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  گفتار پيش

  
الرعايه در طراحي،  وابط فني، اجرايي و حقوقي الزماي است از ض مقررات ملّي ساختمان مجموعه

نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير 
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  .گردد يصرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع م
هاي  نامه  در كنار مقررات ملّي ساختمان، مدارك فني ديگر از قبيل آيين ودر كشور ما     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين
محتوايي يابد كه گرچه از نظر كيفي و  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  .حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند
سازد، الزامي بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  هاي پيش باشد تا از اين طريق نيل به هدف وان اقتصادي و اقليم و محيط ميساختماني، ت
  .ممكن گردد

نبايدهاي  و بايدها اي از حداقل هاي مورد نياز ومجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     
 گيري ازبا بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و

  .تدوين شده است تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي وبين آخرين دستاوردهاي روز ملّي و
 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين 33 كه در اجراي ماده      اين وزارتخانه

 و مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه
شوراي تدوين مقررات ملّي «به مرحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوان 

با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي » ساختمان
 حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن  پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه

را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملّي ساختمان » هاي تخصصي ميتهك«
  .زير نظر شورا به وجود آورده است

پ



  
 

هاي تخصصي مربوط به هر مبحث   كميته نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع ذيصالح  پيش

ها  ولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي، انجمنهاي رسمي د نظير سازمان
شهرداريهاي  و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه و تشكل

  .نمايند سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال مي
تصويب اكثريت   مقررات ملّي ساختمان ومتن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين     

جامعه  دستگاههاي اجرائي و به شهرداريها و رسيده واينجانب اعضاي شوراي مذكور، به تأييد 
  .مهندسي كشور ابالغ گرديده است

 با از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده، مجدانه سعي شده است     
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب  ات ملّي ساختمان و كميتهتشكيل شوراي تدوين مقرر

صالح بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد و اين نظران و مراجع ذي نظر از صاحب
گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور قرار  طور كه منظور نظر قانون مجموعه را همان

  .دهد
شها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در      بدين وسيله از تال

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
  .      نمايماند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  علي نيكزاد                                                                                         

   و شهرسازيراهوزير                                                                                                        
  
  

ت
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  الزامات قانوني  16-1

  
   دامنه1-1- 16
ها مشمول   الزامات حداقل را، كه رعايت آن" تأسيسات بهداشتي–مبحث شانزدهم " 16-1-1-1

شود،  الزامات قانوني است، در تأسيسات مكانيكي كه به منظورهاي زير در داخل ساختمان نصب مي
  :دارد مقرر مي

  ازي آب مصرفيس كشي و ذخيره لوله) الف
  كشي فاضالب بهداشتي  لوله) ب
  كشي هواكش فاضالب لوله) پ
  لوازم بهداشتي) ت
  كشي آب باران لوله) ث
  

ها، اجراي كار، تعمير، تغيير و  نگهداري و   مصالح و دستگاه طراحي، نظارت، انتخاب 16-1-1-2
 مندرج در اين مبحث مقرر شده، بايد طبق الزامات) 1-1-1-16(برداري تأسيساتي كه در  بهره

  .انجام شود
  

را ) 1-1-1-16(ي ساختمان بايد تأسيسات مندرج در احكام اين مبحث از مقررات ملّ 16-1-1-3
  .كند دهي مناسب و صرفة اقتصادي كنترل با اهداف ايمني، بهداشت، آسايش، بهره

  
  :باشد م حاكم مياحكام قانوني در مدارك زير بر الزامات مقرر شده در مبحث شانزده 16-1-1-4
  هاي اجرايي آن نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين) الف
   نظامات اداري–مبحث دوم ) ب
  

كشي گاز طبيعي ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در  طراحي، اجرا و كنترل لوله 16-1-1-5
  .ساختمان انجام شودي ملّ از مقررات " مبحث هفدهم"



 انزدهممبحث ش

 

2 

نشاني ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در  حي، اجرا و كنترل تأسيسات آتشطرا 16-1-1-6
  .ساختمان انجام شودي ملّ از مقررات "مبحث سوم"
  

هاي توليد آب گرم مصرفي بايد با رعايت الزامات مندرج  طراحي، اجرا و كنترل دستگاه 16-1-1-7
  .دساختمان انجام شوي ملّ از مقررات "مبحث چهاردهم"در 
  

هاي فني كه در اين مبحث به كار رفته است بايد با مفاهيمي  ها و عبارت تعاريف واژه 16-1-1-8
 " نظامات اداري–مبحث دوم "تعاريف ديگري كه در .  آمده دريافت شود"تعاريف) 2-16 ("كه در 

  .آمده بايد جزئي از اين مبحث تلقي شود
  

   استاندارد1-2- 16
ها ارجاع شده است، بايد جزئي از  داردهايي كه در اين مبحث به آنآن قسمت از استان 16-1-2-1

  .اين مبحث تلقي شود
  
اگر بين مطالب اين استانداردها با احكامي از متن اين مبحث مغايرتي مشاهده شود،  16-1-2-2 

  .احكام اين مبحث بايد مالك عمل قرار گيرد
  

   تغيير مقررات1-3- 16
هاي  ررات حذف شود يا تغيير كند، موجب بي اعتبارشدن قسمتاگر قسمتي از اين مق 16-1-3-1

  .شود ديگر نمي
    

هاي موجود كه طبق قسمت حذف شده يا تغيير يافته  استفاده از تأسيسات ساختمان 16-1-3-2
هاي موجود نبايد طبق قسمت حذف شده از  ولي توسعه ساختمان. قبالً اجرا شده باشد، مجاز است

  .بايد طبق مقررات جديد اجرا شودمقررات پيشين باشد و 
  

  هاي موجود  ساختمان1-4- 16
هاي موجود، كه پيش از زمان انتشار رسمي اين مبحث از  تأسيسات بهداشتي ساختمان 16-1-4-1

اند، مشمول الزام قانوني رعايت مقررات اين مبحث  مقررات به طور قانوني مورد استفاده قرار گرفته
  .باشند نمي
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هاي موجود بايد با رعايت  عي تغيير يا نوسازي در تأسيسات بهداشتي ساختمانهر نو 16-1-4-2
  .الزامات مندرج در اين مبحث انجام گيرد

  
گيرد، موجب  هاي موجود صورت مي توسعه يا نوسازي كه در ساختمان اگر تغيير، 16-1-4-3

بايد بر اساس و طبق افزايش مقدار آب، فاضالب يا آب باران ساختمان شود، طرح تأسيسات مربوطه 
  .الزامات اين مبحث تصحيح شود

  
هاي موجود مجاز است كه طبق  تعمير و تغيير جزئي در تأسيسات بهداشتي ساختمان 16-1-4-4

  .كه با رعايت شرايط ايمني و بهداشتي و مورد تأييد باشد وضعيت موجود صورت گيرد، به شرط آن
  

 كه بر الزامات مندرج در اين مبحث از مقررات در هرگونه تغيير در كاربري ساختمان، 16-1-4-5
بايد تأييد شود كه اين . مورد تأسيسات بهداشتي ساختمان اثر بگذارد، بايد مورد تأييد قرار گيرد

  .بخش ندارد تغيير كاربري از نظر ايمني و بهداشتي اثر زيان
  

تمام بايد با رعايت   نيمههاي از زمان انتشار رسمي اين مبحث، ادامه كار در ساختمان 16-1-4-6
  .الزامات اين مبحث انجام شود

  
   راهبري و نگهداري1-5- 16
راهبري و نگهداري تأسيسات بهداشتي ساختمان بايد با رعايت الزامات اين مبحث  16-1-5-1

  .انجام شود
  

،  هاي موجود بايد با رعايت الزاماتي راهبري و نگهداري تأسيسات بهداشتي ساختمان 16-1-5-2
  .كه آن تأسيسات بر طبق آن طرح و اجرا شده است، انجام شود

  
صاحب ساختمان يا نمايندة قانوني او مسئول راهبري و نگهداري ايمن و بهداشتي  16-1-5-3

  .تأسيسات بهداشتي ساختمان است
  



 انزدهممبحث ش

 

4 

   تخريب6- 1- 16
ل دارد، پيش از اقدام به تخريب هر ساختماني كه به شبكة آب يا فاضالب شهري اتصا 16-1-6-1

  .موضوع تخريب بايد قبالً به سازمان آن شبكة شهري اطالع داده شود
كشي آب يا فاضالب ساختمان از شبكة آب يا فاضالب  پيش از آن كه اتصال لوله 16-1-6-2

  .شهري به كلي جدا شود و كنتورها برداشته شود، نبايد اجازه تخريب صادر شود
  

   مصالح1-7- 16
رود بايد طبق استانداردها و  كار مي تأسيسات بهداشتي ساختمان بهمصالحي كه در  16-1-7-1

  .مشخصات فني مندرج در اين مبحث و مورد تأييد باشد
  

براي تأسيسات بهداشتي مقرر شده است، نبايد  ستفاده از مصالحي كه در اين مبحثا 16-1-7-2
  .مانع استفاده از مصالح مورد تأييد ديگر شود

  
تواند در موارد ضروري مصالح مشابه را تأييد كند، به شرط آن كه  ان ميناظر ساختم 16-1-7-3

ارز مصالحي باشد كه در اين  مصالح جانشين، از نظر كيفيت، كارآيي، بهداشتي، دوام و ايمني، هم
  .مبحث از مقررات، مقرر شده است

  
ور شدن  بر شعلهرود بايد در برا مصالحي كه در تأسيسات بهداشتي ساختمان به كار مي 16-1-7-4

  .مقاوم باشد
  

  .استفاده از مصالح كار كرده يا معيوب مجاز نيست 16-1-7-5
  

ناظر ساختمان بايد از مالك ساختمان يا مجري تأسيسات بهداشتي مدارك فني كافي  16-1-7-6
دربارة كيفيت فني و آزمايش هر قلم از مصالح را طلب كند و نسبت به مناسب بودن آن براي كار 

هزينة الزم براي آزمايش كيفيت و تهية مدارك فني الزم به عهدة مالك .  نظر اطمينان يابدمورد
  .ساختمان است
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   مدارك فني1-8- 16
مالك ساختمان يا نمايندة قانوني او بايد پيش از صدور پروانه، مدارك فني الزم را، به  16-1-8-1

به منظور مطابقت با الزامات اين مبحث آمده، ) 4-1-1-16(ترتيبي كه در احكام قانوني مندرج در 
  .از مقررات و تاييد آن، ارائه دهد

  
ها و    ها و دياگرام    شود، بايد شامل پالن     ها و مشخصات فني كه براي تأييد ارائه مي          نقشه 16-1-8-2

بنـدي    ها، شـيب    ها، جهت جريان سيال در لوله       ها قطر و مشخصات لوله      جزئيات الزم باشد كه در آن     
كشي توزيع آب سرد و گرم مـصرفي،        دار جريان و محل لوازم بهداشتي و ديگر متعلقات لوله         الزم، مق 

  .فاضالب بهداشتي، هواكش فاضالب و آب باران، نشان داده شده باشد
 محوطة اختصاصي باشد كه در آن محل اتصال شبكة آب شهري و  ها بايد شامل پالن نقشه) الف

  .مان مشخص شده باشدكشي ساخت شبكه فاضالب شهري به لوله
در صورتي كه در محل ساختمان شبكة آب شهري يا شبكة فاضالب شهري وجود نداشته باشد، ) ب

هاي محوطه محل و چگونگي دريافت آب مصرفي و دفع فاضالب ساختمان مشخص  بايد در نقشه
  .شود و مورد تاييد قرارگيرد

  
اي و   داراي صالحيت حرفهمدارك فني بايد توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي، 16-1-8-3

  .اي اشتغال به كار مهندسي در تأسيسات ساختمان تهيه شده باشد پروانه
  

ها يا مشخصات فني داده شود  كار تغييراتي در نقشهاگر در جريان طراحي يا اجراي  16-1-8-4
ها يا  بايد، پيش از اقدام به اين تغييرات، نوع و علت آن به اطالع ناظر ساختمان برسد و نقشه

  .مشخصات تغيير يافته مورد تأييد قرار گيرد
  

   بازرسي و آزمايش1-9- 16
ناظر ساختمان بايد در جريان پيشرفت كارهاي اجرايي تا پايان كار از مصالح و  16-1-9-1

ها و چگونگي اجراي فني كار بازرسي به عمل آورد و مدارك الزم را دربارة نتيجة بازرسي  دستگاه
  .تهيه كند

  
كشي و نصب لوازم بهداشتي، صاحب كار يا نمايندة قانوني او بايد  پيش از اجراي لوله 16-1-9-2

مدارك كافي درباره استانداردهاي ساخت و آزمايش هريك از اقالم مصالح، شرح كار، جزئيات و 
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نتيجة آزمايش در كارخانة سازنده و ديگر اطالعاتي كه مطابقت آن را با الزامات مندرج در اين 
  .ث از مقررات نشان دهد، براي تأييد ارائه دهدمبح

  
بازرسي و آزمايش و صدور تأييدية هر قسمت از تأسيسات بهداشتي بايد، پيش  از  16-1-9-3
  .كه آن قسمت با مصالح ساختماني پوشانده شود، انجام شود آن
بايد، پيش از شود  كشي كه در زير سطح تراز زمين نصب مي بازرسي و آزمايش قسمتي از لوله) الف

  .ها انجام شود ها و ترنچ ها، و پيش از پوشش اين كانال  در آن ها و نصب لوله ها و ترنچ ساخت كانال
  

كشي  كشي فاضالب بهداشتي، لوله كشي توزيع آب مصرفي، لوله هاي آزمايش لوله روش 16-1-9-4
هاي اين  ر هر يك از فصلكشي آب باران بايد با رعايت الزاماتي باشد كه د هواكش فاضالب و لوله

  .مبحث از مقررات، مقرر شده است
ها و در زماني صورت گيرد كه  كشي و نصب دستگاه آزمايش نهايي بايد پس از انجام كامل لوله) الف

  .برداري باشد ساختمان و تأسيسات آن كامل و آمادة بهره
ش بايد توسط مالك ساختمان يا ها، لوازم، ابزار و نيروي انساني مورد نياز براي آزماي دستگاه) ب

  .نمايندة قانوني او فراهم شود
در صورتي كه تمام يا قسمتي از تأسيسات بهداشتي با الزامات مندرج در اين مبحث از مقررات ) پ

مطابقت نداشته باشد، بايد براي رفع نقص و تصحيح آن اقدام شود و روند بازرسي و آزمايش تكرار 
  .شود

  
عمليات تهيه و نصب تأسيسات بهداشتي ساختمان، بايد از طرف ناظر ساختمان در پايان  16-1-9-5

 تأييد كل كار، همة مواردي كه با الزامات مندرج در  بازرسي نهايي صورت گيرد و پيش از صدور گواهي
  .اين مبحث از مقررات مغايرت دارد، صورت برداري و تصحيح شود

الزامات مندرج در اين مبحث از مقررات، بايد از طرف ناظر در صورت مطابقت تأسيسات نصب شده با ) الف
  .ساختمان گواهي تأييد صادر شود



 

 

  
  
  

  تعاريف  16-2
  

   كليات2-1- 16
مبحث (هاي فني مورد استفاده در اين مبحث از مقررات   اين فصل به تعريف واژه16-2-1-1

  .اختصاص دارد)  تأسيسات بهداشتي–شانزدهم 
  

ي رايج، كه در اين فصل تعريف نشده است، بايد به همان معناي معمول و هاي فن  واژه16-2-1-2
  .متداول به كار رود

  
   فهرست تعاريف2-2- 16

  آب آشاميدني
آبي كه از مواد خارجي، به مقداري كه سبب بيماري شود يا اثر زيان آور بيولوژيك داشته باشد، پاك 

ا استانداردهاي آب آشاميدني، كه از طرف مقامات باشد و از نظر تركيب فيزيكي، شيميايي يا ميكروبي ب
  .مسئول و قانوني بهداشتي رسماً اعالم شده، مطابقت داشته باشد

  آب غير آشاميدني
  .شخصي و پخت و پز، بهداشتي و مناسب نباشد شستشويآبي كه براي آشاميدن، مصارف 

  آب گرم مصرفي
  .داشته باشد) ايت درجه فارنه110( درجة سلسيوس 43آبي كه دماي بيش از 

  كن آب گرم
  .هر دستگاهي كه آب مصرفي را گرم كند و آن را به شبكة توزيع آب گرم مصرفي بفرستد

  آلودگي ظاهري
آلودگي آب در حدي كه كيفيت آن از نظر سالمتي غير بهداشتي نباشد ولي خصوصيات ظاهري 

عنوان آب آشاميدني مناسب آن، مانند رنگ، طعم، بو و غيره در حدي باشد كه نتوان آن را به 
  .دانست
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  لودگي غير بهداشتيٱ
كشي توزيع آب آشاميدني، كه ممكن است آن را سمي كند يا  آور در لوله وارد شدن مواد زيان

  .موجب انتشار بيماري شود و از اين طريق براي سالمتي عمومي خطر جدي ايجاد نمايد
  آويز

بيني شده، با  داشتن آن در ارتفاع پيش نقطة ثابت و نگه از يك لوله اي است براي آويختن آويز وسيله
  .امكان حركت محدود طولي و عرضي

  اتصال برگشت جريان
 . برگشت جريان روي دهد،ن محلآبرساني كه ممكن است در  آكشي ترتيبي از اتصال در لوله 

  اتصال فشاري
ها به  ي يكي از لوله ن دهانهگيرد و در آ بندي صورت هر نوع اتصال كه به كمك يك واشر يا خمير آب

  .ي ديگر وارد و فشرده شود داخل لوله
  اتصال غير مستقيم فاضالب

 فاضالب  هاي ديگر كه مستقيماً به لولة كننده لولة فاضالب خروجي از لوازم بهداشتي و مصرف
كي  هوايي به داخل يك سيفون، ي فاضالب از اين لوله با فاصلة. شود بهداشتي ساختمان متصل نمي

  .ريزد شوي، مي  فاضالب، مانند ترنچ روي كف يا كف از لوازم بهداشتي، يا هر دريافت كنندة
  اتصال قابل انبساط

 برگشت،  ي  درجه يا دو خم با لوله90هر نوع اتصال كه به صورت قطعة انبساط، خم بيش از 
  .پذير سازد انقباض و انبساط لوله را امكان

  اتصال قابل انعطاف
ي  ها امكان خم شدن يا حركت بدهد، در حالي كه لوله ال بين دو لوله كه به يكي از آنهر نوع اتص

  .ديگر ثابت و بدون حركت باقي بماند
  اتصال لحيمي بدون سرب

  .نباشددرصد  2/0 كار بيش از  كاري و در تنه اتصالي كه در آن مقدار سرب در مفتول لحيم
  اتصال مستقيم

كشي جداگانه، كه يكي از اين دو  صال فيزيكي بين دو شبكة لولهكشي توزيع آب، هر ات در لوله
هاي شيميايي يا هر  كشي آب، بخار، گاز، محلول كشي توزيع آب آشاميدني و ديگري لوله شبكه لوله

سيال ديگر نامطمئن از نظر بهداشتي و ايمني باشد و اين اتصال فيزيكي، بر اثر اختالل فشار، 
  . ديگر شود كه به شبكةموجب جريان سيال از يك شب
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  اتصال مكانيكي 
اي، سرب و  هاي دنده ، فيتينگ به فيتينگ، غير از اتصال)وصاله(اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ 

اتصالي كه در آن، قطعات در امتداد محور به هم . كنف و واشر و خمير، لحيمي، جوشي يا سيماني
  .كوپلينگ يا آداپتور استگاه اتصال، قسمتي از يك . شوند فشرده مي

  ) كور(انتهاي بسته 
 ديگري مسدود شده باشد و طول  انتهاي شاخة افقي فاضالب كه با كالهك، درپوش يا هر وسيلة

  . سانتيمتر باشد60آن، پس از اتصال آخرين انشعاب فاضالب، بيش از 
  بار وارده

ها، شيرها،  يال داخل آن، فيتينگباشد و شامل وزن لوله، س گاه مي برآيند نيروهاي وارد بر تكيه
ي نيروهايي كه بر اثر انقباض و انبساط، فشارهاي استاتيكي و ديناميكي، باد، برف  عايق، و نيز كليه

  .شود گاه وارد مي يا يخبندان، و غيره به تكيه
  برگشت جريان 

يع آب آشاميدني، از كشي توز  لوله ي هاي ديگر به داخل شبكه برگشت جريان آب، مايعات، مواد يا محلول
  .كشي يا منبع ديگر  لوله ي هر شبكه
  بست
  .دارد گيرد و در حالت يا موقعيت معيني نگه مي ي دائمي كه لوله را مي وسيله
  پايه

 عمودي را، از انتهاي تحتاني آن، به فونداسيون يا اسكلت ديگري  ي اي كه بار قائم يك لوله وسيله
  .كند منتقل مي

  يا آب بارانپمپ حوضچه فاضالب 
كند، از  اين پمپ كه با موتور برقي كار مي. پمپ مخصوص انتقال فاضالب يا آب باران به تراز باالتر

  .شود گيرد و قطع و وصل مي سطح فاضالب يا آب باران داخل حوضچه فرمان مي
  ترنچ

  .گذاري، حفر شود كانالي كه در زمين، براي لوله
  گاه تكيه
كند و در حالت يا موقعيت معيني  ه را به اجزاي ساختمان متصل مياي دائمي كه بست لول وسيله

  .دارد نگه مي
  گاه لغزنده تكيه

  .دهد لوله كشي در سطح افقي حركات لغزشي داشته باشدنگهدارنده لوله روي تكيه گاه كه اجازه مي
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  جريان ثقلي
 اثر اختالف ارتفاع و كشي وقتي ثقلي است كه بر  لوله جريان فاضالب يا آب باران در داخل شبكة

  .ها و بدون استفاده از پمپ برقرار شود شيب لوله
  چاه جذبي

شامل يك ميله به عمق كافي تا رسيدن به خاك با ضريب . شود چاهي است كه در زمين كنده مي
با توجه به ضريب جذب زمين محل انباره، حجم مورد نياز آن . جذب مناسب و يك يا چند انباره

  .شود محاسبه مي
  حلقه انبساط

ها يا  سازي حركت لوله، ناشي از تغيير دما يا عوامل ديگر، كه با ايجاد خم اي براي خنثي وسيله
  .شود هايي در طول لوله، ساخته مي منحني

  حوضچه
شود و  مخزن يا چاهكي است كه زير سطح تراز نرمال فاضالب يا آب باران داخل ساختمان نصب مي

خروج فاضالب از اين حوضچه به تراز . ريزد ن به طور ثقلي در آن ميفاضالب يا آب باران ساختما
  .باالتر بايد به طريق مكانيكي صورت گيرد

  حياط خصوصي
قطعه زمين محدودِ باقي مانده از كل زميني كه در آن ساختمان بنا شده و طبق قوانين شهرداري 

ي  محوطه. شود مياحداث بنا در آن مجاز نيست و فقط به عنوان حياط خصوصي محسوب 
هاي تردد خودرو  نشاني، گاز و خيابان هاي آب، فاضالب، آتش ها شبكه هاي بزرگ كه براي آن مجموعه

ها، حياط خصوصي شامل  ها و باغچه در باغ. شود حياط خصوصي محسوب نمي شود،  بيني مي پيش
ها،  ارد و بقيه زمينبخش محدودي از زمين است كه در اطراف بناي مسكوني، به عنوان حياط قرار د

  .شود حياط خصوصي محسوب نمي
  خالء

  .كشي آب يا فاضالب  لوله فشار كمتر از فشار اتمسفر هواي آزاد در داخل شبكة
  خالء شكن

شود تا اگر فشار آب داخل  يك نوع مانع برگشت جريان كه روي دهانة خروجي آب از لوله نصب مي
يله هوا وارد شود و فشار داخلي را به فشار اتمسفر برساند لوله از فشار اتمسفر كمتر شود، از اين وس

  .و از برگشت جريان جلوگيري كند
  در دسترس

اند كه » در دسترس«كشي وقتي  هاي مصرف كنندة آب و اجزاي لوله لوازم بهداشتي، دستگاه
  .جا كردن مانعي نباشد دسترسي مستقيم باشد و نيازي به بازكردن، برداشتن يا جابه
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   كنندة آب محوطهدريافت
هاي سطحي محوطه، به  صورت كفشوي، شبكه، حوضچه يا هر شكل  دريافت كنندة آب باران يا آب

  .هاي سطوح باز محوطه، طراحي شده باشد آوري و هدايت آب ديگر، كه براي جمع
  دريافت كنندة فاضالب

  .ي كف و غيره رو  فاضالب، شبكة  فاضالب، مانند كفشوي، حوضچة  دريافت كنندة هر وسيلة
  دريچه بازديد

 فاضالب يا آب باران قائم يا افقي كه براي تميز كردن و خارج كردن  دريچه قابل دسترسي روي لولة
  .گيرد هرگونه مانع جريان داخل لوله و رفع گرفتگي آن، مورد استفاده قرار مي

  دفع فاضالب به طور خصوصي
  اضالب خصوصي يا در هر سيستم ديگري كه از شبكة ف دفع فاضالب در سپتيك تانك، در دستگاه تصفية

  .دفع فاضالب شهري به كلي جدا باشد
  دو خم 

با (كشي فاضالب كه امتداد لوله قائم فاضالب را از قائم به افقي  تركيبي از دو زانو يا دو خم در مسير لوله
 افقي از دو قسمت سرعت جريان فاضالب در قسمت. دهد و سپس دوباره به حالت قائم تغيير مي) شيب

  .دهد  قائم فاضالب پس از دو خم، تغيير جا مي لولة. قائم كمتر است
  سطح تراز بحراني

حداقل ارتفاعي است كه يك مانع برگشت جريان يا خالء شكن بايد باالتر از تراز سرريز لوازم  
 است تر از آن نصب شود ممكن اگر پايين.  ديگر آب، نصب شود بهداشتي و هر مصرف كنندة

در صورتي كه سازنده اين تراز را مشخص نكرده باشد، بايد زير مانع . برگشت جريان اتفاق بيفتد
  .شكن را سطح تراز بحراني آن گرفت برگشت جريان يا خالء

  سطح موثر دهانه
در شيرهاي لوازم بهداشتي بايد .  خروجي آب از شير يا لوله ترين سطح مقطع دهانة كوچك
  .گيري شود ور آب اندازهترين مقطع عب كوچك
  سيفون
اي كه با نگهداري مقداري آب در خود، در مسير عبور فاضالب، مانع از انتشار هواي آلوده و  وسيله

شود و در عين حال هيچ اثري بر  كشي فاضالب در فضاي ساختمان مي  لوله گازهاي داخل شبكة
  .جريان عادي فاضالب ندارد
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  سيفون ساختمان
خروجي از ساختمان نصب شود و مانع از جريان ) يا آب باران(ي لولة اصلي فاضالب اي كه رو وسيله

 خروجي از ساختمان تا محل دفع  ساختمان و لولة) يا آب باران(كشي فاضالب   لوله هوا بين شبكة
  .گردد
   افقي شاخة

. ريزد آن ميهاي انشعاب فاضالب لوازم بهداشتي به  لولة افقي فاضالب در طبقات ساختمان كه لوله
  .كند اين لوله فاضالب را به لولة قائم فاضالب هدايت مي

   افقي هواكش شاخة
اين لولة . شود  افقي هواكش كه هواكش يك يا چند عدد از لوازم بهداشتي به آن متصل مي يك لولة

  .شود  قائم فاضالب متصل مي  لولة  قائم هواكش يا به ادامة افقي به يك لولة
   آب بارانكشي  لوله شبكة
هاي سطحي و هدايت آن  آوري آب باران و ديگر آب كشي داخل ساختمان كه براي جمع  لوله شبكة

  .شود به خارج از ساختمان، طرح و نصب مي
   هواكش شبكة
كشي فاضالب و  ي لوله كشي به منظور برقراري ارتباط جريان هواي آزاد با شبكه اي از لوله شبكه

  .ر برابر فشار معكوس يا مكش سيفونيحفاظت آبِ هوابند سيفون د
  شير اطمينان دما

اين شير در دماي تنظيم شده به طور خودكار . شيري كه براي باز شدن در دماي معيني طراحي شده است
  .نمايد شود و آب را خارج مي باز مي

  شير اطمينان فشار
 عادي توسط فنر يا اين شير در حالت. شيري كه براي بازكردن در فشار معيني طراحي شده است

  .كند شود و آب را خارج مي اي ديگر، بسته است و در فشار تنظيم شده به طور خودكار باز مي وسيله
   دما–شير اطمينان فشار 
تواند از دما يا فشار آب داخل لوله يا مخزن فرمان بگيرد، به طور خودكار باز  شيري تركيبي كه مي
  .شود و آب را خارج كند

  بشير برداشت آ
شود و در صورت بستن آن، آب در   آب كه بازكردن آن باعث خروج آب از لوله مي شير انتهاي لولة

  .ماند لوله باقي مي
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  شير تنظيم فشار 
نوعي شير فشار شكن، كه فشار خروجي آب را به كمك حسگر يا لوازم ديگر، در هر شرايطي ثابت 

  .دارد نگه مي
  شير شناور

به وسيلة يك گوي شناور از تراز سطح آب داخل مخزن فرمان شير ورودي آب به مخزن كه 
  .شود گيرد و باز يا بسته مي مي

  شير شناور ضد سيفون
 هوايي يا يك خالء شكن، دارد و پس از   ضد سيفون، به فرم يك فاصلة شير شناوري كه يك وسيلة

  .كند شود و از برگشت جريان جلوگيري مي يك شير قطع و وصل نصب مي
  ش فشارشير كاه

  .دهد نوعي شير فشار شكن كه فشار خروجي آب را هنگام برقراري جريان كاهش مي
   دوتايي شير يك طرفة

شوند و  بند كه پشت سر هم روي لوله نصب مي  آب  فنردار با دريچة شامل دو عدد شير يك طرفة
رف اين دو ط. گيرد بين اين دو شير يك انشعاب مخصوص آزمايش با شير قطع و وصل قرار مي

  .مجموعه بايد شيرهاي قطع و وصل روي لوله نصب شود
   مورد تأييد شير يك طرفة
بند كه در حالت بسته هيچ جريان معكوس يا نشت نتواند در آن   فنردار، با دريچة آب شير يك طرفة

  .ايجاد شود
  ضد سيفون

  .ببرد مكانيكي ديگري كه عمل مكش سيفوني را حذف كند و از بين  هر شير يا وسيلة
  ضد ضربة قوچ

شود،   قوچ را كه بر اثر توقف ناگهاني جريان آب در لوله ايجاد مي اي كه امواج فشار ضربة وسيله
  .كند جذب مي

   فاضالب علم تخلية
شويي يا   غيرمستقيم فاضالب خروجي از ماشين رخت تواند براي تخلية يك لولة قائم فاضالب كه مي

  .الب ماشين از طريق شلنگ به آن ريخته شودماشين ظرفشويي به كار رود و فاض
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   هوايي فاصلة
   پايين دهانة كشي توزيع آب، هر فاصلة  قائم در فضاي آزاد و بدون مانع بين لبة در لوله )1(

كنندة  خروجي آب از لوله يا شير برداشت آب كه به مخزن، لوازم بهداشتي يا هر مصرف
  .شود  هوايي ناميده مي  آب، فاصلة  دريافت كنندة سرريز دستگاه رساند، تا لبة ديگري آب مي

 خروجي فاضالب تا   قائم در فضاي آزاد و بدون مانع بين دهانة كشي فاضالب، هر فاصلة در لوله )2(
  .شود  هوايي ناميده مي ريزد، فاصلة اي كه اين فاضالب در آن مي  سرريز وسيله لبة

  )sewage(فاضالب 
  . صورت معلق يا محلول، داشته باشدهر نوع فاضالب كه مواد آلي، به

  )waste (فاضالب
 آب، بدون فاضالب  هاي مصرف كنندة هر نوع فاضالب خروجي از لوازم بهداشتي و ديگر دستگاه

  .توالت يا پيسوار
  فاضالب بهداشتي

هاي سطحي يا  هاي آب، بدون آب باران، آب كننده فاضالب خروجي از لوازم بهداشتي و ديگر مصرف
  .زيرزمينيهاي  آب

  فاضالب خاكستري
كشي آب غير   لوله فاضالب خروجي از وان، زيردوشي، لگن يا ماشين رختشويي كه در شبكة

ها و پيسوارها، ممكن است مورد  آشاميدني داخل همان ساختمان، منحصراً براي شستشوي توالت
  .استفاده دوباره قرار گيرد

  فشار جريان
  .آب و نزديك به آن، در حالتي كه شير كامالً باز باشدفشار آب لوله، قبل از شير برداشت 

  فشار معكوس
كشي توزيع آب، مواردي كه بر اثر وجود پمپ، مخزن مرتفع، ديگ آب گرم يا بخار و  در لوله )1(

كشي توزيع آب آشاميدني ايجاد شود و احتمال  ها، فشاري بيش از فشار شبكة لوله مانند آن
كشي  كشي آب غير بهداشتي به داخل شبكة لوله كة لولهبرگشت جريان و نفوذ آب از يك شب

 .توزيع آب آشاميدني پيش آيد

هاي ديگر، در  كشي فاضالب فشاري، كه بر اثر كاهش سرعت جريان فاضالب يا علت در لوله )2(
ترين لوازم بهداشتي، ممكن  جهت عكس جريان فاضالب در داخل لوله، بعد از سيفون نزديك

  . وارد شوداست بر آب هوابند سيفون
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  فالش تانك
بيني  اي است شامل يك مخزن و شير شناور ورود آب كه هر بار با فرمان دستي مقدار پيش وسيله
  .اي آب، به منظور شستشو، وارد لوازم بهداشتي كند شده

  فالش والو
اي آب، به منظور شستشو وارد لوازم  بيني شده شيري كه هر بار با فرمان دستي مقدار پيش

شود، تا از  كند و با فشار آب يا مكانيسم ديگري به طور خودكار و به تدريج بسته مي ي ميبهداشت
  .ايجاد ضربة قوچ جلوگيري شود

  فيتينگ
رود، مانند  كشي كه براي تغيير امتداد، گرفتن انشعاب يا تغيير قطر لوله به كار مي اجزايي از لوله

  زانو، سه راه، تبديل و غيره
  قابل دسترسي

اند كه براي دسترسي به     » قابل دسترسي «كشي وقتي     هاي آب و اجزاي لوله      بهداشتي، دستگاه لوازم  
  .ها، بازكردن يك دريچه يا جابجايي صفحه حايل يا مانع كافي باشد آن
  شوي آب باران كف

 قائم آب باران هدايت  شود و آب باران بام را به لولة  آب باران كه روي بام نصب مي كنندة دريافت
  .كند مي

  كلكتور
  .ها است اي از لوله كه محل تجميع و تقسيم انشعاب قطعه

  اتصال به تيرآهن
شود و به منظور خودداري از سوراخ  اي است كه به قسمت زيرين تيرآهن سقف متصل مي وسيله

  .رود كاري تيرآهن، براي اتصال آويز به سقف به كار مي كاري و جوش
   قائم گيره لولة

  . قائم در موقعيت معين  نگاه داشتن لولةاي است براي وسيله
  گروه بهداشتي

گروه . كم يك دستشويي، يك توالت و يك دوش نصب شده باشد سرويس بهداشتي كه در آن دست
  .بهداشتي ممكن است تعداد بيشتري از لوازم بهداشتي را شامل شود
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  اليي
، به منظور  اي بست گيرهغالف محافظي كه بين سطح خارجي لوله يا عايق آن و سطح داخلي 

حفاظت لوله يا عايق در برابر خوردگي، الكتروليز، محدود كردن مقدار انتقال گرما و يا توزيع بارهاي 
  .شود وارده، نصب مي

   سرريز لبة
 آب، تراز افقي سطحي از آن دستگاه است كه   سرريز در لوازم بهداشتي و هر دريافت كنندة لبة

  .كند  آن سرريز مي تواند از آن باالتر رود و از لبة در آن بريزد، نميوقتي آب از شير يا لوله 
  لوازم بهداشتي

كشي توزيع  لوله«شوند و آب را از  لوازمي كه در ساختمان يا ملك به طور دائمي يا موقت نصب مي
فاضالب خروجي از اين لوازم، مستقيم يا غير مستقيم، به . كنند دريافت مي» آب مصرفي ساختمان

هايي كه در تأسيسات  ظروف، مخازن و دستگاه. ريزد مي» كشي فاضالب بهداشتي ساختمان لوله«
هاي تجاري و  روند و يا به منظور توليد در ساختمان كار مي گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع به

  .شوند شوند، لوازم بهداشتي محسوب نمي صنعتي نصب مي
  لوازم بهداشتي خصوصي

ها، حمام يا توالت اتاق خصوصي هتل و متل و در جاهاي مشابه  ها، آپارتمان ر خانهلوازم بهداشتي د
  .شوند كه به منظور استفادة يك شخص يا يك خانواده نصب مي

  لوازم بهداشتي عمومي
ها،  آهن، فرودگاه هاي راه ها، ايستگاه ها، هتل هاي عمومي مدارس، ورزشگاه لوازم بهداشتي در توالت

هاي عمومي و در جاهاي مشابه  گاه هاي عمومي، گردش ها، ساختمان داري، رستورانهاي ا ساختمان
  .ها براي عموم آزاد است كه استفاده از آن

   اصلي افقي لولة
كشي فاضالب قرار دارد و فاضالب ساختمان را   لوله ترين قسمت شبكة لولة اصلي افقي كه در پايين

ريزد، به خارج از ساختمان هدايت  ترين طبق در آن مي ايينهاي قائم يا لوازم بهداشتي پ كه از لوله
  .كند مي
   تك اليه لولة
  .اي پليمري كه جدار آن تك اليه باشد لوله
   چند اليه لولة

عمدتاً (ها بايد فلزي  هاي چند اليه يكي از اليه در لوله.  آن چند اليه باشدهلوله پليمري كه جدار
  .باشد) آلومينيومي
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  لوله افقي
  . درجه داشته باشد45اي كمتر از  لوله يا فيتينگ كه نسبت به تراز افق زاويههر 
   خروجي فاضالب لولة
  .دهد هاي آب را انتقال مي اي كه فاضالب خروجي از لوازم بهداشتي يا ديگر مصرف كننده لوله
   خروجي از ساختمان لولة
  ساختمان را به سمت شبكةكه فاضالب لولة اصلي افقي ) يا ملك( خروجي از ساختمان  لولة

  .كند  فاضالب خصوصي، يا هر سيستم دفع، هدايت مي  تصفية فاضالب شهري، دستگاه
  ) sewage pipe( فاضالب  لولة
  .اي كه فاضالب توالت و پيسوار را انتقال دهد لوله
  )waste pipe ( فاضالب لوله
  .توالت و پيسوار، را انتقال دهداي كه هر گونه فاضالب خروجي از لوازم بهداشتي، غير از  لوله
   فاضالب بهداشتي لولة
  .هاي سطحي، را انتقال دهد اي كه هر گونه فاضالب ساختمان، غير از آب باران يا آب لوله
   قائم لولة

  . درجه يا بيشتر داشته باشد45  هر لوله يا فيتينگ كه نسبت به تراز افق زاوية
   قائم آب باران در داخل ساختمان  لولة
  .كند شود و آب باران را به پايين هدايت مي  قائم آب باران كه در داخل ساختمان نصب مي لولة
   قائم آب باران روي ديوار خارجي لولة

شود و آب باران بام را به پايين هدايت  لولة قائم آب باران كه روي ديوار خارجي ساختمان نصب مي
  .كند مي

  لولة قائم فاضالب
 اصلي افقي  ترين طبقه به لولة گيرد و در پايين هاي طبقات مي ب را از شاخهلولة قائمي كه فاضال
  .كند فاضالب منتقل مي

   قائم هواكش فاضالب لولة
شود و انتهاي آن به هواي آزاد ختم  هاي انشعاب هواكش در آن تجميع مي لوله قائم كه لوله

  .رود كار مي ب به قائم هواكش فاضالب فقط به منظور هواكش فاضال لوله. شود مي
  لوله يا فيتينگ بدون سرب

  .نباشدمواد متشكله آن  درصد 8فلزي كه ميزان سرب آن بيش از ) وصاله(لوله يا فيتينگ 
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  مانع برگشت جريان 
  .كشي آب آشاميدني جلوگيري كند  لوله  يا شيري كه از برگشت جريان به شبكة هر وسيله

  طرفه ختالف فشار بين دو شير يكمانع برگشت جريان از نوع شير اطمينان ا
ها يك شير اطمينان   بين آن طرفه مورد تأييد است كه در فاصلة اين وسيله شامل دو عدد شير يك

دو طرف اين وسيله شير قطع و وصل و بين دو شير يك طرفه . اختالف فشار نصب شده است
طرفه بيشتر از فشار آب وقتي فشار بين دو شير يك . شود شيرهاي برداشت براي آزمايش نصب مي

شود و فشار كاهش  كند و مقداري آب خارج مي باشد، شير اطمينان باز مي) ورود آب(باال دست 
  .شود كشي توزيع آب آشاميدني مي يابد و مانع برگشت جريان آب به شبكة  لوله مي

  مكش سيفوني
  شود، به شبكة كشي توزيع آب، برگشت جريان از آبي كه معموالً آلوده تلقي مي در لوله )1(

ورود آب . تر از فشار هواي آزاد كشي آب آشاميدني، بر اثر كاهش فشار اين شبكه به كم لوله
آلوده ممكن است از لوازم بهداشتي، استخر، مخازن آب و موارد مشابهي باشد كه از شبكة 

  .شوند كشي آب آشاميدني تغذيه مي لوله
 جريان فاضالب يا هر علت ديگر كه ممكن تحرككشي فاضالب، ايجاد خالء بر اثر  در لوله )2(

ترين لوازم بهداشتي اثر بگذارد و آب داخل سيفون را خالي  است بر آب هوابند سيفون نزديك
  .كند

  مورد تاييد
  . يا هر مقام قانوني ذيربط مورد تأييد مسئول امور ساختمان در شهرداري

  مهار
ه، هم از نظر موقعيت و هم از نظر جهت، در داشتن لوله در يك نقط اي است براي ثابت نگه وسيله

 .شرايط دماي معين و بارهاي وارده

  D.F.Uواحد 
گيري مقدار جريان فاضالب  واحدي است براي اندازه D.F.U1كشي فاضالب داخل ساختمان،  در لوله

  تابع حجم فاضالب آن، طول مدتD.F.Uدر هر يك از لوازم بهداشتي، مقدار . لوازم بهداشتي مختلف
  . زماني متوسط بين دو بار ريزش پياپي آب در آن است زمان يكبار تخلية آب آن و فاصلة

  S.F.Uواحد 
 مقدار هگيري و محاسب  واحدي است براي اندازهS.F.U2كشي توزيع آب مصرفي ساختمان،  در لوله

 آب  تابع حجمS.F.U مقدار ،در هر يك از لوازم بهداشتي. مصرف آب در لوازم بهداشتي مختلف
                                                      

1 - Drain Fixture Unit 
2 - Supply Fixture Unit 
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شدن  زماني متوسط بين دو بار باز صلةو فا) باز ماندن شير(مصرفي، طول مدت زمان يكبار مصرف 
  .پياپي شير است

  هادي لوله
  .سازد پذير مي اي است كه حركت لوله را فقط در امتداد معيني امكان وسيله

  هوابند سيفون
 فاضالب و سقف لوله سيفون  ي لولة افق  ريزش آب از سيفون به داخل شاخة  قائم بين كف نقطة فاصلة

  :ترين قسمت آن، طبق شكل زير در پايين
  

  
  
 

  هواكش تر
  .لوله هواكشي كه براي انتقال فاضالب هم مورد استفاده قرارگيرد

  هواكش جداگانه
اين لوله در تراز باالتر از آن دستگاه به . اي كه هواكش سيفون يكي از لوازم بهداشتي است لوله

  .يابد شود، يا جداگانه تا خارج از ساختمان ادامه مي كشي هواكش متصل مي  لوله شبكة
  هواكش حلقوي

  .شود  قائم فاضالب متصل مي  افقي هواكش كه به امتداد لولة يك شاخة
   فاضالب هواكش حوضچة

 هواكشي كه از حوضچه يا چاهك فاضالب، يا لوازم بهداشتي مشابه، جداگانه به خارج از  لولة
  .تا هواي آزاد ادامه يابدساختمان 
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  هواكش قائم
كشي فاضالب به خارج يا از   هواكش قائم كه به منظور جريان هوا از هر قسمت شبكة  لوله هر لولة

  .خارج به آن، طرح و نصب شود
  هواكش كمكي

كشي هواكش برقرار  كشي فاضالب و لوله دهد جريان هواي بيشتري بين لوله هواكشي كه اجازه مي
  .شود
  كش كمكي اصليهوا

   هواكش قائم، به منظور جلوگيري از تغييرات فشار در لولة  قائم فاضالب به لولة يك لوله كه از لولة
 . قائم فاضالب است شيب اين لوله به سمت لولة. شود قائم فاضالب، متصل مي

  هواكش لولة قائم فاضالب 
 قائم  اين قسمت از لولة.  افقي فاضالب  لولة فاضالب به سمت بام پس از باالترين اتصال شاخة ادامة

  .كند فقط به عنوان هواكش كار مي
  هواكش مداري

اين . شود  هواكش است كه براي دو تا حداكثر هشت سيفون لوازم بهداشتي نصب مي يك شاخة
  . شود  قائم هواكش متصل مي ترين لوازم بهداشتي آغاز و به لولة شاخه از خروجي سيفون باالدست

  شترك هواكش م
هواكشي كه براي دو عدد از لوازم بهداشتي به طور مشترك به كار رود كه معموالً مجاور هم يا 

  .پشت به پشت هم و در يك طبقة ساختمان قرار دارند



 

 

  
  
  

  مقررات كلي  16-3
  

  امنة كاربرد د3-1- 16
ي  احكام اين فصل به الزامات آن قسمت از اجراي كار و نصب تاسيسات بهداشت16-3-1-1

  .هاي ديگر نيامده است اختصاص دارد كه در فصل
  

   كليات3-2- 16
اي   اجراي كار و نصب تأسيسات بهداشتي بايد با رعايت پايداري و مقاومت سازه16-3-2-1

برداري از لوازم بهداشتي  ساختمان انجام گيرد و مراقبت شود كه در جريان اجراي تأسيسات و بهره
  .اجزاي ساختمان وارد نشودهيچ آسيبي به ديوارها و ديگر 

  
هاي آب بايد، با  فاضالب خروجي از هر يك از لوازم بهداشتي و ديگر مصرف كننده 16-3-2-2

كشي فاضالب بهداشتي  اتصال مستقيم، يا اتصال غير مستقيم، به طور اطمينان بخش به شبكة لوله
  .، طبق الزامات مقرر شده در اين مبحث، متصل شود)يا ملك(ساختمان 

  
ها بايد با اتصال مستقيم يا   آب مصرفي هر يك از لوازم بهداشتي و ديگر مصرف كننده16-3-2-3

، )يا ملك(كشي توزيع آب مصرفي ساختمان  غير مستقيم، به طور اطمينان بخش، به شبكة لوله
  .طبق الزامات مقرر شده در اين مبحث، متصل شود

  
ي تأسيسات بهداشتي، جزكفشوي يا حوضچه و ها و ديگر اجزا كشي هيچ يك از لوله 16-3-2-4

  .پمپ تخليه آب كف چاه آسانسور، نبايد در داخل چاه آسانسور، يا ماشين خانة آن، نصب شود
كشي فاضالب  بايد با اتصال غير مستقيم به شبكة لوله) يا حوضچه(تخلية اين كفشوي ) الف

  .بهداشتي ساختمان انجام گيرد
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هاي نامي است، مگر آن كه در   فيتينگ و شير در اين مبحث اندازههاي لوله،  اندازه16-3-2-5
  .متن احكام جز آن مقرر شده باشد

  
    ايمني و بهداشت3-3- 16
، به سبب وجود تأسيسات بهداشتي يا فقدان آن، از )يا ملك( اگر در يك ساختمان 16-3-3-1

مايندة قانوني او، بايد براي نظر بهداشتي يا ايمني وضعيت خطرناكي رخ دهد، صاحب ساختمان يا ن
برطرف كردن اين خطر، با انجام اصالحات الزم در تأسيسات بهداشتي موجود، تا زماني كه وضعيت 

  .سالم بهداشتي و ايمني پديد آيد، اقدام كند
  

كه در نتيجة نصب، تعمير، يا نوسازي تأسيسات ) يا ملك( هر قسمت از ساختمان 16-3-3-2
ش تخريب، تغيير يا جابجايي شود، بايد پس از انجام كارهاي مربوط به بهداشتي موجود، دستخو

  . به حالت قابل قبول، بي خطر و ايمن بازسازي شودتأسيسات بهداشتي، مجدداً
  

   فضاي نصب لوازم بهداشتي3-4- 16
 فضاي نصب توالت، دستشويي، دوش، سينك و ديگر لوازم بهداشتي بايد روشنائي و 16-3-4-1

  .اشته باشدتعويض هوا د
 طرح و اجراي تأسيسات برقي –مبحث سيزدهم "روشنايي اين فضاها بايد طبق الزامات ) الف

  . تأمين شود"ها ساختمان
 " تأسيسات مكانيكي ساختمان–مبحث چهاردهم "تعويض هواي اين فضاها بايد طبق الزامات ) ب

  .انجام شود
 

ها بايد طوري استقرار يابند و نصب شوند  نهاي مربوط به آ كشي  لوازم بهداشتي و لوله16-3-4-2
  .ها و درها نشوند كه مانع باز و بسته شدن عادي پنجره

  
 قابل  شود، بايد صاف،  سطوح داخلي كف و ديوارهاي فضايي كه در آن توالت نصب مي16-3-4-3

  .شستشو و غير قابل نفوذ آب باشد
  

تفادة مراجعان يا كاركنان نصب هاي عمومي براي اس  هر توالت كه در ساختمان16-3-4-4
  .شود بايد با ديوار يا تيغه و در، به صورت اتاقك خصوصي، از فضاهاي مجاور جدا شود مي
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بيني شده است و درِ آن  در يك گروه بهداشتي با يك توالت، كه براي استفادة يك نفر پيش) الف
  .بيني ديوار، تيغه و درِ جداكننده براي توالت ضروري نيست شود، پيش قفل مي

  
  كشي آب و فاضالب اي لولهه  شبكه3-5- 16
كشي توزيع آب  كشي آب شهري، لوله رس بودن شبكة لوله در صورت موجود و در دست16-3-5-1

  .مصرفي ساختمان، بايد به اين شبكه متصل شود و آب مورد نياز خود را از آن دريافت كند
 آب لمان مسئوكشي آب شهري به اين معني است كه از ساز موجود و در دسترسي بودن لوله) الف

  .شهري استعالم شود و آن سازمان آمادگي خود را براي دادن انشعاب اعالم كند
رس نباشد، بايد براي تأمين آب اگر در محل ساختمان، شبكة آب شهري موجود و در دست) ب

  .صالحيت قانوني، استفاده شودداراي مصرفي مورد نياز از يك منبع خصوصي، مورد تأييد مراجع 
  

كشي  كشي فاضالب شهري، لوله رس بودن شبكة لوله در صورت موجود و در دست16-3-5-2
  .فاضالب ساختمان بايد به اين شبكه متصل شود و فاضالب ساختمان به آن هدايت گردد

كشي فاضالب شهري به اين معني است كه از سازمان  رس بودن شبكة لولهموجود و در دست) الف
  .ود و آن سازمان آمادگي خود را براي گرفتن انشعاب اعالم كندمسئول فاضالب شهري استعالم ش

رس نباشد، بايد براي دفع كشي فاضالب شهري موجود و در دست اگر در محل، شبكة لوله) ب
  .هاي مورد تأييد اقدام شود فاضالب ساختمان، با استفاده از يكي از روش

بيني شود، فاضالب خروجي از وان،  كشي فاضالب خاكستري پيش اگر در ساختمان شبكة لوله) پ
كشي فاضالب خاكستري  شويي ممكن است به شبكة لوله زيردوشي، دستشويي، لگن يا ماشين رخت

  .هدايت شود
  

، مواد )زغال و مانند آن( وارد كردن و ريختن هر گونه خاكستر، مواد نيمه سوخته 16-3-5-3
د قابل اشتغال يا قابل انفجار، گازها، مواد  مواد سمي، موا،)مانند كهنه و قاب دستمال(اي پارچه

نفتي و چربي و مواد غير قابل انحالل ديگري كه ممكن است باعث گرفتگي، مسدود شدن، آسيب 
كشي فاضالب شهري  كشي فاضالب بهداشتي ساختمان و شبكة لوله ديدن يا اضافه بار شود، به لوله

كشي فاضالب   توليدي نبايد وارد لولهفاضالب خروجي از تأسيسات صنعتي و) الف.ممنوع است
   فاضالب شهري به شرطي مجاز است كه فاضالب صنعتي به شبكة ورود . بهداشتي ساختمان شود

  .سازمان مسئول فاضالب شهري هدايت آن را به شبكة فاضالب شهري مجاز بداند
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   مصالح3-6- 16
كشي و هريك از لوازم بهداشتي بايد  هاي لوله  از فيتينگ روي هر طول لوله، هر قطعه16-3-6-1

  .نام يا مارك سازنده، به طور برجسته، با مهر پاك نشدني نقش شده باشد
  

رود بايد طبق دستورالعملي  مصالحي كه در تأسيسات بهداشتي ساختمان به كار مي 16-3-6-2
  .نصب شود كه در استاندارد هر يك داده شده است

تي كه دستورالعمل از استاندارد در دست نباشد، نصب هر يك از مصالح بايد با رعايت در صور) الف
  .راهنماي كارخانة سازنده صورت گيرد

هاي كارخانة سازندة هر يك از مصالح با الزامات  در صورتي كه دستورالعمل استاندارد يا توصيه) ب
باشد، نصب هر يك از مصالح، بايد ي ساختمان مطابقت نداشته مندرج در اين مبحث از مقررات ملّ

  .طبق الزامات اين مبحث صورت گيرد
  

كشي غيرفلزي بايد گواهي آزمايش و مطابقت آن با  ، فيتينگ و ديگر اجزاي لوله لوله 16-3-6-3
  .دار بهداشتي را داشته باشد استانداردهاي مراجع صالحيت

كشي آب مصرفي ساختمان به كار  در لولهكشي غير فلزي، كه  لوله، فيتينگ و ديگر اجزاي لوله) الف
  .رود، بايد گواهي مراجع صالحيت دار بهداشتي را براي توزيع آب آشاميدني داشته باشند مي
  

   گواهي آزمايش 16-3-6-4
هايي كه در  كشي، لوازم بهداشتي، شيرهاي برداشت آب و دستگاه هر يك از اجزاي لوله) الف

رود بايد از يك موسسة معتبر گواهي آزمايش و مطابقت آن   ميكار تأسيسات بهداشتي ساختمان به 
  .با استانداردي كه بر طبق آن ساخته شده است، داشته باشد

  .داري كند  كننده بايد مدارك مربوط به روند آزمايش را نگه موسسة گواهي )1(
ط و در مدارك بايد شامل جزئيات الزم براي مطابقت آن، با الزامات مندرج در استاندارد مربو )2(

 .مورد آزمايش هر قطعه يا دستگاه باشد

موسسة گواهي كننده بايد شخصيت حقوقي داشته باشد و داراي صالحيت الزم براي آزمايش ) ب
  .مورد نظر باشد

  .موسسه گواهي كننده، بايد به ابزار و تجهيزات الزم براي آزمايش مورد نظر مجهز باشد )1(
ار آزموده و با تجربه، كه براي انجام عمليات موسسه گواهي كننده بايد نيروي انساني ك )2(

  .آزمايش و ارزيابي آن آموزش ديده باشد، در استخدام داشته باشد
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  كشي  حفاظت لوله3-7- 16
كنند، بايد در برابر  هايي كه از زير يا داخل پي، يا ديوار باربر ساختمان عبور مي  لوله16-3-7-1

 در اين حالت لوله بايد در داخل غالف فلزي قرارگيرد، .شكسته شدن بر اثر بار وارده حفاظت شوند
قطر غالف لوله در داخل پي بايد . يا از زير طاقي ساخته شده با مصالح ساختماني مقاوم بگذرد

  .تر باشد كم دو اندازه از قطر لوله بزرگ دست
  

لوله اثر اي كه ممكن است بر سطح خارجي  اگر لوله از داخل محيط يا مصالح خورنده 16-3-7-2
 مقاوم  خوردگي داشته باشد، عبور كند بايد سطح خارجي لوله در برابر خوردگي، با اندود يا روكش

  .در برابر خوردگي حفاظت شود
  .اندود يا روكش نبايد مانع حركت لوله، ناشي از انقباض و انبساط شود) الف

  
صب شود كه فشارهاي وارد كشي در تأسيسات بهداشتي بايد به ترتيبي ن  هر نوع لوله16-3-7-3

ها، سقف و  عبور لوله از ديوارها، تيغه. بيني شده، نباشد چه در ساخت لوله پيش بر آن بيش از آن
  .كف بايد از داخل غالف لوله صورت گيرد

  .فاصله بين سطح خارجي لوله و سطح داخلي غالف بايد با مواد قابل انعطاف پر شود) الف
رود،  شود، موادي كه براي پركردن فاصله به كار مي ار آتش نصب ميدر صورتي كه غالف در ديو) ب

  .بايد همان مقاومتي را داشته باشد كه براي ديوار آتش تعيين شده است
  

بند مانند  كند بايد به كمك مواد آب  هواكش فاضالب كه از بام عبور مي  اطراف لوله16-3-7-4
 در برابر نفوذ رطوبت و آب،  يومي و ورق پالستيكي،ورق سربي، ورق فوالدي گالوانيزه، ورق آلومين

  .بندي شود آب
  

كشي آب مصرفي، فاضالب يا آب باران، كه در خارج از ساختمان و   آن قسمت از لوله16-3-7-5
شود بايد با توجه به دماي هواي محل استقرار ساختمان، زير  زير كف و در داخل زمين نصب مي

  .ب قرار گيردبندان و عمق مناس خط تراز يخ
هاي آب مصرفي، فاضالب يا آب باران در داخل ديوارهاي خارجي ساختمان، يا هرجاي  لوله) الف

زدن  گيرند، بايد با پوشش عايق يا گرم كردن لوله، در برابر يخ زدن قرار مي ديگري كه در معرض يخ
  .حفاظت شوند
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اهاي مشابه ديگر، كه ممكن كشي كه در كوچه، پاركينگ، گاراژ يا فض  اجزاي لوله16-3-7-6
هاي  شوند يا بايد توكار باشند و يا با روش است در معرض ضربات فيزيكي قرار گيرند، نصب مي

  .ديگري حفاظت شوند
  

  گذاري در ترنچ  لوله3-8- 16
شود بايد با  هاي افقي فاضالب يا آب باران حفر مي  كف بستري كه براي دفن لوله16-3-8-1

ن نرم طوري آماده شود كه براي تحمل وزن لوله به اندازه كافي محكم و مقاوم استفاده از ماسه و ش
دست و  گاه يك باشد و با قرار دادن لوله در آن، بستر زير لوله كامالً فرم لوله را به خود بگيرد و تكيه

  .يكنواختي زير لوله پديد آيد
ت باشد، در اين حالت بايد كف گذاري الزم اس اگر عمق ترنچ بيش از آن چه براي تراز لوله) الف

متري ماسه و شن نرم پركرد و هر اليه را جداگانه كوبيد تا در تراز   سانتي15هاي  ترنچ را با اليه
  .گاه يكنواخت و مقاومي پديد آيد نصب لوله، تكيه

رِ متر زي  سانتي5/7گذاري سنگ مشاهده شود، بايد قسمت سنگي را دست كم تا  اگر در كف بستر لوله) ب
گاه يك دست، يكنواخت و  تراز نصب لوله تراشيد و كف بستر را با ماسه و شن نرم پركرد و كوبيد تا تكيه

  .لوله را نبايد مستقيما روي بستر سنگي قرار داد. مقاومي پديد آيد 
گاه  گاه لوله، در طول بين دو اتصال، بايد پيوسته باشد و وزن لوله به طور يكنواخت به اين تكيه تكيه) پ

گاه منقطع، كه فقط زير نقاط اتصال يا در فاصلة بين دو اتصال لوله  قرار دادن لوله روي تكيه. منتقل شود
  .باشد و زيرِ قسمتي از طول لوله خالي بماند، مجاز نيست

گاه  گذاري ضعيف و غير مقاوم باشد و نتوان آن را مستقيماً به عنوان تكيه اگر خاك كف بستر لوله) ت
كم دو برابر قطر لوله بيشتر حفركرد و با  ورد استفاده قرار دارد، بايد كف بستر را به عمق دست م لوله
  .گاه مناسبي پديد آيد گذاري پركرد و كوبيد، تا تكيه هاي ماسه و شن نرم تا تراز لوله اليه

  
 پركردن .گذاري بايد اطراف و روي لوله را با خاك نرم و سرند شده پركرد  پس از لوله16-3-8-2

پر كردن .  سانتي متري باشد و هر اليه جداگانه كوبيده شود15هاي  اطراف و روي لوله بايد با اليه
  .اطراف لوله بايد يكنواخت و متعادل باشد تا لوله را در راستاي محور خود ثابت و ساكن، نگاه دارد

  
   حفاظت اجزاي ساختمان3-9- 16
 كه در جريان  ها و سقف  تمام شده، ديوارها، تيغه هر قسمت از اجزاي ساختمان، كف16-3-9-1

  يا جابجا شود، پس از اتمام كارهاي نصب يا تعمير تأسيسات بهداشتي آسيب ببيند، تخريب شود و 
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بيني شده براي آن قسمت و در وضعيت ايمن   تأسيساتي، بايد بازسازي شود و به صورت پيش
  .درآيد

  
دن اجزاي سازة ساختمان براي عبور لوله مجاز نيست،  بريدن، شكافتن يا سوراخ كر16-3-9-2

  .بيني شده باشد مگر آن كه در طراحي سازة ساختمان پيش
فضاهاي ساختمان بايد از داخل غالف ) بين دو طبقه(عبور لوله از ديوار، تيغه، سقف و كف ) الف

  .صورت گيرد
مت معيني در برابر آتش طراحي در صورت عبور لوله از ديوار، سقف و كف فضاها، كه براي مقاو) ب

شده باشد، فاصلة بين سطح خارجي لوله و سطح داخلي غالف بايد با موادي به همان اندازه مقاوم 
  .در برابر آتش، پر شود

  
شود نبايد زير خط  گذاري در مجاورت پي ساختمان حفر مي  معبرهايي كه براي لوله16-3-9-3
  .ه باشد، قرار گيرداي كه از سطح باربر پي رسم شد  درجه45
  

اگر لولة انشعاب آب يا فاضالب شهر از زير كف وارد ساختمان شود، بايد اطراف آن با  16-3-9-4
مصالح ساختماني مناسب طوري پوشانده شود كه از ورود موش و ديگر جوندگان به داخل 

  .ساختمان جلوگيري شود
  

، فاضالب و آب باران، در داخل يا هاي خروج و تخلية آب هايي كه روي دهانه  شبكه16-3-9-5
از جمله شبكة روي كفشوهاي آب باران سطح بام يا ( شوند  خارج ساختمان، روي كف نصب مي

  .متر داشته باشند  ميلي12تر از  هايي با قطر يا ابعاد بزرگ ، نبايد سوراخ)محوطه
  





 

 

  
  
  

    توزيع آب مصرفي در ساختمان16-4
  

   دامنه1- 4- 16
كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي  انتخاب مصالح، اجراي كار و نصب لولهطراحي،  16-4-1-1

  .بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام شود) يا ملك(در داخل ساختمان 
  

گيرد كه به سكونت، اقامت يا كار انسان  هايي را در بر مي الزامات اين فصل ساختمان 16-4-1-2
  .ها مورد نياز است  مصرفي براي مصارف انسان در اين ساختماناختصاص دارد و آب سرد يا آب گرم

به صورت مستقيم يا توسط (هايي كه از انرژي خورشيدي  كشي آب مصرفي در سيستم لوله) الف
كنند، بايد بر طبق الزامات مندرج در اين فصل  براي گرم كردن آب استفاده مي) يك ماده واسط

  .انجام شود
هاي صنعتي، خارج از حدود الزامات  از در فرايندهاي توليدي در ساختمانكشي آب مورد ني لوله) ب

ها بايد بر طبق الزامات  كشي آب براي تغذيه لوازم بهداشتي اين ساختمان لوله. اين فصل قرار دارد
  .مندرج در اين فصل انجام شود

رماني خارج از هاي د هاي ويژه در ساختمان كشي آب مصرفي مورد نياز لوازم و دستگاه لوله) پ
ها بايد بر  كشي آب براي تغذية لوازم بهداشتي اين ساختمان لوله. حدود الزامات اين فصل قرار دارد

  .طبق الزامات مندرج در اين فصل انجام شود
  

كه آب مورد نياز ) 2-1-4-16(هاي مقرر شده در  كشي آب مصرفي در ساختمان لوله 16-4-1-3
كنند، بايد طبق الزامات  ، يا منابع خصوصي مورد تاييد، دريافت ميرساني شهري خود را از شبكة آب

  .مندرج در اين فصل انجام شود
  

از نقطة خروج لولة آب از كنتور به ) يا ملك(كشي توزيع آب مصرفي در ساختمان  لوله 16-4-1-4
  .يابد شود و تا نقاط مصرف ادامه مي داخل ساختمان آغاز مي
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بايد طبق الزامات ) يا ملك(صرفي در حياط يا محوطة خصوصي ساختمان كشي توزيع آب م لوله) الف
  .مندرج در اين فصل انجام شود

اتصال لولة آب ساختمان به لولة خروجي آب از كنتور بايد طبق دستورالعمل سازمان آب شهر ) ب
  .انجام شود

و نصب كنتور، خارج ) لكيا م(رساني شهري تا كنتور آب ساختمان  كشي انشعاب آب، از شبكه آب لوله) پ
  .از حدود الزامات اين فصل قرار دارد

  
   آب مورد نياز2- 4- 16
كه محل سكونت، اقامت يا كار انسان بوده و به لوازم بهداشتي ) يا ملك(هر ساختمان  16-4-2-1

كشي توزيع آب مصرفي، به مقدار و با فشاري كه در اين فصل از مقررات  مجهز باشد بايد لوله
  . است، داشته باشدمشخص شده

  
ها براي آشاميدن، حمام كردن، پخت و پز يا  آن دسته از لوازم بهداشتي كه از آب آن 16-4-2-2

شود، بايد منحصراً با آب آشاميدني تغذيه  در توليد مواد خوراكي، پزشكي و دارويي استفاده مي
  .شوند
كه در اين مبحث از  وند، مگر آنهمه لوازم بهداشتي ساختمان بايد با آب آشاميدني تغذيه ش )الف

  .مقررات، جز اين مقرر شده باشد
يا آبياري فضاي ) مانند فالش والو، فالش تانك(آب مصرفي براي شستشوي لوازم بهداشتي  )1(

  .سبز، ممكن است غير آشاميدني باشد
  

كشي آب شهري يا از  كشي توزيع آب مصرفي ساختمان ممكن است از شبكه لوله لوله 16-4-2-3
  .كشي آب خصوصي تغذيه شود كه لولهشب
كشي توزيع آب آشاميدني ساختمان از شبكة آب خصوصي، آشاميدني  در صورت تغذية لوله) الف

  .بودن آن بايد از طرف مقامات مسئول قانوني تأييد شود
  

كشي آب آشاميدني باشد كه يكي از  كه در داخل ساختمان دو شبكه لوله در صورتي 16-4-2-4
ري و ديگري از شبكه آب خصوصي تغذيه شود، اين دو شبكه بايد به كلي از يكديگر شبكه آب شه

  .جدا باشند
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كشي آب مصرفي باشد كه يكي توزيع  در صورتي كه در داخل ساختمان دو شبكه لوله 16-4-2-5
آب آشاميدني و ديگري توزيع آب غير آشاميدني است، اين دو شبكه بايد به كلي از يكديگر جدا 

  .باشند
  

  كشي توزيع آب مصرفي  طراحي لوله3- 4- 16
   كليات16-4-3-1
هاي مهندسي مورد  بايد طبق روش) يا ملك(كشي توزيع آب مصرفي ساختمان  طراحي لوله) الف

كشي  ها و ديگر اجزاي لوله گذاري لوله هاي محاسبات مهندسي براي اندازه روش. تأييد انجام شود
  .بايد مورد تأييد قرارگيرد

  .ها بايد براي جريان آب به مقدار الزم و با سرعت مناسب صورت گيرد گذاري لوله اندازه )1(
ها بايد طوري باشد كه سرعت زياد جريان آب موجب ايجاد سر و صداي  گذاري لوله اندازه )2(

ها  كاهش سرعت جريان آب در لوله. ها بر اثر خوردگي نشود مزاحم و كاهش طول عمر لوله
ها موجب افزايش غير قابل توجيه هزينه  ه افزايش قطر لولهبايد تا حدي صورت گيرد ك

 .كشي نگردد لوله

  .كشي، بايد سرعت جريان آب كنترل شود به منظور كاهش اثر ضربه قوچ در لوله) ب
گيرد، بايد وسيله حذف ضربه قوچ، از نوع  كشي كه شير قطع سريع قرار مي در نقاطي از لوله )1(

  .مورد تأييد نصب شود
ضربه قوچ بايد در محل مناسب، قابل دسترسي و در فاصله مناسب و موثر از وسيله حذف  )2(

  .شير قطع سريع نصب شود
كشي توزيع آب گرم  كشي توزيع آب سرد مصرفي با شبكه لوله در نقاط اتصال شبكه لوله) پ

هاي  مصرفي، و نيز در نقاط مصرف آب سرد و آب گرم مصرفي، مانند لوازم بهداشتي و دستگاه
هاي الزم به عمل آيد تا آب از شبكه آب گرم مصرفي به شبكه  بيني كنندة ديگر، بايد پيشمصرف 

  .آب سرد مصرفي جريان پيدا نكند
هايي كه آب سرد و آب گرم هر يك از لوازم بهداشتي جداگانه از يك كلكتور  در سيستم) ت
) متر در ثانيه  2/1(انيه  فوت در ث4شود، سرعت آب در كلكتور بايد حداكثر  گرفته مي) مانيفولد(

  .باشد
  .روي كلكتور، شيرهاي مربوط به انشعاب هر يك از لوازم بهداشتي بايد مشخص باشد )1(
  .و شيرها بايد براي بازديد، تعمير و تعويض در دسترس باشد) مانيفولد(كلكتور )2(
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  ها و مدارك نقشه 16-4-3-2
 از اقدام به اجراي كار، براي بررسي و كشي توزيع آب مصرفي بايد پيش هاي اجرايي لوله نقشه) الف

  .تصويب به ناظر ساختمان ارائه شود
ها، جنس، مسير و  كشي بايد شامل لوازم بهداشتي و ديگر مصرف كننده هاي اجرايي لوله نقشه) ب

  .كشي باشد ها و ديگر اجزاي لوله لولهقطر اسمي 
ز بايد در مدارك پيوست كشي توزيع آب مصرفي ني هاي نصب، حفاظت و نگهداري لوله روش )1(

  .ها ارائه شود نقشه
باشد كه در آن ظرفيت و ) يا ملك(ها بايد شامل پالن محوطه اختصاصي ساختمان  نقشه )2(

كشي ساختمان به شبكه آب شهري مشخص شده و به تأييد سازمان آب  محل اتصال لوله
  .شهري رسيده باشد

كشي، طول تقريبي خطوط لوله و  وله، دياگرام ل)يا طبقات(ها بايد شامل پالن طبقه  نقشه )3(
  .نقاط مصرف آب باشد

ها و مدارك پيوست آن معين  فشار كار طراحي و مشخصات مصالح انتخابي بايد در نقشه )4(
  .شده باشد

  .تر باشد، مگر در نقشه محوطه و با تأييد ها نبايد از يك صدم كوچك مقياس نقشه )5(
  .ي مورد تأييد باشدكشي بايد طبق يكي از استانداردها عالئم نقشه) پ
  

  ها  مسير لوله16-4-3-3
  هاي فلزي لوله) الف
جا در  ، همهبا رعايت ارتفاعات و جزييات معماريكشي بايد در مسيرهايي انجام شود كه  لوله )1(

كشي، فضاي الزم براي تعمير، تعويض و كار با ابزار عادي  ها و ديگر اجزاي لوله اطراف لوله
  .وجود داشته باشد

كه دسترسي  قائم ممكن است روكار باشند يا در داخل شفت قرار گيرند، به شرط آنهاي  لوله )2(
 .ها آسان باشد و تعمير آن

رو،  هاي افقي ممكن است روكار باشند، در داخل سقف كاذب، در داخل كانال آدم لوله )3(
 .دها بايد آسان باش در هر حالت دسترسي و تعمير آن. رو يا در داخل ترنچ قرار گيرند خزيده

كشي فوالدي گالوانيزه يا مسي نبايد در ديوار يا كف دفن شوند، مگر  لوله و ديگر اجزاي لوله )4(
 :در شرايط زير

در صورتي كه قسمتي از لوله ناگزير بايد در داخل اجزاي ساختمان يا زير كف دفن شود، بايد   -
  .ضرورت آن مورد تأييد قرار گيرد
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زدن  هاي الزم براي جلوگيري از خوردگي و يخ اظت در صورت دفن قسمتي از لوله بايد حف-
 .ها فراهم شود به عمل آيد و امكان انقباض و انبساط لوله

 به لوله، لوله به فيتينگ  كشي مسي، محل اتصال لوله كشي فوالدي گالوانيزه يا لوله  در لوله-
 .دو يا فيتينگ به فيتينگ، مطلقاً نبايد در اجزاي ساختمان يا زير كف دفن شو

 .هيچ يك از شيرها مطلقأ نبايد در اجزاي ساختمان يا زير كف دفن شود )5(

نشين  كشي بايد در مسيرهايي انجام شود كه در معرض آسيب نباشد، مواد زايد در آن ته لوله )6(
 .نشود، قابل تخليه باشد و به اجزاي ساختمان آسيب وارد نكند

 .غالف صورت گيرداز ديوار، تيغه، سقف يا كف بايد از داخل  عبور لوله )7(

، بايد )يا ملك(كشي فوالدي گالوانيزه يا مسي در محوطه يا حياط اختصاصي ساختمان  لوله )8(
 .در داخل ترنچ زير كف يا به طور آشكار اجرا شود

  .بندان نصب شود ترازِ يخ لولة داخل ترنچ بايد زيرِ خط   -
كشي را   و ديگر اجزاي لولهها برداري و دسترسي به لوله هيچ ساختمان يا مانعي كه خاك  -

يا (كشي در محوطه يا حياط اختصاصي ساختمان  مشكل كند، نبايد روي مسير لوله
 .ايجاد شود) ملك

  هاي پليمري لوله) ب
ها  دفن اين لوله. دفن شوند) كف، ديوار(هاي پليمري ممكن است در اجزاي ساختمان  لوله )1(

  .بايد طبق دستور كارخانه سازنده باشد
  .بيني شود ها بايد امكان انقباض و انبساط لوله پيش  دفن اين لولهدر نصب و )2(
  .شوند، نبايد در معرض تابش مستقيم نور آفتاب باشند هاي پليمري اگر روكار نصب مي لوله )3(
  

  .رسانند هايي كه به لوازم بهداشتي آب مي  اندازه لوله16-4-3-4
 "الف") 4-3-4-16(رسانند بايد مطابق جدول  هايي كه به لوازم بهداشتي آب مي حداقل قطر لوله) الف
  .باشد
رساند، بايد تا نزديك به نقطه  تانك يا سينك آب مي اي كه به هر دستشويي، فالش لوله )1(

. ، و تا ديوار يا كف نزديك به آن ادامه يابد ولي نبايد به آن متصل شود اتصال به دستگاه
  .متر باشد  سانتي75از فاصله انتهاي اين لوله تا نقطه اتصال نبايد بيش 

بايد ) 1(اتصال بين انتهاي اين لوله و شير برداشت آب هريك از لوازم بهداشتي مندرج در  )2(
 . قابل انحناء با قطر كمتر و از نوع مورد تأييد صورت گيرد توسط يك لوله
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   مختلف به لوازم بهداشتيرساني  آبيها لولهقطر اسمي حداقل : "الف")4-3-4-16(جدول
  م بهداشتيلواز  لولهقطر اسمي حداقل 

  اينچ  متر ميلي
  2/1  15  وان
  8/3  10  بيده

  2/1  15  سينك با سيني
  2/1  15  ماشين ظرفشويي خانگي

  8/3  10  آب خوري
  2/1  15  شير سرشلنگي

  4/3  20  سينك آشپزخانه صنعتي
  2/1  15  سينك آشپزخانه خانگي

  2/1  15   يك، دو، سه خانه–لگن رختشويي 
  8/3  10  ييدستشو

  2/1  15  دوش با يك سردوش
  4/3  20  سينك با شلنگ و افشانك
  2/1  15  سينك شستشوي عمومي

  2/1  15  پيسوار با فالش تانك
  4/3  20  پيسوار با فالش والو

  2/1  15  شير برداشت آب
  2/1  15  توالت با فالش تانك
  1  25  توالت با فالش والو

  
   فشار و مقدار جريان آب16-4-3-5
كشي توزيع آب مصرفي، در پشت شيرهاي لوازم بهداشتي، در  حداكثر فشار آب شبكه لوله) الف

  .بيشتر باشد)  پوند بر اينچ مربع60=  متر ستون آب 40( بار 4وضعيت بدون جريان نبايد از 
اي باشد كه فشار آبِ پشت  دهد به اندازه اي كه به ساختمان انشعاب مي اگر فشار شبكه )1(

 بار باشد بايد با نصب شير تنظيم 4هداشتي، در حالت بدون جريان، بيش از شيرهاي لوازم ب
 بار يا بر حسب نياز به كمتر 4هاي مورد تأييد ديگر، فشار آن را تا  فشار مورد تأييد يا روش

 .از آن، كاهش داد
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شير تنظيم فشار بايد از نوعي باشد كه در صورت خراب شدن، شير در حالت باز باقي بماند و  )2(
 .مانع جريان آب نشود

گذاري شود كه  ها به ترتيبي اندازه كشي آب مصرفي بايد طوري طراحي شود و لوله شبكه لوله) ب
رسانند،  هايي كه به لوازم بهداشتي آب مي در زمان حداكثر مصرف، فشار و مقدار جريان آب در لوله

ول نبايد به عنوان مصارف آب ارقام اين جد. تر نباشد  كم"ب") 5-3-4-16(از ارقام جدول شماره 
 "ت") 5-3-4-16(حداكثر مصرف آب در لوازم بهداشتي در جدول . در لوازم بهداشتي تلقي شود

  .آمده است
دهد، براي تأمين فشار و مقدار جريان  اگر فشار شبكه شهري كه به ساختمان انشعاب مي )1(

هاي  با نصب سيستم كافي نباشد، بايد "ب")5-3-4-16 (نشان داده شده در جدول شماره
فشار آب را ) بوستر پمپ، تانك فشار يا هر سيستم مورد تأييد ديگر(افزايش دهندة فشار 

  .تاحدي افزايش داد كه فشار پشت شيرهاي لوازم بهداشتي كمتر از ارقام جدول نباشد
  .نصب مستقيم پمپ روي لوله انشعاب آب شهري مجاز نيست )2(

ن حداقل فشار آب پشت شيرهاي لوازم بهداشتي، طبق جدول هاي بلند براي تأمي  در ساختمان) پ
، در ) بار4( و رعايت حداكثر فشار آب پشت شيرهاي لوازم بهداشتي "ب") 5-3-4-16(شماره 

  .صورت لزوم و با تأييد، بايد ساختمان در ارتفاع به دو يا چند منطقه تقسيم شود
اره ـدول شمـام جـنبايد از ارق  ارد زير،دار جريان آب در لوازم بهداشتي جز موـر مقـحداكث) ت
  . بيشتر باشد"ت") 16-4-3-5(

هاي تئاتر، رستوران، موزه، ورزشگاه، مسجد،  حداكثر جريان آب توالت و پيسوار در سالن )1(
  :استاديوم، زندان و فضاهاي مشابه نبايد از ارقام زير بيشتر باشد

  در هر ريزش)  گالن65/2( ليتر 10: توالت-
  .در هر ريزش)  گالن5/1( ليتر 6 : پيسوار-

مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتي بايد به كمك شيرهاي مناسب و استفاده از لوازم كنترل  )2(
 "ت")5-3-4-16( ارقام مندرج در جدول مقدار جريان در هر مصرف كننده، به ميزان حداكثر

  .محدود شود
كشي توزيع آب مصرفي  لولهاگر فشار آب شبكه شهري متغير باشد، محاسبات و طراحي ) ث

  .بايد بر اساس حداقل فشار آب شبكه شهري صورت گيرد) يا ملك(ساختمان 
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  حداقل مقدار جريان و فشار آب در پشت شيرهاي لوازم بهداشتي: "ب") 5-3-4-16(جدول 
  لوازم بهداشتي  فشار آب  مقدار جريان

 مربع چپوند بر اين  متر ستون آب  گالن در دقيقه  ليتر در دقيقه
  8  5/5  4  15  وان

  20  14  4  15  وان با شير ترموستاتيك
  4  7/2  2  5/7  بيده

  20  14  2  5/7  بيده با شير ترموستاتيك
  8  5/5  4  15  شير مخلوط

  8  5/5  75/2  10  ماشين ظرفشويي خانگي
  8  5/5  75/0  3  آب خوري

  8  5/5  4  15  لگن رختشويي
  8  5/5  2  5/7  دستشويي

  8  5/5  3  5/11  دوش
  20  14  3  5/11  ش با شير ترموستاتيكدو

  8  5/5  5  19  شير سرشلنگي
  8  5/5  4  15  سينك با سيني

  8  5/5  5/2  5/9  سينك آشپزخانه خانگي
  8  5/5  3  5/11  سينك شستشوي عمومي

  25  17  12  45  پيسوار با فالش والو
  25  17  25  95  توالت با فالش والو

  8  5/5  3  5/11  توالت با فالش تانك
  

  حداكثر فشار و مقدار مصرف آب در لوازم بهداشتي: "ت") 5-3-4-16(جدول 
  لوازم بهداشتي  فشار آب  مقدار جريان

  مربع چپوند بر اين متر ستون آب  گالن  ليتر
  60  40  )در دقيقه (1/2  )در دقيقه (8  دستشويي خصوصي
  60  40  )در دقيقه (5/0  )در دقيقه (2   دستشويي عمومي
  60  40  )هر ريزش (25/0  )در هر ريزش (1  دكاربرقي خودستشويي با شير

  60  40  )در دقيقه (1/2  )در دقيقه (8  دوش
  60  40  )در دقيقه (1/2  )در دقيقه (8  سينك
  --  --  )در هر ريزش (1   )در هر ريزش (4  پيسوار
  --  --  )در هر ريزش (5/1  )در هر ريزش (6  توالت
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  ضربه قوچ  16-4-3-6
كشي توزيع آب مصرفي بايد كنترل  ة قوچ، سرعت جريان آب در لولهبراي كاهش احتمالي ضرب) الف
  .شود
كشي شير قطع سريع جريان قرار داشته باشد، بايد وسيله حذف ضربه  در جايي كه در مسير لوله) ب

  .قوچ، از نوع مورد تأييد، نصب شود
ثر از وسيله حذف ضربة قوچ بايد در محل مناسب و قابل دسترسي و در فاصلة مناسب و مؤ )1(

  .شير قطع سريع نصب شود
  .وسيله حذف ضربة قوچ بايد مطابق توصية كارخانه سازنده نصب شود )2(
  .باشد  ASSE 1010وسيله حذف ضربة قوچ بايد مطابق استاندارد )3(
  

   انتخاب مصالح4- 4- 16
   كليات16-4-4-1
ساختمان در داخل ) كشي آب سرد و آب گرم مصرفي لوله(كشي توزيع آب مصرفي  مصالح لوله) الف

  . انتخاب و كنترل شود"انتخاب مصالح) 4-4-16("بايد با رعايت الزامات مندرج در ) يا ملك(
كشي مانند فيتينگ، فلنج و شير بايد عالمت كارخانه  له روي هر شاخه از لوله و هر قطعه از اجزاي لو) ب

ته و آزمايش شده است، به سازنده و استاندارد مورد تاييدي كه لوله و قطعه مورد نظر بر طبق آن ساخ
  .نشدني نقش شده باشد صورت ريختگي، برجسته يا مهر پاك

  .استفاده از مصالح كار كرده، آسيب ديده و معيوب مجاز نيست) پ
كشي بايد در برابر اثر خوردگي و تغيير كيفيت، ناشي از اثر آب مصرفي كه از شبكه  مصالح لوله) ت

  .دهد، مقاوم باشد اب ميانشع) يا ملك(آب شهري به ساختمان 
  . درصد سرب داشته باشد8كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي نبايد بيش از  مصالح لوله) ث

شود، نبايد سرب داشته  ها اضافه مي اي، روي دنده بندي در اتصال دنده موادي كه براي آب )1(
  .باشد

شد و نبايد رنگ، طعم و آور داشته با كشي نبايد بر كيفيت آب آشاميدني اثر زيان مصالح لوله )2(
  .بوي آن را تغيير دهد

  
  حداكثر فشار و دماي كار مجاز16-4-4-2

) كشي لوله، فيتينگ، فلنج، شير و ديگر اجزاي لوله(كشي  حداكثر فشار كار مجاز اجزاي لوله) الف
 ، نبايد از ) درجه فارنهايت140( درجه سلسيوس 60توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي در دماي كار 
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  .كمتر باشد)  پوند بر اينچ مربع150( بار 10
ها، دماي آب گرم  جويي در مصرف انرژي و جلوگيري از خوردگي در لوله به منظور صرفه) ب

  .بيشتر باشد)  درجه فارنهايت140( درجه سلسيوس 60مصرفي نبايد از 
، "پ") 2-4-4-16 (كشي در شرايط كاركرد ارايه شده در جدول عمر مفيد لوله و ديگر اجزاي لوله) پ

  . سال كمتر باشد50سرجمع نبايد از 
  

  كشي توزيع آب مصرفي شرايط كاركرد لوله و ديگر اجزاي لوله: "پ") 2-4-4-16(جدول شماره 

  تغييرات فشار  كاربرد
  )بار(

  حداكثر دما
  )درجه سلسيوس(

تعداد ساعات 
  مصرف در سال

  8760  25  10صفر تا   لوله كشي آب سرد مصرفي
  250  85  10صفر تا   شي آب گرم مصرفيك لوله  8510  60

  
   انتخاب لوله16-4-4-3
  هاي فلزي لوله) الف
هاي فلزي مورد استفاده در سيستم توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي بايد مطابق يكي از  لوله )1(

  . باشد"الف") 3-4-4-16( استانداردهاي جدول شماره
ب گرم مصرفي عالوه بر استانداردهاي جدول هاي مورد استفاده در توزيع آب سرد و آ لوله )2(

 . نيز تطابق داشته باشد NSF61 بايد از نظر بهداشتي با استاندارد"الف")16-4-4-3(

هاي فلزي از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس، ضخامت  انتخاب لوله )3(
 " الف")3-4-4-16(جدول ، اندازه و ديگر مشخصات مشابه استانداردهاي تعيين شده در هجدار
 .باشد

 بايد "لوله سنگين" و براي شرايط كار سخت "لوله وزن متوسط"براي شرايط كار عادي  )4(
 .انتخاب شود

  هاي غير فلزي تك اليه لوله) ب
هاي غير فلزي تك اليه مورد استفاده در توزيع آب سرد و گرم مصرفي بايد مطابق يكي  لوله )1(

  . باشد"ب")3-4-4-16(از استانداردهاي جدول شماره 
هاي غيرفلزي تك اليه مورد استفاده در توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي عالوه بر  لوله )2(

 و NSF61، بايد از نظر بهداشتي با استاندارد"ب")3-4-4-16(استانداردهاي جدول 
DVGWنيز تطابق داشته باشد .  
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طي مجاز است كه از نظر هاي غير فلزي تك اليه  از استانداردهاي ديگر به شر انتخاب لوله )3(
جنس، ضحامت جدار، اندازه و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مشخص شده در جدول 

  . باشد"ب") 16-4-4-3(
  هاي چند اليه  لوله) پ(

هاي چند اليه مورد استفاده در توزيع آب سرد و گرم مصرفي بايد مطابق يكي از  لوله )1(
  . باشد"پ") 3-4-4-16(استانداردهاي جدول شماره 

هاي چند اليه مورد استفاده در توزيع آب سرد و گرم مصرفي عالوه بر استانداردهاي  لوله )2(
  . نيز تطابق داشته باشدNSF61 بايد از نظر بهداشتي با "پ") 3-4-4-16(جدول 

هاي چند اليه از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس،  انتخاب لوله )3(
دول ـده در جـ و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مشخص شدار، اندازهـضخامت ج

 . باشد"پ") 16-4-4-3(
  

  گرم مصرفي سرد و آب هاي فلزي مورد استفاده در توزيع آب لوله: "الف")3-4-4-16(جدول شماره 
 جنس لوله

  هاي مسي و آلياژهاي مس لوله  هاي فوالدي گالوانيزه لوله  استاندارد

ISIRI 423 ) يا سنگينوزن متوسط (  ---  
EN-BS-DIN 10220/10255 EN-1056 

ISO 65/4200) 274  )متوسط يا سنگين 
ANSI/ASTM A53/A53M B88 

  
 

سرد و  الية مورد استفاده در توزيع آب هاي غير فلزي تك لوله: "ب") 3-4-4-16(جدول شماره 
  گرم مصرفي آب

 جنس لوله
  استاندارد

  اتيلن مشبك پلي
PEX 

   باالاتيلن دماي پلي
PE-RT 

  پروپيلن پلي
PP 

ISIRI 13025 5 2 ,1-6314 1-12753 تا  
BS 7291/5556 --- --- 

DIN 16892/16893 16833/16834 8077/8078 
ANSI/ASTM F876/F877 F2623/F2769  F2389 

CAN/CSA B137.5 --- B137.11 
DVGW W542 W542 W542 

ISO 15875/4065 --- 15874 
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مورد استفاده در ) داراي يك اليه فلزي(هاي چند اليه  لوله: "پ") 3-4-4-16(جدول شماره 
  گرم مصرفي سرد و آب توزيع آب

جنس لوله
  استاندارد

اتيلن  پلي - آلومينيم - اتيلن مشبك پلي
  مشبك

PEX-AL-PEX 

 اتيلن دما پلي -آلومينيم - اتيلن دماباال پلي
  باال

PERT-AL-PERT 

ISIRI 12753 12753 

DIN 16836 16836 
ANSI/ASTM F1281/F2262 F1282/F1335 

CAN/CSA B137.10 --- 

BS-EN-ISO 21003 21003 
DVGW W542/543 W542/543 

  
   انتخاب فيتينگ16-4-4-4
رود  كشي توزيع آب سرد و گرم مصرفي در داخل ساختمان به كار مي هايي كه در لوله فيتينگ) الف

ها مطابقت داشته باشد و براي كار  ار و ديگر مشخصات با لولهبايد از نظر جنس، اندازه، ضخامت جد
  .هاي انتخاب شده مناسب باشد با لوله

ها اشاره شده،  هاي بعدي به آن ها بايد عالوه بر تطابق با استانداردهايي كه در قسمت فيتينگ )1(
  . نيز تطابق داشته باشدNSF61از نظر بهداشتي با 

بند   انتخاب مهره ماسوره بايد از نوعي باشد كه سطح آبدر صورت استفاده از مهره ماسوره، )2(
بند  هايي كه سطح آب كاربرد مهره ماسوره. مرغي باشد بين دو قطعه آن مخروطي يا تخم

 .ها صفحه صاف عمود بر محور باشد، مجاز نيست آن

خوار يا  ششود بايد از نوع چدني چك كشي فوالدي گالوانيزه استفاده مي هايي كه در لوله فيتينگ) ب
  :اي گالوانيزه و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد فوالدي دنده

  اي گالوانيزه هاي فوالدي دنده فيتينگ  خوار چكش شده از چدن هاي ساخته فيتينگ
ISO 49  ISO 4145  

EN10242  EN10241  
ANSI/ASME B16.3  ANSI/ASME B16.11  

  
اي گالوانيزه از  هاي فوالدي دنده  فيتينگخوار يا انتخاب فيتينگ ساخته شده از چدن چكش )1(

استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه، مشخصات 
 .دنده و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تأييد باشد
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 آلياژهاي مس، مناسب شود بايد از نوع مسي يا كشي مسي استفاده مي هايي كه در لوله فيتينگ) پ
  : فشاري و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد براي اتصال لحيمي مويينگي يا اتصال فيتينگ

2016 ISO 
1254-1,2,3,4,5 EN 
B16.18, B 16.26 ASME 

 
انتخاب فيتينگ مسي يا آلياژهاي مس از استاندارهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر  )1(

ازه و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقرر شده باال و مورد جنس، ضخامت جدار، اند
  .تأييد باشد

كار  كشي پالستيكي توزيع آب سرد و گرم مصرفي داخل ساختمان به هايي كه در لوله فيتينگ) ت
روند، بايد از نظر بهداشتي، شرايط دما و فشار كار، براي اتصال به لوله پالستيكي انتخاب شده  مي

  .دمناسب باشن
روند بايد از  به كار مي) PEX(كشي پلي اتيلن مشبك تك اليه  هايي كه در لوله فيتينگ )1(

 .جنس برنجي يا فوالدي با روكش نيكل يا قلع و طبق يكي از استانداردهاي زير باشند

15875, 10508  ISO  
F877, F1807, F1865, F1960, F1961,F2080,F2098, F2159  ANSI/ASTM  
B137  CAN/CSA  

 
-PEX) پلي اتيلن مشبك – آلومينيوم –كشي پلي اتيلن مشبك  هايي كه در لوله يتينگف )2(

AL-PEX)روند بايد از جنس برنجي يا فوالدي با روكش نيكل يا قلع و طبق   به كار مي
 :يكي از استانداردهاي زير باشد

  
21003  ISO  
F1281 , F1282 , F1974 , F2434  ANSI/ASTM  
B137.10  CAN/CSA  

 
 به كار 2 و 1 نوع )PE –RT(كشي تك اليه پلي اتيلن دماي باال  هايي كه در لوله ينگفيت )3(

 نيكل يا قلع و طبق يكي از استانداردهاي  روند بايد از جنس برنجي يا فوالدي با روكش مي
 :زير باشند

22391-3  ISO  
D2609 , D3261 , F1055 , F2735  ANSI/ASTM  
B137.10  CAN/CSA  
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 به 2 و 1نوع  (PE- RT/ AL/PE-RT)كشي پلي اتيلن  پنج اليه  كه در لولههايي  فيتينگ )4(
 نيكل يا قلع و طبق يكي از  روند بايد از جنس برنجي يا فوالدي با روكش كار مي

 :استانداردهاي زير باشند

21003  ISO  
F1974  ANSI/ASTM  
B137.9, B137.10  CAN/CSA  

  
هاي دروند بايد مطابق يكي از استاندار كار مي بهن پروپيل  پليكشي در لولههايي كه  فيتينگ )5(

  :زير باشند
15874-3  ISO  
16962-10  I-DIN  
6413-3  ISIRI  

هاي پالستيكي از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس،  انتخاب فيتينگ )6(
 .شدضخامت جدار و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تاييد با

  
  انتخاب فلنچ 16-4-4-5
كشي فوالدي گالوانيزه براي توزيع آب سرد و گرم مصرفي در داخل   هايي كه در لوله فلنج) الف

خوار يا فوالدي گالوانيزه، مخصوص   چدن چكش روند بايد از جنس چدني،  مي ساختمان به كار
  :ي زير تطابق داشته باشندچنين با يكي از استانداردها  و همNSF61اي بوده و با  اتصال دنده

  اي فلنج فوالدي دنده اي خوار دنده فلنج چدني چكش  اي فلنج چدني دنده
EN1092-2 EN1092-2 EN1092-1 
ISO7005-2 ISO7005-2 ISO7005-1 
ASME16.1 ASME16.1 ASME16.5 

  
اي، از  خوار يا فوالدي گالوانيزه، مخصوص اتصال دنده  چكش انتخاب فلنج چدني، چدن )1(

استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس، اندازه، نوع ساخت، نوع دنده و 
  .ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تأييد باشد

  
   انتخاب شير16-4-4-6
روند بايد از نظر جنس،  كشي توزيع آب سرد و گرم مصرفي به كار مي شيرهايي كه در لوله) الف

، نوع دنده، نوع و ابعاد فلنج و ديگر مشخصات براي كاربرد با نوع لوله، فيتينگ و فلنج مناسب اندازه
  .باشند
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  . تطابق داشته باشد NSF61شيرها بايد از نظر بهداشتي با )1(
اينچ، شيرها بايد از جنس برنج يا ) 2( ميليمتر 50هاي فوالدي گالوانيزه، تا قطر  كشي  در لوله )2(

 4 تا 2/21( ميليمتر 100 تا 65قطر اسمي شيرهاي به . اي باشد ندهبرنزِ مخصوص اتصال د
اي و يا چدنيِ مخصوص اتصال فلنجي  بايد از جنس برنج يا برنزِ مخصوص اتصال دنده) اينچ
بايد از جنس چدن و )  اينچ6 و 5( ميليمتر 150 و 125قطر اسمي شيرهاي به . باشد

 مخصوص اتصال فلنجي باشد

 .اي باشد شيرها بايد از جنس برنج يا برنز و مخصوص اتصال دندهكشي مسي،  در لوله )3(

 .اي باشد  پالستيكي، شيرها بايد از جنس برنج يا برنز و مخصوص اتصال دنده كشي در لوله )4(

  :اي، بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشند شيرهاي برنجي يا برنزي، مخصوص اتصال دنده )ب

  شيرهاي كشويي
)GATE VALVES(  

  يرهاي كف فلزيش
)GLOBE VALVES(  

  شيرهاي يك طرفه
)CHECK VALVES(  

BS-EN13828 BS-EN13828  BS-EN13828 
MSS SP-80 MSS SP -80 MSS SP-80 
JIS B2011 JIS B2011 JIS B2011 

  
اي از استانداردهاي ديگر، به شرطي  انتخاب شيرهاي برنجي يا برنزي مخصوص اتصال دنده )1(

 و ديگر مشخصات، مشابه  جنس، اندازه، نوع ساخت، نوع دندهمجاز است كه از نظر 
 .استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تأييد باشد

  :شيرهاي چدني، مخصوص اتصال فلنجي، بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشند) پ

  شيرهاي كشوئي
(GATE VALVES)  

  شيرهاي كف فلزي
)GLOBE VALVES(  

  طرفه شيرهاي يك
)CHECK VALVES(  

EN1171, 1092 EN 13789 , 1092 EN 12334 
ISO 5996 ISO 5752 ISO 5752 
JIS B2031 ISO B2031 JIS B 2031 

ANSI/ASTM B16.10 ANSI/ASTM B 16.10 NSI/ASTM B16.10 

  
انتخاب شيرهاي چدني مخصوص اتصال فلنجي از استانداردهاي ديگر، به شرطي مجاز است  )1(

، نوع ساخت، نوع اتصال و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقرر كه از نظر جنس، اندازه
  .شده باال و مورد تأييد باشد
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رود بايد طبق يكي از  كشي مسي به كار مي اي كه در لوله شيرهاي برنجي و برنزي با اتصال دنده) ت
وع فيتينگ اتصال اين شيرها به لوله مسي از ن.  باشد"ب")6-4-4-16(استانداردهاي مقرر شده در 

  .گيرد صورت مي) برنجي يا برنزي(فشاري است و به كمك يك قطعه واسط 
  

  اتصاالت قابل انعطاف 16-4-4-7
شود، بايد از  اتصاالت قابل انعطاف كه بين انتهاي لوله و شير برداشت لوازم بهداشتي نصب مي )الف

  .تطابق داشته باشد) 4-4-4-16( و همچنين استانداردهاي ذكر شده در NSF61نظر بهداشتي با 
  

   اتصال16-4-4-8
  كليات ) الف
هاي  كشي اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ يا شير، فيتينگ به فيتينگ يا شير، در لوله )1(

فوالدي گالوانيزه، مسي و پالستيكي كه در توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي ساختمان به 
  .ت از مقررات صورت گيردرود، بايد طبق الزامات مندرج در اين قسم كار مي

مقرر شده است، ) 2-9-4-16(همه اتصاالت بايد در زير فشار آزمايش پس از نصب، كه در  )2(
 .بند و گاز بند و مقاوم باشد آب

ها و مواد اضافي از   بايد در سطح عمود بر محور بريده شود، براده پيش از اتصال، دهانه لوله )3(
شود،   هر گونه مواد اضافي كه مانع جريان آب ميهاي دهانه جدا گردد و داخل لوله از لبه

دهانه انتهاي لوله بايد كامالً باز و سطح مقطع داخلي آن برابر سطح . كامأل پاك و تميز گردد
  .مقطع داخلي لوله يا فيتينگ مورد نظر براي اتصال باشد

 
  كشي فوالدي گالوانيزه  اتصال در لوله) ب

بايد از نوع )  اينچ2( ميليمتر 50قطر اسمي انيزه تا كشي فوالدي گالو اتصال اجزاي لوله )1(
  .اي باشد اتصال دنده

 ميليمتر 100 و 80 و 65كشي فوالدي گالوانيزه در قطرهاي نامي  در اتصال اجزاي لوله )2(
  .اي يا فلنجي استفاده كرد توان از اتصال دنده ، مي) اينچ4 و 3، 2/21(

)  اينچ6 و 5( ميليمتر 150 و 125قطر اسمي كشي فوالدي گالوانيزه در  اتصال اجزاي لوله )3(
  .بايد از نوع اتصال فلنجي باشد

  :اي بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشد اتصال دنده )4(
7.1  ISO  
10226-1  EN  
1798  ISIRI  
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خوار يا فوالدي گالوانيزه از نوع  ش چكدر اتصال فلنجي، جنس فلنج بايد چدني، چدن )5(
 فلنج بايد بر اساس يكي از  نوع دنده.  باشد"انتخاب فلنج) 5-4-4-16("اي و طبق  دنده

بندي بين دو فلنج متقابل نبايد  واشر آب.  انتخاب شود"ب") 8-4-4-16(استانداردهاي 
  .آور داشته باشد براي آب آشاميدني اثر زيان

هاي آن طبق استانداردهاي ديگر باشد، به شرطي مجاز است كه از  اي كه دنده اتصال دنده )6(
هاي دنده طبق يكي از استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تأييد  نظر مشخصات و اندازه

  .باشد
  كشي مسي اتصال در لوله) پ

كاري  در اتصال لحيمي مويينگي سطوح اتصال دو قطعه را بايد كامال تميز كرد و مفتول لحيم )1(
طعه را در تمام سطوح  بين دو ق را بايد تا دماي ذوب گرم كرد، به طوري كه فاصله مويينه

  .پركند) گير(اتصال 
دماي . كاري بايد از نوع نرم باشد در اتصال لحيمي مويينگي، در شرايط عادي، مفتول لحيم )2(

مفتول . باشد)  درجه فارنهايت800( درجه سلسيوس 427ذوب لحيم كاري نرم بايد كمتر از 
. باشد) 95-5( آنتيموان –قلع  مس يا – نقره،  قلع –كاري ممكن است از آلياژهاي قلع  لحيم

  . درصد باشد مجاز نيست2/0استفاده از مفتول لحيم كاري كه ميزان سرب آن بيش از 
  :كاري بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد در اتصال لحيم مويينگي، مفتول لحيم )3(

2016  ISO  
1707  DIN  
9453, 1254  EN  
B 32, B 16.22 ANSI/ASTM 

  
رر شده در ـق استانداردهاي مقـهاي انتخابي بايد طب ينگ فشاري، فيتينگدر اتصال فيت )4(

  . باشد"پ") 16-4-4-4(
كشي مسي، استفاده از استانداردهاي  در اتصال لحيمي مويينگي و اتصال فيتينگ فشاري، در لوله )5(

در  و اندازه آن  اتصال لحيمي و نوع دنده كاري و طول ديگر به شرطي مجاز است كه مفتول لحيم
  .اتصال فشاري، طبق استانداردهاي مقرر شده باال و مورد تأييد باشد

  كشي غير فلزي اتصال در لوله) ت
كشي غير فلزي به دو روش  اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ و فيتينگ به فيتينگ در لوله )1(

  .گيرد مكانيكي يا جوشي صورت مي
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اي يا فشاري با كمك واسط،  اتصال دنده. شداي يا فشاري با اتصال مكانيكي بايد از نوع دنده )2(
 نيكل يا قلع، طبق توصيه كارخانه سازنده بايد صورت  از جنس برنجي يا فوالدي با روكش

  :نوع اتصال بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد. گيرد
21003-3  ISO  
12502  EN  
877 ANSI/ASTM 

  
ها و يا به   بايد با گرم كردن سطح تماس آناتصال جوشي لوله به لوله و لوله به فيتينگ )3(

هر كدام از اين دو روش بايد . ها صورت گيرد كمك چسب مخصوص در سطح تماس آن
  .مطابق يك استانداردهاي معتبر صورت گيرد

هاي غير فلزي بايد مطابق توصيه كارخانه سازنده  اتصال جوشي يا اتصال مكانيكي لوله )4(
  .نده بايد مطابق يكي از استانداردهاي معتبر باشدتوصيه كارخانه ساز. صورت گيرد

هاي غير فلزي بايد در كارخانه، بصورت نوشته پاك  استاندارد فيتينگ مناسب براي لوله )5(
  .نشدني روي لوله مشخص شده باشد

  اتصال دو لوله نا همجنس) ث
برنجي يا اتصال لوله يا فيتينگ فوالدي به لوله يا فيتينگ مسي بايد با واسطة يك فيتينگ  )1(

اتصال فيتينگ واسط به لوله مسي بايد از نوع لحيمي . فيتينگ مورد تأييد ديگر صورت گيرد
اتصال فيتينگ برنجي واسط به لوله يا فيتينگ فوالدي . مويينگي يا از نوع فشاري باشد

  .اي باشد گالوانيزه، بايد از نوع دنده
ي بايد به كمك يك واسط برنجي يا اتصال لولة غيرفلزي به لوله يا فيتينگ فوالدي يا مس )2(

 .فوالدي با روكش نيكل يا قلع يا واسط مورد تأييد ديگر، صورت گيرد

  
  كشي  لوله  اجراي5- 4- 16
   كليات16-4-5-1
كشي توزيع آب مصرفي در داخل ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در اين  اجراي لوله) الف

  .قسمت از مقررات صورت گيرد
كشي بايد توسط كارگران آموزش ديده و ماهر صورت گيرد و از طرف كارشناسان  لهاجراي لو) ب

  .مسئول اجراي كار، سرپرستي شود
جويي در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابي و  كشي بايد با توجه به صرفه لوله )1(

شي ها و مزاحمت نا بندان، جلوگيري از محبوس شدن هوا در لوله ديدگي، خوردگي، يخ آسيب
  .از سر و صداي جريان آب اجرا شود
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   الزامات اجراي كار16-4-5-2
  ها از ذرات فلز، ماسه، ها و فيتينگ كشي بايد داخل لوله و ديگر اجزاي لوله در جريان نصب لوله ) الف

  .بندي و غيره كامالً پاك شود خاك، مواد آب
شد، بايد شير تخليه هوا نصب كشي كه احتمال محبوس شدن هوا با در نقاط باالي شبكه لوله) ب

  .كشي بايد شير تخليه آب نصب شود شود و در نقاط پايين شبكه لوله
كشي ساختمان بايد بعد از كنتور آب ساختمان و بالفاصله  براي امكان تخليه آب شبكه لوله )1(

  .طرفه، شير تخليه آب نصب شود صل و شير يكوبعد از شير قطع و 
  .كه همواره بصورت ثقلي قابل تخليه باشدكشي بايد چنان اجرا شود  لوله )2(

ها از شيرهاي برداشت آب لوازم بهداشتي و  كشي كه تخليه آب لوله در هر قسمت از شبكه لوله
  .پذير باشد، نصب شير تخليه آب الزم نيست ها امكان ديگر مصرف كننده

فيتينگ به فيتينگ يا ، لوله به فيتينگ يا شير،  هاي اتصال لوله به لوله انتخاب مصالح و روش) پ
  . به عمل آيد"انتخاب مصالح") 4-4-16(شير، بايد طبق الزامات مندرج در 

 مجاز نيست و بايد از زانوهاي فوالدي  كشي فوالدي گالوانيزه خم كردن لوله در لوله )1(
  .خوار، استفاده شود گالوانيزهيا چدن چكش

  .اضافه شود) نر دنده( خارجي هاي بندي بايد فقط روي دنده اي، مواد آب در اتصال دنده )2(
كشي نبايد ناگهاني باشد و بايد با واسطه  تغيير سطح مقطع داخلي در اتصاالت لوله )3(

  .هاي استاندارد به تدريج صورت گيرد تبديل
ها بايد طبق  ها و تأمين شرايط انبساط و انقباض لوله كشي غير فلزي، نوع و محل بست در لوله )4(

  . شوددستور كارخانه سازنده رعايت
  . مقرر شده، اجرا شود"ها مسير لوله) 3-3-4-16("كشي بايد در مسيرهايي كه در  لوله) ت

شود بايد نازك كاري شده و كامالً  هاي قائم كه لوله در آن نصب مي سطوح داخلي شفت )1(
  .صاف باشد

 در  و به ترتيبي كه در اين مبحث مقرر شده است، كشي بايد با بست، و ديگر اجزاي لوله لوله  )2(
  .مسيرهاي تعيين شده ثابت شوند

هاي  بيني ها پيش كشي توزيع آب گرم مصرفي بايد براي امكان انبساط و انقباض لوله در لوله )3(
  .الزم صورت گيرد

هاي مورد  زدن باشند، بايد با عايق گرمايي، يا روش ها در معرض يخ در مسيرهايي كه لوله )4(
  . حفاظت شوند تأييد ديگر،
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 20 آن دست كم  وار، تيغه، سقف و كف بايد از داخل غالفي كه قطر داخلي از دي عبور لوله )5(
فاصله بين لوله و غالف بايد از مواد . متر از قطر خارجي لوله بزرگتر باشد، صورت گيرد ميلي

  .مناسب پر شود
كشي فلزي هيچ نوع اتصال، جز اتصال جوشي نبايد در داخل اجزاي ساختمان، يا  در لوله )6(

  .له قرار گيردداخل غالف لو
سوزي مربوط به اين جدارها در مورد  در عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات آتش )7(

چه   نيز رعايت شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش با مقاومتي برابر آن فضاي دور لوله
  .براي جدار ساختماني تعريف شده است، پر شود

هاي تصفيه آب و  ، دستگاه ره، شيرهاي فشار شكن، آب گرمكناتصال لوله آب به مخازن ذخي) ث
باشد تا امكان جدا كردن آن ) مانند مهره ماسوره يا فلنج(موارد مشابه، بايد از نوع اتصال بازشو 

  .وجود داشته باشد
  .متر باشد  سانتي30فاصله مهره ماسوره يا فلنج با دستگاه نبايد بيش از  )1(

  
   محل نصب شيرها16-4-5-3
در نقاط زير بايد شيرهايي كه قطر داخلي آن در حالت تمام باز برابر قطر داخلي لوله يا ) فال

  :تر باشد، نصب شود حداكثر يك اندازه از آن كوچك
بايد ) يا ملك(در نقطه خروج لوله از كنتور آب ساختمان و روي لوله ورودي به ساختمان  )1(

  .يه نصب شوديك شير قطع و وصل، يك شير يك طرفه و يك شير تخل
در زير هر خط لوله قائم داخل ساختمان، كه دست كم به دو طبقه از پايين به باال آب  )2(

 .رساند، بايد يك شير قطع و وصل و يك شير تخليه نصب شود مي

در باالي هر خط لوله قائم داخل ساختمان، كه دست كم به دو طبقه از باال به پايين آب  )3(
 .ل و در زير آن يك شير تخليه نصب شودرساند، بايد يك شير قطع و وص مي

 .در ورود لوله آب به هر واحد آپارتماني بايد شير قطع و وصل و شير يك طرفه نصب شود )4(

در ورود به يك گروه بهداشتي شامل تعدادي لوازم بهداشتي، بايد شير قطع و وصل نصب  )5(
 قطع و وصل مستقل كه لوله ورود به هريك از لوازم بهداشتي در آن گروه شير شود، مگر آن
 .داشته باشد

در ورود لوله تغذيه آب به هر مخزن آب تحت فشار بايد يك شير قطع و وصل و يك شير  )6(
 .يك طرفه نصب شود

 .در ورود لوله تغذيه به هر مخزن ذخيره آب بايد يك شير قطع و وصل نصب شود )7(

 .كطرفه نصب شودگرمكن بايد شير قطع و وصل و شير ي در نقطه ورود آب به هر دستگاه آب )8(
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ت از شبكه آب آشاميدني ساختمان الزم است بايد برابر ـراي حفاظـشيرهاي ديگري كه ب) ب
  . باشد"حفاظت آب آشاميدني) 16-4-7("
  

   دسترسي به شيرها16-4-5-4
شوند بايد روكار و  كشي آب سرد و گرم مصرفي ساختمان نصب مي شيرهايي كه در شبكه لوله) الف

  . يا پس از نصب به آساني قابل دسترسي باشندآشكار نصب شوند،
شوند بايد  شيرهايي كه روي لوله داخل ترنچ زير كف ساختمان، يا زير كف محوطه نصب مي )1(

  .با بازكردن يك دريچه قابل دسترسي باشند
شوند بايد با بازكردن يك  هاي ساختمان نصب مي شيرهايي كه روي لوله قائم داخل شفت )2(

 .اشنددريچه قابل دسترسي ب

شوند، اگر سقف  شيرهايي كه روي لوله افقي داخل سقف كاذب طبقات ساختمان نصب مي )3(
شود  بيني مي اي كه در سقف كاذب پيش كاذب قابل برداشتن نباشد، بايد با بازكردن دريچه

 .قابل دسترسي باشند

با نصب گيرند بايد  كشي آب سرد و آب گرم مصرفي ساختمان قرار مي شيرهايي كه روي لوله) ب
، نزديك به شير، به منظور سهولت تعمير و تعويض، قابل )مانند مهره ماسوره و فلنج(اتصال بازشو 

  .باز كردن و برداشتن باشند
  

   ذخيره سازي و تنظيم فشار6- 4- 16
   ذخيره سازي16-4-6-1
  :گيرد سازي آب در صورت لزوم و با تأييد، به منظورهاي زير صورت مي ذخيره) الف
كشي توزيع آب مصرفي ساختمان در مواقعي كه آب ورودي از   از قطع آب در لولهگيري جلو )1(

  هاي ديگر، قطع شود شبكه شهري به ساختمان به علت تعمير يا علت
  .براي آن كه مقدار حداكثر مصرف آب در ساختمان به شبكه آب شهري منتقل نشود )2(
  .كشي توزيع آب مصرفي ساختمان كنترل فشار آب مورد نياز لوله )3(
  توزيع آب از باال به پايين )4(
  هاي بلند بندي توزيع آب در ساختمان منطقه )5(
  به منظور حفاظت از شبكه آب شهري )6(



 انزدهممبحث ش

 

50 

 طبقه يا بيش از ده واحد آپارتماني بايد مخزن ذخيره آب 4هاي مسكوني بيش از  در ساختمان) ب
بيني   پيشروز  ليتر براي هر نفر در شبانه150 ساعت مصرف، براساس 12با گنجايش دست كم 

  .شود
  محل مخزن آب) پ

مخزن ذخيره آب نبايد در جايي ساخته يا نصب شود كه در معرض نفوذ سيل يا آب  )1(
اين مخزن نبايد در محلي قرار گيرد كه لوله فاضالب يا آب غير بهداشتي از . زيرزميني باشد

  .روي آن عبور كند
طراف مخزن به اندازه كافي فضاي اگر احتمال نفوذ آب زيرزميني وجود داشته باشد، بايد در ا )2(

بيني شود تا بتوان به طور ادواري مخزن را بازديد كرد و مطمئن شد كه آب آلوده به  باز پيش
  .كند داخل آن نفوذ نمي

اگر مخزن ذخيره آب در داخل ساختمان قرار گيرد، بايد طوري نصب شود كه داخل آن براي  )3(
براي اتاقي كه . ر برابر گرما و سرما حفاظت شودبازرسي و تعمير قابل دسترسي باشد و مخزن د

  .بيني شود شوي پيش شود بايد تعويض هوا و كف مخزن ذخيره آب در آن نصب مي
زدن يا گرم شدن  اگر مخزن فلزي ذخيره آب روي بام نصب شود بايد براي جلوگيري از يخ )4(

 آن بايد قابل رو عايق سقف اين مخازن و دريچه آدم. آن با عايق گرمايي پوشانده شود
  .پذير گردد برداشتن باشد تا بازرسي امكان

  حفاظت مخزن ذخيره آب) ت
  .مخزن ذخيره آب بايد در برابر اثر آب مقاوم باشد )1(
  .اگر مخزن ذخيره آب فوالدي است، بايد سطوح داخلي و خارجي آن گالوانيزه باشد )2(
ايد سطوح داخلي و خارجي اگر مخزن ذخيره آب غيرفوالدي يا فوالدي غير گالوانيزه باشد، ب )3(

آن با مواد مناسب، كه در رنگ، طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ايجاد مسموميت نكند، 
  .اندود داخل مخزن نبايد مواد سربي داشته باشد. اندود شود

پذير  رو داشته باشد تا بازرسي و تعمير داخلي آن امكان مخزن ذخيره آب بايد دريچه آدم )4(
  .باشد

اين دريچه بايد . رو مخزن ذخيره آب بايد، در زمان بسته بودن، كامالً هوابند باشد  آدمدريچه )5(
ها  دور از دسترسي اشخاص غير مسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و كرم

  .كامالً حفاظت شود
  اتصاالت مخزن ذخيره آب) ث

شير كنترل، از نوع شناور و يا روي لوله ورود آب به مخزن بايد يك شير قطع و وصل و يك  )1(
  .نوع ديگر، نصب شود تا از سر ريز شدن و اتالف آب جلوگيري شود
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متر از روي دهانه لوله سرريز باالتر   ميلي100لبه زير دهانه لوله ورود آب به مخزن بايد دست كم  )2(
  .باشد تا فاصله هوايي الزم تأمين شود

روي .  قطر لوله ورود آب به مخزن ذخيره باشدلوله سر ريز بايد دست كم دو برابرقطر اسمي  )3(
. لوله سرريز مخزن نبايد از جنس قابل انعطاف باشد. لوله سرريز نبايد هيچ شيري نصب شود

شوي يا هر نقطه تخليه  متر باالتر يا دورتر از كف  ميلي150انتهاي لوله سرريز بايد دست كم 
 باشد و بايد توري مقاوم در برابر  به شلنگانتهاي لوله سرريز نبايد قابل اتصال . ديگر باشد

زدن نداشته  لوله سرريز بايد در مسيري كشيده شود كه احتمال يخ. خوردگي داشته باشد
لبه زير دهانه سرريز بايد . زدن حفاظت شود كه با عايق گرمايي در برابر يخ باشد، يا آن

  .متر از حداكثر سطح آب باالتر باشد  ميلي40كم  دست
خيره آب بايد لوله هواكش داشته باشد تا فشار داخل مخزن همواره برابر فشار جو مخزن ذ )4(

لوله خروج آب از مخزن باشد و قطر اسمي كم برابر  لوله هواكش بايد دستقطر اسمي . باشد
  .دهانه انتهاي آن توري مقاوم در برابر خوردگي داشته باشد

ليه داشته باشد كه با بازكردن شير آن بتوان تمام ترين نقطه، لوله تخ مخزن ذخيره آب بايد در پايين )5(
انتهاي لوله تخليه بايد . لوله تخليه مخزن نبايد از جنس قابل انعطاف باشد. آب مخزن را تخليه كرد

انتهاي لوله تخليه . شوي يا هر نقطه تخليه ديگر باشد متر باالتر و دورتر از كف  ميلي150دست كم 
لوله تخليه . باشد و بايد با توري مقاوم در برابر خوردگي محافظت شود  نبايد قابل اتصال به شلنگ

لوله تخليه مخزن آب بايد قطر اسمي . زدن نداشته باشد بايد در مسيري كشيده شود كه احتمال يخ
  .باشد) 5 ("ث") 1-6-4-16(دست كم برابر ارقام جدول شماره 

اگر حجم مخزن بيش از . شودروي لوله ورودي آب به مخزن بايد شير قطع و وصل نصب  )6(
 ليتر باشد، دهانه خروجي و دهانه ورودي آب بايد در دو سمت مخزن و در مقابل هم 1000

  .قرار گيرند تا از راكد ماندن آب جلوگيري شود
 ليتر باشد، بايد به جاي يك مخزن دست كم دو 4000اگر گنجايش مخزن آب بيش از  )7(

. عمير يا تميز كردن يكي از مخازن، آب قطع نشودمخزن به طور موازي نصب شود تا هنگام ت
در اين حالت هر مخزن بايد به طور جداگانه و مستقل به شيرهاي ورودي و خروجي آب، 

  .شير كنترل، شير تخليه، لوله سرريز و لوله هواكش مجهز باشد
در حالتي كه تعداد مخازن ذخيره بيش از يك مخزن باشد، مجموع گنجايش دو يا چند  )8(

 . دست كم بايد برابر حجم ذخيرة مورد نياز باشدمخزن
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  قطر لوله تخليه مخازن ذخيره آب): 5 ("ث") 1-6-4-16(جدول شماره 
گنجايش مخزن ذخيره آب   قطر نامه لوله تخليه

  اينچ  متر ميلي  )ليتر(
  1  25  2500تا 

  40  5000 تا 2501
2
1 1  

  2  50  10000 تا 5001

  65  20000تا   10001
2
12  

  3  80  30000 تا 20001
  4  100  30000بيش از 

  
  تنظيم فشار آب 16-4-6-2
كشي توزيع آب مصرفي ساختمان، در موارد لزوم و با  براي تأمين يا تنظيم فشار در شبكه لوله) الف

  :شودها طراحي و نصب  هاي زير يا تركيبي از آن تأييد، بايد يكي از سيستم
   پمپ و مخزن ذخيره مرتفع-
  پمپ و مخزن تحت فشار بدون ديافراگم-

  با ديافراگم- پمپ و مخزن تحت فشار-

  سيستم افزايش فشار بدون مخزن-

  شير فشار شكن از نوع قابل تنظيم -

  .نصب مستقيم پمپ روي لوله انشعاب آب شهر مجاز نيست )1(
شود، بايد براي آن فونداسيون به  ميچنانچه پمپ آبرساني در زيرزمين ساختمان نصب  )2(

  .نصب پمپ در حوضچه مجاز نيست. بيني گردد متر پيش  سانتي50ارتفاع دست كم 
  پمپ و مخزن ذخيره مرتفع) ب

، در مورد محل استقرار، حفاظت، اتصاالت و ديگر "سازي ذخيره") 1-6-4-16(نكاتي كه در  )1(
خازن ذخيره مرتفع نيز بايد رعايت الزامات مخازن ذخيره آب مقرر شده است، در مورد م

  .شود
   بدون ديافراگم-پمپ و مخزن تحت فشار) پ

در اين سيستم بايد روي مخزن يا كلكتور خروجي پمپ، شير اطمينان مورد تأييد نصب  )1(
  .شود
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شير اطمينان بايد طوري انتخاب و تنظيم شود كه در فشاري برابر حداكثر فشار كار مجاز  )2(
  . تخليه كندمخزن، باز شود و آب را

تخليه آب از اين لوله بايد به طور . لوله تخليه شير اطمينان نبايد از جنس قابل انعطاف باشد )3(
  .ثقلي صورت گيرد

شوي يا يكي از  كف(انتهاي لوله تخليه آب شير اطمينان بايد تا نزديك نقطه تخليه مناسبي  )4(
  .له فاضالب متصل شودلوله تخليه نبايد مستقيماً به لو. ادامه يابد) لوازم بهداشتي

  .فشار هواي داخل مخزن بايد به كمك كمپرسور هوا تأمين شود )5(
   ديافراگمي–پمپ و مخزن تحت فشار ) ت

  .روي كلكتور آب بايد شير اطمينان مورد تأييد نصب شود )1(
  .شير اطمينان بايد در فشاري برابر حداكثر فشار كار مجاز مخزن، باز شود و آب را تخليه كند )2(
تخلية آب از اين لوله بايد به طور . ة شير اطمينان نبايد از جنس قابل انعطاف باشدلولة تخلي )3(

  .ثقلي صورت گيرد
اين لوله تخليه نبايد . انتهاي لوله تخلية شير اطمينان بايد تا نزديك نقطة مناسبي ادامه يابد )4(

  .مستقيماً به لولة فاضالب متصل شود
  سيستم افزايش فشار بدون مخزن) ث

 تنظيم اين سيستم بايد به ترتيبي باشد كه حداقل فشار مورد نياز پشت شيرهاي انتخاب و )1(
برداشت آب، مقرر شده در اين مبحث را به طور خودكار تنظيم كند و روي شيرهاي برداشت 

  .چه در اين مقررات معين شده، ايجاد ننمايد آب فشاري بيش از آن
  كاهش فشار آب) ج

زيع آب مصرفي ساختمان يا قسمتي از آن، بيش از ارقامي كشي تو اگر فشار ورودي به لوله )1(
باشد كه در اين مبحث از مقررات معين شده است، بايد شير فشار شكن قابل تنظيم با هر 

  .سيستم مورد تأييد ديگري، به منظور كاهش فشار آب تا ميزان مورد نياز، نصب شود
ر ديگر، بايد شير اطمينان روي لوله خروجي از شير فشار شكن يا هر سيستم كاهش فشا )2(

 .فشاري نصب شود

  
   حفاظت آب آشاميدني7- 4- 16
  كليات 16-4-7-1
بايد به ترتيبي طرح، نصب و نگهداري ) يا ملك( كشي توزيع آب آشاميدني در ساختمان لوله) الف

شدن با آب غير آشاميدني و ديگر مايعات، مواد جامد يا گازي كه ممكن  شود كه از هرگونه آلوده



 انزدهممبحث ش

 

54 

ت از طريق اتصال مستقيم يا از طريق هر اتصال ديگري، به آن وارد شود يا در آن نفوذ كند، اس
  .حفاظت شود

كشي ديگري مخصوص آب يا ديگر مايعات  كشي آب آشاميدني، لوله اگر در ساختمان غير از لوله) ب
هاي  برچسبكشي، بايد با رنگ يا  غير آشاميدني وجود داشته باشد، هريك از اين دو شبكه لوله

كشي به آساني  طوري كه شناسايي هر يك از اين دو شبكه لوله فلزي مورد تأييد مشخص شود، به
  .پذير باشد امكان

  
   اتصال مستقيم16-4-7-2
مگر . كشي آب غيرآشاميدني مجاز نيست كشي آب آشاميدني و لوله اتصال مستقيم بين لوله) الف
  .ت جريان جلوگيري شودكه با نصب لوازم مورد تأييد، از برگش آن
كشي آب گرم مصرفي مجاز نيست، مگر  كشي توزيع آب سرد و لوله اتصال مستقيم بين لوله) ب
  .كه با نصب لوازم مورد تأييد از برگشت جريان جلوگيري شود آن
شود و شبكه  كشي آب آشاميدني كه از شبكه آب شهري تغذيه مي اتصال مستقيم بين لوله) پ

  .شود، مجاز نيست يدني كه از منابع خصوصي تغذيه ميكشي آب آشام لوله
  .كشي فاضالب و آب باران مجاز نيست كشي آب آشاميدني به لوله اتصال مستقيم لوله) ت
  

 لوازم جلوگيري از برگشت جريان 16-4-7-3

 لوازم و شيرهايي كه براي جلوگيري از برگشت جريان آبِ ناشي از فشار معكوس يا مكش) الف

 ساخت و  مشخصات  نظر   از   مقررات و  از قسمت اين   الزامات   برابر رود بايد ه كار ميسيفوني، ب

  .طبق يكي از استانداردهاي معتبر و مورد تأييد باشد آزمايش
  فاصله هوايي) ب

 آب آشاميدني تا تراز روي لبه  حداقل فاصله هوايي قائم بايد از زير دهانه خروجي لوله )1(
زم بهداشتي، هر مخزن آب، يا هر نوع دهانه تخليه ديگر، كه آب در آن سرريزآب هريك از لوا

  .گيري شود ريزد، اندازه مي 
  طرفه شير يك) پ

 آشاميدني  كشي آب اي كه براي جلوگيري از برگشت جريان آب به داخل لوله شير يك طرفه )1(
آب اجازه شود، بايد از نوع فنردار با نشيمن آب بند باشد و فقط در يك جهت به  نصب مي

  .جريان دهد و در جهت ديگر هيچ نشتي نداشته باشد
بند باشد كه  طرفه فنر دار با نشيمن آب طرفه دوتايي بايد شامل دو عدد شير يك شير يك )2(

بين اين دو شير يك طرفه يك اتصال برداشت آب . شود پشت سر هم روي لوله نصب مي
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ف اين مجموعه بايد شيرهاي قطع و دو طر. گيرد شير قطع و وصل قرار مي براي آزمايش با
  .وصل نصب شود

شير اطمينان اختالف فشار بين دو شير يك طرفه بايد شامل دو عدد شير يك طرفه فنردار با  )3(
در فاصله بين اين دو شير يك طرفه يك شير اطمينان اختالف فشار . بند باشد نشيمن آب
بين آن، يك شير برداشت دو طرف اين مجموعه شيرهاي قطع و وصل و در . شود نصب مي

طرفه بيش از فشار آب باال دست  وقتي فشار بين دو شير يك. شود براي آزمايش نصب مي
  .شود باشد شير اطمينان باز و مقداري آب خارج مي) ورود آب(

  خالء شكن) ت
، كه براي جلوگيري از برگشت جريان ناشي از )فنردار(خالءشكن آتمسفر يك يا فشاري  )1(

شود، بايد از نظر مشخصات ساخت و آزمايش طبق يكي از  ب ميمكش سيفوني نص
  .استانداردهاي معتبر و مورد تأييد باشد

خالء شكن بايد در فشار متعارف جو بتواند دهانه ورود هواي آزاد را باز كند، خالء داخل لوله  )2(
ن نبايد دهانه ورود هوا به خالء شك. خروجي را بشكند و فشار داخل آن را به فشار جو برساند

  .زير هود آشپزخانه يا هرجاي ديگري كه هواي آلوده دارد، قرارگيرد
متر باالتر از تراز لبه سرريز   ميلي150 كم  خالء شكن بايد طوري نصب شود كه زير آن دست )3(

خالء شكن بايد طوري نصب شود كه . لوازم بهداشتي يا هر مصرف كننده ديگر آب قرار گيرد
  . رو به باال و پايين داشته باشدقطعه متحرك آن حركت قائم

به تنهايي براي جلوگيري از برگشت جريان ناشي از فشار معكوس كافي   نصب خالء شكن )4(
  .نيست

 كاربرد انواع مختلف لوازم جلوگيري از برگشت جريان را نشان "ث")3-7-4-16(جدول شماره ) ث
   .دهد مي
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  جلوگيري از برگشت جريان هاي وشركاربرد انواع مختلف : "ث") 3-7-4-16(جدول شماره 
روش جلوگيري از برگشت 

  شمار استاندارد  كاربرد  درجه آلودگي  جريان

   – 1ظاهري  فاصله هوايي 
  2غير بهداشتي

 –فشار معكوس 
 ASME A112.12  مكش سيفوني

شيراطمينان اختالف نصب 
  طرفه فشار بين دو شير يك

    -ظاهري
  غير بهداشتي

 –فشار معكوس 
  مكش سيفوني

ASSE 1013  
AWWA C511  
CSA CAN /CSA- B64.4  

 -فشار معكوس  ظاهري  شير يك طرفه دوتايينصب 
  مكش سيفوني

ASSE 1015 
AWWA C510 

شير يك طرفه دوتايي نصب 
 -فشار معكوس  ظاهري  ها با شير تخليه بين آن

  مكش سيفوني
ASSE 1012 
CSA CAN/CSA-B64.3 

   -ظاهري  يك اتمسفرخال شكننصب 
  شتيغير بهدا

فقط مكش 
  سيفوني

ASSE1001  
CSA CAN/CSA-B64.1.1  

    -ظاهري  خال شكن فشارينصب 
  غير بهداشتي

فقط مكش 
 ASSE1020  سيفوني

براي شير  خال شكننصب 
  سرشلنگي

   -ظاهري
  غير بهداشتي

 -فشار معكوس
  مكش سيفوني

ASSE1011  
CSA CAN /CSA- B64.2 

ت آن از نظر سالمت عمومي غير بهداشتي نباشد ولي  آلودگي آب در حدي كه كيفي:آلودگي ظاهري -1
ه عنوان آب آشاميدني مناسب خصوصيات ظاهري آن، مانند رنگ، طعم، بو و غيره در حدي باشد كه نتوان آن را ب

 .دانست

 آلودگي آب در حدي كه كيفيت آن از نظر سالمت عمومي غير بهداشتي باشد و :آلودگي غير بهداشتي -2
  .هاي مشابه گردد  انتشار بيماري و آسيبموجب مسموميت يا

  
  هاي خروج آب حفاظت دهانه 16-4-7-4

 . فاصله هوايي حفاظت شوند بايد با   برداشت آب آشاميدني  هاي خروج آب از شيرهاي دهانه)  الف

فاصله هوايي قائم بين لبه زير دهانه خروج آب تا روي لبه سرريز آب لوازم بهداشتي، مخازن آب يا 
 "الف") 4-7-4-16(كم برابر ارقام جدول شماره  تگاه دريافت كننده آب ديگر، بايد دستهر دس
   .باشد
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  هاي خروج آب حداقل فاصله هوايي براي دهانه: "الف") 4-7-4-16(جدول شماره 
  نزديك ديوار  1دور از ديوار  لوازم بهداشتي  حداقل فاصله هوايي

ها بيش از  موثر دهانه خروج آب آنشويي و لوازم بهداشتي ديگركه قطر  دست
(متر   ميلي15

2
  نباشد) اينچ1

متر    ميلي25
  ) اينچ1(

 متر  ميلي40

) 
2
  ) اينچ11

شويي، با شيرهاي گردن غازي و لوازم بهداشتي  هاي رخت هاي شستشو و لگن سينك
( متر   ميلي20يش از ها ب ديگري كه قطر موثر دهانه خروج آب آن

4
  .اينچ نباشد ) 3

 متر  ميلي40

) 
2
  ) اينچ11

  متر  ميلي65

) 
2
  ) اينچ12

شود و لوازم بهداشتي  ها روي بدنه وان نصب مي  آن هايي كه شيرپركن وان
  .نباشد)  اينچ1(متر   ميلي25از ها بيش  ديگري كه قطر موثر دهانه خروج آب آن

متر    ميلي50
  ) اينچ2(

   متر  ميلي80

  ) اينچ3(
ها بيش از  هاي ديگر آب كه قطر موثر دهانه خروج آب آن خوري و خروجي آب
(متر   ميلي15

2
  .نباشد) اينچ1

متر    ميلي25
  ) اينچ1(

 متر   ميلي40

)
2
  ) اينچ11

 25ها بيش از  هايي كه قطر موثر آن كننده هاي خروجي آب مصرف دهانه
  .باشد)  اينچ1(متر  ميلي

دو برابر قطر 
  موثر دهانه

سه برابر قطر 
  موثر دهانه

 برابر قطر موثر دهانه خروج آب 3اي بيش از  ارقام براي حالتي است كه لبه دهانه خروج آب از يك ديوار، فاصله -1
  .داشته باشد

  
دهانه خروج آب از شير يا لوله كه آب را به كف شوي يا هر دهانه آزاد فاضالب يا آب باران  )1(

متر با دهانه فاضالب يا آب باران فاصله هوايي قائم داشته   ميلي150ريزد بايد دست كم  مي
  .باشد

  :شيرهاي سر شلنگي) ب
ي سبز يا هر كشي آب آشاميدني كه براي آبياري فضاها شير سرشلنگي در شبكه لوله )1(

طرفه دوتايي يا يك شير  كننده ديگري كاربرد دارد بايد با فاصله هوايي، شير يك مصرف
  .طرفه و يك خالء شكن حفاظت شود يك

اين شير بايد در . حتي اگر سرشلنگي هم نباشد. شير تخليه آب نبايد زير خاك قرار گيرد )2(
باشد و اطمينان حاصل شود كف حوضچه بايد تخليه داشته . حوضچه مورد تأييد نصب شود
دهانه خروجي شير تخليه بايد نسبت به كف حوضچه دست . كه آب در آن جمع نخواهد شد

  .متر فاصله هوايي قائم داشته باشد  ميلي150كم 
  :شير سرشلنگي در موارد زير نياز به حفاظت ندارد )3(

ها كاربرد  كن و ديگ آب گرم كه فقط براي تخليه اين دستگاه  شيرهاي تخليه آب گرم-
  .دارند
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شويي و ماشين ظرفشويي، در صورتي كه مانع   شير سر شلنگي تغذيه آب ماشين رخت-
  .بيني شده باشد ها پيش برگشت جريان روي اين دستگاه

طرفه  به لوله آب سرد مصرفي بايد با نصب شير يك) دوش كمر تلفني(اتصال دوش شلنگي  )4(
  . حفاظت شود طرفه و يك خالء شكن دوتايي يا يك شير يك

  شير مخلوط) پ
كننده  نصب شير مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفي روي لوازم بهداشتي يا هر نوع مصرف )1(

ديگر آب آشاميدني به شرطي مجاز است كه روي اتصال آب سرد به شير مخلوط يك شير 
  .طرفه نصب شود و دهانه مشترك خروج آب از شير قابل مسدود شدن نباشد يك

نه خروج آب از شير تكي يا مخلوط اتصال سر شلنگي داشته باشد، نصب در صورتي كه دها )2(
 مقرر شده، اتصال لوله "ب") 4-7-4-16(يك شير يك طرفه كافي نيست و طبق آن چه در 
  .آب سرد بايد با لوازم برگشت جريان حفاظت شود

  
  اتصال به لوازم بهداشتي 16-4-7-5
  ارفالش تانك مخصوص شستشوي توالت يا پيسو) الف
از )  اينچ1(متر   ميلي25لبه زير دهانه ورود آب از شير شناور به فالش تانك بايد دست كم  )1(

  .لبه روي دهانه لوله سرريز آب تانك باالتر باشد
اتصال آب از شبكه توزيع آب آشاميدني به فالش تانك بايد با نصب يك شير قطع و وصل و  )2(

 .يك شير شناور مورد تأييد حفاظت شود

  الو مخصوص شستشوي توالت يا پيسوارفالش و) ب
اتصال آب از شبكه توزيع آب آشاميدني به فالش والو بايد با فاصله هوايي، نصب يك شير  )1(

  .طرفه دوتايي حفاظت شود يك طرفه و يك خالء شكن، يا با نصب شير يك
 بيني شده باشد نصب لوازم اگر فالش والو از نوعي باشد كه در آن مانع برگشت جريان پيش )2(

 .ديگري الزم نيست

  بيده) پ
كشي توزيع آب مصرفي به نوعي از بيده كه آب فشان مغروق دارد، مطلقاً ممنوع  اتصال لوله )1(

  .است
تغذيه آب بيده تنها در صورتي مجاز است كه آب مورد نياز آن از تانك آب جداگانه و  )2(

ع آب ساختمان اين تانك بايد با فاصله هوايي از شبكه توزي. مخصوص آن بيده تأمين شود
 .جدا باشد
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   انشعاب آب براي مصارف ديگر16-4-7-6
  تغذيه آب به تأسيسات گرمايي و سرمايي) الف
كشي آب مصرفي براي تغذيه تأسيسات گرمايي، با آب گرم كننده يا  انشعاب آب از شبكه لوله )1(

له هوايي، بيني فاص بخار و نيز براي تغذيه تأسيسات سرمايي با آب سرد كننده، بايد با پيش
  .طرفه دوتايي حفاظت شود طرفه و يك خالء شكن يا شير يك نصب يك شير يك

هاي شيميايي تزريق  كشي تأسيسات گرمايي يا تأسيسات سرمايي محلول اگر به داخل لوله )2(
شود، انشعاب آب بايد با فاصله هوايي يا نصب شير اطمينان اختالف فشار بين دو شير 

  .طرفه حفاظت شود يك
  نشاني كشي آب آتش عاب آب براي تغذيه لولهانش) ب

كشي آب مصرفي ساختمان، بايد روي لوله  نشاني از شبكه لوله كشي آب آتش براي تغذيه لوله )1(
  .طرفه مورد تأييد نصب شود انشعاب آب يك شير قطع و وصل و يك شير يك

  شويي و ماشين ظرفشويي انشعاب آب براي تغذيه ماشين رخت) پ
هاي مشابه ديگر بايد  شويي و دستگاه غذيه ماشين رختشويي و ماشين ظرفاتصال آب براي ت )1(

  .طرفه و يك خالء شكن حفاظت شود با فاصله هوايي يا يك شير يك
بيني شده باشد، نصب اين  ها مانع جلوگيري از برگشت جريان پيش در صورتي كه در اين ماشين )2(

  .لوازم روي لوله انشعاب الزم نيست
   تغذيه مصارف تحت فشارانشعاب آب براي) ت

ها و تأسيساتي كه مصرف كننده آب غير  انشعاب آب آشاميدني براي تغذيه دستگاه )1(
هاي آب و هر  ها و مخازن آب، پمپ مانند لوازم بهداشتي مخصوص، تانك(آشاميدني هستند 

بايد با فاصله ).سيستم مصرف كننده ديگري كه ممكن است تحت فشار داخلي قرار گيرد
طرفه دوتايي، يا شير اطمينان اختالف فشار بين دو شير يك طرفه، حفاظت  ير يكهوايي، ش

  .شود
  گير انشعاب آب براي تغذيه سختي) ث

هاي  گير، در ساختمان كشي آب آشاميدني ساختمان براي تغذيه سختي انشعاب آب از لوله )2(
طرفه و يك  طرفه دوتايي يا شير يك تجاري و صنعتي بايد با نصب فاصله هوايي، شير يك

  .خالءشكن حفاظت شود
  .گير خانگي كافي است نصب يك شير يك طرفه براي حفاظت اتصال آب به سختي )3(
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  هاي تصفيه آب دستگاه) ج
بيني فاصله هوايي يا نصب يك شير  انشعاب آب براي تغذيه تأسيسات تصفيه آب بايد با پيش )1(

 .اطمينان اختالف فشار بين دو شير يك طرفه حفاظت شود

  كشي توزيع آب گرم مصرفي ولهل) چ
كشي توزيع آب گرم مصرفي بايد با فاصله  كشي آب سرد براي تغذيه لوله انشعاب آب لوله )1(

  .طرفه حفاظت شود هوايي يا نصب يك شير يك
  

    محل نصب مانع برگشت جريان16-4-7-7
يرنصب هر يك از لوازم جلوگيري از برگشت جريان آب بايد در محل قابل دسترسي و تعم) الف
  .شود
مانع برگشت جريان از نوع شير اطمينان اختالف فشار بين دو شير يك طرفه بايد به طور ) ب

  .ادواري آزمايش شود و نسبت به درستي كار آن اطمينان حاصل گردد
  

  هاي آب زيرزميني حفاظت لوله 16-4-7-8
 زير كف ساختمان، هاي توزيع آب مصرفي ساختمان در داخل ترنچ زير سطح محوطه يا لوله) الف

اين فاصله بايد با خاك كوبيده .  متر فاصله افقي داشته باشند5/1هاي فاضالب دست كم  بايد از لوله
  .شده پر شود

 توزيع آب مصرفي در زير زمين ناگزير بايد مسير خط لوله فاضالب را قطع  اگر مسير خط لوله) ب
متر از روي لوله فاضالب فاصله   ميلي300كند، در اين صورت بايد زير لوله آب مصرفي دست كم 

  .اين فاصله بايد با خاك كوبيده شده پر شود. قائم داشته باشد
  

  كشي توزيع آب گرم مصرفي  لوله8- 4- 16
   لزوم آب گرم مصرفي16-4-8-1
 اي كه  لوازم بهداشتي باشد، همه اقامت انسان  كه محل سكونت يا ) يا ملك(در هر ساختمان ) الف

  و نگهداري ساختمان در آن نصب شويي م كردن، شستشو، پخت و پز، تميزكاري، رخت براي حما
  .اند بايد با آب گرم مصرفي هم تغذيه شوند شده
كه محل سكونت يا اقامت نباشد، ممكن است فقط لوازم بهداشتي ) يا ملك(در هر ساختمان  )1(

  .مخصوص شستشو و حمام كردن با آب گرم مصرفي تغذيه شوند
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  دما و فشار كار 16-4-8-2
  . درجه سلسيوس باشد60كشي آب گرم مصرفي بايد  حداكثر دماي كار طراحي شبكه لوله) الف
هاي ويژه،  حداكثر دماي آب گرم مصرفي لوازم بهداشتي در نقطه خروج آب از شير، جز در ساختمان) ب

  .بايد برابر ارقام زير كنترل شود
   وان    -
   دوش       -
           دستشويي    -
 سينك آشپزخانه      -

   درجه سلسيوس49
   درجه سلسيوس43
   درجه سلسيوس43
   درجه سلسيوس60

 درجه سلسيوس باشد بايد دماي 60در مواردي كه دماي مورد نياز آب گرم مصرفي كمتر از  )1(
  . شيرهاي مخلوط دستي يا خودكار، كنترل شود مورد نياز به كمك

هاي درماني و  ژه، مانند كودكستان، دبستان، خانه سالمندان، ساختمانهاي وي در ساختمان )2(
  موارد مشابه ديگر، كه دماي مورد نياز از ارقام باال كمتر باشد، بايد دماي مورد نياز به كمك

 .شيرهاي مخلوط دستي يا خودكار كنترل شود

  .باشد بار 10كشي آب گرم مصرفي بايد دست كم  فشار كار طراحي شبكه لوله) پ
  

  لزوم حفظ دماي آب گرم مصرفي 16-4-8-3
كشي توزيع آب گرم مصرفي بايد لوله برگشت داشته باشد تا  براي جلوگيري از اتالف آب، لوله) الف

آب گرم مصرفي همواره گردش داشته باشد و دماي آب گرم خروجي به هنگام باز كردن شيرهاي 
  .برداشت آب از ارقام مقرر شده كمتر نباشد

هاي  كشي توزيع آب گرم مصرفي را با روش ن است به جاي لوله برگشت، دماي آب لولهممك )1(
، در حد مورد نياز به طور )كننده روي خطوط لوله از جمله نصب نوارهاي گرم(ديگري 

  .خودكار، كنترل كرد
كن تا دورترين مصرف  در صورتي كه طول خط لوله توزيع آب گرم مصرفي، از آب گرم )2(

هاي ديگر، دماي آب گرم   متر باشد، بايد به كمك لوله برگشت، يا روش30 كننده، بيش از
ها، در حدود  كننده  متر از دورترين مصرف30 تا فاصلة  كن مصرفي داخل لوله را از آب گرم

 .ارقام مقرر نگاه داشت

 كشي مناسب باشد و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، ترجيح دارد گردش اگر مسير لوله) ب
كن بدون نصب پمپ و با استفاده از كاهش وزن مخصوص  آب گرم از طريق لوله برگشت تا آب گرم

  .راند، صورت گيرد  را به سمت باال مي آب در دماي باالتر كه آب گرم
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  .در صورت لزوم بايد براي گردش آب در لوله برگشت روي اين لوله پمپ نصب شود )1(
 مصرفي بايد براي پمپ كليد خودكار يا در صورت نصب پمپ روي لوله برگشت آب گرم )2(

بيني شود تا در مواقعي كه گردش آب گرم مصرفي الزم نباشد، بتوان پمپ را   پيش دستي
  .خاموش كرد

  
  عايق كاري 16-4-8-4
كشي توزيع آب گرم مصرفي، به منظور كاهش اتالف انرژي، بايد برابر الزامات مقرر شده  لوله) الف

  .در اين قسمت عايق شوند
 "ب") 4-8-4-16(ها بايد طبق جدول  كشي آب گرم مصرفي، عايق كاري لوله در صورت عايق كردن لوله) ب

  .صورت گيرد
  

  )متر ميلي(هاي آب گرم مصرفي  حداقل ضخامت عايق لوله: "ب") 4-8-4-16(جدول شماره 
  دماي طراحي  )متر ميلي(  لولهقطر اسمي 

   آب گرم مصرفي
 (°C)  

  دماي محيط
(°C)  

قابليت هدايت 
  گرمايي

m.K) /(W 
انشعاب تا 

 و 65  50 تا 32  25تا   50
  بيشتر

  40  25  15  15  034/0  24  60تا   )متر ميلي( ضخامت عايق
  

  اتصال به لوازم بهداشتي 16-4-8-5
مصرفي به لوازم بهداشتي كه مصرف كننده آب گرم هستند، بايد به شير  اتصال لوله آب گرم) الف

  .طرف چپ باشد
  

  كن آب گرم 16-4-8-6
كن، مخصوص توليد آب گرم مصرفي مورد نياز لوازم بهداشتي و ديگر  گرم  طراحي و نصب آب) الف

هاي آب گرم مصرفي ساختمان، بايد با رعايت الزامات مقرر شده در اين قسمت از  مصرف كننده
 "يكي ساختمان تأسيسات مكان–مبحث چهاردهم " مقرر شده در مبحث شانزدهم، و نيز الزامات

  .انجام گيرد
گوي مصرف  اي انتخاب شود كه پاسخ كن بايد به اندازه ظرفيت ذخيره و ظرفيت ساعتي آب گرم) ب

  .گرم مصرفي مورد نياز جمعيت ساكن ساختمان باشد روزانه و نيز حداكثر مصرف ساعتي آب
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يتر، دو  ل75ظرفيت ذخيره آب گرم كن بايد دست كم براي هر واحد مسكوني يك خوابه  )1(
  . ليتر باشد150 ليتر و سه خوابه 110خوابه 

  فشار كار) پ
  . كيلو پاسكال باشد1035حداكثر فشار كار مجاز آب گرم كن بايد دست كم  )1(
گرم كن بايد در محل مناسب و به صورت با دوام و دائمي روي آن  حداكثر فشار كار مجاز آب )2(

  .نقش شده باشد
    كن تخليه آب گرم) ت

 مصرفي بايد شير تخليه، از نوع مورد  كن يا مخزن ذخيره آب گرم گرم  نقطه آبترين در پايين )1(
  .تأييد، نصب شود

  عايق گرمايي) ث
مصرفي بايد با عايق گرمايي در برابر اتالف انرژي گرمايي  كن و مخزن ذخيره آب گرم آب گرم )1(

  .حفاظت شود
يي از سطوح خارجي آن ضخامت عايق گرمايي بايد طوري انتخاب شود كه تلفات انرژي گرما )2(

در محاسبه اتالف انرژي، دماي محيط محل نصب .  وات بر متر مربع بيشتر نباشد47از 
  . درجه سلسيوس بيشتر گرفته شود18دستگاه نبايد از 

  لوازم ايمني) ج
 دما،  از نوع –كن بايد شير اطمينان فشار و شير اطمينان دما، يا شير تركيبي فشار  آب گرم )1(

  .اشته باشدمورد تأييد د
  .كن مناسب باشد ظرفيت تخليه شير اطمينان بايد براي ظرفيت گرمايي آب گرم )2(
  . درجه سلسيوس تنظيم شود99شير اطمينان دما بايد حداكثر براي تخليه در دماي  )3(
 كيلو 1035شير اطمينان فشار بايد براي تخليه مخزن، در فشار كار مجاز حداكثر و يا  )4(

  .شودپاسكال در سطح دريا تنظيم 
كن يا مخزن ذخيره آب گرم مصرفي و در ارتفاع  شير اطمينان بايد در قسمت باالي آب گرم )5(

  .تر از تراز سطح باالي مخزن نصب شود متر پايين  ميلي150
 مصرفي و شير اطمينان نبايد هيچ شير ديگري  كن يا مخزن ذخيره آب گرم بين آب گرم )6(

  .نصب شود
 درجه 99وع غير قابل انعطاف و مناسب براي كار در دماي لوله تخليه شير اطمينان بايد از ن )7(

  .سلسيوس باشد
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لوله تخليه آب از شير اطمينان بايد دست كم برابر قطر دهانه خروجي شير قطر اسمي  )8(
  .اطمينان باشد

تخليه آب در لوله تخليه شير اطمينان بايد به طور ثقلي انجام گيرد و شيب لوله همواره به  )9(
  .روي اين لوله نبايد هيچ شيري نصب شود. شدطرف نقطه تخليه با

مسير لوله تخليه شير اطمينان بايد طوري انتخاب شود كه خروج آب موجب خسارت و  )10(
اين لوله بايد در برابر . خرابي نشود، ايجاد خطر نكند و سر و صداي آن باعث مزاحمت نشود

  .زدن حفاظت شود احتمال يخ
ز و بدون دنده، باشد و آب تخليه شده با فشار جو به انتهاي لوله تخليه بايد با دهانه با )11(

كشي فاضالب ساختمان بايد از نوع  اتصال اين لوله به شبكه لوله. نزديك نقطه تخليه برسد
كشي  اتصال مستقيم اين لوله به شبكه لوله. غير مستقيم و با فاصله هوايي صورت گيرد

  .فاضالب ساختمان مجاز نيست
  كن گرم كنترل دماي آب) چ

گرم كن بايد به كنترل خودكار دما مجهز باشد، به طوري كه بتوان به كمك آن، دماي  آب )1(
  .گرم مصرفي را از حداقل تا حداكثر مورد نياز تنظيم كرد آب

  قطع و وصل انرژي) ح
كن از نوع برقي است بايد براي قطع و وصل انرژي ورودي به آن كليد جداگانه و  اگر آب گرم )1(

  .شودبيني  مستقلي پيش
كند بايد روي لوله ورودي  كار مي) سوخت مايع يا گاز(كن با شعله مستقيم  اگر آب گرم )2(

  .بيني شود سوخت به مشعل آن، شير جداگانه و مستقلي پيش
گرم  گيرد، بايد روي لوله آب كننده يا بخار مي گرم كن انرژي گرمايي خود را از آب اگر آب گرم )3(

  .بيني شود  مستقلي پيشكننده ورودي به آن، شير جداگانه و
  

   ضد عفوني، آزمايش، نگهداري9- 4- 16
   ضد عفوني16-4-9-1
  كليات) الف
برداري، بايد طبق الزامات مقرر شده از   از بهره كشي توزيع آب مصرفي ساختمان، پيش لوله )1(

  .طرف ناظر قانوني ضدعفوني شود
ايد طبق الزامات مقرر شده در در صورتي كه چنين الزاماتي رسماً منتشر نشده باشد، ضد عفوني ب )2(

 .اين قسمت از مقررات صورت گيرد
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 از نصب لوازم بهداشتي صورت  كشي و پيش عمل ضد عفوني بايد پس از آزمايش نشت لوله )3(
 .گيرد

  روش ضد عفوني كردن) ب
ها از مواد زائد و  كشي با آب آشاميدني كامالً شستشو داده شود و داخل لوله ابتدا بايد لوله )1(

هاي باز كامالً تميز  شستشو بايد تكرار شود تا آب خروجي از دهانه. ر كامالً پاك گرددآو زيان
  .و عاري از مواد زائد و آلوده گردد

پر شود و ) PPM 50(گرم در ليتر   ميلي50كشي بايد با محلول كلر با غلظت  سپس لوله )2(
 3دعفوني را توان مدت ض مي.  ساعت بسته شود24هاي باز به مدت  همه شيرها و دهانه

  .تعيين كرد) PPM) 200گرم در ليتر   ميلي200ساعت و غلظت محلول كلر را 
كشي را از محلول كلر خالي كرد و با آب آشاميدني دوباره شستشو كرد تا  پس از آن بايد لوله )3(

  .هاي باز بدون كلر باشد زماني كه آب خروجي از دهانه
شناسي برداشته  ب براي آزمايش ميكروبپس از انجام كامل عمل ضد عفوني بايد نمونه آ )4(

كشي آلودگي باقي  ها يا ديگر اجزاي لوله اگر نتيجه آزمايش نشان دهد كه هنوز در لوله. شود
  .است، بايد با تأييد ناظر ساختمان، عمل ضد عفوني به ترتيب باال تكرار شود

  
  آزمايش نشت 16-4-9-2
  كليات) الف
 مصرفي ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين كشي توزيع آب آزمايش نشت شبكه لوله )1(

  .قسمت از مقررات انجام شود
كشي قسمت به قسمت در جريان پيشرفت كار، يا به طور كامل  ممكن است آزمايش لوله )2(

 .كشي صورت گيرد ها و اجزاي ديگر لوله پس از نصب كليه لوله

كشي نبايد با عايق يا اجزاي  ولهكشي، هيچ يك از اجزاي ل پيش از انجام آزمايش و تأييد لوله )3(
كشي بايد آشكار و قابل بازرسي  در هنگام آزمايش همه اجزاي لوله. ساختمان پوشانده شود

 .باشد

كشي، بايد پس از خاتمه كار و نيز پس از  عالوه بر آزمايش قسمت به قسمت يا كامل لوله )4(
 .نصب لوازم بهداشتي، آزمايش فشار با آب انجام گيرد
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   انجام آزمايشروش) ب
هاي باز به طور موقت بسته  از نصب لوازم بهداشتي بايد دهانه كشي و پيش پس از خاتمه لوله )1(

پيش از اقدام به آزمايش، . كشي با آب به تدريج پر شود و كامالً هواگيري گردد شود و لوله
  .كشي را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت بايد شبكه لوله

بايد با آب و به كمك تلمبه مخصوص آزمايش فشار آب، مجهز به فشار سنج با آزمايش فشار  )2(
كشي مورد آزمايش  فشار سنج بايد در باالترين قسمت لوله.  بار انجام شود10فشار حداقل 

  .نصب شود
در اين مدت اگر شكستگي يا نشت آب مشاهده . مدت آزمايش بايد حداقل يك ساعت باشد )3(

  .ب پس از رفع عيب تكرار شودشود، بايد آزمايش فشار آ
كشي  شبكه لوله. پس از نصب لوازم بهداشتي يك بار ديگر بايد آزمايش فشار آب انجام شود )4(

آب، لوازم بهداشتي و كليه اجزاي آن بايد از نظر مقدار جريان و فشار كار در وضعيت كار 
ها  بند بودن آن بهمه شيرها بايد يك به يك باز و بسته شود و نسبت به آ. عادي قرار گيرد

برداري و به مدت حداقل يك  اين مرحله آزمايش بايد در فشار بهره. اطمينان حاصل شود
 .در صورت مشاهده نشت، پس از رفع عيب، اين آزمايش بايد تكرار شود. ساعت انجام شود

  
  نگهداري 16-4-9-3
  كليات) الف
كشي توزيع آب مصرفي  لهيا نماينده مجاز او موظف است شبكه لو) ملك(صاحب ساختمان  )1(

  .ساختمان را در وضعيت بهداشتي و سالم، طبق الزامات اين مقررات نگهداري كند
هاي ادواري قرار گيرد و در صورت  كشي توزيع آب مصرفي ساختمان بايد مورد بازرسي لوله )2(

  .مشاهده عيب يا نقص، نسبت به رفع آن اقدام شود
  هاي ادواري بازرسي)  ب
  . خوردگي مصالح و آلودگي ميكروبي مورد آزمايش قرار گيردنمونه آب از نظر )1(
 در  اگر مخزن ذخيره فلزي است،. بار تخليه و تميز شود مخازن ذخيره آب دست كم سالي يك )2(

  .صورت نياز، از داخل و خارج رنگ شود
  .كم ماهي يك بار مورد بازرسي قرار گيرد لوازم حفاظت از آب آشاميدني دست )3(
  .ز نظر خوردگي، نشت و كار سالم به طور منظم بازرسي شودشيرهاي خروجي آب ا )4(
هاي مشابه، از نظر مسدود نبودن، دست كم سالي  سرريز مخازن آب، فالش تانك و دستگاه )5(

  .بار بازرسي شود يك



 

 

  
  
  

  كشي فاضالب بهداشتي ساختمان   لوله16-5
  

   دامنه5-1- 16
كه ) يا ملك(ب بهداشتي ساختمان كشي فاضال طراحي، انتخاب مصالح و اجراي لوله 16-5-1-1

  .يابد، بايد با رعايت الزامات اين فصل از مقررات انجام شود فاضالب در آن به طور ثقلي جريان مي
كشي فاضالب بعد از پمپ كه فاضالب در آن  طراحي و اجراي حوضچه پمپاژ فاضالب و لوله) الف

  .رات استيابد، خارج از حدود اين فصل از مقر تحت فشار جريان مي
  

گيرد كه به سكونت، اقامت يا كار انسان  هايي را در بر مي الزامات اين فصل ساختمان 16-5-1-2
  .اختصاص دارد

هاي  هاي ويژه در ساختمان كننده كشي فاضالب براي لوازم بهداشتي و مصرف الزامات لوله) الف
  .بهداشتي و درماني خارج از حدود اين فصل از مقررات است

هاي صنعتي خارج از حدود  هاي ويژة فرايندهاي توليدي در ساختمان كشي فاضالب دستگاه لوله) ب
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان كامالً جدا  كشي بايد از لوله اين لوله. الزامات اين فصل قرار دارد

  .باشد
ت اين هاي مشابه خارج از حدود الزاما ها و كاربري كشي فاضالب شيميايي در آزمايشگاه لوله) پ

  .كشي فاضالب بهداشتي ساختمان كامالً جدا باشد كشي بايد از لوله اين لوله. فصل قرار دارد
  

. گيرد هاي سطحي را در بر نمي كشي آب باران و ديگر آب  اين فصل از مقررات لوله16-5-1-3
شي آب ك لوله. كشي فاضالب بهداشتي كامالً جدا باشد كشي آب باران ساختمان بايد از لوله لوله

باران ساختمان، پس از خروج از ساختمان، با تأييد، ممكن است با يك سيفون به لولة خروجي 
  .فاضالب بهداشتي ساختمان متصل شود
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شود و تا  كشي فاضالب بهداشتي ساختمان از خروجي لوازم بهداشتي آغاز مي لوله 16-5-1-4
هري، ادامه كشي فاضالب ش  لوله رو، قبل از اتصال به شبكة ممحل نصب دريچة بازديد يا چالة آد

  .يابد مي
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان تا  در صورت عدم دسترسي به شبكة فاضالب شهري، لوله) الف

نقطه ورودي به ايستگاه پمپاژ فاضالب يا دستگاه تصفيه فاضالب خصوصي و يا سيستم دفع 
  .يابد ، ادامه مي)يا ملك(فاضالب در داخل ساختمان 

الب خصوصي يا سيستم دفع فاضالب خارج از مرزهاي درصورتيكه دستگاه تصفيه فاض) ب
) يا ملك( متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان 5/1كشي فاضالب تا  باشد، لوله) يا ملك(ساختمان 
كشي تا رسيدن به محل دستگاه تصفيه يا دفع فاضالب، خارج از حدود اين  ادامة لوله. يابد ادامه مي

  .فصل از مقررات است
  

  كشي فاضالب  لوله طراحي5-2- 16
  كليات 1- 16-5-2
  اطالعات پيش از طراحي) الف
پيش از طراحي بايد اطالعات كافي از محوطه داخل و خارج ساختمان و چگونگي اتصال لولة  )1(

، شبكة فاضالب شهري، دستگاه )يا ملك(اصلي فاضالب ساختمان به لولة خارج از ساختمان 
  .گري به دست آوردتصفية فاضالب خصوصي، يا هر سيستم دفع دي

بايد با توجه به وضعيت شبكة ) يا ملك(رقوم لولة اصلي فاضالب خروجي از ساختمان  )2(
كه اين لولة فاضالب بايد به ) يا ملك( خارج ساختمان  رو آن، لولة فاضالب شهري و چالة آدم

يا خارج از (رو دستگاه تصفية فاضالب خصوصي در محوطه  آن متصل شود، يا چالة آدم
  .مشخص شود) همحوط

هاي مهندسي مورد تأييد انجام  كشي فاضالب بهداشتي ساختمان بايد طبق روش طراحي لوله) ب
كشي بايد مورد  ها و ديگر اجزاي لوله گذاري لوله هاي محاسبات مهندسي براي اندازه روش. شود

  .تأييد قرار گيرد
هاي اصلي  هاي قائم و لوله لههاي افقي، لو كشي فاضالب بهداشتي ساختمان، شامل شاخه لوله) پ

  : بايد با رعايت اهداف زير طراحي شود افقي ساختمان،
  .كشي خود به خود تميز شود ها به طور ثقلي جريان يابد و شبكة لوله فاضالب در لوله )1(
هاي ديگر آب، بدون  كننده كشي بايد مواد جامد و مايع را از لوازم بهداشتي و مصرف لوله )2(

كشي،  ها و ديگر اجزاي لوله ا، بدون مزاحمت و آسيب رساندن به لولهنشت، آرام، بدون صد
  .دور كند
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گيري به  كشي فاضالب به فضاهاي ساختمان جلو  لوله از هر گونه نفوذ گازهاي آلودة شبكة )3(
  .عمل آيد

  .كشي فاضالب به هواي آزاد خارج از ساختمان هدايت شود گازهاي ايجاد شده در شبكة لوله )4(
هاي آسان و  ها، دسترسي ها و فيتينگ  كردن و رفع گرفتگي احتمالي لولهبه منظور تميز )5(

  .بيني شود مناسب پيش
ها  ها و اتصال تينگيها، ف هاي الزم براي جلوگيري از خوردگي و فرسودگي لوله بيني پيش )6(

  .صورت گيرد
  .يايدها، گرفتگي، تراكم هوا يا رسوب مواد جامد پيش ن در مسير عبور جريان فاضالب در لوله )7(
كشي فاضالب محدود شود، تا فشار معكوس يا مكش سيفوني، سبب  تغييرات فشار در لوله )8(

ها و نفوذ گازهاي آلوده و زيان آور به فضاهاي داخل  شكسته شدن ستون آب هوابند سيفون
 .ساختمان نشود

 باشد  درجة سلسيوس60ها باالتر از  هاي ديگري كه دماي كار آن تخليه مستقيم آب از سيستم) ت
به شبكة ) كننده و غيره هاي گرمائي با آب گرم هاي توزيع بخار و كنداسيت، سيستم مانند سيستم(

  .فاضالب بهداشتي ساختمان مجاز نيست
هاي خنك كنندة مناسب به شبكة  تخليه آب اين قبيل تأسيسات پس از عبور از سيستم )1(

  .فاضالب بهداشتي ساختمان مجاز است
  .ختمان نبايد عامل ايجاد يا توسعة آتش و دود در ساختمان باشدكشي فاضالب سا لوله) ث
  

  ها و مدارك ديگر نقشه 16-5-2-2
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان بايد، پيش از اقدام به اجراي كار، براي  هاي اجرايي لوله نقشه) الف

  .بررسي و تصويب، به مهندس ناظر ارائه شود
قطر هاي آب، جنس، مسير و  كننده بهداشتي و ديگر مصرفهاي اجرايي بايد شامل لوازم  نقشه) ب

  .كشي فاضالب باشد هاي قائم، لولة اصلي افقي و ساير اجزاي لوله هاي افقي، لوله شاخهاسمي 
ها نشان داده  ساختمان و محوطة آن بايد در نقشه) يا طبقات(كشي فاضالب طبقه  پالن لوله )1(

  .شود
خروجي از ) هاي يا لوله(، نقاط مصرف، رقوم لولة كشي ها بايد شامل دياگرام لوله نقشه )2(

  .باشد) يا ملك(ساختمان 
  .ها و مدارك پيوست آن مشخص شده باشد نوع و مشخصات، مصالح انتخابي بايد در نقشه )3(
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ها و مدارك  كشي فاضالب بايد در نقشه نصب، حفاظت و نگهداري لوله هاي اجرا،  روش )4(
  .شخص شده باشدپيوست آن م

  .اي مورد تأييد باشدهكشي بايد طبق يكي از استاندارد عالئم نقشه) پ
  

  سيفون 16-5-2-3
 فاضالب خروجي از هر يك از لوازم بهداشتي بايد به طور جداگانه و با واسطة سيفون به شاخة                )الف

  : قائم متصل شود، جز در موارد زير افقي فاضالب يا لولة
 ا لوازم بهداشتي باشد؛سيفون جزء يك پارچه ب )1(

 كشي فاضالب هدايت شود؛ فاضالب خروجي به طور غير مستقيم به لوله )2(

 لولة سرريز مخازن آب )3(

  :هاي زير مجاز نيست استفاده از سيفون) ب
  هايي كه روي تاج خود اتصال هواكش دارد؛ سيفون )1(
  ه باشد؛ درجه با ورود آن زاويه داشت180ها   شكل كه خروج فاضالب از آنSهاي  سيفون )2(
  اي هاي كاسه سيفون )3(
  مشخصات سيفون) پ

  ساخت سيفون بايد طوري باشد كه مواد مختلف در آن رسوب نكند و باقي نماند؛ )1(
  داخل سيفون بايد صاف و بدون هرگونه زائده، برآمدگي و مانع باشد؛ )2(
  جنس سيفون و اجزاي داخلي آن بايد در برابر اثر خوردگي فاضالب مقاوم باشد؛ )3(
هاي الزم به عمل  بيني قابل دسترسي باشد و براي تميز كردن ادواري آن پيشسيفون بايد  )4(

  آيد؛
 بطري  توان از سيفون اي شكل در عمل مشكل باشد، مي در مواردي كه نصب سيفون لوله )5(

اي شكل  در اين صورت همة نكاتي كه در سيفون لوله. شكل براي دستشويي استفاده كرد
سيفون بطري شكل بايد قابل . كل هم بايد رعايت شودمقرر شده، در مورد سيفون بطري ش

اي شكل مقرر  چه براي سيفون لوله باز كردن باشد و اندازة مجاري عبور فاضالب در آن از آن
  .تر نباشد شده، كوچك

 60 قائم بين نقطة خروج فاضالب از لوازم بهداشتي و تراز سرريز سيفون نبايد از  فاصلة )6(
 .متر بيشتر باشد سانتي

  اي شكل هاي لوله  حداقل اندازة سيفون)ت
رود، از مقادير  اي شكل، كه براي لوازم بهداشتي مختلف به كار مي هاي لوله اندازة سيفون )1(

  .نبايد كمتر باشد) 1 ("ت")3-2-5-16(جدول شمارة 



   كشي فاضالب بهداشتي ساختمان  لوله16-5
 

71 
 

  عمق آب هوابند سيفون) ث
 فضاهاي كشي به مقدار عمق آب هوابند سيفون كه مانع ورود هوا و گازهاي داخل لوله )1(

  :شود، نبايد از ارقام زير كمتر باشد ساختمان مي
  متر  ميلي75 عمق آب هوابند سيفون  متر،  ميلي50لولة خروجي فاضالب تا قطر اسمي   -
  متر  ميلي50متر، عمق آب هوابند سيفون   ميلي50قطر لولة خروجي فاضالب بزرگتر از   -

متر و عمق آب   ميلي75نبايد كمتر از  خروجي فاضالب كانال آب رفت روي كف  قطر لولة )2(
  . ميلي متر باشد75هوابند سيفون آن نبايد كمتر از 

كشي   لوله تغييرات فشار ناشي از فشار معكوس، مكش سيفوني يا عوامل ديگر در شبكة )3(
متر آب باشد و عمق آب هوابند سيفون، كه بر   ميلي± 38فاضالب ساختمان نبايد بيش از 

متر كمتر   ميلي25يابد در هيچ حالتي نبايد از  ار يا تبخير، كاهش مياثر اين نغييرات فش
  .شود

  سيفون شبكة فاضالب ساختمان) ج
كه ضرورت   اصلي فاضالب در خروج از ساختمان نصب سيفون الزم نيست، مگر آن روي لولة )1(

  .آن در مواردي مورد تأييد قرار گيرد
  :مان نكات زير بايد رعايت شوداصلي فاضالب ساخت در صورت نصب سيفون روي لولة  )2(

  بيني شود؛ در طرف ورودي سيفون دريچة بازديد و هواكش بايد پيش  -
   فاضالب باشد؛ لولةقطر اسمي  هواكش نبايد كمتر از نصف   لولةاسميقطر   -
انتهاي لولة هواكش بايد در خارج از ساختمان قرار گيرد و دهانة آن با توري مقاوم   -

  .حفاظت شود
  هاي زير كف يفونس) چ

 اجزاي آن بايد در برابر  قرار گيرد،) در داخل خاك(در صورتي كه سيفون در زير كف  )1(
  .خوردگي مقاوم باشد

  .هاي الزم براي دسترسي به آن به عمل آيد بيني پيش )2(
ها به داخل آن حفاظت شده  ساخت سيفون طوري باشد كه در برابر نفوذ حشرات و كرم )3(

 .باشد
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  اي براي لوازم بهداشتي هاي لوله حداقل اندازة سيفون): 1 ("ت") 3-2-5-16(جدول شمارة 
  لوازم بهداشتي  سيفونقطر اسمي 

  اينچ متر ميلي

  32  دستشويي
4
11  

 32  بيده
4
11  

  40  سينك عمومي
2
11  

  40  وان
2
11  

  40  زيردوشي
2
11  

  32  خوري آب
4
11  

  40  سينك آشپزخانه و رستوران
2
11  

  40  پيسوار
2
11  

  4  100  توالت شرقي

  40  لگن رختشويي دستي
2
11  

  2  50  ماشين رختشويي خانگي
  3  80  تشويي تجاريماشين رخ

  40  ماشين ظرفشويي خانگي
2
11  

  3  80  ماشين ظرفشويي تجاري
  2  50  شوي خانگي كف
  3  80  شوي فضاهاي عمومي و تجاري كف

  
   شيب16-5-2-4
هاي افقي اصلي، بايد با تأمين  هاي قائم و لوله هاي افقي، لوله جريان فاضالب در داخل شاخه) الف

  .ي مناسب به طور ثقلي صورت گيردها شيب
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هاي افقي بايد شيب يكنواختي در جهت دور كردن فاضالب از لوازم بهداشتي داشته  لوله )1(
  .باشند

 .هاي افقي فاضالب مجاز نيست شيب برعكس در لوله )2(

  هاي افقي مقدار شيب لوله) ب
 در داخل لوله اي باشد كه سرعت جريان فاضالب هاي افقي فاضالب بايد به اندازه شيب لوله )1(

ها  باشد، تا شستشوي خود به خود لوله)  فوت بر ثانيه3/2( متر بر ثانيه 7/0حداقل برابر 
  .تأمين شود و هيچ رسوبي در لوله باقي نماند

متفاوت، بايد طبق قطر اسمي هاي با  هاي افقي فاضالب براي لوله  حداقل مقدار شيب لوله )2(
  .باشد) 2 ("ب") 4-2-5-16(ارقام جدول شماره 

 . درصد باشد4هاي افقي فاضالب نبايد بيش از  شيب لوله )3(

  
  هاي افقي فاضالب حداقل شيب لوله: )2 ("ب") 4-2-5-16(جدول شماره 
  حداقل شيب  مي لولهاسقطر 

  اينچ بر فوت طول  درصد  اينچ  متر ميلي

2تا   65تا 
12  2  

4
1  

  1  6 تا 3  150 تا 80 
8
1  

  5/0   و بزرگتر8   و بزرگتر200
16
1  

  
    هاي قائم، دو خم هاي افقي، لوله شاخه 16-5-2-5
  هاي افقي فاضالب شاخه) الف
  .شاخة افقي بايد فاضالب را به شاخة افقي ديگر يا به لولة قائم فاضالب هدايت كند )1(
قطر  درجه باشد مگر اينكه 45ئم فاضالب، بايد با زاوية حداكثر اتصال شاخة افقي به لولة قا )2(

در اين حالت زاوية اتصال ممكن . لوله قائم باشدقطر اسمي شاخه افقي كوچكتر از اسمي 
 . درجه باشد45است بزرگتر از 

در . المقدور نبايد تغيير امتداد داشته باشد  افقي اصلي حتي شاخه افقي فاضالب يا لولة )3(
 . درجه يا كوچكتر باشد45 تغيير امتداد ناگزير باشد، بايد با استفاده از اتصال صورتي كه
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، براي اتصال به لولة قائم فاضالب، )خانه يا آپارتمان( افقي فاضالب بهداشتي يك واحد  لولة )4(
 .نبايد از واحد مجاور آن عبور كند

  لوله قائم فاضالب) ب
  .، در تمام طول آن ثابت بماند قائم بايد تا جائي كه امكان دارد قطر لولة )1(
لولة قائم فاضالب بايد تا جايي كه ممكن است مستقيم نصب شود و از به كار بردن دو خم  )2(

  .پرهيز شود
 قائم متصل  ترين شاخة افقي فاضالب كه به لولة  طبقه، آخرين و پايين3هاي تا  در ساختمان )3(

در  .ي پايين لوله قائم باشدمتر، باالتر از زير زانوئ  ميلي450كم  شود بايد دست مي
متر و در   ميلي750 طبقه اين فاصله بايد دست كم 5 طبقه تا 3هاي بلندتر از  ساختمان
 )."ب") 5-2-5-16(شكل شمارة ( . طبقه بايد برابر ارتفاع يك طبقه باشد5هاي بلندتر از  ساختمان
 .يز بايد رعايت شود قائم، از جمله دو خم، ن ها در هر تغيير امتداد لولة اين اندازه

  
   افقي فاضالب در قسمت هاشور خورده، اتصال شاخة

  .مجاز نيستآن   لوله افقي بعد از زانوي پايين  به لوله قائم فاضالب و
  

   "L"كمترين مقدار   تعداد طبقات ساختمان
  سه طبقه و كمتر
  چهار و پنج طبقه
  شش طبقه و بيشتر

   ميلمتر450
   ميلمتر 750
  فاع يك طبقهبه اندازه ارت

 ترين شاخه افقي به لوله قائم اتصال پايين: "ب") 5-2-5-16(شكل شماره 
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ريزد، بايد با اتصاالت حداكثر   قائم فاضالب كه فاضالب طبقات را به لولة اصلي افقي مي لولة )4(
  . درجه به لولة افقي متصل شود45

له بعد از آن هيچ شاخه افقي  برابر قطر لو10در فاصلة زانوئي پايين لولة قائم فاضالب و تا  )5(
  .نبايد به لوله افقي فاضالب متصل شود

  دوخم) پ
.  قائم فاضالب ناگزير باشد، لولة قائم فاضالب بايد با دو خم اجرا شود اگر تغيير امتداد لولة) 1(

كاهش سرعت فاضالب در دو خم، موجب ايجاد فشار معكوس روي شاخة افقي نزديك به آن 
افقي  از طرف ديگر ادامة جريان فاضالب با مقطع پر، روي شاخة . شود در باالي دو خم مي

با رعايت نكات اين قسمت از . كند نزديك به آن در پائين دو خم مكش سيفوني ايجاد مي
هاي قبل و بعد از دوخم  مقررات بايد اين اثر را محدود كرد تا از شكستن آب هوابند سيفون

  .جلوگيري شود
دو خم قائم در حالتي است كه تغيير امتداد لوله .  قائم يا افقي باشددو خم ممكن است) 2(

اگر تغيير امتداد لوله نسبت به .  درجه باشد45نسبت به امتداد قائم، مساوي يا كمتر از 
  .شود  درجه باشد دو خم، افقي ناميده مي45امتداد قائم بيش از 

ب هواكش در باال و پايين دو خم افقي تواند بدون هواكش اجرا شود ولي نص دو خم قائم مي) 3(
  . طبقه باشد5الزامي است مگر اينكه تعداد طبقات در باالي دو خم كمتر از 

 افقي   سانتيمتر پايين دو خم، نبايد هيچ شاخة60 سانتيمتر باالي دوخم تا 60  در محدودة) 4(
  .  قائم و يا دوخم متصل شود فاضالب به لولة

 آمده، ممكن است براي دو خم افقي هواكش "پ") 5-2-5-16(ل در شرايطي كه زير شك) 5(
  .الزم نباشد

زاوية اتصاالت دوخم، در باال و پايين، كه بين لولة قائم فاضالب و قسمت افقي دوخم قرار ) 6(
  . درجه بزرگتر باشد45دارند، نبايد از 
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  :توضيح
  . زده، متصل شودهيچ شاخه افقي يا قائم فاضالب نبايد به قسمت هاشور -
 . باشدmm 75 ≥ Db براي حالتي است كه Bشكل  -

ترين اتصال شاخة افقي فاضالب باشد، هواكش بـراي دو خـم              تر از آخرين و پايين      اگر دو خم لولة قائم پايين      -
 .الزم نيست

 اتصال هواكش و شاخه افقي فاضالب، قبل و بعد از دو خم افقي: "پ") 5-2-5-16(شكل شماره 

 

 دريچه بازديد 16-5-2-6

هاي فاضالب در نقاط زير بايد دريچه بازديد  به منظور بازديد و رفع گرفتگي احتمالي لوله) الف
  :نصب شود

  در باالترين نقطة هر شاخة انشعاب افقي؛ )1(
هاي افقي فاضالب، در صورتي كه زاوية تغيير جهت لوله بيش از  در محل تغيير امتداد لوله )2(

  درجه باشد؛45

  قائم فاضالب، قبل از زانوي پايين لوله؛ ترين قسمت لولة ندر پايي )3(

طبق ( در نقاطي روي لوله قائم فاضالب كه براي آزمايش با آب دريچة دسترسي الزم است )4(
 ؛)16-5-5-1

  متر از يكديگر30روي لولة اصلي افقي فاضالب، حداكثر به فاصلة  )5(

 ن اصلي افقي، بالفاصله بعد از خروج از ساختما روي لولة )6(
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   بازديد اندازه دريچة) ب
دريچه بازديد بايد برابر  ، اندازة) اينچ4(متر   ميلي100قطر اسمي كشي فاضالب، تا  روي لوله )1(

  .لولة فاضالب باشدقطر اسمي با 
كم   دريچة بازديد بايد دست متر، اندازة  ميلي100بيش از قطر اسمي در لوله كشي فاضالب با  )2(

  . ميليمتر باشد100
، ) اينچ8(متر   ميلي200بيش از قطر اسمي كشي افقي فاضالب اصلي ساختمان با  در لوله )3(

رو بايد در محل خود كامالً  آدم  چاهكدرپوش. رو نصب شود آدم چاهكبراي بازديد بايد 
  .مستقر، پايدار و گازبند باشد

  نصب دريچه بازديد )پ
به آن آسان باشد و به  بازديد بايد در جايي و به ترتيبي نصب شود كه دسترسي  دريچة )1(

  فاصلة. سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن فنر، يا ابزار ديگر، گرفتگي لوله را برطرف كرد
  .متر باشد  سانتي45كم   بازديد از ديوار مقابلش بايد دست دريچة

شود بايد با واشر مناسب و پيچ و مهره كامالً  دريچه بازديد كه روي لوله فاضالب نصب مي )2(
د و گازبند شود تا فاضالب از آن نقطه به داخل ساختمان نشت نكند و گازهاي داخل بن آب

  .لوله به فضاهاي داخل ساختمان نفوذ پيدا نكند
 افقي يا قائم در اجزاي ساختمان دفن شود دسترسي به دريچة بازديد بايد با نصب  اگر لولة )3(

  .پذير شود كانيك دريچه كه تا سطح تمام شدة كف يا ديوار ادامه دارد، ام
 فاضالب قرار گيرد كه با باز كردن دهانة  دريچة بازديد بايد عمود بر لوله يا طوري روي لولة )4(

  .آن امكان بازديد و تميز كردن لوله در امتداد جريان فاضالب فراهم باشد 
اگر دريچة بازديد در محلي نصب شود كه احتمال يخ زدن آب داخل لوله باشد، بايد آن را در  )5(

  .زدن حفاظت كرد بر يخبرا
پزي و  مانند نانوايي، قصابي، شيريني(نصب دريچه بازديد در فضاهاي تهيه مواد خوراكي  )6(

 .مجاز نيست) فضاهاي پخت و پز

 
  اتصال غير مستقيم 16-5-2-7
 خروجي از برخي لوازم و  الزامات اين قسمت از مقررات به مواردي اختصاص دارد كه لولة) الف

  . فاضالب ساختمان متصل شود  كنندة آب نبايد مستقيماً به لولة هاي مصرف دستگاه
سازي، توليد، حمل و نقل و نگهداري  هايي كه در آماده انتقال فاضالب خروجي از دستگاه )1(

كشي فاضالب ساختمان بايد با  روند، جز سينك آشپزخانه، به لوله مواد خوراكي به كار مي
 .شد هوايي و از نوع غير مستقيم با فاصلة



 انزدهممبحث ش

 

78 

ها و لوازم مربوط به تأسيسات آبياري فضاهاي سبز، استخر  انتقال فاضالب خروجي از دستگاه )2(
كشي فاضالب ساختمان بايد با   تخلية شير اطمينان، ضد عفوني و استريل، به لوله شنا، لولة

 .فاصلة هوايي و از نوع غير مستقيم باشد

هاي آب   آب، فيلترها، ديگ به تصفيةها و لوازم مربوط  انتقال فاضالب خروجي از دستگاه )3(
كشي فاضالب ساختمان بايد با فاصلة هوايي و از  گرم، و تأسيسات گرمايي و سرمايي، به لوله

 .نوع غير مستقيم باشد

فاضالب خروجي از نوع غير مستقيم بايد با فاصلة هوايي به يك دريافت كنندة فاضالب، از قبيل ) ب
لولة خروجي . ب رفت روي كف، و يا علم فاضالب ريزش كندكفشوي، حوضچة فاضالب، كانال آ

كشي فاضالب  پس از اين دريافت كننده بايد سيفون و هواكش داشته باشد و پس از آن به لوله
  .ساختمان متصل شود

 60 فاضالب با اتصال غير مستقيم، قبل از ريختن به يك دريافت كننده، بيش از  اگر لولة )1(
گيري كل طول افقي و  با اندازه( متر  سانتي120يا بيش از ) ري افقيگي با اندازه(متر  سانتي
  .فاصله داشته باشد بايد روي آن سيفون نصب شود) قائم

  . هوايي بايد دست كم دو برابر قطر داخلي لولة فاضالب ورودي باشد فاصلة )2(
 باشد و  قابل برداشتن داشته دريافت كنندة فاضالب غير مستقيم بايد سيفون، صافي يا شبكة )3(

  .در محلي آشكار و در دسترس نصب شود
دريافت كنندة فاضالب غير مستقيم بايد در فضايي با تعويض هوا و قابل دسترسي نصب  )4(

دريافت كننده نبايد در حمام، توالت، انبار و فضاهاي بدون دسترسي و تعويض هوا . شود
  .نصب شود

 ورودي فاضالب به علم و  م بين دهانة قائ فاصلة. علم فاضالب بايد سيفون مستقل داشته باشد )5(
  .متر است  سانتي105 و حداكثر 45سيفون آن حداقل 

قطر لولة خروجي از دريافت كننده دست كم بايد برابر قطر لولة فاضالب غير مستقيم باشد و  )6(
  .فاضالب بايد به كمك يك قيف يا وسيلة مشابه طوري در آن بريزد كه موجب تراوش نشود

 سلسيوس باشد، نبايد آب را   درجة60 ديگ بخار يا آب گرم، كه دماي آن باالتر از  تخلية لولة) پ
كشي فاضالب بايد به   لوله اتصال اين لوله به شبكة. كشي فاضالب بريزد  لوله  به داخل شبكة مستقيماً

ما اي باشد كه در آن فرصت كاهش د طور غير مستقيم، با فاصلة هوايي و استفاده از دريافت كننده
  .وجود داشته باشد

رختشويي و ماشين ظرفشويي بايد با اتصال غير مستقيم به لوازم  فاضالب خروجي از ماشين ) ت
  .بهداشتي ديگر، كفشوي يا علم فاضالب بريزد

  .سينك آشپزخانه نياز به اتصال غير مستقيم ندارد )1(
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گير مجهز باشد   به چربيهاي عمومي مانند رستوران، هتل و غيره، بايد فاضالب آشپزخانه مكان) ث
  .كشي فاضالب بهداشتي ساختمان هدايت شود و پس از جدا شدن چربي آن، به شبكة لوله

 .گير الزم نيست براي سينك و ماشين ظرفشويي خانگي چربي )1(

  
  حفاظت ساختمان 8 -16-5-2
سطوح و اجزاي ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات در مقابل ) الف

  .نشت آب حفاظت شود
 تخليه وجود داشته باشد، جز شير  زير هر شير برداشت آب در ساختمان بايد يك دهانة )1(

ها  نشاني، شير ماشين ظرفشويي، شير ماشين رختشويي و لوازم مشابه ديگر كه در آن آتش
 .شود آب متصل مي كنندة  شير سرشلنگي آب با يك شلنگ به يك دستگاه مصرف

 فاضالب   تخلية كه دهانة) ها دستشويي، سينك، وان، زيردوشي و مانند آن(لوازم بهداشتي  )2(
 .ها قابل مسدود شدن باشد بايد سرريز داشته باشد آن

اي متعدد وجود داشته ه ريزي از خروجي در هر يك از فضاهاي ساختمان كه احتمال آب )3(
 .باشد بايد يك كفشوي يا كانال آب رفت روي كف، كه قابل مسدود شدن نباشد، نصب شود

شوند، نبايد روي بام رها  هايي كه روي بام نصب مي لولة سرريز مخازن و ديگر مصرف كننده )4(
 بام كفشوي آب باران.  هدايت شود آب خروجي از اين لوازم بايد به يك دريافت كننده.شوند

 .سرريز اين لوازم مورد استفاده قرار گيرد نبايد به عنوان دريافت كنندة 

 

   انتخاب مصالح5-3- 16
  كليات  16-5-3-1
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از  مصالح لوله) الف

  .مقررات انتخاب و كنترل شود
  كشي فاضالب بايد مارك كارخانة سيفون و ديگر اجزاي لولهروي هر قطعه از لوله، فيتينگ، ) ب

  شده است، به صورت  مورد نظر بر طبق آن ساخته    قطعة  تأييدي كه  مورد  استاندارد سازنده، يا

  .ريختگي، برجسته يا مهر پاك نشدني نقش شده باشد
  .ديده يا معيوب مجاز نيست  آسيب استفاده از مصالح كاركرده،) پ
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان در هر مورد بايد طوري انتخاب شود كه در تأمين  الح لولهمص) ت

  .شرايطي كه براي مقاومت هر منطقه از ساختمان در برابر آتش مقرر شده اختاللي ايجاد نكند
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  شرايط كار 16-5-3-2
ل و خارج به طور دائم  از داخ ،) متر ستون آب3( بار 3/0كشي فاضالب بايد در برابر فشار  لوله) الف
  .بند و گازبند باشد آب
 درجة سلسيوس مقاوم 60كشي فاضالب بايد در برابر دماي فاضالب داخل لوله تا  مصالح لوله) ب

  .باشد
  

  انتخاب لوله و فتينگ 16-5-3-3
  دار لوله و فيتينگ چدني سركاسه)  الف
دار، كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فيتينگ در آن از نوع نر و   چدني سركاسهلوله و فيتينگ )1(

 :اي است، بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشد مادگي سرتنبوشه

  
  
  
  

 
 .فيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هماهنگ باشد )2(

 .داشته باشد) جز تبديل(ير سطح مقطع سطح داخلي فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه يا تغي )3(

دار از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه  استفاده از لوله و فيتينگ چدني سركاسه )4(
ها و نوع اتصال، مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد  از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه

 .تأييد باشد

  لوله و فيتينگ چدني بدون سركاسه) ب
نگ چدني بدون سركاسه، كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فيتينگ در آن با لوله و فيتي )1(

گيرد، بايد طبق  ناپذير و پيچ و مهره انجام مي استفاده از واشر الستيكي و بست فوالدي زنگ
 :يكي از استانداردهاي زير باشد

2367 ISIRI 
19522 PART 1, PART 2 DIN 
6594 ISO 

 
  .ردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هماهنگ باشدفيتينگ بايد از استاندا )2(
 .داشته باشد) جز تبديل(سطح داخلي فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه، يا تغيير سطح مقطع  )3(

1547  ISIRI  
A 74  ANSI/ASTM  
PART 1 BS 416 
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بندي   لوله كامالً برابر باشد تا امكان آب سطح دهانة فيتينگ و قطر خارجي آن بايد با دهانة )4(
 .كامل فراهم شود

دني بدون سركاسه از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است استفاده از لوله و فيتينگ چ )5(
ها و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد  كه از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه

 .تأييد باشد

  ) PVC(لوله وفيتينگ پلي وينيل كلرايد ) پ
استانداردهاي زير بايد از نوع سخت و طبق يكي از ) PVC(لوله و فيتينگ پلي وينيل كلرايد  )1(

 :باشد

  
  
  
 

هاي   براي نصب در طبقات ساختمان، لوله"B"هاي با عالمت    لولهEN 1329استاندارد در  )2(
در طبقات  براي نصب "BD"هاي با عالمت   براي دفن در خاك و لوله"D"با عالمت 

 . در خاك اختصاص دارندساختمان يا دفن

كشي آب باران و هواكش فاضالب،   براي لوله"A"هاي با عالمت  لوله ISO 3633در استاندارد )3(
كشي فاضالب، هواكش فاضالب و آب باران اختصاص   براي لوله"B" هاي با عالمت و لوله
 .دارند

 .دفيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هماهنگ باش )4(

 .داشته باشد) جز تبديل(سطح داخلي فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه، يا تغيير سطح مقطع  )5(

 از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر )PVC(استفاده از لوله و فيتينگ  )6(
ها و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد تأييد  جنس، ضخامت جدار، اندازه

 .باشد

 )PE(فيتينگ پلي اتيلن لوله و ) ت

 :لوله و فيتينگ پلي اتيلن با چگالي باال بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشد )1(

1519 PART 1 , PART 2 EN  
8770 ISO 

 

1329 PART 1 , PART 2 , PART 3 EN  
D2665  ANSI / ASTM  
3633 ISO 
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هاي   براي نصب در طبقات ساختمان و لوله"B"هاي با عالمت  ، لوله EN 1519در استاندارد )2(
ترين  در زير كف پايين(و نيز دفن در خاك  براي نصب در طبقات ساختمان "BD"با عالمت 

  .اختصاص دارند) طبقه ساختمان
 .فيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هماهنگ باشد )3(

 .داشته باشد) جز تبديل(سطح داخلي فيتينگ نبايد برآمدگي، يا تغيير سطح مقطع  )4(

ردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر استفاده از لوله و فيتينگ پلي اتيلن از استاندا )5(
ها و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد تأييد  جنس، ضخامت جدار، اندازه

 .باشد

  )PP(لوله و فيتينگ پلي پروپيلن ) ث
لوله و فيتينگ پلي پروپيلن كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فيتينگ در آن از نوع نر و  )1(

 : الستيكي است، بايد طبق استانداردهاي زير باشد  حلقةمادگي و به كمك

  
  
  

هاي با   براي نصب در طبقات ساختمان، لوله"B"هاي با عالمت   لولهEN 1451در استاندارد  )2(
هاي با  و لوله) ترين طبقه ساختمان در زير كف پايين( براي دفن در خاك "D"عالمت 
 . براي نصب در طبقات ساختمان يا دفن در خاك اختصاص دارند"BD"عالمت 

  .فيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هماهنگ باشد )3(
  .حلقة الستيكي بايد در برابر اثر فاضالب مقاوم باشد )4(
  .داشته باشد) جز تبديل(سطح داخلي فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه، يا تغيير سطح مقطع  )5(
ستفاده از لوله و فيتينگ پلي پروپيلن از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر ا )6(

ها و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد تأييد  جنس، ضخامت جدار، اندازه
 .باشد

  لوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه) ج
 :داردهاي زير باشدلوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه بايد طبق يكي از استان )1(

423 ISIRI  
65 ISO 
10255 EN  

 
مجاز ) ترين طبقه يا در محوطه زير كف پايين( هاي فوالدي گالوانيزه در خاك  كاربرد لوله )2(

  .نيست

1451 PART 1  EN  
1451 PART 2  EN  
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  .فيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هماهنگ باشد )3(
  .داشته باشد) جز تبديل(طح مقطع  يا تغيير س سطح داخلي فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه، )4(
استفاده از لوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از  )5(

ها و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد تأييد  نظر جنس ضخامت جدار، اندازه
 .باشد

  
  كشي  اجراي لوله5-4- 16
  كليات 16-5-4-1
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از  ولهلاجراي ) الف

  .مقررات انجام گيرد
كشي بايد توسط كارگران آموزش ديده و ماهر صورت گيرد و از طرف كارشناسان   لولهاجراي) ب

  .موسسات مسئول نظارت و سرپرستي شود
 حفاظت در برابر خرابي و  تمزد،جويي در مصالح و دس كشي بايد با توجه به صرفه لوله) پ

بندان، گرفتگي، تراكم هوا در مسير جريان و جلوگيري از سر و صداي  ديدگي، خوردگي، يخ آسيب
  .مزاحم جريان فاضالب اجرا شود

  
  نكات اجرايي 16-5-4-2
كشي بايد به ترتيبي اجرا شود كه جريان فاضالب به طور ثقلي از لوازم بهداشتي و ديگر  لوله) الف

 اصلي افقي از  هاي قائم و لولة هاي افقي، لوله هاي آب، دور شود و از طريق شاخه كننده مصرف
  .ساختمان خارج شود

و تا حد ممكن يكنواخت ) 4-2-5-16(هاي افقي بايد طبق الزامات مقرر در رديف  شيب لوله )1(
  . شود بازديد نصب اگر تغيير در شيب الزم شود بايد در محل تغيير شيب دريچة. باشد

اگر تغيير جهت الزم شود بايد از انواع زانوهاي . لوله بايد تا حد ممكن مستقيم نصب شود )2(
 درجه 45هاي اصلي  حداكثر زاويه اتصاالت در تغيير جهت لوله. ساخته استفاده شود پيش
 .است

 تبديل صورت گيرد و از تغيير ناگهاني  كشي بايد تدريجي و با واسطة تغيير سطح مقطع لوله )3(
 .طح مقطع خودداري شودس

فنرزدن و رفع گرفتگي احتمالي لوله و در اطراف نقاط دسترسي بايد فضاي كافي براي  )4(
 . بيني شود فيتينگ پيش
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نصب دريچة  .ة افقي فاضالب بايد خودداري شود در انتهاي شاخ"انتهاي بسته"از نصب  )5(
  .شود محسوب نمي» انتهاي بسته «بازديد در انتهاي شاخة افقي

 .انجام شود) 6-2-5-16( بازديد بايد با رعايت الزامات مقرر در رديف  ريچةنصب د )6(

اتيلن، به دليل انبساط زياد اين لوله، بايد در نقاط مناسب   پلي در صورت استفاده از لولة )7(
 . انبساط نصب شود قطعة

 .باشد) 5-2-5-16(هاي افقي، قائم و دوخم بايد با رعايت الزامات مقرر در رديف  اجراي لوله )8(

  بندي و گازبندي آب) ب
 بازديد و دسترسي بايد به ترتيبي صورت گيرد كه در برابر فشار  اتصال لوله، فيتينگ و دريچة )1(

  .بند و گازبند باشد  آب آزمايش پس از نصب كامالً
  . تعريف و مقرر شده است"آزمايش و نگهداري) 5-5-16("فشار آزمايش در  )2(
  ها مسير لوله) پ

ترين و  ايد تا حد ممكن مستقيم و ساده باشد، در هر مورد بايد كوتاهكشي ب مسير لوله )1(
هاي تند بايد خودداري  ها و تغيير جهت از بكار بردن خم. ترين مسير انتخاب شود مناسب

  .شود
  .ها بايد تا حد ممكن به موازات ديوار، كف و سقف نصب شود لوله )2(
ها آسان و بدون  مير و تعويض آنها بايد در مسيرهايي نصب شوند كه دسترسي و تع لوله )3(

  .هاي بازديد بايد در نقاط قابل دسترس نصب شوند دريچه. اشكال باشد
هاي روكار بايد با شيب مناسب به موازات سطوح ديوار، كف و سقف نصب شوند و با بست در  لوله )4(

  .محل نصب محكم و ثابت باقي بمانند
ف لوله از هر دو طرف بايد با مصالح  فضاي اطرا  و كف، در عبور لوله از ديوار، سقف، )5(

كند، دور لوله در محل  اگر لوله از جدار فضاي تر عبور مي.  پر شود ساختماني مناسب كامالً
  .بند حفاظت شود عبور از ديوار، كف يا سقف بايد با مواد آب

ور كنند يا از داخل خاك زيرزمين، پس از عب هايي كه از ديوار خارجي ساختمان عبور مي لوله )6(
دور لوله، در . شوند، بايد از داخل غالف لوله عبور كنند وارد فضاي ساختمان مي سازي،  از كف

  .بند كامالً مسدود شود سازي، بايد با مواد آب دو طرف ديوار يا كف
 ساختمان، يا انبساط ساختمان، روي  كشي بايد طوري اجرا شود كه بار اسكلت و سازة لوله )7(

  .آن اثر نگذارد
كشي بايد طوري انتخاب شود كه لوله تا حد امكان از درزهاي انبساط ساختمان  لهمسير لو )8(

اگر عبور لوله از درزهاي انبساط ساختمان ناگزير باشد بايد روي لوله در محل . عبور نكند
نصب قطعة .  انبساط با جدار صاف داخلي نصب شود عبور از درز انبساط ساختمان قطعة
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ترين طبقه ساختمان   از درزهاي انبساط ساختمان، در پايينانبساط روي لوله، در عبور
  .الزامي نيست

شود، بايد براي دسترسي و نگهداري و  اگر لوله در داخل ترنچ، خزيده رو يا شفت نصب مي )9(
  .بيني شود آزمايش و تميز كردن، در اطراف آن جاي كافي پيش

حمل و نقل، تحمل بار مخازن و شود و احتمال عبور وسايل  در جايي كه لوله در خاك دفن مي )10(
اگر . حفاظت شود) يا داخل كانال بتني(تأسيسات سنگين وجود دارد، لوله بايد در زير بلوك بتني 

بيني الزم به  اتصال لوله و فيتينگ در داخل بلوك بتني قرار گيرد بايد براي دسترسي به آن پيش
  .عمل آيد

سوزي مربوط به اين جدارها در مورد   آتشدر عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات )11(
چه  فضاي دور لوله نيز رعايت شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش، با مقاومتي برابر آن

  .براي جدار ساختماني تعريف شده، پر شود
 آب مصرفي   خصوصي ملك در مجاورت لولة  فاضالب مدفون در محوطة كه لولة در صورتي )12(

 آب قرار گيرد و در صورت  تر از لولة  سانتيمتر پايين30ضالب بايد دست كم  فا باشد، لولة
  . متر باشد3 افقي بين دو لوله نبايد كمتر از  اجراي هم سطح، حداقل فاصلة

 .شود نبايد در معرض تابش مستقيم نور آفتاب باشد كشي پليمري اگر روكار نصب مي لوله )13(

  
  اتصال 16-5-4-3
  كليات) الف
كشي فاضالب بهداشتي   به لوله، لوله به فيتينگ و فيتينگ به فيتينگ در لولهاتصال لوله )1(

  .ساختمان بايد طبق الزامات اين قسمت از مقررات انجام شود
 "آزمايش و نگهداري) 5-5-16("انواع اتصال بايد در فشار آزمايش پس از نصب، به ترتيبي كه در  )2(

 .بند و گازبند باشند مقرر شده است، آب

هاي لوله و فيتينگ بايد از مواد اضافي پاك شود و سطوح داخلي لوله و   اتصال، دهانهپيش از )3(
فيتينگ از هرگونه مواد اضافي، كه ممكن است در برابر جريان فاضالب ايجاد مانع كند، 

 انتهاي لوله و فيتينگ بايد كامالً باز باشد و سطح داخلي فيتينگ برابر  دهانة. كامالً تميز شود
 .ع لوله باشدسطح مقط

 .هنگام اجراي اتصال نبايد مواد درزبندي، از درز محل اتصال، وارد لوله شود )4(

  دار اتصال لوله و فيتينگ چدني سركاسه) ب
  .اتصال بايد از نوع كنف و سرب باشد )1(
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گيرد،   بين سركاسه و انتهاي بدون سركاسه لوله يا فيتينگ، كه در داخل آن قرار مي فاصلة )2(
كنف درزگير به صورت طناب . و تميز باشد و ابتدا در آن كنف كوبيده شودبايد كامالً خشك 

  . منظم و تاب داده شده باشد  رشتة10 تا 7و شامل 
سرب مذاب . سرب درزگيري بايد داراي كيفيت يكنواخت، تميز و عاري از مواد خارجي باشد )3(

 انقطاع صورت ريزي بايد به طور پيوسته و بدون سرب. روي كنف كوبيده شده ريخته شود
فاصلة سطح باالي قسمت . متر باشد  ميلي25ريزي نبايد كمتر از  عمق سرب. گيرد
  .متر باشد  ميلي3 سركاسه نبايد بيش از  ريزي شده از لبة سرب

ها  ها و گوشه ريزي بايد سطح باالي آن كوبيده شود تا سرب داغ همة حفره پس از پايان سرب )4(
  .را كامالً پر كند

  .گونه مواد رنگي نبايد سطح درزبندي را بپوشاند كشي فاضالب، هيچ ايش لولهتا پايان آزم )5(
  اتصال لوله و فيتينگ چدني بدون سركاسه )پ

  لبة. شوند بايد كامالً صاف باشد سطح خارجي دوسر لوله يا فيتينگي كه به هم متصل مي )1(
و كامالً روي هم قرار  مساوي باشند، مقابل يكديگر  انتهايي دو سربايد، با قطر خارجي كامالً

  .گيرند
بندي مخصوص، به شكل لوله و مقاوم در برابر اثر فاضالب، طبق دستور  يك الستيك آب )2(

  . لوله، بايد روي دو سر لوله يا فيتينگ قرار گيرد  سازندة كارخانة
بندي روي قسمت انتهايي هر سر لوله يا فيتينگ بايد با  بندي و درزبندي الستيك آب آب )3(

ناپذيري انجام گيرد كه با پيچ و مهره  هاي فوالدي زنگ هاي حلقوي، از تسمه ز بستاستفاده ا
 سازنده  هاي فوالدي بايد طبق دستور كارخانة تسمه. شوند بندي محكم مي روي الستيك آب

بندي فشار  باشد و سفت كردن پيچ و مهره بايد طوري باشد كه روي محيط الستيك آب
  .يكنواختي وارد شود

  )P.V.C(ل لوله و فيتينگ پي وي سي اتصا) ت
  .اتصال بايد با چسب مخصوص و در حالت سرد صورت گيرد )1(
  . لوله باشد  سازندة نوع چسب و روش اتصال بايد طبق دستور كارخانة )2(
  )PE(اتصال لوله و فيتينگ پلي اتيلن ) ث

  .اتصال بايد در حالت گرم و بدون اضافه كردن مواد خارجي انجام شود )1(
 دو  ابتدا دهانة. هاي دو قسمت لوله و فيتينگ صورت گيرد  دهانه وب كردن لبةاتصال با ذ )2(

سطوح مقابل هم   شدن،  بر اثر گرم. شود گيرد و گرم مي قطعه در قالب مخصوص قرار مي
  .شود ذوب و در هم تنيده و يكپارچه مي

  . لوله باشد  سازندة دماي ذوب بايد طبق دستور كارخانة )3(
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  )PP(تينگ پلي پروپيلن اتصال لوله و في) ج
كننده پيشنهادي  اتصال بايد به كمك حلقة الستيكي، در حالت سرد، با استفاده از مواد روان )1(

 .كارخانه سازنده و بدون اضافه كردن مواد خارجي انجام گيرد

 ديگر  دار قطعة  سركاسه در اين اتصال انتهاي بدون سركاسة لوله يا فيتينگ در داخل دهانة )2(
  .شود بند و گازبند مي آب) پوش فيت(گيرد، با فشردن   الستيكي قرار مي ك حلقةكه در آن ي

  . سازندة لوله باشد حلقة الستيكي بايد طبق دستور كارخانة )3(
  اتصال لوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه ) چ

  .اي باشد اتصال لوله و فيتينگ بايد از نوع دنده )1(
 :ستانداردهاي زير باشدنوع دندة لوله يا فيتينگ بايد طبق يكي از ا )2(

1798 ISIRI 
7-1 ISO 

2999 DIN 

21 BS 
  
  :هاي زير مجاز نيست كشي فاضالب بهداشتي ساختمان استفاده از انواع اتصال در لوله) ح

  اتصال با سيمان يا بتن؛ )1(
  اتصال با خميرهاي قيردار؛ )2(
  هاي با قطرهاي متفاوت؛ هاي الستيكي براي لوله اتصال با رينگ )3(
  .ز چسب براي اتصال لوله و فيتينگ پالستيكي ناهمجنساستفاده ا )4(
   فاضالب به لوازم بهداشتي اتصال لولة) خ

 بيش از  اتصال انشعاب خروجي فاضالب لوازم بهداشتي به شاخة افقي فاضالب بايد با زاوية )1(
  .صورت گيرد) ثقلي(طور ريزشي   درجه باشد و جريان فاضالب از لوازم بهداشتي به آن به15

 اصلي بايد   قائم يا لولة  افقي، لولة ل انشعاب خروجي فاضالب لوازم بهداشتي به شاخةاتصا )2(
  .قابل جدا شدن باشد

 .بند و گازبند باشد اين اتصال بايد كامالً آب )3(
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   آزمايش و نگهداري5-5- 16
  آزمايش  16-5-5-1
  كليات) الف
ندرج در اين قسمت از كشي فاضالب بهداشتي ساختمان بايد طبق الزامات م آزمايش لوله )1(

  .مقررات انجام شود
كشي را بايد پيش از نصب لوازم بهداشتي، و آزمايش نهايي را بايد پس از نصب  آزمايش لوله )2(

 .لوازم بهداشتي انجام داد

كشي نبايد با رنگ يا اجزاي  كشي، هيچ يك از اجزاي لوله پيش از انجام آزمايش و تأييد لوله )3(
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان   اجزاي لوله  همة گام آزمايش،به هن. ساختمان پوشيده شود

 .بايد آشكار و قابل بازرسي باشد

 .پيش از نصب لوازم بهداشتي آزمايش ممكن است با آب يا هوا انجام شود )4(

  آزمايش با آب ) ب
ها در  كشي و اتصال آزمايش با آب ممكن است قسمت به قسمت يا، در صورتي كه مصالح لوله )1(

كشي   لوله جا براي كليه شبكة ساختمان مقاوم باشند، به طور يك) استاتيك(شار ارتفاع برابر ف
  .انجام شود

هاي باز  جا با آب آزمايش شود بايد همة دهانه كشي به طور يك  لوله  شبكة در حالتي كه كلية )2(
با آب پر ها   باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله كشي، جز باالترين دهانة  لوله شبكة
ها مورد بازرسي قرار گيرد و نشت آب   قطعات و اتصال  دقيقه بايد همة15پس از مدت . شود

 معيوب يا اتصال ضعيف ترميم يا  در صورت مشاهده نشت آب بايد قطعة. مشاهده نشود
كشي فاضالب و  در اين روش آزمايش شبكة لوله. تعويض شود و آزمايش با آب تكرار شود

  .ت با هم انجام گيردهواكش ممكن اس
هاي  كشي قسمت به قسمت آزمايش شود بايد با استفاده از دريچه در حالتي كه شبكة لوله )3(

اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه  بيني شده بازديد و دسترسي، كه روي لولة قائم پيش
، جز در هر منطقه. تقسيم شود و آزمايش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گيرد

 متر ستون آب كمتر باشد و هيچيك از 3 متر، فشار آزمايشي با آب نبايد از 3باالترين 
 نشت  در صورت مشاهدة.  متر قرار گيرد3ها نبايد در معرض فشاري كمتر از  قطعات يا اتصال

در اين .  معيوب يا اتصال ضعيف ترميم و تعويض شود و آزمايش با آب تكرار شود بايد قطعة
  .كشي هواكش انجام گيرد كشي فاضالب بايد جدا از شبكة لوله  لوله ايش شبكةروش آزم
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  آزمايش با هوا) پ
جا با  هاي خروجي همه كشي كامالً از آب خالي باشد و دهانه در آزمايش با هوا بايد لوله )1(

 مسدود  شود يا وسايل ديگر كه دهانه را كامالً هاي مخصوص كه با هواي فشرده پر مي كيسه
  .كند به طور موقت بسته شود وابند ميو ه

كشي صورت بگيرد و با   لوله  هواي فشرده به داخل شبكة آزمايش با هوا بايد با تزريق )2(
كه فشارسنج  پس از آن.  كيلو پاسكال است5/34فشار آزمايش . گيري شود فشارسنج اندازه

ه يابد و در اين مدت  دقيقه ادام15 آزمايش بايد به مدت دست كم  فشار الزم را نشان داد،
در صورت مشاهده كاهش فشار در مدت . فشارسنج هيچ كاهش فشاري را نشان ندهد

در صورت . كشي با آب صابون بازرسي شود هاي لوله  قطعات و اتصال آزمايش، بايد همة
 قطعات معيوب با اتصال ضعيف، اين قطعات تعويض و اتصال ترميم شود و آزمايش  مشاهدة

  . شودبا هوا تكرار
كشي هواكش فاضالب ممكن است   لوله كشي فاضالب و شبكة در آزمايش با هوا، شبكة لوله )3(

  .با هم انجام گيرد
  آزمايش نهايي) ت

كشي فاضالب   لوازم بهداشتي و كامل شدن سيستم لوله آزمايش نهايي بايد پس از نصب همة )1(
  .شود ا انجام ميآزمايش نهايي با دود يا هو. كشي هواكش انجام شود و شبكة لوله

 ورودي   اصلي كه فاضالب را از ساختمان به خارج، يا به نقطة در اين آزمايش بايد انتهاي لولة )2(
كند، و نيز انتهاي  هدايت مي) يا ملك( فاضالب در داخل ساختمان  به دستگاه تصفية

ا فشار وارد يا هوا، ب) هاي ايجاد دود با استفاده از ماشين(هاي هواكش مسدود شود و دود  لوله
در اين آزمايش بايد همة . كشي هواكش شود  لوله كشي فاضالب و شبكة  لوله شبكة
فشار آزمايش . گيرد گيري با فشارسنج صورت مي اندازه. هاي فاضالب با آب پر شود ن سيفو

  . دقيقه است15متر ستون آب و مدت آن   ميلي25
  .ن دهددر مدت آزمايش نبايد فشار سنج هيچ كاهش فشاري نشا )3(
  .اين آزمايش دست كم بايد سه بار تكرار شود )4(
ها، از نوع پالستيكي  كشي، يا قسمتي از آن  لوله هاي شبكة ها يا فيتينگ در صورتي كه لوله )5(

 .باشد، به كار بردن دود براي آزمايش نهايي مجاز نيست) پي وي سي يا پلي اتيلن(

 
  نگهداري 16-5-5-2
برداري از ساختمان  مسئول است كه در مدت بهره) رسمي اويا نماينده (صاحب ساختمان ) الف

  .همة الزامات اين قسمت از مقررات به طور كامل رعايت شود
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  .از ريختن مواد زايدي كه ممكن است سبب گرفتگي لوله يا فيتينگ شود، بايد پرهيز گردد) ب
به طور كامل  ديد باز  بازديد و رفع گرفتگي بايد دريچة در هر مورد پس از بازكردن دريچة )1(

  .بند و گازبند شود و در صورت لزوم واشر الستيكي اين دريچه تعويض گردد آب
 شيميايي بايد نسبت به اثر خوردگي اين مواد روي مصالح  به هنگام استفاده از مواد پاك كنندة) پ

  .ها توجه كامل شود ها و فيتينگ لوله
 ديگري كه براي رفع  بايد فنر يا هر وسيلةشود  اگر براي رفع گرفتگي از فنر استفاده مي) ت

ها يا   فيتينگ ها، شود، از نوعي باشد كه هنگام عبور از داخل لوله ها رانده مي گرفتگي به داخل لوله
  .ها آسيب نرساند ها به سطح داخلي آن سيفون

كننده،  د پاكموا(طور ادواري بازديد و تميز شود و مواد زايد  هاي لوازم بهداشتي بايد به سيفون) ث
در صورت باز كردن سيفون و تميز كردن . از داخل سيفون خارج شود)  صابون، مو، چربي و غيره

  .بند و گازبند شود آن، هنگام نصب مجدد بايد درزهاي اتصال آن كامالً آب



 

 

  
  
  

  كشي هواكش فاضالب   لوله16-6
  

   دامنه1- 6- 16
 هواكش فاضالب بهداشتي ساختمان بايد كشي  طراحي، انتخاب مصالح و اجراي لوله16-6-1-1

  .طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام شود
  

كشي هواكش آن قسمت از  اين فصل از مقررات، الزامات طراحي و اجراي لوله 16-6-1-2
كشي فاضالب  لوله") 5-16( دارد كه در فصل كشي فاضالب داخل ساختمان را مقرر مي لوله

  .ن مقرر شده است دامنة آ"بهداشتي ساختمان
كشي فاضالب شيميايي وجود داشته  كشي هواكش براي شبكة لوله اگر در ساختمان، لوله) الف

  .كشي هواكش فاضالب بهداشتي ساختمان كامالً جدا باشد كشي بايد از لوله باشد، اين لوله
  

  كشي هواكش فاضالب  طراحي لوله2- 6- 16
  كليات 16-6-2-1
هاي مهندسي مورد  فاضالب بهداشتي ساختمان بايد طبق روشكشي هواكش  طراحي لوله) الف

كشي بايد مورد  ها و ديگر اجزاي لوله گذاري لوله هاي مهندسي براي اندازه روش. تأييد انجام گيرد
  .تأييد قرار گيرد

كشي هواكش فاضالب بهداشتي ساختمان بايد طوري طراحي شود كه هوا بتواند به اندازة  لوله) ب
ها بر  كشي فاضالب خارج يا به آن وارد شود و در نتيجه از شكستن آب هوابند سيفون هكافي از لول

  .اثر فشار معكوس يا مكش سيفوني جلوگيري شود
 25كشي فاضالب نبايد در معرض اختالف فشار هواي بيش از  سيفون لوازم بهداشتي در لوله )1(

   .متر ستون آب قرار گيرد ميلي
هاي معين شده در اين   سرخود بايد طبق يكي از روش داشتي سيفونها و لوازم به  همة سيفون) پ

  .فصل از مقررات، داراي هواكش باشند
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كشي هواكش فاضالب بهداشتي ساختمان بايد طوري طراحي شود كه هوا و ديگر گازهاي  لوله) ت
  .كندخروجي از شبكة فاضالب بهداشتي بر اثر فشار معكوس را، به فضاي خارج از ساختمان هدايت 

  .بند و گازبند باشد كشي هواكش بايد كامالً آب لوله، فيتينگ، اتصال و ديگر اجزاي لوله )1(
  

  ها نقشه 16-6-2-2
كشي هواكش فاضالب بهداشتي ساختمان بايد، پيش از اقدام به اجراي براي  هاي لوله نقشه) الف

  .بررسي و تصويب به ناظر ساختمان ارائه شود
كشي فاضالب  هاي اجرايي لوله شي هواكش فاضالب بايد با نقشهك هاي اجرايي لوله نقشه) ب

ها، محل عبور و قطر  كننده بهداشتي ساختمان مشترك باشد و شامل لوازم بهداشتي و ديگر مصرف
  .كشي باشد هاي قائم و ديگر اجزاي لوله هاي افقي، لوله شاخه

  . آن مشخص شودهاي نصب بايد در نقشه، يا در مدارك پيوست مشخصات مصالح و روش )1(
  .ها نشان داده شود ساختمان بايد در نقشه) يا طبقات(كشي طبقه  پالن لوله )2(
هاي فاضالب، شيب  كشي، نقاط اتصال لولة هواكش به لوله ها بايد شامل دياگرام لوله نقشه )3(

  .ها باشد لولهقطر اسمي هاي افقي و اندازة  لوله
 .ق يكي از استانداردهاي مورد تأييد باشدعالئم ترسيمي بايد طب. ها بايد خوانا باشد نقشه )4(

  
  هاي قائم هواكش و هواكش لولة قائم فاضالب لوله 16-6-2-3
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان كه فاضالب توالت هم داشته باشد، بايد  هر شبكة لوله) الف

ب قائم فاضال كم يك لولة قائم هواكش اصلي، به صورت لولة قائم هواكش يا هواكش لولة  دست
كشي فاضالب بهداشتي ساختمان  اي به شبكه لوله اين لولة هواكش اصلي بايد در نقطه. داشته باشد

  .نباشد)  اينچ3( ميليمتر 80آن كمتر از قطر اسمي متصل شود كه 
شود، جز   طبقه يا بيشتر به آن متصل مي5هاي افقي فاضالب  هر لولة قائم فاضالب كه شاخه) ب

  . و هواكش لوازم بهداشتي بدون توالت، بايد لولة قائم هواكش داشته باشدلولة قائم مشترك فاضالب
هر لولة قائم هواكش يا هواكش لولة قائم فاضالب بايد از قسمت باال، بدون كاهش قطر، تا  )1(

  .هواي آزاد ادامه يابد
نقطه اتصال بايد . ترين قسمت به لولة فاضالب متصل شود هر لولة قائم هواكش بايد در پايين )2(

اگر لولة قائم .  قائم فاضالب باشد  افقي به لولة ترين اتصال شاخة تر از آخرين و پايين پايين
هواكش بعد از تغيير امتداد لوله قائم فاضالب به لولة افقي فاضالب متصل شود، نقطة اتصال 
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ه نبايد بيش از ده برابر قطر لولة افقي فاضالب از زانوي زير لولة قائم فاضالب فاصله داشت
  .باشد

 طبقه، بايد هواكش كمكي نصب 10 طبقه، براي حداكثر هر 10هاي بلندتر از  در ساختمان )3(
اين لوله هواكش بايد شيب داشته باشد و دهانة بااليي آن به لولة قائم هواكش و دهانة . شود

  . درجه، متصل شود45 قائم فاضالب، با زاوية  پايين آن به لولة
كش لولة قائم فاضالب ممكن است در باالترين طبقه و پيش از چند لولة قائم هواكش يا هوا )4(

خروج از ساختمان، توسط يك لولة افقي به هم متصل شوند و از يك نقطة بام خارج شوند و 
لولة افقي، كه چند لولة قائم هواكش قطر اسمي در اين حالت اندازة . تا هواي آزاد ادامه يابند

هاي   لوازم بهداشتي كه به كل لولهD.F.Uاي مجموع كند، بايد بر مبن را به هم متصل مي
لولة قطر اسمي اند صورت گيرد و طول لولة هواكش براي تعيين  قائم فاضالب متصل شده

ترين قسمت لولة قائم فاضالب، تا  افقي برابر فاصلة دورترين نقطة اتصال لولة هواكش به پايين
  .دگيري شو دهانة لولة هواكش در هواي آزاد، اندازه

  .شوند نبايد در معرض تابش مستقيم نور آفتاب باشند هاي پليمري روكار نصب مي اگر لوله )5(
  

  انتهاي لولة هواكش 16-6-2-4
متر از كف تمام شدة بام، در نقطة   سانتي30 هواكش روي بام بايد دست كم  انتهاي باالي لولة) الف

ير بايد با توجه به حداكثر ارتفاع برف اين ارتفاع در نقاط سردس. خروج لولة هواكش، باالتر باشد
  .افزايش يابد

 2/2اگر از بام براي سكونت، اقامت يا كار استفاده شود، بايد انتهاي لولة هواكش دست كم ) 1(
  .متر از كف تمام شدة بام باالتر رود

) ينچا3(متر   ميلي80در نقاط سردسير اندازة نامي لولة هواكش، در عبور از بام، نبايد كمتر از  )2(
  درجه-18و در صورتي كه متوسط حداقل مطلق دماي هواي خارج در زمستان كمتر از . باشد

سلسيوس باشد، آن قسمت از لولة هواكش كه در معرض هواي سرد بيرون قرار دارد، بايد با 
 .زدن حفاظت شود عايق گرمايي يا گرمكن برقي در برابر يخ

ور از بام يا باالتر از آن، مجاز نيست، هر تغيير لولة هواكش، در عبقطر اسمي تغيير اندازة  )3(
 . سانتيمتري زير بام انجام گيرد30اندازه بايد دست كم در 

 هواكش بايد در محلي قرار گيرد كه گازهاي خروجي از دهانة آن به داخل فضاهاي  انتهاي لولة) ب
  .ساختمان نفوذ پيدا نكند
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هاي ورود هواي  هاي بازشو يا دهانه در، پنجرههواكش نبايد مستقيماً زير هيچ  انتهاي لولة  )1(
  .سيستم تعويض هواي ساختمان قرار گيرد

هواكش از هر در، پنجرة بازشو يا دهانة ورود هوا براي سيستم تعويض  فاصلة افقي انتهاي لولة )2(
 60كم   هواكش دست كه انتهاي لولة مگر آن.  متر باشد3كم  هواي ساختمان بايد دست

  . از آن نقاط قرار گيردسانتيمتر باالتر
 متر تا 3كم   هواكش به طور افقي از ديوار ساختمان خارج شود، بايد دست اگر انتهاي لولة )3(

دهانة اين لوله بايد از سطح زمين محوطه . محدودة زمين ملك فاصلة افقي داشته باشد
ار خارجي بان ديو انتهاي اين لوله نبايد زير بالكن يا سايه.  متر باالتر باشد3دست كم 

  .ساختمان قرار گيرد
  .دهانة انتهاي لولة هواكش روي بام بايد به سمت باال باشد )4(
انتهاي لولة هواكش روي بام، يا ديوار خارجي ساختمان، بايد با توري مقاوم در برابر زنگ زدن و ) پ

  .ورود حشرات حفاظت شود
ها يا  از شافت. ا شودانتهاي لولة هواكش نبايد در داخل شافت يا دودكش ساختمان ره) ت

كشي فاضالب بهداشتي ساختمان استفاده  هاي ساختمان نبايد به عنوان هواكش شبكة لوله دودكش
  .شود
  .جنس قسمت نمايان لولة هواكش روي بام يا خارج ساختمان بايد از نوع فلزي باشد) ث
  

   اتصال لولة هواكش و شيب آن 16-6-2-5
ي ساختمان، از قبيل هواكش جداگانه، شاخة افقي هواكش، هر لولة هواكش فاضالب بهداشت) الف

طور  هواكش مداري و غيره، بايد به لولة قائم هواكش يا هواكش لولة قائم فاضالب متصل شود و يا به
  .مستقل تا خارج از ساختمان ادامه يابد

ته باشد، به  اتصال آن به لولة فاضالب شيب داش  افقي هر لولة هواكش بايد به سمت نقطة شاخة) ب
  .  فاضالب تخليه شود  هواكش بتواند به آساني به لولة كه تقطير بخار آب در داخل لولة طوري

  اتصال لولة هواكش خشك به شاخة افقي فاضالب بايد به قسمت باالي آن، باالتر از محور لولة) پ
  .افقي باشد

 درجه نسبت به سطح 45 هواكش خشك به لولة فاضالب نبايد كوچكتر از  اتصال لولة زاوية )1(
  .افق باشد
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 45افقي فاضالب، بايد با زاويه بيش از  لولة هواكش خشك، بالفاصله پس از اتصال به لولة  )2(
متر باالتر از لبة سرريز دستگاهي كه   سانتي15درجه نسبت به سطح افق تا دست كم 

 .رود، باال )2 ("پ") 5-2-6-16(هواكش براي آن نصب شده است، مطابق شكل شماره 

 قائم فاضالب بايد دست   قائم هواكش يا هواكش لولة اتصال هر شاخة افقي هواكش به لولة )3(
افقي   سرريز باالترين دستگاهي كه هواكش آن به اين شاخة   سانتيمتر باالتر از لبة15كم 

  .هواكش متصل شده است، باشد
فاضالب، جز در مورد توالت  هواكش خشك هر يك از لوازم بهداشتي به لولة  نقطة اتصال لولة) ت

تر ازسطح  شوند، نبايد پايين هاي سيفون سرخود كه روي كف نصب مي شرقي، توالت غربي و دستگاه
  شكل شماره . (شود، باشد  هواكش براي آن نصب مي سرريز سيفون لوازم بهداشتي كه اين لولة

  )"ت") 16-6-2-5(
 سرريز سيفون لوازم  ي فاضالب، تا نقطةحداكثر فاصلة نقطة اتصال لولة هواكش به شاخة افق )1(

  .بيشتر باشد)) 1 ("ت") 5-2-6-16(بهداشتي، نبايد از ارقام جدول شمارة 

  
  

  
 اتصال هواكش به شاخه افقي لوله فاضالب): 2("پ") 5-2-6-16(شكل شماره 
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 اتصال لوله هواكش خشك لوازم بهداشتي: "ت") 5-2-6-16(شكل شماره 

 

حداكثر فاصلة نقطة اتصال لولة هواكش به شاخة افقي ): 1 ("ت") 5-2-6-16(جدول شمارة 
   سرريز سيفون لوازم بهداشتي فاضالب تا نقطة

 فاضالب مي لولة اسقطر 
  )متر ميلي(  )اينچ(

 شيب لولة فاضالب 
  )درصد(

  اتصال لولة هواكش تا سيفون حداكثر فاصلة
  )متر (

4/11  32  2  1  
2/11  40  2  5/1  

2  50  2  8/1  
3  80  2  3  
4  100  2  4  

  
 سرريز سيفون لوازم   هواكش به شاخة افقي فاضالب، تا نقطة فاصلة نقطة اتصال لولة )2(

  . فاضالب كمتر باشد لولةقطر اسمي بهداشتي، نبايد از دو برابر 
  . هواكش به تاج سيفون مجاز نيست اتصال لولة )3(
  

  هواكش مشترك 16-6-2-6
توان به طور  اشتي كه در يك طبقه و در مجاورت هم قرار دارند ميبراي دو عدد از لوازم بهد) الف

  .مشترك يك هواكش جداگانه نصب كرد
اگر براي دو عدد از لوازم بهداشتي كه در يك سطح قرار دارد، هواكش مشترك نصب شود، اتصال 

ين دست آن هاي فاضالب اين لوازم بهداشتي، يا در پاي تالقي لوله لولة هواكش مشترك بايد در نقطة
 سيفون لوازم بهداشتي تا نقطة اتصال هواكش مشترك به شاخه  در اين حالت فاصلة. نقطه، باشد

  .بيشتر باشد) 1 ("ت") 5-2-6-16(افقي فاضالب نبايد از ارقام جدول شماره 
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اگر براي دو عدد از لوازم بهداشتي كه در يك سطح واقع نشده باشند هواكش مشترك نصب  )1(
تر  ب دستگاهي كه باالتر قرار گرفته به عنوان هواكش دستگاهي كه پايينشود، شاخة فاضال

آن بايد يك اندازه بزرگتر از لولة فاضالب دستگاه باالتر قطر اسمي كند و  قرار گرفته عمل مي
 .تواند توالت باشد در اين حالت دستگاه باالتر نمي. باشد) دواينچ(متر   ميلي50كم  و دست

 
  هواكش تر 16-6-2-7
براي يك گروه از لوازم بهداشتي در يك طبقه، كه در يك حمام كامل و يا حداكثر در دو ) الف

هواكش تر، كه . توان هواكش تر افقي نصب نمود اند، مي حمام كامل مجاور هم، با هر تركيبي، واقع
پايين  فاضالب و براي لوازم بهداشتي  در عين حال براي لوازم بهداشتي باال دست به عنوان لولة

كند، از محل اتصال هواكش خشك به آن شروع شده و تا نقطة  دست به عنوان هواكش عمل مي
. يابد ترين دستگاه، كه هواكش تر براي آن در نظر گرفته شده است، ادامه مي اتصال فاضالب پايين

افقي در اين گروه از لوازم بهداشتي، هر يك از لوازم بهداشتي بايد به صورت جداگانه به شاخه 
تر و   افقي هواكش تواند مستقيماً به لولة هواكش خشك مي. فاضالب يا لولة هواكش تر، متصل شود

حداكثر فقط يك . متصل شود) شوي اضطراري به جز كف(يا به لولة فاضالب يكي از لوازم بهداشتي 
نقطة اتصال تواند در باال دست   بهداشتي كه هواكش تر براي آن در نظر گرفته شده است مي وسيلة

  .تر، قرار داشته باشد هواكش خشك به لولة هواكش
فاصلة سيفون لوازم بهداشتي از شاخة افقي فاضالب، كه در اين حال هواكش تر نيز محسوب  )1(

  .بيشتر باشد) 1 ("ت") 5-2-6-16(شود، نبايد از ارقام جدول شماره  مي
لولة فاضالب لوازم ر اسمي قط هواكش تر در هيچ مقطعي نبايد كوچكتر از  لولةقطر اسمي  )2(

 .در آن مقطع باشد) تر هواكش( افقي فاضالب  بهداشتي متصل به شاخة

 لوازم بهداشتي كه به اين لوله .D.F.Uلولة هواكش تر در هر مقطع بر حسب قطر اسمي  )3(
 .باشد) 3 ("الف") 7-2-6-16(شوند، دست كم بايد برابر ارقام جدول شماره  تخليه مي

 
 تر مي لولة هوكشاسقطر  :)3 ("الف") 7-2-6-16(جدو ل شماره 

  مي لولة هواكش تراسقطر 
  )متر ميلي(  )اينچ(

   لوازم بهداشتي .D.F.Uمقدار 

2  

2
12  

3  

50  
65  
80  

4  
6  

12  
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 دست به اين شاخة افقي فاضالب  در صورتي كه لولة فاضالب لوازم بهداشتي ديگري، در پائين) ب
 .بيني شود ها هواكش جداگانه پيش  متصل شود الزم است براي آن)تر هواكش(

 
   قائم مشترك فاضالب و هواكش  لولة16-6-2-8
 قائم فاضالب لوازم بهداشتي، بدون اتصال فاضالب توالت و پيسوار، با رعايت الزامات  لولة) الف

  .ل كندتواند به عنوان هواكش اين لوازم بهداشتي نيز عم مندرج در اين قسمت، مي
اين لولة قائم فاضالب بايد، بدون هرگونه دوخم، بطور قائم امتداد يابد و شاخة فاضالب هر يك ) ب

فاضالب توالت و پيسوار نبايد به اين لولة . از لوازم بهداشتي به صورت جداگانه به آن متصل شود
  .قائم وارد شود

  .ب مجاز است سانتيمتر باالتر از باالترين انشعا15اجراي دو خم دست كم  )1(
     قائم فاضالب نبايد از ارقام جدول شمارة حداكثر فاصلة سيفون لوازم بهداشتي از لولة )2(

  .بيشتر باشد) 1("ت") 16-6-2-5(
 قائم  آن به عنوان هواكش لولةقطر اسمي  قائم فاضالب بايد، بدون كاهش  انتهاي باالي اين لولة) پ

  .فاضالب، تا هواي آزاد ادامه يابد
 قائم مشترك فاضالب و هواكش بايد دست كم برابر ارقام جدول شمارة  گذاري اين لولة زهاندا) ت
  . باشد و قطر آن در تمام ارتفاع تغيير نكند"ت") 16-6-2-8(
  

  گذاري لولة قائم مشترك فاضالب و هواكش اندازه: "ت") 8-2-6-16(جدول شماره 
  لولهقطر اسمي 

  اينچ  متر ميلي
   لوازم بهداشتيD.F.Uحداكثر مقدار 

40  2/11  2  
50  2  4  
65  2/21  8  
80  3  24  
100  4  50  
125  5  75  
150  6  100  

 
 
  



 كشي هواكش فاضالب  لوله16-6

 

99 
 

   هواكش مداري16-6-2-9
، )مانند توالت، دوش، وان، كفشوي( عدد از لوازم بهداشتي، كه روي كف نصب شوند 8حداكثر ) الف

لولة . مداري داشته باشندو به يك شاخة افقي فاضالب متصل شده باشند، ممكن است يك هواكش 
اين . فاضالب هر يك از لوازم بهداشتي بايد به صورت افقي به اين شاخة افقي فاضالب متصل شود

  .كند اند، نيز عمل مي  افقي فاضالب به عنوان هواكش لوازم بهداشتي كه به آن متصل شده شاخة
  .اين شاخة افقي فاضالب در تمام طول نبايد تغيير كندقطر اسمي  )1(
گر به شاخة افقي فاضالب كه هواكش مداري دارد، فاضالب دستشويي، سينك و ا )2(

شوند تخليه شود، اين لوازم بهداشتي بايد  هاي ديگري كه باالتر از كف نصب مي دستگاه
 .هواكش مستقل داشته باشند

و ترين دستگاه،  اي پس از سيفون باال دست هواكش مداري هر شاخة افقي فاضالب بايد در نقطه) ب
 .به اين شاخة افقي فاضالب متصل شود) 5-2-6-16(با رعايت الزامات مندرج در   

  .فاضالب لوازم بهداشتي ديگر نبايد به لولة هواكش مداري تخليه شود )1(
  .هواكش مداري بايد به سمت نقطة اتصال آن به شاخة افقي فاضالب شيب داشته باشد) پ

  .ر باشد درصد بيشت8شيب لولة هواكش مداري نبايد از  )1(
 لوازم بهداشتي، كه هواكش .D.F.Uلولة هواكش مداري بايد بر مبناي كل قطر اسمي تعيين ) ت

  .ها در نظر گرفته شده است، صورت گيرد مداري براي آن
كند، بايد بر مبناي كل  شاخة افقي فاضالب كه به عنوان هواكش نيز عمل ميقطر اسمي  )1(

D.F.U.ها در نظر گرفته شده است، صورت  راي آن لوازم بهداشتي، كه هواكش مداري ب
  .گيرد

اگر چند شاخه افقي فاضالب، كه هر يك هواكش مداري مخصوص به خود دارد، به هم  )2(
  .D.F.Uشاخة افقي فاضالب گروه پائين دست بايد بر مبناي كل قطر اسمي متصل شوند، 

  .شود، تعيين گردد لوازم بهداشتي كه به آن متصل مي
 توالت متصل شود بايد براي اين 3فقي فاضالب، كه هواكش مداري دارد، بيش از ا اگر به شاخة) ث

ترين لوازم  هواكش كمكي بايد بعد از پايين دست. شاخة افقي فاضالب هواكش كمكي نصب شود
ها در نظر گرفته شده است، به شاخة افقي فاضالب متصل  بهداشتي، كه هواكش مداري براي آن

  .شود
اي كه هواكش مداري نصب شده است، تا حداكثر  شتي ديگر واقع در طبقهفاضالب لوازم بهدا )1(

 D.F.U4تواند به لولة هواكش كمكي تخلية شود ، مي. 
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ها هواكش مداري نصب شده  اگر به شاخة افقي فاضالب، عالوه بر لوازم بهداشتي كه براي آن) ج
داشتي بايد هواكش مستقل دست متصل شود، اين لوازم به است، لوازم بهداشتي ديگري در پايين

  .داشته باشند
  

   سيستم مشترك فاضالب و هواكش16-6-2-10
سيستم مشترك فاضالب و هواكش را فقط براي كفشوي، علم تخليه، سينك ظرفشويي و ) الف

  .توان نصب كرد دستشويي مي
  ه لولة قائم كه فاضالب لوازم بهداشتي را ب در سيستم مشترك فاضالب و هواكش، ارتفاع لولة) ب

  . متر باشند40/2كند، بايد حداكثر  افقي مشترك فاضالب و هواكش متصل مي
  . درصد باشد4حداكثر شيب لولة افقي مشترك فاضالب و هواكش بايد  )1(
 افقي مشترك فاضالب و هواكش، بايد با رعايت الزامات  اتصال هواكش خشك به اين لولة) پ

 لوازم بهداشتي، كه هواكش D.F.U بايد براي كل اين لولة هواكش. باشد) 5-2-6-16(مندرج در 
  .گذاري شود ها در نظر گرفته شده است، اندازه براي آن

لولة فاضالب در سيستم مشترك فاضالب و هواكش، در عين حال به عنوان هواكش لوازم بهداشتي ) ت
  . باشد"ت") 10-2-6-16(اين لوله بايد دست كم برابر ارقام جدول شمارة قطر اسمي . كند نيز عمل مي

  
   لوله مشترك فاضالب و هواكش اندازة: "ت") 10-2-6-16(جدول شماره 

  لولهقطر اسمي 
  اينچ  ميلي متر

 كه به لولة اصلي  D.F.Uحداكثر مقدار 
  شود افقي فاضالب متصل مي

 كه به شاخة افقي  D.F.Uحداكثر مقدار 
  شود يا لولة قائم فاضالب متصل مي

50  2  4  3  
65  2/21  26  6  
80  3  31  12  
100  4  50  20  
125  5  250  160  
150  6  575  360  

  
   قائم فاضالب  هواكش دو خم لولة16-6-2-11
هاي افقي فاضالب كه به قسمت باالي دوخم  اگر لولة قائم فاضالب دو خم داشته باشد و شاخه) الف

تر از دو خم، از نظر هواكش،  يين قائم باالتر و پا  طبقه يا بيشتر باشد، بايد دو لولة5شود،  متصل مي
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 "پ") 5-2-5-16("مانند دو لولة قائم فاضالب جداگانه تلقي شود، مگر در مواردي كه طبق بند 
  .نصب هواكش براي دو خم ضرورت نداشته باشد

 قائم فاضالب داراي لولة قائم هواكش باشد كه طبق بند  قسمت باالي دو خم بايد مانند يك لولة) ب
زانوي شروع دوخم بايد مانند زانوي زير لولة قائم فاضالب تلقي . به آن متصل شود) 16-6-2-3(

  .شود
هواكش قسمت پايين دو خم بايد بين زانوي دوخم و باالترين شاخة افقي فاضالب به آن متصل ) پ

  . قائم فاضالب قسمت پايين دوخم اتصال يابد  يا به امتداد لولة شود،
 لوازم بهداشتي كه .D.F.Uم قسمت باالي دوخم بايد بر مبناي كل لولة هواكش قائقطر اسمي ) ت

  .شود، تعيين شود به آن لولة قائم فاضالب تخليه مي
  

   انتخاب مصالح3- 6- 16
كشي  براي لوله) 2-3-5-16(چه در  كشي هواكش فاضالب با آن  شرايط كار لوله16-6-3-1

  .فاضالب بهداشتي ساختمان مقرر شده، مشابه است
  

كشي هواكش فاضالب بايد طبق الزامات مندرج  نگ و اتصال در لولهي انتخاب لوله، فيت16-6-3-2
  .كشي فاضالب بهداشتي ساختمان، صورت گيرد ، براي لوله)3-5-16(در 
  

كشي هواكش فاضالب، الزاماً به اين  ، در لوله)3-5-16(رعايت الزامات مندرج در  16-6-3-3
كشي هواكش عيناً با نوع و جنس لوله  نس لوله و فيتينگ لولهمعني نيست كه در هر مورد نوع و ج

  .و فيتينگ فاضالب يكسان باشد
  

  كشي  اجراي لوله4- 6- 16
   كليات16-6-4-1
  .كشي هواكش فاضالب بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات باشد لولهاجراي ) الف
اهر صورت گيرد و از طرف كارشناسان كشي بايد توسط كارگران آموزش ديده و م اجراي لوله) ب

  .موسسات مسئول نظارت و سرپرستي شود
جويي در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابي،  كشي بايد با توجه به صرفه لوله) پ

  .بندان و تراكم هوا اجرا شود ديدگي، خوردگي، يخ آسيب
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  رعايت نكات اجرايي 16-6-4-2
ها از  ها و فيتينگ كشي بايد مواظب بود كه داخل لوله اجزاي لولهدر جريان نصب لوله و ديگر ) الف

  .ها كامالً پاك باشد بندي و مانند اين ذرات فلز، ماسه، خاك، مواد آب
بايد از زانوهاي فوالدي گالوانيزه . كشي فوالدي گالوانيزه خم كردن لوله مجاز نيست در لوله) ب
  .اي، استفاده شود ، با اتصال دنده)خوار يا فوالدي چدن چكش(

  .هاي خارجي اضافه شود اي، مواد آب بندي فقط بايد روي دنده در اتصال دنده )1(
 درجه نسبت به سطح افق، يا بزرگتر 45   هواكش به شاخة افقي فاضالب بايد با زاوية اتصال لولة) پ

  .باشد
  بندي و گازبندي آب) ت

ه ترتيبي صورت گيرد كه در برابر كشي هواكش فاضالب بايد ب اتصال لوله و فيتينگ در لوله )1(
  .بند و گازبند باشد فشار آزمايش پس از نصب آب

  ها مسير لوله) ج
ها بايد تا ممكن است مستقيم و ساده باشد و در هر مورد كوتاهترين مسير  مسير عبور لوله )1(

  .انتخاب شود
  .شوندها بايد تا ممكن است به موازات سطوح ديوارها و كف و سقف ساختمان نصب  لوله )2(
هاي روكار بايد به موازات سطوح ديوارها، كف و سقف ساختمان نصب شوند و با بست در  لوله )3(

  .محل خود محكم و ثابت باقي بمانند
در عبور از ديوار، كف و سقف ساختمان بايد فضاي اطراف لوله در هر دو طرف كامالً با  )4(

كند، دور لوله در محل عبور  ي از فضاي تر عبور م اگر لوله. مصالح ساختماني مناسب پر شود
  .بند حفاظت شود با مواد آب

 بايد در برابر  كند، اطراف انتهاي بااليي لولة قائم هواكش، كه از ديوار خارجي يا بام عبور مي )5(
اطراف اين لوله بايد با ورق . نفوذ هواي خارج و رطوبت به داخل ساختمان حفاظت شود

وشانده شود كه از نفوذ آب باران و برف، از درز بين مسي يا مصالح مناسب ديگر به ترتيبي پ
  .مصالح ساختماني و لوله، جلوگيري شود

سوزي مربوط به اين اجزاي ساختمان،  در عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات آتش )6(
 .در مورد فضاي دور لوله، نيز رعايت شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش پر شود
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   آزمايش و نگهداري5- 6- 16
آزمايش " )1-5-5-16(كشي هواكش فاضالب بايد با توجه به رديف  آزمايش لوله 16-6-5-1
  . انجام گيرد"كشي فاضالب لوله
  آزمايش با آب) الف
جا با آب آزمايش  به طور يك) 2 ("ب") 1-5-5-16(كشي فاضالب طبق  در صورتي كه لوله )1(

كشي هواكش  ني صورت گيرد كه شبكة لولهشود انجام اين آزمايش ممكن است در زما
در اين حالت . كشي فاضالب متصل شده است  لوله فاضالب اجرا شده و در نقاط الزم به شبكة

  .كشي فاضالب و هواكش ممكن است با هم آزمايش شود لوله
قسمت به قسمت با آب ) 3 ("ب") 1-5-5-16(كشي فاضالب طبق  در صورتي كه لوله )2(

 .كشي هواكش ممكن نيست كشي فاضالب و لوله ش هم زمان لولهآزمايش شود، آزماي

  آزمايش با هوا) ب
 با هوا آزمايش شود، آزمايش "پ") 1-5-5-16(كشي فاضالب طبق  در صورتي كه لوله )1(

 .تواند عملي شود كشي هواكش مي كشي فاضالب و لوله همزمان لوله

  





 

 

  
  
  

    لوازم بهداشتي16-7
  

   دامنه7-1- 16
ها بايد طبق  ب نوع، جنس، تعداد مورد نياز و نصب لوازم بهداشتي و شيرهاي آن انتخا16-7-1-1

  .الزامات اين فصل از مقررات انجام گيرد
هاي بهداشتي و  الزامات نوع، جنس، تعداد مورد نياز و نصب لوازم بهداشتي ويژه در ساختمان) الف

  .درماني، خارج از حدود اين فصل از مقررات است
دار،  ع، جنس، تعداد مورد نياز و نصب لوازم بهداشتي مخصوص معلول و صندلي چرخالزامات نو) ب

  .خارج از حدود اين فصل از مقررات است
  

   جنس و ساخت7-2- 16
  .لوازم بهداشتي بايد از مصالح چگال، بادوام و در برابر آب نفوذناپذير ساخته شود 16-7-2-1
 صاف و بدون منفذ باشد و پس از نصب، سطوح داخلي و خارجي لوازم بهداشتي بايد) الف

  .هايي از اين سطوح بي جهت پنهان نشود و يا توكار قرار نگيرد قسمت
  

ها بايد مارك كارخانة  روي هر يك از لوازم بهداشتي، شيرها و ديگر متعلقات آن 16-7-2-2
 ريختگي،  صورت گرفته است، به صورت سازنده، يا استاندارد مورد تأييدي كه ساخت بر طبق آن

  .نشدني نقش شده باشد برجسته، يا مهر پاك
  

  .ديده و معيوب مجاز نيست استفاده از لوازم بهداشتي كار كرده و دست دوم، آسيب 16-7-2-3
  

ها و  ها بايد، از نظر جنس، ساخت، اندازه لوازم بهداشتي، شيرها و ديگر متعلقات آن 16-7-2-4
  .باشد) 4-2-7-16(ل شماره آزمايش مطابق يكي از استانداردهاي جدو

انتخاب لوازم بهداشتي از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه مشابه يكي از استانداردهاي ) الف
  .و مورد تأييد باشد) 4-2-7-16(جدول شماره 
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  استانداردهاي ساخت و آزمايش لوازم بهداشتي): 4-2-7-16(جدول شماره 
  جنس  نوع شماره استاندارد

ISIRI DIN-EN BS-EN  BS 
 1188-3402  -  31-14688  696  چيني  دستشويي

  3402  -  33-34-997  696  چيني  توالت غربي
 -  -  -  696  چيني  توالت شرقي

 1125  -  -  -  -  فالش تانك

  1212  -  -  -  -  شير فلوتوري 
 -  251  249-251  3647  پليمري  زيردوشي

 6340-4  1112 1112  6680  نيكل كرم  سردوش

 6340-4  1113  1113  6681  يكل كرمن  شيلنگ دوش

 -  -  198  3261  پليمري  وان

 -  232  232  -  دار چدني لعاب  وان

 -  232  232  -  دار فوالدي لعاب  وان

 -  13310  13310  -  ناپذير فوالدي زنگ  سينك

 1206  -  -  -  سفالي  سينك

 5520  -  13407  696  چيني  پيسوار

 4880-1  -  -  -  ناپذير فوالدي زنگ  پيسوار

 -  -  -  2526  -  وريخ آب

 -  -  246  6678  نيكل كرم  كاهنده جريان

 -  -  1286  6679  نيكل كرم  شير مخلوط

  
   تعداد لوازم بهداشتي7-3- 16
  كليات 16-7-3-1
كنندگان، بايد  تعداد لوازم بهداشتي مورد نياز بر حسب نوع كاربري ساختمان و تعداد استفاده) الف

  . از مقررات تعيين شودبا رعايت الزامات مندرج در اين قسمت
بيني شود،  طور جداگانه پيش بايد لوازم بهداشتي، به تعداد الزم و به) مرد يا زن(براي هر جنس ) ب

  :جز موارد زير
 لوازم بهداشتي خانگي؛ )1(

   نفر يا كمتر باشد؛10هايي كه تعداد كل جمعيت آن  ساختمان )2(
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فروشند و   در همان محل ميهايي كه مواد خوراكي يا آشاميدني را براي مصرف فروشگاه )3(
   نفر باشد؛10ها كمتر از  زمان آن تعداد كل مشتريان هم

بيني  شويي، دوش و وان بايد، به نسبت جمعيت مرد و زن، براي هر يك پيش تعداد توالت، دست) پ
  .اگر تعداد مرد و زن مساوي است بايد تعداد هر يك از لوازم بهداشتي نيز مساوي باشد. شود
  :بايد به فضاي كار نزديك باشد) شويي، غيره توالت، دست(هاي بهداشتي  هاي كار، گروه در محل) ت

اي كه در  فاصله.  متر باشد150فاصلة افقي بين محل كار تا لوازم بهداشتي نبايد بيش از  )1(
) باال يا پايين(ارتفاع، براي دسترسي به گروه بهداشتي بايد طي شود نبايد بيش از يك طبقه 

  .باشد
   متر باشد90هاي بزرگ، فاصلة افقي تا لوازم بهداشتي، نبايد بيش از  فروشگاهدر  )2(

كه  بيني شود، مگر آن هاي كار بايد براي مراجعان و كاركنان، لوازم بهداشتي جداگانه پيش در محل
  . نفر در روز باشد150تعداد مراجعان كمتر از 

ومي و تجاري، بايد براي مراجعان و ، مراكز عم در فضاهاي عمومي مانند رستوران، باشگاه) ث
  .بيني شود كاركنان لوازم بهداشتي جداگانه پيش

ها مواد خوراكي و آشاميدني براي مصرف در همان  ها و مراكز عمومي، كه در آن در فروشگاه )1(
 نفر باشد، الزم نيست براي 150شود، اگر تعداد مراجعان در روز كمتر از  محل فروخته نمي

 .بيني شود اشتي جداگانه پيشها لوازم بهد آن

  
  تعداد لوازم بهداشتي مورد نياز 16-7-3-2
كنندگان،  تعداد لوازم بهداشتي مورد نياز، برحسب نوع كاربري ساختمان و تعداد استفاده) الف

  .باشد"الف") 2-3-7-16(كم بايد برابر ارقام جدول شماره  دست
  .اي ديگر، بايد با تأييد ناظر ساختمان باشده هاي با كاربري تعداد لوازم بهداشتي در ساختمان )1(
 "الف") 2-3-7-16(ها مضربي از ارقام جدول شماره  كنندگاني كه تعداد آن براي استفاده )2(

 .نيستند، بايد ارقام باالتر را كه مضربي از ارقام جدول است انتخاب كرد
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  سب تعداد استفاده كنندگانحداقل تعداد لوازم بهداشتي بر ح: "الف") 2-3-7-16(جدول شماره 
  خوري آب    دوش-وان   دستشويي  )1(توالت   نوع كاربري ساختمان

   نفر65 عدد براي 1  زنانه  ، سينما، سالن اجتماعاتتأتر   نفر125 عدد براي 1   مردانه
   نفر500 عدد براي 1  -   نفر20 عدد براي 1

  اماكن مذهبي   نفر50عدد براي 1  مردانه
   نفر50عدد براي 1  زنانه

   نفر300 عدد براي 1  -  نفر 100 عدد براي 1

   سالن پذيرايي-رستوران   نفر75عدد براي 1  مردانه
   نفر75عدد براي 1  زنانه

   نفر500 عدد براي 1  -   نفر200 عدد براي 1

  )2(فروشگاه    نفر500عدد براي 1  مردانه
   نفر500عدد براي 1  زنانه

   نفر1000 عدد براي 1  -   نفر750 عدد براي 1

  )3(فروشگاه    نفر25عدد براي 1  مردانه
   نفر25عدد براي 1  زنانه

   نفر100 عدد براي 1  -   نفر40 عدد براي 1

   نفر500 عدد براي 1   نفر15 عدد براي 1   نفر100 عدد براي 1   نفر75عدد براي 1     استخر-ورزشگاه
  هاي آموزشي ساختمان  ر نف50عدد براي 1  مردانه
   نفر50عدد براي 1  زنانه

   نفر100 عدد براي 1  -   نفر50 عدد براي 1

  )7(هاي صنعتي ساختمان   نفر100عدد براي 1  مردانه
   نفر100عدد براي 1  زنانه

   نفر100 عدد براي 1  )7( نفر35 عدد براي 1   نفر40 عدد براي 1

   نفر8عدد براي 1  مردانه  )5و4(بيماران
   نفر8عدد براي 1  زنانه  

   نفر100عدد براي 1   نفر15 عدد براي 1   نفر10راي عدد ب1

  كاركنان   نفر25عدد براي 1  مردانه
   نفر25عدد براي 1  زنانه

   نفر100عدد براي 1  -   نفر35عدد براي 1

   نفر75عدد براي 1  مردانه

تان
رس

يما
ب

  

  مراجعان
   نفر75عدد براي 1  زنانه

   نفر500عدد براي 1  -   نفر100عدد براي 1

   نفر100عدد براي 1   نفر30 عدد براي 1   نفر25عدد براي 1   نفر15عدد براي 1  زندانيان
دان   نفر100عدد براي 1  -   نفر35عدد براي 1   نفر25عدد براي 1  بانان زندان

زن
  

   نفر500عدد براي 1  -   نفر100عدد براي 1   نفر75عدد براي 1  مراجعان
  )موميع ()6(هتل و متل   نفر10عدد براي 1  مردانه
  نفر10عدد براي 1  زنانه

   نفر100عدد براي 1  نفر8عدد براي 1  نفر10عدد براي 1

  -  عدد هرآپارتمان1  عدد  هر آپارتمان1 عدد هر آپارتمان1  آپارتمان
   نفر100عدد براي 1  نفر8عدد براي 1  نفر10عدد براي 1  نفر10عدد براي 1  خوابگاه
   نفر1000عدد براي 1  )7( نفر15 عدد براي 1   نفر100عدد براي 1   نفر100عدد براي 1  انبار

  ساختمان اداري  نفر20عدد براي 1  مردانه
  نفر20عدد براي 1  زنانه

  نفر75عدد براي 1  -  نفر25عدد براي 1

هاي مسافري  لرمينات   نفر100عدد براي 1  مردانه
  نفر75عدد براي 1  زنانه  )بوساتوهوايي،دريايي؛ (

   نفر1000عدد براي 1  -   نفر200ي  عدد برا1

  .توان به جاي توالت، پيسوار نصب كرد  درصد توالت مورد نياز براي مردان، مي67حداكثر به تعداد  )1(
 .ارقام براي مراجعان است )2(

 .ارقام براي كاركنان است )3(

اتاق بستري چند تختي دست كم بايد يك . دوش ياوان داشته باشداتاق بستري يك تختي، هر اتاق بايد يك دستشويي، يك توالت، يك  )4(
 .دستشويي داشته باشد

 .توالت بيماران و كاركنان بايد جدا باشد )5(

 .ارقام جدول براي استفاده عمومي است. در هر اتاق خواب يك، دو يا سه تختي، يك دستشويي، يك توالت و يك دوش ياوان بايد باشد )6(

 .شوي در ساختمانهاي مرتبط با نگهداري وكاربري مواد شيميايي الزم است اضطراري و يك چشمپيش بيني دست كم يك دوش  )7(
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   نصب لوازم بهداشتي7-4- 16
   كليات16-7-4-1
شوند و لولة فاضالب از كف يا  آن دسته از لوازم بهداشتي كه روي كف يا به ديوار نصب مي) الف

ه و فلنج، از نوع مقاوم در برابر خوردگي، به كف يا شود، بايد با پيچ و مهر ها متصل مي  آن ديوار به
  .ديوار محكم شوند

اتصال لولة خروجي فاضالب لوازم بهداشتي، كه به لولة فاضالب خروجي از كف يا ديوار متصل ) ب
  .بند و هوابند باشد شود، بايد كامالً آب مي
  .رگشت جريان اتفاق نيفتداتصال لولة ورودي آب به لوازم بهداشتي بايد به نحوي باشد كه ب) پ
شوند، بايد طوري  دستشويي، توالت غربي، پيسوار و ديگر لوازم بهداشتي كه به ديوار نصب مي) ت

ها وارد  ها و اتصال به اجزاي ساختمان متصل و محكم شوند كه وزن اين لوازم بهداشتي به لوله
  .نشود

  .ارهاي مجاور نصب شوندلوازم بهداشتي بايد در وضعيت تراز به موازات سطح ديو) ث
  .باشد) 5-3-4-16(فشار و ميزان آب مورد نياز براي لوازم بهداشتي بايد مطابق با بند ) ج
  

  دسترسي 16-7-4-2
ها و سطوح كف و ديوار  لوازم بهداشتي بايد به نحوي نصب شوند كه تميز كردن سطوح آن) الف

  .ها به آساني ممكن باشد اطراف آن
هاي هر يك از لوازم بهداشتي، از سطوح   كردن كف بهتر است لولهبه منظور سهولت تميز )1(

 .كشي ساختمان متصل شود ديوار نزديك آن به شبكة لوله

  دسترسي به اتصاالت توكار ) ب
بند ديگر باشد،  هاي لوازم بهداشتي از نوع فشاري با واسطة الستيك يا مواد آب اگر اتصال لوله )1(

 اتصال، به ديوار پشت آن يك صفحه بازشدني نصب شود، بايد به منظور دسترسي به اين نوع
هاي ديگري كه اين دسترسي را  بيني شود، يا روش يا فضاي سرويس در اطراف آن پيش

  .  اتخاذ شود آسان كند،
اگر نتوان امكان دسترسي را فراهم كرد، اتصال از نوع فشاري مجاز نيست و اتصال بايد از نوع  )2(

 . اي و غيره باشد دنده  جوشي،  صلب مانند اتصال لحيمي،
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   سرريز16-7-4-3
ها، با درپوش موقتي  آن دسته از لوازم بهداشتي كه ممكن است دهانة تخليه فاضالب آن) الف

  .مسدود شود، بايد سرريز داشته باشد
سرريز بايد در ارتفاعي باشد كه، در زمان بسته بودن درپوش، سطح آب هرگز نتواند از تراز  )1(

تر رود، و هنگام باز شدن درپوش و تخليه آب، هيچ آبي در مجاري سرريز باقي سرريز باال
  .نماند

لولة تخليه آب سرريز بايد به لولة فاضالب خروجي از لوازم بهداشتي، قبل از سيفون، متصل ) ب
  .شود
سرريز آب فالش تانك توالت يا پيسوار بايد در داخل همان لوازم بهداشتي بريزد كه اين  )1(

 .ها نصب شده  است نك براي شستشوي آنفالش تا

  
   الزامات انتخاب و نصب7-5- 16
  دستشويي 16-7-5-1
  .روي دهانة تخلية آب دستشويي بايد شبكة قابل برداشتن و مقاوم در برابر خوردگي قرار گيرد) الف
دهانة تخلية آب دستشويي بايد با امكان قرار دادن درپوش موقتي باشد و دستشويي سرريز ) ب
  .شته باشددا

4(متر    ميلي32كم  قطر دهانة تخلية آب دستشويي بايد دست) پ
  .باشد)  اينچ11

 بايد به عنوان يك  متر طول آن  سانتي50هاي سرتاسري باشد، هر  اگر دستشويي به صورت لگن) ت
  .شوددستشويي تلقي شود و همة الزامات مندرج در اين مقررات در مورد آن رعايت 

  .متر باشد  سانتي45فاصلة محور دستشويي از سطح ديوار مجاور يا هر مانع ديگر، نبايد كمتر از ) ث
  

   توالت غربي16-7-5-2
توالت غربي بايد طوري نصب شود كه فاصلة محور آن از سطح ديوار مجاور يا هر مانع ديگر، ) الف

جلو توالت غربي . متر نباشد  سانتي76تر از متر و از محور لوازم بهداشتي ديگر كم  سانتي45كمتر از 
  .بيني شود متر تا ديوار يا در ِ مقابل آن جاي خالي پيش  سانتي50كم  بايد دست

  .متر درازا داشته باشد  سانتي150متر پهنا و   سانتي90اتاقك توالت غربي نبايد كمتر از  )1(
گاه و در لواليي قابل برداشتن  مندر فضاهاي عمومي، توالت غربي بايد از نوع بزرگ باشد و نشي) ب

  .داشته باشد
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توالت غربي بايد از نوعي باشد كه هر بار پس از ريزش و تخلية آب، همواره مقداري آب در لگن ) پ
  .آن باقي بماند

گاه و در لواليي توالت غربي، از نظر اندازه بايد متناسب با لگن و از نظر جنس مقاوم در  نشيمن) ت
  .برابر رطوبت باشد

و يا با يك فلنج )  اينچ4×3(متر   ميلي100 ×80لولة خروجي فاضالب توالت غربي بايد با يك زانوئي ) ث
  .به همين اندازه به لولة فاضالب ساختمان متصل شود

اتصال لولة تخليه فاضالب توالت غربي به لولة فاضالب ساختمان، از طريق كف اتاقك يا ديوار، بايد ) ج
  .بند باشد كامالً آب

  
   توالت شرقي  16-7-5-3
توالت شرقي بايد طوري نصب شود كه فاصلة محور طولي آن از سطح ديوار مجاور يا هر مانع ) الف

. متر نباشد  سانتي76متر، و از محور طولي لوازم بهداشتي ديگر كمتر از   سانتي45ديگر، كمتر از 
  .بيني شود  مقابل آن جاي خالي پيشمتر تا ديوار يا در ِ  سانتي50كم  جلو توالت شرقي بايد دست

  .متر درازا داشته باشد  سانتي150متر پهنا و   سانتي90اتاقك توالت شرقي نبايد كمتر از  )1(
  .توالت شرقي بايد از نوع تخت يا كشكولي و از جنس مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد) ب
هاي زائدي، كه شستشو و تميز  سطوح آشكار توالت شرقي بايد صاف و صيقلي و بدون گوشه) پ

  .را مشكل كند، باشد كردن آن
ساخت لگن توالت شرقي بايد طوري باشد كه به هنگام شستشو آب از آن به كف اتاقك جريان ) ت

  .نيابد و پس از تخلية آب، در هيچ يك از نقاط سطح آن آب باقي نماند و كامالً تخليه شود
  .باشد)  اينچ4(متر   ميلي100كم  الت شرقي بايد دستلولة فاضالب خروجي از توقطر اسمي ) ث
اتصال لولة تخليه فاضالب توالت شرقي به لولة فاضالب ساختمان، از طريق كف اتاقك، بايد كامالً ) ج

  .بند و گازبند باشد آب
به هنگام شستشوي لگن توالت شرقي، نبايد از درزهاي اطراف لگن، آب به داخل اجزاي ساختماني ) چ

  .اقك نفوذ كندكف ات
  

   پيسوار16-7-5-4
 هر مانع ديگر، كمتر  يا  پيسوار بايد طوري نصب شود كه فاصلة محور آن از سطح ديوار مجاور) الف

جلو پيسوار بايد . متر نباشد  سانتي76متر و از محور لوازم بهداشتي ديگر كمتر از   سانتي40 از 
  .بيني شود ن جاي خالي پيشمتر، تا ديوار يا در ِ مقابل آ  سانتي50كم  دست
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شوند بايد سيفون آشكار و قابل دسترسي داشته  پيسوارهايي كه در فضاهاي عمومي نصب مي) ب
  .باشند

متر از كف   سانتي120متر از جلو و به ارتفاع   سانتي60كم تا  كف و ديوار اطراف پيسوار بايد دست) پ
 در برابر نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن بند و مقاوم متر در هر طرف، با مواد آب  سانتي60و 

  .كامالً صاف و صيقلي باشد
  

  دوش 16-7-5-5
  .لولة قائم بايد با بست به ديوار پشت دوش ثابت و محكم شود) الف
  كابين دوش)ب

  . متر مربع باشد6/0سطح اتاقك دوش بايد دست كم  )1(
 ضلع، در حالت مثلث در حالت مربع هر. كابين دوش ممكن است اشكال مختلف داشته باشد )2(

فضايي كه براي . متر باشد  سانتي75ارتفاع، و در حالت دايره يا بيضي قطر آن نبايد كمتر از 
هاي داده شده براي  شير، جاصابوني، دستگيره و ديگر متعلقات الزم است بايد خارج از اندازه

  .اتاقك دوش باشد
ر با مواد آب بند و مقاوم در برابر  مت80/1ديوارهاي اطراف اتاقك بايد دست كم تا ارتفاع  )3(

  .نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن كامالً صاف و صيقلي و قابل شستشو باشد
  .اي اتاقك دوش بايد طبق استانداردهاي ايمني باشد پنجره و درهاي شيشه )4(
  كف كابين يا زيردوشي) پ

  .كار گذاشته شودكف اتاقك دوش يا زيردوشي بايد به حالت تراز روي زيرسازي نرم و صاف  )1(
  .بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت باشد كف اتاقك دوش يا زيردوشي بايد كامالً بدون درز، آب )2(
  .متر نسبت به كف آن باالتر باشد  ميلي50هاي زيردوشي بايد در همه طرف  لبه )3(
شوي كف اتاقك به لولة فاضالب ساختمان بايد  اتصال لولة فاضالب تخلية زيردوشي يا كف )4(

شوي يا زيردوشي نبايد آب و رطوبت به  از درزهاي اطراف كف. بند و گازبند باشد الً آبكام
  داخل اجزاي ساختمان نفوذ پيدا كند

كمتر ) اينچ2(متر   ميلي50شوي كف اتاقك يا زيردوشي نبايد از  لولة تخلية كفقطر اسمي  )5(
رداشتن نصب شود كه روي دهانة تخليه بايد شبكة مقاوم در برابر خوردگي و قابل ب. باشد

  .متر بزرگتر نباشد  ميلي6هاي آن از  سوراخ
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بيني شده باشد  اگر در يك فضاي ساختمان چند اتاقك دوش، فقط با يك دهانة تخليه پيش )6(
بندي كف بايد طوري صورت گيرد كه فاضالب يك اتاقك از داخل اتاقك ديگر عبور  شيب
 .نكند

  
  وان 16-7-5-6
شود، بايد درزهاي اطراف آن كامالً آب بند و مقاوم در برابر نفوذ آب و  ياگر وان توكار نصب م) الف

  .رطوبت باشد
  . قابل برداشتن و مقام در برابر خوردگي قرار گيرد روي دهانة تخليه آب وان، بايد شبكة) ب

2(متر   ميلي40لولة خروجي فاضالب وان بايد دست كم قطر اسمي ) پ
روي دهانة . اشدب)  اينچ11

  .بيني شود و وان سرريز داشته باشد خروجي فاضالب وان بايد امكان قرار دادن در پوش موقتي پيش
اتصال لولة فاضالب خروجي وان به لولة فاضالب ساختمان، و سيفون آن، بايد قابل بازديد و ) ت

  .دسترسي باشد
  .اي ايمني باشداي اتاقك وان بايد طبق استاندارده پنجره و درهاي شيشه) ث
  

  )آب سرد كن(خوري  آب 16-7-5-7
  .خوري نبايد در فضاي توالت يا حمام نصب شود آب) الف
خوري، آب بايد طوري ريزش كند كه پس از خروج به روي دهانه  از دهانة خروجي آب از آب) ب

  .برنگردد و آن را آلوده نسازد
  .خوري باشد  داخل تشتك روية آبدهانة خروجي آب بايد باالتر از سطح تراز سرريز آب) پ
  

   سينك16-7-5-8
روي دهانة تخليه آب سينك بايد شبكه يا سبدي قرار گيرد كه در برابر خوردگي مقاوم و قابل ) الف

  .برداشتن باشد
اگر دهانة تخلية آب سينك با امكان قرار دادن درپوش موقتي باشد بايد براي لگن سينك ) ب

  .بيني شود سرريز پيش

2(متر   ميلي40كم   دهانة تخليه آب سينك بايد دستقطر) پ
  .باشد)  اينچ11

متر طول آن به عنوان يك سينك   سانتي50اگر سينك به صورت لگن سرتاسري باشد بايد هر ) ت
  .مستقل تلقي شود و همة الزامات مندرج در اين مقررات در مورد آن رعايت شود
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   كفشوي16-7-5-9
  .كمتر باشد)  اينچ2(متر   ميلي50دهانة خروجي كفشوي نبايد از طر اسمي ق) الف
 3(متر   ميلي80دهانة خروجي كفشوي نبايد كمتر از قطر اسمي هاي عمومي  در ساختمان )1(

  .باشد) اينچ
  .كفشوي بايد شبكة قابل برداشتن داشته باشد) ب

ان به سهولت آن را تميز دهانة خروجي كفشوي و سيفون آن بايد قابل دسترسي باشد و بتو )1(
  .كرد

كند، كفشوي  در اتاق هوارسان، كه فضاي اتاق به عنوان پلنوم هواي ورودي به دستگاه عمل مي) پ
در اين حالت اتصال كفشوي به . كشي فاضالب ساختمان متصل شود نبايد با اتصال مستقيم به لوله

  .شبكة فاضالب بايد از نوع غير مستقيم باشد
  

  ين رختشويي ماش16-7-5-10
كشي آب آشاميدني به ماشين بايد با فاصلة هوايي يا لوازم جلوگيري از  اتصال لولة آب از لوله) الف

كه لوازم جلوگيري از برگشت جريان در داخل ماشين  برگشت جريان صورت گيرد، مگر آن
  .بيني شده باشد پيش

به لوازم بهداشتي ديگر، فاضالب خروجي از ماشين رختشويي بايد با اتصال غير مستقيم ) ب
  .شوي يا علم فاضالب بريزد كف

  
   ماشين ظرفشويي16-7-5-11
كشي آب آشاميدني به ماشين با فاصلة هوايي يا لوازم جلوگيري از  اتصال لولة آب از لوله) الف

كه لوازم جلوگيري از برگشت جريان در داخل ماشين  برگشت جريان صورت گيرد، مگر آن
  .بيني شده باشد پيش

فاضالب خروجي از ماشين ظرفشويي بايد با اتصال غير مستقيم به لوازم بهداشتي ديگر، كفشوي يا 
  .علم فاضالب بريزد

  
   شستشوي توالت و پيسوار16-7-5-12
ها با عمل سيفوني صورت   پيسوار و لوازم بهداشتي ديگري كه تخلية فاضالب آن توالت،) الف
ش تانك مجهز باشد، كه هر بار مقدار معيني آب براي شستشوي گيرد، بايد به فالش والو يا فال مي

  .لگن و پر كردن دوبارة سيفون از آن ريزش كند
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  .هر توالت يا پيسوار بايد يك عدد فالش والو يا فالش تانك مخصوص خود داشته باشد )1(
  .هاي ديگر با فالش تانك باشد هاي عمومي با فالش والو و در ساختمان توالت در ساختمان )2(
  فالش تانك) ب

كند، بايد به كمك شير شناور يا هر مكانيسم ديگري،  اگر فالش تانك با فرمان دستي كار مي )1(
پس از هر بار ريزش آب، دوباره تانك را، تا تراز معين از آب پركند و پس از آن شير فلوتوري 

  .ورود آب كامالً بسته شود
ر منظم، پس از گذشت هر فاصلة اي داشته باشد كه به طو فالش تانك خودكار بايد وسيله )2(

  .زماني معين، عمل ريزش آب را به طور كامل انجام دهد
  . ضد جريان سيفوني داشته باشدشناورهر فالش تانك بايد يك شير  )3(
  .متر باالتر از دهانة سرريز باشد  ميلي40كم  دهانة ورود آب به تانك بايد دست )4(
در صورت سرريز كردن، آب را به داخل هر فالش تانك بايد اتصال سرريز داشته باشد، تا  )5(

قطر لولة سرريز آب بايد طوري انتخاب شود كه در زمان حداكثر . لگن توالت يا پيسوار بريزد
دهانة خروجي انتهاي . جريان آب ورودي به تانك مانع از باال رفتن تراز سطح آب تانك شود

  .ر باشدلولة سرريز بايد از تراز سر ريز لگن توالت يا پيسوار باالت
  .همة اجزاي فالش تانك بايد، براي تعمير و تعويض، قابل دسترسي باشد )6(
  فالش والو) پ

شكن  به منظور جلوگيري از برگشت جريان، روي لولة ورودي آب به فالش والو بايد خالء )1(
كه مكانيسم جلوگيري از برگشت جريان در فالش والو  قابل دسترسي نصب شود، مگر آن

  .بيني شده باشد پيش
ميزان فشار . جويي در مصرف آب صورت گيرد انتخاب فالش والو بايد با رعايت صرفه )2(

  .باشد) پوند بر اينچ مربع15( متر ستون آب 5/10ورودي آب به فالش والو بايد حداقل 
فالش والو بايد از نوعي باشد كه يك سيكل كامل ريزش آب و باز و بسته شدن جريان را،  )3(

  .شار آب ورودي، بتواند انجام دهدبه طور خودكار و بر اثر ف
.را تنظيم كرد  فالش والو بايد وسيلة تنظيم داشته باشد تا بتوان مقدار آب ريزشي آن )4(





 

 

  

 
  

  كشي آب باران ساختمان   لوله16-8
  

   دامنه8-1- 16
لوله كشي آب باران ساختمان بايد طبق الزامات اين  طراحي، انتخاب مصالح و اجراي 16-8-1-1

  .ت انجام شودفصل از مقررا
  

روي بام و ساير ( لوله كشي آب باران ساختمان از كفشوهاي دريافت كننده آب باران 16-8-1-2
) و يا ملك( متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان 5/1شود و تا آغاز مي) سطوح باران گير ساختمان

  .يابدادامه مي
تا نقطه اتصال به چاه ) ا ملكي( محوطه خصوصي ساختمان ردادامه لوله كشي آب باران ) الف

  .جاذب بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام شود
براي اتصال ) يا ملك( متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان 5/1ادامه لوله كشي آب باران پس از ) ب

  .آن به شبكه دفع آب باران شهري خارج از حدود اين فصل از مقررات است
خت اطراف ساختمان و محوطه خصوصي ساختمان خارج از حدود اين دفع آب باران سطوح س) پ

  .فصل از مقرارت است
هاي زيرزميني ساختمان و محوطه خصوصي آن خارج از هاي سطحي و آبجمع آوري و دفع آب) ت

  .حدود اين فصل از مقررات است
  

 ساختمان  لوله كشي آب باران داخل ساختمان بايد از لوله كشي فاضالب بهداشتي16-8-1-3
  .كامالً جدا باشد

  
لوله كشي آب باران ساختمان در اين فصل از مقررات فقط مربوط به آن قسمت از  16-8-1-4

  .يابدلوله كشي است كه آب باران در آن بصورت ثقلي جريان مي
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 كندطرح و اجراي حوضچه و پمپ آب  باران كه آب باران را از حوضچه به تراز باالتر منتقل مي )1(
يابد خارج ه كشي آب باران بعد از پمپ كه آب باران در آن تحت فشار پمپ جريان ميو لول

 .از حدود اين فصل از مقررات است

  
   طراحي لوله كشي آب باران 8-2- 16
   كليات 16-8-2-1

  اطالعات پيش از طراحي) الف 
له اصلي پيش از طراحي بايد اطالعات كافي از محوطه خارج از ساختمان و چگونگي اتصال لو )1(

شود به شبكه آب باران شهري، يا چاه جاذب در خارج مي) يا ملك(آب باران كه از ساختمان 
  .يا هر روش دفع ديگر بدست آيد) يا ملك(محوطه خصوصي ساختمان 

باشد بايد رقوم لوله اصلي آب ) يا ملك(در صورتيكه دفع آب باران در خارج از ساختمان  )2(
  .با توجه به روش دفع آب باران مشخص شود) ملكيا ( باران خروجي از ساختمان 

مقدار حداكثر بارندگي ظرف يك ساعت در محل ساختمان براي دوره برگشت حداقل سي  )3(
هاي افقي شيب دار و لولهقطر اسمي براي تعيين . سال بايد از آمارهاي رسمي بدست آيد

  .قائم به پيوست مراجعه شود
. هاي مهندسي مورد تأئيد انجام شودبايد طبق روشطراحي لوله كشي آب باران ساختمان ) ب

  .كشي بايد مورد تأئيد قرار گيرد ها و ديگر اجزاي لوله گذاري لوله هاي مهندسي براي اندازه روش
يا سطوح ديگر باران گير (كشي آب باران ساختمان شامل كفشوهاي آب باران بام  لوله) پ

  :قي بايد با رعايت اهداف زير طراحي شودهاي اصلي اف هاي قائم و لوله لوله) ساختمان
  .ها بطور ثقلي صورت گيرد جريان آب باران در لوله )1(
ها  لوله كشي بايد آب باران را سريع، آرام، بدون صدا، مزاحمت، نشت و آسيب رساندن به لوله )2(

در كليه . هدايت كند) يا ملك(كشي به سمت نقطه خروج از ساختمان  و ديگر اجزاي لوله
  . در جهت جريان آب باران نصب تبديل براي تقليل قطر مجاز نيستمسيرها و

هايي در  ها بايد دريچه ها و فيتينگ به منظور تميز كردن و رفع گرفتگي احتمالي لوله )3(
  .شود بيني  كشي آب باران پيش هاي مناسب و با دسترسي آسان در لوله محل

ها به عمل  گي و فرسودگي لولههاي الزم براي جلوگيري از هرگونه آسيب، خورد بيني پيش )4(
  .آيد

 .هاي پليمري روكار نصب شوند نبايد در معرض تابش مستقيم نور آفتاب باشند اگر لوله )5(
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   نقشه ها و مدارك ديگر 16-8-2-2
كشي آب باران ساختمان بايد پيش از اقدام به اجرا براي بررسي و  هاي اجرائي لوله نقشه) الف

  .تصويب به ناظر ارائه شود
هاي اجرائي بايد شامل محل و مشخصات كفشوهاي دريافت آب باران بام و مسير و اندازه   نقشه)ب

  .هاي بازديد و ديگر اجزاي لوله كشي باشد هاي قائم و افقي و دريچه قطر و طول و مشخصات لوله
  .ها داده شود ساختمان و محوطه آن بايد در نقشه) يا طبقات(پالن طبقه  )1(
كشي، جاي كفشوهاي آب باران و رقوم لوله خروجي آب باران  ياگرام لولهها بايد شامل د نقشه )2(

  .باشد) يا ملك(از ساختمان 
ها  ها و مدارك پيوست آن كشي بايد در نقشه نوع و مشخصات مصالح انتخابي براي لوله )3(

  .مشخص شود
ها و مدارك  كشي آب باران بايد در نقشه هاي اجرا، نصب، حفاظت و نگهداري لوله روش )4(

  .يوست آن مشخص شودپ
  .ها و مدارك پيوست آن مشخص شود كشي آب باران بايد در نقشه فشار كار طراحي لوله )5(
  .عالئم نقشه كشي بايد طبق يكي از استانداردهاي مورد تأئيد باشد) پ
  

   كفشوي آب باران 16-8-2-3
تالف درجه شوي آب باران بايد از جنس مقاوم در برابر خوردگي و تابش آفتاب و اخ كف) الف

  .حرارت باشد و شبكه صافي داشته باشد
 ميليمتر باالتر 100كف شوي آب باران بايد به ترتيبي باشد كه شبكه صافي آن دست كم تا  )1(

  .از سطح بام باشد و در طول استفاده احتمال جدا شدن از مقر خود را نداشته باشد
  . قائم آب باران باشد برابر سطح دهانه لوله5/1سطوح باز شبكه صافي بايد دست كم  )2(

  .كفشوي آب باران بايد با اتصاالت كامالً آب بند به لوله قائم آب باران متصل شود) ب
نصب كفشوي بام و اتصال آن به لوله قائم آب باران بايد به كمك لوازم و مواد آب بند به  )1(

  .ترتيبي صورت گيرد كه آب باران بام نتواند به مصالح ساختماني نفوذ كند
 نبايد از )غير از خرپشته و بالكن(  بام اصلي ساختماناقل تعداد كفشوي و لوله قائم آب بارانحد) پ

  .دو عدد كم تر باشد
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  دريچه بازديد  16-8-2-4
ها در نقاط زير بايد دريچه بازديد به منظور بازديد در موارد لزوم و رفع گرفتگي احتمالي لوله) الف

  .نصب شود
  .هاي قائم آب باران پيش از پائين ترين زانوي لوله لهترين قسمت لودر پائين )1(
  . درجه باشد45هاي افقي اگر زاويه تغيير جهت لوله بيش از  در نقاط تغيير جهت لوله )2(
براي ( متر 15كشي آب باران در فاصله هر  ترين قسمت شبكه لوله روي لوله اصلي افقي پائين )3(

هاي با قطر  براي لوله(متر 30 در فاصله هر و) متر  ميلي100هاي با قطر اسمي كمتر از  لوله
  ). ميلمتر و بيشتر100اسمي 

  .روي لوله افقي اصلي آب باران خروجي از ساختمان بالفاصله پس از خروج از ساختمان )4(
دريچه بازديد بايد در جائي و به ترتيبي قرار گيرد كه دسترسي به آن آسان باشد و به سهولت ) ب

  .ادن وسايل مناسب گرفتگي لوله را بر طرف كردبتوان از آن نقطه با فرست
شود بايد با واشر الستيكي مناسب و پيچ و دريچه بازديدي كه روي لوله آب باران نصب مي )1(

  .مهره كامالً آب بند شود 
شود، دريچه بازديد بايد تا سطح اگر لوله آب باران افقي يا قائم در اجزاي ساختمان دفن مي )2(

  . ادامه يابدتمام شده كف و يا ديوار
قطر بايد برابر )  اينچ4( ميلمتر 100قطر اسمي اندازه دريچه بازديد روي لوله آب باران تا  )3(

 ميلمتر دريچه بازديد بايد دست 100بزرگتر از قطر اسمي هاي با  لوله باشد و در لولهاسمي 
 . ميلي متر باشد100كم 

  
  هاي قائم و افقي  لوله 16-8-2-5

  جريان و شيب ) الف 
بيني  هاي قائم و افقي بايد با پيش ريان آب باران در داخل كفشوهاي آب باران بام و لولهج )1(

  .هاي مناسب و بطور ثقلي صورت گيرد شيب
هاي افقي آب باران بايد داراي شيب يكنواخت و مناسب جهت دور كردن آب باران از  لوله )2(

  .هاي قائم باشند لوله
  .مجاز نيستهاي افقي آب باران  شيب معكوس در لوله )3(
 .هاي افقي آب باران در داخل ساختمان بايد يك درصد باشد حداقل شيب لوله )4(
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  سيفون) ب
به لوله اصلي ) يا ملك(اگر لوله افقي اصلي آب باران ساختمان در نقطه خروج از ساختمان  )1(

  .شود بايد روي لوله افقي اصلي آب باران سيفون نصب شود فاضالب ساختمان متصل مي
ون آب باران بايد از نظر امكان بازديد و تميز كردن آن دريچه بازديد با دسترسي مجاور سيف )2(

  .آسان پيش بيني كرد
  لوله هاي قائم ) پ

براي انتقال آب باران بام به پائين ساختمان، لوله قائم ممكن است در داخل ساختمان يا در  )1(
  .خارج ساختمان بطور آشكار روي ديوار خارجي نصب شود

  . قائم آب باران ساختمان نبايد به عنوان لوله فاضالب و يا هواكش استفاده شودهاي از لوله )2(
شود اگر از طرف كوچه و يا خيابان در لوله قائم آب باراني كه در خارج از ساختمان نصب مي )3(

هاي  معرض آسيب باشد بايد يا در داخل مصالح ساختماني ديوار قرار گيرد و يا با پوشش
  .دفلزي مقاوم حفاظت شو

هاي قائم آب باران خارج از ساختمان در اقليمي نصب شوند كه مواجه با  در صورتيكه لوله )4(
 .ها بايد با روش مناسب در برابر يخ زدن حفاظت شوند احتمال يخ زدن باشد اين لوله

 اينچ 3كم بايد  دست) غير از خرپشته و بالكن(اندازة لوله قائم آب باران بام اصلي ساختمان  )5(
  .باشد

كشي آب باران ساختمان بايد براي شرايط  هاي لوله ها و اتصال هاي افقي و قائم يا فيتينگ لوله) ت
  .مقرر شده است، كامالً آب بند باشند) 5-8-16(آزمايش به ترتيبي كه در 

  
   انتخاب مصالح 8-3- 16
16-8-3-1  
ن قسمت از مقررات مصالح لوله كشي آب باران ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در اي) الف

  .انتخاب و كنترل شود
كشي آب باران  روي هر قطعه از لوله، فيتينگ، سيفون، كفشوي آب باران و ديگر اجزاي لوله) ب

بايد مارك كارخانه سازنده و استاندارد مورد تأئيدي كه قطعه مورد نظر بر طبق آن ساخته شده 
  .ش شده باشدنشدني نق است، به صورت ريختگي برجسته و يا مهر پاك

  .استفاده از مصالح كار كرده و يا آسيب ديده و معيوب مجاز نيست) پ
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   شرايط كار 16-8-3-2
كشي آب باران ساختمان بايد در برابر حداكثر فشار استاتيك مربوط به ارتفاع آب در  لوله) الف
  .هاي قائم كامالً آب بند باشد لوله

  
   انتخاب لوله و فيتينگ16-8-3-3
تخاب لوله و فيتينگ از مصالحي كه استانداردهاي هر يك در اين قسمت مقرر شده است، ان) الف

كشي آب باران ساختمان مجاز است و در هر مورد بايد با توجه به حداكثر فشار استاتيك  براي لوله
  .مربوط به لوله قائم در ساختمان مورد نظر مصالح مناسب انتخاب شود و مورد تأئيد قرار گيرد

  وله و فيتيگ چدني سركاسه دار ل) ب
دار كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فيتينگ در آن از نوع نر و  لوله و فيتينگ چدني سر كاسه )1(

 :اي است بايد مطابق يكي از استانداردهاي زير باشدمادگي سرتنبوشه

 
  
  

 
  .نتخاب شود كه با استاندارد لوله هم آهنگي داشته باشدفيتينگ بايد از استانداردي ا )2(
جز (ار نبايد برآمدگي، لبه يا تغيير سطح مقطع  د  چدني سر كاسه  و فيتينگ سطح داخلي لوله )3(

  .داشته باشد) در تبديل
دار از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه  استفاده از لوله و فيتينگ چدني سر كاسه )4(

ها و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد  امت جدار، اندازهاز نظر جنس، ضخ
 .تأئيد باشد

  كاسه چدني بدون سرلوله و فيتينگ ) پ
كاسه كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فيتينگ در آن با لوله و فيتينگ چدني بدون سر )1(

نجام مي گيرد، بايد استفاده از واشر الستيكي و بست فوالدي زنگ ناپذير و پيچ و مهره ا
 : مطابق با يكي از استانداردهاي زير باشد

2367 ISIRI  
19522 Part 1 , Part 2 DIN  
6594 ISO  

 
  .فيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هم آهنگ باشد )2(

1574 ISIRI  
416 Part 1 BS  
A74 ANSI / ASTM  



 كشي آب باران ساختمان  لوله16-8

 

123 
 

داشته ) جز در تبديل(سطح داخلي لوله و فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه يا تغيير سطح مقطع  )3(
  .باشد

سطح دهانه فيتينگ و قطر خارجي آن بايد با قطر خارجي لوله كامالً برابر باشد تا امكان  )4(
  .بندي فراهم شود آب

كاسه از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است ه از لوله و فيتينگ چدني بدون سراستفاد )5(
دهاي مقرر شده و مورد ها و نوع اتصال مشابه استاندار كه از نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه

 .تأئيد باشد

  (.P.V.C)لوله و فيتينگ از جنس پلي وينيل كلرايد ) ت
 : لوله و فيتينگ پي وي سي بايد از نوع سخت و مطابق يكي از استانداردهاي زير باشد )1(

D2665 ANSI / ASTM  
3633 ISO  
1329   PART  1 EN  
1329   PART  2 EN 
1329   PART  3 EN 

 
  باشد براي دفن در خاك BD و يا Dهائي كه با عالمت   فقط لولهEN 1329دارد در استان )2(

  .باشندمناسب مي) ترين طبقه يا در محوطه  زير پائين(
  .فيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هم آهنگ باشد )3(
داشته )  در تبديلجز(سطح داخلي لوله فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه يا تغيير سطح مقطع  )4(

  .باشد
 از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر PVCاستفاده از لوله و فيتينگ  )5(

ها و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد تأئيد جنس، ضخامت جدار، اندازه
  .باشد

  PEلوله و فيتينگ پلي اتيلن ) ث
 :يد طبق يكي از استانداردهاي زير باشدلوله و فيتينگ پلي اتيلن با چگالي باال با )1(

1519   PART  1 EN 
1519   PART  2 EN 

 
 ترينزير پائين( باشند براي دفن در خاك BDهائي كه داراي عالمت  فقط لوله ENدر استاندارد )2(

  .باشند مناسب مي) طبقه يا محوطه
  .نگ باشدفيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هم آه )3(
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  .داشته باشد) جز در تبديل(سطح داخلي فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه و يا تغيير سطح مقطع  )4(
اتيلن از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر  استفاده از لوله و فيتنگ پلي )5(

ها و نوع اتصال مشابه با استانداردهاي مقرر شده و مورد تأئيد  جنس، ضخامت جدار، اندازه
  .باشد

  (PP)پروپيلن  لوله و فيتينگ پلي) ج
لوله و فيتينگ پلي پروپيلن كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فيتينگ در آن از نوع نر و ماده و  )1(

  :طبق استانداردهاي زير باشدبه كمك حلقه الستيكي است، بايد 
1451   PART  1 EN 
1451   PART  2 EN 

 
ترين طبقه يا زير كف پائين(شوند  هايي در خاك دفن مي ه  فقط لول EN 1451در استاندارد )2(

  . مشخص شده باشندBD يا Dكه با عالمت ) در محوطه
بنابراين در .  متر ستون آب است6حداكثر فشار كار مجاز اين نوع لوله و فيتينگ معادل  )3(

  .ها براي انتقال آب باران مجاز نيستهاي بلندتر كاربرد اين لولهساختمان
  .بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله همĤهنگ باشدفيتينگ  )4(
داشته ) جز تبديل(سطح داخلي لوله و فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه، يا تغيير سطح مقطع  )5(

  .باشد
استفاده از لوله و فيتينگ پروپيلن از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر  )6(

 و نوع اتصال مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد تأئيد ها جنس، ضخامت جدار، اندازه
  .باشد

  :لوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه) چ 
 :لوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشد )1(

423 ISIRI 
65 ISO 
10255 EN 

 
مجاز ) بقه يا در محوطهترين ط زير كف پائين(هاي فوالدي گالوانيزه در خاك  كاربرد لوله )2(

  .نيست
  .فيتينگ بايد از استانداردي انتخاب شود كه با استاندارد لوله هم آهنگ باشد )3(
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داشته ) جز در تبديل(سطح داخلي لوله و فيتينگ نبايد برآمدگي، لبه يا تغيير سطح مقطع  )4(
  .باشد

 مجاز است كه از استفاده از لوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه از استانداردهاي ديگر به شرطي )5(
ها و نوع اتصال، مشابه استانداردهاي مقرر شده و مورد تأئيد  نظر جنس، ضخامت جدار، اندازه

 .باشد

 
  اتصــال 16-8-3-4
كشي آب باران ساختمان  اتصال لوله به لوله، لوله به فيتينگ و فيتينگ به فيتينگ در لوله )1(

  .بايد طبق الزامات اين قسمت از مقررات انجام شود
آزمايش و ) 5-8-16("ها بايد در فشار آزمايش پس از نصب به ترتيبي كه در  واع اتصالان )2(

  . مقرر شده است، آب بند باشند"نگهداري
هاي لوله و فيتينگ بايد از مواد اضافي پاك شود و سطوح داخلي لوله و  پيش از اتصال، دهانه )3(

ب باران ايجاد مانع كند، فيتينگ از هرگونه مواد اضافي كه ممكن است در برابر جريان آ
دهانه انتهاي لوله و فيتينگ كامالً باز باشد و سطح داخلي فيتينگ برابر . كامالً تميز شود

شود خط برش بايد  اگر دهانه انتهائي لوله در كارگاه بريده مي. سطح مقطع داخلي لوله باشد
  .صاف بدون شكستگي و در سطح عمود بر محور لوله باشد

  .ايد مواد درزبندي از درز محل اتصال وارد لوله شودهنگام اتصال نب )4(
  ل لوله و فيتينگ چدني سركاسه داراتصا) ب

  .اتصال بايد از نوع كنف و سرب باشد )1(
فاصله بين سر كاسه و انتهاي بدون سركاسه لوله يا فيتينگ كه در داخل آن قرار مي گيرد،  )2(

كنف درزگير به . ده و كوبيده شودبايد كامالً خشك و تميز باشد و ابتدا در آن كنف قراردا
  . رشته منظم و تاب داده شده باشد10 تا 7صورت طناب و شامل 

سرب درزگير بايد داراي كيفيت يكنواخت، تميز و عاري از مواد خارجي باشد، سرب مذاب  )3(
سرب ريزي بايد بطور پيوسته و بدون انقطاع صورت . روي كنف كوبيده شده ريخته شود

 ميليمتر باشد، فاصله رويه باالي سرب از لبه سر 25زي نبايد كمتر از عمق سرب ري. گيرد
  . ميلي متر بيشتر باشد3كاسه نبايد از 

ها  ها و گوشه پس از پايان سرب ريزي بايد رويه باالي آن كوبيده شود تا سرب داغ همه حفره )4(
  .را پر كند

صالح ساختماني نبايد سطح كشي آب باران هيچ گونه مواد رنگي و يا م تا پايان آزمايش لوله )5(
  .درزبندي را بپوشاند
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   لوله و فيتينگ چدني بدون سر كاسهاتصال ) پ
لبه . شوند بايد كامالً صاف باشد سطح خارجي دو سر لوله يا فيتينگي كه به هم متصل مي )1(

  .انتهاي دو سر بايد از نظر قطر خارجي كامالً مساوي باشند و مقابل يكديگر قرار گيرند
بندي مخصوص به شكل سر لوله و مقاوم در برابر اثر آب طبق دستور  ك آبيك الستي )2(

  .كارخانه سازنده، بايد روي دو سر اتصال بطور مساوي قرار گيرد
بندي و درزبندي الستيك روي دو قسمت اتصال با استفاده از بست حلقوي كه از جنس  آب )3(

آورد انجام  تيك فشار ميفوالد زنگ ناپذير است و توسط پيچ و مهره جمع شده و به الس
ناپذير بايد طبق دستور و نظر كارخانه سازنده  هاي بست فوالد رنگ مشخصات و اندازه. شود

بندي مطمئن، فشار بست روي سطح محيطي منطقه اتصال بايد كافي و  براي آب. لوله باشد
  .يكنواخت باشد

  (P.V.C)اتصال لوله و فيتينگ پي وي سي ) ت
  .خصوص و در حالت سرد صورت گيرداتصال بايد با چسب م )1(
  .نوع چسب و روش اتصال بايد طبق دستور كارخانه سازنده لوله باشد )2(
  اتصال لوله و فيتينگ پلي اتيلن) ث

با جاي دادن در قالب ) لوله و فيتينگ(هاي دو قسمت اتصال  اتصال بايد با ذوب كردن لبه )1(
بر اثر گرم شدن سطوح . شوديمخصوص و گرم كردن قالب تا دماي الزم براي ذوب انجام م
  .شوندمقابل هم ذوب و قابل در هم تنيدن و يك پارچه شدن مي

  :دماي ذوب بايد طبق دستور كارخانه سازنده لوله باشد  )2(
  اتصال لوله و فيتينگ فوالدي گالوانيزه) ج

  .اي باشداتصال لوله و فيتينگ بايد از نوع دنده )1(
 :كي از استانداردهاي زير باشدنوع دنده لوله و يا فيتينگ بايد طبق ي )2(

  
  
  
 

 
هاي آن طبق استانداردهاي ديگر باشد به شرطي مجاز است كه از  اي كه دنده اتصال دنده )3(

  .هاي دنده مشابه يكي از استانداردهاي مقرر شده و مورد تأئيد باشد نظر اندازه
  :هاي زير مجاز نيست  استفاده از اتصالكشي آب باران ساختمان در لوله) چ

  .اتصال با سيمان و يا بتن  )1(

1798 ISIRI 
7.1 ISO 
2999 DIN 
21 BS 
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  .اتصال با خميرهاي قيردار )2(
  .هاي با قطرهاي متفاوت هاي الستيكي براي لوله اتصال با رينگ )3(
 .هاي پالستيكي ناهمجنس ها و فيتينگ استفاده از چسب براي اتصال لوله )4(

  
  لوله كشي اجراي 8-4- 16
  : كليـــات16-8-4-1

كشي آب باران ساختمان بايد كامالً طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات  لولهاجراي ) الف 
  .انجام شود

كشي بايد توسط كارگران آموزش ديده و ماهر و تحت نظارت مسئوالنه مؤسسات  لولهاجراي ) ب
  . گيردمجاز و كارشناس امور نظارتي و با آشنائي كامل به مقررات مندرج در اين قسمت انجام

جوئي در مصالح و دستمزد و حفاظت در برابر خرابي،  كشي بايد با توجه به صرفه لوله) پ
بندان، گرفتگي و جلوگيري از توليد صداهاي مزاحم ناشي از جريان آب  ديدگي، خوردگي، يخ آسيب

  .و با دقت كامل و دور از هر نوع اشتباه و دوباره كاري انجام شود
  

   نكات اجرائي 16-8-4-2
كشي بايد به ترتيبي انجام شود كه جريان آب باران بطور ثقلي از كفشوهاي آب باران بام  لوله) الف 

ترين  هاي قائم و افقي به پائين اي مطمئن جمع آوري و از طريق لولهگير بگونه و ديگر سطوح باران
  .طبقه هدايت و توسط لوله خروجي به خارج از ساختمان هدايت شود

 افقي تا حد امكان يكنواخت باشد و اگر تغيير شيب الزم شود در محل تغيير هاي شيب لوله )1(
  .شيب دريچه بازديد نصب شود

هاي آب باران تا ممكن است مستقيم باشد و اگر تغيير جهت الزم شود از زانوهاي  مسير لوله )2(
  .خم كردن لوله مجاز نيست. پيش ساخته و استاندارد استفاده شود

بازديد بايد فضاي الزم براي دسترسي آسان جهت فنر زدن و تميز كردن هاي  در اطراف دريچه )3(
  .گرفتگي احتمالي مسير پيش بيني شود

اتيلن كه داراي ضريب انبساط حرارتي باالئي هستند، در  هاي پلي در صورت استفاده از لوله )4(
 .نقاط مناسب قطعات انبساط پيش بيني و نصب شود

  ها  مسير لوله) ب
  .زات سطوح ديوارها، كف و سقف ساختمان نصب شودامو ها بايد به لوله )1(
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چه ناگزير  هاي بتني ساختمان دفن شوند و چنان هاي آب باران نبايد در داخل قسمت لوله )2(
هاي الزم براي انجام  گذرد از نظر امكان دسترسي هاي بتني مي طول كوتاهي از لوله از قسمت

  .هاي الزم انجام شود بيني تعميرات احتمالي پيش
هاي روكار بايد بموازات سطوح ديوارها و كف و سقف نصب شوند و با بست در محل  لوله )3(

كار با سطوح ديوار و سقف پشت آن بايد به  فاصله لوله رو. نصب محكم و ثابت باقي بمانند
  .پذير نمايد اي باشد كه رنگ كاري سطوح خارجي لوله را امكان اندازه

بايد فضاي اطراف لوله با مصالحي مناسب پرشود و با در عبور لوله از ديوار، كف و سقف  )4(
مسدودكردن هر دو طرف با مواد مناسب جائي براي پناه گرفتن حشرات و حيوانات و ورود 

بند  كند بايد با مواد آبچنانچه لوله از فضاي تر عبور مي. ها به داخل ساختمان باقي نماند آن
  .فضاي دور لوله غيرقابل نفوذ آب شود

شي بايد طوري اجرا شود كه بار اسكلت و سازه ساختمان يا انبساط ساختمان روي آن ك لوله )5(
اگر عبور لوله از درز انبساط ساختمان ناگزير باشد بايد روي لوله در محل درز . اثر نگذارد

نصب قطعه انبساط روي .انبساط ساختمان قطعه انبساط با جدار صاف داخلي نصب شود 
  . انبساط در طبقات زيرزمين الزامي نيستلوله در عبور از درزهاي

سوزي مربوط به اين اجزاي ساختمان در  در عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات آتش )6(
  .مورد فضاي اطراف لوله نيز رعايت شود و دور لوله با مواد مقاوم در مقابل آتش پر شود

هائي به سطوح  يد با بستشود با لوله قائم آب باران كه در خارج از ساختمان نصب مي )7(
بين اين لوله و سطوح خارجي ساختمان بايد دست . خارجي ساختمان ثابت و محكم شود

  . ميلي متر فاصله باقي بماند25كم 
كند بايد دهانه  تر هدايت مي اگر لوله خارجي آب باران، آب باران را از بام باالتر به بام پائين )8(

جريان آب را )   درجه45يا دو زانوي ( درجه 90وي خروجي آب از لوله قائم با كمك يك زان
تر با  در نقطه خروج آب از دهانه لوله بايد سطح بام پائين. از حالت قائم به حالت افقي درآورد

 .سنگ يا بتن در برابر خورندگي آب خروجي مقاوم شود

  
   آزمايش و نگهداري 8-5- 16
   آزمايش16-8-5-1
  كليات) الف
ختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات آزمايش كشي آب باران سا لوله )1(

  .شود
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كشي نبايد با رنگ يا اجزاي  كشي هيچ يك از اجزاي لوله پيش از آزمايش و تأئيد لوله )2(
كشي بايد آشكار و قابل بازرسي  به هنگام آزمايش همه اجزاي لوله. ساختماني پوشانده شود

  .باشند
  آزمايش نشت با آب ) ب

هاي قائم آب  ش با آب بايد براي حداكثر فشار استاتيك مربوط به ارتفاع بلندترين لولهآزماي )1(
  .باران صورت گيرد

  .هاي قائم آب باران بايد بطور كامل از طريق كفشوهاي آب باران بام با آب پر شوند لوله )2(
ر كامل با آب هاي قائم به طو ترين طبقه بايد هم زمان با لوله هاي افقي آب باران در پائين لوله )3(

  .پر شوند
ها با آب در صورت پائين  پس از پر كردن كامل لوله.  دقيقه است15مدت آزمايش دست كم  )4(

ها بايد همه قطعات و اتصاالت از نظر نشت آب مورد بازرسي قرار  رفتن سطح آب در لوله
  .گيرند

 و آزمايش در صورت مشاهده نشت آب بايد قطعه و يا اتصال معيوب تعويض و يا ترميم شود )5(
 با آب تكرار شود

  
  نگهداري 16-8-5-2
برداري از ساختمان  مسئول است كه در مدت بهره) يا نمايندة قانوني او(مالك ساختمان ) الف

  .الزامات اين فصل از مقررات را رعايت كند
ز هاي صافي هر يك، بايد به طور ادواري بازديد و از مواد اضافي تمي كفشوهاي آب باران و شبكه) ب

  .گردد
  .هاي بازديد بايد به طور ادواري بازديد شود دريچه) پ

بند  پس از هر بار باز كردن دريچة بازديد و رفع گرفتگي، بايد دريچة بازديد دوباره با دقت آب )1(
 .شود و در صورت لزوم واشر الستيكي آن عوض شود





 

 

  
  
  

  گاه تكيهو   بست 16-9
  

   حدود دامنة كاربرد9-1- 16
هاي زير بايد  كشي گاه براي لوله ، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست و تكيهطراحي 16-9-1-1

  .طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام گيرد
   توزيع آب مصرفي ساختمان كشي لوله) الف
  كشي فاضالب بهداشتي ساختمان لوله) ب
  كشي هواكش فاضالب بهداشتي ساختمان لوله) پ
  كشي آب باران ساختمان لوله) ت
  

  .كند كشي را مقرر مي گاه لوله و ديگر اجزاي لوله اين فصل الزامات بست و تكيه 16-9-1-2
گاه براي لوازم بهداشتي، مخازن و  الزامات طراحي، انتخاب مصالح، ساخت و نصب تكيه) الف

رود، خارج از حدود اين فصل از  هاي ديگري كه در تأسيسات بهداشتي ساختمان بكار مي دستگاه
  .ستمقررات ا

  
گاه  ، تكيه)گيرد جزئي كه لوله را مي(طراحي، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست  16-9-1-3

گاه را به  و قطعه و يا قطعات واسط كه بست و تكيه) شود جزئي كه به اجزاي ساختمان متصل مي(
  .كند، بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام گيرد هم متصل مي

  
گاه، شامل آويز، گيره، كورپي،  مقررات الزامات انواع بست و تكيهاين فصل از  16-9-1-4

روند، مقرر  ديواركوب، پايه، هادي، مهار را كه براي نگهداشتن لوله در موقعيت معين به كار مي
  .دارد مي
 )1-1-9-16(هاي مشخص شده در  كشي گاه، براي لوله در صورتي كه انواع ديگري از بست و تكيه) الف

  . باشد، بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات طراحي، ساخته و نصب شودمورد نياز
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   نكات عمومي9-2- 16
كشي مناسب باشد و مورد  گاه بايد براي نگهداري لوله و ديگر اجزاي لوله  و تكيه بست 16-9-2-1

  .تأييد قرار گيرد
اه در وضعيت معيني گ كشي بايد به كمك بست و تكيه هر قسمت از لوله و ديگر اجزاي لوله) الف

  .نگاه داشته شود
مقاوم ) آب مصرفي، فاضالب، آب باران(گاه بايد در برابر وزن لوله و سيال داخل آن  بست و تكيه) ب

  .باشد
عايق، ( بايد در برابر ديگر بارهاي وارده  گاه، عالوه بر وزن لوله و سيال داخل آن، بست و تكيه) پ

  .د كافي مقاوم باشدتا ح)انبساط، باد و غيره  انقباض،
ي گاه بايد به ترتيبي كه در مبحث ششم از مقررات ملّ در نقاط زلزله خيز، بست و تكيه) ت

  .در برابر نيروهاي حاصل از زلزله مقاوم باشدساختمان مقرر شده، 
  .شدگاه بايد در برابر اثر خوردگي محيط نصب مقاوم با مصالح ساخت بست و تكيه) ث

اتصال بست به لوله بايد به ترتيبي باشد كه تماس مستقيم مصالح بست و سطوح خارجي  )1(
  .لوله موجب ايجاد اثر گالوانيك نشود

  .اتصال بست به لوله بايد به ترتيبي باشد كه سطوح خارجي لوله آسيب نرساند )2(
 به ترتيبي باشد كه به اي ساختمان بايد ها و ديگر اجزاي سازه گاه به ديوارها و سقف اتصال تكيه) ج

  .اين اجزا آسيب نرساند
هاي ساختمان، كه براي مقاومت در مدت معيني در برابر  گاه به ديوارها و سقف اتصال تكيه )1(

اند، بايد با استفاده از مصالحي صورت گيرد كه به همين اندازه در مقابل  آتش طراحي شده
  .آتش مقاوم باشند

  .ايد براي جلوگيري از حركت طولي مهار شوندهاي فاضالب و آب باران ب لوله) چ
باشد در هر تغيير )  اينچ4(متر   ميلي100كه قطر لوله بيش از  ها در صورتي اين لولهنصب در  )1(

  .قطر بيش از دو اندازه، بايد مهار شوند
گاه بايد با رعايت حركات طولي لوله ناشي از  طراحي، ساخت و نصب بست و تكيه 16-9-2-2

  .ها، بدون ايجاد و تنش اضافي امكان پذير باشد بساط صورت گيرد و حركت لولهانقباض و ان
هاي افقي بست  در مواردي كه لوله در معرض انبساط باشد براي سهولت در حركت طولي لوله) الف

  .گاه بايد از نوع هادي باشد و تكيه
اط باشد بست و در مواردي كه لوله افقي در معرض حركات طولي ناشي از انقباض و انبس) ب

  .گاه لوله بايد از نوع آويز و امكان حركت آونگي را داشته باشد تكيه
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  .هاي افقي يا قائم بايد از نوع مهار باشد گاه لوله در نقاط ثابت، بست و تكيه) پ
  

  هاي قائم گاه لوله  بست و تكيه9-3- 16
  هاي چدني قائم  لوله16-9-3-1
گاه  بايد از نوع گيره باشد تكيه) دار و بدون سه كاسه هسركاس(هاي چدني قائم  بست لوله) الف
گيرد و وزن  ترين زانوي لوله قائم قرار مي هاي چدني قائم بايد از نوع پايه باشد كه در زير پائين لوله

  .كند لوله را به اجزاي ساختمان منتقل مي
ها را محكم    باشد و لولههاي فوالدي يا چدني هاي چدني قائم بايد از پروفيل اي لوله بست گيره) ب

  .نگاه دارد
دار نزديك  هاي سركاسه هاي چدني قائم بايد تا ممكن است در لوله اي لوله بست گيره )1(

  .هاي بدون سركاسه نزديك اتصال قرار گيرد سركاسه و در لوله
هاي چدني قائم بايد با قطعات چدني و يا فوالدي ساخته شود كه بست لوله را  گاه لوله تكيه )2(

گاه ممكن است در اجزاي ساختمان كار  اتصال تكيه. كند اجزاي ساختمان متصل ميبه 
  .گذاشته شود و يا پيچ و مهره به اسكلت ساختمان محكم شود

هاي چدني قائم بايد روي بتن، آجر و سيمان يا اسكلت فوالدي كه به سازه ساختمان  پايه لوله) پ
  . شود، قرار گيرد متصل مي

  
  ي فوالدي گالوانيزه قائمها  لوله16-9-3-2
  .اي، كورپي، آويز و يا اسكلت فلزي باشد هاي فوالدي قائم بايد از نوع گيره گاه لوله بست و تكيه) الف
اگر لوله در معرض حركات ناشي از انقباض و انبساط باشد بست بايد لوله را نگاه دارد ولي  )1(

  .آويز امكان حركت طولي را بدهد
هاي فوالدي، چدن   لوله فوالدي گالوانيزة قائم بايد از جنس پروفيلاي يا كورپي بست گيره) ب

  .خوار يا برنجي باشد چكش
هاي فوالدي گالوانيزه قائم بايد با قطعات چدني يا فوالدي ساخته شود كه بست  گاه لوله تكيه) پ

گذاشته گاه ممكن است در اجزاي ساختمان كار  اتصال تكيه. لوله را به اجزاي ساختمان متصل كند
  .شود و يا با پيچ و مهره به اسكلت فلزي ساختمان محكم شود

دارد و عايق روي بست را  اي يا كورپي لوله را محكم نگاه مي گيره دار باشد بست اگر لوله عايق) ت
  .پوشاند مي
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ممكن است بست روي عايق لوله بسته شود در اين صورت الزم است بين عايق و بست يك  )1(
 .گيردمتر لوله را در بر  سانتي30 طول متر در  ميلي5/1امت حداقل الئي فوالدي به ضخ

  
  هاي مسي قائم  لوله16-9-3-3
اگر لوله در معرض حركات . اي، كورپي يا آويز باشد هاي مسي قائم بايد از نوع گيره بست لوله) الف

  .كت طولي را بدهدولي آويز امكان حر. ناشي از انقباض و انبساط باشد، بست بايد لوله را نگاه دارد
  .هاي مسي بايد از جنس برنجي، مسي و پالستيكي باشد اي يا كورپي لوله بست گيره) ب

هاي فوالدي باشد بايد بين سطح داخلي گيره يا كورپي و سطح  اگر جنس بست از پروفيل )1(
  .خارجي لوله مسي يك الئي از ورق برنجي قرار گيرد

 مسي، برنجي يا پالستيكي ساخته شود كه بست لوله را به هاي مسي بايد با قطعات گاه لوله تكيه) پ
  .گاه ممكن است در اجزاي ساختمان كار گذاشته شود اتصال تكيه. اجزاي ساختمان متصل كند

اي يا كورپي بايد لوله را محكم نگاه دارد و عايق روي بست را  دار باشد بست گيره اگر لوله عايق) ت
  .بپوشاند

  
  ستيكي تك اليه و چند اليه قائمهاي پال  لوله16-9-3-4
  .اي يا كورپي باشد هاي پالستيكي تك اليه و چند اليه قائم بايد از نوع گيره بست لوله) الف
  .اي يا كورپي بايد از جنس فوالد يا پالستيك ساخته شود بست گيره) ب
ا پالستيك ساخته شود هاي پالستيكي تك اليه و چند اليه قائم بايد از جنس فوالد و ي گاه لوله تكيه) پ

گاه ممكن است در اجزاي ساختمان كار  اتصال تكيه. كه بست لوله را به اجزاي ساختمان متصل كند
  .گذاشته شود و يا پيچ و مهره به اسكلت ساختمان محكم شود

هاي پالستيكي تك اليه و چند اليه قائم بايد امكان حركت طولي ناشي از  گاه لوله بست و تكيه) ت
  . و انبساط لوله را بدهدانقباض

هاي  هاي پالستيكي تك اليه و چند اليه رعايت دستورالعمل گاه لوله در مورد نوع بست و تكيه) ث
  .سازنده لوله الزامي است

  
  هاي افقي گاه لوله  بست و تكيه9-4- 16
  هاي چدني افقي لوله 16-9-4-1
بايد از نوع آويز، ديوار ) بدون سركاسهدار و  سر كاسه(هاي چدني افقي   لوله بست و تكيه گاه) الف

  .كوب يا كورپي باشد
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  .بست بايد از نوع گيره باشد كه لوله را مهار كند و در وضعيت معين نگاه دارد )1(
گاه بايد به كمك قطعات چدني يا فوالدي به اجزاي ساختمان محكم شود، يا با پيچ و مهره  تكيه )2(

 .به اسكلت فلزي ساختمان متصل شود

دار نزديك سركاسه و  هاي سركاسه هاي چدني افقي بايد تا حد امكان در لوله اي لوله رهبست گي) ب
  .هاي بدون سركاسه نزديك اتصال قرار گيرد در لوله

  .اي قرار گيرد هاي افقي در خاك لوله بايد روي بستر ماسه در صورت دفن لوله) پ
  

  هاي فوالدي گالوانيزه افقي  لوله16-9-4-2
هاي فوالدي گالوانيزه افقي بايد از نوع آويز، ديواركوب، گيره، كورپي، يا  گاه لوله هبست و تكي) الف

  .اي از قطعات فلزي باشد مجموعه
اگر لوله در معرض حركات ناشي از انقباض و انبساط باشد در حالت آويز بست بايد لوله را  )1(

  . بدهدنگاه دارد و آويز بايد بطور آونگي امكان حركت طولي و عرضي لوله را
  انواع بست) ب

  .اي باشد گاه آويز بست بايد از نوع گيره در تركيب بست و تكيه )1(
اي يا كورپي  گاه ديواركوب و اسكلت فلزي بست بايد از نوع گيره در تركيب بست و تكيه )2(

  .باشد
  گاه انواع تكيه) پ

  .گاه آويز ممكن است در اجزاي ساختمان كار گذاشته شود تكيه )1(
  . در اتصال با اسكلت فلزي ممكن است با اتصال پيچ و مهره باشدگاه ديوار كوب تكيه )2(
گاه ديواركوب و اسكلت فلزي اتصال بست به لوله بايد در نقاط ثابت از نوع مهار و در  در تكيه )3(

  .نقاط ديگر از نوع هادي باشد
 را دارد و عايق روي بست اي يا كورپي لوله را نگاه مي دار باشد بست گيره اگر لوله عايق) ت
  .پوشاند مي
ممكن است روي عايق لوله بسته شود در اين صورت الزم است بين عايق و بست يك الئي  )1(

  .فوالدي قرار گيرد
  .متر باشد  سانتي30متر و طول   ميلي5/1اليي فوالدي بايد دست كم به ضخامت  )2(
  . برنجي باشدخوار يا هاي فوالدي، چكش هاي فوالدي گالوانيزه افقي بايد از پروفيل بست لوله) ث
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  هاي مسي افقي لوله 16-9-4-3
هاي مسي افقي بايد از نوع آويز، ديوار كوب، گيره، كورپي با اسكلت فلزي  گاه لوله بست و تكيه) الف
  .باشد
اگر در معرض حركات ناشي از انقباض و انبساط باشد، در حالت آويز، بست بايد لوله را نگاه  )1(

  .عرضي لوله را بدهددارد و آويز امكان حركات طولي و 
 .به اين منظور آويز امكان حركت آونگي داشته باشد )2(

  انواع بست) ب
  .اي باشد گاه آويز بست بايد از نوع گيره در تركيب بست و تكيه )1(
اي يا كورپي  گاه ديواركوب و اسكلت فلزي بست بايد از نوع گيره در تركيب بست و تكيه )2(

  .باشد
  گاه انواع تكيه) ب

  .مكن است در اجزاي ساختمان كار گذاشته شودگاه آويز م تكيه )1(
  .اي باشد گاه ديوار كوب در اتصال با اسكلت فلزي ممكن است با اتصال پيچ و مهره تكيه )2(
گاه ديواركوب با اسكلت فلزي اتصال نسبت به لوله بايد در نقاط ثابت از نوع مهار و  در تكيه )3(

  .در نقاط ديگر از نوع هادي باشد
دارد و عايق روي بست را  اي يا كورپي لوله را نگاه مي ار باشد، بست گيرهد اگر لوله عايق) ت
  .پوشاند مي
ممكن است بست روي عايق لوله بسته شود در اين صورت الزم است بين عايق و بست يك  )1(

  .الئي از ورق برنجي قرار گيرد
  .متر باشد  سانتي30متر و بطول   ميلي5/1الئي برنجي دست كم به ضخامت  )2(
هاي فوالدي باشد بايد بين سطح داخلي يا كورپي و سطح خارجي لوله   بست از پروفيلاگر) ث

  .مسي يك اليي از ورق برنجي قرار گيرد
  

  هاي پالستيكي تك اليه و چند اليه افقي لوله 16-9-4-4
  .اي يا كورپي باشد هاي تك اليه و يا چند اليه افقي بايد از نوع گيره بست لوله) الف
هاي پالستيكي تك اليه و يا چند اليه افقي بايد با قطعات فوالدي و يا پالستيكي  ولههاي ل بست) ب

  . ساخته شود
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هاي پالستيكي تك اليه و يا چند اليه افقي بايد با قطعات فوالدي يا پالستيكي  گاه لوله تكيه) پ
ت در اجزاي گاه ممكن اس اتصال تكيه. لوله را به اجزاي ساختمان متصل كند ساخته شود كه بست 

  .ساختمان كار گذاشته شود يا با پيچ و مهره به اسكلت ساختما ن محكم شود
هاي پالستيكي تك اليه و چند اليه افقي بايد امكان حركت طولي ناشي از  گاه لوله بست و تكيه) ت

  .انقباض و انبساط طولي را بدهد
  

  ها گاه ها و تكيه  محل بست9-5- 16
  ها فاصله بست 16-9-5-1
هاي مختلف كه در  هاي از جنس هاي قائم و افقي براي لوله فاصله دو بست مجاور از هم در لوله) الف

 "الف") 1-5-9-16(اين مبحث از مقررات ملي ساختمان كاربرد دارد بايد حداكثر برابر ارقام جدول شمارة 
  .باشد

  
  ها گاه  فاصله تكيه16-9-5-2
هاي لوله  گاه متفاوت است و بايد از فاصله بست  تكيهها بر حسب نوع بست و گاه فاصله تكيه) الف

  .تبعيت كند
  

گاه مشترك داشته  هاي مختلف تكيه هاي مختلف و يا قطر اگر يك دسته لوله از جنس 16-9-5-3
مثالً در آويز كه تعدادي لوله افقي به موازات هم روي پروفيل فوالدي مشترك نصب (باشند 

     اي خواهد شد كه از جدول شماره عادل كوچكترين فاصلهفاصله دو بست مجاور م) شوند مي
  .شود هاي اين دسته لوله مشخص مي  براي يكايك لوله"الف") 16-9-5-1(
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  كشي حداكثر فاصله دو بست مجاور در انواع لوله: "الف") 1-5-9-16(جدول شماره 

حداكثر فاصله دو بست   قطر نامي
  جنس لوله  مجاور

   قائم لوله  نچاي  متر ميلي
  )متر( 

 افقي  لوله
  )متر(

  هاي چـدني سركاسـه      لوله
  8/1  3  در تمامي قطرها  دار و بدون سركاسه

  هاي فوالدي گالوانيزه لوله

  متر و كوچكتر  ميلي25
32  

  50 تا 40  
  75 تا 65

100  

   اينچ و كوچكتر1
4/11  

  2 تا 2/11
   3 تا 2/21

4  

3  
3  
7/3  
6/4  
6/4  

1/2  
1/2  
7/2  
4/3  
3/4  

  8/1  4/2  1  متر و كوچكتر  ميلي25
  4/2  3  2/11 تا 4/11  40 تا 32

50  2  3  7/2  
  هاي مسي لوله

  3  7/3  4 تا 2/21  100 تا 65
هــاي پلــي اتــيلن    لولــه

 PEXمعمولي و يا مشبك 
  5/0  2/1  2 تا 4/11  51 تا 7

هـاي چنـد اليـه پلـي          لوله
آلومينيـوم  + اتيلن مشبك   

PEX.AL…PEX 

  8/0  2/1  2/21تا  8/3  61 تا 9

ــه ــي   لول ــي پل ــاي تركيب ه
+ اتــــيلن دمــــاي بــــاال 

  آلومينيوم
  8/0  2/1  2/21تا  8/3  61 تا 9

ــه ــي   لول ــي وي س ــاي پ ه
P.V.C 

  40 تا 32
50  

  100 تا 75
150  

  2/11 تا 4/11
2  

  4 تا 3
6  

2/1  
2/1  
8/1  
8/1  

5/0  
6/0  
9/0  
2/1  

  
  



 

 

  
  
  

كشي توزيع آب  ها در لوله گذاري لوله اندازه: 1پيوست
  ي ساختمانمصرف

  
  اتيكل 1-1 پ
 عنوان به)) ساختمان يمصرف آب عيتوز يكش لوله در ها لوله يگذار اندازه – 1 وستيپ(( 1-1-1 پ

 آن دينبا و شود يم شنهاديپ ساختمان يمصرف آب عيتوز يها لولهة اندازو تعيين  همحاسب يراهنما
  .كرد يتلق است، يالزام آن در شده مقرر يها حداقل تيرعا كه مقررات، از يجزئ عنوان به را
  
 آب عيتوز يكش لوله در ها لوله يگذار اندازه – 1 وستيپ ((در شده شنهاديپ روش  2-1-1 پ

 يمنتف دييتأ شرط به را گريد يمهندس يها روش از استفاده وجه چيه به)) ساختمان يمصرف
  .كند ينم
  
 ساختمان يمصرف آب عيتوز يشك لوله در ها لوله يگذار اندازه يبرا يشنهاديپ روش  3-1-1 پ

   :است ريز ياجزا شامل
  
  آب؛ يا لحظه مصرف حداكثر نييتع  1-3-1-1 پ
  
 حداكثر نييتع و كننده مصرف هر از استفاده احتمال به توجه با يهمزمان تيرعا  2-3-1-1 پ

  محتمل؛ يا لحظه مصرف
  
  لوله؛ طول در فشار افت مقدار نييتع  3-3-1-1 پ
 
  از؛ين مورد لولهقطر اسمي  نييتع  4-3-1-1 پ
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 عيتوز يكش لوله در ها لوله يگذار اندازه – 1 وستيپ ((در كه ييها يمنحن و ها جدول در  4-1-1 پ
  :است ريز بيترت به واحدها يبرابر گرفته، قرار استفاده مورد)) ساختمان يمصرف آب

 قه؛يدق در تريل 785/3 = (gpm) قهيدق در ييكايآمر گالن -

 ؛ متر يليم 8/304 = (ft) فوت -

 ؛ لوگرميك 454/0 = (lb) پوند -

 ؛ متر يليم 4/25 = (in) نچيا -

  .بار 0689/0 = (PSI) مربع نچيا بر پوند -

  
  آب يا لحظه مصرف حداكثر نييتع  2-1 پ
  .شود يم مشخص S.F.U واحد با يبهداشت لوازم از كي هر يا لحظه مصرف حداكثر 1-2-1 پ
  
 2-2-1 پ جدول در S.F.U واحد حسب بر يبهداشت لوازم از كي ره يا لحظه مصرف حداكثر 2-2-1 پ

  .است شده داده
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  مختلف يبهداشت لوازم يبرا S.F.U مقدار 2-2-1 پ جدول
 S.F.Uمقدار 

  لوازم بهداشتي
نوع تصرف، 
سكونت يا 

  اشغال
  كل  گرم  سرد  نوع كنترل

فالش والو   عمومي  توالت


4
11  10    10  

  5    5  فالش تانك  عمومي  توالت
  mm 4/25(  10    10 (1"فالش والو   عمومي  پيسوار
  mm19(  5    5  (4/3" فالش والو   عمومي  پيسوار
  3    3  تانك فالش  عمومي  پيسوار

  2  5/1  5/1  شير  عمومي  دستشويي
  4  3  3  شير  عمومي  وان

  4  3  3  شير مخلوط  عمومي  دوش
  3  25/2  25/2  شير  ادارات ، غيره  سينك عمومي

  4  3  3  شير   هتل، رستوران  سينك آشپزخانه
  mm52/9(  25/0    25/0  (8/3"شير   ادارات، غيره  آبخوري

فالش والو   خصوصي  توالت


4
11  6    6  

  2/2    2/2  فالش تانك  خصوصي  توالت
  7/0  5/0  5/0  شير  خصوصي  دستشويي

  4/1  0/1  0/1  شير  خصوصي  وان
  4/1  0/1  0/1  شير مخلوط  يخصوص  دوش

  4/1  0/1  0/1  شير   خصوصي  سينك آشپزخانه
  4/1  0/1  0/1  شير  خصوصي  سينك رختشويي

  7  5/1  6  فالش والو  خصوصي  لوازم بهداشتي يك حمام كامل
  6/3  5/1  7/2  فالش تانك  خصوصي  لوازم بهداشتي يك حمام كامل

  4/1  4/1  -  اتوماتيك  خصوصي  ماشين ظرفشويي 
  4/1  1  1  اتوماتيك  خصوصي   كيلوگرم6/3تشويي ماشين رخ

  3  25/2  25/2  اتوماتيك  عمومي   كيلوگرم6/3ماشين رختشويي 
  4  3  3  اتوماتيك  عمومي   كيلوگرم3/7ماشين رختشويي 
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  محتمل يالحظه مصرف حداكثر نييتع  3-1 پ
 تعداد به كه ،يكش لوله از قسمت هر يبرا S.F.U مقدار 2-2-1 پ جدول از استفاده با  1-3-1 پ
 همزمان يبهداشت لوازم همه يول ديآ يم دست به رساند يم آب مختلف يبهداشت لوازم از ينيمع

 از قسمت هر در آب انيجر مقدار آوردن دست به يبرا ديبا و رنديگ ينم قرار استفاده مورد
 مقدار حتملم حداكثر مختلف، يبهداشت لوازم از استفاده يهمزمان احتمال به توجه با ،يكش لوله
  .شود محاسبه آب انيجر
  
 از عمده استفاده حالت، دو در را آب انيجر مقدار محتمل حداكثر 2-3-1 پ جدول  2-3-1 پ

  .دهد يم دست به S.F.U اساس بر والو، فالش اي تانك فالش يشستشو با يها توالت
  
     لوله طول در فشار افت  4-1 پ
  :كند نيتام را ريز يازهاين ديبا آب وركنت از قبل يمصرف آب شبكه فشار  1-4-1 پ

 آب؛ كنتور در فشار افت -

 يكش لوله شبكه نقطه نيباالتر و كنتور نصب تراز ارتفاع اختالف از يناش فشار اختالف -
 ساختمان؛ آب

 ؛)3-1 (پ در انيجر مقدار محاسبه روش به توجه با ها لوله در فشار افت -

 آب؛ تبرداش يرهايش پشت در ازين مورد فشار حداقل -

 .يكش لوله ياجزا گريد و رهايش و ها نگيتيف در فشار افت -
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 اب انيجر مقدار نييتع 2-3-1 پ جدول

 S.F.U اساس بر بآ انيجر مقدار محتمل حداكثر

 كننديم كار والو فالش با عمدتا كهيي ستمهايس كننديم كار تانك فالش با عمدتا كهيي ستمهايس

 مقدار جريان مقدار جريان
S.F.U ليتر در ثانيه  گالن در دقيقه  S.F.U       ليتر در ثانيه  گالن در دقيقه  

1 3 19/0 - - - 

2 5 31/0 - - - 

3 5/6 40/0 - - - 

4 8 50/0 - - - 

5 4/9 59/0 5 15 95/0 

6 7/10 67/0 6 4/17 10/1 

7 8/11 74/0 7 8/19 24/1 

8 8/12 80/0 8 2/22 40/1 

9 7/13 86/0 9 6/24 50/1 

10 6/14 92/0 10 27 70/1 

11 4/15 97/0 11 8/27 74/1 

12 16 00/1 12 6/28 80/1 

13 5/16 03/1 13 4/29 85/1 

14 17 07/1 14 2/30 90/1 

15 5/17 10/1 15 31 95/1 

16 18 13/1 16 8/31 00/2 

17 4/18 13/1 17 6/32 05/2 

18 8/18 18/1 18 4/33 10/2 

19 2/19 20/1 19 2/34 15/2 

20 6/19 23/1 20 35 20/2 

25 5/21 35/1 25 38 40/2 

30 3/23 46/1 30 42 64/2 

35 9/24 56/1 35 44 77/2 

40 3/26 65/1 40 46 90/2 

45 7/27 74/1 45 48 00/3 

50 1/29 83/1 50 50 15/3 
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 اب انيجر مقدار نييتع 2-3-1 پ جدول ادامه

 S.F.U اساس بر بآ انيجر مقدار محتمل حداكثر

 كننديم كار والو فالش با عمدتا كهيي ستمهايس كننديم كار تانك فالش با عمدتا كهيي ستمهايس

 مقدار جريان مقدار جريان
S.F.U ليتر در ثانيه گالن در دقيقه 

  ليتر در ثانيه  گالن در دقيقه مقدار جريان
60 32  01/2 60 54 40/3 

70 35 20/2 70 58 65/3 

80 38 4/2 80 2/61 85/3 

90 41 58/2 90 3/64 05/4 

100 5/43 74/2 100 5/67 25/4 

120 48 00/3 120 73 60/4 

140 5/52 30/3 140 77 85/4 

160 57 60/3 160 81 10/5 

180 61 84/3 180 5/85 40/5 

200 65 09/4 200 90 67/5 

225 70 41/4 225 5/95 01/6 

250 75 72/4 250 101 35/6 

275 80 04/5 275 5/104 60/6 

300 85 35/5 300 108 80/6 

400 105 61/6 400 127 00/8 

500 124 61/6 500 143 00/9 

750 170 7/10 750 177 15/11 

1000 208 1/13 1000 208 1/13 

1250 239 05/15 1250 239 05/15 

1500 269 00/17 1500 269 00/17 

1750 297 7/18 1750 297 70/18 

2000 325 47/20 2000 325 47/20 

2500 380 00/24 2500 380 00/24 

3000 433 27/27 3000 433 27/27 

4000 525 00/33 4000 525 00/33 

5000 593 35/37 5000 593 35/37 
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  آب كنتور در فشار افت  2-4-1 پ
 نچيا بر پوند حسب بر يسكيد نوع از آب كنتور فشار افت (IP) 2-4-1 پ شكل در  1-2-4-1 پ

 بر كنتور فشار افت (SI) 2-4-1  پشكل در و  gpm حسب بر آب انيجر مقدار هر يبرا مربع
 در .است شده داده نشان هيثان در تريل حسب بر آب انيجر مقدار هر يبرا لوپاسكاليك حسب
  .شود استفاده آن مخصوص فشار افت يمنحن از ديبا باشد، گريد نوع از كنتور كه يصورت

  

  
  مربع نچيا بر پوند حسب بر يسكيد نوع كنتور در فشار افت (IP) 2-4-1 پ شكل
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 لوپاسكاليك حسب بر يسكيد نوع كنتور در فشار افت (SI) 2-4-1 پ شكل

  
 و آب كنتور نصب تراز ارتفاع اختالف از ساختمان، ارتفاع از يناش كياستات فشار 3-4-1 پ

 بر كه يصورت در را، ارتفاع اختالف نيا. ديآيم بدست ساختمان آب يكش لوله شبكه نقطه نيباالتر
  .كرد ليتبد مربع نچيا بر پوند به ديبا باشد، دست در متر حسب

 
 نوع حسب بر است، ازين مورد ريش نيباالتر و نيدورتر در كه ،يخروج آب فشار حداقل 4-4-1 پ

 از خروج در ازين مورد آب فشار حداقل "ب") 5-3-4-16 (جدول. است متفاوت يبهداشت لوازم
  .دهد يم نشان را مختلف يبهداشت لوازم ريش
  
  رهايش و هانگيتيف در فشار افت 5-4-1 پ
 ارز هم ةلول طول به رهايش و ها نگيتيف در فشار افت محاسبات، كردن ساده يبرا 1-5-4-1 پ
  .شود يم ليتبد ها آن
  
 يفوالد يكش لوله در رهايش و هانگيتيف ارز هم لوله طول 2-5-4-1 پ جدول  2-5-4-1 پ

 .دهد يم نشان فوت حسب بر را زهيگالوان
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  فوت حسب بر زهيگالوان يفوالد يكش لوله در رهايش و ها نگيتيف ارز هم لوله طول 2-5-4-1 پ جدول
 )نچيا (لوله قطر

 21 ريش اي نگيتيف
43 1 



4
11 



2
11 2  



2
12 3  

 0/6 0/5 0/4 0/3 4/2 8/1 5/1  2/1 45° يزانو

 0/10 0/8 0/7 0/5 0/4 0/3 5/2 0/2 90° يزانو

 0/3 5/2 0/2 5/1 2/1 9/0 8/0 6/0 يراه سه

 0/15 0/12 0/10 0/7 0/6 0/5 0/4 0/3 انشعاب يراه سه

 0/2 6/1 3/1 0/1 8/0 6/0 5/0 4/0 ييكشو ريش

 5/4 7/3 0/3 2/2 9/1 5/1 1/1 8/0 ميتنظ ريش

 5/4 7/3 0/3 2/2 9/1 5/1 1/1 8/0 يسماور هيتخل ريش

 6/33 0/28 4/22 8/16 0/14 2/11 4/8 6/5 طرفه كي ريش

 0/80 0/65 0/55 0/45 0/35 0/25 0/20 0/15 يفلز كف ريش

 0/40 0/34 0/28 0/22 0/18 0/15 0/12 0/8 يا گوشه ريش

 يفوالد يكش لوله در رهايش و ها نگيتيف ارز هم لوله طول 3-5-4-1 پ جدول  3-5-4-1 پ
  .دهد يم نشان متر حسب بر را زهيگالوان

 
  متر حسب بر زهيگالوان يفوالد يشك لوله در رهايش و ها نگيتيف ارز هم لوله طول 3-5-4-1 پ جدول

  )متر ميلي( لوله اسميقطر 
 80  65  50  40  32  25  20  15  فيتينگ يا شير

 82/1 52/1 21/1 91/0 73/0 54/0 45/0 36/0  45°زانوي 

 04/3 43/2 13/2 52/1 21/1 91/0 76/0 60/0  90°زانوي 

 91/0 76/0 60/0 45/0 36/0 27/0 24/0 18/0  راهي سه

 57/4 65/3 04/3 13/2 82/1 51/1 21/1 91/0  انشعابراهي  سه

  60/0  48/0  39/0  30/0  24/0  18/0  15/0  12/0  شير كشويي
  37/1  12/1  91/0  67/0  57/0  45/0  33/0  24/0  شير تنظيم
  37/1  12/1  91/0  67/0  57/0  45/0  33/0  24/0  سماوري  شيرتخلية
  24/10  53/8  82/6  12/5  26/4  41/3  56/2  70/1  طرفه شير يك

  38/24  81/19  76/16  71/13  66/10  62/7  09/6  57/4  شير كف فلزي
  19/12  36/10  53/8  70/6  48/5  57/4  65/3  43/2  اي شير گوشه
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  .دهد يم فوت حسب بر را يمسي رهايش و ها نگيتيف ارز هم لوله طولزير  جدول  4-5-4-1 پ

  فوت حسب بر يمس يكش لهلو در رهايش و ها نگيتيف ارز هم لوله طول 4-5-4-1 پ جدول
  )اينچ( لوله اسميقطر 

21  فيتينگ يا شير
 

43
 

1 


4
11 



2
11 2  



2
12

 

3  

  0/4 0/3 0/2 0/2 0/1 0/1 5/0 5/0  )كش خوارچ (45°زانوي 
 0/3 0/2 0/2 0/2 0/2 0/1 0/1 5/0  )چكش خوار (90°زانوي 

  0/2 0/1 0/1 5/0 5/0 5/0 5/0  )چكش خوار(راهي  سه
  0/9 0/7 0/5 0/4 0/3 0/2 0/1  )چكش خوار(راهي انشعابي  سه

  0/11  0/8  0/5  0/3  0/2  0/2  0/1  5/0  )ريخته (45°زانوي 
  0/18  0/14  0/11  0/8  0/5  0/4  0/2  0/1  )ريخته (90°نوي زا

  0/2  0/2  0/2  0/1  0/1  0/5  5/0  5/0  )ريخته(راهي  سه
  0/20  0/16  0/12  0/9  0/7  0/5  0/3  0/2  )ريخته(راهي انشعابي  سه

      0/90  0/66  0/53        شير كف فلزي
  0/2  0/2  0/2  0/2  0/1  0/1      شير كشويي

  .دهد يم نشان متر حسب بر را يمس يرهايش و ها نگيتيف ارز مه طولزير  جدول  5-5-4-1 پ

  متر حسب بر يمس يكش لوله در رهايش و ها نگيتيف ارز هم لوله طول 5-5-4-1 پجدول 
  )متر ميلي( لوله اسميقطر   فيتينگ يا شير

  12 18  22  28  35  42  54  76 

 21/1 91/0 60/0 60/0 30/0 30/0 15/0  15/0  )چكش خوار (45°زانوي 

 91/0 60/0 60/0 60/0 60/0 30/0 30/0 15/0  )چكش خوار (90°زانوي 

  60/0 30/0 30/0 15/0 15/0 15/0 15/0  )چكش خوار(راهي  سه

  74/2 13/2 52/1 12/1 91/0 60/0 30/0  )چكش خوار(راهي انشعابي  سه
  35/3  43/2  52/1  12/1  91/0  60/0  30/0  15/0  )ريخته (45°زانوي 
  48/5  26/4  35/3  43/2  52/1  21/1  60/0  30/0  )ريخته (90°زانوي 

  60/0  60/0  60/0  30/0  30/0  15/0  15/0  15/0  )ريخته(راهي  سه
  09/6  87/4  65/3  74/2  13/2  52/1  91/0  60/0  )ريخته(راهي انشعابي  سه

     43/27 11/20 15/16        شير كف فلزي
  60/0  60/0  60/0  60/0  30/0  30/0      شير كشويي
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  هالوله در فشار افت  6-4-1  پ
  :كرد كم را ريز يفشارها افت ديبا كنتور از قبل نقطه در يمصرف آب ةشبك فشار از  1-6-4-1 پ

 آب؛ كنتور در فشار افت -

 ساختمان؛ ارتفاع از يناش كياستات فشار -

 .آب برداشت ريش نيدورتر پشت در فشار حداقل -

 تا هالوله طول در فشار افت صرف ديبا آب انيجر سرعت جهينت در كه است يفشار مانده يباق فشار
  .شود يخروج ريش نيدورتر

  
 نقطه از را لوله خط طول ديبا هالوله در فشار افت حداكثر آوردن دست به يبرا 2-6-4-1 پ

 يريگ اندازه) فوت اي (متر حسب بر آب يخروج ريش نيدورتر و نيباالتر تا آب كنتور از يخروج
 يكش لوله ريمس نيدورتر يينها طول تا كرد اضافه آن به را رهايش و هانگيتيف ارز هم طول و كرد
 افت توانيم هالوله كل فشار افت و يكش لوله ريمس نيدورتر يينها طول داشتن با. ديآ دست به

  .آورد دست به را لوله طول فوت 100 در آب فشار
  
  هالوله يارذگ اندازه  5-1 پ
 از قسمت هر در gpm حسب بر آب انيجر مقدار محتمل حداكثر داشتن دست در با  1-5-1 پ
 راقطر اسمي  كه ييهايمنحن از استفاده با و لوله طول فوت 100 در فشار افت مقدار و يكش لوله
 يگذار اندازه را هالوله توانيم دهد،يم دست به لوله طول در فشار افت و آب انيجر مقدار هر يبرا

  .كرد
  
 مقدار نچ،يا سبح بر استاندارد وزن با لولهقطر اسمي  (IP) 2-5-1 پ شكل در(IP)  2-5-1 پ
 سرعت و لوله، طول فوت 100 در مربع نچيا بر پوند حسب بر فشار افت ،gpm حسب بر آب انيجر
 يداخل سطح كه يازهيگالوان يفوالد يهالوله يبرا هيثان بر فوت حسب بر لوله داخل در آب انيجر
  .است شده داده اننش ،است صاف نسبتاً آنها
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 صاف نسبتاً يداخل سطح با زهيگالوان يفوالد يهالوله يگذار اندازه (IP) 2-5-1 پ شكل

  
 مقدار نچ،يا حسب بر استاندارد وزن با لوله اسميقطر  (IP) 3-5-1 پ شكل در (IP) 3-5-1 پ
 سرعت و وله،ل طول فوت 100 در مربع نچيا بر پوند حسب بر فشار افت ،gpm حسب بر آب انيجر
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 يداخل سطح كه زهيگالوان يفوالد يهالوله يبرا هيثان بر فوت حسب بر لوله داخل در آب انيجر
  .است شده داده نشان است، ناصاف نسبتاً آنها

 
  فناصا نسبتاً يداخل سطح با زهيگالوان يفوالد يهالوله يگذار اندازه (IP) 3-5-1 پ شكل
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 در فشار افت آب، انيجر مقدار استاندارد، وزن با لوله اسمي قطر (IP) 4-5-1 پ شكل در  (IP)4-5-1 پ
 آنها يداخل سطح كه زهيگالوان يفوالد يهالوله يبرا لوله داخل در آب انيجر سرعت و لوله، طول فوت 100
 .است شده داده نشان است، ناصاف كامالً

  طح داخلي كامالً ناصاف با سزهيگالوان يفوالد يهالوله يگذار اندازه (IP) 4-5-1 پ شكل 
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 متر،يليم حسب بر استاندارد وزن با لولهقطر اسمي  (SI) 4-5-1 پ شكل در (SI) 4-5-1 پ
 انيجر سرعت و لوله طول متر در متر حسب بر فشار افت ه،يثان در تريل حسب بر آب انيجر مقدار
 .است شده داده نشان زهيگالوان يفوالد يها لوله يبرا هيثان بر متر حسب بر لوله داخل در آب

 
  هاي فوالدي گالوانيزه گذاري لوله  منحني اندازه(SI) 4-5-1 پ شكل

  



 انزدهممبحث ش

 

  154 
 

 بر آب انيجر مقدار نچ،يا حسب بر لوله اسمي قطر (IP) 5-5-1 پ شكل در (IP) 5-5-1 پ
 در آب انيجر سرعت و لوله طول فوت 100 در مربع نچيا بر پوند حسب بر فشار افت ، gpm حسب
 نشان K نوع ANSI B 88 استاندارد مطابق يمس يها لوله يبرا ،هيثان بر فوت حسب رب لوله داخل
  .است شده داده

 

  
  ANSI B 88 استاندارد از K نوع يمس يهالوله يگذار اندازه يمنحن (IP) 5-5-1 پ شكل
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 100 در فشار افت آب، انيجر مقدار لوله، اسمي قطر (IP) 6-5-1 پ شكل در (IP) 6-5-1 پ
 ANSI B 88 استاندارد مطابق يمس يهالوله يبرا لوله داخل آب انيجر سرعت و لوله ولط فوت
 .است شده داده نشان L نوع

 
  ANSI B 88 استاندارد از L نوع يمس يهالوله يگذار اندازه يمنحن (IP) 6-5-1 پ شكل
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 100 در فشار افت آب، انيجر مقدار لوله، اسمي قطر (IP) 7-5-1 پ شكل در (IP) 7-5-1 پ
 ANSI B 88 استاندارد مطابق يمس يهالوله يبرا لوله داخل آب انيجر سرعت و لوله طول فوت
 .است شده داده نشان M نوع

 
  ANSI B 88 استاندارد از M نوع يمس يهالوله يگذار اندازه يمنحن (IP) 7-5-1 پ شكل
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، مقدار جريان آب بر لوله بر حسب ميليمترقطر اسمي  (SI) 7-5-1 در شكل پ (SI) 7-5-1پ 
حسب ليتر در ثانيه، افت فشار بر حسب پاسكال در متر و سرعت جريان آب در داخل لوله بر حسب 

 .هاي مسي نشان داده شده استمتر بر ثانيه براي لوله

  
 هاي مسي منحني اندازه گذاري لوله(SI) 7-5-1شكل پ 

  
 حسب ميليمتر، مقدار جريان آب بر  لوله برنامي قطر(SI) 8-5-1در شكل پ  (SI)  8-5-1پ 

حسب ليتر در ثانيه، افت فشار بر حسب پاسكال در متر و سرعت جريان آب در داخل لوله بر حسب 
  .هاي پالستيكي نشان داده شده استمتر بر ثانيه براي لوله

  
  هالوله يگذار اندازه درباره يگريد نكات  6-1 پ
 شتريب) هيثان بر متر 0/3 (هيثان بر فوت 10 از دينبا يلاص يهالوله در آب انيجر سرعت  1-6-1 پ

 متر 2/1 (هيثان بر فوت 4 از انشعابها و يفرع يهالوله در آب انيجر سرعت كه شوديم هيتوص. شود
 .نباشد شتريب) هيثان بر
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  هاي پالستيكي منحني اندازه گذاري لوله(SI) 8-5-1شكل پ 
  
 آب عيتوز يكش لوله آب فشار حداكثر "الف") 5-3-4-16 ( بخشالزامات طبق  2-6-1 پ

. باشد شتريب بار 4 از دينبا انيجر بدون تيوضع در و يبهداشت لوازم يرهايش پشت در يدنيآشام
 بار 4 از يبهداشت لوازم يرهايش پشت در آب فشار كه باشد يطور يشهر شبكه آب فشار اگر
 از كمتر ازين حسب بر اي بار، 4 تا را آن فشار دييتأ مورد شكن فشار ريش نصب با ديبا باشد شتريب

 .داد كاهش آن،

  
 يبهداشت لوازم آب يرهايش پشت آب فشار حداقل "ب") 5-3-4-16 (الزامات طبق  3-6-1 پ
 در فشار نيا نيتأم يبرا يشهر شبكه آب فشار اگر. باشد "ب") 5-3-4-16 (جدول برابر ديبا

 حداقل تا داد شيافزا را آب فشار فشار، شيافزا يهامستيس نصب با ديبا نباشد يكاف رهايش پشت
 .شود نيتأم رهايش پشت الزم فشار

 



 

 

  
  
  

كشي توزيع آب مصرفي  عالئم ترسيمي در لوله: 2پيوست
  ساختمان

  
   1-2 پ

 يعالئم د،يآيم)) ساختمان يمصرف آب عيتوز يكش لوله در يميترس عالئم -2 وستيپ ((در آنچه
 عالئم و مطالب. شوديم شنهاديپ ساختمان در يمصرف آب عيتوز يهاقشهن در آنها تيرعا كه است

 از يقسمت عنوان به دينبا)) ساختمان يمصرف آب عيتوز يكش لوله در يميترس عالئم -2 وستيپ((
 يقانون الزام مشمول عالئم نيا تيرعا و شود يتلق ساختمان در يمصرف آب عيتوز) 4-16 (مقررات

  .شودينم
  
 آب عيتوز يكش لوله در يميترس عالئم -2 وستيپ ((در يميترس عالئم شنهاديپ  1-1-2 پ

 را استانداردها در مندرج اي گريد متداول يميترس عالئم از استفاده وجه چيه به)) ساختمان يمصرف
  .كندينم يمنتف دييتأ شرط به
  
    2-2 پ

 گريد و ريش فلنج، گ،نيتيف لوله، به اختصاص فقط)) 2 وستيپ ((در يشنهاديپ يميترس عالئم
  .دارند كاربرد)) ساختمان در يمصرف آب عيتوز ((در كه دارد يكش لوله ياجزا

  
    3-2 پ

  :شوديم يبند طبقه ريز بيترت به يشنهاديپ يميترس عالئم
 ها؛لوله -

 ها؛نگيتيف -

 رها؛يش -

 ها؛گاه هيتك -

 .گريد لوازم -
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  يميترس عالئم  4-2 پ
  
  هالوله  1-4-2 پ

  يرفمص سرد آب لوله

  يمصرف گرم آب لوله

 يمصرف گرم آب برگشت لوله
 

  

  هانگيتيف  2-4-2 پ

 اتصال فلنجي اي اتصال دنده 

  يافق درجه 90 يزانو
  

  باال به چرخش  – درجه 90 يزانو
  

  نييپا به چرخش  – درجه 90 يزانو
  

  يافق  – درجه 90 راه سه
  

  باال به انشعاب - درجه 90 راه سه
  

  نييپا به انشعاب  – درجه 90 راه سه
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    رهايش 3-4-2 پ

 اتصال فلنجي اي اتصال دنده 

  ييكشو ريش
  

  شير كف فلزي
  

  كطرفهي ريش
  

  آب برداشت ريش
 

  دوگانه كطرفهي ريش
 

 

 شكن خالء ريش
 

  شكن خالء و طرفه ك ييبيترك ريش
 

  فشار ميتنظ اي شكن فشار ريش
 

  يافق  -نانياطم ريش
 

  نما  - نانياطم ريش
 

  )شناور (يفلوتور ريش
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  هاگاه هيتك 4-4-2 پ

 مهار
 

  گاه تكيه
 

  هادي
 

  

  گريد لوازم 5-4-2 پ
 صافي

 

  كنتور آب
 

  پمپ آب
 

 انبساط قطعه
 

 
 
 
 
  



 

 

  
  
  

كشي فاضالب  ها در لوله ي لولهذارگ اندازه: 3پيوست
  بهداشتي ساختمان

  
  اتيكل 1-3 پ
 عنوان به)) ساختمان يبهداشت فاضالب يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -3 وستيپ ((1-1-3 پ

 و شود يم شنهاديپ ساختمان داخل يبهداشت فاضالب يهالولهة انداز ه و تعيينمحاسب يراهنما
 يتلق است يزامال آن در شده مقرر يهاحداقل تيرعا كه مقررات، از يجزئ عنوان به را آن دينبا

  .كرد
  
 فاضالب يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -3 وستيپ ((در شده شنهاديپ روش  2-1-3 پ

 يمنتف دييتأ شرط به را گريد يمهندس يهاروش از استفاده وجه چيه به)) ساختمان يبهداشت
  .كندينم
  
 ساختمان يبهداشت بفاضال يكش لوله در هالوله يگذار اندازه يبرا يشنهاديپ روش  3-1-3 پ

  :است ريز ياجزا شامل
  
  فاضالب؛ يالحظه انيجر حداكثر نييتع  1-3-1-3 پ

  
   .ازين مورد لولهقطر اسمي  نييتع  2-3-1-3 پ

  
 فاضالب يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -3 وستيپ ((در كه ييهاجدول در  4-1-3 پ

  :است ريز بيترت به واحدها يربراب گرفته، قرار استفاده مورد)) ساختمان يبهداشت
  متر يليم 8/304 = (ft) فوت 1
  متر يليم 4/25 = (in) نچيا 1
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  :فاضالب لوله بيش
in/ft 16/1 = 5/0 درصد  
in/ft 8/

  درصد 1 = 1
in/ft 4/

  درصد 2 = 1
in/ft 2/

  درصد 4 = 1
  قهيدق در تريل 785/3 = (gpm) قهيدق در ييكايآمر گالن 1
  
  فاضالب يالحظه انيجر حداكثر نييتع 2-3 پ
  .شوديم مشخص .D.F.U واحد با يبهداشت لوازم از كي هر يالحظه انيجر حداكثر 1-2-3 پ
  
 .D.F.U واحد حسب بر يبهداشت لوازم از كي هر از فاضالب يالحظه انيجر حداكثر 2-2-3 پ
  .است شده داده 2-2-3 پ جدول در
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  (IP) مختلف يبهداشت لوازم يبرا .D.F.U مقدار 2-2-3 پ جدول

 .D.F.Uمقدار   لوازم بهداشتي
   سيفوناسميقطر 

  )اينچ(
  2  3   تجاري-لولة علم تخليه ماشين رختشويي

  2  2   خانگي-لولة علم تخليه ماشين رختشويي

    6  گروه لوازم بهداشتي يك حمام كامل

2  2  وان
11  

4  1  بيده
11  

4  1  ندلي دندان پزشكيص
11  

2  2   خانگي-ماشين ظرفشويي
11  

2  آبخوري
11  4

11  

  2  2  كفشوي

2  2  سينك آشپزخانه
11  

2  2  سينك رختشويي
11  

4  1  دستشويي
11  

2  2  دوش
11  

2  2  سينك
11  

  2  4  پيشوار

  *  4  توالت، خصوصي

  *  6  توالت، عمومي
  ) اينچ4حداقل  (باشد  مي سيفون توالت ايراني و توالت غربي برابر دهانة خروجي توالتاسميقطر  *
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قطر اسمي  يول نباشد 2-2-3 پ جدول در كه يبهداشت لوازم يبرا .D.F.U مقدار 3-2-3 پ
  .است شده مشخص 3-2-3 پ جدول در باشد، معلوم آنها فونيس
  

  فونيسقطر اسمي  حسب بر يبهداشت لوازم يبرا .D.F.U مقدار 3-2-3 پ جدول
 .D.F.Uمقدار   )اينچ( سيفون اسميقطر 

4
  1   يا كمتر 11

2
11 2  

2  3  

2
12 4  

3  5  

4  6  
  
 كه ييهاستميس و لوازم از ساختمان يبهداشت فاضالب يكش لوله به فاضالب هيتخل در  4-2-3 پ
 ها،پمپ ليقب از (رديگيم صورت وستهيپ باًيتقر اي وستهيپ طور به آنها فاضالب اي آب هيتخل
 هر ديبا) رهيغ و كننده سرد آب با ييسرما ساتيتأس بخار، اي كننده گرم آب با ييگرما ساتيتأس

 وستهيپ مهين طور به هيتخل كه يصورت در و D.F.U 2 برابر) قهيدق در تريل 78/3 (قهيدق در گالن
  .شود منظور هالوله يگذار اندازه در D.F.U 1 برابر قهيدق در گالن هر ديبا باشد

  
  ازين مورد ةلولقطر اسمي  نييتع  3-3 پ
 يافق يهاشاخه و قائم لوله از قسمت هر در ،.D.F.U مقدار داشتن دست در با  1-3-3 پ

 نيترنييپا يافق ياصل لوله به را طبقات يبهداشت لوازم از عدد چند اي كي فاضالب كه فاضالب
 فاضالب يهالوله توانيم 1-3-3 پ جدول از استفاده با و كنند،يم منتقل يكش لوله قسمت
  .كرد تعيين را قائم يهالوله و يافق يهاشاخه
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  فاضالب قائم يهالوله و يافق يهاشاخه يگذار اندازه  1-3-3 پ جدول
  هاي قائم لوله .D.F.Uكل   اسميقطر  .D.F.Uبيشترين مقدار 

براي شاخة   اينچ  متر ميلي
  افقي

 .D.F.Uكل 
براي انشعاب 

  هر طبقه

 .D.F.Uكل 
طبقه  سه براي 

  انشعاب

 .D.F.Uكل 
سه براي بيش از 

  طبقه انشعاب
50 2  6  6  10  24  
80 3  20  20  48  72  
100 4  160  90  240  500  
125 5  360  200  540  1100  
150 6  620  350  960  1900  
200 8  1400  600  2200  3600  
250 10  2500  1000  3800  5600  
300  12  3900  1500  6000  8400  

  
 از استفاده با دينبا يكش لوله قسمت نيترنييپا در فاضالب ياصل يافق يهالوله يگذار اندازه)  الف

  .رديگ صورت جدول نيا
 يافق يهاشاخه از كه ،.D.F.U مقدار جمع اساس بر فاضالب قائم يهالوله يگذار اندازه)  ب

 بهتر) قسمت نيترنييپا در (فاضالب قائم لولهقطر اسمي . رديگيم صورت زديريم آن در طبقات
قطر  نصف از لولهقطر اسمي  باال طبقات در آنكه مگر نكند، رييتغ طبقه، نيباالتر تا ارتفاع، در است

  .باشد كمتر گرفته قرار قائم لوله قسمت نيتر نييپا در كه لولهاسمي 
  
 يهاشاخه زين و ياصل يافق لوله از قسمت هر در .D.F.U مقدار داشتن دست در با  2-3-3 پ
 يهاشاخه زين و يافق ياصل فاضالب يهالوله انتويم 2-3-3 پ جدول از استفاده با و آن يافق
  .كرد يگذار اندازه را آن يافق
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  هالوله يگذار اندازه درباره يگريد نكات 4-3 پ
 فونيسقطر اسمي  ،شده داده 3-2-3 پ و 2-2-3 پ يهاجدول در كه ييهااندازه  1-4-3 پ

 آن به فونيس كه فاضالب يافق شاخه قطر اسمي با دينبا الزاماً ها اندازه نيا .است يبهداشت لوازم
  .باشد برابر شود،يم متصل

 نگيتيف و لولهقطر اسمي  حداقل ساختمان داخل يبهداشت فاضالب يكش لوله در  2-4-3 پ
 از يبهداشت لوازم از كي هر فونيسقطر اسمي  اندازه كه يصورت در. باشد) نچيا 2 (متريليم 50 ديبا

 ليتبد فاضالب لولهقطر اسمي  ديبا فونيس از پس بالفاصله د،باش كمتر) نچيا 2 (متر يليم 50
  .برسد) نچيا 2 (متريليم 50 به حداقل و شود

  
 حداقل شود،يم متصل آن به يشرق توالت كه يفاضالب لوله يافق شاخهقطر اسمي   3-4-3 پ
  .باشد) نچيا 4 (متر يليم 100 ديبا
  

 ضالبفا يافق ياصل لوله يگذار اندازه  2-3-3 پ جدول

 .D.F.Uحداكثر مقدار 

  قطر لوله   )درصد(شيب در هر فوت طول 
  in/ft 16/1  )اينچ(

(0.5%) 

in/ft 8/
1  

 (1%)  
in/ft 4/

1
 

 (2%)  
in/ft 2/

1   

(4%)  
2      21  26  
3    36  42  50  
4    180  216  250  
5    390  480  575  
6    700  840  1000  
8  1400  1600  1920  2300  
10  2500  2900  3500  4200  
12  2900  4600  5600  6700  
15  7000  8300  10000  12000  

  



 

 

  
  
  

كشي فاضالب بهداشتي  عالئم ترسيمي در لوله: 4پيوست
  ساختمان

  
    1-4 پ

 يعالئم ديآيم)) ساختمان يبهداشت فاضالب يكش لوله در يميترس عالئم – 4 وستيپ ((در آنچه
. شوديم شنهاديپ ساختمان داخل يهداشتب فاضالب يكش لوله يهانقشه در آنها تيرعا كه است

 به دينبا)) ساختمانبهداشتي  فاضالب يكش لوله در يميترس عالئم – 4 وستيپ ((عالئم و مطالب
 نيا تيرعا و شود يتلق "ساختمان يبهداشت فاضالب يكش لوله) 5-16(" مقررات از يقسمت عنوان
  .باشد ينم يقانون الزام مشمول عالئم

  
 فاضالب يكش لوله در يميترس عالئم – 4 وستيپ ((در يميترس عالئم شنهاديپ 1-1-4 پ

 استانداردها در مندرج اي گريد متداول يميترس عالئم از استفاده وجه چيه به)) ساختمان يبهداشت
  .كندينم يمنتف ،دييتا شرط به را
  
    2-4 پ

 گريد و ديبازد چهيدر نگ،يتيف لوله، به اختصاص فقط)) 4 وستيپ ((در يشنهاديپ يميترس عالئم
  .دارد كاربرد)) ساختمان يبهداشت فاضالب يكش لوله ((در كه دارد يكش لوله ياجزا

  
    3-4 پ

  :شوديم يبند طبقه ريز بيترت به يشنهاديپ يميترس عالئم
 ها؛لوله -

 ها؛ نگيتيف -

 .ديبازد يها چهيدر -
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  يميترس عالئم  4-4 پ
  هالوله 1-4-4 پ

 
 فاضالب يافق ةلول

 فاضالب قائم ةللو  

  

  ها نگيتيف 2-4-4 پ

 
 يافق درجه 45 يزانو

 باال به چرخش – درجه 90 امتداد رييتغ  

 
 نييپا به چرخش – درجه 90 امتداد رييتغ

  
 يافق درجه 45 يدوزانو

  يافق درجه 45 راه سه  

  يبهداشت لوازم فونيس  
  

  ديبازد يها چهيدر 3-4-4 پ

 (cap, plug) لوله يانتها درپوش 

  
 يافق لوله درجه 90 امتداد رييتغ محل در ديبازد چهيدر

 
 يافق لوله درجه 45 راه سه يرو ديبازد چهيدر

 قائم لوله يرو ديبازد چهيدر  

  
  يافق لوله يرو ديبازد چهيدر



 

 

  
  
  

  كشي هواكش فاضالب ها در لوله گذاري لوله اندازه: 5پيوست
  
  اتيكل  1-5 پ
 يراهنما عنوان به)) فاضالب هواكش يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -5 وستيپ ((1-1-5 پ

 دينبا و شوديم شنهاديپ ساختمان داخل يبهداشت فاضالب هواكش يهالوله ةانداز ه و تعيينمحاسب
  .كرد يتلق است، يالزام آن در شده مقرر يهاحداقل تيرعا كه مقررات، از يجزئ را آن
 
 هواكش يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -5 وستيپ ((در شده شنهاديپ روش  2-1-5 پ

  .كندينم يمنتف د،ييتأ شرط به را، گريد يمهندس يهاروش از استفاده وجه چيه به)) فاضالب
  
 يبهداشت فاضالب هواكش يكش لوله در هالوله يگذار اندازه يبرا يشنهاديپ روش  3-1-5 پ

  :است ريز ياجزا شامل ساختمان
  
  مختلف؛ يبهداشت لوازم يبرا .D.F.U مقدار نييتع  1-3-1-5 پ
  
   .ازين مورد لولهقطر اسمي  نييتع  2-3-1-5 پ
  
 هواكش يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -5 وستيپ ((در كه ييهاجدول در  4-1-5 پ

  .است) 4-1-3پ (واحدها به ترتيب مقرر در  يبرابر گرفته، قرار استفاده مورد)) فاضالب
  
  مختلف يبهداشت لوازم يبرا .D.F.U مقدار نييتع 2-5 پ
  .شوديم مشخص .D.F.U واحد با يبهداشت لوازم از كي هر يا لحظه انيجر حداكثر 1-2-5 پ
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. است شده داده 2-2-3 پ جدول در يبهداشت لوازم از كي هر يبرا .D.F.U مقدار 2-2-5 پ
 مندرج »ساختمان يبهداشت فاضالب يكش ولهل در هالوله يگذار اندازه 3 وستيپ« در جدول نيا

  .است
  
قطر اسمي  يول نباشد 2-2-3 پ جدول در كه ،يبهداشت لوازم يبرا .D.F.U مقدار 3-2-5 پ

  .است شده مشخص 3-2-5 پ جدول در باشد، معلوم آنها فونيس لولة تخليه يا
  

   يا لولة تخليهفونيسقطر اسمي  برحسب يبهداشت لوازم يبرا .D.F.U مقدار 3-2-5 پ جدول
 .D.F.Uمقدار   )اينچ( لولة تخليه يا سيفون اسميقطر 

4
  1   يا كمتر 11

2
11 2  

2  3  

2
12 4  

3  5  

4  6  
  
 ييهاستميس و لوازم از ساختمان، يبهداشت فاضالب يكش لوله به فاضالب هيتخل در  4-2-5 پ
 ها،پمپ ليقب از (رديگيم صورت وستهيپ باًيتقر اي وستهيپ طور به آنها فاضالب اي آب هيلتخ كه
 هر ديبا) رهيغ و كننده سرد آب با ييسرما ساتيتأس بخار، اي كننده گرم آب با ييگرما ساتيتأس

 تهوسيپ مهين طور به هيتخل كه يصورت در و D.F.U 2 برابر) قهيدق در تريل 78/3 (قهيدق در گالن
 فاضالب هواكش و فاضالب يهالوله يگذار اندازه در D.F.U 1 برابر قهيدق در گالن هر ديبا باشد

  .شود منظور
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  ازين مورد لولهقطر اسمي  نييتع  3-5 پ
 هواكش يكش لوله از قسمت هر درو طول لوله  .D.F.U مقدار داشتن دست در با  1-3-5 پ

 ا ي”vent stack“ نوع از هواكش قائم يهالوله توانيم 1-3-5 پ جدول از استفاده با و فاضالب
“stack vent” كرد يگذار اندازه را.  

 آزاد يهوا در مربوطه شبكه ييباال يانتها تا نظر مورد نقطه از ديبا قائم هواكش لوله كل طول) الف
  .شود يريگ اندازه بام، يرو
  
 ديبا يكمك هواكش و يمدار هواكش ،يافق شاخه جداگانه، هواكش يگذار اندازه  2-3-5 پ

قطر . شوند يم نصب آن يبرا هاهواكش نيا كه باشد يفاضالب لولهقطر اسمي  اندازهكم نصف  دست
 در ،باشد متر 12 از شيب هواكشلوله  طول اگر. باشد  نچيا 1 4/1  از كمتر دينبا هواكش لولهاسمي 
  .شود بزرگتر اندازه كي ديبا هواكش لولهقطر اسمي  طول نيا تمام

  
  فاضالب هواكش قائم يهالوله يگذار اندازه  1-3-5 پ جدول

  )اينچ(قطر لولة هواكش 

4
11  2

11  2  
2
12  3  4  5  6  8  10  12  

قطر لولة 
قائم 
  فاضالب

  )اينچ (

مقدار 
D.F.U. 
متصل به 
  )فوت (حداكثر طول لولة هواكش  لولة قائم

4
11  2  30                      

2
11  8  50  150                    

2
11  10  30  100                    
2  12  30  75  200                  
2  20  26  50  150                  

2
12  42    30  100  300                
3  10    42  150  360  1040              
3  21    32  110  270  810              
3  53    27  94  230  680              
3  102    25  86  210  620              
4  43      35  85  250  980            
4  140      27  65  200  750            
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  فاضالب هواكش قائم يهالوله يگذار اندازه  1-3-5 پ جدول ادامه
  )اينچ(قطر لولة هواكش 

4
11

  
2
11

  
2  2

12
  

3  4  5  6  8  10  12  

قطر لولة 
قائم 
  فاضالب

  )اينچ (

مقدار 
D.F.U. 
متصل به 

  ملولة قائ
  )فوت(حداكثر طول لولة هواكش 

4  320      23  55  170  640            
4  540      21  50  150  580            
5  190        28  82  320  990          
5  490        21  63  250  760          
5  940        18  53  210  670          
5  1400        16  49  190  590          

6  500          33  130  400  100
0        

6  1100          26  100  310  780        
6  2000          22  84  260  660        
6  2900          20  77  240  600        
8  1800            31  95  240  940      
8  3400            24  73  190  720      
8  5600            20  62  160  610      
8  7600            18  56  140  560      
10  4000              31  78  310  960    
10  7200              24  60  240  740    
10  11000              20  51  200  630    
10  15000              18  46  180  570    

                          
  
  هالوله يگذار اندازه درباره يگريد نكات  4-5 پ
 استفاده با فاضالب هواكش قائم يهالوله يگذار اندازه يبرا .D.F.U مقدار نييتع در  1-4-5 پ
 آنها يبرا هواكش قائم لوله نيا كه ،يبهداشت لوازم .D.F.U كل جمع ديبا 1-3-5 پ جدول از

  .شود وارد محاسبات در شود،يم نصب
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 32 از دينبا مورد چيه در ساختمان داخل يبهداشت فاضالب هواكش لولهقطر اسمي   2-4-5 پ
  .باشد كمتر) نچيا 1 4/1 (رمت يليم
 





 

 

  
  
  

  كشي هواكش فاضالب عالئم ترسيمي در لوله: 6پيوست
  
    1- 6 پ

 در آنها تيرعا ديآ يم)) فاضالب هواكش يكش لوله در يميترس عالئم – 6 وستيپ ((در كهي عالئم
 وستيپ( (عالئم و مطالب. شود يم شنهاديپ ساختمان داخل يبهداشت فاضالب يكش لوله يها نقشه

 لوله 6-16((عنوان قسمتي از مقررات  نبايد به) )فاضالب هواكش يكش لوله در يميترس عالئم –6
  .يستن يقانون الزام مشمول عالئم نيا تيرعا و شود يتلق ،))فاضالب هواكش يكش
  
 هواكش يكش لوله در يميترس عالئم – 6 وستيپ ((در يميترس عالئم شنهاديپ 1-1-6 پ

 شرط به را استانداردها در مندرج اي گريد متداول يميترس عالئم از تفادهاس وجه چيه به)) فاضالب
  .كند ينم يمنتف ،دييتا
  
    2- 6 پ

 قائم لوله يانتهاو  نگيتيف لوله، به اختصاص فقط)) 6 وستيپ ((در يشنهاديپ يميترس عالئم
  .دارد بام يرو هواكش

  
    3- 6 پ

  :شوديم يبند طبقه ريز بيترت به يشنهاديپ يميترس عالئم
 ؛ هالوله -

 ؛ هانگيتيف -

 .ساختمان از خارج هواكش قائم لوله يانتها -
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  يميترس عالئم  4- 6 پ
  هالوله  1-4-6 پ
    فاضالب هواكش يافق ةلول

  فاضالب هواكش قائم لوله
 

  
  هانگيتيف  2-4-6 پ
    يافق درجه 45 يزانو
   باال به چرخش -درجه 90 يزانو

   نييپا به چرخش -درجه 90 يزانو

   باال به چرخش -درجه 90 راه سه

   نييپا به چرخش -درجه 90 راه سه

  يافق درجه 45 راه سه
 

  
  
  ساختمان از خارج هواكش قائم لوله يانتها  3-4-6 پ

    بام يرو هواكش قائم لوله يانتها
    ساختمان از خارج هواكش قائم لوله يانتها



 

 

  
  
  

كشي آب باران  ها در لوله گذاري لوله اندازه: 7پيوست
  ساختمان

  
  اتيكل  1-7 پ
 يراهنما عنوان به)) ساختمان باران آب يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -7 وستيپ ((1-1-7 پ

 يجزئ عنوان به را آن دينبا و شوديم شنهاديپ ساختمان باران آب يهالوله ةانداز ه و تعيينمحاسب
  .كرد يتلق است، يالزام آن در شده قررم يهاحداقل تيرعا كه مقررات، از
 
 باران آب يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -7 وستيپ ((در شده شنهاديپ روش  2-1-7 پ

  .كندينم يمنتف د،ييتأ شرط به را، گريد يمهندس يهاروش از استفاده وجه چيه به)) ساختمان
  
 شامل ساختمان باران آب يكش ولهل در هالوله يگذار اندازه يبرا يشنهاديپ روش  3-1-7 پ

  :است ريز ياجزا
  قائم؛ لولهقطر اسمي  نييتع  1-3-1-7 پ
  .يافق يهالولهقطر اسمي  نييتع  2-3-1-7 پ

  
 باران آب يكش لوله در هالوله يگذار اندازه -7 وستيپ ((در كه ييهاجدول در  4-1-7 پ

  .است) 4-1-3-پ(مقرر در  بيترت به واحدها يبرابر گرفته، قرار استفاده مورد)) ساختمان
  
  قائم يهالولهقطر اسمي  نييتع  2-7 پ
 مدت در نچيا كي مقدار به يبارندگ حداكثر يبرا باران آب قائم يهالولهقطر اسمي   1-2-7 پ
  .ديآيم دست به 1-2-7 پ جدول از بام سطح ريمقاد يبرا مداوم ساعت كي
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 بام باران بآ قائم يهالولهقطر اسمي  1-2-7 پ جدول

  قطر لولة آب باران
  )اينچ(

  حداكثر تصوير سطح بام بر صفحة افقي
  )فوت مربع(

  مقدار جريان آب
  )گالن در دقيقه(

2  2176  23  

2
12  3948  41  
3  6440  67  
4  13840  144  
5  25120  261  
6  40800  424  
8  88000  913  

  
 نچيا كي از ريغ يگريد عدد مداوم ساعت كي مدت رد يبارندگ حداكثر مقدار اگر  2-2-7 پ

 شده حيتصح مقدار و كرد ميتقس عدد آن بر را جدول در مندرج بام سطح مورد هر در ديبا باشد،
  .آورد دست به را بام
  
 اضافه بام باران آب به آن با برخورد از پس باران آب كه باشد يواريد بام مجاور اگر  3-2-7 پ

 جمع حاصل يبرا را باران آب لولهقطر اسمي  و شود اضافه بام سطح به واريد سطح نصف ديبا ،شود
  .آورد دست به سطح دو نيا

  
  يافق يهالولهقطر اسمي  نييتع  3-7 پ
 مدت در نچيا كي مقدار به يبارندگ حداكثر يبرا باران آب يافق يهالولهقطر اسمي   1-3-7 پ
  .ديآيم دست به 1-3-7 پ جدول از يافق لوله بيش و بام سطح ريمقاد يبرا مداوم ساعت كي
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  بام باران آب يافق يهالولهقطر اسمي   1-3-7 پ جدول
  شيب لوله آب باران

1٪  2٪  4٪  
  )گالن در دقيقه(و مقدار جريان آب ) فوت مربع(حداكثر تصوير سطح بام بر صفحة افقي 

  قطر لوله
  )اينچ(

  Gpm  ربعفوت م  gpm  فوت مربع gpm  فوت مربع
3  3288  34  4640  48  6576  68  
4  7520  78  10600  110  15040  156  
5  13360  139  18880  196  26720  278  
6  21400  222  30200  314  42800  445  
8  46000  478  65200  677  92000  956  
10  82800  860  116800  1214  165600  1721  
12  133200  1384  1881000  1953  266400  2768  
15  238000  2473  336000  3491  476000  4946  

  
 نچيا كي از ريغ يگريد عدد مداوم ساعت كي مدت در يبارندگ حداكثر مقدار اگر  2-3-7 پ

 حيحصت سطح مقدار و كرد ميتقس عدد آن به را جدول در مندرج بام سطح مورد هر در ديبا باشد،
  .آورد دست به را بام ةشد
  
 اضافه بام باران آب به آن به برخورد از پس باران آب هك باشد يواريد بام مجاور اگر  3-3-7 پ

 حاصل يبرا را باران آب يافق لولهقطر اسمي  و شود اضافه بام سطح به واريد سطح نصف ديبا شود،
  .آورد دست به سطح دو جمع





 

 

  
  
  

  كشي آب باران ساختمان عالئم ترسيمي در لوله: 8پيوست
  
    1-8 پ

 كه است يعالئم ديآيم)) ساختمان باران آب يكش لوله در يميترس عالئم – 8 وستيپ ((در آنچه
 عالئم – 8 وستيپ ((عالئم و مطالب. شوديم شنهاديپ ساختمان باران آب يكش لوله در آنها تيرعا
 يكش لوله) 8-16 ((مقررات از يقسمت عنوان به دينبا)) ساختمان باران آب يكش لوله در يميترس
  .شودينم يقانون الزام مشمول عالئم نيا تيرعا و دشو يتلق)) ساختمان باران آب
  
 باران آب يكش لوله در يميترس عالئم – 8 وستيپ ((در يميترس عالئم شنهاديپ 1-1-8 پ

 به را استانداردها در مندرج اي گريد متداول يميترس عالئم از استفاده وجه چيه به)) ساختمان
  .كندينم يمنتف دييتأ شرط

  
   2-8 پ

)) ساختمان باران آب يكش لوله در يميترس عالئم – 8 وستيپ ((در يشنهاديپ يميستر عالئم
 دارد يكش لوله ياجزا گريد و بام باران آب يكفشو د،يبازد چهيدر نگ،يتيف لوله، به اختصاص فقط
  .دارد كاربرد)) ساختمان باران آب يكش لوله ((در كه
  
   3-8 پ

  :شوديم يبند قهطب ريز بيترت به يشنهاديپ يميترس عالئم
  ها؛لوله -
 ها؛نگيتيف -

 د؛يبازد چهيدر -

 .بام باران آب يكفشو -
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  يميترس عالئم  4-8 پ
  هالوله  1-4-8 پ
    باران آب يافق لوله

    باران آب قائم لوله

  هانگيتيف  2-4-8 پ

 
 يافق درجه 45 يزانو

  باال به چرخش –) درجه 45 يزانو 2( درجه 90 يزانو  

  نييپا به چرخش –)  درجه 45 يزانو 2( رجهد 90 يزانو  

  
  يافق درجه 45 يزانو دو

  
  يافق درجه 45 راه سه

  ديبازد يها چهيدر  3-4-8 پ

 

 درجه 45 راه سه يرو ديبازد چهيدر

  
  يافق لوله يرو ديبازد چهيدر

  قائم لوله يرو ديبازد چهيدر  

  بام باران آب يكفشو  4-4-8 پ

                  



 

 

  
  
  

   فاضالب خاكسترييبازگردان: 9پيوست
  
  اتيكل  1-9 پ
 به است ممكن ييرختشو نيماش اي لگن ،يردوشيز وان، ،ييدستشو از يخروج فاضالب  1-1-9 پ
 عنوان به دوباره، استفاده يبرا ساختمان، يبهداشت فاضالب يكش لوله شبكه به ختنير يجا

  .شود بازگردانده ،يخاكستر فاضالب
  
 هيتغذ (توالت يشستشو يبرا است ممكن فقط ،يبازگردان از پس ،يخاكستر اضالبف  2-1-9 پ

  .رديگ قرار استفاده مورد سواريپ و) والو فالش اي تانك فالش
  
 مسئول، يبهداشت مقامات دييتأ صورت در ،يبازگردان از پس ،يخاكستر فاضالب  3-1-9 پ

 قرار استفاده مورد ينيرزميز كش زه يكش لوله صورت به و سبز يفضاها ياريآب يبرا است ممكن
  .رديگ
  
    2-9 پ

 بادوام، جنس از ديبا مخزن. شود يآور جمع ياجداگانه بسته مخزن در ديبا يخاكستر فاضالب
 و ديبازد يبرا يدسترس چهيدر ديبا مخزن. باشد دييتأ مورد و آب، نفوذ و يخوردگ برابر در مقاوم

  .باشد بند گاز و بند آب كامالً ديبا زنمخ. باشد داشته يداخل سطوح كردن زيتم
  
 يشستشو يبرا روز هر در ازين مورد آب حجم برابر دو ديبا مخزن شيگنجا حداقل  1-2-9 پ

  .نباشد كمتر تريل 190 از صورت هر به و باشد) 2-1-9 (پ در مندرج يبهداشت لوازم
  
  .شود محدود يودور فاضالب ساعت 72 رهيذخ يبرا ديبا مخزن شيگنجا حداكثر  2-2-9 پ
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قطر اسمي . باشد داشته زيسرر اتصال ديبا يخاكستر فاضالب يآور جمع مخزن  3-2-9 پ
 ديبا زيسرر لوله. باشد يخاكستر فاضالب يورود لولهقطر اسمي  برابر كم دست ديبا ز،يسرر اتصال
 متصل نساختما يبهداشت فاضالب يكش لوله شبكه به ميمستق ريغ صورت به و باشد فونيس يدارا
  .شود

  
 داشته هيتخل اتصال قسمت، نيتر نييپا در ديبا يخاكستر فاضالب يآور جمع مخزن  4-2-9 پ

 يبهداشت فاضالب يكش لوله شبكه به ميمستق ريغ صورت به را يخاكستر فاضالب كه باشد
  .شود نصبقطر اسمي  همان با وصل و قطع ريش ديبا لوله خط نيا يرو. كند تيهدا ساختمان

  
 داخل يفضا كه باشد داشته هواكش لوله ديبا يخاكستر فاضالب يآور جمع مخزن  5-2-9 پ

 از يخروج لوله با برابر كم دست ديبا هواكش لولهقطر اسمي . كند مربوط آزاد يهوا به را مخزن
  .باشد هواكش) 6-16 (فصل الزامات به توجه با ديبا آن يانتها ياجرا يچگونگ و باشد مخزن

  
 از يورود آب با ،يخاكستر فاضالب يآور جمع مخزن است ممكن لزوم صورت در  6-2-9 پ

 يالزامات تيرعا با ديبا اتصال نيا صورت نيا در. شود هيتغذ زين ساختمان يمصرف سرد آب شبكه
 انجام شده، مقرر انيجر برگشت از يريجلوگ منظور به ساختمان يمصرف آب عيتوز) 4-16 (در كه
  .رديگ
  
 اي ،يشن لتريف كمك به ديبا ،يآور جمع مخزن به ورود از شيپ ،ياكسترخ فاضالب  3-9 پ
  .شود هيتصف گر،يد مشابه يلترهايف

  
 گر،يد مشابه يروشها اي ،يكلرزن با ديبا ع،يتوز شبكه به ورود از شيپ ،يخاكستر فاضالب  4-9 پ

  .شود انتخاب عيتوز شبكه مصالح به توجه با ديبا يعفون ضد مواد نوع. شود يضدعفون
  
 در مندرج الزامات ره،يغ و هواكش ه،يتخل ز،يسرر شامل ،يخاكستر فاضالب يكش لوله در  5-9 پ

  .شود تيرعا ديبا يبهداشت ساتيتاس  – شانزدهم مبحث
  
 عيتوز شبكه به ورود از شيپ گريد يهااستفاده از يريجلوگ منظور به ،يخاكستر فاضالب  6-9 پ
  .شود داده رنگ رييتغ ييغذا مواد يبرا مناسب يرنگ ادمو با و سبز ا ييآب رنگ با ديبا



 9پيوست 

 

187 
 

 و يعالمتگذار حروف، و رنگ با ديبا ،يخاكستر فاضالب يهايكش لوله يخارج سطوح  7-9 پ
  .كند زيمتما و جدا كامالً يدنيآشام آب يكش لوله از را يكش لوله نيا كه شود مشخص

  
 ساختمانها به نسبتآبياري زير زميني براي  يخاكستر فاضالب ساتيتاس ياجزا تيموقع  8-9 پ
  .باشد 8-9 پ شماره جدول براساس ديبا ساتيتاس ريسا و

  
  يخاكستر فاضالب ساتيتاس تيموقع  8-9 پ جدول

 )ياريآب (دفع ساتيتاس رهيذخ تانك ساختمانها و ساتيتاس ياجزا )متر (يافق فاصله حداقل

 1 2 ساختمانها

 2 2 ملك ةجداكنند نرده اي واريد

 30 15 آب چاه

 15 15 اچهيدر رودخانه، اي آب نهر

 2 0 كيسپت تانك

 2 2 يآبرسان ساتيتاس

 3 3 آب ياصل لوله

  
  . آمده است9-9دياگرام بازيافت فاضالب خاكستري براي آبياري زيرزميني در شكل پ   9-9 پ

 10-9 شكل پ دياگرام بازيافت فاضالب خاكستري براي شستشوي توالت و پيسوار در  10-9 پ

  .آمده است
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شكل پ 
9-

9 :
دياگرام بازيافت فاضالب خاكستري براي آبياري زيرزميني
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شكل پ 
9-

10 :
دياگرام بازيافت فاضالب خاكستري براي شستشوي توالت و پيسوار

  





 

 

  يسيانگل  - يفارس نامه واژه
  

Potable Water يدنيآشام آب 

Water Tight بند آب 

Gully كف يرو يور آب 

Non potable water يدنيآشام ريغ آب 

Hot Water گرم آب 

Water Heater كن گرم آب 

Manhole رو آدم 

Pollution يظاهر يآلودگ 

Contamination يبهداشت ريغ يآلودگ 

Hanger زيآو 

Joint اتصال 

Backflow Connection انيجر برگشت اتصال 

Caulked Joint كنف و سرب اتصال 

Spigot and Socket يا تنبوشه سر اتصال 

Indirect Waste Connection فاضالب ميرمستقيغ اتصال 

Slip Joint يفشار اتصال 

Compression Fitting يفشار نگيتيف اتصال 

Expansion Joint انبساط قابل اتصال 

Flexible Joint انعطاف قابل اتصال 
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Lead-Free Solder and Flux سرب بدون يميحل اتصال 

Capillary Soldering ينگيموئ يميلح اتصال 

Cross Connection ميمستق اتصال 

Mechanical Joint يكيمكان اتصال 

Recycling System دوباره استفاده 

Elongated طول شيافزا 

Spigot لوله سركاسه بدون يانتها 

Dead End كور (بسته يانتها( 

Vent Terminal هواكش ولهل يانتها 

Nominal Size ينام يها اندازه 

Gray Water Recycling Systems يخاكستر فاضالب يبازگردان 

Backflow انيجر برگشت 

Support بست 

Splash Block بام حفاظت يبرا يبتن بلوك 

Duck Foot, Support Foot هيپا 

Duck Foot فاضالب قائم لوله هيپا 

PE - Raised Temperature باال يدما لنيات يپل 

Sump Pump باران آب اي فاضالب حوضچه پمپ 

Urinal سواريپ 
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Crown تاج 

Reducers ها ليتبد 

Trench ترنچ 

Support گاه هيتك 

Slider Support لغزنده گاه هيتك 

Gravity Flow يثقل انيجر 

Back Flow Prevention انيجر برگشت از يريجلوگ 

Malleable Cast Iron خوار چكش چدن 

High Density باال يچگال 

Swaying يآونگ حركت 

Expansion Loop انبساط حلقه 

Sump حوضچه 

Sump and Pump فاضالب اي باران آب پمپ و حوضچه 

Combined Drain مشترك فاضالب ياصل خط 

Vacuum خالء 

Vacuum Breaker شكن خالء 

Stopper يموقت درپوش 

Readily Accessible دسترس در 

Area Drain محوطه آب كننده افتيدر 



 انزدهممبحث ش

 

  194 
 

Receptacle, Receptor فاضالب كننده افتيدر 

Cleanout ديبازد چهيدر 

Individual Sewage Disposal يخصوص طور به فاضالب دفع 

Male Thread يخارج يها دنده 

Male Thread نر دنده 

Offset خم دو 

Discharge Point هيلتخ دهانه 

Fire Wall آتش واريد 

Readily Accessible آشكار و روكار 

O – Ring يكيالست ينگهاير 

Food Grade Color ييغذا مواد مناسب رنگ 

Basket سبد 

Hard سخت 

Flood Level Rim آب زيسرر 

Socket سركاسه 

Socket لوله سركاسه 

Critical Level يبحران تراز سطح 

Effective Opening دهانه مؤثر سطح 

Top Dip فونيس لوله سقف 
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Hydro – Pneumatic System  فشار تحت مخزن با آب فشار شيافزا ستميس 

Pressure Booster System فشار شيافزا پمپ مجموعه 

Trap فونيس 

Bottle Trap شكل يبطر فونيس 

Building Trap يشهر يآور جمع شبكه به اتصال در ساختمان فونيس 

Bell Trap يا كاسه فونيس 

Tubular Trap شكل يا لوله فونيس 

Flushing Rim افشانك و شلنگ با نكيس 

Branch يافق شاخه 

Branch Discharge فاضالب يافق شاخه يخروج 

Branch vent هواكش يافق شاخه 

Storm Drainage System باران آب يكش لوله شبكه 

Vent System هواكش شبكه 

Self – Cleaning فاضالب يكش لوله (خودكار يشستشو( 

Wall Hydrant ينشان آتش آب ريش 

Temperature Relief Valve دما نانياطم ريش 

Pressure Relief Valve فشار نانياطم ريش 

Temperature and Pressure Relief 

Valve 
 دما – فشار نانياطم ريش

Faucetا ي Tap آب برداشت ريش 
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Pressure Regulating فشار ميتنظ ريش 

Float Operated Ball Cock شناور ريش 

Antisiphon Ball Cock فونيس ضد شناور ريش 

Quick closing عيسر قطع ريش 

Double Check Valve Assembly ييدوتا طرفه كي ريش 

Approved Check Valve  دييتأ مورد طرفه كي ريش 

Water Conservation آب مصرف رد ييجو صرفه 

Rigid صلب 

Antisiphon فونيس ضد 

Water Hammer Arrestor قوچ ضربه ضد 

Water Hammer قوچ ضربه 

Engagement لوله اتصال از ريگ طول 

Stand Pipe فاضالب هيتخل علم 

Siphonage يفونيس عمل 

Indirect Waste ميمستق ريغ 

Air Gap ييهوا فاصله 

Sewage فاضالب 

Sanitary Sewage يبهداشت فاضالب 

Sanitary Drainage ساختمان يبهداشت فاضالب 
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Gray Water يخاكستر فاضالب 

Flow Pressure انيجر فشار 

Back Pressure معكوس فشار 

Flush Tank تانك فالش 

Flush Valve والو فالش 

Rodding فاضالب لوله به (فنرزدن( 

Fitting وصاله ( نگيتيف(  

Accessible يدسترس قابل 

Adapter يبرنز و يبرنج (واسط قطعه( 

Roof Drain باران آب يشو كف 

Crown Weir فونيس از آب زشير نقطه كف 

Gas Tight بند گاز 

Riser Clamp قائم لوله رهيگ 

Beam Clips رآهنيت به اتصال رهيگ 

Liner ييال 

Saddle بست و لوله نيب يفوالد ييال 

Flood Level Rim زيسرر لبه 

Soldering يمس لوله يكار ميلح 

Plumbing Fixtures يبهداشت لوازم 
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Medical Plumbing Fixtures يمارستانيب يبهداشت لوازم 

Private Plumbing Fixtures يخصوص يبهداشت لوازم 

Public Plumbing Fixtures يعموم يبهداشت لوازم 

Backflow Preventer انيجر برگشت از يريجلوگ لوازم 

Leader ساختمان رونيب در باران اب لوله 

Conductor ساختمان داخل در باران آب لوله 

Individual Water Supply يخصوص آب يكش لوله 

Public Water Supply يشهر آب يكش لوله 

Building Drain ساختمان فاضالب يافق ياصل يهالوله 

Branch يافق شاخه يهالوله 

Stack فاضالب قائم يهالوله 

Lead – Free سرب بدون نگيتيف اي لوله 

Supply Pipe يرسان آب لوله 

Building Drain فاضالب يافق ياصل لوله 

Horizontal Pipe يافق لوله 

Recirculation برگشت لوله 

Discharge Pipe فاضالب يخروج لوله 

Building Sewer انساختم از فاضالب يخروج لوله 

Waste Pipe فاضالب لوله 
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Sanitary Drain يبهداشت فاضالب لوله 

Vertical Pipe قائم لوله 

Conductor ساختمان داخل در باران آب قائم لوله 

Leader يخارج واريد يرو باران آب قائم لوله 

Discharge Stack فاضالب قائم لوله 

Vent Stack هواكش قائم لوله 

Spigot and Socket ياتنبوشه سر يمادگ 

Backflow Preventer انيجر برگشت مانع 

Reduced Pressure Principle Backflow 

Preventer 

 دو نيب فشار اختالف نانياطم ريش انيجر برگشت مانع

 طرفه كي ريش

Air Lock هوا شدن محبوس 

Elevated Tank آب رهيذخ مرتفع مخزن 

Dense چگال مصالح 

Rate Regulator انيجر ميتنظ رگوالتور انيجر مقدار 

Back Siphonage يفونيس مكش 

Zone منطقه 

Flashing Material بند آب مواد 

Approved دييتأ مورد 

Anchor مهار 

Fairly Smoot ًصاف نسبتا 
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Fairly Rough ًناصاف نسبتا 

Water Tight Seal بند آب منينش 

Fix Points ثابت نقاط 

Drain Fixture Unit واحد D.F.U 

Supply Fixture Unit واحد S.F.U 

No Flow Pressure انيجر بدون تيوضع 

Guide يهاد 

Trap Seal فونيس هوابند 

Wet Vent تر هواكش 

Individual Vent جداگانه هواكش 

Loop Vent يحلقو هواكش 

Sump Vent فاضالب حوضچه هواكش 

Vent Stack قائم هواكش 

Relief Vent يكمك هواكش 

Yoke Vent ياصل يكمك هواكش 

Stack Vent فاضالب قائم لوله هواكش 

Circuit Vent يمدار هواكش 

Common Vent مشترك هواكش 

  

  


