
 

 "استفاده روز افزون از سیستم شوتینگ زباله"

 :سیستم شوتینگ زباله

 .باشدزا میهای بيماریحمل دستی زباله باعث پخش زباله و بوی نامطبوع و عمل توليد ميكروب

 .گيردها بيشتر صورت میهای مسكونی و همچنين ساختماناين امر در مجتمع

برای رفع اين مشكل تدابير مختلفی در نظر گرفته شده است كه يكی از آنها استفاده 

 .باشدمی بالهشوتینگ ز سیستم از

شوتینگ  سیستم هزبال برای تسهيل در امر حمل زباله و جلوگيری از مشكالت در حمل

 .طراحی و ساخته شده است بالهز
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 :ع نصب سیستم شوتینگانوا

 سیستم شوتینگ داخلی:

باشد و هنگام ساخت در داخل ساختمان محلی برای ترين روش میمتداول

 در اصلی تجهيزات كه اين آن مزايا جمله از و شده تعبيه شوتینگ زباله سیستم تجهيزات

 .نيست ديد معرض

 سیستم شوتینگ خارجی:

باشد كه ساختن ساختمان به اتمام رسيده و پس آن تصميم به اين روش زمانی مد نظر می

 .است شده گرفته شوتینگ زباله سیستم نصب

 :زبالهانواع سیستم شوتینگ

ها را داشته و بسته به نوع امكان نصب در داخل و خارج ساختمان های شوتیگ زبالهسیستم

 .های متفاوتی را دارا هستنددیكنند تقسيم بنهايی كه دفع میزباله

ها از نظر تجهيزات استفاده شده در آنها متفاوت بوده و دارای انواع زير اما بسياری از اين سيستم

 :باشندمی

 سیستم شوتینگ خارجی 

 .ای برای دفع زباله هستيمهای سادهدر اين سيستم تنها شاهد كانال و مخزن
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سازی يا ، تجهيزات مناسب برای عمليات فشردهبالهشوتینگ ز هایسیستم برخالف انواع ديگر

 .تفكيک زباله را ندارند

ها به منظور كاهش و حذف بوی نامطبوع تجهيزات مربوط به تهويه و اما برای اين سيستم

 .گيرندشستشوی كانال را در نظر می

 شوتینگ با جدا کننده زباله 

های تر چه، كانال و همچنين مخزن مجزا برای زبالهبا استفاده از دري شوتینگ زباله سیستم اين

 .كندو خشک، امكان جداسازی انواع زباله را فراهم كرده و برای فرايند بازيافت آماده می

 شوتینگ با کامپکتور 

افزوده  سیستم شوتینگ زباله سازی يكی از تجهيزاتی است كه بهكامپكتور يا دستگاه فشرده

 .كندها را به صورت مكانيكی فراهم میكاهش حجم زباله سازی وشده و قابليت فشرده

های آنها ها و شيرابهسازی و كاهش حجم زبالهعالوه بر فشرده شوتینگ زباله سیستم اين نوع از

 .كندرا نيز جدا و به سيستم فاضالب وارد می

بوده و نياز به ها بيشتر باشند، زباله توليدی در كل ساختمان نيز بيشتر هر چه ساكنين ساختمان

 .شودها بيشتر احساس میسازی برای كاهش حجم زبالهفشرده
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 :ساختار سیستم شوتینگ

 :از دستگاه شوت زباله ساختار سيستم يا

 کانال اصلی شوت زباله 

 کانال تقسیم کننده 

 دریچه شوت زباله 

 اتاقک ذخیره سازی 

 نگه دارنده کانال هواکش 
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 هواکش تهویه 

 نازل شستشو 

 عایق صدا 

 واگن حمل زباله 

 شود می تشكيل …و  کامپکتور. 

 :کانال اصلی شوت زباله

به تعداد طبقات، واحدهای مجتمع مسكونی و نيز فضای طراحی شده  کانال شوتینگ زباله قطر

 .معماری برای كانال شوت بستگی دارد

 .گرددسانتيمتر طراحی و اجرا می 60و  50های در اندازه شوتینگ زبالهسیستم 

نصب  داکت مخصوص شوتینگ سيسات ياأل به صورت عمـودی در داخل داكت تاين كانا

 .گرددمی

 .باشدسانتيمتر می 70*70 سیستم شوتینگ زباله فضای مورد نياز جهت نصب

مات و گالوانيزه و به شكل  304ستيل تيپ از ورق استنسل ا سیستم شوتینگ زباله هایكانال

 .شودای ساخته میاستوانه

 :کانال تقسیم کننده
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اين كانال به صورت سه راهی و با زاويه دقيق طراحی شده است و در همه طبقات ساختمان نصب 

 .شودمی

 .شوددريچه شوتينگ بر روی اين سه راهی نصب می

 :دریچه شوتینگ

مات و گالوانيـزه دو جداره كه به  304از ورق استنسل استيل تيپ  دریچه شوتینگ زباله جنس

 .باشدصورت لواليی قابل باز و بسته شدن می

اند كه در هنگام باز و كه دارای الستيک درزبندی است طوری طراحی شده دریچه شوتینگ

 .شودبسـته شدن دريـچه به صورت خودكار زباله به داخل كانال هدايت می

 :وشسیستم شست

 .است سیستم شوتینگ زباله ترين مسائل درشستشو و پاكيزگی سطح داخلی كانال از مهم

از سيستم پاشش آب و محلول بوسيله يک نازل كه در باالترين نقطه و تعداد نازل كمكی كه در 

 .شودگيرند انجام میطبقات قرار می

 .ای استفاده كردتوان از سيستم فرچهبرای پاكيزگی بيشتردر اين قسمت می

 .گيـر در طبقات هستـند ممكن نيستهايی كه مجـهز به سيـستم سرعتالبته در كانال

 :گیرسرعت

 .شودهای زباله میارتفاع و بلندی ساختمان باعث سرعت گرفتن كيسه
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و قبل از رسيدن  کانال شوتینگ سمت انتهايیجهت جلوگيری از متالشی شدن كيسه زباله در ق

 .شودبه دريچه انتهايی سرعت گير نصب می

 :دریچه انتهایی

 .شودكند كه هنگام خروج زباله و پس از تخليه بسته میای كار میدريچه انتهايی شوت به گونه

رات موذی به توان از انتشار بوی نامطبوع در كانال و همچنين از ورود حشبا وجود اين دريچه می

 .كانال جلوگيری كرد

 :سیستم تخلیه هوا

شود هوای درون سانتيمتر ساخته می 30ميليمتر گالوانيزه و به قطر  0.6اين سيستم كه از ورق 

 .كنداتاقک زباله را به بيرون هدايت می

 :کاور صداگیر

از برخورد كيسه شود و از انتقال صداهای ناشی ها نصب میاين كاور بر روی جداره بيرونی كانال

 .كندزباله به داخل ساختمان جلوگيری می

 :هاساپورت

سانتيمتر تهيه شده است و جهت نگه  3ميليمتری به عرض  2.5ها از تسمه آهنی ساپورت

 .شودو تخليه هوا استفاده می بالههای شوتینگ زکانال داشتن
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 :مزایای سیستم شوتینگ

 آوری موجب آسايش ساكنين و سهولت در جمع زبالهسیستم شوتینگ استفاده از

 .گرددها برای كاركنان ساختمان و البته كمک به حفظ محيط زيست میزباله

 عالوه بر پاكيزگی ساختمان استهالک آسانسور،  زبالهسیستم شوتینگ استفاده از

آوری شود را ها جمعمصرف برق و بار ترافيكی آسانسور را در ساعاتی كه بايد زباله

 .دهدكاهش می

 های زباله و بهداشت عالوه بر حذف شيرابه زبالهسیستم شوتینگ استفاده از

 .كندساختمان، به از بين بردن حشرات موذی كمک شايانی می

 آوری زباله خصوصًا در ستفاده از نيروی انسانی كمتر در مقايسه با روش سنتی جمعا

 .هايی كه تعداد طبقات زيادی دارندساختمان
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 :معایب سیستم شوتینگ

 زباله قدیمیهای شوتینگآلودگی صوتی در سیستم 

 های زباله قدیمیورود بوی نامطبوع به فضای داخل ساختمان در شوتینگ 

 :زبالههزینه سیستم شوتینگ

 …عواملی مانند ابعاد پروژه، كيفيت ورق بكار رفته در ساخت دستگاه شوتينگ زباله و 

 .كنندرا تعيين می سیستم شوتینگ هزينه

سیستم  چقدر ساختمان بزرگتر باشد، تجهيرات و مواد اوليه بيشتری نيز برای ساخت و اجرایهر

 .يابدر نتيجه هزينه شوت زباله افزايش میمورد نياز است و د بالهشوتینگ ز

مستلزم صرف هزينه  سیستم شوتینگ زباله همچنين استفاده از ورق با كيفيت باالتر در توليد

 .باشدبيشتر می

كنند كه محصوالت و خدماتی با كيفيت سطح باال را با اما تمامی مشتريان مركزی را جستجو می

 .ترين قميت به آنها عرضه كندپايين

شود، قيمت مناسب در كنار با توجه به اينكه افزايش كيفيت به پرداخت هزينه باالتر منجر می

 .كيفيت مطلوب يک فرصت استثايی است

 :زبالهکاربرد سیستم شوتینگ

 شوتینگ زباله و نخاله ساختمانی 
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 های غیر قابل بازیافتشوتینگ زباله 

 های قابل بازیافتشوتینگ زباله 

 شوتینگ بیمارستانی 

 هاشوتینگ هتل 

 .شودها از سیستم شوت ملحفه هم استفاده میدر هتل

 :شوتینگ نخاله

های بلند مرتبه بسيار اهميت جهت سرعت بخشيدن به روند پيشرفت ساختمان  شوتینگ نخاله

 .دارد

گير جهت كاهش سرعت نخاله و مصالح ساختمانی استفاده توان از سرعتدر طبقات مختلف می

 .كرد

 :شوتینگ ساختمانی

در زمان احداث ساختمان و يا انجام تعميرات ساختمان مورد استفاده قرار  شوتینگ ساختمانی

 .گيردمی

 .كنداين شوتينگ، مصالح و ساير ضايعات ساختمانی را از طبقات مختلف به پايين منتقل می

توان به صورت همزمان از چند های ساخت و ساز را می، نخالهشوتینگ ساختمانی با استفاده از

 .طبقه و با سرعت باال و هزينه كم، به خارج از ساختمان منتقل كرد
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 :شوتینگ آپارتمانی

 .است سیستم شوتینگ زباله اين نوع شوتينگ پركاربردترين

 . شودستفاده میهای بلند و مرتفع اها و ساير ساختمان، در آپارتمانشوتینگ آپارتمانی از

مين آسايش و آرامش برای ساكنان، محيط ساختمان را أ، عالوه بر تشوتینگ زباله آپارتمان

 .داردتميز و بهداشتی نگه می

 :شوتینگ هتل

استفاده  سیستم شوتینگ ها ازها و زبالههای بزرگ برای انتقال ملحفهدر بيشتر هتل معموالً

 .شودمی

 .رائه خدمات به مشتريان بسيار سريعتر انجام شودكند ااين نوع شوتينگ كمک می

 .گرددها باعث بهبود بهداشت و پاكيزگی محيط میهمچنين وجود شوتينگ در هتل
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 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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