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أ 

  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   يارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي ازامروزه نقش و اهميت ضوابط، مع
ها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان  پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن

 صي واگذار شده است. تخص -امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور براي نيل بـه ايـن    و آبفا از اهميت ويژه

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –هاي اصلي صنعت آب و آبفا اقدام به تشكيل مجامع علمي  ههدف، با مشخص كردن رست
  تخصصي نموده كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند. 

  گردد: استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي
 ان شاغل در بخش عمومي و خصوصي نظر بها و تجارب كارشناسان و صاح استفاده از تخصص  
 خذ معتبر و استانداردهاي بينĤالمللي  استفاده از منابع و م  
 ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و     هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره

  ساخت 
 ها طرحبرداري و ارزشيابي  ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره   
 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره  
 كننده استاندارد  توجه به اصول و موازين مورد عمل سازمان ملي استاندارد و ساير موسسات معتبر تهيه  

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور به منظور تسهيل در امـر اسـتفاده از اسـتانداردها، تـدوين و يـا      
رجمه نشريات و كتب تخصصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيل بـه  ت

  اين هدف تهيه شده است. 
ها به نوعي در ارتباط با تهيه اسـتانداردهاي صـنعت آب و    اني كه فعاليت آننظر بآگاهي از نظرات كارشناسان و صاح

  ن خواهد بود.باشد، موجب امتنا آبفا مي
در قالـب نشـريه داخلـي طـرح تهيـه       1395تهيه شده است و در سال  1392شايان ذكر است نشريه مذكور در سال 

 ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور تنظيم شده است.
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

بلكه به دليل خواص  ،شود به صورت مستقيم استفاده مي از آب، نه تنهااست. امروزه  يكي از مواد اصلي مورد نياز حيات آب
اندازي صنايع سبك و سنگين، صنايع  )، راهصورت غيرمستقيم مانند انرژي سالم (الكتريسيته متعدد فيزيكي و شيميايي آن، به

زيست در سطح اين كره خاكي  ها، حيات موجودات و محيط .. نيز در بقاي زندگي انسان.غذايي، صنايع شيميايي، حمل و نقل و
آب . بنابراين الزام به حفظ منابع آب خصوصـا بخـش   نديك از اين مصارف قابل حذف نيست هيچكه  رديگ مورد استفاده قرار مي

 اسـت.  برويه آ آفرين است، جلوگيري از مصرف بي يكي از راهكارهايي كه در اين راستا نقش و ناپذير است اجتناب يامرشرب، 
بها را توسط مشتركين از هر جهت  گيري صحيح آب مصرفي هر واحد مسكوني (خانوار) ضمن آنكه پرداخت آب اندازهاز طرفي، 

  جويي آن نيز دارد. قيم در كنترل و صرفهكند، اثر مست تر مي و هر بابت مطلوب
  :انشعاب آب شرب خانگي با توجه به شرايط زير

 محدوديت، كميت، كيفيت، چگونگي دسترسي، مقدورات اقتصادي و...  -1

 و يا واحدهاي مسكوني  ها ساختمانچگونگي تركيب  -2

 كشي واحدها  چگونگي سيستم لوله -3

 مصارف خانگي براي هر واحدچگونگي قرائت كنتور مجزا و ارائه صورت حساب  -4

پذيرش مشترك در سـطح   هماهنگي ،ي مترتب بر آن براي هر واحد مسكونيها هزينه ،مصرف ،از ديدگاه ميزان توليد
  گردد. مي ارائهاي براي آن  و سپس روش بهينه شود ميو چگونگي نصب انشعابات مجزا بررسي  ها شركت
  





 

  1 فصل1

  تعاريف و اصطالحات





 5  اصطالحات و فيتعار - اول فصل

 
 

  تعاريف و اصطالحات -فصل اول 

  توصيف واژه رديف
هـاي آب و فاضـالب (شـهري و     نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفهآخرين آيين نامه آبفا آيين 1

  ]1روستايي) مصوب وزارت نيرو مرجع [
 شركت آب و فاضالب. شركت 2

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور. آبفاي كشور 3

 نامه آبفاآيين4-1دبه شرح بن متقاضي 4
 نامه آبفاآيين4-2به شرح بند مشترك 5
ملك مورد درخواست 6

  انشعاب
محلي يك پارچه و محدود مشتمل بر يك يا چند پالك ثبتي واقـع در محـدوده   

 قانوني شهر و يا روستا

 بناي با كاربري مسكوني واقع در داخل ملك ساختمان 7

  با كاربري مسكوني واقع در داخل ملكهاساختماناي ازمجموعه مجتمع مسكوني 8
  نامه آبفا آيين 4-20به شرح مندرج در بند الف واحد مسكوني 9
عبارتست از يك واحد مسكوني كه سيسـتم آبرسـاني آن (سـرد و گـرم) بـدون       واحد مسكوني مستقل 10

ارتباط با واحـدهاي ديگـر مسـكوني و غيرمسـكوني و سـاير مصـارف آب سـرد        
كشي  يما از مقابل درب ورودي ملك و آبگرم از منبع آبگرم آن واحد به لولهمستق

  .داخلي آن واحد (جدا از ساير واحدها) اتصال داشته باشد
نامه آبفـا بـراي يـك واحـد مسـتقل نصـب        انشعابي است كه با رعايت مفاد آيين انشعاب مجزا 11

ئت و با صدور بـرگ  هاي معين قرا شود و مصارف آن طبق كنتور در طي دوره مي
  گردد. آب بها براي آن واحد مسكوني، بهاي آن دريافت مي

اي از واحـدهاي   نامه آبفا بـراي مجموعـه   انشعابي است كه شركت بر اساس آيين انشعاب اصلي 12
هاي معين قرائت و با صدور  را در طي دوره نمايد و مصارف آن مسكوني نصب مي

  كند. را دريافت مي آنيك برگ آب بها، بهاي آب مصرفي از 
  نامه آبفا آيين4-20به شرح مندرج در بند ب انشعاب آب مصارف اشتراكي 13
  نمايد. كنتوري است كه شركت براي هر انشعاب مجزا نصب مي كنتور مجزا 14
عبارتست از مجموعه به هم پيوسته (نصب شده به يك ديگر) كنتور و ملزومـات   مجموعه كنتور 15

طرفه، شير فلكـه، قطعـات اتصـالي و يـك قطعـه لولـه        مل شير يكهمراه آن شا
متري و در انتها يـك عـدد مهـره ماسـوره بـراي اتصـال بـه         گالوانيزه سي سانتي

  كشي داخلي مشترك لوله



 مالحظات واگذاري و نصب كنتورهاي مستقلراهنماي   6

 

  توصيف  واژه رديف
كنتوري است كه مشترك با موافقت شركت و رعايت ضوابط مربوطه براي تعيين  كنتور فرعي 16

  نمايد. مستقل، نصب مي مقدار مصرف واقعي هر واحد مسكوني
سيستم مدار بسته آب گرم موتورخانه است كه به منظور گـرم كـردن آب منبـع     سيستم گرمايش عمومي 17

آبگرم و مبدل حرارتي (سيستم شوفاژ) بـراي چنـدين واحـد مسـكوني بـه كـار       
  رود. مي

مسكوني به سيستم گرم كن كه به منظور گرم كردن آب گرم مصرفي يك واحد  آبگرم كن ساده 18
  رود. كار مي

سيستم گرم كن (پكيج) كه به منظور گرم كـردن آب گـرم مصـرفي و سيسـتم      آبگرم كن چند كاره 19
شوفاژ) يك واحـد مسـكوني بـه كـار      سيستممدار بسته آب گرم مبدل حرارتي (

  رود. مي
  
  



 

 
 

  2فصل 2

ي مختلف واگذاري ها حالتبررسي 
  كنتورهاي مستقل





 9  مستقل يكنتورها يواگذار مختلف يها حالت يبررس -  دوم فصل

 
 

  ي مختلف واگذاري كنتورهاي مستقلها حالتبررسي  -وم دفصل 

نامه آبفا، مشخصات ساختمان، تعداد واحـدهاي مسـكوني، وجـود     ها انشعاب آب مسكوني را براساس مفاد آيين شركت
  نمايند.  واحدها غيرمسكوني و غيره به متقاضيان واگذار مي

ابتـدا بـه    ،كوني بـا كنتـور مجـزا بـراي هـر واحـد      ي مختلف انشعاب مسها حالتدر خصوص چگونگي امكان واگذاري 
كـه بـر اسـاس ضـوابط      هـا  ساختماندر  ،ها داخلي آن كشي لولهواحدهاي مسكوني و سيستم  جانماييشناسايي تركيب و 

ي اخير آبفاي كشـور بـا سـازمان نظـام مهندسـي و شـهرداري (سـال        ها هماهنگيو  ها شهرداري ،سازمان نظام مهندسي
  شود. ميخالصه پرداخته  به صورتشده و يا در دست اجرا است كه ساخته  ،)1382

 ي موجود  ها ساختمانكشي داخلي  تركيب سيستم لوله -1- 2

 1382قبل از سال  -2-1-1

اما در  .ي مداومي را داشتندها نظارتتوجه و  ها ساختماندر خصوص پايداري  ها شهرداريي بزرگ شهرهاهر چند در 
  و نظارت بر اجراي آن معمول نبود.  ها ساختمانتي براي اجرا در داخلي الزاما كشي لولهارتباط با سيستم 

 به بعد1382از سال  - 2-1-2

ي كوچـك و بـزرگ   هـا  سـاختمان  كشـي  لولـه مقررات ملـي سـاختمان ايـران سيسـتم      16مبحث  نامه آيينبا انتشار 
البـا رعايـت   غ گرديـد،  مـي ها به دست مهندسين مجرب و يا مهندسـين مشـاور انجـام     طراحي و ساخت آن كه درصورتي

 هـا  طراحـي در ايـن   ، امـا ساخت و اقتصادي بودن پروژه معمول بود ،ي معتبر تاسيسات داخلي آب در طراحياستانداردها
آب مصـرفي آن واحـد عمـدتا     گيري اندازهبراي  ها ساختمانهر واحد مسكوني در  كشي لولهموضوع مستقل بودن سيستم 

  .نبوده است جرااال مد نظر و الزم
يارانه ها و كوشش وزارت نيرو در محاسبه و دريافت آب بها بر اساس قيمـت تمـام شـده موجـب گرديـد       اجراي طرح

مناسـب   هماهنگيرفع مشكالت مشتركين چند واحدي ناشي از داشتن يك انشعاب كه منجر به عدم  به جهت ها شركت
 ،به تناسب شرايط محلي ها شركتاز در اين مدت هريك . چاره انديشي نمايند گرديد، ميدر تخصيص بهاي آب هر واحد 

 توانسـتند  مـي در حد مقدور انشعابات مجزا براي مشتركيني كـه   ،و غيره ها ساختمانداخل  كشي لولهمجزا بودن سيستم 
انشعاب مسـكوني بـراي هـر واحـد واگـذار و نصـب        ،داخلي خود را با مقررات آن شركت تطبيق دهند كشي لولهوضعيت 

  نمايند. مي
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 به لحاظ طبقات و كاربري ها انساختمتركيب  - 2- 2

 ي مسكونيها ساختمان - 2-2-1

 ،كـه در ايـن بـين    .صـرفا كـاربري مسـكوني دارنـد و داراي يـك تـا چنـد واحـد مسـكوني هسـتند           ها ساختماناين 
   .ي با بيش از يك واحد مسكوني موضوع اين بررسي استها ساختمان
هاي با ارتفاعات متفاوت ساخته شده و يـا   رجب به صورتي بزرگ شهرهاچندين واحدي خصوصا در  ها ساختمانچون 

در  ،فشار آب مستقيما قادر به هدايت آب با فشار مناسب به تمامي نقـاط مصـرف   ،يي از شبكه توزيعها بخشدر  شوند مي
فشـار    ،)4- 15فشـار آب را در نقطـه تحويـل آب (بنـد      4- 35- 1آبفا در بنـد   نامه آيينبدين سبب  .ساختمان نيستند

  .بيان داشته استمتعارف 
بنـدي طبقـات    متر ارتفاع آب اسـت معيـار طبقـه    20چون حداقل فشار آب شبكه توزيع در غالب شهرها و بعضا روستاها 

ساختمان به لحاظ امكان استفاده مشترك از آب تحت فشـار شـبكه توزيـع، بـدون اسـتفاده از تقويـت كننـده فشـار (تلمبـه          
  متر از كف معبر عمومي است. 10تر از  ود كه حداكثر ارتفاع كف باالترين واحد كماختصاصي) سه طبقه باالي همكف، خواهد ب

  :زير است به شرحبراي امكان استفاده مستقيم از فشار آب شبكه توزيع  ها ساختمان بندي طبقهبنابراين 
 ي تا سه طبقه باالي همكف ها ساختمان 

 ي بيش از سه طبقه باالي هم كفها ساختمان 

 دو بنـد فـوق    بـه شـرح  وني كه شامل چندين ساختمان در يك يا چند پالك ثبتي هسـتند   ي مسكها مجتمع
 شوند. مي بندي طبقه

 ي مختلط (مسكوني همراه يك يا چند كاربري غيرمسكوني)ها ساختمان -2-2-2

ي و آموزشـ  ،دولتي ،اداري ،ي با كاربري تجاريواحدهايعالوه بركاربري مسكوني  ها مجتمعو  ها ساختماناي از  در پاره
ي مسـكوني  واحدهامجزا باشند  به صورتي مسكوني واحدهاداخلي واحد يا  كشي لولهوجود دارند. چنانچه سيستم  ،غيره

 شوند. مي 2-2 آن مشمول بند

 ها ساختمانساير  -2-2-3

  .دارند موضوع اين بررسي نيست غيرمسكونيكه كاربري مختلط غير قابل تفكيك و يا  ها ساختماناين 
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 ي بيش از يك واحد مسكونيها ساختمانلي كشي داخ سيستم لوله -3- 2

 گرم و گرمايش مجزا در داخل واحد مسكوني ،سيستم آب سرد -2-3-1

گـردد   دراين واحدها فقط از يك نقطه آب سرد پس از عبور از كنتور مختص هـر واحـد، وارد محـدوده آن واحـد مـي     
گرم كن ساده و يا چند كاره در آن واحـد،  سپس براي تامين آبگرم و احتماال براي استفاده از مبدل حرارتي به سيستم آب

  )E_1_BULDING TYPE.DWG1_ فايل  11نقشه شماره  1شود. (پيوست شماره  منتقل مي

 آب گرم مجزا با سيستم گرمايش مشترك در خارج از محدوده واحد  ،سيستم آب سرد مجزا -2-3-2

اخل محوطه سيستم گرمـايش عمـومي   در اين نوع سيستم آب سرد ابتدا پس از عبور از كنتور مختص هر واحد، به د
ساختمان هدايت و سپس يك انشعاب از آن به منبع آب گرم مختص همان واحد متصل و از همان منبع آبگرم يك لولـه  

گيـرد. گرمـايش ايـن     آب گرم همراه سر ديگر لوله آب سرد مستقيما به داخل همان واحد منتقل و مورد استفاده قرار مي
هاي حرارتي كليه واحدها به وسيله يك  داد واحدها هستند) و آب گرم مدار بسته مورد نياز مبدلمنابع آب گرم (كه به تع

نقشـه   1شود. (پيوست شماره  كند، تامين مي ديگ حرارتي مشترك كه از انشعاب آب مصارف اشتراكي ملك استفاده مي
  )E_2_BULDING TYPE.DWG1_ فايل  12شماره 

  واحدهاتم گرمايش مشترك در خارج از محدوده سيستم آب سرد و گرم مجزا و سيس -2-3-3
 گـردد  مـي وارد محـدوده آن واحـد    ،فقط از يك نقطه آب سرد پس از عبور از كنتور مختص هر واحـد  واحدهااين  در

براي گرمايش آب گرم مدار بسته مـورد   شود. ميمنتقل  ،سپس براي تامين آبگرم به سيستم آبگرم كن ساده در آن واحد
يك ديگ حرارتي مشترك كه از انشعاب آب مصارف اشتراكي ملك استفاده  به وسيله واحدهاحرارتي كليه  يها مبدلنياز 
  )E_3_BULDING TYPE.DWG1_ فايل  13نقشه شماره  1(پيوست شماره  شود. ميتامين  كند، مي

  و با يا بدون گرمايش مشترك  )سيستم آب سرد و گرم (از كنتور فرعي -2-3-4
كند. آب توسط لوله اصلي  از يك سيستم حرارت مركزي براي كل واحدها استفاده مي ركينيي كه مشتها ساختماندر 

با قطر مناسب به داخل ساختمان هدايت و در صورت لزوم به داخل يك مخزن آزاد وارد و سپس توسط يك يا چند پمپ 
شود و پس از عبور از  مياختصاصي با فشارهاي مناسب كه توسط مشترك ساخته شده است، آب به طرف واحدها هدايت 

يك كنتور فرعي وارد واحد مسكوني شده سپس براي تامين آب گرم و احتماال براي استفاده از مبدل حرارتي به سيسـتم  
ــي       ــل م ــد، منتق ــاره در آن واح ــد ك ــا چن ــاده و ي ــن س ــرم ك ــماره    آب گ ــت ش ــود. (پيوس ــماره   1ش ــه ش  15نقش

E_1_CONECTION_A_F.DWG _2(  
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ت بجاي استفاده از آبگرم كن چند كاره از سيستم حـرارت مركـزي عمـومي اسـتفاده شـود.      براي گرمايش ممكن اس
  )E_2_CONECTION_A_F.DWG _2 16نقشه شماره  1(پيوست شماره 

  گرم و گرمايش مشترك  ،سيستم آب سرد -2-3-5
مناسـب بـه    يي كه شرايط نصب انشعاب مجزا و يا كنتور فرعي را ندارند آب توسط لوله اصلي بـا قطـر  ها ساختماندر 

داخل ساختمان هدايت و در صورت لزوم به داخل يك مخزن آزاد وارد و سپس توسط يك يا چنـد پمـپ اختصاصـي بـا     
نقشـه   1شـود. (پيوسـت شـماره     فشارهاي مناسب كه توسط مشترك ساخته شده است،  آب به طرف واحدها هدايت مي

  )E_MAIN_CONECTION.DWG _3 18شماره 

 ي انشعاب هاي مختلف واگذار حالت - 4- 2

 بنـدهاي  به شرحداخلي  كشي لولهي مسكوني و مختلط با مسكوني و شرايط ها مجتمعو  ها ساختمانبرحسب تركيب 
زيـر خـواهيم    بـه شـرح   راهنمـا آبفا و مقررات اين  نامه آيينسه حالت انشعاب با رعايت  ،آبفا نامه آيينو مفاد  1-3و  2-1

  :داشت

 انشعاب مجزا - 2-4-1

 :زير به شرحاختمان عبار ت است تعداي انشعاب انشعاب مجزا براي هر س

 اينچ 4/3و باالتر  2/1 به قطريك انشعاب  تر پايينبراي هر واحد در طبقه همكف و  -

اينچ براي مصارف اشتراكي سـاختمان   2/1 به قطربه دليل وجود مصرف مشترك يك انشعاب آب مصارف اشتراكي  -
  عالوه بر انشعابات مجزا 

 (و موافقت با نصب كنتورهاي فرعي براي هر واحد توسط مشترك) يك انشعاب اصلي  -2-4-2

 يك انشعاب اصلي متناسب با مصرف كل واحدهاي مسكوني.

كشي داخلي هر واحد به نوعي باشد كه بتوان بـا   كه شرايط لوله براي تعيين مصرف اختصاصي هر واحد، مشروط بر آن
تواننـد بـا رعايـت     گيـري نمـود، مشـتركين مـي     را انـدازه  يك كنتور كليه مصارف آب سرد و گـرم اختصاصـي آن واحـد   

  دستورالعمل شركت به هزينه خود براي هر واحد يك كنتور فرعي نصب نمايند.

 فقط يك انشعاب اصلي  -2-4-3

 يك انشعاب اصلي متناسب با مصرف كل واحدهاي مسكوني. 

ها برگ  و نگهداري، قرائت و براي آن: كنتورهاي انشعاب مجزا و اصلي به هزينه و توسط شركت نصب، تعمير 1تبصره 
شود. ولي كنتورهاي فرعي با توجه به مقررات شركت به هزينه و توسط مشترك نصب، تعمير و نگهداري  آب بها صادر مي
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شـود.   گردد و قرائت كنتور هاي فرعي بنا به تشخيص شركت توسط شركت و يا مشترك با ضوابط شـركت انجـام مـي    مي
  مجزا براي هر كنتور فرعي توسط شركت انجام خواهد شد. ولي صدور برگ آب بهاي

  
 





 

  3فصل 3

الزامات طراحي و مباني فني سيستم 
ي ها ساختمانكشي آب داخلي  لوله

بيش از يك واحد (موجود و جديد) 
  براي واگذاري كنتورهاي مستقل
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طراحي و مباني فني سيستم  - ومسفصل    ...ي بيش از يك واحدها ساختمانلي آب داخ كشي لولهالزامات 

است. در اين نشريه الزامات فني به  الجرا] الزم ا2طبق مرجع [ ها ساختمانكشي داخل  مباني فني نصب سيستم لوله
با شرايط نصب انشعاب مجزا و يـا انشـعاب اصـلي همـراه كنتـور فرعـي و روش        ها ساختمانكشي  لحاظ انطباق طرح لوله
  گردد: ارائه مي قرائت آن به شرح زير

 آب داخلي براي نصب انشعاب مجزا  كشي لولهالزامات طراحي و مباني فني سيستم  -1- 3

 ي جديدها ساختمانانشعاب مجزا براي هر واحد در  - 3-1-1

شـوند، ملـزم بـه     ها، ساخته شده و يا مـي  و مقررات شركت ]2ي جديد كه با توجه به مرجع [ها ساختمانآن گروه از 
 باشند: كشي داخلي ساختمان و واحدهاي مستقل مي ليه واحدها در اجراي لولهرعايت موارد زير براي ك

نقشـه   1ي شركت مطابقت داشـته بـا شـد. (پيوسـت شـماره      ها نقشهوسعت و محل نصب كنتورهاي مجزا، با  -
  )P_CONECTION.DWG_1  14شماره 

سـرد تـا درب ورودي    براي هر واحد فقط يك لولـه آب  1-3-2و  3-2-2و  2-2-2ي موضوع بند ها ساختمان -
توانـد از آن انشـعاب بدهـد،     ساختمان (معبر عمومي) كه لوله شبكه توزيـع شـركت قـرار دارد و شـركت مـي     

 ميبايستي طراحي و نصب شده باشد. 

  :هاي زير كه سيستم گرمايش مطابق كدام يك از نقشه برحسب آن و
 )E_1_BULDING TYPE.DWG1_  11نقشه شماره  1(پيوست شماره 

  )E_2_BULDING TYPE.DWG1_  12نقشه شماره  1ست شماره (پيو
  )E_3_BULDING TYPE.DWG1_  13نقشه شماره  1(پيوست شماره 

كشـي   هاي بعد از كنتور هاي مجـزا و مصـرف اشـتراكي و لولـه     بايستي طراحي و محاسبات هيدروليكي لوله باشد، مي
 ] و يا مراجع معتبر انجام شود.2جع [داخلي ساختمان و واحدها با توجه به موارد زير و مفاد مر

 بايد از شركت استعالم گردد). متر ارتفاع آب است (مگر در موارد خاص كه مي 20به طور معمول فشار شبكه برابر 

ايـنچ اسـت.    4/3اينچ و براي طبقات باال  2/1تر برابر  قطر انشعاب و كنتور براي واحدهاي در طبقه همكف و پايين
  هزينه شركت تهيه و نصب خواهد شد.كنتور توسط و به 

 ي موجودها ساختمانانشعاب مجزا براي هر واحد در  -3-1-2

انشعاب مجزا بخواهنـد بايـد الزامـات فنـي زيـر را بـراي        ،ي موجودها ساختماني مسكوني واحدهاچنانچه مشتركين 
  :انطباق وضعيت واحد مسكوني موجود به واحد مسكوني مستقل انجام دهند

 .اصالح نمايند 1-3-2الي  2-2-2 يبندها به شرحاخلي به هر واحد را د كشي لولهشرايط 

 2-1-1 انجام كامل مفاد بند
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آب داخلي براي يك انشعاب اصلي و موافقت با  كشي لولهالزامات طراحي و مباني فني سيستم  -2- 3
 نصب كنتور فرعي براي هر واحد مسكوني

 الزامات طراحي براي نصب كنتوراصلي -3-2-1

 .گردد ميكنتور توسط شركت متناسب با تعداد واحدها و مصرف تعيين  قطر انشعاب اصلي و

طراحي و نصب لوله آب سرد از موتورخانه تا درب ورودي ساختمان (معبـر عمـومي) كـه لولـه شـبكه توزيـع        -
متر ارتفاع  20تواند از آن انشعاب بدهد باتوجه به فشار معمول شبكه توزيع برابر  شركت قرار دارد و شركت مي

و يـا مراجـع معتبـر      ]2بايد از شركت استعالم گردد) و رعايت مفـاد مرجـع [   (مگر در موارد خاص كه ميآب 
 انجام شود.

 )E_1_BULDING TYPE_A_F.DWG2_  15نقشه شماره  1(پيوست شماره 

 )E_2_BULDING TYPE_A_F.DWG2_  16نقشه شماره  1(پيوست شماره 

  17نقشـه شـماره    1شركت مطابقت داشته باشد. (پيوست شـماره   هاي وسعت و محل نصب كنتور اصلي، با نقشه
P_MAIN_CONECTION.DWG_2( 

] و يـا مراجـع   2كشي داخلي از موتورخانه به هر واحد مسكوني با رعايت مفاد مرجـع [  طراحي و نصب سيستم لوله
  معتبر باشد.

  الزامات طراحي براي نصب كنتورهاي فرعي -3-2-2
سكوني بنحوي باشد كه فقط از يك نقطه يك لوله آب سرد بـراي تـامين   كشي داخلي هر واحد م سيستم لوله -

 آبگرم وسرد مصرفي، وارد آن واحد گردد.

 در محل ورود لوله آب سرد به داخل واحد مسكوني امكان نصب كنتور فرعي مقدرور باشد. -

مركـز كنتـرل    قرائت كنتور توسط شخص، سيستم كنترل از راه دور و يا سيستم انتقال اطالعات مسـتقيم بـه   -
 ساختمان و يا مجتمع مقدور باشد.

 ] و يا مراجع معتبر باشد.2طبق مفاد مرجع [ 1- 3- 4طراحي، محاسبات هيدروليكي و تامين فشار ضمن رعايت بند  - 

 تواند از انشعاب اصلي تغذيه شود. فقط سيستم شوفاژ و مصارف مشترك خارج از واحدها مي -

 آب داخلي براي يك انشعاب اصلي  كشي لهلوالزامات طراحي و مباني فني سيستم  -3-2-3

 الزامات طراحي براي نصب كنتوراصلي -3-2-4

 .گردد ميقطر انشعاب اصلي و كنتور توسط شركت متناسب با تعداد واحدها و مصرف تعيين 

طراحي و نصب لوله آب سرد از موتورخانه تا درب ورودي ساختمان (معبر عمومي) كه لوله شبكه توزيـع شـركت    - 



 19  ...واحد كي از شيب يها ساختمان يداخل آب كشي لوله ستميس يفن يمبان و يطراح الزامات -  سوم فصل

 
 

متر ارتفاع آب (مگـر   20تواند از آن انشعاب بدهد باتوجه به فشار معمول شبكه توزيع برابر  شركت ميقرار دارد و 
 ] و يا مراجع معتبر انجام شود.2بايد از شركت استعالم گردد) و رعايت مفاد مرجع [ در موارد خاص كه مي

 )E_1_BULDING TYPE_A_F.DWG 3_  18نقشه شماره  1(پيوست شماره 

نقشـه شـماره    1ي شركت مطابقت داشته باشد. (پيوسـت شـماره   ها نقشهوسعت و محل نصب كنتور اصلي، با  -
17  P_MAIN_CONECTION.DWG_3( 

] و يـا  2كشي داخلي از موتورخانه به هر واحد مسكوني بـا رعايـت مفـاد مرجـع [     طراحي و نصب سيستم لوله -
  مراجع معتبر باشد. 

  





 

  4فصل 4

  يند درخواست انشعابفرا





 23  انشعاب درخواست نديفرا - چهارم فصل

 
 

  فرايند درخواست انشعاب -فصل چهارم

]، مشخصـات ملـك مـورد درخواسـت انشـعاب، رعايـت       1درخواست انشعاب آب بر اساس ضوابط مندرج در مرجـع [ 
  باشد.  و اخذ موافقت حفاري براي نصب انشعاب از جانب شهرداري توسط متقاضي، مي ]2مقررات مرجع [

  ه شرح زير است.فرآيند درخواست انشعاب ب

 مقررات عمومي براي انواع انشعابات  - 4-1

 ] به شرح زير است:1بخشي از اين مقررات با توجه به مفاد مرجع [

 وقوع ملك مورد درخواست انشعاب در محدوده تحت پوشش شبكه توزيع آب شركت -

 تعيين شماره اشتراك -

 نشعاب براي محل درخواست ا داشتن سند مالكيت و يا مدارك قابل قبول شركت -

 امكان فني نصب انشعاب از جانب شركت -

 تطبيق مشخصات ملك با ضوابط نوع انشعاب مسكوني مورد درخواست -

 ساير موارد خاص در هر شركت -

 موافقت شركت با پذيرش درخواست انشعاب -

 موافقت شهرداري با حفاري براي نصب انشعاب -

 هاي انشعاب و دريافت آن  تعيين هزينه -

 از آن برداري بهرهمشترك براي نصب انشعاب و تحويل ب -

 ي مستقلواحدهامقررات اختصاصي انشعاب مجزا برا ي  - 4-2

كشي داخلي مجزا براي هر واحد مسكوني از محل استقرار واحد در ساختمان تا مقابل درب  وجود سيستم لوله -
 ورودي ساختمان به معبر عمومي براي كليه واحدها

 تورهاي مجزا به تشخيص كارشناس شركتفضاي كافي و مناسب براي نصب كن سازي آماده -

 بايد همزمان درخواست انشعاب نمايند. مالكين كليه واحدها مي -

 ي داراي انشعاب مجزاها مجتمع اختصاصي انشعاب آب مصارف اشتراكي برايمقررات  - 4-3

 مصـرف موتـور خانـه    ،شستشوي فضاهاي مشاع ،اينچ فقط براي مصارف مشترك فضاي سبز 2/1 به قطراين انشعاب 
  .براي گرمايش منابع آب گرم و شوفاژ است

توجه گردد استفاده از اين انشعاب براي آبگرم مصرفي داخل واحدها غيرقانوني بوده و شركت برابر مقررات اقدام الزم  
 به عمل خواهد آورد.
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 .كامال جدا باشد واحدها كشي لولهاين انشعاب ميبايستي از سيستم  كشي لولهسيستم 

 هاي مسكوني و مجتمع ها ساختمانانشعاب اصلي برا ي  مقررات اختصاصي -4-4

 سازي فضاي مناسب براي نصب كنتور اصلي به تشخيص كارشناس شركت آماده

ي مسـكوني منشـعب از انشـعاب اصـلي     واحـدها مقررات اختصاصي نصب كنتور فرعي براي  -4-5
 ي مسكونيها مجتمع

 نصب كنتورهاي فرعي به هزينه و توسط مشترك است. -

 ).2ه اشتراك كنتورهاي فرعي توسط شركت (پيوست شماره تعيين شمار -

 انفرادي و جمعييت پرداخت آب بها به صورت مسوولتنظيم تعهدنامه براي تمامي مالكين مبني بر قبول  -

ادعايي نسبت به شركت و يا مراجعه بـه   گونه هيچدر صورت عدم پرداخت مطالبات شركت و قطع انشعاب اصلي، حق 
 تعهدنامـه مسـتاجر را الـزام بـه اجـراي      نامـه  اجارهدر  بايد ميند داشت. در صورت اجاره ملك، مالك محاكم قضايي نخواه

 نمايد.

 انشعاب ساير امالك مسكوني -4-6

 سازي فضاي مناسب براي نصب كنتور اصلي به تشخيص كارشناس شركت آماده

  



 

  5فصل 5

بررسي چگونگي قرائت كنتورهاي آب 
مصرف هر واحد از و تعيين مقادير 

  انشعابات مستقل





 27  مستقل انشعابات از واحد هر مصرف ريمقاد نييتع و آب يكنتورها قرائت يچگونگ يبررس - پنجم فصل

 
 

  بررسي چگونگي قرائت كنتورهاي آب و تعيين مقادير مصرف هر واحد از انشعابات مستقل -پنجمفصل 

 انشعاب مجزا - 1- 5

] فقط براي يك واحد مسكوني واگذار شده است، قرائـت كنتـور آن و   1نامه آبفا [ چون اين نوع انشعاب بر اساس آيين
اساس تعرفه آب بهاي مسكوني طبق معمول انجام و دريافت خواهد شد. مشترك كه مالك و يـا  محاسبه آب بهاي آن بر 

ساكن اين واحد مسكوني است متعهد به پرداخت برگ آب بهاي صادره خواهد بود و در صورت هر گونه تخلف بر اسـاس  
  باشد. ] مسوول و پاسخگو مي1نامه آبفا [ آيين

 نتورهاي فرعي براي هر واحد توسط مشترك) يك انشعاب اصلي (و موافقت با نصب ك - 2- 5

 كنتوراصلي -2-1- 5

 نامـه  آيينچنانچه كنتورهاي فرعي نصب نشده باشند قرائت و صدور برگ آب بهاي كنتور اصلي طبق معمول براساس 
در صورت عدم پرداخت آب بها و يـا هـر    شود. ميو تعرفه مصوب خواهد بود كه توسط نماينده ساكنين پرداخت  ]1[ آبفا
 به عمـل برابر مقررات پس از اخطار الزم براي رفع تخلف اقدام ضروري  ها شركت ،]1[ آبفا نامه آيينتخلف بر اساس  گونه

 .خواهند آورد

 كنتورهاي فرعي -2-2- 5

 ،ي آبرساني عمودي ساختمان داردها لولهچون محل نصب كنتور فرعي خاص هر واحد مسكوني بستگي به محل عبور 
و از طرف ديگر بر حسب امكانـات مـالكين    .وجود ندارد ها ساختماننواختي در تمام پس در اين خصوص نظم خاص و يك

بنابراين بر حسـب   .ي مسكوني احتماال كنتورهايي كه نصب خواهند شد از نوع قرائت از راه دور نيستندها مجتمعدر همه 
كنتورهـاي فرعـي توسـط     ها به تشخيص شركت هر منطقـه قرائـت   شرايط محل نصب كنتورهاي فرعي و نحوه قرائت آن

  شود. ميساختمان (مطابق دستورالعمل شركت) انجام  مسوولشركت و يا 
زير مقدار مصرف آن واحد  به شرحشركت براي هر واحد  .اگر قرائت كنتورهاي فرعي به تشخيص شركت مقدور گردد

محاسـبه   شـود  مـي فرعي قراعت اضافه سهم ساير مصارف آن براساس مصرف كنتور اصلي كه هم زمان با كنتورهاي ه را ب
  :خواهد نمود

  
فوق برگ تشخيص بهاي آب مصرفي هر واحد را صادر و بـه   به شرحبر اساس مقادير مصرف كامل هر واحد  ها شركت

  دهد. ميساختمان يا مجتمع تحويل  مسوول

 = مصرف هر واحد باضافه سهم آن واحد از مصارف مشترك
(مصرف هر واحد)×(مصرف كنتور اصلي)

 جمع مصارف تمام واحدها
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و اگـر طـي سـه اخطـار تمـامي       .بها خواهنـد بـود   پرداخت آب مسوولدر اين شرايط كليه ساكنين منفردا و مجتمعا 
 بـه عمـل  اقـدام الزم   ]1[ آبفـا  نامه آيينهاي آب بهاي صادره پرداخت نشود شركت تا وصل كليه مطالبات خود برابر  برگ

  .خواهد آورد
 هـاي صـادر شـده و رعايـت قـوانين      يا هيئت مديره ساختمان اجازه خواهد داد تا براساس اخطاريه مسوولشركت به 

  .ها از ساكنين اقدام نمايند آپارتماني جاري در جهت وصول آب

 انشعاب اصلي  -2-3- 5

اقـدام   و تعرفه آب بهاي جاري نسبت به قرائت و صدور برگ آب بها ]1[ آبفا نامه آيينبراي اين انشعابات شركت طبق 
   .خواهد كرد

مقادير مصـرف و   واحدها،ور فرعي براي عدم خواست ساكنين و يا عدم امكان نصب كنت به دليلانشعابات  گونه ايندر 
 بـه صـورت  توسـط سـاكنين    )واحد (بر اساس برگ تشخيص آب بهاي صادره انشعاب اصلي توسـط شـركت   بهاي آب هر

  .يتي در اين خصوص نخواهد داشتمسوول گونه هيچشركت  گردد. ميتوافقي براي هر واحد تعيين 
  
  
  



 

  6فصل 6

طراحي سيستم ن اصول الزم در يتبي
كشي آب و تاسيسات آبي  لوله
  براي اخذ انشعاب مجزا ها ساختمان





 31  مجزا انشعاب اخذ يبرا ها ساختمان يآب ساتيتاس و آب كشي لوله ستميس يطراح در الزم اصول نيتبي -  ششم فصل

 
 

  براي اخذ انشعاب مجزا ها ساختمانآب و تاسيسات آبي  كشي لولهين اصول الزم در طراحي سيستم يتب -فصل ششم 

رعايـت   بايـد  مـي  براي اخذ انشعاب مجزا كه ها ساختمانآب و تاسيسات آبي  كشي لولهاصول الزم در طراحي سيستم 
  :گردد عبارتند از

  1[ آبفا مرجع نامه آيينمفاد مرتبط در[  
  2مقررات ملي ساختمان ايران مرجع [ 16مفاد مرتبط در مبحث [ 

  راهنمااين  1-3رعايت مفاد بند 

 مصـون   زدگـي  يـخ در مقابـل   بايـد  ميدر داخل امالك مشتركين  ها لوله سرد و مسير عبور كليه كنتورهاي آب
 .باشند

 ي با تعداد طبقات حداكثر تا سه طبقه باالي همكفها ساختمان - 1- 6

  شرح زير: ه مجزا براي هر واحد، از محل كنتور تا داخل آن واحد ب كشي لولهطراحي و اجراي سيستم 

 طراحي لوله اصلي توزيع و انشعابات مجزا از طرف و به هزينه شركت 

 ن طبق از طرف مشترك با نظر شركتتعيين محل نصب كنتورها در مجاورت درب ورودي ساختما  
       تعيين قطر و مسير لوله آب سرد مجزا از كنتور هر واحد تا داخل همان واحد بـدون اتصـال بـه هـر نقطـه

 مصرف ديگر و غيرمرتبط از طرف مشترك

  اصـول زيـر هـم     گـردد  ميچنانچه تهيه آب گرم در موتورخانه و با استفاده از ديگ شوفاژ ساختمان تامين
 .در نظر گرفته شود بايد مي

  طراحي و تعيين مسير نصب لوله آب سرد از كنتور هر واحد تا مجاور منبع آب گرم اختصاصي همان واحد
يك لوله آب سرد ورودي به منبع آب گرم از همين لوله سپس ادامـه لولـه آب    بيني پيشو در صورت نياز 

  .غيرمرتبطسرد تا داخل همان واحد بدون اتصال به هر نقطه مصرف ديگر و 

     طراحي و تعيين محل و مسير لوله خروجي آب گرم از منبع اختصاصي هر واحـد و لولـه ورودي آب گـرم
  .ها در مجاورت لوله آب سرد تا داخل همان واحد برگشتي به همان منبع و ادامه آن

  كنتور مصارف مشترك 

  اينچ با نظر شركت 2/1تعيين محل نصب كنتور 

 ير لوله آب از كنتور تا  تا موتورخانه فقط براي ديك شوفاژ و ساير نقاط مصـرف  طراحي و تعيين قطر و مس
 جز داخل واحدها توسط مشتركه مشترك ب

  ي با تعداد طبقات حد اكثر تا سه طبقه باالي همكفها ساختمانساير 

 .عمل شود بايد مي 5.5در غير اينصورت بند  5.4شرح بند ه باشد ب چنانچه نصب كنتور فرعي مقدور
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 ها مقدور است كه نصب كنتور فرعي براي آن ييها ساختمان -6-2

  فقط يك كنتور فرعي آب سرد و يك كنتور فرعـي آب گـرم و يـك     بايد ميبراي هر واحد  ها ساختماندر اين
 .كنتور فرعي آب گرم برگشتي مجزا موارد زير رعايت گردد

 شود ميوسط شركت آبفا تعيين تعيين محل نصب كنتور اصلي طبق ضوابط شركت آبفا (قطر انشعاب ت .( 

 هاي افقي و عمودي آب سرد و گرم براي انتقال آب به واحدها طراحي و تعيين محل نصب لوله 

 يها ساختمانبراي ساير  - 6-3

  شود ميتعيين محل نصب كنتور اصلي طبق ضوابط شركت آبفا (قطر انشعاب توسط شركت آبفا تعيين(.  

  ي و عمودي آب سرد و گرم براي انتقال آب به واحـدها (بـدون نصـب    ي افقها لولهطراحي و تعيين محل نصب
 كنتور فرعي)

  



 

  7فصل 7

هاي تيپ  ارائه راهنماي تهيه نقشه
  نصب انشعابات مستقل
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  ي تيپ نصب انشعابات مستقلها نقشهراهنماي تهيه  ارائه -فصل هفتم 

نصب انشـعاب مجـزا بـه تعـداد      ،]1مقررات مربوط طبق مرجع [ براي تهيه نقشه نصب انشعاب مجزا از ديدگاه رعايت
 بايـد  مـي .. .ابعـاد و  ،چه در مقابل نيروها خارجياتاقحفظ  ،ايمني كنتور و ملزومات همراه آن ،چه كنتوراتاقمحل  واحدها،

   .راه حل مناسب انتخاب و در طراحي نقشه لحاظ نمود ،موارد زير بررسي و با توجه به شرايط محل نصب

 بيني تعداد كنتورهاي مجزا در يك ساختمان پيش - 7-1

معمول در هر طبقـه يـك تـا     به طورهستند  3-2-2 و 2-2-2 ها طبق بند داخلي آن كشي لولهيي كه ها ساختماندر 
كـه در زمينـي بـا     بـه دليـل آن   ها ساختمانتعدادي از اين  شود. ميواحد مسكوني ساخته شده يا  8تا  ندرتاچهار واحد و 

 هـا  از محل نصب كنتور باشد و تعداد طبقات مسكوني آن تر پايين واحدهاقرار دارند ممكن است تراز تعدادي از شيب تند 
ي مسـكوني مشـمول درخواسـت    واحـدها كـه تعـداد    گردد مي بيني پيشبنابراين  .طبقه هم برسد 6تا  5ممكن است به 

  .واحد افزايش يابد 48انشعاب مجزا حد اكثر تا 
ايـن گونـه    ،در هر طبقه بين يك تا چهار واحد و تعداد طبقات بين يك تا چهار طبقه هستند ها نساختماچون غالب 

توسـط   بايد ميانتخاب و براي ساير موارد با توجه به شرايط محل  ،الگو به عنواني تيپ ها نقشهبراي طراحي  ها ساختمان
  .مهندسين خبره طرح خاص تهيه شود

 مسكوني نصب انشعابات مجزا براي هر واحد - 7-2

 باشد ميها براي يك ساختمان زياد  تعداد آن كه مواردينصب انشعابات مجزا براي هر واحد مسكوني از ديدگاه فني در 
  :باشد به داليل زير تر بيشانشعاب بر متر  3ها در واحد طول كه ممكن است از  فراواني آن به علت

  يمتر سانتيل سي ي متعدد بر روي لوله شبكه توزيع در فواصها سوراخايجاد  -
  كاهش مقاومت فيزيكي لوله شبكه توزيع در مقابل فشار داخلي و نيروهاي خارجي  -
 افزايش حوادث شبكه توزيع -

  شبكه توزيع برداري بهرههاي نگهداري و  افزايش هزينه -
 ساير موارد -

  .بر روي لوله شبكه توزيع صحيح نيست
و  1پيوسـت   20ا توجه به نقشه شماتيك راهنمـاي شـماره   ب اجراييطراحي نقشه تيپ شماتيك  بايستي ميبنابراين 

  رعايت موارد زير:
 تعيين قطر لوله اصلي به قطر متناسب با تعداد انشعابات مجزا.  -

 تعيين قطر لوله توزيع براي نصب انشعابات مجزا بر روي آن.  -

 تعيين قطر لوله انشعابات مجزا. -
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ير زمين ـ راهروي ورودي همكف با زير زمين ـ معبر   شرايط محل نصب كنتور (راهروي ورودي همكف بدون ز -
  ..).ماشين رو (داخل حياط ـ داخل پاركينك همكف،

  .انجام شود
  به لحاظ:چه كنتور اتاقبا توجه به ضرورت دسترسي به محل 

  ترين مزاحمت براي مشترك) مامورين قرائت كنتور (براي مراجعه راحت و قرائت كنتور با كم -
  در زمان وقوع حادثه) تر بيشي مراجعه سريع، امداد و جلوگيري از خسارت مامورين حوادث (برا -
  مامورين تعميرات (براي مراجعه، تعميرات الزم و برقراري جريان آب) -
  كشي داخلي ملك) مشترك (براي قطع آب به لحاظ شكستگي، تعميرات، تغييرات و يا توسعه لوله -

چـه كنتـور در مقابـل درب ورودي و در طبقـه همكـف      اتاقر محـل  ترجيحا الزمست با رعايت موارد فوق حتي المقدو
  .انتخاب گردد

واحد نصب انشعاب شركت با بازديد از محل و بررسي شرايط محلي، نقشه تيپ الزم جهت نصب كنتـور طبـق    -
ضوابط و با رعايت ايمني كامل درخصوص حفظ كنتور به لحاظ استحكام و مقابلـه بـا سـرما و سـاير مـوارد را      

  )1خواهد كرد. (پيوست شماره  انتخاب

   ايمني كنتور و ملزومات همراه آن - 7-3

 بـه كـار  است با توجه به تكنولوزي ساخت و جنس قطعـات   گيري اندازهكنتورهاي خانگي كه خود يكي از ابزار دقيق 
ضـربات احتمـالي   .. در مقابـل  .فلزي و ي غيرها لوله ،)طرفه يكرفته در آن و ملزومات همراه مانند شيرهاي برنزي (فلكه و 

   .است پذير آسيب.. .و )،گرما (برگشت آب داغ ،سرما ،ابزار تعميرات
چه از آبهاي جاري و يا نشـت  اتاقغرقاب نشدن  ،شرايط اقليمي ،بر اساس تعداد كنتورها بايد ميچه كنتور اتاقبنابراين 

  ... بررسي و طراحي گردد.زدگي و م يخعد ها، لولهبهداشت آب و عدم امكان انتقال آلودگي به داخل  به لحاظاحتمالي 
به  ،چهاتاقبراي خروج آب نفوذ يافته احتمالي در  بايد مي ،چه كنتور چگونه استاتاقبرحسب آنكه شرايط محل ساخت 

مجرايـي   ،ضرر و زيان به كنتور و ملزومات آن و همچنين بـه سـاختمان از طريـق نشـت آب     ،جلوگيري از آلودگي لحاظ
  .توسط مشترك) تخليه گردد(ثقلي به محل مناسبي به صورتآب گردد كه  بيني پيش

از انتخاب محل كنتور در زير سقف همكف و يا زيرزمين خود داري شود و در صورت اجبار براي نصب كنتـور در زيـر   
 .سقف همكف با رعايت نكات فني طراحي الزم انجام شود
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 چه در مقابل نيروها خارجي اتاقحفظ  -7-4

بدنـه   ،الزم است در طراحي زيرسازي گيرد، ميرو قرار درد بسيار كم در مسير عبور افراد و يا خوجز مواه چون كنتور ب
  در محاسبات لحاظ گردد. 519 نامه آيينو دريچه آن نيروي متحرك يك چرخ خودروي سواري برابر 

  چهاتاقابعاد  - 7-5

  :باتوجه به
  قطر انشعابات و طول مجموعه كنتور  -
  مجاوررعايت فاصله بين دو مجموعه  -

 بـه لحـاظ   ،حداقل فضاي كافي بين دو مجموعه مجاور براي تعميرات و تعويض هر يـك از قطعـات مجموعـه كنتـور    
هـر   به ازايبنابراين با توجه به جميع جهات  باشد. مياز طرفين هر مجموعه  متر سانتي 15 ،گردش آچار و جابجايي الزم

چه بـراي  اتاقالزم است و بر اين اساس طول و عرض  متر سانتي 30× 45حداقل سطحي معادل  ،چهاتاقمجموعه كنتور در 
  گردد. ميتعداد مختلف كنتورها محاسبه 

  .باشد متر سانتي 35چه تا محور لوله نبايد بيش از اتاقعمق ديد براي قرائت كنتور از تراز دريچه  -
   .اشدب تر كم متر سانتي 20چه نبايد از اتاقعمق محور مجموعه كنتور و ملزومات از كف  -
  گردد. ميچه با توجه به موارد فوق و ساير موارد احتمالي محاسبه اتاقعمق  -

  
  
  





 

  8فصل 8

كشي آب  روش نظارت بر اجراي لوله
  ها و مجتمع ها ساختمان





 41  ها مجتمع و ها ساختمان آب كشي لوله ياجرا بر نظارت روش -  هشتم فصل

 
 

  ها مجتمعو  ها ساختمانآب  كشي لولهروش نظارت بر اجراي  -فصل هشتم 

ـ  رعايت استانداردهاي هيدروليك، مشخصات لوله اي كوچك و بزرگ باه كشي ساختمان طراحي شبكه لوله اصوال ه ها ب
المقـدور بـا دقـت كـافي در      شـود و حتـي   ... و اقتصادي بودن پـروژه انجـام مـي    لحاظ قطر، جنس، قطر انشعاب يا كنتور

خواهند داشـت كـه    گردد. بنابراين كارشناسان ناظر ضمن توجه به استاندارد ذيربط دقت كافي هاي اجرايي درج مي نقشه
  اجرا گردد. هاي اجرايي تهيه شده، كشي ساختمان مطابق نقشه شبكه لوله

  بدين منظور در نظارت عالوه بر موارد فوق بايد به نكات زير:

 بررسي وضعيت آبرساني و توزيع آب در داخل ساختمان يا مجتمع - 1- 8

 انشعاب مجزا -8-1-1

  بايسـتي از شـركت آبفـا اسـتعالم      يع (كه مقدار آن مـي بايد دقت شود با توجه به فشار شبكه توزدر اين رابطه
 متر باشد. 10گردد) در باالترين طبقه ساختمان فشار آب حد اقل 

          محل نصب كنتور خاص هر واحد در محـل درب ورودي سـاختمان همـراه بـا سـاير كنتورهـاي مجـزا طبـق
 فاضالب انتخاب شده باشد. دستورالعمل شركت آب و

 ) آب سرد) بدون اتصال به محل مصرف ديگري به داخـل آن واحـد وارد گـردد. در ايـن     لوله آبرساني هر واحد
 شود. بايد استفاده مي كن ساده براي آبگرم و چندكاره براي آبگرم و شوفاژ مي هاي آبگرم صورت توسط سيستم

 ترل گردد بايستي كن شود، مي اگر منبع آب گرم ويژه هر واحد در داخل موتورخانه، توسط ديگ شوفاژ گرم مي
آب سرد مورد نياز آن از لوله آب سرد اختصاصي همان واحد باشد و آب گرم توليد شده از آن همراه لولـه آب  

 سرد بدون اتصال به محل مصرف ديگري به داخل آن واحد منتقل گردد.

 انشعاب مجزا براي مصارف مشترك -8-1-2

ـ محل نصب كنتور اين نوع انشعاب در مجاورت ساير انشعابات باشد و  محـل مصـارف مشـترك    ه آب توسط اين لوله ب
 مانند ديگ شوفاژ، محوطه و ... منتقل شود.

 يك انشعاب اصلي (و موافقت با نصب كنتورهاي فرعي براي هر واحد توسط مشترك)  -8-1-3

 بايد محل نصب كنتور اين نوع انشعاب طبق ضوابط شركت آبفا انتخاب شده باشد.  مي  
 مصرف همان واحد برسد.ه ز كنتور فرعي خاص آن واحد فقط بسرد مصرفي هر واحد پس از عبور ا آب  
 هاي حرارتي مدار  شود، از ديگ شوفاز فقط براي گرمايش مبدل چنانچه در ساختمان از موتور خانه استفاده مي

 بسته استفاده شود. 
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 ترس محل نصب كنتورهاي فرعي در جاي مناسب براي قرائت، تعميرات احتمالي و شير قطع و وصل قابل دس
 باشد.

 .روي لوله اصلي پمپ مكش نصب نشده باشد 

  براي تامين فشار در سيستم داخلي كنترل گردد آب توسط لوله اصلي پس از كنتور اصلي به داخل يك مخزن
هـاي   آزاد با منظور نمودن كليه تمهيدات بهداشتي، وارد شده سپس از آن مخـزن آب توسـط پمـپ يـا پمـپ     

 حت فشار كافي قرارگيرد. مناسب، شبكه داخلي ساختمان ت

 يك انشعاب اصلي  -8-1-4

  .محل نصب كنتور اين نوع انشعاب طبق ضوابط شركت آبفا انتخاب شده باشد 

 .روي لوله اصلي پمپ مكش نصب نشده باشد 

   براي تامين فشار در سيستم داخلي كنترل گردد آب توسط لوله اصلي پس از كنتور به داخل يك مخـزن آزاد
هـاي مناسـب،    تمهيدات بهداشتي، وارد شده سپس از آن مخزن آب توسط پمپ يا پمپ با منظور نمودن كليه

 شبكه داخلي ساختمان تحت فشار كافي قرارگيرد. 

  



 

  9فصل 9

واگذاري  نامه آيينبررسي تطبيقي 
انشعابات موجود با واگذاري انشعابات 
  مستقل





 45  مستقل انشعابات يواگذار با موجود انشعابات يواگذار نامه آيين يقيتطب يبررس -  نهم فصل

 
 

  انشعابات موجود با واگذاري انشعابات مستقلواگذاري  نامه آيينبررسي تطبيقي  -فصل نهم 

بيان شده است، تابع  راهنماهاي مختلف انشعابات مسكوني و نصب آن كه در اين  تمام مقررات قبول درخواست حالت
 ] است مگر موارد جديد به شرح زير:1نامه آبفا مرجع [ آيين

 انشعاب مجزا -1- 9

 .حاضر آبفا وجود ندارد مهنا آييناين نوع انشعاب در يك ساختمان چندواحدي در

قبول درخواست انشعاب مجزا براي يك ساختمان و يا مجموعه مسكوني مقدور است مشروط بر آنكـه شـرايط    -
 ] داشته باشند.1[ نامه آبفا را عالوه بر مقررات مندرج در آيين راهنمااين  1-4 و 1-3 مفاد بند

 زمان انجام شود. هم قبول درخواست انشعاب مجزا براي كليه واحدهاي ملك بايد -

مسكوني به شـرط رعايـت   واحدهاي  قبول درخواست انشعاب مجزا براي يك ساختمان و يا مجموعه مختلط با -
 مقدور است. راهنمااين  3-2، 2-2 مفاد بندهاي

 انشعاب اصلي همراه با كنتورهاي فرعي - 2- 9

  .آبفا است نامه آيينمقررات انشعاب اصلي عينا مطابق مقررات  -

ها همزمان با قرائت كنتـور اصـلي و صـدور بـرگ آب بهـا موضـوع        كنتور هاي فرعي و قرائت آن مقررات نصب -
 نامـه  آيـين اين مـورد در   باشد. مي ،راهنمادر اين  ساير بندهاي مرتبط و 2-2-3 بند به شرحجديدي است كه 
 .آبفا وجود ندارد

  اري انشعابات مستقلجود با واگذنامه واگذاري انشعابات مو ي آيينها بررسي برخي مغايرت -3- 9

 4- 20هاي انشعاب مجزا و انشعاب اصلي همراه با كنتورهاي فرعي در بند الـف   نبود دو نوع انشعاب آب به نام -
 نامه آبفا آيين

كه مغاير بـا   نامه آبفا درخصوص انشعاب مجزا واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني ضمن آن آيين 4- 51مفاد بند  -
 باشد. نيز مي راهنمااين  1-2-3فا است مغاير با بند نامه آب آيين 4- 20بند شماره 

نامه آبفا در مورد انشعابات مجزا براي يكـي و يـا    آيين 4-26گيري موضوع بند  تغيير مكان داخلي وسايل اندازه -
 تر مقدور نيست مگر آنكه تمامي واحدها همزمان درخواست تغيير مكان نمايند.  بيش

  نامه آبفا براي انشعابات مجزا مقدور نيست. آيين 4-27تغيير مكان خارجي موضوع بند  -
نامه آبفا در مورد انشـعابات مجـزا بـراي يكـي و يـا       آيين 4-43انصراف متقاضي در اجراي قرارداد موضوع بند  -

 مقدور نيست مگر آنكه تمامي واحدها همزمان درخواست نمايند.  تر بيش

  





 

  10فصل 10

رفع  ارائه پيشنهاد اصالحي و
  ..).ها (حقوقي، فني و مغايرت





 49  ...)و يفن ،يحقوق( ها مغايرت رفع و ياصالح شنهاديپ ارائه -  دهم فصل

 
 

  ..).فني و ،(حقوقي ها مغايرتارائه پيشنهاد اصالحي و رفع  -فصل دهم 

  زير: به شرحو موارد الزم به  هفتمدر خصوص موارد فصل  ها مغايرتپيشنهاد اصالحي و رفع 
نامه  آيين 4- 20در بند  درج تعاريف واحد مسكوني مستقل، انشعاب مجزا، انشعاب اصلي همراه با كنتور فرعي -

 آبفا

 نامه آبفا آيين 4- 20درج نوع انشعاب مجزا براي واحدهاي مسكوني مستقل در بند  -

 هاي آب بها  در تعرفه راهنمااين  سومدرج مفاد فصل  -

نامه آبفا حسب مورد با انشعاب مجزا و يا انشـعاب   آيين 4- 51اصالح انشعابات مجزاي مسكوني مندرج در بند  -
  راهنما.اين  1-5 مراه با كنتور فرعي مسكوني مندرج در بنداصلي ه

  .نيست راهنماآبفا موضوع اين  نامه آيين 4- 20اشاره شده در بند  غيرمسكونيموارد 
زمـان   گيري در مورد انشعابات مجزا فقط در صورت درخواست هم تغيير مكان داخلي وسايل اندازه«درج جمله  -

  نامه آبفا آيين 4- 26نتهاي بند در ا» تمامي واحدها مقدور است
  نامه آبفا آيين 4- 27در  انتهاي بند » تغيير مكان خارجي انشعابات مجزا مقدور نيست«درج جمله  -
زمـان   انصراف متقاضي در اجراي قرارداد در مورد انشعابات مجزا فقـط در صـورت درخواسـت هـم    «درج جمله  -

  نامه آبفا آيين 4- 43در  انتهاي بند » تمامي واحدها مقدور است
  گردد. مي ارائه

  
  





 

  11فصل 11

معرفي كنتورهاي مناسب براي تسهيل 
  در واگذاري انشعابات مستقل





 53  مستقل انشعابات يواگذار در ليتسه يبرا مناسب يكنتورها يمعرف - يازدهم فصل

 
 

  معرفي كنتورهاي مناسب براي تسهيل در واگذاري انشعابات مستقل -فصل يازدهم 

بـدون نـام بـردن از توليـد كننـده،      در اين بخش به مشخصات كنتورهاي مناسب با نياز انشعابات و كنتورهاي فرعـي  
  پرداخته خواهد شد. 

 وليت خريداران است.وعهده و مسه اي با رعايت مفاد اين فصل ب انتخاب كنتور از هر توليد كننده  
 بايد از بين كنتورهاي استاندارد و رعايت مفاد اين فصل انتخاب و خريداري گردد. انتخاب كنتور مي اصوال  
 گردد. هاي آبفا براساس ضوابط ابالغي وزارت نيرو انتخاب و تهيه مي كتكنتورهايي مورد مصرف شر  
 كنتورهاي فرعي كه توسط متقاضيا ن تهيه خواهد شد حداقل بايد با رعايت موارد زير باشد.  

  نوع كالس آنC .و يا باال تر باشد  
 قابل قرائت از راه دور، طبق فرمت شركت آبفا باشند. كنتورها ترجيحا 

 ها مورد درخواست را داشته باشد. ي كنتور كوچك باشد و قابليت نصب در ساختمانابعاد فيزيك  
  





 

  12فصل 12

  بندي جمع





 57  بندي جمع - دوازدهم فصل

 
 

    بندي جمع -فصل دوازدهم 

 بندي جمع - 12-1

 در سطح كشور نتايج زير را در بر خواهد داشت راهنماكارگيري صحيح مفاد اين ه ب: 

 يكنواختي قابل قبول مقررات پذيرش مشتركين  

  راهنمانزديك شدن اصطالحات متنوع در نام انشعابات مورد بحث اين  

 هاي مسكوني منطبق بر مقررات پذيرش نوع انشعاب مسكوني ها و مجتمع شناسايي ساختمان 

 هاي مسكوني جديد منطبق بر مقررات پـذيرش نـوع انشـعاب     كشي داخلي ساختمان طراحي و ساخت لوله
 مسكوني

 ها هاي مشمول درخواست انشعاب مجزا، مستقر در ساختماناي واحددرخواست انشعاب مجزا بر 

 افزايش انشعابات تك واحدي 

 راهنمااجراي اين  يمزايا 

 ـ     تعيين مقدار نزديك منظـور پرداخـت   ه تر مصرف آب شرب هر واحد (هر خانوار) بـه مقـدار حقيقـي آن ب
انـد. ايـن امـر     مجزا اخـذ نمـوده  هايي كه انشعاب  تر و كاهش اختالف نظر ساكنين ساختمان مصرف واقعي

 رويه خود خواهند كاست. از مصرف بي ه مصرف خود شده و قوياموجب توجه ساكنين ب

 رات دسته از مشتركين كه با توافق يكديگر كنتور فرعي به هزينه خود طبـق مقـر   براي انشعابات اصلي آن
 شود. يني ميب شرايطي مانند بند قبلي براي آن پيش شركت نصب خواهند نمود تقريبا

 تسريع در امر پرداخت آب بها 

  راهنمامشكالت اجراي اين 

 هاي تا سـه طبقـه بـاالي همكـف، بـه دليـل        عدم اجراي پذيرش انشعاب مجزا براي آن دسته از ساختمان
 نداشتن شرايط الزم فني در حال حاضر

 بـه دليـل   همكـف ي تـا سـه طبقـه بـاالي     ها عدم اجراي پذيرش كنتور فرعي براي آن دسته از ساختمان ،
 نداشتن شرايط الزم فني در حال حاضر

ـ  راهنمـا توجه به قانون مزبور و به دليل جميع جهات اشاره شده فوق، اجراي اين  با هـا و مشـتركين    صـرفه و صـالح شـركت   ه ب
  .باشد مي

  





 

 1پيوست 1

  ها نقشه





 61  ها نقشه -1 پيوست

 
 

  ها نقشه -1پيوست 

هاي ارائه شـده   كليه نقشه» هاي تيپ نصب انشعابات مستقل ه راهنماي تهيه نقشهئارا«مفاد شرح خدمات  6بر اساس بند 
  باشد.  ها مي در اين پيوست به جهت هماهنگي و راهنمايي كارشناسان مجري، تشخيص و نصب انشعاب در تمام شركت

هاي اجرايي براي هر محل بـا   بايد نقشه صورت شماتيك و بدون مقياس ترسيم شده است. بنابراين ميه ها ب اين نقشه
  توسط كارشناسان هر شركت ترسيم و سپس به اجرا گذاشته شود. راهنماتوجه به شرايط محلي و مفاد اين 

در دفتر طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب كشـور موجـود          ”CAD 10“ها در محيط  فايل اين نقشه
  .باشد مي

  ها ليست نقشه -1- 1جدول پ.
  شماره صفحه  شماره نقشه نام فايل رديف

1   _E_1_BULDING TYPE.DWG1 11  2  
2   _E_2_BULDING TYPE.DWG1 12  3  
3   _E_3_BULDING TYPE.DWG1 13  4  
4  1_P_CONECTION.DWG 14  5  
5   _E_1_BULDING TYPE.DWG2 15  6  
6   _E_2_BULDING TYPE.DWG2 16  7  
7  2_P_CONECTION.DWG 17  8  
8  PIPING_ TYPE.DWG_1 18  9  
9  P_CONECTION.DWG_1 19  10  
10 MAIN_CONECTION.DWG_1 20  11  
11 MAIN_CONECTION.DWG_2 21  12  
12   _E_1_BULDING TYPE.DWG3 22  13  
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 63  ها نقشه -1 پيوست
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 65  ها نقشه -1 پيوست
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 67  ها نقشه -1 پيوست

 
 

  



 مالحظات واگذاري و نصب كنتورهاي مستقلراهنماي   68

 

  



 69  ها نقشه -1 پيوست

 
 

  



 مالحظات واگذاري و نصب كنتورهاي مستقلراهنماي   70

 

  



 71  ها نقشه -1 پيوست
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 73  ها نقشه -1 پيوست

 
 

  
 

  





 

 2پيوست 2

  شماره اشتراك





 77  اشتراك شماره - 2 پيوست

 

 
 

  شماره اشتراك -2پيوست 

 1:500 ملك مرتبط به شماره اشتراك در نقشـه شماره اشتراك هر انشعاب عبارت است از يك شماره شناسايي براي 
هاي آب و فاضالب در سطح  منظور شناخت محل ملك و دسترسي به آن. بخشي از اين شماره اشتراك در كليه شركته ب

  صورت مشابه تعيين شده و به همين روش هم ادامه دارد. ه كشور ب

  باشد: شرح زير ميه رقم آخر شماره اشتراك است ب 5اين بخش كه  -الف
از نظـر   ، اصـطالحا تر است اي از شهر كه محسور بين سه معبر عمومي يا بيش ايي در داخل محله هر محدوده -1

  گويند. مي »بلوك گردشي«شهرسازي 
 84×  60(تقريبـا   A1ممكن است نا منظم باشد قابل ترسيم در حد يك كاغذ  كه احتماال 1:500بعاد يك نقشه ا -2

 متر) است. سانتي

هر نقشـه   غالبا گذاري شده است. شماره 9تا  0بايك رقم از  1:500هاي گردشي در نقشه  بلوكهريك از اين  -3
 بلوك گردشي است. 10فقط  شامل   1:500

گـردد   برداري تعيين و در بلوك گردشي ترسيم مي يك از امالك در داخل هر محدوده با انجام نقشه هر »بر« -4
  تا محدوده هر ملك مشخص گردد.

در  شرق محـدوده هـر بلـوك گردشـي معمـوال     از نقطه شمال  »9999«تا  »0000«هار رقم اين امالك با چ -5
  اند. گذاري شده هاي ساعت شماره جهت عقربه

تر از كاغذ ترسـيم باشـد، بقيـه ترسـيم آن      مقياس نقشه بزرگ چنانچه يك يا چند بلوك گردشي ابعاد آن با -6
. بـه شـماره نقشـه، يـك شـماره      .ج و . حروف الف، ب، ها در كاغذ ديگر انجام و با اضافه كردن بلوك يا بلوك
 هاي بعدي (اضافي) تخصيص داده شده است. جنبي به نقشه

چنـد بلـوك از يـك     گردند. بـراي هـر   10تر از  ها بيش ها آنقدر كوچك باشد كه تعداد آن چنانچه ابعاد بلوك -7
هاي  ده نشده است. اين شماره نقشه، دا هاي هم شماره شماره استفاده شده ولي شماره امالك مشابه در بلوك

 ها كاربرد دارند. جنبي فقط در مراجعه به نقشه

  بخش اول شماره اشتراك –ب 
شـروع   1320از اواخر ده  بتداي واگذاري انشعاب آب كه حدودااي قديم) در ا هاي آب منطقه هاي آبفا (سازمان شركت

هـاي منطقـه، ناحيـه، محلـه و ...      بـرداري را بـه نـام    بهـره  بخش از شبكه توزيع آماده براي شد برحسب استنباط خود هر
لحـاظ  ه اند. از طرفي چون توسعه شهرها ب ايي بر حسب نياز يك يا دو رقمي انتخاب نموده براي هر نام شماره نامگذاري و

گـذاري   هاي انجام شده هم نظم هندسي ندارند. در شـهر تهـران شـماره    گذاري هندسي مرتب انجام نگرديده است شماره
در سطح كيلومتر طراحي گرديـد. بنـابراين در حـال حاضـر نيـز ايـن        1330در اواخر ده  1:500هاي  هندسي براي نقشه

  .ها كاربرد منطقي دارند شماره



 مالحظات واگذاري و نصب كنتورهاي مستقلراهنماي   78

 

رقـم بخـش    5ها متفاوت است به ابتـداي   شماره اشتراك كامل با اضافه نمودن ارقام بخش ب كه تعداد آن در شركت
  دهد. لك در محدوده تحت پوشش هر شركت را تشكيل ميالف، شماره اشتراك هر م

برداري  ها نيازهاي بهره لحاظ منطق، نام و تعداد ارقام متفاوت هستند، اما شركته هاي ب گذاري چند كه اين شماره هر
  كنند. خود را تامين مي

  شماره اشتراك كنتورهاي فرعي:
توسط  آن عبارت است از يك انشعاب اصلي كه به هزينه و كنتورهاي فرعي فقط در انشعابات نوع دوم مصداق دارند و

  شود. گذاري مي طبق ضوابط شركت شماره گردد و شركت نصب مي
  شماره اشتراك كنتورهاي فرعي شامل سه رقم به ترتيب زير:

 كه طوريه يك عدد دو رقمي براي مشخص شدن طبقه ب  
  ترين طبقه زيرزمين  يينبراي پا 11شماره 

  طبقه همكفبراي  20شماره  
  به بعد براي طبقات اول به باال 21از شماره 

 يك عدد يك رقمي براي شماره واحد در هر طبقه 

بعد از يك مميز به انتهاي شماره اشتراك كنتور اصلي اضـافه   واحد) ، سپساين شماره سه رقمي (اول طبقهاست كه 
  شود. مي

  



 79  مراجع و منابع

 

 

  و مراجع منابع

  منابع و مراجع

هـاي آب و فاضـالب (شـهري و روسـتايي) مصـوب وزارت نيـرو، سـال         يط عمومي تعرفهنامه عملياتي و شرا آيين -1
1392. 

مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث شانزدهم، تاسيسات بهداشتي، دفتر مقررات ملي ساختمان، معاونت مسـكن   -2
  .1391و ساختمان، وزارت راه و شهرسازي، ويرايش سوم، سال 


