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   فصل یازدھم
  دودکش

  الزامات عمومی طراحی
  : محصوالت احتراق هر دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید به یک سیستم دودکش فلزي یا با مصالح بنایی تخلیه شود، جز موارد زیر) الف

  کن خوراك خانگیاجاق گاز و گرم -1
  هاي کوچک رومیزيدستگاه -2
  بخاري دستی خانگی  -3
  یخچال نفتی -4
  هاي کوچک گاز، مانند شعله گاز در آزمایشگاه یا چراغ روشناییشعله -5
  .شود، طراحی گرددهایی که به آن متصل میدودکش باید براي نوع دستگاه یا دستگاه) ب
با اي طراحی و ساخته شود که براي انتقال گازهاي حاصل از احتراق به هواي خارج از ساختمان، جریان دودکش باید به گونه -1

  . روش طبیعی یا مکانیکی، به راحتی در دودکش ایجاد شود
اي طراحی، ساخته و نصب شود که با رعایت توصیه کارخانه سازنده دستگاه، عمل احتراق در سیستم دودکش باید به گونه -2

  .بخش صورت گیرددستگاه با سوخت مایع یا گاز، در شرایط ایمن و اطمینان
طه اتصال به دستگاه یا کالهک تعادل تا انتهاي آن در خارج از ساختمان، سیستمی به هم پیوسته و سیستم دودکش باید از نق) پ

  .درزبندي شده باشد و گازهاي حاصل از احتراق از هیچ نقطه آن به داخل فضاي ساختمان، نشت نکند
  .زي مقاوم در برابر دماي کار دودکش مسدود شودباید با دریچه بسته فل) دودکش قائم یا لوله رابط آن(هر دهانه باز در طول دودکش  - 1
  . سیستم دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد) ت
هاي مناسب براي تحمل وزن و دماي کار دودکش، در محل نصب خود گاهها و تکیهدودکش قائم و لوله رابط آن باید، با بست) ث

  . ثابت شود
  . دودکش نباید از داخل کانال یا پلنوم هوا عبور کندهیچ یک از اجزاي  -1
در صورت عبور دودکش یا لوله رابط آن، از داخل فضایی غیر از فضاي محل نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز، دودکش یا لوله  -2

  . ساعت مقاوم در برابر آتش، قرار گیرد 2رابط باید در داخل محفظه با مصالح دست کم 
  . قائم فلزي یا با مصالح بنایی، سطوح داخلی معبر دود باید در برابر خوردگی ناشی از چگالش بخار آب، مقاوم باشددر دودکش ) ج
  .بینی شوددر انتهاي پایین دودکش قائم باید، یک اتصال براي تخلیه بخار آب چگالیده داخل معبر دود، پیش -1
  . ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد 3نیم مقاوم در برابر وزن دودکش و دست کم اي از مصالح ساختمادودکش قائم باید بر روي پایه) چ
  . شود، باید دست کم برابر دهانه خروجی دستگاه باشددهانه دودکش قائم یا رابط آن، که به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می) ح
  . میلیمتر، ادامه یابد 300ترین اتصال ابط به آن، باید دست کم تا قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایین) خ
  

  دودکش با مکش طبیعی
  سطح مقطع
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شود، سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی باید دست کم برابر جز در مواردي که چند دستگاه به یک دودکش متصل می) الف
  .سطح مقطع دهانه خروجی دستگاه باشد

 . میلیمتر مربع کمتر باشد 850/7سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی، در هیچ حالتی نباید از  -1

  
  مسیر دودکش

اگر در مسیر قائم دو خم الزم شود، شیب قسمت دو خم . دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد) الف
  .ه باشددرجه داشت 45نباید نسبت به خط قائم، زاویه بیش از 

  . گاه مناسب براي وزن و دماي دودکش، در جاي خود ثابت شودقسمت دو خم باید، با بست و تکیه -1
  . قسمت دو خم باید در برابر ضربان فیزیکی حفاظت شود -2
تگاه، درصد به طرف نقطه اتصال به دس 2در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش قائم، لوله رابط دودکش باید دست کم ) ب

  . شیب داشته باشد
 45در صورتی که طول لوله رابط از . سانتیمتر قطر لوله رابط باشد 5/2سانتیمتر براي هر  45حداکثر طول لوله رابط باید  -1

  .سانتیمتر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع کل دودکش، ظرفیت مورد نظر تأمین گردد 5/2سانتیمتر براي هر 
دودکش با مکش طبیعی دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به بخش تحت فشار یک دودکش با مکش مکانیکی که داراي فشار  )پ

  .مثبت است، متصل شود
  

  سطح مقطع دودکش) الف
توجه . متر در ثانیه بیشتر نشود 10تا  6سطح مقطع دودکش باید به مقداري باشد که سرعت جریان گازهاي احتراق در آن از  -1

به این نکته ضروري است که سرعت باال سبب خوردگی جدار داخلی و افزایش افت فشار طولی و موضعی شده و در مواردي امکان 
  . سازدکاربري دودکش طبیعی را غیرممکن می

میلیمتر  850/7سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی، حتی براساس محاسبات با مبانی گفته شده فوق، در هیچ حالتی نباید از  -
  . مربع کمتر باشد

  
  مسیر دودکش) ب
، )2-11-14(مطابق شکل  -1

اتصال دودکش با مکش طبیعی 
دستگاه گرمایی به بخش تحت فشار 

یک دودکش با مکش مکانیکی که 
داراي فشار مثبت است، مجاز 

  . نیست
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  هاي با رانش طبیعی و مکانیکیممنوعیت اتصال دودکش - 2- 11-14شکل 

 
  مقدار مکشمحاسبه ) پ
در دودکش با مکش طبیعی، اثر دودکشی با دو عامل اختالف دما بین گازهاي احتراق و هواي محیط و ارتفاع استاتیک خروجی  -1

مکش به صورت فشار . اثر دودکشی با هر دو این عوامل نسبت مستقیم دارد. شوددستگاه تا نقطه انتهایی تخلیه دودکش، تأمین می
وابستگی مقدار مکش ) 3- 11-14(شکل . شودباال کشیدن محصوالت احتراق و تخلیه آنها به محیط خارج میتر از جو سبب پایین

  . دهدبه عوامل فوق را نشان می
متر در شرایط دماي محصوالت احتراق  100مقدار مکش حاصل از اختالف ارتفاع دهانه ورود و خروج دودکش به ارتفاع  :1مثال 
  .باشدمتر می 1500درجه سلسیوس، چه مقدار است؟ ارتفاع منطقه از سطح دریا  5هواي خارج درجه سلسیوس و دماي  175
  . آیدپاسکال بدست می 400، مقدار مکش )3- 11-14(با مراجعه به شکل : پاسخ

  
  نمودار محاسبه مقدار مکش دودکش - 3- 11-14شکل 

  
  

  دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
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مکش یا رانش . در صورت افزایش مکش دودکش با نصب هواکش در مسیر آن، دودکش داراي مکش یا رانش مکانیکی خواهد بود
  . مکانیکی ممکن است از نوع رانش اجباري یا مکش القایی باشد

  . قسمتی از دودکش نوع رانش اجباري که فشار استاتیک مثبت دارد، باید کامالً گازبند باشد
صلی دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید با کار هواکش دودکش مرتبط باشد تا اگر هواکش از کار بیفتد، مشعل اصلی کار مشعل ا

  . دستگاه هم به طور خودکار خاموش شود
اي به دودکش متصل شود  که در سمت ورود به اگر مکش مکانیکی دودکش از نوع القایی باشد، لوله رابط دستگاه باید در نقطه

  . است هواکش
  

  دودکش یا مکش یا رانش مکانیکی
هاي ساختمانی امکان افزایش آن را ندهد و یا سطح در صورتی که مکش حاصل از عوامل طبیعی کافی نباشد و محدودیت) الف

عیت بسته به موق. مقطع موردنیاز دودکش طبیعی اقتصادي نباشد، باید با نصب هواکش در مسیر آن، فشار مورد نیاز را تأمین کرد
  .را ببینید) 4-11-14(شکل . استقرار هواکش، دودکش داراي فشار مکش القایی یا رانش مکانیکی خواهد بود

همچنین قسمتی از دودکش نوع . قسمتی از دودکش نوع رانش اجباري که فشار استاتیک مثبت دارد، باید کامالً گازبند باشد) ب
  . مالً گازبند باشدمکش اجباري که فشار استاتیک منفی دارد، باید کا

کار مشعل اصلی دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید با کار هواکش دودکش مرتبط باشد، تا اگر هواکش از کار بیفتد، مشعل ) پ
  .را مشاهده کنید) 5-11-14(شکل . اصلی دستگاه دستگاه هم به طور خودکار خاموش شود

طع حداقل در دودکش با مکش طبیعی، در مورد این نوع دودکش هم نکات گفته شده در مورد سرعت جریان گاز و سطح مق) ت
  .صادق است

موتور . هواکش مورد استفاده باید براي همین منظور ساخته شده باشد و تأییدیه الزم براي دماي کار دستگاه را داشته باشد) ث
هاي آن هواکش و کلیه قسمت. تایید شده باشدالکتریکی هواکش باید خارج از جریان دود قرار گیرد و براي کار در دماي دستگاه 

  . باید کامالً گازبند باشد

  
  کاربرد تخلیه مکانیکی -4- 11-14شکل  
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  بند بودن کار مشعل اصلی دستگاه گرمایی با کار هواکش دودکشهم - 5- 11-14شکل 

  
  دودکش مشترك براي چند دستگاه

  .با سوخت مایع یا گاز را به یک دودکش مشترك متصل کردتوان دو یا چند دستگاه با رعایت الزامات زیر، می -
  .هاي ایمنی مجهز باشدها باید به کنترلهریک از دستگاه) الف
  .ها باید در یک طبقه از ساختمان واقع شده باشنددستگاه) ب
  . ها به دودکش مشترك باید با استفاده از دو خم اتصال یابد، به طوري که اتصال هیچ رابطی مقابل رابط دیگر قرار نگیردهریک از رابط) پ
  . ها باید بیشترین شیب ممکن را داشته باشدلوله رابط هریک از دستگاه) ت
  :شوند، مگر در شرایط زیر هایی که در طبقات مختلف ساختمان قرار دارند نباید به دودکش مشترك متصلدستگاه -

  . ها در هر طبقه باید فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشداتاق محل نصب هریک از این دستگاه) الف
هر دستگاه باید هواي احتراق ) ب

موردنیاز خود را مستقیماً از هواي خارج 
  .ساختمان بگیرد

ها اتاق محل نصب هریک از دستگاه) پ
با فضاهاي دیگر در هر طبقه نباید 

ساختمان در همان طبقه، ارتباط داشته 
  .باشد

دستگاه با سوخت جامد نباید  -
دودکش مشترك با دستگاه با سوخت 

  . مایع یا گاز داشته باشد
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مطابق شکل زیر اتاق محل نصب هریک 
ها در هر طبقه با فضاهاي از دستگاه

دیگر ساختمان در همان طبقه ارتباط 
  . نداشته باشد

  لزوم عدم وجود ارتباط بین اتاق محل نصب دستگاه با فضاهاي دیگر همان طبقه  -6- 11-14شکل 
  

  دودکش قائم فلزي
  کلیات

ساعت مقاوم در برابر آتش و مناسب براي تحمل وزن دودکش  3اي از مصالح غیرسوختنی دودکش قائم فلزي باید بر روي پایه) الف
  . قرار گیرد

  در انتهاي پایین دودکش قائم فلزي، براي تمیز کردن ادواري آن باید دریچه بازدید گازبند و مقاوم در برابر دماي دودکش ) ب
  .بینی شودپیش

همچنین امکان دسترسی و بازرسی آن وجود داشته و . دودکش قائم فلزي باید فاصل کافی با مصالح سوختنی داشته باشد) پ
  .دیدگی اشخاص ایجاد کندلوگیري از سوختگی و  آسیبایمنی الزم را براي ج

  .انتهاي باالیی دودکش قائم فلزي باید با کالهکی مناسب براي جلوگیري از ورود باران و برف، حفاظت شود) ت
استفاده هاي فوالدي دودکش قائم فلزي باید از ورق فوالدي سیاه ساخته شود و براي اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل) ث

  .گردد
  . اي، میخ پرچ و یا اتصال جوشی باشدتواند از نوع پیچ و مهرههاي تقویتی آن میاتصال قطعات دودکش و پروفیل -1
هاي مقاوم در برابر دماي دودکش و مناسب براي تحمل وزن آن، به اجزاي گاهها و تکیهدودکش قائم فلزي باید با بست -2

  .ثابت و مهار شودساختمان متصل و در جاي خود 
هاي با سوخت مایع یا گاز با دماي پایین، باید دست کم ضخامتی برابر با ورق فوالدي دودکش قائم فلزي، مخصوص دستگاه) ج

  . داشته باشد) 1-11- 14(مقایدر جدول 
  ضخامت ورق فوالدي دودکش قائم فلزي -1-11-14جدول 

  )میلیمتر(قطر دودکش گرد 
کمینه ضخامت ورق دودکش 

  )میلیمتر(
  356تا 
  406تا  357
  457تا  407

  457بزرگتر از 

5/1  
2  
5/2  
5/3  

  
  .دودکش قائم فلزي باید در برابر باد و زمین لرزه مقاوم باشد) چ
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درجه سلسیوس است،  165در دستگاه با سوخت مایع یا گاز، که دماي محصوالت احتراق آن در نقطه ورود به دودکش کمتر از ) ح
  .ناپذیر، حفاظت شوددودکش فلزي باید با مصالح مقاوم در برابر چگالش بخار آب و اسید، مانند فوالد زنگسطوح داخلی 

  . بینی انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما، ساخته و نصب شوددودکش قائم فلزي باید با امکان پیش) خ

  
  دودکش قائم فلزي - 7- 11-14شکل 

  دودکش با دماي پایین
  خروجی دودکشدهانه ) الف

  . دهانه خروجی انتهاي باالي دودکش قائم فلزي با دماي پایین بلند بر روي بام و در خارج از ساختمان قرار گیرد -1
این دهانه از . شود، دست کم باید یک متر باالتر قرار گیرددهانه خروجی نسبت به باالترین نقطه بام که دودکش از آن خارج می -2

  . میلیمتر باالتر باشد 600متر از دودکش، باید دست کم  3هر نقطه ساختمان به شعاع 
  . متر باشد 3رو مجاور، نباید کمتر از فاصله قائم دهانه خروجی دودکش از تراز زمین پیاده -3
متر یا کمتر فاصله  3متر باالتر از هر دهانه مکش مکانیکی هواي ساختمان، که با آن  دهانه خروجی دودکش باید دست کم یک -4

  . دارد، نصب شود
آمده است، الزم نیست بر روي بام قرار » ب) 1-3-7-14(«، که در ”C“دهانه خروجی انتهاي دودکش دیگ آب گرم تیپ  -5

به سمت ) مطابق توصیه سازنده(ساختمان خارج شده و تا چند سانتیمتر تواند به صورت افقی از دودکش فلزي این دیگ می. گیرد
  .خارج ساختمان ادامه یابد

  دودکش قائم فلزي در خارج ساختمان) ب
  . میلمتر فاصله باشد 450بین دودکش و مصالح و مواد سوختنی ساختمان، باید دست کم  -1
  :هاي زیر رعایت شودت کم فاصلهاین دودکش و مصالح و مواد غیرسوختنی ساختمان باید دس -2
  میلیمتر؛ 50میلیمتر و کمتر از آن، فاصله  450براي دودکش با قطر  -
  .میلیمتر 100میلیمتر، فاصله  450براي دودکش با قطر بیش از  -
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فاصله میلیمتر  600میان دودکش قائم فلزي خارج از ساختمان و درب و پنجره و فضاهاي محل عبور افراد، باید دست کم  -1
  . باشد، مگر آنکه سطح خارجی دودکش با روش مورد تایید عایق گرمایی شده باشد

  دودکش قائم فلزي در داخل ساختمان) پ
در هر ساختمان، زمان مقاومت دیوراها در برابر آتش، باید . اي مقاوم در برابر آتش قرار گیردهایی با دیوارهدودکش باید در شفت -1

  : دست کم برابر باشد با
  طبقه 3تا  1هاي ساعت، در ساختمان 1 -
  طبقه و باالتر 4هاي ساعت، در ساختمان 2 -
  .شودهاي ضد آتش در هر طبقه، که براي بازدید تعبیه میدیوارهاي شفت نباید بازشو داشته باشد، مگر با دریچه -2
طح خارجی دودکش با مصالح و مواد  سوختنی اي که دودکش به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل است، فاصله سدر طبقه -3

  .میلیمتر باشد 450ساختمان، باید دست کم 
  :فاصله دودکش با مصالح و مواد غیرسوختنی ساختمان باید دست کم برابر مقادیر زیر باشد -4
  میلیمتر 50میلیمتر و کمتر از آن، فاصله  450براي دودکش با قطر  -
  میلیمتر 100میلیمتر، فاصله  450براي دودکش با قطر بیش از  -

  عبور دودکش قائم فلزي از بام ساختمان) ت
در صورت عبور دودکش قائم فلزي از بام ساخته شده از مصالح و مواد سوختنی، دودکش باید در غالف فوالدي گالوانیزه و  -1

فاصله سطح . تر از بام ادامه یابدمتر پایینمیلی 220میلیمتر باالتر و  220غالف باید دست کم . مقاوم در برابر خوردگی قرار گیرد
فاصله سطح خارجی غالف با مواد سوختنی بام باید دست . میلیمتر باشد 220خارجی دودکش با سطح داخلی غالف باید دست کم 

  . میلیمتر باشد 30کم 
  .تنی پر کردمیلیمتري، با مواد و مصالح غیرسوخ 450توان به جاي غالف، اطراف دودکش را تا فاصله می -2
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  کمینه فواصل مجاز دودکش و دهانه خروجی آن از نقاط مختلف - 8- 11-14شکل 
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  کمینه فواصل مجاز دودکش و دهانه خروجی آن از نقاط مختلف - 9- 11-14شکل 

  

 
کمینه فواصل مجاز دهانه خروجی دودکش افقی از نقاط مختلف -10- 11-14شکل   
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  دودکش قائم با مصالح بنایی

  کلیات
ساعت در برابر آتش، قرار  3اي از مصالح غیرسوختنی، با مقاومت دست کم دودکش قائم با مصالح بنایی باید بر روي پایه) الف

  .این پایه باید جدا از اجزاي ساختمان باشد و بار وزن دودکش را به زمین منتقل کند. گیرد
  به جز وزن دودکش، هیچ بار دیگري نباید بر پایه دودکش وارد شود، مگر آنکه در طراحی دودکش براي آن بار اضافی،  -1

  . هاي الزم به عمل آمده باشدبینیپیش
ي افقی هااي که دستگاه در آن قرار دارد و در عبور از طبقات دیگر ساختمان و بام آن، با بستدودکش باید در تراز سقف طبقه -2

  . به اسکلت ساختمان متصل و ثابت شود
تر از محل عبور دودکش از کف، سقف و بام، که از مصالح سوختنی باشد، میلیمتر پایین 150میلیمتر باالتر و  150در فاصله ) ب

  .شکل و اندازه دودکش نباید تغییر کند
ترین لوله تر از اتصال پایینمیلیمتر پایین 300د دست کم دریچه بای. در انتهاي پایین دودکش باید دریچه بازدید تعبیه شود) پ

  .رابط دودکش به آن، نصب گردد
  . دریچه بازدید دودکش باید گازبند باشد -1
  .کند، فاصله میان دودکش و اجزاي ساختمان باید با مواد و مصالح غیرسوختنی پر شوداگر دودکش از کف یا سقف طبقات عبور می) ت
  

  بنایی با دماي پایین دودکش با مصالح
  ساخت دودکش) الف

  :ضخامت دیوارهاي دودکش دست کم باید برابر مقادیر زیر باشد -1
  میلیمتر؛ 16میلیمتر، براي دودکش آجري یا بتنی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم  200 -
  .میلیمتر 16ضخامت دست کم میلیمتر، براي دودکش سنگی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به  300 -

  معبر قائم دود) ب
هاي متعدد ساخته شود، به پوشش داخلی چنانچه دودکش با مصالح بنایی با چند معبر دود جداگانه و براي تخلیه دود دستگاه -1

سیمان، آزبست اي باشد که از مواد و مصالح غیرسوختنی مناسب براي دماي دودکش مانند معبر دود باید لوله. نسوز نیاز نیست
  .میلیمتر ساخته شده و در داخل دودکش با مصالح بنایی قرار گیرد 16سیمان، سفال و مصالح مشابه، به ضخامت دست کم 

درجه  538معبر دود باید در برابر خوردگی، ساییده شدن و ترك برداشتن ناشی از تماس گازهاي حاصل از احتراق، تا دماي  -2
  . سلسیوس، مقاوم باشد

عبر دود باید هم زمان با ساخت دودکش با مصالح بنایی، در داخل آن قرار گیرد و هر قطعه آن با دقت بر روي قطعه زیرین م -3
  .سوار شود و درزهاي بین قطعات با مواد نسوز پر گردد

 100باید  این فاصله دست کم. فاصله میان سطح خارجی معبر دود و سطح داخلی دودکش با مصالح بنایی نباید پر شود -4
ها الزم است، به کار اي که براي درزبندي و پر کردن سوراخبراي اتصال قطعات معبر دود، باید مالت به اندازه. در نظر گرفته شودمیلیمتر 

  . رود
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شود، فاصله سطح خارجی اگر در داخل دودکش قائم با مصالح بنایی، دو معبر دود جداگانه براي دو دستگاه مختلف نصب می -5
  .میلیمتر باشد 150ین دو معبر از هم باید دست کم ا

باید میان هر گروه دوتایی از معبرها، . شوداگر در داخل دودکش قائم با مصالح بنایی، بیش از دو معبر دود جداگانه نصب می - 6
  .میلیمتر قرار گیرد 100اي از مصالح ساختمانی به ضخامت دست کم تیغه جداکننده

ترین اتصال لوله رابط به دودکش قائم تا باالترین ارتفاع دودکش با مصالح بنایی تر از پایینمیلیمتر پایین 200ز معبر دود باید ا -7
  . ادامه یابد

  دهانه خروجی دود) پ
راز هاي مجاور، تهاي قائم و افقی آن از بام ساختمان، ساختماندر مورد دهانه خروج دود از دودکش قائم با مصالح بنایی، فاصله -1

  .رعایت شود» الف) 2-5-11- 14(«هاي مکش مکانیکی هواي ساختمان، باید احکام مقرر در رو زمین مجاور و دهانهپیاده
  . انتهاي باالي دودکش قائم با مصالح بنایی باید با کالهکی مناسب براي جلوگیري از ورود باران و برف، حفاظت شود -2
  مصالح بنایی و مواد سوختنیفاصله سطح خارجی دودکش قائم با ) ت
  . میلیمتر فاصله باشد 100میان سطح خارجی دودکش قائم با مصالح بنایی و مواد و مصالح سوختنی اجزاي ساختمان، باید دست کم  - 1
در عبور از طبقات ساختمان، میان سطح خارجی دودکش قائم با مصالح بنایی و مواد و مصالح سوختنی، باید فاصله وجود  -2

  .این فاصله باید با مواد و مصالح غیرسوختنی پر شود. ته باشدداش

                
  جزئیات دودکش با مصالح بنایی -12- 11-14شکل                         دودکش با مصالح بنایی -11- 11-14شکل 

  
  لوله رابط دودکش

  کلیات
  .دودکش قائم فلزي یا دودکش قائم با مصالح بنایی، متصل شوددستگاه با سوخت مایع یا گازباید با لوله رابط، به ) الف
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  . لوله رابط دودکش باید در همان فضایی که دستگاه در آن قرار دارد، نصب شود -1
  .هاي مسکونی، لوله رابط دودکش نباید از هیچ دیوار یا تیغه ساختمانی عبور کندجز در ساختمان) ب
یوار یا تیغه ساختمان ضروري باشد، فاصله سطح خارجی لوله رابط از مواد سوختنی باید دست در صورتی که عبور لوله رابط از د -1

میلیمتري از لوله رابط، اطراف آن با  450اگر دیواره یا تغیه از مواد و مصالح سوختنی است، باید تا فاصله . میلیمتر باشد 450کم 
  . مواد و مصالح غیرسوختنی پر شود

  . ط دودکش باید قابل دسترسی باشد، تا بازرسی، پاك کردن و تعمیر آن به آسانی ممکن شودتمام طول لوله راب) پ
  . لوله رابط دودکش نباید در معرض ضربات فیزیکی قرار داشته باشد -1
هاي تند در آن، که ممکن است موجب اختالل از ایجاد زانوهاي کوتاه و خم. لوله رابط باید تا حد ممکن کوتاه و مستقیم باشد) ت

  . در جریان دود شود، باید پرهیز کرد
  .نصب دمپر با فرمان دستی در لوله رابط مجاز نیست. جز لوازم کنترل و ایمنی، هیچ مانعی نباید درون لوله رابط دودکش قرار گیرد - 1
پر باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد، تا در صورت شود، دمدر داخل لوله رابط اگر دمپر با فرمان خودکار نصب می -2

  .بسته شدن دمپر، مشعل دستگاه نیز به طور خودکار خاموش گردد
  .گاه مناسب براي وزن و دماي آن، به اجزاي ساختمان به طو ثابت متصل و مهار شودلوله رابط دودکش باید با بست و تکیه) ث
  . کم برابر قطر دهانه خروجی دستگاه یا کالهک تعادل آن، باشد قطر لوله رابط دودکش باید دست) ج
  

  ساخت لوله رابط دودکش
  . هاي فوالدي استفاده کردلوله رابط دودکش باید از ورق فوالدي ساخته شود و براي اتصال قطعات و تقویت آن باید از پروفیل) الف

  . لوله رابط دودکش با دماي پایین باید از ورق فوالدي گالوانیزه ساخته شود -1
هاي با سوخت مایع یا گاز با دماي پایین باید از ورق فوالدي گالوانیزه، دست کم با ضخامت مقرر در لوله رابط دودکش دستگاه) ب

  . ساخته شود) 2- 11-14(جدول 
  اتصال قطعات ) پ
  . دکش با دماي پایین باید با پیچ و مهره یا میخ پرچ، به هم متصل شودقطعات لوله رابط دو -1
  . در صورت استفاده از واشر، باید جنس آن در برابر دماي دودکش مقاوم باشد -2

  کمینه ضخامت ورق فوالدي گالوانیزه لوله رابط دودکش -2-11-14جدول 

ضخامت ورق فوالدي   قطر لوله رابط دودکش
  گالوانیزه

  اینچ  میلیمتر  اینچ  میلیمتر
  022/0  6/0  5تا   120تا 
  028/0  7/0  9تا  6  220تا  130
  034/0  9/0  16تا  10  400تا  230

  064/0  5/1  16بزرگتر از   400بزرگتر از 
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  نصب لوله رابط دودکش
  .لوله رابط دودکش باید نسبت به تراز افقی شیب داشته باشد) الف

  . جهت شیب لوله رابط باید از دودکش قائم به سوي دستگاه باشد -1
  . درصد کمتر باشد 2شیب لوله رابط نباید از  -2
شود نباید به دودکش قائم داراي مکش یا رانش مکانیکی متصل شود، لوله رابط دستگاهی که دود آن با مکش طبیعی خارج می) ب

  .اشته باشداي از دودکش که فشار منفی دمگر در نقطه
  .لوله رابط دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به دودکش قائم متصل به شومینه، وصل شود -1
  اتصال لوله رابط دودکش به دودکش قائم) پ
اگر دودکش قائم . لوله رابط دودکش، در اتصال به دودکش قائم فلزي، باید تا سطح داخلی آن ادامه یابد ولی نباید وارد آن شود -1

  . داشته باشد، لوله رابط باید تا سطح داخلی معبر دود ادامه یابد) معبر دود(فلزي پوشش داخلی دیگري 
اگر معبر دود در داخل . ا مصالح بنایی، لوله باید از سطح داخلی دودکش ادامه یابددر صورت اتصال لوله رابط به دودکش قائم ب -2

فاصله اطراف محل اتصال باید با مالت . دودکش قائم با مصالح بنایی قرار دارد، لوله رابط باید تا سطح داخلی معبر دود ادامه یابد
  . سیمانی یا مصالح غیرسوختنی دیگر، پر شود

شود، غالف باید با مالت کار نهادن و در آوردن، لوله رابط با غالف به دودکش قائم با مصالح بنایی متصل می اگر براي سهولت -3
  .سیمان یا مواد غیرسوختنی دیگر مناسب براي دماي دودکش، در محل نصب ثابت شود

  فاصله لوله رابط از مواد سوختنی) ت
  .میلیمتر با مواد و مصالح سوختنی فاصله داشته باشد 450لوله رابط دودکش با دماي پایین باید دست کم  -1
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  تست
ـ دودکش قائم با مکش طبیعی، اگر الزم شود بین راه دو خم داشته باشد شیب قسمت دو خم به طرف دستگاه  53

  )1377(تر باشد؟ نباید از ارقام زیر کم
  درجه 60) د  درجه 45) ج  درجه 30) ب  درجه 15) الف

  . پاسخ صحیح است) ج(جواب ـ گزینه 
  ) »الف«2ـ  2ـ  11ـ  14(ـ بند ) مکانیکیتأسیسات (مبحث چهاردهم 

  :آمده است 14در مبحث 
، شیب قسمت بین اگر در مسیر قائم دو خم الزم شود. دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد) الف

  ».درجه داشته باشد 45بیش از دو خم نباید با خط زاویه قائم 
  

نسبت به طول قسمت قائم نباید از چند ) لوله رابط(ـ دودکش با مکش طبیعی طول کل قسمت افقی دودکش  54
  تر باشد؟ درصد بیش

  درصد 75) د  درصد 50) ج  درصد 40) ب  درصد 30) الف
  . پاسخ صحیح است) د(جواب ـ گزینه 

  ب–) 2ـ  2ـ  11ـ  14(بند  - چاپ جدید ـ) چاپ قدیم(مبحث چهاردهم 
درصد به طرف نقطه اتصال به دستگاه،  2در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش قائم، لوله رابط دودکش باید دست کم ) ب

  . شیب داشته باشد
 45رابط از  در صورتی که طول لوله. سانتیمتر قطر لوله رابط باشد 5/2سانتیمتر براي هر  45حداکثر طول لوله رابط باید  -1

  .سانتیمتر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع کل دودکش، ظرفیت مورد نظر تأمین گردد 5/2سانتیمتر براي هر 
  

متر حداقل  3ـ دهانه خروجی دودکش قائم فلزي بادماي پائین در روي بام باید ازهر نقطۀ ساختمان به شعاع  55
  )1377(چقدر باال باشد؟

  متر سانتی 100) د       متر سانتی 75) ج  متر سانتی 60) ب      متر سانتی 50 )الف
  . پاسخ صحیح است) ب(جواب ـ گزینه 

  ) 2-»الف«2ـ  5ـ  11ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم 
  :آمده است 14در مبحث 

  دودکش با دماي پایین 2ـ  5ـ  11ـ  14«
  هاي خروجی دهانه) الف

  . دهانه خروجی انتهاي باالیی دودکش قائم فلزي با دماي پایین باید روي بام و در خارج از ساختمان قرار گیرد) 1
این دهانه باید . شود، باالتر باشد اي از بام که دودکش از آن خارج می دهانه خروجی باید دست کم یک متر از باالترین نقطه) 2

  ».متر باالتر قرار گیرد سانتی 60، دست کم ز دودکشمتر ا 3از هر نقطه ساختمان در شعاع 
  

ها با سوخت مایع یا گاز که در طبقات مختلف ساختمان نصب شده باشند مجاز  ـ دودکش مشترك براي دستگاه 38
  )1379اردیبهشت : (نیست مگر در شرایط

  ها فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشد محل نصب دستگاه) الف
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  در طول مسیر قائم دو خم نداشته باشد دودکش مشترك) ب
  تر نباشد بیش Kcal/h 50000ها از  ظرفیت هیچ یک از دستگاه) ج
  ب و ج) د

  ) 2ـ  4ـ  11ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم  .)تست کتاب قدیم( پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  38
  )در کتاب جدید( :آمده است 14در مبحث 

  صب هر یک از این دستگاه ها در هر طبقه باید فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشنداتاق محل ن)الف
  مستقیما از هواي خارج ساختمان بگیردهر دستگاه باید هواي احتراق مورد نیاز خود را )ب
  ارتباط داشته باشداتاق محل نصب هر یک از دستگاه ها در هر طبقه نباید با فضاهاي دیگر ساختمان در همان طبقه ، )پ
  

در چه . ي رابط دودکش جز لوازم کنترل و ایمنی نباید هیچ مانعی از جمله دمپر دستی نصب شود ـ در داخل لوله 39
  )1379اردیبهشت (شرایطی میتوان در داخل رابط دمپر خودکار نصب کرد؟

  متر باشد سانتی 40تر از  ي رابط بیش قطر لوله) الف
  دسوز نباش دستگاه گاز) ب
  دمپر خودکار با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد) ج
  هیچکدام) د

  ))ت( 1ـ  8ـ  11ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  39
  :آمده است 14در مبحث 

نصب دمپر با فرمان دستی در داخل لوله رابط . جز لوازم کنترل و ایمنی، هیچ مانعی نباید در داخل لوله رابط قرار گیرد )2
  . مجاز نیست

شود، دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد، به طوري که اگر  اگر دمپر با فرمان خودکار در داخل لوله رابط دودکش نصب می )3
  ..حالت بسته باشدف مشعل دستگاه کار نکنددمپر در 

  
  )1380(ـ آیا نصب دمپر دستی یا خودکار در داخل دودکش مجاز است؟ 48
  دمپر خودکار مجاز است) ب          دمپر دستی مجاز است) الف

  ب و ج) د    باشد (Interlock)دمپر خودکار باید با مشعل مرتبط ) ج
  )) 2ت( 1ـ  8ـ  11ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم . پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
نصب دمپر با فرمان دستی در داخل لوله رابط . جز لوازم کنترل و ایمنی، هیچ مانعی نباید در داخل لوله رابط قرار گیرد )2

  . مجاز نیست
  

هایی که با  مربع در دستگاه متر سانتی 1500ـ حداقل ضخامت ورق فوالدي دودکش قائم فلزي به سطح مقطع  28
  )1382اسفند(متر کدام است؟ کنند، برحسب میلی سوخت مایع یا گاز، در دماي پایین، کار می

  3) د            5/2) ج           2) ب      1 /5) الف
  )چاپ جدید (مبحث چهاردهم ـ. باشد پاسخ صحیح می) ج(ـ گزینه  جواب

  ضخامت ورق فوالدي دودکش قائم فلزي با دماي پایین :) 1ـ  11ـ  14(جدول 
  )متر میلی(حداقل ضخامت ورق دودکش   )متر  میلی(قطر دودکش گرد 
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  356تا 
  406تا  357
  457تا  407
  457تر از  بزرگ

5/1  
2  
5/2  
5/3  

  
휋푟2 = 1500cm2  
r =218mm            D=437mm  

  
  

  )1382اسفند(تواند بین راه دو خم داشته باشد؟ یا گاز میـ آیا دودکش قائم یک دستگاه با سوخت مایع  65
  . هرگونه دو خم مجاز نیست) الف
  . متر کمتر باشد، مجاز است 5اگر طول قسمت دو خم از ) ب
  . درجه نباشد مجاز است 30اگر شیب قسمت دو خم به طرف دستگاه کمتر از ) ج
  . نباشد مجاز است درجه 45اگر شیب قسمت دو خم به طرف دستگاه کمتر از ) د

   ) )الف(2ـ  2ـ  11ـ  14(مبحث چهاردهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) د(ـ گزینه  65
، شیب قسمت بین اگر در مسیر قائم دو خم الزم شود. دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد) الف

  ».ه باشددرجه داشت 45دو خم نباید با خط زاویه قائم بیش از 
  

هایی که با  متر مربع در دستگاه سانتی 1500ـ حداقل ضخامت ورق فوالدي دودکش قائم فلزي به سطح مقطع  34
  متر چقدر است؟ کنند برحسب میلی سوخت مایع یا گاز در دماي پایین کار می

 5/1) د      2) ج            5/2) ب     3 /5) الف

   ) 1ـ  11ـ  14(جدول ـ ...) تأسیسات گرمایی(مبحث چهاردهم . پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  34
  

  )1389خرداد (ـ حداقل شیب لوله رابط دودکش نسبت به تراز افقی چقدر است؟ 50
  درصد 5) د  درصد 3) ج  درصد 2) ب  درصد1) الف

  ب ـ  )ـ2ـ 2ـ 11ـ 14 (بند 14مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه جواب ـ 
درصد به طرف نقطه اتصال به دستگاه،  2در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش قائم، لوله رابط دودکش باید دست کم ) ب

  . شیب داشته باشد
 45در صورتی که طول لوله رابط از . سانتیمتر قطر لوله رابط باشد 5/2سانتیمتر براي هر  45حداکثر طول لوله رابط باید  -1

  .سانتیمتر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع کل دودکش، ظرفیت مورد نظر تأمین گردد 5/2هر  سانتیمتر براي
  

ـ دودکش قائم فلزي در عبور از بام ساختمان ساخته شده از مصالح سوختی باید از داخل یک غالف فوالدي  51
  )1389خرداد (تر از بام باید ادامه یابد؟ تر و پایینمتر باال این غالف دست کم چند سانتی. گالوانیزه عبور کند

  تر از بام متر پایین سانتی 15متر باالتر و  سانتی 25) الف
  تر از بام متر پایین سانتی 20متر باالتر و  سانتی 20) ب
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  تر از بام متر پایین سانتی 20متر باالتر و  سانتی 60) ج
  تر از بام نمتر پایی سانتی 15متر باالتر و  سانتی 15) د

 )125ص( 1ـ  ب )ـ2ـ 5ـ 11ـ 14 (بند 14مبحث  .پاسخ صحیح است) -(گزینه ـ جواب 
  ب به متن کتاب جدید نزدیک تر است  گزینه

  قائم فلزي از بام ساختمان دودکشعبور ) ت
فوالدي گالوانیزه و در صورت عبور دودکش قائم فلزي از بام ساخته شده از مصالح و مواد سوختنی، دودکش باید در غالف  -1

فاصله سطح . تر از بام ادامه یابدمیلیمتر پایین 220میلیمتر باالتر و  220غالف باید دست کم . مقاوم در برابر خوردگی قرار گیرد
فاصله سطح خارجی غالف با مواد سوختنی بام باید دست . میلیمتر باشد 220خارجی دودکش با سطح داخلی غالف باید دست کم 

  . یلیمتر باشدم 30کم 
  .میلیمتري، با مواد و مصالح غیرسوختنی پر کرد 450توان به جاي غالف، اطراف دودکش را تا فاصله می -2
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  سواالت پیشنھادی فصل یازدھم
  حداقل سطح مقطع دودکش یا مکش طبیعی چقدر است ؟)1

  میلی متر مربع 3750)ب      میلی متر مربع 7850)الف
  هیچکدام)د      میلی متر مربع 8750)ج
 
  اینچ باشد طول لوله رابط آن چند سانتی متر است ؟پ 10در صورتیکه قطر لوله دودکش تقریبا )2

  سانتی متر 450)ب      سانتی متر 350)الف
  سانتی متر 45)د        سانتی متر 35)ج
 
  دودکش مشترك براي دستگاه با سوخت جامد و گاز چه طور ممکن است؟)3

  .نباید دودکش مشترك داشته باشد)الف
  .در صورت که دودکش داراي شیب مناسب باشد میسر است)ب
  .بستگی به مقدار حرارت هواي دودکش دارد)ج
  هیچکدام)د
 
  میلی متر چند میلی متر است؟ 385حداقل ضمانت ورق دودکش براي دودکش با قطر )4

  میلی متر 2)ب        میلی متر 5/3)الف
  میلی متر2/1)د        میلی متر 5/1
 
  میلی متر چقدر است؟ 300میلی متر و  600حداقل فاصله میان دودکش و مواد غیر سوختنی براي دودکش به قطر )5

  م م 100 –م م  100)ب    میلی متر 50 –میلی متر  50)الف
  م م  50 –م م  100)د      م م  100 –م م  50)ج
 
 6ت عبور دودکش در شفت هایی با مقاومت در برابر آتش براي یک ساختمان حداقل زمان مقاومت دیوارها در برابر آتش در صور)6

  طبقه به ترتیب چقدر است ؟ 2طبقه و 
  ساعت 3 –ساعت  2)ب      ساعت  1 –ساعت  2)الف

  ساعت 1 –ساعت  1)د      ساعت  2 –ساعت  1)ج
 
و این غالف فوالدي گـالوانیزه  بایـد   ........... .فاصله سطح خارجی غالف در صورت عبور دودکش قائم فلري از بام از مواد سوختنی )7

  .باال و پائین بام ادامه یابد............ حداقل 
  سانتی متر 22 –سانتی متر  3)ب    میلی متر 220 –سانت  45)الف

  یک سایز بزرگتر -سانتی متر 5/4)د    سانتی متر 45 –سانتی متر  5/4)ج
 
  سیلسیوس است ؟دماي مقاومت معبر قائم دود چند درجه )8

  درجه سیلسیوس  538)ب      درجه سیلسیوس 200)الف
  هیجکدام)د      درجه سیلسیوس 120)ج
 
  آیا می توان لوله رابط دستگاهی را به دودکش قائم داراي مکش رانش مکانیکی وصل کرد؟)9
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   .چنانچه در نقطه اي از دودکش با فشار منفی وصل شود)ب        .مجاز است)الف
  هیچکدام)د      .له داردبستگی به شیب لو)ج
  

  محصوالت احتراق کدام یک از مواد زیر نیاز به دود کش ندارد؟  )10
  همه موارد)د    دستگاه هاي کوچک رو میزي  )ج    یخچال نفتی  )ب     اجاق گاز خانگی  )الف

  
  سانتی متر باشد، حداکثر طول لوله افقی رابط دود کش چقدر است؟ 15اگر قطر لوله رابط )11
  سانت 420)د        سانت  270)ج      سانت    300)ب     سانت    250)الف

  
  چند در صد باید شیب داشته باشد و به کدام سمت باشد؟  )از دستگاه تا لوله قائم ( لوله رابط)12
  لوله قائم    -در صد 3) دستگاه         د-درصد 3) دستگاه         ج-درصد 2)لوله قائم         ب-در صد 2)الف

  

  .است......................... و اتصال قطعات و تقویت ان با ................... نس دودکش قائم فلزي ازج)13
  ورق چدنی  -ورق فوالدي سیاه) ب       پروفیل فوالدي -ورق گالوانیزه)الف

  پروفیل فوالدي    -ورق گالوانیزه) د      پروفیل فوالدي   -ورق فوالدي سیاه) ج 
  

  .  است............. ات دود کش و پروفیل تقویتی ان از نوع اتصال قطع)14
  همه موارد)د     اتصال جوشی  )ج       میخ پرچ )ب     پیچ و مهره )الف

  
  کمترین ضخامت ورق فوالدي چند میلی متر است؟.میلی متر می باشد 266) گرد(قطر دودکش قائم فلزي فوالدي)15
  5/2)د           3)ج          2)ب          5/1)الف

  
  فاصله بین دودکش قائم فلزي خارج از ساختمان و درب و پنجره و فضاي محل عبور افراددست کم چند سانتی متر است؟)16
  50)د         40)ج         60) ب          70)الف

  
  بین دودکش قائم فلزي خارج از ساختمان و مواد سوختنی حداقل فاصله چند میلی متر است؟) 17
  450)د         350)ج          550)ب        650)الف

  
  . قرار گیرد.............. در صورت عبور دودکش از بام ساختمان ساخته شده از مصالح  و مواد سوختنی، دودکش باید در  )18
  غالف فوالدي  سیاه)د    غالف فوالدي گالوانیزه )ج      غالف بتنی   )ب     کانل بتنی )الف

  
  لی متر باشد، در این صورت ضخامت ورق فوالدي گالوانیزه چند میلی متر خواهد بود؟ می 200اگر رابط دودکش به قطر )19
  8/0)د          7/0) ج          6/0)ب         5/0)الف

  
  .هیچ مانعی نباید داخل لوله رابط دودکش قرار گیرد................ جز )20
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  زم کنترل و ایمنیلوا)د      لوازم ایمنی   )ج      هواکش دستی  )ب     دمپر دستی   )الف

  

  جواب سواالت پیشنھادی فصل یازدھم
شماره 
 سوال

  شماره جواب
  سوال
 

شماره  جواب
 سوال

شماره  جواب
 سوال

 جواب

  31  21 ج 11 الف 1

  32  22 ب 12 ب 2

  33  23 ج 13 الف 3

  34  24 د 14 ب 4

  35  25 الف 15 د 5

  36  26 ب 16 الف 6

  37  27 د 17 ب 7

  38  28 ج 18 ب 8

  39  29 ج 19 ب 9

  40  30 د 20 د 10

 

 
 


