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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة كي بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    رنش و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه
   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و هآگاهان مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي الارس مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلران سازمان ملي استاندارد اي كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد ، اجبارياستاندارد عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم اي /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، كاهاي المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  .است سازمان ناي وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردكميسيون فني تدوين استاند

  سازي مصرف انرژي با هدف بهينه ايدوره معاينه فني - هاموتورخانه«
  »ايو آزمون دورهدستورالعمل بازرسي  -  هاي هواو كاهش انتشار آالينده

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
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 شگفتاريپ
 

- هاي هوا سازي مصرف انرژي و كاهش انتشار آاليندهمعاينه فني با هدف بهينه -  هاموتورخانه"استاندارد 
سازمان ملي هاي مربوط توسط ن در كميسيوننويس آكه پيش "سازياي و بهينهدستورالعمل بازرسي دوره

مكانيك و اجالس كميته ملي استاندارد هشتصد و بيست و نهمين تهيه و تدوين شده است و در استاندارد ايران 
قانون اصالح قوانين و  3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  18/11/91مورخ  فلزشناسي

، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر 1371مصوب بهمن ماه ارد و تحقيقات صنعتي ايران،مقررات موسسه استاند
  .شودمي

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
اي اصالح و تكميل اين استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه بر

  بنابراين، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  
 :است  منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير

  
خروجي از دودكش  يهاسازي هزار دستگاه مشعل با هدف كاهش مصرف  سوخت و آاليندهژه بهينهپرو - 1

 1383سازي مصرف سوخت، ، شركت بهينهمجري

سازي مصرف ساختمان مسكوني، شركت بهينه 5000هاي سازي مصرف سوخت در موتورخانهپروژه بهينه  - 2
 1385، سوخت

ها و اجراي آن در معاينه موتورخانهمناسب تهيه شناسنامه فني و ن دستورالعمل تدويپژوهشي پروژه  - 3
شركت ، مجري جويي مصرف انرژيو بررسي آثار آن در صرفه شركت ملي گاز ايران هاي تحت پوششساختمان

  1389، ملي گاز ايران



 ز 

  

  مقدمه
توسعه پايدار در حوزه. كرده است در دنياي كنوني، مديريت صحيح انرژي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا

مستقيماً تحت  ...هاي مختلفي از جمله اقتصاد، محيط زيست و سالمت، سياست خارجي، صنعت و تكنولوژي و
در كشور . باشدميهاي اجرايي هر يك از نهادهاي كشور در رابطه با مسأله انرژي هاي كالن و برنامهتأثير سياست

عمده مصرف كننده  يهاقابل توجهي در مصرف انرژي، يكي از بخشداشتن سهم ما، بخش ساختمان و مسكن با 
  .بوده و ميزان مصرف انرژي در اين بخش چندين برابر استانداردهاي جهاني استانرژي 

سازي و جانبه به منظور يكپارچههاي خوبي كه صورت گرفته، تاكنون طرحي همهتالش با وجوددر كشور ما، 
كه داراي رويكردهاي مختلف انرژي، ) هابه ويژه موتورخانه(هاي مربوط به تأسيسات تورالعملسازي دساستاندارد

تالش شده است كه در  استانداردباشد تدوين نشده و در اين .. .، ايمني، كارايي، آسايش حرارتي ومحيطي زيست
ازخصوصيات و مزاياي  و نوآوري، اثربخشي قابل اجرا بودننگري، جامع بودن و همه جانبه. اين راستا حركت شود

  .باشدمي استاندارداين 
ها، روشي بسيار سودمند براي كاهش مصرف انرژي و كاهش توليد گازهاي آالينده و معاينه فني موتورخانه

ها بهينه سازي و كاهش معضالت موتورخانه به عنوان يك گام ضروري جهت مميزي،استاندارداين . باشدمي سمي
شناسنامه  تنظيمو و اجزاي آن بررسي كامل ساختمان موتورخانه «امل مراحل مختلفي از جمله تهيه شده و ش

، »آناليز محصوالت احتراق خروجي از دودكش با دستگاه آنااليزر گاز و مقايسه آن با استاندارد«، »موتورخانه
گيري و متعادل نمودن اندازه«، »هواتنظيم دقيق مشعل به منظور كاهش مصرف سوخت و گازهاي آالينده «

و اجزاي قيد شده  تهيه گزارشي از مشكالت موتورخانه«، »قدرت مكش دودكش به منظور باال بردن راندمان ديگ
اي موتورخانه به سازمان ملي گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دوره تحويل«و » هاحلو راه در اين استاندارد

  . باشدمي» استاندارد
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  با هدف بهينه سازي مصرف انرژي  ايدوره معاينه فني -هاموتورخانه
   –هوا  يهاو كاهش انتشار آالينده

  ياهدور و آزمون دستورالعمل بازرسي
  

  هدف و دامنه كاربرد     1
مصرف  سازيو بهينه يادوره بازرسي(روش معاينه فني مقررات عمومي و  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين

به منظور  هاو آب داغ ويژه تاسيسات گرمايشي و تهيه آب گرم مصرفي ساختماني آب گرم هاموتورخانه) انرژي
، كمك به اجراي ساكنان، صرفه جويي در مصرف انرژيكاهش آلودگي هوا و ارتقاي سطح سالمت، ايمني و رفاه 

  .اشدبهاي كشور ميضوابط و استانداردهاي مربوط به مصرف انرژي در ساختمان
  .كه با گاز طبيعي و گازوييل كار مي كنند كاربرد دارد ييهاارد براي موتورخانهاين استاند -
سامانه چيلرهاي جذبي شعله مستقيم استفاده يا /ديگ بخار واز  هاآنكه در  ييهااين استاندارد براي موتورخانه -

  .مي شود، كاربرد ندارد
  
 .د معاينه فني قرار گيرندها بايد حداقل دو بار در سال مورموتورخانه   -ادآوري ي

  
  مراجع الزامي     2

  .ها ارجاع داده شده استبه آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 
  .ن ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدي

  و تجديد نظرهاي بعدي آن  هااصالحيه ،ده شده باشددر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع دا
ارجاع داده شده  هاتاريخ انتشار به آنذكر در مورد مداركي كه بدون  .استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين

  .مورد نظر است هابعدي آن يهاهمواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه ،است
  :د الزامي استاستفاده از مراجع زير براي اين استاندار

هاي روش آزمون ظرفيت و بازده حرارتي ديگ"تحت عنوان  4472استاندارد ملي ايران به شماره   2-1
 . "مخصوص گرمايش مركزي و آب گرم مصرفي

ها و ويژگي - دار خودكارهاي گازسوز دمندهمشعل "تحت عنوان 7595استاندارد ملي ايران به شماره   2-2
  ."هاي آزمونروش

ها ويژگي -دار خودكارهاي گازوييل سوز دمندهمشعل"تحت عنوان 7594اندارد ملي ايران به شماره است  2-3
  ."هاي آزمونو روش

قسمت  - ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه"تحت عنوان 1562- 2-51استاندارد ملي ايران به شماره   2-4
  ."تي و گرمايشيهاي گردان ساكن براي تأسيسات آب خدماالزامات ويژه پمپ: 51-2
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اصول : 1قسمت  -هاتأسيسات الكتريكي ساختمان "تحت عنوان 1937- 1استاندارد ملي ايران به شماره   2-5
  ."و تعاريف اصطالحاتهاي كلي و اساسي، ارزيابي مشخصه

 معيار تعيين – موتورخانه مشعل و گيد مجموعه "تحت عنوان 14763استاندارد ملي ايران به شماره   2-6
  "انرژي برچسب دستورالعمل و انرژي مصرف

  ."مكانيكيتأسيسات  ": مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان  2-7
  ."طبيعي لوله كشي گاز ": مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان  2-8
  ."صرفه جويي در مصرف انرژي ": مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان  2-9
  .مركز معماري ايران: ي، ناشرمرتضي كسماي: ، مولف"اقليم و معماري"كتاب   2-10
  
  اصطالحات و تعاريف    3

  :روندها و اصطالحات با تعاريف زير بكار ميدر اين استاندارد واژه
3-1    

  موتورخانه
  .هاي توليد و توزيع گرما قرار گرفته و در آن الزامات ايمني رعايت شده باشدكه در آن سيستم است اتاقي

3-1-1   
  مساحت موتورخانه

      .باشدز سطح زير بناي موتورخانه ميعبارت ا
3-2  

  ديگ
گرم يا بخار توليد مـيدستگاه گرمازاي بسته كه براي تأسيسات گرمايي يا سيستم تأمين آب گرم مصرفي، آب

ا كمتر و فشار كار ي)مربعپوند بر اينچ 15( نسبيكيلو پاسكال  103فشار كـار ديگ بخـار كم فشار برابر . كند
فشار كار ديگ بخار پر . ا كمتر استي)پوند بر اينچ مربع 160( نسبيكيلو پاسكال  1103فشار گرم كم ديگ آب

 1103گرم پرفشار باالتر از و فشار كار ديگ آب )پوند بر اينچ مربع 15( نسبيكيلو پاسكال  103فشار باالتر از 
  .است )پوند بر اينچ مربع 160( نسبيكيلو پاسكال 

.3-3  
  مشعل
انتقال نهايي سوخت مايع يا گاز به همراه هوا، به اتاق اشتعال ديگ يا هر دستگاه ديگر مصرف اي برايوسيله

  .باشدمي و كنترل آن احتراقكنندة سوخت، و 
3-4  

  دمپر تنظيم حجم هوا
  .شودهاي گرمايي و سرمايي براي تنظيم مقدار هوا يا محصوالت احتراق، نصب ميكه در سيستم دمپري
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3-5  

  دودكش
 .شودكه گازهاي حاصل از احتراق از راه آن به خارج ساختمان منتقل ميبا مصالح بنائي يا ي فلزي معبر

3-6  
  دودكش القايي

به خارج ) مكشي(نوعي از دودكش كه گازهاي حاصل از احتراق را به كمك بادزن، در فشار استاتيك منفي 
  .كندمنتقل مي

3-7  
  دودكش با دماي پايين
درجة سلسيوس  538با دماي حداكثر  ال محصوالت احتراق دستگاه با سوخت مايع يا گاز،دودكشي كه براي انتق

گيري دما در نقطة اندازه. ، در شرايط كار عادي دستگاه، طراحي و آزمايش شده باشد)درجة فارنهايت 1000(
  .گيردخروج دود از دستگاه صورت مي

3-8  
  ساختهدودكش پيش
مل معبر انتقال دود، كه براي نوع و كالس معيني از دستگاه با سوخت مايع يا ساخته در كارخانه شادودكش پيش

  .گاز ساخته شده و مشخصات آن از طرف مؤسسة معتبر و مورد تاييد گواهي شده و داراي پالك تأييد باشد
3-9  

  دودكش رانشي
به خارج منتقل مي) رانشي(نوعي از دودكش كه محصوالت احتراق را به كمك بادزن، در فشار استاتيك مثبت 

  .كند
3-10  

  دودكش قائم با مصالح بنائي
قائم يا تقريباً قائم، شامل يك يا چند معبر دود، براي انتقال محصوالت احتراق يك يا چند دستگاه با  يشفت

  .باشدمي سوخت مايع يا گاز، به هواي خارج از ساختمان
3-11  

  دودكش مكش طبيعي
  .فاع دودكش و اختالف دماي هواي خارج و گاز حاصل از احتراق پديد آيدبر اثر ارت دودكشي كه مكش در آن
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3-12    
  كالهك تعديل جريان دودكش

شود و جزئي از اين سوز قرار داده مياي كه روي لوله رابط دودكش در محلي بالفاصله پس از دستگاه گاز وسيله
كالهك تعديل جريان . نيز تعبيه شده باشداين وسيله ممكن است درون خود دستگاه . آيدلوله به شمار مي

  :شودنصب ميزير ل يدودكش به دال
در صورت نبودن مكش، يا عدم وجود جريان، با بسته شدن بخشي از لوله رابط دودكش كه پس از كالهك ) الف

  .نمايدقرار دارد، بيرون آمدن محصوالت احتراق را امكان پذير مي
  .گرددز سوز ميمانع برگشت جريان به دستگاه گا) ب
  .نمايدخنثي ميرا اثرات تغييرات ايجاد شده در جريان دودكش بر كار دستگاه گازسوز ) پ
  .نمايدمحصوالت احتراق داخل دودكش را به منظور تنظيم جريان دودكش رقيق مي) ت
3-13  

  محفظه احتراق
  .شودبخشي از دستگاه گرما ساز كه عمل احتراق در آن انجام مي

3-14  
  ذخيرة سوخت مايع با فشار جومخزن 

  .مخزن ذخيرة سوخت مايع كه براي فشار جو طراحي شده و با هواي آزاد خارج در ارتباط است
3-15  

  مخزن تغذية سوخت مايع
  .كندمخزن سوخت مايع كه مستقيماً يا به وسيلة پمپ، به مشعل دستگاه متصل است و آن را تغذيه مي

3-16  
  عمخزن تغذية ثقلي سوخت ماي
  .رساندطور ثقلي و مستقيماً، به مشعل دستگاه ميمخزني كه سوخت مايع را به

3-17  
  مخزن ذخيرة سوخت مايع

  . باشدمخزن سوخت مايع جداگانه كه مستقيماً به مشعل دستگاه متصل نمي
3-18  

  مخزن سوخت روزانه
و مخزن ذخيرة اصلي را از  شودمخزن تغذية سوخت مايع، كه بين مخزن ذخيرة اصلي و مشعل دستگاه نصب مي

  .كندمشعل دستگاه جدا مي
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3-19  
  هاي هواآالينده

. آور باشدآور، بو، دود و هر نوع موادي در هوا كه براي تنفس و سالمتي انسان زيانذرات جامد، گازهاي زيان
 .شودبخارآب همراه هوا، آالينده محسوب نمي

3- 20  
  فضاي با حجم كافي

هاي با سوخت مايع يا گاز، كه حجم كل آن مساوي يا بيش از يك متر مكعب براي هر هفضاي محل نصب دستگا
حجم فضاي مجاور، كه . است) يو در ساعتتيبي 1000فوت مكعب براي هر  50(كيلوكالري در ساعت  177

 ، بخشي از حجم فضاي محل نصب دستگاه به)و پنجرهبدون درب (حل نصب دستگاه باز باشد مستقيماً به م
  .آيدحساب مي

3-21  
  مسؤول موتورخانه

ها مسؤول تأسيسات، هاي مسكوني مدير ساختمان مسؤول موتورخانه بوده و در ساير ساختماندر ساختمان
حفاظت فيزيكي، بهره برداري، خدمات و يا هر فردي كه از طرف مديريت به عنوان مسؤول تأسيسات انتخاب 

 .شده است

3-22  
  تعداد افراد ساكن

هاي بيمارستان، تعداد دانشجويان ب با نوع كاربري ساختمان، تعداد افراد ساكن، تعداد پرسنل، تعداد تختمتناس
  .باشندو در كل تعداد استفاده كنندگان از انرژي حرارتي مدنظر مي.. .و

3-23  
  ساعات كاري

  .گرددكل ساعاتي كه در شبانه روز از موتورخانه استفاده مي
3-24  
  تعداد طبقات 
  .باشدداد طبقات ساختمان ميتع
3-25  

  مساحت كل
  .باشدكل مساحت ساختمان بر حسب متر مربع مي

3-26  
  مساحت گرمايش 

  .هاي حرارتي تغذيه شده از موتورخانه در آن قرار داردمساحتي از ساختمان كه پايانه
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3-27  
 كد اشتراك گاز

  .باشدكد اشتراك مندرج در قبض گاز مي
3-28  

  پايانه حرارتي
رادياتور، فن كويل، يونيت هيتر، : مانند. گرددوع مبدل حرارتي كه جهت گرمايش و يا سرمايش فضا استفاده مين

  ...هواساز، گرمايش از كف و
3-29  
  بار حرارتي مورد نياز ساختمان 

  .اشدبمي تلفات حرارتي كل ساختمان به عالوه بار حرارتي مورد نياز براي تأمين آب گرم مصرفي ساختمان شامل
  
باشد و يا قسمتي از ساكنان و يا كاركنان در در صورتيكه ساختمان داراي فضاي نگهباني و يا سرايداري جداگانه مي -ادآوري ي

كنند و يا آب گرم حمام پرسنل و آشپزخانه از منبعي به جز موتورخانه تغذيه ساعتي غير از ساعت متعارف از موتورخانه استفاده مي
همچنين چنانچه جهت تأمين قسمتي از انرژي حرارتي مورد نياز . در اين بند بيان شود ايمعاينه فني دورهست كنند در چك ليمي

در اين بند ذكر  ايمعاينه فني دورهشود نيز در چك ليست هاي تجديد پذير نظير انرژي خورشيدي استفاده ميساختمان از انرژي
  .گردد

  
3-30      

  محصوالت احتراق
اثر و هواي اضافي محصوالت احتراق آيد، به انضمام گازهاي بييجه واكنش احتراق به دست ميآنچه كه در نت

  .شودناميده مي
3-31  

  هواي احتراق
  . هواي الزم براي احتراق كامل و مطمئن و ايمن در يك دستگاه با سوخت جامد، مايع يا گاز

3-32    
  هواي اضافي

  .گرددوخت، اضافه ميهوايي كه عالوه بر هواي تئوري مورد نياز س
3-33  

  هواي تهويه
  .گرددهوايي كه براي ايجاد هواي تازه به داخل اتاق محل نصب دستگاه وارد مي

هوايي كه براي رقيق كردن گازهاي دودكش و تنظيم جريان در دودكش از طريق دهانه كالهك تعديل جريان 
  .گردددودكش وارد مي
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3-34  
  كنندههواي رقيق

رقيق كردن گازهاي حاصل از احتراق و تنظيم جريان در دودكش از طريق دهانه كالهك تعديل هوايي كه براي 
  .گرددفشار دودكش وارد مي

3-35  
  دمپر بارومتريك

  .شودبه مجموع طوقه دودكش و كالهك تعديل جريان دودكش دمپر بارومتريك گفته مي
3-36  

  دودكش Zفاكتور 
  .كندبر روي افت فشار مسير عبور دود مشخص ميهاي دودكش را ييعددي است كه تأثير تعداد و زاويه زانو

   
  شرايط عمومي و الزامات ساختاري     4

اصالح خط سوخت(سيستم مولد انرژي  بازبيني عملكردمرحله اصلي  3موتورخانه شامل  ايمعاينه فني دوره
 گزارش ر نهايت تكميلد ، تكميل شناسنامه فني و)وضعيت مكش دودكش بهبود مشعل و نظيم ت رساني،

الزامات  .باشدمي اي موتورخانه و ارائه آن به سازمان ملي استاندارد ايرانبازرسي و آزمون معاينه فني دوره
  .گيرد ساختاري به شرح ذيل مورد نظر قرار

  
 .باشدهاي ارائه شده در اين قسمت مربوط به نحوه تكميل شناسنامه فني موتورخانه ميكليه گزينه   -ادآوري ي

 
  موتورخانه    4-1
  )به صورت طبيعي(تهويه موتورخانه                 4-1-1

  :تأمين هوا از فضاي بسته داخلي)  الف
گاز در آن  اي مايع سوخت با هايدستگاه اي كهفضاي بسته حجم معمولي، چنانچه درزبندي با هايدرساختمان

باشد، در فرم شناسنامه فني  ساعت در لريكيلوكا 177 هر براي ك مترمكعبي از بيش نصب شده است
  .گرددگزينه اول انتخاب مي )پيوست الف(موتورخانه 

 ساعت باشد، در اين صورت ممكن در كيلوكالري 177 هر براي مترمكعب كي از كمتر فضاي مذكور اگرحجم اما
 صلي و فضاي مجاورا فضاي حجم دراين حالت بايد مجموع. شود تأمين آن مجاور فضاي از احتراق هواي است

دستگاه نصب محل بين هوا برقراري جريان براي. ساعت باشد در كيلوكالري 177 هر براي مترمكعب كيحداقل 
 كف از مترسانتي 30فاصله به كيي كه بيني شودپيش مانع بدون باز دهانه حداقل دو بايد نيز  مجاور  فضاي و ها
 اين از يك هر آزاد سطح .شوند تعبيه فضا اين دو بين جدار يا در روي سقف، از مترسانتي 30 فاصله به ديگري و

 اين از هريك آزاد سطح .ساعت باشد در كيلوكالري 38 هر براي مربعمترسانتي كي حداقل برابر بايد هادهانه
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و در  دومچنانچه اين شرايط تأمين نگردد گزينه . باشد كمتر مربعمترسانتي 645 نبايد از هرحال، به ها،دهانه
  .گرددانتخاب مي سومصورت تأمين، گزينه 

  ):بيرون(تأمين هوا از فضاي باز )  ب
 يككيلوكالري بر ساعت ظرفيت ديگ  72در صورتيكه هواي احتراق از فضاي بيرون تأمين گردد به ازاي هر 

و در صورت  هارمچچنانچه اين شرايط تأمين نگردد گزينه . مربع معبر ورود هوا از بيرون نياز است مترسانتي
  .گرددانتخاب مي پنجمتأمين گزينه 

  تهويه مكانيكي)  ج
 جزئي است ممكن باشد، شده نصب گاز اي مايع سوخت با هاي دستگاه درآن كه فضايي براي احتراق هواي تأمين

 يرز الزامات حالت اين در باشد ساختمان فضاهاي از هاييقسمت اي ساختمان، مكانيكي هواي تعويض سيستم از
 :شود رعايت بايد

  شودا گاز نصب مييهاي با سوخت مايع سيستم تعويض هواي مكانيكي نبايد درفضايي كه در آن دستگاه - 1
 .فشار منفي ايجاد كند، تا در كار مشعل اختالل ايجاد نشود

 كه طوري به باشد، مرتبط و وابسته هم به بايد هادستگاه از كي هر مشعل و مكانيكي هواي تعويض سيستم - 2
 .خاموش شود خودكار طور هم به هادستگاه مشعل بيفتد، كار از مكانيكي هواي تعويض سيستم اگر

سوخت  با هاي دستگاه نصب محل فضاي داخل به مكانيكي هواي تعويض سيستم توسط كه هوايي مقدار - 3
  .باشد ساعت در كالري 355 هر براي ساعت در مترمكعب كي حداقل برابر بايد ميشود، فرستاده گاز اي مايع

 
 .باشد ميليمتر 12× 12 حداقل بايد توري يهاچشمه اندازه ميشود، نصب سيمي توري هوا ورودي دهانه روي اگر -1ادآوري  ي
 شود، درصد محاسبه 75 بايد آن آزاد سطح ميشود، نصب فلزي، نوع از بيرون هواي دريچه هوا ورودي دهانه روي اگر  -2 ادآوريي

 .باشد كرده توصيه ديگري نسبت سازنده كه آن مگر

 .درصد محاسبه شود  25اگر روي دهانه ورودي هوا دريچه هواي بيرون از نوع چوبي، نصب ميشود سطح آزاد آن بايد 

  
  موتورخانه بجنس و ابعاد در               4-1-2

 برخانه بايد جنس دردر مقابل گزينه جنس و ابعاد موتو) پيوست الف(در فرم شناسنامه فني موتورخانه
ارتفاع و . باشدگزينه مطلوب و نامطلوب مربوط به ابعاد موتورخانه مي. نوشته شود..) .چوبي، فلزي و(موتورخانه 

باشد كه امكان حمل بزرگترين قطعه موجود در موتورخانه از در وجود داشته  ايعرض موتورخانه بايد به اندازه
چنانچه اين شرايط فراهم . كمتر باشد مترسانتي 100و  200رخانه نبايد از همچنين ارتفاع و عرض در موتو. باشد

  .گرددگردد گزينه مطلوب و در غير اينصورت گزينه نامطلوب انتخاب مي
  وجود پنجره در باالي ديوار              4-1-3

شود و ير سقف جمع ميدر موتورخانه براي گردش طبيعي هوا و خروج هواي گرم و آلوده كه معموالً در باال و ز
در روز بايد در ديوارهاي طولي موتورخانه پنجره نصب نمود و ) در صورت امكان(نيز براي تأمين نور طبيعي 
اي است كه در زير سقف و ارتفاع حداكثر يك متر و بطور نواري در طرفين طول بهترين نوع پنجره، پنجره
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  .و باشندها بازشموتورخانه نصب شود و بايد تعدادي از آن
كه تمام اين موارد رعايت گردد در فرم شناسنامه فني موتورخانه گزينه اول، در صورتيكه پنجره وجود در صورتي

نه سوم انتخاب مييو در صورت عدم وجود پنجره گز دومداشته باشد ولي اين شرايط را نداشته باشد گزينه 
  .گردد

  جنس ديوار موتورخانه            4-1-4
  .گردددر غير اينصورت گزينه نامطلوب انتخاب مي. ر موتورخانه بايد پالستر سيمان و يا كاشي باشدجنس ديوا

  جنس كف موتورخانه           4-1-5
نوشته .. .در فرم شناسنامه فني موتورخانه، بايد جنس كف موتورخانه مانند بتون غيرمسلح، موزاييك، سراميك و

  .شود
  آب رو در كف موتورخانهوجود كانال            4-1-6

. به سمت اين كانال داشته باشد% 1كف موتورخانه بايد شيب . وجود كانال آب رو در كف موتورخانه ضروري است
  .ميليمتر پوشانده شود 5همچنين روي كانالها بايد توسط ورق آجدار به ضخامت 

  تميزي موتورخانه           4-1-7
وجود  .ي استفاده كرد و يا حيوانات و جانوران در آن رفت و آمد داشته باشندنبايد از موتورخانه به عنوان انبار

  .شودگرد و خاك در كف موتورخانه باعث كاركرد نامطلوب مشعل مي
  وجود كپسول آتش نشاني و يا سيستم اطفاي حريق در موتورخانه         4-1-8

  .حريق  بايد در موتورخانه موجود باشد يكپسول يا سيستم اطفا
  سيستم روشنايي موتورخانه         4-1-9

بهتر است كليد برق سيستم روشنايي بيرون موتورخانه در صورتيكه موتورخانه درون ساختمان قرار داشته باشد، 
  .قرار داشته باشد

  وجود پريز در موتورخانه        4-1-10
  .وجود پريز برق در موتورخانه الزامي است

  
ها نياز به توضيح در جهت شناخت بهتر موتورخانه باشد بايد در قسـمت توضـيحات نوشـته    از قسمت چنانچه در هريك  -يادآوري

  .شود
  
  تجهيزات در موتورخانه مشخصات عموميو چيدمان            4-2
  نحوه استقرار ديگ و ساير ملحقات آن       4-2-1

يك خط قرار گيرد و اختالف طول بايد  بايد در هاآندر صورتيكه موتورخانه شامل چند ديگ باشد قسمت جلوي 
  .باشد هاآندر انتهاي 
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  ديگ ابعاد     4-2-1-1
هاي چدني كامالً مشخص باشد نيازي به ها و يا ظرفيت حرارتي در ديگدر صورتيكه مدل ديگ و تعداد پره

  .هاي فوالدي ابعاد حتماً به دقت بايد نوشته شوداما درمورد ديگ. نوشتن ابعاد نيست
  وجود فضاي كافي در اطراف ديگ    4-2-1-2

متر جهت انجام تعميرات  1د حداقل يهمچنين در جلوي ديگ با. متر كمتر باشد 1فاصله بين دو ديگ نبايد از 
  .فضا وجود داشته باشد

  فاصله سقف ديگ تا سقف موتورخانه    4-2-1-3
  .متر باشد 1فاصله سقف ديگ تا سقف موتورخانه نبايد كمتر از 

  هاوجود لوله متعادل كننده فشار بر روي ديگ    4-2-1-4
ها با يكديگر متعادل باشند كه از بيش از يك ديگ آبگرم استفاده شود، براي آنكه فشار داخل ديگهنگامي
اي از باال مستقيماً به يكديگر وصل شوند به صورتيكه لوله هر انشعاب با سطح آب داخل ها از طريق لولهبايد ديگ

به  1شود از جدول قطر اين لوله كه لوله متعادل كننده آب ناميده مي. ها به صورت مستقيم تماس پيدا كندديگ
  :آيددست مي

  
قطر متعادل كننده فشار بر اساس ظرفيت بويلر -1جدول   

  ظرفيت بويلر بر حسب ميليون   63/0  26/1  52/2  78/3  04/5  56/7
 cmقطر لوله متعادل كننده بر حسب   62/7  89/8  16/10  7/12  24/15  32/20

  
 
  فونداسيون ديگ     4-2-1-5

  .باشد مترسانتي 10بايد از بتون مسلح به ضخامت حداقل 
  هاي جداگانه براي هر ديگاستفاده از دودكش    4-2-1-6

در . ستفاده كردهاي جداگانه براي هر ديگ ادر صورت استفاده از چند ديگ در موتورخانه بهتر است از دودكش
در طراحي دودكش مشترك  1از الگوي ارائه شده در شكل شود توصيه ميصورت استفاده از دودكش مشترك 

  .استفاده كرد
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  الگوي نحوه طراحي دودكش مشترك براي چند ديگ -1شكل 

  
  نحوه قرار گرفتن ساير تجهيزات نسبت به ديگ      7- 4-2-1

كه عمليات تعمير و تعويض به  گيرندقرار  يابايد به گونه هاو يا پشت ديگ ساير تجهيزات موتورخانه در مقابل
 .راحتي صورت پذيرد

  هاديگ و ديواره انتهايعدم برخورد شعله به       8- 4-2-1
  . ديگ  صورت نگيرد انتهايتنظيم شعله حتماً بايد به گونه اي باشد كه برخورد شعله به 

  رتميزي سطوح آتش خوا      9- 4-2-1
   .سطوح آتش خوار تميز شوندتوصيه مي شود 

  تميزي سطوح تر      10- 4-2-1
  .آب است رسوب زدايي شود تبخشي از ديگ كه در مجاورتوصيه مي شود  

  نصب و مونتاژ صحيح ديگ      11- 4-2-1
 .در قسمت توضيحات شناسنامه فني مشكل نصب ذكر شود. از نصب و مونتاژ صحيح ديگ اطمينان حاصل شود

  .حات ذكر گردديهمچنين در صورت رفع مشكل، روش آن در بخش توض
  عملكرد ترموستات     12- 4-2-1

توان با مقايسه ترموستات ديگ و پمـپ از صـحت عملكـرد    مي. از صحت عملكرد ترموستات اطمينان حاصل شود
  .آن اطمينان حاصل نمود
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  كاري حرارتي ديگعايق     13- 4-2-1
بهتر است از روكش اصلي خود  .داشته باشد) شامل عايق با قطر مناسب و روكش(كامل  كاريديگ بايد عايق 

  .كاري استفاده شودديگ جهت عايق
  تناسب ظرفيت حرارتي ديگ و مشعل     14- 4-2-1

  .برابر ظرفيت ورودي ديگ باشد 2/1تا  1حداكثر ظرفيت مشعل بايد بين 
  با بار حرارتي ساختمان مشعل تناسب ظرفيت حرارتي ديگ و     15- 4-2-1

با توجه به بار حرارتي ساختمان، در اين قسمت تناسب ظرفيت حرارتي سيستم گرمايشي و بار حرارتي ساختمان 
  .برابر بار حرارتي ساختمان باشد 3/1بايست حداكثر ظرفيت ديگ مي .گرددمقايسه مي
با استفاده از محاسبه تلفات از طريق  ساختمانبار حرارتي  محاسبه دقيق اي،در معاينه فني دورهكه از آنجايي

بار حرارتي مورد نياز ساختمان به صورت باشد، نمي الزم.. .ي متصل به زمين، تلفات نفوذ هوا وجداره ها، ديوارها
و انرژي مورد نياز براي تأمين آب گرم مصرفي ) 2جدول (تقريبي از مجموع بار حرارتي مورد نياز براي گرمايش 

  .آيدبه دست مي )3جدول (
  

محاسبه بار حرارتي تقريبي مورد نياز براي گرمايش- 2جدول   

  بار حرارتي به ازاي هر متر مربع مساحت مفيد ساختمان  نوع اقليم  تيپ بندي
(kcal/hr.m2)  

  130 سرد و خشك  1
  95 معتدل  2
  72 گرم  3
  160 خيلي سرد  4
  113 سرد و معتدل  5
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رفي وبار حرارتي بر حسب ليتر براي واحدهاي مختلف ساختمانيحجم مخزن آب گرم مص-3جدول   

  اندازه  كاربري نوع
 ازاي به گرم آبمقدار
 به آپارتمان واحد هر

  ليتر
  مخزن حرارتي بار

(Kcal/hr)/lit 

  وياليي واحد
  300  مربع متر 300 از كوچكتر

  400 مربعمتر400الي300  30
  500  مربع متر 400 از بزرگتر

  لوكس آپارتماني عمجتم
  

  150 خوابه1

30  
  200  خوابه 2
  250  خوابه 3
  300  خوابه 4

  معمولي آپارتماني مجتمع

  100  خوابه 1

32  
  150  خوابه 2
  200 خوابه3
  250  خوابه 4

  خصوصي اداري
  80 مربعمتر60ازكوچكتر

  150  مربع متر 200 الي 60  30
  200  مربع متر 200 از بزرگتر

  
) پيوسـت الـف  در  ديگ مربوط بهقسمت (جدول موجود در شناسنامه فني موتورخانه ،در صورت وجود بيش از يك ديگ -يادآوري
  .گرددتكرار مي هاديگبه تعداد 

  
  مشخصات دودكش  16- 4-2-1
  مشخصات عمومي دودكش    4-2-1-16-1

 .شوداستفاده مي 4جدول هاي گازسوز از براي محاسبه قطر استاندارد دودكش مشعل
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  يحرارت يهاگيجدول استاندارد محاسبه قطر دودكش د-4جدول 
 ارتفاع مفيد دودكش بر حسب متر

  3  6  9  12  15  20 25 30 35 40 45 50 55  60  70 80 
ظرفيت 

حرارت  مفيد 
  ديگ

Kcal/hr 

 مترقطر مورد نياز دودكش برحسب سانتي

40000  15  12  11  10  10                
60000  18  15  14  13  12  11  10  10                  
80000  21  17  16  15  14  13  12  12  11  11  10  10          
100000  23  19  17  16  15  14 14 13 12 12 12 11 11  11  10  
125000  26  21  19  18  17  16  15  15  14  13  13  13  12  12  12  11  
150000  28  24  21  20  19  18  17  16  15  15  14  14  14  13  13  12  
175000  30  25  23  21  20  19  18  17  16  16  15  15  15  14  14  13  
200000  32  27  25  23  22  20  19  19  18  17  16  16  16  15  15  14  
250000  36  30  27  25  24  23  21  21  20  19  18  18  17  17  16  15  
300000  40  33  30  28  26  25  23  23  21  21  20  20  19  19  18  18  
350000  43  36  32  30  29  27  25  24  23  22  22  21  21  19  19  19  
400000  46  38  34  32  30  29  27  26  25  24  23  23  22  22  21  20  
500000  51  43  39  36  34  32  30  29  28  27  26  25  25  24  23  22  
600000  56  47  42  40  38  35  33  32  30  29  28  28  27  26  25  25  
700000  61  51  46  43  41  38  36  34  33  32  31  30  29  29  28  27  
800000  65  54  49  47  43  40  38  36  35  34  33  32  31  31  29  28  
900000  69  57  52  49  46  43  41  39  37  35  35  35  33  32  31  30  
1000000  72  60  55  51  48  45 43 41 39 38 37 37 35  34  33 32 
1200000  76  66  50  56  53  49  47  45  43  42  40  40  38  37  36  35  
1400000  79  72  65  60  57  53  50  48  46  45  43  42  41  40  39  38  
1600000  88  77  70  64  61  57 54 52 50 48 47 45 44  43  42 41 
1800000  97  82  74  68  65  61  58  55  53  51  50  48  47  46  45  43  
2000000  106  89  81  75  71  67  63  60  58  55  54  53  51  50  49  47  
2500000  115  96  87  82  77  72  67  65  62  60  58  57  55  54  52  50  
3000000  125  105  95  89  84  79  74  71  68  66  64  62  61  59  57  55  
3500000  136  114  103 95  90  85  81  76  74  71  69  67  66  64  62  59  
4000000  145  122  110 102  97  91  86  82  79  76  74  72  70  68  66  64  
4500000  153  129  116  108  103  97  90  87  83  81  78  76  74  72  70  68  
5000000  162  136  123 114  108  101  95  91  87  85  82  80  78  76  73  71  
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  دودكش Zفاكتور     16-2- 4-2-1
  :باشدمي 5مطابق جدول  دودكش براي انواع زانويي Zفاكتور 

  
  دودكش بر اساس زاويه زانوييZمقدار فاكتور  -5جدول 

 Zفاكتور  )درجه(زاويه زانويي

30  149/0  
45 221/0  
60  328/0  
90 191/1  

  
تجاوز  5/2از  Zهاي استفاده شده در موتورخانه بايد به گونه اي باشد كه مجموع فاكتور داد و نوع زانوييتع

  .ننمايد
  فشار دودكش   4-2-1-16-3

  .بايد در قسمت توضيحات نوشته شود شود ومقدار مكش دودكش كه از روي دستگاه گاز آنااليزر خوانده مي
  كش در پشت بامنحوه قرار گرفتن دود   4-2-1-16-4

ها بايد حداقل يك متر از سطح پشت بام باالتر بوده و از ديوارهاي جانبي نيز حداقل يك انتهاي كليه دودكش
  .متر فاصله داشته باشد

معكوس الزم است دهانه خروجي دودكش در محلي دور از نواحي پر  مكشبراي به حداقل رساندن امكان ايجاد 
هاي هاي ساختمان زير پيش آمدگي لبه شيرواني يا ديوارهار ممكن است در گوشهفشنواحي پر. فشار قرار گيرد

  . هاي عمودي ايجاد شودپناه پشت بام و يا در نزديكي كانالجان
  وجود كالهك در سر دودكش   4-2-1-16-5

  .دودكش الزامي است استفاده از كالهك
  

در پيوسـت   دودكـش مربـوط بـه   قسمت (اسنامه فني موتورخانه جدول موجود در شن، در صورت وجود بيش از يك ديگ-يادآوري
  .گرددتكرار مي هادودكشبه تعداد ) الف

  
  ساير تجهيزات       17- 4-2-1

در بخش مربوطه  بايد هاآنگير، كنترل هوشمند و شير ترموستاتيك نوع و مدل در صورت وجود سختي
  .شناسنامه فني نوشته شود

  نتايج آناليزها  18- 4-2-1
سازي و عدد كنتور و دبي كه از روي كنتور خوانده ميايج حاصل از آناليز محصوالت احتراق قبل و بعد از بهينهنت

  .شود بايددر بخش مربوطه شناسنامه فني نوشته شود
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ديـگ به تعداد ) مربوط به قسمت آناليزها(مه فني موتورخانه در صورت وجود بيش از يك ديگ جدول موجود در شناسنا -يادآوري

  .گرددتكرار مي ها
 
  مشعل  19- 4-2-1

بايست پيش از باشد، مياي موتورخانه نياز به عملكرد صحيح مشعل ميكه جهت بازرسي و آزمون دورهاز آنجايي
شروع آزمون، عملكرد اجزاي مختلف مشعل بررسي شده و مشكالت و همچنين عمليات انجام شده در شناسنامه 

  .اي ثبت شوددوره فني و گزارش بازرسي و آزمون
  

در پيوسـت   مشـعل مربوط بـه  قسمت (در صورت وجود بيش از يك مشعل جدول موجود در شناسنامه فني موتورخانه    -يادآوري
  .گرددها تكرار ميبه تعداد مشعل) الف
  
  هاي زمينيفونداسيون پمپ       4-2-1-20

  .باشد مترسانتي 10بايد از بتون مسلح به ضخامت حداقل 
  وجود شير يك طرفه بر روي پمپ   21- 4-2-1

  .باشد شده شير يكطرفه نصب هاآندر صورت استفاده از بيش از يك پمپ دائم در موتورخانه بايد بر روي 
  مصرفي محل قرار گرفتن منبع آب گرم       4-2-1-22

با  كنندهگرم بآ،گردش بايد باالتر از سطح ديگ باشد تا در هنگام خاموش بودن پمپ مصرفي منبع آب گرم
  .جريان ترموسيفون امكان پذير باشد

  نحوه لوله كشي منبع انبساط باز در صورت استفاده از چند منبع انبساط      4-2-1-23
هاي رفت جداگانه و لوله برگشت مشترك با يك ها بايد داراي لولهدر صورت استفاده ازچند منبع انبساط، منبع

  .جداگانه باشند هايتر از سايز لولهسايز بزرگ
  
  مشخصات خط سوخت                4-3
  نوع سوخت             4-3-1

  .بايست در شناسنامه فني موتورخانه درج شودنوع سوخت مي
  مخزن گازوييل           4-3-2

  .در شناسنامه فني قيد شود گازوييلنوع مخزن 
  محل قرار گرفتن مخزن گازوييل           4-3-3

  :زميني بايد به نكات زير دقت كردقرارگيري مخزن گازوييل زير در مورد محل
  .متر كمتر باشدسانتي 50فاصله مخزن تا ديوارهاي زير زمين و تاسيسات ساختمان نبايد از   - 1
اند، حداقل به ي شسته، خاك يا شن كه به خوبي كوبيده شدهاطراف مخزن بايد با موادي از قبيل ماسه - 2
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  .متر پوشيده شودسانتي  15ضخامت 
متر بتون مسلح پوشانده سانتي 10متر خاك و سانتي 30و يا با خاك متر سانتي 60روي مخزن بايد با حداقل  - 3

 .شود

توان آن را به صورت محصور يا غير محصور چنانچه مخزن گازوئيل روي زمين و داخل ساختمان نصب گردد، مي
جداگانه با جدارهايي كه حداقل سه ساعت در برابر آتش مخزن محصور در يك فضاي بسته و  .نصب نمود

شود در حاليكه براي مخازن غير محصور فضاي جداگانهمقاومت داشته باشند، از بقيه فضاهاي ساختمان جدا مي
  :مقررات نصب مخازن ذخيره غير محصور به صورت زير است. شوداي ديده نمي

  .ل بايد دو متر باشدحداقل فاصله بين مخزن غير محصور از مشع  - 1
 .مخازن غير محصور بايد روي يك فونداسيون بتوني يا ديگر مواد ساختماني نسوز نصب شوند  - 2

 ساختمان مخزن گازوييل        4-3-4

  :در ساختمان و طراحي مخزن گازوييل بايد به نكات زير توجه كرد
  .ز ورق گالوانيزه در ساخت آن استفاده نمودشود و نبايد امخزن گازوئيل از ورق فوالدي سياه ساخته مي  - 1
براي محافظت مخازن زير زميني در برابر خوردگي آن را دوبار ضد زنگ زده و سپس با سه اليه قير و دو اليه   - 2

  .پوشانندگوني به طور كامل مي
نمايد، گنجايش يك مخزن غير محصور و يا كل گنجايش دو مخزن غير محصور كه يك مشعل را تغذيه مي  - 3

  .ليتر بيشتر باشد 2500نبايد از 
اين لوله . شوداز لوله هواكش استفاده مي ،تغذيه منبع جهت ارتباط منبع با هواي آزاد و تخليه هوا به هنگام  - 4
  .حداقل پيچ و خم به محل مناسبي خارج از محل نصب منبع هدايت شودبا 
  :به ظرفيت منبع و طول لوله بستگي دارد 5طابق جدول م كنداي كه منبع را از سوخت پر ميقطر لوله   - 5
  

  تعيين قطر لوله پركن منبع با استفاده از ظرفيت منبع و طول لوله-5جدول 
 )مترسانتي(قطر لوله پركن  )متر(طول لوله پركن   )ليتر(ظرفيت منبع 

  175/3  12كمتر از 1000كمتر از
  08/5  12كمتر از   1000بيشتر از 
  08/5  12بيشتر از 1000كمتر از

  35/6  12بيشتر از   1000بيشتر از 
 

  :لوله كشي منبع ذخيره گازوئيل نيز بايد داراي معيارهاي زير باشد
اين لوله . شودنمايد لوله رفت ناميده مياي كه گازوئيل را از مخزن سوخت به مشعل ديگ هدايت ميلوله - الف

چنانچه منبع ذخيره . متري از كف مخزن ادامه يابدسانتي 10 بايد از قسمت باالي مخزن وارد شده تا فاصله
  .اشد، بايد لوله به سمت مخزن سوخت شيب داده شودبتر از محل نصب مشعل بويلر سوخت پايين

اين لوله نيز از قسمت . شودگرداند لوله برگشت ناميده مياي كه سوخت مازاد را به مخزن گازوئيل باز ميلوله -ب
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  .يابدمتري از كف مخزن ادامه ميسانتي 10ارد شده و تا فاصله باالي مخزن و
دهانه انتهاي اين . با هر باز شو ساختمان فاصله داشته باشد مترسانتي 60دهانه انتهاي اين لوله بايد حداقل  -پ

  .متر از دهانه انتهاي لوله پركن باالتر باشدسانتي 50لوله  بايد حداقل 
متر باالتر از كف مخزن سانتي10 ئيل بايد از باالترين قسمت مخزن وارد آن شده و تالوله پر كن مخزن گازو -ت

  .ادامه يابد
در پايين ترين سطح هر مخزن گازوئيل بايد يك عدد شير با قطر متناسب با گنجايش مخزن نصب شود تا  -ث

  .هنگام نياز بتوان توسط آن گازوئيل داخل مخزن را تخليه نمود
ي آدم رو مجهز باشد تا در مواقع الزم جهت تميز كردن بتوان از هر منبع ذخيره سوخت بايد به يك دريچه -ج

 .در مخازن با قطر زياد بايد در زير دريچه آدم رو يك عدد نردبان فلزي قرار گيرد. طريق آن به داخل مخزن رفت

  وجود مخزن روزانه        4-3-5
گازوئيل و مشعل زياد باشد از يك مخزن كوچكي به نام مخزن روزانه در  اگر فاصله بين مخزن اصلي ذخيره

  . شودداخل يا نزديك موتورخانه استفاده مي
  محل قرار گرفتن مخزن روزانه         4-3-6

  :كشي اين مخزن به صورت زير استمقررات نصب و لوله
  .بهتر است مخزن روزانه سوخت بين مخزن اصلي و مشعل نصب گردد - الف
  .اين مخزن بايد در ترازي باالتر از مخزن اصلي نصب گردد -ب
  .انتقال سوخت از مخزن اصلي به مخزن سوخت روزانه بايد از طريق پمپ انجام شود -پ
 .ليتر بيشتر باشد 240گنجايش مخزن روزانه گازوئيل نبايد از  -ت

  
در  خط سـوخت مربوط به قسمت (امه فني موتورخانه جدول موجود در شناسن مخزن روزانهدر صورت وجود بيش از يك -يادآوري

  .گرددتكرار مي هامخزنبه تعداد ) پيوست الف
  
  خط گاز       4-3-7
  نشتي سيستم سوخت رساني      4-3-7-1

  .گازسوز عدم وجود نشتي در سيستم بايد با دستگاه نشت ياب و يا كف و صابون چك شود يهادر سيستم
  كيفيت سوخت     4-3-7-2
  .توان كيفيت سوخت را تعيين كردز روي تميزي فيلتر ميا

  گاورنر فشار گاز/فيلتر سوخت     4-3-7-3
گازي در مسير  يهاو وجود گاورنر فشار گاز در مشعل  يگازوييلگازي و يهاوجود فيلترسوخت براي مشعل

  .رساني الزامي استسيستم سوخت
  لگازويي/ايمني و نصب صحيح شلنگ گاز     4-3-7-4

قرارگيري  يبهترين شكل برا. نبايد بيش از حد كشيده شده و يا تا خوردگي داشته باشد گازوييل/شلنگ گاز
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  .باشدشكل مي Uشلنگ حالت 
  نوع و ظرفيت كنتور گاز    4-3-7-5

  .نوع كنتور و ظرفيت آن در اين قسمت قيد گردد
  عملكرد كنتور    4-3-7-6

وجه با مصرف واقعي به هيچ  دهدكه نشان مي يكند و يا مقدارنمي در برخي موارد كنتور كاركه  از آنجا
  .شود كه از صحت عملكرد كنتور اطمينان حاصل شودهمخواني ندارد، توصيه مي

  قطر لوله گاز    4-3-7-7
قطر استاندارد لوله فوالدي . شوددر بخش مربوطه شناسنامه فني در قسمت اول قطر لوله گاز موجود نوشته مي

به اين منظور ابتدا بايد فاصله دورترين مصرف كننده گاز از كنتور اصلي . گرددمحاسبه مي 6جدول از گاز 
ها بر حسب متر مكعب بر ها مقدار مصرف گاز آندر مرحله بعد با توجه به ظرفيت حرارتي مشعل. محاسبه گردد

طر لوله گاز ورودي به هر مشعل شود و با توجه به جدول و انتخاب طول و ظرفيت مناسب قساعت محاسبه مي
براي . آيدها به دست ميقطر لوله گاز ورودي به موتورخانه نيز بر حسب مجموع ظرفيت مشعل. گرددمحاسبه مي

  . حداكثر ظرفيت آن را بر ارزش حرارتي سوخت تقسيم كرد محاسبه مقدار مصرف گاز مشعل كافيست
  

هاي نفتي اسـتعالم  گازوييل به ترتيب از شركت ملي گاز و شركت پخش فرآورده ارزش حرارتي و تركيب شيميايي گاز و -يادآوري
  .گردد
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  به مترمكعب در ساعت براي گاز طبيعي  فوالديهاي حداكثر ظرفيت لوله -6جدول 
  65/0متر ستون آب و چگالي ميلي 7/12ميلي متر ستون آب و افت فشار  178با فشار 

  )مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان(
 قطر اسمي لوله به اينچ

  
 

 
  

 
  

طول لوله 
 به متر

9/801 7/390 0/220 3/138  0/72 9/47 3/23 30/12 90/5 2  
1/551 5/268 2/151 1/95  4/49 9/32 0/16 50/8 00/4 4  
8/442 7/215 5/121 4/76  7/39 4/26 9/12 80/6 20/3 6  
1/379 7/184 0/104 4/65  0/34 6/22 0/11 80/5 80/2 8  
7/329 6/160 4/90 9/56  6/29 7/19 6/9 00/5 40/2 10  
3/304 2/148 4/83 5/52  3/27 1/18 8/8 70/4 20/2 12  
4/279 1/136 6/76 2/48  0/25 7/16 1/8 30/4 00/2 14  
0/260 7/126 3/71 8/44  3/23 5/15 5/7 00/4 90/1 16  
8/244 3/119 1/67 2/42  9/21 6/14 1/7 70/3 80/1 18  
00/231 5/112 3/63 8/39  7/20 8/13 7/6 50/3 70/1 20  
2/219 8/106 1/60 8/37  6/19 1/13 3/6 30/3 60/1 22  
2/209 9/101 4/57 1/36  7/18 5/12 1/6 20/3 50/1 24  
9/200 9/97 1/55 6/34  0/18 0/12 8/5 10/3 40/1 26  
0/192 6/93 6/52 1/33  2/17 4/11 5/5 90/2 40/1 28  
1/185 2/90 8/50 9/31  6/16 0/11 3/5 80/2 30/1 30  
6/170 1/83 8/46 4/29  3/15 2/10 9/4 60/2 20/1 35  
9/157 9/76 3/43 1/27  1/14 4/9 6/4 40/2 10/1 40  
1/148 2/72 6/40 5/25  3/13 8/8 3/4 20/2 10/1 45  
0/141 7/68 6/38 3/24  6/12 4/8 1/4 10/2 00/1 50  
9/133 2/65 7/36 1/23  0/12 0/8 9/3 00/2 99/0 55  
1/128 4/62 1/35 1/22  5/11 6/7 7/3 90/1 94/0 60  
1/116 5/56 8/31 0/20  4/10 9/6 3/3 80/1 85/0 70  
9/108 1/53 8/29 8//18  7/9 5/6 1/3 60/1 80/0 80  
0/102 7/49 0/28 6/17  1/9 1/6 9/2 50/1 75/0 90  

5/96 0/47 4/26 6/16  6/8 7/5 8/2 40/1 71/0 100  
3/87 5/42 9/23 0/15  8/7 2/5 5/2 30/1 64/0 120  
5/77 7/37 2/21 3/13  9/6 6/4 2/2 20/1 57/0 150  
2/66 2/32 1/18 4/11  9/5 9/3 9/1 00/1 49/0 200  
8/58 6/28 1/16 1/10  2/5 5/3 7/1 91/0 43/0 250  
2/53 9/25 6/14 2/9  7/4 1/3 5/1 82/0 39/0 300  
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  ت عملكرديالزاما   5
  كنندكه با گاز طبيعي يا گاز مايع كار مي ييهامقادير حدي محصوالت احتراق موتورخانه    1- 5

محصوالت احتراق بر مبناي هواي  NOxو  COميزان  6تعيين شده در بند  ايمعاينه فني دورهتحت شرايط 
  .خشك نبايد از مقادير تعيين شده در ذيل بيشتر شود

  گرم بر كيلووات ساعت باشد؛ميلي 100د كربن نبايد بيش از ميزان منو اكسي) الف
گرم بر كيلووات ميلي 170بيش از  نبايد ايمعاينه فني دورهمحصوالت احتراق تحت شرايط  NOxميزان )  ب

  .باشد ساعت
  

 .ستارائه شده ا پدر پيوست  NOx و  COگيري مقادير نحوه محاسبه و تبديل واحدهاي مختلف اندازه  -ادآوريي
  
  كه با گازوييل كار مي كنند ييهامقادير حدي محصوالت احتراق موتورخانه    2- 5

محصوالت احتراق بر مبناي هواي  NOxو  COميزان  6 تعيين شده در بند ايمعاينه فني دورهتحت شرايط 
  .خشك نبايد از مقادير تعيين شده در ذيل بيشتر شود

  گرم بر كيلووات ساعت باشد؛ميلي 110 ميزان منو اكسيد كربن نبايد بيش از) الف
گرم بر كيلووات ميلي 250نبايد بيش از  ايمعاينه فني دورهمحصوالت احتراق تحت شرايط  NOxميزان )  ب

  .باشد ساعت
بجز بيست ثانيه اول نبايد از  ايمعاينه فني دورهتحت شرايط ) HC(ميزان هيدرو كربورهاي نسوخته  )پ

ppm10بيشتر شود.  
  .مشعل بايد كمتر از يا مساوي يك باشد هاي وروديد دود در تمامي توانعد) ت
  

 .ارائه شده است پدر پيوست  NOxو  COنحوه محاسبه و تبديل واحدهاي مختلف اندازه گيري مقادير   -ادآوريي
  
  هااي موتورخانهمقررات كلي معاينه فني دوره  6
  كليات  6-1

  :باشدمرحله اصلي مي 3موتورخانه شامل  ايمعاينه فني دوره
 :عملكرد سيستم مولد انرژي شامل بازبيني -1

  خط سوخت رساني بازبيني) الف
  تنظيم مشعل) ب
  بررسي وضعيت دودكش) پ
 ها و آناليزهاگيريتكميل شناسنامه فني موتورخانه با استفاده از مشاهدات، اندازه - ٢
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و ارائه آن بـه  خانه با استفاده از نتايج مراحل قبلي موتور ايبازرسي و آزمون  معاينه فني دوره گزارشتكميل  -3
 سازمان ملي استاندارد ايران

  بازرس     1- 6-1
به منظور انجام بازرسي و  نماينده يا نمايندگان شركت تأييد صالحيت شده از جانب سازمان ملي استاندارد ايران،

  .باشنداستاندارد مياي موتورخانه مطابق با دستورالعمل ارائه شده در اين دوره آزمون
  وسايل مورد نياز تجهيزات و    2- 6-1

  :باشدموتورخانه شامل موارد ذيل مي ايمعاينه فني دورهتجهيزات الزم جهت انجام 
 دستگاه آناليز محصوالت احتراق -

 دستگاه سنجش عدد دود -

 كوليس و متر -

  اب گازينشت -
 دوربين عكاسي -

 دريل و جعبه ابزار -

 )فرم پيوست الف(خانه فرم شناسنامه فني موتور -

 )فرم پيوست ب(موتورخانه  ايمعاينه فني دوره گزارش بازرسي و آزمون -

  زونكن كاتالوگ تجهيزات موجود در موتورخانه  -
  مستندسازي     3- 6-1
  نماهاي ضروري جهت عكسبرداري    1- 3- 6-1

  .جهت تكميل مستندات بايستي از نماهاي ذكر شده در ذيل عكسبرداري شود

 )خوانا باشد(ختمان و تابلوي آن سردر سا - 1

 )محل موتورخانه در ساختمان را نشان بدهد(ورودي موتورخانه  - 2

 نماي باز ديگ، مشعل و كلكتور اصلي - 3

 نماي باز منبع آب گرم بهداشتي و پمپ آن  - 4

 )كه موقعيت آن را نشان بدهد(هاي سيركوالسيون آب گرم شوفاژ نماي باز پمپ - 5

 نماي بسته خط سوخت و مشعل - 6

 )از روبرو(اي بسته مشعل و ديگ نم - 7

 نماي باز دودكش در موتورخانه - 8

 )گير، كنترل هوشمندسختي(نماي بسته تجهيزات جانبي  - 9

 )محل قرار گرفتن آن را نشان دهد(نماي باز منبع انبساط  -10

 .كه قابل خواندن باشدنماي بسته از كارت برچسب معاينه فني نصب شده در موتورخانه به طوري -11
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  .)به پيوست الف مراجعه شود(راهنماي تكميل شناسنامه فني موتورخانه        2- 3- 6-1
مراجعه  ببه پيوست (موتورخانه  ايمعاينه فني دوره گزارش بازرسي و آزمونتكميل راهنماي      3- 3- 6-1

  .)شود
  
  اي موتورخانهمراحل و روش اجرايي معاينه فني دوره          6-2
  اي موتورخانه ينه فني دورهراحل معام           6-2-1

مصـرف سـوخت در    سازي به شرح زير براي تعيين حدود آاليندگي و بهينه اي موتورخانهمعاينه فني دورهمراحل 
  .بايد انجام شوندموتورخانه 

 .شودرائه ا و برنامه كاري جهت معرفي گروه بازرسي مراجعه شدهبه مدير ساختمان،   -1

 .شودبه موتورخانه مراجعه انه به همراه مسؤول موتورخ  -2

پـس از اطمينـان از سـالم    . شودو وضعيت اوليه تعيين  شدهروشن  مسؤول موتورخانه توسطها مشعل و پمپ  -3
 .شودشروع به كار  ،هابودن مشعل و پمپ

  .االمكان قطع شده و عدد كنتور خوانده شودساير مصارف حتي  -4
  .شودعدد ترموستات ديگ و پمپ ثبت   -5
 پـروب تعيين شده و بـه انـدازه قطـر    بر روي دودكش گيري محصوالت احتراق مطابق پيوست ث محل اندازه  -6

 .دستگاه آناليز محصوالت احتراق سوراخ در آن ايجاد شود

  .گيري غلظت محصوالت احتراق توسط دستگاه آناليز محصوالت احتراق مطابق پيوست ج انجام گيرداندازه  -7
  

گيري غلظت محصـوالت احتـراق، آنـاليز    شود، بايد عالوه بر اندازهاز مشعل گازوييل سوز استفاده ميكه هاييوتورخانهدر م  -ادآوري ي
 .انجام گيرد 7594دود نيز مطابق استاندارد ملي 

 
گيـري دبـي گـاز اطمينـان     با تنظيم ترموستات ديگ در دماي مناسب، از خاموش نشدن آن در زمـان انـدازه    -8

ثانيه دبي گاز ورودي به مشعل با استفاده از كنتـور انـدازه   60و با قطع كردن ساير مصارف، در مدت حاصل شده 
  .گيري گردد

 
كه مشعل مدت زيادي خاموش بوده و دماي آب داخل ديگ كمتر از دماي معمول بود الزم است ابتدا مشعل به در صورتي  -ادآوري ي

  .انجام شود 8سپس مرحله  درجه برسد، 60ي حداقل مدت كافي روشن شود تا آب گرم شده و به دما
  
 .گرددبه همراه زمان روشن بودن ثبت هاي گازسوزعدد كنتور براي مشعل   -9

 .شودثبت )پيوست الف(آناليز اوليه احتراق در شناسنامه فني   -10

  .محاسبه گردداوليه مشعل ظرفيت اسمي  -11
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گيري دبـي مصـرف سـوخت ظرفيـت     شود، در صورت امكان اندازهسوز استفاده ميگازوييل از مشعلكه هاييدر موتورخانه  -ادآوري ي

 .اسمي مشعل محاسبه گردد
 

 .گرددظرفيت ديگ تعيين   -12

 .تعيين گرددبهينه مشعل ظرفيت اسمي  -13

 .تعيين گردددر حالت بهينه  گازوييل /دبي مصرف گاز  -14

 .شده و در صورت امكان اصالح شود وضعيت درزبندي و يا نشتي ديگ بررسي  -15

نيز در صـورت امكـان بـا چسـب آلومينيـوم يـا خميـر ديـگ         ) مانند اطراف محل نصب مشعل(ساير منافذ   -16
 .شوددرزبندي 

 .شوددمپر مناسب روي دودكش نصب امكان در صورت توصيه مي شود   -17

اين كـار   هماهنگي مسؤول موتورخانه د با در صورتيكه نياز به تعويض بخشي از دودكش بوتوصيه مي شود   -18
 .شودانجام 

در حالـت خـاموش   ) draughtو يا گرفتن (بازبيني آن  توسطدر صورتيكه مكش دودكش مثبت يا صفر بود   -19
 .شوداز عدم گرفتگي مسير دودكش اطمينان حاصل 

 .آن مشخص گرددخط سوخت بازبيني و اشكاالت   -20

 .بازبيني گرددفيلتر   -21

 :باشدسرويس مشعل حداقل شامل موارد زير مي. گرددمشعل سرويس   -22

  هوا حس كننده فشارباز كردن در پوش اصلي، تميز كردن فن و لوله  -الف      
  بازبيني جرقه زن و يون شعله و در صورت لزوم تعويض آن با توافق متصدي تأسيسات -ب      
  و تنظيم آن در صورت نيازبازبيني شعله پوش و شعله پخش كن  -پ      

  
  .شود، عملكرد پمپ و نازل گازوييل به صورت چشمي بررسي شودسوز استفاده مياز مشعل گازوييلكه هاييدر موتورخانه  -ادآوري ي

  
  صحيح مشعل در محل خودلقي و نصب  بازرسي  -23
  .هاآنصحيح  گاز و هوا و رله و اطمينان از استقرار و تنظيم كننده فشارحسبازديد   -24
با مقايسه مقدار مصرف اوليه گاز و مقدار مصـرف  به منظور ايجاد تطابق نسبي ميان ظرفيت ديگ و مشعل،   -25

 .شودبهينه بدست آمده، مقدار گاز ورودي مشعل به صورت متناسب كم يا زياد 

  .طول ديگ را بپوشاند% 80ر اين حالت شعله به ته ديگ نخورده و حتي االمكاند  -26
درمحـدوده اسـتاندارد    COمقـدار  كـه  شـود ، دريچه هوا طوري تنظيم گازوييل/پس از تنظيم اوليه دبي گاز  -27

توصـيه مـي  (قرار گيرد و هواي اضافه به كمترين مقـدار ممكـن   ) 5بند  الزامات عملكردي ارائه شده در مطابق با(
 .برسد) باشد% 30گردد اين مقدار كمتر از 
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بـا كـم كـردن تـدريجي و      تـوان مي پذير نبودامكانبه اين نقطه  ، رسيدنه هواي مشعلاگر با تنظيم دريچ  -28
 .كردو تغيير دريچه هوا به سمت نقطه مطلوب حركت  گازوييل/اندك دبي گاز

ظرفيـت را بـه صـورت تـدريجي     پذير نبود،امكانبه اين نقطه  رسيدنتر هاي پايينكه در ظرفيتدر صورتي  -29
ديـگ   انتهـاي كه نبايد شـعله بـه    ن حالت نيز بايد توجه داشتدر اي. دست يافتنقطه مطلوب  تا به دادهافزايش 

 .برخورد كند

 .شودآناليز ثبت و مشعل خاموش نتايج پس از رسيدن به نقطه مطلوب،   -30

 .گرددو ثبت شده  خواندهعدد كنتور  -31

مسـؤول  بـه امضـاي    )پيوست الف(ميل شده  شناسنامه فني تك ،پس از جمع آوري كليه وسايل و اتمام كار  -32
 .برسد موتورخانه

در صورتيكه مسؤوليت موتورخانه با مدير ساختمان ( از موتورخانه خارج شده و با مراجعه به مدير ساختمان  -33
 .، امضا شده و تأييديه نهايي تكميل گردد)الفپيوست (شناسنامه فنيموتورخانه  مسؤولهمراه با  .)نباشد

  
  موتورخانه ايمعاينه فني دوره روش اجرايي    6-2-2
  تنظيم شعله  1- 6-2-2

حد استاندارد محصـوالت   و دارند مشعل باالترين راندمان را تنظيم شعله بايد در نقطه اي صورت گيرد كه ديگ و
رعايـت گـردد و هـواي اضـافه در كمتـرين مقـدار ايمـن آن مطـابق بـا           2-5و  1-5احتراق  مطابق بـا بنـدهاي   

  .باشد 7594و  7595اردهاي ملي به شماره استاند
  وهيدروكربورهاي نسوخته و عدد دود غلظت مونواكسيد كربن خروجي و اكسيدهاي نيتروژن  2- 6-2-2

اصلي محيط زيست در منابع  يهامقدار گاز مونواكسيدكربن ساطع شده از دودكش به عنوان يكي از آالينده
شود تا ها نوشته مين قبل و بعد از بهينه سازي براي هر يك از ديگلذا مقدار آ. خانگي بسيار حائز اهميت است

حد . اي موتورخانه مشخص گرددانجام معاينه فني دورهعالوه بر ثبت وضعيت جاري مقدار كاهش آن در اثر 
مطابق با  هيدروكربورهاي نسوخته و عدد دود و استاندارد مقدار گاز مونواكسيد كربن و اكسيدهاي نيتروژن

  .باشداين استاندارد مي 5بند   و7595و  7594 يهاانداردهاي ملي ايران به شمارهاست
  غلظت اكسيژن خروجي  3- 6-2-2

زيرا مقدار هواي اضافه، گاز دي اكسيد كربن و راندمان . مقدار گاز اكسيژن خروجي از دودكش بسيار مهم است
لذا با استفاده از دستگاه آناليز گاز. گرددن مياز مقدار اكسيژن خروجي از دودكش تعيي مستقيماحتراق به طور 

شود تا عالوه بر نوشته مي هاسازي براي هر يك از ديگخروجي از دودكش مقدار آن قبل و بعد از بهينه يها
به . موتورخانه مشخص گردد ايمعاينه فني دورهثبت وضعيت جاري مقدار افزايش راندمان احتراق در اثر انجام 

  .باشد% 5گازوييل سوز كمتر از و گازسوز  يهامقدار آن براي مشعل گرددصيه ميتو طور معمول
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  پيوست الف
  )الزامي(

  و راهنماي تكميل آن شناسنامه فني موتورخانه
  

  شناسنامه فني موتورخانه يهاشرح قسمت           الف
  مشخصات عمومي ساختمان و موتورخانه           1-الف
  تلفن تماس،تاريخ و ساعت پروژه ،حل آزمون، نشاني دقيق محلنام م         1-1-الف

  .ثبت گردد) پيوست الف(موارد فوق بايد به دقت در شناسنامه فني موتورخانه
  شناسه موتورخانه          2-1-الف
  :شده است تعيين مقررات ملي ساختمان بر اساس عوامل زير 19ساختمان مطابق مبحث  كاربري بندي گروه

 شبانه روز طول در و سال درطول ساختمان از استفاده تداوم نوع  -1

 ساختمان خارج و داخل بين احتمالي دماي اختالف شدت  -2

  ساختمان داخل فضاهاي دماي تثبيت اهميت  -3
گردند كه حروف انگليسي و اعداد مقابل هر گروه به عنوان گروه اصلي تقسيم مي 4به  هاانبر اين اساس ساختم

  .گرددساختمان تعيين مي شناسه آن
 ):A(نوع كاربري الف 

 ،)7(مركز تحقيقاتي  ،)6(آزمايشگاه  ،)5(آسايشگاه  ،)4(سرا مهمان ،)3(، هتل )2(بيمارستان  ،)1(مسكوني 
 .)10(سردخانه  ،)9(زايشگاه  ،)8(خوابگاه 

 ):B(نوع كاربري ب 

 و اصلي ايستگاه ،)3( بانك ا شعبهي اصلي مركز ،)2(ت مخابرا فرعي اي اصلي مركز ،)1(تلويزيون  و راديو  ايستگاه
 ساختمان ،)7(بهداشت خانه ،)6(آموزشي  ساختمان ،)5(ساختمان صنعتي  اداري بخش ،)4(مترو  كنترل مركز
معلم  مركز تربيت و دانشسرا ،)10(غذاخوري  سالن ،)9(حرفه اي  - فني مجتمع ،)8(نشاني و آتش پليس و پست

 )14(كتابخانه  ، )13(تجاري بزرگ  اي اداري ساختمان ،)12(دانشگاهي  موزشيآ ساختمان ،)11(

 ):C(ج  كاربري نوع

سرپوشيده  ورزشي ، استاديوم)3(داخلي  اي المللي بين فرودگاه ترمينال ،)2(ادبود ي بناي ،)1(جهانگردي  اردوگاه
 ،)7(نمايشگاه  ،)6) (د دركاربري شده ذكر موارد از غير(صنعتي  كارخانه ،)5(بزرگ  تعميرگاه فروشگاه، ،)4(

 .)11(وكنفرانس  اجتماع ، سالن)10(سينما  ،)9(تأتر  ،)8(باشگاه 

 ):D(كاربري د  نوع

انميد ساختمان ،)4(زميني  نقليه وسايل ايستگاه ساختمان ،)3(كوچك  كارگاه ،)2(كوچك  تعميرگاه ،)1(انبار
ساختمان كشتارگاه  ،)9( ، پناهگاه)8(، راه آهن )7(ترمينال  ،)6(مترو  فرعي ايستگاه ،)5(بار وتره ميوه يها
)10.(  
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به عنوان مثال اگر اين ساختمان . گرددشناسه موتورخانه كد التين و عدد هر ساختمان ذكر مي اولدر قسمت 
  .دگردبر مبناي كدپستي مجموعه تعيين مي نيز  دومقسمت  .باشدمي A2يك بيمارستان بود قسمت اول كد آن 

عملكردي تكميل  ساختاري و شناسنامه فني موتورخانه با استفاده از بخش الزامات عمومي و يهاساير قسمت
  .گرددمي
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  شناسنامه فني موتورخانه

 )1-الف(ساختمان و موتورخانه مشخصات عمومي -1

  : نام محل آزمون   : نشاني دقيق محل آزمون
  : تلفن تماس  : تاريخ و ساعت مراجعه  :شناسه موتورخانه

  :مسؤول موتورخانه :تعداد افراد ساكن : ساعات كاري :تعداد طبقات
  ):m2(مساحت كل ):m2(مساحت گرمايش   : كد اشتراك گاز

  □ساير            □هواساز           □گرمايش از كف           □يونيت هيتر            □كويلفن                □رادياتور:    پايانه حرارتي
  : بار حرارتي مورد نياز ساختمان

  : توضيحات
 

  ساختمان موتورخانه-2
  توضيحات  موارد ارزيابي  رديف

    :ارتفاع:عرض:طول):             متر(مساحت موتورخانه   2-1

2-2  

 □مساحت موتورخانه مناسب است:   تهويه موتورخانه
  □ابر جريان هوا كافي نيستمساحت موتورخانه و فضاي جانبي مناسب است ولي مع

  □مساحت موتورخانه و فضاي جانبي مناسب است و معابر جريان هوا كافي است
  □گردد ولي مقدار آن كافي نيستهواي مورد نياز از بيرون تأمين مي
  □گردد و مقدار آن كافي استهواي مورد نياز از بيرون تأمين مي

  

    □نامطلوب  □مطلوب                     :           جنس و ابعاد در موتورخانه 2-3

 □شوددارد ولي مكان آن مناسب نيست و يا باز نمي   □دارد:   وجود پنجره در باالي ديوار  2-4
    □ندارد

    □نامطلوب   □مطلوب:   جنس ديوار موتورخانه  2-5
   : جنس كف موتورخانه 2-6

2-7  
  □ندارد   □دارد:   رو در كف موتورخانهوجود كانال آب

  □دارد ولي شيب آن مناسب نيست
  □دارد ولي روكش مناسب ندارد

  

    □نامطلوب   □مطلوب:   تميزي موتورخانه  2-8
    □ندارد   □دارد:   وجود كپسول آتش نشاني و يا سيستم اطفاي حريق در موتورخانه  2-9

 □كليد برق ندارد-دارد  □ندارد:سيستم روشنايي موتورخانه  2-10
    □كليد برق بيرون موتورخانه است-دارد   □كليد برق درون موتورخانه است-دارد

    □ندارد   □برق ندارد - دارد   □دارد:   وجود پريز درون موتورخانه  2-11
  چيدمان تجهيزات در موتورخانه-3

    □نامطلوب   □مطلوب:   نحوه استقرار ديگ در موتورخانه  3-1

موتورخانه يك ديگ    □نامطلوب   □مطلوب:   ها در يك خطقرار گرفتن قسمت جلوي ديگ  3-2
    □دارد
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  توضيحات  موارد ارزيابي  رديف
    □نامطلوب   □مطلوب:   نحوه قرار گرفتن ساير تجهيزات نسبت به ديگ  3-3

3-4  
  :   هاوجود لوله متعادل كننده فشار بر روي ديگ

  □موتورخانه يك ديگ دارد
  □آن مناسب نيستزه اندادارد ولي    □دارد□ندارد

  

    □نامطلوب   □مطلوب:   وجود فضاي كافي در اطراف ديگ  3-5
    ): متر(فاصله سقف ديگ تا سقف موتورخانه   3-6

3-7  

 :هاي جداگانه براي هر ديگاستفاده از دودكش
  □موتورخانه يك ديگ دارد

  □گردداز دودكش جداگانه استفاده مي
  □ولي طراحي دودكش مشترك صحيح استشود از دودكش جداگانه استفاده نمي
  □شود و طراحي آن درست نيستاز دودكش مشترك استفاده مي

  

   □نامطلوب  □مطلوب: فونداسيون ديگ 3-8
    □شوداز پمپ زميني استفاده نمي    □نامطلوب   □مطلوب: هاي زمينيفونداسيون پمپ  3-9

3-10  

  □يك پمپ در موتورخانه وجود دارد  :                 وجود شيريكطرفه بر روي پمپ
  □پمپ دائم است هاآنبيش از يك پمپ در موتورخانه وجود دارد ولي تنها يك عدد از 

  □بيش از يك پمپ دائم در موتورخانه وجود دارد ولي شير يكطرفه وجود ندارد
  □بيش از يك پمپ دائم در موتورخانه وجود دارد و شير يكطرفه وجود دارد

  

    □نامطلوب   □مطلوب: قرار گرفتن منبع آب گرممحل   3-11

 □مطلوب:    نحوه لوله كشي منبع انبساط باز در صورت استفاده از چند منبع انبساط  3-12
    □نامطلوب

  مشخصات خط سوخت-4
    □دوگانه سوز    □گازوييل    □گاز:    نوع سوخت  4-1
  □ندارد   □دارد:   نشتي سيستم سوخت رساني 4-2
   □نامطلوب    □مطلوب:    كيفيت سوخت  4-3

  : فيلتر سوخت  4-4
  □محلي جهت نصب فيلتر وجود ندارد□نياز به تعويض دارد□ندارد   □مطلوب

 

   □نامطلوب    □مطلوب: گازوييل/ ايمني و نصب صحيح شلنگ گاز  4-5
سوخت گاز  4-6

    : نوع و ظرفيت كنتور گاز  
   :عملكرد كنتور 4-7
    ):in(قطر استاندارد لوله گاز ): in(لوله گاز قطر   4-8
4-9  

سوخت مايع
   □غير محصور    □محصور    □زيرزميني:    نوع مخزن گازوييل  

   □نامطلوب    □مطلوب:    محل قرار گرفتن مخزن گازوييل  4-10
    □نامطلوب   □مطلوب:   ساختمان مخزن گازوييل 4-11
    □ندارد    □اردد:    وجود مخزن روزانه  4-12
    □نامطلوب    □مطلوب:    محل قرار گرفتن مخزن روزانه  4-13
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  توضيحات  موارد ارزيابي  رديف
 مشخصات مشعل - 5

5-1  

  :مشخصات عمومي مشعل
  □اتمسفريك    □دمنده دار:    نوع مشعل

  :مدل مشعل:                                           سازنده مشعل
  :استاندارد بودن مشعل:                          )Kcal/hr(ت محدوده ظرفي

  

   □نامطلوب   □مطلوب:   استقرار صحيح الكترودها  5-2
    □نامطلوب    □مطلوب:    نحوه قرار گرفتن شعله پخش كن، نازل و لوله مشعل  5-3
   □نامطلوب   □مطلوب:    عملكرد شير برقي  5-4
    □نامطلوب    □مطلوب:    ن خودكار قطع گازعملكرد كنترل اطمينا  5-5
    □نامطلوب    □مطلوب:    عملكرد كنترل اطمينان وجود شعله  5-6
   □نامطلوب    □مطلوب:    كم صدايي مشعل  5-7
   □نامطلوب    □مطلوب:    ثبات فن و لق نبودن پروانه  5-8
   □نامطلوب    □مطلوب:    سيم كشي مشعل  5-9
   □نامطلوب    □مطلوب:    مشعلنصب درست   5-10
   □نامطلوب    □مطلوب:    لقي نداشتن دريچه هواي مشعل  5-11

 مشخصات ديگ-6

6-1  

 □چدني    □فوالدي:   جنس ديگ:مشخصات عمومي ديگ
  :تعداد پره:                         مدل:                         سازنده

  ):cm(قطر          ): cm( ارتفاع          ):cm(رض ع        ):cm(طول:  ابعاد ديگ
  ):⁰C(درجه ترموستات):                              Kcal/hr(ظرفيت حرارتي ورودي ديگ 

  

 :   هاي آنديگ و يا ديوارهانتهايعدم برخورد شعله به   6-2
  □نامطلوب    □شد اصالح□مطلوب

 

   □نامطلوب    □مطلوب:    تميزي سطوح آتش خوار  6-3

   □نامطلوب    □مطلوب:    تميزي سطوح تر  6-4

  □نامطلوب    □مطلوب:    نصب و مونتاژ صحيح ديگ  6-5

  □نامطلوب        □مطلوب:    عملكرد ترموستات  6-6
آ

 

   □نامطلوب    □مطلوب:    عدم نشتي ديگ  6-7

   □ندارد □دارد ولي كامل نيست□مطلوب:    ي ديگعايق كاري حرارت  6-8

   □ندارد    □دارد:    تناسب ظرفيت حرارتي ديگ و مشعل  6-9

   □ندارد    □دارد:    تناسب بار حرارتي ساختمان با ظرفيت حرارتي ديگ و مشعل  6-10
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  توضيحات  موارد ارزيابي  رديف
  مشخصات دودكش  -7

7-1  
  :مشخصات عمومي دودكش

 ):cm(كل طول قسمت افقي دودكش       ): m(ع دودكش تا پشت بامارتفا

  :جنس دودكش          ): cm(قطر استاندارد دودكش                     ): cm(قطر دودكش 
  

   5/2:استانداردZفاكتور:                                          Zفاكتور  7-2
    □مثبت بيش از حد    □استاندارد    □دمنفي بيش از ح:    فشار دودكش  7-3

  □دارد              □نياز به تعمير دارد-دارد                  □ندارد:    دمپر بارومتريك  7-4
    □نياز ندارد         □امكان نصب وجود ندارد               □نصب شد                       

    □ندارد    □دارد  :  وجود پوسيدگي و خرابي در دودكش  7-5
   □نامطلوب   □مطلوب:   نحوه قرار گرفتن دودكش در پشت بام 7-6
   □ندارد    □نياز به تعمير دارد    □دارد:    وجود كالهك در سر دودكش  7-7

 ساير تجهيزات-8 
   :نوع و مدل     □ندارد     □دارد:    سختي گير  8-1
   :نوع و مدل     □داردن     □دارد:    كنترل هوشمند  8-2
   :نوع و مدل     □ندارد     □دارد:    شير ترموستاتيك  8-3

 نتايج آناليزها -9 

Draught  

  مشعل گازوييل سوز
Ex. 
Air  

NOx  CO2  CO  O2  A.T  F.T 
 دبي

  پارامتر  سوخت
CxHy 

عدد 
  دود

mbar ppm  %  ppm  %  ppm  %  ⁰C  ⁰C  
m3/hr  
Lit/hr 

  واحد
  گيري شدهمقداراندازه                      

  
  امضاي مدير ساختمان  امضاي مسؤول موتورخانه  بازرس امضا
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  پيوست ب
  )الزامي(
  اي موتورخانه و راهنماي تكميل آنگزارش معاينه فني دوره

  
  موتورخانه  ايدوره معاينه فنيگزارش بازرسي و آزمون تكميل   ب

بايد  برگابعاد . اي از شناسنامه فني موتورخانه استچكيده موتورخانه در حقيقت ايمعاينه فني دوره گزارش
در  بايد ك نسخه از اين برگي. باشداز زمان تكميل مي ماه 6و اعتبار آن  ارائه شده A4حداكثر در قطع استاندارد

اي محافظت شود كه آسيب گونهه ب قرار گرفته و) مدير تأسيسات و يا حفاظت فيزيكي(اختيار مدير ساختمان 
  .گيردنسخه ديگر نيز در اختيار سازمان ملي استاندارد قرار مي .نبيند
  موتورخانه ساختمان  1-ب

و ديوارهاي موتورخانه و همچنين وجود  وجود فضاي كافي در موتورخانه، وضعيت مجاري عبور هوا، وضعيت درب
  .گيردسيستم ايمني در موتورخانه، در اين بند مورد نظر قرار مي

  اجزاي موتورخانه چيدمان   2-ب
  .گيردمورد توجه قرار مي اجزاء موتورخانه نسبت به يكديگر قرارگيريدر اين بند نحوه 

 خط سوختوضعيت     3-ب

سيستم سوخت نشتي . گيرندموجود در قسمت مشخصات خط سوخت در اين قسمت مورد توجه قرار مي بندهاي
، گازسوز يها، سالمت كنتور در مورد سيستمييلگازو/لنگ گازيمني و نصب صحيح ش، فيلتر سوخت، ايرساني

گردند و نقص محسوب مي بحراني، موارد گازوييل سوز يهامحل قرار گرفتن مخزن گازوييل در مورد سيستم
  . مي شودبا استاندارد كل وضعيت مشعل و خط سوخت  عدم انطباقهريك موجب 

 تناسب ظرفيت ديگ و مشعل    4-ب

  .گيردحرارتي ديگ و مشعل مورد توجه قرار ميدر اين قسمت تناسب ظرفيت 
  وضعيت عملكرد مشعل    5-ب

. گيرنددر اين قسمت مورد توجه قرار مياول به غير از رديف  مشعلتمام بندهاي موجود در قسمت مشخصات 
گردند و نقص هريك محسوب مي بحرانيموارد  و نصب درست مشعل كشي مشعل، سيمعملكرد شير برقي

  . گرددگشته و عدم تطابق با استاندارد اعالم ميب بودن كل وضعيت مشعل و خط سوخت موجب نامطلو
  وضعيت عملكرد ديگ   6-ب

. گيرنددر اين قسمت مورد توجه قرار مياول تمام بندهاي موجود در قسمت مشخصات ديگ به غير از رديف 
گردند و محسوب مي بحرانيارد مواز  عايق كاري حرارتي ديگ و ، عدم نشتي ديگنصب و مونتاژ صحيح ديگ

گشته و عدم تطابق با استاندارد اعالم مينقص هريك موجب نامطلوب بودن كل وضعيت مشعل و خط سوخت 
  . گردد
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  وضعيت دودكش   7-ب
فشار دودكش، وجود . گيرندتمام بندهاي موجود در قسمت مشخصات دودكش در اين قسمت مورد توجه قرار مي

گردند و نقص هريك موارد عمده محسوب مي ودكش و وجود كالهك در سر دودكش ازدپوسيدگي و خرابي در 
  . گرددمي هاموجب نامطلوب بودن كل وضعيت دودكش

  عملكرد احتراقي   8-ب
پس از بهينه ها به صورت جداگانه و پس از آناليز گازهاي خروجي از دودكشراقي هر كدام از ديگتعملكرد اح

در . باشدهاي خروجي از دودكش ميموارد اصلي در اين بند، مقدار آالينده .گيردمي، مورد بررسي قرار سازي
از حد مجاز استاندارد % 10حداكثر  هاي موجود در موتورخانهديگ) 5مطابق بند (هاي اصلي صورتي كه آالينده

جدول . شوداعالم ميشود و در غير اين صورت مردود ، وضعيت عملكرد احتراقي موتورخانه تاييد ميبيشتر باشد
  .مربوط به اين بند در قسمت پايين برگ معاينه فني موتورخانه قرار داده شده است

  عملكرد موتورخانه    9-ب
عملكرد موتورخانه مورد عملكرد احتراقي هر يك از ديگ ها در محدوده مجاز باشد  8-در صورتيكه مطابق بند ب

  .مي باشدتائيد 
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  اقدام اصالحي مورد نياز  عدم انطباق  انطباق  

  .......................................... □ □  ساختمان موتورخانه - ١
  .......................................... □ □  چيدمان اجزاي موتورخانه - ٢
  .......................................... □ □  وضعيت خط سوخت - ٣
  .......................................... □ □  ظرفيت ديگ و مشعلتناسب  - ٤
  .......................................... □ □  وضعيت عملكرد مشعل - ٥
  .......................................... □ □  وضعيت عملكرد ديگ - ٦
  .......................................... □ □  وضعيت دودكش - ٧
  .......................................... □ □  عملكرد احتراقي - ٨

    
 پارامتر Cx Hy(ppm) NOx(mg/kWh) CO (mg/kWh)  عدد دود

حد استاندارد مشعل   100  170  ------   ------ 
  گازسوز

حد استاندارد مشعل   110  250  10  1
  سوزگازوييل

  1ديگ       

  2ديگ       

  3ديگ       

  4ديگ       

  

ون دوره ی و آز ورخا ایارش بازر   و
رد دا تا ماره ا ی  ی دورهعا«  ١۶٠٠٠   م هه  دف  ژی ای با  رف ا سازی 

نده ر آال ش ا واو کا  »ی 

  ................................................................................................................................................................................................................... :رسآد
.................................................................................................................................................................................................................................  

  :تاريخ معاينه فني
.........................................  

  
  :شناسه موتورخانه

......................................... 

  :نام شركت بازرس
  :شماره گواهينامه بازرسي

 : مهر شركت بازرس

  .باشدماه مي 6مدت اعتبار اين گواهينامه -
روز قبل از پايان  10روزرساني اين گواهينامه حداقل اقدام به منظور تمديد و به -

  .باشداعتبار آن الزامي مي
 .باشدميدر صورت مخدوش شدن و نقصان اطالعات، اين گواهينامه فاقد اعتبار  -

  □باشد نمي  □باشد رد تاييد ميمو 16000به شماره  ايران عملكرد موتورخانه، طبق استاندارد ملي

cm4  cm4  cm7/9 

cm5/18 

cm5/4  

cm4/3 

cm4/6  cm4/11  

آرم و نام شركت بازرس

cm5/24 
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  پپيوست 

  )الزامي(
 ضرايب تبديل
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  :كه در آن
ppmx

NO     :غلظتxNO گيري شده بصورت حجمي برحسب قسمت در ميليون  اندازه(ppm)؛  
refO2 : 2ميزانO  درصد3يعني (در شرايط گاز مرجع O2(؛  

2measO: 2غلظتO گيري شده در محصوالت گازي احتراق؛اندازه  
  كيلوگرم بر مترمكعب؛ برحسب xNOچگالي: 056,2

  برحسب كيلوگرم بر مترمكعب؛ COچگالي : 25,1
iH :بر  كيلو وات ساعتبر مترمكعب براي گاز طبيعي و برحسب  وات ساعت بر حسب كيلو حرارتي خالص ارزش

  ؛كيلوگرم براي گازوييل
min,tr,th,AV:متر مكعب گاز طبيعي براي گاز گاز  خشك بر حسب مترمكعب هوا بر مرجع هواي حجم تئوري

  .طبيعي و بر حسب متر مكعب هوا بر كيلوگرم گازوييل براي گازوييل
  

  :مقادير مرجع
Hiكيلو وات ساعت بر  هاي نفتي ايران بر حسببايد از شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش فرآورده

  ؛استعالم گردد كيلوگرم
min,,, trthAVهاي كيب شيميايي استعالم شده از شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش فرآوردهبايد بر اساس تر

  .مطابق با روابط ترموديناميك احتراق براي گاز طبيعي و گازوييل محاسبه گردند نفتي ايران
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تپيوست   
  )الزامي(

 گيري محصوالت احتراقبه منظور اندازهبر روي دودكش موقعيت مناسب 

  
  :گيري محصوالت احتراق بايد به نكات زير توجه كردرين نقطه بر روي دودكش براي اندازهبه منظور تعيين بهت

هاي فشار و يا هر قسمت باز دودكش مانند فرسودگي و برش انجام بايد قبل از متعادل كنندهگيري اندازه - ١
 .گيرد

 .گيريدموازي با افق در دودكش قرار  پروبگيري بايد به شكلي تعبيه شود كه محل اندازه - ٢

 .فاصله داشته باشد 1هاي باز ذكر شده در بند متر با محلسانتي 15گيري بايستي حداقل محل اندازه - ٣

 .باشدبرابر قطر دودكش از انتهاي ديگ فاصله داشته 2گيري بايستي به اندازه محل اندازه - ٤

  .گيري بايستي در قسمت عمودي دودكش واقع باشدمحل اندازه - ٥

 
شماره به ترتيببندي زمان به كليه الزامات باال فراهم نباشد، الويترايط براي دستيابي همصورتيكه ايجاد ش در

 .گيردصورت مي 5تا  1هاي 
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  ثپيوست 

  )الزامي(
 گيري كيفيت احتراقنحوه اندازه

  
  گيري عدد دوداندازه) الف

اي كاغذ فيلترمخصوص در مكنده به اين منظور. شودانجام مي 1گيري عدد دود به وسيله دستگاه دودسنجاندازه
لكه ايجاد شده بر روي كاغذ مخصوص با . گيردبار انجام مي 10قرار گرفته و عمل مكيدن گازهاي درون دودكش 

بار تكرار  3اين عمل . شودمقايسه مي ، اندبر اساس رنگ روشن تا تيره مرتب شده 9تا  0كه از  ،معيار استاندارد
  .گرددن عدد دود تعيين ميشده و ميانگين آن به عنوا

  محصوالت احتراق گيرياندازه) ب
  .گرددقطر دودكش وارد مي ب به اندازه وگيري مقادير محصوالت احتراق، پربه منظور اندازه

  .انجام گيرد) الكترود 3داراي (بايست توسط سنسورهاي الكتروشيميايي مي NOxو COگيري مقادير اندازه - 1
  .رديانجام گ) الكترود 2داراي (بايست توسط سنسور الكتروشيميايي مي O2گيري مقدارزهاندا - 2
  :گيردبه دو روش انجام مي CO2گيري مقدار اندازه - 3

  استفاده از سنسور مادون قرمز -1- 3     
  :محاسبه مطابق رابطه زير -2- 3     

 
  :كه در آن

O2 :گيري شدهمقدار اكسيژن اندازه  
CO2max :هاي ايد بر اساس تركيب شيميايي استعالم شده از شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش فرآوردهب
  .مطابق با روابط ترموديناميك احتراق براي گاز طبيعي و گازوييل محاسبه گردند نفتي ايران

  :گيردبه دو روش انجام مي) HC(گيري مقدار هيدروكربورهاي نسوخته اندازه - 4
  2رشته كاتاليستيروش  -1- 4    
  3ايوني شعلهيروش آشكارساز  -2- 4    
  مكش دودكش گيرياندازه) پ

  .گيردمماس بر ديواره دودكش انجام مي) draught(گيري مكش دودكش اندازه

                                                 
1Smoke meter 
2Catalytic filament method 
3Flame Ionization Detection 
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  جپيوست 
  )اطالعاتي(

  تبديل واحدها
  

  
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 جرم

 دما

 طول

 سطح

 فشار

 حجم

 انرژي

 چگالي
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  چپيوست 
  )اطالعاتي(

  هاي آب و هوايي ايرانماقلي
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  شرايط هواي خارجي  موقعيت جغرافيايي شرايط هواي داخلي

  تقسيم بندي
  

تيب بندي
تابستان                           زمستان تابستان زمستان 

اختالف 
 درجه حرارت

مقدار 
 رطوبت

رطوبت 
 نسبي

ارتفاع از  درجه حرارت
 دريا سطح

عرض 
  جغرافيايي

حداقل درجه 
  حرارت

محدوده
  روزانه

مقدار 
 رطوبت

رطوبت 
  نسبي

  درجه حرارت

  خشك  مرطوب خشك مرطوب

F  C  Gr/lb  RH%  F  C  F  C      F  C  F  Gr/lb RH
%  F  C  F  C  تابستاني  زمستاني   

گرم و   سرد  40.5  105  21.1  70  17%  54  20-25  8-  17.6  30-36  1100-1800 24 75 17 62.5 50% 65 30 54
 1تيپ  خشك

  معتدل  46.1  115 25.5  78  20%  87  30  0  32  26-32  20 26.7 80 19.5 67 50% 77 22 39.6
گرم و 
نيمه 
  مرطوب

 2تيپ

گرم و   گرم  43.3  110  33.3  92  51%  200  20  5.5  41.9  25-30  10 26.7 80 19.5 67 50% 77 16.5 29.7
 3تيپ  مرطوب

خيلي   37.2  99  20.5 69  22%  58  25  15-  5  33-39  1000-1900 24 75 17 62.5 50% 65 37 66.7
  سرد

معتدل و 
 4تيپ  خشك

معتدل و   سرد  35  95  28.9  84  65%  160  20  4-  24.8  37-38  20- 24 75 17 62.5 50% 65 26 46.8
 5تيپ  مرطوب
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  تيپ )1( )2(  )3( )4( )5(

گرم و  معتدل و خشك  معتدل و مرطوب
گرم و   طوبگرم و نيمه مر  مرطوب

 تابستان  خشك

 زمستان  سرد  معتدل  گرم  خيلي سرد  سرد
 آباده سمنان آبادان برازجان آذرشهر تبريز قزوين آزادشهر الهيجان

نام شهر
  

 ابرقو سيرجان آغاجري بندر امام آشتيان تكاب قوچان آستارا لنگرود

 اردستان شهر بابك انديمشك بندر امير ابهر تويسركان كلمياران آستانه منجيل

 اردكان يزد شيراز اهواز بندر بوشهر اراك حصارك كرج آمل نكاء

 اصفهان فردوس ايرانشهر جاسك اردبيل خرمدره ماكو اروميه نور

 اقليد فسا ايذه بندر خرمشهر اروميه خمين محالت بابل نوشهر

 امام شهر قصرشيرين بم بندر ديام ازنا خوانسار مراغه بابلسر هشتپر

 ايالم قم  بندر عباس اسالم آباد خوي مريوان ر انزليبند 

 بندر تركمن 
مشكين 
 شهر

 باغين قمشه بهبهان بندر گناوه اسفراين دماوند

 بافت كاشان جسرنادري بندر ماهشهر اشتريه دوزدوزان مشهد بندرگز 

  بافق كاشمر حميديه تنب بزرگ اليگودرز دهلران مالير بهشهر 
  بيرجند كرمان خواش تنب كوچك اهر رودهن بمياندوآ تنكابن 

 ايرانشاه روانسر ميانه چابكسر 
جزيره
 ابوموسي

  پاسارگاد كهريزك دزفول

  تفتان گرمسار دشت عباس جزيره خارك باجگيران زنجان نبشابور چالوس 
  تهران گناباد دو گنبدان جزيره قشم بازرگان سراب هرسين رامسر 
  جهرم نائين رامهرمز جزيره كيش بانه سردشت همدان رشت 
  جيرفت نجف آباد زابل جزيره الوان بجنورد سقز  رودسر 
  خرم اباد ني ريز سوسنگرد جزيره الرك بروجرد سلماس  رودبار 
  خميني شهر اسوجي شوش جزيره مينو بوئين سنندج  ساري 
  دامغان زدي شوشتر جزيره هرمز بوئين زهرا سنقر  سياهكل 
  درگز  كهنوج جزيره هنگام بوكان سومار  ه سراصومع 
  راوند  گچساران چابهار بيجار شاهين دژ  فومن 
  رفسنجان  الر ميناب بيستون شميران  قائم شهر 

  پاوه شهركرد  كالچاي 
مسجد
 سليمان

  زاهدان 

  سبزوار  هويزه  پيرانشهر شيروان  گرگان 
  

  


