ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﻓﺎﺿﻼب را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
۲ــ اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۳ــ ﺿﺮورت ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۴ــ روشﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۵ــ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮح دﻫﺪ.
۶ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

۱۳۳

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﺿﻼب
آبﻫﺎی آﻟﻮده ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
دﻓﻊ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ،آبﻫﺎی زاﺋﺪ را ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از آب و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ .آب ﻣﻮﺟﻮد در
ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺪود  ۹۹/۹درﺻﺪ وزن آن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻓﻘﻂ  ۰/۱درﺻﺪ آن ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺿﻼب از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و
ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ۱و ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ ۲ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﻓﺎﺿﻼب دارای ﻣﻮﺟﻮدات ذرهﺑﻴﻨﯽ)ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ،وﻳﺮوسﻫﺎ و
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ( ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت،
رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻓﺎﺿﻼب اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻏﻴﺮآﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب،
درﺟﻪ اﺳﻴﺪی ﻓﺎﺿﻼب ) (pHو ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺎﺿﻼب.

اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب
ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺎﺿﻼبﺧﺎﻧﮕﯽ :ﭘﺲ ازاﺳﺘﻔﺎده ازﺣﻤﺎم ،دﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ،
ﺗﻮاﻟﺖ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻓﺎﺿﻼب
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ(

و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺒﮏ )ﺷﺎﻣﻞﻓﺎﺿﻼب دﺳﺖﺷﻮﻳﯽﻫﺎ،ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽﻫﺎ،
زﻳﺮدوﺷﯽﻫﺎ واﻣﺜﺎل اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ( ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ( ،اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ،
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻗﺎرچﻫﺎ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺑﻮ و
درﺟﻪ اﺳﻴﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻄﺤﯽ :آبﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و
ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و آب ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ را
ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺷﻦ ،ﻣﺎﺳﻪ ،ذرات ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
و… ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺿﺮورت ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب
ورود ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﺟﺪول ۱ــ  ۸ﺑﻌﻀﯽ از اﺛﺮات ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ را ﺑﺮ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺟﺪول ۱ــ  ۸ــ اﺛﺮات ورود ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﻪ درون رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ
ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب

ﺑﻌﻀﯽ از اﺛﺮات

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﻏﻴﺮآﻟﯽ و ﺳﻤﯽ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در آب ،ﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺑﺰﻳﺎن

ﻏﻴﺮآﻟﯽ و ﻏﻴﺮ ﺳﻤﯽ

ﺻﻨﺎﻳﻊ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﺳﻴﻤﺎن ،ﮔﭻ

اﻳﺠﺎد ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب

آﻟﯽ و ﺳﻤﯽ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ

ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن در آب ،اﺧﺘﻼل در ﮐﻴﻔﻴﺖ آب ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن

آﻟﯽ و ﻏﻴﺮﺳﻤﯽ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ

ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن در آب

 ۱ــ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ  ،ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ و ...
۲ــ ازت  ،ﻓﺴﻔﺎتﻫﺎ  ،ﺳﻮﻟﻔﺎتﻫﺎ  ،ﻧﻴﺘﺮاتﻫﺎ و ...

۱۳۴

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﺿﺮورت ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
۱ــ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در آبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از آبﻫﺎی
زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺿﻼب دﻓﻊ
ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻬﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﺑﺮﺳﺪ.
۲ــ آﻟﻮدﮔﯽآبﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ
روش ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻳﺎدی را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۳ــ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎک ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ )ﺑﻴﻤﺎریزا( از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ )ﺧﺎک ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ،ﮔﻴﺎه
ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ،ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﮔﻴﺎه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن( ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
۴ــ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن
۵ــ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺂب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﻧﺘﻘﺎل
آب ﻣﯽ ﺷﻮد.
۶ــ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز
و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و…(
دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ و آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺷﻴﺐﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺻﺎﻟﻪﻫﺎی  ۴۵درﺟﻪ )زاﻧﻮ ،ﺳﻪ راه و…(
اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ:
ــ ﺳﻴﻔﻮن :۱وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﻓﻘﯽ ﻓﺎﺿﻼب اﺗﺼﺎل دارد.
وﺟﻮد آب در داﺧﻞ ﺳﻴﻔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﺒﻮر ﻫﻮا و ﮔﺎز
درون ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ﻓﺎﺿﻼب :از اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب
از ﺳﻴﻔﻮن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﺿﻼب :ﻓﺎﺿﻼب از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ
ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﮐﺶ :ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ
ﺟﻮ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎز و ﻫﻮای درون ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ روی
ﺑﺎم اﻣﺘﺪاد ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻤﻊآوری
و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﺳﺖ .در ﻃﺮح اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﺎﺿﻼب و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ

 Sﺷﮑﻞ ١ــ  ٨ــ اﺟﺰای ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب
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اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ
ــ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻫﻮاﮐﺶ اﻧﻔﺮادی :در
ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۸ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻫﻮاﮐﺶ اﻧﻔﺮادی ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻫﻮاﮐﺶ اﻧﻔﺮادی ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ
اﺳﺖ:
۱ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻓﺎﺿﻼب
۲ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ )راﻳﺰر( ﻓﺎﺿﻼب
۳ــ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼب
۴ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺮ ﻳﮏ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
۵ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻫﻮاﮐﺶ
۶ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ )راﻳﺰر( ﻫﻮاﮐﺶ
ﻓﺎﺿﻼب وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽرﻳﺰد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﺿﻼب وارد
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮاﮐﺶ دارای ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻟﻮﻟﻪ

ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺮ ﻳﮏ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻌﺪ
از ﺳﻴﻔﻮن اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﻮﻟﻪ
ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻮاﮐﺶ از ﻳﮏ ﻃﺮف از ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و
از زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻫﻮاﮐﺶ اﻳﺠﺎد
ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روی ﺳﻴﻔﻮن ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺒﺨﻴﺮ آب درون
آن و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺎﺿﻼب درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ
ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻫﻮاﮐﺶ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ﻫﻮاﮐﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻫﻮاﮐﺶ و ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻔﺮادی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ
ﻓﺎﺿﻼب از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دور ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ
ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٢ــ  ٨ــ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻫﻮاﮐﺶ اﻧﻔﺮادی

۱۳۶

ــ شبکه جمع آوری فاضالب با هواکش مداری:
شکل 3ــ 8روش جمع آوری فاضالب با هواکش مداری رانشان
می دهد .در این روش به جای استفاده از هواکش انفرادی
برای هر یک از وسایل بهداشتی ،برای هر خط افقی فاضالب،

یک لوله هواکش در نظر گرفته می شود که در نقطه ای باالتر از
وسایل بهداشتی به لوله قائم هواکش متصل می شود و طرف دیگر
لوله هواکش نیز به زیر وسایل بهداشتی که در پایین ترین قسمت
ساختمان قرار دارند به لوله قائم فاضالب متصل میگردد.

 pشکل 3ــ  8ــ شبکه جمعآوری فاضالب با هواکش مداری

جمعآوری آبهای سطحی (باران)
مطابق شکل 4ــ  8آبهای باران حاصل از بارندگی بر
لوله آب باران (ناودان)
لوله جداگانه ای به نام ٔ
روی ساختمان را با ٔ
جمعآوری و تخلیه مینمایند .لوله آب باران را به طور معمول به
لوله تخلیه فاضالب وسایل بهداشتی وصل نمیکنند زیرا ممکن
است در عملکرد سیستم لوله کشی فاضالب اختالل ایجاد نماید.
ازجمله در اثر بارندگی شدید و تخلیه آب باران در لوله فاضالب

ممکن است آب سیفونهای وسایل بهداشتی تخلیه شود و یا در
مواردی آب باران از محل سیفون های طبقه هم کف و یا زیرزمین
وارد فضای ساختمان شود (شکل 5ــ.)8
در معابر عمومی و فضاهای شهری محل هایی به منظور
هدایت آبهای ناشی از نزوالت جوی در معابر تعبیه می گردد و
معموال ً بین پیاده رو و خیابان ساخته میشود درشکل 6ــ 8نمونهای
از دهانههای ورود آب باران در خیابان را مشاهده میکنید.
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ﻧﺎودان
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎ
ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ

ﮐﻒ ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ

ﻣﺠﺮای ﻓﺎﺿﻼب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ
 Sﺷﮑﻞ ٥ــ٨ــ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎران در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب

ﮐﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﭘﻴﺎده رو

درﻳﭽﻪ ﭼﺪﻧﯽ

ﺟﺪول ﺳﻮاره رو

ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺘﻨﯽ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺳﺒﺪ آﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮ

ﭘﯽ

 Sﺷﮑﻞ ٦ــ٨ــ ﺟﻤﻊآوری آب ﺑﺎران
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ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻤﻊآوری
ﻓﺎﺿﻼب
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )دﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ ،ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ و…(،
ﺳﻴﻔﻮن ،ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت.
وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎزل ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ،
ﺗﻮاﻟﺖ ،وان ،زﻳﺮ دوﺷﯽ ،ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﯽ و ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ و…
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻳﮑﯽ آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آبﻫﺎی آﻟﻮده و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب ﻫﺎی زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از

ﺷﺴﺖوﺷﻮ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻏﺬا ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وان ،زﻳﺮدوﺷﯽ و ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ.
ﺟﻨﺲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ )اﺳﺘﻴﻞ( ،ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس،
ﭼﻴﻨﯽ ﻟﻌﺎبدار ،ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﻴﮏ.
ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ در دو ﻧﻮع اﻳﺮاﻧﯽ و ﻓﺮﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺖﺷﻮﻳﯽﻫﺎ را در دو ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪدار و ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ۷ــ  ۸را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٧ــ  ٨ــ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ و روﺷﻮﻳﯽ
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ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :راﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ،راﺣﺘﯽ
ﻧﺼﺐ ،رﻧﮓ ،ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ،اﻧﺪازه و ﻗﻴﻤﺖ.
روش ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎزل
وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
درﺷﮑﻞ ۸ــ ۸ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ در ارﺗﻔﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮوﺟﯽ آن را ﺑﻪ ٔ
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ زﻳﺮ آب ﺑﺮ روی دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ
ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ آن را
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺼﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﻢ .در ﺷﮑﻞ ۹ــ ۸ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی از
ﺑﻪ ٔ
دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪدار و
ﺳﻴﻔﻮن ﺑﻄﺮی ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺳﻴﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ.

 Sﺷﮑﻞ  ٨ــ  ٨ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ

۱۴۰

 Sﺷﮑﻞ ٩ــ  ٨ــ ﺟﺰﻳﻴﺎت دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ و ﺳﻴﻔﻮن

۱۴۱

در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۸ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ
را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ و ﻳﺎ آن را ﺑﺮ روی ﮐﺎﺑﻴﻨﺖ ﻣﺨﺼﻮص

ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺳﻴﻨﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آن
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﮐﻪ روش ﮐﺎر ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ.

ﻫﻮاﮐﺶ
ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط دﻳﻮاری

ﻟﻮﻟﮥ ﻓﺎﺿﻼب

1′′
2

2

 Sﺷﮑﻞ ١٠ــ٨ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ

۱۴۲

در شکل 11ــ  8نقشه
جزییات توالت شرقی (ایرانی)
مشخص شده است.

1′′
شیر پیسوار
2
فلش تانک

1′′
لولۀ آب سرد
2

شیلنگ خرطومی

توالت ایرانی
سیفون شترگلو ˝٤
لولۀ ˝)100mm(٤
سه راه ٤٥درجه ˝)100mm(٤

دیوار

1′′
لولۀ آب سرد
2

فلش تانک

شیر پیسوار
لولۀ پیسوار یا شیلنگ
خروجی فاضالب ˝٤

توالت ایرانی (شرقی)

 pشکل 11ــ8ــ نقشه جزییات توالت ایرانی
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ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ۸ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺨﺰن ﻓﺸﺎری
درﭘﻮش ﻧﺸﻴﻤﻦ
ﻧﺸﻴﻤﻦ

ﻣﺨﺰن ﻓﺸﺎری )ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ(

ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ
ﺳﻴﻔﻮن
ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ
ﻟﻮﻟﮥ آب ﺳﺮد
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﻟﻮﻟﮥ ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺤﻞ ﻧﺸﻴﻤﻦ

ﺳﺮﭘﻮش

ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ

ﻟﻮﻻ
1′′
ﻟﻮﻟﮥ آب ﺳﺮد
2
ﻣﺤﻔﻈﮥ ﻫﻮا 3 ′′
4
ﺣﺪاﻗﻞ ٤٠cm
ﺷﻴﺮ ﭘﻴﺴﻮار

ﻟﻮﻟﮥ ﻫﻮاﮐﺶ ٢ ″

ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﻟﻮﻟﮥ ﻓﺎﺿﻼب 4 ′′

 Sﺷﮑﻞ ١٢ــ٨ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ

ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ اﻳﺮاﻧﯽ دو روش وﺟﻮد
دارد:
۱ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼشﺗﺎﻧﮏ،
۲ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼش واﻟﻮ )ﺷﻴﺮ ﻓﺸﺎری(.
در ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ۸از ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ را ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﺮ روی دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﺮده
و ﺧﺮوﺟﯽ آن را ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن اﻫﺮم آن ،آب درون ﻣﺨﺰن ﺑﻪ داﺧﻞ
اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬر از آن ﺑﻪ درون ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ
۱۴۴

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻼش واﻟﻮ ،ﺷﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺳﻪ
ﻟﻮﻟﻪ آب ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺮوﺟﯽ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ
ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺮ روی ٔ
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن اﻫﺮم
اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از آب ﺑﻪ درون ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽﮔﺮدد
در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﻓﺸﺎری ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﺮ روی
ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺰن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ
۱۲ــ.(۸
در ﺷﮑﻞ ۱۳ــ  ۸ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت زﻳﺮ دوﺷﯽ و وان را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺤﻮر ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری
 Xﻧﻤﺎی

 Sﺷﮑﻞ ١٣ــ  ٨ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت زﻳﺮدوﺷﯽ و وان

ﺳﻴﻔﻮن :ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ اﺑﺘﺪای اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺎری ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از وﺳﻴﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
زﻳﺮا ورود اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻳﺠﺎد ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻴﻔﻮنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ،ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎ و
ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻔﻮنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻴﻔﻮن ﻧﻮع  pﻳﺎ ﺷﺘﺮﮔﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
۱۴۵

14ــ  8توجه نمایید.

سیفونها حتیاالمکان در نزدیکترین محل به وسیله
شاخه ورودی سیفون
بهداشتی نصب میشود تا از کثیف شدن
ٔ
جلوگیری شود.
آب درون سیفونها به علت سیفوناژ ،تبخیر و کشش
لوله ِ
های مویین ،ممکن است تخلیه شود که در نتیجه آببندی
سیفون از بین رفته و سیفون کارآیی خود را از دست میدهد.

سیفون شتر گلو

سیفون یک لنگه

 pشکل 1٤ــ  8ــ متداولترین انواع سیفون

هر بار که وسیله بهداشتی تخلیه شود ،قسمتی از فاضالب
در انتهای سیفون باقی میماند ،مایع باقیمانده در سیفون را
اندازه آن عبارت است از ارتفاع ستون آبی
آببندی مینامند و
ٔ
که بین سطح سرریز و عمق گلوی سیفون واقع شده است.
این آببندی مجرای ورودی و خروجی سیفون را از یکدیگر
مجزا کرده و در نتیجه باعث جلوگیری از عبور گازهای بدبو
از آن میشود .در شکل 15ــ 8قسمتهای مختلف سیفون
 Pیا شتر گلو که از عملیترین سیفونها می باشد را مشاهده
میکنید.دو نوع آببندی را در سیفونها میتوان تشخیص
داد ،یکی از آنها ،آببندی معمولی که ارتفاع آب آن  5سانتیمتر
اندازه ارتفاع آب
است و دیگری سیفون با آببندی عمیق که
ٔ
آن  10سانتیمتر است .سیفون با آببندی عمیق را در شرایط
غیرمعمولی (مثالً ،گرمای زیاد محیط ،افزایش یا کاهش فشار
جو) بهکار میبرند .شکل 16ــ 8این دو نوع آب بندی سیفون
را نشان میدهد.
تاج

ورود

خروج
سرریز
آب بندی
عمق گلو
 pشکل 1٥ــ  8ــ سیفون  Pیا شترگلو
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آب بندی
عمیق

آب بندی
معمولی
سیفون با آب بندی معمولی

سیفون با آب بندی عمیق

 pشکل 16ــ  8ــ آببندی سیفونها

لولهها :در شبکه جمعآوری فاضالب ساختمانها
معموال ً از لولههایی با جنس چدن ،پی وی سی ،سیمان آزبستی و
فوالد گالوانیزه استفاده میشود که به منظور جمعآوری و هدایت
فاضالب و یا به عنوان لوله هواکش به کار میرود.
ــ لولههای چدنی :لولههای چدنی که در جمعآوری
فاضالب از آنها استفاده میشود ،بر دو نوع است ،یکی لولههای
چدنی که یک سر آنها دارای توپی است و دیگری لولههای چدنی
که دو سر آنها ساده و صاف است ،در بازار کار این نوع لولهها
به ِکالچ معروفند.
برایمقاومکردنلولههای چدنی در مقابل زنگزدگی ،آنها
را قیراندود میکنند .لولههای چدنی در طولها و قطرهای مختلفی
تولید میشوند.
ــ لولههای پیویسی ( :) P.V.Cپی وی سی مخفف
نام مواد به کار رفته در ساخت این لولههاست  ،این مواد پُلیوینیل
کلراید هستند.
این لولهها در انواع مختلف تولید میشوند که در برابر
فشارهای  4تا  16آتمسفر مقاومند .معموال ً در لولهکشی فاضالب
ساختمانهای کوچک از نوع فشار ضعیف آنها استفاده میشود.

از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ وزن ،۱ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و راﺣﺘﯽ
ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﻃﻮلﻫﺎی  ۶ﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻄﺮ
اﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .در ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
ﭘﯽویﺳﯽ را ﭘﻮﻟﻴﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎن آزﺑﺴﺘﯽ :اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ از ﻣﻼت
ﺳﻴﻤﺎن و ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﻬﺮکﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺒﮑﯽ وزن از اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود
)وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺪود  ۲ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( .ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ
اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎن آزﺑﺴﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ

ﻓﺎﺿﻼب از ﻗﻄﺮ  ۱۵۰اﻟﯽ  ۱۰۰۰ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵ﻣﺘﺮ
ﻣﻌﺎدل  ۱۸ﺗُﻦ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ.
ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه :در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﮓزدﮔﯽ
ﺑﺎ آﻟﻴﺎژی از ﻓﻠﺰ روی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را در
ﻃﻮلﻫﺎی  ۶ﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﺼﺎﻻت )وﺻﺎﻟﻪﻫﺎ( :در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دادن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،اﺗﺼﺎل ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ
)اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ( ،ﺑﺎزدﻳﺪ داﺧﻞ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن درون آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ از اﺗﺼﺎﻻت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

زاﻧﻮ ﺟﻮﺷﯽ ٩٠°

زاﻧﻮ ﺟﻮﺷﯽ ٤٥°

درﻳﭽﮥ ﺑﺎزدﻳﺪ

ﺗﺒﺪﻳﻞ

ﺳﻪ راه ٤٥°

ﺳﻪ راه ٩٠°

ﻣﻮﻓﻪ ﮐﻮﺗﺎه

 Sﺷﮑﻞ ١٧ــ ٨

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺟﺮا ی ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب
۱ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻴﺐ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ازدﻳﺎد ﺳﺮﻋﺖ

ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺪه  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺨﻠﻴﻪ و
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻴﺐ ﮐﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ

 .۱وزن ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯽویﺳﯽ ﺣﺪود  ۱/۴ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ  ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  ۲/۷ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و آﻫﻦ  ۷/۲۱ﮔﺮم
ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ.

۱۴۷

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮدو ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب و ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ  ۰/۵ﺗﺎ  ٥درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ
ﺷﻴﺐ در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ  ۲درﺻﺪ اﺳﺖ.

وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
۲ــ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻬﺎر ﮐﺮد .در ﺷﮑﻞ ۱٨ــ  ۸اﻧﻮاع ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻳﮏ ﻧﻮع از
آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ١٨ــ  ٨ــ اﻧﻮاع ﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ

۳ــ از اﺗﺼﺎﻻت  ۴۵درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۴ــ ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ،درﻳﭽﻪ
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ

آن ﺿﺮورﻳﺴﺖ .ﻣﺤﻞ درﻳﭽﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ
۱٩ــ  ۸را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺗﻮاﻟﺖ

 Sﺷﮑﻞ ١٩ــ٨ــ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ

۱۴۸

5ــ لولهها را باید تا حد امکان مستقیم و صاف نصب کرد
و آنها را از زیر ساختمان عبور نداد .در صورت عبور آنها از زیر
ساختمان باید آنها را با حداقل  15سانتیمتر بتن ساده پوشش داد
و در صورتی که لولهها در فاصله یک متری از پی و دیوارها قرار
دارند ،باید تا سطح زیر پی آنها را با بتن پوشاند.
6ــ پس از اجرای لولهکشی باید مدار لولهکشی را به
منظور اطمینان از عدم وجود نشتی آزمایش کنیم .این آزمایش
را میتوان با آب ،هوای فشرده و دود انجام داد که متداولترین
روش استفاده از آب است .روش کار بدین صورت است که تمام
رینگ انبساطی

دهانههای باز را توسط توپی لوله فاضالب که در شکل 20ــ 8
نشان داده شده ،میبندیم و آب را وارد لولهها میکنیم تا کامال ً از
آب پر شوند .محل اتصالها را دقیقاً بازدید کرده و در صورت
وجود نشتی باید به رفع عیب آن پرداخت و آزمایش را مجدد ًا
تکرار کرد .در صورت مرتفع بودن ساختمان آزمایش لولهها را
در یک مرحله نباید انجام داد ،زیرا فشار ستون آب آزمایشی
در طبقات پایین زیاد میشود .در مورد این ساختمانها آزمایش
را قسمت به قسمت انجام میدهیم هر طبقه جداگانه آزمایش
میشود.

رینگ یا حلقۀ الستیکی تخت
خروجی رزوه شدۀ برنجی به قطر  13یا 2٥ mm

درپوش

درپوش برنجی

صفحات
مهره خروسکی

صفحات آهنی
گالوانیزه
خط مرکز لوله
و توپی

مهره خروسکی برنجی
جزئیات توپی لولۀ فاضالب

توپی لوله فاضالب به انتهای پایین تر لوله مورد آزمایش وصل می شود

لوله فاضالب مورد آزمایش با آب پر می شود

جهت حرکت فاضالب

بستر
 pشکل 20ــ  8ــ آزمایش لولههای فاضالب توسط آب و جزییات توپی لوله

نقشهخوانی لولهکشی فاضالب
نقشههای ساختمانی به دو دسته طرحهای اولیه و
نقشههای اجرایی تقسیم میشوند .نقشههای اجرایی شامل
نقشههای معماری ،نقشههای سازهای و نقشههای تأسیساتی
است .نقشههای تأسیساتی را نیز در دو دسته تأسیسات مکانیکی
و تأسیسات الکتریکی دستهبندی میکنند .نقشههای لولهکشی

فاضالب جزیی از نقشههای تأسیسات مکانیکی ساختمانها
هستند .نقشههای لولهکشی فاضالب را به صورت پالن (برش
افقی از ساختمان) ،برشهای قائم و نقشه جزییات (دتایلها) رسم
می کنند.
1
1
یا
پالنهای لولهکشی را معموال ً با مقیاس
100
50
ترسیم میکنند.
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در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ٢۱ــ  ٨ﭘﻼن ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب،
ﻫﻮاﮐﺶ و آب ﺑﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻬﺎی
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
١
در ﭘﻼن زﻳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺧﺸﮏ
ﺷﻤﺎره  ١ﺑﻪ درون اﻳﻦ ﭼﺎه ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﺿﻼب راﻳﺰر
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی
ﻣﯽ ﺷﻮد .راﻳﺰر
ﺷﻤﺎره  ١ﻓﺎﺿﻼب آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را از دو ٔ
ٔ
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ اﺻﻠﯽ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ
زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و درون ٔ
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ
از ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻔﺸﻮی زﻳﺮزﻣﻴﻦ ،اﻧﺘﻬﺎی ٔ
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻴﺐ
داﺧﻞ ﭼﺎه وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺮف  sﺑﺮ روی ٔ
ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ  ٢درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎره  ٢و  ٤ﺑﻪ درون ﭼﺎه دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺿﻼب
ﻓﺎﺿﻼب راﻳﺰر
ٔ
ﺷﻤﺎره  ٢ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻟﺖ ،روﺷﻮﻳﯽ،
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .راﻳﺰر
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ و ّاول ﺟﻤﻊ آوری
زﻳﺮدوﺷﯽ ،وان و ﺑﻴﺪه را از دو ٔ
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ اﺻﻠﯽ در ﮐﻒ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪٔ .
و ﺑﻪ ٔ
اﺻﻠﯽ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻳﺮزﻣﻴﻦ )ﺗﻮاﻟﺖ
ﺷﺮﻗﯽ ،زﻳﺮدوﺷﯽ ،روﺷﻮﻳﯽ و ﮐﻔﺸﻮی( را ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ  ٢درﺻﺪ
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻴﺐ ٔ
و ﻗﻄﺮ آن  ٤اﻳﻨﭻ اﺳﺖ .ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﻓﺮﻋﯽ
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﮐﺶ )وﻧﺖ( اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ
داده ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ٔ

راﻳﺰر  ٢ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ اﻳﻦ راﻳﺰر '' ٢ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﻤﺎره  ٢ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ )راﻳﺰر( ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻪ ﻣﻮازات ٔ
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ راﻳﺰر دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،آﻳﺎ ﻗﻄﺮ راﻳﺰر  ٢ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻴﺰ در
ﺑﻪ ٔ
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻮاﮐﺶ
در ﭘﻼن
ٔ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﯽ ،ﮐﻔﺸﻮی و ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻪ راﻳﺰر
ﺷﻤﺎره  ١ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ روی اﻳﻦ راﻳﺰر در ٔ
ٔ
درﻳﭽﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ) (COﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻫﻤﮑﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد
ٔ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻳﻦ راﻳﺰر را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در
ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﺖ ﺷﺮﻗﯽ
)اﻳﺮاﻧﯽ( ،ﺗﻮاﻟﺖ ﻏﺮﺑﯽ )ﻓﺮﻧﮕﯽ( ،زﻳﺮدوﺷﯽ و روﺷﻮﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ
راﻳﺰر
ﺷﻤﺎره  ٢ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ روی اﻳﻦ راﻳﺰر ﻧﻴﺰ در ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره ٣
درﻳﭽﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ) (COﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .راﻳﺰر
ﻫﻤﮑﻒ
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺑﺎران ) (RDﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺑﺘﺪای آن ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﻗﺮار دارد .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ از ﮐﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻓﺎﺿﻼب ٔ
ﺳﺎﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ روﺷﻮﻳﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﭻ اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎره
ﺷﻤﺎره  ٢ﺑﺎ ﻗﻄﺮ '' ٤و راﻳﺰر ﻓﺎﺿﻼب
راﻳﺰر ﻓﺎﺿﻼب
ٔ
ٔ
 ١ﺑﺎ ﻗﻄﺮ '' ٢ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﺒﻘﻪ اول اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 D.W = Dry Weــ١

۱۵۰

 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ  ٨ــ اﻟﻒ ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ زﻳﺮزﻣﻴﻦ

۱۵۱

 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ  ٨ــ ب ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﻤﮑﻒ

۱۵۲

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ و ﮐﻔﺸﻮی
ﻃﺒﻘﻪ اول ٔ
در ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺣﻤﺎم
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ راﻳﺰر
ﺷﻤﺎره  ١ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖٔ .
ٔ
ﻟﻮﻟﻪ
ﺷﺎﻣﻞ وان و ﮐﻔﺸﻮی ﺑﻪ راﻳﺰر
ﺷﻤﺎره  ٢ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ٔ
ٔ
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﺖ ﺷﺮﻗﯽ )اﻳﺮاﻧﯽ( ،ﺗﻮاﻟﺖ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻴﺪه و

ﺷﻤﺎره  ٢ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﮐﺶ
روﺷﻮﻳﯽ ﺑﻪ راﻳﺰر
ٔ
وان ،روﺷﻮﻳﯽ ،ﺗﻮاﻟﺖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﻮاﻟﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ راﻳﺰر ﻫﻮاﮐﺶ
ﺷﻤﺎره  ٢ﻫﻮاﮐﺶ ﺗﺎ
اداﻣﻪ راﻳﺰر
ﺷﻤﺎره  ٢ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻻی ﺑﺎم اﻣﺘﺪاد دارد ،ﺑﻪ راﻳﺰر دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ  ٨ــ ج ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻃﺒﻘﮥ اول

۱۵۳

ﺑﺮ روی ﭘﻼن ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻔﺸﻮی آب
ﺷﻤﺎره  ١و  ٢ﺑﺎ
ﺑﺎران ) ۱(RDﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .راﻳﺰرﻫﺎی
ٔ

ﺳﺎﻳﺰ '' ٣ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﺎم اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺗﺎ ﮐﻔﺸﻮی آب ﺑﺎران ) (RDﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ٔ

 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ  ٨ــ د ــ ﭘﻼن ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪی و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم

 RD= Roof Dra nــ١

۱۵۴

شبکه
در شکل ٢٢ــ  ٨رایزر دیاگرام (برش قائم)
ٔ
جمع آوری فاضالب خانگی ،هواکش و آب باران این ساختمان
نحوه
سه طبقه ترسیم شده است .در این نقشه تعداد رایزرها،
ٔ
لوله افقی فرعی طبقات به رایزر ،اتصال رایزر هواکش
اتصال ٔ
لوله آب باران،
به رایزر فاضالب ،قطر رایزرها در هر طبقه ،قطر ٔ
محل نصب دریچه های بازدید ،ارتفاع رایزر هر طبقه و ارتفاع

کل رایزر نشان داده شده است.
ارتفاع ساختمان چند متر است؟
قطر رایزر هواکش چند میلی متر است؟
دریچه بازدید نیاز دارد؟
آیا رایزر آب باران به
ٔ
علت عصایی کردن انتهای لوله های هواکش بر روی بام
چیست؟

 pشکل 22ــ  8ــ رایزر دیاگرام شکل های 21ــ 8
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در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ٢۳ــ  ٨ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ،ﻫﻮاﮐﺶ
و آب ﺑﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎی
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٢٣ــ  ٨ــ اﻟﻒ ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻮاﮐﺶ زﻳﺮزﻣﻴﻦ

۱۵۶

 Sﺷﮑﻞ ٢٣ــ  ٨ــ ب ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻮاﮐﺶ ﻃﺒﻘﮥ ﻫﻤﮑﻒ

۱۵۷

 Sﺷﮑﻞ ٢٣ــ  ٨ــ ج ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻮاﮐﺶ ﻃﺒﻘﮥ اول

۱۵۸

 Sﺷﮑﻞ ٢٣ــ  ٨ــ د ــ ﭘﻼن ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻼن ﻫﺎی ٢٣ــ ٨
١ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
درﺑﺎره ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎری  COــ  DWــ  F.Dو  Sﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ
٢ــ
ٔ
دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﭽﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی را ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٤ــ در ﻫﺮﻳﮏ از راﻳﺰرﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ،ﭘﺴﺎب ﮐﺪام وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٥ــ راﻳﺰر ۱ــ RLﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
۱۵۹

٦ــ ﺷﻴﺐ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟
٧ــ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺧﺸﮏ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ آب ﺑﺎران در زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﭻ اﺳﺖ؟
٨ــ ﻗﻄﺮ ٔ
٩ــ ﻗﻄﺮ راﻳﺰر آب ﺑﺎران و ﻗﻄﺮ راﻳﺰر  ٣ﻓﺎﺿﻼب را از زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎری وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب
دﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ

ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ )ﻏﺮﺑﯽ(

ﺗﻮاﻟﺖ اﻳﺮاﻧﯽ )ﺷﺮﻗﯽ(

ﺑﻴﺪه

وان ﺣﻤﺎم

دوش و زﻳﺮ دوﺷﯽ

ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ،ﻳﮏ ﺳﻴﻨﯽ ،ﻳﮏ ﻟﮕﻨﻪ

ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ،دو ﺳﻴﻨﯽ ،دو ﻟﮕﻨﻪ

ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ،ﻳﮏ ﺳﻴﻨﯽ ،دو ﻟﮕﻨﻪ

ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ،دو ﺳﻴﻨﯽ ،ﻳﮏ ﻟﮕﻨﻪ

۱۶۰

ﭼﺎه ﺧﺸﮏ ﻓﺎﺿﻼب

آب ﺳﺮدﮐﻦ

ﻳﺨﭽﺎل

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﯽ

ﮐﻔﺸﻮی
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ:
ﻟﻮﻟﮥ اﻓﻘﯽ ﻓﺎﺿﻼب
ﻟﻮﻟﮥ اﻓﻘﯽ ﻫﻮاﮐﺶ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ آب ﺑﺎران

S

ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ ﻫﺎ:
زاﻧﻮی  ٤٥درﺟﻪ
دو زاﻧﻮی  ٤٥درﺟﻪ
ﺳﻪ راه  ٤٥درﺟﻪ
درﻳﭽﮥ ﺑﺎزدﻳﺪ روی ﻟﻮﻟﮥ اﻓﻘﯽ
درﻳﭽﮥ ﺑﺎزدﻳﺪ روی ﻟﻮﻟﮥ ﻗﺎﺋﻢ

C.O.

C.O.

ﮐﻔﺸﻮی آب ﺑﺎران ﺑﺎم

۱۶۱

دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب
در اﻳﺮان ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
اﻟﻒ( ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎه
ب( ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺘﻴﮏ ﺗﺎﻧﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی
پ( ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ٔ
اﻟﻒ( دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب درﭼﺎه :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﻴﻦ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎی
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ) ﺣﺪود  ۲۰ﻣﺘﺮی( ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﺳﺪ و
ﺳﻔﺮه ﻫﺎی آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺗﺎ  ۴ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎی
ﻳﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﺮب ﻧﺸﻮد ،روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه
ﻓﺎﺿﻼب ،ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ارزان ﺗﺮﻳﻦ روش دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺎه :ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۲۴ــ  ۸از ﺳﻪ
ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه :دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ورودی ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﭼﺎه اﺳﺖ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ،ﻓﺎﺿﻼب را در ﺑﺨﺶ ﻗﻴﻔﯽ ﺷﮑﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻠﺪان ﺑﺪون ﮐﻒ ،رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻴﻠﮥ ﭼﺎه :ﭼﺎه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۸۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ را ،آن ﻗﺪر ﺣﻔﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب زﻳﺎد آب ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ

ﻣﻴﻠﻪ

اﻧﺒﺎره
 Sﺷﮑﻞ ٢٤ــ  ٨ــ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻳﮏ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب

۱۶۲

ﻋﻤﻖ ،ﻣﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺣﻔﺎری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻣﻴﻠﻪ ﭼﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ۶
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻋﻤﻖ ٔ
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺒﺎرۀ ﭼﺎه :ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﻳﺎ
ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻧﺒﺎره ﺣﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ارﺗﻔﺎع اﻧﺒﺎره  ۱/۵ﻣﺘﺮ و
ﻋﺮض آن ﺣﺪود  ۱ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮروی ﺳﻘﻒ اﻧﺒﺎره ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮﺳﯽ ﺧﺎک ﺑﺮداری ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﺎره ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﻣﻮاد
دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی زﻣﻴﻦ دارد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻋﺪد دﻗﻴﻘﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺪول
۲ــ  ۸اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺟﺪول ۲ــ  ۸ــ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﺎرۀ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ
ﻧﻔﺮ

ﺣﺠﻢ اﻧﺒﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ

۱

۵

۲

۱

۳

۱۵

۴

۱۸

۵

۲۲۵

۶

۲۷۵

ب( دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﭙﺘﻴﮏ ﺗﺎﻧﮏ :ﺳﭙﺘﻴﮏ ﺗﺎﻧﮏ
ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠّﺢ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﻏﻮب و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ .ﺑـﺮای زﻻلﺳﺎزی ﺑﻬـﺘﺮ
ﻓـﺎﺿﻼب و ﮔـﺮﻓـﺘﻦ ﻧـﻮﺳﺎنﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن آن ﺳﭙﺘﻴـﮏ ﺗـﺎﻧﮏ را
اﻧﺒـﺎره ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ورود و ﺧﺮوج
از دو ﻳـﺎ ﺳﻪ
ٔ
اﻧﺒﺎره دﻳﮕﺮ از ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
ﻓﺎﺿﻼب از ﻳﮏ اﻧﺒﺎره ﺑﻪ
ٔ
ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ،در ﻋﻤﻖ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
ﺷﺪه در دﻳـﻮارﻫﺎی
ٔ
در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﺎﺿﻼب ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ از اﻧﺒﺎره

ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در ﺳﭙﺘﻴﮏ ﺗﺎﻧﮏ ،ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﮐﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۴اﻳﻨﭻ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎور اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺿﺮورت
درﻳﭽﻪ آدم رو ،ﺑﺮ روی ﺳﻘﻒ اﻧﺒﺎره ﻫﺎ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ
دارد .اﻳﺠﺎد
ٔ
از ﺿﺮورﻳﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﭙﺘﻴﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
۲۵ــ  ۸ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﭙﺘﻴﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎره و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺮﻳﺎن آن ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﯽ از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﻧﺒﺎره ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮاد ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺠﻦ در ﮐﻒ اﻧﺒﺎره ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺒﺎره در
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺑﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﻳﺪ

ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎدی

ﺑﻠﻮ

ک ﺑﺘ
ﻨﯽ ﺑ

ﺮا

ورودی

ید

رﭘ
ﻮش

ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ
 Sﺷﮑﻞ ٢٥ــ  ٨ــ ﺳﭙﺘﻴﮏ ﺗﺎﻧﮏ

پ( دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮی :ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ
ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮیٔ ،
ٔ
ﻟﻮﻟﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ٔ
اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮده و ﻳﺎ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﻂ وﺻﻞ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﺮوﺟﯽ ٔ
)درﻳﭽﻪ آدمرو( ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻂ
آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﻣﻨﻬﻮل
ٔ

ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼب وارد ﻧﻤﻮد .ﻃﺮز اﺗﺼﺎل
ﻏﻠﻂ و ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻬﺮی در ﺷﮑﻞ ۲۶ــ  ۸ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ﻃﺮز
اﺗﺼﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﺮ و ﻃﺮز اﺗﺼﺎل ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﺪه اﺳﺖ .آب ﺑﺎران و آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ وارد ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻬﺮی
ﺷﻬﺮی ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻦ آبﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻂ ٔ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮد.
۱۶۳

لوله فاضالب خانهای که به کوچه
متصل شده است.
 pشکل 26ــ8ــ چگونگی اتصال فاضالب ساختمان به فاضالب شهری

پرسش
1ــ انواع فاضالب را نام ببرید.
2ــ علل جمع آوری و تصفیه فاضالب را توضیح دهید.
3ــ روشهای دفع فاضالب ساختمانهای مسکونی را توضیح دهید.
4ــ علت استفاده از لوله های تهویه (هواکش) را بیان کنید.
5ــ وسیله بهداشتی را تعریف کنید.
6ــ کاربرد سیفونها را توضیح دهید.
7ــ آب بندی سیفون را شرح دهید.
8ــ انواع سیفون را از نظر شکل ظاهری ،نام ببرید.
9ــ انواع لولههای مورد استفاده در لولهکشی فاضالب را نام ببرید.
10ــ مزایای لوله های پی وی سی را بیان کنید.
11ــ عملی ترین سیفون را نام ببرید.
12ــ وصاله ها را تعریف کنید.
13ــ روش آزمایش لوله کشی فاضالب با آب را توضیح دهید.
14ــ در لوله کشی فاضالب چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
15ــ مناسب ترین شیب لوله های فاضالب را بیان کنید.
16ــ پالن لوله کشی فاضالب را با چه مقیاسی ترسیم می کنند؟
17ــ چاه فاضالب را تعریف کنید.
18ــ نکات مهم را در انتخاب وسایل بهداشتی ،نام ببرید.
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