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َ -1دف:
ّذف اص اسائِ ایي دػشَسالؼول ،سذٍیي الضاهبر اخشایی هذیشیز هلشف آة دس ػبخشوبى هیثبؿذ.
 -2دامىٍ کارتزد:
سػبیز ایي دػشَسالؼول ،ػالٍُ ثش هجحث ؿبًضدّن ٍ چْبسدّن ثشای ولیِ ًبظشیي سأػیؼبر هىبًیىی ػبخشوبى
سحز دَؿؾ ػبصهبى ًظبم هٌْذػی ػبخشوبى اػشبى ثَؿْش ،الضاهی هیثبؿذ.
 -3محديدٌ اجزا:
هحذٍدُ اخشای ایي دػشَسالؼول ،ؿْشّبیی اص اػشبى ثَؿْش هیثبؿذ وِ سفبّوٌبهِ هذیشیز هلشف آة
آؿبهیذًی فیوب ثیي ؿشوز آة ٍ فبهالة اػشبى ٍ ػبصهبى ًظبم هٌْذػی ػبخشوبى دس آًْب اخشایی ؿذُ اػز.
 -4تعاريف:
-1-4
-2-4
-3-4
-4-4
-5-4
-6-4
-7-4

-8-4

ػبصهبى :ػبصهبى ًظبم هٌْذػی ػبخشوبى اػشبى ثَؿْش
ؿشوز آثفب :ؿشوز آة ٍ فبهالة اػشبى ثَؿْش
دسفـبى :دسفـبى یب دشالسَس ثِ ٍػیلِ ای گفشِ هیؿَد وِ ثش سٍی خشٍخی ؿیش ًلت ٍ هَخت سٌظین
خشیبى خشٍخی آة اص آى هیؿَد.
هحذٍد وٌٌذُ خشیبى :هحذٍد وٌٌذُ خشیبى آة یب سگالسَس ٍػیلِای اػز وِ دثی خشٍخی ؿیش آة سا
سملیل دادُ ٍ آى سا دس هیضاى هدبص ،ثبثز ًگِ هیداسد.
سىیِ گبُ ٍ :ػیلِای دایوی وِ لَلِ یب دوخ سا ثِ اخضای ػبخشوبى هشلل هیوٌذ ٍ دس حبلز یب هَلؼیز
هؼیٌی ًگِ هیداسد.
آة خبوؼششی  :فبهالة خشٍخی اص ٍاى ،صیش دٍؿی ،دػشـَیی ،لگي یب هبؿیي سخشـَیی وِ هوىي
اػز هَسد اػشفبدُ دٍثبسُ لشاس گیشد.
فوبی وٌششل ًـذُ  :ثخـْبیی اص فوبی ػبخشوبى وِ ثٌَس هذاٍم سب دهبیی ثشاثش یب ثبالسش اص دهبی
صیؼشگبُ گشم ًویؿًَذ (ّوبًٌذ فوبّبی دسص اًمٌبع ثیي دٍ ػبخشوبى ،ساُ دلِّب ،سشاعّب ،داالىّب ٍ
دبسویٌگّبیی وِ هَسد گشهبیؾ ٍ ػشهبیؾ لشاس ًویگیشًذ)
ػبخشوبىّبی گشٍُ الف :ػبخشوبىّبی ً 2 ٍ 1جمِ (ػمف) ثب صیشثٌبی حذاوثش  600هششهشثغ
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 -9-4ػبخشوبىّبی گشٍُ ة :ػبخشوبىّبی  3سب ً 5جمِ (ػمف) ثب صیشثٌبی حذاوثش  2000هششهشثغ یب
ووشش اص ً 3جمِ ثب صیشثٌبی ثیؾ اص  ٍ 600ووشش اص  2000هششهشثغ
 -10-4ػبخشوبىّبی گشٍُ ج :ػبخشوبىّبی  6سب ً 10جمِ (ػمف) ثب صیشثٌبی حذاوثش  5000هششهشثغ یب
ووشش اص ً 6جمِ ثب صیشثٌبی ثیؾ اص  ٍ 2000ووشش اص  5000هششهشثغ
 -11-4ػبخشوبىّبی گشٍُ د :ػبخشوبىّبی ثیؾ اص ً 10جمِ (ػمف) یب ووشش اص ً 10جمِ ثب صیشثٌبی ثیؾ اص
 5000هششهشثغ
 -12-4ػبخشوبىّبی ػوَهی :ؿبهل ػبخشوبىّبی هحل سدوغ ،ػبخشوبىّبی آهَصؿی ٍ فشٌّگی ،ػبخشوبى-
ّبی هحل دزیشایی ٍ البهز هَلز ،ػبخشوبىّبی اداسی ،ػبخشوبىّبی سدبسی ،هشاوض سدبسی ٍ داد ٍ
ػشذ ٍ ػبخشوبىّبی هؼىًَی داسای ٍ 10احذ یب ثیـشش هی ثبؿذ .ایي دػشَسالؼول ؿبهل ػبخشوبًْبی
دسهبًی ًویگشدد.
 -13-4وبٌّذُ هلشف :سدْیضی اػز وِ ثذٍى وبّؾ سهبیشوٌذی هلشف وٌٌذُ آة ،اص هیضاى هلشف آى
هیوبّذ.
 -14-4گشٍُ هلشف :گشٍُ هلشف آة ّش سدْیض دس ایي دػشَسالؼول ،ثش اػبع اػشبًذاسد هلی ایشاى سؼشیف
ؿذُ اػز ٍ ثشای ؿیشآالر ثْذاؿشی ٍ ػشدٍؽ ثش هجٌبی دثی (لیشش ثش دلیمِ) ٍ ثشای فالؽ سبًه ،ثش
هجٌبی هیبًگیي حدن سخلیِ (لیشش) هیجبؿذ.
 -15-4فشم ؿوبسُ :2فشم لشاسداد ثبصسػی سبػیؼبر آة ٍ فبهالة ػبخشوبى هیثبؿذ .ایي فشم دس صهبًی وِ دس
حیي وبس یب دبیبى دشٍطُ ٍاحذ ،هغبصُ ٍ یب ّش فوبیی وِ ًیبصهٌذ ثبصسػی خْز كذٍس سبییذیِ اخز
اًـؼبة آة (فشم  )6ثبؿذ ٍ یب هَاسدی وِ ًبظش ٍخَد ًذاؿشِ ثبؿذ ،خْز اخز لشاسداد هَسد اػشفبدُ
لشاس هیگیشد.
 -16-4فشم ؿوبسُ :4ایي فشم خْز اػالم هدشی سَػي ػبصهبى ًظبم هٌْذػی ػبخشوبى ثِ ًبظش هیثبؿذ.
 -17-4فشم ؿوبسُ :5چه لیؼز ثبصسسػی آة ٍ فبهالة ػبخشوبى اػز وِ دغ اص اسوبم وبهل ػولیبر سَػي
هْذع ًبظش سىویل ٍ ثِ اصای ّش ٍاحذ ػبخشوبًی ،یه فشم سحَیل هبله گشدد.
 -18-4فشم ؿوبسُ :6فشم سأئیذیِ ػیؼشن لَلِ وـی آة ٍ فبهالة ػبخشوبى اػز وِ ثبیؼشی دغ اص سىویل
ثذٍى ًمق فشم ؿوبسُ  ،5سىویل ٍ ثشای اخز اًـؼبة آة ثِ هبله اسائِ گشدد.
 -19-4فشم ؿوبسُ :7فشم اػشؼالم هحل وٌشَسّب ٍ سأػیؼبر اػز وِ ثبیؼشی دغ اص اسوبم دیَاسچیٌی ٍ لجل اص
ؿشٍع ػولیبر لَلِ وـی سَػي هدشی ٍ ثب ّوبٌّگی هٌْذع ًبظش ٍ هبله سْیِ ؿذُ ٍ هبله هَظف
اػز سأئیذیِ ؿشوز آثفب سا اخز ًوبیذ ٍ لجل اص آغبص لَلِ وـی ثِ هدشی ٍ هٌْذع ًبظش اسائِ ًوبیذ.
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 -5کلیات:
 -1-5لجل اص سؼز ًْبیی ،ثبیؼشی ػولیبر هحًَِػبصی دبسویٌگ (یب ًجمِ ًلت سدْیضار دوذبط) وبهالً ثِ
اسوبم سػیذُ ثبؿذ.
ّ -2-5وِ لَلِّبی آة دس هحل هحفظِ وٌشَس ثبیؼشی ثش اػبع ؿوبسُ ٍاحذّب ،دالن گزاسی ؿذُ ثبؿذ.
ؿوبسُ ایي دالنّب ،ثبیذ ثش سٍی ػشدس ٍسٍدی ٍاحذّبی هشثَى ًیض ًلت گشدد.
 -3-5ؿجىِ آة ثبساى ٍ فبهالة ،ثبیذ اص یىذیگش هدضا ثبؿٌذ.
 -4-5دس خلَف سٌبثك سؼذاد ول ٍاحذّب (اػن اص ٍسصؿی ،هؼىًَی ٍ )...ثب دشٍاًِ ػبخشوبى كبدسُ ،هـخلبً
دس فشم ؿوبسُی  6آثفب ،اظْبسًظش ؿَد.
 -5-5اًـؼبة آة اػشخش ثبیؼشی هدضا سب هحفظِ وٌشَس اخشا گشدد ٍ گشفشي اًـؼبة آة ثشای اػشخش اص دیگش
ٍاحذّبی ػبخشوبى هوٌَع اػز.
 -6-5دس كَسر ٍخَد حشی یه چـوِ فبهالة یب هلشف وٌٌذُ آة دس ٍاحذ ٍسصؿی ،ثبیؼشی ثشای ایي
ٍاحذ ،اًـؼبة هدضا سب هحفظِ وٌشَس اخشا گشدد ٍ گشفشي اًـؼبة آة ثشای ایي ٍاحذ اص دیگش ٍاحذّبی
ػبخشوبى هوٌَع اػز .دس هوي اسػبل گضاسؽ هغبیشر ثب دشٍاًِ ،ثِ ؿْشداسی ٍ ؿشوز آثفب الضاهیؼز.
 -7-5فشم سبئیذیِی ػیؼشن لَلِ وـی (فشم ؿوبسُ  )6ثشای ّوِ ٍاحذّبی ػبخشوبًی ثبیؼشی ثِ كَسر
یىدب ٍ ّوضهبى كَسر دزیشد.
 -8-5هؼبحز دلیك اػشخش (ثب احشؼبة ول صیشثٌبی هشثَى ؿبهل اسبله سأػیؼبر ٍ  )...دس فشهْبی هشثًَِ
ًَؿشِ ؿَد.
 -9-5هحفظِ دیَاسی وٌشَسّبی آة ،ثبیؼشی دس ًضدیىششیي هىبىً ،ؼجز ثِ ٍسٍدی ػبخشوبى اخشا گشدد.
 -10-5هحل لشاسگیشی وٌشَسّب هیثبیؼز ثِ كَسسی ثبؿذ وِ ثِ ساحشی دس دػششع ثَدُ ٍ ّیچ هبًغ فیضیىی
هبًٌذ هخضى آة ,لَلِ ,دوخ ٍ سبثلَی ثشق ،هضاحن لشائز ٍ سؼَین وٌشَس ًگشدد.
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 -6شیزآالت ي لًاسم تُداشتی :
-1-6
-2-6
-3-6
-4-6

ولیِی ؿیش آالر ثبیؼشی ًَ ،ػبلن ٍ اػشبًذاسد ثبؿٌذ.
ؿیشّبی سٍؿَیی ،سَالز ،ػشدٍؽ حوبم ٍ ظشفـَیی ،ثبیؼشی اص ًَع اّشهی ،یب فـبسی صهبى داس (ؿیش
لٌغ اسَهبسیه) ،یب دذالی ٍ یب فشَالىششیه ثبؿٌذ.
ولیِ ؿیشآالر آة ثبیؼشی هدْض ثِ دسفـبى ثبؿٌذ.
2
1
سَكیِ هیگشدد اص اًَاع دسفـبىّبی خَدسویض ؿًَذُ یب دسفـبىّبی ثب خشٍخی ثبثز اػشفبدُ ؿَد.
استفاده از پرالتورهای خودتمیس شونذه ،مشکالت گرفتکی روزنههای پرالتور را تسیار کمتر میکنذ و
استفاده از پرالتورهای تا خروجی ثاتت نیس ،موجة ایجاد رضایتمنذی تیشتر کارتران (در مواقع کاهش
فشار آب) ،میگردد.

-5-6
-6-6
-7-6
-8-6
-9-6

دس اهبوي ػوَهی اػشفبدُ اص دسفـبى هذ ػشلز الضاهی اػز.
دٍؽ حوبم ثبیؼشی هدْض ثِ وبٌّذُ هلشف ثب لبثلیز اخشالى آة ثب َّا ثبؿذ.
اػشفبدُ اص فالؽ سبًهّبی دٍ هشحلِ ای ون هلشف (حذاوثش  6لیششی دٍ هشحلِای) الضاهی اػز.
اػشفبدُ اص هحذٍد وٌٌذُ خشیبى آة (سگالسَس) دس ؿیشّبی حوبم ٍ سَالز ثوٌظَس ػجَس دثی ثبثز
هؼشمل اص فـبس آة ،سَكیِ هی گشدد.
اخشای ٍاى دس حوبمّبی ثب هؼبحز ووشش اص  10هششهشثغ هوٌَع هیثبؿذ.

 1درفشانی است که تصورت خودکار ،ررات معلقی را که پشت توری جمع میشونذ ،تخلیه میکنذ.
2

درفشانی است که حذاکثر دتی تخلیه را حتی در فشارهای تاال کنترل میکنذ.
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 -7شثکٍ تًسيع آب آشامیدوی:
 -1-7لَلِوـی آة ّش ٍاحذ ثبیؼشی ثٌَس هؼشمل سب دسة ٍسٍدی ػبخشوبى اخشا گشدد ٍ لَلِوـی هـششن
ثشای ٍاحذّب هدبص ًیؼز.
 -2-7دس ٍسٍدی لَلِ آة ثِ ّش ٍاحذ آدبسسوبًی ،ؿیش لٌغ ٍ ٍكل ثبیؼشی ًلت ؿَد .ثشای ػبخشوبىّبیی
وِ لَلِ وـی آًْب اص ًَع ولىشَسی هیثبؿذٍ ،خَد ؿیش لٌغ ٍ ٍكل دس ولىشَس وبفیؼز ٍ ًیبصی ثِ
ًلت ؿیش هدضا ًویثبؿذ.
 -3-7دس هَاسدی وِ آخشیي هلشفوٌٌذُ آة گشم ثیؾ اص  15هشش اص آثگشهىي فبكلِ داسدً ،لت دوخ ٍ خي
ثشگـز خشیبى آة الضاهیؼز.
ّ -4-7وِی لَلِّبی آة گشم ثبیؼشی ػبیكوبسی ؿًَذ.
 -5-7فوبی ًلت سأػیؼبر ثبیذ ثِ گًَِای ثبؿذ وِ فوبی وبفی خْز سؼویشار ٍ ًگْذاسی هخبصى آة
فشاّن ثبؿذ.
 -6-7هىبى ًلت هخضى ثبیذ وبهالً كبف ٍ سشاص ثبؿذ.
 -7-7هخضى(ّبی) دلیوشی وِ دس هؼشم ًَس خَسؿیذ لشاس داسًذ ،ثبیذ حذالل  3الیِ ثبؿٌذ.
 -8-7هخبصى آة داسای ؿیش سخلیِ ،ؿیش لٌغ ٍ ٍكل ،ؿٌبٍس ٍ ػشسیض هٌبػت ثبؿٌذ.
 -9-7فوبی وبفی ثشای ثبصسػی دٍسُای دیَاسُّبی خبسخی ٍ وف هخضى(ّب) ثوٌظَس حلَل اًویٌبى اص ػذم
ٍخَد ًـشی ٍ هَاسد هـبثِ ٍخَد داؿشِ ثبؿذ( .اص وف :حذالل  10ػبًشیوشش ،اص ػمف :حذالل 50
ػبًشیوشش ،اص دیَاس دـز :حذالل  10ػبًشیوشش ،اص دیَاسُّبی خبًجی :حذالل  10ػبًشیوشش)
 -10-7فبكلِ هخضىّب اص یىذیگش ثبیذ حذالل  15ػبًشیوشش ثبؿذ.
 -11-7اخشای آة اًجبس هوٌَع هیثبؿذ.
 -12-7حذاوثش حدن ول هخضى(ّب) ثِ اصای ّش ٍاحذ هؼىًَی 2000 ،لیشش هیثبؿذ.
 -13-7خشٍخی ػشسیض آة اص هخضى(ّب) ثبیذ ثَػیلِ لَلِوـی ثِ هىبًی هٌبػت ّذایز ؿَد وِ خشٍج آة اص
آى دس هؼشم دیذ ثبؿذ.
ً -14-7لت هؼشمین دوخ ثش سٍی لَلِ اًـؼبة آة ؿْش هوٌَع اػز.
 -15-7دس كَسر ووجَد ؿذیذ فـبس آة ٍسٍدی ،هبله فمي ثب وؼت هدَص ؿشوز آة ٍ فبهالة هدبص ثِ
ًلت هؼشمین دوخ ثش سٍی ؿجىِ ( اص ًشیك اخشای وٌبسگزس هخضى) هیثبؿذ .دس ّش حبل اخشای
هخضى ًجمِ ّوىف الضاهی هیثبؿذ(هٌبثك ثب سلَیشؿوبسُ )1
 -16-7سوْیذار الصم ثوٌظَس خلَگیشی اص اًشمبل اسسؼبؿبر ػیؼشن دوذبط ثِ وٌشَس دسًظشگشفشِ ؿَد.
 -1-16-7دوخ ثبیؼشی ثَػیلِ سىیِ گبّی ثش سٍی صهیي ،ثبثز ٍ هحىن ؿذُ ثبؿذ.
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ً -2-16-7لت اسلبل اًؼٌبف دزیش 3ثش سٍی خشٍخی دوخ ثب لٌش  2ایٌچ ٍ ثبالسش الضاهیؼز.
 -3-16-7ولیِ لَلِ ّبی خشٍخی دوخ ثبیذ ثَػیلِ ػبدَسر هٌبػت هْبسثٌذی ؿًَذ.
 -17-7هىبى ًلت دوخ ثبیذ ػشدَؿیذُ ثبؿذ.
 -18-7دوخ(ّب) ،سب حذ اهىبى ،دبییيسش اص ػٌح وف هخضى لشاس دادُ ؿَد ٍ حشیالومذٍس دس ووششیي فبكلِ ثب
هخضى(ّب) ًلت گشدًذ.
ً -19-7لت یه ػذد ؿیش سخلیِ َّا ،خٌت دوخ الضاهیؼز.
ً -20-7لت یه دػشگبُ فیلشش فیضیىی (غیشوشثٌی ٍ غیش سصیي ؿیویبیی) ،لجل اص هخضى آة الضاهیؼز.
 -21-7چٌبًچِ فـبس آة ؿْش دس ػبػبسی اص ؿجبًِسٍص ،ثیـشش اص 2ثبس ثبؿذ ،دس كَسر اخشای ػیؼشن دوذبط،
اخشای وٌبسگزس ثشای ً 3جمِ اٍل (ّوىفً ،جمِ  )2 ٍ 1الضاهیؼز .ثِ اصای ّش یه ثبس فـبس ٍسٍدی
ثیـشش ،ػِ ًجمِ ثِ همذاس روشؿذُ اهبفِ هیگشدد.
ً -22-7لت ّشگًَِ اسلبالر اهبفِ ثشداؿز آة هبًٌذ ػِ ساّی  ,ؿیش ثشداؿز آة ٍ هَاسد هـبثِ هبثیي وٌشَس
ٍ ٍسٍدی هخضى هوٌَع هیثبؿذ .دس كَسر سوبیل هبله ثِ اػشفبدُ حذاوثشی اص فـبس آة ؿْش هیسَاى
یه وٌبسگزس 4اص ثؼذ اص وٌشَس سب خشٍخی دوخ اخشا وشد.
 -23-7هحل ًلت وٌشَسّبی فشػی ثبیذ ثؼذ اص دوخ(ّب) لشاس داؿشِ ثبؿذ.

Flexible Joint
By-Pass

3
4
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ًوًَِ ّبی كحیح ًلت دوخ ٍ هخضى دس ًجمِ ّوىف:

سلَیش ً -1وًَِّبی كحیح ًلت دوخ
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 -8سىجش ي مديزيت فشار:
-1-8
-2-8

-3-8

-4-8

-5-8

كذٍس سبئیذیِ ًْبیی هٌَى ثِ سأهیي فـبس آة ّش ٍاحذ ػبخشوبًی دس هحذٍدُ هدبص (4-1ثبس دس حبلز
ؿیش ثؼشِ) هیثبؿذ.
اص آًدبیی وِ فـبس ؿجىِ دس ًمبى هخشلف ؿْش هشفبٍر اػز ،لزا ػٌدؾ فـبس آة ٍسٍدی اص ؿجىِ ثِ
هله ،ثوٌظَس وبسؿٌبػی ٍهؼیز آثشػبًی ػبخشوبى ،الضاهی اػز .ثذیي هٌظَس یه ػذد فـبسػٌح وِ
سب  3/5ثبس هذسج ؿذُ ثبؿذ ثش سٍی ؿجىِ ٍسٍدی ،ثؼذ اص وٌشَس ًلت ٍ فـبسػٌدی اًدبم گیشد.
فـبس آة ٍسٍدی ّش ٍاحذ ػبخشوبًی اًذاصُ گیشی ٍ ثب حذالل ٍ حذاوثش هٌذسج دس آییي ًبهِ هٌبثمز
دادُ ؿَدً .لت یه دػشگبُ فـبسػٌح وبلیجشُ ؿذُ ٍ ؿیش لٌغ ٍ ٍكل لجل اص آى ثشای ػبخشوبىّبی
گشٍُ الف هؼىًَی سٍی لَلِ ٍسٍدی ٍ ثشای ػبیش گشٍُّبی ػبخشوبًی ،ثش سٍی ولىشَس الضاهیؼز.
اگش فـبس آة ٍسٍدی ّش ٍاحذ (دسحبلز ؿیش ثؼشِ) اص حذ اػشبًذاسد (4ثبس) ثیـشش ثبؿذ ،هیثبیؼز ثِ
ًشیمی اص خولِ ًلت ؿیش فـبسؿىي اسَهبسیه دس اثشذای ّش ٍاحذ یب اكالح هذل دوخ ،فـبس وٌششل
گشدد.
ػیؼشن دوذبط ثش اػبع هـخلبر ًشح ثبیؼشی اخشا گشدیذُ ٍ هٌْذع ًبظش هَظف اػز دس ّش صهبى
(لجل اص اخشای ًشح لغبیز صهبى سؼز ًْبیی) ،وِ هشَخِ ؿَد فـبس آة ٍاحذ ػبخشوبًی ثیؾ اص حذ
هدبص اػز ،هشاست سا ثِ هبله ٍ هٌْذع ًشاح ػبخشوبى اًالع دّذ ٍ اص اداهِ وبس خلَگیشی ًوبیذ.
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 -9تعییه ي کىتزل گزيٌ مصزف:
 -1-9گشٍُ هلشف آة لَاصم ثْذاؿشی ،دغ اص احشاص ؿشایي ػٌدؾ ،ثبیؼشی سؼییي ٍ وٌششل گشدد.
 -2-9هالن هدبص یب غیشهدبص ثَدى سدْیضار هَسد اػشفبدُ ،كشفبً گشٍُ هلشف (ثب احشاص ؿشایي ػٌدؾ) هی-
ثبؿذ.
 -3-9ثشای سؼییي گشٍُ هلشف آة سدْیضار ثْذاؿشی ،ثبیؼشی اص حلَل ؿشایي صیش ،اًویٌبى حبكل ًوَد:
 -1-3-9ؿیشّبی هؼیش (هبًٌذ ؿیش اكلی ٍسٍدی ػبخشوبى ،ؿیشّبی دیؼَاس ٍ  )...دس حبلز وبهالً ثبص لشاس
داؿشِ ثبؿٌذ.
 -2-3-9ؿیش هلشفی وِ هَسد ػٌدؾ دثی لشاس هیگیشد ثبیؼشی دس حبلز وبهالً ثبص لشاس داؿشِ ثبؿذ.
 -3-3-9دس كَسر لضٍمَّ ،اگیشی كَسر دزیشفشِ ثبؿذ.
 -4-3-9دوخ ٍ ػبیش سدْیضار ثِ ًَس وبهل ًلت ؿذُ ثبؿٌذ (اػشفبدُ اص سدْیضار هَلز هوٌَع هی-
ثبؿذ).
 -5-3-9ثشای سؼز ،آة ؿشة ثْذاؿشی الصم سأهیي ؿذُ ثبؿذ.
 -4-9گشٍُ هلشفی ٍ حذاوثش هیضاى هدبص هلشف لَاصم ثْذاؿشی ثِ ؿشح خذٍل صیش هیجبؿذ:
لًاسم تُداشتی

گزيٌ مصزفی

ياحد

حداکثز میشان مجاس

تًضیحات

ػشدٍؽ

A,B

لیشش ثش دلیمِ

7.5

_

ػیٌه

A,B

لیشش ثش دلیمِ

6

_

ؿیش سَالز

A,B

لیشش ثش دلیمِ

6

_

سٍؿَیی خلَكی

A,B

لیشش ثش دلیمِ

6

_

سٍؿَیی ػوَهی

-

لیشش ثش دلیمِ

2

_

فالؽ سبًه دٍحبلشِ

A,B,C,D

لیشش

6.5

سخلیِ ًیوِ ،ووشش اص 3.5

فالؽ سبًه سه حبلشِ

A,B,C,D

لیشش

4

_
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 -5-9دس كَسر سدبٍص دثی هلشفی اص حذ هدبص ،ثدبی سؼَین ؿیشآالر هیسَاى ،ثشای ؿیش سَالز ٍ ػشدٍؽ
حوبم اص ساثي وبٌّذُ هلشف اػشفبدُ وشد ٍ ثشای ؿیشّبی سٍؿَیی ٍ ظشفـَیی ًیض هیسَاى اص سؼَین
دسفـبى ووه گشفز.
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 -11کیت اوشعاب آب:
سػبیز هفبد ایي ثخؾ ،دس كَسر ٍاگزاسی ًظبسر ثش اخشای اًـؼبة ثِ ػبصهبى ،الضاهیؼز.
 -1-10فـبس وبسی ّوِ ؿیشآالر ٍ اسلبالر ثىبس سفشِ دس ویز اًـؼبة ،ثبیؼشی  10ثبس یب ثیـشش ثبؿذ.
ً -2-10بم یب ػالهز سدبسی ؿشوز ػبصًذُ ،ثش سٍی ّوِ ؿیشآالر ثىبس سفشِ دس ویز اًـؼبة ،ثبیؼشی حه
ؿذُ ثبؿذ.
 -3-10دسٍى هحفظِ ،ؿیش ػَئیچی ،وٌشَس ،ؿیش یىٌشفِ ٍ ؿیشفلىِ لشاس گشفشِ ٍ هـخلبر هحفظِ وٌشَس ثِ
ؿشح صیش ثبؿذ:
ًَ -1-3-10ع :دیَاسی
 -2-3-10خٌغ :فلضی
 -3-3-10سًگ :وَسُ ای
 -4-3-10سؼذاد وٌشَسّبی لبثل ًلت دس ّش هحفظِ 1 :سب  5وٌشَس
 -4-10سٌْب ؿیش هدبصی وِ لجل اص وٌشَس هیسَاى ًلت وشد ،ؿیش ػَئیچی اػز.
 -5-10ؿیش ػَئیچی ثبیؼشی داسای لفل فلضی هغٌبًیؼی ثَدُ ٍ خٌغ ثذًِ آى اص ثشًض ثبؿذ.
 -6-10ؿیش ػَئیچی دس ػبخشوبًْبی سه ٍاحذی ،ثیشٍى اص هله ٍ دس اسسفبع  50-40ػبًشیوششی اص ػٌح
صهیي ًلت گشدد ٍ دس ػبخشوبًْبی دٍ ٍاحذی ٍ ثیـشش ،ػالٍُ ثش ؿیش ػَئیچی ًلت ؿذُ ثش سٍی لَلِ
اكلی ٍسٍدی ثِ هله ،ثبیؼشی لجل اص ّش وٌشَس ًیض ،یه ػذد ؿیش ًلت ؿَد.
 -7-10حذفبكل ؿیش ػَئیچی ثیشٍى هله ٍ ولىشَس وٌشَسّبی آة ،فمي لَلِ ٍ اسلبالر گبلَاًیضُ ثبیؼشی
ًلت گشدد.
 -8-10لَلِ ثشٍى سفز ثشای ػجَس اص دیَاس ،ثبیذ اص دسٍى غالف ػجَس وشدُ ٍ حذفبكل ؿیشػَئیچی ثیشٍى هله
ٍ وٌشَس سٍوبس ثبؿذ.
 -9-10ولىشَس وٌشَس ثبیذ یىذبسچِ ٍ فبلذ اسلبالر ثبصؿًَذُ ثبؿذ.
 -10-10ثشای ػبخشوبًْبی داسای ثیؾ اص یه ٍاحذ ثبیؼشی اص ولىشَس دلی دشٍدیلي یب چذى داوشیل
اػشفبدُ ؿَد ٍ اخشای ولىشَس گبلَاًیضُ هوٌَع اػز.
 -11-10وٌشَس آة هیثبیؼز اص اًَاع سبئیذ ؿذُ سَػي ؿشوز آة ٍ فبهالة اػشبى ثبؿذ.
 -12-10ثش سٍی كفحِ وٌشَس هـخلبر ٍ R>=160 ،T>50افز فـبس ووشش اص  0/63ثبس دسج ؿذُ ثبؿذ.
 -13-10وٌشَس آة ثبیؼشی ثلَسر وبهالً سشاص افمی ًلت گشدد.
 -14-10ؿیش یىٌشفِ ثبیؼشی اص ًَع دسیچِای ،ثشًضی ٍ سشخیحبً لَالیی صاٍیِ داس ثبؿذ.
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 -15-10ؿیش لٌغ ٍ ٍكل خشیبى ثؼذ اص وٌشَس اص ًَع فلىِ ای ثَدُ ٍ ّوِ اخضای آى ثدض دػشِ ٍ ػبق،
ثبیؼشی اص ًَع ثشًض ثبؿذ.
ً -16-10شح ؿوبسیه ًلت ویز اًـؼبة ثب هحفظِ دیَاسی هٌبثك ثب سلَیش  2هیجبؿذ.

سلَیش ً -2شح ؿوبسیه ًلت ویز اًـؼبة ثب هحفظِ دیَاسی
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 -11آب خاکستزی يدريه کًلزَا :
 -1-11ػبخشوبىّبی هلضم ثِ خذاػبصی ،سلفیِ یب اػشفبدُ هدذد اص فبهالة سلفیِ ؿذُ دس خذٍل صیش
هـخق ؿذُاًذ.
شزح

جداساسی شثکٍ آب خاکستزی

اجزای خط تزگشت

تصفیٍ آب خاکستزی

هؼىًَی گشٍُ الف

√

√

-

هؼىًَی گشٍُ ج ٍ د

√

√

ػوَهی داسای ثیؾ اص
 300هششهشثغ صیشثٌب

√

√

√

ػبخشوبًْبی داسای ثبم
ػجض

√

√

√

هؼىًَی گشٍُ ة

√

خذٍل  -1ػبخشوبًْبی هلضم ثِ خذاػبصی ،سلفیِ یب اػشفبدُ هدذد اص فبهالة سلفیِ ؿذُ
 -2-11اخشای خي آة خبوؼششی ثشای ػبخشوبىّبی هـوَل ،خذاگبًِ ٍ سب خشٍخی هله یب ٍاحذ سلفیِ
الضاهیؼز.
 -3-11اخشای خي ثشگـز آة سلفیِ ؿذُ ،ثشای ّوِ ػبخشوبىّبی هـوَل ،ثِ فالؽ سبًه ٍ فوبی ػجض
الضاهیؼز.
 -4-11اخشای ؿجىِ آة خبوؼششی ،ؿبهل خوغ آٍسی فبهالة حذالل یه ٍاحذ حوبم ٍ یه ٍاحذ سٍؿَیی
ثِ اصای ّش ٍاحذ ػبخشوبًی ،اػز.
 -5-11ػش سیض هخضى رخیشُ دؼبة ثبیؼشی حذالل 15ػبًشیوشش اصسبج خي لَلِ دزیشًذُ ثبالسش ثبؿذ.ػشسیض ثبیذ
داسای ػیفَى ثبؿذ.
 -6-11ثش سٍی خي ػشسیض هخضى رخیشُ ثبیؼشی یه دسیچِ ثبصدیذ اخشا گشدد.
 -7-11دس كَسر لضٍم ثِ اػشفبدُ اص اًـؼبة آة دـشیجبى هٌبثك دػشَس الؼول ؿشوز آة ٍفبهالة اػشبى ،
اسلبل اًـؼبة آة دـشیجبى ثِ هخضى رخیشُ ثبیؼشی اص ًَع اسَهبسیه ثَدُ ٍ اص اًـؼبة آة ػوَهی
(هـبع) ػبخشوبى سغزیِ گشدد.
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 -8-11دس ػبخشوبىّبی هـوَل اخشای خي ثشگـز ،فالؽ سبًهّب ،كشفبً ثبیؼشی اص ایي خي سغزیِ ؿذُ ٍ
اخشای خي آة ؿشة هؼشمل ثشای فالؽ سبًهّب هوٌَع هیثبؿذ.
ً -9-11لت دالن ّـذاس ثش سٍی ؿیش ٍ ثشچؼت ّـذاس ثبالی ؿیشآالر آثیبسی فوبی ػجض (ثشای
ػبخشوبًْبی داسای ثبم ػجض) ،الضاهیؼز .ایي ػالهز ثبیؼشی ثِ ؿىل سلَیشی ٍ ًَؿشبسی حبٍی
هحشَای غیشآؿبهیذًی ثَدى آة ثبؿذ.
 -10-11سؼز ػذم اسلبل خي ثشگـز آة خبوؼششی ثِ ؿجىِ آة آؿبهیذًی ػبخشوبى
الضاهیؼز(.سَهیح :ایي سؼز ثذیي سشسیت اػز وِ لجل اص آغبص سؼز فـبس ؿجىِ آة آؿبهیذًی،
ؿیشّبی فالؽ سبًه ثبص ؿذُ ٍ سب دبیبى ػولیبر سؼز ،ثبص ثبلی هیهبًٌذ).
ٍ -11-11احذّبی سلفیِ ٍ هشؼلمبر آًْب ثبیؼشی گَاّی احشاص یىی اص اػشبًذاسدّبی هؼشجش ثیي الوللی یب
كالحیز هشوض سحمیمبر ساُ ،هؼىي ٍ ؿْشػبصی ،سا داسا ثبؿٌذ.
ً -12-11شاحی ػیؼشن سلفیِ آة خبوؼششی ثبیذ ثِ سشسیجی ثبؿذ وِ ثوٌظَس ثْیٌِ ػبصی هلشف اًشطی،
آة خبوؼششی هبصاد ثش ًیبص ػبخشوبى ،لجل اص سلفیِ ٍاسد ؿجىِ فبهالة گشدد.
 -13-11اػشفبدُ اص ػیؼشنّبی سلفیِ ًیبصهٌذ ثِ اخشای ػولیبر ًگْذاسی سٍصاًِّ ،فشگی یب هبّبًِ هوٌَع
ثَدُ ٍ سشخیحبًً ،یبص ثِ ػولیبر ًگْذاسی دیـگیشاًِ ثب دٍسُ صهبًی ووشش اص یىؼبل ًذاؿشِ ثبؿٌذ.
 -14-11هٌْذع ًبظش هَظف اػز لجل اص آغبص ػولیبر لَلِ وـی ،اثؼبد هحل ًلت ٍ اخشای ٍاحذ سلفیِ
ٍ هخضى رخیشُ دؼبة سا ثش اػبع ًمـِّب ٍ ّوچٌیي اًالػبر دسیبفشی اص ؿشوز ػبصًذُ ٍاحذ سلفیِ،
وٌششل ًوبیذ.
 -15-11هخضى اكلی رخیشُی دؼبة هیسَاًذ ثش سٍی دـز ثبم اخشا ؿذُ ٍ یب دس ًجمِ ّوىف ًلت ؿَد.
دس ّش حبل ًلت ثشچؼت ّـذاس ثش سٍی هخضى (ؿبهل هحشَای غیشآؿبهیذًی ثَدى) الضاهیؼز.
 -16-11اخشای ًٍز دٍ ایٌچ ثشای ٍاحذ سلفیِ الضاهیؼز.
 -17-11هخبصى سلفیِ ٍ رخیشُ ثبیؼشی اص ثبال حذالل  80ػبًشیوشش فوبی دػششػی داؿشِ ثبؿٌذ.
 -18-11سأهیي حدن هخضى رخیشُ ،حذالل ثشاثش ثب ًیبص دٍ ؿجبًِ سٍص هلشف (فالؽ سبًه -فوبی ػجض)
وٌششل گشدد ٍ ثِ ّش حبل حدن هخضى ًجبیذ اص  190لیشش ووشش ثبؿذ.
 -19-11دس خلَف اػشفبدُ هدذد اص آة دسیي وَلشّبی گبصی:
 -1-19-11ثشای ػبخشوبىّبی هـوَل اخشای ٍاحذ سلفیِ ،ثبیؼشی آة دسیي وَلشّبی گبصی ثِ هخضى
رخیشُ دؼبة سلفیِ ؿذُ ،اهبفِ گشدد.
 -2-19-11دس خلَف ػبخشوبىّبیی وِ هـوَل اخشای اخجبسی ٍاحذ سلفیِ ًیؼشٌذ ٍ سؼذاد ٍاحذّبی
آًْب ثیؾ اص  8ثبؿذ:
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الف) حدن هخضى خوغ آٍسی آة دسیي وَلشّب ،حذالل ثشاثش ثب ًیبص دٍ ؿجبًِ سٍص هلشف (فالؽ سبًه -
فوبی ػجض) دس ًظش گشفشِ ؿَد ٍ ثِ ّش حبل حدن هخضى ًجبیذ اص  1000لیشش ووشش ثبؿذ.
ة) ػشسیض هخضى آة دسیي وَلشّب ثِ ػوز وبًبل خوغ آٍسی آثْبی ػٌحی ّذایز ؿَد.
ج) خي ثشگـز آة دسیي وَلش هیسَاًذ ثِ فالؽ سبًه ٍ ؿیش ؿؼشـَی دبسویٌگ ّذایز ؿَد.
د) دس ایي گشٍُ اص ػبخشوبىّب ،فالؽ سبًهّب ،كشفبً ثبیؼشی اص ایي خي ثشگـز سغزیِ ؿذُ ٍ اخشای خي
آة ؿشة ثشای فالؽ سبًهّب هوٌَع هیثبؿذ.
 -3-19-11ثِ هٌظَس اًویٌبى اص سأهیي آة هَسد ًیبص ،اسلبل اًـؼبة آة دـشیجبى ثِ هخضى اص هحل
اًـؼبة آة ػوَهی (هـبع) ،ثلَسر اسَهبسیه الضاهیؼز.
ً -20-11لت یه ػذد الهخ UVدس هخضى آة دسیي وَلش الضاهیؼز.
ً -21-11لت ثشچؼت ّـذاس ثش سٍی هخضى الضاهیؼز .ایي ػالهز ثبیؼشی ثِ ؿىل سلَیشی ٍ ًَؿشبسی
حبٍی هحشَای غیشآؿبهیذًی ثَدى آة ثبؿذ.
 -22-11سؼز ػذم اسلبل خي ثشگـز آة خبوؼششی ٍ ؿجىِ آة آؿبهیذًی ػبخشوبى الضاهیؼز .ایي
سؼز ثذیي سشسیت اػز وِ لجل اص آغبص سؼز فـبس ؿجىِ آة ،ؿیشّبی فالؽ سبًه ثبص ؿذُ ٍ سب دبیبى
ػولیبر سؼز ،ثبص ثبلی هیهبًٌذ.
 -23-11دس خلَف ػبخشوبًْبی داسای سؼذاد ٍاحذ ووشش اص  ،8سَكیِ هیگشدد آة دسیي وَلشّب ثِ ػوز
ثبغچِ یب ًمبى هلشف هـبثِ ّذایز ؿَد.
 -24-11گَاّی ًلت دػشگبُ سلفیِ آة خبوؼششی ثبیؼشی سَػي ػبصًذُ هؼشجش ٍ هبله سىویل ٍ ثْوشاُ
فشم ؿوبسُ  6ثِ ػبصهبى اسائِ گشدد.
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سلَیش ً -3شح ؿوبسیه هخضى رخیشُ آة دسیي وَلشّبی گبصی
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مىاتع ي مزاجع:

 -1-12اػشبًذاسد هلی ایشاى ثِ ؿوبسُ  ،20942-2-4هخبصى آثـَیِ ػشٍیؼْبی ثْذاؿشی(فالؽ سبًه) -
سؼییي هؼیبس هلشف آة ٍ دػشَسالؼول ثشچؼت آى ،چبح اٍل1395 ،
 -2-12اػشبًذاسد هلی ایشاى ثِ ؿوبسُ  ،20942-2-1ػشدٍؽ -سؼییي هؼیبس هلشف آة ٍ دػشَسالؼول
ثشچؼت آى ،چبح اٍل1395 ،
 -3-12اػشبًذاسد هلی ایشاى ثِ ؿوبسُ  ،20942-2-6ؿیشآالر ثْذاؿشی -سؼییي هؼیبس هلشف آة ٍ
دػشَسالؼول ثشچؼت آى ،چبح اٍل1395 ،
 -4-12هجحث دٍم همشسار هلی ػبخشوبى ایشاى
 -5-12هجحث ؿبًضدّن همشسار هلی ػبخشوبى ایشاى
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پیًست:

تصًيز شمارٌ  – 4اتصال اوعطاف پذيز

تصًيز شمارٌ  – 5درفشان خًد تمیششًودٌ

تصًيز شمارٌ  -6درفشان

تصًيز شمارٌ  -7محديد کىىدٌ جزيان(رگالتًر)

تصًيز شمارٌ  – 8شیز فشاری سماودار

تصًيز شمارٌ  -9شیز فشارشکه اوشعاب

تصًيز شمارٌ  -11پمپ تزگشت آب گزم
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تصًيز شمارٌ  -13شیز سًئیچی مغىاطیسی

تصًيز شمارٌ  -14محفظٍ کىتًر آب

تصًيز شمارٌ  -15کلکتًر
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سلَیش  – 16لٌش اًـؼبة ثب سَخِ ثِ سؼذاد ٍاحذ هؼىًَی
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سلَیش  – 17هوٌَػیز ًلت هؼشمین دوخ ثش سٍی ؿجىِ
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سلَیش  – 18ػیؼشن اًـؼبة آة ثب لَلِ PEX- AL- PEX
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سلَیش  – 19ػیؼشن اًـؼبة آة ولىشَسی ثب وٌشَس هبدس ٍ لَلِ PEX- AL- PEX
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سلَیش  – 20ػیؼشن اًـؼبة آة ولىشَسی ثب لَلِ PEX- AL-
PEX
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سلَیش  – 21لشاسداد ثبصسػی سبػیؼبر آة ٍ فبهالة
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سلَیش  – 22فشم اػالم هدشی آثفب ثِ ًبظش
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سلَیش  – 23چه لیؼز ثبصسػی سبػیؼبر آة ٍ فبهالة ػبخشوبى
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سلَیش  – 24فشم سبئیذیِی ػیؼشن لَلِ وـی آة ٍ فبهالة ػبخشوبى
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سلَیش  – 25فشم اػشؼالم هحل وٌشَسّب ٍ سبػیؼبر دوذبط
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سلَیش  – 26لشاسداد هدشی آثفب ٍ وبسفشهب

