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تدوين استاندارد فضاي موتور خانه          

مقدمه  •
بررسي وضعيت موتورخانه هاي موجود             •
بررسي استانداردها در ديگر كشورها                •
تدوين استاندارد طراحي فضاي موتورخانه براي ايران                      •
ضوابط كلي موتورخانه ها            •
نقش شرايط اقليمي        •
نتيجه گيري      •



مقدمه  •
 موتورخانه در سيستم هاي گرمايشِ، سرمايش و تهويه مطبوع مركزي         -

. بعنوان قلب يا مركز سيستم بشمار مي رود     
 كليه سيستم هاي گرمايشي، سرمايشي وتهويه مطبوع مركزي را ميتوان        -

به دو قسمت موتورخانه وسيستم توزيع تقسيم بندي نمود كه معموالً      
ضوابط واستانداردهاي طراحي براي سيستم كلي متشكل از موتورخانه         

. وسيستم توزيع مربوط به آن ارائه ميشوند
 بدليل اهميت جايگاه مناسب موتورخانه در سيستم هاي گرمايشي،            -

سرمايشي وتهويه مطبوع مركزي وفقدان توجه كافي به فضاي اختصاص       
.يافته به آن در ساختمان هاي موجود اين پروژه تعريف شده است        

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه       



مقدمه  •
 هدف اين پروژه تدوين ضابطه الزم براي فضاي موتورخانه به                       -

منظور حفظ كارايي وايمني، بهبود وضعيت مصرف سوخت و                           
. انرژي و حفظ محيط زيست بوده است                  

)   مقداري   ( الزم به ذكر است كه در حال حاضر ضوابط خاص وكمي                             
براي فضاي موتورخانه موجود نبوده وتنها به برخي از ضوابط                          

. كلي در مقررات ملي ساختمان ايران اشاره شده است                            

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



مقدمه •
:عناوين بخشهاي مختلف پروژه بشرح زير ميباشد    

كالت    بررسي وضعيت موتورخانه هاي موجود در شهر تهران وارائه گزارش از مش            -
)گزارش اول پروژه   (موجود

گزارش دوم   ( بررسي استانداردهاي ديگر كشورها در زمينه طراحي فضاي موتورخانه         -
)پروژه

نات تعميرات  تدوين استاندارد طراحي فضاي موتورخانه با هدف افزايش راندمان،امكا    -
)گزارش سوم وگزارش نهائي پروژه        ( ونگهداري وايمني 

گزارش چهارم   ( محاسبه هزينه ونرخ بازگشت سرمايه حاصل از اجراي استاندارد فوق         -
)پروژه

) گزارش جهارم و نهائي پروژه   ( تدوين وارائه الزامات قانوني براي احداث هاي جديد  -

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



مقدمه•
: متدولوژي

 بررسي موضوع پروژه وتشكيل گروه مطالعاتي وبرنامه ريزي و تقسيم كار        -
 انجام مطالعات كتابخانه اي، اينترنتي وهمچنين مراجعه وبازديد از          -

موتورخانه هاي موجود و بررسي مشكالت آنها از نقطه نظر فضاي         
اختصاص يافته و وضعيت قرارگيري تجهيزات در آنها     

نها   گفتگو با افراد صاحبنظر پيرامون موضوع و اخذ نقطه نظرات و تجارب آ          -
 جمع آوري اطالعات مربوط به سازندگان تجهيزات گرمايشي و سرمايشي          -

در كشور و اخذ كاتالوگهاي محصوالت آنها           

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
مقدمه •

:متدولوژي

زندگان وتحليل آن ها بررسي ابعاد هندسي دستگاه ها با توجه به اسناد جمع آوري شده از سا-
زات بكار برده شده  تقسيم بندي موتورخانه هاي گرمايشي و سرمايشي از نقطه نظر نوع تجهي-

در آن ها وهمچنين تعيين مشخصه الزم براي تجهيزات مربوطه
 نوع و مشخصه تجهيزات بكار برده شده و اساس تعيين سطح وفضاي الزم براي موتورخانه ها بر -

ه مطابق با تجربيات  همچنين  فواصل پيراموني دستگاه ها و ارتفاع الزم براي سقف موتورخان
موجود و توصيه سازندگان تجهيزات

 تبيين ضوابط كلي الزم در مورد موتورخانه هاي گرمايشي وسرمايشي-
هيزات آنها ارائه معيار سطح و فضاي ويژه موتورخانه ها بر مبناي مشخصه واحد تج-



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
انتخاب نامناسب محل موتورخانه در برخي از    •

ساختمان ها كه منجر به وقوع مشكالت زياد مي       
.شود

  موردنياز   عدم تخصيص مساحت و ارتفاع الزم و     •
براي اجزاء مختلف موتورخانه ها و چيدمان     

نادرست تجهيزات و قرار گيري لوله كشي ها در   
.مقايسه با سطح زير بناي ساختمان   

عدم ورودي مناسب جهت ورود و يا خروج   •
تجهيزات از موتورخانه خصوصاً بهنگام انجام    

تعميرات الزم
محل موتورخانه جهت     نامناسب بودن ارتفاع•

انجام تعميرات لوله ها و همچنين جابجايي و    
جايگذاري تجهيزات موجود در موتورخانه  

در نظرنگرفتن فضاي كافي در اطراف تجهيزات و     •
ماشين آالت براي انجام اقدامات تعمير و        

نگهداري و فعاليت تعمير كاران   
عدم تأمين نور و روشنايي مناسب در فضاي      •

موتورخانه
عدم تهويه مناسب جهت فضاي موتور خانه     •
 

موتورخانه    وضعيت   بررسي•
هاي موجود 



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
در نظر نداشتن مسائل ايمني در موتورخانه                 •

خصوصاً در مورد ايمني و اطفاي حريق در               
موتورخانه ها     

نصب نامناسب و پراكنده و نامشخص شير        •
آالت، لوله ها، پمپ ها و تجهيزات ديگر           

عدم مشخص بودن لوله هاي رفت و برگشت       •
سياالت ناقل، آب گرم و آب شهر در        

موتورخانه ها و عدم رعايت دستور العمل هاي                
مشخص در اين رابطه       

نشت سيال از پمپ هاي به گردش در آورنده               •
سياالت ناقل گرما يا سرما        

عدم طراحي مناسب لوله كشي هاي در درون            •
فضاي موتورخانه و همچنين طراحي نامناسب            

كلكتور و مقسم هاي جريان سياالت        
عدم توجه به عايق كاري ديگ هاي بخار و               •

لوله هاي حاوي سياالت گرم و سرد       

بررسي وضعيت موتورخانه     •
هاي موجود 



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
فقدان تعميرات و نگهداري منظم دوره اي در موتورخانه    

ها  
عدم توجه به محل قرار گيري تابلو هاي برق موتورخانه  

در موقعيت مناسب در موتورخانه  
استفاده از تجهيزات با اندازه بزرگتر از حد مورد نياز كه 
بدليل عدم طراحي دقيق سيستم هاي مكانيكي   
ساختمان و يا اجراي تجربي سيستم هاي مذكور  
بدليل تخصيص هزينه كمتر به اين امر در ساختمان  

.ها كه موجب تلفات انرژي مي شود   
طراحي و اجراي نامناسب دودكش هاي موتورخانه كه    
سبب بروز مشكالت و همچنين تلفات سوخت و      

.انرژي در موتورخانه مي گردد
فقدان ضوابط موجود در مورد كارايي و يا بر چسب  
كارايي انرژي در تجهيزات مورد استفاده در   

موتورخانه
فقدان ضوابط استاندارد در كاربرد عايق بندي سطوح داغ   

در موتورخانه
فقدان مسئول مشخص جهت بهره برداري و مراقبت از    
موتورخانه ها و سيستم هاي مكانيكي در برخي از   

ساختمان ها   

بررسي وضعيت موتورخانه     •
هاي موجود 



 بررسي مدارك مربوط به طراحي فضاي -
موتورخانه در كشور امريكا 

مراجع و مدارك طراحي تهيه شده توسط 
انجمن ها ، موسسات و شركت ها 

كدهاي ساختماني 
نكات ارائه شده پيرامون سيستم مكانيكي و  

ضوابط طراحي موتورخانه توسط موسسه 
ASHRAE

توضيحاتي پيرامون كد مكانيكي بين المللي 
 بررسي مدارك مربوط به ديگر كشورها-
مجموعه (برسي مقررات وضوابط موجود -

) مقررات ملي ساختمان ايران

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
بررسي استانداردها    •

در ديگر كشورها 



:تقسيم بندي موتور خانه ها
 موتورخانه هاي گرمايشي- 

 موتورخانه هاي با بويلرهاي چدني-   
 موتورخانه هاي با بويلرهاي فوالدي-   
 موتورخانه هاي با كوره هواي گرم-   
 موتورخانه هاي سرمايشي- 

 موتورخانه هاي با چيلرهاي تراكمي -   
 موتورخانه هاي با چيلر جذبي -   
 اتاقهاي هواسازها- 

 اتاقهاي هواساز با هواساز افقي-   
 اتاقهاي هواساز با هواساز عمودي-   

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
تدوين استاندارد طراحي       •

فضاي موتورخانه براي  
ايران



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
تدوين استاندارد طراحي       •

فضاي موتورخانه براي  
ايران

:تقسيم بندي موتور خانه ها
 موتورخانه هاي گرمايشي- 

 موتورخانه هاي با بويلرهاي چدني با -   
kW  800 تا 25ظرفيت 

 موتورخانه هاي با بويلرهاي فوالدي با -   
 درجه سانتي گراد و با 200دماي كاري تا

kW 1600 تا 230ظرفيت 
 موتورخانه هاي با بويلرهاي فوالدي با دماي -

 درجه سانتي گراد، فشار  120كاري تا 
 kW تا 1150 و با ظرفيتbar6طراحي 

9300



:تقسيم بندي موتور خانه ها
) ادامه( موتورخانه هاي گرمايشي- 
 موتورخانه هاي با بويلرهاي فوالدي با دماي -

 درجه سانتي گراد،فشار 180كاري تا
 تا 1150 و با ظرفيت bar16طراحي

kW 9300
 موتورخانه هاي با بويلرهاي فوالدي با دماي -

 درجه سانتي گراد، فشار 200كاري تا
 تا 1600 و با ظرفيت   bar25طراحي 

kW 9000
 موتورخانه هاي با بويلرهاي فوالدي با دماي -

 درجه سانتي گراد، فشار 200كاري تا
 تا 10500 و با ظرفيت bar20طراحي 

kW16500

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
تدوين استاندارد طراحي       •

فضاي موتورخانه براي  
ايران



تدوين استاندارد طراحي       •
فضاي موتورخانه براي  

ايران

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
:تقسيم بندي موتور خانه ها    

 موتورخانه هاي گرمايشي     - 
 موتورخانه هاي با كوره هواي گرم با     -    

kW465 تا16ظرفيت  
 



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
تدوين استاندارد طراحي         •

فضاي موتورخانه براي ايران            
:تقسيم بندي موتور خانه ها    •
 موتورخانه هاي سرمايشي     - 

 موتورخانه هاي باچيلرهاي تراكمي با    -   
يك كمپرسوره    (ton  60 تا 5ظرفيت  

) و با كندانسور آبي 
 موتورخانه هاي با چيلرهاي تراكمي و  -   

دو (ton 120 تا 10با ظرفيت 
)كمپرسوره و با كندانسور آبي     

 موتورخانه هاي با چيلرهاي تراكمي و با   -
سه كمپرسوره     (ton 180 تا 60ظرفيت 

)وبا كندانسورآبي  



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
تدوين استاندارد طراحي       •

فضاي موتورخانه براي  
ايران

:تقسيم بندي موتور خانه ها    •
)ادامه( موتورخانه هاي سرمايشي     - 

 موتورخانه هاي باچيلرهاي تراكمي با    -   
چهار    (ton 240تا80ظرفيت 

)كمپرسوره و با كندانسور آبي     
 موتورخانه هاي با چيلرهاي جذبي با -   

ton 520 تا 65آبگرم و با ظرفيت 
 موتورخانه هاي با چيلرهاي جذبي با  -

ton 1300 تا 100بخارو با ظرفيت 



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
تدوين استاندارد طراحي       •

فضاي موتورخانه براي  
ايران

: تقسيم بندي موتور خانه ها  •
 اتاقهاي هواسازها    -  

 اتاق هاي هواساز با هواساز افقي         -     
 فوت  79 تا  5باسطح پيشاني 

مربع
 اتاق هاي هواساز با هواساز        -     

 79 تا 5عمودي باسطح پيشاني    
فوت مربع



: محاسبه سطح وفضاي موتورخانه هاي گرمايشي               •
)حالت نمونه      :(  موتورخانه هاي با بويلرهاي چدني               

)kW 800 تا 25: ( محدوده ظرفيت بويلرها-    
 طرح جانمائي بويلر يا بويلرها در موتورخانه -  
 انجام برازش بر داده هاي موجود ابعاد هندسي و سطح و حجم بويلرها     -  
 در نظر گرفتن فواصل پيراموني مناسب در اطراف بويلرها   -  
از سطح موتورخانه جهت استقرار پمپ ها، مخازن و      % 25 اختصاص سطحي به ميزان    -  

)بر اساس تجارب موجود  ( تابلوهاي كنترل
زي و انجام  درنظر گرفتن ارتفاع مناسب سقف موتورخانه جهت تسهيل نصب و راه اندا              -  

                                                              تعمير و نگهداري بر اساس ارتفاع بويلرها وتجارب موجود   

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



: محاسبه سطح وفضاي موتورخانه هاي گرمايشي               •
)حالت نمونه      :(  موتورخانه هاي با بويلرهاي چدني               

 طرح جانمائي بويلر يا بويلرها در موتورخانه  -

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      

w
L

 پمپ  استقرار   محل 
ومخزن   

1m
1m

1+L

1m 0.5+w/4



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
: برازش ابعاد هندسي وسطح و حجم بويلرها               •

( KW  ١٠٣٫۵  ٢۵ الي) شكل (۴-٢) نمودار طول اشغال شده برحسب متر بر اساس ظرفيت گرمايي بويلر هاي آب گرم چدني
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تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      

( KW  ١٠٣٫۵  ٢۵ الي)  شكل (۴-٣) نمودار عرض اشغال شده برحسب متر بر اساس ظرفيت گرمايي بويلر هاي آب گرم چدني
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: برازش ابعاد هندسي وسطح وحجم بويلرها              •



تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
: برازش ابعاد هندسي وسطح وحجم بويلرها              •

( KW  ١٠٣٫۵  ٢۵ الي) شكل(۴-١) نمودار سطح اشغال شده برحسب مترمربع بر اساس ظرفيت گرمايي بويلر هاي آب گرم چدني
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تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      
: برازش ابعاد هندسي وسطح وحجم بويلرها              •

( KW  ١٠٣٫۵  ٢۵ الي) شكل(۴-۴) نمودار حجم اشغال شده برحسب مترمكعب بر اساس ظرفيت گرمايي بويلر هاي آب گرم چدني

0.420.38
0.34
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0.15 y = 0.0035x + 0.0583
R2 = 0.9989

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

KW

M
3

Series2 Linear (Series2)



محاسبات انجام شده جهت تعيين سطح و فضاي الزم براي                  •
موتورخانه هاي گرمايش مركزي داراي بويلرهاي چدني در                           

:  كيلو وات    100 تا  25محدوده ظرفيت حرارتي         
: براي موتورخانه با يك بويلر               -

A=2*(2+W)*(1+L)
Aboiler=0.0043P+0.0622

L=0.0091P+0.1251
W=0.48  

Vboiler=0.0035P+0.0583
A=0.045P+5.5848

V=A*H    =0.135P+16.7544

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



محاسبات انجام شده جهت تعيين سطح و فضاي الزم براي موتورخانه         •
هاي گرمايش مركزي داراي بويلرهاي چدني در محدوده ظرفيت حرارتي         

:  كيلو وات  100 تا  25
: در روابط فوق  

    A : سطح موتورخانه بر حسب متر مربع
   Aboiler :     سطح اشغال شده توسط بويلر بر حسب متر مربع
   H : متر در نظر گرفته شده   3در اين حالت ارتفاع موتورخانه برابر    (ارتفاع موتورخانه بر حسب متر 

)است
   L : طول بويلر بر حسب متر
   P :     ظرفيت حرارتي بويلر بر حسب كيلووات
    Vboiler :    حجم اشغال شده توسط بويلر بر حسب متر مكعب

      V :    حجم اشغال شده توسط بويلر بر حسب متر مكعب
      W :عرض بويلر بر حسب متر

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



سطح وفضاي موتورخانه با يك بويلر چدني با ظرفيت در                       •
:  كيلووات     100 تا  25محدوده  

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      

4             75- 1009-1/109/26-25/30
3             50- 758/7-95/23-9/26

2             25- 507/6-8/71/20-5/23
7/61/20      25تا              1

ظرفيت   رديف          
(Kw)حراتي   

متر ( مساحت
)مربع 

)مترمكعب  (فضا 



محاسبات انجام شده جهت تعيين سطح و فضاي الزم براي                  •
موتورخانه هاي گرمايش مركزي داراي بويلرهاي چدني در                           

:  كيلو وات    100 تا  25محدوده ظرفيت حرارتي         
: براي موتورخانه با چند بويلر              -

A=2*(N+1.5+SWi)*(1+Li)
V=6*(n+1.5+SWi)(1+Li)
i=1,2,…,n
Li=max{L1,L2,…,Ln}

 n :تعداد بويلرها

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



بر مبناي سطح وفضاي محاسبه شده موتورخانه با بويلر چدني                       •
در محدوده ظرفيت حرارتي ذكر شده ميتوان همبستگي                          

(Correlation)             ميان واحد سطح يا فضاي اشغال شده
سطح و فضاي ويژه     (موتورخانه بر ظرفيت حرارتي بويلر               

: و ظرفيت حرارتي بويلر ارائه نمود                )   موتورخانه 
Aspecific=2.5851P^(-0.6548)
Vspecific=7.861P^(-0.65780)

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



: ضوابط كلي در طراحي موتورخانه ها                 
 كليات  -    
 محل دستگاهها      -    
 تامين هواي الزم احتراق              -    
 دودكش ها  -    
 الزامات كلي در موتور خانه هاي سرمايشي                      -    

نقش شرايط اقليمي در طراحي موتورخانه ها                    

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      



: ضوابط كلي در طراحي موتورخانه ها                 

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      

 تامين هواي الزم احتراق   تامين هواي الزم احتراق  --

 هواي مورد نياز براي احتراق و تعويض هواي موتورخانه    -
 مترمكعب در دقيقه به ازاي هر كيلووات   03/0بايد از  

.                                                      كمتر نباشد  
 هواي الزم براي موتورخانه بر مبناي سطح آن بايد از     -   

.           متر مكعب در دقيقه بر متر مربع كمتر نباشد  5/0
                                                                      



: ضوابط كلي در طراحي موتورخانه ها                 

تدوين استاندارد فضاي موتور خانه      

 ها  ها دودكشدودكش  --
:                  جهت محاسبه قطر دودكش در سيستم متريك از رابطه زير استفاده مي شود        

                 
D=(52)(G*Tk/(V*Pb))^(1/2)

 D :   قطر دودكش گرد بر حسب سانتي متر
G  :    ميزان عبور دود از دودكش بر حسب كيلوگرم بر ثانيه
Tk :     دماي متوسط گازهاي دودكش بر حسب كلوين
Pb :     فشار هواي محلي بر حسب سانتي متر جيوه
V: سرعت گازها در دودكش بر حسب متر بر ثانيه


