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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     

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

 متن  .۵

  کشي اصول لوله .۵,۱
 و هـم تطبيـق   و بـرق   ، سـازه معمـاري هاي  با نقشهکشي  لوله هاي د نقشهها باي قبل ازاقدام به نصب لوله

  . ها مشخص گردد ق لولهمسير دقي

 يـا   ٢٤٤٠هاي رفت و برگشت سيستم گرمايش و سرمايش از نوع سياه درزدار با وزن متوسط ديـن   لوله

BS1387  بصورت خم و جوش و بيشتر از آن با استفاده از اتصاالت جوشي اجرا گـردد  ١و٤/١و تا قطر .
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نچـه  که در نقشه ذکر شده، الزم به ذکر است انشعاب گيري لوله فرعـي از لولـه اصـلي چنا    بجز مواردي

اختالف سايز لوله فرعي و اصلي دو سايز يا بيشتر باشد ميتوانـد بصـورت لولـه بـه لولـه انجـام گيـرد و        

  . چنانچه اختالف کمتر از دو سايز باشد مي بايست از اتصال تبديل استفاده شود 

 باشد  زه ميفن کويل ها از نوع گالوانيزه درزدار با وزن سبک با اتصاالت گالواني) درين (هاي تخليه  لوله  

 صـله  هـا بـا فا   هـا و سـقف   غهها را بايد به حالت قائم و افقي در خطوط موازي نزديک به ديوارها يا تي لوله

  .مناسب نسبت به هم نصب نمود

 هـاي رايزرهـا در    لوله) خاص پروژه هاي(گردد  شي به صورت توکار اجرا ميک که لوله  در ساختمان هائي

و در همه  کاري با مصالح مناسب پوشش شود قيا پس از عاي) ارشي داخل(داخل شفت يا ضخامت ديوار 

مناسب و مشکل خوردگي وجود نا طقي که کيفيت آباهاي شرکت بخصوص مناطق مرطوب يا من پروژه

بدون  )تقابل روي(ها بصورت روکار  زرها و انشعابراي ه هاي طرح صنعتي الزم است کلي تماندارد و ساخ

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . اجـرا شـود   )در داخـل واحـد مسـکوني   (نـي رويـه   پوشش عايق و با رنگ روغ

  .ست اجتناب گرددباي کشي در کف فضاهاي مرطوب مي ازلوله

 هـا   که در زير پنجره پيش بيني شده الزم است بـا توجـه بـه ابعـاد و مـدل آن      رادياتور و فن کويل هائي

  .ردکشي شود که حتي االمکان در وسط پنجره قرار گي لوله بنحوي

 بايست در پشت ديوار اجـرا شـود و عبـور لولـه در زيـر کـف حمـام مجـاز          لوله تغذيه رادياتور حمام مي

  .باشد نمي

 بايست بصورت ديواري اجرا گردد کشي رادياتورها مي لوله .  

 د از بايـ  .گـذرد  هـا و بـام مـي    ها، سـقف  غه، تيها وارها، کف، ديونکه از درون فونداسي هائي عبور لوله براي

  .به قطر مناسب استفاده گردد اي لوله هاي غالف

 بـا   با رنگ ضد زنگ بايست پس از زنگ زدايي ميروکار داخل فضاي واحد مسکوني هاي سياه  ه لولهکلي

  .ه پوشش گردددو دست رنگ روغني روي

 ـ  .باشد گيرد و طبقه همکف نيز مسکوني مي کشي بصورت روکار انجام مي ه لولهک  هائي در ساختمان ه لول

جمع آوري گرمايش بدليل عدم وجود زير زمين اجباراً در داخل واحـد مسـکوني طبقـه همکـف انجـام      

  . شود مي

 هـاي   ن حالت لولـه آوري گرمايش را زير سقف طبقه همکف در مسير مناسب اجرا و در اي جمع هاي لوله

رادياتورهـاي طبقـه همکـف    انشـعاب  و  گيـرد  تغذيه رادياتورهاي طبقه همکف از باال به پايين انجام مي

ثانيـاً رسـوبات طبقـه بـاال بـه       .هاي رايزر وجود داشته باشد لوله ازه هوا بنحوي باشد که اوالً امکان تخلي

  ) S.D.M-200-002و  S.D.M-200-001 ديتيل طبق استاندارد(داخل رادياتور طبقه همکف هدايت نشود 

  قطعات انبساطي مسيرلوله نوع آکارئوني)EXPANTION JOINT(    مي بايسـت اوالً داراي غـالف پـي

و ثانياً داراي ميل مهار باشدکه از غير هم محور شدن آن جلوگيري کند و فضاي نصب ) PVC(وي سي 

طبـق اسـتاندارد   . (آن مي بايست بنحوي باشد که براحتي امکان انبساط و انقبـاض وجودداشـته باشـد   

  )S.D.M-200-009ل ديتي

  نقاطي از لوله که بصورت)FIXED POINT (بايست لولـه بـا اسـتفاده از نبشـي يـا       مشخص شده، مي

 لطبق استاندارد ديتي(ناوداني و تسمه جوش شده و به فريم ثابت شفت يا سازه ساختمان محکم شود 

S.D.M-200-009(  

  زر و موتورخانه باشددرصد به طرف راي/. ٢لوله هاي گرمايش و سرمايش الزم است داراي حداقل شيب.  
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 هاي اصـلي سيسـتم گرمـايش و سـرمايش سـاختمان بطـور افقـي قـرار          لوله هائي که روي لبديکليه ت

هاي دو طرف تبديل در يـک تـراز    لوله که سطح باالي بايد از نوع غير هم محور باشند بطوري .گيرند مي

  .رندقرار گي

 بـا توجـه بـه    ) تابل رويق(در لوله کشي روي کار ) ...اتورها و لوله هاي افقي تغذيه رادي(ها  کليه انشعاب

کـه بـا    به نحوي )روي قرنيز(کويل در ارتفاع پايين  فن ، کنوکتور و)فوالدي يا آلو مينيومي(نوع رادياتور 

  . گردد شيب الزم امکان تخليه کامل وجود داشته باشد اجرا

 انجام و در نقاط ) زروي قرني(در ارتفاع پايين ) ...اتور و تغذيه رادي(هاي رفت و برگشت  لوله حرکت افقي

سانتي متر باشد کـه  ٤٠کمتر از .... که فاصله رايرز از رادياتور و  الزم انشعاب گرفته شود مگر در مواردي

 .بهتر است انشعابات تغذيه از رايرز را در همان ارتفاع رفت و برگشت رادياتور اجرا نموددر اين صورت 

   اتصاالت  .۵,۲

  نصب گردددر نقاط زير بايد مهره ماسوره يا فلنج .  

هائي که  گر دستگاهها و دي ر فلکهها و بعد از شي ها به مخزن ها، گرم کننده ها، پمپ لهدر اتصال لو: الف

  .براي تعمير و جابجا کردن نياز به باز کردن دارند

  دستگاه بين شير قطع و وصل و: ب

  .ر قراردادها بحالت توکا ها و سقف غهمهره ماسوره و فلنج را نبايد در ديوار، تي: ج 

  .لوازم لوله مقرر شده است فلنج ها و مهره و ماسوره ها بايد از همان رده و نوعي باشند که براي: د

اينچ و بزرگتـر   ٢و ٢/١اي و براي اتصاالت  د از مهره ماسوره دندهاينچ و کوچکتر باي ٢براي اتصاالت : ه

   .بايد از فلنج استفاده شود

  رها نصب شي .۵,۳

 ر فلکه قطع و وصل اسـتفاده  اصلي رفت وبرگشت و درپاي هر يک از رايزرها بايد از شيهاي  انشعاب روي

  .شود

 ها بخصوص در سيستم گرمايش يا برگشت معکـوس از شـير فلکـه هـواگيري      لوله بمنظور تخليه هواي

  .استفاده شود) بام(زرها دستي يا شيرهواگيري اتوماتيک در باالترين نقطه راي

 ها آسان باشد و هر جا شـير توکـار باشـد بايـد      ي قرار داد که دسترسي و کار با آنشيرها را بايد در جاي

  .استفاده شود دريچه دسترسي

 ردها پايين تر از تراز محور شير قرار نگي شيرها را بايد طوري نصب کرد که فلکه آن.   

  از آن چـدني   ايـنچ و بزرگتـر   ٢و ٢/١اي و شـيرهاي  دنـده  اينچ و کوچکتر از آن بايد برنجـي  ٢شيرهاي

  . فلنجي باشد

 رود بايد از نوع کف فلزي و شيرهاي قطع و وصـل   شيرهايي که براي تغيرو تنظيم مقدار جريان بکار مي

  .باشد بايد از نوع کشوئي

 شبکه لوله کشي و ديگر تجهيزات و دستگاهائي که نياز به تخليه دارنـد  گ ها، ديه کلکتورهابراي تخلي ،

  .ده شوده استفابايد از شير تخلي
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   بست ها .۵,۴

     رادياتورهاي آلومينيومي، فوالدي و کنو کتورها، الزم است با بست استاندارد متناسب بـا نـوع آن نصـب

   .شود

 هاي افقي زير سقف  و لوله در هر طبقه با يک عدد بست کربي با پايه نبشي) داخل شفت(زر ي رايها لوله

طبق اسـتاندارد  (با بست آويز و تکيه گاه مناسب  پيلوت يا زير زمين يا داخل ترنج يا داخل سقف کاذب

هاي افقـي روکـار    با نظر دستگاه نظارت و جهت لوله متر در جاهاي مناسب ٢به فاصله حداکثر ) لديتي

  .احدها با بست مخصوص محکم شودداخل و

 ين اي يکطرفه بوده و طوري اجرا گردند که فـک آن بـه سـمت پـائ     کارخانهها حتي االمکان از نوع  بست

  .باشد

  ششستشو و آزماي .۵,۵

 8بايست پس از اجرا و تنظيم فواصل و شـيب و نصـب بـا فشـار      هاي رفت و برگشت مي ه لولهکلي atm 

 ٢٤تست هيدروليکي انجام و بمـدت  ) هاي بلند مرتبه که موردي مشخص خواهد شد ر از ساختمانبغي(

  .رددساعت بدون افت فشار گيج در حضور ناظر مقيم انجام و صورت مجلس گ

 هـا و   گهـا و ديـ   لکوي اتورها، فنهاي رفت و برگشت پس از نصب تجهيزات گرمايي مانند رادي ه لولهکلي

تجهيزات موتورخانه و انجام تست و رفع معايب احتمالي کامالً شستشو و سيسـتم از مـواد زايـد تخليـه     

  .گردد و سپس با آب مناسب پر شود

  کاري و رنگ آميزي قعاي .۵,۶

   نـگ ضـد   رپس از آزمايش فشار تمام يا قسمتي از لوله کشي، سطوح خارجي آن پس از زنگ زدائي بـا

  .زنگ پوشش شود

 بغير از لوله هاي روکار داخل (هاي رفت و برگشت سيستم گرمايش و سرمايش در کليه مسير  ه لولهکلي

شـده بـا اسـتفاده از مفتـول     اينچ و با کاغذ کرافت قير اندود  ٢با عايق پشم شيشه به ضخامت ) واحدها

گالوانيزه عايق گردد و جهت حفاظت عايق لوله در داخل شـفت يـا تـرنج يـا سـقف کـاذب در صـورت        

  .نامرغوب بودن پوشش کاغذي روي عايق بهتر است عالوه بر پوشش کاغذي با کرباس نيز پوشش گردد

  زمين و داخل موتورخانه جهـت   در زير سقف پيلوت يا زير) قابل رويت(کليه لوله هاي روکار عايق شده

  .با کرباس، مقوا و ماستيک و دودست رنگ روغن پوشش شود ،حفاظت عايق

  

 


