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  فصل پنجم
  تخلیھ ھوا

  تخلیه هوا -14-5
  لزوم تخلیه مکانیکی هوا) ب
وجود تأسیسات عمومی تعویض هواي طبیعی یا مکانیکی براي تخلیه هواي آلوده از فضایی با منابع انتشار مواد آالینده، به  -1

از این رو در نظر گرفتن تأسیسات تخلیه مکانیکی ویژه براي جمع آوري و تخلیه مواد آالینده ضروري می . تنهایی کافی نیست
میزان و نحوه تخلیه هوا به . تعویض هوا است) 4-14(سیستم تعویض هواي مور دبحث در فصل  سیستم تخلیه هوا مستقل از. باشد

  . کاربري فضا و نوع منابع آلودگی بستگی دارد
به منظور حفاظت بخش هاي . در مواردي که سیستم تخلیه مکانیکی حاوي بخار، گاز یا ذرات قابل انفجار یا قابل اشتعال است -2

ختمان هاي مجاور و نیز پیش گیري از وقوع واکنش هاي شیمیایی به ویژه در زمان آتش سوزي، رعایت دیگر ساختمان و سا
به دلیل خطرات بالقوه مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال، . مبحث چهاردهم الزامی است) 3-1-5-14(حداقل فواصل ارائه شده در بند 

قرار دادن دهانه . در مورد آنها سخت گیرانه تر از سایر موارد است محدودیت هاي اعمال شده در مقررات براي رعایت فاصله
خروجی باالتر از دهانه ورودي این مزیت را دارد که در صورت سبک تر بودن مواد آالینده از هواي اطراف، مواد آالینده باال رفته و از 

  .محدوده دهانه ورودي دور شوند
هاي مسکونی، حمام و ماشین رخت خشک کن خانگی باید مطباق الزامات بند خروجی هواي تخلیه شده از آشپزخانه واحد -3
 از آنجا که هواي خروجی از این فضاها خطرزا نیست و . مقررات طراحی، ساخته و نصب گردد) 14-5-1-3(

  توجه. مقدار آن کم است، الزامات مربوط به آن کمتر می باشد
مقررات، هواي تخلیه شده از حمام و آشپزخانه واحدهاي مسکونی مخاطره ) 1-2-4-14(به این نکته ضروري است که مطابق بند 

با این وجود، از آنجا که ملزومات . آمیز و زیان آور نیست و لذا رعایت محدودیت ارائه شده در این بند در مورد آنها الزامی نمی باشد
سیستم تخلیه حمام و آشپزخانه باید از دریچه ها و  تعویض هوا اولویت دارد، خروجی) 4-14(این فصل از مقررات نسبت به فصل 

  .متر فاصله داشته باشد 3متر و از دهانه هاي ورود مکانیکی هوا حداقل  1بازشوها حداقل 
شفت ها، راهروهاي آدم رو و خزیده رو، فضاهاي زیر شیروانی، سقف هاي کاذب و کف هاي کاذب جز هواي خارج محسوب نمی  -4

یستم تخلیه نباید در چنین فضاهایی قرار گیرد بلکه کانال تخلیه هوا باید مستقیماً از جدار خارجی ساختمان لذا خروجی س. شوند
  .عبور کند و به محیط خارج تخلیه شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  اتاق پروژکتور فیلم و تصویر) پ
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  الزامات دهانه تخلیه هوا -1-5-14شکل 
  
  
  

مقررات معیارهاي تخلیه هواي اتاق پروژکتور را به منظور کاهش دما و آالینده هاي احتمالی بیان می ) 3- 2-5-14(بند  -1
 . کند

  
  اتاق پروژکتور فیلم و تصویر -14-5-2-3
  .هواي اتاق پروژکتور فیلم و تصویر باید به طور مکانیکی تخلیه شود) الف
. هوا مجهز باشد، خروجی هوا باید مستقیماً به سیستم تخلیه مکانیکی هوا متصل شود اگر دستگاه پروژکتور به سیستم تخلیه) ب

  .مقدار تخلیه هوا باید طبق دستورالعمل سازنده دستگاه باشد
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لیتر در ثانیه براي هر المپ  100اگر دستگاه پروژکتور فاقد سیستم تخلیه هوا است، میزان تخلیه هوا باید دست کم به مقدار ) پ
لیتر در ثانیه براي هر المپ باشد، به طوري که دماي محفظه  150این مقدار باید دست کم » گزنون«در المپ هاي نوع . باشد

 .درجه سلسیوس باالتر نرود 54المپ از 
  

  سالن خشک شویی -14-5-2-4
  .هواي فضاي استمرار ماشین خشک شویی باید به طور مکانیکی تخلیه شود) الف
  .لیتر در ثانیه بر مترمربع مساحت کف سالن باشد 5مقدار تخلیه هوا باید دست کم در سالن خشک شویی، ) ب
  .سیستم تخلیه هوا باید به کنترل خودکار مجهز باشد تا در هنگام کار کردن ماشین، این سیستم هم به طور خودکار فعال شود) پ
 .متر بر ثانیه را در جلو در بارگیري ماشین داشته باشد 5/0سیستم تخلیه هوا باید قدرت ایجاد جریان هوایی با سرعت دست کم ) ت
  

  تخلیه هواي ماشین رخت خشک کن - 14-5-2-5
  .هواي این ماشین باید با رعایت دستورالعمل کارخانه سازنده تخلیه شود) الف
بتواند هواي خروجی از سیستم تخلیه هواي این ماشین باید از هر سیستم تخلیه هواي دیگر ساختمان جدا و مستقل باشد و ) ب

  .موتور هواکش این سیستم باید در خارج از مسیر جریان هوا نصب شود. ماشین را به خارج از ساختمان منتقل کند
سطوح داخلی کانال . کانال تخلیه هوا باید از ورق فوالدي گالوانیزه، ورق فوالدي زنگ ناپذیر یا ورق آلومینیومی ساخته شود) پ

  .باشد و در زیر قطعات قائم آن، دریچه بازدید تعبیه شودباید کامالً صاف 
  .کانال تخلیه هواي خروجی ساختمان باید مجهز به دمپر جلوگیري از جریان معکوس باشد -1
  . دهانه خروجی هوا از کانال تخلیه نباید توري داشته باشد -2
  .یان هوا شود، در کانال تخلیه مکانیکی هوا مجاز نیستنصب دمپر آتش، دمپر دود و هر دمپر دیگر، که ممکن است سبب قطع جر - 3
  .میلیمتر باشد 150فاصله کانال تخلیه هوا از مواد سوختنی باید دست کم  -4
. لیتر در ثانیه باشد، باید براي آن هواي ورودي پیش بینی شود 100اگر مقدار تخلیه هواي ماشین رخت خشک کن بیش از ) ت

میلیمتر  000/65قرار داشته باشد، باید روي درب یا دیوار اتاق، دریچه ورودي هوا به اندازه دست کم  اگر ماشین در اتاق بسته اي
 .مربع، تعبیه شود

  
  فضاي نگهداري باتري -14-5-2-6
فضاي نگهداري و شارژ باتري هاي سربی اسیدي اتمسفریک، نیکل کادمیوم اتمسفریک و سربی اسیدي بسته مجهز به شیر ) الف

، یا باید داراي سیستم تخلیه هواي مکانیکی خودکار باشد، تا در بدترین شرایط شارژ سریع و هم زمان همه باتري ها، از اطمینان
غلظت بیش از یک درصد گاز ئیدروژن در کل حجم فضا، جلوگیري کند؛ و یا باید داري سیستم تخلیه هواي پیوسته، به میزان 

  .مساحت کف فضا باشد) فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع یک(لیتر در ثانیه بر مترمربع  5دست کم 
 .در فضاي نگهداري باتري هاي از نوع یون لیتیوم، ایجاد سیستم تخلیه مکانیکی هوا الزامی نیست -1
  

  تخلیه هواي مراکز تولید و نگهداري مواد خطرزا -14-5-3
  کلیات -14-5-3-1
ست که کارکرد عادي آنها سبب تولید گازهاي خطرناك قابل اشتعال، قابل فضاهایی از ساختمان که محل نصب دستگاه هایی ا) الف

انفجار و یا سمی می شود، و نیز فضاهایی که در آنها مواد خطرزاي مشابه نگهداري می شود، باید مجهز به سیستم تخلیه هواي 
  .مکانیکی براي خروج این گازها باشند
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  .ز هر سیستم تخلیه هواي دیگر فضاهاي ساختمان باشدسیستم تخلیه این فضاها باید مستقل و جدا ا) ب
  .براي چند گاز مختلف که با هم سازگار نیستند، نباید سیستم تخلیه هواي مشترك پیش بینی کرد -1
  .هواي آلوده به گازهاي قابل اشتعال یا انفجار، سمی و ذرات رادیواکتیو نباید به فضاهاي ساختمان، بازگردانی شود) پ
تخلیه هواي این فضاها باید مجهز به دستگاه ذخیره باشد تا در صورت از کار افتادن دستگاه اصلی، دستگاه ذخیره به سیستم ) ت

  .طور خودکار فعال و وارد مدار شود
  .فشار نسبی این فضاها نسبت به فضاهاي دیگر ساختمان، باید منفی باشد) ث
میزان تخلیه هوا . ت گازهاي خطرزا و سمی تا حد خطرناك جلوگیري کندتخلیه هوا باید به میزانی باشد که از افزایش غلظ) چ

  .لیتر در ثانیه، کمتر باشد 75لیتر در ثانیه بر مترمربع سطح زیربناي فضا و کل مقدار تخلیه هوا نباید از  5نباید از 
 300اگر گازهاي منتشر در این فضاها از هوا سنگین تر باشد، دهانه ورودي هواي آلوده به سیستم تخلیه باید در ارتفاع حداکثر ) ح

  . میلیمتر باالتر از کف قرار گیرد
میلیمتر زیر  300اگر گازهاي منتشر در این فضاها از هوا سبک تر باشد، دهانه ورود هواي آلوده به سیستم تخلیه باید حداکثر  -1

  . باالترین سقف قرار گیرد
دریچه هاي ورود و تخلیه هوا باید چنان تعبیه شود که در همه قسمت هاي فضا هواي مناسب جریان یابد و از تراکم گازهاي  -2

  . خطرزا در یک نقطه جلوگیري شود
مجهز به ) هود(حفظه بسته مخصوص هرگونه فعالیت که سبب تولید یا متصاعد شدن گازهاي سمی است باید در داخل م) خ

  .سیستم تخلیه مکانیکی، انجام گیرد
  .در سطح دریچه کنترل و دسترسی هود، سرعت هوا باید دست کم یک متر بر ثانیه باشد -1
سیستم تخلیه هواي هود نباید به جاي . فضایی که هود در آن اجاي دارد باید مجهز به سیستم تعویض هواي جداگانه باشد -2

  .م تعویض هواي آن فضا منظور شودسیست
هواي سمی تخلیه شده از هود، پیش از تخلیه در هواي آزاد خارج از ساختمان باید با سیستم مناسبی خنثی سازي و در حد  -3

 .پذیرفتنی و مورد تایید خطرزایی شود
  

  الزامات طراحی، ساخت و نصب کانال تخلیه هوا -14-5-3-2
و بخاري هاي خطرزا از فضاي ساختمان، کانال تخلیه هوا را می توان با روش افت فشار ثابت یا روش براي خارج کردن گازها ) الف

  . ولی در طراحی سیستم هاي تخلیه هواي حاوي ذرات معلق باید، از روش سرعت ثابت بهره برد. سرعت ثابت طراحی کرد
. رادیواکتیو باید، به اندازه گذاري مناسب کانال ها، متعادل شودفشار در کانال هاي تخلیه هواي حاوي مواد قابل انفجار یا مواد  -1

  . براي این منظور نباید از وسایلی مانند نصب دمپر که افت فشار موضعی ایجاد می کند، استفاده کرد
که مجهز به در تخلیه دیگر گازها، می توان از دمپرهاي تنظیم باي ایجاد تعادل فشار در کانال استفاده کرد، با این شرط  -2

سیستم کنترل حداقل باز بودن دمپر باشد، تا در هر حال کمترین جریان هواي مورد نیاز یا کمترین سرعت الزم جریان هوا تأمین 
  .و از بسته شدن کامل دمپر، جلوگیري شود

دیگر، کانال هوا تا محل در صورت عبور کانال تخلیه گازهاي خطرزا از سقف، کف یا دیوار آتش و ادامه کانال در منطقه آتش ) ب
  . خروج از ساختمان مباید درون محفظه بسته قرار گیرد

  .مقاومت آتش جدارهاي محفظه بسته باید برابر مقاومت جدارهاي منطقه آتش و دست کم یک ساعت باشد -1
  .در کانال سیستم تخلیه گازهاي خطرزا، نصب دمپر آتش مجاز نیست -2
  ضخامت ورق کانال باید دست کم مطابق جدول . اید از ورق فوالدي گالوانیزه ساخته شودکانال تخلیه گازهاي خطرزا ب) پ
  . باشد) 14-5-1(
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  کمینه ضخامت ورق کانال تخلیه گازهاي خطرزا -1-5- 4جدول 
  )میلیمتر(ضخامت ورق   )میلیمتر(قطر کانال گرد یا ضلع بزرگ مقطع کانال چهارگوش 

  9/0  200برابر یا کمتر از 
  1  450تا  210از 
  25/1  750تا  460از 

  50/1  750بزرگتر از 
اگر مواد موجود در هواي تخلیه، روي کانال ساخته شده از ورق فوالدي گالوانیزه اثر زیان آور داشته باشد، می توان با تایید  -1

  .مهندس ناظر، کانال را از جنس مناسب دیگري ساخت
  .میلیمتر هم پوشانی داشته و کامالً هوابند و گازبند باشد 25کانال در محل اتصاالت باید، دست کم  -2
  .میلیمتر باشد 300فاصله کانال از مواد سوختنی باید دست کم  -3
 .متر باشد 3بست و آویزهاي کانال باید از جنس غیرسوختنی باشد و فاصله بین دو بست یا دو آویز مجاور باید حداکثر ) ت
  

  موتور و هواکش -14-5-4
  . کش و موتور آن باید براي جریان تخلیه هواي مورد نیاز مناسب باشدهوا) الف

موتور هواکش فضایی که در آن ذرات گرد و غبار و گازهاي قابل اشتعال وجود دارد باید از نوع مناسب براي این فضا انتخاب  -1
  . شود و مورد تایید قرار گیرد

هز به کلید کنترل دستی باشد که دور از موتور و هواکش و در محل مورد سیستم تخلیه ذرات و گازهاي قابل اشتعال باید مج) ب
  . تایید نصب شود، تا بتوان هواکش را با آن خاموش کرد

در فضایی که دستگاه هاي برقی در آن، گاز، دود و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تولید می کنند، مدار الکتریکی دستگاه ها باید ) پ
  .رتبط و هم بند باشد، چنان که هم زمان با روشن شدن دستگاه ها، سیستم تخلیه هوا نیز به کار افتدبا سیستم تخلیه هوا م

  . موتور هواکش این فضاها باید در خارج از مسیر جریان تخلیه هوا قرار گیرد و یا داراي پوشش محافظ و مورد تایید باشد -1
 .باشدموتور هواکش باید براي بازدید و تعمیر، دسترس پذیر  -2
  

  ساخت هواکش -14-5-4-2
قطعات و اجزاي هواکش که با گازها، دود و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تماس دارند،  باید از جنس غیرفلزي یا ضد جرقه ) الف

  .باشند، یا محفظه هواکش با مصالحی از این جنس ساخته شده یا روکش هایی از این مصالح داشته باشد
ات گذرنده از هواکش احتماالً باعث تولید جرقه شود، جنس پره هاي هواکش و بدنه آن باید از نوع ضد جرقه اگر اندازه و نوع ذر -1

  . انتخاب شود
یاتاقان هواکش انتخاب شده براي شرایط ضد جرقه نباید در مسیر جریان تخلیه مکانیکی هوا قرار گیرد و قطعات آن باید اتصال  -2

  .زمین داشته باشند
یی مانند چوب بري و نجاري، اگر احتمال گیر کردن ذرات معلق در هوا در میان پره هاي هواکش وجود داشته باشد، در فضاها) ب

 .انتخاب شود» لوله ـ محوري«یا » پره ـ شعاعی«هواکش باید از نوع 
  

  تخلیه هواي آشپزخانه خانگی - 14-5-5
ر متداول در واحدهاي مسکونی وجود دارند مورد استفاده قرار سیستم تخلیه هواي آشپزخانه خانگی براي وسایلی که به طو) الف

در مقایسه با آشپزخانه تجاري، دفعات استفاده از آشپزخانه خانگی به مراتب کمتر، دوره استفاده از آن کوتاه تر، حرارت . می گیرد
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ا که تعویض هوا در ساختمان هاي مسکونی با این وجود، از آنج. تولیدي آن پایین تر و میزان بخارات داراي چربی در آن کمتر است
  . کمتر است، اهمیت کنترل مواد آالینده در آشپزخانه خانگی می تواند بیشتر از آشپزخانه تجاري باشد

به منظور جلوگیري از نشت هوا . کانال هاي تخلیه آشپزخانه خانگی باید از فوالد گالوانیزه، فوالد زنگ ناپذیر، آلومینیوم یا مس باشد
استفاده از دمپرهاي جلوگیري از جریان معکوس هوا از نفوذ هواي خارج . چربی به دیوار و سقف، کانال ها باید کامالً هوابند باشندو 

با توجه به لزوم صاف بودن دیواره داخلی کانال، استفاده از کانال هاي انعطاف . در مواقع خاموشی سیستم تخلیه جلوگیري می کند
  .خلیه هواي هود و وسایل پخت و پزي که داراي هواکش تخلیه هستند، مجاز نیستپذیر موج دار براي ت

 . تعویض هوا، نصب هود بر روي وسایل خانگی الزامی نیست) 4- 14(در صورت تأمین تعویض هوا طبق الزامات فصل  -2
  

  تخلیه هواي آشپزخانه تجاري -14-5-6
  کلیات) الف

بر روي وسایل پخت و پز آشپزخانه هاي تجاري ارائه  IIو  Iدر این بند از مقررات، الزامات طراحی، ساخت و نصب هودهاي نوع  -1
  .می شود

با این وجود، باید توجه نمود که وسایل پخت و . در نظر گرفتن سیستم تخلیه براي هود وسایل آشپزخانه تجاري ضروري است -2
در بعضی از موارد، دستگاه نصب شده به صورت خانگی . ن هاي تجاري الزاماً نیازمند هود تجاري نیستندپز نصب شده در ساختما

به عنوان مثال گاهی اتاق ناهارخوري ادارات . مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین نیازي به نصب هود آشپزخانه تجاري نیست
به دلیل ماهیت خانگی استفاده از این گونه . ي گرم کردن غذا به کار می رودداراي اجاق گاز یا فر است که به صورت موردي و برا

  .وسایل، در نظر گرفتن هود آشپزخانه خانگی براي آنها کافی است
چنانچه وسایل پخت و پز خانگی براي اهداف تجاري مورد استفاده قرار گیرد، وسیله تجاري محسوب می شود و مقررات مربوط به 

به عنوان مثال وسایل خدمات تهیه و توزیع غذا که در آشپزخانه خانگی انجام می . باید در مورد آن رعایت گرددآشپزخانه تجاري 
با این وجود باید توجه داشت که نصب وسایل پخت و پز خانگی در یک ساختمان . مجهز باشند IIیا  Iشود باید به هودهاي نوع 

وسایل نیست و در این موارد براي تصمیم گیري در خصوص نوع هود، بررسی زمان، تجاري الزاماً به معنی استفاده تجاري از این 
  . مدت و نحوه استفاده از وسایل پخت و پز حائز اهمیت است

حرارت و بخار تولید شده به وسیله وسایل برقی کمکی، معموالً به اندازه اي کم است که می توان آن را به کمک سیستم تهویه 
میکروفر و نان برشته کن که در بسیاري از ساندویچ فروشی ها یافت می شود، نمونه اي از این وسایل . نمود مطبوع از محیط خارج

 . است
  

  طراحی، ساخت و نصب هود -14-5-6-2
  کلیات) الف

طور مؤثر، هود باید به گونه اي طراحی، ساخته و نصب شود که بخار آب، چربی، دود، بو و دیگر گازهاي حاصل از آشپزي را به  -1
  .به داخل خود هدایت کند

  .نصب شود Iبر روي آن دسته از دستگاه هاي پخت و پز که روغن و دود متصاعد می کنند، باید هود نوع  -2
  .نصب شود IIبر روي دستگاه هایی که فقط بخار آب و گرما منتشر می کنند، باید هود نوع  -3
به کار  IIنباید هود نوع  Iاستفاده کرد، ولی به جاي هود نوع  Iجاي آن از هود نوع الزم است، می توان به  IIدر هر جا هود نوع  -4

  .برد
  .باید مجهز به فیلتر روغن باشد Iهود نوع  -5
  ظرفیت تخلیه هواي هود) ب
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  برحسب نوع دستگاه پخت و پز، مقدار تخلیه هواي هودهاي سه طرفه و چهار طرفه، باید دست کم برابر مقادیر جدول  -1
  .باشد) 14-5-2(
درصد مقادیر داده شده در جدول  80در صورتی که دستگاه پخت و پز از نوع برقی باشد، مقدار تخلیه هواي هود را می توان تا  -2
  .کاهش داد) 14-5-2(

  کمینه مقدار تخلیه هواي هودهاي آشپزخانه -2-5-14جدول 

  هاي پخت و پز انواع دستگاه

  افقی زیر هودحداقل مقدار هوا بر واحد سطح 
  هودهاي چهار طرفه  هودهاي سه طرفه

مترمکعب 
در ثانیه بر 

  مترمربع

فوت 
مکعب در 
دقیقه بر 
  فوت مربع

مترمکعب 
در ثانیه بر 

  مترمربع

فوت 
مکعب در 
دقیقه بر 
  فوت مربع

هاي پخت با سوخت جامد، منقل زغالی  دستگاه
با روغن و (هاي مشابه دیگر  کباب، دستگاه

  )چربی
76/0  150  1  200  

هاي  ها، کباب پزهاي گازي، دستگاه کن سرخ
با روغن و (مشابه دیگر که دماي باال دارند 

  )چربی
60/0  120  76/0  150  

هاي مشابه دیگر  هاي گاز، پلوپزها، دستگاه اجاق
  100  50/0  80  41/0  )با روغن و چربی(که دماي متوسط دارند 

دیگر هاي مشابه  ها، دستگاه کن ها، دم خانه گرم
  )بدون روغن و چربی(که دماي پایین دارند 

25/0  50  30/0  60  

  ساخت هود) پ
حداقل ضخامت اسمی ورق فوالدي گالوانیزه . بدنه هود باید از ورق فوالدي گالوانیزه یا ورق فوالدي زنگ ناپذیر، ساخته شود -1

حداقل ضخامت اسمی ورق فوالدي زنگ ناپذیر براي . میلیمتر می باشد 75/0و  5/1به ترتیب  IIو  Iبراي ساخت هودهاي نوع 
  .میلیمتر است 60/0و  1به ترتیب  IIو  Iساخت هودهاي نوع 

  .هود باید چنان طراحی و ساخته شود که همه سطوح و اجزاي داخلی و خارجی آن دسترس پذیر باشد و به آسانی تمیز شود -2
باید به ترتیبی اتصال یابد که سطح داخلی هود کامالً صاف باشد و جز نقاطی که براي جمع شدن روغن پیش  Iد نوع اجزاي هو -3

باید با روش جوش کاري یا لحیم کاري پیوسته،  Iاجزاي هود نوع . بینی شده است، در جایی از آن چربی و روغن جمع نگردد
  .اتصال یابد

سطح . مقرر شده، به هم متصل شود» کانال کشی) 6-14(«هاي معمولی، به ترتیبی که در باید با روش  IIاجزاي هود نوع  -4
  . داخلی هود باید کامالً صاف و تمیز کردنی باشد
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قطرات روغن که . ، باید مسیري مخصوص هدایت روغن در زیر فیلترهاي رون و در قسمت پایین هود، تعبیه شودIدر هود نوع  -5
ظرف . ی شود باید، با لوله مسی به یک ظرف مخصوص روغن که زیر هود قرار می گیرد، هدایت شودزیر فیلترهاي رون جمع م

  . جمع آوري روغن باید دسترس پذیر و به آسانی قابل تمیز کردن باشد
ز هر سطح افقی زیر هود، که محل ورود هواي گرم، بخار آب، دود و روغن است باید روي دستگاه پخت را کامالً بپوشاند و ا - 6

میلیمتر خارج از سطح دستگاه ادامه یابد، مگر در مواردي که دستگاه پخت و پز کامالً کنار دیوار قرار داشته  150طرف دست کم 
  .باشد که در این حالت یک طرف سطح زیرین هود به دیوار می چسبد

وا به طور یکنواخت در تمام نقاط درون هود دهانه هاي خروج هوا از هود باید به ترتیبی به کانال تخلیه هوا متصل شود که ه -7
  .متر طول هود، دست کم یک دهانه خروج هوا در نظر گرفته شود 3براي این کار الزم است براي هر . جریان یابد

 فیلترهاي روغن باید در داخل هود به ترتیبی قرار گیرند که بتوان آنها را بدون. باید به فیلتر روغن مجهز باشد Iهود نوع  -8
زاویه سطح فیلتر با صفحه افق . استفاده از ابزار، به آسانی بیرون آورد و بعد از شستن و تمیز کردن دوباره در جاي خود نصب کرد

  .درجه باشد 45باید دست کم 
کم  فیلتر روغن به ترتیبی باید در داخل هود نصب شود که فاصله قائم لبه زیرین آن، از سطح افقی رویه دستگاه پخت، دست -10

  :برابر ارقام زیر باشد
  میلیمتر 20دستگاه پخت بدون شعله باز،  -
  میلیمتر 600دستگاه پخت با شعله باز،  -
  میلیمتر 1100دستگاه کباب پز،  -

شمار فیلترها و سطح کل آنها باید طوري انتخاب شود که سرعت عبور هوا از فیلتر، از میزانی که سازنده فیلتر تعیین کرده  -11
  . متر بر ثانیه تجاوز کند 3این سرعت نباید در هر حال از . یشتر نباشداست، ب

  تامین هواي هود ) پ
براي تامین هواي مورد نیاز و جلوگیري از ایجاد فشار منفی بیش از اندازه در آشپزخانه هاي تجاري، هواي تخلیه شده به وسیله  -1

زین به منظور کارکرد صحیح تمام سیستم هاي تخلیه آشپزخانه هاي ورود هواي جایگ. هودها باید با هواي کافی جایگزین شود
به عالوه، . کم بودن میزان هواي جایگزین فشار منفی آشپزخانه را افزایش و حجم هواي تخلیه را کاهش می دهد. تجاري الزم است

کاهش مکش دودکش و حتی پس وسایل گازسوز نزدیک هودها را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به احتراق ناقص، 
  . زدن محصوالت احتراق به داخل آشپزخانه شود

در صورت مکانیکی بودن سیستم تأمین هواي جایگزین، مدار برق آن باید با مدار برق سیستم تخلیه هم بند شود تا در صورت   -
 ) 10- 9-14(کل هاي ش. شروع به کار سیستم تخلیه، از تامین هواي جایگزین مورد نیاز اطمینان حاصل گردد
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هواي جایگزین را نشان روش هاي مختلف تأمین ) 12- 9-14(تا 
  .می دهد

    
  تأمین هواي جایگزین از پیشانی هود -11- 15-14تأمین هواي جایگزین از داخل آشپزخانه                  شکل  - 10-5-14شکل 
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  تأمین هواي جایگزین از داخل هود - 12-5-14شکل 

  
دریچه هاي هوا جایگزین در سیستم تهویه مطبوع آشپزخانه بر عملکرد هودها مؤثر است، به نحوي که هواي خروجی از محل  -

در غیر این صورت آشفتگی ناشی از جریان هوا موجب پخش شدن دود و . آنها نباید بیش از اندازه به هودهاي تخلیه نزدیک باشد
سیستم تخلیه می تواند به صورتی طراحی شود . و کاهش کارآیی هود می گردد هواي گرم خروجی از وسایل پخت و پز در محیط

نمونه اي از هود با دریچه هواي جایگزین روي پیشانی ) 13-9-14(در شکل . که هواي جایگزین از طریق هود وارد آشپزخانه شود
  .نشان داده شده است

تم تخلیه هود به گونه اي انجام می شود که فشار در داخل براي جلوگیري از خروج بو از آشپزخانه معموالً طراحی سیس -2
. به همین دلیل حجم هواي جانشین تقریباً با هواي تخلیه برابر یا در صورت نیاز کمی از آن کمتر است. آشپزخانه کمی منفی باشد

ي تخلیه و جایگزین از فضاهاي اختالف مقدار هوا. پاسکال توصیه می کنند 50بعضی استانداردها بیشینۀ فشا منفی آشپزخانه را 
  . مجاور تأمین می شود

  
  
  نصب کانال -3
باید داراي شیب مناسب باشد و هیچ گونه فرورفتگی یا نقطه اي که امکان تجمع روغن و چربی در  Iکانال تخلیه هواي هود نوع  -

شیب دادن کانال به سمت هود یا به سمت مخزن جمع آوري روغن و چربی، امکان ماندن این ذرات . آن وجود دارد، نداشته باشد
درصد افزایش یابد تا امکان  8طول کانال، شیب کانال باید تا  در صورت بلند بودن. در سیستم کانال کشی را به حداقل می رساند

در صورت کافی نبودن شیب، ممکن است این ذرات پیش از رسیدن . حرکت چربی و روغن به سمت مخزنِ جمع آوري فراهم آید
  . به مخزن روي سطح کانال بماسد

و نگهداري دوره اي بر روي آن دریچه بازدید مناسب  به منظور حفظ عملکرد صحیح سیستم کانال کشی، الم است براي بازدید -
از آنجا که بخارات روغن و چربی روي دیواره کانال می نشیند، در نظر گرفتن دریچه بازدید در هر بخشی از . پیش بینی گردد
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ندارد، ضروري  که امکان دسترسی به آن از طریق دهانه هاي ورودي یا خروجی وجود Iسیستم کانال کشی تخلیه هواي هود نوع 
  .چفت و بست مورد استفاده باید به گونه اي باشد که دریچه هاي بازدید کامالً هوابند و آب بند باشند. است

براي . وجود نشتی از دریچه هاي بازدید عالوه بر کاهش کارآیی سیستم تخلیه، موجب خروج روغن و چربی از کانال می شود -
میلیمتر  25است دریچه بازدید بر روي سطوح جانبی کانال نصب شود به نحوي که حداقل جلوگیري از نشت روغن و چربی، بهتر 

براي تأمین فضاي مورد نیاز جهت تمیز کردن کانال، ابعاد دریچه بازدید باید دست کم . با سطح پایینی کانال فاصله داشته باشد
ازدید به این ابعاد کافی نباشد، می توان دریچه بازدید را بر چنانچه ابعاد جانبی کانال براي نصب دریچه ب. میلیمتر باشد 300×300

احتمال نشت روغن و چربی از دریچه هاي . روي سطح فوقانی کانال یا به عنوان آخرین گزینه بر روي سطح زیرین آن نصب نمود
  شدن کامل آنبازدیدي که روي سطح زیري کانال نصب می شود به مراتب بیشتر است و لذا براي هوابند و آب بند 

در صورتی که ابعاد . باید تمهیدات الزم در نظر گرفته شود
کانال کوچکتر از کمینه اندازه مورد نیاز براي دریچه بازدید 

باید بزرگترین دریچه بازدید قابل نصب بر روي کانال باشد، 
متري بین دریچه  5وجود کمینه فاصله . را در نظر گرفت

افقی موجب می شود تا  هاي بازدید بر روي کانال هاي
متر  3تمام طول کانال به فاصله ) 14- 5-14(مطابق شکل 

بنابراین، در . از یکی از دریچه هاي بازدید در دسترس باشد
صورت تغییر جهت کانال کشی، فاصله دریچه بازدید از 

  . متر بیشتر باشد 3محل تغییر مسیر، نظیر زانویی، نباید از 
  زدیدنصب دریچه با - 14-5-14شکل 

  Iدهانه خروجی سیستم تخلیه هواي هود نوع ) چ
به منظور پخش مناسب هواي تخلیه شده در اتمسفر و جلوگیري از نشست ذرات روغن و چربی بر روي سطوح، دهانه خروجی  -1

عدم ایجاد  نصب دهانه خروجی هوا بر روي دیوار تنها در صورت. متر باالتر از سطح بام قرار داشته باشد 1هوا باید دست کم 
به دلیل تنوع نوع و محل نصب دهانه هاي خروجی، ارزیابی این موارد باید . مزاحمت و نیز عدم وجود خطر آتش سوزي مجاز است

به عنوان مثال، در برخی موارد ممکن است نصب دهانه خروجی بر روي دیوار به دلیل خروج بو، دود . به صورت موردي صورت گیرد
همچنین نصب . موجب ایجاد ناراحتی براي ساکنان ساختمان هاي مجاور یا عابرین معابر کناري شودیا ذرات روغن و چربی 

این . خروجی هوا بر روي دیوار زیر شیروانی به دلیل احتمال تجمع ذرات روغن و چربی و افزایش خطر آتش سوزي مجاز نیست
باید  IIاست و در مورد هود نوع  Iبوط به دهانه خروجی هود نوع مقررات، تنها مر) 7-6-5-14(الزام و سایر الزامات مندرج در بند 

دو نمونه دهانه خروجی سیستم ) 22-5-14(و ) 21-15- 14(در شکل هاي . عمل نمود» کانال کشی) 6-14(فصل «مطابق الزامات 
  .تخلیه نشان داده شده است
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  دهانه خروجی سیستم تخلیه از دیوار - 21-5-14شکل 

  

  
  دهانه خروجی سیستم تخلیه از بام - 22-5-14شکل 
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  تست

) دستگاه با شعله باز ـ کباب پز(ي دستگاه پخت باید باشد؟  ـ حداقل فاصله قائم بین فیلتر روغنی داخل هود رویه 48
)1377(  

  متر سانتی 100و  80) ب                متر سانتی 120و  100) الف
  . محدودیت ندارد) د    متر سانتی 80و  60) ج

  .پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 
  )10»پ«2ـ  6ـ  5ـ  14(بند  -)چاپ جدید. (آمده است 14در مبحث 

فیلتر روغن باید در داخل هود به ترتیبی نصب شود که فاصله قائم آن از سطح افقی رویه دستگاه پخت و پـز، دسـت کـم برابـر     
  : مقادیر زیر باشد

  متر یمیل 200دون شعله باز، هاي پخت ب دستگاه
  متر  یمیل 600هاي پخت با شعله باز،  دستگاه

 میلی متر 1100دستگاه کباب پز، 
  

دستگاه پخت با شعله باز (ـ حداقل فاصله قائم بین فیلتر روغن داخل هود و تراز روي دستگاه پخت چقدر باشد؟  63
  )1378تیر ) (ـ کباب پز

  متر سانتی 120ـ  100) ب    متر سانتی 100ـ  80) الف
  محدودیت ندارد) د    متر سانتی 80ـ  60) ج

 )جواب تست باال(10-الف)2ـ 6ـ  5ـ  14(ـ بند ) چاپ جدید(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) -(ـ گزینه  جواب
 

یک پزهاي گازي روي  هاي گاز، پلوپزها و کباب هاي پخت و پز شامل اجاق ـ در یک آشپزخانه تجاري، همه دستگاه 19
میزان . و زیر یک هود چهارطرفه قرار دارند) هاي پخت و پز برابر لبه خارجی دستگاه(متر  4متر در  2سکو به ابعاد 

  )1387(تخلیه هواي هود، دست کم چند مترمکعب در ساعت باید باشد؟
  مترمکعب در ساعت 21720) ب  مترمکعب در ساعت 17570) الف

  ترمکعب در ساعتم 11800) د  مترمکعب در ساعت 15000) ج
   )2-5- 14(ـ مطابق جدول  .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ  جواب

 15 کم دست دهو بطوریکه باشد، متر سانتی 15 باید کم دست پخت يها هدستگا خارجی لبه از هود داخلی لبه افقی اصلهف
 .باشد داشته ادامه پخت يها اهدستگ از خارج به متر سانتی

/ / /
( ) ( )   

       
3 3400 15 15 200 15 150 76 0 61 6 03 21720

100 100

 m mV A V
s h

 

 
 
 
  

  حداقل مقدار هوا بر واحد سطح افقی زیر هود  هاي پخت و پز انواع دستگاه
  هودهاي چهار طرفه  هودهاي سه طرفه
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مترمکعب 
در ثانیه بر 

  مترمربع

فوت مکعب 
در دقیقه 

بر فوت 
  مربع

مترمکعب 
در ثانیه بر 

  مترمربع

فوت مکعب 
در دقیقه 

بر فوت 
  مربع

منقل زغالی هاي پخت با سوخت جامد،  دستگاه
با روغن و (هاي مشابه دیگر  کباب، دستگاه

  )چربی
76/0  150  1  200  

هاي  ها، کباب پزهاي گازي، دستگاه کن سرخ
با روغن و (مشابه دیگر که دماي باال دارند 

  )چربی
60/0  120  76/0  150  

هاي مشابه دیگر  هاي گاز، پلوپزها، دستگاه اجاق
  100  50/0  80  41/0  )چربیبا روغن و (که دماي متوسط دارند 

هاي مشابه دیگر  ها، دستگاه کن ها، دم خانه گرم
  60  30/0  50  25/0  )بدون روغن و چربی(که دماي پایین دارند 

  
اند  متر که در کنار دیوار نصب شده سانتی 50متر و عرض  سانتی 220ـ دو دستگاه کباب پز ذغالی با طول کلی  55

تواند  هواي هود چند متر مکعب در ساعت می  حداقل میزان تخلیه. باشد می داراي یک هود اختصاصی سه طرفه
  )1389خرداد (باشد؟

  5850) د  4000) ج  3100) ب  4500) الف
     )2-5-14(جدول .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ  جواب

/ / /
( ) ( ) m mV A V

s h
  

       
3 3220 15 15 50 150 76 0 76 1235 4446

100 100

   
 را جاي گزین کرد 60/0بایید عدد  76/0در کتاب جدید با توجه به جدول باال بجاي 

  
  )1390آذر (ـ آیا استفاده از هواکش کانالی براي تخلیه هواي هود آشپزخانه مجاز است؟5

  بلی) ب    خیر) الف
  .اگر الکتروموتور دستگاه ضد انفجار باشد مجاز است) ج
  .مجاز است Backwardهاي خمیده به عقب  با پره) د

   6- 6-5-14. پاسخ صحیح است» الف»  جواب گزینه
  .باید در خارج از مسیر جریان هواي تخلیه قرار گیرد 1موتور برقی هواکش هود نوع )ب
هوا کش و موتور برقی ان باید در مکانی و به ترتیبی نصب شود که دسترسی به ان اسان باشد،و بازدید ، سرویس و نگهداري ان )1(

 به سهولت انجام گیرد
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   سواالت پیشنھادی فصل پنجم

  هایی الزامیست؟ مکانیکی هوا در چه مکانتخلیه ) 1
  فضاهاي داراي منابع تولید و انتشار بو، دود، گاز، ذرات گرد و غبار)الف
 هر سه مورد)د  استخر سرپوشیده)ج  فضاهاي پخت و پز) ب
  
  پذیر نیست؟  دهانه تخلیه هوا در کدامیک از موارد زیر امکان) 2

 شفت،راهرو آدمرو خزیده رودر )ب    در فضاي زیر شیروانی) الف
 هر سه مورد) د فاصله یک متري بازشوهاي ورود هوا به ساختمان) ج
  
  در اتاق پروژکتور فیلم فاقد سیستم تخلیه هوا حداقل میزان تخلیه هوا چقدر است؟) 3

 لیتر در ثانیه براي هر المپ 100) ب     لیتر در ثانیه براي هر المپ 54) الف
 ب و ج) د  لیتر در ثانیه براي هر المپ 150ن باشد حداقل چنانچه المپ گزنو) ج
  
  مترمربع حداقل مقدار تخلیه هوا چقدر است؟ 50شویی به مساحت  در یک سالن خشک) 4

 لیتر در ثانیه 75) د       لیتر در ثانیه 25) ج          لیتر در ثانیه 10) ب         لیتر در ثانیه 5)الف
  
  انال تخلیه مکانیکی هوا مجاز است؟نصب کدام وسیله در ک) 5

 .چنانچه سبب قطع جریان هوا شود مجاز نیستند) د هر دو مورد الف و ب) ج دمپر دود) ب دمپر آتش) الف
 
  در کدام فضا تخلیه مکانیکی هوا الزامیست؟ ) 6

 موردهر سه ) د  ها از نوع یون لیتیوم فضاي نگهداري باتري)ج حمام) ب         آزمایشگاه)الف
  
  در صورت وجود گازهاي قابل اشتعال با انفجار و سمی چنانچه سیستم تخلیه هوا اصلی از کار بیافتد چه راه حلی موجود است؟)7

 دستگاه ذخیره تعبیه شده باشد تا به محض از کارافتادن دستگاه اصلی به کار بیافتد) ب هواي مربوطه بازگردانی شود) الف
 ب و ج) د .مجاز نیستبازگرداندن هواي مربوطه )ج
  
  در صورت سنگین بودن گازهاي خطرناك منتشره، دهانه ورود هواي آلوده به سیستم تخلیه چه ارتفاعی دارد؟) 8

 متر از کف باالتر سانتی 15) ب  تر متر از سقف پایین سانتی 15) الف
 تر متر از سقف پایین میلی 300) د   متر از کف باالتر میلی 300) ج
  
  هاي تخلیه هواي حاوي قابل انفجار با مواد رادیواکتیو چیست؟ وعیت استفاده از دمپر درکانالعلت ممن)9

 فشار در کانال بایستی متعادل باشد) ب  .کند نصب دمپر ایجاد فشار موضعی می) الف
 الف و ب) د     ممنوعیتی ندارد)ج
  

  ،ضخامت کانال ورق گالوانیزه چقدر است؟)م م 650(براي تخلیه گازهاي خطرزا از طریق یک کانال با مقطع گرد)10
 متر میلی 25/1) د       متر میلی 5/0) ج  متر میلی 2) ب      متر میلی 5/1) الف
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  ...................هاي انتخاب شده براي شرایط ضد جرقه بایستی  یاتاقان هواکش) 11
 کانیکی هوا باشدنباید در مسیر جریان تخلیه م) ب   .مجهز به چاه ارت باشد)الف

 الف و ب)د استفاده از یاتاقان ضد جرقه مجاز نیست)ج
  

  شود؟ کند، نصب چه نوع هودي توصیه می چنانچه دستگاه پخت و پز که روغن و دود متصاعد می) 12
 الف و ب) د       مجهز به فیلتر روغن IIهود نوع ) ج  IIهود نوع )ب         Iهود نوع ) الف

  
  طرفه مقدار حداقل تخلیه هواي هود آشپزخانه چقدر است؟ 4داشتن دستگاه پلوپز برقی و استفاده از هود در صورت ) 13
 فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع 20) ب  فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع 100) الف

 متر مکعب در ثانیه بر مترمربع 5/0) د  فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع 80) ج
  

به جنس فوالدي گـالوانیزه  IIبه جنس فوالدي گالوانیزه وهمچنین هود نوع  Iحداقل ضخامت اسمی براي ساخت هودهاي نوع ) 14
  زنگ ناپذیر چقدر است؟

 م م 6/0م م ـ 1م م ـ 75/0م م ـ  5/1) ب  م م 75/0م ـ  م 6/0م ـ  م1م ـ  م 5/1) الف
 م م 1م م ـ  5/1م م ـ  75/0م م ـ  6/0)د  م م 6/0م م ـ  5/1م م ـ  1م م ـ  75/0)ج
  

  پز چقدر است؟  فاصله قائم فیلتر روغن و لبه زیرین آن تا سطح افقی رویه دستگاه پخت براي پخت بدون شعله باز و کباب)15
 م  م 1100م ـ  م 200) ب   میلی متر 1100م ـ  م7500) الف

 متر میلی 7500م ـ  م 1100) د    م م 1100م ـ  م 600) ج
  

  مجموع هواي ورودي از بیرون و فضاهاي مجاور به آشپزخانه نباید از چه مقداري کمتر باشد؟ ) 16
 لیتر بر ثانیه بر مترمربع سطح 5/2) ب   لیتر در ثانیه بر مترمربع سطح 5/7)الف

 هیچکدام) د    لیتر بر ثانیه بر مترمربع سطح 10) ج
  

  متر باشد شیب آن چند درصد است؟  30چقدر است چنانچه طول کانال  Iحداقل شیب کانال افقی در هود نوع ) 17
 درصد 8درصد ـ  2) ب    درصد 2درصد ـ  4) الف

 درصد 8درصد ـ  4) د    درصد 2درصد ـ  8) ج
  

  متر است؟ حداکثر هر چند متر نصب شده و ابعاد چند سانتی Iدریچه بازدید ادواري کانال تخلیه هواي هود نوع ) 18
 300 ×300متر ـ  6حداکثر هر ) ب   30 ×30متر ـ  6حداکثر هر ) الف

 30 × 30متر ـ  5/1حداکثر هر ) د   30 × 25متر ـ  4حداکثر هر ) ج
  

  مجاز است؟Iنصب چه نوع دمپري در داخل کانال هواي هود نوع ) 19
  هیچکدام مجاز نیست) د  هر دو مورد الف و ب ) ج  دمپر دود) ب  دمپر آتش)الف
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تـرین مصـالح    حداقل چند متر بر ثانیـه و حـداقل فاصـله کانـال بـا نزدیـک       Iسرعت جریان هوا در داخل کانال هواي هود نوع ) 20
  متر است؟ سوختنی چند سانتی

 45متر بر ثانیه ـ  4) ب    450متر بر ثانیه ـ  3)الف
 450متر بر ثانیه ـ  4) د    45متر بر ثانیه ـ  3) ج
  

متـر   گیرد و فاصله افقی آن از هر بازشو چنـد سـانتی   دست کم چقدر باالتر از سطح بام قرار می Iواي هود نوع دهانه خروجی ه) 21
    است؟

  متر سانتی 300متر ـ  سانتی 100) ب     متر سانتی 30متر ـ  1) الف
 متر 2/2متر ـ  1) د     متر 2/2متر ـ  3) ج
 

متر و از مصالح سوختنتی . . . .هوا که حاوي بخارات قابل اشتعال استباید دست کم دهانه تخلیه هوا از سیستم تخلیه مکانیکی )22
 .متر فاصله داشته باشند. . .. .که در امتداد جریان هوا تخلیه شده قرار دارند  

 3- 3)د         3- 6)ج         9-9)ب         3-9) الف
 

  دارد حجم تخلیه هواي تاسیسات چقدر است؟المپ گزنون وجود  20فیلم و تصویر ژکتور در یک اتاق پرو)23
 هیچکدام)د   لیتر در ثانیه1000)ج   لیتر در ثانیه 2000)ب   لیتر در ثانیه 30000)الف

 
  حداکثر فاصله دو بست بر روي کانال هاي تخلیه هوا حاوي گاز هاي خطر زا و اشتعال زا چقدر است؟ )24
  متر4)د    متر 3)ج     متر2)ب     متر1)الف

  
از فضاي ساختمان کانال تخلیه هوا را به چه روش باید طراحی ) حاوي ذرات معلق(خارج ردن گاز ها و بخار هاي خطر زا براي )25

 کرد؟
 هیچکدام)د  فشا و سرعت ثابت )ج     سرعت ثابت)ب     سرعت متغیر)الف

  
  
  
 

  جواب سواالت پیشنھادی فصل پنجم
شماره 
  سوال

  شماره  جواب
  سوال
  

شماره   جواب
  سوال

شماره   جواب
  سوال

 جواب

  31  ب  21  د  11  د  1
  32  د  22  الف  12  د  2
  33  الف  23  ب  13  د  3
  34  ج  24  الف  14  د  4
  35  ب  25  ب  15  د  5
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  36    26  الف  16  د  6
  37    27  ب  17  د  7
  38    28  الف  18  ج  8
  39    29  د  19  د  9
  40    30  ب  20  د  10

  
 


