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تامين فشار آب ساختمان

فشار آب

فشار پشت وسايل

.است اتمسفر 4تا  2فشار آب در شبکه شهري معموالً بين   §

به دليل اختالف فشار آب شهري در نقاط مختلف و عدم وجود اطالعات کافي در اين خصوص، مهندس طراح   §
محـل احـداث سـاختمان در مـورد کـافي       اماکن مجاورو يا با بررسي فشار آب در  تجربيات قبليبايد با توجه به 

.بودن فشار آب شهر تصميم گيري نمايد

.است بار 1و افت فشار مجاز در کنتور آب حداکثر  بار 1حداقل فشار الزم در پشت وسايل بهداشتي معموالً   §

ارتفـاع  از آنجا که افت هاي اصطکاکي در مقايسه با کاهش فشار ناشي از افزايش ارتفاع معمـوالً نـاچيز اسـت،      §
عموماً فشار آب شهر بـراي  . اصلي ترين عامل در تعيين امکان استفاده از فشار آب شهر به شمار مي آيد ساختمان

.جوابگو بوده و در مورد ساختمانهاي بلندتر احتمال کمبود فشار وجود خواهد داشت طبقه 5ساختمانهاي تا 

افت فشار لوله ها افزايش ارتفاع افت فشار کنتور



مخازن ثقلي و تحت فشار

در صورتيکه آب ساختمان از منابعي نظير چاه، قنات يا رودخانه تامين شده و يا فشار آب شهر براي رسـاندن    §
بـه منظـور تـامين فشـار      مخزن تحت فشاريا  مخزن ثقليآب به طبقات باالي ساختمان کافي نباشد، مي توان از 

.مورد نياز شبکه استفاده نمود

باالتر از باالترين وسيله بهداشتي نصب شـده و بـه    فوت 6مخزن ثقلي روي برج و يا روي پشت بام و حداقل   §
.اين ترتيب فشار  مورد نياز به دليل نيروي ثقل تامين مي شود

در مخازن تحـت فشـار، فشـار آب    . براي تحمل وزن آن است لزوم تقويت سازهمهمترين مشکل مخزن ثقلي   §
ايجاد شده و لذا مي توان آنها را در هر جاي ساختمان حتي در موتورخانه نيز نصب  بالشتک هواالزم با استفاده از 

. نمود



طراحي شبکه توزيع آب

تعيين نوع سيستم توزيع آب

تعيين مسير لوله کشي روي نقشه

تعيين تعداد واحد مصرف وسايل



طراحي شبکه توزيع آب

تعيين ميزان واقعي تقاضاي
آب در شاخه هاي مختلف



تعيين نرخ افت فشار در شبکه

طراحي شبکه توزيع آب

fmsl pH43.0ppp −−∆−=∆

psiبرحسب  حداکثر افت فشار اصطکاکي         §

psiبرحسب  فشار آب شهر       §

psiبرحسب  افت فشار در کنتور آب           §

§  H تـراز نصـب کنتـور تـا محـل       اختالف ارتفاع
 ftنصب باالترين وسيله بهداشتي برحسب

در پشت باالترين وسـيله   حداقل فشار الزم       §
 psiبهداشتي برحسب

lp∆

sp

fp

mp∆

نمودار افت فشار در کنتورهای آب ديسکي



طراحي شبکه توزيع آب

تعيين قطر لوله هاي شبکه

تا  2محدوده مجاز سرعت جريان آب بين   §
fps 6  بوده و بنابراين هر نرخ افت فشاري که

از رابطه قبل بدسـت آيـد، نمـي توانـد معيـار      
.طراحي شبکه قرار گيرد

افت فشـار محاسـبه شـده از رابطـه قبـل        §
بوده و الزامي براي کمتـر   حداکثر ميزان مجاز

در صورت کمتر . نبودن افت فشار وجود ندارد
بودن نرخ افت فشار، در نهايـت فشـار آب در   

.پشت وسايل بهداشتي بيشتر خواهد بود

مطابق مقـررات ملـي سـاختمان حـداکثر       §
بوده  بار 4فشار آب در پشت شيرهاي مصرف 

و لذا در صورت استفاده از فشـار آب شـهري،   
هيچگاه فشار در پشت شير وسايل بهداشـتي  

.بيشتر از حد مجاز نخواهد بود



طراحي سيستم سيرکوالسيون آب گرم

چنانچـه   ASHRAEطبق استاندارد   §
 فوت 100طول مسير لوله کشي بيشتر از 

باشد، نصـب سيسـتم سيرکوالسـيون آب    
.گرم ضروري است

مراحــل طراحــي ايــن سيســتم دقيقــاً   §
مشابه شبکه توزيع آب مصرفي بوده و تنها 

متفـاوت   دبـي آب گردشـي  روش محاسيه 
.مي باشد

در شبکه هاي کوچک مي توان بـه ازاي    §
دبي بـراي   gpm 1، واحد مصرف 20هر 

.پمپ سيرکوالتور در نظر گرفت

شبکه هاي بزرگ تعيين طول لوله کشي
رفت و برگشت آب گرم

تعيين اتالفات حرارتي
آب گرماز لوله هاي

تعببن دبي پمپ
سيرکوالتور آب گرم

Btu/hr.ft 60بدون عايق
Bru/hr.ft 30اينچ پشم شيشه  1 10000

qQ =



واحـد   10يا بـيش از   طبقه 4براي ساختمان هاي مسکوني با بيش از 
.پيش بيني مخزن ذخيره آب ضروري است مسکوني

مصرف، بر اساس  ساعت 12حجم مخزن ذخيره آب بايد حداقل براي 
.در شبانه روز، محاسبه شود ليتر براي هر نفر 150

باشد، به جاي يـک مخـزن    ليتر 4000چنانچه حجم مخزن بيشتر از 
بايد حداقل دو مخزن به صورت موازي نصب گردد تـا در هنگـام   

.تعمير يا تميز کردن يکي از مخازن، آب ساختمان قطع نشود

 لوله سرريزبايد حداقل برابر قطر لوله تغذيه آب و قطر  لوله تهويهقطر 
.نصب شير روي لوله سرريز مجاز نيست. حداقل دو برابر آن باشد

مخزن ذخيره آب

تامين آب مورد نياز ساختمان به هنگام قطع شبکه آب شهري

جلوگيري از انتقال حداکثر مصرف آب ساختمان به شبکه آب شهري

کنترل فشار آب مورد نياز ساختمان

مزاياي مخزن
ذخيره آب



نکات اجرايي شبکه توزيع آب 

در صورت استفاده از مخزن ثقلي   §
 نصب مستقيم پمـپ يا تحت فشار، 

روي لوله انشعاب آب شهري مجـاز  
.نيست

در نقاط باالي شبکه که احتمـال    §
محبوس شدن هـوا وجـود داشـته    

نصـب   شـير هـواگيري  باشد، بايـد  
.گردد

ــک از     § ــر ي ــر ه ــادر زي ي رايزره
ساختمان بايد شير قطع و وصـل و  
.در زير آن شير تخليه نصب شود

و  شـــير قطـــع و وصـــلنصـــب   §
در نقــاط زيــر ضــروري  يــک طرفــه

:است

ورودي هر واحد آپارتماني )الف
ورودي هر نوع مخزن تحت فشار )ب


