




:مباحث این همایش 

معرفی گروه صنعتی یزد لوله

الیه پلیمریمعرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی تک

الیهمعرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی پنج

روش محاسبات سیستم لوله کشی برای آب سرد، گرم و داغ
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فیت فاضالبیپوشمعرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی 

روش محاسبات سیستم لوله کشی فاضالبی

آشنایی با مبحث فاضالب خاکستری



معرفی گروه صنعتی یزدلوله



های فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازیگواهینامه

:گروه صنعتی یزد لوله دارای گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای

فیت فاضالبیو اتصاالت پوشلوله های پنج الیهلولهاتصاالت پلی پرو پیلنپرو پیلنپلی های لوله



استاندارد ملی ایران

:گروه صنعتی یزد لوله دارای نشان استاندارد ملی برای

یو اتصاالت پوش فیت فاضالبلوله های پنج الیهلولهاتصاالت پلی پرو پیلنپرو پیلنپلی های لوله



پروانه بهداشتی ساخت

:گروه صنعتی یزد لوله دارای پروانه بهداشتی ساخت برای

های پنج الیهلولهپرو پیلنپلی و اتصاالت لوله



گواهینامه کیفیت و تکنولوژی اروپا



هایگواهینامه

:هایگروه صنعتی یزد لوله دارای گواهینامه

ISO 17025

ISO 

ISO 10004 ISO 10002 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001



...!آرامش، ارمغان کیفیت



پلیمریالیه معرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی تک



.دشومیفوالدی به بازار عرضه های لولهپالستیکی بجای های لولهدر دهه ی اخیر در کشور ما 
.باشدمی( P.P)پلین در تاسیسات بهداشتی لوله پلی پرو ها لولهاین ترین از رایج

های پلیمریآشنایی با لوله



یوژن با جوش فبندی آببرش این لوله ها به وسیله قیچی مخصوص می باشد و روش اتصال و 
.شودانجام میسانتی گراد درجه 260در دمای 



.شودمیساده و مرکب تولید های صورتاتصاالت به 



جنس لوله
استاندارد

پلی اتیلن مشبک
PEX

پلی اتیلن دمای باال
PE-RT

پلی پرو پیلن
P.P

ISIRI تا

BS------

DIN

ANSI/ASTM

CAN/CSA---

DVGW

ISO---

مقررات ملی ساختمان باشدد و عدالوه 16از مبحث ( 3-4-4-16)این لوله ها باید مطابق استاندارد جدول 
.باشدداشته تطابق وبهداشتی با استاندارد بر استاندارد مربوطه باید از نظر 



های پلیمریمزایای لوله

های پلیمریمعایب لوله

عدم خوردگی و پوسیدگی•
رسوب ناپذیری•
وزن کم و نصب سریع و آسان•
زبری پایین•

انبساط حرارتی باال ضریب •
نفوذ پذیری اکسیژن•
عبور نور خورشید و باکتری•
عدم تحمل دما و فشار باال•
استحکام مکانیکی پایین•
عدم خمکاری و شکل پذیری•



p.pگریدهای مورد استفاده در تولید لوله و اتصاالت، از جنس  

 PP-Hگرید 

خوب= دربرابر فشار مقاومت 
(شکننده)بسیار کم = مقاومت دربرابرضربه 

1

2
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 PP-Bگرید 

کم= مقاومت دربرابر فشار و دما 
(مقاوم)زیاد= مقاومت دربرابرضربه 

  PP-Rگرید 

زیاد= مقاومت دربرابر فشار 
(نسبی)متوسط= ضربه دربرابرمقاومت 



پلیسده جوش اطمینان حاصل کنید و هرگونههای قالباتصال و لوله، کامل بودن تمیزاز جوشکاری از قبل 
.نمائیدمحو جوش و قالب را از روی لوله و اتصال 

های جوشکاری رعایت شودنکاتی که باید در مورد قالب

1

2

3

اسدب هدا از نظدر ابعدادی مناین قالدبکثرادر بازار موجود است وزیادیهای متفرقه با توجه به اینکه قالب
وله و اتصداالت با تفلون استاندارد استفاده شود تا جوش لمی باشد، بایستی دقت شود از قالب مناسب ون

.به خوبی صورت گیرد

اس قالدب کده تمدباید در حالتی که سرد هستند به دستگاه جوش متصل شوند به صورتیآپاراتهای قالب
. با بدنه کامل باشد



لولهسایز
جوشعمق 

(mm)

شدنگرم زمان 

(ثانیه)

جوشکاریزمان 

(ثانیه)

شدنزمان خنک 

(دقیقه)

2014542

2515742

3216/5864

40181264

50201864

63242486

75253088

نکاتی که باید در مورد دمای جوشکاری رعایت شود

1

2

دسدددتگاه جدددوش بایسدددتی روی دمدددای 
ده درجه سانتیگراد تنظیم ش10±260

ا باشد و ایدن تنظدیم الزامدی اسدت زیدر
ب حرارت های بیشدتر و کمتدر بده  ترتید

باعددث تخریددب مددواد و عدددم همجوشددی 
. گرددمی

درجدده 5در درجدده حرارتهددای کمتددر از 
ری سددانتیگراد حتددی االمکددان از جوشددکا

پرهیدددز کنیدددد ولدددی در صدددورت الدددزام 
بایستی به زمدان گدرم شددن در جددول

درصد اضافه نمائید و هرگدز50جوش 
درجه حرارت دستگاه جوش را افزایش 

ندهید



نکاتی که باید در هنگام جوشکاری رعایت شود

. برسدتفلون فشار دهید تا به انتهای قالب های قالبکامال همزمان لوله و اتصال را بدون چرخش به داخل بطور  1

2

3

4

5

6

. زمان گرم شدن طبق جدول جوش آغاز می شودها قالباز رسیدن لوله و اتصال به انتهای بعد 

ای باال مدی تدوان و اتصاالت با سایز پایین بایستی سریعا و در یک مرحله به انتهای قالب برسند ولی در سایزهلوله 
. رسانددر چند مرحله بصورت همزمان لوله و اتصال را به انتهای قالب 

اخدل را بده دهدا آنخدار  و بالفاصدله ها قالبلوله و اتصاالت را به سرعت از شدن، پس از سپری شدن زمان گرم 
. دهیدیکدیگر بدون چرخش تا عمق مربوطه فشار 

(.شودمیبیشتر باعث کاهش آبدهی فشار . )بپوشاندعالمت روی لوله را اتصال، فشار را تا زمانی ادامه دهید که 

. شودفشاری نباید به لوله و اتصال وارد گونه هیچاز جوشکاری و قبل از سپری شدن زمان خنک شدن پس 
. گردداز خنک شدن نیز نباید فشار غیر متعارف به محصوالت وارد پس 

 استدو ساعت پس از آخرین جوش پروژه آماده تست فشار .



(تلفیقی)الیه پنجمعرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی 
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.باشدموجود میPERT-AL-PERTو  PEX-AL-PEXاین لوله ها در بازار بصورت 

الیههای پنجآشنایی با لوله
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16202532خارجی لولهقطر 

جدارهضخامت 

(میلیمتر)داخلی قطر 

(متر)کالف طول 

(میلیمتر)شعاع خم بادست حداقل 

(میلیمتر)شعاع خم با فنر حداقل 

(میلیمتر)شعاع خم با خم کن حداقل 

آن به صورت حلقوی و از 32تولید می شود که تا سایز 110شروع و تا 16سایز این لوله ها از 
.گرددمیمتری به بازار عرضه 5به باال به صورت شاخه های 40
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.شودمیپلیمری از قیچی مخصوص استفاده های لولههمانند ها لولهجهت برش این 

.شودمیاز لوله بر پلی اتیلن استفاده ها آنبه باال جهت برش 40از سایز 



.  شودیری پلیسه گ( برقو)بعد از برش لوله حتما باید دهانه داخلی لوله به وسیله ابزار کالیبراتور
صدال بده که باعث سهولت قرارگیدری اتدهد میبه دهانه لوله ای دایرهعالوه بر پلیسه گیری فرم برقو 

.شودمیداخل لوله 

.شودمیادهاستفریکایاشامپو،صابونآباز(کالیبره)برقوابزارباکارهنگامروانکاریجهتضمناً
.استممنوعگریسوروغنازاستفاده



الیههای پنجلولهانواع روش اتصال 

روش پرسی

12

3

ایدندهروش اورینگی یا ایماسورهمهره روش 



الیهپنجابزارهای پرس لوله 

پرس برقی و شارژی

1

2

3

پرس دستی

پرس هیدرولیکی
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الیهخمکاری لوله پنج

.شودمیانجاممکانیکیخمکنوفنردست،وسیلهبههالولهاینخمکاری
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(برحسب متر)ها حداکثر فاصله مجاز بین ساپورت (متربرحسب میلی)ابعاد لوله 
عمودیافقیقطر خارجی* ضخامت 

16*21/201/55
20*2/251/301/70

25*2/51/501/95

32*31/602/10
40*41/702/20
50*4/522/50

63*62/202/85

75*7/52/403/10
90*8/52/403/10
110*102/403/10

و ساپورتگاه تکیه

.استالزامیگاهتکیهوساپورتازاستفادهرایزرهادروکاذبسقفروکار،کشیلولهدر
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الیهپنجلوله کشی های لولهروش

12 روش کلکتوریروش انشعابی



ساپورت در سقف( ؟)صحیح نمونه اجرای 



صحیحنمونه اجرای 
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صحیحنمونه اجرای 



34

نا صحیحنمونه اجرای 



35

اجرا به صورت روکارنمونه 



36

اجرا در موتورخانهنمونه 
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بده تددریج باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی با آبهای دهانهپس از خاتمه لوله کشی و پیش از نصب لوازم باید 
. پر شود و کامال هواگیری گردد

.از اقدام به آزمایش باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگه داشتپیش 
. بار انجام شود10مجهز به فشار سنج با فشار حداقل آب، آزمایش باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار 

.سنج باید در باالترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب گرددفشار 
فشدار بایدد آزمدایششود، در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده . مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد

.آب پس از رفع عیب تکرار شود
.شودپس از نصب لوازم یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام 

.ردگیلوازم و کلیه اجزای آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادی قرار آب، لوله کشی شبکه 
مدایش ایدن مرحلده آز. اطمیندان حاصدل شدودها آنبودن بند آبشیرها باید یک به یک باز و بسته شود و نسبت به همه 

. باید در فشار بهره برداری و به مدت حداقل یک ساعت انجام شود
.این آزمایش باید تکرار شودعیب، پش از رفع نشت، صورت مشاهده در 

نحوه ی تست سیستم لوله کشی



کشی آب سرد، گرم و داغروش محاسبات سیستم لوله
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میددزان مصددرف آب وسددایل بددرآورد 
بهداشددتی مختلددف اغلددب برحسددب

یدک . واحد مصرف صورت می گیدرد
گدالن 7.5واحد مصرف عبارتست از 

بر دقیقه و این میدزان مصدرف یدک
( یمدثال شدیر دستشدوی)شیر سداده 

جدددول میددزان مصددرف آب . اسددت
سب وسایل بهداشتی مختلف را برح
واحد مصرف نشان می دهد

(F.U) مصرف واحد 



سدت طور که ذکر شد، استفاده هم زمان از تمام وسایل بهداشتی موجود در ساختمان آن قدر نا محتمدل اهمان 
تی مصدرف وسدایل بهداشدهدای واحددبدر مبندای حاصدل جمدع ها لولهکه طراحی سیستم لوله کشی و تعیین قطر 

.بسیار نا معقول استمستخرجه از جدول ارائه شده 
.مصرف در مدت کوتاهی از شبانه روز حداکثر بوده و در ساعات دیگر حداقل و یا حتی صفر استمیزان 
ه کشی قدرار منظور دست یافتن به میزان واقعی مصرف آب در یک ساختمان که مبنای محاسبات سیستم لولبه 

. مصرف مستخرجه از جداول را در ضریبی به نام ضریب تقاضا ضرب نمودهای واحدباید خواهد گرفت، 
مصرف مختلدف بدا در های برای واحد(GPM)واقعی مصرف آب را برحسب گالن بر دقیقه های زیر میزان نمودار

.دهندمینظر گرفتن ضریب تقاضا ارایه 

واقعیمیزان مصرف 







م بهداشدتی و نشان دادن لوازها شاخهو رایزرها ترسیم کروکی سیستم لوله کشی شامل کنتور، لوله اصلی، 
(پالن)مورد استفاده بر روی نقشه ساختمان 

.دههر یک از وسایل بهداشتی متصله به سیستم لوله کشی از جدول ارائه ش (F.U)مصرفتعیین واحد های 

ای نمودارهدمصدرف و مراجعده بده واحددهای واقعی تقاضای آب برحسب گالن، با مشخص بدودن تعیین میزان 
GPMبه  F.Uتبدیل

مسدیر لولده وسیله بهداشتی موجود در سیسدتم و تعیدین طدولفشارترین ترین، دورترین و پر تعیین مرتفع 
های ها شیرهوصلکشی از محل اتصال به لوله اصلی آب خیابان تا آن وسیله بهداشتی با احتساب طول معادل 

(.نمودبه طول مسیر لوله کشی اضافه % 50مسیر می توان های وصلهافت فشار در کلیه بابت . )مسیراین 

.باشدمیتی تعیین حداقل فشار آب در لوله اصلی خیابان و همچنین فشار الزم برای باالترین وسیله بهداش

مصرفیمراحل طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب سرد 

1

2

3

4

5





آبرسانیهای لولهمحاسبه قطر 

. باشدمتعادلها کنندهبین مصرف آب برسد و توزیع ها کنندهاین است که آب بهداشتی مصرفی به همه مصرف هدف 
استرسیدن به این هدف تعیین موارد زیر ضروری برای 

یمصرفتعیین مقدار آب 

یفرعقطر لوله های تعیین 

مانتعیین قطر لوله های اصلی ساخت

ورقطر کنتتعیین 



بددرای کلیدده واحدددهای (  (S.F.Uبددرآورد مجمددوع 
ساختمانبهداشتی موجود در 

ای محتمددل تعیددین مقدددار حددداکثر مصددرف لحظدده
g.p.m با توجه بهS.F.U کل

انتخدداب سددرعت و g.p.mبددا توجدده بدده مقدددار 
مناسب، برآورد اولیه قطر لوله اصلی 

ر پوندد بد)تعیین ضدریب افدت فشدار آب در لولده 
(فوت طول لوله 100در  Psiمعادلاینچ مربع یا 



حاسدبه برای تعیین مقدارآبگرم مصرفی ساختمان باید مقدار مصرف آبگرم هدر یدک از تجهیدزات سداختمان را م
نموده و با جمع این مقادیر میزان مصرف آبگرم ساختمان را بدست آورد

گرم مصرفیمراحل طرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب 
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های تاسیساتیبرخی از نمادهای وسایل بهداشتی بر روی نقشه
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و برگشت مصرفیسرد، گرم آب های نقشهنکات مهم و کلیدی در ترسیم 

1

2
3
4
5
6

.میلیمتر ترسیم گردد0.3و با ضخامت ( -...-) و لوله آب گرم برگشتی ( -.. -) ، لوله آب گرم ( -.-) نوع خط لوله آب سرد 

بده هدر یدک های مناسب ایجاد کنید تا دسترسیالیه. . . ابتدا در محیط اتوکد برای تک تک خطوط، لوازم بهداشتی، سایزینگ و 
.از موارد فوق به راحتی امکان پذیر باشد

.ها در کف و یا سقف کاذب ذکر شودوضعیت اجرای لوله

.ستها الزامیهای سرد و گرم و استفاده از عالئم مناسب در نمایش شیرسمت و جهت انشعاب شیر

.ستبینی شیر قطع و وصل برابر با سایز لوله ورودی الزامیها مجزا پیشدر انشعاب ورودی به کلیه واحد

.ور نکنندها از زیر سنگ توالت و تجهیزات بهداشتی عبطراحی سیستم به شکلی باشد که لوله
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و برگشت مصرفیسرد، گرم آب های نقشهنکات مهم و کلیدی در ترسیم 

7

8

9
10

11

12

باید طوری باشد که سرعت زیاد سیال موجب ایجاد سر و صددای مدزاحم نشدود همچندین کداهش جریدانها گذاری لولهاندازه
.اقتصادی نگرددهای هزینهموجب افزایش غیر قابل توجیه ها لولهسیال باید در حدی باشد که افزایش قطر 

ی هدالولدهاز هدا لولهفلزی و در صورت توکار بودن های لولهاز ها داکتیا داخل ( رایزر)عمودی های لولهبهتر است در طراحی 
PP  شوداستفاده.

.باید شامل رایزر دیاگرام باشدها نقشه

یچه بایدد در قابل دسترسی باشد و دردریچه، باید با باز کردن یک شود میکه روی لوله قائم داخل ساختمان نصب هایی شیر
.شودنمایش داده ها نقشه

.سایت پالن و محوطههای نقشهنباید از یک صدم کوچکتر باشد مگر در ها نقشهمقیاس 

.و یا مقررات ملی باشد128عالئم نقشه کشی باید مطابق استانداردهایی همچون نشریه 
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های لولها در نصب وسایل بهداشتی تراز بودن و ارتفاع شیرآالت و همچنین فاصله از دیوار های اطراف و فاصله ب
.تبهداشتی آمده اسهای سرویسدر زیر استاندارد ارتفاع نصب شیر . فاضالب نقش مهمی را دارا می باشد

ارتفاع نصب وسایل بهداشتی

سانتیمتر55ارتفاع نصب شیر دستشویی از کف تمام شده •
سانتیمتر90الی 85ارتفاع نصب شیر دوش از کف تمام شده •
سانتیمتر50الی 45ارتفاع نصب شیر سینک  از کف تمام شده •
سانتیمتر110الی 65ارتفاع نصب شیر ماشین ظرفشویی از کف تمام شده •
سانتیمتر50الی 45ارتفاع نصب شیر مخلوط توالت فرنگی یا ایرانی از کف تمام شده •
سانتیمتر15ارتفاع نصب شیر فالش تانک توالت فرنگی از کف تمام شده •
سانتیمتر180الی 170ارتفاع نصب شیر فالش تانک توالت ایرانی از کف تمام شده •
سانتیمتر20ارتفاع نصب شیر مخلوط بیده از کف تمام شده •
سانتیمتر70ارتفاع نصب شیر وان از کف تمام شده •



فاضالب وآب بارانآوری جمعمعرفی و روش اجرای مناسب سیستم 
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های فاضالبیسیستمتاریخچه 



فاضالبیفیت های پوشآشنایی با لوله
وارد و مباشد میمختلفی های طولبصورت یک سر سوکت و دو سر سوکت در سایزها و فیت های پوشلوله

. استجهت فاضالب و آب باران ها لولهاستفاده این 



رف اتصال لوله به لوله یا لولده بده فیتیندگ در آن از ندوع یدک طد
.تاس( نرگی)و طرف دیگر آن بصورت صاف ( مادگی)سوکت دار 

55

(p.p) لوله و فیتینگ پلی پروپیلن

برای نصب در طبقات ساختمان ”B“عالمتبا 
برای دفن در خاك”D“با عالمت EN 1451دارای استاندارد 

برای نصب در طبقات ساختمان یا دفن ”BD“با عالمت 



ور سطح مقطع لولده پدس از بدرش بایدد کدامال بدر محد
طددولی عمددود بددوده و هددیچ گوندده پلیسدده و زائددده ی 

بدرای بدسدت آوردن . اضافی در آن مشاهده نشدود
.  تچنین برشی فقط می توان از لوله بر کمک گرف

فیتپوشابزار و تجهیزات لوله کشی 

جهت مهار و نگهداری لوله های پدوش فیدت از آچدار 
.تسمه ای استفاده می شود( گیره)

ایتسمهآچار 2

فیتبر پوشلوله1



قسمت فاقدد سدوکت در تمدامی لولده هدا و 
اتصاالت پوش فیدت حالدت اریدب دارد کده
ه سبب می شود کار متصدل نمدودن اجدزا بد
یکدیگر به راحتدی صدورت گیدرد و در عدین

آب ی حلقددهحددال از آسددیب دیدددن احتمددالی 
بندی و یدا خدار  شددن آن از محدل سدوکت 

.  جلوگیری شود

درجده 15–45قسمت اریدب شدده زاویه 
.می باشد

فیتپوشابزار و تجهیزات لوله کشی 

فیتزن لوله پوش پخ 3



قسمت فاقدد سدوکت در تمدامی لولده هدا و 
اتصاالت پوش فیدت حالدت اریدب دارد کده
ه سبب می شود کار متصدل نمدودن اجدزا بد
یکدیگر به راحتدی صدورت گیدرد و در عدین

آب ی حلقددهحددال از آسددیب دیدددن احتمددالی 
بندی و یدا خدار  شددن آن از محدل سدوکت 

.  جلوگیری شود

درجده 15–45قسمت اریدب شدده زاویه 
.می باشد

فیتپوشابزار و تجهیزات لوله کشی 

فیتزن لوله پوش پخ 3



بددرای سددهولت و افددزایش سددرعت کددار 
پدخ برش  و، روکاتمیتوان با کمک ابزار 

.  زدن لوله را همزمان با هم انجام داد

فیتپوشابزار و تجهیزات لوله کشی 

ابزار روکات3



عاری کردن از هرگونه پلیسه و ماسه و سنگ ریزه

فیتلوله و اتصاالت پوش ( جازدن)مراحل اتصال 

تمیز کردن1



.جهت جازدن سوکت از مایع روان کننده استفاده می شود
.دباشمیاستفاده از روغن یا گریس جهت روان کاری ممنوع : تذکر

فیتلوله و اتصاالت پوش ( جازدن)مراحل اتصال 

روان کاری2



.اشندبرای جازدن لوله یا اتصاالت در سوکت محورهای دو اتصال باید در یک راستا ب

فیتلوله و اتصاالت پوش ( جازدن)مراحل اتصال 

جازدن و هم محور کردن3



.ودپس از جا زدن کامل لوله در سوکت ، محل اتصال به کمک مداد عالمت گذاری می ش

فیتلوله و اتصاالت پوش ( جازدن)مراحل اتصال 

تاتصال لوله در سوکگذاری محل عالمت4



االباحتمال انبساط لوله در زمان عبور مواد دما بینی منظور پیشبه
کنیدمیلیمتر از سوکت دور 10محل مشخص شده را به مقدار 

فیتلوله و اتصاالت پوش ( جازدن)مراحل اتصال 

لولهپیش بینی انبساط احتمالی 5
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بازدیدنصب دریچه های 

. ودتست و بازدید و رفع گرفتگی مجاری باید در مسیرهای عمودی و افقی دریچه های بازدید تعبیه شبرای 

پز و تهیه نصب دریچه های بازدید در اماکنی مانند قنادی، نانوایی، قصابی و یا هر جای دیگری که با پخت و: نکته
.خوراکی مرتبط است ممنوع می باشدمواد 

راه بازدیدسه دریچه بازدید



(متر)لوله کشی عمودی (متر)لوله کشی افقی (میلیمتر)قطر خارجی لوله 

500/51/5
750/82
1101/12
1251/252
1601/52

های لولهبستنصب 

نش بدوده و کار رود که به دور از هر گونه تای گونهلوله کشی پوش فیت بایستی همیشه به سیستم 
. از تغییرات طولی آن جلوگیری نکند

هابستفاصله بین 
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های عمودیلولهنصب 

: ندقائم ممکن است در دو وضعیت زیر قرار گیرهای لوله

. شودمیاستفاده( ثابت و غیر ثابت)های قائم معموال از دو نوع بست در نصب لوله

عاب بخشی از لوله ی قائم که به انشد. 1
و سوکت مدرتبط اسدت در تمدام طبقدات

قددرار( بتددون)درون مصددالح سدداختمانی 
.گیرد

حددالتی کدده در آن تمددامی طددول لولدده . 2
.استقائم کامال آزاد 
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روش محاسبهمیزان شیب(میلیمتر)قطر لوله 
502%

b-a×100>

L
%1601الی 75
%0.5و بزرگتر200

های افقیبندی لولهشیبنصب و 

بددین . دجهت تخلیه مناسب فاضالب بایسدتی لولده هدای افقدی دارای شدیب مناسدب و یکندواختی باشدن
.ریدآوحداقل شیب الزم را به دست توانید می، بر اساس جدول زیر هاافقی لولهمنظور در طول مسیر 



69

فیتپوشتست سیستم فاضالبی 

رکدار، دپس از اتمام عملیات نصب و اجرا برای مطمئن شدن از وجود نداشتن کوچکترین نشدت و یدا اشدکال 
مت انجام نمود که برای این منظور یکی از دو روش یکجا یا قسمت به قسبند آبالزم است سیستم را تست 

.می دهند
اع سده در روش قسمت به قسمت تست بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بایدد حدداقل بدا ارتفد: تذکر

.متر آب صورت گیرد 



فیتپوشمهم به مجریان سیستم های توصیه

ب هدر قبدل از نصد( سدوکت)ها بندی و جایگاه استقرار آنهای آبها، حلقهپاك کردن کامل بدنه اتصاالت، لوله1
.دقت شود که پاکیزگی به عنوان یک اصل همواره موجب توجه قرار گیرد. قطعه از الزامات اجرایی است

.بندی به هنگام قرار گرفتن در سوکت، حتماً به طرف پایین باشدلبه حلقه آب2

.بر استفاده شوددر صورت نیاز به کوتاه کردن لوله، منحصراً از لوله3

استفاده شود( لوله پخ کن)های بریده شده، فقط از ابزار مخصوص برای پخ کردن قسمت4

ر نظر گدرفتن های ثابت و غیر ثابت و ساپورت و با داجزای سیستم باید به صورت اصولی و با استفاده از بست5
.فواصل مورد توصیه مهار شوند



فیتپوشمهم به مجریان سیستم های توصیه

.ها کمک گرفتتوان از تبدیلجایی محورها میبرای جابه6

.الگوها باید تا حد امکان به سقف نزدیک باشند7

.شودیها مها کامالً در یک محور قرار گیرند، زیرا هرگونه پیچیدگی موجب از بین رفتن کارایی آناجزای سیفون8

ه پس از نصب هریک از اجزای متشکله سیستم، بدرای ممانعدت از افتدادن و یدا وارد شددن اشدیاس و اجسدام بد9
.درون مجاری، حتماً از درپوش استفاده شود

.های این راهنما دارای اهمیت زیادی استرعایت شیب متناسب با توصیه10

ایدن کدار . ها خواهد شد، جداً خودداری شوداز جوشکاری در نزدیک لوله و اتصاالت که موجب صدمه دیدن آن11
.با رعایت احتیاط کامل و قرار دادن حائل مانند صفحه یا پارچه خیس انجام شود



فیتپوشمهم به مجریان سیستم های توصیه

.ترین مسیر و با حداقل پیچ و خم انجام شودکشی در کوتاهلوله12

.مجاری از مسیرهای امن عبور داده شود و تغییرات احتمالی آینده مدنظر باشد13

.مسیرها طوری انتخاب شوند که حتی االمکان نیاز به بریدن و شکاف دادن به حداقل برسد14

ا و هدا نسدبت بده درهدهای بهداشتی از نظر ابعداد، ارتفداع نصدب و موقعیدت آنمحل نصب تجهیزات و سرویس15
.ها قبالً شناسایی و کنترل شوندپنجره

.ها مورد توجه قرار گیرداصول فنی تغییر مسیر بر اساس توصیه16

یه بندد توصدهدای مناسدب بدا عمدق آبشدورها از سدیفونهای بهداشتی و کفبرای هریک از تجهیزات، سرویس17
.شده استفاده شود



فیتپوشمهم به مجریان سیستم های توصیه

.های هواکش مجهز باشدسیستم حتماً به لوله18

. ها بر روی لوله قائم هواکش به صورت برعکس صورت گیردراهدرجه، نصب سه87با توجه به زاویه 19

.های بازدید به تعداد الزم و در جاهای مورد نیاز نصب شوددریچه20

گیرند که ها حتی االمکان در مسیرهایی قرارلوله. ویژه در مسیرهای بدون پوشش توجه شودبه زیبایی کار، به21
.کمتر در معرض دید باشند

.پس از پایان کار برای کسب اطمینان سیستم تست شود22



:ساختمان سیفون شبکه فاضالب 

فاضالبمقررات ملی ساختمان در خصوص سیستم لوله کشی 

:در صورت نصب سیفون روی لوله اصلی فاضالب ساختمان نکات زیر باید رعایت شود

.طرف ورودی سیفون دریچه بازدید و هواکش باید پیش بینی شوددر 

.اسمی لوله هواکش نباید کمتر از نصف قطر اسمی لوله فاضالب باشدقطر 

.دلوله هواکش باید در خار  از ساختمان قرار گیرد و دهانه آن با توری مقاوم حفاظت شوانتهای 

1

2

3



لوازم بهداشتی
قطر اسمی سیفون

اینچمیلی متر
1004توالت شرقی

1-401/2لگن رختشویی دستی
502ماشین رختشویی خانگی
803ماشین رختشویی تجاری

1-401/2ماشین ظرفشویی خانگی

803ماشین ظرفشویی تجاری
502کف شوی خانگی

803کف شوی فضاهای عمومی و تجاری

لوازم بهداشتی
قطر اسمی سیفون

اینچمیلی متر

1-321/4دستشویی

1-321/4بیده

1-401/2سینک عمومی

1-401/2وان

1-401/2زیر دوشی

1-321/4آب خوری

1-401/2سینک آشپزخانه و رستوران

1-401/2پیسوار

تیحداقل اندازه سیفون های لوله ای برای لوازم بهداش

فاضالبمقررات ملی ساختمان در خصوص سیستم لوله کشی 



:ها لولهاندازه گذاری 

فاضالبمقررات ملی ساختمان در خصوص سیستم لوله کشی 

50لولده کشدی فاضددالب بهداشدتی داخدل سدداختمان حدداقل قطدر اسددمی لولده و فیتیندگ بایددددر 
50در صورتی که اندازه قطر اسمی سیفون هر یدک از لدوازم بهداشدتی از . باشد( اینچ2)میلیمتر
بددیل شدود و کمتر باشد، بالفاصله پس از سیفون باید قطر اسمی لوله فاضدالب ت( اینچ2)میلیمتر

.برسد( اینچ2)میلی متر 50حداقل به 

د اسدمی شداخه افقدی لولده فاضدالبی کده توالدت شدرقی بده آن متصدل مدی شدود، حدداقل بایدقطر 
.باشد( اینچ4)میلی متر100

درجده باشدد مگدر اینکده قطدر 45شاخه افقی به لوله قائم فاضالب، باید با زاویده حدداکثر اتصال 
اسدت در این حالت زاویه اتصدال ممکدن. اسمی شاخه افقی کوچکتر از قطر اسمی لوله قائم باشد

.درجه باشد45بزرگتر از 

1

2

3



((D.F.Uواحد مصرف 

ساختمانطرح و محاسبه سیستم دفع فاضالب 

فاضدددالب نیدددز مانندددد تاسیسددداتدر تاسیسدددات 
یده آبرسانی، برای سدهولت در انددازه گیدری و تخل
حدد فاضالب هر وسیله بهداشتی واحدی به ندام وا

از مقددار : اسدتمصرف تعریدف شدده کده عبدارت 
ندوان فاضالبی که از یک وسیله بهداشتی که بده ع

در هددر ( دستشددویی)واحددد اسددتفاده مددی شددود 
.  دقیقه تخلیه می گردد

بددر دقیقدده گددالن 7/5واحددد مصددرف معددادل هددر 
.است

تخلیددده فاضدددالب هدددر وسدددیله بهداشدددتی میدددزان 
رو ارائدده روبددهبرحسددب واحددد مصددرف در جدددول 

. شده است



هدایواحددبرای آن دسته از وسایل بهداشتی که در جدول یافت نمی شوند باید از جددول زیدر کده تعدداد 
.  مصرف وسایل بهداشتی را بر مبنای قطر سیفون آنها تعیین نموده است استفاده کرد

تخلیده ستون اول حداقل اندازه سیفون وسایل بهداشتی مختلف پیشدنهاد گردیدده و انددازه قطدر لولدهدر 
.وسایل بهداشتی را معموال برابر با قطر سیفون آنها در نظر می گیرند

ساختمانطرح و محاسبه سیستم دفع فاضالب 
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اس فاضالب بر اسهای لولهطور کلی قطر به 
ب میزان فاضالبی که حمدل مدی کنندد و شدی

بدده نحددوی تعیددین مددی گددردد کدده از هددا آن
افقدی وهدای لولهکه برای قطرهایی حداقل 

. قایم ذکر شد کمتر نباشد

ه به افقی با توجهای شاخهتعیین قطر برای 
تخلیهها آندر های مصرفی که واحدتعداد 
روبدرو و شیب مورد نظر، از جدول شود می

.شودمی استفاده 

ساختمانطرح و محاسبه سیستم دفع فاضالب 

:ساختمان تعیین قطر لوله های فاضالب 
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ر لولده نکتده قابدل تدذکر ایدن اسدت کده قطد. جدول زیر برای تعیین قطر لوله های قایم فاضالب بکار می رود
. که به آن وارد می شود کمتر باشدای لولهاصلی فاضالب به هیچ وجه نباید از باالترین 

ساختمانطرح و محاسبه سیستم دفع فاضالب 



:های قائم لولهقطر نامی تعیین 
ی بارنددگقائم آب باران بدرای حدداکثر های لوله

مدداوم  اینچ در مدت یدک سداعت یک به مقدار 
روبدرو بدسدتبرای مقادیر سطح بام از جددول 

.آیدمی

بارانآب کشی لولهدر ها لولهاندازه گذاری 

:دو قسمت است آب باران در کشی لولهدر ها لولهاندازه گذاری 

مهای قائلولهقطر نامی تعیین 

یهای افقلولهقطر نامی تعیین 



:افقی های لولهتعیین قطر نامی 
افقدددی آب بددداران بدددرای هدددای لولددده

چ ایدنیدک حداکثر بارندگی به مقددار 
در مدددت یددک سدداعت مددداوم بددرای 
ه مقادیر سطح مورد نظدر و شدیب لولد

روبددرو بدسددت هددای افقددی از جدددول 
.آیدمی

بارانآب کشی لولهدر ها لولهاندازه گذاری 



ریآشنایی با سیستم فاضالب خاکست



؟چرا باید از آب استفاده مجدد کنیم 
ود داشدته نیاز برداشت کمتری از منابع آبی زیرزمینی و سطحی وجشود میاستفاده از آب خاکستری باعث 

فاده از آب همچندین اسدت. آبی، به حفظ محیط زیست هم کمک می کندحفظ منابع باشند که این کار عالوه بر 
.شودمیفاضالب روها مربوط به خاکستری باعث کاهش بارآلی فاضالب و آلودگی مجاری 

.آب خاکستری برای تغذیه منابع آب زیرزمینی نیز می توان استفاده کرداز 

فاضالب خاکستری

؟چه تفاوتی بین آب تصفیه شده و بازچرخانی آب وجود دارد 
، (باسشدوئیدستی یا بدا ماشدین ل)از فاضالب های تولیدی ناشی از شستن لباس ای مجموعهآب خاکستری، 

رای با ایجاد ساز و کداری جدیدد، بدتواند میو باشد میروشوئی و ماشین ظرفشوئی ، ، دوش حمامحماموان 
تی خاص در داخل منزل همچون آب سرویس بهداشدهای یا حتی استفادهو )ها مجتمعآبیاری فضاهای سبز 

.مورد استفاده قرار گیرد( و غیره
.  شودمیسطحی و زیرزمینی های آباستفاده از آب خاکستری باعث کاهش مصرف 

.  دهدمیرا تشکیل فاضالب شهری درصد 80تا 50خاکستری، آب 



ویده کده تصفیه ثانهای روشهای استفاده مجدد از آب خاکستری از روش های کم هزینه دستی تا سیستم
. ها و مواد جامد را دارد، گسترده استتوانایی حذف روغن، چربی

کمدک یدک که با حدف مواد جامد و روغنی بهگیر است رسوبتصفیه اولیه شامل یک یا چند تانک سیستم 
. باشندمیه و به صرفها کامال اقتصادی سیستماین . کندمیصافی، آب خاکستری را به منظور آبیاری آماده 

.شودتصفیه ثانویه، روغن، چربی و ذرات جامد بیشتری حذف می های سیستمدر 
سیسدتم یدک. سیستم خاکستری، بستگی زیادی به تالش های فردی برای نگهداری از آن دارداستفاده از 
حیح مبندی بدر نگهدداری صدبدردار بهدرهیا خانه صاحب، مسئولیت هایی را به عهده آب خاکسترینصب شده 

.  گذاردمیسیستم مطابق دستورالعمل 
حیح کدار صد، در تمام زمان هدا کدامال کندمیکننده باید مطمئن شود که سیستمی که از آن نگهداری مصرف 

.می کند و در صورت بروز خطا و مشکل، باید در اسرع وقت حل شود

فاضالب خاکستری



برای ما سود آور باشد ؟تواند میاستفاده از آب خاکستری چگونه 

فاضالب خاکستری

.شدهجویی قابل توجه در حجم آب مصرفی و بازیافت بهینه آب مصرف صرفه •
.اضافیدرصد ظرفیت آبیاری بدون صرف هزینه های 50افزایش •
.جذبیکردن و کاهش هزینه های تخلیه چاه های محدود •
.شهرهاوضع زندگی مردم و کاهش مهاجرت از روستاها به بهبود •
.آلیگرفتگی لوله ها به دلیل غلظت پایین مواد عدم •
.سیستمو به صرفه بودن ارزان •
.طرحبودن اقتصادی •



فاضالب خاکستریفاضالب خاکستری
تفاوت بین آب خام و آب خاکستری چیست ؟

روی آن بدرسدازی بهیندهعملیدات گونده هیچکه پس از استحصال از منبع خود شود میآب خام به آبی گفته 
یفی آن، طدی شرب نبوده و جهت استفاده آشامیدنی باید متناسب با آنالیز کآب مناسب این .صورت نگیرد 

.شودمراحل متناسب تصفیه 
جاد سداز با ایتواند میو باشد میظرفشویی، دستشویی و حمام های فاضالباز ای خاکستری مجموعهآب اما 

آب خاص در داخل منزل همچدونهای استفادهو یا حتی )ها فضاهای سبز مجتمعو کاری جدید، برای آبیاری 
.مورد استفاده قرار گیرد( سرویس بهداشتی و غیره

آیا منابع آب خاکستری از سایر منابع آبی جدا نگه داشته داشته شود ؟

فدع در صورتی مندابع آب آشدامیدنی در محدل وجدود دارد، از د. به طور کلی آب خاکستری را نباید ذخیره کرد
بددرای دفددع آب . مندداطق اطددراف و محدددوده ایددن منددابع آبددی بایددد خددودداری شددودخاکسددتری در مسددتقیم آب 

ورد مصدرف یا منابع آب زیرزمینی کده مسدتقیم مدجریان مناسب خاکستری بهتر در منابع آب سطحی با شدت 
.آشامیدنی نمی باشند، اقدام نمود



فاضالب خاکستریفاضالب خاکستری

قوانین و استاندارد های مربوط به آب خاکستری چیست ؟

.خاکستری آشامیدنی نیستآب 
زیجات مختلف گیاه افشانه کدرد و همچندین بدرای آبیداری گیاهدان و سدبهای قسمتخاکستری را نباید روی آب 
.نمودزمین استفاده روی 
.آب خاکستری تصفیه نشده نباید آبپاشی کرد، بلکه سیستم آبیاری باید زیرسطحی باشدبا 
.نمودرقرار بین مقدار آب خاکستری تولیدی و زمین کشاورزی باید توازن ب. خاکستری را نباید ذخیره کردآب 
.شودخاکستری داغ نباید وارد زمین کشاورزی آب 

د در الزم برای خاك را باید ایجاد کرد و مقددار مدورد نیداز کدود، قبدل از اسدتفاده از آب خاکسدتری بایدشرایط 
. زمین ریخت

؟آیا آب خاکستری قابل اطمینان است 

جدود با رعایت استانداردها و رهنمودهدای الزم در اسدتفاده از آب خاکسدتری، مشدکل بهداشدتی بده وبله، 
.استفاده این نوع آب بسیار حائز اهمیت استو مورد توجه به کاربرد . نخواهد آمد



روش های تصفیه فاضالب
صورت می پذیرد بیولوژیکیوشیمیاییفیزیکی،به سه روشتصفیه فاضالببه طور کلی

.شودمیاستفاده ها آالیندهطی این فرایند از خواص فیزیکی مواد برای حذف در 
.فیلتراسیونآشغال گیری، دانه گیری، ته نشینی و : مانند

کی فیزیتصفیه فاضالب 1

در طی این روش برای حذف آالینده های فاضالب، از واکنش ها و مدواد افزودندی
.شیمیایی استفاده می گردد

.یونیو تبادل  PHانعقاد و لخته سازی، تنظیم : مانند

اییشیمیتصفیه فاضالب 2



روش های تصفیه فاضالب

و میکددرو شددود مددیاسددتفاده هددا آالیندددهدر ایددن روش از فرایندددهای بیولددوژیکی بددرای حددذف 
.زنده نقش اساسی را به عهده دارندهای ارگانیسم

کیبیولوژیتصفیه فاضالب 3

میکددرو ارگانیسددم هایتوسددط هددا آالیندددهعملیددات حددذف هددوازیبددیتصددفیه فاضددالب در فراینددد
. پذیردمیو بدون حضور اکسیژن صورت هوازی بی

.سپتیک تانکهای رایجو  UASB-FBR-ASBRمانند روش

:داین میکروارگانیسم ها خود به دو دسته ی هوازی و بی هوازی طبقه بندی می گردن

:های بی هوازی میکرو ارگانیسم

یژن به اکسدها آالیندههوازی جهت حذف های ارگانیسمتصفیه فاضالب هوازی، میکرو در فرآیند
.نیاز دارند

SBRو RBC-MBRگسترده هوادهی -فعال لجن : مانند

:های هوازی میکرو ارگانیسم



SBR تصفیه فاضالب روش های 

.این روش را می توان یک سیستم لجن فعال پر و خالی شونده با رآکتور متوالی منقطع نامید
ذف شدده آن حهای آالیندهتا یابد واحد انتقال میدر این روش فاضالب جهت تصفیه به یک رآکتور منقطع 

.گرددمیو سپس پساب تصفیه شده تخلیه 
تدا )بدزر  هدای خاندهاین روش در حذف مواد مغذی و آالینده باعث شده که امدروزه بدرای تصدفیه مزایای 
.مورد استفاده قرار گیرد( مترمکعب در شبانه روز20000حدود 

. باشدمیمورد نیاز ( مخزن)حوضچه 2حداقل SBRتصفیه فاضالب شهری به روش برای 
، گیدردمیزمان هایی که در یک حوضچه واکنش های مربوط به عملیات تصفیه فاضالب بیولوژیکی صورتدر 

.حوضچه دیگر نقش ذخیره ی جریان ورودی را دارد
انویده در از مهم ترین مزایای این روش صورت پذیرفتن عملیات متعادل سازی و زالل سازی اولیه و ثیکی 

.باشددددنمدددیهمدددین دو حوضدددچه اسدددت و واحددددهای جداگانددده بدددرای انجدددام ایدددن عملیدددات مدددورد نیددداز 
وم و متعادل سدازی و زالل سدازی ثانویده در حوضدچه د( ذخیره فاضالب)زالل سازی اولیه در حوضچه اول 

.صورت می پذیرد( رآکتور هوادهی)



پر و خالی استفاده های سیستمعنوان با SBRبرای تصفیه فاضالب از روش 1920تا 1914سال های بین 
مدیالدی، همزمدان بدا پیشدرفت 60و اوایدل دهده ی 50می گردید و بکارگیری این روش در اواخدر دهده ی 

.تکنولوژی مجدداً رونق گرفت
برتری باعث  SBRهایدر سیستم ها آنپیشرفت در تجهیزات هوادهی و سیستم های کنترلی و بکارگیری 

.آن در مقایسه با روش لجن فعال متعارف گردید

: فعال و لجن  SBR فاضالب تفاوت روش های تصفیه 
الب آژانس محیط زیست آمریکا اشاره شدده اسدت کده بدین سیسدتم تصدفیه فاضد1983گزارش سال در 

SBR  ا عمل نماید، سیستم لجن فعال متعارف، اختالفی وجود ندارد، فقط این سیستم به جای آنکه با فضبا
.با زمان عمل می کند

یک کنترل توالی زمان، عملیات متعدادل سدازی و با SBRتفاوت بین دو تکنولوژی این است که در سیستم 
و ایدن پدذیردمدیصدورت ( رآکتور هدوادهی)تصفیه فاضالب بیولوژیکی و زالل ساز ثانویه در یک حوضچه 

، هدر یدک رآکتورها عمالً زالل ساز اولیه را نیز در خود شامل می شوند؛ ولی در سیستم لجن فعال متعارف
.از فرایندهای فوق باید در یک مخزن جداگانه صورت پذیرد

SBR تصفیه فاضالب روش های 



آوری جمدعو نشدینی تدهکه مخزن اولیده محدل باشد میدو مخزن مورد نیاز همواره SBRدر تصفیه با روش 
.  شودنامیده میSBRلجن است و مخزن ثانویه رآکتور هوادهی یا 

.در پنج مرحله صورت می پذیرد SBRتصفیه در تکنیک عملیات 

پکیج های تصفیه فاضالبدرSBRمراحل فرآیند 

یهفاز پر شدن و ته نشینی اول 1
2
3
4
5

فاز هوادهی

فاز استراحت

فاز تخلیه

فاز برگشت لجن



پکیج های تصفیه فاضالبدرSBRمراحل فرآیند 

یهفاز پر شدن و ته نشینی اول 1

مرحلددده اول فاضدددالب بددده در 
صدورت ثقلدی وارد مخددزن اول 
مدددی شدددود و پدددس از سدددپری 
بدا شدن زمان ته نشینی اولیه

مخزن ثانویهبه air liftتکنیک 
.انتقال می یابد

عملیددات را می تددوان زالل ایددن 
.سازی اولیه نیز نامید



پکیج های تصفیه فاضالبدرSBRمراحل فرآیند 

فاز هوادهی 2

فاضددددالب موجددددود در مخددددزن 
و گددردد مددیثانویدده هددوادهی 
هددوازی هددای میکروارگانیسددم

ه فعددال شددده و عملیددات تصددفی
.شودبیولوژیکی آغاز می 

ل حجم فاضالبی که از مخزن او
در یابدددد مدددیبددده دوم انتقدددال 

یکسدددان هدددا سدددیکلتمدددامی 
، بدده ایدددن عملیدددات باشددددمددی

.گویند میمتعادل سازی 



پکیج های تصفیه فاضالبدرSBRمراحل فرآیند 

فاز استراحت 3

ر عملیات زالل سدازی ثانویده د
ایددن فدداز و در مخددزن ثانویدده 

ایگوندهصورت می پذیرد، بده 
کددده پدددس از اتمدددام عملیدددات 
هدددوادهی طدددی مددددت زمدددان 
مشددخص لجددن حاصددل شددده از 
فرآینددد تصددفیه هددوازی، تدده 

یه و عمدالً تصدفگردد مینشین 
در ایددددن مرحلدددده بدددده اتمددددام 

.رسدمی



پکیج های تصفیه فاضالبدرSBRمراحل فرآیند 

فاز تخلیه 4

ف پس از ته نشینی لجن در کد
مخزن، مایع روئین که عداری از
مددواد آالینددده بددوده و تددا حددد 
و قابل قبولی صداف و بددون بد

بدده سددمت بیددرون باشددد مددی
.انتقال می یابد



پکیج های تصفیه فاضالبدرSBRمراحل فرآیند 

فاز برگشت لجن 5

ه پس از تخلیه پسداب، لجدن تد
نشددین شددده در مخددزن ثانویدده

بدد یامیبه مخزن اولیه انتقال 
و در مخدددزن اولیددده از آن بددده 
ل عنوان لجن فعال بدرای تکمید

عملیددددات تصددددفیه فاضددددالب 
.استفاده می گرددهوازی بی




