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 مقدمه  

 

نيامده در   ارقام ارائه شده و تجربيات حاصل از مطالعات كاهش آب به حساب  نگاهي به آمار و 

اين مؤيد  توزيع    نکته  ايران و جهان  پديد آمده در سيستم هاي  اتفاقات  اكثر حوادث و  است كه 

موازين   و  مقررات  موارد عدم رعايت  اغلب  بوده كه در  انشعابات مشتركين  از  ناشي  آب شهري 

  حوادث و اتفاقات ، موجب بروز    شدهو نيز كيفيت اقالم نصب    فني در اجرا و بهره برداري از آن

امر   .گرديده است مالي موجب هدر رفت    اين  بار  نيز احتمال خسارت  آب    عالوه  بر تحميل  و 

 . در پي خواهد داشتمالي بر اماكن نيز 

تاسيس دفتر   و  به اخذ مجوز  اقدام  استان آذربايجان شرقي  فاضالب  راستا شركت آب و  اين  در 

 نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضالب نموده است . 

 ه موارد زير اشاره نمود : از اقدامات اين دفتر ميتوان ب

 تدوين برنامه منظم و منسجم بازديد از انشعابات نصب شده   – 1

توسط    –  2 انشعابات  نصب  بر  نظارت  فاضالب جهت  و  آب  انشعاب  نصب  ليست  تدوين چک 

 ناظرين نصب انشعاب  

انشعاب ) حداقل    –  3 بار در سال ( در رده هاي    3برگزاري مرتب كارگاه هاي آموزشي نصب 

 ختلف ) مديران ، ناظرين نصب ، كارگران نصب انشعاب (  م

امضاي تفاهم نامه مابين سازمان نظام مهندسي و شركت آب و فاضالب استان جهت نظارت     –  4

 بر نصب انشعابات آب و فاضالب و شبکه هاي داخلي در ساختمان هاي مشتركين 

 بهينه سازي و بهبود سيستم هاي نصب انشعاب از قبيل   – 5

 اليه  5استفاده از لوله ها و اتصاالت   –الف 

 از اتصاالت انشعابات آب   حذف زانو –ب 

   P.Pاستفاده از كلکتورهاي يکپارچه چدن داكتيل و يا    –ج 

 به حداقل رساندن تعداد اتصاالت در انشعاب ) به عنوان نقاط حادثه خيز (   -د 



3 

 

و   –ه   ها  هزينه  موفق جهت كاهش  اي  تجربه  عنوان  به  انشعاب  نصب  متمركز  تامين  آغاز طرح 

) مانند استفاده از قطع و وصل سوئيچي  و نوآوري در اقالنم و قطعات  افزايش كيفيت اقالم نصب  

 و يا انشعابات ديواري (  

ر بخش آب لزوم  در حال حاضر با توجه به نيازها و تقاضاي قابل مالحظه خدمات شهري بويژه د

. در اين ارتباط ، از جمله خدمات شهري    به نظر مي آيدعملکرد صحيح در اين بخش ضروري  

به   انشعابات  واگذاري   ، باشد  مي  آن  ارائه  متولي  آب  بخش  در  فاضالب  و  آب  شركتهاي  كه 

باشدمتقاضيان   لزوم    مي  بخش  اين  در  فعاليتها  مالحظه  قابل  حجم  به  توجه  با  لذا  معرفي . 

  . احساس مي شودوضوح ه استانداردها و دستور العمل هاي فني و اجرايي ب

با توجه به اين امر ، دستور العمل حاضر به عنوان راهنمايي در نصب انشعابات آب تدوين گرديده  

تعاريف  ابتدا  العمل  دستور  اين  در  مقررات   است.  و  اصول  ازآن  پس  و  شده  آورده              اوليه 

انشعابات   نصب  مراحل  نهايت  در  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  انشعابات آب  نصب  در  الرعايه  الزم 

 آب به تفصيل تشريح گرديده است . 
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 الف: تعاريف  

 

 متقاضي -

حقوقي كه  برقراري انشعابات آب وفاضالب و  متقاضي عبارت است از شخص حقيقي يا             

يا تعيين در قطر انشعاب و ظرفيت قراردادي را در خواست نموده ولي هنوز در خواست وي انجام  

 نشده باشد . 

 مشترك  -

مورد               وفاضالب  آب  انشعابهاي  يا  انشعاب  كه  بوده  حقيقي  يا  حقوقي  شخص  مشترك 

 شد .  تقاضايش طبق مقررات برقرار شده با

 شركت   -

 در اينجا شركت همان شركت آب وفاضالب  مي باشد .           

 شبکه عمومي توزيع آب   -

قبيل               از  آب  توزيع  تجهيزات  و  تأسيسات  كليه  از  است  عبارت  آب  توزيع  عمومي  شبکه 

علق  مخازن ذخيره ، خطوط اصلي و توزيع آب و همچنين ايستگاهاي پمپاژ داخل شبکه كه كامالًمت

 به شركت است . 

 آب رساني اختصاصي )شبکه ( خط  -

تأسيسات و خطوط ايجاد شده در شبکه توزيع عمومي موجود تا ابتداي لوله انشعاب )محل               

 نصب شير انشعاب ( اعم از لوله  و ساير ملحقات ،خط آب رساني اختصاصي ناميده مي شود . 

 

 و اجزا آن انشعاب آب  -

بخش از لوله فرعي كه مقطع آن متناسب با كنتور و ظرفيت انشعاب آب مشترك در  آن               

نصب   توزيع آب)محل  يا شبکه عمومي  اختصاصي  آبرساني  نهايت خط  نظر گرفته مي شود ودر 
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شير انشعاب ( به نقطه تحويل )محل نصب كنتور( متصل مي نمايد ، اعم از لوله و متعلقات مربوطه  

 تور انشعاب ناميده ميشود و متعلق به شركت است .تا شير فلکه بعداز كن

 لوله از  اتصاالت، و لوله طريق از  كه است  آبرساني هاي  شبکه مهم اجزاي از يکي آب انشعاب 

 است مختلفي اجزاي داراي مشتركين آب انشعاب .ميکند هدايت مشتري  ملک به را آب اصلي

 .دارد را خود  خاص  عملکرد و كارايي آنها از  يک هر كه

 داخلي تاسيسات به اتصال نقطه تا توزيع شبکه اصلي لوله محل از  ترتيب به آب انشعاب اجزاء

 :ميباشد زير شرح به مشترك

 زينچه (انشعاب كمربند( 

 انشعاب (   شبکه شير ( 

 انشعاب  لوله 

 وصل  و قطع شير  

 وصل  و  قطع شير محفظه 

 در اتصال كوپلي حذف شده است (  محفظه شير انتهاي و  ابتدا ( 

 براي عبور لوله به داخل ساختمان (  غالف ( 

   ) كلکتور) در انشعابات چند واحدي 

 كنتور و محفظه شير بين  رابط لوله 

  قطع و وصل سوئيجي 

  كنتور 

 كنتور دنباله 

 يکطرفه شير 

 فلکه شير 

 كنتور اتاقچه يا  حوضچه 

 كنتور اتاقچه دريچه 

 انتظار  لوله ( سانتي سي لوله( 

 انتهاي لوله (  ماسوره مهره ( 
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 و انشعاب نصب محل به توجه با ميتوان را انشعاب  اجزاء هريک كارگذاري نحوه و جنس

 .نمود انتخاب آب كيفيت

 
 نماي شماتيک يک انشعاب آب

 

 

 
 

 توضيح :  •

در حال حاضر تغييراتي در لوازم انشعاب در سطح كالن شهر تبريز به عمل آمده است ) مانند    -  1

 . استفاده از قطع و وصل سوئيچي ، اتصالت كوپلي و ...(  

درصد حوادث و اتفاقات انشعابات از محل اتصاالت رخ مي دهد و   80با توجه به اينکه بيش از  - 2

فت فشار بيشتري ميگردد ، لذا در اجراي انشعاب آب شهري  همچنين تعداد اتصاالت بيشتر موجب ا

 سعي شده است با حذف زانو و استفاده از اتصاالت كوپلي تعداد اتصاالت به حداقل برسد  

 

 تأسيسات وتجهيزات آب مشترك   -
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)محل نصب   تحويل  نقطه   از  بعد  به  لوله كشي كه  نيز سيستم   و  تجهيزات آب  و  تأسيسات  كليه 

ترك يا مشتركين ايجادمي شود تأسيسات و تجهيزات مشترك ناميده مي شود و  كنتور( توسط مش

 متعلق به مشترك يا مشتركين است .  

 

 

 وسايل اندازه گيري   -

اند و  ازه  وسايل  وسايل  كليه  و  ملحقات  ساير  و  كنتورها  يا  كنتور  از  عبارتند  كنترل  و  گيري 

وحجم آب ، طبق قرارداد در نقطه  دستگاههاي مربوطه كه به منظور محدود كردن يا سنجش دبي  

محل نصب    تحويل نصب مي گردند . اين وسايل كالً متعلق به شركت و در اختيار وي مي باشد و

 . آنها در تمامي موارد توسط شركت تعيين مي گردد 

 کنتور  -

 كار  به فشار  تحت و  معين مسير يک در  آب حجم  گيري  اندازه براي كه  است اي   وسيله كنتور 

 معموالً  ميگيرند،  قرار  استفاده مورد  انشعاب براي كشور  سطح  در كه  آب كنتورهاي .ميرود

 .هستند مکانيکي كنتورهاي

 :ميباشند ذيل شرح به  سرعتي و پيستوني نوع دو در  كنتورها اين

 پيستوني  كنتورهاي - 1

 مقدار  گردش هر در متحرك محفظه از  استفاده با كه است  گيري  اندازه دستگاه پيستوني كنتور 

 كنتورها اين در .ميکند گيري  اندازه را  آب حجم  اساس اين بر و عبورميدهد را آب از  معيني

 جابجا متوالي طور  به را آب از  معيني حجم كه  است  محفظه يک  جريان، دهنده تشخيص  جزء

 .ميشود گيري اندازه آب حجم جابجايي اين با  متناسب و ميکند
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 توربيني يا  سرعتي كنتورهاي - 2

 آن چرخش و توربين هاي  پره به آب برخورد با كه است گيري  اندازه دستگاه سرعتي كنتور 

  .ميکند گيري  اندازه ميکند عبور آن  از كه را آبي حجم

 

 
 نکته مهم :   •

 اينصورت  غير  در  كه گردد  نصب افقي كامالً بصورت راستا دو  در  بايد سرعتي كنتورهاي  در 

 .شد خواهد  كم گيري اندازه دقت

 کنتور  حوضچه يا اتاقچه

 مرتبط اتصاالت و شيرآالت كنتور، از  حفاظت منظور  به كه است اي  اتاقچه كنتور  حوضچه

 هاي  اتاقچه از يا  و  مالت  و  آجر با  نصب  امکان و  شرايط  برحسب  كنتور  حوضچه  .ميشود ساخته

 .ميشود اتيلن پلي جنس  از  ساخته پيش
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 ديوار بر  از سانتي متري   80-50   فاصله به آن محور و انشعاب لوله امتداد  در حوضچه كنتور  

  . ميگردد  احداث ملک

 :گردد رعايت بايد زير موارد لزوماً كنتور اتاقچه ساخت در 

 .باشد سانتيمتر 40 بايد كنتور  اتاقچه دريچه روي تا قرائت فاصله حداكثر -

 بسته فضاي در  كنتور اتاقچه ضرورتاً سردسير، نقاط در  زدگي  يخ از  جلوگيري منظور  به -

 در  مشترك  كمک به زدگي  يخ از جلوگيري براي الزم تمهيدات  اينصورت غير در  باشد،

 .شود گرفته نظر

 سطحبايستي     )زدگي   يخ – آلودگي تشديد( سطحي آبهاي  ورود  از جلوگيري منظور به -

 .باشد باالتر سانتيمتر  3 تا  2 در حدود زمين سطح  به نسبت كنتور  اتاقچه دريچه بااليي

باشد كه با در نظر گرفتن  سانتيمتر  20 اتاقچه كف از اتاقچه داخل لوله محور فاصله حداقل -

 عمق يخ بندان اين عمق افزايش مي يابد .

 1 قطر  برايسانتي متر و    15اينچ ،    4/3و    1/ 2  قطر براي اتاقچه دريچه  لبه از لوله محور  فاصله -

 سانتي متر باشد .  20 اينچي 2 تا
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 80 حداكثر و  سانتيمتر 50 حداقل ملک جانبي ديواره  از كنتور  اتاقچه دريچه لبه فاصله -

 .باشد سانتيمتر

 .باشد سانتيمتر  22 اتاقچه ديوار  ضخامت -

) در  سازي پي نيز  و  زيرزمين به آن انتقال و كنتور  اتاقچه در شده جمع  آب  تخليه به منظور  -

 به ريزدانه شن از  كنتور  اتاقچه ديوارهاي صورتي كه اتاقک كنتور از مصالح بنايي باشد ( 

 از پس  كنتور  اتاقچه ديوار  پشت تا پشت از بيشتر سانتيمتر 10 ابعاد به و  سانتيمتر 20 ارتفاع

 .گردد انجام اجرايي نقشه مطابق ريزي   شن زيرين سطح تا درجه  45 زاويه با آن

 اكنون حوضچه هاي پلي اتيلني استاندارد نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .هم  -

 

 
 کنتور دريچه

 قطعهه دو شهامل ايهن و .ميشهود نصهب كنتهور  اتاقچهه روي كهه است درپوشي كنتور  دريچه

 30 حدود آن عرض اينچ  4/3و  2/1  انشعابات برايمي باشد كه   دريچه گاه نشيمن و دريچه

 40حهدود آن عهرض ايهنچ 2 تها 1 اقطهار  بها انشهعابات بهراي وبهوده   سهانتيمتر 40آن طول و

 خواهد بود .   سانتيمتر   50 آن طول و سانتيمتر

 بر  آب كنتور  عبارت و باشد شده تعبيه نشيمنگاه به گردشي  قفل كنتور  دريچه روي همچنين

 .باشد شده حک دريچه روي

 :يادآوري

 متمركز بار  يک از  ناشي فشار  كه باشد بايد اي گونه به كنتور  اتاقچه چدني دريچه ضخامت

 )سبک خودرو چرخ( نمايد تحمل  را كيلوگرمي 500
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 ابعاد دريچه کنتور  
 

 )سانتيمتر( عرض (  سانتيمتر( طول قطر انشعاب  

 30 40 تا يک اينچ   2/1قطر 

 40 50 قطر يک اينچ به باال  

 

 نقطه تحويل آب    -

داده               اتصال  مشترك  تاسيسات  به  تاسيسات شركت  كه  اي  نقطه  از  است  عبارت  تحويل  نقطه 

 مي شود و در آن محل وسايل اندازه گيري و كنترل نصب مي گردد . 

 خدمات آب  -

واستفاده از  خدمات آب عبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکانات برداشت       

با   )كنتور(  گيري  اندازه  وسايل  و  آب  انشعاب  توسط  آبرساني  انشعاب  توسط  رساني  آب  شبکه 

از اين  اينکه مشترك  از  مناسب ) در نقطه تحويل (اعم  با فشار مقرر و كيفيت  ظرفيت مشخص و 

 ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد .
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حداك و  حداقل  تعريف  به  توجه  با  آب  شبکه  متعارف  نشريه فشار  در  توزيع  شبکه  مجاز  فشار        ثر 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با نظر كميته فني شركت  ) متشکل از مدير شبکه و   3-117

 انشعاب و كارشناسان دفتر فني ( براي هر منطقه تعيين مي شود . 

 

 ب: اصول و مقررات  

 

  ، است  ارائه گرديده  مجموعه  اين  در  كه  مقرراتي  و  كه  اصول  بوده  فني  وقواعد  اصول  مجموعة 

رعايت آن در طراحي ،محاسبه ، اجراء و بهره برداري و نگهداري از انشعاب آب آشاميدني اماكن، 

اعم از مسکوني و غير مسکوني به لحاظ اطمينان از ايمني ، بهداشت، بهره برداري مناسب ، كاهش  

الزامي است .حدود كاربر   ه جوييتلفات آب و صرف تعريف شده در  اقتصادي  د اصول ومقررات 

 دستورالعمل حاضر به شرح زير است : 

انشعاب مشمول اجبار رعايت ضوابط مندرج در اين دستور العمل    - ساختمانهاي موجود و داراي 

 نمي باشند .

باي  -  ، ميگيرد  نو سازي كه در ساختمان هاي موجود صورت  يا  توسعه   ، تغيير  با رعايت    دهرنوع 

 اين دستور العمل باشد . نکات مندرج در 

در كليه ساختمان هاي جديد االحداث رعايت مقررات مندرج در اين دستورالعمل اجباري بوده    -

بر عهده   آن  اجراي  و  نظارت  مسئوليت  ادارات  و  و  امور  انشعاب  فاضالب   ناظرين نصب  و        آب 

 . ) كه توسط مديران محترم مناطق كتبا معرفي شده است (مي باشد 

 استانداردها   (1-ب

در نصب انشعاب آب آشاميدني ، مشخصات مصالح و ضوابط نصب و اجراي لوله كشي از قبيل  

 انداردهاي زير مطابقت داشته باشد: فيتينگ،فلنج ، شير ، كنتور و ساير لوازم بايد در هر مورد با است

 (  ISIRIمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )  - 

 (  ISOالمللي استاندارد ) سازمان بين  -

 ( DINمؤسسه استاندارد آلمان ) -

 (   BSIمؤسسه استاندارد بريتانيا ) -

 ( ANSIدارد آمريکا )نمؤسسه ملي استا -
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در صورتي كه مصالح انتخابي طبق استاندارد كشور ديگري ساخته شده باشد ،بايد در هر مورد قبل  

دارد هاي مندرج در فوق مطابقت داشته باشد و  از كاربرد با ضوابط ساخت و آزمون يکي از استان 

  پس از تأييد مورد استفاده قرار گيرد .

 

 ( نقشه ها و مشخصات فني 2-ب

هر ساختماني كه قرار است احداث گردد و يا ساختمان موجودي كه نياز به باز سازي   و نوسازي  

پروانه ساخت مدارك و نقشه ها بايد قبل از صدور   ، يا توسعه دارد  به  و  متقاضي  ي زير از طرف 

پرونده اي در   متقاضي  براي هر  از اين رو الزم است   . تأييد شركت آب و فاضالب رسانده شود 

شركت آب و فاضالب تشکيل و كليه اسناد و مدارك در آن بايگاني گردد . الزم به ذكر است كه  

 كوچکتر باشد . 1:1000مقياس هيچيک از نقشه ها نبايستي از 

 

 ( مصالح 3-ب

 : در نصب انشعابات آب انتخاب و مصرف مصالح بايستي موارد زير مد نظر قرار گيرد 

.از   - باشد  داشته  مطابقت  الذكر  فوق  هاي  استاندارد  از  يکي  با  كه  شود  استفاده  مصالحي  از  تنها 

 . مصالح دست دوم بويژه كنتور تنها پس از آزمايش و كنترل و اخذ تأئيديه مي توان استفاده نمود

اثر خورندگي وتغييركيفيت آب  مصا  - برابر  بايستي در  اقليمي  به خصوصيات  توجه  با  انتخابي  لح 

 آشاميدني مقاوم باشد .

موادي كه براي آب بندي در اتصال دنده اي روي دنده ها بکار ميرود بايستي  از جنسي مرغوب    -

 و فاقد سرب باشد . 

انشعابات در دماي    - و  اجزا  و  قطعات  از    65فشار كار مجاز همه  نبايد كمتر    10درجه سانتيگراد 

 اتمسفر باشد.

كه در لوله كشي استفاده مي شود بايد از لحاظ استاندارد هاي جنس ، اندازه ، ضخامت    اتصاالتي

لوله هاي انتخاب شده  جداره ، نوع دنده و ديگر مشخصات با لوله ها مطابقت داشته باشدو براي با  

داخلي   . سطح  باشد  است    اتصاالتمناسب  ممکن  كه   ، مقطع  تغيير سطح  يا  لبه   ، برامدگي  نبايد 

 مانعي در برابر جريان آب ايجاد كند داشته باشد .
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 ( مسير نصب انشعاب   4 -ب 

 500/1و يا    2000/1  مقياس  دو در  آب توزيع هاي نقشه از  زيرزمين در  لوله محل شناسايي براي

 مسير شناسايي  جهت زير  روشهاي از ميتوان نقشه  نبود درصورت همچنين .كرد  استفاده ميتوان

 :نمود استفاده اصلي لوله

 آب  تاسيسات نگهداري و تعمير در مطلع افراد اطالعات  از استفاده  - 1

 موجود  هايفلکه شير و عالئم  - 2

 مجاور هاي انشعاب اطالعات ثبت فرمهاي  - 3

 لوله مسير تعيين جهت شبکه روي  شيرهاي نصب محل به توجه - 4

 سونداژ -5

 تعيين مسير انشعاب :

 :از  عبارتند شناسايي  و استحکام مسير،  لحاظ  به  انشعاب نصب  در  مهم نکات

 -نظر در  با دقيقاً حادثه بروز هنگام در  تا گيرد قرار  مستقيم خط يک در  بايد انشعاب  مسير  - 

 .زد حدس بتوان  را  انشعاب لوله مسير كنتور  وضعيت گرفتن    

 .دارد  ملک  )خروج و ورود( اصلي  درب  قرارگيري محل  به بستگي انشعاب  مسير تعيين - 

 سادگي  به  كنتور قرائت مامور  دسترسي تا گردد انتخاب اي   گونه به بايد  كنتور  نصب محل    -

 .گيرد  انجام

  در كنتور ترجيحا صورت  اين در  باشد داشته ورودي  چند مشترك ملک كه مواردي  در  - 

 .گيرد صورت آن از  ساكنين آمد و رفت بيشترين كه ميگردد نصب دري پشت     

 .گيرد  قرار  آسيب  كمترين معرض در  بايد كنتور  نصب  محل - 

 .باشد  توزيع شبکه لوله انتهاي از  متر 2 فاصله به حداقل )كمربند( شبکه شير نصب  محل - 

 نباشد گاز  لوله مذكور  لوله كه آيد عمل به كافي دقت توزيع شبکه اصلي لوله روئيت از  پس  -

 

وخسارت  *   تلفات  موجب  كه  احتمالي  صدمات  از  آب  انشعاب  حفاظت  در  زير  موارد  رعايت 

 :بعدي مي گردد الزامي است 

 .ميشود گرفته نظر در  سانتيمتر 50 الي 40حدود معموال عرض اين :ترانشه عرض -
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 تعيين متناسباً ملک  داخل  به انشعاب ورود محل و شبکه لوله عمق به توجه با :ترانشه عمق  -

 100 حداقل زدگي  يخ از  جلوگيري منظور  به سردسير نقاط براي  ديگر طرف   از   .ميگردد

 عمق  لوله طرفين به خارجي بارهاي نيروي  انتقال  و  استحکام لحاظ به نقاط ساير در  و  سانتيمتر 

 .باشد سانتيمتر 70حفاري

 بسترسازي  ريزدانه مصالح اليه  يک  از  استفاده  با  بايد ترانشه كف  شد حفاري ترانشه اينکه از پس 

   يا سي   وي  پي جنس از  انشعاب اگر  كه چرا باشد  نرم و  صاف  انشعاب لوله  زير كامال تا شود

 اثر بر لوله شدن سوراخ باعث ترانشه در آسفالت  قطعات يا سنگ  قلوه وجود  باشد اتيلن پلي

 .شد خواهد خارجي فشارهاي

خط   كانال  - زير  نبايد   ، شوند  مي  حفر  ساختمان  پي  موازات  به  گذاري  لوله  براي  كه     هايي 

 درجه اي كه سطح باربر پي رسم شده باشد قرار گيرد .45

لوله هايي كه از زير يا داخل ديوار ساختمان عبور مي كنند بايد در برابر شکسته شدن حفاظت    -

د ، بايد روي لوله سقف طاقي شکل ايجاد نمود ويا  ير يا داخل ديوار عبور كنز شوند ، اگر لوله از  

لوله را از داخل غالف لوله با قطر نامي حداقل دو برابر مقداري كه براي عبور لوله از ديوار الزم  

 بار ديوار يا پي مستقيماً روي لوله وارد نشود . است ، عبور داد تا

است  - ممکن  كه  اي  خورنده  مصالح  داخل  از  لوله  كه  صورتي  اثر    در  لوله  خارجي  سطح  بر 

يا   اندود  با   ، خورندگي  مقابل  در  آن  خارجي  سطح  ،بايد  كنند  مي  عبور  باشد  داشته  خورندگي 

 روكش هاي مناسب حذف شود .

بايد    ، هاي خارجي ساختمان نصب مي شود  پي  يا  ها  ديوار  از  لوله  عبور  براي  ، كه  لوله  غالف 

لوله و سطح داخلي غالف ، با مواد مقاوم    طوري كار گذاري شوند كه فاصلة بين سطح خارجي

 در برابر نفوذ آب كامالً مسدود شود .

در صورتيکه لوله انشعاب شهر از زير كف وارد ساختمان شود بايد اطراف آن طوري با مصالح    -

 ساختماني بسته شود كه از ورود جانوران به داخل ساختمان جلوگيري گردد . 

لو  -  ، لوله  به  لوله  اتصال  مطلقاًمحل  فيتينگ  به  فيتينگ  يا  فيتينگ  به  زير  له  يا  در اجزاي ساختمان 

 كف دفن شوند .

هيچ نوع مانعي كه خاكبرداري و دسترسي به لوله انشعاب و ديگر اجزاي آن را  مشکل كند نبايد    -

 بر روي مسير انشعاب در محوطه يا حياط ساختمان ايجاد شود . 
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 ( اجراء  5-ب

 ير در حين اجرا الزامي است :رعايت مجموعه مقررات ز 

 نصب انشعاب بايستي بر طبق نقشه هاي اجرايي انجام گيرد. -

بازرسي  - عمليات  گيرد.  ماهرصورت  و  ديده  آموزش  كارگران  توسط  انشعاب  كارنصب     اجراي 

 شركت  آب و فاضالب است. ناظرين نصب تأييد يا رد اجراي عمليات به عهده 

با    - بايد  برابر خرابي و  نصب انشعاب  توجه به صرفه جويي در مصالح و دست مزد ، حفاظت در 

 آسيب ديدگي ، خوردگي  واين قبيل موارد انجام  شود .

در جريان نصب لوله و ديگر اجزاي انشعاب بايد داخل لوله ها و فيتينگ ها از ذرات فلز ، ماسه ،    -

 كامالً پاك گردد . …خاك ، مواد آب بند و  

 نتور ، از سالم بودن پلمپ اطمينان حاصل گردد . قبل از نصب ك -

قبل از نصب كنتور در خط لوله مجدداً بايستي از عدم وجود ذرات خارجي در لوله اطمينان پيدا    -

. براي اين منظور الزم است براي مدتي آب به طور كامل جربان  پيدا كرده تا كليه ذرات   گردد 

 معلق از لوله خارج شود .

نتور بايستي به گونه اي باشد كه در تمام  اوقات در داخل آن آب وجود داشته موقعيت نصب ك 

 گردد كه كنتور در پايين ترين ارتفاع محل مصرف نصب شود . باشد براي اين منظور پيشنهاد مي

بعد از نصب كنتور بايستي تمام حباب هاي  موجود در خط لوله و كنتور از آن خارج شود براي    -

بايس تا دبي   اين منظور  به تدريج از كمترين مقدار دبي  تي دبي خروجي از كنتور توسط يک شير 

 ماكزيمم باز شده و به مدت حداقل يک دقيقه دراين دبي كاركند .

هنگام نصب بايد توجه داشت كه كنتور افقي باشد و صفحه نشان دهنده آن نيز رو به باال باشد در    -

 کرد كنتوروجود دارد .غير اين صورت امکان كاهش در دقت و عمل

 محل نصب كنتور حتي  االمکان بايد عاري از گل والي و مواد خورنده باشد . -

به فلش نشان دهنده جريان كه روي پوسته كنتور حک شده توجه داشت كه    - هنگام نصب بايد 

 جهت با جريان آب باشد .  هم

) ضربه قوچ( مي رود مجاز  نصب كنتور در محلهايي از خطوط لوله كه امکان وجود ضربه آب    -

 نمي باشد .
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مقداري    - كنتور  خروجي  قسمت  در  بايستي  و  نبوده  مجاز  آزاد  تخليه  صورت  به  كنتور  نصب 

 بار باشد . 1/0مقاومت وجود داشته باشد . فشار معکوس خروجي كنتور حداقل 

 شد ، پرهيز شود . بار مي با 10از نصب كنتور در محل هايي از شبکه كه دراي فشار هاي باالتر از  -

 نصب كنتور و متعلقات مربوطه بايستي در درون حوضچه مناسب صورت گيرد . -

 * مهم :

تا   شود  نصب   ) كنتور  حوضچه  داخل  حداالمکان   ( ساختمان  داخل  در  شودكلکتور  مي  توصيه 

اتفاقات   درصد  

به  كلکتور  و  ها  لوله 

آسيب   شدت يابد و  

پي   يا  ديوار  به   كمتري 

 وراخ كردن وارد شود . ساختمان در اثر س

 

 (طول لوله قبل از كنتور  6-ب

انشعاب لوله  قطر  از  ضريبي  حسب  بر  مستقيم  لوله  طول  براي  آل  ايده  و  مناسب  اندازه              حداقل 

  ( D  براي كنتور هاي توربيني و پره گردان در جدول)آورده شده است . رعايت فواصل ذكر    زير

 شده در اين جدول در نصب كنتور الزامي است .

 

 

 

 

 

 

 

 كنتورحداقل طول لوله مستقيم در نصب 

 

 ج ( نصب انشعاب  

 :ميباشد زير ترتيب به آب انشعاب نصب اجراي مراحل

 بعد از كنتور قبل از كنتور    نوع كنتور  رديف 

 D       5-D3                D5 پره گردان    1     

 D10         D5         توربيني   2     
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 ي اصل لوله مسير شناسايي - 1

 كنتور نصب  محل و انشعاب  مسير تعيين - 2

 حفاري محل توسط متقاضي   – 3

 )متر سانتي  15تا  10انشعاب )   لوله زير سرندي خاك تسطيح و انشعاب لوله بستر زيرسازي - 4

 .ري گ شبکه و سوراخ رينصب كمربند، ش - 5

 انشعاب  شير تا شبکه شير از  كشي لوله – 6

 قطع و وصل   محفظه و   نگهدارنده پايه روي  بر قطع و وصل  شير  نصب - 7

 كنتور تا انشعاب شير از  كشي لوله – 8

 آجرچيني آجرچيني، ديوار پي براي سبک بتن شن،  با  زهکشي شامل( كنتور  اتاقچه ساخت  -  9

 شده ( و يا استفاده از حوضچه هاي پلي اتيلني   تعيين ابعاد به

 نصب انشعاب قبل از احداث حوضچه به هيچ عنوان مجاز نمي باشد .   •

 و  لوله داخل پاكسازي براي  ايمني موارد كليه رعايت  با انشعاب  شير و شيرشبکه كردن  باز - 10

 شيرآالت        

 كنتور پکيج نصب - 11

 

 
 

 دقيقه  3 حداقل مدت به شبکه فشار  با آببندي نهايي تست - 12

 سانتيمتر     20 ارتفاع  به لوله روي  سرندي خاك با خاكريزي -13
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 )كمپکت( خاك كردن متراكم اوليه مرحله - 14

 معبر كف از  سانتيمتري 20 عمق تا آسفالت و سنگ درشت قطعات از  عاري خاكريزي - 15

 )درصد 95 تراكم( عمومي        

  ارتفاع به ماهي گرده ساخت و معبر سطح تا مجدد خاكريزي و دهنده هشدار  نوار  نصب  - 16

 مجدد كوبيدنسانتي متر و   5         

 كار  اتمام گزارش فرم تکميل - 17

 بر عهده متقاضي و با نظارت شركت مي باشد. 16تا  13انجام مراحل   •

 

 انشعاب  سوراخگيری و  شبکه شير  کمربند، نصب

 .ميشود بسته اصلي لوله دور به  كمربند ابتدا .ميگردد آغاز  انشعاب اجزا  نصب  مرحله اين  در

 تعيين درخواستي انشعاب قطر  با  متناسب اصلي لوله قطر  و  جنس به توجه  با كمربند نوع و جنس

 هاي  لوله براي  و اتيلن پلي  جنس  از  كمربندهايي از   اتيلن پلي هاي  لوله براي معموال .ميگردد

 شبکه لوله به  كمربند اتصال  از  پيش  .ميگردد استفاده چدن جنس از  داكتيل  و  سيمان آزبست

 وداشتن  مطلوب بندي آب نيز  و آلودگي ورود  از  جلوگيري  منظور به  كمربند نصب  محل اصلي، 

 .گردد  تميز  بايد مناسب  نشيمنگاه

 پيچهاي بندي آب براي  انشعاب كمربند الستيکي واشر دادن قرار  ضمن بايد كمربند نصب هنگام

 .شود بسته فلزي  واشرهاي  با جانبي

 قبال كه سوراخکاري دستگاه و داده قرار باز  حالت در  را  شبکه شير كمربند،  شدن بسته از  بعد

 انجام سوراخکاري عمل سپس ميشود پيچ شبکه شير روي است  شده بسته  آن روي مناسب مته

 . ميشود بسته شيرشبکه و خارج مته رسيد اتمام به  لوله كردن سوراخ عمل اينکه از  پس  .ميگيرد
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 لوله به نسبت كمربند گرفتن قرار  زاويه شود توجه آن به بايد قسمت اين در  كه مسائلي از  يکي

 نصب روش سه به ميتوان را انشعاب كمربند .ميباشد انشعاب جهت ديگر   عبارت به يا اصلي

 :كرد

 : شود نصب درجه 45تا 22 حدود زاويه با  مورب  بصورت  كمربند:  1 روش
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  :گيرد قرار قائم صورت به كمربند:  2روش 

 

 
 

 :  گيرد قرار  افقي بصورت انشعاب جهت  اجبار  صورت در :  3روش 
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 : 1 يادآوري

 و ترافيکي و عمودي بارهاي مقابل در  ضعف گيري،  سوراخ در  صعوبت بدليل افقي نصب روش

 .نميشود توصيه ضروري شرايط در  بجز اتصاالت تعداد افزايش

 : 2 يادآوري

 .گردد اجرا قائم بصورت امکان عدم درصورت و مورب انشعاب كمربند نصب ميگردد توصيه

 ) درجهه  45 زاويهه بها كمربند نصب( 1 روش بکارگيري صورت در  فوق مراحل انجام از  پس

 شهير بهه شبکه شير از  مستقيماً لوله درجه  45 كردن خم با و زانويي از  استفاده بدون انشعاب لوله

 .گردد مي متصل )وصل و قطع(انشعاب

 

 ارزيابي روشهای برخورد با متخلفين  

پس از پردازش اطالعات مربوط به كنترل اماكن كليه انشعابات غير استاندارد و تخلفات مشتركين  

 تهيه مي شود . مشخص شده و ليستي ازآنها 

نحوه   فاضالب  و  آب  هاي  شركت  در  تخلف  وقوع  موارد  انواع  بررسي  ضمن  فعاليت  اين  در 

ت آمده به شرح ذيل  برخورد متناسب با متخلفين بر اساس آيين نامه هاي عملياتي و تجارب به دس 

 ارائه ميگردد :

  

 

 الف(انواع موارد وقوع تخلف  

به مشتركيني اطالق مي گردد كه داراي   بطور كلي عبارت متخلف در شركتهاي آب و فاضالب 

با   انشعاب  يا  كنتور  در وضعيت  تصرف  و  دليل دخل  به  ولي  باشد  مي  قانوني  اشتراك  و  انشعاب 
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هدف سوءاستفاده از تأسيسات شبکه، عدم رعايت مقررات و ضوابط و عدم انجام تعهدات خود به 

 اي زير مرتکب خالف گرديده اند .يکي از صورته

 

 انشعابهاي داراي پمپ تأمين فشار روي شبکه - 1

اينگونه از انشعابها براي تأمين فشار مورد نياز شبکه داخلي به صورت غير مجاز اقدام به نصب پمپ  

تأمين فشار برروي شبکه توزيع آب نموده و موجبات آلودگي آب و افزايش افت فشار در شبکه 

 صلي را فراهم مي سازند . توزيع ا

 

 مشتركين كه موجب نامرئي شدن شير قطع و وصل خود شده اند  -2

در صورتي كه به تشخيص شركت مشتركين موجب نامرئي شدن شير قطع و وصل خود شده باشند 

   مشترك متخلف محسوب مي شود .

 

 انشعاب غير مجاز -3

 قبل از كنتور    -الف 

اشتراك و كنتور مي باشد ولي به دليل سود جويي و گريز از پرداخت  در اين حالت ملک داراي  

 هزينه آب بهاء ، از قبل از كنتور ، توسط يک خط كنار گذر انشعاب اخذ شده است . 

گذرموجب  كنار  مسير  از  عبور  با  مصرف  هنگام  در  مشترك  مصرفي  آب  كه  اي  گونه          به 

 مشترك در رقم كنتور لحاظ نمي شود . شماره اندازي كنتور نشده و بدين طريق مصرف

 

 از بعد از كنتور به ملکي ديگر -ب 

در اين حالت مشترك با واگذاري انشعاب غير مجاز به امالك مجاور باعث  بهره  مندي  اماكن 

  ديگر از شبکه توزيع آب گرديده اند و به دين وسيله به شركت هاي آب و فاضالب خسارت وارد 

 ميسازد .

 وس كنتور معک-ج
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اواسط   در  بهاء  واقعي آب  مبلغ  پرداخت  از  گريز  با هدف  مشترك  توسط شخص  حالت  اين  در 

با گردش عقربه هاي  دوره قرائت جهت نصب كنتور خويش را تعويض مي نمايد و بدين ترتيب 

 كنتور در جهت عکس رقم كنتور )مصرف( كاهش مي يابد .

 

 كنتور پلمپ باز  -د

، دستکاري و شکسته  استفاده  با هدف سوء  و  پلمپ كنتور توسط شخص مشترك  اين حالت   در 

 مي گردد.

 .در واقع اشخاص سودجو با هدف گريز از پرداخت مبلغ واقعي آب بهاء مبادرت مي ورزند 

 

 روش برخورد با متخلفين 

 

نامه عملياتي شركت آيين  مندرج در  موارد    بر اساس ضوابط  از  هاي آب و فاضالب در هر يک 

 : فوق بسته مورد اقدامات زير صورت مي گيرد 

 

 نصب  غير مجاز پمپ تأمين فشار روي شبکه  -

در مواردي كه شبکه افت فشار و يا كمبودآب وجود دارد مشترك مجاز به نسب پمپ روي شبکه 

بر چيد  تا  انشعاب آب  قطع  به  نسبت  ، شركت  تخلف  باشد در صورت  اقدام خواهد  نمي  پمپ  ن 

 كرد .

روز نسبت به جمع آوري پمپ تأمين    3ار داده مي شود ظرف مدت  طدر اين راستا به مشترك اخ

فشار از روي شبکه اقدام نمايد .در صورت عدم توجه و اقدام مشترك دستور قطع انشعاب به اكيپ  

 ابالغ مي گردد . اجرايي

 

 :اند خود گرديده  مشتركيني كه موجب نامرئي شدن شير قطع و وصل -

پس از شناسايي مشتركين فوق به مشترك اخطار داده مي شود تا نسبت به مرئي نمودن شير قطع و  

 وصل انشعاب خود اقدام نمايد .
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در صورت گذشت بيش از يک ماه از ابالغ اخطاريه و عدم اقدام از سوي مشترك شركت در اين  

ب را  مربوطه  هاي  هزينه  و  نمايد  مي  اقدام  اخذخصوص  مشترك  از  جريمه  بعنوان  مبلغي           عالوه 

 مي كند. 

ابالغ  اجرائي  اكيپ  به  انشعاب  قطع  دستور  كند  فوق خودداري  مبلغ  پرداخت  از  مشترك     چنانچه 

 مي گردد .

 

 :انشعاب غير مجاز قبل از كنتور  -

پرد از  براي گريز  اين حالت مشترك متخلف  تغيير مسير  ا در  به  اقدام  بهاء  كنار گذار از  خت آب 

مجاور كنتور نموده است لذا با رفع آنها و جمع آوري مسير كنارگذر مبلغ واقعي آب بهاء بر اساس  

 مصارف قرائت شده از روي كنتور قابل اعاده خواهد بود .

كاهش مصرف متوسط آب اين گونه مشتركين و در نتيجه كاهش هزينه هاي توسعه شبکه و بهره  

مزاياي برخورد با اين مشتركين است . بدين منظور به مشترك مزبوراخطار داه  برداري نيز از ساير  

 مي شود تا نسبت به رفع انشعاب غير مجار خود اقدام نمايد .

اقدام عملي از سوي مشترك دستور    سپري شدن مهات درج شده در در صورت   اخطاريه و عدم 

 قطع انشعاب به اكيپ اجرايي ابالغ مي گردد . 

ذك   به  مدت  الزم  خصوص  در  الزم  اطالعات  اخذ  از  پس   ، مشترك  مراجعه  زمان  در  است  ر 

ارتکاب خالف ميزان مصرف مشترك در دوره وقوع تخلف بر اساس متوسط مصرف دوره هاي  

قبل از وقوع متخلف  يا حداقل مصرف محتمل طبق نظر كارشناسي تعيين و آب بهاء مربوطه طبق  

 ود . آب آزاد محاسبه و دريافت مي ش فهتعر

 

 : انشعاب غير مجاز بعد از كنتور به ملک ديگر -

انشعابهاي    ، انشعاب  مبالغ حق اشتراك و آبونمان از سوي ملک گيرنده  پرداخت  با توجه به عدم 

غير مجاز بعد از كنتور به ملک ديگر بطور مستقيم به شركت هاي آب و فاضالب خسارت وارد  

 مي سازند  
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از خسارات   به از آنجا كه جلوگيري  انشعاب غير مجاز  ارائه  از  تنها در صورت خود داري  وارده 

امالك مجاور محقق مي گردد لذا به مشترك دهنده انشعاب اخطار داده مي شود تا نسبت به رفع  

 انشعاب غير مجاز خود به امالك مجاور اقدام نمايد .

ك مزبور دستور  در صورت گذشت يک  هفته از ارسال اخطاريه و عدم اقدام عملي از سوي مشتر

 قطع انشعاب به اكيپ اجرايي ابالغ مي گردد . 

  

 كنتور معکوس  -

به   اند  كرده  باز  را  خود  كنتور  پلمپ  يا  و  معکوس  را  خود  كنتور  كه  مشتركين  شناسايي  از  پس 

مشترك اخطار داده مي شود جهت بررسي وضعيت كنتور انشعاب خود به واحد مشتركين مراجعه  

 نمايد .

گذش  صورت  به در  انشعاب  قطع  دستور  مشترك  مراجعه  عدم  و  اخطاريه  ارسال  از  هفته  يک  ت 

 اكيپ اجرايي ابالغ مي گردد .

مصرف   )ميزان  مربوط  هاي  هزينه  پرداخت  به  منوط  نامه  تعهد  اخذ  از  پس  انشعاب  مجدد  وصل 

بهاء   تعيين و آب  نظر كارشناس  ويا حداقل مصرف محتمل طبق  مشترك در دوره وقوع تخلف  

 مربوطه طبق تعرفه آزاد(بعالوه مبلغي به عنوان جريمه مي باشد . 

 

 كنتور پلمپ باز  -

ارسال  اجرايي  اكيپ  مزبوربه  مشتركين  ليست  باز  پلمپ  كنتور  داراي  مشتركين  شناسايي  از        پس 

 به اجرا گذارند .  و تعويض كنتور  كنتور  آزمايشمي گردد تا هر چه سريعتر عمليات 

مفيد عمر  كلي  ودر    بطور  دوسال   حدوداَ  حوضچه  درون  كنتور  نصب  صورت  در  كنتور  پلمپ 

  بر آورد مي گردد . از اين  يکسال شرايط نصب ديواري بدليل در معرض آسيب بودن كنتور حداقل 

رو در صورت باز شدن مجدد پلمپ كنتور در زمانهاي كوتاهتر بدليل احتمال شکستن پلمپ توسط  

 مي شود .     از مشترك تعهد نامه عدم دست كاري كنتور اخذ مشترك ، قبل از پلمپ مجدد كنتور 
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 ملزومات نصب انشعاب آب   –ج 

 

که با عنايت به اهميت موضوع مجددا مطهرح رعايت مجموعه مقررات زير در حين اجرا الزامي است

 مي شود :

 نصب انشعاب بايستي فقط و فقط بر طبق نقشه هاي اجرايي انجام گيرد. -1

اجراي كار نصب انشعاب توسهط اسهتادكاران آمهوزش ديهده و مهاهر صهورت گيهرد. عمليهات   -2

 امور  آب و فاضالب مي باشد. ناظرين نصب انشعاب  بازرسي تأييد يا رد اجراي عمليات به عهده 

نصب انشعاب بايد با توجه به صرفه جويي در مصالح و دست مزد، حفاظهت در برابهر خرابهي و   -3

 خوردگي و اين قبيل موارد انجام شود.آسيب ديدگي، 

       نصب انشعاب آب فقط بايد با لوازمي كهه شهركت تهيهه نمهوده انجهام پهذيرد و بهه ههيچ وجهه   -4

 يک از لوازم نبايد از بيرون و يا توسط مشترك تهيه و استفاده گردد. هيچ

 د.سانتي متر مي باش 50حداقل فاصله بين كمربند دو انشعاب از خط اصلي  -5

 4) فاصهله سانتي متر بين كنتورهاي مهوازي جههت آچاركشهي ضهروري اسهت  8فاصله حداقل    -6

 كنتور (   2انگشت بين 

 درجه بايد باشد. 45زاويه نصب كمربند انشعاب   -7

 محفظه شير قطع و وصل بايد تثبيت گردد.  -8

 محفظه شير قطع و وصل بايد با كف خيابان يا پياده رو همسطح باشد. -9

        در صورتي كه محل نصب كنتور در داخهل ملهک كهف سهازي نباشهد نصهب انشهعاب مجهاز   -10

 نمي باشد. 
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درجريان نصب لوله و ديگر اجزاي انشعاب بايهد داخهل لولهه هها و فيتينهگ هها از ذرات فلهز،   -11

 ماسه، خاك، مواد آب بند و ... كامالً پاك گردد.  

 پ اطمينان حاصل گردد.  قبل از نصب كنتور، از سالم بودن پلم -12

قبل از نصب كنتور در خط لوله مجدداً بايستي از عدم وجود ذرات خارجي در لولهه اطمينهان   -13

پيدا گردد. براي اين منظور الزم است براي مدتي آب بهه طهور كامهل جريهان پيهدا كهرده تها كليهه 

 ذرات معلق از لوله خارج شود.

ي باشهد كهه در تمهام اوقهات در داخهل آن آب وجهود موقعيت نصب كنتور بايستي به گونه ا  -14

داشته باشد براي اين منظور پيشنهاد مي گردد كه كنتور در پايين ترين ارتفاع محل مصهرف نصهب 

 شود.

بعد از نصب كنتور بايستي تمام حباب هاي موجود در خط لولهه و كنتهور از آن خهارج شهود   -15

توسط يک شير به تدريج از كمترين مقهدار دبهي تها براي اين منظور بايستي دبي خروجي از كنتور 

 دبي ماكزيمم باز شده و به مدت حداقل يک دقيقه در اين دبي كار كند.

هنگام نصب بايد توجه داشت كه كنتور افقي باشد و صهفحه نشهان دهنهده آن نيهز رو بهه بهاال   -16

 باشد در غير اين صورت امکان كاهش در دقت و عملکرد كنتور وجود دارد.

 محل نصب كنتور حتي االمکان بايد عاري از گل و الي و مواد خورنده باشد. -17

هنگام نصب بايد به فلش نشان دهنده جريان كه روي پوسته كنتور حهک شهده توجهه داشهت   -18

 كه هم جهت با جريان آب باشد. 

رود نصب كنتور در محل هايي از خطوط لوله كه امکان وجود ضربه آب )ضهربه قهوچ( مهي    -19

 مجاز نمي باشد.
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نصب كنتور بصورت تخليه آزاد مجاز نبهوده و بايسهتي در قسهمت خروجهي كنتهور مقهداري   -20

 بار مي باشد. 1/0مقاومت وجود داشته باشد. فشار معکوس خروجي كنتور حداقل  

 نصب كنتور و متعلقات مربوطه بايستي دردرون حوضچه مناسب صورت گيرد.  -21

 سانتي متر  50سانتيمتر )دو خطي( و عرض  10برش آسفالت با دستگاه كاتر به عمق تا  -22

انتيمتر بهه سه 50حهداكثر تنهي در مسهير لولهه انشهعاب بهه عهرض تخريب و برداشهت پوشهش ب  -23

 ي مترسانت 20ضخامت تا 

 سانتي متر 110الي   80سانتي متر و عمق  30حفاري افقي به عرض  -24

سانتي متر روي لوله انشعاب به عرض   20سانتي متر زير و    10پر كردن كانال با خاك سرندي    -25

 سانتي متر  30

 پهن نمودن نوار اخطار آبفا روي خاك سرندي به طول حفاري -26

حاصل از خاكبرداري به صورت غرقاب كهردن  خاكريزي نهايي روي خاك سرندي با خاك  -27

 ت خاكسو تهيه كسري خاك بدليل نش

سهانتي متهر و  10بها مهالت سهيمان بهه ضهخامت  قطع و وصلمرئي سازي و تثبيت دريچه شير   -28

 كامالً هم سطح زمين

بها درج فاصهله از ديهوار و آرم آبفها بها  قطهع و وصهلتهيه و نصب عالئم شناسايي محهل شهير   -29

 رنگ آبي  اسپري

هاي آپارتماني در حال ساخت فقط يک انشعاب جههت بنهايي واگهذار گهردد و   براي مجتمع  -30

 مابقي انشعابات بعد از آماده سازي و كف سازي محل نصب انشعابات واگذار گردد.  

 نصب كنتور و متعلقات در پياده رو به هيچ وجه مجاز نمي باشد. -31
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محل نصب كنتور در منازل بايد جانمايي دقيق شود به گونه اي كه مأمور قرائت كنتور هنگام   -32

 قرائت مجبور به بستن درب منزل نگردد.  

جهت انشعابات بنايي )ساخت و ساز( قبل ازنصب بايد به مشترك اعالم گردد جهت حفاظت   -33

سهانيتمتر   60*  60ر بهه ابعهاد كنتور و متعلقات آن نسبت به ساخت دريچه فلهزي حوضهچه كنتهو

كليهد باشهد. در صهورت عهدم آمهاده بهودن    بايستي اقدام نمايد و داراي قالب براي قفل و بهمهراه

 دريچه كنتورها انشعاب به هيچ وجه نبايد وصل گردد. 

 . سانتي متر (  80) حداكثر    كنتور بايد در نزديکترين فاصله در پشت درب منزل نصب گردد -34

 بايد درون حوضچه كنتور قرار گيردقطع و وصل پياده رو به هيچ وجه ن شير -35

، بالفاصله ابتداي ورودي ملک ميباشد و فاصله آن تا تاسيسات ديگر   آب  محل نصب كنتور  -36

 حداقل يک متر  باشد.

نصب كنتور در زير راه پله ، داخل زيرزمين ، روي سقف زيرزمين ، در مسير  -37

جلوي ملک مجاور ممنوع است. رمپ و عبور از    

در صورتيکه شرايط نصب انشعاب از طرف متقاضي مهيا نشده باشد ) عدم ارائه   -38

مجوز حفاري ، عدم ارائه لوازم نصب ، آماده نبودن مکان صحيح نصب كنتور ، عدم 

نصب بازوي قائمه و كنتورهاي فرعي ، عدم نصب مخزن و پمپاژ ، عدم حضور متقاضي  

وجود مصالح در مسير حفاري و...( نوبت مجدد پس از مراجعه متقاضي و  در محل ،  

 تکميل موارد فوق به شركت آبفا ميباشد. 

نصب انشعاب آب به مفهوم ، نصب كمربند بر روي شبکه ، لوله گذاري و نصب   -39

بعد از كنتور توسط پيمانکار ذيصالح شركت ميباشد .  يک طرفهكنتور تا شير   
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است قبل از اجراي تاسيسات نسبت به مشخص نمودن محل نصب  مالک موظف  -04

 انشعاب آب و فاضالب با آبفا هماهنگي نمايد.

پس از پرداخت هزينه ها بهه حسهاب شهركت آبفها ، هيچگونهه هزينهه اي بهه پيمانکهار نصهب   -41

 انشعاب تعلق نمي گيرد و در صورت درخواست وجه به حراست منطقه تماس حاصل فرماييد

انشهعاب يهک كلکتهور  4و بهراي ههر  ال مجزا حفهر گهرددنانشعاب بايستي يک كا 8ي هر برا  -43

 نصب شود .

عمهق حفهاري در شرايط استثنايي كه با دستور مدير منطقه و تاييد دفتر نصب نظارت انشعاب   –  44

رعايت نمي گردد به منظور جلوگيري از يخ زدگي كنتور , لوله و اتصاالت بايستي ناظر دستورات 

 زم را جهت عايق كاري يا عبور از زير فونداسيون با رعايت شعاع بار وارد بر پي صادر نمايد .ال

جمع آوري و استاندارد سازي انشعابات قديم به هنگام نصب انشعاب جديد الزامي اسهت . در   -45

باشد بايستي همراه با استانداردسازي نسبت بهه تعهويض   2/1صورتي كه قطر انشعاب قديم بيشتر از  

 كنتور قديمي و اصالح كد مربوطه در نرم افزار امورمشتركين اقدام گردد . 

  

 ال به شبکه آب شهری  محدوديت های اتص

محل نصب كمربند مي بايستي تميز و عاري از آلودگي باشدو واشهر السهتيک كمربنهد قبهل از   -1

 نصب از نظر كيفيت كنترل گردد.

 پيچ و مهره هاي كمربند از نوع گالوانيزه يا استيل با فشار مناسب بسته شوند. -2

 نگام نصب خودداري شود.از اعمال فشار بيش از حد به واشر و اتصاالت در ه -3

 بر روي خط جمع كننده آب چاهها و خطوط انتقال انشعاب گرفتن ممنوع است. -4
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در محل اتصاالت از قبيل تبديل ها، سه راهي هها، چههار راههي هها و ... انشهعاب گهرفتن مجهاز   -5

 متر از محل اتصاالت انشعاب گيري مجاز مي باشد. 1-2نيست و رعايت فاصله حدودي  

ب كنتور انشعاب بايستي بصورت افقي انجام گرفته، بطهوري كهه صهفحه سهاعت روبهه بهاال نص  -6

 باشد. 

  
  

 نصب انشعابات آپارتماني)چند واحدی( 

  
براي كليه آپارتمانهاي چند واحدي بعد از تعيين قطرلولهه كلکتهور ،مطهابق بها دسهتورالعمل نصهب 

 انشعاب بايد انجام گردد.  

 : تبصره

 بهراي )مشهترك هزينهه بهه( كهل مصهرف روزه دو تها يهک ذخيره بمنظور  الزم تاسيسات ايجاد

 گونهه ههيچ شهركت و بهوده مشهترك بعههده آب بهداشهت رعايت و الزم فشار  تامين ، مجتمع

 . ندارد اصلي كنتور  از  بعد آب بهداشت وخصوصا توزيع مشکالت قبال در  مسئوليتي
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 آپارتماني :   انشعاب واگذاري مختلف هاي حالت

       شهرايط و مسهکوني غيهر يها مختلط ، مسکوني هاي مجتمع ، ها ساختمان تركيب برحسب

 مقهررات و آبفها نامه آيين رعايت با انشعاب حالت سه ، آبفا نامه آيين مفاد و داخلي كشي لوله

 : داشت خواهيم زير بشرح دستورالعمل  اين

 مجزا انشعاب  -الف 

 : زير بشرح انشعاب تعدادي از  است عبارت ساختمان هر براي مجزا انشعابات

 اينچ   2/1  قطره ب انشعاب واحدها تعداده ب  – 1

ايهنچ  2/1 قطهره به اشتراكي مصارف آب انشعاب يک ، مشترك مصارف وجود صورت در   -2

   مجزا انشعابات بر عالوه

 انشعابات بايستي از راست به چپ ) عمومي ، طبقه اول ، طبقه دوم و ... ( نصب گردد.

 اصلي انشعاب يک -ب  

 براي   مشترك  مصارف  و  مسکوني هاي واحد كل  مصرف  با متناسب بقطر اصلي  انشعاب يک 

 به واحد  هر داخلي كشي لوله شرايط آنکه بر مشروط ، واحد هر اختصاصي  مصرف تعيين

  اندازه  را واحد آن اختصاصي گرم و سرد آب مصارف كليه كنتور  يک با بتوان كه باشد نوعي

 يک واحد هر براي خود هزينه به شركت دستورالعمل رعايت با ميتوانند مشتركين ، نمود گيري

 نمايند  نصب كنتورفرعي

 . ميشود نگهداري و تعمير ، نصب شركت توسط  و هزينه به اصلي و مجزا انشعاب كنتورهاي

  . دارد  بعهده را بها  آب ) قبوض (  برگ صدور  و كنتورها  قرائت شركت
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 نمونه ای از انشعابات دیواری
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