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خواننده فرهیخته و بزرگوار
به  انتشارات،  این  کتاب های  به  شما  اعتماد  از  قدرداني  و  نهادن  ارج  نوآور ضمن  نشر 
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مختلف آماده سازی و نشر کتاب، تمامي سعي و هّمت خود را براي ارائه کتابي درخور و 
شایسته شما فرهيخته گرامي به کار بسته اند و تالش کرده اند که اثري را ارائه نمایند که از 
حّداقل هاي استاندارد یك کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم 

از نظر کيفيّت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.
با این  وجود، علی رغم تمامی تالش های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز 
هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هيچ اثري را نمی توان الزاماً مبّرا از  نقص 
و اِشکال دانست. از سوی  دیگر، این انتشارت بنابه تعّهدات حرفه ای و اخالقی خود و نيز 
بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسّلم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به ویژه 
از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب های منتشره خود 

آگاه شده و آنها را در چاپ ها و ویرایش های بعدی آنها رفع نماید.
 لذا در این  راستا، از شما فرهيخته گرامي تقاضا داریم درصورتي که حين مطالعه کتاب با 
اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایي در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات 
را بر روي خود کتاب انجام داده اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش شده خود را با هزینه 
انتشارات نوآور، پس از هماهنگي با انتشارات، ارسال نمایيد، و نيز چنانچه اصالحات خود 
را بر روی برگه جداگانه اي یادداشت نموده اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگه مزبور را 
با ذکر نام و شماره تلفن تماس خود به ایميل انتشارات نوآور ارسال نمایيد، تا این موارد 
بررسی شده و در چاپ ها و ویرایش های بعدی کتاب اِعمال و اصالح گردد و باعث هرچه 

پربارترشدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کيفي، شکلی و ساختاری آن گردد.
نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعّهدانه و مسئوالنه شما خواننده فرهيخته و 
گرانقدر، به منظور تقدیر و تشّکر از این همدلي و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتي که 
اصالحات درست و بجا باشند، متناسب با ميزان اصالحات، به رسم ادب و قدرشناسی، 
نسخه دیگری از همان کتاب و یا چاپ اصالح شده آن و نيز از سایر کتب منتشره خود 
را به عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال مي نماید، و درصورتي که اصالحات 

تأثيرگذار باشند در مقّدمه چاپ بعدي کتاب نيز از زحمات شما تقدیر مي شود.
و  انتقادات  نظرات،  پيشنهادها،  هرگونه  از  کتاب،  پدید آورندگان  و  نوآور  نشر  همچنين 
راه کارهاي شما عزیزان در راستای بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کيفي و علمي آن 

صميمانه و مشتاقانه استقبال مي نمایند.
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تقدیم نامه

تقدیم به ساحت مقدس پیامبر مهر و رحمت

           حضرت محمد مصطفی)صلی اهلل علیه و سلّم( و خاندان مطهرش



به  نام خداوند نور و روشنایی

خداوندگار كیهان و كیان و سپهر گردون را شاكر و سپاسگزارم كه توفیق مضاعف عنایت 
فرمود تا در سایه الطاف همیشگی ائمه اطهار علیه الّسالم، و مصادف با یازدهمین روز، دومین 
ماه عزیز سال ۱۴۳8 هجری قمری، در ادامه تدوین و تكمیل كتب مرتبط با منابع آزمون های 
ایران، كتاب حاضر را كه برگرفته از مبحث سیزدهم )طرح و  نظام مهندسی ساختمان 
اجراي تأسیسات برقي ساختمان ها- ویرایش سال ۱۳۹5(، مبحث چهاردهم )تأسیسات 
مكانیكی- ویرایش سال ۱۳۹۱(، مبحث شانزدهم )تأسیسات بهداشتی- ویرایش سال ۱۳۹۱( 
و مبحث هفدهم )لوله كشی گاز طبیعی- ویرایش سال ۱۳8۹( مقررات ملی ساختمان ایران 
با عنوان »مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان- ویژه آزمون های نظام مهندسی عمران اجرا، 
معماری اجرا و معماری نظارت«، در ۳8 فصل به انضمام كلید واژه و سؤاالت آزمون  های ادواری 
نظام مهندسی ساختمان از آذر ماه ۱۳۹۲ تا اسفند ماه ۱۳۹5 خورشیدی، جهت استفاده 
جامعه صنعت ساختمان كشور به ویژه اعضاء و داوطلبان آزمون های نظام مهندسی ساختمان، 

مطابق با سؤاالت آزمون سال های اخیر و با ویرایش جدید تهیه و تدوین نمایم.
اثر حاضر در گام نخست مدیون و وام دار همراهی، همدلی و همكاری ارزشمند مدیریت فهیم 
و اندیشمند نشر نوآور، ناشر اختصاصی كتب نظام مهندسی ساختمان و پس از آن نشأت یافته 
از تالش های مستمر و تأثیرگذار آقای هادی بغدادی و سركار خانم فاطمه بیگلی می باشد كه 
ضمن تقدیم این اثر به پیشگاه پیامبر مهر و رحمت محمد مصطفی »صلی اهلل علیه و سلّم«، با 
الهام از آموزه های ملی و دینی بر خود فرض می دانم از زحمات و تالش های هدفمند همه 
عزیزان و كاركنان نشر نوآور از تولید تا توزیع، و به طور خاص از مدیریت محترم و اندیشمند 

مجموعه نوآور، برادران نصیرنیا صیمانه تقدیر و تشكر  نمایم. 
امید دارم در سایه توجهات آقا ولی عصر امام زمان مهدی موعود این اثر نیز همچون سایر 
كتاب های تألیفی اینجانب در رابطه با نظام مهندسی ساختمان، مورد توجه و اهتمام جامعه صنعت 
ساختمان كشور و منبع موثقی برای داوطلبان شركت كننده در آزمون های ادواری نظام بوده و 
زمینه ای سهل و آسان برای عمل به مفاد و اجرای  مباحث مقررات ملی ساختمان ایران باشد.

محّمد عظیمی آقداش  

مقـدمه



کليه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصّوب 
سال 1348 و آیين نامه اجرایي آن مصّوب 1350، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر 
نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتي از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول و تصاویر 
این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت ها و موارد دیگر، و نيز هر گونه بهره برداری 
از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبيل چاپ، فتوکپي، اسکن، تایپ از آن، تهيه فایل پي 
دي اف و عکس برداري از کتاب، و همچنين هر نوع انتشار به  صورت اینترنتي، الکترونيکی، سي 
دي، دي  وي دي، فيلم، فایل صوتي یا تصویري و غيره بـدون اجازه کتبي از نشر نوآور ممنوع و 
غيرقانوني بوده و  شرعاً نيز حرام است، و متخّلفين تحت پيگرد قانوني و قضایي قرار مي گيرند.

با توّجه به اینکه هيچ کتابي از کتب نشر نوآور به  صورت فایل ورد یا پي دي اف و موارد 
این چنين، توّسط این انتشارات در هيچ سایت اینترنتي ارائه نشده است، لذا درصورتي که هر 
سایتي اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتي از متن کتب نشر نوآور 
اینترنتي  امور  به فروش آن نماید، توّسط کارشناسان  اقدام  یا  را در سایت خود قرار داده و 
این انتشارات، که مسئوليّت اداره سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسي محتواي 
سایت ها مي پردازند، بررسي و در صورت مشّخص شدن هرگونه تخّلف، ضمن اینکه این کار 
از نظر قانوني غير مجاز و از نظر شرعي نيز حرام مي باشد، وکيل قانوني انتشارات از طریق 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، پليس فتا )پليس رسيدگي به جرایم رایانه اي و اینترنتي( و نيز 
سایر مراجع قانوني، اقدام مقتضی به  عمل آورده، و طّي انجام مراحل قانوني و اقدامات قضایي، 
خاطيان را مورد پيگرد قانوني و قضایي قرار داده و کّليّه خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف 

از متخّلفان اخذ خواهد شد.
همچنين در صورتي  که هر یك از کتابفروشي ها، اقدام به تهيّه کپي، جزوه، چاپ دیجيتال، چاپ 
ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اّطالع رساني 
تخّلفات کتابفروشي مزبور به سایر همکاران و ُمَوّزعين محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، اتّحاّدیه ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهي و نيز مراجع قانوني و قضایي اقدام به 

استيفاي حقوق خود از متخّلف مي نماید.

خريد، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روي نسخه غیراصِل كتاب،
از نظر قانوني غیرمجاز و شرعًا نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامي خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخّلف 
از قبيل موارد فوق، مراتب را یا از طریق تلفن هاي انتشارات نوآور به شماره هاي 2- 66484191 
021 و 09123076748 و یا از طریق ایميل انتشارات به آدرس info@noavarpub.com و یا از 
طریق منوي تماس با ما در سایت www.noavarpub.com به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از 
تضييع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نيز خود خوانندگان محترم جلوگيري به  عمل آید، و در راستای 
انجام این امر مهم، به  عنوان تشّکر و قدرداني، از کتب انتشارات نوآور نيز هدیه دریافت نمایند.

هشدار



فصل اول
 تعاریف و مفاهیم

آب آشامیدنی: آبی كه از مواد خارجی، به مقداری كه سبب بیماری شود یا اثر زیان آور بیولوژیك داشته  
باشد، پاك باشد و از نظر تركیب فیزیكی، شیمیایی یا میكروبی با استانداردهای آب آشامیدنی، كه از طرف 

مقامات مسئول و قانونی بهداشتی رسماً اعالم شده، مطابقت داشته  باشد.
آب خنک کننده: آبی كه گرمای دفع شده سیستم تبرید را جذب و از طریق برج خنك كن، یا هر سیستم 

دفع كننده دیگر، به فضای خارج انتقال دهد.
آب غیرآشامیدنی: آبی كه برای آشامیدن، مصارف شستشوی شخصی و پخت و پز، بهداشتی و مناسب نباشد.

آب گرم مصرفی: آبی كه دمای بیش از ۴۳ درجه سلسیوس )۱۱۰ درجه فارنهایت( داشته  باشد.
آب گرم کن: دستگاهی كه آب مصرفی را گرم و آن را وارد شبكه توزیع آب گرم مصرفی ساختمان مي كند.

اتصال زمین عملیاتی )اتصال زمین برای هدف های عملیاتی(: اتصال به زمینی است كه برای كار صحیح 
تجهیزات الزم مي باشد و یا شرایطی را فراهم مي آورد كه كار قابل اطمینان تأسیسات تضمین شود. 

احتراق گاز: سوختن یا اكسیداسیون سریع گاز كه معموالً با ایجاد گرما و شعله همراه است. 
اضافه جریان: هر جریانی كه بیش از جریان اسمی باشد. 

آلودگی ظاهری: آلودگی آب در حدی كه كیفیت آن از نظر سالمتی غیربهداشتی نباشد ولی خصوصیات 
ظاهری آن، مانند رنگ، طعم، بو و غیره در حدی باشد كه نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنی مناسب دانست.

آلودگی غیربهداشتی: وارد شدن مواد زیان آور در لوله كشي توزیع آب آشامیدنی، كه ممكن است آن را 
سمی كند یا موجب انتشار بیماری شود و از این طریق برای سالمتی عمومی خطر جدی ایجاد نماید.

آویز: آویز وسیله ای است برای آویختن لوله از یك نقطه ثابت و نگهداشتن آن در ارتفاع پیش بیني شده، با 
امكان حركت محدود طولی و عرضی. 

بار وارده: برآیند نیروهایی وارد بر تكیه گاه مي باشد و شامل وزن لوله، سیال داخل آن، فیتینگ ها، شیرها، 
عایق، و نیز كلیه نیروهایی كه بر اثر انقباض و انبساط، فشارهای استاتیكی و دینامیكی، باد، برف یا یخبندان، 

و غیره به تكیه گاه وارد مي شود.
بدنه هادی: بدنه های هادی )فلزی( و اجزای دیگر تجهیزات الكتریكی كه هادی مي باشند و مي توان آنها را 

لمس نمود و به طور عادی برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی، ممكن است برقدار شوند.
برق گرفتگی: پدیده ای است پاتوفیزیولوژیكی كه در نتیجه عبور جریان الكتریكی از بدن انسان یا حیوان به  

وجود مي آید. 
برگشت جریان: برگشت جریان آب، مایعات، مواد یا محلول های دیگر به داخل شبكه لوله كشي توزیع آب 

آشامیدنی، از هر شبكه لوله كشي یا منبع دیگر.
بست: وسیله اي دائمی كه لوله را می گیرد و در حالت یا موقعیت معینی نگه می دارد.

پایه: وسیله ای كه بار قائم یك لوله عمودی را، از انتهای تحتانی آن، به فنداسیون یا اسكلت دیگری منتقل می كند.



12     مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان 

پلنوم: محفظه ای فلزی یا ساختمانی كه بخشی از سیستم توزیع یا تخلیه هوا را تشكیل مي دهد. پلنوم ممكن 
است دارای یك یا چند دهانه ورودی و یا خروجی هوا باشد.

پمپ حوضچه فاضالب یا آب باران: پمپ مخصوص انتقال فاضالب یا آب باران به تراز باالتر، این پمپ كه 
با موتور برقی كار می كند، از سطح فاضالب یا آب باران داخل حوضچه فرمان می گیرد و قطع و وصل مي شود.

تأسیسات الکتریکی: مجموعه ای است از تجهیزات الكتریكی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین 
كه دارای مشخصه های هماهنگ و مرتبط باشند. 

تجهیزات الکتریکی: وسائل، تجهیزات، لوازم، دستگاه ها و مصالحی هستند كه برای تولید، انتقال، توزیع یا 
مصرف انرژی الكتریكی به كار مي روند مانند مولدها، لوازم و اسباب ها و دستگاه های برقی، وسائل اندازه گیری، 

وسائل حفاظتی، تجهیزات و مصالح سیستم های سیم كشی و لوازم مصرف كننده انرژی الكتریكی.
تجهیزات دستی: تجهیزاتی هستند قابل حمل كه در هنگام استفاده عادی در دست گرفته مي شوند و در 

آنها، موتور،  در صورتی  كه وجود داشته  باشد قسمتی جدا نشدنی از تجهیزات را تشكیل مي دهد. 
تکیه گاه: وسیله ای دایمی كه بست لوله را به اجزای ساختمان متصل می كند و در حالت یا موقعیت معینی 

نگه می دارد.
تکیه گاه لغزنده: نگهدارنده لوله روی تكیه گاه كه اجازه مي دهد لوله كشی در سطح افقی حركت لغزشی 

داشته  باشد.
تنظیم کننده فشار گاز )رگالتور(: دستگاهی كه فشار گاز ورودی را كاهش داده و آن را به میزان فشار مورد 

نظر برای مصرف ثابت نگه مي دارد. 
تهویه طبیعی: جریان هوا از خارج به داخل یا داخل به خارج از فضاهای ساختمان، از راه دهانه هاي بازشو 

مانند پنجره و درب، یا به وسیله هواكش هاي بدون موتور.
تهویه مطبوع: كنترل هم زمان دما، رطوبت و پاكیزگی هوا و توزیع مناسب آن، برای تأمین شرایط مورد 

نیاز فضاهای ساختمان.
تهویه مکانیکی: جریان هوا از بیرون به درون یا از درون به بیرون فضاهای ساختمان به كمك دستگاه های مكانیكی.

جریان اضافه بار )یک مدار(: اضافه جریانی است كه در مداری برقرار مي شود كه از نظر الكتریكی آسیب 
ندیده باشد. 

جریان برق گرفتگی: جریانی است كه از بدن انسان یا حیوان عبور كند و مشخصه های آن به نحوی باشد 
كه احتماالً موجب برق گرفتگی شود. 

جریان ثقلی: جریان فاضالب یا آب باران در داخل شبكه لوله كشي وقتی ثقلی است كه بر اثر اختالف ارتفاع 
و شیب لوله  ها و بدون استفاده از پمپ برقرار شود.

جریان مجاز )جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یک هادی(: حداكثر جریانی است كه به طور مداوم 
در شرایطی تعیین شده، بدون اینكه دمای وضعیت تعادل یك هادی از میزان معینی تجاوز نماید، مي تواند از 

آن عبور كند. در مورد هادی ها )سیم و كابل( جریان اسمی همان جریان مجاز حرارتی است. 
جریه الکتریکی: كلیه اجزای سیستمی كه در آن وسایط نقلیه با برداشت نیروی برق از خطوط نصب  شده 
در طول راه آهن یا خیابان ها، نیروی محركه اصلی را برای حركت قطارها یا وسایل حمل و نقل شهری، فراهم 

مي كنند )لوكوموتیو یا تراموا یا اتوبوس برقی و مشابه آنها(.
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حلقه انبساط: وسیله ای برای خنثی سازی حركت لوله، ناشی از تغییر دما یا عوامل دیگر، كه با ایجاد خم  ها 
یا منحنی هایي در طول لوله، ساخته مي شود.

حوضچه: مخزن یا چاهكی است كه زیر سطح تراز نرمال فاضالب یا آب باران داخل ساختمان نصب مي شود 
و فاضالب یا آب باران ساختمان به طور ثقلی در آن مي  ریزد. خروج فاضالب از این حوضچه به تراز باالتر باید 

به طریق مكانیكی صورت گیرد.
خالء: فشار كمتر از اتمسفر هوای آزاد در داخل شبكه لوله كشي آب یا فاضالب.

خالءشکن: یك نوع مانع برگشت جریان كه روی دهانه خروجی آب از لوله نصب مي شود تا اگر فشار آب 
داخل لوله از فشار اتمسفر كم تر شود، از این وسیله هوا وارد شود و فشار داخلی را به فشار اتمسفر برساند و 

از برگشت جریان جلوگیری شود.
لوله كشي وقتی در دسترس اند كه  اجزای  و  بهداشتی، دستگاه هاي مصرف كننده آب  لوازم  در دسترس: 

دسترسی مستقیم باشد و نیازی به باز كردن، برداشتن یا جابه جا كردن مانعی نباشد.
دریافت کننده آب محوطه: دریافت كننده آب باران یا آب های سطحی محوطه، به صورت كفشوی، شبكه، 

حوضچه یا هر شكل دیگر، كه برای جمع آوري و هدایت آب  هاي سطوح باز محوطه، طراحی شده  باشد.
دریافت کننده فاضالب: هر وسیله دریافت كننده فاضالب، مانند كفشوی، حوضچه فاضالب، شبكه روی 

كف و غیره.
دریچه بازدید: دریچه قابل دسترسی روی لوله فاضالب یا آب باران قائم یا افقی كه برای تمیز كردن و خارج 

كردن هر گونه مانع جریان داخل لوله و رفع گرفتگی آن، مورد استفاده قرار مي گیرد.
دریچه تعادل: وسیله ای كه بر روی لوله رابط دودكش یا در محل خروج دود از دستگاه گازسوز، با اهداف 

زیر نصب می شود: 
در صورت نبود مكش، مسدود بودن دودكش یا پس زدن دود، دود از دهانه های باز آن خارج شود.  �
در صورت مكش اضافی دودكش، مقداری هوای اضافی به درون دودكش وارد كند و با رقیق كردن آن،  �

جریان دود را در دودكش متعادل سازد.
دستگاه تهویه مطبوع اتاقی: دستگاه یكپارچه شامل تمام قطعات و لوازم برای خنك كردن )با / یا امكان 

گرم كردن( كه برای كار به صورت مستقل طراحی و ساخته شده  باشد.
دستگاه گازسوز: دستگاهی كه دارای یك یا چند مشعل بوده و گاز در این مشعل ها مي سوزد. 

دستگاه یکپارچه )پکیج(: دستگاهی كه به طور كامل در كارخانه ساخته، سوار و آزمایش شده و به صورت 
یك واحد مستقل با همه قطعات و اجزای متحرك و موتور محرك، آماده نصب باشد.

دفع فاضالب به طور خصوصی: دفع فاضالب در سپتیك تانك، در دستگاه تصفیه فاضالب خصوصی یا در 
هر سیستم دیگری كه از شبكه دفع فاضالب شهری به كلی جدا باشد.

دمپر: وسیله اي كه جریان هوا یا محصول احتراق و مقدار آنها را با فرمان دستی یا خودكار، تنظیم مي كند.
دمپر آتش: وسیله اي فلزی كه در محل عبور كانال هوا از یك منطقه آتش به منطقه مجاور نصب مي شود 
و به هنگام آتش سوزی به طور خودكار بسته و مانع انتقال آتش از یك منطقه به منطقه مجاور آن مي شود.

دمپر دود: دمپری كه برای جلوگیری از عبور هوا و دود طراحی شده و با دریافت فرمان از حس گر به  طور 
خودكار بسته مي شود. 
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دو خم: تركیبی از دو زانو یا دو خم در مسیر لوله كشي فاضالب كه امتداد لوله قائم فاضالب را از قائم به افقی 
)با شیب( و سپس دوباره به حالت قائم تغییر مي دهد. سرعت جریان فاضالب در قسمت افقی از دو قسمت 

قائم كمتر است. لوله قائم فاضالب پس از دو خم، تغییر جا می دهد.
دودکش: مجرایی است با مقطع دایره یا چهارگوش جهت هدایت گازهای محفظه احتراق دستگاه گازسوز به 

بیرون از ساختمان و بر سه نوع است.
الف- دودکش ساخته شده در کارخانه: دودكشی كه در كارخانه و مخصوص وسیله گازسوز ساخته شده است.

ب- دودکش با مصالح ساختمانی: دودكشی كه از مصالح ساختمانی مانند آجر، سنگ یا بتن در محل ساخته 
شده شود.

ج- دودکش فوالدی: دودكشی كه از ورق فوالدی گالوانیزه یا از ورق فوالدی سیاه در كارگاه و یا در محل 
ساختمان ساخته شود. 

دودکش پیش ساخته: قطعات این نوع دودكش، از جنس فلز یا سیمان و به صورت پیش ساخته بوده به 
طوری كه سوار كردن قطعات در محل به راحتی امكان پذیر باشد. 

دودکش یک جداره: لوله اي فلزی كه از ورق فوالدی گالوانیزه با حداقل ضخامت یك میلیمتر و یا ورق 
فوالدی سیاه با حداقل ضخامت ۱/5 میلیمتر ساخته شده است. 

روز ـ درجه سرمایی: واحدی بر اساس اختالف دما و زمان كه در برآورد مصرف انرژی سرمایی ساختمان 
به كار مي رود. در هر روز، وقتی دمای متوسط هوا بیش از دمای مبنا )معموالً ۱8/۳ درجه سلسیوس = 65 
درجه فارنهایت( است، مقدار روز درجه سرمایی برابر است با اختالف دمای متوسط در همان روز و دمای مبنا.

روز ـ درجه گرمایی: واحدی بر اساس اختالف دما و زمان كه در برآورد مصرف انرژی گرمایی ساختمان به 
كار مي رود. در هر روز، وقتی دمای متوسط كمتر از دمای مبنا )معموالً ۱8/۳ درجه سلسیوس = 65 درجه 
فارنهایت( باشد، مقدار روز- درجه گرمایی برابر است با اختالف دمای مبنا و دمای متوسط هوا در همان روز

ساختمان های عمومی: ساختمان هایی كه مورد استفاده و مراجعه عموم مردم مي باشد. 
سطح تراز بحرانی: حداقل ارتفاعی است كه یك مانع برگشت جریان یا خالءشكن باید باالتر از تراز سرریز 
لوازم بهداشتی و هر مصرف كننده دیگر آب، نصب شود. اگر پایین تر از آن نصب شود ممكن است برگشت 
جریان اتفاق بیفتد. در صورتی كه سازنده این تراز را مشخص نكرده باشد، باید زیر مانع برگشت جریان یا 

خالءشكن را سطح تراز بحرانی آن گرفت.
سطح مؤثر دهانه: كوچك ترین سطح مقطع دهانه خروجی آب از شیر یا لوله، در شیرهای لوازم بهداشتی 

باید كوچك ترین مقطع عبور آب اندازه گیري شود.
سطح هود: سطح افقی داخلی دهانه ورود هوا زیر هود، اگر سطح زیر هود افقی نباشد، تصویر آن بر صفحه 

افقی اندازه گیري مي شود.
سیستم تهویه: سیستمی كه فضای داخل اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز را جهت تعویض هوا یا ایجاد 

جریان هوای تازه در آن محل، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هوای آزاد راه مي دهد. 
سیستم توزیع هوا: سیستمی شامل كانال كشی، پلنوم و هوارسان كه برای گردش هوا در تمام یا قسمتی 

از فضاهای ساختمان طراحی و نصب مي شود.
سیفون: وسیله ای كه با نگهداری مقداری آب در خود، در مسیر عبور فاضالب، مانع از انتشار هوای آلوده 
و گازهای داخل شبكه لوله كشي فاضالب در فضای ساختمان مي شود و در عین حال هیچ اثری بر جریان 

عادی فاضالب ندارد.
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سیفون ساختمان: هر وسیله اي كه روی لوله اصلی فاضالب )یا آب باران( خروجی از ساختمانی نصب شود 
و مانع از جریان هوا بین شبكه لوله كشي فاضالب )یا آب باران( ساختمان و لوله خروجی از ساختمان تا محل 

دفع گردد.
شاخه افقی: لوله افقی فاضالب در طبقات ساختمان كه لوله های انشعاب فاضالب لوازم بهداشتی به آن 

مي  ریزد. این لوله فاضالب را به لوله قائم فاضالب هدایت می كند.
شاخه افقی هواکش: یك لوله افقی هواكش كه هواكش یك یا چند عدد از لوازم بهداشتی به آن متصل 

مي شود. این لوله افقی به یك لوله قائم هواكش یا به ادامه لوله قائم فاضالب متصل مي  شود.
شبکه لوله کشی آب باران: شبكه لوله كشي داخل ساختمان كه برای جمع آوري آب باران و دیگر آب های 

سطحی و هدایت آن به خارج از ساختمان، طرح و نصب مي  شود.
شبکه هواکش: شبكه ای از لوله كشي كه به منظور برقراری ارتباط جریان هوای آزاد با شبكه لوله كشی 

فاضالب و حفاظت آب هوابند سیفون در برابر فشار معكوس یا مكش سیفونی.
شرکت گاز ناحیه: سازمانی كه برخی از وظایف شركت ملی گاز ایران را در سطح كوچك تری در هر ناحیه 

به عهده دارد.
شمعک: وسیله اي كه با ایجاد شعله كوچكی در وسایل گازسوز، برای روشن كردن مشعل یا مشعل هاي 
اصلی دستگاه مورد استفاده قرار مي گیرد. در اغلب وسایل گازسوز این شعله به واسطه ترموكوپل باعث باز 
نگه داشتن مسیر گاز نیز مي شود و در صورت خاموش شدن آن، جریان گاز به مشعل اصلی قطع مي گردد. 

شومینه با مصالح بنایی: نوعی بخاری دیواری شامل كوره یا محفظه احتراق و دودكش، كه با مصالح بنایی 
نسوز ساخته مي شود و با سوخت جامد یا گاز كار مي كند.

شومینه پیش ساخته: نوعی بخاری تزئینی كه تمام یا قسمتی از قطعات آن در كارخانه ساخته شده و در 
محل كاربرد، بر اساس دستورالعمل كارخانه، نصب یا مونتاژ مي شود.

شیر اصلی: شیر ربع گرد توپكی كه بعد از كنتور بر روی لوله كشي داخلی نصب مي شود.
شیر اطمینان دما: شیری كه برای بازكردن در دمای معینی طراحی شده است. این شیر در دمای تنظیم 

شده به طور خودكار باز مي شود و آب را خارج می نماید.
شیر اطمینان فشار: شیری كه برای بازكردن در فشار معینی طراحی شده است. این شیر در حالت عادی، 
توسط فنر یا وسیله  اي دیگر، بسته است و در فشار تنظیم شده به طور خودكار باز مي شود و آب را خارج 

مي كند.
شیر برداشت آب: شیر انتهای لوله آب كه بازكردن آن باعث خروج آب از لوله مي شود و در صورت بستن 

آن، آب در لوله باقی مي ماند.
شیر شناور: شیر ورودی آب به مخزن كه به وسیله یك گوی شناور از تراز سطح آب داخل مخزن فرمان 

مي گیرد و باز یا بسته مي شود.
شر شناور ضد سیفون: شیر شناوری كه یك وسیله ضد سیفون، به فرم یك فاصله هوایی یا یك خالءشكن، 

دارد و پس از یك شیر قطع و وصل نصب مي شود و از برگشت جریان جلوگیری مي  كند.
شیر فرعی: شیر ربع گرد توپكی كه در ابتدای لوله كشي ورودی به هر واحد نصب مي شود.

شیر قبل از رگوالتور: شیر سماوری گوشواره اي كه قبل از رگوالتور نصب مي گردد و در حالت بسته، قابل 
قفل كردن بوده و باید برای فشار كاری تا ۴ بار و یا 6۰ پوند بر اینچ مربع مناسب باشد. 
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شیر مصرف: شیر ربع گرد نوع توپكی كه در انتهای انشعاب مربوط به هر دستگاه گازسوز قرار مي گیرد.
ضد سیفون: هر شیر یا وسیله مكانیكی دیگری كه عمل مكش سیفونی را حذف كند و از بین ببرد.

ضد ضربه قوچ: وسیله  اي كه امواج فشار ضربه قوچ را، كه بر اثر توقف ناگهانی جریان آب در لوله ایجاد 
مي  شود، جذب مي كند.

طوقه تنوره: طوقه اي متصل به دستگاه گازسوز كه برای اتصال دریچه خروجی محصوالت احتراق دستگاه 
گازسوز به لوله رابط دودكش به كار مي رود. 

علم تخلیه فاضالب: یك لوله قائم فاضالب كه مي تواند برای تخلیه غیرمستقیم فاضالب خروجی از ماشین 
رختشویی یا ماشین ظرفشویی به كار رود و فاضالب ماشین از طریق شلنگ به آن ریخته شود.

فاصله مجاز: حداقل فاصله هوایی بین سطوح گرم دستگاه های گرمازا یا فاصله لوازم و دستگاه های تأسیسات 
گرمایی با سطوح اجزا و لوازم دیگر كه از مواد سوختنی تشكیل شده است.

فاصله هوایی: فاصله هوایی بین مواد سوختنی با سطوح گرم، یا قطعات حایل، به طوری كه هوا در آن 
فاصله جریان یابد.

فاصله هوایی در لوله کشی توزیع آب: هر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین لبه پایین دهانه 
خروجی آب از لوله یا شیر برداشت آب كه به مخزن، لوازم بهداشتی یا هر مصرف كننده دیگری آب مي رساند، 

تا لبه سرریز دستگاه دریافت كننده آب، فاصله هوایی نامیده مي شود.
فاصله هوایی در لوله کشی فاضالب: هر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین دهانه خروجی فاضالب 

تا لبه سرریز وسیله اي كه این فاضالب در آن می ریزد، فاصله هوایی نامیده مي شود.
فاضالب بهداشتی: فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی و دیگر مصرف كننده هاي آب، بدون آب باران، آب های 

سطحی یا آب های زیرزمینی.
فاضالب خاکستری: فاضالب خروجی از وان، زیردوشی، لگن یا ماشین رختشویی كه در شبكه لوله كشي 
آب غیرآشامیدنی داخل همان ساختمان، منحصراً برای شستشوی توالت  ها و پیسوارها ممكن است مورد 

استفاده دوباره قرار گیرد.
فشار جریان: فشار آب لوله، قبل از شیر برداشت آب و نزدیك به آن، در حالتی كه شیر كاماًل باز باشد.

فشار معکوس در لوله کشی توزیع آب: مواردی كه بر اثر وجود پمپ، مخزن مرتفع، دیگ آب گرم یا بخار 
و مانند آنها، فشاری بیش از فشار شبكه لوله كشي توزیع آب آشامیدنی ایجاد شود و احتمال برگشت جریان 
و نفوذ آب از یك شبكه لوله كشي آب غیربهداشتی به داخل شبكه لوله كشي توزیع آب آشامیدنی پیش آید.

فشار معکوس در لوله کشی فاضالب: فشاری كه براثر كاهش سرعت جریان فاضالب یا علت هاي دیگر، 
در جهت عكس جریان فاضالب در داخل لوله، بعد از سیفون نزدیك ترین لوازم بهداشتی، ممكن است بر آب 

هوابند سیفون وارد شود.
فضای با حجم کافی: فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، كه حجم كل آن مساوی یا بیش 
از یك مترمكعب برای هر ۱۷۷ كیلوكالری در ساعت )5۰ فوت مكعب برای هر ۱۰۰۰ بی.تی.یو در ساعت( 
است. حجم فضای مجاور، كه مستقیماً به محل نصب دستگاه باز باشد )بدون درب و پنجره( بخشی از حجم 

فضای محل نصب دستگاه به حساب مي آید.
فضای با حجم ناکافی: فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، كه حجم كل آن كمتر از یك 

مترمكعب برای هر ۱۷۷ كیلوكالری در ساعت )5۰ فوت مكعب برای هر ۱۰۰۰ بی.تی.یو در ساعت( است. 
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فضای با خطر: هر فضایی از ساختمان كه به علت وجود گازها و گرد و غبار قابل اشتعال، الیاف سوختنی و 
دیگر مواد به شدید سوختنی، خطر آتش سوزی باالیی داشته  باشد. 

با فرمان دستی مقدار  بار  فالش تانک: وسیله  اي است شامل یك مخزن و شیر شناور ورود آب كه هر 
پیش بیني شده ای آب، به منظور شستشو، وارد لوازم بهداشتی كند.

فالش والو: شیری كه هر بار با فرمان دستی مقدار پیش بیني شده ای آب، به منظور شستشو وارد لوازم 
بهداشتی مي كند و با فشار آب یا مكانیسم دیگری به طور خودكار و به تدریج بسته مي  شود، تا از ایجاد ضربه 

قوچ جلوگیری شود.
فیتینگ: اجزایی از لوله كشي كه برای تغییر امتداد، گرفتن انشعاب یا تغییر قطر لوله به كار مي رود، مانند 

زانو، سه راه، تبدیل و غیره.
فیوز: وسیله ای است كه از طریق ذوب یك یا چند المان خود، كه به نحوی مخصوص طراحی و تناسب 
یافته اند، با قطع جریان برق اگر شدت آن از مقداری تعیین  شده به مدت كافی بیشتر شود، مداری را كه در 

آن قرار گرفته است، باز مي كند.
فیوز حرارتی: وسیله ایمنی كه طوری طراحی شده است تا در دمای معینی ذوب شود و دو قطعه را از هم 

جدا كرده یا دمپری را رها كند. 
قابل دسترسی: لوازم بهداشتی، دستگاه هاي آب و اجزای لوله كشي وقتی قابل دسترسی اند كه برای دسترسی 

به آنها، باز كردن یك دریچه یا جابه جایی صفحه حایل یا مانع كافی باشد.
کانال: مجرایی برای هدایت هوای رفت، برگشت یا تخلیه. 
کانوپی: كالهك هود كه روی دستگاه پخت قرار مي گیرد. 

الکترود زمین: یك قطعه یا قسمت هادی یا گروهی متشكل از قطعات هادی كه در تماس بسیار نزدیكی با 
زمین بوده و با آن اتصال الكتریكی برقرار مي كند. 

الکترودهای زمین مستقل: از نظر الكتریكی )الكترود زمین مستقل( الكترودهایی  هستند كه فاصله آنها از 
همدیگر به قدری است كه در صورت عبور حداكثر ممكن جریان از یكی از  آنها، پتانسیل سایر الكترودها به 

نحوی قابل مالحظه تغییر نكنند. 
کفشوی آب باران: دریافت كننده آب باران كه روی بام نصب مي شود و آب باران بام را به لوله قائم آب باران 

هدایت مي كند.
کلید خودکار )کلید اتوماتیک(: وسیله مكانیكی قطع و وصل خودكار جریان است كه قادر است در شرایط 
عادی مدار، جریان هایی را وصل یا قطع كند و یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیرعادی مدار 
مانند اتصال كوتاه، جریان هایی را وصل و قطع كند یا به مدتی كوتاه از خود عبور دهد. این نوع كلید مجهز 

به وسایلی است كه جریان های غیرعادی )اضافه  بار، اتصال كوتاه( را به  طور خودكار قطع كند.
کلید فیوز جداکننده: كلید جدا كننده ای است كه در آن فشنگ فیوز و یا نگهدار فیوز همراه با فشنگ فیوز 

كنتاكت های متحرك كلید جدا كننده را تشكیل مي دهد.
کلید فیوز جداکننده و قطع بار: كلید فیوزی است كه هر دو خاصیت مربوط به كلید فیوزهای جدا كننده 

و قطع بار را دارا باشد. 
کلید فیوز قطع بار: كلید قطع باری است كه در آن فشنگ فیوز و یا نگهدار فیوز همراه با فشنگ فیوز 

كنتاكت های متحرك كلید قطع بار را تشكیل   مي دهد. 
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کلید قطع بار: یك وسیله مكانیكی قطع و وصل است كه قادر به وصل، عبور دادن و قطع جریان برق مدار 
در شرایط عادی مي باشد. شرایط عادی ممكن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشد و همین  

طور برای زمانی مشخص جریان هایی را در شرایط غیرعادی مدار مانند اتصال كوتاه تحمل كند.
کنتور گاز: دستگاهی كه برای اندازه گیري حجم گاز مصرفی به كار مي رود. 

کولر آبی: دستگاه خنك كننده اي كه گرمای محسوس هوا را با تبخیر آب در مسیر آن كاهش مي دهد و به 
كمك دمنده هوا، وارد فضاهای ساختمان مي كند.

گاز طبیعی: مخلوط پاالیش شده هیدروكربورهای گازی )عمدتاً متان( كه از پاالیشگاه ها به نقاط مصرف 
منتقل مي شود. 

گیره لوله قائم: وسیله اي است برای نگاه داشتن لوله قائم در موقعیت معین.
الیی: غالف محافظی كه بین سطح خارجی لوله یا عایق آن و سطح داخلی بست گیره  ای، به منظور حفاظت 
لوله یا عایق در برابر خوردگی، الكترولیز، محدود كردن مقدار انتقال گرما و یا توزیع بارهای وارده، نصب مي  شود.

لبه سرریز: لبه سرریز در لوازم بهداشتی و هر دریافت كننده آب، تراز افقی سطحی از آن دستگاه است كه 
وقتی آب از شیر یا لوله در آن بریزد، نمي  تواند از آن تراز باالتر رود و از لبه آن سرریز مي  كند.

لوازم بهداشتی: لوازمی كه در ساختمان یا ملك به طور دائمی یا موقت نصب مي  شوند و آب را از لوله كشي 
به  یا غیرمستیم،  لوازم، مستقیم  این  از  فاضالب خروجی  توزیع آب مصرفی ساختمان دریافت مي  كنند. 
لوله كشي فاضالب بهداشتی ساختمان مي ریزد. ظروف، مخازن و دستگاه هایي كه در تأسیسات گرمایی، 
تعویض هوا و تهویه مطبوع به كار مي روند و یا به منظور تولید در ساختمان هاي تجاری و صنعتی نصب 

مي شوند، لوازم بهداشتی محسوب نمي شوند.
لوازم بهداشتی خصوصی: لوازم بهداشتی در خانه  ها، آپارتمان ها، حمام یا توالت اتاق خصوصی هتل و متل 

و در جاهای مشابه كه به منظور استفاده یك شخص یا یك خانواده نصب مي  شوند.
لوازم بهداشتی عمومی: لوازم بهداشتی در توالت های عمومی مدارس، ورزشگاه ها، هتل ها، ایستگاه هاي 
در  و  اداری، رستوران ها، ساختمان هاي عمومی، گردشگاه هاي عمومی  فرودگاه ها، ساختمان هاي  راه آهن، 

جاهای مشابه كه استفاده از آنها برای عموم آزاد است.
لوله اصلی افقی: لوله اصلی افقی كه در پایین ترین قسمت شبكه لوله كشي فاضالب قرار دارد و فاضالب 
ساختمان را كه از لوله های قائم یا لوازم بهداشتی پایین ترین طبقه در آن می ریزد، به خارج از ساختمان 

هدایت می كند.
لوله افقی: هر لوله یا فیتینگ كه نسبت به تراز افق زاویه اي كمتر از ۴5 درجه داشته  باشد. 

لوله خروجی از ساختمان: لوله خروجی از ساختمان )یا ملك( كه فاضالب لوله اصلی افقی ساختمان را به 
سمت شبكه فاضالب شهری، دستگاه تصفیه فاضالب خصوصی، یا هر سیستم دفع، هدایت می كند.

لوله خروجی فاضالب: لوله  اي كه فاضالب خروجی از لوازم بهداشتی یا دیگر مصرف كننده هاي آب را انتقال می دهد.

لوله فاضالب بهداشتی: لوله  اي كه هر گونه فاضالب ساختمان، غیر از آب باران یا آب های سطحی، را انتقال دهد.
لوله قائم فاضالب: لوله قائمی كه فاضالب را از شاخه  هاي طبقات مي  گیرد و در پایین ترین طبقه به لوله 

اصلی افقی فاضالب منتقل مي  كند.



19 فصل اول: تعاریف و مفاهیم    

لوله قائم: هر لوله یا فیتینگ كه نسبت به تراز افق زاویه ۴5 درجه یا بیشتر داشته  باشد.
لوله یا فیتینگ بدون سرب: لوله و فیتینگ )وصاله( فلزی كه میزان سرب آن بیش از 8 درصد مواد متشكله آن نباشد.
مانع برگشت جریان: هر وسیله یا شیری كه از برگشت جریان به شبكه لوله كشي آب آشامیدنی جلوگیری كند.
محصوالت احتراق: آنچه كه در نتیجه احتراق به دست مي آید، به انضمام گازهای بی اثر، به غیر از هوای اضافی.

محفظه احتراق: بخشی از دستگاه گازسوز كه عمل احتراق در آن انجام مي شود. 
مدار )مدار الکتریکی در تأسیسات(: مجموعه ای از تجهیزات الكتریكی در یك تأسیسات است كه از منبع 

واحدی تغدیه نموده و به  كمك وسائل حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریان ها حفاظت شده  باشد. 
مشعل گاز: وسیله اي كه گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله در محفظه احتراق آزاد مي نماید. مشعل 

بر دو نوع است.
الف- مشعل اتمسفری: مشعلی كه در آن از نیروی فوران گاز برای مكیدن بخشی از هوای الزم برای 

احتراق )هوای اولیه( استفاده مي گردد، این مشعل برای احتراق كامل به هوای ثانویه نیاز دارد. 
ب- مشعل نیرو: مشعلی كه مجهز به دمنده  است و گاز یا هوا و یا هر دو با فشار وارد آن مي گردد. 

مکش سیفونی در لوله کشی توزیع آب: برگشت جریان از آبی كه معموالً آلوده تلقی مي شود، به شبكه 
لوله كشي آب آشامیدنی، بر اثر كاهش فشار این شبكه به كم تر از فشار هوای آزاد. ورود آب آلوده ممكن است از 
لوازم بهداشتی، استخر، مخازن آب و موارد مشابهی باشد كه از شبكه لوله كشي آب آشامیدنی تغذیه مي  شوند.

با  و كف(  )دیوارها، درب ها، سقف  از همه طرف  از فضاهای داخل ساختمان، كه  منطقه آتش: قسمتی 
جداره هاي مقاوم به مدت معین در برابر آتش، محدود شده و از فضاهای مجاور جدا شده  باشد. 

مهار: وسیله اي است برای ثابت نگه داشتن لوله در یك نقطه، هم از نظر موقعیت و هم از نظر جهت، در 
شرایط دمای معین و بارهای وارده.

موتورخانه تبرید: اتاقی كه در آن سیستم های تبرید یا اجزای آن قرار گرفته و در آن الزامات ایمنی رعایت شده  باشد. 
میلیمتر ستون آب: واحد فشار كه برابر با یك دهم میلی بار است. 

نقطه مصرف: نقطه اي كه در انتهای هر یك از انشعاب های لوله كشي داخلی قرار گرفته و وسائل گازسوز به 
آن متصل مي شود. 

هادی حفاظتی: هادی ای است كه برای حفاظت در برابر برق گرفتگی الزم مي باشد و هر یك از اجزای زیر 
را از نظر الكتریكی به هم وصل مي كند:

الف- بدنه های هادی
ب- قسمت های هادی بیگانه

ج- ترمینال اصلی اتصال به زمین
د- الكترود زمین

هـ- نقطه زمین  شده منبع تغذیه
و- نقطه خنثی مصنوعی 

هادی خنثی: هادی ای است كه به نقطه خنثی سیستم وصل بوده و مي تواند در انتقال انرژی الكتریكی از 
آن استفاده كرد. 

هادی لوله: وسیله اي است كه حركت لوله را فقط در امتداد معینی امكان پذیر مي سازد.
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هوابند سیفون: فاصله قائم بین كف نقطه ریزش آب از سیفون به 
داخل شاخه افقی لوله فاضالب و سقف لوله سیفون در پایین ترین 

قسمت آن، طبق تصویر مقابل:

تصویر یك 

هواکش : مجرایی كه به روش طبیعی و یا با استفاده از وسیله مكانیكی برای تهویه هوای اتاق یا محل نصب 
دستگاه گازسوز استفاده مي شود.

هواکش تر : لوله هواكش كه برای انتقال فاضالب هم مورد استفاده قرار گیرد.
هواکش جداگانه: لوله  اي كه هواكش سیفون یكی از لوازم بهداشتی است. این لوله در تراز باالتر از آن دستگاه 

به شبكه لوله كشي هواكش متصل مي  شود، یا جداگانه تا خارج از ساختمان ادامه یابد.
هواکش حلقوی : یك شاخه افقی هواكش كه به امتداد لوله قائم فاضالب متصل مي شود.

بهداشتی مشابه،  لوازم  یا  فاضالب،  یا چاهك  از حوضچه  كه  لوله هواكشی   : هواکش حوضچه فاضالب 
جداگانه به خارج از ساختمان تا هوای آزاد ادامه یابد.

هواکش قائم: هر لوله هواكش قائم كه به منظور جریان هوا از هر قسمت شبكه لوله كشي فاضالب به خارج 
یا از خارج به آن، طرح و نصب شود.

لوله كشي  و  فاضالب  لوله كشي  بین  بیشتری  هوای  می دهد جریان  اجازه  كه  هواكشی   : هواکش کمکی 
هواكش برقرار شود.

هواکش کمکی اصلی : یك لوله كه از لوله قائم فاضالب به لوله هواكش قائم، به منظور جلوگیری از تغییرات 
فشار در لوله قائم فاضالب، متصل مي شود. شیب این لوله به سمت لوله قائم فاضالب است.

هواکش لوله قائم فاضالب : ادامه لوله قائم فاضالب به سمت بام، پس از باالترین اتصال شاخه افقی فاضالب، 
این قسمت از لوله قائم فقط به عنوان هواكش كار مي  كند.

هواکش مداری : یك شاخه هواكش است كه برای دو تا حداكثر هشت سیفون لوازم بهداشتی نصب مي شود 
و از خروجی سیفون باالترین لوازم بهداشتی آغاز و به لوله قائم هواكش متصل مي شود.

هواکش مشترک : هواكشی كه برای دو عدد از لوازم بهداشتی، به طور مشترك به كار رود كه معموالً مجاور 
هم یا پشت به پشت هم و در یك طبقه ساختمان قرار دارند

هواگیری : جایگزین كردن هوای درون دستگاه یا لوله كشي ها با گاز و یا برعكس جایگزین كردن گاز درون 
دستگاه یا لوله كشي ها با هوا یا گازهای دیگر مانند گازهای بی اثر. 

هوای احتراق : هوایی كه برای احتراق گاز در قبل و بعد از مشعل با گاز مخلوط مي گردد. 
هوای استاندارد : هوای با دمای ۲۱ درجه سلسیوس )۷۰ درجه فارنهایت( و فشار ۱۰۱/۳ كیلوپاسكال 

)۲۹/۹۲ اینچ جیوه( 
هوای اضافی : هوایی كه عالوه بر هوای مورد نیاز سوخت، از محفظه احتراق عبور مي كند و برای سوخت 

كامل الزم است.
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هوای تهویه : هوایی كه برای ایجاد جریان هوای تازه در داخل اتاق محل نصب دستگاه، به آنجا وارد مي گردد.
هوای رقیق کننده: هوایی كه برای رقیق كردن گازهای تنوره و تنظیم جریان دودكش از طریق دهانه 

كالهك تعدیل جریان دودكش وارد دودكش مي گردد. 
هوای مطبوع : آن قسمت از هوای بیرون، عالوه بر هوای بازگردانی شده )یا بدون آن( كه برای تأمین شرایط 

مطلوب هوا در فضای معین، بهبود كیفیت یافته است. 
هود : نوعی وسیله دریافت كننده هوا كه به یك سیستم تخلیه مكانیكی متصل است و برای جمع آوري 
یا نزدیك  باال  از احتراق، در  و خارج ساختن هوای گرم، بخار آب، دود، بو، چربی و گازهای دیگر ناشی 

دستگاه های پخت یا هر دستگاه دیگری كه این نوع گازها را متصاعد مي كند، نصب مي شود.
مقدار جریان  اندازه گیري  برای  است  واحدی   DFU فاضالب داخل ساختمان،  لوله كشي  در   :DFU واحد 
فاضالب لوازم بهداشتی مختلف، در هر یك از لوازم بهداشتی، مقدار DFU تابع حجم فاضالب آن، طول مدت 

زمان یك بار تخلیه آب آن و فاصله زمانی متوسط بین دوبار ریزش پیاپی آب در آن است.
واحد SFU: در لوله كشي توزیع آب مصرفی ساختمان، SFU واحدی است برای اندازه گیري و محاسبات احتمال 
هیدرولیكی مصرف آب در لوازم بهداشتی مختلف، در هر یك از لوازم بهداشتی مقدار SFU تابع حجم آب مصرفی، 

طول مدت زمان یكبار مصرف )بازماندن شیر(، و فاصله زمانی متوسط بین دو بار باز شدن پیاپی شیر است.

 درخواست ناشر از خوانندگان محترم: انتشارات نوآور از تمامي خوانندگان گرامي این كتاب تقاضا دارد كه در صورتي كه 
متني را كه اكنون در حال مطالعه آن هستید به هر شكلي غیر از نسخه چاپي در اختیار شما قرارگرفته است از قبیل فایل 
ورد ، فایل اسكن شده، فایل پي دي اف، تصویر و غیره و یا بصورت كپي، جزوه و یا چاپ بي كیفیت و مواردي اینچنین، 
مراتب را از طریق تلفن هاي انتشارات نوآور به شماره ۲-66۴8۴۱۹۱-۰۲۱ و ۰۹۱۲۳۰۷6۷۴8 و یا از طریق ایمیل 
info@noavarpub.com و یا از طریق منوي تماس با ما در سایت www.noavarpub.com به این انتشارات ابالغ نمایند تا 

از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود مخاطبان محترم جلوگیري به عمل آید. و نیز به عنوان تشكر و قدرداني از 
كتب انتشارات نوآور هدیه دریافت نمایید.

خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روي نسخه غیراصِل کتاب، از نظر قانوني غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است.


