
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

 گروه تأسیسات مکانیکی

   عنوان سند: دستورالعمل نظارت و بازرسی آبفا
 

 میباشد.( و تکمیل )این فصل در دست اصالحآب خاکستری

م به جداسازی، تصفیه یا استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در جدول زیر ساختمانهای ملز .1

 مشخص شده اند.

جداسازی شبکه آب  شرح

 خاکستری

 اجرای خط برگشت

 

 تصفیه آب خاکستری

 - - - مسکونی گروه الف

 - √ √ مسکونی گروه ب

 √ √ √ دج و مسکونی گروه 

 √ √ √ عمومی

انهای مشمول، جداگانه و تا خروجی ملک یا واحد تصفیه اجرای خط آب خاکستری برای ساختم .2

 الزامیست.

 اجرای واحد تصفیه آب خاکستری، برای ساختمانهای مشمول، الزامیست. .3

 اجرای خط برگشت آب تصفیه شده، به فضای سبز، فالش تانک، شیر شستشوی پارکینگ .4

 الزامیست.

 روشویییک واحد واحد حمام و  اجرای شبکه آب خاکستری، شامل جمع آوری فاضالب حداقل یک .5

 است. به ازای هر واحد ساختمانی،

 بایستی به نحوی باشد که..................................................................... سرریز مخزن ذخیره پساب  .6

 ...............................اتصال انشعاب آب پشتیبان به نحوی باید برقرار گردد که............................... .7

 دائم یا انتخابی بوسیله شیر؟؟؟؟ ،ورودی به واحد تصفیه .8

 گندزدایی در سیستمهای تصفیه آب خاکستری باید........................................................................ .9

 تی.....................................فاصله هوایی بین سرریز خروجی مخزن ذخیره و شبکه فاضالب بایس .10

 لوله خروجی واحد تصفیه و ورودی به مخزن ذخیره بایستی........................................................... .11

 ...............................رنگ خط برگشت بایستی....................................................................................... .12

 برچسب هشدار بر روی شیرآالت شستشوی پارکینگ.................................................................... .13

 .....تست عدم اتصال خط برگشت به شبکه آب ................................................................................ .14

واحدهای تصفیه بایستی گواهی احراز استاندارد از یکی از موسسات معتبر بین المللی یا مرکز  .15

 تحقیقات مسکن، دریافت کرده باشند.

16.  



 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

 گروه تأسیسات مکانیکی

   عنوان سند: دستورالعمل نظارت و بازرسی آبفا
 

 در خصوص استفاده مجدد از آب درین کولرهای گازی: .17

a.  به مخزن ، بایستی آب درین کولرهای گازی مشمول اجرای واحد تصفیهبرای ساختمانهای

 گردد. ب تصفیه شده، اضافهذخیره پسا

b. ساختمانهایی که مشمول اجرای اجباری واحد تصفیه نیستند و تعداد واحدهای  در خصوص

 باشد: 7آنها بیش از 

i.  لیتر در نظر گرفته شود. 1000حجم مخزن جمع آوری آب درین کولرها حداقل 

ii. حذف گردد(متری از سطح زمین اجرا گردد. 1.5مخزن جمع آوری در ارتفاع( 

iii. یز مخزن به سمت کانال جمع آوری آبهای سطحی هدایت شود.سرر 

iv.  مکان تعبیه مخزن در جایی در نظر گرفته شود که بیشترین امکان استفاده مجدد

از آب درین کولر فراهم گردد)بعنوان مثال برای شستشوی خودرو، پارکینگ، 

 )حذف گردد(. آبیاری باغچه و ...(

v. و شیر شستشوی پارکینگ الش تانک خط برگشت آب درین کولر میتواند به ف

 هدایت شود. 

vi. بایستی به نحوی باشد که ................................................... سرریز مخزن ذخیره پساب 

vii. .......................................... اتصال انشعاب آب پشتیبان به نحوی باید برقرار گردد که 

viii. .........گندزدایی باید............................................................... 

ix.  فاصله هوایی بین سرریز خروجی مخزن ذخیره و شبکه فاضالب

 بایستی.....................................

x. ............................................................................رنگ خط برگشت بایستی..... 

xi. .............................................. برچسب هشدار بر روی شیرآالت شستشوی پارکینگ 

xii. ................................................................  تست عدم اتصال خط برگشت به شبکه آب 

c. درین کولرها به  ، حتی المقدور آب7از  ساختمانهای دارای تعداد واحد کمتر در خصوص

 سمت باغچه یا نقاط مصرف مشابه هدایت شود.


