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 یدر ساختمان ساز  یار یبس ت ی ساختمان از اهم ی بهداشت  سات یتاس
  فهیساختمان، فقط وظ ی بهداشت  سات یبا تاس یی آشنا .برخوردار هستند

  نهیزم نیرا در االزم  یی آشنا دیبا  ی کس  هر .ستیطراح ن ایمهندس  کی
 .انجام دهد یچه کار  دیآن با ی داشته باشد و بداند در زمان خراب

 .می بپرداز  شتریمسئله ب نیتا به ا دیادامه مقاله همراه ما باش با

 

 ساختمان ساتی انواع تاس 1#

 ی م  سات یتاس ن یا از .شود ی را شامل م سات یاز تاس ی انواع  ی ساختمان  هر
 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز

 مطبوع  هیو تهو ی شی سرما  ،یشیگرما  •
 ق یاطفاء حر ستم یمانند س  ی منیا •
 یگازرسان •
 و برق ساختمان  ی ک یالکترون •
 آسانسور  •
 ساختمان  ی بهداشت  سات یتاس •
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 ست؟یساختمان چ یبهداشت ساتیتاس 2#

، شامل (Building Sanitary Facilities) ساختمان ی بهداشت  سات یتاس
  ی دفع مناسب فاضالب، لوله کش ی عن ی شود؛ ی آب و فاضالب م  ستمیس

  ،ی رسان آب !نیو حرکت دادن آب برخالف جاذبه زم  ی آب رسان  ح،یصح
آب گرم کن هم   ن یبنابرا شود؛ ی م می خود به دو بخش آب گرم و سرد تقس

ساختمان  ی بهداشت سات یتاس در .باشد سات ی تاس نیاز ا  ی تواند بخش  ی م
 زات ی اتصاالت لوله ها و تجه ،ی شامل پمپ، لوله کش ی آب رسان  ،یمسکون 

درست و   ی لوله کش کی با .شود ی ( م نک یو س رهایآب )مثل ش افتیدر
عنوان مثال با کنار هم   به .کرد یی ها صرفه جو نهیتوان در هز ی م  ی اصول 

  .کاست ازیمورد ن یلوله ها زانیتوان از م ی م  یی قرار دادن حمام و دستشو
مناسب استفاده شود که تا حد   ی از لوله ها دیدفع فاضالب هم با یبرا

 .نداشته باشد ی ممکن گرفتگ 
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 آب و اتصاالت آن ها ی لوله ها 1-2#

آب و اتصاالت معموال از  یساختمان، لوله ها ی بهداشت سات یتاس در
  مس .هستند (PEX) مشبک لنیات  ی پل ای ، مس و CPVC ای  PVC جنس

 نیا لیدل شد و ی آب استفاده م  یدر ساخت لوله ها ی مدت طوالن  یبرا
  یمواد فلز  ری با سا سهیکار با آن در مقا ی هم دوام باال و راحت تی محبوب

 .بوده است

و   گریتوان با مواد د   ی حال م نیمس باال رفته است و در ع متیق اکنون
 محبوب تر از PEX معموال .م مناسب ساختبا دوا یی کمتر، لوله ها  نهیهز

PVC و CPVC آن کمتر  ی دارد و شکنندگ یبهتر  یر یشکل پذ رایاست؛ ز
 .است
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 و امکانات استفاده از آب  رهایش  2-2#

 یتوان از آب استفاده کرد، قسمت ها ی که م  یی و جاها یی ظرفشو نکیس
آب را  ی شوند تا به درست یبه دقت نصب و آب بند  دیبا دارند که ی مهم 

 .برسانند و فاضالب را دفع کنند

 :میکن ی اشاره م ییمختلف روشو  یادامه به بخش ها در

  ایساختمان شامل فلکه  ی بهداشت سات یبخش از تاس نی : ای رسان آب •
که   یر یپذ انعطاف  ی، لوله ها(Shutoff Valve)  یی روشو  نییپا ریش

 .شود ی م ریبرند و خود ش ی م ریفلکه به ش نیآب را از ا
به سمت لوله  یی شود، از کاسه روشو ی که دفع م  ی آب: آب دفع  •

داخل کاسه  خیفلنج مانند م کیکاسه،  نیا ری ز .شود ی م  تیهدا
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 Sink به نام ی بخش ن،ی همچن .شده است یفرورفته و آب بند
Trap یخروج گازها از پر از آب است و شهیوجود دارد که هم 
قسمت ها  ریسا .کند ی م یر یبه داخل ساختمان جلوگ ی فاضالب

است که    یبه نحو سم،یمکان  نیا .پاپ آپ است  سمیمربوط به مکان
شود.   ی خروج آب باز م یبرا حفره شود، ی آب در کاسه جمع م  ی وقت

 .بسته است یدکه در حالت عا ی در حال
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 ساختمان  یبهداشت ساتیفاضالب تاس یلوله ها  3-2#

  فهیوظ شده اند که ی فاضالب مخف  یساختمان ها لوله ها یوارهاید در
  ک،یسپت تانک .برسانند (Septic) کی دارند فاضالب را به تانک سپت

 باعث کند که ی م  هیتصف یاست که فاضالب را تا حدود  یمحفظه ا
را  کیتانک سپت کی ر،یز شکل .نشود یفاضالب شهر  یلوله ها ی گرفتگ

 .دهد ی نشان م 

 

گذشته   یزمان ها در .مس است ای PVC فاضالب عموما یلوله ها جنس
 حی صح دفع  .شد ی لوله ها استفاده م  نیدر ساخت ا  زین زهی از آهن گالوان

  نیآن به داخل ساختمان، از مهم تر  یاز ورود گازها یر یفاضالب و جلوگ
مسدود کردن راه   یاز راه ها ی کی .در نظر گرفته شود  دی است که با ی مسائل
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 شیهستند که پ (The Sink Traps) ترپ ها زیگاز به داخل ساختمان ن
 .تر به آن اشاره شد

 

 ساختمان یبهداشت ساتیمناسب تاس یطراح 3#

  ی بهداشت سات یتاس یر یشد، محل قرارگ انیکه ب ی اتیبر جزئ عالوه
 نیا .دارند یار یبس تیساختمان و تعداد امکانات و محل ها اهم

  ،یساختمان، به نوع ساختمان )تجار  ی بهداشت  سات ی مالحظات در تاس
 .دارد ی و...( بستگ ی مسکون  ،یادار 

  سات یمناسب تاس ی توانند به شما در طراح   ی م ریو نکات ز استانداردها
 :اختمان کمک کنندس ی بهداشت

همه افراد ساختمان  یازهایباشند که به ن ی در محل دیبا زات یتجه •
که   یی محل ها ،یادار  یمثال در ساختمان ها یبرا  .پاسخ داده شود

توانند مناسب    ی دارند، م ی به آن ها دسترس  ی همه کارکنان به راحت 
 .باشند

  یدرب ورود کیشوند، نزد  ی که تازه وارد م  یافراد  یاست برا بهتر •
 .وجود داشته باشد  ی بهداشت سی سرو

  .به وضوح مشخص باشد دی ساختمان با ی بهداشت سات یتاس مکان •
که همه افراد از آن ها   ی بزرگ، لوازم بهداشت یساختمان ها در

 .یی روشو  یرهایکنند تا حد ممکن خودکار باشند؛ مثل ش ی استفاده م 
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با جنس مناسب با  زات یتجه مناسب ساختمان و استفاده از هی تهو •
 استفاده از آن ها در نظر گرفته شود.  زانیتوجه به م

 


