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است؛ از  ی و راحت شیدارد، آسا  ی فراوان تیبشر اهم ی آنچه امروز در زندگ 
کار، منزل، مراکز   طیمناسب در مح  ی کیمکان سات ی تاس ی رو طراح  نیا

 شرفتیپ با .از مهندسان است یار یمورد توجه بس  ی و آموزش یتجار 
 لیو مناسب وسا  قیدق ی ع، طراح مطبو  هی تهو  سات یو تاس  ع یروزافزون صنا 

هر ساختمان  سات ی تاس نیتر  ی که جزء اساس  ی شی و سرما ی شیگرما 
شده  لیهر ساختمان تبد داریسازنده و خر یمهم برا ی ژگ یو کیهستند، به 

 .است

ساختمان صحبت  ی کیمکان سات ی در مورد تاس شتریتا ب دیما همراه باش با
 .میکن

 

 ساختمان یکیمکان ساتیتاس 1#

 :عبارت اند از ی کیمکان سات یتاس  ،یساختمان با هر نوع کاربر  کی در

 فاضالب و...(  ،یلوله کش ،ی )آبرسان ی بهداشت  سات یتاس •
 و...( شی هوا، سرما ضی تعو ش،یمطبوع )گرما   هیتهو ستمیس •
 و...( ی)استخر، سونا، جکوز  ی جانب سات یتاس •

به افراد  ازیمختلف در انواع ساختمان ها ن سات یرشد روزافزون تاس  با
در حال رشد   ی کیمکان سات یتاس یو نگهدار  رات یتعم ،یکاربلد در طراح

 (Mechanical Facilities Design) ی کیمکان سات ی تاس ی طراح  .است
 .است کیمهندسان مکان  تیدر حوزه فعال
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  نیا ی طراح  دارد، تیاهم اریبس کی امروز در مباحث مهندسان مکان آنچه
 یار یبس .ساختمان است طیبا حفظ راندمان باال و سازگار با مح سات یتاس

 طیسراسر کشور با شرا یبه کار رفته در ساختمان ها ی ک یمکان سات یاز تاس
  شیمسئله باعث افزا نیا ندارند و ی منطقه سازگار  ی طی و مح  یی آب و هوا 

به افراد ساکن در ساختمان  ی اضاف نهیهز لیو تحم ستم یس یها ی رابخ
 .شود ی م

 

 

 ساختمان یکیمکان  ساتیتاس  یطراح 2#

  ی شی و سرما ی شی گرما یها ستم یس ی طراح  یبرا کی مکان مهندسان
 سات یتاس یطراح  ارتباط .اند دهیفراوان د یساختمان ها آموزش ها
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 اریشبکه برق از نکات بس ی سازه ساختمان و طراح ، یبا معمار  ی کیمکان
  ی کیمکان سات ی تاس ستمیس ی طراح .است کیمهم از منظر مهندسان مکان

و با توجه به مساحت ساختمان و   ی از موارد به صورت سرانگشت ی لیدر خ
به تجربه   ازین  ی روش سرانگشت نیا در .شود ی آن انجام م یر یمحل قرارگ

با توجه به   ابتدا .است هیتهو  یها  ستمیاز انواع س ی فراوان و شناخت کاف
جداول به   ی با استفاده از برخ ش ی سرما ای شی گرما تیمساحت، ظرف

  هیتهو  ستمیبا استفاده از تجربه شخص نوع س بعد و ندیآ ی دست م 
 قیدق ی طراح ینرم افزار برا نیمهم تر   اما .کنند ی مطبوع را مشخص م

 .است Carrier مطبوع نرم افزار  هیتهو یها ستمیس
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 سات یتاس  یطراح  یفازبند 3#

 :شود ی در سه فاز انجام م ی کیمکان سات یتاس ی طراح 

 اول فاز .1
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 ی ساختمان و بررس  یر یاطالعات از محل قرارگ یجمع آور  شتریفاز اول ب در
ساختمان  طیمطبوع مناسب و سازگار با مح هی تهو یها ستمیس قیدق

 .رد یگ ی مدنظر قرار م 

 :عبارت اند از  ی بخش از طراح نی موجود در ا مراحل

 ات یخصوص ی ساختمان مورد نظر و بررس یی ایجغراف طیشرا مطالعه •
 ...بت ورطو  زانیهوا، م یمانند دما  یی آب و هوا 

ساختمان و  طیمطبوع با توجه به شرا  هیتهو ستمی س نیبهتر  انتخاب •
 نه یهز  زانیم

مانند   ی کیمکان زات یتجه ی کل  تیمحاسبات مربوط به ظرف انجام •
 ...بخار و گیپمپ، د

 در تابستان و زمستان  بیدما به ترت  نهیو کم  نهیش یب محاسبه •
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 دوم فاز .2

با توجه به  زات یتمام تجه قی دق ی نکته طراح  نی فاز دوم مهم تر  در
 .است یش ی و سرما ی شی گرما یمحاسبات بارها

 :فاز دوم عبارت اند از مراحل

 یش ی و سرما ی شی گرما  یمحاسبات مربوط به بارها انجام •
 آن ها یر یقرارگ قیو محل دق  ی لوله کش  ستمیس ی طراح  •
 یک یمکان زات یتمام تجه ی جزئ ی طراح  •
  سات ی تاس یمربوط به ساخت و اجرا یدوبعد ینقشه ها  میترس •

 یکیمکان

 

 سوم فاز .3
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مربوط   (As Build) ی کارگاه  ینکته ارائه نقشه ها نی فاز سوم مهم تر در
ارائه  یمرحله بر اساس نقشه ها نیا در .مختلف است  زات یبه ساخت تجه

 .رسد ی شود و پروژه به مرحله تست م  ی شروع م  زات ی شده ساخت تجه

 

 

 سات یداکت در تاس یطراح 4#

 هستند که به منظور انتقال  یی ها جعبه ها داکت

 سرد   ایگرم  یهوا انیجر •
 آب  یها لوله •
 فاضالب  یها لوله •

 .روند ی ساختمان ها به کار م ی ک یمکان سات یتاس  ی طراح در

 :داکت ها ی مهم در طراح  نکات 
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کوچک داخل  یمطبوع فضاها هیتهو  یداکت ها را برا معموال •
. انتقال رندیگ ی و حمام در نظر م ی بهداشت  سیساختمان، مانند سرو

 .شود ی داکت انجام م قیاز طر زیآب و فاضالب ن
مطبوع اتاق و تعداد لوله   هیتهو تیداکت ها وابسته به ظرف ابعاد •

 .ساختمان است یها
طبقه   نی ساختمان شروع و به سمت باالتر  نییها از طبقه پا  داکت •

 .شوند ی و اجرا م ی ساختمان طراح 
 هی تهو یدارد که در کتاب ها ی خاص  یداکت ها استانداردها ابعاد •

 .مطبوع به آن اشاره شده است
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 ساتیتاس یمراحل اجرا 5#

انجام   دیبا ریمراحل ز ی ک یمکان سات یو ساخت تاس ی ح پروژه طرا کی در
 :شوند

با  ی کیمکان سات یتاس ستمیمقرون به صرفه س یو اجرا ی طراح  •
و رفاه افراد ساختمان و جلب اعتماد آن ها  شی آسا نی هدف تام

 یک یمکان یها ستمیس نینسبت به ا
آن ها با  تیامن نیتام نیرفاه افراد داخل ساختمان در ع نی تام •

 نیتمام قوان تیبا توجه به رعا ی کیمکان سات یو ساخت تاس ی طراح 
 و استانداردها 

 هی تهو  یها ستمیدر ارتباط با نوع س ی طیمح  ی و بررس قیتحق •
نقاط ضعف و   ی اطراف، بررس  یساختمان ها گریمطبوع موجود در د 

نوع  کی از  یقوت آن ها و مشخص نمودن علت استفاده حداکثر 
 مطبوع در محل مورد نظر   هیتهو ستمیس

در  ینرم افزار  قیدق ی و استفاده همزمان از طراح  ی سرانگشت ی طراح  •
 یکیمکان سات یتاس ی طراح 

همراه با ارائه نقشه   قیدق ات یبا جزئ ی کیمکان یها  ستمیس ی طراح  •
 ساخت و اجرا  ،یکامل طراح  یها

 یعمران، برق و معمار  نیو مهندس  مانکارانیو مشورت با پ ارتباط •
 ساختمان 

  ی تمام شده در مرحله طراح متیهمچون ق یبه موضوعات  توجه •
 ساتیتاس
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 یک یمکان سات یتاس یراندمان موجود در طراح  قیدق ی بررس •
مطبوع ساخته شده به  هیتهو ستمیتست کامل س ایو خطا  آزمون •

 راندمان ی منظور بررس 
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 اتسیتاس  یخدمات قابل ارائه در اجرا و طراح  6#
 یکیمکان

  خدمات  تا  میدر مقاله قصد دار  یجمع بند کیقسمت به عنوان  نیا در
را با هم   ی کیمکان سات یپروژه تاس کی یو اجرا ی قابل ارائه در طراح

 .میکن ی بررس

 ریآن ها مطابق ز یو اجرا  ی کیمکان سات یتاس ی قابل ارائه در طراح خدمات 
 :شوند ی م  یدسته بند

 مطبوع ساختمان  هیتهو ستمیس •
 قیحر یاطفا یحل ها راه •
 و داکت ها  ی لوله کش ستمیس قیدق ی طراح  •
 Polyvinylidene Fluoride(PVDF )  یها ستمیس •
 ی ساز  ی و مخازن خنث هیتصف یلوله ها ی طراح  •
  ی شی و سرما ی شی گرما یها ستم یراندمان س شی و افزا یساز  نهیبه •

 ساختمان 
مانند   ی جانب سات یو ساخت تاس ی طراح   ،ی خدمات بهداشت یاجرا •

 یسونا، استخر و جکوز 
 زباله در ساختمان ها افتی باز  ستمیمربوط به س سات یتاس ی طراح  •
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