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 سند هدف .۱
  کانال کشي تهويه مطبوع، کولر آبي و تخليه هوا و شوت زبالهتشريح ضوابط 

 

 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(توسعه فناوري و ساختمعاونت 

  )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
     جهت ضخامت ورق گالوانيزه و سايز فلنج کانال هواي سيستم هاي تهويه مطبوع و اگزوز مرکـزي بـه جـدول

 . نقشه عالئم و توضيحات مراجعه شود

  0.6کانال کشي هوا در سيستم کولر آبي، کانال هاي رايزر با ورق گالوانيزه به ضخامتmm   و با فلنج سـاخته

و نخ نسوز و پيچ و مهره و در کانال انشعابات از ورق گالوانيزه به ضخامت  L 2.5×25×25شده از نبشي نمره 

0.5mm ساخته و نصب گردد.  

  بوسيله پرچ آهني گالوانيزه اجراء گردداتصال نبشي ها به بدنه کانال مي بايست.  

    رايزر کانال هاي هوا درهرطبقه بوسيله يک بست ساخته شده ازتسمه يا ميلگرد به پايه نبشي يا فـريم شـفت

متر يکعدد بست آويز يا تکيه گاه ساخته شده از نبشـي   ٢تثبيت گردد،کانالهاي هوادر زير سقف به فاصله هر 

  .داشته باشد

 هوا از نوع آلومينيومي و دريچه هاي هواي سيستم کولر آبي نوع دو طرفه بـادمپر و دريچـه    کليه دريچه هاي

هاي هواي رفت و برگشت سيستم تهويه مطبوع و دريچه هاي اگزوز مرکزي طبق نقشه هاي مربوطه سـاخته  

  .شود

 در صورت استفاده از دريچه هواي فوالدي الزم است با رنگ پخته کارخانه تهيه شده باشد.  

     کانال هاي هوا بايد کامالً گونيائي ساخته شده و در مواقعي که دريچه هاي هوا بـاالي درب ورودي اجـرا مـي

  .شود حتي االمکان در محور درب يا ورودي قرار داشته باشد

   ٢×٥کليه دريچه هاي هواي سقفي يا ديواري رفت و برگشت هوا و اگزوز و هواي تازه به فريم چوبي به ابعـاد 

سانتيمتر پيچ شوند و طـول کانـال    ٢روي ضلع ) در محل نصب دريچه(ر نصب شده در انتهاي کانال سانتيمت

در محل اتصال به قاب چوبي به اندازه اي باشد تا پس از اتصـال کانـال بـه قـاب چـوبي سـطح قـاب مـذکور         

  . همسطح با سطح تمام شده ديوار باشد و لبه اضافي کانال روي کالف چوبي برگردانده شود

  1.25کانال شوت زباله به صورت گرد ساخته شده از ورق گالوانيزه به ضخامتmm  با فلنج از نوع نبشي نمره

L3 با نخ نسوز و پيچ و مهره نصب گردد.  

 به فريم فلزي شـفت  ) ساخته شده از تسمه يا ميلگرد( کانال شوت زباله الزم است در هر طبقه با يکعدد بست

  .متصل گردد

 زباله مي بايست روي بام به کالهک  انتهاي کانال شوتH      يا نوع بادي سـاخته شـده از ورق گـالوانيزه مجهـز

  .باشد الزم است کالهک يا بست به فريم شفت تثبيت گردد

  از ورق گالوانيزه بوده و به فـريم سـاخته شـده از    ) طبق نقشه(دريچه شوت زباله مي بايست با ابعاد استاندارد

درجه بـا يـک قطعـه کانـال      ٤٥رتباط دريچه به کانال شوت زباله تحت زاويه متصل گردد و ا L4نبشي نمره 

  .فلزي مشابه کانال اصلي شوت انجام گردد

  بـه زانـوي   ) بدون فلـنج (کانال شوت زباله قبل از ورود به اطاق جمع آوري زباله با يک قطعه کانال يک پارچه

  مطابق استاندارد ديتيل مربوطه وصل گردد ) ساخته شده ازورق با سايز مشابه کانال اصلي(درجه ٤٥يا  ٣٠

     اتصال کانال هاي تهويه مطبوع يا کولر آبي به تجهيزات مکانيکي مي بايست بوسيله برزنـت نسـوز و مقـاوم و

  .سانتيمتر اجراء کردد ١٥حداقل به عرض 

   بـق اسـتاندارد   در صورتيکه اجباراً کانال هاي هوا از محل درز انبساط ساختماني عبور مي کنـد الزم اسـت ط

  .ديتيل مربوطه اتصال قابل انعطاف پيش بيني و اجراء گردد
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  جهت جلوگيري از ورود پرندگان يا سقوط اشياء به داخل کانال هاي کولر، الزم است دهانه کانال هاي فوق تا

  . نصب دستگاه هاي مربوطه با ورق گالوانيزه مسدود گردد

 


