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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
مع، به كارگيري مناسب و مستمر آنها در پيشرفت جوا امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهيه ضـوابط، معيارهـا و                .  ساخته است  ناپذير  اجتنابتهيه و كاربرد آنها را ضروري و        
  . تخصصي واگذار شده است-استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

ب در ايران، تهيه اسـتاندارد در بخـش آب از اهميـت             با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آ               
 و  ريـزي   برنامهويژه اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط ومعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو با همكاري معاونت                      

  : ست  اهداف زير اقدام به تهيه استانداردهاي صنعت آب نموده اتامين به منظور  جمهوريسنظارت راهبردي ري
 ها طرحبرداري و ارزشيابي  ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره  

 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره  
  : گيرد ميتدوين استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير صورت 

 بخش عمومي و خصوصي نظران شاغل در استفاده از تخصص ها و تجارب كارشناسان و صاحب  

  معتبر و استانداردهاي بين المللي ماخذاستفاده از منابع و  

 ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي و ساخت  هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره 

         تهيـه كننـده    ت معتبـر    ؤسـسا  استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران و سـاير م           موسسهتوجه به اصول و موازين مورد عمل
 استاندارد 

كننده و گروه نظـارت       نويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات دريافتي پس از بررسي تيم تهيه              استانداردها ابتدا به صورت پيش    
  .در نسخه نهايي منظور خواهد شد
فرماينـد    ، با توجهي كه مبذول مـي      باشد  مينظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط              اميد است كارشناسان و صاحب    

نويس را مورد بررسي دقيق قرار داده و با ارائه نظرات و راهنمايي هاي ارزنده خود به دفتر طـرح، ايـن دفتـر را در تنظـيم و                               اين پيش 
  .تدوين متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايند

  



 

ب 

  كننده، كميته و ناظران تخصصي تركيب اعضاي تهيه
و  مركز پژوهشي راهبردي آب آزما و بـا مـسووليت آقـاي مهنـدس رسـول اماميـان      توسط دستورالعمل  ايننويس  پيش

  :باشد همكاري افراد زير تهيه شده است، اسامي اين افراد به ترتيب حروف الفباء به شرح زير مي
 ليسانس راه و ساختمان فوق كارشناس آزاد آقاي رسول اماميان

 ليسانس اقتصاد فوق ادكارشناس آز آقاي بهمن بشر

 ليسانس مهندسي عمران آب كارشناس آزاد  اكبر چلبي حاج كريم آقاي علي

  ليسانس مكانيك سياالت  شركت آب و فاضالب شهر تهران  آقاي سعيد رحيمي
  ليسانس مهندسي مكانيك فوق  كارشناس آزاد   آقاي غالمحسين شهيدي

  :اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از نويس را به عهده داشته ين پيشكه مسووليت نظارت تخصصي بر تدوين ا گروه نظارت
 ليسانس مديريت صنايع فوق شركت آب و فاضالب استان تهران حريري آقاي عباس حاج

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فنـي صـنعت آب           خانم مينا زماني
 كشور

 ليسانس مهندسي شيمي

  ليسانس مديريت مالي فوق  ن تهرانشركت آب و فاضالب استا  آقاي بهرام حيدري
نويس حاضـر را بـه        كه بررسي و تاييد پيش     اعضاي كميته تخصصي آب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور            

   :اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از عهده داشته
 ليسانس هيدرولوژي فوق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور پناه اهللا الهي آقاي نعمت

ــالي آب و    وزارت نيرو  خانم سايه ايمانزاده ــي عـ ــسانس مهندسـ ليـ
 فاضالب

 ليسانس راه و ساختمان فوق  شركت مهندسين مشاور ايراناب  آقاي ابوالقاسم توتونچي

 ليسانس راه و ساختمان فوق  كارشناس آزاد  آقاي عليرضا تواليي

 س مديريت صنايعليسان فوق  شركت آب و فاضالب استان تهران حريري آقاي عباس حاج

طرح تهيه ضوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب             خانم مينا زماني
  كشور

 ليسانس مهندسي شيمي

  نليسانس مهندسي عمرا فوق  شركت تهران ميراب  آقاي حسن صادقپور
ــوق  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  فر آآقاي حسين عطايي ــي بهداشــت   ف ــسانس مهندس لي

  محيط
  ليسانس تبديل انرژي فوق  ت مديريت منابع آب ايرانشرك  آقاي سيد احمد علوي
  دكتراي مهندسي محيط زيست  دانشگاه صنعت آب و برق  آقاي مجتبي فاضلي
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

طور منصفانه    مشتركين خود را به   ي آب و فاضالب به عنوان يك بنگاه اقتصادي، بايد بتوانند ارزش خدمات ارائه شده به                 ها  شركت
  .و به اهداف توسعه خويش نايل آيندتوانند به حيات اقتصادي خود ادامه داده  از آنان دريافت كنند، در اين صورت است كه مي

شـود و در نتيجـه، آب تـوزيعي          هـاي آب و فاضـالب تلقـي مـي           توزيع آب بين مشتركين، آخرين وظيفه در فرآيند وظايف شركت         
مـشتركين و   (حايزحداكثر بها در قيمت تمام شده يك مترمكعب آب است و دقت در دريافت بهاي آب توزيـع شـده، حقـوق طـرفين                         

  .دارد فوظ نگه ميرا مح) شركت
مـصوب  (هـاي فـروش آب    بخش دوم اصـوال بـه تعرفـه      . اين دقت شامل دو بخش حجم آب مصرفي مشترك و نرخ آب بهاست            

گيـري حجـم آب مـصرفي يعنـي كنتـور در              مربوط است، ولي بخش اول يعني حجم آب تحويلي، به دقت وسيله اندازه            ) مراجع ذيربط 
موضوع انتخاب كنتور مناسب و بهينه كه از دقـت الزم و كـافي برخـوردار باشـد، مطـرح                    اينجاست كه   . شبكه آب شرب بستگي دارد    

ماند نحوه درست و اصولي نصب كنتورها و          طور صحيح انجام شود، آنچه باقي مي        اگر اين انتخاب با توجه به كالس كنتور به        . شود  مي
گهداري مناسب كنتورهاست كه باعث خواهد شد كنتورها بتوانند رعايت شرايط مندرج در كاتالوگ كارخانه سازنده و در انتها دقت در ن           

  .هاي آب و فاضالب را محقق سازند در گستره عمر مفيد خود، منظور غايي شركت
امروزه با توجه به رشد جمعيت و سير صنعتي شدن جوامع بشري، موضوع محدوديت منابع آب شيرين در اولويت توجه قرار گرفته                      

يك راه اصولي كمـك     . شدن و اتالف منابع آب شيرين جزو هشتمين هدف از اهداف هزاره سوم قرار گرفته است               و جلوگيري از آلوده     
به مديريت تقاضا و مصرف آب، تعيين و ملحوظ نمودن قيمت واقعي تمام شده آب شرب در سبد هزينه خانوار است كه ايـن امـر بـه                            

  .شود برخوردار باشند ميسر ميكمك كنتورهاي توزيع آب شرب كه از كالس و دقت مناسبي 
بـر روي شـبكه آب      ) كنتـور ( حجـم آب مـصرفي       گيـري   اندازهدستور العمل انتخاب، نصب و نگهداري تجهيزات        «به منظور تهيه    

هـا و     ، ابتدا الزم است يك معرفي اجمالي از مشخصات شبكه توزيع آب تحت فشار براساس استانداردهاي موجود، انـواع لولـه                    »شرب
قسمت دوم فصل اول، بـه معرفـي اجمـالي          . دهد  كه توزيع ارائه شود كه اين موضوع قسمت اول فصل اول را تشكيل مي             متعلقات شب 

  .ها و اتصاالت انشعابات و نيز شيرآالت و كنتور اختصاص يافته است مشخصات فني انشعابات آب و معرفي انواع لوله
امه واگذاري انشعابات توضـيح داده شـده و ضـمن تعريـف كـاربري، انـواع       ن در فصل دوم، انواع كاربري انشعاب با استفاده از آيين         

  .كاربري خانگي، عمومي، اداري و آموزشي، صنعتي و تجاري تشريح شده است
گيري آب شروع شده و انواع كنتورها از جمله تر، نيمه خشك، خشك    فصل سوم به كنتور اختصاص يافته و با تعريف وسايل اندازه          

گيـري و انتقـال    در قسمت دوم اين فصل، مشخصـات فني كنتــورها از جمله جـنس، مكانيـسم انـدازه           . اند  اده شده و تركيبـي شرح د   
قسمت بعدي اين فصل به تشريح كالس كنتور، . اطالعات، كنتورهاي سرعتي و حجمي و نحوه نمايش مقادير توضيح داده شده است            

گيري كنتور و ميزان خطـاي آن از طريـق    ص يافته است و در ادامه، دقت اندازهگستره دما، گستره فشار، عمر مفيد و افت فشار اختصا   
توضيح بده كمينه، انتقال، اسمي، بيشينه و خطاهاي مرتبط با كمينه بده و بده اسمي آورده شده و قسمت آخر فصل سوم بـه تـشريح                          

مه خودكار در محـل، قرائـت تمـام خودكـار در محـل،              نحوه قرائت كنتور و ثبت مقادير آن در انواع قرائت معمولي در محل، قرائت ني              
  .پردازد ميقرائت تمام خودكار از راه دور و يا سيار و قرائت تمام خودكار از طريق مركز كنترل مشتركين 



 ي آب شرب بر روي شبكه) كنتور( گيري حجم آب مصرفي تجهيزات اندازه دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري  2

 

فصـل چهارم به تعيين قطـر انشـعاب و انتخاب نوع كنتور بـا توجـه بـه اقلـيم، كيفيـت، ارزش اقتـصادي و ميـزان مـصرف آب                             
  .پردازد مي

هاي انتخاب، نصب، نگهداري و قرائت كنتور و ارائه برگ بازبيني براي هـر يـك اختـصاص                    فصل پنجم كال به تهيه دستورالعمل     
  .يافته است

  .گيري شده است در فصل ششم مالحظات كلي اقتصادي در ارتباط با كنتور توضيح داده شده و در نهايت نتيجه

 هدف  

بايد ضـمن كـسب درآمـد بـراي      آيد، مي دست مي هاي فراوان به ت محدود بودن آن با هزينه     عل  آب آشاميدني كه در حال حاضر به      
گيـري صـحيح مقـدار آب تحـويلي بـه             ها، اندازه    يكي از روش    بدين منظور  .رويه آن نيز جلوگيري گردد      ها، از مصرف بي     جبران هزينه 

  .گيري مناسب مقدوراست هبرداري از وسايل انداز مشتركين است كه با انتخاب و نگهداري و بهره
هـاي آب و فاضـالب    برداري و نگهداري انشعابات آب شرب شـركت  هدف از تهيه اين نشريه راهنمايي و كمك به واحدهاي بهره 

  .باشد براي تحقق موارد اشاره شده، مي

دامنه كاربرد   

شـرب شـهري و روسـتايي باتوجـه بـه انـواع       هاي تحت فشار و انشعابات آب   گيري آب در لوله     در اين نشريه به اصول كلي اندازه      
 5/99 ايـنچ كـه بـيش از       2 تـا    5/0قطر    گيري حجم آب معمول در ايران و ساير كشورها براي كنتورهاي مكانيكي به              هاي اندازه   روش

طـار كنتورهـاي   البته بخش قابل توجهي از اين نشريه براي ساير اق   . گردد، كاربرد دارد    شامل مي %) 9/99در تهران   (درصد انشعابات را    
  .باشد مكانيكي و ديگر كنتورها كه به آن در اين نشريه اشاره شده مشترك مي
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  تعاريف تاسيسات شبكه توزيع و انشعابات-فصل اول

بكه توزيع و انشعابات كه بـراي نـصب كنتـور الزم         ات آب شرب شامل ش    تاسيس از   هايي  بخشتعريف   اختصار   طور  بهدر اين فصل    
  .شوند مي ارائه هستند

 معرفي اجمالي مشخصات شبكه توزيع آب تحت فشار براساس استانداردهاي موجود - 1- 1

، خانـه   تـصفيه  خـط انتقـال، واحـد          آبگير،  ،)يزيرزمينسطحي و   (  آب تامينات آب شرب شامل منابع      تاسيسكلي يك سامانه    طور  به
، شبكه توزيع و انشعابات است كه موضوع اين بخش معرفي اجمالي مشخصات شبكه توزيع آب تحت فـشار                   خانه  تلمبه مخزن ذخيره، 

  . موجود است1براساس استانداردهاي
مخازن شهر و يا آب تصفيه شده توليدي را          آبرساني است كه آب ذخيره شده در       اتتاسيسسامانه   شبكه توزيع آب شرب بخشي از     

  .دهد ميانتقال ) نقاط مصرف(، توزيع و به انشعابات مشتركين پوشش سطح زير در
 متر ارتفاع 2 50 تا 20شرايط معمولي متناسب با توپولوژي نقاط مصرف، فشاري معادل شبكه توزيع آب تحت فشار متعارف بايد در

تعلقات مصرفي، ساير مالحظات فنـي       وجود اختالف ارتفاع زياد، با رعايت جنس لوله و م          لحاظ  بهآب داشته باشد و براي شرايط خاص        
 توزيـع بـه     ي  شـبكه ،  تـر   بـيش صورت اختالف ارتفاع     د و در  كرمنظور  نيز   متر ارتفاع فشار را      70 حداكثر تا  توان  مي  و اقتصادي مربوط،  

حـوادث،  اهش كهرچند كه امروزه براي  ،شود ميتقسيم ) فشار(  متر ارتفاع آب50 تا20توجه به مقادير ي فشاري متعددي باها  محدوده
  . فشار است)حداكثر (مقدار هشو ديگر مالحظات مختلف سعي بركا  تقاضاموثرتلفات آب و مديريت جلوگيري از 

 يـك به عنـوان نمونـه      . ، شيرها و ساير اطالعات ضروري مرتبط است       ها  لولهنقشه شبكه توزيع آب حاوي اطالعات مكاني معابر،         
   .باشد طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور موجود مي دفتر رشبكه توزيع آب شهر تهران د نقشه فايل از

نـصب،  نحـوه  شبكه توزيع برحسب جمعيت و تراكم آن، توپولوژي منطقه، شرايط آب و هـوايي، كيفيـت آب شـرب، نـوع خـاك،        
 و تعـاريف   اتصالي تشكيل، شير و قطعات و متعلقات از انواع لولهبه تناسب از آن، برداري بهرهي محلي، شرايط هيدروليكي و   ها  ويژگي

  :شود مي ارائه  براي آنهااجمالي زير

 ي شبكه توزيعها لولهانواع  - 1-1- 1

 ي چدني و چدن نشكنها لوله -1-1-1-1

 هـا سـر ديگـر آن      و 3 سـاده  هايك سر آن  . هم متفاوت است    با ها كه دو سر آن    شود  مي متر ساخته    6 تا   4 ايران به طول    در ها  لولهاين  
  .، تعبيه شده استآببنديصي براي جاگذاري واشر الستيكي ي خاشيارهاكه درآن  است 4اي كاسه
  
  

                                                      
  .)ريزي كشور ، سازمان مديريت و برنامه303ره نشريه شما( »مشخصات فني عمومي كارهاي خطوط لوله آب و فاضالب شهري «-1
 .ريزي كشور برنامه سازمان مديريت و117-3، نشريه شماره »هاي آبرساني شهري ضوابط طراحي طرح مباني و «-2

3- Spigot 
4- Socket 
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 ي چدني معمولي تحت فشارها لوله -1-1-1-1-1

  .ست كه براي خطوط آب شرب به كار رفته است اي فلزيها لوله اولين گروه و جز است، 1 كه از نوع چدن خاكستريها لولهاين 

 ي چدن نشكنها لوله -1-1-1-1-2

ي طولي نسبت به    ها  ترك درمقابل ضربات شكننده و ايجاد       تر  بيش مقاومت   يژهو  به به علت امتيازات خاص      2ي چدن نشكن  ها  لوله
  . شده است معموليي چدنيها لولهي چدني، طي چند دهه اخير به سرعت جايگزين ها لوله

 ي آزبست سيمانها لوله -1-1-1-2

 هـا  لولهاين  .گرفت بال قراردنيا به سرعت مورد استق ست كه درهايي ا لوله و سال جز80ي آزبست سيمان با قدمتي بيش از ها لوله
تقسيم نموده كه سـه   D3 و A ،B ،C چهاركالس را در ، ولي استاندارد ملي ايران آناند شده كالس ساخته 12 تحمل فشار تا لحاظ به

 گاهي  از  بهداشتي هر  مسايل لحاظ  به هر چند    ،شود  مي به بازار عرضه     PN5و  PR4 اتمسفر در دو نوع      12 و   9 ،6كالس آن با فشار كار      
  . استشده دراين زمينه ارائه نستندي ليكن تاكنون داليل مگيرد  ميمحل مناقشه قراراستفاده از آن 

 ي فوالديها لوله -1-1-1-3

  : شامل انواع زير است،براساس تكنولوژي ساختهاي فوالدي  لوله
 6زي فوالدي بدون درها لوله 

 7ي درز مستقيمها لوله 

 8ي اسپيرالها لوله  

  9سي .وي .پيي ها لوله -1-1-1-4

 و معموال يك سر     شود  ميسي، پليمري است كه از گاز يا نفت همراه با آب شور و هوا ساخته                .وي. از رزين پي   ها  لولهماده خام اين    
  . متر است6اي و طول آن   آن كاسهآن ساده و سر ديگر

                                                      
  ).Gray Cast Iron(ريزي كشور   برنامه و سازمان مديريت303 از بخش دوم فصل دوم نشريه شماره 1-1-2-2 بند -1
  ).Ductile Iron(ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه303 از بخش دوم فصل دوم نشريه شماره 2-1-2-2 بند -2
  .ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه303 از بخش چهارم فصل دوم نشريه شماره 1-4-2بند  -3
  .ريزي كشور رنامهبو  سازمان مديريت 303 از بخش چهارم فصل دوم نشريه شماره 1-4-2 بند -4
  .ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه303 از بخش چهارم فصل دوم نشريه شماره 1-4-2 بند -5
 ).Seamless(ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه303 از بخش اول فصل دوم نشريه شماره 1-1-1-2 بند -6

 ).U & O( ريزي كشور برنامهو ريت  سازمان مدي303 از بخش اول فصل دوم نشريه شماره 2-1-1-2 بند -7

 ).Spiral( ريزي كشور برنامهو  سازمان مديريت 303 از بخش اول فصل دوم نشريه شماره 3-1-1-2 بند -8

  ).Poly Vinyl Chloride( ريزي كشور برنامهو  سازمان مديريت 303 از بخش پنجم فصل دوم نشريه شماره 1-5-2 بند -9
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  1اتيلن پليي ها لوله -1-1-1-5

 صـورت  به يمتر ميلي 160علت قابليت انعطاف آن تا قطر اين لوله از پليمر اتيلن، اولفين و دوده آنتي اكسيدان ساخته ميشود و به 
  .شود ميبه بازار عرضه  رول

  2ي مسيها لوله -1-1-1-6

ي هـا   لولـه  بـه عنـوان      از آن استفاده شده،   تهران   مركزي شهر  منطقه مانند توزيع ي قديمي ها   شبكه بعضي از  در كه اين نوع لوله  
  .كار رفته است  بهچ اين2 تا 50/0ي انشعاب از قطر ها لولهتوزيع در معابر كوچك و 

  3ي گالوانيزهها لوله -1-1-1-7

ي توزيع آب شهري استفاده شـده باشـد، امـا بـه             ها  ا ممكن است در شبكه     و يا بعض   داخليشبكه توزيع    اين نوع لوله معموال در    از  
  .شود به كار گرفته نمي معموال در شبكه آب شهري ها، لولهدليل معايب آن نسبت به ساير 

  انواع متعلقات - 1-2- 1
 تصوير كه نام و روند  ميكار   به..  . به لوله، تغيير مسير لوله، منشعب شدن لوله و         شيرآالت اتصال قطعاتي هستند كه براي      4قاتمتعل

  .استارائه شده   اين دستورالعمل 2پيوست شماره ) 1-2(جدول  دري دارندتر بيشكه در شبكه توزيع كاربرد ها برخي از آن

  شيرها - 1-3- 1
 شستشوي  ، تخليه هوا  ، تنظيم فشار  ،شامل قطع و وصل آب     شيرهاي خاصي براي كاربردهاي مختلف،     ،شبكه توزيع تحت فشار    در
  دري دارنـد تـر  بيششبكه توزيع كاربرد  كه درها  برخي از آن شكلنام و. شوند ميكارگرفته  به ساخته و...  نشاني و مصارف آتش، شبكه

  .ستاارائه شده   اين دستورالعمل 2پيوست شماره  )2-2(جدول 

   واتصالآببنديانواع  - 1-4- 1
ي هـا   شـكل مقـاطع آنهـا     ،   نوع قطعات متصل به هم     حسبانواع واشرها   .  است آببنديين وسيله   تر  مصرفين و پر  تر  معمولي ،واشر
ي چدني اسـت اسـتفاده از كنـف و سـرب            ها  لولهروش ديگري كه خاص     . دارند وروش جاگذاري آنها نيز با هم متفاوت است         مختلفي
اتصاالت مكـانيكي     هم از جوش دراتصاالت جوشكاري و هم از واشر در          ،ي فوالدي ها  لولهدرخصوص  . بيدن آنهاست  با كو  تواممذاب  

 و بـراي   شـود   مـي  و يا واشر در اتصاالت مكانيكي استفاده         اتيلن  پلي نيز از جوش مخصوص      اتيلن  پليي  ها  لوله و براي    شود  مياستفاده  
  .كنند مي استفاده بنديآب سي از چسب مخصوص براي . وي.ي پيها لوله

                                                      
  ).Poly Ethylene( ريزي كشور برنامهو  سازمان مديريت 303ل دوم نشريه شماره  از بخش ششم فص1-6-2 بند -1

2- Copper 
3- Galvanized 
4-Special castings 
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 ي آب شربها انشعابمعرفي اجمالي مشخصات فني  - 2- 1

موضوع اين بخـش معرفـي      . رسانند  ميكه آب را به مصرف كنندگان        آخرين بخش شبكه توزيع، انشعابات مشتركين قرار دارند        در
  .اجمالي مشخصات انشعابات است

، كنتـور،  )با كاربري مختلف   ( از شيرها  اي   مجموعه از) متر  ميلي 50تا   15( اينچ   00/2 تا   5/0قطعات كامل انشعابات معموال به قطر       
ي بـراي اتـصال انـشعاب بـه شـبكه      متر سانتي 30لوله گالوانيزه دريچه چدني آن، محفظه انشعاب و اتصاالت مربوط، اطاقچه و   لوله و 
 ي  كليـه حـال حاضـر توسـط        در)  اخـتالف  و با اندكي  (  فوق ي  شدهانشعاب با تركيب اشاره     .  داخلي ملك تشكيل شده است     كشي  لوله

در ملك   كنتور محل) كه تعداد آن نيز قابل توجه است      ( بعضي موارد  در. شود  ميروستايي، نصب    فاضالب شهري و   ي آب و  ها  شركت
 آن مقـدور     قرائـت  چنانچه مشترك همكاري نكنـد دسترسـي        واقع شده كه دسترسي به آن خيلي مشكل است و          اي  نقطهمشترك در   

 تيپ نصب يك انشعاب درشهر تهران       ي  نقشه،   اين دستورالعمل   2  در پيوست شماره   و جزييات آن  )  الف، ب، ج   1-2(شكل  . شدبا  مين
  .دهند ميرا نشان 

  ي انشعابها لولهمعرفي انواع  - 2-1- 1
پيش تـاكنون   سي بوده و از دو دهه . وي . و پي  ي، مس )ها   شهرستان درتر    بيش (گذشته معموال گالوانيزه   ي انشعاب در  ها  لولهجنس  

درشـرايط    مگـر  ،ي اسـت  متـر   سـانتي  80 تا   50شرايط نصب نيز عموما درعمق    . نيز به آن افزوده شده است     ..  . و سوپر پايپ ،  اتيلن  پلي
مناطق اقليمي مختلف نيـز   گرما در ست كه شرايط سرما و الزم به يادآوري. شود مي هم نصب  تر  كميا    و تر  بيش درعمقي   استثنايي كه 

  . استموثر انشعاب تعيين عمق در
  و در  شـود   مي نصب   نيز تر  كميا    و تر  بيشعمقي    در استثنايي است كه درشرايط     متر  سانتي 50 تا   30عمق قرارگرفتن كنتور نيز بين    

 ماننـد (كنند    مي، حتي كنتورها را در فضاي باز و روي زمين نيز نصب             زدگي  يخ حتمالعدم ا  علت گرمي هوا و   ه  مناطق جنوبي كشور ب   
  ..). .قشم وجزيره 

 اتصاالتمعرفي انواع  - 2-2- 1

  : زير استشرح به رفته كار بهاتصال انشعابات برحسب جنس لوله 

 لوله مسي -1-2-2-1

  .شوند به هم متصل مييا پيچ و پرچ  كاري و  روش لحيمبه قطعات اتصالي ،حسب مورد

 لوله گالوانيزه -1-2-2-2

  .شود مياين لوله از روش مكانيكي حديده كردن و پيچ استفاده اتصال براي 



 9  انشعابات و توزيع شبكه تاسيسات تعاريف -اول فصل

 
 

  سي. وي.لوله پي -1-2-2-3

 از  ،يي و براي اتصال به قطعات فلزي مانند شيرها و قطعه لوله گالوانيزه انتهـا              شود  مي عموما توسط چسب انجام      ها  لولهاتصال اين   
  .شود مي استفاده شدهيك بست كه يك سر آن حديده 

 اتيلن پليلوله  -1-2-2-4

يچ و پروش مكانيكي ه و هم ب شوند مياتيلني اتصال داده  پلييا به قطعات  مديگر و هروش جوش اتيلن بهه  ب هم نيزها لولهاين 
 نشريه )6 الي 1ي ها بخش(تر از متعلقات و نوع اتصاالت به فصل چهارم  براي كسب اطالعات كامل(شود  ميمهره اتصال برقرار 

  .فرماييدريزي كشور مراجعه  برنامهو مديريت سازمان  303شماره 

 شيرآالت - 2-3- 1

 شـير   ،2 شيرقطع و وصـل    ،1اتصال به شبكه    كه شامل شير   است برنزي   ، اينچ 2 تا   5/0قطر  ه  نشعابات ب  ا نصب شده جنس شيرهاي   
  .باشد  اين دستورالعمل مي 2پيوست شماره ) 3-2( جدول شرح به ،4 و شير فلكه3طرفه يك

 كنتور - 2-4- 1

شير  طرفه و ب چدني همراه شير يك با دربنايي در يك اطاقچه رود كه معموال مي كار به حجم آب مصرفي گيري اندازهكنتور براي 
  . شده استه نمايش داد2پيوست  )3-2(جدول  5  يك نمونه كنتور در رديفشكل. شود ميفلكه نصب 

  
 

                                                      
1- Connection Service Valve 
2- Stop Valve 
3- Non Return Valve 
4- Gate Valve 
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  انواع كاربري انشعاب
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   انواع كاربري انشعاب- فصل دوم

  تابانامه واگذاري انشع تعريف انواع كاربري انشعاب با استفاده از آيين - 1- 2

  تعريف كاربري - 1-1- 2
 دولتـي،   اكن امالك غيرمـسكوني ماننـد امـ       ،شهر و روستا   هر  به تناسب نياز   ،امالك مسكوني  روستاها عالوه بر   تمام شهرها و   در

ين تـر   بـيش . كنند  ميوجود دارند كه از آب شرب شبكه توزيع استفاده          ..  .آموزشي، درماني، مذهبي، اداري، تجاري، صنعتي، دامداري و       
  :شوند مي زير را شامل شرح بهيك از امالك اشاره شده موارد خاصي  رمصارف ه
 شت فردي، مانند واحدهاي مسكونيمصارف شرب و بهدا 

  وها نانواييمصارف توليدي سبك، مانند  ... 

 و غذاييصنعتي سبك، مانند كارخانجات توليد مواد/ مصارف توليدي  ... 

  وها گرمابهپرورشي،  ي آموزشي وواحدهاكن مذهبي،  عمومي، مانند اماالمنفعه عاممصارف بهداشتي  ... 

  وها رستوران، ها هتل، پاساژها، ها مغازهي تجاري، مانند واحدهامصارف شرب و بهداشت در  ...  

 وها ارگان، ها وزارتخانهات دولتي، مانند  موسس و واحدهامصارف شرب و بهداشت در  ...  
 صنايع خودروسازي وها پااليشگاهنجات نورد فلزات،  مانند كارخا،صنعتي سنگين/مصارف توليدي ، ... 

ي هـا   تعرفه و به استناد     نامند  مي كاربري    نوع  مصرف كننده را يك    هاي   گروه واحد و يا   هريك از انواع مصارف اشاره شده براي هر       
 هاشهر  درغيرمسكونيكوني و  كل كشور براي واحدهاي مس1386كه درقانون بودجه سال       آن اجراييي  ها  نامه  آيينمصوب آب بها و     

  .دارندمعيني آب بهاي ، نرخ ه تصويب رسيده بهاروستا و

 انواع كاربري - 1-2- 2

  :شرح زير استه انواع كاربري در مصرف آب ب، 1386 سال ي تعرفه آب بهااجرايي نامه آيينبر طبق 
 خانگي 

 شامل اداري و آموزشي،عمومي : 

 معلـولين  روزي  شـبانه مراكـز   ،  ) و غيردولتـي    تعـاوني  ، خـصوصي  ،دولتـي اعم از  ( مدارس ها،  كودكستان ها،  مهدكودك  ،
 .)ره(وكميته امداد امام خميني   بهزيستي كشور وابسته بهيها سازمان

 ها، حسينيه ،مساجد، ) و غيردولتي تعاوني،خصوصي، دولتياعم از ( ي ورزشيها ها، باشگاه ها، موزه ها، كتابخانه دانشكده 
 .ي علميهها  حوزهاي،  و حرفهمراكز آموزشي فني

 ها استانبعضي از  در( بقاع متبركه(. 

  گلزار شهدا  بقاع وسرپرست، بيمراكز نگهداري ايتام و افراد. 

 صدا و سيما. 

 كز نظامي و انتظاميامر. 

 فضاي سبز شهرها. 

 ي مسكونيها مجتمع و ها شهرك اشتراكي  و اداري،مصارف عمومي. 
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 شاملصنعتي و تجاري : 

  لتيغيردومراكز خدماتي. 

 ها نانوايي 

 سنتي 

 صنعتي 

 ساير 

 ها استانبعضي از  در (ها پااليشگاه(. 

 تجاري مراكز 

 صنعتي مراكز 

 ساير 

 شاملآزاد : 

 بنايي 

 ساير  
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 )كنتور(گيري آب   وسيله اندازه-فصل سوم

  تعاريف عمومي - 1- 3

1 بيشينه دماي مجاز 

 و بدون خراب شـدن و  دايم صورت به) كاري محدوده فشار( د تحت فشارهاي داخلي مجازتوان  مي است كه كنتور  اييدمين  تر  بيش
 .يا از دست دادن دقت، تحمل كرده و به كار خود ادامه دهد

 2بيشينه فشار مجاز 

 تحمل كرده و بـه كـار خـود    ،تد در دماي مجاز بدون خراب شدن و يا از دست دادن دقتوان مياست كه كنتور  ين فشاريتر بيش
  .دهند مي نمايش (Pmax)را با  ادامه دهد و آن

 3اندازه اسمي كنتور  

 . دهند مي نمايش (Dn)را با   و آنكند ميعددي است كه قطر كنتور را مشخص 

 4بده شروع به كار 

  .دهند مي نمايش (Qs)را با   و آنكند ميآن كنتور از حالت سكون شروع به حركت   است كه دراي ين بدهتر كم

 5بده كمينه 

 )Qmin( و آنرا با گيرد مياندازه %  5 است كه درآن كنتور حجم آب عبوري را با خطاي واقع درمحدوده مجاز يا ين بدهتر كم
  .دهند  مينمايش

 6بده انتقال 

) Qt(را بـا    و آنگيـرد  مـي انـدازه  % 2  درمحـدوده مجـاز  ي است كه درآن كنتورحجم آب عبوري را با خطاي واقع       ا  ين بده تر  كم
  .دهند مينمايش 

 7بده اسمي  

 بدون آسيب ديدگي و از(  مداوم و رضايت بخشطور به كنتور بايد تحت شرايط عادي كار، ،است كه تا آن مقدار يا بدهين تر بيش
بده اسمي مساوي نصف . دهند مي نمايش (Qn)به كار خود ادامه دهد و آنرا با  % 2محدوده خطاي مجاز  در) دست دادن دقت
  .بده بيشينه است

                                                      
1- Maximum Allowable Temperature  
2- Maximum Allowable Pressure (Pmax) 
3- Diameter No. (Dn) 
4- Starting Flow Rate (Qs)  
5- Minimum Flow Rate(Qmin) 
6- Transition Flow Rate (Qt) 
7- Nominal Flow Rate(Qn) 
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 1بده بيشينه 

 دست دادن دقت به كـار خـود   از آن كـنتور بـتوانـد براي يك دوره كوتاه مدت بدون آسيب ديدن و    ي است كه در   ا  ين بده تر  بيش
  .دهند مينمايش ) Qmax( را با ادامه دهد و آن

 2گستره بده  

اين محدوده كنتور نبايد خطـايي بـيش از     در.گويند را گستره بده مي) Qmax (و بده بيشينه) Qmin (به بده كمينه  محدودي گستره
 بـا خطـاي مجـاز       4حيه پاييني و نا ) Qmax(و  ) Qt(بين  % 2 با خطاي مجاز   3اين گستره به دو ناحيه بااليي     . خطاي مجاز داشته باشد   

5%  بين) Qt(و ) Qmin( تقسيم شده و اين دو ناحيه به واسطه Qt) شوند  ميهم تفكيك از) بده انتقال.  

 5افت فشار 

  .آيد مي وجود بهكنتور  كاهش فشاري است كه به علت وجود كنتور در مسير جريان آب بين دو سر
 .شده است ارائهي بعدي ها بخش الذكر در  موارد فوقربررسي هاي جامع تر د

  آبگيري اندازه وسايلتعريف  - 2- 3

لـوازم مختلفـي كـه مكانيـسم، روش          جريـان، از ابـزار و       حجـم آب در    گيري  اندازهانشعابات آن براي     ي تحت فشار و   ها   شبكه در
 كـه كنتـور يكـي از     .شـود   مـي  اسـتفاده    »سنج دهب« ، تكنولوژي ساخت و دقت كار آنها با هم متفاوت است، تحت نام كلي             گيري  اندازه

  : بر اساس مستقيمگيري اندازه شامل ها روش اين .باشد آنهاست و موضوع اين دستورالعمل مي
 دقيقه و يا واحدهاي ديگر ساعت، ليتر بر رببرحسب مترمكعب (حجم آب در جريان.(  
 ي ديگرواحدهابرحسب متر برثانيه و يا (سرعت جريان آب .( 

  ي ديگرواحدهابرحسب كيلوگرم برثانيه و يا (آب وزن.( 

 و دقـت    گيـري   اندازه براي   ها  سنج   بده درساخت اين . شود  مياست كه مقدار حجم آب در دو مورد اخير با تقريب قابل قبولي برآورد               
  :مورد انتظار از اصول فيزيكي شامل

 6مكانيكي  

 7يحرارت 

 8يامواج صوت 

  

                                                      
1- Maximum Flow Rate (Qmax) 
2- Flow Rate Range 
3-Upper Zone 
4- Lower Zone 
5- Head loss 
6- Mechanical Flow Meter 
7- Thermal Flow Meter 
8- Ultrasonic Flow Meter 
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 1يي مغناطيسها ميدان 

ين نوع اين وسايل بـراي      تر   متداول ين و تر  ارزان. شود  ميجريان، استفاده     هريك بر حجم، سرعت و يا وزن آب در         تاثير با توجه به  
 براي انـشعابات خـانگي،       معموال ي توزيع آب شرب تحت فشار، كنتورهاي مكانيكي است و         ها   شبكه  حجم آب مصرفي در    گيري  اندازه

  .كنند ميا استفاده  از اين نوع كنتورهتر بيشعمومي  اداري و

  انواع كنتورهاي مكانيكي - 2-1- 3
  :باشد انواع كنتورهاي مكانيكي به شرح زير مي

 وآيد  ميگردش دره  در اثر عبور آب ب كهاي است  كه قطعه تشخيص دهنده آن توربين و يا پروانه        ،   نوع سرعتي  كنتورهاي  
كنتورهاي . شود  ميب عبوري تعيين و نشان داده       سپس با انتقال اين گردش به جعبه دنده و شمارنده كنتور، ميزان حجم آ             

  .شود ميچند افشانه ساخته  سرعتي در دو نوع تك افشانه و
 ي آن متناسـب    جاي  بهجا كه ميزان حركت و   ( آب توسط پيستون متحرك   براساس عبور مقدار معيني     حجمي    نوع كنتورهاي

 نـشان    را آن سيـستم شـمارنده مقـدار       جعبه دنـده و    يلهوس  بهكرده و   گيري    اندازه حجم آب را     ،)از جريان آب است   متاثر  و  
  .دهند مي

افزوده انـد   جويي در هزينه قرائت مقدار حجم آب عبوري از كنتور، ادوات الكترونيكي به اين كنتورها                   براي تسريع، دقت و صرفه     اخيرا
  .ند خوبي داركاراييكه 

  :گيرد ميده به دو صورت زير انجام  انتقال حركت پروانه يا پيستون به شمارن، مكانيكييدركنتورها

 مستقيم  

مستقيم بـه مكانيـسم شـمارنده       طور    به) گيربكس(ها    دنده   چرخ  با استفاده از   ،گردش محور ناشي از جريان آب       انتقال ،دراين روش 
  .مرتبط است

غيرمستقيم   

به و دافعـه    ذاثر جا (دايم  ي  ربا  آهن قطعه    از اثر مغناطيسي دو    ،اصلي به مكانيسم شمارنده     براي انتقال چرخش محور    ،در اين روش  
  .، استفاده شده استاند شدهه جدا و مجاور هم نصب ظكه در دو محف بر روي يكديگر) منفي قطب مثبت و

 كنتورهاي تر  
مـواردي آب، حتـي قـسمت نمايـشگر           كه تمام اجزاي آنها با آب در تماس بـوده و در            شود  ميكنتورهاي تر به كنتورهايي اطالق      

شيشه نمايشگر اين نوع كنتورها بعد از مدتي به دليل رسوب امالح آب، شـفافيت خـود را از دسـت داده و                       . كند  ميور را نيز احاطه     كنت
 و جرم گرفتگي قطعات درتماس با آب نيز از ديگر مشكالت اين نوع كنتورهاسـت و بـه همـين                     شود  ميقرائت كنتور با مشكل مواجه      

بعـضي انـواع ايـن كنتورهـا قـسمت       در. دهنـد  ميغبت چنداني به توليد اين نوع كنتورها از خود نشان ن توليدكنندگان، رتر بيشدليل،  

                                                      
1- Electromagnetic Flow Meter 
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گرفتگي زيـر شيـشه نمايـشگر را نداشـته و             و به همين جهت اين كنتورها مشكل بخار        شود   مي پر 1نمايشگركنتور با مايع مخصوصي   
اع آن نيز براي قرائت بهتر، روي ارقـام نـشان دهنـده مـصرف، يـك           ، شفافيت كامل دارند و در بعضي از انو        بهتر جهت تسهيل قرائت  

 . عدسي بزرگ كننده نصب شده است

 خشك كنتورهاي نيمه  
بـا آب در تمـاس      ) جزء تـشخيص دهنـده     جعبه دنده و  ( ي كنتور ها  قسمت به جز قسمت نمايشگر، ساير       خشك  نيمهكنتورهاي   در
 .هستند

 كنتورهاي خشك  
خشك ) جعبه دنده و نمايشگر   (ها     تشخيص دهنده و محفظه مربوط با آب درتماس بوده و ساير قسمت            در اين كنتورها فقط بخش    
حـساسيت بـه ذرات معلـق         بـا آب    كنتور  داخلي ي اجزا تر   كم  به دليل تماس   خشك،  نيمهكنتورهاي   در. بوده و با آب در تماس نيستند      

به كنتورهاي خـشك    نسبت   خشك  نيمهكنتورهاي    اين حساسيت در   وتر است     كمكنتورهاي تر   نسبت به   ،  احتمالي درآب شبكه توزيع   
  :مورد كنتورهاي خشك موارد زير قابل ذكر است در . استتر بيش با آب، كنتور داخلي ي اجزاتر  بيشبه دليل تماس

  نتور و از ظرفيت كتر بيشمصرف  ، دوران سريع ناشي ازمختلف از جمله داليل به انداز شمارهامكان پرش يكي از ارقام. ..  
  خشك نيمه نسبت به انواع تر و  در آب به ذرات معلقتر كمحساسيت 

 شبكهاحتمالي هواي موجود در   از شوك وارده در اثر عبورتر، كم پذيري آسيب 

 نسبت به ميادين مغناطيسي خارجيحساسيت  

 رد دقيق هنگام تغيير ناگهاني بدهعدم كارك 

 كنتورهاي تركيبي 

 كـه   طـوري   به بين كمينه و بيشينه انشعابي با توجه به زمان مصرف روز و شب زياد باشد،                 اي  لحظهمصرف  مواردي كه اختالف     در
 مـصارف  گيـري  انـدازه قرار گيرد، براي  1-4-3-3 در بند )1-3(يكي از اين دو مورد خارج از محدوده خطاي مجاز كنتور طبق نمودار        

 كند، از يـك كنتـور       گيري  اندازهرا با دقت قابل قبول       د آن توان  مين)  از يك اينچ   تر  بزرگ معموال(  انشعاب كه كنتور با قطر بزرگ      جزيي
 اي  مجموعـه ، به چنين    شود  مي موازي با كنتور اصلي در يك محفظه واحد نصب شده، استفاده             صورت  بهمناسب كه     و تر  كوچكباقطر  

 .شود ميكنتور تركيبي گفته 

ي آبرساني و مبادي ورودي به شبكه توزيع، عالوه بر اسـتفاده از             ها  لولهبوري در  حجم آب ع   گيري  اندازهبراي مصارف صنعتي و يا      
  :شود از موارد زير استفاده ميكنتورهاي مكانيكي 

 انجـام محاسـبات توسـط       برگشت امواج مافوق صـوت و       زمان رفت و   تاثيري اولتراسونيك كه با روش بررسي       ها  سنج  بده
 .شود ميي خاص خود، حجم آب درجريان تعيين  متصل به حسگرهااي رايانههاي افزار نرم

                                                      
1-Liquid Filled 
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انجـام محاسـبات توسـط      نيروي الكتروموتيو القاء شده ازيك ميدان مغناطيـسي و  گيري  اندازهي الكترومغناطيسي كه با     ها  سنج  بده
  .كند مي گيري اندازه متصل به حسگرهاي خاص خود، حجم آب در جريان را اي رايانههاي افزار نرم

  رهاي كنتومشخصات فن - 3- 3

  كنتورجنس - 3-1- 3

  از مواد پالستيكي سـخت و بعـضي از         ها  دنده  چرخ ولي از سه دهه قبل       ،ي كنتورها از برنج بود    ها  دنده  چرخگذشته جنس بدنه و      در
 قابل تعويض جهت نصب در     شكل يك بسته كامل و    ه   ب ها  شمارندهحتي    و شود  ميجنس استنلس استيل ساخته      ي حساس از  محورها
  :كنندا فراهم  ر كيفي شرايط زيرلحاظ بهه قطعات كنتور بايد  دهندليكلي مواد تشكطور به .شود مي ارائهكنتور 

 كاري دما، نبايد برروي آنها وكاركردشان اثر نامطلوب بگذارد يتغييرات دماي آب در گستره .  
  سـب حفاظـت شـده    و پوشش سـطحي منا عمليات ويژه  يا با خارج مقاوم بوده و داخل و  مقابل خورندگي از   در بدنه كنتور

 .دباش

 و فرسايش پاسخ مثبت دهند) خستگي( ي فشارها آزمايش كلي به طور بهداشته و  استحكام كافي براي اهداف مورد نظر. 

  ي هـا   محافظـت محافظـت شـده و  ) شيشه يا مواد مناسـب ديگـر     ( وسيله يك دريچه شفاف    كنتور بايد به   قسمت نمايشگر
 . ي آن انجام شودد با يك درپوش مناسب روتوان مي تر بيش

 تعبيه گرددي مناسبوسيله بايد  كنتور، تعرق زير شيشه شفاف قسمت نمايشگر ازبراي جلوگيري . 

   وانتقال اطالعاتگيري اندازهمكانيسم  - 3-2- 3
  :باشد به شرح زير مي )1-3( جدول ا توجه بهب مكانيكي ي كنتورهاگيري اندازهمكانيسم 

 گيري س مكانيزم اندازهبر اسا  انواع كنتورهاي مكانيكي-1-3جدول 

 (Single jet) تك افشانه
 توربين عمودي

 (Multi jet)چند افشانه
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 (Woltman meter) توربين افقي يا ولتمن

 (Oscillating piston) پيستون نوساني

 (Reciprocating piston) رفت و برگشت

 (Helix)مارپيچي

  (Nutation disk) ديسك چرخشي
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 (Oval wheel) چرخ بيضي

  كنتورهاي سرعتي -3-3-2-1

برخورد آب به پروانه از يك      اگر  . دهد  مي مقدار حجم آب عبوري را تشخيص        ،چرخش پروانه يا توربين    اين نوع كنتور با استفاده از     
سـت كـه رابطـه      نحوي ا   بهطراحي پروانه يا توربين     . گويند  ميز چند روزنه باشد آنرا چند افشانه        اگر ا  افشانه و  كنتور را تك  ،  روزنه باشد 
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 در دو نـوع افقـي و عمـودي سـاخته            اين نوع كنتورهـا   . كند  ميمستقيمي بين تعداد چرخش پروانه و سرعت آب در واحد زمان برقرار             
 .شوند مي

  كنتور با توربين افقي -3-3-2-1-1

را ) 1اصطالحا حجيم( معموال كنتورهاي با اقطار باال  . نامند   مي ر امتداد توربين باشد، توربين را افقي       مسير جريان آب د    كه  درصورتي
 .سازند ميبا توربين افقي 

 كنتور با توربين عمودي -3-3-2-1-2

 2 تـا    5/0(پـايين    كنتورهاي با اقطـار      غالبا. نامند   مي امتداد توربين باشد، توربين را عمودي       مسير جريان آب عمود بر     كه  درصورتي
 .نامند نيز مي آنها را خانگي معموالكه سازند مي را با توربين عمودي )اينچ

 كنتورهاي حجمي -3-3-2-2

 و معينـي از آب را  جزيـي چـرخش يـك حجـم      پيستون يا ديسك است كه با هرنام به اي قطعهتشخيص دهنده اين نوع كنتورها   
 مـستقيم  طـور  بـه اين كنتورهـا حجـم آب را    .نامند مي 2ي مثبتجاي به و به همين علت آنها را كنتورحجمي و يا كنتور جا     كند  ميجابجا  
 توسط شـمارنده    ،حجم آب جابجا شده در هر چرخش       حجم آب در اين نوع كنتور براساس تعداد دوران پيستون و          . كنند  مي گيري  اندازه

ـ       تر  كم زيرا   ند،ي برخوردار تر  بيش نسبت به كنتورهاي سرعتي از دقت        هااين نوع كنتور   .شود  مينشان داده    ه ين مقدار آب پيـستون را ب
اما مكانيزم داخلي آنها در مقابل امالح موجود و يا ذرات شناور در آب حساس بوده و احتمال توقف مكانيزم داخلي . آورد  ميچرخش در

 .شـود  مـي اد سـختي كـم و بـدون ذرات شـناور پيـشنه      هاي با  علت استفاده از كنتورهاي حجمي براي آبهمين به ،استتر بيش هاآن
  .به آنها اشاره شده است) 1-3(جدول  در انواع مختلفي دارند كه گيري، اندازه تكنولوژي لحاظ بهكنتورهاي حجمي 

 نحوه نمايش مقادير - 3-3- 3

 رقمـي و يـا   اي، يـا  عقربـه  صـورت  بـه   يـا ايـن نمـايش   . دهد  مي حجم آب عبوري را نمايش       ،كنتور گر قسمت خروجي يا شمارش   
) فاضالب است  ي آب و  ها  شركتكه معموال مورد استفاده     (ب آن   ي مترمكعب و ضرا   ،صفحه نمايشگر  در. باشد  يمدو    از هر  اي  مجموعه

كه معموال هنگام آزمايش و تنظيم كنتور توسط سازنده مـورد اسـتفاده             ( دهدهي مترمكعب    ياجزا به رنگ مشكي نمايش داده شده و      
  ).1-3شكل (شود  ميداده شان  به رنگ قرمز ن)گيرد ميقرار 

                                                      
1- Bulk Meter 
2- Positive Displacement 
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   و رقمياي عقربه صورت به  مقاديرنمايش -1-3شكل 

 كالس كنتور - 3-4- 3

 معينـي برخـوردار     گيـري   اندازهكاربري آن از دقت      ساخت، اهداف توليد و     حجم آب حسب شرايط طراحي و      گيري  اندازهوسيله   هر
  .استخطاي مجاز  معناي توليد محصول با حداقله ين استاندارد براي آن بياست و تع

 س كنتورتعريف كال -3-3-4-1

 مـورخ   »اندازه گيري جريان آب در مچاري بسته، كنتورهاي آب سـرد آشـاميدني            «  تحت عنوان    7531-1 براساس استاندارد ملي  
 گوينـد   مـي  1 رده اندازه شناختي كه اصـطالحا بـه آن كـالس           4به   و بده انتقال    كنتورهاي آب براي مقادير بده كمينه      ،1383  ماه دي

طراحـي و سـاخت كنتـور بـه ترتيـب دقـت              دركـار رفتـه       به با توجه به سطح تكنولوژي       ها  كالس اين   نديب  طبقه. اند  شده بندي  طبقه
  و)2-3(ول ا جـد شـرح   به Qn نيز بر حسب درصدي از       Qt و   Qminمقادير   .اند  شدهنامگذاري   D  و A، B، C هاي  گيري به كالس    اندازه

 .اند  تعريف شده)3-3(

 و از نظر ميزان و درصد خطـا تفـاوتي       ست آنها Qmin و   Qtمقادير   در ي مختلف كنتور  ها  سكال تفاوت   ،براساس جداول اشاره شده   
 در Qmax و با توجه به ثابت بودن مقـدار  هستندي تر پايين Qmin و Qt داراي ،D به سمت كالس A بنابراين كنتورها از كالس،ندارند
ي را پوشـش  تـر  بـيش منطقه تر  دقيقكنتورهاي  ي است وتر بيش داراي وسعت ) منطقه خطاي مجاز بااليي و پاييني     (گستره بده   ،  آنها

  .مراجعه شود) 1-3(به نمودار  .كنند مي نيز با دقت كار تر پاييني ها بدهداده و در 
  
  
  

                                                      
1- Class 
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   آنهابندي ردهكنتورهاي آب سرد بر حسب  Qmin و Qt جدول درصد مقادير -2-3جدول 
   15Qn  بده  (Class)رده اندازه شناختي 

  مترمكعب بر ساعت
15 Qn  

 مترمكعب بر ساعت

A 
Qmin 
Qt  

Qn       04/0  
Qn       10/0  

  Qn     08/0  
  Qn    30/0  

B  
Qmin 
Qt       

Qn      02/0   
Qn      08/0  

  Qn     03/0  
  Qn    20/0  

C 
Qmin 
Qt       

Qn      01/0  
Qn      05/0  

Qn      006/0  
Qn      015/0  

D 
Qmin 
Qt       

Qn      0075/0  
Qn      0115/0  

  

   آنهابندي رده كنتورهاي آب گرم بر حسب Qmin و Qtجدول درصد مقادير  -3-3جدول 

   15Qn  بده  (Class)رده اندازه شناختي 
  مترمكعب بر ساعت

15 Qn  
  مترمكعب بر ساعت

A  
Qmin 
Qt       

Qn       04/0  
Qn      10/0  

  Qn      08/0  
  Qn      20/0  

B  
Qmin 
Qt       

Qn       02/0  
Qn      08/0  

  Qn      04/0  
  Qn      15/0  

C 
Qmin 
Qt       

Qn      01/0  
Qn      06/0  

Qn        02/0  
Qn        10/0  

D 
Qmin 
Qt       

Qn      01/0  
Qn     015/0  

  

  
 

نمودار    Qmin   و    Qt     براي كنتور 0,50 اينچ
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0   A كالس           B كالس      C كالس        D كالس

مصرف (ليتر
بر ساعت)

Qmin

Qt

منطقه خطاي زير %2
منطقه خطاي باالي 2% و زير %5
منطقه خطاي باالي %5

  اينچ50/0براي كنتور

ت)
ساع

بر 
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 Qt و Qmin     نمودار 

Qmin 

Qt 

  
  هاي مختلف متناسب با قطر كنتور  براي كالس نرمال و بده انتقال نمودار بده-1-3نمودار 
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 تره دماسگ - 3-5- 3

ه ي سازنده كنتور ب   ها  كارخانه لذا   گذارد،  مياثر  لحاظ انبساط و انقباض       به)  آن گيري  اندازهبدنه و سيستم    ( دما بر روي كاركرد كنتور    
مشخصات فني كنتور بـه      توجه كنند و در     به مقوله دما دركنتور    بايدهنگام نصب كنتور،    ه  هنگام طراحي و توليدكنتور و بهره برداران ب       

 ي  دامنه خارج از   و در  صورت   اين غير  شود، در  توجه د باي كند  ميآن دامنه، دقيق عمل      كه كنتور در  ) حداقل دما  حداكثر و ( دامنه دمايي 
ـ  )گـراد   سـانتي درجـه    65-70(كنتورهاي آب گرم     و) گراد  سانتي درجه   27-30(حداكثر دماي مجاز كنتورهاي آب سرد        حداقل و   د، باي

نتيجـه  .  آيـد  عمـل   بـه  جلوگيرياقچه كنتور   طو متعلقات داخل ا     شود تا از تركيدن كنتور     بيني   پيش اقچه كنتور طا  در اي  ويژهتمهيدات  
ـ   دهـد   قرار مي  تاثيررا تحت    دقت آن  گذاشته و  اثر كاركرد كنتور  داكثر دما بر  ح  حداقل و  كه  اين  از  بـرداري   بهـره هنگـام نـصب و      ه   و ب

 درجـه   مينـيمم  ضـمنا . شـود  دماي تصريح شده توسط كارخانه سازنده توجه         ي  گستره حسب مورد به     دكنتورها در دماهاي مختلف باي    
 .ر يخ نزند باشد كه آب در داخل كنتوقدري به دحرارت باي

  .شود مي ناميده MAT(1( دماي مجاز د تحمل كند، حداكثرتوان ميداخلي مشخص  يك فشار دمايي كه كنتور آب در حداكثر

 گستره فشار - 3-6- 3

كـالس تعريـف     د با دقت الزم در    توان  ميدماي مجاز     فشار نامند كه كنتور در     ي  گسترهحداكثر مجاز را      بين فشارحداقل و   ي  دامنه
 حـداكثر   را در دماي معيني تحمل كنددايم طور بهد توان ميآب  كه كنتور داخلي حداكثر فشار . كند  كار دايم طور  به و   شده بدون اشكال  

  .نامند مي MAP(2( كاري مجاز فشار

 عمر مفيد - 3-7- 3

شـود    يد گفته مي   به آن عمر مف    كه  هستند معيني داراي عمر  گيري،  اندازه  سامانه و) بدنه( پوسته  در كار رفته    به  مواد لحاظ  بهكنتورها  
 تـاثير  آن   گيري  اندازهتوجه به عمر مفيد كنتور در دقت        . شود  ميمشخصات فني كنتورها قيد      ي سازنده در  ها  كارخانه معموال توسط    كه
 كـه   شود  مي در خارج از زمان عمر مفيد آنها باعث          ، توسط سازندگان معين شده    شانكه عمر مفيد   استفاده از كنتورهايي  . يي دارد سزا  به
 و نـوع   رفتـه كـار  بـه  جـنس مـواد   تـاثير  تحت هاعمر مفيد كنتور .نباشند ، از دقت كافي برخوردار گيري  اندازه سامانه دقت افت   دليل  به

 خارج از عمر مفيد ممكن است كنتور ديگر از دقت كافي و            محدود بوده و در    ،كارگيري و كيفيت آب     و شرايط به   هاآن درساخت   طراحي
 شـده   قيـد  سال عمر مفيد توسط سازندگان       4-5 حجم آب،    گيري  اندازه كنتورهاي   هاي  كاتالوگاغلب   يهذا در نباشد، عل  الزم برخوردار 

  .است

 رافت فشا - 3-8- 3

كاهش فشاري كه به علت وجود كنتور        ،به عبارت ديگر  . گويند  تفاضل فشارآب ورودي وفشارآب خروجي از كنتور را افت فشار مي          
 باشند كه ايـن افـت       اي  گونه بايد به    ، مكانيزم داخلي  لحاظ  به افت فشار نام دارد و كنتورها        آيد،  مي وجود  به مشخص   بدهدر خط لوله در     

 .تر باشد بيش)  متر ارتفاع10(يك اتمسفر از  نبايد حداكثر AWWA 3به استناد استاندارد فشار 

                                                      
1-Maximum allowable Temperature  
2- Maximum allowable Pressure 
3-Awwa C701-88  
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  و ميزان خطاگيري اندازهدقت  - 3-9- 3

 :است) 2-3(تا رسيدن به بده با دقت مورد قبول، به شرح نمودار  هگيري هركنتور آب استاندارد، در محدوده بده كمين دقت اندازه

 

ري
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بده  

5%

2%

2%

5%

minQ tQ
nQ maxQ

  
  گيري متناسب با بده  اندازه دقت -2-3نمودار 

 nQو tQقتي است كه بـده بـين مقـادير       كنتور و   شرايط كاري بسيار مناسب براي     شود،  ميمشاهده  ) 2-3(نمودار    در كه  طوري  به
 ، اينچ بدون وابستگي به قطر كنتور متناسب بـا كـالس كنتـور      00/2 تا 50/0  كنتور براي اقطار   minQوtQجدول درصد مقادير  . باشد

  .راي آب گرم و سرد است ب)3-3(و ) 2-3 (شرح جداوله ب) نرمال( معادل درصدي از بده اسمي

 )Qmin(بده كمينه  -3-3-9-1

 )5-3 ( و)4-3(ول اجد  اينچ متناسب با نوع كالس در00/2 تا 5/0ي به قطركنتورهابده كمينه  مقادير  ،2-3باتوجه به تعاريف بند     
  .ارائه شده است

  )نتور آب سردك( مترمكعب بر ساعت   Qn 15  برايQt و Qmin مقادير -4-3جدول 
 2 5/1  1  75/0  5/0 )اينچ(قطر

Qn  )15 10 5/3 5/2  5/1  )متر مكعب بر ساعت 

 بر حسب ليتر بر ساعت                 نوع بده   كالس

درصد 
 خطا

Qmin 60  100 140 400 600 05/0 
A 

Qt 150  250 350 1000 1500 02/0 
Qmin 30  50 70 200 300 05/0 

B  
Qt  120 200 280 800 1200 02/0 

Qmin  15  25 35 100 150 05/0 
C 

Qt  75  125 175 500 750 02/0 
Qmin 25/11  75/18 25/26 75 5/112 05/0 

D 
Qt  25/17 75/28 25/40 115 5/172 02/0 
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  )گرمكنتور آب (مترمكعب بر ساعت   15Qn  برايQt  وQmin مقادير -5-3جدول 
 2 5/1  1 75/0  5/0 )اينچ(قطر

Qn )15 10 5/3 5/2  5/1  )متر مكعب بر ساعت 

 بر حسب ليتر بر ساعت                       نوع بده   كالس

 درصد خطا

Qmin 60 100 140 400 600 %5  
A 

Qt  150  250 350 1000 1500 %2 

Qmin 30  50 70 200 300 %5 
B  

Qt  120 200 280 800 1200 %2 

Qmin  15  25 35 100 150 %5 
C 

Qt  90  150 210 600 900 %2 

Qmin 15  25 35 100 150 %5 
D 

Qt  5/22 5/37 5/52 150 225 %2 

 )Qt( انتقالبده  -3-3-9-2

   و )4-3(جـدول     در ، اينچ متناسـب بـا نـوع كـالس         00/2 تا   5/0ي به قطر    كنتورها انتقالبده   مقادير   ،2-3باتوجه به تعاريف بند     
  .است باال ارائه شده )3-5( 

 )Qn(بده اسمي  -3-3-9-3

 اينچ 00/2 و 50/1 ،00/1 ،75/0 ،50/0كنتورهاي به قطر بده كمينه   مقادير  ،  )5-3( و) 4-3 (ولاو جد  2-3با توجه به تعاريف بند      
  .ساعت استبر  مترمكعب 15 و 10 ،5/3 ،5/2 ،5/1به ترتيب برابر 

 )Qmax(بيشينه بده  -3-3-9-4

    اينچ به00/2 و 50/1 ،00/1 ،75/0 ،50/0كنتورهاي به قطر بده بيشينه دير مقا، 3-9-3-3و  2-3 هايبا توجه به تعاريف بند
  .ساعت استبر  مترمكعب 30 و 20 ،7 ،5 ،3تيب برابر  تر

  كمينهبده خطاي مرتبط با -3-3-9-5

و مقـادير بـده حـداقل     %5 برابـر  ، اينچ بدون وابستگي به قطر كنتـور 00/2 تا 50/0براي اقطار كمينه تا بده انتقال  خطا از بده    
  .باشد مي )3-3 ( و)2-3(شرح جداول ه ب) نرمال(متناسب با كالس كنتور معادل درصدي از بده اسمي 

 خطاي مرتبط با بده اسمي -3-3-9-6

 انتقـال  و مقـادير بـده    %2 برابـر  ، اينچ بدون وابستگي به قطر كنتـور 00/2 تا 50/0 تا بده اسمي براي اقطار  انتقالخطا از بده    
  .باشد مي )3-3 ( و)2-3( جداول شرح به) نرمال(متناسب با كالس كنتور معادل درصدي از بده اسمي 
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 قرائت كنتور و ثبت مقادير - 4- 3

 )باشد مي اي عقربه و يا انداز شمارهكه نمايش آن به دوصورت ( محل قرائت معمولي در - 4-1- 3

به محل نـصب كنتـور و مـشاهده          مامور قرائت كنتور     طريق مراجعه مستقيم    از  و كيهاي الكتروني  سامانهكنتورها بدون استفاده از     
  :شود مي بررسي و در ليست قرائت ثبت ،شرح زير قرائته نمايشگر ب
 محله اخذ ليست قرائت از مركز محاسبات امور مشتركين و مراجعه ب.  

  ايرت احتمالي مندرج در ليست وگزارش مغعددكنترل شماره اشتراك نصب شده درمحل با. 

  مندرج در ليست وگزارش مغايرت احتماليعددكنترل قطر كنتور درمحل با . 

  مندرج در ليست وگزارش مغايرت احتماليعددكنترل شماره بدنه كنتور درمحل با . 

       دار وكنترل آن با رقم قرائت قبلي براي كنترل مضاعف مقـ )  يا رقمي اي  عقربه( قرائت رقم نشان داده شده توسط نمايشگر
 .قرائت شده

        تركيدگي قطعـه    ، عدم امكان قرائت   ، ازكار افتادگي كنتور   ، كنتور ي نشت اجزا  ازجملهثبت نواقص كنتور شامل انواع خرابي 
 .ضد يخ

  مركز محاسباتپايانه انتقال اطالعات ليست قرائت به. 

 ساير موارد مديريتي مورد نياز هر شركت آبفا. 

 تفاوت آنها محل و ام خودكار درو تم )ديجيتالي( قرائت نيمه خودكار - 4-2- 3

 محل در) ديجيتالي( قرائت نيمه خودكار -3-4-2-1

دستي استفاده  مپيوترايك دستگاه مايكروك  ليست قرائت ازجاي به  با اين تفاوت كهمشابه قرائت معمولي است  قرائت نيمه خودكار  
كنترل منطقي اطالعات با اطالعات   وتر شبي دقت ،ملت عسرعدر  اين دستگاه نسبت به قرائت معمولي مزيت .)2-3شكل ( شود مي

  :است شرح زيره  قرائت ب نحوه.باشد ميمحل  در..  .وافزار  نرمقبلي توسط 
  اعالم مغايرت احتمالي به كاربر جهت كنترل مجدد قطر و،  شماره بدنه كنتور، شماره اشتراكخودكاركنترل. 

 همراه كاربركوچك ر گ صدور برگ آب بها توسط چاپ،درصورت عدم مغايرت اطالعات. 

 دريافـت  1طريق اتـصال مـستقيم دسـتگاه بـه درگـاه      قرائت به مركز محاسبات از     مامور   اطالعات ثبت شده توسط    انتقال 
 .سامانه

        تركيدگي قطعه   ،كان قرائت م عدم ا  ، از كارافتادگي كنتور   ، كنتور ينشت اجزا از جمله   ثبت نواقص كنتور شامل انواع خرابي 
 .ضد يخ

 رد مديريتي مورد نياز هر شركت آبفاثبت سايرموا.  
  

                                                      
1- Port 
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  :مزاياي اين روش به شرح زير است
 سرعت در انتقال اطالعات برداشت شده از جانب كاربر. 

 مركز محاسباتسامانه به  دستي اطالعاتانتقالقرائت و خدمات نيروي انساني جويي در  صرفه . 

  ين خطاي انسانيتر كمسرعت عمل با. 

  
  يمه خودكارقرائت ن نحوه -2-3شكل 

 محل ائت تمام خودكار درقر -3-4-2-2

هاي  ضربهاست كه عمل دستگاه شمارنده را به پذير  امكان حسگر نام به كيقرائت تمام خودكار با نصب وسيله الكتروني
  :ي زيراستها ويژگي اين روش داراي . )3-3شكل (دهد ميوسيله سيم انتقال  هرا ب آن تبديل كرده و 1الكترونيكي
 ني در قرائتحذف خطاي انسا. 

 در جـويي    صـرفه   خروجي براي سـرعت عمـل و       سامانهيك مجتمع به يك       در نصب شده  اطالعات كنتورهاي    آوري  جمع  
 .وقت

 روش  اخذ اطالعات واستفاده ازدسـتگاه قرائـت مـستقيم در         درگاه خروجي   محل  ه   مراجعه ب  صورت  به اطالعات   آوري  جمع
 .وسيله سيم هانتقال ب

 سامانهه مركز محاسبات از طريق اتصال مستقيم دستگاه قرائت به درگاه دريافت انتقال اطالعات قرائت ب. 

 مركز محاسباتسامانهبه  دستي اطالعاتو انتقال  خدمات نيروي انساني قرائتجويي در  صرفه . 

  باشد  مي ازكارافتادگي كنتور و تاريخ قرائت، اطالعات كه فقط شامل كاركردميزانمحدوديت. 

                                                      
1- Palse 
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  محل خودكار درتمام قرائت -3-3شكل 

  تمام خودكار وخودكار  قرائت نيمهيها تفاوت -3-4-2-3

 .آمده است) 6-3(هاي قرائت نيمه خودكار و تمام خودكار در جدول  ت تفاو

  تمام خودكار و خودكار قرائت نيمهتفاوت -6-3جدول 

  تمام خودكار  نيمه خودكار  شرح  رديف
  خودكار  توسط كاربر  )مصرفي (انتقال ارقام كنتور  1
  خودكار  توسط كاربر  انتقال تاريخ قرائت، از كار افتادگي كنتور  2
  ندارد  توسط كاربر  وجود نشت قبل و بعد از كنتور  3
  ندارد  توسط كاربر  انتقال ساير اطالعات مديريت نگهداري و تعميرات  4
  خودكار  خودكار  انتقال اطالعات به سامانه مركز محاسبات  5
  خودكار  خودكار  كنترل شماره اشتراك، شماره بدنه، قطر و منطقي بودن رقم كاركرد  6
  ندارد  دارد  خطاي انساني  7
  دارد  ندارد   در يك مجتمع از يك نقطه نصب شدهامكان قرائت كنتورهاي   8
  دارد  ندارد  جويي در زمان قرائت صرفه  9
  )رت كم(دارد   )تر بيش(دارد   هزينه نيروي انساني  10

  از راه دور و يا سيار)ديجيتالي( قرائت تمام خودكار - 4-3- 3

  تبديل كرده وآن   هايي  پالساست كه عمل دستگاه شمارنده را به        پذير  حسگر امكان  نام  به كيقرائت خودكار با نصب وسيله الكتروني     
  :ي زيراستها ويژگياين روش داراي . دهد مي انتقال راديويي سامانه وسيله بهرا 

 اني در قرائتحذف خطاي انس. 

  در وقتجويي  صرفهيك كنتور براي سرعت عمل و كنتور در  اطالعات چندينآوري جمعقابليت . 

 راديويي سامانه نهاييي  ها  فرستنده از مجاورت    راديويي اطالعات با عبور دادن دستگاه دريافت كننده اطالعات          آوري  جمع 
 .  كنتورها روينصب شده بر

 سامانه به درگاه دريافت راديوييكز محاسبات از طريق اتصال مستقيم دستگاه قرائت انتقال اطالعات قرائت به مر . 
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 مركز محاسباتسامانه خدمات نيروي انساني قرائت و انتقال دستي اطالعات به جويي در صرفه . 

 سرعت عمل بدون خطاي انساني. 

 شود  ميي كنتور ازكارافتادگ و تاريخ قرائت،محدوديت تعداد اطالعات كه فقط شامل كاركرد. 

  غيرمتعارف مصرف مشتركين و جلوگيري از مصارف اي لحظهامكان كنترل . 

 )Data loggerاتصال به تله متري و يا ( قرائت تمام خودكار از مركز كنترل مشتركين - 4-4- 3

 در يـك  راديـويي ت  با اين تفاوت كه دريافت كننده اطالعا،يا سيار است  روش قرائت تمام خودكار از راه دور و شبيه به اين روش   
  .مستقر استمركز ثابت 

  
 





 

  4فصل 4

  انتخاب قطر انشعاب
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   انتخاب قطر انشعاب-فصل چهارم

 تعيين قطر انشعاب - 1- 4

 و  كه مقدار بيشينه   بنابراين الزم است  .  يكنواخت نيست  صورت  به روز  شبانهطول   غيرمسكوني در  ملك مسكوني و   مصارف آب هر  
گستره بده مطمئن مداوم و در محـدوده          مصرف تخمين زد و براساس آن و       هاي  محدوديت برطبق    اشتراك ي هر  مصرف را برا   كمينه
 چنانچه مصارف بيشينه و كمينه مستلزم تعيين دو قطر متفاوت بـراي انـشعاب باشـد، بـا                 .كرد قطر انشعاب را تعيين      ،كنتور% 98دقت  

  .استفاده شود) 4-1-3بند (شود از كنتور تركيبي  توصيه مي ينه،هاي كم توجه به ساير شرايط، براي به حساب آمدن بده
ي توزيع آب شرب ايجاد شده، بنا      ها  شبكه تر   بيش  در ، آب نسبت به جمعيت    تامين وفور منابع    علت  به ،در ايران  1350قبل از دهه  تا  

 متقاضي كه ملك نـسبتا      نيز به درخواست  قطر يك اينچ     تاكه حتي كنتور      طوري  به. شد  ميبه درخواست متقاضي قطر انشعاب پذيرفته       
مشتركين، باالرفتن مصرف   ي   آب شرب، مصرف غيرضرور    تاميناما بعدها به دليل محدود شدن منابع        . گرديد  مي نصب   ، داشت يبزرگ

 درحـد   آوردن مصرف آبپايين براي به اعمال تمهيداتي  ،توزيع آب شرب    و تامينين  كه مسوول د  شموجب  ..  .و بيشينه از شبكه توزيع   
ن الگـوي مـصرف و   كه محدوديت مصرف ماهانه تحت عنـوا    مبادرت ورزند   ..  .آب و  توزيع نياز و جلوگيري از ايجاد مشكالت فني در       
  .باشند مي محدوديت تعيين قطر انشعاب از آن جمله

قوانين مربوط تحت    همه ساله طبق     ،استان، شهرستان و روستاهاي مربوط     ي مختلف در هر   ها  كاربريالگوي مصرف براي     مقادير
 قطـر انـشعاب     ،ليكوطبق تئوري هيدر   بر. شود  ميالغ  ب ا يي و روستا  يفاضالب شهر  ي آب و  ها  شركت به   هاي آب شرب    تعرفهعنوان  

  :شود ميتوجه به موارد زير تعيين  با

 استفاده مستقيم از فشار شبكه توزيع آب عمومي - 1-1- 4

 مصرف بيشينه ساعتي مشترك با رعايت الگوي مصرف. 

 محل كنتور بكه توزيع عمومي درش فشار. 

 افت فشار كنتور.  

  طه مصرفقين نتر  مسير تا مرتفع توزيع داخلي مشترك درسامانهافت فشار. 

 كنتور% 98محدوده دقت  گستره بده مطمئن مداوم كنتور در. 

 هاي هيدروليكي مرتبط  فرموليگيركار به.  

 از شبكه توزيع آب عمومي جدا ، فشار الزمتاميناستفاده از تجهيزات ذخيره آب و  - 1-2- 4

 روزانه مشترك با رعايت الگوي مصرف وكمينهمصرف بيشينه . 

 محل كنتور فشارشبكه توزيع عمومي در. 

 افت فشار كنتور.  

  كنتور% 98گستره بده مطمئن مداوم كنتور درمحدوده دقت. 

  مشترك و ورود مستقيم آب از انشعاب به آن) بدون فشار(وجود مخزن ذخيره.  
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 ميزان مصرف آب وارزش اقتصادي ، كيفيت آب، اقليم با توجه به وع كنتورنتخاب نا - 2- 4

  اقليم - 2-1- 4
  :صلي زير تقسيم كرده است اقليمي و آب وهوايي به سه اقليم الحاظ به، مناطق كشور را ))1-4(شكل ( هوايي ايران  آب وي نقشه

 آب و هواي بياباني ونيمه بياباني شامل: 

 سردصحرايي نيمه ي ناحيه .  
 گرمصحرايي نيمه ي هناحي .  
 صحرايي خشكي ناحيه .  
 صحرايي خشك گرمي ناحيه .  
 خشك ساحلي گرمي ناحيه .  
 خشك ساحليي ناحيه .  

 آب و هواي خزري شامل: 

 معتدل خزري بسيار مرطوبي ناحيه .  
 معتدل خزريي ناحيه .  

 آب و هواي كوهستاني شامل:  

 كوهستاني بسيار سردي ناحيه .  
 د كوهستاني سري ناحيه. 

 با باران بهارهاي مديترانه ي ناحيه .  
 اي مديترانه ي ناحيه.  

نـواحي  (صـحرايي   نيمـه نواحي  هواي كوهستاني و هوايي مذكور، براي مناطق داراي آب و  آب وي نقشهانتخاب كنتور با توجه به     
) سمتي از كردستان و خراسان و كرمانغربي و اردبيل و ق ي آذربايجان شرقي وها  استانكوهستاني بسيار سرد و يخبندان و سرد نظير      
با مشخصات مرتبط انجام شـود      ) گراد  سانتي درجه   30تا( كنتورهاي آب سرد   نوع    از بايد ،كه داراي آب و هواي سرد كوهستاني هستند       

 از  بايـد  خـشك سـاحلي نيـز        ي  ناحيـه  صحرايي خشك، خشك گرم، خشك ساحلي گـرم و           ي  ناحيه گرم،   صحرايي  نيمه ي   ناحيه و در 
  . با آب و هواي مربوط استفاده شودمتناسب) گراد سانتي درجه 70تا (نتورهاي آب گرم ك
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   آب و هوايي ايراني نقشه -1-4شكل 

 كيفيت آب - 2-2- 4

 و آببـودن   گـذار      رسوب  خورندگي و  لحاظ  به چنين  و هم ) ويژه سختي آب    به( آب  مواد معلق، امالح موجود در     لحاظ  به ،كيفيت آب 
   :قابل بررسي است) شيميايي فيزيكي و داليل به(تخريب قطعات كنتور 

 شيميايي اتاثر 

 مناسب شيميايي و آب شبكه نيز داراي كيفيت اند شدهشرب طراحي   حجم آبگيري اندازه اصوال كنتورها جهت كه اينبا توجه به 
بايـد  ظـاهرا  خورنـدگي قطعـات را     وگـذاري   ارتباط با رسـوب شيميايي در، لذا اثرات استحد استانداردهاي آب شرب     اشباع در  pHو  

  . خاص بررسي شودطور بهموضوع د  مگر آنكه آب داراي كيفيت مطلوب نباشد كه دراين حالت باي،منتفي دانست

 فيزيكياتاثر  

ند بـه   توان   مي ب نيز آ  امالح محلول  شوند،  ميارش  ز استانداردهاي آب شرب گ    در حدود كه كم و بيش      آب در   ذرات معلق  عالوه بر 
حـساسيت  .  آنها شـوند گيري اندازهه و باعث بروز مشكالت مكانيكي در عملكرد كنتور و دقت        كردروي قطعات كنتور رسوب       بر تدريج

  : نشان دادتوان بهتر مي  زيرشرح بهانواع كنتورها به امالح محلول و ذرات معلق در آب را 
 . كنتورهاي خشك است> خشك نيمه كنتورهاي > تر كنتورهاي حساسيت به امالح و ذرات معلق در
  . كنتورهاي سرعتي است>كنتورهاي حجمي حساسيت به امالح و ذرات معلق در
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ي سـمي،   هـا   لجـن ،  هـا   حـالل  ميليون تن فلزات سنگين،      500 تا   300حال حاضر ساالنه     براساس گزارش سازمان ملل متحد، در     
 وارد منـابع آب   هر سالهصنايع ي خانگي، كشاورزي وها  فاضالبيگر ضايعات از طريق     د سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و       

  .شوند ميي شده و سبب آلودگي اين منابع زيرزمينسطحي و 
ي فوق،  ها  آلودگيكشور، قسمتي از     شهرهاي بسياري از  تصفيه فاضالب در  آوري و      جمع هاي مناسب   عدم ايجاد زيرساخت   دليل  به
ـ   عالوه بر تهديد سالمت شهروندان      آب شهري شده و    امانهس وارد   ناخواه  خواه  هنگـام عبـور از كنتورهـا باعـث اثـرات فيزيكـي و             ه  ، ب

گونه   هاي مناسب براي حذف اين      خانه  احداث تصفيه  كه اين امر لزوم      شود  ميكنتورها  گيري    اندازه  سامانه پوسته و   بر مطلوبشيميايي نا 
  .كنند يناپذير م اجتنابرا ها از آب شرب  آلودگي

  )گيري اندازهحساسيت ( ارزش اقتصادي آب - 2-3- 4
آن مربوط به ظرفيت آبدهي مـورد       ي    جنبهيك  .  اهميت است  حايزتوجه به ميزان مصرف از دو جنبه         انتخاب نوع كنتور با    تعيين و 

حـدوديت منـابع   بـا توجـه بـه م   (  حجم آب مـصرفي    لحاظ  به آب عبوري است كه خود       گيري  اندازهجنبه دوم آن مربوط به دقت        نياز و 
ي آب  ها   براي شركت  ، كه جزيي از آن است     ي سربار ها  هزينهو نيز ارزش آب عبوري با توجه به قيمت تمام شده آب توليدي و               ) تامين

  .استحايز اهميت وتعيين كننده و فاضالب 
توزيـع آب   تـصفيه و   براي توليـد، انتقـال،       فيي مصر ها  هزينهي آب و فاضالب شهري و روستايي ارزش خدمات خود و            ها  شركت

 گيري  اندازهدقت   ، پس نقش كنتور و    كنند  مي را به كمك كنتور از مشتركين خود دريافت          سامانه آبرساني ي نگهداري   ها   هزينه شرب و 
  . برخوردار استاي ويژهي آب و فاضالب و رعايت حقوق مشتركين از اهميت ها شركتحقوق و احقاق   حفظآن در

بـراي  ) آب مـصرفي   دريافـت بهـاي   (  اقتصادي لحاظ  بهو هم   ) مقدار آب عبوري  (  فيزيكي لحاظ  بهم   كنتور ه  گيري  اندازهحساسيت  
هرگونـه خطـاي   . كنـد  مـي  تـرازوي فـروش آب بـه مـشتركين عمـل           به مثابـه   كنتور اهميت بوده و  حايز  فاضالب   ي آب و  ها  شركت
ورود خـسارات   سوي ديگر از  اجحاف به مشتركين و از يك طرف موجب، آبگيري  اندازهحساسيت الزم دردقت و   عدم    و گيري  اندازه

 و كل حجم آب مصرفي،  نصب شده ، تعداد كنتورهاي     كه با در نظر گرفتن تعداد مشتركين       شود  ميي آب و فاضالب     ها  شركتمالي به   
طـور    همان كالس باال    لذا استفاده ازكنتورهاي   . اثر قطعي دارد   آب و فاضالب  ي  ها  شركت مالي   تراز را تشكيل داده و در       هنگفتيم  ارقا

 بـوده و چنـين كنتورهـاي دقيـق، در           تـر    پايين minQو tQ كه شود  مي اشاره شد باعث     )1-3(نمودار   مبحث كالس كنتورها و    كه در 
ي هـا   شـركت حقوق واقعي     و كرده مشخص   ميزان مصرف واقعي مشترك را دقيقا       كنند و  عملي  تر  بيش نيز با دقت     تر  پاييني  ها  بده

انتخاب قطر مناسب با مصرف بيـشينه       . مصرف هم نقش مهمي دارند     وكه در مديريت تقاضا        ضمن اين   نمايند،  حفظ آب و فاضالب را   
، خـارج از  تـر  بـزرگ كه ممكن است براي قطـر انتخـابي         ) خصوصا عدم قرائت مصارف كمينه    ( قرائت مصرف واقعي   كمينه، دقت در   و

  . شود ميدريافت  بهاي آن نيزه ضمن به حساب آمدن تمامي مصرف، ، در نتيجكند تر مي بيشباشد را  %5 دوده خطايمح
، (B/C)ي هزينه نصب كنتورهاي كالس باال با آب بهاي دقيق دريافتي يعني نسبت فايده به هزينـه                    بنابراين تا جايي كه مقايسه    

هاي اقتصادي و ارزش ذاتي آب،  لذا توجه به جنبه. ه باشد، بايد سعي شود از كنتورهاي كالس باالتر استفاده شود     توجيه اقتصادي داشت  
تر كرده و به هنگام انتخاب نوع كنتور براي نصب، انواع كالس باالتر آن و بـا مرغوبيـت مناسـب،                       گيري آب را نمايان     حساسيت اندازه 

بسنده نمـود  (B/C) توان صرفا به نسبت فايده به هزينه  هر چند نمي.  و فاضالب خواهد بودهاي آب تر حافظ منافع مالي شركت بيش
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ها مورد توجه قرار گيرنـد تـا مـديريت     گيري بايد در تصميم    هم مي ... زيرا در نقاطي كه آب كمياب است، مسايل مديريتي، اجتماعي و            
  .تقاضا، مصرف، ريسك و بحران قابل اجرا باشند

 ب آميزان مصرف - 2-4- 4

براي رعايـت   .  كنتور دارد  گيري  اندازهدقت   كمينه، بستگي به ظرفيت آبدهي و      توجه به ميزان مصرف بيشينه و      تعيين نوع كنتور با   
 آن بـا رعايـت   گيـري  انـدازه  بايد به كالس كنتور توجه داشت و درخصوص ظرفيت آبدهي كنتور نيز بايـد بـه دقـت    گيري اندازهدقت  

، درخـصوص خطاهـاي مجازكنتورهـا و رعايـت     )3-3 ( و)2-3(جداول  براساس اين تحليل و. توجه كرد% 2محدوده خطاي مجاز   
  )1-4نمودار  (: شده استارائه، نمودار گستره ظرفيت آبدهي براي انتخاب نوع كنتورها به تفكيك قطر D  وA ،B ،C يها كالس

عبارت ديگر ارتفاع سطح هر واحـد از تـراز لولـه شـبكه توزيـع كـه                   هات يا ب  لحاط تعداد طبق   ههاي مسكوني ب    چون شرايط مجتمع  
  :گردد واگذار و نصب ميبه شرح زير  انشعاب ،امه واگذاري انشعاباتن بنا بر آيين، انشعاب مجتمع به آن اتصال دارد متفاوت هستند

  گردد مي داخلي منتقل كشي لوله هساماني تا سه طبقه باالي همكف فشار شبكه توزيع مستقيما به ها ساختمانبراي. 

  عهـده   روز مجتمع و تامين فشار كـافي بـراي واحـدها بـه     تر ذخيره آب براي يك شبانه  هاي با طبقات بيش     براي ساختمان
 .باشد مشتركين مي

هاي   اي ساختمان همين ترتيب بر    و به .  متفاوت است   ياد شده   فوق روش تعيين قطر انشعاب براي هر يك از موارد          هاي  ويژگيباتوجه به   
هـاي بـيش از سـه طبقـه           شود و براي ساختمان     تا سه طبقه باالي هم كف قطر انشعاب براساس مصرف ساعتي بيشينه و كمينه تعيين مي               

  . تهيه ودر صفحات بعد ارائه گرديده استبوطبراي هريك از موارد فوق نمودار مر. گردد باالي هم كف براساس مصرف روزانه تعيين مي

 اينچ 5/0  براي كنتور%98تره بده با دقت نمودارگس -4-2-4-1

 بيشينه و كمينهحالت اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي   

 
نمودار گستره بده كنتور 0/50 اينچ با دقت 98% (مقاديرمتر مكعب در ساعت)
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  حالت اتصال مستقيم  دراينچ 5/0 كنتور براي% 98 دقت بده با گستره -1-4 نمودار

   وكمينهبيشينه به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي



 ي آب شرب بر روي شبكه) كنتور( گيري حجم آب مصرفي تجهيزات اندازه دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري  40

 

 حالت عدم اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانه 

% ( مقادير متر مكعب بر ساعت)98 اينچ با دقت 50/0نمودار گستره بده كنتور   

 

  حالت عدم اتصال مستقيم  دراينچ 5/0 كنتور براي% 98 بده بادقت گستره -2-4 نمودار
  به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانه

 اينچ75/0 براي كنتور% 98گستره بده با دقت  نمودار -4-2-4-2

 بيشينه و كمينه حالت اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي  

مقادير متر مكعب بر ساعت)98 اينچ با دقت75/0نمودار گستره بده كنتور ) %  

  
  حالت اتصال مستقيم  دراينچ 75/0 كنتور براي% 98 دقت بده با گستره -3-4 نمودار

 بيشينه و كمينه به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي
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  به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانهحالت عدم اتصال مستقيم 

 

  حالت عدم اتصال مستقيم  دراينچ 75/0 كنتور براي% 98 بده بادقت گستره -4-4 نمودار
  به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانهژ

  اينچ1براي كنتور% 98نمودارگستره بده با دقت  -4-2-4-3

 بيشينه و كمينه عتيحالت اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف سا  

 

  حالت اتصال مستقيم  دراينچ 1 كنتور براي% 98 دقت بده با گستره -5-4 نمودار
 بيشينه و كمينه به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي

  

 )مقادير متر مكعب بر ساعت% (98 اينچ با دقت75/0نمودار گستره بده كنتور

 )مقادير متر مكعب بر ساعت% (98 اينچ با دقت00/1نمودار گستره بده كنتور
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 حالت عدم اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانه 

 

   درحالت عدم اتصال مستقيماينچ 1 كنتور براي% 98 دقت بده با گستره -6-4 نمودار
  به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانه

  اينچ5/1براي كنتور% 98گستره بده با دقت  نمودار -4-2-4-4

 بيشينه و كمينه حالت اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي  

 

  ل مستقيمحالت اتصا  دراينچ 5/1 كنتور براي% 98 دقت بده با گستره -7-4 نمودار
 بيشينه وكمينه به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي

 

  

 )ير متر مكعب بر ساعتمقاد% (98 اينچ با دقت00/1نمودار گستره بده كنتور

 )مقادير متر مكعب بر ساعت% (98 اينچ با دقت50/1نمودار گستره بده كنتور
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 حالت عدم اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانه 

 

   درحالت عدم اتصال مستقيماينچ 5/1 كنتور براي% 98 بده بادقت گستره -8-4 نمودار
  به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانه

 اينچ 2 براي كنتور%  98ده با دقت گستره ب نمودار -4-2-4-5

 بيشينه و كمينه حالت اتصال مستقيم به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي  

 

   در حالت اتصال مستقيماينچ 2 كنتور براي% 98 دقت بده با گستره -9-4نمودار 
  به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف ساعتي بيشينه و كمينه

 
  

 )مقادير متر مكعب بر ساعت% (98 اينچ با دقت50/1نمودار گستره بده كنتور

 )مقادير متر مكعب بر ساعت% ( 98 اينچ با دقت00/2ره بده كنتورنمودار گست
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  به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانهحالت عدم اتصال مستقيم 

 

  حالت عدم اتصال مستقيم  دراينچ 2 كنتور براي% 98 دقت بده با گستره -10-4 نمودار
 ]2 [به شبكه توزيع عمومي براساس مصرف روزانه

  
  

 )مقادير متر مكعب بر ساعت% (98 اينچ با دقت00/2نمودار گستره بده كنتور



 

  5فصل 5

ي انتخاب، نصب، ها دستورالعملتهيه 
  نگهداري و قرائت كنتورها
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 هاي انتخاب، نصب، نگهداري و قرائت كنتورها  تهيه دستورالعمل-فصل پنجم 

  انتخاب كنتور بهينهي نحوهارائه جدول  دستورالعمل انتخاب كنتور و - 1- 5

با توجه به مطالب فصول قبل، هنگام انتخاب كنتور، عوامل زيادي را بايد مد نظر قرار داد كه بعضا ممكن است حصول همـه آنهـا در                      
هاي شـبكه توزيـع آب شـرب در نقـاط مختلـف            از طرفي با توجه به گستردگي اقليم و تنوع كيفيت آب و ويژگي            . شديك كنتور مقدور نبا   

هـا دارد، هزينـه نگهـداري،         هاي اقتصادي، متوسط بهاي تمام شده آب شرب كه اثرات مستقيمي در درآمد شركت               كشور، ميزان حساسيت  
هاي مختلف آبفا متفاوت هستند، تهيـه يـك دسـتورالعمل واحـد، مـشكل و                  ر شركت اي كه هر يك از اين عوامل نيز خود د           تعويض دوره 

االمكـان    بنابراين سعي بر آن است كه در اينجا حتي        . بعضا ممكن است باعث ايجاد محدوديت و نهايتا منجر به بالاستفاده ماندن آن شود             
 بـه هرحـال   . اب كنتور در آن رعايت شده باشـد، ارائـه شـود           يك دستورالعمل كلي كه جنبه كاربردي داشته و كليه معيارهاي مهم درانتخ           

هـاي شـبكه توزيـع خـود بـا اقتبـاس از ايـن                 هاي آبفا با توجه به مقتضاي شرايط بـومي و ويژگـي             شود كه هركدام از شركت      توصيه مي 
از سوي مراجع ذيربط، به مورد اجرا       دستورالعمل و تغيير احتمالي الزم در وزن امتيازات، دستورالعمل مناسب خود را تهيه و پس از تصويب                  

  .گذارند

  ي انتخاب كنتور بهينهاهم معيارها - 1-1- 5
  4-2-4ميزان مصرف آب با توجه به بند. 

  2-3-3 حجم آب دركنتورها با توجه به بند گيري اندازهمكانيسم. 

  2-2-4كيفيت آب طبق بند. 

  1-2-4اقليم طبق بند. 

  3-2-4ارزش افتصادي آب طبق بند. 

  .راحتي انتخاب كنتور بهينه مقدور است تنظيم شده است كه با تكميل آن به) 1-5 (كاربرگوارد اشاره شده براي رعايت م

  انتخاب كنتور بهينه -1-5 كاربرگ
 مترمكعب به مصرف
 ر ساعتب
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 ____ )1-2-4طبق بند  (ور با توجه به اقليم تعيين نوع كنت 1
  

____  
  

- - - -            

               - - ____ ____ )2-3-3با توجه به بند  ( حجم آب دركنتورگيري اندازهمكانيسم  2
               - - ____ ____ )2-2-4طبق بند (تعيين نوع كنتور با توجه به كيفيت آب  3

 - - - - -     -   ____ ____ )3-2-4طبق بند  (تصادي آبقنتورباتوجه به ارزش اك نوع تعيين 4

 - - - - - - -   -   )4-2-4طبق بند  (قطركنتور با توجه به ميزان مصرف آب تعيين 5
 - - - - - - - -     )4-2-4طبق بند  (تعيين نوع كنتور با توجه به ميزان مصرف آب 6
7                     
8 

 ساير موارد
                    
 مشخصات كنتور انتخابي 9   
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 بازبيني برگدستورالعمل نصب كنتور و ارائه  - 2- 5

، اسـت  موثر طوالني مدت و كاركرد بهينه آن بسيار         برداري  بهرهكنتورآب يك ابزاردقيق است كه نصب و نگهداري صحيح آن در            
  . است آن الزاميهنكات فني مربوط بلذا رعايت 

ي ظريف كه همواره ميزان درگيـري و لقـي          ها  دنده   چرخ  به دليل داشتن قطعات و     ،كنتورهاي مكانيكي برخالف استحكام ظاهري    
 ، نصب و نگهداري بايـد مـصون از        حمل ونقل  نسبت به ضربات حساسند، لذا هنگام انبارش،         ،اي باشد  حد تعريف شده   بين آنها بايد در   

بنابراين بايد به آرامي شير قطع و وصل آب         . شود  ميي هواي همراه آب به كنتور منجر به عدم دقت كنتور            ها  حبابورود  . ضربه باشند 
يـدروليكي ناگهـاني ناشـي از       همقابل ضربات     حجم آب در   گيري  اندازه حساسيت مكانيسم    علت   به .شودكامال تخليه     تا هوا  كردرا باز   

براي نـصب كنتـور   . شوندبسته  به آرامي باز وبايد ) منظوري براي هر( وصل   و  قطع هايه توزيع مجاور، شير   شبك قطع و وصل آب در    
  : زير ضروريستمراحلرعايت 

 انطباق مدارك نصب انشعاب با مشخصات كنتور: 

 مدارك انطباق قطر كنتور آماده نصب با قطرمندرج در. 

 مدارك با نوع مندرج در) شكخ  وخشك نيمهحجمي، سرعتي، تر، (انطباق نوع كنتور. 

 قطعات جانبي شامل  و كنتوربازبيني سالمت: 

 آماده نصب كنتور بازبيني سالمت فيزيكي. 

 بازبيني وجود صافي. 

 دنباله طرفين كنتور بازبيني وجود مهره و. 

 بازبيني وجود پلمپ.  

 شرايط نصب: 

 اطاقچه مربوط آماده كردن محل نصب كنتور در 

 با باز كردن شير قطع و وصل،كمك جريان آبه خاشاك احتمالي داخل لوله ب زخاك وشستشوي لوله انشعاب ا . 

     طرف لولـه آب مـصرف كننـده       ه  بايد ب (  حك شده است    آن كنتوركه با فلش بر روي بدنه      بازبيني جهت جريان آب در
 .)باشد

    العمل كارخانـه سـازنده، قابـل    كـه براسـاس دسـتور   كنتورهايي بازبيني تراز بودن مسير امتداد كنتور، مگر آن دسته از
 .) اجبار شرايط مكانيدليل به(  ديگر هم هستنداييااستفاده در امتداد قائم و يا زو

 دار زاويهطرف قرائت كننده براي نصب ه ب طرف باال براي نصب افقي وه بازبيني صفحه نمايش مقادير ب. 

 طرفه و شير فلكه بعد ازكنتور بازبيني نصب شير يك. 

 گزارش نصب: 

 ثبت شماره اشتراك، شماره بدنه، قطر، نوع كنتور، تاريخ نصب، كروكي محل نصب. 

ايـن  . ارائه شده كه پس از عمليات نصب بايد تكميل گردد) 2-5 (كاربرگبراي اطمينان خاطر از نصب كامل و تهيه گزارش الزم   
  .نمايد نوعي عمليات انجام شده را نيز كنترل مي هكند ب كه اطالعات الزم براي ثبت در اسناد و رايانه را آماده مي فرم ضمن آن
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 ...شركت آب و فاضالب استان 

   نصب كنتوربازبينيبرگ  -2-5 كاربرگ
  تاريخ نصب  شماره اشتراك شرح عمليات رديف

 نگرديد گرديد شستشوي لوله انشعاب 1 شستشو

 نصب شدهنوع كنتور 2 خشكخشك نيمه تر سرعتي حجمي
          

 مشخصات كنتور 3 جهت كنتور بطرف ملك قطر رقم كاركرد شماره بدنه
 نيست است      

 زاويه نسبت به امتداد قائم قائم افقي

  
4 

 زاويه نصب
      

 صفحه نمايش مقادير 5 نامناسب كامال قابل رويت
    

 شرايط حفاظت كنتور در مقابل سرما 6 امناسبن نياز به پوشش روي كنتور دارد خوب
      

 7 منطبق نيست منطبق است
 مشخصات كنتور و ملك با مدارك نصب انشعاب

  

 ب آبدار به مشتركاانشع 8 تحويل نشد تحويل شد
    

9            

10            

 برگ بازبينيدستورالعمل قرائت كنتور و ارائه  - 3- 5

  قرائت معمولي - 3-1- 5
 :نحوه قرائت معمولي به شرح زير است

 به شرح زير  قرائت كنتور توسط مركز محاسبات امور مشتركين1هيه صورتت : 

  كليه كنتورهاي انشعابات قابل انجام باشدبراي   كنتور، قرائتماموربراي محدوده معين كه توسط يك. 

      ر  به دور يك بلوك گردشي بدون جاماندگي انشعابي مقـدو          مامور باشد كه حركت     نحوي  بهترتيب شماره اشتراك بايد
 .باشد

 دريافت صورت قرائت كنتور و مراجعه به محل كنتورهاي مندرج در صورت. 

  صورت  و يا مغايرت احتمالي درتاييدبازبيني شماره اشتراك، شماره بدنه، قطر و ثبت. 

                                                      
1- List 
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   قرائـت مجـدد و ثبـت آن در          ،صورت تفـاوت غيرمعقـول     در مقادير قبلي مندرج در صورت و      بازبيني آن با   قرائت كنتور و 
 .رتصو

  ي احتماليها مغايرت و يا تاييد و ثبت 1-4-3بند بازبيني ساير موارد طبق. 

  قرائت كنتوربازبينيبرگ .  
 نيـست و بـه      نيـازي كنتور    برگ بازبيني جدا از صورت قرائت براي هر        .حكم برگ بازبيني است     صورت قرائت در   ،در قرائت كنتور  

  . نيست همد، مقدورنودليل زياد بودن تعداد كنتورهايي كه بايد قرائت ش

 قرائت نيمه خودكار - 3-2- 5

  شرح زير ه ب1 امور مشتركين بر روي مايكرو رايانه دستيي رايانهثبت اطالعات قرائت كنتور توسط مركز: 

  قرائت كليه كنتورهاي انشعابات قابل انجام باشدبراي ، مامور قرائت كنتوربراي محدوده معين كه توسط يك. 

      ن  به دور يك بلوك گردشـي بـدون جـا مانـد            مامور قرائت كنتور   باشد كه حركت     نحوي  هبترتيب شماره اشتراك بايد
 .، مقدور باشدانشعابي

  و مراجعه به محل كنتورهاي مندرج در دستگاه مايكرو رايانه دستيكار بهدريافت مايكرو رايانه دستي آماده . 

 اطالعـات دسـتگاه مـايكرو رايانـه         كدپستي با  انصورت امك  در  پالك ملك و   ،كنتور شماره اشتراك، شماره بدنه    بازبيني
 .دستي

  قرائت كنتوربازبينيبرگ .  
  .يست قرائت درحكم برگ بازبيني است و نيازي به برگ بازبيني ناي رايانهبرنامه دستگاه 

 خودكار درمحلتمام قرائت  - 3-3- 5

  شرح زيره ستي ب امور مشتركين بر روي مايكرو رايانه دي رايانهثبت اطالعات قرائت كنتور توسط مركز: 

  قرائت كليه كنتورهاي انشعابات قابل انجام باشدبراي  مامورقرائت كنتور،براي محدوده معين كه توسط يك. 

      انـشعابي مقـدور   ن به دور يك بلوك گردشي بدون جا مانـد       مامور باشدكه حركت    نحوي  بهترتيب شماره اشتراك بايد 
 .باشد

 و مراجعه به محل كنتورهاي مندرج در دستگاه مايكرو رايانه دستيكار به دريافت دستگاه مايكرو رايانه دستي آماده . 

  مادگي دريافت اطالعات واتصال مايكرو رايانه دستي به آنآبازبيني و اطمينان از سالمت. 

  . به تكميل برگ بازبيني نيستي نياز، و بازبيني خودكاراي رايانه انجام عمليات قرائت خودكار توسط دستگاه دليل به

 قرائت تمام خودكار از راه دور و يا سيار - 3-4- 5

  شرح زيره  ب2مپيوترشخصيا امور مشتركين بر روي مايكرو كي رايانهثبت اطالعات قرائت كنتور توسط مركز: 

                                                      
1-Hand Held Device يا   HHD 

2- Lap Top 
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  كليه كنتورهاي انشعابات قابل انجام باشد كنتور، قرائت قرائتماموربراي محدوده معين كه توسط يك . 

 نحوي باشد كه حركت مامور به دور يك بلوك گردشي بدون جا ماندن انشعابي مقدور باشد ترتيب شماره اشتراك بايد به. 

  اي رايانه و مراجعه به محل كنتورهاي مندرج در دستگاه كار به آماده اي رايانهدريافت دستگاه. 

 .بازبيني نيست به برگ ي نياز،بازبيني خودكار  واي رايانه انجام عمليات قرائت خودكار توسط دستگاه دليل به

  برگ بازبينيدستورالعمل نگهداري كنتور و ارائه  - 4- 5

 نـسبت بـه     ). .. و ، فرسايش، خوردگي  فشار، ضربه (  مقاومت مكانيكي  لحاظ  بهدهنده كنتورهاي مكانيكي     كلي قطعات تشكيل  طور  به
  : زير قابل تمايز هستندشرح ه يكديگر ب
  استين مقاومت را دارتر بيشبدنه فلزي از جنس برنز.  
 ـ  ، ولـي  هر چند فـوالدي اسـت     ) 1انداز  انتقال حركت دوراني به شماره     دنده  چرخ (استنلس استيل  محور علـت ظرافـت و     ه   ب

 مناسب ساخته  استاندارد هم كه عموما از جنس پالستيكها دنده  چرخ وانداز شماره.  زيادي داردپذيري آسيب ،حساسيت آن
 .ندپذير يبآس خصوصا همراه با گرما ،، درمقابل فشاراند شده

   جملـه قطعـات ظريـف كنتورهـاي         هاي تشخيص مصرف وارسال اطالعات براي ذخيره نيز از        قطعات الكترونيكي، حسگر
 .باشند ميقابل قرائت از راه دور 

 بـراي  بازديـدها  ايـن  اي دورهمـدت   . بازرسي به اجرا گذاشته شـود      بنابراين الزم است براي نگهداري كنتورها يك برنامه بازديد و         
بـار    و براي  قرائت از راه دوركافيست هر سه تا شش ماه يـك     باشد  مي همزمان با دوره قرائت      شوند،  ميكه درمحل قرائت    ورهايي  كنت

  :دنرحفاظت شوي بازديد و كنتور در مقابل عوامل زكنتورهااطاقچه 
     د و بـه مـشترك    شوتعمير  بايدصورت اينغير در. براي جلوگيري از ضربات خارجي دقت شود دريچه و قاب آن سالم باشد

 .شده و در صورت تكرار تذكر كتبي داده شودآن، يادآوري  امر حفاظت از در

 پلمپ كنتور كنترل شود. 

 شودصورت تعويض   درغير اين،طرفه سالم باشد دقت شود شير يك. 

   درجه به آنها،    صفر براي جلوگيري از نفوذ دماي زير        ي مناسب نحو  بهملحقات آن    فصل زمستان روي كنتور و     دقت شود در
 .داده شودبه مشترك الزم   تذكرصورت اينغير  شده باشد، در پوشش الزم توسط مشترك ايجاد

  رفع شود سرعت به صورت اين در داخل اطاقچه نشت نداشته باشند، درغيرنصب شدهقطعات. 

      صورت براي جلوگيري از نفـوذ   اينغير   باشد كه آب جاري اطراف داخل آن شود، دراي گونه بهشرايط مكاني اطاقچه نبايد
 .عمل آيد، خصوصا براي نقاط سردسيره نسبت به باال آوردن دريچه، تمهيدات الزم ببايد آب جار ي به داخل اطاقچه، 

  صورت وجود نقص تعويض شود خصوص باز و بسته شدن آزمايش شود و در در) انشعاب( وصلو شير قطع. 

 :گيرندبايد مد نظرقرار  نيز ور عالوه بر موارد فوق موارد زيردر مورد كنتورهاي با قرائت از راه د

                                                      
1- Packaged Register 
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    در صـورت     و  شده  به دستگاه دريافت كننده كنترل     ها  داده انتقال   ي  نقطهسپس به     مركزي و  سامانه به   ها  دادهسيم انتقال
 . برطرف شودنقصوجود 

 تعويض گردد،صورت نياز  كنترل و درها داده انتقال راديويي سامانه . 

احتماال موارد خاص هـم بـا توجـه بـه شـرايط             .  است كه در نگهداري كنتورها بايد به آن توجه كرد          يد اشاره شده اهم موارد    موار
  .هاي آبفا بررسي و به آن توجه شود ممكن است وجود داشته باشد كه بايد توسط كارشناسان شركت... نصب، آب و هوا و 

كـه بايـد تكميـل و پيوسـت     . تنظـيم شـده اسـت   ) 3-5 ( كاربرگپذيرد ق انجام ميشرح فو براي اطمينان خاطر از اقداماتي كه به      
  .گزارش مربوط گردد

 .. .فاضالب استان شركت آب و

   برگ بازبيني نگهداري كنتور-3-5 كاربرگ
 تاريخ بازديد شماره اشتراك شرح عملياترديف

 نوع كنتور 1 خشك خشك نيمه تر سرعتي حجمي
     

 مشخصات كنتور 2 جهت كنتور بطرف ملك قطر رفم كاركرد شماره بدنه
 نيست است   

       زاويه نصب  3  زاويه نسبت به امتداد قائم  قائم  افقي
 ____-     صفحه نمايش مقادير  4 ____-  نامناسب  كامال قابل رويت

       شرايط حفاظت كنتور در مقابل سرما  5 نامناسب نياز به پوشش روي كنتور دارد خوب
         كنتور  6  نوع اقدام  تركيده  از كار افتاده  سالم است

         نشت داخل اطاقچه  7  نوع اقدام  نام قطعه  ندارد  دارد
        شير يكطرفه  8  نوع اقدام  از كار افتاده  سالم
       )انشعاب(شير قطع و وصل   9  نوع اقدام  از كار افتاده  سالم
       خل اطاقچه كنتورهاي جاري به دا شرايط نفوذ آب  10  نوع اقدام ممكن نيست ممكن

 تر بيشمشترك در خصوص مراقبت   11  نوع اقدام توجيه نشد توجيه شد
       

      
 ساير موارد  12      
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  مالحظات كلي اقتصادي-فصل ششم 

  كليات - 1- 6

، سازي منـابع  لحاظ تغييرات اقليم و آلوده  بهكاهش منابع آب ي اكوسيستمي وها پديدههرنشيني، رشد روزافزون جمعيت، افزايش ش 
 بهينه ي  استفاده صحيح و دقيق و   گيري  اندازه شده و به تبع آن       تر  بيشروز    حياتي روزبه  ي  مايهجايگاه اين    موجب شده تا اهميت آب و     

  .گيرد آب مورد توجه خاص قرار از
ـ   مناسب و  رساني  اطالعكنتورهاي آب،    به   تقاضاي روزافزون  وبا توجه به نياز      موقـع درخـصوص ماهيـت، عملكـرد، معيارهـاي           هب

  اين اطالعات خواهـد توانـست ضـمن انتخـاب صـحيح و             ي  واسطه به    كنتور كه مصرف كننده   نكات فني الزامي است، چرا     انتخاب و 
 . قرار دهدرداريب بهرهشكل اصولي اين وسيله را مورد ه متناسب با نيازخود ب

 مالحظـات مربـوط بـه ارزش       اقتـصادي و  / جنبه مالحظـات فنـي     نصب كنتورها شامل دو    مالحظات كلي اقتصادي در انتخاب و     
  : آب استاستراتژيك

 انتخاب ونصب كنتوراقتصادي /  مالحظات فني-الف

  را شـامل شـده و      minQو tQ آن در  يگيـر   انـدازه نتيجه دقت    در  مالحظات فني، كالس كنتور و     لحاظ   به نصب كنتور  انتخاب و 
ي نگهـداري   ها  هزينهنصب،   ي طراحي و  ها  هزينهكنتور،    كه با احتساب هزينه خريد     شود  ميمحاسبه دقيق ميزان مصرف آب را باعث        

 لـذا اگـر كيفيـت كنتـور نـازل باشـد هزينـه               شود،  عث مي بانصب يك كنتور با كالس معين را          توجيه اقتصادي انتخاب و    ،تعميرات و
بـر  نـصب كنتـور، عـالوه        انتخاب، خريـد و     در ضمنا. كند  ميدر نهايت مشتركين تحميل      فاضالب و  ي آب و  ها  شركتمضاعفي را به    
ـ   بـه كنتور   مكرر   فاضالب مجبور به تعويض    ي آب و  ها  شركت تا   كرد توجه    نيز به عمر مفيد آن   بايد  كالس كنتور     عمـر   ت كوتـاهي  عل

  .تعميرات نشوند نگهداري واضافي ي ها هزينهتحمل  آن و مفيد

  ستراتژيك آب مالحظات مربوط به ارزش ا-ب

بـا توجـه بـه زحمـات و تـالش            پاك كاالي بسيار با ارزشي است كه تداوم حيات انسان به آن بستگي تـام داشـته و                  آب سالم و  
 تـصفيه و   انتقـال و    از منـابع سـطحي و      تـامين يـا    صال آب از منـابع زيرزمينـي و       ي هنگفتي كه بـراي استحـ      ها   هزينه ي و روز  شبانه
 ي  شـده تعيين قيمت تمام     لذا . برخوردار است  اي  ويژهمصرف آب توليدي از اهميت       مديريت تقاضا و   ، دقت در  شود  مي آن   سازي  ذخيره

  .مديريت تقاضاي آب است صرف وي كاهش مهاكار جمله راه  از بازدارندهي ترجيحي وها تعرفهاعمال  واقعي آب و
 حـساسيت الزم و   لذا اگـر كنتـور از دقـت و        مشتركين و به مثابه ابزار فروش آب است،        آب تحويلي به     گيري  اندازه ي  وسيلهكنتور  

  حفـظ  فاضـالب  ي آب و  هـا   شـركت نتيجـه حقـوق      در  و  افزايش يافتـه    براي توليد آب شرب    ي مصرف ي  هزينهكافي برخوردار نباشد،    
 حيـات   ي  ادامـه ه  كـ  شـود   ميقدري بزرگ   ه  د، رقم حاصله ب   نوقتي تعداد مشتركين تحت پوشش نيز در محاسبات لحاظ شو         . شود  مين

 .دهد ميشعاع قرار ال  آنها را تحتي توسعهفاضالب و نيل به اهداف  ي آب وها شركتاقتصادي 
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 گيري  نتيجه-فصل هفتم

  كليات - 1- 7

توانـد     انتخاب، نصب و نگهداري كنتورها از حساسيت خاصي برخوردار بوده و بـه جهـات مختلـف مـي                   طور كه مالحظه شد     همان
در انتخاب نوع كنتور بايـد بـه جهـات مختلـف از     . هاي آب و فاضالب را تحت تاثير قرار دهد نتيجه زحمات كاركنان و فعاليت شركت   

شود كه يكي از  اين امر باعث مي. ادي و استراتژيك آب توجه داشتجمله نوع كاربري، اقليم، كيفيت آب، ميزان مصرف و ارزش اقتص         
  .كار گرفته شوند خشك و خشك با توجه به قطر انشعاب مورد نياز به انواع كنتورهاي تر، نيمه

لحـاظ    بهگيري و انتقال اطالعات و توجه به گستره دما، فشار، عمر مفيد و افت فشار كنتور نيز                    در اين بين جنس و مكانيسم اندازه      
لحاظ بده كمينه، انتقال، اسمي و بيشينه كنتور اثر گذاشته و از              گيري و ميزان خطاي كنتورها به       فني حايز اهميت است و بر دقت اندازه       

  .كند خطاي مرتبط با كمينه بده و بده اسمي جلوگيري مي
حل نصب كنتور و ميزان دسترسي به آن، نوع         ديگر جنبه با اهميت كنتورها، نحوه قرائت آنهاست كه با توجه به وضعيت ملك و م               

قرائت از بين قرائت معمولي در محل، نيمه خودكار در محل، تمام خودكار در محل، تمام خودكار از راه دور و يـا سـيار و نهايتـا تمـام                        
  .شود خودكار از مركز كنترل مشتركين انتخاب مي

هـا توجـه شـده و       آننيز از جمله نكاتي بودنـد كـه در ايـن پـروژه بـه                هاي انتخاب، نصب، نگهداري و قرائت كنتورها          دستورالعمل
  .هاي الزم و كافي ارائه شد نمونه

لحاظ استراتژيك بودن آب كه بسيار مهـم          در انتها نيز مالحظات كلي اقتصادي در ارتباط با انتخاب، نصب و نگهداري كنتورها به              
 اعمال مديريت تقاضا مستقيما به وجود كنتورهـاي دقيـق ارتبـاط دارد تـا                .تر خوانندگان و مراجعين آورده شد       است جهت آگاهي بيش   
هاي مناسب، آب مورد نياز شرب، بهداشت و ديگر مصارف قابل توجيه خانگي را در        هاي صحيح و تدوين تعرفه      بتوان با اعمال سياست   

هـاي واقعـي تـامين و         آمدها فراهم كرد و هزينه    كه سالمت و رفاه مشتركين را تامين كند، با قيمت قابل پرداخت در قياس با در                 حدي
  .توزيع آب را از مشتركين مسرف دريافت كرد
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  ه نامواژه





 63  نامه واژه -1پيوست

 
 

 نامه  واژه-1پيوست

  )فارسيبه ترتيب (ها  ليست واژه
 انگليسي شرح رديف

 Head loss افت فشار 1
Diameter No. (Dn) اسمي كنتور اندازه 2

   Nominal flow rate(Qn)  بده اسمي 3

   Transition flow rate (Qt) انتقال بده 4

     Maximum flow rate(Qmax)  بيشينه بده 5

 Starting Flow Rate(Qs) به كار بده شروع 6

Minimum flow rate(Qmin) كمينه بده 7

 Maximum Allowable Temperature دماي مجاز بيشينه 8

Maximum Allowable Pressure (P max) (P max) فشار مجاز بيشينه 9

Spigot لوله سر ساده 10

Socket ائي لوله سر كاسه 11

 Packaged register انداز شماره 12

Connection Service Valve شير شبكه 13

Gate Valve شير فلكه 14

Non Return Valve طرفه شير يك 15

Stop Valve وصل شيرقطع و 16

Electromagnetic Flow Meter مغناطيسي  وركنت 17

Bulk meter حجيم كنتور 18

Thermal Flow Meter حرارتي كنتور 19

Ultrasonic Flow Meter صوتي كنتور 20

Mechanical Flow Meter مكانيكي كنتور 21

Positive displacement ي مثبتجاي بهجا كنتور 22

Flow rate range  بده گستره 23

Spiral اسپيرال لوله 24

Poly Ethylene اتيلن پليلوله  25

Poly Vinyl Chloride سي وي پيلوله  26

 Gray Cast Iron خاكستري لوله چدن 27

Ductile Iron نشكن لوله چدن 28

U & O مستقيم لوله درز 29

Seamless فوالدي بدون درز لوله 30

Galvanized گالوانيزه لوله 31

Copper لوله مسي 32

Lap Top كامپيوترشخصي مايكرو 33

Special castings متعلقات 34
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  )به ترتيب انگليسي(ها  ليست واژه
 انگليسي فارسي رديف

Flow rate range  بده گستره 1

Maximum flow rate(Qmax)  بيشينه بده 2

 Nominal flow rate(Qn)  بده اسمي 3
Maximum Allowable Pressure (P max) (P max) زفشار مجا بيشينه 4

Bulk meter حجيم كنتور 5

Connection Service Valve شير شبكه 6

Copper لوله مسي 7

Diameter No. (Dn) اسمي كنتور اندازه 8

Ductile Iron نشكن لوله چدن 9

Electromagnetic Flow Meter مغناطيسي  كنتور 10

Galvanized نيزهگالوا لوله 11

Gate Valve شير فلكه 12

 Gray Cast Iron خاكستري لوله چدن 13

Head loss افت فشار 14

Lap Top كامپيوترشخصي مايكرو 15

 Maximum Allowable Temperature دماي مجاز بيشينه 16

Mechanical Flow Meter مكانيكي كنتور 17

Minimum flow rate(Qmin) كمينه بده 18

Non Return Valve طرفه شير يك 19

 Packaged register انداز شماره 20

Poly Ethylene اتيلن لوله پلي 21

Poly Vinyl Chloride سي وي لوله پي 22

Positive displacement جايي مثبت جابه كنتور 23

Seamless فوالدي بدون درز لوله 24

Socket ائي لوله سر كاسه 25

Special castings متعلقات 26

Spigot لوله سر ساده 27

Spiral اسپيرال لوله 28

 Starting Flow Rate(Qs) به كار بده شروع 29

Stop Valve وصل شيرقطع و 30

Thermal Flow Meter حرارتي كنتور 31

   Transition flow rate (Qt) انتقال بده 32

U & O مستقيم لوله درز 33

Ultrasonic Flow Meter صوتي كنتور 34

  
  



 

 2پيوست 9

  ها و تصاوير شيرآالت نقشه





 67  آالتشير تصاوير و ها نقشه -2 پيوست 

 
 

  ها و تصاوير شيرآالت  نقشه-2پيوست 

    نام و شكل برخي از متعلقات شبكه توزيع-1 -2ولدج

  تعدادي از اتصاالت تصوير  نام ومعادل انگليسي آن  رديف

  زانو  1

  

Bend 

       
 Tee  سه راهي  2

      
  Taper  تبديل  3

  
   Flanged Spigot  فلنچ اسپيكات  4

  
Socket.Flanged  فلنچ ساكت  5

  

  
  Collar  كالر  6

       
  Cap  در پوش  7

         

 مديريت برنامه ريزي كشور فصل چهـارم بخـشهاي   303براي كسب اطالعات كامل تر از متعلقات ونوع اتصاالت به نشريه شماره    
   .شماره يك الي شش مراجعه فرمائيد
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  بكه نام و شكل برخي از  شيرهاي ش-2-2جدول 

  تصوير  نماد در نقشه  معادل انگليسي آن نام و

1  

  

  Gate Valve  شير كشوئي

  
  

  Butter Flay Valve  شير پروانه اي  2
  

  
 Pressure Reducing Valve  شير فشارشكن  3

    

  
شير تخليه هوا تك   5

  روزنه
 

Single Air Valve 

  
  

  
  Double Air Valve  شير تخليه هوا دو روزنه  6

  

  
  نشاني شير آتش  7

  زير زميني

 

Underground hydrant  
  

  
نشاني  شير آتش 8

  ايستاده
 Pillar hydrant  
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   نام و شكل برخي از  شيرهاي انشعاب-3-2جدول شماره

  كاربري  تصوير  شرح  رديف

 اتصال بهشير  1
  شبكه

Connection 
Service Valve 

  

ه اتصال به لوله شـبك    
  تحت فشار

2 

  

شير قطع و 
  وصل

Stop Valve  

  

قطع و وصـل موقـت      
  انشعاب توسط آبفا

3 

  

 Non Return  شير يكطرفه
Valve  

  

مــانع از برگــشت آب 
  به داخل شبكه

4 

  

  Gate valve  شير فلكه

  

ــقطــع و وصــل   رايب
  مشترك

 Meter  كنتور 5

 

  زه ژيري حجم آبانا

  :توجه 

  بعضي از شركتهاي آبفا شير اتصال به شبكه)Connection Service Valve (  را شير انشعاب مينامنند.  
  بعضي از شركتهاي آبفا شير قطع و وصل)Stop Valve ( را شيرشبكه و بعضي شير انشعاب ميگويند.  
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ف)
 (ال

ب)
)

(ج)

 

  انشعاب درشهر تهراننقشه تيپ نصب يك  -1-2شكل 
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   الف-1-2 شكلجزئيات  

  

  
    ب-1-2 شكلجزئيات  

 )الف(

 )ب(
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    ج-1-2جزئيات  شكل 

 )ج(
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  منابع و مراجع

  و مراجعمنابع 
  سـازمان مـديريت و     303  نـشريه شـماره       »مشخصات فني عمـومي كارهـاي خطـوط لولـه آب و فاضـالب شـهري               « -1 -1

 ريزي كشور برنامه

  برنامه ريزي كشور  و سازمان مديريت303فصل دوم نشريه شماره بخش اول  -2

   برنامه ريزي كشور و سازمان مديريت303بخش دوم فصل دوم نشريه شماره  -3

  ر برنامه ريزي كشو و سازمان مديريت303بخش چهارم فصل دوم نشريه شماره  -4

  ر برنامه ريزي كشو وديريتمسازمان  303بخش پنجم فصل دوم نشريه شماره  -5

   برنامه ريزي كشور و سازمان مديريت303بخش ششم فصل دوم نشريه شماره  -6

   برنامه ريزي كشور و سازمان مديريت303بخش اول فصل چهارم نشريه شماره  -7

   برنامه ريزي كشور و سازمان مديريت303بخش سوم فصل چهارم نشريه شماره  -8

  برنامه ريزي كشور و سازمان مديريت303بخش چهارم فصل چهارم نشريه شماره  -9

   برنامه ريزي كشور وديريتم سازمان 303بخش پنجم فصل چهارم نشريه شماره  -10

  برنامه ريزي كشور  و سازمان مديريت303بخش ششم فصل چهارم نشريه شماره  -11

  ريزي كشور  برنامه سازمان مديريت و مباني وضوابط طراحي طرحهاي آبرساني شهري"117 ـ 3نشريه شماره   -12
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