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لوله کشی  شبکه  در  موجود  گازهای  کردن  خارج  منظور  به  هواکش:   -
صورت  به  معموالً  ها  هواکش  شود.  می  استفاده  هواکش  لوله  از  فاضالب 
مستقیم هوا را به خارج مـی راند. از کانال کشی و اگزوزفن به منظور هدایت 
هوای نامطـبوع داخل سرویس هـای بهداشتی به سـمت پشت بام استفاده 

می شود )شکل 2-53(.
5-2-2 آشـنایـی با عـالئم و نـقشه خوانـی لوله کـشی فاضالب و هواکشی )ونت(: 

 نقشه های لوله کشی فاضالب جزئی از نقشه های تأسیسات مکانیکی ساختمان
 هستند. این نقشه ها را به صورت پالن، برش و جزئیات ترسیم می کنند. 

6-2-2 اصول ترسیم نقشۀ لوله کشی فاضالب: در شکل54-2 پالن زیرزمین  یک 

منزل مسکونی را نشان می دهد. به موارد زیر در این پالن توجه نمایید:

 شکل 53-2 لوله های هواکش روی پشت بام 

 تذکر : عـالئم مـربوط به لـوله ها
و وسـایـل بهـداشتـی قباًل، آورده 

شده است.

1:100       
پالن فاضالب طبقه ى زيرزمين

 شکل 2-54 

پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقۀ زیرزمین

1- فاضالب آشپزخانه های طبقه همکف و اول به داخل رایزر1 تخلیه شده و به لولۀ 
 افقی موجود در کف زیرزمین می ریزد و با شیب دو درصد به درون یکی از چاه ها منتقل

می شود.
توالت های  به درون چاه دیگر، فاضالب دستشویی ها، زیردوشی، وان و   -2
طبقات همکف و اول که توسط رایزر 2 جمع آوری شده، تخلیه می شود. فاضالب 
سرویس بهداشتی موجود در زیرزمین نیز به درون همین چاه منتقل می شود.  آب 

1:100       
پالن آبرسانى طبقه ى زيرزمين
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باران نیز توسط رایزر شمارۀ 4 جمع آوری شده و به درون چاه تخلیه می شود.
 3 شماره  رایزر  به  زیردوشی  و  ی  روشوی ایرانی،  توالت  هواکش  لوله  3ـ 

متصل شده است.
در شکل55-2 پالن طبقۀ همکف، نحوۀ لوله کشی فاضالب و همین طور 
لوله کشی تهویه را مشاهده می کنید. به نکات زیرتوجه نمایید: 1- لولۀ تهویه 
به صورت خط چین مشخص شده است و به رایزر شمارۀ 3 متصل شده است. 
3- قطر لولۀ پایین روندۀ این رایزر 2 اینچ و قطر لولۀ باالروندۀ آن نیز 2 

اینچ است.

1:100       
پالن فاضالب طبقه ى همكف

 شکل 2-55 

پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقۀ همکف

1:100       
پالن آبرسانى طبقه ى زيرزمين
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در شکل56-2 پالن طبقۀ اول همان ساختمان را نشان می دهد، به دریچۀ 
بازدید ).C.O( نصب شده به انتهای لولۀ افقی توجه کنید. 

تذکـر : لـوله کشی طبـقه اول در 
انجام شده  همکف  طبقۀ  زیرسقف 
است. لوله های مربوط به تهویه به 
طرف باال حرکت کرده و از زیرسقف 
طبقۀ اول و  یا درقسمتی دیگر که 
از وسیلۀ بهداشتی باالتر است، به 

رایزر مربوطه متصل می شود. 

1:100       
پالن فاضالب طبقه ى اول  شکل 2-56 

مقیاس

پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقۀ اول

به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1- لولۀ باال روندۀ رایزر شماره 2 در طبقه اول و پایین روندۀ آن چند 

اینچ است؟
2- قطر لولۀ قائم هواکش چند اینچ است؟

3- چرا لولۀ افقی فاضالب توالت فرنگی بر لولۀ اصلی عمود نشده است؟
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 شکل 57-2 برش قائم لوله کشی فاضالب و هواکش

  تمرین کارگاهی 1: شکل57-2، برش قائم )رایزر دیاگرام( لوله کشی 
فاضالب  شکل های 56  ـ2 و 57  ـ2 و 58  ـ2 را نشان می دهد. با توجه به شکل 

به سؤاالت زیر، پاسخ دهید.

1- چند رایزر در نقشه می بینید؟
2- در پایین کدام رایزرها، دریچۀ بازدید مشاهده می شود؟

3- فاضالب سینک ظرفشویی و کفشوی آشپزخانه به وسیلۀ کدام رایزر 
به سمت پایین هدایت می شوند؟
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و هواکش  فاضالب  لوله کشی  پالن    تمرین کارگاهی 2: شکل58 -2، 
به  شکل  به  توجه  با  دهد.  می  نشان  را  مسکونی  ساختمان  یک  زیرزمین  

سؤاالت زیر، پاسخ دهید.

1:100       
پالن آبرسانى طبقه ى زيرزمين

  شکل 2-58  

1- چند چاه در پالن وجود دارد و به هر یک ازآنها، فاضالب چه بخشی از 
ساختمان وارد می شود؟

2- چند رایزر در ساختمان وجود دارد و قطر آنها در پایین ترین قسمت 
چند اینچ است؟

3- دریچۀ بازدید در کدام قسمت است؟
4- شیب لوله های فاضالب چند درصد است؟

1:100       
پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقۀ زیرزمینپالن آبرسانى طبقه ى زيرزمين
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همان  همکف،  طبقۀ  هواکش  و  فاضالب  لوله کشی  پالن  شکل2-59،   
ساختمان را نشان می دهد. با توجه به پالن به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 شکل 2-59 

1- فاضالب کفشوی آشپزخانه از طریق لولۀ کدام وسیلۀ بهداشتی وارد 
رایزر می شود.

2- لولۀ باالرونده رایزر شمارۀ 3 چند اینچ است؟

1:100       
پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقۀ همکفپالن آبرسانى طبقه ى همكف
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شکل 60-2، پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقۀ اول همان ساختمان 
را نشان می دهد. به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1:100       
پالن آبرسانى طبقه ى اول

1- لوله کفشوی و سینک آشپزخانه به رایزر شمارۀ ..... و به قطر ..... اینچ 
می ریزد.

2- دریچۀ بازدید طبقۀ اول، درکدام قسمت ساختمان قراردارد. آن را بر 
روی نقشه مشخص نمایید.

3- فاضالب کدام قسمت به رایزر شمارۀ 1 می ریزد؟
4- قطر لولۀ باالرونده و پایین روندۀ رایزر شمارۀ 4، را برحسب میلی متر 

بنویسید.

 شکل 2-60  

پالن لوله کشی فاضالب طبقۀ اول
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شکل61-2، پالن پشت بام ساختمان قبلی را نشان می دهد. به سؤاالت 
زیر پاسخ دهید:

1- آب باران به وسیلۀ کدام رایزر به چاه می ریزد؟
2- رایزر مربوط به جمع آوری آب باران در کدام قسمت ساختمان قرار دارد؟

3- قطر لولۀ پایین آورندۀ آب باران ..... اینچ است.
4- رایزر شماره 7 برای تخلیه فاضالب کدام قسمت نصب شده است؟

 شکل 2-61 

1:100       
پالن آبرسانى طبقه ى  پشت بام

پالن پشت بام
1:100       

پالن آبرسانى طبقه ى  پشت بام
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شکل62-2، برش لوله کشی فاضالب و هواکش ساختمان قبلی را نشان 
می دهد تا ارتباط لوله های افقی فاضالب با رایزرها به خوبی دیده شود. 

 شکل 62-2 رایزر دیاگرام لوله کشی 
فاضالب و هواکش

با توجه به این نقشه به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1- چند دریچۀ بازدید می بینید؟

2- چند لولۀ هواکش)VENT( تا پشت بام آورده شده است؟
3- چرا انتهای لوله های هواکش بر روی بام، خم شده است؟
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  تمرین کارگاهی 3: شکل های63-2 و 64-2، پالن لوله کشی فاضالب 
و هواکش طبقه همکف و طبقۀ اول، یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. 

به عالئم و روش نمایش لوله ها دقت کرده و آن را ترسیم نمایید.

 شکل 2-63 

1:100       
پالن لوله كشى فاضالب طبقه ى همكف

1:100       
پالن لوله كشى فاضالب طبقه ى اول

 شکل 2-64 

توجـه : کلـیۀ لولـه های فاضالب 
و آب بـاران زیـر سـقـف طـبـقۀ 
همکف در مسیر مشخص پالن از 
کنار دیوارهای زیـرزمین با شیب 
 2 درصد بـه طـرف چـاه هـدایت

می شود.

1:100       
پالن لوله کشی فاضالب طبقۀ اولپالن لوله كشى فاضالب طبقه ى اول

1:100       
پالن لوله کشی فاضالب طبقۀ اولپالن لوله كشى فاضالب طبقه ى اول
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  تمرین کارگاهی 4: شکل های65-2 و 66-2، پالن زیرزمین و طبقات،  
 یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. با توجه به رایزرهای مشخص شده در
پالن ها، نقشۀ لوله کشی فاضالب و هواکش آن را بدون اندازه گذاری ترسیم 

نمایید.

1:100       
پالن زيرزمين

1.60

 شکل 2-65 
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 شکل 2-66 

1:100       
پالن طبقات 

1.40
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7-2-2 جـزئیات نـصب وسـایل بهـداشتی: وسایل بهـداشتی را بـا توجـه به 

نقشۀ جزئیات و در موقعیت مشخص شده بر روی نقشه نصب می کنند. در 
شکل های 67-2 و 68-2 و 69-2 و 70-2 جزئیات لوله کشی آب و فاضالب 

در تجهیزات بهداشتی را نشان می دهد.

  شکل 67-2 جزئیات زیر دوشی 

 شکل 68-2 جزئیات توالت فرنگی  
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 شکل 69-2 جزئیات توالت ایرانی

 شکل 70-2 جزئیات روشویی
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3-2 تأسیسات حرارتی و برودتی

راه  در  انسان  که  است  هایی  گام  مهم ترین  از  یکی  مطبوع  تهویۀ  ایجاد 
بهبود محیط زیست برمی دارد. عواملی که درتهویۀ مطبوع باید در نظرگرفت 
هوا  درآوردن  جریان  به   -3 رطوبت  کنترل   -2 ما  د کنترل   -1 عبارتنداز: 
4-  پاکیزگی هوا. نخستین گام درجهت ایجاد تهویۀ مطبوع امروزی، اختراع 
و تکمیل سیستم های تأسیسات حرارتی)در فصل سرما( و دستگاه های ایجاد 

برودت)در فصل گرما( است)شکل 2-71(.
1-3-2 تأسیسات حرارتی:  انسان برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل 

سرما پیوسته به دنبال ساخت وسایل گرما زا بوده است. در شکل72-2 چند 
نمونه از وسایل گرمازا دیده می شود. این وسایل عیوب زیادی دارد. به همین 
علت امروزه از سیستم حرارت مرکزی استفاده می شود. در این روش حرارت 
مورد نیاز ساختمان در محیطی به نام موتورخانه تولید شده و سپس توسط 
این حرارت، به محیط منتقل  ا بخار آب،  ی سیال واسطه ای مانند آب، هوا  

می شود. شکل 73-2 برخی از این وسایل را نشان می دهد.

 شکل 2-71 

الف- بخارى ديوارى

خاكستردان
دريچه ى هوا

سوخت

دودكش

ب- بخارى نفتى ج- بخارى هيزمى

دودكش دودكش دودكش

مولد حرارت مولد حرارت

پمپ

مولد حرارت

آب هوا بخارآب

الف- بخارى ديوارى شکل 72-2 انواع وسایل گرمازا 

خاكستردان گرما
دريچه هوا

سوخت

دودكش

ب- بخارى نفتى ج- بخارى هيزمى

دودكش دودكش دودكش

مولد حرارت مولد حرارت

پمپ

مولد حرارت

آب هوا بخارآب

 شکل 73-2 انواع سیستم های حرارت  
مرکزی از نظر نوع سیال واسطه

دودکش

گرما

دودکش

گرما

گرما
گرماکانال هوا

ب( بخاری نفتی الف( بخاری دیواری )شومینه( ج( بخاری هیزمی

دریچۀ هوا
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2-3-2 انواع سیستم های حرارت مرکزی: این نوع سیستم ها از نظر 
سیال واسطه به چهار نوع سیستم تقسیم می شود: الف( حرارت مرکزی با آب گرم 

ب(حرارت مرکزی با آب داغ 
ج( حرارت مرکزی با بخار آب 
د( حرارت مرکزی با هوای گرم

 از متداول ترین روش ها، حرارت مرکزی با آب گرم است که برای تولید 
گرما در محیط، کاربرد فراوان دارد. در این روش آب، توسط دستگاه های 
به  سپس  و  کرده  جذب  را  حرارت  مشعل(،  و  رم  آب گ گرما)دیگ،  تولید 
وسیلۀ وسایل انتقال دهندۀ حرارت )لوله، پمپ(، آب گرم را به دستگاه های 

پخش کنندۀ حرارت)رادیاتور، فن کوئل( منتقل می کند)شکل های2-74(.
 رادیاتور یا فن کوئل در محل هایی که بایدگرم شود، نصب می شوند و در 
نتیجه آب گرم درون آنها، حرارت را به محیط داده و باعث گرم شدن هوا 
می گردد. آب گرمی که حرارت خود را از دست داده، برای گرم شدن مجدد، 
توسط لوله اي به دیگ آب گرم فرستاده می شود. شکل75-2حرکت آب گرم را 
از دیگ به رادیاتور و بازگشت آب به دیگ را به صورت شماتیک نشان می دهد.

 شکل 2-74

 شــکل 75-2 حرارت مرکزی بــا آب گرم 

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ
برگشت آب گرم

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

ممکن  برودتی  تأسیسات  های  سیستم  برودتی:  ت  تأسیسا  2-3-3
است به سه حالت زیر اجرا شود:

 1- اختصاص به یک اتاق داشته باشد. مثل یک کولر آبی کوچک یا کولر 
گازی )پنجره ای یا دو تکه(.

2- سیستم خنک کننده ای که جهت خنک کردن چند اتاق به کار رود. 
مانند هوای خنکی که یک کولر آبی تولید می کند و توسط کانال هایی به چند 
اتاق منتقل می شود. استفاده از دستگاه زنت و کولرهای گازی دو تکه نیز 

متداول است.
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رادياتور

رفت آب گرم

ديگ
برگشت آب گرم

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

3- سیستم های خنک کنندۀ مرکزی که آب سرد در دستگاهی به نام 
چیلر تولید می شود و سپس آب سرد توسط شبکه لوله کشی به درون کویل 
هواساز یا فن کویل جریان می یابد و باعث سرد شدن هوای عبوری از روی 

کویل این دستگاه ها می شود.
4-3-2 نقشه خوانی تأسیسات برودتی و حرارتی: شبکه های لوله کشی تأسیسات 

حرارتی به سه روش زیر انجام می شود: 
الف( شبکۀ دو لوله ای با برگشت مستقیم: در این روش رادیاتورهایی که نسبت 
 به دیگ دورتر قرار می گیرند به طور طبیعی آب کمتری دریافت می نماید
در نتیجه توزیع آب، نامتعادل می باشد که باید هم در طرح و هم در راه اندازی 

حتی االمکان رادیاتورها را متعادل نمود)شکل2-77(.
ب( شبکۀ دو لوله اي با برگشت معکوس: در این روش مسیر رفت و برگشت 

آب در کلیۀ رادیاتورها یکسان است )شکل 2-76(.

 شکل 76-2 لوله کشی با برگشت 
معکوس

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ
برگشت آب گرم

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

رفت آب گرم

ديگ

برگشت آب گرم

رادياتور

برگشت   با  کشی  لوله   2-77 شکل   
مستقیم

ج( شبکه لوله کشی مختلط: این روش ترکیبی از سیستم لوله کشی با برگشت 
مستقیم و سیستم لوله کشی با برگشت معکوس است. در این روش آب گرم از لوله 
رفت خروجی موتورخانه به اولین رایزر می رسد و از طریق این لوله قائم آب گرم 
رادیاتورهای 1 و 2 تأمین می گردد. برگشت این دو رادیاتور به روش مستقیم است. 
لوله برگشت این رایزر وقتی به پایین می رسد به طرف موتورخانه نرفته بلکه به طرف 
رایزرهای دیگر می رود و در نتیجه شبکه لوله کشی افقی در پایین به صورت برگشت 

معکوس است و رایزرها با برگشت مستقیم لوله کشی شده اند.
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1:100      
پالن همكف

 شکل 78-2 پالن معماری

5-3-2 دستورالعمل ترسیم نقشۀ تأسیسات حرارتی و برودتی:

 مرحلۀ اول: جهت ترسیم شبکۀ لوله کشی تأسیساتی حرارتی و برودتی،
1 ترسیم نمایید 

50
1 و  یا 

100
باید پالن معماری ساختمان را با مقیاس 

)شکل 2-78(.
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را  مختلف  فضاهای  در  رادیاتورها  قرارگیری  مناسب  محل  دوم:  مرحلۀ 
مشخص و ترسیم نمایید. رادیاتور را با عالمت  نشان می دهند.

مرحلۀ سوم: از لولۀ رفت و برگشت آب گرم به هررادیاتور  یک لولۀ رفت و 
یک لولۀ برگشت ترسیم کنید. 

شکل 79-2 پالن ساختمان مذکور را نشان می دهد که به روش برگشت 
معکوس،لوله کشی شده است. با توجه به نکته های زیر، به سؤاالت پاسخ دهید.

1- تعداد رادیاتور در این ساختمان را بنویسید.
2- قطر لوله های رفت آب گرم و برگشت آب گرم اصلی ساختمان چند 

اینچ است؟
3- مشخصات رادیاتورهای اتاق پذیرایی را توضیح دهید.

4- قطر لولۀ برگشت آب گرم از رادیاتور اتاق پذیرایی چند اینچ است؟

نکته ها : 
لولۀ  و  HWSـــ   ــ  با  رفت  لۀ  لو  -1
ـ HWRـــ  ترسیم می شود.  برگشت باـ 
2- در انـدازه گـذاری قـطر لـولـه ها، 
ترتیب قرارگیری اندازه ها متناسب با 
ترتیب قرارگیری لوله ها است. یعنی 
اولـین انـدازۀ نـوشته شـده از چـپ 
مربوط به اولین خط لوله در سمت 

چپ )نسبت به نقشه(خواهد بود.
داخل  ر  د شده  نوشته  ت  ار عب  -3
اتـاق هـا، مشخصـات رادیاتور نصب 

شده در آن اتاق را معین می کند.

9 بدین معنی  500 200

1L 45 V
2

) (

,

×
′′

=

 مثاًل عبارت

است که رادیاتور نصب شده از مدل 
تعداد  که  شده  انتخاب   50 0 *200
 45 آن  ل  طو و  دد  ع  9 آن  ی  ها پره 
1 اینچ 

2 سانـتی مـتر و شـیر رادیاتور
است.

شکل 79-2 شبکه لوله کشی حرارت   
  مرکزی به روش برگشت معکوس
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 شکل 80-2 پالن همان ساختمان است که به روش برگشت مستقیم لوله کشی
رادیاتورهای آن ترسیم شده با توجه به نقشه به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1- قطر لولۀ رفت آب گرم به رادیاتور هال چند اینچ است؟
2- تفاوت لوله کشی به روش برگشت معکوس و برگشت مستقیم را به 

دقت بررسی کرده و نتایج آن را بیان نمایید.

 شکل 80-2 شبکه لوله کشی حرارت 
  مرکزی به روش برگشت مستقیم
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لوله کشی  پالن   ،2-82 و   2-81 شکل های  در   :1 کارگاهی  تمرین    
رادیاتورهای  یک ساختمان دو طبقه) زیرزمین و طبقۀ اول( نشان داده شده 

است. جهت خواندن نقشۀ لوله کشی به نکات زیر توجه نمایید:
1- محل موتورخانه در پالن مشخص شده است. لولۀ رفت از موتورخانه به 
قطر2 اینچ، رادیاتورهای موجود در زیرزمین و همچنین رایزرهای باالرونده را 
تغذیه می کند و لوله اي به قطر2 اینچ آب گرم برگشتی را از کلیۀ رادیاتورها 

و رایزرها به دیگ بر می گرداند.
2- برای صرفه جویی در طول لوله ها، از رایزرها که با عالمت R مشخص 
شده اند، استفاده می شود. برای مشخص شدن  اندازۀ رایزرها از عبارتی مانند 

 استفاده شده است. عدد باالی خط، قطر لولۀ طبقۀ باال و اندازۀ
3
4

"

پایینی، قطر لولۀ پایین رونده را نشان می دهد.
با توجه به مطالب ذکر شده و اطالعاتی که در نقشه می بینید، به سؤاالت 

زیر پاسخ دهید.
1- لوله کشی به روش مستقیم انجام شده است یا معکوس؟

2- چند رایزر در پالن زیرزمین مشاهده می کنید؟
3- چند رایزر داخل پالن طبقۀ اول مشاهده می کنید؟

4- تعداد رادیاتورهای طبقۀ زیرزمین و اول چه تعداد است؟
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1:100       
پالن طبقه ى زيرزمين

 شکل 2-81 

پالن لوله کشی رادیاتورهای طبقه اول
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 شکل 2-82 

1:100       
پالن لوله کشی رادیاتورهای زیرزمینپالن طبقه ى اول
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  تمرین کارگاهی 2: شکل83-2، پالن معماری طبقه اول  یک ساختمان 
را نشان می دهد. نقشۀ لوله کشی حرارت مرکزی ساختمان را به روش مستقیم 

ترسیم نمایید.

 شکل 2-83 

1:100       
پالن طبقه ى اول

1:100       
پالن طبقۀ اّولپالن طبقه ى اول



نقشه کشي معماري

110

و  شکل های 84-2 و 85-2 پالن های زیرزمین    تمرین کارگاهی 3: 
ه کشی حرارت مرکزی  لول نقشۀ  را نشان می دهد.  اول یک ساختمان  طبقۀ 

ساختمان را به روش معکوس ترسیم نمایید.

1:100      
 شکل 2-84 
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-  شکل 2-85 

1:100      
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6-3-2 تهویه مطبوع: تولید گرما در زمستان و سرما درتابستان، به وسیلۀ 

یک دستگاه مرکزی به نام »چیلر« انجام می شود. تهویه مطبوع با دو سّیال، 
آب و هوا صورت می گیرد و به وسیلۀ کانال هایی به دستگاه های نصب شده 
در فضاهای داخلی منازل می رسد. در شکل های86-2 و 87-2 نحوۀ انتقال 
هوای مطبوع را به داخل فضای خانه، از طریق قراردادن دستگاه مرکزی بر 

روی پشت بام نشان می دهد.

 شکل 2-86 

 شکل 2-87 

1:100      
پالن تهويه مطبوع همكف

1:100      
پالن تهويه مطبوع بام

+0.37
1:100      

پالن تهويه مطبوع همكف

1:100      
پالن تهويه مطبوع بام

+0.37
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4-2 تأسیسات گازرسانی

 استفاده از گاز طبیعی در وسائل گازسوز، مثل اجاق گاز، بخاری و روشنایی 
با استفاده از شبکۀ لوله کشی، مستلزم  انتقال آن  ...، فراهم کردن امکان  و 
نشان را  گازسوز  وسیلۀ  چند   2-88 است. شکل  آن  از  مختصری   شناخت 

می دهد.

شکل 88-2 انواع وسایل گازسوز 

شکل 89-2 انواع سوخت 

1-4-2 انواع سوخت: از کلیۀ مواد جامد، مایع و گازی که میل ترکیبی 
با اکسیژن دارند، به عنوان»مواد قابل سوختن« و آن دسته را که فرایند فعل 
 و انفعال شیمیایی آنها، توأم با احتراق و تولید انرژی حرارتی قابل مالحظه ای
باشد، به عنوان »سوخت« نام برده می شود. شکل89-2 چند نوع سوخت را 

نشان می دهد. 

امروزه در دنیا برای تولید انرژی حرارتی، صنایع و ساختمان های عمومی 
و مسکونی، به ترتیب از مشتقات نفت خام، زغال سنگ، گاز طبیعی و گاز 
مایع استفاده می کنند. در کشور ما به خاطر فراوانی منابع نفت و گاز، کاربرد 
آسان تر و تمیزی بیشتر، استفاده از گاز طبیعی دارای مزیت بیشتری نسبت 

به سایر سوخت ها می باشد.
2-4-2 منشأ و مواد تشکیل دهندۀ گاز طبیعی: گازهایی که برای 
تأمین انرژی حرارتی، به کار می روند به نام گازهای سوخت معروفند. این 
اِتان  و   )CH4(متان گاز  مانند  است.  تشکیل شده  ها  هیدروکربن  از  ها  گاز
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را گاز  بوتان)C6H10(. درصد عمده گاز طبیعی  و   )C4H8(پروپان و   )C2H6(
متان تشکیل می دهد.

شکل  به  یا  و  خام  نفت  در  محلول  صورت  به  است  ممکن  طبیعی  گاز 
مستقل در منابع زیرزمینی وجود داشته باشد. شکل90-2 وجود گاز را در 

الیه های زیرزمینی، نشان می دهد.

 شکل 90-2 وجود گاز در الیه های 
  زیرزمینی

 شکل 91-2 مراحل بهره برداری، 
  انتقال و توزیع گاز تا محل مصرف

نهایتاً گاز به هرشکلی که از چاه ها استخراج شود، پاالیش شده و توسط 
خطوط انتقال به محل مصرف منتقل می شود. 

تا محل مصرف را  انتقال و توزیع گاز  برداری،  بهره  شکل91-2 مراحل 
به صورت شماتیک نشان می دهد.
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شکل 92-2 لوله های انتقال گاز 

که  داشــت  ه  توج باید  تذکر: 
لوله های افقی کوتاه ترین مسیر 

را طی می کنند.

گاز  اصـلی مصرف کنندگان  3-4-2 مـوارد مصـرف گاز: سه دستۀ 
عبارت اند  از: خانگی، تجاری و صنعتی.

- درخانه ها کاربرد گاز شامل، مصارف آشپزخانه برای طبخ غذا، آبگرمکن، 
اضطراری  های  روشنایی  و  مرکزی  حرارت  های  سیستم  اری،  دیو بخاری 

می باشد.
مؤسساتی  و  ها  رستوران  ها،  هتل  شامل،  گاز  تجاری  مصرف کنندگان   -
شبیه  تقریباً  نیز  مراکز  این  در  گاز  کاربرد  اند.  مدارس  ها،  بیمارستان  نظیر 

مصارف خانگی، اما در مقیاس بزرگ تر است.
- گاز به ده ها هزارکارخانه، واحدهای صنعتی مانند کارخانۀ ذوب و نورد 
فلزات و نیروگاه های حرارتی تولید برق و ... در سراسر کشور تحویل می شود.

4-4-2 لوازم و تجهیزات: گاز از محل تولید به وسیلۀ خط لولۀ انتقال 
گاز به مصرف کننده می رسد. 

و  هستند  سیاه  فوالد  جنس  از  که  گاز  قال  انت های  ه  ل لو ها:  الف(لوله 
انتقال  وله را تحمل کنند فشار گاز در خطوط  ل می توانند فشار گاز داخل 
در حدود mPsi( 60 bar 1( است. شکل92-2 لوله های انتقال گاز را نشان 

می دهد. 

فشار گاز قبل از رسیدن به محل مصرف باید تنظیم شود. پس از گذشتن از 
ایستگاه های تقلیل فشار، گاز وارد خطوط شبکۀ توزیع می شود و از طریق انشعاب 
فرعی و»علمک« مشترکین، پس از کاهش مجدد فشار به وسیلۀ »رگوالتور« در 
اختیار مصرف کنندگان خانگی و تجاری قرار می گیرد. شکل93-2 علمک گاز 
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 شکل 93-2 علمک و رگوالتور روی آن

 شکل 94-2 رگوالتور روی علمک 
  انشعاب گاز

هشدار : رگوالتور در گازرسانی خانگی، یک وسیلۀ ایمنی و محافظ در استفاده از 
انرژی پاک و دور از آلودگی است. از تعمیر رگوالتور به وسیلۀ افراد غیرمتخصص، 

جداً خودداری نمایید.

 شکل 95-2 رگوالتور 

لوله اصلی گاز

و رگوالتور روی آن و شکل 94-2، مقطع  یک علمک و رگوالتور نصب شده 
بر روی آن را نشان می دهد. 

ب( رگوالتور: دستگاهی است که باعث کاهش فشارگاز می شود و فشار را 
به میزان دلخواه ثابت نگه می دارد. رگوالتور فشار ورودی را در حدود 240 

مرتبه کاهش می دهد. شکل95-2 یک رگوالتور را نشان می دهد.

لوله انشعاب
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ج( کنتور: امکان  اندازه گیری دقیق مصرف گاز را از حد مصرف مختصر 
تا مصرف زیاد دستگاه های گازسوز، فراهم  شمعک  یک اجاق گاز خانگی، 
می کند. کنتور حجم گاز مصرفی را نشان داده و پرداخت بهای گاز مصرفی، 
به وسیلۀ آن، امکان پذیر است )شکل96-2(. کنتور گاز را در نقشه با عالمت 

M نشان می دهند.

شکل 96-2 کنتور  

شکل 97-2 شیرگاز متعادل کننده  
 شیر گاز توپی قفلی- شیرگاز توپی

 خروسکی- شیرگاز فشاری 

د( شیر: شیرهای متعددی در شبکۀ توزیع گاز وجود دارند که هر کدام عملکرد 
 مخصوصی دارد. شکل97-2 چند نوع شیر لوله کشی گاز را نشان می دهد.

5-4-2 نقشه خوانی لوله کشی گاز: مسیر عبور لوله های گاز مصرفی را 
در پالن به صورت خط پُر، رایزرها )لوله های قائم( را با حرف»R« و شیرگاز را 
با عالمت»  « نشان می دهند. جهت نشان دادن مصرف کننده ها از حروف 

قراردادی زیر استفاده می شود:  
)FP( شومینه  )H( بخاری گازی

)B( مشعل  )GC( اجاق گاز خانگی
)RC( پلوپز  )WH( آبگرمکن

)P( پکیج  )Li(روشنایی
- مسیریابی لولۀ گاز: هنگام تعیین مسیر عبور لوله های گاز، باید به نکات 
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زیر توجه شود:
1- آنها را باید از روی کار عبور داد.

2- نمی توان لوله ها را از محل های مرطوب حمام و توالت عبور داد.
3- عبور ازمحل های بسته مانند انباری ها و کمدها، که امکان تجمع گاز 

درصورت نشت آن وجود دارد، صحیح نیست.
4- لوله ها را نباید در مسیر عبور افراد و پشت در و پنجره )بازشوها( قرار 

داد )شکل2-98(.

 شکل 98-2 عبور نادرست لوله های 
  گاز از روی بدنۀ پنجره

هشدار : درهنگام تعیین قطر لوله ها، باید واقعیات را درنظرگرفت و از زیاد یا کم 
کردن قطر آنها پرهیزکرد. زیرا بزرگ کردن قطر به معنی انباشتن گاز مصرف نشده 

در داخل شبکه و کوچک درنظرگرفتن قطر لوله ها، موجب کمبود گاز و احتمال 

خاموش شدن ناگهانی شعله ها و در نتیجه ایجاد خطر می شود.

برآورد مصرف و تعیین قطرلوله های گاز: مقدار مصرف گاز هر واحد 
 مستقل، باید برمبنای مترمکعب در ساعت و برای مصرف کلیۀ دستگاه های
روی صفحۀ مشخصات  بر  سازنده  ۀ  کارخان از طرف  که  واحد  ن  آ گازسوز 
دستگاه ها ذکر شده است، برآورد گردد. در صورتی که وسیلۀ گازسوز، فاقد 
صفحۀ مشخصات باشد، می توان از جداول مخصوص، که حد متوسط مصرف 

دستگاه های مختلف را نشان می دهد، استفاده نمود.
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پالن طبقۀ همکف یک ساختمان  کارگاهی1: شکل 2-100    تمرین 
مسکونی را نشان می دهد. 

لولۀ ورودی از شبکۀ اصلی درحیاط با عالمت R مشخص شده، سپس با 
عبور از کنتور و شیر اصلی به دستگاه های گازسوز می رسد.

1- درپالن چند بخاری گازی مشاهده می کنید؟
2- چند شیر قطع و وصل گاز وجود دارد؟

شکل101-2، پالن طبقۀ اول و دوم همان ساختمان را نشان می دهد.
1- کدام یک از رایزرها گاز را به اتاق خواب ها می رسانند؟ 

2- کدام رایزر، گاز را به روشنایی  هال می رساند؟
3- از کدام رایزر، به آبگرمکن گاز می رسد؟

شکل 99-2، پالن زیرزمین را نشان می دهد.
1- لولۀ رایزر شمارۀ 3 از کدام طبقه  به زیرزمین رسیده است و به کدام 

فضاها گاز می رساند؟
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1:100       
پالن لوله كشى گاز طبقه ى زيرزمين

انبارى

موتورخانه

انبارى

پالن لوله کشی گازطبقۀ زیرزمین

 شکل 99ـ2 پالن زیرزمین
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خواب خواب خواب

حمام

توالت

هال خصوصى

پذيرايى

هال

آشپزخانهپاسيو

1:100       
پالن لوله كشى گاز طبقه ى همكف

 شکل 100-2 پالن همکف
پالن لوله کشی گازطبقۀ همکف
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 شکل101-2، پالن طبقۀ اول و دوم

1:100       
پالن لوله كشى گاز طبقه ى اول و دوم

خواب خواب خواب

حمام

توالت

هال خصوصى

پذيرايى

هال

آشپزخانهپاسيو

پالن لوله کشی گاز طبقۀ اول و دوم
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 شکل 102-2 پالن طبقۀ همکف

  تمرین کارگاهی2: شکل 102-2 پالن یک ساختمان مسکونی و محل 
نصب رگالتور)تنظیم کننده( را نشان داده است. 

آبگرمکن در  و  گاز  اجاق  ها،  اتاق خواب  در  بخاری  تعیین محل  از  پس 
ترسیم  را  گاز  لوله کشی  پالن  یی،  پذیرا در  روشنایی  و  بخاری  و  آشپزخانه 

نمایید.

1:200       
پالن طبقه ى همكف

آشپزخانه سرويس حمام اتاق خواب

پذيرايىاتاق خواب

هال

حياط

ورودى

پالن طبقۀ همکف
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های  پـالن   ،2-104 و   2-103 هـای  شکـل  کـارگاهی3:  تمـرین    
یـک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. با در نظرگرفتن رایزرها، شیرها و 

مصرف کننده ها دراین نقشه، پالن لوله کشی گاز را ترسیم نمایید. 

 شکل 2-103 

موتورخانه

1:100      
پالن زيرزمين
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 شکل 2-104 

1:100      
پالن طبقات


