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 سند هدف .۱
 ها  تشريح ضوابط اجراي شبکه توزيع آب در محوطه پروژه

 دامنه كاربرد .۲
  گذاري مسکن هاي گروه سرمايه کليه پروژه

  ها  مسئوليت .۳
  

 مسؤول  اقدام رديف

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

  )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     

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

 كليات .۵,۱

  اينچ و باالتر از نوع آزبست سيمان ضدسـولفات تحـت فشـار كـالس      ٣نوع لوله هاي شبكه توزيع آب به قطر

"D"  يا"C"        يا از نوع داكتيل با اتصاالت چدني داكتيل مخصوص آبرسـاني يـا از نـوع پلـي اتـيلن مخصـوص

با اتصاالت مربوطه پس از تاييد شركت آب و فاضالب منطقـه انتخـاب خواهـد     .atm 10آبرساني با فشار كار 

  .شد
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  ط با اتصاالت گـالوانيزه يـا   اينچ و كمتر از نوع گالوانيزه درزدار وزن متوس  ٢نوع لوله هاي انشعاب آب به قطر

با اتصـاالت مربوطـه پـس از تاييـد شـركت آب و فاضـالب        .10atmپلي اتيلن مخصوص آبرساني با فشار كار 

  .منطقه انتخاب مي گردد

 در صورت استفاده از لوله گالوانيزه در انشعاب شبكه آب محوطه الزم است با عايق قير و گوني پوشش شود.  

  آبرساني در داخل فضاي سبز و محل هائيكه احتمال درختكـاري دارد عبـور داده   حتي االمكان خطوط شبكه

  .نشود

  كه در خارج ساختمان تا قبل از كنتـور آب، اجـراء مـي شـود     ) تصفيه شده(به لوله كشي آبياري و آشاميدني

  .لوله كشي محوطه اطالق مي گردد

  كشي بايد رعايت شود كه در عمليات اجراي لوله نكاتي .۵,۲

  120لوله هاي اصلي شبكه آبرساني حداقل عمق نصبcm.  80و انشعابات حداقلcm    و در منـاطق سردسـير

  .مي باشد100cmحداقل 

       جهت خاكبرداري مسير لوله ها، ضخامت خاك سرند شده يا ماسه بادي و خـاك ريـزي روي لولـه هـا، بـتن

  .ريزي پشت سه راه ها و زانوها طبق استاندارد ديتيل هاي مربوطه اجرا شود

     در نصب لوله هائيكه از الستيك آب بندي استفاده مي شود، مانند لوله هاي داكتيل و آزبسـت سـيمان بـراي

جازدن لوله ها از آب صابون يا صابون مايع رقيق شده استفاده شود و از بكار بردن مواد چرب از قبيل گـريس  

  .خودداري گردد

  ٣نصب زانوئي مسير لوله را با شعاع بزرگـي تغييـر داد،   حد مجاز انحراف لوله ها در صورتيكه الزم باشد بدون 

  .درجه در هر شاخه از لوله است، مانند لوله هاي داكتيل و آزبست سيمان

 انشعاب لوله ها بايد از باالي لوله اصلي صورت گيرد.  

  از نظـر شـيب   پس از اينكه نصب لوله و اتصاالت در كانال خاتمه يافت، بايد لوله ها را نسبت به محور كانال و

  .مورد نيازکنترول نمود

  كشي هاي الزم به هنگام لوله اقبتمر .۵,۳

 ها بايد دقت نمود تا از ورود مواد زايد و يا هرگونه مواد خارجي بداخل آن جلوگيري شود صب لولهبه هنگام ن.  

 ظهـر و شـب،    گذاري متوقف مي گردد مانند روزهاي تعطيـل،  كار روزانه و مواقعيكه كار لوله در ساعات خاتمه

  .كشي بايد مسدود شود لولهانتهاي 

 كه در آينده ادامه خواهند يافت بايستي بوسيله درپوش يا فلنج كور مسدود شوند انتهاي لوله هائي.  

 داراي سطح پهـن  شود، بايستي جنس ديلم چوبي بوده و  ها از ديلم استفاده مي كه براي جازدن لوله در صورتي

  .باشد تا به لوله و اندود آن آسيبي وارد نشود

  كشي تقويت اتصاالت لوله .۵,۴

  ميليمتر و باالتر از قبيل زانوئي، سه راه، چهارراه، فلنج كور انشعاب و يا انتهاي خـط   ٨٠كليه اتصاالت به قطر

ه هـاي جزئيـات بـه    لوله هاي اصلي آب پس از خاتمه عمليات نصب و آزمايش خط لوله بايسـتي طبـق نقشـ   

  .كيلوگرم سيمان يا هر عيار ذكر شده در جزئيات مربوطه تقويت شود ٢٥٠وسيله پشت بندهاي بتني از بتن 

  كشي از يكديگر و ساير تاسيسات هاي لوله فواصل سيستم .۵,۵
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   لوله آب خام و آب تصفيه شده را مي توان در يك مجرا اجرا نمود مشروط بر اينكه باالي جدار لولـه آب خـام 

 . پايين تر از جدار زير لوله آب تصفيه شده باشد

 لوله كشي هاي فوق را نبايد در مجراي خطوط لوله گاز، نفت، سيم و كابل قرار داد.  

     مسير لوله هاي شبكه توزيع آب مي بايست به نحوي انتخاب گردد كه حداقل فاصله افقي بـين محـور كانـال

  ).جهت تعميرات بعدي( متر باشد  ٢لوله گذاري از محور نصب ساير تاسيسات شهري 

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

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

  .متر كاهش مي يابد ٢افقي به 

 وله هاي آب و فاضالب در موارديكه لوله هاي فاضـالب از بـاالي لولـه هـاي آب عبـور كنـد، لولـه        در تقاطع ل

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

  .گيرد

  شيرآالت مصرفي .۵,۶

  آتمسفر باشد ١٠مناسب براي فشار كار كليه شيرآالت مورد استفاده در سيستم لوله كشي محوطه بايد.  

  اينچ از نوع برنجي دنده اي و براي قطر بزرگتر از نوع چدني فلنجي استفاده شود ٢كليه شير آالت تا قطر.  

     شيرهاي قطع و وصل در محوطه بايد از نوع كشويي با اتصال داخل پيچ باشد تا در موقع بـاز و بسـته كـردن

  .كت بماندشير محور ان در جهت قائم بيحر

  هاي بزرگتر در بلندترين  اينچ براي لوله ٣ميليمتر و  ٢٥٠اينچ براي لوله هاي تا  ٢شيرهاي تخليه هوا به قطر

  .نقطه استفاده شود حتي اگر در نقشه ها نشان داده نشده باشد

 گـردد حتـي    براي تخليه لوله ها در پايين ترين نقاط لوله كشي بايد از شيرهاي تخليه آچاري برنجي استفاده

  .اگر در نقشه ها نشان داده نشده باشد

      ،حوضچه محافظ شيرهاي قطع و وصل، شير آتش نشاني محوطه، شيرهاي آبياري فضـاي سـبز، شـير تخليـه

شير هواگيري و حوضچه كنتور آب طبق استاندارد ديتيل هاي مربوطـه در دفترچـه اسـتائدارد ديتيـل اجـرا      

  .گردد

 اينچ بوده و شامل يك شير فلكه برنجي قطع و وصل و يـك مغـزي يـا     چهارم سهشيرهاي آبياري بايد به قطر

  .شير شيلنگي كامل براي اتصال شيلنگ آبياري به آن باشند

         متـر   ٣٠براي هر ده عدد شير آبياري بايستي يك عـدد شـيلنگ السـتيكي نـخ دار بقطـر متناسـب و بطـول

  .خصوص استفاده نموداستفاده شود و براي نگهداري شيلنگ ها بايد از محفظه م

  سانتيمتر استفاده شود 40×40براي پوشش حوضچه آبياري بايد از يك دريچه آهني آجدار به ابعاد حداقل.  

  هاي آب ضدعفوني لوله آزمايش هيدروليكي و شستشو و .۵,۷

      قبل از آزمايش هيدروليكي لوله ها، شبكه لوله كشي يا قسمتي از آن كه تحت آزمـايش قـرار خواهـد گرفـت

  .شسته شده و از مواد خارجي پاك گردد بايد

    در صورتيكه شبكه لوله كشي مورد آزمايش داراي پشت بندهاي بتني باشد، بايستي آزمـايش هيـدروليكي را

  .روز پس از بتن ريزي مذكور انجام داد ٥حداقل 

  مجاور دارد و طول قطعه خط لوله كه هر بار مورد آزمايش قرار مي گرد بستگي به فاصله دو شير قطع و وصل

  .متر باشد ٨٠٠متر و حداكثر  ٥٠٠نبايد بيش از 
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  متر باشد ١٠اختالف ارتفاع خط لوله مورد آزمايش نبايد بيش از.  

       قبل از آزمايش فشار لوله، زير و روي لوله ها بجز اتصاالت را بايد با ماسه نرم يا خـاك سـرند شـده محـل بـه

  .ي كناره لوله با تخماق كوبيده شودسانتيمتر پوشاند، و خاكريز ٢٠الي  ١٥ضخامت 

  خط لوله مورد آزمايش بايد بتدريج با آب تميز پر گردد و هواي داخل لوله از طريق شيرهاي تخليه هوا خارج

  .گردد

   شبكه آبرساني پس از اجرا و تنظيم و رگالژ و تستهاي اوليه و رفع معايب احتمالي و انجام كارهاي تكميلي بـا

ساعت بدون ا فت فشار گيج در حضور ناظر مقيم،  ٢٤به مدت . تست هيدروليكي شده و .8atmفشار حداقل 

نتيجه صورت مجلس شود و سپس كارهاي تكميلي خاكريزي و ساخت حوضچه طبق جزئيات مربوطه انجـام  

  .گيرد

   تخليـه  پس از آزمايش به منظور جلوگيري از يخ زدن احتمالي آب درون لوله در فصول سرد، آب لوله را بايـد

  .نمود

      پس از آزمايش هيدروليكي و قبل از بهره برداري از شبكه لوله كشي، تمام طول لولـه كشـي بايـد شستشـو و

 :هاي زير ضدعفوني گردد يكي از روش سپس به
  

 ساعت  ٦در يك ميليون به مدت  ٥٠ با محلول كلر  

  ساعت ٢در يك ميليون به مدت  ١٠٠ يا محلول كلر  


