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• لطفا هنگام استفاده از این راهنما، به نشانه های زیر توجه کنید.

نکتههاییکهبایدموردتوجهواهمیتقراربگیرد.

نکته  هایی که بهتر است مورد توجه قرار بگیرد.

نکته  هایی که حتمًا باید انجام شود.

نکته  هایی که مطلقًا نباید انجام شود.

این راهنمای نصب با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان فنی سوپرپایپ، برای آشنایی بیش تر شما با اصول نصب و اجرای 
استاندارد سیستم فاضالبی سوپردرین V تهیه شده است.

رعایت نکته های فنی نصب و اجرای سوپردرینV، ضامن کارکرد درست این سیستم است.



6

درباره سوپرپایپ اینترناشنال

پنجمین در جهان  و  تلفیقي  در خاورمیانه  پنج الیه  لوله هاي  تولیدکننده  اولین  اینترناشنال  سوپرپایپ 
است که در سال 1376 در منطقه آزاد قشم فعالیت خود را با ماموریت ایجاد توسعه و تحول در صنعت 

تاسیسات کشور از طریق ارایه راه حل های نوآورانه  آغاز کرد. 

و  نوآورانه  همگی  که  شوند  می  عرضه  محصوالت  رده  شش  در  سوپرپایپ  تاسیساتی  راه حل های 
و ساپورت  سیستم بست  از؛  عبارتند  که  هستند  کیفیت  باالترین  و  جهان  روز  تکنولوژی  دارای 
سوپرفیکس، سیستم لوله کشی فاضالب سوپردرین، سیستم لوله کشی سوپرپایپ+2، 

سیتم گرمایش کفی سوپرپایپ، ابزار نصب تاسیسات روتنبرگر و پمپ های ویلو

از کشور است. کسب  ایرانی در کشور و خارج  برندهای صنعتی  از شناخته  شده ترین  امروز سوپرپایپ 
اعتماد جامعه مهندسی دستاورد سال ها کوشش خستگی ناپذیر کارشناسان و متخصصان سوپرپایپ است 

که محصوالت و سیستم های آن را به انتخاب اول پروژه های مهم و مرجع کشور تبدیل کرده است.

کارخانهتولیدلولهپنجالیهپلیمری-قشم
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انبارها - کرج و گرمدرهدفترهماهنگی-تهران
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خدمات سوپرپایپ برای مجریان تاسیسات

@mojri plus

• تالش ما برای باالتر رفتن است
   گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ

• قرعه کشی بنز  E200 جایزه بزرگ سوپرپایپ
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
   گفت و گو با برنده جایزه  بزرگ سوپرپایپ

• بیست خاطره ۲۰ مجری

• برگزاری دوره های آموزشی
دوره های آموزش مستقیم مجریان از فعالیت های مهم بخش پشتیبانی 
فنی سوپرپایپ است که به طور مستمر انجام می شود.عالقمندان براي 
دفاتر  از  یکي  یا  هماهنگي،  دفتر  با  مي توانند  دوره ها  این  در  شرکت 
نمایندگي سوپرپایپ تماس بگیرند یا در محل نمایشگاه ها و سمینارها، 

و یا هر فرصت ارتباطي دیگري ثبت نام کنند.
 مجریاني که آموزش مي بینند، پس از طي مراحل مربوطه مي توانند 
به شبکه ي مجریان مجاز سوپرپایپ بپیوندند. مجریان مجاز سوپرپایپ 
غیر از آموزش هاي الزم براي کسب مهارت هاي فني، از آموزش هاي 
نیز  براي جلب رضایت مشتري  مانند اخالق حرفه اي  تکمیلي دیگر، 

بهره مند می شوند.
• بازآموزی

بار  یك  سالي  را،  شبکه  مجاز  مجریان  سوپرپایپ،  آموزش  واحد 
بازآموزي مي کند تا اطالعات آن ها همواره به روز باشد.

• نظارت و پشتیبانی
های  پروژه  رسانی،  خدمات  استانداردهای  رعایت  لزوم  به  توجه  با 
اجرایی شبکه مجریان مجاز سوپرپایپ از نظارت کارشناسان شرکت 

برخوردار می شوند.

• مجله مجری
انتشار مجله ي مجري تنها مجله  فارسی 
مکانیکی  تاسیسات  مجریان  براي  زبان 
فعالیت هاي  از مهم ترین  یکي  ساختمان، 
ارتقاء  و  آگاهي  افزایش  براي  سوپرپایپ 
شامل  نشریه  این  است.  مجریان  دانش 
و  ویژه  گزارش هاي  اطالعات،  اخبار، 
سال  از  که  است،  آموزشي  فني  مطالب 
منتشر  باال  تیراژ  با  مستمر  به طور   1381
سراسر  در  عالقمندان  براي  به رایگان  و 
کشور ارسال مي شود. در صورت تمایل به 
با دفتر هماهنگی  دریافت مجله مجری، 

تماس بگیرید.
• سایت مجری پالس

گوگل  اجتماعی  شبکه ی  در  مجری  نشریه ی  حضور  پالس  مجری 
با  مرتبط  مطالب  از  وسیع تری  دامنه  پالس،  مجری  است.  پالس 
می دهد  پوشش  مخاطبان  از  بیش تری  گروه های  برای  را  تاسیسات 
دسترسی  نیز  آن  فنی  اختصاصی  مطالب  به  می توانند  آن  اعضای  و 

داشته باشند.

• تلگرام
با هدف ارتباط سریع تر و اطالع رسانی بیش تر با مجریان و مهندسان 
کانال  آموزشی،  مطالب  و  اخبار  گذاشتن  به  اشتراک  و  تاسیسات 
را  مخاطبان  دسترسی  کانال  این  شد.  راه اندازی  مجری+  تخصصی 

به صدها مطلب آموزشی، به روز شده و کاربردی، فراهم کرده  است.

سوپرپایپ بر این باور است که تاسیسات خوب، مجری مجرب می خواهد؛ از این رو با توجه به تکنولوژی جدید محصوالت 
و سیستم های خود، با هدف افزایش دانش فنی مجریان، از روش ها و رسانه های گوناگونی برای آموزش آنان استفاده 

می کند.
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تعدادی از پروژه هایی که در آن ها                          اجرا شده است
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سیستم فاضالبي سوپردرین از جنس پلي پروپیلن با اتصاالت ''پوش فیت'' 
حاصل به روزآمدترین تکنولوژي اروپاسـت که باعث مي شود اجـراي سیستم 
جوشـی  و  چـدني  سیسـتم های  به  نسبت  باالتري  سرعت  از  فاضالب 
برخـوردار شده، همچنین در درازمدت مطمئن تر از سیستم هاي چسبی باشد.

دو سر  سوکت،  یك سر  لوله های  شامل  سوپردرین  فاضالبی  سیستم 
سوکت و بدون سوکت است. 

در سیستم فاضالبي سوپردرین لوله  و اتصاالت بدون استفاده از هرگونه 
ماده متصل کننده مانند چسب و یا هرگـونه روش اتصـال مانند جوش 
استاندارد های  رعایت  و در صورت  یکدیگر شده  با فشار، داخل  فقط  و 

اجرایی با اطمینان کامل آب بند مي گردد.
بنابراین مبنای سیسـتم لوله کشی سوپردرین، ورود لولـه به درون سوکت 
کامل  آب بندی  نیز  الستیکي  حلقه هاي  نقش  و  بوده  بعدی  اتصال  یا 

سیستم است.
اجرای  برای  موثر   راه حلی   سوپردرین،  اتصاالت  و  لوله  بیش تر  انواع 
موانـع  از  فاضـالبي  خطوط  راحت تر  عبـور  کم تر،  دورریز  راحت تر، 
ساختمـاني مانند تیـر ها و… و همچنین شیب بندي صحیح  خطوط افقي 

است.

          آشنایي با سیستم فاضالبي                                               
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از دیگر ویژگي های سیستم فاضالبي سوپردرین 
مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان خاص استفاده از سوپرونت، جهت کاهش و یا حذف خطوط لوله کشي ونت
• کم صدا  تر

• تنها سیستم فاضالبي سوکتي مدرج در دنیا
• دارای اتصاالت خاص و منحصر بفرد

DIN EN 1451 تطابق کامل با •
DIN 4102 B1 مقاومت تایید  شده در برابر آتش )انتقال حریق( مطابق با استاندارد •
• مقاوم در برابر آب داغ تا 90 درجه )بلند  مدت( و 110 درجه سانتیگراد )کوتاه مدت( 

PH12 تا PH2 مقاوم در برابر خوردگي هاي شیمیایي فاضالب از •
• قابلیت نصب به سیستم هاي دیگر از جمله چدنی و آهني

• حلقه های آب بندی ساخت شرکت M.O.L آلمان

کاربردها
 سیستم فاضالبي سوپردرین در موارد زیر قابل 

استفاده است:
 • لوله کشي  فاضالب ساختمان

 • لوله کشي تهویه)ونت( فاضالب
 • لوله کشي آب باران

 • لوله کشي درین فن کویل 
 • لوله کشي جاروبرقي مرکزي

 • لوله کشي هواکش ها

سیستم فاضالبی سوپردرین V داراي استاندارد هاي معتبر جهاني و گواهي نامه 
فني مركز تحقیقات ساختمان و مسكن،  وزارت مسكن و شهرسازي است.

t(mm)D(mm)S(mm)DN(OD) HTسایز

40441.83232
55531.84040
56631.85050
61881.97575
761252.7110110
821433.1125125
901813.9160160

t(mm)D(mm)S(mm)DN(OD)SKسایز

557645856
61974.57870
761325.3110100
611585.3135125
641855.3160150
1232346.2200200
951813.9160160

HT مشخصات ابعادی سیستم فاضالبی

SK مشخصات ابعادی سیستم فاضالبی

انتخاب  بیش تر در قطر:  از 32 الي 500 میلي متر
انتخاب بیش تر در طول: 15- 25- 50- 75- 100- 150- 200 و 300 
سانتی متر در انواع یك سر و دوسر سوکت و بدون سوکت  تا شاخه هاي 5 متري.

انتخاب بیش تر در زاویه:  15-30- 45- 67 و 87 درجه در تمامي قطرها. 

*مواردی كه در متـن فوق با خط تیره مشخص شده اند فقط ویژه سیسـتم فاضالبی سوپردرین هستند.

سری های متنوع KG، SK و HT در سیستم  فاضالبی سوپردرین برای 
کاربرد های مختلف پیش بینی شده است.
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اتصاالت خاص سیستم فاضالبي

خصوصیت الستیك هاي بوگیر سوپردرین، آب بند و هوابند بودن آن هاست. الستیك هاي بوگیر صددرصد با هوا بند کردن محل ارتباط 
مصرف کننده ها به سیستم فاضالب از انتشار و نفوذ گاز هاي بدبو، متعفن و آلوده به فضاي داخل ساختمان، جلوگیري می کنند. 

اتصاالت ویژه و اقالم متفـاوت سیستم فاضالبي سوپردرین، با ارائه راه حل های اجرایی متنوع، کمك شایانی در جهت تسهیل شرایط سخت 
و بحرانی می کند.  

الستیك هاي بوگیر
یکي از راه هاي نفوذ گازهاي شبکه فاضالب به محیط داخلي 
ساختمان از محل ورود لوله خرطومی وسایل بهداشتی به سیستم 
فاضالب است که متاسفانه هوا بندي این نقطه در ساختمان ها و 
خانه ها کم تر مورد توجه قرار مي گیرد. استفاده از الستیك هاي 
نفوذ گاز هاي شبکه ي  بوگیر نقش مهم و اساسي جهت حذف 

فاضالب به داخل ساختمان دارد.
و  آن  اتمام  از  پس  یا  و  لوله کشی  سیستم  اجرای  با  همزمان 
از  کاملي  از مجموعه  مي توانید  بهداشتي(،  لوازم  نصب  )هنگام 
الستیك هاي بوگیر جهت هوابندي محل ارتباط با توجه به نوع 

اتصال مصرفي استفاده کنید. 
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کد فنيالستیك بوگیرکد فنينوع اتصال

14110سه  راه 87 درجه 50
40/30B19130

40/40c19230 

18350زانو سیفون-50×50
50/30D19330
50/40E19430
50/50F19530

1825040/30B19130زانو سیفون-40×50
40/40C19230

روشویی،  ظرف شویي،  سیفون هاي  اتصال  براي  استاندارد،  اجراي  در 
بوگیر  الستیك  و  سیفون  زانو  از  فاضالب  شبکه  به  و...  لباس شویی 
این محل فقط در شرایطي  در  اجراي سه راهي  استفاده کنید.  مربوطه 

است که بخواهید از باالی آن، لوله کشي ونت اجرا کنید.

در صورت نصب و استفاده از زانو سیفون، در زمان تست، الستیك های 
بو گیر در اتصال قرارگرفته و با استفاده از درپوش، سیستم آماده تست 
است. به عنوان مثال در صورت نصب الستیك بوگیر 50، برای انجام 

تست از درپوش 40، بایستی استفاده شود.

زانو سیفون پشت به پشت
فاضالب  خط  یك  به  مصرف کننده  دو  فاضالب  تخلیه  برای 
مشترک، این اتصال  قابل استفاده است. در این صورت در تعداد 

اتصاالت و همچنین میزان لوله کشي صرفه جویي می شود.

نحوه اجرای زانو سیفون پشت به پشت
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      تفاوت بوشن با بوشن تعمیر 
در بوشن وجود لبه مرکزی باعث حصول اطمینان از جا رفتن لوله در دو طرف بوشن به صورت مساوی و یکسان است. اما در بوشن تعمیر با توجه 
به عدم وجود برجستگی در وسط امکان حرکت آن در طول لوله میسر بوده و در تعمیرات و یا تغییرات نقش مهمی دارد. در زمان استفاده از بوشن 
تعمیر دقت کنید که میزان ورود لوله در دو طرف آن به یك اندازه باشد برای کنترل می توانید قبل از قراردادن لوله در بوشن تعمیر میزان دلخواه 

را عالمت گذاری کنید.

بوشن تعمیر  بوشن

بوشن و بوشن  تعمیر
هر دو نوع بوشن جهت اتصال دو قطعه )معموال لوله( کاربرد دارد. 

◄ ◄

چهارراه کنج 67 درجه
جهت ارتباط دو خط افقي به یك خط عمودي، و براي کاهش ارتفاع سقف کاذب و راحت تر 
شدن اجرا، از این اتصال استفاده کنید. زاویه ي ورودي هاي این چهار راه با یکدیگر90 درجه 

است. در صورت نصب این اتصال می توانید از زانو ی 15 درجه استفاده کنید.

تبدیل و تبدیل کوتاه
نقش این قطعه، تغییر سایز در خطوط شبکه ي فاضالب است.

 تبدیل کوتاه سیستم فاضالبی سوپردرین،  در شرایط خاص اجرایي، و در محل های که 
محدودیت اجرا وجود دارد کمك شایاني در سهولت اجرا در اختیارتان قرار مي دهد.  
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رابط هاي سوپردرین
از خصوصیات سیستم فاضالبی سوپردرین قابلیت اتصال به سیستم های قدیمی مثل سیستم چدنی و آهنی است.

      روش اتصال رابط هاي سوپردرین به لوله هاي آهني
در صورت نیاز به رابط لوله آهني باید الستیك بوگیر مربوطه را نیز انتخاب 

کنید.

در فهرست اقالم عدد اول )سمت چپ(  در شرح این رابط، مربوط به قطر لوله ی آهنی است که با الستیك بوگیر به رابط 
متصل شده و عدد دوم مربوط به سوکت لوله ی سوپردرین بعدی است. 

حالت اول
سوپردرین  ساده  لوله  به  را  چدني  لوله ی  سرکاسه  ی  بخواهید  چنانچه 

وصل کنید، مانند تصویر انجام دهید.  

حالت دوم
اگرالزم باشد که لوله یك سر سوکت سوپردرین را به لوله ی 

ساده چدني متصل کنید، مانند تصویر انجام دهید. 

      روش اتصال رابط هاي سوپردرین به لوله هاي چدني
درصورت نیاز به رابط لوله چدني باید ست آب بندي مربوطه را نیز انتخاب کنید. 

هنگام استفاده از این رابط دو حالت پیش رو داریم:

 رابطلولهچدنیوستآببندی

رابطلولهآهنیبههمراهالستیکبوگیر
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سیفون موفه دار
این نوع سیفون می تواند در کاربردهایی که "سیفون یك تکه"پاسخگوی نیاز کارگاه نباشد در موارد 

زیر مورد استفاده قرار بگیرد.
• اتصال کف خواب های توالت ایرانی به صورت مستقیم به سیستم فاضالب

• محل نصب مصرف کننده از محل نصب سیفون فاصله داشته باشد
• نیاز به علمك  بلند تری نسبت به علمك سیفون یك تکه باشد

قفل درپوش سوپردرین 

سوکت رابط

بست سوکت
این بست، ویژه سیستم فاضالبي سوپردرین درکاربردهای زیر است:

• خطوط آب باران بیش از 6 متر حداکثر تا 20 متر ارتفاع
• خطوط تخلیه فاضالب تحت فشار ) تخلیه با پمپ( تا 2 بار فشار

• در نقاطی که به علت تعدد اتصاالت امکان اجرای بست تك پایه و یا دو پایه وجود ندارد.

سوکت بلند
با توجه به طول بلند این سوکت امکان حرکت این اتصال روي لولـه وجود داشته و قابلیت تنظیم 

بین لوله و اتصال بعدی خود را فراهم مي آورد.

          طبق مقررات ملی ساختمان، مسیر لوله کشی باید طوری انتخاب شود که لوله تا حد امکان 
از درزهای انبساط ساختمان عبور نکند. لذا در مواردی که این امر اجتناب ناپذیر باشد و مجبور به 
عبور لوله از درزهای انبساط ساختمان باشیم می توانیم از این قطعه در محل درز انبساط ساختمان 

استفاده کنیم.

از این اتصال برای سوکت دار کردن لوله های بدون سوکت سیستم فاضالبی سوپردرین استفاده 
می گردد. کاربرد دیگر سوکت رابط استفاده بهینه از لوله های بریده شده سالم و تبدیل آن به لوله ی 

سوکت دار است.

ازاین قطعه برای محکم کردن درپوش ها  در محل خود استفاده می شود. بعد از تست هر قسمت 
می توان این قطعه را از درپوش جدا و به قسمت بعدی منتقل کرد. از این قطعه می توان برای اجرای 

دریچه های بازدید نیز استفاده کرد.

            قفل درپوش به همراه درپوش تست سوپردرین می تواند مجموعه ای باشد که به عنوان  
دریچه بازدید)سیخ زن( مورد استفاده قرار گیرد.
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حلقه قفل بست سوکت را در محل خود قرار دهید.

3

ابتدا قفل موجود روی بست سوکت را باز کنید.

1

بست سوکت را طوری بر روی اتصال قرار دهید که لبه کوتاه آن 
بلند شیب دار آن بر روی  لبه ی  زیر برآمدگی سوکت قرار گرفته و 

لوله قرار گیرد.

2

      مراحل نصب بست سوکت 

می توانید از پیچ گوشتی تخت برای بستن راحت تر قفل بست سوکت 
استفاده کنید.

4

فشار  بار   2 تا  اتصال  و  قرار گرفته  خود  در محل  بست سوکت  اکنون 
مقاوم شده است.

5

بست سوکت به راحتي بر روي اتصال نصب می شود. به این ترتیب مقاومت اتصاالت تا 2 بار فشار ) در حدود20 متر ستون آب( افزایش می یابد. 
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حفظ و نگهداری و به طور کلی انبارش لوله و اتصاالت سیستم فاضالبی سوپردرین در کارگاه دارای اهمیت بسیار زیادی است. زیرا اگر هر کاالیی 
به درستی انبار و نگهداری نشود قطعاً شرایط محیطی می تواند بر   روی آن موثر باشد.          

          بهتر است فضای مورد نیاز برای انبارش لوله و اتصاالت سوپردرین مسقف بوده و طبقه بندی شده باشد. ایـن طبقه بندی باعث می شود 
لـوله های هر سایز در بخش خود قرار گیرد و سرعت دسترسی و شناسایی کاال بهتر انجام شود و کارگاهی منظم تر داشته باشیم. قفسه بندی می تواند 
به صورت آهنی و یا حتی با لوله  و اتصاالت داربستی انجام شود         رعایت ارتفاع قرار گیری لوله ها بر  روی یکدیگر مهم است ونباید بیش از 

1/5 متر ارتفاع داشته باشد.
در ابتدا لیست اقالم درخواستی را با کاالی موجود در انبار مطابقت دهید. چگونگي انبارش اقالم، کسري احتمالي و همچنین نکاتي را که رعایت 

آن ها جهت جلوگیري از آسیب دیدگي اقالم ضروري است، به کارفرما و یا دستگاه نظارت پروژه اعالم کنید.

پیش از آغاز اجرای سیستم فاضالب لطفًا به نکات زیر توجه فرمایید:

    مراحل مقدماتی اجراي سیستم فاضالبی 

بررسي اقالم سيستم فاضالبي سوپردرين موجود در انبار و نحوه ي انبارش
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در انبارش اقالم به این نکته ها توجه کنید:
- عدم خروج لولـه ها و اتصاالت از بسته بندی قبل از شروع اجرا  

- جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید به کاالي بدون پوشش 
- جلـوگیري از نفوذ گرد و خاک به داخل لـوله و اتصاالت خصوصا سوکت ها و همچنین عـدم انبارش لوله ها با ارتفاعي بیش از 

1/5متر روی هم.

• در زمان تخلیه اقالم سیستم فاضالبي سوپردرین، از پرتاب کردن شاخه ي لوله
   و کارتن اتصاالت خودداری کنید.)1(

• لوله هاي سوپردرین باید به صورت افقي در بستري صاف و بدون پستي و بلندي
   انبار شود.

• هنگام تخلیه لوله ها باید در زیر و مابین آن از الوارهای چوبی مناســب استفاده
   شود. زیرا سوکت لوله ها نباید بر روی یکدیگر و یا به صورت مستقیم  بر روی

   زمین قرار گیرد.
• با توجه به احتمال لغزش لوله هاي سوپردرین از روي یکدیگر و ایجاد آسیب و
   زخمي شدن جداره خارجي، بایستي فضاي انبارش لوله ها از دو طرف مهار شده

   باشد.)2(
• میزان ارتفاع انبارش لوله ها، بدون بسته بندي چوبي حداکثر 1.5 متر است.)3( 
• بهتر اســت فضاي در نظر گرفته شده براي انبارش به صورت مسقف باشد تا
   از تابش مستقیم آفتاب، برف و باران یا گرد و غبار زیاد بر روي لوله  و اتصاالت

   جلوگیري شود.

هنگام تخلیه و انبارش اجزاء سیستم فاضالبی سوپردرین به رعایت نکات زیر توجه فرمایید:

1

2

3

متر
1/5

ثر 
داک

ح

نحوه انبارش نادرستنمونه ای از انبارش درست
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        اجراي سیستم فاضالب بایستي مطابق نقشه انجام شود. بنابراین جهت جلوگیري از دوباره کاري، حتما نقشه هاي اجرایي را مطالعه کنید تا از 
تعداد و نوع مصرف کننده ها و همچنین محل قرارگیري آن ها مطلع شوید. 

- با توجه به احتمال تغییرات معماري در تیغه چیني ها،           بهتر است قبل از هر اقدامي نقشه هاي اجرایي سیستم فاضالب را با محل  اجراي 
آن مطابقت دهید. 

- در صورت وجود مغایرت و یا اجرایي نبودن نقشه ، مراتب را به دستگاه نظارت و یا کارفرما اطالع داده تا پس  از اعمال  تغییرات الزم بر روي 
نقشه، بتوانید اجرایي درست داشته باشید. 

- ا گر مسیر هاي اجرایي تغییراتي دارد، دوباره موجود ي کاال در انبار را بررسي کنید، تا در صورت وجود کسري ، اقالم الزم به موقع وارد کارگاه شده 
و در زمان اجرا تاخیري نداشته باشید. 

- ضمنا می توانید برای بررسی مسیر های اجرایی یك واحد را به صورت نمونه اجرا کنید. اجرای واحد نمونه معیار خوبی برای بررسی کل کاالی 
مورد نیاز در اختیار شما قرار خواهد داد. 

در صورت عدم وجود نقشه با مهندس ناظر هماهنگی های الزم را انجام دهید.

پس از نهایی شدن نقشه ی فاضالب، جهت به حداقل رساندن درصد خطا 
در شیارزنی و پیش بینی محل بست ها،  مسیر عبور لوله ها را به وسیله ی 

اسپری روی دیوار و زیر سقف عالمت گذاری کنید.

لوله گذاري و عملیات اجرایي سیستم فاضالب سوپردرین  از شروع  قبل 
باید تمامي عملیات سوراخ کاري، شیارزني، ساپورت و شاسي کشي و غیره 
را مورد بررسي قرار دهید و در صورت وجود هرگونه مشکل، قبل از شروع 

عملیات لوله کشي فاضالب، مشکل را برطرف کنید. 

دریافت نقشه هاي اجرایي و مطابقت آن

پیاده سازي نقشه

انجام عملیات ساختماني

در صورتي  که انجام عملیات ساختماني نظیر شیارزني، ساپورت زني و… برعهده ی شماست، الزم است ابزار مورد نیاز مانند 
کرگیر، دستگاه جوش، شیارزن و… را در اختیار داشته و از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل کنید.
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نکات مهم اجرایي 
        همه لوازم بهداشتـي یا داراي سیفون هستند و یا بایـد براي آنها یك سیفـون در نظر گرفت.

        در زمـان سـوراخ کاري خصوصًا براي کف شـور ها، بایـد به میزان فضـای مورد نیاز برای سیفون توجه شود.
        لوله هاي فاضالب و ونت نباید از داخل کانال هاي هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و تابلوي برق عبور کند. 

        لوله هاي فاضالب و ونت نباید از بازشو ها، درها و یا درز هاي انقطاع ساختمان عبور کند.
        عملیات ساختمـاني از قبیل شیـارزني و کنده کـاري نبایستي به سـازه ساختمـان آسیبي برساند.

        بهتر است سیفـون های نصب شده شبکـه ی فاضالب در محیط های باز با احتمال یخ زدگی، توسط عایق محافظت شود.

• عـدم رعایت فاصله محـور سیفون فاضالب توالـت )ایراني و فرنگي( از دیـوار هاي مجـاور
• کنده کـاري و شیـار زني بـدون پیش بیني محـل نصب لوازم و قطر لوله ها 

اشتباه رایج

از  قبل  کنید  دقت   
لوازم  جهت  سوراخ کاري 
مثال   خاص  بهداشتي 
توالت هاي فرنگي از نوع 
دیواری، حتما به بروشور 
و  کنید  توجه  آن  نصب 
مطابق  را  اندازه گیری ها 
مندرج  دستورالعمل  با 
با  و  راهنما  بروشور  در 
هماهنگی  دستگاه نظارت 

و کارفرما انجام دهید. 
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حداقل فاصله مرکز محور توالت فرنگي یا ایراني از دیوار پشت 30 سانتي متر و از دیوار مجاور 45 سانتي متر است.*

 قبل از هرگونه عملیات شیارزني و سوراخ کاري باید دقت کنید فاصله ي لوازم بهداشتي از کف تمام شده و دیوارهاي جانبي مطابق الگوي زیر  باشد:

 

 استاندارد هاي محل قرار گیري لوازم بهداشتي

 45-55 نهایی(  )کف پوش  تمام شده  کف  تراز  از  لباسشویي  ماشین  و  ظرف شویي  سینك  روشویي،  فاضالب  خروجي  فاصله ي 
سانتي متر است.
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    ابزارهای نصب سیستم فاضالبی 

براي اجراي درست و راحت تاسیسات نیاز به ابزار مناسب دارید. سوپرپایپ 
ابزار  تولیدکننده  معتبرترین  آلمان  روتنبرگر  ابزار  از  استفاده  اینترناشنال، 
تاسیسات در اروپا را پیشنهاد می کند. این شرکت با بیش از 5000 هزار 
قلم ابزار تخصصي در زمینه اجراي حرفه اي تاسیسات، براي هر کاربردي 

ابزاري خاص در اختیارتان قرار مي دهد.
ابزار اجراي سوپردرین به دو دسته اصلي و کمکي تقسیم می شود.
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ست لوله بر- لبه تراش همراه با لقمه هاي ویژه
از این ابزار مي توانید براي برش لوله به اندازه مورد نظر و ایجاد کونیك در روي لوله استفاده کنید. به 
این ترتیب عملیات برش و کونیك کردن تنها با یك وسیله انجام شده و دیگر نیازي به تغییر ابزار نیست.

پارچه نسوز
هنگام جوش کاري، برای اجرای بست یا ساپورت، براي جلوگیري از آسیب دیدگي لوله  و اتصال می توانید 

از پارچه نسوز روتنبرگر استفاده کنید.

 ابزارهای اصلي

  ابزارهای کمکی

مطابق مقررات ملي ساختمان مبحث 16، اندازه دریچه بازدید براي لوله هاي کوچك تر از 100 میلیمتر برابر قطر لوله و براي 
لوله هاي بزرگ تر از 100 میلیمتر باید دست کم برابر با 100 میلیمتر باشد. در نتیجه بالن تست سوپردرین براي لوله هایي که 

از استاندارد پیروي مي کنند، قابل استفاده است. 

لبه تراش 
در صورت استفاده از لوله بر براي برش لوله،       حتما براي ایجاد پخ از لبه تراش استفاده کنید.

درصورت استفاده از لوله بر، دقت کنید که تیغه هاي آن مخصوص برش لوله  های پلي پروپیلن باشد.

آچار تسمه اي
براي خارج کردن یا چرخاندن اتصال روي لوله و یا اتصاالت از یکدیگر مي توانید از این آچار استفاده 

کنید.

بالن تست سوپردرین
بالن  ویژه ي سوپردرین، قابلیت انجام تست لوله ي سوپردرین از قطر 110 الي 160 میلي متر را دارد. این 
بالن توسط هوا تا فشار 1/5 بار )1/5bar( پر شده و مسیر عبور لوله هاي عمودي را از طریق سه راه 

بازدید، و لوله هاي افقي را از انتهاي مسیر، مسدود و سیستم را آماده تست می کند. 
    براي تست لوله هاي 75 و 110 میلیمتر مي توانید از استاپر هاي موجود در بازار هم استفاده کنید.

لوله بر
از این ابزار برای برش لوله در زمان هایی که ست لوله بر- لبه تراش در دسترس نبوده و یا امکان پذیر
نیست، استفاده می شود. مهم آن است که دقت کنید تیغه لوله بر، مخصوص برش لوله ی پلی پروپیلن 

باشد.
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 همه ی اقالم فوق را مي توانید از بخش اجاره ابزار شرکت سوپرپایپ اینترناشنال، پس از تکمیل  فرم هاي مربوطه دریافت کنید.

   
             توصیه می شود برای استفاده بهتر از ابزار، قبل از استفاده، چگونگی کار با آن را از طریق دفترچه ی راهنما مطالعه و یا برای کسب اطالعات 

بیش تر با مرکز خدمات ابزار سوپرپایپ تماس بگیرید.

دیگر ابزارها

کرگیر یا گردبُر
براي سوراخ کاري راحت و بدون مشکل در کف و دیوار جهت عبور لوله هاي فاضالب 

از این دستگاه استفاده کنید.

دوربین بازدید
در صورت گرفتگي شبکه ي فاضالب، برای بررسي مشکل و برنامه ریزي براي رفع آن 

مي توانید از دوربین هاي بازدید استفاده کنید.

لوله بازکن
پس از رویت نوع گرفتگي به وسیله ي دوربین بازدید، به کمك ابزار لوله بازکن روتنبرگر 

همراه با َسری های ویژه ي آن، گرفتگي را رفع کنید.
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به طور معمول عملیات اجرایی سیستم های فاضالبی شامل مراحل زیر است:
• شاسی کشی )اجرای ساپورت(
• اجرای لوله های قائم فاضالب

• اجرای انشعابات افقی ) شاخه های فاضالب و ونت( در واحد نمونه
• اجرای بست های ثابت و راهنما

• اجرای انشعابات افقی ) شاخه های فاضالب و ونت( در سایر طبقات
• اجرای لوله کشی ونت

• تست سیستم
با توجه به اینکه سوپردرینV یك سیستم پوش فیت است، دقت و تسلط در اجرای این نوع لوله از اهمیت خاص برخوردار است.

مراحل اجرای سیستم فاضالبی
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اجرا ي سوکت هاي سوپردرین شامل برش، پخ، تمیز کاري و نصب است.
1- برش و پخ زدن

تنوع طولـي لوله هاي سوپردرین میزان برش را به حداقـل مي رساند. در 
صورتي که نیاز به بـرش لوله وجود داشته باشد، با توجه به ویژ گي مـدرج 
نیاز را عالمت گذاري کنید و با  اندازه مورد  بودن لـوله ها ي سوپردرین، 

ابزار ست لوله بر- لبه تراش، برش را انجام دهید.
         برای جلوگیري از آسیب دیدن حلقه آب بندي در اتصال بعدي، 

محل برش را حتما پخ بزنید.

از بریدن لوله با اره خودداري کنید. اما در صورت استفاده از اره برای برش، ضمن دقت در ایجاد برشی عمود، حتما با ابزار لبه 
تراش، لبه ی بریده شده را پلیسه گیری و پخ بزنید.

2- تمیزکاري
پس از انجام برش و پخ زدن لوله، و پیش از جازدن لوله در سوکت، حتما لوله را با دستمال تمیز پاک 

کنید، زیرا وجود پلیسه به حلقه آب بندي آسیب خواهد رساند.

در صورت وجود خاک و یا گرد و غبار در پشت و روی حلقه ی آب بندی، سیستم در زمان تست آب بند نخواهد شد. بنابراین 
در زمان اجرا ی سیستم از قراردادن سوکت ها بر روي خاک جلوگیري و قبل از برقراري اتصال، حلقه و محل قرارگیري آن 
در سوکت را تمیز کنید. در صورت نیاز می توانید حلقه را از محل خود خارج کنید و با آب شستشو دهید. توجه کنید که حلقه 

آب بندی به صورت درست در جای خود قرار گیرد.

3- استفاده از روان کننده
براي سهولت جازدن لوله در سوکت و همچنین برای آب بندي بهتر، از 

روان کننده ویژه ي سوپردرین استفاده کنید.
روان کننده ي سوپردرین برخالف گریس و یا مایع ظرفشویي یا دیگر مواد 

بر خواص فیزیکي حلقه در دراز مدت تاثیري نخواهد داشت.

  استفاده از گریس و هر نوع روغن، برای برقراری اتصال ممنوع است.

  مراحل اجرای سوکت

ابتدا اصول مهم اجرای سوکت را مرور می کنیم؛
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      نکات مهم اجرایي 
         قبل از برقراري اتصال، دقت کنید لبه ي حلقه ي آب بندي به سمت داخل لوله یا اتصال باشد.

         جهت قـرارگیری سوکت بـراي خطوط فاضالب بر خـالف عبور سیـال  باشد.
         پس از بـرقراري اتصال از هم راستـا بودن لولـه و اتصـال بعـدي مطمئن شوید.

• لوله یك سانتی متر بیرون نیاید. 

• لوله در اتصال کج قرار گیرد.   

• لوله تا انتها وارد سوکت نشود.  

• لوله کج بریده شود.              

در مورد جازدن لوله در سوکت، موارد زیر را حتما در نظر بگیرید:

4- جا زدن لوله در سوکت
پس از اطمینـان از تمیز بـودن حلقـه و محل قـرارگیری )سوکت(  آن، ابتـدا لولـه را تا انتـها در سوکت جـا بزنید و سپس آن را یك سانتـي متر، 

بیـرون بکشیـد.
براي حصول اطمینان از این که لوله یك سانتي متر بیرون آمده است، مي توانید از ویژگي مدرج بودن لوله سوپردرین و همچنین از اثر سفید رنگي 

که مایع روان کننده بر روي لوله باقی مي گذارد، کمك بگیرید.

◄اشتباهات رایج

◄جا زدن صحیح   
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         لوله و اتصاالت اجرا شده پس از نصب باید هم راستا باشند به طوری که حلقه آب بندی اتصال به صورت یکنواخت تحت فشار قرار بگیرد، 
در نتیجه از امکان بروز نشتی در زمان تست جلوگیری می شود. 

           پیشنهاد می شود که پس از اجرای سیستم فاضالبی سوپردرین و قبل از انجام تست، تمامی محل های قرار گیری لوله در سوکت را با 
اسپری رنگی کنید، این عمل باعث خواهد شد که پس از قرار گیری سیستم تحت فشار، رفتار اتصاالت ) بیرون زدگی های احتمالی ( مشخص شود، 

بعد از این مهم می توانید صحت و درستی بست ها را کنترل کنید. 

عملیات  شروع  مراحل  مشکل ترین  از  یکی  و  قدم  اولین  شاسی کشی 
دقت  در  می تواند  نادرست،  اجرای  زیرا   است.  فاضالب  سیستم  اجرایی 

عملیات لوله کشی موثر باشد.
شاسی کشی )نبشی کشی( طراحی و نصب سازه ای  است که برای فیکس 
تاسیساتی(  ) فضای  لوله های عمودی داکت  لوله  ها، خصوصا  کردن کلیه 
انجام می شود. روش اجرا و نوع طراحی شاسی کشی با توجه به الزامات 
هر کارگاه متغیر است. لذا قبل از اجرای این مرحله با دستگاه نظارت و یا 
کارفرما هماهنگی الزم را به عمل آورید. به طور معمول شاسی کشی با 
نبشی های  سایز 3 و 4 سانتی متر و همراه با جوش کاری انجام می شود، و 

در پایان کار، باید تمامی آن با  ضد زنگ پوشش داده شود.
در واقع در سیستم های لوله کشی روش متداول شاسی کشی، همان اجرای 
بست و ساپورت است که از مشکل ترین و پردردسرترین مراحل اجرای 

سیستم می باشد.

            برای آشنا شدن با راه حل جدید و هوشمندانه سوپرپایپ در زمینه 
به صفحه 32 سیستم  و ساپورت  اجرای بست  از جمله  تاسیسات  نصب 

نصب تاسیسات سوپرفیکس توجه کنید.

شاسی کشی

سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
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ابتدا باید لوله هاي قائم فاضالب )شامل لوله هاي قائم فاضالب، لوله هاي 
این   در غیر  اجرا کنید.  به صورت شاقول  را  باران(  ونت و همچنین آب 
از  قبل  باید  کار  این  برای  شد.  خواهد  مشکل  دچار  سیال  عبور  صورت 
اجرای لوله ها، ریسمان کشی در طبقات انجام شود. البته الزم است به طور 
هم زمان سه راهي هاي انشعابات افقي را نیز در محل مناسب روي لوله هاي 

قائم به  صورت انتظار نصب کنید.

           براي تعیین محل صحیح قرارگرفتن سه راهي، توجه به مواردي 
مانند شیب، ارتفاع سقف کاذب، پل ها، موانع بتني و… مربوط به خطوط 

افقی ضروری است.

لوله هاي قائم فاضالب و لوله هاي قائم ونت مطابق مقررات ملی ساختمان بایستي با فواصل معیني به یکدیگر متصل )دوخت(  
شوند. در صفحه 40 توضیحات کافي در این خصوص ارائه شده  است.

  محل نصب سه راه بازدید را با دستگاه نظارت یا کارفرما هماهنگ کنید.

نکته مهم: در لوله های قائم باید سه راه بازدید 
برای انجام تست در نقاط زیر نصب شود

1- در انتهای لوله ی قائم فاضالب  
2- یك عدد به ازاء هر طبقه

3- برای لوله ی ونت قائم
4- روی لوله اصلی افقی فاضالب حداکثر به فاصله 30 متر از یکدیگر 

اجراي لوله هاي قائم فاضالب
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        اجـراي واحد نمونه بایستي مطابـق نقشه هاي فـاضالبي باشد. در صورت عـدم وجود نقشه قبل از شروع، محـل قرارگیري لوازم بهداشتي 
را با کارفرما و یا مسئول نظارت کنترل کنید. 

عنوان  به  واحد  در یك  را  ونت  لوله کشي  و  فاضالب  افقي  انشعابات 
نمونه اجرا و به لوله هاي قائم فاضالب متصل کنید. البته باید در اجرای 
این مرحله در نظر داشته باشید که مسیرهای افقی فاضالب و ونت باید 

با شیب مناسب به سمت لوله قائم اجرا شود. 
برای این کار باید از سمت لوله های قائم )سه راه های در حال انتظار( به 

سمت مصرف کننده ها، اجرای لوله های افقی را آغاز کنید. 

حال با در نظر گرفتن مسیرهای عبور فاضالب، اتصاالت را طوری قرار 
دهید که در کوتاه ترین مسیر و با کم ترین تعداد، خطوط فرعی دیگر نیز 
به آن متصل شود. بعد از اجرای مسیرها، می توانید لوله ها را به  صورت 
موقت، با مفتول سیمی به سقف فیکس کرده و سپس از اجرای درست 

شیب و مسیرها مطمئن شوید.

نکته مهم: پس از حصول اطمینان از اجرای درست مسیر های فاضالب، عملیات بست کاری را مطابق اصولی که در فصل های 
بعدی به آن اشاره می شود، انجام دهید.

مطابق مقررات ملی ساختمان مبحث 16، لوله باید تا حد ممکن مستقیم نصب شود. اگر تغییر جهت الزم شود باید از انواع زانو های 
پیش ساخته استفاده گردد. حداکثر زاویه اتصاالت در تغییر جهت لوله های اصلی، 45 درجه است.

با توجه به اینکه جریان فاضالبي در کلیه خطوط افقي ) زیر سقفي ها(  
یکنواختي  شیب  داراي  باید  لوله  می شود،  انجام  ثقلي  صورت  به 
باشد. به این ترتیب رعایت شیب بندي مناسب و جلوگیري از تغییر 
شکل  در  مثال  به  عنوان  دارد.  اهمیت  بسیار  ناگهاني  مسیر هاي 
روبه رو برای یك لوله فاضالب با قطر 110 شیب یك  درصد لحاظ 

شده است.

  اجراي انشعابات افقي )شاخه هاي فاضالب و ونت(
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برای بررسی شیب صحیح می توانید فاصله ی لوله ی افقی را از سقف در ابتدا )سوکت( و انتها ی آن اندازه گیری و با توجه به طول مشخص شده بر 
روی لوله )خط کش لوله(، درستی شیب را کنترل کنید. 

حداقل شيب)درصد(قطر لوله)ميليمتر(

2تا 75

751 تا 160

2000/5و بزرگتر

برای کنترل شیب از ابزار تراز )ترجیحا لیزری( و یا اندازه گیری استفاده کنید و هیچگاه به کنترل چشمی اعتماد نکنید.

در لوله های افقی فاضالب همیشه انتهای لوله بایستی از ابتدای آن پایین تر باشد. این موضوع در خصوص لوله های ونت 
برعکس است.

        اخذ تاییدیه کارفرما و یا مهندس ناظر براي 
واحد نمونه

      توجه کنید که واحد و یا واحد هاي نمونه با توجه به تعداد تیپ 
واحد ها حتمًا باید توسط مهندس ناظر و یا کارفرما تایید شود.

هرگز بدون اخذ تاییدیه نسبت به اجراي سایر واحدها اقدام نکنید.

به زبان ساده شیب لوله ها یعنی:
شیب 2 % :  اختالف ابتدا )سوکت( و انتهای یك لوله یك متری از 

سقف 2 سانتی متر باشد.
شیب 1 % :  اختالف ابتدا )سوکت( و انتهای یك لوله یك متری از 

سقف 1 سانتی متر باشد.
شیب 0/5 % :  اختالف ابتـدا )سوکت( و انتـهای یك لولـه یك 

متـری از،  سقف 0/5 سانتی متر باشد.

     
افقی  لولـه های  ملی ساختمـان مبحث16 شیب   مقررات        مطابق 

فـاضالب نباید بیش از 4 %  باشد.

مزیت اجراي واحد و یا واحد هاي نمونه این است که مطابق آن مي توان مابقي واحد هاي ساختمان را به مراتب سریع تر و راحت تر اجرا کرد. زیرا 
محل قرارگیري بست ها و نحوه اجرا، کامال مشخص شده و به تایید ناظر پروژه و یا کارفرما رسیده است. لذا مي توانید با اطمینان بیشتر انشعابات 

داخلي سایر طبقات و واحد هاي دیگر ساختمان را اجرا کنید.

 اجراي واحد نمونه

  براي تعیین میزان شیب قطر هاي مختلف لولـه به جـدول توجه فرمایید.
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فاصله بست های راهنماسایز لوله )میلي متر(
در حالت افقی)متر(

320/5

400/5

500/5

750/8

1101/1

1251/25

1601/60

فاصله بست هاي  راهنما در سایز لوله )میلي متر(
حالت عمودي )متر(

321/2

401/2

501/5

752

1102

1252
1602

برای رعایت شیب  و محکم کردن لوله هاي فاضالب بایستي از بست ها  
به روش صحیح استفاده کنید. 

در روند اجرایی سیستم فاضالبی سوپردرین از دو نوع بست، دوپایه بدون 
روکش و تك پایه روکش دار بر حسب شرایط اجرایی استفاده می شود. هر 
کدام از این بست ها، می تواند با توجه به میزان بسته شدن پیچ های آن ، به 
عنوان بست راهنما و یا ثابت مورد استفاده قرار گیرد. در بست ثابت پیچ 
تنظیم دو طرف بست به طور کامل سفت می شود،  ولی در بست راهنما، 
پیچ ها بعد از انجام تست یك یا دو دنده باز می شوند تا به لوله این امکان 
داده شود که در اثر انبساط طولی به راحتی در سوکت بعدی حرکت داشته 

باشد.
پیچ متری در طول ها و سایزهای متنوع امکان اجرا در ارتفاع های مختلف و 

تنظیم شیب را فراهم می کند.

محل نصب بست ها در سیستم فاضالبي سوپردرین 
به صورت زیر است:

• بست ثابت: در پشت سوکت و زیرسیفون
• بست راهنما: بین بست هاي ثابت با فواصل جدول زیر؛

جهت تعیین فاصله بین بست ها از جداول زیر که براي حالت افقي و عمودي براي تمامي سایز ها ي لوله تنظیم شده  است، استفاده کنید.

بهتر است براي بست زني از جداول فوق استفاده کنید. ولی در صورت عدم در دسترس بودن این جداول فاصله بین بست هاي راهنما و بست هاي 
ثابت، به صورت حدودي با استفاده از قواعد زیر مشخص شود؛

• در لوله هاي افقي )زیر سقفي(، فاصله بین هر یك از بست ها حدودا 10 برابر قطر خارجي لوله ها است.
• در لوله هاي عمودي ، فاصله بین هر یك از بست ها باید حدودا 15 برابر قطر خارجي لوله و به فاصله حداکثر 3 متر از یکدیگر باشد.

 

بست تك پایه روکش دار

پیچ های متری

◄

◄

بست دوپایه بدون روکش◄

 اجراي بست هاي ثابت و راهنما

L
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        دقت کنید بست ها را پشت سوکت قرار دهید و هرگز بست ها را روي سوکت لولـه یا اتصاالت قرار ندهید. زیرا امکان دارد که مقطع لوله 
از حالت دایره خارج شده و احتمال نشتی در سیستم را افزایش  دهد. 

در صورت اجرای چند اتصال به صورت متوالی برای ثابت کردن آنها می توانید از بست سوکت به صورت خاص استفاده کنید. درباره بست سوکت 
در صفحات 14 و 15 توضیحات الزم ارائه شده است.

در لوله هاي قائم فاضالب، وجود حداقل یك بست راهنما به ازاي هر طبقه الزامي است.         

SK برای سایز 56 باید از بست روکش دار سایز 63 استفاده شود. اما در سایزهای دیگر ، SK در اجرای سیستم فاضالبی
سایز بست منطبق با سایز لوله است. برای اطالعات بیش تر درباره سایز بست های مختلف به پیوست دو در انتهای همین 

دفترچه مراجعه کنید.  

اجرای نادرست )بست روی سوکت قرار دارد( اجرای درست ) بست ها در محل مناسب قرار دارد ( محل درست اجرای بست زیر سوکت

تاثیر بست در کاهش صدا
به  بست ها  بوسیله  فاضالبی  لوله های  داخل  صدای 
در  بست  نوع  نتیجه  در  می یابد.  انتقال  ساختمان  سازه 
کاهش انتقال صداي سیستم فاضالبي موثر است. براي 
کاهش صدا در سیستم هاي فاضالب، توصیه می شود از 
بست های ویژه ی تك پایه روکش دار سوپرفیکس، داراي 
 EPDM حلقه هاي  کنید.  استفاده   ،EPDM حلقه هاي 

هیچ گونه واکنشي با پلي پروپیلن در دراز مدت ندارد.

نکته مهم: مطابق استاندارد اروپا، استفاده از بست  با روکش  PVC نرم، برای لوله های پروپیلن، مجاز نیست. 
برای کسب اطالعات بیش تر در مورد انواع بست های سوپرفیکس، به دفترچه نصب و اجرای سوپرفیکس مراجعه کنید.
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به طور کلی شاسی کشی و یا اجرای ساپورت استاندارد یکی از بخش های زمان بر، 
پردردسر و دشوار در عملیات اجرایی سیستم فاضالب است.

مشکالتی مانند: 
• تامین مصالح سالم و بدون عیب و نقص ) نبشی و میلگرد( 

• برش و دسته بندی 
• رنگ  آمیزی  )ضد زنگ و در مناطق مرطوب حتی استفاده از رنگ های ویژه 

   مانند اپوکسی( 
• تعدد مراحل تهیه ساپورت از قبیل ساخت در کارگاه بر روی زمین و نصب در

  داکت و یا کانال های تاسیساتی
• نیاز مبرم به عملیات جوشکاری 

• عـدم سهولت ساخت و نصب ساپـورت های ویژه برای شرایط خاص در کـارگاه
• دردسر فراوان در خصوص جابجایی و تغییرات

• افزایش وزن به سازه 
• اشغال فضای بیشتر در داکت 

• هزینه ی زیاد و …
صرف زمان زیاد برای ساخت و نصب بست و ساپورت و پر دردسر شدن، عملیات 

اجرایی سیستم فاضالب، در بعضی شرایط باعث حذف ساپورت می شود.
سوپرفیکس راه حلی هوشمندانه برای اجرای ساپورت به روشی بسیار ساده و بدون 

دردسرهای عنوان شده فوق است.
نام های،  به  سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس سه قطعه ی اصلی  در 
سوپرفیکس تخت، سوپرفیکس U و سوپرفیکس M با طراحی خاص 
مهندسی، محور های اصلی را تشکیل می دهد و همراه با دیگر ملحقات از قبیل 
پیچ و مهره ، انواع پیچ های متری، پایه ها و ...  بدون نیاز به جوشکاری و ضد زنگ 
با سرعت و انعطاف باال به هر شکل مـورد نیاز، ساخته شده و در محل مـورد نظر 

به سـادگی نصب می شود.

اجرای  و  نصب  دفترچه  یا  و  محصول  بروشور  سوپرفیکس  تاسیسات  نصب  سیستم  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در 
سوپرفیکس را از کلیه نمایندگی های سوپرپایپ در سراسر کشور درخواست کنید، و یا به سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال به 

آدرس www.superpipe.ir بخش ''محصوالت ما'' مراجعه فرمایید.

این قطعه ها با 3 نوع آبکاری عرضه می شوند: 
1-گالوانیزه)سوپرفیکس( 2-داکرومات) سوپرفیکس اکسترا( 3-کرومات)سوپرفیکس اکسترا پالس(

)سیستم نصب تاسیسات(

برای فرم دهی سوپرفیکس تخت فقط به ابزار خم کن نیاز پیدا خواهید کرد.

UسوپرفیکسMقطعاتسوپرفیکسسوپرفیکستختسوپرفیکس



35

به طور کلی کار ونت یا تهویه در سیستم فاضالب شامل موارد زیر است:
• متعادل کردن فشار داخلی شبکه ی فاضالب برای حفظ تله آب داخل سیفون

• هوارسانی جهت تخلیه سریع تر سیال درونی شبکه ی فاضالب 
• خروج  گازهای فاضالب و هدایت به خارج 

بنابراین برای ایجاد و حفظ یك محیط بهداشتی در داخل ساختمان، پیش بینی سیستم
ونـت به منظـور هـوا رسانی به شبکه فاضالب سـاختمان ضـروری است.

به دو روش می توان هوای مورد نیاز برای متعادل کردن فشار در شبکه را تامین کرد:
• نصب سوپرونت در محل مورد نیاز در شبکه فاضالب

• اجرای شبکه لوله کشی ونت به موازات شبکه لوله کشی فاضالب 

در حال حاضر با توجه به تغییر الگوی ساخت و ساز و افزایش تعداد طبقات، و تعدد 
واحد در هر طبقه و همچنین کوتاه تر شدن ارتفاع طبقات، امکان دارد لوله کشي 
متدوال ونت از کارایي الزم برخوردار نباشد، زیرا در پیك های زمانی )زمان های 
پر مصرف( نمي تواند هواي کافي را در کوتاه ترین زمان براي از بین بردن خال ء و 
جلوگیري از تخلیه آب داخل سیفون یا سیفوناژ براي شبکه ي فاضالب تامین کند.
نیاز شبکه  مورد  نقطه، هواي  نزدیك ترین  از  منحصربه فرد،  قابلیتی   با  سوپرونت 
از پدیده سیفوناژ و حفظ تله آب بند  با جلوگیري  فاضالب را به سرعت تامین و 
داخل سیفون از نفوذ بوي بد به داخل فضاي ساختمان جلوگیري کند. بنابراین 
سوپرونت جایگزین لوله کشی متداول ونت برای از بین بردن فشار منفی در شبکه 

فاضالب است.  
کارکرد سوپرونت به صورت یك طرفه است و از برگشت گاز، بوی بد و آلودگی 
به داخل فضا جلوگیري می کند. از آن جا که هیچ گونه قطعه مکانیکی و فلزی از 
قبیل فنر، پیچ و… در داخل سوپرونت به کار نرفته است، در نتیجه سوپرونت به  

هیچ وجه در دراز مدت احتیاج به تعمیر و نگهداری ندارد.

فاضالبی  سیستم  در  سوپرونت  از  استفاده  مزایای  از 
سوپردرینV، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارتقاء کارایی ونت در شبکه ی فاضالب
• صرفه جویی در لوله و اتصاالت خصوصا در سایز های 40 و یا 50

• سرعت باالتر در اجرای لوله کشی فاضالب
• عدم نیاز به نصب ساپورت  و بست  مربوط به ونت 
• عدم نیاز به کنده کاری و یا شیار زنی بر روی دیوار

• کاهش احتمال تخریب و نیاز به دیوار چینی مجدد در زمان شیار   زنی 
• کاهش حمل نخاله حاصل از تخریب دیوار ها

)vسوپرونت )ونت متفاوت در سوپردرین

اجرای سیستم ونت

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، بروشور سوپردرینv را از کلیه نمایندگی ها سوپرپایپ در سراسر 
کشور دریافت کنید.

 ورود هوا و جلوگیری از پدیده سیفوناژ

جلوگیری از نفوذ گازهای متعفن به داخل فضا
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      سوپرونت 50 و نکات مهم اجرایی در نصب

سوپرونت 50 باید حداقل10 سانتي متر باالي 
شاخه افقي نصب شود.

سوپرونت 50 بر روي لوله 50 سوکت دار بصورت کاماًل عمود و بدون زاویه 
انحرافي نصب  می شود. جهت جلوگیري از تغییرات احتمالي زاویه ي نصب، 

حتما سوکت زیر سوپرونت را با بست ثابت کنید.

در صورتی که امکان اجرای بست وجود نداشت می توانید جهت جلوگیری از چرخش سه راهی زیر سوپرونت، از بست سوکت 
استفاده کنید.

سوپرونت با توجه به میزان هوادهي و محل هاي مورد استفاده  در دو نوع طراحی 
شده  است؛

• سوپرونت 50 با هوادهی 7/5 لیتر بر ثانیه بـراي نصب بر روی لـوله هـای افقی 
ثانیه براي نصب بر روی لوله های قائم  لیتر بر  • سوپرونت 100 با هوادهی 32 
به  توجه  با  دقیق  به طراحی  نیاز  قائم،  و  افقی  در خطوط  محل نصب سوپرونت 
یا  و  اینترناشنال  فني شرکت سوپرپایپ  واحد  توسط  اجرایی فاضالب،  نقشه های 
نمایندگان رسمي آن دارد. جهت دریافت نقشه  جانمایی سوپرونت،  می توانید پس 
از تکمیل فرم اطالعات پروژه، نقشه یا نقشه های اجرایی فاضالب را به نمایندگی 

سوپرپایپ تحویل دهید.  

      از نصب سوپرونت بدون دریافت نقشه جداً خودداري فرمایید.

افقی  لوله های  شبکه ی  که  نقاطی  تمامی  در  می توان  را   50 سوپرونت 
سینك  یا  و  روشویی  زیر   : ا ز جمله  دارد،  ارتباط  آزاد  هوای  با  فاضالب 
و… به سیستم متصل کرد، ولی بهترین نقطه ی نصب سوپرونت 50 در 
سقف های کاذب مطابق نقشه  است. زیرا عالوه بر وجود هواي مورد نیاز، 

محلي مناسب براي جلوگیری از  آسیب دیدگي فیزیکي سوپرونت است.
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 ... و  ساپورت  بتنی،  تیر  زیر  در  سوپرونت  نصب  محل  شرایطی  در  اگر 
به صورتی قرار گرفت که امکان اجرای آن به روش مذکور میسر نشد، 
شیر  قراردادن  برای  و  نصب  درجه   45 زاویه ی  با  را  سه راهی  می توانید 
سوپرونت از یك زانوی 45 درجه استفاده کنید. دقت کنید که این زانو ی 
45 درجه بایستی طوری قرارگیرد که شیر سوپرونت در زمان نصب حتما 

عمود قرار گیرد. 

باید توجه داشته باشید که بعد از قراردادن سوپرونت 50 در محل تعیین 
شده مطابق نقشه، برچسب موجود در بسته بندي را مانند شکل مقابل بر 
روي سه راه نصب کنید، تا افراد غیر متخصص از جابجایی آن خودداری 

کنند.

اگر طراحي محل نصب سوپرونت50 به دلیل عدم وجود سقف کاذب، ویا 
درخواست مشاور و یا کارفرما بر روي دیوار باشد، باید آنرا در یك جعبه 
با درپوش توري دار یا مشبك قرار دهید. الزم به یاد آوري است این جعبه 
بایستي در مجاورت هوا باشد. در صورت عدم استفاده از جعبه مي توانید 
فضایي حدودا 25×25 سانتیمتري ایجاد نموده و با کاشي داخل آن را

پوشش داده و قطعًا با درب مشبك آن را بپوشانید.

در برخي از کارگاه هاي ساختمانی عملیات صحیح اجراي لوله کشي ونت 
)قائم و یا افقی( با توجه به وجود برخی از موانع با اشکال روبرو شده و 
می تواند از کارایي الزم برخوردار نباشد. سیستم فاضالبي سوپردرینV با 
بهره گیري از قابلیت هاي منحصر بفرد سوپرونت معضل لوله کشي ونت را 

حل می کند و اجرایي به مراتب راحت تر، سریع تر و کاراتر را در پي دارد.
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نصب  شیرواني  سقف  زیر  در  را   100 سوپرونت  که  جاهایي  در 
ارتفاع نصب آن از کف عایق کاري شده حداقل 15  باید  مي   کنید، 

سانتي متر باالتر باشد. )2(

سوپرونت 100 را باید از باالترین انشعاب فاضالب، حداقل 2 
متر باالتر نصب کنید. )1(

در صورت نصب سوپرونت 100 بر روی لوله های فاضالب، الزم است برای خروج گازهای درونی شبکه، تعدادی از لوله های 
عمودی به   صورت باز و دارای عصایی اجرا شوند. تعداد این خطوط نیز بایستی مطابق نقشه های طراحی شده اجرا شود.

           وجه تمایز انواع سوپرونت  های سوپردرین، مطابقت با استاندارد  های جهانی برای  نصب در دمای محیطی 20- تا 60+ درجه سانتی گراد است.

      سوپرونت 100 و نکات مهم و اجرایی در نصب 
سوپرونت100 براي تامین هواي مورد نیاز در لوله های قائم فاضالب استفاده مي شود و در کاهش تعداد عصایي در پشت بام موثر است.

        تعداد و محل نصب سوپرونت 100 نیز مطابق طراحی و محل های تعیین  شده بر روی نقشه باید صورت پذیرد و از نصب آن بدون طراحی 
خودداری شود.

با توجه به این که سوپرونت 100 هوای مورد نیاز لوله های قائم را از هوای موجود در فضای داکت تامین می کند، دیگر نیاز به نصب آن در پشت بام 
و سوراخ کاری سقف نیست.

توجه: سوپرونت 100 را باید بر روی لوله بدون سوکت 110 نصب کنید.

2 1

حداقل 2 متر

وان
توالتروشویی

روشویی

فاصلهازکفسازی

توالت
توالت

سقف

لولهقائمفاضالب
لولهقائمفاضالب
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        برای جلوگیری از احتمال آسیب دیدگی سوپرونت 100 در داکت ها ی تاسیسات، بایستی در کلیه نقاطي که سوپرونت 100 اجرا شده از پوشش 
یونولیتي بسته بندی آن استفاده کنید. )شکل 1(

        در صورت نصب  سوپرونت 100 در فضای آزاد )درمعرض نور مستقیم خورشید(، بایستی عالوه بر محافظ یونولیتی از درپوش آلومینیومی نیز 
استفاده شود. )شکل 2( و )شکل3(

        هیچ یك از سوپرونت های 50 و 100 نباید در خطوط مربوط به فاضالب هاي شیمیایي یا صنعتي و همچنین براي تهویه چاه یا سپتیك  تانك 
نصب شود. برای چنین کاربرد هایی اقالم خاص دیگر وجود دارد. در صورت نیاز با پشتیبانی فنی سوپرپایپ  اینترناشنال تماس بگیرید.

زمان نصب انواع سوپرونت بعد از تست و همچنین بعد از اتمام عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی است. اگر سیستم به صورت 
زیر سقفي اجرا شده باشد، قبل از پوشش سقف کاذب باید سوپرونت را در محل خود قرار دهید.

)شکل2( 

)شکل1(  (شکل3) 
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          بهترین راه برای ثابت کردن سوپرونتP استفاده از ساپورت های سوپرفیکس به همراه بست پارچه ای یا تسمه های پالستیکی است.  
بست پارچه ای مانند یك کمربند به دور بدنه آن قرار گرفته و بر روی سوپرفیکس با پیچ و مهره بسته خواهد شد. سوپرونتP فقط در شرایط نصب 
به صورت عمودی امکان ویژه ی دیگری نیز در اختیار ما قرار می دهد؛ با برداشتـن درپوش باالی آن، شیـر  سوپرونت 100 را نیز می توان برروی 

آن نصب کرد.

 P سوپرونت 
پیچیدگي هاي  و  ویژگي ها  دارای  باالتر(  و  طبقه   9( مرتبه  بلند  ساختمان هاي  در  تاسیسات 
خاص خود، در طراحی و اجرا است، که حل آن جز با دانش به روز مهندسی امکان پذیر نیست.
فاضالبی،  لوله های  اجرایی  عملیات  به  مربوط  مسائل  بر  عالوه  ساختمان ها  از  نوع  این  در 
عملکرد کارآمد شبکه ي ونت با توجه به ارتفاع زیاد، دارای شرایط و ضوابط خاص خود است.

یکی از مهم ترین مسائل در ساختمان هاي مرتفع، پیدایش امواج فشارمثبت گذرا)فشار معکوس( 
در سیستم فاضالب است که در صورت عدم کنترل آن می تواند در عملکرد سیستم فاضالب 

اختالل ایجاد کند.
راه حل نهایی  تنها  استفاده می شود، ولی  از روش های مختلف  برای کنترل موج مثبت گذرا، 
در  آن  کارآمدي  که  است.   Pسوپرونت مرتبه  بلند  ساختمان هاي  براي  جهان  در  موجود 

مهم ترین و مرتفع ترین ساختمان هاي جهان به اثبات رسیده است.
نقش اصلی سوپرونتP میرا کردن امواج فشار مثبت گذرا است. سوپرونتP توسط دانشگاه 

هریوت-وات اسکاتلند اختراع شده و انحصارا توسط شرکت استودور تولید مي شود.
سوپرونتP به همراه سوپرونت 50 و 100، تنها راه حل مطمئن و ایده آل براي بازگرداندن 
کارآمد  و  و عمکرد مطمئن  اتمسفریك،  فشار  به  فاضالب  در سیستم  ایجاد شده  فشار هاي 

سیستم ونت است.
• محافظت کامل سیستم فاضالب در برابر فشارهاي مثبت گذرا 

• حفظ تله آب  هوا بند سیفون ها در زمان ایجاد فشـار مثبت گذرا و جلـوگیری از انتشار بو و 
گازهاي متعفن 

• عدم نیاز به نگهداري و تعمیرات
• ضمانت مادام العمر

از ویژگی های منحصر بفرد سوپرونتP است.

      نصب به صورت عمودی
در این روش،  سوپرونتP به موازات لوله  ی قائم فاضالب قرار می گیرد. برای نصب در محل پیش بینی شده بر روی نقشه ی لوله های قائم، ابتدا یك 
سه راهی 45 درجه با نافی 110 در حالت انتظار نصب کنید. این سه راه درپوش شده، تا پس از انجام عملیات تست، اقدامات بعدی صورت پذیرد.

پس از تست و باز کردن درپوش، یك زانو 45 درجه 110 را به صورتی بر روی نافی سه راهی قرار دهید که سوکت  آن به صورت روبه  باال باشد و 
بعد از قرار دادن یك تکه حداقل 15 سانتیمتری لوله 110 بدون سوکت بر روی زانو، سوپرونتP را روی آن نصب کنید. دقت شود حلقه ی هوابندی 

پایین سوپرونتP از جای خود خارج نشده باشد. 

 Pنکات مهم و قابل توجه در نصب سوپرونت
سوپـرونتP با توجه به شرایط کارگاه و فضـای داکت  به دو صورت زیـر به شبکه ی فاضالب متصل می شود؛

• نصب به صورت عمودی 
• نصب به صورت افقی

 P روش نصب سوپرونت 100 بر روی سوپرونت         
رابط متصل کننده  از جای خود خارج کنید. سپس  به جهت عکس حرکـت عقربه های ساعت  با چرخاندن  را   Pباالیی سوپرونت ابتدا درپوش 
سوپرونت 100 را از داخل بسته بندی یونولیتی سوپرونتP خارج کنید و مراقبت باشید اورینگ آن گم نشود. سپس رابط را با چسب به سوپـرونت 
100 بچسبانید و قطعه کامـل شده را با چرخـاندن به جهت حرکت عقربه های ساعت در جای خود در باالی سوپرونتP محکم کنید. از این روش 

برای سری کردن دو سوپرونتP بر روی یکدیگر نیز می توان استفاده کرد.
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سوپرونت P را بر روی لوله بدون سوکت 110 نصب کنید.

در صورت اجرای سوپرونت P در حالت افقی، باید با زاویه ی 5 درجه نسبت به تراز افقی نصب شود.

       نصب به صورت افقی
با توجه به شرایط کارگاه می توانید، سوپرونت P را به صورت افقی نیز نصب کنید )به عنوان مثال در سقف کاذب( در این روش مانند مراحل اولیه 
نصب به صورت قائم اقدامات اولیه را انجام دهید. فقط در زمان نصب زانو ی 45 درجه بایستی دقت کنید زانو به صورتی قرار گیرد که سوکت آن 
افقی باشد. پس از برش لوله ی بدون سوکت 110 به اندازه مورد نیاز، سوپرونت P را در محل خود نصب کنید. هنگام اجرای سوپرونت P رعایت 

اصول بست زنی، همانطور که قبال اشاره شده است، از اهمیت برخوردار است.

در هیچ شرایطی سوپرونتP را با بست فلزی بدون روکش ثابت نکنید. حتما از بست های پارچه ای یا تسمه ی پالستیکی 
استفاده کنید.

        درساختمان های بلند مرتبه ای که تغیـیر جهت در لوله قائم فاضالب وجـود دارد، با توجه به محل دو خم، نصب سوپـرونت P بعد از محل 
دو خم ضروري است. یادآور می شود با توجه به نوع اجرای فاضالب،  محل های نصب بر روی نقشه  لوله های قائم طراحی و تعیین خواهد شد. 
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فیلتر سوپردرین
راه حل سوپردرین برای از بین بردن بوی نامطبوع و آلودگی در خروجی هوای 

سیستم فاضالبی

فیلتر سوپردرین، یك فیلتر قوی ساخته شده از کربن فعال است که برای از بین بردن بوی 
نامطبوع و آلودگی در خروجی گازهای سیستم فاضالب طراحی شده است. این فیلتر به عنوان 
جایگزین عصایی پشت بام - از جمله روف گاردن ها- و همچنین بر روی سپتیك تانك مورد 

استفاده است.

این فیلتر دارای مشخصات ذیل می باشد:
• با عملکرد دو طرفه می تواند در سیستم  سوپردرین V و یا سایر سیستم های متداول مورد 

استفاده قرار گیرد.
• با استفاده از رابط استاندارد، قابلیت نصب بر روی لوله های سایز 75 و 110 را داراست.

• در برابر تغییرات دما از 20- تا 60+ درجه سانتی گراد مقاوم می باشد.
• امکان نصب آسان به صورت افقی و یا عمودی را داراست. 

• نیاز به تعمیر ندارد، البته کارتریج آن به صورت دوره ای تعویض خواهد شد.
• ایجاد آزادی عمل برای طراحان، مهندسان و معماران را به همراه خواهد داشت.                             

نکات مهم و اجرایی نصب فیلتر سوپردرین
نحوه اجرای این فیلتر همانند سوپرونت 100 می باشد با این تفاوت که:

• باید در فضای آزاد نصب شود.
• برخالف سوپرونت 100 ، عالوه بر نصب عمودی قابلیت نصب افقی)تمامی زوایای صفر تا 90 درجه ( 

   را هم دارد.
• بر روی لوله بدون سوکت سایز 75 یا 110 نصب می شود.

نکات دیگری که باید در اجرای فیلتر سوپردرین مورد توجه قرار گیرد:

1- نصب فیلتر سوپردرین در فضای بسته)زیر شیروانی،  سقف کاذب و ...( ممنوع می باشد.

2- در هنگام نصب به تاریخ تعویض فیلتر دقت گردد. الزم است که تاریخ نصب یادداشت شده و پس از
     دو سال فیلتر آن تعویض شود.

3- این فیلتر قابلیت نصب بر روی سپتیك تانك را دارد.

              برای اطالعات بیش تر می توانید با واحد پشتیبانی فنی شرکت سوپرپایپ تماس بگیرید.
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حلقه ضد آتش سوپردرین
محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی از ضروری ترین نیازها و الزامات در طراحی و اجرای 
ساخت و ساز ساختمان ها است. با توجه به آن که لوله های تاسیسات یکی از راه های نفوذ و 
گسترش آتش، دود و گازهای سمی است،  استفاده از حلقه ضدآتش سوپردرین می تواند مانع 
از انتشار آتش از طریق لوله های فاضالبی شود. حلقه ضدآتش سوپردرین، با ایجاد تاخیر در 
انتشار آتش و دود، فرصت الزم برای خروج از ساختمان را برای افراد فراهم می کند. هنگامی 
که حلقه ضد آتش سوپردرین در معرض آتش قرار می گیرد ، منبسط شده و بر قسمت ذوب 
شده لوله پالستیکی فشار وارد می کند. این کار منجر به بسته شدن مقطع لوله و جلوگیری از 

انتشار آتش، دود و گازهای سمی از یك قسمت به قسمت دیگر می شود.
نکته مهم:  حلقه ضد آتش سوپردرین تا چهار ساعت در برابر آتش مقاوم است.

مطابق با مبحث 16 مقررات ملی ساختمان بند 1-2-5-16 لوله کشی فاضالب نباید عامل  
ایجاد یا توسعه آتش و دود در ساختمان باشد.

روش نصب حلقه ضدآتش سوپردرین
حلقه ضد آتش به راحتی قابل نصب است. کافیست که محل عبور لوله از فضایی به فضای 
دیگر را که از قبل مشخص و سوراخ کاری آن انجام شده است را در نظر بگیرید . پس از عبور 
لوله از محل مورد نظر، حلقه ضد آتش سوپردرین از محل قفلی که بر روی آن تعبیه شده است 
باز شده و مانند کمربندی به دور لوله قرار می گیرد. در نهایت به دیوار مماس شده و بوسیله 

چهار عدد پیچ به دیوار فیکس می شود.

این حلقه در سایزهای 50 ، 75، 110، 125، 160 و 200 موجود است.

1

456

23

طریقه عملکرد حلقه ضد آتش در هنگام آتش سوزی

دیگر  محیط  به  لوله  عبور  1- سوراخ کاری محل 
را انجام دهید.

3- قفل حلقه ضد آتش را باز کنید.2- لوله را در محل مورد نظر اجرا کنید.

4- حلقه را بعد از مماس کردن با دیوار دور لوله 
قرار دهید.

توسط   شده  تعبیه  های  سوراخ  از  را  حلقه   -5
چهار عدد پیچ به دیوار فیکس کنید.

دیوار  روی  بر  آتش  ضد  حلقه   -6
نصب شده است.
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لوله های افقی ونت
نقش لوله های افقی ونت رساندن هوا به داخل لوله فاضالب براي خروج راحت تر سیال و مهم تر از آن متعادل کردن فشار، براي جلوگیري از تخلیه 
آب داخل سیفون یا همـان پدیده سیفـوناژ مکشی است. کم تـرین و بیش ترین فاصله ی نقطه اتصـال لولـه ونت از لبه سـرریز سیفون لـوازم 

بهداشتي مطـابق جدول زیر است: 

L1 حداقل فاصله نقطه اتصال لوله تهویه از لبه سرریز سیفون

◄

L2 حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله تهویه از لبه سرریز سیفون

◄

قطر نامی لوله های 
فاضالب )میلیمتر(

 L1 حداقل
)میلیمتر(

شیب لوله فاضالب
)درصد (

L2  حداکثر
)میلیمتر(

408021500

5010021800

7515023000

11020024000

• به طور معمول شیب الزم براي لوله کشي زیر سقفی ونت، برخالف لوله هاي فاضالبي)دارای شیب معکوس( است.
• بایستی تمهیدات الزم جهت جلوگیري از آسیب دیدگي لوله ونت)مانند سوراخ شدگي در زمان نصب لوازم سرویس( اندیشیده 

شود.
• در لوله  کشی ونت، برخالف شبکه ي فاضالب امکان قرارگیري سوکت ها وجود دارد.

• مطابق مقررات ملی ساختمان قطر لوله ی ونت می تواند یك سایز پایین تر از قطر لوله ی فاضالب باشد.

شبکه لوله کشی ونت به موازات شبکه لوله کشی فاضالب

    M.D 203-03-6 منبع : نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی ، نقشه ی شماره    
◄
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طبق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان )بند پ 5-2-5-16( در محدوده 60 سانتی متر باالی دو خم تا 60 سانتی متر پایین دو خم نباید هیچ شاخه 
افقی فاضالب به لوله قائم و یا دو خم فاضالب متصل شود. در دو خم قائم ) شکل الف(  اگر به قسمت هاشور   زده، شاخه ی افقی فاضالب متصل 
نشده  باشد، نصب هواکش برای دو خم ضروری نیست. در هر دو حالت ) شکل الف و ب( در صورت نیاز به اجرای هواکش )ونت( برای دوخم مطابق 

با شرایطی که در مقررات ملی ساختمان ذکر شده است، پیشنهاد سوپرپایپ برای اجرای هواکش گزینه ی 2 و 5 است.

قبل و بعد از دوخم لوله عمودي فاضالب اجرای لوله های ونت ضروری است.

       1. محل نصب لوله کشي ونت به شاخه افقي فاضالب باید به سمت 
باال و با زاویه بیشتر از 45 درجه باشد؛ در غیر این صورت ممکن است 
فاضالب وارد شبکه ی ونت شده لوله کشی ونت از کارایي الزم برخوردار 

نباشد.

       2. لوله کشي تهویه، باید حداقل 15 سانتي متر باالتر از سطح سرریز 
وسیله بهداشتي )روشویی و یا سینك(  همراه با رعایت شیب الزم، به 
لوله قائم تهویه متصل شود و یا به طور مستقل تا هواي آزاد ادامه یابد.

گیرد: قرار  توجه  مورد  ونت  لوله کشي  در  باید  که  مهم  نکته  دو 

بند16-6-2-5  16 مبحث  ساختمان  ملی  مقررات  منبع: 

M.D 203-3-8منبع:نشریه6-128)معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرئیسجمهور(نقشهی
◄

4

4

5

5
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لوله های عمودی ونت
وظیفه  ی لوله  های عمودی و افقی ونت، ایجاد تعادل فشار در شبکه ی فاضالب است.

        در مقررات ملی ساختمان اجرای لوله های عمودی ونت برای ساختمان های باالی 5 طبقه الزام شده است. 
تبصره: مطابـق مقررات ملی در ساختمـان های زیر 5 طبقـه برای خطـوط قائـم که حتی یك سیفـون توالـت بـه آن متصـل است بایستی لـوله ی 

قـائم ونت بـا الزامات ویژه  آن اجرا شود.
        مطابق مقررات ملی ساختمان باالترین و پایین ترین نقطه لوله قائم فاضالب، می بایست به لوله ونت متصل شود. البته لوله قائم ونت می تواند 

بدون دوخت در باالترین نقطه ، به صورت مستقل تا پشت بام ادامه یابد.
        مطابق مقررات ملی ساختمان بند  16-6-2-3 هر شبکه لوله کشی فاضالب که توالت هم داشته  باشد، باید دست کم یك لوله ی  قائم هواکش 

اصلی، به صورت لوله  ی قائم هواکش یا هواکش لوله  قائم فاضالب داشته باشد.

لوله ی قائم ونت بهتر است هر3 طبقه به لوله ی عمودی فاضالب دوخته شود.
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             توصیه: در صورت نصب عصایي در پشت بام هایی که به عنوان آالچیق، فضای سبز و… استفاده می شود، ارتفاع 2/2 متری از کف 
تمام شده و همچنین فاصله ي حداقل 3 متري از کولر و یا هوا ساز را رعایت کنید. در صورت عدم امکان نصب، هماهنگی الزم با واحد نظارت و 

یا کارفرما به عمل آورید.

عصایی
برای متعادل کردن فشار شبکه ی فاضالب، این سیستم بایستی با هوای آزاد در 
یا  بام است که وظیفه ورود هوا و  ارتباط عصایی پشت  این  باشد. عامل  ارتباط 
گرفتگی  امکان  عصایی،  خاص  دارد. شکل  برعهده  را  فاضالبی  گازهای  تخلیه 
دهانه ورودی آن را به حداقل می رساند. با توجه به اینکه محل نصب عصایی در 
پشت بام است باید مقاومت الزم در برابر نور خورشید داشته باشد. با اجرای سیستم 
فاضالبی سوپردرین v و نصب سوپرونت 100 و همچنین فیلتر سوپردرین تعداد 
عصایی در پشت بام کاهش قابل مالحظه ای خواهد داشت. )برای اطالعات بیشتر 

به صفحه ها ی 35 تا 39 و صفحه 40 را مطالعه کنید.( 

 ،KG در صورت عدم استفاده از لوله و اتصاالت سوپردرین سری
طبعا رعایت نکات زیر بسیار مهم است:  

• لوله و اتصاالت سوپردرین بایستي در بستري که با ماسه 06 و 
یا خاک نرم آماده شده، قرار گیرد. 

• بهتر است با اجراي سوپردرین در کانال )ترنچ(  با درپوش، از فشار 
مستقیم کف سازي، بتن ریزي و همچنین وزن وارده از خودرو ها بر 

روي لوله و اتصاالت سوپردرین جلوگیري شود.

       در مواردي که نیاز به اجرای سیستم فاضالبي سوپردرین در 
کف پارکینگ و یا محوطه ساختمان می باشد، بهتر است از لوله و 

اتصاالت سري KG )دفنی(  استفاده کنید.

در صورت اجراي لوله و اتصاالت سوپردرین در کف و یا فونداسیون ، برای جلوگیري از  احتمال نفوذ شیره بتن به داخل 
اتصال و تاثیر بر روي حلقه آب بندي، باید حداقل 10 سانتیمتر قبل و بعد از هر اتصال را نوار پیچي کنید.

آب موجود در سیفون کف شوي بالکن ها، پارکینگ  غیربسته و یا حتي در ساختمان هاي  نیمه کاره در فصول سرد احتمال 
یخ زدگي دارد. براي جلوگیري از این موضوع بایستي تمهیدات الزم دیده شود.

اجرای سوپردرین در کف پارکینگ یا محوطه

نوارپیچی

نوارپیچی
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      لوله کشي براي جاروبرقي مرکزي
مطابق گواهی نامه K 04 1525 و K 08 1177                              می توان از لوله و اتصاالت سوپردرین برای شبکه ی لوله کشی 

جارو برقی های مرکزی استفاده کرد.      
       نصب لوله کشی جاروبرقي مرکزي را حتما مطابق با جزئیات و اصول اجرایي شرکت سازنده اجرا کنید.

کاربردهای دیگر سوپردرین

      لوله کشي آب  باران
لوله هاي آب باران لوله هاي مستقلي از شبکه ي فاضالب هستند که از بام تا چاه جذبي اجرا مي شوند. لوله و اتصاالت سوپردرین همراه با 

بست سوکت تا ارتفاع 20 متر در خطوط آب باران قابل اجرا است.

       نباید از لوله آب باران به عنوان ونت )هواکش( استفاده شود. 
       طبق دستور العمل شرکت آب و فاضالب کشور، لوله هاي آب باران نباید به شبکه ي فاضالب شهري، سپتیك و یا چاه جذبی فاضالب متصل

       شوند. بنابراین باید برای جمع آوری آب باران، چاه جذبی مجزا پیش بینی شود. 
       هیچ سیفون فاضالبي نبایستي به لوله هاي آب باران متصل شود. فقط در شرایط خاص و با دریافت نظر کارفرما و یا دستگاه نظارت و 
       همچنین مشاور پروژه، مي توانید انشعابات آب باران بالکن ها یا فضاهاي روباز و غیر مسقف را توسط سیفون ، به شبکه فاضالب مرتبط 

       سازید. 
       اصول صحیح بست زني و ساپورت کشي را مطابق موارد عنوان شده در بخش هاي قبلي رعایت فرمایید.

       حتما از بست سوکت براي محکم نمودن اتصاالت استفاده کنید.
       تمهیدات الزم جهت جلوگیری از یخ زدگی بایستی در نظر گرفته شود.

       پیشنهاد می شود در انتهای لوله عمودی آب باران یك عصایی به عنوان ونت یا هواکش )برای تخلیه بهتر آب باران( اجرا شود.

      لوله کشي درین فن کویل ها و یا کولر هاي گازي
• لوله کشي مربوط به  درین فن کویل ها و یا کولر هاي گازي را بایستي با رعایت شیب مناسب و کامال مستقل از شبکه ي فاضالب و یا لوله هاي

   آب باران اجرا کنید.
• مي توانید تمامي لوله هاي درین فن کویل ها را مانند شبکه ي فاضالب به هم مرتبط کنید و در فضایي مانند موتورخانه و یا کف پارکینگ که داراي

   کف شور همراه با سیفون مي باشد به صورت آزاد قرار دهید.

طبق مقررات ملی مبحث 16 حداکثر فشار کار مجاز لوله  و اتصاالت سوکتی )P.P( در سیستم آ ب باران، 6 متر ستون آب است. 
بنابراین برای ساختمان های بلند تر کاربرد این لوله ها برای انتقال آب باران، مجاز نیست. ولی در سوپردرین با استفاده از بست های 

سوکت، می توان ساختمان های تا ارتفاع 20 متر را نیز اجرا کرد.

MPA Darmstadt

نکات مهم اجراي لوله هاي آب باران
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قفل درپوش سوپردرین
قفل درپوش سوپردرین که از اختراعات شرکت سوپرپایپ است، یك راه حل کاربردی و ساده برایمشکل 
این، مجریان مجبور  از  تا پیش  قدیمی محکم  کردن درپوش های سیستم فاضالبی پوش فیت است. 
بودند هنگام تست کردن سیستم لوله کشی فاضالب، درپوش ها را با سیم مفتولی در جای خود محکم 
کنند تا درپوش ها در برابر فشار ستون آب تست از جای خود خارج نشوند. همچنین برای محکم کردن 
درپوش قطعه سیخ زن، از سیم های مفتولی استفاده می شد. این روش ها، عالوه بر آنکه از لحاظ اجرایی 
بازکردن  هنگام  مجریان،  همچنین  برساند.  فیزیکی  آسیب  نیز  درپوش  ها  به  بود  ممکن  بود،  سخت 

سیم های مفتولی نیز دچار زحمت و دردسر می شدند.
اکنون با معرفی قفل درپوش، این مسائل برای همیشه حل شده است.  قفل درپوش، برای نگه داشتن 
دائمی و یا موقت درپوش های سوپردرین در برابر فشار 6 متر ستون آب )و حتی بیشتر( است. همچنین 
از آن برای محکم   نگه داشتن درپوش سیخ زن استفاده می شود. نصب و بازکردن قفل درپوش بسیار 
ساده است و در کمتر از 5 ثانیه انجام می شود. این محصول از جنس فوالد فنری با آبکاری کروم و در 
سایزهای50، 75، 110 تولید شده و به علت خاصیت فنری ، امکان استفاده چندباره را هم دارد. طراحی 

ویژه دو سر این قطعه به صورتی است که از آسیب به دست مجری جلوگیری می کند.

        درپوش دهانه هاي باز لوله هاي فاضالب و تهویه باید از جنس لوله باشد.
        به کاربردن درپوش هاي چوبي یا استفاده ازکاغذ، پارچه و مـوارد مشابه آن ها به عنوان درپوش موقت مجاز نیست.

برای جلوگیری از خارج شدن درپوش های تست از محل خود، در برابر فشار ستون آب )6 متر( و نیز همچنین برای محکم کردن درپوش قطعه 
سیخ زن می توانید به جای استفاده از سیم های مفتول از قفل درپوش سوپردرین استفاده کنید.

       

در صورت ایجاد هر وقفه اي در مراحل نصب از قبیل، پایان روزکاري و یا در آغاز هر تعطیلي موقت کار، دهانه هاي باز لوله ها 
حتما با درپوش تست به صورت موقت بسته باشد تا از ورود نخاله  به داخل شبکه ي فاضالب جلوگیري شود.

        مهم ترین مرحله که پس از نصب لوله و اتصاالت باید به آن توجه کنید، تست سیستم فاضالبي سوپردرین، مطابق مقررات ملی ساختمان 
است. شرایط انجام تست را در صفحه 46 ببینید.

• دقت کنید قبل از پرکردن شبکه با آب، بایستي تمامي دهانه هاي باز با درپوش مناسب مسدود شود.

پس از انجام تست و دریافت تایید، فرم مربوطه )صفحه 56( را تکمیل و برای شرکت سوپرپایپ اینترناشنال ارسال کنید.

پیشنهاد می شود برای اجرای دریچه بازدید)سیخ  زن( از مجموعه قفل درپوش به همراه درپوش تست سوپردرین استفاده شود.

 تست سیستم فاضالبي سوپردرین

 قبل از انجام تست سیستم و پس از  آن، باید تایید یه هاي الزم از ناظر پروژه و یا کارفرما گرفته شود.
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مطابق استاندارد شرایط تست سیستم فاضالبی سوپردرین با فشار حداقلی 3 متر ستون آب و در زمان  15 دقیقه به صورت آب بند است.
در صورت اجرای صحیح و استاندارد می توانید سیستم فاضالبی سوپردرین را تا 6 متر ستون آب نیز تست کنید.

• قبل از انجام تست سیستم فاضالبي سوپردرین نکات زیر را کنترل و در فرم تست عالمت بزنید:
1-کنترل تعداد بست  هاي ثابت و راهنما

2- اطمینان از اجرای درست بست ها 
3 - عدم پوشش لوله  و اتصاالت با مصالح ساختماني و یا عایق

4 -کنترل نصب درپوش ها 
       سیستم فاضالبي سوپردرین مطابق مبحث 16 مقررات ملي ساختمان، قسمت به قسمت، به صورت مجزا از یکدیگر، از طریق سه راه هاي 

بازدیدي که بر روي لوله ی قائم نصب شده است تست شود. 
      محل نصب این سه راه بازدید بایستي جهت انجام عملیات تست در دسترس باشد. زیرا عالوه بر انجام عملیات تست در زماني که لوله هاي 

قائم بنا به هر دلیلي دچار گرفتگي شود، مي توان با استفاده از فنر هاي روتنبرگر مسیر را باز کرد.
• براي تست لوله و اتصاالت 100 میلیمتر و قطر هاي کوچك تر مي توانید از استاپر استفاده کنید. 

مراحل انجام تست با بالن براي قطر هاي 125 و 160 میلیمتر
1- بالن تست سوپردرین را از طریق سه راه بازدید وارد لوله  کنید.

2- بالن تست را در وسط لوله ي قائم باالي سه راه بازدید نگه دارید.
3- به وسیله تلمبه بالن را باد نموده تا گیج موجود فشار 1/5 بار)bar( را نشان دهد. 

4- از طریق اولین سه راه بازدید سیستم را با آب پر کنید.
5- تمامي اتصاالت را جهت عدم وجود نشتي کنترل کنید.

6- پس از اطمینان از عدم وجود نشتي، فرم تست تکمیل و از طریق دستگاه نظارت و یا کارفرما تایید
     و امضاء شود.

7- جهت تخلیه آب داخلي شبکه، باد موجود در بالن را به آرامي تخلیه کنید.

در صورت وجود نشتي از اتصاالت مراحل زیر را انجام دهید.
1- محل نشتي را با اسپري عالمت گذاري کنید.

2- سیستم را تخلیه و بست ها را شل کنید.

تحویل کار، و تکمیل فرم تست و نظرخواهي

فرم هاي تست و نظرخواهي در انتهاي این دفترچه، براي انعکاس میزان رضایت مشتري و ارزیابي نحوه  نصب سیستم تهیه شده 
است. لذا تکمیل فرم تست توسط مجریان همراه با دریافت تاییدیه  از کارفرما و یا دستگاه نظارت پروژه مهم و موثر است. لطفا 

فرم نظرخواهي را نیز در اختیار کارفرمایان قرار دهید تا براي ارائه خدمات بهتر به مشتریان ما را یاري کنند.
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با صالحدید دستگاه نظارت جهت اطمینان از عدم وجود مانع یا گرفتگي در مسیر شبکه، مي توانید سیستم را به صورت آب رو نیز مجددا تست کنید.

         تست سیستم فاضالبي سوپردرین، از پایین تریـن سه راه بازدید انجام شود تا در حیـن تخلیه آب، سایر لوله و اتصاالت دیگر طبقات خیس 
نشود. همچنین در هنگام پرکردن سیستم لوله کشي از آب نیز دقت کنید تا آب از سه راه بازدید باالیي سرریز نشود وگرنه امکان تست و بررسي 

دقیق اتصاالت وجود ندارد.

3-ابتدا یك ضربه کوچك با چکش پالستیکی به اتصاالت وارد کنید و یا اتصال را بچرخانید، در صورت عدم رفع نشتي اتصال را باز کنید.
4-حلقه هاي آب بندي را کنترل و ضمن تمیز کردن آن ها، بررسي و اطمینان حاصل کنید که ایراد نداشته باشد.

5-کنترل کنید که سوکت محل قرارگیري حلقه ي آب بندي داراي شن  و یا مصالح ساختماني نباشد.
6-بدنه ي لوله  و یا اتصال وارد شده به سوکت را کنترل کنید،        در صورت وجود هرگونه زدگي، شیار یا خش از استفاده مجدد آن بپرهیزید. 

7-اتصال را دوباره جازده و مراحل تست را مجددا تکرار کنید.

 نکته بسیار مهم در زمان تخلیه آب، بعد از تست سیستم، جلوگیری از خروج یك باره سیال درون شبکه فاضالب است. دقت 
کنید که شبکه پر شده از آب به تدریج تخلیه شود. 
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         ازکارکردن کارگران روی بام ساختمان ها در هنگام باد و طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ است، جلوگیری کنید.
         از گذاشتن بار و تکیه دادن داربست به کارهای بنایی که مالت آن به طور کامل سفت نشده خودداری کنید. کارگران را نباید به باال بردن 

و پائین آوردن بار و ابزار کار سنگین به وسیله نردبان وادار کرد.
          باال بردن آسفالت یا قیر داغ به  وسیله کارگر و نردبان ممنوع است. شعله های باز، مشعل، کبریت مشتعل و وسایل مشابه نیز نباید در مجاورت 

دهانه های مجاری فاضالب، خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود. 
        در زمان جوشکاري براي نصب بست و ساپورت دقت کنید در زیر محل جوشکاری ظروف حاوي بنزین، تینر و یا هر ماده قابل اشتعالي 

وجود نداشته باشد.
        درفضا هاي بسته از روشن کردن آتش براي گرمایش خودداري کنید.

         در زمان جوشکاري براي بست و ساپورت، از پتوي ضد حریق براي عدم آسیب دیدگي لوله و اتصاالت استفاده کنید.
        جعبه ي کمك هاي اولیه را در دسترس داشته باشید و نحوه استفاده از لوازم داخلي آن را آموزش ببینید.

         در فصول سرد سال در انتهاي روزکاري حتما محوطه کاري خود را کنترل کنید که هیچ وسیله ي گرمایشي روشن نباشد.
        در صورت کار بر روي داربست از تخته هاي الوار و یا زیرپایي فلزي با حداقل قطر 25 سانتیمتر استفاده و از محکم بودن آن اطمینان حاصل 

کنید.
         در صورت استفاده از آتش به خصوص با هیزم در فصول سرد سال، آتش را در ظرف آهني مناسب روشن و در انتهای ساعت کار حتما آتش 

را با آب خاموش کنید و ازخاموش شدن آن مطمئن شوید.

        قبل از هر اقدامي در یك کارگاه ساختماني حفظ مسائل ایمني فردي و گروهي بسیار مهم و رعایت نکات آن حائز اهمیت است.
نکات مهم عبارتند از:

         کـارگران کارگـاه های ساختمانی باید مجهز به لباس کار، کاله و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی 
همچون دستکش، ماسك، کمربند و طناب نجات را نیز در اختیار داشته باشند.

        تمامی معابر، پلکان ها، سطوح شیب دار، بازشوها، پرتگاه ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد وجود دارد، باید با نرده و پوشش های موقت 
و مناسب حفاظت شوند. 

        در هنگام کار روی بام های شیب دار و یا بام های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نورگیر و ورق های فشرده سیمانی) ایرانیت( 
باید از نردبان ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل 25 سانتیمتر استفاده شود. این نردبان ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند 

تا احتمال لغزش آن ها در زیر پای کارگران کاهش یابد.
         در لبه سطوح شیب دار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کارپیش بینی شود. 

         کارگرانی که روی بام های شیب دار با شیب بیش از 20 درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.
          باال بردن تیرهای آهن، نبشي خصوصا در بین طبقات باید با استفاده از کابل یا طناب های محکم انجام شود و برای جلوگیری از خم شدن 
بیش از حد کابل، باید چوب یا وسیله مشابه دیگری بین تیرآهن و یا نبشي ها و کابل قرار داده شود. در این شرایط از زنجیر برای باال بردن تیر 

آهن استفاده کنید.
         انجام جوشکاری الکتریکی روی داربست های آویزان که با کابل نگهداری می شود مجاز نیست. کابل های دستگاه های جوشکاری الکتریکی 

باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد.
        در زمان جوشکاري حتما از دستکش و ماسك ویژه جوشکاري استفاده کنید.

        در زمان جوشکاري کپسول آتش نشاني که براي حریق هاي برق و مواد نفتي تهیه شده است را در اختیار داشته و نحوه کار با آن را آموزش 
دیده باشید.

ایمني در محیط کارگاه



عالمتطول/ زاویه شرح
قطر

تصویر 32405075110125160

لوله ی سوپردرین یك سر سوکت

15 سانتیمتر

HTEM

--
25 سانتیمتر
50 سانتیمتر
-75 سانتیمتر
100 سانتیمتر
-150 سانتیمتر
200 سانتیمتر
-300 سانتیمتر

لوله ی سوپردرین دو سر سوکت

50 سانتیمتر

HTDM


-75 سانتیمتر
100 سانتیمتر
-150 سانتیمتر
200 سانتیمتر
-300 سانتیمتر

--5HTGL متریلوله ی سوپردرین ساده

زانو

15º

HTB


30º
45º
67º
87º

سه راه و سه راه تبدیل

45º

32

HTEA

------
40-----
50-----
75-----
110----
125-----
160-----

67º

32------
40-----
50-----
75-----
110----

87º

32------
40-----
50-----
75-----
110----
125-----
160-----

UTU-بوشن تعمیر
HTMM-بوشن

تبدیل

32

HTR

------
40-------
50------
75------

110-----
125------
160-----

تبدیل کوتاه
32

-
------

75------
110-----

--HTAM---سوکت رابط
--HTL--سوکت بلند
چهارراه کنج

67º

110HTED------

چهار راه
50

HTDA
------

75------
110-----

HTRE---سه راه بازدید
HTM-درپوش
HTUG---رابط لوله چدنی*
GA-Set---ست آب بندی برای رابط چدنی*

رابط لوله ی آهنی**
40.40 

HTS
------

50.(40/50)-----

زانو سیفون**
40

HTSW
------

50-----
-----40/50/40HTDSW-زانو سیفون دوبل**

الستیك بوگیر**
30

HTMG
-----

40-----
50-----

50100--سوپرونت
فیلتر سوپردرین 110
----سیفون یك تکه
----سیفون موفه دار
-----رایزر سیفون
----بست دوپایه
-بست روکش دار
--بست سوکت
-حلقه آب بندی
----قفل درپوش
حلقه ضد آتش
500گرمی250گرمی150گرمیروان کننده

فهرست اقالم اصلی سوپردرین Vپیوست یك :

* ست آب بندی مخصوص استفاده ی همراه با رابط لوله ی چدنی می باشد.             ** الستیك  های بوگیر مخصوص استفاده ی همراه با رابط آهنی، زانو سیفون و زانو سیفون دوبل می باشد.

راهنما:    دارد  |   -  ندارد  |    تبدیل
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پیوست دو :
SK و HT جدول راهنمای انتخاب بست های روکش دار سوپرفیکس با توجه به سایزهای مختلف لوله های فاضالب

سایز بست 
روکش دار 

سوپرفیکس 
مناسب

SK سری 

SK سایز

سایز بست 
روکش دار 

سوپرفیکس 
مناسب سری 

HT

HT سایز سایز مهره
دامنه تحت پوشش

)میلی متر(

 سایز بست های
 روکش دار

سوپرفیکس
)میلی متر(

سایز بست های
روکش دار

سوپرفیکس 
)اینچ(

* * * * M8 15-19 16 3/8 ''
* * * * M8 20-25 20 1/2 ''
* * * * M8 25-30 25 3/4 ''
* * 32 32 M8 31-37 32 1 ''
* * 40 40 M8 38-44 40 1 1/4 ''

63 56 50 50 M8 45-52 50 1 1/2 ''
* * * * M8/M10 59-65 63 2 ''
75 70 75 75 M8/M10 74-80 75 1 1/2 ''
* * * * M8/M10 82-92 90 3 ''

110 100 110 110 M8/M10 108-118 110 4 ''
* 135 125 125 M10 120-130 125 4 1/2 ''

160 150 160 160 M10 159-169 160 6 ''

• بست های روکش دار سوپرفیکس در سایزهای 160-16 میلی متر موجود بوده و
جهت نصب مستقیم پیچ ها به بست، دارای مهره سرخود می باشد.   

• جنس روکش از EPDM می باشد که با لوله های پلی پروپیلن کامال سازگار
   بوده و در مقابل حرارت بسیار مقاوم می باشد.

• برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به بروشور سوپرفیکس مراجعه کنید. 

*سایزهای16-20-25معموالدرسیستمهایآبرسانیمورداستفادهقرارمیگیرند.
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فرم تست سوپردرین

SFO-81/1  

      ستت مراحل قبل از انجام -1
  خیر    بلي                                    مطمئن هستید؟ ها آن بودن در دسترسو از  بازدید در خطوط عمودي راه از وجود سهآیا 
  خیر    بلي                                                             تایید شده است؟ هاي اجرایي توسط دستگاه نظارت و یا كارفرما مسیرآیا 
  خیر    بلي                                                     مطمئن هستید؟ مطابق استاندارد ها تمامي بست اجراي درستاز آیا 
 خیر            بلي     سوكت اجرا شده است؟  دار یا دوپایه نبوده، بست علت تعدد اتصاالت امکان اجراي بست روكش هایي كه به آیا در مکان 
 خیر    بلي                                              هستید؟مطمئن  یا عایق و اتصاالت با مصالح ساختماني  عدم پوشش لوله آیا از 
 خیر    بلي                                                 ؟ندا شدهي تست نصب ها درپوشي  همه آیا 

 تست انجام مراحل  -2
 نحوه پركردن -الف 

                                                                                        :                                                                                            سوپردرين هاي فاضالبي ي لوله شبكه -
 گردد. آب پر ميبا  راه بازدید باالتر از طریق سه هاي فاضالب لولهو یا بالن ویژه سوپردرین،  الب به وسیله استاپرضعمودي فا وطپس از مسدود نمودن خط

ي عمودي باالي  وسط لوله نموده و آن را  وارد لولهراه بازدید  الن تست سوپردرین را از طریق سهبباید  كنید كردن استفاده مي براي تستسوپردرین   بالن ویژه ازاگر 
 .( را نشان دهدbar 1.5) بار 5/1فشار  ،تا گیج موجود بالن را باد كنید ،به وسیله تلمبهسپس  .راه بازدید نگه دارید سه

 :آب باران سوپردرين  لوله - 
 .باران بام با آب پر شود شوهاي آب باران باید از طریق كف ي آب لوله

ي آب بااران    متر ستون آب است، اگر ارتفاع لوله1پروپیلن )سوپردرین( معادل  هاي پلي ، حداكثر فشار كار مجاز لولهمقررات ملي 11 مبحثبا توجه به اینکه مطابق 
                                                                                                                                                                                 كند. متر ستون آب مقاوم مي02 فشار باران را در برابر ي آب اي سوكت، لولهه شود. بست بست سوكت اجرا  ،ها الزم است روي سوكت  متر بود،1پروژه بیش از 

يز نكند، زيرا در صورت سرريز شدن، كنترل تست نشتي اتصااتت باه درساتي    باران بام سرر  شوي آب راه بازديد  يا كف دقت كنيد در هنگام پركردن، آب از سه
 انجام نخواهد شد. 

 كردن ب( نحوه تست
 :                                                                                            هاي فاضالبي سوپردرين ي لوله شبكه -

 دقیقه است. 15در زمان  متر ستون آب 3 حداقل ،نحوه تست سیستم فاضالبي سوپردرین ساختمانمقررات ملي  11مبحث مطابق 
 .متر ستون آب افزایش دهید 1به دوطبقه و یا حداكثر را  ستون آبارتفاع  توانید مي ،كارفرما و یا دستگاه نظارت پروژههماهنگي با در  صورت نیاز، 

:باران سوپردرين آبهاي  لوله-  
   .شود انجام ميدقیقه  15 زمان مدت در ي آب باران ها  لولهمربوط به ارتفاع بلندترین آب  با حداكثر فشار استاتیک، تست مقررات ملي ساختمان 11مبحث مطابق 

 تاييد تست (ج
شدن لوله و  درست بریده  بندي اتصال، ي آب الزم است حلقه در غیر این صورت  تست مورد قبول است. ،دونشمشاهده از اتصاالت نشتي هیچ  ،در طول تستاگر 
 .اصالح شده و تست تکرار شودو  بازبیني كاري، بستي  نحوه

 

 مشخصات پروژه
 نام پروژه : نام كارفرما :

 : ستانشهر استان :
 : و تلفن نشاني

 :تلفن  نام خانوادگي : نام : مشخصات مجري
 شود و به تاييد تكميلشده  تست خطوطبراي تمام  ،توسط مجريبايد  جدولاين قسمت از با رعايت نكات بات، 

 برسد. كارفرما )يا نماينده ايشان(
 : شده قسمت تست
 ارتفاع ستون آب پايان ساعت شروع ساعت تاريخ
    
    
    

 .گردد تكميل كارفرماتوسط بايد  جدولاين قسمت از 
 خیر         بليتوسط مجري به جنابعالي اعالم شده است؟     زدگي سيستم پيشگيري از يخهاي الزم جهت  توصیهآیا -

    در فصول سرد ها سیفون كامل آب تخلیه       در صورت لزوم  عایقکاري سیستم      اقدامات انجام یافته:
كشي )براي  حتي بعد از اتمام لوله تست،هاي  بودن كامل درپوش مراقبت از بستههاي الزم جهت  آیا توصیه-

 بلي         خیر            است؟    هتوسط مجري به جنابعالي اعالم شد (ورود مصالح ساختمانيجلوگيري از احتمال 
 بلي         خیر  اند  بوگیرها در جاي خود نصب شده ، الستیکبراي جلوگيري از ورود بوي فاضالب به ساختمانآیا -

 توضیحات كارفرما
  امضاء مجري :                                                                  امضاء كارفرما ) يا نماينده ايشان(:                                   
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فرم نظر خواهی از مشتریان

SFO- 22/7

 

SFO-22/7 

  
 مشتري گرامي:   

، همچنين براي برخورداري از خدمات پسس از رسروم موصسو ت    محصوالت سوپرپایپبراي حصول اطمينان اين شركت از سرويس دهي مناسب شبكه توزيع و اجراي 
يا به  41851-1414صندوق پستي  -شاني : تهرانخواهشمنديم چند لوظه از وقت خود را براي تكميل اين برگ صرف نماييد . لطفا برگ تكميل شده را به ن سوپرپایپ
 متشكريم. ( ارسال ررماييد.                      124)  88514411دورنگار  

 
 تلفن همراه:    تلفن:      :در پروژه سمت   نام و نام خانوادگي:

 برآورد: شماره پروژه/         پروژه:نشاني نام و 

                                                                             كشي رادياتور          سيستم گرمايش كفي            رن كوئل           ديگر كشي سرد و گرم بهداشتي         لوله لوله           :سوپرپایپ   :      محصول مورد استفاده
 (سوپرونت)با وي  سوپردرين         )با ونت متداول(سوپردرين+          سوپردرین:                                             

   بله  توسط شما صورت گرفته است؟   آیا انتخاب و خرید سوپردرین/ سوپرپایپ 
                                                                                                                      مجري -مامور خريد  –پيمانكار توسط چه کسي خرید انجام شده است؟    خير 

 :توسط شما انجام گرفته است سوپرپایپ/ سوپردریندرصورتي که انتخاب و خرید 
 شده اید ؟ آشنا محصوالت ما ي باطریق از چه-
               بروشور  /دوستان صوبت با آشنايان 
 لطفا ذكر كنيد( ……………………نشرية  تابلوهاي شهري/ لويزيون/آگهي در ت( 
  نمايشگاه………………… 
              پيشنهاد مشاور               پيشنهاد پيمانكار                      پيشنهاد رروشنده  پيشنهاد مجري 

 ) لطفا ذكر نماييد (…………………………………ديگر 
 بود؟ محصوالت مااب کدام یک از موارد زیر علت انتخ-
     تكنولوژي روز     كيفيت و دوام     اعتبار توليدكننده      اعتبار رروشنده    قيمت ذكر نماييد(………………ديگر(.. 

    مشخصات فروشنده:
 تلفن:                                                                                                     خانوادگي رروشنده: نام و نام               رروشگاه:                     مؤسسه/ شركت/

  خيلي بد           بد          متوسط     خوب    عالي                         :ارايه اطالعات كاري هنگام خريد
                   خيلي بد           بد          متوسط     خوب    يعال                    :مهندسي _ه خدمات مشاوره رنياراي

 خيلي بد           بد          متوسط     خوب    عالي            :ودن به تعهدات خود  در زمان مقررعمل نم
 خيلي بد           بد          متوسط     خوب    عالي                      :هنگام خريد نووه برخورد رروشنده

 کيفيت اجرا :
 :                                               مجاز :                                                          كد مجرييا سرپرست گروه اجرا نام  مجري

 خوم قولي مجري  :    
 تسلط مجري         :    

   اجراي پروژه :  سرعت 
    سليقه در اجرا        : 
 :    نووه برخورد مجري 

 رضايت كلي از اجرا  :   
 تفاوت مقدار برآورد با هزينه نهايي:

 
 خير               بلي            اقدام جهت ررع اشكا ت مشاهده شده توسط مجري :   

 داشتيد؟ رضایت کافي سوپرپایپ/ سوپردریندر مجموع آیا از 
 )درصورت لزوم از پشت صفوه استفاده ررماييد(: ايد و همچنين توضيوات و نظرات خود را در جهت بهبود كيفيت كار ما مرقوم ررماييد لطفا اگر به مشكل خاصي برخورده

 
 

           
 

 بد      متوسط                خوب              عالي
 بد      متوسط                عالي            خوب  
 بد      متوسط                عالي            خوب  
 بد      متوسط                عالي            خوب  
 بد      متوسط                عالي            خوب  
 بد      متوسط                عالي            خوب  

            غير معقول          معقول
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