
  فصل ھفتم

  نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز 

  کلیات نصب  7-1- 17
نصب وسایل گاز سوز فقط در محل پیش بینی شده در نقشۀ گازرسانی ساختمان که محل استقرار، نحوة هوارسانی و مشخصات 

 . دودکش آن به تأیید مهندس ناظر رسیده باشد، مجاز است
  

  امکان تخلیۀ گازهاي حاصل از احتراق  7-1-4- 17
محل نصب دستگاه هاي گاز سوز دودکش دار به گونه اي انتخاب شود که قابلیت  نصب دودکش طبق این مقررات وجود داشته و 

اید در محل دستگاههاي  گاز سوز که  نیاز  به دودکش ندارند ب. امکان تخلیۀ گازهاي حاصل از احتراق به فضاي خارج ممکن باشد
  . نصب شوند  که امکان تهویه و تخلیه گازهاي حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد

  
  ضوابط نصب دستگاه هاي گاز سوز   7-2- 17
نصب هر نوع وسیله گاز سوز در حمام، رختکن، سرویس هاي بهداشتی و محوطه هاي سونا، استخر و جکوزي ممنوع  17-7-2-3

 . است
  

  محدودیت هاي نصب وسایل گاز سوز  7-3- 17
  چراغ روشنایی  7-3-1- 17
  . در هر واحد مسکونی نصب بیش از یک چراغ روشنایی ممنوع است) الف
  . نصب چراغ روشنایی در محل هاي زیر مجاز نیست) ب
  اتاق خواب  -
  روبه روي دریچۀ کولر  -
  در فاصلۀ کمتر از یک متر از پنجره دیوار مجاوره و پرده  -
  در صورت وجود سقف یا دیوار چوبی در ساختمان  -
 . سانتی متر کمتر است 250در محل هایی که  ارتفاع سقف از  -
  

  شومینه-7-3-2- 17
  . نصب شومینه  در اتاق خواب مجاز نیست) الف
  .گرمایش در هال و پذیرایی ممنوع استنصب شومینه به عنوان تنها وسیلۀ ) ب
 . استفاده از پلویز به عنوان وسیلۀ گرمایش ممنوع است) پ
  

  بخاري هاي گاز سوز بدون دودکش  -7-3-5- 17
 . محدودیت هاي نصب این نوع بخاري ها  مطابق با شرایط مندرج در مبحث چهاردهم می باشد

  



  له هاي الزم قابلیت دسترسی به دستگاه گاز سوز و فاص 7-4- 17
  قابلیت دسترسی براي تعمیر 7-4-1- 17

هر دستگاه گاز سوز باید نسبت به اجزاي ساختمان محل گارگذاري و وسایل دیگر قرار گیرد تا امکان دسترسی به آن وجود داشته  
هاي رابط دودکش، براي تمیز کردن سطوح حرارتی، تعویض صافی ها، دمنده ها، موتورها، مشعل ها، کنترل ها و لوله . باشد 

روغنکاري اجزاي متحرك که احتیاج به روغنکاري دارد و تنظیم و تمیز کردن مشعل هاي  و پیلوت ها، باید فاصله هاي کافی 
 . داده شده است 1-7 -17فواصل مورد نیاز براي تعدادي از وسایل گازسوز در جدول . رعایت گردد

  

  از مواد، مصالح و اشیا قابل اشتعال  فاصلۀ کار گذاري دستگاه هاي گازسوز 7-4-2- 17
دستگاه هاي گازسوز و لوله  دودکش آنها باید در فواصل نسبت به اشیا و مواد و مصالح نصب شوند که هنگام کار کردن بري 

  . است 1-7-17اشخاص یا اموال آنها خطر ساز نباشد حداقل فاصلۀ دستگاه گاز سوز از اشیا و مواد قابل اشتعال به شرح جدول 
  

  فاصلۀ دودکش و لولۀ رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال  7-4-3- 17
 . سانتی متر می باشد  50حداقل  فاصلۀ مجاز دودکش و لولۀ رابط  دودکش از اشیاء و مواد قابل  اشتعال 

  

  روش هاي تأمین هواي الزم براي احتراق و تهویه  7-5- 17
  حدود دامنۀ کار  17-7-5-1
در این بخش تأمین هواي الزم و کافی براي فضاهایی از ساختمان است که دستگاه هاي گاز » تأمین هواي احتراق« از منظور ) الف

  . سوز در آنها نصب می شود
  . شرایط مذکور در این بخش در موارد زیر  به کار نمی رود) پ
دستگاه هاي گاز سوزي که تمام هواي الزم براي احتراق آنها مستقیماً از فضاي خارج ساختمان  تأمین شود و نیز  گازهاي ) 1

  . دودکش نها در فضلی خارج ساختمان آزاد گردد 
ز کوره باشد و دستگاه هاي گاز سوزي که در خارج ساختمان قرار می گیرند و داراي  محفظه کامل سربسته اي به شکل جزئی ا) 2

 ) کشمانند مشعل گازسوز سوناي خ( کند  از هواي خارج ساختمان براي احتراق و رقیق سازي گازهاي دودکش استفاده می
  

  کلیات  2 -5 - 7 - 17
  .نصب دستگاههاي گازسوز در فضاي کامل بسته و بدون هر گونه پیش بنی براي دریافت هواي احتراق مجاز است) الف
  ضا انواع ف 3- 7-5- 17

ساخته ) بدون نوار درزبندي( فضایی که جداره هاي خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره ها، :  فضا با درزبندي معمولی) الف
  . شده باشد

فضایی که جدارهاي خارجی آن، از قبل درز درها و پنجره ها، محل عبور لوله ها و کابل ها و غیره با : فضایا درزهاي هوابند) ب
 . زبندي یا وسایل دیگر، حفاظت شده باشدنوارها ي در

  



  منابع غیر مجاز تأمین هواي احتراق  4- 7-5- 17
  تأمین هواي احتراق از منابع و مجاز نیست ) الف

  . فضایی که در آنگازهاي خطرناك وجو داشته باشد )1
 . فضایی که در آن بخارهاي قابل اشتعال وجود داشته باشد )2
 فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشارباید  )3
 از موتور خانه تبرید سخاتمان براي فضاهاي مجاور )4
 از اتاق خواب یا حمام  )5

 

  تأمین هوا از کف کاذب  5- 7-5- 17
این در صورتی که هواي احتراق فضایی که دستگاه گازسوز در آن نصب می شود از کف کاذب ساختمان تأمین شود در ) الف

  .صورت فضاي کف کاذب باید به هواي آزاد بیرون  به صورت مستقیم مرتبط باشد
جریان هواي از بیرون باید بدون هیچ مانع مسیر داخل فضاي زیر کف کاذب را تا دریچۀ ورود هوا از کف بداخل فضاي نصب ) 1

  . دستگاه طی کند
دهانۀ ورود هوا از بیرون به داخل فضاي زیر کاذب و دهانۀ ورود هوا از کف کاذب به داخل فضاي محل نصب دستگاه باید برابر )2

 باشد ) بر اساس محاسبات (هم و دست کم به اندازة مورد نیاز دستگاه  
  

  تأمین هوا از فضاي زیر شیروانی 6- 7-5- 17
ه دستگاه گاز سوز در آن نصب می شود از فضاي زیر شیروانی ساختمان تأمین شود از در صورتی که هواي احتراق فضایی ک) الف

  صورت فضاي زیر شیروانی باید مسقیماً  به هواي آزاد بیرون مربوط باشد 
ه جریان هوا آزاد بیرون باید بدون هیچ مانع، مسیر داخل فضاي زیر شیروانی را تا دهانه ورود هوا  به داخل محل نصب دستگا) 1

  . طی کند
اندازه دهانۀ ورودي هوا بداخل فضاي زیر شیروانی و دهانۀ انتقالل هوا به فضاي محل نصب دستگاه باید براي تأمین هواي احتراق )2

 . دستگاه بر اساس محاسبات دریچه هاي تأمین هوا تعیین گردد
  

  تأمین هوا از داخل  7- 7-5- 17
  فضاي با درزبندي معمولی ) الف

 177ن هاي با درزبندي معمولی که حجم فضاي نصب دستگاه هاي گازسوز بیش از یک متر مکعب براي هر در ساختما) 1
کیلوکاري در ساعت باشد، تعویض هواي طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن فضا ،  براي تأمین هواي احتراق مورد نیاز دستگاه هاي 

  . آن، کافی است
کیلوکالري در ساعت باشد و هواي احتراق از فضاي مجاور  177تر مکعب  براي  هر اگر حجم فضاي نصب دستگه کمتر از یک م) 2

 177تأمین شود در این صورت مجموع حجم فضاي محل نصب دستگاه و فضاي مجاور باید دست کم یک متر مکعب براي هر  
  . کیلو گاري در ساعت باشد

کم دو دهانۀ باز بودن مانع باید  پیش بنی  شو که یکی به  براي جریان هوا بین  محل نصب دستگاه ها و فضاي مجاور دست -
  . سانتی متر از  سقف روي دریا جدار بین این دو فضا نصب شوند 300سانتی متر از کف  و دیگري به فاصلۀ   30فاصلۀ 



شد  سطح از هریک از کیلوکالري در ساعت با  38سطح آزاد هریک از این دهانه ها بید دست کم برابر یک سانتی متر مربع راي  -
  . سانتی متر مربع کمتر باشد 645این دهانه ها، به هر حال، نباید از 

در صورتت نصب بخاري دودکش دار در اتاق خواب باید درزبندي به گونه اي باشد که تأمین هواي مورد نیاز از فضاهاي : تبصره 
  . جاوز محسوب نمی شوندمجاور  امکان پذیبشد حکما هاي مرتبط با اتاق خواب ها فضاهاي م

  

متر  60در واحدهاي کوچکتر از) متر مکعب در ساعت  5/1باالتر از ( محدودیت نصب وسایل گاز سوز پر مصرف ) 3
  مربع 

متر مربع   6نصب وسایل گاز پر مصرف مانند آبگرمن فوري و پکج در واحدهاي مسکونی یا غیر مسکونی که مساحت آنها کمتر از 
ت مگر آنکه واي مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرفی نها از طریق دریچۀ دایمی که مستقیماً به هواي آزاد راه می باشد ممنوع اس

  . دارد تأمین گردد
  : به دست می آید 2-7- 17در این صورت براي استفاده از هواي خارج از ساختمان مساحت دریچه از جدول 

  : نکته مهم
  . ر در هریک از ترازهاي افقی و عمودي از انتهاي دودکش فاصله داشته باشدمحل قرارگرفتن منفذ باید حداقل یک کمت

  فضاي با درزهاي هوابند ) ب
در صورتی که ساختمان با درزهاي هوابند باشد، هواي مورد نیاز فضایی که در آن دستگاه هاي گاز سوز نصب می شود ، چه ) 1

و چه حجم آن کافی نباشد، به هر حال ) کیلوگالري در ساعت  177ر بیش از یک متر مکعب براي ه( حجم  این فضا کافی باشد 
 . باید از خارج ساختمان تأمین شود

  

  تأمین هوا از  خارج  8 - 7-5- 17
در شرایط زیر که تأمین هواي احتراق از فضاي محل نصب دستگاه هاي گاز سوز ممکن نباشد تمام یا قسمتی از هواي مورد ) الف

  : نیاز از خارج ساختمان تأمین شود
  . کیلو کالري در ساعت باشد 177در صورتی که حجم فضاي  محل نصب دستگاه ها کمتر از یک متر مکعب براي هر ) 1
کیلوکاري در  177تی که مجموع حجم فضاي  نصب دستگاه ها  و فضاي مجاور کمتر از یک متر مکعب براي هر در صور)  2

  ساعت باشد 
کیلو کاري باشد  177در صورتی که حجم فضاي محل نصب دستگاه ها و یا مجموع آن یا فضاي مجاور بیش از یک متر براي هر  3

 . ولی ساختمان با درزهاي هوابند باشد
  

  حوة دریافت هواز از خارج ن) ب
براي تأمین هواي احتراق از دستگاه گاز سوز، نصب دهانۀ مستقیم  از فضاي محل نصب دستگاه به خارج از ساختمان، یا از طریق 

  : کانال افقی یا قلم  با در نظر گرفتن الزامات زیر کافی است
  . شودسانتی متر از سقف نصب  30یک دهانه براي ورود هوا به فاصلۀ   -

  . کیلوکالري در ساعت باشد 116سطح آزاد دهانه باید دست کم یک سانتی متر مربع براي هر 
 . سطح مقاطع  کانال باید دست کم برابر سطح آزاد دهانه دریافت هوا باشد -

  



  همزمان هوا از داخل و خارج   تأمین 9 -5 -17-7
   فضاي با حجم ناکافی )الف

کمتر از یک متر مکعب ( در صورتی که حجم فضاي محل نصب دستگاه هاي گاز سوز ناکافی در ساختمان با درزبندي معمولی 
باشد، باید با نصب دهانه هاي دریافت هوا از خارج، هواي مرود نیاز احتراق  را به طور هزمان ) کیلو گالري در ساعت  177براي هر 

  . از داخل و خارج تأمین کرد
دهانه هاي باز و مستقیم روي جداره هاي  فضاي محل نصب دستگاه ها،  نصب کانال افقی با  دریافت  هوا از خارج باید با نصب  -

  . قلم  به ترتیبی که در تأمین هوا از خارج امده صورت گیرد
از مقدار هواي داخل  به اضافه جمع  کل هواي  دریافتی از دهانه هاي مستقیم، کانال افقی یا قائم باید براي تأمین هواي مورد نی -

 . احتراق دستگاه ها کافی باشد
  

  تأمین همزمان  هوا از داخل و خارج  5-9- 7 - 17
  الف فضاي با حجم ناکافی 

کمتر از یک متر مکعب ( در ساختمان با درزبندي معمولی در صورتی که حجم فضاي محل نصب دستگاه هاي  گاز سوز ناکافی 
نصب دهانه هاي دریافت هوا از خارج، هوا  مورد نیاز احتراق را به طور همزمان باشد ، باید با ) کیلو کالري در ساعت  177براي هر 

  . از داخل و خارج تأمین کرد
دریافتت هوا از خارج باید  نصب دهانه هاي باز و مستقیم ، کانال افقی یا قائم باید براي تأمین هواي مورد نیاز احتراق دستگاها  

  .. کافی باشد
  

  فضاي با حجم کافی ) ب 
در ساختمان با درزهاي هوابند در صورتی که حجم فضاي محل نصب دستگاه هاي گاز سوز کافی  بیش از هواي مورد نیاز احتراق 

  . را به وطر همزمان از داخل و خارج و تأمین کرد
نال افقی یا قائم، دریافت هوا از خارج باید با نصب دهانه ها باز و مستقیم روي جدارهاي فضاي محل نصب  دستگاه ها  نصب کا -

  . آمده صورت گیرد» تأمین هوا از خارج « به ترتیبی که در 
  194عالوه بر آن الزم است یک دهانه هواي اضافی براي دریافت مستقیم هوا از خارج با سطح آزاد یک سانتی متر مربع براي هر  -

 .کیلو کالري در ساعت نیز پیش بینی شود
  

  تأمین مکانیکی هوا 10- 7-5- 17
سیستم تعویض هواي مکانیکی نباید در فضایی که در آن دستگاه هاي گاز سوز نصب می شود فشار منفی ایجاد کند، تا در کار )1

  . مشعل  اختالل ایجاد نشود
سیستم تعویض هواي مکانیکی و مشعل  هریک از دستگاه ها باید به هم وابسته و مرتبط  باشد، به طوري که اگر سیستم ) 2

  . مکانیکی از کار بیفتد،  مشعل دستگاه ها هم به طور خودکار خاموش شود تعویض هواي
  

  مقدار تعویض هوا ) ب
مقدار هوا که توسط سیستم تعویض هواي مکانیکی به داخل فضاي محل نصب دستگاه هاي  گاز سوز فرستاده می شود،  باید 

 . ساعت باشدکیلو گالري  در  355دست کم برابر یک متر مکعب در ساعت  براي هر 



  

  دهانه ها و کانال ورود هوا  12- 7-5- 17
  دهانه هاي ورود هوا) الف

  دهانه هاي ورود هوا باید از نوعی باشد که در برابر ورود هوا مانع ایجاد نکند 
  . میلی متر باشد 12*  12اگر روي دهانۀ ورودي هوا توري سیمی نصب می شود، اندازة  چشمه هاي توري  باید دست کم  -
درصد محاسبه  75اگر روي دهانۀ  ورودي هوا دریچه  هوا بیرون  از نوع فلزي، نصب می شود، نصب می شود، سطح آزاد آن باید  -

  شود مگر آنکه سازنده نسبت دیگري توصیه کرده باشد 
  . حاسبه شوددرصد م 25اگر روي دهانه ورودي  هوا دریچه هواي بیرون از نوع چربی، نصب می شود سطح آزاد آن باید  -
  کانال هوا ) ب 

  الف و ب  بهه دست می آید  -7 -17در صورت نصب کانال ، سطح مقطع آن ر حسب طول کانال از نمودارهاي  
  . کانال هواي ورود یا گردش  هوا به فضی محل نصب دستگاه هاي گاز سوز باید از جنس فوالدي گالوانیزه باشد) 1
 . سانتی متر کمتر باشد10*10نبادي از سطح آزاد و بدون مانع هر کانال ) 3
  

  ضوابط نصب دریچه و کانال هاي متصل به هواي آزاد  13- 7-5- 17
در صورتی که هواي احتراق دستگاه سوز از طریق دریچه یا کانال مرتبط با فضاي آزاد تأمین گردد محور کانال بید غیر مستقیم 

ي به طوري تعبیه  گردد کانال با تعبیه مسیر غیر مستقیم براي عبور جریان نباشد  و دولتهاي آن، کرکرة چوبی محافظ و توري فلز
  ) و یا تلفیی از  آنها ( هوا، کرکرة چوبی یا فلزي در دولتها و  توري فلزي 

  از نفوذ مستقیم  سرما از بیرون به داخل فضاي  مسکونی ممانعت نماید ) 1
  ورود پرندگان حشرات به داخل فضاي مسکونی  نباشد )2
 انسداد آن به سادگی مسیر نباشد ) 3

 نصب و راه اندازي وسایل گازسوز
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تست

  

 .سانتیمتر از باال است...... سانتیمتراز اطراف و ...... واري گازسوز دی بخاري فاصله حداقل  – 1
50و  50  –الف   
  100و   50  -ب  
100 و  100   –ج   
  50 و  100  –د 

  ) 1ـ  7ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه 
  
حداقل فاصله دودکش از مواد قابل اشتعال چند سانتیمتر است؟ - 2  

  50  –الف
75  –ب  
100  -ج  
125  -د   

) 3ـ  4ـ  7ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

نصب دستگاههاي گاز  سوز در کدامیک از فضاها مجاز است؟ - 3  
نصب چراغ روشنائی در انبار - الف  
نصب پلوپز درزیر زمین  -ب  
نصب شومینه در اتاق خواب -ج  
هیچکدام -د   

) 3ـ  7ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

دارد؟ وجود فضا کدام در روشنایی چراغ نصب امکان – 4  
متر 6/2ارتفاع سقف  - الف  
انبار -ب  
اتاق خواب -ج  
حمام و رختکن -د   

ب-) 1ـ  3ـ  7ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

کدام یک از تعاریف زیر صحیح است؟ – 10  
 در فضا حجم دفعه یک آن در طبیعی هواي تعویض امکان و شده ساخته معمولی مصالح با معمولی درزهاي با ساختمان  –الف

         است بیشتر یا ساعت



حجم فضا در  دفعه نیم آن در طبیعی هواي تعویض امکان و شده ساخته معمولی مصالح با معمولی درزهاي با ساختمان  –ب
 ساعت یا بیشتر است 

ساختمان با درزهاي هوابند با مصالح ویژه ساخته شده و امکان تعویض هواي طبیعی در آن نیم دفعه حجم فضا در ساعت یا    -ج
        بیشتر است 

ساختمان با درزهاي هوابند با مصالح ویژه ساخته شده و امکان تعویض هواي طبیعی در آن یک دفعه حجم فضا در ساعت یا   -د 
 بیشتر است

14 -ص-14مبحث -صحیح است) ب(گزینه    
 

است؟ فضایی نوع چه نامحدود فضاي – 11  
 شده نصب گازسوز وسایل حرارتی ظرفیت مجموع ساعت در کیلوکالري 177 هر  ازاي به  مکعب متر 1 از کوچکتر آن حجم –الف
      .باشد فضا آن در
کیلوکالري در ساعت مجموع ظرفیت حرارتی وسایل گازسوز نصب شده در  116ازاي  هر  به  مکعب متر 1 از کوچکتر آن حجم–ب

      .آن فضا باشد
کیلوکالري در ساعت مجموع ظرفیت حرارتی وسایل گازسوز نصب شده در  116متر مکعب  به ازاي  هر  1حجم آن بزرکتر از    -ج

      .آن فضا باشد
کیلوکالري در ساعت مجموع ظرفیت حرارتی وسایل گازسوز نصب شده در  177هر   متر مکعب  به ازاي 1حجم آن بزرکتر از   -د

.آن فضا باشد  
1- الف-7-5-7-17- ) د(گزینه  

 
  ؟ است مجاز زیر منابع از یک کدام سوز گاز وسایل احتراق هواي تامین براي – 13
از اتاق خواب یا حمام - الف  
.داردفضاهایی که در آن بخارهاي قابل اشتعال وجود  -ب  
.از موتورخانه تبرید ساختمان براي فضاهاي مجاور  -ج  
.فضاي کف کاذب که به هواي آزاد بیرون مستقیما راه داشته باشد  -د  

5و  4-5-7-17- )د(گزینه   
 

 فضاي از احتراق هواي اما باشد محدود فضاي  دستگاه نصب محل فضاي حجم و معمولی درزبند ساختمان اگر  –16
اقل ابعاد  و تعداد و محل سطح بازشو بین دوفضا حد شود تامین مجاور  

  کف و سقف  cm2  30 – عدد دو – cm2  645 -الف 
  کف و سقف  cm2  30 – عدد دو – cm2  150 -ب  

  سقف cm2  30 – عدد یک – cm2  645  –ج 
 سقف cm2  30 – عدد یک – cm2  150  –د 

) 7ـ  5ـ  7ـ  17(بند مبحث هفدهم  ـ . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 
 



  است؟ درست نا عبارت کدام  –22
.گاز سوز وجود دارد وسیلهاي نامحدود امکان نصب فضمعمولی با  در ساختمان درزبند –الف   
.ضاي محدود امکان تامین هوا ي توام از داخل و خارج وجود داردفدر ساختمان درز بند معمولی با  -ب    
.ضاي نامحدود امکان تامین هوا از داخل وجود داردف با هوابند درزبند ساختمان در  –ج     
.قضاي نامحدود و  محدود  تامین هوا باید از خارج انجام شودفهوابند با درزبند ساختمان در   –د     

ب- ) 7ـ  5ـ  7ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

) چوبی( آیفونی دریچه نوع از و  آن آزاد درصدسطح) ...... فلزي( آیفونی دریچه ازنوع کانال با هوا ورود دهانه  –23
. شود حساب آزاد سطح درصد......  

25-75  -الف     
75-25    - ب      
50- 50     –ج      
100-100     –د     

الف-) 12ـ  5ـ  7ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

 


