
مقدار مصرف

آب تاسیسات 

بهداشتی 
 



هر یک از لوازم 

ان بهداشتی ساختم

در فشار کاري خود 

  آبدهیداراي 

.  ندبخصوصی میباش



 یکی از  موارد مهم در طراحی تاسیسات، تعیین مقدار دبی مورد نیاز تاسیسات

.  بهداشتی می باشد

چندین روش براي این امر وجود دارد که در کشورهاي و مناطق مختلف متفاوت 

.  می باشد

در این قسمت روش هاي مختلف محاسبه دبی، 

.معرفی شده و با هم مقایسه می شود



اعت  این جدول میزان مصرف آب را بر حسب مترمکعب بر س. براي این کار میتوان از جدول زیر استفاده کرد
.نشان میدهد...) مسکونی، بیمارستانی، اداري و (براي کاربریهاي مختلف 

میزان مصرف آب
  h3m/  دبی 

456891011121314152025304050

یساختمان مسکون
)تعداد واحدها(  

46103045607595115140180

بیمارستان
)تعداد تخت ها(  

30405065758595100115125135180230300420560

اداري
)تعداد پرسنل(  

160200240340380440480540600660730110015002000

هتل
)تعداد تخت ها(  

2025304045505560657075100125155210280

فروشگاه بزرگ
)تعداد پرسنل(  

40506085951051151251351501602203004007501400

تعیین مقدار دبی پمپ

روش تقریبی -1



در این روش که براي مناطق مسکونی کاربرد دارد، مقدار آب مصرفی هر فرد در 
.طول روز مالك قرار می گیرد

روش تعداد نفرات -2

لیتر در شبانه روز براي هر نفر   100 -150آپارتمان هاي معمولی                    

لیتر در شبانه روز براي هر نفر    150 -200آپارتمان هاي لوکس داراي وان         

لیتر در شبانه روز براي هر نفر   200 -250ویالهاي لوکس یا آپارتمان با سونا    

تعیین مقدار دبی پمپ



ضریب پیک مصرف

0.66واحد یا کمتر 4

0.45واحد 5 -10

0.40واحد 11 – 20

0.35واحد 21 – 50

0.30واحد 51 – 100

0.25واحد 100بیش از 

در این روش قسمتی از مصرف روزانه به عنوان پیک مصرف ساعتی در نظر 

.گرفته می شود که به نام ضریب پیک مصرف شناخته می شود

.مصرف می شود) ساعت پیک(سرانه آب روزانه، در یک ساعت % 66واحدي،  4در یک مجموعه 



در این روش ابتدا مقدار 

ی مصرف کلیه لوازم بهداشت

 با هم جمع شده و سپس با

 توجه به نمودار، پیک مصرف

.تعیین می شود

استاندارد -3
  DIN1988

نوع وسیله
مقدار مصرف

lit/s

0.15فالش تانک توالت

0.3وان حمام

0.3دوش 

0.15سینک آشپزخانه

0.25ماشین لباس شویی

0.15ماشین ظرف شویی

0.3شیر مخلوط معمولی

تعیین مقدار دبی پمپ





از وسایل بهداشتی را بر  در این روش جهت محاسبه دبی، میزان گذر آب هر یک

محاسبه کرده و سپس از روي نمودار مقدار مصرف  (SFU)حسب واحد مصرف 

.تعیین می شود

SFU روش -4

آمده  با توجه به این که این روش، اصالتا روشی امریکایی می باشد، اعداد بدست

.معموال بزرگ می باشد

تعیین مقدار دبی پمپ



SFUنوع استفاده

7خصوصی)فالش ولو(توالت 

2,2خصوصی)فالش تانک(توالت 

0,7خصوصیدستشویی

1,4خصوصیوان

1,4خصوصیدوش

1,4خصوصیسینک ظرفشویی

1,4خصوصیماشین لباسشویی

10عمومی)فالش ولو(توالت 

5عمومی)فالش تانک(توالت 

2عمومیدستشویی

0,25عمومیآبخوري

محاسبه میزان 
گذر آب 

وسایل بهداشتی
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2- سیستم هایی که شامل توالت با فالش تانک هستند.

11- سیستم هایی که شامل توالت با فالش والو هستند.
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2- سیستم هایی که شامل توالت با فالش تانک هستند.

1- سیستم هایی که شامل توالت با فالش والو هستند.
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١٣

)                     تعداد نفرات مستقر(ساختمانهاي اداري         1 

)   تعداد نفرات مستقر(ساختمانهاي تجاري و مراکز خرید       2  

)                 تعداد تخت(آسایشگاه، بیمارستان خصوصی  3 

)                           تعداد تخت(هتل و مراکز اقامتی        4

ساختمان هاي عمومی -5

تعیین مقدار دبی پمپ



واحدي معمـولی   20میزان آب مصرفی یک مجموعه مسکونی : 1مثال

.  را محاسبه نمایید

m3/h      7 

:روش دوم

:روش سوم

:، ظرفشویی، لباس شویی و دوش داریم)فالش تانک و شیرمخلوط(با فرض وجود سینک، توالت

slitVcal /24]2.025.015.0)3.015.0(15.0[20
.

 .

3 /3.9/6.2 hmslitVpeak 

hmhlit /8.4/48004.0150420 3

:روش اول

:روش چهارم
FUVcal 170]4.14.14.1)7.02.2(4.1[20

.

 .

3 /14 hmVpeak 



.نفره را مشخص نمایید 300میزان آب مصرفی یک خوابگاه : 2مثال

:روش سوم

نفر در خوابگاه ها یک توالت و  10مقررات ملی ساختمان به ازاي هر  16طبق مبحث 
. نفر یک حمام الزم است 8یک دستشویی و به ازاي هر 

slitVcal /33)3.0(50)]3.015.0(15.0[30
.


.

3
.

/29/8 hmslitV peak 



.نفر را مشخص نمایید 200میزان تقریبی آب مصرفی یک هتل با ظرفیت : 3مثال

:روش سوم

.  فرض می کنیم اتاق ها دو تخته بوده و هر اتاق شامل یک توالت و یک وان باشد
نفر در هتل یک توالت و یک  10مقررات ملی ساختمان به ازاي هر  16طبق مبحث 

. نفر یک حمام اضافه الزم است 8دستشویی و به ازاي هر 

slitVcal /5.91)3.0(25)3.015.0(20)3.03.015.0(100
.

 .

3
.

/4.32/9 hmslitV peak 

متر مکعب در ساعت 38تقریبا 

.را هم باید اضافه نمود... مقدار مصرف مربوط به آشپزخانه، نظافت و  .را هم باید اضافه نمود... مقدار مصرف مربوط به آشپزخانه، نظافت و 

:روش اول



 2واحـده لـوکس کـه داراي     40میزان تقریبی آب مصـرفی یـک مجموعـه مسـکونی     : 1

. سرویس حمام باشد را محاسبه نمایید

.نفر پرسنل را محاسبه نمایید 200میزان تقریبی آب مصرفی یک مجموعه اداري با : 2

.تختخوابی را مشخص نمایید 100میزان تقریبی آب مصرفی یک بیمارستان : 3

تمرین ها






