ﺑﺨﺶ دوم

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آب وﻓﺎﺿﻼب

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

آب
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ اﻧﻮاع ﻣﺼﺎرف آب را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۲ــ ﮔﺮدش آب در ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۳ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ آب را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
۴ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ آب را ﺷﺮح دﻫﺪ.

۹۳

آب

ﻣﺼﺮف آب
ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم در ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻳﻨﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب
ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .آب درﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺼﺮفﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :آﺷﺎﻣﻴﺪن ،ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ ،ﺣﻤﺎم ،دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ،
ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﯽ ،ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه .ﻣﺼﺮفﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی
داﻣﺪاری و ﻣﺼﺮف ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺮفﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﺗﻠﻔﺎت
آب و آﺑﻴﺎری ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ٔ
روزاﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺼﺮف
ٔ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ دارای ﺳﻄﺢ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺟﺪول ۱ــ۵
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺮدم را درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﻓّﻪ دارای ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از  ۵۰۰ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ
دارای ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪدﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﺟﺪول ۱ــ۵
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻋﺪاد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ۱ــ ۵ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

آب ،ﻣﺎده ﺣﻴﺎﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎنداران اﺳﺖ و ﺑﺪون آب ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﺸﺮ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از آب ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را درﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﻞ ،دﺟﻠﻪ ،ﻓﺮات و ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .در ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﻳﺎ ﮐﻴﻔﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزش
ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺪن ﭼﺎه ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن آن اﻓﺘﺎد )ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت( .از ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻃﺒﻴﻌﯽ را آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد از ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﻮدی
روان ﮔﺮدد در ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آب در ﮔﻮدی ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی
از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﺷﻴﺎرﻫﺎی روﺑﺎزی در زﻣﻴﻦ ،ﺷﻴﺐ ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺟﺮﻳﺎن آب را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎرﻳﮑﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر ،ﺟﺎﻫﺎی
در اﻳﺮان ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺰ
ٔ
دﻳﮕﺮش ﮐﻢ آب ﻳﺎ ﺑﯽآب اﺳﺖ ،آب ارزش ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻫﺪر دادن آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻗﻨﺎت ﺳﺎزی ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻗﻨﺎت ﺳﺒﮏ ﻣﻠﯽ آﺑﻴﺎری اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ٔ
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی،
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻗﻨﺎتﻫﺎ ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ آب،
اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.

ﺟﺪول ۱ــ  ۵ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ

۹۴

ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ و
ﮐﻢ آب

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮ ّﻓﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﭘﺮآب

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺮ

ﮐﻤﺘﺮ از

۸ــ ۶

۱ــ ۸

۲ــ ۱۵

۶ــ ۴

۱۵ــ ۱

۲۵ــ ۲

۲ــ

۵۵ــ۳۵

۲ــ ۱۵

۴ــ ۲۵

۲ــ

۵ــ ۳

۳ــ ۲

۵ــ ۴

ﺑﻴﺸﺘﺮ از

ﻧﻮع ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﯽ

۱

روﺳﺘﺎﻫﺎ

۱

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

۱

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ

۱

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ

بیشتر بدانیم
در ایران مصرف خانگی خالص عددی برابر  75تا  150لیتر در شبانه روز پیشنهاد می گردد .مصرف کمتر از
حد معین آب از نظر سالمت جامعه و شیوع بیماریها زندگی را دچار مشکل خواهد کرد .با وجود این که حتی االمکان
رویه آب پرهیز نمود.
باید از مصرف بی ٔ
مقدار مصرف سرانه آب آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود  143متر مکعب در سال است که از مصرف
سرانه کشورهای اروپایی پرآب بیشتر است .یکی از دالیل آن این است که در ایران از آب آشامیدنی تصفیه شده برای
شست و شوی اتومبیل ،شست و شوی حیاط ،آبیاری باغچه ،استحمام ،لباس شویی و ظرف شویی استفاده میشود.
در حالی که در اکثر کشورها آب آشامیدنی از آبی که به سایر مصارف میرسد جداست.
در شرع مقدس اسالم در آیه شریفه « کُلوا َو ْاش َربوا و الت َُ ْس ِرفُوا» تأکید بر مصرف به اندازه و پرهیز از اسراف
شده است چه بسا با بهرهگیری از این کالم الهی بتوان درمشارکت جامعه در حل مشکل کمآبی کوشا باشیم.

تهیه آب آشامیدنی

گردش آب در طبیعت

آب به حالت مایع و ترکیب شیمیایی حاصل از دو اتم
هیدروژن و یک اتم اکسژن ( ) H2Oاست که به مقدار فراوان
کره زمین یافت میشود .اقیانوسها و دریاها  97/5درصد
در ٔ
آب های شور موجود در زمین را دربر میگیرد بقیه  2/5درصد،
آبهای شیرین را تشکیل میدهند که به صورتهای زیر در
کره زمین یافت میشوند.
ــ  69درصد آبهای شیرین در حالت جامد ،یخهای
قطبی و یخهای نقاط بلند زمین میباشند.
ــ  30درصد آبهای شیرین را آبهای شیرین زیرزمینی
دربر میگیرند.
ــ  0/3درصد آبهای شیرین را آبهای سطحی تشکیل
میدهند که شامل رودخانهها و دریاچههای آب شیرین است.
ــ  0/7درصد آبهای شیرین به صورت نم در زمین و
یا به شکل باتالق درسطح زمین هستند و استفاده از آنها اقتصادی
نیست.
با توجه به موارد نامبرده ،انسان برای رفع نیازهای خود
مقدار کمی آب در اختیار دارد که بیشتر آنها را آبهای زیرزمینی
تشکیل میدهند.

آب در طبیعت همواره در مداری بسته حرکت میکند که
ضمن آن حالت خود را از مایع به بخار یا جامد (یخ) و یا برعکس
تغییر میدهد (شکل 1ــ.)5
قسمتی از آبهای روی زمین دراثر گرمای ناشی از
تابش خورشید بخار شده و به صورت ذرات بسیار ریزی ابرها
را تشکیل میدهند .این ذرات درحالت عادی ،به علت جریان
باد ،سرعت سقوط کمی دارند و تقریباً در هوا معلق میباشند،
جو به حالت
ولی بر اثر تغییرات درجه حرارت و فشار موجود در ّ
بخار اشباع درآمده ،ذرات ریز به هم پیوسته و دانههای بارانی را
تشکیل میدهند .این دانههای نسبتاً درشت بر اثر وزن خود به
الیه
ذرات باران اگر در مسیر خود به ٔ
سوی زمین فرود میآیندّ .
سردی از هوا برخورد کنند تبدیل به برف یا تگرگ میگردند.
گاهی هم ممکن است ِ
حالت اشباع ذکر شده در سطح زمین انجام
گیرد که در این صورت شبنم پدید میآید .بیشتر بارشهای آسمانی
پس از باریدن ،مستقیماً و یا در اثر تعریق گیاهان به صورت بخار
در آمده ،به آسمان برمیگردند .قسمت کمتری از این بارش ها
به شکل های گوناگون بر روی زمین جاری می شود و یا در زیر
زمین انبار میگردد (شکل 2ــ .)5آبهایی را که از طریق جویها
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و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﻣﯽرﻳﺰﻧﺪ آبﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .آبﻫﺎﻳﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ آبﻫﺎی

زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی آب زﻳﺮ
زﻣﻴﻨﯽ« ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 Sﺷﮑﻞ١ــ  ٥ــ ﮔﺮدش آب در ﻃﺒﻴﻌﺖ

 Sﺷﮑﻞ٢ــ ٥

۹۶

ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ آب
ﺣﻔﺮه اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻗﺎﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﭼﺎهﻫﺎ :ﭼﺎه ٔ
را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺨﺰن زﻳﺮزﻣﻴﻦ آب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
از راه درزﻫﺎ و ﺷﮑﺎف ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج زﻣﻴﻦ در ﭼﺎه ﺗﺮاوش
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭼﺎه ﻫﺎ دارای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ
وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻣﻴﻦ ،ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﺸﺘﯽ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آب در
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﺟﺮﻳﺎن دارد وﺳﻄﺢ آب آﻧﻬﺎ ،ﭘﻴﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ،
ﻫﻢﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻣﺠﺎور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه دوم ﭼﺎهﻫﺎی آرﺗﺰﻳَﻦ و ﻧﻴﻤﻪ آرﺗﺰﻳﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﻄﺢ آب در ﭼﺎه ،ﭘﻴﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ از

 Sﺷﮑﻞ٣ــ٥ــ ﭼﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﻤﭙﺎژ زﻳﺎد و ﺑﻌﺪ از ﭘﻤﭙﺎژ زﻳﺎد

آن ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻣﺠﺎور ﭼﺎه اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻏﻠﺐ
ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ۳ــ ۵ﻳﮏ
ﭼﺎه ﻧﺸﺘﯽ و در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۵ﭼﺎهﻫﺎی آرﺗﺰﻳﻦ و ﻧﻴﻤﻪ آرﺗﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺎهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮔﻮدی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ:
دﺳﺘﻪ اول ﭼﺎه ﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺑﻪ
ﻗﻄﺮﻫﺎی  ۸۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﭼﺎهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
دﺳﺘﻪ دوم ﭼﺎه ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﮔﻮدی ﺑﻴﺶ از
 ۲۰ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺪن آﻧﻬﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﺎهﮐﻨﯽ »ﺿﺮﺑﻪای« و »دوراﻧﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
۵ــ.(۵

 Sﺷﮑﻞ٤ــ٥ــ ﺳﻔﺮۀ آﺑﯽ و ﭼﺎه آرﺗﺰﻳﻦ و ﻧﻴﻤﻪ آرﺗﺰﻳﻦ

٣

٢

١

١ــ ﭼﺎه ﺳﻄﺤﯽ
٢و٣ــ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ
٤ــ ﭼﺎه آرﺗﺰﻳﻦ

 Sﺷﮑﻞ٥ــ ٥ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ

۹۷

استفاده طوالنی دارند.
قنات یا کاریز :قنات ها تاریخ
ٔ
مورخان قنات سازی را ف ّناوری ملی ایرانیان باستان در آبرسانی
ّ
به کشتزارها و شهرها میدانند .ایرانیان با ساختن قنات به دو
هدف میرسیدند .هدف مهمتر و اصلی روان ساختن آبهای
نتیجه بی نیاز شدن از باال
زیرزمینی به روی زمین بود که در
ٔ
کشیدن آب از چاه با کمک دلو ،در نیروی انسانی صرفهجویی
میشده است .هدف دوم نیز جلوگیری از تبخیر و هدر رفتن آب
بوده است .قنات برای برداشت آب از سفره های زیرزمینی مورد
استفاده قرار میگیرد ،سفره هایی که عمق آنها از یک صد متر

بیشتر باشد و عالوه بر این ،در فواصل دور و در شیب زمین قرار
گرفته باشد.
قنات از دو قسمت تشکیل میشود:
ّاول مجرای زیرزمینی تقریباً افقی (با شیب  0/5تا  2متر
در هزار متر) به نام «پیشکار ،و دوم مجراهای استوانهای عمودی
که به صورت چاه ،پیشکار را به سطح زمین اتصال میدهند و
«میله» نامیده میشوند .اولین و عمیقترین میله را «مادر چاه» و
محل بیرون آمدن آب از قنات را «مظهر» قنات میگویند (شکل
6ــ.)5

 pشکل6ــ 5ــ نمای ساده قنات

چشمه :چشمه جایی است که در آن ،آب زیرزمین بدون
دخالت انسان به روی زمین روان شود .چشمهها به دو گروه

«ریزنده» و «جهنده» تقسیم میشوند (شکل 7ــ.)5

چشمه جهنده

 pشکل7ــ  5ــ چشمهها
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﭼﺸﻤﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ داﻣﻨﻪ ﮐﻮه را در ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎکﺑﺮداری ﻧﻤﻮده ،آبﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ،ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد و آب ﺗﺼﻔﻴﻪﺷﺪه
ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﯽ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﭘﺲ از ورود آب ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮ آن ﻓﻴﻠﺘﺮی ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﺑﻴﺮون آوردن ﮔﻞوﻻی
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﮐﻒ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ  ۸ــ.(۵
ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در
ٔ
ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ
)ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﻳﻪ ﺷﻨﯽ(

ﻟﻮﻟﮥ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺳﺮرﻳﺰ
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﻻﻳﻪ ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪه آب

 Sﺷﮑﻞ٨ــ٥ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب ﭼﺸﻤﻪ

ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی روزﻣﻴﻨﯽ آب
ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی روزﻣﻴﻨﯽ آب ﻳﺎ »آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ« ﮐﻪ از ﺟﺮﻳﺎن
آبﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ روی زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا از ﻳﮏ ﺳﻮ وﺷﺴﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی روی زﻣﻴﻦ از
ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
از اﻳﻦ روی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻻزم
دارد.
ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی روزﻣﻴﻨﯽ آب ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎو درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی آب
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی
ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ :آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺜﻴﻒﺗﺮﻳﻦ آبﻫﺎی روی زﻣﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ

در آبرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آبﻫﺎی
ﺷﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ
ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮفﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ آب
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در درﺟﻪ اول ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ درﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ
رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻴﺶ از آﺑﺎدی و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ وارد آن ﻣﯽﺷﻮد و در درﺟﻪ دوم ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آب،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺮون از آب ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد .در
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
ﺷﺒﮑﻪ آﺷﻐﺎلﮔﻴﺮ از ورود ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور
ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ
ٔ
ﻣﻮﺟﻮد در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد.
۹۹

ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻢ از رودﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی
آب در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻳﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ )۹ــ (۵ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً درﮐﺮاﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ.

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻘﺪار آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور از ﮐﺮاﻧﻪ و ﮔﻮد
ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ٔ
رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻢآﺑﯽ ﻟﻮﻟﻪ از آب ﺑﻴﺮون ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻠﻨﺪی آب در رودﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻠﻨﺪی آب در رودﺧﺎﻧﻪ

ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در رودﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮ

 Sﺷﮑﻞ٩ــ٥ــ ﺑﺮداﺷﺖ آب در ﮐﺮاﻧﮥ رودﺧﺎﻧﻪ

درﻳﺎﭼﻪﻫﺎی آب ﺷﻴﺮﻳﻦ :درﻳﺎﭼﻪﻫﺎی آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ آب
از ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ٔ
درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آب اﻳﻦ
درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮای آﺷﺎﻣﻴﺪن ،ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻨﺪزداﻳﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ــ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﭼﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪﻧﺸﺎن ،ازآﻧﻬﺎ ﺑﺮای آبرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮد.
ــ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ اﻳﺠﺎد

۱۰۰

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﭘﺲ از آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ
آب ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﺑﻴﺎری ﮐﺸﺎورزی ،آبرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
اﻧﺮژی ﺑﺮق ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن و اﻓﺰاﻳﺶ آب ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ،ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدن آﺑﺎدیﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﮏ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻴﻼبﻫﺎی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪفﻫﺎﻳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

پرسش
1ــ مصارف سه گانه آب در شهر را نام ببرید.
2ــ چند درصد از آب موجود زمین آب شیرین است؟
3ــ گردش آب را در طبیعت شرح دهید.
4ــ چاههای عمیق و نیمه عمیق را توضیح دهید.
 ٥ــ قنات یا کاریز را شرح دهید.
٦ــ چشمه را تعریف کنید.
٧ــ کیفیت آب روزمینی را شرح دهید.
 ٨ــ انواع دریاچههای آب شیرین را نام ببرید.
٩ــ هدفهای ایجاد سد را توضیح دهید.
1٠ــ با توجه به قبض آب منزل خود مصرف سرانه خود را محاسبه کنید و با مصرف داده شده در کتاب مقایسه
کنید.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آب
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺷﻐﺎلﮔﻴﺮ را در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۴ــ ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻨﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۵ــ ﻫﻮادﻫﯽ آب را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۶ــ ﮔﻨﺪزداﻳﯽ آب را ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﺷﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﻦ درﺷﺖ

ورودی آب ﺻﺎف ﻧﺸﺪه
ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﺳﮥ رﻳﺰ
ﻣﺎﺳﮥ درﺷﺖ
ورودی ﻫﻮای ﺷﺴﺘﺸﻮ

ﺷﺴﺘﺸﻮ

اﻓﺸﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻫﻮاﻳﯽ
ﺻﻔﺤﮥ اﻓﺸﺎﻧﮏ ﻫﺎ
ﺗﺨﻠﻴﻪ

۱۰۲

ﺧﺮوﺟﯽ آب ﺻﺎف ﺷﺪه

ﺧﻮاص آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ
ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ
ــ دﻣﺎی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ :آب ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد اﺛﺮﻫﺎی ﺑﺪی
روی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن دارد و آب ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﮔﻮارا ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ  ۸ﺗﺎ  ۱۲درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
اﺳﺖ.
ــ رﻧﮓ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ :آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽرﻧﮓ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺪری آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ درآن اﺳﺖ.
ــ ﺑﻮی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ :آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻞ و آﻣﻮﻧﻴﺎک ﺑﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی ﺑﻪ آب
ﻣﯽ دﻫﺪ.
ــ ﻣﺰه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ :آب ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮارا ﺑﺎﺷﺪ .آب ﺑﺎ درﺟﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﻣﺰﮔﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی دارد .ﺷﻮری
آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﮏ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺗﻠﺨﯽ آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻳﺎدی
ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ.
ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ
ﺳﺨﺘﯽ آب :ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد اﻣﻼح ﮐﻠﺴﻴﻢ و
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺟﻪ اﺳﻴﺪی آب ﻳﺎ  :PHدرﺟﻪ اﺳﻴﺪی آب را ﺑﺎ PH
ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ اﮔﺮ  PH <۷ﺑﺎﺷﺪ آب ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪی دارد و اﮔﺮ
 PH>۷ﺑﺎﺷﺪ آب ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ دارد .آب ﺑﺎ درﺟﻪ اﺳﻴﺪی
 PH ۷ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻨﺜﯽ دارد .آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ دارای  ۸ﺗﺎ  PH ۷ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﻫﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
آﺑﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪوﻳﮋه
ﺑﺮای آبﻫﺎی روی زﻣﻴﻨﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺮورت دارد .آبﻫﺎی آﻟﻮده را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ روش :ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و زﻳﺴﺘﯽ )ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ(
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﺮد .در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺪاول ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
۱ــ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد درﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﺷﻐﺎلﮔﻴﺮﻫﺎ ۲ــ ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ
ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻠﻖ در آب ۳ــ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ

۴ــ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮا رﺳﺎﻧﯽ
۵ــ ﮔﻨﺪزداﻳﯽ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ۶ــ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ
آب ۷ــ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن آب.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮ:
ﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻓﻠﺰی ،ﻣﻮاد ﺑﺰرگ ﺷﻨﺎور در آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ
آب از ﻣﻨﺒﻊﻫﺎی روی زﻣﻴﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .در
ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺷﻨﺎور در آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ،آﻧﻬﺎ را در دو ﻳﺎ ﺳﻪ ردﻳﻒ ﺑﺎ
ﺳﻮراخﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ آب:
ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ :ﺗﺼﻔﻴﻪ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﯽ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آب ﻧﻴﺰ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﭼﻮن آبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﻃﺒﻴﻌﺖ دارای ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد
ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف آب را وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .آب ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
ﺳﺮﻋﺘﺶ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب اﻣﮑﺎن ﺗﻪ
ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ
ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد :ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻧﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل درآب ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ﮐﻔﺎﻳﺖ
ﻧﮑﺮده و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮاد
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﯽ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
دو ﺻﻮرت زﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ :ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارای ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ در آب را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮی
را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را اﻧﻌﻘﺎد
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
دوم :ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﮏﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم داده و از ﻧﻤﮏﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ،ﻧﻤﮏﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
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ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )زاج ﺳﻔﻴﺪ( ،ﮐﻠﺮور آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ،ﮐﻠﺮور آﻫﻦ،
ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ)ﮐﺎت ﮐﺒﻮد(.
ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ:
ﺗﺼﻔﻴﻪآب در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آب دارای ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻌﻠﻖ زﻳﺎدی
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای
آب ﻫﺎی ﺑﺎ درﺟﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ زﻳﺎد ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﺻﺎﻓﯽ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎ را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ آب در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻨﺪ
و ﺗﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎﻓﯽﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﮐﻨﺪ :اﻳﻦ ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﯽ آﺟﺮی ﻳﺎ ﺑﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری آﻧﻬﺎ

ﺑﺎ ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﺳﻮراخدار ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺎﻓﯽ از ﻳﮏ
ﻻﻳﻪ ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۱mﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آب ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ
 ۱/۲mﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ ﺗﻤﻴﺰ ﺟﻠﻮی ﻋﺒﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد ،اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺳﻪ
ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﮐﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ
ﺟﻠﻮی ﻋﺒﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﮑﻞ ۱ــ ۶ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه
ﮐﺎر ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻣﺎﺳﻪ ،اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺻﺎﻓﯽ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و راﻧﺪﻣﺎن آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽآﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﺻﺎﻓﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد.

ورودی
ﺳﻄﺢ آب
آب
ﻣﺎﺳﮥ رﻳﺰ

ﻣﺎﺳﮥ درﺷﺖ
ﺷﻦ
ﺳﻔﺎل

 Sﺷﮑﻞ ١ــ٦

ﺻﺎﻓﯽﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺗﻨﺪ :ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺻﺎﻓﯽﻫﺎی ﮐﻨﺪ در ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر آب از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ
زﻳﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﺒﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﺎﻓﯽﻫﺎی ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎﻓﯽﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺎﻓﯽﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺎر ﺻﺎﻓﯽﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺗﻨﺪ و ﮐﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﮐﺎﻧﺎل ﺟﻤﻊآوری در داﺧﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد
۱۰۴

ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آب اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎی
ﻣﺎﺳﻪ از اﻳﻦ ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻣﺮوزه از اﻳﻦ ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮای
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺎﻓﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻗﺮار
داده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آب ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻳﮏ ﺻﺎﻓﯽ وارد ﺻﺎﻓﯽ
ﺑﻌﺪی ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ۲ــ ۶اﻳﻦ ﺻﺎﻓﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ورودی آب ﺻﺎف ﻧﺸﺪه
ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﺳﮥ رﻳﺰ
ﻣﺎﺳﮥ درﺷﺖ

ﺷﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﻦ درﺷﺖ

ورودی ﻫﻮای ﺷﺴﺖ وﺷﻮ
ﺷﺴﺖ وﺷﻮ

اﻓﺸﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﻫﻮاﻳﯽ
ﺻﻔﺤﮥ اﻓﺸﺎﻧﮏ ﻫﺎ
ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺧﺮوﺟﯽ آب ﺻﺎف ﺷﺪه
 Sﺷﮑﻞ ٢ــ٦ــ ﺻﺎﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻫﻮادﻫﯽ:
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
ﻫﻮادﻫﯽ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ واﺣﺪ
ٔ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ آب را در ﺗﻤﺎس
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ّﻓﺮار در آب ﮐﺎﻫﺶ
ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ّﻓﺮار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻨﻴﮏ ،ازت ،ﻫﻴﺪروژن
ﺳﻮﻟﻔﻮره ،اﮐﺴﻴﮋن ،ﻣﺘﺎن ،ﻣﻮاد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ.
ﻫﻮادﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ
ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﮐﺜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت،
زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻮادﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .زﻳﺮا در ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ آبﻫﺎ آﻫﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
اﮔﺮ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ رﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪن اﮐﺜﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮف
آب ﻣﯽ ﺷﻮد .آب ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﯽ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ و ﻳﺎ
ﺻﺎﻓﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ۳ــ ۶واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ
آب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٣ــ٦ــ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﯽ
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گندزدایی:
آبی که برای آشامیدن مورد استفاده قرار میگیرد ،باید
عاری از باکتریهای مضر باشد .با افزودن کلر به آب ،ترکیبات آلی
موجود درآب اکسید میشوند .مقدار کلر به دقت تنظیم میشود تا
عالوه بر کافی بودن آن برای نابود کردن تمامی باکتریهای موجود
در آب ،مقدار آن نیز از لحاظ ایجاد مزه نامطلوب در آب بیش از
اندازه نباشد .کلر در سیلندرهای فوالدی ویژهای به صورت مایع
تحت فشار نگهداری میشود .رنگ این سیلندرها زرد است .کلر
با خارج شدن از سیلندر از حالت مایع به گاز تبدیل و سپس به داخل
لوله اصلی یا مخزن ذخیره آب تزریق میشود (شکل 4ــ.)6

کاستن درجه سختی آب:
کم کردن سختی آب به این شکل انجام میگیرد که با
روشهای تخصصی یونهای کلسیم و منیزیم به صورت ته نشینی
نمک های آنها از آب گرفته میشوند .یکی از روشهای متداول
ِ
سختی آب ،روش عوض کردن یونهاست
برای کاستن درجه
که با دستگاه سختی گیر زئولیتی انجام میگیرد .در شکل 5ــ6
دستگاه سختی گیر زئولیتی نشان داده شده است.
یکیدیگر از انواع سختیگیرها نوع مغناطیسی آن میباشد.
که در شکل 6ــ 6نشان داده شده است.

تخلیه
 pشکل4ــ6ــ نمای ساده دستگاه کلرزنی

دریچه بازدید

 pشکل5ــ6ــ دستگاه سختیگیر زئولیتی

سیم از بیرون به دور لوله
پیچیده می شود ٢5( .دور)

کریستال های بزرگ نمی توانند
به سطوح بچسبند و به صورت
رسوب سخت درآیند.
امواج ،کلسیم را از حالت محلول خارج
می کند و به صورت کریستال های بزرگ
در می آورد.
 pشکل 6ــ6ــ اساس کار سختیگیر مغناطیسی
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امواج مغناطیسی در محدودۀ فرکانس های
صوتی باعث به هم خوردن مولکول های آب
و تبادل در اتم های مواد می شود.
آب ورودی ،دارای کلسیم و مواد
معدنی دیگر به صورت محلول است.

اﻳﻦ ﺳﺨﺘﯽﮔﻴﺮﻫﺎ در واﻗﻊ از ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ آبﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن آب ﺷﻮر:
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آب روی زﻣﻴﻦ ﮐﻪ در درﻳﺎﻫﺎی آزاد ﻳﺎﻓﺖ

ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن اﻳﻦ آب ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن آب درﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ــ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ۲ــ روش اﺳﻤﻮزی واروﻧﻪ ۳ــ روش ﻳﺦ زدن ۴ــ روش اﻟﮑﺘﺮو دﻳﺎﻟﻴﺰ ۵ــ روش ﻋﻮض ﮐﺮدن
ﻳﻮن ﻫﺎ
در اﻳﻨﺠﺎ دو روش ﻣﺘﺪاول ﺗﻘﻄﻴﺮ و روش اﺳﻤﻮزی واروﻧﻪ را ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
ــ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ آب ﺷﻮر
در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن آب ﺷﻮر ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ )ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ( در اﺛﺮ ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺮاوان ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ارزان در دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﺪ.
ــ روش اﺳﻤﻮزی واروﻧﻪ
اﻳﻦ روش ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ روش ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن آب ﺷﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻤﻮزی ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺧﺎﺻﻴﺖ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻤﺒﺮان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ وﻗﺘﯽ آب ﻳﮏ ﻃﺮف ﻣﻤﺒﺮان ﺷﻮرﺗﺮ
اﺳﻤﻮزی واروﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دو ﻣﺨﺰن ﺑﻪ
ٔ
از آب ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ آب ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻤﻮزی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ ۷ــ ۶ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺮدن آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﻤﻮزی واروﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻮﻟﻪ  Bوارد دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ  Pﺑﻪ درون اﻧﺒﺎره  Aﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻳﻮاره اﻧﺒﺎره در ﺳﻤﺖ
آب ﺷﻮر از ٔ
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻤﺒﺮان از ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ  Pﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آب ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﻌﻨﯽ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻣﻤﺒﺮان  Sﺑﻪ
درون ﻇﺮف آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  Eﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ .ﭘﺴﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از راه ﺷﻴﺮ  Cﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺎﺿﻼب  Dوارد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ٧ــ٦ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻦ ﺑﺎ روش اﺳﻤﻮزی واروﻧﻪ
 Sﺷﮑﻞ٦ ٧

۱۰۷

ﭘﺮﺳﺶ
۱ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ دﻣﺎی آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ رﻧﮓ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ ﺑﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﮐﺪام ﻣﻮاد اﺳﺖ؟
۵ــ ﻣﺰه آب را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۶ــ ﺳﺨﺘﯽ آب را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۷ــ درﺟﻪ اﺳﻴﺪی آب ﻳﺎ  PHرا ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۸ــ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ؟
۹ــ دو روش ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۰ــ اﻧﻮاع ﺻﺎﻓﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۱ــ ﻫﻮادﻫﯽ در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۲ــ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی زﻳﺎن آور از ﭼﻪ روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
۱۳ــ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﺘﯽ آب را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

۱۰۸

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

آب رﺳﺎﻧﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،وﺻﺎﻟﻪﻫﺎ وﺷﻴﺮﻫﺎ( را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۲ــ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۳ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ آبرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۴ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ آبرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

۱۰۹

تجهیزات لوله کشی

لولهها:
لوله فوالدی درزدار(سیاه) :این لوله را از ورق آهن
می سازند .ورق بریده شده به طول  6متر را در داخل دستگاههای
نورد ،نورد کرده و به صورت لوله درمیآورند .سپس درز لوله
را جوش میدهند .بنابراین ،این لوله دارای درزی در طول لوله
است .از این لوله در تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
برای آب رفت و برگشت و همچنین رفت و برگشت گازوئیل
استفاده میشود.
 لوله فوالدی گالوانیزه (سفید) :این لوله در واقع
همان لوله فوالدی درزدار (سیاه) است که پس از ساخت برای
محافظت در برابر مواد خورنده جداره داخلی و خارجی آن را
با فلز روی روکش کرده اند .این نوع لوله در شاخه های  6متری
به بازار عرضه می شود .اتصال این لوله معموال ً دنده ای است
و نباید از جوش برای اتصال آنها استفاده شود .از این لوله در
سیستم آب سرد وگرم بهداشتی استفاده میشود.
 لوله های فوالدی بدون درز (مانسمان) :این لوله
از فوالد ساخته میشود و جداره آن بدون درز است .با قطر

خارجی مساوی در مقایسه با لوله های درزدار ،این نوع لوله
دارای ضخامت بیشتر و قطر داخلی کمتر است .از لوله مانسمان
بیشتر در لولهکشی گاز و مواردی که فشار کار زیاد است،
استفاده میشود.
1
 لوله های پلی مری :در ساخت این لولهها از پلی مرها
استفاده شده و امروزه به تدریج در برخی موارد جانشین لوله های
فلزی شدهاند.
 لوله های دیگر :برای اختصار فقط نام و مورد استفاده
لوله های دیگر که در تأسیسات کاربرد دارند ،بیان می شود.
ــ لوله فوالدی برق در سیمکشی روکار برق
ــ لوله چدنی برای تأسیسات فاضالب
ــ لوله چدنی برای آبرسانی و خطوط انتقال آب شهری
ــ لوله سیمانی برای دودکش و فاضالب
ــ لوله آزبستی(ایرانیت) برای فاضالب آغشته به مواد
شیمیایی
ــ لوله مسی در سیستمهای سردکننده ،کویلهای سرمایی
و گرمایی به کار می رود.

جدول 1ــ7ــ مقایسه معایب لولههای فلزی و پلی مری
معایب لولههای فلزی

معایب لولههای پلیمری

1ــ خوردگی از داخل و خارج

1ــ نفوذ اکسیژن

2ــ رسوبپذیری

2ــ ضریب انبساط زیاد

3ــ وزن زیاد

3ــ عدم مقاومت مکانیکی

4ــ غیر اقتصادی بودن

4ــ عدم تجهیز دما و فشار باال
5ــ عدم مقاومت در مقابل نور
6ــ ضعف در برابر نور
7ــ قیمت ا ّولیۀ زیاد

 1ــ پلی اتیلن ( ،)PEپلی بوتیلن( )PBو پلی پروپیلن ( )PPاستفاده شده است.
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ﺟﺪول۲ــ۷ــ ﻫﻢارزی ﻗﻄﺮﻧﺎﻣﯽ ﻟﻮﻟﻪ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰای ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ) (SIو آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ mmﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ inﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ  mmﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ  inﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ mmﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ inﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ  mmﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ in
۲۲۵

۹

۱

۴

۳۲

۱ ۱/۴

۶

۱/۸

۲۵

۱

۱۲۵

۵

۴

۱ ۱/۲

۸

۱/۴

۳

۱۲

۱۵

۶

۵

۲

۱۵

۱/۲

۳۵

۱۴

۱۷۵

۷

۶۵

۲ ۱/۲

۲

۳/۴

۴

۱۶

۲

۸

۹

۳

۲۵

۱

وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎ )ﻓﻴﺘﻴﻨﮕﻬﺎ(:
در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ،ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺟﻬﺖ دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ »وﺻﺎﻟﻪ« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺟﻨﺲ وﺻﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﺪن ﭼﮑﺶﺧﻮار ،ﻓﻮﻻد و ﻳﺎ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﻮﺷﻦ :ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه و
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽرود )ﺟﺪول ۳ــ۷ــ
.(M
زاﻧﻮ :وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺖ .از
ﻧﻈﺮ زاوﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﺤﻮه دﻧﺪه ﺷﺪن دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
)ﺟﺪول ۳ــ۷ــ.(A
ﺳﻪ راﻫﯽ :وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ۹۰درﺟﻪ و  ۴۵درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول۳ــ۷ــ
.(B
ﻣﻐﺰی :وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ

دو ﺳﺮ دﻧﺪه ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ رﻳﺨﺘﮕﯽ دو ﺳﺮ دﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﺗﺼﺎل
وﺻﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢدﻳﮕﺮ ﻳﺎ اﺗﺼﺎل وﺻﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود )ﺟﺪول۳ــ۷ــ.(N
ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره :وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو
ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دو ﻗﻄﻌﻪ از
آن ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪ وﺳﻂ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل
دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻢدﻳﮕﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره در اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﺘﻪ
آبﮔﺮمﮐﻦ و اﺗﺼﺎل در ﻃﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻣﺪارات ٔ
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺟﺪول ۳ــ۷ــ.(U
ﺗﺒﺪﻳﻞ :وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ در
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﭘﻴﭻ ،ﺗﻮﭘﻴﭻ ،ﺑﻮﺷﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ،
زاﻧﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ۳ــ۷ــMو .(N
درﭘﻮش :در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد )ﺟﺪول ۳ــ۷ــ.(T

۱۱۱

 Sﺟﺪول ٣ــ٧ــ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO ٤٩ﻓﻴﺘﻴﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﺪن ﭼﮑﺶﺧﻮار

۱۱۲

 Sاداﻣﻪ ﺟﺪول ٣ــ٧ــ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ISO ٤٩اداﻣﻪ(ﻓﻴﺘﻴﻨﮓﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﺪن ﭼﮑﺶﺧﻮار

۱۱۳

ﺷﻴﺮﻫﺎ
ﺷﻴﺮﻫﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﻴﺮ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن آب ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب و ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮ و ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﮑﯽ ،ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ،ﺷﻴﺮﻫﺎی
ﭘﻴﺴﻮار و ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎری )ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻨﺲ اﻳﻦ
ﺷﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از آﻟﻴﺎژ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ و ﺑﺮای زﻳﺒﺎﻳﯽ آن را ﺑﺎ آﺑﮑﺎری ﮐﺮم
و ﻧﻴﮑﻞ روﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﮑﯽ در اﻧﻮاع و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻴﺮ ﮐﺮﻣﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺷﻴﺮ ﮐﺮﻣﻪ
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺳﺮ ﺷﻴﻠﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ۱ــ ۷دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ١ــ٧ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﺳﺎده ﺗﮑﯽ

۱۱۴

ــ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آب ﺳﺮد و
آب ﮔﺮم و رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ دﻣﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻪ دوﮔﺮوه
ﺗﻮﮐﺎﺳﻪ و دﻳﻮاری ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺎﺳﻪ در ﻣﺪل و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۲ــ ۷ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٢ــ٧ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط

ــ ﺷﻴﺮ ﭘﻴﺴﻮار در روﺷﻮﻳﯽ ﻫﺎ و ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺷﻴﺮ
ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻮﮐﺎﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺷﺒﮑﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﺳﺮد ﻳﺎ آبﮔﺮم ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۷

در ﺷﮑﻞ  ٦ــ٧ ،٧ــ ٧و ٨ــ ٧ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﮑﻪ و ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Sﺷﮑﻞ ٣ــ٧ــ ﺷﻴﺮ ﭘﻴﺴﻮار

 Sﺷﮑﻞ٥ــ٧ــ ﺷﻴﺮﻓﻠﮑﮥ ﮐﺸﻮﻳﯽ

ــ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎری ؛ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪﮐﺎرﻣﯽرود )ﺷﮑﻞ۴ــ.(۷
وﺷﻮی ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ و ٔ

١

٣

٢

١ــ ﻟﻮﻟﮥ ورودی آب
٢ــ ﻟﻮﻟﮥ ﺧﺮوج آب
٣ــ روزﻧﮥ ورود ﻫﻮا

 Sﺷﮑﻞ٤ــ٧ــ ﺷﻴﺮ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ

ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮ
ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن
ﻣﺴﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر و ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.ﺷﻴﺮ ﻓﻠﮑﻪ ﮐﻒ
ﻓﻠﺰی ،ﺷﻴﺮ ﻓﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮﻳﯽ ،ﺷﻴﺮ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎیﻣﺴﻴﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۵ــ ۷ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮﻳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٦ــ٧ــ ﺷﻴﺮﻓﻠﮑﮥ ﮐﻒ ﻓﻠﺰی

۱۱۵

 Sﺷﮑﻞ٧ــ٧ــ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ و ﺑﺮش ﺷﻴﺮ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﮥ ﺑﺎدﺑﺰﻧﯽ

 Sﺷﮑﻞ  ٨ــ٧ــ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺳﻮﭘﺎﭘﯽ

ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل
اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﯽ در ﮐﺎردﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .دارای
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم زﻳﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دو ﻧﻮع آن،
ﻳﻌﻨﯽ ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺷﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ــ ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎ ﺷﻴﺮ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﻓﺸﺎر آبﮔﺮمﮐﻦﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﻳﺶ
ﻓﺸﺎر آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺷﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ
ﻓﺸﺎر و ﻳﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺎزﺷﺪه و ﻣﻘﺪاری
از آب ﻳﺎ ﺑﺨﺎر را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻴﺮ در اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه
ﻓﺸﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر و درﺟﻪ
ﺣﺮارت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺎﻻی آبﮔﺮمﮐﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۹ــ ۷و ۱۰ــ.(۷
۱۱۶

ﻓﻠﺰ

 Sﺷﮑﻞ ٩ــ٧ــ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﻴﺮ آزادﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﺴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر

ــ ﺷﻴﺮ ﺷﻨﺎور ) ۱ﻓﻠﻮﺗﺮ( ؛ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب در
ﻣﺨﺰن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﻮی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﺷﻨﺎوری
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آزاد آب در ﻣﺨﺰن ،ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻮع ﮐﻮﭼﮏ آن در ﻣﺨﺰن ﻫﺎی اﻧﺒﺴﺎط ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ ،ﻣﺨﺰن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﻧﻮع ﺑﺰرگ آن در
ﻣﺨﺰن ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ۷ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
اﻳﻦ ﺷﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ١٠ــ٧ــ ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر و دﻣﺎ

 Sﺷﮑﻞ ١١ــ٧ــ ﺷﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﮔﻮی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ

 Sﺷﮑﻞ ١٢ــ٧ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب در ﻳﮏ ﻣﺨﺰن

 F oat va veـ١

۱۱۷

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ
۱ــ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺳﺮد و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر روﮐﺎر و
آﺷﮑﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﻳﭽﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﻳﮏ
ٔ
۲ــ ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ٔ
ﭼﺪﻧﯽ ﻳﺎ ﻓﻮﻻدی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ داﺧﻞ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
۳ــ ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ٔ
ﺑﺎزﮐﺮدن درﻳﭽﻪای ﮐﻪ در ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب اﺳﺖ.
در ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻠﮑﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﻴﻦ ﺑﺎز ﮐﺮدن ،ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎی آب و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺪاری آب
و اﻧﺮژی ﻫﺪر ﻣﯽرود اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﮑﺮر ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻼ ً اﻳﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ
دﺳﺘﻪ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژی اﻣﺮوزه ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای ٔ
ﻓﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ــ ﺷﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
ﺷﻴﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺮز ﮐﺎر آﻧﻬﺎ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﻴﺌﯽ در زﻳﺮ ﺷﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد آب ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﻴﺌﯽ از زﻳﺮ ﺷﻴﺮ
ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود آب ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ در ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و
در ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ آب و اﻧﺮژی ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ۱۳ــ(۷

ﺷﮑﻞ۱۳ــ ۷ــ ﺷﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﭼﺸﻤﯽ S

ــ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﮏ
ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﮏ ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ از ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی آب ﺧﺮوﺟﯽ از ﺷﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﺣﺮارﺗﯽ ،ورود آب ﺳﺮد و آب
ﮔﺮم را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی آب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آب ﺳﺮد ﻳﺎ
آب ﮔﺮم در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۱۸

آوﻳﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ
ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۷ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آوﻳﺰﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﮑﻞ ) (aﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮدی .ﺷﮑﻞ ) (bﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻫﺎی

ﻳﮏ ﺳﺮی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮد در ﻋﺒﻮر ﻳﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﺘﻦ .ﺷﮑﻞ )(c
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ و ﺷﮑﻞ ) (dﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺗﺼﺎل ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه c
ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

 Sﺷﮑﻞ ١٤ــ٧ــ آوﻳﺰﻫﺎ

آبرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﺎﻧﻪ
آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺷﺪن در ﺗﺼﻔﻴﻪ ٔ
آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ،ﭘﺲ از ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎﻳﯽ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و
ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ
ٔ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﯽ رﺳﺪ .روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮﻓﻠﮑﻪﻫﺎ ﻣﻬﺎر
و در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﺸﻌﺎب از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ
اﻧﺸﻌﺎب آب ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ
اﺻﻠﯽ ﺧﻴﺎﺑﺎن )ﻳﺎ ﮐﻮﭼﻪ( و ﮐﻨﺘﻮر ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ

ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای در ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎن آب اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ از آﻟﻮده ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻳﺦ زدﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺸﻌﺎب ،آن را
در ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۷
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻧﺸﻌﺎب ﮔﻴﺮی از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۱۹

 Sﺷﮑﻞ ١٥ــ٧ــ ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻧﺸﻌﺎبﮔﻴﺮی از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ

ــ ﺷﻴﺮ اﻧﺸﻌﺎب :در ﻣﺤﻞ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﻴﺮی از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد
ﺟﺮﻳﺎن در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ،اﻧﺸﻌﺎب ﮔﻴﺮی
ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎبﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب :ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
اﻧﺸﻌﺎبﮔﻴﺮی از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در اﻳﺮان از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
) P.V.Cﭘﯽ .وی .ﺳﯽ( و ﭘﻠﯽ اﺗﻴﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺷﻴﺮ ﭘﻴﺎدهرو ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﺨﺮوﻃﯽ :اﻳﻦ
ﺷﻴﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی از ﻣﻠﮏ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ
۱۲۰

ﻏﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮای
ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب وﺟﻮد دارد.
ــ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ داﺧﻠﯽ :ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻨﺘﻮر
و ﻗﺒﻞ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﻌﻤﻴﺮات در
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﺮان
اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺷﻴﺮ ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻮدﮐﺎر :ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت آﻟﻮده ﺑﻮدن آب داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮی از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻳﻤﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮﮔﺸﺖ آب
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﻮﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر
در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻢ ﺷﻮد.
ــ ﮐﻨﺘﻮر :وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺧﺘﻢ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ)اﻓﻘﯽ( و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻻ روﻧﺪه )راﻳﺰرﻫﺎ( اﺳﺖ » ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ« در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ روﻧﺪه از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖﻫﺎﻳﯽ ،ﻣ ّﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ روﻧﺪه )راﻳﺰرﻫﺎ( ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
آب را ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ،
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ را ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ۷آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ.

ﻟﻮﻟﮥ ﻗﺎﺋﻢ دوم ﻫﻮاﮐﺶ

آب ﮔﺮم
آب ﺳﺮد
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻓﺎﺿﻼب

ﻟﻮﻟﮥ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻮاﮐﺶ

ﻟﻮﻟﮥ ﻫﻮاﮐﺶ

ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻟﺖ

ﻟﻮﻟﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺎﺿﻼب
راﻳﺰرﻫﺎ
ﻟﻮﻟﮥ اﺻﻠﯽ
ﻓﺎﺿﻼب

ﺳﻴﻔﻮن ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﯽ
آب ﮔﺮم ﻧﺮم ﺷﺪه
ﺷﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺮوﻧﯽ

آب ﺳﺮد ﻧﺮم ﺷﺪه

آب ﮔﺮم ﮐﻦ
ﺳﺨﺘﯽ ﮔﻴﺮ آب
ﻟﻮﻟﮥ اﺻﻠﯽ
درﻳﭽﮥ ﺑﺎزدﻳﺪی اﺻﻠﯽ

ﮐﻨﺘﻮر
ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ اﺻﻠﯽ

ﺗﺨﻠﻴﮥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ
ﻟﻮﻟﮥ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼب

ﺑ
ﻪﻃ

ﺮف

ﺳ
ﭙﺘﻴ

ﮏ

ﺗﺎﻧ

ﮏ

 Sﺷﮑﻞ١٦ــ٧ــ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۱۲۱

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ۷ﺷﮑﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ را
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﺘﯽ ﮔﻴﺮ ،و
آبﮔﺮمﮐﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ،ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ ،ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ و
روﺷﻮﻳﯽ درﻃﺒﻘﻪ ّاول و ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه وان ،ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺑﻴﺪه در
ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﺳﺮد ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم ﺑﺎ رﻧﮓ
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻟﻮﻟﻪ آب ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﮐﻨﺘﻮر از
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﺘﯽﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آب ﺧﺮوﺟﯽ از
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﺘﯽﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آب ﺳﺮد ﻧﺮم ﺷﺪه دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات آب
ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ وارد آبﮔﺮمﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد و
ٔ
ﺷﺪه ﺧﺮوﺟﯽ از آب ﮔﺮم ﮐﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﮔﺮم ﻧﺮم ٔ
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻴﺪن آب ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮدی ﻳﺎ ﺑﺎﻻروﻧﺪه )راﻳﺰر( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﺗﻴﺮه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻻزم اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺷﮑﻞ۱۷ــ ۷ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت

آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ اﻧﺸﻌﺎب ،ﺷﻴﺮ ﭘﻴﺎده ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﮑﻪ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﺘﻮر
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺘﻮر آب ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﻮر آب وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﺘﯽﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ آب ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﺘﯽ آن را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﺷﻴﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬر
و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﮑﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون
ﻋﺒﻮر از ﺳﺨﺘﯽ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،دﻳﮓ
آب ﮔﺮم ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم ،ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ،دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ ،ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ،
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ و ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ّاول ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪآب ﺳﺮد
وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب ﺳﺮد
از ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ آب ﮔﺮم ﺧﺮوﺟﯽ
از ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻟﻮﻟﻪ آب ﺳﺮد ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب
ﮔﺮم دارﻧﺪ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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آب ﺳﺮد و آب ﮔﺮم ،ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
راﻳﺰرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ در آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪ آب ﺳﺮد و ﻟﻮﻟﻪ آب ﮔﺮم ،ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ »ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮم« ﻳﺎ »ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮدش آب
ﮔﺮم« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮ واﺣﺪ
ﺗﺎ ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺳﺮد ﺑﻪ
ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻇﻴﻔﻪ آن اﻳﺠﺎد ﮔﺮدش داﺋﻤﯽ آب
ﮔﺮم ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم اﺳﺖ ﺧﻮاه ﺷﻴﺮ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮی آب ﮔﺮم از ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج
ﺷﻮد و از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻳﻠﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ دﻳﮓ
ﻗﺮارﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آب ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﻣﺴﻴﺮ آب ﺳﺮد ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ درﻫﻮای ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﻳﺦ زدﮔﯽ
آب در ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﺳﺮد و ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﯽ ،دﻳﮓ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻴﺮ ﺧﻼء ﺷﮑﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﮑﺶ
ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ از
ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻮا وارد ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻳﺪ )ﺷﮑﻞ ١٨ــ.(٧
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ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
ﮐﻠﻴﺎت:
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻓﻨﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺳﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ

اﺧﺘﺼﺎری ﻟﻮﻟﻪ ،وﺻﺎﻟﻪ ،ﺷﻴﺮآﻻت و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ﻻزم
اﺳﺖ.
ﭘﻼن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻼن
ﺳﺎده ﺑﺪون اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد.
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نقشههای لولهکشی قطر نامی لولهها و دیگر اجزای
لولهکشی ،موقعیت آنها و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان
میدهند.
مسیر لوله کشی مستقیم و در خطوط موازی با دیوارها
و کفهای ساختمان انتخاب می شود.
خطوط لوله باید موازی و به هم نزدیک باشند .فاصله
لوله ها از هم طوری است که اجرای کامل عایقکاری ،دسترسی
به شیرها و تعمیر لولهها و وصالهها به آسانی میسر است.
برای ترسیم خطوط آبرسانی و وسایل و تجهیزات و
شیرآالت و وصالهها از عالیم استاندارد استفاده میشود.
در نقاطیکه لولههای قائم و انشعابات از لوله اصلی
منشعب می شوند ،شیر قطع و وصل نصب میگردد.
پالنهای مورد استفاده با مقیاس  1:100یا 1:50
است.
نقشههایی که دیاگرامهای جریان (فلودیاگرام) را نشان
می دهند ،معموال ً بدون مقیاس کشیده می شوند.
چون نقشهها معموال ً طول تقریبی دستگاه را نشان
می دهند ،معموال ً برای اجرا ،از نقشههای جزئیات ()DETAILS
استفاده می شود.
مطابقت نقشهها:
نقشههای لوله کشی را باید با نقشههای معماری ،ساختمانی
و الکتریکی مطابقت داد تا از تداخل رشتههای مختلف با هم در
ساختمان جلوگیری به عمل آید .همچنین طرح نهایی مسیر لوله و
قرارگیری دستگاه های تأسیساتی به مجریان و طراحان رشتههای
دیگر داده شود تا آنها نیز در جریان مسیر لوله و موقعیت
قرارگیری دستگاه های تأسیساتی باشند تا لوله های آب ،لوله های
برق و مجاری هوا با هم تداخل نداشته باشند.
از جمله مواردی که می شود اشاره کرد این است که
خطوط لوله نباید از پنجره ها ،درها و بازشوهای دیگر در ساختمان
عبور کند و همچنین خطوط لوله نباید از داخل دودکش ،کانال
هوا ،چاه آسانسور ،اتاق ترانسفورماتور و اتاق برق عبور کند .از

کار گذاشتن لوله های آب و فاضالب در باالی دستگاه های برقی
خودداری شود.
نقشههای نمونه
شکلهای 19ــ20 ،7ــ21 ،7ــ22 ،7ــ ،7لولهکشی آب
سرد و گرم و برگشت مصرفی زیرزمین ،همکف و طبقه اول یک
ساختمان را نشان میدهند .موارد زیر برای آشنایی با این نقشهها
توضیح داده میشود.
لولههای افقی زیر سقف زیرزمین قرار گرفتهاند و برای
مصرف بهداشتی زیرزمین از این لوله ها انشعاب گرفته شده
است.
برای رساندن آب به طبقه همکف و اول از دو سری
لولههای عمودی (رایزر) استفاده شده است.
اندازه لولههای افقی در طبقات ،روی لولهها برحسب اینچ
مشخص شده است .برای نشان دادن اندازه لولههای عمودی از
عالئم اختصاری استفاده شده است که ابتدا به شرح این عالئم
میپردازیم:
1
عالمت اختصاری  DHWSنشان دهنده لوله رفت آب
گرم مصرفی است.
2
عالمت اختصاری  DHWRنشان دهنده لوله برگشت
آب گرم مصرفی است.
3
عالمت اختصاری  CWنشان دهنده لوله آب شهر است.
عالمت اختصاری  UPبه مفهوم این است که لوله به طرف
طبقه باال می رود.
عالمت اختصاری  DNبه مفهوم لوله ای که به طرف طبقه
پایین است.
به عنوان مثال

است که لوله رایزر مربوط به آب گرم مصرفی است و به طرف باال
دارای قطر  1′′و به طرف پایین دارای قطر  11′′می باشد.
4

همچنین برای نشان دادن این رایزر می توان از
استفاده کرد.

 Domest c hot water returnــ2
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1′′
1′′DHWSUP & 1 DN
4

به معنای آن

1′′
R
1′′
1
4

 Domest c hot water supp yــ1
 C ty waterــ3
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۱۲۶

FIRST FLOOR PLAN
اول
 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ٧ــ ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ ّ

۱۲۷

 Sﺷﮑﻞ٢٢ــ٧ــ راﻳﺰردﻳﺎﮔﺮام ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ

۱۲۸

شکل های 23ــ 7و 24ــ 7مربوط به لولهکشی آب سرد
و گرم مصرفی یک ساختمان آپارتمانی چهار طبقه است که در
هر طبقه دارای چهار واحد آپارتمان میباشد .با توجه به تیپ
بودن طبقات فقط لوله کشی پالن طبقه همکف و طبقه اول در
اینجا آورده شده است .ضمناً به علت بزرگی نقشه فقط قسمتی
از پالن که مربوط به لوله کشی سرد و گرم مصرفی است چاپ
شده است.
در این نقشهآب شهر توسط یک لوله وارد کنتور 2′′
مشترک شده و پس از خروج از کنتور ابتدا به دو شاخه

1′′
1
4

و سپس به چهار شاخه با قطر  11′′تقسیم میشود .هر یک از
4
شاخه ها قبل از ورود به آپارتمان همکف به یک شیر قطع و وصل
مجهز شده اند .پس از آن وارد یک کانال عمودی می شود و
واحدهای آپارتمانی چهار طبقه را که بر روی هم قرار گرفته اند،
تغذیه می نماید.آب در ورود به هر یک از واحدها نیز دارای یک
شیر قطع و وصل است .هر واحد دارای آب گرمکن مستقل
است .در شکلهای 23ــ 7و24ــ 7نحوه لولهکشی آب سرد به
آبگرم کن و پس از آن چگونگی لولهکشی سرد و گرم مصرفی به
وسایل بهداشتی هر واحد روی پالن را مالحظه می نمایید.
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۱۳۰

۱۳۱
 Sﺷﮑﻞ٢٤ــ٧ــ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ اول

ﭘﺮﺳﺶ
۱ــ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ آبرﺳﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی درزدار)ﺳﻴﺎه( ،ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه و ﺑﺪون درز را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ وﺻﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۵ــ اﻧﻮاع ﺷﻴﺮ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۶ــ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و اﻧﻮاع آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۷ــ ﺷﻴﺮ اﻳﻤﻨﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۸ــ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮد ،ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۹ــ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۰ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻼﻣﺖ  R = −ﭼﻴﺴﺖ؟
1′′

۱۱ــ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
½ ﻋﻼﻳﻢ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده و ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
½ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و وﺻﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
½ ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ را اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﻣﺼﺮفﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
½ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی و ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

۱۳۲

