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پودمان 4
تأسیسات مکانیکی در معماری داخلی

تحلیل سیستم آبرسانی و دفع فاضالب

واحد

یادگیری 7

مقدمه
در شرایط زندگی امروزی اهمیت تأسیسات مکانیکی از جمله آب رسانی و دفع
فاضالب ساختمان تا آنجایی است که عدم وجود آنها و یا نقص در عملکردشان
سبب سلب آسایش ساکنان آن می شود .از سوی دیگر ورود تأسیسات با فناوری
باال سبب افزایش انتظارات بهره برداران فضاها از سطح کیفیت آسایش فراهم شده
از طرف این تأسیسات شده است .مسئولیت اصلی طراحی تأسیسات آب رسانی و
دفع فاضالب و تهیة نقشه های آن به عهدة مهندسین تأسیسات است اما سایر افراد
مشارکت کننده در طراحی معماری ،معماری داخلی و سازة ساختمان نیز الزم
است برای هماهنگی بخش های تأسیسات با کار آنها با درک صحیحی از مبحث
تأسیسات داشته باشند .هدف از آموزش این واحد یادگیری تحلیل عملکرد این
سیستم ها و نقشه خوانی آنهاست.

استاندارد عملکرد
پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود:
 1نحوة لوله کشی آب در داخل ساختمان های مسکونی را توضیح دهد.
 2تجهیزات لوله کشی آب رسانی را نام ببرد.
 3با استفاده از عالئم نقشه کشی تأسیسات آب رسانی ،نقشه های مربوط به آن را
بخواند.
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 4اجزای اصلی سیستم جمع آوری فاضالب خانگی را نام ببرد.
 5انواع شبکه های جمع آوری فاضالب خانگی را شرح دهد.
 6با استفاده از عالئم نقشه کشی تأسیسات فاضالب ،نقشه های مربوط به آن را
بخواند.

استانداردها
مبحث  14مقررات ملی ساختمان
مبحث  16مقررات ملی ساختمان

توصیه های ضروری تدریس
زمان اختصاص یافته به این واحد یادگیری  15ساعت است که در جلسات 4
ساعته برگزار می شود .محتوای ارائه شده تئوری است اما هدف اصلی آن بررسی
نقشه های تأسیسات آب رسانی و فاضالب است که بر این اساس هنرجو می تواند کار
نقشه خوانی را انجام دهد .تعدادی فعالیت در محتوای کتاب تعیین شده است که
باید هنرجویان با تحقیق در منابع معتبر و یا با استفاده از محتوای کتاب آنها را
انجام دهد .جمع بندی نتایج فعالیت هنرجویان و نقد و بررسی کارها به صورت بحث
گروهی سبب تعمیق یادگیری هنرجویان خواهد شد.
شما میتوانید عالوهبر نقشههایی که در کالس ارائه شده است از نمونه کارهای دیگر
که خود در تهیۀ آنها مشارکت داشتهاید استفاده نمایید .سعی کنید برای فهم کامل
هنرجویان از بازدید ،تصویر و فیلمهای مرتبط با موضوع درس استفاده کنید.

پاسخ به فعالیت ها ،تمرین ها و تشریح نکته ها
فعالیت

تحقیق کنید هر کدام از لوله هایی که در باال نام برده شد (چدنی ،پی.وی.سی،
سیمان آزبستی و فوالدی گالوانیزه) دارای چه ویژگی هایی هستند؟
لوله های چدنی :لوله های چدنی که در جمع آوری فاضالب از آنها استفاده می شود،
بر دو نوع هستند ،یکی لوله های چدنی که یک سر آنها دارای توپی است و دیگری
لوله های چدنی که دو سر آنها ساده و صاف است ،در بازار کار این نوع لوله ها به
کِالچ معروف اند .برای مقاوم کردن لوله های چدنی در مقابل زنگ زدگی ،آنها را
قیراندود می کنند .لوله های چدنی در طول ها و قطرهای مختلفی تولید می شوند.
لوله های پی  .وی .سی ( :)P.V.Cپی  .وی  .سی مخفف نام مواد به کار رفته در
ساخت این لوله هاست ،این مواد پلُی وینیل کلراید هستند.
این لوله ها در انواع مختلف تولید می شوند که در برابر فشارهای  4تا  61اتمسفر
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مقاومند .معموال ً در لوله کشی فاضالب ساختمان های کوچک از نوع فشار ضعیف
آنها استفاده می شود .از مزایای این نوع لوله ها می توان به سبکی وزن ،مقاومت در
برابر مواد شیمیایی و خورندگی ،مقاومت الکتریکی و راحتی نصب آنها اشاره کرد.
این لوله ها در طول های  ۶متری تولید می شوند و قطر اسمی آنها همان قطر
خارجی آنها است .در بازار کار ،لوله های پی .وی .سی را پولیکا نیز می گویند.
لولههای سیمان آزبستی :این لولهها از مالت سیمان و پنبۀ نسوز ساخته میشوند و
معموال ً از این لولهها برای جمعآوری فاضالب ساختمانهای بزرگ و شهرکها استفاده
میشود .سبکی وزن از امتیازات مهم این لولهها به شمار میرود (وزن مخصوص حدود
 ۲گرم بر سانتیمتر مکعب) .مزیت دیگر این لولهها مقاومت در برابرخوردگی است.
لولههای سیمان آزبستی مورد استفاده در لولهکشی فاضالب از قطر  ۱۵۰الی ۱۰۰۰
میلیمتر تولید میشود مقاومت این لولهها در برابر بار خارجی برای هر شاخه لوله به
طول  ۵متر معادل  ۱۸تُن است ،این مقاومت مستقل از قطر لوله است.
لوله های فوالدی گالوانیزه :در قسمت هایی از لوله کشی فاضالب ساختمان ها،
ممکن است از این نوع لوله استفاده شود .این لوله ها را برای مقاومت در مقابل
زنگ زدگی با آلیاژی از فلز روی پوشش می دهند .معموال ً این لوله ها را در طول های
 ۶متری تولید می کنند.
بر روی پالن شیب بندی پشت بام محل نصب کف شوی آب باران ()RD
رایزرهای شمارۀ 1و  2با سایز  3اینچ تا باالی بام ادامه یافته است .اختالف
سطح بین بلندترین نقطۀپشت بام تا کف شوی آب باران ( )RDچقدر است؟

فعالیت

پالن شیب بندی و لوله کشی بام

پاسخ :اختالف سطح بین بلندترین نقطة پشت بام تا کف شوی آب باران 31
سانتی متر است.
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فعالیت

در شکل صفحۀ قبل رایزر دیاگرام (برش قائم) شبکۀ جمع آوری فاضالب
خانگی ،هواکش و آب باران این ساختمان سه طبقه ترسیم شده است .در
این نقشه تعداد رایزرها ،نحوۀ اتصال لولۀ افقی فرعی طبقات به رایزر ،اتصال
رایزر هواکش به رایزر فاضالب ،قطر رایزرها در هر طبقه ،قطر لولۀ آب باران،
محل نصب دریچه های بازدید ،ارتفاع رایزر هر طبقه و ارتفاع کل رایزر نشان
داده شده است.
ارتفاع ساختمان چند متر است؟ قطر رایزر هواکش چند میلی متر است؟ آیا
رایزر آب باران به دریچۀ بازدید نیاز دارد؟
علت عصایی کردن انتهای لوله های هواکش بر روی بام چیست؟

رایزر دیاگرام
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پاسخ :ارتفاع ساختمان 7/70متر است .برای جلوگیری از سقوط اجسام خارجی به
درون لوله هواکش ،معموال ً انتهای لوله عصایی می شود.
در شکل های ارائه شده برای این فعالیت لوله کشی فاضالب ،هواکش و آب باران
یک ساختمان دو طبقه را مشاهده می کنید.
در پالن زیرزمین آن دو حلقه چاه خشک ( )DWوجود دارد که یکی از آنها
فاضالب  R1و دو عدد کف شوی ( )FDزیرزمین را جمع آوری می کند و چاه دوم
فاضالب رایزر  ،R2دستشویی ،توالت و زیردوشی را جمع آوری می کند .فاضالب آب
باران نیز از طریق  R3به این چاه می ریزد .عالمت  S=2%مشخص کنندة شیب لولة
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افقی است که مقدار آن برای لوله به قطر  4اینچ  2درصد و قطر  8اینچ و بزرگ تر،
 1درصد است و مقدار آن نباید بیش از  5درصد باشد.
عالمت  COبر روی پالن زیرزمین مربوط به دریچة بازدید است که در پایین ترین
قسمت لولة قائم (رایزر) فاضالب قبل از زانوی پایین لوله نصب می شود و هدف از
نصب آن بازدید و در موارد لزوم رفع گرفتگی لوله هاست.
به اتصال لوله های فاضالب زیردوشی ،توالت و دستشویی و نیز به لولة اصلی و افقی
فاضالب توجه کنید که تحت زاویة  45درجه انجام گرفته است ،بنابراین سه راه مورد
استفاده در این قسمت باید از نوع  45درجه باشد.
در کنار لولة قائم فاضالب رایزر هواکش فاضالب نیز وجود دارد که برای خروج گازها
و ارتباط هوای سیستم لوله کشی فاضالب به هوای بیرون و جلوگیری از تخلیة آب
هوابند سیفون طراحی شده است.
دریچة بازدید در پایینترین قسمت از لولههای قائم (قبل از پایینترین زانو) تعبیه میشود.

دانش افزایی
برخی اصطالحات در تأسیسات مکانیکی ساختمان
آویز :وسیلهای دائمی برای آویختن لوله یا کانال از نقطهای ثابت و نگاه داشتن آن در
ارتفاع پیشبینی شده ،آویز ممکن است با حرکت محدود آونگی یا ثابت و بیحرکت باشد.
بست (تکیه گاه) :وسیله ای که لوله یا کانال را در حالت معین یا موقعیت معین
نگه می دارد.
اتصال :چگونگی متصل کردن لوله به لوله ،لوله به فیتینگ یا شیر ،فیتینگ به
فیتینگ یا شیر ،در هر سیستم لوله کشی با کمک یک قطعه واسط یا بدون آن.
اتصال فیتینگ فشاری :نوعی اتصال در لوله کشی مسی که با گشاد کردن دهانة
لوله یا به کمک یک قطعة واسط (برنجی یا پالستیکی) و پیچ کردن یک مهره به
دهانة لوله ،شیر یا دستگاه ،با اتصال دنده ای متصل می شود.
اتصال لحیمی موئینگی :نوعی اتصال در لوله کشی مسی با ذوب کردن مفتول
لحیم کاری .در این اتصال ،لحیم ذوب شده با کشش موئینگی ،فاصله بین سطح
خارجی نری و سطح داخلی مادگی لوله یا فیتینگ را پر می کند .دمای ذوب مفتول
لحیم کاری باید کمتر از دمای ذوب مس باشد .اگر دمای ذوب کمتر از  427درجه
سلسیوس باشد ،لحیم کاری «  نرم» و اگر بیشتر باشد لحیم کاری «  سخت» نامیده
می شود.

حفاظت از ساختمان و اجرای تأسیسات مکانیکی

لوله کشی ،کانال کشی و نصب دستگاه های تأسیسات مکانیکی در داخل ساختمان
باید به ترتیبی انجام شود که به اجزای ساختمان از نظر ایستایی و نیز از نظر
جدارهای مناطق آتش ،آسیب نرساند و مقاومت این اجزا را کاهش ندهد.
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ایجاد سوراخ ،شکاف یا برش در تیرها ،ستون ها و دیگر اجزای باربر سازة ساختمان
برای عبور لوله و یا دیگر اجزای تأسیسات مکانیکی ،مجاز نیست ،مگر آنکه در
طراحی سازة ساختمان پیش بینی شده باشد.
استاندارد ملی شماره  6771ـ لوله های فوالدی برای آب رسانی و فاضالب
آب و فاضالب :پیش از اقدام به تخریب هر ساختمانی که به شبکة آب یا فاضالب
شهری اتصال دارد ،موضوع تخریب باید قبال ً به سازمان آن شبکة شهری اطالع
داده شود و پیش از آنکه اتصال لوله کشی آب یا فاضالب شهری به کلی جدا شود
و کنتورها برداشته شود ،نباید اجازۀ تخریب صادر گردد.
لوله ،فیتینگ ،شیرهای قطع و وصل و دیگر اجزای لوله کشی که در لوله کشی آب
مصرفی ساختمان به کار می رود ،باید گواهی مراجع صالحیت دار بهداشتی را برای
استفاده در توزیع آب آشامیدنی داشته باشند.
هر یک از اجزای لوله کشی ،لوازم بهداشتی ،شیرهای برداشت آب و دستگاه هایی
که در تأسیسات بهداشتی ساختمان به کار می رود باید از یک مؤسسة معتبر گواهی
آزمایش و مطابقت با استانداردی که بر طبق آن ساخته شده است را داشته باشد.
مدارک فنی لوله کشی آب و فاضالب :نقشه ها و مشخصات فنی که برای
تأیید ارائه می شود ،باید شامل پالن ها و دیاگرام ها و جزئیات باشد که در آنها
قطر و مشخصات لوله ها ،جهت جریان سیال در لوله ها ،شیب بندی الزم و محل
لوازم بهداشتی و دیگر متعلقات لوله کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی ،فاضالب
بهداشتی ،هواکش فاضالب و آب باران نشان داده شده باشد.
نقشه ها باید شامل پالن محوطه اختصاصی باشد که در آن محل اتصال شبکة
آب شهری و شبکة فاضالب شهری به لوله کشی ساختمان مشخص شده باشد.
در صورتی که در محل ساختمان شبکة آب شهری یا شبکة فاضالب شهری
وجود نداشته باشد ،باید در نقشه های محوطه محل و چگونگی دریافت آب مصرفی
و دفع فاضالب ساختمان مشخص شود.
فضای نصب لوازم بهداشتی :فضای نصب توالت ،دستشویی ،دوش و دیگر لوازم
بهداشتی باید روشنایی و تعویض هوا داشته باشد و هر کدام مطابق مبحث مربوطه
انجام شود.
لوازم بهداشتی و لوله کشی های مربوطه به آنها باید طوری استقرار یابند و نصب
شوند که مانع باز و بسته شدن عادی پنجره ها و درها نشوند.
سطوح داخلی کف و دیوارهای فضایی که در آن توالت نصب می شود ،باید صاف،
قابل شست وشو و غیر قابل نفوذ باشد.
هر توالت که در ساختمانهای عمومی برای استفاده مراجعان یا کارکنان نصب
میشود باید با دیوار یا تیغه و در ،بهصورت اتاقک خصوصی از فضاهای مجاور جدا
شود.
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در یک گروه بهداشتی با یک توالت ،که برای استفادة یک نفر پیشبینی شده است و
د ِر آن قفل میشود ،پیشبینی دیوار ،تیغه و د ِر جداکننده برای توالت ضروری نیست.
حفاظت از لوله کشی در سیستم آب رسانی و فاضالب :لوله هایی که از زیر یا
داخل پی ،یا دیوار باربر ساختمان عبور می کنند ،باید در برابر شکسته شدن بر اثر
بار وارده حفاظت شوند .در این حالت لوله باید در داخل غالف فلزی قرار گیرد،
یا از زیر طاقی ساخته شده با مصالح ساختمانی مقاوم بگذرد .قطر غالف لوله در
داخل پی باید دست کم دو اندازه از قطر لوله بزرگ تر باشد.
اگر لوله از داخل محیط یا مصالح خورنده ای که ممکن است بر سطح خارجی
لوله اثر خوردگی داشته باشد ،عبور کند باید سطح خارجی لوله با اندود یا روکش
مقاوم در برابر خوردگی حفاظت شود .اندود یا روکش نباید مانع حرکت ناشی از
انقباض و انبساط لوله شود.
هر نوع لولهکشی در تأسیسات بهداشتی باید به ترتیبی نصب شود که فشارهای
وارد بر آن بیش از آنچه در ساخت لوله پیشبینی شده ،نباشد .عبور لوله از دیوارها،
تیغهها ،سقف و کف باید از داخل غالف لوله صورت گیرد .فاصلۀ بین سطح خارجی
لوله و سطح داخلی غالف باید با مواد قابل انعطاف پر شود .در صورتی که غالف در
جدار آتش نصب میشود ،موادی که برای پر کردن فاصله بهکار میرود ،باید همان
مقاومتی را داشته باشد که برای جدار آتش تعیین شده است.
اطراف لولۀ هواکش فاضالب که از بام عبور میکند باید به کمک مصالح آببند مانند
ورق سربی ،ورق فوالدی گالوانیزه ،ورق آلومینیومی ،ورق مسی و ورق پالستیکی ،در
برابر نفوذ رطوبت و آب کام ً
ال آببند شود.
آن قسمت از لولهکشی آب مصرفی ،فاضالب یا آب باران که در خارج از ساختمان
و زیر کف و در داخل زمین نصب میشود باید با توجه به دمای هوای محل استقرار
ساختمان ،زیر خط تراز یخبندان و عمق مناسب قرار گیرد.
لوله های آب مصرفی ،فاضالب یا آب باران در داخل دیوارهای خارجی ساختمان ،یا
هر جای دیگری که در معرض یخ زدن قرار می گیرند ،باید با پوشش عایق یا گرم
کردن لوله ،در برابر یخ زدن حفاظت شوند.
اجزای لوله کشی که در محوطه ،پارکینگ ،گاراژ یا فضاهای مشابه دیگر ،که ممکن
است در معرض ضربات فیزیکی قرار گیرند ،نصب می شوند یا باید توکار باشند و یا
با روش های مناسب دیگری حفاظت شوند.
تعاریف و واژه ها در بخش آب و فاضالب
آب آشامیدنی :آبی که از مواد خارجی ،به مقداری که سبب بیماری شود یا اثر
زیانآور بیولوژیک داشته باشد ،پاک باشد و از نظر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و
میکروبیولوژیکی با استاندارد ملی ایران شمارههای  1011و  1053مطابقت داشته
باشد.
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آب خاکستری :آب غیر آشامیدنی تحصیل شده از فاضالب خروجی از دستشویی،
وان ،زیردوشی ،لگن یا ماشین رخت شویی که منحصرا ً برای شست وشوی توالت ها
و آبیاری زیر سطحی ممکن است مورد استفادۀ دوباره قرار گیرد (توضیح کامل تر
در بخش فاضالب آمده است).
آب گرم مصرفی :آبی که از نظر بهداشتی معادل آب آشامیدنی باشد ولی دمای آن
بیش از  43درجة سلسیوس باشد.
اتصال برگشت جریان :ترتیبی از اتصال در لوله کشی آب رسانی که ممکن است
در آن محل ،برگشت جریان روی دهد.
اتصال غیر مستقیم فاضالب
لولة فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی و مصرف کننده های دیگر که مستقیم به
لولة فاضالب بهداشتی ساختمان متصل نمی شود .فاضالب از این لوله با فاصلة
هوایی به داخل یک سیفون ،یکی از لوازم بهداشتی ،یا هر دریافت کنندة فاضالب،
مانند ترنچ روی کف یا کف شوی ،می ریزد.
برگشت جریان :برگشت جریان آب ،مایعات ،مواد یا محلول های دیگر به داخل
شبکة لوله کشی توزیع آب آشامیدنی ،از هر شبکة لوله کشی یا منبع دیگر.
ترنچ :کانالی که در زمین ،برای لوله گذاری حفر شود.
چاه جذبی :چاهی است که در زمین کنده می شود .شامل یک میله به عمق کافی
تا رسیدن به خاک با ضریب جذب مناسب و یک یا چند انباره است .با توجه به
ضریب جذب زمین در محل انباره ،حجم یا سطح مور نیاز انباره محاسبه می شود.
دریچة بازدید :دریچة قابل دسترسی روی لولة قائم یا افقی فاضالب یا آب باران
که برای تمیز کردن و خارج کردن هرگونه مانع جریان داخل لوله و رفع گرفتگی
آن ،مورد استفاده قرار می گیرد.
ضد ضربة قوچ :وسیله ای که امواج فشار ضربة قوچ را که بر اثر توقف ناگهانی
جریان آب در لوله ایجاد می شود ،جذب می کند.
فشار معکوس :در لوله کشی توزیع آب ،مواردی که بر اثر وجود پمپ ،مخزن مرتفع،
دیگ آب گرم یا بخار و مانند آنها ،فشاری بیش از فشار شبکة لوله کشی توزیع آب
آشامیدنی ایجاد شود و احتمال برگشت جریان و نفوذ آب از یک شبکة لوله کشی آب
غیر بهداشتی به داخل شبکة لوله کشی توزیع آب آشامیدنی پیش آید.
در لوله کشی فاضالب ،فشاری که بر اثر کاهش سرعت جریان فاضالب یا علت های
دیگر ،در جهت عکس جریان فاضالب در داخل لوله ،بعد از سیفون نزدیک ترین
لوازم بهداشتی ،ممکن است بر آب هوابند سیفون وارد شود ،گفته می شود.
گروه بهداشتی :سرویس بهداشتی که در آن دست کم یک دستشویی ،یک توالت
و یک دوش نصب شده باشد .گروه بهداشتی ممکن است تعداد بیشتری از لوازم
بهداشتی را شامل شود.
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مکش سیفون :در لوله کشی توزیع آب ،به برگشت جریان از آبی که معموال ً آلوده
تلقی می شود ،به شبکة لوله کشی آب آشامیدنی گفته می شود که بر اثر کاهش
فشار این شبکه نسبت به فشار هوای آزاد روی می دهد .ورود آب آلوده ممکن است
از لوازم بهداشتی ،استخر ،مخازن آب و موارد مشابهی باشد که از شبکة لوله کشی
آب آشامیدنی تغذیه می شوند.
در لوله کشی فاضالب ،ایجاد خأل نسبی بر اثر حرکت جریان فاضالب یا هر علت
دیگر ممکن است بر آب هوابند سیفون نزدیک ترین لوازم بهداشتی اثر بگذارد و
آب داخل سیفون را خالی کند.
واحد تخلیة فاضالب لوازم بهداشتی :در لوله کشی فاضالب داخل ساختمان،
 D.F.Uواحدی است برای اندازه گیری مقدار جریان فاضالب لوازم بهداشتی
مختلف .در هر یک از لوازم بهداشتی ،مقدار  D.F.Uتابع حجم فاضالب آن ،طول
مدت زمان یک بار تخلیة آب آن و فاصلة زمانی متوسط بین دو بار ریزش پیاپی
آب در آن است.
واحد مصرف آب لوازم بهداشتی :در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان،
 S.F.Uواحدی است برای اندازه گیری و محاسبة مقدار مصرف آب در لوازم
بهداشتی مختلف .در هر یک از لوازم بهداشتی ،مقدار  S.F.Uتابع حجم آب
مصرفی،طول مدت زمان یک بار مصرف (باز ماندن شیر) و فاصلة زمانی متوسط
بین دو بار باز شدن پیاپی شیر است.
هوابند سیفون :فاصلة قائم بین کف نقطة ریزش آب از سیفون به داخل شاخة
افقی لولة فاضالب و سقف لوله سیفون در پایین ترین قسمت آن ،طبق شکل زیر:
سقف نقطۀ ریزش

کف نقطۀ ریزش

ورودی سیفون

خروجی
هوابند

ارتفاع آب

سقف لولۀ سیفون
کف لولۀ سیفون با دریچۀ بازدید
یا بدون آن
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هواکش تر :لولۀ هواکشی که برای انتقال فاضالب هم مورد استفاده قرار گیرد.
هواکش جداگانه :لوله ای که هواکش سیفون یکی از لوازم بهداشتی است .این لوله
در تراز باالتر از سطح سرریز آن دستگاه به شبکة لوله کشی هواکش متصل می شود،
یا جداگانه تا خارج از ساختمان ادامه می یابد.
هواکش حلقوی :یک شاخة افقی هواکش که به امتداد لولة قائم فاضالب متصل
می شود.
هواکش حوضچة فاضالب :لولة هواکشی که از حوضچه یا چاهک فاضالب ،یا لوازم
بهداشتی مشابه ،جداگانه به خارج از ساختمان تا هوای آزاد ادامه یابد.
هواکش خشک :هر لوله هواکشی که در شرایط کار عادی شبکه لولهکشی فاضالب
ساختمان ،احتمال ورود فاضالب به آن وجود ندارد.
هواکش کمکی :هواکشی که اجازه می دهد جریان هوای بیشتری بین لوله کشی
فاضالب و لوله کشی هواکش برقرار شود.
هواکش کمکی اصلی :یک لوله که از لولة قائم فاضالب به لولة هواکش قائم ،به
منظور جلوگیری از تغییرات فشار در لولة قائم فاضالب ،متصل می شود .شیب این
لوله به سمت لولة قائم فاضالب است.
هواکش مشترک :هواکشی که برای دو عدد از لوازم بهداشتی به طور مشترک
به کار رود که معموال ً مجاور هم یا پشت به پشت هم و در یک طبقه قرار دارند.
ویژگی لوازم بهداشتی
جنس و ساخت :لوازم بهداشتی باید از مصالح چگال ،بادوام و نفوذناپذیر در برابر آب
ساخته شود .سطوح داخلی و خارجی لوازم بهداشتی باید صاف و بدون منفذ باشد و
پس از نصب ،قسمتهایی از این سطوح بیجهت پنهان نشود و یا بهصورت توکار قرار
نگیرد .لوازم بهداشتی چینی باید مقاوم در برابر مواد شویندۀ اسیدی باشد.
استفاده از لوازم بهداشتی کارکرده و دست دوم ،آسیب دیده و معیوب مجاز نیست.
تعیین تعداد لوازم بهداشتی :برای هر جنسیت (زن یا مرد) باید لوازم بهداشتی،
به تعداد الزم و به طور جداگانه پیش بینی شود ،جز موارد زیر:
لوازم بهداشتی خانگی؛
ساختمان هایی که تعداد کل جمعیت آن  10نفر یا کمتر باشد؛
فروشگاه هایی که مواد خوراکی یا آشامیدنی را برای مصرف در همان محل
می فروشند و تعداد کل مشتریان هم زمان آنها کمتر از  10نفر باشد؛
تعداد توالت ،دستشویی ،دوش و وان باید به نسبت جمعیت مرد و زن ،برای
هر یک پیش بینی شود.
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در محل های کار ،گروه بهداشتی (توالت ،دستشویی ،و غیره) باید به فضای کار
نزدیک باشد.
فاصلة افقی که بین محل کار تا لوازم بهداشتی باید طی شود ،نباید بیش از یک
طبقه (باال یا پایین) باشد.
در فروشگاه های بزرگ ،فاصلة افقی تا لوازم بهداشتی ،نباید بیش از  90متر
باشد.
در محل های کار باید برای مراجعان و کارکنان ،لوازم بهداشتی جداگانه پیش بینی
شود ،مگر آنکه تعداد مراجعان کمتر از  150نفر در روز باشد.
در فضاهای عمومی مانند رستوران ،باشگاه ،مراکز عمومی و تجاری ،باید برای
مراجعان و کارکنان لوازم بهداشتی جداگانه پیش بینی شود.
در فروشگاه ها و مراکز عمومی که در آنها مواد خوراکی و آشامیدنی برای مصرف
در همان محل فروخته نمی شود ،اگر تعداد مراجعان در روز کمتر از  150نفر
باشد ،الزم نیست برای آنها لوازم بهداشتی جداگانه پیش بینی شود.
در ساختمان های عمومی مسیر دسترسی به سرویس های بهداشتی نباید از
فضاهای آماده سازی مواد غذایی و آشپزخانه عبور کند.
حداقل تعداد لوازم بهداشتی بر حسب تعداد استفاده کنندگان
نوع کاربری ساختمان

تئاتر ،سینما ،سالن
اجتماعات

توالت

مردانه

 1عدد برای
 65نفر

زنانه

 1عدد برای
 65نفر

مردانه

 1عدد برای
 50نفر

زنانه

 1عدد برای
 50نفر

مردانه

 1عدد برای
 75نفر

زنانه

 1عدد برای
 75نفر

اماکن مذهبی

رستوران ـ سالن پذیرایی

دستشویی

 1عدد برای 200
نفر

 1عدد برای 100
نفر

 1عدد برای 200
نفر

وان ـ
دوش

ـ

ـ

ـ

آب خوری

 1عدد برای
 500نفر

 1عدد برای
 300نفر

 1عدد برای
 500نفر

155

نوع کاربری ساختمان
مردانه
فروشگاه

()2

فروشگاه

()2

زنانه

 1عدد برای
 500نفر  1عدد برای 750
نفر
 1عدد برای
 500نفر

مردانه

 1عدد برای
 25نفر

زنانه

 1عدد برای
 25نفر

مردانه

 1عدد برای
 50نفر

زنانه

 1عدد برای
 50نفر

مردانه

 1عدد برای
 50نفر

زنانه

 1عدد برای
 50نفر

بیمارستان

( 4و )5

مردانه

 1عدد برای
 8نفر

بیمارستان

( 4و )5

زنانه

 1عدد برای
 8نفر

مردانه

 1عدد برای
 25نفر

زنانه

 1عدد برای
 25نفر

ساختمان های آموزشی

ساختمان های صنعتی

 1عدد برای
 40نفر

ـ

ـ

 1عدد برای
 1عدد برای  1عدد برای 100
 15نفر
نفر
 75نفر
ورزشکار

ورزشگاه ـ استخر

()7

بیمارستان

کارکنان

مردانه
مراجعان
زنانه
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توالت

دستشویی

وان ـ
دوش

 1عدد برای
 50نفر

 1عدد برای
 40نفر

 1عدد برای
()7
 35نفر

 1عدد برای
 10نفر

 1عدد برای
 15نفر

 1عدد برای
 35نفر

ـ

 1عدد برای
 75نفر
 1عدد برای 100
نفر
 1عدد برای
 75نفر

ـ

ـ

آب خوری

 1عدد برای
 1000نفر

 1عدد برای
 100نفر

 1عدد برای
 500نفر

 1عدد برای
 100نفر

 1عدد برای
 100نفر

 1عدد برای
 100نفر

 1عدد برای
 100نفر

 1عدد برای
 500نفر
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توالت

دستشویی

وان ـ
دوش

آب خوری

زندانیان

 1عدد برای
 15نفر

 1عدد برای
 25نفر

 1عدد برای
 15نفر

 1عدد برای
 100نفر

زندان بانان

 1عدد برای
 25نفر

 1عدد برای
 35نفر

ـ

 1عدد برای
 100نفر

مراجعان

 1عدد برای  1عدد برای 100
 75نفر
نفر

ـ

 1عدد برای
 500نفر

 1عدد برای
 10نفر

 1عدد برای
 8نفر

 1عدد برای
 100نفر

آپارتمان

 1عدد هر
آپارتمان

 1عدد هر
آپارتمان

 1عدد هر
آپارتمان

ـ

خوابگاه

 1عدد برای
 10نفر

 1عدد برای
 10نفر

 1عدد برای
 8نفر

 1عدد برای
 100نفر

 1عدد برای  1عدد برای  1 100عدد برای
()7
 100نفر
نفر
 15نفر

 1عدد برای
 1000نفر

نوع کاربری ساختمان

زندان

مردانه

 1عدد برای
 10نفر

زنانه

 1عدد برای
 10نفر

هتل و متل (( )6عمومی)

انبار
مردانه

 1عدد برای
 20نفر

زنانه

 1عدد برای
 20نفر

ساختمان اداری

ترمینال های مسافری
(هوایی ،دریایی ،اتوبوس)

مردانه
زنانه

 1عدد برای
 25نفر

 1عدد برای
 75نفر
 1عدد برای 200
نفر
 1عدد برای
 75نفر

ـ

ـ

 1عدد برای
 75نفر

 1عدد برای
 1000نفر

( )1حداکثر به تعداد  67درصد توالت مورد نیاز برای مردان ،می توان به جای توالت ،یورینال نصب
کرد.
( )2ارقام برای مراجعان است.
( )3ارقام برای کارکنان است.
( )4چنانچه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ضوابط متفاوتی داشته باشد ،الزامات
سختگیرانه تر باید مالک قرار گیرد.
( )5توالت بیماران و کارکنان باید جدا باشد.
( )6در هر اتاق خواب یک ،دو یا سه تختی ،یک دستشویی ،یک توالت و یک دوش یا وان باید باشد.
ارقام جدول برای استفادۀ عمومی است.
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الزامات نصب لوازم بهداشتی
فاصلة محور دستشویی ایرانی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر ،نباید کمتر از 450
میلیمتر باشد.
در اماکن عمومی چنانچه در محلی چند دستشویی پیشبینی شده باشد ،حداقل یکی
از آنها باید برای استفاده افراد معلول اختصاص داده شود.
در هر گروه بهداشتی در اماکن عمومی در مقابل هر  6توالت باید یک توالت برای
استفاده افراد معلول اختصاص داده شود.
اتاقک توالت برای استفاده افراد معلول باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
فضای آزاد کف بهصورت دایرهای به قطر دست کم  1525میلیمتر برای گردش
صندلی چرخدار فراهم باشد.
حداقل عرض بازشوی در باید  815میلیمتر باشد.
جلوی کاسة توالت باید دست کم  1220میلیمتر تا دیوار یا در مقابل آن جای خالی
پیشبینی شود.
ارتفاع کاسه توالت از کف تمام شده تا قسمت باالی نشیمن توالت باید بین  430تا
 485میلیمتر باشد.
ارتفاع نصب دستگیرههای کمکی بین  840تا  915میلیمتر از کف باشد.
اهرم سیستم شستوشوی داخل توالت بهصورت خودکار یا دکمة فشاری بوده و در
ارتفاع  1120میلیمتر از کف نصب شود.
الزامات نصب توالت شرقی :توالت شرقی باید طوری نصب شود که فاصلة محور
طولی آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر ،کمتر از  450میلیمتر و از محور طولی
لوازم بهداشتی دیگر کمتر از  760میلیمتر نباشد .جلوی توالت شرقی باید دست کم
 500میلیمتر تا دیوار یا د ِر مقابل آن جای خالی پیشبینی شود.
اتاقک توالت شرقی نباید کمتر از  900میلیمتر پهنا و  1500میلیمتر درازا داشته
باشد.
الزامات نصب یورینال (توالت ایستاده) :یورینال باید طوری نصب شود که فاصلة
محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر ،کمتر از  400میلیمتر و از محور لوازم
بهداشتی دیگر کمتر از  760میلیمتر نباشد .جلوی یورینال باید دست کم 500
میلیمتر تا دیوار یا د ِر مقابل آن جای خالی داشته باشد.
الزامات نصب دوش :سطح کابین دوش باید دست کم  0/6متر مربع باشد.
کابین دوش ممکن است اشکال مختلف داشته باشد .در حالت مربع هر ضلع ،در حالت
مثلث ارتفاع وتر و در حالت دایره یا بیضی قطر آن نباید کمتر از  750میلیمتر باشد.
فضایی که برای شیر ،جاصابونی ،دستگیره و دیگر متعلقات الزم است باید خارج از
اندازههای داده شده برای کابین دوش باشد.
در صورت پیشبینی تعدادی دوش در یک گروه بهداشتی ،باید حداقل یکی از آنها برای
استفادة افراد معلول مناسب باشد.

فصل چهارم :راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

اتاقک دوش ویژة استفادة افراد معلول باید دست کم به طول  1525و پهنای 1070
میلیمتر باشد.
شیرهای آب دوش معلول باید از نوع اهرمی باشد.
میلههای دستگیره باید با استحکام کافی بوده و در ارتفاع  840تا  915میلیمتری کف
دوش نصب شوند.
الزامات نصب وان :اگر وان توکار نصب میشود ،باید درزهای اطراف آن کامال ً آببند
و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد.
روی دهانةتخلیةآب وان ،باید شبکة قابل برداشتن و مقاوم در برابر خوردگی قرار گیرد.
پنجره و درهای شیشهای کابین وان باید طبق استانداردهای ایمنی باشد.
در صورت پیشبینی تعدادی وان در یک مکان ،باید حداقل یکی از آنها برای استفاده
افراد معلول مناسب باشد.
یک صندلی در داخل وان و یا یک محل نشیمن ثابت در انتهای باالیی وان معلول
باید پیشبینی شود .صندلی نشیمن باید بهطور مطمئن نصب شده و در هنگام استفاده
هیچ لغزشی نداشته باشد.
فضای آزاد کف در کنار وان معلول در حالت استفاده از صندلی ثابت در ابتدای وان،
دست کم به پهنای  1905و عمق  760میلیمتر و در حالت استفاده از صندلی نشیمن
در وان ،به پهنای دست کم  1525و عمق  760میلیمتر باید فراهم گردد.
در صورتی که راه دسترسی به وان از روبهروی وان (عمود بر درازای وان) باشد ،عمق
فضای آزاد کف به جای  760میلیمتر ،باید دست کم  1220میلیمتر پیشبینی شود.
آب خوری (آب سرد کن)
آب خوری نباید در فضای توالت یا حمام نصب شود.
مسیر لوله ها در آب رسانی
مسیر لوله ها باید با هماهنگی کامل بین بخش های تأسیسات ،معماری و سازة
ساختمان طوری طراحی شود که امکان دسترسی به لوله ها در همه جا فراهم باشد
و استقالل واحدهای ساختمانی به طور کامل حفظ گردد.
لوله کشی فاضالب
لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان ،شامل شاخه های افقی ،لوله های قائم و
لوله های اصلی افقی ساختمان ،باید با رعایت اهداف زیر طراحی شود:
فاضالب در لوله ها به طور ثقلی جریان یابد و شبکة لوله کشی خود به خود تمیز
شود.
لولهکشی فاضالب باید مواد جامد و مایع را از لوازم بهداشتی و مصرفکنندههای
دیگر آب ،بدون نشت ،آرام ،بدون مزاحمت و آسیب رساندن به لولهها و دیگر اجزای
لولهکشی دور کند.

توجه
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از هر گونه نفوذ گازهای آلودة شبکة لولهکشی فاضالب به فضاهای ساختمان
جلوگیری بهعمل آید.
گازهای ایجاد شده در شبکة لولهکشی فاضالب به هوای آزاد خارج از ساختمان
هدایت شود.
به منظور تمیز کردن و رفع گرفتگی احتمالی لولهها و فیتینگها و اتصالها صورت
گیرد.
پیشبینیهای الزم برای جلوگیری از خوردگی و فرسودگی لولهها ،فیتینگها و
اتصالها صورت میگیرد.
در مسیر عبور جریان فاضالب در لولهها ،گرفتگی،تراکم هوا یا رسوب مواد جامد
پیش نیاید.
تغییرات فشار در لولهکشی فاضالب محدود شود ،تا فشار معکوس یا مکش سیفونی،
سبب شکسته شدن ستون آب هوابند سیفونها و نفوذ گازهای بودار و زیانآور به
فضاهای داخل ساختمان نشود.
تخلیة مستقیم آب از سیستم های دیگری که دمای کار آنها باالتر از  60درجة
سیلسیوس باشد به شبکة فاضالب بهداشتی ساختمان مجاز نیست.
لوله کشی آب باران ساختمان :لوله کشی آب باران ساختمان از کف شوی های
دریافت کننده آب باران (روی بام و سایر سطوح باران گیر ساختمان) آغاز می شود
و تا  1/5متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان ادامه می یابد.
لوله کشی آب باران داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان
کامال ً جدا باشد.
بست و تکیه گاه شامل آویز ،گیره ،کورپی ،دیوارکوب ،پایه ،هادی ،مهار است که
برای نگه داشتن لوله در موقعیت معین به کار می روند.
عالئم ترسیمی در لوله کشی هواکش فاضالب
پ   6ـ 4عالئم ترسیمی
پ   6ـ4ـ 1لوله ها
لولۀ افقی هواکش فاضالب
لولۀ قائم هواکش فاضالب

پ   6ـ4ـ 2فیتینگ ها
زانوی  45درجه افقی
زانوی  90درجه ـ چرخش به باال
زانوی  90درجه ـ چرخش به پایین
سه راه  90درجه ـ چرخش به باال
سه راه  90درجه ـ چرخش به پایین
سه راه  45درجه افقی
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خارج از ساختمان
انتهای لولۀ قائم هواکش روی بام
انتهای لولۀ هواکش خارج از ساختمان
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آب خاکستری :به فاضالب خروجی از دستشویی ،وان ،زیردوشی ،لگن یا ماشین
رخت شویی آب خاکستری گفته می شود که می توان به جای ریختن آنها به
شبکة لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان ،می توان آن را برای استفاده دوباره
برگرداند .آب خاکستری در داخل ساختمان فقط ممکن است برای شست وشوی
توالت (تغذیه فالش تانک یا فالش والو) و یورینال مورد استفاده قرار گیرد.
آب خاکستری در صورت تأیید مقامات بهداشتی مسئول ممکن است به صورت زیر
سطحی برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد .توجه داشته باشید نباتات
و گیاهانی که به صورت خام مصرف می شوند نباید با آب خاکستری آبیاری شوند.
توجه داشته باشید که آب خاکستری پیش از ورود به شبکة توزیع باید با کلر زنی
یا روش های مشابه دیگر ضدعفونی شود.
حفاظت اجزای ساختمان و تأسیسات مکانیکی
اجرای کار و نصب تأسیسات بهداشتی باید با رعایت پایداری و مقاومت سازه ای
ساختمان انجام گیرد و مراقبت شود که در جریان اجرای تأسیسات و بهره برداری
از لوازم بهداشتی هیچ آسیبی به دیوارها و دیگر اجزای ساختمان وارد نشود.
هیچ یک از لوله کشی ها و دیگر اجزای تأسیسات بهداشتی ،جز کف شوی یا حوضچه
و پمپ تخلیة آب کف چاه آسانسور ،نباید در داخل چاه آسانسور ،یا ماشین خانة
آن نصب شود .تخلیة این کف شوی (یا حوضچه) به شبکة لوله کشی فاضالب
بهداشتی ساختمان باید با اتصال غیر مستقیم باشد.
هر قسمت از اجزای ساختمان ،کف ،دیوارها ،تیغه ها و سقف که در جریان نصب
یا تعمیر تأسیسات بهداشتی آسیب ببیند ،تخریب شود و یا جابه جا شود ،پس از
اتمام کارهای تأسیساتی باید بازسازی شود و به صورت پیش بینی شده برای آن
قسمت و در وضعیت ایمن درآید.
بریدن ،شکافتن یا سوراخ کردن اجزای سازة ساختمان برای عبور لوله مجاز نیست،
مگر آنکه در طراحی سازة ساختمان پیش بینی شده باشد.
عبور لوله از دیوار ،تیغه ،سقف و کف فضاهای ساختمان باید از داخل غالف
صورت گیرد.
در صورت عبور لوله از دیوار ،سقف و کف فضاها که برای مقاومت معینی در برابر
آتش طراحی شده باشد ،فاصلة بین سطح خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید
با موادی به همان اندازه مقاوم در برابر آتش پر شود.
کلیه بازشوهای روی جدارهای خارجی ساختمان که برای نصب تأسیسات
بهداشتی ایجاد شده است ،پس از پایان کار باید با استفاده از مصالح مناسب
پوشانده و کامال ً آب بند شود.
161

واحد

یادگیری 8

تحلیل سیستمهای گرمایش ،سرمایش و تهویة مطبوع
مقدمه
شرایط محیط زیست انسان تأثیرات مستقیمی بر روی حاالت فیزیکی و روانی او
دارد .انسان بخش عمده ای از زندگی خود را در فضاهای داخلی به سر می برد.
از این رو تأمین شرایط آسایش سبب ایجاد زمینة الزم برای فعالیت های اوست.
موضوع طراحی معماری ،معماری داخلی و سازة ساختمان از الزامات بدیهی در
ماندگاری ساختمان در طول زمان است .با توجه به نقش مهم تأسیسات مکانیکی
از جمله طراحی و اجرای استاندارد سیستم های سرمایشی ،گرمایشی و تهویة
مطبوع در ادامة زندگی سالم ساکنین بنا ،باید بحث تأسیسات مکانیکی را به موارد
ذکر شده اضافه کرد .انسان ها در طول زندگی خود ابداعاتی در این زمینه داشته و
از ویژگی های اقلیمی بهره های فراوانی برده است .در این واحد یادگیری رایج ترین
تأسیسات سرمایشی ،گرمایشی و تهویة مطبوع مورد بررسی قرار گرفته است.

استاندارد عملکرد
پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود:
 1اجزای سیستم گرمایشی با آب گرم را نام ببرد.
 2انواع سیستم های گرمایشی با آب گرم را شرح دهد.
 3با استفاده از عالئم نقشهکشی تأسیساتی ،نقشههای لولهکشی تأسیسات حرارتی
را بخواند.
 4انواع سیستم های سرمایشی را نام ببرد.

استانداردها
مبحث  14مقررات ملی ساختمان
مبحث  16مقررات ملی ساختمان

توصیه های ضروری تدریس
زمان برای آموزش این واحد یادگیری  15ساعت در نظر گرفته شده است و
محتوای آن تئوری است که در جلسات  4ساعته ارائه خواهد شد .از آنجایی که
هدف اصلی این واحد یادگیری بررسی سیستم های سرمایشی ،گرمایشی و تهویه
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مطبوع رایج است ،از هنرجویان بخواهید سیستم های موجود در خانه و هنرستان
خود را بررسی کرده و دربارة عملکرد آنها و تأثیری که بر معماری و معماری داخلی
می گذارند بحث کنند .سعی کنید برای فهم کامل هنرجویان از بازدید ،تصویر و
فیلم های مرتبط با موضوع درس استفاده کنید .شما می توانید عالوه بر نقشه هایی
که در کالس ارائه شده است از نمونه کارهای دیگر که خود در تهیه آنها مشارکت
داشته اید استفاده نمایید.

پاسخ به فعالیت ها ،تمرین ها و تشریح نکته ها
نمونه هایی از معماری همساز با اقلیم را در منطقه خود پیدا کرده و با استفاده
از عکس و نقشه و ...در کالس درس معرفی نمایید.

فعالیت

به نظر شما چرا رادیاتورها را در زیر پنجره ها و نزدیک در ورودی نصب
می کنند؟
رادیاتورها معموال ً زیر پنجره قرار میگیرند .مزیت این جاگذاری در این است که
گرمای خروجی رادیاتور مبلمان مجاور پنجره را از کوران سرد نفوذی از شیشه
پنجره حفاظت خواهد کرد .رادیاتورها براساس گرمای خروجی آنها که مطابق با
اوج اتالف گرمای اتاق در دوره سرماست طبقهبندی میشوند .در اتاقهای بزرگ
گرمای خروجی رادیاتور باید تقسیم شده و بیش از یک رادیاتور استفاده شود.
این عمل موجب توزیع یکنواختتر حرارت در اتاق میشود.

فکر کنید

پالن پارکینگ ،پالن لوله کشی حرارت مرکزی برای طبقة اول و دوم ساختمانی
در این صفحه و صفحۀ بعد ترسیم شده اند،
با توجه به آنچه در این بخش آموخته اید به
سؤال های زیر پاسخ دهید.

فعالیت

1 ′′ 1 ′′
1 ′′ 1 ′′
−1
1 −1
4
R 4و 4
مفهوم 4
1
−
−

1

R2

که در کنار رایزرهای  1و  2نوشته شده
است ،چیست؟
در لوله کشی رادیاتورهای این ساختمان از
چه روشی استفاده شده است؟
دو نمونه از مشخصات رادیاتورهای فضاها را
انتخاب کرده و مطابق آنچه که گفته شد،
بیان کنید که این اطالعات بیانگر چه مواردی هستند.

پالن پارکینگ
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1 ′′ 1 ′′
−1
4
پاسخ :در پالن پارکینگ در کنار یکی از رایزرها عالمت 4
−

1

R1

نوشته شده است .مفهوم آن عبارت است از اینکه رایزر شمارۀ  1دو لولۀ
1 ′′

رفت و برگشت آب گرم به قطر  1 −دارد.
4
هر دو لوله به طرف باال می رود .این رایزر در این طبقه لولۀ پایین رونده ندارد
که عالمت خط تیره (ــ  ) در زیر خط کسری بیانگر آن است .در این طبقه در
1 ′′

1 ′′

کنار رایزر شمارۀ  2عالمت  1 4 − 1 4درج شده که نشان می دهد دو لوله
1 ′′

−

با قطر  1از طبقۀ باال به این طبقه رسیده است.
4
در لوله کشی رادیاتورهای این ساختمان از روش شبکۀ دو لوله ای با برگشت
مستقیم استفاده شده است.

پالن لوله کشی حرارت مرکزی طبقۀ اول
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فعالیت

فعالیت :نقشة کانالکشی یک طبقه از ساختمانی در شکل زیر نشان داده شده
است .مسیر کانالکشی را بررسی کرده و به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ـ برای تأسیسات سرمایی
این طبقه ،چند کولر و با چه
ظرفیتهایی در نظر گرفته
شده است؟
2ـ عالمتهای بهکار رفته در این
کانالکشی را با عالئم اختصاری
ارائه شده مقایسه کنید.
3ـ  SWR 20′′ × 10′′مشخصات
800CFM

چه نوع دریچه ای است؟

4ـ  SDR16′′ × 18′′مشخصات
400CFM

چه نوع دریچهای است؟
نقشه کانال کشی کولر

پاسخ :از ده کولر استفاده شده است .یک کولر به ظرفیت  ،1200C.F.Mیک کولر
به ظرفیت  ،2000C.F.Mیک کولر به ظرفیت  4 ،1000C.F.Mکولر به ظرفیت
 ، 800C.F.Mدو کولر به ظرفیت  600C.F.Mو یک کولر به ظرفیت 400C.F.M
SWR 20′′ × 10′′
800CFM

نشان میدهد که دریچه از نوع رفت دیواری ،قابل تنظیم به

پهنای  20اینچ و ارتفاع  10اینچ و دارای ظرفیت هوادهی  800فوت مکعب
در هر دقیقه است.
SDR16′′ × 18′′
400CFM

نشان میدهد که دریچه از نوع رفت ،قابل تنظیم به پهنای

 16اینچ و ارتفاع  18اینچ و دارای ظرفیت هوادهی  400فوت مکعب در هر
دقیقه است.
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دانش افزایی
برخی اصطالحات در تأسیسات مکانیکی ساختمان
پلنوم :محفظه ای فلزی یا ساختمانی که بخشی از سیستم توزیع یا تخلیة هوا را
تشکیل می دهد .پلنوم ممکن است دارای یک یا چند دهانة ورودی و یا خروجی
هوا باشد.
تصفیة هوا :فرایند کاهش ذرات زیان آور موجود در هوا از قبیل میکروارگانیسم ها،
ذرات معلق ،دود ،گازهای زیان آور و نظیر آنها.
تهویة طبیعی :جریان هوا از بیرون به درون یا از درون به بیرون فضاهای ساختمان،
از راه دهانه های بازشو مانند پنجره و درب ،یا به وسیلة هواکش های بدون موتور.
تهویة مکانیکی :جریان هوا از بیرون به درون یا از درون به بیرون فضاهای
ساختمان ،به کمک دستگاه های مکانیکی.
تهویة مطبوع :کنترل هم زمان دما ،رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن،
برای تأمین شرایط مورد نیاز فضاهای ساختمان.
دستگاه یکپارچه (پکیج) :دستگاهی که به طور کامل در کارخانه ساخته ،سوار
و آزمایش شده و به صورت یک واحد مستقل ،با همة قطعات و اجزای متحرک و
موتور متحرک ،آمادة نصب باشد.
دمپر :وسیله ای که جریان هوا یا محصوالت احتراق و مقدار آنها را با فرمان دستی
یا خودکار تنظیم می کند.
دمپر تنظیم حجم هوا :دمپری که در سیستم های گرمایی و سرمایی برای تنظیم
مقدار هوا ،نصب می شود.
سیستم توزیع هوا :سیستمی شامل کانال کشی ،پلنوم و هوارسان که برای
گردش هوا در تمام یا قسمتی از فضاهای ساختمان ،طراحی و نصب می شود.
شیر اطمینان فشار :شیر حساس به فشار که در حالت کار عادی دستگاه یا سیستم،
با یک فنر یا وسیلة دیگر بسته است و طوری طراحی شده که اگر فشار از حد پیشبینی
شده باالتر رود ،بهطور خودکار باز میشود و با تخلیة مقداری از سیال ،فشار را کاهش
میدهد.
شیر اطمینان بخار :شیر اطمینانی که روی دیگ بخار یا سیستم توزیع بخار
نصب می شود و در حالت عادی بسته است .این شیر طوری طراحی شده است که
اگر فشار از حد پیش بینی شده باالتر رود ،به طور خودکار باز می شود و بخار را برابر
ظرفیت دیگ یا حداکثر بخار ورودی به سیستم ،خارج می کند.
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شیر اطمینان فشار و دما :شیر حساس به فشار و دما که در حالت عادی بسته
است و طوری طراحی شده که اگر فشار یا دمای سیال از حد پیش بینی شده باالتر
رود ،به طور خودکار باز شده و با تخلیة مقداری از سیال ،از افزایش بیشتر فشار و
دمای سیستم جلوگیری می کند.
کانال هوا :مجرایی برای هدایت هوای رفت ،برگشت یا تخلیه.
کانال قائم :کانال هوا که به طور قائم ،در یک طبقه یا بیشتر ادامه یابد.
کندانسور :مبدل گرمایی که برای تقطیر مبرد با گرفتن گرما از آن به کار می رود.
کولر آبی :دستگاه خنک کننده ای که گرمای محسوس هوا را با تبخیر آب در مسیر
آن ،کاهش می دهد و به کمک دمندة هوا وارد فضاهای ساختمان می کند.
لرزهگیر لولهای :قطعهای لوله شکل و انعطافپذیر که بین دو قطعة لوله یا فیتینگ،
نصب میشود و مانع انتقال ارتعاشات دستگاه میگردد.
مهار :وسیله ای برای ثابت نگه داشتن لوله در یک نقطه ،از نظر موقعیت ،امتداد و
جهت ،در شرایط تغییرات دما و بارهای وارد به آن.
انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان برای فصل های سال
 1سیستم های تهویه مطبوع زمستانی :مانند بویلر موتورخانه و پکیج به عنوان
ایجاد کننده آب گرم ،دستگاه های یونیت هیتر ،رادیاتور ،سیستم گرمای از کف و...
به عنوان تبادل کننده حرارتی بین آب گرم و هوای درون ساختمان.
 2سیستم های تهویه مطبوع تابستانی :مانند انواع چیلر و مینی چیلر جهت ایجاد
آب سرد و ارسال آن به واحدهای درون ساختمان مانند فن کویل و هواساز از
طریق لوله کشی.
 3سیستم تهویه مطبوع چهارفصل :این سیستم ها به صورت ترکیبی و زمستانی
هستند .مانند سیستم تهویه مرکزی گازسوز ،سیستم تهویة مطبوع الکتریکی،
داکت اسپلیت ،دستگاه زنت ،اکونوپک ،پکیج یونیت ،ایرواشر
سیستم های سرمایشی و گرمایشی مناسب در منزل
سیستم های سرمایش و گرمایش جز ارکان اصلی منازل مسکونی هستند که زمینۀ
آسایش و راحتی افراد را فراهم می کنند .بنابراین ،برای تهیۀ سیستم های مناسب
و کارآمد ،ابتدا باید آنها را خوب بشناسید .انواع تأسیسات سرمایشی و گرمایشی
عبارت اند از:
چیلرها :چیلر ،برای ایجاد سرمایش در فصل تابستان استفاده شده و به دو گروه
چیلرهای جذبی و تراکمی (کمپرسوری) تقسیم می شوند .غالباً چیلرهای تراکمی
برق زیادی مصرف می کنند بنابراین ،چیلرهای جذبی با استقبال بیشتری مواجه
شدند .از جمله مزیت های چیلرهای جذبی این است که از انرژی حرارتی برای
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تولید سرما استفاده می کنند ،نسبت به انواع کمپرسوری قطعات کمتری داشته و
میزان خرابی و هزینه های تعمیر آن نیز کمتر است.
کولرهای آبی :کولرهای آبی با استفاده از تبخیر کردن آب ،هوا را خنک نگه
می دارند .از آنجایی که تبخیر زیاد منجر به افزایش رطوبت نسبی می شود بنابراین،
روش سرمایش تبخیری (فرایندی است که در آن ،از پدیده تبخیر به عنوان یک
مؤلفۀ جذب کننده گرما استفاه می شود .در این فرایند ،گرمای هوا جذب شده و
به عنوان گرمای الزم برای تبخیر هوا مورد استفاده قرار می گیرد) باید در مناطقی
استفاده شود که رطوبت نسبی کمتری دارند.
کولر گازی و اسپلیت :مزیت هایی که کولر گازی دارد شامل تصفیۀ کامل هوا،
از بین بردن ویروس ها و باکتری های مضر ،مصرف انرژی  Aو در نتیجه کاهش
مصرف انرژی می شود .بنابراین ،استقبال از این سیستم سرمایشی چشمگیر است.
اسپلیت ،نوعی کولر گازی است که هوای گرم را دریافت کرده و به صورت خنک
به داخل بر می گرداند تا ترموستات به دمای دلخواه برسد .استفاده از اسپلیت
در برج ها مشکل ساز خواهد بود زیرا لوله کشی آن محدود بوده و نمی توان تعداد
کانال ها و طول آنها را مدیریت کرد.
محل نصب دستگاه های تأسیسات مکانیکی
دستگاه های تأسیسات مکانیکی نباید در فضاهای با خطر نصب شوند.
دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای اتاق خواب ،حمام ،توالت و
انباری نصب شوند و یا هوای احتراق را از این فضاها بگیرند.
بخاری دودکش دار با سوخت مایع یا گاز را در صورتی می توان در اتاق خواب نصب
کرد که همة هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همة محصوالت
احتراق را مستقیماً به خارج بفرستد و موارد مربوط به مبحث  17مقررات ملی
رعایت شود.
دستگاه های مکانیکی نباید در جایی نصب شوند که در معرض ضربات مکانیکی یا
فیزیکی قرار داشته باشند؛ در غیر این صورت باید حفاظ هایی برای جلوگیری از
آسیب دیدن دستگاه پیش بینی شود.
دستگاه ها و اجزای تأسیسات مکانیکی ساختمان نباید در چاه آسانسور قرار داد.
اتاقی که دستگاه ها و اجزای تأسیسات مکانیکی در آن نصب می شود باید روشنایی
دائمی داشته باشد .کلید این اتاق باید نزدیک محل ورود و جای دسترس به
دستگاه باشد.
نصب دستگاه های تأسیسات مکانیکی در فضای آزاد در صورتی مجاز است که
دستگاه مخصوص نصب در فضای آزاد طراحی و ساخته شده و به تأیید مؤسسات
دارای صالحیت قانونی رسیده باشد.
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فضاهای دسترسی به تأسیسات مکانیکی :دستگاه های تأسیسات مکانیکی
ساختمان از جمله دستگاه های با سوخت مایع یا گاز باید پس از نصب ،قابل
دسترسی باشند به نحوی که بازرسی ،سرویس ،تعمیر و نگهداری و یا تعویض
آنها بدون برداشتن یا تخریب اجزای دائمی ساختمان از جمله دیوارهای آتش،
امکان پذیر باشد .کنترل های خودکار ،لوازم اندازه گیری مانند دماسنج ،فشارسنج،
مشعل ،فیلتر ،دمنده یا مکنده هوا و موتورهای محرک این دستگاه ها ،پس از نصب
باید به آسانی قابل دسترسی باشند.
تأمین هوا و کنترل دما :هر فضای محل سکونت ،استراحت یا کار انسان باید به
یک سیستم گرمایی و تعویض هوا مجهز باشد که قادر باشد دمای فضا را در حداقل
 20درجة سلسیوس نگه دارد و میزان هوای تازه را متناسب با نیاز کاربری تأمین
نماید.
تعویض هوا در فضاهای تحت تصرف به منظورهای زیر انجام می گیرد:
تأمین اکسیژن برای تنفس؛
جلوگیری از افزایش گاز کربنیک؛
تخلیة هوای آلوده،دود سیگار و گازهای زیان آور دیگر ؛
جلوگیری از راکد ماندن هوا؛
جلوگیری از افزایش غیر مجاز رطوبت.
جانمایی توزیع کننده ها :جانمایی توزیع کننده ها به موارد زیر بستگی دارد:
ـ هندسۀ اتاق :جریان هوای خارج شده از توزیع کننده در زیر جریان می یابد
تا زمانی که به یک مانع یا دیوار قائم برخورد کند .با این برخورد به سمت پایین
حرکت خواهد کرد.
ـ بافت سطوح :مسافتی که جریان هوا در مجاورت یک سطح طی می کند بستگی
به میزان اصطکاک ایجاد شده بین آن دو دارد .سطوح زبر موجب افزایش اصطکاک
و کاهش طول مسیر طی شده خواهند شد.
ـ دمای محیطی :منابع گرمای شدید در داخل اتاق های اداری می توانند همرفت
صعودی جریان هوای را موجب شوند .این جریان صعودی می تواند طرح توزیع
جریان هوای تهویه شده در داخل اتاق را تحت تأثیر قرار دهد که در صورت امکان
هنگام طراحی سیستم باید مد نظر قرار گیرد.
ـ سرعت جریان هوا :سرعت جریان هوای خارج شده از توزیع کننده در مسیر
توزیع جریان در داخل اتاق تأثیر بسزایی دارد .از طرف دیگر می تواند تولید صدا
کند ،لذا در اتاق هایی که نیاز به سکوت وجود دارد باید سرعت جریان هوای ورودی
محدود شود تا از سطح نوفه پایین آید .در فضاهای پر صدا مثل فضاهای تفریحی
یا آتریم ها ،سرعت ورود جریان هوا می تواند بیشتر باشد.
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ـ سیستم شاخص گرمایشی یا سرمایشی :هوای خنکی که در ارتفاع باالی اتاق
وارد میشود به پایین سرازیر خواهد شد .هوای گرم شده به دلیل شناوری آن در
قسمت باال باقی خواهد ماند .عکس این دو حالت در صورت ورود هوای سرد یا گرم
در قسمت پایین اتاق پیش خواهد آمد .لذا محل توزیعکنندهها در اتاق میتواند در
جایی قرار گیرد که بهترین استفاده از این خاصیت بشود.
ـ فاصله گذاری توزیع کننده ها :توزیع کننده ها باید در فواصلی قرار گیرند که
جریان هوای خروجی از آنها تحت جریان تأثیر هوای خروجی از توزیع کننده های
مجاور قرار نگیرد .به عنوان مثال در صورتی که جریان هوای خروجی دو توزیع کننده
همجوار در زیر سقف با یکدیگر برخورد کند ،موجب ریزش هوا به سمت پایین بین
دو توزیع کننده خواهد شد .دمپرهای جدایی ناپذیر و تیغه های هدایت کننده که با
طراحی دقیق و فاصله گذاری ظریف در محل خود جای گیرند ،موجب تعدیل در
سیستم و عملکرد بهتر آن خواهند شد.
تعویض هوای طبیعی
چنانچه تهویة طبیعی هر فضای ساختمان که در اشغال و تصرف است ممکن
نباشد ،این تهویه باید پیش بینی شود و تعویض هوای مکانیکی اختیاری است.
تعویض هوای طبیعی هر فضای ساختمان باید از راه دهانههای باز یا بازشوی آن فضا
به بیرون مانند در ،پنجره ،دریچه و شبکه صورت گیرد .مکانیسم باز و بستهکردن و
تنظیم چنین بازشوهایی باید در دسترس و کنترل باشد.
سطح بازشوی دهانة هر فضا به هوای خارج باید دست کم  4درصد سطح زیر بنای
فضایی باشد که هوای آن با تهویة طبیعی ،تعویض می شود .اگر فضایی که دهانة
بازشوی مستقیم به هوای بیرون ندارد از راه فضای مجاور تعویض هوای طبیعی
شود ،دهانة بازشوی بدون مانع بین این دو فضا باید دست کم  8درصد سطح
زیر بنای فضای مورد نظر باشد و به هر روی از  2/30متر مربع کمتر نباشد .سطح
دهانة بازشوی فضای مجاور به هوای بیرون باید با توجه به سطح زیربنای کل هر
دو فضا ،محاسبه و تعیین شود.
بازشوی خارجی می تواند به یک پاسیو باز شود ولی سطح بین پاسیو و فضا نباید از
 8درصد سطح زیر بنای فضا کمتر باشد .در این حالت سطح بازشوی بین پاسیو و
فضا نباید از  8درصد سطح زیربنای فضا کمتر باشد .در این حالت سطح بازشو باید
دست کم  1/9مترمربع باشد و سطح بازشوی پاسیو به هوای بیرون باید با توجه به
مجموع سطح زیربنای پاسیو و فضا محاسبه شود.
تعویض هوای طبیعی فضای واقع در زیرزمین ،می تواند از راه یک دهانة بازشوی
قائم و یک دهانة بازشوی افقی به هوای بیرون ،انجام شود .در این صورت مطابق
شکل عرض مفید فضای باز بیرون ( )Wکه دهانة قائم به آن باز می شود ،باید
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دست کم  1/5برابر عمق بازشوی قائم ( )hباشد .ارتفاع  hازسطح متوسط زمین
متصل تا پایین بازشوی قائم محاسبه می شود.
فضای باز
بازشوی افقی
بازشوی قائم
فضای زیر زمین

تعویض هوای طبیعی فضای واقع در زیر زمین

تعویض هوا به صورت مکانیکی
در هر فضای ساختمان که امکان تهویة طبیعی نباشد ،هوا باید به صورت مکانیکی
تعویض شود.
تعویض هوای مکانیکی باید با یکی از روش های توزیع هوای رفت ،هوای برگشت و
یا تخلیة هوا صورت گیرد .مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریباً برابر مجموع هوای
برگشت و تخلیة هوا باشد .این سیستم تعویض در صورت لزوم باید در داخل فضا
فشار مثبت یا منفی برقرار کند.
تعویض هوای مکانیکی ممکن است با تأسیسات تهویة مطبوع یا تأسیسات مستقل
و جداگانه ای که بدین منظور طراحی و نصب می شود ،انجام گیرد.
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جدول :حداقل مقدار هوای ورودی از بیرون و هوای تخلیه مورد نیاز فضاها با کاربری مختلف
هوای بیرون برای هوای بیرون برای هوای تخلیه برای
واحد سطح+
واحد سطح#
هر نفر
لیتر در ثانیه

فوت مکعب در
دقیقه

لیتر در ثانیه بر
متر مربع

فوت مکعب در
دقیقه بر فوت مربع

لیتر در ثانیه بر
متر مربع

فوت مکعب در
دقیقه بر فوت مربع

مالحظات

مسکونی

آشپرخانه

47

100

تخلیۀ
مکانیکی

توالت و حمام

23/5

50

تخلیه طبیعی
با مکانیکی

پارکینگ
اداری
هتل ،خوابگاه
اجتماعات
رستوران
فروشگاه
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لیتر در ثانیه

اتاق

7/1

15

فوت مکعب در
دقیقه

نوع کاربری فضاها

هوای تخلیه
برای اتاق+

اتاق دفتر
اتاق کنفرانس
پذیرش ها
اتاق خواب
سرسرا
سالن کنفرانس

4/1
7/1
3/5
3/5
4/7
4/7
3/5

تخلیه طبیعی
با مکانیکی

0/8

15
7/5
7/5
10
10
7/5
23/5

حمام
خوابگاه
چند   نفره
اتاق نشیمن
سالن
اجتماعات

4/7

10

2/6

5/5

3/5

7/5

مسجد
سینما
تئاتر
سالن غذاخوری

4/7
3/5
3/5
4/7

10
7/5
7/5
10
3/5

آشپزخانه
کافه تریا
طبقات
زیر زمین

4/7
7/1
7/1

10
15
15

انبار عمومی

7/1

15

0/3

0/7

0/6

50

تخلیۀ
مکانیکی برای
هر کابین دوش

تخلیه
مکانیکی

تخلیه
مکانیکی
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هوای بیرون برای هوای بیرون برای هوای تخلیه برای
واحد سطح+
واحد سطح#
هر نفر

رخت شوی خانه و خشک کن

لیتر در ثانیه

فوت مکعب در
دقیقه

لیتر در ثانیه بر
متر مربع

فوت مکعب در
دقیقه بر فوت مربع

لیتر در ثانیه بر
متر مربع

فوت مکعب در
دقیقه بر فوت مربع

لیتر در ثانیه

سالنهای
عمومی
انبار مواد
شوینده

11/8

25

فوت مکعب در
دقیقه

نوع کاربری فضاها

هوای تخلیه
برای اتاق+
مالحظات

ورزشگاه

7/1

15

2/5

0/5

تخلیه
مکانیکی

سالن
خشک شویی

14/1

30

5

1

تخلیه
مکانیکی

جای تماشاچیان
فضای ورزشی

3/5
7/1

7/5
15
*2/5

استخر بسته

فضای آموزشی

کالس درس

7/1

15

آزمایشگاه
کتابخانه

9/4
7/1

20
15

کارگاه

9/4

20

*0/5

رخت کن
فضای عمومی

راهروها
رخت کن

0/3

0/06

2/5

0/5

2/5

0/5

توالت عمومی

فضاهای خاص

آرایشگاه
سالن زیبایی
بانوان
فضای سیگار
کشیدن

تخلیه
مکانیکی
تخلیه
مکانیکی

33

4/7

10

3

0/6

11/8

25

3

0/6

28

60

70

تخلیه
مکانیکی
برای هر
کابین توالت
تخلیه
مکانیکی
تخلیه
مکانیکی
تخلیه
مکانیکی

( )+در صورت وجود هوای دست دوم ،تمام یا بخشی از هوای تخلیه مورد نیاز فضا می تواند از آن تأمین شود.
(*) این ارقام هوای مورد نیاز برای کنترل رطوبت را نشان نمی دهد ،در صورت نیاز به هوای بیشتر مقدار مازاد
باید از هوای دست دوم یا هوای بیرون تأمین شود.
( )#هوای بیرون بر واحد سطح برای کاربری هایی که مشخص نشده در هوای سرانه نفرات و بر اساس واحد تصرف
سطح سرانه معمول منظور شده است.
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بازگردانی هوای برگشتی در فضاهای ساختمان باید با رعایت حداقل مقدار هوای
وارد شده از بیرون ،که در جدول آمده است صورت گیرد .بازگردانی مقداری از
هوای رفت که مازاد بر حداقل هوای وارد شده از بیرون است ،مجاز می باشد.
لزوم تخلیه مکانیکی هوا
در فضاهای در تصرف و اشغال انسان که هوای آلوده و زیان آور در آنها وجود داشته
باشد ،الزم است هوا به صورت مکانیکی به خارج ساختمان تخلیه شود .این فضاها
عبارت اند از:
فضاهای دارای منابع تولید و انتشار بو ،دود ،گاز ،ذرات گرد و غبار ،بخارآب و
گرما در حدی که برای انسان زیان آور باشد،
فضاهای پخت و پز
تخلیة هوای آشپزخانة خانگی
کانال های تخلیة هوای آشپزخانة خانگی باید از جنس فوالدی گالوانیزه ،فوالدی
زنگ نزن ،آلومینیومی یا مسی باشد.
سطح داخلی کانال تخلیة هوا باید کامال ً صاف و درزهای کانال هوابند باشد.
در دهانة خروج هوا از کانال ،باید دمپر جلوگیری از جریان معکوس هوا نصب
شود.
سیستم تخلیة هوای آشپزخانه های خانگی باید مستقل از سایر سیستم های
تخلیة هوای ساختمان باشد.
بر روی دستگاه های پخت و پز خانگی نصب هود الزامی نیست ،مگر از این
دستگاه ها برای مقاصد تجاری استفاده شود.
کانال تخلیة هوای آشپزخانه خانگی باید مطابق مقررات کانال کشی ،طراحی و
نصب شود.
در صورتی که برای تخلیۀ هوای چندین آشپزخانه در یک ساختمان چند طبقه از
سیستم تخلیة هوای مشترک استفاده شود ،باید طراحی و نصب سیستم تخلیه هوا
با رعایت نکات زیر صورت پذیرد:
کانال اصلی تخلیة هوا باید درون یک شفت ساختمانی با جدارهای مقاوم در
برابر آتش اجرا شود.
در کانال تخلیه نباید دمپر ،به جز دمپر جلوگیری از برگشت جریان در کانال
خروجی از هواکش اصلی نصب شود.
کانال اصلی نصب شده در شفت باید از ورق فوالدی با ضخامت دست کم 0/6
میلی متر ساخته شود.
کانال اصلی تخلیة هوا باید بدون دو خم طراحی و اجرا شود.
موتور هواکش باید خارج از مسیر جریان تخلیه هوا قرار گیرد.
هواکش تخلیه باید به صورت مداوم روشن باشد و به یک سیستم برق اضطراری
پشتیبان وصل باشد.
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وضعیت کارکرد هواکش تخلیه باید در اتاق نگهبانی یا اتاق مسئول نگهداری ساختمان
و یا در فضای عمومی توسط یک سیگنال دیداری یا شنیداری مشخص شود.
در دهانه خروجی هوا نباید توری نصب شود.
سیستم تخلیة هوای مشترک آشپزخانه باید مستقل از سایر سیستم های تخلیه
هوای ساختمان باشد.
كانال كشي در سيستم تهوية مطبوع
كانال هاي انتقال هوا به منظورهاي زير طراحي و ساخته مي شوند:
هدایت هواي رفت ،برگشت و تخليه در تأسيسات تعويض هوا؛
هدايت هواي رفت ،برگشت و تخليه در تأسيسات تهوية مطبوع؛
دريافت هوا از بيرون در سيستم هاي تعويض هوا و تهويه مطبوع؛
دريافت هوا از بيرون به منظور تأمين هواي الزم براي احتراق؛
تخلية هواي آلوده ،مانند ذرات گرد و غبار ،دود ،گازها ،بخار ،بو و هر آالينده
زيان آور ديگر ،از فضاهاي ساختمان؛
هدايت هواي خنك كننده تبخيري مانند كولر آبي.
براي تخليةهواي آلوده به گازها و غبارهاي قابل اشتغال ،گازهاي خورنده يا
سمي ،دود يا هر آاليندة زيان آور ديگر ،بايد از كانال كشي جداگانه و مستقل
استفاده شود.
پلنوم :فضاهايي از ساختمان كه براي پلنوم هواي رفت ،برگشت و تخليه استفاده
مي شوند ،بايد به فضاهاي خالي از انسان ،مانند راهروهاي زيرزميني ،داخل يا كف
كاذب طبقات ،فضاي زيرشيرواني و اتاق هوارسان ،محدود شود.
دريچه بازديد در كانال كشي :براي بازديد يا نظافت داخل كانال هوا ،بايد در نقاط
مناسب دريچة دسترسي و بازديد تعبيه شود.دريچة بازديد و دسترسي بايد روي
قسمت هايي از كانال هوا تعبيه شود كه دسترسي به داخل آنها از راه دريچه هاي
هواي رفت ،برگشت و تخليه مقدور نباشد.
كولر آبي و نصب آن :كولر آبي نبايد باالي معابر عمومي نصب شود .مگر آنكه در
زير سيني قطره گير با لولة تخلية به دور از معابر تعبيه شود.
تكيه گاه كولر بايد با توجه به همة بارهاي وارده از جمله بار ناشي از زمين لرزه
محاسبه و ساخته و اجرا شده باشد.
كولر آبي بايد در محلي نصب شود كه از ورود هواي آلوده ،ذرات گرد و غبار ،گازهاي
زيانآور و بوهاي نامطبوع به داخل آن رعايت شود.
كولر آبي بايد حداقل  3متر از دهانة دودكش فاصلة افقي داشته باشد ،مگر آنكه
اين دهانه دست كم يك متر از سطح رويي كولر باالتر باشد.
كولر آبي بايد حداقل  3متر از دهانة هواكش فاضالب فاصلة افقي داشته باشد ،مگر
آنكه اين دهانه دست كم يك متر از سطح رويي كولر باالتر باشد.
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در اطراف كولر ،بايد به ميزان دست كم  600ميليمتر و در زير كولر دست كم 300
ميلي متر ،فضاي دسترسي و سرويس وجود داشته باشد.
كولر آبي بايد داراي مشخصاتي مطابق استاندارد ملي شماره 2ـ  4910و داراي
برچسب انرژي باشد.
طراحي لوله كشي در تأسيسات مكانيكي
طراحي لوله كشي تأسيسات مكانيكي ساختمان بايد طبق روش هاي مهندسي
مورد تأييد انجام مي شود.
اندازه لوله ها بايد براي تأمين جريان سيال به مقدار الزم و با سرعت مناسب در
هر سيستم كافي باشد.
اندازة لوله ها بايد طوري باشد كه سرعت جريان سيال موجب توليد صداي
آزاردهنده و سايش زودهنگام لوله ها نشود .كاهش سرعت جريان سيال در لوله ها،
بايد تا حدي صورت گيرد كه افزايش قطر لوله ها موجب افزايش غيرقابل توجيه
هزينة لوله كشي نشود.
براي كاهش اثر ضربه قوچي در لوله كشي ،سرعت جريان سيال بايد كنترل شود.
در نقاطي از لوله كشي(غير از لوله كشي بخار) ،كه شير قطع سريع قرار دارد،
بايد وسيلة حذف ضربة قوچ از نوع مورد تأييد ،نصب شود.
نكات مهم در خصوص تهية نقشه هاي تأسيسات
پيش از اقدام به لوله كشي ،نقشه هاي آن بايد براي بررسي و تصويب ،به مقام
مسئول امور ساختمان ارائه شود.
نقشههاي لوله كشي بايد شامل دستگاههاي تأسيسات مكانيكي ساختمان مرتبط
با لوله كشي ،مسير و قطر اسمي لولهها و ديگر اجزاي لوله كشي به شرح زير باشد:
 1روش هاي نصب ،حفاظت و نگهداري لوله كشي بايد در مدارك پيوست نقشه ها
ارائه شود.
 2نقشه ها بايد شامل پالن لوله كشي طبقات ،رايزر دياگرام ،دياگرام جريان در
موتورخانة مركزي و موتورخانه هاي فرعي و نقشه هاي جزئيات باشد.
 3در نقشه ها و مدارك پيوست آن بايد دما و فشار كار طراحي و مشخصات مصالح
انتخابي ،معين شده باشد.
 4مقياس نقشهها نبايد از يك صدم كوچك تر باشد ،مگر در نقشه محوطه و با تأييد.
 5عالئم نقشه كشي بايد بر طبق يكي از استانداردهاي مورد تأييد باشد.
سيستم هاي خورشيدي و تأسيسات مكانيكي
در اين سيستم ها از انرژي خورشيدي براي گرمايش و سرمايش فضا ،گرم كردن
آب مصرفي و گرمايش آب استخرهاي شنا استفاده مي شود.
كليه اجزا و دستگاه هاي خورشيدي بايد به منظور نگهداري در دسترس باشند.
سيستم خورشيدي و متعلقات آن نبايد مانع استفاده از در ،پنجره يا دسترسي به
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ساير اجزاي ساختماني شوند.
تجهيزات خورشيدي كه در معرض حركت خودرو قرار دارند ،بايد در ارتفاعي
حداقل  2400ميلي متر باالتر از كف تمام شده نصب گردند.
نصب اجزای سيستم خورشيدي روي اجزاي ساختماني (مانند سقف و ديوار)
بايد به نحوي صورت پذيرد كه امكان نشت آب ،ورود جانوران و حشرات به داخل
ساختمان وجود نداشته باشد.
برخي از استانداردهاي ملي ايران در خصوص تأسيسات مكانيكي ساختمان
استاندارد ملي شماره  1219ـ آبگرمكن گاز سوز مخزن دار براي مصارف خانگي،
ويژگي ها و روش هاي آزمون.
استاندارد ملي شماره 1ـ 1220ـ بخاري گاز سوز دودكش دار ،ويژگي ها و روش هاي
آزمون.
استاندارد ملي شماره 1ـ 1562ـ وسايل برقي ،خانگي ،ايمني ،الزامات.
استاندارد ملي شماره 21ـ 2ـ 1562ـ وسايل برقي خانگي و مشابه ،الزامات ويژه
آبگرمكن هاي برقي مخزن دار.
استاندارد ملي شماره 35ـ 2ـ 1562ـ وسايل برقي خانگي و مشابه ،الزامات ويژه
آبگرمكن هاي فوري.
استاندارد ملي شماره 40ـ 2ـ 1562ـ وسايل برقي خانگي و مشابه ،ايمني ،الزامات
ويژه پمپ هاي گرمايي ،دستگاه هاي تهويه مطبوع و رطوبت گيرهاي الكتريكي.
استاندارد ملي شماره2ـ 1563ـ آبگرمكن هاي برقي خانگي ،مشخصات فني و روش
آزمون تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي.
استاندارد ملي شماره 1828ـ آبگرمكن گاز سوز فوري ديواري براي مصارف خانگي
ويژگي ها و روش هاي آزمون.
استاندارد ملي شماره  5363ـ پكيج هاي گازسوز گرمايش مركزي پكيج هاي نوع
 B11 , B11bsمجهز به مشعل هاي اتمسفر يك با توان ورودي اسمي حداكثر
 70كيلو وات.
استاندارد ملي شماره 2ـ  6016ـ كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال
(سرد و يا سرد و گرم) ،روش اندازهگيري مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي
استاندارد ملي شماره 10638ـ كولرهاي گازي و يا پمپ هاي گرما دو تكه (اسپليت)
سرد و يا سرد و گرم (بدون كانال) مشخصات فني و روش آزمون تعيين معيار
مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي.
استاندارد ملي شماره 12156ـ پكيج هاي گاز سوز گرمايش مركزي نوع  Cبا توان
ورودي اسمي حداكثر  70كيلو وات.
استاندارد ملي شماره 14553ـ پكيج هاي گاز سوز گرمايش مركزي ،الزامات ويژه
براي پكيج هاي چگالشي با توان ورودي اسمي حداكثر  70كيلو وات.
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