
  فصل ھشتم
  دودکش ھای دستگاه ھای گاز سوز ساختمان ھا  

  کلیات  8-1- 17
مهندس ناظر موظف است در زمان تأیید لوله کشی گاز ساختمان، از مناسب بودن نحوة خروج محصوالت احتراق  17-8-1-2

  . براي  هر شیر مصرف و همچنین تأمین هواي الزم براي وسیلۀ  گاز سوز اطمینان حاصل نماید) دودکش(
به ) طبقه  5حداکثر ( ه در طبقات متوالی قرار دارند طراحی و اجراي دودکش مشترك براي چند دستگاه گاز سوز ک 17-8-1-3

در صورتی که تأمین هواي احتراق  از فضاي . شرطی مجاز است هواي مورد نیاز احتراق مستقیماً از فضاي  آزاد تأمین گردد
  . مسکنی باشد اجراي دودکش مشترك مجاز نیست

ر شرایط اتسمفریک کار می کنند باید در باالترین قسمت کوره محل اتصال دودکش به کوره هاي که با گاز طبیعی د 8-1-5 -17
  . قرار گرفته باشد

در قسمت پایین کوره قرار دارد،  باید از ) محل اتصال کوره به دودکش(در کوره هایی که دهانۀ خروج دود از کوره 8-1-6 -17
ودي لولۀ دودکش متصل نمود تا گاز از این معبر خارج باالترین  نقطۀ  کوره به وسیلۀ لوله اي با قطر حداقل یک اینچ به قسمت عم

  . شده و در باالي کوره جمع نشود و هنگام روشن کردن مشعل،  انفجار ایجاد نگردد
  

  تعیین قطر دودکش مستقل براي یک دستگاه گاز سوز 2 - 8 - 17

 
 دودکش مستقلجهت استفاده یک دستگاه گاز سوز 1- 8- 17شکل 

  
  . استفاده گردد 1-8-17براي تعیین قطر دودکش هاي فلزي یا سیمانی براي یک دستگاه گازسوز از جدول  17-8-2-1
اگر قطر دودکش به دست آمده از جدول کمتر از اندازة قطر محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گاز سوز باشد،   17-8-2-2

  : ر اینکهاستفاده از دودکش با قطر کوچکتر مجاز است مشروط ب
  . متر باشد 3حداقل  )  H(ارتفاع کل دودکش ) الف



اینچ و کمتر از آن، بیش از یک اندازة جدول  12قطر دودکش براي محل خروج محصوالت احتراق  دستگاه گاز سوز به قطر ) ب
  . کوچک نشده باشد

اینچ، بیش از و اندازة  کوچک نشده  12قطر دودکش بري محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گاز سوز به قطر بیشتر از ) ج
  . باشد
به معنی دودکش است که مستقیماً  و به طور قائم بر روي محل خروج محصوالت )   L=0( طول افقی لوله رابط برابر   17-8-2-3

  . احتراق دستگاه گاز سوز نصب شده باشد
براي محاسبۀ قطر دودکش دستگاه هاي گازسوزي که در مناطق مرتفع نصب می شود مصرف گاز دستگاه در سطح  17-8-2-4

  . دریا مالك خواهد بود
  

  تعیین قطر دودکش مشترك و لوله رابط  8-3- 17
گردد، ممنوع است استفاده استفاده از دودکش مشترك براي گاز سوزي  که هواي مورد نیاز آنها از بیرون تأمین نمی  17-8-3-1
  . ودکش مشترك فقط براي وسایل گاز سوزي  که هواي مورد نیاز آنها از هواي آزاد تأمین می گردد مجاز استداز 
براي تعیین قطر دودکش هاي مشترك فلزي تک جداره  یا سیمانی پیش ساخته جهت استفادة بیش از یک دستگاه  17-8-3-2 

  . مراجعه شود 2-8-17و شکل  2-8-17ب شده اند،  به جدول گاز سوز،  که در یک طبقه نص
  

 
یا چند دستگاه گاز سوز که در یک طبقه  2قطر دودکش فلزي یا سیمانی پیش ساخته شده جهت  2- 8- 17شکل 

  نصب شده اند

  
  
  



وسایل گاز سوز بدون فن به دودکش وسایل گاز سوز فن دار و بالعکس )  مستقل یا مشترك ( اتصال دودکش  3 -3 - 8 -17ذ 
  . مجاز نیست

ه در طبقات مختلف نصب می شوند باید داراي دودکش مستقل ) فن دار ( وسایل گازسوز داراي مشعل تحت  فشار  17-8-3-4
  . دودکش مشترك در این شرایط مجاز نمی باشد دودکش  مستقل باشند و استفاده از

  
  ك وسایل گاز سوز ساختمان هاي چند طبقه جهت هر قسمت ترروش طراحی دودکش مش 5- 8-3- 17

  . به شرح زیر است 1-3—8-17و بند  3-8-17روش تعیین قطر لوله هاي رابط و دودکش ها با مالحظه شکل 
  

  : اندازة لوله رابط دودکش بسگی دارد به ) الف
  ظرفیت حرارتی دستگاه گاز سوز  )1
 )R(ارتفاع  لوله رابط  )2
 )  h( فاصله  مرکز دو سه راهی مجاور  )3
 H=R+hبراي هر دستگاه گاز سوز )  H( ارتفاع کل  )4
 ) رابط ها ( الف  2-8-17جدول  )5
6(  

  : اندازة دودکش مشترك بستگی دارد به ) ب
  کل ضرفیتهاي حرارتی ) 1
  )  H( ارتفاع کل ) 2
  ب 2-8-17جدول ) 3
  قسمت قائم دودکش مشترك بدون خم ) 4

درساختمان هاي چند طبقه، اندازة قطر پایین ترین لولۀ رابط و قسمت قئمی که گاز را به پایین ترین سه راهی  17-8-3-6
خروج از محل )  H(در این رابطه ارتفاع . محاسبه شود 1 - 8 -17دودکش اصلی یا دودکش مشترك هدایت می کند باید ازجدول 

  . محصوالت احتراق دستگاه گاز سوز تا سه راهی پایین ترین طبقه منظور گردد
  . کاهش می دهد % 10درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترك را  90هر  خم 17-8-3-8
باید قطر دودکش بدون در نظرگرفتن جدول ظرفیت ، در صورت تساوي قطر لولۀ  رابط و قطر دودکش مشترك،  8-3-9 -17

  . مشترك حداقل یک اندازه بزرگتر باشد
کلیۀ اتصاالت مورد مصرف جهت اتصال لوله رابط ها به دودکش مشترك باید هم اندازة دودکش مشترك در محل  8-3-10 -17

  . تقاطع لوله با دودکش باشد
، فاصلۀ عمودي بین محل خروج در هر قسمت از دودکش)  H( در مورد ساختمان هاي چند طبقه، ارتفاع  17-8-3-11

  . محصوالت احتراق دستگاه  گاز سوز تا مرکز سه راهی بعدي  طبقۀ فوقانی است
  

  نکات ضروري براي طراحی و اجراي دودکش ها  8-4- 17
  . هر مصرف کننده درون سوز مانند بخاري، آبگرمکن و غیره باید داراي دودکش مناسب و لولۀ  رابط مستقل باشد 8-4-1 -17
  . لولۀ رابط و اتصاالت آن در دودکش هاي مشترك باید از نوع فلزي باشد  4-2  -8 -17
اتصال لوله هاي  رابطه دودکش مشترك فقط باید با استفاده از سه راهی اتصال پیش ساخته انجام شود اتخاذ روش  8-4-3 -17

  . هاي دیگر براي گرفتن انشعاب مجاز نیست



  . اید در محلی که دودکش وجود دارد یا نصب آن امکان پذیر است، نصب گرددشیر مصرف کننده ب 6- 4 -8 -17
سانتی متر قطر لولۀ رابط باشد در صورتی که طول لولۀ  رابط از  5/2متر براي هر  45/0حداکثر طول لولۀ رابط باید  8-4-7 -17
ارتفاع لولۀ ارابط و یا ارتفاع کل دودکش ظرفیت  سانتی متر قطر بیشتر باشد، بید از طریق افزایش قطر یا 5/2متر براي هر  45/0

  . مورد نظر تأمین گردد
  

در صورت نصب دودستگاه  گازسوز در یک  طبقه، دودکش مشترك باید نزدیکتر و یا مستقیماً  روي دستگاه گازسوز  17-8-4-8
  . گوچکتر قرار گیرد

  .  قطر لوله هاي رابط باید مساوي یا بزرگتر از اندازة  محل خروج محصوالت احتراق دستگاه گاز سوز  باشد  8-4-9 -17
براي انتخاب قطر دودکش دستگاه هاي گاز سوزي  که در مناطق مرتفع نصب می شوند، ظرفیت حرارتی وسیلۀ گاز  8-4-11 -17

  . سوز در سطح دریا مالك می باشد
  . ب در نظر گرفته شود -الف - 3-8 -17ضخامت دودکش و لولۀ رابط فلزي باید مطابق جدول  8-4-12 -17
  . به عنوان دودکش ممنوع است)  خرطومی یا آکاردائونی ( استفاده از لوله هاي قابل انعطاف  13 - 4 -8 -17
مندرج  در جدول هاي این بخش بر منباي نصب دو زانوي »  حداکثر  ظرفیت حرارتی  وسایل گاز سوز « مقادیر  14- 4 -8 -17
ده درصد از ظرفیت ) و یا معادل آن ( درجه  90به ازاي اضافه شدن هر زانویی . درجه در لوله هاي رابط ارایه گردیده اند 90

  . استه خواهد شدحرارتی دوده کش مندرج  در حجدول  ک
  . درون یابی در مقادیر جدول هاي این بخش مجاز است، ولی برن یابی مجاز نیست -8-4-15 -17
  . متر در نظر  گرفته شود 3حداقل  فاصلۀ  کالهک دودکش با کولرهاي ابی و دریچه هاي تأمین هواي ساختمان باید  17-8-4-16

سانیت متر می باشد و چنانچه  محاسبات کمتر  از قطر مذکور باشد   10وز حداقل قطر دودکش هاي وسیال گازس 4-17 -8 -17 
  . سانتی متر  باید رعایت  شود 10حداقل همان 

  . در دودکش هاي مشترك می توان حداکثر قطر محاسبه شده دودکش را از ابتدا  تا انتها یکسان در نظر  گرفت 18 - 4 -8 -17
  

  ا ضوابط مربوط به نصب دودکش ه 5- 8 - 17
انتهاي کلیه دودکش ها باید حداقل یک متر  از سح پشت بام باالتر  بوده و از دیوارهاي  جانبی  نیز حداقل سه متر  17-8-5-1

سانتی متر از بلند ترین دیوار مجاور  60متر باشد انتهاي دودکش  باید حداقل   3فاصله داشته باشد در صورتی که فاصله کمتر از 
  . باالتر قرار گرد

قسمت قائم دودکش باید روي پایه هاي مناسب قرار گیرد تا وزن آن به پایه منتقل شود  ضمناً طول قائم  دودکش   8-5-3 -17
  توسط بست هاي مناسب به دیوار محکم  گردد 

  . عبور دودکش  از فضاي داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد  3- 5 -8 -17
سانتی متر از کف محل نصب تعبیه شده  120اري باید دهانه دودکش حداقل در ارتفاع جهت استفاده از بخاري دیو 4 - 5 -8 -17

  . باشد
  . الف حداکثر براي پنج طبقه استفاده شود 2 - 8 -17دودکش مشترك با شرایط مندرج در جدول  17-8-5-5
جدول هاي مربوط  استفاده در صورتی که ساختمان بیش از پنج طبقه باشد باید از دود دودکش مشترك بر اساس  17-8-5-6

  . شود
چنانچه دودکش در داکت نصب شود،  داکت ویژه دودکش باید از باال به هواي آزاد  ارتباط داشته باشد این داکت  8-5-7 -17

  . نباید به فضاهاي داخلی ساختمان راه داشته باشد
  . کلیه محل هاي  اتصال  دودکش باید کامالً دودبند شود 8 - 5 -8 -17



( ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده ) لب به لب ( استفاده از قطعات لوله هاي سیمانی پیش ساخته سر صاف  17-8-5-9
  . استفاده شود) فنجانی 

  
  ضوابط بهره برداري و نگهداري از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان ها  9- 17
  نکات قابل توجه در  دروه بهره برداري  2 -9 -17
هر گونه تغییر  در ساختمان محل نصب موتور خانه که منجر به کم شدن فضا و یا مسدود و یا کم شدن مسیرهاي  17-9-2-2

  . پیش بینی شده براي تأمین هواي مورد نیاز احتراق شود، مجاز نیست
زي، که موجب افزایش مصرف گاز هر گونه تغبیر در وسیال و لوزام گاز سوز، اعم  از اجاق گاز و یا سیستم حررت مرک 9-2-3 -17

  . بیشتر از پیش بینی اولیه شود مجاز نیست
هر نوع کنده کاري در میرهاي عبور لولۀ  گاز داخل و یا خارج  از ساختمان باید با آگاهی  از مسیرهاي  عبور لولۀ  به  4- 9-2 -17 

  .   د نشودنحوي انجام شود که به لوله و پوشش محافظ  روي لوله هیچ گونه آسیبی وار
در صورت صدمه دیدن لولۀ گاز و یا پوشش روي آن در هنگام کنده کاري، هرگونه تعمیرات  باید با اطالع شرکت  5 - 2 -9 -17

  . گاز ناحیه مربوطه انجام شود
  .قطع کردنو از مدار خارج نمودن لوازم  کنترل و محافظ شعله در سیستم هاي حرارت مرکزي مجاز نیست 9-2-9 -17
  . از لوله کشی گاز باید به منظور اتصال  زمین استفاده شود 17-9-2-10
  

  تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان  3- 9 - 17
هر گونه تغییردر سیستم  لوله کشی گاز ساختمان، باید  با تأیید مهندس ناظر و توسط افراد و یا شرکت هاي مجاز  17-9-3-1

  انجام شود 
کلیه قسمت هایی که جدیداً اجرا شده و یا تحت تعمیر قرار گرفته اند، باید  براي انجام بارزسی مهندس ناظر قابل  9-3-3 -17

  . قرار گیرند) و یا گاز نتیروژن( مشاهده و دسترسی باشد و بر اساس این مقررات تحت آزمایش فشار هوا
کشی جدید گاز را مورد تأیید قرار دهد، باید گواهینامه  مربوطه را صادر  چنانچه مهندس ناظر، اجراي سیستم لوله 4 - 3 -9 -17

  . نماید، ارایه نسخه اي از ین گواهینامه به شرکت گاز ناحیه،  براي  وصل مجدد گاز ، الزامی است
  

  تعمیر سیستم لوله کشی گاز ساختمان 4- 9- 17
تخلیۀ گاز در محفظۀ احتراق دیگ . به فضاي  مناسب و باز  تخلیه شودقبل از هر گونه تعمیر  باید گاز موجود در لوله  9-4-2 -17

  . هاي حرارت مرکزي یا ازطریق لوازم گاز سوز مجاز نمی باشد
  

  حفاظت لوله کشی گاز  4-6- 9 - 17
) عبور می کنندلوله هایی که از دیوار و سقف و کف ساختمان  ( اگر محل قرار گیري لولۀ گاز به نحوي باشد که  باربر آن وارد شود 

  . باید در برابر  بارهاي وارده محافظت شوند
اگر شبکۀ لوله کشی گاز ساخماندر اثر صدمات مکانیکی یا علل دیگر  دچار آسیب شود صاحب خاتمان یا نمایندة  9-4-7 -17

   .قانونی او باید از طریق  افراد حقیقی و یا حقوقی ذیصالح براي رفع اشکال پیش آمده اقدام  نماید
در صورتی که آسیب وارده به لوله کشی گاز وضع خطرناکی را ایجاد نماید، باید بالفاصله توسط صاحب ساختمان یا  9-4-8 -17

نمایندة قانونی او،گاز  از طریق شیر اصلی ساختمان قطع و اقدامات بعدي  براي رفع اشکل  پیش آمده فورا انجام شود در موارد 
  .  مجاز می باشداضطراري بستن شیر روي عملک 



هر قسمت ساخمان که بر اثر بریدن، شکافتن  یا سوراخ کردن به منظور اجراي شبکهۀ لوله گشی گاز ساختمان  10 -9-4 -17
  . ضعیف  شود و یا آسیب ببیند، باید پس از خاتمه لول کشی گاز مجدداً تعمیر و تقویت  و به حالت ایمن و بی خطر بازسازي گردد

  . ال هایی که براي لوله گذاري به موازات بی ساختمان حر می شوند، نباید زیر محدود سطح باربر بی قرار گیردکان 11- 4 -9 -17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تست
استفاده از دودکش مشترك براي خروج محصوالت احتراق دستگاههاي گاز سوز مستقر در طبقات چگونه انجام   - 1

 می شود؟
.بالمانع است - الف  
خروج محصوالت احتراق هر نوع دستگاه گاز سوز می توان با ارتباط آنها ازطریق دودکش مشترك این محصوالت را به  جهت –ب

.هواي آزاد هدایت نمود  
.غیر مجاز است -ج  
.کرد دهاستفا مشترك دودکش از احتراق محصوالت خروج جهت میتوان بیرون از هوادهی و دستگاه نوع به توجه با  –د   

) 3ـ  1ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

 و میلیمتر 100 قطر با دودکش براي ساعت در کیلوکالري حسب بر گازسوز دستگاه حرارتی ظرفیت  حداکثر  – 2
در است؟مترچق  3کل  ارتفاع  

23000  –الف   
  25800 -ب  
  11600    –ج 
21200    –د    

) 1ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

............  مشترك، دودکش قطر جداول، گرفتن نظر در بدون – 3  
.حداکثر یک اندازه از قطر لوله رابط بزرگتر باشد  –الف   
. اندازه از قطر لوله رابط بزرگتر باشد یکحداقل  -ب    
.باشد  رابط لوله قطر  اندازه هم حداقل –ج    
.حذاکثر هم اندازه  قطر لوله رابط  باشد   –د   

) 9ـ  3ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) ب(جواب ـ گزینه   
 

است؟ متر چند تفریبا مشترك دودکش ارتفاع حداکثر – 6  
  9  -الف 
15  -ب    
21  –ج   
30  –د   

)ب-  2ـ  8ـ  17(هفدهم  ـ جدول مبحث . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
  

دهد؟ می کاهش...   را مشترك دودکش رابط لوله ظرفیت اول، خم دو بر اضافه درجه 90 خم هر – 7  
  درصد 40 -الف 
درصد  20 -ب    



درصد 30 –ج   
درصد 10  –د    

) 8ـ  3ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

.  میباشد اینچ........  گازسوز وسایل هاي دودکش قطر حداقل – 8  
  3  -الف 
4   -ب    
5    –ج   
6     –د   

)17-4ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ  . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
  

  است؟  نادرست عبارت کدام – 9
.استفاده از لوله هاي قابل انعطاف به عنوان دودکش مجاز است -الف   
حداقل فاصله کالهک دودکش با کولرهاي آبی و باید سه متر در نظر گرفته شود  -ب    
.باشد نمی مجاز حمام کاذب وسقف داخلی فضاي از دودکش عبور –ج   
.سانتیمترباشد 120 ارتفاع در حداقل دودکش دهانه باید دیواري بخاري براي  –د   

   13-4-8-17- پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه 
 

متر فاصله داشته ..... متر از سطح پشت بام باالتر بوده و از دیوارهاي جانبی حداقل ..... دودکش ها حداقل     – 10
.سانتیمتر از بلند ترین دیوار مجاور باالتر رود.........  متر باید ......  در صورت فاصله کمتر از . باشد  
  سه، یک،  سه ،  سه  –الف 
ت یک ،  یک ، یک، شثص -ب    
یک یک، ، یک  ، سه  –ج    
شثصت سه، ، سه  ، یک   –د   

) 1ـ  5ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

  :متر عبارت است از سانتی 30ضخامت ورق دودکش به قطر  -90
متر  میلی 1) 1 متر  میلی 1,5) 2  متر  میلی 4)  3  متر  میلی 3,5)  4   

)ـ ب  3ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول  . پاسخ صحیح است) 2(  جواب ـ گزینه  
 

  :اینچ از ورق گالوانیزه عبارت است از 5ضخامت ورق لوله رابط به قطر  -91
متر میلی 0,9) 1 متر  میلی 0,7) 2  متر  میلی 0,6)  3  متر میلی 1,5) 4   
 

متر و دستگاه گاز سوز به  سانتی 60متر و طول افقی لوله رابط  9در یک ساختمان قطر دودکش به ارتفاع  -153
: متر خواهد بود چند میلی 28300ظرفیت   



متر  میلی 100) 1 متر  میلی 150) 2  متر  میلی 200) 3  متر  میلی 250) 4   
)1ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   

 
  :دار و بالعکس اتصال دودکش وسایل گاز سوز بدون فن به دودکش وسایل گازسوز فن -154

مجاز است  -1  
با شروطی مجاز است  -2  
مجاز نیست  -3  
در صورت کنترل فن مجاز است  -4  

)3ـ  3ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

: دودکش مشترك حداکثر براي  -155  
طبقه استفاده شود  5 -1  
طبقه استفاده شود  10 -2  
طبقه استفاده شود  15 -3  
دوطبقه استفاده شود  -4  

)3ـ  1ـ  8ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

در اتاقی که داراي یک پنجره بازشو ) رف گازمتر مکعب مص 0,6(کیلووات  10در صورتیکه بخاري با توان مصرف  -158
. به هواي آزاد باشد، حداقل حجم فضاي مورد بحث چه مقدار خواهد بود  

متر مکعب 72) 1 متر مکعب 24) 2  متر مکعب 40) 3  متر مکعب 48) 4   
 

 
 


