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 تعاریف. 1

 یابد اتالف مى انتقال ساختمان بیرون سرد هواى به در فصل زمستان ساختمان گرم هواى از که را گرمایى . مقدار1

 گوییم. ساختمان گرمایى تلفات یا حرارتی

 

یا  گرمایى بار می شود تولید کننده گرم هاىه دستگا ساختمان توسط گرمایى اتالف جبران براى که گرمایى . مقدار2

 .نامیم مى ها دستگاه گرمایى ظرفیت

 

 .باشند مى معادل یكدیگر ساختمان گرمایى تلفات و ها دستگاه گرمایى . بار3

 

 طریق صورت می گیرد: پنج. اتالف حرارتی ساختمان از 4

 می باشد در و پنجره دیوار، شامل که ساختمان، عمودی هاىه جدار طریق از گرما انتقالالف. 

 ب. انتقال گرما از طریق جداره های افقی ساختمان، که شامل سقف و کف می باشد

 ساختمان درهاى و پنجره ها درز گرم از هواى خروج و سرد هواى ورود دلیل به گرما ج. انتقال

 از رطوبت زنی ) در صورت وجود (د. انتقال گرما ناشی 

 و. انتقال گرما ناشی از تأمین آبگرم مصرفی ساختمان

 

 . مقدار انتقال گرما از طریق جداره های ساختمان طبق فرمول زیر محاسبه می شود:5

 

Q = U.A.( ΔT ) 

ΔT =        

Q د آن  : برابر حرارت انتقالی یا مقدار انتقال گرما از طریق جداره ها که واح
   

  
 می باشد.  

U که واحد آن  : برابر ضریب انتقال حرارت جداره
 

      
 یا 

   

        
 می باشد. 

A  می باشد.     : برابر مساحت جدار خارجی که واحد آن 

 : به ترتیب برابر درجه حرارت هوای داخل فضا و خارج فضا می باشند.   و     

 



 مهندس محمد داودی                           فصل دوم: بارهای گرمایشی                                                                                        

3 
 

 

 شرایط هوای طرح داخل. 2

کاربری ساختمان  ند. این دما با توجه به نوعدر ساختمان های مختلف با یكدیگر متفاوت می باش    دمای هوای داخل 

 پیوست این فصل ثبت گردیده است. 1تعیین و در جدول 

 

 شرایط هوای طرح خارج. 3

 دماى حداقل معدل هواشناسى سازمان .شود مى تعیین محل آن ساختمان با توجه به شرایط جوى    خارج  هواى دماى

 ) به پیوست این فصل رجوع شود. ( .شده استثبت  2جدول  در و محاسبه مختلف لهاى سا در در زمستان را هوا

 

 ( U)  ضریب کلی انتقال حرارت جدار ها* 

     )پیوست( استخراج  3از جدول  وع مصالح به کار رفته شده در آن،نبر اساس اجسام مختلف ضریب کلی انتقال حرارت 

 می شود.

 * دیوار های ساختمان به دو دسته تقسیم می شوند:

 . دیوار های خارجی1

 آن دسته از جداره ها که با محیط خارج نظیر حیاط، کوچه و خیابان نیز در ارتباط هستند     

 . دیوار های داخلی2

داخل باشد و با هوای سرد خارج در ارتباط نباشد. نظیر دیوار های بین آن دسته از جداره ها که هر دو طرف آن فضای      

 اتاق ها، راهرو ها و پارتیشن ها

 

 . اتالف حرارتی از در، دیوار و پنجره4

 برای محاسبه مقدار اتالف حرارتی از فرمول ذکر شده در تعاریف استفاده می شود:

Q = U.A.( ΔT ) 

 نكته مهم:

 

 

 



 مهندس محمد داودی                           فصل دوم: بارهای گرمایشی                                                                                        

4 
 

 

 سقف. اتالف حرارتی از 5

 برای محاسبه اتالف حرارتی از سقف، همانند مراحل قبل از فرمول زیر استفاده می شود:

Q = U.A.( ΔT ) 

* برای سقف هایی که بین طبقات قرار دارد، بر اساس این نكته که حرارت هر دو طبقه یكسان است، لذا اختالف دما تقریبا 

 شده باشد: برابر صفر می باشد. مگر آنكه یكی از طبقات تهویه ن

ΔT =        = 0 

 

 * نحوه انجام عملیات همانند قسمت قبل می باشد با این تفاوت که:

 

 

 

 

 . اتالف حرارتی از کف و دیوار های متصل به زمین6

 * روش اول:

       رابطه با و باشد مى سقف از گرما انتقال همانند است، دیگر سقف طبقه که ساختمان میانى طبقات کف از گرما انتقال

Q = U.A.( ΔT )  .قابل محاسبه است 

 متصل کف از حرارت انتقال مقدار  .شود مى محاسبه زمین درجه حرارت براساس زمین به متصل کف از حرارت انتقال اما

 .است شده داده 4در جدول  به زمین متصل دیوار یا کف سطح مربع متر هر ازاى به زمین متصل به دیوار و زمین به

مشخص  باید بودن گرمسیر یا معتدل سردسیر، نظر می شود را از  انجام آن براى محاسبات که را اى منطقه ابتدا بطوریكه 

 سپس مساحت کف یا دیوار متصل به زمین را در این اعداد ضرب کرده تا اتالف حرارتی بدست آید. کنیممی 

 به صورت خالصه:

 نظر. بدست آوردن دمای طرح خارج شهر مورد 1

 انتخاب پارامتر سردسیر، گرمسیر یا معتدل برای شهر. 2

 4. انتخاب ضریب اتالف حرارتی از کف و یا دیوار متصل به زمین یا هردو آن ها. طبق جدول 3

 . ضرب این ضرایب در مساحت کف یا دیوار4

 . بدست آمدن اتالف حرارتی کل از کف و دیوار های متصل به زمین5
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 * روش دوم :

       رابطه با و باشد مى سقف از گرما انتقال همانند است، دیگر سقف طبقه که ساختمان میانى طبقات کف از گرما انتقال

Q = U.A.( ΔT )  .قابل محاسبه است 

 

 اتالف حرارتی کف متصل به زمین

 شود:اتالف حرارتی برای کف متصل به زمین با محیط کف تناسب دارد و از طریق فرمول زیر محاسبه می 

Q = F × P (      ) + 0.05 A (      ) 

A مساحت کف : 

P  که در مجاورت هوای خارج قرار دارد: طولی از محیط کف 

F  ضریب محیط. به فاصله کف از سطح زمین بستگی دارد. طبق جدول :A: 

 

 . انتخاب ضریب محیطAجدول 

فوت زیر سطح  6

 زمین

فوت زیر سطح  4

 زمین

 فوت زیر سطح 2

 زمین

فوت باالی سطح  2 در سطح زمین

 زمین

فاصله کف از سطح 

 ( ftزمین ) 

 Fضریب  109 106 1075 109 1015

 

 : دمای طرح داخل   

 : دمای طرح خارج   

 :زیر بدست می آورند B: دمای زمین. که در زمستان بر اساس جدول    

 

 . انتخاب دمای زمین Bجدول 

 ( F)     دمای طرح خارج -31 -21 -11 1 11 21

 ( F)    دمای زمین  41 45 51 55 61 65
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 اتالف حرارتی از طریق دیوار های متصل به زمین

متر به پایین  205متری، به دمای هوای محیط خارج بستگی دارد. این درجه حرارت از عمق  205درجه حرارت زمین تا عمق 

تقریبا در طول سال ثابت است. بنابراین محاسبه اتالف حرارتی از طریق دیوار های متصل به زمین بر اساس درجه حرارت 

 محاسبه می کنند: Cرد و این مقدار را از جدول هوای خارج در فصل سرد ) زمستان ( صورت می گی

 

 محاسبه اتالف حرارتی از طریق دیوار های متصل به زمین.  Cجدول 

 ( F)    در زمستان  دمای طرح خارج -31 -21 -11 1 11 21

)   Q از واحد سطح اتالف حرارتی 6 5 4 3 2 1
   

      
  ) 

 

 هوا از درز ها. اتالف حرارتی در اثر نفوذ 7

 و سرد هواى ورود . باشدی نم ( کف و سقف پنجره، در، دیوار،) جدارها از گرما انتقال اثر در فقط ساختمان گرمایى تلفات

از هوای محیط  . از آنجا که هم درجه حرارت و هم رطوبت مطلق هوای خارج شودی م گرما اتالف باعث نیز گرم هواى خروج

داخل متفاوت است، لذا هوای نفوذی از خارج به داخل ساختمان هم بار محسوس و هم بار نهان به بار کل ساختمان اضافه 

 خواهد نمود که طبق روابط زیر مطرح می باشند:

 

    1.08 × CFM × (      ) 

    0.68 × CFM × (      ) 

 

که همان دبی هوای نفوذی می باشد  CFMبه راحتی قابل محاسبه می باشند ولی پارامتر  فوقمقادیر موجود در فرمول های 

 به دو روش قابل محاسبه است:

 روش اول

 * روش درزی:     

در این روش ابتدا طول درز های پنجره و درب های سمتی از ساختمان را که بیشترین سطح مرتبط با هوای خارج را دارد بر 

 CFMمربوطه مقدار هوای نفوذی را بر حسب  5 گرفته و سپس بر اساس نوع پنجره و از طریق جداول حسب فوت اندازه

 بدست می آوریم. ) این روش دقت باالیی ندارد و دیگر منسوخ گردیده است (
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 روش دوم

 * روش حجمی:     

در این روش مقدار هوای نفوذی از خارج به داخل ساختمان بر اساس تعداد دیوار هایی که در مجاورت هوای خارج قرار 

حجم ساختمان بر حسب فوت مكعب باشد، مقدار هوای نفوذی  Vداشته و دارای پنجره یا درب هستند بدست می آید. اگر 

 از رابطه زیر بدست می آید: CFMبر حسب 

 

CFM = 
       

  
 

 

 بدست می آید: Dمقدار تعویض هوای اتاق در هر ساعت بوده و از جدول  ACHدر این روش 

 

 بر حسب تعداد دیوار های خارجی شامل پنجره یا درب ACH. مقدار  Dجدول 

 تعداد دیوار های خارجی شامل پنجره یا درب 1 1 2 4یا  3 راهرو های ورودی

 (ACHتعداد تعویض هوا )  105 1 105 2 205

 

 

 همین به شودمی  کمتر گرم هواى خروج و سرد هواى ورود میزان داشته باشند مناسبى درزبندى درها و ها پنجره اگر* 

   )   .کنیم نصف باید خوب درزبندى را در صورت هوا تعویض مقدار علت

 
  ) 

 

 با برابر نفوذى سرد هواى میزان شود، مى استفاده هواکش از که ... و ها کارگاه ها، سالن آشپزخانه، مانند فضاهایى در* 

 .است ساعت بر مكعب متر حسب بر هواکش هوادهى قدرت

 

 است: برابر نشده گرم فضاى و محل آن دماى اختالف نباشد گرم فضاى محاسبه، مورد محل مجاور فضاى که صورتى * در

 

(      ) × 0.5 
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 ناشی از رطوبت زنی. اتالف حرارتی 8

فرآیند عبور هوا از روی یک کویل گرمایشی با کاهش رطوبت نسبی هوا همراه است. لذا معموال برای درجه حرارت طرح 

درصد خواهد بود و این در حالی است که رطوبت نسبی برای  25تا  15درجه فارنهایت، رطوبت نسبی  75تا  71معادل داخل 

درصد است. در زمستان ها معموال برای جلوگیری از کاهش رطوبت نسبی، گرم کردن هوا با  51تا  41شرایط آسایش افراد 

 رطوبت زنی همراه خواهد بود.

 

 1111درجه فارنهایت باشد، گرمای نهان تبخیر حدود  181تا  151اگر دمای هوای گرمی که رطوبت زنی می شود بین قانون: 

   

  
 ز برای رطوبت زنی از رابطه زیر بدست می آید:بوده و در نتیجه حرارت مورد نیا 

 

Q = M × 1000 

Q مقدار اتالف حرارتی ناشی از رطوبت زنی : 

M مقدار آبی است که باید بر حسب :
  

  
تبخیر شود تا هوا به رطوبت نسبی مورد نظر برسد. این مقدار از رابطه زیر بدست     

 می آید:

 

M = 
                  

      
 

CFM .مقدار هوایی که قرار است رطوبت زنی شود : 

V  حجم مخصوص هوا در شرایط بعد از کویل گرمایشی بر حسب :
   

  
 هوای خشک است. 

 : رطوبت مطلق هوای داخل فضا   

 : رطوبت مطلق هوا بعد از کویل گرمایشی و قبل از رطوبت زنی آن است.   

 

 ناشی از تأمین آبگرم مصرفی ساختمان. اتالف حرارتی 9

 بار حرارتی یا اتالف حرارتی ناشی از آبگرم مصرفی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

 

Q = 1.08 × GPH  × (      ) 

  Q = 500  × GPM × (      ) 
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Q .بار حرارتی آبگرم مصرفی است : 

GPH .مقدار واقعی آبگرم مصرفی است که بر حسب گالن بر ساعت می باشد : 

GPM .مقدار واقعی آبگرم مصرفی است که بر حسب گالن بر دقیقه می باشد : 

 درجه فارنهایت است. 61: درجه حرارت آب شهر ورودی به آبگرمكن یا منبع آب گرم می باشد و معموال    

 .آبگرمكن یا منبع آب گرم می باشد : درجه حرارت آب خروجی از   

 

 GPMو  GPHبدست آوردن مقدار  *

 مطابق زیر می باشد: GPHمراحل بدست آوردن مقدار      

 ) مانند ظرفشویی، حمام، توالت و ... ( . تهیه یک لیست از تعداد تجهیزات بهداشتی و مصرفی، که از آبگرم استفاده می کنند.1

 عدد حمام یا ... ( 3) مانند. دو عدد روشویی، یل در صورت وجود بیش از یک مورد. . مشخص کردن تعداد این وسا2

 پیوست. 6مختص با هر وسیله مصرفی از جدول  GPH. استخراج مقدار 3

 و در نهایت جمع کل حاصل ضرب ها. GPH. ضرب تعداد هر وسیله بهداشتی در مقدار 4

بر اساس نوع کاربری مشخص است ضرب کرده و این مقدار  7را در ضریب تقاضا که در جدول  4های بند  GPHمجموع . 5

اصالح شده یا به عبارتی دیگر مقدار واقعی آبگرم مصرفی در ساعت است را در فرمول ذکر شده قرار  GPHکه همان مقدار 

 داده و مقدار اتالف حرارتی ناشی از آبگرم مصرفی بدست می آید.

 

 خواسته شده  باشد : GPM* حال اگر این مقدار بر حسب 

 می باشد. GPMمراحل را انجام می دهیم. که این جدول بر حسب  8از همان اول با استفاده از جدول           

 

 های گرمایشی . ضرایب تصحیح در محاسبات بار11

 آن ویژه شرایط به توجه با بایستى دادیم انجام کنون تا که را هایى ساختمان گرمایى تلفات و گرمایشی بار محاسبات

 درصد این .دنباش ترى بیش دقت داراى محاسبات تا نمائیم اضافه گرمایى اتالف به درصدى و کرده تصحیح ساختمان

 .نامیم مى تصحیح ضریب را اضافى
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 ضریب تصحیح به چهار دسته تقسیم می شود. که در زیر به توضیح آن ها می پردازیم:

 ضریب جهت. 1

    اعمال دارند قرار بیرون هواى معرض درنظیر در، پنجره و دیوار که  باشند مى خارجى که جدارهایى براى ضریب این     

    اعمال ضریب جنوب جهت براى  .است درصد 5 غرب جهت ضریب و درصد 10 شرق و شمال جهت ضریب .گردد مى

 . شود نمى

 

 اعمال کنیم؟چگونه ضریب جهت را در محاسبات 

 ، درب و پنجرهمحاسبه اتالف گرمایی جدارها .1

 محاسبه ضریب جهت بر اساس موقعیت درب، پنجره و جدار ها .2

 حاصل ضرب اتالف حرارتی جدار در ضریب جهت .3

 جمع مقدار بدست آمده با  اتالف حرارتی جدار ها  .4

 

 . ضریب موقعیت2

 ضریب مقدار .گیریمی م نظر در باشند مى بادگیر و بوده باد وزش معرض در که خارجى جدارهاى براى را ضریب این

 تفاوت هم با مختلف شهرهاى در که دارد باد وزش جهت به بستگى جدارها بودن بادگیر .است درصد 10 تا 5 موقعیت

 تغییر با باد وزش جهت .است شهر شرق شمال به غرب جنوب از معموالً تهران شهر در باد وزش جهت مثال بطور .دارد

 .کند تغییر واندی تم هوایى و آب وضعیت

 

 . ضریب تناوب3

 اتالف .گیرند مى قرار استفاده مورد روزها فقط که مدارس مانند گیرند نمى قرار استفاده مورد ساعته 24 ها ساختمان تمام

 .کنیم محاسبه تناوب ضریب گرفتن نظر در با باید را ها ساختمان گونه این گرمایى

 عبارتند ها ساختمان این از برخى .است درصد 15 تا 10 شوند مى گرم روزها فقط که هایى ساختمان براى تناوب ضریب

 خصوصى و عمومى دفاتر و ها هادار مدارس، :از

 از روز دو یا یک هفته طول در مثالً شود ینم استفاده نها آ از روز هر و مرتب طور به که هایى ساختمان براى تناوب ضریب

 اجتماعاتن سال کلیساها، :از است عبارت ها ساختمان این از ىیاه هنمون .است درصد 30 تا 25 برابر شود مى استفاده آن
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 درصد 50 تا را شوند نمى هم گرم و گیرند نمى قرار استفاده مورد طوالنى مدت براى که هایى ساختمان براى تناوب ضریب

 .ها حسینیه :از عبارتند نها ساختما این از برخى .گیرند مى نظر در

 

 ضریب یا نمود اضافه جدارها تک تک گرمایى تلفات به توان مى را آن مقدار بگیرد تعلق تناوب ضریب ساختمانى به اگر* 

 .کرد اعمال ساختمان آن کل تلفات در را

 

 . ضریب ارتفاع4

 قابل استخراج می باشد. 9و از جدول  شود مى گرفته نظر در متر 4  از بیش ارتفاع با هایى محل یا قها اتا براى ضریب این
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 . پیوست. جداول مربوط به بار های گرمایشی11

 

 شرایط هوای طرح داخل برخی از مكان های مختلف. 1جدول 

 تابستان زمستان

 محل های لوکس محل های معمولی با رطوبت زنی نوع ساختمان

 دمای خشک رطوبت نسبی ℉ % ℉ %

35 – 31 76 – 74 51 – 45 79 – 77 51 – 45 76 – 74 
آپارتمان، منزل مسكونی، هتل، بیمارستان، اداره، 

 مدرسه

35 – 31 74 – 72 51 – 45 81 – 78 51 – 45 78 – 76 
مكانهایی با مدت اشتغال محدود: بانک، آرایشگاه، 

 فروشگاه

41 – 35 74 – 72 65 – 61 81 – 78 55 – 51 78 – 76 
با گرمای نهان زیاد: تاالر، مسجد، رستوران،  مكانهایی

 سینما

36 – 31 72 – 68 61 – 51 85 – 81 55 – 45 81 - 77 
ساختمانهای صنعتی و کارخانجات، سالن اجتماعات و 

... 
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 دمای طرح خارج برخی شهر ها. 2جدول 

 منطقه رح خارجهوای طدمای  نام شهر منطقه دمای هوای طرح خارج نام شهر

 معتدل -7 رشت گرمسیر 5 آبادان

 معتدل -5 زابل سردسیر -11 آبعلی

 سردسیر -9 زنجان سردسیر -9 اراک

 سردسیر -11 سبزوار سردسیر -11 اردبیل

 معتدل -5 سمنان سردسیر -11 ارومیه

 سردسیر -11 سنندج سردسیر -7 اصفهان

 سردسیر -12 شمیران معتدل -5 بابل

 سردسیر -11 شهر رضا سردسیر -7 بجنورد

 سردسیر -12 شهر کرد گرمسیر 11 بندر عباس

 معتدل -2 شیراز سردسیر -11 تبریز

 سردسیر -8 کرج سردسیر -11 تربت حیدریه

 سردسیر -8 کرمان معتدل -5 مرکز تهران

 سردسیر -8 مرند و مراغه سردسیر -11 درود

 سردسیر -11 میانه و مشهد معتدل -1 رامسر

 سردسیر -15 همدان   
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 مختلفضریب انتقال حرارت اجسام . 3جدول 

    ماده

        ℉
 

 

     
 

         

         ℉
 

 10173 10125 10114 هوا

 1014 1015 10187 روغن

 7096 1015 10665 شیشه

 10911 – 10119 1013 – 1016 10175 – 10193 الستیک

 262906 381 219064 مس

 4016 106 10347 آب

 9011 103 10751 خاک رس

 30615 1052 103 خاک

 2018 1031 10173 اپوکسی ) با فیلتر سیلیكا (

 10317 1019 1011 اپوکسی ) بدون پر کننده (

 16430215 237 1360986 آلومینیوم

 26303 52 310156 فوالد

 160641 204 10387 ماسه

 پشم شیشه

  

    12 – 9 10131 10154 103737 

  

  18 – 12 10128 10148 10332 

  

   25 – 18 10125 10143 10298 

 
  

   81 – 25 10123 10139 1027 

  

   131 – 81 10121 10137 1026 
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 پشم سنگ

   

  25 – 18 10127 10147 1032 

   

  35 – 25 10124 10141 1028 

  

  81 – 35 10123 10139 1027 

  

  181 – 81 10118 10131 1021 

 20427 1035 10212 تفلون

 1023 – 1021 10133 – 1013 10119 پلی یورتان

پلییییییی اسییییییتایرن 

منبسطاصطالحأ یونولیت یا 

 پالستوفوم

  

  13 – 9 10125 10144 1031 

  

  16 – 13 10124 10142 1029 

  

  21 – 16 10123 10139 1027 

  

  25 – 21 10123 10139 1027 

  

  35 – 25 10121 10137 1026 

 14088 – 19038 2015 – 208 1024 – 1062 سنگ نما

 90113 103 10751 آجر نما

 9069 104 1081 مالت ماسه و سیمان

 40992 1072 10416 آجر معمولی

 2042 1035 10212 گچ ) روکش صاف (

 6092 – 9034 1 – 1035 10578 – 1078 سفال

 7096 1015 10665 مالت سیمان

 7096 1015 10665 آسفالت ماسه ای

 12011 1075 10111 بتن معمولی

 19037 208 10618 مرمر
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 1073 1025 10145 قیرگونی

 7096 1015 10665 گچ و خاک

 4084 107 10415 کاشی

 1059 1023 10133 کاشی پالستیكی

 22 3018 10838 رسوب های تو پر

 106 10187 1015 رسوب های متخلخل

 5054 108 10462 کربنات کلسیم

 10554 1018 10146 سیلیكا

   پلی اتیلن

  1111 – 911 10231 104 20768 

   ( PVCپلی کلرور وینیل ) 

  1411 – 1311 10116 102 10384 

 10456 1021 10121 چوب

صفحات متشكل از تراشه 

هیییای چیییوب فشیییرده             

 ) نئوپان (

  

  751 – 651 10198 1017 10174 

  

  641 – 551 10181 1014 10969 

  

  541 – 451 1017 1012 10831 

  

  441 – 361 10157 101 10692 
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 برحسب سرعت باد پنجره هاتعیین مقدار هوای نفوذی برای انواع . 5 .1جدول

 نوع پنجره

 سرعت باد بر حسب مایل بر ساعت

5 11 15 21 25 31 

 1073 1033 1098 1065 1035 1012 چوبی

 208 203 1073 1023 1078 1033 فلزی

 

 برحسب سرعت باد ها دربتعیین مقدار هوای نفوذی برای انواع . 5. 2جدول 

 دربنوع 

 ساعتسرعت باد بر حسب مایل بر 

5 11 15 21 25 31 

 29 24 21 14 11 408 شیشه ای

 402 303 206 108 102 109 یا چوبی ظریف فلزی

 804 606 502 307 203 109 فلزی یا چوبی غیر ظریف

 19 16 13 906 604 302 کارخانه ای

 

 اندازه عرض درز با توجه به برحسب سرعت باد تعیین مقدار هوای نفوذی برای انواع پنجره ها. 5. 3جدول 

عرض درز به  پنجرهنوع 

 اینچ

 سرعت باد بر حسب مایل بر ساعت

5 11 15 21 25 31 

  فلزی

  
 1087 108 209 401 501 602 

  فلزی

  
 1025 1061 1013 1043 1086 203 

  فلزی

  
 1033 1087 1047 1093 205 3 

  مسكونی

  
 1013 1041 1063 1091 1021 1053 
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 و ضریب تقاضا GPHتعیین مقدار . 7و  6جدول 

 اداری کارخانه هتل بیمارستان ورزشگاه آپارتمان وسیله بهداشتی

مسكونی 

 خوابگاه مدارس ویالیی

دستشویی و توالت 

 خصوصی
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 11 15 - 8 15 11 8 11 5 دستشویی و توالت عمومی

 31 - 21 - 31 21 21 31 21 وان حمام

 225 251 81 - 251 81 81 251 81 دوش

 21 21 11 21 - 21 21 - 11 سینک آشپزخانه

 11 11 5 11 - 11 11 - 5 سینک آبدار خانه

 21-151 21-151 21 - 21-111 51-211 51-151 - 21 ماشین ظرفشویی

 21 21 15 21 21 31 21 - 15 سینک ظرفشویی

 111 - 21 - - 31 31 - 21 ماشین لباسشویی

 31 - 75 - - 151 151 - 75 لباسشوییسینک 

 104 105 1035 103 106 103 105 104 1035 ضریب تقاضا

 1 1 1025 2 1 108 106 1 1025 ضریب ذخیره منبع
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 GPMتعیین مقدار . 8جدول 

 لوازم بهداشتی
 مقدار مصرف

 گالن بر دقیقه لیتر بر دقیقه

 4 15 وان

 2 705 بیده

 4 15 سینک با سینی

 2075 11 ماشین ظرفشویی

 1075 3 آب خوری

 4 15 سینک لباسشویی

 2 705 دستشویی

 3 1105 دوش

 3 1105 دوش با شیر ترموستاتیک

 5 19 شیر سر شلنگی

 205 905 سینک آشپزخانه

 3 1105 سینک آشپزخانه عمومی

 15 57 پیسوار با فالش والو

 3 1105 توالت با فالش تانک

 25 95 والوتوالت با فالش 

 6 23 توالت فرنگی یكپارچه

 

 


