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 سونای بخارمطالب کاربردی 

 

 محاسبات سریع و سر انگشتی ، مطالب کاربردی

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

 .می باشد    ( kw 1.4)  سونا

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

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

 .ک فاز می باشدآمپر جهت هیترهای ت 4/5آمپر جهت هیتر های سه فاز و 

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

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

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

 .می کند

 سانتی متر باشد 220ار بهتر است حدود سقف سونا بخ. 

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

 سانتی متر باشد 45بهتر است   ارتفاع سکو از زمین. 

  ولت باشد 24یا  12روشنایی داخل سونا بایستی. 

 هوای سونا بایستی تهویه شود. 

  درون اتاق سونا بایستی پیشبینی یک حوضچه آب سرد مانند یک روشویی سنگی

  .و یک شیر آب سرد شیلنگدار گردد
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 سونای بخار

 

سونای بخار دارای محیطی گرم و مرطوب است و بایستی هر دو عامل دما و رطوبت نسبی بطور 

درجه  40تا  35مجزا کنترل و در حد مطلوب نگه داشته شود. در سوناهای بخار، دما در حدود 

یی که دمای بخار در لحظه می باشد. از آنجا %100تا  %95سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود 

 4تا  2درجه سانتیگراد می باشد )فشار بخار  115تا  110ورود به اتاقک سونا در حدود 

اتمسفر می باشد(، با برخورد به بدن، باعث سوختن وحشتناک پوست می گردد. برای 

جلوگیری از این حالت، زیر نیمکت هایی که محل نشستن کاربران می باشند، فضایی به عمق 

متر در نظر گرفته می شود که این بخار ورودی در لحظه اول، به این فضا وارد شود و به  0.5

درجه  80تا  75علت افت فشار، دمای آن به طور ناگهانی افت پیدا کرده و به حدود 

 سانتیگراد می رسد.

 اگر ولی شود، می گرفته نظر در سانتی متر70اصوالً فاصله محل های تزریق بخار از یگدیگر 

کاهش داد، زیرا پس از چند دقیقه  سانتی متر 50 محدود باشد می توان آنرا تا حدود فضا

 بخار تمام اتاق را فرا می گیرد و تقریباً شرایط ایده آل فراهم می گردد.

در سونای بخار برای تأمین شرایط مورد نظر، یک رطوبت سنج )هیومیدیستات( به شیر برقی 

شعل فرمان دهد، نمی توان کنترل دقیقی بر روی ورودی بخار فرمان می دهد، زیرا اگر به م

وضعیت اتاقک سونا داشت. به طور اتوماتیک در دیگ های بخار )سونا(، مشعل می تواند بخار 

را همیشه در دما و فشار مورد نظر نگه دارد، پس احتیاجی به کنترل مشعل وجود ندارد و 
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برای کنترل آن نیز می توان از شیر  فقط باید میزان بخار ورودی به اتاق سونا کنترل شود که

برقی استفاده کرد. در این بخش انواع روش های تزریق بخار به داخل سونای بخار معرفی 

 می گردند.

 

 

 

 به صورت سر انگشتی می توان از جدول زیر استفاده کرد

 (M3اتاق ) ( Aآمپر ) فاز (  KWقدرت )

6 1-3 27-9 8 

9.5 1-     3 42-15 12 

12 1-3 54-19 16 

14 1-3 63-22 22 
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جهت انتخاب کابل مناسب نیز با در دست داشتن طول کابل و آمپر می توان به جدول زیر 

 مراجعه نمود.

 

 محاسبه حجم بخار مورد نیاز سونای بخار

سونای بخار، گرمایش فضای سونا توسط بخار ورودی تأمین می شود. در نتیجه مقدار در 

بخار ورودی به فضای سونا باید به اندازه ای باشد که بتواند کل اتالفات حرارتی و رطوبت 

نسبی مورد نیاز سونا را تأمین کند. بنابراین مقدار بخار مورد نیاز سونای بخار را می توان از 

   ر بدست آورد:رابطه ی زی

   مقدار بخار مورد نیاز سونا )پوند بر ساعت( = 

( بر حسب atm 4-2گرمای نهان بخار در فشار اشباع مورد نظر ) fgh که در رابطه باال،

 btu/lbمقدار( می باشد fgh 900  معموالً در محاسبات حدودbtu/lb.)فرض می شود 
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 محاسبه قطر لوله های بخار سونای بخار -3-7-4

 قطر لوله برای انتقال بخار آب از دیگ بخار به فضای سونا بستگی به عوامل زیر دارد:

    ( محاسبه می شود.3-7-3مقدار بخار عبوری از لوله که در بخش ) 

    فشار اولیه و افت فشار مجاز در سیستم 

    نی ترین مسیرطول معادل کل لوله در طوال 

با توجه به اینکه بخار مورد استفاده برای سوناهای بخار از نوع فشار پایین یا متوسط می باشد، 

 برای تعیین قطر لوله ی مناسب، بایستی به نکات زیر توجه شود:

     قطر لوله ی اصلی و رایزرها بایستی به گونه ای انتخاب شوند که حداقل افت فشار به

  باشد. 10تا  5psi  والنی ترین مسیروجود آمده در ط

     ،2حداکثر افت فشارpsi شود گرفته نظر در لوله معادل طول فوت 100 هر در.  

     فوت طول لوله شیب، به سمت سونا باشد تا  10اینچ در  1/4لوله ها بایستی دارای

  تقطیر بوجود آمده در لوله ها به سمت سونا هدایت شود.
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     ( استفاده کرد.1-3آوردن قطر لوله ها می توان از جدول )برای بدست 

  ظرفیت لوله در سیستم بخار فشار پایین و متوسط (1-3جدول )

PRESSURE DROP PER 100 FT PIPE 
SIZE 

(In.) 
2psi 1psi 

3/4ps

i 

1/2ps

i 

1/4ps

i 

1/8ps

i 

63 45 38 31 22 15 3/4 

125 89 77 63 46 31 1 

281 199 172 141 100 69 1/4    1 

437 309 267 219 154 107 1/2     1 

886 627 543 444 313 217 2 

1.460 
103

3 
924 730 516 358 1/2      2 

2.660 
188

0 
1.628 1.330 940 651 3 

4.000 
282

5 
2.447 2.000 1.414 979 1/2       3 

5.660 
433

0 
3.464 2.830 2.000 1.386 4 

10.46

0 

739

0 
6.402 5.225 3.642 2.560 5 
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 آن تجهیزات و سونا  برقی هیتر  موارد اجرایی یک نمونه

 

 

 هیتر مولد بخار می بایست در مکانی نزدیک به سونا و به دور از رطوبت آن نصب شود. -

 کیداً پرهیز شود.از نصب هیتر در درون اتاق سونا ا -

مکان نصب مولد بخار باید به گونه ای باشد که طول لولة انتقال بخار از مولد تا اتاق  -

 متر نشود. 5سونا بیش از 

 مولد بخار بایستی نسبت به افق کامالً تراز نصب شود. -

پیش بینی الزم جهت اجرای سیم و کابل های ارتباطی بین هیتر، صفحة کنترل،  -

 ترموستات
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 کف از 170cmهمانطور که در تصویر مشاهده می شود، ترموستات بایستی در ارتفاع  -

 .گردد نصب سونا شدة تمام

 بهترین مکان برای نصب ترموستات، دیوار روبروی درب ورودی سونا می باشد. -

 صفحة کنترل مربوط به دستگاه را می توان در داخل و یا خارج از سونا نصب نمود. -

 

 شکل انجام خواهد شد. L نصب هیتر بر روی دیوار با استفاده از پایه های -



 

 9 071 - 38 38 45 15 –استخر پارس پدیده 

 

 را وزن این تحمل بایستی دیوار بنابراین بود، خواهد 17kgوزن هیتر پر از آب حدود  -

 .باشد داشته

میلیمتری مسی  15توصیه می شود جهت انتقال بخار از هیتر به اتاق سونا از لوله های  -

 استفاده گردد.

سانتیمتر باالتر از کف، در زیر سکو یا نیمکت  40تا  20نازل های بخار معموالً بین  -

مخصوص نشستن در داخل سونا و در داخل دیوارة مربوط به سکو نصب می شوند، به 

در دیوارة عمودی سکو یک فضای خالی بصورت تورفتگی ایجاد و نازل این ترتیب که 

ها را در انتهای تورفتگی قرار می دهند. در شکل زیر نمای جانبی نصب نشان داده 

 شده است.

 

 سر نازل ها بایستی مستقیماً به طرف زمین باشد. -

اشد، پس درجة سانتیگراد ب 100دمای بخار خروجی از نازل ها ممکن است بیش از  -

اطمینان حاصل کنید امکان لمس نازل ها، حتی بطور تصادفی با دست، پا، کودکان و 

 بطور کلی بدن انسان وجود ندارد.

 به منظور کاهش تلفات حرارتی، لولة انتقال بخار بایستی بطور مناسب عایق گردد. -

واختی از در صورت نصب هیتر بر روی دیوار، لولة انتقال بخار بایستی از شیب یکن -

دستگاه به طرف اتاق سونا برخوردار باشد تا میعانات بخار موجب مسدود شدن لوله 
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نشوند. بدیهی است در صورت وجود موج و پستی و بلندی در لولظ انتقال بخار، عملکرد 

 هیتر به دلیل مسدود شدن لوله دچار اختالل خواهد شد.

پندی استفاده  120چک ایستاده و عموما در ایران جهت سوناهای عمومی از بویلرهای بخار کو

 می گردد.

 

 تصویر یک نمونه بویلر بخار ایستاده

 

  تزریق مستقیم بخار )روش رایج(

 

تفاده در این روش برای باال بردن رطوبت نسبی و دما، از تزریق مستقیم بخار به محیط اس 

می شود و واضح است که تنها روی یکی از دو عامل دما و رطوبت نسبی می توان کنترل 

 .داشت و این از مهمترین معایب این شیوه می باشد

 معایب این روش عبارتند از:

    .عدم کنترل رطوبت و دمای سونا بطور مستقل 

    تمال سوختگی در صورت بی اختالف درجه حرارت در محل خروج بخار با سایر نقاط و اح

 احتیاطی.
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    .سوزش مخاط ریه بر اثر تنفس بخار اشباع 

    .سوزش پوست بر اثر حرکت و جابجایی هوای داغ محیط 

     انتقال حرارت شدید از محیط به دیواره های اطراف، بر اثر تقطیر زیاد بخار روی سطوح

 داخل و در نتیجه باال بودن درجه حرارت دیوارها.

    .مصرف بخار و عدم برگشت کندانس به دیگ 

    .عدم تزریق مواد معطر و بخور به هوای محیط 

    .وارد شدن شوک حرارتی به دیگ، در اثر ورود جریان آب سرد تغذیه به دیگ 

    .خوردگی شدید دیگ بر اثر ورود جریان آب سرد تغذیه به دیگ 

    اوم آب تغذیه حاوی اکسیژن و گاز کربنیک.خوردگی شدید دیگ به علت مصرف مد 

الزم به ذکر است که چون سیستم های بخار برای اینگونه مصارف کوچک می باشد، بنابراین 

دی اریتور و تزریق مواد شیمیایی کاربرد ندارد و در خیلی موارد حتی سختی گیر هم بکار 

هم  (Blow Down) برده نمی شود. در چنین شرایط سنگینی، دیگر زیرکش کردن دیگ

 کمکی نکرده و کماکان این شوک، رسوب و خوردگی بر دیگ تحمیل می گردد.

 

 تصویر یک نمونه ورودی بخار
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 روش تفکیکی گرمایش و رطوبت زنی

در مقابل روش رایج تزریق مستقیم بخار، اخیراً شیوه تکمیلی ارایه گردیده که عالوه بر 

رفع معایب آن، دارای محاسن چشم گیری است. به اختصار می توان گفت که در این روش، 

ردد. در عمل گرمایش با یک سیستم مستقل و عمل رطوبت زنی با روش دیگری انجام می گ

این روش، گرمایش سونا را می توان با استفاده از کویل، مبدل و یا رادیاتور بخار و نظایر آنها 

تأمین نمود، که بالطبع دمای فضای سونا نیز قابل کنترل می باشد و رطوبت زنی نیز به دو 

 روش قابل اجراست:

یکی تزریق مستقیم بخار به میزان مورد نیاز و کنترل مقدار آن از طریق هیومیدیستات، و 

 این که گرمایش، سیستم توسط شده داغ پیش از های سنگ   دیگری پاشش آب به روی 

 .گردد می آن بیشتر جذابیت باعث کاربر، سلیقه به تغییرات اعمال و بوده سنتی

ر کامالً چشم گیر است. الزم به ذکر است که جهت در این روش میزان کاهش مصرف بخا

گرمایش محیط از طریق کویل، رادیاتور، پانل و مبدل بخار، می بایستی از بخار فشار متوسط 

استفاده کرد تا اختالف دمای الزم، جهت انتقال حرارت تأمین گردد. خوشبختانه کندانس 

 تولید شده در این روش، کامالً به دیگ باز می گردد.

 سونا تهویه 

 

باشد. تهویه  یکی از عوامل بسیار مهم در طراحی سونا، تهویه ی مناسب فضای سونا می

مناسب فضای سونا موجب می گردد تا نه تنها هوای تازه ی کافی برای تنفس کاربران فراهم 

گردد، بلکه هوای داخل سونا نیز کامالً مخلوط شده و از الیه الیه شدن هوای داخل سونا 

 می  جلوگیری شود. در سوناهای خشک از کوره های گازسوز یا المنت های برقی استفاده 

. عالوه بر تأمین هوای تازه ی کافی برای افراد، بایستی هوای مورد نیاز برای احتراق شود

کامل در کوره نیز تأمین شود. محل نصب دریچه های ورود و خروج هوا نیز می تواند در تأمین 

شرایط مورد نیاز سونا مؤثر باشد. زیرا تعبیه دریچه ها به صورت غلط، موجب افزایش مصرف 

 ردد و تهویه سونا نیز به خوبی انجام نمی گیرد.انرژی می گ
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 تصویر یک نمونه دریچه هوای تازه در سقف سونا بخار

 دریچه هوای ورودی به سونا

هوای سرد، سنگین تر از هوای گرم بوده و به سمت کف سونا حرکت می کند، بنابراین در 

ز سوز می باشند، بهترین مخلوط هوای داغ باالی کوره سوناهای خشکی که دارای کوره های گا

و هوای تازه ورودی، زمانی صورت می گیرد که هوای تازه از طریق دریچه ای روی سقف که 

دقیقاً باالی کوره قرار دارد، به داخل سونا دمیده شود. وقتی که هوای سرد سنگین ورودی 

ه تنها هوای تازه ی مورد نیاز برای تنفس با هوای گرم سبک شده ی باالی کوره مخلوط شوند، ن

کاربران سونا فراهم می شود، بلکه باعث می شود تا هوای داغی که به سمت سقف باال می 

 رود، خنک گردد. هوای تازه ورودی به سونا، سنگین ترین هوای موجود در سوناست.

ربران سونا می شود. اگر این هوای ورودی در جایی غیر از روی کوره فرود آید، باعث اذیت کا

اگر مستقیم بر روی کف سونا فرود آید، بر روی کف سونا پخش می شود و مقدار کمی از این 

هوا توسط کوره گرم شده و به سمت باال می رود، در نتیجه هوای تازه مورد نیاز برای تنفس، 

جه کم می شود. هوای سرد نیز در سطح پایین پخش شده و باعث می گردد تا اختالف در

حرارت کف و سقف زیاد شود. حتی فرستادن هوای تازه به پشت کوره نیز تالشی کامالً بیهوده 

است. بنابراین بهترین راه، دمیدن هوا از روی سقف به روی کوره و دیوار مجاور آن می باشد 

تا از پراکندگی هوا بر روی سطح زمین جلوگیری کرده و بتوان هوای یکنواختی را در سونا 

 کرد. ایجاد
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 دریچه هوای خروجی از سونا

اگر هوای تازه از روی سقف سونا به داخل دمیده شود، معموالً احتیاجی به نصب دریچه 

خروجی نیست. زیرا وقتی که هوا به سمت پایین می آید، در نهایت از زیرِ درِ سونا خارج شده 

 اشد.و تأثیر مثبت آن، خشک کردن اتاق شستشو و گرم کردن هوای آنجا می ب

اگر بخواهیم برای هوای سونا دریچه خروجی نصب کنیم، بهترین مکان در نزدیکی سطح زمین 

و زیر نیمکت ها می باشد. در این حالت، زمانی که هوای گرم کوره به سمت باال می رود در 

آنجا نمی تواند تلف شود و برای خارج شدن باید به سطح زمین بیاید. این عمل باعث به وجود 

هوای گرم از سقف به کف سونا می گردد و باعث می شود تا اختالف حرارت  آمدن جریان

سقف و کف سونا حداقل شود. در بیشتر سوناها، دریچه های خروجی، روی دیوار پشت 

سکوها، بین سکوی باالیی و سکوی ردیف دوم قراردارد. ولی این مدل پیشنهاد نمی شود، 

مت های پایین تر از دریچه ی خروجی نمی رود، پاها قس      زیرا از آنجایی که هوای گرم، به 

احساس سرمای شدیدی می کنند. در این حالت نگهداری از سونا بسیار مشکل خواهد بود، 

زیرا پایین ترین بخش سکوها، همیشه خیس است و باعث بوجود آمدن بوی بد و کپک در 

 سونا می گردد.

 سونا تهویه برای الزم هوای مقدار 

مل مهم در تهویه مناسب هوای سونا، مقدار هوای تازه ی مورد نیاز سوناست. یکی از عوا

مقدار هوای تازه ی مورد نیاز سونا به حجم سونا، تعداد نفرات استفاده کننده از سونا و نوع 

 10-20بار تعویض هوای سونا یا در نظر گرفتن  10تا  5کوره ی سونا بستگی دارد. معموالً 

رای هر نفر از کاربران سونا، تهویه ی مناسبی را برای فضای سونا به فوت مکعب بر دقیقه ب

 وجود می آورد.

 عایق سونا

 

سونا باید به طور کامالً مخصوص و مناسبی ایزوله گردد. همچنین سونا باید به طور کامل 

 در برابر رطوبت، عایق بندی شود تا از پخش شدن بخار به اتاق های اطراف جلوگیری کند.

 عایق بندی مناسب سونا باید از خارج به داخل دارای بخش های زیر باشد:

     میلی متر  50عایق حرارتی از جنس پشم سنگ یا مشابه آن که کمترین ضخامت آن

 میلی متر برای سقف می باشد. 100برای دیوارها و 
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    سد بخار(Vapor barrier)  آلومینیوم به صورت سه الیه،  -کاغذ -از جنس پالستیک

هم قرار گیرند که که آلومینیوم به سمت داخل سونا قرار دارد و باید به گونه ای روی 

هیچ روزنه ای بین آنها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، سد بخار باید روی عایق 

حرارتی قرار گیرد و درخشندگی و تابش ورقه های آلومینیومی باید به طوری باشند که 

 انرژی را به داخل سونا باز گرداند.

     20یک فاصله هوایی به ضخامت حداقلmm ار و پانل درونی.بخ مانع بین 

 

 

 


