساختمان داشته باشـد که امکـان انتشــار مــبرد نشــت یافتـه احتمــالی از ایـن                        )ت  

.بازشوھا به فضاھای دیگر ساختمان وجود داشته باشد

اگر کانالھای ھوا یا دستگاه ھوارسان در موتورخانه نصب می شود و در فشاری کمتر از فشار فضای موتورخانه کار می کنــد،                               )١(

.باید کامًال بسته و ھوابند باشد تا مبرد نشت یافته احتمالی از این طریق به کانالھای ھوا راه نیابد

.وجود بازشوی به عنوان راه فرار از موتورخانه مجاز است)٢(

وجود دریچه ھای بازدید و دسترسی روی کانالھای ھـوا و دسـتگاه ھوارسـان در موتورخانـه، بـه شـرط درزبنــدی کامــل مجــاز                           )٣(

.است

آشکارساز مبرد ٢-۶-١٣-١۴

.موتورخانه تبرید باید آشکارساز نشت مبرد، با اعالم خطر دیداری و شنیداری، داشته باشد)الف

ی از موتورخانــه نصب شـود کـه                                 )ب   آشکارساز یا لوله نمونه گیری که ھوا را به سمت آشکارساز ھدایت می کنــد، بایـد در محـل

.آشکارساز و اعالم خطر باید در محل مورد تأیید نصب شود.مبرد نشت یافته احتمالی بیشترین تراکم را داشته باشد

ش از آنکه مقدار مبرد نشت یافته از                      )پ   تجــاوز   »الف«)٢-٣-١٣-١۴(، داده شده در جدول        TLV-TWAاعالم خطر آشکارساز باید پی

.کند، به کار افتد

ب آشکارسـاز بـرای سیســتم تبریــد                         )۴-٨-١٣-١۴(در صورتی که موتورخانه، طبق           )١( ی داشــته باشــد، نـص ، تعـویض ھـوای دائـم

.آمونیاکی الزامی نیست

ض ھــوای مکــانیکی موتورخانه بایـد، طبــق مشخصـات ســازنده و دســتور                               )ت   ش آشکارساز، اعالم خطر و تعوی از کار اطمینان بخ

ش به عمل آید .مسئول امورساختمان در شھرداری یا نماینده قانونی او، به طور ادواری آزمای

دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز ٣-۶-١٣-١۴

ی گیرنـد، نبایـد در                                  )الف دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز با شــعله بـاز، کـه ھــوای الزم بـرای احـتراق را از فضـای موتورخانــه ـم

:موتورخانه تبرید نصب شوند، جز در موارد زیر

.کبریت، فندک، آشکارساز نشت یاب و لوازم مشابه)١

.وقتی نوع مبرد آب یا گازکربنیک باشد)٢

نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز در موتورخانه ھایی که بخشھایی از سیستم محتوی مبرد در آن قرار داشته باشــد،                       )٣

در صورتی که ھوای الزم برای احتراق این دستگاھھا مستقیمًا با کانال از خــارج بـه دســتگاه برســد و کانـال ھـوا در تمـام مسـیر                              

به طوری که مانع نفوذ مبردنشت یافته به فضای احتراق دستگاه گردد، یا وقتی که آشکارساز نشت مبرد بـا                                .کامًال ھوابند باشد    

ش مستقیم مربوط باشد و در صورت نشت مبرد به طور خودکار عمل احتراق را متوقف کند، مجاز است .سوخت پا

ض ھوا ۶-۴-١٣-١۴ تعوی

ض ھوای مکانیکی داشته باشد)الف تھویه مکانیکی باید حداقل ظرفیت تخلیــه ھـوای موتورخانــه را، در     .موتورخانه تبرید باید تعوی

.شرایط کار عادی و شرایط کار اضطراری به خارج داشته باشد
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.استفاده از بادزن چندسرعته یا نصب چند بادزن برای تغییر مقدار ھوا، از شرایط اضطراری به شرایط عادی، مجاز است)١(

سکلت بـاز بـه                   ۶در صورتی که سیستم تبرید در فضایی به فاصله دست کم              )٢( متر از ھر بازشو ساختمان و در چھارطـاقی یــا ا

ض ھوا ممکن است مکانیکی یا طبیعــی باشـد                ی باید                .ھوای آزاد قرار داشته باشد، تعوی ض ھــوای طبیـع محـل بازشـوھا در تعـوی

:سطح مفید دھانه خروجی ھوا از بازشو نباید از مقدار زیر کمتر باشد.باتوجه به چگالی نسبی مبرد به ھوا انتخاب شود

SIدر سیستم واحدھای 

:که در آن

سطح مفید و آزاد دھانه بازشو، بر حسب مترمربع =

جرم مبرد در بزرگترین قسمت سیستم تبرید در موتورخانه،بر حسب کیلوگرم =

تخلیه ھوا )ب 

.انجام گیرد»تعویض ھوا-فصل چھارم «تخلیه ھوای موتورخانه باید با رعایت الزامات )١(

متر فاصله داشــته  ۶تخلیه مکانیکی ھوای موتورخانه به خارج باید در محلی قرار گیرد که از ھر بازشو یا مرز ملک، دست کم                       )٢(

.باشد

ھوای ورودی از بیرون )پ 

.تخلیه ھوای موتورخانه تبرید باید با ورود ھوا از بیرون جایگزین شود)١(

.محل قرار گرفتن دھانه ھای ورود ھوا از بیرون باید طوری انتخاب شود که ھوای تخلیه شده دوباره به موتورخانه وارد نشود)٢(

سیستم تعویض ھوای موتورخانه تبرید، شامل ورود ھوای بیرون و تخلیه ھوا، نباید با سیستم تعویض ھــوای فضـاھای دیگـر                                    )٣(

.ساختمان مشترک باشد

.میلیمتر کوچکتر نباشد۵/۶دریچه ھا باید توری مقاوم در برابر خوردگی داشته باشند که چشمه ھای توری از )۴(

ض ھوا در شرایط کار عادی )ت  مقدار تعوی

ص در موتورخانه تبرید مقدار تخلیه ھوای مکانیکی نباید از بیشترین مقدار ارقام زیر، کمتر باشد)١( .در زمان حضور شخ

مترکعب در ثانیه بر مترمربع از سطح ٠/٠٠٢۵-

مترمکعب در ثانیه برای ھر نفر ٠٠٩/٠-

ش از - ش دمای ھوای موتورخانه، ناشی از ھمه دستگاھھای گرمازا، بی .درجه سانتیگراد نشود٨افزای

ض ھوا در شرایط اضطراری)ث  مقدار تعوی

:در زمان اعالم خطر آشکارساز، مقدار تخلیه ھوای مکانیکی نباید از مقدار زیر کمتر باشد)١(

SIدر سیستم واحدھای 

:که در آن

مقدار تعویض ھوا، بر حسب مترمکعب در ثانیه =

جرم مبرد در بزرگترین قسمت سیستم مبرد در موتورخانه، بر حسب کیلوگرم =

IPدر سیستم واحدھای 

:که در آن

ض ھوا، بر حسب فوت مکعب در دقیقه = مقدار تعوی
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.جرم مبرد در بزرگترین قسمت سیستم مبرد در موتورخانه، بر حسب پوند=

لوله تخلیه شیر اطمینان۶-۵-١٣-١۴

سیستم ایمنی، فیوز و لوله تخلیه که در موتورخانه قرار می گیرد باید با لوله تا خارج از ساختمان ادامه یابد، بــه طوری که                                    )الف

متر از ھــر بازشـو ســاختمان فاصــله داشــته     ۶متر از زمین مجاور آن باالتر ودست کم           ۶/۴دھانه انتھایی لوله تخلیه آن دست کم         

.باشد

ستم تبرید ٧-١٣-١۴ الزامات ویژه در موتورخانه سی

B3و B2و A3و A2مقرر شده، محتـوی مبردھــایی از نـوع         »الف«)٢-۵-١٣-١۴(اگر سیستم تبرید، به ترتیبی که در         ١-٧-١٣-١۴

.، الزامات این قسمت نیز باید در مورد موتورخانه آن رعایت شود)۶-١٣-١۴(باشد، عالوه بر الزامات مقرر شده در 

الزامات ساختمان موتورخانه ٢-٧-١٣-١۴

ش، از فضاھای دیگر ساختمان کامل جدا باشد)الف .موتورخانه باید، با جدارھای گازبند و یک ساعت مقاوم در برابر آت

درھا باید از نوع خودبسته       .ھرگونه بازشو بین موتورخانه و فضاھای دیگر ساختمان باید به حفاظ ھای مورد تأیید مجھز باشد                   )ب  

ش باشندشود،گازبند و  .ساعت مقاوم در برابر آت

.غالف لوله ھایی که از دیوارھا، سقف و کف موتورخانه وارد می شوند باید کامل گازبند باشد)١(

.بازشوھای دیوارھای خارجی موتورخانه نباید زیر معابر خروجی، راه پله ھا و راھھای فرار قرار گیرند)٢(

ی از نــوع      .ھر موتورخانه باید دست کم یک در خروجی داشته باشد که مستقیم به خارج از ساختمان باز شود                       )٣( اگــر در خروـج

.خودبسته شو و گازبند باشد، ممکن است به راھروی باز شود که مستقیم به خارج از ساختمان راه داشته باشد

درجه سانتگیراد داشته باشد، نباید       ۴٢٧دستگاھی با شعله باز و یا سطح داغی که به طور پیوسته دمای باالتر از                     ٣-٧-١٣-١۴

.به طور دائمی در این موتورخانھنصب شود

ض ھوای موتورخانه ای که مبرد آن از نوع آمونیاکی باشد، باید به طور پیوسته کار کند، مگر در شرایط                          ۴-٧-١٣-١۴ سیستم تعوی

:زیر

برسد، به طور   ۵۵٠٠ppmموتورخانه آمونیاکی که به یک آشکارساز مجھز باشد، که اگر مقدار گاز آمونیاک نشت یافته به                                )الف

ض ھوا را راه اندازی کند و اعالم خطر را فعال نماید .خودکار سیستم تعوی

کنترل از راه دور ۵-٧-١٣-١۴

تجھیزات کنترل از دور دستگاھھای موتورخانه تبرید باید در محلی مورد تأیید، خارج از موتورخانه و نزدیک به در ورودی اصــلی  )الف

.آن، نصب شود

ستنی، بـه منظــور                               )١( ض ھوای موتورخانه، باید یک کلید اضطراری، از نوع شیشــه شک عالوه بر آشکارساز مبرد و سیستم تعوی

.قطع ھمه دستگاھھایی که با انرژی الکتریکی تغذیه می شوند، در محل کنترل از دور نصب شود

یک کلید اضطراری، از نوع شیشه شکستنی، به منظور راه اندازی بادزن تعویض ھوای موتورخانه، نیز بایــد در محـل کنـترل از                             )٢(

.دور نصب شود

شی سیستم تبرید ٨-١٣-١۴ لوله ک

کلیات ١-٨-١٣-١۴

ش و راه اندازی شود)الف .لوله کشیھای سیستم تبرید باید طبق الزامات این قسمت از مقررات انتخاب، نصب، آزمای

لوله ھای فوالدی ٢-٨-١٣-١۴

و کوچکـتر، بایـد از لولـه ھـای            )اینـچ (میلیمـتر   ۴٠، در قطــر نــامی    B3و  B2و  A3و  A2برای خطوط مایع مبردھای نوع          )الف

.استفاده شود٨٠فوالدی کربن دار با ضخامت جدار رده 
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و کوچکتر، بایـد از لولـه ھـای فـوالدی کربن               )اینچ۶(میلیمتر ١۵٠در قطرھای نامی  B1و A1برای خطوط مایع مبردھای نوع       )ب 

.استفاده شود۴٠دار با ضخامت جدار رده 

و بــرای   )اینـچ ۶(میلیمـتر    ١۵٠تـا   )اینچ٢(میلیمتر  ۵٠در قطرھای نامی    B3و  B2و  A3و  A2برای خطوط مایع مبردھای نوع          )پ  

و کوچکتر، باید از لوله ھای فوالدی کـربن دار، بـا ضــخامت                )اینچ۶(میلیمتر  ١۵٠لوله کشی ورودی و خروجی، در قطرھای نامی           

.استفاده شود۴٠جدار رده 

لوله ھای مسی و برنجی ٣-٨-١٣-١۴

س آنھا در آلیــاژ کمـتر از                            )الف درصـد نباشـد،    ٨٠لوله ھای مسی و برنجی، با اندازه ھای استاندارد لوله ھای آھنی، که مقدار م

ASTMباید مطابق استاندارد  ASTMو 842 B43باشند.

ک             Mیا K، Lلوله ھای مسی که در سیستم تبرید به کار می روند، باید از نوع بی درز، رده               )ب   ی خـن ، کشیده شـده یا بــه آراـم

ASTMشده و مطابق استاندارد  B88باشند.

ی موئینگــی           B3و B2و A3و A2اتصال لوله ھای مسی در لوله کشی سیستم تبرید بـا مبردھـای             )پ   بایــد از نـوع اتصــال لحیـم

.سخت باشد

.در این لوله کشی ھا اتصال لحیمی موئینگی نرم مجاز نیست)١(

.مجاز نیست)اینچ(میلیمتر ٢٢اتصال مکانیکی در لوله کشی مسی، در قطرھای خارجی بزرگتر از )٢(

اجرای لوله کشی ۴-٨-١٣-١۴

ی رود،        B1و  A1لوله کشی مسی، از نوع نرم و به آرامی خنک شده، که در سیستمھای تبرید با مبردھای غــیر                        )الف بـه کــار ـم

.باید در داخل لوله یا کانال سخت یا قابل انعطاف قرار گیرد

ش از                     )١( سـانتیمتر نباشــد، الزم       ١٨٠قطعات اتصال لوله کشی بین واحد تقطیر و نزدیکترین رایزرھا، به شــرطی کـه طــول آن بـی

.نیست در داخل لوله یا کانال حفاظت شود

لوله کشی سیستم تبرید که دمای سطوح خارجی آن، در شرایط کار عادی، کمتر ازنقطـه شـبنم ھــوای مجـاور باشــد و در                            )ب  

نقاطی نصب شود که تقطیر موجب خطر و آسیب رساندن به افـراد، دسـتگاھھای برقــی یـا ھــر تجھـیزات دیگـری شـود، بایــد بــا                                  

.روشھای مورد تأیید حفاظت شوند تا از این قبیل زیانھا جلوگیری شود

.لوله کشی سیستم تبرید باید در مسیرھایی نصب شود که اتصاالت آن ھمواره قابل بازدید و دسترسی باشد)پ 

شیرھای قطع کامل ۵-٨-١٣-١۴

ش از                )الف کیلوگرم باشد، در نقاط زیر باید شیر قطــع کامـل             ٣در سیستمھای با کمپرسور ضربه ای که مقدار مبرد در سیستم بی

:نصب شود

در ورود به ھر کمپرسور و ھر واحد تقطیر )١

در خروج از ھر کمپرسور، ھر واحد تقطیر و ھر دریافت کننده مایع )٢

:در موارد زیر شیر قطع کامل الزم نیست)ب 

.سیستمھایی که دارای عمل تخلیه مبرد باشند و بتوانند تمام مبرد را در یک دریافت کننده یا مبدل گرمایی ذخیره کنند-

.سیستمھایی که دارای محلقات دائمی یا قابل حمل تخلیه مبرد باشند-

سیستم تبرید یکپارچه -

ش از                       )پ   کیلوگرم باشد، عالوه بـر نقــاطی کــه        ۴۵در سیستمھای با کمپرسور پیستونی ضربه ای که مقدار مبرد در سیستم بی

روی لوله ورودی به دریافت کننـده          .آمده، در ورودی ھر دریافت کننده مایع نیز باید شیر قطع کامل نصب شود                )١(»الف«در ردیف   

.یک واحد تقطیر، یا در ورودی دریافت کننده که جزئی از کندانسور باشد، نصب شیر قطع کامل الزامی نیست

(میلیمـتر   ٢٢شیر قطع کامل، روی لوله کشی مسی سیستم تبرید، از نوع نرم و قابل انعطاف، با قطر خارجی کمتر از                       )ت  

.، باید بست و تکیه گاه جداگانه و مستقل از لوله ھا داشته باشد)اینچ

ص نیست باید عالمتگذاری شود                    )ث  شماره گـذاری شـیرھا     .نقاطی از لوله کشی که مشخصه و عملکرد شیر قطع کامل مشخ
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اگر شماره گذاری شیرھای قطع کامل الزم است باید به صورت جداگانه، ولــی                .نباید به صورت برچسب روی بدنه آنھا انجام گیرد          

.نزدیک آنھا قرار گیرد

ش در کارگاه ٩-١٣-١۴ آزمای

ھر قسمت محتوی مبرد از سیستم تبرید، جز کمپرسور، کندانسور، مخازن، اواپراتــور، شــیر اطمینـان، فشارسـنج و                      ١-٩-١٣-١۴

ش از راه انــدازی، بــه منظـور اطمینــان                        س از اجرای کامل عملیات نصب و پی ش شده اند، باید پ سیستم کنترل که در کارخانه آزمای

ش نشت شود            ش بایــد شـامل طــرف فشــار بــاال و طــرف فشـار پایین باشـد و در              .نسبت به گازبند بودن آنھا، در کارگاه آزمای آزمای

.فشاری دست کم برابر فشار طراحی یا نقطع تنظیم شیر اطمینان انجام گیرد

ش در کارگاه در موارد دیگر٢-٩-١٣-١۴ آزمای

ش شوند)الف .مخازن محتوی گاز که به طور پیوسته به سیستم تبرید متصل نباشد الزم نیست در کارگاه آزمای

شند بایــد بـا فشــاری معــادل                        )ب   شارژ شـده با برابـر نقطـه تنظیــم شــیر       ۵/١سیستمھایی با شیر اطمینان، که به طور محدود 

ش شوند       ش شـده باشـند،         ۵/١اگر این سیستمھا در کارخانه با فشاری معادل         .اطمینان، در کارگاه آزمای برابر فشار طراحی آزمای

ش شوند س از نصب در کارگاه با فشار طراحی آزمای .کافی است که پ

ش در کارگــاه بایـد فشــار                          )پ   در سیستمھای تبرید با کمپرسورھای سانتریفوژ یا کمپرسورھای غیرپیستونی ضربه ای برای آزمای

.طرف پایین به عنوان فشار تمام سیستم در نظر گرفته شود

ش ٣-٩-١٣-١۴ گاز مورد استفاده در آزمای

ش در کارگاه باید با گازھای خنثی و خشک، مانند ازت و گاز کربنیک انجام شود)الف .آزمای

ش کارگاھی مجاز نیست)١( .استفاده از اکسیژن، ھوا و گازھای سوختی یا مخلوطی از این گازھا در آزمای

ش سیستم تبرید با مبرد آمونیاکی             )٢( مجاز اســت، بــه شـرط آنکـه قبـل از شــارژ کــردن         )R-717(کاربرد ھوای فشرده برای آزمای

.آمونیاک، سیستم کامل از ھوا تخلیه شود

ش ۴-٩-١٣-١۴ وسیله آزمای

ش فشار مجھز                              )الف ش سیستم تبرید در کارگاه به کار می رود باید به اجزایی برای محدود کردن یا کاھ وسیله ای که برای آزمای

.باشد و در خروجی آن فشارسنج نصب شده باشد

ش ۵-٩-١٣-١۴ گواھی آزمای

ش کلیه سیستمھای تبرید، محتوی )الف ش صادر شود٢۵برای آزمای .کیلوگرم یا بیشتر مبرد، باید گواھی آزمای

ش درج شود)ب  ش طرف پایین و طرف باال باید در گواھی آزمای .نام مبرد و فشار آزمای

ش باید توسط نصب کننده )پ  .امضا شود و به عنوان بخشی از مدارک طرح نگھداری شود)پیمانکار(گواھی آزمای

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ش فاصله مجاز ١۴-١۴ کاھ

حدود و دامنه کار ١-١۴-١۴

حداقل فاصله ھای مجاز مقرر شده در فصلھای این مبحث، بین مواد سوختنی و اجزای تأسیسات                             ١-١-١۴-١۴

ش، سیسـتم تعویض ھـوا و ھودھـای آشـپزخانه و دســتگاھھای بــا ســوخت                    ش، رابط دودک مکانیکی مانند دودک

ش فاصــله مجــاز  »١۴-١۴«(جامد، مایع، گاز، ممکن است طبق الزامات مندرج در این فصل                  و محــدودیتھای   )کــاھ

ش یابد .مقرر شده در آن کاھ

سـانتیمتر یا کمتـر        ٣٠اگر حداقل فاصله مجاز برای دستگاھھای با سوخت جامد از طرف سازنده به میزان                    )الف

ش فاصله مجاز نباید درباره آن عمل شود .تعیین شده باشد، الزامات این فصل در مورد کاھ

ش از                )ب  سانتیمتر تعیین شده   ٣٠اگر حداقل فاصله مجاز برای دستگاھھای با سوخت جامد از طرف سازنده بی

ش دھد٣٠باشد، الزامات این فصل نباید این فاصله را به کمتر از  .سانتیمتر کاھ

ش ھای قائم ساختمانی به کـار                            )پ   ش فاصله ھای مجاز مقرر شده برای دودک الزامات این فصل نباید برای کاھ

.رود

ش فاصله ھای مجاز مقرر شده برای شومینه ھای ساختمانی به کار رود)ت  .الزامات این فصل نباید برای کاھ

.الزامات این فصل نباید برای کانالھای تخلیه ھوای آشپزخانه که در یک شافت بسته قرار دارد، به کار رود)ث 

کلیات ٢-١۴-١۴

ش فاصله مجاز بین مـواد ســوختنی و                               ١-٢-١۴-١۴ قطعات محافظ، پایه ھا و تکیه گاھھای آنھا که به منظور کاھ

.سطوح گرم دستگاھھا و اجزای تأسیسات گرمایی قرار می گیرند باید از مواد نسوختنی ساخته شده باشند

حائلھایی که به منظور ایجاد فاصله ھوایی بین قطعات محافظ و مواد سوختنی قرار می گیرند، باید از مـواد                  )الف

.نسوختنی باشند

فاصله حائل ھا و قطعات محافظ از سطوح گرم دستگاھھا و اجزای تأسیسات گرمایی در ھر صــورت نبایــد از                        )ب 

.میلیمتر کمتر باشد٢۵

ی وجـود                       )پ  در صورتی که بین قطعات محافظ و سطوح سوختنی حفاظت شــونده فضـای خـالی و فاصــله ھواـی

ش بیــنی شــود بطــوری                             داشته، در اطراف و لبه ھای این قطعات محافظ و حائل ھای آن نیز باید چنین فضایی پی

ش بتواند در این فضا برقرار شود ش ھوا به صورت وز .که گرد
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ش فاصله مجاز ٣-١۴-١۴ جدول کاھ

ش فاصله ھای مجاز بین سطوح گرم دستگاھھا و اجزای تأسیسات گرمایی بــا مـواد و مصــالح                        ١-٣-١۴-١۴ کاھ

س یکی از روشھای مقرر شده در جدول  .صورت گیرد)١-٣-١۴-١۴(سوختنی باید بر اسا

)١-٣-١۴-١۴(یادداشتھای جدول شماره )الف

ص          )١( ٨١۶کیلوگرم بــر مترمکعب و دمــای ذوب        ١٢٨عایق پشم سنگ، بصورت پتویی یا تخته ای، با وزن مخصو

.درجه سانتیگراددر جدول آمده است

.یا کمتر در جدول آمده استعایق پشم شیشه با ضریب ھدایت )٢(

س نسوختنی باشد)٣( .عایق تخته ای که در ساختار محافظ به کار می رود باید از جن

ش فاصله مجاز)١-٣-١۴-١۴(جدول  ش کاھ رو

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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کنترلھای خودکار ایمنی و کنترلھای حد دیگھای آب گرم و بخار »الف«)١-٨-٧-١۴(جدول شماره 

زمان کنترلھای ایمنی انواع دیگھا 

)حداکثر بر حسب ثانیه(

کنترل 

اطمینان 

از ورود 

سوخت 

کنترل 

اطمینان 

از ورود 

ھوا 

کنترل 

راه 

اندازی 

با 

شعله 

کم 

کنترل تخلیه 

ھوای 

Prepurgingاولیه

کنترل 

دما و 

سطح 

آب در 

دیگھای 

آب گرم 

کنترل 

فشار 

بخار و 

سطح 

آب در 

دیگھای 

بخار 

تأیید 

قطع 

ورود 

سوخت 

طراحی 

سیستم 

کنترل 

ایمنی و 

کنترل 

حد 

گروھبندی 

دیگ ھا 

نوع 

سوخت 

ظرفیت گرمایی 

سوخت ورودی 

زمان نوع شمعک 

برای 

زمان برای 

شعله اصلی 

مشعل 

روشن 

نشدن 

شعله 

اصلی 

جرقه شمعک 

برقی 

مستقیم 

شعله 

شمعک 

مشعل 

A تا گازBtu/Hr

۴٠٠٠٠٠

+_++__+_٩٠٩٠_٩٠ھر نوع 

B گازBtu/Hr

٢۵٠٠٠٠٠-

۴٠٠٠٠١

Intermittent

یا 

Interrupted

١۵١۵١۵)٣(۴-

٢

_+__++_+

C تا گازBtu/Hr

۵٠٠٠٠٠٠-

٢۵٠٠٠٠١

Intermittent

یا 

Interrupted

١۵١۵١۵)٣(۴-

٢

++++++++

D ش از گاز Btu/Hrبی

۵٠٠٠٠٠٠

قطع شونده 

Interrupted

١۵١۵١۵)٣(۴-

٢

++++++++

E تا مایعBtu/Hr

٣٠٠٠٠٠٠

+_++__+_٩٠٩٠٩٠_ھر نوع 

F مایعBtu/Hr

٣٠٠٠٠٠٠-

١٠٠٠٠٠١

قطع شونده 

Interrupted

_٣(٣٠٣٠(۴-

٢

++__++_+

GBtu/Hr

٣٠٠٠٠٠٠-

١٠٠٠٠٠١

قطع شونده 

Interrupted

_١۵١۵)٣(۴-

٢

++__++_+

H ش از مایع Btu/Hrبی

٣٠٠٠٠٠٠

قطع شونده 

Interrupted

١۵١۵۶٠۴-٢++++++++

K برق>class="text1

ھمه ظرفیتھا >"

_________++_+
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الزم است +

الزم نیست -

,ISOانتخاب لوله ھای فوالدی از استاندارد )١(»ب«)٣-٣-١٠-١۴(جدول شماره  ANSI, BS, DIN

سیستمھای 

تأسیساتی 

فشار 

)بار(

دما 

درجه (

)سانتیگراد

۶(میلیمتر ١۵٠لوله ھای فوالدی تا قطر نامی استاندارد 

)اینچ

لوله ھای فوالدی با قطر نامی 

ش از  )اینچ۶(میلیمتر ١۵٠بی

بی درز درزدار بی درز درزدار 

سیســـــــتم 

گرمـــــــایی،  

لوله کشی 

آب گـــــــــرم 

کننده 

١١١٢٠

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>class="text1">ST 33-

١DIN 2440

BSوزن متوسط  1387

۴٠Aرده  53 TYPE F

ISOوزن متوسط  65

>

class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440

STحداقل ضخامت 

٣٢٠BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A

ISOوزن متوسط 

۶۵

>class="text1

ــخامت نرمـــال  >" ـض

ST 37 DIN 2458

STحداقل ضخامت 

٣٢٠BS 3601

٣٠Aرده  53 TYPE

S-A

Dضخامت جداره 

ISO 65

>

class="text1

ضـــــخامت  >"

STنرمـال   37

DIN 2448

ــل  حداقــــــــــ

STضــــخامت  

٣ ٢٠BS

٣۶٠١

٣٠Aرده  53

TYPE S-A

ضخامت 

Dجداره  ISO

۴٢٠٠

٢/١٠>

class="text1">175

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>

class="text1">ST

٣٧DIN 2448 ST

٣٢٠BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A

ISOوزن متوسط 

۶۵

>

class="text1">ST

٣٧DIN 2458 ST

٣٢٠BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A

Eضخامت جداره 

ISO 4200

٢١٢٣٠

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>

class="text1">ST

۴۴-١DIN 2448 ST

٣٢٠BS 3601

٨٠Aرده  53 TYPE

S-B

ISOوزن سنگین 

۶۵

>

class="text1">ST

۴۴DIN 2448 ST

٣٢٠BS 3602

٨٠Aرده  53 TYPE

S-B

Gضخامت جداره 

ISO 4200

>

class="text1">DIN

>class="text1">ST 33-

١DIN 2440

>

class="text1">ST

>class="text1

ــخامت نرمـــال  >" ـض

>

class="text1
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)١(»ب«)٣-٣-١٠-١۴(ادامه جدول 

سیستم 

گرمایی، 

لوله کشی 

بخار اشباع 

١١٢٠BS

ANSI

ISO

BSوزن متوسط  1387

۴٠Aرده  53 TYPE F

ISOوزن متوسط  65

١-٣٣DIN 2440 BS

١٣٨٧

۴٠Aرده  53 TYPE

f

ISOوزن متوسط 

۶۵

ST 37 DIN 2458

STحداقل ضخامت 

٣٢٠BS 3601

٣٠Aرده  53 TYPE

F

Dضخامت جداره 

ISO 4200

ضـــــخامت  >"

STنرمـال   37

DIN 2448

ــل   ــــ حداقــــــ

STضــــخامت  

٣ ٢٠BS

٣۶٠١

٣٠Aرده  53

TYPE S-A

ضخامت 

Dجداره  ISO

۴٢٠٠

۴١۵٢

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>

class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440

BSوزن متوسط 

١٣٨٧

۴٠Aرده  53 TYPE

F

ISOوزن متوسط 

۶۵

>

class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440 ST

٣٢٠BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A

ISOوزن متوسط 

۶۵

>class="text1

ــخامت نرمـــال   >" ـض

ST 37 DIN 2458

STحداقل ضخامت 

٣٢٠BS 3601

٣٠Aرده  53 TYPE

F

Dضخامت جداره 

ISO 4200

>class="text1

ــخامت نرمـــال  >" ـض

ST 37 DIN 2458

ST 320 BS 3601

٣٠Aرده  53 TYPE

S-A

Dضخامت جداره 

ISO 4200

۵/٨١٧۵

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>class="text1">ST 33-1

DIN 2441 ST 320 BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE S-A

ISOوزن متوسط  65

>

class="text1">ST

۴۴DIN 24408 ST

٣٢٠BS 3602

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A

Eضخامت جداره 

ISO 4200

سیستم 

گرمایی، 

لوله کشی 

١١٢٠

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440 ST 320

BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE S-A

ISOوزن سنگین  65

>class="text1

ــخامت نرمـــال  >" STـض

٣٧DIN 2448

ST 320 BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A

Eضخامت جداره 

ISO 4200
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*حداقل ضخامت عایق لوله به میلیمتر »الف«)٢-۶-١٠-١۴(جدول 

برگشت 

تقطیر بخار 

۴١۵٢

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>

class="text1">ST

١-٣٣DIN 2441 ST

٣٢٠BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A

ISOوزن سنگین 

۶۵

>class="text1">ST 37

DIN 2448 ST 380 BS

٣۶٠١

۴٠Aرده  53 TYPE S-A

Eضخامت جداره  ISO

۴٢٠٠

۵/٨١٧۵

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>

class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440

ST 320 BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE

S-A وزن سنگین

ISO 65

>class="text1">ST 44

DIN 2448 ST 410 BS

٣۶٠٢

۴٠Aرده  53 TYPE S-A

Gضخامت جداره  ISO

۴٢٠٠

سیســــــتم 

ـــرمایی،   ـس

لوله کشی 

آب ســـــــرد  

کننده 

۵/٨٨/١٣

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>

class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440

BSوزن متوسط 

١٣٨٧

۴٠Aرده  53 TYPE

F

ISOوزن متوسط 

۶۵

>class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440 ST 320

BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE S-A

ISOوزن متوسط  65

>class="text1

STضــخامت نرمــال  >" 37

DIN 2458 ST 320 BS

٣۶٠١

٣٠Aرده  53 TYPE F

Eضخامت جداره  ISO

۴٢٠٠

>class="text1

ــخامت نرمـــال  >" STـض

٣٧DIN 2440 ST 320

BS 3601

٣٠Aرده  53 TYPE S-

A

Eضخامت جداره  ISO

۴٢٠٠

سیســــــتم 

ـــرمایی،   ـس

لوله کشی 

آب خنــــــک  

کننده 

۵/٨۴٠

>

class="text1">DIN

BS

ANSI

ISO

>

class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440

BSوزن متوسط 

١٣٨٧

۴٠Aرده  53 TYPE

F

ISOوزن متوسط 

۶۵

>class="text1">ST

١-٣٣DIN 2440

STحداقل ضخامت  320

BS 3601

۴٠Aرده  53 TYPE S-A

ISOوزن متوسط  65

>class="text1

STضــخامت نرمــال  >" 37

DIN 2458

STحداقل ضخامت  320

BS 3601

٣٠Aرده  53 TYPE F

Dضخامت جداره  ISO

۴٢٠٠

>class="text1

ــخامت نرمـــال  >" STـض

٣٧DIN 2448

STحــــداقل ضــــخامت   

٣٢٠BS 3601

٣٠Aرده  53 TYPE S-

A

Dضخامت جداره  ISO

۴٢٠٠

)mm(قطر نامی لوله حداکثر فشار کار دامنه دمای کار سیستم 

٠C و ١۵٠٢٠٠تا ١٠٠١٢۵تا ۵٠۶۵تا ٣٢و کمتر ٢۵+۵٠انشعابھا تا بار
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.درجه سانتیگراد تنظیم شده است٢۴و دمای محیط مقادیر جدول برای قابلیت ھدایت گرمایی عایق برابر *

.متر بیشتر نباشد۶/٣میلیمتر برای حالتی مقرر شده است که طول انشعاب از ۵٠ضخامت عایق لوله انشعاب تا قطر +

ش فاصله مجاز )١-٣-١۴-١۴(جدول  ش کاھ رو

بیشتر 

تأسیسات گرمایی 

با آب گرم کننده 

١٢٠١١٢۵٣٨٣٨٣٨٣٨٧۵تا دمای پایین 

١٧۵٣/١٠٢۵٣٨٣٨۵٠۶۵٧۵-١٢١دمای متوسط 

٢٣٠٢١٢۵٣٨٣٨۵٠۶۵٧۵-١٧۶دمای باال 

تأسیسات گرمایی 

با بخار 

١٢٠١٢۵٣٨٣٨٣٨٣٨٧۵تا کم فشار 

١۵٢۴٢۵٣٨٣٨۵٠۶۵٧۵-١٢١میان فشار 

١٧۵۵/٨٢۵٣٨٣٨۵٠۶۵٧۵-١۵٣پر فشار 

تأسیســـــات ســــــرمایی بــــــا آب  

سردکننده 

۴/۴-٨/١٢۵/٨١٣١٣٢٠٢۵٢۵٢۵

انواع قطعات محافظ 

ش یافته با قطعات محافظ  )سانتیمتر(حداقل فاصله مجاز کاھ

سطوح افقی از مواد ومصالح 

سوختنی در باالی سطوح گرم 

سطوح افقی از مواد مصالح 

سوختنی در زیر سطوح گرم و سطوح 

قائم در مجاورت آن 

فاصله مجاز بدون قطعات محافظ فاصله مجاز بدون قطعات محافظ 

٩٠۴۵٢٣١۵٩٠۴۵٢٣١۵

میلیمـتر که روی عایق پشـم             ۶/٠ورق فوالدی گالوانیزه به ضخامت نامی حـداقل              

میلیمـتر از   ٢۵میلیمتر قرار گیرد و بـه فاصله             ٢۵شیشه یا پشم سنگ به ضخامت          

.مواد و مصالح سوختنی نصب شود
۴۵٢٣١٢٨٣٠١۵٨٨

٢۵میلیمــتر کــه بــه فاصــله    ۶/٠ورق فــوالدی گــالوانیزه بــه ضــخامت نــامی حــداقل         

.میلیمتر از مواد و مصالح سوختنی نصب شود
۴۵٢٣١٢٨٣٠١۵٨۵

میلیمـتر که بـا فاصـله          ۶/٠دوالیه از ورق فوالدی گالوانیزه به ضخامت نامی حداقل                

میلیمــتر از مــواد و مصــالح    ٢۵میلیمــتر ازھــم قــرار گیرنــد و بــه فاصــله         ٢۵ھوایــی  

۴۵٢٣١٢٨٣٠١۵٨٨.سوختنی نصب شوند

میلیمـتر کـه بیـن آنھـا         ۶/٠دو الیه از ورق فوالدی گالوانیزه به ضخامت نامی حداقل                

میلیمتر از مواد    ٢۵میلیمتر قرار گیرد و به فاصله       ٢۵عایق پشم شیشه به ضخامت       

.و مصالح سوختنی نصب شوند
۴۵٢٣١٢٨٣٠١۵٨٨

شم سـنگ                ١٢عایق تخته ای به ضخامت       میلیمتر که روی عایق پشم شیشه یـا پ

ب                   ٢۵به ضخامت    سوختنی نـص میلیمتر قرار گیرد و بالفاصله بعـد از مــواد و مصـالح 

.شود
۶٠٣٠١۵١٠۴۵٢٣١٢٨
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میلیمـتر از دیواری بـا مـواد و           ٢۵سـانتیمتر کـه بـه فاصــله        ٩تیغه آجری به ضخامت     

.مصالح سوختنی نصب شود
--------٣٠١۵١۵١۵

سـانتیمتر کــه بالفاصـله بعد از دیـواری بـا مـواد و مصـالح                      ٩تیغه آجری به ضـخامت     

.سوختنی نصب شود

--------۶٠٣٠١۵١٢

.کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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درجه ساالنه -، روز ١پیوست 

کلیات ١-١

ســاالنه را بــرای تعــدادی از   )DDC(درجــه ســرمایی   -و روز )DDH(درجــه گرمــایی     -، روز ١پیوســت ١-١-١

عـایق کانـال در خـارج         )٢-۶-۵-١۴(«شھرھای کشور، به منظور محاسـبه عــایق کانــال ھــوا، بـه ترتیـبی کــه در                    

.مقرر شده، نشان می دھد»ساختمان

به عنوان راھنما پیشنھاد می شود و نباید آن را جزئی                  »درجه ساالنه -، روز   ١پیوست  «ارقام مندرج در    ٢-١-١

.از مقررات و مشمول اجبار قانونی تلقی کرد

ساالنه     -، روز   ١پیوست  «مقادیر مندرج در   ٣-١-١ بـه ھیـچ وجــه اسـتفاده از منـابع دیگـر را بــه منظــور                 »درجـه 

ی                   -دستیابی به مقادیر روز    درجه گرمایی و سرمایی، برای شرایط محل نصب کانال ھوا، به شـرط تأییـد، منتـف

.نمی کند

مقادیر .شھر کشور نشان می دھد      ۴٣درجه گرمایی و سرمایی ساالنه را برای             -مقادیر روز   )٢-١(جدول  ٢-١

.درجه مورد نیاز برای شھرھای دیگر را می توان از راه تشابه اقلیم بدست آورد-روز 

درجه گرمایی ساالنه است -روز )٢-١(در جدول )ADDH(٢ستون ١-٢-١

درجه سرمایی ساالنه است -روز )٢-١(در جدول )ADDC(٣ستون٢-٢-١

.بر حسب درجه سانتیگراد است٣و ٢مقادیر ستونھای ٣-٢-١

شور -روز )٢-١(جدول  درجه ساالنه برای تعدادی از شھرھای ک

(درجه -روزشھر ردیف 

٢(DDH

درجه -روز

)٣(DDC

درجه -روزشھر ردیف 

)٢(DDH

درجه -روز

)٣(DDC

١

٢

آبادان 

اراک 

۴٣٠

٢٣۴۵

٢٣۵۵

۵٠٠

٢٣

٢۴

رامسر 

رشت 

١۵٠۵

١۶۴٠

٣۵٠

٣٢۵
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٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١۴

١۵

١۶

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

ارومیه 

اصفھان 

اھواز 

ایرانشھر 

بابلسر 

کرمانشاه 

بم 

بندرانزلی 

س  بندرعبا

بندرلنگه 

بوشھر 

بیرجند 

تبریز 

تربت حیدریه 

تھران 

جاسک 

چابھار 

خرم آباد 

خوی 

دزفول 

٢۶٧٠

١٨٧٠

۵١٠

٢٩٠

١۴۴٠

٢٣٠٠

٧١۵

١۶۵٠

۵٠

٧٠

٣٠۵

١۵٩۵

٢٣۵٠

٢٢١۵

١٨١٠

٢۵

٢٠

١۴٣٠

٢٨٠۵

۵۶۵

٢۶٠

۶۶۵

٢٢۵۵

٢۵٩۵

۴٨٣

۴١۵

١۶٠٠

۴٣۵

٢۵٠۵

٢١۶۵

١٨٢٠

۶٩۵

٣۴۵

۴۶٠

٨۶۵

٢١٠٠

٢٠٠٠

٩٠۵

٢۶٠

٢١۵٠

٢۵

٢۶

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣۴

٣۵

٣۶

٣٧

٣٨

٣٩

۴٠

۴١

۴٢

۴٣

زابل 

زاھدان 

زنجان 

سبزوار 

سقز 

سمنان 

سنندج 

شاھرود 

شھرکرد

شیراز 

س  طب

فسا 

قزوین 

کاشان 

کرمان 

گرگان 

مشھد 

ھمدان 

یزد 

٩۵۵

١٢٢۵

٢٩۴۵

١٨۴٠

٢٩۵٠

١۶۵٠

٢۵١۵

٢١٩۵

٢٧١۵

١۴٩٠

١٠٨٠

١١٨۵

٢١٩٠

١۴٨٠

١٧۵٠

١٣١٠

٢٣۶٠

٢٩٧٠

١۴٠۵

١٧٠۵

٧۶۵

١٨۵

٨۵۵

٢٣۵

١٠۶۵

۴۶٠

۴٣۵

٢١٠

٧١۵

١۵٢٠

١٠۶۵

۵١٠

١۴٠٠

۵١٠

٧۴۵

٣۶۵

٢٢٠

١١٣٠
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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٢پیوست 

سی-واژه نامه فارسی  انگلی

Coolingآب خنک کننده  water

Chilledآب سردکننده  water

Waterآب گرمکن  heater

Atriumآتریم 

ش  Comfortآسای

Refrigerantآشکازساز مبرد  detector

Airآالینده ھوا  polluants

Hangerآویز 

Jointاتصال 

Earthingاتصال زمین 

Compressionاتصال فیتینگ فشاری  fittingor flared joint

Shortاتصال کوتاه  circuit

Capillaryاتصال لحیمی موئینگی  soldering

Occupancyکاربری /تصرف/آشغال

Sizeاندازه 

اواپراور /اواپراتور تبخیرکننده

Airبازگردانی ھوا  recirculation

ش  Ventedبخاری اتاقی با دودک room heater
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ش  Unventedبخاری اتاقی بدون دودک room heater

بست /بست تکیه گاه

Radialشعاعی -پره  blade

Mineralپشم سنگ  wool

Plenumپلنوم 

Evaporatorاواپراتور /تبخیرکننده

Airتخلیه ھوا  exhausting

Airتصفیه ھوا  cleaning

ض ھوا Ventilationتھویه /تعوی

Supportبست /تکیه گاه

ش  Draftتنظیم کننده مک regulator

Automaticتنظیم مجدد خودکار  reset

Manuallyتنظیم مجدد دستی  reset

ض ھوا Ventilationتھویه /تھویه تعوی

Mechanicalتھویه مکانیکی  ventilation

Airتھویه مطبوع  conditioning

Naturalتھویه طبیعی  ventilation

Positive)پمپ(جابجایی مثبت  displacement

Condenserکندانسور /چگالنده

Spacerحائل 

Allowableحداکثر فشار کار مجاز  maximum working pressure

Lowحدپایین قابلیت اشتعال  flammability limit

)TLV-TWA(حد مجاز مبرد در محیط کار 

threshold limit value-time weighted average

س گر  Sensorح

Expansionحلقه انبساط  loop

Expansionخم انبساط  bend

س  Readilyدر دستر accessible

Seamدرز طولی 

Jointدرز عرضی 

Liquidدریافت کننده مایع  receiver

Applianceدستگاه با سوخت جامد، مایع، گاز یا برق 

Lowدستگاه با دمای پایین  heat appliance
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ش  Ventedدستگاه با دودک appliance

دستگاه با محفظه احـتراق بســته بــرای سـوخت           

جامد 

Closed combustion solid fuel burning

appliance

ش  Unventedدستگاه بدون دودک appliance

Roomدستگاه تھویه مطبوع اتاقی  air conditioner

Electricدستگاه گرمازای برقی  heating appliance

Specificدستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه appliance

Commericialدستگاھھای پخت و پز تجاری  cooking appliance

Selfدستگاھھای یکپارچه  – contained equipment

Designدمای کار طراحی  working temperature

Damperدمپر 

ش  Fireدمپر آت damper

Smokeدمپر دود  damper

Backdraftدمپر کوران برگشت  damper

Offsetدوخم 

ش القایی  Inducedدودک draft venting

ش با دمای پایین  Low-heatدودک chimney

ش ساخته  ش پی Ventدودک

ش رانشی  Forced-draftدودک venting

ش قائم  Chimneyدودک

Outdoorدھانه بازشوی خارجی  opening

Flowدیاگرام جریان  diagram

Boilerدیگ 

Automaticدیگ خودکار  boiler

Scheduleرده 

Degreeدرجه سرمایی -روز  day cooling

Dagreeدرجه گرمایی -روز  day heating

Ordinaryساختمان با درزھای معمولی  construction

Tightساختمان با درزھای ھوابند  construction

Hoodسطح ھود  face area

Highprobabilityسیستم با احتمال باال  system

Lowسیستم با احتمال پایین  probability system

Closedسیستم بسته  system
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Ventedسیستم بسته ولی مربوط به ھوای آزاد  closed system

Open-sprayسیستم پاششی باز  system

Double-indirectسیستم پاششی باز غیرمستقیم دومرحله ای  open spray system

Indirectسیستم تبرید غیرمستقیم  refrigerant system

Directسیستم تبرید مستقیم  refrigerant system

Airسیستم توزیع ھوا  distribution system

Indirectسیستم غیرمستقیم بسته  closed system

Indirectسیستم غیرمستقیم بسته ولی مربوط به ھوا  vented closed system

Indirectسیستم غیرمستقیم پاششی باز  open spray system

Pilotشمعک 

Continuousشمعک دائمی  pilot

Interruptedشمعک قطع شونده  pilot

Intermittentشمعک متناوب  pilot

Masonaryشومینه ساختمانی  fireplace

Factoryشومینه ساخته شده در کارخانه  built fireplace

Saftyشیر اطمینان بخار  valve

Pressureشیر اطمینان فشار  relief valve

Non-risingشیر درجا چرخ  stem valve

Automaticشیر قطع خودکار گاز  gas shutoff valve

Quickشیر قطع سریع  closing valve

Stopشیر قطع کامل  valve

Gateشیر کشویی  valve

Globeشیر کف فلزی  valve

Checkشیر یکطرفه  valve

Waterضربه قوچ  hammer

Flameضریب انتشار شعله  spread rating

ش دود  Smokeضریب گستر developed rating

High-sideطرف فشار باال  pressure

How-sideطرف فشار پایین  pressure

Refrigerantعمل تخلیه مبرد  pumpout function

Ventilationغالف تھویه شونده  thimble

Clearanceفاصله مجاز 

Airفاصله ھوایی  space
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Designفشار طراحی مخزن  pressure of the tank

Designفشار کار طراحی  working pressure

Confinedفضای با حجم ناکافی  space

Unفضای باحجم کافی  Confined space

Hazardousفضای با خطر  location

Unusuallyفضای به طور غیرعادی درزبند  tight construction

Confinedفضای کامال بسته  space

Stainlessفوالد زنگ ناپذیر  steel

Compressionفیتینگ فشاری  fitting

Greaseفیلتر روغن  filter

Fusibleفیوز  link

Accessibleقابل دسترسی 

Protectiveقطعات محافظ  assembly

Expansionقطعه انبساط  joint

Eccupancyکاربری 

Ductکانال 

Riserکانال قائم  duct

Canopyکانوپی 

Crawlخمیده رو /کف کاذب space

Draftکالھک تعادل  hood

Positiveکمپرسور ضربه ای  displacement compressor

Nonpositiveکمپرسور غیرپیستونی ضربه ای  displacement compressor

Safetyکنترل اطمینان خودکار قطع گاز  shutoff decive

Flameکنترل اطمینان شمعک  safeguard

Oxygenکنترل اطمینان وجود حداقل اکسیژن  depletion safety shutoff system

Flameکنترل اطمینان وجود شعله  safeguard

Modulatingکنترل تدریجی  control

Highکنترل حد دمای باال  limit

کندانسور /چگالنده-کندانسور

Enclosedکوره بسته  furnace

Furnaceکوره ھوای گرم 

Evaporativeکولر آبی  cooler

Gastightگازبند 
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Brazingلحیم کاری سخت 

Solderingلحیم کاری نرم 

Flexibleلرزه گیر لوله ای  connection

ش  Breachingلوله رابط دودک connector

Tube-axialمحوری -لوله 

Reclaimedمبرد احیا شده  refrigerant

Recoveredمبرد بازیافتی  refrigerant

Recycledمبرد تصفیه شده  refrigerant

Atmosphericمخزن با فشار جو  tank

Pressureمخزن تحت فشار  vessel

Supplyمخزن تغذیه  tank

Gravityمخزن تغذیه ثقلی  tank

Storageمخزن ذخیره  tank

Auxilaryمخزن روزانه  tank

Interlokcمرتبط 

Burnerمشعل 

Flueمعبر قائم دود 

ش  Draftمک

ش القایی  Inducedمک draft

ش طبیعی  Naturalمک draft

ش  Fireمنطقه آت compartment

Combusitbleمواد سوختنی  marerials

Noncombustibleمواد نسوختنی  marerials

Machineryموتورخانه  room

Approveمورد تأیید 

Anchorمھار 

Infiltrationنفوذ ھوا به داخل 

Condensingواحد تقطیر  unit

ش  Convectionوز

Waterوسیله حذف ضربه قوچ  hammer arrestor

Automaticوسیله قطع خودکار گاز  gas shutoff device

Airھوا 

Combustionھوای احتراق  air
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Recirculatedھوای بازگردانی شده  air

Returnھوای برگشت  air

Outdoorھوای بیرون  air

Exhaustھوای تخلیه  air

Makeupھوای دریافتی از بیرون  air

Supplyھوای رفت  air

Ventilationھوای مطبوع  air

Hoodھود 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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