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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان 
براي ناشر محفوظ و منحصراً  1348و مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا  نوآور می رنشمتعلق به 
قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، 

برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت  عکس
دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و  وي دي، دي اینترنتی، سی

حرام  غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً
 گیرند. است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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به استحضارتان  ،هاي این انتشارات نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب
سازي و نشر  هاي مختلف آماده اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه ،ساند که همکاران این انتشاراتر می

کار  تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به ،کتاب
هم از نظر  ،ک کتاب خوبهاي استاندارد ی اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 برخوردار باشد. ،محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن
باز هم احتمال بروز ایراد  ،هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال رغم تمامی تالش علی ،وجود بااین

این  ،دیگر نقص و اشکال دانست. ازسوي ن الزاماً مبرّا از توا و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی
سعی  ،اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی انتشارت بنابه تعهدات حرفه
هاي  ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب ،ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی به ،دارد از هر طریق ممکن

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن
نواقص  ،که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی ،راستا لذا دراین 

اید  دهاگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام دا ،و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید
 ،پس از هماهنگی با انتشارات ،شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور کتاب ویرایش ،پس از اتمام مطالعه

لطف کرده  ،اید اي یادداشت نموده و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه ،ارسال نمایید
 ،ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه   ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ
 شکلی و ساختاري آن گردد. ،پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی

منظور  به ،خوانندة فرهیخته و گرانقدر ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما ،نشر نوآور
 ،که اصالحات درست و بجا باشند درصورتی ،تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی

شدة  نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح ،رسم ادب و قدرشناسی  به ،متناسب با میزان اصالحات
و  ،نماید برایتان ارسال می ،به انتخاب خودتان ،نوان هدیهع آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی
کارهاي شما  انتقادات و راه ،نظرات ،از هرگونه پیشنهادها ،آورندگان کتاب همچنین نشر نوآور و پدید

و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه  ،بهبود کتاب عزیزان در راستاي
  نمایند. استقبال می
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 به عزیزانی که در راه  کمکتا قدمی بردارم جهت  شدخوشحالم که فرصتی فراهم 
 .باشند میکسب علم و دانش در تالش و تکاپو 

برایم روشن گردید منبع دقیق و منظمی منطبق با با مطالعه کتب متعدد تاسیسات مکانیکی 
در  ي نظام مهندسی استفاده کردها بتوان از آن در آزمون مباحث مقررات ملی ساختمان، که

ا به وجود آورد تا در راه اي ر قرار ندارد، این موضوع انگیزه ها متقاضیان این آزموندسترس 
 ي گام بردارم.اثر خلق چنین

نظام مهندسی، گستردگی منابع آزمون و هاي  ل اصلی متقاضیان آزمونمشک از آنجایی که 
بر آن شدم باشد،  می آزمونزمان محدود  سترسی به نکات مهم و ضروري درعدم د

 کلیدي شامل نکات اصلی و حجم کم،اي را تدوین کنم که در عین سادگی و  موعهمج
صحت مطالب از  باشد تا داوطلب عالوه بر آسودگی خاطرمباحث مقررات ملی ساختمان 

کتاب در جلسه این از  و در سریع ترین زمان ممکن، کتاب بتواند به سهولت هرچه تمام
  تاه به مقصود خود برسد.امتحان بهره ببرد و در زمان بسیار کو

 زمان رسیدن به جواب تالش شده، ي مختلفها گیري از روش با بهرهدر این مجموعه 
مطالب مرتبط در دسترسی به اي است که  بندي کتاب به گونه فصل .شود بسیارکوتاه سواالت
ت مطالب هر فصل به صورعالوه بر کلیدواژه انتهاي کتاب، پذیر باشد.  امکان کوتاهیزمان 

و  جمالتی که اهمیت و، کلمات بنددر هر  جدا از هم ارایه شده و بندهاير نکته به نکته د
تا اند  مشخص شده، به صورت برجسته  دارند در پیدا کردن پاسخ سوال بیشتري تاثیر

 با سرعت بیشتري پاسخ مورد نظر خود را بیابد.داوطلب 
همسر عزیزم که در این راه مرا یاري همچنین جاي دارد از زحمات پدر و مادر و در پایان 

 .نمایمتقدیم  آنانو این کتاب را به  کنمنمودند تشکر و قدردانی 
 

 
 دانایی توانایی است.
وحید رضایی بندبنی

 



 
 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان

 

براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نشر  ،1350مصوب  نامۀ اجرایی آن و آیین 1348 مصوب سال
تصاویر این کتاب  ،جداول ،نمودارها ،اشکال ،نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب

و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب  ،ها و موارد دیگر سایت ،نشریات ،مجالت ،در دیگر کتب
 ،تهیۀ پی دي اف از کتاب ،تایپ از کتاب ،اسکن ،فتوکپی ،قبیل هر نوع چاپ به هر شکل از

فایل  ،فیلم ،وي دي  دي ،سی دي ،صورت اینترنتی هر نوع انتشار به ،نشر الکترونیکی ،برداري عکس
 شرعاً نیز حرام صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییو متخلّفین تحت  ،است
صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد  با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

که هر  لذا درصورتی ،توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است ،چنین این
به نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را اسکن و یا موارد مشا ،سایتی اقدام به تایپ

توسط کارشناسان امور اینترنتی این  ،در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید
ها  که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت ،انتشارات

ضمن اینکه این کار از نظر قانونی  ،هرگونه تخلّف بررسی و درصورت مشخص شدن ،پردازند می
وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و  ،باشد غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجع  (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه پلیس فتا ،ارشاد اسالمی
رده و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف ک ،قانونی
قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این  پیگرد قانونی و قضاییخاطیان را مورد  ،قضایی

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می
 ،چاپ ریسو ،چاپ دیجیتال ،جزوه ،اقدام به تهیۀ کپی ،که هر کتابفروشی همچنین درصورتی

رسانی تخلّفات  ضمن اطالع ،نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید اُفست از کتب انتشارات
 ،از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم

و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي  ،اتحادیۀ ناشران
 نماید. متخلّف میحقوق خود از کتابفروشی 

 ،استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب ،تهیه ،فروش ،خرید
 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیل 
وآور به شمارهه مراتب را یا از طـریق تلفـن ،مــوارد فـوق و  021 66484191 -2هاياي انتشارات ـن

و یا از  info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس  09123076748
تا  ،به این انتشارات ابالغ نمایند www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

  ،عمل آید حترم جلوگیري بهپدیدآورنده و نیز خود خوانندگان م ،از تضییع حقوق ناشر
 از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. ،عنوان تشکّر و قدردانی و نیز به      
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 راهنماي اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است:
 : مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)14م
 آسانسورها و پلکان برقی): مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (15م
 : مبحث شانزدهم مقررات ملی سلختمان (تاسیسات بهداشتی)16م
 کشی گاز طبیعی) : مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (لوله17م
 : راهنماي مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)14رم
 داشتی): راهنماي مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات به16رم

دهنده آدرس آن نکته (شماره  اند نشان توجه: اعدادي که در انتهاي هرنکته و داخل پرانتز نوشته شده
مبحث، صفحه مورد نظر آن مبحث و همچنین شماره پاراگراف یا بند مورد نظر) در کتاب مقررات ملی 

 باشد. ساختمان می
 



 فصل اول
 توزیع آب مصرفی در ساختمان

 مصالح و اجرا کلیات، انتخاب
 آب گرم مصرفیدرجه فارنهایت) داشته باشد  110درجه سیلسیوس ( 43آبی که دماي بیش از )1

 )9ص  96چاپ  16م (باشد.  می
 16م (مطابقت داشته باشد.  1053و  1011هاي  باید با استاندارد ملی ایران شماره آب آشامیدنی)2

)25ص  96چاپ 
قدار سرب در مفتول لحیم کاري و در تنه کار بیش اتصالی است که م اتصال لحیمی بدون سرب)3

)11ص  96چاپ  16م (درصد نباشد.  2/0از 
)17ص 16/ م2-2-16(درصد نباشد.  8: میزان سرب آن بیش از لوله یا فیتینگ بدون سرب)4
 16م (داشته باشند.  درصد سرب 5/1کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی نباید بیش از  مصالح لوله)5

)47ص 96چاپ 
 گروهکم یک دستشویی یک توالت و یک دوش داشته باشد یک  سرویس بهداشتی که دست)6

)18ص 96چاپ  16م (شود.  می نامیده بهداشتی
 16م (درجه داشته باشد.  45: هر لوله یا فیتینگ که نسبت به تراز افق زاویه کمتر از لوله افقی)7

)20ص 96چاپ 
چاپ  16م (درجه داشته باشد.  45راز افق زاویه بیشتر از : هر لوله یا فیتینگ که نسبت به تلوله قائم

 )20ص 96
)5ص  96چاپ  16م (اندازه از قطر لوله بزرگتر باشد.  2 کم دستباید  قطرغالف لوله در داخل پی)8
 20 کم دستکه قطر داخلی آن  غالفی باید از داخل عبور لوله از داخل دیوار، تیغه، سقف و کف)9

)59ص  96چاپ  16م (لوله بزرگتر است صورت گیرد. متر از قطر خارجی  میلی
باید نازك کاري شده و کامال صاف شود  که لوله در آن نصب می هاي قائم شفتسطوح داخلی )10

 )58ص  96چاپ  16م (باشد.
 استقاللکشی باید در مسیرهایی انجام شود که  ، اداري و یا تجاري، لولههاي مسکونی در مجتمع)11

)58ص  96چاپ  16م (ظ شود. واحدهاي ساختمانی حف
 داخل اجزاء ساختمان یا داخلنباید در  جز اتصال جوشیهیچ نوع اتصال، کشی فلزي  لولهدر )12
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)48ص  91چاپ  16/ م 6ت 2-5-4-16(لوله قرار گیرد.  غالف
ها  ممکن است در اجزاي ساختمان (کف، دیوار) دفن شوند. دفن این لوله هاي پالستیکی لوله)13

)59ص  96چاپ  16م (ر کارخانه سازنده باشد. باید طبق دستو
شوند، نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب  اگر روکار نصب می الیه پالستیکی تکهاي  لوله)14

)59ص  96چاپ  16م (باشند. 
)60ص  96چاپ  16م (مطلقا نباید در اجزاي ساختمان یا زیر کف دفن شود.  شیرهاهیچ یک از )15
-16(متري ماسه و شن نرم پر شود.  سانتی 15هاي  ید کف ترنج با الیهشد بازیاد باترنج  عمقاگر )16

)26ص  91چاپ  16الف / م 3-8-1
متر زیر  سانتی 5/7کم  مشاهده شود باید قسمت سنگی را دست سنگ گذاري لولهکف بستر  اگر در)17

)26ص  91چاپ  16ب / م 1-8-3-16(تراز نصب لوله تراشید و کف بستر را با ماسه و شن نرم پر کرد. 
برابر قطر  2 کم دست عمقمناسب نباشد باید کف بستر را به گذاري  خاك کف بستر لوله اگر)18

)26ص  91چاپ  16ت / م 1-8-3-16( لوله بیشتر حفر کرد و با ماسه و شن نرم پر کرد.
هایی  سوراخ نباید شوند مینصب  ..)(کفشوي و. هایی که روي دهانه خروجی و تخلیه آب شبکه)19

)8ص  96چاپ  16م (متر داشته باشند.  میلی 12ا قطر یا ابعاد بیش از ب
باید طبق دستورالعمل سازمان آب شهر  کنتور اتصال لوله آب ساختمان به لوله خروجی آب از)20

)39ص  96چاپ  16م (انجام شود. 
)64ص  96چاپ  16م (روي لوله انشعاب آب شهري مجاز نیست.  نصب مستقیم پمپ)21
باشد و نصب  متر سانتی 50 کم دستآن  فوندانسیونباید  ب پمپ در زیرزمیننصدر صورت )22

)64ص  96چاپ  16م (پمپ در حوضچه مجاز نیست. 
(شهري و خصوصی) این دو شبکه باید  کشی آب آشامیدنی وجود دو شبکه آب لولهدر صورت )23

)40ص  96چاپ  16م (به کلی از هم جدا باشند. 
غیر آشامیدنی) وجود داشته  –(آشامیدنی کشی  دو شبکه لولهن در صورتی که در داخل ساختما)24

)41ص  96چاپ  16م (باشد این دو شبکه باید به کلی از هم جدا باشند. 
مجاز نیست مگر با  کشی آب غیر آشامیدنی کشی آب آشامیدنی و لوله اتصال مستقیم بین لوله)25

)66ص  96پ چا 16م ( نصب لوازم جلوگیري از برگشت جریان مورد تایید.
مجاز نیست مگر با  کشی آب گرم مصرفی کشی توزیع آب سرد و لوله اتصال مستقیم بین لوله)26

)66ص  96چاپ  16م (نصب لوازم جلوگیري از برگشت جریان مورد تایید. 
سرعت آب در  شوند میهایی که آب سرد و گرم جداگانه از یک کلکتور گرفته  در سیستم)27

)41ص  96چاپ  16م ( متر بر ثانیه) باشد. 2/1فوت بر ثانیه ( 4تواند  می حداکثر کلکتور
متر بر ثانیه) بیشتر شود.  3فوت بر ثانیه ( 10هاي اصلی نباید از در لوله سرعت جریان آب)28

متر  2/1فوت بر ثانیه ( 4از ها هاي فرعی و انشعاب لولهشود که سرعت جریان آب در  توصیه می



15فصل اول: توزیع آب مصرفی در ساختمان

)16کتاب راهنماي مبحث  157(صفحه بر ثانیه) بیشتر نباشد. 
 کتاب 67(صفحه . باشد میفوت بر ثانیه  2-4 کشی حرارت مرکزي محدوده سرعت سیستم لوله)29

تاسیسات طباطبایی)
، جنس، مسیر و قطر اسمی ها باید شامل لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده هاي اجرایی نقشه)30

)42ص  96چاپ  16م (باشد. کشی  ، طول تقریبی خطوط لوله و دیگر اجزاي لولهها لوله
م (  مگر در نقشه محوطه و با تایید.  کوچکتر باشد 1:100نباید از  هاي تاسیسات مقیاس نقشه)31

 )42ص  96چاپ  16
، محل اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و یا فیتینگ کشی فوالدي گالوانیزه یا مسی در لوله)32

)33ص 16/ م4الف 3-3-4-16(زیر کف دفن شود.  به فیتینگ مطلقا نباید در اجزاي ساختمان یا
در  مگر در صورت ضرورت و با تایید و شوند دفن نباید در دیوار یا کفهاي فوالدي و مسی  لوله)33

ي الزم جهت خوردگی، یخ زدگی، انبساط و انقباض و... رعایت شود. ها صورت دفن باید حفاظت
)59ص  96چاپ  16م (

)59ص  96چاپ  16م (اجزاي ساختمان (کف، دیوار) دفن شوند.  ممکن است در هاي پلیمري لوله)34
ص  96چاپ  16(م قرار بگیرد. اي  لوله باید روي بستر ماسه، هاي چدنی در خاك در صورت دفن لوله)35

139(
رسانند نباید به آن متصل شوند.  آب میدستشویی، فالش تانک و یا سینک  یی که بهها لوله)36

)43ص  96چاپ 16م (باشد.  متر سانتی 75نقطه اتصال نباید بیش از این لوله تا  فاصله انتهایی
م (. باشد میدرجه سیلسیوس  80 کشی آب گرم مصرفی حداکثر دماي کار طراحی شبکه لوله )37

)73ص  96چاپ  16
گراد،  درجه سانتی 43 دوشگراد،  درجه سانتی 49 وانمصرفی دماي آب گرم  حداکثر)38

)73ص  96چاپ  16م (. باشد میگراد  درجه سانتی 60 سینکگراد،  درجه سانتی 43 دستشویی
(طبق جدول صفحه . باشد میدرجه سیلسیوس  25کشی آب سرد مصرفی  حداکثر دماي آب لوله)39

)91چاپ  16مبحث  38
 مصرفی گرمآب توزیع  )(لوله، فیتینگ، فلنج، شیر و...کشی  اجزاي لولهحداکثر فشار کار مجاز )40

 16م (پوند بر اینچ مربع) کمتر باشد.  150بار (10لسیوس نباید از درجه سی 80در دماي کار 
)47ص  96چاپ 

 4نباید از  پشت شیر و در وضعیت بدون جریان شبکه توزیع آب مصرفی درحداکثر فشار آب )41
)44ص  96چاپ  16م (پوند بر اینچ مربع) بیشتر باشد.  60متر ستون آب یا 40بار (

در  آب سرد مصرفیتوزیع  )(لوله، فیتینگ، فلنج، شیر و...کشی  لولهاجزاي حداکثر فشار کار مجاز )42
)47ص  9چ  16م (پوند بر اینچ مربع) کمتر باشد.  150بار (10درجه سیلسیوس نباید از  25دماي کار 

باشد محاسبات و طراحی باید بر اساس حداقل فشار آب  فشار آب شبکه آب شهري متغییر اگر)43



بندي نکات کلیدي مباحث تخصصی تأسیسات مکانیکی ندي و طبقهب جمع16

)45ص  96چاپ  16 م(شبکه شهري صورت گیرد. 
)46ص  96چاپ  16م (آمده است.  1-1در لوازم بهداشتی در جدول  حداکثر فشار و مقدار مصرف آب)44

 حداکثر مقدار جریان و فشار در لوازم بهداشتی 1-1جدول 

 لوازم بهداشتی
 فشار آبحداکثر  مقدار جریانحداکثر 

پوند بر اینچ  بار گالن لیتر
 مربع

 60 4 (در دقیقه)6/1 ر دقیقه)(د 6 دستشویی خصوصی
 60 4 (در دقیقه) 5/0 (در دقیقه) 2 دستشویی عمومی

دستشویی با شیر برقی 
 60 4 (در دقیقه)6/1  (در دقیقه) 6 خودکار

 60 4 (در دقیقه) 1/2 (در دقیقه) 8 دوش
 60 4 (در دقیقه) 1/2 (در دقیقه) 8 سینک
 60 4 (در هر ریزش) 5/0  (در هر ریزش) 2 یورینال

(در هر   6و  3دو حالته  توالت
 ریزش)

(در هر 6/1و  8/0دو حالته 
 60 4 ریزش)

 60 4 (در دقیقه)6/1 (در دقیقه) 6 شیر آفتابه
هاي تئاتر، رستوران، موزه، ورزشگاه، مسجد، استادیوم،  در سالن یورینالحداکثر جریان آب توالت و )45

)44ص  96چاپ  16م (باید از ارقام زیر بیشتر باشد: هاي عمومی) ن زندان و فضاهاي مشابه (ساختمان
در هر ریزش. لیتر 8و  3:توالت

در هر ریزش. لیتر 2: یورینال
)46ص  96چاپ  16م (باشد.  ASSE 1010باید مطابق استاندارد  قوچ ضربه حذف وسیله)46
)47ص  96چاپ  16م (مجاز نیست.  مصالح کارکرده، آسیب دیده و معیوباستفاده از )47
درجه  60نباید از  دماي آب گرم مصرفیجویی و جلوگیري از خوردگی،  ور صرفبه منظ)48

)48ص  96چاپ  16م (درجه فارنهایت) بیشتر شود.  140سیلسیوس (
لوله برگشت آب متر باشد باید  10مصرفی بیش از  طول خط لوله توزیع آب گرمدر صورتی که )49

)74ص  96چاپ  16م (بینی گردد.  پیشگرم 
)47ص  96چاپ  16م (سال کمتر باشند.  50نباید از  فید لوله و دیگر اجزاءعمر م)50
مورد استفاده در توزیع آب سرد و گرم مصرفی عالوه بر استانداردهاي تعیین هاي فلزي  لوله)51

)48ص  96چاپ  16م . (نیز باشند NSF61 استاندارد شده باید از نظر بهداشتی مطابق
مورد استفاده در توزیع آب سرد و گرم عالوه بر  چند الیهو  الیه هاي غیر فلزي تک لوله)52

 DVGW270و  NSF61 استانداردهاياستانداردهاي تعیین شده باید از نظر بهداشتی مطابق 



17فصل اول: توزیع آب مصرفی در ساختمان

)49ص  96چاپ  16م (باشند. 
به کار برد ولی در حالتی که  "لوله فوالدي گالوانیزه درزدار  "توان  براي شرایط کار عادي می)53

ض خوردگی قرار داشته باشد، یا قسمتی از آن با تایید در داخل بتن یا اجزاي دیگر لوله در معر
فوالدي  لوله "ساختمان دفن شود و یا لوله در معرض ضربات فیزیکی قرار داشته باشد، باید 

)48ص  96چاپ  16م (. انتخاب شود "گالوانیزه بدون درز 
(لوله سنگین) باید انتخاب  رایط کار سختش(لوله وزن متوسط) و براي  شرایط کار عاديبراي )54

)38ص 91چاپ  16/ م 4الف 3-4-4-16( شود.
چاپ  16م (آید.  بدست می 1-2به لوازم بهداشتی از جدول  هاي آبرسانی حداقل قطر اسمی لوله)55

)43ص  96
 رسانند می هایی که به لوازم بهداشتی آب حداقل قطر نامی لوله 1-2جدول 

 لوازم بهداشتی
قطر اسمیحداقل 

 لوازم بهداشتی
حداقل قطر اسمی

 اینچ متر میلی اینچ متر میلی

1 15 وان
2

1 15 دوش با یک سر دوش 
2

 

3 10 بیده
8

3 20سینک با شلنگ و افشانک 
4

 

1 15 سینک با سینی
2

1 15سینک شستشوي عمومی 
2

 

1 15 ماشین ظرفشویی خانگی
2

1 15 با فالش تانک یورینال 
2

 

3 10 آب خوري
8

3 20 با فالش والو یورینال 
4

 

1 15 شیر سر شلنگی
2

1 15 شیر برداشت آب 
2

 

3 20 سینک آشپزخانه صنعتی
4

1 15 توالت با فالش تانک 
2

 

1 15 سینک آشپزخانه خانگی
2

 1 25 با فالش والوتوالت  

1 15یک، دو، سه خانه -لگن رختشویی
2

3 10 دستشویی 
8

 

1 15 شیر آفتابه
2

 -- -- -- 

یی با سطح آبند ها مجاز است و مهره ماسوره سطح آبند مخروطی یا تخم مرغیبا  مهره ماسوره)56
)51ص 96چاپ 16م (عمود برمحور مجاز نیستند. صاف 

)60ص  96چاپ  16م (باشد.  متر سانتی 30نباید بیش از  فاصله مهره ماسوره یا فلنج از دستگاه)57


