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این راهنمای نصب با بهرهگیری از دانش و تجربه کارشناسان فنی سوپرپایپ ،برای آشنایی بیشتر شما با اصول نصب و اجرای
استاندارد سیستم فاضالبی سوپردرین  Vتهیه شده است.
رعایت نکتههای فنی نصب و اجرای سوپردرین  ،Vضامن کارکرد درست این سیستم است.
• لطفا هنگام استفاده از این راهنما ،به نشانههای زیر توجه کنید.

نکتههایی که باید مورد توجه و اهمیت قرار بگیرد.

نکتههایی که بهتر است مورد توجه قرار بگیرد.

نکتههایی که حتم ًا باید انجام شود.

نکتههایی که مطلق ًا نباید انجام شود.

درباره سوپرپایپ اینترناشنال
سوپرپایپ اینترناشنال اولین تولیدکننده لولههاي پنج الیه تلفيقي در خاورمیانه و پنجمین در جهان
است که در سال  1376در منطقه آزاد قشم فعالیت خود را با ماموریت ایجاد توسعه و تحول در صنعت
تاسیسات کشور از طریق ارایه راهحلهای نوآورانه آغاز کرد.
راهحلهای تاسیساتی سوپرپایپ در شش رده محصوالت عرضه می شوند که همگی نوآورانه و
دارای تکنولوژی روز جهان و باالترین کیفیت هستند که عبارتند از؛ سیستم بست و ساپورت
سوپرفیکس ،سیستم لولهکشی فاضالب سوپردرین ،سیستم لولهکشی سوپرپایپ،2+
سیتم گرمایش کفی سوپرپایپ ،ابزار نصب تاسیسات روتنبرگر و پمپهای ویلو
امروز سوپرپایپ از شناخته شدهترین برندهای صنعتی ایرانی در کشور و خارج از کشور است .کسب
اعتماد جامعه مهندسی دستاورد سالها کوشش خستگیناپذیر کارشناسان و متخصصان سوپرپایپ است
که محصوالت و سیستمهای آنرا به انتخاب اول پروژههای مهم و مرجع کشور تبدیل کرده است.

کارخانه تولید لول ه پنجالیه پلیمری  -قشم
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دفتر هماهنگی  -تهران

انبارها  -کرج و گرمدره
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خدمات سوپرپایپ برای مجریان تاسیسات
سوپرپایپ بر این باور است که تاسیسات خوب ،مجری مجرب میخواهد؛ از اینرو با توجه به تکنولوژی جدید محصوالت
و سیستمهای خود ،با هدف افزایش دانش فنی مجریان ،از روشها و رسانههای گوناگونی برای آموزش آنان استفاده
میکند.
• برگزاری دورههای آموزشی
دورههای آموزش مستقیم مجریان از فعالیتهای مهم بخش پشتیبانی
فنی سوپرپایپ است که بهطور مستمر انجام می شود.عالقمندان براي
شركت در اين دورهها ميتوانند با دفتر هماهنگي ،يا يكي از دفاتر
نمايندگي سوپرپايپ تماس بگیرند يا در محل نمايشگاهها و سمينارها،
و يا هر فرصت ارتباطي ديگري ثبت نام كنند.
مجرياني كه آموزش ميبينند ،پس از طي مراحل مربوطه ميتوانند
به شبكهي مجريان مجاز سوپرپايپ بپيوندند .مجريان مجاز سوپرپايپ
غير از آموزشهاي الزم براي كسب مهارتهاي فني ،از آموزشهاي
تكميلي ديگر ،مانند اخالق حرفهاي براي جلب رضايت مشتري نیز
بهرهمند میشوند.
• بازآموزی
واحد آموزش سوپرپايپ ،مجريان مجاز شبكه را ،سالي يك بار
بازآموزي ميكند تا اطالعات آنها همواره به روز باشد.

• مجله مجری
انتشار مجلهي مجري تنها مجل ه فارسی
زبان براي مجريان تاسیسات مکانیکی
ساختمان ،يكي از مهمترين فعاليتهاي
سوپرپايپ براي افزايش آگاهي و ارتقاء
دانش مجريان است .اين نشريه شامل
اخبار ،اطالعات ،گزارشهاي ويژه و
مطالب فني آموزشي است ،كه از سال
 1381بهطور مستمر با تيراژ باال منتشر
و بهرايگان براي عالقمندان در سراسر
كشور ارسال ميشود .در صورت تمایل به
دریافت مجله مجری ،با دفتر هماهنگی
تماس بگیرید.

• تالش ما برای باالتر رفتن است
گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ
• قرعهکشی بنز  E200جایزه بزرگ سوپرپایپ
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
گفت و گو با برنده جایزه بزرگ سوپرپایپ
• بیست خاطره ۲۰مجری

• سایت مجری پالس
مجری پالس حضور نشریهی مجری در شبکهی اجتماعی گوگل
پالس است .مجری پالس ،دامنه وسیعتری از مطالب مرتبط با
تاسیسات را برای گروههای بیشتری از مخاطبان پوشش میدهد
و اعضای آن میتوانند به مطالب اختصاصی فنی آن نیز دسترسی
داشته باشند.

• نظارت و پشتیبانی
با توجه به لزوم رعایت استانداردهای خدمات رسانی ،پروژه های
اجرایی شبکه مجریان مجاز سوپرپایپ از نظارت کارشناسان شرکت
برخوردار میشوند.
• تلگرام
با هدف ارتباط سریعتر و اطالع رسانی بیشتر با مجریان و مهندسان
تاسیسات و به اشتراک گذاشتن اخبار و مطالب آموزشی ،کانال
تخصصی مجری +راهاندازی شد .این کانال دسترسی مخاطبان را
به صدها مطلب آموزشی ،بهروز شده و کاربردی ،فراهم کرده است.

@mojriplus
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تعدادی از پروژههایی که در آن ها

اجرا شده است
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آشنايي با سيستم فاضالبي

سيستم فاضالبي سوپردرين از جنس پليپروپيلن با اتصاالت ''پوش فيت''
حاصل بهروزآمدترين تكنولوژي اروپاسـت كه باعث ميشود اجـراي سيستم
فاضالب از سرعت باالتري نسبت به سيسـتمهای چـدني و جوشـی
برخـوردار شده ،همچنین در درازمدت مطمئنتر از سيستمهاي چسبی باشد.
سیستم فاضالبی سوپردرین شامل لولههای یکسر سوکت ،دوسر
سوکت و بدون سوکت است.
در سيستم فاضالبي سوپردرين لوله و اتصاالت بدون استفاده از هرگونه
ماده متصلكننده مانند چسب و يا هرگـونه روش اتصـال مانند جوش
و فقط با فشار ،داخل يكديگر شده و در صورت رعایت استانداردهای
اجرایی با اطمينان كامل آببند ميگردد.
بنابراین مبنای سیسـتم لولهکشی سوپردرین ،ورود لولـه به درون سوكت
يا اتصال بعدی بوده و نقش حلقههاي الستيكي نیز آببندی کامل
سیستم است.
ی موث ر برای اجرای
انواع بیشتر لوله و اتصاالت سوپردرین ،راهحل 
راحتتر ،دورریز کمتر ،عبـور راحتتر خطوط فاضـالبي از موانـع
ساختمـاني مانند تيـرها و… و همچنین شيببندي صحيح خطوط افقي
است.
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انتخاب بیشتر در قطر :از  32الي  500ميليمتر
انتخاب بیشتر در طول 200 -150 -100 -75 -50 -25 -15 :و 300
ت تا شاخههاي  5متري.
سانتیمتر در انواع يكسر و دوسر سوكت و بدون سوك 
انتخاب بیشتر در زاويه 67 -45 -30-15:و  87درجه در تمامي قطرها.

كاربردها
سيستم فاضالبي سوپردرين در موارد زير قابل
استفاده است:
• لولهكشي فاضالب ساختمان
• لولهكشي تهويه(ونت) فاضالب
• لولهكشي آب باران
• لولهكشي درين فنکویل
• لولهكشي جاروبرقي مركزي
• لولهكشي هواكشها

*مواردی که در متـن فوق با خط تیره مشخص شدهاند فقط ویژه سیسـتم فاضالبی سوپردرین هستند.

سریهای متنوع  KG، SKو  HTدر سیستم فاضالبی سوپردرین برای
کاربردهای مختلف پیشبینی شده است.

از ديگر ويژگيهای سيستم فاضالبي سوپردرين
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

• امکان خاص استفاده از سوپرونت ،جهت كاهش و يا حذف خطوط لولهكشي ونت
• كم صداتر
• تنها سيستم فاضالبي سوكتي مدرج در دنيا
• دارای اتصاالت خاص و منحصر بفرد
• تطابق کامل با DIN EN 1451
• مقاومت تايي د شده در برابر آتش (انتقال حریق) مطابق با استاندارد DIN 4102 B1
• مقاوم در برابر آب داغ تا  90درجه (بلن د مدت) و  110درجه سانتيگراد (کوتاه مدت)
• مقاوم در برابر خوردگيهاي شيميايي فاضالب از  PH2تا PH12
• قابليت نصب به سيستمهاي ديگر از جمله چدنی و آهني
• حلقههای آببندی ساخت شرکت  M.O.Lآلمان
مشخصات ابعادی سیستم فاضالبی HT
)t(mm

)D(mm

)S(mm

)DN(OD

سایزHT

40

44

1.8

32

32

55

53

1.8

40

40

56

63

1.8

50

50

61

88

1.9

75

75

76

125

2.7

110

110

82

143

3.1

125

125

90

181

3.9

160

160

مشخصات ابعادی سیستم فاضالبی SK
)t(mm

)D(mm

)S(mm

)DN(OD

سایزSK

55

76

4

58

56

61

97

4.5

78

70

76

132

5.3

110

100

61

158

5.3

135

125

64

185

5.3

160

150

123

234

6.2

200

200

95

181

3.9

160

160

سیستم فاضالبی سوپردرین  Vداراي استانداردهاي معتبر جهاني و گواهينامه

فني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ،وزارت مسكن و شهرسازي است.
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اتصاالت خاص سيستم فاضالبي

اتصاالت ويژه و اقالم متفـاوت سيستم فاضالبي سوپردرين ،با ارائه راهحلهای اجرایی متنوع ،کمک شایانی در جهت تسهیل شرایط سخت
و بحرانی میکند.

الستيكهاي بوگير

يكي از راههاي نفوذ گازهاي شبكه فاضالب به محيط داخلي
ساختمان از محل ورود لوله خرطومی وسایل بهداشتی به سیستم
فاضالب است كه متاسفانه هوابندي اين نقطه در ساختمانها و
خانهها كمتر مورد توجه قرار ميگيرد .استفاده از الستيكهاي
بوگير نقش مهم و اساسي جهت حذف نفوذ گازهاي شبكهي
فاضالب به داخل ساختمان دارد.
همزمان با اجرای سیستم لولهکشی و یا پس از اتمام آن و
(هنگام نصب لوازم بهداشتي) ،ميتوانيد از مجموعه كاملي از
الستيكهاي بوگير جهت هوابندي محل ارتباط با توجه به نوع
اتصال مصرفي استفاده کنید.

خصوصيت الستيكهاي بوگير سوپردرین ،آببند و هوابند بودن آنهاست .الستيكهاي بوگير صددرصد با هوابند کردن محل ارتباط
مصرفکنندهها به سیستم فاضالب از انتشار و نفوذ گازهاي بدبو ،متعفن و آلوده به فضاي داخل ساختمان ،جلوگيري میکنند.
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در اجراي استاندارد ،براي اتصال سيفونهاي ظرفشويي ،روشویی ،در صورت نصب و استفاده از زانو سیفون ،در زمان تست ،الستیکهای
لباس شویی و ...به شبكه فاضالب از زانو سيفون و الستيك بوگير بوگیر در اتصال قرارگرفته و با استفاده از درپوش ،سیستم آماده تست
مربوطه استفاده کنید .اجراي سهراهي در این محل فقط در شرايطي است .به عنوان مثال در صورت نصب الستیک بوگیر  ،50برای انجام
تست از درپوش  ،40بایستی استفاده شود.
است كه بخواهيد از باالی آن ،لولهكشي ونت اجرا کنید.

نوع اتصال

کد فني

سه راه  87درجه 50

14110

زانو سيفون50×50-

18350

زانو سيفون50×40-

18250

الستیک بوگیر

کد فني

40/30B

19130

40/40c

19230

50/30D

19330

50/40E
50/50F

40/30B
40/40C

19430
19530

19130
19230

زانو سيفون پشت به پشت

برای تخلیه فاضالب دو مصرفکننده به یک خط فاضالب
مشترک ،این اتصال قابل استفاده است .در این صورت در تعداد
اتصاالت و همچنين ميزان لولهكشي صرفهجويي میشود.

نحوه اجرای زانو سیفون پشت به پشت

13

بوشن و بوشن تعمير

هر دو نوع بوشن جهت اتصال دو قطعه (معموال لوله) کاربرد دارد.
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 یک اندازه باشد برای کنترل میتوانید قبل از قراردادن لوله در بوشن تعمیر میزان دلخواه
را عالمت گذاری کنید.

◄

چهارراه كنج  67درجه

جهت ارتباط دو خط افقي به يك خط عمودي ،و براي كاهش ارتفاع سقف كاذب و راحتتر
شدن اجرا ،از اين اتصال استفاده کنید .زاويهي وروديهاي اين چهارراه با يكديگر 90درجه
است .در صورت نصب این اتصال میتوانید از زانوی  15درجه استفاده کنید.

تبديل و تبدیلكوتاه

نقش این قطعه ،تغيير سايز در خطوط شبكهي فاضالب است.
تبدیل کوتاه سیستم فاضالبی سوپردرین ،در شرايط خاص اجرايي ،و در محلهای که
محدودیت اجرا وجود دارد كمك شاياني در سهولت اجرا در اختيارتان قرار ميدهد.
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◄

بوشن

بوشن تعمیر

رابطهاي سوپردرين

از خصوصیات سیستم فاضالبی سوپردرین قابلیت اتصال به سیستمهای قدیمی مثل سیستم چدنی و آهنی است.
روش اتصال رابطهاي سوپردرين به لولههاي چدني

درصورت نياز به رابط لوله چدني بايد ست آببندي مربوطه را نيز انتخاب كنيد.
هنگام استفاده از اين رابط دو حالت پيش رو داریم:

رابط لوله چدنی و ست آببندی

حالت اول
چنانچه بخواهيد سركاسهی لولهی چدني را به لوله ساده سوپردرين
وصل كنيد ،مانند تصویر انجام دهید.

حالت دوم
اگرالزم باشد كه لوله يكسر سوكت سوپردرين را به لولهی
ساده چدني متصل كنيد ،مانند تصویر انجام دهید.

روش اتصال رابطهاي سوپردرين به لولههاي آهني

در صورت نياز به رابط لوله آهني بايد الستيك بوگير مربوطه را نيز انتخاب
كنيد.

رابط لوله آهنی به همراه الستیک بوگیر

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

با توجه به طول بلند اين سوكت امكان حركت اين اتصال روي لولـه وجود داشته و قابليت تنظيم
بين لوله و اتصال بعدی خود را فراهم ميآورد.
طبق مقررات ملی ساختمان ،مسیر لولهکشی 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 میتوانیم از این قطعه در محل درز انبساط ساختمان
استفاده کنیم.

سوكت رابط

از این اتصال برای سوکتدار کردن لولههای بدون سوکت سیستم فاضالبی سوپردرین استفاده
میگردد .کاربرد دیگر سوکت رابط استفاده بهینه از لولههای بریده شده سالم و تبدیل آن به لولهی
سوکت دار است.

قفل درپوش سوپردرین

ازاین قطعه برای محکم کردن درپوشها در محل خود استفاده میشود .بعد از تست هر قسمت
میتوان این قطعه را از درپوش جدا و به قسمت بعدی منتقل کرد .از این قطعه میتوان برای اجرای
دریچههای بازدید نیز استفاده کرد.
قفل درپوش به همراه درپوش تست سوپردرین میتواند مجموعهای باشد که بهعنوان
دریچه بازدید(سیخ زن) مورد استفاده قرار گیرد.

بست سوكت

اين بست ،ويژه سيستم فاضالبي سوپردرين درکاربردهای زیر است:
• خطوط آب باران بیش از  6متر حداکثر تا  20متر ارتفاع
• خطوط تخلیه فاضالب تحت فشار (تخلیه با پمپ) تا  2بار فشار
• در نقاطیکه به علت تعدد اتصاالت امکان اجرای بست تکپایه و یا دوپایه وجود ندارد.

سیفون موفهدار

این نوع سیفون میتواند در کاربردهایی که "سیفون یکتکه"پاسخگوی نیاز کارگاه نباشد در موارد
زیر مورد استفاده قرار بگیرد.
• اتصال کفخوابهای توالت ایرانی به صورت مستقیم به سیستم فاضالب
• محل نصب مصرفکننده از محل نصب سیفون فاصله داشته باشد
• نیاز به علمک بلندتری نسبت به علمک سیفون یکتکه باشد
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مراحل نصب بست سوکت
بست سوكت به راحتي بر روي اتصال نصب میشود .بهاین ترتیب مقاومت اتصاالت تا  2بار فشار ( در حدود 20متر ستون آب) افزایش مییابد.

1
ابتدا قفل موجود روی بست سوکت را باز کنید.

بست سوکت را طوری بر روی اتصال قرار دهید که لبه کوتاه آن
زیر برآمدگی سوکت قرار گرفته و لبهی بلند شیبدار آن بر روی
لوله قرار گیرد.

2

3
حلقه قفل بست سوکت را در محل خود قرار دهید.

میتوانید از پیچ گوشتی تخت برای بستن راحتتر قفل بست سوکت
استفاده کنید.

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

4

5
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مراحل مقدماتی اجراي سيستم فاضالبی

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

بررسي اقالم سيستم فاضالبي سوپردرين موجود در انبار و نحوهي انبارش
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 قطع ًا شرایط محیطی میتواند برروی آن موثر باشد.
بهتر است فضای مورد نیاز برای انبارش لوله و اتصاالت سوپردرین مسقف بوده و طبقهبندی شده باشد .ایـن طبقهبندی باعث میشود
لـولههای هر سایز در بخش خود قرار گیرد و سرعت دسترسی و شناسایی کاال بهتر انجام شود و کارگاهی منظمتر داشته باشیم .قفسهبندی میتواند
رعایت ارتفاع قرارگیری لولهها بر روی یکدیگر مهم است و نباید بیش از
بهصورت آهنی و یا حتی با لول ه و اتصاالت داربستی انجام شود
 1/5متر ارتفاع داشته باشد.
در ابتدا لیست اقالم درخواستی را با کاالی موجود در انبار مطابقت دهید .چگونگي انبارش اقالم ،كسري احتمالي و همچنين نكاتي را كه رعايت
آنها جهت جلوگيري از آسيبديدگي اقالم ضروري است ،به كارفرما و يا دستگاه نظارت پروژه اعالم كنيد.
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هنگام تخليه و انبارش اجزاء سیستم فاضالبی سوپردرین به رعایت نکات زیر توجه فرمایید:
• در زمان تخليه اقالم سيستم فاضالبي سوپردرين ،از پرتاب كردن شاخهي لوله
و كارتن اتصاالت خودداری کنید)1(.
• لوله هاي سوپردرين بايد به صورت افقي در بستري صاف و بدون پستي و بلندي
انبار شود.
• هنگام تخلیه لولهها باید در زیر و مابین آن از الوارهای چوبی مناســب استفاده
شود .زیرا سوکت لولهها نباید بر روی یکدیگر و یا به صورت مستقیم بر روی
زمین قرار گیرد.
• با توجه به احتمال لغزش لولههاي سوپردرين از روي يكديگر و ايجاد آسيب و
زخمي شدن جداره خارجي ،بايستي فضاي انبارش لولهها از دو طرف مهار شده
باشد)2(.
• ميزان ارتفاع انبارش لولهها ،بدون بسته بندي چوبي حداکثر  1.5متر است)3(.
• بهتر اســت فضاي در نظر گرفته شده براي انبارش به صورت مسقف باشد تا
از تابش مستقيم آفتاب ،برف و باران يا گرد و غبار زياد بر روي لول ه و اتصاالت
جلوگيري شود.

1

2

حداکثر 1/5متر

در انبارش اقالم به این نکتهها توجه کنید:

3

 عدم خروج لولـهها و اتصاالت از بستهبندی قبل از شروع اجرا جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد به كاالي بدون پوشش جلـوگيري از نفوذ گرد و خاك به داخل لـوله و اتصاالت خصوصا سوكتها و همچنين عـدم انبارش لولهها با ارتفاعي بيش از1/5متر روی هم.

نمونهای از انبارش درست

نحوه انبارش نادرست
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دريافت نقشههاي اجرايي و مطابقت آن
اجراي سيستم فاضالب بايستي مطابق نقشه انجام شود .بنابراين جهت جلوگيري از دوبارهكاري ،حتما نقشههاي اجرايي را مطالعه كنيد تا از
تعداد و نوع مصرفكنندهها و همچنين محل قرارگيري آنها مطلع شويد.
بهتر است قبل از هر اقدامي نقشههاي اجرايي سيستم فاضالب را با محل اجراي
 با توجه به احتمال تغییرات معماري در تيغه چينيها،آن مطابقت دهيد.
 در صورت وجود مغايرت و يا اجرايي نبودن نقشه ،مراتب را به دستگاه نظارت و يا كارفرما اطالع داده تا پس از اعمال تغييرات الزم بر روينقشه ،بتوانيد اجرايي درست داشته باشید.
 اگر مسيرهاي اجرايي تغييراتي دارد ،دوباره موجودي كاال در انبار را بررسي كنيد ،تا در صورت وجود كسري ،اقالم الزم به موقع وارد كارگاه شدهو در زمان اجرا تاخيري نداشته باشيد.
 ضمنا میتوانید برای بررسی مسیرهای اجرایی یک واحد را به صورت نمونه اجرا کنید .اجرای واحد نمونه معیار خوبی برای بررسی کل کاالیمورد نیاز در اختیار شما قرار خواهد داد.
در صورت عدم وجود نقشه با مهندس ناظر هماهنگیهای الزم را انجام دهید.

پياده سازي نقشه
پس از نهایی شدن نقشهی فاضالب ،جهت به حداقل رساندن درصد خطا
در شیارزنی و پیش بینی محل بستها ،مسیر عبور لولهها را به وسیلهی
اسپری روی دیوار و زیر سقف عالمت گذاری کنید.

انجام عمليات ساختماني

قبل از شروع لولهگذاري و عمليات اجرايي سيستم فاضالب سوپردرين
بايد تمامي عمليات سوراخكاري ،شيارزني ،ساپورت و شاسيكشي و غيره
را مورد بررسي قرار دهيد و در صورت وجود هرگونه مشكل ،قبل از شروع
عمليات لولهكشي فاضالب ،مشكل را برطرف کنید.

در صورتي كه انجام عمليات ساختماني نظير شيارزني ،ساپورتزني و… برعهدهی شماست ،الزم است ابزار مورد نياز مانند
كرگير ،دستگاهجوش ،شيارزن و… را در اختيار داشته و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل کنید.
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استانداردهاي محل قرارگيري لوازم بهداشتي
قبل از هرگونه عمليات شيارزني و سوراخكاري بايد دقت كنيد فاصلهي لوازم بهداشتي از كف تمام شده و ديوارهاي جانبي مطابق الگوي زیرباشد:

دقت كنيد قبل از

بهداشتي خاص مثال
توالتهاي فرنگي از نوع
دیواری ،حتما به بروشور

نصب آن توجه کنید و
اندازهگیریها را مطابق

با دستورالعمل مندرج

در بروشور راهنما و با

هماهنگی دستگاه نظارت
و کارفرما انجام دهید.

◄
منبع :نشریه ( 128-6معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) نقشهی M.D 1-10-201

سوراخكاري جهت لوازم

*

*

*
حداقل فاصله مركز محور توالت فرنگي يا ايراني از ديوار پشت  ۳۰سانتيمتر و از ديوار مجاور  45سانتيمتر است.

فاصلهي خروجي فاضالب روشويي ،سينك ظرفشويي و ماشين لباسشويي از تراز كف تمامشده (کفپوش نهایی) 45-55
سانتيمتر است.

نكات مهم اجرايي

همه لوازم بهداشتـي يا داراي سيفون هستند و يا بایـد براي آنها يك سيفـون در نظر گرفت.

در زمـان سـوراخكاري خصوص ًا براي كفشـورها ،بایـد به میزان فضـای مورد نیاز برای سیفون توجه شود.

لولههاي فاضالب و ونت نبايد از داخل كانالهاي هوا ،چاه آسانسور ،اتاق ترانسفورماتور و تابلوي برق عبور كند.
لولههاي فاضالب و ونت نبايد از بازشوها ،درها و يا درزهاي انقطاع ساختمان عبور كند.

عمليات ساختمـاني از قبيل شيـارزني و كندهكـاري نبايستي به سـازه ساختمـان آسيبي برساند.

بهتر است سیفـونهای نصب شده شبکـهی فاضالب در محیطهای باز با احتمال یخزدگی ،توسط عایق محافظت شود.

اشتباه رايج

• عـدم رعايت فاصله محـور سیفون فاضالب توالـت (ايراني و فرنگي) از ديـوارهاي مجـاور
• كندهكـاري و شيـارزني بـدون پيشبيني محـل نصب لوازم و قطر لولهها
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ابزارهای نصب سيستم فاضالبی

براي اجراي درست و راحت تاسیسات نیاز به ابزار مناسب داريد .سوپرپايپ
اينترناشنال ،استفاده از ابزار روتنبرگر آلمان معتبرترين توليدكننده ابزار
تاسيسات در اروپا را پیشنهاد میکند .اين شركت با بيش از  5000هزار
قلم ابزار تخصصي در زمينه اجراي حرفهاي تاسيسات ،براي هر كاربردي
ابزاري خاص در اختيارتان قرار ميدهد.
ابزار اجراي سوپردرين به دو دسته اصلي و كمكي تقسيم میشود.
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ابزارهای اصلي
ست لولهبر -لبه تراش همراه با لقمههاي ويژه

از اين ابزار ميتوانيد براي برش لوله به اندازه مورد نظر و ايجاد كونيك در روي لوله استفاده كنيد .به
اين ترتيب عمليات برش و كونيككردن تنها با يك وسيله انجام شده و ديگر نيازي به تغيير ابزار نيست.

لولهبر

از این ابزار برای برش لوله در زمانهایی که ست لولهبر -لبهتراش در دسترس نبوده و یا امکان پذیر
نیست ،استفاده میشود .مهم آن است که دقت کنید تیغه لولهبر ،مخصوص برش لولهی پلیپروپیلن
باشد.

لبه تراش

حتما براي ايجاد پخ از لبهتراش استفاده کنید.
در صورت استفاده از لولهبر براي برش لوله،
درصورت استفاده از لولهبر ،دقت كنيد که تيغههاي آن مخصوص برش لولههای پليپروپيلن باشد.

بالن تست سوپردرين

بالنويژهي سوپردرين ،قابليت انجام تست لولهي سوپردرين از قطر  110الي  160ميليمتر را دارد .اين
بالن توسط هوا تا فشار  1/5بار ( )1/5barپر شده و مسير عبور لولههاي عمودي را از طريق سهراه
بازديد ،و لولههاي افقي را از انتهاي مسير ،مسدود و سيستم را آماده تست میکند.
براي تست لولههاي  75و  110ميليمتر ميتوانيد از استاپرهاي موجود در بازار هم استفاده کنید.
مطابق مقررات ملي ساختمان مبحث  ،16اندازه دريچه بازديد براي لولههاي كوچكتر از  100ميليمتر برابر قطر لوله و براي
لولههاي بزرگتر از  100ميليمتر بايد دستکم برابر با  100ميليمتر باشد .در نتيجه بالن تست سوپردرین براي لولههايي كه
از استاندارد پيروي ميكنند ،قابل استفاده است.

ابزارهای کمکی
آچار تسمهاي

براي خارجكردن يا چرخاندن اتصال روي لوله و يا اتصاالت از یکدیگر ميتوانيد از اين آچار استفاده
كنيد.

پارچه نسوز

هنگام جوشكاري ،برای اجرای بست يا ساپورت ،براي جلوگيري از آسيبديدگي لوله و اتصال میتوانید
از پارچه نسوز روتنبرگر استفاده کنید.
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دیگر ابزارها
کرگیر یا گردبُر

براي سوراخ كاري راحت و بدون مشكل در كف و ديوار جهت عبور لولههاي فاضالب
از اين دستگاه استفاده کنید.

دوربين بازديد

در صورت گرفتگي شبكهي فاضالب ،برای بررسي مشکل و برنامهريزي براي رفع آن
ميتوانید از دوربينهاي بازديد استفاده كنيد.

لولهبازكن

پس از رويت نوع گرفتگي به وسيلهي دوربين بازديد ،به كمك ابزار لولهبازكن روتنبرگر
همراه با َسری های ويژهي آن ،گرفتگي را رفع کنید.

همهی اقالم فوق را ميتوانيد از بخش اجاره ابزار شركت سوپرپايپ اينترناشنال ،پس از تكميلفرمهاي مربوطه دريافت کنید.

توصیه میشود برای استفاده بهتر از ابزار ،قبل از استفاده ،چگونگی کار با آن را از طریق دفترچهی راهنما مطالعه و یا برای کسب اطالعات
بیشتر با مرکز خدمات ابزار سوپرپایپ تماس بگیرید.

24

مراحل اجرای سیستم فاضالبی

به طور معمول عملیات اجرایی سیستمهای فاضالبی شامل مراحل زیر است:
• شاسیکشی (اجرای ساپورت)
• اجرای لولههای قائم فاضالب
• اجرای انشعابات افقی (شاخههای فاضالب و ونت) در واحد نمونه
• اجرای بستهای ثابت و راهنما
• اجرای انشعابات افقی (شاخههای فاضالب و ونت) در سایر طبقات
• اجرای لولهکشی ونت
• تست سیستم

با توجه به اینکه سوپردرین Vیک سیستم پوش فیت است ،دقت و تسلط در اجرای این نوع لوله از اهمیت خاص برخوردار است.
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ابتدا اصول مهم اجرای سوکت را مرور میکنیم؛

مراحل اجرای سوکت
اجراي سوكتهاي سوپردرين شامل برش ،پخ ،تميزكاري و نصب است.

 -1برش و پخزدن

تنوع طولـي لولههاي سوپردرين ميزان برش را به حداقـل ميرساند .در
صورتي كه نياز به بـرش لوله وجود داشته باشد ،با توجه به ويژگي مـدرج
بودن لـولههاي سوپردرين ،اندازه مورد نياز را عالمتگذاري كنيد و با
ابزار ست لولهبر -لبهتراش ،برش را انجام دهيد.
 برای جلوگيري از آسيب ديدن حلقه آببندي 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 ،لبهی بریده شده را پلیسهگیری و پخ بزنید.

 -2تميزكاري

پس از انجام برش و پخزدن لوله ،و پیش از جازدن لوله در سوکت ،حتما لوله را با دستمال تميز پاك
كنيد ،زيرا وجود پليسه به حلقه آببندي آسيب خواهد رساند.

در صورت وجود خاك و يا گرد و غبار در پشت و روی حلقهی آببندی ،سيستم در زمان تست آببند نخواهد شد .بنابراین
در زمان اجرای سیستم از قراردادن سوكتها بر روي خاك جلوگيري و قبل از برقراري اتصال ،حلقه و محل قرارگيري آن
در سوكت را تمیز کنید .در صورت نیاز میتوانید حلقه را از محل خود خارج کنید و با آب شستشو دهید .توجه کنید که حلقه
آببندی به صورت درست در جای خود قرار گیرد.

 -3استفاده از روانكننده

براي سهولت جازدن لوله در سوکت و همچنين برای آببندي بهتر ،از
روانكننده ويژهي سوپردرين استفاده كنيد.
روانكنندهي سوپردرين برخالف گريس و يا مايع ظرفشویي یا دیگر مواد
بر خواص فيزيكي حلقه در دراز مدت تاثيري نخواهد داشت.
استفاده از گریس و هر نوع روغن ،برای برقراری اتصال ممنوع است.
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 -4جا زدن لوله در سوكت

پس از اطمینـان از تمیز بـودن حلقـه و محل قـرارگیری (سوکت) آن ،ابتـدا لولـه را تا انتـها در سوكت جـا بزنيد و سپس آن را يك سانتـيمتر،
بيـرون بكشيـد.
براي حصول اطمينان از اينكه لوله يك سانتيمتر بيرون آمده است ،ميتوانيد از ويژگي مدرج بودن لوله سوپردرين و همچنين از اثر سفيد رنگي
كه مايع روانكننده بر روي لوله باقی ميگذارد ،كمك بگيريد.

در مورد جازدن لوله در سوكت ،موارد زير را حتما در نظر بگيريد:

جا زدن صحیح

◄

اشتباهات رایج

◄

• لوله یک سانتیمتر بیرون نیاید.
• لوله در اتصال كج قرار گيرد.
• لوله تا انتها وارد سوکت نشود.
• لوله كج بريده شود.

نكات مهم اجرايي

قبل از برقراري اتصال ،دقت کنید لبهي حلقهي آببندي بهسمت داخل لوله یا اتصال باشد.

جهت قـرارگیری سوكت بـراي خطوط فاضالب بر خـالف عبور سيـالباشد.

پس از بـرقراري اتصال از هم راستـا بودن لولـه و اتصـال بعـدي مطمئن شويد.
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پیشنهاد میشود که پس از اجرای سیستم فاضالبی سوپردرین و قبل از انجام تست ،تمامی محلهای قرار گیری لوله در سوکت را با
اسپری رنگی کنید ،این عمل باعث خواهد شد که پس از قرارگیری سیستم تحت فشار ،رفتار اتصاالت ( بیرون زدگیهای احتمالی ) مشخص شود،
بعد از این مهم میتوانید صحت و درستی بستها را کنترل کنید.

لوله و اتصاالت اجرا شده پس از نصب باید هم راستا باشند بهطوریکه حلقه آببندی اتصال به صورت یکنواخت تحت فشار قرار بگیرد،
در نتیجه از امکان بروز نشتی در زمان تست جلوگیری میشود.

شاسیکشی
شاسیکشی اولین قدم و یکی از مشکلترین مراحل شروع عملیات
اجرایی سیستم فاضالب است .زیرا اجرای نادرست ،میتواند در دقت
عملیات لولهکشی موثر باشد.
شاسیکشی (نبشیکشی) طراحی و نصب سازهای است که برای فیکس
کردن کلیه لولهها ،خصوصا لولههای عمودی داکت (فضای تاسیساتی)
انجام میشود .روش اجرا و نوع طراحی شاسیکشی 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 شاسیکشی با
نبشیهای سایز  3و  4سانتیمتر و همراه با جوشکاری انجام می شود ،و
در پایان کار ،باید تمامی آن با ضد زنگ پوشش داده شود.
در واقع در سیستمهای لولهکشی روش متداول شاسیکشی ،همان اجرای
بست و ساپورت است که از مشکلترین و پردردسرترین مراحل اجرای
سیستم میباشد.

سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
برای آشنا شدن با راهحل جدید و هوشمندانه سوپرپایپ در زمینه
نصب تاسیسات از جمله اجرای بست و ساپورت به صفحه  32سیستم
نصب تاسیسات سوپرفیکس توجه کنید.
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اجراي لولههاي قائم فاضالب
ابتدا بايد لولههاي قائم فاضالب (شامل لولههاي قائم فاضالب ،لولههاي
ونت و همچنين آب باران) را به صورت شاقول اجرا كنيد .در غیر این
صورت عبور سیال دچار مشکل خواهد شد .برای این کار باید قبل از
اجرای لولهها ،ریسمانکشی در طبقات انجام شود .البته الزم است به طور
همزمان سهراهيهاي انشعابات افقي را نيز در محل مناسب روي لولههاي
قائم بهصورت انتظار نصب کنید.
براي تعيين محل صحيح قرارگرفتن سهراهي ،توجه به مواردي
مانند شيب ،ارتفاع سقف كاذب ،پلها ،موانع بتني و… مربوط به خطوط
افقی ضروری است.

لولههاي قائم فاضالب و لولههاي قائم ونت مطابق مقررات ملی ساختمان بايستي با فواصل معيني به يكديگر متصل (دوخت)
شوند .در صفحه  40توضيحات كافي در اين خصوص ارائه شدهاست.

نکته مهم :در لولههای قائم باید سهراه بازدید
برای انجام تست در نقاط زیر نصب شود

 -1در انتهای لولهی قائم فاضالب
 -2یک عدد به ازاء هر طبقه
 -3برای لولهی ونت قائم
 -4روی لوله اصلی افقی فاضالب حداکثر به فاصله  30متر از یکدیگر

محل نصب سهراه بازدید را با دستگاه نظارت یا کارفرما هماهنگ کنید.
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اجراي انشعابات افقي (شاخههاي فاضالب و ونت)
انشعابات افقي فاضالب و لولهكشي ونت را در يك واحد به عنوان
نمونه اجرا و به لولههاي 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 لولههای قائم (سهراههای در حال انتظار) به
سمت مصرفکنندهها ،اجرای لولههای افقی را آغاز کنید.
حال با در نظر گرفتن مسیرهای عبور فاضالب ،اتصاالت را طوری قرار
دهید که در کوتاهترین مسیر و با کمترین تعداد ،خطوط فرعی دیگر نیز
به آن متصل شود .بعد از اجرای مسیرها ،میتوانید لولهها را به صورت
موقت ،با مفتول سیمی به سقف فیکس کرده و سپس از اجرای درست
شیب و مسیرها مطمئن شوید.

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

اجـراي واحد نمونه بايستي مطابـق نقشههاي فـاضالبي باشد .در صورت عـدم وجود نقشه قبل از شروع ،محـل قرارگيري لوازم بهداشتي
را با كارفرما و يا مسئول نظارت كنترل کنید.

نکته مهم :پس از حصول اطمینان از اجرای درست مسیرهای فاضالب ،عملیات بست کاری را مطابق اصولی که در فصلهای
بعدی به آن اشاره میشود ،انجام دهید.

با توجه به اينكه جريان فاضالبي در كليه خطوط افقي (زير سقفيها)
به صورت ثقلي انجام میشود ،لوله باید داراي شيب يكنواختي
باشد .به این ترتیب رعايت شيببندي مناسب و جلوگيري از تغيير
مسيرهاي ناگهاني بسيار اهميت دارد .به عنوان مثال در شکل
روبهرو برای یک لوله فاضالب با قطر  110شیب یک درصد لحاظ
شده است.
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برای بررسی شیب صحیح میتوانید فاصلهی لولهی افقی را از سقف در ابتدا (سوکت) و انتهای آن اندازهگیری و با توجه به طول مشخص شده بر
روی لوله (خطکش لوله) ،درستی شیب را کنترل کنید.
در لولههای افقی فاضالب همیشه انتهای لوله بایستی از ابتدای آن پایینتر باشد .این موضوع در خصوص لولههای ونت
برعکس است.

براي تعيين ميزان شيب قطرهاي مختلف لولـه به جـدول توجه فرماييد.
به زبان ساده شیب لولهها یعنی:
شیب  : % 2اختالف ابتدا (سوکت) و انتهای یک لوله یک متری از
سقف  2سانتیمتر باشد.
شیب  : % 1اختالف ابتدا (سوکت) و انتهای یک لوله یک متری از
سقف  1سانتیمتر باشد.
شیب  : % 0/5اختالف ابتـدا (سوکت) و انتـهای یک لولـه یک
متـری از ،سقف  0/5سانتیمتر باشد.

قطر لوله(ميليمتر)

حداقل شيب(درصد)

تا 75

2

 75تا 160

1

200و بزرگتر

0/5

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

اخذ تاييديه كارفرما و يا مهندس ناظر براي
واحد نمونه

توجه كنيد كه واحد و يا واحدهاي نمونه با توجه به تعداد تيپ
واحدها حتم ًا باید توسط مهندس ناظر و يا كارفرما تاييد شود.
هرگز بدون اخذ تاييديه نسبت به اجراي ساير واحدها اقدام نكنيد.

مطابق مقررات ملی ساختمـان مبحث 16شیب لولـههای افقی
فـاضالب نباید بیش از  % 4باشد.

اجراي واحد نمونه
مزيت اجراي واحد و يا واحدهاي نمونه اين است كه مطابق آن ميتوان مابقي واحدهاي ساختمان را به مراتب سريعتر و راحتتر اجرا کرد .زيرا
محل قرارگيري بستها و نحوه اجرا ،كامال مشخص شده و به تاييد ناظر پروژه و يا كارفرما رسيده است .لذا ميتوانيد با اطمينان بيشتر انشعابات
داخلي ساير طبقات و واحدهاي ديگر ساختمان را اجرا كنيد.
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اجراي بستهاي ثابت و راهنما
برای رعايت شيب و محكمكردن لولههاي فاضالب بايستي از بستها
به روش صحيح استفاده کنید.
در روند اجرایی سیستم فاضالبی سوپردرین از دو نوع بست ،دوپایه بدون
روکش و تک پایه روکشدار برحسب شرایط اجرایی استفاده میشود .هر
کدام از این بستها ،میتواند با توجه به میزان بستهشدن پیچهای آن ،به
عنوان بست راهنما و یا ثابت مورد استفاده قرار گیرد .در بست ثابت پیچ
تنظیم دو طرف بست به طور کامل سفت میشود ،ولی در بست راهنما،
پیچها بعد از انجام تست یک یا دو دنده باز میشوند تا به لوله این امکان
داده شود که در اثر انبساط طولی به راحتی در سوکت بعدی حرکت داشته
باشد.
پیچ متری در طولها و سایزهای متنوع امکان اجرا در ارتفاعهای مختلف و
تنظیم شیب را فراهم میکند.

محل نصب بستها در سيستم فاضالبي سوپردرين
به صورت زير است:

بست دوپایه بدون روکش◄

بست تکپایه روکش دار ◄

پیچهای متری

◄

• بست ثابت :در پشت سوكت و زيرسيفون
• بست راهنما :بين بستهاي ثابت با فواصل جدول زیر؛

جهت تعيين فاصله بين بستها از جداول زير كه براي حالت افقي و عمودي براي تمامي سايزهاي لوله تنظيم شد ه است ،استفاده کنید.

L

سايز لوله (ميليمتر)

فاصله بستهاي راهنما در
حالت عمودي (متر)

سايز لوله (ميليمتر)

فاصله بستهای راهنما
در حالت افقی(متر)

32

1/2

32

0/5

40

1/2

40

0/5

50

1/5

50

0/5

75

2

75

0/8

110

2

110

1/1

125

2

125

1/25

160

2

160

1/60

بهتر است براي بستزني از جداول فوق استفاده کنید .ولی در صورت عدم در دسترس بودن این جداول فاصله بين بستهاي راهنما و بستهاي
ثابت ،به صورت حدودي با استفاده از قواعد زير مشخص شود؛
• در لولههاي افقي (زير سقفي) ،فاصله بين هر يك از بستها حدودا  10برابر قطر خارجي لولهها است.
• در لولههاي عمودي ،فاصله بين هر يك از بستها بايد حدودا  15برابر قطر خارجي لوله و به فاصله حداكثر  3متر از يكديگر باشد.
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دقت كنيد بستها را پشت سوکت قرار دهید و هرگز بستها را روي سوكت لولـه يا اتصاالت قرار ندهيد .زیرا امکان دارد که مقطع لوله
از حالت دایره خارج شده و احتمال نشتی در سیستم را افزایشدهد.
در صورت اجرای چند اتصال به صورت متوالی برای ثابت کردن آنها میتوانید از بست سوکت به صورت خاص استفاده کنید .درباره بست سوکت
در صفحات  14و  15توضیحات الزم ارائه شده است.

محل درست اجرای بست زیر سوکت

اجرای درست ( بستها در محل مناسب قرار دارد )

اجرای نادرست (بست روی سوکت قرار دارد)

در لولههاي قائم فاضالب ،وجود حداقل يك بست راهنما به ازاي هر طبقه الزامي است.

در اجرای سیستم فاضالبی  ، SKبرای سایز  56باید از بست روکشدار سایز  63استفاده شود .اما در سایزهای دیگر SK
سایز بست منطبق با سایز لوله است .برای اطالعات بیشتر درباره سایز بستهای مختلف به پیوست دو در انتهای همین
دفترچه مراجعه کنید.

تاثير بست در كاهش صدا

صدای داخل لولههای فاضالبی بوسیله بستها به
سازه ساختمان انتقال مییابد .در نتیجه نوع بست در
كاهش انتقال صداي سيستم فاضالبي موثر است .براي
كاهش صدا در سيستمهاي فاضالب ،توصيه میشود از
بستهای ویژهی تک پایه روکشدار سوپرفیکس ،داراي
حلقههاي  ،EPDMاستفاده کنید .حلقههاي EPDM
هيچ گونه واكنشي با پليپروپيلن در دراز مدت ندارد.

نكته مهم :مطابق استاندارد اروپا ،استفاده از بست با روكش  PVCنرم ،برای لولههای پروپیلن ،مجاز نيست.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انواع بستهای سوپرفیکس ،به دفترچه نصب و اجرای سوپرفیکس مراجعه کنید.
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(سیستم نصب تاسیسات)
به طور کلی شاسیکشی و یا اجرای ساپورت استاندارد یکی از بخشهای زمانبر،
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
گ آمیزی(ضد زنگ و در مناطق مرطوب حتی استفاده از رنگهای ویژه
• رن 
مانند اپوکسی)
• تعدد مراحل تهیه ساپورت از قبیل ساخت در کارگاه بر روی زمین و نصب در
داکت و یا کانالهای تاسیساتی
• نیاز مبرم به عملیات جوشکاری
• عـدم سهولت ساخت و نصب ساپـورتهای ویژه برای شرایط خاص در کـارگاه
• دردسر فراوان در خصوص جابجایی و تغییرات
• افزایش وزن به سازه
• اشغال فضای بیشتر در داکت
• هزینهی 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 میشود.
سوپرفیکس راهحلی هوشمندانه برای اجرای ساپورت به روشی بسیار ساده و بدون
دردسرهای عنوان شده فوق است.
در سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس سه قطعهی اصلی به نامهای،
سوپرفیکس تخت ،سوپرفیکس  Uو سوپرفیکس  Mبا طراحی خاص
مهندسی ،محورهای اصلی را تشکیل میدهد و همراه با دیگر ملحقات از قبیل
برای فرمدهی سوپرفیکس تخت فقط به ابزار خمکن نیاز پیدا خواهید کرد.
پیچ و مهره  ،انواع پیچهای متری ،پایهها 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 میشود.
این قطعهها با  3نوع آبکاری عرضه میشوند:
-1گالوانیزه(سوپرفیکس) -2داکرومات( سوپرفیکس اکسترا) -3کرومات(سوپرفیکس اکسترا پالس)
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس بروشور محصول و یا دفترچه نصب و اجرای
سوپرفیکس را از کلیه نمایندگیهای سوپرپایپ در سراسر کشور درخواست کنید ،و یا به سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال به
آدرس  www.superpipe.irبخش ''محصوالت ما'' مراجعه فرمایید.

سوپرفیکس U
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سوپرفیکس M

سوپرفیکس تخت

قطعات سوپرفیکس

اجرای سیستم ونت

به طور کلی كار ونت يا تهويه در سيستم فاضالب شامل موارد زیر است:
• متعادل کردن فشار داخلی شبکهی فاضالب برای حفظ تله آب داخل سیفون
• هوارسانی جهت تخلیه سریعتر سیال درونی شبکهی فاضالب
• خروج گازهای فاضالب و هدایت به خارج
بنابراین برای ایجاد و حفظ یک محیط بهداشتی در داخل ساختمان ،پیشبینی سیستم
ونـت به منظـور هـوارسانی به شبکه فاضالب سـاختمان ضـروری است.
به دو روش میتوان هوای مورد نیاز برای متعادل کردن فشار در شبکه را تامین کرد:
• نصب سوپرونت در محل مورد نیاز در شبکه فاضالب
• اجرای شبکه لولهکشی ونت به موازات شبکه لولهکشی فاضالب

سوپرونت (ونت متفاوت در سوپردرین)v

در حال حاضر با توجه به تغییر الگوی ساخت و ساز و افزايش تعداد طبقات ،و تعدد
واحد در هر طبقه و همچنین کوتاهتر شدن ارتفاع طبقات ،امکان دارد لولهكشي
متدوال ونت از كارايي الزم برخوردار نباشد ،زيرا در پیکهای زمانی (زمان های
پر مصرف) نميتواند هواي كافي را در كوتاهترين زمان براي از بين بردن خالء و
جلوگيري از تخليه آب داخل سيفون يا سيفوناژ براي شبكهي فاضالب تامين کند.
ی منحصربهفرد ،از نزديكترين نقطه ،هواي مورد نياز شبكه
سوپرونت با قابليت 
فاضالب را به سرعت تامين و با جلوگيري از پديده سيفوناژ و حفظ تله آببند
داخل سيفون از نفوذ بوي بد به داخل فضاي ساختمان جلوگيري کند .بنابراین
سوپرونت جایگزین لولهکشی متداول ونت برای از بین بردن فشار منفی در شبکه
فاضالب است.
کارکرد سوپرونت به صورت يك طرفه است و از برگشت گاز ،بویبد و آلودگی
به داخل فضا جلوگيري میکند .از آن جا که هیچگونه قطعه مکانیکی و فلزی از
قبیل فنر ،پیچ و… در داخل سوپرونت به کار نرفته است ،در نتیجه سوپرونت به
هیچوجه در دراز مدت احتیاج به تعمیر و نگهداری ندارد.

ورود هوا و جلوگیری از پدیده سیفوناژ

از مزایای استفاده از سوپرونت در سیستم فاضالبی
سوپردرین ،Vمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارتقاء کارایی ونت در شبکهی فاضالب
• صرفهجویی در لوله و اتصاالت خصوصا در سایزهای  40و یا 50
• سرعت باالتر در اجرای لولهکشی فاضالب
ت مربوط به ونت
ت و بس 
• عدم نیاز به نصب ساپور 
• عدم نیاز به کندهکاری و یا شیار زنی بر روی دیوار
• کاهش احتمال تخریب و نیاز به دیوار چینی مجدد در زمان شیارزنی
• کاهش حمل نخاله حاصل از تخریب دیوارها

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،بروشور سوپردرین vرا از کلیه نمایندگیها سوپرپایپ در سراسر
کشور دریافت کنید.

جلوگیری از نفوذ گازهای متعفن به داخل فضا
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سوپرونت با توجه به ميزان هوادهي و محلهاي مورد استفاده در دو نوع طراحی
شدهاست؛
• سوپرونت  50با هوادهی  7/5لیتر بر ثانیه بـراي نصب بر روی لـولههـای افقی
• سوپرونت  100با هوادهی  32لیتر بر ثانیه براي نصب بر روی لولههای قائم
محل نصب سوپرونت در خطوط افقی و قائم ،نياز به طراحی دقيق با توجه به
نقشههای اجرایی فاضالب ،توسط واحد فني شركت سوپرپایپ اینترناشنال و يا
نمایندگان رسمي آن دارد .جهت دریافت نقشهجانمایی سوپرونت ،میتوانید پس
از تکمیل فرم اطالعات پروژه ،نقشه یا نقشههای اجرایی فاضالب را به نمایندگی
سوپرپایپ تحویل دهید.

از نصب سوپرونت بدون دریافت نقشه جداً خودداري فرماييد.
سوپرونت  50و نکات مهم اجرایی در نصب
سوپرونت  50را میتوان در تمامی نقاطی که شبکهی لولههای افقی
فاضالب با هوای آزاد ارتباط دارد ،ازجمله  :زیر روشویی و یا سینک
و… به سیستم متصل کرد ،ولی بهترین نقطهی نصب سوپرونت  50در
سقفهای كاذب مطابق نقشه است .زيرا عالوه بر وجود هواي مورد نياز،
محلي مناسب براي جلوگیری از آسيبديدگي فيزيكي سوپرونت است.

سوپرونت  50بايد حداقل 10سانتيمتر باالي
شاخه افقي نصب شود.

سوپرونت  50بر روي لوله  50سوكتدار بصورت كام ً
ال عمود و بدون زاويه
انحرافي نصبمیشود .جهت جلوگيري از تغييرات احتمالي زاويهي نصب،
حتما سوكت زير سوپرونت را با بست ثابت كنيد.

در صورتی که امکان اجرای بست وجود نداشت میتوانید جهت جلوگیری از چرخش سهراهی زیر سوپرونت ،از بست سوکت
استفاده کنید.
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اگر در شرایطی محل نصب سوپرونت در زیر تیر بتنی ،ساپورت و ...
به صورتی قرار گرفت که امکان اجرای آن به روش مذکور میسر نشد،
میتوانید سهراهی را با زاویهی  45درجه نصب و برای قراردادن شیر
سوپرونت از یک زانوی  45درجه استفاده کنید .دقت کنید که این زانوی
 45درجه بایستی طوری قرارگیرد که شیر سوپرونت در زمان نصب حتما
عمود قرار گیرد.

بايد توجه داشته باشيد كه بعد از قراردادن سوپرونت  50در محل تعیین
شده مطابق نقشه ،برچسب موجود در بستهبندي را مانند شكل مقابل بر
روي سهراه نصب کنید ،تا افراد غیر متخصص از جابجایی آن خودداری
کنند.

اگر طراحي محل نصب سوپرونت 50به دلیل عدم وجود سقف كاذب ،ویا
درخواست مشاور و یا کارفرما بر روي ديوار باشد ،بايد آنرا در يك جعبه
با درپوش توريدار يا مشبك قرار دهيد .الزم به يادآوري است اين جعبه
بايستي در مجاورت هوا باشد .در صورت عدم استفاده از جعبه ميتوانيد
فضايي حدودا  25×25سانتيمتري ايجاد نموده و با كاشي داخل آن را
پوشش داده و قطع ًا با درب مشبک آن را بپوشانيد.
در برخي از كارگاههاي ساختمانی عملیات صحیح اجراي لولهكشي ونت
(قائم و یا افقی) با توجه به وجود برخی از موانع با اشکال روبرو شده و
میتواند از كارايي الزم برخوردار نباشد .سيستم فاضالبي سوپردرين Vبا
بهرهگيري از قابليتهاي منحصر بفرد سوپرونت معضل لولهكشي ونت را
حل میکند و اجرايي به مراتب راحتتر ،سريعتر و کاراتر را در پي دارد.
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سوپرونت  100و نکات مهم و اجرایی در نصب

سوپرونت 100براي تامين هواي مورد نياز در لولههای قائم فاضالب استفاده ميشود و در كاهش تعداد عصايي در پشت بام موثر است.
تعداد و محل نصب سوپرونت  100نیز مطابق طراحی و محلهای تعیینشده بر روی نقشه باید صورت پذیرد و از نصب آن بدون طراحی
خودداری شود.
با توجه به اینکه سوپرونت  100هوای مورد نیاز لولههای قائم را از هوای موجود در فضای داکت تامین میکند ،دیگر نیاز به نصب آن در پشتبام
و سوراخکاری سقف نیست.
در صورت نصب سوپرونت  100بر روی لولههای فاضالب ،الزم است برای خروج گازهای درونی شبکه ،تعدادی از لولههای
عمودی بهصورت باز و دارای عصایی اجرا شوند .تعداد این خطوط نیز بایستی مطابق نقشههای طراحی شده اجرا شود.

در جاهايي كه سوپرونت  100را در زير سقف شيرواني نصب
ميكنيد ،بايد ارتفاع نصب آن از كف عايقكاري شده حداقل 15
سانتيمتر باالتر باشد)2( .

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

فاصله از کفسازی

حداقل  2متر

وان

سقف

روشویی توالت

توالت

1

توالت

لوله قائم فاضالب

روشویی

لوله قائم فاضالب

2

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

وجه تمایز انواع سوپرونتهای سوپردرین ،مطابقت با استانداردهای جهانی برای نصب در دمای محیطی  -20تا  +60درجه سانتیگراد است.

38

برای جلوگیری از احتمال آسیبدیدگی سوپرونت  100در داکتهای تاسیسات ،بایستی در كليه نقاطي كه سوپرونت  100اجرا شده از پوشش
يونوليتي بستهبندی آن استفاده كنيد( .شکل )1
ب سوپرونت  100در فضای آزاد (درمعرض نور مستقیم خورشید) ،بایستی عالوه بر محافظ یونولیتی از درپوش آلومینیومی نیز
در صورت نص 
استفاده شود( .شکل  )2و (شکل)3

)شکل(2

)شکل(3

)شکل(1

هیچیک از سوپرونتهای  50و  100نباید در خطوط مربوط به فاضالبهاي شيميايي يا صنعتي و همچنين براي تهويه چاه يا سپتيك تانك
نصب شود .برای چنین کاربردهایی اقالم خاص دیگر وجود دارد .در صورت نیاز با پشتیبانی فنی سوپرپایپاینترناشنال تماس بگیرید.

زمان نصب انواع سوپرونت بعد از تست و همچنين بعد از اتمام عمليات اجرای تاسیسات مکانیکی است .اگر سيستم به صورت
زير سقفي اجرا شده باشد ،قبل از پوشش سقف كاذب بايد سوپرونت را در محل خود قرار دهيد.

39

سوپرونت P

تاسيسات در ساختمانهاي بلند مرتبه ( 9طبقه و باالتر) دارای ويژگيها و پيچيدگيهاي
خاص خود ،در طراحی و اجرا است ،که حل آن جز با دانش بهروز مهندسی امكانپذير نيست.
در این نوع از ساختمانها عالوه بر مسائل مربوط به عملیات اجرایی لولههای فاضالبی،
عملكرد كارآمد شبكهي ونت با توجه به ارتفاع زیاد ،دارای شرایط و ضوابط خاص خود است.
یکی از مهمترین مسائل در ساختمانهاي مرتفع ،پيدايشامواج فشارمثبت گذرا(فشار معكوس)
در سيستم فاضالب است که در صورت عدم کنترل آن میتواند در عملكرد سيستم فاضالب
اختالل ایجاد کند.
برای کنترل موج مثبت گذرا ،از روشهای مختلف استفاده میشود ،ولی تنها راهحلنهایی
موجود در جهان براي ساختمانهاي بلند مرتبه سوپرونت Pاست .كه كارآمدي آن در
مهمترين و مرتفعترين ساختمانهاي جهان به اثبات رسيده است.
نقش اصلی سوپرونت Pميرا کردن امواج فشار مثبت گذرا است .سوپرونت Pتوسط دانشگاه
هريوت-وات اسكاتلند اختراع شده و انحصارا توسط شركت استودور توليد ميشود.
سوپرونت Pبه همراه سوپرونت  50و  ،100تنها راه حل مطمئن و ايدهآل براي بازگرداندن
فشارهاي ايجاد شده در سيستم فاضالب به فشار اتمسفريك ،و عمكرد مطمئن و كارآمد
سيستم ونت است.
• محافظت كامل سيستم فاضالب در برابر فشارهاي مثبت گذرا
• حفظ تله آبهوابند سیفونها در زمان ایجاد فشـار مثبت گذرا و جلـوگیری از انتشار بو و
گازهاي متعفن
• عدم نياز به نگهداري و تعميرات
• ضمانت مادامالعمر
از ویژگیهای منحصر بفرد سوپرونت Pاست.

نکات مهم و قابل توجه در نصب سوپرونتP

سوپـرونت Pبا توجه به شرایط کارگاه و فضـای داکت به دو صورت زیـر به شبکهی فاضالب متصل میشود؛
• نصب به صورت عمودی
• نصب به صورت افقی

نصب به صورت عمودی

در این روش،سوپرونت Pبه موازات لولهی قائم فاضالب قرار میگیرد .برای نصب در محل پیش بینی شده بر روی نقشهی لولههای قائم ،ابتدا یک
سه راهی  45درجه با نافی  110در 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 ،یک زانو  45درجه  110را به صورتی بر روی نافی سه راهی قرار دهید که سوکت آن به صورت روب ه باال باشد و
بعد از قرار دادن یک تکه حداقل  15سانتیمتری لوله  110بدون سوکت بر روی زانو ،سوپرونت Pرا روی آن نصب کنید .دقت شود حلقهی هوابندی
پایین سوپرونت Pاز جای خود خارج نشده باشد.
بهترین راه برای ثابت کردن سوپرونت Pاستفاده از ساپورتهای سوپرفیکس به همراه بست پارچهای یا تسمههای پالستیکی است.
بست پارچهای مانند یک کمربند به دور بدنه آن قرارگرفته و بر روی سوپرفیکس با پیچ و مهره بسته خواهد شد .سوپرونت Pفقط در شرایط نصب
به صورت عمودی امکان ویژهی دیگری نیز در اختیار ما قرار میدهد؛ با برداشتـن درپوش باالی آن ،شیـر سوپرونت  100را نیز میتوان برروی
آن نصب کرد.

روش نصب سوپرونت  100بر روی سوپرونت P

ابتدا درپوش باالیی سوپرونت Pرا با چرخاندن به جهت عکس حرکـت عقربههای ساعت از جای خود خارج کنید .سپس رابط متصل کننده
سوپرونت  100را از داخل بسته بندی یونولیتی سوپرونت Pخارج کنید و مراقبت باشید اورینگ آن گم نشود .سپس رابط را با چسب به سوپـرونت
 100بچسبانید و قطعه کامـل شده را با چرخـاندن به جهت حرکت عقربههای ساعت در جای خود در باالی سوپرونت Pمحکم کنید .از این روش
برای سری کردن دو سوپرونت Pبر روی یکدیگر نیز میتوان استفاده کرد.
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در هیچ شرایطی سوپرونت Pرا با بست فلزی بدون روکش ثابت نکنید .حتما از بستهای پارچهای یا تسمهی پالستیکی
استفاده کنید.

نصب به صورت افقی

با توجه به شرایط کارگاه میتوانید ،سوپرونت  Pرا 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 زانوی  45درجه بایستی دقت کنید زانو به صورتی قرار گیرد که سوکت آن
افقی باشد .پس از برش لولهی بدون سوکت  110به اندازه مورد نیاز ،سوپرونت  Pرا در محل خود نصب کنید .هنگام اجرای سوپرونت  Pرعایت
اصول بستزنی ،همانطور که قبال اشاره شده است ،از اهمیت برخوردار است.

سوپرونت  Pرا بر روی لوله بدون سوکت  110نصب کنید.

در صورت اجرای سوپرونت  Pدر حالت افقی ،باید با زاویهی  5درجه نسبت به تراز افقی نصب شود.
درساختمانهای بلندمرتبهای که تغيـير جهت در لوله قائم فاضالب وجـود دارد ،با توجه به محل دو خم ،نصب سوپـرونت  Pبعد از محل
دو خم ضروري است .یادآور می شود با توجه به نوع اجرای فاضالب ،محلهای نصب بر روی نقشه لولههای قائم طراحی و تعیین خواهد شد.
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فیلتر سوپردرین

راهحل سوپردرین برای از بین بردن بوی نامطبوع و آلودگی در خروجی هوای
سیستم فاضالبی

فیلتر سوپردرین ،یک فیلتر قوی ساختهشده 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 روفگاردنها -و همچنین بر روی سپتیک تانک مورد
استفاده است.
این فیلتر دارای مشخصات ذیل میباشد:
• با عملکرد دو طرفه میتواند در سیستم سوپردرین  Vو یا سایر سیستمهای متداول مورد
استفاده قرار گیرد.
• با استفاده از رابط استاندارد ،قابلیت نصب بر روی لولههای سایز  75و  110را داراست.
• در برابر تغییرات دما از  -20تا  +60درجه سانتیگراد مقاوم میباشد.
• امکان نصب آسان به صورت افقی و یا عمودی را داراست.
• نیاز به تعمیر ندارد ،البته کارتریج آن به صورت دورهای 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  100میباشد با این تفاوت که:

• باید در فضای آزاد نصب شود.
• برخالف سوپرونت  ، 100عالوه بر نصب عمودی قابلیت نصب افقی(تمامی زوایای صفر تا  90درجه )
را هم دارد.
• بر روی لوله بدون سوکت سایز  75یا  110نصب میشود.
نکات دیگری که باید در اجرای فیلتر سوپردرین مورد توجه قرار گیرد:
 -1نصب فیلتر سوپردرین در فضای بسته(زیر شیروانی ،سقف کاذب و  )...ممنوع میباشد.
 -2در هنگام نصب به تاریخ تعویض فیلتر دقت گردد .الزم است که تاریخ نصب یادداشت شده و پس از
دو سال فیلتر آن تعویض شود.
 -3این فیلتر قابلیت نصب بر روی سپتیک تانک را دارد.
برای اطالعات بیشتر میتوانید با واحد پشتیبانی فنی شرکت سوپرپایپ تماس بگیرید.
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حلقه ضد آتش سوپردرین

محافظت ساختمانها در برابر آتشسوزی از ضروریترین نیازها و الزامات در طراحی و اجرای
ساخت و ساز ساختمانها است .با توجه به آن که لولههای تاسیسات یکی از راههای نفوذ و
گسترش آتش ،دود و گازهای سمی است،استفاده از حلقه ضدآتش سوپردرین میتواند مانع
از انتشار آتش از طریق لولههای فاضالبی شود .حلقه ضدآتش سوپردرین ،با ایجاد تاخیر در
انتشار آتش و دود ،فرصت الزم برای خروج از ساختمان را برای افراد فراهم میکند .هنگامی
که حلقه ضدآتش سوپردرین در معرض آتش قرار میگیرد  ،منبسط شده و بر قسمت ذوب
شده لوله پالستیکی فشار وارد میکند .این کار منجر به بستهشدن مقطع لوله و جلوگیری از
انتشار آتش ،دود و گازهای سمی از یک قسمت به قسمت دیگر میشود.
نکته مهم :حلقه ضد آتش سوپردرین تا چهار ساعت در برابر آتش مقاوم است.
مطابق با مبحث  16مقررات ملی ساختمان بند  16-5-2-1لوله کشی فاضالب نباید عامل
ایجاد یا توسعه آتش و دود در ساختمان باشد.

1

3

2

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 سوراخکاری 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 میگیرد .در نهایت به دیوار مماس شده و بوسیله
چهار عدد پیچ به دیوار فیکس میشود.

4

6

5

طریقه عملکرد حلقه ضد آتش در هنگام آتشسوزی

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

 -2لوله را در محل مورد نظر اجرا کنید.

 -3قفل حلقه ضدآتش را باز کنید.

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

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

 -6حلقه ضد آتش بر روی دیوار
نصبشده است.

این حلقه در سایزهای  160 ،125 ،110 ،75 ، 50و  200موجود است.
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شبکه لولهکشی ونت به موازات شبکه لولهکشی فاضالب
لولههای افقی ونت

نقش لولههای افقی ونت رساندن هوا به داخل لوله فاضالب براي خروج راحتتر سیال و مهمتر از آن متعادلكردن فشار ،براي جلوگيري از تخليه
آب داخل سيفون يا همـان پديده سيفـوناژ مکشی است .كمتـرين و بيشترين فاصلهی نقطه اتصـال لولـه ونت از لبه سـرريز سيفون لـوازم
بهداشتي مطـابق جدول زير است:

قطر نامی لولههای
فاضالب (ميليمتر)

 L1حداقل
(ميليمتر)

شيب لوله فاضالب
(درصد )

 L2حداكثر
(ميليمتر)

40

80

2

1500

50

100

2

1800

75

150

2

3000

110

200

2

4000

حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله تهویه از لبه سرریز سیفون L2

حداقل فاصله نقطه اتصال لوله تهویه از لبه سرریز سیفون L1

◄

◄

◄

منبع  :نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،معاونت امور فنی  ،نقشهی شماره M.D 203-03-6

• به طور معمول شيب الزم براي لولهكشي زیر سقفی ونت ،برخالف لولههاي فاضالبي(دارای شیب معکوس) است.
• بایستی تمهيدات الزم جهت جلوگيري از آسيبديدگي لوله ونت(مانند سوراخشدگي در زمان نصب لوازم سرويس) انديشيده
شود.
• در لولهکشی ونت ،برخالف شبكهي فاضالب امکان قرارگيري سوكتها وجود دارد.
• مطابق مقررات ملی ساختمان قطر لولهی ونت میتواند یک سایز پایینتر از قطر لولهی فاضالب باشد.
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قبل و بعد از دوخم لوله عمودي فاضالب اجرای لولههای ونت ضروری است.

5

4
4
5

◄

منبع :نشریه ( 128-6معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) نقشهی M.D 203-3-8

طبق مبحث  16مقررات ملی ساختمان (بند پ  )16-5-2-5در محدوده  60سانتی متر باالی دو خم تا  60سانتیمتر 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 ،شاخهی افقی فاضالب متصل
نشده باشد ،نصب هواکش برای دوخم 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 گزینهی  2و  5است.
دو نكته مهم كه بايد در لولهكشي ونت مورد توجه قرار گيرد:
 .1محل نصب لولهكشي ونت به شاخه افقي فاضالب بايد به سمت
 .2لولهكشي تهويه ،بايد حداقل  15سانتيمتر باالتر از سطح سرريز
باال و با زاويه بيشتر از  45درجه باشد؛ در غير اینصورت ممکن است وسيله بهداشتي (روشویی و یا سینک) همراه با رعايت شيب الزم ،به
فاضالب وارد شبکهی ونت شده لولهکشی ونت از كارايي الزم برخوردار لوله قائم تهويه متصل شود و يا به طور مستقل تا هواي آزاد ادامه يابد.
نباشد.

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

وظیفهی لولههای عمودی و افقی ونت ،ایجاد تعادل فشار در شبکهی فاضالب است.
در مقررات ملی ساختمان اجرای لولههای عمودی ونت برای ساختمانهای باالی  5طبقه الزام شده است.
تبصره :مطابـق مقررات ملی در ساختمـانهای زیر  5طبقـه برای خطـوط قائـم که حتی یک سیفـون توالـت بـه آن متصـل است بایستی لـولهی
قـائم ونت بـا الزامات ویژه آن اجرا شود.
مطابق مقررات ملی ساختمان باالترين و پايينترين نقطه لوله قائم فاضالب ،میبایست به لوله ونت متصل شود .البته لوله قائم ونت میتواند
بدون دوخت در باالترین نقطه  ،به صورت مستقل تا پشت بام ادامه یابد.
ی قائم هواکش
مطابق مقررات ملی ساختمان بند  3-2-6-16هر شبکه لولهکشی فاضالب که توالت هم داشت ه باشد ،باید دستکم یک لوله 
اصلی ،به صورت لولهی قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضالب داشته باشد.

لولهی قائم ونت بهتر است هر 3طبقه به لولهی عمودی فاضالب دوخته شود.
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عصایی

برای متعادل کردن فشار شبکهی فاضالب ،این سیستم بایستی با هوای آزاد در
ارتباط باشد .عامل این ارتباط عصایی پشت بام است که وظیفه ورود هوا و یا
تخلیه گازهای فاضالبی را برعهده دارد .شکل خاص عصایی ،امکان گرفتگی
دهانه ورودی آن را به حداقل میرساند .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 vو نصب سوپرونت  100و همچنین فیلتر سوپردرین تعداد
عصایی در پشتبام کاهش قابل مالحظهای خواهد داشت( .برای اطالعات بیشتر
به صفحههای  35تا  39و صفحه  40را مطالعه کنید).

توصیه :در صورت نصب عصايي در پشت بامهایی که به عنوان آالچیق ،فضای سبز و… استفاده میشود ،ارتفاع  2/2متری از كف
تمام شده و همچنين فاصلهي حداقل  3متري از كولر و يا هوا ساز را رعايت كنيد .در صورت عدم امکان نصب ،هماهنگی الزم با واحد نظارت و
یا کارفرما به عمل آورید.

اجرای سوپردرین در کف پارکینگ یا محوطه
در مواردي كه نیاز به اجرای سيستم فاضالبي سوپردرين در
كف پاركينگ و يا محوطه ساختمان میباشد ،بهتر است از لوله و
اتصاالت سري( KGدفنی) استفاده کنید.
در صورت عدم استفاده از لوله و اتصاالت سوپردرین سری ،KG
طبعا رعايت نكات زير بسيار مهم است:
• لوله و اتصاالت سوپردرين بايستي در بستري كه با ماسه  06و
یا خاک نرم آماده شده ،قرار گيرد.
• بهتراست با اجراي سوپردرین در كانال (ترنچ)با درپوش ،از فشار
مستقيم كفسازي ،بتنريزي و همچنين وزن وارده از خودروها بر
روي لوله و اتصاالت سوپردرين جلوگيري شود.

نوارپیچی

نوارپیچی

در صورت اجراي لوله و اتصاالت سوپردرين در كف و يا فونداسيون ،برای جلوگيري از احتمال نفوذ شيره بتن به داخل
اتصال و تاثير بر روي حلقه آببندي ،باید حداقل  10سانتيمتر قبل و بعد از هر اتصال را نوار پيچي كنيد.
آب موجود در سيفون كف شوي بالكنها ،پاركينگ غيربسته و يا حتي در ساختمانهاي نیمهکاره در فصول سرد احتمال
يخزدگي دارد .براي جلوگيري از اين موضوع بايستي تمهيدات الزم ديده شود.
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کاربردهای دیگر سوپردرین
لولهكشي آب باران
لولههاي آب باران لولههاي مستقلي از شبكهي فاضالب هستند كه از بام تا چاه جذبي اجرا ميشوند .لوله و اتصاالت سوپردرين همراه با
بست سوكت تا ارتفاع  20متر در خطوط آب باران قابل اجرا است.
طبق مقررات ملی مبحث  16حداکثر فشار کار مجاز لوله و اتصاالت سوکتی ( )P.Pدر سیستم آب باران 6 ،متر ستون آب است.
بنابراین برای ساختمانهای بلندتر کاربرد این لولهها برای انتقال آب باران ،مجاز نیست .ولی در سوپردرین با استفاده از بستهای
سوکت ،میتوان ساختمانهای تا ارتفاع  20متر را نیز اجرا کرد.

نكات مهم اجراي لولههاي آب باران

نباید از لوله آب باران بهعنوان ونت (هواکش) استفاده شود.
طبق دستورالعمل شركت آب و فاضالب كشور ،لولههاي آبباران نباید به شبكهي فاضالب شهري ،سپتیك و یا چاه جذبی فاضالب متصل
شوند .بنابراین باید برای جمعآوری آب باران ،چاه جذبی مجزا پیشبینی شود.
هيچ سيفون فاضالبي نبايستي به لولههاي آبباران متصل شود .فقط در شرايط خاص و با دريافت نظر كارفرما و يا دستگاه نظارت و
همچنين مشاور پروژه ،ميتوانيد انشعابات آبباران بالكنها يا فضاهاي روباز و غير مسقف را توسط سيفون ،به شبکه فاضالب مرتبط
سازید.
اصول صحيح بستزني و ساپورتكشي را مطابق موارد عنوان شده در بخشهاي قبلي رعايت فرماييد.
حتما از بست سوكت براي محكم نمودن اتصاالت استفاده کنید.
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از یخزدگی بایستی در نظر گرفته شود.
پیشنهاد میشود در انتهای لوله عمودی آب باران یک عصایی به عنوان ونت یا هواکش (برای تخلیه بهتر آب باران) اجرا شود.

لولهكشي درين فنكويلها و يا كولرهاي گازي
• لولهكشي مربوط بهدرين فنكويلها و يا كولرهاي گازي را بايستي با رعايت شيب مناسب و كامال مستقل از شبكهي فاضالب و يا لولههاي
آبباران اجرا کنید.
• ميتوانيد تمامي لولههاي درين فنكويلها را مانند شبكهي فاضالب به هم مرتبط کنید و در فضايي مانند موتورخانه و يا كف پاركينگ كه داراي
كف شور همراه با سيفون ميباشد به صورت آزاد قرار دهيد.

لولهكشي براي جاروبرقي مركزي
مطابق گواهینامه  K 04 1525و  MPA Darmstadt K 08 1177میتوان از لوله و اتصاالت سوپردرین برای شبکهی لولهکشی
جاروبرقیهای مرکزی استفاده کرد.
نصب لولهکشی جاروبرقي مركزي را حتما مطابق با جزئیات و اصول اجرايي شركت سازنده اجرا کنید.

48

تست سيستم فاضالبي سوپردرين
مهمترين مرحله كه پس از نصب لوله و اتصاالت بايد به آن توجه كنيد ،تست سيستم فاضالبي سوپردرين ،مطابق مقررات ملی ساختمان
است .شرایط انجام تست را در صفحه  46ببینید.
• دقت كنيد قبل از پركردن شبكه با آب ،بايستي تمامي دهانههاي باز با درپوش مناسب مسدود شود.

در صورت ايجاد هر وقفهاي در مراحل نصب از قبيل ،پايان روزكاري و يا در آغاز هر تعطيلي موقت كار ،دهانههاي باز لولهها
حتما با درپوش تست به صورت موقت بسته باشد تا از ورود نخال ه به داخل شبكهي فاضالب جلوگيري شود.
درپوش دهانههاي باز لولههاي فاضالب و تهويه بايد از جنس لوله باشد.
بهکاربردن درپوشهاي چوبي یا استفاده ازكاغذ ،پارچه و مـوارد مشابه آنها به عنوان درپوش موقت مجاز نيست.
برای جلوگیری از خارج شدن درپوش های تست از محل خود ،در برابر فشار ستون آب ( 6متر) 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.
پیشنهاد میشود برای اجرای دریچه بازدید(سیخزن) از مجموعه قفل درپوش به همراه درپوش تست سوپردرین استفاده شود.

قفل درپوش سوپردرین

قفل درپوش سوپردرین که از اختراعات شرکت سوپرپایپ است ،یک راهحل کاربردی و ساده برایمشکل
قدیمی محکمکردن درپوشهای سیستم فاضالبی پوشفیت است .تا پیش از این ،مجریان مجبور
بودند هنگام تستکردن سیستم لولهکشی فاضالب ،درپوشها را با سیم مفتولی در جای خود محکم
کنند تا درپوشها در برابر فشار ستون آب تست از جای خود خارج نشوند .همچنین برای محکمکردن
درپوش قطعه سیخزن ،از سیمهای مفتولی استفاده میشد .این روشها ،عالوه بر آنکه از لحاظ اجرایی
سخت بود ،ممکن بود به درپوشها نیز آسیب فیزیکی برساند .همچنین مجریان ،هنگام بازکردن
سیمهای مفتولی نیز دچار زحمت و دردسر میشدند.
اکنون با معرفی قفل درپوش ،این مسائل برای همیشه حل شده است .قفل درپوش ،برای نگهداشتن
دائمی و یا موقت درپوشهای سوپردرین در برابر فشار  6متر ستون آب (و حتی بیشتر) است .همچنین
از آن برای محکم نگهداشتن درپوش سیخزن استفاده میشود .نصب و بازکردن قفل درپوش بسیار
ساده است و در کمتر از  5ثانیه انجام میشود .این محصول از جنس فوالد فنری با آبکاری کروم و در
سایزهای 110 ،75 ،50تولید 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 میکند.

قبل از انجام تست سيستم و پس از آن ،باید تاييديههاي الزم از ناظر پروژه و يا كارفرما گرفته شود.

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

فرمهاي تست و نظرخواهي در انتهاي این دفترچه ،براي انعكاس میزان رضايت مشتري و ارزيابي نحوه نصب سیستم تهیه شده
است .لذا تكميل فرم تست توسط مجريان همراه با دريافت تاييديه از كارفرما و يا دستگاه نظارت پروژه مهم و موثر است .لطفا
فرم نظرخواهي را نيز در اختيار كارفرمايان قرار دهيد تا براي ارائه خدمات بهتر به مشتريان ما را ياري کنند.

مطابق استاندارد شرایط تست سیستم فاضالبی سوپردرین با فشار حداقلی  3متر ستون آب و در زمان  15دقيقه به صورت آببند است.
در صورت اجرای صحیح و استاندارد میتوانید سیستم فاضالبی سوپردرین را تا  6متر ستون آب نیز تست کنید.
• قبل از انجام تست سيستم فاضالبي سوپردرين نكات زير را كنترل و در فرم تست عالمت بزنيد:
-1كنترل تعداد بستهاي ثابت و راهنما
 -2اطمينان از اجرای درست بستها
 - 3عدم پوشش لوله و اتصاالت با مصالح ساختماني و یا عایق
- 4كنترل نصب درپوشها
سيستم فاضالبي سوپردرين مطابق مبحث  16مقررات ملي ساختمان ،قسمت به قسمت ،به صورت مجزا از يكديگر ،از طريق سهراههاي
بازديدي كه بر روي لولهی قائم نصب شده است تست شود.
محل نصب اين سهراه بازديد بايستي جهت انجام عملیات تست در دسترس باشد .زيرا عالوه بر انجام عمليات تست در زماني كه لولههاي
قائم بنا به هر دليلي دچار گرفتگي شود ،ميتوان با استفاده از فنرهاي روتنبرگر مسير را باز کرد.
• براي تست لوله و اتصاالت  100ميليمتر و قطرهاي كوچكتر ميتوانيد از استاپر استفاده كنيد.

مراحل انجام تست با بالن براي قطرهاي  125و  160ميليمتر

 -1بالن تست سوپردرين را از طريق سهراه بازديد وارد لوله کنید.
 -2بالن تست را در وسط لولهي قائم باالي سهراه بازديد نگه داريد.
 -3به وسيله تلمبه بالن را باد نموده تا گيج موجود فشار  1/5بار( )barرا نشان دهد.
 -4از طريق اولين سهراه بازديد سيستم را با آب پر کنید.
 -5تمامي اتصاالت را جهت عدم وجود نشتي كنترل کنید.
 -6پس از اطمينان از عدم وجود نشتي ،فرم تست تكميل و از طريق دستگاه نظارت و يا كارفرما تاييد
و امضاء شود.
 -7جهت تخليه آب داخلي شبكه ،باد موجود در بالن را به آرامي تخليه کنید.

در صورت وجود نشتي از اتصاالت مراحل زير را انجام دهيد.
 -1محل نشتي را با اسپري عالمتگذاري كنيد.
 -2سیستم را تخلیه و بستها را شل کنید.
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-3ابتدا یک ضربه کوچک با چکش پالستیکی به اتصاالت وارد کنید و يا اتصال را بچرخانيد ،در صورت عدم رفع نشتي اتصال را باز کنید.
-4حلقههاي آببندي را كنترل و ضمن تميز کردن آنها ،بررسي و اطمينان حاصل كنيد كه ایراد نداشته باشد.
-5كنترل کنید که سوكت محل قرارگيري حلقهي آببندي داراي شن و يا مصالح ساختماني نباشد.
در صورت وجود هرگونه زدگي ،شيار يا خش از استفاده مجدد آن بپرهيزيد.
-6بدنهي لوله و يا اتصال وارد شده به سوكت را كنترل کنید،
-7اتصال را دوباره جازده و مراحل تست را مجددا تکرار کنید.

تست سيستم فاضالبي سوپردرين ،از پايينتريـن سهراه بازديد انجام شود تا در حيـن تخليه آب ،ساير لوله و اتصاالت ديگر طبقات خيس
نشود .همچنين در هنگام پركردن سيستم لولهكشي از آب نيز دقت كنيد تا آب از سهراه بازديد بااليي سرريز نشود وگرنه امكان تست و بررسي
دقيق اتصاالت وجود ندارد.
با صالحديد دستگاه نظارت جهت اطمينان از عدم وجود مانع يا گرفتگي در مسير شبكه ،ميتوانيد سيستم را به صورت آب رو نيز مجددا تست کنید.
نکته بسیار مهم در زمان تخلیه آب ،بعد از تست سیستم ،جلوگیری از خروج یک باره سیال درون شبکه فاضالب است .دقت
کنید که شبکه پر شده از آب به تدریج تخلیه شود.
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ايمني در محيط كارگاه
قبل از هر اقدامي در يك كارگاه ساختماني حفظ مسائل ايمني فردي و گروهي بسيار مهم و رعايت نكات آن حائز اهميت است.

نكات مهم عبارتند از:

کـارگران کارگـاههای ساختمانی باید مجهز به لباسكار ،کاله و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار ،سایر وسایل حفاظت فردی

همچون دستکش ،ماسک ،کمربند و طناب نجات را نيز در اختیار داشته باشند.

تمامی معابر ،پلکانها ،سطوح شیبدار ،بازشوها ،پرتگاهها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد وجود دارد ،باید با نرده و پوششهای موقت

و مناسب حفاظت شوند.

در هنگام کار روی بامهای شیبدار و یا بامهای پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نورگیر و ورقهای فشرده سیمانی( ایرانیت)

باید از نردبانها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل  ۲۵سانتیمتر استفاده شود .این نردبانها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند
تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد.

در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کارپیشبینی شود.

کارگرانی که روی بامهای شیبدار با شیب بیش از  ۲۰درجه کار میکنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.

باال بردن تیرهای آهن ،نبشي خصوصا در بين طبقات باید با استفاده از کابل یا طنابهای محکم انجام شود و برای جلوگیری از خم شدن

بیش از حد کابل ،باید چوب یا وسیله مشابه دیگری بین تیرآهن و يا نبشيها و کابل قرار داده شود .در این شرایط از زنجیر برای باال بردن تیر

آهن استفاده کنید.

انجام جوشکاری الکتریکی روی داربستهای آویزان که با کابل نگهداری میشود مجاز نیست .کابلهای دستگاههای جوشکاری الکتریکی

باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد.

در زمان جوشكاري حتما از دستكش و ماسك ويژه جوشكاري استفاده کنید.

در زمان جوشكاري كپسول آتشنشاني كه براي حريقهاي برق و مواد نفتي تهيه شده است را در اختيار داشته و نحوه كار با آن را آموزش

ديده باشيد.

ازکارکردن کارگران روی بام ساختمانها 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 بهطور 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 ب ه وسیله کارگر و نردبان ممنوع است .شعلههای باز ،مشعل ،کبریت مشتعل و وسایل مشابه نیز نباید در مجاورت

دهانههای مجاری فاضالب ،خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود.

در زمان جوشكاري براي نصب بست و ساپورت دقت كنيد در زير محل جوشکاری ظروف حاوي بنزين ،تينر و يا هر ماده قابل اشتعالي

وجود نداشته باشد.

درفضاهاي بسته از روشن كردن آتش براي گرمايش خودداري كنيد.
در زمان جوشكاري براي بست و ساپورت ،از پتوي ضد حريق براي عدم آسيب ديدگي لوله و اتصاالت استفاده کنید.

جعبهي كمكهاي اوليه را در دسترس داشته باشيد و نحوه استفاده از لوازم داخلي آن را آموزش ببینید.

در فصول سرد سال در انتهاي روزكاري حتما محوطهكاري خود را كنترل كنيد كه هيچ وسيلهي گرمايشي روشن نباشد.

كنيد.

در صورت كار بر روي داربست از تختههاي الوار و يا زيرپايي فلزي با حداقل قطر  25سانتيمتر استفاده و از محكم بودن آن اطمينان حاصل
در صورت استفاده از آتش به خصوص با هيزم در فصول سرد سال ،آتش را در ظرف آهني مناسب روشن و در انتهای ساعت کار حتما آتش

را با آب خاموش کنید و ازخاموششدن آن مطمئن شوید.
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پیوستیک

 :فهرست اقالم اصلی سوپردرین V
طول /زاویه

شرح

لولهی سوپردرین یک سر سوکت

لولهی سوپردرین دو سر سوکت

لولهی سوپردرین ساده

زانو

سه راه و سه راه تبدیل

 15سانتیمتر
 25سانتیمتر
 50سانتیمتر
 75سانتیمتر
 100سانتیمتر
 150سانتیمتر
 200سانتیمتر
 300سانتیمتر
 50سانتیمتر
 75سانتیمتر
 100سانتیمتر
 150سانتیمتر
 200سانتیمتر
 300سانتیمتر
 5متری
15º
30º
45º
67º
87º
32
40
50
45º
75
110
125
160
32
40
67º
50
75
110
32
40
50
87º
75
110
125
160

بوشن تعمیر
بوشن

32
40
50
75
110
125
160
32
75
110
-

تبدیل

تبدیل کوتاه
سوکت رابط
سوکت بلند
چهارراه کنج
چهار راه
سه راه بازدید
درپوش
رابط لوله چدنی*
ست آببندی برای رابط چدنی*
رابط لولهی آهنی**
زانو سیفون**
زانو سیفون دوبل**
الستیک بوگیر**
سوپرونت
فیلتر سوپردرین 110
سیفون یک تکه
سیفون موفهدار
رایزر سیفون
بست دوپایه
بست روکشدار
بست سوکت
حلقه آببندی
قفل درپوش
حلقه ضد آتش
روان کننده

67º

راهنما:



دارد |  -ندارد | 

HTEM

HTDM

HTGL

HTB

HTEA

UTU
HTMM

HTR

-

110
50
75
110
40.40
)50.(40/50
40
50
40/50/40
30
40
50
-

* ست آببندی مخصوص استفادهی همراه با رابط لولهی چدنی میباشد.
تبدیل

عالمت

HTAM
HTL
HTED
HTDA
HTRE
HTM
HTUG
GA-Set
HTS
HTSW
HTDSW
HTMG
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قطر
40

50

75

110
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150گرمی



























250گرمی

125



























100

160

تصویر



























-










500گرمی

** الستیکهای بوگیر مخصوص استفادهی همراه با رابط آهنی ،زانو سیفون و زانو سیفون دوبل میباشد.

پیوست دو :
جدول راهنمای انتخاب بستهای روکشدار سوپرفیکس با توجه به سایزهای مختلف لولههای فاضالب  HTو SK
• بستهای روکشدار سوپرفیکس در سایزهای  16-160میلیمتر موجود بوده و
جهت نصب مستقیم پیچها به بست ،دارای مهره سرخود میباشد.
• جنس روکش از  EPDMمیباشد که با لولههای پلیپروپیلن کامال سازگار
بوده و در مقابل حرارت بسیار مقاوم میباشد.
• برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به بروشور سوپرفیکس مراجعه کنید.

سایز بستهای
روکشدار
سوپرفیکس
(اینچ)

سایز بستهای
روکشدار
سوپرفیکس
)میلیمتر(

دامنه تحت پوشش
)میلیمتر(

'' 3/8

16

15-19

M8

'' 3/4

25

20-25

M8

*

25-30

M8

*

31-37

M8

32

38-44

M8

40

45-52

M8

50

59-65

M8/M10

*

74-80

M8/M10

75

82-92

M8/M10

*

108-118

M8/M10

110

120-130

M10

125

159-169

M10

160

'' 1/2
'' 1

20
32

'' 1 1/4

40

'' 2

63

'' 1 1/2

50

'' 1 1/2

75

'' 4

110

'' 3

'' 4 1/2
'' 6

90

125

160

سایز مهره

سایز HT

سایز بست
روکشدار
سوپرفیکس
مناسب سری
HT

*

*

* سایزهای  25-20-16معموال در سیستمهای آبرسانی مورد استفاده قرار میگیرند.
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*

*

32

40

50
*

75
*

110

125

160

سایز SK

سایز بست
روکشدار
سوپرفیکس
مناسب
سری SK

*

*

*

*
*

*

56
*

70
*

100

135

150

*

*
*

*

63
*

75
*

110
*

160

فرم تست سوپردرین
 -1مراحل قبل از انجام تست

آیا از وجود سهراه بازدید در خطوط عمودي و از در دسترسبودن آنها مطمئن هستید؟
آیا مسیرهاي اجرایي توسط دستگاه نظارت و یا كارفرما تایید شده است؟
آیا از اجراي درست تمامي بستها مطابق استاندارد مطمئن هستید؟
آیا در مکانهایي كه بهعلت تعدد اتصاالت امکان اجراي بست روكشدار یا دوپایه نبوده ،بست سوكت اجرا شده است؟
آیا از عدم پوشش لوله و اتصاالت با مصالح ساختماني یا عایق مطمئن هستید؟
آیا همهي درپوشهاي تست نصب شدهاند؟








 -2مراحل انجام تست

بلي
بلي
بلي
بلي
بلي
بلي

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

الف -نحوه پركردن

 -شبكهي لولههاي فاضالبي سوپردرين:

پس از مسدود نمودن خطوط عمودي فاضالب به وسیله استاپر و یا بالن ویژه سوپردرین ،لولههاي فاضالب از طریق سهراه بازدید باالتر با آب پر ميگردد.

اگر از بالن ویژه سوپردرین براي تستكردن استفاده ميكنید باید بالن تست سوپردرین را از طریق سهراه بازدید وارد لوله نموده و آن را وسط لولهي عمودي باالي
سهراه بازدید نگه دارید .سپس به وسیله تلمبه ،بالن را باد كنید تا گیج موجود ،فشار  1/5بار ( )1.5 barرا نشان دهد.
 -لوله آب باران سوپردرين:

لولهي آبباران باید از طریق كفشوهاي آبباران بام با آب پر شود.
با توجه به اینکه مطابق مبحث  11مقررات ملي ،حداكثر فشار كار مجاز لولههاي پليپروپیلن (سوپردرین) معادل 1متر ستون آب است ،اگر ارتفاع لولهي آب بااران
پروژه بیش از 1متر بود ،الزم است روي سوكتها ،بست سوكت اجرا شود .بستهاي سوكت ،لولهي آبباران را در برابر فشار 02متر ستون آب مقاوم ميكند.
دقت كنيد در هنگام پركردن ،آب از سهراه بازديد يا كفشوي آبباران بام سرر يز نكند ،زيرا در صورت سرريز شدن ،كنترل تست نشتي اتصااتت باه درساتي

انجام نخواهد شد.

ب) نحوه تستكردن

 -شبكهي لولههاي فاضالبي سوپردرين:

مطابق مبحث  11مقررات ملي ساختمان نحوه تست سیستم فاضالبي سوپردرین ،حداقل  3متر ستون آب در زمان  15دقیقه است.

در صورت نیاز ،با هماهنگي كارفرما و یا دستگاه نظارت پروژه ،ميتوانید ارتفاع ستون آب را حداكثر به دوطبقه و یا  1متر ستون آب افزایش دهید.

-لولههاي آبباران سوپردرين:

مطابق مبحث  11مقررات ملي ساختمان ،تست با حداكثر فشار استاتیک آب مربوط به ارتفاع بلندترین لولههاي آب باران در مدت زمان  15دقیقه انجام ميشود.
ج) تاييد تست

اگر در طول تست ،هیچ نشتي از اتصاالت مشاهده نشود ،تست مورد قبول است .در غیر این صورت الزم است حلقهي آببندي اتصال ،درست بریدهشدن لوله و
نحوهي بستكاري ،بازبیني و اصالح شده و تست تکرار شود.

مشخصات پروژه

نام كارفرما :

نام پروژه :

استان :

شهرستان :

نشاني و تلفن :
مشخصات مجري

نام :

نام خانوادگي :

تلفن:

با رعايت نكات بات ،اين قسمت از جدول بايد توسط مجري ،براي تمام خطوط تستشده تكميل شود و به تاييد
كارفرما (يا نماينده ايشان) برسد.

قسمت تستشده :

ط چین ببرید و به تعداد مورد نیاز کپی کنید.
لطفا از محل خ 

تاريخ

ساعت شروع

ساعت پايان

ارتفاع ستون آب

اين قسمت از جدول بايد توسط كارفرما تكميل گردد.

آیا توصیههاي الزم جهت پيشگيري از يخزدگي سيستم توسط مجري به جنابعالي اعالم شده است؟ بليتخلیهكامل آب سیفونها در فصول سرد
اقدامات انجام یافته :عایقکاري سیستم در صورت لزوم

-آیا توصیههاي الزم جهت مراقبت از بستهبودن كامل درپوشهاي تست ،حتي بعد از اتمام لولهكشي (براي

جلوگيري از احتمال ورود مصالح ساختماني) توسط مجري به جنابعالي اعالم شده است؟

بلي

-آیا براي جلوگيري از ورود بوي فاضالب به ساختمان ،الستیک بوگیرها در جاي خود نصب شدهاند بلي

توضیحات كارفرما

امضاء مجري :

خیر

خیر
خیر

امضاء كارفرما ( يا نماينده ايشان):

SFO- 81/1

SFO-81/1
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فرم نظرخواهی از مشتریان
مشتري گرامي:

براي حصول اطمينان اين شركت از سرويس دهي مناسب شبكه توزيع و اجراي محصوالت سوپرپایپ ،همچنين براي برخورداري از خدمات پسس از رسروم موصسو ت

سوپرپایپ خواهشمنديم چند لوظه از وقت خود را براي تكميل اين برگ صرف نماييد  .لطفا برگ تكميل شده را به نشاني  :تهران -صندوق پستي  41851-1414يا به

دورنگار  )124( 88514411ارسال ررماييد.
نام و نام خانوادگي:
نام و نشاني پروژه:
محصول مورد استفاده:

متشكريم.

سمت در پروژه:

سوپرپایپ:

سوپردرین:

تلفن:

لولهكشي سرد و گرم بهداشتي

سوپردرين+

شماره پروژه /برآورد:

لولهكشي رادياتور

(با ونت متداول)

آیا انتخاب و خرید سوپردرین /سوپرپایپ توسط شما صورت گرفته است؟  بله

سيستم گرمايش كفي

تلفن همراه:
رن كوئل

ديگر

سوپردرينوي (با سوپرونت)

 خير توسط چه کسي خرید انجام شده است؟ پيمانكار – مامور خريد  -مجري

درصورتي که انتخاب و خرید سوپرپایپ /سوپردرین توسط شما انجام گرفته است:
-از چه طریقي با محصوالت ما آشنا شده اید ؟

 صوبت با آشنايان /دوستان

 بروشور

 آگهي در تلويزيون /تابلوهاي شهري /نشرية ……………………(لطفا ذكر كنيد)
 نمايشگاه …………………

 پيشنهاد پيمانكار
 پيشنهاد مشاور
ديگر …………………………………( لطفا ذكر نماييد )

 پيشنهاد رروشنده

-کدام یک از موارد زیر علت انتخاب محصوالت ما بود؟

 تكنولوژي روز  كيفيت و دوام  اعتبار توليدكننده  اعتبار رروشنده
مشخصات فروشنده:

شركت /مؤسسه /رروشگاه:
ارايه اطالعات كاري هنگام خريد:

ارايه خدمات مشاوره رني_ مهندسي:

عمل نمودن به تعهدات خود در زمان مقرر:
نووه برخورد رروشنده هنگام خريد:

نام و نامخانوادگي رروشنده:
 عالي  خوب  متوسط

 عالي  خوب  متوسط
 عالي  خوب  متوسط

 بد
 بد

 عالي  خوب  متوسط

کيفيت اجرا :

:
تسلط مجري
سرعت اجراي پروژه :

:
سليقه در اجرا
نووه برخورد مجري :
رضايت كلي از اجرا :

تفاوت مقدار برآورد با هزينه نهايي:

 قيمت  ديگر………………(..ذكر نماييد)

 بد

نام مجري يا سرپرست گروه اجرا:

خوم قولي مجري :

 پيشنهاد مجري

 بد

تلفن:

 خيلي بد

 خيلي بد

 خيلي بد
 خيلي بد

كد مجري مجاز:
عالي
عالي

خوب
خوب

متوسط
متوسط

بد
بد

عالي

خوب

متوسط

بد

عالي
عالي
عالي

معقول

اقدام جهت ررع اشكا ت مشاهده شده توسط مجري :

خوب

متوسط

خوب

بد

متوسط

خوب

غير معقول
بلي

بد
بد

متوسط
خير

در مجموع آیا از سوپرپایپ /سوپردرین رضایت کافي داشتيد؟

لطفا اگر به مشكل خاصي برخورده ايد و همچنين توضيوات و نظرات خود را در جهت بهبود كيفيت كار ما مرقوم ررماييد (درصورت لزوم از پشت صفوه استفاده ررماييد):

SFO- 22/7
SFO-22/7
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