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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

 متن  .۵

  كليات .۵,۱
  نوع لوله هاي شبكه جمع آوري فاضالب محوطه، آزبست سيمان ضد سولفات قيراندود شده كالسAR2400 

بـا اتصـال جوشـي پـس از تاييـد       .4atmيا لوله هاي بتني مخصوص شبكه فاضالب با پلي اتيلن با فشار كـار  

  .باشد مي) در مناطقي كه شبكه فاضالب شهر وجود دارد يا در دست اجرا است(شركت آب و فاضالب منطقه 

  150حداقل قطر لوله فاضالب شهريmm. 160 آزبست سيمان و ياmm. باشد پلي اتيلن مي.  
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 ها  ا، موقعيت نصب و فاصله بين منهولهاي شبكه، قطر و شيب لوله ه جهت عمق نصب لوله ها و عمق منهول

به جدول مشخصات منهول ها در نقشه ها ي پروفيل طولي و نقشه هاي پروژه و جهـت جزئيـات اجرايـي بـه     

  .دفترچه استاندارد ديتيل مراجعه گردد

   ـ ه هـا، سـاخت منهـول هـاي فاضـالب و منهـول شستشـوي شـبكه         جهت خاكبرداري و خاكريزي مسـير لول

(FLASH TANK) به دفترچه استاندارد ديتيل مراجعه شود.  

 جهت اجراي سپتيك تانك به نقشه معماري و سازه سپتيك تانك مراجعه گردد.  

 شود، ونـت سـپتيك در كنـار سـاختمان بـه سـطح بـام         پتيك تانك نزديك ساختمان واقع ميدر موارديكه س

  .يت شودهدا

 كه به دليل باال بودن سطح آباي زيرزميني و عملي نبودن حفر چاه جـذبي، پـس آب فاضـالب بـه      در مواردي

 هاي مربوطـه در  راي آن به ديتيلجهت اج ،گيرد لوله مشبك در زير بستر انجام مي صورت نشتي با استفاده از

  .هاي مربوطه مراجعه گردد دفترچه استاندارد ديتيل يا نقشه

  ميله، حجم انباره، تعداد و موقعيت دقيق محل حفر چاه جذبي دفع پس آب سپتيك تانك بـا توجـه بـه    عمق

  .موقعيت و ضريب نفوذپذيري زمين و تجربيات پروژه هاي مشابه منطقه در محل تعيين شود

 هـا   نمتري از ساختما ٥/١كشي فاضالب و آب باران در محوطه تا فاصله  كشي فاضالب محوطه شامل لوله لوله

  .است

  فواصل سيستم هاي لوله كشي از يكديگر .۵,۲

  مگـر  . متـر اسـت   ٣حداقل فاصله افقي لوله كشي آب تصفيه شده و يا آب خام از سيستم لوله كشي فاضالب

سانتيمتر باالي جدار لوله فاضالب باشد كه در اين صورت حـداقل   ٣٠اينكه پايين جدار لوله هاي آب حداقل 

  .مي يابد متر كاهش ٢فاصله افقي به 

 هـاي فاضـالب از بـاالي لولـه هـاي آب عبـور كنـد، لولـه          كه لوله هاي آب و فاضالب در مواردي در تقاطع لوله

متر از هر طرف در يك پوشش بتني طبق استاندارد ديتيـل مربوطـه قـرار     ٣فاضالب بايستي حداقل تا فاصله 

  .گيرد

 هاي فاضالب عبور كند، بايـد جـدار    آب از باالي لولهكه لوله هاي  هاي آب و فاضالب در مواردي در تقاطع لوله

هـاي فاضـالب بايـد     سانتيمتر باالي جدار لوله هاي فاضالب قرار گيـرد و لولـه   ٣٠پايين لوله هاي آب حداقل 

  .متري از هر طرف لوله در يك پوشش بتني طبق استاندارد ديتيل مربوطه قرار گيرد ٢حداقل تا فاصله 

 شار به هيچ عنوان نبايد از باالي لوله کشي آب عبور نمايدلوله کشي فاضالب تحت ف  

  متراست ١٠درصورت انتقال فاضالب تصفيه شده بوسيله کانال،حداقل فاصله کانال مذکور از لوله کشي آب.  

 هاي مذکور نبايد درمجاري خطوط گاز،نفت ويا سيم وکابل برق قرار گيرند لوله کشي. 

  هاي فاضالب ب لولهشي .۵,۳

  قرار گيرند فاضالب در محل عبور از موانع ساختماني بايد درداخل غالف لوله ايلوله هاي.  

          غالف لوله ها پس ازعبورازموانع ساختماني بايد کمي ادامه پيـدا نمايـد ولقـي لولـه نسـبت بـه غـالف درهـر

  اينچ باشد ٤/١نقطه

 ي ياچدني استفاده نمودغالف نبايد درديوارهاي حمال ساختماني نصب گردد،درصورت اجباربايدازغالف فلز  

  جهت شيب لوله هاي شبكه جمع آوري فاضالب محوطه به نقشه پروفيل طولي يا جدول مشخصات منهول ها

درصد و خطوط اصلي جمع آوري  ١مراجعه شود، به هر حال حداقل شيب خطوط فرعي جمع آوري فاضالب 
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به دليل محدوديت هاي كمبـود شـيب   درصد كمتر نباشد مگر در موارد خاصي كه  ٥/٠و خط انتقال فاضالب 

زمين، باال بودن سطح آبهاي زيرزميني و باال بودن ارتفاع خطوط فاضالب شبكه شـهري در نقشـه هـا شـيب     

  .ديگري ذكر شده باشد

  درصد مي باشد و در مواردي كه زمين اجراء پـروژه   ٣حداكثر شيب خطوط شبكه جمع آوري و دفع فاضالب

سعي شود به هيچ وجه  (DROP MANHOLE)ستفاده از منهول هاي ريزشيداراي شيب بيشتري است با ا

  .از حداكثر شيب ذكر شده تجاوز نكند

  شي فاضالب محوطهک هاي فاضالب خروجي به لوله اتصال لوله .۵,۴

    لوله هاي فاضالب ساختمان يا مستقيماً به لوله هاي اصلي يا منهول ها متصل مي شوند و يا داخـل حوضـچه

  .فاضالب وارد مي گردندهاي جمع آوري 

     در صورتيكه لوله كشي فاضالب محوطه قبل از اجراي لوله فاضالب ساختمان اجرا شود، انتهـاي لولـه اتصـال

  .فاضالب ساختمان بايد با درپوش مسدود شده و پس از خاكريزي، محل آن عالمت گذاري شود

  محكم و كوبيد شده قرار داد، بايستي زيـر  اگر به علت وضع زمين نتوان لوله اتصال ساختمان را بر روي زمين

  .لوله مذكور بتن ريزي شود تا بستر محكمي بوجود آيد

  ها منهول .۵,۵

    منهول ها از مصالح آجر يا بلوكهاي سيماني كه از داخل و بيرون داراي اندود پالستر سيمان باشد و يـا حلقـه

  .دني مخصوص مي باشندهاي چ مي شوند و داراي دريچه ها و پله هاي پيش ساخته بتني ساخته

 كف منهول ها بايد با توجه به مسير ورود و خروج لوله هاي فاضالب به صورت آبرو ساخته شوند.  

 كف آبروها بايد صاف و با مقطع نيم دايره مطابق با قطر داخلي لوله مجاور آن باشد.  

 تا آنجا كه كف منهول اجازه دهد شعاع آبروها بايستي بزرگ اختيار شود.  

  به طرف خروجي آبرو باشد% ٥/١الي % ١شيب آبروي كف منهول ها بايد بين حداقل.  

  در صـورت  . سانتيمتر اسـت  ٤٥حداكثر فاصله مجاز ريزش فاضالب از محل ريزش تا باالي آبروي كف منهول

 DROP)هـاي ريزشـي    افزايش فاصله مذكور بايد فاضالب ورودي به منهول طبق اسـتاندارد ديتيـل منهـول   

MANHOLE) جراء گرددا.  

 ٤٠سانتيمتر بايد داراي نردبان آهني سرتاسري اندود شده با حداقل عرض  ١٢٠هاي با ارتفاع بيشتز از  منهول 

سـانتيمتر از   ٤٠با اندود رنگ آپوكسي به فواصل منظم حـداكثر   ٢٠سانتيمتر باشند و پله ها از ميلگرد نمره 

  .ل استفاده شوديكديگر اجراء شوند، يا از پله هاي چدني مخصوص منهو

   ١٥سـانتيمتر از ديـواره منهـول قـرار گيـرد و در فواصـل        ١٥نردبان بايد در قسمت قائم منهول و به فاصـله 

  .سانتيمتري طول نردبان به ديوار محكم شود

 جنس درپوش منهول چدني بوده و بايد كلمه فاضالب روي ان ضمن عمليات ريختگي نوشته شده باشد.  

 جه به محل نصب آنها در پياده رو يا سواره رو انتخاب شودنوع دريچه منهول با تو.  

  كشي آزمايش لوله .۵,۶

       قبل از آزمايش، لوله كشي بايد كامال شسته شده و سطح داخلي ان از مـواد خـارجي ك بـه هنگـام اجـرا در

  .سطح داخلي آن باقي مي ماند پاك شود و صورت مجلس گردد
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  كشي، آزمايشـات اوليـه را انجـام داده و نـواقص احتمـالي را برطـرف       پيمانكار بايد قبل از آزمايش نهايي لوله

  .نمايد

  بـراي ايـن كـار بايـد انتهـاي لولـه ورودي       . آزمايش بايد منهول به منهول يا حوضچه به حوضچه انجام گيـرد

فاضالب به منهول يا حوضچه را مسدود و آب بند نمود و در حوضچه يا منهول بااليي به انتهاي لوله خروجـي  

در صـورتيكه  . متر نصب كرد و لوله را با آب پـر نمـود   ٥/١ك زانو و يك قطعه لوله عمودي حداقل به ارتفاع ي

متر كمتر نباشد، بجاي اجـراي لولـه    ٥/١حوضچه يا منهول ها تماماً از بتن ساخته شده باشند و ارتفاع آنها از 

 ٣٠سطح آب محتواي مسير حداقل به مدت  .متري از آب پر نمود ٥/١مذكور خود حوضچه بااليي را تا ارتفاع 

  .دقيقه نبايد در لوله عمودي يا حوضچه بتوني پايين برود

  بستر لوله .۵,۷

   پس از بررسي مسير ساير تاسيسات زيربنائي و محوطه سازي و هماهنگي با مسير لوله هاي فاضالب و پيـاده

ز خـاكبرداري مسـير كانـال و    كردن مسير شبكه فاضالب و مشخص كردن عمق خاكبرداري، الزم است بعـد ا 

سـانتيمتر   ١٠بستر نصب لوله با ماسه بادي و يا خاك سرند شده نـرم بـه ضـخامت      كنترل عمق خاكبرداري،

  .ريخته و كامالً تسطيح شود به نحويكه ارتفاع نصب لوله ها مطابق طرح تهيه شده باشد

  سرند شده محل پر نمود بطوريكـه زيـر و روي   پس از آزمايش لوله، اطراف لوله ها را بايد با ماسه نرم يا خاك

سانتيمتر احاطه كرده و روي اليه مذكور را تا سطح زمـين از خـاك    ٢٠الي  ١٥لوله ها را حداقل به ضخامت 

  .محل بصورت اليه اليه پر نموده و با كمپكتور دستي و تخماق كوبيده شود

 وطه بايد صورت گيـرد و پـس از اجـراي    حفاري و اجراي عمليات لوله كشي محوطه پس از كوبيدن خاك مح

  .لوله كشي كوبيدن خاك روي لوله فقط با استفاده از دستگاه هاي سبك مجاز مي باشد

   پس از پر كردن كانال حفر شده طبق مشخصات و تسطيح نهائي محل حفر كانال، الزم است خاكهاي اضـافي

  .و نخاله ها جمع آوري و به بيرون كارگاه منتقل شود

  ع فاضالبسيستم دف .۵,۸

ي از طريـق هـاي زيـر انجـام مـي      سيستم دفع فاضالب پروژه هائيكه داراي شبكه جمع آوري فاضالب مي باشد به يكـ 

  :گيرد

 از طريق شبكه فاضالب شهري  

 با استفاده از سپتيك تانك مركزي و دفع پساب از طريق چاه جذبي  

 نيبا استفاده از سپتيك تانك مركزي و دفع پساب از طريق صافي هاي ش  

 با استفاده از سپتيك تانك مركزي و دفع پساب از طريق لوله هاي مشبك در زير سطح زمين  

 با استفاده از سپتيبك هاي بتني پيش ساخته و دفع پساب مشابه يكي از روشهاي سپتيك هاي مركزي فوق  

 تصفيه خانه فاضالب و دفع پساب در آبهاي سطحي يا آبياري فضاي سبز  

 ريق شبكه فاضالب شهري دفع مي شود الزم است قبـل از اجـراء شـبكه داخلـي ارتفـاع      در پروژه هائيكه از ط

  .آخرين منهول فاضالب محوطه با عمق منهول فاضالب شهري جوار پروژه كنترل و هماهنگ گردد

  ًدر پروژه هائيكه از سپتيك مركزي يا پيش ساخته استفاده مي شود الزم است سپتيك هاي نصب شده كامال

  .ساعت تست شود ٢٤د و پس از نصب با آب پر به مدت آببند باش

     پس از نصب و تست سپتيك تانكها الزم است سپتيك تخليه و تمامي مواد زايد داخل سـپتيك بطـور كامـل

  .خارج گردد
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  :مكانيكيتاسيسات 

  ضالب محوطهآوري فا شبكه جمع
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  پس از آماده كردن سپتيك جهت بهره برداري بهتر است پس از شستشو و تميزكاري واحدهاي مسكوني و به

برداري و شستشوي سرويس ها توسط مالكين كه سبب ورود مواد زايد از قبيل خاك، خصوص در شروع بهره 

ماسه، سيمان، گچ و پودر سنگ و غيره به داخل شبكه و نهايتاً سپتيك ها مي گردد و به دليـل عـدم امكـان    

ري شود كه الزم است حتماً پس از شستشو و تميزكا تخمير مواد فوق از عملكرد صحيح سپتيك ها كاسته مي

واحدها توسط گروه اجرائي ابتدا شبكه فاضالب محوطه بطور كامل شسته و تميز شود و سپس ضـمن تخليـه   

كامل سپتيك هاي مركزي و پيش ساخته از مواد زايد اشاره شده، سپتيك ها بـا آب پـر شـده و آمـاده بهـره      

  .برداري گردد

        الزم است لجن ته نشيني و غير قابل هزم داخل سپتيكهاي مركزي هـر سـال يكبـار و سـپتيك هـاي پـيش

ماه پس از شروع بهـره بـرداري    ٦ساخته هر دو سال يكبار تخليه شود و بخصوص در سال اول بهره برداري و 

به داخـل سـپتيك   م ضشستشوي سرويس ها توسط ساكنين و ورود مواد زايد غيرقابل ه وبه دليل تميزكاري 

  .الزم است سپتيك هاي پيش ساخته و مركزي از مواد اشاره شده و لجن اضافي تخليه گردد

 ،پنبه، قوطي و  در سپتيك هاي مركزي و پيش ساخته جهت جلوگيري از ورود آشغال و موادي مانند پارچه ....

بـه سـپتيك بـه شـبكه      به داخل سپتيك بهتر است در قسمت خروجي منهول شبكه فاضالب قبل از اتصـال 

آشغالگير مجهز باشد و تخليه مرتب آشغالها و مواد زايد در منهول اشاره شده توسـط بهـره بـردار الزم اسـت     

  .انجام گيرد

  در شبكه هائيكه تانك شستشو(FLASH TANK)    پيش بيني نشده، از اولين منهول خطوط فرعـي شـبكه

الزم استفاده نمود كه اين امر در خصـوص شـبكه    فاضالب مي توان جهت شستشوي شبكه فاضالب در مواقع

  .الزم است بيشتر مورد توجه قرار گيرد) به دليل وضعيت خاص منطقه(هاي با شيب و سرعت كم 

 ي شبكه فاضـالب  رالزم است در زمان انتقال نگهداري تاسيسات محوطه به هيئت مديره ساكنين موارد نگهدا

  .ا به هيئت مديره ابالغ و تاكيد نمودو سپتيك تانك هاي ذكر شده در اين بخش ر


