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  فصل ششم

  کانال کشی

  کانال کشی - 14-6
  دامنه کاربرد ) الف

فصل ششم ناظر بر طراحی، ساخت، نصب و بازرسی سیستم هاي کانال کشی مورد استفاده براي جابه جایی هواي محیط می  -1
کانال کشی هاي مورد نظر شامل هدایت هواي رفت، برگشت و تخلیه در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، . باشد

سیستم هاي کانال . ین هواي احتراق و تخلیه هواي آلوده ساختمان می باشدتوزیع هواي سیستم هاي خنک کننده تبخیري، تأم
مقررات مربوط به مصالح . کشی بیشتر با توجه به تاثیر آنها بر عملکرد ساختمان در هنگام آتش سوزي مد نظر قرار گرفته اند

سوختن آنها و مشارکت در انتشار دود و سیستم کانال کشی و نصب آنها به گونه اي تنظیم گریدده تا خطرات مرتبط با مشخصات 
  . شعله در داخل ساختمان را بیان نماید

انجمن «، »(ASHRAE)انجمن مهندسان گرمایش، تبرید و تهویه مطبوع آمریکا «اطالعات اضافی را می توان از منابعی مانند 
  . بدست آورد» (ACCA)آمریکا پیمانکاران تهویه مطبوع «و » (SMACNA)ملی پیمانکاران تهویه مطبوع و ورق فلزي 

نظر به اینکه دامنه کاربرد سیستم هاي کانال کشی موضوع این فصل در رابطه با تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع،  -2
توزیع هواي سیستم هاي خنک کننده تبخیري، تأمین هواي احتراق و تخلیه هواي آلوده ساختمان است که معموالً کالس فشار آن 

پاسکال تدوین    500پاسکال می باشد، بنابراین الزامات این فصل براي کانال کشی تا کالس فشار حداکثر   500ا حداکثر ه
  .شده است

. پاسکال نمی شود  500با توجه به توضیحات مذکور، الزامات این فصل شامل سیستم هاي کانال کشی خارج از محدوده فشار  -
 . طراحی، ساخت، نصب و بازرسی سیستم هاي کانال کشی با کالس هاي فشار باالتر باید براساس استانداردهاي مرتبط صورت گیرد

  
  الزامات عمومی - 2- 1- 14-6
زیان آور دیگر باید از  براي تخلیه هواي آلوده به گازها و غبارهاي قابل اشتعال، گازهاي خورنده یا سمی، دود و هرگونه آالینده) الف

  گ.کانال کشی جداگانه و مستقل استفاده شود
کانال کشی مخصوص هواي آلوده به گازهاي قابل اشتعال و خطرزا نباید جزیی از سیستم کانال کشی دیگري باشد که به سایر  -1

  . فضاهاي ساختمان راه دارد
باید به مثابه کانال یا پلنوم براي هواي رفت، برگشت، تخلیه و گرفتن پله ها و راه هاي فرار و راهروهاي دسترسی به آنها را ن) ب

  :هواي بیرون به کار برد، مگر در موارد زیر
راهرو دسترسی به خروجی هاي فرار می تواند براي ورود هواي بیرون و رساندن آن به فضاهایی مانند توالت، حمام، رختکن،  -1

ز می شوند، در نظر گرفته شود، به شرطی که هواي ورودي راهرو بیش از هواي مورد نیاز گونی شوي، که به این راهرو مستقیماً با
  .این فضاها باشد

  .راهرو داخلی یک واحد آپارتمان مسکونی می تواند به جاي پلنوم هواي برگشت به کار رود -2
ه باشد، به شرط آن که راهرو منقطه اي فضاي داخل سقف یا کف کاذب راهرو می تواند کاربردي مانند پلنوم برگشت هوا داشت) پ

با مقاومت معین در برابر آتش نباشد؛ یا آنکه راهرو با مصالحی با همان درجه مقاوم در برابر آتش، از پلنوم سقف یا کف کاذب جدا 
  .شده باشد

 .هوا مشخص شده اند، عبور کندکانال تخلیه هواي آلوده با فشار مثبت و دودکش، نباید از فضاهایی از ساختمان که براي پلنوم ) ت
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  پلنوم -2- 14-6
  کلیات - 2-1- 14-6
فضاهایی از ساختمان که براي پلنوم هواي رفت، برگشت و تخلیه استفاده می شوند، باید به فضاهاي خالی از انسان، مانند ) الف

  .، محدود شوندراهروهاي زیرزمینی، داخل سقف کاذب یا کف کاذب طبقات، فضاي زیر شیروانی و اتاق هوارسان
  .هر پلنوم باید به یک منطقه آتش ساختمان محدود شود -1
  .در داخل پلنوم نباید دستگاه هایی با سوخت جامد، مایع یا گاز نصب شود -2

  
 کاربرد غیرمجاز پلنوم هاي هواي برگشت -3-6-14شکل 

  
  

  طراحی و ساخت کانال - 3- 14-6
  کلیات - 1- 3- 14-6
  .هاي هواي رفت، برگشت و تخلیه باید مناسب جریان مقدار هواي مورد نیاز باشدطراحی و ساخت کانال ) الف

  .کانال هوا باید طبق روش هاي مهندسی مورد تایید طراحی و ساخته شود -1
  .روش هاي مهندسی که در اندازه گیري کانال هوا و دیگر اجزاي کانال کشی به کار می رود، باید مورد تایید قرار گیرد -2
ال هوا و دیگر اجزاي آن باید با توجه به مقدار جریان هواي الزم و سرعت مناسب آن اندازه گیري شود و بیش از آنچه براي کان -3

  .هر فضا تعیین شده است، صدا تولید نکند
  .اجزاي کانال هوا و آویزها و تکیه گاه هاي آن باید استحکام و دوام کافی داشته باشند -4
طراحی و ) 1-6-14(اس طبقه بندي فشار هواي داخل آن و براي حداکثر فشار یا مکش هوا، طبق جدول کانال هوا باید براس -5

  .ساخته شود
و  1و در کانال کشی با کالس ) فوت در دقیقه 2000(متر در ثانیه  10نباید از  5/0حداکثر سرعت هوا در کانال کشی با کالس  - 6
  . بیشتر باشد) دقیقه فوت در 2500(متر در ثانیه  7/12نباید از  2
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  طبقه بندي فشار کانال هاي هوا - 1-6-14جدول 

  فشار یا مکش استاتیک داخل کانال هوا
  کالس فشار  )اینچ ستون آب(فشار 

  پاسکال  اینچ ستون آب  فشار  مکش
5/0-  5/0+  5/0  125  

1-  1+  1  250  
2-  +2  2  500  

  
آلومینیومی، مخصوص کانال با مقطع چهارگوش، باید دست کم برابر با جدول و ) گالوانیزه، زنگ ناپذیر(ضخامت ورق فوالدي ) ب
  .در نظر گرفته شود) 14-6-2(
ضخامت ورق فوالدي و آلومینیومی کانال هوا با مقطع چهارگوش را براي کانال هایی نشان می دهد که ) 2-6- 14(جدول  -1

در کانال هواي با کالس فشار باالتر، اندازه . است) 1- 6-14(جدول ، طبق )اینچ ستون آب 2(پاسکال  500کالس فشار آنها حداکثر 
  .محاسبه شود» الف) 2-3-6- 14(«ضخامت ورق باید با رعایت ضوابط مندرج در استانداردهاي مقرر شده در 

  
  کمترین ضخامت ورق براي سخت کانال هوا با مقطع چهارگوش - 2-6-14جدول 

  )میلی متر(ورق کمینه ضخامت   بزرگترین بعد مقطع کانال
  آلومینیومی  )گالوانیزه ـ زنگ ناپذیر(فوالدي   اینچ  میلیمتر

  60/0  50/0  12تا   300تا 
  70/0  60/0  30تا  13  750تا  330
  85/0  75/0  54تا  31  1370تا  780
  25/1  1  84تا  55  2130تا  1400

  40/1  25/1  84بزرگتر از   2130بزرگتر از 
 .باشد) 3-6- 14(مخصوص کانال هوا با مقطع گرد باید دست کم مطابق جدول ) گالوانیزه، زنگ ناپذیر(ضخامت ورق فوالدي ) پ
  
  

  کمترین ضخامت ورق فوالدي براي ساخت کانال هوا با مقطع دایره - 3-6-14جدول 
  )میلیمتر(کمینه ضخامت ورق فوالدي   قطر مقطع کانال

  وصاله  درز طولیکانال با   کانال با درز اسپیرال  اینچ  میلیمتر
  50/0  50/0  5/0  12تا   300تا 
  60/0  60/0  5/0  18تا  13  460تا  330
  75/0  75/0  6/0  28تا  19  710تا  490
  1  1  75/0  36تا  29  910تا  740
  25/1  25/1  1  52تا  37  1320تا  940
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نشان می دهد که کالس فشار آنها حداکثر ضخامت ورق فوالدي کانال هوا با مقطع دایره را براي کانال هایی ) 3-6- 14(جدول  -1
  .است) 1-6- 14(، طبق جدول )اینچ ستون آب 2(پاسکال  500

در ساخت کانال فلزي، درزهاي عرضی، درزهاي طولی و دیگر درزها، باید با جوش کاري، پرچ کاري، نوار چسب، خمیر، ) ث
  .الستیک، واشر و دیگر لوازم مورد تایید درزبندي شود

  . درصد مقدار هوا باشد 5ستم هوارسانی، میزان نشت هوا از درزهاي کانال نباید بیش از در هر سی -1
  .استفاده از کانال غیرفلزي ساخته شده از مصالح سوختنی مجاز نیست -2
در این حالت، دماي هواي داخل کانال . استفاده از کانال ساخته شده از پانل هاي گچی فقط براي هواي برگشت مجاز است) ب

درجه سلسیوس بیشتر باشد، و دماي سطح داخلی کانال باید کنترل شود که از دماي نقطه شبنم هواي داخل کانال  52نباید از 
  .کمتر نشود

  .در سیستم هاي هوارسانی با خنک کننده تبخیري از جمله کولر آبی، استفاده از کانال ساخته شده از پانل هاي گچی مجاز نیست - 1
مطابقت داشته و مورد » الف) 3-3-6-14(«ساخته شده از پشم شیشه، باید با یکی از استانداردهاي مندرج در کانال غیرفلزي ) پ

  .تایید قرار گیرد
 . درجه سلسیوس بیشتر باشد 120دماي هواي داخل کانال ساخته شده از پشم شیشه نباید از  -1
  

  کانال قابل انعطاف - 4- 3- 14-6
  .طول کانال قابل انعطاف فلزي یا غیرفلزي محدودیتی نداردبراي توزیع هوا، اندازه ) الف
  .متر بیشتر باشد 25/4طول کانال انشعاب قابل انعطاف فلزي یا غیرفلزي، براي اتصال به دریچه هوا، نباید از ) ب
ردهاي مندرج در مصالح و روش ساخت کانال قابل انعطاف فلزي یا غیرفلزي، باید مطابق با ضوابط مندرج در یکی از استاندا) پ
  .باشد و مورد تایید قرار گیرد» الف) 6-3-3- 14(«

 .درجه سلسیوس بیشتر باشد 120دماي هواي داخل کانال قابل انعطاف فلزي یا غیرفلزي نباید از ) ت
 
  

  نصب کانال هوا - 4- 14-6
  کلیات - 1- 4- 14-6
  .تعیین شده است، رعایت شودبراي کانال کشی هوا، باید شرایطی که براي هر منطقه آتش ساختمان ) الف

  . کانال هوا در عبور از دیوار آتش که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور جدا می کند، باید دمپر آتش داشتهباشد -1
 .لرزه گیر باید به ترکیبی روي کانال هوا نصب شود که کانال هاي دو طرف لرزه گیر هم محور باشند) ب
  

  آویزها و تکیه گاه ها - 3- 4- 14-6
براي ثابت نگه داشتن کانال هوا در وضعیت مطلوب، سیستم کانال کشی باید با تکیه گاه ها و آویزها، در نقاط مناسب، به ) الف

  .اجزاي ساختمان متصل شود
 .متر باشد 3در کانال فلزي، فاصله دو تکیه گاه و آویز مجاور نباید بیشتر از  -3
  

  نصب زیرزمین - 4- 4- 14-6
  .ا زیر زمین دفن می شود، باید با پوشش مورد تایید در برابر رطوبت و خورندگی خاك حفاظت شوداگر کانال هو) الف
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اگر کانال فلزي هوا بدون پوشش حفاظت کننده زیرزمین کار گذاشته شود، باید در داخل غالف بتنی به ضخامت  -1
 .میلیمتر قرار گیرد 50دست کم 

  
  حفاظت کانال هوا -6- 4- 14-6
در نقاطی که در معرض ضربات فیزیکی ناشی از برخورد وسایل نقلیه یا عوامل دیگر است و احتمال شکستن یا کانال هوا ) الف

  .فرسایش آن وجود دارد، باید با نصب حفاظ هاي مناسب و مورد تایید حفاظت شود
  .ي حفاظت گردداگر کانال هوا و اجزاي آن در هواي آزاد خارج از ساختمان نصب شود، باید در برابر عوامل جو) ب
طول کانال فلزي سیستم هاي خنک کننده تبخیري، از جمله کولر آبی، که در معرض تابش مستقیم آفتاب است، نباید بیش از ) پ

  . یک متر باشد
 در صورتی که طول کانال بیش از یک متر است، باید با عایق گرمایی در برابر تابش آفتاب حفاظت شود و یا با سایه بان مناسب، -1

 .از تابش مستقیم آفتاب به آن جلوگیري شود
  

  عایق کاري کانال هوا -5- 14-6
  کلیات -5-1- 14-6
  .استفاده از مواد سوختنی براي عایق بندي، روکش عایق و مواد درزبندي، مانند چسب، خمیر و نوار، مجاز نیست) ب
  .روکش عایق داشته باشد بخش هایی از طول کانال که از دیوار آتش عبور می کند، نباید عایق یا) پ
  .دمپر تنظیم مقدار هوا، دمپر آتش و دمپر دود نباید عایق یا روکش عایق داشته باشد) ت
  .سطوح دریچه هاي بازدید و دسترسی نباید با عایق یا روکش عایق، پوشانده شود) ث
  .نقطه شبنم هواي محیط باشددماي سطح خارجی کانال و یا دماي سطح خارجی عایق کانال، نباید کمتر از دماي ) ج
  .درجه سلسیوس باشد 49دماي سطح خارجی کانال نباید بیش از ) چ
 49درجه سلسیوس سطح خارجی کانال، باید کانال را طوري عایق کرد که دماي سطح خارجی عایق از  49در دماي بیش از  -1

  .درجه سلسیوس بیشتر نشود
  
  

  انال هوا در خارج از ساختمانکمینه مقاومت گرمایی عایق ک - 4-6-14جدول 
  تأسیسات گرمایی  تأسیسات سرمایی

روز ـ درجه   Rکمینه مقاومت گرمایی عایق، 
سرمایی ساالنه 

(ADDC) 

روز ـ درجه گرمایی   Rکمینه مقاومت گرمایی عایق، 
 (ADDH)ساالنه 

W
K.m2

  
BTU

F.ft.h o2
  

W
K.m2

  
BTU

F.ft.h o2
  

  1500زیر   3/3  581/0  500زیر   3/3  581/0
  4500تا  1501  0/5  881/0  1150تا  501  0/5  881/0
  7500تا  4501  5/6  145/1  2000تا  1151  5/6  145/1
  7501باالتر از   0/8  409/1  2001باالتر از   0/8  409/1

  
  در فضاي داخل ساختمانکمینه مقاومت گرمایی عایق کانال هوا  - 5-6-14جدول 

  اختالف دماي هواي داخل کانال و هواي خارج آن  Rکمینه مقاومت گرمایی عایق، 
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  تأسیسات گرمایی  تأسیسات سرمایی
  درجه فارنهایت  درجه سلسیوس

W
K.m2

  
BTU

F.ft.h o2
  

W
K.m2

  
BTU

F.ft.h o2
  

  15کمتر یا برابر   3/8کمتر یا برابر   نیستعایق الزم 

و کمتر یا برابر  3/8بیشتر از   3/3  581/0  3/3  581/0
  40و کمتر یا برابر  15بیشتر از   2/22

  40بیشتر از   2/22بیشتر از   0/5  881/0  0/5  881/0
 
در فضاي بسته زیر شیروانی، شفت هاي بسته ساختمان، داخل سقف هاي کاذب طبقات و دیگر فضاهایی که هواي آنها با ) ب

 . عایق کاري شود) 5-6-14(سیستم هاي گرمایی و سرمایی کنترل نمی شود، کانال هوا باید با رعایت ارقام جدول 
   

  دمپر آتش -6- 14-6
  محل دمپر آتش -6-1- 14-6
محل عبور کانال هوا از دیوار، سقف یا کف، که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور آن جدا می کند و نیز در موارد زیر، باید  در) الف

  .دمپر آتش نصب شود
  .در عبور کانال هوا از دیوار یا تیغه جداکننده فضاها، که براي مقاومت در برابر آتش یک ساعت یا بیش از آن، طراحی شده است - 1
  .عبور کانال هوا از دیوار سفت هاي ساختمان، که براي مقاومت در برابر آتش یک ساعت یا بیش از آن، طراحی شده است در -2
در عبور به صورت قائم کانال هوا از یک طبقه به طبقه دیگر، که کف یا سقف را سوراخ کند و کانال نیز در داخل شفت نباشد و  -3

  .ساعت مقاومت در برابر آتش طراحی شده باشدجدار بین دو طبقه، براي حداقل یک 

  
  دمپر دود -8-6- 14شکل           دمپر آتش  -7-6-14شکل 

  
  .در عبور کانال هوا از دیوار شفت ساختمان، در صورتی که ساختمان به سیستم آب فشان خودکار مجهز باشد - 6
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  آب فشان خودکار مجهز می باشد عدم نیاز به دمپر آتش زمانی که کل ساختمان به سیستم -12-6-14شکل 

 
  

  ساخت و نصب دمپر آتش -6-2- 14-6
  .درجه سلسیوس، فیوز دمپر آتش باید باز و دمپر آتش به طور خودکار بسته شود و از عبور آتش جلوگیري کند 74در دماي ) ب
جداکننده از فضاي مجاور است و دمپر آتش، که در مسیر عبور کانال هوا قرار می گیرد، جزیی از دیوار، تیغه، سقف یا کف ) پ

 .دقیقاً باید روي این جدارها، بر طبق دستور کارخانه سازنده و مورد تایید نصب شود
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  ستت

  
پذیر  هاي بین کانال اصلی رفت وهر دریچه هوا، ممکن است از نوع کانال گرد انعطاف   ـ انشعاب کانال هوا، در فاصله 45

  )1377(طول مجاز این کانال چقدر است؟حداکثر . باشد
  محدودیت ندارد) د               متر 8) ج  متر        5/3) ب    متر 25/4) الف

ـ  3ـ  6ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 
  ) »ب«4

 کانال قابل انعطاف - 14-6-3-4
  .براي توزیع هوا، اندازه طول کانال قابل انعطاف فلزي یا غیرفلزي محدودیتی ندارد )الف
  .متر بیشتر باشد 25/4طول کانال انشعاب قابل انعطاف فلزي یا غیرفلزي، براي اتصال به دریچه هوا، نباید از ) ب
  

تر باشد دیگر الزم نیست کانال هوا  گراد کم ـ اختالف دماي هوا کانال وهواي خارج از آن اگر از چند درجه سانتی 46
  )1377(عایق گرمایی داشته باشد؟

  3/8) د          11) ج   1/13) ب  9/14) الف
  . پاسخ صحیح است) د(جواب گزینه 

  ) »پ«3ـ  5ـ  6ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم 
  

  کانال هوا در فضاي داخل ساختمانکمینه مقاومت گرمایی عایق  - 5-6-14جدول 
  اختالف دماي هواي داخل کانال و هواي خارج آن  Rکمینه مقاومت گرمایی عایق، 

  تأسیسات گرمایی  تأسیسات سرمایی
  درجه فارنهایت  درجه سلسیوس

W
K.m2

  
BTU

F.ft.h o2
  

W
K.m2

  
BTU

F.ft.h o2
  

  15کمتر یا برابر   3/8کمتر یا برابر   عایق الزم نیست

و کمتر یا برابر  3/8بیشتر از   3/3  581/0  3/3  581/0
  40و کمتر یا برابر  15بیشتر از   2/22

  40بیشتر از   2/22بیشتر از   0/5  881/0  0/5  881/0
  

هاي هواي رفت و برگشت، در فضاهاي داخل ساختمان، در موارد زیر نیاز به عایق گرمایی ندارند، مگر آن که  کانال) پ
  . کاري به منظور جلوگیري از تقطیر رطوبت هوا در تماس با سطوح خارجی کانال الزم شود عایق

  . رمایی کنترل شودکانال هوا در فضایی قرار گیرد که دماي آن با تأسیسات گرمایی یا س) 1
  . گراد باشد درجه سانتی 3/8اختالف دماي هواي داخل کانال و هواي فضایی که کانال در آن قرار گرفته، کمتر از ) 2
  

  
کند، محل دقیق  که دو منطقۀ آتش را از هم جدا می (FIRE WALL)ـ در محل عبور کانال هوا از دیوارآتش  47

  )1377(دمپرآتش کجاست؟
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  متر بعداز دیوار سانتی 5به فاصله ) ب  متر قبل از دیوار  سانتی 5ه به فاصل) الف
  محدودیت ندارد) د                            روي دیوار) ج

  . پاسخ صحیح است) ج(جواب ـ گزینه 
  :آمده است 14در مبحث ـ ) »پ«2ـ  6ـ  6ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم 

گیرد، جزئی از دیوار، تیغه، سقف یا کف جداکننده از فضاي مجاور است و باید  دمپر آتشی که در مسیر عبور کانال هوا قرار می) پ
  . دقیق روي این جدارها، به ترتیب مورد تأیید، نصب شود

 
. اهمیت دارد هاي رفت، برگشت و تخلیه درزبندي کانال براي جلوگیري از نشت هوا ـ در ساخت و نصب کانال 33

  )1379اردیبهشت (حداکثر مقدار نشت مجاز هوا در یک سیستم چقدر است؟
  هیچ نشتی مجاز نیست) د  درصد 10) ج  درصد 5) ب  درصد 2) الف

  )»ث«2ـ  3ـ  6ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم . پاسخ صحیح است) ب(جواب ـ گزینه 
  .درصد مقدار هوا باشد 5هوا رسانی میزان نشت هوا از درز هاي کانال نباید بیش از  در هر سیستم-1
  

 )1381(چیست؟ (SMOKE DAMPER)و دمپر دود  (FIRE DAMPER)ـ فرق بین دمپر آتش  26
  . کند دمپر آتش فقط مانع از عبور شعله است ولی دمپر دود از عبور دود جلوگیري می) الف
  . شود گراد بسته می درجه سانتی 74گیرد و در دماي حدود  دمپر آتش از فیوز فرمان می) ب
  هر سه مورد) د  . دمپر دود باید موتور برقی داشته باشد که از حسگر فرمان بگیرد) ج

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

  دمپر آتش 6ـ  6ـ  14«
  محل دمپر آتش 1ـ  6ـ  6ـ  14
کند و در موارد زیر، باید دمپر  در عبور کانال هوا از دیوار، سقف یا کف، که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور آن جدا می) الف

  . آتش نصب شود
حی شده تر، طرا در عبور کانال هوا از دیوار یا تیغه جدا کننده، که براي مقاومت در برابر آتش به مدت یک ساعت یا بیش) 1

  . باشد
تر طراحی شده  هاي ساختمان، که براي مقاومت در برابر آتش به مدت یک ساعت یا بیش در عبور کانال هوا دیوار شفت) 2

  . باشد

در عبور کانال هوا، که بطور قائم از یک طبقه به طبقه دیگر، کف یا سقف را سوراخ کند، در صورتی که کانال در داخل شفت ) 3
در موارد زیر نصب ) ب. تر طراحی شده باشد ین دو طبقه براي مقاومت در برابر آتش به مدت یک ساعت یا بیشنباشد و جدار ب

  . دمپر آتش الزم نیست

  . هاي دو فضاي مجاور که در یک منطقه آتش قرار داشته باشند ها و کف در عبور کانال هوا از دیوارها، سقف) 1
  . متر ادامه یابد سانتی 60عبور کند و داخل شفت به سمت باال کمتر از وقتی کانال تخلیه هوا از دیوار شفت ) 2
  . در عبور کانال هوا از یک فضاي ساختمان به راهرو، در صورتی که ساختمان به سیستم آب افشان خودکار مجهز باشد) 3
  . وقتی که کانال هوا جزئی از یک سیستم تخلیه خودکار دود باشد) 4
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  . از بام ساختمان به هواي آزاد خارجدر عبور کانال هوا ) 5
  . در عبور کانال هوا از دیوار شفت ساختمان، در صورتی که ساختمان به سیستم آب افشان خودکار مجهز باشد) 6

  ساخت و نصب 2ـ  6ـ  6ـ  14
یا استاندارد معتبر دیگر، مورد  ANSI/UL 555جنس مصالح، نوع ساخت و آزمایش دمپر آتش باید مطابق استاندارد ) الف

  . تأیید باشد
گراد باز شود و دمپر آتش بطور خودکار به حالت بسته درآید و از عبور آتش  درجه سانتی 74فیوز دمپر آتش باید در دماي ) ب

  . جلوگیري کند
دا کننده از فضاي مجاور است و باید گیرد، جزئی از دیوار، تیغه، سقف یا کف ج دمپر آتشی که در مسیر عبور کانال هوا قرار می) پ

  ».، به ترتیب مورد تأیید، نصب شوددقیق روي این جدارها

کند و باید روي دیوار نصب شود و کانال هوا از  ـ دمپر آتش جزئی از دیوار است که دو منطقه آتش را از هم جدا می 36
مناسب دریچه دسترسی کدام دو طرف به آن متصل شود براي بازدید فیوز حساس دمپر آتش، محل 

 )1382خرداد(است؟
  روي کانال در طرف خروج هوا) ب  روي کانال در طرف ورود هوا) الف

  روي کانال هر یک از دو طرف باشد اشکالی ندارد) د  روي کانال در هر دو طرف دمپر آتش) ج
  )1() 3ـ  6ـ  6ـ  14(مبحث چهاردهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ج(گزینه جواب 

  .دریچه باید در موقعیت و به اندازه اي باشد که دسترسی به دمپر و فیوز ان به اسانی امکان پذیر باشداین 
  

در این حالت دماي سطح  هاي گچی فقط براي هواي برگشت مجاز است،  هاي ساخته شده از پانل ـ استفاده از کانال 12
باشد، حداکثر دماي هوا در این کانال چقدر داخلی کانال نباید از نقطه شبنم هواي داخل کانال کمتر 

 )1382خرداد(است؟
  گراد درجه سانتی 60) ب  گراد درجه سانتی 65) الف

  گراد درجه سانتی 52) د    گراد درجه سانتی 56) ج
  ) ـ ب 3ـ  3ـ  6ـ  14(مبحث چهاردهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
در این حالت دماي هواي داخل . هاي گچی فقط براي هواي برگشت مجاز است ز پانلهاي ساخته شده ا استفاده از کانال) ب«

تر باشد و دماي سطح داخلی کانال در حدي کنترل شود که از دماي نقطه شبنم هواي  گراد بیش درجه سانتی 52کانال نباید از 
  . تر نشود داخل کانال کم

  
  )1387(پوشش در مقابل رطوبت و خوردگی نصب شود باید ـ چنانچه کانال فلزي هدایت هوا، زیرزمین و بدون 4

  متر باشد میلی 100داراي غالف بتنی به ضخامت دست کم ) الف
  متر باشد میلی 75ت دست کم ضخامداراي غالف بتنی به ) ب
  متر باشد میلی 50ت دست کم ضخامداراي غالف بتنی به ) ج
  نصب کانال هوا از نوع فلزي زیرزمین ممنوع است) د

  :آمده است 14در مبحث   .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
  نصب زیرزمین 4ـ 4ـ 6ـ14«

  . شود، باید با پوشش مورد تأیید در برابر اثر رطوبت و خورندگی خاك حفاظت شود اگر کانال فلزي هوا زیرزمین دفن می) الف
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کانال فلزي هوا باید داخل غالف بتنی، به ضخامت اگر کانال فلزي هوا، بدون پوشش حفاظت کننده، زیرزمین دفن شود ) 1
  .متر قرار گیرد میلی 50دست کم 

  .شود، باید به سمت نقطه تخلیه شیب داشته باشد کانال هوایی که زیرزمین دفن می) ب
احتمالی اگر کانال هوا در جایی زیرزمین دفن شود که در معرض سیل باشد، باید در ترازي باالتر از حداکثر ارتفاع سیل ) پ

در صورتی که کانال زیر این تراز نصب شود، باید در برابر اثر سیل بطور هیدروستاتیکی و هیدرودینامیکی مقاوم . نصب شود
  ».باشد

  

ضخامت ورق کانال دست کم . است) اینچ 30(متر  سانتی 75ترین ضلع مقطع یک کانال فلزي مستطیل  ـ بزرگ 52
  )1389اسفند (چقدر باید باشد؟

  متر میلی 60/0متر ـ آلومینیومی  میلی 60/0فوالدي گالوانیزه ) الف
  متر میلی 60/0متر ـ آلومینیومی  میلی 50/0فوالدي گالوانیزه ) ب
  متر میلی 70/0متر ـ آلومینیومی  میلی 60/0فوالدي گالوانیزه ) ج
  متر میلی 70/0متر ـ آلومینیومی  میلی 50/0فوالدي گالوانیزه ) د

   .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
  :آمده است )2- 6-14(جدول – 14در مبحث 

  ناپذیر گالوانیزه، رنگ(ورق فوالدي   بزرگترین بعد مقطع کانال

  )متر ضخامت به میلی(

  ورق آلومینیمی

  اینچ  سانتیمتر  )متر ضخامت به میلی(

  60/0  50/0  12تا   30تا 

  70/0  60/0  30تا  13  75تا  33

  85/0  75/0  54تا  31  137تا  78

  25/1  1  84تا  55  213تا  140

  40/1  25/1  بزرگتر  بزرگتر

  

  

  )1389اسفند ( :ـ نصب دمپر آتش در کانال قائم عبوري از یک منطقه آتش با مقاومت یک ساعت 55
  . چنانچه داخل شافت با مقاومت آتش یک ساعت باشد، الزامی نیست) الف
  .همواره الزامی است) ب
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  . الزامی نیست) د  . چنانچه داخل شافت باشد، الزامی نیست) ج
  3)1- 6-6-14 (بند - 14مبحث  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

 شفت داخل در کانال که صورتی در کند، سوراخ را سقف یا کف دیگر، طبقه به طبقه یک از قائم بطور که هوا، کانال عبور در) 2
  . باشد شده طراحی تر بیش یا ساعت یک مدت به آتش برابر در مقاومت براي طبقه دو بین جدار و نباشد

در عبور به صورت قایم کانال هوا از یک منطقه به منطقه دیگر ،که کف یا سقف را سوراخ کند و کانال نیز در داخل شفت نباشد )3
  .باشدطراحی شده و جدار بین دو منطقه ، براي حداکثر یک ساعت مقاوم در برابر آتش 

  

اسفند (تواند تا چه میزانی باشد؟  هاي هوا، حداکثر می ـ ضریب انتشار شعله و دود براي مصالح عایقی داخل کانال 57
1389(  

  35و  50) ج  75و  50) ب   50و  25) الف
  . باید داراي ضرایب مطابق با جنس کانال باشد) د

  )ب(  -)2-2-6-14 (بند 14مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
و  25یا شاخص پیشروي شعله حداکثر . مواد داخل پلنوم که در معرض جریان هوا قرار دارند باید از جنس غیر سوختنی باشند

  .باشد 50شاخص گسترش دود حداکثر 
  
  ـ کدام جمله صحیح است؟6

هاي هوا  ختمان را تغییر ندهد، کانالهاي هوارسانی، انرژي مورد نیاز سا اگر اجرا یا عدم اجراي عایق حرارتی روي کانال) الف
  .توانند بدون عایق حرارتی اجرا شوند می
  .هاي هوارسانی در سقف کاذب طبقات میانی ساختمان قرار داشته باشند، نیاز به عایق حرارتی ندارند در حالتی که کانال) ب
  .ز به عایق حرارتی ندارندهاي هوارسانی در داخل ساختمان به صورت نمایان اجرا شوند، نیا اگر کانال) ج
  .هاي هواي رفت سیستم هوارسانی، در هر حالت باید با عایق حرارتی پوشیده شوند کانال) د

  3 –) 3ـ 5ـ 6ـ 14(ـ قسمت 14مبحث  .پاسخ صحیح است» الف»  جواب گزینه
  .افزایش ندهدساختمان را مورد نیاز مقدار کل انرزي )از داخل به خارج یا از خارج به داخل(انتقال گرما از جدار کانال بدون عایق-3
  

  : ـ سقف یا کف کاذب راهرو مجاز نیست که به عنوان پلنوم هواي برگشت به کار رود مگر در شرایط زیر 32
  معینی در برابر آتش، طراحی نشده باشدراهرو به عنوان یک منطقه با مقاومت ) الف
  راهرو با مصالحی با همان درجه مقاومت در برابر آتش از پلنوم سقف یا کف کاذب جدا باشد) ب
  ساعت مقاومت در برابر آتش طراحی شده باشد 5/1راهرو براي ) ج
  الف و ب) د

 2ـ 1ـ 6ـ  14(ـ بند ) ض هوا و تهویه مطبوعتأسیسات گرمایی، تعوی(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
  )) پ(

  :آمده است 14در مبحث 
پلنوم برگشت هوا به کار رود، به شرط آن که راهرو به عنوان ن فضاي داخل سقف یا کف کاذب راهرو ممکن است به عنوا) ب«

جه مقاوم در برابر آتش از پلنوم سقف یا کف اي با مقاومت معین در برابر آتش نباشد، یا آن که راهرو با مصالحی با همان در منطقه
  ».کاذب جدا شده باشد
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   سواالت پیشنھادی فصل ششم
  باشد؟ کشی براي چه فشار کاري می در مبحث چهاردهم حداکثر الزامات کانال) 1

 اینچ ستون آب ±2) ب   پاسکال ± 500) الف
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 الف و ب) د    پاسکال ± 250) ج

  
  کدام عبارت صحیح است؟ ) 2

 .تواند از راهرو به عنوان پلنوم استفاده کرد در صورتیکه هواي ورودي راهرو بیشتر از هواي مورد نیاز توالت و حمام باشد می)الف

  .کانال تخلیه هواي آلوده با فشار ثابت و دودکش، نباید از فضاهایی از ساختمان که براي پلنوم هوا مختص شده عبور کند) ب
کشی دیگـري کـه سـایر فضـا راه      کشی مخصوص هواي آلوده به گازهاي قابل اشتعال و خطرزا نباید جزئی از سیستم کانال کانال) ج

  .دارد باشد
 هر سه مورد) د

  
  باشد؟ شرط عبور هوا از داخل پلنوم چیست در صورتیکه جدار داخلی آن با گچ پوشانده شده) 3

 درجه سلسیوس بیشتر نباشد 52در صورتیکه دماي آن از ) الف

  .کننده تبخیري به کار رود هاي خنک در صورتیکه براي جریان هواي سیستم) ب
  .در صورتیکه پلنوم آتش باشد)ج
 هیچکدام)د

  
  به ترتیب چقدر است؟ 1و2کشی با کالس  حداکثر سرعت هوا در کانال) 4

 )متر بر ثانیه( 7/12ـ  5/0) ب  )متر بر ثانیه( 5/0ـ  5/0) الف

 )متر بر ثانیه( 7/12ـ  7/12)د  ) متر بر ثانیه( 7/12ـ  10)ج

  
  چند پاسکال است؟) 2(مقدار مکش استاتیک داخل کانال هواي براي کالس فشاري ) 5

 هیچکدام) د  125) ج  250) ب  500) الف
 
ناپـذیر و   ورق فـوالدي زنـگ  حداقل ضخامتی که براي جـنس   32″× 20 ″براي ساخت یک کانال هوا با قطع چهارگوش و ابعاد ) 6

    توان انتخاب کرد چقدر است؟ آلومینیومی می
 متر میلی 7/0-6/0) ب  متر میلی 4/1 -25/1)الف

 6/0 -5/0) د  متر میلی 85/0 -75/0) ج

  
چ ایـن  25حداقل ضخامت ورق فوالدي جهت کانال هوایی با مقطع گرد با جنس فوالدي گالوانیزه در صورتی که شعاع مقطع مـا  ) 7

  مورد نظر است؟) کمینه ضخامت ورق براي کانال  با درز طولی و وصاله(باشد، چقدر است
 متر میلی 75/0-75/0) ب  متر میلی 25/1-25/1)الف

   متر میلی 25/1 -1) د   6/0 -5/0) ج
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  میزان نشت هواي مجاز از درزهاي کانال حداکثر چند درصد است؟) 8
 هیچکدام) د   رصدد 3تا  1) ج   درصد 5) ب   درصد 2)الف

  
  در چه صورت کانال ساخته شده از پانل گچی براي هواي برگشت مجاز است؟) 9

 .درجه سلسیوس فراتر نرود روي سطح داخلی کانال کمتر از دماي نقطه شبنم نشود 52دماي هواي داخل کانال از ) الف

  .بیشتر از دماي نقطه شبنم نشوددرجه و در روي سطح داخلی کانال  24دماي هواي داخل کانال حداکثر ) ب
  .درجه سلسیوس بیشتر نشود و در دماي سطح داخلی کانال کمتر از دماي نقطه شبنم باشد 52دماي هواي داخل کانال از )ج
 هیچکدام)د
  

  گیرد؟ کانال غیرفلزي ساخته شده از پشم شیشه در چه صورت مورد تأیید قرار می) 10
  .باشد ANSI/ul181-osدر صورتیکه طبق استاندارد ) الف
  .در صورتیکه هوا با دماي پایین از آن عبور کند) ب
  .باشد SMACNAدر صورتیکه روش ساخت و انتخاب مصالح آن مطابق استاندارد ) ج
 الف و ج )د
  

  حداکثر طول کانال انشعاب قابل انعطاف فلزي یا غیر فلزي براي اتصال به دریچه هوا چقدر است؟) 11
 متر 5/4) د   متر 25/4) ج   متر 25/3) ب   متر 5/3) الف

  
  گراد است؟ حداکثر دماي هواي داخل کانال قابل انعطاف غیرفلزي چند درجه سانتی) 12
 درجه 63) د   درجه 120) ج   درجه  49) ب   درجه 52) الف

  
  گیر چقدر است؟  در صورت عبور کانال از درز انبساط ساختمان اتصال لرزه) 13
 اینچ 25تا  4از مواد غیر سوختنی بین ) ب متر سانتی 25تا  10نی بین از مواد غیر سوخت) الف

 هیچکدام) د  سانتی متر 10تا  5از مواد سوختنی بین ) ج

  
  گاه و آویز در کانال فلزي چند متر است؟  حداکثر فاصله دو تکیه) 14
 متر 4) د   متر 3) ج  متر 5/1) ب  متر 2)الف

  
  در صورت کار گذاشتن کانال فلزي هوا بدون پوشش حفاظت کننده در زیرزمین چه شرایطی باید لحاظ گردد؟ ) 15
 .سانتی متر قرار گیرد 5داخل غالف بتنی به ضخامت حداقل ) الف

  .اطراف کانال و زیر آن از خاك و ماسه نرم پوشانده شود) ب
  .قرار گیردمیلی متر  30داخل غالف بتنی به ضخامت حداکثر )ج
 . باشیم تحت هیچ شرایطی مجاز به دفن کانال فلزي هوا در زیرزمین نمی)د
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  در صورتیکه کانال فلزي هوا مدفون در زیرزمین و در معرض سیل باشد چه شرایطی باید داشته باشد؟ )16
 .باید در ترازي باالتر از حداکثر ارتفاع سیل احتمالی نصب شود) الف

  .تر از حداکثر ارتفاع سیل احتمالی نصب شود ینباید در ترازي پای) ب
شود، باید در برابر سیل بطور هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی مقـاوم   در صورتیکه کانال زیر تراز  حداکثر ارتفاع سیل نصب می) ج

  .باشند
 الف و ج) د

  
  قدر است؟حداکثر طول کانال فلزي براي کولر آبی که در معرض تابش مستقیم آفتاب است چ) 17
 هیچکدام) د  متر 5/1) ج  متر سانتی 50) ب  متر میلی 1000)الف

  
  در دریچه هوا جنس دریچه و پوشش آن باید طوري انتخاب شود که فیوز آتش در چند درجه عمل کند؟) 18
 درجه سلسیوس 60) ب   درجه سلسیوس 52) الف

 هیچکدام) د   درجه سلسیوس 74) ج

  
  .باشد می............... طبق استاندارد ........... و شاخص گسترش دود .............. هوا شاخص پیشروي شعله آن کاري کانال  در عایق) 19
  ASTME 84ـ  25ـ  50) ب      ASTME84ـ  50ـ  25) الف

 ASTME 84ـ  25ـ  25) د    ASTME 84ـ  50ـ  50)ج

  
  باشد؟  در کانال هوا، کدام مورد نبایستی عایق یا روکش عایق داشته)20
 .کند هایی از طول کانال که از دیوار آتش عبور می بخش) ب   دمپر تنظیم هوا، دمپر آتش و دود)الف

 هر سه مورد)د   سطوح دریچه بازدید و دسترسی ) ج

  
  ؟ ...................دماي سطح خارجی کانال نباید ) 21

  کمتر از دماي نقطه شبنم هواي محیط باشد) ب    درجه سلسیوس باشد 49بیش از ) لفا
  هیچکدام)د         الف و ب)  ج

 .2 باشد محاسبه نمایید کمینه مقاومت گرمـایی عـایق چنـد     درجه سلسیوس می 235روز، درجه گرمایی ساالنه شهر تبریز )22
  باشد؟ می
   5 )د    409/1) ج     145/1) ب    881/0)الف

  
  درجه سلسیوس باشد کمینه مقاومت گرمایی عایق چقدر است؟ 5/7در صورتیکه اختالف دماي هواي داخل و خارج کانال ) 23
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  عایق الزم نیست) د    3/3) ج    881/0) ب     581/0)الف
  

  تعبیه دریچه هواي رفت و برگشت و تخلیه هوا باید طبق کدام یک از موارد زیر باشد؟)24
  مجري)د    توصیه کارخانه سازنده)ج    اظرن)ب    فروشنده)الف
  دماي فیوز دمپر اتش چند درجه سانتی گراد  می تواند باشد تا دمپر به طور خود کار بسته شود؟)25
 94)د    64)ج    74)ب    84)الف
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