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  :هدف - 1

  .مي باشد نظارت و اجرا سازي بهينههماهنگي بين ناظرين ومجريان ولعمل اين دستورا ارائه هدف از

                      

  :دامنه كاربرد-2

رين تحت پوشش سازمان نظام ظبراي كليه ناو چهاردهم  عالوه بر مبحث شانزدهم اين دستور العمل رعايت

  .مي باشدالزامي  استان بوشهرساختمان مهندسي 

  :تعاريف - 3

 .ظام مهندسي ساختمان استان بوشهرسازمان ن :سازمان  - 1

تاسيسات مكانيكي ساختمان داراي پروانه اشتغال بكار از سازمان مسكن و شهرسازي مي  مهندس :ناظر - 2

مقررات ملي ساختمان با موفقيت به پايان  را مطابق برباشد كه دوره هاي آموزشي علمي و عملي نظارت 

درج شده  تاسيسات مكانيكينظارت و بازرسي  يا احيرسانده و در پروانه اشتغال بكار وي صالحيت طر

 .باشد

اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه صالحيت آنها در اجراي تاسيسات مكانيكي ساختمان  : انمجري - 3

 .توسط سازمان مسكن و شهرسازي تاييد شده باشد و دوره و يا دوره هاي مصوب را گذرانده باشند

  تاسيسات بهداشتياز مقررات ملي ساختمان با موضوع  زدهمشانمبحث  آخرين ويرايش: شانزدهممبحث  - 4

 1382مورخ سال 

تاسيسات گرمايي، از مقررات ملي ساختمان با موضوع  چهاردهممبحث  آخرين ويرايش : چهاردهممبحث  - 5

 1380 مورخ سال تعويض هوا و تهويه مطبوع
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 .است  آب و فاضالبت انشعاب باشد كه متقاضي درياف مالك و يا نماينده مالك يا مالكين مي:  مالك - 6

 .مالك نمي تواند ناظر ساختمان خود باشد :تبصره

 .سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر مكانيككميته تخصصي  :مكانيككميته تخصصي  - 7

  : وظايف ناظر-4

 ، فيد مصالح مصرتايي شامل  تاسيسات مكانيكيكليه امور مربوط به لوله كشي  اجراي نظارت برمسئوليت    

، پكيج و درين و تهويه سرويس هاي بهداشتي لوله كشي آب، فاضالب، آتش نشاني، هوداجراي نظارت بر 

 بر ستم لوله كشيانجام كار تا رفع اشكاالت و انجام آزمايش هاي سي مراحل مختلفتاسيسات وآب باران در 

  .اشدمي ب بر عهده ناظر همچنين اين دستورالعملو  14و  16رات مبحث راساس مق

  .كليه موارد ذكر شده فوق در خصوص نظارت، مي بايست در نقشه طراحي شده موجود باشد: تبصره

  :به شرح زير مي باشد مراحل نظارت 

يا شروع  پيشنهاد شده توسط سازمان نظام مهندسي بترتيب بعد از يك ماه چهارگانهمراحل نظارت مطابق با مراحل 

  . مي باشد يا پايان كار، يك سال ونيم يا اتمام سقف ها ، يك سالفنداسيونيا اجراي  ، شش ماهعمليات ساختماني

 :تبصره

مراحل پيشنهاد شده فوق، حداقل تعداد نظارت ناظر جهت بررسي وضعيت ساختمان و ارائه گزارش به شهرداري و 

خواست مالك توسط نظارت مي بايست با توجه به نياز ساختمان و در. نظام مهندسي و دريافت حق الزحمه مي باشد

 .ناظر در هر مقطع مورد نياز صورت پذيرد

 



 سازمان نظام مهندسي استان بوشهر
 گروه تاسيسات مكانيكي

 

0: اره بازنگري  شم  
  تاسيسات مكانيكيدستورالعمل نظارت وبازرسي : عنوان سند  

  : شماره سند   24از    6صفحه  
 

 

 :دستورالعمل نظارت   - 5

  كليات

 .استاندارد روي لوله ها نقش شده باشد كليه لوله هاي تاسيساتي بايد استاندارد بوده و    -1

 .استفاده از مصالح مستعمل مجاز نيست -2

و پمپ كف چاه آسانسور از فضاي  جز حوضچه، كفشوي به و اجزاي آنعبور لوله هاي تاسيساتي   -3
 .نصب و چاله آسانسور ممنوع مي باشد

بجز در مواردي كه  زير سقفي اجرا شودبصورت كليه لوله هاي آب و باران و فاضالب مي بايست  -4
 .امكان اجراي آن وجود نداشته باشد

و يا ..) .مثل نداشتن كفش ايمني مناسب ، دستكش مناسب و (در صورت عدم رعايت موارد ايمني  -5
توسط مجري، ناظر مي بايست از ...) مثل جوشكاري در محيط خيس و (  فضاي نامناسب كاري

 .ادامه كار مجري جلوگيري كند

تعويض هوا وجود داشته امكان مي بايست  كليه فضاهايي كه در آنها لوازم بهداشتي نصب مي شوند -6
ت و يا استفاده از كانال ي آزاد مرتبط اسپنجره اي كه مستقيم به هوا مي توان ازبراي اينكار . باشد

هواي تعويض شده نبايد در محيطي رها شود كه بوي . جهت تعويض هوا به فضاي آزاد استفاده نمود
 .آن باعث آزار ساكنين شود

كليه فضاهايي كه نياز به تهويه هوا دارند مي بايست توسط طراح در نقشه با جزئيات كامل مشخص : تبصره
  .شود

لوازم در فضاي بهداشتي بايد به نحوي باشد كه اوالً مانع باز و بسته شدن عادي در و پنجره  استقرار -7
 .استاندارد و به سادگي در دسترس باشد ،ها نشوند و ثانياً دسترسي به لوازم بهداشتي و شيرآالت

شكسته شدن بر لوله هايي كه از زير يا داخل پي يا ديوار باربر ساختمان عبور مي كنند بايد در برابر  -8
همچنين . اثر بار وارد شده  توسط غالف فلزي يا استفاده از طاق با مصالح ساختماني محافظت شوند
در صورت . براي عبور لوله ها از ديوارها و تيغه ها، سقف و كف بايد از غالف مناسب استفاده نمود

د در مقابل خوردگي با اندود و عبور لوله ها ازمكان هايي كه امكان خوردگي وجود دارد ، لوله ها باي
 .اندود، روكش و نوار نبايد مانع انقباض و انبساط شوند.روكش و نوارهاي مناسب حفاظت شود 
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ساختمان براي عبور لوله مجاز نيست، مگر اصلي هرگونه بريدن، شكافتن و يا سوراخ كردن اجزاي  -9
ساختمان كه قبالً در طراحي سازه ايجاد سوراخ در پي  .اينكه در طراحي سازه پيش بيني شده باشد

 ويا زير سقف يا از روي پيمي بايست ديده نشده است براي عبور لوله فاضالب مجاز نيست و لوله 
 .يا جهت طراحي مجدد براي عبور از پي ساختمان به طراح سازه ارجاع داده شودو عبور كند 

 :مصرفي آبلوله كشي 
جهت انشعاب گيري از آب شهر به  .ر مجاز نيستنصب مستقيم پمپ روي لوله انشعاب آب شه  -10

 .روش هاي ارائه شده در پيوست توجه شود

  .پاك شود آلودگيبايد از هرگونه اتصاالت و ها ، داخل لوله اتصاالتو ها در جريان نصب لوله   -11

و پنج اليه  P.Pفيت فاضالبي و اتصاالت  و اتصاالت چسبي و پوشها تميز كردن لوله براي :تبصره
 .مي باشدخيس بهترين راه براي زدودن جرم از روي لوله و اتصاالت  پارچه مناسبآب يا تفاده از اس

  .وجود كليه درپوشها تا قبل از نصب شيرآالت، الزامي است :تبصره 
همچنين لوله هاي  .باشند پليمريلوله هايي كه به صورت دفني اجرا مي شوند، مي بايست از نوع   -12

و در  روكارل به مخازن و آبگرمكن وپكيج و ساير لوله هايي كه به صورت عمودي، پشت بام و متص
 .د، مي بايست از نوع گالوانيزه باشدندر ساختمان مورد استفاده قرار ميگير معرض تابش آفتاب

عبور لوله به . مسير عبور لوله ها حتي المقدور موازي ديوارهاي ساختمان و از مجاور آنها عبور كند  -13
فاصله مناسب بين لوله ها، همواره به صورت . ساختمان مجاز نيستدر  موربو  صورت نامنظم

حتي همچنين مسير لوله هاي سرد و گرم بنحوي چيده شوند كه  .يكسان در نظر گرفته شود
 .از روي هم عبور نكنندالمقدور 

از  انمي تو براي لوله هاي پنج اليه فقط ودر صورت عبور لوله ها از روي هم از پل  :تبصره
 .خمكاري استفاده شود

 .سانتيمتر باشد 30نبايد بيش از  يا شير آالت فاصله مهره ماسوره با دستگاه  -14

كليه لوله هاي آب سرد و گرم در محل نصب شير سرد و گرم مي بايست با استفاده از شابلن  -15
 .استاندارد، در محل فواصل استاندارد شده قرار گيرند

 .نصب شود و وصل هم سايز لولهآپارتماني بايد شير قطع  ورود آب به هر واحد روي لوله - 16
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نصب شود و در  و وصلبايد يك شير قطع و آبگرمكن در ورود لوله تغذيه به هر مخزن ذخيره آب   -17
 .ضروري است ، هنصب شير يكطرف همچنين زمينيآبگرمكن 

روري است و ضليتر  400با حجم حداقل در پاركينگ نصب مخزن ذخيره براي هر واحد مسكوني   -18
ميگردد از مخازن غير پيشنهاد . مي باشدممنوع شاميدني از روي آن آعبور لوله فاضالب يا آب غير 
در صورت استفاده از مخازن گالوانيزه مي بايست در خصوص درز . فلزي استاندارد استفاده شود

 .تمهيدات الزم در نظر گرفته شود ،جوشها

استفاده از آب آشاميدني نبايد قطع شود، نصب مخازن  با توجه به اينكه در صورت قطعي برق  -19
مي توان در صورتي كه ساختمان مجهز به موتور برق اضطراري . ذخيره در پشت بام ضروري است

آب مخزن ذخيره پشت بام نبايد به همچنين . باشد، از نصب مخازن ذخيره پشت بام صرفنظر نمود
در مدار ساختمان چرخش داشته بنحوي باشد كه مي بايست  طراحي آن صورت راكد باقي بماند و

  .باشد

اين دريچه در . مخزن آب مي بايست جهت بازرسي  و تعمير داخلي آن، دريچه آدم رو داشته باشد  -20
  .هنگام بسته بودن در مقابل اشخاص غير مسئول ، مواد آلوده و حشرات، كامالً آب بند باشد

، لوله سرريز مجهز به توري مقاوم در و وصلو شير قطع همچنين اين مخزن بايد داراي لوله ورودي 
 شناور شير و برابر خوردگي، لوله هواكش مجهز به توري مقاوم در برابر خوردگي، لوله وشير تخليه

 .باشد

ليتر باشد، دهانه خروجي و ورودي آب بايد در دو سمت مخزن و در  1000اگر حجم مخزن بيش از   -21
همچنين اگر گنجايش مخزن بيش از . راكد ماندن آب جلوگيري شودمقابل هم قرار گيرند تا از 

 .ليتر باشد، بايد به جاي يك مخزن دست كم دو مخزن به طور موازي نصب شود 4000

لوله هاي توزيع آب مصرفي ساختمان در كانال محوطه يا زير كف ساختمان، بايد از لوله هاي   -22
از زير لوله حتي المقدور د يا در صورت اجبار متر فاصله افقي داشته باش 5/1فاضالب دست كم 

استقرار لوله هاي آب  .سانتيمتر فاصله قائم وجود داشته باشد 30 آب مصرفي،ب  تا روي لوله فاضال
 .روي لوله هاي فاضالب باشد

 30در صورتي كه  طول خط لوله آب گرم مصرفي، از آب گرمكن تا دورترين مصرف كننده، بيش از   -23
، دماي آب گرم مصرفي تا آخرين مصرف كننده ها در حدود برگشتلوله يد با كمك متر باشد، با
 . نگاه داشتاستاندارد ارقام مقرر 
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در صورت عبور لوله آب گرم . براي لوله هاي داخل ساختمان بهتر است عايقكاري انجام شود  -24
عايق . .تماً عايق شودلوله مي بايست ح...) مثل حياط، بالكن و ( مصرفي از فضاي خارج از ساختمان 

 .بندي مي بايست مطابق استاندارد باشد

تست فشار لوله هاي آب آشاميدني بايد با آب و به كمك تلمبه دستي مجهز به فشار سنج و با فشار  -25
 فشار سنج بايد در باالترين قسمت لوله كشي. بار با حداقل زمان يك ساعت انجام شود 10حداقل 

 .نصب شودساختمان 

مبحث شانزدهم ضد  1-9-4- 16ست فشار لوله هاي آب آشاميدني، لوله ها بايد مطابق بند پس از ت  - 26
  .عفوني شوند

 :و آب باران فاضالبلوله كشي 
مثل ( با لوازم بهداشتي است براي وسايلي كه سيفون جزء يك پارچه  يا شتر گلويي نصب سيفون  -27

 .مي باشدممنوع ) توالت فرنگي

راي وسايلي مانند ظرفشويي و روشويي كه پس از نصب سينك امكان نصب سيفون يا شتر گلويي ب -28
 .نصب سيفون وجود دارد، الزام نمي باشد

سانتيمتر  60نبايد از  در توالت ها فاضالب و تراز سر ريز سيفون ورودحداكثر فاصله قائم بين نقطه   -29
 .بيشتر باشد

نصب سيفون  زيراالزم نيست  روي لوله اصلي فاضالب در خروج از ساختماناضافي نصب سيفون   -30
 .استاندارد توسط شركت آبفا انجام مي شود

حداقل شيب مطابق جدول پيوست مي . درصد باشد 4شيب افقي لوله هاي فاضالب نبايد بيش از   -31
 .باشد

 .لوله افقي فاضالب يك واحد براي اتصال به لوله قائم، نبايد از واحد مجاور عبور كند  -32

هيچ شاخه افقي نبايد به  ،برابر قطر لوله بعد از آن 10لوله قائم فاضالب و تا در فاصله زانوي پايين   -33
همچنين در پايين ترين طبقه بهتر است كليه خروجي هاي . لوله افقي اصلي فاضالب متصل شود

لوله افقي اصلي كل فاضالب توسط يك لوله افقي جداگانه به خارج از واحد هدايت شده و سپس به 
 .ودساختمان متصل ش

 :نصب دريچه بازديد براي موارد ذيل الزامي است  -34
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درصورت تغيير امتداد لوله هاي افقي درصورتي كه  و يا در باالترين نقطه هر انشعاب افقي •
 .درجه باشد 45تغيير زاويه بيش از 

سانتيمتر از  40به فاصله  در پايين ترين قسمت لوله قائم فاضالب قبل از زانوي پايين لوله  •
 .كف تمام شده

 .دريچه دسترسي الزم باشد ،در نقاطي كه نياز به تست لوله فاضالب به وسيله آب  •

 . متر از يكديگر 15حداكثر به فاصله  ،فاضالب يروي لوله اصلي افق •

 .ع گرفتگي احتمالي لوله هاي فاضالب در ساير نقاط مورد نيازبه منظور بازديد و رف •

اينچ  4اينچ مي بايست هم سايز لوله باشد و براي سايز هاي باالتر مي تواند  4ه بازديد تا سايز دريچ  -34
 .باشد

دريچه بازديد انتهاي . مجاز نيستفاضالب در انتهاي شاخه افقي ) انتهاي بسته( نصب نقطه كور   -35
 .بسته محسوب نمي شود

 متر 6و حداكثر  متر 3حداقل ارتفاع دقيقه و به  15حداقل  ،فاضالب با آب لوله هاي زمان تست  - 36
براي تست لوله  .مي باشد كه در اين مدت هيچ گونه نشتي نبايد مشاهده شودروي لوله هاي افقي 

 .هاي فاضالب استفاده از استاپر پيشنهاد مي شود

اره وسيله مناسبي براي برش كاري نمي (پس از برش كاري لوله هاي فاضالبي از نوع پوش فيت   -37
دهانه لوله ها بايد با ابزار مخصوص  ،.)كاتر هاي مخصوص هر لوله پيشنهاد ميگرددباشد و 

 .كونيك شده و سپس با استفاده از مواد روانساز در اتصال جا زده شود) كاليبراتور(

، دهانه هاي دو اتصال بايد عاري از هر گونه گرد و )مخصوصاً در انواع پليمري(جهت هر گونه اتصال   -38
 .دراز مدت موجب ايجاد نشتي مي كند ناخالصي در هجود گرد و غبار و هرگونو. غبار باشد

ممنوع  )پوليكا(پي وي سي  لوله هاي فاضالبي ايجاد شده در اجراي هر گونه تغير رنگ و سوختگي  -39
 .بوده و محل اتصال مي بايست بريده شود

ر گونه خم كاري بوسيله ه. جهت هرگونه تغيير مسير مي بايست از اتصاالت مناسب استفاده نمود  -40
 .جهت تغيير مسير و خم كاري لوله ممنوع است هاي فاضالبي لولهكليه حرارت بر روي 

براي جلوگيري از ورود موجودات موذي از طريق خروجي لوله آب هاي سطحي و باران، انتهاي لوله   -41
 .بايد با تور پوشيده شود
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به هم  شود، مي بايست همه لوله هارج از يك محل چند لوله ونت خاالزم است در صورتي كه   -42
 .خارج شوند توسط يك لوله از آن محلمتصل شوند و 

. لوله كشي آب باران و ديگر آب هاي سطحي ، بايد از لوله كشي فاضالب بهداشتي كامالً جدا باشد  -43
 .اتصال آب بالكن ها به فاضالب ممنوع است

پنجره ي دسترسي بازشو به لوله هاي  داكت محل عبور لوله هاي تاسيساتي مي بايست داراي  -44
اجراي ديوارچيني بدون دسترسي به لوله هاي تاسيسات ممنوع . تاسيساتي جهت تعميرات باشد

 .است

  :درين
براي لوله كشي درين ساختمان، حتما مي بايست نقشه تاسيساتي آن قبال طراحي و مورد تاييد قرار   -45

تا تهيه نقشه از تاييد لوله كشي ساختمان اجتناب  در غير اينصورت ناظر  مي بايست .گرفته باشد
 .كند

كليه درين هاي مربوط به سيستم هاي سرمايشي مي بايست به صورت جدا گانه و با حداقل قطر  - 46
مي توان اين لوله ها را به . شوند و نبايد به سيستم فاضالب متصل شوند اجرا) اينچ 1(ميلي متر  25

 .لوله آب هاي سطحي متصل نمود

 :ار بنديمه
در فضاهايي كه لوله هاي فاضالب در معرض گرما و سرما قرار دارند علي الخصوص لوله هاي   -47

پليمري مورد استفاده براي لوله هاي رايزر در فضاي آزاد و داكت ها، استفاده از اتصاالت و بست هاي 
 .جهت انقباض و انبساط لوله ها الزامي است) SLIP ON(مناسب 

 موارددر لوله كشي آب و فاضالب ضروري است و استفاده از سيم و ساير مناسب اجراي بست  -48
 .گردند مهاردر راستاي قائم كليه لوله هاي قائم بايد تراز باشند و با بست  .باشد صحيح نمي

كليه لوله هاي افقي مي بايست در جهت  .رها كردن لوله ها در داكت ممنوع مي باشد همچنين
بست بايد به گونه اي  .در مسير لوله وجود نداشته باشد قوسيچ گونه شيب تنظيم شده باشند و هي

در پيوست جدول و نمونه هاي مناسب بست آورده .نگرددباشد كه مانع انقباض و انبساط لوله ها 
 .شده است



 سازمان نظام مهندسي استان بوشهر
 گروه تاسيسات مكانيكي

 

0: اره بازنگري  شم  
  تاسيسات مكانيكيدستورالعمل نظارت وبازرسي : عنوان سند  

  : شماره سند   24از    12صفحه  
 

 

 :پكيج

از سيستم پكيج و رادياتور استفاده شود، حتما مي  قرار است در صورتي كه براي گرمايش ساختمان -49
در غير اينصورت ناظر مي  .نقشه تاسيساتي آن قبال طراحي و مورد تاييد قرار گرفته باشدبايست 

 .بايست تا تهيه نقشه از تاييد لوله كشي ساختمان اجتناب كند

در ساختمان هايي كه دو يا سه پكيج در كنار هم و به صورت موازي در مدار گرمايش قرار گرفته   -50
نيز داراي نام  و وصلدر محل نصب شود و شيرهاي قطع تمان ساخاند، مي بايست نقشه لوله كشي 
و اين كار جهت استفاده راحت تر اپراتور از تجهيزات گرمايشي . مشخص مربوط به هر مدار باشد

 .ضروري است، در هنگام تعميرات جلوگيري از سردرگمي

براي سيستم هاي حرارتي، پكيج و گرمايش از  )P.P(پلي پروپيلن يه استفاده از لوله هاي تك ال -47
 .، براي اين كار پيشنهاد مي گردند) PEX.AL.PEX (لوله هاي پنج اليه. كف ممنوع مي باشد

 :هود
براي لوله كشي هود، حتما مي بايست نقشه تاسيساتي آن قبال طراحي و مورد تاييد قرار گرفته   -48

 .ناظر  مي بايست تا تهيه نقشه از تاييد لوله كشي ساختمان اجتناب كنددر غير اينصورت  .باشد

براي اين كار مي توان از . اجراي لوله هود در ساختمان و هدايت آن تا باالي ساختمان ضروري است -49
 .لوله هاي پالستيكي يا سيماني استفاده نمود

 .يستاستفاده از دودكش وسايل گاز سوز براي هود ويا بلعكس ، مجاز ن  -50

اجراي مشترك لوله هود براي واحدهاي مجاور مجاز نيست ولي مي توان براي طبقات از هود   -51
 .، استفاده نمودمشترك با اتخاذ تدابيري كه هواي خروجي وارد فضاي ساختمان ديگر نشود 

  آتش نشاني
 .مي بايست مطابق دستورالعمل آتش نشاني اجرا شود ،آتش نشاني در صورت لزوم براي اجرا -52

  چك ليست
فاضالب  و رعايت چك ليست هاي زير براي لوله كشي آب سرد و گرم، لوازم بهداشتي، آب باران-53

 .ضروري است
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  )لوله كشي آب سرد و گرم( 1چك ليست شماره 
   تاريخ نظارت   نام مهندس ناظر

   آدرس و پالك ثبتي   نام مالك
  

  تذكرات مهندس ناظر خير بله شرح موارد نظارت رديف
       مصالح به كار رفته استاندارد مي باشد؟ 1
) از جمله گچ(روي لوله هاي توكار و روكار از مصالح خورنده  2

  پاك شده است؟
     

حداقل قطر لوله هايي كه به لوازم بهداشتي آب مي رسانند،  3
  استاندارد مي باشد؟

     

شير هاي آب گرم در سمت چپ و آب سرد در سمت راست  4
  هستند؟

     

       براي هر واحد شير قطع و وصل مناسب ديده شده است؟ 5
       سايزينگ لوله ها رعايت شده است؟ 6
خاك نرم زير لوله هاريخته شده است و ماهيچه سيماني  7

  روي آنها اجرا شده است؟
     

لوله ها موازي و كنار ديوارها عبور كرده اند و فاصله بين لوله  8
  سرد و گرم رعايت شده است؟

     

       بست با توجه فواصل استاندارد استفاده شده است؟ 9
هنگام عبور لوله از سقف و ديوارها به سازه آسيب وارد نشده  10

  است؟
     

       مخازن آب استاندارد مي باشند ؟ 11
       اجراشده است؟) در صورت نياز(مخازن همكف و پشت بام  12
ه خروجي لوله هاي سرد و گرم پكيج به صورت صحيح ب 13

  پكيج و رادياتورها متصل شده است؟
     

       شيرآالت كامال در دسترس هستند؟ 14
       فشار آب در شير هاي مصرف مناسب مي باشد؟ 15
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       لوازم بكار رفته نو و سالم است؟ 16
پيش بيني هاي الزم براي جلوگيرري از اختالط آب گرم با  17

 شبكه آب سرد ديده شده است؟
     

      ه هاي آب گرم عايق بندي شده است؟لول 18
       تست لوله كشي انجام شده است ؟ 19
پي پي ام ضد عفوني 50سيستم لوله كشي با محلول كلر  20

  شده است؟
     

       نقشه چون ساخت با كار اجرا شده مطابقت دارد؟ 21
  
  )لوازم بهداشتي( 2چك ليست شماره 

   تاريخ نظارت   نام مهندس ناظر
   آدرس و پالك ثبتي   كنام مال

 

  تذكرات مهندس ناظر خير بله شرح موارد نظارت رديف
      فاصله لوازم بهداشتي با ديوارها استاندارد مي باشد؟ 1
براي هر توالت فالش تانك يا فالش والو استاندارد نصب  2

  شده است؟
     

تعداد لوازم بهداشتي به كار رفته با توجه به استانداردها  3
  مي باشد؟كافي 

     

اتصال لوله ورودي آب به لوازم بهداشتي و خروجي آنها به  4
  فاضالب، آب بند و هوا بند مي باشد؟

     

       لوازم بهداشتي محكم سر جاي خود نصب شده اند؟ 5
       ؟لوازم بهداشتي داراي سيفون مناسب مي باشند 6
اتصال لوله فاضالب كف زير دوشي و وان و سنگ توالت  7

  اني و فرنگي آب بند مي باشد؟اير
     

       نقشه چون ساخت با لوازم نصب شده مطابقت دارد؟ 8
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  )فاضالب و آب باران( 2چك ليست شماره 
  

   تاريخ نظارت   نام مهندس ناظر
   آدرس و پالك ثبتي   نام مالك

  
  تذكرات مهندس ناظر خير بله شرح موارد نظارت رديف

       الب از هم جدا مي باشد؟لوله كشي آب باران و فاض 1
هنگام عبور لوله از سقف و ديوارها به سازه آسيب وارد نشده  2

  است؟
     

       قطر لوله ها صحيح اجرا شده است؟ 3
در طبقات و در محل هاي مورد نياز دريچه بازديد نصب  4

  شده است؟
     

       بالكن ها داراي كف شور جداگانه مي باشند؟ 5

       اجرا شده اند؟لوله هاي ونت  6
سيستم لوله كشي آب باران و فاضالب آب بند و هوا بند مي  7

  باشد؟
     

درصد و  1شيب لوله هاي آب باران وفاضالب حداقل  8
  درصد رعايت شده است؟ 4حداكثر 

     

       لوله رايزرها به صورت قائم و شاقول اجرا شده اند؟ 9
       در لوله هاي افقي قوسي وجود دارد؟ 10
       در لوله ها و اتصاالت  پي وي سي سوختگي وجود دارد؟ 11
       از اتصاالت استاندارد استفاده شده است؟ 12
       از بست هاي مناسب براي مهار لوله ها استفاده شده است؟ 13
تميزكاري ساختمان قبل از لوله كشي و استفاده از ماسه نرم  14

  براي زير لوله ها انجام شده است؟
     

       عصايي هاي پشت بام اجرا شده است؟ 15
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       سپتيك به صورت استاندارد اجرا شده است؟ 16
جريان آب باران و فاضالب از لوله ها به طور ثقلي انجام مي  17

  شود؟
     

       كف شوي اب باران داري شبكه صافي مي باشد؟ 18
لوله هاي هود اجرا شده و از لوله هاي دودكش مستقل مي  19

  د؟باشن
     

تهويه سرويس ها به فضاي آزاد انجام شده و در صورت نياز  20
  فن اجرا شده است؟

     

تست لوله كشي انجام شده است و خروجي آب از ساختمان  21
  مشاهده شده است؟

     

       نقشه چون ساخت با كار اجرا شده مطابقت دارد؟ 22
 

 :پيوست
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  Figure 1 - فاصله تجهيزات بهداشتي از يكديگر و ديواره ها  
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Figure 2 - جانمايي تجهيزات توالت  
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Figure 3 - كف شور آب باران  
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  ، استفاده از مخزن ذخيره پشت بام،روش انشعاب گيري صحيح از آب شهر سيستم لوله كشي آب
  يا از مخزن اصلي و يا از مخازن جداگانه براي واحد ها استفاده شود كه در حالت دوم نيازي به كنتور اصلي نيست
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استفاده از بوستر پمپ  روش انشعاب گيري صحيح از آب شهر،شي آب،سيستم لوله ك

 .نمونه بست پيشنهادي براي لوله هاي زير سقفي 
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  ارتفاع تقريبي نصب شيرها يا سر لوله ها از كف تمام شده
  (cm)ارتفاع نصب   شير يا سر لوله

  45  )پيسوار( شير دستشويي 
  8  شير بيده

  110  شير آشپزخانه
  80  شير مخلوط دوش

  30  ت فرنگيلشير توا
  40  شير تكي آفتابه

  40  شير شيلنگي توالت
  165  شير تكي فالش تانك

  45  سر لوله فاضالب دستشويي
  16  فاصله دو سر لوله شير مخلوط
  120  شير آبگرمكن ديواري و پكيج

  15  شير رادياتور از كف
  
 

  حداقل شيب لوله هاي افقي فاضالب
  درصد  )اينچ(قطر نامي لوله ها ميلي متر

  2  )2 2/1( 65تا 
  1  )6تا  3( 150تا  80

  0.5  )و بزرگتر 8(وبزرگتر  200
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  حداكثر فاصله دو بست مجاور در انواع لوله كشي
  متر –لوله افقي   متر -لوله قائم   )اينچ( DN –قطر نامي لوله  جنس لوله

لوله هاي چدني سر كاسه 
  دار و بدون سر كاسه

  1.8  3  همه اندازه ها

  )1( 25  والدي گالوانيزهلوله هاي ف
32 )4/1 1(  
40 – 50 )2/1 1 – 2 (  
65 – 75  )2/1 2 – 3(  

100 )4(  

3  
3  

3.5  
4.5  
4.5  

2.4  
2.7  

3  
3.7  

4  
  )1( 25  لوله هاي مسي

32 – 40 )4/1 1- 2/1 1(  
50 )2(  
65 – 100 )2/1 2 – 4(  

2.4  
3  
3  

3.7  

1.8  
2.4  
2.7  

3  
لوله هاي پلي اتيلن معمولي

  PEXيا مشبك 
  1.2  0.8  

لوله هاي تركيبي پلي اتيلن
مشبك و آلومينيوم 

PEX/AL/PEX  

  1.2  0.8  

لوله هاي تركيبي پلي اتيلن
-PE  دماي باال و آلومينيوم 

RT/AL/PE-RT  

  1.2  0.8  

  )PVC  32 – 40 )4/1 1- 2/1 1لوله هاي
50 )2(  
75 – 100 )3-4(  

150 )6(  

1.2  
1.2  
1.8  
1.8  

0.5  
0.6  
0.9  
1.2  

  50  ش فيتلوله هاي پو
75  
90  

110  
125  
160  

0.5  
0.8  
0.9  
1.1  

1.25  
1.6  

1.5  
2  
2  
2  
2  
2  
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