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  فصل نھم
  تامین ھوای احتراق

  تأمین هواي احتراق
  کلیات

  دامنۀ کاربرد) الف
هاي با سوخت مایع یا گاز که براي در تأسیسات مکانیکی ساختمان، براي تأمین هواي الزم و کافی براي عملکرد صحیح دستگاه -1

شوند، باید الزامات این فصل از مقررات میگرم یا خنک کردن فضاهاي داخل ساختمان و یا تهیه آب گرم مصرفی ساختمان نصب 
  . رعایت گردد

هاي گرمایی با انواع سوخت جامد به علت گوناگونی ترکیبات و شرایط متفاوت فشار و دماي احتراق و نیاز به هواي اضافی دستگاه -
در این . این فصل نیستندهاي جامد و همچنین عدم کاربري آنها در تأسیسات مکانیکی ساختمان، شامل مقررات بیشتر سوخت

  .باشدهاي با سوخت مایع یا گاز میراهنما منظور از دستگاه گرمایی، دستگاه
آوري شده و مورد نظر جمع) هايدستگاه(در طراحی سیستم تأمین هواي احتراق، نخست الزم است اطالعات فنی دستگاه  -2

ررسی شود و سپس با تطابق آن با مقررات و با هماهنگی با طراح هاي کارخانه سازنده براي محل و موقعیت مناسب نصب، بتوصیه
 .گیري شودساختمان، نسبت به موقعیت بهینۀ محل نصب تصمیم

  
  لزوم تأمین هواي احتراق) ب
  هاي مضر هاي گرمایی در راندمان باال و کاهش آالیندهاحتراق کامل انواع سوخت، عامل اصلی کارکرد مناسب دستگاه -1

عدم هوارسانی کافی، سبب احتراق . از این رو تأمین اکسیژن کافی براي تکمیل فرایند احتراق الزامی است. محیطی استزیست
محصوالت ناشی از احتراق . هاي مضر براي سالمت انسان و طبیعت و تلفات سوخت و انرژي خواهد بودناقص و تولید گاز و آالینده

سوزي و هاي گرمایی و در نتیجه ایجاد آتشتواند سبب کار نکردن مناسب دستگاهه و میناقص، سمی، خورنده و قابل انفجار بود
  . خطرات جانی و مالی براي افراد گردد

تأمین هواي احتراق عالوه بر تکمیل فرایند سوخت، موجب تعویض هواي فضاي نصب، حفظ سطح اکسیژن تنفسی ساکنان،  -2
ر دودکشی کافی براي تخلیه گازهاي حاصل از احتراق و جلوگیري از پس زدن آنها در خنک شدن بدنه بیرونی دستگاه و ایجاد اث

  .شودساختمان می
ها که کاربرد تأسیسات براساس تجارب و اطالعات آماري موجود، متأسفانه همواره بیشترین حوادث جانی به ویژه در زمستان -3

ق، انتشار گاز مونو اکسید کربن و سایر گازهاي سمی، گزارش شده و یابد، ناشی از کافی نبودن هواي احتراگرمایی افزایش می
تواند ضمن پیشگیري از موارد گفته توجه کافی در جریان طراحی می. نشانگر عدم توجه کافی مهندسان طراح به این اصل است

بینی بازشوها و نیازهاي یشهاي سیستم در ارتباط با کارهاي معماري و سازه ساختمان کاسته و مثالً در پشده از پیچیدگی
  . ساختمانی، طرح به صورت یکپارچه و کارآمد تهیه شود

هایی با سوخت مایع یا گاز، مانند دیگ آب گرم، دیگ بخار، کوره هواي گرم، بنابراین هر بخش از ساختمان که در آن دستگاه -4
  .افی هوا براي احتراق دریافت کندشود، باید به مقدار الزم و کهاي مشابه، نصب میکن و دستگاهگرم آب
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ها باید توجه شود که در صورت نصب چند دستگاه گرمایی در یک فضا، باید هواي احتراق براي کارکرد هم زمان همه دستگاه -
  .بینی هر نوع ضریب هم زمانی پرهیز شودمحاسبه و از پیش

 . براي دریافت هواي احتراق، به طور کلی ممنوع است بینیهاي گرمایی در فضاي کامالً بسته و بدون پیشنصب دستگاه -5

  
  منابع غیرمجاز 

  :تأمین هواي احتراق از منابع زیر مجاز نیست) الف
  فضایی که در آن گازهاي خطرناك وجود دارد؛ -1
  فضایی که در آن بخارهاي قابل اشتعال وجود دارد؛ -2
  یابد؛می فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار -3
  موتورخانه تبرید ساختمان، مگر آنکه سیستم تبرید از نوع جذبی باشد؛ -4
  حمام، توالت و انباري؛ -5
 . فضایی که احتمال سیل گرفتگی دارد - 6

  
  اختالل در تأمین هواي احتراق

  . شود، باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشددر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می) الف
کند، شود، نباید دستگاه دیگري که جریان انتقال هوا را مختل میدر فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می) ب

  . نصب شود
براي آن دستگاه موجب  شود، سیستم تأمین هوا باید طوري طراحی شود که مکش هوااگر در این فضا دستگاه دیگري نصب می -1

  . جریان معکوس یا کمبود هواي موردنیاز دستگاه با سوخت مایع یا گاز نشود
شود، تخلیۀ هواي این مکنده نباید در جریان هواي احتراق اگر در فضاي نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز هواکش نصب می -2

 .اختاللی ایجاد کند یا جهت جریان هوا را معکوس کند
  

  تأمین هواي احتراق از کانال زیر کف
شود، ممکن است از کانال زیر کف تأمین هواي احتراق مورد نیاز فضایی که دستگاه با سوخت مایع یا گاز در آن نصب می) الف
  . در این صورت فضاي کانال باید با بازشوي دایمی، مستقیماً به هواي آزاد بیرون مربوط باشد. شود

باید بدون هیچ مانع، در مسیر داخل فضاي کانال تا دریچه ورودي هوا به داخل فضاي نصب دستگاه، جریان هواي آزاد بیرون  -1
  .پیدا کند

  . سطح آزاد دهانه ورود هوا از بیرون به فضاي کانال، باید دست کم دو برابر سطح آزاد بازشوي موردنیاز دستگاه باشد -2
  . نال دست کم باید با سطح آزاد دریچه ورود هوا به داخل آن برابر باشدسطح مقطع آزاد مسیر عبور هوا از فضاي کا -3
 . احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف و یخ و عوامل دیگر، نباید وجود داشته باشد -4
  

  تأمین هواي احتراق از فضاي زیر شیروانی
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شود، ممکن است از فضاي زیر شیروانی ا گاز در آن نصب میهواي احتراق موردنیاز فضایی که دستگاه با سوخت مایع ی) الف
  . در این صورت فضاي زیر شیروانی باید با بازشوي دایمی و بسته نشدنی، مستقیماً به هواي آزاد بیرون مربوط شود. ساختمان تأمین شود

ب دستگاه، بدون هیچ مانع جریان داشته هواي آزاد بیرون باید در مسیر داخل فضاي زیر شیروانی تا دهانۀ ورود هوا به حل نص -1
ارتفاع فضاي زیر . میلیمتر باالتر از کف فضاي زیر شیروانی ادامه یابد 150دهانه کانال ورود هواي احتراق باید دست کم تا . باشد

  . میلیمتر باشد 760شیروانی در بلندترین نقطه، نباید کمتر از 
  . گاه، باید دهانه ورودي هوا به فضاي زیر شیروانی اندازه مناسب داشته باشدبراي تهویه فضا و تأمین هواي احتراق دست -2
  .احتمال بسته شدن دهانه ورودي هواي بیرون، با برف و یخ و عوامل دیگر، نباید وجود داشته باشد -3
  

  
  اختالل در هواي احتراق - 2- 9-14شکل               نصب غیرمجاز دودکش  -1-9-14شکل 
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  تأمین هواي احتراق از کانال زیر کف -3-9-14شکل 

  
  تأمین هواي احتراق از فضاي زیر شیروانی -4-9-14شکل 

 
 

  تأمین هوا احتراق از داخل ساختمان
  فضاي با درزبندي معمولی

 177براي هر هایی با سوخت مایع یا گاز بیش از یک مترمکعب هاي با درزبندي معمولی، که فضاي نصب دستگاهدر ساختمان) الف
ها حجم دارد، انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) یو در ساعتتیبی 1000فوت مکعب براي هر  50(کیلوکالري در ساعت 

  .ها صرفاً با تعویض هواي طبیعی و نفوذ هوا به داخل آن فضا، تأمین خواهد شدهواي احتراق موردنیاز دستگاه
 1000فوت مکعب براي هر  50(کیلوکالري در ساعت  177ز یک مترمکعب براي هر ها کمتر ااگر حجم فضاي نصب دستگاه) ب
در . ها باشد، ممکن است هواي احتراق از فضاي مجاور آن تأمین شودانرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) یو در ساعتتیبی

کیلوکالري در  177کعب براي هر ها و فضاي مجاور دست کم باید یک مترماین صورت، مجموع حجم فضاي محل نصب دستگاه
  .ها، باشدساعت انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه

داراي حداقل تعویض » تعویض هوا) 4-14(«گرفتن هواي احتراق از فضاي مجاور به شرطی مجاز است که این فضا طبق فصل  -1
  . هوا باشد

بینی شود دو دهانه باز بدون مانع و بسته نشدنی باید پیش ها و فضاي مجاور، دست کمبراي جریان هوا بین محل نصب دستگاه -2
ها، روي درب میلیمتر از سقف فضاي نصب دستگاه 300میلیمتر از کف و دیگري به فاصله حداکثر  300که یکی به فاصله حداکثر 

  . یا جدار بین این دو فضا، نصب شوند
یک اینچ مربع براي (کیلوکالري در ساعت  38میلیمتر مربع براي هر  100ها دست کم باید برابر سطح آزاد هریک از این دهانه -3

ها، نباید از در هر حال سطح آزاد هریک از این دهانه. ها، باشدانرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) یو در ساعتتیبی 1000هر 
  . میلیمتر مربع کمتر باشد 500/64

  . میلیمتر باشد 80متر از هاي ورود هوا نباید کاندازه هر ضلع دهانه -4
  :براساس محاسبات زیر تعریف شده است) 2(، معیار مذکور در بند )1(براساس تعریف ساختمان با درزهاي معمولی در بند 
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  کیلوژول بر مترمکعب 37253گاز متان خالص با ارزش گرمایی : سوخت مورد نظر -
OHCOOCH            : رابطه تئوري احتراق 2224 22   

مترمکعب هوا نیاز دارد که با  10توجه به تأمین اکسیژن از هوا و نسبت بیست درصدي اکسیژن در آن، هر مترمکعب متان به با 
بار  5/0با احتساب . یابدمترمکعب افزایش می 25سازي و تأمین مکش دودکش، به برابر براي رقیق 5/2افزایش آن به میزان 

کیلوژول در  37250، حجم فضاي محل نصب دستگاه با ظرفیت )درزبند معمولی(قدار هوا تعویض هوا در ساعت براي تأمین این م
 ).وات 200یک مترمکعب برابر هر . (مترمکعب باشد 50باید دست کم ) وات 10000(ساعت 

  
، 29310دستگاه گرمایی به ظرفیت  3میلیمتر،  2438×  9144×  15240، در یک اتاق به ابعاد )6-9-14(مطابق شکل  :1مثال 

چنانچه ساختمان با کیفیت درزبندي معمولی ساخته شد باشد، آیا هواي احتراق از داخل . وات نصب شده است 58623و  11724
  شود؟تأمین می

بنابراین حجم فضاي الزم براي تأمین . باشدوات می 100000وات یا تقریباً  99567ها جمعاً ظرفیت گرماي کل دستگاه: پاسخ
   200/100000=  50  )مترمکعب(              : هواي احتراق

  240/15×  144/9×  438/2=  339/74  )مترمکعب(      : از طرف دیگر، حجم اتاق نصب برابر است با
  . نمایدبنابراین حجم اتاق تکافوي تأمین هواي احتراق را می

  
  تأمین هواي احتراق از فضاي نصب با درزبند معمولی -6-9-14شکل 

 
  

  احتراق از خارج ساختماندریافت همه هواي 
در صورت گرفتن همه هواي مورد نیاز احتراق از خارج، باید دست کم دو دهانه دایمی و بسته نشدنی در باال و پایین، یکی به ) الف

هاي با سوخت مایع میلیمتر از سقف فضاي محل نصب دستگاه 300میلیمتر از کف و دیگري به فاصله حداکثر  300فاصله حداکثر 
  .هاي افقی یا قائم، به هواي خارج مربوط شوندبینی شود که، مستقیماً  یا از طریق کانالگاز پیشیا 
  . میلیمتر باشد 80هاي ورودي هوا نباید کمتر از اندازه هر ضلع دهانه -1
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 155براي هر  میلیمتر مربع 100هاي ورودي هوا مستقیماً به هواي خارج باز شوند، هر دهانه باید دست کم اگر دهانه -2
ها، سطح آزاد انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) یو در ساعتتیبی 4000یک اینچ مربع براي هر (کیلوکالري در ساعت 

  . داشته باشد
  ها باز اگر تأمین هوا از طریق کانال افقی است، که یک دهانه آن به هواي خارج و دهانه دیگر به فضاي محل نصب دستگاه -3

یک اینچ مربع براي هر (کیلوکالري در ساعت  77میلیمتر مربع براي هر  100در این حالت، هر دهانه باید دست کم شود، می
ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید از سطح انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) یو در ساعتتیبی 2000

  . آزاد دهانه ورودي هوا کمتر باشد
  ها باز تأمین هوا از طریق کانال قائم است، که یک دهانه آن به هواي خارج و دهانه دیگر به فضاي محل نصب دستگاهاگر  -4

یک اینچ مربع براي هر (کیلوکالري در ساعت  155میلیمتر مربع براي هر  100شود، در این حالت، هر دهانه باید دست کم می
ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید کمتر از ورودي به دستگاه انرژي معادل سوخت) یو در ساعتتیبی 4000

  . سطح آزاد دهانه ورودي هوا باشد
در صورتی که تأمین هواي احتراق از خارج ساختمان فقط براي دستگاه گازسوز باشد و فضاي محل نصب دستگاه داراي ) ب

مستقیم از فضاي محل نصب دستگاه به خارج از ساختمان، یا از طریق کانال  توان با نصب یک دهانهدرزبندي معمولی است، می
  :افقی یا قائم و با رعایت الزامات زیر، هوا را از خارج تأمین کرد

  .میلیمتر از سقف نصب شود 300دهانه ورود هوا به فاصله حداکثر  -1
   3000یک اینچ مربع براي هر (کیلوکالري در ساعت  116میلیمتر مربع براي هر  100سطح آزاد دهانه ورود هوا دست کم  -2

  . ها، باشدانرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) یو در ساعتتیبی
  . سطح مقطع کانال افقی یا قائم دست کم برابر سطح آزاد دهانه ورود هوا باشد -3

  :در صورت دریافت هوا از خارج، طراح باید به نکات زیر توجه داشته باشد
تواند به خاموش شدن پیلوت و از کار افتادن سیستم جرقه احتمالی هوا در اثر افزایش ناگهانی سرعت باد هواي خارج میوزش  -

  . منجر گردد
  .هاي آب و سایر تجهیزات حاوي آب منجر گرددزدگی لولهتواند به یخوزش احتمالی هواي سرد می -
. اندازدنطقه سرد شده و ساکنان ساختمان را به فکر بستن دهانه ورود هوا بیتواند منجر به ایجاد موزش احتمالی هواي سرد می -

  . این افراد عموماً شناختی از این سیستم و عملکرد آن ندارند
  

  دریافت همه هواي احتراق از خارج ساختمان) ب
دهانه دایمی و بسته نشدنی در باال دست کم دو ) 9-9-14(براي دریافت همه هواي موردنیاز احتراق از خارج، باید مطابق شکل  -1

هاي افقی یا قائم، بینی شود که مستقیماً یا از طریق کانالهایی با سوخت مایع یا گاز پیشو پایین دیوار فضاي محل نصب دستگاه
  .میلیمتر باشد 80هاي ورودي هوا نباید کمتر از اندازه هر ضلع دهانه. به هواي خارج مربوط شوند

 100(میلیمتر مربع براي هر کیلووات  550ي ورودي هوا مستقیماً به هواي خارج باز شوند، هر دهانه باید دست کم هااگر دهانه -
  . ها، سطح آزاد داشته باشدانرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) کیکلوکالري در ساعت 155میلیمتر مربع براي هر 
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  ي ورودي هواي مستقیمهاتأمین هواي اتاق از خارج با دهانه -9-9-14شکل 

  ، یک دهانه آن به هواي خارج و دهانه دیگر به فضاي محل )10-9-14(اگر تأمین هوا از طریق کانال افقی است که مطابق شکل  -
شود، در این حالت، هر دهانه ها باز مینصب دستگاه

میلیمتر مربع براي هر  1100باید دست کم 
 77میلیمتر مربع براي هر  100(کیلووات 

انرژي معادل سوخت ورودي ) کیلوکالري در ساعت
ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع به دستگاه

کانال نیز نباید ار سطح آزاد دهانه ورودي هوا کمتر 
  . باشد

         
 

 هاي افقیتأمین هواي اتاق از خارج از طریق کانال - 10-9-14شکل 

  
  تأمین مکانیکی هواي احتراق 

  کلیات
هایی با سوخت مایع و گاز نصب شده است، ممکن است هواي احتراق با یک سیستم مکانیکی براي فضایی که در آن دستگاه) الف

  .مستقل تأمین شود
  .سیستم مکانیکی تأمین هواي احتراق باید به یک دستگاه پشتیبان با ظرفیت مشابه مجهز باشد -1
  .یه مطبوع یا تعویض هواي مکانیکی ساختمان، مجاز نیستبراي تأمین هواي احتراق، استفاده از سیستم تهو -2
 

  مقدار هواي احتراق
  هایی با سوخت مایع یا گاز فرستاده مقدار هوایی که با سیستم تأمین مکانیکی هواي احتراق به فضاي محل نصب دستگاه) الف
یک فوت مکعب در دقیقه براي هر ( کیلوکالري در ساعت 355شود باید، دست کم برابر یک مترمکعب در ساعت براي هر می

  .ها باشدانرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه) یو در ساعتتیبی 2400
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ها باید به هم وابسته و مرتبط باشند به طوري که اگر سیستم سیستم تأمین مکانیکی هواي احتراق و مشعل هریک از دستگاه
 . دکار خاموش شودتأمین مکانیکی هوا از کار بیفتد، مشعل نیز به طور خو

  
  هاي ورودي هواي احتراقها و کانالدهانه
  هاي ورودي هوادهانه

  .دهانه ورود هواي احتراق در جایی باید باشد که هواي موردنیاز احتراق را به طور دایم و بدون مانع تأمین کند) الف
  . میلیمتر باشد 26میلیمتر و حداکثر  13هاي توري باید حداقل شود، اندازه چشمهاگر توري بر روي این دهانه نصب می -1
درصد محاسبه شود مگر آنکه  75شود، سطح آزاد آن نباید بیش از اي از نوع فلزي بر روي این دهانه نصب میاگر دریچه -2

  . کارخانه سازنده دریچه، درصد دیگري توصیه کرده باشد
  .درصد محاسبه شود 25شود، سطح آزاد آن نباید بیش از انه نصب میاي از نوع چوبی بر روي دهاگر دریچه -3
  .میلیمتر از تراز زمین مجاور باالتر باشد 300در بیرون ساختمان، تراز زیر دهانه دریافت هواي احتراق دست کم باید  -4
هایی با سوخت مایع یا گاز، ستگاهها، در عبور از جدارهاي فضاي نصب دها و کابلمانده در اطراف دودکش و لولهفضاي باقی -5

  . نباید دهانه ورودي هواي احتراق تلقی شود
  

  دمپر
شود، بر روي کانال یا دهانه تأمین اگر دمپر تنظیم، دمپر آتش یا دمپر دود، که با دریافت فرمان به طور خودکار بسته می) الف

باشد، چنانکه با بسته شدن دمپر، مشعل نیز به طور خودکار هواي احتراق نصب شود، این دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط 
  .خاموش شود

  .نصب هیچ نوع دمپر دستی بر روي دهانه ورود هوا یا کانال تأمین هواي احتراق، مجاز نیست) ب
  

  کانال ورودي هواي احتراق
با سوخت مایع یا گاز، باید فوالدي هاي جنس کانال ورود هواي احتراق از خارج، یا از فضاهاي مجاور محل نصب دستگاه) الف

  .ناپذیر و یا آلومینیومی باشدگالوانیزه، فوالدي زنگ
  .طراحی و ساخته شود» کشیکانال) 6-14(«کانال هوا باید با رعایت الزامات مقرر در فصل  -1
  . میلیمتر مربع کمتر باشد 000/10سطح آزاد و بدون مانع کانال نباید از  -2
  .ل نباید کمتر از سطح آزاد دهانه متصل به آن باشدسطح مقطع کانا -3
  . هاي با سوخت مایع یا گاز به کار رودهر کانال باید فقط براي تأمین هواي احتراق یک فضاي محل نصب دستگاه) ب
  .کانال مستقل نصب شود براي هر دهانه ورودي هوا باید. یک کانال نباید هم به دهانه ورودي باال و هم دهانه ورودي پایین هوا برساند) پ
  .کانال افقی تأمین هواي احتراق که در باال قرار دارد، نباید به طرف نقطه ورودي هواي خارج، شیب رو به پایین داشته باشد) ت
 . در صورت باز شدن کانال ورودي هواي احتراق به فضاي زیر شیروانی، نباید در دهانه کانال توري نصب شود) ث
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  گازها و بخارات خطرناكحفاظت در برابر 
هاي زیبایی، که در آنها معموالً از مواد شیمیایی که گازهاي خورنده و گرفتن هواي احتراق از فضاهایی مانند آرایشگاه و سالن) الف

د از نوعی در این نوع فضاها، دستگاه با سوخت مایع یا گاز یا بای. شود، مجاز نیستکنند استفاده میقابل اشتعال تولید و منتشر می
بینی ورود هواي احتراق از بیرون ساختمان، گیرد و یا با پیشباشد که تمام هواي موردنیاز احتراق را مستقیماً از خارج ساختمان می

  .در فضاي جداگانه نصب شود
  
  
  

 تست
 
  

هاي با سوخت مایع و گاز که بصورت مکانیکی انجام شود باید دست کم  ـ مقدار تعویض هوا در فضاي نصب دستگاه 14
  )1387(: برابر
  بی تی یو در ساعت باشد  177یک فوت مکعب در ساعت براي هر ) الف
  بی تی یو در ساعت باشد 40 یک فوت مکعب در ساعت براي هر) ب
  بی تی یو در ساعت باشد 177 راي هریک فوت مکعب در ساعت ب) ج
  بی تی یو در ساعت باشد 2400 یک فوت مکعب در ساعت براي هر) د 

   .پاسخ صحیح است) د(گزینه ـ  جواب
  :آمده است 14در مبحث 

  مقدار تعویض هوا 2ـ 5ـ 9ـ 14
سوخت مایع یا گاز فرستاده  هاي با مقدار هوا که توسط سیستم تعویض هواي مکانیکی به داخل فضاي محل نصب دستگاه) الف
بی تی یو در  2400یک فوت در دقیقه براي هر (کالري در ساعت  355شود، باید دست کم برابر یک مترمکعب در ساعت براي هر  می

  ».باشد) ساعت

یک فوت مکعب در ساعت معادل 
1

فوت مکعب در دقیقه است پس ظرفیت حرارتی هم  60
1

بی تو یو بر ساعت  2400مقدار  60
  .خواهد شد

  
اگر ظرفیت مشعل هر . در یک فضا نصب شده است) گازو گازوئیل(سوز  دو دستگاه دیگ آب گرم با مشعل دو گانه -8

ارج تعداد موقعیت از خ ها مستقیماً کیلو کالري در ساعت باشد براي تامین هواي احتراق دستگاه 200000کدام از دیگها 
هاي فلزي ورود هوا که روي دیوار خارجی این فضا باید نصب شود برابر کدام یک از موارد زیر  و سطح ناخالص دریچه

  )1387(است؟
متري کف و یک دریچه در  سانتی 30متر مربع که یک دریچه در  سانتی 2580دو دریچه هرکدام به مساحت ناخالص حداقل) الف
  ر سقف باید نصب شودمتري زی سانتی 30
متري زیر  سانتی 30متري کف و یک دریچه در  سانتی 30متر مربع که در یک دریچه  سانتی 1720دو دریچه هر کدام حداقل ) ب

  سقف باید نصب شود
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  متري زیر سقف باید نصب شود سانتی 30متر مربع در  سانتی 5000یک دریچه به مساحت حداقل ) ج
متري کف و یک دریچه در  سانتی 30متر مربع که یک دریچه در  سانتی 3440دو دریچه هر کدام به مساحت ناخالص حداقل ) د

  . متري زیر سقف باید نصب شود سانتی 30
  2ـ 3ـ  9ـ  14ـ مطابق بند  .پاسخ صحیح است) الف(گزینه ـ جواب 

  :آمده است 14در مبحث 
  از خارج حتراقي ادریافت همه هوا 2ـ 3ـ 9ـ 14«

ها، مستقیم از خارج  هایی روي دیوارها یا سقف فضاي محل نصب دستگاه در صورتی که همه هواي مورد نیاز احتراق، با نصب دهانه) الف
متر از کف،  سانتی 30متر از سقف و دیگري به فاصله  سانتی 30دریافت شود، باید دست کم دو دهانه در باال و پایین، یکی به فاصله 

  .بینی شود شپی
کنند، سطح  ها وارد می هایی باشد که هوا را مستقیم از خارج ساختمان دریافت و به فضاي محل نصب دستگاه اگر تأمین هوا از دهانه) ب

بی تی یو در  4000اینچ مربع براي هر  1(کیلوکالري در ساعت  155متر مربع براي هر  ها باید دست کم یک سانتی آزاد هر یک از دهانه
  ».باشد) اعتس

  :بنابراین
/

NetA cm
  22 200 000 2580

155  
  .تقسیم شود 75/0ولی چون دریچه فلزي روي دهانه هواي ورودي نصب شده است پس دهانه بایستی بر عدد 

      /

NetA
A cm  23440

0 75 
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  نھمتست ھای پیشنھادی فصل 

  توان از فضاي بسته استفاده نمود؟  ، میدر چه صورت براي تأمین هواي احتراق ) 1
   .پذیر است در صورتی که هواي مورد نیاز از بیرون دریافت شود و فقط براي پکیج امکان) الف
  نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز مجاز نیست) ب
  در صورتیکه چند دستگاه با سوخت مایع یا گاز در یک فضا نصب شود) ج
 هیچکدام) د
  
  احتراق از کدام منبع زیر مجاز است؟تأمین هواي ) 2

  انباري) ب    .ناك وجود دارد هاي خطر فضایی که در آن گاز) الف
 هیچکدام) د      موتور خانه تبرید ساختمان از نوع جذبی) ج
  
قطـع  سطح آزاد در بازشوي مورد نیاز دسـتگاه باشـد و سـطح م    ------سطح آزاد دهانه ورودي هوا از بیرون به فضاي کانال باید) 3

  .سطح آزاد دریچه ورودي هوا به داخل آن باشد -----آزاد مسیر عبور هوا از کانال حداقل باید 
  حداقل برابر –حداقل برابر ) ب       حداقل برابر–برابر  2حداقل ) الف

 %2حداکثر  –% 2حداقل ) د       برابر 2حداقل  –حداقل برابر ) ج
  
متـر   کانال ورود هواي احتراق چقدر و ارتفاع بلندترین نقطه حـداقل چنـد سـانتی    حداقل فاصله کف فضاي زیرشیروانی از دهانه) 4

  است؟
  متر میلی 74 –متر باالتر  میلی 150) ب      متر میلی 76 –متر باالتر  میلی 150) الف

 متر میلی 74 –تر متر پایین میلی 150) د     متر میلی 76 –تر متر پایین میلی 150) ج
  
محل نصب دستگاه و فضاي مجاور حداقل چه تعداد دهانـه بـاز بـدون مـانع نیـاز اسـت و محـل نصـب آن         براي جریان هوا بین ) 5

  کجاست؟
  متر سقف فضاي نصب دستگاه سانتی30متر از کف و دیگري به فاصله  سانتی30یکی به فاصله  –دهانه  2حداقل ) الف
  متر سقف فضاي نصب میلی300صله متر از کف و دیگري به فا میلی450یکی به فاصله  –دهانه  2حداقل ) ب
  متر سقف فضاي نصب میلی300متر از کف و دیگري به فاصله  میلی450یکی به فاصله  –دهانه  1حداقل ) ج
 هیچکدام) د
  
کالري باشد و حداقل سـطح آزاد و یـک دهانـه بـاز شـو چقـدر        کیلو 1500در صورتیکه انرژي معادل سوخت ورودي به دستگاه ) 6

  است؟
    مربع متر میلی 150) ب        مربع متر یلیم 100) الف

 مربع متر میلی 250) د        مربع متر میلی 4000) ج
  
  هاي ورود هوا براي فضاي احتراق چقدر است؟ حداقل اندازه هر ضلع دهانه) 7

 متر سانتی 15) د    متر سانتی 25) ج   متر میلی 80) ب    متر میلی 100) الف
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یو در ساعت  تی بی 24000شوند و مقدار انرژي معادل سوخت ورودي  مستقیماً به هواي خارج بازهاي ورود هوا  درصورتیکه دهانه) 8

  باشد، حداقل سطح هر دهانه چقدر است؟
 الف و ب)د  مربع متر میلی 100)ج  مربع متر میلی 4750)ب    مربع اینچ 6) الف

  
  که بایستی نصب شود ؟ دار فلزي ره توريکالري مطلوب است اندازه پنج کیلو 43000اي با ظرفیت  خانه در موتور) 9

    مترمربع میلی 27750) ب    مترمربع میلی 37000)الف
 مترمربع میلی 32400) د    مترمربع میلی 74500)ج
  
  است؟  آیا نصب دمپردستی و برقی بر روي دهانه هوا یا کانال تأمین هواي احتراق مجاز) 10

  استبرقی مجاز  دمپر )ب  دستی مجاز است دمپر )الف
  هیچکدام مجاز نیست) د  هردو مجازند )ج
  
  : هاي با سوخت مایع و گاز که بصورت مکانیکی انجام شود باید دست کم برابر مقدار تعویض هوا در فضاي نصب دستگاه )11
  بی تی یو در ساعت باشد  177یک فوت مکعب در ساعت براي هر ) الف
  ساعت باشدبی تی یو در  40 یک فوت مکعب در ساعت براي هر) ب
  بی تی یو در ساعت باشد 177 یک فوت مکعب در ساعت براي هر) ج
  بی تی یو در ساعت باشد 2400 یک فوت مکعب در ساعت براي هر) د 

  
  در کدام موارد تامین هواي احتراق از ان فضا مجاز نمی باشد؟)12
  باشدفضاهایی که در ان بخار قابل اشتعال )ب    موتور خانه تبرید ساختمان )الف

  همه موارد)د        حمام و توالت )ج
  

تامین مکانبکی (کیلو کالري در ساعت،داریم مقدارر هواي مورد نیاز احتراق چقدر است؟ 500000دیگ بخاري به ظرفیت )13
  )هواي احتراق

  فوت مکعب در دقیقه   827)ب      فوت مکعب در دقیقه   625)  الف
  کعب در دقیقهفوت م 485)د      فوت مکعب در دقیقه   1056) ج
  

  ..............در صورت باز شدن کانال ورودي هواي احتراق به فضاي زیر شیروانی در دهانه ورودي کانال )14
  باید طوري نصب شود )ب        نباید طوري نصب شود   )الف

  هیچکدام)د      یک دریچه فلزي نصب شود )ج
  

و سطح ازاد دهانه ............. محل نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز ،فضاي مجاور جنس کانال ورودي هواي احتراق از خارج یا  15
  .میلی متر کمتر نباشد..................از 

  10000-کانال انعطاف پذیر )ب       20000-فوالد گالوانیزه یا الومینیوم)الف
  الف و ب)د    10000-فوالد گالوانیزه،فوالدي زنگ ناپذیر یا الومینیوم )ج
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