
بخش د وم

نقشه کشی تأسیسات      مکانیکی ساختمان

نقشه کشی تأسیسات بهداشتی ساختمان   
نقشه کشی تأسیسات گرمایی ساختمان   

نقشه کشی گازرسانی ساختمان   
نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی   



فصل اّول

 نقشه کشی تأسیسات بهداشتی  

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 
1ــ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه را معرفی کند.

2ــ جانمایی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه را توضیح دهد.
3ــ جانمایی لوازم بهداشتی حمام را توضیح دهد.

4ــ جانمایی لوازم بهداشتی توالت را توضیح دهد.
5  ــ فاصله مجاز بین وسائل بهداشتی را بیان کند.

6ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها درلوله کشی آب سرد و آب گرم را معرفی کند.
7ــ نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را توضیح دهد.

8  ــ مسیر لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را توضیح دهد.
9ــ نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را ترسیم کند.

10ــ نماد لوله و فیتینگ ها در لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران را توضیح دهد.
11ــ نقشه خوانی لوله کشی فاضالب هواکش و آب باران را توضیح دهد.

12ــ نقشه های لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران را ترسیم کند.
13ــ نقشه های جزییات تأسیسات بهداشتی را توضیح دهد.                                                                                                      
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1ــ نقشه کشی تأسیسات بهداشتی
برای ترسیم نقشه های تأسیسات بهداشتی ضمن آشنایی با نمادهای لوازم بهداشتی ساختمان ابتدا جانمایی این لوازم در گروه های 
بهداشتی ساختمان مانند آشپزخانه، حمام، توالت و دستشویی تعیین می گردد و پس از آن نحوه ترسیم لوله کشی آب سرد و آب گرم، 

برگشت آب گرم مصرفی و لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران شرح داده خواهد شد.

1ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی
ـ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه: 1ــ1ــ1ـ

در جدول 1ــ1 نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه آورده 
شده است. 

ـ    جانمایی       لوازم     بهداشتی       و  لوازم آشپزخانه:  2ــ1ــ1ـ
نکات  رعایت  آشپزخانه  لوازم  و  بهداشتی  وسایل  جانمایی  برای 

زیر پیشنهاد می شود:
1ــ یخچال، اجاق گاز و سینک ظرف شویی بهتر است با 

فاصلٔه الزم از یکدیگر قرار گیرند )شکل 2ــ1(.

ـ   هرگاه    سه    وسیله     اصلی     آشپزخانه    یعنی  یخچال،ظرف شویی  و  2ـ
اجاق گاز با یک خط فرضی به یکدیگر وصل شوند مثلثی به  وجود 
می آید که عمدٔه کار آشپزخانه در آن انجام می شود. این مثلث به 

مثلث کار مشهوراست.
شکل 3ــ1 چند نمونه از جانمایی وسایل آشپزخانه را که با 

توجه به رعایت مثلث کار صورت گرفته نشان می دهد.

شکل 2ــ1ــ جانمایی مناسب یخچال، اجاق گاز و سینک ظرف شویی در یک ردیف

شکل 3ــ1ــ نمایش مثلث کار برای جانمایی وسایل آشپزخانه

کریدوری     الف( L شکل    ب( 

ت( U شکل پ( U شکل     

    ث( U شکل با جزیره
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جدول 1ــ1ــ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه
 

Name1نمادنام

Lavatory   روشویی

Lavatoryروشویی کنج

Eastern Water   closetتوالت شرقی با مخزن شست وشو

Western Water closetتوالت فرنگی)غربی( با  مخزن   شست وشو 

Bidetبیده

Shower   and basinدوش و زیر دوشی

Bathtubوان حمام

Sink unit,single sink,single drainerسینک ظرفشویی، یک لگنه، یک سینی )سینی راست(

Sink unit,double sink,single drainerسینک ظرفشویی، دولگنه، یک سینی)سینی راست(

Sink unit,single sink,double drainerسینک ظرفشویی، یک لگنه، دو سینی

Sink unit,double sink double drainerسینک ظرفشویی، دولگنه، دوسینی

)water heater )g  آبگرم کن مخزن دار

)water heater)w  آبگرم کن فوری

Drinking water coolerآب سردکن

Water meter                               کنتور آب

Refrigeratorیخچال

Gas cookerاجاق گاز

Cloth washerماشین رخت شویی

Dish washerماشین ظرف شویی

150Chimnyدودکش با مقطع دایره

100Chimny*200دودکش با مقطع چهارگوش

1ــ معادل های انگلیسی لوازم بهداشتی در آزمون ها به عنوان پرسش مطرح نشوند.
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3ــ اجاق گاز نباید در نزدیک پنجره قرار گیرد )شکل4ــ1(.             

4 ــ در صورت استفاده از آب گرم کن یا شوفاژ دیواری 
آن ها را در آشپزخانه قرار می دهند. برای جانمایی آب گرم کن و 

به دودکش  شوفاژ دیواری فضایی انتخاب می شود که دسترسی 
آسان باشد )شکل 5  ــ1(.

شکل 4ــ1ــ جانمایی اجاق گاز

درستنادرست

شکل 5  ــ1ــ جانمایی آب گرم کن فوری

درستنادرست
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5ــ جانمایی لوازم بهداشتی و آشپزخانه بایستی به صورتی 
پنجره های  و  در  عادی  شدن  بسته  و  باز  از  مانع  که  گیرد  انجام 
ساختمان نشود.پهنای تقریبی وسایل بهداشتی و لوازم آشپزخانه 
تا60   50 لوازم  این  عمق  است  شده  آورده  6ــ1  جدول  در 

سانتی متر است.
جدول 6ــ1ــ پهنای لوازم آشپزخانه

پهنا cm   1نام وسیله

65یخچال

1سینک ظرف شویی یک لگنه

12سینک ظرف شویی دو لگنه

65آب گرم کن

6ماشین رخت شویی

6ماشین ظرف شویی 

6اجاق گاز

تمرین:با توجه به شکل 7ــ1 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ــ  شماره های 1تا10 را روی پالن معرفی نمایید.

2ــ ابعاد هر یک از وسایل را تعیین کنید.       
ـ     درباره     درستی   جانمایی وسایل آشپزخانه  تحقیق نمایید. 3ـ

4ــ مثلث کار را   بر روی نقشه نشان دهید.

مقیاس  با  آشپزخانه  لوازم  جانمایی  نحوه  7ــ1  شکل  در 
150 نشان داده شده است.

1ــ پهنای لوازم بهداشتی و آشپزخانه در مدل های مختلف تغییر می کند.

شکل 7ــ1ــ پالن جانمایی آشپزخانه              

مقیاس 1:50

1234

5
6

7

8 9
10



85

تمرین: با استفاده از رایانه پالن شکل 8  ــ1 را با مقیاس 1:50 ترسیم نموده و محل استقرار لوازم آشپزخانه 
شامل سینک ظرف شویی دو لگنه ، ماشین رخت شویی، اجاق گاز، ماشین ظرف شویی، یخچال و آب گرم کن فوری بر 

روی پالن مشخص نمایید.

شکل 8  ــ1ــ تمرین جانمایی لوازم آشپزخانه
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لوازم  حمام:  بهداشتی  لوازم  جانمایی  3ــ1ــ1ــ 
بهداشتی که در حمام نصب می شوند عبارتند از: 1ــ زیردوشی 

ـ  کف شوی4ــ توالت فرنگی1 5  ــ روشویی 2ــ وان3ـ
با توجه به بزرگی حمام و نظر طراح می توان از یک یا چند 

وسیله نامبرده استفاده کرد.
در شکل 9ــ1 جانمایی وان و زیردوشی نشان داده شده 

است.

1ــ برای رعایت مسائل شرعی در نصب توالت فرنگی توجه شود که درراستای قبله قرار نگیرد.

بهداشتی حمام  وسایل  جانمایی  نمونه  چند  10ــ1  شکل 
را نشان می دهد.

زیردوشی                          و  وان  جانمایی  9ــ1ــ  )ب(شکل  )الف(  

)ب( )الف(  
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در صورت در اختیار داشتن فضای الزم بهتر است بیده 
هم به همراه توالت فرنگی جانمایی شود.

شکل 11ــ1جانمایی وسایل بهداشتی حمام به همراه توالت 
فرنگی و بیده و روشویی را نشان می دهد.

اندازه لوازم بهداشتی که می توانند در حمام استقرار یابند 
به شرح جدول 12ــ1 است.

جدول 12ــ1ــ اندازه لوازم بهداشتی حمام به سانتی متر1

اندازهتجهیزات یا لوازم
 طول         عرض

وان دوش با اتصال آب سرد و گرم 
دوش  زیر  لگن  با  مستقل  دوش 

روشویی با اتصال آب گرم و سرد

75             170  
80             80    
45              60    

40        حسب مدلتوالت ایرانی، فرنگی و بیده

4ــ1ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی توالت: هر سرویس 
یک  و  توالت  کاسه  یک  دارای  باید  مسکونی  واحد  بهداشتی 

روشویی باشد.
انتخاب اندازه روشویی از نظر بزرگی و کوچکی به فضای 

1ــ اندازه وسایل بهداشتی برای مدل های مختلف متغیر است.

شکل 10ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی حمام 

پ(

شکل 11ــ1ــ نمونه دیگر از جانمایی لوازم بهداشتی حمام
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توالت بستگی دارد. در شکل 13ــ1 روش های مختلف جانمایی 
توالت و روشویی نشان داده شده است. به منظور رعایت مسائل 

شرعی کاسه توالت نباید در راستای قبله قرار گیرد.

1 ترسیم نموده و جانمایی توالت شرقی و روشویی 
50

تمرین: با استفاده از رایانه پالن شکل 14ــ1 را با مقیاس 
را مشخص نمایید.

شکل 13ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی توالت

ب( الف(  

پ(

شکل 14ــ1ــ تمرین جانمایی توالت شرقی 
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5ــ1ــ1ــ فاصله مجاز بین وسایل بهداشتی: برای 
هر  بین  مناسبی  فاصلٔه  بایستی  بهداشتی  وسیله  از  بهتر  استفادٔه 
وسایل  و  بهداشتی  وسیله  اطراف  دیوارهای  تا  بهداشتی  وسیله 

بهداشتی که مجاور هم قرار دارند وجود داشته باشد. این فواصل 
در جدول 15ــ1 مشخص شده است.

جدول 15ــ1ــ حداقل فاصله بین لوازم بهداشتی و فاصله وسیله بهداشتی تا دیوارهای جانبی

حداقل فاصله محور لوازم بهداشتی وسیله بهداشتیردیف
از دیوار مجاور به سانتی متر

حداقل فاصله محور لوازم بهداشتی 
نسبت به یکدیگر به سانتی متر 

بهداشتی  حداقل  فاصله    لوازم 
از دیوار جلو به سانتی متر 

حداقل  فاصله   
از دیوار پشت

ــ457675روشویی1

4576525توالت  شرقی2

4576525توالت غربی3

4576463بیده4

76825ــوان5

476825زیردوشی6

و  شرقی  توالت  جانمایی  برای  نیاز  مورد  فضای  حداقل 
توالت غربی 110*150 سانتی متر است. شکل های 16ــ1فاصله 
در  می دهد.  نشان  را  آشپزخانه  لوازم  و  بهداشتی  وسیله  چند 

وسایل  دیگر  یا  دیوار  از  بهداشتی  وسایل  فاصلٔه  صورتی که 
بهداشتی مناسب است داخل مربع زیر شکل عالمت √ و چنان چه 

فاصله ها مناسب نباشند عالمت * قرار دهید.

پبالف

ثت
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خ ح

چ ج

شکل 16ــ1ــ رعایت فاصله وسایل بهداشتی پشت دیوارهای جانبی و به یکدیگر

ذد

ر



91

لوله کشی آب سرد وآب گرم  وبرگشت  ـ    1ـ 2ــ
مصرفی  گرم  آب 

1ــ2ــ1ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها:
Pipes  ..................................................لوله ها    

Domestic Cold Water             لولهٴ آب سرد مصرفی              

Domestic Hot Water               لولهٴ آب گرم مصرفی               

Domestic Hot Water Return   لولهٴ برگشت آب گرم مصرفی  

Valves  .................................................شیرها    

Float Valve                                 شیرشناور                                    

Gate Valve                                  شیرکشویی                                  

Globe Valve                               شیر کف فلزی                                

Chesk Valve                              شیر یک طرفه                              

Water Meter                             کنتورآب                                      

Fittings..............................................فیتینگ ها   

Union                                          مهره ماسوره                                

Flange                                         فلنچ                                              

Pump                                          پمپ خطی                                     

Pump                                          پمپ زمینی                                   

شکل 17ــ1ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها

2ــ2ــ1ــ نقشه خوانی: شکل 18ــ1 نقشه لوله کشی 
آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان یک طبقٔه شمالی را نشان 
می دهد. همان طور که مالحظه می شود در نقشه های تأسیساتی، 
قسمت های اصلی پالن کشیده شده و از ارائه جزییات نقشه های 
نمایش درها خودداری می شود.  و  اندازه گذاری  مانند  معماری 
کنتور  می شود.  کنتورآغاز  از  مصرفی  آب  نقشه خوانی  شرح 
از  پس  دارد  قرار  ساختمان  ورودی  در  نزدیک  و  ملک  داخل 
کنتور شیر فلکه و شیر یک طرفه قرار دارد لوله آب سرد به سمت 
داخل ساختمان امتداد یافته و از آن برای وسایل بهداشتی مختلف 

انشعاب گرفته شده است با توجه به شکل 18ــ1 انشعاب ها پس 
از کنتور به ترتیب عبارتند از:
1ــ شیر برداشت حیاط
2ــ ماشین ظرف شویی
3ــ سینک ظرف شویی
4ــ آب گرم کن مخزنی

5  ــ ماشین رخت شویی
6  ــ یخچال

شیر  و  دوش  فرنگی،  توالت  روشویی،  شامل  ـ  حمام  7ـ
برداشت پاسیو

ـ   سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، مخزن  8  ـ
شستشوی و کولر  آبی. 

نکته ها:
حیاط  دیوار  کنار  تا  حیاط  آب   برداشت  لولٔه  خط  1ــ 

امتداد دارد.
2ــ برای یخچال های مجهز به یخساز و آب سرد کن لوله 

تغذیه جداگانه در نظر گرفته می شود.
3ــ برای آبیاری گلدان در پاسیو انشعاب آب سرد پیش بینی 

می شود.
4ــ از انشعاب فالش تانک توالت شرقی برای تأمین آب 
کولرهایی که در پشت بام قرار دارد استفاده شده است. اما به دلیل 
به سمت پشت بام حرکت کرده در پالن  این که امتداد لوله ای که 
این  کولر«  آب  »لوله  عبارت   نوشتن  با  نمی باشد  پیش بینی  قابل 

موضوع را مشخص می کنند. 
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شکل 18ــ1ــ پالن لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی 

مقیاس 1:100

رایزر لوله آب کولر
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شکل 19ــ1ــ الف و ب پالن یک ساختمان 
همکف  طبقه  می دهد.  نشان  را  چهارطبقه  جنوبی 
پارکینگ بوده و سه طبقه دیگر واحدهای مسکونی 

تیپ مشابه می باشند.
سرد  آب  لوله کشی  ـ    الف  19ــ1ـ شکل 
در  جلوی  در  کنتور  می دهد.  نشان  را  همکف 
به  لوله کشی آب  از آن  ساختمان قرار داشته و پس 
سمت داخل ساختمان امتداد می یابد. بعد از کنتور 
پارکینگ  شستشوی  برداشت  شیر  انشعاب  اولین 
مسکونی  طبقات  آب  تغذیه  لوله  آن  از  پس  و  بوده 
با  قائم، رایزر گفته و آن را  لوله  این  به  قرار دارد. 
آب  لوله  انتهای مسیر  در  می دهند.  نشان   R حرف
ب  19ــ1ــ  شکل  در  می شود.  مشاهده  حیاط 
لوله کشی آب سرد و آب گرم تیپ طبقات ترسیم شده 
است. آب سرد ورودی به هر طبقه ابتدا وارد شیر 
اصلی قطع و وصل واحد مسکونی شده و سپس به 
می شود.  داده  انشعاب  تجهیزات مختلف  و  وسایل 
گرم  آب  تأمین  برای  می شود  مشاهده  که  همان طور 
مصرفی از آب گرم کن دیواری استفاده شده است. 
اندازه گذاری لوله های افقی در پالن انجام می شود 
پایین خط کنار  باال و  لوله های رایزر در  اندازه  اما 

حرف R نوشته می شود.
در این پالن امکان اندازه گذاری لوله های رایزر 
هر  پالن های  بودن  مشابه  به علت  زیرا  وجود ندارد 
سه طبقه، از یک پالن استفاده شده است لذا برای 
تعیین قطر لوله های رایزر نقشه رایزر دیاگرام ترسیم 

می شود.

شکل 19ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی آب سرد مصرفی طبقه همکف 
مقیاس 1:100
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مقیاس 1:100
ـ پالن لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تیپ طبقات  شکل 19ــ1ــ بـ 
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رایزر دیاگرام: شکل 20ــ1 رایزر دیاگرام پالن شکل 
دیاگرام  رایزر  نقشه  ترسیم  از  هدف  می دهد.  نشان  را  19ــ1 
تعداد  نمایش  و  اندازه گذاری   رایزرها،  تعداد  نمودن  مشخص 

انشعابات لوله کشی آب ساختمان می باشد.

پایین  به  باال  از  تغذیه آب ساختمان  لوله کشی  روش دیگر 
می باشد. در این صورت رایزر دیاگرام مطابق شکل 21ــ1 ترسیم 

می شود.

شکل 21ــ1ــ رایزر دیاگرام شکل 
19ــ1 با تغذیه ازباال

مصرفی  آب  تأمین  برای  شهر  آب  فشار  که  صورتی  در 
ساختمان کافی نباشد می توان از مخزن ذخیره آب استفاده نمود. 
این مخزن ممکن است در پایین ساختمان و یا بر روی بام راه پله 
)خرپشته( قرار گیرد.شکل 22ــ1ــ الف جانمایی مخزن ذخیره 
آب در طبقه همکف و شکل 22ــ1ــ ب رایزر دیاگرام لوله کشی 
آب سرد و گرم را در صورت استفاده از مخزن ذخیره آب نشان 

می دهد.

شکل 22ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی آب سرد همکف 
1

100
مقیاس 

شکل 20ــ1ــ رایزر دیاگرام شکل 
19ــ1 با تغذیه از پایین

پشت بام       

طبقه سوم        

طبقه دوم         

همکف

طبقه اول        

تغذیه کولر

پشت بام       

طبقه سوم        

طبقه دوم         

همکف

طبقه اول        

تغذیه کولر

1 مراجعه شود به دتایل الف در شکل 23
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پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

تغذیه کولر

شکل 22ــ1ــ ب ــ رایزر دیاگرام شکل 24ــ1با مخزن ذخیره از پایین 

 SCALE نقشه جزئیات مخزن ذخیره و پمپ تأمین فشار آب 1
50  

ـ ـ دتایل   الفـ  شکل 23ــ1ـ

  Rبه سمت رایزر

 از کنتور

1 مراجعه شود به دتایل الف در شکل 23
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شکل 24ــ1ــ الف جانمایی مخزن ذخیره آب بر روی بام 
راه پله )خرپشته( و شکل 24ــ1ــ ب رایزر دیاگرام لوله کشی آب 
سرد و آب گرم همان ساختمان را نشان می دهد.شکل 25ــ1دتایل 

ب مربوط به جزییات لوله کشی مخزن ذخیره در پشت بام را نشان 
می دهد.

                   
 
   1
100

شکل 24ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی و استقرار تجهیزات پشت بام  مقیاس

کولر طبقه اول

کولر طبقه دوم
        

کولر طبقه سوم

1 مراجعه شود به دتایل ب در شکل 25
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پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

تغذیه کولر

شکل 24ــ1ــ ب ــ رایزر دیاگرام شکل 19ــ1 با منبع ذخیره در باال

 SCALE جزییات لوله کشی مخزن ذخیره پشت بام 1
50

ـ مقیاس  ـ     دتایل بـ  شکل   25ــ1ـ

1 مراجعه شود به دتایل ب در شکل 25

خرپشته
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شکل 26ــ1ــ الف، ب، ج، و د مربوط به یک ساختمان 
3طبقه جنوبی است. همانطور که در شکل 26ــ1ــ الف مشاهده 
می شود، در طبقه همکف پارکینگ و موتورخانه قرار دارد. در 
ساختمان هایی که دارای موتورخانه حرارت مرکزی هستند لوله 
اصلی آب  سرد ابتدا وارد موتور خانه شده و از آنجا به محل های 
مورد نیاز انشعاب داده می شود. لوله کشی بین کنتور تا موتورخانه 
و  لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی  اما  از کف عبور می کند 
  R3     ،  R2 ، R1 برگشت آب گرم مصرفی از موتورخانه تا رایزرهای
و R4 از زیر سقف انجام می شود. رایزرهای R1 وR3 برای تأمین 
آب حمام طبقات اول و دوم و رایزر R2 نیز تغذیه آب مورد نیاز 
 R4 سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقات باال به کار می رود. رایزر
تا کف و امتداد آن  نیز برای هدایت لوله از زیر سقف پارکینگ 

به سمت شیر حیاط در نظر گرفته شده است.
یا  باال  در  لوله  قطر  رایزر،  لوله های  اندازه  تعیین  برای 
صورت  در  می شود،  نوشته  R عبارت  کنار  خط  پایین 
به طور   ( خط  باالی  در  را  لوله  قطر  باال،  به سمت  لوله  امتداد 
( می نویسند. اما در حالتی که لوله به سمت پایین  R مثال:
مثال  )به طور  خط  پایین  در  لوله  قطر  باشد  شده  داده  انشعاب 

( نوشته می شود. R

به  مربوط   
"3

4
چپ  سمت  از  عدد  اولین   R1 رایزر  در 

رایزر  زیر خط  تیرٔه  )آب سرد( و خط  از سمت چپ  لوله  اولین 
مشخص کننده این است که این رایزر از زیر سقف به سمت پایین 
مربوط 

 

"


1
1

4
امتداد ندارد. در رایزر R2 اولین عدد از سمت راست 

به باالترین لوله )آب سرد( می باشد. 
ـ   ب   پالن لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی  شکل    26ــ1ـ
لوله  می دهد.  نشان  را  اول  طبقه  مصرفی  گرم  آب  برگشت  و 
ورودی آب در رایزر R2 به سمت داخل آشپزخانه از کف طبقه 
نصب  به دلیل  حمام  و  بهداشتی  سرویس  در  اما  می شود  انجام 
سقف کاذب می توان لوله ورودی ازرایزرهای R1 و R3 به داخل 
طبقه را از داخل سقف کاذب عبور داد. به دلیل این که در پالن 
نمی توان مشخص نمود که محل ورود لوله انشعابی از رایزر برای 
رایزر  نقشه  در  این عمل  است  کاذب  یا سقف  در کف  طبقه  هر 

دیاگرام صورت می گیرد.
با توجه به قرار گرفتن کولر این طبقه در تراس، می بایستی 
از انتهای مسیر لولٔه آب سرد توالت غربی یک انشعاب به سمت 

تراس کشیده شده است.
برگشت  و  آب گرم  آب سرد،  لوله کشی  ج  شکل 26ــ1ــ 
گرفتن  قرار  به دلیل  نشان می دهد.  را  دوم  آب گرم مصرفی طبقه 
 R3 و R1 کولرهای این طبقه در پشت بام، لولٔه آب سرد رایزرهای

به سمت پشت بام امتداد می یابند.
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آب سرد،  لوله کشی  پالن  ــ  الف  26ــ1ــ  شکل 
آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم طبقه همکف ــ 

    1
100

مقیاس
4
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ـ پالن لوله کشی  آب سرد،  شکل 26ــ1ــ بـ 
مصرفی  آب گرم  برگشت  و  مصرفی  آب گرم 

1
100

طبقه اول ــ مقیاس
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شکل 26ــ1ــ پ ــ  پالن لوله کشی  آب سرد، 
مصرفی  آب گرم  برگشت  و  مصرفی  آب گرم 

1
100

طبقه دوم ــ مقیاس
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3ــ2ــ1ــ مسیر لوله کشی:   انتخاب مسیر لوله کشی آب 
سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبق مقررات ذکر شده در 
کتاب مبحث شانزدهم مقررات کلی ساختمان ایران تحت عنوان  
مقررات  و  ضوابط  این  می گیرد  صورت  بهداشتی«  »تأسیسات 

عبارتند از:
همه جا  که  شود  اجرا  مسیرهایی  در  باید  لوله کشی  1ــ 
دراطراف لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی فضای الزم برای تعمیر، 

تعویض و کار با ابزار عادی وجود داشته باشد )شکل27ــ1(.

شکل 26ــ1ــ ت ــ رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی                                      

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

                             شکل 27ــ1

  نادرستدرست
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و  مسیر  کوتاه ترین  حتی االمکان  لوله کشی  مسیر  2ــ 
کم ترین تغییر جهت را داشته باشد و سعی شود عمود یا موازی 
دیوار ساختمان باشد. خطوط لوله نیز باید موازی و نزدیک به هم 

باشد )شکل 28ــ1(.

3ــ خطوط لوله نباید از داخل دودکش، کانال هوا، چاهک، 
آسانسور و اتاق برق عبور کند )شکل 29ــ1(.

                            شکل 28ــ1

درستنادرست  

                            شکل 29ــ1

نادرست   درست

اتاق آسانسوراتاق آسانسور
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صورت  در  که  شود  انتخاب  طوری  لوله کشی  مسیر  4ــ 
نیاز به تعویض لوله، به مصالح و لوازم بهداشتی آسیب وارد نشود 
) لوله از زیر سنگ توالت یا زیردوشی عبور نکند(. )شکل 30ــ1(.

عالوه بر موارد فوق رعایت نکات زیر الزامی است:
شهر  آب  انشعاب  لولٔه  روی  بر  پمپ  مستقیم  نصب  1ــ 

مجاز نیست )شکل 31ــ1(.
2ــ در نقطه خروج لوله از کنتور شیر قطع و وصل و شیر 

یک طرفه نصب شود.
و  قطع  شیر  باید  آپارتمان  هر  آب  لوله ی  ورودی  در  3ــ 

وصل و شیر یک طرفه نصب شود.
4ــ بر روی لوله رایزر که حداقل به دو طبقه آب می رساند 

شیر قطع و وصل و شیر تخلیه نصب شود.
5  ــ در صورتی که طول لوله آب گرم بیش از 30 متر باشد، 

استفاده از لولٔه برگشت آب گرم مصرفی الزامی است.

داخل  یا  باشند  روکار  است  ممکن  قائم  لوله های  6 ــ 
شفت1قرار گیرند.

7ــ لوله های افقی ممکن است روکار باشند یا داخل سقف 
کاذب یا کانال کوچک افقی2 قرار گیرند. 

8  ــ برای ساختمان مسکونی بیش از 4 طبقه یا بیش از 10 
واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره پیش بینی شود.

9ــ نکات اجرایی در پایین نقشه نوشته شود، مانند:
ــ لوله کشی در سقف کاذب اجرا شود

ــ برای عایق کاری از پشم شیشه به ضخامت یک اینچ با 
روکش آلومینیوم استفاده شود.

     شکل 30ــ1
نادرست   درست

٭ لوله کشی از کف انجام شده است.٭ لوله کشی از کف انجام شده است.

       1ــ کانال عمودی ساخته شده از مصالح ساختمانی)داکت(
      2ــ ترنچ 
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تمرین : شکل 32ــ1ــ الف، ب، پ، ت و ث نقشه معماری یک ساختمان 5 طبقه را نشان می دهد. مطلوب است:
1ــ جانمایی وسایل بهداشتی  آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی

2ــ ترسیم لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی با توجه به مخزن ذخیره مستقر در بام
3ــ ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد

و  سرد  آب  لوله کشی  نقشه های  ترسیم  4ــ2ــ1ــ 
آب گرم بهداشتی:

 شکل 31ــ1

درستنادرست  

به دتایل نصب مخزن ذخیره در شکل 
1 مراجعه شود 23
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1
100

شکل 32ــ1ــ الف ــ پالن زیرزمین ــ مقیاس

انبار  انبار  

انبار  انبار  
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1
100

شکل 32ــ1ــ ب ــ پالن طبقه همکف ــ مقیاس



109

1
100

شکل 32ــ1ــ پ ــ پالن تیپ طبقات ــ مقیاس

نورگیر

اتاق خواب

اتاق خواب

حمام

توالت

آشپزخانه

تراس
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1
100

شکل 32ــ1ــ ت ــ پالن بام ــ مقیاس

کولر آبی  

کولر آبی  

  مخزن ذخیرهٴ آب
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A ــ A شکل 32ــ1ــ ث ــ برش
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تمرین: شکل 33ــ1ــ الف، ب، پ و ت نقشه معماری یک ساختمان چهارطبقه را نشان  می دهد. مطلوب است:
1ــ جانمایی وسایل بهداشتی آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی طبقات

2ــ ترسیم لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی )آب گرم مصرفی در موتورخانه تأمین می شود.(
ـ ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی 3ـ
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1
100

شکل 33ــ1ــ الف ــ پالن طبقه همکف ــ مقیاس

9

9

9

9

9

9

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      
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1

100
شکل 33ــ1ــ ب ــ پالن طبقه اول و دوم ــ مقیاس

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      

         



115
1

100
شکل 33ــ1ــ پ ــ پالن طبقه سوم ــ مقیاس

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      
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1

100
شکل 33ــ1ــ ت ــ پالن بام ــ مقیاس

10

10

10 10

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      
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3ــ1ــ لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران 

1ــ3ــ1ــ نماد لوله ها و فیتینگ ها:

لولهٴ فاضالب                                                                        ________            

رایزر در پالن )فاضالب، هواکش و آب باران(                          

   لولهٴ هواکش                                                                      
  لولهٴ آب باران                                                                  

زانوی 45درجه                                                                  

دوزانوی 45درجه                                                               

سه راه 45درجه                                                                   

دریچه بازدید بر روی رایزر                                           

دریچهٴ بازدید در پالن                                                     

               کف شوی آب باران                                                                

کف شوی                                                                              

شکل 34ــ1ــ نماد لوله ها و فیتینگ های لوله فاضالب، هواکش و آب باران

ـ   الف  و ب   لوله کشی  ـ نقشه خوانی:  شکل 35ــ1 ـ 2ــ3ــ1ـ
فاضالب، هواکش و آب باران ساختمان یک طبقه را نشان می دهد. 
شبکه  سمت  به   5′′ لولٔه  یک  توسط  بهداشتی  وسایل  فاضالب 

جمع آوری فاضالب شهری تخلیه می شوند شیب این لوله دو درصد 
لوله های  است شیب  با عالمت S  2% مشخص شده  که  است 
، دو درصد و از ′′3 تا ′′6 یک درصد در نظر  1

2
2
فاضالب تا قطر′′

گرفته می شود. در هر حال شیب لوله های افقی فاضالب نباید بیش از 
چهار درصد باشد. آب باران از طریق لوله های قائم )رایزر( RR1 و 
 RR2 از بام ساختمان به سطح زمین منتقل شد. و سپس در یک چاه 

خشک )D.W( تخلیه می شود.
در انتهای لولٔه فاضالب، حمام و توالت دریچٔه بازدید قرار 
دارد همچنین در پایین ترین قسمت رایزر آب باران نیز یک دریچه 
 )FD( بازدید قرار می گیرد. در حمام و آشپزخانه یک کف شوی
طریق  از  آشپزخانه  فاضالب  لوله های  هواکش  می شود.  ترسیم 
توالت  و  در حمام  می یابد،  امتداد  پشت بام  تا سطح   VR1 رایزر 
نیز لوله های هواکش از طریق رایزرهای VR2 و VR3 تا پشت بام 
امتداد دارند. انتهای باالی لولٔه هواکش روی بام باید دست کم 
30 سانتی متر از کف بام باالتر باشد و دهانه انتهای لوله هواکش 

به سمت باال باشد.
و  45درجه  زاویه  با  به یکدیگر  فاضالب  لوله های  اتصال 

درجهت مسیر تخلیه فاضالب ترسیم می شوند.
شکل 35ــ1ــ ب پالن شیب بندی بام ساختمان را نشان 

می دهد.

)انفرادی، مداری( ترسیم شده  توالت و حمام طبق کدام روش  لوله های هواکش آشپزخانه،  ترسیم  پرسش: 
است.
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1

100
شکل 35ــ1ــ الف ــ لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران

به سمت شبکه جمع آوری فاضالب شهری
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1
100

شکل 35ــ1ــ ب ــ پالن شیب بندی پشت بام ــ مقیاس
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1
100

شکل 36ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی فاضالب طبقه همکف ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران

لوله کشی  پالن  ت  پ،  ب،  الف،  36ــ1ــ  شکل 
فاضالب و هواکش یک ساختمان 4 طبقه را نشان می دهد. 
پارکینگ و طبقات اول، دوم و سوم مسکونی  طبقه همکف 

این  هواکش  و  فاضالب  لوله کشی  دیاگرام  رایزر  می باشد. 
ـ ث ترسیم شده است. ساختمان در شکل 36ــ1ـ

کار در کالس: نقشه داده شده را بررسی نموده و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ــ قطر لولۀ اصلی تخلیه فاضالب چند میلی متر است؟

2ــ از رایزر SR1 برای تخلیه چه وسایل بهداشتی استفاده می شود؟
3ــ از رایزر SR2 چند وسیله بهداشتی متصل می شود؟
4ــ آب باران سقف راه پله به کدام رایزر تخلیه می شود؟

5ــ در شکل 36ــ1ــ پ قطر لولۀ افقی متصل به رایزر SR2 طبقه اول را مشخص نمایید.
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       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران

1
100

شکل 36ــ1ــ ب ــ پالن لوله کشی آب باران ــ طبقه همکف ــ مقیاس
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1

100
شکل 36ــ1ــ پ ــ پالن لوله کشی فاضالب طبقات اول، دوم و سوم ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران
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1
100

شکل 36ــ1ــ ت ــ پالن شیب بندی پشت بام ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران
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شکل 36ــ1ــ ث ــ رایزر دیاگرام لوله کشی فاضالب و هواکش

پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

خرپشته
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لوله کشی  شکل 37ــ1ــ الف، ب، پ، ت، ث، ج، پالن 
فاضالب، لوله کشی هواکش و شیب بندی یک ساختمان 4 طبقه 
پارکینگ  انباری، طبقٔه همکف  را نشان می دهد. طبقٔه زیرزمین 
و طبقات اول و دوم مسکونی می باشد. رایزر دیاگرام لوله کشی 
لوله های فاضالب ، هواکش و آب باران این ساختمان در شکل 

37ــ1ــ چ نشان داده شده است.

سیستم  به  که   1 ورودی  جذبی  چاه  از  استفاده  زمان  در 
فاضالب متصل است مسدود می گردد و فاضالب از نقطه 2 وارد 
چاه جذبی می گردد هنگام استفاده از فاضالب شهری نقطه 1 باز 
چاهک  جزئیات  ح  37ــ1ــ  شکل  می گردد.  مسدود   2 نقطه  و 

فاضالب را نشان می دهد.

کار در کالس: با  توجه به پالن های این ساختمان به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1ــ آیا برای دفع فاضالب و آب باران از یک چاه مشترک استفاده شده است؟ 

2ــ علت استفاده از رایزر RR1 را بنویسید.
3 رایزر SR1 برای تخلیه فاضالب چه وسایل بهداشتی در نظر گرفته شده است؟

4ــ فاضالب روشویی های دو آپارتمان طبقه دوم که پشت به پشت یکدیگر نصب شده اند را نمی توان به یکدیگر 
متصل نمود. چرا؟ 

5   ــ در طبقه اول رایزر SR1 و SR2 برای تخلیه فاضالب کدام وسایل بهداشتی در نظر گرفته شده است؟
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   1
100

شکل 37ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی فاضالب زیرزمین ــ مقیاس

لوله انتظار جهت اتصال به 
شبکۀ فاضالب شهری

 ب راببینید 1 نقشۀ جزییات شکل 37

       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران

1
100

شکل 37ــ 1ــ ب ــ پالن لوله کشی آب باران زیرزمین ــ مقیاس



127    1
100

 شکل 37ــ1ــ پ ــ پالن لوله کشی فاضالب و هواکش همکف ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران
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       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران

  1
100

شکل 37ــ1ــ ت ــ پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقه اول ــ مقیاس
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100

شکل 37ــ1ــ ث ــ پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقه دوم ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران



 شکل 37ــ1ــ ج ــ شیب بندی پشت بام آب باران   130
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 شکل 37ــ1ــ چ ــ رایزر دیاگرام لوله کشی فاضالب و هواکش    

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

زیرزمین

همکف

خرپشته
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شکل 37ــ1ــ ح ــ   جزییات چاهک فاضالب 
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تمرین: شکل 38ــ1ــ الف، ب، پ و ت پالن یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. مطلوبست: 
1ــ جانمایی لوازم بهداشتی

2ــ ترسیم پالن لوله کشی فاضالب و هواکش
3ــ ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی فاضالب و هواکش

4ــ ترسیم پالن شیب بندی

لوله کشی فاضالب،  نقشه های  ترسیم  ـ  1ـ 3ــ 3ــ
هواکش  و آب باران: هنگام ترسیم لوله کشی فاضالب، هواکش 

و آب باران به نکات زیر توجه شود.
1ــ قطر لوله قائم فاضالب باید تا جایی که امکان دارد در 

تمام طول آن ثابت باشد.
2ــ لولٔه افقی فاضالب یک واحد )آپارتمان( برای اتصال 

به لوله قائم فاضالب نباید از واحد مجاور عبور کند.
تا حد ممکن مستقیم باشد و تغییر جهت لوله  3ــ لوله ها 

اصلی با زاویه 45 درجه صورت گیرد. 
4ــ لوله ها باید تا حد ممکن به موازات دیوار، کف و سقف 

نصب شود. 
5   ــ به منظور رفع گرفتگی احتمالی لوله های فاضالب در 

نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود.
الف( در انتهای هر شاخه انشعاب افقی 

ب( در پایین ترین قسمت لوله قائم فاضالب 
ج( در نقاطی بر روی لوله قائم فاضالب که برای آزمایش با 

آب دریچه دسترسی الزم است.
6   ــ هر شبکه فاضالب که دارای توالت باشد باید دست کم 

یک لوله قائم هواکش داشته باشد.
به  پایین ترین قسمت  بایستی در  قائم هواکش  لوله  7ــ هر 

لولٔه قائم فاضالب متصل شود.
8   ــ لوله هواکش روی بام باید دست کم 30 سانتی متر از 

کف تمام شده آن باالتر باشد.
9ــ انتهای لوله هواکش روی بام باید به سمت باال باشد و 

با توری محافظت شود.
10ــ لوله قائم فاضالب لوازم بهداشتی بدون توالت می تواند 

به عنوان هواکش نیز عمل کند. 
ـ لوله کشی آب باران باید از لوله کشی فاضالب بهداشتی  11ـ

کامالً جدا باشد.
نصب  بازدید  دریچه  باران  آب  قائم  لولٔه  پایین  ـ در  12ـ

شود.
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                      1
100

 شکل 38ــ1ــ الف ــ پالن زیرزمین ــ مقیاس

سرایداری

آشپزخانه
توالت

حمام

انباری

انباری

انباری

انباری
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     1

100
 شکل 38ــ1ــ ب ــ پالن همکف ــ مقیاس
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      1
100

  شکل 38ــ1ــ پ ــ پالن طبقات دوم ــ مقیاس

 آشپزخانه 

حمام

توالت
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شکل 38ــ1ــ ت  ــ پالن طبقه 

      1
100

3 و 4ــ مقیاس

توالت

توالت      

حمام     

آشپزخانه
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4ــ1ــ نقشه های جزییات )دتایل(1
نقشه های جزییات را می توان در کنار پالن ترسیم نمود و 
یا در صورت زیاد بودن تعداد این نقشه ها، تمامی آن ها را در یک 
نقشه جداگانه ترسیم و به همراه نقشه های تأسیساتی ارائه نمود. 
نصب     اجرایی  جزییات  الف(  نوع اند.  دو  بر  جزییات  نقشه های 

ب( نقشه های بزرگ نمایی  
پیمانکاران  برای  نصب:  اجرایی  جزییات  نقشه  الف( 
گونه  این  ترسیم  از  هدف  و  شده  ترسیم  تأسیساتی  مجریان  و 
نصب،  ارتفاع  بهداشتی،  وسایل  ابعاد  نمودن  مشخص  نقشه ها 
شکل قرارگیری وسایل بهداشتی و نحوه انتقال لوله ها به وسایل 

بهداشتی می باشد.
شکل 39ــ1ــ الف و ب نقشه جزییات نصب و لوله کشی های 

آب سرد و آب گرم و فاضالب روشویی را نشان می دهد. با توجه به 
شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1ــ ابعاد روشویی چند میلی متر است2؟
2ــ ارتفاع نصب روشویی از کف تمام شده چند میلی متر 

است؟
3ــ قطر لوله های آب سرد و آب گرم چند اینچ است؟

4ــ ارتفاع نصب شیر پیسوار از کف تمام شده چند میلی متر 
است؟

اینچ  چند  روشویی  به  متصل  سیفون  قطر  حداقل  5   ــ 
است؟

6  ــ ارتفاع نصب سه راهی فاضالب از کف تمام شده چند 
میلی متر است؟

1ــ برای اطالع بیشتر از نقشه جزییات به نشریه 6  ــ 128 مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان از انتشارات معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری 
ایران مراجعه کنید.

2ــ برای پیدا کردن پاسخ به منابع موثق مراجعه شود.
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  یادداشت: 
1ــ سازندگان مختلف دستشویی، ممکن است روش های متفاوتی برای اتصال دستشویی به دیوار پیش بینی کرده باشند در هر حال دستشویی در محل نصب خود باید کامالً 

ثابت و قابل بازدید و تعویض باشد.
2ــ در صورتی که دیوار پشت دستشویی از مصالح سبک از قبیل تخته گچی، لیکا، سیپورکس، هپلکس  و مصالح مشابه ساخته شده باشد برای اتصال و ثابت نگه داشتن 

دستشویی روی دیوار، باید از قطعات تقویت کننده استفاده شود.
3ــ دستشویی می تواند با پایه کامل، نیم پایه یا بدون پایه باشد، پایه دستگاه فقط نقش پوشش برای لوله های آب و فاضالب را دارد و وزن دستگاه به هیچ وجه نباید به آن 

منتقل شود.
4ــ در صورت نصب شیر مخلوط روی دستشویی باید روی لوله آب سرد مصرفی شیر یکطرفه نصب شود.  

5     ــ در این جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
دستشویی دوجداره نباشد برای لوله کشی  به صورت توکار، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله  کشی  

باید روکار اجرا شود.    
6    ــ لوله هواکش فاضالب باید به طور قائم یا با زاویه ای بیش از 45 درجه نسبت به سطح افق، تا حداقل 15 سانتی متر باالتر از لبه سرریز دستشویی ادامه یابد و پس از آن 

می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقالً  تا هوای آزاد ادامه یابد.

شکل 39ــ1ــ نقشه جزییات نصب روشویی
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در شکل  40ــ1 نقشه جزییات سینک ظرفشویی را نشان 
می دهد. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1ــ ارتفاع محل اتصال لوله فاضالب چند میلی متر است؟
2ــ ارتفاع نصب ظرفشویی از کف تمام شده چند میلی متر 

است؟

اینچ  چند  ظرفشویی  گرم  آب  و  سرد  آب  لولٔه  قطر  3ــ 
است؟ 

چند  شده  تمام  کف  از  پیسوار  شیر  نصب  ارتفاع  4ــ 
میلی متر است؟ 

یادداشت: 
1ــ سینک ظرف شویی  می تواند مطابق این  شکل روی تکیه گاهی که به دیوار نصب شده است قرار گیرد و یا روی قفسه زمینی که در محل خود ثابت است قرار داشته باشد.
 2ــ در صورتی که دیوار پشت سینک ظرف شویی از مصالح سبک از قبیل تخته گچی، لیکا، سیپورکس، هپلکس  و مصالح مشابه ساخته شده باشد برای اتصال و ثابت 

نگه داشتن سینک ظرف شویی، باید از قطعات تقویت کننده استفاده شود.
3ــ در صورت نصب شیر مخلوط روی سینک ظرف شویی باید روی لوله آب سرد مصرفی شیر یکطرفه نصب شود.

4ــ دراین جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
سینک ظرف شویی دوجداره نباشد برای لوله کشی  به صورت توکار، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت 

لوله  کشی باید روکار اجرا شود.   
5   ــ لوله هواکش فاضالب باید به طور قائم با زاویه ای بیش از 45 درجه نسبت به سطح افق، تا حداقل 15 سانتی متر باالتر از لبه سرریز سینک ظرف شویی ادامه یابد و پس 

از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقالً  تا هوای آزاد ادامه یابد.

شکل 40ــ1ــ نقشه جزییات سینک ظرف شویی
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نشان  را  حمام  دوشی  زیر  نصب  شکل 41ــ1 جزییات 
می دهد با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1ــ طول زیردوشی چند میلی متر است 2ــ ارتفاع نصب 
شیر مخلوط از کف زیردوشی چند میلی متر است 3ــ قطر لولٔه 

آب سرد و آب گرم چند اینچ است؟

یادداشت:   
1ــ  این شکل جزییات  لوله کشی آب و فاضالب زیردوشی ساختمانی در طبقات میانی ساختمان را نشان می دهد.   

2ــ این جزییات در طبقه ای که روی زمین قراردارد نیز قابل استفاده است. 
3ــ برای دیدن جزییات ساختمانی اجرای زیردوشی به نقشه های معماری مراجعه شود.   

128 مراجعه کنید.    4ــ برای دیدن جزییات کف شوی به نقشه شماره 2ــ 09ــM . D .  201 از نشریه 6
5   ــ شیر و دوش نشان داده شده در این نقشه شماتیک می باشد. 6   ــ در صورت استفاده از دوش شلنگی ) کمر تلفنی(  نصب مانع برگشت جریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه 
و خأل شکن، در محل اتصال شلنگ به شیر ضروری  است.    7ــ در این جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات 
ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت دوش دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار؛، فقط از لوله هایی  که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز 

است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی باید روکار اجراشود.  

شکل 41ــ1ــ نقشه جزییات نصب زیردوشی
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شکل 42ــ1 جزییات نصب توالت شرقی را نشان می دهد. 
با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

میلی متر  چند  جانبی  و  پشتی  سیفون  دهانه   فاصله   1ــ 
است؟

چند  شده  تمام  کف  از  شیرمخلوط  نصب  ارتفاع  2ــ 
میلی متر است؟

3ــ ارتفاع نصب مخزن شستشوی از کف تمام شده چند 
میلی متر است؟

  یادداشت: 
1ــ این شکل موقعیت تقریبی نصب لوازم جانبی توالت شرقی را نشان می دهد.  

ـ    128نگاه کنید.   2ــ در صورت استفاده از شیر شستشو )فالش والو( به جای فالش تانک، برای دیدن موقعیت نصب شیر شستشو به نقشه شماره 2ــ 02ــ M . D. 201 نشریه 6ـ
 خأل شکن ( باشد. برای دیدن جزیات یک نوع مانع برگشت جریان مناسب  3ــ مانع برگشت جریان که در محل اتصال شلنگ به شیر نصب می شود باید از نوع ) شیر یکطرفه 

ـ   128نگاه کنید.  برای این گونه کاربرد به نقشه شماره 7ــ 01ــ M . D.  202 نشریه 6ـ
4ــ در صورت استفاده از شیر آفتابه غیر قابل اتصال به شلنگ، نصب مانع برگشت جریان الزم نیست.

محور تقارن شیر

محور تقارن کاسه توالت

پالن استقرار کاسه توالت

کف تمام شده

مانع برگشت جریان    

1ــ کاسه توالت
2ــ شیرآب )شیر آفتابه(   

3ــ قالب نگهدارنده شلنگ شیرآب    
4ــ فالشتانک  

اندازه ها به میلی متر است   

شکل 42ــ1ــ نقشه جزییات نصب توالت شرقی
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شکل  و  غربی  توالت  نصب  جزییات  نقشٔه  43ــ1  شکل 
جزییات  نقشه  45ــ1  نقشه  و  وان  نصب  جزییات  نقشه  44ــ1 
به شکل های  توجه  با  می دهد  نشان  را  بازدید  دریچٔه  نصب 

ارائه شده به پرسش های زیر پاسخ دهید.
تمام  کف  از  غربی  توالت  پیسوار  شیر  نصب  ارتفاع  1ــ 

شده چند میلی متر است؟
2ــ قطر لولٔه هواکش توالت غربی چند اینچ است؟

3ــ حداقل قطر سیفون متصل به وان چند اینچ است؟
میلی متر  چند  وان  از  شیرمخلوط  لبٔه  فاصلٔه  حداقل  4ــ 

است؟

 یادداشت:   
1ــ کاسه توالت باید دارای سطوح صاف و صیقلی باشد.   

2ــ توالت باید دارای نشیمنگاه و در لوالئی قابل برداشت باشد.  
3ــ ظرفیت تخلیه مخزن در هر بار شستشو نباید بیش از مقدار معین شده در مقررات ملی ساختمان، مبحث شانزدهم باشد. 

4ــ توالت باید دارای سیفون با عمق آب هوابند حداقل 50 میلی متر باشد.  
5   ــ در این جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع  لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
توالت  دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار ، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی 

باید روکار اجرا شود. 
6   ــ در این جزییات یک حالت انشعاب لوله هواکش خشک برای توالت نشان داده شده است. هواکش توالت می تواند مطابق یکی از روش های خشک، مداری ، تر، مشترک 

و غیره باشد. 
7ــ لوله هواکش خشک از نقطه اتصال به لوله فاضالب باید با زاویه 45 درجه یا بیشتر نسبت به سطح افق، تا حداقل 15 سانتی متر باالتر از لبه سرریز توالت ادامه یابد و پس 

از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقالً تا هوای آزاد ادامه یابد.

لوله فاضالب

کف تمام شده

عایق رطوبت مطابق 
نقشه های معماری

لوله هواکش فاضالب  
 DN 50 )2 اینچ(
حالتی    که توالت 
هواکش مستقل دارد

به جزییات اتصال لوله خروجی توالت 
غربی به شبکه فاضالب مراجعه شود 
M . D .  201 شماره 9ــ 03ــ(

ـ   128( نشریه 6ـ
)4 اینچ( 

لوله آب سرد )2 اینچ(

مخزن شستشو 
)فالش تانک( 

شیرقطع و وصل زانوئی )شیر پیسوار( 

 طبق توصیه کارخانه 
سازنده 

ـ مقیاس 1:25 شکل 43ــ1ــ نقشه جزییات نصب توالت فرنگیـ 
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  یادداشت:   
1ــ این شکل جزییات  نصب وان را در حالتی که لوله فاضالب  آن از دیوار مجاور خارج می شود، نشان می دهد.   

2ــ  برای دسترسی به سیفون فاضالب وان باید دریچه ای به ابعاد 25 * 25 سانتی متر در نزدیکی سیفون پیش بینی شود.   
3ــ شیر و دوش نشان داده شده در این ثقشه شماتیک می باشد.  

به شیر ضروری  برگشت جریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه و خألشکن، در محل اتصاالت شلنگ   نصب مانع  )کمرتلفنی(  4ــ در صورت استفاده از دوش شلنگی 
است.   

5   ــ در این جزییات  برای لوله کشی آب مصرفی ، فاضالب و هوا کش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
دوش  دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار ، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی 

باید روکار اجرا شود.  

بست نگهدارنده لوله

الب
اض

ش ف
واک

ه ه
لول

الب
اض

ه ف
لول
ی   

صرف
م م

 گر
د و

سر
ب 
ه آ
لول

تبدیل پالستیکی
سیفون استاندارد به قطر نامی 

اینج 11
2
حداقل 

برای دیدن جزییات زیرسازی وان به 
لوله فاضالبنقشه های معماری مراجعه شود

ـ نقشه جزییات نصب وان شکل44ــ1ـ 

)DN 40(
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ب( نقشه های بزرگ نمایی: در بعضی قسمت های نقشه 
به علت کوچک بودن پالن امکان نمایش کامل مشخصات نقشه 
میسر نمی باشد، لذا آن قسمت از نقشه را در محل دیگری با مقیاس 

بزرگتر ترسیم و جزییات کامل را بر روی آن نمایش می دهند. 

و  سرد  آب  لوله کشی  تیپ  پالن  ب  الف،  46ــ1ــ  شکل 
نمایش  برای  می دهد.  نشان  را  ساختمان  یک  مصرفی  گرم  آب 
نقشه  آشپزخانه،  و  بهداشتی  لوله کشی و اندازه گیری سرویس  بهتر 

جزییات این قسمت ها ترسیم می شود.

ـ نقشه جزییات نصب دریچه های بازدید شکل 45ــ1ـ 

ضخامت دریچه حداقل 4 میلی متر

حداقل 4 عدد شاخک  
قاب دریچه

کف تمام شده

انی
ختم

 سا
شه
ق نق

طاب
م

بتن

لوله فاضالب زیرکف

جزییات نصب دریچه بازدید

قسمت بازشو   دریچه بازدید   

واشر الستیکی

درپوش چدنی

دیوار

مقطعنمای جانبینمای روبرو

جزییات نصب دریچه بازدید دیواری
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شکل 46ــ1 ــ الف ــ پالن لوله کشی آب 

    1
100

سرد همکف ــ مقیاس

لوله های  با  گرم  آب  و  سرد  آب  لوله کشی 

تلفیقی انجام شود.   
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شکل 46ــ1ــ ب ــ پالن لوله کشی 

طبقات  تیپ  گرم  وآب  سرد  آب 

    1
100

مقیاس

بزرگ نمایی  نقشه  به 
47ــ 1 مراجعه شود
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بزرگ نمایی    نقشه  47ــ1ــ  شکل 

  
   1
50

شکل 46ــ1ــ با مقیاس

به نقشه جزییات ب 

مراجعه شود  

شکل 48ــ1ــ رایزر دیاگرام شکل 46   ــ1 

تغذیه کولرپشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف


