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 سند هدف .۱

 لوله کشي فاضالب، ونت و آب باران يح ضوابطتشر

 دامنه كاربرد .۲
  گذاري مسکن هاي گروه سرمايه کليه پروژه

  ها  مسئوليت .۳
  

 مسؤول اقدام رديف

  تدوين و بازنگري  ۱
ها وبهبود  مديريت سيستم)/ مادر شرکت(معاونت توسعه فناوري و ساخت

  )شرکت مادر(سازماني 

  هاي تابعه روساي کارگاه و مسئولين اجرايي شرکت  اجرا  ۲

  کليه کارکنان مرتبط  يشنهاد اصالحپ  ۳

  جراحصول اطمينان از حسن ا  ۴
معاونت توسعه فناوري و / ها مديران پروژه و مديران عامل شرکت

  )شرکت مادر(ساخت
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 حوزه تاسيسات  عموميتوضيحات  .۴
 هـاي   و بـا نقشـه   هاي تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ساختمان ها الزم است پس از ابالغ، بررسـي  نقشه

معماري و سازه هماهنگ و اشکاالت احتمالي و نظرات اصالحي و يا هـر گونـه تغييـرات پيشـنهادي در     

اعالم تا پـس از بررسـي نسـبت بـه     جهت بهبود کيفيت اجرا حداکثر ظرف يک ماه کتباً به مشاور طرح 

 .اصالح نقشه ها اقدام گردد

   پيمانکار تاسيساتي يا مسئول اجرائي تاسيسات پروژه موظف است نقشه کارگاهي مسير عبور لوله هـا و

شفت هاي تاسيساتي را ضمن هماهنگي با نقشه هاي معمـاري و مشـخص کـردن محـل دقيـق غـالف       

تهيه و پس از تائيد دستگاه نظارت به عنـوان يکـي از رديـف     ،(opening)گذاري ها و بازشوهاي سقف 

هاي چک ليست اجراء سقف مورد عمل قرار دهد و قبل از بتن ريزي هر مرحله از سقف، توسط دستگاه 

 .نظارت کنترل و تاييد گردد

  مسير جمع آوري انشعابات آب اصلي ساختمان و محل کنتور آب و مسير جمع آوري لوله هاي فاضالب

با نقشه هاي شبکه هـاي آب و  ) همکف يا زيرزمين(تمان الزم است قبل از اجراء طبقه جمع آوري ساخ

 .فاضالب و معماري محوطه هماهنگ و تعيين گردد

    مسير و موقعيت دقيق نصب لوله هاي آب، فاضالب، گاز، کابل هاي فشار ضعيف و متوسط محوطـه کـه

اي معماري محوطه ضمن هماهنگي کامل به نحوي که گردند با توجه به نقشه ه در يک مسير اجراء مي

 .حداقل فاصله هاي مجاز بين سيستم هاي مختلف رعايت و مد نظر قرار گيرد

      قبل از اجراء طرح هر کدام از تاسيسات زيربنائي ذکر شده آب، فاضالب، گاز و بـرق بـه تائيـد سـازمان

 .هاي ذيربط رسانده شود

 پروژه موظف است تجهيزات و مصالح مورد نياز تاسيسات مکانيکي  پيمانکار يا مسئول اجرائي تاسيسات

 .را قبل از تهيه با ارائه نمونه و مشخصات فني به تصويب رسانده و سپس اقدام به تهيه و اجراء نمايد

  جهت عالئم اختصاري، جدول معادل لوله هاي پلي اتيلن فاضالبي، جدول ارتفاع نصب شيرآالت و لوازم

 .نوع رنگ لوله هاي موتورخانه به نقشه مربوطه مراجعه شود بهداشتي و جدول

 هاي اجرايي به دفترچه استاندارد ديتيل يا نقشه هاي مربوطه مراجعه گردد لجهت ديتي. 

    کليه عمليات اجراء شده تاسيسات مکانيکي ساختمان عالوه بر انجام آزمايشگاه هاي حين اجـراء کـار و

پس از نصب تجهيزات و قبل از درخواست تحويل موقت نيز تست تهيه صورت جلسات تست، الزم است 

آزمايش هاي فوق شامل توالتهـا،  . بهره برداري شده و نتيجه با حضور مهندس ناظر صورت جلسه گردد

 .زيردوشي ها، کفشوي ها و نظاير آن مي باشد

  ش الزم اسـت  پس از اجرا هر قسمت از کار و تست و تکميل نصب بست و تنظيم شيب آن قبل از پوشـ

 .در حضور ناظر مقيم متراژ و صورت برداري شده و در صورت مجلس متره تنظيم گردد
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 متن  .۵

 کليات .۵,۱
 هاي تاسيساتي و انطباق اين نقشه ها بـا نقشـه    قبل از شروع عمليات ساختماني نسبت به مطالعه نقشه

 .گردد هاي ساختماني و برق و کنترل بازشوها از نظر ابعاد و موقعيت اقدام مي

  زير دوشي ساخته شده از (چيدمان لوازم بهداشتي از قبيل توالت ايراني، فرنگي، دستشوئي و زير دوشي

کشي  هاي طرح تاسيسات مکانيکي ابالغ شده قبل از شروع لوله و تجهيزات آشپزخانه) مصالح ساختماني

از نظر اندازه مناسب (ي معماري هاي سازه و تيغه بند ها و بادبند و پل هاي سازه از نظر تيرريزي با نقشه

هاي کارگاهي  هماهنگ شده و جهت اجراي تاسيسات فوق در کارگاه نقشه) اريک تا ديوارها بعد از نازک

(SHOP DRAWING) چه به مواردي که داراي اشکال بـوده و يـا در    تهيه گردد تا قبل از اجرا چنان

  .ر مرتفع گرددمجل کارگاه به اشکالي برخورد نمايد با هماهنگي مشاو

 هاي فاضالب در طبقه همکف يا زير زمين قبـل از شـروع اجـرا بـا نقشـه شـبکه        جهت جمع آوري لوله

  .هماهنگ گردد و آوري فاضالب و معماري محوطه کنترل جمع

 کشي بايد نو باشد لوله و اجزاي ديگر لوله . 

 از بکار بردن مصالح کهنه و فرسوده بايد خودداري شود .  

 کشي از نظر سالم بودن، مورد بازرسي قرار گيرد  به لوله کشي بايد لوله و ديگر اجزاي لوله پيش از اقدام

پيش از اقدام به نصب بايـد لولـه و   . و از بکار بردن قطعات ترک دار، سوراخ دار و معيوب خودداري شود

ات و اجسـام  هاي مناسب از داخـل و خـارج، کـامالً تميـز و عـاري از ذر      کشي، با روش ديگر اجزاي لوله

  .خارجي شود

  درجه، زانوهاي دوردار و يـا ترکيبـي از ايـن     ٤٥تغيير مسير لوله هاي فاضالب بايد با استفاده از سه راه

  .درجه فقط در سيستم ونت استفاده خواهد شد ٩٠لوازم انجام گردد، اتصاالت 

 بايست بـا دسـتگاه    مي باشد و در موارد خاص کشي بصورت افقي در ضخامت ديوار مجاز نمي اجراي لوله

لوله کشي آشپزخانه ها مـي بايسـت بصـورت افقـي و     . الزم به عمل آيد هاي ينظارت و اجرائي هماهنگ

  .اجرا گردد (S.D.M-600-001)روي کف در کنج ديوار طبق استاندارد ديتيل 

         ارتفاع لوله هاي فاضالب واحدهاي بهداشتي و تجهيـزات آشـپزخانه از کـف تمـام شـده طبـق جـداول

 (S.D.M-100-005). مربوطه دقيقاً رعايت گردد

      گـردد بايـد    جهت هر يک از لوازم بهداشتي و يا هر دستگاه ديگري که بـه شـبکه فاضـالب متصـل مـي

  .يا دستگاه سيفون سرخود باشدکه لوازم بهداشتي و  بيني گردد، مگر آن سيفون پيش

 هاي تاسيساتي حتي االمکان از عبور هر گونه لولـه در عـرض داکـت بـه منظـور جلـوگيري از        در داکت

  .مسدود شدن داکت اجتناب گردد

 ها بـا فضـاي موجـود     قبل از درخواست تجهيزات آشپزخانه و واحدهاي بهداشتي، مشخصات فيزيکي آن

و دقت شود در هر واحد مسکوني و در واحدهاي مسکوني مشابه در  آشپزخانه و سرويس کنترل گرديده

  .يک مجتمع، لوازم بهداشتي با مدل و مارک يکسان بکار گرفته شود

 لوله قائم سيفون ها مي بايست کامالً به کف سرويس عمود باشد.  

   عمـودي  لوله ونت واحدهاي بهداشتي به عنوان ونت فرعي تا رسيدن به ونت اصلي ممکن است به طـور

االمکان مي بايست طوري انتخـاب گـردد کـه بعـد از نـازک       حرکت داشته باشد، مسير حرکت آن حتي

  .کاري در مسير پيچ هاي نصب دستشوئي يا چراغ و آئينه باالي دستشوئي قرار نگيرد
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  معموالً در هر سرويس بهداشتي دورترين واحد بهداشتي از رايزر فاضالب مي بايست ونت گردد ولي در

  .رد اتصال لوله ونت و محل آن طبق نقشه تهيه شده اجراء شودمو

 ها  درصد شيب داشته باشد تا تخليه رطوبت تقطير شده از آن ٥/٠هاي ونت مي بايست حداقل  ه لولهکلي

  .ممکن باشد

 يـا دو برابـر قطـر    (سـانتيمتر   ٢٠هاي ونت يا مستقالً تا روي بام ادامه مي يابد و يا از محلي حداقل  لوله

باالتر از سرريز باالترين واحد بهداشتي به رايزر فاضـالب طبـق نقشـه هـاي ابالغـي      ) امي لوله فاضالبن

  .شود وصل مي

 هايي غير از فضاي مسـکوني مـي بايسـت     االمکان در محل هاي بازديد با رعايت اصول فني حتي چهدري

  .گردند ااجر

 اشد و به آسـاني بتـوان آن را بـاز کـرد و     دريچه بازديد بايد در جايي کار گذاشته شود که در دسترس ب

حـداقل فضـاي   . فضاي کافي براي به کار بردن لوازم تميز کردن لوله ها در اطراف آن وجود داشته باشد

 ٤٥سـانتيمتر و بـراي لولـه هـاي بزرگتـر       ٣٠برابـر  ) اينچ٣(ميليمتر  ٧٥هاي کوچکتر از  لهالزم براي لو

  .باشد مي .)شود تست که در طبقات و روي رايزر نصب ميبه غير از دريچه هاي مخصوص (سانتيمتر 

 هاي بازديد را نبايد با سيمان، گچ و ساير مصالح ساختماني پوشاند چهروي دري.  

 گيرند بايد مجهز به دريچه دسترسي آلومينيومي بـوده و   هاي بازديدي که در داخل ديوار قرار مي چهدري

دريچه بازديد از نوع فلنجي مي باشد جهـت امکـان بـاز و    چنانچه . (بوسيله پيچ به قاب آن متصل گردد

  .)بسته کردن دريچه الزم است پيچ ها از پشت بوسيله ميلگرد بهم متصل گردند

 هاي بازديد لوله هاي افقي در کف همکف مي بايست تا ديوار ادامـه پيـدا کـرده و حتمـاً از نـوع       چهدري

  .ديواري نصب گردد

 ي بازديد افقي درون سقف هاي کاذب غير قابل برداشـتن ضروريسـت،   ها چهجهت استفاده عملي از دري

 ٢٥لوله افقي فاضالب تا راستاي ديوار سرويس بهداشتي ادامه پيدا کرده و سپس بصـورت عمـودي تـا    

سانتيمتري از کف سرويس طبقه فوقاني روي ديوار اجرا نموده و انتهاي آن به دريچـه بازديـد عمـودي    

  ).ابل برداشتن نياز نيستدر سقف هاي ق(مجهز شود 

 است در نقاط نشان داده شده در نقشه ها و در محل هاي زير استفاده از دريچه بازديد الزامي: 

  درجه تغيير مسير دهد ٤٥در بيرون ساختمان و در نقاطي که لوله فاضالب بيش از.  

  ٣٠در فواصـل  و ) ميليمتـر  ١١٠(ايـنچ   ٤متري روي لوله هاي فاضالب افقي تا قطر  ١٥در فواصل 

  .متري براي قطرهاي بزرگتر

 در انتهاي انشعابات افقي لوله فاضالب و در صورت تغيير مسير.  

 در پائين رايزرهاي فاضالب و آب باران و قبل از زانوي تغيير مسير و در ارتفاع قابل دسترس.  

  طبق نقشه ها(در حد وسط هر دو تا سه طبقه جهت تست لوله ها.(  

 درجه استفاده شود ٩٠ديد رايزرها از سه راه جهت دريچه هاي باز.  

  بايد از قطعات لوله  االمکان حتي) قائم يا افقي(در لوله کشي فاضالب و هواکش و در مسيرهاي مستقيم

  .با طول بلندتر استفاده شود و تعداد نقاط اتصال در آن به حداقل برسد

 ا لوله بريده مي شود، بايد صاف و عمود بـر  لوله و فيتينگ بايد با وسايل معمولي، برش پذير باشد، هرج

لبه هاي سطح مقطع بريده شده بايد تميز شـود و بـراي اتصـال     ،محور طولي لوله باشد و پس از بريدن

  .مخصوص آن نوع لوله کشي آماده گردد

 اتصال لوله و فيتينگ در لوله کشي فاضالب بايد آب بند، و در لوله کشي هواکش بايد گازبند باشد .  
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 له کشي، اگر در خارج از ساختمان، يا در داخل ساختمان ولي در داخل و مجـاور ديوارهـاي خـارجي    لو

  .ساختمان اجراء مي شود، بايد با روش هاي مورد تائيد در برابر يخبندان حفاظت شود

 لوله کشي بايد تا ممکن است راست و صاف و با شيب يکنواخت اجراء شود.  

  درجه انجام گيرد ٤٥شاخه افقي مي بايست بوسيله اتصاالت تغيير مسير لوله فاضالب در.  

     ميليمتـر و دو عـدد    ٢٥٠زانوي پائين لوله قائم فاضالب بايد با نصب يک تکه لوله به طـول دسـت کـم

  .درجه در دو طرف آن به صورت دوردار و با شعاع بزرگ نصب شود ٤٥زانوي 

 قسمت شبکه لوله کشي فاضالب شيب لولـه هـا    در شاخه هاي افقي و لوله هاي افقي اصلي پايين ترين

  .بايد حداقل برابر ارقام زير باشد

 درصد٢ ميليمتر ١٠٠تا قطر 

 درصد٥/١ ميليمتر ١٥٠و  ١٢٥قطر 

  درصد١  لوله هاي با قطر بزرگتر

  درصد کمتر باشد ٥/٠شيب لوله هاي هواکش افقي نبايد از 

 
  ٤٥بايد تا ممکن است به طور قائم، و حداقل با زاويـه  اتصال لوله فرعي هواکش به شاخه افقي فاضالب 

) ايـنچ  ٦(سـانتيمتر   ١٥اين لوله هواکش حداقل . ، صورت گيرد)زاويه اتصال(درجه نسبت به تراز افقي 

  .باالتر از لوله افقي فاضالب مي تواند بصورت افقي ادامه يابد، يا به شاخه افقي هواکش متصل شود

 اصلي افقي فاضالب در پائين ترين قسمت شبکه لوله کشي تا ممکـن اسـت    اتصال لوله هواکش به لوله

  .، صورت گيرد)زاويه اتصال(درجه نسبت به تراز افقي  ٤٥بطور قائم، و حداقل با زاويه 

  هر لوله قائم هواکش(VENT STACK)   بايد در پائين ترين قسمت به لوله قائم فاضالب متصل شـود

اگر اين اتصـال  . آخرين و پائين ترين نقطه اتصال شاخه افقي فاضالب باشدنقطه اتصال بايد پائين تر از 

به لوله افقي فاضالب از پايين ترين قسمت شبکه متصل مي شود بايد فاصله افقي نقطه اتصال از زانوي 

در مواردي که امکان رعايت فاصله . زير لوله قائم فاضالب دست کم ده برابر قطر لوله قائم فاضالب باشد

  .ر شده نمي باشد با نظر دستگاه نظارت اجراء گرددذک

      اتصال لوله هواکش به شاخه افقي فاضالب يا لوله افقي فاضالب پائين ترين قسـمت شـبکه لولـه کشـي

  .فاضالب بايد همواره به قسمت روي لوله افقي باشد

  پيدا کند و انتهاي آزاد هر لوله قائم هواکش يا هواکش لوله قائم فاضالب بايد تا خارج از ساختمان ادامه

  .آن در هواي آزاد بصورت عصايي باشد

  اگر لوله قائم هواکش(VENT STACK)    و هواکش لوله قـائم فاضـالب(STACK VENT)  مجـاور ،

هم يا نزديک به هم باشند ممکن است در باالترين قسمت سـاختمان، پـس از اتصـال بـاالترين شـاخه      

  .شوند و با يک لوله از بام ساختمان به هواي خارج وارد شودافقي، قبل از عبور از بام به هم متصل 

  انتهاي باالي لوله هواکش قائم، پس از عبور از بام، بايد دست کم تا ارتفاع دست انداز بام ادامه يابد مگر

در مواردي که . آنکه به منظور حفاظت در برابر شرايط اقليم در نقشه ها عدد ديگري مشخص شده باشد

نت در مجاورت کولرهاي آبي قرار مي گيرند انتهاي لوله هاي مذکور حداقل با يک متر باالي لوله هاي و

  .سطح فوقاني کولر ادامه يابد

    اگر از بام، غير از حفاظت ساختمان در برابر شرايط هواي خارج، استفاده هاي ديگري نيز به عمـل آيـد

  .قرار گيردمتر باالتر از بام  ٢٠/٢انتهاي لوله هواکش بايد دست کم 
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   انتهاي هواکش فاضالب نبايد در زير يا کنار در، پنجره، يا هر دهانه ديگر ساختمان که به منظور تـامين

  .هواي تازه پيش بيني شده، قرار گيرد

  متر باشـد، مگـر آنکـه هـواکش      ٣فاصله انتهاي هواکش از در، پنجره و دهانه هاي ديگر، نبايد کمتر از

  .الترين نقطه اين دهانه باالتر قرار گيردسانتيمتر از با ٦٠دست کم 

        متـر از مـرز    ٣انتهاي لوله هواکش فاضالب، اگر از ديوار ساختمان خـارج مـي شـود، دسـت کـم بايـد

انتهاي لوله هـواکش در ايـن حالـت بايـد از متوسـط رقـوم کـف        . ساختمان همسايه فاصله داشته باشد

  .متر باالتر باشد ٣ست کم ساختمان يا محوطه که زير اين هواکش قرار دارد، د

   انتهاي لوله هواکش فاضالب نبايد زير سقف شيرواني قرار گيرد و بايد در برابر ورود پرندگان، و هر چيـز

  .ديگري که ممکن است راه آنرا مسدود نمايد، محافظت شود

 در عبور هر لوله از کف، سقف، ديوار و تيغه ها بايد غالف لوله پيش بيني شود.  

  بايد در جريان پيشرفت کار ساختماني در محل خود جاگذاري شود و در جاي خـود محکـم   غالف لوله

  .قرار گيرد

 بايد مراقبت شود که مصالح ساختماني بداخل غالف وارد نشوند.  

  ميليمتر برابر قطر لوله، و براي لولـه هـاي بـه قطـر      ١٠٠اندازه دريچه بازديد براي لوله هاي کوچکتر از

  .ميليمتر است ١٠٠بزرگتر برابر ميليمتر و  ١٠٠

   دريچه بازديد بايد طوري روي لوله فاضالب قرار گيرد که دهانه آن در جهت جريان فاضالب و يا عمـود

  .بر آن باز شود

     در لوله کشي مورد نظر در اين قسمت از دستورالعمل اجرائي لوله کشي فاضالب، ونـت و آب بـاران هـر

ترمينـال هـاي تلفـن، دسـتگاه هـاي برقـي تابلوهـاي بـرق،         ( بـرق  جا لوله کشي از روي دستگاه هاي 

 ٦٠مي گذرد، در صـورتي کـه فاصـله افقـي لولـه از دسـتگاه برقـي کمتـر از         ) ترانسفورماتورها و غيره 

سانتيمتر باشد، بايد زير لوله ها سيني قطره گير، به اندازه مناسب و مورد تائيد دستگاه نظـارت، پـيش   

  .بيني شود

  ميليمتـر، سـاخته شـود و لبـه      ٧٥/٠گير بايد از ورق فوالدي گالوانيزه، حداقل به ضخامت سيني قطره

درزهاي سيني قطـره  . سانتيمتر، به سمت باال خم شده باشد ٦هاي چهار طرف آن، دست کم به اندازه 

  .گير بايد آب بند باشد

  آخرين لوله، ادامه يابـد  پهناي سيني قطره گير بايد از هر طرف دست کم ده سانتيمتر از سطح خارجي

 ١٢٠درازاي سيني بايد در طـول مسـير لولـه هـا از هـر طـرف تـا        . و بعد لبه آن به سمت باال خم شود

  .سانتيمتر بعد از دستگاه برقي مورد نظر ادامه يابد و لبه آن به سمت باال خم شود

 ٢٠وانيزه، به قطر نامي کف سيني بايد به سمت لوله تخليه آب شيب داشته باشد و يک لوله فوالدي گال 

  .آب داخل سيني را به سمت کفشوي هدايت نمايد) اينچ ٤/٣(ميليمتر 

 آويز سـيني قطـره گيـر    . سيني قطره گير بايد با آويزهايي از پروفيل هاي فوالدي به سقف آويخته شود

يري بايد به ترتيبي نصب شود که سيني را در محل خود ثابت نگـه دارد و از حرکـت آونگـي آن جلـوگ    

  .نمايد سيني قطره گير نبايد به لوله هاي موجود آويخته شود

    جهت کاهش سرعت ريزش فاضالب در ساختمان هاي بلند مرتبه از تغييـر مسـير(OFFSET)   طبـق

  .با بست تثبيت شود (OFFSET)نقشه استفاده مي شود که الزم است محور 

 ب هاي سطحي هدايت شود، ولي در نقاط آب باران ساختمان ها در مناطق گرم و معتدل به محوطه و آ

  .سرد سير بدليل يخ زدگي مسير به چاه جذبي دفع گردد
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      محل دقيق منهول يا منهول هاي فاضالب هر ساختمان با نقشه شـبکه جمـع آوري فاضـالب معمـاري

  .محوطه هماهنگ تعيين گردد

 ع موقعيت فونداسـيون هـا و   محل دقيق چاه هاي جذبي و عمق ميله و حجم انباره چاه ها با توجه به نو

معماري ساختمان و همچنين با توجه به سطح آب هاي زير زميني و نفوذ پذيري زمين ضمن تحقيقات 

محلي و بررسي ساختمان هاي مشابه با در نظـر گـرفتن تعـداد واحـد مسـکوني هـر بلـوک بـا رعايـت          

ذبي در زمـين هـائي کـه    بهر حـال حـداقل حجـم انبـاره چـاه جـ      . استاندارد الزم در محل تعيين گردد

متر مکعـب بـراي هـر     ٥) در مواردي که فاضالب خام توسط چاه دفع شود ( نفوذپذيري مناسب دارند، 

واحد مسکوني مي باشد و همچنين الزم است فاضالب آشپزخانه در سيستم چاه جذبي مجزا از فاضالب 

باره چاه با مد نظر قرار سنگين دفع گردد و در خصوص دفع پساب خروجي سپتيک تانک حداقل حج ان

درصد حجـم   ١٠دادن موارد فوق و با توجه به مقدار کاهش مواد جامد فاضالب توسط سپتيک تانک از 

  .برآوردي فوق الذکر کمتر نباشد

   پلـي اتـيلن، چـدني و    (جهت مالحظه فاصله دو تکيه گاه در لوله کشي فاضـالبPVC (    مـي تـوان بـه

  .مراجعه کرد ١-جدول

 د استفاده در بام مي بايست از نوع چدني با شبکه آشغالگير مخروطي، در پارکينگ بـا  کفشوي هاي مور

محوطه که وسائل نقليه تردد مي کنند از نوع چدني با شبکه آشغالگير و جهت آشپزخاه ها و بالکن هـا  

  .سخت يا کرومه استفاده گردد P.V.Cمي بايست از کفشوي هاي از جنس 

 از هر بلوک مي بايست از لوله کشي فاضالب طبقـات بـه صـورت مجـزا      لوله کشي فاضالب اولين طبقه

  ).حتي اگر در نقشه ها ديده نشده باشد( اجرا گرديده و به منهول و يا چاه چدني وصل گردد 

  حداكثر فاصله دو تكيه گاه مجاور -1جدول
  )متر(لوله افقي   )متر(لوله قائم   )ميليمتر(قطر لوله   جنس لوله

  8/1  3  همه اندازه ها سر كاسه دار و بدون كاسهلوله هاي چدني 

  لوله هاي فوالدي گالوانيزه

  )اينچ 1( 25
  )اينچ 1,25( 32
  )اينچ 2تا1,5( 50تا 40
  )اينچ 3تا2,5( 75تا 65

  )اينچ 4( 100

3  
3  
7/3  
6/4  
6/4  

4/2  
7/2  
3  
7/3  
4  

  لوله هاي پلي اتيلن
  )اينچ 1,5تا  1,25( 40تا 32
  )اينچ 2( 50

  2/1حداقل 
  2/1حداقل 

  5/0حداقل 
  5/0حداقل 

  (PVC)لوله هاي پلي وينيل كلرايد 

  )اينچ 1,5تا  1,25( 40تا  32
  )اينچ 2( 50
  )اينچ 4تا3( 100تا 75

  )اينچ 6( 150

2/1  
2/1  
8/1  
8/1  

5/0  
6/0  
9/0  
2/1  

 هاي پلي اتيلن  با لوله کشي لوله .۵,۲

  لنها و اتصاالت پلي اتي لوله مشخصات فني

  :عبارتند از هاي پلي اتيلن در سيستم فاضالب ساختمان الزم است رعايت شود، ي لولهزمان تهيه و اجرار مواردي که د
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        نام کارخانه توليدي و کالس کار لوله و اتصاالت پلي اتيلن به صـورت ريختگـي برجسـته يـا مهـر پـاک

باشد و کليه لوله ها نشدني نقش شده باشد و توليدات کارخانه مورد تاييد موسسه استاندارد قرار گرفته 

  .اتمسفر فشار کار باشد ٤و اتصاالت از کالس 

 هاي شش متري بوده و مقطع آن دايره باشد لوله ها بصورت شاخه.  

 هاي غير استاندارد از لحاظ کيفيت توليـد، غيـر يکنواخـت بـودن ضـخامت       از بکار بردن اتصاالت و لوله

و اتصاالت، دايره نبودن مقطـع، اتصـاالت دسـت    جدار، نداشتن ضخامت ذکر شده در جدول توليد لوله 

  .ساز يا با جوشکاري غير استاندارد و ضايعات پلي اتيلن اجتناب گردد

     جهت ايجاد جوش با کيفيت مطلوب ضروريست زمان پخت لوله و اتصاالت هنگـام جوشـکاري يکسـان

  باشد لذا الزم است لوله و اتصاالت از يک کارخانه تهيه گردد 

 درجه سانتيگراد باشد ٧٠درجه و برودت  ٨٠بر حرارت تا مقاوم در برا.  

 مقاوم در مقابل ضربه، مواد شيميايي و تابش خورشيد باشد.  

 درجه حرارت مي باشـند و ضـريب    تلوله هاي پلي اتيلن داراي خاصيت انبساط طولي در مقابل تغييرا

انبساط لوله پلي اتـيلن توسـط    ميليمتر به ازاء يک درجه سانتيگراد در يک متر طول و ٢/٠انبساط آن 

ونتـاژ مـورد اسـتفاده قـرار مـي      قطعه اتصال مکانيکي به نام موفه که به عنوان مهره ماسوره نيز جهت م

  .گردد گيرد، مستهلک مي

  اجراي لوله و اتصاالت پلي اتيلن

  ها  والتميليمتر و در مورد ت ٦٣×٧٥در انتهاي لوله عمودي سيفون به کفشوي، زيردوشي، وان از تبديل

ميليمتر بدليل اجراي قيرگـوني کـف سـرويس و آشـپزخانه و هـدايت آن بـداخل        ١٢٥×١١٠از تبديل 

تبديل، استفاده گردد، الزم به ذکر است به طور کلي مي بايست تبديل با يک سايز بزرگتر از لولـه ذکـر   

  .گردد اشده در نقشه اجر

 تالف درجه حرارت محيط در زمان هـاي مختلـف   بدليل انبساط و انقباض لوله هاي پلي اتيلن بر اثر اخ

مکانيکي بـه نـام    اجراي پروژه در هواي سرد يا گرم با درجه حرارت فاضالب داخل لوله، از قطعه اتصال

  .هاي اشاره شده را مستهلک نمايد ولي لوله بر اثر انبساط و انقباضتا تغييرات ط، گردد موفه استفاده مي

  و بـا  هاي پلي اتيلن در حالت گرم و بدون اضافه کـردن مـواد خـارجي     لولهالزم است هر گونه اتصال در

ساخته انجام و سپس با استفاده از موفه در سـاختمان   دار و بصورت پيش استفاده از دستگاه جوش گيره

  .مونتاژ و نصب گردد و حتي االمکان از جوشکاري بوسيله اطو در محل نصب اجتناب گردد

 باشد نصب موفه ضروري مياي مشروحه زير ه در محل:  

  .هاي فرعي باالي انشعاب  در مسير رايزر فاضالب در هر طبقه،: الف

  .در محل اتصال انشعاب به رايزر فاضالب: ب

  .در محل انشعاب ونت به لوله فاضالب واحد بهداشتي: ج

  .در محل اتصال ونت هاي فرعي به همديگر: د

  .ونتدر محل اتصال ونت هاي فرعي به رايزر : ه

  .متر يک عدد موفه بلند نصب مي گردد ٦حداکثر هر ) بدون انشعاب(در رايزر هاي آب باران : و

در مسير رايزر ها و مسيرهاي طوالني افقي از موفه بلند و در انشعاب هاي فرعي ونت و فاضـالب  : ز

  .از موفه کوتاه استفاده مي گردد

  .متر يک عدد موفه بلند استفاده شود ٦تا متر و حداکثر  ٣در مسيرهاي افقي اصلي بيش از : ح
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     آن مقدار از طول لوله که الزم است در داخل موفه قرار گيرد بستگي به دماي محـيط در زمـان اجـراي

متـر   ميلـي  ۰,۲ميزان انبساط و انقباض لوله پلي اتيلن . داردلوله کشي و حداکثر درجه حرارت فاضالب 

چنانچه اختالف درجه حـرارت سـيال و محـيط    . باشد لوله مي گراد در يک متر به ازاي يک درجه سانتي

 .متر خوهد شد ميلي ۴۸متر باشد ميزان انبساط ۴گراد و طول لوله  درجه سانتي ۶۰

 هـائي کـه فضـاي     ز دريچه بازديد نوع فلنجي در محلدر لوله کشي پلي اتيلن سعي شود حتي االمکان ا

 .باشد استفاده گرددکافي وجود دارد و مشکل باز و بستن فلنج نمي 

 
  استفاده از بست در سيستم لوله کشي پلي اتيلن

  تيپ بست استاندارد استفاده مي گردد ٢در مسير رايزر:  

سـمت ثابـت موفـه در هـر طبقـه نصـب       ها و در ق که در زير موفه (FIX POINT)بست ثابت : الف

  .گردد مي

کنـد و لولـه در ايـن تيـپ      مـي  قط لوله را در راستاي خود حفظکه ف (GUIDE)بست هدايتي : ب

توان از بست با واشـر پالسـتيکي    که در اين حالت مي. باشد بست قادر به حرکت در داخل بست مي

در  (P.V.C)هم سايز لوله استفاده کرد و يا بست با يک سايز بزرگتر از لوله و با اسـتفاده از غـالف   

  .محل نصب بست استفاده نمود

      در محل گلوئي سيفون ها و زير زانوهاي انشعاب سرويس و آشپزخانه از بسـت آويـز مطـابق اسـتاندارد

  .استفاده مي گردد (S.D.M-400-005)ديتيل شماره 

 ًدر زير سقف پيلوت و زير زمـين   در نقاط تغيير مسير لوله ها از حالت قائم به افقي يا بلعکس که عمدتا

  .باشد مي

 متر طول مسير مستقيم بدون استفاده از موفـه نبايـد اجـراء     ٢ه انشعابات بيش از الزم به ذکر است کلي

  .گردد و در تغيير مسيرها حتماً از بست ثابت استفاده گردد

    در بست ثابت بالشتک بايد از جنس فلز لبه دار باشد که کامالً لوله را در بر گرفته و حرکت نکند ولـي

  .مي باشد و لوله در بست قادر به حرکت مي باشد در بست گايد بالشتک از جنس پالستيک

   دستورالعمل جوشکاري و مونتاژ پلي اتيلن

 ه و جوشکاري بصـورت  بايست کالً روي دستگاه جوش انجام شد اري لوله و اتصاالت پلي اتيلن ميجوشک

  .باشد دستي مجاز نمي

 تگاه نظـارت بصـورت انبـوه روي    سازي و تاييد دس ها پس از نمونه ها و آشپزخانه کليه انشعابات سرويس

اند مونتاژ شوند،  به رايزرها که قبالً نصب گرديده دستگاه جوش پيش ساخته شده و سپس بوسيله موفه

  .به اين ترتيب هيچگونه جوشکاري بصورت دستي در ارتفاع و يا روي کار نخواهيم داشت

  ها بصورت کـامالً هـم    له گيرهسيروي دستگاه جوش و بو) لوله يا اتصال(جهت جوشکاري ابتدا دو قطعه

امالً گونيا شود، سپس شود تا ک ها تراشيده مي محور بسته شده و سپس بوسيله دستگاه تراش دو سر آن

ها داغ شده  دو سر آن ٢گيرد و با فشار و زمان الزم طبق جدول  بين دو قطعه قرار مي) اطو(صفحه داغ 

شود و مجدداً  از هم دور شده و اطو برداشته مي شدن دو قطعهتا لبه الزم ايجاد گردد، بعد از مرحله داغ 

شود، بعـد از   به يکديگرچسبانده مي ٢دو قطعه را بهم نزديک کرده و با فشار و زمان معين طبق جدول 

الزم به ذکر اسـت کـه ميـزان انبسـاط و     .اين مرحله قطعه آماده شده و از دستگاه جوش خارج مي شود

يک درجه سانتيگراد در يک متر طول لوله مي باشد يعنـي   يميليمتر به ازا ٢/٠انقباض لوله پلي اتيلن 
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متـر باشـد    ٤درجه سانتيگراد فرض گردد و طول لوله  ٦٠چنانچه اختالف درجه حرارت سيال و محيط 

 .ميليمتر خواهد بود ٤٨ميزان انبساط لوله 

  س قطر لولهاتمسفر بر اسا ٤زمان الزم جهت جوشکاري لوله پلي اتيلن   -٢جدول

زمان جـوش خـوردن   

  )ثانيه(

زمــان نزديــک کــردن قســمت 

  )ثانيه(جوشکاري 

زمان گرم کـردن  

  )ثانيه(

فشار جوش دادن 

Kg 

ــخامت  ضــ

 mmجداره 

قطـــر 

لولـــه  

mm 

30 (±2) 5 (±1) 30 (±2) 7 (±0.5) 3 50  

30 (±2) 5 (±1) 30 (±2) 9  (±0.5) 3 63 

30 (±2) 5 (±1) 30 (±2) 10 (±0.5) 3 75 

30 (±2) 5 (±1) 30 (±2) 15 (±0.5) 3.5 90 

60 (±2) 8 (±1) 40 (±2)  22 (±0.5) 4.3 110 

60 (±2) 8 (±1) 40 (±2) 28 (±0.5) 4.9  125 

60 (±2) 8 (±1) 40 (±2)  45 (±0.5) 6.2 160 

  کشي فاضالب با چدن و گالوانيزه  لوله .۵,۳

اينچ به باال چدني سـر کاسـه    ٢لوله کشي فاضالب از سايز نوع چدن خاکستري لوله هاي قابل استفاده در اين سيستم 

 ١٥/٠درصد و حداکثر مقدار گوگرد  ٧٥/٠از نوع چدن خاکستري و نيز از جنس چدن داکتيل مي باشد که مقدار فسفر آن 

و  درصد بايد باشد و براي اطمينان از جنس آن مي بايست مقطع شکسته شدن آن داراي دانه هاي خاکستري رنگ متراکم

  .يکنواخت باشد

  دماي فاضالب ) درجه فارنهايت ١٥٠(درجه سانتيگراد  ٦٥لوله و فيتينگ چدني سرکاسه دار بايد در برابر دماي

داخل لوله، مقاوم باشند و جهت جريان در اين لوله کشي يک طرفه و از طرف سرکاسـه بـه طـرف انتهـاي هـر      

  .قطعه است

  لوله کشي هواکش(VENT) اينچ در اين سيستم لوله کشي از جنس لولـه هـاي فـوالدي     ٢ و فاضالب تا سايز

اسـتفاده از اتصـاالت سـياه در    . مـي باشـد   2440يادين  BS1387درزدار گالوانيزه وزن متوسط طبق استاندارد 

  .سيستم فاضالب مجاز نمي باشد

 ستجهت اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ، فيتينگ به فيتينگ رعايت نکات زير الزامي ا :  

  قسـمت مـادگي اتصـال   (و سطح داخلي سرکاسه ) قسمت نري اتصال(سطح خارجي انتهاي صاف لوله (

  .بايد کامالً خشک و تميز گردد

    کنف مصرفي بايد عاري از مواد اضافي باشد و قطر الياف کنف بايد به اندازه اي باشد که با فشـار دسـت

به اين منظور بايد . قرار گيرد) ي لوله صافشيار بين سطح داخلي سرکاسه و سطح خارج(در محل خود 

رشته از الياف منظم کنف بصورت طناب تابيده شود طول الياف آماده شده بايد به حدي باشـد   ١٠تا  ٧

  .که طناب سه بار دور لوله بگردد
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 در صورت استفاده مجدد، سـرب مصـرفي بايـد داراي کيفيـت     . سرب درز گيري بايد مصرف نشده باشد

درصـد مشـخص مـي     ٧/٩٩حداقل خلوص سرب مصرفي . تميز و عاري از مواد خارجي باشديکنواخت، 

  .شود

  مقدار سرب مذاب، که روي کنف تابيده ريخته مي شود، بايد به حدي باشد که عمق اليه سرب در شيار

ميليمتـر   ٣سانتيمتر نباشد و پس از سرب کوبي سطح بااليي اليه سرب بايـد دسـت کـم     ٥/٢کمتر از 

  .تمام شود) مادگي اتصال(تر از لبه سرکاسه لوله  پائين

 قائم بايد از نوع گيره و پايه، تکيه گاه لوله هاي چـدني  ) سرکاسه دار و بدون سرکاسه(گاه لوله هاي چدني  هتکي

اگر لوله چدني در خاک دفن مي شـود بايـد روي بسـتر    . افقي بايد از نوع آويز، ديوارکوب، اسکلت فوالدي باشد

  .قرار گيردماسه اي 

 هاي چدني سرکاسه دار بايد، تا ممکن است نزديک سرکاسـه، و در لولـه هـاي چـدني بـدون       لوله اي رهبست گي

  .سرکاسه نزديک اتصال، قرار گيرد تا از حرکت لوله جلوگيري شود

 ان يـا  پايه لوله هاي چدني قـائم بايـد روي بـتن، آجـر و سـيم     . زير لوله هاي چدني قائم بايد با پايه محکم شود

  .اسکلت فوالدي، که به سازه ساختمان متصل باشد، قرار گيرد

  داشته باشد) بست(هر قطعه از لوله هاي چدني افقي فاضالب يا هواکش بايد تکيه گاه.  

  داشته باشد) بست(لوله هاي چدني قائم فاضالب يا هواکش، دست کم در هر طبقه، بايد تکيه گاه.  

 مناسب و پيچ و مهره کامالً آب بند و گاز بند شود تا از آن نقطـه فاضـالب بـه     دريچه بازديد چدني بايد با واشر

  .داخل ساختمان نشت پيدا نکند و گازهاي داخل لوله به فضاهاي داخل ساختمان نفوذ پيدا نکند

 لولـه   هاي دنده دار بايد از نوع درپوش برنجي يا گالوانيزه باشد که با سر خزينه شده در داخل د لولهدريچه بازدي

  .فاضالب پيچ شود

  د لوله و فيتينگ پلي وينيل کلراي   .۵,۴

  لوله و فيتينگ پلي وينيل کلرايد سخت(PVC-U)     مناسب براي لوله کشي فاضـالب ثقلـي و هـواکش داخـل ،

تعريف و طبقـه بنـدي    DIN 19531  ،ANSI/ASTM D2665  ،4660  ،BS 4514ساختمان، در استاندارد 

  :ضخامت جدار عرضه مي شود  اين لوله ها در دو. شده است

  ضخامت جدار معمولي(N)  ميليمتر ١٥٠و  ١٢٥و  ١٠٠و  ٧٥و  ٥٠و  ٤٠در قطر هاي نامي. 

  ضخامت جدار بيشتر(V)   ميليمتر ١٥٠و  ١٢٥و  ١٠٠در قطرهاي نامي. 

  لوله و فيتينگ پلي وينيل کلرايد سخت براي دو نوع اتصال استاندارد شده است:  

  اتصال فشاري با استفاده از رينگ پالستيکي(PUSH – FIT JOINT) 

  اتصال با چسب(SOLVENT CEMENT JOINT) 

  2665لوله و فيتينگ در استاندارد    ANSI/ASTM Dبراي دو نوع اتصال استاندارد شده است ،: 

  اتصال با چسب(SOLVENT CEMENT JOINT) 

  اتصال دنده اي(THREADED JOINT) 

 اي در اين قسمت از مشخصات فني عمومي کاربرد ندارد هاتصال دند.  

  لوله و فيتينگ در استانداردهايBS 4514   وBS 4660براي دو نوع اتصال استاندارد شده است ،.  

  اتصال فشاري با استفاده از رينگ پالستيکي(ELASTOMERIC JOINT RING)  طبقBS 2494 

  اتصال با چسب(SOLVENT CEMENT JOINT)  طبقBS 6209 
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      لوله و فيتينگ پلي وينيل کلرايد بايد ساخت يک کارخانه باشد و از نظر ساخت طبـق يـک اسـتاندارد سـاخته

  .شده باشد

          لوله و فيتينگ پلي وينيل کلرايد سخت، مورد نظـر در ايـن قسـمت از مشخصـات فنـي عمـومي، بايـد از نـوع

  .سرکاسه دار باشد

 ق استاندارد هاي باال، در لوله کشي هاي زير کاربرد داردلوله و فيتينگ پلي وينيل کلرايد سخت، طب.  

  لوله کشي فاضالب بهداشتي داخل ساختمان 

 لوله کشي هواکش شبکه فاضالب بهداشتي ساختمان 

     ،حدود کار لوله کشي فاضالب و هواکش بهداشتي ساختمان از خروجي هاي لوازم بهداشـتي داخـل سـاختمان

الب روي بام، شاخه هاي افقي، لوله هاي قائم فاضالب و هواکش، لولـه اصـلي   انتهاي لوله هاي قائم هواکش فاض

متـر خـارج سـاختمان و دورتـر از ديـوار خـارجي        ٥/١افقي فاضالب در پائين ترين قسمت شبکه لوله کشي، تا 

در صـورتيکه دسـتگاه تصـفيه فاضــالب خصوصـي در داخـل سـاختمان باشـد، چالــه آدم رو        . سـاختمان اسـت  

(Manhole) رودي به اين دستگاه، انتهاي شبکه لوله کشي فاضالب، بهداشتي سا ختمان بشمار مي رودو.  

   اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ، فيتينگ به فيتينگ، در لولع کشي پلي وينيل کلرايد سخت بايد با اسـتفاده

يل کلرايـد سـخت، و   از چسب مخصوص و در حالت سرد صورت گيرد و چسب اتصال بايد از نوع حالل پلي وين

  .طبق دستور کارخانه سازنده لوله و فيتينگ، انتخاب شود

       الزم است اوالً لوله و اتصاالت از يک کارخانه خريداري گردد، ثانياً دقت شود کـه لولـه و اتصـاالت کـالً از مـواد

  .اصلي توليد شده باشد و هيچگونه ضايعات در توليد لوله و اتصاالت استفاده نگردد

  ه کشي فاضالب و آب باران تست لول .۵,۵

  طبقه با هم پس از مسدود کردن نقاط مصرف بـا   ٣يا  ٢جهت تست سيستم فاضالب و آب باران مي بايست هر

ساعت بدون هيچگونه نشتي در حضور نـاظر مقـيم صورتجلسـه مـي      ١٢آب پر تست استاتيک شده و به مدت 

سه طبقه در طول رايزر دريچه بازديد مي بايست  الزم به ذکر است که جهت تست مطابق نقشه هر دو يا. گردد

  .نصب گردد

       در لوله کشي پلي اتيلن الزم به ذکر است لوله انتظار فاضالب تجهيـزات کفشـوي، دستشـوئي، سـينک و توالـت و ...

سانتيمتر بيشتر از حد نياز اجراء و پس از مسدود کردن لوله توسط جوشکاري با ورق يا درپوش کور پلـي   ٥حدود 

يلن عمليات تست انجام و پس از اتمام عمليات ساختماني مربوطه و در زمان نصب تجهيزات لوله اضـافي بريـده   ات

  .شود


