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 عمومي دستورالعمل هاي - 1

        دستورات عمومي نصب -1- 1

خم ، موازي با ديوار و يا عمود بر ديوارهاي  لوله ها بايد برابر نقشه ها ، راست ، شاقولي و حتي المقدور بدون -1- 1-1  

 .ساختمان نصب شوند

تغيير زاويه در لوله كشي براي پيروي از امتداد ديوارها  . لوله ها بايد نزديك ديوارها ، تيغه ها و سقف ها قرار گيرند -1-1-2

  .طبق دستور مهندس ناظر انجام شود

فاصله آنها از يكديگر بايد به اندازه اي باشد كه عايق كاري كامل لوله ها و . تلوله ها را بايد به موازات هم كار گذاش -1-1-3

  .دسترسي به شيرها براي بازديد و تعمير ميسر باشد

  .كنند بايد در برابر خطر شكستگي محافظت گردند لوله هائي كه از داخل و يا از زير ديوارها عبور مي -1-1-4

باشد مگر  ختمان آسيب وارد آورد از قبيل شكاف دادن ، بريدن و غيره مجاز نميهيچگونه عملي كه به اسكلت سا -1-1-5

  .تا حدودي كه دستگاه نظارت بصورت كتبي اجازه دهد

شوند بايد در برابر يخبندان محافظت  ي كه در خارج ساختمان و يا ديوارهاي خارجي ساختمان نصب ميلوله هاي -1-1-6

  .گردند

       كه براي گذر لوله ها از ديوارها ، كف ها و سقف ها در داخل و يا خارج ساختمان ايجاد يدر داخل سوراخ هاي -1-1-7

اين غالف ها . شود ، بايد غالف فلنج داري از جنس فلز يا ديگر مصالح مقاوم در برابر موش خوردگي كار گذاشته شود مي

  .بگذرد و از عبور موش جلوگيري نمايد بايد بطور محكم در محل نصب شود و لوله ها به راحتي از داخل آنها

از نصب لوله ها به موازات پي ها و يا خارج ديوارهاي باربر ، در فاصله اي كمتر از يك متر از آنها ، جز با تصويب  -1-1-8

  .دستگاه نظارت خودداري شود

  مگردرجه پي قرار گيرند ، 45از زاويه شود بايد در خارج  ي كه پايين تر از پي ها يا ديوارهاي باربر نصب ميلوله هاي -1-1-9

  .دستگاه نظارت جز اين تصويب كرده باشداينكه 
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لوله ها بايد دقيقا به اندازه هاي مشخص شده در نقشه هاي مهندسي ، در كارگاه بريده شده و بدون به كار بردن  -1-1-10

  .ن زده و براده ها را جدا نمودهمه لوله ها را پس از برش و دنده كردن بايد سوها. زور و فشار نصب گردد

همچنين تغيير مسير و انشعاب گيري لوله ها . بايست فقط با استفاده از تبديل صورت گيرد تغيير قطر لوله ها مي -1-1-11

 بوسيله جوشكاري ي لوله ها و اتصال مستقيم آنها به يكديگري و سه راهي انجام شود و خمكاربايست با استفاده از زانوي مي

 . باشد نمي مجاز

 

  محافظت لوله هاي سرباز -2- 1

بوسيله درپوش و يا كرباس و يا ديگر مواد تصويب شده ) سرلوله ها(پس از پايان كار روزانه لوله كشي ، بايد انتهاي باز لوله 

  .لوگيري شودتوسط دستگاه نظارت بسته شود تا از ورود مواد خارجي به داخل لوله ها و باقي ماندن آنها در داخل لوله ها ج

  

  اتصال لوله ها به دستگاه ها -3- 1

محل و . تقريبي است معموال شود نشان داده مي هاي تاسيسات مكانيكي محل اتصال و اندازه لوله ها كه در نقشه -1-3-1

تصويب شده و دستورات چاپي كارخانه سازنده  اندازه دقيق اين اتصاالت و شيرهاي آن بايد طبق نقشه هاي كارگاهي

             اندازه قطر لوله ها نبايد از اندازه قطر دهانه پيش بيني شده بر روي دستگاه كوچكتر باشد و شيرها. تگاه باشددس

  .ي نصب شوند كه دسترسي به آنها براي كار و يا تعمير آسان باشدبايست در جاهاي مي

گردد بايد دست  ماشين مبرد آب سرد متصل مي ي ، تهويه مطبوع ولوله هايي كه به دستگاه هاي تاسيسات گرماي -1-3-2

لوله كشي بعد از شير تا اتصال به دهانه ورودي . كم تا سه متري دستگاه برسد و شير قطع و وصل روي آن نصب شود

  .بايست توسط پيمانكار تاسيسات و با تاييد دستگاه نظارت انجام گيرد دستگاه مي
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  مهره ماسوره و فلنج - 4- 1 

    ماسوره دنده اي و يا اتصال فلنجي بايد در نقاطي كه در نقشه نشان داده شده و همچنين در نقاط زير مهره -1-4-1 

  :نصب گردد ) حتي اگر در نقشه ها نباشد(

در مسيرهاي طوالني لوله هاي آبرساني و ساير سرويس ها ، به جز فاضالب و گاز ، در فواصلي برابر دستور دستگاه  -الف

  .يل در پياده كردن لوله ها جهت تعمير و يا تغييرنظارت براي تسه

  .دستگاه ها (By-Pass)بر روي لوله هاي ميان بر  -ب

ها ، مبدل هاي حرارتي ، فيلترها ، سختي  گرمكن ، آب ي سيستم تهويه مطبوعدر محل اتصال لوله ها به دستگاه ها -ج

و يا تغيير بايد پياده شوند ، بين شير قطع و وصل و خود مخازن آب ، پمپ ها و ديگر تجهيزاتي كه براي تعمير ،  گيرها

  . دستگاه

  .مهره ماسوره و فلنج ها نبايد در داخل ديوارها ، تيغه ها و يا سقف ها بصورت توكار نصب شود -1-4-2

وره و اينچ يا كوچكتر مهره ماس 2به جز مواردي كه در نقشه ها يا مقادير كار مشخص شده است براي لوله هاي  -1-4-3

  .رود اينچ فلنج به كار مي 2براي لوله هاي بزرگتر از 

  

  شيرآالت - 5- 1

شوند  ي كه توكار نصب ميبراي شيرهاي. ر با آنها آسان باشدي نصب شوند كه دسترسي و كاشيرها بايد در جاهاي -1-5-1 

  .بايد دريچه دسترسي پيش بيني گردد

  .ه آنها پايين تر از تراز افقي محور شير قرار گيردشوند كه دستشيرها نبايد به گونه اي نصب  -1-5-2

  .بايد شرح و  عملكرد شيرها بر روي پالك هاي مقاومي نوشته شده و به آنها آويخته شود -1-5-3

  براي آنكه بتوان قسمتي از لوله و لوازم بهداشتي را براي تعمير از بقيه تاسيسات جدا كرد ، هر كجا كه در نقشه  -1-5-4
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  :بايست شير قطع و وصل نصب گردد  ، مي) حتي اگر در نقشه ها نباشد(ده شده و نيز در نقاط زير نشان دا

  .شوند در نقاطي كه لوله هاي قائم و انشعابات اصلي از خط لوله اصلي منشعب مي -الف

  . وصل نباشدروي لوله هاي آبرساني هر يك از لوازم بهداشتي و دستگاه هاي ديگر ، كه خود داراي شير قطع و  -ب

  .هاي آب و گازخروجي كنتور ورودي و در سمت -ج

  

  عايقكاري -6- 1

بايست  گرم و نيز لوله هاي آب سرد مي سطح خارجي لوله هاي بخار ، لوله هاي رفت و برگشت آب: عايق حرارتي  -1-6-1

جنس پشم سنگ يا پشم بايست از  عايق حرارتي مورد مصرف در لوله كشي مي. برابر مشخصات فني عايق حرارتي شود

  .ي به ضخامت و مشخصات فني مندرج در نقشه ها و مدارك فني انتخاب گرددا پتويشيشه قالبي ي

فيلم وينيل و يا ديگر پوشش هاي ضد رطوبت مناسب ساخته و يا از نوع ورق نازك آلومينيوم : عايق ضد رطوبت  -1-6-2

  .گردد باشند ، از اين پوشش استفاده مي ير ميلوله كشي كه در معرض تقطي از شود و در قسمت هاي مي

باشد و براي محافظت  جنس اين پوشش از نمد پنبه كوهي اشباع شده و اندود شده با قير مي: عايق ضد باران  -1-6-3

  .شود ي از لوله كه در معرض باران قرار دارد استفاده ميقسمت هاي

           ه كشي كه در معرض يخبندان قرار دارد مورد استفاده قراراز لول ياين عايق در قسمت هاي: ايق ضد يخ ع -1-6-4

باشد و ضخامت  تركيبات ضد رطوبت و معموال از نوع قالبي ميجنس پشم سنگ يا پشم شيشه يا عايق ضد يخ از . گيرد مي

  .شود روي اين عايق نيز با عايق ضد باران پوشانده مي. از يخ زدن باشدآن بايد مناسب براي جلوگيري 
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  بستن لوله ها - 7- 1

  اتصاالت پيچي -1-7-1

  .شود پاك كرد دنده هاي نر و ماده را در موقع وصل به يكديگر بايد از هر ماده خارجي كه مانع درگيري كامل آنها مي -الف

ز حديده و اگر دنده ها بعد از دنده كردن زخمي و خراب شده باشد بايد قبل از وصل به يكديگر مجددا با استفاده ا -ب

  .قالويز آنها را روان كرد

روغنكاري . بايد خودداري كرد) مانند انواع رنگ ها و بتونه ها(بندي اتصال دنده ها  از استعمال هرگونه تركيب براي آب -ج

  .دنده ها از خمير و كنف و يا نوار تفلن استفاده شود براي سهولت آب بندي. ا به كار برده شودفقط براي رواني دنده ه

چكد و باعث  هرگز نبايد به دنده ها در سطح داخلي اتصاالت لوله كشي روغن زد ، زيرا مازاد آن در داخل لوله ها مي -د

  .رساند شود و به سوپاپ و ساير قطعات متحرك شيرها آسيب مي آلودگي سيال داخل لوله مي

حين كار و به مرور  ستكمتر باشد ممكن اندارد چنانچه تعداد دنده هاي درگير در وصل لوله ها به يكديگر از حد استا -ه

در يك سيستم لوله . تر است ، آسيب ديده و موجب ضرر و زيان گردد زمان ، اتصالي كه نسبت به بقيه لوله كشي ضعيف

  . كشي بايد اتصاالت خوب به هم وصل شده و تعداد دنده هاي الزم درگير طبق استاندارد طراحي باشد

  اتصاالت جوشي -1-7-2

بايست مطابق با مشخصات مندرج در مدرك مشخصات فني جوشكاري هر پروژه  جوشكاري لوله ها و اتصاالت جوشي مي

(Welding Specification & Procedure) انجام شود.  

  اتصاالت پي وي سي -1-7-3

وتي وجود دارد كه در هر براي متصل كردن لوله هاي پي وي سي به يكديگر يا به ساير لوله ها و اتصاالت ، روش هاي متفا

به نكات زير  بايد براي انجام اتصال محكم و مقاوم لوله هاي پي وي سي. بايست از استاندارد مربوطه پيروي نمود مورد مي

  : نمودتوجه 
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پس از تميز كردن نر و مادگي لوله ، با استفاده از چسب حال ل مخصوص آنها را چسبانده و قبل از به عمل آمدن  -الف

  .و محكم شدن محل اتصال نبايد آنها را جا بجا نمود و يا در داخل كانال قرار دادچسب 

  .در موقع نصب بايد دقت كافي شود كه به لوله تنش هاي كششي ، پيچشي و يا ساير تنش هاي اضافي وارد نشود -ب

نال قرار داده شود ، بايد دقت سپس در كف كابه يكديگر متصل شده و ) ح زميندر سط(چنانچه لوله ها در باالي كانال  -ج

نمود كه درجه حرارت لوله برابر با درجه حرارت كف كانال باشد در غير اينصورت اثر درجه حرارت محيط بر روي لوله باعث 

  .گردد مي) پس از پر كردن روي آن(انبساط يا انقباض لوله 

  . ر باشدبهتر است هنگام پر كردن روي لوله در داخل كانال ، لوله تحت فشا -د

  چسباندن صحيح اتصال -1-7-3-1

  : توجه قرار گيرد اتصال خوب و صحيح ، اين نكات بايد مورد يك براي ايجاد

  .آماده نمودن وسايل و ابزار كار -

  .اندازه گيري ، انتخاب و آماده نمودن اتصاالت الزم -

  .درجه 90اويه بوسيله اره دستي  يا برقي با دندانه نرم با ز) در صورت نياز(بريدن  -

  .آزمايش دخول لوله به اتصاالت قبل از چسب زدن -

  . چسب مورد استفاده بايد مخصوص پي وي سي و كامال سالم باشد -

  .و با كمك تميز كننده ها كامال تميز شودسطوح اتصال بوسيله پارچه  -

فاصله ايجاد شده بين سر لوله و . ب زده شودبوسيله قلم مو به اندازه كافي چس) فيتينگ ها(انتهاي لوله و داخل اتصاالت  -

 1174چسب مورد استفاده بايد مطابق استاندارد . (برآمدگي موجود در بوشن و يا فرورفتگي موجود بايد از چسب پر شود

  .)ايران باشد

و ) چسب زدنثانيه پس از  20حدودا (اتصال لوله و قطعه اتصالي بايد زماني انجام شود كه چسب هنوز خشك نشده باشد  -

  .بايست نگه داشت تا چسب تقريبا خشك شود ثانيه محل اتصال را مي 15حدود 
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 ٨ 

چسب اضافي را از اطراف اتصال انجام شده پاك كرده و پس از مصرف چسب ، درب قوطي چسب بسته شود تا حالل آن  -

  .خارج نگردد

  زمان خشك شدن چسب -1-7-3-2

اد و اين زمان بستگي زيادي به درجه حرارت محيط دارد و به شرح جدول زير توان حركت د اتصاالت را پس از چسبيدن مي

  :باشد  مي

  

  حداقل زمان خشك شدن چسب  )سانتيگراد(درجه حرارت محيط 
  ساعت 5/0 5/15الي38

  ساعت 1 5/4الي5/15
  ساعت 1 -5/6الي5/4
  ساعت 2 -32الي-5/6

  

  آزمايش خطوط لوله - 8- 1

بايد تلمبه آزمايش ، فشار سنج و ساير وسايل و موارد و نيروي كار مورد نياز براي انجام آزمايش را فراهم پيمانكار  -1-8-1

  .نمايد

  .پيش از شروع آزمايش ، بايد لوله ها و لوازم ويژه آنها تميز شوند -1-8-2

اه ها به سيستم لوله كشي ي از لوله و همچنين اتصال لوازم بهداشتي و دستگيپوشانيدن يا رنگ كردن قسمتها -1-8-3

  .باشد پيش از انجام آزمايش و تصويب آن ، مجاز نمي

ساعت پس از آخرين چسب زني مورد آزمايش قرار گيرند و طول بخش هاي  24حداقل بايد  .P.V.Cخطوط لوله  -1-8-4

  .متر باشد 500بايست حداكثر بيش از  مورد آزمايش نمي

  .باشد دستگاه نظارت مورد قبول مي كليه آزمايشات تنها با تاييد -1-8-5
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 ٩ 

چنانچه در شبكه لوله كشي نقصي موجود باشد پيمانكار موظف است رفع نقص نموده و مجددا تابع شرايط آزمايش  -1-8-6

  .كه در بخش هاي بعدي براي سيستم هاي مختلف لوله كشي ارائه خواهد شد عمل نمايد تا نتيجه مطلوب حاصل گردد

  

  تكيه گاه ها -9- 1

ساخته شده و  (Standard Pipe Support) نگهدارنده هاي لوله بايست مطابق با نقشه هاي استاندارد تكيه گاه ها مي

بايد با تصويب دستگاه نظارت  مذكور مشخص نشده باشد نقشه هاينوع تكيه گاه در  در مواردي چنانچه .استفاده گردد

  .ساخته و اجرا گردد
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 ١٠ 

  مل هاي مربوط به سيستم حرارت مركزي و تهويه مطبوعدستورالع -2
با وزن متوسط استفاده ) جوشي(سياه درزدار  فوالديكليه لوله هاي سيستم حرارت مركزي و تهويه مطبوع از نوع  -2-1

  .گردد مگر اينكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكر شده باشد مي

باشد مگر اينكه در  گالوانيزه با وزن متوسط مي فوالدي از نوع (Drain)شده كليه لوله هاي جمع آوري آب تقطير  -2-2

  .نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكر شده باشد

  .باشد كليه اتصاالت لوله كشي حرارت مركزي و تهويه مطبوع از قبيل سه راه ، زانو ، تبديل و غيره از نوع جوشي مي -2-3

  .با خم و جوش و قطرهاي باالتر با جوش و اتصاالت جوشي خواهد بود ”½ 1ر اتصال لوله هاي سياه تا قط -2-4

  .بايست به سمت موتورخانه باشد شيب لوله ها در كف و كانال مي -2-5

بصورت كف خواب در داخل  در داخل كانال قرار نگرفته ولوله هاي فرعي حرارت مركزي و تهويه مطبوع كه اطراف  - 2-6

  .پر گردد) ماسه بادي(با ماسه خشك  بايست ميگرديده ، ب كف طبقات و يا زمين نص

بايست با عايق پشم  كليه لوله هاي سيستم حرارت مركزي و تهويه مطبوع در داخل ساختمان و كانال هاي كف مي -2-7

  .شدشيشه و كاغذ قيراندود عايقكاري شوند مگر آنكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري از عايقكاري ذكر شده با

  .در نقاطي كه امكان محبوس شدن هوا وجود دارد ، نصب شير تخليه هواي اتوماتيك يا دستي ضروري است -2-8

بايست  رود فشاري روي لوله وارد آيد ، مي ي كه احتمال ميز داخل شناژ يا ديوارها يا هر جايجهت عبور لوله ها ا -2-9

  .د نظر جاسازي شده و سپس لوله اصلي از داخل آن عبور داده شوداندازه بزرگتر از لوله مور 2قبال لوله اي به قطر 

، بايستي  شوند تفاده از سه راهي نصب ميدر مواقعي كه انشعابات فرعي منشعب شده از لوله هاي اصلي بدون اس -2-10

 .اجرا گردد) فارسي بر(لوله انشعابي در جهت جريان مسير آب و بصورت زاويه دار 

  .مي با يستي دور از گچ و آهك بكار رود كليه لوله ها -2-11

  .آتمسفر آزمايش گردد 10ساعت تحت فشار  24بايد بعد از اجرا بمدت  شبكه لوله كشي -2-12
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 ١١ 

 125اينچ از نوع برنجي دنده اي با فشار كار   2½يكطرفه و صافي ها تا قطر  -سوزني -كليه شير فلكه هاي كشو يي -2-13

پوند بر اينچ مربع خواهد بود مگر  125ي با فشار كار بيشتر از نوع چدني با اتصال فلنج اينچ و 3پوند بر اينچ مربع و قطر 

  .آنكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكر شده باشد

  . محل نصب شيرهاي هوا گيري دستي و يا اتوماتيك با نظر مهندس ناظر تاسيساتي در محل تعيين مي گردد -2-14

مرطوب كامال از هر نوع مواد خارجي پاك شده و بوسيله كشي بايد بعد از اجرا توسط برس سيمي وپارچه شبكه لوله  -2-15

  .ضد زنگ پوشش داده شود و سپس توسط عايق پشم شيشه و سيم گالوانيزه ايزوله گردد

چي شده و پس از ، يك اليه كرباس پي 15 لوله هاي روكار در موتورخانه بايستي بعد از عايق پيچي مطابق بند -2-16

  .، رنگ آميزي گردد پوشانده شدن با ماستيك

  :رنگ كردن لوله هاي حرارت مركزي و تهويه مطبوع در داخل موتورخانه بر طبق جدول زير مي باشد -2-17

  

  رنگ  نوع سرويس  رديف     
  صورتي رنگ  لوله رفت سيستم حرارتي  1         

  كرم رنگ  لوله برگشت سيستم حرارتي 2
  آبي رنگ  وله آب سرد شهرل 3
  قرمز رنگ  لوله آب گرم رفت مصرفي 4
  سبز رنگ  لوله برگشت آب گرم مصرفي 5
  نارنجي رنگ  لوله رفت منبع انبساط 6
  پرتقالي رنگ  لوله برگشت منبع انبساط 7
  نقره اي رنگ  لوله هواگيري 8
  مغز پسته اي  لوله برج خنك كن 9
  جي رنگنارن  لوله سر ريز منبع انبساط 10
  آبي سير  لوله رفت سيستم برودتي 11
  آبي سير  لوله برگشت سيستم برودتي 12
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 ١٢ 

كليه لوله هاي كلكتورها و دستگاههاي داخل موتورخانه بايستي بطريقي كه انتهاي آنها قابل رويت باشد به سيستم  -2-18 

  . دفع هرز آب موتورخانه ارتباط پيدا كند

اينچ به باال از لوله  6اينچ از لوله سياه با درز و از  6ارت مركزي و تهويه مطبوع تا قطر كليه كلكتورهاي سيستم حر -2-19

  .سياه بدون درز استفاده مي گردد

كليه كلكتورها در موتورخانه بايد در محل خود محكم گردند و هيچگونه تكيه اي بر روي لوله هاي اتصالي نداشته  -20 -2

  .باشند 

  .لكه هاي آن ميسرباشداعي نصب گردند كه دسترسي به شير فرخانه بايد در ارتفكلكتورها در موتو -2-21

لوله ها يي كه در موتورخانه به دستگاههايي متصل مي شوند بايد بوسيله آويزها به سقف مهار شوند تا هيچگونه  -2-22

  .فشاري روي دستگاه نياورند 

بايد از لوله هاي محافظ يا داكت عبور نمايند و خارج مي گردند  كليه لوله هايي كه به موتورخانه وارد ويا از آن -2-23

  .فاصله بين لوله هاي محافظ و يا داكت با لوله اصلي را بايد با اجسام جامد نرم از جمله پشم شيشه پر كرد 

     نقشه هاگالوانيزه به ابعاد و مشخصات ذكر شده در جداول و  كليه منابع آب گرم دو جداره از جنس ورق آهني -2-24

  .باشد  مي

  .منابع انبساط باز يا بسته از ورق آهني گالوانيزه به ابعاد و ضخامت قيد شده در نقشه و جداول مي باشد  -2-25

  .منابع گازوييل ساخته شده از ورق آهني سياه به ابعاد و ضخامت قيد شده در جداول و نقشه ها مي باشد  -2-26

  .ي كويل مسي از جنس لوله مسي بدون درز مي باشد منابع آب گرم كويلي دارا -2-27

  .كليه اجناس مصرفي بايد قبال به تصويب كارفرما يا دستگاه نظارت برسد  -2-28
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 ١٣ 

  هوا كشي كانالدستورالعمل هاي مربوط به سيستم  -3
ه ها و مقادير كار نوع تخليه از جنس ورق گالوانيزه خواهد بود مگر آنكه در نقش -برگشت -رفتكليه كانالهاي هواي  -3-1

  .ديگري ذكر شده باشد  

ميليمتر و پيچ شش گوش  30براي نبشي تا  اينچ ½پيچ  ، ا پيچ و مهره انجام مي شودات كانال و نبشي باتصال قطع  -3-2

  .بيشتر باشد سانتيمتر  15فاصله پيچ ها نبايستي از . جهت نبشي هاي بزرگتر استفاده مي شود

  .قرار داد  و نبشي بايد واشر الستيكيل اتصال ددر مح -3-3

ميليمتر و فاصله پرچها حداكثر  4اندازه پرچها . اتصال نبشي ها به بدنه كانال  بوسيله پرچ آهني گالوانيزه مي باشد -3-4

  .سانتيمتر مي باشد  10

     ي كانال مي باشد عبورديوار و يا سقف وبطور كلي نقاطي كه امكان وجود فشاري بر رو ،هنگاميكه كانالها از كف -3-5

  .كرد  ميليمتر جهت عبور كانالها استفاده 1الي /. 75مي كنند بايستي از ورق گالوانيزه به ضخامت 

  .ميليمتر به ديوار محكم شوند  25 × 3كانالهاي عمودي با تسمه آهني به ابعاد  -3-6

  .نجام شود سانتيمتر ا 15اتصال كانال به دستگاه با برزنت به عرض حداقل  - 3-7

       ترموستات و يا ساير وسايل كه احتياج به سرويس دارند نصب -كويل –در تمام نقاطي كه دمپرهاي اتوماتيك  -3-8

  .مي گردند بايد دريچه بازديد پيش بيني گردد

  .ها بايد لحيم كاري شوند سوراخ هاي روي اتصاالت و كانال -3-9

اينچ با روكشي از كاغذ گرافيت ضد رطوبت يا عايق پشت  1پشم شيشه به ضخامت كليه كانالها مي بايستي با عايق  -3-10

  .نيومي ايزوله گردند يآلوم

بعد از عايق پيچي بايد با كرباس و متقال قسمتهاي عايقكاري شده را روكش نمود و سپس بوسيله سيم مفتول  -3-11

  .گالوانيزه آنرا محكم كرد 
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 ١۴ 

  .درجه صورت مي گيرد  15تقليل ابعاد كانال با شيب  ،نقشه ها ارائه شده است  بجز در مواردي كه ابعاد در -3-12

براي اين كار از . محل درز انبساط ساختمان و محل هاي مناسب ديگر اتصال انبساط و انقباض در نظر گرفته شود -3-13

  . سانتيمتر استفاده مي شود 50الي  30برزنت به عرض 

برابر پهناي كانال بوده و در موارديكه نياز است و در نقشه ها مشخص شده براي  5/1از  شعاع زانوها نبايد كمتر -3-14

  .جلوگيري از آشفتگي هوا بايد از چند پره هدايت هوا استفاده نمود 

  .اگزاست و  ورودي هواي  تازه نيازي به عايقكاري ندارند كانالهاي تخليه هوا و  -3-15

و تخليه هوا از نوع آهني بوده مگر در مواقعي كه در نقشه ها و مقادير كار نوع  برگشت -كليه دريچه هاي رفت -3-16

  .ديگري ذكر شده باشد 

  .كليه دريچه هاي ورود هواي ديواري با دمپر مي باشد  -3-17

  .دريچه هاي برگشت و تخليه هوا بدون دمپر مي باشد  -3-18

سانتيمتر در لبه  5/2 × 5/2يك قاب چوبي به ضخامت  و پهناي  دباي جهت اتصال كانال به دريچه توزيع هوا ابتدا -3-19

تر باشد و سپس دريچه را در محل خود  خارجي كانال طوري نصب نمود كه حدود يك سانتيمتر از نازك كاري ديوار عقب

  .قرارداده و با پيچ خودكار به چوب محكم ببنديد 

  .قف فاصله داشته باشند ر با سسانتيمت 15المقدور بايد دريچه ها حتي   -3-20
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 ١۵ 

  نصب هواكش سقفيدستورالعمل هاي مربوط به  -4

اگر اين دمپرها . آن نشوددر محل خود طوري نصب كنيد كه باعث پيچش قاب ) در صورت نياز ( لوور و مهره ها را  -4-1

  .ب مي رسد بوسيله موتور باز و بسته مي شوند مطمئن شويد كه به دو سر ترمينال موتور ولتاژ مناس

  .هواكش را بوسيله قطعات كوچك چوبي و يا فلزي در محل خود تراز كنيد  -4-2

كابل برق جهت هواكش از يك گوشه داكت باال آورده شده و از داخل سوراخي كه  در داخل لوور دمپر جاگذاري شده  -4-3

  .داده شود عبور 

فع ارتعاشات موتور هواكش و جهت تنظيم تسمه موتور پيش در موقع عبور كابل از داخل هواكش يك حلقه در كابل جهت د

  .بيني شود 

  .قبل از راه اندازي هواكش بايد ولتاژ ورودي و اتصال كابل به ترمينال ورودي موتور هواكش كنترل شود  -4-4

باعث موتور  صحيح گردش صحيح موتور را با جهت فلش در روي آن كنترل كنيد ، اتصال اشتباه در روي گردش -4-5

   .موتور هواكش مي شود خسارت جدي روي 

  تا در زماني كه بار اضافي روي آن واردفي جريان برق محافظ داشته باشند كليه موتورها بايد در مقابل بار اضا -4-6

  .مي شود و موتور گرم مي كند از مدار خارج گردد  
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 ١۶ 

  نصب هواكش ديواريدستورالعمل هاي مربوط به  - 5
  .تراز عمودي مستقر كنيد  را در سطحهواكش  -1- 5

  .هواكش و دمپر و قاب چوبي را در محل خود به ساختمان متصل و محكم كنيد  -2- 5

  .واشر الستيكي لرزه گير را در محل خود طبق جزئيات داده شده قرار دهيد  -3- 5

  . شده است  دمپر اتوماتيك را چك كنيد كه آيا براحتي كار مي كند و محورهاي آن روغنكاري -4- 5

  .لبه هاي قاب دمپر را از نظر تنظيم و تراز بودن چك كنيد  -5- 5

  .هواكش را از نظر گردش صحيح پره ها چك كنيد  -6- 5

عملكرد ترموستات در روي هواكش را چك  ،در صورت پيش بيني ترموستات جهت روشن و خاموش شدن هواكش  -7- 5

  .كنيد 

  .كش محكم كنيد كارد سيمي موتور را به قاب هوا -8- 5

  .هواكش را راه اندازي نماييد  -9- 5

  .كنترل كنيد  آب را از نظر آب بند بودن دمپر اتوماتيك محافظ ورود – 10- 5
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 ١٧ 

  بهداشتي لوله كشي آب سرد و گرمدستورالعمل هاي مربوط به  -6
 DIN 2440( يزه با وزن متوسط مطابق كليه لوله هاي آب سرد و گرم و برگشت آب گرم مصرفي از نوع فوالدي گالوان -6-1

  .شده باشدمي باشد مگر آنكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكر )  B.S  1387يا 

  .شيب لوله هاي آبرساني در كانال كف بطرف موتورخانه مي باشد  - 6-2

هزار به سمت نقاط پايين لوله كليه لوله هاي افقي سرد و گرم و برگشت بايد شيب يكنواختي دست كم برابر يك در  -6-3

  .كشي داشته باشد تا در هنگام لزوم بتوان آنها را تخليه كرد 

دستگاه نظارت نسبت از اجراي لوله هاي آب در باالي دستگاههاي برقي خودداري گردد و در صورت نياز بايد با نظر  -6-4

  .به تعبيه سيني مسي قطره گير در باالي دستگاه اقدام گردد 

نوع نرم انجام مي گردد مگر آنكه در نقشه ها و مقادير كار نوع  Lتصال لوله آب به كولرها توسط لوله مسي تيپ ا -6-5

  .ديگري ذكر شده باشد 

  : ارتفاع نصب شيرها و يا سر لوله ها از كف تمام شده به شرح زير مي باشد  -6-6

  سانتيمتر  52دستشويي  -الف

  )سانتيمتر  52توكاسه  –ر سانتيمت 100ديواري ( آشپزخانه  -ب

  سانتيمتر 80شير مخلوط دوش  -ج

  سانتيمتر 65شير مخلوط وان  -د

  سانتيمتر  80فالش ولو  -ه

  سانتيمتر  40شير توالت تخت شرقي  -م

  سانتيمتر  30توالت فرنگي  -ن

  سانتيمتر 180فالش تانك  -ي
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 ١٨ 

  سانتيمتر از يكديگر)  16-17( ير مخلوط ديواريو شوان  ، ظرفشويي ، فاصله دو سر لوله جهت شير مخلوط دوش - 6-7

  .مي باشد 

  .سانتيمتر مي باشد  20فاصله دو سر لوله جهت دستشويي  -6-8

  .شير آب سرد در سمت راست و شير آب گرم در سمت چپ قرار مي گيرند  ،در شيرهاي مخلوط  - 6-9

  .آتمسفر آزمايش گردد  10تحت فشار  ساعت 24سيستم آبرساني بايد بمدت  ،پس از اتمام لوله كشي  -6-10

شبكه لوله كشي آب سرد و گرم بايد بعد از اجرا و قبل از عايقكاري توسط برس سيمي و پارچه مرطوب كامال از هر  -6-11

  .نوع مواد خارجي پاك شود 

قيراندود آب گرم مصرفي و برگشت آب گرم بايستي با عايق پشم شيسشه به ضخامت يك اينچ و كامال لوله  -6-12

  .عايقكاري شوند 

  .ايزوله گردد ) نوار سياه ( با نوار پرايمر  لوله آب سرد بايد  -6-13

ريخته شود و از ريختن گچ و يا خاك همراه ) ماسه بادي ( در خارج از كانال بايستي ماسه خشك اطراف كليه لوله ها  -6-14

  .با گچ در اطراف لوله خودداري گردد 

لوله هاي آب سرد و گرم و برگشت به داخل ساختمان و محلهاي مناسب ديگر بايد مهره ماسوره پيش ورود در محل  -6-15

  .بيني شود 

  .ه تخليه آب در مسير ورود لوله ها به داخل ساختمان الزامي است شير فلك -6-16

با لوله سياه مي تواند از نـوع  ي در لوله كش( كليه اتصاالت لوله ها بايد از جنس خود لوله و حتما از نوع پيچي باشند -6-17

  ).جوشي نيز باشد 

در اثر تاثير فشار ناشي ( تحت هيچ شرايطي نبايد فشار آب داخل لوله ها از حداكثر فشار كار مجاز لوله بيشتر شود  -6-18

  ).تحمل نمابد فشار آزمايش را  لوله پس از مدتي كار ديگر نمي تواند ،سايش و غيره ، ندهتنشهاي باقيما ،از ضربه قوچ 
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 ١٩ 

اينچ به باال حتما بايد از نـوع چوشـي    3ليكن از ،اينچ مي تواند از نوع دنده اي بوده  3اتصاالت لوله هاي كوچكتر از  -6-19

  ).در لوله كشي با لوله سياه ( باشند 

ضـمنا بـراي   . شـد شيرهاي قطع و وصل آب در جاهايي بايد قرار گيرند كه دسترسي به آنها و كار بـا آنهـا آسـان با    -6-20

  .پيش بيني شود ) دريچه بازديد (شيرهايي كه توكار نصب مي شوند الزم است دريچه دسترسي 

  :نصب شير قطع و وصل الزامي خواهد بود  ،حتي اگر در نقشه هاي اجرايي پيش بيني نشده باشد  ،در محلهاي زير -6-21

  .وله اصلي منشعب مي شوند در نقاطي كه لوله هاي قائم و انشعابات اصلي از خط ل -الف

  .روي لوله هاي آبرساني هر يك از دستگاههايي كه خود داراي شير قطع و وصل نباشند  -ب

  .روي هر انشعابي كه يك يا چند مصرف كننده را تغذيه مي كند  -ج

  . كه واحدهاي تغذيه شونده در دو يا بيش از دو طبقه قرار دارند) لوله عمودي ( ابتداي هر رايزر  -د

نصب شير يك طرفه براي جلوگيري از برگشت آب قبل از منابع آب گرم و ذخيره و كنتورهـاي فرعـي آپارتمانهـا و     -6-22

  .كنتور اصلي الزامي است حتي اگر در نقشه هاي اجرايي پيش بيني نشده باشد 

  و قطع بوده و شيرهايي كه براي) بشقابي (شيرهايي كه جهت تنظيم جريان آب به كار مي روند بايد از نوع كف فلزي  -6-23

اينچ از نوع كف  ¾و  ½در اين حالت شيرهاي (وصل يا به منظور ديگر به كار برده مي شوند مي تواند از نوع كشويي باشد 

  ).توصيه مي شود  فلزي

ابل انعطاف از اتصاالت ق( در خط لوله هاي طويل آب گرم ، الزم است در محل مناسب ، خم انبساط يا درز انبساط  -6-24

   فاصله بين خم انبساط يا درز انبساط در لوله با قطرهاي معمولي ، حدود( قرار داده شود ) يا استوانه اي  آكاردئونينوع 

  ).متر مي باشد  30-25

  .اينچ يا بيشتر با جنس چدني بايد باشد  3اينچ و كوچكتر ، از نوع برنز و شيرهاي  5/2جنس شيرهاي  -6-25

كليه دستگاههاي مولد آب گرم و مخازن ذخيره آب گرم و منابع تحت فشار ، حتما بايد شير اطمينان مناسب  روي -6-26

  .نصب شود 
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 ٢٠ 

  .در شبكه هاي آبرساني در هر محل كه ممكن است هوا جمع شود بايد شير هواگير نصب گردد  -6-27

  .نجي باشند ايد از نوع فلاينچ و بزرگتر ب 3 اينچ از نوع دنده اي و شيرهاي 5/2شيرهاي  -6-28

در لوله كشي با لوله گالوانيزه ، خم كردن لوله يا انجام هر عملي كه موجب ريختن قشر گالوانيزه يا آسيب ديدن آن  -6-29

  .گردد ممنوع و غير مجاز است 

ا قير و گوني يا در صورتي كه لوله آب سرد در معرض خطر خورندگي باشد الزم است به وسيله نوارهاي ضد رطوبت ي - 6-30

  .اندود قير عايقكاري شوند 

 2قطر داخلي غالف بايد حدود ( عبور لوله ها از ديوار ، كف يا سقف الزم است از داخل غالف با قطر مناسب  -6-31

  .انجام گيرد ) سانتيمتر از قطر خارجي لوله بزرگتر باشد 

استفاده از مهره ماسوره انجام شود و فاصله مهره ماسوره تا  اتصال لوله به هر دستگاه در هر نوع لوله كشي بايد با -6-32

  .سانتيمتر بيشتر گردد  15دستگاه نبايد از 
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 ٢١ 

   )با لوله فوالدي (  بهداشتي آزمايش و نحوه تحويل تاسيسات لوله كشي آب -7

ورد نياز براي انجام دادن آزمايش را پيمانكار بايد تلمبه آزمايش ، فشارسنجها ، ساير وسايل ، مواد و نيروي كار م -7-1

   . فراهم نمايد 

  .پيش از شروع آزمايش بايد لوله ها و لوازم ويژه آنها تميز شوند  -7-2

پوشش يا رنگ كردن قسمتهايي از لوله و همچنين اتصال لوازم بهداشتي و دستگاهها به سيستم آبرساني بدون  - 7-3

  .نيست  انجام دادن آزمايش و تاييد آنها ، مجاز

پس از آنكه تمام يا قسمت معيني از لوله هاي آبرساني برابر نقشه ها و دستور دستگاه نظارت تكميل گرديد و قبل از  -7-4

  :اتصال لوازم بهداشتي بايد در پايين ترين نقطه لوله ها ، آزمايش فشار آب بشرح زير انجام شود 

ساعت  2كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و به مدت  6كار و دست كم برابر  برابر حداكثر 5/1لوله هاي آبرساني بايد تحت فشار 

ثابت بماند ) فشار را زياد كنند ( شار آب داخل لوله ها بايد بدون اينكه تلمبه بزنند در اين مدت ف. مايش قرار گيرندمورد آز

است رفع نقص نموده و مجددا به در صورتي كه سيستم لوله كشي نتواند شرايط معمول را داشته باشد ، پيمانكار موظف 

  .پيروي از شرايط اشاره شده در فوق عمل نمايد تا نتيجه مطلوب عايد گردد 

به منظور كسب اطمينان از دقت به كار رفته در اجراي لوله كشي بهتر است لوله هاي آب گرم و سرد ، قبل از تحويل   :توجه 

چنانچه در شبكه لوله كشي نواقصي نظير وصل لوله آب گرم ويا لوله آب  و تحول ، هر كدام به طور جداگانه آزمايش شوند تا

  .گرم برگشتي به لوله آب سرد وغيره وجود داشته باشد قبل از تحويل گرفتن لوله كشي ، رفع نقص به عمل آيد 

براي انجام دادن اين منظور . قبل از بهره برداري از شبكه لوله كشي آب در ساختمان ، الزم است اين شبكه ضد عفوني شود

را در شبكه پر مي كنند و به مدت دو ساعت اين محلول در لوله كشي ساختمان ) ون در يك ميلي 100(محلول كلر در آب 

شبكه لوله كشي را با وارد كردن جريان آب تميز نموده و آن را مورد بهره باقي مي ماند و سپس با تخليه سريع محلول ، 

  . برداري قرار مي دهند 
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 ٢٢ 

   نكات اجرائي مهم در خصوص لوله كشي آب سرد و گرم بهداشتي-8
  .توضيح داده شده براي نصب لوله هاي آب بايد رعايت گردند   1- 1عمومي نصب كه در بخش دستورات 

  

  ها   شيب بندي لوله - 1- 8

   .لوله هاي افقي بايد بدون اينكه شكم بدهند يا قوز بردارند نصب گردند  -1-1- 8

به سمت نقاط ) يك در هزار ( سانتيمتر  100سانتيمتر در  1افقي بايد شيب يكنواختي دست كم برابر لوله هاي  -1-2- 8

اه به علت طول زياد تامين شيب پيوسته ميسر هر گ. خالي كردشند تا هنگام لزوم بتوان آنها را پايين لوله كشي داشته با

  .نباشد مي توان نقاط تخليه فرعي ديگري در طول مسير لوله ايجاد كرد و لوله را از اين نقاط بطور قائم به تراز باالتري برد 

لوله هاي قائم و در در پايين ترين نقطه . انشعابهاي اقفي بايد به سمت لوله هاي قائم و يا لوله هاي اصلي ، شيب داشته باشند

مي توان از لوازم بهداشتي كه به پايين ترين نقطه . اينچ با يك بوش و در پوش پيش بيني شود  ½نقاط تخليه ، شير تخليه 

  . لوله هاي قائم وصل باشند بجاي شير تخليه استفاده كرد 

  

  قطر لوله هاي آب   ندازه كمترين ا - 2- 8

داده نشده هر جا اندازه لوله هاي آبرساني به هر يك از لوازم بهداشتي . باشد نقشه ها اندازه قطر لوله هاي آب بايد برابر

  :باشد بايد دست كم اندازه هاي زير مراعات شود 
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 ٢٣ 

  اندازه قطر لوله هاي آبكمترين                                                                  
  اينچ ½ وان

  اينچ ½ ظرفشويي در خانه ها
  اينچ ¾ ظرفشويي در موسسات

  اينچ ½  روشويي
  اينچ ½  دوش

  اينچ ½  فالش تانك
  اينچ ½  شير شيلنگي

  اينچ ½  )آب سرد كن (آبخوري 
  

  ارتفاع نصب سرويسهاي بهداشتي - 8-3 

زه هاي جدول در مواقعيكه ارتفاع نصب شيرها  يا سر لوله هاي سرويسهاي بهداشتي در نقشه ها مشخص نشده است از انذا

  :زير استفاده شود 

  

  ارتفاع نصب شيرها يا سر لوله ها از كف تمام شده بطور تقريب                                             
  سانتيمتر 8 شير بيده

  سانتيمتر 45 شير دستشويي
  سانتيمتر 110 شير آشپزخانه

  سانتيمتر 80 شير مخلوط دوش
  سانتيمتر 16 خلوطفاصله دو سر لوله شير م

  سانتيمتر 45 سر لوله فاضالب دستشويي
  سانتيمتر 30 شير توالت فرنگي

  سانتيمتر 40 )استفاده از آفتابه(شير تكي توالت
  سانتيمتر40 شير شيلنگ توالت
  سانتيمتر 165 شير تكي فالش تانك
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 ٢۴ 

  شير االت  -4- 8

ند از نوع بشقابي و شيرهايي كه براي قطع و وصل با منظورهاي كه براي تنظيم جريان آب بكار مي رو شير هايي -8-4-1

  .از نوع كشويي است ،ديگر بكار مي رود 

شير هاي يكطرفه را قبل از دستگاههاي آب گرم نصب مي كنند و از نوع لواليي افقي با نشيمن و ديسك برنزي  -4-2- 8

  .است 

لوله هاي قائم آب گرم و روي لوله  در باالي ،است هوا جمع شود در نقاط باالي شبكه آبرساني كه ممكن : شير هوا  -4-3- 8

هرجا كه شير هواگيري توكار نصب مي شود بايد . هاي اصلي آبرساني كه زير سقف قرار مي گيرند بايد شير هوا نصب شود

  . دريچه دسترسي به آنها تعبيه شود وسر راه شير هواگيري يك شير كشويي نصب گردد 

يكه براي گرم كردن يا ذخيره كردن آب گرم بكار مي روند بايد شير روي همه دستگاههاي: ينان مشيرهاي اط-4-4- 8

سانتيمتري آن  7وسيله كنترل دما بايد مستقيما روي مخزن مربوطه ويا حداكثر در . اطمينان براي كنترل فشار نصب شود

بين آب گرم كن و يا مخزن آب گرم و شير . نصب كردرا مي توان در نزديكي دستگاه مربوطه شير اطمينان فشار . قرار گيرد

و به ) با فاصله هوايي ( لوله خروجي شير اطمينان بايد بطور غير مستقيم . اطمينان آن نبايد شير قطع و وصل قرار گيرد

  .گونه اي به شبكه فاضالب متصل گرددكه در موقع تخليه باعث سوختگي اشخاص نشود 

  .يكه كفشوي نصب شده باشد بايد شير شيلنگي نصب شود سهاييدر سرو: شير شيلنگي  -4-5- 8

دستگاه  ،در سيستم لوله كشي هاي آبرساني در موارد ضروري طبق نظر مهندسين تاسيسات : وسايل ضربه گير  -4-6- 8

مغروق و يا  ،زي فانوسه فل: انواع ضربه گيرها عبارتند از  .ضربه گير نصب شود كه لوله ها را در برابر ضربه آب محافظت كند 

  .ديافراگمي

  . قبل از شبكه لوله كشي آب ساختمان نصب گردد   Yصافي به شكل : صافي  -4-7- 8
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 ٢۵ 

  ضد عفوني كردن سيستم لوله كشي آب مصرفي  - 5- 8

در يك ميليون پر كرده و بمدت دو ساعت در اين  100آبرساني يا قسمت هايي از آنرا كه الزم باشد با محلول كلر  سيستم

  .آنرا تميز نموده و از آن بهره برداري مي كنند  ،ع نگه مي دارند و سپس با تخليه سريع آب وض

  

  آزمايش تاسيسات لوله كشي آب-6- 8

و دستور دستگاه نظارت تكميل گرديد و پيش از آنكه تمام يا قسمتي از سيستم لوله كشي آبرساني برابر نقشه ها  پس از

  :داشتي بايد آزمايش فشار آب به شرح زير در مورد تمامي لوله ها انجام شود اتصال به دستگاهها و يا لوازم به

 2كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و بمدت  6برابر حداكثر فشار كار و دست كم برابر  5/1لوله هاي آبرساني بايد زير فشار آب 

) فشار را زياد كنند ( ن اينكه تلمبه بزنند بدو ،ساعت مداوم مورد آزمايش قرار گيرند و در اين فشار آب داخل لوله ها بايد 

در صورتيكه سيستم لوله كشي نتواند شرايط ذكر شده را داشته باشد پيمانكار موظف است رفع نقص نموده و . ثابت بماند

   .مجددا تابع شرايط فوق عمل نمايد تا نتيجه مطلوب عايد گردد 
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 ٢۶ 

  يرزمينلوله كشي زيدستورالعمل هاي مربوط به   -9

  كرات عمومي نصب لوله هاي زيرزمييتذ -1- 9

  .عرض ترانشه بايد به اندازه اي باشد كه امكان در يك خط قرار گرفتن لوله ها وجود داشته باشد  -9-1-1

  .شود  هيچ خط لوله اي نبايد در شرايط جوي نامناسب اجرا -9-1-2

  .كانال تماس داشته باشد  خط لوله بايد در امتداد طول لوله بطور كامل با كف -9-1-3

  .اطراف و زير خط لوله بايد با خاك دستي نرم پر شود  -9-1-4

خارجي تيزي در آن  لوله را بپوشاند و نبايد هيچ شي سانتيمتر روي خط 30خاك دستي بايد حداقل تا ارتفاع  -9-1-5

  . وجود داشته باشد 

 ¾ قرار گرفتن آن درون ترانشه و قبل از انجام آزمايشات فشار تاخطوط لوله و  ترانشه بايد پس از اتصالپر كردن  -9-1-6

  .پر كردن نهايي ترانشه تا سطح تمام شده بايد پس از انجام آزمايشات فشار انجام شود . فاع تاج لوله انجام شودارت

وله هنگام خاك دستي ريخته شده زير و اطراف خط لوله بايد بصورت مناسب كوبيده شده تا از حركت خط ل -9-1-7

  .آزمايش و بهره برداري جلوگيري شود 

تا ( چنانچه احتمال آسيب رسيدن به خط لوله وجود داشته باشد براي كوبيدن خاك دستي ريخته شده روي لوله  -9-1-8

  .نبايد از وسايل مكانيكي استفاده شود ) سانتيمتر باالتر از خط لوله  30ارتفاع 

هر اليه بايد با دقت و بوسيله كوبه مكانيكي . سانتيمتري انجام شود 25در اليه هاي  پرسازي نهايي ترانشه بايد -9-1-9

  .ارائه شده است  1نصب لوله در ترانشه در پيوست شماره . كوبيده شود

 بايد با نوار قيرگوني محافظ) به غير از لوله هاي گالوانيزه و لوله هاي چدني قير اندود شده ( لوله هاي دفني  -10 -1 -9

  .نوارپيچي شوند 
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 ٢٧ 

قبل از پيچيدن نوار قيرگوني لوله ها بايد كامال خشك و تميز شده و سپس سطح خارجي لوله با اليه نازكي از قير پوشانده 

  .ميليمتر از عرض نوار پيچيده شده بايد روي دور قبلي نوار قرار گيرد  25حداقل . شود

فظتي قيرگوني و با تاييد دستگاه نظارت مي توان پس از زدن يك در صورت عدم امكان استفاده از نوارهاي محا - 9-1-11

  .مرغوب و ضخيم بعنوان محافظ لوله در برابر خوردگي خاك استفاده نمود ) پلي تن (اليه ضد زنگ از نايلون 

  .براي پيشگيري از آسيبهاي وارده به لوله هاي گالوانيزه مي توان از رنگ و پرايمر استفاده نمود  -9-1-12

اينچ بايد در مقابل نيروي بوجود آمده ناشي از تغيير جهت مسير حركت  4اينچ و بزرگتر از  4لوله هاي زيرزميني  -9-1-13

  .مهار شوند )  Thrust( آب 
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 ٢٨ 

  لوله كشي فاضالب دستورالعمل هاي مربوط به -10

بيشتر از نوع چدني مي باشد مگر اينكه در نچ يا اي 2 ½كليه لوله هاي فاضالب و هرز آب وسايل بهداشتي تا قطر  -1- 10

  .شده باشد  ذكر نقشه و مقادير كار نوع ديگري

  .لوله هاي آب باران از نوع چدني مي باشد مگر اينكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكر شده باشد  -2- 10

     اي بيشتر از نوع چدنيقطرهگالوانيزه و  اينچ از نوع 2 ½بهداشتي تا قطر  وسايل)  VENT(لوله هاي هواكش  -3- 10

  .مي باشد مگر اينكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكر شده باشد 

  .لوله هاي هرز آب وسايل آزمايشگاهي بايستي از نوع پي وي سي مقاوم در مقابل اسيد باشد  -4- 10

  .فون اجرا گردد اتصال كليه وسايل بهداشتي به شبكه فاضالب بايستي با سي -5- 10

  .اتصاالت لوله هاي چدني فاضالب بايد با كنف كوسي و سرب ريزي اجرا گردد  -6- 10

  .بطرف چاه باشد %  1اينچ  4و لوله هاي بزرگتر از % 2اينچ  4ب در داخل ساختمان تا قطر شيب لوله هاي فاضال -7- 10

  .ايند بايد در برابرشكستگي محافظت گردند يكه از داخل و يا زير ديوارها عبور مي نمكليه لوله هاي -8- 10

جز با تصويب دستگاه نظارت  ، از اجراي لوله بموازات پي ها و يا ديوارهاي باربر در فاصله اي كمتر از يك متر -9- 10

  .  خودداري شود 

درجه پي قرار  45زاويه يكه پايين تر از پي ها و يا ديوارهاي باربر اجرا مي گردند بايد در خارج از كليه لوله هاي -10- 10

  .گيرند مگر اينكه جز اين تصويب شده باشد 

از اجراي لوله هاي فاضالب در باالي دستگاههاي برقي خودداري گردد و در صورت نياز بايدبا نظر دستگاه نظارت  -11- 10

  .نسبت به تعبيه سيني مسي قطره گير در باالي دستگاه اقدام گردد 

بوسيله در پوش ويا كرباس و يا مواد ديگر تصويب بايد انتهاي سر باز لوله ها  ،زانه لوله كشي پس از پايان كار رو -12- 10

  .بسته گردد تا از ورود مواد خارجي به داخل لوله ها جلوگيري گردد  ،شده 
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 ٢٩ 

  .براي تنظيم سر لوله هاي فاضالب دستشويي و ظرفشويي از ميخ سر كج استفاده گردد  -13- 10

  .سانتيمتر از كف تمام شده مي باشد  45صب سر لوله هاي فاضالب آشپزخانه و دستشويي ارتفاع ن -14- 10

سيستم لوله كشي فاضالب و آب باران پس از اتمام مي بايست درپوش زده شده و پر آب گردد و تحت فشار  -15- 10

  .شود ساعت آزمايش  44استاتيكي ساختمان بمدت 

  .زهاي متصاعد از چاه به باالترين نقطه ساختمان ادامه يابد اجراي لوله هواكش براي خروج گا -16- 10

  .درجه به حالت عمودي به طرف پايين اجرا گردد  90محل ورود لوله فاضالب به داخل چاه با استفاده از زانوي  -17- 10

  .نباشد  محل چاهها طوري در نظر گرفته شوند كه از پي ها فاصله داشته و وزن ساختمان و پي ها روي آن -18- 10

  .كليه مصالح و لوازم مصرفي بايستي قبال به تصويب كار فرما يا دستگاه نظارت برسد  -19- 10
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 ٣٠ 

  نصب و آزمايش لوله هاي فاضالب  هاي مربوط به دستورالعمل -11

  لوله گذاري - 11-1

پوشش كار  mm 600مزارع و باغها را با حداقل   پوشش و لوله هاي زير m 2/1تا  mm 900زير جاده ها را بايد با لوله هاي 

ز لوله ها امري حفاظت مخصوص ا،  براي عمقهاي كمتر به ويژه در مواردي كه احتمال رفت و آمد سنگين وجود دارد. گذاشت

. يابد شبه طوري كه بار خاكريزي بر روي لوله ها به حداقل كاه ،بايد باريك باشد  امكان تا حد لوله ترانشه. ضروري است

بايد قلوه سنگهاي  ، با كوبيدن مواد دانه اي مواد دانه اي تثبيت كرد و همراه را بايد با كوبيدن نقاط نرم موضعي كف ترانشه

  . بزرگ و ريشه درختان را خارج ساخت 

  

   انواع بستر سازي - 11-2

اين نوع بستر در . زبستي به كار مي رودصلبي نظير سفال لعابدار و سيمان آاين نوع بستر سازي براي لوله هاي   : Aدسته 

مواردي به كار مي رود كه مقاومت اتكايي اضافي لوله در زير بارها ضرورت داشته باشد و يا خطر جابجايي خط لوله بعد از 

  :به ترتيب زير انجام مي شود  Aبستر سازي دسته . كار گذاشته شدن وجود داشته باشد 

  .ه گسترده شود بايد در طول كف آماده ترانش mm 50يك اليه بتن به ضخامت حداقل  -1

در بين لوله ها و اين اليه بتني فاصله ايجاد مي شود و در  ،تكيه گاه در زير لوله ها با قرار دادن بلوكها يا گهواره هاي  -2

كل فاصله . مي شودقرار داده  mm 14ضمن در بين لوله ها و بلوكهاي تكيه گاه يك اليه ماده ارتجاعي به ضخامت تقريبي 

  .كمتر باشد  mm 100آزاد ميان لوله ها و اليه بتني نبايد از 

  .لوله ها را بايد آزمايش كرد و در محل هر اتصال يك قطعه تخته تراكم پذير مطابق طرح لوله بريد و نصب كرد  -3

ساخته شده از سنگ دانه هايي با حداكثر  1:  2:  4از بدنه لوله با بتن  ا از زير لوله ها تا ارتفاع الزمفاصله مياني تخته ه -4

  .به دقت پر مي شود  MN/m2 20روزه   28و مقاومت نمونه مكعبي  mm 14اندازه 
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 ٣١ 

پر كرد و هر اليه را به  mm 100هر يك به ضخامت ترانشه را بايد ابتدا با سه اليه خاك برگزيده عاري از اجسام سخت  - 5

اما تا ايجاد حداقل پوشش  ،اكنوع مي توان پرسازي ترانشه را انجام داد. تي كوبيدطور جداگانه با احتياط به صورت دس

mm600  نبايد از كوبه مكانيكي استفاده كرد.  

به روش زير انجام ب مي گردد و لوله هاي صلب و انعطاف پذير محسو دسته اين روش معمول بسترسازي هر دو  : Bدسته 

  :مي شود 

شامل  mm 100ا آماده كرد و بر روي كف آماده ترانشه اليه اي از مواد دانه اي به عمق حداقل ابتدا بايد كف ترانشه ر -1

  .ي صاف و تراز مي شود سطح روي ،پس از متراكم ساختن مواد . گسترده نمود mm  10تا  5سنگ شكسته يا شن 

  .ت بر روي مواد دانه اي قرار گيرد در مكانهاي ضروري حفره اي جهت طوق ايجاد مي شود تا خط لوله به صورت يكنواخ -2

سپس بايد خط لوله را كار گذاشت و آن را آزمايش كرد و هر دو طرف لوله هاي صلب را تا عمق نصف قطر لوله با مواد  -3

سي .وي.در مورد لوله هاي فيبري قير اندود تا باالي لوله ها از مواد دانه اي پر مي شود و براي لوله هاي پي. دانه اي پر نمود

در مورد انواع مختلف لوله ها مواد دانه اي را .از تاج لوله باال آورده مي شوند mm 100خشك مواد دانه اي تا ارتفاع حداقل 

توضيح  Aبايد با دقت به صورت دستي متراكم ساخت و خاكريزي اصلي را به همان شيوه اي كه در مورد بسترسازي دسته 

  .انجام داد  ،داده شد 

  .لوله ها را مي توان مستقيما در كف ترانشه كار گذاشت ،نرم و ريز دانه است  ،ر مواردي كه خاك نسبتا خشك د  : Cدسته 

  :به شرح ذيل انجام ميشود  Cبسترسازي دسته 

؛ به طوري كه بدنه لوله در كف ترانشه به صورت دستي به دقت آماده شده و حفره طوق لوله ها درآن ايجاد مي گردد -1

در صورتي كه بيش از اندازه خاك برداشته شده باشد ، بايد تا رسيدن به سطح . خط لوله با خاك در تماس باشد تمامي طول

  .صحيح خاك را به جاي خود برگرداند و آن را كامال كوبيد 

االي لوله ب mm  300تا سطح  mm 100پس از كار گذاشتن لوله ها بايد خط لوله را آزمايش كرد و ترانشه را در اليه هاي  -2

  .توضيح داده شد انجام مي شود  Aسپس خاكريزي اصلي به همان روشي كه در بسترسازي دسته . ها پر نمود



 
  
  

  نصب دستورالعمل هاي اجرائي
 R&D Department تاسيسات مكانيكي

  
 

  
  طبقه سوم - 28پالك  - كوچه حوزه علميه - انيخيابان خراس - ميدان چيذر - خيابان شهيد سليماني - ماليخيابان قيطريه ش - تهران

 www.petropalamehvar.com: آدرس وب سايت  – 22685046- 8: تلفكس  -شركت مهندسي پتروپاالمحور -9ه واحد شمار
 

 ٣٢ 

  كار گذاشتن لوله ها در زير ساختمان  هاي مربوط به دستورالعمل -11
  :به نكات زير توجه شود  لوله هايي كه در زير ساختمان كار گذاشته مي شوند بايد درمورد

  .له فاضالب بايد در خط مستقيم و با يك شيب كار گذاشته شود لو -11-1

  .امكان دسترسي جهت تميزكاري فراهم گردد قسمتهاي لوله فاضالب بايد براي تمامي  -11-2

  .دريچه هاي آدم روي ساختمان بايد به درپوش دو لبه مجهز باشند  -11-3

مواد دانه اي يا بتن به همراه تخته تراكم پذيري به  mm 150ها  استفاده كرد و لولهبايد از اتصاالت انعطاف پذير  -11-4

  .در محل اتصال هر لوله جهت حفظ انعطاف پذيري احاطه نمود  mm 25ضخامت 
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 ٣٣ 

    ترانشه لوله هاي فاضالب ساختمان و فاضالب خصوصي -12
اربري از ساختمان كار گذاشته مي شود بايد مواردي كه لوله فاضالب ساختمان يا فاضالب خصوصي در مجاورت بخش ب در

اقدامات پيش گيرانه ضروري را اتخاذ كرد تا اطمينان حاصل شود كه ترانشه لوله فاضالب ساختمان يا فاضالب خصوصي به 

در مواردي كه لوله  ،به جز در مواردي كه ماهيت زمين ايجاب نمي كند . آسيب نزندهيچ شكلي به پايداري ساختمان 

ساختمان يا فاضالب خصوصي در مجاورت ديوار قرار دارد و كف ترانشه پايين تر از پي ديوار است بايد ترانشه را تا  فاضالب

 mm 150در مورد فواصل بيشتر اين سطح به اندازه فاصله منهاي ،سطحي كه از كف پي ديوار پايين تر نباشد با بتن پر كرد 

ترانشه را بايد تا زير سطح پي با  ،پي ديوار قرار داشته باشد  m 1در فاصله در صورتي كه ترانشه . در نظر گرفته مي شود

اين قسمت پر شده بتني كه شرح آن رفت بايد داراي چنان درزهاي انبساطي باشد كه طول هيچ بخش پيوسته . بتن پر كرد

  . تجاوز نكند m 9پر شده بتني از 
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 ٣۴ 

  آزمايش و بازديد لوله هاي فاضالب  -13
آنها بايد با  ،كار گذاشتن لوله هاي فاضالب و پيش از خاكريزي يا بتن ريزي يا ريختن مواد دانه اي در اطراف لوله ها پس از

بايد لوله ها يا اتصاالت معيوب را ترميم  ، در اين حالت چنانچه هر نوع نشتي وجود داشته باشد. آب يا هوا آزمايش شوند

آزمايش بايد در بين دريچه هاي آدم رو و شاخه هاي  ، امكان در صورت. آزمايش قرار گيردكرده و لوله فاضالب مجددا مورد 

لوله هاي انشعابي طويل فاضالب و دريچه هاي آدم رو بايد . كوتاه انشعابي در طول سيستم فاضالب اصلي انجام شود

زي انجام شده و براي جلوگيري از حركت در صورت امكان آزمايش بايد هر چه زودتر پيش از خاكري. جداگانه آزمايش گردند

ي و لوله فشار موقت و در در سر لوله فاضالب بايد يك زانوي .لوله فاضالب در طول آزمايش لوله ها با شمع حمايت شوند

آزمايش مي تواند با متصل ساختن يك لوله الستيكي به  ،در روش ديگر . انتهاي پايين تر آن يك توپي كار گذاشته شود

  .ع و يك توپي انجام شود يك منب

  :روند زير براي انجام آزمايش آب پيشنهاد مي گردد 

آب در باالي تاج لوله فاضالب در انتهاي  m 5/1به طوري كه فشار آزمايشي معادل  ،لوله فاضالب را بايد از آب پر كرد  -1

لوله هاي فاضالب پر شيب را . تجاوز كند m 4از  اما ارتفاع آب از تاج لوله در انتهاي تحتاني نبايد. فوقاني وجود داشته باشد

  .تجاوز نكند  m 4به طوري كه ارتفاع آب در انتهاي تحتاني از . بايد به صورت مرحله اي آزمايش كرد

  .خط لوله را بايد به مدت دو ساعت از آب پر نگه داشت  -2

رآب مورد نياز براي حفظ ارتفاع آب آزمايش پس از گذشت دو ساعت اتالف آب را در خط لوله بايد با يادداشت مقدا -3

  :افت آب در منبع يا لوله فشار مي تواند به يك يا چند دليل زير باشد . دقيقه اندازه گيري كرد 30براي مدت 

)a  (جذب آب توسط لوله يا اتصاالت  

  .درصد كل وزن خط لوله بالغ شود  5اوليه ممكن است به  جذب
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 ٣۵ 

)b  ( هواي محبوس   

. تعداد اتصاالت و شيب متفاوت است ،قطر لوله  ،معموال در اتصاالت روي مي دهد و ميزان آن بر حسب نوع اتصال  مراين ا  

  .اما اين مدتي به طول مي انجامد  ،در نهايت هوا توسط آب جذب مي شود 

)c  (تعرق لوله ها و اتصاالت   

اما اين پديده را نبايد دليلي بر رد خط  ،جزئي عرق كنند  اوقات لوله ها و اتصاالت تحت فشار آب ممكن است به طور گاهي

  .لوله در نظر گرفت 

)d  (  نشتي لوله ها و اتصاالت معيوب  

  .يا اتصال معيوب را بايد تعويض كرد و خط لوله را مجددا مورد آزمايش قرار داد لوله 

)e  ( نشتي توپيها  

گاهي اوقات نشتي مي تواند در . نشتي بايد توپي جديدي نصب كرد اما در صورت ادامه يافتن، را بايد سفت كرد توپيها 

تمامي تجهيزات مورد استفاده آزمايش را پيش از استفاده بايد كامال كنترل كرد و سطوح . محل رزوه هاي توپي روي دهد

  .الستيكي توپيها نيز بايد عاري از ماسه ريز باشد 

  

   آب با يآزمايش نهاي

براي اندازه هاي مختلف لوله . لوله تجاوز كند هر يك متر ليتر در ساعت به ازاي هر متر از قطر در 1از اتالف آب نبايد ميزان 

ليتر  mm 100  ، 08/0ليتر براي لوله  05/0: دقيقه عبارت است از  30ها ميزان اتالف آب به ازاي هر متر از لوله در مدت زمان 

  .  mm 225ليتر براي لوله  12/0و  mm 150براي لوله 
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 ٣۶ 

  سيستم اطفاء حريقنصب  هاي مربوط به دستورالعمل -14
نيزه با وزن متوسط مي باشند مگر آنكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري لوله هاي آتش نشاني از لوله گالواكليه  -14-1

  .ذكر شده باشد 

  .اينچ مي باشد   1½حداقل قطر لوله آتش نشاني  -14-2

 24آتمسفر بمدت  12سيستم اطفاء حريق داخل ساختمانها پس از اتمام لوله كشي بايد تحت فشار كليه لوله هاي  -14-3

  .ساعت تحت آزمايش قرار گيرد 

  .كار استفاده مي گردد از جعبه هاي آتش نشاني از نوع توجهت اطفاء حريق در داخل ساختمانها  - 14-4

  :هر جعبه آتش نشاني شامل قسمتهاي زير مي باشد  -14-5

با توجه به ( متر  30تا  20به طول تقريبي اينچ   2/11شيلنگ آتش نشاني از نوع نخ پرلون توالستيكي به قطر داخلي  -الف

  ) .ساختمان 

  .اينچ   2/11كوپلينگ آتش نشاني از جنس آلومينيوم و به قطر داخلي  -ب

  .سانتيمتر   72 × 62 × 20قريبي جعبه آتش نشاني با كليد و قرقره براي لوله قابل انحنا و به ابعاد ت -ج

  .اينچ   2/11النس آلومينيومي از نوع شيردار با ضامن و صافي به قطر داخلي  -د

با اتصال ) پوند بر اينچ مربع  150( آتمسفر  10شير فلكه فشار قوي برنجي مخصوص آتش نشاني مناسب براي فشار كار  -ه

  . اينچ   2/11قطر داخلي دنده اي و قابل اتصال به لوله قابل انحنا به 

  .از كف تمام شده مي باشد   20/1لبه پاييني جعبه آتش نشاني در ارتفاع  -6

  .روي جعبه آتش نشاني ضروري است )  F( نصب برچسب  -7

  .متر از كف تمام شده قرار گيرد  5/1كيلوگرم بايد در ارتفاع كمتر از  18باالي كپسول آتش نشاني با وزن كمتر از  - 8

  

  



 
  
  

  نصب دستورالعمل هاي اجرائي
 R&D Department تاسيسات مكانيكي

  
 

  
  طبقه سوم - 28پالك  - كوچه حوزه علميه - انيخيابان خراس - ميدان چيذر - خيابان شهيد سليماني - ماليخيابان قيطريه ش - تهران

 www.petropalamehvar.com: آدرس وب سايت  – 22685046- 8: تلفكس  -شركت مهندسي پتروپاالمحور -9ه واحد شمار
 

 ٣٧ 

  متر از كف تمام  1بايد در ارتفاع كمتر از ) مگر آنكه چرخ دار باشد ( كيلوگرم  18باالي كپسول آتش نشاني با وزن بيش  -9

  .شده قرار گيرد 

  .سانتيمتر باشد  10در هيچ موردي نبايد ارتفاع كف كپسول از سطح تمام شده كمتر از  - 10

  .وارد ذكر شده در مقادير كار مي باشد نوع و اندازه كپسولهاي آتش نشاني بر اساس م -11
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 ٣٨ 

  نصب پمپ زميني هاي مربوط به دستورالعمل -15

   فونداسين - 15-1

در محل خود داخل بايد ) مي شود جهت هر سوراخ در روي شاسي پمپ يك پيچ در نظر گرفته ( فونداسيون پيچ هاي 

ربعي بزرگ جهت جلوگيري از چرخش پيچ قرار دهيد قبل از در قسمت پايين پيچ يك واشر م.فونداسيون محكم شود

برابر پيچ جهت غالف قرار دهيد و نبايد اين لوله از سطح باالي  3ريختن فونداسيون در اطراف هر پيچ يك لوله به اندازه 

. روت ريخته شودگاينچ تا زير شاسي پمپ بتن   2/11تا  4/3سطح باالي فونداسيون را به ضخامت . فونداسيون باالتر باشد

. قرار دهيد د به وسيله قاب چوبي بعد از اتمام ساختمان و آماده شدن جهت ريختن فونداسيون پيچها را در محل دقيق خو

اينچ از باالي مهره ها بيرون باشد و مهره   4/1در روي هر پيچ مهره اي به طريقي بپيچانيد كه سطح باالي پيچ ها به اندازه 

پيچ ها را طوري قرار  .سطح زير قاب چوبي را باالي سطح فونداسين قرار دهيد .گيرنداسيون قرارها در روي سطح فوند

  .دهيد كه فاصله بين زير مهره و زير قاب چوبي از روي شاسي پمپ به يك فاصله باشند 

ونداسيون تا محكم بعد از ريختن ف .باقي بگذاريدهنگام ريختن فونداسيون سطح باالي آنرا جهت اتصال بهتر گروت ناصاف 

  .شدن آن شاسي و يا پمپ را روي فونداسيون قرار ندهيد 

  

  قرار دادن پمپ در روي فونداسين -15-2

به . از استقرار پمپ يا شاسي روي فونداسين سطح باالي فونداسيون راپاك كنيد و قسمتهاي اضافي بتن را بتراشيد قبل

سر تا سر آنرا پاك كرده سپس فونداسيون را مرطوب كنيد تا  ،نيد وسيله يك اسكنه سطح باالي فونداسيون را ناصاف ك

  .رطوبت گروت را بخود جذب نكند 

صفحه هاي كوچك . گروت داخل لوله نشود،اطراف سوراخ پيچ فونداسيون را با پارچه كيپ كرده تا هنگام ريختن گروت 

اينچ عرض و  3تا  2اينچ طول و  6تا  4حه ها بايد اندازه اين صف. فلزي را جهت قرار دادن در اطراف پيچ ها آماده كنيد
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 ٣٩ 

را در شاسي . اينچ بين زير صفحه شاسي و باالي فونداسيون قرار بگيرد  2/11تا  4/3ضخامت آن بايد به اندازه اي باشد كه 

تحكام پيدا كرد بعد از اينكه گروت بقدر كافي اس. زير شاسي و گروت را تميز كنيد . سطح تراز بوسيله صفحه ها تنظيم كنيد

صفحات كوچك فلزي را برداشته و فضاهاي خالي و اطراف فونداسيون را با گروت صيقلي . پمپ را در محل خود قرار دهيد

  .كنيد 

  

  دستورالعمل هايي در مورد روغنكاري پمپ زميني  - 15-3

  .نه سازنده روغنكاري شود پمپ بايد طبق دستورالعمل كارخا ،قبل از راه اندازي  بعد از تكميل سيستم و - 15-3-1

يك صفحه راهنماي فلزي بايد در محلي كه قابل رويت باشد به پمپ متصل شود اين صفحه راهنما بايد شامل  -15-3-2

  .نقاط روغنكاري و دفعات آن باشد  ،طريقه روغنكاري 

نكار بايد مقدار آمپراژ را با يك پيما. پيمانكار موظف است هر يك از پمپها را كنترل و راه اندازي نمايد: تنظيمات پمپ 

  .آمپر تنظيم نمايد و سپس فشار قسمت مكش و رانش جهت كار بعدي پمپ ثبت شود  002/0آمپرمتر با دقت 
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 ۴٠ 

  نصب پمپ خطيدستورالعمل هاي مربوط به  -16
  . ساختمان داشته باشد پمپ بايد در يك سطح تراز در محل خود محكم شود و نبايد هيچگونه تكيه ويا تماسي با -16-1

  .سانتيمتر انجام گيرد  45به طول حداقل ) گرين فيلد ( اتصال الكتريكي به پمپ بايد بوسيله لوله قابل انعطاف  -16-2

  .پمپ بايد بطريقي در محل خود مستقر گردد كه جهت خارج كردن آن از مدار هيچگونه شير و يا لوله اي باز نشود  -16-3

  .لينگ بايد كامال طبق دستورالعمل كارخانه سازنده كنترل و تنظيم شود موتور و كوپ -16-4

تنظيم لوله ها بايد طوري باشد كه در هنگام باز كردن و يا بستن پمپ هيچگونه فشار و پيچشي به لوله ها وارد  -16-5

  .نيايد 

صداهاي غير عادي كنترل و سريعا سيستم بايد از نظر ايجاد لرزش و  ،بعد از تكميل سيستم و راه اندازي پمپ  -16-6

  .نسبت به رفع نقص اقدام گردد 
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 ۴١ 

   )آب به آب ( گرمكن كويلي  نصب آبدستورالعمل هاي مربوط به  - 17
  .گرمكن را از هر طرف به سطوح تراز ثابت كنيد  آب -17-1

  .فضا بقدر كافي جهت ايزوالسيون آب گرمكن در اطراف آن پيش بيني كنيد  -17-2

  .جهت بيرون كشيدن كويل آب گرمكن پيش بيني كنيد  فضاي آزاد الزم -17-3

جهت لوله هاي آب گرمكن آويز هايي پيش بيني كنيد طوري كه لوله ها تكيه اي روي آب گرمكن نداشته باشند و با  -17-4

  .ردد باز كردن فلنج ها كويل براحتي از محل خود خارج گ

  .د كه درجه حرارت آب خروجي از آب گرمكن طبق جدول مشخصات برقرار گرددكنترلها را طوري تنظيم كني -17-5

  .برگشت آب گرم مصرفي بايد بطور دائم كار كند مگر آنكه بطور دستي قطع گردد  پمپ سيركوالتور -17-6
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 ۴٢ 

  نصب ديگ چدني آب گرم هاي مربوط به دستورالعمل -18
  .تقر كنيد سطوح تراز مس را از هر طرف با ديگ -18-1

لوله تخليه شير اطمينان بايد به اندازه شير اطمينان كه بطرف كفشور مي رود باشد و انتهاي لوله تخليه كه به  - 18-2

  .شودكفشور مي رود نبايد رزوه 

  .مشعل ديگ پيش بيني شده است ا به اندازه كافي جهت احتراق چك كنيد كه آيا هو -18-3

بعد از رسيدن به فشار كار كنترل كنيد كه آيا . ب كرده و از نظر چكه كردن كنترل كنيدبه آهستگي پر آسيستم را  -18-4

با كشيدن دسته . شير آبنما در منابع انبساط بسته و يا مقدار آب در منابع انبساط باز را كنترل كنيد. شيرها باز هستند 

  .شير اطمينان آنرا از نظر عملكرد صحيح كنترل كنيد 

  .كردن مشعل دستورالعمل كارخانه سازنده را اجرا كنيد جهت روشن  -18-5

آب تازه و گرم نشده را براي مدت طوالني در داخل ديگ بافي نگذاريد زيرا در اثر اكسيده شدن و زنگ زدگي ديگ  -18-6

  . را سوراخ مي كند 

درجه فارنهايت برسد و  190  حرارتبعد از روشن كردن مشعل درجه حرارت ديگ را بتدريج زياد كنيد تا به درجه  -18-7

  .اكسيژن موجود در آب از ديگ خارج گردد 

  .موتورخانه را ترك نكنيد  ، كنترلهاي اتوماتيك و وسايل اطمينان ،تا اطمينان به كار كردن صحيح ديگ  -18-8

  :كل سيستم را به ترتيب زير تميز كنيد  - 18-9

  .اييد سيستم را پر آب كرده و بطور دستي هواگيري نم -الف

  .به آب اضافه نماييد )  Caustic Soda( و )  Soda Ash( پوند آب محلول  1000ار يك پوند بازاء  مقد -ب

  .درجه فارنهات برسانيد  190درجه حرارت سيستم را به   -ج

  .ساعت آب را در سيستم گردش كند  5اجازه دهيد براي مدت  -د
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 ۴٣ 

  .كنيد مشعل را خاموش كرده وآب را بتدريج تخليه  -ه

  .بعد از تخليه سيستم درپوش هاي بزرگ را باز كرده و سيستم را بشوييد  -و

  .سيستم را مجددا پر آب كرده و راه اندازي نماييد  -ز
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 ۴۴ 

  نصب دودكش موتورخانه   هاي مربوط به دستورالعمل -19
رنگ مخصوص  وي آن با دو دستسپس ر و سياه انتخاب شده ورق فوالديكش داخل موتورخانه از دودجنس  -19-1

  .شودمحتوي تركيبات روي و كرم پوشيده 

  . براي جلوگيري از نفوذ آب باران باشند )  H( دودكشها بايد داراي كالهك مخصوص  -19-2

  .دريچه تعديل فشار در محل مناسب دودكش نصب شود  -19-3

  .تخليه دوده پيش بيني شود  در قسمت پايين دودكش ها مي بايست دريچه بازديد جهت -19-4

  .دهانه خروجي دودكش بايستي تا يك متر باالتر از دست انداز پشت بام ادامه يابد  -19-5

  .د درجه تجاوز نكنن 30به انحراف از  د و در صورت نياز ندودكشها بايد تا حد امكان مستقيم و عمودي اجرا گرد -19-6

  .اشد سطح داخل دودكش بايد صاف و صيقلي ب -19-7

  .در معرض هواي آزاد عايق پيچي شود دودكش هاي  - 19-8

در مواقعي كه درجه حرارت دود زياد است بايد كليه سطوح دودكش در داخل موتورخانه از عايق مخلوط سيمان  با  -19-9

وم در مقابل ريز گالوانيزه كه روي آن ماستيك نسوز و رنگ نهايي مقا اينچ و روكش تور 2پنبه نسوز به ضخامت حداقل 

  .حرارت و آب مي باشد پوشيده شود 

  . محل دهانه خروجي دودكش بايد در جريان هواي آزاد بوده و در پناه ساختمان ديگري نباشد  -10 -19

  .در قسمت پايين دودكش در مواقعي كه ارتفاع دودكش زياد مي باشد فونداسيون مخصوص دودكش ضروري است  -11 -19

  

   

      


