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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     

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

 .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       

نظارت به عنـوان يکـي از رديـف    ، تهيه و پس از تائيد دستگاه (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(طبقه جمع آوري ساختمان الزم است قبل از اجراء 

 .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

کامل به نحوي که  گردند با توجه به نقشه هاي معماري محوطه ضمن هماهنگي 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

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

 .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

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

 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

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

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

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

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

 کليات .۵,۱
 ابعاد موتورخانه

  ابعاد و ارتفاع تمام شده مورد نياز موتورخانه و درب ورودي آن با توجه به اندازه هاي فيزيکي لوازم و تجهيزات

  .منصوبي ميبايست در طراحي معماري و سازه پيش بيني گردد

 موتورخانه جانمائي لوازم

   باتوجه به فضاي موتورخانه ، حتي اگر در نقشه ها نيز پيش بيني نشده باشد، جانمائي تجهيزات موتورخانه بـا

  .رعايت موارد زير انجام شود

  .ها با ابعاد ورودي به موتورخانه کنترل شود ، ابعاد آنزات موتورخانهقبل از درخواست و سفارش تجهي: الف

کشـي و ارتفـاع    نصـب و امکانـات لولـه    افقي بودن منابع آبگرم بـا توجـه بـه فضـاي    نوع ايستاده و يا : ب 

موتورخانه بررسي و درخواست شود و چگونگي ساخت منابع ذخيره آب مصرفي و آتش نشـاني و سـوخت بـا    

بررسـي و  ) بـا رعايـت اصـول فنـي و ايمنـي     (توجه به فضاي نصب بصورت پيش ساخته يا سـاخت در محـل   

تي االمکان از منابع ساخته شده توسط کارخانه ها با ابعاد قابل نصب در محل، سـفارش و  درخواست شود و ح

  .استفاده شود

فضاي الزم جهت خارج کردن کويل منابع آبگرم کويلي، کندانسور چيلرها و سرويس و نگهداري ديگ : ج 

  .هاي حرارتي مخصوص ديگهاي فوالدي وجود داشته باشد

امکان رفت و آمد و تعميرات و نگهداري تجهيزات مستقر در آن وجود داشته  پس از تکميل موتورخانه: د 

  .باشد

   کشي اصول لوله .۵,۲
 دو ديگ، با پمپ سيرکوالسيون در رفـت  گها بصورت يک دي ، موتورخانههاي طراحي با توجه به دستورالعمل ،

هـا مطـابق فلوديـاگرام     موتورخانه الزم است. گردند يا برگشت و بر اساس توافقات انجام شده قبلي طراحي مي

بايست بـا همـاهنگي معاونـت     و در هر حال هرگونه پيشنهاد تغييرات يا تغيير مشخصات مي ابالغي اجرا شود

  .توسعه فن آوري و ساخت و دستگاه نظارت مقيم انجام پذيرد

 کشي و مصرف اتصاالت در موتورخانه انجام شود ل طول لولهها با رعايت حداق کشي لوله.  

 ها در حداقل تعداد رقوم هاي ممکن انجام شود و از استفاده رقوم هاي متعدد جهت عبـور لولـه هـا     کشي لوله

  .حتي االمکان خودداري شود

 شـوند تـا پـس از تکميـل و حصـول       ، ابتدا بصورت خال جوش اجرااه در موتورخانههاي فوالدي سي کشي لوله

 .ها اقدام گردد ، نسبت به جوشکاري کامل آنارتد دستگاه نظاطمينان از استقرار مطلوب و تائي

  از هرگونه اجراي لوله کشي روي کف موتورخانه که پاگير باشد خودداري شود مگر موارد اجتناب ناپذير مانند

  .لوله سوخت که در نقشه ها مشخص شده باشد

  نقطه شير هواگيري دستي در داخل موتورخانه لوله هائي که اجباراً بصورت سيفون اجرا مي شود در بلندترين

  .نصب گردد

       لوله رفت و برگشت کويل منابع آب گرم مي بايست با مهره ماسوره به نحـوي اجـراء گـردد کـه در تعميـرات

  .بدون تخريب لوله ها امکان بيرون آوردن کويل وجود داشته باشد
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      اتصـاالت رزوه اي و بـا   لوله سوخت گازوئيل از نوع سياه درزدار با وزن متوسط و بصورت خـم و جـوش يـا بـا

  .استفاده از نوار تفلون اجراء گردد استفاده از خمير و کنف در لوله سوخت مجاز نمي باشد

  بجز شيرهاي يکطرفه مربـوط  (کليه شيرهاي يکطرفه در داخل موتورخانه مي بايست بصورت افقي اجرا گردد

  ).به پمپ هاي زميني

 ده مي شود شير فلکه هاي مدار مکش و دهش پمپ هـا مـي   در موتورخانه هائي که از پمپ هاي خطي استفا

بايست به نحوي نصب شوند که فلکه و ناف شير به سمت الکتروموتور قرار نداشته باشند و در مـوارد اجبـاري   

  .الزم است زير فلکه شيرها قطره گير از ورق گالوانيزه ساخته و نصب شود

  دودکش و منابع آبگرم  –کلکتورها  .۵,۳

 ها با حداقل فاصله نسبت بـه   گهاي زميني کلکتورهاي روي دي و پمپ هاي فوالدي گده از ديدر صورت استفا

  .ديگ ها اجراء شوند تا امکان دسترسي به شير فلکه قطع و وصل رفت و برگشت ديگ ها وجود داشته باشد

 ديـگ  هاي چدني و پمپ هاي خطي، کلکتورهاي رفت  برگشت ديگ ها در پشـت   گدر صورت استفاده از دي

  .ها تعبيه شوند ها و شير فلکه هاي قطع و وصل سيستم گرمايش ساختمان روي آن

 االمکان در يک رقوم نسبت به هم قرار گيرند کلکتورهاي رفت و برگشت ديگ ها و پمپ ها حتي.  

       ضمن رعايت فاصله بين لوله هاي روي کلکتورها، به منظور امکان باز و بسته شـدن شـير فلکـه هـا، حـداقل

سانتيمتر و جداره لوله کناري کلکتور از انتهاي  ١٥) پس از عايقکاري(الزم بين دو جدار مجاور لوله ها،  فاصله

  .سانتيمتر رعايت شود ٢٠آن معادل

 کليه کلکتورها داراي شير و لوله تخليه باشد.  

 مهره ماسوره ها يا فلنج هاي روي کلکتورها در يک رقوم نسبت به يکديگر اجراء شوند.  

  اينچ با کاغذ کرافت قير اندود شده ، عايق  ٢آب گرم مصرفي الزم است با عايق پشم شيشه به ضخامت منابع

  .کاري و با کرباس، ماستيک و دو دست رنگ روغن پوشش شود

 مي باشد و الزم است در هر طبقه  نوع آزبست سيمان گرد يا چهارگوش دودکش موتورخانه در داخل شفت از

 ٢از تسمه يا ميلگرد با پايه نبشي محکم شود و با عايق پشم سـنگ بـه ضـخامت    يا بست کرپي ساخته شده 

اتصال قطعات دودکش چنانچه از آزبست سيمان گرد استفاده مي شود حتمـاً بايـد بوسـيله    . اينچ عايق گردد

مانشن بوده و چنانچه از آزبست سيمان چهارگوش استفاده مي شود مي بايست ضمن اينکه قسـمت مـادگي   

و بطور کلي اتصال دودکش مـي  . ايين است کامالً بوسيله توري و سيمان و خاک نسوز دودبندي شودبسمت پ

  .بايست به نحوي باشد که کامالً دودبندي شده باشد

 ميليمتر ساخته و نصب گردد و پس  ٥/١اتصال دودکش ديگ به دودکش ساختمان با ورق فوالدي به ضخامت

عايق کـاري دودکـش بـه خصـوص در     (انه ماستيک و رنگ آميزي شود از عايق کاري مانند لوله هاي موتورخ

  ).مورد موتورخانه هائي که داراي چيلر مي باشند الزامي است

  ميليمتر بصورت  ١کالهک دودکش در روي بام از ورق گالوانيزه به ضخامتH   ساخته و نصب شود و بابسـت

  .تثبيت گردد

 جمع آوري دوده و دريچه تخليه دوده مجهز باشد قسمت ابتداي دودکش ساختمان الزم است به فضاي.  
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  پمپ ها اجراي .۵,۴

     در صورت استقرار پمپ هاي زميني گرمايش ساختمان در مسير لوله رفت ديگ ها، شير فلکـه هـاي قطـع و

در اين صورت شيرفلکه هاي برگشـت گرمـايش سـاختمان بـر     . وصل، روي کلکتور رفت پمپ ها تعبيه شوند

  .ديگري ترجيحاً در کنار ديوار قرار گيرندروي کلکتور مجزاي 

     در صورت استقرار پمپ هاي خطي گرمايش بر روي مسير رفت، با رعايت رقوم لوله رفت ديگ هـا بـه عنـوان

رقوم پائين تزين لوله و نصب اولين پمپ سير کوله خطي در اين رقوم و ساير پمپ هاي خطي در رقوم هـاي  

مسير پمپ ها طوري اجرا شـود کـه محـور کلکتـور عمـود بـر کـف         هم موازي با BY PASSفوقاني، مسير 

در اين حالت ضمن جلوگيري از سيفون شدن سيستم مي تـوان از نيـروي ترموسـيفون    . موتورخانه قرار گيرد

  .نيز در مواقع مورد نياز استفاده نمود

 يا محـور   و ر پمپبعضي از مدل هاي پمپ حتماً مي بايست به گونه اي نصب شوند که محور حرکت جريان د

اصلي لوله هاي مکش و دهش پمپ عمود بر کف موتورخانه باشد که در اين حالت چنانچه ارتفاع موتورخانـه  

کافي نباشد مي بايست پمپ ها در محل ديگري که سيفونه و دائم کار خواهد بود اجـرا  جهت اجراي پمپ ها 

  .بودگردد، و در اين حالت نياز به نصب ترموستات جداري نخواهد 

    پمپ ها و به طور کلي لوازمي که داراي حرکت چرخشي و يا حرکت توام با لرزش مي باشند، بايد مجهـز بـه

در پمـپ هـاي خطـي جهـت جلـوگيري از صـدمات احتمـالي بـه پمـپ و اتصـاالت           . لرزه گير مناسب باشند

  .بيني زير سري جهت پمپ توصيه مي گردد شپي

 رخانه نبايد به طور سري قرار بگيرند و اجراي پمپ ها به طور موازي در هيچ شرايطي پمپ ها در مدارات موتو

عمل خواهند  ناسبکارکرد پمپ ها در فصول مختلف مستقل از يکديگر خواهد بود که با فرامين م. مي باشند

  .کرد

 ا با توجه به فضا و چگونگي طراحي موتورخانه نحوه استقرار پمپ روي سکوي بتني مي تواند به دو صورت اجر

  :گردد

 الکتروموتور به سمت ديوار و کلکتور به سمت موتورخانه مي باشد، در موتورخانه هائي کـه فضـاي کـافي     :الف

  .سانتيمتر فاصله داشته باشد ٥٠داشته باشند انتهاي الکتروموتور از ديوار حداقل 

 در مـواردي کـه فضـاي موتورخانـه     . الکتروموتور به سمت موتورخانه و کلکتور به سمت ديـوار مـي باشـد    :ب

  .کوچک باشد

   گيري ل کنترل و اندازهوساي .۵,۵

        روي کلکتورهاي رفت و برگشت گرمايش و آب گرم مصـرفي و منـابع ذخيـره آب گـرم مصـرفي از ترمـومتر

  .مناسب استفاده شود

  از پمپ هاي زميني و خطي لزوم استفاده از فشارسنج با شير سـماوري وجـود   در محل مکش و رانش هر يک

  . دارد

 براي نشان دادن سطح تراز مخازن ذخيره آب و سوخت بايد از آب نما استفاده شود.  

   کنترل پمپ هاي برگشت آب گرم مصرفي با ترموستات جداري و پمپ مدار گرمايش منبع آب گرم مصـرفي

شود انجام گيرد  روي منبع نصب مي ٣/٢يلي باشد با آکوستات مستغرق که در ارتفاعدر صورتيکه منبع نوع کو

  . و جهت هر پمپ مي بايست از يک آگوستات يا ترموستات مجزا استفاده گردد
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     کنترل پمپ هاي مدار گرمايش در صورتي که پمپ ها خطي و جريان ترموسيفون آب بطـور طبيعـي امکـان

. انجام گيرد و در غير اين صورت بطور دائم کار و بصورت دستي کنتـرل شـود   پذير باشد با ترموستات جداري

  .الزم به ذکر است در صورت استفاده از ترموستات جداري، هر ترموستات فقط بايد به يک پمپ فرمان دهد

  تهويه موتورخانه  .۵,۶

  بـا داشـتن پنجـره و     براي تهويه موتورخانه، حتي اگر در نقشه ها پيش بيني نشده باشد از تهويه طبيعي هـوا

بـار تعـويض حجـم     ٦رودي استفاده شود و يا از هواکش مناسب با ظرفيـت حـداقل   .نصب گريل روي درب و

  .هواي موتورخانه در ساعت در باالترين قسمت ممکن استفاده شود

   به منظور جايگزيني هواي احتراق مشعل ها و هواکش تخليه هواي موتورخانه از گريل با سطح مناسب حتـي

  .المکان روي قسمت پايين درب ورودي موتورخانه استفاده شودا

 به منظور تهويه مناسب منبع سوخت مايع از لوله ونت که به محوطه تهويه خواهد شد استفاده شود.  

  ها  لوله عايقکاري و رنگ آميزي .۵,۷

       متقـال و  عايق کاري لوله ها بايد با پشم شيشه به ضخامت مندرج در مشخصـات فنـي بـا اسـتفاده از مـل و

  .ماستيک انجام شود

   براي دستيابي به اجراي مطلوب عايق کاري در موتورخانه ضروري است از مقوا قبل از پوشش متقال اسـتفاده

  .شود

  مراجعه شود ۹صفحه  ۱جدولجهت رنگ آميزي موتورخانه به.  

  تفاده از شـيرآالت  پيمانکار موظف است پالک برنجي راهنماي روي شيرآالت موتورخانه و تابلوي راهنماي اسـ

را نصب و دستورالعمل بهره برداري سيستم گرمايش و سرمايش را بصورت خالصه و گويا تهيه و پس از تائيد 

  .دستگاه نظارت روي درب تابلوي موتورخانه نصب نمايد

  ر مواردساي .۵,۸

   فاضـالب   هرزآب پمپ هاي زميني، شيرهاي اطمينان، لوله هاي سر ريز و تخليه دستگاه ها جمـع آوري و بـه

  .موتورخانه هدايت شوند

  ديزل ژنوارتور  .۵,۹

    در مواردي که از ديزل ژنواتور جهت تامين برق اضطراري ساختمان استفاده مي شود، لزوم رعايت مـوارد زيـر

 :د داردوجو

    کانال کشي از محل رادياتور ديزل ژنراتور تا فضاي آزاد به منظور انتقال هواي گرم خروجـي از راديـاتور

  .به خارج

 تعبيه گريل براي امکان جايگزيني هواي مورد نياز احتراق و خروج هوا از رادياتور ديزل ژنراتور.  

 پيش بيني امکانات الزم جهت تعويض روغن ديزل ژنراتور.  

 استفاده از منبع سوخت روزانه با ارتفاع استاتيکي مثبت نسبت به ديزل ژنراتور.  

 رخانـه بـا نصـب دمپـر کنتـرل دود روي آن و يـا بـه        اتصال دودکش ژنراتور به دودکش ديگ هاي موتو

 .دودکش مجزا متصل گردد
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  مشخصات رنگ آميزي تجهيزات و لوله هاي تاسيسات مكانيكي - 1جدول
تعداد 
  نوع سيستم لوله كشي  عالمت اختصاري  رنگ اصلي  رنگ نوار  نوار

  لوله رفت وبرگشت آب گرم با دماي پائين .L.H.W  سفيد قرمز روشن  1
 لوله رفت وبرگشت آب گرم با دماي متوسط .M.H.W سفيد قرمز روشن  2

 لوله رفت وبرگشت آب گرم با دماي باال .H.H.W سفيد  قرمز روشن  3

  لوله رفت و برگشت آب سرد كننده .CH.W سفيد  سبز روشن  2
  لوله رفت و برگشت آب خنك كننده كندانسور .CT.W سفيد  سبز روشن  1
  لوله بخار با فشار پائين  .L.P.S سفيد قرمز تيره  1
  لوله بخار با فشار متوسط .M.P.S سفيد قرمز تيره  2
  لوله بخار با فشار باال .H.P.S سفيد  قرمز تيره  3
  لوله آب تقطير شده با فشار پائين .L.P.C سفيد سبز تيره  1
 لوله آب تقطير شده با فشار متوسط .M.P.C سفيد سبز تيره  2

 لوله آب تقطير شده با فشار باال H.P.C سفيد  سبز تيره  3

  لوله آب تغـــذيه ديگ  F.W سفيد  خاكستري  1
  لوله آبسرد مصرفي .D.C.W سفيد  آبي روشن  1
  لوله آبگرم مصرفي D.H.W سفيد  آبي روشن  2
  لوله برگشت آبگرم مصرفي ٌ.D.H.W.Rِِ سفيد  آبي روشن  3
  لوله سوخت F.O سفيد  قهوه اي  1
  لوله آب سختي گيري شده T.W سفيد  تيرهآَبي   1

  شير محوطه آتش نشاني .F.H  قرمز  ----   ---- 
  آتش خاموش كن افشانكي  S.P.R  قرمز  ----   ---- 
  جعبه آتش نشاني F.B  قرمز  ----   ---- 

  لوله گاز مايع L.P.G  زرد  قهوه اي  1
  لوله گاز طبيعي  N.G زرد  قهوه اي  2
  آرگونلوله گاز  A.R زرد  قهوه اي  3
 CO2لوله گاز  C O2 زرد  قرمز  1

  لوله گاز اكسيژن O2 زرد  سفيد  1
 NO2لوله گاز  NO2 زرد  قرمز  2

  ءلوله خال V زرد  خاكستري  1

  لوله هواي فشرده A زرد  سفيد  2
  لوله تخليه دستگاه ها  D  سياه  ----   ---- 
  شير اطمينان S.V  سياه  ----   ---- 
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  حات توضي
  متـر   ٣متر و در داخل موتورخانه هر  ٨شيرها و اتصاالت بوده و در محيط هاي صنعتي هر نوارها بايد نزديک

  .تکرار گردد

  سانتيمتر باشد ٥عرض نوارها بايد. 

 نوارها بايد دور تا دور لوله را در برگيرد. 

       از خطوط نشان دهنده جهت، که همرنگ نوارهاي مربوطه مي باشند بـه همـراه عالمـت اختصـاري مشـخص

 .سانتيمتر بر روي لوله استفاده شود ٣٠نوع سيال و سايز لوله به طول  کننده

 


