
  بنام خدا
  .........        پروژه   مشخصات فنی تاسیسات مکانیکی

  : لوله کشی فاضالب ، آب باران و لوازم بهداشتی
  .چدن سرکاسه با سرب و کنف نوع پارس متال می باشد کلیه لوله هاي فاضالب و آب باران و هواکش فاضالب از جنس -1
  .رصد می باشد د5/1تا5/0درصد و شیب لوله هاي آب باران     2تا    5/1کف   شیب لوله هاي فاضالب در -2
  .کار گذاشته شود) clean  out(در محل هاي نشان داده شده در نقشه و در جاهاي زیر حتی اگر در نقشه نباشد باید دریچه بازدید -3
  سانتیمترباالي کف تمام شده30به فاصلهن لوله در پایین ترین قسمت لوله قائم فاضالب و آب باران قبل از زانوي پایی -
  متر روي لوله افقی فاضالب و آب باران   20به فاصله هر   -
تعیین  ساختمانی عمق دقیق توسط دستگاه نظارت ,یزان نفوذ پذیري خاك محلعمق چاهها تقریبی بوده و در هنگام اجراء با توجه به م -4

  .خواهد شد 
   .مطابق نقشه هاي پیوست می باشد.. کف  شورها ، سرویس ها و  جزئیات اجراي آبرو ها ، -5
  .می باشد  بانظرناظرساختمانیمتر  3ب باران و فاضالب از ستون آحداقل فاصله چاه جذبی  -6
طابق دتایل م لوله ها طوري وارد چاه گردند که به بدنه چاه برخورد نداشته باشند و از گلدان جهت انتقال آب یا فاضالب به داخل چاه -7

  .استفاده گردد  اجرائی پیوست
  .سیفون استفاده گردد و   2 "در طبقات از کفشور آهنی  -8
  .ساعت می باشد  4حداقل  مترستون آب به مدت6با فشار حداقل  ي فاضالب وآب بارانتست فشار آب لوله ها -9

اي معماري ، برقی و سایر نقشه هاي مکانیکی به عمـل آورده و  پیمانکار موظف است قبل از اقدام به اجراء هماهنگی الزم با نقشه ه -10
  .نقشه کارگاهی تهیه و پس از تصویب اقدام به اجراء نماید

  .سانتیمتر با پایه می باشد   46*60سنگ دستشوئی از نوع چینی سفید کرد مدل آزالیا به ابعاد تقریب   -11
  .سانتیمتر می باشد  56*45ا پادار به ابعاد تقریبی ج ,سنگ توالت از نوع چینی سفید کرد مدل لی لی  -12
شلنگ دار کرمه شیبه به قطر یک دوم اینچ ، با پولک ، افشانک ، قالب و شلنگ خرطومی کرمه بطول  مخلوطشیر هاي توالت از نوع  -13

  . سانتیمتر می باشد  120تقریبی  
  . کرمه میباشد واشرومهره,به قطر یک دوم اینچ با پولک توکاسه ودوپایه,کرمه شیبه مخلوطشیرهاي دستشویی از نوع  -14
  .سردوش وبست کرمه می باشد,باعلم,به قطریک دوم اینچ,ازنوع شیرمخلوط کرمه شیبه حمام شیردوش-15
  .می باشد ایران لیترازمدل فالش تانک10فالش تانک ازنوع لعابی به ظرفیت تقریبی-16
ــذیر -17 ــوالد زنــگ ناپ ــه ضــخامت18,8ســینک ظرفشــویی ازف ــه عمــق تقریبــی 7/0ب ــه 16میلیمتــرداراي لگــن ب ســانتیمترویک ســینی ب

  .سانتیمترمدل فانتزي البرزیااخوان می باشد100*50ابعادتقریبی
،به ضخامت یک میلیمتر،بارویـه اي  رنگ پخته دست رنگ ضدزنگ یک میلیمتربا0,6زمینی ساخته شده ازورق آهن به ضخامت کابینت-18

کابینـت دیـواري سـاخته شـده     .سانتیمترداراي طبقه میانی ولوالي فلزي فنري می باشـد 85سانتیمتروارتفاع50عمق ازفایبرگالس،کابینت به 
رنـگ روغنی،بـه ضـخامت یـک میلیمتـر، کابینـت بـه عمـق          رنـگ پختـه   دست رنگ ضدزنگ ویک میلیمتربا0,6ازورق آهن به ضخامت

  .فنري می باشدسانتیمترداراي طبقه میانی ولوالي فلزي 60سانتیمتروارتفاع30
  .مقررات ملی ساختمان ایران اجراء گردد 16مبحث سازمان مدیریت و برنامه ریزي و  128آنچه نیامده مطابق نشـریه   -19



   :لوله کشی آب مصرفی 
 DIN2440اردکلیه لوله هاي آب مصرفی از نوع فوالدي گالوانیزه درزدار وزن متوسط صادراتی اهواز با اتصاالت دنده اي مطابق استاند -1

  .هستند
  . مورد تاییدمیباشد) مرغوب , چین)  TG  -  MT (اتصاالت گالوانیزه دنده اي نوع ژاپنی یا زنگوله کره و یا   -2
, کیلـوگرم درمترمکعـب  12کلیه لوله هاي آب گرم وهچنین لوله هاي آب سردي که درحیاط قراردارندباید با عایق پشم شیشه بادانسـیته  -3

لولـه هـاي آبـی کـه در حیـاط قراردارنـدپس ازعـایق پیچـی         . یر اندود و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه عایق پیچی گردنـد یک الیه کاغذ ق
  .بایدبامصالح ساختمانی پوشانده شوند

  .شیر آالت از نوع شیبـه مرغوب و لوازم بهداشتی از نوع چینی کرد سفید مرغوب می باشد -4
قف اجراء می شوند باید تکیه گاه مناسب در نظر گرفته شود براي دیدن مشخصات و فواصـل تکیـه   براي کلیه لوله هایی که در زیر س -5

  .سازمان برنامه و بودجه رجوع کنید  128گاه به نشریه 
بـا نظـر    EXP . JOINTیا قطعه انبساط  EXP . LOOPبر روي کلیه لوله ها در محل عبور از درز انبساط ساختمان حلقه انبساط  -6

  .نظارت نصب شوددستگاه 
  . ساعت می باشد  4برابرفشارکار به مدت حداقل 5/1اتمسفریا  6تست فشار آب لوله ها با فشار حداقل  -7
کنترل نمـوده و نقشـه هـاي    ... پیمانکار موظف است قبل از اجراء مسیرهاي لوله کشی را با سایر نقشه ها از قبیل کانال کشی ، برق و  -8

  .به تصویب دستگاه نظارت برساندکارگاهی الزم را تهیه و 
و در . لوله هاي فوالدي که در مجاورت گچ یا آهک قرار می گیرند بایستی با ضد زنگ و روغن پرایمـر و نـوار پرایمـر انـدود گردنـد      -9

  .جائی که از ضخامت هاي دیوار عبور داده می شوند غالفی از جنس لوله استفاده گردد
  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي ومقررات ملی ساختمان ایران اجراء گردد  128آنچه نیامده مطابق نشـریه   -10

  :کانال کشی
  .کلیه کانال ها از ورق گالوانیزه مرغوب با مشخصات زیر ساخته می شود -1
  میلیمتر  6/0اینچ ضخامت ورق    12بزرگترین ضلع مقطع کانال کمتر از   -
  .میلیمتر  75/0اینچ ضخامت ورق    18اینچ تا    13بزرگترین ضلع مقطع از   -
کانالها بـا عـایق حرارتـی    . میلیمتر پوشانیده شوند   5/0کانال هاي روي بام پس از عایقکاري با پوشش از ورق گالوانیزه به ضخامت   -2

  .پشم شیشه به ضخامت یک اینچ با سیم پیچی از مفتول گالوانیزه پوشانده می شود
لها در وضعیت مورد نیاز سیستم کانال کشی باید بوسیله تکیه گاهها یـا آویزهـا در نقـاط مناسـب بـه اجـزاء       براي ثابت نگهداشتن کانا -3

  .ساختمان متصل شوند
  .کلیه کانالها در هنگام عبور از درزهاي انبساط ساختمان یا اتصال به دستگاهها باید به وسیله برزنت مرغوب سه السه الي انجام گیرد  -4
  .انجام شود  4/1قطع ها با شیب  کلیه تغییر م -5
  .با نخ نسوز و پیچ و مهره گالوانیزه و هر دو متر طول یک بست به دیوار اجراء گردد  25*25*  3ارتباط کانال با نبشی نمره   -6
جهیـزات  جهت تحویل موقت پروژه ارائه کلیه کاتالوگها ودفترچه هاي راهنماومشخصات فنی وضمانت نامـه هـاي کلیـه دسـتگاهها وت    -7

  .خریداري شده توسط پیمانکارالزامی می باشد
  . دریچه هاي دیواري فلزي دوطرفه ودمپردار با رنگ کوره اي مارك شاهرخی یادکت یانیما می باشد -8
  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي ومقررات ملی ساختمان ایران اجراء گردد  128آنچه نیامده مطابق نشـریه   -9



  :کانال کشی
  .یه کانال ها از ورق گالوانیزه مرغوب با مشخصات زیر ساخته می شودکل -1
  میلیمتر  6/0اینچ ضخامت ورق    12بزرگترین ضلع مقطع کانال کمتر از   -
  .میلیمتر  75/0اینچ ضخامت ورق    18اینچ تا    13بزرگترین ضلع مقطع از   -
کانالها بـا عـایق حرارتـی    . میلیمتر پوشانیده شوند   5/0ا پوشش از ورق گالوانیزه به ضخامت  کانال هاي روي بام پس از عایقکاري ب -2

  .پشم شیشه به ضخامت یک اینچ با سیم پیچی از مفتول گالوانیزه پوشانده می شود
در نقـاط مناسـب بـه اجـزاء      براي ثابت نگهداشتن کانالها در وضعیت مورد نیاز سیستم کانال کشی باید بوسیله تکیه گاهها یـا آویزهـا   -3

  .ساختمان متصل شوند
  .کلیه کانالها در هنگام عبور از درزهاي انبساط ساختمان یا اتصال به دستگاهها باید به وسیله برزنت مرغوب سه السه الي انجام گیرد  -4
  .انجام شود  4/1کلیه تغییر مقطع ها با شیب   -5
  .با نخ نسوز و پیچ و مهره گالوانیزه و هر دو متر طول یک بست به دیوار اجراء گردد  25*25*  3ارتباط کانال با نبشی نمره   -6
جهت تحویل موقت پروژه ارائه کلیه کاتالوگها ودفترچه هاي راهنماومشخصات فنی وضمانت نامـه هـاي کلیـه دسـتگاهها وتجهیـزات      -7

  .خریداري شده توسط پیمانکارالزامی می باشد
  . ي دوطرفه ودمپردار با رنگ کوره اي مارك شاهرخی یادکت یانیما می باشددریچه هاي دیواري فلز -8
  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي ومقررات ملی ساختمان ایران اجراء گردد  128آنچه نیامده مطابق نشـریه   -9

 



  :سیستم لوله کشی فن کویل ها
و اتصاالت جوشی مربوطه مارك بنکن یا آکفـا   DIN2440ق استاندارد  کلیه لوله هاي از نوع لوله هاي فوالدي سیاه وزن متوسط مطاب -1

  .می باشد
اینچ و باالتر از نوع چدنی با نشمین برنزي و اتصال   2½اینچ از نوع برنجی با اتصال دنده اي و براي قطر     2تمام شیر آالت تا قطر  -2

  . مربع می باشدپوند بر اینچ   125کالس کار تمام شیرها  . فلنجی خواهند بود 
کلیه لوله هاي رفت و برگشت با عایق پشم شیشه یک الیه کاغذ قیر اندود و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه پوشیده می شـود ضـخامت    -3

  .اینچ خواهد بود  2اینچ برابر با    2اینچ و براي قطر هاي بیشتر از    1اینچ برابر    2عایق براي لوله هاي تا قطر  
ترین نقاط لوله کشی ها و هر جاي که امکان جمع شدن هوا وجود دارد حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد باید اتصال شیر در باال -4

  .هوا گیري پیش بینی شود
اید در پایین ترین نقاط لوله کشی ها و هر جاي سیستم که ممکن است نیاز به تخلیه آب باشد حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد ب -5

  .اتصال تخلیه پیش بینی شود
در محل نصب صافیها و سایر اجزاء سیستم لوله کشی که ممکن است نیاز به بازدید تعمیر و سرویس داشته باشد باید دریچه دسترسی  -6

  .پیش بینی شود
  .کلیه لوله ها در عبور از سقف  ،  کف و دیوار از درون غالف از جنس لوله فوالدي عبور می کنند -7
کلیه رادیاتورهاي سرویس ها از نوع آلمینیومی ساخت کارخانه ایران رادیاتورها و سایر رادیاتورها از نوع فـوالدي بـا رنـگ کـوره اي      -8

  .روشن ساخت کارخانه آژیر یا قدس مشهد یا مشابه مورد تایید کارفرما می باشد
  .از مقررات ملی ساختمان ایران رجوع کنید  14مبحث  براي اطالع از جزئیات اجراء سیستم لوله کشی و نصب تجهیزات به  -9

  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي را ببینیـد  128براي اطالع از جزئیات مشخصات مصالح لوله کشی ونحوه نگهداري لوله ها نشریه   -10
  .ه می باشدساعت  پیوست  4برابرفشارکار با مدت حداقل  5/1اتمسفریا  6تست فشار اب لوله ها با فشار -12
هماهنگ و نقشه ... پیمانکار موظف است قبل از اقدام به اجراء لوله کشی نقشه ها را با نقشه هاي معماري ، سازه ، تاسیسات برقی و  -13

  .کارگاهی الزم را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برسـاند
 



  :موتـورخانه تهویه مطبوع 
سـازمان    128تصاالت ، شیب لوله ها ، ساخت و نصب تکیه گاه و غیـره بـه نشـریه     براي دیدن نکات اجرایی ، جنس لوله ها ، ا -1

  .مدیریت و برنامه ریزي کشور و مقررات ملی ساختمان نگاه کنید
در باالترین نقاط لوله کشی شیر هوا گیري دستی و اتوماتیک و در پایین ترین نقاط لوله کشی شیر تخلیه از نوع کف فلزي نصـب   -2

  . می شود
ه لوله هاي رفت و برگشت آب گرم کننده و آب مصرفی پس از تست و ضـد زنـگ بـا پشـم شیشـه و کاغـذ گـراف و مقـوا         کلی -3

اینچ   2ضخامت عایق براي لوله هاي تا قطر  . عایقکاري و با پوشش متقال ، ماستیک و دو دست رنگ روغنی باید پوشانده شود 
  . اینچ است  2 برابر یک اینچ و براي لوله هاي باالتر برابر با 

اینچ و باالتر از نوع چدنی با نشیمن برنزي و   2   2/1اینچ از نوع برنجی با اتصال دنده اي و براي قطر   2تمام شیر االت تا قطر  -4
  .پوند بر اینچ مربع می باشد  125اتصال فلنجی خواهند بود و کالس کار تمام شیرها  

  .تالوگ و مشخصات فنی دستگاهها را جهت تاییدکارفرما ارسال داردپیش از خرید دستگاهها پیمانکار موظف است کا -5
وجهـت   E60- 13جوشکاري لوله ها با دیزل یا رکتی فایر با سیم جوش مناسب جهت جوش لب به لب و کنج با سیم جـوش    -6

  .با قطر مناسب استفاده گردد E60- 10 جوش ذوبی درسرهاي ثابت سیم جوش

  جوشکاري در لوله هاي باالتر از -7


2
  .دو پاس یا سه پاس توسط جوشکار ماهر مورد تایید دستگاه نظارت انجام گردد  11

اربرابر فشار  5/1تست لوله ها و دیگ و شیر آالت حداقل با   -8   .ساعت با آب و پرس پمپ انجام گردد  4سیستم و بمدت   ك
می باشد و از مصرف لوله هاي سیاه فوالدي سـبک    DIN 2440ندارد  جنس لوله ها ، لوله فوالدي سیاه وزن متوسط مطابق استا -9

  .خودداري گردد "جدا
  .مورد تایید است  EKFA  یا  W.P.Bیا    BEN  KANاتصاالت جوشی مارك   -10
  .مورد تایید می باشد) چین مرغوب )  TG  -  MT (اتصاالت گالوانیزه دنده اي ژاپنی یا زنگوله کره و یا   -11
  .دنده اي از نوع برزیلی مرغوب یا مشابه مورد تایید می باشداتصاالت سیاه  -12
    .دنده اي رزوه اي برنجی کیتازاواي   2"تا    PN16ودرفشارمتوسطPN 10شیر االت و فالنچها در فشار کم   -13
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نشان زرد جهت نصب در سیستمهاي تهویه مطبوع و از نشان سفید جهت نصب در سیستمهاي آشامیدنی و بهداشتی مـورد تاییـد   
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میلیمتر با تله قطره گیر و پیش بینی انبسـاط و انقبـاض دودکش در  0,5وکش از ورق گالوانیزه به ضخامت  آلومینیومی نخدار و ر
 .سرتاسر و نصب کالهک به ارتفاع یک متر از سطح پشت بام اجراء گردد

  


