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 (آبفا تهیعضو کم)                     یمهندس بابک دالور -7
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 کنترل نقشه( تهیو کم) عضمهندس فاطمه عالی نسب                                 -04
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  هدف:    ..00

طراحی بهینه سازی همچنین و وکنترل کنندگان طرحها در سازمان   ساختمان هدف از ارائه اين دستورالعمل هماهنگی بین طراحان

 باشد.می نقشه های تاسیسات مکانیکی

 دامنه کاربرد: .2

تحت پوشش سازمان نظام  تاسیسات مکانیکی وهمچنین کنترل کنندگان نقشه های طراحانکلیه  توسطعمل رعايت اين دستور ال

 مهندسی ساختمان استان بوشهر الزامی می باشد.

  تعاريف:   ..33

 استفاده مورد است ممکنکه  رختشويی ماشین يا لگن دستشويی، دوشی، زير وان، از خروجی فاضالب خاکستری: آب .0.0

 .گیرد قرار دوباره

 کنتوری که در ابتدای ورودی به ساختمان قبل از شیرآالت و تجهیزات نصب می شود. :)مادر( کنتور اصلی .0.5

 کنتوری که بعد از مخازن و  برای هر واحد مسکونی بصورت جداگانه نصب می شود. کنتور فرعی: .0.3

 مخزنی که جهت استفاده کل واحدها و بصورت مشترک استفاده می شود. :ذخیره مشترکمخزن  .0.4

 های سبز(های پلی پروپیلن ) لولهلوله :.P.Pهای لوله .0.2

 آب حاصل از کندانس کولرهای گازی درين: .0.9

 توسط فن مکنده وفضا ها  هاتخلیه هوای سرويس تخلیه ی اجباری هوا: .0.7

 

 ::) هواکش(  ونت .0.8

به داخل شبکه لوله کشی فاضالب، شبکه لوله کشی، که به منظور تامین جريان هوا، از شبکه لوله کشی فاضالب به خارج، يا از خارج 

يا به منظور تامین جريان هوا در داخل اين شبکه لوله کشی فاضالب و حمايت از قسمت هوابند سیفون در برابر فشار معکوس يا 

هر شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان که فاضالب توالت هم داشته شود. مکش سیفونی، در داخل ساختمان احداث می

 ( و يا هواکش لوله قائم Stack Ventبايد يک لوله هواکش اصلی داشته باشد که هم می تواند بصورت لوله قائم هواکش ) باشد، 
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ای به شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی متصل شود که قطر نامی لوله ( باشد. هواکش اصلی بايد در نقطهVent Stackفاضالب ) 

 شوند.ها به دو دسته خشک و تر تقسیم میهواکش نباشد.اينچ(  3میلیمتر )  80فاضالب کمتر از 

 

 

 کلیات.4

 زير باشد: صفحاتشامل  و 000/0می بايست با مقیاس  تاسیسات مکانیکینقشه 

 کروکی صفحه .4.0

 عالئم  صفحه .4.5

 طبقات مصرفی لوله کشی آب صفحه .4.3

 گرمايش )در صورت نیاز(سیستم  لوله کشی آب  صفحه .4.4

 آب بارانلوله کشی  صفحه .4.2

 لوله کشی فاضالب صفحه .4.9

 تخلیه اجباری هوالوله کشی  صفحه .4.7

 آتش نشانی )در صورت نیاز( صفحه .4.8

 رايزر دياگرام صفحه .4.6

 جزئیات صفحه .4.00

 ضمايم .4.00
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 نکات الزم در طراحی سیستم لوله کشی آب آشامیدنی .5
 
 .تعیین می شود زير شرحبه  سايز انشعابات آب ورودی به ساختمان ها  .2.0

 

 20تا50 50تا  09 02تا  2 4تا  5  0 مسکونی حدتعداد وا

 0 5/0 0 4/0 0 4/3 5/0 )اينچ(حداکثر قطر يک رشته انشعاب 

 

 بر اساس واحد مسکونی ساختمانقطر انشعاب  -0جدول 

 تبصره : برای ساختمانهای با تعداد واحد بیشتر می بايست قطر انشعاب از شرکت آب وفاضالب استعالم گرفته شود.

بايد گالوانیزه باشد و طبق سايزينگ لوله های گالوانیزه )به اينچ(  )بین کنتور و شیر سوئیچی بیرون ملک( کنتورقبل از لوله  .2.5

 نشان داده شود.

 کنتورهای فرعی در مسیر ديد مستقیم نسبت به ورودی ساختمان باشد. .2.3

اطمینان از عددم وجدود نشدتی و مدوارد     ای ديواره های خارجی و کف مخزن بمنظور حصول فضای کافی برای بازرسی دوره .2.4

 مشابه وجود داشته باشد.

 بايد به اينچ روی نقشه ها نشان داده شود. ذخیره مشترک مخزنسايز کلکتور بعد از  .2.2

 نشان داده شود.متر بعد از کنتور به میلی های آب آشامیدنیهای لولهکلیه سايز بندی .2.9

مجداز و بدرای    فقط هم برای آب سدرد آن هم  و  برای گروه الفرفی فقط برای لوله کشی آب مص .P.Pاستفاده از لوله های  .2.7

 باشد.ساير گروه های ساختمانی ممنوع می

 ممنوع است. .P.Pدر اجرای سیستم گرمايش ) گرمايش از کف، رادياتور( استفاده از لوله های فلزی و  .2.8

ين محدل بده درب ورودی سداختمان در نظدر     های مسکونی و تجاری نزديکتدر برای ساختماناصلی محل قرار گرفتن کنتور  .2.6

 گرفته شود.

 520لیتر و برای واحدهای تجاری به ازای هر واحدد حدداقل    400زمینی به ازای هر واحد مسکونی حداقل  مخازنظرفیت  .2.00

 لیتر در نظر گرفته شود .
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 باشد.لیتر می 5000ها )زمینی و هوايی( برای يک واحد مسکونی حداکثر ظرفیت کل مخزن .2.00

 باشد.معماری میپالن آب زمینی طبق فضای تعیین شده در  مخازنقرارگرفتن محل  .2.05

 در نظر گرفته شود. مستقلتواند به دو صورت مشترک و  زمینی می مخزن .2.03

 .می بايست انجام گیردزير  روش 3ها به يکی از و کنتورها و پمپ مخازنطراحی 0362 .2.04

 

 

 هاور، مخازن و پمپطراحی کنت – 4تصوير 

 

 در بايد مخازن ( و،توان ونوع پمپ بید، ماکزيممو پمپ )شامل هد) شامل جنس، قطر کلکتور و انشعابات( جزئیات کلکتور  .2.02

  .داده شود نقشه نشان

 .باشداستفاده از بوستر پمپ اجباری می و بیشتر واحد 8برای ساختمانهای  .2.09

بايست فضای مدورد نیداز   در صورت نیاز می .پمپ نیست همکف و مخزنه از تجاری کوچک نیازی به استفاد برای واحدهای .2.07

 پیش بینی شود.
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 الزامی است.کینگ و پشت بام رپا آب مصرفی و ینشانآتش برای مصارف مشاعن يک کنتور فرعی در نظر گرفت .2.08

 )مطابق دستورالعمل آبفا(درين آب کولرها و آب خاکستری بايد در مخزنی مستقل جمع آوری شود. .2.06

با توجه به باروارده ناشدی از وزن   )در نظر گرفته شود.  پشته روی خر ،باالترين طبقه  مخازنگرفتن در پشت بام محل قرار  .2.50

 مخازن هماهنگی با طراح سازه انجام گیرد.(

 های روکار، همکف و پشت بدام( ) لوله است تابش مستقیم آفتاب و يا صدمات فیزيکیهايی که در معرض کشی قسمت لوله .2.50

 نشان داده شود. جزئیات نقشهباشد و در  از جنس گالوانیزه

 باشد.کلکتور و آبگرمکن  نسبت به  محلترين نزديک در رايزرهای آب بايد مکان تعبیه .2.55

 .  باشدها رايزره نزديکترين محل بحتی المقدور پشت بام طبقه همکف و  مخازنمکان تعبیه  .2.53

 .تاساجباری  هادر تراسآب سرد لوله کشی اجرای  .2.54

بدالکن  در  ترجیحدا  خدا   عمدومی و   واحد به باال يا سداختمانهای  00برای واحدهای  يا پکیج  محل قرار گرفتن آبگرمکن .2.52

   باشد.می (تراس)

)در صورت طراحدی  .شودهای ورودی و خروجی به آن بايد محاسبه و در نقشه نشان داده سايز کلکتور هر واحد و سايز لوله .2.59

 لوله کشی به صورت کلکتوری(

 .است الزامیروشويی در حمام  تعبیه .2.57

 . است الزامی شرقیروشويی در محل نصب توالت فرنگی و  تعبیه .2.58

 .است الزامی کفشویوجود يک روشويی و يک حداقل واحدهای تجاری  صورت تعبیه کنتور برای در .2.56

 .نمی بايست در جهت قبله قرار گیرندو فرنگی  شرقیتوالت  .2.30

 الزامی است. مترمربع90باالی  مسکونی هایواحد توالت فرنگی در هر عددتعبیه يک  .2.30

 .است الزامیدر نظر گرفتن دوش و روشويی  والديندر سرويس بهداشتی اتاق  .2.35

 در نظرگرفته شود. الزاما ماشین ظرفشويی نصب محلمتر مربع  05با متراژ باالتر از  هایدر آشپزخانه  .2.33

 است. زامیالو هود وجود سینک واجاق گاز  )مطبخ( در آشپزخانه کثیف .2.34
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جداگانه در نظر گرفته شود و در صورت مشترک بدودن سدايز   لوله توزيع کننده آب  االمکان حتی ،جهت هر فضای سرويس .2.32

 .مناسب برای لوله درنظر گرفته شود

 .گیرد درطبقه باال قرار يا آبگرمکن ترجیحا جهای دوبلکس پکیبرای واحد .2.39

   . پیش بینی گردند پنجرهزير در اتاق خوابها  تور امحل قرار گرفتن رادي  .2.37

 رادياتورها در نقشه نشان داده شود.ارتفاع و تعداد پره و سايز لوله ورودی  عرض، ،طول  .2.38

 و هواکش ها وآب باران نکات الزم در طراحی سیستم فاضالب .6

 
 کند.می تامینواحد را  2اين سايز حداکثر تا می باشد. اينچ  4های اصلی فاضالب متصل به فاضالب شهری سايز لوله .9.0

 اينچ به تناسب افزايش می يابد. 4واحد تعداد انشعابات  2برای تعداد واحدهای بیشتر از  .9.5

 .است الزامینشان دادن دريچه بازديد در پالن يا در رايزر دياگرام  .9.3

 .است الزامی پارکینگ در پالن فقط های بازديد زمینینشان دادن دريچه .9.4

 .است الزامیيک دريچه بازديد  وجود افقی  متر طول لوله 02به ازای هر  .9.2

 .است الزامی قبل از تغییر مسیر های آب بارانهای بازديد در لولهوجود دريچه .9.9

 :استالزامی  به شرح زير نشان دادن دريچه بازديد درجه (42)بیش از قبل از تغییر مسیر .9.7

 افقی در پالن -عمودی در رايزردياگرام                   ب -الف

 .استازديد در آشپزخانه ممنوع دريچه ب تعبیه .9.8

حتی المقدور به صورت زيرکار به شبکه جمع آوری آبهای سطحی متصل حیاط خلوت و ...  پارکینگ و کفشویخروجی  .9.6

 .شود

  .پیش بینی گرددو معماری سازه  بايد در نقشه هایدر همکف جذبی محل قرار گرفتن سپتیک و چاه  .9.00

 شود.پیشنهاد می تپیوسمشخصات و سپتیک  جذبی طراحی چاه در .9.00

 پايین طبیعی زمین از متر 2 حداقل زيرزمینی های آب سطح که است امکانپذير مناطقی در جذبی های چاه حفر .9.00.0

 .باشد تر

اجرای چاه جذبی ديلم، مناطق ساحلی کنگان و مناطق ساحلی دير( بوشهر، گناوه، شهرهای ممنوعه )در مناطق  .9.00.5

 مجاز است.فقط برای ساختمان های مسکونی تک واحدی 

در کاربريهای غیر مسکونی اجرای چاه جذبی به تنهايی ، فقط برای واحدهايی که تولید فاضالب آن ها کمتر از  .9.00.3

 .است، مجاز باشديک مترمکعب در روز 
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 تقسیم کردن جريان فاضالب و استفاده از چند چاه جذبی به منظور حذف استفاده از سپتیک ممنوع است. .9.00.4

 پز ، تعبیه چربی گیر، در هر صورت الزامیست. برای اماکن دارای پخت و .9.00.2

نفر و در  50 جمعیتبرای مناطق غیر ممنوعه )عادی(، اجرای چاه جذبی به تنهايی، در کاربری مسکونی فقط تا  .9.00.9

 متر مکعب در روز، مجاز است. 3کاربری غیر مسکونی فقط برای واحدهای با تولید فاضالب تا 

د ، بايد از سطح آب زير زمینی، شرايط اجرای چاه جدبی را تأمین نکن طراح در هر نقطه که نفوذ پذيری يا .9.00.7

 .سپتیک استفاده نمايد

 متر مکعب میباشد.  5حداقل حجم چاه جذبی به ازای هر نفر جمعیت  .9.00.8

 حريم چاه جذبی با توجه جدول ذيل تعیین میگردد: .9.00.6

حداقل فاصله 

 از

 چاه فاضالب میدان دفع فاضالب خروجی سپتیک تانک

 متر فوت متر فوت متر فوت

 5.2 8 5.2 8 0.2 2 ساختمان

فاصله تا ملک 

 مجاور

2 0.2 8 5.2 8 5.2 

 30 00 02 20 02 20 چاه آب

 30 000 02 20 02 20 جوی آب و نهر

 3 00 3 00 3 00 درختان بزرگ

 0.2 2 0.2 2 0.2  لوله آب

 متر نبايد کمتر باشد. 2/0ارتفاع سپتیک از  .9.00.00

 .در نظر گرفته شودمتر مکعب  5حجم سپتیک تانک به ازای هر واحد شتی جهت محاسبه سرانگ .9.00.00

 اينچ باشد. 4حداقل سايز لوله ونت سپتیک  .9.00.05

 ورودی به سپتیک يک انشعاب و خروجی هم يک انشعاب مجزا باشد. .9.00.03

 ونت واحدهای تجاری از مسکونی مجزا در نظر گرفته شود. .9.05

 است. جازه هم مها بهای ونت آنل لولهدر صورت قرارگرفتن چند واحد تجاری کنار هم اتصا .9.03

 .توان مشترک در نظر گرفتلوله فاضالب چند واحد تجاری در يک ملک را می .9.04

می بايست مجزا در نظر گرفته شود. اتصال آنها قبل از خروج از ساختمان واحدهای تجاری  ازلوله فاضالب واحد مسکونی  .9.02

 بال مانع است.

 .واحدهای مسکونی و تجاری به يک سپتیک مجاز استاتصال  ،در صورت وجود سپتیک تانک .9.09

 ها تعبیه می شود نیاز به ونت ندارد.کفشويدر زيرزمین برای جمع آوری چاهک جذبی که  .9.07



استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  

و آبفا نظارت گاز ودفتر کنترل   

  

0شماره بازنگري  :  
 دستورالعمل تهيه نقشه تأسيسات مکانيکیعنوان سند  : 



 NMMP004شماره سند :  24از   02صفحه  
 

 

شود )همراه با  ديدهاينچ برای انتقال زه به گذر در نقشه  5چاهک جذبی يک لوله خروجی  تخلیه برایدر صورت نیاز  .9.08

 .انتخاب پمپ کف کش(

گردد. در چنین مواردی ها و رايزر فاضالب میدر برخی موارد تغییر تیپ معماری طبقات مختلف منجر به جابجايی داکت .9.06

  ی اجرا گردد.لوله های افقی فاضالب نبايد به صورت زير سقف

 امی نیست.زالقرار دادن زير دوشی در حمام  .9.50

بايست با توجه به شرايط و موقعیت وسايل بهداشتی و می  الزامی نیست وسايل بهداشتی  اجرای فول ونتطراحی و  .9.50

 .طراحی واجرا انجام گیرد 

 متر ارتفاع داشته باشد بايد يک سايز افزايش يابد. 05سايز لوله ونت در صورتیکه بیش از  .9.55

 .الزامی استشیب مناسب لوله های افقی فاضالب و آب باران در نقشه ها قید  .9.53

ده نمی بايست به رايزر عمودی متصل شود و می بايست بعد از فاصله ب طبقه اول طبقه فاضال 3در ساختمانهای بیش از  .9.54

 مدنظر قرار گیرد( 09مبحث  09-2-4-2)بند .برابر قطر به خط اصلی متصل شود

 کند.  رییتغ دياست در تمام طول نبا یهواکش مدار یفاضالب که دارا یشاخه افق  ینام قطر .9.52

که باالتر از کف  یگريد های و دستگاه نکیس ،يیدارد، فاضالب دستشو یمدارفاضالب که هواکش  یبه شاخه افق اگر .9.59

 هواکش مستقل داشته باشند.  ديلوازم با نيشود، ا هیتخل شوند ینصب م

 یشاخه افق نيلوازم دستگاه، به ا نيو باالتر نیاول فونیپس از س ای در نقطه ديفاضالب با یهر شاخه افق یمدار هواکش .9.57

 فاضالب متصل شود.

 داشته باشد.  بیش فاضالب یبه سمت نقطه اتصال آن به شاخه افق ديبا یمدار هواکش .9.58

 درصد کمتر باشد.  8از  دينبا یلوله هواکش مدار بیش .9.56

فاضالب هواکش  یشاخه افق نيا یبرا ديتوالت متصل شود با 4از  شیدارد، ب یفاضالب که هواکش مدار یبه شاخه افق اگر .9.30

آنها در نظر گرفته  یبرا یکه هواکش مدار ،یلوازم بهداشت نيدست تر نيیبعد از پا ديبا ینصب شود. هواکش کمک یکمک

 فاضالب متصل شود.  یشده است، به شاخه افق

در  یگريد ینصب شده است، لوازم بهداشت یآنها هواکش مدار یکه برا یفاضالب عالوه بر لوازم بهداشت یبه شاخه افق اگر .9.30

 هواکش مستقل داشته باشد. ديبا یم بهداشتلواز نيدست متصل شود، ا نيیپا

 نشان داده شود. RDCعالئم رايزر کولر با  .9.35

 .است اينچ 0 4/0حداقل ،  رايزر کولرهاسايز  .9.33
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 و تهويه (اگزاست فن تخلیه اجباری) کات الزم در طراحی سیستمن .7

 
 نشان داده شود. REFبا  تخلیه اجباری هوا ) اگزاست فن(رايز لوله های  .7.0

فضای آزاد رها کرد و نیازی به انتقال تا پشت بام نیست. تخلیه نبايد در آشپزخانه را می توان در خلیه اجباری هوای ت .7.5

 ها و نورگیرها صورت گیرد.داکت ،پارکینگ،محیط بسته

  نیست.چه در يک طبقه و چه در طبقات مجاز تخلیه اجباری هوا  لوله  5متصل کردن  .7.3

 .شودیلی متر نشان داده ها به مسايز لولهکلیه ی  .7.4

 شود. جزئیات ارائهدر  می بايستفن  کامل مشخصات .7.2

 اينچ در نظر گرفته شود.4قطر لوله هود حداقل  .7.9

 

 خصوص آبفانکات الزم در  .8

انشعاب آب استخر بايستی مجزا تا محفظه کنتور اجرا گردد و گرفتن انشعاب آب برای استخر از ديگر واحدهای ساختمان  .8.0

 ست.ممنوع ا

در صورت وجود حتی يک چشمه فاضالب يا مصرف کننده آب در واحد ورزشی، بايستی برای اين واحد انشعاب مجزا تا  .8.5

 .محفظه کنتور اجرا گردد و گرفتن انشعاب آب برای اين واحد از ديگر واحدهای ساختمان ممنوع است

کشی مشترک برای واحدها مجاز گردد و لوله کشی آب هر واحد بايستی بطور مستقل تا درب ورودی ساختمان اجرالوله .8.3

 نیست.

در ورودی لوله آب به هر واحد آپارتمانی، شیر قطع و وصل بايستی  نصب شود. برای ساختمانهايی که لوله کشی آنها از  .8.4

 نوع کلکتوری می باشد، وجود شیر قطع و وصل در کلکتور کافیست و نیازی به نصب شیر مجزا نمیباشد.

متر از آبگرمکن مخزنی فاصله دارد، نصب پمپ/خط برگشت جريان  02کننده آب گرم بیش از خرين مصرفدر موارديکه آ .8.2

 آب الزامیست.

 اجرای آب انبار ممنوع میباشد.  .8.9

 نصب مستقیم پمپ بر روی لوله انشعاب آب شهر ممنوع است. .8.7

 پمپ الزامیست. روی لوله خروجیهوا،  تخلیه شیر عدد نصب يک .8.8

 از پمپ آب الزامیست. قبلتر فیزيکی)غیرکربنی و غیر رزين شیمیايی(، نصب يک دستگاه فیل .8.6



استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  
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بار باشد، در صورت اجرای سیستم پمپاژ، اجرای  5روز، بیشتر از چنانچه حداقل فشار آب شهر در ساعاتی از شبانه .8.00

ه طبقه به مقدار الزامیست. به ازای هر يک بار فشار ورودی بیشتر، س (5و  0طبقه اول)همکف، طبقه  3کنارگذر برای 

 ذکرشده اضافه میگردد.

 محل نصب کنتورهای فرعی بايد بعد از پمپ)ها( قرار داشته باشد. .8.00

)اين بند ساختمانهای ملزم به جداسازی، تصفیه يا استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در جدول زير مشخص شده اند. .8.05

 بعد از تصويب وابالغ قابلیت اجرا دارد.(

آب جداسازی شبکه  شرح

 خاکستری

 اجرای خط برگشت

 

 تصفیه آب خاکستری

 - - - مسکونی گروه الف

 - √ √ مسکونی گروه ب

 √ √ √ مسکونی گروه ج و د

 √ √ √ عمومی)بجز گروه الف(

ساختمانهای دارای بام 

 سبز

√ √ √ 

 ز فاضالبتصفیه يا استفاده مجدد اساختمانهای ملزم به جداسازی،  – 5جدول 

 

 های مشمول، جداگانه و تا خروجی ملک يا واحد تصفیه الزامیست.اجرای خط آب خاکستری برای ساختمان .8.09

های مشمول، به فالش تانک و برای ساختمانهای دارای بام سبز، اجرای خط برگشت آب تصفیه شده، برای همه ساختمان .8.07

 به فالش تانک و فضای سبز الزامیست.

 .درنظر گرفته شودحداقل يک حمام و يک روشويی به ازای هر واحد ساختمانی،  جهتتری، اجرای شبکه آب خاکس .8.08

 سانتیمتر از تاج خط لوله پذيرنده باالتر باشد. 02سرريز مخزن ذخیره پساب بايستی حداقل   .8.06

 بر روی مخزن ذخیره بايستی يک دريچه بازديد اجرا گردد. .8.50

تی از نوع اتوماتیک بوده و از انشعاب آب عمومی)مشاع( ساختمان تغذيه اتصال انشعاب آب پشتیبان به مخزن ذخیره بايس .8.50

 گردد.

ها، صرفاً بايستی از اين خط تغذيه شده و اجرای خط آب شرب در ساختمانهای مشمول اجرای خط برگشت، فالش تانک .8.55

 باشد.ها ممنوع میبرای فالش تانک

بمنظور بهینه سازی مصرف انرژی، آب خاکستری مازاد بر  طراحی سیستم تصفیه آب خاکستری بايد به ترتیبی باشد که .8.53

 نیاز ساختمان، قبل از تصفیه وارد شبکه فاضالب گردد.



استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  
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 واحد تصفیه و ابعاد دقیق مخزن ذخیره و واحد تصفیه الزامیست. مشخصات فنیذکر  .8.54

 تواند بر روی پشت بام اجرا شده و يا در طبقه همکف نصب شود. مخزن ذخیره اصلی می .8.52

 يابد.ونت دو اينچ برای واحد تصفیه الزامیست. اين ونت بصورت مستقل تا پشت بام ادامه می اجرای .8.59

 سانتیمتر فضای دسترسی داشته باشند. 80حداقل  ،مخازن تصفیه و ذخیره بايستی از باال .8.57

 اجرای واحد تصفیه حتی المقدور بصورت روکار مدنظر قرار گیرد. .8.58

 .در نظر گرفته شودفضای سبز( -با نیاز يک شبانه روز مصرف)فالش تانکتأمین حجم مخزن ذخیره، حداقل برابر  .8.56

 در خصو  استفاده مجدد از آب درين کولرهای گازی: .8.30

برای ساختمانهای مشمول اجرای واحد تصفیه، بايستی آب درين کولرهای گازی به مخزن ذخیره پساب تصفیه شده، اضافه 

 گردد.

 باشد: 7جباری واحد تصفیه نیستند و تعداد واحدهای آنها بیش از در خصو  ساختمانهايی که مشمول اجرای ا .8.30

فضای سبز( يا -حجم مخزن جمع آوری آب درين کولرها، حداقل برابر با نیاز يک شبانه روز مصرف)فالش تانک .8.30.0

 لیتر در نظر گرفته شود. 0000

 سرريز مخزن به سمت کانال جمع آوری آبهای سطحی هدايت شود. .8.30.5

 ولر میتواند به فالش تانک و شیر شستشوی پارکینگ هدايت شود. خط برگشت آب درين ک .8.30.3

 های سطحی هدايت گردد.سرريز مخزن ذخیره پساب بايستی به شبکه جمع آوری آب .8.35

، حتی المقدور آب درين کولرها به سمت باغچه يا نقاط مصرف 7در خصو  ساختمانهای دارای تعداد واحد کمتر از  .8.33

 مشابه هدايت شود.
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  پیوستپیوست  ..99

همچنین توضیحات  .قرار گیرد و ناظرين مجريانايم نقشه ها جهت راهنمايی مالکین، تصاوير اين بخش می بايست الزاماً در ضم

 ه درج شود.نالزم نیز در يک صفحه جهت اطالع مالکین، مجريان و ناظرين بصورت جداگا

 

 :ها() جهت درج در يک صفحه جداگانه در نقشه توضیحات .6.0

 الک موظف است قبل از هرگونه عملیات ساختمانی و تاسیساتی با ناظر مکانیک هماهنگی الزم انجام دهد.م 

 .در هر طبقه در مجاور درب هر واحد قرار دادن يک دستگاه کپسول اطفاء حريق الزامی است 

  ه الزامی است.حداقل هر دوطبقه يک عدد و برای آب باران در پايین ترين طبقنصب دريچه های بازديد برای 

 .لوله کشی آب باران بايستی از لوله کشی فاضالب بهداشتی کامالً جداگانه باشد 

  سانتیمتر باالتر از پشت بام ادامه يابد. 90انتهای ونت بايد حداقل 

 ،در صورت عدم استفاده از پکیج يا آبگرمکن فن دار دو جداره در داخل ساختمان برای ساختمانهای با پنجره دو جداره 

 نصب دريچه تامین هوا الزامی است.

 سازی پارکینگ)يا طبقه نصب تجهیزات پمپاژ( کامالً به اتمام رسیده باشد.قبل از تست نهايی، بايستی عملیات محوطه 

 های آب در محل محفظه کنتور بايستی بر اساس شماره واحدها، پالک گذاری شده باشد. مشابه اين پالکها، همه لوله

 در ورودی واحدها نیز نصب گردد.بايد بر روی سر

  ( برای همه واحدهای ساختمانی بايستی به صورت يکجا و همزمان صورت 9فرم تأئیديه سیستم لوله کشی )فرم شماره

 پذيرد.

 .کلیه شیر آالت بايستی نو، سالم و استاندارد باشند 

 ی زمان دار)شیر قطع اتوماتیک(، شیرهای روشويی، توالت، سردوش حمام و ظرفشويی، بايستی از نوع اهرمی، فشار

 پدالی يا فتوالکتريک باشند.

 .کلیه شیرآالت آب بايستی مجهز به درفشان باشند 

  .درفشان ها، تنها بايستی در خروجی شیر نصب شوند 

 استفاده شود.  توصیه میگردد از انواع درفشانهای خودتمیزشونده يا درفشانهای با خروجی ثابت 

 ه از انواع ضد سرقت درفشان الزامی است.در اماکن عمومی استفاد 

 .دوش حمام بايستی مجهز به کاهنده مصرف با قابلیت اختالط آب با هوا باشد 

  ای( الزامی است.لیتری دو مرحله9استفاده از فالش تانک های دو مرحله ای کم مصرف)حداکثر 

 .اجرای وان حمام در اماکن با کاربری مسکونی، ممنوع می باشد 
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 های آب گرم که در فضاهای کاری لولهکاری شوند و به هرصورت عايقهای آب گرم عايقگردد همه لولهتوصیه می

 کنترل نشده اجرا میگردند الزامیست.

 .مخازن آب دارای شیر تخلیه، شیر قطع و وصل، شناور و سرريز مناسب باشند 

 نظور حصول اطمینان از عدم وجود نشتی و های خارجی و کف مخزن)ها( بمای ديوارهفضای کافی برای بازرسی دوره

 00سانتیمتر، از ديوار پشت: حداقل  20سانتیمتر، از سقف: حداقل  00موارد مشابه وجود داشته باشد.)از کف: حداقل 

 سانتیمتر( 00های جنبی: حداقل سانتیمتر، از ديواره

 گیری مخزن)ها( به ترتیبی است که بازرسی پشت ای باشد که چنانچه قرارها بايستی به گونهفاصله مخزن)ها( از ديواره

های جنبی را دارد، بايد فاصله مخزن و ديواره جنبی مخزن، نیاز به عبور يکنفر از فاصله بین مخزن و يکی از ديواره

 سانتیمتر باشد. 40مسیر تردد حداقل 

 سانتیمتر باشد.  02ها از يکديگر بايد حداقل فاصله مخرن 

 وی لوله انشعاب آب شهر ممنوع است.نصب مستقیم پمپ بر ر 

  در صورت کمبود شديد فشار آب ورودی، مالک به هیچ عنوان بدون مجوز شرکت آب و فاضالب مجاز به نصب مستقیم

 پمپ  بر روی شبکه نمیباشد.

 .مکان نصب پمپ بايد سرپوشیده باشد 

  د.ی سازه و معماری، اجرا گردنقشه هامطابق با جزئیات سپتیک تانک بايستی 
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 ها پیوست شود.تصاوير زير جهت رويت مالک، مجری و ناظر در صفحات جداگانه نقشه تصاوير:تصاوير: .6.5

         
 موقعیت نصب لوازم جانبی توالت شرقی – 9تصوير     جانمايی وسايل بهداشتی – 2تصوير 

 

 

      

 والت شرقیموقعیت نصب ت – 8تصوير    موقعیت نصب سینک ظرفشويی – 7تصوير 
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 موقعیت نصب دوش – 00تصوير      موقعیت نصب روشويی – 6تصوير 

 
 جزئیات نصب رادياتور – 03تصوير   جزئیات نصب کلکتور – 05تصوير  جعبه آتش نشانی – 00تصوير 
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 عالئم ترسیم نقشه
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  سپتیک تانک:سپتیک تانک: .6.3

 گردد:مشخصات زير برای طراحی سپتیک تانک پیشنهاد می
 

 
 برش سپتیک – 04تصوير 
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Ve Vsl Vd Vh Vsc P( c ) T(d) q(lpcd) n 

9 5.4 0.37 5.52 0.69 2 3 020 8 

05 4.8 0.74 4.20 0.65 00 3 020 8 

08 7.5 0.00 9.72 5.88 51 3 020 8 

54 6.9 0.48 6.00 3.84 02 3 020 8 

30 05 0.89 00.52 4.80 01 3 020 8 

58 6 5.53 03.20 3.90 02 3 020 2 

33 00.2 5.90 02.72 4.50 01 3 020 2 

38 05 5.67 08.00 4.80 02 3 020 2 

 حجم مناطق مختلف يک سپتیک تانک بر حسب جمعیتهای مختلف - 3جدول 
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V حجم کلی مخزن = 

 Vscحجم کفاب = 

Vh حجم منطقه ته نشینی = 

Vdحجم منطقه هضم لجن= 

Vsl حجم منطقه ذخیره لجن = 

Vf حجم مربوط به فضای آزاد = 

r  =نرخ تجمع 

P جمعیت = 

n سال = 

VfVslVdVhVscV   

 

کعب( حجم)مترم  

ض
عر
ه 
ل ب
طو
ت 
سب
 ابعاد)متر( ن

جمعیت 

 )نفر(

 کل
منطقه 

 آزاد
 ارتفاع عرض طول

V Vf L(m) W(m) H(m) P( c ) 

7 0.5 5.8 3.3 0.5 0.2 2 

14 5.4 5.2 4.4 0.8 0.2 00 

22 3.9 3.0 9.0 5 0.2 02 

28 3.9 3.0 9.0 5 5 50 

34 4.2 5.4 9.0 5.2 5 52 

33 4.5 5.3 2.7 5.2 5 30 

38 2.5 5.9 9.9 5.2 5 32 

43 2.7 3.0 7.9 5.2 5 40 

 3ابعاد پیشنهادی سپتیک تانک های محاسبه شده در جدول شماره - 4جدول 
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  چاه جذبی:چاه جذبی:  ..9.49.4

برای خروج گازهای متصاعد شده از فاضالب در چاه ضروری  شود. نصب هواکش مشخصات تصوير زير برای چاه جذبی پیشنهاد می 

 است. 

 

 

 نمايی از چاه جذبی - 02تصوير 
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