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 سند هدف .۱

 ها تشريح ضوابط لوله کشي هاي آب سرد و گرم  مصرفي داخل ساختمان

 دامنه كاربرد .۲
  گذاري مسکن هاي گروه سرمايه کليه پروژه

  ها  مسئوليت .۳
  

 مسؤول  اقدام رديف

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

  )شرکت مادر(سازماني 

  هاي تابعه  روساي کارگاه و مسئولين اجرايي شرکت  اجرا  ۲

  کليه کارکنان مرتبط   يشنهاد اصالح پ  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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  توضيحات عمومي .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     

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

 .اصالح نقشه ها اقدام گردد

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

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

، 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

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

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

 .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

گردند با توجه به نقشه هاي معماري محوطه ضمن هماهنگي کامل به نحوي که  مسير اجراء ميدر يک 

 .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

 .شودهاي ذيربط رسانده 

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

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

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

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

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

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

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

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

 يل نصب بست و تنظيم شيب آن قبل از پوشـش الزم اسـت   پس از اجرا هر قسمت از کار و تست و تکم

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

  کشي اصول لوله .۵,۱
  تطبيـق و مسـير    با نقشه هاي معمـاري، سـازه، و بـرق   پيش از نصب لوله ها بايد نقشه هاي لوله کشي

  .دقيق لوله ها مشخص گردد

   کليه لوله هاي آب سرد و گرم و برگشت آبگرم مصرفي از نوع گالوانيزه درزدار با وزن متوسط برابر ديـن

با کليه اتصاالت از نوع گالوانيزه مي باشد، استفاده از اتصاالت سياه در سيستم آب  BS 1387يا  2440

و کنف يا با سـاير مـواد    مصرفي به هيچ وجه مجاز نمي باشد و جهت اتصال لوله هاي دنده دار از خمير

  .مي بايست استفاده گردد) نوار تفلن ( تصويب شده 

   الزم ) پـروژه هـاي خـاص   (در ساختمان هائي که لوله کشي آب مصرفي بصورت توکار اجراء مي گـردد

است لوله هاي آب مصرفي داخل سرويس هر طبقه در داخل سقف کاذب همان طبقه و از باال به پـائين  

اجـراء  ) لوله هاي آب گرم و برگشـت مصـرفي  (و عايق پشم شيشه ) براي لوله هاي سرد(ر و با نوار پرايم

  .گردد و عبور لوله در زير کف سازي سرويس ها در هيچ شرايطي مجاز نمي باشد

  عبور مي کند جهت جلوگيري از تمـاس  ) بغير از کف سرويس(لوله هاي آب سرد که اجباراً در زير کف

  .با نوار ضد رطوبت پرايمر پوشش شود مصالح ساختماني با لوله

  انشعاب آب مصرفي از رايزرها در هر طبقه مي بايست داراي شير فلکه در فضاي داخل واحد مسکوني و

سـانتيمتر   ٢٥×٢٠داخل سقف کاذب در سيستم لوله کشي توکار با تعبيه دريچه آلومينيومي بـه ابعـاد   

  .ا که امکان دسترسي مناسب باشد نصب گرددجهت دسترسي و يا در داخل فضاي شفت عبور لوله ه

    عبور لوله ها به صورت مورب در لوله کشي روکار يا توکار در زير سقف يا ديوار ممنوع مي باشـد و مـي

و موازي يا عمود بر ديوار، تيغه ها و سقف ها اجراء گردد و مـي  ) شاقولي(بايست لوله ها بصورت راست 

شده و داراي بست مناسب باشد، تا مانع بروز لرزش يـا ضـربه    بايست در برابر خطر شکستگي محافظت

  .به هنگام بهره برداري گردد

  ارتفاع نصب شيرآالت آب سرد و گرم مصرفي ولوله هاي فاضالب تجهيزات بهداشتي مطابق جدول ارايه

 .باشد شده در پايان فصل دو مي

 هاي آب مصرفي از ضخامت ديوار الزم است با غالف  عبور لوله(PVC)  سايز باالتر از قطر لوله  ٢به قطر

  .اجراء گردد

  شـود، مـوارد زيـر     اجـرا مـي  ) قابـل رويـت   (آب سرد و گرم بصورت روکار  لوله کشي که   يهاي پروژهدر

  :بايستي مدنظر قرار گيرد

  سانتيمتر از کف تمـام شـده ودر    ٥٠-٤٥ارتفاع نصب شيرهاي قطع و وصل آب مصرفي سرويس ها

مواردي که امکان نصـب شـيرفلکه درزيرکابينـت يـا سـينک ظرفشـويي نميباشـد         آشپزخانه ها در

نصـب شـود و چنانچـه    ) قابل رويت(بصورت روکار ) باالي کابينت زميني (سانتيمتر  ١١٠درارتفاع 

 ٤٥تـا   ٥٠( اين امکان وجود داشته باشد ارتفاع نصب شير فلکه آشپزخانه نيـز ماننـد سـرويس هـا     

  . خواهد بود) ده سانتيمتر از کف تمام ش

      لوله کشي آب سرد و گرم مصرفي تغذيه آشپزخانه و سرويس هـا بصـورت روکـار و روي کاشـي در

سانتيمتر از کف تمام شده در مسير مناسب اجراء خواهد شد در نتيجه شير مخلـوط   ٣٠-٣٥ارتفاع 

سينک ظرفشوئي از نوع توکاسه با لوله و شير پيسوار نصب خواهد شد که در ايـن صـورت کابينـت    

سـانتيمتر بـيش از      ٧الـي    ٥سانتيمتر فاصله داشته و عرض رويه کابينت   ٧الي  ٥ديوار زميني با
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شـير   S.D.M-600-100الزم به ذکر است مطـابق اسـتاندارد ديتيـل    . عرض کابينت خواهد گرديد

فلکه قطع و وصل ماشين لباسشوئي مي بايسـت در زيـر سـيني سـينک ظرفشـوئي و در مجـاورت       

  .شود تا دسترسي به آن به راحتي صورت گيردماشين لباسشوئي نصب 

     سـانتيمتر بـا    ٣لوله تخليه فالش تانک ايراني با بست دو پايه روي ديوار نصب شده بـه نحـوي کـه

  .ديوار فاصله گرفته تا لوله آب قابل عبور از پشت آن باشد

       و بـا ورق  در مواري که لوله آب گرم اجباراً از پشت يخچال عبور مـي کنـد الزم اسـت عـايق شـده

  .پوشش گردد

    جهت عايق کاري الزم است مفتول گالوانيزه استفاده شود و فاصله لوله هاي موازي و کنار هم بايـد بـه

اندازه اي باشد که عايق کاري کامل لوله ها و دسترسي به شيرها براي بازديد و تعمير به سهولت ميسـر  

  .باشد

  ير سقف پيلوت يا زيرزمين و داخل موتورخانـه جهـت   در ز) قابل رويت(کليه لوله هاي روکار عايق شده

  .حفاظت عايق با کرباس و ما ستيک و با دو دست رنگ روغن پوشش شود

    از کار گذاشتن لوله ها در باالي دستگاه هاي برقي و تابلوي برق مي بايست خودداري گـردد و چنانچـه

اين لوله ها از سيني قطره گيـر اسـتفاده    عبور لوله از محل هاي نامبرده اجتناب ناپذير باشد بايد در زير

  .گردد

 انتهاي باز لوله ها با درپوش مي بايست بسته شود تا از ورود عطيل کار روزانه و يا تعطيل موقتهنگام ت ،

  .مواد خارجي بداخل لوله جلوگيري شود

  کشي داشته باشد در هزار نسبت به نقاط پائين لوله  ٢لوله هاي افقي بايد شيب يکنواختي حداقل برابر

  .تا هنگام لزوم بتوان آنها را تخليه کرد

  مهره ماسوره فلنج ( خطوط لوله قائم، در عبور از يک طبقه به طبقه ديگر ساختمان، نبايد اتصال باز شو

  .سانتيمتر باالتر از کف هر طبقه قرار گيرد ٣٠در صورت لزوم، اتصال بازشو بايد . داشته باشد) و غيره

 ي، آزمايش و تائيد و متره خطوط لوله کشي بايد از رنگ زدن، عايق کردن، پوشاندن و يـا  پيش از بازرس

  .دفن کردن آن خودداري شود

    دهانه هاي باز لوله هاي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي، که ادامه لوله کشي آنها به بعد موکـول مـي

ده هاي آب متصل شود، بايد بالفاصـله  شود، و يا اينکه بعد ها بايد به لوازم بهداشتي و ديگر مصرف کنن

  .با درپوش موقت مسدود شود

    استفاده از لوله کرومه خرطومي حدفاصل شير پيسوار تا شير مخلوط بخصوص جهت آب گـرم مصـرفي

  .به هيچ عنوان مجاز نمي باشد و از لوله کرومه با نوع ديگر مورد تائيد دستگاه نظارت استفاده شود

  کشي  اتصاالت لوله .۵,۲

 اي يا اتصال فلنجي بايد در نقاطي که در نقشه ها نشان داده شده و درنقاط زير حتي ماسوره دنده مهره 

 :ها نشان داده نشده باشد نصب گردد اگر در نقشه

   ا تغييـر  يـ در مسير طوالني لوله هاي آبرساني براي تسهيل در پياده کردن لوله ها به منظور تعميـر

  .متر فاصله ٣٠حداکثر با 

  اتصال به آبگرمکن، مخزن آب، پمپ ها و بعد از شيرفلکه ها و ديگر دستگاه ها و تجهيزات در محل

  .متصل به لوله

 مهره ماسوره ها و فلنج ها نبايد در داخل ديوارها، تيغه ها، و يا سقف ها بصورت توکار نصب شوند.  
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  ج بکار روداينچ يا کوچکتر، مهره ماسوره و براي لوله هاي بزرگتر فلن ٢براي لوله هاي.  

 در محل انشعاب هاي اصلي، که در آنها شير قطع و وصل پيش بيني شده باشد.  

  در مسيرهاي دورزن(BY PASS) لوله اتصال به دستگاه ها يا شيرهاي کنترل. 

  در زير لوله هاي قائم(RISER) اگر لوله اصلي افقي پائين قرار گرفته باشد ،.  

  در باالي لوله قائم(RISER) له اصلي افقي باالتر قرار گرفته باشد، اگر لو.  

 در انشعابات از لوله اصلي، که براي ادامه آن در آينده پيش بيني مي شود.  

   اتصال بازشو، از نوع مهره ماسوره اي ممکن است از جنس چدن چکش خـوار(MALLEABLE 

CASTIRON) من تـراش  مهره ماسوره از چدن چکش خوار بايد با نشـي . يا فوالدي گالوانيزه باشد

  .باشد (GROUND JOINT)داده شده، 

      در لوله کشي توزيع آب سرد و گرم مصرفي، اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ يـا شـير، فيتينـگ بـه

  :گيرد فيتينگ يا شير بايکي از روش هاي زير صورت مي

 اتصال دنده اي.  

 اتصال فلنجي.  

  ترتيب زير باشددر لوله کشي فوالدي گالوانيزه نوع اتصال بايد به:  

  از نوع دنده اي ) اينچ ٢(ميليمتر  ٥٠تا قطر نامي.  

  از نوع دنده اي يا فلنجي) اينچ ٤تا  ٢,٥( ميليمتر  ١٠٠تا  ٦٥از.  

 از نوع فلنجي) اينچ ٦و٥(ميليمتر  ١٥٠و  ١٢٥.  

 ده اي خواهد در اتصال فلنجي، فلنج بايد از نوع دنده اي باشد و اتصال لوله يا فيتينگ به فلنج اتصال دن

  .بود

     در صورتيکه کلکتور از اتصاالت ساخته شود بايد براي سيستم آب مصـرفي از نـوع رزوه اي و گـالوانيزه

  .باشد

  بايد از نـوع دنـده اي و بـه کمـک     ) اينچ٢(ميليمتر  ٥٠اتصال لوله هاي انشعاب به کلکتور، تا قطر نامي

  .و بزرگتر از آن بايد از نوع فلنجي باشد) رميليمت ٢,٥(ميليمتر  ٦٥مهره ماسوره، و از قطر نامي 

 در اتصال دنده اي نکات زير بايد رعايت شود:  

 سطح برش لوله بر محور طولي لوله کامالً عمود باشد.  

 دهانه بريده شده با برقو يا سوهان کامالً صاف و از ذرات فلز يا مواد اضافي کامالً تميز شود.  

  عيب باشددنده ها بايد با طول کامل و بدون.  

 دنده ها را بايد تميز کرد و براده هاي فلز را جدا و دور ساخت.  

 در اين صورت اين مـواد  . براي اطمينان از آب بندي ميتوان از نوارها و خميرهاي آب بندي استفاده کرد

  .اتصال اضافه کرد) دنده هاي بيروني( را بايد فقط روي دنده هاي طرف نر 

 ن با کنف پيچي روي دنده ها و استفاده از خميرهـاي آب بنـدي صـورت    آب بندي اتصال دنده اي ممک

در اين صورت نبايد الياف کنف به داخل لوله وارد شود و ضخامت اليه يکنواخت و در حـدود پـر   . گيرد

  .کردن فاصله بين دنده ها باشد و بيش از آن ضخيم نشود

  يا برنزي باشد، يا آنکه يک قطعه واسطه اتصال دو قطعه فوالدي و مسي بايد با واسطه يک قطعه برنجي

  .الستيکي يا پالستيکي دو فلز ناهمجنس را از هم جدا کند

 ش خوارو يا فـوالدي گـالوانيزه باشـد و اتصـال     کاتصال بازشو از نوع فلنجي ممکن است چدني، چدن چ

  .فلنج به لوله يا فيتينگ بايد از نوع اتصال دنده اي باشد
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 واشر الستيکي يا گلنگريت، مناسب براي لوله کشي آب آشـاميدني باشـد    آب بندي فلنج بايد به کمک

فلنج بايد طوري نصب شود که واشر بطور يکنواخت پيشاني فلنج را بپوشاند و پس از محکم کردن پيچ 

  .و مهره ها فشار روي واشر، فلنج و مهره يکنواخت باشد

 پيچ و مهره فلنج بايد فوالدي گالوانيزه باشد.  

 ارد هاي اروپائي مشخصات دنده ها به در استاند(WHITWORTH)      موسوم اسـت، کـه در ايـران هـم

موازي و مخروطي، اين دنـده هـا در   : در اين سيستم دو نوع دنده طبقه بندي شده است . متداول است

مشخص شده اسـت   ISIRI ١٧٩٨استاندارد هاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 

  .موازي و مخروطي را در بر مي گيرد که دنده هاي

   در لوله کشي هاي مورد نظر در اين قسمت از مشخصات فني عمومي تنها اتصال دنده اي با دنده هـاي

  .خارجي و مخروطي کاربرد دارد و بايد از بکار بردن دنده هاي خارجي موازي خودداري کرد

  ي سـاختمان کـاربرد دارد بايـد در    کلکتورهائي که در لوله کشـي توزيـع آب سـرد و گـرم مصـرف     جهت

ارتفاعي از کف نصب شود که دسترسي به شيرها به آساني ميسر باشد و دماسنج ها و فشارسنج هـا در  

  .معرض ديد مستقيم قرار گيرند

  در پائين ترين نقطه هر کلکتور يک شير تخليه از نوع کف فلزي(GLOBE VALVE)    به قطـر نـامي

  .نصب شود بايد) اينچ ٠,٧٥(ميليمتر  ٢٠

 اتصال بازشـو از نـوع مهـره ماسـوره اي يـا      . اتصال همه لوله ها به کلکتور بايد از نوع اتصال بازشو باشد

  .فلنجي خواهد بود

  از اتصاالت فوالدي گالوانيزه دنـده اي  ) اينچ و کمتر ٢,٥( ميليمتر  ٨٠کلکتورهاي به قطر نامي کمتر از

  .استفاده شود

  و باالتر مي تواند به يکي از روش هاي زير ساخته شود) اينچ ٣(ميليمتر  ٨٠کلکتورهاي به قطر نامي.  

 با استفاده از لوله فوالدي گالوانيزه و اتصاالت فوالدي گالوانيزه يا چدن چکش خوار دنده اي. 

 با استفاده از اتصاالت چدني داکتيل فلنجي با اتصال بازشو از نوع فلنجي. 

   بـراي  ( آن بـه صـورت جوشـکاري و اسـتفاده از اتصـاالت جوشـي      با استفاده از لوله سياه و سـاخت

 .و گالوانيزه گرم کل کلکتور پس از زنگ زدائي کامل) اينچ ٥قطرهاي بيش از 

  با استفاده از لوله گالوانيزه و ساخت آن بصورت جوشکاري و تميز کردن محل جوش و زنگ زدائي و

 .رنگ اپوکسي داخل و بيرون جوش

 گاه هاي مناسب، مخصوص نصب روي کف، آويز از سقف و يا به صورت ديوار کـوب   کلکتور بايد با تکيه

  .وزن کلکتور نبايد به لوله هاي انشعاب آن تحميل شود. به اجزاي ساختمان نصب شود

  نصب شيرها  .۵,۳

 کليه شيرفلکه هاي بکار رفته در سيستم آب مصرفي ساختمان از نوع برنجي دنده اي مي باشد.  

 ها آسان باشد و براي شـيرهائي کـه بصـورت     ايي قرار گيرند که دسترسي و کار با آنشيرها بايد در جاه

  .توکار نصب مي شوند، دريچه دسترسي پيش بيني شود

 ها پائين تر از تراز افقي محور شير قرار گيرد شيرها نبايد به گونه اي نصب شوند که فلکه آن.  

  برنجي بوده که بـا مفتـول گـالوانيزه بـه گلـوئي      کليه شيرفلکه هاي موتورخانه مجهز به پالک راهنماي

شيرفلکه آويخته شود و شرح کار شيرفلکه با توجـه بـه شـماره آن در تـابلوي راهنمـاي بهـره بـرداري        

  .موتورخانه که روي ديوار نصب خواهد شد مشخص مي گردد
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  دا کـرد، هـر جـا در    براي آنکه بتوان قسمتي از لوله و لوازم بهداشتي را براي تعمير از بقيه تاسيسات جـ

  :ر قطع و وصل نصب گرددنقشه ها نشان داده شده و درجاهاي زير حتي اگر در نقشه ها نباشد شي

 در سمت خروجي کنتور آب.  

    در مناطق سرد سير در پائين ترين نقطه لوله تغذيه کولرها به منظور تخليه لوله مـذکور در فصـول

  .سرد

  يا همه شيرهاي کف فلزي و يا يکطرفه حتي االمکان از کليه شيرهاي هم نوع مثالً شيرهاي کشوئي

  .توليدات يک کارخانه باشند

  به گونه اي به شبکه فاضـالب  ) با فاصله هوائي( لوله خروجي شير اطمينان بايد بطور غير مستقسم

  .متصل گردد که به هنگام تخليه موجب سوختگي اشخاص نگردد

 شير قطع و وصل نمي باشند لوازم بهداشتي و دستگاه هايي که خود داراي.  

   گيرنـد، يـک لولـه دورزن     قـرار مـي  در موارد زير عالوه بر شيرهاي قطع و وصل که در دو طـرف(BY 

PASS) شير تنظيم از نوع کف فلزي دد با يک ع( GLOBE VAVLE)      نصـب شـود، تـا در صـورت

  .لزوم بتوان شير اصلي را براي تنظيم، تعمير يا تعويض باز کرد

  کنترل و  شکن، شير تنظيم فشار، شيرهايشير فشار... 

  و کوچکتر بايد برنجي يا برنزي، شـيرهاي بـه قطـر    ) اينچ  ٢( ميليمتر  ٥٠جنس شيرهاي به قطر نامي

بايد برنجي، برنزي و يا چدني، و شـيرهاي بـه قطـر    ) اينچ  ٤و  ٣و  ٢,٥( ميليمتر  ١٠٠ ٨٠و  ٦٥نامي 

  .بايد چدني باشد) اينچ  ٦و٥( ميليمتر  ١٥٠و  ١٢٥نامي 

   شيرهاي يک طرفه، از نوع لواليي و يا از نوع سوپاپي، بايد در نقاطي که در نقشه نشان داده شده اسـت

  .نصب شوند و شيرهاي يکطرفه بادريچه لوالئي سعي شود بصورت افقي نصب گردد

    قـائم   شيرهاي يکطرفه لوالئي در لوله کشي آب سرد و گرم مصرفي در صورتي ممکـن اسـت روي لولـه

غير از خروجي بوسـتر پمـپ هـا کـه الزم      ل از پائين به سمت باال باشد و بهنصب شوند که جريان سيا

  .است از شير يکطرفه سوپاپي يا دريچه الستيکي استفاده شود

  بست لوله  .۵,۴

  کليه لوله هاي آب مصرفي داخل شفت ها در هر طبقه با يک عدد بست کرپي با پايه نبشي و لوله هاي

طبـق  (سقف پيلوت يا زيرزمين يا داخل ترنج يا سقف کاذب با بست آويز و تکيه گاه مناسـب   افقي زير

متر در جاهاي مناسب با نظر دستگاه نظارت و جهـت لولـه هـاي     ٢به فاصله حداکثر ) استاندارد ديتيل

  .روکار داخل واحدها با بست مخصوص محکم شود

  حداکثر در فواصل بيش از يک متري طـول لولـه و   در لوله کشي روکار در محل تغيير مسير لوله کشي

  . همچنين در محل اتصال لوله ها به شيرآالت بهداشتي از بست استفاده گردد

     بست هاي داخل سرويس و آشپزخانه ها حتي االمکان از نوع يکطرفه کارخانه اي بـوده و طـوري اجـراء

  .گردند که فک آنها به سمت پائين قرار گيرند

 بايد طوري باشد که مقاومت و استحکام الزم را در برابر، باروارده داشته ) بست(گاه  طرح و ساخت تکيه

  .باشد، امکان دسترسي و تعمير و تنظيم را بدهد و تنش نامناسبي به اجزاي ساختمان وارد نياورد

  در صورتيکه بست به اجزاي بتني ساختمان متصل مي شود بايد اين اتصال اجزاي بتني را ضعيف نکند

  .در مواردي که اجزاي بتني اليه هاي آب بند دارد، اتصال بست نبايد اين اليه آب بند را سوراخ کند و
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   در صورتيکه اسکلت ساختمان فوالدي باشد، هر جا عملي باشد، مي توان بست آويز را با روش مناسـب

  .به آن متصل کرد

   ـ ا اسـتفاده از غـالف جهـت عبـور     اتصال آويزهاي سقفي به سقف هاي بتني، هر جا عملي باشد، بايـد ب

  .شکل يا پيش بيني ورق با شاخک در بتن صورت بگيرد Tميلگرد و نصب بست 

 آويز لوله را نبايد به لوله هاي موجود متصل کرد.  

 از تسمه هاي سوراخ دار آهني، مفتول يا زنجير فلزي نبايد به عنوان آويز لوله استفاده کرد.  

  لوله کشي آب سرد و گرم مصرفي يا بايد از نوع اسـتاندارد سـاخته   بست هاي مورد استفاده در سيستم

  .شده باشد و يا مطابق استاندارد ديتيل هاي موجود در کارگاه ساخته شود

   اگر براي اتصال آويز به سقف بتني از غالف يا پليت استفاده نشود مي توان سقف بتني را از زير سـوراخ

سوراخ، با قرار دادن يک ورق فوالدي در بـاالي سـقف بتنـي و نصـب     کرد و پس از عبور ميلگرد آويز از 

ضـخامت ورق فـوالدي بايـد بـراي بـار وارده      . يک مهره در انتهاي ميلگرد، آويز را به سقف متصل کـرد 

  .مناسب باشد

  اگر غالف يا پليت در جايي از سقف بتني کار گذاشته شود که اتصال ميلگرد آويز به آن مستقيماً آسان

، مي توان از پروفيل هاي فوالدي ناوداني يا نبشي استفاده کرد، و پس از اتصال پروفيل به سـقف  نباشد

  .بتني ميلگرد آويز را به آن متصل نمود

   طرح و ساخت آويز بايد طوري باشد که، پس از نصب لوله ها، آويز را بتوان در ارتفاع تنظيم کرد و لولـه

  .را در وضعيت مورد نظر قرار داد

 صال لوله به دستگاه ها بايد لوله طوري بست زده شود که وزن لوله به تکيه گاه آن منتقـل شـود و   در ات

  .به دستگاه انتقال نيابد

   در صورتيکه لوله هاي افقي بطور گروهي بست زده شوند و تکيه گاه براي آنها مشترک باشد، فاصـله دو

کمترين عددي باشد که براي لوله هـاي بـا    تکيه گاه مجاور، که براي اين دسته لوله مشترک است، بايد

  .قطر متفاوت بدست مي آيد

  لوله هاي فوالدي قائم بايد در عبور از هر طبقه ساختمان، بست زده شود، مگر آنکه در نقشه ها جز اين

  .نشان داده شده باشد

      آنکـه در  بست لوله هاي فوالدي قائم ثابت، در عبور از طبقات مياني سـاختمان، بسـت زده شـود، مگـر

  .نقشه ها جز اين نشان داده شده باشد

  حداكثر فاصله تكيه گاه ها در لوله كشي فوالدي افقي - 1جدول
  150 125  100  80  65  50  40  32  25  20  ميليمتر  قطر نامي لوله

  6  5  4  3 2و2/1  2 1و 2/1  1و4/1  1  4/3  اينچ
 20/5 60/4 20/4  60/3 30/3  3  70/2  40/2  10/2  10/2  )متر(فاصله 

  

  

  

  

  حد اكثر فاصله تكيه گاه ها در لوله كشي مسي افقي -2جدول
  50  40  32  25  20  ميليمتر  قطر نامي لوله

  2  1و2/1  1و4/1  1  4/3  اينچ
  40/2  40/2  10/2  80/1  50/1  )متر(فاصله 
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  شستشو و آزمايش .۵,۵

و رفع معايب جزئي و  استانداردو تنظيم فواصل و ارتفاعات و تکميل نصب بست  هاي آب مصرفي پس از اجرا ه لولهکلي

تست هيدروليکي ) هاي بلند مرتبه که موردي مشخص خواهد شد ساختمان باستثناي( atm 10شستشوي لوله ها با فشار 

  .گردد جلسهساعت بدون افت فشار گيج در حضور ناظر مقيم نتيجه صورت  ٢٤انجام و بمدت 

  کشي  ضدعفوني سيستم لوله .۵,۶

  :رديگ فوني تاسيسات آبرساني به يکي از طرق زير انجام ميضد ع از شستشو و تست، پس

  جـزء در يـک ميليـون جـزء آب پـر کـرده و        ٥٠سيستم آبرساني يا قسمت هائي از آن را با محلول کلر

ساعت در اين وضع نگه داشته و سپس با تخليه سريع آب آنرا تميز نموده مـورد بهـر بـرداري     ٢بمدت 

  .قرار دهند

 جزء کلر در يک ميليون جزء  ٢٠٠شاميدني تمام سطح داخل منبع را با محلول کلر در مورد منبع آب آ

  .ساعت آنرا با آب پر فشار تميز نموده و سپس مورد بهره برداري قرار دهند ٢آب شسته و پس از 

  عايقکاري  .۵,۷

  عـايق   با) بغير از سرويس ها و آشپزخانه در صورت روکار(کليه لوله هاي آبگرم و برگشت در تمام مسير

اينچ و با کاغذ کرافت قير اندود شده عايق گردد و جهت حفاظت عـايق لولـه    ٢پشم شيشه به ضخامت 

بهتر است عالوه بر پوشش کاغذ ) در صورتيکه کاغذ پوشش مرغوب نباشد( ها در داخل شفت و يا ترنج 

  .با کرباس نيز پوشش شود

 يا لولـه آب کـولر   ) در مناطق سردسير(ختمان لوله آب سرد روکار در زير سقف پيلوت يا در خارج از سا

روي بام جهت جلوگيري از يخ زدگي و همچنين لوله آب سرد که اجباراً از شـفت دودکـش موتورخانـه    

  .عبور مي نمايد مانند رديف هاي فوق عايق گردد

       د انشعاب اصلي آب کنتور تا موتورخانه در قسمت هائي که اجباراً در تماس بـا خـاک اسـت بـا نـوار ضـ

  .رطوبت يا قير و گوني عايق گردد

 از عايقکاري لوله با يکديگر مي بايست اجتناب گردد.  

 عايقکاري مي بايست پس از آزمايش و تميز کردن لوله باشد.  

 لوله هاي آب سرد بهداشتي که در ديوارها و يا رايزر اجراء مي گردند نيازي به عايق حرارتي ندارند. 

 
   



  دستورالعمل 

 
  :مكانيكيتاسيسات 

  ها داخل ساختمان مصرفي هاي آب سرد و گرم  كشي لوله
 

  ٢٨/٠١/٩٢ :تاريخ بازنگري  ١٢ از ١٢ صفحه  IN.RC.PE.004  :کدمدرک

 

  

  آالت ولوله هاي فاضالب وسايل مختلف بهداشتيارتفاع نصب شير  - ٣جدول

  ) c m( لوله  فاضالب    )cm(شيرآالت    شــــــــــــــرح

  ٤٥) ±٣(  ٥٠)±٥(  دستشويي با شير مخلوط تو کاسه دو پايه

  ٤٥) ±٣(  ٥٥) ±٥(   دستشويي با شير مخلوط تو کاسه تک پايه

  ٤٥) ±٣(  ١٠٥) ±٥(  ظرفشويي باشير مخلوط ديواري

  ٧٠) ±٥(  ٧٥) ±٥(  لبا سشويي ماشين

  ٧٠) ±٥(  ٧٥) ±٥(  ماشين ظرفشويي

  -   ٩٠) ±٥(  فالش والو

  -   ١٦٠) ±٥(  )ارتفاع شير پيسوار(فالش تانک 

  -   ١٨٥) ±٥(  ) ارتفاع محور افقي مخزن(فالش تانک 

  -   ٤٥) ±٣(  )ارتفاع شير پيسوار(توالت فرنگي 

  -   ١٠٠) ±٥(  دوش با زيردوشي پيش ساخته

  -   ٩٠) ±٥(  بدون زيردوشي پيش ساختهدوش 

  -   ٤٥) ±٣(  )شيلنگي(شير مخلوط توالت 

  -   ٥٥) ±٥(  ظرفشويي باشير مخلوط توکاسه تک پايه

  -   ٧٠) ±٥(  شيرمخلوط وان

  -   ٦٠) ±٥(  شير تکي شيلنگي

  -   ٦٠) ±٥(  تي شور

  -   ٢٥) ±٢(  فاصله محور لوله فا ضالب توالت شرقي از سطح تمام شده ديوار پشت

  -   ٣٠) ±٢(  فاصله محور لوله فا ضالب توالت فرنگي از سطح تمام شده ديوار پشت

  -   ٤٠) ±٥(  حداقل فاصله محور توالت شرقي از سطح ديوار تمام شده جانبي

  -   ٤٠) ±٥(  حداقل فاصله محور توالت فرنگي از سطح ديوار تمام شده جانبي

  -   ١٢٠) ±٥(  مصرفي پکيج يونيت حرارتي ديواري از کف تمام شدهارتفاع نصب لوله هاي رفت برگشت گرمايش و سرد وگرم 

  -   ١٤٠) ±٥(  ازکف تمام شده) لبه زيرين دستگاه(ارتفاع نصب دستگاه پکيج 
  


