




شو داده شود تا قبل از راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای، بایستی سیستم شست

.ده استاطمینان حاصل شود مسیر انتقال آب از پمپ تا قطره چکان مسدود نش

 وله از خط ل( در صورت وجود)با اجرای فالشینگ باید مواد زاید داخل لوله ها

.  سیستم آبیاری خارج شود



:ترتیب شستشوی سیستم آبیاری

شستشوی لوله های اصلی

شستشوی لوله های نیمه اصلی

شستشوی لوله های مانیفولد

شستشوی لوله های الترال





ی برای تمام  فازها بررس

:صورت گیرد

 بررسی و شناسایی

نمحل شیرهای فشار شک

 بررسی و شناسایی

کنترل مرکزی هر فاز



برای شستشو باید از
مسیر کامال باز شود و 
خارج گردد و پس از 

.شستشو نصب گردد

یر فلکه برای شستشو باید ش
لنج قبل از آن بسته شود وف

ه شکل باز شود و بSلوله
آن لوله سرانداز متصل 

سپس آب در مسیر. شود
.قرار داده شود



یر شیرفلکه هایی که در مس

.ونداصلی قرار ندارند بسته ش

ر مسیر شیر فلکه قرار گرفته د

باز شود

شکل باز Sفلنج انتهای لوله 

Sشود و لوله سرانداز به لوله

.شکل متصل شود





شکل در Sدرپوش انتهای لوله 

جازه انتهای لوله مانیفولد باز شده و ا

داده می شود تا آب از آن خارج 

تا زمانی که آب زالل از آن . گردد

دامه خارج نشده، شستشو بایستی ا

وش بسته بعد از اتمام شستشو درپ. یابد

.شود



انتهای لوله الترال باز شده و بعد از
نکی آن شستشوی کامل الترال، بست عی

دی نصب شده و شستشوی الترال بع
.انجام می گیرد







 در مسیر فازAر فاصله اولین شیر موجود شیر فشار شکن اتوماتیک د

متری از ایستگاه پمپاژ510

ه شیر قبل از فشار برای شستشوی شیر فشار شکن بایستی دقت شود ک

.شکن حتما بسته باشد



از شستشو انجام گیرد و پس-3

شکل Sاتمام شستشو فلنج لوله

.بسته شود

شیر فلکه -1
قبل از 

فشارشکن بسته 
شود 

شکل Sفلنج لوله-2

باز شود و به آن لوله

.سرانداز متصل شود





Sلوله 
ه شکل لول

فاز 2اصلی
A

شکلSلوله 
1لوله اصلی

Aفاز 



ده و شستشو به منظور شستشوی خطوط مانیفولد درپوش انتهای مانیفولدها باز ش
.صورت می گیرد 

 باید شسته تک به تکپس از شستشوی لوله های مانیفولد
.شوند



(ترتیب شستشو در نقشه مشخص شده است)(طبق نقشه )گره های 



(طبق نقشه )گره های 
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از شستشو انجام گیرد و پس-3

شکل Sاتمام شستشو فلنج لوله

.بسته شود

شیر فلکه -1
قبل از 

فشارشکن بسته 
شود 

شکل Sفلنج لوله-2

باز شود و به آن لوله

.سرانداز متصل شود



گره های 

(طبق نقشه )

ر نقشه ترتیب شستشو د)

(مشخص شده است



گره های 

طبق)

(نقشه 









 در فازCه در زمان دو شیرفشار شکن معمولی قرار گرفته ک

ی از مسیر باز شستشوی لوله اصلی باید شیر فشارشکن معمول

.ه شوندشده و پس از اطمینان از شستشو سر جای خود بست





گره های 

(طبق نقشه )

ر نقشه ترتیب شستشو د)

(مشخص شده است

کن محل شیر فشارش)

ص با رنگ سبز مشخ

(شده است



گره های 

طبق)

(نقشه 








