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  AutoCADنحوه تولید فایلهاي       

  (ازبیلت) می باشند رعایت موارد زیر الزامی می باشد: یا اجراشده براي تولید فایلهاي اتوکد که حاوي اطالعاتی شامل طرح (مطالعات) و         

 به تفکیک هر عارضه به شرح زیر می باشند: آنعوارض درون الیه هاي نقشه و نحوه قراردادن  -

 که به عنوان پالن شهري از آن استفاده میشود می بایست داراي مختصات صحیح و دقیق  نقشه زمینهUTM )WGS84( و حاوي معابر 

 (بلوار، خیابان، کوچه، قطعه بندي منازل و ...) باشد. 

  هر عارضه می بایست در یک الیه مشخص قرار بگیرد. الزم به ذکر است که کدهاي کدهاي ارتفاعیدرصورت وجود عوارض دیگري از قبیل ،

قرار گیرد، (در برخی موارد مشاهده شده بخش اعشار از  dtextبوده و هر کد می بایست فقط در یک  dtextارتفاعی می بایست الزاماً از نوع 

 نمی باشد).بخش صحیح عدد بصورت جداگانه نوشته می شوند که این کار مجاز 

  و اطالعات منهول ها بصورت  و جنس لولهخطوط لوله سایزtext  نوشته شود. نقشه و در کنار عوارضدر روي 

  براي نمایش اعداد در محیطAutoCAD  استفاده شود. انگلیسیاز فونت هاي بایست می 

 نقشه درون آبفاي عوارضمربوط به الیه هاي  گذارينامنحوه  -

 :)water Distribution( آبتوزیع شبکه خطوط لوله  

 :نام الیه  

Water -  جنس لوله  - قطرلوله  (PN) فشار کاري -

  برحسب میلیمتر نمایش داده شود.ترجیحا و قطرلوله بصورت عددي 

  انتهاي لوله ها به یکدیگر متصل شوند خطی ایجاد شوند وخطوط لوله به صورت عوارض. 

   اختصاري مشخص شود(جنس لوله) با استفاده از حروف. )PE:     پلی اتیلنAC:      آزبستDI:    داکتیل چدنGRP   ...( 

  :بصورت  10با فشار کاري   160پلی اتیلن به قطر توزیع آب بعنوان مثال : خط لوله ي         

 Water – 160 – PE - 10 
 

 :)water transfer( انتقال آبشبکه خطوط لوله  

 آبانتقال شبکه خطوط لوله  نام الیه :  

Water_T -  جنس لوله  -  قطرلوله - فشار کاري   (PN) 

Water_T -  800  -   PE  - 10 

 نام الیه : و تمامی آنها کد داشته باشند.ترسیم شوند  BLOCKو یا یک  POINTشیرآالت بصورت یک  

  شیرنام الیه: 

 

VlaveType_Pressur – اي، قطع و وصل، یک طرفه)(پروانه  نوع شیر  

  

  ترسیم گردد. ValveHousingو با نام  )point( صورت یک نقطهحوضچه شیرآالت به  :حوضچه ي شیرآالت 

  نام الیه حوضچه شیرآالت 

 

  

ValveHousing  
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 عوارض آب 

ف
دی

ر
 

 نام الیھ مشخصات لولھ
نوع 

 عارضھ
 رنگ خط سایز خط

 شماره رنگ خط
 نمونھ رنگ

 قرمز- سبز - آبی 

جنس - فشار کاری  -Water-1/2Inch خطوط انشعابات آب   ١  خاکستری Line 1/2 Inch لولھ 
9           

    192-192-192 
  

جنس - فشار کاری  -Water-3/4Inch خطوط انشعابات آب   ٢  خاکستری Line 3/4 Inch لولھ 
8      

           128-128-128 
  

جنس - فشار کاری  -Water-1Inch خطوط انشعابات آب   ٣  سبز Line 1 Inch لولھ 
129          

       19-88-88 
  

جنس - فشار کاری  -Water-2Inch خطوط انشعابات آب   ٤  زرد  Line 2 Inch لولھ 
50          

     255-255-0 
  

جنس - فشار کاری  -Water-3Inch خطوط انشعابات آب   ٥  صورتی Line 3 Inch لولھ 
231                         

255-127-191 
  

جنس - فشار کاری  -Water-60 mm خطوط انشعابات آب   ٦  بنفش  Line 60 mm لولھ 
181         

        159-127-255 
  

جنس - فشار کاری  -Water-90 mm خطوط انشعابات آب   ٧  آبی Line 90 mm لولھ 
5             

      0-0-255 
  

جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 100 mm خطوط انشعابات آب   ٨  Line 
100 mm / 4 

Inch 
 سبز

101           
        127-255-159 

  

جنس لولھ- فشار کاری -Water- 110 mm خطوط انشعابات آب   ٩  Line 110 mm نارنجی 
30                           

255-127-0 
  

جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 125 mm خطوط انشعابات آب   ١٠  Line 125 mm آبی 
140          

            0-191-255 
  

جنس - فشار کاری  -Water- 150 mm خطوط انشعابات آب   ١١  Line لولھ 
150 mm/ 6 

Inch 
                                   4 آبی

0-255-255   

جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 200 mm خطوط شبکھ توزیع ١٢  Line 
200 mm /8 

Inch 
                                   1 قرمز

255-0-0   

جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 250 mm خطوط شبکھ توزیع ١٣  Line 
250mm / 10 

Inch 
                                 6 صورتی

255-0-255   

جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 315 mm خطوط شبکھ توزیع ١٤  Line 
315mm 

                           61 سبز
223-225-127   

جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 355 mm خطوط شبکھ توزیع ١٥  Line 

355 mm 
                               11 نارنجی 

255-127-127   

لولھجنس  - فشار کاری  -Water- 400 mm خطوط شبکھ توزیع ١٦  Line 

400 mm 
                                40 زرد 

255-191-0   
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جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 450 mm خطوط شبکھ توزیع ١٧  Line 

450 mm 
                               32 قھوه ای

165-82-0   

جنس لولھ - فشار کاری  -Water- 250 mm خطوط شبکھ توزیع ١٨  Line 500 mm 3 سبز                                  
0-255-0   

جنس لولھ - فشار کاری  -Water_T- 550 mm خطوط شبکھ توزیع ١٩  Line 550 mm 20 نارنجی                                
255-63-0   

جنس - فشار کاری  -Water_T- 600 mm خطوط انتقال آب  ٢٠                              204 بنفش  Line 600 mm لولھ 
95-0-127   

جنس - فشار کاری  -Water_T- 700 mm خطوط انتقال آب  ٢١                                    84 سبز Line 700 mm لولھ 
31-127-0   

جنس - فشار کاری  -Water_T- 800 mm خطوط انتقال آب  ٢٢                       232 قرمز Line 800 mm لولھ 
165-0-82   

جنس لولھ - فشار کاری  -Water_T- 900 mm خطوط انتقال آب  ٢٣  Line 900 mm 43 سبز                               
165-145-82   

جنس - فشار کاری  -Water_T- 1000 mm خطوط انتقال آب  ٢٤                                167 سورمھ ای Line 1000 mm لولھ 
38-47-126   

 VlaveType_Pressur Point شیر آب ٢٥

 

                                 6 صورتی
255-0-255   

 بنفش  ValveHousing Point حوضچھ شیرآالت ٢٦
181    

      159-127-255 
  

 

 


