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 چكيده

در فصل اول مطالبي در خصوص فضاهاي مختلف موجود در بيمارستان و كاربرد فضاها، تقسيمبندي 
 بخشهاي مختلف و ... آورده شده است.

بيمارستان از جمله تاسيسات بهداشتي،  مكانيكي تأسيسات طراحي كلي  فصل دوم شامل راهنماي
 مطبوع  لوله كشي بخار و... مي باشد . ي تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات

 در طبي هاي گاز كاربرد و  خصوص مشخصاتدرطبي و بحث  مركز گازهاي فصل سوم به 
 كشي و ... اختصاص دارد.  لوله سيستم طبي، طرح هاي گاز توزيع مركزي سيستم مزاياي، بيمارستان

 بار، محاسبات تقسيم و خانه اختصاص داشته و مطالبي در خصوص ظرفيت رختشويفصل چهارم به 

 رختشويخانه و .... بيان ميكند. تجهيزات، مصارف انتخاب و ظرفيت

سوز و ... آورده شد.              زباله در فصل پنجم مطالبي درخصوص زباله هاي بيمارستاني، ظرفيت
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 مقدمه

بيمارستان سبب شده است كه   در و وجود گاز هاي طبياهميت و حساسيت بحث تهويه مطبوع
در محاسبات و رعايت  آن از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد. در نتيجه دقت طراحي تاسيسات مكانيكي

مد نظر تاسيسات  كه در مورد بيمارستانها وضع شده است بايستي دقيقا اصول استانداردهاي بين المللي
طراحي تاسيسات  كنار ايجاد شرايط آسايش انسانها نيز از نكات اساسي باشد، از طرفي بحث درمان بيمار در

  . در بيمارستان استمكانيكي

بخش هاي بستري،  بيمارستان اعم از اتاقهاي عمل، جراحي، ريكاوري، تمامي فضاهاي يك
رطوبت و نياز هواي  در زمستان و سرمايش در تابستان دارند. دما و درصد آزمايشگاهها و ... نياز به گرمايش

اهميت خاصي نيست.   اهميت زيادي است و در بعضي ديگر از فضاها داراي تازه در بعضي از فضاها داراي

ضمناً در بيمارستانهاي امروزي وجود سيستم هاي مركزي گازهاي طبي و لوله كشيهاي مربوطه و 
 انتخاب دستگاههاي مورد نياز از ملزومات  اساسي طراحي تاسيسات بيمارستان محسوب ميگردد. 

ابتدا بايستي  انتخاب سيستم هاي مناسب تهويه مطبوع در بيمارستان براي آشنايي با نحوه طراحي و
 .با مباني طرح آشنا شويم
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0Bفصل اول  

   

1Bبررسي فضاهاي بيمارستاني وكاربرد هر فضا 

 

 

          در اين فصل به بررسي فضاهاي مختلف بيمارستان ، كاربرد آنها و  اهم تجهيزات موجود در فضاها 

 مي پردازيم.
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 بررسي فضاهاي بيمارستاني وكاربرد هر فضا

 

  بخش اعمال ميگردد.7درحال حاضر زون بندي بيمارستان تاحدود زيادي به صورت يك فرمول شامل 

 درمانگاه يا پلي كلينيك  -1

 بخش هاي بستري  -2

 - داخلي 2-1

 - جراحي 2-2

 - زنان و زايمان  2-3

 - كودكان 2-4

 ICU,CCU- بخشهاي بستري 2-5

 بخش جراحي  -3

 - اتاق هاي عمل 3-1

 - اتاق هاي ريكاوري3-2

 - بخش زنان و زايمان 3-3

 اورژانس -4

  واحدهاي تشخيص –بخش هاي پاراكلينيك  -5

 - آزمايشگاه 5-1

 -راديولوژي 5-2

 بخش هاي خدمات پشتيباني بيمارستان  -6

 - رخت شويخانه 6-1
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 - آشپزخانه 6-2

 - استريل مركزي 6-3

 - بخش تاسيسات و گازهاي طبي 6-4

 - بخش مورگ و اتوپسي6-5

 اداري  -7

 

 درمانگاه يا پلي كلينيك  -1

شامل اتاق هاي معاينه پزشكان (عمومي يا تخصصي )، تزريقات، پانسمان، داروخانه، 

 مددكاري وبخش فيزيو تراپي مي باشد.

جهت كنترل مراجعه كنندگان و پرسنل مختلف بخش ها بهتر است ورودي جداگانه اي 

جهت دسترسي به درمانگاه در نظر گرفته شود. و پذيرش وحسابداري و داروخانه درمانگاه كه      

 مي بايست به سهولت قابل دسترسي باشند.

 

 بخش هاي بستري : -2

بخش هاي بستري بيمارستان جهت بستري و مراقبت از بيماراني كه احتياج به مراقبت و نظارت 

 پزشك دارند استفاده مي شود تا بيمار بهبودي كامل پيدا كرده واز بيمارستان مرخص شود.

هر بخش بستري بيمارستان شامل فضاهايي مانند اتاقهاي بستري، اتاق هاي معاينه، انبار 

تجهيزات، شستشوي كثيف، جارو شوي، وان درمان، ايستگاه پرستاري وآبدارخانه ميباشد و به چهار 

 بخش زير تقسيم مي شود.

 - بخشهاي بستري داخلي بيماران ( مردان وزنان ) 2-1

 - بخشهاي  بستري جراحي بيماران ( مردان و زنان )2-2
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 - بخشهاي بستري زنان وزايمان ( ژنيكولوژي و مامايي )2-3

 - بخشهاي بستري كودكان ( داخلي و جراحي )2-4

 CCU,ICU- بخشهاي بستري 2-5

 - بخشهاي بستري داخلي بيماران ( مردان وزنان ) :2-1

-بيماري كه به وسيله يك پزشك داخلي يا ساير متخصصين پزشكي مورد معالجه قرار مي

گيرد، مشمول مراقبت هاي كامل پرستاري، برروي تخت يا خارج آن بوده واز وسايل تشخيص مانند 

 و احتماال از وسايل بدن وكاردرماني استفاده مي كند. مداواي او ممكن است شامل xآزماشگاه، اشعه 

 استراحت، كنترل شديد غذايي، دارو و محيط شود . 

درمحاسبات تعداد تخت هاي بستري بيمارستان براي تعداد مشخص بيمار، مدت اقامت يك 

  روز در نظر گرفته ميشود. 10بيمار داخلي به طور متوسط 

ازمهمترين تجهيزات مورد نياز اين بخش مي توان به تخت بستري بيمار، كمد كنار تخت، يخچال، 

 فشار خون سنج، ساكشن، كپسول اكسيژن، مانومتر اكسيژن، چراغ اولتراويوله و .... اشاره كرد.

 

 - بخشهاي بستري جراحي بيماران ( مردان وزنان )  :2-2

درجراحي روش ديگري پيش گرفته مي شود، دراينجا امر تشخيص، اختالل درعملكرد هاي 

 بدن را مشخص مي نمايد.

براي مثال يك استخوان شكسته، يك ماهيچه يا تاندون يا پوستي كه به سختي بريده شده،  

رشد غيرطبيعي، اعصاب متورم يا جابجا شده، فلج، يا بعضي ديگر از نا توانيهاي عملكردي بدن از اين 

 نمونه ها مي باشند. 
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معموالً امر تشخيص قبل از ورود به بيمارستان انجام مي پذيرد . احتماالً همان سري از 

كارهاي راديولوژي يا آزمايشگاهي، مشابه آنچه درمورد بيمار داخلي اعمال مي شود مورد لزوم بوده 

ولي بطور كلي ضرورت عمل جراحي، بعد از پذيرش بسيار زود تشخيص داده شده وزمان بعد از عمل 

-را تاحد ممكن كوتاهتر مي نمايد. مدت اقامت بيمار جراحي شش تا هفت روز در نظر گرفته مي

 شود.عمده تجهيزات اين بخش مانند بخش بستري بيماران داخلي است.

 - بخش هاي بستري زنان و زايمان :2-3

ارتباط نزديكي بين اتاق زايمان وتخت هاي بستري زايمان وجود دارد. بخش بستري زنان 

وزايمان با اتاقهاي درد، آمادگي بيمار، زايمان وبهبودي بعد از وضع حمل، شير خوارگاه طبيعي، 

ايزوله و اتاق نوزادان زودرس ارتباط دارد و حتي االمكان مي بايست درجوار هم باشند.از مهمترين 

تجهيزات مورد نياز اين بخش مي توان به تخت بستري بيمار، پايه سرم چرخدار، كمد كنار تخت، 

يخچال، ترولي پانسمان، ترولي اورژانس، ترولي حمل دارو، فشار خون سنج، ست احياي نوزاد، 

دستگاه فتوتراپي، اسپيكوم زنان، اسپيكوم بيني، كپسول اكسيژن، ساكشن، چراغ اولتراويويه، دستگاه 

 گرم كن بچه ( انكوباتور ) و،... اشاره كرد.

 - بخشهاي بستري اطفال ( داخلي وجراحي ) :2-4

درمورد بيماران بخش كودكان ازهمان الگوي بخش داخلي وجراحي استفاده مي شود ولي 

 نسبت موارد جراحي آن رو به فزوني است.

از مهمترين تجهيزات مورد نياز اين بخش مي توان به تخت بستري اطفال، كمد كنار تخت 

پايه سرم چرخ دار، يخچال، ترولي پانسمان، ترولي اورژانس، گوشي، فشار خون سنج، مانومتر 

 اكسيژن، كپسول اكسيژن ساكشن، چراغ اولتراويوله، دستگاه گرم كن بچه (انكوباتور) و.... اشاره كرد.
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 CCU,ICU- بخشهاي بستري 2-5

 اين بخشها با امكانات ويژه وطراحي خاصي جهت بستري بيماران بدحال مغزي وقلبي استفاده  مي شود.

اين بخش حتي االمكان با يستي به صورت منحني طراحي شود. دراين بخش به ازاي هر تخت 

يك سيستم مونيتورينگ وجود دارد كه به سيستم شبكه اصلي متصل است، بدين ترتيب پرستار بخش 

 به راحتي ميتواند كل بخش را تحت نظر بگيرد وتوسط رايانه مركزي ازحال آنها باخبر باشد.

عمده تجهيزات اين بخشها شامل سيستم مونيتورينگ، سيستم گازهاي طبي، الكتروشوك ودستگاه تنفس 

 مصنوعي مي باشد.

 

 بخش جراحي : -3

بخش جراحي درارتباط مستقيم با بخش بستري جراحي مي باشد. جراحي ازموقعيت ممتازي 

دربيمارستان برخوردار است وپرده اي از ابهام آنرا احاطه كرده است كه مملو از اميد وياس مي باشد. 

گاهي عمده ترين وموثرترين تسهيالت نجات زندگي است ودرنظر عام،گروهي كه با ماسك ولباس 

گرداگرد بيمار حلقه زده اند، نمونه اي از تمركز وايثار يعني نشانه هاي خوب مراقبت هاي جراحي مي 

باشد. اتاق عمل از نظر فني يك وسيله درماني بوده كه تيمي مركب از يك جراح يا بيشتر، متخصص 

 بيهوشي و پرستاران جراحي، يك بيمار را جراحي يا مراقبت از اورا عهده دار هستند.

 

 - اتاقهاي عمل :3-1

 متر مربع مي باشد وبه فضاهاي اسكراب واستريل فرعي راه 36فضاي اتاق عمل عموما حدود 

  و خال از لزومات هر اتاق عمل مي باشد. N2o ،  o2دارد. گازهاي  
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ازمهمترين تجهيزات اتاق عمل مي توان به مواردي مانند مانيتورينگ اتاق عمل، تخت عمل، 

دستگاه بي هوشي، ترولي لوازم بي هوشي، چراغ اولتراويوله، ساكشن دوشيشه اي، الكتروكوتر، ترولي 

 لوازم تزريق، الكتوشوك، الكتروسرجري، دستگاه گرمكن و دستگاه ونتيالتور اشاره كرد.

 - اتاقهاي ريكاوري :3-2

پس از پايان يافتن عمل جراحي، بيمار معموال به اتاقهاي ريكاوري كه همجوار اتاق عمل است 

منتقل مي شود تا از بيهوشي خارج شود. بيمار تا بيرون آمدن از بيهوشي، دراين اتاق تحت مراقبت هاي 

 ويژه خواهد بود.

ازمهمترين تجهيزات اتاقهاي ريكاوري مي توان به مواردي مانند تخت ريكاوري، دستگاه، فشار 

خون سنج، داروهاي قلبي وتنفسي و دستگاه ساكشن، الكتروشوك، الكتروكارديوگرام، مانيتورينگ، 

 دستگاه بخور، وسايل تنفسي مانند اسپيراتور، چادر اكسيژن و.... اشاره كرد.

 - بخش زنان وزايمان :3-3

عمال تمام نقطه نظرها يي كه در مورد محوطه جراحي اظهار شده در مورد اتاقهاي زايمان نيز 

صادق است . رعايت همان اصول ايمني، در مورد احتراق گاز بيهوشي، بايد صورت گيرد. فنون ضد 

عفوني، مشابه مي باشد وعناصر فيزيكي وتجهيزات مگر درمورد چراغ وچند جزئيات ديگر، تقريبا يكسان 

 است.

 

 

 اورژانس :  -4

اورژانس شامل اتاق ترما با امكانات جراحي واحياء، پست پرستاري بخش مسمومين، مصدومين 

وبيماران تخت نظر مي باشد. با توجه به عملكرد اورژانس وفعاليت اضطراري بيست وچهار ساعته 
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وهمچنين مسئولين پذيرش در ساعات تعطيل درمانگاه الزم است داراي دسترسي بالواسطه مستقل 

 بوده ودر سطح زمين پيش بيني شود. همچنين ورودي وآمبوالنس از افراد متفرقه تفكيك گردد.

  واحدهاي تشخيص :–بخشهاي پاراكلنيك  -5

قسمت قابل توجهي از پرستاري بيمار بوسيله خدمات تشخيصي ودرماني مكمل صورت مي گيرد. 

كه عموما شامل راديولوژي، آزمايشگاه، كلنيكي (تشخيص طبي ) وغالبا خدمات اجتماعي پزشكي و 

نمونه هاي مصور پزشكي خواهد بود. كمكهاي مكمل تشخيصي ودرماني مانند الكتروكارديوگرافي، اندازه 

گيري سوخت وساز بدن، الكتروآنسفالوگرافي، راديو ايزوتوپ، جهاز تنفسي، انسولين يا درمان باشوك 

 الكتريكي وتزريقات را مي توان با آزمايشگاه يا راديولوژي دريك گروه قرار داد. 

 حال آنكه درمواردي نيز واحدهاي آزمايشگاه، راديولوژي وتشخيص طبي مي باشد.

 - آزمايشگاه :5-1

شلوغ ترين ومعموال وسيعترين تسهيالت مكمل، آزمايشگاههاي طبي مي باشند كه درآنجا 

آزمايشگاههاي متعدد، امر تشخيص را ياري مي دهند. آزمايشات غالبا به صورت زير دسته بندي مي 

 شوند: 

- خون شناسي 4- سرم شناسي خون (سرولوژي)    3- باكتري شناسي    2شيمي     -1

- ويروس شناسي 8- بافت شناسي ( هستيولوژي )    6- انگل شناسي    5(هماتولوژي)    

 ( ويرولوژي ) 

 - راديولوژي : 5-2

اين بخش، هم رديف آزمايشگاه تشخيص طبي، يكي از كمكهاي اصلي در تشخيص بوده، تشعشع 

درماني را نيز عرضه مي دارد وپذيرش بدان فقط با تجويز پزشك معالج خواهد بود. اين بخش درخدمت 

بيماران بستري و سرپايي خواهد بود. گاهي مراجعات بيماران سرپايي از تعداد مراجعات بيماران بستري 

Eng-hvac.mihanblog.com



 بررسي فضاهاي بيمارستاني و كاربرد هر فضا

 

 11 

نيز فزوني خواهد يافت . بعلت مراجعه بيمار به راديولوژي، دسترسي بيماران بستري وسرپايي، بايد به 

سهولت انجام شود. اين بخش مستلزم فضاهاي نسبتا بزرگ وتجهيزات گران قيمت است كه معموال 

 درمحل نصب ميشوند.

 بخش خدمات پشتيباني بيمارستان : -6

بخش خدما ت وپشتيباني بيمارستان، همانند تسهيالت تشخيص ودرماني مكمل، خدمات ثانويه 

را در خدمت بيمار قرار مي دهد. به ندرت بخشهاي مخصوص مسكن همراه بيمار، حمل ونقل، آتش 

 نشاني و ايمني مشمول اين گروه مي شوند. 

اين خدمات از نظر اهميت چيزي از ساير قسمت هاي شرح داده شده كم ندارد، ولي معموال به 

صورت مستقل درنظر گرفته مي شوند زيرا مقدار ناچيزي از فعاليت آنها مستلزم نظارتهاي پزشكي 

خواهد بود. اين بخش شامل رختشويخانه، استريل مركزي، آشپزخانه، تاسيسات وگازهاي طبي، 

 اموراداري، مورگ واتوپسي است.

 - رختشويخانه :6-1

 تخت خواب، داشتن رختشويخانه اقتصادي خواهد بود. 50براي اغلب بيمارستانهاي بزرگتر از 

عناصر اصلي اين واحد استاندارد بوده و داراي عمليات كامال شناخته شدهاي مي باشد. درهر 

 كيلو براي ماشين لباسشويي درنظر گرفته مي 6 تا 4رختشويخانه به ازاي هر تخت بيمارستان به اندازه 

 شود كه به تفصيل شرح داده خواهد شد. 

تجهيزات اصلي اين واحد عبارتند از: دستگاه شستشوي بزرگ، آبگير بزرگ، خشككن، اتو 

 غلطكي، اتوي تخت.
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 - آشپزخانه:6-2

درهر بيمارستان فضايي جهت امور تغذيه درنظر گرفته مي شود كه به دو واحد غذاهاي رژيمي  و 

غذاهاي عمومي تقسيم بندي مي شود. فضاهايي مانند سردخانه فضاي آماده سازي گوشت و برنج، 

 قسمت پخت، ظرفشويي، دوش ورختكن و سالن غذا خوري براي آشپزخانه در نظر ميگيرد .

تجهيزات اصلي اين واحد عبارتند از: تانك شستشوي برنج، يخچال باالي صفر، گرمخانه دم كن 

برنج، اجاق گاز پايه كوتاه، اجاق گاز فردار رستوراني ، تانك شستشوي سبزيجات، ماشين ظرفشويي 

 وماشين سبزي خردكني،

 - بخش استريل مركزي :6-3

اين بخش از مهمترين قسمتهاي گروه خدماتي مي باشد. بطور مرسوم اين قسمت جزيي از 

محوطه جراحي بحساب مي آيد، زيرا بيشترين لوازم استريل در آنجا مورد استفاده قرار ميگيرند، ولي به 

تازگي با ساير بخشهاي خدماتي هم گروه شده است. تا كنترل مركزي توزيع تمام اقالم درمورد آن نيز 

اعمال شود و بخشهاي خدماتي هم گروه شده است تا كنترل مركزي توزيع تمام اقالم درمورد آن نيز 

اعمال شود و درضمن كادري كه درآن مشغول به كار مي باشد ضرورت ندارد كادر دوره ديده باشند. 

تمام اقالميكه از بخشها باز گردانده مي شوند دراين قسمت تميز،  چيده وبسته بندي مي شوند وسپس 

 استريل گرديده وبراي توزيع در موقع احتياج به انبار استريل فرستاده مي شوند.

 عمل استريل كردن مي تواند به سه روش زيرانجام پذيرد.

 استريل خشك -1

 استريل بوسيله آب جوش -2

 استريل بخار توسط دستگاه اتوكالو  -3
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استريل كردن به روش بخار وتوسط دستگاه هاي اتوكالو سريعترين ودرعين حال اطمينان بخش 

ترين روش براي استريل كردن  مي باشد دراين دستگاه (اتوكالو ) دو وكيوم وجود دارد كه، وكيوم اوليه 

جهت ايجاد فشار منفي براي ورود بخار به داخل منفذهاي وسايل بوده و وكيوم ثانويه جهت خشك 

كردن تمام منفذهاي وسايل ميباشد. عمده ترين تجهيزات استريل مركزي شامل اتوكالو، ابزار شوي، 

 دستكش شوي، اولتراسوند كلينر ( شستشوي ابزار باز امواج ماوراء صوت ) مي باشد.

بخش استريل داراي دو فضاي كلي تميز و كثيف بوده كه توسط دستگاههاي اتوكالو به هم 

مرتبط مي شوند. اتوكالوها دو درب بوده و يك درب آنها به سمت فضاي تميز ودرب ديگربه سمت 

 فضاي كثيف باز مي شوند.

 - بخش تاسيسات وگازهاي طبي:6-4

بخش تاسيسات وگازهاي طبي شامل تاسيسات بيمارستان چه از جهت تامين درجه حرارت 

وبرودت و چه از لحاظ نياز به عوامل ديگر مثل گازهاي طبي يا بخار موردنياز بخشها متفاوت ميباشد. 

الزم به ذكر است كه اگر چه پستهاي ترانسفورماتور وديزل ژنراتورهاي اضطراري جزء اين بخش 

 محسوب مي شوند. 

 درخصوص بخش تاسيسات وگازهاي طبي در فصول بعدي به تفصيل شرح داده خواهد شد. 

 - بخش مورگ واتوپسي :6-5

پس از فوت هر بيمار، اگز نياز به تشخيص علت مرگ، كالبد شكافي يا حتي برداشتن نمونه هاي 

مختلف براي تعيين علت مرگ را ضروري بداند پس از انجام اين عمل جنازه را در اختيار خانواده قرار 

 خواهد داد.
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 بخش اداري  -7

شامل مديريت بيمارستان، دفاتر اداري، حسابداري، بايگاني، دفتر پرستاري و پشتيباني مي باشد. 

اين بخش مي بايست به نحوي قرار گيرد كه ازتمام بخشهاي  ديگر خصوصا جهت پرسنل بيمارستان 

 قابل دسترسي باشند.
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2Bفصل دوم  

   
طراحي  كلي راهنماي

 بيمارستان مكانيكي تأسيسات

 
 هاي بخش  كليه مكانيكي تأسيسات اجراي و طراحي پيرامون كاربردي و مفيد نكاتي فصل اين در

 .شود مي بيان جراحي / داخلي بستري بخش به ويژه بيمارستان
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دامنه  حدود، كليات،

 براي تواند مي موارد برخي در چند هر مكانيكي، تأسيسات طراحي براي است راهنمايي بخش اين

 بخش اين .گيرد قرار استفاده مورد نيز برداري بهره و نگهداري ي دوره نيز و كار اجراي اندر كاران دست

 بيمارستان هاي و عمومي هاي بيمارستان در بستري بخشهاي در نياز مورد مكانيكي تأسيسات به عمدتا

مركزي  هاي سيستم با ها بخش اين مكانيكي تأسيسات ي رابطه به ولي .پردازد مي آموزشي عمومي

 .دارد توجه نيز نياز، حد در بيمارستان،

 انواع همه براي عام بطور كه مكانيكي، تأسيسات طراحي معيارهاي و مباني ها، استاندارد به بخش اين

 بخشهاي به كه دارد توجه هايي ويژگي به تنها مورد هر در و پردازد نمي است، شده تدوين ها ساختمان

 .دارد بيمارستان اختصاص بستري
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 عمومي الزامات

 استانداردها و معيارها فني، مشخصات مقررات، رعايت

 ساختمان ملي مقررات از زير مباحث رعايت بستري هاي بخش در مكانيكي تأسيسات طراحي در

 .است الزامي

 مطبوع تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات – چهاردهم مبحث -

 بهداشتي تأسيسات – شانزدهم مبحث -

 طبيعي (گاز سوخت) گاز كشي لوله – هفدهم مبحث -

 در مندرج ضوابط به توجه با بايد جراحي / داخلي بستري بخشهاي در مكانيكي تأسيسات اجراي

 :گيرد صورت است، شده منتشر رسمًا " كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان " طرف از كه زير، نشريات

 مطبوع تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات  128- 1نشريه شماره  -

  بهداشتي تأسيسات 128- 2نشريه شماره  -

 كشي كانال  128- 3نشريه شماره  -

  (بخش اول)حريق برابر در ساختمان محافظت 111 ي شماره نشريه -

 ) دوم (بخش حريق برابر در ساختمان محافظت 112 ي شماره نشريه -
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 ايمني

 " متوسط " يا "باال" لرزه زمين خطر سطح كه شود مي ساخته جايي در بيمارستان كه صورتي در

 بيني پيش بستري، هاي بخش در جمله از ساختمان، مكانيكي تأسيسات اجراي و در طراحي بايد باشد

 صورت گيرد. الزم هاي

 لوازم و متعارف بهداشتي لوازم كشي، لوله شامل ساختمان اي سازه غيره اجزاي سازي مقاوم

 كانال هوارسان، هاي ، دستگاه )كويل فن و رادياتور مانند( انرژي توزيع هاي پايانه بهداشتي بيمارستاني،

 .بود خواهد مكانيكي تأسيسات هاي سيستم اجزاي ديگر و ذخيره مخازن كشي،

 مراجع جانب از شده منتشر هاي دستورالعمل طبق بايد مكانيكي تأسيسات اجزاي سازي مقاوم

  :مانند فني، معتبر

 مديريت فدرال آژانس ضوابط"   (FEMA 356/11 )ساختمان  اي سازه غيره اجزاي سازي مقاوم -

 "بحران

- Chapter 53 Seismic Design – ASHRAE Application Handbook  

 صورت گيرد.

 

 آتش برابر در حفاظت

a- گيرد قرار توجه مورد طراحي در است الزم كه اهدافي ترين كلي احتمالي، حريق با مقابله براي 

 : است بشرح زير

 ) fire Compartmentation  (شود تقسيم اي جداگانه هاي منطقه به ساختمان هاي فضا -1

 )fire Containment.( شود محصور منطقه همان در گرفت در كه اي منطقه هر در آتش -2
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 .شود تخليه جمعيت از منطقه آن -3

 .شود خاموش و سركوب منطقه آن در آتش -4

b- گيرد مي صورت زير گذار تاثير عوامل به توجه با آتش بندي منطقه: 

 )fire rating( يك  هر براي آتش برابر در مقاومت زمان تعيين و فضاها كاربري نوع -١

 آتش ي منطقه هر جمعيت تعداد -٢

 فرار هاي راه به رسيدن و آتش ي منطقه از خروج ي نقطه تا جمعيت ي تخليه مسير طول -٣

c- تخليه كه گيرد صورت مهم امر اين به توجه با بايد آتش بندي منطقه بستري، هاي بخش در  

 فرار خود پاي با نيستند قادر كه هست نيز بيماران از تعدادي انتقال معني به منطقه از جمعيت

 با آنان انتقال كه شود بيني پيش معيني تمهيدات بايد بيماران اين از آتش ي تخليه  براي.كنند

 .باشد عملي كوتاه زمان در و به سهولت برانكارد

روي  بيمار است ممكن باشد، عملي كوتاه زمان در آن كردن خاموش و باشد كوچك آتش اگر -١

 .بماند باقي آتش شدن خاموش تا خود، تخت

مناسب  صورت اين در .است ناپذير اجتناب منطقه آن از بيمار انتقال باشد گسترده آتش اگر -٢

 .شود منتقل ديگر امن ي منطقه به طبقه همان در بيمار امكان صورت در است

d- آن به آتش بندي منطقه ي درباره كه اصولي رعايت با بايد بستري هاي بخش مكانيكي تأسيسات 

 .باشد هماهنگ شد، اشاره  ها

بايد  آن مجاور مناطق به نسبت منطقه آن هواي فشار منطقه، هر در سوزي آتش هنگام به -١

 .كند سرايت مجاور مناطق به هوا طريق از نتواند حريق تا باشد منفي

 و ورود هاي دهانه ي همه است الزم شود مي انتخاب ها بخش اين براي هوارساني سيستم اگر -٢

 .گيرد قرار ان داخل در منطقه آن هواي خروج

 .شود نصب منطقه همان داخل در منطقه هر ي كننده خاموش تجهيزات -٣
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 بايد سوزي، آتش هنگام به راهرو، اين هواي فشار باشد، فرار مسير بخش ورودي راهرو اگر -۴

 .باشد مثبت

e- كاربري بندي طبقه نظر از بستري هاي بخش  )Occupancy( خطر كم " نوع از حريق برابر در" 

 سيستم ترين مناسب ها بخش اين در احتمالي حريق كردن خاموش براي .شود مي محسوب

 است. آب از استفاده خاموش كننده،

f- نوع كمك  از نشاني، آتش هاي جعبه است الزم فضاها اين در احتمالي حريق كردن خاموش براي

 .شود نصب مناسب نقاط  در)first aid(اوليه 

 .شود نصب كننده، خاموش دستي هاي كپسول مناسب فواصل در -١

g- زير فضاهاي از توان مي جمله از .ترند حساس اتش گرفتن در به بستري هاي بخش در نقاط برخي 

  برد. نام

 بخش ي آبدارخانه -١

  بخشاتاق برق -٢

 كثيف آوري جمع اتاق -٣

 .گيرند قرار است ممكن برقي هاي ماشين و لوازم انواع هاي آن در كه ديگر فضاهاي -۴

 كننده اهميت دارد. خاموش لوازم به سريع دسترسي حساس فضاهاي اين در آتش برابر در حفاظت براي

 

 دود برابر در حفاظت

a- دود تراكم از ناشي خفگي اثر بر تلفات بيشتر آتش گرفتن در آغاز در كه، است داده نشان تجربه 

 .آيد عمل به طراحي در الزم هاي بيني پيش دود كنترل براي است الزم منظور اين است، به

b- از است عبارت دود كنترل اهداف : 
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 آتش ي منطقه از دود ي تخليه -1

 .باشد دود نفوذ بدون فرار مسيرهاي -2

 آتش ي منطقه مجاور فضاهاي به دود سرايت از جلوگيري -3

h- اين از دود تخليه راه ترين مناسب دارند، پنجره خارج به مستقيماً كه بيمار، بستري هاي اتاق در 

بازشو  نوع از ها پنجره اين از قسمتي يا تمام است الزم منظور اين به .پنجرهها است

)Operating(بدون و سهولت به بازشو هاي پنجره ازاين دود ي تخليه ترتيب اين  باشد. به 

 تخليه براي )Passive Smoke Control (مكانيكي صورت مي گيرد.  دستگاههاي از استفاده

 .باشد اتاق سطح  درصد4كم  دست بايد بازشو سطح دود

 به تخليه دود بايد ناگزير باشند نداشته شو باز هاي پنجره بخش هاي فضا برخي كه صورتي در -١

 .گيرد انجام مكانيكي هاي دستگاه كمك

i- شود مي تخليه خارج به مستقيماً هوا ي مكنده كمك به دود مكانيكي، ي تخليه در. )Active 

Smoke Control( از گرفتن با فرمان و سوزي آتش هنگام به فقط دود ي تخليه ي مكنده 

 پيشنهاد ساعت در تعويض هوا بار 6 حدود دود ي تخليه ميزان افتد، مي كار به دود، هاي حسگر

  .است شده

 

 طبي هاي گاز

 نياز مورد  خالء(Outlet) خروجي و اكسيژن گاز معموالً بيماران براي بستري، هاي بخش در

 .شود الزم نيز ديگر طبي هي گاز با فشرده هواي خروجي مواردي در ممكن است است،

 فشرده هواي و اكسيژن آموزشي، هاي بيمارستان در ها، بخش اين تحقيقاتي آزمايشگاه در •

  است.نياز مورد
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 تأمين است ممكن ها، استان مراكز از دور نقاط در خصوص به كوچك، اي ناحيه هاي بيمارستان در

 روش اين .گيرد صورت گاز هاي كپسول انتقال با بستري، هاي اتاق در بيماران، نياز مورد هاي طبي گاز

 :دهد مي را افزايش خطر احتمال

 و تصادم سقوط، خطر ها بخش داخل در و ها راهرو در ها كپسول اين برد و آورد و انتقال •

 .دارد خود با انفجار را احيانًا

 تروليهاي در بايد كپسول نقل و حمل باشد ناپذير اجتناب گاز كپسول انتقال كه صورتي در •

  .گيرد صورت است، شده مهار بخش اطمينان طور به آن داخل در كپسول كه مخصوص،

  همه در بستري، هاي بخش به بيماران نياز مورد طبي هاي گاز رساندن براي سيستم ترين مناسب

 عبارتند خطر نقاط سيستم اين انتخاب صورت در .ست طبي هاي گاز مركزي توزيع ها، سطوح بيمارستان

 :از

 )outlets (گاز هاي خروجي •

 گاز كشي لوله •

 وصل و قطع هاي شير هاي جعبه •

 بخش هر در طبي، هاي گاز مركزي توزيع سيستم از جزء ترين خطرناك و ترين حساس ها خروجي

 ساخت در ايمني هاي استاندارد رعايت ها، خروجي از ناشي هاي خطر از گيري پيش براي .بستري است

 گواهي مسئول، بهداشتي مؤسسات طرف از بايد ها خروجي آزمايش و سخت .است ها الزامي خروجي

 :باشد شده گيري پيش بخش اطمينان طور به زير خطرات آن در و باشد ايمني داشته و كيفيت كنترل

a( بودن بسته زمان در چه و استفاده زمان در چه خروجي، از گاز نشت 

b( و شود ممكن غير اشتباه گونه هر كه باشد طوري بايد مختلف هاي گاز براي ها خروجي ساخت 

 .كرد استفاده ديگري خروجي از نظر، مورد خروجي يك جاي نتوان به
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c( دارد انفجار خطر چربي و روغن مجاورت در و كند مي تسريع را اشتعال ايجاد اكسيژن گاز. 

 .شود خودداري چربي و روغن به ها خروجي شده از آلوده بنابراين

 احتمال نيز و فيتينگ و لوله قطعات اتصال از گاز نشت از ناشي بيشتر گاز كشي لوله هاي خطر

 :است الزامي زير هاي بيني پيش منظور اين به .است چربي و روغن به لوله ها بودن آلوده

a( زدايي چربي مصرف، از پيش رود، مي كار به گاز انتقال براي كه مسي هاي لوله (Degreasing)  

 باشد). گرفته صورت سازنده ي كارخانه در قبًال زدايي چربي كه آن  (مگر.شود

b( نشود خارج كارخانه بندي بسته از نصب، زنان تا فروشنده طرف از تحويل زمان از مسي، هاي لوله. 

c( موئينگي لحيمي اتصال نوع از فيتينگ به لوله يا لوله به لوله اتصال (Capillary Soldering) 

 باشد.

d( شود گواهي و آزمايش نشت نظر از برداري، بهره از پيش كشي، لوله. 

 پرستاري ايستگاه از كه گيرد قرار محلي در  بخش(Valve Box) گاز هاي شير ي جعبه •

 زير نكات گاز هاي شير ي جعبه نصب و ساخت در .باشد مشاهده نزديك قابل بخش

 :شود رعايت

a( باشد بند گاز صد در صد بستن حالت در كه باشد نوعي از و استاندارد طبق شير انتخاب. 

b( باشد موئينگي لحيمي اتصال نوع از مسي هاي لوله به شير اتصال. 

c( باشد داشته كيفيت كنترل و آزمايش گواهي آن هاي شير و جعبه. 

d( گيرد صورت نشت آزمايش كشي، لوله به ها شير اتصال و نصب از پس. 
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 فيزيكي خطرات

 نصب بستري هاي بخش داخل در كه مكانيكي، تأسيسات هاي دستگاه و ها سيستم نوع انتخاب

 بهره و نصب كار اجراي در .نشود كاركنان و بيماران به رساندن آسيب سبب كه باشد بايد طوري ميشوند

 .شود رعايت نكات ايمني بايد برداري

 :دارند قرار مكانيكي تأسيسات از زير هاي خطر معرض در بيماران بستري، هاي بخش در

a( لوله با بيمار تماس يا بخار نشت احتمال دليل به كنند، مي كار بخار با معموالً كه هايي دستگاه-

 از توان مي ها دستگاه اين جمله از .شوند مي محسوب بيماران براي اي بالقوه خطر هاي بخار،

 :شود مي توصيه زير هاي روش كاربرد خطر اين از پيشگيري براي .برد نام شوي بخاري لگن

درجه  تا را گرم آب دماي الكتريكي انرژي كمك با كه شود انتخاب برقي نوع از شوي لگن -١

 لگن شوي نوع اين .شود مي حذف هم بخار كشي لوله روش اين با .دهد مي افزايش مطلوب

  .شود مي توصيه اي ناحيه هاي بيمارستان سطح در خصوص به

 :شود رعايت زير ايمني هاي روش شود مي انتخاب بخاري نوع از شوي لگن كه صورتي در -٢

بيمار  بستري هاي اتاق از است ممكن تا است، شوي لگن نصب محل كع كثيف، كار اتاق- 

 دور باشد.

 بستري بيمار، هاي فضا از عبور بدون بخار، ي لوله كه شود طراحي محلي در كثيف كار - اتاق

 .برسد شوي لگن به بتواند كوتاهي ي فاصله در

 ممكن كنند مي كار گراد، سانتي  درجه 65 از بيش دماي با گرم، آب با كه هايي دستگاه •

 فن و رادياتور از توان مي ها دستگاه اين ي جمله از .برسانند آسيب به بيماران است

 در شود، مي نصب بيمار بستري اتاق در معموالً گرم سطوح اين چون .برد نام كويل
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 اين اجراي و طرح در .شوند سوختگي موجب است ممكن بيمار بدن با تماس صورت

 :شود مي توصيه ايمني زير نكات رعايت خواب بيمار هاي فضا در ها سيستم

 .بشد بيشتر گراد سانتي  درجه 80 از نبايد گرم سطوح دماي •

 .نباشد نزديك خيلي بيمار تخت به گرم سطوح نصب محل -1

با  بيمار بدن مستقيم تماس از كه شود انتخاب طوري كننده گرم آب هاي لوله عبور مسير -2

لوله  كاري عايق با است ممكن جمله از كار اين .شود جلوگيري ها لوله اين  برهنه سطح

 .شود عملي

 حفاظت مكانيكي تأسيسات از ناشي خطرات برابر در است الزم نيز كاركنان بستري، هاي بخش در

 كاري، تميز زمان به مربوط است، شده داده توضيح بيماران مورد در چه آن بر عالوه اين خطرات، .شوند

 زير ايمني نكات زمينه اين در .است مكانيكي تأسيسات اجزاي از برخي يا تمام و تعويض تعمير تنظيم،

 :شود مي توصيه

a( شود بيني پيش رسي دست براي كافي فضاي ها دستگاه ي همه اطراف در. 

b( ديوار داخل در كه هايي كشي لوله يا بخش فضاهاي در آشكار هاي كشي لوله به دسترسي براي 

 .شود بيني پيش تعمير و دسترسي براي كافي فضاي شود، مي نصب ها و كف ها

 

 سوخت گاز

 خطر .دارد مصرف بستري هاي بخش ي آبدارخانه در مايع، گاز يا طبيعي گاز صورت به سوخت، گاز

 اين به و گيرد قرار توجه مورد بايد كاركنان، براي سوز، گاز هاي دستگاه در و كشي لوله در مسير گاز نشت

 :شود مي توصيه زير نكات ايمني منظور
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a( گرم هاي دستگاه از سوز گاز دستگاه جاي به توان مي كوچك اي ناحيه هاي بيمارستان سطح در 

 .كرد استفاده (Hot Plate) روميزي كن برقي

b( سوز گاز هاي دستگاه از كه صورتي در كشوري، و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان سطح در 

 :گيرد مي صورت زير هاي كار گاز نشت برابر در كاركنان ايمني براي استفاده شود،

 .باشد كوتاه است ممكن تا گاز هاي لوله مسير -1

 اجرا و طراحي ايران گاز ملي شركت هي استاندارد در ايمني نكات رعايت با گاز كشي لوله -2

 شود.

 داشته كيفيت كنترل گواهي و شود آزمايش نشت نظر از گاز كشي لوله برداري، بهره از پيش -3

 باشد.

 

 طرح بودن اقتصادي

 توانايي كه مختلفي هاي سيستم بين بستري، هاي بخش مكانيكي تأسيسات سيستم انتخاب در

 . شود طراحي و گيرد قرار توجه مورد تر اقتصادي سيستم بايد دارند، را نياز مورد شرايط به گويي پاسخ

  سيستم( Life Cycle Cost)مفيد  عمر ي دوره يك هزينه است الزم تر سيستم اقتصادي انتخاب براي

 يك هاي هزينه ي مقايسه و محاسبات  در.شود مشخص تر اقتصادي و شود ومقايسه محاسبه مختلف هاي

 ترين اقتصادي و شود مقايسه نيز دوره دراين انرژي مصرف  هزينه است الزم ها سيستم مفيد عمر دوره

 .شود مشخص انرژي سيستم

 .گيرد قرار مقايسه و مطالعه مورد بايد بودن اقتصادي نظر از يك به يك سيستم اجزاي همه
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 هاي بيمارستان سطح در بستري هاي بخش براي مكانيكي تأسيسات هاي سيستم مفيد عمر  دوره

 .شود مي پيشنهاد سال 25 كشوري و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان سطح در و  سال20اي  ناحيه

 :گيرد قرار توجه مورد بايد زير هاي هزينه مختلف هاي سيستم ي مقايسه و مطالعات و محاسبات در

 (Initial Cost) اوليه ي هزينه

 (Energy Cost) انرژي مصرف ي هزينه

 (Operation Cost)راهبري  ي هزينه

 (Flexibility) پذيري انعطاف ي هزينه

 (Redundancy) ها سيستم كرد كار پايداري اضافي ي هزينه

 (Maintenance Cost) برداري بهره و نگهداري ي هزينه

 توجه مورد بايد نيز زير گذار تاًثير عوامل مختلف هاي سيستم ي مقايسه و مطالعات و محاسبات در

  :گيرد قرار

 اجراي غالباً اي ناحيه هاي بيمارستان احداث محل به عامل اين :نگهداري سهولت و اجرا امكانات

 سيستم سمت به گرايش و نيست بخش اطمينان مكانيكي تأسيسات پيچيده هاي سيستم ونگهداري كار

 به توان مي كشوري خصوص به و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان سطح در .است مناسب تر ساده هاي

 .رفت تر هاي پيچيده سيستم سمت
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 هاي اقليم شامل ها آن ترين عمده كه است حاكم ها اقليم انواع كشور مختلف مناطق در : اقليم شرايط

  است:زير

 معتدل -

 معتدل و باراني -

 كوهستاني و سرد -

 بياباني و خشك و گرم -

 مرطوب و گرم -

 

a( فضاهاي هواي شرايط كنترل براي مطبوع تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات هاي سيستم 

 .باشد يكسان تواند نمي نامبرده هاي اقليم انواع در جراحي، /داخلي بستري هاي داخلي بخش

b( بيمارستان  محل اقليم به توجه با است الزم طرح ترين اقتصادي به رسيدن براي مطالعات اين بنابر

 .گيرد صورت

 

 موتورخانه ( است انرژي توليد مركز انتخاب دارد اثر طرح بودن اقتصادي در كه عوامل از يكي

 افزايش موجب بستري، هاي بخش جمله از بيمارستان، هاي بخش از انرژي توليد مركز بودن  دور ).مركزي

 به شود. مي ) لوازم ديگر و ها كشي لوله( انرژي  توزيع سيستم اجراي هاي هزينه رفتن و باال انرژي اتالف

 رسان هوا هاي اتاق جمله توزيع (از فرعي هاي ايستگاه و انرژي توليد مركز براي انتخاب محل جهت اين

  .گيرد قرار توجه مورد بايد طرح اقتصادي كردن منظور به ها)

 هاي دستگاه انتخاب نيز و انرژي توليد مركزي ي كننده سرد و كننده گرم هاي دستگاه انتخاب

 به مقرون اقتصادي، نظر ، از(Peak)اوج  شرايط ي پايه بر بستري، هاي بخش در انرژي كننده مصرف
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 طرح هر  شرايط.افتد مي اتفاق ندرت به و كوتاه خيلي هاي زمان در اوج شرايط چون اين .نيست صرفه

 موقعيت استقرار خارجي، جدارهاي اي شيشه سطوح خارجي، پوسته ساختمان، محل اقليم به توجه با بايد

 . شود انتخاب دقت با خواب، بيمار هاي اتاق موقعيت و بخش ابعاد جغرافيايي، جهت بستري، هاي بخش

 

 انرژي مصرف در جويي صرفه

 :گيرد صورت است الزم زير زمينه سه در انرژي مصرف در جويي صرفه

 ساختمان ي پوسته -

 روشنايي -

 مكانيكي تأسيسات -

 

 :است زير موارد شامل بستري هاي بخش مكانيكي تأسيسات طراحي در انرژي مصرف در جويي صرفه

 داخل  و خارج هواي شرايط -

 ساختمان خارجي جدارهاي -

 بخش اي شيشه سطوح -

 ها آن اجزاي و ها سيستم انتخاب -

 

 انرژي، ي كننده مصرف اجزاي ي همه است الزم بستري هاي بخش مكانيكي تأسيسات طراحي در

 اين آن در كه شرايطي با مقايسه در ها، آن مصرفي انرژي مقدار و گيرد قرار ارزيابي مورد يك، به يك

 .گردد ارزيابي و مقايسه شود، طراحي انرژي مصرف در جويي صرفه بدون ها آن و اجزاي ها سيستم
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 توصيه زير نكات رعايت ها بخش اين مكانيكي تأسيسات در انرژي، مصرف در جويي صرفه منظور به

 :شود مي

 نياز مورد انرژي كاهش براي ساختمان، محل اقليم به توجه با ساختمان، با و خارجي هاي ديوار

 شود عايق گرم، فصل و سرد فصل در آسايش شرايط تأمين براي

 و رطوبت نفوذ مانع هم و دهد قرار توجه مورد را ها جدار اين از گرما انتقال هم بايد كاري عايق -

 .باشد خارجي هاي جدار داخل سطوح در آب بخار تقطير

 

 محاسبات انجام به نياز بيمارستان، محل اقليم به توجه با خارجي، هاي جدار در شيشه نوع انتخاب

 .دارد انرژي مصرف كاهش براي

a( از اتالف كم نوع از ها پنجره ي شيشه) باشد گرما) انتقال نظر 

b( باشد جداره دو ها شيشه مرطوب گرم و بياباني و گرم كوهستاني، و سرد هاي اقليم در. 

c( شود ارزيابي و محاسبه شيشه، بودن جداره دو صورت در جويي، صرفه مقدار ديگر هاي اقليم در. 

 

 انرژي مصرف مقدار و ها دستگاه اين راندمان انرژي ي كننده مصرف اجزاي و ها سيستم انتخاب در

 .گيرد قرار توجه مورد سيستم انتخاب در و شود ارزيابي و مقايسه يك هر

 .گردد  مجهز(E.M.S)انرژي  خودكار كنترل سيستم به ها بخش اين در مكانيكي تأسيسات

 باشد، تازه هواي درصد 100 نوع از ها بخش اين در مكانيكي تأسيسات هاي سيستم كه صورتي در

 الزامي است. (Heat Reclamation)انرژي  بازيافت بيني سيستم پيش

 از نوزدهم مبحث به توان مي ساختمان انرژي مصرف در جويي صرفه مورد در بيشتر اطالعات براي

 .كرد مراجعه مقررات ساختمان
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 (Flexibility)پذيري  انعطاف

 انعطاف رعايت با بايد بستري هاي بخش در مكانيكي تأسيسات هاي دستگاه و ها سيستم انتخاب

 :دارد نظر مورد را زير اهداف پذيري  انعطاف.باشد پذيري

 آورد مي پديد جديدي هاي نياز بيمارستاني تجهيزات تكامل نيز و درماني هاي روش در تغييرات •

 .باشد گو پاسخ تغييرات اين به بتواند بايد آن مكانيكي تأسيسات نيز و بخش هر هاي كه فضا

 حال در همواره بخش هر هاي فضا نياز مورد شرايط تأمين براي مكانيكي تأسيسات هاي سيستم •

 و تر كم ي هزينه با را، تغييرات اين كه گيرد صورت طوري بايد طراحي .است تكامل تغيير و

  .باشد گو تر، پاسخ كم تخريب

 كاركرد تغييرات هاي نياز از ناشي بخش، داخلي هاي بندي تيغه در احتمالي تغييرات صورت در •

 مشكالت بدون تأسيساتي، هاي سيستم در را الزم تغييرات بتوان برداري، بهره ي دوره ها، در فضا

 .كرد ايجاد سنگين، و تخريب زياد

 

 پذيري انعطاف براي الزم هاي بيني پيش

 صورت سطوح بندي مدول اساس بر بستري هاي بخش داخلي هاي فضا طراحي كه صورتي در

 كه طوري به سازد، هماهنگ بندي مدول اين با را خود بايد مكانيكي تأسيسات هاي باشد، سيستم گرفته

 گو پاسخ ها فضا جديد هاي نياز به سهولت به بتوانند مكانيكي تأسيسات شود جا جا به هايي تيغه اگر

  .باشد

 باشد تر كم مكانيكي تأسيسات ها سيستم انطباق مشكالت ها فضا احتمالي اترتغيي در كه آن براي

 و هوا هاي كانال و ها لوله مسير .دارد زيادي نقش "دسترسي " به توجه گيرد صورت تر تخريب كم و
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 است الزم جراحي / داخلي بستري هاي بخش داخل در كننده سرد و كننده گرم دستگاههاي نصب محل

 تخريب و كرد پيدا دسترسي آنها به بتوان آساني به احتمالي تغيرات اين در زمان كه شود انتخاب طوري

 .نشود ساختمان ناگزير اجزاي در بزرگي هاي

 

 (Redundancy)كرد  كار پايداري

 شرايط ي كننده تأمين هاي سيستم در اختالل صورت در كه است اين كرد كار پايداري از منظور

 Redundant) =ه ذخير  اضافي =(ديگري  هاي دستگاه يا ها سيستم با بتوان حساس فضا هاي هواي

 .داشت نگاه برقرار را همچنان نياز مورد شرايط

 :دارد اهميت زير هاي فضا تأسيساتي هاي سيستم كردن پايدار بستري هاي بخش در

 هوا مستقل ي تخليه نظر از بخش ي ايزوله اتاق •

 هوا تعويض نظر از درمان و معاينه اتاق •

 هوا ي تخليه نظر از بخش بهداشتي هاي سرويس و نظافت اتاق كثيف، كار اتاق •

 

 مورد بايد زير نكات مكانيكي تأسيسات براي ذخيره هاي سيستم و ها دستگاه انتخاب و طراحي در

 :قرار گيرد توجه

 .است انرژي مصرف و اوليه هاي هزينه افزايش موجب ذخيره هاي سيستم و ها دستگاه كردن اضافه

 ارزيابي قرار مورد اقتصادي نظر از و شود برآورد دقت با ها هزينه اين است الزم مورد هر در جهت همين به

 .گيرد
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و  قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان سطح در كردن، پايدار رعايت مورد در گيري تصميم و بررسي •

 .شود مي توصيه كشوري

 

 عفونت كنترل

 .باشد عفونت انتشار و تراكم ايجاد منابع از يكي است ممكن بستري هاي بخش مكانيكي تأسيسات

 :يابد انتشار زير هاي راه از است ممكن ها بخش در اين عفونت

 هوا جريان طريق از •

 فاضالب يا آب طريق از •

 

 :از عبارتند ها بخش اين در باكتري و عفونت تجمع مراكز ترين مهم

 كثيف كار اتاق •

 نظافت اتاق •

 بهداشتي ها سرويس اتاق •

 ايزوله اتاق •

 كثيف آوري جمع اتاق •

 

 .شود مي ناشي هوا تعويض از معموالً بستري، هاي بخش در هوا، جريان طريق از عفونت انتشار

 كاركنان كار يا و خواب بيمار هاي فضا به ها كانال مسير از كه است ممكن ها بخش اين ورودي به هواي
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 از ناشي عفونت كنترل براي .شود مختلف هاي فضا وارد سقفي و ديواري هاي از دريچه و شود منتقل

 :گيرد قرار توجه مورد است الزم زير نكات بخش ها اين در هوا جريان

  درجه براي مبنا ارقام .شود نصب باكتري ضد هاي فيلتر مختلف هاي فضا به هوا توزيع مسير در -

 .است آمده پوست هاي جدول در ها بخش ايم هاي فضا از يك هر هواي ي تصفيه

 .گيرد صورت ها آن نسبي هاي فشار به توجه با بايد ها بخش اين داخلي هاي فضا در هوا گردش -

 :دارد قرار اهميت اول ي درجه در زير هاي اتاق هواي از حفاظت بستري هاي در بخش

 خواب بيمار اتاق •

 تميز كار اتاق •

 درمان و معاينه اتاق •

 ايزوله اتاق •

 تميز رخت اتاق •

 

a( هاي مجاور فضا به نسبت ها اتاق اين هواي فشار كه شود تنظيم طوري بايد نسبي هاي فشار 

 .بماند باقي مثبت همواره

b( و كثيف جمع آوري نظافت، كثيف، كار هاي اتاق فشار كه شود تنظيم طوري بايد نسبي هاي فشار 

 .بماند منفي همواره مجاور هاي فضا به نسبت بهداشتي هاي سرويس

 

 آوري جمع نظافت، كثيف، كار هاي اتاق از تواند مي ترتيب اين به عفوني و بويناك آلوده، هواي

 هاي جدار عفونت، و آلودگي منابع از يكي.شود تخليه ساختمان از خارج به بهداشتي هاي سرويس و كثيف

 داخلي سطوح به هوا در موجود گوناگون ذرات تدريج به برداري بهره زمان در .است هوا هاي كانال داخلي

 .شوند مي عفونت و باكتري تمركز و تجمع محل و چسبد مي ها كانال
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 (Duct Cleaning) شود تميز ادواري طور به هوا هاي كانال داخلي سطوح است الزم جهت همين به

 براي مناسب نقاط در هايي دريچه هوا هاي كانال ساخت و طرح هنگام به است الزم منظور اين به

 .شود بيني پيش ها كانال داخلي سطوح شوي و شست لزوم صورت در و كردن تميز

 

 :دارد اهميت تنفس براي آور زيان مواد كنترل در ها كانال اجزاي جنس انتخاب

a( داخلي بستري بخش رساني هوا در شود، مي ساخته شيشه پشم مواد از كه هايي كانال از استفاده 

 .نيست مجاز  جراحي/

b( شود وارد بخش داخلي هاي فضا به هوا همراه است ممكن آن الياف كه موادي از استفاده ) مانند 

 .نيست مجاز ها درز كردن هوابند براي ") ازبست" كوهي پنبه

c( ها كانال داخلي سطوح در صدا عايق از استفاده صورت در (Lining)الزم هاي بيني پيش  بايد 

 .باشد نداشته تماس هوا با مستقيماً ها عايق اين داخلي سطح كه صورت گيرد

 

 .شود مي ناشي زير عوامل از معموالً بستري، هاي بخش در فاضالب، و آب طريق از عفونت انتشار

  بيمارستاني بهداشتي لوازم و متعارف بهداشتي لوازم در مصرفي آب كيفيت •

 بهداشتي لوازم و ها كشي لوله از فاضالب يا آب نشت •

 

 بهداشت سازمان طرف از كه كند توزيع را آشاميدني آب بايد ها بخش اين در مصرفي آب كشي لوله

 .است شده تعريف جهاني

 و آشكار صاف، لوازم اين خارجي سطوح باشد، ها استاندارد برابر بايد بهداشتي لوازم ساخت و جنس

  باشد.شستشو قابل
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 آب لوازم اين از فاضالب دفع كشي له لو در نيز و بهداشتي لوازم به مصرفي آب توزيع كشي لوله در

 به نشت، گونه هر .نگيرد صورت نشتي هيچ ها اتصال اين از كه طوري به . شود رعايت كامًال بندي

 شود. مي عفونت انتشار موجب كشي لوله يا بهداشتي لوازم هاي اتصالي فاضالب از نشت خصوص

a( فضاهاي  به فاضالب كشي لوله ي شبكه و بهداشتي لوازم از آلوده و آور زيان گازهاي كه آن براي

 كشي لوله ي شبكه به فاضالب كشي لوله ي شبكه است الزم نكند نفوذ ها بخش اين داخلي

 .باشد هواكش مجهز

b( سيفون هوابند آب ارتفاع .دارد اهميت بسيار آور زيان گازهاي نفوذ از جلوگيري در سيفون نقش 

 .باشد ) متر ميلي 50 كم دست ( مقررات برابر بايد (Trap Seal)مختلف  بهداشتي هاي لوازم

 

 فضاهاي برداري بهره و تحويل اجرا، طراحي، زمينه در بيشتر اطالعات به يابي دست براي

 :شود مي توصيه زير استاندارد ي مطالعه عفونت، كنترل خصوص به بيمارستاني،

 DIN 1949 بر تفسير – ها بيمارستان در مطبوع تهويه تأسيساتي هاي سيستم استاندارد •

Part4  -نوري خواجه محمدرضا – ايران سازي خانه شركت : فارسي به ترجمه 1993 انتشار 

 1 انتشار – 

 

 نامطلوب صداي

 .دارد زيادي اثر بيماران درمان و آسايش در خواب، بيمار فضاهاي در خصوص به صدا، ميزان كنترل

 بيماران درماني وظايف انجام براي پزشكي و پرستاري كاركنان تمركز در بيماران، بر عالوه نامطلوب، صداي

 .كند مي اخالل ايجاد
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 دستگاه كرد كار از ناشي بستري هاي بخش  در( Noise) نامطلوب صداي از توجهي قابل بخش

 : باشد زير منابع از است ممكن كه است مكانيكي هاي تأسيسات

 و بيمار تخت نزديك خواب، بيمار اتاق در كويل فن اگر خصوص به كويل، فن زدن باد صداي •

 .شود نصب زمين روي

 در رادياتور، با كويل فن ي تغذيه براي كه ها لوله داخل در كننده گرم آب جريان صداي •

 .شود مي نصب بخش فضاهاي داخل

 بخش حساس فضاهاي ديگر و بيمار بستري اتاق به ها دريچه از ورودي هواي صداي •

 بخش داخلي فضاهاي برخي از هوا تخليه هاي مكنده صداي •

 بخش داخل بهداشتي لوازم آب برداشت شيرهاي از آب خروج صداي •
 

 در چه آن . است ضروري غير و زياد هاي هزينه تحمل مستلزم مطلوب نا صداهاي اين كامل حذف

 ينا صداها اين شدت كاهش واقع در گيرد قرار توجه مورد است الزم مكانيكي تأسيسات اجراي و طراحي

 .باشد تحمل قابل كاركنان و بيماران براي كه تا حدي است، مطلوب

 در  جراحي /داخلي بستري هاي بخش فضاهاي از يك هر در مطلوب نا صداي سطح براي مبنا ارقام

 .است آمده پيوست هاي جدول

  .گيرد قرار توجه مورد بايد زير هاي روش مختلف منابع از ناشي صداي كنترل براي

 : ورودي هواي صداي كاهش براي

 زن باد كاركرد ي نقطه درست انتخاب •

 (Lining ) هوا هاي كانال داخلي سطوح كاري عايق •

 هوا عبور مسير  در(Silencer ) صدا ي كاهنده لوازم نصب لزوم صورت در •
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 :هوا هاي مكنده صداي كاهش براي

 زن باد كرد كار ي نقطه درست انتخاب -

 

 :ها لوله داخل در آب جريان صداي كاهش براي

 كشي لوله محاسبات در مناسب سرعت انتخاب -

 

 :برداشت شيرهاي از آب خروج صداي كاهش براي

 رساني آب محاسبات در آب برداشت شيرهاي پشت مناسب فشار انتخاب -

 

 كويل فن صداي كاهش براي

 زميني جاي به سقفي كويل فن نصب -

 

 مطبوع تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات

 كليات

 بستري، هاي بخش داخلي هاي فضا براي مطبوع، تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات طراحي

 جمله از محيط، بهداشت نيز و كاركنان و بيماران آسايش شرايط تأمين در گذار تأثير عوامل با رعايت بايد

 :گيرد صورت مهم زير موارد

 بيمارستان احداث محل اقتصادي و اجتماعي موقعيت -

 بيمارستان احداث محل اقليم -
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 نيز و آن تكنولوژي و فني امكانات سطح و بيمارستان احداث محل اقتصادي و اجتماعي موقعيت

 زير داليل به ها آن اجزاي و ها سيستم انتخاب در محل در دسترسي قابل انساني نيروي فني مهارت

 :دارد اهميت

 بهره و تحويل ي مرحله تا اندازي راه و نصب و نياز مورد هاي سيستم و ها دستگاه آوردن فراهم -

 .باشد ممكن محلي امكانات با برداري،

 و برداري بهره و راهبري ي دوره در ماهر انساني نيروي و سيستم قطعات و اجزا آوردن فراهم -

 .باشد ممكن محل در افتاده، كار از اجزاي تعويض و تعمير براي نگهداري

 

 كه گيرد مي قرار توجه مورد بيمارستان، سطح چهار در تأسيسات اين راهنما، اين در منظور اين به

  .است كشوري و قطب هاي بيمارستان و اي منطقه هاي بيمارستان اي، ناحيه هاي بيمارستان شامل

 گرمايي، تأسيسات جمله از طراحي ديگر هاي رشته ي همه بلكه معماري تنها نه كه، است آشكار

به  اي ناحيه هاي بيمارستان از و باشد يكسان مناطق اين در تواند نمي مطبوع، ي تهويه و هوا تعويض

و  نگهداري سهولت با ( ساده از ها دستگاه و ها سيستم انتخاب كشوري و قطبي هاي بيمارستان سمت

 ) و نگهداري راهبري امكانات از باالتري سطح با ( تر پيچيده هاي دستگاه و ها سيستم سمت  به )راهبري

 .بود  خواهد

 هاي بخش در جمله از آن، ظرفيت محاسبات و سيستم انتخاب در هم، بيمارستان احداث اقليم

 قطعي دارد. اثر بستر،

  .است متفاوت بسيار كشور، مختلف نقاط اقليم و هوايي و آب شرايط
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 :است زير شامل انواع ها اقليم اين مهمترين و ترين عمده

 معتدل -

 باراني معتدل و -

 كوهستاني و سرد -

 بياباني و خشك و گرم -

 مرطوب و گرم -
 

در  توان نمي مطبوع، ي تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات طراحي خصوص به كه، است آشكار

 مصالح بايد نوع و ظرفيت محاسبات سيستم، طراحي در و باشد يكسان متفاوت، شدت به هاي اقليم اين

 .گيرد قرار توجه مورد دقت به نظر مورد اقليم شرايط

 

 خارج هواي شرايط

 شرايط به دسترسي بستري هاي بخش مطبوع ي تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات محاسبات در

 .دارد ضرورت بيمارستان احداث هواي محل

 منطقي زمستان) در ( مطلق حداقل و ) تابستان در ( مطلق حداكثر نقاط انتخاب محاسبات اين در

 شدن بزرگ موجب و است كم رسد مي ارقام اين به هوا دماي سال در كه هايي ساعت زيرا تعداد .نيست

  .شد خواهد هزينه اقتصادي غير افزايش و دستگاه ها الزم غير

 موجود كشور هاي شهر از بسياري براي طراحي جداول موجود در كتابهاي تاسيسات شرايط   در

 .ميباشد
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 داخل هواي شرايط

 به ها، فضا از يك هر براي پيوست، در موجود جدول در بستري هاي بخش داخلي هواي شرايط

 :است شده پيشنهاد زير ترتيب به راهنماي طراحي، عنوان

 خشك دماي -

 نسبي رطوبت -

 هوا تعويض -

 نسبي هاي فشار -

 هوا ي تصفيه -

 مطلوب نا صداي سطح -

 روشنايي بار -

 

 هاي كشور در درماني هاي بنا براي شده پيشنهاد هاي استاندارد از آمده جدول اين در كه شرايطي

 به نبايد و است آمده طراحي در استفاده و اطالع براي تنها راهنما اين در و شده گرفته پيشرفته صنعتي

 بخش جمله از درماني، هاي بنا در داخلي هاي فضا شرايط كه است آشكار .شود تلقي مقررات الزامي عنوان

 آن، اقتصادي و اجتماعي موقعيت نيز و ساختمان محل اقليم به توجه با بايد ها، بستري بيمارستان هاي

 .شود تلقي پذير انعطاف پيوست هاي جدول ارقام و انتخاب ظرفيت بيمارستان، سطح ازجمله
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 هوا دماي

 برابر در كاركنان و بيماران حفاظت منظور به اساسًا بستري هاي بخش داخلي هاي فضا دماي كنترل

 در مختلف هاي فضا براي مبنا ارقام .است  الزم )گرم فصل در ( گرم هواي  و )سرد فصل در (سرد  هواي

 .است آمده هاي پيوست جدول

 خارجي جدار معموالً اتاق كه خواب، بيمار اتاق  مانند(Perimeter Zone) محيطي  ي منطقه در

 حدود در آن هواي دماي و شود گرم اتاق هواي است الزم سرد فصل دارد، خارجي ي و شيشه پنجره و

 .كنترل شود نظر مورد

 Comfortآسايش ( دماي به نسبت خارج هواي دماي كه كوهستاني و سرد هاي اقليم در

Temperature محيطي بخش ي منطقه كردن گرم است، تر طوالني نسبتاً سرد فصل و تر پايين ) خيلي 

 .دارد بيشتري ضرورت و اهميت

 نظر مورد حدود در آن دماي و شود خنك اتاق هواي است الزم گرم فصل در محيطي هاي فضا در

 .شود كنترل

 دماي به نسبت خارج هواي دماي كه بياباني، خشك و گرم نيز و مرطوب و گرم هاي اقليم در

 و اهميت بخش محيطي ي منطقه كردن خنك است، طوالني نسبتاً گرم فصل و باالتر آسايش خيلي

 .دارد ضرورت بيشتري

 .دارد ضرورت تر كم هوا مكانيكي كردن خنك و كردن گرم بينابيني هاي فصل در محيطي ي منطقه در

 است آسايش شرايط به نزديك بيرون هواي بينابيني هاي فصل در كه باراني و معتدل اقليم در -

 .داشت مناسب شرايط منطقه اين هاي فضا كردن خنك يا و كردن گرم بدون ميتوان
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 بينابيني هاي فصل در است، زياد روز و شب دماي اختالف كه كويري، و بياباني و گرم اقليم در -

 اين در .شود مي الزم كردن گرم يا كردن خنك براي مكانيكي هاي سيستم از غالباً استفاده

 هاي سيستم بدون است ممكن جدول ارقام به نسبت اختالف گراد سانتي ي درجه3  تا صورت

 بيني پيش محيطي ي منطقه هاي فضا در را تحملي قابل شرايط كننده يا خنك و كننده گرم

 .كرد

گرم  براي مكانيكي هاي سيستم از استفاده غالباً بينابيني هاي فصل در كوهستاني، و سرد اقليم در -

ممكن  جدول ارقام به نسبت اختالف گراد سانتي  درجه 3 تا صورت اين در .شود مي الزم كردن

 پيش محيطي ي منطقه هاي فضا در را تحملي قابل شرايط كننده گرم هاي سيستم بدون است

 بيني كرد.

 خارجي ي شيشه و پنجره و خارجي جدار معموالً ، كه(Internal Zone)داخلي  ي منطقه در -

 فضا اين اصلي بار .ندارد هوا دماي در اثري سال مختلف هاي فصل در ساختمان اقليم محل ندارد،

 .ميشود ناشي زا گرما هاي دستگاه و جمعيت چراغ، از كه است سرمايي ها بار فصل ي همه در ها

 ي تخليه با است ممكن دارند، قرار داخلي ي منطقه در و ندارند حساس كرد كار كه هايي اتاق در •

 .كرد فراهم را تحملي قابل نسبتاً هوا شرايط

 هوا كردن خنك است ممكن دارند، قرار داخلي ي منطقه در و دارند حساس كارد كه هايي اتاق در •

 .باشد ضروري ها فصل ي در همه

 

 هوا رطوبت

 به جراحي، / داخلي بستري هاي بخش جمله از درماني هاي فضا در هوا نسبي رطوبت كنترل

 :گيرد مي قرار توجه زير مورد هاي منظور

 كاركنان كار هاي فضا ديگر و خواب بيمار ها اتاق در آسايش شرايط تأمين •
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 .ميدهد افزايش را استاتيك الكترو  پديده از ناشي زدن جرقه احتمال كه ها خشكي از جلوگيري •

 .دهد مي افزايش را عفونت انتشار احتمال كه زياد رطوبت يا خشكي از جلوگيري •

 

 .است آمده پيوست جدول در مختلف هاي فضا براي مبنا ارقام

 .ندارد ضرورت حساس، هاي فضا در جز هوا، نسبي رطوبت دقيق كنترل

 بيمار بستري هاي اتاق در حتي نسبي، رطوبت كنترل باراني معتدل و معتدل هاي اقليم در •

-مي تأمين قبول قابل حدود در را نسبي رطوبت ها، فضا اين در هوا تعويض ضرورت ندارد. معموالً

 .كند

 خشك و نسبي رطوبت كاهش موجب سرد فصل در هوا كردن گرم كوهستاني، و سرد اقليم در •

 .شود مي توصيه رطوبت افزايش شرايط اين در شود مي شدن هوا

 رطوبت كشوري، و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در خصوص به بياباني، خشك و گرم اقليم در •

 .شود مي توصيه سرد و گرم هاي فصل زني در

 / داخلي هاي فضا به گوناگون هاي مسير از خارج هواي رطوبت كه مرطوب، و گرم هاي اقليم در •

 در شرايط اين در نسبي رطوبت كاهش .است الزم نسبي رطوبت كنترل كند، مي نفوذ جراحي

 .است مطلوب فصل گرم
 

 :دارد بيشتري اهميت زير هاي فضا در نسبي رطوبت كنترل

 درمان و معاينه اتاق •

 ايزوله اتاق •

 نياز رطوبت دقيق كنترل به است ممكن ايزوله ، اتاق )سوختگي براي مثًال ( ها كاربرد برخي در

 .داشته باشد
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هاي  اتاق در نسبي رطوبت دقيق كنترل براي كشوري و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان سطح در

 .گيرد صورت الزم هاي بيني پيش بايد ايزوله

 

 هوا تعويض

 :شود بيني پيش هوا تعويض بايد زير هاي منظور به جراحي / داخلي بستري هاي بخش در

 كاركنان و بيماران تنفس براي الزم اكسيژن تأمين •

 ماندن  راكد (.ها فضا هواي از قسمتي يا تمام هواي ماندن راكد از جلوگيري و هوا جريان ايجاد •

 ).است عفونت انتشار و تكثير براي مناسبي محيط هوا،

 درماني هاي فضا از بويناك و آلوده هواي ي تخليه •

 

 .است آمده پيوست جدول در ها بخش اين مختلف هاي فضا براي مبنا ارقام

 )ساختمان از خارج ( بيرون هواي ورود كاركنان و بيماران تنفس براي الزم اكسيژن تأمين منظور به

 .است ضروري ها، اقليم ي همه در نياز، مورد مقدار حداقل به

طور  به  يا(Natural Ventilation) طبيعي طور به است ممكن ،منظور اين به هوا تعويض

 .گيرد  صورت(Mechanical Ventilation)مكانيكي 

 مكانيكي يا طبيعي هواي تعويض از استفاده با است  ممكن(Air Movement) هوا جريان ايجاد

 است ممكن خواب بيمار هاي اتاق براي انتخابي سيستم نوع حسب بر هوا جريان حداقل روش تأمين .باشد

 يا و قطبي اي، منطقه اي، ناحيه ( بيمارستان سطح نيز و ساختمان محل اقليم زيرا از باشد متفاوت

 .كند مي  تبعيت  )كشوري
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 .شود تخليه ساختمان از بيرون به بستري هاي بخش داخلي هاي فضا از بايد بويناك و آلوده هواي

a( دارند نياز هوا ي تخليه به ها بخش اين در كه نقاطي: 

 بهداشتي هاي سرويس •

 كثيف كار اتاق •

 ايزوله اتاق ورودي پيش •

 كثيف آوري جمع اتاق •

 .باشد مستقل و جدا ديگر هاي فضا ي آلوده هواي ي تخليه از بايد ايزوله اتاق هواي ي تخليه -

b( آن  براي شده توصيه هواي تعويض مقدار به توجه با بايد ها فضا از يك هر از هوا ي تخليه مقدار

 .شود تعيين

ورود   دريچه از و گيرد قرار اتاق آن قسمت ترين آلوده در بايد هوا ي تخليه ي دريچه اتاق هر در -

 .باشد داشته فاصله هوا

 

 نسبي هاي فشار

 هم به نسبت ها راهرو و ها اتاق در هوا فشار كه است اين "نسبي هاي فشار " كنترل از منظور

 هاي قسمت به تميز هاي قسمت از همواره داخلي هاي فشار در هوا جريان در كه به طوري شود، تنظيم

 .باشد كثيف

a( رابطه در هم و هم به نسبت بستري بخش يك داخلي هاي فضا در هم نسبي هاي فشار تنظيم 

 .شود رعايت  بايد ) ها راهرو ازجمله ( آن مجاور هاي فضا به نسبت بستري بخش يك بين كل

b( باشد كثيف فضاي سمت به تميز فضاي سمت از است بهتر هوا جريان هم اتاق يك داخل در. 
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c( آمده پيوست 1 جدول در بستري هاي بخش مختلف هاي فضا نسبي هاي فشار براي مبنا ارقام 

 .است

 

 :دارد نظر در را زير اهداف ها بخش اين در نسبي هاي فشار تنظيم و كنترل

 )عفوني جمله از ( آلوده هواي ورود برابر در تميز هاي فضا حفاظت •

 كثيف هاي فضا سمت  به )عفوني يا ( آلوده هواي هدايت •

 

 :باشد مثبت مجاور هاي فضا به نسبت بايد زير هاي فضا هواي فشار بستري هاي بخش در

 خواب بيمار هاي اتاق •

 ايزوله اتاق •

 پرستاري ايستگاه •

 تميز كار و دارو اتاق •

 درمان و معاينه اتاق •

 خوراك توزيع و آبدارخانه •

 تميز رخت انبار •

 

 :باشد منفي مجاور هاي فضا به نسبت بايد زير هاي فضا هواي فشار بستري هاي بخش در

 بهداشتي هاي سرويس •

 كثيف كار اتاق •

 بخش نظافت اتاق •

 كثيف آوري جمع اتاق •
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 ممكن .باشد داشته است ممكن متفاوتي شرايط ايزوله اتاق جراحي، / داخلي بستري هاي بخش در

 نوع كه آن يا و شود محافظت هوا با ورودي هاي باكتري برابر در اتاق اين در بستري بيمار شود الزم است

 .شوند حفاظت آن برابر در بايد ديگران كه طوري باشد بيماري

a( ايزوله اتاق كه است اين را ترين مناسب داد پاسخ ايزوله اتاق متفاوت شرايط به بتوان كه آن براي 

 را بخش راهروي و ايزوله اتاق بين هوا جريان گونه هر ورودي پيش و باشد داشته ورودي پيش

 (Air Lock)  .كند ممكن غير

b( طرف دو هر به نسبت ورودي پيش حل راه اين در ) خواهد منفي فشار ) راهرو و ايزوله اتاق 

 .شد خواهد تخليه فضا همان در آن به ورودي ي آلوده و هواي داشت

c( پيش چون .است قبول قابل ايزوله، اتاق كرد كار نوع هر در ورودي، پيش به ايزوله اتاق هواي ورود 

از  پس خوراك ظروف و كثيف وسايل انواع و شود مي محسوب ايزوله اتاق كثيف كار محل ورودي

 .شود عفوني ضد و شو و شست ورودي پيش در بايد ايزوله، اتاق در مصرف

 

 از حفاظت الزامات است الزم آن خارجي راهروي به بستري بخش داخل نسبي هاي فشار تنظيم در

 .شود رعايت احتمالي، سوزي آتش هنگام به كاركنان، و بيماران از بخش ي تخليه مسير در دود و آتش

 

 هوا  تصفيه

 باكتري  انتشار كاهش و هوا هاي آلودگي برابر در كاركنان و بيماران حفاظت هوا  تصفيه از منظور

 .است بستري هاي بخش هاي در فضا ) عفونت(

 .است آمده پيوست جدول در بستري هاي بخش مختلف هاي فضا هواي  تصفيه براي مبنا ارقام
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 :گيرد صورت است ممكن زير هاي راه از ها بخش اين در هوا توسط عفونت و آلودگي انتشار

 عناصري شامل معموالً غبار، و گرد ذرات بر عالوه بيرون، هواي :هوا تعويض براي بيرون هواي ورود •

  درجه و عناصر نوع .است آور زيان سالمتي براي معيني، درصد از تجاوز صورت در كه است

 .است متفاوت بيمارستان احداث محل و اقليم حسب بر آلودگي آن

 باز طريق از را، عفوني يا و آلوده هواي است ممكن كه فضا به هوارساني هاي سيستم از هوا ورود •

ها  فضا اين به  دوباره )ديگر هاي بخش احتماالً يا ( ها بخش اين ي آلوده هاي فضا هواي گرداني

 .كند تزريق

 آلوده موجب كه ساختمان از بيرون به ها بخش اين عفوني يا آلوده هاي فضا برخي هواي ي تخليه •

 . شود )بستري هاي بخش هاي فضا به مجدد ورود احتماالً يا ( بيرون هواي شدن

 

 هوا ي تصفيه وسايل

a( است هوا جريان مسير در فيلتر نصب هوا ي تصفيه ي وسيله ترين مناسب. 

b( ذرات  بزرگي ي درجه برحسب ها، فيلتر انواع(Particulate Size)ذرات  حذف مقدار درصد  و

(Efficiency)است الزم هوا، ي تصفيه نياز به توجه با مورد هر در و است شده بندي  طبقه 

 .شود انتخاب فيلتر مناسب

c( سه يا دو يا يك در است ممكن نياز، حسب بر گيرند، مي قرار هوا جريان مسير در كه هايي فيلتر 

 .شود انتخاب بستر
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 شوند حفاظت  هوا )عفونت احتماالً يا ( آلودگي برابر در است الزم كه هايي فضا بستري هاي بخش در

 :از عبارتند

 درمان و معاينه اتاق •

 تميز كار و دارو اتاق •

 ايزوله اتاق •

 

 بيمارستان محيط آلودگي از حفاظت منظور به باشد، عفوني بيمار كه حالتي در بستري هاي بخش در

 .باشد باكتري ضد هاي فيلتر نصب با است، الزم ايزوله اتاق هواي تخليه

 

 سيستم انتخاب

 تأسيسات هاي سيستم است الزم بستري هاي بخش داخلي هاي فضا هواي شرايط كنترل منظور به

 توجه مورد بايد زير اصلي عامل دو سيستم انتخاب در .شود انتخاب و بررسي مورد هر در معيني مكانيكي

 :گيرد قرار

 

 ساختمان محل  اقليم )الف

a( شرايط كه آمده جدولي پيوست در .است متفاوتي بسيار هاي اقليم شامل ايران ما كشور سرزمين 

  .دهد مي دست به متفاوت، هاي اقليم در كشور هاي شهر از تعدادي براي را طراحي

b( كرد انتخاب يكسان، طور به ها اقليم اين ي همه براي واحدي سيستم توان نمي كه است آشكار. 
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c( است شده تقسيم زير عمده گروه  5به  كشور هاي اقليم راهنما اين در: 

 معتدل •

 باراني و معتدل •

 كوهستاني و سرد •

 بياباني و خشك و گرم •

 مرطوب و گرم •

 

 تكنولوژي و فني  امكانات )ب

a( و آن تكنولوژي و فني امكانات سطح و بيمارستان احداث محل اقتصادي و اجتماعي موقعيت 

 زيادي اهميت سيستم انتخاب در محل، در دسترسي قابل انساني نيروي فني سطح مهارت نيز

 .دارد

b( بستري، هاي بخش داخلي هواي شرايط كنترل براي واحدي سيستم توان نمي كه است آشكار 

 شوند، مي احداث متفاوت اقتصادي و اجتماعي هاي موقعيت در كه هايي همه بيمارستان در

 .كرد يكسان، انتخاب طور به

c( بيمارستان از  سطح4 در بستري هاي بخش مكانيكي تأسيسات هاي سيستم راهنما اين در 

 :گيرد مي قرار مورد بررسي ها،

 اي ناحيه هاي بيمارستان •

 اي منطقه هاي بيمارستان •

 قطبي هاي بيمارستان •

 كشوري هاي بيمارستان •
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 توصيه شامل شده پيشنهاد راهنما اين در بيمارستان از سطح هر و اقليم هر براي كه هايي سيستم

 به را آن نبايد و كند كمك مورد، هر در مناسب، سيستم انتخاب در طراح به است كه ممكن است هايي

 .شود تلقي پذير انعطاف بايد ها سيستم اين زير داليل به .كرد الزامي تلقي مقررات عنوان

a( نكند تطبيق دقيقاً شده ارائه اقليم 5 از يك هيچ با است ممكن طراح نظر مورد اقليم.  

b( نظر مورد بيمارستان احداث محل در ماهر انساني نيروي نيز و تكنولوژي سطح و فني امكانات 

 .نكند تطبيق دقيقاً شده ارائه بيمارستان  سطح4 از يك هيچ با ممكن است

 

 معتدل اقليم

 (Perimeter Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش محيطي هاي فضا

a( ديوار و پنجره ساختمان خارج به معموالً كه جراحي، / داخلي بستري هاي بخش محيط فضاهاي 

 است ممكن مكانيكي تأسيسات كمك ، بدون ) بينابيني هاي فصل ( سال ماههاي بيشتر دارند، در

 در و دارند پنجره بيرون به معموالً خواب بيمار هاي اتاق باشند، داشته متعادلي نسبتاً شرايط هواي

 .گيرند مي قرار محيطي رديف فضاهاي

b( است زير ترتيب به غالباً ها فضا اين هواي شرايط بينابيني محيطي هاي فصل در : 

 .است نزديك خارج هواي دماي به داخل هواي دماي .1

ممكن  خارج هواي ورود و هوا تعويض . نيست ضروري فضاها اين در رطوبت دقيق كنترل .2

 .كند نزديك خارج هواي نسبي رطوبت به را داخل هواي نسبي رطوبت است

باز  نوبت چند طريق از يا ها پنجره درزهاي طريق از تواند مي فضاها اين هواي تعويض .3

 ) طبيعي هواي تعويض( گيرد  صورت ها پنجره كردن
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خارج  هواي كه صورتي در و نيست ضروري فضاها اين هواي ي تصفيه عادي شرايط در .4

داخلي  آلوده هواي ي تخليه موجب طبيعي هواي تعويض باشد، نداشته عادي غير آلودگي

 .شود مي خارج ي تازه هواي ورود و

c( انتخاب  در دارند كردن گرم به  ماه نياز3-2طول  در اقليم، اين در محيطي فضاهاي سرد فصل در

 : شود رعايت است الزم زير نكات فضاها اين كردن گرم براي مكانيكي تأسيسات

 آب با رادياتور، از توان مي محيطي ي فضاها كردن گرم براي اي ناحيه هاي بيمارستان در .1

 .كرد استفاده گرم كننده،

 خواب، بيمار هاي اتاق جمله از محيطي، فضاهاي در رادياتور نصب محل ترين مناسب -

 .است زير پنجره

 قابل نياز مورد حدود در آن دماي تا باشد داشته ترموستاتيك شير بايد رادياتور -

 .باشد كنترل

 تميز و باشد نداشته دسترسي قابل غير زواياي كه شود انتخاب نوعي از بايد رادياتور -

 .باشد پذير امكان آساني به آن خارج كردن سطوح

 و دسترسي براي آن در كافي فضاي بايد گيرد قرار ديوار رفتگي فرو در رادياتور اگر -

 .شود بيني سرويس پيش

 فضاهاي كردن گرم براي اقليم اين در كشوري، و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در .2

 توان مي خواب، بيمار هاي اتاق خصوص به جراحي، / داخلي بستري هاي محيطي بخش

 : كرد استفاده هاي زير سيستم از

 اتاق هر در كويل فن نصب -

 مركزي هوارساني -
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d( در دارند، كردن خنك به  ماه نياز2-1طول  در اقليم، اين در محيطي فضاهاي گرم فصل در 

 : شود رعايت است الزم زير نكات فضاها اين كردن خنك براي مكانيكي انتخاب تأسيسات

 تبخيري كولر از توان مي محيطي فضاهاي كردن خنك براي اي ناحيه هاي بيمارستان در .1

 به توجه آبي كولر از استفاده صورت در .كرد  استفاده(Evaporative Cooler )آبي)  (

 : دارد زير اهميت نكات

 هواي دماي بتوان و نباشد زياد خارج و داخل هواي دماي اختالف كه صورتي در -

 ديگر گراد نگاه داشت، سانتي درجه 29 تا 28 حدود تا حداكثر گرم در فصل را داخل

 .نيست آبي كولر از استفاده به نيازي

 دماي سيستم اين با كه است توجيه قابل صورتي در گرم فصل در آبي كولر از استفاده -

 اين از است بهتر صورت اين غير در . نرود باال گراد سانتي درجه 29 از هواي داخل

 .شود صرف نظر سيستم

 مورد هواي تعويض طريق اين از سال طول تمام در توان مي آبي كولر از استفاده  با -

 .كرد را تأمين نياز

 تزريق داخلي فضاهاي به را خارج هواي توجهي قابل مقدار همواره آبي كولر چون -

 پيش هوا خروج ي دهانه ها بخش اين از اضافي هواي ي تخليه براي ميكند بايد

 .نرود باالتر قبولي قابل حد از داخل فشار هواي تا شود بيني

 براي .كند مي تزريق داخلي هاي فضا به رطوبت توجهي قابل مقدار همواره آبي كولر -

 پنجره نوبت چند كردن باز طريق از توان مي داخل هواي نسبي رطوبت معتدل كردن

 تخليه را ورودي هواي از قسمتي هم و كاست هوا رطوبت ميزان از روز هم شبانه در

 .كرد
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 زيان ذرات برخي انتشار موجب تبخيري كولر مرطوب هاي پوشال است ممكن چون -

 ادواري تست سيستم از استفاده صورت در شوند، ها فضا اين در براي سالمتي آور

 .دارد ضرورت خواب هاي بيمار اتاق هواي

 فضا دماي كنترل منظور به اقليم، اين در كشوري، و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در .2

 هاي سيستم از توان مي خواب، بيمار هاي اتاق در خصوص به گرم، فصل در هاي محيطي

 :استفاده كرد زير

 اتاق هر در كويل فن نصب -

 مركز رساني هوا -

 :دارد اهميت زير نكات به توجه كويل فن از استفاده صورت در .3

 بادزن وصل و قطع صداي نيست، مطلوب خواب بيمار اتاق در زميني كويل فن نصب -

-مي تشديد بيمار، استراحت و خواب هنگام به ناراحتي اين .كند مي را ناراحت بيمار

 گونه هر بدون را بيرون هواي كه ساختمان، نماي روي دريچه هايي نصب .شود

 .نيست مطلوب ها اتاق اين رساند، در مي كويل فن به كنترل

 آشكار طور به سقف زير در يا كاذب، سقف داخل در است ممكن سقفي كويل فن -

 داخل كويل فن نصب .باشد دور بيمار تخت از است ممكن تا است  بهتر.شود نصب

 اتاق داخل در تري تميز فضاي عفونت، كنترل نظر از زيرا، ترجيح دارد كاذب سقف

 .آورد مي فراهم بيمار بستري

 فن داخل است الزم شود مي گرداني باز كويل فن داخل در بيمار اتاق هواي چون -

 .شود عفوني ضد ادواري به طور كويل

 روي دسترسي ي دريچه است الزم كاذب سقف داخل كويل فن به دسترسي براي -

 .شود بيني پيش سقف كاذب
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 .شود نصب بيمار اتاق در كه باشد ديواري نوع از كويل فن ترموستات است مناسب -

 فصل و سرد فصل در دما كنترل براي ها، بيمارستان سطح اين در كويل فن سيستم -

 در كويل فن اگر .كند تأمين را الزم هواي تعويض تواند نمي ولي است گرم مناسب

 طريق از و جداگانه طور به بيرون، هواي است بهتر گيرد مي قرار سقف كاذب داخل

 .شود وارد شود مي نصب تاق سقف يا به ديوار كه اي دريچه

 :دارد اهميت زير نكات به توجه رساني هوا سيستم از استفاده صورت در .4

 تأمين سرد فصل در و گرم، فصل در رطوبت و دما كنترل توانايي رساني هوا سيستم -

 .دارد را هوا ي تصفيه و هوا تعويض نسبي، فشار هاي

 هوا دستگاه به گرداني باز تواند مي جراحي / داخلي بستري هاي بخش در رساني هوا -

 .باشد داشته رسان را

 سطح به توجه با بايد هوا هاي دريچه و برگشت و رفت هاي كانال رساني، هوا دستگاه -

 دقت با انرژي مصرف در جويي صرف و ايمني عفونت، كنترل صداي نامطلوب،

 انتخاب شود. و محاسبه

 ي دريچه دو به تنها اتاق داخل در باال هاي توانايي بر عالوه رساني، هوا سيستم چون -

 بيمار اتاق فضاي اشغال و عفونت كنترل نظر از شود، مي محدود و برگشت رفت

 .دارد برتري ديگر سيستم هاي بر خواب،

 بستري اتاق هر هواي جريان ي جداگانه كنترل امكان رساني هوا سيستم از استفاده با -

 هوا  دستگاه )بادي يا ( الكتريكي هاي كنترل توسط سيستم، اين .ممكن نيست

 رساني  هوا(Zone)منطقه  يك در كه را هايي اتاق هواي است دماي قادر تنها رسان

 .كند كنترل دارند، قرار
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  (Internal Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش داخلي  منطقه هاي فضا

a( اين به .گيرند مي قرار داخل در ها اتاق برخي غالباً جراحي / داخلي بستري هاي بخش در 

 فضا در است ممكن ها بخش اين در زير هاي اتاق ندارند، خارجي ديوار يا پنجره كه هيچ معني

 :گيرند قرار اي داخلي منطقه هاي

 درمان و معاينه اتاق -

 تميز كار و دارو اتاق -

 پرستاري ايستگاه -

 تجهيزات اتاق -

 .نيست مطلوب ها بخش اين داخلي اي منطقه هاي فضا در بستري اتاق استقرار

b( جدار نداشتن دليل به زيرا، دارند نياز كردن خنك به سال هاي ماه ي همه در داخلي هاي فضا 

 هاي بار .ندارد تأثير مستقيماً ها آن داخل هواي شرايط بر خارجي دماي تغيييرات هاي خارجي،

 هاي دستگاه برخي احتماالً و جمعيت ها، چراغ از ناشي معموالً ها آن هواي بر شرايط وارده

 (Cooling Load)سرمايي  بار همه ها بار اين مكانيكي، تأسيسات از نظر .است زا گرما

 .شوند مي محسوب

c( است هوارساني سيستم ها، فضا اين شرايط كنترل براي سيستم ترين مناسب. 

 رطوبت، و دما كنترل قبيل از ها فضا اين نياز مورد شرايط توان مي رساني هوا سيستم با )1

 جويي صرفه و هوا تعويض نسبي، هاي فشار ايمني، عفونت، كنترل نامطلوب، سطح صداي

 .كرد كنترل را مصرف انرژي در

 خارج، سرد هواي دماي از استفاده با بينابيني، هاي فصل و سرد فصل در اقليم، اين در )2

 داخلي، هاي بار به گويي پاسخ براي ها فضا اين نياز مورد سرمايي تأمين انرژي غالباً

 كمك به توان، مي سرد فصل در منظور، اين ، به(Free Cooling)است  پذير امكان
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 مورد مقدار به شود، مي تزريق سيستم به كه را خارج مقدارهواي خودكار، هاي كنترل

 .داد افزايش نياز،

 فضا اين نياز مورد انرژي توان مي رساني هوا هاي سيستم با گرم، فصل در اقليم، اين در )3

 .كرد تأمين خنك، هواي با فرستادن را ها

 كولر و رادياتور انتخابي سيستم اي ناحيه هاي بيمارستان در كه صورتي در •

تبريدي  كردن خنك به نياز است ممكن گرم در فصل باشد، تبخيري

(Mechanical Refrigeration)باشد . 

 مشكالت و اقتصادي نظر از كه افتاده، دور و كوچك هاي بيمارستان در •

 كولر از استفاده شود، مي پرهيز كردن خنك براي انتخاب چيلر از نگهداري،

 .است اجتناب ناپذير ها فضا اين براي تبخيري

 پيش با ها فضا اين است الزم كشوري و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در •

 .شود خنك رساني هوا سيستم با و چيلر) ( تبريدي  ي خنك كننده بيني

 هاي فصل در است، معتدل خارج هواي شرايط سال هاي ماه بيشتر در كه اقليم، اين در )4

 هواي شرايط توان مي غالباً خارج، هواي از استفاده و رساني هوا سيستم بينابيني، با

 .كرد نزديك داخلي هاي فضا از كدام هر مورد نياز شرايط به را داخل

 طوري بايد رساني هوا سيستم كشوري و قطبي اي، منطقه هي بيمارستان در •

 دارند كردن گرم به نياز محيطي هاي فضا كه هايي فصل كه در شود طراحي

 اي منطقه هاي فضا منظور اين به .كرد خنك را منطقه داخلي هاي فضا بتوان

 .باشند داشته جداگانه ي كننده سرد آب لوله كشي، هاي مدار است الزم داخلي

d( الزم توانايي داخلي ي منطقه هاي فضا شرايط كنترل براي كويل فن سيستم و رادياتور سيستم 

 .شود خودداري ها اتاق اين در ها سيستم اين نصب از است الزم و را ندارند
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 بيمارستان عمومي ي كننده گرم آب توزيع كشي لوله ي شبكه از رادياتور سيستم چون )1

 نياز  مورد(Cooling)سرمايي  انرژي نيست قادر فصلي هيچ در بنابراين مي شود، تغذيه

 .كند را تأمين ها اتاق اين

 ي كننده گرم آب توزيع كشي لوله ي شبكه از سرد فصل در كويل فن سيستم چون )2

 گرما داخلي ي منطقه هاي اتاق اين به فصل اين در شود، مي تغذيه عمومي بيمارستان

  .شوند مي گرم بيهوده ها اتاق اين نتيجه در ندارند، نياز به آن كه رساند مي

 و جداگانه چيلر گرم، فصل در ها اتاق اين كردن خنك منظور به است ممكن •

 .كرد بيني پيش ها اتاق اين براي اي جداگانه ي كننده آب سرد كشي لوله

 قابل غير افزايش و نگهداري مشكالت دليل پيچيدگي، به سيستم اين انتخاب

 .شود نمي توصيه هزينه، توجه

 

 باراني و معتدل اقليم

 (Perimeter Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش محيطي  منطقه هاي فضا

a( برخوردارند اقليمي چنين از مازندران، درياي ي حاشيه در كشور، شمالي مناطق بيشتر. 

b( انتخاب  براي غالباً آمده معتدل، اقليم در محيطي هاي فضا براي سيستم انتخاب مورد در كه نكاتي

-نمي تكرار قسمت اين در و است استفاده قابل باراني و معتدل اقليم در نياز مورد هاي سيستم

 معتدل اقليم كه شود مي اشاره نكاتي به فقط مناسب، سيستم انتخاب نظر از قسمت، در اين .شود

 .كند مي متمايز و جدا معتدل از اقليم را باراني و

 .است بخش هاي فضا به رطوبت شديد نفوذ اثر اقليم اين در كننده متمايز عامل ترين مهم •
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c( اقليم   به نسبت خارج، هواي رطوبت و دما از استفاده با ها، فضا اين شرايط بينابيني هاي فصل در

 .است تر مناسب معتدل،

 در خارجي، مرطوب باد جريان به توجه با بستري هاي اتاق گرفتن قرار جهت كه صورتي در •

 شرايط (Natural Ventilation)طبيعي  هواي تعويض از استفاده با توان، مي ها اين فصل

 .داشت انتظار ها اتاق اين در مناسبي

d( گرم به  ماه نياز3 – 2طول  در غالباً اقليم، اين در محيطي ي منطقه هاي فضا سرد فصل در 

 رعايت است الزم زير نكات ها فضا اين كردن گرم براي مكانيكي تأسيسات انتخاب در .كردن دارند

 :شود

شود  انتخاب نوعي از بايد رادياتور اي، ناحيه هاي بيمارستان در رادياتور از استفاده صورت در )1

گرم  آب هاي لوله مورد در بايد امر اين .باشد داشته بيشتري مقاومت رطوبت اثر برابر در كه

 .شود رعايت نيز رادياتور  كننده تغذيه  كننده

 :است مناسب زير هاي سيستم كشوري و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در )2

 اتاق هر در كويل فن نصب -

 رساني هوا -

 

e( تبخيري كولر از توان نمي خواب بيمار هاي اتاق كردن خنك براي گرم، فصل در اقليم، اين در 

 هاي فضا كردن خنك براي .ندارد كارآيي تبخيري كولر هوا، زياد رطوبت علت به و استفاده كرد

 :گيرد قرار توجه مورد بايد زير حل راه اقليم در اين محيطي

استفاده  رادياتور از ها فضا اين كردن گرم براي كه كوچك، و افتاده دور هاي بيمارستان در )1

 .استفاده كرد اتاق هر در سقفي پنكه از گرم فصل در كردن خنك براي است ممكن ميشود
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خنك  براي است ممكن باشد، رادياتور از استفاده با كردن گرم كه اي، ناحيه ها بيمارستان در )2

 . نصب شود(Room Air Conditioner)گازي  كولر يك اتاق هر در گرم فصل در كردن

 اي توصيه ناحيه هاي بيمارستان براي نگهداري مشكالت و بودن گران دليل به سيستم اين

  .شود نمي

از  است بهتر اقليم اين در كشوري و قطبي اي، منطقه اي، ناحيه هاي بيمارستان در بنابراين )3

بخش  محيطي ي منطقه هاي فضا طراحي و شود پرهيز بستري هاي اتاق در رادياتور نصب

  :گيرد صورت زير سيستم دو از يكي از استفاده با جراحي / داخلي بستري هاي

 اتاق هر در كويل فن نصب -

 رساني هوا -

  :باشد زير نكات رعايت با رساني هوا يا كويل فن هاي سيستم اقليم اين در )4

 .باشد آلومينيومي جنس از جا همه ي تخليه و برگشت رفت، هواي هاي كانال -

-PE-RT/AL/PE يا  PE-RT پليمري ( هاي لوله با كويل فن براي كشي لوله -

RTيا PEX-AL-PEX يا  PEXگيرد ) صورت. 

 .باشد آلومينيومي جا همه ي تخليه و برگشت و رفت هواي هاي دريچه -

 

 (Internal Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش داخلي ي منطقه هاي فضا

a( نكاتي است الزم باراني و معتدل اقليم در ها، بخش اين داخلي هاي فضا براي سيستم انتخاب در 

 .شود رعايت آمده، معتدل اقليم مورد كه در

b( كرد استفاده تبخيري كولر از توان نمي ها فضا اين كردن خنك براي اقليم اين در. 

c( باشد آلومينيومي جنس از بايد اقليم، اين در تخليه، و برگشت رفت، هواي براي كشي كانال 
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 كوهستاني و سرد اقليم

 (Perimeter Zones) جراحي / داخلي بستري هاي بخش محيطي  منطقه هاي فضا

a( مناطق برخي ولي .برخوردارند اقليمي چنين از كشور غرب و غربي شمال كوهستاني مناطق بيشتر 

 نداشته اقليمي چنين است ممكن خراسان شمال در نيز و زاگرس هاي كوه رشته در كوهستاني

 .باشند

b( خارجي جدار يا پنجره خارج هواي به كه هايي فضا بيشتر جراحي / داخلي بستري هاي بخش در 

 .يابند مي اختصاص خواب بيمار هاي اتاق به معموالً دارند،

c( تأسيسات نظر از .يابد مي ادامه سال از ماه چند در معموالً و است طوالني سرد فصل اقليم، اين در 

 در .است سرد فصل در هوا كردن گرم محيطي، هاي فضا اين در مسئله ترين مهم مكانيكي،

 مورد است الزم زير نكات محيطي  منطقه هاي فضا براي و اقليم اين در گرمايي انتخاب سيستم

 :قرار گيرد توجه

 گرم فصل در است ممكن باشد سرد بسيار اي منطقه در بيمارستان محل كه صورتي در )1

به  خواب، بيمار اتاق هر در رادياتور نصب صورت اين در .باشد نداشته كردن خنك به نياز

 .است كافي اي، ناحيه هاي بيمارستان در خصوص

 .كرد رعايت را الزم نكات بايد آن نصب محل و رادياتور نوع انتخاب در )2

 نياز مورد طبيعي هواي تعويض تواند مي ها پنجره درزهاي از هوا جريان سرد فصل در )3

 .كند تأمين را ها اتاق اين

 در و است پايين خارج هواي نسبي رطوبت معموالً كوهستاني سير سرد مناطق بيشتر در )4

 الزم است سرد فصل در منظور اين به .شود مي خشك و گرم داخل هواي رادياتور، نصب صورت

 فصل رطوبت در افزايش هاي راه از يكي .گيرد صورت هايي بيني پيش هوا رطوبت افزايش براي
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 ها محفظه است اين الزم سيستم اين در .است ها رادياتور روي آب هاي محفظه دادن قرار سرد

 .شود عفوني ضد و گيري رسوب ادواري طور به

 

d( توجه مورد بايد سيستم انتخاب در زير نكات باشد، كردن خنك به نياز گرم فصل در كه صورتي در 

 قرار گيرد.

 ازكولر توان مي محيطي، ي منطقه هاي فضا كردن خنك براي اي، ناحيه هاي بيمارستان در )1

 نصب كولر و طراحي و انتخاب براي كه شرايطي صورت اين در .كرد استفاده ) آبي( تبخيري 

 .شود رعايت بايد است الزم تبخيري

 فضا هاي كردن خنك منظور به اقليم، اين در كشوري، و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در )2

 از سيستم توان مي خواب، بيمار هاي اتاق در خصوص به گرم، فصل در محيطي ي منطقه

 :كرد استفاده زير هاي

 اتاق هر در كويل فن نصب -

 مركزي رساني هوا -
 

بايد  شد گفته قبًال كه نكاتي مركزي، رسان هوا يا كويل فن سيستم از استفاده صورت در )3

 .شود رعايت

e( ادامه هم تابستان از قسمتي در معموالً و است طوالني نسبتاً اقليم اين در بينابيني هاي فصل 

 الزم زير نكات به توجه ها بخش اين محيطي ي منطقه فضاهاي هواي شرايط كنترل  براي.دارد

 : است
 

پنجره  درزهاي طريق از ساعت، در بار 2 تا 1 مقدار به خواب، بيمار هاي اتاق هواي تعويض )1

 .است امكانپذير طبيعي طور به ها،

 .است ضروري اي، ناحيه هاي بيمارستان در ها، اتاق اين در رطوبت دقيق كنترل )2
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 .نيست ضروري اي، ناحيه هاي بيمارستان در ها، اتاق به ورودي هواي تصفيه )3

و  قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در فضاها، اين هواي شرايط كنترل براي كه صورتي در )4

فصل  در . شود استفاده هوارساني سيستم يا جداگانه هواي با كويل فن سيستم از كشوري،

امكان  صورت اين در . كرد استفاده ها سيستم اين از هوا تعويض براي توان مي بينابيني هاي

 . داشت خواهد وجود ها، بيمارستان سطح اين در نيز، تازه هواي  تصفيه

 

 (Internal Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش داخلي ي منطقه فضاهاي

 

a( و  دارند كردن خنك به نياز سال هاي فصل ي همه در ها، بخش اين در داخلي ي منطقه فضاهاي

 .پذيرند نمي تاثير بيرون هواي شرايط از معموالً

b( نكاتي كوهستاني، و سرد اقليم در ها بخش اين داخلي ي منطقه فضاهاي براي سيستم انتخاب در 

 .شود رعايت بايد شده ذكر كه قبًال

 

 بياباني و خشك و گرم اقليم

 (Perimeter Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش محيطي  منطقه فضاهاي

a( ماه چند در معموالً كه پذيرد، مي تاثير كشور مركزي كوير از بياباني و خشك و گرم مناطق بيشتر 

 كه است آن اقليم اين مناطق مهم خصوصيت .دارند خشك و گرم بسيار يا گرم هواي از سال

 روز در محيطي ي منطقه فضاهاي موارد، برخي در و است زياد ها آن در شب و روز اختالف دماي

 دارند  كردن گرم به نياز شب در و خنك كردن به نياز
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b( كه . است گرم فصل در كردن خنك فضاها، اين در مسئله ترين مهم مكانيكي، تأسيسات نظر از 

 اين گرم ماههاي در كننده خنك هاي سيستم انتخاب در . يابد مي ادامه سال از ماه در چند

 : گيرد قرار توجه مورد بايد زير نكات محيطي، ي منطقه براي فضاهاي اقليم،
 

 فصل گرم، در دما بودن باال علت به ولي است خشك اقليم اين در خارج هواي كه اين وجود با )1

ي  ها بيمارستان در .ندارد را محيطي فضاهاي كردن خنك توانايي تبخيري كولر معموالً

با  ساده و قيمت ارزان هاي سيستم سمت به گرايش كه افتاده، دور نقاط در و كوچك

منطقه  فضاهاي كردن خنك براي تبخيري كولر از بتوان است ممكن است، آسان نگهداري

 كولر هاي كاربرد مورد در قبًال كه نكاتي صورت اين در .كرد استفاده ها بخش اين محيطي

 .شود رعايت بايد آمده تبخيري

كولر  از است ممكن اقليم، اين در گرم، ماههاي در بستري هاي اتاق هواي كردن خنك براي )2

 زير بايد نكات سيستم اين از استفاده در .شود  استفاده(Room Air Conditioner)گازي 

 :گيرد قرار توجه مورد

 .شود نصب پنجره يا ديوار به گازي كولر است الزم اتاق هر در -

هاي  بخش در كشي كابل از اي گسترده ي شبكه مستلزم اتاق هر در گازي كولر نصب -

 .است جراحي / داخلي بستري

 .دارد كوتاه عمر كننده، خنك هاي سيستم ديگر انواع به نسبت گازي كولر -

 .است پايين گازي كولر راندمان -

 .دارد مداوم سرويس به نياز برداري، بهره زمان در گازي، كولر -

 ديوارها روي سازي جا مستلزم كه محيطي، فضاهاي زيادي تعداد در گازي كولر نصب -

 .نيست مطلوب معماري نظر از است، خارجي هاي وپنجره
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هواي  تأمين سيستم اين با .دارد را محيطي فضاهاي كردن خنك توانايي گازي كولر -

  .است پذير امكان نيز هوا تعويض نياز مورد

باشند،  داشته كمي گرمايي بار سرد فصل در محيطي ي منطقه فضاهاي كه صورتي در -

دستگاه،  همين با بتوان، گازي هاي كولر اين در برقي كويل كردن اضافه با است ممكن

 .كرد تأمين نيز سرد فصل در را اتاق نياز مورد گرماي

كردن  خنك براي اقليم اين در كشوري، و قطبي ي، منطقه اي ناحيه هاي بيمارستان در )3

 : است مناسب زير هاي سيستم گرم ماههاي در محيطي فضاهاي

 اتاق هر در كويل فن نصب -

 مركزي هوارساني -

 : گيرد قرار توجه مورد بايد زير نكات كويل فن نصب صورت در )4

 .شود رعايت آمده، كويل فن سيستم مورد در قبًال كه نكاتي -

 خنك يا را هوا زمان، هم مختلف، هاي كويل فن كه دارد را توانايي اين كويل فن سيستم -

گرم  آب و كننده سرد آب با ها كويل فن تغذيه كشي لوله صورت اين در .كنند گرم

مخصوص  كنترل شرايط با اي لوله چهار نوع از كويل فن و باشند جدا هم از بايد كننده

 .شود انتخاب

باشد  اتاق هواي كردن خنك براي اساسًا كه شود انتخاب نوعي از كويل فن است ممكن -

 گرم كردن وضعيت در نياز مواقع در بتواند الكتريكي كوچك كويل يك كردن اضافه با ولي

 .است پذير امكان مخصوص هاي كنترل كمك به كار اين .گيرد قرار

اقليم،  اين در اي، منطقه و اي ناحيه هاي بيمارستان در كويل فن سيستم از استفاده -

 .دارد ترجيح
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 :گيرد قرار توجه مورد بايد زير نكات رساني هوا سيستم از استفاده صورت در )5

 .شود رعايت آمده رساني هوا سيستم با رابطه در قبل هاي بند در كه نكاتي -

لزوم  گرم، فصل در روز و شب دماي اختالف كه باشد محلي در بيمارستان كه صورتي در -

كند،  ايجاب شب در آن كردن گرم و روز مدت در را خواب بيمار هاي اتاق كردن خنك

 امر، براي ضرورت به توجه با كننده، گرم آب و كننده سرد آب توزيع كشي لوله است الزم

 هوا رسان دستگاه روي و شود طراحي مستقل و جداگانه صورت به رسان، هوا ي تغذيه

 .شود بيني پيش تغيير اين براي الزم كنترل

ترجيح  اقليم، اين در كشوري، و قطبي هاي بيمارستان در رساني هوا سيستم از استفاده -

 .دارد

c( مناطق از برخي در است ممكن مناطق برخي در ولي است كوتاه اقليم اين در سرد فصل 

 هاي بخش محيطي هاي فضا كردن گرم حال هر به .باشد پايين خيلي هوا كوهستاني دماي

 اين محيطي فضاهاي هواي كردن گرم .است ضروري معموالً اقليم اين در  جراحي/ داخلي بستري

  نيز )اقليم اين در روز و شب زياد دماي اختالف علت به ( شب در سرد، بر فصل عالوه ها، بخش

 در شب هنگام به ها، فضا اين هواي كردن گرم براي كه هايي راه مورد در اين .شود مي الزم اغلب

 قرار توجه مورد آمده، بياباني و خشك و گرم اقليم محيطي ي فضاهاي منطقه قسمت در  cبند 

 .گيرد
 

 

 خنك هاي سيستم از اقليم اين در خواب، بيمار هاي اتاق براي كننده گرم سيستم انتخاب •

 :باشد هماهنگ آن با بايد و كند مي تبعيت شده كننده انتخاب

 مناسب رادياتور ي كننده گرم سيستم باشد، تبخيري كولر كننده خنك سيستم كه صورتي در -

 .باشد مي
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 اضافه كردن با است ممكن شود، استفاده اتاق هر در گازي كولر نصب از كردن خنك براي اگر -

 .كرد گرم هم سرد فصل در را ها فضا اين بتوان برقي كويل فن

 همين دستگاه از هم سرد فصل در توان مي كردن، خنك براي كويل فن از استفاده صورت در -

 .كرد استفاده كردن گرم براي

 هم توانايي سرد فصل در سيستم اين كردن، خنك براي رساني هوا سيستم انتخاب صورت در -

 .دارد را ها فضا كردن گرم

 

d( اهميت اقليم، اين در محيطي ي منطقه هاي فضا هواي تعويض و بيرون ي تازه هواي تأمين 

 :گيرد قرار توجه مورد بايد بيمارستان محل ي ويژه شرايط حسب بر و زيادي دارد

 شرايط اين .است همراه باد و غبار و گرد با بيرون هواي اقليم، اين مناطق از بسياري در )1

 از استفاده با طبيعي هواي تعويض بنابراين .افتد مي اتفاق بينابيني هاي فصل بيشتر در

 .نيست مطلوب اقليم اين در ها، پنجره هاي درز يا شو هاي باز پنجره

منطقه  هاي فضا نياز مورد ي تازه هواي است الزم كويل، فن سيستم از استفاده صورت در )2

 فضا ها اين به غبار، و گرد ذرات ي كننده جذب هاي فيلتر از عبور از پس و جداگانه محيطي

 .شود تزريق

 مقدار به را، بيرون هواي است قادر سيستم اين رساني، هوا سيستم انتخاب صورت در )3

  كننده جذب هاي فيلتر كردن اضافه امكان سيستم اين در .كند تزريق ها فضا به مورد نياز

 .دارد وجود غبار و ذرات گرد

 

e( منطقه هاي فضا نسبي رطوبت افزايش براي كه كند مي ايجاب اقليم اين در بيرون هواي خشكي  

  .شود بيني پيش تمهيداتي سرد، فصل در خصوص به ها، بخش اين محيطي
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هاي  فضا هواي باشد، كويل فن يا رادياتور كننده گرم سيستم كه صورتي در سرد، فصل در )1

از  است الزم صورت اين در .شد خواهد خشك بسيار خواب، بيمار هاي اتاق جمله از محيطي،

 .شود ي استفاده موضعي زن رطوبت هاي دستگاه

مورد  ميزان به نسبي رطوبت افزايش باشد، رساني هوا شده، انتخاب سيستم كه صورتي در )2

 .است پذير امكان كامًال نياز

 

 (Internal Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش داخلي  منطقه فضاهاي

a( خنك به نياز سال هاي ماه ي همه در ها، بخش اين در داخلي ي منطقه هاي فضا اقليم اين در 

 .پذيرند نمي تأثير بيرون شرايط از معموالً و كردن دارند

b( بياباني، و خشك و گرم اقليم در ها، بخش اين داخلي ي منطقه هاي فضا براي سيستم انتخاب در 

 .كرد استفاده توان مي شده بيان قبًال كه از نكاتي
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 مرطوب و گرم اقليم

 (Perimeter Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش محيطي  منطقه فضاهاي

 

a( برخوردارند اقليمي چنين از فارس، خليج  حاشيه در كشور، جنوبي مناطق بيشتر. 

b( اقليم : اين در گذار تأثير و مهم عوامل 

 

آسايش  شرايط است همراه زياد رطوبت با چون و است باال هوا دماي سال از ماه چند طول در )1

 دماي باال در رطوبت اثر .شود تأمين مكانيكي ي كننده خنك هاي دستگاه كمك به است الزم

 .شود مقابله آن با بايد كه آورد مي فراهم را نامطلوبي شرايط

 مواد به حال عين در اقليم، اين هاي شهر بيشتر در بيرون، مرطوب و گرم هواي ها ماه اين در )2

  .شود مي فلزي سريع خوردگي موجب كه است آغشته گوناگون شيميايي

c( به  محيطي،  منطقه هاي فضا هواي شرايط كنترل منظور به سال مرطوب و گرم هاي ماه اين در

 صورت زير نكات رعايت با بايد كننده خنك هاي سيستم توسط خواب بيمار هاي اتاق خصوص

 :گيرد
 

اين  در محيطي ي منطقه هاي فضا كردن خنك براي سيستم انتخاب در كه اصلي نكات )1

 :از است عبارت گيرد قرار توجه مورد بايد گرم فصل در اقليم،

 گرم هواي دماي با مقابله -

 رطوبت نفوذ با مقابله -

 شيميايي مواد خورندگي اثر با مقابله -
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 هواي شرايط كنترل توانايي باال، رطوبت و دما دليل به اقليم، اين  در )آبي ( تبخيري كولر )2

 .ندارد گرم فصل در را محيطي ي منطقه فضا هاي

را  هاي آن نياز مورد ي تازه هواي تأمين و بستري هاي اتاق كردن خنك توانايي گازي كولر )3

اقليم  در محيطي ي منطقه هاي فضا قسمت  از "b" ،   " 2"بند  در كه داليلي به ولي دارد

طراحي  در خواب، بيمار متعدد هاي اتاق در سيستم اين از استفاده آمده، بياباني خشك و گرم

هاي  ساختمان در سيستم اين از استفاده چند هر شود، نمي توصيه جديد، هاي بيمارستان

 .باشد مطلوبي حل راه است ممكن موجود

و  گرم فصل در خواب بيمار هاي اتاق كردن خنك براي را الزم توانايي كويل فن سيستم )4

 :گيرد قرار توجه مورد بايد زير نكات اقليم اين در سيستم اين انتخاب صورت در .دارد مرطوب

 

 فن مورد در معتدل، اقليم در محيطي هاي فضا قسمت در "d" ، "3"بند  در كه نكاتي -

 .شود رعايت كويل آمده،

 باشد پليمر نوع از كويل فن كشي  لوله  اقليم اين در  خوردگي  شديد  اثر   دليل  به -

PE-RT/AL/PE-RT). يا  PEX-AL-PEX يا PE-RT  يا (PEX 

امكان  كويل فن سيستم با بستري هاي اتاق نياز مورد ي تازه هواي تأمين و هوا تعويض -

با  بايد كشي كانال .شود تزريق ها اتاق اين به جداگانه تازه هواي است الزم و نيست پذير

 .نيست مجاز شيشه پشم هاي كانال از استفاده .باشد آلومينيومي ورق

 اين محيطي ي منطقه هاي فضا كردن خنك براي اي ناحيه هاي بيمارستان سطح در -

 .شود مي توصيه كويل فن سيستم بخش ها

را  ها بخش اين در بستري هاي اتاق هواي شرايط دقيق كنترل توانايي رساني هوا سيستم )5

 :شود رعايت زير نكات رساني هوا سيستم از استفاده صورت در .دارد
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 رساني هوا سيستم در .است كنترل نوع انتخاب مهم ي مسئله رساني هوا سيستم در -

 ممكن مستقل، طور به بستري، اتاق هر هواي شرايط  كنترل(Conventional)متداول 

 دوباره سيستم انتخاب با .نيست ممكن هم رطوبت دقيق كنترل سيستم با اين نيست،

 تأمين را رطوبت كنترل نيز و اتاق هر دماي مستقل كنترل توان  مي(Reheat)كن  گرم

 انرژي، اتالف از جلوگيري براي است، الزم كن گرم دوباره سيستم انتخاب در صورت .كرد

 .شود رعايت است، آمده -ASHRAE) 90.1در  جمله از ( انرژي هاي كد كه در نكاتي

 .نيست مجاز شيشه پشم كانال از استفاده .باشد آلومينيومي ورق با بايد كشي كانال -

 مورد در معتدل، اقليم در محيطي هاي فضا قسمت در "d" ، "4"بند  در كه نكاتي -

 .شود رعايت آمده، رساني سيستم هوا

هاي  فضا هواي شرايط كنترل براي كشوري، و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان سطح در -

رساني  هوا سيستم مرطوب، و گرم فصل در جراحي، / بستر هاي بخش محيطي ي منطقه

 .شود مي توصيه

 

d( درصد   گرم فصل از هايي ماه در بيمارستان، محل حسب بر و است طوالني اقليم اين در گرم فصل

 شرايط زمستان، هاي ماه در خصوص به سال، ديگر هاي ماه در .است باال خيلي نسبي رطوبت

 هاي اتاق شرايط كنترل براي .است نزديك ) بيشتر رطوبت با ( معتدل اقليم به اقليم هواي اين

 :گيرد قرار توجه مورد بايد طراحي در زير نكات ها اين ماه در بستري

دماي  .ندارد ضرورت زمستان در بستري هاي اتاق كردن گرم اقليم، اين مناطق از بسياري در )1

  درجه 10 تا 5 بين سال هاي روز سردترين در اقليم اين نقاط از بسياري در برون هواي

 تواند مي ) جمعيت – روشنايي ( ها اتاق اين در داخلي هاي بار اثر با كه است گراد سانتي

 .باشد نياز كردن گرم به هفته چند در است ممكن حداكثر و مطلوب باشد
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 گرم كننده كويل كردن اضافه با است ممكن گرم، فصل براي گازي كولر از استفاده صورت در )2

 .داد پاسخ هم را سرد فصل نياز مورد گرماي ها، كولر اين در برقي 

 كردن بهره گرم براي سيستم اين از توان مي هم سرد فصل در كويل، فن ز استفاده صورت در )3

 اضافه كرد كوچك برقي كويل عدد يك كويل فن داخل در است ممكن حالت اين در .گرفت

 .شود پرهيز كننده گرم آب كشي لوله از تا

 .كند تأمين را نياز مورد گرماي تواند مي سيستم اين رساني، هوا سيستم از استفاده صورت در )4

 تهويه طبيعي روش با است ممكن خواب بيمار هاي اتاق موردنياز هواي تعويض ها ماه اين در )5

 .شود عملي ) ها پنجره هاي درز يا روز شبانه در نوبت چند ها پنجره كردن باز (

نكات  مورد اين در .است خوردگي با مقابله اقليم اين در سيستم انتخاب در موضوع مهمترين )6

 :شود مي توصيه زير
 

 .دارد امكان كه جايي تا فلزي سطح كاهش -

 مكانيكي تأسيسات فلزي سطوح ادواري آميزي رنگ -

 بستري هاي اتاق در فوالدي رادياتور نصب از پرهيز -

 نياز مورد هاي كشي كانال در آلومينيومي هاي ورق از استفاده -

 نياز مورد هاي كشي لوله در پليمري هاي لوله از استفاده -
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 (Internal Zones)جراحي  / داخلي بستري هاي بخش داخلي ي منطقه فضاهاي

a. خنك به نياز سال هاي ماه ي همه در اقليم، اين در ها، بخش اين در داخلي ي منطقه فضاهاي 

 .پذيرد مي تأثير بيرون شرايط از تر كم رطوبت، نفوذ جز معموالً، كردن و

 

به  و كند عبور ساختمان خارجي هاي جدار از است ممكن اقليم اين در خورنده هواي رطوبت )1

 .كند پيدا نفوذ داخلي ي منطقه هاي فضا

اثر  با مقابله براي داخلي، ي منطقه هاي فضا نياز مورد مكانيكي تأسيسات سيستم انتخاب در )2

قرار  توجه مورد بايد شده، توصيه قبل قسمت در "d" ، "6"بند  در كه نكاتي رعايت رطوبت

 گيرد.

 

b. نكاتي مرطوب، و گرم اقليم در ها، بخش اين داخلي ي منطقه هاي فضا براي سيستم انتخاب در 

 .شود رعايت بايد آمده، معتدل اقليم در داخلي  منطقه هاي فضا قسمت كه در
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 بهداشتي تأسيسات

 كليات

 زير هاي كننده مصرف  تغذيه منظور به جراحي، / داخلي بستري هاي بخش در بهداشتي، تأسيسات

 :شود طراحي الزم است

 

 متعارف بهداشتي لوازم -

 بيمارستاني بهداشتي لوازم -

 بيمارستاني تجهيزات -

 طبي هاي گاز خروجي -

 :شود طراحي است الزم زير تأسيساتي هاي سيستم فوق، هاي كننده مصرف  تغذيه منظور به

 مصرفي گرم آب و سرد آب كشي لوله -

 بهداشتي فاضالب كشي لوله -

 بخار كشي لوله -

 طبي هاي گاز كشي لوله -

 سوخت گاز توزيع -

 

 هاي سيستم از قسمتي يك هر جراحي، / داخلي بستري هاي بخش در نياز مورد فوق، هاي سيستم

 .ندارد جراحي / داخلي بستري هاي بخش به اختصاص معموالً و است بيمارستان تأسيسات كل
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 توزيع براي و بيمارستان ساختمان در ها سيستم اين از يك هر شرايط تنظيم و تصفيه توليد، مراكز

 قرار جراحي / داخلي بستري هاي بخش از خارج دارند، نياز ها سيستم اين به كه آن، هاي همه بخش در

 .گيرند مي

 

 مورد جراحي / داخلي بستري هاي بخش در ها سيستم اين توزيع فقط راهنما از قسمت اين در •

 .شود مي توجه شود، رعايت بايد محدوده اين در طراحي در كه به نكاتي و است نظر

 

 مصرفي گرم آب و سرد آب توزيع

 كننده مصرف لوازم

 زير هاي كننده مصرف به جراحي / داخلي بستري هاي بخش در مصرفي گرم و سرد آب كشي لوله

 :مي رساند آب

a( غربي و شرقي توالت سينك، وان، دوش، دستشويي، مانند متعارف بهداشتي لوازم 

b( شير تحقيقاتي، آزمايشگاه تجهيزات شوي، لگن سينك، كلينيكال مانند بيمارستاني بهداشتي لوازم 

 شويي ظرف ماشين و سطوح شوي و هاي شست

 

 مصرفي آب كيفيت

 توالت والو فالش و تانك فالش جز ها، بخش اين در ها كنده مصرف ي همه در استفاده مورد آب

 جمله از (معتبر  هاي استاندارد  در(Potable Water)آشاميدني  آب براي شده تعريف بايد شرايط ها،

 .باشد داشته را WHO)جهاني،  سازمان بهداشت
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a( براي ديگري كشي لوله ي شبكه ها توالت والو فالش و تانك فالش ي تغذيه براي كه صورتي در 

 كشي لوله ي شبكه اين شود، بيني پيش ) ها بخش اين در و ( بيمارستان در آشاميدني آب غير

متصل  آن به اي نقطه هيچ در و باشد جدا كامًال آشاميدني آب كشي لوله ي از شبكه بايد

Connection ) Crossنشود (. 

b( شانزدهم مبحث در كه نكاتي رعايت با بايد ها بخش اين در آشاميدني آب توزيع كشي لوله 

 آلودگي گونه هر برابر در است، شده آور الزام " ساختمان ملي مقرارت" از تأسيسات بهداشتي

 .شود حفاظت

 

 كشي لوله

 در مندرج الزامات رعايت با بايد غيره، و بست شير، فيتينگ، لوله، شامل كشي، لوله مصالح انتخاب

 .گيرد صورت "ساختمان ملي مقرارت" از بهداشتي تأسيسات مبحث شانزدهم

 نكات رعايت با بايد جراحي / داخلي بستري هاي بخش در مصرفي گرم آب و سرد آب كشي لوله

 :شود و اجرا طراحي زير

a( افقي كشي لوله باشد طبقه يك در بيمارستان جراحي / داخلي بستري هاي بخش كه صورتي در 

 از انشعاب هاي لوله دارد ترجيح بهداشتي لوازم به رسيدن براي و نشود طبق آن كاذب در سقف

 در بيمارستان جراحي / داخلي بستري هاي بخش اگر .شود  اجرا(Down - Feed)به پايين  باال

 گرم آب و سرد آب توزيع كشي لوله دارد ترجيح زير داليل به .گيرد قرار هم طبقه روي چند

  پرهيز(Riser System)قائم  توزيع سيستم از و گيرد صورت افقي شكل بخش به هر در مصرفي

 سقف در افقي اصلي هاي لوله هم حالت اين در شد، اشاره طبقه يك در طرح كه طور همان .شود

 .مي شود نصب طبقه هر كاذب
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بخش  هر چون . است طبقات هاي سقف از قائم هاي لوله عبور مستلزم رايزري سيستم )1

و  رود مي شمار به آتش جدار يك بخش هر سقف اين بنابر است آتش  منطقه يك بستري

برابر  در منطقه آن مقاومت شرايط رعايت مستلزم جداره اين در سوراخ زيادي تعداد ايجاد

 .باشد  مي(Fire Rating)احتمالي  آتش

در  بخش هر هاي لوله كه دارد ترجيح بخش هر فضاي بري كار در پذيري انعطاف نظر از )2

 .باشد داشته وجود بخش هر فضاي كاربري تغيير امكان همواره تا گيرد، قرار آن داخل

b( بتوان، تا شود بيني پيش وصل و قطع شيرهاي بهداشتي گروه هر و بخش هر به لوله ورود در 

 لوله اجزاي تعويض و تعمير به نياز صورت در ( را بخش آن آب بيمارستان، كل آب بدون قطع

 آب برداشت شيرهاي تعويض يا تعمير به نياز صورت در بتوان، بايد آن بر عالوه .قطع كرد ) كشي

 .كرد قطع را آن به ورودي آب وصل، و قطع شيرهاي از استفاده با لوازم بهداشتي، از يك هر

c( فضاهاي و بيماران بستري فضاهاي از اي لوله هيچ كه شود طراحي طوري ها كشي لوله مسير 

 .نكند تميز عبور

d( تعمير و ديد باز منظور به اي، دنده هاي اتصال و وصل و قطع شيرهاي جمله از كشي، لوله اجزاي 

 .باشد دسترسي قابل جا همه و تعويض،

e( عمل به سرد، فصل در زدن، يخ از جلوگيري براي الزم هاي بيني پيش سردسير هاي اقليم در 

 .آيد

f( شود داري خود ساختمان اجزاي در فلزي هاي كشي لوله در اي دنده اتصاالت دفن از. 

g( داخلي بستري هاي بخش فضاهاي آلودگي از تا گيرد صورت دقت با كشي لوله فشار آزمايش / 

 .شود پيشگيري آب نشت اثر بر جراحي،
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h( زني  مارك روش با مسير، در آشاميدني، آب كشي لوله(Identification)تا شود  مشخص 

 .نيايد  پيش(Cross Contamination)ديگر  هاي كشي لوله از شدن احتمال آلوده

 

 بهداشتي لوازم هاي لوله اتصال

a( رعايت با بايد بهداشتي لوازم از يك هر به مصرفي گرم آب و سرد آب انشعاب هاي لوله اتصال 

 .گيرد صورت نصب، هماهنگ و تميز منظر حفظ و بهداشتي نكات

b( باشد دسترسي قابل تعويض، و تنظيم تعمير، منظور به ها، اتصال همه : 

و  قطع شير انشعاب، هاي لوله روي بهداشتي، لوازم از گروه هر يا بهداشتي لوازم از يك هر )1

 .باشد داشته وصل

 صورت در تا باشد، "شو باز اتصال" نوع از بهداشتي لوازم از يك هر به انشعاب هاي لوله اتصال )2

 .كرد جدا كشي لوله ي شبكه از را آن بتوان نياز

c( كاهنده لوازم" آب، مصرف در جويي صرفه منظور به بهداشتي، لوازم آب برداشت شيرهاي روي  

 .شود  نصب(Perlator)"مصرف 

d( از خروجي آب ريزش صداي تا شود تنظيم و طرح طوري كشي لوله ي شبكه در آب فشار 

 خصوص به بيماران، ناراحتي موجب و نشود بيشتر شده تعيين نامطلوب صداي از سطح شيرهاي

 .نشود خواب، استراحت و زمان در
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 بهداشتي لوازم

 زير نكات رعايت با مصرفي گرم آب و سرد آب هاي كننده مصرف ديگر و بهداشتي لوازم انتخاب

 : گيرد صورت

a( روكش با مسي نوع از برداشت شيرهاي .باشد مقاوم آب اثر برابر در بايد بهداشتي لوازم جنس 

 .شود كرومه انتخاب

b( باشد سفيد رنگ به ترجيحاً و استاندارد هاي اندازه مطلوب، منظر داراي بهداشتي لوازم. 

c( آساني به آن خارجي سطوح كردن تميز و شستشو كه باشد طوري بهداشتي لوازم شكل و ساخت 

 .باشد امكان پذير

d( كه  باشد داشته دسترسي قابل غير و پنهان هاي زاويه تيز، هاي گوشه نبايد لوازم اين از يك هيچ

 .گردد عفونت و آلودگي تجمع محل است ممكن

e( تراوش  موجب كه باشد ترتيبي به بهداشتي لوازم آب ريزش محل شكل(Splash)آن  از خارج  به

 .نشود

f( تميز آساني به را آن نصب محل كف بتوان تا شود نصب ديوار به است ممكن تا بهداشتي لوازمي 

 مورد، هر در وارده هاي بار به توجه با و بخش اطمينان طور بايد ها ديوار به لوازم اين  نصب.كرد

 .صورت گيرد

g( ديوار داخل در بهداشتي لوازم از يك هر به متصل هاي لوله اجزاي ديگر و ها شير كه صورتي در 

 .شود بيني پيش دسترسي ي دريچه ها آن براي بايد گيرد، قرار مي
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 مصرفي گرم آب

 مصرفي سرد آب كشي لوله از جراحي / داخلي بستري هاي بخش در مصرفي گرم آب كشي لوله

 .جدا باشد كامًال بايد

a( مي متصل هم به مصرفي سرد آب و گرم آب انشعاب كننده مصرف لوازم برخي در كه صورتي در-

 جريان برگشت مانع لوازم بايد سرد آب انشعاب ، روي )مخلوط هاي شير مانند ( شوند،

Backflow Presenter ) (مندرج الزامات با بايد جريان برگشت مانع نوع انتخاب .شود  نصب 

 .باشد داشته مطابقت "ساختمان ملي مقرارت" از بهداشتي شانزدهم تأسيسات مبحث در

b( مي آب بيمارستان بهداشتي لوازم به كه كشي لوله ي شبكه در مصرفي گرم آب دماي حداكثر-

 بخش در بهداشتي لوازم از يك هر مصرفي گرم آب دماي .است گراد سانتي ي  درجه65رساند 

 بهداشتي تأسيسات شانزدهم مبحث در مندرج الزامات به توجه با بايد جراحي /بستري داخلي هاي

 .شود تنظيم "ملي ساختمان مقرارت" از

c( كه ترتيبي به مصرفي، گرم آب هاي لوله است الزم گرمايي، انرژي اتالف مقدار كاهش منظور به 

 .شوند عايق شده، مقرر "ساختمان ملي مقرارت" از بهداشتي تأسيسات شانزدهم در مبحث

d( زير هاي روش از يكي با است الزم بهداشتي لوازم هاي شير از آب اتالف مقدار كاهش منظور به 

 :بماند ثابت نظر مورد حد در بهداشتي، لوازم انشعاب هاي لوله در دماي آب
 

 .شود بيني پيش ) گرداني باز ( برگشت خطوط مصرفي گرم آب كشي لوله براي )1

 آب دماي مصرفي، گرم آب هاي لوله خارجي محيط روي الكتريكي هاي نوار نصب با )2

 .كنترل شود
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 فاضالب كشي لوله

 كليات

 در آب، هاي كننده مصرف ديگر و متعارف بهداشتي لوازم از خروجي فاضالب هدايت و آوري جمع

 :گيرد صورت زير مهم نكات رعايت با بايد جراحي / داخلي هاي بستري بخش

a( آلوده  ها دستگاه به اتصال نقاط و ها لوله از فاضالب نشت طريق از بخش، هاي ديوار و كف سطوح

 .نشود

b( كامالً  بخش هاي فضا داخل به فاضالب كشي لوله ي شبكه آور زيان هاي گاز و آلوده هواي نفوذ از

 .شود جلوگيري

c( نادرست  اتصال اثر بر فاضالب، كشي لوله ي شبكه از مصرفي گرم آب و سرد آب كشي لوله

Cross Contamination )نشود  ) آلوده. 

 

 كشي لوله

 شانزدهم مبحث در مندرج الزامات رعايت با بايد غيره و بست فيتينگ، لوله، شامل مصالح، انتخاب

 .گيرد صورت "ساختمان ملي مقرارت" از تأسيسات بهداشتي

 :شود اجرا و طراحي زير نكات رعايت با ها كننده مصرف ديگر و بهداشتي لوازم فاضالب كشي لوله

a( شود هدايت بيمارستان فاضالب دفع سمت به ثلي طور به ها كننده مصرف از خروجي فاضالب.  

b( بهداشتي لوازم برخي از خروجي فاضالب اگر ) ،بازيافت منظور به ) سينك وان، دوش، دستشويي 

  (Gray Water Recycling).شود       مي كشي لوله والو فالش و تانك فالش در و استفاده

  .باشد جدا كلي به بخش بهداشتي فاضالب كشي لوله از بايد لوله كشي اين
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c( كفشوي نصب از ) شود خودداري) است شده مشخص راهنما اين در كه هايي فضا در جز. 

  .است محيط هاي آالينده ديگر و حشرات ورود محل معموالً شوي كف باز ي دهانه )1

 فاضالب به ي شبكه هاي گاز و بو و شود مي  تبخير(Trap Seal)سيفون بند هوا آب اغلب، )2

 .كند مي پيدا نفوذ بخش هاي فضا

 

d( بخش آن زير در كه دارد قرار اي طبقه در جراحي / داخلي بستري هاي بخش كه صورتي در 

 آتش، بندي منطقه نظر از معموالً كه باشد، داشته قرار ) بيمارستان از ديگر هاي بخش بستري ( يا

 طبقه دو بين ي سازه از كه فاضالب هاي خروجي انشعاب هاي لوله براي است، ديگري  منطقه

  :كرد اختيار توان مي را زير هاي كند راه مي عبور

لوله  طول و شود بيني پيش آن، به نزديك اي، جداگانه شفت بهداشتي لوازم از گروه هر براي )1

 ممكن است تا كند، مي جمع را بهداشتي لوازم خروجي فاضالب كه گروه، آن فاضالب افقي

 .باشد كوتاه

سوراخ  اطراف حالت اين در .گيرد قرار زير ي طبقه كاذب سقف در افقي فاضالب لوله اين )2

ايجاد  باال، ي طبقه بهداشتي لوازم انشعاب هاي لوله عبور براي سقف، هاي سازه در كه هايي

طراحي  آتش ي منطقه آن براي طرح در كه مدتي براي آتش، برابر در مقاوم مواد با شود مي

و  آتش هنگام به كه مخصوص مواد از توان مي مورد اين در .شود بسته كامًال است، شده

 .نمود استفاده كند، مي ورم دما افزايش

حريق  برابر  در   مقاوم هاي  پانل  از  زيرين ي طبقه كاذب سقف كه است اين ديگر حل راه )3

 .شود ساخته Dry Wall)( مانند 
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آتش،  برابر در مقاوم ديگري، سقف معمول، كاذب سقف جاي به كه است اين ديگر حل راه )4

-نمي توصيه دليل همين به و ميدهد افزايش را ساختمان هزينه حل راه  اين .شود ساخته

 .شود

e( عبور از بايد باشد شده واقع زيرين ي طبقه در جراحي / داخلي بستري هاي بخش كه صورتي در 

 بيمار هاي فضا از شوند، مي واقع بخش اين كاذب سقف در كه باال، ي طبقه فاضالب لوله هاي

 .شود خودداري بخش تميز هاي فضا و ديگر خواب

f( ها، لوله احتمالي گرفتگي رفع و بازديد منظور به فاضالب، كشي لوله مسير در كه صورتي در 

 بيمار هاي فضا و تميز هاي فضا در ها دريچه اين شود، مي بيني پيش دسترسي دريچه هاي

 .واقع نشوند خواب

g( آب ناگهاني ريزش هنگام به ) فشار  اثر بر است، ممكن ) والو فالش يا و تانك فالش در جمله از

سيفون  بند هوا آب ارتفاع ) (Back Siphonage يا مكش سيفوني (Back Pressure)معكوس 

بخش  هاي فضا به فاضالب ي شبكه از آور زيان هاي گاز نفوذ موجب و يابد كاهش بهداشتي لوازم

مبحث  در كه ترتيبي به فاضالب، كشي لوله ي شبكه است الزم امر اين از جلوگيري براي .شود

 هواكش كشي لوله با است شده مقرر "ساختمان ملي مقرارت" از بهداشتي تأسيسات شانزدهم

 .دارد نگه باقي اتمسفر فشار حدود در را فاضالب كشي لوله ي شبكه داخل فشار كه فاضالب باشد
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 بهداشتي لوازم به اتصال

 تا باشد سيفون  واسطه با بايد فاضالب ي شبكه به آب  كننده مصرف بهداشتي لوازم ي همه اتصال

 .شود جلوگيري بخش هاي فضا به آور زيان هاي گاز و بو از ورود

 و بند آب بخش اطمينان طور به و كامًال است الزم بهداشتي لوازم به فاضالب لوله هاي اتصال  همه

 .باشند گاز بند

 است، ناگهاني والو فالش يا تانك فالش از آب ريزش كه ها، توالت در جمله از بهداشتي، لوازم در

 اين .بشود هستند، خواب با استراحت حالت در كه بيماراني ناراحتي موجب است ممكن ريزش آب صداي

 .باشد داشته كمتري صداي كه شود نوعي انتخاب از بايد لوازم

 

 بخار كشي لوله

 كليات

 بخار از زير هاي دستگاه  تغذيه براي است ممكن بيمارستان جراحي / داخلي بستري هاي بخش در

 :استفاده شود

 شوي لگن ماشين ي تغذيه )1

 رسان هوا دستگاه ي كننده گرم كويل ي تغذيه )2

 آبدارخانه شويي ظرف ماشين )3
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 و ها بخش اين كاذب سقف داخل در چه جراحي، / داخلي بستري هاي بخش در بخار كشي لوله

 :شود پرهيز آن از است بهتر و نيست توجيه قابل زير هاي نظر از نمايان، و صورت آشكار به چه

a( رساند آسيب كاركنان يا بيماران به است ممكن و دارد نشت خطر بخار، كشي لوله. 

b( وجود با باشد، كار روي ها لوله اين كه صورتي در .است زياد بخار هاي لوله خارجي سطوح دماي 

 تر باال انسان، بدن با تماس براي مجاز حد از آن خارجي سطوح دماي است ممكن عايق كاري،

 .برود

c( زيرا .نيست توجيه قابل اقتصادي نظر از جراحي، / داخلي بستري هاي بخش در بخار كشي لوله 

 خطوط شوي، لگن ي تغذيه منظور به ندارند، بخار براي ديگري مصرف كه ها، اين بخش در

 تقطير برگشت براي ديگري ي لوله آن بر عالوه .شود اجرا بايد گزير نا بخار لوله كشي طوالني

 بخار، تقطير برگشت ي لوله اجراي .شود نصب است الزم طول، همان  به(Condensate)بخار 

 .است همراه زيادي اجرايي مشكالت با همواره شود، نصب بخش پايين تراز بايد در كه

d( نگه مشكالت بخار، هاي تله جمله از گوناگون، متعلقات به نياز دليل به بخار، كشي لوله سيستم 

 .دهد مي افزايش داري را
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 بخار كشي لوله حذف

 شود مي توصيه زير، جايگزين هاي سيستم از استفاده با جراحي، / داخلي بستري هاي بخش در

 :شود حذف بخار تقطير برگشت بخار و كشي لوله

a( شود تغذيه برقي، المنت يا و كننده گرم با كه شود انتخاب نوعي از شوي، لگن ماشين. 

b( كرد استفاده گرم آب از توان مي بخار، جاي به رسان، هوا دستگاه گرمايي كويل ي تغذيه براي. 

 هاي اين فضا از خارج در جراحي / داخلي بستري هاي بخش رسان هوا دستگاه كه صورتي در •

 با رعايت نباشد، بخش اين هاي فضا از بخار ي لوله عبور مستلزم و باشد شده طراحي بخش

 بخار تغذيه با دستگاه اين ي كننده گرم كويل ي تغذيه است ممكن ديگر، گذار تأثير عوامل

 در مجموع گرمايي انرژي توزيع و توليد عمومي سيستم تابع مورد اين در گيري تصميم .شود

 .است بيمارستان ساختمان

 

c( شود گرم برقي المنت با كه شود انتخاب نوعي از خانه آبدار شويي ظرف ماشين. 
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 طبي هاي گاز كشي لوله

 كليات

  هاي خروجي ي تغذيه منظور به طبي هاي گاز كشي لوله جراحي / داخلي بستري هاي بخش در

(Outlets) شود مي اجرا زير. 

a( اكسيژن خروجي 

b( خالء خروجي 

c( كشوري و قطبي اي، منطقه اي، ناحيه سطوح در تخت 100 از بيش ظرفيت با هاي بيمارستان در 

 آزمايشگاه نياز مورد فشرده هواي صورت اين در .است الزم نيز فشرده هواي مركزي توزيع

 .شود تأمين مركزي توزيع سيستم از تواند مي ها بخش تحقيقاتي اين

 

 مركزي توزيع سيستم شود مي توصيه زير داليل به كشوري، و قطبي اي، ناحيه هاي بيمارستان در

 .شود پرهيز حمل قابل هاي كپسول از و شود اجرا و طرح طبي هاي گاز

a( هاي آسيب احتمال بر عالوه بيمارستان، هاي فضا در اكسيژن گاز هاي كپسول نقل و حمل 

 .دارد هم انفجار خطر سقوط، از ناشي فيزيكي

b( كند مي كمك بيمارستان داخلي هاي فضا آلودگي به طبي گاز كپسول نقل و حمل. 

c( فضا در ها آن نقل و حمل و ها كپسول اين مداوم تعويض مستلزم طبي گاز كپسول از استفاده 

 .است بيمارستان بهداشتي هاي
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d( درصد نظر از شود، مي پر صنعتي هاي كارگاه در استفاده منظور به اساسًا كه اكسيژن هاي كپسول 

 اطمينان پزشكي، هاي كاربرد براي نياز مورد هاي استاندارد رعايت و بودن بهداشتي و خلوص

 .بخش نيست

 استاندارد رعايت

 / داخلي بستري هاي بخش در طبي هاي گاز خروجي و كشي لوله آزمايش و اجرا و طراحي در

 شود : رعايت است الزم زير هاي استاندارد از يكي در مندرج ضوابط جراحي

١( ISO 7369 

٢( DIN/EN 737-3 

٣( HTM 2022 

۴( NFPA 99 
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 مصرف نقاط

 جدول طبق طبي، هاي  گاز(Outlets)  خروجي جراحي / داخلي بستري هاي بخش هاي فضا در

  مي باشد.1شماره 

 

 جراحي / داخلي بستري بخش هاي فضا در طبي هاي گاز : خروجي1شماره  جدول

 ها فضا نام
 خروجي

 اكسيژن

 خروجي

 خالء

خروجي هواي 

 فشرده
 توضيح

  2 2 خوابي تخت 4 بستري
 تخت دو هر بين

 عدد ديواري يك

 ديواري  1 1 خوابي تخت 1 بستري

 ديواري  2 1 خوابي ايزوله تخت 1 بستري

 ديواري  1 1 درمان و معاينه اتاق

 1 1  تحقيقاتي آزمايشگاه
 ميز روي

 آزمايشگاهي

 

 

 

 

 .شود طراحي 2 شماره جدول طبق ها، خروجي در نياز مورد فشار و گاز جريان مقدار
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 جراحي / داخلي بستري بخش هاي خروجي در گاز فشار و جريان : مقدار2شماره  جدول

 گاز فشار گاز نوع

  (ليتر بر دقيقه)جريان مقدار

 )اتمسفر فشار در(

 واقعي مصرف طراحي در

 KPa 10 6 400 اكسيژن

 mm.Hg 40 40 300 خالء

 KPa 20 10 400 فشرده هواي

 

 نصب محل

a( شود نصب ديوار به گاز هاي خروجي كه صورتي در:  

نزديك  اتاق ورودي در به كه طرفي در بيمار، تخت نزديك بستري، خوابي تخت يك اتاق در )1

 .گيرد مي قرار باشد،

 .گيرد مي قرار تخت دو بين اتاق طرف هر در بستري، تختي چهار اتاق در )2

 .است متر ميلي 1400 تا 900 بين اتاق ي شده تمام كف از ها خروجي ارتفاع )3

 

b( باشد تخت روي كنسول  مجموعه از جزيي بستري هاي اتاق در گاز هاي خروجي كه صورتي در: 

نصب  ارتفاع تابع آن ارتفاع و گيرد مي قرار كنسول زير در يا داخل در گاز هاي خروجي -

 .باشد مي كنسول
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 كشي لوله

 مصالح

a( است وصل و قطع هاي شير و فيتينگ لوله، شامل كشي لوله مصالح. 

b( هاي  گاز مركز اجراي براي شده ذكر هاي استاندارد از يكي طبق و مسي نوع از بايد فيتينگ و لوله

 .باشد طبي

c(  اتصال(Joint)لحيمي اتصال نوع از بايد فيتينگ و لوله  قطعات )  موئينگيCapillary 

Soldering ( .باشد 

d( باشد سريع قطع نوع طبي، هاي گاز مخصوص برنزي، يا برنجي جنس از وصل و قطع هاي شير. 

 

 :شود طراحي زير نكات رعايت با بايد طبي هاي گاز كشي لوله

a( هاي  بخش جمله از مختلف، هاي بخش تا بيمارستان در توليد مركز از طبي، هاي گاز كشي لوله

ها  استاندارد قسمت در مندرج هاي استاندارد در كه نكاتي رعايت با بايد جراحي، / داخلي بستري

 .شود طراحي

b( وصل  و قطع هاي شير  جعبه است الزم بستري بخش هر به طبي هاي گاز هاي لوله ورود در

(Valve Box)ميلي 1400 ارتفاع در و پرستاري ايستگاه ديدرس در بايد جعبه اين شود  نصب 

 لوله ي شبكه فشار گيري اندازه براي هايي سنج فشار بايد جعبه اين داخل در .شود متر نصب

 .شود بيني پيش داخل بخش كشي

c( ساختمان اجزاي در آن دفن از و باشد دسترس قابل بايد جا همه طبي هاي گاز كشي لوله 

 خودداري شود.
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d( زدايي  روغن نصب از پيش بايد، طبي هاي گاز كشي لوله اجزاي ديگر و لوله(Degreasing)  

 باشد، نداشته وجود روغن و چربي از اثري هيچ ها لوله داخل در كه آيد عمل به تا اطمينان شود

 .باشد شده انجام قبًال فيتينگ و لوله ي سازنده ي كارخانه در زدايي روغن كه عمل آن مگر

e( خبر اعالم سيستم است الزم ها، شير ي جعبه از پس طبي، هاي گاز كشي لوله ي شبكه هر به 

 كاركنان يابد، افزايش يا و كاهش شده تعيين حدود از گاز فشار كه صورتي در تا شود هم اضافه

 .كند خبر را مركز پرستاري

f( قسمت در مندرج هاي استاندارد در كه هايي روش از استفاده با بايد ها لوله گذاري اندازه 

 .گيرد صورت ها آمده، استاندارد

 

 سوخت گاز

 كليات

 در كه صورتي در .است  شهري(Natural Gas)طبيعي  گاز قسمت اين در نظر مورد سوخت گاز

 .شود استفاده مايع گاز از است ممكن باشد، نداشته وجود شهري طبيعي گاز احداث بيمارستان محل

 .گيرد انجام ايران گاز ملي شركت نشريات در مندرج الزامات رعايت با بايد سوخت گاز كشي لوله طراحي
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 سوخت گاز مصارف

 مصرف .ندارد مصرف سوخت گاز معموالً جراحي / داخلي بستري هاي بخش مختلف هاي فضا در

 واقع ها آن از خارج و بستري بخش دو بين مشترك هاي فضا در كه است زير هاي فضا سوخت در گاز

  .اند شده

a( خوراك توزيع ي آبدارخانه 

b( تحقيقاتي آزمايشگاه 

 خوراك توزيع  آبدارخانه

a( خدمت بستري بخش دو به و دارد قرار بخش دو بين مشترك فضاي در خوراك توزيع ي آبدارخانه 

 .مي كند

b( گرم  وسايل به سبك، هاي غذا ي تهيه براي گاه و قهوه شير، چاي، ي تهيه براي آبدارخانه اين در

 .است نياز كننده

اجاق  از است بهتر اي ناحيه هاي بيمارستان در و افتاده دور و كوچك هاي بيمارستان در )1

 .شود  استفاده(Hot Plate)روميزي  برقي

گازي  كن گرم با گاز اجاق از است مناسب كشوري و قطبي اي، منطقه هاي بيمارستان در )2

 .شود استفاده
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 تحقيقاتي آزمايشگاه

a( دارد قرار بستري بخش دو بين مشترك فضاي در آزمايشگاه اين. 

b( آموزشي  هاي بيمارستان شامل كه است نياز مورد آموزشي هاي بيمارستان در تنها آزمايشگاه اين

 كشوري آموزشي عمومي هاي بيمارستان و قطبي  آموزشي عمومي هاي بيمارستان  اي، منطقه

 ميشود.

c( شهري گاز ي شبكه كه شود مي احداث هايي شهر در معموالً ها بيمارستان اين ) دارند )طبيعي . 

 .شود مي تغذيه بيمارستان گاز كشي لوله از آزمايشگاه سوخت گاز مصارف صورت دراين

 

 كشي لوله

 نشريات  در مندرج الزامات رعايت با بايد غيره و شير فيتينگ، لوله، شامل كشي، لوله مصالح

 .شود  انتخاب "گازايران ملي شركت"

 :شود رعايت زير نكات گاز كشي لوله طراحي در

a( از وصل، و قطع هاي شير ها كننده مصرف از يك هر براي نيز و نظر مورد فضاي به لوله ورود در 

 .شود نصب سريع، نوع قطع

b( باشد دسترسي و بازديد قابل جا همه كشي لوله. 

c( هاي بخش تميز و حساس هاي فضا از كه شود انتخاب طوري مصرف نقاط تا كشي لوله مسير 

 .نكند بستري عبور

d( دستورالعمل طبق است، الزم كشي لوله ي شبكه گاز، نشت احتمال نبودن از اطمينان منظور به 

 براي بودن سالم گواهي و شود آزمايش دقت به برداري، بهره از پيش "ايران گاز ملي شركت"هاي 

.شود آن صادر
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3Bفصل سوم  

   
 

 مركز گازهاي طبي
 

 نياز بررسي به ادامه در و شود مي بيان يك هر كاربرد و طبي هاي گاز انواع ابتدا فصل اين در

 و پرداخته نياز مورد سيستم انتخاب و محاسبات ي نحوه و ها گاز از يك هر به مختلف هاي قسمت

 .كنيم مي ذكر را ها استاندارد
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 مقدمه

 هواي خالء، ازت، اكسيد (اكسيژن، طبي هاي گاز رساندن ها بيمارستان تأسيساتي ملزومات از يكي

 منابع توسط فوق هاي گاز از كدام هر .دارند نياز ها گاز اين به درماني نظر از كه است نقاطي فشرده) به

 چند  « مركز گازهاي طبي» توسط لوله هاي مخصوص به يا يك از و گردد مي و ذخيره تهيه مختلف

 مي قرار كننده مصرف اختيار در مخصوص  (Socket)    خروجي طريق از و هدايت شده مختلف نواحي

 گيرد، مي قرار كنترل، هاي دهنده نشان فوق هاي گاز حضور و فشار كنترل جهت عبور مسير در گيرد،

 توليد مراكز و ها كنترل و انتقال هاي لوله تا سوكت محل و از مشخصات مبحث، اين در كلي طور به پس

 به سخن تأسيساتي هاي سيستم بقيه با بيمارستاني تأسيسات اين سيستم ارتباط و طبي هاي گاز ذخيره و

 را پيشرفته و متنوع طبي تجهيزات از استفاده دهه اخير در چند درماني هاي روش تكامل .آيد مي ميان

  .است كرده مطرح افزون روز طور به ها بيمارستان در درماني، ازجمله هاي ساختمان گوناگون هاي فضا در

 اين نياز مورد هاي سرويس بيني پيش و فضا هر نياز مورد تجهيزات شناخت امروز كه طوري به

 بيمارستان ضروري تجهيزات از  يكي.است كرده پيدا اساسي اهميت ها بيمارستان طراحي در تجهيزات،

 هاي گاز گذشته در .باشد نياز مي مورد نقاط تا طبي هاي گاز توزيع و تأمين مركزي سيستم بيني پيش

 بيان ادامه در كه به داليلي روش اين .شد مي حمل مصرف نقاط به مخصوص هاي كپسول در نياز مورد

 تجهيزات از عنوان يكي به طبي، هاي گاز توزيع مركزي سيستم و شده منسوخ ديگر امروز شد، خواهد

 طرح .گرفته است قرار درماني هاي ساختمان مهندسي كاران اندر دست قبول مورد بيمارستان در ضروري

ي  همه در تقريباً و گرفته قرار توجه مورد نيز ما كشور در طبي هاي گاز مركزي سيستم اجراي و

 پيش طبي هاي گاز توزيع مركزي سيستم شده ساخته ايران در اخير هاي سال در كه هايي بيمارستان

 شده است. بيني
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 عمومي نكات

 گاز ( ازت اكسيد اكسيژن، :از عبارتند دارند كاربرد بيمارستان هاي فضا در كه هايي گاز مهمترين

 فراوان كاربرد سبب به نيز خالء ايجاد سيستم .هليوم و اتيلن كربن، اكسيد ازت، فشرده، ، هواي)بيهوشي

 اكسيد ازت، كاربر .رود مي شمار به طبي هاي گاز سيستم از جزيي معموالً هاي بيمارستان فضا در آن

 اين حمل روش، ترين مناسب متوسط و كوچك هاي بيمارستان در و است نسبتاً كم هليوم اتيلن، كربن،

 خالء و فشرده هواي ازت، اكسيد اكسيژن، هاي گاز مقابل در .باشد مي مواقع ضروري در كپسول در ها گاز

 نظر از ها آن براي را مركزي توزيع سيستم طرح كه دارند توجهي مصرف قابل و گوناگون هاي كاربرد

 سازد. توجيه مي قابل اقتصادي و فني بهداشتي،

 

 بيمارستان در طبي هاي گاز كاربرد و مشخصات

 ) Oxygen( اكسيژن )١

 در اساسي نقش كه گاز اين .است اكسيژن گاز بيمارستان در طبي گاز ترين مصرف پر

 .گردد مي تهيه آن مجدد تبخير و هوا كردن مايع ي وسيله به دارد جانداران تمام ادامه حيات

 از بعد استراحت اتاق عمل، اتاق بستري، هاي اتاق جمله از بيمارستان هاي بخش اكثر در گاز اين

كاربرد  اورژانس بخش و زايمان بخش نوزادان، بخش قلبي، بيماران بخش ويژه، مراقبت بخش عمل،

 .است اشتعال تسريع اصلي عامل ولي نيست اشتعال قابل اكسيژن گاز .دارد

 

  (Nitrous-oxide) ازت) اكسيد ( بيهوشي گاز )٢

وسيله  به 1772 سال در بار اولين N2Oشيميايي  فرمول به ازت اكسيد       گاز

Joseph Preistly  تهيه  حرارت توسط آمونيوم نيترات ي تجزيه راه از گاز اين .گرديد كشف
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 به احتياج كه نقاطي ساير و بيهوشي هاي اتاق زايمان، و عمل هاي اتاق در گاز اين . ميگردد

 به .شود مي بيمار مرگ باعث خالص گاز مداوم ي استفاده .دارد مصرف باشد بيمار كردن بيهوش

 به خون در ازت اكسيد گاز .كنند مي مخلوط اكسيژن با مصرف هنگام در را گاز علت اين همين

 روي ازت اكسيد گاز .شود نمي شيميايي تركيب خون هموگلوبين با شود ولي مي حل خوبي

 به باال هاي حرارت درجه در ولي نيست اشتعال قابل گاز اين .مي گذارد تأثير بدن اعصاب سيستم

 .شود مي انفجار و اشتعال باعث تسريع اكسيژن كردن آزاد علت

 

 )CO2(كربنيك  گاز )3

 مصارف از ديگر يكي .گردد مي مصرف درماني آب قسمت و ها آزمايشگاه در كربنيك گاز

 ها هيدروكربن سوختن از گاز اين . است انجماد ايجاد براي برداري نمونه هنگام در گاز كربنيك

  .نيست اشتعال قابل گاز اين .مي گردد تهيه

 

 (compressed air)فشرده  هواي )4

 و عمل هاي اتاق نوزادان، بخش مانند بيمارستان مختلف هاي بخش در فشرده هواي از

 از .گردد مي استفاده بستري هاي بخش و ها آزمايشگاه دندانپزشكي، كارگاه و زايمان، درمانگاه

 سانتريفيوژ و پنوماتيكي هاي دستگاه درآوردن حركت به براي و خالء ايجاد فشرده براي هواي

 مصرف سپس و مخلوط اكسيژن با بيمار ي استفاده براي مواقع از در بسياري .شود مي استفاده

 .باشد روغن و باكتري از عاري و خشك بايد فشرده  هواي.ها انكوباتور مانند شود مي
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 N2ازت  گاز )5

-راه براي مناسبي بسيار ي وسيله گاز اين لذا. باشد مي خنثي شيميايي لحاظ از ازت گاز

 گاز اين كردن ذخيره و فشرده براي .است جراحي هاي اتاق پنوماتيكي هاي اندازي دستگاه

 200psiمعموالً  ها خروجي در ازت گاز توزيع فشار .باشد مي پايين بسيار درجه حرارت به احتياج

 شكن فشار خروجي از بعد دارند كمتري فشار به احتياج كه مختلف هاي براي دستگاه و ميباشد 

 .ميشود استفاده تنفس براي اكسيژن و ازت گاز مخلوط از مواقع بعضي  در.شود مي برده كار به

 

 Heگاز هليوم  )6

 .است سبك بسيار مولكولي لحاظ از گاز اين .باشد مي خنثي شيميايي لحاظ از هليوم گاز

 شده مسدود موانعي ي واسطه به تنفس مجراي كه هنگامي در اكسيژن و هليوم گاز از مخلوط

 قبيل از فيزيكي خواص ي واسطه به عمده طور به هليوم گاز طبي خواص .گردد مي است استفاده

 مي استخراج طبيعي گاز هاي چه از هليوم گاز .باشد مي نفوذش زياد سرعت و كم قابليت انحالل

 شده تهيه تر ارزان نسبتاً مصرف، افزايش با امروزه ولي است قيمتي گران گاز نسبتاً اين گاز .گردد

 .گيرد مي دسترس قرار در و

 

  C2H4گاز اتيلن  )7

 ضرر بي در گاز اين مزيت ترين بزرگ .است بيهوشي هاي گاز انواع از ديگر يكي اتيلن گاز

 كند نمي ايجاد تنفسي اشكاالت اتيلن  گاز .ندارد) انسان بدن روي منفي اثر هيچ ( است بودن آن

 گاز اين .باشد مي سريع خيلي اتيلن گاز از آمدن بهوش .شد نخواهد تنفسي فلج باعث گاه هيچ و

 مسئله كند. اين مي پيدا انفجار و اشتعال قابليت شدت به شود مخلوط با اكسيژن كه هنگامي
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 اتيلن گاز .كند مي محدود بيهوشي در را اتيلن گاز كاربرد كه است گاز ضعف اين نقطه بزرگتري

 .آيد مي به دست اتيل الكل ي تجزيه از

 

 خالء )8

 جزيي كند، نمي توزيع بيمارستان سطح در را گازي كه اين وجود با خالء ي تهيه سيستم

 و عمل هاي اتاق مانند بيمارستان هاي بخش اكثر در .آيد مي حساب به طبي هاي گاز از سيستم

 براي .باشد مي خالء به احتياج آزمايشگاه و ويژه هاي مراقبت ريكاوري، نوزادان، زايمان، بخش

 خالء ميزان كه فشرده هواي ي وسيله به خالء ايجاد يكي :دارد وجود جداگانه دو روش خالء ايجاد

 پمپ از استفاده با خالء ي تهيه سيستم و است جيوه اينچ 10 حداكثر اين سيستم در توليدي

  .رسد مي جيوه اينچ 25 تا سيستم اين در خالء كه ميزان خالء ي تهيه هاي

 

 

 طبي هاي گاز توزيع مركزي سيستم مزاياي

 مزاياي داراي سيار هاي كپسول توسط گاز توزيع به نسبت طبي هاي گاز مركزي توزيع سيستم

  :كرد خالصه زير صورت به توان مي را سيستم دو اي معايب و مزايا ي مقايسه .باشد مي مختلفي

موجب  بيمارستان داخل هاي فضا در گاز هاي كپسول مداوم دادن حركت و كردن جا به جا )1

 خطرات اين از مركزي توزيع شود، مي انفجار و سوزي آتش قبيل از احتمالي خطرات ايجاد

 جلوگيري مي كند.

گازهاي  مركزي توزيع در كه كنند مي اشغال را بيمارستان داخل فضاي از قسمتي ها كپسول )2

 .ندارد وجود اشكال اين طبي
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 زايمان، اتاق عمل، هاي اتاق مانند بيمارستان حساس هاي بخش به گاز هاي كپسول حمل )3

 خطر از گذشته دارند، نياز طبي هاي گاز به ديگر نقاط از بيش كه غيره و ويژه هاي مراقبت

 عفونت انتشار و ايجاد خطر ها كپسول ي بدنه نبودن عفوني ضد علت به سوزي و آتش انفجار

 ميدهد. افزايش را

  .ميباشد بيمار دسترس در هميشه نظر مورد گاز طبي، هاي گاز مركزي توزيع سيستم در )4

 صورت در نيست بيمارستان داخل فضاي در گاز هاي كپسول چون مركزي توزيع سيستم در )5

 .شود نمي ايجاد خطري ها كپسول از گاز نشت

 .دهد مي افزايش را پرسنل به نياز بيمارستان هاي فضا در ها كپسول مداوم جايي به جا )6

 

 بيشتري بسيار كارآيي از باال، اشكاالت حذف بر عالوه طبي هاي گاز مركزي توزيع سيستم

 نقاط به بخش اطمينان طور ب و شده كنترل فشار با قطع بدون الزم مقدار به را گاز و است برخوردار

  .رساند مي مصرف

 :1 توضيح

 نصب جهت است آويزان سقف از كه يكپارچه شكل ستوني دستگاه از معموالً عمل هاي اتاق  در

 و است تنظيم قابل سقف از ها ستون اين ارتفاع معموالً .كنند مي استفاده طبي هاي گاز هاي سوكت

 به مسي هاي لوله لذا .است هيدروليك سيستم ي وسيله به يا و دست ي وسيله به يا آويز ارتفاع تغيير

 و خالء اكسيژن، ازت، اكسيد چهار خروجي شامل سري هر و سري دو عمل اتاق هر در لزوم (معموالً تعداد

 .گردند منتقل مربوطه هاي سوكت به يكپارچه هاي ستون طريق از تا شده آورده فشرده ) در سقف هواي

 : 2توضيح 

 و نزديك شده تمام كف از متري 5/1 ارتفاع در بيمار هاي اتاق در معموالً ها) (سوكت ها خروجي

 .شوند مي داده قرار بيمار تخت
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 نياز مورد خروجي تعداد و گاز نوع

 اين شود برداشته بيمارستان در طبي هاي گاز سيستم طرح هنگام بايد كه هايي قدم اولين از يكي

 جدول خارجي گوناگون منابع .دارد احتياج هايي گاز چه به بيمارستان از بخش هر گردد مشخص كه است

 اين در .اند كرده پيشنهاد بيمارستان هاي فضا در طبي هاي گاز خروجي تعداد و نوع متفاوتي براي هاي

 شده تهيه كشور هاي بيمارستان هاي طرح در استفاده براي ايران شرايط به با توجه كه جداولي قسمت

  .شود مي پيشنهاد است

 و ازت اكسيد اكسيژن، هاي گاز توزيع تخت 250 ظرفيت تا ما كشور عمومي هاي بيمارستان در

 هاي بيمارستان در ولي .ندارد چنداني ضرورت ديگر هاي گاز توزيع و است كافي خالء مركزي  سيستم

 تخصصي هاي بخش داراي معموالً و شوند مي ساخته ها استان مراكز در اصوالً  تخت كه250از  بيش

 به احتياج ها فضا از برخي در خالء مركزي سيستم و ازت اكسيد اكسيژن، هاي گاز بر توزيع عالوه هستند،

 باشد. مي فشرده هواي

 يك تخت هر ازاي به بيماران بستري هاي اتاق در كه كنند مي توصيه خارجي هاي استاندارد

 كه شد مشخص گرفته صورت هاي بررسي با اما .شود گرفته نظر در خالء خروجي يك و اكسيژن خروجي

 و ها دستگاه ظرفيت ها تخت تمام براي خروجي گذاردن .نيست نياز مورد اتاق هر در تعداد خروجي اين

 مواقع اكثر در كه اين ضمن گذارد، مي اثر اوليه ي هزينه روي نتيجه در برد، مي را باال كشي لوله مقدار

 استفاده مي مانند. بدون ها خروجي

 پزشكان از برخي .دارد وجود ما كشور در بستري هاي اتاق هاي خروجي مورد در متفاوت نظر دو

 و شود گرفته نظر در خروجي سري يك تخت هر ازاي به بستري بخش هاي اتاق از تعدادي در كه معتقدند

 تمام كه كنند مي پيشنهاد ديگر اي عده .نشود بيني پيش طبي هاي گاز خروجي هيچ اتاقها ديگر در

 خروجي يك تخت هر ازاي به كه اين جاي به ولي باشند داشته طبي هاي گاز خروجي بستري هاي اتاق

Eng-hvac.mihanblog.com



 مركز گازهاي طبي

 

 104 

 اول روش به نسبت بيشتري مزاياي دوم روش .گردد نصب خروجي سري يك چند تخت هر ازاي به باشد،

 .آورد مي وجود به ها اتاق تمام در را طبي هاي گاز به امكان  دسترسي كه اين جمله از دارد،

 

 

 طبي هاي گاز به بيمارستان به مختلف هاي بخش نياز: 1شماره جدول

 بخش يا فضا نام

 فشرده هواي اكسيد نيترو خالء اكسيژن

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

 بستري بخش

 - - - - 1 - 1 - تخت 3 تا اتاقهاي 1

 - - - - 2 - 2 - باال به  تخت3 اتاقهاي 2

 - - - - - 1 - 1 ايزوله هاي اتاق 3

 كلينيك

 - 1 - - - 1 1 - دندانپزشكي 1

 1 - - - 1 - - - بيني و حلق و گوش معاينه 2

 1 - - - 1 - 1 - معاينه اتاق 3

 1 - - - 1 - 1 - چشم معاينه 4

 - - - - 1 - 1 - ارتوپدي معاينه 5

 - - - - EEG - 1 - 1 الكتروانسفالوگرام 6

 - - - - ECG - 1 - 1الكتروكارديوگرام  7

 - - - - EMG - 1 - 1 الكترومايوگرام 8

Eng-hvac.mihanblog.com



 مركز گازهاي طبي

 

 105 

 طبي هاي گاز به بيمارستان به مختلف هاي بخش نياز: 1شماره ادامه جدول

 بخش يا فضا نام

 فشرده هواي اكسيد نيترو خالء اكسيژن

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

 آزمايشگاه

 1 - - - 1 - - - آزمايشگاه كار اتاق 1

 1 - - - 1 - - - سرولوژي 2

 1 - - - 1 - - - شناسي خون 3

 1 - - - 1 - - - ادرار 4

 1 - - - 1 - - - شيمي 5

 1 - - - 1 - - - بيوشيمي 6

 1 - - - 1 - - - بيوشيمي – بيوفيزيك 7

 1 - - - 1 - - - ميكروبيولوژي 8

 1 - - - 1 - - - ميكروبيولوژي در كشت اتاق 9

 1 - - - 1 - - - پاتولوژي 10

 1 - - - 1 - 1 - عمومي فيزيولوژي 11

 1 - - - 1 - - - شيمي راديو 12

 1 - - - 1 - - - تجربي آزمايشگاه 13

 1 - - - 1 - - - اتوپسي 14

 1 - - - 1 - 1 - آموزشي آزمايشگاه 15

 1 - - - 1 - - - ايزوتوپ راديو 16
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 طبي هاي گاز به بيمارستان به مختلف هاي بخش نياز: 1شماره ادامه جدول

 بخش يا فضا نام

 فشرده هواي اكسيد نيترو خالء اكسيژن

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

 1 - - - 1 - - - الكتروني ميكروسكوپ 17

 1 - - - 1 - - - دندانپزشكي 18

 1 - - - 1 - - - توزيع و توزين اتاق 19

 1 - - - 1 - - - ها شيشه و لوازم شستشوي 20

 1 - - - 1 - 1 - گيري خون اتاق 21

 درماني تنفس – فيزيوتراپي

 - - - - - - 1 - مگانوتراپي اتاق 1

 - 1 - - - 1 - 1 درماني تنفس اتاق 2

 جراحي عمليات بخش

 - 1 - 1 - 1 - 1 بيهوشي اتاق 1

 - - - - 1 - 1 - تخت انتقال اتاق 2

 2 - 2 - 2 - 2 - عمل اتاق 3

4 
 عمل از بعد استراحت اتاق

 )ريكاوري(
1 - 1 - - - 1 - 

 - CCU 1 - 1 - - - 1قلبي  بيماران 5

 - ICU 1 - 2 - - - 1ويژه  هاي مراقبت 6
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 طبي هاي گاز به بيمارستان به مختلف هاي بخش نياز: 1شماره ادامه جدول

 بخش يا فضا نام

 فشرده هواي اكسيد نيترو خالء اكسيژن

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

 زايمان بخش

 - - - - - 1 - 1 درد اتاق 1

 2 - 2 - 2 - 2 - زايمان اتاق 2

 - - - - - 1 - 1 ريكاوري اتاق 3

 نوزادان بخش

 سالم نوزاد 1
 سه هر ازاي به

 يك نوزاد تخت

 خروجي
- 

 سه هر ازاي به

 يك نوزاد تخت

 خروجي
- - - 

 سه هر ازاي به

 يك نوزاد تخت

 خروجي
- 

 - 1 - - - 1 - 1 نارس نوزاد 2

 2 - - - 2 - 2 - مشكوك نوزاد 3

 راديولوژي

 - - - - 1 - 1 - قلب كاتريزاسيون 1

 - - - - 1 - 1 - سسيستوسكوپي 2

 - - - - 1 - 1 - فلورسكوپي 3

 1 - - - 1 - 1 - ايزوتوپ راديو 4

 - - - - C.T. - 1 - 1اسكنينگ  اتاق 5

 - - - - 1 - 1 - راديولوژي اتاق 6

 - - - - 1 - 1 - گرافي آنژيو 7
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 طبي هاي گاز به بيمارستان به مختلف هاي بخش نياز: 1شماره ادامه جدول

 بخش يا فضا نام

 فشرده هواي اكسيد نيترو خالء اكسيژن

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

به ازاي 

 هر تخت

به ازاي 

 هر اتاق

 اورژانس

 2 - - - 2 - 2 - مسمومين اتاق 1

 1 - - - 1 - 1 - گيري گچ اتاق 2

 2 - 2 - 2 - 2 - اورژانس عمل اتاق 3

 - - - - 2 - 2 - مصدومين 4

 - - - - - 1 - 1 اورژانس بستري 5

 

 ميشود. گرفته نظر در خالء خروجي يك آزمايشگاه هاي ميز از متر 4هر ازاي به آزمايشگاه  در •

  ميباشد. )Cock Type( سريع  قطع نوع از آزمايشگاه هاي خروجي
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 بيمارستاني مختلف هاي فضا براي پيشنهادي خروجي : ابزار2 شماره جدول

براي  پيشنهادي خروجي ابزار
 مختلف هاي فضا
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 گاز
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ط
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        × شكافي كالبد

 ×    × × × × زايمان اتاق

        × اورژانس درمان و معاينه اتاق

        × درمان و معاينه اتاق

        × درد اتاق

 × ×  × × × × × اصلي عمل اتاق

 ×    × × × × اوروگرافي اتاق – سرپايي عمل اتاق

ICU نوزادان  ×       × 

        × معمولي نوزادان اتاق

        × نوزادان كار اتاق

   ×     × سزارين ريكاوري

        × بيمار اتاق

ICU بزرگساالن و   اطفال ×   ×  ×  × 

        × ايزوله و نارس نوزادان

        × بيمار سازي آماده اتاق

        × راديولوژي

        × تنفسي هاي مراقبت

 × ×  × × × × × )اعصاب قلب، ( ويژه جراحي اعمال

 ×    × × × × اورژانس عمل اتاق
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 كشي لوله سيستم طرح

 لوله طرح نوع .كرد طرح مختلفي هاي صورت به توان مي را طبي هاي گاز كشي لوله سيستم

 براي انتخابي محل بيمارستان، معماري طرح بيمارستان، بزرگي قبيل از مختلفي عوامل به بستگي كشي

مؤسسه  توسط كه مختلف طرح چند اينجا در .دارد يكديگر با ها ساختمان ي رابطه و ها توزيع گاز مركز

AGA گيرد مي قرار بررسي مورد است، شده پيشنهاد سوئد از كشور. 

 خط اصلي، از مختلف هاي رايزر آن در كه است سيستمي كشي لوله طرح سيستم ترين معمول )١

در  افقي طور به كشي لوله طبقات در و رسد مي ساختمان باالي طبقات به و كرده پيدا انشعاب

 .گيرد مي انجام سقف زير

 رينگ صورت به طبقه ترين پايين در اصلي خط كه است صورت بدين كشي لوله سيستم دوم نوع )٢

 به صورت فشار توزيع سيستم اين در .كنند مي تغذيه رينگ اين از انشعابي هاي رايزر .آيد مي در

 هاي وسيله شير به را رينگ توان مي كه است اين سيستم اين مزاياي ديگر از .باشد مي يكنواخت

تعمير  به كشي لوله از قسمت يك كه صورتي در و كرد تقسيم مجزا قطعات به وصل و قطع

 بهره قابل كشي لوله هاي قسمت ي بقيه و شود مي خارج مدار از قسمت آن كند، پيدا احتياج

 برداري مي باشد.

- ميدر رينگ صورت به جداگانه طور به طبقه هر در كشي لوله كه است صورت اين به سوم نوع )٣

 آيد.

 براي باشد زياد يكديگر از ها آن ي فاصله و باشند مجزا يكديگر از ها ساختمان كه صورتي در )۴

 مورد لزوم نقاط در ثانويه هاي رگوالتور از توان مي ها خروجي در يكنواخت فشار و گاز بهتر توزيع

 رگوالتور در .ميباشد  90psiحدود  توزيع مركز از پس گاز فشار سيستم اين در .كرد استفاده

 باعث اوليه خط در فشار بردن باال .  خواهد رسيد 55psiبه  و كرده پيدا كاهش فشار اين ثانويه

 شد. خواهد ها لوله ي اندازه پايين آمدن
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 :شود رعايت بايد طبي هاي گاز كشي لوله سيستم طرح در كه عمومي نكات

 تعداد رايزرها محدود باشد. )1

 .گيرند قرار طبقه همان سقف زير در ها لوله و باشد افقي طبقات در گاز توزيع ي شبكه )2

 .شود بيني پيش وصل و قطع شير رايزر هر ي نقطه ترين پايين در )3

 .باشد داشته وصل و قطع شير بخش هر اصلي انشعاب )4

 .باشد داشته وصل و قطع شير المقدور حتي عمل اتاق هر )5

 خروجي) دورترين تا مركز بين مسير( شدن طوالني و بيمارستان بودن بزرگ صورت در )6

 .گردد نصب ثانويه رگوالتور )7

 

 ها لوله قطر تعيين و محاسبه

 اكسيژن گاز كشي لوله

 يك روش

 كه مطالعاتي .گيرد مي انجام ) peak (مصرف حداكثر مبناي بر اكسيژن گاز كشي لوله محاسبات

 برابر مصرف متوسط 5/2مصرف  حداكثر مقدار كه دهد مي نشان است، شده انجام ها روي بيمارستان

)average ( 55برابر  شكن فشار شير از بعد ايستگاه داخل در گاز فشار .باشد مي psi  كشي لوله .است 

  psi 50حداقل  ايستگاه از اكسيژن گاز خروجي دورترين در خروجي گاز فشار كه انجام گيرد طوري بايد

 :شود مي عمل زير طرق به ها گيري لوله اندازه براي .باشد
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 لوله مستقيم طول حسب بر اتصاالت معدل طول  :3شماره  جدول

 اتصاالت
 اتصاالت  اندازه

0 - 1
2
˝ 1

2
 ˝ -  1˝ 1˝ - 11

2
˝ 

 4ft 8ft 11ft گاز ورود محل راهه، سه

 3ft 5ft 8ft زانو عنوان به راهي، سه

 1ft 3ft 4ft 900 زانو

 1ft 1ft 2ft 450زانو 

 

 تعيين نياز بيمارستان مورد نقاط در اكسيژن هاي خروجي محل بخش  همين1 شماره جدول طبق )1

 ها روي نقشه در ها خروجي تا توزيع مركز از ها انشعاب و اصلي هاي لوله مسير و شود مي

 .گردد مي مشخص

 براي مصرف ضريب .شود مي گرفته نظر در دقيقه در  ليتر20 خروجي هر از گاز گذر مقدار )2

برابر  ويژه هاي مراقبت و ريكاوري زايمان، عمل، هاي اتاق مانند حياتي هاي فضا هاي خروجي

 :است زير جدول صورت به ها فضا ساير براي و  درصد100

 %100  خروجي5 تا 1

 %75  خروجي10 تا 6

 %50  خروجي به باال11

 

 .گردد مي مشخص شبكه نقطه هر در گاز گذر
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 از افت اتصاالت آوردن دست به براي .شود مي مشخص توزيع مركز تا خروجي دورترين ي فاصله )3

 فشار افت براي را لوله طول  درصد50 حدود كلي طور به .گردد مي استفاده 3شماره  جدول

 .كنند مي اضافه طول به مسير اتصاالت

 افت  كل .گردد مي تعيين  psi 50خروجي  دورترين در و  psi 55 برابر ايستگاه در گاز فشار )4

  ميباشد. psi 5برابر  خط طول در اكسيژن گاز مجاز فشار

 مجاز ، افت فشار  )psi 5( گاز مجاز فشار افت كل و فوت حسب بر لوله خط كل طول داشتن با )5

 .گردد مي محاسبه لوله  فوت100 طول در گاز

 گذر مجاز مقدار لوله،  فوت100 طول در مجاز فشار افت به توجه  با4 شماره جدول از استفاده با )6

 .شود مي مشخص لوله قطر از اندازه هر از گاز

 اندازه شبكه لوله، از مقطع هر از گاز مجاز گذر و شبكه ي نقطه هر از مجاز گذر مقدار داشتن با )7

 گيري ميشود.

3 توزيع مركز از خروجي اصلي ي لوله ي اندازه حداقل )8
4

 هاي لوله  قطر اندازه حداقل و باشد مي ˝

lateral( 1اصلي (  افقي انشعابي
2

3هر خروجي  به اتصالي ي لوله قطر ي اندازه .باشد مي ˝
8

  است.˝
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 : TABLE FOR SIZING OXYGEN AND NITROUS OXIDE 4شماره  جدول

NOMINAL PIPE SIZE - INCHES 

4 3 2  2 1 1 2� 1   1    
LPM 

Lit Per Min. 

PRESSURE DROP PER 100 FT OF PIPE - PSI  

        0.04 0.12 50 

        0.16 0.50 100 

        0.25 0.80 125 

       1.04 0.36 1.10 150 

       0.06 0.48 1.50 175 

       0.07 0.68 2.00 200 

       0.11 0.99 3.05 250 

      0.04 0.16 1.41 4.50 300 

      0.07 0.29 2.51  400 

      0.11 0.45 3.92  500 

      0.24 1.02   750 

    0.05 0.13 0.42 1.80   1000 

    0.09 0.21 0.65 2.81   1250 

    0.12 0.30 0.95 4.05   1500 

   0.05 0.22 0.52     2000 

   0.08 0.34 0.83     2500 

   0.11 0.49 1.19     3000 

  0.06 0.20 0.88 2.10     4000 

  0.10 0.32 1.36 3.30     5000 

 0.09 0.22 0.71 3.10      7500 

 0.16 0.40 1.27       10000 

0.09 0.35 0.89 2.82       15000 

0.15 0.63 1.58 5.00       20000 

0.23 0.98 2.47        25000 

0.31 1.40 3.55        30000 

0.59 2.48         40000 

0.92 3.90         50000 

Note: 1 Liter/Min = 0.03531 CFM 
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 دو روش

 .ميباشد اول روش شبيه كه است شده پيشنهاد سوئد كشور از   AGA مؤسسه توسط روش اين

 .ميشود  استفاده5شماره  جدول از مختلف هاي بخش نياز مورد اكسيژن مقدار براي محاسبه
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 بيمارستان مختلف هاي بخش در مصرفي اكسيژن مقدار : 5شماره  جدول

 ساعت) در مكعب (متر واحد هر ازاي به مصرف مقدار بخش يا فضا نام

 اتاق عمل
 5/0  اتاق5 تا 1از  
 4/0  اتاق10 تا 6از  
 3/0  اتاق به باال11از  

 ريكاوري) اتاق +بيهوشي اتاق +عمل اتاق يك شامل ( جراحي عمليات بخش
 7/0  واحد5 تا 1از  
 6/0  واحد10 تا 6از  
 5/0  واحد به باال11از  

 زايمان بخش
 4/0  واحد5 تا 1از  
 3/0  واحد10 تا 6از  
 2/0  واحد به باال11از  

 اورژانس بخش
 4/0  خروجي5 تا 1از  
 3/0  خروجي10 تا 6از  
 2/0  خروجي به باال11از  

 ويژه هاي مراقبت بخش
 7/0  تخت5 تا 1از  
 6/0  تخت10 تا 6از  
 5/0  تخت20 تا 11از  
 4/0  تخت به باال21از  

 بستري بخش
 3/0  تخت10 تا 1 از  • 
 2/0  تخت20 تا 11از  
 1/0  تخت به باال21از  

 راديولوژي بخش
 2/0  اتاق5 تا 1از  
 1/0  اتاق به باال6از  

 

 آيد.مي حساب به جداگانه تخت دو شود، گرفته نظر در خروجي دو تخت يك براي كه صورتي در •
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  ) مي باشد.MPa ) 4 bar 0.4برابر  ايستگاه در گاز فشار -

  متر بر ثانيه مي باشد.8 برابر لوله در مجاز سرعت حداكثر -

 ) است.MPa ) 0.3 bar 0.03 برابر خروجي دورترين تا توزيع مركز در مجاز فشار افت حداكثر -

 

 بيهوشي گاز كشي لوله

 يك روش

 گاز مقدار .باشد مي اكسيژن ي لوله گيري اندازه مانند ازت اكسيد هاي لوله ي اندازه روش اين در

 دورترين در و  psi 55ايستگاه  در گاز فشار .شود مي گرفته نظر در دقيقه در  ليتر20 برابر خروجي هر از

 مانند .شود مي فرض psi 5برابر  لوله خط طول در گاز فشار افت كل .باشد مي  psi 50خروجي برابر 

  .ميشود گيري اندازه ها لوله شده، بيان قبل قسمت در كه اكسيژن كشي گيري  لوله اندازه

 دو روش

 هر بيهوشي گاز مصرف ميزان .است شده پيشنهاد سوئد كشور از AGA  مؤسسه توسط روش اين

 10 مصرف ميزان حداكثر .كند مي تغيير دقيقه در ليتر 10 تا 2 بين بيهوشي سيستم به توجه با اتاق عمل

 نظر در عمل هاي اتاق براي مصرف مقدار اين ها لوله گيري اندازه محاسبات در كه است در دقيقه ليتر

  .شود مي گرفته

 .است شده توصيه دقيقه در ليتر 5 برابر اتاق هر مصرف ميزان زايمان هاي اتاق خروجي براي
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 فشرده هواي كشي لوله

 روش يك

 داده توضيح كه است اكسيژن هاي لوله مانند فشرده هواي هاي لوله گيري اندازه و محاسبه روش

 دورترين در و  psi 55 برابر ايستگاه در هوا فشار كه گردد طرح طوري بايد كشي لوله سيستم است. شده

  مي شود.فرض psi 5برابر  لوله خط طول در گاز فشار افت كل .باشد مي  psi 50خروجي برابر 

 .است شده آورده 6 شماره جدول در مصرف ضريب و فشرده هواي به بيمارستان مختلف هاي بخش نياز

 .دهد مي نشان را لوله طول  فوت100 در مجاز افت مقابل در فشرده هواي گذر 7 شماره جدول

 .است اكسيژن گاز مانند عيناً نامبرده جداول از استفاده با ها لوله گيري اندازه و محاسبه روش
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 ها خروجي همزماني ضريب و نياز مورد  فشرده هواي مقدار  : 6شماره  جدول

 هوا خروجي محل
)     CFM (فشرده هواي گذر مقدار

 psi 50فشار  در
 همزماني ضريب

 درصد
 تخت هر ازاي به اتاق هر ازاي به

 جراحي عمليات بخش

 100  1  جراحي قلب باز Aتيپ  عمل اتاق     

 100  75/0  جراحي عمومي Bتيپ  عمل اتاق     

 ICU  ، CCU     ريكاوري، 

 100 5/0  تخت هر براي خروجي اولين ازاي به          

 50 5/0  تخت هر براي خروجي دومين ازاي            به

 25 5/0  تخت هر براي خروجي سومين ازاي           به

 زايمان بخش

 100 5/0  نارس و مشكوك نوزاد نوزادان، زايمان، اتاق    

 اورژانس بخش

 100  75/0 بندي شكسته     

 100 5/0       اتاق عمل

 20 25/0  آزمايشگاه

 بستري

 20 25/0       اتاق بيماران

 دندانپزشكي

 100 1  دندان جراحي اتاق     

 .كنيد مراجعه دندانسازي هاي دستگاه كاتالوگ به دندانسازي كارگاه     
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 TABLE FOR SIZING COMPRESSED AIR PIPING (Based On Free Air Delivery At 50 psi) : 7جدول شماره 

NOMINAL PIPE SIZE – INCHES 

2  2 1 1 2� 1   1    AIR 
FLOW 
CFM PRESSURE DROP PER 100 FT OF PIPE - PSI 

      0.05 0.15 2 
      0.20 0.65 4 
     0.05 0.38 1.45 6 
     0.09 0.81 3.90 8 
     0.14 1.28  10 
    0.05 0.22 1.83  12 
    0.07 0.29 2.53  14 
    0.09 0.37 3.20  16 
    0.11 0.48   18 
   0.04 0.13 0.58   20 
   0.07 0.21 0.90   25 
   0.10 0.31 1.30   30 
   0.13 0.41 1.80   35 
  0.07 0.17 0.54 2.30   40 
  0.11 0.26 0.85 3.60   50 
  0.16 0.38 1.25    60 
 1.05 0.22 0.53 1.70    70 
 0.06 0.28 0.68 2.20    80 
 0.08 0.36 0.86 2.80    90 
 0.10 0.44 1.15 3.40    100 
0.05 0.17 0.68 1.65     125 
0.07 0.23 0.97 2.38     150 
0.10 0.31 1.35 3.30     175 
0.13 0.40 1.75      200 

 

  .)نيست آزاد هواي است( شده فشرده سيستم از عبوري هواي •

• 1 CFM  0.227 هواي آزاد برابر با CFM  50 هواي فشرده در PSI .است  
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 دو روش

 در فشرده هواي مصرف ميزان .است شده پيشنهاد سوئد كشور از  AGA مؤسسه توسط روش اين

-دستگاه كاتالوگ به بايد مصرف دقيق ي مشاهده براي كه است دقيقه در ليتر 30 حدود در هر خروجي

 تعداد مقابل در را فشرده هواي اي لحظه مصرف  ميزان8شماره  نمودار .كرد مراجعه مصرف كننده هاي

 نشان ميدهد. ها خروجي

 

 اه خروجي تعداد مقابل در فشرده وايه اي هلحظ مصرف ميزان :8  شماره نمودار 

 

 در هوا مصرف ميزان كه هنگامي .است شده فرض دقيقه در ليتر 25 برابر خروجي يك مصرف

 مانند و گردد مي  استفاده9  شماره نمودار از گرديد مشخص كشي لوله ي نقشه روي در شبكه از نقطه

 .شود مي گذاري اندازه ها لوله ي شبكه اكسيژن، كشي لوله
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 9نمودار شماره 
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 ازت گاز كشي لوله

 مطرح اخير هاي سال در بيمارستان در گاز اين مركزي توزيع و ازت گاز كشي لوله بيني پيش

 گاز اين به كه ها لوله ي اندازه ي محاسبه براي مصرف ضريب و مقدار منحني و جدول .است شده

 هاي دياگرام و ول جدا از ها لوله ي اندازه محاسبه براي و نيست دسترس باشد در داشته اختصاص

 فشرده هواي براي كه 9  شماره نمودار از توان مي كار اين براي .شود استفاده مي فشرده هواي مخصوص

 و عمل اتاق مختلف هاي دستگاه در ازت گاز مصرف مقدار 10  جدول شماره در .كرد استفاده شده تهيه

 پيشنهاد CHEMETRONكارخانه  توسط جدول اين .شده است داده نشان لزوم مورد فشار اقل حد

 .است شده

Minimum PSI Flow (CFM) Surgical - Tools 

100 6 Hall Surgairtome 

160 13 Hall Newairtome 

160 3 Hall Orthairtome 

125 15 Stryer Heavy Duty 
 

 نياز مورد فشار حداقل و عمل اتاق مختلف دستگاههاي در ازت گاز مصرف  : مقدار10 شماره جدول

 

 چند كار امكان كه صورتي در .است كوتاه زمان مدت يك در مصرف باال جدول در شده داده مقادير

 .برد كار به مناسبي همزماني ضريب بايد باشد يكديگر با همزمان دستگاه

 

 

Eng-hvac.mihanblog.com



 مركز گازهاي طبي

 

 124 

 خالء كشي لوله

 اول روش

 سيستم بايد .باشد مي جيوه اينچ 19 برابر ايستگاه در مكش مقدار خالء كشي لوله سيستم در

 برابر حداقل توزيع ايستگاه از بيمارستان خروجي دورترين در خالء ميزان كه گردد طرح طوري  لولهكشي

 در هوا مكش گذر مقدار .باشد مي جيوه اينچ 4 برابر لوله خط در مجاز افت ميزان .جيوه باشد اينچ 15

 مي گرفته نظر در خروجي هر براي دقيقه در مكعب فوت يك برابر ريكاوري و اتاق بيهوشي عمل، هاي اتاق

 يك به اتصالي لوله نامي قطر حداقل .باشد مي خروجي هر براي  CFM 1.2برابر  نقاط ساير در و شود

1خروجي 
2

 شماره جدول .است اكسيژن كشي لوله مانند دقيقاً ها لوله ي اندازه ي محاسبه  ميباشد. روش˝

 .دهد مي نشان لوله فوت 100 طول در خالء افت در مقابل را هوا گذر مقدار 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز گازهاي طبي

 

 125 

 TABLE FOR SIZING VACUUM PIPING (BASED ON 15 INCHES Hg) : 11جدول شماره 

NOMINAL PIPE SIZE - INCHES 

4 3 2  2 1 1 2� 1   1 
3  1  3  Air flow 

(cfm) 
PRESSURE DROP PER 100 FT. FOR PIPE – INCHES Hg  

      0.04 0.15 0.55 2.5 1 
      0.10 0.39 1.15  2 
      0.19 0.49 1.77  3 
     0.10 0.31 1.24   4 
    0.07 0.14 0.44 1.78   5 
    0.09 0.19 0.60 2.40   6 
    0.12 0.24 0.77    7 
    0.15 0.31 0.95    8 
    0.18 0.38 1.17    9 
   0.06 0.22 0.45 1.38    10 
   0.08 0.30 0.62 1.90    12 
   0.11 0.39 0.80 2.52    14 
   0.13 0.48 0.99     16 
   0.16 0.50 1.21     18 
   0.19 0.74 1.45     20 
  0.08 0.23 0.85 1.75     22 
  0.09 0.27 1.01 2.10     24 
  0.11 0.32 1.20 2.41     26 
  0.12 0.35 1.35 2.80     28 
  0.14 0.41 1.52      30 
  0.18 0.54 2.00      35 
 0.10 0.22 0.67 2.50      40 
 0.12 0.27 0.81 3.00      45 
 0.14 0.33 0.99       50 
 0.19 0.45 1.34       60 
0.07 0.25 0.50 1.80       70 
0.09 0.32 0.77 2.30       80 
0.11 0.41 0.96        90 
0.14 0.50 1.17        100 
0.20 0.74 1.71        125 
0.27 0.99 2.30        150 
0.35 1.28         175 
0.44 1.51         200 
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 دو روش

 حداقل .شود مي فرض خالء سيستم در دقيق در ليتر 30 برابر خالء خروجي هر در هوا گذر مقدار

 .باشد مي يك اتمسفر فشار در هوا دقيقه در ليتر 120 برابر تختي 30 بستري بخش يك در هوا گذر

 هاي اتاق براي را خالء گذر همزماني ضريب BRITISH STANDARD INSTITUTEمؤسسه  

 .كند مي  پيشنهاد12 جدول شماره طبق عمل

 درصد) ( استفاده ضريب عمل هاي اتاق تعداد

 100 عمل اتاق  8تا  1از  بيمارستان

 عمل  اتاق12  تا8 از بيمارستان

 100 اول  اتاق8       

 60 ها اتاق        بقيه

 عمل اتاق 16  تا13 از بيمارستان

 100 اول  اتاق8       

 50 ها اتاق        بقيه

 باال به عمل اتاق 17 از بيمارستان

 100 اول  اتاق8       

 45 ها اتاق        بقيه

 عمل هاي اتاق براي خالء گذر همزماني  : ضريب12شماره  جدول
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 هنگام .دهد مي نشان خالء سيستم براي تخت تعداد مقابل در را هوا گذر  مقدار13 شماره شكل

 14شماره  نمودار از گرديد مشخص كشي لوله ي نقشه روي در شبكه از نقطه هر در خالء گذر كه ميزان

 استفاده مي گردد.

 

 خالء سيستم براي تخت تعداد مقابل در واه گذر مقدار : 13  شماره شكل
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 14نمودار شماره 
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  (Manifolds & Stations):ها  ايستگاه و توزيع هاي دستگاه

 از خروجي ازت اكسيد و اكسيژن هاي گاز فشار كه اين از پس  ) فولد ماني ( توزيع هاي دستگاه

 .رساند مي بيمارستان در مصرف نقاط به كشي لوله ي شبكه توسط را گاز داد، كاهش را سيلندرهاي گاز

مجزا  رديف دو در يا و    (Simplex Manifold)رديف   يك در  توان  را  مي گاز  هاي  سيلندر

(Duplex Manifold) باشد كم مصرف كه هنگامي در رديفه يك هاي فولد ماني   از . نصب كرد 

 سيستم اين از .باشد مي عدد سه رديفه يك فولد ماني اتصالي به سيلندر تعداد حداكثر .شود مي استفاده

 .كرد استفاده كربنيك و گاز هيدروژن و ازت هاي گاز براي توان مي فولد ماني

 مي پيدا اتصال مشترك كنترل دستگاه يك به ها سيلندر رديف از يك هر رديفه دو منيفولد در

 مورد ها سيلندر از رديف يك هميشه كه است شده طرح طوري دوپلكس فولد ماني سيستم كنترل .كند

 خالي اول رديف هاي سيلندر كه موقعي .باشد مي ذخيره عنوان به دوم رديف ميگيرند. و قرار استفاده

 .گردد مي خارج مدار از اول رديف و دهد مي قرار مدار در را دوم رديف طور خودكار به فولد ماني شود
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 يك به و شوند مي تقسيم تايي چند گروه چند به ها سيلندر باشد زياد ها سيلندر تعداد كه هنگامي

 .يابند مي اتصال كلكتور مشترك
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 را رديفه دو فولد ماني سيستم يك نياز مورد اجزاي حداقل و كشي لوله ي نحوه  NFPAموسسه 

 .كند مي توصيه زير طبق شكل

 

 فشار  برابر5/1معدل  فشاري در اند، شده نصب شبكه فشار طرف در كه فشاري اطمينان هاي شير

 از گاز عبور به قادر كافي حد به كه شوند انتخاب طوري بايد ها شير ي اندازه .شوند مي باز كار سيستم

 .نشود وارد كشي لوله ي شبكه به خسارتي فشار افزايش اثر تا در باشند خود
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 هاي بيمارستان گاز مصرف از كه آماري اطالعات طريق از توزيع هاي ايستگاه محاسبه ظرفيت

 بيمارستان .شوند مي تقسيم دسته سه به كلي طور به ها بيمارستان .گيرد مي انجام آمده دست مختلف به

 به توجه با ايستگاه و منيفولد ظرفيت .ها بيمارستان ساير و عمومي هاي بيمارستان هاي دانشگاهي،

 شبكه هاي لوله قطر گذاري اندازه براي كه صورتي در .گردد مي تعيين بيمارستان در مصرف گاز متوسط

 .باشد مي محاسبه گاز مبناي مصرف حداكثر

 اكسيژن توزيع دستگاه

 توزيع سيستم

 :گردد مي توزيع و وارد زير صورت دو به ها بيمارستان در اكسيژن گاز

 گاز اكسيژن كه باشد مي صورت بدين روش اين :فشار تحت هاي كپسول ي وسيله به توزيع روش )1

وارد  است مربع متر سانتي بر كيلوگرم 200 يا 150 ها آن داخل فشار كه هايي كپسول در

 مي توزيع بيمارستان در سپس و كند مي پيدا اتصال اكسيژن فولد ماني به و شود مي بيمارستان

 .گردد

 كه مصرف جاهايي در و است شده متداول اخيراً روش اين :مايع گاز توزيع روش يا و دوم روش )2

 ي كاميون وسيله به مايع گاز كه است صورت بدين كار طرز .شود مي برده كار به است زياد گاز

 در ايران .گردد مي تخليه ذخيره، بزرگ مخازن در و شود مي آورده مصرف محل تا گاز حمل هاي

  .گردد مي نظر صرف توزيع روش اين بررسي از است كم مايع گاز توزيع امكان چون

 كيلوگرم 200 يا و 150 ها آن داخل فشار و هستند ليتري 50 يا 40 معموالً اكسيژن هاي كپسول

 فشار در را اكسيژن گاز مكعب متر 10 حدود ليتري 50 سيلندر هر .باشد مي سانتي متر مربع بر

 .كند ذخيره در خود تواند مي اتمسفريك
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 ظرفيت  محاسبه

سال  در آن ي نتيجه و است گرفته انجام سوئد هاي بيمارستان از تعدادي مورد در كه مطالعاتي

 صورت به بيمارستان نوع به توجه با بيمارستان تخت هر ازاي به را اكسيژن گاز مصرف يافته،  انتشار1971

 .كند مي زير ارائه جدول

 بيمارستان نوع

 مقدار

 بيمارستان

 شده مطالعه

 مصرف حداكثر

ساعت  در ليتر

 هر ازاي به

 تخت

 مصرف حداقل

ساعت  در ليتر

 هر ازاي به

 تخت

 مصرف متوسط

ساعت  در ليتر

 هر ازاي به

 تخت

عدد پيشنهادي 

ساعت  در ليتر

 هر ازاي به

 تخت

 10 6/7 7/4 1/11 5 دانشگاهي بيمارستان

 7 7/4 7/1 9/10 11 عمومي بيمارستان

 5 3/3 2/2 8 2 ها بيمارستان ساير

 

مصرف  مقدار  AGAمؤسسه  انتشارات از Central Gas Systems For Hospitalsنشريه 

نظر  در تخت هر ازاي به سال در مكعب متر 16 را تخت 200 تا 150 بين كوچك هاي بيمارستان اكسيژن

 گاز متوسط مصرف ايران در عمومي هاي بيمارستان اكسيژن فولد ماني محاسبات براي .است گرفته

 .گردد مي توصيه تخت هر ازاي به ساعت در  ليتر5اكسيژن 
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 اقتباس شده  AGA  از انتشارات PIPED MEDICAL GAS SYSTEMSمنحني زير كه از جزوه 

 .كند مي پيشنهاد تخت تعداد و بيمارستان در كاربرد به توجه با را نياز مورد هاي سيلندر تعداد است

 

 

 

 : (NITROUS OXIDE MANIFOLD)بيهوشي گاز توزيع  دستگاه

 گاز مصرف مقدار .باشد مي عمل هاي اتاق بيمارستان در ازت اكسيد گاز اصلي مصرف محل

 & Closedبيهوشي (  ي بسته نيمه يا بسته سيستم در .دارد بيهوشي سيستم نوع به بستگي ازت اكسيد

semi closed باز ( نيمه هاي سيستم در و باشد مي دقيقه در ليتر 2 حدود گاز ) مصرفSemi open( 

 در ليتر 5 برابر كه مصرف متوسط مقدار مبناي بر را محاسبات .رسد مي دقيقه در ليتر 10 تامصرف گاز 
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 در ساعت 6 برابر عمل اتاق در بيهوشي هاي دستگاه كار زمان كنيم مي فرض و مي دهيم قرار است دقيقه

 :با است برابر عمل اتاق هر ازاي به گازبيهوشي مصرف .باشد روز

 

 زايمان بخش مانند دارد، وجود ازت اكسيد گاز مصرف امكان كه بيمارستان ديگر هاي بخش در

 در ازت اكسيد گاز هاي سيلندر .باشد مي تخت هر ازاي به ساعت 24 در مكعب متر 023/0  برابر مصرف

 مقدار مثال طور به .كنند ذخيره توانند مي را ازت اكسيد گاز  كيلوگرم75/0حجم سيلندر فقط  ليتر هر

 :با است برابر ليتري 40 يك سيلندر ازت اكسيد گاز

 

 :باشد ليتري 50 ها سيلندر كه صورتي در

 

 از رديف يك تعويض زمان حداقل .باشد مي گاز مكعب  متر16 معادل ازت اكسيد گاز  كيلوگرم30

 .گرفت نظر در روز 7 بايد را ازت اكسيد گاز هاي كپسول
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 : (Compressed Air Station)فشرده  هواي تهيه ايستگاه

 و كننده خنك فيلتر هوا، ي ذخيره مخزن هوا، هاي كمپرسور شامل فشرده هواي ي تهيه سيستم

 شده فشرده هواي در موجود رطوبت گير، رطوبت كويل يك لزوم صورت در .باشد مي فشار تنظيم شيرهاي

 سيستم اجزاي از يك هر .كرد نصب ها بخش به ورود در توان مي را استريل هاي فيلتر .مي كند جدا را

 .شود گرفته نظر در بايد كمپرسور دستگاه دو حداقل .باشند ذخيره يك داراي بايد هواي فشرده ي تهيه

 و كشي لوله سيستم .كند تأمين را نياز مورد هواي حداكثر تنهايي به بتواند ها بايد كمپرسور يك هر

 كمپرسور بيفتد، كار از عللي به ها كمپرسور از يكي كه صورتي در كه طراحي گردد طوري بايد الكتريكي

 كمپرسور اتاق داخل از توان نمي را ها كمپرسور به ورودي هواي .قرار گيرد مدار در كار خود طور به دوم

 .گرفت ها

 زير جدول از فشرده هواي گذر به نسبت فشرده هواي ي ذخيره مخزن ظرفيت ي محاسبه براي

  مي شود.استفاده

  (ليتر)ذخيره حجم حداقل S_CFMكمپرسور  ظرفيت

 500 13 تا 8از 

 1000 70 تا 16از  

 2000  به باال70از 
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 ايستگاه ظرفيت محاسبه

 اول روش

 .دارند يكديگر با اساسي هاي تفاوت بيمارستان مختلف هاي بخش نياز مورد  فشرده هواي مقدار

 استفاده  6شماره  جدول از ها آن همزماني ضريب و خروجي هر يا و اتاق هر در هوا مقدار  محاسبه براي

 Vacuum And Oil Free Air Supply Systemsنشريه   جدول از استفاده با جدول اين .ميگردد

for hospitals كارخانه  انتشارات  ازCHEMETRON به  هوا ورودي ي لوله قطر .است شده تهيه

 .گردد مي انتخاب زير جدول طبق مكش ي لوله طول به توجه با ها كمپرسور

 SCFM كمپرسور ظرفيت

1 5  تا  8  12 تا  8 مكش  لوله طول
2

 1
2
 5   تا   

 اينچ – هوا مكش ي لوله قطر

2     50 ft 

   2 100 ft 

3 3   150 ft 
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 دوم روش

 را فشرده هواي مصرف ي محاسبه مبناي است شده پيشنهاد AGA مؤسسه توسط كه روش اين

 مصرف ميزان همزماني ضريب به توجه با .است كرده فرض دقيقه در ليتر 25 برابر خروجي هر به ازاي

  .شود مي  پيشنهاد16 شماره منحني صورت به ها خروجي تعداد مقابل در هواي فشرده

 

 

 

 ها خروجي تعداد مقابل در فشرده هواي مصرف ميزان : 16شماره  منحني

 

 

 



 مركز گازهاي طبي

 

 139 

 :(Vacuum Pump Station)خالء   تهيه ايستگاه

 باكتري ضد فيلتر و آب ي كننده جدا با خالء منبع خالء، هاي پمپ شامل خالء ي تهيه سيستم

 خالء پمپ دستگاه دو حداقل .باشد ذخيره يك داراي بايد خالء ي تهيه سيستم اجزاي از يك  هر.ميباشد

 را شده محاسبه حداكثر بار از درصد 75 حداقل بتواند بايد ها پمپ از يك هر .شود نظرگرفته در بايد

 به ها پمپ از يكي كه صورتي در كه گردد طرح طوري بايد الكتريكي و لوله كشي سيستم .كند تأمين

 اجزاي شماتيك طور  به17  شماره شكل .گيرد قرار مدار در خودكار به طور دوم پمپ بيفتد كار از عللي

 شده پيشنهاد آلمان DRAGERكارخانه  توسط جزئيات اين .دهد نشان مي را خالء ي تهيه سيستم يك

 .است

 

 

 17 شماره شكل
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 ايستگاه ظرفيت  محاسبه

مصرف  ضريب .دارند اساسي هاي تفاوت يكديگر با بيمارستان هاي بخش نياز مورد خالء مقدار

Usage factor ) (جدول در مصرف ضريب و نياز مورد خالء مقدار .كند مي تفاوت هم مختلف نقاط 

كارخانه  توسط شده توصيه جدول از استفاده با جدول اين .است شده نشان داده 18شماره 

CHEMETRON شده است. تهيه 

 خالء پمپ : انتخاب18 شماره جدول

 خروجي محل

 CFMهوا  گذر
ضريب  در فشار اتمسفر

همزماني 
 (درصد)

هوا  گذر
CFM 

در فشار 
 اتمسفر

تعداد 
اتاقها يا 
تعداد 

خروجي 
 ها

جمع 
گذر هوا 
CFM 

به ازاي 
 هر اتاق

به ازاي 
هر 

 خروجي
 جراحي عمليات بخش

   3.5 100  3.5  جراحي قلب باز Aتيپ  عمل اتاق 
   2.00 100  2.00  جراحي عمومي Bتيپ  عمل اتاق 
   1.00 100  1.00 كوچك عمل اتاق 
 ICU  ، CCUريكاوري،  
   1.5 50 3  تخت هر براي خروجي اولين ازاي به    
   0.5 50 1  تخت هر براي خروجي دومين ازاي     به 
   0.1 10 1  تخت هر براي خروجي سومين ازاي    به 

 زايمان بخش
   1 100  1 اتاق زايمان 
   0.1 10 1  نوزادان 

 اورژانس بخش
   1 100  1 اتاق عمل 
   1 100 1  مصدومين بندي شكسته اتاق 

 بستري بخش
   0.5 50 1  جراحي بستري هاي اتاق 
   0.1 10 1  عمومي بستري هاي اتاق 

   0.05 10 0.5  معاينه هاي اتاق
   0.04 20 0.2  آزمايشگاه – اتوپسي
   0.1 10 1  آموزشي – درماني تنفس
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 ها استاندارد و كدها

 كشي لوله

 و از  Lو يا  K نوع  از درز بدون مسي بايد طبي هاي گاز كشي لوله در مصرفي هاي لوله : ها لوله جنس

 نرم باشد. نوع از توكار هاي لوله و سخت نوع از روكار هاي لوله . باشد ASTM – B -88رده  

 .باشد جوشي اتصال با سخت مسي نوع از بايد مصرفي اتصاالت  تمام :اتصاالت )1

 اكسيژن بايد ي لوله براي . گيرد انجام نقره و برنج آلياژ ي وسيله به بايد  جوشكاري :جوشكاري )2

 .باشد صد در 35 حداقل نقره آلياژ

 خم كردن كه صورتي در .شود استفاده مسي دار دور زانوي از بايد ها لوله چرخش در :ها زانو )3

به  بايد ها لوله كردن خم .باشد تر كم لوله قطر برابر 5 از نبايد خمش شعاع باشد ناگذير لوله

  .گيرد صورت كن خم دستگاه كمك

 موازات ديوار به جا همه ها لوله .گيرند مي قرار طبقه همان سقف زير در طبقه هر افق هاي لوله )4

 .گيرند مي قرار ساختمان هاي سقف و ها

 باشند بايد روكار بايد ناگزير اگر .گيرند مي قرار ساختماني شافت داخل در اصلي عمودي هاي لوله )5

 .شوند محافظت فلزي غالف داخل كف، از  متر باالتر5/1ارتفاع  تا حداقل لوله هر

 هر نوع و خورندگي و زدگي يخ مقابل در كه شرطي به كنند عبور كانال داخل از توانند مي ها لوله )6

لوله  كه تونلي يا و كانال داخل از توان مي را اكسيژن كشي لوله .كنند پيدا ايمني فيزيكي خطرات

در  كه شرطي به داد، انجام كنند مي عبور بخار هاي لوله يا و برق هاي كابل يا و سوخت گاز هاي
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روغن  آلودگي امكان كه هايي محل از را ها لوله .گيرد انجام مناسب هواي تعويض تونل يا و كانال

 داد. عبور توان نمي دارد وجود

 از وسيله عبور به بايد دارد وجود اشتعال يا و انفجار امكان كه هايي محل در اكسيژن كشي لوله )7

يا  و چاه داخل از توان نمي را عمودي هاي لوله .كرد محافظت فيزيكي خطرات از لوله داخل

 .داد عبور آسانسور

 كند ها عمل لوله روي ها لوله وزن كه شود نصب طوري بايد ها لوله گاه تكيه :ها لوله گاه تكيه )8

3نامي  قطر از افقي هاي لوله براي .اتصاالت روي نه
4�  براي تكيهگاه و يك متر سه هر باال  به˝

1قطر به هايي لوله
2�  بايد لولههاي عمودي .گردد مي نصب گاه تكيه يك متر 2 هر تر پايين  و˝

 .شوند محكم ديوار به بست با طبقه هر ي فاصله در

 كار رود. به طبي هاي گاز اي لوله گاه تكيه عنوان به نبايد تأسيسات ديگر هاي رشته هاي لوله )9

 وبراي گيرد انجام طبي موارد ي استفاده براي فقط بايد طبي هاي گاز فشرده هواي كشي  لوله )10

بايد  اي جداگانه سيستم از رختشويخانه، مانند است، فشرده هواي به احتياج كه مواردي ساير

 .گردد استفاده

 و رختشويخانه آشپزخانه احتراق، قابل مواد انبار مانند هايي محل از بيهوشي و اكسيژن هاي لوله )11

 با را بايد ها لوله باشد، ناپذير اجتناب ها محل اين از ها لوله عبور كه هنگامي در .كند عبور نبايد

 .كرد استفاده كند، مي جلوگيري ها گاز شدن پخش امكان از كه غالفي

  PVCجنس  از لوله غالف داخل در بايد ساختماني هاي سقف و ها ديوار از عبور محل در ها لوله )12

 قرار گيرند.
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به  مستقيماً بايد خالء مخزن از جداگانه ي لوله خط يك آزمايشگاه خالء هاي خروجي براي )13

 .شود كشيده آزمايشگاه

انبساط   حلقه از استفاده با بايد ساختمان انبساط هاي درز از طبي هاي گاز هاي لوله عبور )14

(Expansion Loop)شكل  به لوله و مسي هاي زانو كمك به  كهU  گيرد انجام اند شده تهيه. 

 .گردد ثابت مناسب بست كمك به بايد انبساط ي حلقه طرف دو لوله در

 اتصال زمين برق، حفاظت نظر از توزيع ايستگاه محل در بايد طبي هاي گاز كشي لوله ي شبكه )15

 هاي سيستم زمين اتصال براي توان نمي را طبي هاي گاز كشي لوله ي شبكه .باشد داشته

 .داد قرار استفاده ديگرمورد

 چربي، روغن، از كشي لوله از قبل بايد اتصاالت و آالت شير ها، لوله تمام :ها لوله كردن تميز )16

 كارخانه تميز در كه هايي لوله شود( تميز باشد داشته اشتعال احتمال كه اي ماده هر يا و گريس

 كربنات ملول در شو و شست ي وسيله به كردن ندارند). تميز شدن تميز به احتياجي اند شده

 .شود) مي مخلوط آب گالن سه با مواد از پوند يك گيرد ( مي انجام سديم فسفات تري و سديم

 بايد كردن تميز از بعد .شود مي كشي آب داغ تميز آب ي وسيله به وسايل شو، و شست از بعد

 ها لوله وارد جايي به جا و كار هنگام خارجي در مواد ساير و روغن كه گيرد صورت كافي دقت

 .نشود

 گاز، بايد توزيع سيستم و ها خروجي اتصال از قبل و كشي لوله اتمام از پس :ها لوله آزمايش )17

وسيله  به سپس و شوند تميز خارجي مواد از روغن بدون فشرده هواي دميدن ي وسيله به ها لوله

از  پس .گردد آزمايش ساعت  24 مدت  بهpsi 150فشار  تحت نيتروژن گاز يا و فشرده هواي

 به psi 150فشار تحت بايد سيستم وصل و قطع هاي شير ي جعبه و ها خروجي تمام نصب

 آب واحد هشت و صابون واحد يك كردن مخلوط از محلولي .گردد مجدد آزمايش ساعت 4مدت 
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 جوشكاري هاي محل روي محلول اين زدن ي وسيله به و شود تهيه بايد گليسيرين چهار واحد و

 جز فشاري افت هيچگونه بايد ساعت 24 مدت در .گردد ترميم سپس و مشخص نقاط نشت شده

 سيستم آزمايش براي كه صورتي در .باشد نداشته وجود حرارت درجه تغييرات در اثر فشار افت

 هاي گاز سيستم، از برداري بهره از قبل كه داشت توجه بايد شود ازت استفاده گاز از كشي لوله

 باشد. شده تخليه اكسيژن  دميدن وسيله به شبكه داخل

 به لوله مربوط كه كرد پيدا اطمينان بايد ها خروجي ي كليه نصب از پس :جايي به جا آزمايش )18

 خود گذارده گاز فشار آزمايش تحت لوله خط هر .باشد نشده وصل ديگر گاز خروجي به گاز هر

و  قطع لوله اين فشار سپس .گيرد مي قرار آزمايش مورد مربوطه هاي خروجي تمام و شود مي

 .گيرد مي قرار آزمايش مورد ديگر  شبكه

 شرح زير به رنگ كد با متر شش هر ي فاصله در بايد طبي هاي گاز هاي لوله :ها لوله رنگ )19

 :شوند مشخص

 رنگ لوله

 سبز اكسيژن

 آبي بيهوشي گاز

 سفيد فشرده هواي

 زرد خالء

 سياه ازت

 خاكستري كربنيك گاز

 

 .باشد مي متر سانتي 150 شده تمام كف از ها خروجي نصب  ارتفاع )20
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 (Valves - Zone Box)وصل  و قطع هاي جعبه و آالت شير

   نوع از بايد ها شير .گردند مي نصب است شده داده نشان ه نقشه روي كه هايي محل در ها شير

Full Flow - Double Seal – Ball Type كار  فشار براي و برنز جنس از ها آن  بدنه و باشند

300psi باشند مناسب. 

 شير .آيد در بسته يا و باز صورت به شير گردش ربع  دور دسته، با كه كند عمل طوري بايد شير

 كشي لوله سيستم به را ها آن بتوان كه باشند L و يا Kنوع  مسي هاي لوله از هايي دنباله داراي بايد ها

 مي مصرف اكسيژن سيستم براي كه موقعي و باشند سرويس قابل لوله خط در بايد شيرها تمام .داد اتصال

 كردن باشند. تميز قابل شوند

 شوند ) ساخته Gauge 18ميليمتر ( 25/1 ضخامت به فوالدي ورق از بايد وصل و قطع هاي جعبه

 داراي بايد جعبه داخل هاي شير .كرد ثابت ديوار در را جعبه بتوان كه باشند فوالدي هاي شاخك و داراي

 سر و داده اتصال كشي لوله سيستم به را ها آن بتوان كه باشند  L و يا  Kمسي  هاي لوله از هايي دنباله

  .باشند كربنات پلي جنس از شفاف درهايي داراي بايد ها جعبه .باشد شده خارج ها از جعبه بايد ها لوله

 اي برنده ي لبه هيچگونه كه اين بدون كرد خارج سريع بتوان بايد را در جعبه اضطراري مواقع در

 .آيد وجود به

 .باشد مي متر  سانتي150 شده تمام كف از وصل و قطع هاي شير جعبه زير  ارتفاع
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 (Manifold)بيهوشي  و اكسيژن گاز توزيع هاي دستگاه

 فشار گاز ازت اكسيد و اكسيژن گاز مصرف حداكثر هنگام در كه گردد انتخاب طوري بايد سيستم )1

  كمتر نباشد.55psiاز  مركز در

 بايد نصب دستي وصل و قطع هاي فشار) شير تنظيم هاي شير ( ها رگوالتور از خروج و ورود در )2

 .گردد

 اطمينان شير ي تخليه فشار .گردد نصب اطمينان شير بايد ها، رگوالتور از بعد سيستم هر روي در )3

 لوله وسيله به بايد شده نصب اطمينان شير .باشد لوله خط عادي فشار از بيشتر صد در 50 بايد

 .باشد داشته ارتباط ايستگاه خارج به تخليه

 نداشته راه ساختمان داخلي فضاي به و باشد داشته در ساختمان از خارج به مستقيماً بايد ايستگاه )4

 فقط اجازه و كرد استفاده مواد انبار عنوان به توان نمي ايستگاه از .كرد قفل بتوان را آن در و باشد

 .گردد انبار اتاق اين در ازت اكسيد و اكسيژن خالي هاي سيلندر كه شود مي داده

 حداقل بايد گردد مي نصب ايستگاه در ها ديوار روي در كه برقي وسايل ساير و ها پريز و ها كليد )5

 .باشد داشته ارتفاع شده تمام كف از متر سانتي 150

 و ها كوره خانه موتور نظير زا حرارت هايي محل نزديك ازت اكسيد و اكسيژن ايستگاه كه هنگامي )6

 ايستگاه از حرارت درجه كه گردد طرح طوري ها آن ساختمان بايد گيرند مي قرار سوز زباله يا

 مخازن يا و ترانسفورماتور اتاق مجاورت در را ايستگاه توان نمي .نكند تجاوز درجه فارنهايت 130

 ايجاد كرد. سوخت

 .است ممنوع كشيدن سيگار ايستگاه محل در )7

 .كند تجاوز فارنهايت درجه 130 از نبايد ايستگاه حرارت درجه )8
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 يك در ازت اكسيد و اكسيژن توزيع هاي دستگاه با نميتوان را خالء هاي پمپ و هوا كمپرسورهاي )9

 .گيرند قرار محل يك در ميتوانند ازت اكسيد و اكسيژن توزيع دستگاه ولي . داد قرار محل

 زياد فشار با گاز كه صورت بدين .دهد كاهش را گاز فشار اي مرحله دو بصورت بايد توزيع  دستگاه )10

 شير توسط سپس .گردد مي تبديل متوسط فشار با گاز به اصلي فشار تنظيم شيرهاي بوسيله

 .يابد مي تقليل توزيع) فشار ( خط فشار به متوسط فشار ثانويه تنظيم فشار
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 (Vacuum Pump Station)خالء  پمپ ايستگاه

 – Duplexباشد ( خالء پمپ دو داراي حداقل كه گردد طرح طوري بايد خالء تهيه سيستم )1

system مورد  خالء حداكثر از درصد 75 حداقل كه شوند انتخاب طوري بايد ها پمپ از يك ) هر

 .كند تأمين را سيستم نياز

 كار و گيرند قرار مدار در اتوماتيك بطور متناوباً يك هر ها پمپ كه شود طرح طوري بايد سيستم )2

 كنند.

 خود بطور دوم پمپ نرسيد عادي حد به سيستم داخل خالء اگر كه كند كار طوري بايد سيستم )3

 .گيرد قرار مدار در كار

 حالت در خودكار قطع كليد و مناسب )  كنتاكتور ( انداز راه كليد به مجهز بايد خالء پمپ هر )4

 گردد طرح طوري بايد الكتريكي كنترل سيستم .) (رله حرارتي) باشدOver - Loadبار ( اضافه

 .باشد نداشته تأثيري ديگر پمپ كار روي پمپ هر شدن خارج يا و قطع كه

  باشد. NFPA 70استاندارد  طبق بايد كشي لوله سيستم و الكتريكي لوازم )5

 .گردد تغذيه اضطراري برق سيستم از بايد خطر اعالم و ها پمپ الكتريكي سيستم )6

 طرف پايين به لوله سر .شود برده خارج فضاي به كشي لوله بوسيله بايد ها پمپ از خروجي هواي )7

 .شود نصب آن روي سيمي طوري خارجي موارد و حشرات ورود از جلوگيري براي و شود مي خم

 فاصله حداقل .باشد دور هوا ورودي يا و پنجره يا در متر سه حداقل بايد خروجي لوله انتهاي

 .باشد متر 6 بايد از زمين خروجي
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 سيستم مركزي از و باشد نشده بيني پيش جداگانه خالء سيستم آزمايشگاه براي كه صورتي در )8

براي  خالء مخزن از مستقيماً جداگانه لوله بايد شود مي تغذيه بيمارستان خالء كشي لوله

 .شود كشيده آزمايشگاه

 : باشد زير هاي دستگاه و لوازم به مجهز بايد خالء سيستم : سيستم ديگر لوازم )9

a(  صدا خفه كنMuffler)( باشد ها بايد دستگاه سازنده مشخصات طبق بر آن اندازه خروجي. 

b( كشي لوله سيستم و ذخيره مخزن و پمپ بين اتصال براي فلزي انعطاف قابل اتصاالت. 

c( نوع از وصل و قطع شيرهاي (Ball - Seal)در كه نصب گردند سيستم در طوري بايد  شيرها 

 .باشد كار به قادر ديگر پمپ ها پمپ از يكي تعمير موقع

d( باكتري ضد فيلتر 

e( Vacuum – Switch 

f( Vacuum – Gauge 

g( طرفه يك شيرهاي 

h( روغن خودكار كنترل سيستم 

i( گير غلط 
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 :(Compressed Air Station)فشرده  هواي تهيه ايستگاه

 را نمي هوا كمپرسور ولي گيرند قرار مشترك فضاي يك در توانند مي خالء پمپ و هوا كمپرسور )1

 .داد قرار محل يك در ازت اكسيد و اكسيژن توزيع هاي دستگاه با توان

 oil free نوع از كمپرسور دو داراي كه شود طرح طوري بايد فشرده هواي مركزي سيستم )2

طرح  طوري بايد سيستم .كنند كار متناوب طور به يك هر  و(Duplex System)باشد  جداگانه

 .كنند تأمين را نياز مورد هواي حداكثر باشند قادر تنهايي به كمپرسورها از يك هر كه گردد

 .باشد خشك نوع از ورودي هواي فيلتر داراي بايد كمپرسور )3

و  آب خودكار ي تخليه شير با اطمينان شير به مجهز  بايد(Receiver) هوا ي ذخيره مخزن )4

  ساخته شود.ASMEمقررات  طبق بايد منبع .باشد سنج فشار

 .گردد تغذيه اضطراري برق سيستم از بايد فشرده هواي ي تهيه سيستم برق )5

  ورودي دهانه .گردد تأمين بام روي از بايد طبي ي فشرده هواي ي تهيه سيستم به ورودي هواي )6

 از سطح متر 6 حداقل هوا ورودي .باشد داشته فاصله پنجره يا و در هر از متر 3 بايد حداقل هوا

 .باشد داشته ارتفاع بايد زمين

 يا و سوخت ذخيره مخزن هواكش هوا، ي تخليه خروجي هاي دهانه به نزديك نبايد ورودي هواي )7

 .باشد خالء سيستم خروجي

 ولي باشد Reciprocating و يا ضربه اي Liquid Ring Rotary نوع از توانند مي ها كمپرسور )8

  انتخاب گردد. oil freeسيستم  از صورت هر در بايد

 :باشد زير اجزاي شامل بايد فشرده هواي ي تهيه سيستم )9
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a( كمپرسور عدد دو 

b( استاندارد طبق هوا ي ذخيره مخزن ASME 

c( ا هو كن خشك(Air Dryer) 

d( مخزن آب خودكار ي تخليه 

e( هوا ي كننده خنك (After Cooler) 

f( انعطاف قابل اتصاالت (Flexible Connection) 

g( هوا ورودي كن خفه صدا فيلتر 

h( وصلو قطع هاي شير و اطمينان هاي شير طرفه، يك هاي شير شامل الزم هاي شير  

i( دستگاه زير هاي گير لرزه 

j( شكن فشار هاي شير 

k( زياد و كم فشار خطر اعالم سيستم 

l( سنج فشار 

m( آب سلونوييدي شير 

n( برق كنترل ي تابلو 

طبق  بايد شكن فشار هاي شير و كن خفه صدا فيلتر، هوا، ي ذخيره مخزن ي اندازه و  ابعاد )10

 .باشد سازنده ي كارخانه توصيه
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 هواي گيرند قرار مشترك بسته فضاي يك در خالء هاي پمپ و هوا هاي كمپرسور كه صورتي  در )11

بخار  اسب هر ازاي به دقيقه در مكعب فوت 400 برابر هوا تعويض مقدار .گردد تعويض بايد اتاق

 .باشد مي ها دستگاه قدرت

 

 (Alarm System)خطر  اعالم سيستم

 .مداوم باشند ديد معرض در كه گيرند قرار هايي محل در بايد ها سنج فشار و خطر اعالم سيستم )1

 و از گردد مي نصب اطالعات يا و سرپرست دفتر يا و تلفن مركز در مركزي خطر اعالم تابلوي )2

 يا و كم نظر از مركزي هاي دستگاه وضعيت و گيرد مي فرمان مركزي هاي دستگاه هاي كنترل

 عادي غير وضعيت يا و ها سيلندر رديف از كدام هر بودن خالي يا و پر همچنين و فشار بودن زياد

 .كند مي مشخص بصري و سمعي طور به را خالء بودن سيستم

 :گيرند مي قرار زير هاي محل در معموالً لوله خطر اعالم تابلوي )3

a( عمل هاي اتاق پرستاري مركز 

b( ريكاوري ) عمل از پس استراحت( 

c( ويژه هاي مراقبت مركز 

d( مركزي هاي بخش پرستاري مركز 

و  سمعي طور به را ها خط وضعيت و گيرد مي لوله خط از را خود فرمان لوله، خط خطر اعالم

 خط اعالم خطر و مركزي خطر اعالم هاي سيستم كه شد متذكر بايد ضمن در .كند مي مشخص بصري

 .گردد تغذيه اضطراري برق از بايد لوله
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 :باشد زير صورت به بايد خطر اعالم هاي سيستم كار طرز )4

a( خطر اعالم ي نحوه )بصري و سمعي( 

 :كند مي عمل زير صورت به خطر اعالم تابلوي

 وضعيت كه هنگامي .است روشن سبز چراغ كند مي كار طبيعي صورت به سيستم كه هنگامي

 روشن مي زن چشمك قرمز چراغ و شده خاموش سبز چراغ آيد در عادي غير صورت به

 باشد روي شده مصرف ازت اكسيد يا و اكسيژن هاي سيلندر رديف از يكي كه چنان يا .گردد

 در به صدا آژير يا و زنگ حالت اين در .گردد مي روشن زن چشمك چراغ خطر اعالم تابلوي

 از برگشتن پس و شده خاموش Resetدكمه  دادن فشار از بعد آژير يا و زنگ .آيد مي

 .شود مي روشن كار خود طور به سبز چراغ عادي صورت به سيستم

b( خطر اعالم ي وسيله (Signal Gauge) 

 از اي وسيله لوله به خالء يا فشار و گيرد مي قرار خطر اعالم تابلوي در خطر اعالم ي وسيله

 شده مزبور فعال ي وسيله شد طبيعي غير فشار كه هنگامي و گردد مي منتقل آن به سيستم

 طبق خطر وسيله اعالم كار ي دامنه .اندازد مي كار به را بصري و سمعي خطر اعالم سيستم و

 :باشد مي زير صورت   بهNFPA – 56Fتوصيه  

 بر پوند 65 تا 40 فشار از خارج در فشرده هواي و ازت اكسيد اكسيژن، هاي گاز براي •

 .افتد مي كار به مربع اينچ

 .افتد مي كار به جيوه اينچ 12 فشار در CGA توصيه طبق خالء براي •

 به را خطر اعالم وسيله مربع اينچ بر پوند 190 تا 140 فشار از خارج در ازت گاز براي •

 .اندازد مي كار
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 (Pressure Gauge)ها  سنج فشار )5

خطر  اعالم تابلوي قيمت چون .شوند مي نصب گردد كنترل فشار بايد كه نقاطي در ها سنج فشار

و   .I.C.U و .C.C.U ، عمل هاي اتاق مانند بيمارستان حياتي هاي قسمت براي باشد مي زياد نسبتاً

 هاي بستري بخش مانند ها قسمت ساير در و شود مي استفاده خطر اعالم هاي تابلو از زايمان هاي اتاق

 گردد. مي اكتفا سنج فشار نصب به فقط

 .است متر سانتي 150 شده تمام كف از خطر اعالن تابلوي ارتفاع )6
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 كشي نقشه عالئم
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 سمت در هميشه خالء خروجي گيرند، قرار يكديگر كنار در جداگانه خروجي چند كه صورتي در

 قرار ترتيب باشد داشته وجود ديگري خروجي اگر .گيرند مي قرار چپ سمت در اكسيژن خروجي و راست

 :است زير ترتيب به چپ به راست سمت از خروجي ها گرفتن

 اكسيژن – ازت اكسيد – فشرده هواي –                                 خالء
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 ها بيمارستان طبي هاي گاز برقي تأسيسات اجراي دستورالعمل

 اكسيژن تأمين براي  اولي )مستقل ورودي دو با ترجيحاً ( مجزا قسمت دو به طبي هاي گاز مركز

 مي تقسيم مختلف هاي بخش در بيمارستان مصرفي فشرده هواي و خالء تأمين براي دومي و ازت اكسيد و

 قسمت .بود خواهد بهتر بازرسي و كنترل نظر از گيرند قرار هم كنار در كه چنان قسمت دو  اين.گردد

 مقابل در تواند به كه شود گرفته نظر در طوري بايد ساختماني نظر از ازت اكسيد و كننده اكسيژن تأمين

 تأسيسات اجراي در كه مواردي). NFPA.56Fنمايد (بر اساس  مقاومت ساعت حداقل يك سوزي آتش

  :از عبارتند گيرند قرار مدنظر بايد بيمارستان طبي هاي گاز مختلف مركز هاي قسمت برقي

 ازت اكسيد و اكسيژن هاي گاز توزيع قسمت

 از چپ و راست مجزاي هاي سيلندر گروه دو طريق از ازت اكسيد و اكسيژن هاي گاز مركز اين در

 طرف هاي سيلندر و نرمال هاي سيلندر راست، طرف هاي سيلندر .شود مي تأمين كنترل تابلوي طريق

 .شوند مي تلقي رزرو سيلندر هاي چپ

 :از عبارتند گيرد قرار توجه مورد بايد قسمت اين برقي تأسيسات اجراي در كه مواردي

 :روشنايي سيستم )1

 كننده تأمين اضطراري برق تابلوي طريق از ترجيحاً ( بيمارستان اضطراري برق از روشنايي سيستم

 باشند كار مي رو اي رشته يا فلورسنت هاي چراغ نوع از ها چراغ .شود تأمين  ) طبي هاي گاز مركز برق 

 ها چراغ اين باشد). ارتفاع نصب شده بيني پيش قسمت اين براي هوا تعويض گريل يا ونت كه است (الزم

 طريق از ها چراغ اين تغذيه به سيم اتصال .باشد شده تمام كف  متر از5/1از  نبايد بودن ديواري صورت در

  متر5/1حداقل  ارتفاع در روكار كه نوع از روشنايي وصل و قطع كليد .شود مي انجام چراغ داخل ترمينال

Eng-hvac.mihanblog.com
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  ميليمتر5/1حداقل  كننده روشنايي تغذيه هاي سيم مقطع .بود خواهد شود، مي نصب شده تمام كف از

 .است مربع

 

 :برق هاي پريز )2

 تأمين اضطراري برق تابلوي طريق از ترجيحاً ( بيمارستان اضطراري برق از عمومي برق ها پريز

 و باشد مي زمين اتصال با روكار نوع از برق هاي پريز .شود مي تغذيه ) طبي هاي گاز مركز برق ي كننده

 5/2حداقل  كننده تغذيه هاي سيم مقطع .باشد شده تمام كف از  متر5/1از  كمتر نبايد ها آن نصب ارتفاع

 .باشد مي مربع ميليمتر

 

 اكسيد اكسيژن و هاي  گاز(Manifold)فولد  ماني كنترل تابلوي و خبر اعالم سيستم )3

 :ازت

 تابلوي در سيگنال هاي چراغ به ازت اكسيد و اكسيژن طبي هاي گاز در خبر اعالم هاي فرمان

 .شود مي صادر مركزي خبر اعالم تابلوي و مربوطه فولد ماني كنترل

 

 :است زير شرح به اكسيدازت و اكسيژن هاي گاز از يك هر براي خبر اعالم هاي فرمان

 ي دهنده (نشان  فولد ماني كنترل تابلوي روي رنگ سبز سيگنال چراغ با نرمال خبر اعالم فرمان

 سيستم راست طرف هاي  سيلندرPressure Switch از  كه راست طرف هاي سيلندر  براي)عادي حالت

 .گيرد مي فرمان هاي گاز توزيع
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 ي دهنده (نشان فولد ماني كنترل تابلوي روي رنگ قرمز سيگنال چراغ با رزرو خبر اعالم فرمان

 هاي سيلندر Pressure Switchاز  كه چپ طرف هاي سيلندر براي رزرو)  هاي سيلندر از استفاده حالت

 .گيرد مي فرمان هاي گاز توزيع سيستم چپ طرف

Pressure Switch در اعالم خبر جهت كمكي كنتاكت داراي بايد چپ طرف هاي سيلندر 

 .باشد مركزي خبر اعالم تابلوي

 خبر اعالم تابلوي  روي خبر اعالم زنگ و رنگ قرمز سيگنال چراغ با اضطراري خبر اعالم فرمان

 خط خروجي اولين به مربوط Pressure Switch از كه ) اضطراري حالت ي دهنده نشان ( مركزي

 هاي تابلو از كشي سيم و كشي  لوله.گيرد مي فرمان ازت اكسيد يا و اكسيژن هاي گاز توزيع سيستم

 .است الزامي مركزي خبر اعالم تابلوي تا خبر اضطراري اعالم براي ازت اكسيد و اكسيژن هاي گاز ترمينال

 

 :فولد ماني كنترل تابلوي و خبر اعالم سيستم تغذيه )4

با  و مستقل هاي مدار از ازت اكسيد و اكسيژن براي فولد ماني كنترل تابلوي و خبر اعالم سيستم

طريق  از طبي هاي گاز مركز برق ي كننده تأمين اضطراري برق تابلوي توسط مستقل هاي حفاظت

 اكسيژن و فولد ماني كنترل هاي تابلو از يك هر براي .شود مي  ولت تغذيه24/220تبديل  ترانسفورماتور

 .ميشود گرفته نظر در مستقل تبديل ترانسفورماتور ازت اكسيد

ضخامت  به آهني ورق از شده ساخته ترمينال تابلوي داخل در  ولت24/220تبديل  ترانسفورماتور

 قفل، محل لوال، با شو باز در داراي تابلويي جعبه اين .شود مي نصب پخته رنگ با  ميليمتر25/1حداقل 

 هاي خبر، ترمينال اعالم ي تغذيه خط ي لوله اتصال محل ولت، 220 برق  تغذيه خط ي لوله اتصال

 براي مجزا پيچي ترمينال هاي و زمين اتصال و نول و فاز براي ولت 220  تغذيه خط براي مستقل پيچي
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 تابلوي و تبديل با ترانسفورماتور ترمينال تابلوي نصب ارتفاع .باشد مي ولت 24 خبر اعالم فرمان هاي مدار

 .باشد مي شده تمام كف  متر از5/1حداقل  فولد ماني كنترل

ماني  كنترل تابلوي و خبر اعالم سيستم باشد، موجود بيمارستان در مركزي خبر اعالم سيستم اگر

 تابلوي اعالم در شده  ولت نصب24/220تبديل  ترانسفورماتور طريق از ازت اكسيد و اكسيژن براي فولد

 طريق مركزي از خبر اعالم تابلوي تبديل ترانسفورماتور برق ي تغذيه خط .شد خواهد تغذيه مركزي خبر

 مستقل مي باشد. حفاظت و مدار با طبي هاي گاز مركز برق ي كننده تأمين اضطراري برق تابلوي

 

 :حريق اعالم سيستم )5

و  اكسيژن هاي گاز توزيع قسمت حريق اعالم سيستم براي محتمل هاي سوزي آتش با رابطه در

 مي وصل بيمارستان حريق اعالم سيستم به كه يونيزاسيون نوع از دودي دتكتور از ازت اكسيد

 .شود شود استفاده

 

 فشرده هواي و خالء توزيع قسمت

 تابلوي و ذخيره تانك كمپرسور، دستگاه توسط بيمارستان ي فشرده هواي و خالء مركز اين در

 خالء براي مربوطه كنترل تابلوي و ذخيره تانك خالء، پمپ دستگاه و فشرده هواي براي مربوطه كنترل

 :از عبارتند گيرد قرار توجه مورد بايد قسمت اين برقي تأسيسات اجراي در كه ميشود. مواردي تأمين

 :روشنايي سيستم )١

 كننده تأمين اضطراري برق تابلوي طريق از ترجيحاً بيمارستان ( اضطراري برق از روشنايي سيستم

 .باشد مي تونلي يا رفلكتوري فلورسنت هاي چراغ نوع از ها چراغ .شود طبي) تأمين هاي گاز مركز برق ي
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 روشنايي و وصل قطع كليد .شود مي انجام چراغ داخل ترمينال طريق از ها چراغ اين به تغذيه سيم اتصال

 .بود خواهد شود، مي نصب شده تمام كف  متر از5/1حداقل  ارتفاع در كه روكار نوع از

  ميليمتر مربع است.5/1حداقل  روشنايي  كننده تغذيه هاي سيم مقطع •

 

 :برق هاي پريز )٢

تأمين  اضطراري برق تابلوي طريق از ترجيحاً ( بيمارستان اضطراري برق از عمومي برق هاي پريز

 باشد و مي زمين اتصال با روكار نوع از برق هاي پريز .شود مي طبي) تغذيه هاي گاز مركز برق ي كننده

 5/2حداقل  كننده تغذيه هاي سيم مقطع .باشد شده تمام كف از  متر5/1از كمتر نبايد ها آن نصب ارتفاع

 .باشد مي مربع ميليمتر

 

 :فشرده هواي و خالء سيستم ي تغذيه و كنترل تابلوي و خبر اعالم سيستم )٣

 .باشد مي مستقل ي تغذيه و كنترل تابلوي داراي فشرده هواي و خالء هاي سيستم از يك هر

نمايد و  مي تغذيه و كنترل را خالء پمپ دستگاه خالء، توليد مركزي دستگاه ي تغذيه و كنترل تابلوي

 و تغذيه كنترل را فشرده هواي كمپرسور دستگاه فشرده، هواي مركزي دستگاه ي تغذيه و كنترل تابلوي

 :باشد بايد زير اجزاي شامل حداقل تغذيه و كنترل هاي تابلو از يك هر .نمايد مي

a( تابلو ي تغذيه خط ورودي در اصلي ايزوالتور كليد 

b( تغذيه خط ورودي در ها فاز از يك هر براي سيگنال هاي چراغ 

c( فشرده هواي هاي كمپرسور و خالء هاي پمپ از يك هر براي ايزوالتور كليد 
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d( حفاظتي فيوز ) كمپرسور  و خالء هاي پمپ از يك هر  براي )موتوري تيپ مينياتوري كليد يا

 فشرده هواي هاي

e( فشردههواي هاي كمپرسور و خالء هاي پمپ از يك هر براي كمكي هاي كنتاكت با كنتاكتور  

f( و گره هاي فن يا و فشرده هواي هاي كمپرسور و خالء هاي پمپ از يك هر براي متال بي رله 

 فشرده هواي سيستم گير رطوبت

g( فشرده هواي هاي كمپرسور و خالء هاي پمپ از يك هر حالت براي سيگنال چراغ عدد يك 

h( و  خالء هاي پمپ از يك هر براي متال بي رله كاركرد حالت براي سيگنال چراغ عدد يك

 فشرده هواي هاي كمپرسور

i( فشرده هواي هاي كمپرسور يا و خالء هاي پمپ براي اتوماتيك و دستي حالت كليد 

j( فشرده هواي هاي كمپرسور يا و خالء هاي پمپ كاركرد ي برنامه تعويض تايمر 

گردگير،  نوار با پخته رنگ با  ميليمتر25/1حداقل  ورق از شده ساخته ي تغذيه و كنترل هاي تابلو

كنترل  و تغذيه خطوط هاي لوله اتصال محل و قفل الك، اينتر هاي مدار ها، مدار پيچي هاي ترمينال

 .باشد مي روكار صورت به نصب جهت

 گيرد و مي فرمان خالء تانك روي Vacuum Switch طريق از خالء هاي پمپ هاي كنتاكتور

 مي فشرده فرمان هواي تانك روي Pressure Switchطريق  از فشرده هواي هي كمپرسور هاي كنتاكتور

 تابلوي در خبر اعالم جهت Vacuum Switchيك  است الزم خالء سيستم خط خروجي اولين در .گيرد

 خبر اعالم جهت Pressure Switchيك  فشرده هواي سيستم خط خروجي اولين در و مركزي خبر اعالم

 و كشي لوله و شود مي تلقي اضطراري اعالم خبر اين .است شده بيني پيش مركزي خبر اعالم تابلوي در

 .است الزامي ترمينال رابط تابلوي از مركزي خبر اعالم تابلوي به كشي سيم
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 طبي هاي گاز مركز اضطراري برق توزيع تابلوي

 مي تغذيه اضطراري سيستم از كه مستقل برق توزيع تابلوي بيمارستان طبي هاي گاز مركز براي

 جوار در فشرده هواي و خالء توزيع قسمت و ازت اكسيد و اكسيژن توزيع قسمت عموماً .است الزم شود

 نصب فشرده هواي و خالء توزيع قسمت در طبي هاي گاز مركز اضطراري برق توزيع وتابلوي باشند مي هم

 كنترل تابلوي عمومي، برق هاي پريز روشنايي، سيستم براي مستقل محافظت و مدارهاي تغذيه داراي و

 خالء، سيستم ي تغذيه و كنترل تابلوي مركزي، خبر اعالم تابلوي يا ازت اكسيد اكسيژن و هاي فولد ماني

 در معمول هاي استاندارد .باشد مي رزرو حفاظتي هاي كليد و فشرده هواي تغذيه سيستم و كنترل تابلوي

 .شود رعايت بايد تابلو اين و اجزاي اقالم ساخت، كشي، كابل

 

 طبي هاي گاز مركز در كشي سيم و كشي لوله

 فاصله حداقل .شود مي اجرا روكار صورت به طبي هاي گاز مركز در برق هاي كشي لوله ي كليه

 لوله در انشعابي و رابط هاي تقسيم جعبه .شود انتخاب بايد فلزي نوع از و بوده متر يك ها لوله هاي بست

 ي كليه .شود مي بسته چدني تقسيم ي جعبه در كردن حديده از پس ها لوله سر و چدني نوع از كشي

 لوله اجراي و شود مي اجرا ديوار و سقف روي ازت اكسيد و اكسيژن توزيع قسمت در هاي برق كشي لوله

 شده تمام كف از  متر5/1حداقل  ها تقسيم جعبه و ها لوله نصب ارتفاع و نبوده كف مجاز طريق از كشي

 تغذيه و كنترل تابلوي و فولد ماني كنترل تابلوي ترمينال، تابلو برق، تابلوي ها به لوله اتصال و باشد مي

 هاي مدار و فرمان هاي مدار اجراي .شود مي اجرا بوش براس يا گلند با هواي فشرده و خالء هاي سيستم

 خالء هاي پمپ ي تغذيه هاي كابل .باشد نمي مجاز مشترك ي لوله در تغذيه برق هاي مدار با خبر اعالم

 هاي لوله بين رابط ي لوله و گيرند مي قرار محافظ فوالدي ي لوله در داخل فشرده هواي هاي كمپرسور و

 فرمان هاي كنتاكت فشرده، هواي هاي كمپرسور خالء، هاي پمپ تغذيه ي ترمينال تا ديوار در شده نصب
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 همچنين و ها كابل و ها سيم محافظ هاي لوله قطر .باشد خرطومي مي فوالدي لوله نوع از خبر اعالم و

 بود خواهد برق در معمول هاي استاندارد اساس بر دستگاه تغذيه برق هاي كابل و ها سيم مقطع ي اندازه

 لوله ورودي در است بهتر و بوده مربع  ميليمتر5/1و اعالم خبر  فرمان هاي مدار هاي سيم مقطع حداقل و

 جعبه ازت اكسيد و اكسيژن قسمت در فولد ماني تابلوي كنترل ي تغذيه هاي مدار كشي سيم و كشي

 ترمينال، تابلو فشرده، هواي هاي كمپرسور خالء، پمپ هاي ها، پريز ي كليه .شود بيني پيش ايزوله تقسيم

 به اتصال كل ي شبكه به و بوده زمين سيم اتصال به مجهز برق توزيع تابلوهاي و خبر اعالم هاي تابلو

  .شوند وصل بيمارستان زمين

 

 مركزي خبر اعالم تابلوي

 تلفن مركز اپراتور اتاق در يا بيمارستان تأسيسات مسئول اتاق در مركزي خبر اعالم تابلوي

 طريق از را فشرده هواي و خالء ازت، اكسيد اكسيژن، هاي گاز وضعيت تابلو اين .شود مي نصب بيمارستان

 :است زير اجزاي داراي و نمايد مي مشخص خبر اعالم و زنگ سيگنال اي چراغ

شده  نصب هاي  Pressure Switchاز كه اضطراري خبر اعالم زنگ و قرمز سيگنال هاي چراغ

 شده نصب Vacuum Switchو  فشرده هواي ازت، اكسيد اكسيژن، توزيع سيستم خروجي اولين در

 .گيرد مي فرمان خالء توزيع خروجي دراولين

سيستم  چپ طرف هاي سيلندر هاي Pressure Switch از كه رزرو خبر اعالم قرمز هاي چراغ

 .گيرد مي فرمان ازت اكسيد و اكسيژن هاي گاز توزيع

a( هواي و خالء ازت، اكسيد اكسيژن، توزيع سيستم براي نرمال خبر اعالم سبز سيگنال هاي چراغ 

 فشرده
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b( مركزي خبر اعالم تابلوي در زنگ، و ها چراغ ها، مدار كرد كار آزمايش شستي 

c( خبر اعالم زنگ براي مجدد خبر اعالم سيستم و خبر اعالن زنگ صداي قطع كليد 

d( ولت24/220 تبديل ترانسفورماتور  

e( تغذيه و فرمان هاي مدار رابط پيچي هاي ترمينال 

f( مركزي خبر اعالم تابلوي الكترونيكي هاي مدار بورد 

 

 كليد و تغذيه مدار با طبي هاي گاز مركز اضطراري برق توزيع تابلوي از مركزي خبر اعالم تابلوي

 ي لوله در خبر اعالم و فرمان هاي مدار و تغذيه مدار كشي سيم و شود مي تغذيه مستقل حفاظتي

 نميباشد. مجاز مشترك

 از خبر اعالم و فرمان هاي مدار و تغذيه مدار كشي لوله اجرايي سير بودن طوالني صورت در

بيني  پيش طبي، هاي گاز مركز اضطراري برق توزيع تابلوي و ترمينال تابلوي تا مركزي خبر اعالم تابلوي

Pull Box (جعبه تقسيم رابط) است الزامي متر 15 فواصل به كشي لوله مسير طول در. 
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4Bفصل چهارم  

   
 

 رختشوي خانه
 

 و كثيف هاي رخت انتقال و آوري جمع ي نحوه بيمارستان، در ها رخت انواع بررسي به فصل اين

 اختصاص ها دستگاه اين انتخاب و خانه رختشوي در نياز مورد هاي دستگاه به مربوط محاسبات تميز،

 .دارد
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 خانه رختشوي

 مقدمه

 ( لنژ) رخت انواع

 هاي بخش در .است روتختي و پتو حوله، روبالش، مالفه، لباس، شامل بستري بيماران رخت

 مصرف  نيز )لنژ( رخت از ديگري انواع زايمان و جراحي اعمال هاي بخش شيرخوار، كودكان و نوزادان

 .دارد

رخت  و خدمات كاركنان فرم لباس شلوار، روپوش، شامل، بيمارستان كاركنان و پزشكان رخت

 .است زايمان و جراحي اعمال هاي بخش اختصاصي هاي (لنژ)

 رختشوي آشپزخانه، هاي دستمال قاب مانند دارد، كاربرد بيمارستان رخت (لنژ) در ديگري انواع

 .غيره و خانه

 بيمارستان رخت (لنژ) در گردش

 تمام صبح 9 تا 5/9 تا تعويض كار و شود مي آغاز صبح 7 روز هر بيمارستان رخت (لنژ) تعويض

 .شود مي

 هاي تعويض است ممكن شب يا روز ديگر هاي ساعت در ولي است روزانه كلي تعويض اين

 بخش به تميز رخت تحويل و صبح روز هر خانه رختشوي به كثيف رخت تحويل .آيد پيش هم اضطراري

  صورت )اي كيسه( برزنتي ترولي با بخش از كثيف رخت (لنژ) حمل .گيرد صورت مي وقت آخر روز هر

 كارگر توسط حمل.است بخش آن كثيف اتاق بخش، هر در كثيف رخت (لنژ) ترولي پارك جاي .گيرد مي

-مي خانه رختشوي به بخش از را پر ترولي و ميآورد خالي يك ترولي كه ميگيرد صورت خانه رختشوي
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 رخت انواع آن، در كه گيرد، مي صورت ترولي با به بخش خانه رختشوي از تميز رخت (لنژ) حمل .برد

 انبار به خانه رختشوي كارگر را تميز رخت اين ترولي .دارد قرار پوشش با و شده بندي بسته و بندي طبقه

 زرد عالمت با بسته در كيسه در و شود جمع مي جداگانه بخش هر در عفوني رخت . برد مي بخش مالفه

 بايد و آيد مي شمار به عفوني بخش نوزادان، رخت .شود مي حمل خانه رختشوي به جداگانه ترولي در و

  .شود حمل جداگانه هاي كيسه در

 كار خاتمه از پس رخت، از قسمت اين .شود استريل بايد شو و شست از پس رخت از قسمتي

 .شود حمل بيمارستان استريل مركز به بايد و شود نمي فرستاده بخش به مستقيماً رختشويي،

 دست چهار همواره شود، شسته و تعويض بايد روز هر كه بيماران، رخت قطعات انواع از يك هر از

 بيمارستان عمومي هاي انبار در رخت انواع اصلي ي ذخيره از غير دست چهار اين .است گردش حال در

 .باشد مي

 

 :است زير شرح به دست چهار اين وضع صبح 9 ساعت در

 روز كه است خانه رختشوي تفكيك اتاق در شده، آوري جمع صبح روز همان كه كثيف، دست يك -

 طول 9 تا 5/9ساعت  تا صبح روز هر رخت دست اين حمل و تعويض چون .شود مي شسته بعد

 زمان و شود مي خانه رختشوي كار شروع تأخير سبب روز، همان در آن شوي و شست كشد مي

 .دهد مي كاهش را هر ماشين كار

 بعد مورد روز صبح تا و شده توزيع ها بخش ي مالفه انبار از صبح روز همان كه تميز دست يك -

 .گيرد مي قرار استفاده

 را و شوي شست ي مرحله خانه رختشوي داخل در شده، آوري جمع قبل روز كه كثيف دست يك -

 .گذراند مي
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 و منتقل شده بخش مالفه انبار به خانه رختشوي تميز انبار از قبل روز عنصر كه تميز، دست يك -

 .شود مي نگهداري جا آن در بعدي تعويض براي

 

 :است زير شرح به دست چهار اين وضع صبح 7 ساعت در

 .است شده آماده و شو و شست روز همان كه خانه، رختشوي تميز انبار در تميز دست يك -

 آوري شده جمع و تعويض صبح روز همان كه خانه، رختشوي تفكيك فضاي در كثيف دست يك -

 .است

 .است استفاده حال در ها بخش در دست يك -

 .است آماده بعد، روز صبح در تعويض براي ها، بخش مالفه انبار در تميز دست يك -

 يك فقط پزشك( كند مي دريافت رخت دست دو ماه شش هر در بيمارستان كاركنان از يك هر -

 – گان و شلوار بلوز، كودكان و نوزادان بخش مقنعه - پرسنل شلوار، روپوش، روپوش - پرسنل

 يك هر . رخت )اونيفورم لباس خدمات كاركنان گان اسكراب اتاق در شلوار و و كاله پيراهن، جراح

 بار دو عادي طور به هفته در كاركنان .اوست در اختيار و شود مي مشخص نام با كاركنان از

 كاركنان رخت شوي و شست  بنابراين.باشد الزم اضطراري تعويض كه آن مگر كنند، مي تعويض

 در بار دو( معيني روز هاي در را خود رخت بيمارستان كاركنان .گيرد مي صورت هفته در بار دو

 .دهند مي تحويل خانه رختشوي به شو و شست براي  شخصًا )هفته
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 خانه رختشوي در كار گردش

 تفكيك، و ورود فضاي از است عبارت فيزيكي، برنامه طبق بر خانه، رختشوي داخل هاي فضا

 گيري، لكه فضاي ها، كن خشك فضاي گيري، آب و شو و شست فضاي عفوني، شوي و شست فضاي

 برخي و تميز، انبار فضاي دوز، و دوخت فضاي گذاري، عالمت و بندي بسته فضاي اتو كشي، فضاي

 نظافت، اتاق ترولي، شوي و شست فضاي كننده، پاك مواد انبار سرپرست، اتاق پشتيباني مانند فضاهاي

 .بهداشتي ي ها و سرويس ترولي پارك فضاي

 

 گذاري عالمت و تفكيك كثيف، رخت دريافت فضاي

 به برزنتي ترولي با بسته در هاي كيسه در را ها بخش كثيف رخت خانه، رختشوي مأمور كارگر،

 رختشوي سرپرست نظر زير تفكيك فضاي به تحويل .رساند مي خانه رختشوي تفكيك و يافت در فضاي

 طور به عفوني هاي كيسه .است الزم فضا اين در توزين دستگاه بنابراين و گيرد مي توزين صورت با و خانه

 براي مستقيماً عفوني البسه از بخشي .شوند مي حمل عفوني فضاي ورودي به پيش مستقيماً جداگانه

 .شوند مي حمل سوز بيمارستان زباله مركز به سوزاندن

 

 كن خشك و گيري آب شو، و شست هاي ماشين فضاي

 و شو و شست از پس رخت از قسمتي .گيرد مي صورت ترولي با ها ماشين بين رخت نقل حمل

 مي خشك كامًال و رسد مي صد در پنج به آن رطوبت و رود مي ها كن خشك به مستقيماً گيري آب

 برود كن خشك به گيري آب از پس بايد رود، مي پرسي اتوي يا غلطكي اتوي به ديگري، كه قسمت .شود

 ماشين به نسبي كردن خشك از پس رخت ارز قسمت . اين(Conditioning)يابد  كاهش آن رطوبت و

 .شود مي رسانده اتو هاي
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 كشي اتو فضاي

 صورت پرس اتو با قطعات و ها روپوش كردن اتو و غلطكي اتو با بزرگ قطعات و ها مالفه كردن اتو

 كردن خشك از پس ندارد، كردن اتو به نيازي كه زير لباس و ها حوله مانند رخت، از قسمتي .مي گيرد

 .رود مي گذاري عالمت و بندي بسته فضاي به مستقيماً

 

 گيري لكه فضاي

 مشاهده اي لكه است كشي اتو مراحل در يا و شود مي خارج كن خشك از كه هايي رخت در اگر

 .گيرد مي صورت ماشين با گيري لكه .رود مي گيري لكه فضاي به شود

 

 دوز و دوخت و تعمير فضاي

 خشك و شو و شست از پس باشد، داشته تعمير و دوز و دوخت به نياز كه رخت از بخش آن

 مي صورت هم دوزي نو كار تعمير، بر عالوه دوز، و دوخت فضاي در .رود مي خياطي فضاي به كردن

 .دارد نياز كار هاي ميز و خياطي چرخ نو، هاي پارچه ي قفسه به خياطي اتاق همين جهت به .گيرد

 

 بندي بسته و كردن تا فضاي

 رختشوي تميز انبار به ورود از قبل كشي، اتو از پس يا و كردن خشك از پس رخت انواع ي همه

 بندي بسته و تفكيك بيمارستان مختلف هاي بخش حسب بر و شود گذاري عالمت و بندي بايد بسته خانه

 ي قطعه به حمل مسير در تا گيرد مي قرار داري پوشش هاي بسته در تميز رخت اين فضا در .شود

  .بماند باقي تميز مصرف
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 عفوني شوي و شست فضاي

 در عفوني رخت .شود مي جدا كلي به خانه رختشوي فضاهاي ديگر از ورودي پيش با فضا اين

 گيري آب و عفوني ضد شو، و شست .شود مي حمل فضا اين به مستقيماً مخصوص بسته در هاي  كيسه

 طرف از شده، شسته رخت .گيرد مي صورت طرفه دو نوع از توأم آبگير – شو و شست هاي ماشين توسط

 فرستاده خانه رختشوي اصلي فضاي ، به )غيره و كردن اتو كردن، خشك( مراحل بعدي براي ماشين، دوم

 هاي سرويس جهت همين به و گيرد مي صورت جدا و ايزوله طور كامالً به فضا اين در كار .شود مي

 انتشار سبب كاركنان آمد و رفت تا دارد قرار آن داخل در عفوني شوي و شست فضاي كاركنان بهداشتي

 .نشود عفونت

 

 تميز انبار

 ارسال زمان تا و شود مي منتقل تميز انبار به بندي بسته و كردن تا فضاي از تدريج به تميز رخت

 .شود مي نگهداري آن هاي قفسه در ها بخش به

 

 سرپرست نظر زير و ترولي با و خانه رختشوي مأمور كارگر توسط تميز انبار از تميز رخت تحويل

 فرستاده استريل بخش به كردن، استريل براي تميز، هاي بسته از قسمتي .گيرد مي صورت خانه رختشوي

 .شود مي
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 .است شده داده نشان زير نمودار در خانه رختشوي داخل در رخت گردش جريان مسير

 خانه رختشوي تميز انبار

 كثيف رخت دريافت

 

 

 ورودي پيش

 گيري آب و شو و شست

 مرز عفوني

 عفوني) غير( كثيف رخت انبار و تفكيك فضاي

 

                           

 بندي طبقه

 گذاري عالمت

 بندي طبقه

 گذاري عالمت

 شو و شست

 گيري آب

 Conditioning كني خشك كني خشك

 كني نسبي خشك

 دستي اتوي           غلطكي اتوي پرسي        اتوي

 دوز و دوخت تعمير، بندي، بسته بندي، طبقه و كردن تا

 توزيع استريل مركز بندي بسته فضاي
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 بار تقسيم و ظرفيت

 ظرفيت

 بار محاسبات مبناي .است عمومي نوع از  بيمارستان است. تخت 381 بيمارستان تخت ظرفيت

 بخش رخت شوي و شست آن در كه شود، گرفته روز در تخت هر بر كيلوگرم 25/4 رختشويي بيمارستان

 بار شامل رقم اين .است شده بيني پيش آموزشي كادر روپوش و بيمارستان پرسنل بيمارستان، رخت هاي

 .شود مي بيني پيش بار كل صد در 10 عفوني بار نسبت .عفوني است غير و عفوني

 صبح روز هر خانه رختشوي .است هفته در ساعت 44 و هفته در روز 6 خانه رختشوي كار زمان

 كند مي آغاز قبل روز در شده آوري جمع رخت با را شو و شست زيرا كند كار به شروع تواند مي 7ساعت

 رختشوي هاي ماشين مفيد كار زمان ولي .بماند باقي روز همان رخت آوري جمع نيست منتظر الزم و

 .شود مي انتخاب هفته در ساعت 36 كار مفيد زمان زير داليل به .است كمتر در هفته ساعت 44 از خانه

 5/2 ساعت تا دقيقاً تواند نمي و شود شروع صبح 7 ساعت از دقيقاً تواند نمي عمل در ماشين كار

 جمع هاي ماشين كردن آماده صرف مدتي كار پايان در و كار شروع در روز هر زيرا .يابد ادامه از ظهر بعد

 .شد خواهند خانه رختشوي نظافت و مواد اضافي آوري

 و شود اتو و كني خشك و گيري آب و شو و شست روز همان در روز هر بار كه است اين درست

 در خصوص به رخت طوالني ماندن باقي زيرا .نيفتد ديگر روز به مختلف مراحل در روز يك بار از قسمتي

 نامطلوب اثر رخت كيفيت و رنگ روي ماشين، داخل در چه و ترولي داخل در چه يا تر خيس وضعيت

 اين در كند آغاز صبح 7 ساعت را خود كار رختشويي ماشين كه فرض اصل، به اين به توجه با .دارد

 منتظر بايد و كنند شروع را خود كار ساعت همان در نميتوانند ها واتو كن خشك گير، آب ماشين صورت

 .برسد ها ماشين اين به و طي كند را شو و شست مرحله رخت، تا بمانند
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 كار زمان هم بعد از ظهر)  5/2 ( تا ساعت وقت آخر تا توانند نمي ها ماشين ي همه ترتيب اين به

 و ها كن خشك به باري ديگر و باشند كرده تمام قبًال را خود كار بايد شو و شست هاي زيرا ماشين .كنند

 .كنند كار وقت آخر تا بتوانند ها ماشين تا اين ندهند اتوها

 

 تمام روز همان در روز هر بار براي است بهتر كه هم، زني عالمت و بندي بسته كردن، تا ها اين بر عالوه

 .است الزم وقت مدتي شود

 

 خانه رختشوي كل بار

 

 

 

 

 هر انتخاب در و نيست ها ماشين واقعي بار ي دهنده نشان باال ارقام آمد خواهد بعدًا كه طوري به

 و آوري جمع ها بخش از كه را كثيف رخت خالص رقم فقط باال ارقام .است الزم ديگري محاسبات ماشين

 .دهد مي نشان را رسد مي رختشوي خانه به

 به مربوط جا همه در گيرد، مي صورت ماشين انتخاب براي قسمت هر در كه ظرفيت محاسبات

 .است اي پنبه رخت
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 بار تقسيم

 .است عفوني غير بار درصد 90 و عفوني بار درصد 10 خانه رختشوي كل بار از

 

 و شست فضاي به جداگانه طور به و شود مي محسوب عفوني بار جزء نوزادان بخش رخت كل

 آب – شو و شست ماشين در عفوني، بار گيري آب و شو و شست .رسد مي خانه رختشوي عفوني شوي

 به رخت از قسمت اين كردن اتو و كردن خشك ولي گيرد مي  صورت(Washer Extractor)توأم  گير

 .گيرد مي انجام مشتركي هاي دستگاه در و بار ي بقيه مشترك با طور

 

 :است زير ترتيب به خانه رختشوي هاي ماشين بين روزانه بار تقسيم

 

 بار كل درصد 10   عفوني رخت براي توأم گير آب – شو و شست ماشين

 بار كل درصد 90    عفوني غير شوي و شست هاي ماشين

 بار كل درصد 90   عفوني غير گير آب هاي ماشين

 ها كن خشك
 بار كل درصد 20 درصد 5 رطوبت  باقيمانده گيري رطوبت

 بار كل درصد 80 درصد 35 رطوبت  باقيمانده گيري رطوبت

 بار كل درصد 65   غلطكي اتوي

 بار كل درصد 15   دستي اتوي و پرس اتوي
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 بايد، و شود فرستاده پرسي اتوي يا غلطكي اتوي به مستقيماً تواند نمي ها گير آب از خروجي بار

 ي همه شده، اتو رخت كيفيت افزايش و بخار مصرف در جويي صرفه و ها اتو راندمان بردن باال منظور به

 رختشوي كل بار به بار اين نسبت .شود نسبي گيري رطوبت ها كن خشك در كوتاهي براي مدت بايد آن

 .درصد است 80 خانه

 

 كردن، خشك از پس كه دهد مي تشكيل را رخت از انواعي خانه شوي رخت كل بار از درصد 20

 زير، ي البسه ها، حوله .رسد مي زني عالمت و بندي بسته كردن، تا آخر ي مرحله به اتو كردن، بدون

 .است قبيل اين از گوناگون هاي دستمال و ها ترولي برزنتي برخي هاي پارچه

 

 تجهيزات انتخاب و ظرفيت محاسبات

 كثيف رخت حمل ترولي

 شود حمل رختشويخانه به بايد تخت 25 بستري بخش يك از روز هر كه كثيف بار تقريبي وزن

 .است تخت هر بر  كيلوگرم3 حدود

 بيمار لباس

  كيلوگرم8/0وزن  به شلوار و كت شامل مردانه                             

  كيلوگرم6/0                                                                                                 متوسط  

  كيلوگرم4/0وزن  بلند به پيراهن شامل مردانه                             
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  كيلوگرم2/1  كيلوگرم6/0 وزن به يك هر عدد دو :مالفه

  كيلوگرم4/0  كيلوگرم2/0 وزن به يك هر عدد دو :روبالشي

  كيلوگرم1/0 عدد يك :دستي حوله

  كيلوگرم3/0 بار) يك روز دو ( كيلوگرم3/0 وزن به يك هر عدد دو :حمام ي حوله

  كيلوگرم3/0 بار) يك روز 10كيلوگرم ( 3 وزن به عدد يك :پتو

  كيلوگرم04/0   مالفه عدد دو :بخش ي معاينه اتاق

  كيلوگرم94/2 جمع

 

 .شود نمي فرستاده خانه رختشوي به بخش طريق از پرسنل رخت

 

 ترولي عدد يك ظرفيت

 ترولي ابعاد

  لوله اي اسكلت به كه سانتيمتر، 75 ارتفاع و 50 قطر به است برزنتي گرد اي كيسه نوع از ترولي -

 .شود مي متصل دار چرخ فلزي

 كيسه حجم -

 ليتر در كيلوگرم 2/0  :ترولي در كثيف رخت تقريبي مخصوص وزن -

   :ترولي در رخت كل وزن -

 گرم كيلو 25 درصد = 85       ترولي يك مفيد ظرفيت -
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 بخش هر براي نياز مورد ترولي تعداد

 

 kg 126 = 3 × 43 گرم) كيلو( تختي 42 بخش بار

 5 = 25 ÷ 126 نياز(عدد) مورد ترولي تعداد

 kg 144 = 3 × 48  بخش) (كيلوگرم)3تختي (  48 هاي بخش بار

 6 = 25 ÷ 144 نياز(عدد) مورد ترولي تعداد

 kg 120 = 3 × 40  بخش) (كيلوگرم)3تختي (  40 هاي بخش بار

 5 = 25 ÷ 120 نياز(عدد) مورد ترولي تعداد

 kg 225 = 3 × 75 تختي (كيلوگرم) 75 بخش بار

 9 = 25 ÷ 225 نياز(عدد) مورد ترولي تعداد

 

 و رفت بار دو با را كثيف رخت حمل و دهيم مي تقليل عدد 3 به را ترولي تعداد تختي 42 بخش براي

  .دهيم مي انجام برگشت

 

 .دهيم مي تقليل عدد 3 به را ترولي تعداد نيز تختي 40 و 48 هاي بخش در

دو  در را كثيف رخت آوري جمع عمل و دهيم مي كاهش عدد 5 به را ترولي تعداد تختي 75 بخش براي

 .دهيم مي انجام مرحله
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 نياز مورد ترولي تعداد

 

   26 = 5 + 3 × 7          عدد بستري:    هاي بخش براي ترولي                     تعداد

 

هر  )راديولوژي و تواني نو فيزيوتراپي، زايمان، قلب، جراحي اورژانس، درمانگاه، ( ديگر هاي بخش براي

 .است زير صورت به كل در ترولي تعداد پس ترولي، يك كدام

 

  34 = 8 × 1 + 26 :        عددبيمارستان در كثيف رخت ترولي كل                    تعداد

 

 شست فضاي ورودي پيش در را خود بار كه است، عفوني رخت مخصوص عدد 4 ترولي عدد 34 از

 به تميز و جديد برزنتي ي كيسه نصب با و كند مي خالي بسته، در برزنتي هاي كيسه در عفوني، شوي و

 رسد مي خانه رختشوي به صبح روز هر بستري هاي بخش از فقط كثيف بار .رود مي هاي مربوطه بخش

 .شود مي آوري جمع روز ديگر ساعات در ديگر هاي كثيف بخش بار ولي

 

 توزين و تفكيك فضاي

 آن شوي و شست و شود نمي شسته روز همان در شود مي آوري جمع روز هر كه كثيف رخت

 نوع حسب بر و شود مي توزين ورودي رخت تفكيك فضاي در .گردد مي آغاز بعد روز صبح 7 ساعت

 .گردد مي نگهداري شو، و شست زمان تا برزنتي، هاي سبد و در شود مي تفكيك
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 آن ظرفيت كه گيرد، مي صورت دار) چرخ( متحرك  باسكول دستگاه يك ي وسيله به توزين عمل

 .باشد كمتر شو و شست ماشين بزرگترين ظرفيت از نبايد

    VOSS شركت هاي كاتالوگ از استفاده با توزين دستگاه مشخصات

 kg 150                                                        ظرفيت   

  cm 50 × 71بار  سكوي ابعاد                                                        

 .گيرد مي انجام ميز روي تفكيك كار

 

 تفكيك ميز مشخصات

 

 گالوانيزه فوالدي اسكلت

 زنگ ضد فوالدي ورق رويه جنس

 cm 85 × 65 × 200 ميز ابعاد

  عدد4 تعداد
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 كثيف رخت نگهداري براي برزنتي هاي سبد

 قفسه طول متر 1 ظرفيت

 متر سانتي 65 ارتفاع و 75 عرض 100 طول برزنت سبد يك ابعاد -

 ليتر 976 سبد دو حجم ليتر، 488 برزنتي سبد يك حجم -

 عدد2ارتفاع :  در سبد تعداد -

 ليتر در كيلوگرم 16/0 رخت تقريبي مخصوص وزن -

  طول متر هر بر رخت وزن -

 

 قفسه طول

  kg 1619.25روز  يك در كثيف رخت بار -

   m 10 = 156 ÷ 1619.25روز  يك بار براي نياز مورد قفسه طول -

 m 20 = 2 × 10 .گيريم مي روز دو بار براي را ميز طول وجمعهها تعطيل روزهاي به توجه با -

 تفكيك فضاي به برزنتي، هاي كيسه در صبح، روز هر بستري هاي بخش كثيف رخت كه هنگامي -

 كه برزنتي هاي كيسه بنابراين و است پر قبل روز كثيف رخت از هنوز برزنتي هاي سبد مي رسد،

 سبد تدريج به شود مي شروع كه شو و شست .شود مي انبار تفكيك فضاي هم در روي رسد مي

 مي قرار ها سبد در و شود مي تفكيك ميز، روي تدريج به آن روز هاي كيسه و شده خالي ها

 .گيرد
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 عفوني) غير ( اصلي خانه رختشوي در شويي آب هاي ماشين

 

 بار ي محاسبه

 

  شويي آب بار مقدار

 روز تعداد تخت، بر كيلوگرم 25/4 كثيف رخت بار ، 381 بيمارستان تخت ظرفيت رابطه اين در

 .است شده منظور ساعت 36 هفته در خانه رختشوي كار ساعت و  روز7هفته  هاي

 شوي و شست دوباره براي درصد 5 و ماشين نكردن كار مداوم براي صد در 15 استاندارد طبق

 .شود مي اضافه باال رقم به كثيف خيلي هاي رخت
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 شو و شست هاي ماشين انتخاب

 

 :ماشين كامل سيكل يك كار زمان

 

 

 مقدماتي شوي و شست
 شوي و شست

 نهايي

  (دقيقه)سرد آب با كشي آب

1 2 3 4 

 

 5/1 5/1 5/1 5/1 دقيقه1 دقيقه40ºc( 1گرم  (آب گيري آب

 --- --- --- --- دقيقه13 --- كردن گرم

 1 1 1 1  دقيقه12  دقيقه6 شو و شست

 1 1 1 1  دقيقه1  دقيقه1 تخليه

 5/3 5/3 5/3 5/3  دقيقه27  دقيقه8 جمع
 كل     جمع

  دقيقه49

 

 آبكشي كه صورتي در و دقيقه، 5/45 سيكل يك زمان كل شد با آبكشي بار سه كه صورتي در

 .شود مي دقيقه 49 ماشين كامل سيكل يك زمان كل بار باشد چهار

 كل زمان كار، شروع از بعد و قبل ماشين، بار تخليه و بارگيري براي الزم زمان گرفتن نظر بادر

 .شود مي فرض دقيقه 60 ماشين كامل سيكل يك براي نياز مورد
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 :است نظر مورد نكته سه ماشين انتخاب در

 كوچكتر هاي ماشين از بتوان ضروري موارد در تا باشد متفاوت هاي ظرفيت در ها ماشين -

 .كرد استفاده

 .باشد هماهنگ كنند مي عرضه گان سازند كه هايي ظرفيت با انتخابي هاي ظرفيت -

 ماشين كل ظرفيت بيفتد كار از ها ماشين از يكي چنانچه كه شود انتخاب طوري هاي ظرفيت -

بار  بتوان كار اضافه ساعت چند يا و باشد بار از توجهي قابل درصد پاسخگوي بتواند سالم هاي

 .كرد شستشو روز همان در را روز هر

 

 ها ماشين ظرفيت و تعداد

 

  دستگاه3 خشك بار كيلوگرم 100 ظرفيت به آبشويي ماشين

  دستگاه1 خشك بار كيلوگرم 60 ظرفيت به آبشويي ماشين

 

 بيشتر احتياج به نسبت درصد 11 كل ظرفيت كنند، كار روز در ساعت 6 ها ماشين همه كه صورتي در

 .است
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 .بود خواهد جوابگو را بار صد در 76 ها ماشين ظرفيت بيفتد كار از ظرفيت كيلو 100 دستگاه يك اگر

 

هر  بار كار ساعت كردن اضافه با بايد رختشويخانه ماشين، ي دوباره اندازي راه و تعمير تا حالتي، چنين در

 .كند شو و شست روز همان در را روز

 .بود خواهد بار صد در 87 ها ماشين ظرفيت بيفتد كار از ظرفيت كيلو 60 دستگاه يك اگر

 

 

 ماشين تقريبي ابعاد

 

 cm 247 × 274.3 ظرفيت كيلوگرم 100 ماشين

 cm 120 × 220 ظرفيت كيلوگرم 60 ماشين
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 ها ماشين استقرار

 متر سانتي 40 يكديگر از و متر سانتي 80 پشت ديوار از ها ماشين ي فاصله حداقل

 

ظرفيت  كه، معني اين به .است گرفته قرار  1 : 12   محاسبات در شو و شست هاي ماشين انتخاب مبناي

 .است كيلوگرم يك سيلندر حجم ليتر 12 هر ازاي به اي، پنبه ي پارچه براي ماشين،

 

 .شود مي استفاده برزنتي ترولي از شو و شست هاي ماشين به تفكيك فضاي از كثيف بار حمل منظور به

 :شود مي بيني پيش عدد 5ترولي تعداد

 كيلوگرم بود، 25 خانه رختشوي به ها بخش از كثيف رخت حمل براي كه ترولي، يك ظرفيت -

فشردگي  زيرا شود مي درصد) فرض 80 كيلوگرم ( 20 ماشين به تفكيك فضاي از حمل براي

 .است تر كم مرحله اين در رخت

 .است الزم ترولي عدد 5 ظرفيت كيلوگرم 100 ماشين يك بارگيري براي -

 ماشين، همين يك بارگيري از پس .شوند نمي اندازي راه و بارگيري هم با زمان هم ها ماشين -

 .گيرند مي قرار استفاده مورد چهارم و سوم و دوم ماشين بارگيري براي ها ترولي
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 )عفوني غير( اصلي   خانه رختشوي در آبگيري هاي ماشين

 

 بار  محاسبه

 محاسبات براي  كيلوگرم،343رقم  بنابراين .شود آبگيري بايد شده شسته رخت صد در 100 برابر

 .بود خواهد كيلوگرم  2053 روزانه بار .كند نمي تغيير هم آبگير هاي ظرفيت ماشين

 هر ازاي به ( است درصد 200 شو و شست ماشين از خروج از پس رخت از باقيمانده آب مقدار

 اي پنبه رخت رطوبت مقدار سانتريفوژ، نوع از آبگيري  ماشين )است آن همراه آب كيلو دو بارخشك كيلو

 الزم زمان ي اضافه به كار زمان شامل آبگير ماشين كار زمان .رساند مي  درصد60 – 65 به  ازدرصد را

 .است دقيقه 15  جمعًا تخليه و براي بارگيري

 

 ها ماشين ظرفيت و تعداد

 كيلوگرم 86 برابر ) دقيقه 15 ( ماشين كار كامل سيكل يك زمان به توجه با آبگيري كل ظرفيت

  .شد خواهد

 

  دستگاه5 )كار سيكل هر در ( كيلوگرم 20 ظرفيت به آبگير ماشين

 :دارند ظرفيت اضافه صد در 16 كند كار ساعت 6 روز در ماشين هر كه صورتي در
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 .بود خواهد بار كل صد در 93 برابر ها ماشين ي بقيه ظرفيت بيفتد كار از كيلوگرمي 20 ماشين يك اگر

 

   cm 85 × 100 :آبگير ماشين ابعاد

 

 :آيد مي دست به زير نتايج آبگيري هاي ماشين انتخاب از

 به و رسد مي آبگير دستگاه 5 به ترولي با تخليه، از پس كيلوگرمي، 100 آبشويي ماشين يك بار

 ماشين 5 هر اول آبشويي ماشين ي تخليه از پس دقيقه 15 بنابراين .شود مي داده گرم كيلو 20 يك هر

 .بود خواهند بعدي آبشويي ماشين از بار آماده قبول آبگير

 

 و بود خواهد كافي آبگير ماشين 3  براي فقط تخليه، از پس  كيلوگرمي،60آبشويي  ماشين يك بار

 .ماند مي كار بودن دقيقه 15 مدت به آبگير ماشين دو حالت اين در

 

 هاي ترولي از آبگيري هاي ماشين به آبشويي هاي ماشين از خيس رخت حمل منظور به

 همراه آب درصد 200 آبشويي ماشين از خروجي رخت چون .شود مي استفاده خيس رخت مخصوص

 .شود آسان حمل كار تا باشد كوتاه بايد آبگير ماشين و آبشويي ماشين ي بنابراين فاصله دارد خشك رخت

 ي فاصله به كه است ترتيب اين به آبگير هاي ماشين به آبشويي هاي ماشين از بار انتقال سيستم

 بنابراين .گردد مي توزيع آبگير ماشين 5 بين آن بار و شود مي تخليه آبشويي ماشين يك دقيقه 15 هر

 3 به آبشويي ماشين يك از بار انتقال براي باشد خيس رخت كيلوگرم 30 ترولي مفيد هر ظرفيت اگر

 ترولي همين با نيز بعدي آبشويي هاي ماشين بار انتقال .است كافي خيس عدد ترولي 5 فقط آبگير ماشين

 .گيرد انجام تواند مي ها
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 خيس رخت ترولي ظرفيت

 

 cm 45.5 × 60 × 77.5 ابعاد

 lit 210 حجم

 lit 105 درصد) 50مفيد ( حجم

 kg 70 سوم) (دو آب وزن

 kg 45 خشك رخت وزن

 

 بار انتقال براي خيس ترولي عدد 5 بنابراين .گيريم مي خشك رخت كيلوگرم 30 را ترولي ظرفيت

 .است الزم كيلوگرمي 20 آبگير ماشين عدد 5 به

 

 كن خشك هاي ماشين

 كن خشك هاي ماشين وظايف

 كن خشك از پس مستقيماً و رود نمي ها اتو از يك هيچ به كه رخت، كل از صد در 20 ميزان به

 زمان .برسد درصد 5 به بايد درصد 60 از آن رطوبت و شود خشك بايد رود مي بندي بسته قسمت به

 .است دقيقه 35 حدود در ماشين ي تخليه و كردن بارگيري، خشك
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 – شو و شست هاي ماشين از يا آبگير، هاي ماشين از كه خيس، رخت كل از درصد 80 ميزان به

 ماشين  به(Conditioning) نسبي گيري رطوبت براي شود، مي  خارج )عفوني مخصوص( توأم آبگير

 ديگر درصد 15 و غلطكي اتوي به گيري رطوبت از پس بار اين از درصد 65 برابر .رود مي خشك كن هاي

 هاي ماشين از خروج در رطوبت ميزان .رود مي دستي هاي اتو و پرس هاي اتو به خشك كردن از پس

 گيري رطوبت مدت .رسد مي درصد 35 به رطوبت اين كن خشك ماشين  و در است درصد 60 آبگير

 از رخت كه است الزم صورتي در نسبي گيري رطوبت .است تر كوتاه كن خشك هاي ماشين اين در نسبي

 .باشد اي پنبه جنس

 و خانه رختشوي با بايد بلكه عفوني)، غير( اصلي ي خانه رختشوي بار فقط نه ها كن خشك

 .كنند خشك نيز را عفوني آبگيري

 

 بار  محاسبه

  :ساعت در خانه رختشوي كل بار

 

 .شود مي اضافه ماشين نكردن كار مداوم براي درصد  15

 

 .شود گيري رطوبت صد در 5 تا بايد كه بار مقدار
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 .شود گيري رطوبت درصد 35 تا گيري رطوبت مقدار

 

 .است ساعت در كيلوگرم 6/39 درصد 5تا  گيري رطوبت مقدار

 
  .است ساعت در آب كيلوگرم 5/72  (Conditioning)  درصد 35 تا گيري رطوبت مقدار

 

 

 

 كن خشك هاي ماشين ظرفيت و تعداد

 ماشين بلكه باشد خشك بار ظرفيت اساس بر بايد فقط نه كن خشك هاي ماشين ظرفيت انتخاب

 .كند گيري رطوبت الزم مقدار به معين زمان در بتواند بايد

 

 ظرفيت به كن، خشك ماشين يك .شود مي گرفته نظر در يكسان كن خشك هاي ماشين ظرفيت

 .كند گيري رطوبت كيلوگرم 45 توان مي ساعت هر در بخاري، كن گرم با و خشك بار كيلوگرم 40
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 كيلوگرم 6/39 برابر درصد 5 به 60 از خشك) بار  كيلوگرم72بار (  درصد 20 گيري رطوبت براي

 .است دقيقه 53 گيري رطوبت براي الزم زمان .شود بايد گرفته آب

 

 5/72 برابر درصد 35 به 60 از خشك) بار گرم كيلو 290 (بار صد در 80 گيري رطوبت براي

 .است دقيقه 97 گيري رطوبت اين براي الزم زمان .شود گرفته آب بايد كيلوگرم

 

 :شود مي پيشنهاد خشك بار كيلوگرم 40 ظرفيت به يك هر بخاري، كن خشك ماشين دستگاه 5 بنابراين

 )آب درصد 5 به 60 از ( بار كيلوگرم 72 كامل كردن خشك براي  دستگاه2 -

 )آب درصد 35 به 60 از( بار كيلوگرم 290 نسبي گيري رطوبت براي  دستگاه3 -

 

 :شود مي يافت زير نتايج آمده دست به كن خشك هاي ماشين تركيب و ظرفيت انتخاب در چه آن از

 

 ماشين دو از يك هر به كيلوگرم 36 شود، نسبي گيري رطوبت بايد كه خشك، بار كيلوگرم 72 از

 هر .كند مي كار دقيقه 14 دفعه هر و دفعه 2 ساعت در ماشين هر رسد، مي كيلوگرمي 40 كن خشك

  اضافه به ماشين كامل سيكل يك زمان نتيجه در .است الزم تخليه و بارگيري براي دقيقه 16 دفعه

  .بود خواهد دقيقه 30    تخليه و بارگيري
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 .است آب كيلوگرم 5/10 برابر دقيقه 14 در كيلوگرمي 40 ماشين يك نسبي گيري رطوبت ظرفيت ولي

 

 

 در و كنند مي نسبي گيري رطوبت كيلوگرم 21 دقيقه 14 هر در زمان هم ماشين دو نتيجه در

 در ماشين دو نسبي گيري رطوبت ظرفيت اين بنابر .شود مي تخليه و بارگيري دفعه 2 يك ساعت هر هر

 .شد خواهد آب  كيلوگرم42 ساعت هر

 

 

 رطوبت مقدار ساعت هر در ماشين دو پس است كيلوگرم 6/39 نسبي گيري رطوبت مقدار چون

 .دارند گيري مناسبي

 از يك هر به كيلوگرم 97 تقريباً .شود نسبي گيري رطوبت بايد كه خشك، بار كيلوگرم 290 از

 6 و كند مي كار دقيقه 9 دفعه هر و دفعه 4 ساعت در ماشين هر .رسد مي كيلوگرمي 40 هاي ماشين

 .شد خواهد دقيقه 15 سيكل يك كامل زمان و شود مي منظور و تخليه بارگيري براي دقيقه

 .است آب كيلوگرم 75/6ه دقيق 9در كيلوگرمي 40 ماشين يك نسبي گيري رطوبت ظرفيت
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 در و كنند مي نسبي گيري رطوبت كيلوگرم 25/20 دقيقه 9 هر در زمان هم ماشين 3 نتيجه در

 در ماشين دو نسبي گيري رطوبت ظرفيت بنابراين .شوند مي تخليه و بارگيري دفعه 4 يك ساعت هر هر

  .بود خواهد  كيلوگرم81 ساعت

 

 مقدار ساعت هر در ماشين 3 پس است كيلوگرم 5/72 نسبي گيري رطوبت ميزان چون بنابراين

 .كنند مي تأمين را مناسبي گيري رطوبت

 .گيرد مي صورت خيس، بار حمل ترولي با كن خشك هاي ماشين به ها آبگير از خيس بار حمل

 عدد يك كردن اضافه با .شد خواهد عدد 5 ترولي تعداد و است الزم ترولي يك ماشين هر بار حمل براي

 .ميرسد عدد6 به ترولي تعداد كمك، به عنوان ترولي

 كن خشك هاي ماشين استقرار

  cm 164 × 119 كن خشك ماشين هر ابعاد

 كن خشك هاي ماشين استقرار

 سانتيمتر 50 حداقل پشت ديوار از ماشين هر فاصله

 

 سانتيمتر 10 حداقل ديگر ماشين از ماشين هر فاصله
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 و مقدار .بود خواهد بخار كنترل خودكار شير و ترموستات شامل كن خشك ماشين كنترل سيستم

 باز ماشين كار هنگام به .شود مي كنترل گيرد، مي فرمان ترموستات از كه شير، توسط بخار تزريق مدت

 .كرد اندازي راه را ماشين توان نمي است باز در تا و باشد نمي پذير آن امكان در كردن

 

 كردن اتو فضاي

 بسته فضاي به كردن اتو بدون درصد 20 حدود و شود اتو بايد درصد 80 رختشويخانه بار كل از

 .رود مي بندي

 رطوبت مقدار .شوند مي اتو غلطكي اتو در اي، پنبه جنس از رخت، ديگر بزرگ قطعات و ها مالفه

 و شده اتو رخت كيفيت باشد بيشتر رطوبت اگر .باشد درصد 35 حدود بايد غلطكي اتو به ورود در رخت

 قطعه هر بايد يا و كرده كم را ماشين سرعت بايد گزير نا صورت اين در .آيد مي ماشين پايين راندمان

 رطوبت نيست الزم ديگر باشد )polyesterپوليستر ( جنس از رخت اگر .ماشين برد به دوبار را مالفه

 اتو در باشد درصد 35 از تر كم رخت رطوبت اگر .رود مي اتو به ماشين مستقيماً و شود نسبي گيري

 بار كل درصد 65 حدود رود مي غلطكي اتو به كه بار مقدار .پيدا كند سوختگي حالت است ممكن غلطكي

 .است رختشويخانه

 برخي و پرسنل و بيماران البسه شامل كه شود مي دستي اتو و پرسي اتو با رخت از قسمتي

 اتو و پرسي اتو به كه بار مقدار باشد، داشته درصد 35 حدود رطوبت بايد كه است، ديگر كوچك قطعات

 و دارد را پرسي اتو به كمك وظيفه دستي اتو .است رختشويي بار كل  درصد15حدود  رود مي دستي

 .شود مي اتو دستي اتو با بار اين از كوچكي قسمت
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 بار محاسبه

 غلطكي اتو ساعتي بار

 رختشويي بار كل  درصد65 -

 .شود مي اضافه ماشين نكردن كار مداوم علت به  درصد15 -

 .است درصد 75 غلطكي اتو ماشين راندمان -

 .است ساعت در خشك بار كيلوگرم 8/313 غلطكي اتو بار -

 

 
 

 دستي اتو و پرسي اتو ساعتي بار

 رختشويي بار كل  درصد15 -

 .شود مي اضافه ماشين نكردن كار مداوم علت به  درصد15 -

 .است ساعت در خشك بار  كيلوگرم31/54دستي  اتو و پرسي اتو بار -
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 اتو ظرفيت نصف كه شود مي بيني پيش ساعت در گرم كيلو 5 دستي هاي اتو با كار ظرفيت

 .بود خواهد ها پرسي

 

 غلطكي اتو هاي ماشين ظرفيت و تعداد

 

 انتخاب مباني

 .ساعت در  كيلوگرم313/8بار  كل -

 .شود مي انتخاب ساعت در كيلوگرم 185 ظرفيت به يك هر غلطكي، اتو دستگاه 2 تعداد -

 

 .شد خواهد بيشتر كل بار از درصد 18 ماشين 2 ظرفيت مجموع

 

 

 غلطكي اتو مشخصات

 دستگاه 2 تعداد -

 ساعت در كيلوگرم 185 دستگاه، هر ظرفيت -

  cm 130 × 300 × 350                              :ماشين هر ابعاد -
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 انتخاب مباني

 ساعت در خشك بار  كيلوگرم31/54بار  كل -

 شامل روپوش، كه .باشد مي رخت قطعه 20 كارگر نفر يك با ساعت در پرسي اتو يك كار ظرفيت -

  كيلوگرم فرض5/0قطعه  يك متوسط وزن .بود خواهد كارگران و بيماران اونيفورم و پيراهن شلوار،

 .بود خواهد خشك بار كيلوگرم 10 ساعت در پرسي اتو يك كار ظرفيت بنابراين .شود مي

 

 پرسي اتو مشخصات و تعداد

 

 دستگاه 5 تعداد

 

 .سانتيمتر 90 ارتفاع و سانتيمتر 33 عرض سانتيمتر، 160 طول :ماشين هر ابعاد

 

 هاي اتو مجاور دستي هاي اتو براي جا ترين مناسب .شود مي پيشنهاد دستگاه 2 دستي اتو تعداد

 .بود خواهد سانتيمتر 90 ارتفاع و 33 عرض و 110 طول به دستي اتو هاي ميز .است پرسي

 

 غلطكي هاي اتو به و شود مي تقسيم قسمت چند به شود مي خارج كن خشك ماشين از كه خشك، بار

 مرحله اين حمل براي .شود مي حمل بندي بسته فضاي به مستقيماً يا و رود مي دستي و پرسي هاي واتو

 .شود مي استفاده خيس ترولي همان از خانه رختشوي داخل در بار از
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 در مخصوص رخت وزن ليتر، 158 برابر درصد 75 ترولي هر مفيد حجم ليتر، 210 ترولي هر حجم -

 .خشك رخت  كيلوگرم5/31ترولي  هر ظرفيت ليتر، بر  كيلوگرم2/0مرحله  اين

 

 كه اين به توجه با ها اتو به كن خشك هاي ماشين از رخت حمل جهت نياز مورد ترولي تعداد

 :است خشك رخت كيلوگرم 5/31 هرترولي ظرفيت

 

 .شوند مي خارج نشده % اتو20كه  است علت بدين 8/0 مقدار

 

   نياز مورد ترولي تعداد

 

 .داد كاهش عدد 6 به نقل و حمل تعداد افزايش با توان مي را ترولي تعداد اين ولي

 پيشنهاد خشك رخت گرم كيلو 40 ظرفيت به يك هر و دستگاه 5 كن خشك هاي ماشين تعداد

 به ششم ترولي و كن خشك ماشين دستگاه 5 بار حمل براي  عدد5ترولي،  عدد 6 بنابراين .است شده

 .بود خواهد ذخيره، كافي عنوان

 

 .شود نصب است الزم هم گيري لكه ماشين يك گيري لكه فضاي در

 .سانتيمتر 90 ارتفاع و 25 ، عرض 90 طول :گيري لكه ماشين ابعاد

 .گيرد مي قرار كردن اتو فضاي نزديك گيري لكه فضاي و گيري لكه
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 عفوني رخت آبگيري و شو و شست فضاي

 :شود رعايت بايد زير نكات عفوني رخت مخصوص هاي ماشين انتخاب در

 .بود  خواهد(Washer Extractor)توأم  آبگير – شو و شست نوع از ها ماشين -

 ماشين در ديگر در از آن، خروج و عفوني فضاي از بار ورود .بود خواهد طرفه دو نوع از ها ماشين -

 .بود خواهد كن خشك هاي ماشين فضاي

 عفوني تعطيل شوي و شست كار بيفتد كار از اگر تا بود خواهد دستگاه يك از بيش ماشين تعداد -

 .شود مي

 پيش بيني دقيقه 75 تخليه، و بارگيري براي الزم ي اضافه به ماشين، كامل سيكل يك كار زمان -

 .شود مي

 

 عفوني بار

 .دهد مي تشكيل را شو و شست بار كل درصد 10 عفوني رخت بار : آوري ياد

 اضافه بار به درصد  5شود.  مي الزم شويي دوباره گاه چون و درصد 15 نيست مداوم ماشين  كار   چون

 .شود مي
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 .شد خواهد ساعت در كيلوگرم 485/31 توأم آبگيري و شو و شست بار

 

 

 

 

 .كند مي آبگيري و شويد مي دقيقه 75 در را خود بار كيلوگرمي 30 ماشين يك

 

 ماشين انتخاب

  پيشنهاد )دقيقه 75 در ( خشك رخت كيلوگرم 30 ظرفيت به يك هر ماشين دستگاه 2 تعداد

 .شود مي

 

 

 .دهد مي جواب را بار صد در 63 ماشين يك انتخاب اين با

 سانتيمتر 165 ارتفاع و 95 عمق ، 146  پهنا :ها ماشين از يك هر ابعاد
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 عفوني ضد مواد افزايش امكان با خودكار تمام نوع از توأم آبگيري – شو و شست هاي ماشين

 .است بخاري نوع از ها ماشين اين كن گرم .بود خواهد كننده

 

 خانه رختشوي ديگر هاي فضا تجهيزات

 ج

 تميز رخت حمل ترولي

 

 :دارد كاربرد منظور دو به تميز رخت حمل براي ها ترولي اين

 رختشويخانه تميز انبار و بندي بسته فضاي تا ها اتو از تميز رخت حمل -

 ها بخش به رختشويخانه تميز انبار از تميز رخت حمل -

 

 ترولي مشخصات و نوع

 

 cm 155 × 55 × 115ترولي:      ابعاد -

 ليتر 400 برابر درصد 70 مفيد حجم ليتر، 580 ترولي يك حجم -

 ليتر هر در  كيلوگرم25/0برابر  شده چيده مرتب و شده تا تميز، رخت مخصوص وزن -

 نشده)  تا و خالص رخت صورت  (به كيلوگرم 100 حداكثر ترولي يك ظرفيت -

 در ترولي و شود مي آماده بندي بسته فضاي در پوشش با هايي بسته صورت به تميز رخت چون -

 .گيريم مي كيلوگرم 80 برابر درصد، 80 را ترولي ظرفيت بنابراين گيرد مي قرار
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 ها بخش به رخت حمل براي تميز ترولي تعداد

 

 تخت بر كيلوگرم 3 حدود بستري بخش يك رخت وزن مقدار شد، گفته نيز قبل كه همانطوري

 .است

 بخش به ترولي با كه تميز رخت .گيرد مي صورت عصر روز هر ها بخش به تميز رخت توزيع

 بعدي تعويض زمان تا ترولي .شود مي نگهداري بعدي تعويض زمان تا تميز رخت قفسه در شود مي حمل

 معموالً كه تعويض، عمل انجام از پس .است بخش تميز رخت انبار آن پارك محل .ماند باقي مي بخش در

 فضاي در ها بخش به رختشويخانه از تميز رخت بعدي حمل براي ترولي گيرد، مي بعد صورت روز صبح

 و شو و شست رختشويخانه شوي ترولي فضاي در لزوم صورت در يا و شود مي رختشويخانه پارك تحويل

 .گردد مي عفوني ضد
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 نياز  مورد تميز ترولي كل تعداد

 

 تخت تعداد: بخش بار⇒   ترولي تعداد عدد⇒  بستري  هاي بخش تعداد× ترولي تعداد

 

 kg 42 : 146 ⇒ عدد 2 ⇒ 2 × 1

 kg 48 : 144 ⇒ عدد 2 ⇒ 2 × 3

 kg 40 : 120 ⇒ عدد 2 ⇒ 2 × 3

 kg 75 : 225 ⇒ عدد 3 ⇒ 3 × 1

      عدد 17

 

 ترولي 3 رختشويخانه تميز فضاي داخل براي و ترولي 1 كدام هر ديگر هاي بخش براي

 17 + 8 + 3 = 28                        نياز مورد ترولي كل تعداد

 

 تميز رخت انبار

 و بندي بسته فضاي به شود، مي خارج ها اتو از و ها كن خشك از تدريج به كه تميز، رخت

 بخش به حمل زمان تا زني، عالمت و بندي بسته و كردن جدا كار ي خاتمه از پس و رسد مي زني عالمت

 .شود مي تميز نگهداري انبار در ها،
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 تميز رخت نگهداري هاي قفسه مشخصات

 

 و نزن زنگ فوالد ورق از ها طبقه ناپذير، زنگ فوالدي هاي نبشي از ها پايه شامل فلزي، قفسه نوع -

 باز طرف همه از ها قفسه تنظيم، قابل

 طول متر يك در قفسه ابعاد -

 

 متر سانتي 50 قفسه عرض و متر سانتي 50 طبقه هر طبقه، سه متر، سانتي 180          ارتفاع

  cm³ 750000 = 150 × 50 × 100         طول متر يك حجم -

 

 طول متر يك ظرفيت -

 

       lit 525 = 0.7 × 750درصد 70 مفيد حجم

 

 kg/lit 0.25           رخت مخصوص وزن

 

  kg 131 = 0.25 × 525         قفسه طول متر يك ظرفيت
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 نياز مورد قفسه طول

 

 گرم كيلو 25/1619 روز يك در تميز رخت كل مقدار -

  روز يك در نياز مورد قفسه طول -

 

 .شود مي انتخاب روز دو حدود براي ها قفسه ظرفيت

    m 25 = 2 × 12.36                                طول

 

 خانه رختشوي در توليد كار زماني بررسي

 

 زير اصل دو به توجه با اند، شده انتخاب قبًال كه رختشويخانه، هاي ماشين كار زماني بررسي

 :گيرد مي صورت

 نبايد و شود بندي بسته و اتو گيري، رطوبت آبگيري، شستشو، روز همان در بايد روز هر كثيف بار

 .بماند باقي بعد روز براي كاره، نيمه صورت به مختلف، مراحل در بار اين از قسمتي

تا  كار پاياني مراحل از بعضي چنانكه .است ظهر از بعد 5/2 تا صبح 7 از رختشويخانه كار ساعت

 .است ناگزير كاري اضافه نيابد خاتمه ظهر از  بعد5/2ساعت 
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 قبل روز كثيف رخت چون .است گرم كيلو 2053 روز هر در بايد روز هر در عفوني غير آبشويي بار

هاي   ماشين .شود شروع تواند مي روز هر وقت اول در آن شستشوي است شده تفكيك و آوري جمع

 2 .گردد مي آغاز دقيقه 15 و 7 ساعت از كار و شوند مي اندازي راه هم از دقيقه 15 فاصله به آبشويي

 روز در سيكل 5 كيلوگرمي 100 ماشين 1 و سيكل 6 گرمي كيلو 60 ماشين يك و كيلوگرمي 100 ماشين

 .يابد مي خاتمه  دقيقه45 و 30/13 و 15/13 و 13هاي   ساعت در ترتيب به ها ماشين كار .كنند مي كار

 ها آن اطراف محوطه و ها ماشين كردن تميز براي است مناسبي وقت روز كار ساعت پايان تا ساعت از اين

 .بعد روز كار براي ها ماشين كردن و آماده

 

 يك آبشويي هاي ماشين كار سيكل چون.است روز در كيلوگرم 2053 نيز عفوني غير آبگيري بار

 15 و 8 ساعت يعني شود آغاز تواند مي ديرتر ساعت يك آبگير هاي ماشين كار بنابراين است ساعت

 آبگيري ماشين 5 بين و شود مي تخليه آبشويي هاي ماشين اولين بار كيلوگرم 100 ساعت اين  در .دقيقه

 ماشين كار سيكل و است دقيقه 15 زماني فاصله به آبشويي هاي ماشين اندازي راه چون .مي شود توزيع

 آماده آبگير هاي ماشين همه آبشويي ماشين يك تخليه هر زمان در بنابراين است دقيقه 15 آبگير هم هاي

 .كند كار سيكل 21 بايد روز در آبگير هاي ماشين از يك هر .بارگيري اند

 

 آبگير ماشين يك كار پايان ساعت و دقيقه 45 و 13 آبگير ماشين دو كار پايان ساعت نتيجه در

 .بود خواهد 14 ديگر ساعت
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 :است نوع دو شامل گيري رطوبت و كردن خشك بار شد مطرح قبًال كه همانطور

 

 رطوبت) درصد 5 (تا كامل گيري رطوبت بار -
 

72 kg/hr 

72 × 6 = 432 kg/day 

 ) رطوبت درصد 35 تا (نسبي گيري رطوبت بار -

 

290 kg/lit 

290 × 6 = 1740 kg/day 

 

 كه كند آغاز را كار تواند مي وقتي فقط ) درصد 5 تا كامل گيري رطوبت (اول كن خشك ماشين

 30 و 8 ساعت ماشين كار شروع اگر .باشد شده خارج آبگير هاي ماشين از شده آبگيري بار كافي اندازه به

 مي خشك 14 ساعت تا را بار كيلوگرم 432 دقيقه)، 60 سيكل هر( كار  سيكل 6 از پس دقيقه باشد

 اين ماند، مي باقي تخليه و بارگيري براي دقيقه 16 و كند مي كار دقيقه 14 هر سيكل در ماشين.كند

 براي ماشين اين ولي كند خشك را روزانه بار سيكل 6 در تواند مي نظري كيلوگرمي بطور 40 ماشين

 .كند كار اضافي  سيكل6  است الزم ناگزير رسد مي آبگير ماشين از كه رخت قسمت اخرين كردن خشك

 عالمت كردن، تا قسمت به بايد و ندارد كردن اتو به نيازي ديگر كردن از خشك پس رخت از قسمت اين

 .فرستاده شود بندي بسته و زدن
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 و 8  هاي ساعت  در )درصد 35 تا نسبي گيري رطوبت مخصوص( ديگر كن خشك ماشين سه

 دقيقه 9 فقط كه است دقيقه 15 ماشين هر كار سيكل .كنند مي كار به شروع دقيقه 45 و 8 و  دقيقه30

 .كنند مي كار سيكل 42 روز، در جمعًا و سيكل 4 ساعت، در يك هر ماشين دو .است گيري آن رطوبت

 912 قادرند ماشين دو مدت اين در .يابد مي خاتمه 14 – دقيقه 45 و 13 هاي ساعت در ها كار ماشين

 مي كار ساعت 6 از كمتر روز در ماشين دو چون .كنند نسبي گيري رطوبت درصد 35 تا را كيلوگرم رخت

 912 از بتوان ) ماشين دو ( روز در كار سيكل 42 با كه آن براي نتيجه در ) دقيقه 30 و  ساعت5كنند (

 10 سيكل هر در ماشين هر است الزم آورد عمل به گيري رطوبت كيلوگرم 228 روز، در رخت كيلوگرم

 اين .بگيرد آب  كيلوگرم43/54 ) ، 912 ÷ 42= 7/21رخت(  كيلوگرم7/21از  و كند ثانيه كار 10 و دقيقه

 اين كار خاتمه  زمان .برسد كشي اتو به بايد بعد مرحله در شود، مي نسبي گيري رطوبت بار، كه قسمت

 باقي بعد مرحله روزانه براي كار ساعت پايان تا را كافي )  فرصت 14 ساعت( كن  خشك ها ي ماشين

  .ميگذارد

 

 گيري رطوبت از پس كن، خشك ماشين دو از كه است كيلوگرم 988 غلطكي اتو ي روزانه بار

 مقدار به كه باشد تواند مي ساعتي در غلطكي اتو ماشين دو از يكي كار شروع بنابراين رسد، مي نسبي

 دو و است ساعت در كيلوگرم 100 ماشين هر ظرفيت .باشد شده خارج ها كن خشك رخت از كافي

 دقيقه 15 و 14 تا دقيقه 15 و 9 دوم ماشين و 14 تا 9 اول ماشين .كنند مي كار در روز ساعت 5 ماشين

 ماشين كردن تميز براي است مناسبي زمان ها ماشين كار شروع ساعت تا  صبح7ساعت  از .كنند مي كار

 .بعد روز كار براي ها ماشين كردن آماده نيز و ها اطراف آن ي محوطه و ها

 

 رطوبت از پس كن، خشك ماشين دو از كه است روز در كيلوگرم 114 ها پرسي اتو ي روزانه بار

ماشين  از يك هر .شود مي آغاز دقيقه 45 و 8 ساعت از پرسي اتو ماشين دو با كار .رسد مي نسبي، گيري

 براي كه بود خواهد دقيقه 30 و ساعت 5 ماشين هر مار مدت .كنند مي كار دقيقه 14 و 14 ساعت تا ها
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 و 14ساعت  در كه رخت از قسمتي براي ترتيب اين به . است كافي روز در رخت كيلوگرم 114 اتو كردن

 ) دقيقه 30 و 14 ساعت تا ( دقيقه 15 شود مي خارج غلطكي و پرسي اتوي هاي ماشين از  دقيقه15

 كار از مرحله اين نيافتن خاتمه صورت در كه ماند مي باقي وقت بندي بسته و زدن عالمت كردن، تا براي

 .است الزم كاري اضافه

 

 دو از يك هر دقيقه، 75 ماشين هر كار سيكل و است روز در كيلوگرم 120 عفوني رخت بار

 ماشين كار .كند مي كار روز در سيكل  سه )كيلوگرم 20 ظرفيت به ( توأم آبگيري و شو و شست ماشين

 45 و 8 ساعت در دوم ماشين كار .شود مي تمام 12 ساعت در و شروع دقيقه 15 و 8 در ساعت اول

 .رسد مي پايان به دقيقه 30 و 12 ساعت در و شود مي شروع دقيقه

 ها ماشين عفوني ضد و كردن تميز منظور به كافي رمان روز هر وقت آخر و اول كه كرد توجه بايد

 .ماند مي باقي بعد روز كار براي ماشين كردن آماده نيز و ها آن اطراف ي محوطه و

 مراحل براي زيرا كنند كار ) دقيقه 30 و 14 ساعت ( روز پايان تا توانند نمي ها ماشين ي همه

 .است الزم وقت گيرد، مي انجام ديگر هاي ماشين توسط كه توليد، بعدي

 

 هر كار ساعت غالباً است دقيقه 30 و ساعت 7 رختشويخانه ي روزانه كار وقت كه اين با نتيجه در

تميز  منظور به كافي زمان روز هر وقت آخر و اول در بنابراين و است كمتر هم ساعت 6 از روز در ماشين

 .ماند مي باقي بعد روز كار براي ها آن كردن آماده و ها آن اطراف ي محوطه و ها ماشين كردن

 كردن، تا اگر اين بنابر كنند كار بايد دقيقه 15 و 14 ساعت تا پرسي اتو ماشين دو همچنين

 كاري اضافه نكند پيدا خاتمه دقيقه 30 و 14 ساعت تا رخت از قسمت اين بندي بسته و زدن عالمت

 .است ناگزير
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 رختشويخانه مصارف

 سرد  آب و گرم آب مصرف

 .دارد مصرف آبشويي هاي ماشين در گرم آب و سرد آب

 نياز مورد سرد آب .گردد مي تأمين بيمارستان آبرساني ي شبكه از رختشويخانه مصرفي سرد آب

 .شود مي نرم و گذرد مي گير سختي از رختشويخانه

 گرم آب .شود مي تأمين بيمارستان مركزي ي خانه موتور از خانه رختشوي مصرفي گرم آب

 60ºCرسد  مي رختشويخانه به كه مصرفي گرم آب دماي .بود خواهد نرم آب رختشويخانه  مصرفي

(140ºF) 90 ماشين نياز مورد گرم آب ولي .باشد ميºC گرمايي مبدل از استفاده با ماشين داخل در 

 .گيرد مي صورت بخار مستقيم تزريق طريق از و يا آب به بخار

مي  صورت  90ºC آب با نهايي شوي و شست و  40ºC آب با ماشين در مقدماتي شوي و شست

 .شود مي انجام سرد آب با بار چهار كشي آب .شود مي فرض  10ºCسرد  آب دماي .گيرد

 

 مقدماتي  شوي و شست

 

الزم  60ºC گرم آب ليتر 6/0 و 10ºC سرد آب  ليتر4/0آب  ليتر هر در 40ºC آب تأمين براي

 .است كيلوگرم بر  ليتر9/3مقدماتي  شوي و شست در ماشين آب مصرف .است

  كيلوگرمي 100 ماشين در آب مصرف

 lit 156 = 0.4 × 3.9 × 100سرد       آب مقدار

     lit 234 = 0.6 × 3.9 × 100  گرم      آب مقدار
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 كيلوگرمي 60 ماشين در آب مصرف

 lit 94 = 0.4 × 3.9 × 60سرد       آب مقدار

     lit 140 = 0.6 × 3.9 × 60گرم        آب مقدار

 

 نهايي شوي و شست

 

 .است كيلوگرم بر ليتر 9/1 نهايي شوي و شست در ماشين گرم آب مصرف

 

 lit 190 = 1.9 × 100        كيلوگرمي 100 ماشين در گرم آب مصرف

 

 lit 114 = 1.9 × 60          كيلوگرمي 60 ماشين در گرم آب مصرف

 

 كشي آب

 

 .است كيلوگرم بر ليتر 4/3  كشي آب بار هر در كشي، آب ي مرحله در ماشين سرد آب مصرف

 

 كشي آب بار هر در كيلوگرمي، 100 ماشين در سرد آب مصرف

 lit 340 = 3.4 × 100 آب سرد       
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 كشي آب بار هر در كيلوگرمي، 60 ماشين در سرد آب مصرف

 

 lit 204 = 3.4 × 60     آب سرد

 

 :عفوني بار مخصوص آبگير، – شو و شست نوع از كيلوگرمي 30 ماشين در گرم و سرد آب مصارف

 

 مقدماتي شوي و شست

 

 lit 47 = 0.4 × 3.9 × 30                                آب سرد      

 lit 70 = 0.6 × 3.9 × 30                                آب گرم      

 

 نهايي شوي و شست

 

 lit 57 = 1.9 × 30                                آب گرم      

 

 بار هر در كشي آب

 

 lit 102 = 3.4 × 30                                آب سرد      
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 رختشويخانه آب متوسط مصارف

 ماشين مقدار .است شده داده نشان زير جدول در رختشويخانه آب ي روزانه متوسط مصارف

 – شو و شست ماشين دستگاه دو .است كيلوگرمي 20 دستگاه يك و كيلوگرمي 60 دستگاه 3 آبشويي

 .است شده بيان قبًال نيز ماشين هر كار سيكل .است شده بيني پيش عفوني بار نيز مخصوص آبگير

 

 ظرفيت

 ماشين

 (كيلوگرم)

  شوي و شست

 مقدماتي (ليتر)

 و شست

  شوي

نهايي 

 (ليتر)

 كشي آب

(چهار 

 بار)

 تعداد

 ماشين

 تعداد

 در سيكل

 (كل روز

 ماشينها)

 روزانه مصرف مقدار

 (ليتر)

 گرم آب سرد آب سرد آب گرم آب گرم آب سرد آب

 آبشويي

100 
156 234 190 4×340 3 16 24256 6784 

 آبشويي

60 
94 140 114 4×204 1 6 5460 1524 

 و شست

 –   شو

 آبگير

47 70 54 4×102 2 6 2730 744 

 9052 32446 جمع
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 روزانه  بار.است ليتر 9052 گرم آب و 32446 سرد آب ي روزانه مصرف كه دهد مي نشان جدول

 .است  كيلوگرم125/1889 رختشويخانه 

 

 

 ترتيب به خانه رختشوي خشك بار كيلوگرم هر براي گرم آب و سرد آب ي روزانه مصرف بنابراين

 :بود زيرخواهد

 
 

 
 

 

 

 .است صد در 22 گرم آب مصرف و درصد 78 سرد آب مصرف
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 رختشويخانه در آب اي لحظه حداكثر مصرف

 براي زماني هم ضريب .است دقيقه 5/1 مدت به كشي آب زمان سرد آب حداكثر مصرف زمان

 ) ASHREAي  توصيه طبق .(بود خواهد درصد 45 ديگر هاي ماشين براي و درصد 100 ماشين اول

 

 

 
 

 دقيقه يك مدت به مقدماتي شوي و شست آبگيري زمان در گرم آب مصرف اي لحظه حداكثر

 .بود خواهد صد در 45 ديگر هاي ماشين براي و درصد 100 اول ماشين براي زماني هم ضريب .است

 

 

 

 مصرف حداكثر و ) دقيقه در گالن 146 ( دقيقه در ليتر 553 سرد آب اي لحظه مصرف حداكثر

 به عدد دو اين جمع نبايد و نيست زمان  هم )دقيقه در گالن 157دقيقه ( در ليتر 571 گرم آب اي لحظه

 .آيد حساب به رختشويخانه كل اي لحظه مصرف حداكثر عنوان

 

و  سرد آب هاي لوله قطر ي محاسبه طرز ي درباره،  HandBook Carrier جدول از استفاده با

مصرفي  گرم آب اصلي ي لوله قطر و اينچ 3 حداقل مصرفي سرد آب اصلي ي لوله قطر مصرفي، گرم

 .بود خواهد اينچ 3 حداقل
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 گرم آب و سرد آب ساعتي مصرف حداكثر

 كار زمان هم شو و شست هاي ماشين ي همه صبح ي دقيقه 45 و 12 و صبح 8 بين ساعت در

 .كنند تأمين را مصارف اين زمان هم بتوانند بايد گرما و سرد آبرساني هاي شبكه بنابراين و ميكنند

 

 29716 برابر آبشويي نوع از شو و شست هاي ماشين شود مي ديده قبل جدول در كه طوري به

 .كنند مي مصرف دقيقه 42 و ساعت 5 مدت در را سرد ليترآب

 hr 5.7 =(60 + 100 × 3) ÷ 2053ها:          ماشين کار ساعت متوسط

 

 .شد خواهد ليتر 5213 ها ماشين اين کل ساعتی مصرف

24256 + 5460 = 29716 lit 

29716 ÷ 5.7 = 5213 lit/hr 

 مي مصرف دقيقه 45 و ساعت 3 مدت در را سرد آب ليتر 2730 توأم آبگير – شو و شست هاي ماشين

 .كنند

228.12 ÷ (2 × 30) = 3.8 lit 

 

 .شد خواهد ليتر 718 ها ماشين اين كل ساعتي مصرف

2730 ÷ 3.8 = 718 lit/hr 

 .شد خواهد ساعت در ليتر 5931 رختشويخانه كل سرد آب ساعتي مصرف

5273 + 718 = 5931 lit/hr 
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 عفوني غير آبشويي نوع از شو و شست هاي ماشين شود مي ديده قبل جدول در كه طوري به

 .كنند مي مصرف دقيقه 42 و ساعت 5 مدت در را گرم آب ليتر  8308برابر 

 

 .شد خواهد ليتر 1458 ها ماشين اين كل ساعتي مصرف

6784 + 1524 = 8308 lit 

8308 ÷ 5.7 = 1458 lit/hr 

 مصرف دقيقه 48 و ساعت 3 مدت در را گرم آب ليتر 744 توأم آبگير – شو و شست هاي ماشين

 .شد خواهد ليتر 196 ها ماشين اين كل مصرف.ميكنند

 

744 ÷ 3.8 = 196 lit/hr 

 

 .شد خواهد ساعت در ليتر 1654 رختشويخانه كل گرم آب ساعتي مصرف

 

1458 + 196 = 1654 lit/hr 
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 بخار مصرف

 با بخار .باشد) مي psi 125 ( فشار پر نوع از اشباع، بخار رختشويخانه هاي دستگاه نياز مورد بخار

 باشند، الزم داشته تري كم فشار ها ماشين از برخي كه صورتي در و رسد، مي خانه رختشوي به فشار اين

 .نصب گردد ماشين آن مصرف با متناسب بخار شكم فشار شير ماشين، اين به ورودي خط روي

 

 شو و شست هاي ماشين در بخار ساعتي مصرف

 آب نهايي شو و شست ي مرحله در توأم آبگير – شو و شست هاي ماشين و آبشويي هاي ماشين

 مبدل يا ( بخار كمك به℃ 60   مصرفي گرم آب مرحله اين در .كنند مي  مصرف℃ 90دماي  با گرم

بخار  مصرف ميزان .رسد  مي℃ 90 دماي به ) بخار مستقيم تزريق روش به يا – آب به بخار گرمايي

 بيني پيش دقيقه 15 مدت به و ماشين كار سيكل هر در ماشين ظرفيت كيلوگرم هر بر  كيلوگرم،25/0

 105 دقيقه 15 مدت به شو و شست هاي ماشين كل براي نياز مورد رساني بخار ظرفيت  بنابراين.شود مي

 شد. خواهد كيلوگرم 420 ساعت و در كيلوگرم

 

 105 = 0.25(30 × 2 + 60 × 1 + 100 × 3)  دقيقه  15 در بخار کيلوگرم 

 420 = (15 ÷ 60) × 105             ساعت در بخار کيلوگرم

 كن خشك هاي ماشين در بخار مصرف

هوا  كردن گرم براي بخار و شود مي گيري رطوبت گرم هواي با رخت كن خشك هاي ماشين در

مي  فرض مداوم ماشين كار مدت تمام در بخار مصرف قبول، قابل تقريب با محاسبات، اين در .دارد مصرف

 شود.
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 05/0برابر  رسانند، مي درصد 5 به 60 زا را رطوبت كه كن، خشك هاي ماشين در بخار مصرف

ها  ماشين اين در بخار مصرف ميزان بنابراين .است خشك رخت كيلوگرم هر براي دقيقه، در بخار كيلوگرم

 .بود خواهد ساعت در  كيلوگرم240

 

  240 = 60 × 0.05 × 40 × 2ساعت     در بخار                              كيلوگرم

 

 گيري رطوبت ( رساند مي درصد 35 به 60 از را رطوبت كه كن خشك ماشين در بخار مصرف

 در بخار مصرف بنابراين .است خشك رخت كيلوگرم هر براي دقيقه، در بخار  كيلوگرم023/0نسبي)، برابر 

 .بود خواهد ساعت در كيلوگرم 166 ها اين ماشين

 

 165.6 = 60 × 0.023 × 40 × 3ساعت     در بخار                              كيلوگرم

 

 .بود خواهد ساعت در كيلوگرم 6/405 كن خشك هاي ماشين در بخار كل مصرف

 

 غلطكي اتو در بخار مصرف

 .شود مي مصرف مداوم طور به بخار ماشين، كار مدت تمام در غلطكي، اتو در

 ماشين دو در و ساعت در كيلوگرم 200 برابر شده انتخاب هاي ماشين از يك هر در بخار مصرف

 .بود خواهد ساعت در كيلوگرم 400
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 ها پرسي اتو در بخار مصرف

 ساعت در كيلوگرم 100 دستگاه 4 براي و كيلوگرم، 25 دستگاه هر براي پرسي، اتو در بخار          مصرف

 .بود خواهد

 

 ها دستي اتو در بخار مصرف

 .مي باشد ساعت در كيلوگرم 24 دستگاه دو براي و ساعت در كيلوگرم 12 دستگاه هر براي بخار مصرف

 

 رختشويخانه در بخار كل مصرف

 گوناگون هاي ماشين بخار مصرف زمان هم جمع حاصل عمل در رختشويخانه بخار كل مصرف

قسمتي  در فقط كه شو، و شست هاي ماشين مورد در خصوص به موضوع اين .است تر كم آن از و نيست

رختشويخانه  بخار مصرف محاسبات اين در ولي .است صادق كنند، مي مصرف بخار خود كار سيكل از

انتخاب  در اطمينان ضريب عنوان به كه شود مي گرفته نظر در ها ماشين مصرف زمان هم جمع حاصل

 .است بيشتر واقعي مصرف از كمي بخار، ديگ
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 بخار مصارف

 

 Kg/hr 420 شو و شست هاي ماشين

 Kg/hr 405.6 )گير رطوبت ( كن خشك هاي ماشين

 Kg/hr 400 غلطكي اتو هاي ماشين

 Kg/hr 100 پرسي اتو هاي ماشين

 Kg/hr 24 دستي اتو هاي ماشين

 Kg/hr 8 گيري لكه هاي ماشين

 Kg/hr 1357.6 جمع

 

 

 .است كيلوگرم 85/314 ساعت در خانه رختشوي بار

 

 
 

در  پوند 65/3 برابر  ( خشك بار كيلوگرم هر براي ساعت در كيلوگرم 31/4 بخار مصرف بنابراين

 .بود خواهد خشك) بار پوند هر براي ساعت
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5Bفصل پنجم  

   
 

 زباله ها
 

 انتخاب و آن به مربوط محاسبات انجام ي نحوه و بيمارستاني هاي زباله انواع بررسي به فصل اين در

 .پردازيم مي سوز هاي زباله دستگاه
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 زباله ها

 مقدمه

  زمينه در بشري جوامع به مبتال مسائل از يكي آن ي آلوده انواع خصوصًا ها زباله بردن بين از  مسئله

 .باشد مي محيط بهداشت

 مي آن توليد مركز به محل نزديكترين در سوزاندن قابل هاي زباله سوزاندن معمول روشهاي از يكي

  .برسد ممكن حداقل به آن نقل و حمل از ناشي هاي هزينه و تا خسارات باشد

 بسا چه و نشده كنترل هاي فرآيند با و كندي به نيز طبيعت در ها زباله كه شد متذكر بايد جا اين در

 :باشد مي زير موارد سازد مي ضروري را سوز زباله يك از استفاده كه آنچه ولي شوند، مي آور اكسيده زيان

نمودن  عقيم عبارتي به يا و عفوني آلودگي انتشار از جلوگيري و سوختن عمل به بخشيدن سرعت

 .ها زباله بيولوژيك

 , coمقدار  كردن كم زيست، محيط شيميايي هاي آلودگي از جلوگيري و اكسيداسيون هاي فرآورده كنترل

so3  . ... و 

 .زياد مقدار به ها زباله شدن انبار از جلوگيري و اكسيداسيون براي نياز مورد فضاي در جويي صرفه

 .نقل و حمل هاي هزينه در جويي صرفه

 .انرژي بازيابي سيستم از استفاده موارد از اي پاره در
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 زباله انواع

 )REVISED HOSPITAL WASTE MANAHMENT – AHAجزوه از ها زباله (انواع

 شوند: مي بندي تقسيم زير شرح به بيمارستان گوناگون هاي بخش در زباله انواع

  :شامل عمومي هاي زباله

 و نباتي ي اوليه مواد ضايعات كارتون، ، )اسناد مجله، روزنامه، مدارك، ( كاغذي ي زباله خاكروبه،

 .دهد مي تشكيل را بيمارستان ي زباله كل % 85 تقريباً زباله اين نوع حيواني،

 :شامل بيمارستاني هاي زباله

 ي زباله را بيمارستان ي زباله كل % 10  يا(Hazardous Wastes)خطر  پر هاي  زباله3/2حدود 

  .دهد مي عفوني تشكيل

 :از است عبارت آن توليد منبع يا زباله اين انواع

 و پاتولوژيكي ضايعات آن، مشتقات و خوني ي مانده پس هاي زباله : ميكروبيولوژي  زباله •

 جراحي، بخش هاي زباله دياليز، قسمت هاي زباله ها، آزمايشگاه  آلوده هاي اتوپسي، زباله

 .... و بيماران عفوني  البسه

 منيزيم، سديم، ( سيتريك اسيد هاي نمك آمينه، اسيدي هاي  نمك :شيميايي هاي زباله •

 ....و ها فسفات ها، سولفات ها، كربنات ها، اكسيد انواع الكتيك، اسيد نمكهاي  ، )كلسيم

 .... و پالستيكي مواد صافي، هاي كاغذ مصرف، يكبار  ظروف :آزمايشگاهي مواد •

 سمي ي زباله •

 اكتيو راديو ي زباله •
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 حشره ها، اسپري انواع شيميايي، مواد هاي كپسول مانند فشار تحت هاي محفظه :فيزيكي اجسام

ي  مؤسسه بندي طبقه جدول در فوق هاي زباله كل برنده؛ و تيز هاي لبه با اجسام بهداشتي، مواد كش ها،

«INCINERATOR INSTITU OF AMERICA»3 نوع هاي زباله عنوان  به )TYPE-3 در (

 و خاكروبه بوده و بيمارستاني هاي زباله نباتي، و حيواني ضايعات از تركيبي زباله اين .است شده گرفته نظر

 Btu/lb 2500گرمايي  ظرفيت  وkg/m3 565تقريبي  مخصوص وزن ،% 70 رطوبت صد در نسبت داراي

 .باشد  مي

  

 زباله مقدار

  و«TRANE INCINERATOR APPLICATION»ي  جزوه در موجود ارقام از استفاده با

 .گيريم مي نظر  در4kgرا  تخت هر ازاي به روزانه، ي زباله توليد ميزان بهداشت، وزارت همچنين تصويب

 

 (INCINERATOR DESIGN CAPACITY):سوز زباله ظرفيت

 فرمول سوم فصل  ازDESIGN MANUAL , MECHANICAL ENGINEERINGكتاب 

 :كند مي پيشنهاد را زير ي ظرفيت محاسبه
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 :از است عبارت سوزي زباله مختلف مراحل تقريبي نياز مورد زمان

 

  دقيقه30 كردن تميز خاكستر،  تخليه

  دقيقه60 دستگاه كردن گرم كردن، روشن

  دقيقه30 بارگيري

  دقيقه60 زباله سوزاندن كار دوره يك

 

دياگرام  از سوزي زباله خالص زمان ظهر، از بعد 3 كار، ي خاتمه و صبح، 8 كار، شروع ساعت گرفتن نظر در با

 :آيد مي دست به ساعت 3 زير،

 

 

 :از است عبارت سوزي زباله مفيد هفتگي كار ساعت هفتگي، كار روز 6 گرفتن نظر در با

6 × 3 = 18 hr 
 

 

 شرح به ظرفيت ي محاسبه جهت كلي فرمول ظرفيت، تعيين فرمول در ثابت اعداد حاصل ي محاسبه با

 :بود زيرخواهد
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 دستگاه انتخاب

 انتخاب نياز مورد تعداد و مدل ها، سوز زباله هاي كاتالوگ به مراجعه و سوز زباله ظرفيت از استفاده با

  .گردد مي

 :شود گرفته نظر در بايد سوز زباله ساختمان براي كه كلي نكات

زباله  ساختمان به دسترسي همچنين و مركز به زباله انتقال سهولت براي زباله توليد مركز به نزديكي

 .باشد مناسب كاميون عبور براي كه هايي خيابان طريق از سوز

هواي  نسبي كردن آلوده همچنين و صوتي آلودگي علت به بيمارستان اصلي ساختمان از بودن دور

 .محيط

 )استقرار موقعيت براي (غالب هاي باد وزش جهت گرفتن نظر در

 به كاميون به خاكستر ي تخليه و بارگيري كه نحوي به سوز زباله اختمانس استقرار محل انتخاب

  … ) يا و جرثقيل كمك بدون ( شود انجام راحتي

.وگرم سرد آب هاي خروجي با ها آن شستشوي محل و زباله هاي كانتينر داري نگه فضاي گرفتن نظر در
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7Bمراجع  
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• HVAC Design Manual For Hospitals _Department of Veterans Affairs (VA) 

• ASHRAE Applications Handbook (SI) 1999 _ Chapter 7 & Chapter 15 

• Designing Hospital Pharmacy HVAC Systems _ ASHRAE 2007 

• Specifying Engineer December 1977 

• U.S. Dept. Of health education and welfare for hospital facilities 

 كاشانه مؤسسه _ بيمارستان مكانيكي تأسيسات طراحي آموزشي دوره جزوات •
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