واحد کار دوم
توانایی  :6ترسیم نقشههای تأسیساتی
توانایی  :7ترسیم نقشههای الکتریکی
هدف کلی :ترسیم انواع نقشههای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
(مانند نقشههای آبرسانی ،فاضالب ،تهویه ،حرارت مرکزی و گازرسانی و انواع نقشههای الکتریکی )

هدفهای رفتاری :از فراگیر انتظار میرود با گذراندن این واحد کار بتواند:

 -1تشکیل سفرههای آب زیرزمینی را توضیح دهد.
 -2تجهیزات لولهکشی را نام ببرد.
 -3با استفاده از عالئم استاندارد ،نقشۀ آبرسانییک ساختمان را ترسیم نماید.
 -4انواع فاضالب را نام ببرد.
 -5نقشۀ لولهکشی فاضالب یک پالن را به کمک عالئم استاندارد ،ترسیم نماید.
 -6انواع روشهای تولید گرما را شرح دهد.
 -7تفاوت لوله کشی به دو روش برگشت مستقیم و معکوس را توضیح دهد.
 -8تجهیزات انتقال گاز طبیعی را نام ببرد.
 -9الکتریسیته راتعریف نماید.
 -10مشخصات نوشته شده بر روی وسایل برقی را شرح دهد.
 -11از عالئم اختصاری در ترسیم نقشههای برق رسانی استفاده نماید.
زمان بندی پیشنهادی برای تدریس
نظری

عملی

توانايي6

3

12

توانايي 7

8

7

پیش آزمون:
سؤاالت تشریحی

نقشهکشي معماري

 -1آبی که در خانه مصرف میکنید ،از کجا میآید؟ توضیح دهید.
 -2سفره های آبهای زیرزمینی چگونه تشکیل میشود؟
 -3چگونه آبهای زیر زمینی را از اعماق زمین بیرون میآورند؟
 -4لولهکشی آب داخل ساختمان از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 -5فاضالب چیست؟
 -6تجهیزات جمعآوری فاضالب داخل منازل مسکونی را نام ببرید.
 -7چند وسیلۀ گرمازا برای زمستان میشناسید ،نام ببرید.
 -8سیستم گرمایی داخل منزل خود را نام برده و توضیح دهید که چگونه عمل میکند؟
 -9وظیفۀ رادیاتور چیست؟
 -10کدامیک از وسایل تولید گرما و سرما را ترجیح میدهید؟ چرا؟
 -11چنانچه ازسیستم حرارت مرکزی(موتورخانه) برای گرمکردن خانههای خود استفاده میکنید ،تجهیزات
الزم آن را نام ببرید.
 -12کدامیک از حالتهای ماده درطبیعت به صورت سوخت وجود دارد ،نام ببرید.
 -13معدن گاز طبیعی ،درطبیعت به چه صورت وجود دارد؟
 -14برای مشخص نمودن مقدار مصرف گاز هر واحد مسکونی از  ....استفاده میشود.
 -15دو نکتۀ ایمنی ،درهنگام استفاده از وسایل گازسوز را نام ببرید.
 -16در منزل شما چند وسیلۀ گازسوز موجود است؟
 -20چند ماده را که جریان الکتریسیته از آنها عبور میکند ،نام ببرید.
 -21باتری چه نوع جریانی تولید میکند؟
 -22چرا بعضی از پریزها را با اتصال ،به زمین میسازند؟
 -23چندالمپ را به صورت سری بهیکدیگر بسته و بهیک مولدجریان وصل کردیم .چنانچهیکی از المپ ها
بسوزد ،بقیۀ المپها چه میشود؟
 -24بهترین جای نصب کلید روشنایی اتاق در کجاست؟
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پیش آزمون:
سؤاالت چهارگزینهای
 -1بدون کدامیک از امکانات زیر نمیتوانید ،زندگی کنید؟
ب) برق
الف) آب
ج) گاز
و) هوای سالم
ه) دفع فاضالب
د) تلفن
 -2باتری«پیل خشک» را چه کسی اختراع کرد؟
ج) ولتا
ب) الکترو
الف) ادیسون

د) انیشتین

-3کدامیک از مصالح زیرهادی جریان الکتریسیته است؟
ج) طال
ب) سنگ
الف) چوب

د) الستیک
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همان طور که قب ً
ال هم خواندهاید ،نقشههای ساختمانی به دو دستۀ طرحهای
اولیه و نقشههای اجرایی و همچنین نقشههای اجرایی به سه دستۀ نقشههای
معماری ،نقشههای محاسباتی و نقشههای تأسیساتی تقسیم میشوند.
پس از تهیۀ نقشههای معماری و محاسباتی براییک ساختمان ،تهیۀ
نقشههای تأسیساتی که شامل نقشههای مکانیکی و الکتریکی است ،الزم
و ضروری است .در شکلهای  2-1الی  2-4انواع نقشههای مکانیکی و
الکتریکییک ساختمان را نشان میدهد.

نقشهکشي معماري

پالن پریز برق
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پالن لولهکشی فاضالب

شکل  2-1پالن روشنایی
شکل  2-2پالن پریز برق
شکل  2-3پالن لوله کشی آب سرد
شکل  2-4پالن لوله کشی فاضالب

پالن روشنایی

پالن لولهکشی آب سرد

نقشههاي تأسیسات مکانیکی ،شامل تأسیسات آبرسانی ،فاضالب ،تأسیسات
برودتی وحرارتی وگازرسانی است ،که در این واحدکار به معرفی و نحوۀ ترسیم
هریک از آن خواهیم پرداخت.
 2-1تأسیسات آب رسانی

 2-1-1آب :دراثربارش باران ،برف و  ،...آب برروی زمین به شکل جاری (رودها و
دریاها) و در زیرزمین به صورت (سفرههای زیرزمینی) ذخیره میشود(شکل.)2-5

تأسیسات مکانیکی
تأسیسات الکتریکی

نمودار  2-1انواع نقشههای
موردنیاز یک بنا

ﺳﻄﺢ ﺁﺏ
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ

ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﭼﺎﻩ

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
شکل  2-5سفره آب زیرزمینی

 2-1-2منابع آب زیرزمینی و رو زمینی :نفوذ آب درزمین ،جریان های آب
زیرزمینی را پدید می آورد .در صورتی که جریان آب زیرزمینی ،بهیک الیۀ
نفوذناپذیر مانند خاک رس برخورد کند و از حرکت بازایستد و در روی الیۀ
مذکور انبار شود« ،سفرههای آب زیرزمینی» را تشکیل میدهد(شکل.)2-6

شکل  2-6ایجاد قنات به منظور دسترسی به آبهای زیرزمینی
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ﻤﻪ
ﺟﻬﻨﺪﻩ

ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

با حفرچاه و قنات میتوان به آبهای زیرزمینی دستیافت ویا در برخی
موارد آبهای زیرزمینی ،بدون دخالت انسان و به صورت «چشمه» بر روی
زمین روان خواهد شد(شکلهای.)2-7
ﻻﻳﻪ
ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﺳﻄﺢ ﺁﺏ

ﭼﺸﻤﻪ

ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

ﺟﻬﻨﺪﻩ

ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

ﻳﺰﻧﺪﻩ
ﻤﻪ ﺭ
ﭼﺸ

ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

ﻻﻳﻪ

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻰ

شکل  2-7بروز چشمه در سطحفوقانی زمین

هشدار  :قبل از ساختن بنا بر روی زمین ،باید به کمک آزمایشات زمینشناسی،
سطح آبهای زیرزمینی و وجود سفرههای آب را مورد بررسی قرار داد.
ﻻﻳﻪ

ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

ﺳﻄﺢ ﺁﺏ

ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻰ

ﻳﺰﻧﺪﻩ

ﻤﻪ ﺭ

ﭼﺸ

منابع رو زمینی نیز از جریان آبهای ناشی از بارندگی به دست میآید.
ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫﻧﺎﭘ
این آبها ،بهﺬﻳﺮعلت تماس با هوا ازیک سو و شستن آلودگیهای روی زمین از
سوی دیگر ،آلودگیهای گوناگونی را میتواند با خود داشته باشند .از این رو،
قبل از آشامیدن آب ،حتماً باید تصفیه شود و سپس وارد شبکۀ آب رسانی
شده و از طریق لولههای انتقال آب به ساختمانها فرستاده شود(شکل.)2-8
 2-1-3سیستم آب رسانی:

فرایند «آبرسانی» گویند.

شکل  2-8تصفیه خانۀ آب

انتقال آب از مخزن تصفیه تا محل مصرف را

نقشهکشي معماري

 2-1-4لوازم و تجهیزات:
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الف) لولهها :لول هها ،وسیلۀ انتقال آب از مخازن آب تا محلهای مصرف
است(شکل.)2-9
لولهها با قطرهای مختلف و غالباً در شاخههای  6متری و درجهت مصارف
گوناگون تهیه میشوند .شکل 2-10چند نوع لوله با قطرهای مختلف را نشان
میدهد.

شکل  2-9انتقال آب ازطریق لوله

شکل  2-10انواع لوله ها

لولهها را براساس جنسشان طبقهبندی کرده و مورد استفاده قرار می دهند
شکلهای  2-11و  2-12و  2-13انواع لولهها با جنس های مختلف را نشان
میدهد.
شکل  2-11انواع لوله با قطرهای مختلف

شکل 2-13

شکل 2-12

در جدول  ،2-1لولهها براساس جنس و نوع کاربرد آن ،طبقهبندی شده است.
جدول 2-1انواع لوله برحسب کاربرد و جنس
جنس لوله

شکل  2-14انواع وصاله پلیمری

کاربرد

لولۀ فوالدی

آبرسانی

لولۀ چدنی

تأسیسات فاضالب

لولۀ سیمانی

دودکش

آزبستی (ایرانیتی)

لولۀ

فاضالب آغشته به مواد شیمیایی

لولۀ پولیکا (پی،وی،سی)

فاضالب و آب باران

لولۀ پلیمری استاندارد

لولهکشی آب

لولهها را براساسیکی از استانداردهای جهانی( )ISOمیسازند .براساس
استانداردهای DINآلمان BSI ،انگلستان ANSI ،آمریکا JIS،ژاپن و مؤسسۀ
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران( )ISIRلولهها را با قطرهای مختلف و در
وزن سبک ،متوسط و سنگین میسازند.
ب) وصالهها :درلول هکشی ،برای اتصال لولهها بهیکدیگر یا برای تغییر
جهت دادن مسیر لولهیا انشعاب گرفتن از لولۀ اصلی یا تبدیل قطر لوله ،از
قطعاتی استفاده میشود که به آن «وصاله» گویند .شکلهای  2-14و 2-15
چند نمونه وصاله را نشان میدهد.
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ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ

ﺧﻢ

ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ

ﺧﻢ

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ

ﺯﺍﻧﻮﻳﻰ

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ

شکل  2-15انواع وصاله

ﺯﺍﻧﻮﻳﻰ

ج) شیرها :شیرها را به سه دسته تقسیم میکنند -1 :شیرهای مصرف
(برداشت) :شیرهایی که برای شستشو و نظافت به کار میروند شکل های16ـ2
چند نوع شیر مصرف را نشان میدهند.

شکل  2-16انواع شیر مصرف

نقشهکشي معماري

 -2شیرهای مسیر :شیرهایی که در مسیر لولهکشی ،برای تنظیم کردن
مقدار فشار ویا قطع و وصل جریان آب به کار میروند (شکلهای .)2-17
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شکل  2-17شیر یک طرفه بادبزنی

شیر شناور با گوی پالستیکی

 -3شیرهای اطمینان :جهت کنترل دما و فشار آب داخل مخزن کاربرد
دارد .شیرهای شناور (فلوتر) برای کنترل سطح آب استفاده می شود (شکل
.)2-18
د)کنتـور :جهتاندازهگیری مقدار آب مصرفی منازل ،کارخانهها و،...
(برحسب مترمکعب) از وسیلهای به نام کنتور استفاده میشود .این وسیله در محل
اتصال لولهکشی داخلی و انشعاب آب شهر نصب میشود (شکل .)2-19

شکل  2-18شیر اطمینان حساس در برابر
فشار و دما

شکل  2-19کنتور آب

اتصال انشعا ب آ ب از شبکه به محل مصرف و نصب کنتور به عهدۀ
شرکت های آب و فاضالب است شکل 2-20چگونگی اتصال را نشان میدهد.
ﺣﺪ ﻣﻠﻚ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﻛﻼﻑ ﻭ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﭼﺪﻧﻰ ﺑﺎﺯﺷﻮ

ﺣﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ

ﻛﻨﺘﻮﺭﺁﺏ
ﺷﻴﺮ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ

شکل  2-20لوله انتقال آب شهری به
کنتور داخل ساختمان
ﻣﻬﺮﻩ ﻣﺎﺳﻮﺭﻩ

ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﻰ
ﮔﺮﺩﻥ ﻏﺎﺯﻯ

شیر پیاده رو

رسیدن آب آشامیدنی از محل تصفیه تا محل مصرف در دومرحله صورت
میگیرد :آب آشـامیدنی ،از مخازن تصفیه آب به وسیلۀ لولـههای اصلی از
خیابانیا کوچه محل مصرف میگذرد (شکل.)2-21
شکل  2-21لوله کشی انتقال آب شهری
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سپس از طریق شبکۀ لولهکشی داخل ساختمان به قسمتهای مختلف
ساختمان رسانده میشود .این شبکه بعد از کنتور ،شروع و به مصرف کنندهها
ختم میشود و شامل دو قسمت عمده میشود :لولههای اصلی و لولههای
فرعی.
 2-1-5آشـنـایی بـا عـالئم و نـقـشه خـوانی سیـستم آبرسـانی :بـرای
خوانـدن و ترسیم نقـشههای تأسیساتی آشنایی با عالئم اختصاری لولهها،
وصالهها ،شیرآالت و وسایل بهداشتی و  ...الزم است .در جدول ،2-2عالئم
لوله ها ،جدول  ،2-3عالئم وصالهها ،جدول  ،2-4عالئم شیرها و جدول ،2-5
عالئم وسایل بهداشتی را نشان میدهد.

مطالعه آزاد
ﺟﺪﻭﻝ  ،2-2ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ﺷﺮﺡ

ﻋﻼﻣﺖ

ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ
ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻓﺖ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻣﺼﺮﻓﻰ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻣﺼﺮﻓﻰ
ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻓﺖ ﺁﺏ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﺏ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ
ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﺑﻬﺎﻯ ﺯﺍﺋﺪ
ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻓﺖ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ)ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ(
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ)ﺍﺯ ﻣﺸﻌﻞ(
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﺍﻛﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ

نقشهکشي معماري

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ
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ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﺍﻛﺶ ﻓﺎﺿﻼﺏ

مطالعه آزاد
ﺷﺮﺡ

ﺟﺪﻭﻝ  ،2-3ﻭﺻﺎﻟﻪﻫﺎ

ﻋﻼﻣﺖ

ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﻐﺰﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺳﺮﭘﻮﺵ
ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ
ﺯﺍﻧﻮ  90ﺩﺭﺟﻪ
ﺯﺍﻧﻮ  45ﺩﺭﺟﻪ
ﺯﺍﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺯﺍﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺯﺍﻧﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺁﺏ
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مطالعه آزاد
ﺷﺮﺡ

ﺟﺪﻭﻝ ،2-4ﺷﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻼﻣﺖ

ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻛﺸﻮﻳﻰ
ﻛﺸﻮﻳﻰ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻯ
ﻛﻒ ﻓﻠﺰﻯ
ﻛﻒ ﻓﻠﺰﻯ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺍﻯ
ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻪ
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺍﻯ)ﭘﺎﻧﺪﻭﻟﻰ(
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺳﻮﭘﺎﭘﻰ )ﻓﻠﺰﻯ(
ﺁﺯﺍﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺑﺮﻗﻰ
ﻫﻮﺍﮔﻴﺮﻯ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ
ﻫﻮﺍﮔﻴﺮﻯ ﺩﺳﺘﻰ

نقشهکشي معماري

مطالعه آزاد
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 2-1-6اصول ترسیم نقشۀ لولهکشی آب :در ترسیم نقشههای تأسیساتی توجه به
نکات زیر الزم و ضروری است:
-1پالن مورد استفاده برای ترسیم این گونه نقشهها ،باید ساده ،بدون
اندازهگذاری و تزیینات معماری باشد تا بتوان موقعیت وسایل تأسیساتی و
لولهها را به راحتی نشان داد.
 -2نقشههای لولهکشی آب ،قطر لولهها و دیگر اجزای لولهکشی ،موقعیت
آنها و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان میدهد.
 -3مسـیر لـوله کشـی ها ،مـستقیم و مـوازی بـا دیوارها انتخاب و ترسیم
می شوند.
-4برای ترسیم خطوط لوله ،وسایل و تجهیزات ،شیرآالت و وصالهها از
عالئم استاندارد استفاده میشود.
 -5خطوط لوله ،نباید از زیرپنجرهها ،درها و بازشوهای دیگرساختمان
عبور کند .همچنین ،خطوط لوله نباید از داخل دودکش ،کانال هوا ،چاه
آسانسور ،اتاق برق و از باالی دستگاههای برقی بگذرد.
-6پـالن های مـورد اسـتفاده با مـقیاس های  1:50و یـا  1:100تـرسـیم
می شوند.
 -7نقشههای لولهکشی آب را باید با نقشههای معماری ،سازه ،لوله کشی
فاضالب و نقشههای برقی مطابقت داد تا از تداخل آنها جلوگیری شود.
 -٨کلیۀ اطالعات واندازههای مورد نیاز ،مانند قطر لولهها ،رایزرها و غیره
در پالن مشخص میشود.
 -9جهت مرکبیکردن نقشهها ویا ترسیم نقشهها به کمک رایانه ،بهتر
است پالن معماری را با خطوطی با ضخامت  0/3 mmترسیم نموده ،سپس
مسیر عبور لولهها و رایزرها را با خطوطی به ضخامت  0/5 mmرسم نمایید.
شکل  2-23نقشۀ معمارییک سرویس بهداشتی عمومی و شکل 2-24
نقشۀ لولهکشی آب سرد همان بنا را نشان میدهد.
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نقشهکشي معماري

شکل  - 2-22پالن اندازهگذاري وکدگذاري
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شکل  - 2-23پالن لوله کشی آب سرد
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  تمرین کارگاهی :1در شکل ،2-25لولهکشی آب سرد و گرم و آ 
ب
گرم برگشتی را در برش یک ساختمان دوطبقه با زیرزمین و مسیر لولهها
را از لولۀ اصلی خیابان تا مصرف کنندههای داخلی نمایش میدهد .مسیر
گردش آب در لولهها را بررسی کرده و آن را توضیح دهید.
ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ

ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ
ﻫﻮﺍﻳﻰ

ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﻰ

ﻭﺍﻥ

ﺩﻭﺵ

ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻰ

ﻃﺒﻘﻪ ﻯ ﺩﻭﻡ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻋﻰ
ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﻰ

ﺭﺍﻳﺰﺭ
ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ
ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁﺏ
ﺳﺮﺩ ﺑﻪ
ﺁﺑﮕﺮﻣﻜﻦ

ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻰ
ﺧﻼءﺷﻜﻦ

ﺧﻼء ﺷﻜﻦ

ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ

ﺷﻴﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺩﻳﮓ
ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
ﻛﻨﺘﻮﺭ
ﺁﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﺑﺎ
ﻣﺨﺰﻥ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ

ﺩﻳﮓ

ﺗﺨﻠﻴﻪ

نقشهکشي معماري

شکل  2-25مسیر لوله کشی در برش یک ساختمان
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ﺷﻴﺮﻛﻨﺎﺭﮔﺬﺭ
ﻃﺒﻘﻪ ﻯ ﺍﻭﻝ

ﺳﺨﺘﻰ ﮔﻴﺮ

ﺷﻴﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﺴﻰ
ﻛﻨﺘﻮﺭ
ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ

ﻟﻮﻟﻪ ﻯ ﺍﺻﻠﻰ

  تمـرین کـارگـاهی :2شـکل های 2-26و  2-27و  2-28پـالنهـای
زیرزمین ،همکف و اول و شکل 2-29دیاگرام برش رایزرهای آبرسانییک
ساختمان مسکونی را نشان میدهد .برای آشنایی با این نقشهها به موارد زیر
توجه نمایید:
 لـولـههـای افـقـی در زیرسقـف زیرزمین قرارگـرفتهاند و بـرای مصرفبهداشتی زیرزمین از این لولهها انشعاب گرفته شده است.
 قطر لول ههای افقی درطبقات ،کنار آنها و برحسب اینچ نوشته شدهاست.
 برای نـشان دادن عمـلکرد لولهها ،از عالئم اختصاری زیر استفاده شدهاست.
 الف)عالمت اختصاری  DHWRنشان دهندۀ لولۀ برگشت آب گرممصرفی است.
 ب) عالمت اختصاری  DHWSنشان دهندۀ لولۀ رفت آب گرم مصرفیاست.
 ج) عالمت اختصاری  CWنشان دهندۀ لولۀ آب شهر است. د) عالمت اختصاری  UPبه مفهوم این است که لوله به طرف باالمیرود و  DNبه مفهوم لولهای است که به طرف طبقۀ پایین میآید .به
1ꞌꞌ
عنوان مثال ،عبارت  1ꞌꞌ DHWS UP &1 ___ = DNبه معنای آن است
4
که قطر لولۀ رایزر رفت آب گرم مصرفی به طرف باالیک اینچ و به طرف
1ꞌꞌ
پایین ___  1اینچ است .میتوان عبارت باال را به صورت خالصه این گونه نیز
4
نوشت:
( DHWS

1′′
1′′
1
4

)R
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موتورخانه

نقشهکشي معماري

شکل  2-26پالن زیرزمین
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شکل  2-27پالن همکف

شکل  2-28پالن طبقۀ اول
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ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ

ﺩﻭﺵ

ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻰ

ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﻰ

ﻭﺍﻥ

شکل  2-29رایزر دیاگرام

  تمرین کارگاهی  :3با توجه به شکلهای 2-26و  2-27و  ،2-28قطر
رایزرها را استخراج و بر روی رایزر دیاگرام شکل ،2-29بنویسید.

نقشهکشي معماري

  تمرین کارگاهی  :4با توجه به شکلهای 2-30و  ،2-31پالنهای
طبقۀ اول و همکف ساختمان مسکونی را نشان میدهد .به سؤاالت زیر پاسخ
دهید:
 -1درطبقۀ همکف چند رایزر میبینید.
 -2قطر لولههای آب سرد ،گرم و گرم برگشتی در رایزرها را بیان کنید.
 -3رایزرهای طبقۀ اول به چند وسیلۀ بهداشتی متصل است.
 -4پالن ها و وسایل بهداشتی ت رسیم کرده و مطابق با شکل ،آنها را
لوله کشی نمایید.
-5پالن آب رسانی طبقۀ همکف را مرکبی نمایید.
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ﻓﻼﺵ ﺗﺎﻧﻚ
ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ

شکل  2-30پالن طبقۀ همکف

گرم
ﻯ و آب
ﻃﺒﻘﻪسرد
ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ آب
پالن لوله کشی
ﻫﻤﻜﻒ
ﭘﻼﻥ
همکف
طبقۀ
مصرفی
ﭘﻼﻥ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻯ ﻫﻤﻜﻒ
1:100

1:100

شکل  2-31پالن طبقة اول

همکف
ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰطبقۀ
پالن آبرسانی
ﺍﻭﻝ
ﻃﺒﻘﻪ ﻯ
ﭘﻼﻥ
1:100
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  تمرین کارگاهی  :5شکل ،2-32پالنیک ساختمان مسکونی را با لوازم
بهداشتی مورد نیاز نشان میدهد .نقشۀ تأسیسات آبرسانی آن را با نمایش
لولۀ آب سرد ،آب گرم و آب گرم برگشتی ،ترسیم نمایید.
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شکل 2-32پالن طبقات

  تمرین کارگاهی :6شکلهای 2-33و  ،2-34پالن طبقات و زیرزمینیک
ساختمان مسکونی را نشان میدهد .با توجه به محل رایزرها و وسایل بهداشتی،
لولهکشی آبهای سرد ،گرم و گرم برگشتی را در پالنها نشان دهید.

شکل 2-33پالن زیرزمین

موتورخانه
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نقشهکشي معماري

شکل  ،2-34پالن طبقات
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شکل 2-35پالن زیرزمین

  تمرین کارگاهی  :7شکلهای 2-35و ،2-36پالن زیرزمین و طبقات یک
ساختمان مسکونی را نشان میدهد .با توجه به محل رایزرها و وسایل بهداشتی،
مسیرهای لولهکشی آبهای سرد ،گرم و برگشت آب گرم بهداشتی را در پالنها
نشان دهید.
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نقشهکشي معماري

شکل ،2-36پالن طبقات
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 2-2تأسیسات فاضالب

شکل  2-37آب های آلوده

شکل  2-38فاضالب خانگی

نکته :تخلیۀ فاضالبهای خانگی
درون چاه ،که در اکثر نقاط کشور انجام
میشودغیربهداشتی است .زیرا ،باعث
آلوده شدن خاک و آبهای زیرزمینی
میشود.
به منظ ور جلوگیری از این گونه
آلودگی ها با سیستم فاضالب شهری
(اگو) فاضالب به خارج شهر ،هدایت
شده و به تصفیه خانه فاضالب منتقل
می گردد.

 2-2-1تعریف فاضالب :به آبهای آلودۀ ناشی از فعالیتهای انسان 
ی
یا به عبارت دیگر آب های ز ائد که باید دفع شود را « فاضالب» گویند.
فاضالب ها ترکیبی از مواد جامد و آباند(شکل .)2-37
 2-2-2انواع فاضالب :فاضالبها برحسب نوع پیدایش به سه گروه
فاضالبهای خانگی ،صنعتی و سطحی تقسیم میشوند.
 به فاضالبهایی که پس از استفاده از حمام ،دستشویی ،توالت ،ماشینلباسشویی و  ...تولید میشود«فاضالب خانگی» میگویند .این نوع فاضالب ،به
صورت سنگین (فاضالب توالت) و به شکل سبک مانند (فاضالب دستشویی،
ظرفشویی و )...تولید میشود .شکل  2-38فاضالب خانگی را نشان میدهد.
 با توجه به نوع فعالیت درمراکز صنعتی فاضالبهای صنعتی ایجاد میشودکه ممکن است شامل انواع مواد شیمیایی ،باکتریها ،قارچها و مواد دیگر
باشد(شکل .)2-39
 به آبهای حاصل از بارندگیها و شستشوی معابر عمومی« ،فاضالب هایسطحی» گویند (شکل.)2-40

شکل  2-39فاضالب صنعتی

شکل  2-40فاضالب های سطحی

 2-2-3رو ش ه ای جمع آوری فاضالب خانگی :به منظور طراحی
یک سیستم مناسب جهت جمعآوری و هدایت فاضالب ازمحیط زندگی
باید به نکات زیر توجه کرد:
 -1طول افقی لولهها به حداقل برسد.
 -2قطر لولهها متناسب با حجم فاضالب باشد.
 -3لولههای افقی دارای شیب مناسب باشد.
 -4از وصالههای(زانویی ،سه راهی و 45 ،) ...درجه استفاده نمود.
شکل  2-41برشی ازیک ساختمان مسکونی را نشان میدهد .در این
شکل نحوۀ تخلیۀ فاضالب خانگی و هدایت آن به فاضالب شهری و همچنین
چهار لولۀ قائم که هریک وظیفۀ تخلیۀ آب باران و فاضالب خروجی از وسایل
بهداشتی را برعهده دارند ،نمایش میدهد.
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ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﺍﻛﺶ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮﺍﻛﺶ

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ
ﺳﻨﮕﻴﻦ

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ
ﺳﺒﻚ
ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ
ﺳﺒﻚ

شکـل  2-41نمـایش رایـزرهای فـاضالب،
هواکش و آب باران در برش یک ساختمان

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺳﻴﻔﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪ

ﻣﺠﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻯ

نقشهکشي معماري

لولۀ قائم شمارۀیک ،آب باران جمع شده درسطح پشت بام و فاضالب های
خروجی از وسایل بهداشتی ،پس از عبور از سیفون ،وارد لولههای فرعی افقی
شده و بعد از آن وارد لولۀ قائم میشود .سپس کل فاضالب ،از لولههای قائم،
وارد لولۀ افقی اصلی نصب شده در کف ساختمان میشود .این فاضالب پس
از عبور از سیفون راهبند ،وارد لوله فاضالب شهری میشود.
همان طور که درشکل 2-41میبینید ،لولههای قائم تا باالی بام امتداد
دارد تا گازهای زائد موجود در لولهها به خارج از ساختمان هدایت شود و
فشار داخل لوله ها متعادل گردد.
 2-2-4لوازم و تجهیزات :لوازم مورد استفاده برای جمعآوری فاضالب
سـاخـتمان ها عبارت اند از :وسایل بـهداشتی (دستـشویی ،ظرفـشویی و،)...
سیفون ،لولهها و اتصاالت آن (فیتینگ ها).
الف) وسایل بهداشـتی :برای انتـقـال آبهای آلـوده مـورد اسـتفاده قرار
می گیرد .مانـند توالـت ،وان روشـویی ،زیردوشی و  ....در شکلهای2-41
و  2-42چند نمونه از این وسایل مشاهده میشود و نوع دیگری از وسایل،
آنهایی هستند که برای انتقال آبهای زائد حاصل از شستشو و آماده سازی
غذا مورد استفاده قرار میگیرند .مانند سینک ظرفشویی(شکل .)2-43
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شکل  2-42روشویی و توالت فرنگی

شکل  2-43سینک ظرفشویی

ب) سیـفون :به دلـیل پـربـودن دائمیبا آب ،از خـروج گازهای بد بوی
فاضالب از لولهها به داخل ساختمان جلوگیری میکند ،هر لولهای که به
فاضالب متصل میشود باید بهیک گلویی مجزا ،مجهز باشد .سنگ توالت نیز
بهیک سیفون از جنس چدنیا  PVCکه به لولۀ فاضالب متصل شده است،
نصب میشود .در شکل 2-45چندنمونه سیفون با شکلهای مختلف را نشان
می دهد .سیفون ها ازیک طرف به وسیلۀ بهداشتی و از طرف دیگر به لولۀ
انتقال فاضالب متصل میشوند.

ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻧﻮﻉ 1/2S

ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻧﻮﻉ U

شکل  2-44سیفون
ﺳﻴﻔﻮﻥ ﻧﻮﻉ S

ﺳﻴﻔﻮﻥ pﻧﻮﻉیا Pشتر گلو
سیفون نوع

شکل  2-45تصویری از سیفون سینک ظرفشویی و شکل  2-46نقشۀ
جزئیات اتصال سیفون به سینک را نشان میدهد.

شکل  2-45سیفون سینک ظرفشویی

شکل  2-46جزئیات اتصال سیفون به سینک
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ج) لـولـه هـا :معـمو ًال در شـبـکۀ جـمـعآوری فـاضـالب سـاخـتـمانهـا،
از لوله هایی با جنس چدن ،پیویسی ،و فوالد گالوانیزه استفاده میشود.
شکلهای 2-47و  2-48چند نمونه ،از کاربرد این لولهها را در لوله کشی فاضالب
نشان میدهد .این لولهها در قطرها و طولهای متفاوت در بازاریافت می شود.
شکل  2-47به کارگیری لولۀ  PVCدر
لوله کشی فاضالب

شکل  2-48به کارگیری لولۀ چدنی
در اتصاالت

نقشهکشي معماري

د) اتصاالت  (وصالهها) :در لولهکشی فاضالب به منظور تغییر جهت دادن
لولهها ،اتصـال شاخه های فـرعی به اصلی ،بازدید داخل لولهها و تمیزکردن
درون آنها ،از اتـصاالت اسـتفاده میشـود .در شـکل  2-49انـواع اتصاالت
چدنی را کـه در لولهکـشی فـاضالب ساختمانی به کار رفته است ،مشاهده
مـیکـنـیـد .در شـکل 2-50نـیز بـرخی از ایـن اتصـاالت دیـده می شـود.
جنس اتصاالت با توجه به جنس لولهها انتخاب میشود.
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شکل 2-49کاربرد اتصال چدنی در
لولهکشی فاضالب

ﺯﺍﻧﻮ 90ﺩﺭﺟﻪ

ﺯﺍﻧﻮ 90ﺩﺭﺟﻪ

ﺯﺍﻧﻮ 45ﺩﺭﺟﻪ

استفاده در لوله کشی فاضالب و هواکش

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ  45ﺩﺭﺟﻪ

شکل  2-51فالش تانک

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ  45ﺩﺭﺟﻪ

شکل  2-50اتصاالت چدنی مورد

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ  45ﺩﺭﺟﻪ

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ  90ﺩﺭ

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ

ﺯﺍﻧﻮ 45ﺩﺭﺟﻪ

ﺯﺍﻧﻮ 90ﺩﺭﺟﻪ

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ  90ﺩﺭﺟﻪ

ﺯﺍﻧﻮ 45ﺩﺭﺟﻪ

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ  90ﺩﺭﺟﻪ

ه)   تجهیزات شستشودهنده :کاسه توالت ها باید با استفاده از وسایلی
شستشو شوند ،این وسایل به دو دسته تقسیم میشوند:
 فالش تانک :محفظۀ مخصوصی است که مقداری آب را درخود ذخیرهﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
میکند و پس از کشیدنیک اهرم ،یا فشردن کلیدی ،آب را تخلیه و موجب
پاکیزگی توالت میشود .این مخزن در ارتفاع  1/7متر از سطح توالت نصب
میشود (شکل.)2-51
 ف شاری توالت :شی ر فشاری (فالش والو) در پشت کاسه توالت و بهصورت روکار ویا توکار و به وسیلۀیک لوله و تبدیل الستیکی ،به سنگ توالت
نصب میشود (شکل .)2-52

شکل  2-52شیر فشاری توالت
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