
واحد کار دوم

هدف کلی: ترسیم انواع نقشه های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

)مانند نقشه های آبرسانی، فاضالب، تهویه، حرارت مرکزی و گازرسانی و انواع نقشه های الکتریکی (

 توانایی 6: ترسیم نقشه های تأسیساتی

 توانایی 7: ترسیم نقشه های الکتریکی

زمان بندی پیشنهادی برای تدریس

نظری          عملی

12            3

7            8

توانایي6

توانایي 7

 هدف های رفتاری: از فراگیر انتظار می رود با گذراندن این واحد کار بتواند:

1- تشکیل سفره های آب زیرزمینی را توضیح دهد.
2- تجهیزات لوله کشی را نام ببرد.

3- با استفاده از عالئم استاندارد، نقشۀ آبرسانی یک ساختمان را ترسیم نماید.
4- انواع فاضالب را نام ببرد.

5- نقشۀ لوله کشی فاضالب یک پالن را به کمک عالئم استاندارد، ترسیم نماید.
6- انواع روش های تولید گرما را شرح دهد.

7- تفاوت لوله کشی به دو روش برگشت مستقیم و معکوس را توضیح دهد.
8- تجهیزات انتقال گاز طبیعی را نام ببرد.

9- الکتریسیته راتعریف نماید.
10- مشخصات نوشته شده بر روی وسایل برقی را شرح دهد.

11- از عالئم اختصاری در ترسیم نقشه های برق رسانی استفاده نماید.
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1- آبی که در خانه مصرف می کنید، از کجا می آید؟ توضیح دهید.
2- سفره های آب های زیرزمینی چگونه تشکیل می شود؟

3- چگونه آب های زیر زمینی را از اعماق زمین بیرون می آورند؟
4- لوله کشی آب داخل ساختمان از چه اجزایی تشکیل شده است؟

5- فاضالب چیست؟
6- تجهیزات جمع آوری فاضالب داخل منازل مسکونی را نام ببرید.

7- چند وسیلۀ گرمازا برای زمستان می شناسید، نام ببرید.
8- سیستم گرمایی داخل منزل خود را نام برده و توضیح دهید که چگونه عمل می کند؟

9- وظیفۀ رادیاتور چیست؟
10- کدام یک از وسایل تولید گرما و سرما را ترجیح می دهید؟ چرا؟

11- چنانچه ازسیستم حرارت مرکزی)موتورخانه( برای گرم کردن خانه های خود استفاده می کنید، تجهیزات 
الزم آن را نام ببرید.

12- کدام یک از حالت های ماده درطبیعت به صورت سوخت وجود دارد، نام ببرید.
13- معدن گاز طبیعی، درطبیعت به چه صورت وجود دارد؟

14- برای مشخص نمودن مقدار مصرف گاز هر واحد مسکونی از .... استفاده می شود.
15- دو نکتۀ ایمنی، درهنگام استفاده از وسایل گازسوز را نام ببرید.

16- در منزل شما چند وسیلۀ گازسوز موجود است؟
20- چند ماده را که جریان الکتریسیته از آنها عبور می کند، نام ببرید.

21- باتری چه نوع جریانی تولید می کند؟
22- چرا بعضی از پریزها را با اتصال، به زمین می سازند؟

23- چندالمپ را به صورت سری به یکدیگر بسته و به یک مولدجریان وصل کردیم. چنانچه یکی از المپ ها 
بسوزد، بقیۀ المپ ها چه می شود؟

24- بهترین جای نصب کلید روشنایی اتاق در کجاست؟

پیش آزمون:
سؤاالت تشریحی
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1- بدون کدام یک از امکانات زیر نمی توانید، زندگی کنید؟
 الف( آب  ب( برق  ج( گاز

 د( تلفن  ه(  دفع فاضالب             و(  هوای سالم

 2- باتری»پیل خشک« را چه کسی اختراع کرد؟
 الف( ادیسون  ب( الکترو  ج( ولتا  د( انیشتین

3-کدام یک از مصالح زیر هادی جریان الکتریسیته است؟
 الف( چوب  ب( سنگ  ج( طال  د( الستیک

پیش آزمون:
سؤاالت چهارگزینه ای
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 شکل 1-2 پالن روشنایی
  شکل 2-2 پالن پریز برق

  شکل 3-2 پالن لوله کشی آب سرد
  شکل 4-2 پالن لوله کشی فاضالب

 همان طور که قباًل هم خوانده اید، نقشه های ساختمانی به دو دستۀ طرح های
 اولیه و نقشه های اجرایی و همچنین نقشه های اجرایی به سه دستۀ نقشه های

معماری، نقشه های محاسباتی و نقشه های تأسیساتی تقسیم می شوند.
تهیۀ  برای یک ساختمان،  از تهیۀ نقشه های معماری و محاسباتی  پس 
نقشه های تأسیساتی که شامل نقشه های مکانیکی و الکتریکی است، الزم 
و  یکی  نقشه های مکان واع  ن ا  2-4 الی  و ضروری است. در شکل های 2-1 

الکتریکی یک ساختمان را نشان می دهد.

پالن روشنایی پالن پریز برق

پالن لوله کشی آب سردپالن لوله کشی فاضالب
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نقشه هاي تأسیسات مکانیکی، شامل تأسیسات آب رسانی، فاضالب، تأسیسات 
برودتی وحرارتی وگازرسانی است، که در این واحد کار به معرفی و نحوۀ ترسیم 

هر یک از آن خواهیم پرداخت.

1-2 تأسیسات آب رسانی 

1-1-2 آب: دراثربارش باران، برف و ...، آب برروی زمین به شکل جاری )رودها و 
دریاها( و در زیرزمین به صورت )سفره های زیرزمینی( ذخیره می شود)شکل2-5(.

چاه

اليه نفوذ ناپذير

باران

رودخانه

سطح آب 
زيرزمينى

 شکل 5-2 سفره آب زیرزمینی 

 نمودار 1-2 انواع نقشه های 
موردنیاز یک بنا

  شکل 6-2 ایجاد قنات به منظور دسترسی به آب های زیرزمینی

تأسیسات مکانیکی
تأسیسات الکتریکی

آب  های  جریان  درزمین،  آب  نفوذ  زمینی:  رو  و  زیرزمینی  منابع آب   2-1-2

زیرزمینی را پدید می آورد. در صورتی که جریان آب زیرزمینی، به یک الیۀ 
نفوذناپذیر مانند خاک رس برخورد کند و از حرکت بازایستد و در روی الیۀ 
مذکور انبار شود، »سفره های آب زیرزمینی« را تشکیل می دهد)شکل2-6(.
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 با حفرچاه و قنات می توان به آب های زیرزمینی دست یافت و  یا در برخی 
موارد آب های زیرزمینی، بدون دخالت انسان و به صورت »چشمه« بر روی 

زمین روان خواهد شد)شکل های2-7(.

هشدار : قبل از ساختن بنا بر روی زمین، باید به کمک آزمایشات زمین شناسی، 
سطح آب های زیرزمینی و وجود سفره های آب را مورد بررسی قرار داد.

  شکل 9-2 انتقال آب ازطریق لوله

  شکل 8-2 تصفیه خانۀ آب

  شکل 7-2 بروز چشمه در سطح    فوقانی زمین

نده
جه

مه 
چش

نده
ريز

مه 
چش

اليه نفوذناپذير

اليه نفوذناپذير

سطح آب زير زمينى

اليه نفوذناپذير

اليه نفوذناپذير

اليه نفوذناپذير

نده
جه

مه 
چش

نده
ريز

مه 
چش

اليه نفوذناپذير

اليه نفوذناپذير

سطح آب زير زمينى

اليه نفوذناپذير

اليه نفوذناپذير

اليه نفوذناپذير

 شکل 10-2 انواع لوله ها

منابع رو زمینی نیز از جریان آب های ناشی از بارندگی به دست می آید. 
این آب ها، به علت تماس با هوا از یک سو و شستن آلودگی های روی زمین از 
سوی دیگر، آلودگی های گوناگونی را می تواند 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 لوله های انتقال آب به ساختمان ها فرستاده شود)شکل2-8(.

3-1-2 سیستم آب رسانی:  انتقال آب از مخزن تصفیه تا محل مصرف را 

فرایند »آب رسانی« گویند.

4-1-2 لوازم و تجهیزات:

الف(لولهها: لوله ها، وسیلۀ انتقال آب از مخازن آب تا محل های مصرف 
است)شکل2-9(.

 لوله ها با قطرهای مختلف و غالباً در شاخه های 6 متری و درجهت مصارف 
گوناگون تهیه می شوند. شکل10-2 چند نوع لوله با قطرهای مختلف را نشان 

می دهد.
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لوله ها را براساس جنسشان طبقه بندی کرده و مورد استفاده قرار می دهند 
شکل های 11-2 و 12-2 و 13-2 انواع لوله ها با جنس های مختلف را نشان 

می دهد. 

 شکل 11-2 انواع لوله با قطرهای مختلف

 شکل 13-2   شکل 2-12 

در جدول 1-2، لوله ها براساس جنس و نوع کاربرد آن، طبقه بندی شده است.
 جدول1-2 انواع لوله برحسب کاربرد و جنس

کاربردجنس لوله

آبرسانیلولۀ فوالدی

تأسیسات فاضالبلولۀ چدنی

دودکشلولۀ سیمانی

فاضالب آغشته به مواد شیمیاییلولۀ آزبستی   )ایرانیتی(

فاضالب و آب بارانلولۀ پولیکا )پی،وی،سی(

لوله کشی آبلولۀ پلیمری استاندارد
 

لوله ها را براساس یکی از استانداردهای جهانی)ISO( می سازند. براساس 
 استانداردهایDIN آلمان، BSI انگلستان، ANSI آمریکا،JIS ژاپن و مؤسسۀ

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)ISIR( لوله ها را با قطرهای مختلف و در 
وزن سبک، متوسط و سنگین می سازند.

تغییر  برای  یا  یکدیگر   به  ها  لوله  اتصال  برای  ه کشی،  درلول ها:  ب(وصاله
جهت دادن مسیر لوله یا انشعاب گرفتن از لولۀ اصلی  یا تبدیل قطر لوله، از 
قطعاتی استفاده می شود که به آن »وصاله« گویند. شکل های 14-2 و 2-15 

چند نمونه وصاله را نشان می دهد.  شکل 14-2 انواع وصاله پلیمری
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ج( شیرها: شیرها را به سه دسته تقسیم می کنند: 1- شیرهای مصرف 
)برداشت(: شیرهایی که برای شستشو و نظافت به کار می روند شکل های16ـ2 

چند نوع شیر مصرف را نشان می دهند.

 شکل 15-2 انواع وصاله

 شکل 16-2 انواع شیر مصرف

سه راهى چهار راه

زانويى خم

سه راهى چهار راه

زانويى خم

2- شیرهای مسیر: شیرهایی که در مسیر لوله کشی، برای تنظیم کردن 
مقدار فشار و  یا قطع و وصل جریان آب به کار می روند )شکل های 2-17(.

شکل 17-2 شیر یک طرفه بادبزنی
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 شکل 18-2 شیر اطمینان حساس در برابر 
فشار و دما

3- شیرهای اطمینان: جهت کنترل دما و فشار آب داخل مخزن کاربرد 
دارد. شیرهای شناور )فلوتر( برای کنترل سطح آب استفاده می شود )شکل 

.)2-18
و...،  ها  منازل، کارخانه  اندازه گیری مقدار آب مصرفی  د(کنتـور: جهت 
 )برحسب مترمکعب( از وسیله ای به نام کنتور استفاده می شود. این وسیله در محل

اتصال لوله کشی داخلی و انشعاب آب شهر نصب می شود )شکل 2-19(.

 شکل 19-2 کنتور آب 

عهدۀ  به  کنتور  نصب  و  مصرف  محل  به  شبکه  از  ب  آ ب  انشعا اتصال 
شرکت های آب و فاضالب است شکل20-2 چگونگی اتصال را نشان می دهد.

كمربند انشعاب
شير انشعاب

لوله مسى 
گردن غازى

مهره ماسوره

دريچه دسترسى به شير

حد خيابان

كنتورآب

حد ملك خصوصى

كالف و دريچه چدنى بازشو

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

شیر پیاده رو

رسیدن آب آشامیدنی از محل تصفیه تا محل مصرف در دومرحله صورت 
می گیرد: آب آشـامیدنی، از مخازن تصفیه آب به وسیلۀ لولـه های اصلی از 

خیابان  یا کوچه محل مصرف می گذرد )شکل2-21(.

 شکل 21-2 لوله کشی انتقال آب شهری

شیر شناور با گوی پالستیکی
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عالمت

جدول 2-2، لوله ها

عنوانشرح

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

لوله هواكش فاضالب

لوله فاضالب

 سپس از طریق شبکۀ لوله کشی داخل ساختمان به قسمت های مختلف 
 ساختمان رسانده می شود. این شبکه بعد از کنتور، شروع و به مصرف کننده ها

ختم می شود و شامل دو قسمت عمده می شود: لوله های اصلی و لوله های 
فرعی.

بـرای  آبرسـانی:  سیـستم  خـوانی  نـقـشه  و  عـالئم  بـا  آشـنـایی   2-1-5

 خوانـدن و  ترسیم نقـشه های تأسیساتی آشنایی با عالئم اختصاری لوله ها،
 وصاله ها، شیرآالت و وسایل بهداشتی و ... الزم است. در جدول2-2، عالئم
 لوله ها، جدول 3-2، عالئم وصاله ها، جدول 4-2، عالئم شیرها و جدول 2-5،

عالئم وسایل بهداشتی را نشان می دهد.

مطالعه آزاد
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عالمت

جدول 3-2، وصاله

عنوانشرح

مغزى تبديل

سرپوش

لوله اتصال از زير

اتصال از باال

ارتباط

چهارراه

زانو 90 درجه

زانو 45 درجه

زانو به سمت باال

زانو به سمت پايين

زانو تبديل

سه راه تبديل

كنتور آب

سه راه خروجى به سمت پايين

سه راه

سه راه خروجى به سمت باال

ها
مطالعه آزاد



نقشه کشي معماري

66

عالمت

جدول4-2، شيرها

عنوانشرح

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

مطالعه آزاد

مطالعه آزاد
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6-1-2 اصول ترسیم نقشۀ لوله کشی آب: در ترسیم نقشه های تأسیساتی توجه به 

نکات زیر الزم و ضروری است:
باید ساده، بدون  نقشه ها،  این گونه  برای ترسیم  استفاده  1-پالن مورد 

اندازه  گذاری و تزیینات معماری باشد تا بتوان موقعیت وسایل تأسیساتی و 
لوله ها را به راحتی نشان داد.

2- نقشه های لوله کشی آب، قطر لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی، موقعیت 
آنها و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان می دهد.

3- مسـیر لـوله کشـی ها، مـستقیم و مـوازی بـا دیوارها انتخاب و ترسیم 
می شوند.

4-برای ترسیم خطوط لوله، وسایل و تجهیزات، شیرآالت و وصاله ها از 
عالئم استاندارد استفاده می شود.

5- خطوط لوله، نباید از زیرپنجره ها، درها و بازشوهای دیگرساختمان 
چاه  هوا،  کانال  دودکش،  داخل  از  د  نبای ه  لول کند. همچنین، خطوط  عبور 

آسانسور، اتاق برق و از باالی دستگاه های برقی بگذرد.
6-پـالن های مـورد اسـتفاده با مـقیاس های 1:50 و  یـا 1:100 تـرسـیم 

می شوند.
7- نقشه های لوله کشی آب را باید با نقشه های معماری، سازه، لوله کشی 

فاضالب و نقشه های برقی مطابقت داد تا از تداخل آنها جلوگیری شود.
8- کلیۀ اطالعات و اندازه های مورد نیاز، مانند قطر لوله ها، رایزرها و غیره 

در پالن مشخص می شود.
9- جهت مرکبی کردن نقشه ها و  یا ترسیم نقشه ها به کمک رایانه، بهتر 
است پالن معماری را با خطوطی با ضخامت mm 0/3 ترسیم نموده، سپس 
مسیر عبور لوله ها و رایزرها را با خطوطی به ضخامت mm 0/5 رسم نمایید.

شکل 23-2 نقشۀ معماری  یک سرویس بهداشتی عمومی و شکل 2-24 
نقشۀ لوله کشی آب سرد همان بنا را نشان می دهد.
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 شکل  22-2 - پالن اندازه گذاري وکدگذاري
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 شکل  23-2 - پالن لوله کشی آب سرد
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 شکل 25-2 مسیر لوله کشی در برش یک ساختمان

آب  و  گرم  و  آب سرد  لوله کشی  در شکل2-25،  کارگاهی1:  تمرین  
 گرم برگشتی را در برش  یک ساختمان دوطبقه با زیرزمین و مسیر لوله ها

را از لولۀ اصلی خیابان تا مصرف کننده های داخلی نمایش می دهد. مسیر 
گردش آب در لوله ها را بررسی کرده و آن را توضیح دهید.

پشت بام

طبقه ى دوم

طبقه ى اول

زير زمين

كنتور
تخليه

تخليه

شيركنارگذر

سختى گير ديگ

يكطرفه

تغذيه
ديگ

خالء شكن
رايزر

لوله برگشت آب گرم

لوله هاى فرعى

آبگرمكن با
مخزن بيرونى

كنتور يكطرفه

مخزن آب گرم
شير اطمينان

لوله هاى اصلى

تغذيه آب 
سرد به 

آبگرمكن

لباسشويى

ظرفشويى

شير باغبانى

شير قطع و تخليه

دستشويى

دوشدستشويى
وان

محفظه هاى انبساط
هوايى

توالت فرنگى

توالت فرنگى

خالءشكن

لوله سرويس مسى
لوله ى اصلى

شير پياده رو
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تمـرینکـارگـاهی2: شـکل های26-2 و 27-2 و 28-2 پـالن هـای 
زیرزمین، همکف و اول و شکل29-2 دیاگرام برش رایزرهای آبرسانی یک 
ساختمان مسکونی را نشان می دهد. برای آشنایی با این نقشه ها به موارد زیر 

توجه نمایید:
- لـولـه هـای افـقـی در زیرسقـف زیرزمین قرارگـرفته اند و بـرای مصرف 

بهداشتی زیرزمین از این لوله ها انشعاب گرفته شده است.
اینچ نوشته شده  آنها و برحسب  افقی درطبقات، کنار  لوله های  - قطر 

است.
- برای نـشان دادن عمـلکرد لوله ها، از عالئم اختصاری زیر استفاده شده 

است.
گرم  آب  برگشت  لولۀ  دهندۀ  نشان   DHWR اختصاری  الف(عالمت   -

مصرفی است.
- ب( عالمت اختصاری DHWS نشان دهندۀ لولۀ رفت آب گرم مصرفی 

است.
- ج( عالمت اختصاری CW نشان دهندۀ لولۀ آب شهر است.

باال طرف  به  لوله  که  است  این  مفهوم  به   UP اختصاری  عالمت  د(   - 
می رود و DN به مفهوم لوله ای است که به طرف طبقۀ پایین می آید. به 
1ꞌꞌ DHWS UP &1 به معنای آن است  1ꞌꞌ ___

4  
 = DN عنوان مثال، عبارت

اینچ و به طرف  باال یک  لولۀ رایزر رفت آب گرم مصرفی به طرف  که قطر 
1 اینچ است. می توان عبارت باال را به صورت خالصه این گونه نیز  1ꞌꞌ ___

4 
پایین 
نوشت:

)R 
′′
′′

1
11
4

( DHWS                               
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 شکل 26-2 پالن زیرزمین

 شکل 27-2 پالن همکف

موتورخانه
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 شکل 28-2 پالن طبقۀ اول
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 شکل 29-2 رایزر دیاگرام

تمرینکارگاهی3: با توجه به شکل های26-2 و 27-2 و 28-2، قطر 
رایزرها را استخراج و بر روی رایزر دیاگرام شکل29-2، بنویسید.

و 31-2، پالن های  به شکل های2-30  توجه  با   :4 تمرینکارگاهی 
طبقۀ اول و همکف ساختمان مسکونی را نشان می دهد. به سؤاالت زیر پاسخ 

دهید:
1- درطبقۀ همکف چند رایزر می بینید.

2- قطر لوله های آب سرد، گرم و گرم برگشتی در رایزرها را بیان کنید.
3- رایزرهای طبقۀ اول به چند وسیلۀ بهداشتی متصل است.

را  آنها  شکل،  با  مطابق  و  کرده  رسیم  ت بهداشتی  وسایل  و  ها  پالن   -4
لوله کشی نمایید.

5-پالن آب رسانی طبقۀ همکف را مرکبی نمایید.

ظرفشويى
دستشويى دوش

وان

فالش تانكتوالت فرنگى

توالت ايرانى
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شکل 30-2 پالن طبقۀ همکف 

شکل 31-2 پالن طبقۀ اول 

پالن لوله کشی آب سرد و آب گرم 
مصرفی طبقۀ همکف

1:100       
پالن آبرسانى طبقه ى همكف

1:100       
پالن آبرسانى طبقه ى همكف

1:100       
پالن آبرسانی طبقۀ همکفپالن آبرسانى طبقه ى اول
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تمرینکارگاهی5:شکل32-2، پالن یک ساختمان مسکونی را با لوازم 
بهداشتی مورد نیاز نشان می دهد. نقشۀ تأسیسات آبرسانی آن را با نمایش 

 شکل32-2  پالن طبقاتلولۀ آب سرد، آب گرم و آب گرم برگشتی، ترسیم نمایید.
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تمرینکارگاهی6: شکل های33-2 و 34-2، پالن طبقات و زیرزمین  یک 
 ساختمان مسکونی را نشان می دهد. با توجه به محل رایزرها و وسایل بهداشتی،

لوله کشی آب های سرد، گرم و گرم برگشتی را در پالن ها نشان دهید.

 شکل 33-2 پالن زیرزمین 

موتورخانه
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 شکل  34-2، پالن طبقات
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تمرینکارگاهی7:شکل های35-2 و36-2، پالن زیرزمین  و طبقات یک 
ساختمان مسکونی را نشان می دهد. با توجه به محل رایزرها و وسایل بهداشتی، 
 مسیرهای لوله کشی آب های سرد، گرم و برگشت آب گرم بهداشتی را در پالن ها

نشان دهید.
 شکل 35-2 پالن زیرزمین 



نقشه کشي معماري

80

  شکل36-2، پالن طبقات
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2-2 تأسیسات فاضالب

1-2-2 تعریف فاضالب: به آب های آلودۀ ناشی از فعالیت های انسانی 
گویند.  فاضالب«   « را  شود  دفع  باید  که  ائد  ز های  آب  دیگر  عبارت  به  یا 

فاضالب ها ترکیبی از مواد جامد و آب اند)شکل 2-37(.
به سه گروه  نوع پیدایش  انواع فاضالب: فاضالب ها برحسب   2-2-2

فاضالب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسیم می شوند. 
- به فاضالب هایی که پس از استفاده از حمام، دستشویی، توالت، ماشین 
لباسشویی و ... تولید می شود»فاضالب خانگی« می گویند. این نوع فاضالب، به 
صورت سنگین )فاضالب توالت( و به شکل سبک مانند )فاضالب دستشویی، 
ظرفشویی و ...(تولید می شود. شکل 38-2 فاضالب خانگی را نشان می دهد.

 - با توجه به نوع فعالیت درمراکز صنعتی فاضالب های صنعتی ایجاد می شود 
که ممکن است شامل انواع مواد شیمیایی، باکتری ها، قارچ ها و مواد دیگر 

باشد)شکل 2-39(.
- به آب های حاصل از بارندگی ها و شستشوی معابر عمومی، »فاضالب های 

سطحی« گویند )شکل2-40(.

 شکل 37-2 آب های آلوده 

 شکل 38-2 فاضالب خانگی 

 شکل 40-2 فاضالب های سطحی شکل 39-2 فاضالب صنعتی

طراحی منظور  به  خانگی:  فاضالب  آوری  های جمع  روش   2-2-3
 یک سیستم مناسب جهت جمع آوری و هدایت فاضالب ازمحیط زندگی 

باید به نکات زیر توجه کرد:
1- طول افقی لوله ها به حداقل برسد.

2- قطر لوله ها متناسب با حجم فاضالب باشد.
3- لوله های افقی دارای شیب مناسب باشد.

4- از وصاله های)زانویی، سه راهی و... (، 45 درجه استفاده نمود.
41-2 برشی از یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. در این  شکل 
شکل نحوۀ تخلیۀ فاضالب خانگی و هدایت آن به فاضالب شهری و هم چنین 
چهار لولۀ قائم که هر یک وظیفۀ تخلیۀ آب باران و فاضالب خروجی از وسایل 

بهداشتی را برعهده دارند، نمایش می دهد.

 نکته: تخلیۀ فاضالب های خانگی 
 درون چاه، که در اکثر نقاط کشور انجام 
 می شود غیربهداشتی  است.  زیرا،  باعث
آلوده شدن خاک و آب های زیرزمینی 

می شود.
این گونه  از  جلوگیری  ور  منظ به 
آلودگی ها با سیستم فاضالب شهری 
)اگو( فاضالب به خارج شهر، هدایت 
شده و به تصفیه خانه فاضالب منتقل 

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

مجراى عمومى فاضالب شهرى سيفون راه بند

لوله فاضالب 
سنگين

لوله فاضالب 
سنگين

لوله فاضالب 
سبك

لوله فاضالب 
سبك

لوله هواكشلوله آب باران
لوله هواكش

دريچه بازديد

 شکل 42-2 روشویی و توالت فرنگی 

 شکل 43-2 سینک ظرفشویی

لولۀ قائم شمارۀ  یک، آب باران جمع شده درسطح پشت بام و فاضالب های 
خروجی از وسایل بهداشتی، پس از عبور از سیفون، وارد لوله های فرعی افقی 
شده و بعد از آن وارد لولۀ قائم می شود. سپس کل فاضالب، از لوله های قائم، 
وارد لولۀ افقی اصلی نصب شده در کف ساختمان می شود. این فاضالب پس 

از عبور از سیفون راه بند، وارد لوله فاضالب شهری می شود.
همان طور که درشکل41-2 می بینید، لوله های قائم تا باالی بام امتداد 
دارد تا گازهای زائد موجود در لوله ها به خارج از ساختمان هدایت شود و 

فشار داخل لوله ها متعادل گردد.
4-2-2 لوازم و تجهیزات: لوازم مورد استفاده برای جمع آوری فاضالب 
سـاخـتمان ها عبارت اند از: وسایل بـهداشتی )دستـشویی، ظرفـشویی و...(، 

سیفون، لوله ها و اتصاالت آن )فیتینگ ها(.
 الف(وسایلبهداشـتی: برای انتـقـال آب های آلـوده مـورد اسـتفاده قرار 
می گیرد. مانـند توالـت، وان روشـویی، زیردوشی و .... در شکل های2-41 
و 42-2 چند نمونه از این وسایل مشاهده می شود و نوع دیگری از وسایل، 
آنهایی هستند که برای انتقال آب های زائد حاصل از شستشو و آماده سازی 

غذا مورد استفاده قرار می گیرند. مانند سینک ظرفشویی)شکل 2-43(.



83

ب(سیـفون: به دلـیل پـربـودن دائمی با آب، از خـروج گاز های بد بوی 
فاضالب از لوله ها به داخل ساختمان جلوگیری می کند، هر لوله ای که به 
فاضالب متصل می شود باید به یک گلویی مجزا، مجهز باشد. سنگ توالت نیز 
به یک سیفون از جنس چدن یا PVC که به لولۀ فاضالب متصل شده است، 
نصب می شود. در شکل45-2 چندنمونه سیفون با شکل های مختلف را نشان 
می دهد. سیفون ها ازیک طرف به وسیلۀ بهداشتی و از طرف دیگر به لولۀ 

انتقال فاضالب متصل می شوند.

 شکل 44-2 سیفون 

U سيفون نوع

P سيفون نوع S سيفون نوع

1/2S سيفون نوع

سیفون نوع p یا شتر گلو

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

 شکل 46-2 جزئیات اتصال سیفون به سینک شکل 45-2 سیفون سینک ظرفشویی
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ج(لـولـههـا:معـمواًل در شـبـکۀ جـمـع آوری فـاضـالب سـاخـتـمان هـا، 
 از لوله هایی با جنس چدن، پی وی سی، و فوالد گالوانیزه استفاده می شود.
 شکل های47-2 و 48-2 چند نمونه،  از کاربرد این لوله ها را در لوله کشی فاضالب
نشان می دهد. این لوله ها در قطرها و طول های متفاوت در بازار  یافت می شود.

 شکل 47-2 به کارگیری لولۀ PVC در 
لوله کشی فاضالب

 شکل 48-2 به کارگیری لولۀ چدنی
  در اتصاالت 

د(اتصاالت)وصالهها(: در لوله کشی فاضالب به منظور تغییر  جهت دادن 
لوله ها، اتصـال شاخه های فـرعی به اصلی، بازدید داخل لوله ها و تمیزکردن 
درون آنها، از اتـصاالت اسـتفاده می شـود. در شـکل 49-2 انـواع اتصاالت 
 چدنی را کـه در لوله کـشی فـاضالب ساختمانی به کار رفته است، مشاهده
 مـی کـنـیـد. در شـکل50-2 نـیز بـرخی از ایـن اتصـاالت دیـده می شـود.

جنس اتصاالت با توجه به جنس لوله ها انتخاب می شود.

تصال چدنی در  ا   شکل 49-2کاربرد 
لوله کشی فاضالب 



85

شکل 50-2 اتصاالت چدنی مورد  
استفاده در  لوله کشی فاضالب و هواکش

زانو90 درجهزانو45 درجه

سه راهى 90 درجه سه راهى 45 درجه

لوله با دريچه بازديد

زانو45 درجه
زانو90 درجه

سه راهى 90 درجه
سه راهى 45 درجه

لوله با دريچه بازديد

زانو90 درجهزانو45 درجه

سه راهى 90 درجه سه راهى 45 درجه

لوله با دريچه بازديد

وسایلی  از  استفاده  با  باید  ها  توالت  کاسه  تجهیزاتشستشودهنده:   ه(
شستشو شوند، این وسایل به دو دسته  تقسیم می شوند: 

-فالشتانک: محفظۀ مخصوصی است که مقداری آب را درخود ذخیره 
می کند و پس از کشیدن یک اهرم، یا فشردن کلیدی، آب را تخلیه و موجب 
 پاکیزگی توالت می شود. این مخزن در ارتفاع 1/7 متر از سطح توالت نصب

می شود )شکل2-51(.
به  و  توالت  کاسه  پشت  در  والو(  )فالش  فشاری  ر  شی توالت:  فشاری -
صورت روکار و یا توکار و به وسیلۀ  یک لوله و تبدیل الستیکی، به سنگ توالت 

نصب می شود )شکل 2-52(.
 شکل 51-2 فالش تانک 

 شکل 52-2 شیر فشاری توالت 


