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 لبثل تَخِ هٌْذعیي هحتزم هىبًیه 

هَارد سیز  (تَعظ هٌْذعیي هحتزم)خْت یىٌَاخت شذى عزاحی ًمشِ ّبی تبعیغبت هىبًیىی 

 :ّوچٌیي در وٌتزل ًمشِ ّب ًیش هَارد هذوَر لحبػ خَاّذ گزدیذ . در ًمشِ ّب درج خَاّذ شذ

ثب تَخِ ثِ خبثِ خبیی ٍ تغییز در ًفزات وٌتزل وٌٌذُ ٍ خْت یىغبى ًوَدى هزاحل  -1

عزاحی، وٌتزل ولیِ هَارد سیز تَعظ عزاحبى ٍ وٌتزل وٌٌذگبى لحبػ خَاّذ شذ ٍ در 

 .ًْبیت ثِ طَرت چه لیغت تٌظین خَاّذ گزدیذ 

 ًغخِ ایزاد ًمشِ ّب درج هی گزدد یه ًغخِ در 2فزم ّبیی تْیِ خَاّذ شذ وِ در  -2

 . اختیبر عبسهبى ٍ دیگزی در اختیبر عزاح لزار خَاّذ گزفت

در ثزرعی ٍوٌتزل ًمشِ ّب هَاردی هذًظز خَاّذ ثَد وِ ػالٍُ ثز ًمض عزاحی ، وبرآیی  -3

الجتِ هَارد فَق ًجبیذ هغئَلیت عزاح را ًبدیذُ گزفتِ ٍ . پزٍصُ را ًیش وبّش خَاّذ داد

 : ثِ هَاردی اس ایي ػَاهل اشبرُ هی شَد. هَخت خلظ هغئَلیت عزاح ٍ وٌتزل گزدد

ووجَد ًمشِ ّب ٍ یب تَضیحبت هزثَعِ ٍ ّوچٌیي ًَالض خشئیبت اخزایی ٍ دفتزچِ - 3-1

 . هحبعجبت

هبًٌذ عبیش دلیك . ووجَد هشخظبت در ًمشِ ّب وِ اخزای وبر را ثب هشىل هَاخِ ًوبیذ- 3-2

 . وبًبل، لغز لَلِ ّب ٍ غیزُ، ػذم پیش ثیٌی ًٍت ، هغبیزت ثزخی اس لغوت ّب ثب لغوت ّبی دیگز

درج اشتجبُ ، اػذاد پبیِ تبعیغبتی هبًٌذ درخِ حزارت ّبی خبرج ٍ داخل، ارتفبع هحل، - 3-3

 . ، اختالف دهبی داخل در ًَرگیز ٍ راُ پلِ ٍ غیزُ (دیَار ٍ پٌدزُ )ضزیت ّذایت حزارت خذارُ ّب 

هشخض ًجَدى ًَع هظبلح، ثَیضُ در لَلِ وشی ٍ یب اػالم هشخظبت ًبدرعت ٍ هغبیز ثب - 4-3

 . همزرات هلی
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در خظَص هَاردی وِ در حیغِ هغئَلیت عزاح هی ثبشذ، ثیشتز ثظَرت تَطیِ ػول  -4

 :خَاّذ شذ، ثؼٌَاى هثبل ثِ هَارد سیز اشبرُ هی گزدد

اػذاد هٌذرج در دفتزچِ هحبعجِ در ٍالغ ثؼٌَاى وف ٍحذالل ظزفیت ّب تلمی هی شَد ٍ - 4-1

اهب عزاح ثب هغئَلیت خَد هی تَاًذ تب حذٍد هشخظی . ووتز اس همبدیز آى لبثل لجَل ًوی ثبشذ 

ایي ظزفیت ّب را افشایش دّذ در ایي ارتجبط تدزثِ عزاح، ویفت هظبلح، هشخظبت تدْیشات 

 . هَرد اعتفبدُ ٍ هشخظبت فضبّبی هَرد عزاحی هالن ػول هی ثبشذ

عیغتن ّبی هَرد اعتفبدُ وبهالً در اختیبر ٍ ثب هغئَلیت عزاح هی ثبشذ وِ در ّوبٌّگی ثب - 4-2

هگز آى وِ اًتخبة عیغتن ّب ٍ یب تدْیشات ثب همزرات هلی هغبیزت داشتِ .هبله اًتخبة هی گزدد

 . ثبشذ

ثؼْذُ عزاح هی ثبشذ وِ ثب  (دیَار ٍ عمف ٍ پٌدزُ  )اًتخبة ضزایت ّذایت خذارُ ّب - 4-3

در اداهِ هَاردی . تَخِ ثِ تدزثِ ٍ شٌبخت اس هظبلح ٍ ًحَُ اخزا، هحبعجِ ٍ اػوبل هی گزدد

 . پیشٌْبد خَاّذ شذ

در اعتفبدُ اس وَلز آثی خْت عزهبیش، هحبعجبتی وِ هٌدز ثِ ظزفیت ّبی ثبال ثبشذ پز - 4-4

 ثبر تؼَیض َّا در عبػت  30 الی 18در ایي ارتجبط در هحذٍدُ . ّشیٌِ ٍ هشىل عبس خَاّذ ثَد

در اداهِ خْت ظزفیت وَلزّبی آثی پیشٌْبداتی درج گزدیذُ . هی تَاًذ هجٌبی هٌبعجی لزار گیزد

 . اعت

خْت عَْلت وٌتزل هحبعجبت ٍ دلت ػول ثیشتز، خذٍل خالطِ هحبعجبت ضویوِ - 4-5

 .خَاّذ گزدیذ وِ یه ًوًَِ خذٍل خالطِ دراداهِ درج گزدیذُ اعت 
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ًتیدِ ًْبیی هحبعجبت در خذاٍل وزیز ٍ خذٍل خالطِ هحبعجبت، ثب اػذاد ٍالغ در - 4-6

طزفب ثزای عبختوبى ّبی هغىًَی یب هختلظ، در عبختوبى ّبی خبص )هحذٍدُ ّبی لبثل لجَل 

در . همبیغِ خَاّذ شذ (هبًٌذ ثیوبرعتبى ٍ عبلي ّبی اختوبػبت ٍ غیزُ عجك دفتزچِ هحبعجبت

در اداهِ ثزخی اػذاد . طَرتی وِ اػذاد فَق اختالف سیبدی ًذاشتِ ثبشذ هَرد لجَل لزار هی گیزد

 . ٍالغ در هحذٍدُ ّبی لبثل لجَل درج گزدیذُ اعت 

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتبعفبًِ دفبتز در ثزخی هَارد اس اعبهی هٌْذعیٌی وِ در ایزاى ًجَدُ ٍ  -5

حتی ثذٍى )یب اطَالً فؼبل ًیغتٌذ ٍ یب ایٌىِ تَعظ شَرای اًتظبهی هحىَهیت دارًذ، 

اعتفبدُ هی ًوبیٌذ، وٌتزل وٌٌذگبى ، آخزیي ٍضؼیت هٌْذعیي را رطذ  (اعالع خَد آًْب

ًوَدُ ٍ لحبػ هی ًوبیٌذ در ایي ارتجبط السم اعت ثِ ولیِ هٌْذعیي هحتزم اعالع رعبًی 

شَد وِ اس لزار دادى هْز خَد در اختیبر دفبتز اویذاً خَدداری ًوبیٌذ تب اهىبى عَء 

یبدآٍر هی گزدد، لزار دادى هْز هٌْذط در . اعتفبدُ اس هْز ٍ اهضبء آًبى فزاّن ًگزدد

 .اختیبر دفبتز هغبیزت لبًًَی دارد

وٌتزل ًمشِ ّب در آیٌذُ هغبثك ثب فزم ٍ چه لیغت طَرت هی گیزد وِ ایي وبرتَعظ  -6

گزٍُ تخظظی ٍ هٌْذعیي وٌتزل وٌٌذُ ثب اعتفبدُ اس هَارد هشبثِ در عبیز اعتبًْب 

 . طَرت هی پذیزد

در تبعیغبت )ثب تَخِ ثِ درخَاعت هبلىیي خْت اعتفبدُ اس عیغتن ّبی خذیذ  -7

عبختوبًْبیی وِ ثؼضبً تدزثِ وبفی خْت اعتفبدُ آى ٍخَد ًذارد ٍ ّوچٌیي ػذم 

در حبل حبضز، اعتفبدُ اس عیغتن ّبی خذیذ ثب  (هغئَلیت پذیزی عبسًذگبى تدْیشات

هغئَلیت وبهل هبله ٍ شزوت تَلیذ وٌٌذُ ٍ ثز اعبط گبراًتی وبهل شزوت فَق خَاّذ 

ثؼٌَاى هثبل در گزهبیش وفی عبختوبى ّب هغئَلیت وبهل اًتخبة عیغتن گزهبیش . ثَد

وفی ثب هبله اعت ٍ پظ اس آى هغئَلیت اخزا ٍ هَارد ثؼذ اس اخزا ثؼْذُ شزوت عبسًذُ 
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خَاّذ ثَد ٍ ثٌبثزایي هٌْذعیي ًبظز هغئَلیتی را در ایي هَارد ثزػْذُ ًخَاٌّذ داشت ٍ 

 .هٌْذعیي عزاح ًیش طزفب پیش ثیٌی ظزفیت هَرد ًیبس ایي عیغتن را اًدبم خَاٌّذ داد

 : ولیِ ًمشِ ّب ثبیذ حذالل دارای هَارد سیز ثبشذ- 1پیَعت 

رٍی خلذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هبله ٍ هٌْذط عزاح ٍ ًبظز ٍ هغبحت هله ٍ تؼذاد عجمبت ٍ - الف

 لبًَى ًظبم هٌْذعی تَعظ عزاح، هْز 4ّوچٌیي درج هبدُ. آدرط ٍ پالن ثجتی درج گزدد

 . ٍاهضبء هی گزدد

 .در داخل ًمشِ ّب اثتذا تَضیحبت فٌی ٍ دعتَرالؼول ّبی اخزایی درج هی گزدد - ة

 .ًمشِ ّبی اخزایی ٍ خشئیبت فٌی ضویوِ خَاّذ ثَد- ج

دفتزچِ هحبعجبت شبهل گزهبیش ٍ عزهبیش، هحبعجبت آثزعبًی ٍ اعفبءحزیك ٍ عیغتن - د

 .تَْیِ 

 .خْت عجمبت، ّوىف ٍ سیز سهیي  (ثْذاشتی )ًمشِ ّبی آة عزد ٍ گزم هظزفی - ُ

 .ًمشِ ّبی فبضالة ٍ آة ثبراى عجمبت، ّوىف ٍ سیز سهیي ٍ ثبم - ٍ

 .ًمشِ ّبی گزهبیش عجمبت اٍل، عجمبت هیبًی ٍ عجمِ آخز ثب اػوبل ضزائت عجمبت - س

 .ًمشِ ّبی عزهبیش عجمبت اٍل، عجمبت هیبًی ٍ عجمِ آخز- ح

 .ًمشِ ّبی تَْیِ، دٍدوش ٍ َّاوش عجمبت، ّوىف ٍ پبرویٌگ - ط

 .ًمشِ ّبی آتش ًشبًی عجمبت ، ّوىف ٍ پبرویٌگ - ی
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ثؼالٍُ خذٍل هشخظبت فٌی  (پىیح یب اعپلیت  )ًمشِ هَتَرخبًِ یب تدْیشات هشبثِ هغتمل - ن

 .تدْیشات هَتَرخبًِ

 .ًمشِ خبًوبیی تدْیشات هَتَرخبًِ در طَرت داشتي هَتَرخبًِ- ل

𝟏ولیِ ًمشِ ّب ثب همیبط - 1تَخِ 

𝟏𝟎𝟎
𝟏خَاّذ ثَد ٍلی خشئیبت هی تَاًذ 

𝟓𝟎
𝟏 یب   

𝟐𝟓
 . ًیش ثبشذ 

ضَاثظ اثالغی ٍ یب تَافك  (هبًٌذ آتش ًشبًی )در هَاردی وِ همزرات هلی هجحث ًذارد - 2تَخِ 

 . ّبی اًدبم شذُ ثب عبسهبى آتش ًشبًی ّوذاى ، تب اثالؽ همزرات هلی هالن ػول هی ثبشذ 

 ثزای دیَار خبرخی ٍ عمف ػبیك شذُ ٍ ّوچٌیي وف ثبالی uضزیت پیشٌْبدی - 2پیَعت 

  .0.18 ٍ 0.14پبرویٌگ ثیي 

هٌظَر       w/ft2 8هدوَع رٍشٌبیی اس ّز لجیل در طَرتی وِ ًمشِ ثزلی هشخض ًىزدُ ثبشذ 

 .هی شَد

  1.13 ٍ ثزای شیشِ یه خذارُ ٍ درة فلشی 0.65 ثزای شیشِ دٍخذارُ uضزیت 

 . در ّز هتز هزثغ btu/h 500 تب 350هحذٍدُ اػذاد ثبرگزهبیی ثیي - 3پیَعت 

.  در ّز هتز هزثغ btu/h 400 تب 300هحذٍد اػذاد ثزٍدتی ثبر عزهبیی ثیي 

 .  CFM/𝑚2 50 تب 30هحذٍد اػذاد ثزٍدتی عزهبیش تجخیزی یب وَلز آثی ثیي 

𝐷.𝐵سهغتبى :                        درخِ حزارت ثیزٍى = 140𝐹  ، تبثغتبى 𝐷.𝐵 = 950𝐹 

 :درخِ حزارت فضبی تَْیِ ًشذُ ٍ دارای دیَار ٍ عمف

𝐷.𝐵سهغتبى                                             = 440𝐹  ، تبثغتبى 𝐷.𝐵 = 850𝐹 
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ػجَر لَلِ ّبی آة عزد هظزفی ٍ تبعیغبت ػوَهی اس داخل هشبػبت اًدبم         - الف- 4پیَعت 

 . هی شَد ٍ حتی االهىبى عؼی شَد اس داخل داوت لبثل دعتزعی ػجَر ًوبیذ

ػجَر لَلِ ّبی فبضالة ٍ آة ثبراى ٍ ًٍت ٍ ّوچٌیي َّاوش اس داخل داوت ّبی لبثل - ة

 (پیش ثیٌی داوت تَعظ هٌْذط هؼوبر). دعتزط ػجَر ًوبیذ

 ٍ 17ثب رػبیت همزرات هجحث  (ٍاحذ ثبالتز 10 )هحل ًظت پىیح ثَیضُ در عبختوبًْبی ػوَهی - ج

ًبهِ ّبی دفتز تذٍیي همزرات هلی ٍ هَارد هزثَعِ هَخَد در عبیت ٍ ًبهِ ّبی عبسهبى ًظبم 

 . هٌْذعی


