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 سونای خشکمطالب کاربردی 

 

 محاسبات سریع و سر انگشتی ، مطالب کاربردی

  به صورت تقریب توان هیتر برقی سونا خشک به ازای هر متر مکعب از فضای

 .می باشد  (KW 0.5) سونا نیم کیلووات

 هیتر ها در دو نوع تک فاز و سه فاز موجود می باشند. 

  6/1کیلووات توان هیتر حدود آمپرمصرفی هیتر برقی سونا خشک به ازای یک 

 .آمپر جهت هیترهای تک فاز می باشد 5/4آمپر جهت هیتر های سه فاز و 

  جهت انتخاب ضخامت کابل مناسب به جدول انتخاب کابل مراجعه گردد. اما به

متر  50صورت تقریب در صورت طول کابل کشی از هیتر تا تابلو برق کمتر از 

آمپر عبور  77و  55و  40یلیمتر به ترتیب م 10و  6و  4باشد از کابل با ضخامت 

 .می کند

  سانتی متر باشد 220سقف سونا خشک بهتر است حدود. 

  سانتیمتر انتخاب گردد 70تا  45عرض نیمکت می تواند بین. 

 باشد متر سانتی 45 است بهتر  ارتفاع سکو از زمین. 

  ولت باشد 24یا  12روشنایی داخل سونا بایستی. 

 تهویه شود هوای سونا بایستی. 

  قبل از شروع به ساخت سونا نوع هیتر و مدل آن جهت پیش بینی تاسیسات الزم

 .بایستی مشخص گردد

  در ایران برخی از مجریان سونا به دلیل احتمال شستشوی سونا با آب یک عدد

کف شوی کف سونا پیش بینی می کنند و قبل از اجرای چوبکاری دیوارها و کف 

 .شی کاری نا مرغوب انجام می دهندسونا را سرامیک یا کا
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 سونای خشک

سونای خشک اتاقکی است با دیواره های چوبی که دارای سکوهایی برای نشستن و یا 

دراز کشیدن می باشد و در گوشه ای از آن اجاقی )عمدتاً برقی یا گازی( وجود دارد که سنگ 

اتاقک چوبی را گرم کرده و سبب گرم  هایی بر روی آن قرار دارند. این اجاق هوای موجود در

 شدن سنگ های موجود بر روی آن می شود.

 

 تصویر یک نمونه سونای خشک

 

این اتاقک، هوایی گرم و خشک دارد و با ریختن مقداری آب بر روی سنگ های داغ، می 

 توان ضمن افزایش رطوبت هوای اتاقک سونا، دمای آن را نیز مقداری افزایش داد.

مواقع از مواد معطر و اسانس های مختلف )از جمله اسانس نعناع یا اکالیپتوس(  بسیاری از

برای معطر کردن هوای سونای خشک استفاده می شود. انسان در سونای خشک در هوای 

درجه سانتی  100تا  80بسیار گرم و خشک قرار می گیرد. در نیمکت های باالیی، دمایی بین 

درصد است. به دلیل پایین  5تا  2رطوبت هوا تنها بین گراد وجود دارد. در این قسمت 

 بودن رطوبت در سونا می توان شرایط آن را با گرمای خشک بیابان مقایسه کرد.
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 تصویر شرایط درجه دما و مقدار رطوبت در فضای سونا خشک

 

انرژی در سونای خشک، جداره ها به طور کامل عایق کاری می شوند تا بتوان در هزینه مصرف 

 صرفه جویی کرد.

 

 تصویر عایقکاری دیواره های سونا خشک
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ر داین سوناها دارای یک منبع گرمایی هستند که اصوالً با برق، گاز یا گازوییل کار می کند.  

ایران به علت اینکه هزینه مصرف برق در هیترهای برقی گران تمام می شود، معموالً در 

گازی استفاده می شود. البته هزینه اولیه برای استفاده از پروژه های عمومی از مشعل های 

می شود. همچنین در اتاقک سونا باید لوله دودکشی برای خارج   مشعل گازی گران تر تمام

کردن گازهای سوخته شده تعبیه شود که در برابر قرار دادن یک هیتر در گوشه اتاق و وصل 

  دارد.کردن آن به برق، سختی کار بیشتری را در بر

اصوالً اطراف این کوره فوالدی یا چدنی با آجر یا سنگ های زینتی پوشش داده می شود تا از 

برخورد بدن افراد داخل سونا با کوره جلوگیری به عمل آمده و همچنین باعث زیباتر شدن 

فضای داخل سونا گردد. در روی این دیوار سوراخ هایی با مدل های مختلف تعبیه می شود 

 ای دیگ به راحتی به فضای سونا برسد.تا گرم

 

دمای سونا توسط یک ترموستات کنترل می شود که در صورت استفاده از کوره های گازی یا 

گازوییلی به مشعل فرمان می دهد و مشعل با قطع و وصل شدن، دمای دلخواه را تأمین می 

تنها کنترل دما مورد نظر کند. معموالً رطوبت نسبی محیط سونا از کنترل خارج می باشد و 

است. علت این امر آن است که هوای فضای سونا به علت تعداد دفعات باز و بسته شدن 
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درب سونا مرتباً در حال تعویض می باشد و دوم آنکه افزایش دما، کاهش رطوبت نسبی را 

 در بر دارد و بدین طریق هدف اصلی، که همان تعریق شدید است، حاصل می گردد.

 

 

 یش الکتریکیگرما

 

 

 تصویر یک نمونه هیتر برقی سونا خشک

 

این کوره ها مجهز به المنت های برقی می باشند و چون این منبع حرارت از نظر سهولت، 

تمیزی و دسترسی مورد توجه است، تقریباً در همه جا با استقبال رو به روست. ولی به علت 

صنایع کشور، حتی االمکان سعی بر آن بوده گرانی این انرژی و نیز ارزش باالتر کاربری در 

که از سایر منابع در این خصوص استفاده گردد. هنگام استفاده از المنت های برقی، بایستی 

 نکات ایمنی به طور کامل رعایت شوند، زیرا بدلیل باال بودن درجه کارکرد، الزم است تا نوع

  مورد توجه قرار گیرند.عایق های الکتریکی داخل کوره دقیقاً   کابل و همچنین
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 تصویر یک نمونه هیتر برقی سونا خشک و حفاظت شده با چوب

 

نظارت دقیق مؤسسه استاندارد و تحقیقات ایران بر این محصوالت، خطرات ناشی از آنها را 

کاهش می دهد. نکته دیگر، ولتاژ ایمن است که بایستی طراحان تأسیسات برقی سوناها در 

ولت یا کمتر را مورد استفاده  48      وحتی االمکان اختالف پتانسیل هاینظر داشته باشند 

ولت در  12قرار دهند، حتی اگر باعث افزایش اندازه کابل شود. خوشبختانه ولتاژ ایمن 

زمینه روشنایی این گونه اماکن مورد استفاده قرار می گیرد و الزم است که لوازم گرمایش 

 اژ استفاده نمایند.و کنترل سونا نیز از این ولت
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 محاسبه بار حرارتی سونا

 

 انتقال حرارت هدایتی از جداره های سونا 

برای محاسبه ی مقدار انتقال حرارت هدایتی از جداره های سونا، از رابطه ی رایج زیر 

 استفاده می شود:

)oT - iUA (T = condQ 

قابل  (U)جداره هابا مشخص بودن جنس جداره ها، مقدار ضریب انتقال حرارت کلی 

خارج   محاسبه می باشد. سپس با توجه به سطح جداره ها، دمای داخل سونا و دمای محیط

 جداره های سونا را محاسبه نمود. سونا، به آسانی می توان مقدار انتقال حرارت هدایتی از

 

 بار تعویض هوای سونا

در سیستم انگلیسی  بار تعویض هوای سونا شامل بار محسوس و بار نهان می باشد، که

 روابط زیر قابل استفاده می باشند:

)oT - i(T FCFM × 08/= 1 FSQ 

)oW - i(W FCFM × 68/= 0 FLQ 

حجم هوای تازه مورد   FCFM btu/hr ,  هوای تازه بر حسب بار محسوسFSQ  در روابط باال،

 معموالً دمای طرحدمای هوای ورودی سونا )که  F˚، oT دمای داخل سونا بر حسب iT نیاز سونا،

i W  بار نهان هوای تازه بر حسب   F˚، FLQ خارج زمستانی در نظر گرفته می شود( بر حسب

btu/hr,و  oWرطوبت مطلق هوای داخل و خارج سونا بر حسب گرین در هر پوند gr/lb  می

 باشند.

 گیرد.از بخش قبل محاسبه شده و در روابط باال مورد استفاده قرار می FCFM  مقدار

 محاسبه ظرفیت تجهیزات گرمایشی مورد نیاز سونای خشک

در سونای خشک، کل اتالفات حرارتی از طریق جداره ها و تعویض هوا بایستی توسط تجهیزات 

گرمایشی نصب شده در سونا )مانند کوره های گازسوز، چوب سوز، هیترهای برقی و یا کوره 

این تجهیزات برابر با کل اتالفات حرارتی سونا  های هوای گرم( تأمین شوند. بنابراین ظرفیت
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به عنوان ضریب اطمینان،  10-20در نظر گرفته می شود. البته معموالً ظرفیت تجهیزات، %

 بیشتر از مقدار مورد نیاز درنظر گرفته می شود.

 

 جدول انتخاب هیتر برقی سونا بر اساس حجم اتاق سونا
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 جدول زیر استفاده کردبه صورت سر انگشتی می توان از 

 (M3اتاق ) (Aآمپر ) فاز (KWقدرت )

3 1 27 6 

6 1- 3 54-19 12 

8 1-3 68-24 15 

9 3 29 18 

10.5 3 35 22 

12 3 44 28 

15 3 63 40 

و جهت انتخاب کابل مناسب نیز با در دست داشتن طول کابل و آمپر می توان به جدول زیر 

 مراجعه نمود.
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 سوخت گاز یا مایعگرمایش با 

در ایران استفاده از سوخت های فسیلی نسبت به سایر منابع انرژی از لحاظ اقتصادی 

توجیه پذیرتر است. کوره ای که در این روش به کار گرفته می شود معموالً مکعب مستطیل 

یا استوانه ای شکل است که دارای یک لوله ورود سوخت به مشعل و یک دودکش می باشد 

 در داخل سونا نصب شود.و باید 

 

 تصویر یک نمونه هیتر سونا گاز سوز با دودکش دو جداره جهت تامین هوای تازه

 

 معایب استفاده از این کوره ها عبارتند از:

     خطر انفجار کوره در محیط سونا، مخصوصاً به هنگام استفاده از مشعل های بی صدای

 اتمسفریک.

     شده به داخل فضای سونا به دلیل پوسیدگی سریع مخزن امکان نشت گازهای سوخته

 کوره و نهایتاً خفگی کاربران.

     باال بودن درجه حرارت پوسته کوره و تابش شدید پرتوهای مادون قرمز و در نتیجه

 بالاستفاده شدن محیط پیرامون کوره و کاهش عمر آن.
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     سونا.اختالف دمای زیاد هوای اطراف کوره با سایر مناطق 

    .اشغال فضای نسبتاً زیاد از سونا و یا اجرای مشکل آن در حفره داخل دیوار 

     کم بودن سطح حرارتی کوره و انتقال انرژی به روش تابش، که باعث پایین آمدن بازده

 حرارتی و در نهایت تلفات سوخت می شود.

     آب سرد و بخور بر روی آن.خطر ترکیدن کوره بر اثر تنش های حرارتی ناشی از پاشش 

    اجبار در اشتراک حداقل یکی از دیواره های جانبی سونا با موتورخانه و یا محیطی جهت 

 نصب مشعل و دودکش.

    .عدم تزریق هوای تازه به فضای سونا 

    .نازیبا و غیر موزون بودن کوره و عدم هماهنگی آن با محیط آرامش بخش سونا 

 هوای گرم وره هایک -3-2-3

به منظور رفع نواقص ذکر شده در بخش قبل، می توان از کوره های هوای گرم مرکزی 

استفاده کرد. این وسیله در فاصله ای دورتر از محوطه سونا نصب می گردد و هوای برگشتی 

از سونا را تا دمای مورد نیاز گرم کرده، سپس با جریان کنترل شده ای آنرا توسط دمنده 

 سمت سونا هدایت می کند.مخصوص، به 

 البته در این حالت می توان شرایطی را به وجود آورد که دستگاه هنگام گرم کردن هوا، عالوه

 بر هوای برگشتی، از هوای تازه هم استفاده کند یا در شرایط خاص فقط از هوای تازه استفاده

فسیلی و یا  نماید. در این روش، منبع حرارت می تواند به طور مستقیم )توسط سوخت

 الکتریسیته( و یا به طور غیر مستقیم )توسط کویل بخار یا آب داغ( باشد.

 مزایای استفاده از کوره های حرارت مرکزی عبارتند از:

     امکان استفاده از مشعل های دمنده دار مجهز به کنترل تهویه محفظه احتراق و در

 نتیجه پایین آوردن خطر انفجار کوره.

     صورت انفجار کوره، این حادثه در محیطی دورتر از محیط سونا رخ خواهد داد.در 

   به دلیل باال بودن فشار استاتیکی هوای گرم خروجی از دمنده نسبت به هوای درون

کوره، امکان نشت گازهای حاصل از احتراق به داخل هوای ارسالی به سونا به صفر می 
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، هوای گرم به داخل محفظه احتراق رفته و رسد و در صورت سوراخ شدن بدنه کوره

 عمل بالعکس صورت نخواهد گرفت.

    .عدم تابش کوره و در نتیجه یکنواختیِ درجه حرارت در محیط سونا 

    .ایجاد سطح حرارتی زیاد و سرعت هوا روی این سطوح در جهت افزایش راندمان آن 

    اً عمر طوالنی آن.پایین ماندن درجه حرارت پوسته کوره و نهایت 

    .اشغال فضای کم و حذف آجرچینی نسوز اطراف خروجی هوای گرم 

    .امکان تزریق مایع بخور به صورت مرکزی 

    .دور بودن محل کوره و دودکش و تطابق هرگونه طرح معماری و جانمایی با آن 

    امکان استفاده از کویل بخار و المنت برقی به عنوان یدک کوره. 

   در این روش، امکان استفاده از هوای تازه برای سونا وجود دارد و هوای تازه ی مورد

 نیاز، ابتدا گرم شده و سپس وارد فضای سونا می گردد.

   استریلیزه شدن هوا به علت گردش مداوم جریان هوای اتاق روی سطح داغ کوره و از

گیری از شیوع بیماری های واگیردار بین رفتن میکروب های معلق در هوا و در نتیجه جلو

 ریوی.

 ونای مادون قرمزس -3-3

اشعه های مادون قرمز، ارتعاشات الکترومغناطیسی هستند که از تمام منابع گرمایی 

 منتشر می شوند. این اشعه ها وقتی به اشیاء یا بدن انسان برخورد می کنند به انرژی گرمایی

جسمی برخورد می کنند، سبب حرکت ملکول های  تبدیل می شوند. این ارتعاشات وقتی به

آن جسم شده و بدین ترتیب دمای آن باال می رود. این گرما در سونا به صورت گرمایی بسیار 

 مطبوع احساس می شود و به گرم شدن شدید بدن کمک می کند.

اندازه گیری های دقیق نشان داده است که اشعه های سونا برای محدوده فرکانس مشخصی 

جزء فرکانس اشعه مادون قرمز است، تنظیم شده اند. محدوده فرکانس اشعه مادون  که

میکرومتر می باشد. این اشعه ابتدا توسط الیه های  10تا  3قرمز دارای طول موجی برابر 

پوست جذب شده و باعث گرم شدن پوست می شود. گرما از طریق خون و بافت ها )از طریق 

تی( دمای بدن را باال می برد، اما برای اینکه الیه های زیرین انتقال حرارت هدایت و همرف
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بافت ها نیز با انرژی تابشی گرم شوند، باید از اشعه های مادون قرمزی با طول موج کمتر 

میکرومتر می توان سونا را گرم  4/1  تا 7/0استفاده کرد و با اشعه مادون قرمز محدوده ی 

 نمود.

س می شود با گرمای سونای سنتی متفاوت است، چون در اینجا گرمایی که در این سونا احسا

گرمای تابشی وجود دارد. عیب این سونا آن است که اشعه به تمام قسمت های بدن به طور 

هم زمان و هم اندازه تابیده نمی شود. اما در مقابل، اشعه مادون قرمز یک محرک گرمایی 

ه های سخت مفید است. همچنین در این هدفدار را تولید می کند که برای تحریک ماهیچ

 سوناها به دلیل وجود اشعه مادون قرمز، زمان پیش راه اندازی کوتاه تر است.

مثال معمول از تکنولوژی مادون قرمز که در سونا استفاده می شود مانند گرمایی است که از 

مایی توسط نور خورشید )بدون اشعه های مضر آن( دریافت می شود. در این نوع سونا، گر

یک نوع سرامیک ساطع می گردد که هم فرکانس با فرکانس طبیعی انسان می باشد. همچنین 

این سیستم بسیار ایمن و مطمئن بوده و باعث می گردد که گرما تا عمق بیشتری در بدن نفوذ 

 کند که بوسیله روش های گرمایی دیگر، این امر ممکن نمی باشد.

  

  شک و استانداردهای آنمروری بر نحوه ساخت سونا خ

 

 ابعاد و اندازه نیمکت و سقف سونا
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 تصاویر چند نمونه پالن سونا و نحوه چیدمان هیتر و آرایش نیمکتها
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 تصاویر چند نمونه چوب سونا
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 تصویر یک نمونه اجرای سونا خشک

 

 تصویر چند نمونه در سونا
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 لوازم جانبی سونا خشک

 

 استفاده از سونا نحوه

 :توجه 

نیز  سال4 باشند.)کودکان زیرمبتالیان به صرع و دیابت مجاز به استفاده از سونا نمی .1

از آنجایی که سیستم لنفاوی بدنشان بطور کامل رشد و تکامل نیافته نباید به 

 (بروند سونا

افرادی که بیماری ریوی، تنگی نفس و قلب ضعیف دارند باید زیر نظر  .2

 .های او از سونا استفاده کنندرعایت توصیه متخصص باپزشک 

در هنگام استفاده از سونا در صورتی که عوارضی نظیر سر درد، سر گیجه،  .3

از حد، تپش قلب غیر عادی رخ دهد باید بالفاصله سونا را ترک  رخوت بیش

  .نمود

ور شدن در حوضچه آب سرد باید سر و تمام بدن در زیر در هنگام غوطه .4

در غیر این صورت اختالف دما بین سر و تنه اختالالتی را  قرار گیردآب 

سابقه فشارخون باال و یا دچار هرگونه بیماری  )افرادی که  آورد.بوجود می

پس از سونا دوش آب سرد بگیرند  قلبی و عروقی می باشند نباید بالفاصله

 . (و یا داخل حوضچه آب سرد بروند
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ار پیش از سونا و در میان دفعات کار اشتباه خوردن تغذیه و نوشابه گازد .5

 .است

 .بعد از سونا نباید سیگار کشید  قبل و  .6

باشد.)درون سونا می توانید ورزش و نرمش در هنگام سونا اشتباه می .7

 (مالیم و کوتاهی انجام دهید حرکات کششی

بالفاصله بعد از صرف غذا و با معده پر نباید از سونا استفاده نمود. )دو  .8

 ( فاصله زمانی بین غذا خوردن و سونا رفتن ضروری می باشد ساعت

 

 سونا برای سالمتی فواید 

درصد افزایش یافته و ضربان 30 ورود به سونا ضربان قلب دقیقه 15تا10  پس از

عمقی کاهش یافته و جریان خون سطحی افزایش می  برابر می شود. جریان خون2 قلب

درجه و حرارت داخلی بدن 10 پوست تا یابد. حرارتیابد. فشارخون نیز کاهش می 

  .پوست منبسط می گردد درجه می توانند افزایش پیدا کنند. عروق سطحی3 تا

  .سونا موجب انبساط خاطر گردیده و آرامش بخش است

 .اتساع عروق خونی و افزایش گردش خون درد را تسکین می دهد با

تنفسی از قبیل: برونشیت الرنژیت سینوزیت و درمان برای مشکالت  سونای بخار بهترین

  .تنگی نفس می باشد

  .بهبود جریان خون و تقویت سیستم قلبی و عروقی

  .عروق خونی بدن افزایش انعطاف پذیری مفاصل و

استرس و خستگی جسمی  سونا می تواند فشارخون باال را درمان کند و باعث تسکین تنش،

  .و روحی گردد

  .عضالت ردن عضالت و رفع گرفتگیتمدد اعصاب، شل ک

سطح پوست  سونا پوست بدن را لطیف تر، شاداب تر و روشن تر می سازد. وسبب پاکسازی

 .از سلول های مرده می گردد

های التهابی، افزایش اکسیژن رسانی به  تسکین درد مفاصل در آرتروز و دیگر بیماری

های پوستی)البته زخم های خشک و زخم  سلول های بدن و کاهش و التیام آکنه، اگزما و

و ساز بدن، تنظیم و کنترل وزن  بسته( از دیگر فوائد سونا می باشد. افزایش سوخت

  .فعلی، بهبود کیفیت خواب و باز شدن راه های تنفسی

است  سونا یک شیوه سم زدایی بسیار کارآمد است. در واقع تعریق یکی از مکانیسم هایی

اد زائد را از بدن دفع می کند. تعریق در سونا سبب که بدن توسط آن سموم و مو

سدیم، الکل، نیکوتین، کلسترول، فلزات سنگین )کادمیوم، سرب،  ;سمومی همچون دفع
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و...(، اوره و اسیدالکتیک می گردد. ضمنا سونا با القای حالت تب مصنوعی  جیوه، روی

جوم ویروس ها و باکتری بدن را تقویت کرده و مقاومت بدن را در برابر ه سیستم ایمنی

  دهد ها افزایش می

 


