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فصل دوم: نصب لوازم بهداشتی

فصل2

نصب لوازم بهداشتی
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واحد یادگیری 4

شایستگی نصب سرویس بهداشتي روي كف

آیا تا به حال پی برده اید

 كف سازي فضاهايي مانند سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه چه تفاوتي با ديگر فضاها دارد؟
 از چه تجهیزات بهداشتی براي سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه استفاده مي شود؟

 اجراي كف شور در كف سازي شامل چه مراحلي است؟
 سرويس هاي ايراني و فرنگي چگونه در كف فضا هاي بهداشتي نصب مي شوند ؟

 در حمام هاي مسكوني چه نوع وان و زير دوشي اجرا مي شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استاندارد و اصول بیان شده اجراي كف شور را در فضاهاي بهداشتي اجرا نمايد. 
نصب سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي را انجام دهد. 



65

فصل دوم: نصب لوازم بهداشتی

مقدمه

در ساختمان ها فضاهايي وجود دارند كه بر اساس نوع كاربردشان دائماً در معرض شست وشو قرار دارند يا 
تجهیزاتي در آنها قرار داده مي شود كه بايد به لوله هاي فاضالب متصل شوند. در اين گونه فضاها محل كف شور 
جهت تخلیه آب هايي كه روي سطح ريخته مي شود بايد در نظر گرفته شود. سرويس هاي بهداشتي )حمام، 

توالت(، آشپزخانه و تراس ها در اين دسته قرار دارند. 
در اين فصل اجراي كف شور در كف سازي فضاها، نصب سرويس ايراني، نصب سرويس فرنگي، نصب وان و 

زير دوشي را فرا خواهید گرفت .

مراحل اجرای كف شور 

اجرای شیب بندی
1 تا 2 درصد1 شیب روی سقف سازه ای يا بلوكاژ با 

انجام مي شود.  بتن سبك 
در ساخت بتن سبك از پوكه صنعتي يا معدني به جاي 

شن و ماسه استفاده مي شود.

1ـ در كف آشپزخانه، توالت و حمام بايد حداقل 1/5 درجه شیب منظور شود.

پوکۀ معدنی
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 اجرای شیب بندی 1
برای تعیین شیب مورد نظر در كف، از نوارهای باريكی كه از مالت ماسه سیمان ساخته می شوند استفاده 
می شود. به اين نوارها كرم گفته می شود. تعداد كرم ها بايد به اندازه ای باشند كه بتوان با شمشه فاصلة بین 
دوتای آنها را صاف يا مطابق شیب كرد. در جاهايی كه وسعت سطح زياد است از كرم های بیشتری برای ايجاد 

شیب مورد نظر استفاده می شود. شیب كرم ها به سمت آب رو مي باشد .

کرم 

سوراخ آب رو

شیب

سوراخ آب رو

شمشۀ گرفته شده بین دو کرم  

کرم وسطى

شمشۀ شیب دار
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الف( اجرای کرم 
ابتدا  می شود.  اجرا  ريسمان  از  استفاده  با  كرم بندی 
يك سر ريسمان را در محل اجرای كف شور قرار داده 
انتهای كار طوری تنظیم می كنند  و سر ديگر را در 
زير  قسمت های  بیايد.  به دست  نظر  مورد  كه شیب 
ريسمان كشی را با مالت ماسه سیمان و در صورتي كه 

ارتفاع زياد باشد با تكه هاي آجر اجرا مي كنند.

مرحله 1ـ روی سقف سازه ای موجود )لوله فاضالب باید اجرا 
باشد( شده 

ارتفاع 4 سانتي متر پیرامون  به  بتني  مرحله 2ـ اجراي حلقه 
آب رو

به وسیله  نظر  مورد  شیب  تنظیم  و  ریسمان کشي  مرحله3ـ 
ریسمان ها

مرحله4ـ اجراي کرم ها

مرحله 5 ـ در صورتي که فاصله کرم ها از یك شمشه بیشتر 
باید کرم هاي بیشتري اجرا شود. بود 

برش

 شیب بندی 

 کف خواب 

سقف

شیب بندی

سقف 
لوله فاضالب

لوله فاضالب     

برش
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 اجراي الیه مالت ماسه سیمان 2
با توجه به اينكه در مرحلة بعدی كار بايد عايق كاری 
سیمان  ماسه  مالت  از  استفاده  با  بايد  شود،  اجرا 
لیسه ای1 سطح كف را برای اجرای عايق كاری آماده 
است.  سانتي متر   2 حدود  مالت  اين  ضخامت  كرد. 
در برخي از موارد روي بتن سبك به گونه ای اجرا يا 
پرداخت مي شود كه خود بستر عايق رطوبتي باشد.

ب( بتن ریزی
 با ساختن كرم ها می توان فاصلة بین آنها را با بتن سبك پر كرد و با كشیدن شمشه روی دو كرم مجاور، 

می توان شیب بتن سبك را با شیب كرم ها يكسان كرد. 

تكمیل بتن ریزي سطحبتن ریزي بین کرم ها و تسطیح توسط شمشه

ماسه  مالت  با  باید  کف  مانند  هم  دیوار  روي  در  عایق  بستر 
مي شود. اجرا  لیسه اي  سیمان 

 اجراي کرم و بتن شیب بندي حمام

اجراي کرم هاي بیشتر در مساحت هاي بزرگ تر مانند بام

1ـ برای تهیه ماسه سیمان لیسه ای از سنگ دانه های ريز استفاده می شود.
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  اجرای عایق کاري و نصب کف خواب  3
سیمان  ماسه  سطح  بايد  عايق  اجرای  از  قبل  الف( 
لیسه ای تمیز شود و در گوشه ها و قسمت هايي كه عايق 
از  قرار است اجرا شود، ماهیچه اي  زاويه 90 درجه  با 
مالت ماسه سیمان اجرا مي شود. چون احتمال آسیب 

ديدن عايق در زواياي 90 درجه و كمتر وجود دارد.
فاضالب  لولة  معموالً  فاضالب1:  لوله  برش  ب( 
مربوط به فضاهايی كه دارای كف شور هستند، توسط 
لوله كش مقداری از كف باالتر در نظر گرفته و اجرا 
می شود و روی آن برای مسدود نشدن با نخاله و زباله 

می شود. گذاشته  درپوش 
كرم  با  هم تراز  فاضالب  لوله  عايق كاري  هنگام  در 
اجرا شده بريده می شود زيرا عايق بايد تا داخل لوله 

شود. اجرا 

1ـ هماهنگ كردن ارتفاع لوله چدنی فاضالب با كف توسط عايق كار ممكن نیست و اين كار توسط گروه تأسیسات انجام می شود.

لوله هاي فاضالب با درپوش مسدود شده اند.

ج( اجراي الیۀ اول قیر: در اين مرحله روي كل سطحي كه قرار است عايق شود، قیر پخش مي شود.
د( اجرای الیۀ اول گونی: اليه اول گونی از روی آب رو اجرا می شود تا هم پوشانی گونی، پشت به حركت آب 

باشد. دقت شود كه عايق تا داخل لوله فاضالب ادامه داشته باشد.

اجرای صحیح هم پوشانی عایق ها اجرای غلط هم پوشانی عایق ها

جهت جاری شدن آب ری شدن آب
جهت جا جهت جاری شدن آب ری شدن آب

جهت جا



70

عایق باید تا داخل لوله ادامه داشته باشد.

ه( پخش کردن قیر روی گونی ها: ريختن قیر روی 
انجام  يكنواخت  به صورت  و  با حوصله  بايد  گونی ها 
شود. دقت كنید عايق كاری بايد 15 سانتی متر باالتر 
شود.  اجرا  دوش(  زير  و  وان  )سطح  آبريز1  سطح  از 
سطح  بايد  ديوار،  روی  قیرگونی  عايق  اجرای  برای 

لیسه ای شود. نیز  ديوار 

کف خواب و کف شور حمام

1ـ روشويی و دوش جزء سطح آبريز محسوب نمی شوند.

ز( اجرای الیۀ دوم گونی: اليه دوم عمود بر اليه قبلی اجرا می شود و مشابه الية اول گوني، گوني گذاري 
اين اليه نیز از روي آب رو شروع مي شود.

ک( بر روی الية دوم گونی قیر پخش می شود.
ل( اجرای الیۀ محافظ: برای محافظت از اليه قیر و گونی معموالً  از يك اليه مالت ماسه سیمان استفاده 

می شود كه به اين اليه مالت محافظ گفته می شود.

 اجرای کف سازی و نصب کف شور 4
در اين مرحله كف شور نصب شده و اجرای كف سازی با توجه به جدول نازک كاری انجام می شود.

و( تعبیۀ کف خواب در محل: براي ساختن كف خواب 
و  مي شود  استفاده  گالوانیزه  ورق  يا  حلب  از  معموالً 
نصب كف خواب بايد به گونه اي باشد كه بین دو اليه از 

عايق درگیر شود.
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نکات ضروری در اجرای عایق كاری با  قیر و گونی

 عايق كاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست زيرا حباب هايی در زير قشر عايق كاری تشكیل می شود كه 
با گرم و سرد شدن هوا و حركات جزئی اجزای ساختمان يا وارد آمدن ضربه به سطح عايق دچار صدمه و 

پارگی می شود.
 قیرهای جامد را تا هنگامی كه گرم و روان اند بايد مصرف كرد.

 عايق كاری را در دمای كمتر از 4+ درجه سلسیوس نبايد انجام داد.
 قیرهای مورد مصرف را نبايد بیش از 177+ درجه سلسیوس گرما داد.

 برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به سطح قیرگونی بايد با كفش مخصوص يا كفش عادی كه زير و روی 
آن با گونی پوشانده شده است حركت كرد.

 مصرف میخ برای محكم كردن اليه های عايق كاری به هیچ وجه مجاز نیست.
 از افتادن اشیاء بر روی سطح عايق كاری شده بايد جلوگیری كرد.

در صورتی كه عايق قائم با تیغة نازک، اندود سیمانی، كاشی ديواری يا سرامیك محافظت شود، برای 
جلوگیری از ترک خوردگی قشر محافظ و جابه جايی آن به ويژه هنگام گرما،  قبل از پوشش عايق، بايد 

از توری سیمی به عنوان نگهدارندة آن استفاده كرد.

توجه

سرویس توالت ایراني
كارخانه هاي  استانداردهای كشور ساخته مي شوند. معموالً  بر اساس  ايران  تولید شده در  ايراني  توالت هاي 

اندازه تولید مي كنند. توالت ها را در چند  تولیدكننده، 
در تصاوير زير چند نمونه از آنها آمده است. 
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مراحل نصب سرویس ایرانی
از  باالتر  ايرانی  اينكه سرويس  برای   نصب سبد:  1
در  نشود،  اجرا  پله ای  عبارتی  به  و  نشود  اجرا  سقف 
با  اين سبد  ايجاد می كنند.  سقف سازه ای يك سبد 

میل گرد ساخته مي شود.

در سبد محلي براي عبور لوله فاضالب ايجاد مي شود و پس از آن زير سبد را قالب بندی و روي قالب بتن ريزی 
می كنند و بدين صورت سبد با بتن سقف درگیر می شود.

امروزه سبدهای پالستیكی آماده نیز برای انجام اين مرحله از كار وجود دارد. اين نوع سبد نیازی به قالب بندی 
و بتن ريزی ندارد.        

نحوة قرارگیری کاسه توالت ایرانی در سبد پالستیكی و اتصال 
لوله فاضالب به سبد  

 اجرای شیب بندی : شیب بندی در اينجا نیز همانند اجرای كرم بندی كف شور انجام می شود. با اين تفاوت  2
كه در سرويس بهداشتي ايراني، خود سرويس به عنوان آب رو نیز كاركرد دارد. كرم ها تا كناره های سبد اجرا 
می شوند. به ترتیب پس از اجرای كرم، پوكه ريزی و سپس مالت ماسه سیمان لیسه ای اجرا می شود. مالت 

ماسه سیمان لیسه ای تا داخل سبد ادامه پیدا می كند.

اتصال لوله فاضالب به سبدنصب سبدحفره جهت نصب سبد
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 اجرای عایق کاری: عايق كاری در اين قسمت همانند عايق كاری كف های مرطوب انجام شده و تا داخل  3
لوله فاضالب ادامه پیدا می كند. بعد از اجرای عايق مالت محافظ اجرا می شود.

را  توالت  كاسه  محل  ایرانی:  توالت   نصب کاسه  4
بستر  تا  كرده  پر  كم سیمان  و  نرم  ماسة  با  بايد  ابتدا 
مناسبی برای سنگ كاسه توالت و تراز كردن آن فراهم 
شود)در برخي موارد الزم است يك لوله فاصله احتمالي 

بین خروجي توالت ايراني و لوله فاضالب را پر كند(.
پس از نصب سنگ توالت ابتدا لولة ورودی آب سیفون 
را چك  لوله  عملكرد  و  كرده  متصل  آن  محل  به  را 
مي كنند، سپس سنگ توالت را تراز كرده و دور تا دور 

آن را با مالت ماسه سیمان محكم می كنند. 

سنگ  يا  سرامیك  با  را  فضا  كف  می توان  ادامه  در 
كرد. فرش 

فاصلة مركز لوله فاضالب توالت ايراني تا ديوار پشت توالت )سفت كاري( حداقل 30 سانتی متر و فاصلة محور 
آن از ديوار مجاور بین 40 تا 50 سانتی متر باشد.

چند نمونه از فضاهای سرويس  های بهداشتی را بررسی كنید، با توجه به موارد ارائه شده چك لیستی فعالیت
تهیه كرده و آن را پركنید . در صورتی كه ضروری می دانید موارد ديگری را به آن اضافه كنید. الگوی 
كف سازی، جانمايی سرويس، جهت اجرای سرويس، فاصلة سرويس از ديوارهای مجاور، محل تعبیه 
اجرای شیب،   ، نصب شیرآالت  ارتفاع  تهويه،  عملكرد  واجرای سیفون،  عملكرد  بهداشتی،  شیرآالت 

كنترل عملكرد عايق.

مالحظاتنادرست درست موارد
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جزئیات اجرایی توالت ایرانی در روی طبقه

فلش تانك   

دیوار سفالی

دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمكعب

کاشی دیوار مطابق جدول نازک کاری

ارتفاع عایق کاریتوالت ایرانی

شتر گلو
سرامیك
مالت ماسه سیمان
عایق رطوبتی
بتن شیب بندی
سقف مطابق نقشه های سازه ای
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جزئیات اجرایی توالت ایرانی در روی خاک

فلش تانك   

دیوار سفالی

دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمكعب

کاشی دیوار مطابق جدول نازک کاری

ارتفاع عایق کاریتوالت ایرانی

شتر گلو
سرامیك
مالت ماسه سیمان
عایق رطوبتی
بتن شیب بندی
بتن کف

 شن بادامی به قطر حداکثر 2سانتی متر
 بلوکاژ

خاک متراکم شده
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نصب سرویس توالت فرنگی

 از آنجايی كه در كاسه توالت های فرنگی شترگلو در
 داخل خود دستگاه قرار دارد و همچنین توالت فرنگي
 به عنوان آب روي كف عمل نمي كند مي توان توالت را
 روي كف تمام شده نصب كرد. يكی از نكات مهم در
مركز تا  ديوار  بدنة  فاصلة  رعايت  توالت فرنگی   نصب 
 لولة فاضالب توالت فرنگی است، كه اين اندازه بسته به
 مدل توالت فرنگي بین 20 تا 30 سانتي متر مي باشد.
حداقل قطر لولة فاضالب توالت فرنگی 4 اينچ است.

جزئیات اجرایی توالت فرنگی در طبقات

فلش تانك   

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر
کاشی طبق جدول نازک کاری

سرویس بهداشتی فرنگی

پوکه معدنی یا مشابه جهت شیب بندی
سیمان لیسه ای جهت بستر عایق رطوبتی

سقف مطابق نقشه های سازه ای

یك الیه عایق رطوبتی
محافظت عایق به ضخامت 1 سانتی متر
سیمان لیسه ای جهت 
مالت ماسه سیمان
سرامیك
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فصل دوم: نصب لوازم بهداشتی

جزئیات اجرایی توالت فرنگی در روی خاک

نصب وان

وان های متداول در بازار به دو صورت توكار و روكار موجود هستند.

وان توکار 
امروزه اين نوع وان ها بسیار كمتر از وان های روكار اجرا می شوند. برای اجرای اين نوع وان بايد يك ديواره 
ساخته شده و پس از عايق شدن بخش زيرين و ديوارهاي كنار محل نصب وان، وان در محل خود نصب شود. 

براي اين نوع وان از قبل بايد يك خروجي فاضالب در زير وان در نظر گرفت.

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر
کاشی طبق جدول نازک کاری

فلش تانك   

سرویس بهداشتی فرنگی

خاک متراکم شده
بلوکاژ
بتن کف
پوکه معدنی یا مشابه جهت شیب بندی
سیمان لیسه ای جهت بستر عایق رطوبتی
یك الیه عایق رطوبتی
محافظت عایق به ضخامت 1 سانتی متر
سیمان لیسه ای مشابه 
مالت ماسه سیمان
سرامیك
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وان روکار  
مراتب نصب اين نوع وان كاماًل متفاوت با وان توكار است. زمان اجرای تأسیسات وان، محل لولة فاضالب درنظر گرفته 
می شود كه اين لوله روي زمین و نزديك خروجي كف وان تعبیه می گردد. نصب آن همانند نصب كاسه توالت فرنگی 
است. كف پوش فضا اجرا شده و سپس وان روی كف قرار می گیرد. اين نوع وان در زير خود يك شاسي دارد كه 
وزن وان را به زمین منتقل مي كند. پايه هاي وان جهت تنظیم ارتفاع و تراز كردن وان قابلیت تغییر ارتفاع را دارند. 

در پايان، لولة خروجی آب كه به صورت استاندارد به زير وان متصل است به لولة فاضالب موجود در كف 
می شود. متصل 

در برخی از انواع وان ها امكان چسباندن كاشی روی نمای جلوي وان وجود دارد.

دوش دستی
کلیدهای تنظیم سردی و گرمی آب

بالشتك

شیرآب

نازل)بزرگ(

دکمۀ مكش آب

نازل)کوچك(

حفرة تخلیه 
آب وان

پیچ پایه

قاب فوالدی زنگ نزن

موتور

در قالب گروه های3 و 4 نفره شبیه آنچه در فعالیت قبلی ارائه شد، چك لیستی را تهیه و ضمن اضافه فعالیت
يا كم كردن موارد بررسی، آن را برای وان، زيردوشی و سرويس فرنگی و روشويی پر كنید.
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فصل دوم: نصب لوازم بهداشتی

جزئیات اجرایي وان توکار

ماستیك

کاشی 
زیرسازی وان

چسب کاشی

1 سانتی متر فاصله 
جهت خروج آب 

 مالت ماسه سیمان
 سرامیك

 عایق رطوبتی
 بتن شیب بندی

 سقف تیرچه بلوک

وان روکار

همان طور كه اشاره شد در حمام ها عايق رطوبتي در ناحیة وان بايد 15 سانتي متر باالتر از سطح وان ادامه پیدا كند.
پس از نصب وان برای جلوگیری از نفوذ آب به كناره های وان از ماستیك استفاده می شود.

و حدود  نمی شود  اجرا  زمین  روی  تا  وان  نمای  آن  تمیزی  امكان  و  وان  زير  در  احتمالی  آب  تخلیه  برای 
باشد. داشته  تخلیه  امكان  نیز  وان  زير  احتمالي  آب  كه  دارد  قرار  باالتر  1 سانتی متر 

وان روکار وان توکار

وان ها بیشتر در ابعاد 70×170 و 200×90 سانتی متر ساخته می شوند. مركز فاضالب وان از ديوارهای طرفین 
بايد الاقل 50 سانتی متر فاصله داشته باشد. حداقل قطر فاضالب وان، 2 اينچ می باشد.
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نصب و اجرای زیر دوشی

روش  زيردوشی  و  وان  بین  ظاهری  تفاوت  علی رغم 
كلی اجرای اين دو شبیه هستند. زيردوشی هم مانند 

وان دارای دو نوع روكار و توكار است.

زیردوشی توکارزیردوشی روکار

جزئیات اجرایی زیردوشی روکار

زيردوشی روكار پس از اجرای سرامیك كف و كاشی ديوار مشابه وان رو كار اجرا می شود.

1 سانتی متر فاصله جهت خروج آب 

 مالت ماسه سیمان
 سرامیك

 عایق رطوبتی
 بتن شیب بندی

 سقف تیرچه بلوک
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فصل دوم: نصب لوازم بهداشتی

نصب روشویي

در فضايي كه روشويي نصب مي شود  بايد قبل از اجراي كف، خروجي فاضالب و لوله هاي آب گرم و سرد 
مصرفي، پیش بینی و اجرا شده باشند. 

از آنجايي كه در اين فضاها كلید و پريز وجود دارد، عموماً اين تأسیسات در ديواره هاي نزديك روشويي نصب 
مي شوند. در تصوير زير جزئیات اجرايي روشويي نشان داده شده است. 

جزئیات اجرایی روشویی

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمكعب

کاشی دیواری مطابق جدول نازک کاری

ماستیك

حلقه الستیكی سیفون

سیفون
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ارزشیابی شایستگی نصب لوازم بهداشتی

شرح کار: 
 كنترل نقشه ها با وضعیت محل تعیین شده برای نصب سرويس   بستن كامل مسیر فاضالب با پارچه يا درپوش   اجرای عايق   ريختن 

ماسه 
 نصب كردن كاسه توالت   اتصال لوله سیفون به كاسه توالت   تراز كردن كاسه توالت   دوغاب ريزی 

استاندارد عملكرد: 
نصب كاسه توالت ايرانی مطابق اصول مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان،  نشريه 92 و 55 سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور، استانداردهای 

مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران
شاخص ها:

دروندادی: رعايت ايمنی حین نصب سرويس، جلوگیری از ورود نخاله و ضايعات به مسیر لوله فاضالب، مديريت منابع و مصالح، انتخاب صحیح ابزار
فرایندی: بستن لوله فاضالب، ريختن ماسه، نصب و تراز كاسه توالت، وصل كردن لوله سیفون

محصول: نصب يك سرويس بهداشتی به همراه سیفون مطابق مشخصات فنی نقشه ها

شرایط انجام کار:
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: 2 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری يا معماری داخلی،  استاد كار حرفه ای يا مربی

مقدار: 1 عدد
ابزار و تجهیزات: كاسه توالت، شن و ماسه، چسب، متر، سیمان، بیل، استانبولی، چكش الستیكی، لوله پولیكا، شمشه، تراز، كهنه يا تنظیف، 

عايق رطوبتی، سیمان سفید و پودر سنگ و رنگدانه

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی بستر1

2نصب كاسه توالت2

2تراز كردن كاسه توالت3

1دوغاب ريزی و بندكشی4

5

6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی2 است .


