
هوالحق

طراحي و اجراي  

ش
ساختماندودكشبخ

سا
سي
 تا

ت



وينعناوين
مقدمه

قوانين نصب
كش ن ا ا ا ااش هااشتباهات رايج در نصب دودكش

هاي گازسوز هاي دستگاهها و ونتگذاري انواع دودكشاندازه
الزم تامين هواي



مقدمه
وظايف دودكش

بيرون؛ يتخليه مطمئن همه محصوالت احتراق به فضا
ها؛از گرمايش بيش از حد جدارهيجلوگير ير و ريج ج ز بيش يش ر ز

.  كنترل تقطير بخار آب موجود در محصوالت احتراق



دستگاه هاانواع دستگاههاانواع
كننده رقيق يهوا

هوا كنندهرقيقيبدون

يقيو ر

كنندهرقيقيبدون هوا

نقطه شبنم پايين يدما نقطه شبنم بااليدما
بدون تقطير با تقطير

يدستگاه با مكش طبيع دار دستگاه فن



دودكش هاانواع دودكشهاانواع
جداره فلزي يا سيمانيهاي تكونت ت ييو يم ي زي ار ج
هاي دوجداره ونت

بنايدودكش هاي بناييدودكشهاي



ونت تكمعايب جدارههاي جدارههاي تكمعايب ونت
رتلفات حرارتي بيشتر بي ي رار

: مشكالت ناشي از تقطير
خوردگيخوردگ

صدمه به ديوارها و سقف
اق احت حفظه زدگ زنگ

محصوالت احتراق

زنگ زدگي محفظه احتراق
مكش نامناسب 

تلفات حرارتي

جداره دودكش تك دودكش دوجداره



ونت دوجدارهمزاياي هاي دوجدارهمزاياي ونتهاي
؛گالوانيزهفوالدازبيرونديوارهوآلومينيومازداخلديواره ؛گالوانيزه فوالدازبيرونيديوارهوآلومينيومازداخليديواره
؛گالوانيزه فوالد به نسبت خوردگي و تري زمان كاهش

االااااآل باال؛ يحرارتهدايتضريبو پايينجرمباآلومينيوم
تقطيركاهش
تر قوي مكش
خوردگبرابردرمقاوم يخوردگبرابردرمقاوم



نصب قوانين نصبقوانين

در محل شكل  yاز اتصال در صورت امكان 
شودسه استفاده ارتفاع لوله رابط مناسب در صورت نياز  راه .رعايت شود به مسيرهاي افقي.راهي استفاده شودسه



نصب قوانين نصبقوانين

.  ها در طراحي دودكش، بايد حداقل باشد تعداد زانويي
اا شخلا4ش فا ا .استفاده نشوددر سيستم تخليه زانويي4بيشتر ازبهتر است



نصب قوانين نصبقوانين

.درجه استفاده شود 60و  45تر مثل  هاي يكنواخت هاي تند پرهيز و خم از خم



نصب قوانين نصبقوانين
.شودنراهي مستقيما باالي دستگاه نصبسه ي

.ارتفاع مناسب براي دستگاه لحاظ شود

ارتفاع مناسب
ارتفاع نامناسب



نصب قوانين نصبقوانين
شواز پرهيز طوالني افقي .دمسيرهاي .دمسيرهاي افقي طوالني پرهيز شواز

افزايش تلفات حرارتي



نصب قوانين نصبقوانين
.فاصله مجاز دودكش تا مواد قابل احتراق رعايت شود

mm150حداقل 
mm25حداقل 

دوجدارهونت جداره تك



نصب قوانين نصبقوانين
  .شود استفادهفلزيديواريغالفيكبايد ديوار،ازدودكشعبورهنگام

يغالف ا دي

شبورم رزو ييو رييب وزييو

ديواري غالف



نصب قوانين نصبقوانين
5/1:دستگاهباالي دودكشحداقلارتفاع ع شلر يو ب
متر

متر 5/1 حداقل

 مجاز آزاد هواي به مستقيما گازسوز دستگاه پشت از دودكش عبور
 .نيستن



نصب قوانين نصبقوانين
تحمل براي مناسب،گاهتكيهونگهدارندهبست توسطبايدزانوييودودكش ش وييوو يز ربوب يبيوه لبر

.شود حفاظت فيزيكي ضربات برابر در و محكم خود جاي در دودكش، وزن



نصب قوانين نصبقوانين
هاي مجهز به كالهك تعادلي نبايد بزرگتركل مسير افقي دودكش براي دستگاه ي بر ش و ي ير رل بزر ي ب ي ب جهز ي

.ارتفاع قائم دودكش باشد% 75از 
.هاي رابط بايد مساوي يا بزرگتر از دهانه خروجي كالهك تعادلي باشدقطر لوله

/L H≤ 75/L H≤0 75

H



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

دار هاي شيب محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

6/0حداقل 

2/1

هاي مسطح محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

هاي مسطح محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

هاي مسطح محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

هاي مسطح محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

هاي مسطح محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

هاي مسطح محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

دار هاي شيب محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در مجاورت پنجره يا بازشوي بام



نصب خروج:قوانين ونتدهانه ونتيدهانه خروج:قوانين نصب

دار هاي شيب محل قرارگيري دهانه خروجي ونت در مجاورت پنجره يا بازشوي بام



دودكش قرارگيري ونتمحل و ديوارها از عبوري هاي هاي عبوري از ديوارها و ونتمحل قرارگيري دودكش



دودكش قرارگيري ونتمحل و ديوارها از عبوري هاي هاي عبوري از ديوارها و ونتمحل قرارگيري دودكش



دودكش قرارگيري ونتمحل و ديوارها از عبوري هاي هاي عبوري از ديوارها و ونتمحل قرارگيري دودكش



دودكش نصب در رايج هااشتباهات رايج در نصب دودكشهااشتباهات
شها از يكديگر و بناهاي مجاورعدم رعايت ارتفاع و فواصل دودكش و ل و و ع ر ي ر ورم ج ي ب و ر ي ي ز



دودكش نصب در رايج هااشتباهات رايج در نصب دودكشهااشتباهات
طبيعيمكش باهايدستگاهدودكش ش يشبيو بي
 يا باال پايين، از نبايد گرمكن آب مانند

.كند عبور پنجره مانند بازشوها مجاورت

 فاصله با بايد دار فن هاي دستگاه دودكش
بازشواطراف ازمترسانتي30حداقل ورزريل ز ب
.گيرد قرار



دودكش نصب در رايج هااشتباهات رايج در نصب دودكشهااشتباهات
شز .كرد استفاده ديگر گازسوزوسايلدودكشعنوان به نبايدشومينهدودكشاز يو يو نبب شو يلو وزو رز ري



دودكش نصب در رايج هااشتباهات رايج در نصب دودكشهااشتباهات
به دودكش ) فن(اتصال خروجي وسايلي مانند هود آشپزخانه يا هواكش ش و ي پز و ي ي و روجي شنل و ب

.وسايل گرمايشي اكيدا ممنوع است



دودكش نصب در رايج هااشتباهات رايج در نصب دودكشهااشتباهات
.قرار گرفتن افقي دهانه خروجي دودكش بيرون ساختمان ممنوع است وع ن بيرون ش و روجي ي ن ر ر ر



دودكش نصب در رايج هااشتباهات رايج در نصب دودكشهااشتباهات
يوز عنوان به گازسوز لوازمدرآلومينيوميآكاردئوني يا خرطوميلولهازاستفاده و يير و ير يو ي زمرو وزو نبز و
.نيست مجاز دودكش

.شود دودبند كامال بايد دودكش قطعات اتصال محل



دودكش از ناش خطرات بروز از جلوگيري جهت الزم ها تمهيدات الزم جهت جلوگيري از بروز خطرات ناشي از دودكشهاتمهيدات

يابامپشتمانندنشدهتهويهوسردفضاهايازكهگالوانيزهفلزيدودكش   يا بام پشت مانند نشدهتهويهوسردفضاهاياز كهگالوانيزهفلزيدودكش
.باشد مناسب ضخامت با عايق به مجهز بايد كند، مي عبور زيرشيرواني

گازكهچرااستممنوعاكيداآبسطلداخلدودكشلولهدادنقرار  گاز كه چرا .است ممنوعاكيداآبسطلداخل دودكشلولهدادنقرار
  و خفگي موجب و پخش منزل فضاي در نشده، حل آب در مونواكسيدكربن

.شودميگاززدگي ي ويزز
  احتراق محصوالت .است ممنوع اكيدا دودكش جاي به كولر كانال از استفاده

.شود تخليهبيرونبهدرزبندوبستهتخليهسيستميكتوسطبايد ي ميوب ويبيرونبرزبوبيي
.نيست مجاز ساختمان دو بين انقطاع درز در دودكش خروجي دهانه دادن قرار



دودكش از ناش خطرات بروز از جلوگيري جهت الزم ها تمهيدات الزم جهت جلوگيري از بروز خطرات ناشي از دودكشهاتمهيدات

تهويهمنابعمنزلدربخاريمانندگازسوزدستگاههاياستفادهصورتدر   تهويه منابع منزل دربخاريمانندگازسوزدستگاههاياستفادهصورتدر
  هاي كانال همچنين ها، درزپنجره و اطاق ورودي دربهاي زير مانند هوا طبيعي
ر .باشدبازبايدكولر يو زب بب

  هاي دريچه از بايد منزل، به هوا ورود طبيعي منافذ كردن مسدود صورت در
يببهوي .شوداستفادهدستگاه ظرفيتبامناسبتهويه ور
.نيستند فوق بند رعايت به ملزم شوفاژ - موتورخانه سيستم به مجهز منازل

الخصوصوكاذبسقفداخلفضايازدودكشعبور امكاندليلبهحمامعل   امكان دليل به حمام علي الخصوص و كاذبسقفداخليفضايازدودكشعبور
.است ممنوع اكسيدكربن منو گاز نشت و پوسيدگي



ونتدودكشيابعيب و هاها هاها و ونتدودكشييابعيب
يبازگشت دود كالهك تعادل

:دود بازگشت معمول داليل
 ونتسيستم دركليياجزئيمانع

و ز يب

يع مرييجز وي
 طوالني حد از بيش جداره تك رابط لوله مسير
زانوييزيادتعدادياكوتاهبسيارونتارتفاع
ناكافيرابطلولهارتفاع
  نامناسب ونت درپوش
 بادتاثيرات
آزمون بازگشت دود كالهك تعادلي ناكافي احتراق هواي



ونتدودكشيابعيب و هاها هاها و ونتدودكشييابعيب
مكشبرگشت
؛ودش يم ونت پايين به بيرون سرد هواي حركت موجب

؛كندميجلوگيريدودمعبرگازتخليهاز

شبر

رورزز يو
:مكش بازگشت معمول داليل

  نامناسب ونت ارتفاع
هاراهيسهيانزديكديوارهايتوسطبادتاثيرات
زياد خارجي/داخلي دمايي تغييرات

كططكشگاكافگاككان ش  مشترك طور به طبيعيمكشدستگاهيكودار فن دستگاهيككهزماني
.شوند مي تخليه





ياندازه دودكشگذا دستگاهانواع ونت گازسوزو هاي هاي گازسوز و ونت دستگاهانواع دودكشگذارياندازه

گا تك دستگاهيك
چند دستگاهي 

تخليه چند طبقه
تخليه چند راهه



دودكشگذارياندازه دستگاهانواع ونت گازسوزو هاي هاي گازسوز و ونت دستگاهانواع دودكشگذارياندازه
گذاريجداول اندازه

نوع دودكش
ن ا Bن

از ا اول اريج
دستگاه
Bونت دوجداره نوع اف

جداره فلزي ونت تك
دارفن

مكش طبيعي 
جداره سيمانيونت تك

هاي رابط نوع لوله
نوع چيدمان

تك دستگاهي
Bدوجداره نوع 

جداره فلزيتك
چند دستگاهي  

زي ر ج



دستگاهتكيگذاراندازه يدستگاهتكيگذاراندازه
ونت:گذاريمراحل اندازه كل تفاع ا

طول  
ا ز ل رير

معلوم بودن نوع دستگاه
معلوم بودن ظرفيت دستگاه

جانبيارتفاع كلي ونت

ونتيتعيين ارتفاع كل
يتعيين طول جانب

يگذارمراجعه به جداول اندازه

 الزم تخليه سيستم در )معادل يا( 90زانويي دو از بيشتر وقتي :تذكر
  حالت يا اضافي 90زانويي هر براي تخليه جداول در حداكثر ظرفيت شود،
ل ش%1اا اكا  .يابدكاهش%10بايدمعادل،



)مكشطبيع:1مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )مكش طبيعي:1مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه

گا طن كش يمكش طبيع:نوع دستگاه
وات 20500: ظرفيت

2 4 m1.5 m
متر2/4:ارتفاع كلي ونت

متر1/5: ونت يطول جانب

2.4 m

:فرض
 Bونت دوجداره نوع 

Bهاي رابط دوجداره نوعلوله



)مكشطبيع:1مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )مكش طبيعي:1مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه



)مكشطبيع:2مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )مكش طبيعي:2مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه

گا طن كش يمكش طبيع:نوع دستگاه
وات 35200: ظرفيت

متر3:ارتفاع كلي ونت
متر1/5: ونت يطول جانب

مترميلي 125:خروجي كالهك تعادلي
جداره تك: هاي رابط لوله
درجه90دو زانويي-الف
درجه   90سه زانويي  -ب



)مكشطبيع:2مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )مكش طبيعي:2مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه
درجه 90دو زانويي  - الف



)مكشطبيع:2مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )مكش طبيعي:2مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه
درجه 90سه زانويي  -ب

321309035700 =× / 490509054500 =× /



)دارفن:1مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )دارفن:1مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه

گا افن دارفن:نوع دستگاه
وات 25000: ظرفيت

L=1 5m متر2/4:ارتفاع
H=2.4 mمتر 1/5: يطول جانب

L=1.5m

:فرض
Bونت دوجداره نوع 

Bهاي رابط دوجداره نوعلوله



)دارفن:1مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )دارفن:1مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه



)دارفن:2مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )دارفن:2مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه

گا افن دارفن:نوع دستگاه
وات 23500: ظرفيت
متر9/1:ارتفاع

متر 3: يطول جانب
جداره؟فلزي تك:لوله رابط



)دارفن:2مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )دارفن:2مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه

جداره هاي رابط تك با لوله Bونت نوع 



)دارفن:2مثال(دستگاهتكيگذاراندازه )دارفن:2مثال(يدستگاهتكيگذاراندازه

Bهاي رابط دوجداره نوع  با لوله Bونت نوع 



دستگاهيگذاراندازه چند يچند دستگاهيگذاراندازه

انداز ل :گذاريمراحل اندازهگذاا
ها دستگاه نوع بودن معلوم
ونت مشتركها دستگاهظرفيتبودنمعلوم نوم يتبو ر
رابط هاي لوله ارتفاع تعيين

تعيينويدستگاهتكجداولبهمراجعه
كمترين
يارتفاع كل لوله رابط ونت

يكهررابطيهالولهاندازه
يكل ارتفاع كمترين تعيين

ااا اا گ
ارتفاع لوله 

ابط رابطمشتركونت يگذاراندازهجداولبهمراجعه



دستگاهيگذاراندازه )1مثال(چند )1مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه

متر 5/5 جدارههاي رابط تكلوله:فرض ررورض



دستگاهيگذاراندازه )1مثال(چند )1مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه
گرمكن رابط آب يها قطر لوله



دستگاهيگذاراندازه )1مثال(چند )1مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه
)جداره تك(دار  رابط كوره فن يها قطر لوله



دستگاهيگذاراندازه )1مثال(چند )1مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه
)دوجداره(دار  رابط كوره فن يها قطر لوله



دستگاهيگذاراندازه )1مثال(چند )1مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه
قطر ونت مشترك

42500=29300+13200 محاسبه مجموع ظرفيت دو دستگاه



دستگاهيگذاراندازه )2مثال(چند )2مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه



دستگاهيگذاراندازه )2مثال(چند )2مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه
گرمكن رابط آب يها قطر لوله



دستگاهيگذاراندازه )2مثال(چند )2مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه
رابط كوره يها قطر لوله



دستگاهيگذاراندازه )2مثال(چند )2مثال( يچند دستگاهيگذاراندازه
قطر ونت مشترك

54300=44000+10300 محاسبه مجموع ظرفيت دو دستگاه



اضافزانوي هاي اضافيزانوييهاي
زانويي بدونحالت:صفرجانبيطول بيول ونرج وييب ز

:است زير ونت، سيستم مبناي بر جداول در موجود هاي ظرفيت
.درجه90زانوييدو-الف
.راهيسه يكودرجه90زانويييك-ب
.درجه 45 زانويي چهار -ج
.راهيسه يكودرجه45زانوييدو-د

 در حداكثر ظرفيت شود، الزم تخليه سيستم در درجه 90زانويي دو از بيشتر وقتي
يابدكاهش%10بايدمعادل،حالتيااضافدرجه90زانويهربرايتخليهجداول .يابد كاهش %1 بايد معادل،حالتيااضافيدرجه9زانوييهربرايتخليهجداول
 بام باالي و بوده مجاز دستگاه فضاي محل در فقط درجه، 90هاي زانويي از استفاده

.نيستمجاز



مشترك ونت مشتركونت

 مشترك، ونت به رابط هايلولهاتصالبرايرفتهبكار شكلyاتصالياراهيسه
.باشد داشته مشترك ونت با يكسان اندازه بايد
.باشد رابط لوله  بزرگترين از كوچكتر نبايد مشترك ونت قطر
  ظرفيت اند، شده تركيبمشتركونتبهورودازقبل ونترابطهايلولهاگر

  .يابد كاهش %10 بايد مربوط جداول در مشترك ونت حداكثر
وزوبورر يا و نزديكتر بايد مشتركونتطبقه،يكدرگازسوز دستگاهدونصبصورتدر يروبيرز رب ي يوز

.گيرد قرار كوچكتر دستگاه روي مستقيما



مشتركيهالوله ونت سيستم رابط رابط سيستم ونت مشتركيهالوله
اوبايدابطيهالولهقط گتيابايم وجدهانهازبز باشدتعادلكالهكخ .باشد تعادلي كالهكيخروجدهانهازبزرگتريابا يمساوبايدرابطيهالولهقطر

.باشدرابط لوله قطر mm/mm 18 بايد رابط يها لوله طول
  .يابد يم كاهش %10،ونترابطلولهحداكثرظرفيت ،طولاضافيمضربهربراي
  به مجهز هاي دستگاه براي ونت رابط لوله افقي قسمت بعالوه ونت افقي فاصله كل

.باشدونتقائمارتفاع%75 از بزرگترنبايدتعادليكالهك
.دارد پي در را خوبي اقتصادي جويي صرفه رابط، لوله ارتفاع افزايش



مشتركيهالوله ونت سيستم رابط رابط سيستم ونت مشتركيهالوله

افزايش كمي در ارتفاع لوله رابط به كاهش بزرگي در ارتفاع 
دد گ منج ك مشت .ونت مشترك منجر گرددونت

چيدمانهاي مختلف لوله رابط



دوخم با مشترك ونت مشترك با دوخمونت
تهاي ف كونتجداولدحداكثظ بايدمشت  بايدمشتركونتجداولدرحداكثرظرفيتهاي

  .يابد كاهش 20%
دوخمقطر mm/mm 18ازنبايددوخمافقيطول
    .كندتجاوز
 گيري اندازه افقي راستاي در فقط بايد ها دوخم
ند .شوندش
  زاويه قائم خط با نبايد دوخم بين قسمت شيب
 .باشدداشتهدرجه45ازبيش
  ظرفيت دو، از بيش اضافي درجه 90خم هر براي

  .يابد كاهش %10 بايد سيستم قسمت آن حداكثر



چندطبقه تخليه چندطبقهتخليه
يپلنوم خارجيمسكونياز فضاهايجداساز
درمشتركونتانسدادصورتدر
 خروجي، شدن بسته يا سطح هر

كوره گازدستگاهاتاقكازنتوانددوديهيچ

ونت مشترك

دستگاه اتاقكازنتوانددوديهيچ
.شود ساختمان وارد

ازگازي دستگاهبهدسترسي

ز ور

يا در كركره

بيرون به بازشودريكطريق
 .گيرد مي صورت

شبكه هوا در  
خارجي يديوارها

يبالكون بيرون



چندطبقه تخليه چندطبقهتخليه
 يپلنوم خارج

كوره گرمكن آب

رجهواتامينوظايف وم يپ
  يبازگشت هوا
سرد

يدريچه خروج

هواتامينوظايف
گاز شعله براي احتراق هواي
تعادلي كالهككنندهرقيقهواي

يدريچه ورود

مشترك ونت

يقوي ير
مناسب تخليه براي
 تجمع از پرهيز براي تهويه هواي
ا

بازگشت
سرد يهوا  

ونت مشترك
يداغ خروج يهوا حرارت

 از ناشي دود اتمسفر به تخليه
ريوااتاقكدرهادستگاه

كركره يادر

ر

يا در كركره



چندطبقه تخليه چندطبقهتخليه
گذاري سيستم تخليه چندطبقهنكات مهم براي اندازه ي ر چم م ي

؛شود استفاده طبقه پنج براي حداكثر مشترك ونت
 مشترك ونت مناسب تعداد از بايد باشد، طبقه پنج از بيش ساختمان كه صورتي در 
گردد؛استفادهمربوطهجداولاساسبر

شود؛ يم تقسيم كوچكتر مشترك ونت هاي سيستم به كلي سيستم
له طل تگاهنتا كنتتاد تفاداشت لازا لهد طل نتا   ونت رابط لوله جدول ازاستفادهبامشتركونتتا دستگاههرونترابطلوله

گردد؛ طراحي
رود؛ مي بكارمشتركونتجدولقائم، مشتركونتگذارياندازهبراي رويرروومرورزر
 ونت يك با بااليي دستگاه تخليه ونت، ارتفاع در هزينه افزايش از جلوگيري براي

.است بهتر جداگانه



چندطبقه تخليه چندطبقهتخليه
گذاري سيستم تخليه چندطبقهنكات مهم براي اندازه ز ي بر بهم چ ي م ي ري

  از بايد همواره يابد، افزايش رابط لوله اندازه بايد باشد، ناكافي رابط لوله ارتفاع اگر
.برد بهره دسترس، در رابط لوله ارتفاع حداكثر
  همه ورودي نرخهاي مجموعباباالترطبقهسطوح در قائم،مشتركونتاندازه

 با يكسان اندازه بايد راهي، سه هر .يافت خواهد افزايش زيرين، مرتبط هاي دستگاه
.باشد داشتهآنبااليمشتركونت يرو بنب
 فاصله اتصاالت، براي كافي فضاي از رود، بكار مشترك ونت نصب براي گذرگاه اگر

.شود حاصل اطمينان مناسب، نصب براي دسترسي و سوختني مواد براي الزم مجاز
 يا ها دستگاه موقعيت احتماليهايمحدوديتدرباره راساختمانمليمقررات

  .نماييد ملحوظ چندطبقه تاسيسات هاي ونت



چندطبقه تخليه چندطبقهتخليه
گذاري سيستم تخليه چندطبقهنكات مهم براي اندازه ز ي بر بهم چ ي م ي ري

  قسمت ترين پايين تا دستگاه خروجي از فاصله همواره بايد مشترك ونت ارتفاع
.باشد بعدي راهي سه داخلي اتصال فوقاني
 بود، خواهد جانبي طوليكتنهاداشتنبهمجازچندطبقهمشتركقائمونتيك
:شوند رعايت بعدي ملزومات همه اگر

كندتجاوزدرجه45ازنبايددوخمزاويه .كندتجاوزدرجه 45 ازنبايددوخمزاويه
 .باشد بيشتر مشترك ونت mm/mm 18از نبايد دوخم طول
مبرموبري تخليه جداول در مشتركونتظرفيتدوخم،بامشتركقائمونتبراي يو يولررور

  .يابد مي كاهش %20 مشترك
.شود داده كاهش دوخم از بعد نبايد چندطبقه مشترك ونت اندازه



دستگاه يبرا يارتفاع كل
آخ ق ط

دستگاه طبقه آخر

ارتفاع لوله رابط

اندازه اين قسمت از ونت كل تفاع اا يب

طبقه آخر

ر ب

رابط لوله ارتفاع

مشترك با استفاده از
از   يتركيب يحرارت يورود

3و  2و  1 يها دستگاه

 يبرايارتفاع كل
دستگاه طبقه سوم

دستگاه طبقه سوم

ارتفاع لوله رابط
اندازه اين قسمت از ونت  

مشترك با استفاده از  
ازيتركيبيحرارتيورود

يبرا يارتفاع كل
دستگاه طبقه دوم

ارتفاع لوله رابط

ا اط ط ا له لل ا قه ط تگا د

2و1يهادستگاه

دستگاه طبقه دوم دستگاه طبقه اوليلوله رابط برا يطراح
و   يبه عنوان ونت جداگانه با اين ارتفاع كل

دستگاه طبقه اول       يورود

دستگاه طبقه اول

ارتفاع لوله رابط



چندطبقه تخليه چندطبقهتخليه
محاسبات تخليه هر چهار طبقه به ونت مشترك

طبقه آخر جداگانهآ



چندراهه تخليه چندراههتخليه
يوزيينبري  مشترك ونت جداول درمندرجظرفيتمقاديرچندراهه، ظرفيتواندازهتعيينبراي رر ييرچ ولررجر روج
  .يابد كاهش %10بايد
  .باشد mm/mm 18از كمتر نبايد چندراهه حداكثر طول
  ممكن كه آنجا تا بايد هادستگاهشود،متصلافقيچندراههبهدستگاهچندكهزماني
 .گردد نصب هم به تر نزديك هرچه است،



چندراهه تخليه چندراههتخليه
ي  قرار فشار تحت يا تعادليكالهكدودبازگشتبه استممكندارشيبچندراهه

 .شود منجر دارد، قائم ونت از را فاصله بيشترين كه دستگاهي ونت گرفتن

ارتفاع لوله رابط نامناسب ارتفاع لوله رابط مناسب

دار چندراهه شيب
cm/m 2=  شيب چندراهه

همه واحدها ارتفاع لوله رابط كافي دارند

چندراهه افقي



چندراهه تخليه چندراههتخليه
طوربه قسمتهر:مخروطيچندراهه ر يچ وربررو

  قطر كوچكترين از شروع با مجزا
 مشترك ونت از قسمت دورترين

ياندازه دگذا ش .شودميگذارياندازه
 طراحي براي :ثابت اندازه با چندراهه
ثابت،اندازهباچندراههيكمناسب

هايدستگاههمههايوروديبايد
 مقدار اين و كرده جمع را آن به متصل
جداولازگذارياندازهبرايراكلي جداولاز گذارياندازهبرايراكلي
  .برد بكار مشترك ونت



چندراهه تخليه چندراههتخليه
رهاي متصل به چندراههتعداد دستگاه چ ب ل ي

  تواند نمي مشترك ونت /چندراهه مقطع بزرگترين مقطع سطح مساحت
 كوچكترين خروجييادودمعبرطوقهمساحتبرابرهفتازبزرگتر
.باشددستگاه

  :مثال
كقط اگاخك :هادستگاه خروجيكوچكترينقطر

  :مقطع سطح مساحت
ت تااتكلقططا ك

mm75
245cm

22  كمتر                          ازبايدسيستم كليمقطعسطحمساحت
.باشد

22 316745 cmcm =×





الزم هواي تامين هواي الزمتامين
نزمر آب ديگ مانند گاز يا مايعسوختباهايدستگاهآن در كهساختمانازقسمتهر بيزييعوبينرم

 براي الزم هواي بايد شود؛ مي نصب مشابه، هاي دستگاه و گرمكن آب بخار، يا گرم
.كند دريافت موردنظر، سوخت احتراق براي كافي و الزم مقدار به احتراق
  نشتي هرگونه بدون و بستهكامالفضايدرگازيامايع سوختباهايدستگاهنصب
.نيست مجاز احتراق، هواي دريافت براي بيني پيش
:نيستمجاززير منابعازاحتراقهوايتامين

باشد؛ داشته وجود خطرناك گازهاي آن در كه فضايي
ا اگآكف اغ اااذ اا يابد؛انتشارجامدموادذراتوغبار وگردآندركهفضايي
.حمام يا خواب اتاق از



الزم هواي تامين هواي الزمتامين
احتراقهوايتاميندراختالل الل راقوايينرا ا

 آزاد گردش بايد ،شود مي نصب گاز يا مايع سوخت با دستگاه آن در كه فضايي هر در
 .باشد داشته وجود هوا
  دستگاه نبايد شود، مي نصبگازيامايعسوختبادستگاهآندركهفضاييهردر

.كند مختل را هوا انتقال جريان كه شود نصب ديگري
تگااگ گد دنفضاادد اش اتاتط ده طا  طوري بايد هوا تامين سيستمطراحيشود،مينصبفضا ايندرديگريدستگاهاگر

 مقدار كمبود يا معكوس جريان موجب دستگاه اين براي هوا مكش كه گيرد صورت
.نشودگازيامايعسوختبادستگاهموردنيازهواي
 تخليه شود، مي نصب هوا مكنده گاز، يا مايع سوخت با دستگاه نصب فضاي در اگر

 كند ايجاد اختاللي دستگاه مخصوص احتراق هواي جريان در نبايد مكنده اين هواي
يانجهتيا كندمعكوساهواج .كند معكوسراهواجريانجهتيا



الزم هواي تامين هواي الزمتامين
كاذب كف از هوا تامين هوا از كف كاذبتامين

  نصب آن در گاز يا مايع سوخت با دستگاه كه فضايي احتراق هواي است ممكن
بليورينرويننبزوي كاذب كف داخل فضايصورتايندرشود،تامينساختمانكاذبكفازشود،مي
.باشد مربوط مستقيما بيرون آزاد هواي به بايد

 تا را كاذب كف زير فضايداخلمسيرمانع،هيچبدون بايد،بيرونآزادهوايجريان
.كندطيدستگاه،نصبفضايداخلبهكفازهواوروددريچه
 كاذب كف از هوا ورود دهانه و كاذب كف زير فضاي داخل به بيرون از هوا ورود دهانه

ل اا ااقلااگالف گااا   دستگاه موردنياز اندازه بهحداقلوهمبرابربايددستگاه نصبمحلفضايداخلبه
.باشد



الزم هواي تامين هواي الزمتامين
يزيريزوين شيروانيزيرفضايازهواتامين يرو

  نصب آن در گاز يا مايع سوخت با دستگاه كه فضايي احتراق هواي است ممكن
  زير فضاي صورت اين در شود، تامين ساختمان شيرواني زير فضاي از شود، مي

وان ونآزادهوايبهبايدش اب تق بوطم باشدم .باشدمربوطمستقيمابيرونآزادهوايبهبايدشيرواني
 تا را شيرواني زير فضاي داخل مسير مانع، هيچ بدون بايد، بيرون آزاد هواي جريان
 .كند طي دستگاه نصب محل داخل به هوا ورود دهانه
 كانال توسط بايد )آن زير(دستگاهنصبفضايبهشيروانيزيرفضايازهواورود
 فضاي كف از باالتر متر سانتي 15 نآ باالي دهانه كه گيرد صورت قائمي فلزي

  نصب محل فضاي كاذبكفازباالترمترسانتي30 آن پاييندهانهوزيرشيرواني
.باشددستگاه
 فضاي به هوا انتقال كانال دهانه و زيرشيرواني فضاي داخل به هوا ورودي دهانه اندازه
يبل .باشد مناسبدستگاهاحتراقهوايتامين برايبايددستگاهنصبمحل راقوايينبرايب ببا



الزم هواي تامين هواي الزمتامين
واهاي ورود هوادهانه ورو ي

.نكند ايجاد مانع هوا ورود برابر در كه باشد نوعي از بايد هوا ورود هاي دهانه
وديدهانهوياگ يهواو متو يهايچشمهاندازهشودمنصبس بايدتو  بايد توري هاي چشمه اندازهشود،مينصبسيميتوري هواوروديدهانهروياگر

  .باشد mm12*mm12 كم دست
آزادسطحشود،منصبفلزي،نوعازبيرونهوايدريچه،هواوروديدهانهروياگر  آزاد سطح شود، مي نصبفلزي،نوعازبيرونهوايدريچه ،هواوروديدهانهروياگر
  .باشد كرده توصيه ديگري نسبت سازنده آنكه مگر شود، محاسبه درصد 75 بايد آن
سطحشود،مينصبچوبي،نوعازبيرونهوايدريچه،هواوروديدهانهروياگر  سطح شود، مي نصب چوبي،نوعازبيرونهوايدريچه ،هواوروديدهانهروياگر
.شود محاسبه درصد 25 بايد آن آزاد



الزم هواي تامين هواي الزمتامين

ادهاكانال ه هواورودهايكانال
 دود دمپر يا آتش دمپر تنظيم، دمپر احتراق هواي تامين پلنوم يا كانال روي اگر

 به دستگاه مشعل با دمپراينبايدشود،ميبستهخودكار فرمانباكهشود،مينصب
  و باشد باز دمپر كه كند كار وقتي فقط دستگاه مشعل كه طوري به باشد، وابسته هم

اكاطلا .شودخاموشخودكارطوربهمشعلدمپر،بودنبستهزماندر
 بايد گاز يا مايع سوخت با هاي دستگاه نصب فضاي به هوا گردش يا ورود هواي كانال

.باشدگالوانيزهفوالديجنساز
 .باشد كمتر cm10* cm10 از نبايد كانال هر مانع بدون و آزاد سطح



الزم هواي تامين هواي الزمتامين

ع يمكش طبيعكشط
دار و فن يمكش طبيع 

Total input cm= 2
مساحت دريچه=  1885

دار فن 
Total input 2

تامين كل هواي الزم از داخل ساختمان 

Total input cm= 2
مساحت دريچه = 3771



الزم هواي تامين هواي الزمتامين

ع يمكش طبيعكشط
دار و فن يمكش طبيع

Total input cm= 2
مساحت كانال=  3771

دارفن

كانال ا Total input 2

ن ساختما بيرونتامين كل هواي الزم از   
ا كانال ط ا

مساحت كانال= p cm= 2
7543

از طريق كانالها



الزم هواي تامين هواي الزمتامين

ع يمكش طبيعكشط
دار و فن يمكش طبيع

مساحت دريچه=   Total input cm= 2
7543

دارفن

ا Total input cm 2

از الز ا ه كل اتا اخت

مساحت دريچه= p cm= 2
15086

كانال دريچه=مساحت مساحت برابر ن ساختما بيرونتامين كل هواي الزم از  دو
ها از طريق دريچه

دو برابر مساحت دريچهمساحت كانال



الزم هواي تامين هواي الزمتامين

ع يمكش طبيعكشط
دار و فن يمكش طبيع

Total input cm= 2
مساحت كانال=  7543

دارفن

كانال ا Total input cm مساحت كانال=2 p cm= 2
15086

تامين كل هواي الزم از زيرشيرواني تهويه شده




