
 مقررات ملی ساختمانشانزدھممبحث 

تاسیسات بھداشتی

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی :تھیه کننده

ساختمان

١٣٨٠تاریخ انتشار 

ت                 این کتاب ش وده پیوـس  شــامل مقـررات تاسیسـات بھداشـتی بـوده ومشـتمل بــر نــه بخــ

:بشرح ذیل می باشد

مبحث شانزدھم

الزامات قانونی١-١۶

حدود ودامنه کاربرد١-١-١۶

استاندارد٢-١-١۶

تغییر مقررات٣-١-١۶

ساختمانھای موجود ۴-١-١۶

نگھداری ۵-١-١۶

تخریب۶-١-١۶

مصالح ٧-١-١۶

مدارک فنی٨-١-١۶

بازرسی٩-١-١۶

نظامات اداری واجرائی١٠-١-١۶

تعاریف٢-١۶

کلیات١-٢-١۶

فھرست واژه ھا وتعاریف آن ھا٢-٢-١۶

مقررات کلی٣-١۶

Page 1 of تاسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم4

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\fehrest.html



کلیات١-٣-١۶

ایمنی وبھداشت٢-٣-١۶

فضای نصب لوازم بھداشتی٣-٣-١۶

شــبکه ھــای لولــه کشــی آب وفاضــالب     ۴-٣-١۶

ساختمان

مصالح۵-٣-١۶

حفاظت لوله کشی۶-٣-١۶

لوله گذاری در ترنچ٧-٣-١۶

حفاظت اجزای ساختمان٨-٣-١۶

توزیع آب مصرفی در ساختمان١۶-۴

حدود و دامنه کاربرد١-١۶-۴

آب مورد نیاز٢-١۶-۴

طراحی لوله کشی توزیع آب مصرفی٣-١۶-۴

انتخاب مصالح١۶-۴-۴

اجرای کار لوله کشی١۶-۴-۵

ذخیره سازی وتنظیم فشار١۶-۴-۶

حفاظت آب آشامیدنی٧-١۶-۴

لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی٨-١۶-۴

ش، نگھداری-٩-١۶-۴ ضدعفونی ؛ آزمای

لوله کشی فاضالب بھداشتی ساختمان١۶-۵

حدود ودامنه کاربرد١-١۶-۵

طراحی لوله کشی فاضالب٢-١۶-۵

انتخاب مصالح٣-١۶-۵

اجرای کار لوله کشی١۶-۵-۴

ش و نگھداری١۶-۵-۵ آزمای

ش فاضالب١۶-۶ لوله کشی ھواک

حدود ودامنه کار١-١۶-۶

ش فاضالب٢-١۶-۶ طراحی لوله کشی ھواک

انتخاب مصالح٣-١۶-۶

اجرای کار لوله کشی١۶-۶-۴

ش ونگھداری١۶-۶-۵ آزمای

لوازم بھداشتی ٧-١۶

حدود ودامنه کار١-٧-١۶

س وساخت٢-٧-١۶ جن

تعداد لوازم بھداشتی٣-٧-١۶

نصب لوازم بھداشتی۴-٧-١۶

الزامات انتخاب و نصب۵-٧-١۶

دستشوئی١-۵-٧-١۶

Page 2 of تاسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم4

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\fehrest.html



توالت فرنگی٢-۵-٧-١۶

توالت شرقی٣-۵-٧-١۶

پیسوار۵-۴-٧-١۶

ش۵-۵-٧-١۶ دو

وان۵-۶-٧-١۶

آب خوری٧-۵-٧-١۶

سینک٨-۵-٧-١۶

کفشوی٩-۵-٧-١۶

ماشین رختشوئی١٠-۵-٧-١۶

ماشین ظرفشوئی١١-۵-٧-١۶

شستشوی توالت وپیسوار١٢-۵-٧-١۶

لوله کشی آب باران ساختمان٨-١۶

حدود ودامنه کار١-٨-١۶

طراحی لوله کشی آب باران٢-٨-١۶

انتخاب مصالح٣-٨-١۶

اجرای کار لوله کشی۴-٨-١۶

ش ونگھداری۵-٨-١۶ آزمای

بست وتکیه گاه٩-١۶

حدود ودامنه کار١-٩-١۶

نکات عمومی٢-٩-١۶

بست وتکیه گاه لوله قائم٣-٩-١۶

بست وتکیه گاه لوله ھای افقی۴-٩-١۶

محل بست وتکیه گاھھا۵-٩-١۶

پیوست ھای مبحث شانزدھم

اندازه گذاری لوله ھا در لوله کشی توزیـع          -١پیوست

آب مصرفی ساختمان

شی توزیع آب            -٢پیوست   عالئم ترسیمی در لوله ک

مصرفی ساختمان

انــدازه گــذاری لولــه ھــا در لولــه کشــی      -٣پیوســت 

فاضالب بھداشتی ساختمان

شی فاضالب             -۴پیوست   عالئم ترسیمی در لولـه ک

بھداشتی ساختمان

انــدازه گــذاری لولــه ھــا در لولــه کشــی      -۵پیوســت 

ش فاضالب ھواک

ش           -۶پیوست   شی ھواک عالئم ترسیمی در لوله ک

Page 3 of تاسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم4

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\fehrest.html



فاضالب

ی آب                 -٧پیوست   اندازه گذاری لوله ھادر لوله کـش

باران ساختمان

شی آب باران              -٨پیوست   عالئم ترسیمی در لوله ک

ساختمان

بازگردانی فاضالب خاکستری-٩پیوست 

انگلیسی-واژه نامه فارسی-١٠پیوست 

Page 4 of تاسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم4

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\fehrest.html



الزامات قانونی

حدود و دامنه کار١-١-١۶

الزامات حداقل را، که رعایت آنھا مشمول الزام قانونی »تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم «١-١-١-١۶

:داردشود، مقرر میاست، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب می

کشی آب مصرفی در ساختمانلوله)الف

کشی فاضالب بھداشتی در ساختمانلوله)ب

ش فاضالبلوله)پ کشی ھواک

لوازم بھداشتی)ت

کشی آب باران ساختمانلوله)ث

١۶«برداری از تأسیساتی که درطراحی، انتخاب مصالح، اجرای کار، تعمیر، تغییر، نگھداری و بھره٢-١-١-١۶

)تأسیسات بھداشتی-مبحث شانزدھم (مقرر شده است، باید طبق الزامات مندرج در این مبحث »١-١-١-

.انجام گیرد

آمده، باید با اھداف »١-١-١-١۶«الزامات مقرر شده در این مبحث، در چارچوب تأسیساتی که در٣-١-١-١۶

ش و صرفه اقتصادی توسط مسئول امور ساختمان در شھرداری یا مقامات قانونی  ایمنی، بھداشت، آسای

.دیگر، تعبیر و تفسیر شود

ستانداردا٢-١-١۶

آن قسمت از استانداردھایی که در این مبحث به آنھا اشاره شده، باید جزیی از مقررات تلقی ١-٢-١-١٦

.شود

اگر بین مطالب این استانداردھا با الزاماتی از متن این مقررات مغایرتھایی مشاھده شود، الزامات ٢-٢-١-١٦

.متن مقررات در آن مورد باید معتبر شناخته شود

تغییر مقررات٣-١-١٦

ھای دیگر آن ھرگاه قسمتی از این مقررات حذف شود یا تغییر کند، موجب بی اعتبار شدن قسمت١-٣-١-١٦

.شودنمی

استفاده از تأسیسات ساختمانھای موجود که طبق قسمت حذف شده یا تغییر یافته قبًال اجرا ٢-٣-١-١٦
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شده باشد، مجاز است ولی توسعه ساختمانھای موجود نباید طبق قسمت حذف شده از مقررات باشد و 

.باید طبق مقررات جدید اجرا شود

ساختمانھای موجود٤-١-١٦

ش از زمان انتشار رسمی این مبحث از مقررات ١-٤-١-١٦ تأسیسات بھداشتی ساختمانھای موجود، که پی

.اند، مشمول الزام قانونی رعایت مقررات این مبحث نیستندبه طور قانونی مورد استفاده قرار گرفته

ھر نوع تغییر، توسعه یا نوسازی در تأسیسات بھداشتی ساختمانھای موجود باید با رعایت ٢-٤-١-١٦

.الزامات مندرج در این مبحث انجام گیرد

ش مقدار اگر این تغییر، توسعه یا نوسازی که در ساختمانھای موجود صورت می٣-٤-١-١٦ گیرد، موجب افزای

.آب، فاضالب یا آب باران ساختمان شود، این مقادیر باید طبق الزامات این مبحث تصحیح شود

تعمیر و تغییر جزئی در تأسیسات بھداشتی ساختمانھای موجود مجاز است که طبق وضعیت ٤-٤-١-١٦

.موجود صورت گیرد، به شرط آنکه با رعایت شرایط ایمنی و بھداشتی مورد تأیید باشد

ھرگونه تغییر در کاربری ساختمان، که بر الزامات مندرج در این مبحث از مقررات، در مورد ٥-٤-١-١٦

باید تأیید شود که این تغییر کاربری، از نظر .تأسیسات بھداشتی ساختمان اثر بگذارد، باید مورد تأیید قرار گیرد

.بخشی نداردایمنی و بھداشتی اثر زیان

نگھداری٥-١-١٦

ھای تأسیسات بھداشتی، مصالح و اجزای آنھا، چه تأسیسات موجود و چه ھمه سیستم١-٥-١-١٦

ش بینی شده در طرح، به درستی راھبری و  تأسیسات جدید، باید از نظر ایمنی و بھداشتی، طبق شرایط پی

.نگھداری شود

صاحب ملک یا نماینده قانونی او مسئول راھبری و نگھداری درست تأسیسات بھداشتی ٢-٥-١-١٦

.شودساختمان شناخته می

تخریب٦-١-١٦

ش از اقدام به تخریب ھر ساختمانی که به شبکه آب یا فاضالب شھری اتصال دارد، باید قبًال به ١-٦-١-١٦ پی

.سازمان مسئول آن شبکه شھری، موضوع تخریب اطالع داده شود

ش از آنکه اتصال لوله٢-٦-١-١٦ کشی آب یا فاضالب ساختمان از شبکه آب یا فاضالب شھری به کلی جدا پی

.شود و کنتورھا برداشته شود، نباید اجازه تخریب صادر گردد

مصالح٧-١-١٦

رود باید طبق استانداردھا ومشخصات مصالحی که در تأسیسات بھداشتی ساختمان به کار می ١-٧-١-١٦

.مندرج در این مبحث، و مورد تأیید باشد

تواند مصالح مسئول امور ساختمان در شھرداری یا ھر مقام قانونی دیگر، در موارد ضروری می٢-٧-١-١٦

مشابه را تأیید کند، به شرط آنکه مصالح جانشین از نظر کیفیت، کارآیی، بھداشتی، مقاومت در برابر حریق، 

.دوام و ایمنی، ھم ارز مصالحی باشد که در این مبحث از مقررات تعیین شده است

توان در تأسیسات بھداشتی ساختمان استفاده کرد، به شرط آنکه این از مصالح کارکرده می٣-٧-١-١٦
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ش قرار گیرد و برای کار در تأسیسات بھداشتی، مورد تأیید قرار گیرد .مصالح مورد آزمای

مسئول امور ساختمان در شھرداری یا ھر مقام قانونی دیگر باید از صاحب ساختمان یا نماینده ٤-٧-١-١٦

ش ھر قلم از مصالح را طلب کند و نسبت به مناسب  قانونی او مدارک فنی کافی درباره کیفیت فنی و آزمای

ش کیفیت و تھیه مدارک فنی الزم به عھده .موردنظر اطمینان یابدبودن آن برای کار  ھزینه الزم برای آزمای

.صاحب ساختمان است

مدارک فنی٨-١-١٦

ش از صدور پروانه، مدارک فنی الزم، شامل نقشه١-٨-١-١٦ ھا صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید پی

و مشخصات فنی را که در آن نوع، چگونگی و حدود کار موردنظر نشان داده شده است، به تعداد نسخ الزم، 

.برای تأیید، به مسئول امور ساختمان در شھرداری یا ھر مقام قانونی دیگر، تحویل دھد

شود باید شامل پالنھا و دیاگرام ھای الزم ھا و مشخصات فنی، که برای تأیید ارائه مینقشه ٢-٨-١-١٦

شھا، شیبھا، جھت جریان سیال در لوله باشد که در آنھا قطر لوله ھای الزم، مقدار جریان و محل بندی، بر

ش لوازم بھداشتی و دیگر متعلقات لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی، فاضالب بھداشتی، ھواک

.فاضالب و آب باران نشان داده شود

ھا باید شامل پالن محوطه باشد که در آن محل اتصال شبکه آب شھری و شبکه فاضالب شھری نقشه )الف

ص شده باشدبه لوله .کشی ساختمان مشخ

در صورتی که در محل ساختمانی شبکه آب شھری یا شبکه فاضالب شھری وجود نداشته باشــد، باید در               )ب

نقشه ھای محوطه محل و چگونگی دریافت آب مصرفی و دفع فاضالب ساختمان مشخص شــود و مــورد تأییــد                           

.قرار گیرد

.ھای جزئیات فنی اجرای کار نیز، برای تأیید ارائه شودھا و مشخصات فنی باید نقشهھمراه با نقشه)پ

ش از                اگر در جریان طراحی یا اجرای کار تغییراتی در نقشه              ٤-٨-١-١٦ ھا یا مشخصات فنی داده شود بایـد، پیــ

اقدام به این تغییرات، نوع و علت آن به اطالع مسئول امور سـاختمان در شـھرداری یا ھـر مقـام قانونی دیگـر                                  

.ھا یا مشخصات تغییر یافته مورد تأیید قرار گیردبرسد و نقشه

سی٩-١-١۶ بازر

مسئول امور ساختمان در شھرداری یا ھر مقام قانونی دیگر باید در جریان پیشرفت کارھای اجرایی ١-٩-١-١٦

و در پایان کار، از چگونگی اجرای ھر قسمت از کار بازرسی به عمل آورد و از نتیجه بازرسی مدارک الزم را 

.تھیه کند

.در صورت اجرای درست کار و مطابقت آن با الزامات این مبحث از مقررات، باید تأییدیه صادر شود)الف

ش از نصب لوازم بھداشتی و اجرای لوله ٢-٩-١-١٦ کشی، صاحب کار یا نماینده قانونی او باید مدارک پی

ش  ش ھر یک از اقالم مصالح، شرح کار، جزئیات دستگاھھا، نتیجه آزمای کافی درباره استاندارد ساخت و آزمای

در کارخانه سازنده و دیگر اطالعاتی که مطابقت آن را با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات نشان دھد، 

.برای تأیید ارائه دھد

کشی، قطعات، لوازم بھداشتی و دستگاھھا باید قسمت به قسمت و در جریان بازرسی از لوله٣-٩-١-١٦

.پیشرفت اجرای کار صورت گیرد

ش و صدور تأییدیه ھر قسمت از تأسیسات بھداشتی باید قبل از آن که آن قسمت با )الف بازرسی، آزمای
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.مصالح ساختمانی پوشانده شود، انجام گیرد

در صورتی که تمام یا قسمتی از تأسیسات بھداشتی با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات مطابقت )ب

ص و تصحیح آن اقدام شود و روند بازرسی تکرار شود .نداشته باشد، باید برای رفع نق

در پایان عملیات تھیه و نصب تأسیسات بھداشتی ساختمان باید از طرف مسئول امور ساختمان در ٤-٩-١-١٦

ش از صدور گواھی تأیید کل کار، ھمه  شھرداری یاھر مقام قانونی دیگر، بازرسی نھایی صورت گیرد و پی

.برداری و تصحیح شودمواردی که با الزامات مندرج در این مبحث از مقررات مغایرت دارد صورت

ش لوله٥-٩-١-١٦ کشی کشی فاضالب بھداشتی، لوله کشی توزیع آب مصرفی، لوله روشھای آزمای

ش فاضالب و لوله کشی آب باران باید با رعایت الزاماتی باشد که در ھر یک از فصلھای این مبحث از ھواک

.مقررات آمده است

نظامات اداری و اجرایی١٠-١-١۶

مبحث «مقرر شده است بر این مبحث »نظامات اداری و اجرایی-مبحث دوم «الزاماتی که در١-١٠-١-١٦

.نیز حاکم است»تأسیسات بھداشتی-شانزدھم 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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تعاریف

کلیات١-٢-١۶

-فصل شانزدھم (ھای فنی مورد استفاده در این مبحث از مقررات این فصل به تعریف واژه١-١-٢-١۶

ص دارد)تأسیسات بھداشتی .اختصا

ھای فنی رایج، که در این فصل تعریف نشده است، باید به ھمان معنای معمول و متداول به واژه٢-١-٢-١۶

.کار رود

ھاھا و تعاریف آنفھرست واژه٢-٢-١۶

Potable)آب آشامیدنی Water)

آبی که از موارد خارجی، به مقداری که سبب بیماری شود یا اثر زیان آور بیولوژیک داشته باشد، پاک باشد و از 

نظر ترکیب فیزیکی، شیمیایی یا میکروبی با استانداردھای آب آشامیدنی، که از طرف مقامات مسئول و 

.قانونی بھداشتی رسمًا اعالم شده، مطابقت داشته باشد

Nonpotable)آب غیرآشامیدنی Water)

.آبی که برای آشامیدن، مصارف شخصی و پخت و پز، بھداشتی و مناسب نباشد

Hot)آب گرم Water)

ش از  .باشد)درجه فارنھایت١٢٠(درجه سانتیگراد ٤٩آبی که دمای آن بی

Water)کنآب گرم Heater)

.ھر دستگاھی که آب مصرفی را گرم کند و آن را به شبکه توزیع آب گرم مصرفی بفرستد

(Joint)اتصال

ساطا Expansion)تصال قابل انب Joint) ش از - ٩٠ھر نوع اتصال که به صورت حلقه انبساط، خم بی

ض و انبساط لوله را امکان .پذیر سازددرجه یا دو خم با لوله برگشت، انقبا

Fexible)تصال قابل انعطافا Joint) ھا امکان خم ھر نوع اتصال بین دو لوله که به یکی از آن-

.شدن یا حرکت بدھد، در حالی که لوله دیگر بدون خم شدن و بدون حرکت باقی بماند

Slip)اتصال فشاری Joint) بندی صورت گیرد و در ھر نوع اتصال که به کمک یک واشر یا خمیر آب-

.ھا به داخل لوله دیگر وارد و فشرده شودآن دھانه یکی از لوله

Indirect)اتصال غیرمستقیم فاضالب Waste Connection)

ھای دیگر که مستقیمًا به لوله فاضالب بھداشتی لوله فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی و مصرف کننده
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)(فاضالب از این لوله با فاصله ھوایی.شودساختمان متصل نمی Air Gap به داخل یک سیفون، یکی از

یا کف شوی، (Gully)، مانند ترنج روی کف(Receptor)ای فاضالبلوازم بھداشتی، یا ھر دریافت کننده

.ریزدمی

ستقیم Cross)اتصال م Connection) شی توزیع آبدر لوله- ک

کشی توزیع آب آشامیدنی کشی جداگانه، که یکی از این دو شبکه لولهھر اتصال فیزیکی بین دو شبکه لوله

ھای شیمیایی یا ھر سیال دیگر نامطمئن از نظر بھداشتی و کشی آب، بخار، گاز، محلولباشد و دیگری لوله

.ایمنی باشد و این اتصال فیزیکی، بر اثر اختالل فشار، موجب جریان سیال از یک شبکه به شبکه دیگر شود

Laed-Free)اتصال لحیمی بدون سرب Solder and Flux)

ش از  .درصد نباشد٠/٢اتصالی که در آن مقدار سرب در مفتول لحیم کاری و در تنه کار بی

Mechanic)اتصال مکانیکی Joint)

ای، سرب و کنف واشر و خمیر، لحیمی، اتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ، فتینگ به فتینگ، غیر از اتصال دنده

گاه اتصال، قسمتی از .شونداتصالی که در آن، قطعات در امتداد محور به ھم فشرده می.جوشی یا سیمانی

.یک کوپلینگ یا آداپتور است

شت جریان Backflow)اتصال برگ Connection)

.کشی که ممکن است موجب برگشت جریان شودھر اتصالی در لوله

Dead)کور(انتھای بسته  End)(

Branch)نتھای شاخه افقی فاضالبا Discharge) ش یا ھر وسیله دیگری که با کالھک، درپو

ش از  س از اتصال آخرین انشعاب فاضالب، بی .متر باشدسانتی٦٠مسدود شده باشد و طول آن، پ

(Pollution)آلودگی ظاھری

آلودگی آب در حدی که کیفیت آن از نظر سالمتی غیربھداشتی نباشد ولی خصوصیات ظاھری آن، مانند رنگ، 

.طعم، بو و غیره در حدی باشد که نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنی مناسب دانست

(Contanmination)آلودگی غیربھداشتی

کشی توزیع آب آشامیدنی، که ممکن است آن را سمی کند یا موجب انتشار وارد شدن مواد زیان آور در لوله

.ھای ناشی از فاضالب شود و از این طریق برای سالمتی عمومی خطر جدی ایجاد نمایدبیماری

(Hanger)آویز

شآویز وسیله بینی شده، با امکان ای است برای آویختن لوله از یک نقطه ثابت و نگھداشتن آن در ارتفاع پی

.حرکت محدود طولی و عرضی

بار وارده

ھا، شود و شامل وزن لوله، سیال داخل آن، فتینگمجموعه کلیه نیروھایی است که به تکیه گاه وارد می

شیرھا، عایق، و نیز کلیه نیروھایی که بر اثر انقباض و انبساط، فشارھای استاتیکی و دینامیکی، باد، برف یا 

.شودیخبندان، و غیره به تکیه گاه وارد می

Back)برگشت جریان Flow)

کشی توزیع آب آشامیدنی، از ھر ھای دیگر به داخل شبکه لولهبرگشت جریان آب، مایعات، مواد یا محلول

.کشی یا منبع دیگرشبکه لوله

ست  (Suppor)تکیه گاه/ب

.داردگیرد و در حالت یا موقعیت معینی نگه میکه لوله را میای است دائمی وسیله
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Support)پایه Foot, Duck Foot)

ای است که بار قائم یک لوله قائم را، از انتھای تحتانی آن، به فنداسیون یا اسکلت دیگری منتقل پایه وسیله

.کندمی

Sump)پمپ حوضچه فاضالب یا آب باران Pump)

ص انتقال فاضالب یا آب باران به تراز باالتر، این پمپ که با موتور برقی کار می کند، از سطح فاضالب پمپ مخصو

.شودگیرد و قطع و وصل مییا آب باران داخل حوضچه فرمان می

(Suppor)تکیه گاه

کند و در حالت یا موقعیت معینی نگه ای است دایمی که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل میوسیله

.داردمی

Slider)گاه لغزندهتکیه Support)

شود و حرکت لغزشی ای است مرکب از دو قطعه مسطح یا منحنی که یکی از آنھا به لوله متصل میوسیله

.سازدپذیر میلوله را در امتداد طولی یا عرضی امکان

Fravity)جریان ثقلی Flow)

ھا کشی وقتی ثقلی است که بر اثر اختالف ارتفاع و شیب لولهجریان فاضالب یا آب باران در داخل شبکه لوله

.و بدون استفاده از پمپ برقرار شود

Expansion)حلقه انبساط Loop)

ھا یا منحنی ھایی ای است برای جذب حرکت لوله، ناشی از تغییر دما یا عوامل دیگر، که با ایجاد خموسیله

.شوددر طول لوله، ساخته می

(Sump)حوضچه

شود و حوضچه، تانک یا چاھکی است که زیر سطح تراز نرمال فاضالب یا آب باران داخل ساختمان نصب می

خروج فاضالب از این حوضچه به تراز باالتر باید به .ریزدفاضالب یا آب باران ساختمان به طور ثقلی در آن می

.طریق مکانیکی صورت گیرد

Combined)خط اصلی فاضالب مشترک Drain)

.کندلوله اصلی فاضالب که افقی است و فاضالب و آب باران ساختمان را به طور مشترک از ساختمان دور می

(Vacuum)خالء

.کشی آب یا فاضالبفشار کم تراز اتسمفر ھوای آزاد در داخل شبکه لوله

Vacuum)خالء شکن Breaker)

شود تا اگر فشار آب داخل لوله از فشار یک نوع مانع برگشت جریان که روی دھانه خروجی آب از لوله نصب می

تر شود، از این وسیله ھوا وارد شود و فشار داخلی را به فشار اتمسفر برساند و از برگشت جریان اتمسفر کم

.جلوگیری شود

س Reakily)در دستر Accessible)

س«کشی وقتی ھای مصرف کننده آب و اجزای لولهلوازم بھداشتی، دستگاه اند که دسترسی »در دستر

.مستقیم باشد و نیازی به باز کردن، برداشتن یا جابجا کردن مانعی نباشد

Area)دریافت کننده آب محوطه Drain)

ھای سطحی محوطه، به صورت کفشوی، شبکه، حوضچه یا ھر شکل دیگر، که دریافت کننده آب باران یا آب

.ھای سطحی یا آب باران سطوح باز محوطه طراحی شده باشدبرای جمع آوری و ھدایت آب
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,Receptor)دریافت کننده فاضالب Receptacle)

.ھر وسیله دریافت کننده فاضالب، مانند کفشوی، حوضچه فاضالب، شبکه روی کف و غیره

(Cleanout)دریچه بازدید

دریچه قابل دسترسی روی لوله فاضالب یا آب باران قائم یا افقی که برای تمیز کردن و خارج کردن ھرگونه مانع 

.گیردجریان داخل لوله و رفع گرفتگی آن، مورد استفاده قرار می

System)دفع فاضالب به طور خصوصی Individual Sewage Disposal)

دفع فاضالب در سپتیک تانک، در دستگاه تصفیه فاضالب خصوصی یا در ھر سیستم دیگری که از شبکه دفع 

.فاضالب شھری به کلی جدا باشد

(Offset)دو خم

با (کشی فاضالب که امتداد لوله قائم فاضالب را از قائم به افقی ترکیبی از دو زانو یا دو خم در مسیر لوله 

س دوباره به حالت قائم تغییر می)شیب سرعت جریان فاضالب در قسمت افقی از دو قسمت قائم .دھدو سپ

س از دو خم، تغییر جا می.کمتر است .دھدلوله قائم فاضالب پ

Critical)سطح تراز بحرانی Level)

حداقل ارتفاعی است که یک مانع برگشت جریان یا خالءشکن باید باالتر از تراز سرریز لوازم بھداشتی و ھر 

در .تر از آن نصب شود ممکن است برگشت جریان اتفاق بیفتداگر پایین.مصرف کننده دیگر آب، نصب شود

ص نکرده باشد، باید زیر مانع برگشت جریان یا خالءشکن را سطح تراز  صورتی که سازنده این تراز را مشخ

.بحرانی آن گرفت

Effective)سطح موثر دھانه Opening)

ترین مقطع ترین سطح مقطع دھانه خروجی آب از شیر یا لوله، در شیرھای لوازم بھداشتی باید کوچککوچک

.گیری شودعبور آب اندازه 

(Trap)سیفون

ای که با نگھداری مقداری آب در خود، در مسیر عبور فاضالب، مانع از انتشار ھوای آلوده و گازھای داخل وسیله

.شود و در عین حال ھیچ اثری بر جریان عادی فاضالب نداردکشی فاضالب در فضای ساختمان میشبکه لوله

Building)سیفون ساختمان Trap)

خروجی از ساختمانی نصب شود و مانع از جریان ھوا )یا آب باران(ای که روی لوله اصلی فاضالب ھر وسیله 

.ساختمان و لوله خروجی از ساختمان تا محل دفع شود)یا آب باران(کشی فاضالب بین شبکه لوله 

ی (Branch)شاخه افق

این لوله .ریزدھای انشعاب فاضالب لوازم بھداشتی به آن می لوله افقی فاضالب در طبقات ساختمان که لوله

.کندفاضالب را به لوله قائم فاضالب ھدایت می

ش Branch)شاخه افقی ھواک Vent)

ش یک یا چند عدد از لوازم بھداشتی به آن متصل می ش که ھواک این لوله افقی به .شودیک لوله افقی ھواک

ش Vent)یک لوله قائم ھواک Stack)یا به ادامه لوله قائم فاضالب(Stack Vent) شودمتصل می.

Storm)کشی آب بارانشبکه لوله Drainace System)

ھای سطحی و ھدایت آن به خارج از کشی داخل ساختمان که برای جمع آوری آب باران و دیگر آبشبکه لوله

.شودساختمان، طرح و نصب می 

ش Vent)شبکه ھواک System)
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کشی فاضالب یا به آن، یا به منظور تأمین کشی که به منظور برقراری جریان ھوا از لولهای از لولهشبکه

ش سیفونی،  س یا مک جریان ھوا در داخل این شبکه فاضالب و حفاظت آب ھوابند سیفون در برابر فشار معکو

.رودبه کار می

Temperature)شیر اطمینان دما Rrelief Valve)

این شیر در دمای تنظیم شده به طور خودکار باز .شیری که برای بازکردن در دمای معینی طراحی شده است

.نمایدو آب را خارج میشودمی

Pressure)شیر اطمینان فشار Rrelief Valve)

ای این شیر در حالت عادی، توسط فنر یا وسیله.شیری که برای بازکردن در فشار معینی طراحی شده است

.نمایدکند و آب را خارج میدیگر، بسته است و در فشار تنظیم شده به طور خودکار باز می

Temperatudre)دما-شیر اطمینان فشار  and Pressure Rrelief Valve)

تواند از دما یا فشار آب داخل لوله یا مخزن فرمان گیرد، به طور خودکار باز شود و آب را شیری ترکیبی که می

.خارج کند

Faucet)شیر برداشت آب Tap)

شود و در صورت بستن آن، آب در لوله باقی میشیر انتھای لوله آب که بازکردن آن باعث خروج آب از لوله می

.ماند

Ball)شیر شناور Cock Float Operated)

گیرد و باز یا شیر ورودی آب به مخزن که به وسیله یک گوی شناور از تراز سطح آب داخل مخزن فرمان می

.شودبسته می

Antisiphon)شیر شناور ضد سیفون Ball Cock)

س از یک شیر  شیر شناوری که یک وسیله ضد سیفون، به فرم یک فاصله ھوایی یا یک خالءشکن، دارد و پ

.کندشود و از برگشت جریان جلوگیری می قطع و وصل نصب می

Double)شیر یک طرفه دو تایی Check Valve Assembly)

شوند و بین این بند که پشت سر ھم روی لوله نصب میشامل دو عدد شیر یک شرفه فنر دارد با دریچه آب

ش با شیر قطع و وصل قرار می دو طرف این مجموعه باید شیرھای .گیرددو شیر یک انشعاب مخصوص آزمای

.قطع و وصل روی لوله نصب شود

Approved)شیر یک طرفه مورد تأیید Check Valve)

س یا نشت نتواند از آن عبور کندشیر یک طرفه فنردار، با دریچه آب .بند، که در حالت بسته ھیچ جریان معکو

(Antisiphon)ضد سیفون

ش سیفونی را حذف کند و از بین ببرد .ھر شیر یا وسیله مکانیکی دیگری که عمل مک

Water)ضد ضربه قوچ Hammer Arrestor)

شود، جذب میای که امواج فشار ضربه قوچ را، که بر اثر توقف ناگھانی جریان آب در لوله ایجاد می وسیله

.کند

Stand)علم تخلیه فاضالب Pipe)

شویی یا یک لوله قائم فاضالب که ممکن است برای تخلیه غیرمستقیم فاضالب خروجی از ماشین رخت

.ماشین ظرفشویی به کار رود و فاضالب ماشین از طریق شلنگ به آن ریخته شود

Air)فاصله ھوایی Gap)-کشی توزیع آبدر لوله
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ھر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین لبه پایین دھانه خروجی آب از لوله یا شیر برداشت آب که به 

کننده آب، رساند، تا لبه سرریز دستگاه دریافتمخزن، لوازم بھداشتی یا ھر مصرف کننده دیگری آب می

.شودفاصله ھوایی نامیده می

Air)فاصله ھوایی Gap)- کشی فاضالبدر لوله

ای که این فاضالب در ھر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین دھانه خروجی فاضالب تا لبه سرریز وسیله 

.شودریزد، فاصله ھوایی نامیده میآن می

(Sewage)فاضالب

.ھر نوع فاضالب که مواد گیاھی یا حیوانی، به صورت معلق یا محلول، داشته باشد

(Waste)فاضالب

ھر نوع فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی و دیگر دستگاه ھای مصرف کننده آب، بدون فاضالب توالت یا 

.پیسوار

Sanitary)فاضالب بھداشتی Sewage)

ھای ھای سطحی یا آبھای آب، بدون آب باران، آبکنندهفاضالب خروجی از لوازم بھداشتی و دیگر مصرف

.زیرزمینی

ستری Gray)فاضالب خاک Water)

کشی فاضالب خروجی از وان، زیردوشی، دستشویی، لگن یا ماشین رختشویی که در شبکه لوله

ھا و پیسوارھا ممکن است مورد غیرآشامیدنی داخل ھمان ساختمان، منحصرًا برای شستشوی توالت

RE)استفاده دوباره eyeling System)قرار گیرد.

شار جریان Flow)ف Pressure)

.فشار آب لوله، قبل از شیر برداشت آب و نزدیک به آن، در حالتی که شیر کامًال باز باشد

س شار معکو Back)ف Pressure)-در لوله کشی توزیع آب

ش از فشار شبکه لوله مواردی که بر اثر وجود پمپ، مخزن مرتفع، دیگ آب گرم یا بخار و مانند آنھا، فشاری بی

کشی آب کشی توزیع آب آشامیدنی ایجاد شود و احتمال برگشت جریان و نفوذ آب از یک شبکه لوله

ش آیدغیربھداشتی به داخل شبکه لوله .کشی توزیع آب آشامیدنی پی

س شار معکو Back)ف Pressure)-کشی فاضالبدر لوله

ش سرعت جریان فاضالب یا علت س جریان فاضالب در داخل لوله، فشاری که براثر کاھ ھای دیگر، در جھت عک

.ترین لوازم بھداشتی، ممکن است بر آب ھوابند سیفون وارد شودبعد از سیفون نزدیک

ش تانک Flush)فال Tank)

شوسیله ای بینی شدهای است شامل یک مخزن و شیر شناور ورود آب که ھر بار با فرمان دستی مقدار پی

.آب، به منظور شستشو، وارد لوازم بھداشتی کند

(Fitting)فیتینگ

رود، مانند زانو، سه راه، کشی که برای تغییر امتداد، گرفتن انشعاب یاتغییر قطر لوله به کار میاجزایی از لوله

.تبدیل و غیره

ش والو Flush)فال Valve)

ش ای آب، به منظور شستشو وارد لوازم بھداشتی میبینی شدهشیری که ھر بار با فرمان دستی مقدار پی

شود، تا از ایجاد ضربه قوچ جلوگیری کند و با فشار آب یا مکانیسم دیگری به طور خودکار و به تدریج بسته می
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.شود

(Accessible)قابل دسترسی

اند که برای دسترسی به »قابل دسترسی«کشی وقتیھای آب و اجزای لولهلوازم بھداشتی، دستگاه

.ھا، بازکردن یک دریچه یا برداشتن مانعی الزم باشدآن

Roof)کف شوی آب باران Drain)

.کندشود و آب باران بام را به لوله قائم آب باران ھدایت میدریافت کننده آب باران که روی بام نصب می

Beam)گیره اتصال به تیرآھن Clips)

ش ای است که به قسمت زیرین تیرآھن سقف متصل میوسیله شود و بمنظور خودداری از سوارخ کاری و جو

.رود، برای اتصال آویز به سقف به کار میھنکاری تیر آ

Riser)گیره لوله قائم Clamp)

.ای است برای نگاه داشتن لوله قائم در موقعیت معینوسیله 

(Liner)الیی

ای، به منظور حفاظت لوله یا غالف محافظی که بین سطح خارجی لوله یا عایق آن و سطح داخلی بست گیره

.شودعایق در برابر خوردگی، الکترولیز، محدود کردن مقدار انتقال گرما، یا توزیع بارھای وارده، نصب می 

Flood)لبه سرریز Levle Rim)

لبه سرریز در لوازم بھداشتی و ھر دریافت کننده آب، تراز افقی سطحی از آن دستگاه است که وقتی آب از 

.کندتواند از آن تراز باالتر رود و از لبه آن سرریز می شیر یا لوله در آن بریزد، نمی 

Plumbing)لوازم بھداشتی Fixture)

کشی توزیع آب لوله«شوند و آب را از لوازمی که در ساختمان یا ملک به طور دائمی یا موقت نصب می 

کشی لوله «فاضالب خروجی از این لوازم، مستقیم یا غیرمستیم، به .کننددریافت می »مصرفی ساختمان

ض ھوا .ریزندمی»فاضالب بھداشتی ساختمان ظروف، مخازن و دستگاه ھایی که در تأسیسات گرمایی، تعوی

شوند، لوازم بھداشتی و تھویه مطبوع یا به منظور تولید، در ساختمان ھای تجاری و صنعتی نصب می

.شوندمحسوب نمی

Pprevate)لوازم بھداشتی خصوصی Plumbing Fixture)

ھا، حمام یا توالت اتاق خصوصی ھتل و متل و در جاھای مشابه که لوازم ھا، آپارتمانلوازم بھداشتی در خانه 

ص یا یک خانواده نصب می  ص محسوب می بھداشتی به منظور استفاده یک شخ شوند، لوازم بھداشتی خا

.شوند

Public)لوازم بھداشتی عمومی Plumbing Fixture)

س، ورزشگاه ھا، ھتللوازم بھداشتی در توالت ھا، ایستگاه ھای راه آھن، فرودگاه ھا، ھای عمومی مدار

ساختمان ھای اداری، رستوران ھا، ساختمان ھای عمومی، گردشگاه ھای عمومی و در جاھای مشابه که 

اند که استفاده از آنھا برای عمومی آزاد است، لوازم بھداشتی تعدادی لوازم بھداشتی طوری نصب شده

.شوندعمومی محسوب می 

Building)لوله اصلی افقی Drain)

کشی فاضالب قرار دارد و فاضالب ساختمان را که از لولهترین قسمت شبکه لولهلوله اصلی افقی که در پائین

.کندریزد، به خارج از ساختمان ھدایت میترین طبقه در آن میھای قائم یا لوازم بھداشتی پائین

Horizontal)لوله افقی Pipe)
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.درجه داشته باشد٤٥ای کمتر از ھر لوله یا فتینگ که نسبت به تراز افق زاویه 

Discharge)لوله خروجی فاضالب Pipe)

.دھدھای آب، را انتقال میای که فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی یا دیگر مصرف کنندهلوله

Building)لوله خروجی از ساختمان Sewer)

که فاضالب لوله اصلی افقی ساختمان را به سمت شبکه فاضالب شھری، )یا ملک(لوله خروجی از ساختمان 

.کنددستگاه تصفیه فاضالب خصوصی، یا ھر سیستم دفع، ھدایت می

Soil)لوله فاضالب Pipe)

.ای که فاضالب توالت و پیسوار را انتقال دھدلوله 

Waste)لوله فاضالب Pipe)

.ای که ھرگونه فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی، غیر از توالت و پیسوار، را انتقال دھدلوله 

Sanitry)لوله فاضالب بھداشتی Dranin)

.ھای سطحی، را انتقال دھدای که ھرگونه فاضالب ساختمان، غیر از آب باران یا آبلوله

Vertical)لوله قائم Pipe)

.درجه یا بیشتر داشته باشد٤٥ھر لوله یا فتینگ که نسبت به تراز افق زاویه 

(Leader)لوله قائم آب باران روی دیوار خارجی

.کندشود و آب باران بام را به پائین ھدایت می لوله قائم آب باران که روی دیوار خارجی ساختمان نصب می

(Conductor)لوله قائم آب باران در داخل ساختمان

.کندشود و آب باران را به پایین ھدایت می لوله قائم آب باران که در داخل ساختمان نصب می

Discharg)لوله قائم فاضالب Stack)

ترین طبقه به لوله اصلی افقی فاضالب گیرد و در پائین ھای طبقات می لوله قائمی که فاضالب را از شاخه

.کندمنتقل می 

Free)لوله یا فتینگ بدون سرب - Lead)

ش از  .درصد نباشد٨لوله و فتینگ فلزی که نسبت سرب آن بی

شت جریان Backflow)مانع برگ Precenter)

.کشی آب آشامیدنی جلوگیری کندھر وسیله یا شیری که از برگشت جریان به شبکه لوله

شت جریان از نوع شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر یک طرفه مانع برگ

(Rreduced Pressure Principle Backflow Preventer)

ھا یک شیر اطمینان اختالف این وسیله شامل دو عدد شیر یک طرفه مورد تأیید است که در فاصله بین آن

دو طرف این وسیله شیر قطع و وصل و بین دو شیر یک طرفه شیرھای برداشت برای .فشار نصب شده است

ش نصب می  باشد، شیر )ورود آب(تر از فشار آب باال دست وقتی فشار بین دو شیر یک طرفه کم.شودآزمای

ش میکند و مقداری آب خارج میاطمینان باز می یابد و مانع برگشت جریان آب به شبکه شود و فشار کاھ

.شودکشی توزیع آب آشامیدنی میلوله

ش سیفونی Back)مک Siphoage) .کشی توزیع آبدر لوله-

ش فشار شود، به شبکه لولهبرگشت جریان از آبی که معموًال آلوده تلقی می کشی آب آشامیدنی، بر اثر کاھ

ورود آب آلوده ممکن است از لوازم بھداشتی، استخر، مخازن آب و موارد .تر از فشار ھوای آزاداین شبکه به کم

.شوندکشی آب آشامیدنی تغذیه می مشابھی باشد که از شبکه لوله
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ش سیفونی Back)مک Siphonage) کشی فاضالبدر لوله-

ش سرعت جریان فاضالب یا ھر علت دیگر که ممکن است بر آب ھوابند سیفون  ایجاد خالء بر اثر افزای

.ترین لوازم بھداشتی اثر بگذارد و آب داخل سیفون را خالی کندنزدیک

(Approved)مورد تأیید

.مورد تأیید مسئول امور ساختمان در شھرداری یا ھر مقام قانونی دیگر

(Anchor)مھار

ای است برای ثابت نگه داشتن لوله در یک نقطه، ھم از نظر موقعیت و ھم از نظر جھت، در شرایط وسیله 

.دمای معین و بارھای وارده

DFUواحد (Drain Fixture Unit)

گیری مقدار جریان فاضالب لوازم واحدی است برای اندازه DFUکشی فاضالب داخل ساختمان،در لوله 

تابع حجم فاضالب آن، طول مدت زمان یکبار DFUبھداشتی مختلف، در ھر یک از لوازم بھداشتی، مقدار

ش پیاپی آب در آن است .تخلیه آب آن و فاصله زمانی متوسط بین دو بار ریز

SFUواحد (Supply Fixture Unit)

گیری و محاسبات احتمال واحدی است برای اندازه SFUکشی توزیع آب مصرفی ساختمان،در لوله

تابع حجم آب SFUدر ھر یک از لوازم بھداشتی مقدار.ھیدرولیکی مصرف آب در لوازم بھداشتی مختلف

، و فاصله زمانی متوسط بین دو بار باز شدن پیاپی شیر )بازماندن شیر(مصرفی، طول مدت زمان یکبار مصرف 

.است

(Guide)ھادی

.سازدای است که حرکت لوله را فقط در امتداد معینی امکان پذیر میوسیله 

Trap)ھوابند سیفون Seal)

ش Crown)فاصله قائم بین تراز نقطه ریز Weir) آب از سیفون به داخل شاخه افقی لوله فاضالب و سقف

Top)لوله سیفون Dip) زیرترین قسمت آن، طبق شکلدر پائین :
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ش  Wet)ترھواک Vent)

ش که برای انتقال فاضالب  .ھم مورد استفاده قرار گیرد)جز فاضالب توالت و پیسوار(لوله ھواک

ش جداگانه Individual)ھواک Vent)

ش سیفون یکی از لوازم بھداشتی استلوله این لوله در تراز باالتر از آن دستگاه به شبکه لوله.ای که ھواک

ش متصل می  .شود، یا جداگانه تا خارج از ساختمان ادامه یابدکشی ھواک

ش حلقوی Loop)ھواک Vent)

ش حلقوی می  ش به لوله قائم فاضالب متصل شود، آن را ھواک .نامنداگر شاخه افقی ھواک

ش حوضچه فاضالب Sump)ھواک Vent)

لوله ھواکشی که از حوضچه یا چاھک فاضالب، یا لوازم بھداشتی مشابه، جداگانه به خارج از ساختمان تا 

.ھوای آزاد ادامه یابد

ش قائم Vent)ھواک Stack)

ش قائم که در وھله اول به منظور جریان ھوا از ھر قسمت شبکه لوله کشی فاضالب به خارج، یا ھر لوله ھواک

.از این لوله ممکن است برای جریان قائم فاضالب ھم استفاده شود.از خارج به آن، طرح و نصب شود

ش کمکی اصلی Yoke)ھواک Vent)

ش قائم، به منظور جلوگیری از تغییرات فشار در لوله قائم فاضالب،  یک لوله که از لوله قائم فاضالب به لوله ھواک

.شیب این لوله به سمت لوله قائم فاضالب است.شودمتصل می

ش کمکی Relief)ھواک Vent)

ش کمکی که اجازه می ش کشی فاضالب و لولهدھد جریان ھوای بیشتری بین لولهیک ھواک کشی ھواک

.برقرار شود

ش لوله قائم فاضالب Stack)ھواک Vent)

س از آخرین اتصال شاخه افقی فاضالب این قسمت از لوله قائم فقط .ادامه لوله قائم فاضالب به سمت بام، پ

ش کار می  .کندبه عنوان ھواک

ش مداری Circuit)ھواک Vent)

ش است که برای دو تا حداکثر ھشت سیفون لوازم بھداشتی نصب  ش مداری یک شاخه افقی ھواک ھواک

ش متصل میمی .شودشود و از خروجی سیفون باالترین لوازم بھداشتی آغاز و به لوله قائم ھواک

شترک ش م Common)ھواک Vent)

ھواکشی که برای دو عدد از لوازم بھداشتی، به طور مشترک به کار رود که معموًال مجاور ھم یا پشت به 

پشت ھم و در یک طبقه ساختمان قرار دارند

Daed)انتھای لبه End)

Bbranch)انتھای شاخه افقی فاضالب Discharge) ش یا ھر وسیله دیگری مسدود که با کالھک، درپو

ش از  س از اتصال آخرین انشعاب فاضالب، بی .متر باشدسانتی٦٠شده باشد و طول آن، پ

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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مقررات کلی١-٣-١٦

کلیات١-٣-١٦

اجرای کار و نصب تأسیسات بھداشتی ساختمان باید با رعایت الزامات کلی مندرج در این فصل ١-١-٣-١٦

.انجام گیرد

اجرای کار و نصب تأسیسات بھداشتی باید با رعایت پایداری و مقاومت سازه ساختمان انجام گیرد ٢-١-٣-١٦

.و مراقبت شود که در جریان اجرای تأسیسات ھیچ آسیبی به دیوارھا و دیگر اجزای ساختمان وارد نشود

ھای آب باید با اتصال مستقیمکنندهفاضالب خروجی از ھر یک از لوازم بھداشتی و دیگر مصرف٣-١-٣-١٦

(Direct)یا غیرمستقیم(Indirect)کشی فاضالب بھداشتی بخشی به شبکه لوله، به طور اطمینان

.طبق الزامات مقرر شده در این مبحث، متصل شود)یا ملک(ساختمان 

ھا باید با اتصال مستقیم یا آب مصرفی ھر یک از لوازم بھداشتی و دیگر مصرف کننده ٤-١-٣-١٦

ش به شبکه لوله غیرمستقیم، به طور اطمینان ، طبق الزامات )یا ملک(کشی توزیع آب مصرفی ساختمان بخ

.مقرر شده در این مبحث، متصل شود

ھا و دیگر اجزای تأسیسات بھداشتی، جز کفشوی یا حوضچه و پمپکشیھیچ یک از لوله ٥-١-٣-١٦

(Sump Pump)ھای آن نصب شودکف چاه آسانسور، نباید داخل چاه آسانسور یا اتاق ماشین.

کشی فاضالب بھداشتی باید با اتصال غیرمستقیم به شبکه لوله)یا حوضچه(تخلیه این کفشوی )الف

.ساختمان ھدایت شود

Nominal)ھای نامیھای لوله و فتینگ در این مبحث اندازهاندازه ٦-١-٣-١٦ Size) است، مگر آن که

ص شده باشد .جز آن مشخ

ایمنی و بھداشت٢-٣-١٦

، به سبب وجود تأسیسات بھداشتی یا فقدان آن، از نظر بھداشتی )یا ملک(اگر در یک ساختمان ١-٢-٣-١٦

یا ایمنی وضعیت خطرناکی رخ دھد، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید برای برطرف کردن این خطر، با 

انجام اصالحات الزم در تأسیسات بھداشتی موجود، تا زمانی که وضعیت سالم، بھداشتی و ایمنی پدید آید، 

.اقدام کند

، که در نتیجه نصب، تعمیر و یا نوسازی تأسیسات بھداشتی )یا ملک(ھر قسمت از ساختمان ٢-٢-٣-١٦

س از انجام ش تخریب، تغییر یا جابجایی شود، باید، پ کارھای مربوط به تأسیسات بھداشتی، مجددًا دستخو
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.خطر و ایمن بازسازی شودبه حالت قابل قبول، بی

فضای نصب لوازم بھداشتی٣-٣-١٦

ض ھوا ١-٣-٣-١٦ ش، سینک و دیگر لوازم بھداشتی باید روشنایی و تعوی فضای نصب توالت، دستشویی، دو

.داشته باشد

تأمین )طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانھا(روشنایی این فضاھا باید طبق الزامات مبحث سیزدھم )الف

.شود

تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه (تعویض ھوای این فضاھا باید طبق الزامات مبحث چھاردھم )ب

.انجام شود)مطبوع

ھا باید طوری استقرار یابند و نصب شوند که مانع ھای مربوط به آنکشیلوازم بھداشتی و لوله٢-٣-٣-١٦

.ھا و درھا نشوندباز و بسته شدن عادی پنجره

شود، باید صاف، قابل شستشو و سطوح داخلی کف و دیوار فضایی که در آن توالت نصب می٣-٣-٣-١٦

.غیرقابل نفوذ آب باشند

شود باید با دیوار ھر توالت که در ساختمانھای عمومی برای استفاده مراجعان یا کارکنان نصب می٤-٣-٣-١٦

.یا تیغه و در، به صورت اتاقک خصوصی، از فضاھای مجاور جدا شود

ش )الف بینی شده است و دِر آن قفل می در یک گروه بھداشتی با یک توالت، که برای استفاده یک نفر پی

ش .بینی شودشود، دیگر الزم نیست برای توالت دیوار یا تیغه و در پی

کشی آب و فاضالب ساختمانھای لوله شبکه٤-٣-١٦

س بودن شبکه لوله١-٤-٣-١٦ کشی توزیع آب مصرفی کشی آب شھری، لولهدر صورت موجود و در دستر

.ساختمان باید به این شبکه متصل شود و آب موردنیاز خود را از آن دریافت کند

س بودن شبکه لوله )الف کشی آب شھری به این معنی است که از سازمان مسئول آب موجود و در دستر

.شھری استعالم شود و آن سازمان آمادگی خود را برای دادن انشعاب اعالم کرده باشد

س نباشد، باید برای تأمین آب مصرفی مورد نیاز )ب اگر شبکه آب شھری در محل ساختمان موجود و در دستر

.از یک منبع خصوصی، مورد تأیید مراجع صالحیت دار قانونی، اقدام شود

س بودن شبکه لوله٢-٤-٣-١٦ کشی فاضالب کشی فاضالب شھری، لوله در صورت موجود و در دستر

.ساختمان باید به این شبکه متصل شود و فاضالب ساختمان را به آن ھدایت کند

س بودن شبکه لوله )الف کشی فاضالب شھری به این معنی است که از سازمان مسئول موجود و در دستر

.فاضالب شھری استعالم شود و آن سازمان آمادگی خود را برای گرفتن انشعاب اعالم کرده باشد

س نباشد، باید برای دفع فاضالب )ب اگر شبکه فاضالب شھری در محل ساختمان موجود و در دستر

.ساختمان، با استفاده از یکی از روشھای مورد تأیید، اقدام شود

ش اگر در ساختمان شبکه لوله)پ بینی شود فاضالب خروجی از وان، کشی فاضالب خاکستری پی

.شویی ممکن است به شبکه فاضالب خاکستری ھدایت شودزیردوشی، دستشویی، لگن یا ماشین رخت

مانند (ای، ، مواد پارچه )ذغال و مانند آن(سوخته ریختن ھرگونه خاکستر، مواد نیمهوارد کردن و ٣-٤-٣-١٦

ھای اسیدی مواد سمی، قابل اشتعال یا قابل انفجار، گازھا، مواد نفتی و چربی، محلول)کھنه و قاب دستمال

بار و مواد غیرقابل انحالل دیگری، که ممکن است باعث گرفتگی، مسدود شدن، آسیب دیدن یا ایجاد اضافه
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.کشی فاضالب شھری، ممنوع استکشی فاضالب بھداشتی ساختمان و شبکه لولهشود، به لوله

.کشی فاضالب بھداشتی ساختمان شودفاضالب خروجی از تأسیسات صنعتی و تولیدی نباید وارد لوله )الف

ورود فاضالب صنعتی به شبکه فاضالب شھری به شرطی مجاز است که سازمان مسئول فاضالب شھری 

.ھای الزم روی آن انجام گرفته استتأیید کند که قبًال تصفیه

مصالح٥-٣-١٦

کشی و ھر یک از لوازم بھداشتی باید نام یا مارک روی ھر طول لوله، ھر قطعه از فتینگ لوله١-٥-٣-١٦

نشدنی، سازنده و استانداردی که آن قطعه بر طبق آن ساخته شده است، به طور برجسته یا با مھر پاک

ش شده باشد .نق

رود باید طبق دستورالعملی که در مصالحی که در تأسیسات بھداشتی ساختمان به کار می٢-٥-٣-١٦

.استاندارد ھر یک داده شده نصب شود

در صورتی که دستورالعملی در دست نباشد، نصب ھر یک از مصالح باید با رعایت راھنمای سازنده )الف

.صورت گیرد

ھای سازنده ھر یک از مصالح با الزامات مندرج در این مبحث در صورتی که دستورالعمل استاندارد یا توصیه )ب

از مقررات ملی ساختمان مطابقت نداشته باشد، نصب ھر یک از مصالح باید طبق الزامات این مبحث صورت 

.گیرد

ش و مطابقت با استانداردھای لوله، فتینگ و دیگر اجزای لوله٣-٥-٣-١٦ کشی پالستیکی باید گواھی آزمای

.دار را داشته باشندمراجع صالحیت

رود، کشی آب مصرفی ساختمان به کار میکشی پالستیکی، که در لولهلوله، فتینگ و دیگر اجزای لوله )الف

.دار بھداشتی را برای توزیع آب آشامیدنی داشته باشندباید گواھی مراجع صالحیت 

ش٤-٥-٣-١٦ گواھی آزمای

کشی، لوازم بھداشتی، شیرھای برداشت و دستگاھھایی که در تأسیسات ھر یک از اجزای لوله)الف

ش و مطابقت آن با استانداردی که بھداشتی ساختمان به کار می رود باید از یک مؤسسه معتبر گواھی آزمای

.بر طبق آن ساخته شده، داشته باشد

ش را تھیه و نگھداری کند)١ .موسسه گواھی کننده باید مدارک مربوط به روند آزمای

ش )٢ مدارک باید شامل جزئیات الزم برای مطابقت آن با الزامات مندرج در استاندارد مربوطه، در مورد آزمای

.دستگاه باشد

ش دستگاه مورد )ب موسسه گواھی کننده باید شخصیت حقوقی داشته و دارای صالحیت الزم برای آزمای

.نظر باشد

ش قطعه یا دستگاه موردنظر مجھز )١ موسسه گواھی کننده باید به ھمه ابزار و تجھیزات الزم برای آزمای

.باشد

ش و ارزیابی )٢ موسسه گواھی کننده باید نیروی انسانی کارآزموده و با تجربه، که برای انجام عملیات آزمای

ش دیده باشد، در استخدام داشته باشد .آن آموز

کشیحفاظت لوله ٦-٣-١٦

کنند باید در برابر شکسته شدن ھایی که از زیر یا داخل پی یا دیوار باربر ساختمان عبور میلوله ١-٦-٣-١٦
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در این حالت لوله باید در داخل غالف فلزی قرار گیرد، یا از زیر طاقی ساخته .بر اثر بار وارده حفاظت شوند

.شده با مصالح ساختمانی مقاوم بگذرد

ای که ممکن است بر سطح خارج لوله اثر خوردگی اگر لوله از داخل محیط یا مصالح خورنده ٢-٦-٣-١٦

ش ھای مقاوم در برابر خوردگی داشته باشد، عبور کند باید سطح خارجی لوله در برابر خوردگی، با اندود و روک

.حفاظت شود

ض و انبساط، شود)الف ش لوله نباید مانع حرکت لوله، بر اثر انقبا .اندود روک

کشی در تأسیسات بھداشتی باید به ترتیبی نصب شود که فشارھای وارده بر آن ھر نوع لوله٣-٦-٣-١٦

ش ش از آن چه در ساخت لوله پی ھا، سقف و کف باید از بینی شده، نباشد، عبور لوله از دیوارھا و تیغهبی

.داخل غالف صورت گیرد

.فاصله بین سطح خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید با مواد قابل انعطاف پر شود)الف

ش)ب Fire)در صورتی که غالف در دیوار آت Wall) نصب شود موادی که برای پرکردن فاصله به کار رود

ش تعیین شده است .باید ھمان مقاومتی را داشته باشد که برای دیوار آت

کشی آب مصرفی، فاضالب یا آب باران که در خارج از ساختمان و زیرزمین نصب آن قسمت از لوله٤-٦-٣-١٦

شوند باید، با توجه به دمای ھوای محل استقرار ساختمان، زیر خط تراز یخبندان و در عمق مناسب قرار می 

.گیرند

ض یخ ھای آب مصرفی یا فاضالب که در دیوارھای خارجی ساختمان، یا ھر جای دیگریلوله)الف که در معر

ش عایق یا گرم کردن لوله، در برابر یخزدن ھستند، قرار می .زدن حفاظت شوندگیرند باید با پوش

(Trench)گذاری در ترنجلوله ٧-٣-١٦

شود باید به فرم ھای آب مصرفی، فاضالب یا آب باران حفر میکف بستری که برای نصب لوله١-٧-٣-١٦

گذاری برای کف بستر لوله.گاه یک دست و یکنواختی در سرتاسر طول لوله، پدید آیدلوله باشد که تکیه 

.تحمل وزن لوله باید محکم و مقاوم باشد

ش از آن چه برای تراز لوله)الف ش اگر ترنج عمقی بی بینی شده، داشته باشد در این حالت باید کف گذاری پی

سانتیمتری ماسه و شن نرم پر کرد و ھر الیه را جداگانه کوبید تا، در تراز نصب لوله، ١٥ھای ترنج را با الیه

.گاه یک دست و یکنواخت مقاومی پدید آیدتکیه 

متر زیرتر سانتی٧/٥گذاری سنگ مشاھده شود باید قسمت سنگی را دست کم تا اگر در کف بستر لوله)ب

گاه یک دست و یکنواخت و از نصب لوله تراشید و کف بستر را با ماسه و شن نرم پر کرد و کوبید تا تکیه 

.لوله را نباید مستقیمًا روی بستر سنگی قرار داد.مقاومی پدید آید

گاه گاه زیر لوله، در طول بین دو اتصال، باید پیوسته باشد و وزن لوله به طور یکنواخت به این تکیه تکیه)پ

گاه منقطع، فقط در زیر نقاط اتصال یا در فاصله بین دو اتصال، به طوری قرار گرفتن لوله روی تکیه.منتقل شود

.که زیر قسمتی از لوله خالی بماند، مجاز نیست

گاه لوله مورد گذاری ضعیف و غیرمقاوم باشد و نتوان آن را مستقیمًا به عنوان تکیه اگر خاک کف بستر لوله)ت

ھای ماسه و استفاده قرار داد، باید کف بستر را به عمق دست کم دو برابر قطر لوله بیشتر حفر کرد و با الیه

.گاه مناسبی پدید آیدگذاری پر کرد و کوبید تا تکیهشن نرم تا تراز لوله

س از لوله٢-٧-٣-١٦ گذاری باید اطراف و روی لوله را با خاک نرم سرند شده پر کرد، پر کردن باید با الیهپ

پر کردن دو طرف لوله باید یکنواخت و متعادل باشد .سانتیمتری باشد و ھر الیه جداگانه کوبیده شود١٥ھای 
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.تا لوله را در راستای محور خود ثابت و ساکن نگاه دارد

حفاظت اجزای ساختمان٨-٣-١٦

ھا که در جریان نصب یا ھا و سقفھر قسمت از اجزای ساختمان، کف تمام شده، دیوارھا و تیغه١-٨-٣-١٦

س از اتمام کار تأسیساتی مربوطه، باید  تعمیر تأسیسات بھداشتی آسیب ببیند، تخریب یا جابجا شود، پ

ش  .بینی شده برای آن قسمت و در وضعیت ایمن درآیدبازسازی شود و به صورت پی

بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن اجزای سازه ساختمان برای عبور لوله مجاز نیست، مگر آنکه در ٢-٨-٣-١٦

ش  .بینی شده باشدطراحی سازه ساختمان پی

.فضاھای ساختمان باید از داخل غالف صورت گیرد)بین دو طبقه(عبور لوله از دیوار، سقف و کف )الف

ش طراحی شده )ب در صورت عبور لوله از دیوار، سقف و کف فضاھا، که برای مقاومت معینی در برابر آت

ش،  باشد، فاصله بین سطح خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید با موادی به ھمان اندازه مقاوم در برابر آت

.پر شود

ای درجه٤٥شوند نباید زیر خط گذاری در مجاورت پی ساختمان حفر میمعبرھایی که برای لوله ٣-٨-٣-١٦

.که از سطح باربر پی رسم شده باشد، قرار گیرند

اگر لوله انشعاب آب یا فاضالب شھر از زیر کف وارد ساختمان شود باید اطراف آن با مصالح ٤-٨-٣-١٦

ش به داخل ساختمان جلوگیری شود .ساختمانی مناسب طوری پوشانده شود که از ورود مو

ھای خروج و تخلیه آب و فاضالب و آب باران، در داخل یا خارج ھایی که روی دھانه شبکه٥-٨-٣-١٦

نباید سوراخ )مانند شبکه روی کفشوھای آب باران سطح بام یا محوطه(شوند ساختمان، روی کف نصب می

.متر داشته باشندمیلی١٢ھایی بزرگتر از 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ى در ساختمان٤-١٦ توزيع آب مصرف

حدود و دامنه كار١-٤-١٦

)يا ملك(كشى توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى در داخل ساختمان طراحى، انتخاب مصالح و اجراى كار و نصب لوله١-١-٤-١٦

.بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام شود

گیرد كه به سكونت، اقامت يا كار انسان اختصاص دارد و آب سرد يا آب الزامات اين فصل ساختمانھايى را در برمی ٢-١-٤-١٦

.گرم مصرفى براى مصارف انسان، در اين ساختمانھا مورد نیاز است

ھر چند لوله.كشى آب مورد نیاز در روندھاى تولیدى در ساختمانھاى صنعتى خارج از حدود الزامات اين فصل قرار داردلوله)الف

.كشى آب براى تغذيه لوازم بھداشتى اين ساختمانھا نیز بايد بر طبق الزامات مندرج در اين فصل انجام شود

ھر چند .كشى آب مورد نیاز لوازم و دستگاھھاى ويژه در ساختمانھاى درمانى خارج از حدود الزامات اين فصل قرار داردلوله )ب

.كشى آب براى تغذيه لوازم بھداشتى اين ساختمانھا نیز بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل انجام شودلوله

كه آب مورد نیاز خود را از شبكه آب رسانى )٢-١-٤-١٦(كشى آب مصرفى در ساختمانھاى مقرر شده درلوله٣-١-٤-١٦

.شھرى، يا منابع خصوصى مورد تأيید، دريافت می کنند، بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل انجام شود 

به داخل ساختمان (Meter)از نقطه خروج لوله آب از كنتور)يا ملك(كشى توزيع آب مصرفى در ساختمان لوله ٤-١-٤-١٦

.آغاز می شود و تا نقاط مصرف ادامه می یابد

بايد طبق الزامات مندرج در اين فصل انجام )يا ملك(لوله كشى توزيع آب مصرفى در حیاط يا محوطه خصوصى ساختمان )الف

.شود

.ھاى سازمان آب شھر انجام شوداتصال لوله آب ساختمان به لوله خروجى آب از كنتور بايد طبق دستورالعمل)ب

و نصب كنتور، خارج از حدود الزامات اين )يا ملك(رسانى شھرى تا كنتور آب ساختمان كشى انشعاب آب، از شبكه آبلوله)پ

.فصل قرار دارد

آب مورد نیاز٢-٤-١٦

كشى توزيع كه محل سكونت، اقامت يا كار انسان و به لوازم بھداشتى مجھز باشد بايد لوله )يا ملك(ھر ساختمان ١-٢-٤-١٦

ص شده است، داشته باشد .آب مصرفى، به مقدار و با فشارى كه در اين فصل از مقررات مشخ

لوازم بھداشتى كه از آب آنھا براى آشامیدن، حمام كردن، پخت و پز يا در تولید مواد خوراكى، پزشكى و دارويى ٢-٢-٤-١٦

.شود، بايد منحصرًا با آب آشامیدنى تغذيه شونداستفاده مى

ھمه لوازم بھداشتى ساختمان بايد با آب آشامیدنى تغذيه شوند، مگر آن كه در اين مبحث از مقررات جز اين مقرر شده )الف

.باشد

ش تانك(آب مصرفى كه در شستشوى لوازم بھداشتى )١( يا در آبیارى فضاى سبز مورد استفاده قرار )مانند فالش والو، فال

.گیرد، ممكن است غیرآشامیدنى باشدمى

Public)كشى آب شھرىكشى توزيع آب مصرفى ساختمان ممكن است از شبكه لولهلوله ٣-٢-٤-١٦ Water

Supply)كشى آب خصوصىيا از شبكه لوله(Supply Individual Water)تغذيه شود.
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كشى توزيع آب آشامیدنى ساختمان از شبكه آب خصوصى، آشامیدنى بودن آن بايد از طرف مقامات در صورت تغذيه لوله)الف

.مسئول قانونى تأيید شود

كشى آب آشامیدنى باشد كه يكى از شبكه آب شھرى و ديگرى از در صورتى كه در داخل ساختمان دو شبكه لوله ٤-٢-٤-١٦

.كشى آب آشامیدنى ساختمان بايد بكلى از يكديگر جدا باشدشبكه آب خصوصى تغذيه شود، اين دو شبكه لوله

كشى آب مصرفى، كه يكى توزيع آب آشامیدنى و ديگرى توزيع آب در صورتى كه در داخل ساختمان دو شبكه لوله ٥-٢-٤-١٦

.كشى آب مصرفى ساختمان بايد بكلى از يكديگر جدا باشدغیرآشامیدنى باشد، اين دو شبكه لوله 

شى توزيع آب مصرفىطراحى لوله ٣-٤-١٦ ك

كلیات١-٣-٤-١٦

روشھاى .بايد طبق روشھاى مھندسى مورد تأيید انجام شود)يا ملك(كشى توزيع آب مصرفى ساختمان طراحى لوله)الف

.كشى بايد مورد تأيید قرار گیردھا و ديگر اجزاى لولهگذارى لولهمحاسبات مھندسى براى اندازه

كشى توزيع آب گرم مصرفى، و نیز در نقاط مصرف آب كشى توزيع آب سرد مصرفى با شبكه لوله در نقاط اتصال شبكه لوله )ب

ش الزم به عمل آيد تا آب در بینی ھایسرد و آب گرم مصرفى، مانند لوازم بھداشتى و دستگاھھاى مصرف كننده ديگر، بايد پی

.ھیچ يك از اين دو شبكه به ديگرى جريان پیدا نكند

ھا و مدارك طرحنقشه ٢-٣-٤-١٦

ش از اقدام به اجراى كار، براى بررسى و تصويب به مسئول امور نقشه)الف ھاى اجرايى لوله كشى توزيع آب مصرفى بايد، پی

.ساختمان ارائه شود

س، مسیر و قطر نامى لولهكشى بايد شامل لوازم بھداشتى و ديگر مصرف كننده ھاى اجرايى لوله نقشه )ب ھا و ھا، جن

.كشى باشدديگر اجزاى لول ه

.ھا ارائه شودكشى توزيع آب مصرفى نیز بايد در مدارك پیوست نقشهروشھاى نصب، حفاظت و نگھدارى لوله)١(

كشى باشد كه در آن ظرفیت و محل و موقعّیت اتصال لوله)ياملك(شامل پالن محوطه اختصاصى ساختمان ھا بايد نقشه)٢(

ص شده و به تأيید سازمان متولى آب شھرى رسیده باشد .ساختمان به شبكه آب شھرى مشخ

.كشى، طول تقريبى خطوط لوله و نقاط مصرف آب باشد، دياگرام لوله)يا طبقات(ھا بايد شامل پالن طبقه نقشه)٣(

.ھا و مدارك پیوست آن معین شده باشدفشار كار طراحى و مشخصات مصالح انتخابى بايد در نقشه)٤(

.عالئم نقشه كشى بايد طبق يكى از استانداردھاى مورد تأيید باشد)پ

سیر لوله٣-٣-٤-١٦ ھام

كشى فضاى الزم براى تعمیر، لوله ھا و ديگر اجزاىكشى بايد در مسیرھايى اجرا شود كه ھمه جا در اطراف لولهلوله )الف

.تعويض و كار با ابزار عادى وجود داشته باشد

قرار گیرند، به شرط آنكه دسترسى و تعمیر آنھا (Shaft)ھاى قائم ممكن است روكار باشند يا در داخل شفتلوله )١(

.آسان باشد

قرار (Trench)كانال آدم رو، خزيده رو يا در داخل ترنجھاى افقى ممكن است روكار، در داخل سقف كاذب، در داخللوله )٢(

.در ھر حالت دسترسى و تعمیر بايد آسان باشد.گیرند

:كشى فوالدى گالوانیزه يا مسى نبايد در ديوار يا كف دفن شود، مگر در شرايط زير لوله و ديگر اجزاى لوله)ب

كشى ناگزير بايد در داخل اجزاى ساختمان يا زيركف دفن شود، بايد در صورتى كه قسمتى از لوله يا ديگر اجزاى لوله)١(

.ضرورت آن مورد تأيید قرار گیرد

ض و ھاى الزم براى جلوگیرى از خوردگى و يخدر صورت دفن قسمتى از لوله بايد حفاظت)٢( زدن به عمل آيد و امكان انقبا

.انبساط لوله ھا فراھم شود

كشى مسى كشى فوالدى گالوانیزه يا لولهلوله به لوله، لوله به فتینگ يا فتینگ به فتینگ در لوله (Joint)محل اتصال)٣(

.مطلقًا نبايد در اجزاى ساختمان يا زير كف دفن شود
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.ھیچ يك از شیرھا مطلقًا نبايد در اجزاى ساختمان يا زير كف دفن شود)٤(

ض آسیب نباشد، مواد زايد در آن ته)پ نشین نشود، قابل تخلیه باشد و لوله كشى بايد در مسیرھايى انجام شود كه در معر

.به اجزاى ساختمان آسیب وارد نكند

.عبور لوله از ديوار، تیغه، سقف يا كف بايد از داخل غالف صورت گیرد)١(

زير كف يا به (Trench)بايد در داخل ترنج)يا ملك(كشى فوالدى گالوانیزه يا مسى در محوطه ياحیاط ساختمان لوله )ت

.طور آشكار اجرا شود

.لوله داخل ترنج بايد زير خط تراز يخ بندان نصب شود)١(

كشى را مشكل كند، نبايد روى مسیر ھا و ديگر اجزاى لولهھیچ ساختمان يا مانعى كه خاك بردارى و دسترسى به لوله)٢(

.ايجاد شود)يا ملك(كشى در محوطه يا حیاط ساختمان لوله

.رساننداندازه لوله ھايى كه به لوازم بھداشتى آب می ٤-٣-٤-١٦

Supply)رسانندحداقل قطر لوله ھايى كه به لوازم بھداشتى آب می )الف Pipe) الف )٤-٣-٤-١٦(بايد مطابق جدول

:باشد

ش تانك يا سینك آب می )١( رساند بايد تا نزديك به نقطه اتصال به دستگاه، و تا ديوار يا كف لوله اى كه به ھر دستشوئى، فال

ش از .نزديك به آن ادامه يابد ولى نبايد به آن متصل شود .سانتیمتر باشد٧٥فاصله انتھاى اين لوله تا نقطه اتصال نبايد بی

بايد توسط يك لوله قابل انحناء با قطر )١(اتصال بین انتھاى اين لوله و شیر برداشت آب ھر يك از لوازم بھداشتى مندرج در )٢(

.كمتر و از نوع مورد تأيید صورت گیرد

ھا موجب ايجاد سروصداى مزاحم يا سبب خوردگى و ھا بايد طورى باشد كه سرعت زياد آب در لولهاندازه گذارى لوله )ب

ش عمر لوله و ديگر اجزاى لوله  .كشى نشودكاھ

شار و مقدار جريان آب٥-٣-٤-١٦ ف

No)حداكثر فشار آب شبكه لوله كشى توزيع آب مصرفى، در پشت شیرھاى لوازم بھداشتى، در وضعیت بدون جريان)الف

Flow Pressure) بیشتر باشد)پوند بر اينچ مربع٦٠=متر ستون آب ٤٠(بار ٤نبايد از.

اى باشد كه فشار آب در پشت شیرھاى لوازم بھداشتى، اى كه به ساختمان انشعابمی دھد، به اندازه اگر فشار شبكه)١(

ش از  Pressure)بار باشد بايد با نصب شیر تنظیم فشار٤در حالت بدون جريان، بی Regulating) ش مورد تأيید، يا رو

ش دادبار، يا بر حسب نیاز كم٤ھاى مورد تأيید ديگر، فشار آن را تا  .تر از آن، كاھ

الف )٤-٣-٤-١٦(جدول

.رسانندھايى كه به لوازم بھداشتى آب می حداقل قطر نامى لوله
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گذارى شود كه در زمان حداكثر ھا به ترتیبى اندازه شبكه لوله كشى توزيع آب مصرفى بايد طورى طراحى شود و لوله)ب

Supply)رسانندھايى كه به لوازم بھداشتى آب می مصرف، فشار و مقدار جريان آب در لوله  Pipes) از ارقام جدول ،

.ارقام اين جدول نبايد به عنوان مصارف آب در لوازم بھداشتى تلقى شود.ب كمتر نباشد )٥-٣-٤-١٦(شماره 

دھد، براى تأمین فشار و مقدار جريان نشان داده شده در جدول اگر فشار شبكه شھرى كه به ساختمان انشعاب می )١(

ش فشار ب كافى نباشد، بايد با نصب سیستم)٥-٣-٤-١٦(شماره  بوستر پمپ، تانك فشار يا ھر سیستم مورد تأيید (ھاى افزاي
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ش داد كه فشار پشت شیرھاى لوازم بھداشتى كم)ديگر .تر از ارقام جدول نباشدفشار آب را تا حدى افزاي

.نصب مستقیم پمپ روى لوله انشعاب آب شھر مجاز نیست)٢(

ب و )٥-٣-٤-١٦(در ساختمانھاى بلند براى تأمین حداقل فشار اب پشت شیرھاى لوازم بھداشتى، طبق جدول شماره )پ

، در صورت لزوم و با تأيید، بايد ساختمان در ارتفاع به دو يا چند )بار٤(رعايت حداكثر فشار آب پشت شیرھاى لوازم بھداشتى 

.منطقه تقسیم شود

ب)٥-٣-٤-١٦(جدول شماره

شت شیرھاى لوازم بھداشتى شار آب در پ حداقل مقدار جريان و ف

)٥-٣-٤-١٦(حداكثر مقدار جريان آب در لوازم بھداشتى در حالت حداكثر فشار، جز موارد زير، نبايد از ارقام جدول شماره )ت

.ببیشتر باشد
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ھاى تأتر، رستوران، موزه، ورزشگاه، مسجد، استاديوم، زندان و فضاھاى مشابه حداكثر جريان آب توالت و پیسوار در سالن)١(

:نبايد از ارقام زير بیشتر باشد

ش)گالن٢/٦٥(لیتر ١٠:توالت- در ھر ريز

ش)گالن١/٥(لیتر ٦:پیسوار- در ھر ريز

Rate)مقدار مصرف آب در لوازم بھداشتى بايد به كمك شیرھاى مناسب و استفاده از لوازم كنترل مقدار جريان)٢(

Regulator) ت محدود شود)٥-٣-٤-١٦(در ھر مصرف كننده به میزان حداكثر ارقام مندرج در جدول.

س )يا ملك(كشى توزيع آب مصرفى ساختمان اگر فشار آب شبكه شھرى متغیر باشد، محاسبات و طراحى لوله )ث بايد بر اسا

.حداقل فشار آب شبكه شھرى صورت گیرد

ت )٥-٣-٤-١٦(جدول شماره

شار و مقدار مصرف آب در لوازم بھداشتى حداكثر ف

ضربه قوچ٦-٣-٤-١٦

ش احتمالى ضربه قوچ)الف Water)براى كاھ Hammer) كشى توزيع آب مصرفى بايد كنترل شودسرعت جريان آب در لوله.

Quick)كشى شیر قطع سريعدر جايى كه در مسیر لوله )ب Closing) ،قرار داشته باشد، بايد وسیله حذف ضربه قوچ

.از نوع مورد تأيید، نصب شود

.وسیله حذف ضربه قوچ بايد در محل مناسب و قابل دسترسى و در فاصله مناسب و مؤثر از شیر قطع سريع نصب شود)١(

انتخاب مصالح٤-٤-١٦

كلیات١-٤-٤-١٦

بايد با رعايت )يا ملك(در داخل ساختمان )كشى آب سرد و آب گرم مصرفىلوله (كشى توزيع آب مصرفى مصالح لوله )الف

.انتخاب مصالح انتخاب و كنترل شود)٤-٤-١٦(الزامات مندرج در 

كشى، مانند فیتینگ، فلنج و شیر بايد عالمت كارخانه سازنده، و استاندارد روى ھر شاخه از لوله و ھر قطعه از اجزاى لوله)ب

ش شده است، به صورت ريختگى، برجسته يا مُھر پاك  نشدنى مورد تأيیدى كه لوله و قطعه موردنظر بر طبق آن ساخته و آزماي

ش شده باشد .نق
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.ديده و معیوب مجاز نیستاستفاده از مصالح كاركرده، آسیب )پ

يا (كشى بايد در برابر اثر خوردگى و تغییر كیفیت، ناشى از اثر آب مصرفى كه از شبكه آب شھرى به ساختمان مصالح لوله)ت

.انشعاب می د ھد، مقاوم باشد)ملك

ش از مصالح لوله )ت .درصد سرب داشته باشد٨كشى توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى نبايد بی

.شود، نبايد سرب داشته باشدھا اضافه می اى، روى دنده بندى در اتصال دنده موادى كه براى آب)١(

.آور داشته باشد و نبايد رنگ، طعم و بوى آن را تغییر دھدكشى نبايد بر كیفیت آب آشامیدنى اثر زيانمصالح لوله)٢(

حداكثر فشار و دماى كار مجاز٢-٤-٤-١٦

توزيع آب سرد و آب گرم )كشىلوله، فتینگ، فلنج، شیر و ديگر اجزاى لوله (كشى حداكثر فشار كار مجاز اجزاى لوله)الف

.كمتر باشد)پوند براينج مربع١٥٠(بار ١٠نبايد از )درجه فارنھايت١٥٠(درجه سانتیگراد ٦٥مصرفى در دماى كار 

٦٥ھا، دماى آب گرم مصرفى نبايد از جويى در مصرف انرژى و جلوگیرى از خوردگى و ايجاد رسوب در لوله به منظور صرفه)ب

.درجه سانتیگراد تجاوز كند

.سال كمتر باشد٥٠پ نبايد از )٢-٤-٤-١٦(كشى در شرايط كار ارائه شده در جدول عمر مفید لوله و ديگر اجزاى لوله )پ

پ )٢-٤-٤-١٦(جدول شماره 

كشى توزيع آب مصرفىشرايط كاركرد لوله و ديگر اجزاى لوله

 ّ

انتخاب لوله٣-٤-٤-١٦

ھاى فوالدىلوله )الف

:ھاى فوالدى بايد از نوع گالوانیزه، دو سر دنده با بوشن فوالدى گالوانیزه، طبق يكى از استانداردھاى زير باشدلوله )١(

ISIRI 423

ISO)وزن متوسط يا سنگین( 65

DINو٢۴۴١ 2440

BS)وزن متوسط يا سنگین ( 1387

س، ضخامت جدار، اندازه، نوع دنده و )٢( انتخاب لوله فوالدى گالوانیزه از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.حداكثر فشار و دماى كار مجاز مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

در .در صورتى كه لوله فوالدى گالوانیزه براى كار در شرايط سخت انتخاب شود لوله بايد از نوع وزن سنگین و بی درز باشد)٣(

:ھاى زير كاربرد لوله در شرايط سخت تلقى می شودحالت

نصب لوله در داخل اجزاى ساختمان-

Page 7 of توزیع آب مصرفى در ساختمان26

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\4-16.html



ض ضربات فیزيكى قرار داشته باشداگر لوله در زمان نصب يا در دوره بھره - .بردارى در معر

.لوله در محیط ھايى نصب شود كه خوردگى در آنھا شديد باشد-

ھاى مسىلوله )ب

، مناسب براى اتصال لحیمى موئینگى)سخت(اى يا از نوع شاخه)نرم(ھاى مسى بايد بی درز از نوع كالف لوله)١(

(Capillary Soldering)يا اتصال فتینگ فشارى ،(Fitting Compression) طبق يكى از استانداردھاى زير ،

:باشد

ISO 274

DIN 1786

BS 2871 PART 1

ANSI B88

س، ضخامت جدار، اندازه، نوع اتصال و ديگر )١( انتخاب لوله مسى از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.مشخصات، مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

.انتخاب شود)نرم(در صورتى كه اتصال از نوع اتصال فتینگ فشارى باشد، لوله مسى بايد از نوع كالف )٢(

ھاى غیرفلزىلوله )پ

كشى توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى داخل ساختمان، با دماى كار و فشار كار مقرر شده ھاى غیرفلزى كه در لوله لوله)١(

روند بايد، از نظر بھداشتى و مناسب بودن براى آب آشامیدنى، گواھى يكى از مراكز بھداشتى به كار می )٢-٤-٤-١٦(در 

.، را داشته باشندDVGWياNSFمعتبر، مانند

:بايد طبق يكى از استانداردھاى زير باشد(PEX)اتیلن مشبكھاىپلی لوله )٢(

DIN 16892

BS 7291 PART 3

ANSI/ASTM F877-97

CAN/CSA B137.5

PEX)اتیلن مشبكپلی -آلومینیم -اتیلن مشبك ھاى پنج اليه پلی لوله )٣( / AL / PEX) بايد طبق يكى از

:استانداردھاى زير باشد

DIN/DVGW 542, 543

ANSI/ASTM F1281-00 ,F 1335

CAN CSA B137.10

RAISED)ھاى پلى اتیلن دماى بااللوله )۴( TEMPERATURE -PE-RT)بايد طبق يكى از استانداردھاى زير باشد:

DIN 4721-2001

DIN 16833-2000

ANSI/ASTM

RT)پلی اتیلن دماى باال-آلومینیم-ھاى پنج اليه پلى اتیلن دماى بااللوله )٥( -PE-RT/AL/PE) بايد طبق يكى از

:استانداردھاى زير باشد

ANSI/ASTM F1282-01a ,F 1335

س، ضخامت جدار، اندازه و ديگر انتخاب لوله)٦( ھاى غیرفلزى از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.مشخصات، مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

، را DVGWياNSFھاى غیرفلزى به شرطى مجاز است كه تأيید يكى از مراكز بھداشتى معتبر، مانندانتخاب انواع ديگر لوله)٧(

(مبنى بر مناسب بودن براى توزيع آب آشامیدنى داشته باشد و نیز از نظر حداكثر فشار و دماى كار با شرايط مندرج در جدول 

.پ مطابقت داشته باشد و مورد تأيید قرار گیرد)٢-١۶-۴-۴

Page 8 of توزیع آب مصرفى در ساختمان26

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\4-16.html



انتخاب فتینگ١۶-۴-۴-۴

س، می كشى توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى در داخل ساختمان به كار فیتینگ ھايى كه در لوله)الف رود بايد از نظر جن

.ھا مطابقت داشته باشد و براى كار با لوله ھاى انتخاب شده مناسب باشداندازه، ضخامت جدار و ديگر مشخصات با لوله

ھاى اضافى كه ممكن است مانعى در برابر جريان آب ايجاد كند، ھا نبايد برآمدگى، لبه يا برجستگىسطح داخلى فیتینگ)١(

.داشته باشد

انتخاب مھره ماسوره بايد از نوعى باشد كه سطح آب بند بین دو قطعه آن (Union)در صورت استفاده از مھره ماسوره)٢(

.بند آن صفحه صاف عمود بر محور باشد، مجاز نیستاى كه سطح آب كاربرد مھره ماسوره.مخروطى يا تخم مرغى باشد

ش خواركشى فوالدى گالوانیزه استفاده می ھايى كه در لوله فیتینگ)ب Malleable)شود بايد از نوع چدنى چك Cast

Iron) اى گالوانیزه و برابر يكى از استانداردھاى زير باشديا فوالدى دنده:

ش خوارفیتینگ اى گالوانیزهھاى فوالدى دندهفیتینگھاى ساخته شده از چدن چك

ISO 49 ISO 4145

DIN 2950 DIN 2980

BS 143.1256 BS 1740

ش خوار يا فیتینگ)١( اى گالوانیزه از استانداردھاى ديگر به شرطى ھاى فوالدى دندهانتخاب فیتینگ ساخته شده از چدن چك

س، ضخامت جدار، اندازه، مشخصات دنده و ديگر مشخصات، مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و  مجاز است كه از نظر جن

.مورد تأيید باشد

س، مناسب براى اتصال لحیمى كشى مسى استفاده می فیتینگ ھايى كه در لوله)پ شود بايد از نوع مسى يا آلیاژ م

:موئینگى يا اتصال فیتینگ فشارى و برابر يكى از استانداردھاى زير باشد

ISO 2016

DINتا٢٨٧٢ 2856

BS 864

س، ضخامت جدار، اندازه و انتخاب فیتینگ)١( س از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن ھاى مسى يا آلیاژ م

ص شده باال و مورد تأيید باشد .ديگر مشخصات، مشابه استانداردھاى مشخ

روند، بايد از نظر ھايى كه در لوله كشى پالستیكى توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى داخل ساختمان به كار می فیتینگ)ت

.بھداشتى، شرايط دما و فشار كار، براى اتصال به لوله پالستیكى انتخاب شده مناسب باشند

ش نیكل و به كار می (PEX)فیتینگ ھايى كه در لوله کشی پلی اتیلن مشبك)١( س برنجى يا فوالدى با روك روند بايد از جن

:برابر يكى از استانداردھاى زير باشند

DIN 16892

BS 7291 PART 3

ANSI/ASTM F877-97

روند بايد از به كار می (PEX-AL-PEX)اتیلن مشبكپلی -آلومینیم -كشى پلی تیلن مشبك فیتینگ ھايى كه در لوله)٢(

ش نیكل و برابر يكى از استانداردھاى زير باشند س برنجى يا فوالدى با روك :جن

DIN/DVGW 534

ANSI/ASTM F1281-00 Fو 1335

ش به كار می (PE-RT)اتیلن دماى باالكشى پلی فتینگ ھايى كه در لوله)٣( س برنجى يا فوالدى با روك روند بايد از جن

:نیكل و برابر يكى از استانداردھاى زير باشد

DIN 4721-2001

DIN 16833-2000
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ANSI/ASTM

س برنجى يا فوالدى با به كارمی (PE-RT/AL/PE-RT)اتیلن پنج اليهفتینگ ھايى كه در لوله کشی پلی )۴( روند بايد از جن

ش نیكل و برابر يكى از استانداردھاى زير باشد :روك

ANSI/ASTM F1282-01a ,F 1335

س، ضخامت جدار، اندازه و ديگر انتخاب فیتینگ)٥( ھاى پالستیكى از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه ازنظر جن

.مشخصات، مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

انتخاب فلنج٥-٤-٤-١٦

رود بايد كشى فوالدى گالوانیزه براى توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى در داخل ساختمان به كار می فلنج ھايى كه در لوله )الف

ش خوار يا فوالدى گالوانیزه، مخصوص اتصال دنده  س چدنى، چدن چك :اى و برابر يكى از استانداردھاى زير باشداز جن

.ديگر مشخصات مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

انتخاب شیر١۶-۴-۴-۶

س، اندازه، ضخامت جدار، نوع می كشى توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى به كارشیرھايى كه در لوله)الف رود بايد از نظر جن

.دنده و ديگر مشخصات براى كاربرد با نوع لوله و فتینگ مناسب باشد

، شیرھا بايد از نوع برنجى يا برنزى، مخصوص اتصال )اينچ٢(میلى متر ٥٠فوالدى گالوانیزه، تا قطر کشی ھای در لوله )١(

بايد از نوع برنجى يا برنزى مخصوص اتصال دنده)اينچ٤اينچ تا ٥/٢(میلیمتر ١٠٠تا ٦٥شیرھاى به قطر نامى .اى باشددنده

بايد از نوع چدنى و )اينچ٦و ٥(میلیمتر ١٥٠و ١٢٥شیرھاى به قطر نامى .اى، يا چدنى مخصوص اتصال فلنجى، باشد

ص اتصال فلنجى باشد .مخصو

ص اتصال دنده در لوله)٢( .اى باشدکشی ھاى مسى، شیرھا بايد از نوع برنجى يا برنزى و مخصو

ص اتصال دنده در لوله)٣( .اى باشدکشی ھاى پالستیكى، شیرھا بايد از نوع برنجى يا برنزى و مخصو

ص اتصال دنده)ب :اى، بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشندشیرھاى برنجى يا برنزى، مخصو

فلنج فوالدی دنده ای ش خوار دنده ای فلنج چدن چک فلنج چدنی دنده ای

DIN 10PN DIN 2566 ------------- DIN 2532
16 PN DIN 2566 ------------- DIN 2533

BS BS 4504 BS 4504 BS 4504
SECTION 3.1-113 SECTION 3.2-213 SECTION 3.2-221
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س، انتخاب شیرھاى برنجى يا برنزى، مخصوص اتصال دنده)١( اى، از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.اندازه، نوع ساخت، نوع دنده و ديگر مشخصات، مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

:شیرھاى چدنى، مخصوص اتصال فلنجى، بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشد)پ

ّ

س، اندازه، نوع )١( ص اتصال فلنجى، از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن انتخاب شیرھاى چدنى، مخصو

.ساخت، نوع اتصال و ديگر مشخصات، مشابه استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

رود بايد طبق يكى از استانداردھاى مقرر اى كه در لوله كشى مسى به كار می شیرھاى برنجى يا برنزى با اتصال دنده)ت

Compression)اتصال اين شیرھا به لوله مسى از نوع فتینگ فشارى.ب باشد)٦-٤-٤-١٦(شده در  Fitting) است و

.گیردصورت می (Adapter))برنجى و برنزى(به كمك يك قطعه واسط 

(JOINT)اتصال١٦-٤-٤-٧

كلیات)الف
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کشی ھایفوالدى گالوانیزه، لولهاتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ يا شیر، فتینگ به فتینگ يا شیر، در لوله کشی ھای)١(

پالستیكى كه در توزيع آب سرد و آب گرم مصرفى ساختمان به كارمی رود بايد طبق الزامات مندرج در کشی ھایمسى ولوله

.اين قسمت از مقررات صورت گیرد

س از نصب، كه در )٢( ش پ Water)مقرر شده، آب بند)٢-٩-٤-١٦(ھمه اتصاالت بايد در زير فشار آزماي Tight)و گازبند

(Gas Tight)و مقاوم باشند.

ش از اتصال، دھانه لوله بايد در سطح عمود بر محور بريده شود، براده)٣( ھاى دھانه جدا گردد و ھا و مواد اضافى از لبه پی

دھانه انتھاى لوله بايد كامًال باز و سطح .داخل لوله از ھرگونه مواد اضافى كه مانع جريان آب می شود، كامًال پاك و تمیز گردد

.مقطع داخلى آن برابر سطح مقطع داخلى لوله يا فتینگ مورد نظر براى اتصال باشد

.در ھر مورد، نوع اتصال انتخابى بايد مورد تأيید قرار گیرد)٤(

كشى فوالدى گالوانیزهاتصال در لوله)ب

.اى باشدبايد از نوع اتصال دنده )اينچ٢(میلیمتر ٥٠كشى فوالدى گالوانیزه تا قطر نامى اتصال اجزاى لوله)١(

می توان از اتصال )اينچ٤و ٣و ٢١٢(میلیمتر ١٠٠و ٨٠و ٦٥در اتصال اجزاى لوله كشى فوالدى گالوانیزه در قطرھاى نامى )٢(

.اى يا اتصال فلنجى استفاده كرددنده 

.بايد از نوع اتصال فلنجى باشد)اينچ٦و ٥(میلیمتر١٥٠و ١٢٥كشى فوالدى گالوانیزه در قطرھاى نامى اتصال اجزاى لوله )٣(

:اى بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشداتصال دنده )٤(

ISIR 1798

ISO 7.1

DIN 2999

BS 21

ش خوار يا فوالدى گالوانیزه، از نوع دنده (۵) انتخاب )٥-٤-٤-١٦(اى و برابر در اتصال فلنجى، نوع فلنج بايد چدنى، چدن چك

س يكى از استانداردھاى .فلنج باشد  واشر آب بندى بین دو فلنج .انتخاب شود)٤(ب )٧-٤-٤-١٦(نوع دنده فلنج بايد بر اسا

.آور داشته باشدمقابل نبايد براى آب آشامیدنى اثر زيان

ھاى ھاى آن طبق استانداردھاى ديگر باشد، به شرطى مجاز است كه از نظر مشخصات و اندازه اى كه دندهاتصال دنده )٦(

.دنده برابر يكى از استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد

كشى مسىاتصال در لوله )پ

Capilary)در اتصال لحیمى موئینگى)١( Soldering) سطوح اتصال دو قطعه را بايد كامًال تمیز كرد و مفتول لحیم كارى

.پر كند)گیر(را بايد تا دماى ذوب گرم كرد، به طورى كه فاصله موئینه بین دو قطعه را در تمام سطوح اتصال 

دماى ذوب لحیم .باشد(Soldering)دراتصال لحیمى موئینگى، در شرايط عادى، مفتول لحیم كارى بايد از نوع نرم)٢(

نقره يا قلع -مفتول لحیم كارى ممكن است از آلیاژ قلع .باشد)درجه فارنھايت٨٠٠(درجه سانتیگراد ٤٢٧كارى نرم بايد كمتر از 

س يا قلع - ش از .باشد)٥-٩٥(آنتیمون -م .درصد باشد مجاز نیست٠/٢استفاده از مفتول لحیم كارى كه میزان سرب آن بی

:در اتصال لحیم كارى موئینگى، مفتول لحیم كارى بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشد)٣(

ISO 2016

DIN 1707

BS 219

ANSI/ASTM B 32

.پ باشد)٤-٤-٤-١٦(ھاى انتخابى بايد طبق استانداردھاى مقرر شده در در اتصال فتینگ فشارى، فتینگ)٤(

كشى مسى، استفاده از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز در اتصال لحیم موئینگى و اتصال فتینگ فشارى، در لوله)٥(

اى آن در اتصال فشارى، برابر در اتصال لحیمى و نوع دنده و اندازه(Engagement)است كه مفتول لحیم كارى و طول گیر

.استانداردھاى مقرر شده باال و مورد تأيید باشد
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شى غیرفلزىاتصال در لوله )ت ك

اتصال دنده .اى يا فشارى باشدگرم مصرفى، نوع اتصال بايد دندهكشى توزيع آب سرد و آبدر اتصال لوله و فتینگ در لوله )١(

ش نیكل، طبق توصیه سازنده لوله، (Adapter)اى يا اتصال فشارى بايد با كمك واسطه س برنجى يا فوالدى با روك ، از جن

.صورت گیرد

ساتصال دو لوله ناھم)ث جن

.اتصال لوله يا فتینگ فوالدى به لوله يا فتینگ مسى بايد با واسطه يك فتینگ برنجى يا فتینگ مورد تأيید ديگر صورت گیرد)١(

اتصال فتینگ .به لوله مسى از نوع لحیمى موئینگى، يا از نوع فشارى بايد باشد(Adapter)اتصال فتینگ برنجى واسط

.اى باشدبرنجى واسط به لوله يا فتینگ فوالدى گالوانیزه بايد از نوع دنده 

برنجى يا فوالدى با (Adapter)ھاى غیرفلزى به لوله يا فتینگ فوالدى يا مسى بايد به كمك يك واسطاتصال لوله )٢(

ش نیكل صورت گیرد .روك

شىاجراى كار لوله ١٦-٤-٥ ك

كلیات١-٥-٤-١٦

كشى توزيع آب مصرفى در داخل ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات صورت اجراى كار لوله )الف

.گیرد

ش ديده، و ماھر صورت گیرد و از طرف كارشناسان مسئول اجراى كار اجراى كار لوله)ب كشى بايد توسط كارگران آموز

.سرپرستى شود

ديدگى، خوردگى، يخ بندان، جويى و مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابى و آسیبكشى بايد با توجه به صرفهلوله)١(

س شدن ھوا در لوله  Air)ھاجلوگیرى از محبو Lock)و مزاحمت ناشى از سر و صداى جريان آب، اجرا شود.

الزامات اجراى كار٢-٥-٤-١٦

بندى و غیره ھا از ذرات فلز، ماسه، خاك، مواد آبھا و فتینگكشى بايد داخل لولهدر جريان نصب لوله و ديگر اجزاى لوله)الف

.كامًال پاك شود

س شدن ھوا باشد بايد شیر تخلیه ھوا نصب شود و در نقاط پائین شبكه در نقاط باالى شبكه لوله )ب كشى كه احتمال محبو

.كشى بايد شیر تخلیه آب نصب شودلوله

و وصل و شیر يك كشى ساختمان بايد بعد از كنتور آب ساختمان و بالفاصله بعد از شیر قطعبراى تخلیه آب شبكه لوله )١(

.طرفه، شیر تخلیه آب نصب شود

ھا ھا از شیرھاى برداشت آب لوازم بھداشتى و ديگر مصرف كنندهكشى كه تخلیه آب لوله در ھر قسمت از شبكه لوله)٢(

.امكانپذير باشد، نصب شیر تخلیه آب الزم نیست

١٦(انتخاب مصالح و روشھاى اتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ يا شیر، فتینگ به فتینگ يا شیر، بايد طبق الزامات مندرج در )پ

.انتخاب مصالح به عمل آيد)٤-٤-

ش خوار استفاده درلوله )١( كشى فوالدى گالوانیزه خم كردن لوله مجاز نیست و بايد از زانوھاى فوالدى گالوانیزه، يا چدن چك

.شود

Thread))دنده نر(ھاى خارجى اى مواد آب بند، بايد فقط روى دندهدر اتصال دنده )٢( Male)اضافه شود.

به تدريج (Reducers)ھاكشى نبايد ناگھانى باشد و بايد با واسطه تبديلتغییر سطح مقطع داخلى در اتصاالت لوله)٣(

.صورت گیرد

ض لولهكشى غیرفلزى نوع و محل بستدر لوله )٤( ھا بايد طبق دستور كارخانه سازنده ھا و تأمین شرايط انبساط و انقبا

.رعايت شود

.ھا مقرر شده، اجرا شودمسیر لوله )٣-٣-٤-١٦(كشى بايد در مسیرھايى كه در لوله)ت
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.شود بايد نازك كارى صورت گرفته و كامًال صاف باشدھاى قائم كه لوله در آن نصب می سطوح داخلى شفت)١(

كشى بايد با بست و به ترتیبى كه در اين مبحث مقرر شده است، در مسیرھاى تعیین شده ثابت لوله و ديگر اجزاى لوله)٢(

.شوند

ش بینی ھاى الزم صورت گیردكشى توزيع آب گرم مصرفى بايد براى امكان انبساط و انقباض لولهدر لوله)٣( .ھا پی

شدر مسیرھايى كه لوله )٤( .ھاى مورد تأيید ديگر، حفاظت شوندھا در معرض يخ زدن باشند، بايد با عايق گرمايى، يا رو

میلیمتر از قطر خارجى لوله بزرگتر ٢٠عبور لوله از ديوار، تیغه، سقف و كف بايد از داخل غالفى كه قطر داخلى آن دست كم )٥(

.فاصله بین لوله و غالف بايد با مواد مناسب پر شود.باشد، صورت گیرد

فلزى و غیرفلزى، نبايد در داخل اجزاى ساختمان، يا داخل غالف کشی ھایھیچ نوع اتصال، جز اتصال جوشى در لوله)٦(

.لوله قرار گیرد

ش)٧( جدارھا در مورد فضاى دور لوله نیز رعايت شود و سوزى مربوط به ايندر محور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات آت

ش، با مقاومتى برابر آن چه براى جدار ساختمانى تعريف شده تا پر شود .دور لوله با مواد مقاوم در برابر آت

اتصال لوله آب به مخازن ذخیره، شیرھاى فشارشكن، آب گرمكن، دستگاھھاى تصفیه آب و موارد مشابه، بايد از نوع اتصال )ث

.باشد تا امكان جدا كردن آن وجود داشته باشد)ماننده مھره ماسوره(بازشو 

ش از )١( .سانتیمتر باشد٣٠فاصله مھره ماسوره با دستگاه نبايد بی

محل نصب شیرھا٣-٥-٤-١٦

در نقاط زير بايد شیرھايى كه قطر داخلى آن در حالت تمام باز برابر قطر داخلى لوله يا حداكثر يك اندازه از آن كوچكتر )الف

.باشد، نصب شود

بايد يك شیر قطع و وصل، يك شیر يك )يا ملك(در نقطه خروج لوله از كنتور اب ساختمان و روى لوله ورودى به ساختمان )١(

.طرفه و يك شیر تخلیه نصب شود

رساند، بايد يك شیر داخل ساختمان، كه دست كم به دو طبقه از پايین به باال آبمی (Riser)در زير ھر خط لوله قائم)٢(

.قطع و وصل و يك شیر تخلیه نصب شود

داخل ساختمان، كه دست كم به دو طبقه از باال به پايین آب می رساند، بايد يك (Riser)در باالى ھر خط لوله قائم)٣(

.شیر قطع و وصل، و در زير آن يك شیر تخلیه نصب شود

در ورود لوله آب به ھر واحد آپارتمانى بايد شیر قطع و وصل و شیر يك طرفه نصب شود،)٤(

اگر لوله ورود آب به ھر يك از لوازم بھداشتى در آن واحد شیر قطع و وصل داشته باشد، نصب شیر قطع و وصل در ورود لوله به 

.واحد آپارتمانى الزم نیست

در ورود لوله به يك گروه بھداشتى شامل تعدادى لوازم بھداشتى، بايد شیر قطع و وصل نصب شود، مگر آنكه لوله ورود به )٥(

.ھر يك از لوازم بھداشتى در آن گروه شیر قطع و وصل مستقل داشته باشد

.در ورود لوله تغذيه آب به ھر مخزن آب تحت فشار بايد يك شیر قطع و وصل و يك شیر يك طرفه نصب شود)٦(

.در ورود لوله تغذيه به ھر مخزن ذخیره آب بايد يك شیر قطع و وصل نصب شود)٧(

.در نقطه ورود آب به ھر دستگاه آب گرمكن بايد شیر قطع و وصل و شیر يكطرفه نصب شود)٨(

حفاظت آب آشامیدنى )٧-٤-١٦(شیرھاى ديگرى كه براى حفاظت از شبكه آب آشامیدنى ساختمان الزم است بايد برابر )ب

.باشد

دسترسى به شیرھا٤-٥-٤-١٦

Readily)شوند بايد روكار و آشكاركشى آب سرد و آب گرم مصرفى ساختمان نصب می شیرھايى كه در شبكه لوله )الف

Accessible)س از نصب به آسانى قابل دسترسى .باشند(Accessible)نصب شوند، يا پ

زير كف ساختمان، يا زير كف محوطه نصب می شوند بايد با بازكردن يك (Trench)شیرھايى كه روى لوله داخل ترنج)١(
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.دريچه، قابل دسترسى باشند

ھاى ساختمان نصبمی شوند بايد با بازكردن يك دريچه چدنى يا فوالدى، قابل شیرھايى كه روى لوله قائم داخل شفت)٢(

.دسترسى باشند

شیرھايى كه روى لوله افقى داخل سقف كاذب طبقات ساختمان نصبمی شوند، اگر سقف كاذب قابل برداشتن نباشد، )٣(

شبايد با بازكردن دريچه .بینى می شود، قابل دسترسى باشند اى كه در سقف كاذب پی

مانند مھره (گیرند بايد با نصب اتصال بازشو كشى آب سرد و آب گرم مصرفى ساختمان قرار می شیرھايى كه روى لوله)ب

ض، قابل بازكردن و برداشتن باشند)ماسوره و فلنج .، نزديك به شیر، به منظور سھولت تعمیر و تفوي

شار٦-٤-١٦ ذخیره سازى و تنظیم ف

ذخیره سازى١-٦-٤-١٦

:گیردذخیره سازى آب در صورت لزوم و با تايید، به منظورھاى زير صورت می )الف

كشى توزيع آب مصرفى ساختمان در مواقعى كه آب ورودى از شبكه شھرى به ساختمان به جلوگیرى از قطع آب در لوله)١(

.ھاى ديگر، قطع شودعلت تعمیر يا علت

Peak)براى آن كه مقدار حداكثر مصرف)٢( Demand)آب در ساختمان به شبكه آب شھرى منتقل نشود.

.كشى توزيع آب مصرفى ساختمانكنترل فشار آب مورد نیاز لوله)٣(

Down)توزيع آب از باال به پايین)٤( Feed).

.توزيع آب در ساختمانھاى بلند(Zoning)منطقه بندى)٥(

.به منظور حفاظت از شبكه آب شھرى)٦(

ش از )ب ش ٤در ساختمانھاى مسكونى بی ش از ده واحد آپارتمانى بايد مخزن ذخیره آب با گنجاي ساعت مصرف ، ١٢طبقه يا بی

س  ش ١٥٠بر اسا .بینى شودلیتر بر ھر نفر در شبانه روز، پی

محل مخزن آب)پ

اين مخزن نبايد در محلى .مخزن ذخیره آب نبايد در جايى ساخته يا نصب شود كه در معرض نفوذ سیل يا آب زيرزمینى باشد)١(

.قرار گیرد كه لوله فاضالب يا آب غیربھداشتى از روى آن عبور كند

ش )٢( بینى شود تا بتوان به اگر احتمال نفوذ آب زيرزمینى وجود داشته باشد، بايد در اطراف مخزن به اندازه كافى فضاى باز پی

.كندطور ادوارى مخزن را بازديد كرد و مطمئن شد كه آب آلوده به داخل آن نفوذ نمی 

اگر مخزن ذخیره آب در داخل ساختمان قرار گیرد، بايد طورى نصب شود كه داخل آن براى بازرسى و تعمیر قابل دسترسى )٣(

شود بايد تعويض ھوا و كف براى اتاقى كه مخزن ذخیره آب در آن نصب می .باشد و مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شود

ش .بینى شودشوى پی

عايق .اگر مخزن ذخیره آب روى بام نصب شود بايد براى جلوگیرى از يخ زدن يا گرم شدن آن با عايق گرمايى پوشانده شود)٤(

.پذير گرددسقف اين مخازن و دريچه آدم رو آن بايد قابل برداشتن باشد تا بازرسى امكان

حفاظت مخزن ذخیره آب)ت

.مخزن ذخیره آب بايد در برابر اثر آب مقاوم باشد)١(

.اگر مخزن ذخیره آب فوالدى است، بايد سطوح داخلى و خارجى آن گالوانیزه باشد)٢(

اگر مخزن ذخیره آب فوالدى غیرگالوانیزه يا غیرفوالدى باشد بايد سطوح داخلى و خارجى آن با مواد مناسب، كه در رنگ، )٣(

.اندود داخل مخزن نبايد مواد سربى داشته باشد.طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ايجاد مسمومیت نكند، اندود شود

.مخزن ذخیره آب بايد دريچه آدم رو داشته باشد تا بازرسى و تعمیر داخلى آن امكان داشته باشد)٤(

س اشخاص .دريچه آدم رو مخزن ذخیره آب بايد، در زمان بسته بودن، كامالً ھوابند باشد)٥( اين دريچه بايد دور از دستر

.غیرمسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و كرمھا كامالً حفاظت شود

اتصاالت مخزن ذخیره آب)ث
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روى لوله ورود آب به مخزن بايد يك شیر قطع و وصل و يك شیر كنترل، از نوع شناور و يا نوع ديگر، نصب شود تا از سر ريز و )١(

.اتالف آب جلوگیرى شود

میلیمتر از روى دھانه لوله سرريز باالتر باشد، تا فاصله ھوايى الزم ٤٠لبه زير دھانه لوله ورود آب به مخزن بايد دست كم )٢(

.تأمین شود

س قابل .قطر نامى لوله سرريز بايد دست كم دوبرابر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد)٣( لوله سرريز مخزن نبايد از جن

انتھاى .میلیمتر باالتر و دورتر از كف شوى يا ھر نقطه تخلیه ديگر باشد١٥٠انتھاى لوله سرريز بايد دست كم .انعطاف باشد

لوله سرريز بايد در مسیرى .لوله سرريز نبايد قابل اتصال به شلنگ باشد و بايد تورى مقاوم در برابر خوردگى داشته باشد

لبه زير دھانه سرريز بايد .كشیده شود كه احتمال يخ زدن نداشته باشد، يا آن كه با عايق گرمايى در برابر يخ زدن حفاظت شود

.میلیمتر از حداكثر سطح آب باالتر باشد٤٠دست كم 

ش داشته باشد تا فشار داخل مخزن را آتمسفر يك كند)٤( ش بايد دست .مخزن ذخیره آب بايد لوله ھواك قطر نامى لوله ھواك

.كم برابر قطر نامى لوله ورود آب به مخزن باشد و دھانه انتھاى آن تورى مقاوم در برابر خوردگى داشته باشد

ترين نقطه، لوله تخلیه آب داشته باشد كه با بازكردن شیر آن بتوان تمام آب مخزن را تخلیه مخزن ذخیره آب بايد در پايین)٥(

س قابل انعطاف باشد.كرد میلیمترباالتر و دورتر از كف شوى ١٥٠انتھاى لوله تخلیه بايد دست كم .لوله تخلیه مخزن نبايد از جن

انتھاى لوله تخلیه نبايد قابل اتصال به شلنگ باشد و بايد با تورى مقاوم در برابر خوردگى محافظت .يا ھر نقطه تخلیه ديگر باشد

قطر نامى لوله تخلیه مخزن آب بايد دست كم .لوله تخلیه بايد در مسیرى كشیده شود كه احتمال يخ زدن نداشته باشد.شود

.باشد)٥(ث )١-٦-٤-١٦(برابر ارقام جدول شماره 

)٥(ث )١-٦-٤-١٦(جدول شماره 

قطر لوله تخلیه مخازن ذخیره آب

ش از .روى لوله ورودى آب به مخزن بايد شیر قطع و وصل نصب شود)٦( لیتر باشد، دھانه خروجى و ١٠٠٠اگر حجم مخزن بی

.دھانه ورودى آب بايد در دو سمت مخزن و در مقابل ھم قرار گیرند تا از راكدماندن آب جلوگیرى شود

ش از )٧( ش مخزن آب بی لیتر باشد، بايد به جاى يك مخزن دست كم دو مخزن به طور موازى نصب شود تاھنگام ٤٠٠٠اگر گنجاي

در اين حالت ھر مخزن بايد به طور جداگانه و مستقل به شیرھاى ورودى و .تعمیر يا تمیز كردن يكى از مخازن، آب قطع نشود

ش مجھز باشد .خروجى آب، شیر كنترل، شیر تخلیه، لوله سرريز و لوله ھواك
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تنظیم فشار آب٢-٦-٤-١٦

كشى توزيع آب مصرفى ساختمان، در موارد لزوم و با تأيید بايد يكى از براى تأمین يا تنظیم فشار در شبكه لوله )الف

:ھاى زير يا تركیبى از آنھا، طراحى و نصب شودسیستم

Elevated)پمپ و مخزن ذخیره مرتفع- Tank)

Pneumatic)پمپ و مخزن تحت فشار- System - Hydro)

ش فشار بدون مخزن- Pressure)سیستم افزاي Booster System)

ش فشار- شیر فشارشكن به منظور كاھ

.نصب مستقیم پمپ روى لوله انشعاب آب شھر مجاز نیست)١(

ھاى ذخیره مرتفعپمپ و مخزن)ب

ذخیره سازى ، در مورد محل استقرار، حفاظت، اتصاالت و ديگر الزامات مخازن ذخیره آب مقرر شده )١-٦-٤-١٦(نكاتى كه در )١(

.است، در مورد مخازن ذخیره مرتفع نیز بايد رعايت شود

پمپ و مخزن تحت فشار)پ

.در اين سیستم بايد روى مخزن، شیر اطمینان مورد تأيید نصب شود)١(

.شیر اطمینان بايد طورى انتخاب وتنظیم شود كه در فشارى برابر حداكثر فشار كار مجاز مخزن، باز شود و آب راتخلیه كند)٢(

س قابل انعطاف باشد)٣( .تخلیه آب ازاين لوله بايد به طور ثقلى صورت گیرد.لوله تخلیه شیر اطمینان نبايد از جن

لوله .ادامه يابد)كف شوى يا يكى از لوازم بھداشتى(انتھاى لوله تخلیه آب شیر اطمینان بايد تا نزديك نقطه تخلیه مناسبى )٤(

.تخلیه نبايد مستقیمًا به لوله فاضالب متصل شود

ش فشار بدون مخزن)ت سیستم افزاي

انتخاب و تنظیم اين سیستم بايد به ترتیبى باشد كه حداقل فشار مورد نیاز پشت شیرھاى برداشت آب، مقرر شده در اين )١(

ش از آنچه در اين مقررات مقرر شده، ايجاد ننمايد .مبحث، را به طور خودكار تنظیم كند و روى شیرھاى برداشت آب فشارى بی

ش فشار آب)ث كاھ

ش از ارقامى باشد كه در اين مبحث از اگر فشار ورودى به لوله )١( كشى توزيع آب مصرفى ساختمان، ياقسمتى از آن، بی

ش فشار آب تا میزان مورد نیاز،  مقررات معین شده است، بايد شیر فشارشكن، يا ھر سیستم مورد تأيید ديگرى، به منظور كاھ

.نصب شود

ش فشار ديگر، بايد شیر اطمینان فشارى نصب شود)٢( .روى لوله خروجى از شیر فشارشكن، يا ھر سیستم كاھ

حفاظت آب آشامیدنى٧-٤-١٦

كلیات١-٧-٤-١٦

بايد به ترتیبى طرح، نصب و نگھدارى شود كه از ھرگونه آلوده شدن )يا ملك(لوله كشى توزيع آب آشامیدنى در ساختمان )الف

Connection)با آب غیرآشامیدنى و ديگر مايعات، مواد جامد يا گازى كه ممكن است از طريق اتصال مستقیم - Cross) يا

.از طريق ھر اتصال ديگرى، به آن وارد شود يا در آن نفوذ كند، حفاظت شود

كشى ديگرى مخصوص آب يا ديگر مايعات غیرآشامیدنى وجود كشى آب آشامیدنى، لولهاگر در ساختمان غیر از لوله)ب

ص شود، به طورى كه كشى بايد با رنگ يا برچسبداشته باشد، ھر يك از اين دو شبكه لوله ھاى فلزى مورد تأيید مشخ

.پذير باشدكشى به آسانى امكانشناسايى ھر يك از اين دو شبكه لوله

Connectoin)اتصال مستقیم٢-٧-٤-١٦ - Cross)

.كشى آب غیرآشامیدنى مجاز نیستكشى آب آشامیدنى و لولهاتصال مستقیم بین لوله )الف

كشى آب آشامیدنى كشى آب آشامیدنى كه از شبكه آب شھرى تغذيه می شود و شبكه لوله اتصال مستقیم بین لوله )ب
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.تغذيه می شود مجاز نیستكه از منابع خصوصی

.كشى آب گرم مصرفى مجاز نیستكشى توزيع آب سرد مصرفى و لولهاتصال مستقیم بین لوله)پ

.كشى فاضالب و آب باران مطلقًا مجاز نیستكشى آب آشامیدنى به لوله اتصال مستقیم لوله )ت

Backflow)لوازم جلوگیرى از برگشت جريان٣-٧-٤-١٦ Preventer)

س،)الف Back)لوازم و شیرھايى كه براى جلوگیرى از برگشت جريان آب، ناشى از فشار معكو Pressure) ش يا مك

Back)سیفونى Siphonage) ش ، به كار می رود بايد برابر الزامات اين قسمت از مقررات، و از نظر مشخصات ساخت و آزماي

.طبق يكى از استانداردھاى معتبر و مورد تأيید باشد

Air)فاصله ھوايى)ب Gap)

Flood)حداقل فاصله ھوايى قائم بايد از زير دھانه خروجى لوله آب آشامیدنى تا تراز روى لبه سرريز آب)١( Level Rim)

گیرى ديگر، كه آب در آن می ريزد، اندازه (Receptacle)ھر يك از لوازم بھداشتى، ھر مخزن آب، يا ھر نوع دھانه تخلیه

.شود

Check)شیر يك طرفه)پ Valve)

شود، بايد از نوع كشى آب آشامیدنى نصب می اى كه براى جلوگیرى از برگشت جريان آب به داخل لوله شیر يك طرفه)١(

Waterفنردار، با نشیمن آب بند Tight Seal باشد و فقط در يك جھت به آب اجازه جريان دھد و در جھت ديگر ھیچ نشتى

.نداشته باشد

Double)شیر يك طرفه دوتايى)٢( Check Valve Assembly) بايد شامل دو عدد شیر يك طرفه فنردار با نشیمن آب

بین اين دو شیر يك طرفه يك اتصال برداشت آب با شیر قطع و وصل .شودبند باشد كه پشت سر ھم روى لوله نصب می 

.دو طرف اين مجموعه بايد شیرھاى قطع و وصل نصب شود.قرارمی گیرد

PRINCIPAL)شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر يك طرفه)٣( Back Flow PreventerReduced Pressure)

در فاصله بین اين دو شیر يك طرفه يك شیر اطمینان اختالف .بند باشدبايد شامل دو عدد شیر يك طرفه فنردار با نشیمن آب 

ش نصب می شود.فشار نصب می شود .دو طرف اين مجموعه شیرھاى قطع و وصل و در بین آن، يك شیر برداشت براى آزماي

ش از فشار آب باالدست  .باشد شیر اطمینان باز و مقدارى آب خارج می شود)ورود آب(وقتى فشار بین دو شیر يك طرفه بی

Vacuum)خالء شكن)ت Breaker)

ش سیفونى نصب می )فنردار(خالء شكن آتمسفريك يا فشارى )١( شود، بايد ، كه براى جلوگیرى از برگشت جريان ناشى از مك

ش طبق يكى از استانداردھاى معتبر و مورد تأيید باشد .از نظر مشخصات ساخت و آزماي

خالءشكن بايد در فشار متعارف آتمسفريك بتواند دھانه ورود ھواى آزاد را باز كند، خالء داخل لوله را بشكند و فشار داخل را )٢(

دھانه ورود ھوا به خالءشكن نبايد زير ھود آشپزخانه يا ھر جاى ديگرى كه ھواى آلوده داشته باشد، .به فشار آتمسفر برساند

.قرار گیرد

میلیمتر باالتر از تراز لبه سرريز لوازم بھداشتى ياھر مصرف كننده ١٥٠خالء شكن بايد طورى نصب شود كه زير آن دست كم )٣(

.خالءشكن بايد طورى نصب شود كه قطعه متحرك آن حركت قائم رو به باال و پائین داشته باشد.آب ديگرى قرار گیرد

س)٤( Back)نصب خالءشكن به تنھايى براى جلوگیرى از برگشت جريان ناشى از فشار معكو Pressure)كافى نیست.

.دھدث كاربرد انواع مختلف لوازم جلوگیرى از برگشت جريان رانشان می )٣-٧-٤-١٦(جدول شماره )ث

ھاى خروج آبحفاظت دھانه ٣-٧-٤-١٦

فاصله ھوايى قائم بین لبه .ھاى خروج آب از شیرھاى برداشت آب آشامیدنى بايد با فاصله ھوايى حفاظت شونددھانه )الف

Flood)زيردھانه خروج آب تا تراز روى لبه سرريز آب لوازم بھداشتى Level Rim) مخازن آب يا ھر دستگاه دريافت كننده ،

.الف باشد)٤-٧-٤-١٦(آب ديگرى بايد دست كم برابر ارقام جدول شماره 
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ث )٣-٧-٤-١٦(جدول شماره 

شت جريان كاربرد انواع مختلف لوازم جلوگیرى از برگ

آلودگى آب در حّدى كه كیفیت آن از نظر سالمت عمومى غیربھداشتى نباشد ولى -(POLLUTION)آلودگى ظاھرى-١

.خصوصیات ظاھرى آن، مانند رنگ، طعم، بو و غیره در حدى باشد كه نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنى مناسب دانست

(CONTAMINATION)آلودگى غیربھداشتى-٢ آلودگى آب در حدى كه كیفیت آن از نظر سالمت عمومى غیربھداشتى -

.ھاى مشابه گرددباشد و موجب مسمومیت يا انتشار بیمارى و آسیب

الف )٤-٧-٤-١٦جدول شماره 

ھاى خروج آبحداقل فاصله ھوايى براى دھانه 
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ش از ارقام براى حالتى است كه لبه دھانه خروج آب از يك ديوار، فاصله-١ .برابر قطر مؤثر دھانه خروج آب داشته باشد٣اى بی

١٥٠ريزد، بايد دست كم دھانه خروج آب از شیر يا لوله كه آب را به كف شوى ياھر دھانه آزاد فاضالب يا آب باران می )١(

.میلیمتر با دھانه فاضالب يا آب باران فاصله ھوايى قائم داشته باشد

:شیرھاى سرشلنگى)ب

كشى آب آشامیدنى كه براى آبیارى فضاھاى سبز يا ھر مصرف كننده ديگرى كاربرد دارد شیر سرشلنگى در شبكه لوله)١(

.بايد با فاصله ھوايى، شیر يك طرفه دوتايى يا يك شیر يك طرفه و يك خالءشكن حفاظت شود

كف .اين شیر بايد درحوضچه مورد تأيید نصب شود.حتى اگر سرشلنگى ھم نباشد.شیر تخلیه آب نبايد زير خاك قرار گیرد)٢(

دھانه خروجى شیر تخلیه بايد نسبت به .حوضچه بايد تخلیه داشته باشد و اطمینان حاصل شود كه آب در آن جمع نخواھد شد

.فاصله ھواى قائم داشته باشدمیلیمتر١٥٠كف حوضچه دست كم 

:شیر سرشلنگى در موارد زير نیاز به حفاظت ندارد)٣(

.شیرھاى تخلیه آب گرمكن و ديگ آب گرم كه فقط براى تخلیه اين دستگاھھا كاربرد دارند-

شیر سرشلنگى تغذيه آب ماشین رخت شويى و ماشین ظرفشويى، در صورتى كه مانع برگشت جريان روى اين دستگاھھا -

ش .بینى شده باشدپی

ش شلنگى )٤( ش كمر تلفنى(اتصال دو به لوله آب سرد مصرفى بايد با نصب شیر يك طرفه دوتايى يا يك شیر يك طرفه و )دو

.يك خالءشكن حفاظت شود

شیر مخلوط)ب

نصب شیرمخلوط آب سرد و آب گرم مصرفى روى لوازم بھداشتى يا ھر نوع مصرف كننده ديگر آب آشامیدنى به شرطى )١(
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مجاز است كه روى اتصال آب سرد به شیر مخلوط يك شیر يك طرفه نصب شود و دھانه مشترك خروج آب از شیر قابل مسدود 

.شدن نباشد

در صورتى كه دھانه خروج آب از شیر تكى يا مخلوط اتصال سرشلنگى داشته باشد، نصب يك شیر يك طرفه كافى نیست و )٢(

.ب مقرر شده، اتصال لوله آب سرد بايد با لوازم برگشت جريان حفاظت شود)٤-٧-٤-١١٦(طبق آن چه در 

اتصال به لوازم بھداشتى٥-٧-٤-١٦

سوار)الف ص شستشوى توالت يا پی ش تانك مخصو فال

ش تانك بايد دست كم )١( از لبه روى دھانه لوله سرريز آب )اينچ٥/١(میلیمتر٤٠لبه زير دھانه ورود آب از شیر شناور به فال

.تانك باالتر باشد

ش تانك بايد با نصب يك شیر قطع و وصل و يك شیر شناور مورد تأيید حفاظت )٢( اتصال آب از شبكه توزيع آب آشامیدنى به فال

.شود

ص شستشوى توالت يا پیسوار)ب ش والو مخصو فال

ش والو بايد با فاصله ھوايى، نصب يك شیر يك طرفه و يك خالء شكن، يا با )١( اتصال آب از شبكه توزيع آب آشامیدنى به فال

.نصب شیر يك طرفه دوتايى حفاظت شود

ش )٢( ش والو از نوعى باشد كه در آن مانع برگشت جريان پی .بینى شده باشد نصب لوازم ديگرى الزم نیستاگر فال

بیده)پ

.كشى توزيع آب مصرفى به نوعى از بیده كه آب فشان مغروق دارد، مطلقًا ممنوع استاتصال لوله)١(

ص آن بیده تامین شود)٢( اين تانك بايد .تغذيه آب بیده تنھا در صورتى مجاز است كه آب مورد نیاز آن از تانك آب جداگانه و مخصو

.با فاصله ھوايى از شبكه توزيع آب ساختمان جدا باشد

انشعاب آب براى مصارف ديگر٦-٧-٤-١٦

تغذيه آب به تأسیسات گرمايى و سرمايى)الف

انشعاب آب از شبكه لوله كشى آب مصرفى براى تغذيه تأسیسات گرمايى، با آب گرم كننده يا بخار و نیز براى تغذيه )١(

ش بینى فاصله ھوايى، نصب يك شیر يك طرفه و يك خالءشكن يا شیر يكطرفه تأسیسات سرمايى با آب سرد كننده، بايد با پی

.دوتايى حفاظت شود

ھاى شیمیايى تزريق شود، انشعاب آب بايد با كشى تأسیسات گرمايى يا تأسیسات سرمايى محلولاگر به داخل لوله )٢(

.فاصله ھوايى يا نصب شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر يك طرفه حفاظت شود

شعاب آب براى تغذيه لوله )ب شان شانىكشى آب آت ن

شبراى تغذيه لوله)١( نشانى از شبكه لوله كشى آب مصرفى ساختمان، بايد روى لوله انشعاب آب يك شیر قطع كشى آب آت

.و وصل و يك شیر يك طرفه مورد تأيید نصب شود

شعاب آب براى تغذيه ماشین رخت شويى و ماشین ظرف)پ شويىان

اتصال آب براى تغذيه ماشین رخت شويى و ماشین ظرف شويى و دستگاھھاى مشابه ديگر بايد با فاصله ھوايى يا يك )١(

.شیر يك طرفه و يك خالءشكن حفاظت شود

ش )٢( بینى شده باشد، نصب اين لوازم روى لوله انشعاب الزم در صورتى كه در اين ماشینھا مانع جلوگیرى از برگشت جريان پی

.نیست

شار)ت شعاب آب براى تغذيه مصارف تحت ف ان

مانند لوازم بھداشتى (ھا و تأسیساتى كه مصرف كننده آب غیرآشامیدنى ھستند انشعاب آب براى تغذيه دستگاه)١(

ص، تانكھا و مخازن آب، پمپ ).ھاى آب و ھر سیستم مصرف كننده ديگرى كه ممكن است تحت فشار داخلى قرار گیردمخصو

.بايد با فاصله ھوايى، شیر يك طرفه دوتايى، يا شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر يك طرفه، حفاظت شود
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شعاب آب براى تغذيه سختى گیر)ث ان

ھاى تجارى و صنعتى بايد با نصب گیر، در ساختمانكشى آب مصرفى ساختمان براى تغذيه سختی انشعاب اب از لوله )١(

.فاصله ھوايى، شیر يك طرفه دوتايى يا شیر يك طرفه و يك خالءشكن، حفاظت شود

.گیر خانگى كافى استنصب يك شیر يك طرفه براى حفاظت اتصال آب به سختی )٢(

دستگاھھاى تصفیه آب)ج

ش )١( بینى فاصله ھوايى يا نصب يك شیر اطمینان اختالف فشار بین دو انشعاب آب براى تغذيه تأسیسات تصفیه آب بايد با پی

.شیر يك طرفه، حفاظت شود

كشى توزيع آب گرم مصرفىلوله)چ

كشى توزيع آب گرم مصرفى بايد با فاصله ھوايى يا نصب يك شیر يك كشى آب سرد براى تغذيه لوله انشعاب آب از لوله )١(

.طرفه، حفاظت شود

محل نصب مانع برگشت جريان٧-٧-٤-١٦

.ھر يك از لوازم جلوگیرى از برگشت جريان آب بايد در محل قابل دسترسى و تعمیر نصب شود)الف

ش شود و نسبت به )ب مانع برگشت جريان از نوع شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر يك طرفه بايد به طور ادوارى آزماي

.درستى كار آن اطمینان حاصل گردد

ھاى آب زيرزمینىحفاظت لوله ٨-٧-٤-١٦

ھاى فاضالب دست ھاى توزيع آب مصرفى ساختمان در داخل ترنج زير سطح محوطه، يا زيركف ساختمان، بايد از لولهلوله)الف

.اين فاصله بايد با خاك كوبیده شده پر شود.متر فاصله افقى داشته باشند٥/١كم 

اگر مسیرخط لوله توزيع آب مصرفى در زيرزمین ناگزير بايد مسیر خط لوله فاضالب را قطع كند، در اين صورت بايد زير لوله آب )ب

.اين فاصله بايد با خاك كوبیده شده پر شود.میلیمتر از روى لوله فاضالب فاصله قائم داشته باشد٣٠٠مصرفى دست كم 

كشى توزيع آب گرم مصرفىلوله٨-٤-١٦

لزوم آب گرم مصرفى١-٨-٤-١٦

كه محل سكونت يااقامت انسان باشد، ھمه لوازم بھداشتى كه براى حمام كردن، شستشو، )يا ملك(در ھر ساختمان )الف

.اند بايد با آب گرم مصرفى ھم تغذيه شوندپخت وپز، تمیزكارى، رختشويى و نگھدارى ساختمان در آن نصب شده

ص شستشو و حمام كردن، بايد با )يا ملك(در ھر ساختمان )١( كه محل سكونت يا اقامت نباشد فقط لوازم بھداشتى مخصو

.آب گرم مصرفى تغذيه شوند

دما و فشار كار٢-٨-٤-١٦

.گراد باشددرجه سانتی٦٥كشى آب گرم مصرفى بايدحداكثر دماى كار طراحى شبكه لوله)الف

حداكثر دماى آب گرم مصرفى لوازم بھداشتى، در نقطه خروج آب از شیر، جز در ساختمانھاى ويژه، بايد برابر ارقام زير كنترل )ب

.شود

درجه سانتیگراد٤٩وان-

ش- درجه سانتیگراد٤٣دو

درجه سانتیگراد٤٣دستشويى-

درجه سانتیگراد٦٠سینك آشپزخانه-

درجه سانتیگراد باشد بايد دماى مورد نیاز به كمك شیرھاى ٦٠تر از در مواردى كه دماى مورد نیاز آب گرم مصرفى كم)١(

.مخلوط دستى يا خودكار، كنترل شود

در ساختمانھاى ويژه، مانند كودكستان، دبستان، خانه سالمندان، ساختمانھاى درمانى و موارد مشابه ديگر، كه دماى مورد )٢(
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.تر باشد، بايد دماى موردنیاز به كمك شیرھاى مخلوط دستى يا خودكار كنترل شودنیاز از ارقام باال كم

.بار باشد١٠كشى آب گرم مصرفى بايد دست کمفشار كار طراحى شبكه لوله)پ

لزوم حفظ دماى آب گرم مصرفى٣-٨-٤-١٦

داشته باشد تا آب (Recirculation)كشى توزيع آب گرم مصرفى بايد لوله برگشتبراى جلوگیرى از اتالف آب، لوله)الف

ش داشته باشد و دماى آب گرم خروجى به ھنگام بازكردن شیرھاى برداشت آب، از ارقام مقرر شده  گرم مصرفى ھمواره گرد

.كمتر نباشد

از جمله نصب (كشى توزيع آب گرم مصرفى را، با روشھاى ديگرى ممكن است به جاى لوله برگشت، دماى آب لوله)١(

.، در حد مورد نیاز به طور خودكار، كنترل كرد)نوارھاى گرم كننده روى خطوط لوله

ش از )٢( متر باشد بايد با كمك ٣٠در صورتى كه طول خط لوله توزيع آب گرم مصرفى، از آب گرم كن تا دورترين مصرف كننده، بی

.متر است، نگاه داشت٣٠لوله برگشت، يا روشھاى ديگر، دماى آب گرم مصرفى داخل لوله را در حدود آن چه در فاصله 

ش آب گرماگر مسیر لوله )ب كشى مناسب باشد و از نظر اقتصادى مقرون به صرفه باشد، ترجیح دارد گرد

(Recirculation) ش وزن مخصوص آب در دماى از طريق لوله برگشت تا آب گرمكن بدون نصب پمپ و با استفاده از كاھ

.باالتر كه آب گرم را به سمت باال می راند، صورت گیرد

ش آب در لوله برگشت روى اين لوله پمپ نصب شود)١( .در صورت لزوم بايد براى گرد

ش)٢( بینى شود تا در مواقعى در صورت نصب پمپ روى لوله برگشت آب گرم مصرفى بايد براى پمپ كلید خودكار يا دستى پی

ش كرد ش آب گرم مصرفى الزم نباشد، بتوان پمپ را خامو .كه گرد

عايق كارى٤-٨-٤-١٦

ش اتالف انرژى، بايد برابر الزامات مقرر شده در اين قسمت عايق شوندلوله)الف .كشى توزيع آب گرم مصرفى، به منظور كاھ

ھا بايد برابر داشته باشد، عايق كارى لوله (Recirculation)كشى آب گرم مصرفى لوله برگشتدر صورتى كه لوله )ب

.ب صورت گیرد)٤-٨-٤-١٦(جدول شماره 

ب )٤-٨-٤-١٦(جدول شماره

)میلیمتر (ھاى آب گرم مصرفى حداقل ضخامت عايق لوله

آب گرمکن ٦-٨-٤-١٦

طراحی ونصب آب گرمکن ، مخصوص تولید آب گرم مصرفی مورد نیاز لوازم بھداشتی ودیگرمصرف کننده ھای آب گرم )الف 
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مصرفی ساختمان بایذ با رعایت الزامات مقرر شده در این قسمت ازمبحث شانزدھم ونیز الزامات مقرر شده درمبحث چھاردھم 

ض ھوا وتھویه مطبوع- .انجام گیرد-تاسیسات گرمایی ،تعوی

ظرفیت ذخیره وظرفیت ساعتی آب گرمکن باید به اندازه ای انتخاب شود که پاسخگوی مصرف روزانه ونیز حداکثر مصرف )ب

.ساعتی آب گرم مورد نیاز جمعیت ساکن ساختمان باشد

.تر باشدلیتر كم١٠٠ظرفیت ذخیره آب گرمكن براى ھر واحد مسكونى نبايد از )١(

فشار كار)پ

.باشدکیلو پاسکال١٠حداكثر فشار كار مجاز آب گرمكن بايد دست كم )١(

ش شده باشد)٢( .حداكثر فشار كار مجاز آب گرمكن بايد در محل مناسب و به صورت بادوام و دائمى روى آن نق

تخلیه آب گرمكن)ت

.ترين نقطه آب گرمكن يا مخزن ذخیره آب گرم مصرفى بايد شیر تخلیه، از نوع مورد تأيید، نصب شوددر پائین)١(

عايق گرمايى)ث

.آب گرمكن و مخزن ذخیره آب گرم مصرفى بايد با عايق گرمايى در برابر اتالف انرژى گرمايى حفاظت شود)١(

وات بر مترمربع بیشتر ٤٧ضخامت عايق گرمايى بايد طورى انتخاب شود كه تلفات انرژى گرمايى از سطوح خارجى آن از )٢(

.درجه سانتیگراد بیشتر گرفته شود١٨در محاسبه اتالف انرژى، دماى محیط محل نصب دستگاه نبايد از .نباشد

لوازم ايمنى)ج

.دما، از نوع مورد تأيید داشته باشد-كن بايد شیر اطمینان فشار و شیر اطمینان دما، يا شیر تركیبى فشار آب گرم)١(

.ظرفیت تخلیه شیر اطمینان بايد براى ظرفیت گرمايى آب گرمكن مناسب باشد)٢(

.درجه سانتیگراد در سطح دريا تنظیم شود٩٩شیر اطمینان دما بايد حداكثر براى تخلیه در دماى )٣(

.كیلو پاسكال در سطح دريا تنظیم شود١٠٣٥شیر اطمینان فشار بايد حداكثر براى تخلیه در فشار )٤(

تر از تراز سطح سانتیمتر پائین ١٥شیر اطمینان بايد در قسمت باالى آب گرمكن يا مخزن ذخیره آب گرم مصرفى و در ارتفاع )٥(

.باالى مخزن نصب شود

.بین آب گرمكن يا مخزن ذخیره آب گرم مصرفى و شیر اطمینان نبايد ھیچ شیر ديگرى نصب شود)٦(

.درجه سانتیگراد باشد٩٩لوله تخلیه شیر اطمینان بايد از نوع غیرقابل انعطاف و مناسب براى كار در دماى )٧(

.قطر نامى لوله تخلیه آب از شیر اطمینان بايد دست كم برابر قطر دھانه خروجى شیر اطمینان باشد)٨(

روى اين .تخلیه آب در لوله تخلیه شیر اطمینان بايد به طور ثقلى انجام گیرد و شیب لوله ھمواره به طرف نقطه تخلیه باشد)٩(

.لوله نبايد ھیچ شیرى نصب شود

مسیر لوله تخلیه شیر اطمینان بايد طورى انتخاب شود كه خروج آب موجب خسارت و خرابى نشود، ايجاد خطر نكند و سر )١٠(

.اين لوله بايد در برابر احتمال يخ زدن حفاظت شود.و صداى آن باعث مزاحمت نشود

اتصال .انتھاى لوله تخلیه بايد با دھانه باز، بدون دنده، باشد و آب تخلیه شده با فشار آتمسفر به نزديك نقطه تخلیه برسد)١١(

اتصال مستقیم اين لوله به .كشى فاضالب ساختمان بايد از نوع غیرمستقیم و با فاصله ھوا صورت گیرداين لوله به شبكه لوله

.كشى فاضالب ساختمان مجاز نیستشبكه لوله

كنترل دماى آب گرمكن)چ

آب گرمكن بايد به كنترل خودكار دما مجھز باشد، به طورى كه بتوان به كمك آن، دماى آب گرم مصرفى را از حداقل تا حداكثر )١(

.موردنیاز تنظیم كرد

قطع و وصل انرژى)ح

ش )١( .بینى شوداگر آب گرمكن از نوع برقى است بايد براى قطع و وصل انرژى ورودى به آن كلید جداگانه و مستقلى پی

كارمی كند بايد روى لوله ورودى سوخت به مشعل آن، شیر جداگانه )سوخت مايع يا گاز(اگر آب گرمكن با شعله مستقیم )٢(

ش .بینى شودو مستقلى پی

گیرد، بايد روى لوله گرم كننده ورودى به آن شیر جداگانه و اگر آب گرمكن انرژى گرمايى خود را از آب گرم كننده يا بخار می )٣(
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ش  .بینى شودمستقلى پی

ش، نگھدارى٩-٤-١٦ ضدعفونى، آزماي

ضد عفونى١-٩-٤-١٦

كلیات)الف

ش از بھره لوله)١( بردارى، بايد برابر الزامات مقرر شده از طرف مقام مسئول قانونى ضد كشى توزيع آب مصرفى ساختمان، پی

.عفونى شود

در صورتى كه چنین الزاماتى رسمًا منتشر نشده باشد، ضدعفونى بايد برابر الزامات مقرر شده در اين قسمت از مقررات )٢(

.صورت گیرد

ش لوله)٣( س از آزماي ش از نصب لوازم بھداشتى صورت گیردعمل ضدعفونى بايد پ .كشى و پی

ش ضدعفونى كردن)ب رو

.ھا از مواد زائد و زيان آور كامًال پاك گرددكشى باآب آشامیدنى كامًال شستشو داده شود و داخل لولهابتدا بايد لوله)١(

.ھاى باز كامًال تمیز و عارىاز مواد زائد و آلوده گرددشستشو بايد تكرار شود تا آب خروجى از دھانه

س لوله)٢( ٥٠میلیگرم در لیتر٥٠كشى بايد با محلول كلر سپ PPM)(٢٤ھاى باز به مدت پر شود و ھمه شیرھا و دھانه

٢٠٠میلیگرم در لیتر ٢٠٠ساعت و غلظت محلول كلر را ٣توان مدت ضدعفونى را می .ساعت بسته شود PPM)(تعیین كرد.

س از آن بايد لوله )٣( كشى را از محلول كلر خالى كرد و با آب آشامیدنى دوباره شستشو كرد تا زمانى كه آب خروجى از پ

.ھاى باز بدون كلر باشددھانه 

ش میكرب)٤( س از انجام كامل عمل ضدعفونى بايد نمونه آب براى آزماي ش نشان .شناسى برداشته شودپ اگر نتیجه آزماي

كشى آلودگى باقى است، بايد با تأيید مقام مسئول امور ساختمان، عمل ھا يا ديگر اجزاى لوله دھد كه ھنوز در لوله 

.ضدعفونى به ترتیب باال تكرار شود

ش٢-٩-٤-١٦ آزماي

كلیات)الف

ش شبكه لوله )١( .كشى توزيع آب مصرفى ساختمان بايد برابر الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انجام شودآزماي

ش لوله )٢( س ازنصب كلیه لولهممكن است آزماي ھا و كشى قسمت به قسمت و در جريان پیشرفت كار، يا به طور كامل پ

.كشى، صورت گیرداجزاى ديگر لوله

ش و تأيید لوله)٣( ش از انجام آزماي در .كشى نبايد با عايق يااجزاى ساختمان پوشانده شودكشى، ھیچ يك از اجزاى لوله پی

ش ھمه اجزاى لوله  .كشى بايد آشكار و قابل بازرسى باشدھنگام آزماي

ش قسمت به قسمت يا كامل لوله)٤( ش عالوه بر آزماي س از نصب لوازم بھداشتى، آزماي س از خاتمه كار و نیز پ كشى، بايد پ

.فشار با آب، انجام گیرد

ش)ب ش انجام آزماي رو

س از خاتمه لوله )١( ش ازنصب لوازم بھداشتى بايد دھانه پ كشى با آب به ھاى باز به طور موقت بسته شود و لولهكشى و پی

ش، بايد شبكه لوله.تدريج پر شود و كامًال ھواگیرى گردد ش از اقدام به آزماي كشى را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه پی

.داشت

ش فشار آب، مجھز به فشارسنج، با فشار حداقل )٢( ش فشار بايد با آب و به كمك تلمبه دستى مخصوص آزماي بار ١٠آزماي

ش نصب شودفشارسنج بايد در باالترين قسمت لوله .انجام شود .كشى مورد آزماي

ش بايد حداقل يك ساعت باشد)٣( ش فشار آب در اين مدت اگر شكستگى يانشت آب مشاھده شود، بايد .مدت آزماي آزماي

س از رفع عیب تكرار شود .پ

ش فشار آب انجام شود)٤( س از نصب لوازم بھداشتى يكبار ديگر بايد آزماي كشى آب، لوازم بھداشتى و كلیه شبكه لوله .پ
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ھمه شیرھا بايد يك به يك باز و بسته شود و .اجزاى آن بايد از نظر مقدار جريان و فشار كار در وضعیت كار عادى قرار گیرد

ش بايد در فشار بھره .بند بودن آنھا اطمینان حاصل شودنسبت به آب بردارى و به مدت يك ساعت انجام اين مرحله از آزماي

ش بايد تكرار شود.شود س از رفع عیب، اين آزماي .در صورت مشاھده نشت، پ

نگھدارى٣-٩-٤-١٦

كلیات)الف

كشى توزيع آب مصرفى ساختمان را در وضعیت يا نماينده مجاز او موظف است شبكه لوله)ملك(صاحب ساختمان )١(

.بھداشتى و سالم، برابر الزامات اين مقررات، نگھدارى كند

ادوارى قرار گیرد و در صورت مشاھده عیب يانقص، نسبت كشى توزيع آب مصرفى ساختمان بايد مورد بازرسی ھایلوله)٢(

.به رفع آن اقدام شود

ادوارىبازرسی ھای)ب

ش قرار گیرد)١( .نمونه آب از نظر خوردگى مصالح و آلودگى میكربى مورد آزماي

اگز مخزن ذخیره فلزى است، در صورت نیاز، از داخل و خارج رنگ .مخازن ذخیره آب دست كم سالى يكبار تخلیه و تمیز شود)٢(

.شود

.لوازم حفاظت از آب آشامیدنى دست كم ماھى يكبار مورد بازرسى قرار گیرد)٣(

.شیرھاى خروجى آب از نظر خوردگى، نشت و كار سالم به طور منظم بازرسى شود)٤(

ش تانك و دستگاھھاى مشابه، از نظر مسدود نبودن، دست كم سالى يك بار بازرسى شود)٥( .سرريز مخازن آب، فال

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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شى فاضالب بھداشتى ساختمانلوله٥-١٦ ك

حدود و دامنه كار١-٥-١٦

Sanitary)يا ملك(كشى فاضالب بھداشتى ساختمانطراحى، انتخاب مصالح و اجراى كار لوله ١-١-٥-١٦ drainage) (

.بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام شود

.گیرد كه به سكونت، اقامت يا كار انسان اختصاص داردھايى را دربرمی الزامات اين فصل ساختمان١٦-٥-١-٢

كشى فاضالب براى لوازم بھداشتى و مصرف كنندھاى ويژه در ساختمانھاى بھداشتى و درمانى خارج از حدود الزامات لوله )الف

.اين فصل از مقررات است

اين .كشى فاضالب دستگاھھاى ويژه روندھاى تولیدى در ساختمانھاى صنعتى خارج از حدود الزامات اين فصل قرار داردلوله)ب

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان كامًال جدا باشدكشى بايد از لولهلوله 

كشى بايد از اين لوله.لوله فاضالب شیمیايى در آزمايشگاھھا و كاربری ھاى مشابه خارج از حدود الزامات اين فصل قرار دارد)پ

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان كامًال جدا باشدلوله 

كشى آب باران ساختمان بايد از لولهلوله .گیردھاى سطحى را دربر نمی كشى آب باران و ديگر آباين فصل از مقررات لوله )ت

س از خروج از ساختمان، با تأيید، ممكن است با يك لوله .كشى فاضالب بھداشتى كامًال جدا باشد كشى آب باران ساختمان، پ

.سیفون به لوله خروجى فاضالب بھداشتى ساختمان متصل شود

متر دورتر از ديوار خارجى ٥/١شود و تا كشى فاضالب بھداشتى ساختمان از خروجى لوازم بھداشتى آغازمی لوله ٣-١-٥-١٦

.يابدادامه می )يا ملك(ساختمان 

.كشى فاضالب در محوطه خصوصى ساختمان را نیز دربرمی گیرداين فصل از مقررات لوله)الف

س از ديوار خارجى ساختمان )ب كشى و اتصال آن به شبكه لوله)يا ملك(ادامه لوله كشى فاضالب بھداشتى ساختمان، پ

.فاضالب شھرى، دستگاه تصفیه فاضالب خصوصى يا ھر سیستم دفع فاضالب ديگرى خارج از حدود اين فصل از مقررات است

جريان می يابد بايد طبق (Gravity)كشى فاضالب بھداشتى ساختمان كه فاضالب در آن به طور ثقلىلوله٤-١-٥-١٦

.الزامات اين فصل از مقررات باشد

Sewage)طرح و اجراى حوضچه فاضالب)الف Sump)و پمپ فاضالب(Pump Sewage) گیرد و لولهكه در آن قرارمی

.يابد، خارج از حدود اين فصل از مقررات استكشى فاضالب بعد از پمپ، كه فاضالب در آن تحت فشار جريان می 

كشى فاضالبطراحى لوله ٢-٥-١٦

كلیات١-٢-٥-١٦

ش از طراحى)الف اطالعات پی

ش از طراحى بايد اطالعات كافى از محوطه داخل و خارج ساختمان و چگونگى اتصال لوله اصلى فاضالب ساختمان به لوله )١( پی

.، شبكه فاضالب شھرى، دستگاه تصفیه فاضالب خصوصى، يا ھر سیستم دفع ديگرى به دست آورد)يا ملك(خارج از ساختمان 

بايد باتوجه به وضعیت شبكه فاضالب شھرى و چاله آدم رو)يا ملك(رقوم لوله اصلى فاضالب خروجى از ساختمان )٢(

(Manhole) كه اين لوله فاضالب بايد به آن متصل شود، يا چاله آدم رو دستگاه تصفیه )يا ملك(آن، و لوله خارج ساختمان
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ص شود)يا خارج از محوطه(فاضالب خصوصى در محوطه  .مشخ

ش)ب ش.ھاى مھندسى مورد تأيید انجام شودطراحى لوله كشى فاضالب بھداشتى ساختمان بايد طبق رو ھاى محاسبات رو

.كشى بايد مورد تأيید قرار گیردھا و ديگر اجزاى لولهگذارى لوله مھندسى براى اندازه

ھاى اصلى افقى ساختمانھاى قائم و لوله ھاى افقى، لوله كشى فاضالب بھداشتى ساختمان، شامل شاخهلوله)پ

(Building Drain)بايد با رعايت اھداف زير طراحى شود ،:

.(Self-Cleaning)كشى خود به خود تمیز شودھا به طور ثقلى جريان يابد و شبكه لولهفاضالب در لوله)١(

ھاى ديگرآب، بدون نشت، آرام، بدون صدا، بدون كشى بايد مواد جامد و مايع را از لوازم بھداشتى و مصرف كنندهلوله)٢(

.كشى، دور كندھا و ديگر اجزاى لولهمزاحمت و آسیب رساندن به لوله

.كشى فاضالب به فضاھاى ساختمان جلوگیرى به عمل آيداز ھرگونه نفوذ گازھاى آلوده شبكه لوله )٣(

ش براى خروج گازھاى شبكه لوله )٤( .بینی ھای الزم به عمل آيدكشى فاضالب به فضاھاى خارج از ساختمان پی

شھا و فتینگبه منظور تمیز كردن و رفع گرفتگى احتمالى لوله )٥( .بینى شودھا، دسترسی ھاى آسان و مناسب پی

ش بینی )٦( .ھا صورت گیردھا و اتصالھا، فتینگھاى الزم براى جلوگیرى از خوردگى و فرسودگى لولهپی

Air)ھا، گرفتگى، تراكم ھوادر مسیر عبور جريان فاضالب در لوله )٧( Lock)ش نیايد .يا رسوب مواد جامد پی

ش سیفونى سبب شكسته شدن تغییرات فشار در لوله)٨( س يا مك كشى فاضالب محدود شود، زيرا ممكن است فشار معكو

.آور به فضاھاى داخل ساختمان شودھا شود و در نتیجه موجب نفوذ گازھاى آلوده و زيانستون آب ھوابند سیفون

ھاى توزيع مانند سیستم(باشد درجه سانتیگراد ٦٥ھا، باالتر از ھاى ديگرى كه دماى كار آنتخلیه مستقیم آب از سیستم)ت

.به شبكه فاضالب بھداشتى ساختمان مجاز نیست)كننده و غیرهھاى گرمايى با آب گرمبخار و كندانسیت، سیستم

س از عبور از سیستم)١( كننده مورد تأيید، به شبكه فاضالب بھداشتى ساختمان ھاى خنك تخلیه آب اين قبیل تأسیسات، پ

.مجاز است

شه ٢-٢-٥-١٦ ھا و مدارك ديگرنق

ش از اقدام به اجراى كار، براى بررسى و تصويب، به ھاى اجرايى لوله نقشه )الف كشى فاضالب بھداشتى ساختمان بايد، پی

.مسئول امور ساختمان، ارائه شود

س، مسیر و قطر نامى شاخهكنندهھاى اجرايى بايد شامل لوازم بھداشتى و ديگر مصرف نقشه)ب ھاى افقى، ھاى آب، جن

.ھاى قائم، لوله اصلى افقى و ساير اجزاى لوله كشى فاضالب باشدلوله

.ھا نشان داده شودساختمان و محوطه آن بايد در نقشه)يا طبقات(كشى فاضالب طبقه پالن لوله)١(

.باشد)يا ملك(خروجى از ساختمان )ھاىيا لوله (ھا بايد شامل دياگرام لوله كشى، نقاط مصرف، رقوم لوله نقشه)٢(

ص شده باشدنوع و مشخصات مصالح انتخابى بايد در نقشه)٣( .ھا و مدارك پیوست آن مشخ

ش)٤( ص شده باشدكشى فاضالب بايد در نقشه ھاى اجرا، نصب، حفاظت و نگھدارى لوله رو .ھا و مدارك پیوست آن مشخ

.عالئم نقشه كشى بايد طبق يكى از استانداردھاى مورد تأيید باشد)پ

(Trap)سیفون٣-٢-٥-١٦

فاضالب خروجى از ھر يك از لوازم بھداشتى بايد به طور جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقى فاضالب يا لوله قائم )الف

:متصل شود، جز موارد زير

.سیفون جزء يك پارچه با لوازم بھداشتى باشد)١(

Indirect)فاضالب خروجى به طور غیرمستقیم)٢( Waste) كشى فاضالب ھدايت شودبه لوله.

.لوله سرريز مخازن آب)٣(

ستاستفاده از سیفون)ب :ھاى زير مجاز نی

ش دارد(Crown)سیفون ھايى كه روى تاج)١( .خود اتصال ھواك

.درجه با ورود آن زاويه داشته باشد١٨٠ھا شكل كه خروج فاضالب از آنSھاىسیفون)٢(

Bell)اىھاى كاسه سیفون)٣( Trap)

شخصات سیفون)پ م
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.ساخت سیفون بايد طورى باشد كه مواد مختلف در آن رسوب نكند و باقى نماند)١(

.داخل سیفون بايد صاف و بدون ھرگونه زائده، برآمدگى و مانع باشد)٢(

س سیفون و اجزاى داخلى آن بايد در برابر اثر خوردگى مقاوم باشد)٣( .جن

ش)٤( .ھاى الزم به عمل آيدبینی سیفون بايد قابل دسترسى باشد و براى تمیز كردن ادوارى آن پی

Bottle)توان از سیفون بطرى شكلاى شكل در عمل مشكل باشد می در مواردى كه نصب سیفون لوله )٥( Trap) براى

اى شكل مقرر شده، در مورد سیفون بطرى شكل ھم در اين صورت ھمه نكاتى كه در سیفون لوله.دستشويى استفاده كرد

اى سیفون بطرى شكل بايد قابل باز كردن باشد و اندازه مجارى عبور فاضالب در آن از آن چه براى سیفون لوله .بايد رعايت شود

.تر نباشدشكل مقرر شده، كوچك

.سانتی متر يشتر باشد٦٠فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بھداشتى و تراز سرريز سیفون نبايد از )٦(

Tubular)اى شكلھاى لوله حداقل اندازه سیفون)ت Trap)

(ت )٣-٢-٥-١٦(رود، از مقادير جدول شماره ھاى لوله اى شكل، كه براى لوازم بھداشتى مختلف به كارمی اندازه سیفون(١)

.نبايد كمتر باشد)١

Trap)عمق آب ھوابند سیفون)ث Seal)

شود، نبايد از ارقام زير كشى به فضاھاى ساختمان می مقدار عمق آب ھوابند سیفون كه مانع ورود ھوا و گازھاى داخل لوله )١(

:كمتر باشد

.میلی متر٧٥میلی متر، عمق آب ھوابند سیفون ٥٠قطر نامى لوله خروجى فاضالب تا -

.میلی متر٥٠میلی متر، عمق آب ھوابند سیفون ٥٠قطر لوله خروجى فاضالب بزرگتر از -

٧٥میلی متر و عمق آب ھوابند سیفون آن نبايد كمتر از ٧٥قطر لوله خروجى فاضالب كانال آب رفت روى كف نبايد كمتر از )٢(

.میلی متر باشد

س)٣( Back)تغییرات فشار ناشى از فشار معكو Pressure)ش سیفونى Siphonage)، مك Back) يا عوامل ديگر در

ش از شبكه لوله اين تغییرات فشار، میلی متر آب باشد و عمق آب ھوابند سیفون، كه بر اثر٣٨كشى فاضالب ساختمان نبايد بی

ش می  .میلی متر كمتر شود٢٥يابد در ھیچ حالتى نبايد از يا تبخیر، كاھ

)١(ت )٣-٢-٥-١٦(جدول شماره 

اى براى لوازم بھداشتىھاى لولهحداقل اندازه سیفون
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سیفون شبكه فاضالب ساختمان)ج

.روى لوله اصلى فاضالب در خروج از ساختمان نصب سیفون الزم نیست، مگر آن كه ضرورت آن در مواردى مورد تأيید قرار گیرد)١(

:در صورت نصب سیفون روى لوله اصلى فاضالب ساختمان نكات زير بايد رعايت شود)٢(

ش- ش بايد پی .بینى شوددر طرف ورودى سیفون دريچه بازديد و ھواك

ش نبايد كمتر از نصف قطر نامى لوله فاضالب باشد- .قطر نامى لوله ھواك

ش بايد در خارج از ساختمان قرار گیرد و دھانه آن با تورى مقاوم حفاظت شود- .انتھاى لوله ھواك
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ھاى زيركفسیفون)چ

.قرار گیرد، اجزاى آن بايد در برابر خوردگى مقاوم باشد)در داخل خاك(در صورتى كه سیفون در زير كف )١(

ش بینی ھای)٢( .الزم براى دسترسى به آن به عمل آيدپی

.ھا به داخل آن حفاظت شده باشدساخت سیفون طورى باشد كه در برابر نفوذ حشرات و كرم)٣(

شیب٤-٢-٥-١٦

ھاى افقى اصلىو لوله(Stack)ھاى قائملوله (Branch)ھاى شاخه افقىجريان فاضالب در داخل لوله)الف

(Building Drain) ھاى مناسب، به طور ثقلى صورت گیردبايد با تأمین شیب.

.ھاى افقى فاضالب بايد شیب يكنواختى در جھت دور كردن فاضالب از لوازم بھداشتى داشته باشندلوله)١(

س در لوله)٢( .ھاى افقى فاضالب مجاز نیستشیب برعك

.ھاى افقىمقدار شیب لوله )ب

٣/٢(متر بر ثانیه ٧/٠اى باشد كه سرعت جريان فاضالب در داخل لوله حداقل برابر ھاى افقى فاضالب بايد به اندازهشیب لوله )١(

Self)ھا خود به خود تأمین شودباشد، تا شستشوى لوله )فوت بر ثانیه Cleaning)و ھیچ رسوبى در لوله باقى نماند.

ب )٤-٢-٥-١٦(حداقل مقدار شیب لوله ھاى افقى فاضالب براى لوله ھاى با قطر نامى متفاوت، بايد برابر ارقام جدول شماره)٢(

.باشد)٢(

ش از )٣( .درصد باشد٤شیب لوله ھاى افقى فاضالب نبايد بی

)٢(ب )٤-٢-٥-١٦(جدول شماره 

حداقل شیب لوله ھاى افقى فاضالب

ھاى قائم، دو خمھاى افقى، لوله شاخه ٥-٢-٥-١٦

شاخه ھاى افقى فاضالب)الف

ترين شاخه افقى بايد فاضالب را به شاخه افقى ديگر يا به لوله قائم فاضالب ھدايت كند، مگر آن كه شاخه فاضالب در پائین)١(

.طبقه ساختمان باشد

ش از )٢( درجه ٤٥میلیمتر باشد، بايد با زاويه حداكثر ٦٥اتصال شاخه افقى به لوله قائم فاضالب، اگر قطر نامى لوله افقى بی

.میلیمتر زاويه اتصال ممكن است بزرگتر باشد٦٥در قطرھاى نامى كوچكتر از .باشد

Building)شاخه افقى فاضالب يا لوله افقى اصلى)٣( Drain) در صورتى .المقدور نبايد تغییر امتداد داشته باشدحتی

.درجه يا كوچكتر باشد٤٥كه تغییر امتداد ناگزير باشد، بايد با استفاده از اتصال 

.، براى اتصال به لوله قائم فاضالب، نبايد از واحد مجاور آن عبور كند)خانه يا آپارتمان(لوله افقى فاضالب بھداشتى يك واحد )٤(

لوله قائم فاضالب)ب
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.قطر لوله قائم فاضالب بايد تا جايى كه امكان دارد، در تمام طول آن ثابت بماند)١(

.پرھیز شود(Offset)لوله قائم فاضالب بايد تا جايى كه ممكن است مستقیم نصب شود و از به كار بردن دو خم)٢(

٤٥٠ترين شاخه افقى فاضالب كه به لوله قائم متصل می شود بايد دست كم طبقه، آخرين و پائین٣در ساختمانھاى تا )٣(

٧٥٠طبقه اين فاصله بايد دست كم ٥طبقه تا ٣در ساختمانھاى بلندتر از .میلیمتر، باالتر از زير زانوى پائین لوله قائم باشد

ھا در ھر اين اندازه)٣(ب )٥-٢-٥-١٦(شكل شماره .طبقه بايد برابر ارتفاع يك طبقه باشد٥میلیمترو در ساختمانھاى بلندتر از 

.تغییر امتداد لوله قائم، از جمله دو خم، نیز بايد رعايت شود

)٣(ب )٥-٢-٥-١٦(شكل شماره

ترين شاخه افقى به لوله قائماتصال پائین

درجه دوردار با شعاع بزرگ ، به ٤٥ريزد، با دو زانوى ترجیح دارد كه لوله قائم كه فاضالب طبقات را به لوله اصلى افقى می )٤(

)٤(ب )٥-٢-٥-١٦(شكل .لوله افقى متصل شود

)٥(ب )٥-٢-٥-١٦(شكل شماره 

زانوى دوردار در پائین لوله قائم فاضالب
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برابر قطر لوله بعد از آن ھیچ شاخه افقى نبايد به لوله افقى اصلى فاضالب ١٠در فاصله زانوى پائین لوله قائم فاضالب و تا )٥(

.متصل شود

دو خم)پ

سبا نصب دو خم روى لوله قائم فاضالب، زانوى باالى دو خم كه فاضالب قائم از آن به خط افقی می )١( ريزد فشار معكو

(Back Pressure) زانوى پائین دو خم كه فاضالب افقى از آن به خط قائم می .كندروى شاخه افقى نزديك به آن ايجاد می

ش سیفونى Back)ريزد روى سیفون شاخه افقى نزديك به آن مك Siphonage)با رعايت نكات اين قسمت از .ايجاد می كند

Trap)مقررات بايد اين اثر را محدود كرد تا مانع از شكستن آب ھوابند Seal)ھاى قبل و بعد از دو خم شدسیفون.

ش، مانند )٢( اگر لوله قائم فاضالب ناچار بايد با دو خم تغییر جا دھد، بايد به قسمت قائم لوله، قبل و بعد از دو خم، لوله ھواك

ش در باالتر از دو خم بايد زير آخرين اتصال شاخه افقى و در پائین.، متصل شود)٢(پ )٥-٢-٥-١٦(شكل تر از نقطه اتصال ھواك

.دو خم بايد روى آخرين اتصال شاخه افقى باشد

ش كه در باال و پائین دو خم به لوله قائم فاضالب متصل می )٣( شوند، ھیچ شاخه افقى فاضالب نبايد بین دو نقطه اتصال ھواك

.به لوله قائم يا افقى متصل شود

درجه بزرگتر ٤٥زاويه زانوھاى دو خم، در باال و پائین، كه بین لوله قائم فاضالب و قسمت افقى دو خم قرار دارند، نبايد از )٤(

.باشند

)٢(پ )٥-٢-٥-١٦(شكل شماره 

ش و شاخه افقى فاضالب، قبل و بعد از دو خم اتصال ھواك
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دريچه بازديد٦-٢-٥-١٦

:نصب شود(Cleanout)ھاى فاضالب در نقاط زير بايد دريچه بازديدبه منظور بازديد و رفع گرفتگى احتمالى لوله )الف

.در باالترين نقطه ھر شاخه انشعاب افقى)١(

ش از در محل تغییر امتداد لوله)٢( .درجه باشد٤٥ھاى افقى فاضالب، در صورتى كه زاويه تغییر جھت لوله بی

.ترين قسمت لوله قائم فاضالب، قبل از زانوى پائین لولهدر پائین)٣(

ش با آب دريچه دسترسى الزم است)٤( .در نقاطى روى لوله قائم فاضالب كه براى آزماي

Building)روى لوله اصلى افقى فاضالب)٥( Drain) متر از يكديگر، دريچه بازديد الزم است٣٠، حداكثر به فاصله.

.در خروج لوله اصلى افقى، بالفاصله بعد از خروج از ساختمان، بايد دريچه بازديد نصب شود)٦(

اندازه دريچه بازديد)ب

.، اندازه دريچه بازديد بايد برابر با قطر نامى لوله فاضالب باشد)اينچ٤(میلیمتر١٠٠كشى فاضالب، تا قطر نامى روى لوله)١(

ش از در لوله)٢( .باشدمیلیمتر١٠٠ ، اندازه دريچه بازديد بايد میلیمتر١٠٠كشى فاضالب با قطر نامى بی
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ش از در لوله)٣( ، براى بازديد بايد آدم رو)اينچ٨(میلیمتر٢٠٠كشى افقى فاضالب اصلى ساختمان با قطر نامى بی

(Manhole)ش آدم رو بايد در محل خود كامًال مستقر، پايدار و گازبند باشد.نصب شود .درپو

نصب دريچه بازديد)پ

دريچه بازديد بايد در جايى و به ترتیبى نصب شود كه دسترسى به آن آسان باشد و به سھولت بتوان از آن نقطه با فرستادن )١(

.سانتیمتر باشد٤٥فاصله دريچه بازديد از ديوار مقابل بايد دست كم .، يا ابزار ديگر، گرفتگى لوله را برطرف كرد(Rodding)فنر

بند و گازبند شود تا فاضالب از دريچه بازديد كه روى لوله فاضالب نصب می شود بايد با واشر مناسب و پیچ و مھره كامًال آب)٢(

.آن نقطه به داخل ساختمان نشت نكند و گازھاى داخل لوله به فضاھاى داخل ساختمان نفوذ پیدا نكند

اگر لوله افقى يا قائم در اجزاى ساختمان دفن شود دسترسى به دريچه بازديد بايد بانصب يك دريچه كه تا سطح تمام شده )٣(

.كف يا ديوار ادامه دارد، امكان پذير شود

.دريچه بازديد بايد طورى روى لوله فاضالب قرار گیرد كه دھانه آن در خالف جھت جريان فاضالب يا عمود بر آن باشد)٤(

.اگر دريچه بازديد در محلى نصب شود كه احتمال يخ زدن آب داخل لوله باشد بايد آن را در برابر يخ زدن حفاظت كرد)٥(

.مجاز نیست)مانند نانوايى، قصابى، شیرینی پزی ى و فضاھاى پخت و پز(نصب دريچه بازديد در فضاھاى تھیه مواد خوراكى )٦(

ستقیم٧-٢-٥-١٦ Indirect)اتصال غیرم Waste)

الزامات اين قسمت از مقررات به مواردى اختصاص دارد كه لوله خروجى از برخى لوازم و دستگاھھاى مصرف كننده آب نبايد )الف

.مستقیمًا به لوله فاضالب ساختمان متصل شود

انتقال آب صاف يا فاضالب خروجى از دستگاھھايى كه در آماده سازى، تولید، حمل و نقل و نگھدارى مواد خوراكى به كار می )١(

Air)كشى فاضالب ساختمان بايد با فاصله ھوايىروند، جز ماشین ظرفشويى و سینك آشپزخانه، به لوله  Gap) و از نوع

.غیرمستقیم باشد

ھا و لوازم مربوط به تأسیسات آبیارى فضاھاى سبز، استخر شنا، لوله تخلیه انتقال آب صاف يا فاضالب خروجى از دستگاه)٢(

.كشى فاضالب ساختمان بايد با فاصله ھوايى و از نوع غیرمستقیم باشدشیر اطمینان، ضدعفونى و استريل، به لوله

انتقال آب صاف يا فاضالب خروجى از دستگاھھا و لوازم مربوط به تصفیه آب، فیلترھا، ديگھاى آب گرم، و تأسیسات گرمايى و )٣(

.كشى فاضالب ساختمان بايد با فاصله ھوايى و از نوع غیرمستقیم باشدسرمايى، به لوله 

فاضالب، از قبیل كفشوى، (Receptor)فاضالب خروجى از نوع غیرمستقیم بايد با فاصله ھوايى به يك دريافت كننده)ب

Stand)حوضچه فاضالب، كانال آب رفت روى كف، يا علم Pipe)ش كند س از اين دريافت كننده .فاضالب ريز لوله خروجى پ

س از آن به لوله ش داشته باشد و پ .كشى فاضالب ساختمان متصل شودبايد سیفون و ھواك

ش از )١( يا )گیرى افقىبا اندازه (سانتیمتر ٦٠اگر لوله فاضالب با اتصال غیرمستقیم، قبل از ريختن به نقطه دريافت كننده، بی

ش از  .فاصله داشته باشد بايد روى آن سیفون نصب شود)گیرى كل طول افقى و قائمبا اندازه (سانتیمتر ١٢٠بی

بايد دست كم دو برابر قطر )فاصله قائم بین زير دھانه خروجى لوله فاضالب و تراز سرريز وسیله دريافت كننده(فاصله ھوايى )٢(

.داخلى لوله فاضالب ورودى باشد

س )٣( دريافت كننده فاضالب غیرمستقیم بايد سیفون، صافى يا شبكه قابل برداشتن داشته باشد و در محلى آشكار و در دستر

.نصب شود

دريافت كننده نبايد در حمام، .كننده فاضالب غیرمستقیم بايد در فضايى با تعويض ھوا و قابل دسترسى نصب شوددريافت)٤(

.توالت، انبار و فضاھاى بدون دسترسى و تعويض ھوا نصب شود

Stand)دريافت كننده از نوع علم)٥( Pipe)فاصله قائم بین دھانه ورودى فاضالب به .، بايد سیفون مستقل داشته باشد

.سانتیمتر است١٠٥و حداكثر ٤٥علم و سیفون آن حداقل 

قطر لوله خروجى از دريافت كننده دست كم بايد برابر قطر لوله فاضالب غیرمستقیم باشد و فاضالب بايد به كمك يك قیف )٦(

ش نشود .طورى در آن بريزد كه موجب تراو

درجه سانتیگراد باشد، نبايد آب صاف را مستقیمًا به داخل شبكه لوله٦٥لوله تخلیه بخار يا آب گرم، كه دماى آن باالتر از )پ

كشى فاضالب بايد به طور غیرمستقیم، با فاصله ھوايى و استفاده از دريافت اتصال اين لوله به شبكه لوله.كشى فاضالب بريزد
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ش دما وجود داشته باشدكننده .اى باشد كه در آن فرصت كاھ

فاضالب خروجى از ماشین رختشويى و ماشین ظرفشويى بايد با اتصال غیرمستقیم به لوازم بھداشتى ديگر، كف شوى يا )ت 

.علم فاضالب بريزد

.سینك آشپزخانه نیاز به اتصال غیرمستقیم ندارد)١(

س از جدا شدن چربى ھاى عمومى مانند رستوران، ھتل و غیره، بايد به چربی فاضالب آشپزخانه مكان)ث  گیر مجھز باشد و پ

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان ھدايت شودآن، به شبكه لوله 

.گیر الزم نیستبراى سینك و ماشین ظرفشويى خانگى چربی )١(

حفاظت ساختمان٨-٢-٥-١٦

.سطوح و اجزاى ساختمان بايد، با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات، در مقابل نشت آب حفاظت شود)الف

Discharge)زير ھر شیر برداشت آب در ساختمان بايد يك دھانه تخلیه)١( Point)ش وجود داشته باشد، جز شیر آت

ھا شیر سرشلنگى آب با يك شلنگ به نشانى، شیر ماشین ظرفشويى، شیر ماشین رختشويى و لوازم مشابه ديگرى كه در آن

.يك دستگاه مصرف كننده آب متصل می شود

ھا قابل مسدود شدن باشد كه دھانه تخلیه فاضالب آن)دستشويى، سینك، وان، زيردوشى و مانند آنھا(لوازم بھداشتى )٢(

.بايد سرريز داشته باشد

در فضاھاى تر ساختمان كه آب ريزى از خروجی ھای متعدد وجود داشته باشد بايد يك كفشوى يا كانال آب رفت روى كف)٣(

(Gully)كه قابل مسدود شدن نباشد، نصب شود ،.

آب خروجى از اين لوازم .ھايى كه روى بام نصب می شوند، نبايد روى بام رھا شوندلوله سرريز مخازن و ديگر مصرف كننده )٤(

.كفشوى آب باران بام نبايد به عنوان دريافت كننده سرريز اين لوازم مورد استفاده قرار گیرد.بايد به يك دريافت كننده ھدايت شود

انتخاب مصالح٣-٥-١٦

كلیات١-٣-٥-١٦

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انتخاب و كنترل شودمصالح لوله)الف

كشى فاضالب بايد مارك كارخانه سازنده، يا استاندارد مورد تأيیدى روى ھر قطعه از لوله، فتینگ، سیفون و ديگر اجزاى لوله)ب

ش شده باشد .كه قطعه موردنظر بر طبق آن ساخته شده است، به صورت ريختگى، برجسته، يا مھر پاك نشدنى نق

.استفاده از مصالح كاركرده، آسیب ديده يا معیوب مجاز نیست)پ

شرايط كار٢-٣-٥-١٦

.بند و گازبند باشد، از داخل و خارج به طور دائم آب)متر ستون آب٣(بار ٣/٠كشى فاضالب بايد در برابر فشارلوله )الف

.درجه سانتیگراد مقاوم باشد٦٥كشى فاضالب بايد در برابر دماى فاضالب داخل لوله تا مصالح لوله )ب

انتخاب لوله و فتینگ٣-٣-٥-١٦

دارلوله و فتینگ چدنى سركاسه )الف

اىلوله و فتینگ چدنى سركاسه دارى، كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فتینگ در آن از نوع نر و مادگى سر تنبوشه)١(

(Spigot and Socket)است، بايد برابر با يكى از استانداردھاى زير باشد:

ISIRI 1547

BS 416 PART 1

ANSI/ASTM A74

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٢(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه يا تغییر سطح مقطع )٣(

س، ضخامت جدار، )٤( استفاده از لوله و فتینگ چدنى سركاسه دار از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن
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.ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشداندازه 

لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه)ب

لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه، كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فتینگ در آن با استفاده از واشر الستیكى و بست )١(

:ناپذير و پیچ و مھره انجام می گیرد، بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشدفوالدى زنگ

ISIRI 2367

DIN 19522 PART 1 ,PART 2

BS 416 PART 2

ANSI/ASTM C 564

ISO 6594

.آھنگ باشدفتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم)٢(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه، يا تغییر سطح مقطع )٣(

.بندى كامل فراھم شودسطح دھانه فتینگ و قطر خارجى آن بايد با دھانه لوله كامالً برابر باشد تا امكان آب)٤(

س، ضخامت جدار، )٥( استفاده از لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشداندازه

(PVC)سىوى لوله و فتینگ پی )پ

:و برابر يكى از استانداردھاى زير باشد(Hard)سى بايد از نوع سختلوله و فتینگ پی وی )١(

DIN 19531

BS 4514

ANSI/ASTM D2665,D294

ISO/TR 7074,3633

DINھاىفقط لوله DINدر استاندارد)٢( .مناسب است)ترين طبقه يا در محوطهزير كف پائین (براى دفن در خاك 19534

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٣(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه، يا تغییر سطح مقطع )٤(

س، ضخامت جدار، اندازه استفاده از لوله و فتینگپی وی )٥( ھا و سى از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشد

(PE)اتیلنلوله و فتینگ پلی )ت

High)لوله و فتینگ پلی اتیلن با چگالى باال)١( Density)بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشد:

DIN 19535

BS 5255,6437

ISO F810

DINھاىفقط لولهDINدر استاندارد)٢( .مناسب است)ترين طبقه يا در محوطهزير كف پائین(براى دفن در خاك 19537

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٣(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه، يا تغییر سطح مقطع )٤(

س، ضخامت جدار، اندازه ھا و )٥( استفاده از لوله و فتینگ پلی اتیلن از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشد

لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه)ث

:لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشد)١(

ISIRI 423

ISO 65

DIN 2440,2441
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BS 1387

.مجاز نیست)ترين طبقه يا در محوطهزير كف پائین(ھاى فوالدى گالوانیزه در خاك كاربرد لوله )٢(

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٣(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه، يا تغییر سطح مقطع )٤(

س، ضخامت جدار، اندازه )٥( استفاده از لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشد

(Joint)اتصال٤-٣-٥-١٦

كلیات)الف

شاخه افقى، لوله قائم، (كشى فاضالب بھداشتى ساختمان اتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ و فتینگ به فتینگ در لوله )١(

Building)لوله اصلى فاضالب ساختمان Drain)بايد طبق الزامات اين قسمت از مقررات انجام شود ،.

س از نصب، به ترتیبى كه در)٢( ش پ ش و نگھدارى مقرر شده است، آب)٥-٥-١٦(انواع اتصال بايد در فشار آزماي بندآزماي

(Water Tight)و گازبند(Tight Gas)باشند.

ش از اتصال، دھانه )٣( ھاى لوله و فتینگ بايد از مواد اضافى پاك شود و سطوح داخلى لوله و فتینگ از ھرگونه مواد اضافى، پی

دھانه انتھاى لوله و فتینگ كامًال باز باشد و سطح داخل .كه ممكن است در برابر جريان فاضالب ايجاد مانع كند، كامًال تمیز شود

.فتینگ برابر سطح مقطع لوله باشد

.ھنگام اتصال نبايد مواد درزبندى، از درز محل اتصال، وارد لوله شود)٤(

داراتصال لوله و فتینگ چدنى سركاسه)ب

Caulked)اتصال بايد از نوع كنف و سرب)١( Joint)باشد.

گیرد، بايد لوله يا فتینگ، كه در داخل آن قرار می (Spigot)و انتھاى بدون سركاسه(Socket)فاصله بین سركاسه)٢(

رشته منظم و تاب داده ١٠تا ٧كنف درزگیر به صورت طناب و شامل .كامًال خشك و تمیز باشد و ابتدا در آن كنف كوبیده شود

.شده باشد

سرب مذاب روى كنف كوبیده شده ريخته .سرب درزگیرى بايد داراى كیفیت يكنواخت، تمیز و عارى از مواد خارجى باشد)٣(

فاصله سطح .میلیمتر باشد٢٥ريزى نبايد كمتر از عمق سرب.سرب ريزى بايد به طور پیوسته و بدون انقطاع صورت گیرد.شود

ش از  .باشدمیلیمتر٣باالى قسمت سرب از لبه سركاسه نبايد بی

س از پايان سرب)٤( .ھا را كامًال پر كندھا و گوشه ريزى بايد سطح باالى آن كوبیده شود تا سرب داغ ھمه حفره پ

ش لوله )٥( .كشى فاضالب، ھیچگونه مواد رنگى نبايد سطح درزبندى را بپوشاندتا پايان آزماي

اتصال لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه)پ

لبه انتھايى دو سر بايد، با قطر .شوند بايد كامالً صاف باشدسطح خارجى دو سر لوله يا فتینگى كه به ھم متصل می )١(

.خارجى كامًال مساوى باشند، مقابل يكديگر و كامًال روى ھم قرار گیرند

بندى مخصوص، به شكل لوله و مقاوم در برابر اثر فاضالب، طبق دستور كارخانه سازنده لوله، بايد روى دو سر يك الستیك آب)٢(

.لوله يا فتینگ قرار گیرد

ھاى حلقوى، از بندى روى قسمت انتھايى ھر سر لوله يا فتینگ بايد با استفاده از بستبندى و درزبندى الستیك آبآب)٣(

ھاى فوالدى بايد تسمه.شوندبندى محكم مىناپذيرى انجام گیرد كه با پیچ و مھره روى الستیك آبھاى فوالدى زنگتسمه 

بندى فشار يكنواختى باشد و سفت كردن پیچ و مھره بايد طورى باشد كه روى محیط الستیك آب طبق دستور كارخانه سازنده 

.وارد شود

(P.V.C)سىاتصال لوله و فتینگپی وی )ت

.اتصال بايد با چسب مخصوص و در حالت سرد صورت گیرد)١(

ش اتصال بايد طبق دستور كارخانه سازنده لوله باشد)٢( .نوع چسب و رو

(PE)اتیلناتصال لوله و فتینگ پلی )ث

.اتصال بايد در حالت گرم و بدون اضافه كردن مواد خارجى انجام شود(١)
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گیرد و ابتدا دھانه دو قطعه در قالب مخصوص قرارمی .ھاى دو قسمت لوله و فتینگ صورت گیرداتصال با ذوب كردن لبه دھانه )٢(

.شودبر اثر گرم شدن، سطوح مقابل ھم ذوب و در ھم تنیده و يكپارچه می .گرم می شود

.دماى ذوب بايد طبق دستور كارخانه سازنده لوله باشد٣(

اتصال لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه)ج

.اى باشداتصال لوله و فتینگ بايد از نوع دنده)١(

:نوع دنده لوله يا فتینگ بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشد)٢(

ISIRI 1798

ISO 7.1

DIN 2999

BS 21

:ھاى زير مجاز نیستكشى فاضالب بھداشتى ساختمان استفاده از انواع اتصالدر لوله )چ

اتصال با سیمان يا بتن)١(

اتصال با خمیرھاى قیردار)٢(

Ring)اتصال با رينگھاى الستیكى)٣( - O) ھاى با قطرھاى متفاوتبراى لوله

س)٤( استفاده از چسب براى اتصال لوله و فتینگ پالستیكى ناھمجن

كشىاجراى كار لوله٤-٥-١٦

كلیات١-٤-٥-١٦

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انجام گیرداجراى كار لوله )الف

ش ديده و ماھر صورت گیرد و از طرف كارشناسان مؤسسات مسئول نظارت و اجراى كار لوله)ب كشى بايد توسط كارگران آموز

.سرپرستى شود

بندان، ديدگى، خوردگى، يخجويى در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابى و آسیبكشى بايد با توجه به صرفهلوله )پ

.گرفتگى، تراكم ھوا در مسیر جريان و جلوگیرى از سر و صداى مزاحم جريان فاضالب اجرا شود

نكات اجرايى٢-٤-٥-١٦

ھاى آب، دور كشى بايد به ترتیبى اجرا شود كه جريان فاضالب به طور ثقلى از لوازم بھداشتى و ديگر مصرف كنندهلوله)الف

.ھاى قائم و لوله اصلى افقى از ساختمان خارج شودھاى افقى، لولهشود و از طريق شاخه 

اگر تغییر در شیب الزم شود بايد در محل تغییر شیب دريچه بازديد .ھاى افقى بايد تا حد ممكن يكنواخت باشدشیب لوله )١(

.نصب شود

ش .لوله بايد تا حد ممكن مستقیم نصب شود)٢( حداكثر .ساخته استفاده شوداگر تغییر جھت الزم شود بايد از انواع زانوھاى پی

.درجه است٤٥ھاى اصلى زاويه اتصاالت در تغییر جھت لوله

.كشى بايد تدريجى و با واسطه تبديل صورت گیرد و از تغییر ناگھانى سطح مقطع خوددارى شودتغییر سطح مقطع لوله )٣(

ش )٤( .بینى شوددر اطراف نقاط دسترسى بايد فضاى كافى براى فنرزدن و رفع گرفتگى احتمالى لوله و فتینگ پی

Dead)از نصب انتھاى بسته)٥( End)نصب دريچه بازديد در انتھاى .در انتھاى شاخه افقى فاضالب بايد خوددارى شود

.شودشاخه افقى انتھاى بسته محسوب نمی 

.اتیلن، به دلیل انبساط زياد اين لوله، بايد در نقاط مناسب قطعه انبساط شود در صورت استفاده از لوله پلی )٦(

بندى و گازبندىآب)ب

س از نصب كامًال آب بند و )١( ش پ اتصال لوله، فتینگ و دريچه بازديد و دسترسى بايد به ترتیبى صورت گیرد كه در برابر فشار آزماي

.گازبند باشد

ش در )٢( ش و نگھدارى تعريف و مقرر شده است )٥-٥-١٦(فشار آزماي .آزماي

سیر لوله )پ ھام
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از .ترين مسیر انتخاب شودترين و مناسبكشى بايد تا حد ممكن مستقیم و ساده باشد، در ھر مورد بايد كوتاهمسیر لوله)١(

.ھاى تند بايد خوددارى شود ھا و تغییر جھت بكار بردن خم

.ھا بايد تا حد ممكن به موازات ديوار، كف و سقف نصب شودلوله )٢(

ض آنھا آسان و بدون اشكال باشدلوله)٣( ھاى بازديد بايد دريچه.ھا بايد در مسیرھايى نصب شوند كه دسترسى و تعمیر و تعوي

.در نقاط قابل دسترسى نصب شوند

ھاى روكار بايد با شیب مناسب به موازات سطوح ديوار، كف و سقف نصب شوند و با بست در محل نصب محكم و ثابت لوله )٤(

.باقى بمانند

اگر لوله .در عبور لوله از ديوار، سقف و كف، فضاى اطراف لوله از ھر دو طرف بايد با مصالح ساختمانى مناسب كامالً پر شود)٥(

.بند حفاظت شوداز جدار فضای تر عبور می کند، دور لوله در محل عبور از ديوار، كف يا سقف بايد با مواد آب 

س از عبور از كف سازى، وارد فضاى لوله )٦( ھايى كه از ديوار خارجى ساختمان عبورمی كنند يا از داخل خاك زيرزمین، پ

بند كامالً مسدود دور لوله، در دو طرف ديوار يا كف سازى، بايد با مواد آب .شوند، بايد از داخل غالف لوله عبور كنندساختمان می 

.شود

.كشى بايد طورى اجرا شود كه بار اسكلت و سازه ساختمان، يا انبساط ساختمان، روى آن اثر نگذاردلوله)٧(

اگر عبور لوله از درزھاى .كشى بايد طورى انتخاب شود كه لوله تا حد امكان از درزھاى ساختمان عبور نكندمسیر لوله )٨(

نصب قطعه .ساختمان ناگزير باشد بايد روى لوله در محل عبور از درز ساختمان قطعه انبساط با جدار صاف داخلى نصب شود

.انبساط روى لوله، در عبور از درزھاى ساختمان، در طبقات زيرزمین، الزامى نیست

ش و تمیز كردن، در اطراف آن اگر لوله در داخل ترنج، خزيده رو يا شفت نصب می )٩( شود بايد براى دسترسى و نگھدارى و آزماي

ش  .بینى شودجاى كافى پی

در جايى كه لوله در خاك دفن می شود و احتمال عبور وسايل حمل و نقل، تحمل بار مخازن و تأسیسات سنگین وجود دارد، )١٠(

اگر اتصال لوله و فتینگ در داخل بلوك بتنى قرار گیرد بايد براى .حفاظت شود)يا داخل كانال بتنى(لوله بايد در زير بلوك بتنى 

ش  .بینى الزم به عمل آيددسترسى به آن پی

ش )١١( در مورد فضاى دور لوله نیز رعايت شود و سوزى مربوط به اين جدارھادر عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات آت

ش، با مقاومتى برابر آن چه براى جدار ساختمانى تعريف شده، پر شود .دور لوله با مواد مقاوم در برابر آت

اتصال لوله فاضالب به لوازم بھداشتى)ت

ش از )١( درجه باشد و جريان فاضالب ١٥اتصال انشعاب خروجى فاضالب لوازم بھداشتى به شاخه افقى فاضالب بايد با زاويه بی

.صورت گیرد)ثقلى(از لوازم بھداشتى به آن به طور ريزشى 

.اتصال انشعاب خروجى فاضالب لوازم بھداشتى به شاخه افقى، لوله قائم يا لوله اصلى بايد قابل جدا شدن باشد)٢(

.بند و گازبند باشداين اتصال بايد كامًال آب)٣(

ش و نگھدارى٥-٥-١٦ آزماي

ش١-٥-٥-١٦ آزماي

كلیات)الف

ش لوله )١( .كشى فاضالب بھداشتى ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انجام شودآزماي

ش لوله ٢( س از نصب لوازم بھداشتى انجام دادآزماي ش نھايى را بايد پ ش از نصب لوازم بھداشتى، و آزماي .كشى را بايد پی

ش و تأيید لوله)٣( ش از انجام آزماي به .كشى نبايد با رنگ يا اجزاى ساختمان پوشیده شودكشى، ھیچ يك از اجزاى لوله پی

ش، ھمه اجزاى لوله  .كشى فاضالب بھداشتى ساختمان بايد آشكار و قابل بازرسى باشدھنگام آزماي

ش ممكن است با آب يا ھوا انجام شود)٤( ش از نصب لوازم بھداشتى آزماي .پی

ش با آب)ب آزماي

ش با آب ممكن است قسمت به قسمت يا، در صورتى كه مصالح لوله)١( )استاتیك(ھا در برابر فشار ارتفاع كشى و اتصالآزماي
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.كشى انجام شودساختمان مقاوم باشند، به طور يك جا براى كلیه شبكه لوله 

ش شود بايد ھمه دھانهدر حالتى كه كلیه شبكه لوله )٢( كشى، جز ھاى باز شبكه لولهكشى به طور يك جا با آب آزماي

س از مدت .ھا با آب پر شودباالترين دھانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ھا دقیقه بايد ھمه قطعات و اتصال١٥پ

در صورت مشاھده نشت آب بايد قطعه معیوب يا اتصال ضعیف ترمیم يا .مورد بازرسى قرار گیرد و نشت آب مشاھده نشود

ش با آب تكرار شود ض شود و آزماي ش شبكه لوله.تعوي ش ممكن است با ھم انجام گیرددر اين حالت آزماي .كشى فاضالب و ھواك

ش شود بايد با استفاده از دريچه در حالتى كه شبكه لوله)٣( ھاى بازديد و دسترسى، كه روى كشى قسمت به قسمت آزماي

ش  ش با آب در ھر منطقه به طور (Zone)اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقهبینى شده لوله قائم پی تقسیم شود و آزماي

ش با آب نبايد از ٣در ھر منطقه، جز باالترين .جداگانه صورت گیرد متر ستون آب كمتر باشد و ھیچیك از قطعات ٣متر، فشار آزماي

ض فشارى كمتر از يا اتصال س از .متر قرار گیرد٣ھا نبايد در معر دقیقه بايد ھمه قطعات و اتصالھا مورد بازرسى قرار گیرد و ١٥پ

ش با آب تكرار .نشت آب مشاھده نشود ض شود و آزماي در صورت مشاھده نشت بايد قطعه معیوب يا اتصال ضعیف ترمیم و تعوي

ش شبكه لوله.شود ش انجام گیردكشى فاضالب بايد جدا از شبكه لولهدر اين حالت آزماي .كشى ھواك

ش با ھوا)پ آزماي

ش با ھوا بايد لوله)١( ھاى مخصوص كه با ھواى ھاى خروجى ھمه جا با كیسهكشى كامًال از آب خالى باشد و دھانهدر آزماي

.كند به طور موقت بسته شودشود يا وسايل ديگر كه دھانه را كامًال مسدود و ھوابند می فشرده پرمی 

ش با ھوا بايد با راندن ھواى فشرده به داخل شبكه لوله)٢( فشار .گیرى شودكشى صورت بگیرد و با فشارسنج اندازه آزماي

ش  ش بايد به مدت دست كم .كیلوپاسكال است٥/٣٤آزماي س از آن كه فشارسنج فشار الزم را نشان داد، آزماي دقیقه ادامه ١٥پ

ش فشارى را نشان ندھد ش، بايد ھمه .يابد و در اين مدت فشارسنج ھیچ كاھ ش فشار در مدت آزماي در صورت مشاھده كاھ

در صورت مشاھده قطعات معیوب يا اتصال ضعیف، اين قطعات تعويض .كشى با آب صابون بازرسى شودھاى لوله قطعات و اتصال

ش با ھوا تكرار شود .و اتصال ترمیم شود و آزماي

ش با ھوا، شبكه لوله)٣( ش فاضالب ممكن است با ھم انجام گیردكشى فاضالب و شبكه لولهدر آزماي .كشى ھواك

ش نھايى)ت آزماي

س از نصب ھمه لوازم بھداشتى و كامل شدن سیستم لوله )١( ش نھايى بايد پ ش كشى فاضالب و شبكه لولهآزماي كشى ھواك

ش نھايى با دود يا ھوا انجام می .انجام شود .شودآزماي

ش بايد انتھاى لوله اصلى كه فاضالب را از ساختمان به خارج، يا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضالب در )٢( در اين آزماي

ش مسدود شود و دود ھدايت می كند، و نیز انتھاى لوله )يا ملك(داخل ساختمان  ھاى ايجاد با استفاده از ماشین(ھاى ھواك

ش شودكشى فاضالب و شبكه لوله يا ھوا، با فشار وارد شبكه لوله)دود ش بايد ھمه سیفون.كشى ھواك ھاى در اين آزماي

ش .گیرى با فشارسنج صورت می گیرداندازه.فاضالب با آب پر شود .دقیقه است١٥میلیمتر آب و مّدت آن ٢٥فشار آزماي

ش فشارى نشان دھد)٣( ش نبايد فشارسنج ھیچ كاھ .در مدت آزماي

ش دست كم بايد سه بار تكرار شود)٤( .اين آزماي

)پی وی سى يا پلی اتیلن(كشى، يا قسمتى از آنھا، از نوع پالستیكى ھاى شبكه لولهھا يا فتینگدر صورتى كه لوله )٥(

ش نھايى مجاز نیست .باشد، به كار بردن دود براى آزماي

نگھدارى٢-٥-٥-١٦

بردارى از ساختمان ھمه الزامات اين قسمت از مسئول است كه در مدت بھره )يا نماينده رسمى او(صاحب ساختمان )الف

.مقررات به طور كامل رعايت شود

.از ريختن مواد زايدى كه ممكن است سبب گرفتگى لوله يا فتینگ شود، بايد پرھیز گردد)ب

س از باز كردن دريچه بازديد و رفع گرفتگى بايد دريچه بازديد و دسترسى به طور كامل آب بند و گازبند شود و در )١( در ھر مورد پ

ض گردد .صورت لزوم واشر الستیكى اين دريچه تعوي

ھا اطمینان ھا و فتینگكننده شیمیايى بايد نسبت به اثرخورندگى اين مواد روى مصالح لولهبه ھنگام استفاده از مواد پاك)پ

.حاصل شود

ھا ھا از فنر استفاده می شود بايد فنر يا ھر وسیله ديگرى كه براى رفع گرفتگى به داخل لوله اگر براى رفع گرفتگى لوله )ت
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.ھا آسیب نرساندھا به سطح داخلى آنھا يا سیفونھا، فتینگشود، از نوعى باشد كه ھنگام عبور از داخل لولهرانده می 

ى و غـیره            مـواد پـاك   (ھاى لوازم بھداشتى بايد بطور ادوارى بازديد و تمیز شود و مواد زايـد             سیفون)ث از)كننـده، صـابون، مـو ،چرـب

بنـد و  در صورت باز كردن سیفون و تمیز كردن آن، ھنگــام نصــب مجـدد بايـد درزھــاى اتصـال آن كـامالً آب                     .داخل سیفون خارج شود    

.گازبند شود

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ش فاضالبلوله١-١٦ كشى ھواك

حدود و دامنه كار١-١۶-۶

ش فاضالب بھداشتى ساختمان بايد طبق الزامات اين فصل از طراحى، انتخاب مصالح و اجراى لوله ١-١-٦-١٦ كشى ھواك

.مقررات انجام شود

ش آن قسمت از لوله اين فصل از مقررات، الزامات طراحى و اجراى لوله ٢-١-٦-١٦ كشى فاضالب داخل ساختمان را كشى ھواك

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان حدود و دامنه كار آن مقرر شده استلوله٥-١٦دارد كه در فصل مقررمی 

ش براى شبكه لولهاگر در ساختمان لوله)الف ش كشى فاضالب شیمیايى وجود داشته باشد، اين لولهكشى ھواك كشى ھواك

ش فاضالب بھداشتى ساختمان كامًال جدا باشدشیمیايى بايد از لوله .كشى ھواك

ش فاضالبطراحى لوله٢-٦-١٦ كشى ھواك

كلیات١-٢-٦-١٦

ش فاضالب بھداشتى ساختمان بايد طبق روشھاى مھندسى مورد تأيید انجام گیردطراحى لوله )الف روشھاى .كشى ھواك

.كشى بايد مورد تأيید قرار گیردھا و ديگر اجزاى لوله گذارى لوله مھندسى براى اندازه 

ش فاضالب بھداشتى ساختمان بايد طورى طراحى شود كه ھوا بتواند به اندازه كافى از لولهلوله )ب  كشى كشى ھواك

ش سیفونى جلوگیرى فاضالب خارج يا به آن وارد شود و در نتیجه از شكستن آب ھوابند سیفون س يا مك ھا بر اثر فشار معكو

.شود

ش از سیفون لوازم بھداشتى در لوله)١( .میلیمتر ستون آب قرار گیرد٢٥كشى فاضالب نبايد در معرض اختالف فشار ھوا بی

ھا و لوازم بھداشتى سیفون سرخود بايد طبق يكى از روشھاى معین شده در اين فصل از مقررات داراى ھمه سیفون)پ 

ش باشند .ھواك

ش فاضالب بھداشتى ساختمان بايد طورى طراحى شود كه ھوا و ديگر گازھاى داخل شبكه فاضالب لوله)ت  كشى ھواك

.بھداشتى را به فضاى خارج از ساختمان ھدايت كند

ش بايد كامًال آب بند و گازبند باشدلوله، فتینگ، اتصال و ديگر اجزاى لوله )١( .كشى ھواك

شه ٢-٢-٦-١٦ ھانق

ش از اقدام به اجراى كار براى بررسى و تصويب به ھاى لولهنقشه)الف ش فاضالب بھداشتى ساختمان بايد، پی كشى ھواك

.مقام مسئول امور ساختمان ارائه شود

ش فاضالب بايد با نقشه ھاى اجرايى لوله نقشه )ب  كشى فاضالب بھداشتى ساختمان مشترك ھاى اجرايى لوله كشى ھواك

ھاى قائم و ديگر اجزاى لوله ھاى افقى، لوله ھا، محل عبور و قطر شاخه كنندهباشد و شامل لوازم بھداشتى و ديگر مصرف

.كشى باشد

.مشخصات مصالح و روشھاى نصب بايد در نقشه، يا در مدارك پیوست آن مشخص شود)١(

.ھا نشان داده شودساختمان بايد در نقشه)يا طبقات(كشى طبقه پالن لوله)٢(
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ش به لولهھا بايد شامل دياگرام لولهنقشه)٣( ھاى افقى و اندازه قطر ھاى فاضالب، شیب لولهكشى، نقاط اتصال لوله ھواك

.ھا باشدنامى لوله 

.عالئم ترسیمى بايد طبق يكى از استانداردھاى مورد تأيید باشد.ھا بايد خوانا باشدنقشه)٤(

ش لوله قائم فاضالبلوله٣-٢-٦-١٦ ش و ھواك ھاى قائم ھواك

ش ھر شبكه لوله )الف كشى فاضالب بھداشتى ساختمان كه فاضالب توالت ھم داشته باشد، بايد دست كم يك لوله قائم ھواك

ش Vent)اصلى، به صورت لوله قائم ھواك Stack)ش لوله قائم فاضالب Stack)يا ھواك Vent)اين لوله .داشته باشد

ش اصلى بايد در نقطه  ٨٠اى به شبكه لوله كشى فاضالب بھداشتى ساختمان متصل شود كه قطر نامى آن كمتر از ھواك

.نباشد)اينچ٣(میلیمتر 

طبقه يا بیشتر به آن متصل می شود، جز لوله قائم مشترك فاضالب و ٥ھاى افقى فاضالب ھر لوله قائم فاضالب كه شاخه )ب 

ش ش لوازم بھداشتى بدون توالت، بايد لوله قائم ھواك Vent)ھواك Stack)داشته باشد.

ش)١( Vent)ھر لوله قائم ھواك Stack)ش لوله قائم فاضالب Stack)يا ھواك Vent) ش بايد از قسمت باال، بدون كاھ

.قطر، تا ھواى آزاد ادامه يابد

ش بايد در پائین)٢( تر از آخرين و پائین نقطه اتصال بايد پائین .ترين قسمت به لوله قائم فاضالب متصل شودھر لوله قائم ھواك

ش به لوله افقى اصلى فاضالب متصل شود، نقطه اتصال .ترين اتصال شاخه افقى به لوله قائم فاضالب باشد اگر لوله قائم ھواك

.بايد دست كم ده برابر قطر لوله افقى اصلى از زانوى زير لوله قائم فاضالب فاصله داشته باشد

ش كمكى١٠طبقه، براى حداكثر ھر ١٠در ساختمانھاى بلندتر از )٣( Yoke)طبقه، بايد ھواك Vent)يا(Relief Vent)

ش و انتھاى پائین آن به لوله قائم فاضالب، با .نصب شود اين لوله بايد شیب داشته باشد و انتھاى بااليى آن به لوله قائم ھواك

.درجه، متصل شود٤٥زاويه 

ش)٤( Vent)چند لوله قائم ھواك Stack)ش لوله قائم فاضالب Stack)يا ھواك Vent) ممكن است در باالترين طبقه و

ش از خروج از ساختمان، توسط يك لوله افقى (Ventپی (Header به ھم متصل شوند و از يك نقطه بام خارج شوند و تا ھواى

ش را به ھم .آزاد ادامه يابند متصل می کنند، بايد بر مبناى در اين حالت اندازه قطر نامى لوله افقى، كه چند لوله قائم ھواك

ش براى تعیین ھاى قائم فاضالب متصل شدهلوازم بھداشتى كه به كل لولهD.F.Uمجموع اند صورت گیرد و طول لوله ھواك

Vent)قطر نامى لوله افقى Header) ش به پائین ترين قسمت لوله قائم فاضالب، برابر فاصله دورترين نقطه اتصال لوله ھواك

ش در ھواى آزاد، اندازه  .گیرى شودتا دھانه لوله ھواك

ش٤-٢-٦-١٦ Vent)انتھاى لوله ھواك Terminal)

ش روى بام بايد دست كم )الف ش، باالتر ٣٠انتھاى باالى لوله ھواك سانتی متر از كف تمام شده بام، در نقطه خروج لوله ھواك

ش يابد.باشد .اين ارتفاع در نقاط سردسیر بايد با توجه به حداكثر ارتفاع برف، افزاي

ش دست كم )١( متر از كف تمام شده بام باالتر ٢/٢اگر از بام براى سكونت، اقامت يا كار استفاده شود، بايد انتھاى لوله ھواك

.رود

ش، در عبور از بام، نبايد كمتر از )٢( باشد و در صورتى كه متوسط )اينچ٣(میلیمتر ٨٠در نقاط سردسیر اندازه نامى لوله ھواك

ش كه در معرض ھواى -١٨حداقل مطلق دماى ھواى خارج در زمستان كمتر از  درجه سانتیگراد باشد، آن قسمت از لوله ھواك

.سرد بیرون قرار دارد، بايد با عايق گرمايى يا گرمكن برقى در برابر يخ زدن حفاظت شود

ش، در عبور از بام يا باالتر از آن، مجاز نیست، ھر تغییر اندازه بايد دست كم در )٣( ٣٠تغییر اندازه قطر نامى لوله ھواك

.سانتیمترى زير بام انجام گیرد

ش بايد در محلى قرار گیرد كه گازھاى خروجى از دھانه آن به داخل فضاھاى ساختمان نفوذ پیدا نكند)ب .انتھاى لوله ھواك

ش نبايد مستقیمًا زير ھیچ در، پنجره )١( ض ھواى ساختمان ھاى بازشو يا دھانهانتھاى لوله ھواك ھاى ورود ھواى سیستم تعوي

.قرار گیرد

ش از ھر در، پنجره بازشو يا دھانه ورود براى سیستم تعويض ھواى ساختمان بايد دست كم )٢( ٣فاصله افقى انتھاى لوله ھواك

ش دست كم .متر باشد .سانتیمتر باالتر از آن نقاط قرار گیرد٦٠مگر آن كه انتھاى لوله ھواك

ش به طور افقى از ديوار ساختمان خارج شود، بايد دست كم )٣( متر تا محدوده زمین ملك فاصله افقى ٣اگر انتھاى لوله ھواك
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بان انتھاى اين لوله نبايد زير بالكن يا سايه .متر باالتر باشد٣دھانه اين لوله بايد از سطح زمین محوطه دست كم .داشته باشد

.ديوار خارجى ساختمان قرار گیرد

ش روى بام بايد به سمت باال باشد)٤( .دھانه انتھاى لوله ھواك

ش روى بام، يا ديوار خارجى ساختمان، بايد با تورى مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود حشرات حفاظت شود)ب  .انتھاى لوله ھواك

ش ساختمان رھا شود)ت  ش نبايد در داخل شافت يا دودك شاز شافت.انتھاى لوله ھواك ھاى ساختمان نبايد به ھا یا دودك

ش شبكه لوله  .كشى فاضالب بھداشتى ساختمان استفاده شود عنوان ھواك

ش و شیب آن٥-٢-٦-١٦ اتصال لوله ھواك

ش مدارى و غیره، بايد )الف ش، ھواك ش جداگانه، شاخه افقى ھواك ش فاضالب بھداشتى ساختمان، از قبیل ھواك ھر لوله ھواك

ش ش لوله قائم فاضالب)VentStackبه لوله قائم ھواك Stack)يا ھواك Vent) متصل شود يا به طور مستقل تا خارج از

.ساختمان ادامه يابد

ش بايد به سمت نقطه اتصال آن به شاخه افقى فاضالب شیب داشته باشد، به طورى كه تقطیر )ب  شاخه افقى ھر لوله ھواك

ش بتواند به آسانى به لوله فاضالب تخلیه شود .بخار آب در داخل لوله ھواك

ش خشك به شاخه افقى فاضالب بايد به قسمت باالى آن، باالتر از محور لوله افقى باشد)پ  .اتصال لوله ھواك

ش خشك به لوله افقى فاضالب نبايد كوچكتر از )١( .درجه، نسبت به سطح افق باشد٤٥زاويه اتصال لوله ھواك

ش از )٢( س از اتصال به لوله افقى فاضالب، بايد با زاويه بی ش خشك، بالفاصله پ درجه نسبت به سطح افق تا ٤٥لوله ھواك

ش براى آن نصب شده است، باال رود١٥دست كم  -٢-٦-١٦شكل شماره .(سانتیمتر باالتر از تراز لبه سرريز دستگاھى كه ھواك

))٢(پ )٥

))٢(پ )٥-٢-٦-١٦(شكل شماره (

ش به شاخه افقى لوله فاضالب اتصال ھواك
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ش لوله قائم فاضالب بايد دست كم )٣( ش يا ھواك ش به لوله قائم ھواك سانتیمتر باالتر از لبه ١٥اتصال ھر شاخه افقى ھواك

ش آن به اين شاخه افقى فاضالب متصل شده است، باشد .سرريز باالترين دستگاھى كه ھواك

ش خشك ھر يك از لوازم بھداشتى به لوله فاضالب، جز در مورد توالت غربى و شرقى و ديگر )ت  نقطه اتصال لوله ھواك

تر از سطح سرريز سیفون لوازم بھداشتى كه اين لوله دستگاھھاى سیفون سرخود كه روى كف نصب می شوند، نبايد پائین

ش براى آن نصب می شود، باشد (ھواك ت )٥-٢-٦-١٦(شكل شماره .

ت )١٦-٦-٢-٥(شكل شماره (

ش خشك لوازم بھداشتى اتصال لوله ھواك
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ش به شاخه افقى فاضالب، تا نقطه سرريز سیفون لوازم بھداشتى، نبايد از ارقام جدول )١( حداكثر فاصله نقطه اتصال لوله ھواك

.بیشتر باشد)١(ت )٥-٢-٦-١٦(شماره 

)١(ت )٥-٢-٦-١٦(جدول شماره 

ش به شاخه افقى فاضالب، تا نقطه سرريز سیفون لوازم بھداشتى، نبايد از دو برابر قطر نامى )٢( فاصله نقطه اتصال لوله ھواك

.لوله فاضالب كمتر باشد

ش به تاج سیفون مجاز نیست)٣( .اتصال لوله ھواك

شترك٦-٢-٦-١٦ ش م ھواك

ش جداگانه نصب كرد)الف .براى دو عدد از لوازم بھداشتى كه در يك طبقه قرار دارند می توان به طور مشترك يك ھواك

ش مشترك بايد در )١( ش مشترك نصب شود،اتصال لوله ھواك اگر براى دو عدد از لوازم بھداشتى كه در يك سطح قرار دارد، ھواك

.ھاى فاضالب اين لوازم بھداشتى، يا در پائین دست آن نقطه، باشدنقطه تالقى لوله 

ش مشترك نصب شود، شاخه فاضالب )٢( اگر براى دو عدد از لوازم بھداشتى كه در يك سطح واقع نشده باشند ھواك

ش دستگاھى كه پائین  كند و قطر نامى آن دست كم بايد تر قرار گرفته عمل می دستگاھى كه باالتر قرار گرفته به عنوان ھواك

در .باشد)ھر كدام بزرگتر است(تر يك اندازه بزرگتر از لوله فاضالب دستگاه باالتر، يا برابر قطر نامى لوله فاضالب دستگاه پائین 

.تواند توالت باشداين حالت دستگاه باالترنمی 

ش تر٧-٢-٦-١٦ Wet)ھواك Vent)

توان اند و معموال ھمزمان استفاده نمی شوند،می براى يك گروه از لوازم بھداشتى كه در يك حمام، يا فضاى مشابه، واقع )الف
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ش تر نصب نمود ش خشك اين گروه لوازم بھداشتى بايد بعد از سیفون باالترين دستگاه .ھواك به )دستشويى يا سینك(ھواك

ش تر، كه در عین حال براى لوازم بھداشتى باال دست به عنوان لوله فاضالب ھم عمل می .لوله فاضالب متصل شود كند، از ھواك

ش خشك به لوله فاضالب شروع و تا نقطه اتصال فاضالب پائین  ش تر براى آن درنظر محل اتصال ھواك ترين دستگاه، كه ھواك

ش عمل می .يابدگرفته شده است، ادامه می  اين لوله فاضالب در عین حال براى لوازم بھداشتى پائین دست به عنوان ھواك

.ترين اتصال به شاخه افقى فاضالب بايد باشددر اين مجموعه از لوازم بھداشتى، اتصال فاضالب توالت، پائین.كند

ش تر نیز محسوب می )١( شود، نبايد از ارقام جدول فاصله سیفون لوازم بھداشتى از شاخه فاضالب، كه در اين حال ھواك

.بیشتر باشد)١(ت )٥-٢-٦-١٦(شماره 

ش تر بايد طورى باشد كه ھیچ يك از لوازم بھداشتى)٢( كمتر D.F.Uباترتیب اتصال فاضالب لوازم بھداشتى به لوله ھواك

.بیشتر قرار گیردD.F.U.دست دستگاھى بانبايد در پائین

ش تر در ھر مقطع، بر حسب)٣( لوازم بھداشتى كه به اين لوله تخلیه می شوند، دست كم بايد D.F.Uقطر نامى لوله ھواك

ش تر براى آنھا )٣(الف )٧-٢-٦-١٦(برابر ارقام جدول شماره  باشد و نبايد از قطر نامى لوله فاضالب لوازم بھداشتى كه اين ھواك

.درنظر گرفته شده است، كوچكتر باشد

)٣(الف )٧-٢-٦-١٦(جدول شماره 

ش ترقطر نامى لوله ھواك

ش تر(در صورتى كه لوله فاضالب لوازم بھداشتى ديگرى، در پائین دست به اين شاخه فاضالب )ب  متصل شود الزم است )ھواك

ش جداگانه  شبراى آنھا ھواك .بینى شوداى پی

ش٨-٢-٦-١٦ لوله قائم مشترك فاضالب و ھواك

تواند به لوله قائم فاضالب لوازم بھداشتى، بدون اتصال فاضالب توالت و پیسوار، با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت، می )الف

ش اين لوازم بھداشتى نیز عمل كند .عنوان ھواك

اين لوله قائم فاضالب بايد، بدون ھرگونه دوخم، بطور قائم امتداد يابد و شاخه فاضالب ھر يك از لوازم بھداشتى به صورت )ب 

.فاضالب توالت و پیسوار نبايد به اين لوله قائم وارد شود.جداگانه به آن متصل شود

.سانتیمتر باالتر از باالترين انشعاب مجاز است١٥اجراى دوخم دست كم )١(

.بیشتر باشد)١(ت )٥-٢-٦-١٦(حداكثر فاصله سیفون لوازم بھداشتى از لوله قائم فاضالب نبايد از ارقام جدول شماره )٢(

ش لوله قائم فاضالب)پ  ش قطر نامى آن به عنوان ھواك Stack)انتھاى باالى اين لوله قائم فاضالب بايد، بدون كاھ Vent) تا ،

.ھواى آزاد ادامه يابد

ش بايد دست كم برابر ارقام جدول شماره اندازه )ت  ت باشد و قطر آن )٨-٢-٦-١٦(گذارى اين لوله قائم مشترك فاضالب و ھواك

.در تمام ارتفاع تغییر نكند

ت )٨-٢-٦-١٦(جدول شماره 

شاندازه شترك فاضالب و ھواك گذارى لوله قائم م
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ش مدارى٩-٢-٦-١٦ Circuit)ھواك Vent)

ش، وان، كفشوى(عدد از لوازم بھداشتى، كه روى كف نصب شوند ٨حداكثر )الف ، و به يك شاخه افقى فاضالب )مانند توالت، دو

ش مدارى داشته باشند لوله فاضالب ھر يك از لوازم بھداشتى بايد به صورت افقى به .متصل شده باشند، ممكن است يك ھواك

ش لوازم بھداشتى كه به آن متصل شده.اين شاخه افقى فاضالب متصل شود اند، نیز اين شاخه افقى فاضالب به عنوان ھواك

.عمل می كند

.قطر نامى اين شاخه افقى فاضالب در تمام طول نبايد تغییر كند)١(

ش مدارى دارد، فاضالب دستشويى، سینك و دستگاه ھاى ديگرى كه باالتر از كف نصب )٢( اگر به شاخه افقى فاضالب كه ھواك

ش مستقل داشته باشندمی  .شوند تخلیه شود، اين لوازم بھداشتى بايد ھواك

ش مدارى ھر شاخه افقى فاضالب بايد در نقطه)ب  س از سیفون اولین و باالترين لوازم دستگاه، و با رعايت الزامات ھواك اى پ

.به اين شاخه افقى فاضالب متصل شود)٥-٢-٦-١٦(مندرج در 

ش مدارى تخلیه شود)١( .فاضالب لوازم بھداشتى ديگر نبايد به لوله ھواك

ش مدارى بايد به سمت نقطه اتصال آن به شاخه افقى فاضالب شیب داشته باشد)پ  .ھواك

ش مدارى نبايد از )١( .درصد بیشتر باشد٨شیب لوله ھواك

ش مدارى بايد بر مبناى كل)ت  ش مدارى براى آنھا در نظر گرفته D.F.Uتعیین قطر نامى لوله ھواك لوازم بھداشتى، كه ھواك

.شده است، صورت گیرد

ش نیز عمل می )١( لوازم بھداشتى كه D.F.Uكند، بايد بر مبناى كلقطر نامى شاخه افقى فاضالب كه به عنوان ھواك

ش مدارى براى آنھا درنظر گرفته شده است، تعیین شود .ھواك

ص به خود دارد، به ھم متصل شوند، قطر نامى شاخه افقى )٢( ش مدارى مخصو اگر چند شاخه افقى فاضالب، كه ھر يك ھواك

.شود، تعیین گرددلوازم بھداشتى كه به آن متصل می D.F.Uدست بايد بر مبناى كلفاضالب گروه پائین

ش از )ث  ش مدارى دارد، بی ش ٤اگر به شاخه افقى فاضالب كه ھواك توالت متصل شود بايد براى اين شاخه افقى فاضالب ھواك

Relief)كمكى Vent)ش مدارى براى .نصب شود ش كمكى بايد بعد از پائین دست ترين لوازم بھداشتى، كه ھواك ھواك

.آنھا درنظر گرفته شده است، به شاخه افقى فاضالب متصل شود

ش مدارى نصب شده است، تا حداكثر )١( ٤فاضالب ساير لوازم بھداشتى كه در ھمان طبقه واقع اند كه ھواك D.F.U می ،

ش كمكى تخلیه شود  .تواند به لوله ھواك

ش مدارى نصب شده است، لوازم بھداشتى ديگرى اگر به شاخه افقى فاضالب، عالوه بر لوازم بھداشتى كه براى آن)ج  ھا ھواك
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ش مستقل داشته باشنددر پائین  .دست متصل شود، اين لوازم بھداشتى بايد ھواك

ش١٠-٢-٦-١٦ شترك فاضالب و ھواك سیستم م

ش را فقط براى كفشوى، علم تخلیه، سینك و دستشويى می توان نصب كرد)الف .سیستم مشترك فاضالب و ھواك

ش، ارتفاع لوله قائم كه فاضالب لوازم بھداشتى را به لوله افقى مشترك فاضالب و )ب  در سیستم مشترك فاضالب و ھواك

ش متصل مى .متر باشد٤٠/٢كند، بايد حداكثر ھواك

ش بايد )١( .درصد باشد٤حداكثر شیب لوله افقى مشترك فاضالب و ھواك

ش، بايد با رعايت الزامات مندرج در )پ  ش خشك به اين لوله افقى مشترك فاضالب و ھواك اتصال لوله )٥-٢-٦-١٦(اتصال ھواك

ش و شیب آن باشد ش بايد براى كل.ھواك ش براى آنھا در نظر گرفته شده D.F.Uاين لوله ھواك لوازم بھداشتى، كه ھواك

.گذارى شوداست، اندازه 

ش لوازم بھداشتى نیز عمل مى)ت  ش، در عین حال به عنوان ھواك قطر .كندلوله فاضالب در سیستم مشترك فاضالب و ھواك

.ت باشد)١٠-٢-٦-١٦(ھا بايد دست كم برابر ارقام جدول شماره نامى اين لوله 

ت )١٠-٢-٦-١٦(جدول شماره 

ش اندازه لوله مشترك فاضالب و ھواك

ش دو خم لوله قائم فاضالب١١-٢-٦-١٦ ھواك

طبقه يا ٥شود، ھاى افقى فاضالب كه به قسمت باالى دوخم متصل مى اگر لوله قائم فاضالب دوخم داشته باشد و شاخه)الف

ش، مانند دو لوله قائم فاضالب جداگانه تلقى شود، مگر در بیشتر باشد، بايد دو لوله قائم باالتر و پائین  تر از دوخم، از نظر ھواك

ش براى دوخم ضرورت نداشته باشد)٥-٢-٥-١٦(مواردى كه طبق بند  .پ دو خم نصب ھواك

ش باشد كه طبق بند )ب  به آن متصل )٣-٢-٦-١٦(قسمت باالى دوخم بايد مانند يك لوله قائم فاضالب داراى لوله قائم ھواك

.زانوى شروع دوخم بايد مانند زانوى زير لوله قائم فاضالب تلقى شود.شود

ش قسمت پائین دوخم بايد يا بین زانوى دوخم و باالترين شاخه افقى فاضالب به آن متصل شود، يا به امتداد لوله قائم )پ  ھواك

.فاضالب قسمت پائین دوخم اتصال يابد

ش قائم قسمت باالى دوخم بايد بر مبناى كل)ت  لوازم بھداشتى كه به آن قسمت از لوله قائم D.F.Uقطر نامى لوله ھواك

.شود، تعیین شودفاضالب متصل مى

ش قسمت پائین دوخم )ث  ش قائم قسمت پائین دوخم بايد دست كم برابر با قطر نامى لوله قائم ھواك قطر نامى لوله ھواك

.باشد

انتخاب مصالح٣-٦-١٦

Page 8 of لولھكشى ھواكش فاضالب10

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\6-16.html



ش فاضالب با آنچه در شرايط كار لوله١-٣-٦-١٦ كشى فاضالب بھداشتى ساختمان مقرر براى لوله )٢-٣-٥-١٦(كشى ھواك

.شده، مشابه است

ش فاضالب بايد طبق الزامات مندرج در انتخاب لوله، فتینگ و اتصال در لوله٢-٣-٦-١٦ كشى ، براى لوله)٣-٥-١٦(كشى ھواك

.فاضالب بھداشتى ساختمان، صورت گیرد

كشى كشى فاضالب بھداشتى ساختمان، در لولهبراى انتخاب مصالح لوله)٣-٥-١٦(رعايت الزامات مندرج در ٣-٣-٦-١٦

س لوله و فتینگ لوله  ش فاضالب، الزاماً به اين معنى نیست كه در ھر مورد نوع و جن س لوله ھواك ش عینًا با نوع و جن كشى ھواك

.و فتینگ فاضالب يكسان باشد

كشىاجراى كار لوله ٤-٦-١٦

كلیات١-٤-٦-١٦

ش فاضالب بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات باشداجراى كار لوله)الف .كشى ھواك

ش ديده و ماھر صورت گیرد و از طرف كارشناسان مؤسسات مسئول نظارت و اجراى كار لوله )ب  كشى بايد توسط كارگران آموز

.سرپرستى شود

بندان و جويى در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابى، آسیب ديدگى، خوردگى، يخلوله كشى بايد با توجه به صرفه )پ 

.تراكم ھوا، اجرا شود

رعايت نكات اجرايى٢-٤-٦-١٦

ھا از ذرات فلز، ماسه، خاك، مواد آب ھا و فتینگكشى بايد مواظب بود كه داخل لولهدر جريان نصب لوله و ديگر اجزاى لوله)الف

.بندى و مانند اينھا، كامًال پاك باشد

ش خوار يا فوالدى دنده (بايد از زانوھاى فوالدى گالوانیزه .كشى فوالدى گالوانیزه خم كردن لوله مجاز نیستدر لوله)ب  چدن چك

.اى، استفاده شود، با اتصال دنده )اى

Male)ھاى خارجىاى، مواد آب بندى فقط بايد روى دندهدر اتصال دنده )١( Thread)اضافه شود.

ش به شاخه افقى فاضالب بايد با زاويه )پ  .درجه نسبت به سطح افق، يا بزرگتر باشد٤٥اتصال لوله ھواك

آب بندى و گازبندى)ت 

س از نصب آباتصال لوله و فتینگ در لوله )١( ش پ ش فاضالب بايد به ترتیبى صورت گیرد كه در برابر فشار آزماي بند و كشى ھواك

.گازبند باشد

ھامسیر لوله)ج 

.ھا بايد تا ممكن است مستقیم و ساده باشد و در ھر مورد كوتاه ترين مسیر انتخاب شودمسیر عبور لوله )١(

.ھا بايد تا ممكن است به موازات سطوح ديوارھا و كف و سقف ساختمان نصب شوندلوله )٢(

ھاى روكار بايد به موازات سطوح ديوارھا، كف و سقف ساختمان نصب شوند و با بست در محل خود محكم و ثابت باقى لوله )٣(

.بمانند

اگر .در عبور از ديوار، كف و سقف ساختمان بايد فضاى اطراف لوله در ھر دو طرف كامًال با مصالح ساختمانى مناسب پر شود)٤(

.بند حفاظت شودكند، دور لوله در محل عبور با مواد آبلوله از فضاى تر عبور مى 

ش، كه از ديوار خارجى يا بام عبور مى )٥( كند، بايد در برابر نفوذ ھواى خارج و رطوبت به اطراف انتھاى بااليى لوله قائم ھواك

اطراف اين لوله بايد با ورق مسى يا مصالح مناسب ديگر به ترتیبى پوشانده شود كه از نفوذ آب .داخل ساختمان حفاظت شود

.باران و برف ، از درز بین مصالح ساختمانى و لوله، جلوگیرى شود

ش )٦( سوزى مربوط به اين اجزاى ساختمان، در مورد فضاى دور لوله، نیز رعايت در عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات آت

ش پر شود .شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آت

ش و نگھدارى٥-٦-١٦ آزماي
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ش لوله١-٥-٦-١٦ ش فاضالب بايد با توجه به رديف آزماي ش لوله )١-٥-٥-١٦(كشى ھواك .كشى فاضالب انجام گیردآزماي

ش با آب)الف آزماي

ش ممكن است )٢(ب )١-٥-٥-١٦(كشى فاضالب طبق در صورتى كه لوله )١( ش شود انجام اين آزماي به طور يك جا با آب آزماي

ش فاضالب اجرا شده و در نقاط الزم به شبكه لوله در زمانى صورت گیرد كه شبكه لوله كشى فاضالب متصل شده كشى ھواك

ش شوددر اين حالت لوله.است ش ممكن است با ھم آزماي .كشى فاضالب و ھواك

ش ھم زمان لوله )٣(ب )١-٥-٥-١٦(كشى فاضالب طبق در صورتى كه لوله)٢( ش شود، آزماي قسمت به قسمت با آب آزماي

ش ممكن نیستكشى فاضالب و لوله .كشى ھواك

ش با ھوا)ب  آزماي

ش ھمزمان لوله)١-٥-٥-١٦(كشى فاضالب طبق در صورتى كه لوله)١( ش شود، آزماي كشى فاضالب و لولهپ با ھوا آزماي

ش مى  .تواند عملى شودكشى ھواك

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ى٧-١٦ شت لوازم بھدا

حدود و دامنه كار١-٧-١٦

س، تعداد مورد نیاز و نصب لوازم بھداشتى١-١-٧-١٦ Fixtures)انتخاب نوع، جن Plumbing)و شیرھاى آنھا

(Faucets)بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات انجام گیرد.

س، تعداد مورد نیاز و نصب لوازم بھداشتى ويژه)الف Plumbing)الزامات نوع، جن Fixtures Medical)ھاى در ساختمان

.بھداشتى و درمانى، خارج از حدود اين فصل از مقررات است

ص معلول و صندلى چرخ دار، خارج از حدود اين فصل از )ب  س، تعداد مورد نیاز و نصب لوازم بھداشتى مخصو الزامات نوع، جن

.مقررات است

س و ساخت٢-٧-١٦ جن

.، بادوام و در برابر آب نفوذناپذير ساخته شود(Dense)لوازم بھداشتى بايد از مصالح چگال١-٢-٧-١٦

س از نصب، قسمت)الف ھايى از اين سطوح بى سطوح داخلى و خارجى لوازم بھداشتى بايد صاف و بدون منفذ باشد و پ

.جھت پنھان نشود يا توكار قرار نگیرد

روى ھر يك از لوازم بھداشتى، شیرھا و ديگر متعلقات آنھا بايد مارك كارخانه سازنده، يا استاندارد مورد تأيیدى كه ٢-٢-٧-١٦

ش شده باشدساخت بر طبق آن صورت گرفته است، به صورت ريختگى، برجسته، يا مھر پاك  .نشدنى، نق

.استفاده از لوازم بھداشتى كار كرده و دست دوم، آسیب ديده و معیوب، مجاز نیست٣-٢-٧-١٦

س، ساخت، اندازه ٤-٢-٧-١٦ ش مطابق يكى از لوازم بھداشتى، شیرھا و ديگر متعلقات آنھا بايد، از نظر جن ھا و آزماي

.باشد)٤-٢-٧-١٦(استانداردھاى جدول شماره 

٧-١٦(انتخاب لوازم بھداشتى از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه مشابه يكى از استانداردھاى جدول شماره )الف

.و مورد تأيید، باشد)٤-٢-

)٤-٢-٧-١٦(جدول شماره 

ش لوازم بھداشتى ساخت و آزماي ستانداردھاى  ا

Page 1 of لوازم بھداشتى8

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\7-16.html



شتی ٣-٧-١٦ تعدادلوازم بھدا

کلیات ١-٣-٧-١٦

تعداد لوازم بھداشتی مورد نیازبر حسب نوع کاربری ساختمان وتعداد استفاده کنندگان ، باید با رعایت الزامات مندرج )الف 

.دراین قسمت ازمقررات تعیین شود

س)ب  ش بینی شود، جزموارد زیر)مرد،زن(برای ھرجن :باید لوازم بھداشتی ،به تعداد الزم وبطورجداگانه پی

Page 2 of لوازم بھداشتى8

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\7-16.html



لوازم بھداشتی خانگی )١

.نفر يا كمتر باشد١٠ساختمانھايى كه تعداد كل جمعیت آن )٢

فروشند و تعداد كل مشتريان ھم زمان آنھا فروشگاھھايى كه مواد خوراكى يا آشامیدنى را براى مصرف در ھمان محل مى )٣(

.نفر باشد١٠كمتر از 

ش )پ  ش و وان بايد، به نسبت جمعیت مرد و زن، براى ھر يك پی اگر تعداد مرد و زن .بینى شودتعداد توالت ،دست شويى، دو

.مساوى است بايد تعداد ھر يك از لوازم بھداشتى نیز مساوى باشد

:بايد به فضاى كار نزديك باشد)توالت، دست شويى و غیره(ھاى بھداشتى ھاى كار، گروه در محل)ت 

ش از )١( اى كه در ارتفاع، براى دسترسى به گروه فاصله.متر باشد١٥٠فاصله افقى بین محل كار تا لوازم بھداشتى نبايد بی

ش از يك طبقه  .باشد)باال يا پائین(بھداشتى بايد طى شود نبايد بی

ش در محل)٢( بینى شود، مگر آن كه تعداد مراجعان كمتر از ھاى كار بايد براى مراجعان و كاركنان، لوازم بھداشتى جداگانه پی

.نفر در روز باشد١٥٠

در فضاھاى عمومى مانند رستوران، باشگاه، مراكز عمومى و تجارى، بايد براى مراجعان و كاركنان لوازم بھداشتى جداگانه )ث 

ش  .بینى شودپی

شود، اگر ھا و مراكز عمومى، كه در آنھا مواد خوراكى و آشامیدنى براى مصرف در ھمان محّل فروخته نمى در فروشگاه)١(

ش بینى شودنفر باشد، الزم نیست براى آن١٥٠تعداد مراجعان در روز كمتر از  .ھا لوازم بھداشتى جداگانه پی

ى مورد نیاز٢-٣-٧-١٦ شت تعداد لوازم بھدا

كنندگان دست كم بايد برابر ارقام جدول تعداد لوازم بھداشتى مورد نیاز، بر حسب نوع كاربرى ساختمان و تعداد استفاده )الف

.الف باشد)٢-٣-٧-١٦(شماره 

الف )٢-٣-٧-١٦(جدول شماره 

سب تعداد استفاده  ى بر ح كنندگانحداقل تعداد لوازم بھداشت
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توان به جاى توالت، پیسوار نصب كرددرصد توالت مورد نیاز مى٦٧حداكثر به تعداد -١

.ارقام براى مراجعان است-٢

.ارقام براى كاركنان است-٣

ش يا وان داشته باشد-٤ شويى، يك توالت، يك دو اتاق بسترى چند تختى دست .اتاق بسترى يك تختى ھر اتاق بايد يك دست

.كم يك دستشويى داشته باشد

.توالت بیماران و كاركنان بايد جدا باشد-٥

ش يا وان بايد باشد-٦ .در ھر اتاق خواب يك دستشويى، يك توالت و يك دو

ى٤-٧-١٦ شت نصب لوازم بھدا

كلیات١-٤-٧-١٦

شود، بايد با پیچ و شوند و لوله فاضالب از كف يا ديوار به آنھا متصل مى لوازم بھداشتى كه روى كف يا به ديوار نصب مى )الف

.مھره و فلنج، از نوع مقاوم در برابر خوردگى، به كف يا ديوار محكم شوند

شود، بايد كامالً آب بند و اتصال لوله خروجى فاضالب لوازم بھداشتى، كه به لوله فاضالب خروجى از كف يا ديوار متصل مى)ب 

.ھوابند باشد

Flow)اتصال لوله ورودى آب به لوازم بھداشتى بايد به نحوى باشد كه برگشت جريان)پ  Back)اتفاق نیفتد.
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شوند، بايد طورى به اجزاى ساختمان دستشويى، توالت فرنگى، پیسوار و ديگر لوازم بھداشتى كه به ديوار نصب مى )ت 

.ھا وارد نشودھا و اتصالمتصل و محكم شوند كه وزن اين لوازم بھداشتى به لوله 

.لوازم بھداشتى بايد در وضعیت تراز و به موازات سطوح ديوارھاى مجاور نصب شوند)ث 

ى٢-٤-٧-١٦ دسترس

ھا به آسانى ممكن ھا و سطوح كف و ديوار اطراف آنلوازم بھداشتى بايد به نحوى نصب شوند كه تمیز كردن سطوح آن)الف

.باشد

ھاى ھر يك از لوازم بھداشتى، از سطوح ديوار نزديك آن به شبكه لوله به منظور سھولت تمیز كردن كف بھتر است لوله)١(

شى ساختمان متصل شود .ك

دسترسى به اتصاالت توكار)ب 

Slip)ھاى لوازم بھداشتى از نوع فشارىاگر اتصال لوله )١( Joint)بند ديگر باشد، بايد به با واسطه الستیك يا مواد آب

ش  س در اطراف آن پی منظور دسترسى به اين نوع اتصال، به ديوار پشت آن يك صفحه بازشدنى نصب شود، يا فضاى سروي

.بینى شود، يا روشھاى ديگرى كه اين دسترسى را آسان كند، اتخاذ شود

مانند اتصال (Rigid)اگر نتوان امكان دسترسى را فراھم كرد، اتصال از نوع فشارى مجاز نیست و اتصال بايد از نوع صلب)٢(

.اى و غیره باشدلحیمى، جوشى، دنده 

سرريز٣-٤-٧-١٦

ش موقّتى)الف مسدود شود، بايد سرريز (Stopper)لوازم بھداشتى كه ممكن است دھانه تخلیه فاضالب آن ھا، با درپو

.داشته باشند

ش، سطح آب ھرگز نتواند از تراز سرريز باالتر رود،و ھنگام باز )١( سته بودن درپو سرريز بايد در ارتفاعى باشد كه، در زمان ب

ش و تخلیه آب، ھیچ آبى در مجارى سرريز باقى نماند .شدن در پو

.لوله تخلیه آب سرريز بايد به لوله فاضالب خروجى از لوازم بھداشتى، قبل از سیفون، متصّل شود)ب 

ش تانك براى شستشوى آنھا )١( ش تانك توالت يا پیسوار بايد در داخل ھمان لوازم بھداشتى بريزد كه اين فال سرريز آب فال

.نصب شده است

الزامات انتخاب و نصب٥-٧-١٦

ى١-٥-٧-١٦ شوي دست

.روى دھانه تخلیه آب دستشويى بايد شبكه قابل برداشتن و مقاوم در برابر خوردگى قرار گیرد)الف

ش موقتى باشد و دستشويى سرريز داشته باشد)ب  .دھانه تخلیه آب دستشويى بايد با امكان قرار دادن درپو

.باشد)اينچ ٢٥/١(میلى متر ٣٢قطر دھانه تخلیه آب دستشويى بايد دست كم )پ 

سانتى متر طول آن بايد به عنوان يك دستشويى تلّقى شود و ٥٠ھاى سرتاسرى باشد، ھراگر دستشويى به صورت لگن )ت 

.ھمه الزامات مندرج در اين مقررات در مورد آن رعايت شود

.متر باشدسانتى ٤٥فاصله محور دستشويى از سطح ديوار مجاور يا ھر مانع ديگر، نبايد كمتر از )ث 

توالت فرنگى٢-٥-٧-١٦

سانتى متر و از ٤٥توالت فرنگى بايد طورى نصب شود كه فاصله محور آن از سطح ديوار مجاور يا ھر مانع ديگر، كمتر از )الف

متر تا ديوار يا دِر مقابل آن سانتى ٥٠جلو توالت فرنگى بايد دست كم .متر نباشدسانتى٧٦محور لوازم بھداشتى ديگر كمتر از 

ش .بینى شودجاى خالى پی

.متر درازا داشته باشدسانتى ١٥٠متر پھنا و سانتى ٩٠كابین توالت فرنگى نبايد كمتر از )١(

گاه و در لواليى قابل برداشتن داشته باشد و نشیمن(Elongated)در فضاھاى عمومى، توالت فرنگى بايد از نوع بزرگ)ب 

.باشد
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ش و تخلیه آب، ھمواره مقدارى آب در لگن آن باقى بماند)پ  س از ريز .توالت فرنگى بايد از نوعى باشد كه ھر بار پ (Water

Conservation Type)

س مقاوم در برابر رطوبت باشدنشیمن)ت  .گاه و در لواليى توالت فرنگى، از نظر اندازه بايد متناسب با لگن و از نظر جن

و يا با يك فلنج به ھمین اندازه به لوله )اينچ٣*٤(متر میلى ٨٠*١٠٠لوله خروجى فاضالب توالت فرنگى بايد با يك زانوى )ث 

.فاضالب ساختمان متصل شود

شرقى٣-٥-٧-١٦ توالت 

سانتى٤٥توالت شرقى بايد طورى نصب شود كه فاصله محور طولى آن از سطح ديوار مجاور يا ھر مانع ديگر، كمتر از )الف

سانتى متر تا ٥٠جلو توالت شرقى بايد دست كم .متر نباشدسانتى ٧٦متر، و از محور طولى لوازم بھداشتى ديگر كمتر از 

ش  .بینى شودديوار يا دِر مقابل آن جاى خالى پی

.متر درازا داشته باشدسانتى ١٥٠متر پھنا و سانتى ٩٠كابین توالت شرقى نبايد كمتر از )١(

س مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشد)ب  .توالت شرقى بايد از نوع تخت يا كشكولى و از جن

ھاى زائدى، كه شستشو و تمیز كردن آن را مشكل كند، سطوح آشكار توالت شرقى بايد صاف و صیقلى و بدون گوشه )پ 

.باشد

س از تخلیه آب، در )ت  ساخت لگن توالت شرقى بايد طورى باشد كه به ھنگام شستشو آب از آن به كف كابین جريان نیابد و پ

.ھیچ يك از نقاط سطح آن آب باقى نماند و كامالً تخلیه شود

.باشد)اينچ٤(متر میلى ١٠٠قطر نامى لوله فاضالب خروجى از توالت شرقى بايد دست كم )ث 

.اتصال لوله تخلیه فاضالب توالت شرقى به لوله فاضالب ساختمان، از طريق كف كابین، بايد كامًال آب بند و گازبند باشد)ج 

.به ھنگام شستشوى لگن توالت شرقى، نبايد از درزھاى اطراف لگن، آب به داخل اجزاى ساختمانى كف كابین نفوذ كند)چ 

سوار٤-٥-٧-١٦ (Urinal)پی

متر و از محور سانتى٤٠پیسوار بايد طورى نصب شود كه فاصله محور آن از سطح ديوار مجاور يا ھر مانع ديگر، كمتر از )الف

متر، تا ديوار يا دِر مقابل آن جاى سانتى ٥٠جلو پیسوار بايد دست كم .متر نباشدسانتى٧٦لوازم بھداشتى ديگر كمتر از 

ش  .بینى شودخالى پی

.شوند بايد سیفون آشكار و قابل دسترسى داشته باشندپیسوارھايى كه در فضاھاى عمومى نصب مى )ب 

متر در ھر سانتى ٦٠متر از كف و سانتى ١٢٠متر از جلو و به ارتفاع سانتى٦٠كف و ديوار اطراف پیسوار بايد دست كم تا )پ 

.بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن كامًال صاف و صیقلى باشدطرف، با مواد آب

ش٥-٥-٧-١٦ دو

ش ثابت و محكم شود)الف ش بايد با بست به ديوار پشت دو .لوله قائم دو

ش)ب  كابین دو

ش بايد دست كم )١( .مترمربع باشد٦/٠سطح كابین دو

ش ممكن است اشكال مختلف داشته باشد)٢( در حالت مربع يك ضلع، در حالت مثلث ارتفاع، و در حالت دايره يا .كابین دو

فضايى كه براى شیر، جاصابونى، دستگیره و ديگر متعلقات الزم است بايد .متر باشدسانتى ٧٥بیضى قطر آن نبايد كمتر از 

ش باشدخارج از اندازه  .ھاى داده شده براى كابین دو

متر با مواد آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت ساخته شود و سطوح آن ٨٠/١ديوارھاى اطراف كابین بايد دست كم تا ارتفاع)٣(

.كامًال صاف و صیقلى و قابل شستشو باشد

ش بايد طبق استانداردھاى ايمنى باشدپنجره و درھاى شیشه)٤( .اى كابین دو

ى)پ  كف كابین يا زيردوش

ش يا زيردوشى بايد به حالت تراز روى زيرسازى نرم و صاف كار گذاشته شود)١( .كف كابین دو

ش يا زيردوشى بايد كامًال بدون درز، آب بند و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت باشد)٢( .كف كابین دو
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.متر نسبت به كف آن باالتر باشدمیلى ٥٠ھاى زيردوشى بايد در ھمه طرف دست كم لبه )٣(

از .بند و گازبند باشدشوى كف كابین به لوله فاضالب ساختمان بايد كامًال آباتصال لوله فاضالب تخلیه زيردوشى يا كف)٤(

.درزھاى اطراف كف شوى يا زيردوشى نبايد آب و رطوبت به داخل اجزاى ساختمان نفوذ پیدا كند

روى دھانه تخلیه بايد .كمتر باشد)اينچ٢(متر میلى ٥٠قطر نامى لوله تخلیه كف شوى كف كابین يا زيردوشى نبايد از )٥(

.متر بزرگتر نباشدمیلى ٦ھاى آن از شبكه مقاوم در برابر خوردگى و قابل برداشتن نصب شود كه سوراخ

ش)٦( ش، فقط با يك دھانه تخلیه پی بندى كف بايد طورى بینى شده باشد شیب اگر در يك فضاى ساختمان چند كابین دو

.صورت گیرد كه فاضالب يك كابین از داخل كابین ديگر عبور نكند

وان٦-٥-٧-١٦

.شود، بايد درزھاى اطراف آن كامًال آب بند و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت باشداگر وان توكار نصب مى)الف

روى دھانه خروجى فاضالب وان بايد .باشد)اينچ٥/١(متر میلى ٤٠قطر نامى لوله خروجى فاضالب وان بايد دست كم )ب 

ش  ش موقتى پی .بینى شود و وان سرريز داشته باشدامكان قرار دادن درپو

.اتصال لوله فاضالب خروجى وان به لوله فاضالب ساختمان، و سیفون آن، بايد قابل بازديد و دسترسى باشد)پ 

.اى كابین وان بايد طبق استانداردھاى ايمنى باشدپنجره و درھاى شیشه )ت 

)آب سردكن(آب خورى ٧-٥-٧-١٦

.آب خورى نبايد در فضاى توالت يا حمام نصب شود)الف

س از خروج به روى دھانه برنگردد و آن را آلوده نسازد)ب  ش كند كه پ .از دھانه خروجى آب از آب خورى، آب بايد طورى ريز

.دھانه خروجى آب بايد باالتر از سطح تراز سرريز آب داخل تشتك رويه آب خورى باشد)پ 

سینك٨-٥-٧-١٦

.قرار گیرد كه در برابر خوردگى مقاوم و قابل برداشتن باشد(Basket)روى دھانه تخلیه آب سینك بايد شبكه يا سبدى)الف

ش )ب  ش موقتى باشد بايد براى لگن سینك سرريز پی .بینى شوداگر دھانه تخلیه آب سینك با امكان قرار دادن درپو

.باشد)اينچ٥/١(متر میلى٤٠قطر دھانه تخلیه آب سینك بايد دست كم )پ 

متر طول آن به عنوان يك سینك مستقل تلّقى شود و ھمه سانتى ٥٠اگر سینك به صورت لگن سرتاسرى باشد بايد ھر )ت 

.الزامات مندرج در اين مقررات در مورد آن رعايت شود

كفشوى٩-٥-٧-١٦

.كمتر باشد)اينچ٢(متر میلى ٥٠قطر نامى دھانه خروجى كفشوى نبايد از )الف

.باشد)اينچ٣(متر میلى ٨٠در ساختمانھاى عمومى قطر نامى دھانه خروجى كفشوى نبايد كمتر از )١(

.كفشوى بايد شبكه قابل برداشتن داشته باشد)ب 

شوى و سیفون آن بايد قابل دسترسى باشد و بتوان به سھولت آن را تمیز كرد)١( .دھانه خروجى كف

كند، كفشوى نبايد با اتصال مستقیم در اتاق ھوارسان، كه فضاى اتاق به عنوان پلنوم ھواى ورودى به دستگاه عمل مى )پ 

شى فاضالب ساختمان نصب شودبه لوله ستقیم باشد.ك .در اين حالت اتصال كفشوى بايد از نوع غیرم

شويى١٠-٥-٧-١٦ شین رخت ما

شت جريان صورت گیرد، اتصال لوله آب از لوله )الف كشى آب آشامیدنى به ماشین بايد با فاصله ھوايى يا لوازم جلوگیرى از برگ

ش  .بینى شده باشدمگر آنكه لوازم جلوگیرى از برگشت جريان در داخل ماشین پی

ستقیم به لوازم بھداشتى ديگر، كف شوى يا علم فاضالب بريزد)ب  شويى بايد با اتصال غیرم .فاضالب خروجى از ماشین رخت

شويى١١-٥-٧-١٦ ماشین ظرف

شت جريان صورت گیرد، اتصال لوله آب از لوله)الف كشى آب آشامیدنى به ماشین بايد با فاصله ھوايى يا لوازم جلوگیرى از برگ

ش .بینى شده باشدمگر آنكه لوازم جلوگیرى از برگشت جريان در داخل ماشین پی

.فاضالب خروجى از ماشین ظرفشويى بايد با اتصال غیرمستقیم به لوازم بھداشتى ديگر، كفشوى و يا علم فاضالب بريزد)ب 
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شوى توالت و پیسوار١٢-٥-٧-١٦ ست ش

Trap)ھا با عمل سیفونىتوالت، پیسوار و لوازم بھداشتى ديگرى كه تخلیه فاضالب آن)الف Siphonage) صورت مى

ش تانك مجھز باشد، كه ھر بار مقدار معینى آب براى شستشوى لگن و پر كردن دوباره سیفون از  ش والو يا فال گیرد، بايد با فال

ش كند .آن ريز

ص خود داشته باشد)١( ش تانك مخصو ش والو يا فال .ھر توالت يا پیسوار بايد يك عدد فال

ش تانك)ب  فال

ش تانك با فرمان دستى كار مى)١( ش آب، اگر فال س از ھر بار عمل ريز كند، بايد به كمك شیر فلوتورى يا ھر مكانیسم ديگرى، پ

س از آن شیر فلوتورى ورود آب كامًال بسته شود .دوباره تانك را، تا تراز معیّن از آب پر كند و پ

ش تانك خودكار بايد وسیله )٢( ش آب را فال س از گذشت ھر فاصله زمانى معین، عمل ريز اى داشته باشد كه به طور منظم، پ

.به طور كامل انجام دھد

ش تانك بايد يك شیر فلوتورى ضدجريان سیفونى داشته باشد)٣( .ھر فال

.متر باالتر از دھانه سرريز باشدمیلى ٢٥دھانه ورود آب به تانك بايد دست كم )٤(

ش تانك بايد اتصال سرريز داشته باشد،تا در صورت سرريز كردن، آب را به داخل لگن توالت يا پیسوار بريزد)٥( قطر لوله .ھر فال

دھانه .سرريز آب بايد طورى انتخاب شود كه در زمان حداكثر جريان آب ورودى به تانك مانع از باال رفتن تراز سطح آب تانك شود

.خروجى انتھاى لوله سرريز بايد از تراز سرريز لگن توالت يا پیسوار باالتر باشد

ض، قابل دسترسى باشد)١( ش تانك بايد، براى تعمیر و تعوي .ھمه اجزاى فال

ش والو)پ  فال

ش والو بايد خالءشكن قابل دسترسى نصب شود، مگر آنكه )١( به منظور جلوگیرى از برگشت جريان، روى لوله ورودى آب به فال

ش ش والو پی سم جلوگیرى از برگشت جريان در فال .بینى شده باشدمكانی

ش والو بايد با رعايت صرفه)٢( ش والو نبايد جايى نصب شود كه میزان فشار انتخاب فال جويى در مصرف آب صورت گیرد، فال

.ورودى آب به آن كمتر از حداقل تعیین شده باشد

ش آب و باز و بسته شدن جريان را، به طور خودكار و بر اثر فشار )٣( ش والو بايد از نوعى باشد كه يك سیكل كامل عمل ريز فال

.آب ورودى، بتواند انجام دھد

ش والو بايد وسیله تنظیم داشته باشد تا بتوان مقدار آب ريزشى آن را تنظیم كرد)٤( .فال

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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كشى آب باران ساختمانلوله٨-١٦

حدود و دامنه كار١-٨-١٦

كشى آب باران ساختمان بايد طبق الزامات اين فصل از طراحى، انتخاب مصالح و اجراى كار لوله١-١-٨-١٦

.مقررات انجام شود

روى بام و ديگر سطوح باران (كشى آب باران ساختمان از كفشوھاى دريافت كننده آب باران لوله١٦-٨-١-٢

.يابدادامه مى )يا ملك(متر دورتر از ديوار خارجى ساختمان ٥/١شود و تا آغاز مى )گیر ساختمان

بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات )يا ملك(ادامه لوله كشى آب باران در محوطه خصوصى ساختمان )الف

.انجام شود

س ازادامه لوله)ب  و اتصال آن به شبكه )يا ملك(متر دورتر از ديوار خارجى ساختمان ٥/١كشى آب باران، پ

ش ديگر دفع آب باران، )در محوطه خصوصى ساختمان(دفع آب باران شھرى، يا اتصال به چاه جذبى  ، يا ھر رو

.خارج از حدود اين فصل از مقررات است

دفع آب باران سطوح سخت اطراف ساختمان و محوطه خصوصى ساختمان، خارج از حدود اين فصل از )پ 

.مقررات است

ھاى زيرزمینى ساختمان و محوطه خصوصى آن، خارج از حدود اين فصل از ھاى سطحى و آبدفع آب)ت 

.مقررات است

كشى فاضالب بھداشتى ساختمان كامًال جدا كشى آب باران داخل ساختمان بايد از لوله لوله ١٦-٨-١-٣

.باشد

س از خروج از ساختمان لوله)الف ، با تأيید، ممكن است به لوله فاضالب )يا ملك(كشى آب باران فقط پ

.متصل شود)يا ملك(خروجى از ساختمان 

كشى اين فصل از مقررات، فقط مربوط به آن قسمت از لوله كشى آب باران ساختمان، درلوله١٦-٨-١-٤

.يابداست كه آب باران در آن به طور ثقلى جريان مى 

Sump)طرح و اجراى حوضچه و پمپ آب باران)١( and Pump) كه آب باران را از حوضچه به تراز باالتر ،

يابد، خارج از كشى آب باران بعد از پمپ، كه آب باران در آن تحت فشار پمپ جريان مى كند و لوله منتقل مى 

.حدود اين فصل از مقررات است

شى آب بارانطراحى لوله٢-٨-١۶ ك

كلیات١-٢-٨-١٦
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ش از طراحى)الف اطالعات پی

ش از طراحى بايد اطالعات كافى از محوطه خارج ساختمان و چگونگى اتصال لوله اصلى آب باران، كه از )١( پی

شود، به شبكه آب باران شھرى، يا چاه جذبى در محوطه خصوصى ساختمان، يا خارج مى )يا ملك(ساختمان 

ش دفع ديگر، به دست آيد .ھر رو

باشد، بايد رقوم لوله اصلى آب باران خروجى از )يا ملك(در صورتى كه دفع آب باران در خارج از ساختمان )٢(

ص شود)يا ملك(ساختمان  ش دفع آب باران، مشخ .، با توجه به رو

سال، بايد از ٣٠مقدار حداكثر بارندگى در محل ساختمان در مدت يك ساعت، براى دوره برگشت حداقل )٣(

.آمارھاى رسمى به دست آيد

شطراحى لوله )ب  ش.ھاى مھندسى مورد تأيید انجام شودكشى آب باران ساختمان بايد طبق رو ھاى رو

.كشى بايد مورد تأيید قرار گیردھا و ديگر اجزاى لولهگذارى لولهمھندسى براى اندازه 

، لوله )گیر ساختمانيا سطوح ديگر باران(كشى آب باران ساختمان، شامل كفشوھاى آب باران بام لوله )پ 

:ھاى قائم و لوله اصلى افقى، بايد با رعايت اھداف زير طراحى شود

.ھا به طور ثقلى صورت گیردجريان آب باران در لوله )١(

ھا و ديگر اجزاى كشى، آب باران را سريع، آرام، بدون صدا، مزاحمت، نشت و آسیب رساندن به لولهلوله)٢(

.ھدايت كند)يا ملك(كشى، به سمت نقطه خروج از ساختمان لوله

ش ھا و فتینگبه منظور تمیز كردن و رفع گرفتگى احتمالى لوله)٣( بینى ھا، دسترسى آسان و مناسب پی

.شود

ش)٤( .ھا به عمل آيدھا و اتصالھا، فتینگھاى الزم براى جلوگیرى از خوردگى و فرسودگى لولهبینى پی

ھا و مدارك ديگرنقشه ٢-٢-٨-١٦

ش از اقدام به اجراى كار، براى بررسى و ھاى اجرايى لولهنقشه)الف كشى آب باران ساختمان بايد، پی

.تصويب، به مسئول امور ساختمان ارائه شود

ھاى قائم و ھاى اجرايى بايد شامل كفشوھاى دريافت كننده آب باران بام، مسیر و قطر لولهنقشه )ب 

.كشى باشدھاى بازديد و ديگر اجزاى لولهافقى، دريچه 

.ھا نشان داده شودساختمان و محوطه آن بايد در نقشه)يا طبقات(پالن طبقه )١(

كشى، جاى كفشوھاى آب باران و رقوم لوله خروجى آب باران از ھا بايد شامل دياگرام لولهنقشه )٢(

.باشد)يا ملك(ساختمان 

.ھا و مدارك پیوست آن مشخص شودنوع و مشخصات مصالح انتخابى بايد در نقشه )٣(

ش)٤( ھا و مدارك پیوست آن كشى آب باران بايد در نقشه ھاى اجرا و نصب، حفاظت و نگھدارى لولهرو

ص شود .مشخ

ص شودكشى آب باران بايد در نقشهفشار كار طراحى لوله)٥( .ھا و مدارك پیوست آن مشخ

.كشى بايد طبق يكى از استانداردھاى مورد تأيید باشدعالئم نقشه )پ 

كفشوى آب باران بام٣-٢-٨-١٦

س مقاوم در برابر خوردگى باشد و شبكه صافى داشته باشد)الف .كفشوى آب باران بام بايد از جن

متر باالتر از سطح بام میلى ١٠٠كفشوى آب باران بايد به ترتیبى باشد كه شبكه صافى آن دست كم تا )١(

.ادامه يابد

.برابر سطح دھانه لوله قائم آب باران باشد٥/١سطوح باز شبكه صافى بايد دست كم )٢(
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.كفشوى آب باران بايد مستقیمًا به لوله قائم متصل شود)ب 

بندھا به ھم بايد به كمك ضمائم و مواد آبنصب كفشوى بام و لوله قائم آب باران و اتصال آن)١(

(Flashing Material)از درز بین لوله آب باران و مصالح به ترتیبى صورت گیرد كه آب باران بام نتواند

.ساختمانى نفوذ كند

دريچه بازديد٤-٢-٨-١٦

:ھا در نقاط زير بايد دريچه بازديد نصب شودمنظور بازديد و در موارد لزوم رفع گرفتگى لولهبه)الف

ش از پائینترين قسمت لوله در پائین)١( ترين زانوى لولهھاى قائم آب باران، پی

ش از در نقاط تغییر جھت لوله)٢( .درجه باشد٤٥ھاى افقى، اگر زاويه تغییر جھت لوله بی

ھاى كمتر از براى لوله(متر ١٥كشى در فاصله ھر ترين قسمت شبكه لولهروى لوله اصلى افقى پائین)٣(

.ترمتر و بزرگمیلى ١٠٠ھاى براى لوله(متر ٣٠و در فاصله ھر )مترمیلى ١٠٠ (

س از خروج از ساختمان)٤( روى لوله افقى اصلى آب باران خروجى از ساختمان، بالفاصله پ

دريچه بازديد بايد در جايى و به ترتیبى قرار گیرد كه دسترسى به آن آسان باشد و به سھولت بتوان از آن )ب 

.نقطه با فرستادن وسايل مناسب ، گرفتگى لوله را برطرف كرد

شود بايد با واشر الستیكى مناسب و پیچ و مھره كامًال آب دريچه بازديدى كه روى لوله آب باران نصب مى )١(

.بند شود

اگر لوله آب باران افقى يا قائم در اجزاى ساختمان دفن شود، دريچه بازديد بايد تا سطح تمام شده كف يا )٢(

.ديوار ادامه يابد

، بايد برابر قطر نامى لوله )اينچ٤(متر میلى ١٠٠اندازه دريچه بازديد روى لوله آب باران، تا قطر نامى )٣(

.متر باشدمیلى ١٠٠تر دريچه بازديد بايد دست كم ھاى با قطر نامى بزرگباشد، در لوله

ھاى افقىھاى قائم و لوله لوله ٥-٢-٨-١٦

شیب)الف

ھاى ھاى افقى بايد با تأمین شیب ھاى قائم و لولهجريان آب باران در داخل كفشوى آب باران بام، لوله )١(

.مناسب و به طور ثقلى صورت گیرد

.ھاى قائم، داشته باشدھاى افقى آب باران بايد شیب يكنواخت، در جھت دور كردن آب باران از لولهلوله)٢(

س در لوله )٣( .ھاى افقى آب باران مجاز نیستشیب برعك

.ھاى افقى آب باران در داخل ساختمان بايد يك درصد باشدحداقل شیب لوله)٤(

سیفون)ب 

به لوله افقى اصلى فاضالب )يا ملك(اگر لوله افقى اصلى آب باران ساختمان در نقطه خروج از ساختمان )١(

.شود، بايد روى لوله افقى اصلى آب باران سیفون نصب شودساختمان متصّل مى 

ھاى قائم آب باران و در زير ھريك نصب شود و يا آن كه تنھا يك عدد سیفون ممكن است به تعداد لوله)٢(

ش از پیوستن به لوله افقى اصلى فاضالب ، روى لوله افقى اصلى آب  سیفون در نقطه خروج از ساختمان و پی

.باران نصب شود

.سیفون آب باران بايد به منظور بازديد و تمیز كردن، دريچه دست رسى داشته باشد)٣(

ھاى قائملوله )پ

(Conductor)براى انتقال آب باران بام به پائین ساختمان، لوله قائم ممكن است در داخل ساختمان)١(

.نصب شود(Leader)يا در خارج ساختمان به طور آشكار روى ديوار خارجى
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ش مورد استفاده قرار گیرد)٢( .لوله قائم آب باران ساختمان نبايد به عنوان لوله فاضالب يا ھواك

ض آسیب شود، اگر از طرفلوله قائم آب باران كه در خارج ساختمان نصب مى)٣( كوچه يا خیابان در معر

ش .ھاى فلزى مقاوم حفاظت شودديدن باشد، بايد در داخل مصالح ساختمانى ديوار قرار گیرد يا با پوش

در صورتى كه لوله قائم آب باران در خارج ساختمان در اقلیمى نصب شود كه در آن احتمال يخ زدن باشد، )٤(

ش .ھاى مناسب در برابر يخ زدن حفاظت شوداين لوله بايد با رو

ش، به ھاى لوله ھا و اتصاللوله افقى، لوله قائم، فتینگ)ت كشى آب باران ساختمان بايد براى شرايط آزماي

.بند باشدمقرر شده است، كامًال آب )٥-٨-١٦(ترتیبى كه در 

انتخاب مصالح٣-٨-١٦

كلیات١-٣-٨-١٦

كشى آب باران ساختمان بايد با رعايت الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انتخاب و مصالح لوله)الف

.كنترل شود

كشى آب باران بايد مارك روى ھر قطعه از لوله، فتینگ، سیفون، كفشوى آب باران و ديگر اجزاى لوله )ب 

كارخانه سازنده و استاندارد مورد تأيیدى كه قطعه موردنظر بر طبق آن ساخته شده است، به صورت ريختگى، 

ش شده باشدبرجسته يا مھر پاك .نشدنى نق

.استفاده از مصالح كاركرده، آسیب ديده يا معیوب مجاز نیست )پ 

شرايط كار٢-٣-٨-١٦

كشى آب باران ساختمان بايد در برابر حداكثر فشار استاتیك مربوط به ارتفاع لوله قائم آب باران لوله)الف

.بند باشدكامًال آب 

انتخاب لوله و فتینگ٣-٣-٨-١٦

انتخاب لوله و فتینگ از مصالحى كه استانداردھاى ھر يك در اين قسمت مقرر شده است براى )الف

كشى آب باران ساختمان مجاز است ولى در ھر مورد بايد با توجه به حداكثر فشار استاتیك مربوط به لوله لوله

.قائم در ساختمان موردنظر، مصالح مناسب انتخاب شود و مورد تأيید قرار گیرد

لوله و فتینگ چدنى سركاسه دار)ب 

دار، كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فتینگ در آن از نوع نر و مادگى لوله و فتینگ چدنى سركاسه )١(

Spigot)اىسرتنبوشه  and Socket)است، بايد برابر با يكى از استانداردھاى زير باشد:

ISIRI 1547

BS 416 Part 1

ANSI/ASTM A74

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٢(

)جز تبديل(دار نبايد برآمدگى، لبه يا تغییر سطح مقطع سطح داخلى لوله و فتینگ چدنى سركاسه )٣(

.داشته باشد

دار از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر استفاده از لوله و فتینگ چدنى سركاسه )٤(

س، ضخامت جدار، اندازه  .ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشدجن

لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه)پ 

لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه، كه اتصال لوله به لوله يا لوله به فتینگ در آن با استفاده از واشر )١(
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گیرد، بايد برابر با يكى از استانداردھاى زير باشدناپذير و پیچ و مھره انجام مىالستیكى و بست فوالدى زنگ 

:

ISIRI 2367

DIN 19522 PART 1 ,PART 2

BS 416 PART 2

ANSI/ASTM C564

ISO 6594

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٢(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه يا تغیر سطح مقطع )٣(

.سطح دھانه فتینگ و قطر خارجى آن بايد با دھانه لوله كامًال برابر باشد تا امكان آب بندى فراھم شود)٤(

استفاده از لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر )٥(

س، ضخامت جدار، اندازه  .ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشدجن

س)ت  PVCلوله و فتینگ از جن

:و برابر يكى از استانداردھاى زير باشد(Hard)سى بايد از نوع سختوىلوله و فتینگ پى )١(

DIN 19531,19534

BS 4514

D294 ,ANSI/ASTM D2665

ISO/TR 7074/3633

DINھاىفقط لوله DINدر استاندارد)٢( ترين طبقه يا در زير كف پائین(براى دفن در خاك 19534

.مناسب است)محوطه

.آھنگ باشدفتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم)٣(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه يا تغییر سطح مقطع )٤(

س، وى استفاده از لوله و فتینگ پى )٥( سى از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشدضخامت جدار، اندازه 

(PE)اتیلنلوله و فتینگ پلى )ث 

High)اتیلن با چگالى بااللوله و فتنیگ پلى )١( Density)بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشد:

DIN 19535,19537

BS 5255,6437

ISO F810

DINھاىفقط لوله DINدر استاندارد)٢( )ترين طبقه يا در محوطهزير كف پائین(براى دفن در خاك 19537

.مناسب است

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٣(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه يا تغییر سطح مقطع )٤(

س، ضخامت استفاده از لوله و فتینگ پلى)٥( اتیلن از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشدجدار، اندازه

لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه)ج 
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:لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه بايد برابر با يكى از استانداردھاى زير باشد)١(

ISIRI 423

ISO 65

DIN 2440, 2441

BS 1387

.مجاز نیست)ترين طبقه يا در محوطهزير كف پائین(ھاى فوالدى گالوانیزه در خاك كاربرد لوله(٢)

.فتینگ بايد از استانداردى انتخاب شود كه با استاندارد لوله ھم آھنگ باشد)٣(

.داشته باشد)جز تبديل(سطح داخلى فتینگ نبايد برآمدگى، لبه يا تغییر سطح مقطع )٤(

س، )٥( استفاده از لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه، از استانداردھاى ديگر به شرطى مجاز است كه از نظر جن

.ھا و نوع اتصال مشابه استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشدضخامت جدار، اندازه

(Joint)اتصال۴-٣-٨-١۶

كلیات)الف

كشى آب باران ساختمان بايد طبق الزامات اتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ و فتینگ به فتینگ در لوله)١(

.اين قسمت از مقررات انجام شود

س از نصب، به ترتیبى كه در )٢( ش پ ش و نگھدارى مقرر شده )۵-٨-١۶(انواع اتصال بايد در فشار آزماي آزماي

Water)است، آب بند Tight)باشند.

ش از اتصال، دھانه)٣( ھاى لوله و فتینگ بايد از مواد اضافى پاك شود و سطوح داخلى لوله و فتینگ از پی

دھانه انتھاى .ھرگونه مواد اضافى، كه ممكن است در برابر جريان آب باران ايجاد مانع كند، كامًال تمیز شود

اگر دھانه انتھايى در .لوله و فتینگ كامال باز باشد و سطح داخلى فتینگ برابر سطح مقطع داخلى لوله باشد

ش بايد صاف، بدون شكستگى و عمود بر محور لوله باشدكارگاه بريده مى .شود، خط بر

.ھنگام اتصال نبايد مواد درزبندى، از درز محل اتصال، وارد لوله شود)٤(

اتصال لوله و فتینگ چدنى سركاسه دار)ب 

Caulked)اتصال بايد از نوع كنف و سرب)١( Joint)باشد.

لوله يا فتینگ، كه در داخل آن (Spigot)و انتھاى بدون سركاسه(Socket)فاصله بین سركاسه)٢(

كنف درزگیر به صورت طناب و .گیرد، بايد كامًال خشك و تمیز باشد و ابتدا در آن كنف كوبیده شودقرار مى

.رشته منظم و تاب داده شده باشد١٠تا ٧شامل 

سرب درزگیرى بايد داراى كیفیت يكنواخت، تمیز و عارى از مواد خارجى باشد، سرب مذاب روى كنف )٣(

عمق سرب ريزى نبايد .ريزى بايد به طور پیوسته و بدون انقطاع صورت گیردسرب.كوبیده شده ريخته شود

.متر بیشتر باشدمیلى٣فاصله رويه باالى سرب از لبه سركاسه نبايد از .متر باشدمیلى٢٥كمتر از 

س از پايان سرب)٤( را كامًال پر ھاھا و گوشهريزى بايد رويه باالى آن كوبیده شود تا سرب داغ ھمه حفرهپ

.كند

ش لوله)٥( كشى آب باران، ھیچگونه مواد رنگى يا مصالح ساختمانى نبايد سطح درزبندى را تا پايان آزماي

.بپوشاند

اتصال لوله و فتینگ چدنى بدون سركاسه)پ 

لبه انتھاى دو سر .شوند بايد كامًال صاف باشدسطح خارجى دو سر لوله يا فتینگى كه به ھم متصل مى)١(
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.بايد، با قطر خارجى كامًال مساوى باشند و مقابل يكديگر قرار گیرند

ص، به شكل لوله و مقاوم در برابر اثر آب، طبق دستور كارخانه سازنده لوله يك الستیك آب)٢( بندى مخصو

.بايد روى دو سر لوله يا فتینگ قرار گیرد

بندى و درزبندى الستیك روى قسمت انتھاى ھر سر لوله يا فتینگ بايد با استفاده از بست حلقوى، از آب)٣(

تسمه.شوندبندى محكم مىناپذيرى انجام گیرد كه با پیچ و مھره روى الستیك آبھاى فوالدى زنگتسمه

ھاى فوالدى بايد طبق دستور كارخانه سازنده لوله باشد و سفت كردن پیچ و مھره طورى باشد كه روى محیط 

.الستیك آب بندى فشار يكنواختى وارد شود

(PVC)سىوىاتصال لوله و فتینگ پى)ت 

ص و در حالت سرد صورت گیرد)١( .اتصال بايد با چسب مخصو

ش اتصال بايد طبق دستور كارخانه سازنده لوله باشد)٢( .نوع چسب و رو

(PE)اتیلناتصال لوله و فتینگ پلى )ث 

ابتدا دھانه دو قطعه در قالب .ھاى دو قسمت لوله و فتینگ صورت گیرداتصال با ذوب كردن لبه دھانه)١(

ص قرار مى  بر اثر گرم شدن، سطوح مقابل ھم ذوب و درھم تنیده و يكپارچه .شودگیرد و گرم مى مخصو

.شودمى

.دماى ذوب بايد طبق دستور كارخانه سازنده باشد)٣(

اتصال لوله و فتینگ فوالدى گالوانیزه)ج 

.اى باشداتصال لوله و فتینگ بايد از نوع دنده)١(

:نوع دنده لوله يا فتینگ بايد برابر يكى از استانداردھاى زير باشد)٢(

ISIRI 1798

ISO 7.1

DIN 2999

BS 21

ھاى آن طبق استانداردھاى ديگر باشد، به شرطى مجاز است كه از نظر اندازه اى كه دندهاتصال دنده )٣(

.ھاى دنده مشابه يكى از استانداردھاى مقرر شده و مورد تأيید باشد

:ھاى زير مجاز نیست كشى آب باران ساختمان، استفاده از اتصالدر لوله)چ 

اتصال با سیمان يا بتن)١(

اتصال با خمیرھاى قیردار)٢(

Ring)ھاى الستیكىاتصال با رينگ)٣( - O)ھاى با قطرھاى متفاوتبراى لوله

س)٤( استفاده از چسب براى اتصال لوله و فتینگ پالستیكى ناھمجن

كشىاجراى كار لوله ۴-٨-١۶

كلیات١-٤-٨-١٦

.كشى آب باران ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انجام شوداجراى كار لوله)الف

ش ديده و ماھر صورت گیرد و از طرف كارشناسان اجراى كار لوله)ب  كشى بايد توسط كارگران آموز

.مؤسسات مسئول نظارت و سرپرستى شود 

ديدگى، جويى در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابى و آسیب كشى بايد با توجه به صرفهلوله)پ 
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.خوردگى، يخ بندان، گرفتگى و جلوگیرى از سروصداى مزاحم ناشى از جريان آب، اجرا شود

نكات اجرايى٢-٤-٨-١٦

كشى بايد به ترتیبى اجرا شود كه جريان آب باران به طور ثقلى از كفشوھاى آب باران و ديگر لوله)الف

ترين طبقه، از ساختمان خارج ھاى افقى در پائینھاى قائم و لوله گیر دور شود و از طريق لوله سطوح باران

.شود

اگر تغییر شیب الزم شود، در محل تغییر شیب دريچه .ھاى افقى تا حد امكان يكنواخت باشدشیب لوله )١(

.بازديد نصب شود

ش .لوله آب باران بايد تا ممكن است مستقیم نصب شود)٢( اگر تغییر جھت الزم شود بايد از زانوھاى پی

.خم كردن لوله مجاز نیست.ساخته استفاده شود 

ھاى بازديد و دسترسى بايد فضاى كافى براى فنر زدن و تمیز كردن گرفتگى احتمالى در اطراف دريچه)٣(

ش  .بینى شودلوله و فتینگ پی

اتیلن، به دلیل انبساط زياد اين لوله، بايد در نقاط مناسب قطعه انبساط در صورت استفاده از لوله پلى )٤(

.نصب شود

ھامسیر لوله)ب 

.ھا بايد به موازات سطوح ديوارھا و كف و سقف ساختمان نصب شوندلوله)١(

اگر ناگزير طول كوتاھى از لوله در داخل .ھاى بتنى دفن شوندھاى قائم آب باران نبايد در داخل ستونلوله )٢(

ش بتن دفن مى  .ھاى الزم براى امكان دسترسى و تعمیر بعمل آيدبینى شود، بايد پی

ھاى روكار بايد به موازات سطوح ديوارھا و كف و سقف نصب شوند و با بست در محل نصب محكم و لوله )٣(

متر باشد تا رنگ میلى ٢٥فاصله لوله روكار با سطوح ديوار و سقف پشت آن بايد دست كم .ثابت باقى بمانند

.كردن سطوح خارجى لوله به سھولت امكانپذير باشد

در عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد فضاى اطراف لوله در ھر دو طرف با مصالح ساختمانى مناسب پر )٤(

اگر لوله از فضاى تر عبور مى .شود تا از ورود حشرات و ديگر جانوران به داخل ساختمان جلوگیرى به عمل آيد

.كند، دور لوله در محل عبور از ديوار يا كف بايد با مواد آب بند حفاظت شود

كشى بايد طورى اجرا شود كه بار اسكلت و سازه ساختمان، يا انبساط ساختمان، روى آن اثر لوله)٥(

اگر عبور لوله از درز انبساط ساختمان ناگريز باشد، بايد روى لوله در محل درز انبساط ساختمان قطعه .نگذارد

نصب قطعه انبساط روى لوله، در عبور از درزھاى ساختمان، در .انبساط، با جدار صاف داخلى، نصب شود

.طبقات زيرزمین، الزامى نیست

ش)٦( سوزى مربوط به اين اجزاى ساختمان، در مورد فضاى در عبور لوله از ديوار، كف و سقف بايد مقررات آت

ش پر شود .اطراف لوله، نیز رعايت شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آت

شود، بايد با بست به سطوح خارجى نصب مى (Leader)لوله قائم آب باران كه در خارج از ساختمان)٧(

متر فاصله میلى ٢٥بین اين لوله و سطوح خارجى ساختمان، بايد دست كم .ساختمان ثابت و محكم شود

.باقى بماند

كند، بايد دھانه خروجى تر منتقل مى اگر لوله قائم اب باران خارجى، آب باران را از بام باالتر به بام پائین)٨(

جريان آب را از حالت قائم به حالت افقى )درجه٤٥يا دو زانوى (درجه ٩٠آب از لوله قائم با كمك يك زانوى 

Splash)تر با سنگ يا بتندر نقطه خروجى آب از دھانه لوله بايد سطح بام پائین.درآورد Block) در برابر

.اثر خوردگى آب خروجى مقاوم شود
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ش و نگھدارى٥-٨-١٦ آزماي

ش١-٥-٨-١٦ آزماي

كلیات)الف

ش شودلوله)١( .كشى آب باران ساختمان بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات، آزماي

ش و تأيید لوله)٢( ش از آزماي كشى نبايد با رنگ يا اجزاى ساختمان پوشانده كشى، ھیچ يك از اجزاى لولهپی

ش، ھمه اجزاى لوله.شود .كشى بايد آشكار و قابل بازرسى باشدبه ھنگام آزماي

ش با آب)ب  آزماي

ش با آب بايد براى حداكثر فشار استاتیك، مربوط به ارتفاع بلندترين لوله)١( ھاى قائم آب باران، صورت آزماي

.گیرد

.ھاى قائم آب باران بايد به طور كامل، از كفشوھاى آب باران بام، با آب پر شوندلوله )٢(

.ھاى قائم، به طور كامل با آب پر شوندترين طبقه بايد ھم زمان با لولهھاى افقى آب باران در پائین لوله )٣(

ش دست كم )٤( س از پر كردن كامل لوله.دقیقه است١٥مدت آزماي ش سطح آب در پ ھا با آب، در صورت كاھ

.ھا مورد بازرسى قرار گیرند و نشت آب مشاھده نشودھا، بايد ھمه قطعات و اتصاللوله

ش با آب تكرار شود)٥( .در صورت مشاھده نشت آب، بايد قطعه يا اتصال معیوب ترمیم يا تعويض شود و آزماي

نگھدارى٢-٥-٨-١٦

بردارى از ساختمان ھمه الزامات مسئول است كه در مدت بھره )يا نماينده رسمى او(صاحب ساختمان )الف

اين فصل از مقررات به طور كامل رعايت شود

.كفشوھاى آب باران بام و شبكه صافى ھر يك، بايد به طور ادوارى بازديد شود و از مواد اضافى تمیز گردد)ب 

.ھاى بازديد بايد به طور ادوارى بازديد شود دريچه)پ 

س از باز كردن دريچه بازديد و رفع گرفتگى بايد دريچه بازديد دوباره به طور كامل آب بنـد شـود و در صــورت                )١( پ

ض شود .لزوم واشر الستیكى آن عو

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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گاهبست و تكیه ٩-١٦

حدود و دامنه كار١-٩-١٦

ھاى زير بايد طبق الزامات اين فصل از كشىگاه، براى لولهطراحى، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست و تكیه١-١-٩-١٦

.مقررات انجام گیرد

كشى توزيع آب مصرفى ساختمانىلوله)الف

كشى فاضالب بھداشتى ساختمانلوله )ب 

ش فاضالب بھداشتى ساختمان)پ  لوله كشى ھواك

كشى آب باران ساختمانلوله)ت 

.كندكشى را معین مى گاه لوله و ديگر اجزاى لوله اين فصل از مقررات الزامات بست و تكیه٢-١-٩-١٦

گاه براى لوازم بھداشتى، مخازن آب و دستگاه ھاى ديگرى الزامات طراحى، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست و تكیه )الف

.رود، خارج از حدود اين فصل از مقررات استكه در تأسیسات بھداشتى ساختمان به كار مى 

جزيى كه به اجزاى ساختمان (گاه ، تكیه )جزيى كه لوله را مى گیرد(طراحى، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست ٣-١-٩-١٦

كند، بايد طبق الزامات اين فصل از مقررات گاه را به ھم متصل مىو قطعه يا قطعات واسط كه بست و تكیه)شودمتصل مى

.انجام گیرد

گاه، شامل آويز، گیره، كورپى، ديواركوب، پايه، ھادى و مھار را، كه اين فصل از مقررات الزامات انواع بست و تكیه ٤-١-٩-١٦

.داردروند، مقرر مى براى نگاه داشتن لوله در موقعیت معین به كار مى

ص شده در كشىگاه، براى لولهدر صورتى كه انواع ديگرى از بست و تكیه )الف مورد نیاز باشد بايد )١-١-٩-١٦(ھاى مشخ

.طبق الزامات اين فصل از مقررات طراحى، ساخته و نصب شود

نكات عمومى٢-٩-١٦

.كشى مناسب باشد و مورد تأيید قرار گیردگاه بايد براى نگھدارى لوله و ديگر اجزاى لوله بست و تكیه ١-٢-٩-١٦

.گاه در وضعیت معینى نگاه داشته شودكشى بايد به كمك بست و تكیه ھر قسمت از لوله و ديگر اجزاى لوله)الف

.مقاوم باشد)آب مصرفى، فاضالب، آب باران(گاه بايد در برابر وزن لوله و سیال داخل آن بست و تكیه )ب 

تا )عايق، انقباض، انبساط، باد و غیره(گاه، عالوه بر وزن لوله و سیال داخل آن، بايد در برابر ديگر بارھاى وارده بست و تكیه)پ 

.حد كافى مقاوم باشد

بارھاى وارد بر ساختمان از مقررات ملى »مبحث ششم«گاه بايد به ترتیبى كه در در نقاط زلزله خیز، بست و تكیه)ت 

.ساختمان مقرر شده، در برابر نیروھاى حاصل از زلزله مقاوم باشد

.گاه، بايد در برابر اثر خورنده محیط نصب مقاوم باشدمصالح ساخت بست و تكیه )ث 

س مستقیم مصالح بست و سطوح خارجى لوله موجب ايجاد اثر الكترولیز )١( اتصال بست به لوله بايد به ترتیبى باشد كه تما

.نشود
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.اتصال بست به لوله بايد به ترتیبى باشد كه به سطوح خارجى لوله آسیب نرساند)٢(

.ھا و ديگر اجزاى ساختمان بايد به ترتیبى باشد كه به اين اجزا آسیب نرساندگاه به ديوارھا و سقفاتصال تكیه)ج 

ش طراحى شده گاه به ديوارھا و سقفاتصال تكیه )١( اند، بايد با ھاى ساختمان، كه براى مقاومت در مدت معینى در برابر آت

ش مقاوم باشند .استفاده از مصالحى صورت گیرد كه به ھمین اندازه در برابر آت

گاه بايد با رعايت حركات طولى و عرضى لوله، ناشى از انقباض و انبساط طراحى، ساخت و نصب بست و تكیه ٢-٢-٩-١٦

ش اضافى، امكان پذير باشدصورت گیرد و حركت لوله .ھا، بدون تن

ض و انبساط باشد، براى سھولت حركت طولى لوله)الف گاه بايد از ھاى افقى، بست و تكیهدر مواردى كه لوله در معرض انقبا

.باشد(Guide)نوع ھادى

ض حركات طولى ناشى از انقباض و انبساط باشد، بست و تكیه)ب  گاه لوله از نوع آويزدر مواردى كه لوله افقى در معر

(Hanger)بايد امكان حركت آونگى(Swaying)را داشته باشد.

Fix)در نقاط ثابت)پ  Points) ھاى افقى يا قائم بايد از نوع مھارگاه لوله بست و تكیه(Anchor)باشد.

ھاى قائمبست و تكیه گاه لوله٣-٩-١٦

ھاى چدنى قائملوله١-٣-٩-١٦

Clamp)بايد از نوع گیره)سركاسه دار و بدون سركاسه(ھاى چدنى قائم بست لوله)الف Riser)گاه لولهتكیه.باشد

Duck)ھاى چدنى قائم بايد از نوع پايه Foot)گیرد و وزن لوله را به اجزاى ترين زانوى لوله قائم قرار مى باشد كه زير پائین

.كندساختمان منتقل مى 

.ھا را محكم نگاه داردھاى فوالدى يا چدنى باشد و لولهاى لوله ھاى چدنى قائم بايد از پروفیلبست گیره)ب 

ھاى بدون دار نزديك سركاسه و در لولهھاى سركاسهھاى چدنى قائم بايد تا ممكن است در لولهاى لولهبست گیره)١(

.سركاسه نزديك اتصال قرار گیرد

ھاى چدنى قائم بايد با قطعات چدنى يا فوالدى ساخته شود كه بست لوله را به اجزاى ساختمان متصل مىتكیه گاه لوله )٢(

.گاه ممكن است در اجزاى ساختمان كار گذاشته شود يا با پیچ و مھره به اسكلت ساختمان محكم شوداتصال تكیه.كند

شود، قرار ساختمان متصل مى پايه لوله ھاى چدنى قائم بايد روى بتن، آجر و سیمان، يا اسكلت فوالدى كه به سازه )پ 

.گیرد

ھاى فوالدى گالوانیزه قائملوله ٢-٣-٩-١٦

.اى، كورپى، آويز و يا اسكلت فلزى باشدھاى فوالدى گالوانیزه قائم بايد از نوع گیرهگاه لولهبست و تكیه)الف

ض و انبساط باشد، بست بايد لوله را نگاه دارد ولى آويز امكان حركت طولى لوله را )١( ض حركات ناشى از انقبا اگر لوله در معر

.بدھد

س پروفیلبست گیره)ب  ش خوار يا برنجى باشداى يا كورپى لوله فوالدى گالوانیزه قائم بايد از جن .ھاى فوالدى، چدن چك

ھاى فوالدى گالوانیزه قائم بايد با قطعات چدنى يا فوالدى ساخته شود كه بست لوله را به اجزاى ساختمان گاه لولهتكیه )ت 

گاه ممكن است در اجزاى ساختمان كار گذاشته شود يا با پیچ و مھره به اسكلت فلزى ساختمان محكم اتصال تكیه.متصل كند

.شود

.پوشانددارد و عايق روى بست را مى اى يا كورپى لوله را محكم نگاه مى اگر لوله عايق دار باشد بست گیره)ث 

، (Saddle)در اين صورت الزم است بین عايق و بست يك اليى فوالدى.ممكن است بست روى عايق لوله بسته شود)١(

.سانتیمتر، قرار گیرد٣٠دست كم به طول 

ھاى مسى قائملوله٣-٣-٩-١٦

.اى، كورپى يا آويز باشدھاى مسى قائم بايد از نوع گیرهبست لوله )الف

اگر لوله در معرض حركات ناشى از انقباض و انبساط باشد، بست بايد لوله را نگاه دارد ولى آويز امكان حركت طولى لوله را 

.بدھد
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س برنجى، مسى يا پالستیكى باشداى يا كورپى لوله بست گیره)ب  .ھاى مسى بايد از جن

س بست از پروفیل)١( ھاى فوالدى باشد، بايد بین سطح داخلى گیره يا كورپى و سطح خارجى لوله مسى يك اليى از اگر جن

.ورق برنجى، قرار گیرد

ھاى مسى بايد با قطعات مسى، برنجى يا پالستیكى ساخته شود كه بست لوله را به اجزاى ساختمان گاه لولهتكیه)پ 

.گاه ممكن است در اجزاى ساختمان كار گذاشته شود يا با پیچ و مھره به اسكلت ساختمان محكم شوداتصال تكیه.متصل كند

.پوشانداى يا كورپى بايد لوله را محكم نگاه دارد و عايق روى بست را مى اگر لوله عايق دار باشد بست گیره)ت 

ھاى پالستیكى و تركیبى قائملوله ٤-٣-٩-١٦

.اى يا كورپى باشدھاى پالستیكى و تركیبى قائم بايد از نوع گیرهبست لوله)الف

.اى يا كورپى بايد با قطعات فوالدى يا پالستیكى ساخته شودبست گیره)ب 

ھاى پالستیكى و تركیبى قائم بايد با قطعات فوالدى يا پالستیكى ساخته شود كه بست لوله را به اجزاى گاه لوله تكیه)پ 

گاه ممكن است در اجزاى ساختمان كار گذاشته شود يا با پیچ و مھره به اسكلت ساختمان اتصال تكیه.ساختمان متصل كند

.محكم شود

.گاه لوله ھاى پالستیكى و تركیبى قائم بايد امكان حركت طولى ناشى از انقباض و انبساط لوله را بدھدبست و تكیه )ت 

.ھاى سازنده لوله الزامى استھاى پالستیكى و تركیبى رعايت دستورالعملگاه لوله در مورد نوع بست و تكیه)ث

ھاى افقىگاه لوله بست و تكیه٤-٩-١٦

ھاى چدنى افقىلوله١-٤-٩-١٦

بايد از نوع آويز، ديواركوب، كورپى يا بستر )سركاسه دار و بدون سركاسه(ھاى چدنى افقى گاه لوله بست و تكیه)الف

.باشد)در صورت دفن در خاك(اى ماسه

.بست بايد از نوع گیره باشد كه لوله را مھار كند و در وضعیت معینى نگاه دارد)١(

گاه بايد به كمك قطعات چدنى يا فوالدى به اجزاى ساختمان محكم شود، يا با پیچ و مھره به اسكلت فلزى ساختمان تكیه)٢(

.متصل شود

ھاى بدون دار نزديك سركاسه و در لوله ھاى سركاسه ھاى چدنى افقى بايد تا حد امكان، در لولهاى لوله بست گیره)ب 

.سركاسه نزديك اتصال، قرار گیرد

ھاى فوالدى گالوانیزه افقىلوله٢-٤-٩-١٦

اى از قطعات فلزى ھاى فوالدى گالوانیزه افقى بايد از نوع آويز، ديواركوب، گیره، كورپى يا مجموع هگاه لولهبست و تكیه )الف

.باشد

ض و انبساط باشد، در حالت آويز، بست بايد لوله را نگاه دارد و آويز امكان حركات )١( ض حركات ناشى از انقبا اگر لوله در معر

.طولى لوله و عرضى را بدھد

.به اين منظور آويز بايد امكان حركت آونگى داشته باشد)٢(

:انواع بست)ب 

.اى باشدگاه آويز، بست بايد از نوع گیره در بست و تكیه )١(

.اى يا كورپى باشدگاه ديواركوب و اسكلت فلزى، بست بايد از نوع گیره در بست و تكیه)٢(

گاهانواع تكیه )پ 

.تكیه گاه آويز ممكن است در اجزاى ساختمان كار گذاشته شود)١(

.اى باشدگاه ديواركوب يا اسكلت فلزى ممكن است با اتصال پیچ و مھرهتكیه)٢(

و در نقاط ديگر از نوع (Anchor)گاه ديواركوب و اسكلت فلزى، اتصال بست به لوله بايد در نقاط ثابت از نوع مھاردر تكیه )٣(

.باشد(Guide)ھادى

.پوشانددارد و عايق روى بست را مى اى يا كورپى لوله را نگاه مى اگر لوله عايق دار باشد، بست گیره)ت 
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(Saddle)در اين صورت الزم است بین عايق و بست يك اليى فوالدى.ممكن است بست روى عايق لوله بسته شود)١(

.قرار گیرد

.متر باشدسانتى ٣٠متر و طول میلى٥/١اليى فوالدى بايد دست كم به ضخامت )٢(

شھاى فوالدى گالوانیزه افقى بايد از پروفیلبست لوله )ث  .خوار يا برنجى باشدھاى فوالدى، چدن چك

ھاى مسى افقىلوله٣-٤-٩-١٦

.ھاى مسى افقى بايد از نوع آويز، ديواركوب، گیره، كورپى يا اسكلت فلزى باشدگاه لولهبست و تكیه)الف

ض و انبساط باشد، در حالت آويز، بست بايد لوله را نگاه دارد و آويز امكان حركات )١( ض حركات ناشى از انقبا اگر لوله در معر

.طولى و عرضى لوله را بدھد

.به اين منظور آويز بايد امكان حركت آونگى داشته باشد)٢(

انواع بست)ب 

.اى باشد گاه آويز، بست بايد از نوع گیره در بست و تكیه)١(

.اى يا كورپى باشدگاه ديواركوب و اسكلت فلزى، بست بايد از نوع گیرهدر بست و تكیه)٢(

گاهانواع تكیه)پ 

.گاه آويز ممكن است در اجزاى ساختمان كار گذاشته شودتكیه)١(

.تكیه گاه ديواركوب يا اسكلت فلزى ممكن است با اتصال پیچ و مھره اى باشد)٢(

و در نقاط ديگر از نوع (Anchor)گاه ديواركوب يا اسكلت فلزى، اتصال بست به لوله بايد در نقاط ثابت از نوع مھاردر تكیه )٣(

.، باشد(Guide)ھادى

.پوشانددارد و عايق روى بست را مى اى يا كورپى لوله را نگاه مى دار باشد، بست گیرهاگر لوله عايق)ت 

ممكن است بست روى عايق لوله بسته شود، در اين صورت الزم است بین عايق و بست يك اليى، از ورق برنجى)١(

(Saddle)قرار گیرد.

.متر باشدسانتى٣٠متر و طول میلى ٥/١اليى برنجى دست كم به ضخامت )٢(

.ھاى برنجى، مسى يا پالستیكى باشدھاى مسى افقى بايد از پروفیلگاه لوله بست و تكیه)ث 

ھاى فوالدى باشد بايد بین سطح داخلى گیره يا كورپى و سطح خارجى لوله مسى يك اليى از ورق اگر بست از پروفیل)١(

.برنجى قرار گیرد

ھاى پالستیكى و تركیبى افقىلوله ٤-٤-٩-١٦

.اى يا كورپى باشدھاى پالستیكى يا تركیبى افقى، بايد از نوع گیرهبست لوله)الف

.ھاى پالستیكى يا تركیبى افقى بايد با قطعات فوالدى يا پالستیكى ساخته شودبست لوله)ب 

ھاى پالستیكى يا تركیبى افقى بايد با قطعات فوالدى يا پالستیكى ساخته شود كه بست لوله را به اجزاى گاه لولهتكیه)پ 

اتصال تكیه گاه ممكن است در اجزاى ساختمان كار گذاشته شود يا با پیچ و مھره به اسكلت ساختمان .ساختمان متصل كند

.محكم شود

.ھاى پالستیكى يا تركیبى افقى بايد امكان حركت طولى ناشى از انقباض و انبساط لوله را بدھدگاه لوله بست و تكیه)ت 

ھا و تكیه گاه ھامحل بست٥-٩-١٦

ھافاصله بست١-٥-٩-١٦

سھاى قائم و افقى، براى لولهفاصله دو بست مجاور از ھم، در لوله)الف ھاى مختلف كه در اين مبحث از مقررات ھاى از جن

.الف باشد)١-٥-٩-١٦(ملى ساختمان كاربرد دارد، بايد حداكثر برابر ارقام جدول شماره 

گاه ھافاصله تكیه٢-٥-٩-١٦

.ھا تبعیت كندھاى لولهگاه متفاوت است و بايد از فاصله بستگاھھا بر حسب نوع بست و تكیهفاصله تكیه )الف

س٣-٥-٩-١٦ مثًال در آويز كه (گاه مشترك داشته باشند ھاى مختلف و يا قطرھاى مختلف، تكیه اگر يك دسته لوله، از جن
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فاصله دو بست مجاور براى ((Trapeze)شوندتعدادى لوله افقى به موازات ھم روى پروفیل فوالدى مشتركى نصب مى 

.الف باشد)١-٥-٩-١٦(ھا بايد حداكثر برابر جدول شماره ھر يك از لوله 

الف )١-٥-٩-١٦(جدول شماره 

شىحداكثر فاصله دو بست مجاور در انواع لوله ك

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 
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.قانونی دارد
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ى توزيع آب مصرفى ساختماناندازه گذارى لوله -١پیوست  ش ھا در لوله ك

كلیات١-١پ 

به عنوان راھنماى محاسبات اندازه گذارى »كشى توزيع آب مصرفى ساختمانھا در لوله اندازه گذارى لوله -١پیوست «١-١-١پ 

ھاى مقرر شده در شود و نبايد آن را به عنوان جزئى از مقررات، كه رعايت حداقلھاى توزيع آب مصرفى ساختمان پیشنھاد مى لوله

.آن الزامى است، تلقى كرد

شنھاد شده در ٢-١-١پ  ش پی به ھیچ وجه استفاده »كشى توزيع آب مصرفى ساختمانھا در لولهاندازه گذارى لوله -١پیوست «رو

.كنداز روشھاى مھندسى ديگر را به شرط تأيید منتفى نمى 

ش پیشنھادى براى اندازه گذارى لوله٣-١-١پ  :ھا در لوله كشى توزيع آب مصرفى ساختمان شامل اجزاى زير استرو

اى آبتعیین حداكثر مصرف لحظه١-٣-١-١پ 

اى محتملرعايت ھمزمانى با توجه به احتمال استفاده از ھر مصرف كننده و تعیین حداكثر مصرف لحظه٢-٣-١-١پ 

تعیین مقدار افت فشار در طول لوله٣-٣-١-١پ 

تعیین قطر نامى لوله مورد نیاز٤-٣-١-١پ 

شى توزيع آب مصرفى ساختماناندازه گذارى لوله-١پیوست «ھا و منحنى ھايى كه در در جدول٤-١-١پ  مورد »ھا در لوله ك

:استفاده قرار گرفته، برابرى واحدھا به ترتیب زير است

(gpm)لیتر در دقیقه٧٨٥/٣=گالن آمريكايى در دقیقه

(ft)مترمیلى٨/٣٠۴=فوت

(Lb)كیلوگرم۴۵۴/٠=پوند

(in)متر میلى=۴/٢۵اينچ

٠۶٨٩/٠= پوند بر اینچ مربع (PSI) Lbs/in2

اى آبتعیین حداكثر مصرف لحظه١-٢پ 

(S.F.U)اى ھر يك از لوازم بھداشتى با واحدحداكثر مصرف لحظه١-٢-١پ  {supply fixture unit ص مى { .شودمشخ

سب واحدحداكثر مصرف لحظه ٢-٢-١پ  .داده شده است٢-٢-١در جدول پ S.F.Uاى ھر يك از لوازم بھداشتى بر ح

ى مختلفS.F.Uمقدار٢-٢-١جدول پ براى لوازم بھداشت
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اى محتملتعیین حداكثر مصرف لحظه٣-١پ 

شى، كه به تعداد معینى از لوازم بھداشتى مختلف براى ھر قسمت از لولهS.F.Uمقدار٢-٢-١با استفاده از جدول پ١-٣-١پ  ك

گیرند و بايد براى به دست آوردن مقدار جريان آيد ولى ھمه لوازم بھداشتى ھمزمان مورد استفاده قرار نمىرساند بدست مىآب مى
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كشى، با توجه به احتمال ھمزمانى استفاده از لوازم بھداشتى مختلف، حداكثر محتمل مقدار جريان آب آب در ھر قسمت از لوله

.محاسبه شود

.دھدبه دست مى)گالن آمريكايى در دقیقهgpm(حداكثر محتمل مقدار جريان آب را بر حسب٢-٣-١شكل پ٢-٣-١پ 

كشى، كه به تعداد معینى از لوازم بھداشتى آب براى ھر قسمت از لولهS.F.U، اگر مقدار٢-٣-١با استفاده از شكل پ ٣-٣-١پ

به gpmرساند، در دست باشد، حداكثر محتمل مقدار جريان آب، كه احتمال دارد ھمزمان به اين لوازم بھداشتى برسد، بر حسبمى

.آيددست مى

براى ١منحنى .دھدرا نشان مىS.F.Uواحد٢٤٠منحنى پايین، بزرگ شده منحنى باالست كه تا ٢-٣-١در شكل پ۴-٣-١پ 

ش والو باشدحالتى است كه توالت ش تانك باشدبراى حالتى است كه توالت٢منحنى .ھا با فال S.F.Uبراى مقادير.ھا با فال

.شودشوند و حداكثر محتمل مقدار جريان يكى مىبه ھم نزديك مى٢و ١دو منحنى ١٣٠٠بزرگتر از 

شار در طول لوله۴-١پ افت ف

:فشار شبكه آب مصرفى قبل از كنتور آب بايد نیازھاى زير را تامین كند١-٤-١پ 

افت فشار در كنتور آب-

كشى آب ساختماناختالف فشار ناشى از اختالف ارتفاع تراز نصب كنتور و باالترين نقطه شبكه لوله-

ھاافت فشار در لوله-

حداقل فشار موردنیاز در پشت شیرھاى برداشت آب-

ھا و شیرھا و ديگر اجزاى لوله كشىافت فشار در فتینگ-

ش حداکثر محتمل مقدار جریان آب ومقدار مقدارجریان آب منحنی نمای

S.F.uومقدار
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شار در كنتور آب ٢-٤-١پ افت ف

ســب                         ٢-٤-١در شكل پ   ١-٢-٤-١پ   سب پوند بر اينچ مربع براى ھـر مقـدار جريــان آب بــر ح سكى بر ح وافت فشار كنتور آب از نوع دي

٢-۴-١درشکل  gpm سب کیلوپاسکال برای ھرمقدارجریان آب بر حسب لیتردرثانیهSIافت فشار کنتور نشان داده شــده اســت،  برح

ص آن استفاده شود .در صورتى كه كنتور از نوع ديگر باشد، بايد از منحنى افت فشار مخصو

سب پوند بر اينچ مربع٢-٤-١شكل پ ى بر ح سك شار در كنتور نوع دي افت ف
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سب )SI(٢-٤-١شكل پ ى بر ح سك شار در كنتور نوع دي سکال افت ف کیلوپا

كشى آب باالترين نقطه شبكه لولهفشار استاتیك ناشى از ارتفاع ساختمان، از اختالف ارتفاع تراز نصب كنتور آب و ٣-۴-١پ

.اين اختالف ارتفاع را، در صورتى كه بر حسب متر در دست باشد، بايد به پوند بر اينچ مربع تبديل كرد.آيدساختمان بدست مى
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{P Lbs/in2 = psi -P 1}

جدول .حداقل فشار آب خروجى، كه در دورترين و باالترين شیر موردنیاز است، بر حسب نوع لوازم بھداشتى متفاوت است۴-۴-١پ 

.دھدب حداقل فشار آب موردنیاز در خروج از شیر لوازم بھداشتى مختلف را نشان مى)١۶-۴-۴-۵(

گ۵-۴-١پ شار در فتین شیرھاافت ف ھا و 

.شودھا و شیرھا به طول لوله ھم ارز آنھا تبديل مىبراى ساده كردن محاسبات، افت فشار در فتینگ١-۵-۴-١پ 

.كشى فوالدى گالوانیزه را بر حسب فوت نشان میدھدھا و شیرھا در لولهطول ھم ارز فتینگ٢-۵-۴-١جدول پ ٢-۵-۴-١پ

گطول ھم٢-۵-۴-١جدول پ شیرھا در لولهارز فتین ى فوالدى گالوانیزهھا و  ش ك

.دھدكشى فوالدى گالوانیزه را بر حسب متر نشان مىھا و شیرھا در لولهطول لوله ھم ارز فتینگ٣-۵-۴-١جدول پ٣-۵-۴-١پ

گ٣-۵-۴-١جدول پ شیرھا در لولهطول لوله ھم ارز فتین شى فوالدى گالوانیزهھا و  ك
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.دھدكشى مسى را بر حسب فوت نشان مىھا و شیرھا در لولهطول لوله ھم ارز فتینگ۴-۵-۴-١جدول پ۴-۵-۴-١پ

شیرھا در لولهطول لوله ھم ارز فتینگ۴-۵-۴-١جدول پ ىھا و  ى مس ش ك
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.دھدكشى مسى را بر حسب متر نشان ميھا و شیرھا در لولهطول ھم ارز فتینگ۵-۵-۴-١جدول پ۵-۵-۴-١پ 

شار در لوله۶-۴-١پ  ھاافت ف

شار شبكه آب مصرفى در نقطه قبل از كنتور بايد افت فشارھاى زير را كم كرد١-۶-۴-١پ :از ف

افت فشار در كنتور آب-

فشار استاتیك ناشى از ارتفاع ساختمان-

شت دورترين شیر برداشت آب- شار در پ حداقل ف

شار باقى مانده فشارى است كه در نتیجه سرعت جريان آب بايد صرف افت فشار در طول لوله .ھا تا دورترين شیر خروجى شودف

ھا بايد طول خط لوله را از نقطه خروجى از كنتور آب تا باالترين و دورترين براى به دست آوردن حداكثر افت فشار در لوله٢-۶-۴-١پ 

ھا و شیرھا را به آن اضافه كرد تا طول نھايى دورترين ارز فتینگگیرى كرد و طول ھماندازه)يا فوت(شیر خروجى آب بر حسب متر 

سیر لوله.كشى به دست آيدمسیر لوله توان افت فشار آب در ھا مىكشى و افت فشار كل لولهبا داشتن طول نھايى دورترن م

.فوت طول لوله را به دست آورد١٠٠

ھااندازه گذارى لوله۵-١پ

سب١-٥-١پ  سمت از لولهgpmبا در دست داشتن حداكثر محتمل مقدار جريان آب بر ح شى و مقدار افت فشار در در ھر ق ١٠٠ك

دھد، مىھايى كه قطر نامى را براى ھر مقدار جريان آب و افت فشار در طول لوله به دست مىفوت طول لوله و با استفاده از منحنى

.گذارى كردھا را اندازهتوان لوله

شار بر حسب پوند بر اينچ gpmقطر نامى لوله برحسب اينچ، مقدار جريان آب برحسب{IP}١-٥-٢در شكل پ ٢-۵-١پ  ، افت ف

اى كه سطح ھاى فوالدى گالوانیزهداخل لوله بر حسب فوت بر ثانیه براى لولهفوت طول لوله، و سرعت جريان آب در١٠٠مربع در 

.داخلى آنھا نسبتًا صاف است نشان داده شده است
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ى اندازه٢-۵-١شكل پ سبتًا صافگذارى لولهمنحن ى ن ھاى فوالدى گالوانیزه با سطح داخل

سب٣-۵-١در شكل پ٣-۵-١پ  سب پوند بر اينچ مربع gpmقطر نامى لوله بر حسب اينچ، مقدار جريان آب بر ح ، افت فشار بر ح

سب فوت بر ثانیه براى لوله١٠٠در  اى كه سطح داخلى ھاى فوالدى گالوانیزهفوت طول لوله، و سرعت جريان آب در داخل لوله بر ح

.آنھا نسبتاً ناصاف است، نشان داده شده است

{P fairly rough -P 1}

ى اندازه٣-۵-١شكل پ سبتًا ناصافگذارى لولهمنحن ھاى فوالدى گالوانیزه با سطح داخلى ن
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سب اينچ، مقدار جريان آب بر حسب۴-۵-١در شكل پ)IP(۴-۵-١پ  سب پوند بر اينچ مربع gpmقطر نامى لوله بر ح ، افت فشار بر ح

سب فوت بر ثانیه براى لوله١٠٠در  اى كه سطح داخلى ھاى فوالدى گالوانیزهفوت طول لوله، و سرعت جريان آب در داخل لوله بر ح

.آنھا كامالً ناصاف است، نشان داده شده است

{P rough -P 1}

ى اندازه۴-۵-١شكل پ ى كامالً ناصافگذارى لولهمنحن سطح داخل ھاى فوالدى گالوانیزه با 
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، افت فشار بر لیرت درثانیه، مقدار جريان آب بر حسب میلی مترقطر نامى لوله بر حسب۴-۵-١در شكل پ)SI(۴-۵-١پ 

سب متر بر ثانیه براى لوله سب متر درمترطول لوله، و سرعت جريان آب در داخل لوله بر ح ھاى فوالدى گالوانیزه نشان داده شده ح

.است

ى اندازه)SI(۴-۵-١شكل پ ھاى فوالدى گالوانیزه گذارى لولهمنحن

Page 11 of اندازه گذارى لولھ ھا در لولھ كشى توزیع آب مصرفى ساختمان-١پیوست 17

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\peyvast-1.html



سب اينچ، مقدار جريان آب بر حسب۵-۵-١در شكل پ)IP(۵-۵-١پ  شار بر حسب پوند بر اينچ gpmقطر نامى لوله بر ح ، افت ف

سب فوت بر ثانیه براى لوله١٠٠مربع در  ANSIھاى مسى مطابق استانداردفوت طول لوله و سرعت جريان آب در داخل لوله بر ح B

.نشان داده شده استKنوع٨٨

ى نوعگذارى لولهمنحنى اندازه۵-۵-١شكل پ س ANSIاز استانداردKھاى م B88
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سب پوند بر اينچ مربع در gpmقطر نامى لوله بر حسب اينچ، مقدار جريان آب بر حسب۶-۵-١در شكل پ۶-۵-١پ ، افت فشار بر ح

ANSIھاى مسى مطابق استانداردفوت طول لوله و سرعت جريان اب در داخل لوله بر حسب فوت بر ثانیه براى لوله١٠٠ B88نوع

Lنشان داده شده است.

ى اندازه۶-۵-١شكل پ سى نوعگذارى لولهمنحن ستانداردLھاى م ANSIاز ا B88
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سب پوند بر اينچ مربع در gpmقطر نامى لوله بر حسب اينچ، مقدار جريان آب بر حسب٧-٥-١در شكل پ٧-٥-١پ ، افت فشار بر ح

سب فوت بر ثانیه براى لوله١٠٠ ANSIھاى مسى مطابق استانداردفوت طول لوله و و سرعت جريان آب در داخل لوله بر ح B88

شان داده شده استMنوع .ن

ى اندازه١-٥-٧شكل پ  سى نوعگذارى لولهمنحن ستانداردMھاى م ANSIاز ا B88
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قطرداخلی واقعی لوله برحسب میلی متر،مقدارجریان آب برحسب لیتر درثانیه ،افت )SI(٧-۵-١درشکل پ )SI(٧-۵-١پ 

سب متربرثانیه برای لوله ھای مسی نشان داده شده است شاربرحسب پاسکال درمتروسرعت جریان آب درداخل لوله برح .ف

ی)SI(٧-۵-١-شکل پ  س منحنی اندازه گذاری لوله ھای م
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قطرداخلی واقعی لوله برحسب میلی متر،مقدارجریان آب برحسب لیتر درثانیه ،افت )SI(٨-۵-١درشکل پ )SI(٨-۵-١پ 

سب متربرثانیه برای لوله ھای پلیمری رده  شاربرحسب پاسکال درمتروسرعت جریان آب درداخل لوله برح .نشان داده شده است٨٠ف

ی اندازه گذاری لوله ھای پلیمری)SI(٨-۵-١-شکل پ  منحن

ھاگذارى لوله نكات ديگرى درباره اندازه ٦-١پ

شتر شود)متر بر ثانیه٣/٠(فوت بر ثانیه ١٠ھاى اصلى نبايد از سرعت جريان آب در لوله ١-٦-١پ  شود كه سرعت توصیه مى.بی

شتر نباشد)متر بر ثانیه٢/١(فوت بر ثانیه ٤ھاى فرعى و انشعابھا از جريان آب در لوله  .بی

شت شیرھاى لوازم بھداشتى و در الف حداكثر فشار آب لوله)٥-٤-٤-١٦(طبق الزامات ٢-٦-١پ  كشى توزيع آب آشامیدنى در پ

شتر٤وضعیت بدون جريان نبايد از  P}بار بی no flow pressure -P شار آب شبكه شھرى طورى باشد كه .باشد{1 اگر ف

شار آب در پشت شیرھاى لوازم بھداشتى از  شتر باشد بايد با نصب شیر فشارشكن موردتأيید فشار آن را تا ٤ف بار، يا بر ٤بار بی
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ش داد سب نیاز كمتر از آن، كاھ .ح

اگر .ب باشد)٥-٤-٤-١٦(ب حداقل فشار آب پشت شیرھاى آب لوازم بھداشتى بايد برابر جدول)٥-٤-٤-١٦(طبق الزامات ٣-٦-١پ

شار آب شبكه شھرى براى تأمین اين فشار در پشت شیرھا كافى نباشد بايد با نصب سیستم  شار، فشار آب را ف ش ف ھاى افزاي

شت شیرھا تأمین شود ش داد تا حداقل فشار الزم پ .افزاي

.کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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شى توزيع آب مصرفى ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٢پیوست  ك

آيد، عالئمى مى "كشى توزيع آب مصرفى ساختمانعالئم ترسیمى در لوله -٢پیوست "آنچه در١-٢پ

پیوست "مطالب و عالئم.شودھاى توزيع آب مصرفى در ساختمان پیشنھاد مى است كه رعايت آنھا در نقشه 

توزيع )٤-١٦(نبايد به عنوان قسمتى از مقررات"كشى توزيع آب مصرفى ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٢

.شودتلقى شود و رعايت اين عالئم مشمول الزام قانونى نمى "آب مصرفى در ساختمان

كشى توزيع آب مصرفى عالئم ترسیمى در لوله-٢پیوست "پیشنھاد عالئم ترسیمى در ١-١-٢پ 

به ھیچ وجه استفاده از عالئم ترسیمى متداول ديگر يا مندرج در استانداردھا را به شرط تايید "ساختمان

.كندمنتفى نمى 

ص به لوله، فتینگ، فلنج، شیر و ديگر اجزاى لوله "٢پیوست "عالئم ترسیمى پیشنھادى در ٢-٢پ  فقط اختصا

.كاربرد دارند"توزيع آب مصرفى در ساختمان"كشى دارد كه در 

:شودعالئم ترسیمى پیشنھادى به ترتیب زير طبقه بندى مى ٣-٢پ

ھالوله -

فتنیگ ھا-

شیرھا-

تكیه گاه ھا-

لوازم ديگر-

عالئم ترسیمى٤-٢پ

ھالوله١-٤-٢پ 

لوله آب سرد مصرفى

لوله آب گرم مصرفى

لوله برگشت آب گرم مصرفى
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ھافتینگ٢-٤-٢پ 

شیرھا٣-٤-٢پ 

درجه افقى٩٠زانوى 

ش به باال-درجه ٩٠زانوى  چرخ

ش به پايین-درجه ٩٠زانوى  چرخ

افقى-درجه ٩٠سه راه 

انشعاب به باال-درجه ٩٠سه راه 

انشعاب به پايین-درجه ٩٠سه راه 

شیر كشويى

شیر كف فلزى

شیر يكطرفه

شیر برداشت آب

شیر يكطرفه دوگانه

شیر خالءشكن
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تكیه گاه ھا٤-٤-٢پ 

لوازم ديگر٥-٤-٢پ 

شیر تركیبى يك طرفه و خالءشكن

شیر فشارشكن يا تنظیم فشار

افقى-شیر اطمینان 

نما-شیر اطمینان 

)شناور(شیر فلوتورى 

P}مھار anchor -P 1}

P}گاهتكیه  support -P 2}

P}ھادى guide -P 3}

صافى
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كنتور آب

P}پمپ آب water pump -P 4}

P}قطعه انبساط expansion joint -P 5}

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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كشى فاضالب بھداشتى ساختمانھا در لولهگذارى لولهاندازه-٣پیوست 

كلیات١-٣پ

به عنوان راھنماى محاسبات اندازه"كشى فاضالب بھداشتى ساختمانھا در لولهگذارى لولهاندازه-٣پیوست "١-١-٣پ 

شود و نبايد آن را به عنوان جزئى از مقررات، كه رعايت حداقلھاى فاضالب بھداشتى داخل ساختمان پیشنھاد مىگذارى لوله

.ھاى مقرر شده در آن الزامى است تلقى كرد

به ھیچ وجه "كشى فاضالب بھداشتى ساختمانھا در لولهگذارى لولهاندازه-٣پیوست "روش پیشنھاد شده در ٢-١-٣پ 

.كنداستفاده از روشھاى مھندسى ديگر را به شرط تأيید منتفى نمى

ش پیشنھادى براى اندازه٣-١-٣پ  :كشى فاضالب بھداشتى ساختمان شامل اجزاى زير استھا در لولهگذارى لولهرو

اى فاضالبتعیین حداكثر جريان لحظه١-٣-١-٣پ

تعیین قطر نامى لوله موردنیاز٢-٣-١-٣پ 

مورد استفاده قرار "كشى فاضالب بھداشتى ساختمانھا در لولهگذارى لولهاندازه-٣پیوست "در جدولھايى كه در ۴-١-٣پ

:گرفته، برابرى واحدھا به ترتیب زير است

(ft)٨/٣٠۴مترمیلى=١فوت

(in)اينچ= ۴/٢۵مترمیلى١

:شیب لوله فاضالب

in/ft=0.5 درصد

in/ft=1 درصد

in/ft=2 درصد

in/ft=4 درصد

Page 1 of كشى فاضالب بھداشتى ساختمانھا در لولھگذارى لولھ اندازه-٣پیوست 5

2006/10/28file://D:\Books\Mabhas 16\Data\peyvast-3.html



٣/٧٨۵گالن آمريكايى در دقیقه١ = (gpm)لیتر در دقیقه

اى فاضالبتعیین حداكثر جريان لحظه ٢-٣پ 

ص مى D.F.Uاى ھر يك از لوازم بھداشتى با واحدحداكثر جريان لحظه١-٢-٣پ .شودمشخ

.داده شده است٢-٢-٣در جدل پD.F.Uاى فاضالب از ھر يك از لوازم بھداشتى برحسب واحدحداكثر جريان لحظه ٢-٢-٣پ

براى لوازم بھداشتى مختلفD.F.Uمقدار٢-٢-٣جدول پ 

نباشد ولى قطر نامى سیفون آنھا معلوم باشد، در جدول ٣-٢-٢براى لوازم بھداشتى كه در جدول پ D.F.Uمقدار٣-٢-٣پ 

.مشخص شده است٣-٢-٣پ 
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براى لوازم بھداشتى بر حسب قطر نامى سیفونD.F.Uمقدار٣-٢-٣جدول پ 

ھايى كه تخلیه آب يا فاضالب آنھا به كشى فاضالب بھداشتى ساختمان از لوازم و سیستم در تخلیه فاضالب به لوله٤-٢-٣پ 

كننده يا بخار، تأسیسات سرمايى ھا، تأسیسات گرمايى با آب گرم از قبیل پمپ(گیرد طور پیوسته يا تقريبًا پیوسته صورت مى

٢برابر )لیتر در دقیقه٧٨/٣(بايد ھر گالن در دقیقه )با آب سردكننده و غیره D.F.U و در صورتى كه تخلیه به طور نیمه

.ھا منظور شودگذارى لولهدر اندازه١D.F.Uپیوسته باشد بايد ھر گالن در دقیقه برابر 

تعین قطر نامى لوله مورد نیاز٣-٣پ 

ھاى افقى فاضالب كه فاضالب يك يا چند ، در ھر قسمت از لوله قائم و شاخه D.F.Uبا در دست داشتن مقدار١-٣-٣پ 

-٣كنند، و با استفاده از جدول پترين قسمت لوله كشى منتقل مىعدد از لوازم بھداشتى طبقات را به لوله اصلى افقى پايین

.گذارى كردھاى قائم را اندازهھاى افقى و لوله ھاى فاضالب شاخه توان لولهمى ١-٣

ھاى قائم فاضالبھاى افقى و لولهگذارى شاخهاندازه٣-٣-١جدول پ 
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.كشى نبايد با استفاده از اين جدول صورت گیرد ترين قسمت لولهھاى افقى اصلى فاضالب در پايینگذارى لولهاندازه)الف

ريزد صورت ھاى افقى طبقات در آن مى، كه از شاخهD.F.Uھاى قائم فاضالب بر اساس جمع مقدارگذارى لولهاندازه)ب 

بھتر است در ارتفاع، تا باالترين طبقه ،تغییر نكند، مگر آنكه در )ترين قسمتدر پايین(قطر نامى لوله قائم فاضالب .گیردمى

.ترين قسمت لوله قائم قرار گرفته كمتر باشدطبقات باال قطر نامى لوله از نصف قطر نامى لوله كه در پايین

ھاى افقى آن و با استفاده از در ھر قسمت از لوله افقى اصلى و نیز شاخهD.F.Uبا در دست داشتن مقدار٢-٣-٣پ 

.گذارى كردھاى افقى آن را اندازهھاى فاضالب اصلى افقى و نیز شاخهتوان لولهمى٢-٣-٣جدول پ 

ھاگذارى لولهنكات ديگرى درباره اندازه۴-٣پ 

ھا اين اندازه.داده شده قطر نامى سیفون لوازم بھداشتى است٣-٢-٣و پ ٢-٢-٣ھاى پھايى كه در جدولاندازه١-۴-٣پ 

.شود، برابر باشدالزامًا نبايد با قطر نامى شاخه افقى فاضالب كه سیفون به آن متصل مى

در .باشد)اينچ٢(متر میلى٥٠كشى فاضالب بھداشتى داخل ساختمان حداقل قطر نامى لوله و فتینگ بايد در لوله۴-٢-٣پ

س از سیفون بايد )اينچ٢(متر میلى٥٠صورتى كه اندازه قطر نامى سیفون ھر يك از لوازم بھداشتى از  كمتر باشد، بالفاصله پ

.برسد)اينچ٢(متر میلى٥٠قطر نامى لوله فاضالب تبديل شود و حداقل به 

)اينچ٤(متر میلى١٠٠شود، حداقل بايد قطر نامى شاخه افقى لوله فاضالبى كه توالت ايرانى به آن متصل مى٣-٤-٣پ 

.باشد

ھاى افقى آنگذارى لوله اصلى افقى و شاخهاندازه٢-٣-٣جدول پ
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کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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كشى فاضالب بھداشتى ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٤پیوست 

آيد عالئمى مى"كشى فاضالب بھداشتى ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٤پیوست "آنچه در١-۴پ 

مطالب .شودكشى فاضالب بھداشتى داخل ساختمان پیشنھاد مىھاى لولهاست كه رعايت آنھا در نقشه

نبايد به عنوان قسمتى از "كشى فاضالب بھداشتى ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٤پیوست "و عالئم 

تلقى شود و رعايت اين عالئم مشمول الزام "كشى فاضالب بھداشتى ساختمانلوله)۵-١۶"(مقررات 

.شودقانونى نمى

كشى فاضالب بھداشتى عالئم ترسیمى در لوله-٤پیوست "پیشنھاد عالئم ترسیمى در ١-١-۴پ

به ھیچ وجه استفاده از عالئم ترسیمى متداول ديگر يا مندرج در استانداردھا را به شرط تايید "ساختمان

.كندمنتفى نمى

گ ،دریچــه بازدیـد ودیگراجـزای                   "۴پیوست  "عالئم ترسیمی پیشنھادی در     ٢-۴پ   ص بـه لولـه، فتیـن فقط اختصا

لوله کشی فاضالب بھداشتی ساختمان کاربرد دارد"لوله کشی دارد که در .

:شودبندى مىعالئم ترسیمى پیشنھادى به ترتیب زير طبقه٣-۴پ 

ھالوله-

ھافتینگ-

ھاى بازديددريچه-

عالئم ترسیمى٤-٤پ 

ھالوله١-۴-۴پ 

لوله افقى فاضالب
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ھاتینگف٢-۴-۴پ

ھاى بازديددريچه ٣-٤-٤پ

لوله قائم فاضالب

درجه افقى٤٥زانوى 

ش به باال-درجه ٩٠تغییر امتداد  چرخ

ش به پايین-درجه ٩٠تغییر امتداد  چرخ

درجه افقى٤٥دو زانوى 

درجه افقى٤٥سه راه 

سیفون لوازم بھداشتى

ش انتھاى لوله P}درپو Plug ,Cap -P

١}

درجه لوله ٩٠دريچه بازديد در محل تغییر امتداد 

افقى

درجه لوله افقى٤٥دريچه بازديد روى سه راه 

دريچه بازديد روى لوله قائم
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دريچه بازديد روى لوله افقى

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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ش فاضالبھا در لوله گذارى لوله اندازه -٥پیوست  شى ھواك ك

كلیات١-٥پ

ش فاضالبھا در لولهگذارى لوله اندازه-٥پیوست "١-١-٥پ گذارى لوله به عنوان راھنماى محاسبات اندازه "كشى ھواك

ش فاضالب بھداشتى داخل ساختمان پیشنھاد مى ھاى مقرر شود و نبايد آنرا جزئى از مقررات، كه رعايت حداقلھاى ھواك

.شده در آن الزامى است، تلقى كرد

ش پیشنھاد شده در ٢-١-٥پ  ش فاضالبھا در لوله گذارى لوله اندازه-٥پیوست "رو به ھیچ وجه استفاده از "كشى ھواك

.كندروشھاى مھندسى ديگر را، به شرط تأيید، منتفى نمى 

ش پیشنھادى براى اندازه ٣-١-٥پ  ش فاضالب بھداشتى ساختمان شامل اجزاى زير ھا در لولهگذارى لولهرو كشى ھواك

:است

براى لوازم بھداشتى مختلفD.F.Uتعیین مقدار١-٣-١-٥پ 

تعیین قطر نامى لوله موردنیاز٢-٣-١-٥پ 

ش فاضالبھا در لوله گذارى لوله اندازه -٥پیوست "در جدول ھايى كه در ٤-١-٥پ مورد استفاده قرار گرفته، "كشى ھواك

:برابرى واحدھا به ترتیب زير است

١(ft)٨/٣٠٤مترمیلى =فوت

١(in)٤/٢٥مترمیلى =اينچ

:شیب لوله فاضالب

:شیب لوله فاضالب

in/ft=0.5 درصد

in/ft=1 درصد

in/ft=2 درصد
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in/ft=4 درصد

٣/٧٨۵گالن آمريكايى در دقیقه١ = (gpm)لیتر در دقیقه

براى لوازم بھداشتى مختلفD.F.Uتعیین مقدار٢-٥پ 

ص مىD.F.Uاى ھر يك از لوازم بھداشتى با واحدحداكثر جريان لحظه١-٢-٥پ .شودمشخ

گذارى اندازه٣اين جدول در پیوست .داده شده است٢-٢-٣براى ھر يك از لوازم بھداشتى در جدول پD.F.Uمقدار٢-٢-٥پ

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان مندرج استھا در لوله لوله 

نباشد ولى قطر نامى سیفون آنھا معلوم باشد، در ٢-٢-٣براى لوازم بھداشتى، كه در جدول پ D.F.Uمقدار٣-٢-٥پ

ص شده است٣-٢-٥جدول پ  .مشخ

شتى بر حسب قطر نامى سیفونD.F.Uمقدار٣-٢-٥جدول پ  براى لوازم بھدا

كشى فاضالب بھداشتى ساختمان، از لوازم و سیستم ھايى كه تخلیه آب يا فاضالب آنھا در تخلیه فاضالب به لوله٤-٢-٥پ 

كننده يا بخار، تأسیسات ھا، تأسیسات گرمايى با آب گرم از قبیل پمپ(گیرد به طور پیوسته يا تقريبًا پیوسته صورت مى 

٢برابر )لیتر در دقیقه٧٨/٣(بايد ھر گالن در دقیقه )سرمايى با آب سردكننده و غیره D.F.U و در صورتى كه تخلیه به طور

ش فاضالب منظور شودگذارى لولهدر اندازه ١D.F.Uنیمه پیوسته باشد بايد ھر گالن در دقیقه برابر  .ھاى فاضالب و ھواك

تعیین قطر نامى لوله موردنیاز٣-٥پ

ش فاضالب و با استفاده از جدول پدر ھر قسمت از لوله D.F.Uبا در دست داشتن مقدار١-٣-٥پ  مى١-٣-٥كشى ھواك

ش از نوعتوان لوله  Ventھاى قائم ھواك StackياStack Ventگذارى كردرا اندازه.

ش قائم بايد از نقطه موردنظر تا انتھاى بااليى شبكه مربوطه در ھواى آزاد روى بام، اندازه)الف .گیرى شودطول كل لوله ھواك

ش جداگانهاندازه٢-٣-٥پ  Individual)گذارى ھواك Vent)شاخه افقى ،(Branch Vent)ش مدارى ، ھواك

(Circuit Vent)ش كمكى Relief)و ھواك Vent)اندازه قطر نامى لوله فاضالبى باشد كه اين بايد دست كم 

ش  ش نبايد كمتر از.شوندھا براى آن نصب مى ھواك ش از . اينچ باشدقطر نامى لوله ھواك ش بی متر باشد ١٢اگر طول ھواك
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ش بايد يك اندازه  .بزرگتر شود)Size(در تمام اين طول قطر نامى لوله ھواك

ش فاضالبگذارى لوله اندازه ١-٣-٥جدول پ ّھاى قائم ھواك

ش فاضالبگذارى لوله اندازه ١-٣-٥پادامه جدول  ّھاى قائم ھواك
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نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ھا٤-٥پ 

ش فاضالب با استفاده ازجدول پ D.F.Uدر تعیین مقدار ١-٤-٥پ  باید جمع کل ١-٣-۵برای اندازه گذاری لوله ھای قائم ھواک

D.F.Uش برای آنھا نصب می شود، درمحاسبات وارد شود .لوازم بھداشتی ،که این لوله قائم ھواک

پ  ش فاضالب بھداشتی داخل ساختمان درھیچ موردنبایداز٢-۵-۴ .کمترباشد)اینچ(میلی متر٣٢قطر نامی لوله ھواک

ش فاضالب بھداشتى داخل ساختمان پیشنھاد مىّ لوله  .شودكشى ھواك

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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ش فاضالب -٦پیوست  شی ھواک عالئم ترسیمی درلوله ک

ش فاضالب می آیدعالئمی است که رعایت -۶آنچه در پیوست ١-۶پ  عالئم ترسیمی درلوله کشی ھواک

ش فاضالب بھداشتی داخل ساختمان پیشنھاد می شود "مطالب و عالئم.آنھادرنقشه ھای لوله کشی ھواک

ش فاضالبعالئم ترسیمى در لوله -۶پیوست  لوله)۶-١۶"(نبايد به عنوان قسمتى از مقررات "كشى ھواك

ش فاضالب .شودتلقى شود و رعايت اين عالئم مشمول الزام قانونى نمى "كشى ھواك

ش فاضالبعالئم ترسیمى در لوله -٦پیوست "پیشنھاد عالئم ترسیمى در ١-١-٦پ به ھیچ "كشى ھواك

.كندوجه استفاده از عالئم ترسیمى متداول ديگر يا مندرج در استانداردھا را به شرط تايید منتفى نمى 

ش "٦پیوست"عالئم ترسیمى پیشنھادى در ٢-٦پ فقط اختصاص به لوله، فتینگ، انتھاى لوله قائم ھواك

.روى بام دارد

:شودبندى مى عالئم ترسیمى پیشنھادى به ترتیب زير طبقه ٣-٦پ

ھالوله-

فتینگ ھا-

ش خارج از ساختمان- انتھاى لوله قائم ھواك

عالئم ترسیمى٤-٦پ 

ھالوله١-٤-٦پ

ھافتینگ٢-٤-٦پ 

ش فاضالب لوله افقى ھواك

ش فاضالب لوله قائم ھواك

درجه افقى٤٥زانوى 
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ش خارج از ساختمان٣-٤-٦پ  انتھاى لوله قائم ھواك

ش به باال-درجه ٩٠زانوى  چرخ

ش به پايین-درجه ٩٠زانوى  چرخ

ش به باال-درجه ٩٠سه راه  چرخ

ش به پايین-درجه ٩٠سه راه  چرخ

درجه افقى٤٥سه راه 

ش روى بام انتھاى لوله قائم ھواك

ش خارج از ساختمان انتھاى لوله قائم ھواك

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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كشى آب باران ساختمانھا در لولهگذارى لولهاندازه-٧پیوست 

كلیات١-٧پ 

گذارى لولهبه عنوان راھنماى محاسبات اندازه "كشى آب باران ساختمانھا در لوله گذارى لوله اندازه -٧پیوست "١-١-٧پ

ھاى مقرر شده در آن الزامى شود و نبايد آنرا به عنوان جزئى از مقررات، كه رعايت حداقل ھاى آب باران ساختمان پیشنھاد مى 

.است، تلقى كرد

ش پیشنھاد شده در ٢-١-٧پ به ھیچ وجه استفاده از "كشى آب باران ساختمانھا در لولهگذارى لوله اندازه -٧پیوست "رو

ش ھاى مھندسى ديگر را، به شرط تأيید منتفى نمى  .كندرو

ش پیشنھادى براى اندازه ٣-١-٧پ  :كشى آب باران ساختمان شامل اجزاى زير استھا در لولهگذارى لولهرو

ھاى قائمتعیین قطر نامى لوله١-٣-١-٧پ 

ھاى افقىتعیین قطر نامى لوله٢-٣-١-٧پ 

مورد استفاده قرار گرفته، "كشى آب باران ساختمانھا در لوله گذارى لوله اندازه -٧پیوست "در جدول ھايى كه در٤-١-٧پ

:برابرى واحدھا به ترتیب زير است

١(ft)٨/٣٠٤مترمیلى =فوت

١(in)٤/٢٥مترمیلى =اينچ

:شیب لوله افقی 

:شیب لوله فاضالب

in/ft=0.5 درصد

in/ft=1 درصد

in/ft=2 درصد

in/ft=4 درصد
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٣/٧٨۵گالن آمريكايى در دقیقه١ = (gpm)لیتر در دقیقه

ھاى قائمتعیین قطر نامى لوله ٢-٧پ 

ھاى قائم آب باران براى حداكثر بارندگى به مقدار يك اينچ در مدت يك ساعت مداوم براى مقادير سطح قطر نامى لوله١-٢-٧پ

.آيدبه دست مى ١-٢-٧بام از جدول پ 

ھاى قائم آب باران بامقطر نامى لوله ١-٢-٧جدول پ

اگر مقدار حداكثر بارندگى در مدت يك ساعت مداوم عدد ديگرى غیر از يك اينچ باشد، بايد در ھر مورد سطح بام مندرج ٢-٢-٧پ 

.در جدول را بر آن عدد تقسیم كرد و مقدار تصحیح شده بام را به دست آورد

س از برخورد با آن به آب باران بام اضافه شود بايد نصف سطح ديوار به سطح ٣-٢-٧پ  اگر مجاور بام ديوارى باشد كه آب باران پ

.بام اضافه شود و قطر نامى لوله آب باران را براى حاصل جمع اين دو سطح به دست آورد

ھاى افقىتعیین قطر نامى لوله٣-٧پ

ھاى افقى آب باران براى حداكثر بارندگى به مقدار يك اينچ در مدت يك ساعت مداوم براى مقادير سطح قطر نامى لوله١-٣-٧پ

:آيدبه دست مى ١-٣-٧بام و شیب لوله افقى از جدول پ

ّقطر نامى لوله ھاى افقى آب باران بام١-٣-٧جدول پ
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اينچ باشد، بايد در ھر مورد سطح بام مندرج در اگر مقدارحداکثربارندگی درمدت یک ساعت مداوم عدددیگری غیر ازیک٢-٣-٧پ 

.جدول را به آن عدد تقسیم كرد و مقدار سطح تصحیح شده بام را به دست آورد

س از برخورد با آن به آب باران بام اضافه شود، بايد نصف سطح ديوار بــه سـطح                  ٣-٣-٧پ اگر مجاور بام ديوارى باشد كه آب باران پ

.بام اضافه شود و قطر نامى لوله افقى آب باران را براى حاصل جمع اين دو سطح به دست آورد

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف از آن پیگرد 

.قانونی دارد
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شى آب باران ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٨پیوست  ك

آيد عالئمى است كه مى "كشى آب باران ساختمانعالئم ترسیمى در لوله -٨پیوست "آنچه در ١-٨پ 
عالئم ترسیمى -٨پیوست "مطالب و عالئم.شودكشى آب باران ساختمان پیشنھاد مى رعايت آنھا در لوله 

"لوله كشى آب باران ساختمان)٨-١٦"(نبايد به عنوان قسمتى از مقررات"كشى آب باران ساختماندر لوله
.شودتلقى شود و رعايت اين عالئم مشمول الزام قانونى نمى 

به ھیچ "كشى آب باران ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٨پیوست "پیشنھاد عالئم ترسیمى در ١-١-٨پ 
.كندوجه استفاده از عالئم ترسیمى متداول ديگر يا مندرج در استانداردھا را به شرط تأيید منتفى نمى 

فقط "كشى آب باران ساختمانعالئم ترسیمى در لوله-٨پیوست "عالئم ترسیمى پیشنھادى در ٢-٨پ 
كشى لوله»كشى دارد كه در اختصاص به لوله، فتینگ، دريچه بازديد، كفشوى آب باران بام و ديگر اجزاى لوله 

.كاربرد دارد"آب باران ساختمان

:شودعالئم ترسیمى پیشنھادى به ترتیب زير طبقه بندى مى ٣-٨پ 
ھالوله-
ھافتینگ-
دريچه بازديد-
كفشوى آب باران بام-

عالئم ترسیمى٤-٨پ 
ھالوله١-٤-٨پ 

ھافتینگ٢-٤-٨پ

ھاى افقى آب بارانلوله 

ھاى قائم آب بارانلوله

درجه افقى٤٥زانوى 

ش به باال-درجه ٤٥زانوى  چرخ
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ھاى بازديددريچه ٣-٤-٨پ

ش به پايین-درجه ٤٥زانوى  چرخ

درجه افقى٤٥دو زانوى 

درجه افقى٤٥سه راه 

درجه٤٥دريچه بازديد روى سه راه 

دريچه بازديد روى لوله افقى

دريچه بازديد روى لوله قائم

كفشوى آب باران بام۴-۴-٨پ 

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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بازگردانى فاضالب خاكسترى-٩پیوست 

(Gray Water Recycling Systems)

كلیات١-٩پ

فاضالب خروجى از دستشويى، وان، زيردوشى، لگن يا ماشین رختشويى ممكن است به جاى ١-١-٩پ 

كشى فاضالب بھداشتى ساختمان، براى استفاده دوباره، به عنوان فاضالب خاكسترى، ريختن به شبكه لوله 

.بازگردانده شود

س از بازگردانى، فقط ممكن است براى شستشوى توالت ٢-١-٩پ ش تانك (فاضالب خاكسترى، پ تغذيه فال

ش والو .و پیسوار مورد استفاده قرار گیرد)يا فال

س از بازگردانى، در صورت تأيید مقامات بھداشتى مسئول، ممكن است براى ٣-١-٩پ فاضالب خاكسترى، پ

.آبیارى فضاھاى سبز، مورد استفاده قرار گیرد

س بادوام، مقاوم .آورى شوداى جمع فاضالب خاكسترى بايد در مخزن بسته جداگانه٢-٩پ  مخزن بايد از جن

مخزن بايد دريچه دسترسى براى بازديد و تمیز كردن سطوح .در برابر خوردگى و نفوذ آب، و مورد تأيید باشد

.مخزن بايد كامًال آب بند و گازبند باشد.داخلى داشته باشد

ش مخزن بايد دو برابر حجم آب مورد نیاز در ھر روز براى شستشوى لوازم بھداشتى ١-٢-٩پ  حداقل گنجاي

.لیتر كمتر نباشد١٩٠باشد و به ھر صورت از )٢-١-٩(مندرج در پ 

ش مخزن بايد براى ذخیره ٢-٢-٩پ .ساعت فاضالب ورودى محدود شود٧٢حداكثر گنجاي

قطر نامى اتصال سرريز، بايد .آورى فاضالب خاكسترى بايد اتصال سرريز داشته باشدمخزن جمع ٣-٢-٩پ 

لوله سرريز بايد مستقیمًا به شبكه لوله .دست كم برابر قطر نامى لوله ورودى فاضالب خاكسترى باشد

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان متصل شود

ترين قسمت، اتصال تخلیه داشته باشد كه آورى فاضالب خاكسترى بايد در پائینمخزن جمع ٤-٢-٩پ

.كشى فاضالب بھداشتى ساختمان ھدايت كندفاضالب خاكسترى را مستقیمًا به شبكه لوله 

.روى اين خط لوله بايد شیر قطع و وصل با ھمان قطر نامى نصب شود

ش داشته باشد كه فضاى داخل مخزن را به مخزن جمع٥-٢-٩پ آورى فاضالب خاكسترى بايد لوله ھواك

ش و چگونگى اجراى آن بايد با توجه به الزامات فصل .ھواى آزاد مربوط كند )٦-١٦(قطر نامى لوله ھواك

ش باشد .ھواك

آورى فاضالب خاكسترى، با آب ورودى از شبكه آب سرد در صورت لزوم ممكن است مخزن جمع ٦-٢-٩پ

توزيع آب مصرفى )٤-١٦(در اين صورت اين اتصال بايد با رعايت الزاماتى كه در .مصرفى ساختمان تغذيه شود
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Back)ساختمان به منظور جلوگیرى از برگشت جريان Flow Prevention)مقرر شده، انجام گیرد.

ش از ورود به مخزن جمع ٣-٩پ آورى، بايد به كمك فیلتر شنى، يا فیلترھاى مشابه فاضالب خاكسترى، پی

.ديگر، تصفیه شود

ش از ورود به مخزن جمع ٤-٩پ  آورى، بايد با كلرزنى، يا روشھاى مشابه ديگر، فاضالب خاكسترى، پی

.ضدعفونى شود

ش و غیره، الزامات مندرج در مبحث در لوله ٥-٩پ كشى فاضالب خاكسترى، شامل سرريز، تخلیه، ھواك

.تأسیسات بھداشتى بايد رعايت شود-شانزدھم 

.ھاى ديگر، بايد با رنگ آبى يا سبز،رنگ شودفاضالب خاكسترى، به منظور جلوگیرى از استفاده٦-٩پ

ص شود كشىسطوح خارجى لوله٧-٩پ ھاى فاضالب خاكسترى، بايد با رنگ و حروف، عالمتگذارى و مشخ

.كشى آب آشامیدنى كامًال جدا و متمايز كندكشى را از لوله كه اين لوله

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 

.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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