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 ملي استاندارد ايرانسازمان  با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 »راهنما - نصب انشعابات فاضالب –ابنيه «

 
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  شرقي، عبدالعلي
  )دكتراي مهندسي عمران(

  دانشگاه شهيد بهشتي

    :دبير
  مجتبوي ، سيدعليرضا

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
  سامانيان ،حميد

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد عباسي رزگله ،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  عباسي ،محمدرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مركز آموزش عالي انقالب اسالمي

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  استانداردپژوهشگاه 

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان فارس

  
  مرشدي ،عبدالرضا

  )كارشناس شيمي محض(
  

  
  پژوهشگاه استاندارد

  مير هادي ، بهمن
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني
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  صفحه                                                                                                                                                    عنوان
  ب  استاندارد سازمان ملي با آشنايي

   ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  د                                                                                                                                پيش گفتار
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  فرمول تجربي  
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  پيش گفتار
توسـط   مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس  پـيش  كه» راهنما -نصب انشعابات فاضالب –ابنيه « استاندارد

مهندسي  استاندارد ملي كميتة اجالس سيصدو نودومين در و شده تدوين و تهيهسازمان ملي استاندارد ايران 
 بـه  اينـك  ، اسـت  گرفته قرار تصويب مورد 25/9/1391 مورخ ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني

 مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

 فاضالب ابنيهراهنماي نصب انشعابات : ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوريمعاونت برنامه 382نشريه  
  1387سال
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  مقدمه 
  اي در خصوص مرجع استانداردمقدمه -الف

دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با استفاده از نظر كارشناسان 
، كرده و آن را راهنماي نصب انشعابات فاضالب ابنيهتحت عنوان  382برجسته مبادرت به تهيه نشريه شماره 

معاونت آموزشي و پژوهشي  نشريه مذكور در. براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است
  :دانشگاه علوم پزشكي قم  و توسط افراد زير تهيه شده است

  محمد شريفي سيستاني         كارشناس آزاد                       كارشناس ارشد آب و فاضالب
  حيطمحمد فهيمي نيا                 دانشگاه علوم پزشكي قم           كارشناس ارشد مهندسي بهداشت م
  منصور قاسمي                    شركت آب و فاضالب اصفهان      كارشناس ارشد مهندسي مكانيك 

  
  :اند به ترتيبگروه نظارت كه مسئوليت نظارت تخصصي بر تهيه اين نشريه را به عهده داشته

  كارشناس ارشد راه ساختمان شركت مهندسين مشاور ايراناب       ابوالقاسم توتونچي            
  كارشناس مهندسي شيمي       مينا زماني                    دفتر استانداردها و معيارهاي فني

  سيروس محمودي           شركت آب و فاضالب استان تهران     كارشناس ارشد مديريت صنايع 
  

فني كه بررسي و تاييد اين نشريخ را به اعضاي كميته تخصصي آب و فاضالب دفتر استانداردها و معيارهاي 
  :اند به ترتيب عهده داشته

  فرخ افرا                     شركت مهندسين مشاور سختاب         كارشناس ارشد راه ساختمان
  الهي پناه         شركت مهندسي آب و فاضالب كشور     كارشناس ارشد هيدرولوژي.. انعمت

  شركت مهندسين مشاور ايراناب           كارشناس ارشد راه ساختمان   ابوالقاسم توتونچي      
  عليرضا تواليي              كارشناس آزاد                                كارشناس ارشد راه ساختمان

  عباس حاج حريري         شركت آب و فاضالب استان تهران       كارشناس ارشد مديريت صنايع 
  دفتر استانداردها و معيارهاي فني        كارشناس مهندسي شيمي                    مينا زماني

  دكتراي مهندسي شيمي    الدين شايگان         دانشگاه صنعتي شريفجالل
  كارشناس مهندسي مكانيك   علي اكبر هوشمند          شركت تهران ميراب

   
سه استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران و ارتقـاي جايگـاه     با توجه به تغييرات ساختاري بوجود آمده در موس

موسسه به سازمان ملي استاندارد ايران، حوزه استانداردسازي گسـترش يافتـه اسـت، در همـين راسـتا و بـه       
انـد  هـا انتشـار يافتـه   هايي كه توسط ساير سـازمان منظور فراگير نمودن حوزه كاربري نشريات و دستورالعمل

نظـر بـه   . وان استاندارد ملي در دستور كار سازمان ملي استاندارد ايران قـرار گرفتـه اسـت   ها به عنپذيرش آن
تـدوين و در   5شوند كه براساس مفاد منـدرج در اسـتاندارد ملـي شـماره     كه استانداردهايي ملي تلقي مياين

ب رسيده باشـد  گردد به تصويتشكيل مي) سازمان ملي استاندارد ايران(كميته ملي مربوط كه توسط موسسه 
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معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريـيس    382و با همين رويكرد، اين استاندارد براساس نشريه شماره 
  .جمهور تهيه شده است

  
  اي بر استانداردمقدمه -ب

تاسيسات فاضالب از جمله تاسيسات زير بنايي در مناطق شهري و روستايي است كه عالوه بـر ايفـاي نقـش    
دستيابي به توسعه پايدار، ارتقاي سطح بهداشت عمومي و حفاظت محيط زيسـت بـا جلـوگيري از    اساسي در 

 زهاي سطحي و زير زميني و خاك ميتواند ضمن فـراهم سـاختن امكـان اسـتفاده مجـدد ا     آلودگي منابع آب
  .ته باشدهاي تصفيه شده، عالوه بر رفع كمبود آب، منافع اقتصادي قابل توجهي نيز به دنبال داشفاضالب

هـاي تلمبـه   آوري، خطوط انتقال، تصفيه خانه و ايستگاهاجزاي اصلي سامانه فاضالب يك اجتماع شامل جمع
  .باشدباالبر فاضالب مي

هـاي توليـدي در محـدوده تحـت پوشـش آن اعـم از       آوري انـواع فاضـالب  هاي فاضالب به منظور جمعشبكه
هاي صنعتي طبق ضـوابط و اسـتانداردهاي تعريـف    اضالبفاضالب خانگي، فاضالب اماكن عمومي و تجاري، ف

ها براساس مباني و معيارهاي طراحي و انتقال آنها به تصفيه خانه فاضالب و در نهايت به محل آبوانشده و ر
  .شوددفع ساخته مي

-هاي شـهري و روسـتايي جمـع   صورت مجزا و يا مشترك بسته به شرايط محلي با ساير فاضالبها بهآبروان

هـاي متعـارف و يـا غيـر متعـارف      تـوان از شـبكه  آوري فاضـالب مـي  شود، عالوه بر اين براي جمـع آوري مي
هـاي غيـر متعـارف كـه شـامل      شبكه متعارف بطور عمده براي جوامع شهري و شبكه. بهره گرفت) جايگزين(

مناطق روستايي و باشد و نيز بري جوامع كوچك و ، شبكه تحت خال ميآوري ثقلي با قطر كوچكشبكه جمع
  .مناطق خاصي از شهرهاي بزرگ كاربرد دارد

آوري فاضالب شامل سامانه فاضالب داخل سـاختمان، اتصـال انشـعاب    ترين اجزا و متعلقات سامانه جمعمهم
البتـه  . باشـد روها ميرو، اتصاالت شبكه و خطوط انتقال و آدمهاي فاضالبهاي اتصال، لولهمشتركين، محفظه

آوري شـده ممكـن اسـت از اجـزا و متعلقـات      هـاي جمـع  وع شبكه، شرايط محلي و كميت فاضالببسته به ن
آوري توان به كـاربرد مخـازن سـپتيك در شـبكه جمـع     ديگري نيز در شبكه استفاده شود كه از آن جمله مي

آوري جمـع ايجـاد و برقـراري سـامانه    . هاي باالبر فاضالب اشـاره كـرد  فاضالب ثقلي با قطر كوچك يا ايستگاه
آوري به عهده مشتركين بوده و با اخذ امتياز انشعاب از ها تا اتصال به شبكه جمعفاضالب در داخل ساختمان

  .گرددآوري وصل ميهاي تعريف شده به سامانه جمعهاي مسئول طبق ضوابط و دستورالعملسازمان
هـاي  از منابع مختلف اعـم از فاضـالب  هاي توليد شده هاي كمي و كيفي موجود در فاضالببا توجه به تفاوت

طـرف و امكـان كـابرد انـواع     خانگي، اماكن عمومي، تجاري و صنعتي در مناطق شـهري و روسـتايي از يـك    
آوري آوري فاضالب گاهي با متعلقات و اجزاي مختلف و متفاوت از يكديگر براي جمعهاي جمعمختلف شبكه

انشعابات مزبور نيز متناسب با نوع محل توليد فاضـالب و نـوع   طلبد كه اتصاالت و فاضالب از طرف ديگر، مي
گردد تا ضمن داشتن كارآيي الزم و جوابگو بودن در طول آوري و مشخصات آن طراحي و اجرا ميشبكه جمع

   .آوري فاضالب ايجاد نكندبرداري از شبكه جمعدوره طرح، مشكالتي را در راهبري و بهره
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 راهنما -نصب انشعابات فاضالب –ابنيه 

 هدف      1

نتخاب  كه بايد در ا ،هاي همسان راهنما، نكات و ضوابط به همراه نقشه ارائه تدوين اين استاندارد هدف از
  .رعايت شودآوري فاضالب هاي جمع اتصاالت و نصب انشعابات فاضالب ابنيه به شبكه

  

  دامنه كاربرد     2
آوري فاضالب در مناطق  هاي جمع نصب انشعابات فاضالب ابنيه و اتصال آنها به شبكهبراي ، اين استاندارد

  .كاربرد داردشهري و روستايي 
  

  اصطالحات و تعاريف         3
  :روددر اين استاندارد اصطالخات و تعاريف زير به كار مي

 
3-1   

   ي شهري و روستايي هاب ضال توليد فا  هايمحل
شوند از سه  ه فاضالب مي هاي جمع كنند به طوركلي فاضالبها و مواد زايد شهري و روستايي كه وارد شبكه

  :اند دسته اصلي زير تشكيل شده
  
3-1-1  
  ي انساني يا خانگي هاب فاضال 

هايي اطالق شوند به فاضالب روستايي توليد ميها كه عمدتاً در مناطق مسكوني شهري و اين دسته از فاضالب
واحدهاي اداري و خدماتي  ها مثل واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، وگردند كه از محل تجمع انسان مي

هاي حاصل از هاي ورزشي و غيره و فاضالبها، مجموعهها، مدارس، رستورانها، بيمارستاناز قبيل هتل
  .اند اها تشكيل شدهپرورش دام وطيور خانگي روست

3-1-2  
  هاي صنعتيفاضالب 

هاي حاصل از مصرف آب و مواد مصرفي در واحدهاي صنعتي توليدي وضايعات حاصل از به فاضالب
ها و ساير هاي حاصل از دامداريفاضالب. گردد   فرآيندهاي توليدي اين واحدها، فاضالب صنعتي اطالق مي
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. آيند ها به حساب ميدرحد وسيع وصنعتي جزء اين دسته از فاضالبهاي توليدي دامي و كشاورزي فعاليت
  هاي انساني كه دامنه تغييرات كمي و كيفي سرانه آنها از يك محل به محل ديگر چندان زياد برخالف فاضالب

باشد، كيفيت و كميت سرانه فاضالب واحدهاي توليدي و صنعتي به شدت تابع محصوالت توليد شده و نمي
  .اي دارد صرف شده در خط توليد آن واحدها بوده و دامنه بسيار گستردهمواد م

  
3-1-3  
  هاي غير مجازنشتاب 

  :اندآوري فاضالب از دو دسته عمده تشكيل شدههاي جمعهاي غيرمجاز ورودي به شبكهآب
  هاي زير زمينيآب) الف
هاي آدم  و انشعابات فاضالب، ديواره هاي جمع كننده زميني از محل اتصاالت يا شكستگي لولههاي زيرآب

باال بودن . نمايندهاي  با كيفيت پايين و غيره به داخل شبكه هاي جمع آوري فاضالب نفوذ ميروها و لوله
هاي زيرزميني به داخل هاي زيرزميني و آب بند نبودن اتصاالت و متعلقات شبكه باعث نفوذ آبسطح آب

  .گردد آوري فاضالب ميشبكه جمع
  هاي سطحيآب -ب

از   ق مختلف آوري فاضالب از طرهاي جمعهاي حاصل از نزوالت جوي يا ساير منابع به داخل شبكهنفوذ آب
ها و آبروهاي حياط منازل، درپوش آدم روها، اتصاالت غير مجاز و غيره صورت گرفته و باعث جمله ناودان

  .گردد ضالب ميآوري فاهاي جمعافزايش مقدار و بار هيدروليكي شبكه
  
3-2   

  هاي شهريهاي روستايي با فاضالبهاي اصلي فاضالبتفاوت
هاي روستايي كه آنها را از فاضالب جوامع بزرگ و شهرها متمايز مي سازد هاي فاضالباي از ويژگيپاره

  :عبارتند از
   سرانه توليد فاضالب و به تبع آن بده فاضالب توليدي كمتر است. 
   كميت فاضالب توليدي داراي نوسانات شديد هيدروليكي بوده  وتفاوت بين حداقل و حداكثر جريان

 .فاضالب زياد است 
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   كيفيت فاضالب نيز به تبع نوسانات شديد كميت فاضالب ثابت نبوده و ممكن است تغييرات شديدي
 .داشته باشد 

  مع بزرگ متفاوت است  ها و جواهاي وقوع حداقل و حداكثر جريان در مقايسه با شهرزمان. 
   كيفيت فاضالب توليدي شديداً متاثر از كيفيت فاضالب توليدي از واحدهاي مسكوني است. 
   هاي كشاورزيهاي حاصل از فعاليتبدون در نظر گرفتن فاضالب(به علت مصرف پايين سرانه آب (

 .هاي آن بيشتر است معموالً غلظت آالينده
  هاي توليدي واحدهاي مسكوني روستايي و ايجاد تفاوت بين كيفي در فاضالبوجود نوسانات كمي و

هايي نظير هاي شهري به علت انجام فعاليتب ضال هاي روستايي در مقايسه با فاكيفيت فاضالب
-ت و غيره و مواجه بودن بعضي از روستاها با مشكل كم آبي در ماه پرورش دام و طيور و توليد لبنيا

هاي سطحي و تأثير پذيري باالي اين منابع از شرايط به دليل تامين آب از منابع آبايي از سال ه
 .آب و هوايي

   پايين بودن ضريب تبديل آب به فاضالب به علت مصرف آب در آبياري داخل منازل و تأمين آب شرب
 . احشام 

  هاي عمده بين واحدها و لوازم مصرف كننده آب و توليد فاضالبوجود تفاوت. 
  
3-3  
  آوري فاضالب شهريهاي جمعانواع شبكه 

هاي آلوده شده مناطق شهري و آوري وانتقال آبآوري فاضالب شهري عمدتاً براي جمعهاي جمعشبكه
ها و آبهاي حاصل از نزوالت جوي ها و فضوالت همراه با روانابفضوالت انساني و بعضاً تركيبي از اين فاضالب

-توانند براي جمع آوري فاضالب شهري كه ميهاي جمعاين شبكه. گردند اجرا مياين گونه مناطق طراحي و 

هاي سطحي و يا تركيبي از هاي خانگي، تجاري، عمومي، صنعتي، آبنتقال هريك از انواع فاضالب آوري و ا
زير  توانند به صورت مجزا، مختلط و يا نيمه مختلط و به شرح آنها طراحي گرديده و به اجرا درآيند مي

  :باشند  مي
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3-3-1   
  ا شبكه جمع آوري فاضالب مجز

- نتقال فاضالب آوري واگردد كه فقط براي جمع آوري فاضالب مجزا به شبكه فاضالبي اطالق ميشبكه جمع

ها و هاي انساني و صنعتي طراحي و اجرا گرديده و هيچ گونه پيش بيني براي جمع آوري و انتقال روناب
  .الت جوي در طراحي و اجراي آنها به عمل نيامده استهاي حاصل از نزوآب
  
 3-3-2   

  شبكه جمع آوري فاضالب مختلط
گردد كه در طراحي و اجراي آن عالوه بر  آوري فاضالب مختلط به شبكه فاضالبي اطالق ميشبكه جمع

نيز به حساب هاي حاصل از نزوالت جوي ها و آبهاي انساني وصنعتي، رونابآوري و انتقال فاضالبجمع
  .شوند آمده و در نظر گرفته مي

  
3-3-3   

   ب نيمه مختلط آوري فاضالشبكه جمع
گردد كه در آن بخشي از شبكه فاضالب  آوري فاضالب نيمه مختلط به شبكه فاضالبي اطالق ميشبكه جمع

اين نوع شبكه بايد مجهز به . در شهر به صورت مختلط و بخشي ديگر به صورت مجزا اجرا گرديده باشد
  . سرريزهايي براي تخليه بخشي از فاضالب به منابع پذيرنده باشد

  
3-4    
  آوري فاضالب روستاييمعهاي جانواع شبكه 

هاي دفع در هاي جذب يا ساير سامانههاي جذبي، ترانشههاي روستايي از چاهچه براي دفع فاضالبچنان
آوري و انتقال فاضالب روستاها باتوجه به تعداد جمعيت سرويس محل فاضالب استفاده نگردد، كار جمع

هاي مجزا، مختلط و نيمه مختلط و يا در صورت پايين بودن جمعيت تواند با استفاده از شبكه گيرنده، مي
سرويس گيرنده، پايين بودن ميزان جريان فاضالب، كوتاه بودن طول شبكه فاضالب، پراكندگي منازل، كم 
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گيري از هاي بهره عرض بودن معابر، فصلي بودن سكونت و ساير شرايط خاص حاكم بر روستاها كه هزينه
  . هاي ويژه جوامع كوچك استفاده گردد برد از شبكه ف را بسيار باال ميارعهاي متشبكه

   :گردد  هاي خاص زير استفاده مينتقال فاضالب در جوامع كوچك از شبكه آوري و امعموالً براي جمع
 ؛آوري فاضالب تحت فشارشبكه جمع 

 آوري فاضالب تحت خالء؛شبكه جمع 

 ؛آوري فاضالب ثقلي با قطر كمشبكه جمع 

 آوري فاضالب ساده شدهشبكه جمع. 

 

3-4-1   
  فشار  شبكه جمع آوري فاضالب تحت 

رو يا حداقل قطر ممكن كه فاضالب اي از خطوط فاضالب مطابق تعارف ارائه شده در مراجع معتبر، مجموعه
رو خام يا نيمه تصفيه شده به داخل آن پمپ شده و سپس تحت فشار به تصفيه خانه و يا به يك فاضالب

گردد، سامانه نامتعارف تحت فشار ناميده  هاي ثقلي و متعارف جمع آوري فاضالب منتقل مياصلي در شبكه
هاي تحت فشار با قطرهاي اي از لوله آوري فاضالب تحت فشار از شبكهبه عبارت ديگر، سامانه جمع. شود مي

ها معموالً از جنس پي  اين لوله. دشون كوچك تشكيل شده كه به موازات پروفيل زمين و در عمق كم نصب مي

در اين سامانه . متر استميلي 150لي  ا 50و قطر آنها در محدوده  PE(2(يا پلي اتيلن  1)PVC(وي سي 

  .شود براي هر ساختمان يك پمپ كوچك وجود دارد كه از آن براي تخليه فاضالب به شبكه استفاده مي
  :عبارت است ازترين مزاياي كاربرد اين سامانه ه عمد
  ها؛عدم نياز به شيب بندي لوله 

   ثقل به عنوان نيروي محرك فاضالب؛عدم نياز به نيروي 

  هاي كم عمق و با عرض كمتر نشه توانند به تبعيت از عوارض و شيب طبيعي زمين و در ترا لوله ها مي
هايي كه زمين خصوص در مكان اين امر به. آوري فاضالب كار گذاشته شوندهاي متعارف جمعنسبت به روش

 باال باشد حائز اهميت خواهد بود؛سخت و سنگي بوده و يا سطح آب زير زميني 

                                                 
1- Polyvinyl chloride   
2- Polyethylene 
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  هاي با قطر هاي نفوذي به شبكه به دليل تحت فشار بودن و استفاده از لولهپايين بودن ميزان نشتاب و آب
 كوچك؛

  نياز خيلي محدود به ساخت آدم رو؛ هاي با قطر كوچك و عدم نياز و ياامكان استفاده از لوله 

  هاي احداث شبكه در اكثر مواقعپايين بودن هزينه. 

 :ترين معايب كاربرد اين سامانه عبارت است ازعمده 

  دهد؛ برداري از شبكه را افزايش ميهاي بهره نياز بيشتر به تجهيزات برقي و مكانيكي كه در نتيجه هزينه 

  ؛نياز به تأمين انرژي الكتريكي باال بودن ميزان مصرف انرژي و 

  داري شبكه؛هاي تعمير ونگهباال بودن مشكالت و هزينه 

 ؛دارينياز به نيروهاي متخصص و فني براي راهبري و نگه 

  ؛برداري بهينه از شبكهضرورت آموزش مردم براي بهره 

  عدم امكان نصب انشعابات بر روي خطوط تحت فشار. 

نحوه انشعابات گيري و اتصال به اين شبكه با در نظر گرفتن جزييات ارائه شده از طرف تأمين كننده تجهيزات   -يادآوري
  . شود انجام مي

  
3-4-2   

   شبكه جمع آوري فاضالب تحت خالء 
، ابتدا به يك محفظه )ها و امكان عمومي و مراكز تجاري و غيرهخانه(در اين سامانه، فاضالب از محل توليد 

وارد شده و وقتي سطح فاضالب در محفظه به حد معيني رسيد قسمت باالي محفظه تحت فشار واقع شده و 
شود كه سامانه فرماندهي به شير خالء فعال شده و آن را باز كند تا فاضالب را به شبكه  ازدياد فشار باعث مي

شده و اين چرخه براساس نحوه  پس از تخليه محفظه، دوباره شيرهاي خالء بسته. جمع آوري تخليه نمايد
در اين سامانه براي انتقال فاضالب از اختالف فشار هوا در مقاطع مختلف شبكه . شود تنظيم سامانه تكرار مي

ايستگاه خالء شامل يك مخزن جمع آوري فاضالب، يك مخزن خالء، پمپ خالء، پمپ . شود استفاده مي
  . باشد فاضالب و سامانه كنترل مي

مانه، فاضالب توسط خطوط اصلي شبكه تحت خالء به مخزن فاضالب انتقال يافته و سپس توسط در اين سا 
هاي فاضالب كوچكتر از لوله هاي مشابه  در اين سامانه قطر لوله. شود پمپ فاضالب به تصفيه خانه منتقل مي
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شرايط زير حاكم باشد مورد  هايي كهاستفاده از اين سامانه در مكان. باشد متعارف بوده و به آدم رو نيازي نمي
  :گيرد توجه ويژه قرار مي

  باشد؛) سست(خاك ناپايدار 

 زمين تخت و بدون شيب باشد؛ 

 د؛سطح سفره آب زير زميني باال باش 

 بستر زمين سنگي باشد؛ 

 ها مناسب نباشد؛شرايط براي ساخت و اجراي ساير روش 

 تاريخي دارند؛ديمي شهرها كه ارزش كارگذاري شبكه فاضالب در بافت ق 

  :ترين مزاياي كاربرد اين سامانه عبارت است ازعمده
  هاي نفوذي به شبكه؛پايين بودن ميزان نشتاب و آب 

  دم رو؛عدم نياز به ساخت آ 

  هاي احداث شبكه در اكثر مواقع؛پايين بودن هزينه 

  اطق صاف و بدون شيب و تپه ماهوري؛داراي عملكرد خوب در من  

  برخورد با موانع زير زميني؛ب در راحتي نص 

  ها؛عدم نياز به شيب بندي دقيق لوله 

 :ترين معايب استفاده از اين سامانه عبارت است ازعمده

  نياز بيشتر به تجهيزات برقي و مكانيكي؛ 

 ؛باال بودن ميزان مصرف انرژي  

  هاي راهبردي و نگهداري؛باال بودن مشكالت و هزينه 

  در مقايسه با هزينه اجراي طرح ارز بري نسبتاً باال. 

نحوه انشعاب گيري و اتصال به اين شبكه با در نظر گرفتن جزييات ارائه شده از طرف تأمين كننده تجهيزات انجام   -يادآوري
  . شود مي
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3-4-3   
   آوري فاضالب ثقلي با قطر كوچكشبكه جمع

ابتدا به يك مخزن سپتيك با زمان ماند ) عمومي و غيرهها و اماكن خانه(سامانه فاضالب از محل توليد   در اين
خروجي . شود در اين مخزن مواد قابل ته نشين فاضالب از آن جدا مي. شود حدود يك شبانه روز منتقل مي

شود و فقط فاضالب ته نشين شده  اي ساخته شده است كه مواد شناور و چربي از آن خارج نميمخزن به گونه
به اين . شود و شناور از طريق خطوط فرعي به خط اصلي جمع آوري فاضالب منتقل ميعاري از مواد چربي 

 )2/0 – 3/0(آوري فاضالب وجود نداشته و سرعت خودشوييهاي جمعترتيب، امكان رسوب مواد جامد در لوله
ين سامانه در هاي جمع آوري و انتقال فاضالب در امتر برثانيه براي آن كافي بوده و درنتيجه قطر و شيب لوله

كاربرد . آوري فاضالب بسيار كوچك استهاي مشابه سامانه متعارف جمعهاي مشابه با لولهمقايسه با لوله
  .تواند به صورت تك خانواري و يا تجمعي باشد مخازن سپتيك در اين سامانه باتوجه به شرايط منطقه مي

  : ه ثقلي متعارف عبارت است ازترين مزاياي كاربرد اين سامانه در مقايسه با سامانعمده
  كوتاه شدن زمان احداث شبكه؛ 

  هاي احداث شبكه؛كاهش هزينه 

  حداقل نياز به آدم رو؛ 

 انه؛حداقل نياز به تلمبه خ 

  هاي نفوذي به شبكه؛كاهش مقدار نشتاب و آب 

  كاهش مصرف انرژي؛ 

  هاي تصفيه فاضالب؛كاهش هزينه 

  حداقل نياز به نيروي انساني. 

  :عمده ترين معايب كاربرد اين سامانه عبارت است از 
   مشكالت مربوط به محل احداث آنها؛ضرورت احداث مخازن سپتيك و 

  وه اي لجن مخازن سپتيك؛ضرورت تخليه در 

   هاي حاوي مقدار زياد مواد معلق نظير فاضالب آوري فاضالباين سامانه براي جمع( محدوديت كاربري
هاي صنعتي مناسب نبوده و در صورت استفاده بايد به منظور جلوگيري از ورود اضالبهاي مشترك و فشبكه

 ؛)به شبكه تمهيداتي انديشيده شودمواد معلق 
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   توليد و پخش بوي مزاحم ناشي از هضم بي هوازي درمخازن سپتيك درصورت عدم دقت در طراحي و
 برداري؛بهره

  سير به منظور  متناسب با عمق يخبندان در مناطق سردرو افزايش عمق كارگذاري خطوط فاضالب
 .ه به سرد شدن آن در مخازن سپتيكجلوگيري از يخ زدگي فاضالب باتوج

 

3-4-4   
  آوري فاضالب متعارف ساده شدهشبكه جمع

رو ثقلي متعارف است اما از لحاظ روش و مباني و شبكه ساده شده جمع آوري فاضالب شبيه شبكه فاضالب
آوري از اين رو روش بيشتر براي جمع. هاي قابل توجهي با آن داردطراحي و متعلقات تفاوت معيارهاي

طراحي اين . شود فاضالب مناطق با تراكم جمعيتي باال، معابر كم عرض و داراي شيب مناسب استفاده مي
 )1-2/1(دود سامانه عمدتاً براساس تامين حداقل تنش ايجاد شده در زمان حداكثر جريان فاضالب  در ح

ها، حداقل شيب، تعديل پارامترهاي مختلف طراحي ازجمله حداقل قطر لوله. شود مربع انجام مينيوتن برمتر
حداقل عمق كارگزاري لوله ها، فواصل بين آدم روها و يا استفاده از واحدهاي ساده بازرسي و شستشو به جاي 

هاي اجرايي اين  برثانيه از داليل اصلي كاهش هزينهسرعت خود شستشويي تاحد نيم متر  آدم روها و كاهش
 - دراين روش، جامدات معلق دريك سيكل ته نشيني. سامانه در مقايسه با سامانه جمع آوري متعارف است

روهاي باقطر كوچك به مراتب بيشتر از فاضالبروهاي بازده اين تسلسل در فاضالب. شود انتقال حركت داده مي
-  160( نوع لوله ها در اين سامانه بيشتر پالستيكي بوده و حداقل قطر آنها. باشد با قطر بزرگ مي

اين روش درحد بسيار گسترده در مناطقي از برزيل، آفريقا، آسيا و استراليا مورد . باشد متر مي ميلي)100
  . استفاده قرار گرفته است

  : آوري فاضالب عبارت است ازجمع هايعمده ترين مزاياي كاربرد اين سامانه در مقايسه با ساير سامانه
  رو؛هاي فاضالبكمتربودن حداقل قطر لوله 

  ها؛كمتر بودن عمق ترانشه 

   ؛)از روش طراحي براساس نيروي كششيبه دليل استفاده ( پايين بودن حداقل شيب مورد نياز 

  هاي شستشو به جاي آن؛عدم نياز به ساخت آدم رو و استفاده از دريچه  

  مانه از نظر اتصاالت و انشعابات؛سادگي سا 
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  هاي اجرايي سامانه؛پايين بودن هزينه 

   باال بودن سرعت اجرا، سرويس دهي و نصب انشعابات كه اين امر باعث افزايش ضريب بهره برداري از شبكه
 شود؛ هاي اوليه طرح ميدر سال

  جدا ساز و ساير متعلقاتي كه در ساير داري به دليل عدم استفاده از مخازن سپتيك يا سادگي راهبري و نگه
 شود؛ رف و غير متعارف استفاده ميهاي متعاسامانه

  داري آن؛عدم نياز به كاركنان فني ومتخصص براي مراحل ساخت و راهبري ونگه  

  هاي هاي پالستيكي با قطر كم و دريچهپايين بودن ميزان نشتاب و آبهاي نفوذي به دليل استفاده از لوله
 بجاي آدم رو؛ شستشو

  :عمده ترين معايب كاربرد اين سامانه در مقايسه با سامانه ثقلي متعارف عبارت است از
  در صورتي كه بده فاضالب كم باشد؛روها باال بودن احتمال گرفتگي و مسدود شدن فاضالب 

  برداري از آن؛عدم وجود تجربيات كافي در مورد طراحي، و بهره 

  برداري از آنعمدتاً وجود تجربيات كافي در مورد طراحي، اجرا و بهره. 

شيوه اجراي انشعاب فاضالب در مناطق روستايي با مناطق شهري يكسان بودن و اجراي اين دستورالعمل هم در  -يادآوري
وله از نظر عمق بايد براي همچنين صرف نظر از نوع شبكه، موقعيت ل. گردد مناطق شهري و هم در مناظق روستايي توصيه مي

براي اين منظور پس از خاك ريزي . ها مشخص گرددهاي بعدي و جلوگيري از صدمات به لوله در حين اين گونه حفاريحفاري
ريزي نهايي متر باالي لوله است بايد نوار زردرنگ هشدار دهنده قرار داده شده و سپس خاكسانتي 30انخابي كه معموالً تا 

  . انجام شود
  

 3 -5   
  هاي جمع كننده شبكه جمع آوري فاضالبدسته بندي خطوط و لوله

هايي با جنس بتن، بتن مسلح، آزبست سيمان، جي توانند از لوله هاي جمع آوري و انتقال فاضالب ميشبكه
هاي بتني تشكيل شده تونلهاي آجري و بتني و يا آرپي، چدن، پلي اتيلن، سفال، پي وي سي و غيره يا كانال

  :باشد آوري فاضالب به اختصار به شرح زير ميهاي جمعبندي و تعريف كلي اجزاي شبكهدسته. باشند
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3-5-1  
  1لوله انشعاب فاضالب 

ها و خطوط جمع كننده هاي مسكوني، تجاري، اداري و يا صنعتي را به شبكهاي كه فاضالب مجموعهلوله
تواند به يك  اين لوله باتوجه به موقعيت مكاني آن مي. شود نمايد، لوله انشعاب ناميده مي ميفاضالب متصل 

خط جمع كننده خانگي، يك لوله جمه كننده و ندرتاً به يك خط نيمه اصلي و در شرايطي كامالً استثنايي و 
اتيلن، تواند پلي مي جنس لوله هاي انشعاب فاضالب. گردد با طراحي كامالً خاص به يك آدم رو متصل مي

  . سي، سفال، چدن، آزبست، سيمان، جي آرپي و ندرتاً بتني باشدويپي
  
3-5-2   

  2لوله جمع كننده فاضالب خانگي
هاي هاي انشعاب فاضالبلوله جمع كننده فاضالب خانگي، خط لوله فاضالبي است كه عمدتاً لوله خط

  . گردد خانگي، تجاري و يا صنعتي امالك به آن متصل مي
3-5-3   
  

  3لوله جمع كننده فاضالب
آوري لوله فاضالبي است كه فاضالب بخش كوچكي از شبكه را جمع خط لوله جمع كننده فاضالب، خط

  .كند آوري فاضالب شهر منتقل ميهاي نيمه اصلي سامانه شبكه جمعنموده و به لوله
   

3-5-4   
  4خط لوله اصلي فاضالب

خط لوله نيمه اصلي فاضالب خط لوله فاضالبي است كه چندين شاخه لوله جمع كننده فاضالب به آن 
  .شود خط نيمه اصلي نيز گفته مي  به يك لوله جمع كننده بزرگ،. گردد متصل مي

  
                                                 

 House sewer connection - 1  
2  - Lateral sewer 
3 - Branch sewer 
4 - Submain sewer 
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3-5-5   
  1آوري فاضالبخط لوله اصلي جمع
شود كه فاضالب يك يا چند خط نيمه اصلي به  فاضالبي گفته ميآوري فاضالب به لوله خط لوله اصلي جمع

  .گردد آن متصل مي
  
3-5-6  
  2خط لوله انتقال فاضالب اصلي 

شود كه فاضالب چندين خط فاضالب جمع آوري اصلي  خط انتقال فاضالب اصلي، به خط فاضالبي گفته مي
  . به آن ريخته شود

  
3-4-7   

  3خط گيرنده فاضالب
آوري فاضالب مختلط و نيمه فاضالب، خط لوله فاضالبي است كه لوله هاي اصلي شبكه جمع خط لوله گيرنده

هاي مخصوص سرريز بخشي از جريان فاضالب آن تأسيسات و سازه نمختلط به آن متصل گرديده و بر روي آ
  .در مواقع بارندگي به منابع پذيرنده پيش بيني شده باشد

  
3-4-8   

  4خط نهايي فاضالب
آوري آوري شده كل سامانه شبكه جمعنهايي فاضالب، خط لوله فاضالبي است كه فاضالب جمع خط لوله

هاي مازاد برظرفيت خط نهايي از كارتخليه فاضالب. فاضالب را به محل تصفيه خانه فاضالب منتقل نمايد
-ك از جمع كنندهبه هري. شود هاي شديد انجام ميطريق سرريزهاي انتقال بخشي از فاضالب در هنگام باران

  .تر نيز حسب مورد تخليه گرددهاي كوچكتواند ساير جمع كنندههاي فوق مي
  

                                                 
1-Main sewer 
2 - Collector 
3 - Trunk sewer 
4  - Interceptors 



13 

  

  لوازم و متعلقات انشعابات فاضالب        4
هر انشعاب فاضالب معموالً شامل يك سه راهي انشعاب فاضالب، يك عدد سيفون، يك تكه لوله، يك محفظه 

  : باشد چدني با درپوش و توپي و تعدادي اتصاالت به شرح زير مي
  
  سه راهي انشعاب فاضالب 4-1

آن برابر قطر لوله درجه است كه قطر  90درجه و ندرتاً  45سه راهي انشعاب فاضالب يك سه راهي با زاويه 
جمع كننده فاضالب و قطر ناف آن معادل قطر لوله انشعاب فاضالب ملك بوده و انشعاب فاضالب از طريق آن 

اين سه راهي بايد در هنگام اجراي خط جمع كننده فاضالب به . گردد به لوله جمع كننده فاضالب متصل مي
ف آن به محل دفع فاضالب ملك منتهي شود و زاويه اي بر روي آن نصب شود كه امتداد محور زاويه ناگونه

راهي انشعاب بايد دريك انشعاب معمولي جنس لوله انشعاب، سيفون و سه. درجه باشد )30-45(ناف آن 
  . يكسان باشند تا بتوان آن انشعاب را به راحتي و به درستي اجرا كرد

  . باشد ي اتيلن و پلي پروپيلن ميترين جنس مصرفي اين قطعات در حال حاضر پي وي سي، پلمتداول
  
  لوله انشعاب فاضالب     4-2

ترين بخش لوله انشعاب كه از محل سيفون ملك شروع و به لوله جمع كننده فاضالب ترين و انتهاييبه پايين
هاي توليد شده در ملك را به خط جمع كننده فاضالب معبر منتقل معبر متصل گشته و كليه فاضالب

  . شود نمايد، لوله انشعاب فاضالب گفته مي مي
  
  سيفون انشعاب و محفظه و در پوش آن     4-3

آوري فاضالب و همچنين براي جلوگيري از ورود گازها و بوهاي نامطبوع خطوط جمع كننده شبكه جمع
ترين ات و جوندگان به داخل منازل مشتركين، استفاده از سيفون در انتهاييايجاد مانعي براي ورود حشر

شكل . باشد هاي مصرفي، سيفون دوبل ميترين نوع سيفونمتداول. باشد بخش لوله فاضالب ملك ضروري مي
هاي همراه با فاضالب و يا گيركردن اجسام درشت شناور اين نوع سيفون طوري است كه با جمع شدن چربي

باشد، براي دسترسي به آن، خارج نمودن اجسام درشت و شستشو  آن انسداد و گرفتگي آن امكان پذير ميدر 
باشد از وسط آن تا  متر و از جنس سيفون ميو رفع گرفتگي از آن، لوله اي كه قطر آن حدود يكصد ميلي
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ه لوله بازديد در مركز سطح زمين باال آمده و در سطح زمين بوسيله يك محفظه مجهز به درپوش به طوري ك
محفظه و درپوش مي توانند از جنس چدن، پلي اتيلن، پالستيك . گردد آن تثبيت شده باشد محافظت مي

  . سخت و غيره باشد
براي جلوگيري از واردن شدن اجسام خارجي به داخل سيفون از طريق اين لوله بازديد، محل ورود آن توسط 

اين محفظه بايد دقيقاً برروي سيفون و در باالي آن در كف تمام . شود يك نوپي الستيكي مخصوص بسته مي
وجود . شده حياط يا پاركينگ ساختمان نصب شده و انتهاي لوله بازديد سيفون در مركز آن قرار بگيرد

درپوش بر روي محفظه عالوه بر حفاظت از لوله بازديد سيفون و توپي آن محل دسترسي به سيفون ملك را 
 اين محفظه همانند حوضچه نصب كنتور آب معموالً بايد در داخل ملك و به فاصله نيم .كند مشخص مي

  . تا يك متري درب حياط يا پاركينگ و با حفظ حريم انشعاب آب نصب گردد متري
اي است كه فضاي كافي براي توپي الستيكي انسداد را دارا بوده و پس از گذاشتن شكل اين محفظه به گونه

  .دريچه مي تواند مجهز به قفل هم باشد. آن توپي الستيكي قابل رويت نباشددرپوش به روي 
كليه لوازم نصب يك انشعاب فاضالب و نحوه نصب آن از محل لوله فاضالب ملك تا محل  2و  1هاي درشكل

  . داده شده است انلوله جمع كننده فاضالب نش

  
  آوري فاضالبنحوه اتصال لوله انشعاب ساختمان به شبكه جمع  - 1شكل 
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  نحوه اتصال لوله انشعاب ساختمان به شبكه جمع آوري فاضالب -2شكل 

  

   فاضالب ابنيه انشعابنصب متعلقات و لوازم         5
  برقراري انشعاب 1- 5

نوع و مشخصات شبكه جمع  قبل از شروع به نصب و برقراري انشعاب بايد توجه داشت كه انشعاب ملك با
  .مختلط و يا نيمه مختلط و غيره هماهنگ باشدآوري از نظر مجزا، 

   
  راهي انشعاب فاضالب  پيش بيني و نصب سه 1-1- 5

سه راهي انشعاب فاضالب يكي از از قطعاتي است كه بايد در هنگام اجراي خط جمع كننده فاضالب بر روي 
براي نصب انشعاب پيش بيني سه راهي انشعاب فاضالب بر روي خطوط جمع كننده فاضالب . آن نصب گردد

هاي اجرايي فاضالب به منظور جلوگيري از دوباره كاري و حفظ مقاومت لوله اجرا شده و كم كردن هزينه
  . باشد مي

گردند و   هاي فاضالب امالك معموالً برروي خطوط جمع كننده فاضالب نصب ميباتوجه به اين كه انشعاب
هاي جمع كننده عاب فاضالب براي انواع و اقسام لولههاي انشدرحال حاضر امكان تهيه و ساخت سه راهي
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هاي جمع كننده فاضالب در وجود دارد، درهنگام اجراي لوله) حتي بتني(هاي مختلف شبكه فاضالب با جنس
هاي بسيار مفيد و الزامي كه بايد برروي خطوط جمع كننده فاضالب به عمل آيد، معابر، يكي از پيش بيني

ها و اجراي لوله انشعاب فاضالب تا محل اتصال آن به سيفون  فاضالب برروي اين لوله نصب راهيهاي انشعاب
  . باشد ملك مي

شعاب فاضالب بروي خطوط جمع كننده فاضالب خانگي در حال اجرا بايد متناسب با نهاي اراهينصب سه 
آماده سازي ديده شده هاي هاي آينده محل كه در طرحواحدهاي مسكوني موجود درمحل و يا براساس توسعه

انجام گردد، و اين به اين معناست كه در  استاندارداين  6 هاي صادره در بنداست و رعايت دستورالعمل
هاي ارائه شده در هايي كه عمق لوله جمع كننده اصلي فاضالب آن زياد بوده و يا با استفاده از فرمول خيابان

ي وصل انشعابات فاضالب آن اجراي خطوط كمكي الزامي اين راهنما معلوم شده است كه برا الفپيوست 
  . راهي انشعاب نبايد برروي خطوط جمع كننده فاضالب نصب گرددو سه است، لوله انشعاب

راهي انشعاب متناسب با قطر لوله هاي تجاري وصنعتي هم بايد سهذكر اين نكته الزم است كه براي انشعاب
  .انشعاب پيش بيني نمود

  
مشخصات فني و نحوه اتصال سه راهي انشعاب به لوله انشعاب فاضالب و خط جمع كننده  جنس، 1-2- 5

  فاضالب
هاي انشعاب پيش بيني شده برروي خطوط جمع كننده فاضالب خانگي بهتر است كه از جنس سه راهي

وجود  كه به هر دليلي اين امكانجنس خطوط جمع كننده فاضالب وجنس لوله انشعاب تبعيت نمايد مگر اين
اتصال لوله جمع كننده و سه راهي لوله انشعاب بايد هميشه با استفاده از واشرهاي پالستيكي . نداشته باشد

راهي انشعاب برابر قطر لوله انشعاب فاضالب قطر اصلي سه. انجام شود تا آب بندي آن به درستي صورت گيرد
  . باشد ملك مي

راهي است بايد متناسب با ه معموالً همان قطر ناف سهتوجه گردد كه قطر لوله انشعاب فاضالب ملك ك
سه راهي انشعاب فاضالب توسط يك لوله انشعاب فاضالب كه . جمعيت سرويس گيرنده انشعاب فاضالب باشد

مرز ملك مورد نظر ادامه پيداكرده و در  قطر آن متناسب با جمعيت سرويس گيرنده انشعاب فاضالب است تا
برداري است، به سيفون ملك متصل شده واگر اين خط نده فاضالب قابل بهرهآنجا چنانچه خط جمع كن

. انشعاب فاضالب ملك به وسيله درپوش مناسب كامالً آب بند مسدود گردد لدرحال اجراست، تا هنگام وص
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روي پايين دست جريان محل دقيق اين درپوش انشعاب و يا درپوش سه راهي انشعاب بايد نسبت به آدم
محور لوله جمع كننده فاضالب جانمايي گردد تا درموقع وصل انشعاب فاضالب ملك بتوان به  فاضالب و

راهي انشعاب به لوله هاي جمع كننده فاضالب و انشعاب فاضالب و اتصاالت نصب سه. نمود راحتي آن را پيدا
  .مربوطه بايد با دقت كافي و به طور كامالً آب بند و گاز بند انجام گردد

انشعاب فاضالب بايد درمحلي بروي لوله جمع كننده فاضالب نصب شود كه امتداد محور زاويه ناف راهي سه
  . درجه باشد) 30-45(آن به محل دفع فاضالب ملك منتهي شود و زاويه ناف آن با افق 

  
پيش بيني، نصب و مشخصات فني لوله انشعاب فاضالب از محل لوله جمع كننده فاضالب تا محل لوله  2- 5

  فاضالب ملك
واگذاري انشعاب فاضالب به امالك مسكوني، تجاريو صنعتي معموالً جدا ازهم و منفك از مالك مجاور و با 
رعايت ضوابط و ارائه مجوزهاي الزم و پس از عقد قرارداد و انجام تعهدات متقاضي و با رعايت قوانين و 

شخص يا سازماني حق وصل انشعاب فاضالب  هيچ. مقررات و آيين نامه هاي مربوطه امكان پذير خواهد بود
  . هاي مسئول نداردخود به شبكه جمع كننده فاضالب را شخصاً و بدون مراجعه به سازمان

  
   هاي فاضالب ملك و لوله انشعاب فاضالب ملكهاي نصب لولهروش 2-1- 5

چهارديواري ملك را ترين بخش افقي لوله فاضالب كه فاضالب تمام واحدهاي لوله فاضالب ملك به پايين
نمايد و از حدود يك متري ديوار ملك به سمت داخل امتداد  دريافت و به لوله انشعاب آن ملك منتقل مي

ترين بخش از لوله فاضالب يك ترين و انتهاييلوله انشعاب فاضالب ملك به پايين. شود دارد اطالق مي
شود،  گردد اطالق مي كننده فاضالب وصل ميساختمان كه از محل سيفون واحد ملك شروع و به لوله جمع 

قطر . باشد اين لوله از يك سو به خط جمع كننده فاضالب و از سوي ديگر به سيفون فاضالب ملك متصل مي
متر كمتر باشد و لوله كشي ميلي )110يا 100(حداقل لوله انشعاب فاضالب ملك باتوجه به جنس آن نبايد از 

انشعاب فاضالب آن ملك بايد از لوله كشي فاضالب امالك ديگر مستقل و  فاضالب داخل هرملكي همراه با
  . باشد هر لوله انشعاب فاضالب فقط متعلق به يك ملك مي. جدا از هم باشد

ترين در صورت امكان بهتر است كه لوله انشعاب فاضالب هرملك از نظر ارتفاعي هرچه بيشتر زير تراز پايين
 رارگيرد و پس از اطمينان از وجود شيب كافي براي لوله انشعاب فاضالب هرمحل موجود ريزشگاه فاضالب ق
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ترين ريزشگاه فاضالب هر ملك انشعاب گيرنده بايد پايين. واحد اقدام به شروع عمليات نصب انشعاب نمود
. شدمتر از كف لوله جمع كننده فاضالب معبر درمحل اتصال انشعاب فاضالب به آن باالتر باسانتي 90حداقل 

چنانچه طول لوله انشعاب فاضالب ملك از حد معمول بيشتر بوده و ريزشگاه فاضالب ملك در عمق پايين 
بوده و يا شرايط غير عادي ديگري وجود داشته باشد بايد ارتفاع ريزشگاه انشعاب فاضالب كافي در نظر گرفته 

تر يي قرارگرفته اند كه به دليل پايينهاي فاضالب آن در محل هادرتمامي امالكي كه برخي از ريزشگاه. شود
بودن از كف لوله جمع كننده فاضالب امكان تخليه ثقلي آنها به خطوط جمع كننده فاضالب وجود نداشته 
باشد، فاضالب اين قسمت از ملك را مي توان پس از اخذ تاييديه از نماينده فني واحد بهره برداري سازمان 

به هر انشعاب فاضالب بيش از يك ملك مسكوني، تجاري يا . گردد ميمسئول و با مسئوليت مشترك ممكن 
گردد، مگر اينكه در يك ملك چندين آپارتمان احداث شده باشد كه در اين صورت با  صنعتي متصل نمي

توجه به بده فاضالب ورودي به آن تعيين و يا  قطر و شيب لوله انشعاب فاضالب ملك با 3استفاده از شكل
 125 متر فاضالب سه واحد آپارتماني، به هر انشعاب باقطرميلي 110با قطر به هر انشعاب 1براساس جدول 

متر فاضالب هفت تا يازده ميلي160قطر به هر انشعاب با متر فاضالب چهار تا هفت واحد آپارتماني، وميلي
باشد تعداد و قطر لوله چانچه تعداد واحد آپارتمان ملكي از يازده واحد بيشتر . واحد آپارتماني متصل نمود

گردد، بدين صورت كه  انشعاب فاضالب ملك با در نظر گرفتن شرايط خاص و محاسبات مربوطه تعيين مي
متر برثانيه براي جريان فاضالب سانتي 80پس از محاسبه بده فاضالب ملك با درنظر گرفتن حداقل سرعت 

هاي مربوطه لوله انشعاب فاضالب ملك از فرمول در لوله و با جريان نيمه پر در لوله انشعاب، شيب و قطر
  . گردد محاسبه و استخراج مي
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  يب و قطر لوله انشعاب با استفاده از بده جريانشانتخاب  - 1شكل

  
  

  انتخاب قطر و تعداد سيفون با استفاده از تعداد خانوار سرويس گيرنده -1جدول 
  قطر سيفون  تعداد خانوار

  )مترميلي(
  تعداد سيفون

3 -1  100 )110(  1  
7 -4  125  1  
11-7  150 )160(  1  

  
فاضالب ساختمان نوساز در ملكي به انشعاب فاضالب قديمي آن ملك تحت هيچ شرايطي  اتصال انشعاب

  . باشد مگر نماينده فني واحد بهره برداري سازمان مسئول مجوز كتبي صادر نمايد پذير نميامكان
  
   فاضالب ملكپيش بيني لوله انشعاب  2-2- 5

اتصال لوله انشعاب فاضالب امالك به خطوط جمع كننده فاضالب پس از اتمام عمليات اجرايي لوله هاي 
بيني شده برروي خطوط مستلزم تخريب و شانشعاب پي هايراهيجمع كننده فاضالب حتي باوجود سه 
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هاي انشعاب به سه راهي هاي جمع كننده فاضالب و رسيدنهاي ريخته شده روي لولهبرداشت مجدد خاك
. برد باشد كه انجام اين كار نوعي دوباره كاري بوده و هزينه اجراي كار را باال مي فاضالب نصبه شده مي

ها و گذاري خطوط جمع كننده فاضالب در كوچهبنابراين بهتر است كه همزمان با اجراي عمليات لوله
هاي انشعاب فاضالب امالك را نيز برروي خطوط لوله هاي انشعاب فاضالب،راهيها همراه نصب سهخيابان

جمع كننده فاضالب پيش بيني نموده و تا قبل از سيفون ملك ادامه داد، بايد توجه گردد كه اجراي لوله 
راهي انشعاب نصب شده برروي خط جمع كننده فاضالب تا محل سيفون انشعاب فاضالب ملك از محل سه
پذير است و هنگام اجراي لوله د داشته باشد امكانواز استفاده از آن وج ملك فقط در صورتي كه اطمينان

  اين مطلب بدان معنا است كه در. نظر قراربگيرد وردم استاندارداين  6انشعاب فاضالب بايد مفاد بند
از  و يا با استفاده) متر3معموالً بيش از (هايي كه عمق لوله جمع كننده اصلي فاضالب آن باال بوده خيابان
اين راهنما معلوم گرديده است كه براي وصل انشعاب فاضالب آن اجراي  الفهاي ارائه شده در پيوست فرمول

راهي انشعاب پيش بين شده برروي خطوط جمع كننده فاضالب ملك خطوط كمكي الزامي است، نبايد سه
انشعاب بوده و از محل قطر لوله انشعاب فاضالب ملك متناسب با جمعيت سرويس گيرنده از . نصب گردد

راهي انشعاب پيش بيني شده بر روي لوله جمع كننده چه توسط سه(وصل آن به لوله جمع كننده فاضالب 
شروع )  هاي مخصوص اين كارراهي انشعاب برروي آن و يا با سوراخ كاري لوله توسط متهموجود، نصب سه

ا كرده و در آنجا تا هنگام وصل انشعاب فاضالب گرديده و تا قبل از سيفون واقع در داخل ملك ادامه پيد
محل دقيق اين درپوش بايد نسبت به آدم روي پايين دست . بوسيله درپوش كامالً آب بند مسدود گردد

  . جريان فاضالب و محور لوله جمع كننده فاضالب معلوم گردد
تجاري، صنعتي و غيره بايد براي هر انشعاب فاضالب و قبل از وصل انشعاب فاضالب ملك اعم از مسكوني، 

يك پالن جانمايي توسط نصاب انشعاب فاضالب تهيه گرديده و به تاييد نماينده فني واحد بهره برداري 
  . سازمان مسئول رسيده شده باشد

  :اين پالن جانمايي بايد حاوي اطالعات زير باشد
  ؛قطرو محل نصب لوله انشعاب فاضالب ملك 

  محل لوله جمع كننده فاضالب معبر؛ قطرو 

  ملك به لوله انشعاب فاضالب ملك؛ محل اتصال لوله فاضالب 

  ب ملك به لوله جمع كننده فاضالب؛محل اتصال انشعاب فاضال 
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  ر هر سازه ديگري در صورت نياز؛محل نصب دريچه بازديد، چربي گير، شن گي 

  جهت شيب تراز نقشه پالن جانمايي. 

برداري سازمان مسئول وصل انشعاب اين پالن جانمايي به وسيله نماينده فني واحد بهرهقبل از تصويب 
  . فاضالب ملك به هيچ وجه مجاز نمي باشد

نصاب موظف است عمليات نصب انشعاب فاضالب ملك را با هماهنگي كارفرما طوري اجرا كند كه هيچ خللي 
روستايي وارد نشده و تمامي تأسيسات موجود و ساير تأسيسات شهري يا  به خطوط جمع كننده فاضالب

هاي  بينينصاب بايد پيش. درمحل در خالل نصب انشعاب فاضالب درحال سرويس دهي به مشتركين باشند
اب دادن برروي آن عبرداري كه درحال انش الزم براي انحراف وانتقال فاضالب خط جمع كننده درحال بهره

  . روي آن به عمل آورده باشداي برباشد را درصورت بروز حادثه مي
انحراف فاضالب خط جمع كننده فاضالب درهنگام نصب انشعاب بروي آن فقط با اجازه كتبي نماينده فني 

هاي انشعاب امالك نبايد دركنار ديوارهاي باربر لوله. گردد واحد بهره برداري سازمان مسئول امكان پذير مي
له صاجراي به اين روش، بايد از ديوارهاي باربر حداقل يك متر فاساختمان اجرا شود و در صورت اجبار در 

متر فاصله افقي از لوله انشعاب آب ملك  3درصورت امكان، لوله انشعاب فاضالب ملك بايد حداقل. داشته باشد
د، متر باالتر از لوله انشعاب فاضالب باشسانتي 30چانچه لوله انشعاب آب از نظر ارتفاعي حداقل. داشته باشد

اب فاضالب ملك به آدم رو فقط با اجازه نماينده فني عاتصال لوله انش. تواند كمتر باشد اين فاصله افقي مي
تاج لوله اصلي ورودي به ) ترازهم(برداري سازمان مسئول و به طوري كه تاج لوله انشعاب به موازات واحد بهره

ضالب ملك به آدم رو همانند وصل انشعابات جزئيات نصب انشعاب فا. باشدآدم رو باشد امكان پذير مي
روهاي ريزشي است، با اين تفاوت كه محل ورود انشعاب فاضالب ملك به آدم رو بايد باالتر از ريزشي در آدم

  . لوله اصلي ورودي به آن باشد
  
 راهيجنس، مشخصات فني و نحوه اجرا و اتصال لوله انشعاب فاضالب از محل سيفون ملك تا سه  2-3- 5

  انشعاب    
  جنس و مشخصات فني لوله انشعاب فاضالب  2-3-1- 5

راهي انشعاب فاضالب روي خط جمع كننده و هاي انشعاب فاضالب حد االمكان بايد با جنس سهجنس لوله
. سيفون فاضالب ملك يكسان بوده و براي اتصال كامالً آب بند آنها به يكديگراز واشر الستيكي استفاده گردد
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راهي انشعاب و سيفون هم جنس مقدور نباشد، نحوده به هر دليل امكان استفاده لوله انشعاب، سهچه چنان
اتصال آنها به يكديگر بايد طوري انجام شود كه از آب بند بودن تمامي بندهاي اتصاالت مصرف شده در آن 

فايبرگالس، چدن، تواند آزبست، سيمان،  جنس لوله انشعاب فاضالب مي. انشعابات اطمينان حاصل گردد
   متر مربع و ماكزيمم تغيير قطر خارجي كيلوگرم برسانتي 8 سي با حداقل سفتيسفال، پلي اتيلن، پي وي

هاي زير به استفاده از لوله. ، پس از اعمال بارخارجي برروي آن باشد)براي لوله هاي پالستيكي(  درصد5
  :باشد عنوان لوله انشعاب فاضالب ممنوع مي

  مترميلي 150تا  100هاي بتني لوله . 

  هاي چدني بدون ساكت و اسپيگات لوله. 

  متر مربع كيلوگرم برسانتي 8هاي پي وي سي با سفتي كمتر از لوله. 

ها و متعلقات فقط بايد با استفاده از لوازم و مصالح مناسب درهنگام وصل انشعاب فاضالب، عمل اتصال لوله
اتصال سيفون به لوله . انجام گرفته و براي اتصال آب بند آنها به يكديگر حتماً از واشر الستيكي استفاده شود

انشعاب فاضالب و لوله انعشاب به خط جمع كننده فاضالب چه با انجام عمل سوراخ كاري بر روي لوله جمع 
ه فاضالب و چه از طريق سه راهي انشعاب فاضالب بايد كامالً آب بند و گاز بند بوده و درستي امر به كنند

  . وسيله نماينده فني واحد بهره برداري سازمان مسئول تاييد و تصويب گردد
  
  نحوه اجرا و اتصال لوله انشعاب فاضالب 2-3-2- 5

ه فاضالب بايد پس از آنكه كف ترانشه حفاري شده گذاري انشعاب فاضالب هر ملك به خطوط جمع كنندلوله
براي آن عاري از گل والي، قلوه سنگ و آشغال شد و مطابق با شيب لوله انشعاب فاضالب مورد نظر 
بسترسازي و آماده گرديد طبق شيب پيش بيني شده در طرح كه همان شيب بستر آماده شده ترانشه است 

راف از شيب توصيه شده براي لوله انشعاب پس از آماده شدن براي حداكثر خطاي مجاز و انح. انجام گردد
نصاب موظف . تواند با محاسبه معلوم شود متر بيشتر باشد، اين انحراف ميميلي 5خاكريزي روي آن نبايد از 

است قبل از نصب انشعاب فاضالب ملك اطمينان حاصل كند كه آب باران حياط و بام ملك به فاضالب 
وصل انشعاب فاضالب باتوجه به پيش بيني و عدم پيش بيني سه راهي انشعاب برروي خطوط . متصل نباشد

  :باشد جمع كننده فاضالب به يكي از دو روش زير مقدور مي
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  اتصال از طريق سه راهي انشعاب نصب شده برروي لوله جمع كننده فاضالب - الف 
ترين روش وصل لوله انشعاب فاضالب ملك به خطوط جمع كننده فاضالب، اتصال آن از طريق سه آلايده

، مگر اينكه تشخيص داده شود كه امكان )3شكل (راهي انشعاب منصوبه بر روي خط جمع كننده فاضالب 
داشته انتقال ثقلي فاضالب ملك از طريق سه راهي پيش بيني شده بر روي خط جمع كننده فاضالب وجود ن

اين سه راهي معموالً بايد در هنگام اجراي خطوط جمع كننده فاضالب بر روي اين خطوط پيش بيني . باشد
  . شود
  اتصال از طريق سوراخ گيري بر روي لوله جمع كننده فاضالب  -ب

ه به داليل مختلفي نظير جنس لوله جمع كننده فاضالب، اجراي خط جمع كننده فاضالب به صورت چچنان
راهي انشعاب فاضالب بر روي خط جمع كننده فاضالب پيش بيني نشده و يا لي، يا هر دليل ديگري، سهتون

توان  مي 4امكان نصب آن بر روي خطوط جمع كننده فاضالب وجود نداشته باشد در آن صورت مطابق شكل 
شعاب فاضالب ملك را با سوراخ نمودن لوله جمع كننده فاضالب در محل وصل انشعاب فاضالب به آن، لوله ان

توجه شود كه عمل سوراخ كاري لوله حتماً بايد توسط مته گردبر و . به خط جمع كننده فاضالب متصل نمود
ايجاد اين سوراخ برروي لوله جمع كننده فاضالب بايد طوري باشد كه بتوان . به صورت دقيق انجام گيرد

گاهي درمحل سوراخ ايجاد شده از ورود لوله نشيمن اتصال لوله انشعاب به آن را آب بندي نموده وبا ايجاد
تواند مانعي براي جريان فاضالب در داخل آن ايجاد كند و  انشعاب به داخل لوله جمع كننده فاضالب كه مي

گاه درمحل هاي غير بتوني كه امكان ايجاد نشيمندر مرود لوله. خظر انسداد را درآن باال ببرد جلوگيري نمود
اتصال انشعاب فاضالب با استفاده از عمل . توان از انشعاب گير استفاده كرد شده وجود ندارد ميسوراخ ايجاد 

برداري سازمان مسئول و در محلي سوراخ كاري لوله جمع كننده فاضالب فقط با تاييد نماينده فني واحد بهره
انشعاب فاضالب ملك  همچنين عمل سوراخ كاري و وصل. باشدكه وي تعيين خواهد نمود امكان پذير مي

در اين حالت سوراخ ايجاد شده . فقط درحضور نماينده فني واحد بهره برداري سازمان مسئول بايد انجام شود
  . حتماً بايد در باالي لوله جمع كننده فاضالب ايجاد گردد

نشعاب چه عمل وصل انشعاب فاضالب ملك با استفاده از سوراخ كاري انجام گردد، محل وصل لوله اچنان
فاضالب به لوله جمع كننده فاضالب پس از اطمينان از آب بند بودن و مهار نمودن آن براي جلوگيري از 

در اين نوع انشعاب گيري براي جلوگيري . جابجا شدن درهنگام پرنمودن ترانشه بايد با مصالح مناسب پرشود
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هاي احتمالي سازنده براي حفظ ورالعملاز ضعيف شدن لوله در اثر سوراخ كاري الزم است استانداردها و دست
  . كمانش لوله در محدوده مجاز رعايت شود

  
  مشخصات فني اجراي انشعاب فاضالب 2-3-3- 5

چه هيچ باشد، ولي چنان متري ممنوع ميميلي 110هاي انشعاب فاضالب درجه در لوله 90استفاده از زانويي 
درجه با شعاع باال استفاده كرد مشروط براين كه  90يتوان از زانوي گزينه ديگري وجود نداشته باشد مي

هاي جانبي وارده به لوله انشعاب شاخه. بالفاصله پس از آن جهت رفع گرفتگي لوله، دريچه بازديد تعبيه گردد
نصب هرگونه . فاضالب بايد به صورت اريب و درجهت جريان فاضالب به لوله انشعاب فاضالب متصل شوند

متري به باال مجاز نيست و در اين ميلي 160اي بر روي خطوط انشعاب  هر شعاع و هر زاويهزانويي با هرشكل، 
كليه متعلقات و اتصاالت مصرفي در خطوط انشعاب فاضالب . شودگون موارد از حوضچه دسترسي استفاده مي

ن عبور فاضالب و به درجه بوده و اتصال يك لوله به لوله ديگر بايد درجهت جريا 45 بايد داراي زاويه حداكثر
  . صورت مورب انجام شود

جريان نيمه  هاي باگردند كه در لوله هاي انشعاب فاضالب براي اقطار مختلف آن طوري انتخاب ميشيب لوله 
متر برثانيه براي عبور فاضالب در داخل لوله انشعاب فاضالب تامين سانتي 80پر، سرعتي معادل حداقل 

سي، آرچي، وياتيلن، پيپلي(هاي متداول ها براي لوله حداقل و حداكثر اين لولههاي مجاز، شيب. گردد مي
   درصد 45توجه شود كه حداكثر سيب لوله انشعاب فاضالب . باشدمي 2به شرح جدول ) وغيره
هاي مناسب به زمين ثابت هاي بيش از اين لوله انشعاب فاضالب بايد حتماً بوسيله بستباشد و در شيبمي
  . دگرد

كمتر  2هاي انشعاب فاضالب حتي االمكان از شيب مناسب پشنهاد شده در جدول توصه مي گردد كه شيب لوله  -يادآوري
هاي نباشد مگر در شرايط بسيار خاص كه رعايت شيب مناسب از نظر فني مقدور نباشد، كه در آن صورت فقط استفاده از شيب

هاي اعالن شده در بوده و تحت هيچ شرايطي شيب لوله انشعاب نبايد از حداقلحداقل مجاز پيشنهاد شده در جدول ممكن 
  . عدول نمايدزير جدول 
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  قطر لوله 
  )مترميلي(

  حداقل شيب مجاز 
  )درصد(

  شيب مناسب لوله
  )درصد( 

  )درصد(حداكثر شيب مجاز 

110  1  2  45  
125  8/0  2  45  
160  6/0  2  45  

  

  

  
  فاضالب با استفاده از سه راهي انشعابنصب انشعاب  - 4شكل  
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  ري نصب انشعاب فاضالب با استفاده از سوراخ كا  -5شكل 
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هاي مشخص اتصال لوله انشعاب فاضالب به لوله جمع كننده فاضالب خانگي بايد مطابق با يكي از روش نحوه

ارتفاع لوله انشعاب فاضالب و لوله جمع چه اختالف چنان. انجام گردد 6شكل  A,B,Cهاي شده در گزينه

لوله  Cمتر باشد، ابتدا الزم است با استفاده از يك لوله راست رو طبق گزينه  5/1كننده فاضالب بيش از 

درجه با شعاع باال از طريق سيفون به  45متري باال آورده و از آنجا با استفاده از زانويي  5/1انشعاب را تاعمق 
چه محل دفع فاضالب ملك در موقعيتي باشد كه نياز به دسترسي به چنان. متصل نمودلوله فاضالب ملك 

  . هاي ارائه شده مد نظر قرار بگيرندمترنباشد، الزم است كه توصيه 5/1هاي باالي عمق

  
  نحوه اتصال لوله انشعاب فاضالب به خط جمع كننده -6شكل 

چه پس از اجراي خطوط جمع كننده فاضالب امكان وصل لوله انشعاب ملك به لوله فاضالب ملك وجود چنان
، لوله انشعاب فاضالب ملك به )درملك ساختمان احداث شده و ملك داراي لوله فاضالب باشد(داشته باشد 

به طوركامل مسدود لوله فاضالب متصل خواهد شد در غير اين صورت بايد انتهاي لوله انشعاب توسط توپي 
نمايد، نصب انشعابات  براي جلوگيري از مشكالتي كه جاري شده فاضالب در لوله براي نصاب ايجاد مي. گردد
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كننده آغاز گرديده ترين نقطه ارتفاعي خطوط جمعبرداري بايد از پايينكننده فاضالب آماده بهرهخطوط جمع
  . و به سمت باال ادامه پيدا نمايد

  هاي مسكوني بزرگ، واحدهاي صنعتي وها، واحدهاي تجاري، مجموعهس، بيمارستانفاضالب مدار
هايي كه پيش بيني مي شود تغييرات بده فاضالب آنها زياد بوده و نياز به بازرسيهاي مرتب دارند، مجموعه 

آدم رو الزم است اين . بايد از طريق يك آدم رو به خط جمع كننده فاضالب يا آدم رو ديگر متصل شوند
چه اين آدم رو در محل مناسب خود برروي جمع كننده چنان. درست روبروي انشعاب ملك واقع شده باشد

توان آن را در محل مورد نظر احداث و انشعاب فاضالب ملك مورد نظر را به  فاضالب وجود نداشته باشد مي
از محل اتصال لوله جمع كننده فاضالب نصب لوله انشعاب فاضالب ملك بايد از پايين به باال و . آن متصل كرد

هنگام نصب لوله انشعاب ملك هميشه ساكت لوله مصرفي بايد . معبر شروع شده و به لوله فاضالب ملك برسد
چنانچه به هر دليلي عمل لوله گذاري متوقف گردد، بايد انتهاي لوله با . در نقطه مرتفع مسير قرار بگيرد 

نشده و  وند و تا هنگامي كه خط انشعاب فاضالب ملك شستشو و آزمدرپوش متناسب و تأييد شده مسدو
  . تائيديه وصل آن صادر نگرديده است اين درپوش برداشته نشود

ها، گرفتگي هايي كه احتمال برگشت فاضالب به داخل ملك در اثر بارندگي شديد، طغيان رودخانهدر محل
الب وجود داشته باشد با توصيه نماينده فني واحد خطوط جمع كننده فاضالب و يا كم بودن شيب لوله فاض

  بهره برداري سازمان مسئول نصب شير يكطرفه براي جلوگيري از برگشت فاضالب به داخل ملك الزامي 
اي نصب طرفه بايد بين سيفون و لوله انشعاب و دريك شيرخانه قرار گرفته و به گونهاين شير يك. مي باشد

در چنين مواردي اتصال فاضالب زيرزمين مشترك به لوله . د كرده و سرويس نمودشود كه بتوان آن را بازدي
انشعاب فاضالب ملك با اجازه نماينده فني واحد بهره برداري سازمان مسئول و به مسئوليت مشترك انجام 

  . خواهد شد
ه ملك آن در صورتي كه امكان اتصال ثقلي انشعاب فاضالب مشتركي به خط جمع كننده فاضالب مربوط ب

اي اين مكان در مشترك وجود نداشته باشد ولي با احداث يك خط جمع كننده فاضالب كمكي جداگانه
پايين دست ملك به وجد بيايد، احداث چنين خط كمكي با حداقل شيب مجاز و پس از موافقت نماينده فني 

. عاب مشترك مجاز خواهد بودهاي عملياتي نصب انشنامهواحد بهره برداري سازمان مسئول و براساس آئين
سه راهي انشعاب فاضالب يكي از قطعاتي است كه همواره با اجراي خطوط جمع كننده فاضالب پيش بيني و 

اگرچه وصل انشعاب فاضالب . گردد گردد و لوله انشعاب فاضالب ملك به آن متصل مي بر روي آنها نصب مي
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وي آنها پيش بيني نشده است پس از اتمام عمليات اي كه سه راهي انشعاب برربرروي خطوط جمع كننده
اجرايي خط جمع كننده فاضالب، با حفاري خط اجرا شده، ايجاد تغييرات برروي آن و آماده كردن و آماده 
كردن آن براي نصب انشعاب مقدور است، ليكن براي جلوگيري از دوباره كاري، تخريب لوله اجرا شده و 

-هاي اجرايي و به تبع آن قيمت تمام شده بهتر است كه اين سه راهي ن هزينهضعيف نمودن آن و پايين آورد

. هاي مورد نظر نصب گردندهاي انشعاب درهنگام عمليات لوله گذاري خطوط جمع كننده فاضالب در محل
بايد توجه شود، براي اينكه لوله انشعاب فاضالب ملك با سه راهي پيش بيني شده برروي خط جمع كننده 

ب در يك خط مستقيم قرارگرفته و اشكاالت هيدروليكي و گرفتگي ايجاد ننمايد و امكان وصل انشعاب فاضال
فاضالب امالك به آن به سادگي و راحتي فراهم شود، الزم است محل خروجي لوله انشعاب ملك نسبت به 

  . اهنگ گرددهاي انشعاب فاضالب پيش بيني شده برروي خطوط جمع كننده فاضالب همراهيمحل نصب سه
مبحث شانزدهم، (ها موارد اشاره شده در نشريه مقررات ملي ساختمان هاي داخل ساختمانكشيبايد در لوله  -يادآوري

 1382كه توسط معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي در سال ) 5-8تأسيسات بهداشتي، فصول 
  . به چاپ رسيده است رعايت شود

  
     لوله انشعاب فاضالب نصب شده ونآزم 2-4- 5

انشعابات فاضالب نصب شده بايد با حضور نماينده فني واحد بهره برداري سازمان مسئول  يبندآب ونآزم
انشعابات فاضالب ي بندآب ونآزم. مورد تاييد قرارگيرد بنديانجام و درستي اجرا و نصب آن به همراه آب

جمع كننده فاضالب و به تبع آن نحوه اتصال انشعابات فاضالب به نصب شده باتوجه به وضعيت خطوط 
  : شوند خطوط جمع كننده فاضالب به دودسته زير تقسيم مي

  
انشعابات نصب شده برروي خطوط جمع كننده فاضالب در هنگام اجراي خطوط جمع  ونآزم 1- 2-4- 5

  كننده فاضالب
ب، پيش بيني و نصب سه راهي انشعاب فاضالب و گذاري خطوط جمع كننده فاضالباتوجه به اينكه لوله

باشد و با عنايت به اين مطلب كه انجام  اجراي لوله انشعاب فاضالب ملك تا محل سيفون ملك الزامي مي
آزمايش انشعابات فاضالب نصب شده در اين حالت به سادگي عملي است، الزم است كه انشعابات فاضالب 

ننده فاضالب و با روشهاي توصيه شده براي آن به طور جداگانه با نصب شده نيز همراه با خطوط جمع ك
 ونرو متوالي با استفاده ار توپيهاي انسداد و به يكي از دوروش زير مورد آزم بستن دوسر لوله واقع بين دو آدم
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ا به حداقل ها رها و اتصاالت استاندارد انجام دوباره كاري الزم به توضيح است كه استفاده از لوله. قرار گيرد
  . رساند ممكن مي

  با آب ونآزم -الف
مشخصات فني (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  303با آب براساس مندرجات نشريه  ونروش آزم

شود كه دوطرف لوله واقع دربين دو  به اين صورت انجام مي) عمومي كارهاي خطوط لوله آب وفاضالب شهري
اي  نمايند به گونه انسداد كامالً بسته شده و لوله انشعاب را از باال پر از آب ميآدم رو متوالي با استفاده از توپي 

در . مترباشد 5/1برابر) سه راهي انشعاب(كه ارتفاع حداقل آب برروي نقطه انتهايي انشعاب فاضالب نصب شده 
مكعب براي متر بر متر سانتي25ساعت نبايد بيش از  24اين صورت ميزان تلفات آب در داخل اين لوله پس از

بايد حتماً در حضور نماينده فني واحد بهره برداري  وناين آزم. متر قطر لوله و هر متر طول لوله باشدهر ميلي
چنانچه اختالف ارتفاع محل سيفون بالوله جمع . سازمان مسئول انجام شده و مورد تاييد كتبي وي قرار بگيرد

د با استفاده از يك تكه لوله كه به نقطه بااليي لوله انشعاب متصل متر باشد باي 5/1كننده فاضالب كمتر از 
آن را از لوله انشعاب جدا  ونگردد، ارتفاع آب مورد نياز انجام آزمايش را ايجاد نموده و پس از انجام آزم مي
  .  كرد
  با هوا ونآزم -ب

با استفاده از توپي انسداد، با تحت رو متوالي  در اين روش نيز پس از انسداد دوطرف لوله واقع در بين دو آدم
كيلوگرم برسانتي متر مربع،  5/0فشار قرار دادن لوله انشعاب فاضالب نصب شده بوسيله هواي فشرده با فشار 

دقيقه بايد افت فشار قابل اندازه گيري در آن لوله  5پس از گذشت . نماييم دقيقه رها مي 5لوله را به مدت 
  ) .سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 303نشريهبراساس . (ايجاد نشده باشد

  برداري انشعابات نصب شده برروي خطوط جمع كننده فاضالب در حال بهره مونآز 2- 2-4- 5
برداري به علت جه به اينكه نصب انشعابات فاضالب برروي خطوط جمع كننده فاضالب در حال بهرهوت با

راهي انشعاب در مسير آنها كامالً متفاوت بوده پيش بيني سهوجود جريان فاضالب در آنها پيش بيني يا عدم 
شود، وبا عنايت به اين  هاي جمع كننده فاضالب موجود انجام مي و بيشتر با انجام سوراخ كاري برروي لوله

براي (برداري مطلب كه مجزا كردن انعشابات نصب شده برروي خطوط جمع كننده فاضالب درحال بهره
-ونباشد، انجام آزم هاي انسداد يا وسايل ديگر به راحتي مقدور نميبا استفاده از توپي) هابندي آنآب ونآزم

گردد كه با استفاده از لوله و  بوده و توصيه مي ،دقيق اشاره شده در فوق برروي اينگونه انشعابات مشكل هاي
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 ، بندبند بزيرمفاد مندرج دراتصاالت استاندارد، به حداقل رساندن ميزان لوله و اتصاالت مصرفي، و رعايت 
  .نصب انشعابات فاضالب را با دقت هرچه بيشتر و به صورت آب بند اجرا نمود استاندارداين  3-2- 2- 5
  
  ها و واحدهاي صنعتيها، تعميرگاهها، كارگاه وصل انشعاب فاضالب كارواش 2-5- 5

محل هايي كه فاضالب آنها حاوي شن ها و ها و ساير كارگاهها و تعميرگاه انشعاب فاضالب كارواش لوص
گرم بر ليتر و يا ساير مواد غيرمجاز باشد، بدون پيش بيني ميلي 100وماسه قابل مالحظه و يا چربي بيش از 

. قبل از لوله انشعاب ملك مجاز نيست.... گير وگير يا چربيالزم مانند شن و احداث تأسيسات پيش تصفيه
هاي حاصل از نزوالت  هايي احداث گردند كه امكان ورود آب ير بايد در محلگگير وشنتأسيساتي مانند چربي

هاي  هاي صنعتي قابل تخليه به شبكهحداكثر مجاز پارامترهاي كيفي پساب. جوي به آنها وجود نداشته باشد
بردار كه به صورت هاي بهرهآوري فاضالب بايد با ضوابط سازمان محيط زيست كشور و شركتجمع

شود مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطابق الزم است پس از پيش تصفيه  منتشر مي هاييعملدستورال
حداكثر مجاز پارامترهاي  2درجدول . بردار مروبط، به شبكه جمع آوري فاضالب تخليه گردد و موافقت بهره

  . ئه شده استآوري فاضالب به صورت نمونه ارا هاي جمع هاي صنعتي قابل تخليه به شبكهكيفي پساب
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  آوري فاضالب هاي جمع حداكثرمجاز پارامترهاي كيفي پسابهاي صنعتي قابل تخليه به شبكه - 2جدول 
  مقدار حداكثر  پارامتر مورد نظر

  درجه حرارت

PH )درجه اسيدي يا بازي(  

  چربي و انواع روغن
  سولفات

  مواد معلق

COD   

BOD5 

  فنول و كروزول  
  مس
  روي
  نقره
  جيوه

  كادميوم
  سرب

  كروم سه ظرفيتي
  كروم شش ظرفيتي

  آهن
  سيانيد

  آرسنيك
  مواد جامد مثل شيشه، سنگ، چوب و يا چيني آالت و غيره

  مواد راديو اكتيو
  شود كليه موادي كه باعث غلظت يا رسوب فاضالب مي

  .مثل سولفات سديم، آهك، شن، سيمان و غيره 
  جسد يا خون حيوانات

  سلسيوسدرجه  40
9- 5/6  

  گرم برليترميلي 100
  گرم برليترميلي 400
  گرم برليترميلي 250
  گرم برليترميلي 400
  گرم برليترميلي 280

  گرم برليترميلي 5
  گرم برليترميلي 1
  گرم برليترميلي 2
  گرم برليترميلي 1/0
  گرم برليترميلي 1/0
  گرم برليترميلي 1
  گرم برليترميلي 1
  گرم برليترميلي 2
  گرم برليترميلي 6

  ميلي گرم برليتر 10
  گرم برليترميلي 5/0
  گرم برليترميلي 1

  صفر
  مكعبمترميكروكوري برسانتي  7 - 10 

  صفر
  

  صفر
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  ترانشه خط لوله انشعاب فاضالب و بستر سازي و خاكريزي روي لوله انشعاب حفاري 2-6- 5
ه به نظر كصورت ترانشه روباز انجام شود، مگر اينهاي الزم براي وصل انشعاب فاضالب بايد به تمامي حفاري

خاك و . برداري سازمان مسئول مربوط الزم باشد كه روش ديگري استفاده گرددنماينده فني واحد بهره
خراج شده از ترانشه در صورت مناسب بودن بايد در محلي جداگانه ذخيره شده و مجدداً مورد تمصالح اس

هايي تا قطر عرض ترانشه براي لوله. ين صورت با خاك مناسب جايگزين شوندمصرف قرار گيرند، در غير ا
  . شود متر درنظر گرفته ميسانتي 80سانتي متر و براي قطرهاي بيشتر از آن،  70ميلي متر معادل  150

هاي انشعاب فاضالب پس از حفاري بايد طوري با خاك مناسب خاكريزي و كوبيده شود كه كف ترانشه لوله
هايي براي  وه بر اينكه شيب مورد نياز انشعاب لوله مورد نظر در آن ايجاد شده باشد، با پيش بيني حفرهعال

ها، لوله انشعاب كامالً برروي بستر هاي انشعاب و فضاي الزم براي استقرار ربع پاييني لولههاي لولهساكت
به عبارت ديگر، پس از كوبيدن . اشته باشدكوبيده شده قرار گرفته و امكان هيچ گونه نشستي با مرور زمان ند

هاي آن را در بستر از قبل فاضالب و ساكت انشعاببستر و آماده شدن آن، بايد محل استقرار ربع پاييني لوله 
آماده شده تراشيده و لوله طوري بر روي آن قرار گيرد كه ربع پاييني لوله كامالً در بستر از پيش آماده شده 

در صورتي كه كف ترانشه حفاري شده سنگالخ بوده و يا بستر آن سست باشد، بايد كف . براي آن فرو برود
سانتي متر اضافه تر برداشت شده و به وسيله شن و ماسه يا مصالح مرغوب ديگر بستر  10بستر لوله به ميزان 

هاي انشعاب لهعمق بستر سازي لو. سازي شده و بستر كامالً محكمي براي لوله انشعاب فاضالب ايجاد گردد
عمق ترانشه در محل . تواند بستر سازي شده و يا با ماسه پر شود متر زير لوله باشد كه ميسانتي 10بايد 

  . متر باشدسانتي 75نصب سيفون انشعاب بايد حداقل 
هاي ارائه شده در فوق بايد توسط نصاب لوله انشعاب فاضالب ملك طبق روش وناز آنجا كه كار نصب و آزم

برداري سازمان مسئول و قبل از پوشاندن روي انشعاب فاضالب ملك انجام حضور نماينده فني واحد بهرهدر 
شود، بنابراين هنگامي كه كارهاي زير سازي لوله انشعاب فاضالب و متعلقات آن آماده شد و امكان شروع 

هره برداري سازمان عمليات نصب فاضالب ملك فراهم گرديد، نصاب موظف است به نماينده فني واحد ب
برداري سازمان نماينده فني واحد بهره. باشد مي ونمسئول اعالم نمايد كه انشعاب مورد نظر آماده نصب و آزم

مسئول موظف است بالفاصله در محل حضور يافته واز نصاب بخواهد كه عمليات نصب و انجام آزمايشهاي 
م اجراي كار و نصب انشعاب فاضالب ملك گواهي الزم را به عمل آورده و پس از اطمينان از حسن انجا

كارخاكريزي و كوبيدن خاك روي لوله انشعاب فاضالب فقط پس از بازرسي . پرنمودن روي لوله را صادر نمايد
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مكان ابرداري سازمان مسئول لوله انشعاب فاضالب توسط نماينده فني واحد بهره مونعمليات نصب و انجام آز
لوله انشعاب فاضالب ملك از محل اتصال آن به لوله  ونشرايطي و قبل از بازديد و آزمپذير بوده و تحت هيچ 

جمع كننده فاضالب تا محل اتصال آن به لوله فاضالب ملك، مجوز پركردن روي لوله انشعاب فاضالب ملك 
ر مجوز وصل انشعاب فاضالبي كه روي تمام يا بخشي از آن خاكريزي شده باشد صاد. صادر نخواهد شد

  . گردد نمي
فاصل بين لوله جمع كننده  قبل از خاكريزي روي لوله انسعاب فاضالب ملك، محل دقيق اين لوله، حد

اري آن بايد زرو پايين دست جريان فاضالب و همچنين عمق كارگ م فاضالب و لوله انشعاب ملك نسبت به آد
م وصل انشعاب فاضالب ملك بتوان بر روي نقشه هايي چون ساخت و يا هرجاي ديگري منعكس شود تا هنگا

  .به راحتي آن را پيدا كرد 
برداري  لوله انشعاب فاضالب ملك و اخذ تاييديه نماينده فني واحد بهره ونعمليات نصب و آزم اتمامپس از 

سانتي متري روي تاج لوله انشعاب بوسيله خاك  25سازمان مسئول و تنظيم صورت جلسه بايد تا ارتفاع 
و  خاكريزي. متري استفاده شودميلي 7هاي حداكثر  ي ومتراكم شود و يا از ماسه با قطر دانهسرندي خاكريز

شده روي لوله و  هاي ريخته اي باشد كه بتواند از نشست خاك كوبيدن روي لوله انشعاب فاضالب بايد به گونه
. اضالب جلوگيري نمايدحركت لوله انشعاب فاضالب و بيرون آمدن آن از محل اتصال به لوله جمع كننده ف

برداري سازمان پس از ريختن خاك سرندي روي لوله و كوبيدن آن و اخذ تاييديه نماينده فني واحد بهره
هاي متناسب خاكريزي اليه رمتر دسانتي 70مسئول، نصاب موظف است باقيمانده ترانشه را به ضخامت 

در هر صورت چنانچه عمق خاكريزي . گردد بكوبد نموده و تاحد تراكم مورد نياز كه توسط ناظر اعالن مي
متر باشد مصالح به كار برده شده جهت پرنمودن مابقي عمق ترانشه بايد عاري از سانتي 70روي لوله بيش از 

و ساير موادي باشد كه بتواند به لوله آسيب برساند و يا به مرور  ، زبالههاي بزرگ يا قلوه سنگ، نخالهسنگ
  . زمان نشست كند

سازي آن، متر باشد، بايد نحوده زيرسازي مورد نياز لوله، بستر 2كه عمق پوشش روي لوله بيش از  هنگامي
هنگامي كه انشعاب مورد نظر و ترانشه . ريزي با نظر و تاييد سازنده لوله انجام گرددگذاري و روش خاكلوله

پس از نصب . نشستي در آن بوجود نيايد آن در محلي باشد كه روي آن بايد آسفالت گرديده تا با مرور زمان
  :باشد انشعاب فاضالب و پرنمودن روي ترانشه نصاب موظف است به انجام كارهاي مشروحه زير مي

 ترانشه خاكريزي شده بايد همانند اول خاكريزي، كوبيده و فرش گردد. 
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 غيره بايد به حالت اول هاي حاصل از نصب انشعاب روي خيابان، جاده، كوچه، بزرگراه و تمامي خرابي
 .هاي حاصل از پرنمودن نادرست ترانشه را تعمير نمايد برگردانده شده و نشست

  هاي اضافي حاصل از حفاري را از محل خارج نموده و سطح كوچه يا خيابان را به خوبي تميز نمايدخاك. 

گيري از يخ زدگي فاضالب و هاي پي وي سي و پلي اتيلن جهت جلوگردد عمق خاكريزي روي لوله يادآور مي
حداقل پوشش روي لوله انشعاب . متر باشدسانتي 75ها از بارهاي زنده ترافيكي نبايد كمتر از  حفاظت اين لوله

هركدام كمتر باشد بهتر (فاضالب نسبت به تراز زمين ملك مورد نظر يا خيابان مجاور آن مالك انتخاب است 
  ).است

  نصب سيفون انشعاب فاضالب و دريچه و درپوش آن 5-3 
به دليل . ها از نظر شكل ظاهري داراي انواع مختلفي هستند ولي نقش اصلي همه آنها يكسان استسيفون

اينكه شكل سيفون طوري است كه مكان ته نشيني مواد جامد همراه با فاضالب در آن و به تبع آن گرفتگي 
مجهز نموده اند تا درچنين مواقعي ) ل زنيم –علمك (را به يك لوله بازديد سيفون وجود دارد، سيفون 

متر ميلي 100اين لوله بازديد كه قطري مساوي يا بيش از . گرفتگي آن را از طريق اين لوله بازديد رفع نمايند
مجهز به  دارد از باالي سيفون تا سطح زمين امتداد يافته و براي محافظت و تثبيت، آن را در يك محفظه

همچنين براي جلوگيري از ورود اجسام خارجي و جوندگاني چون موش و غيره به . كنند درپوش نصب مي
داخل سيفون از طريق لوله بازديد، محل ورود آن توسط يك توپي الستيكي مخصوص يا هر وسيله ديگري 

  . شود بسته مي
  شامل مقاومت در برابر بارهاي خارجي نكاتي الزم است در هنگام انتخاب سيفون مورد توجه قرار گيرد

، مقاومت در برابر درجه حرارت باال و خوردگي، صيقلي بودن سطح داخل سيفون، )استاتيكي و ديناميكي( 
باشد انجام درست عمل اتصال سيفون مابين لوله فاضالب ملك و  قيمت سيفون و سهولت تهيه و نصب آن مي
دن جنس سيفون، جنس لوله فاضالب ملك و جنس لوله انشعاب لوله انشعاب فاضالب ملك مستلزم يكي بو

هاي دوبل از جنس پلي اتيلن و ها موجود در بازار سيفونترين سيفونامروزه متداول. باشد فاضالب ملك مي
هاي فني واقتصادي نشان داده است كه شرايط فعلي استفاده از سيفون دوبل نتايج بررسي. باشد سي ميويپي

پلي اتيلن يا پي وي سي باتوجه به امتيازات فني و قيمت مناسب و فراواني در بازار مناسب ترين گزينه بوده و 
  . باشد بهترين شرايط را براي نصب بر روي انشعاب فاضالب دارا مي
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ب بايد هم قطر لوله انشعاب فاضالب ملك و قطر لوله بازديد آن نبايد كمتر از قطر اصلي سيفون انشعاب فاضال
نصب . باشد محل نصب سيفون در فاصله نيم تا يك متري درب ورودي و داخل ملك مي. ميلي متر باشد 100

عدم سيفون انشعاب فاضالب در خارج از ملك به جز در شرايط كامالً استثنايي با ذكر توجيهات فني مبني بر 
امكان نصب سيفون در داخل ملك و با اجازه نماينده فني واحد بهره برداري سازمان مسئول وتهعد مشترك 

در صورتي كه سيفون . باشد مبني بر قبول مشكالت ناشي از نصب سيفون ملك درخارج از ملك ممنوع مي
بت به عمق سيفون لوله ملك اجباراً بايد در زير زمين نصب شود و عمق خط جمع كننده فاضالب معبر نس

انشعاب فاضالب ملك تفاوت كمي داشته و امكان پس زدگي فاضالب به داخل ملك در مواقع باراني يا ظغيان 
رودخانه ها وجود داشته باشد، مشترك ملزم به نصب شير يك طرفه بر روي انشعاب فاضالب خود بوده و 

ينكه مسئوليت پس زدگي فاضالب و خسارات وصل انشعاب فاضالب مشترك با اخذ تعهد از وي مبني بر ا
وارده به ملك در ساختمان وي به عهده خود مشترك بوده و بهره برداري تعهدي در قبال خسارات وارد شده 

  . به وي نداشته باشد، امكان پذير خواهد شد
عاب فاضالب از آنجا كه لوله انشعاب فاضالب ملك هميشه در زير تراز طبيعي زمين قرار دارد، سيفون انش 

ملك نيز در زير تراز طبيعي زمين و متناسب با موقعيت ارتفاعي لوله فاضالب ملك و لوله جمع كننده 
سانتي متر باالتر از 30فاضالب معبر و براي وجود ارتفاع كافي نسبت به خطوط جمع كننده فاضالب حداقل 

كه نسبت سيفون انشعاب فاضالب در ذكر اين نكته ضروري است ) 1شكل (گردد  لوله فاضالب معبر نصب مي
عمق سيفون . متر مشكالت احتمالي براي ساير تأسيسات شهري را به حداقل ميرساند 5/1عمقهاي بيشتر از 

-متر بايد از مصالح مقاوم 2متر هم باشد، ولي براي عمق هاي بيشتر از  2تواند تا ارتفاع  انشعاب فاضالب مي

از نصب . هاي الزم براي نصب سيفون بعمل آوردده نمود يا احتياطتري همچون چدن وسفال و غيره استفا
  . سيفون در محل زندگي مشترك حتي المكان بايد خود داري شود

حفاري محل سيفون و بستر سازي و نصب آن دقيقاً مانند شرايط اعالن شده براي حفر ترانشه و بستر سازي  
از حفر محل نصب سيفون انشعاب فاضالب، بستر آن را باشد، بدين معني كه پس  مي لوله انشعاب فاضالب 

فاضالب ارائه شده آماده نمود و با در آوردن تكيه گاه سيفون روي  انشعابطبق آنچه در بستر سازي لوله 
  .بستر آماده شده بايد آن را در محل خود قرار داد

تراز باشد، چراكه در غير اين نكته مهم در نصب سيفون انشعاب فاضالب اين است كه سيفون نصب شده بايد  
صورت، آب موجود در ته سيفون عمل جداسازي لوله انشعاب فاضالب ملك را انجام نداده، ورود گازها و 
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بوهاي آزاردهنده خط جمع كننده فاضالب معابر به محيط زندگي مشترك حتمي گرديده و فضاي زندگي پر 
  . از بوهاي نامطبوع خواهد شد

ب سيفون و اطمينان از تراز بودن آن و اخذ تائيديه كتبي از نماينده فني واحد بهره پس از اتمام كار نص 
برداري سازمان مسئول و براي جلوگيري از حركت جابجايي آن الزم است كه با بتون ريزي اطراف آن با بتون 

سانتي متر  5ضخامت بتن ريزي روي سيفون از همه جهات و جوانب نبايد كمتر از . سبك، آن را مهار نمود
پس از آنكه بتن ريخته شده اطراف سيفون مقاوم شد، به عبارت ديگر، اطمينان حاصل گرديد كه بتن . باشد

شود، ابتدا لوله بازديد سيفون از  سفت و سيفون تثبيت شده است و در اثر خاكريزي بر روي آن جابه جا نمي
اين لوله با مهار نمودن آن يا هر روش محل سيفون تا سطح زمين اجرا شده و سپس با ثابت نگهداشتن 

ديگري روي سيفون و اطراف لوله بازديد آن بايد همانند روش اعالم شده براي خاكريزي روي لوله انشعاب، به 
صورت اليه به اليه خاك ريخته و كوبيده شده و نهايتا به تاييد نماينده فني واحد بهره برداري سازمان 

  .مسئول برسد 
  صال انشعاب فاضالب ابنيه به خطوط جمع كننده فاضالب و انتخاب روش مناسب  هاي اتروش -6 

بطور كلي دو روش متفاوت براي نصب انشعاب فاضالب امالك به خط لوله جمع كننده فاضالب معابر وجود 
  : دارد كه شرح هر كدام در زير آمده است

  فاضالب معبراتصال مستقيم انشعابات فاضالب به خط لوله جمع كننده  6-1
متر آن ميلي 400متر و در شرايط بسيار استثنايي ميلي 300اين نوع اتصال انشعاب فاضالب فقط تا قطرهاي 

نماينده فني هم با وجود سه راهي انشعاب فاضالب بر روي آن و در موارد خيلي خاص و ضروري و با موافقت 
لوله تحت شرايط كامالً ويژه مجاز بوده و انجام آن واحد بهره برداري سازمان مسئول و با انجام سرواخ كاري 

در اين روش لوله انشعاب فاضالب هر . باشد ميلي متر ممنوع مي 400بر روي لوله هايي با قطرهاي بيش از 
هاي  اين روش براي خيابان. گردد مستقيماً به لوله جمع كننده فاضالب معبر متصل مي 7ملك مانند شكل 
هاي كمتر از سه متر نصب كاري بر روي آنها وجود داشته و در عمقكه امكان سوراخهايي  كم عرض با لوله

  .گردد شده باشند توصيه مي
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هاي كمكي جمع اتصال لوله انشعاب فاضالب ملك به خط جمع كننده فاضالب معبر از طريق لوله   6-2
  كننده

عرض باال، معابري كه جنس لوله جمع كننده از اين روش براي نصب انشعاب فاضالب امالك واقع در معابر با 
راهي انشعاب بر روي آنها وجود ندارد، كاري بر روي آنها يا نصب سهفاضالب آنها طوري است كه امكان سوراخ

و يا خطوط ) متر 3بطور معمول بيش از (و يا معابري كه عمق خط لوله جمع كننده فاضالب آنها باال باشد 
اين كار بايد با استفاده از خطوط . گرددباشد، استفاده ميمتر به باال ميميلي 400جمع كننده با قطرهاي 

و با توجه به شرايط محلي معبر و در فواصل معيني از طريق  8جمع كننده كمكي فاضالب مطابق شكل 
ه در اين صورت بايد توجه داشت ك. روهاي خطوط لوله جمع كننده فاضالب  معبر انجام گردداتصال به آدم

روها هاي انتظار اتصال اين خطوط كمكي به آدمروهاي خط جمع كننده فاضالب معبر، لولههنگام اجراي آدم
     .بيني گرددبندي آن پيشرو در ماهيچهرو ريزشي و در كف آدمصورت آدمبه

  

  انتخاب روش مناسب اتصال انشعاب فاضالب ابنيه به خطوط جمع كننده فاضالب 6-3
فاضالب در معابري كه لوه جمع كننده فاضالب آنها اجرا شده است چه اين لوله در محور معبر وصل انشعابات 

گذاري لوله جمع كننده فاضالب و چه در جاي ديگر اجرا شده باشد تابع قطر و نوع لوله اجرا شده، عمق لوله
ع كننده فاضالب معبر، عرض متوسط معبر، عرض متوسط امالك مشتركين واقع در آن معبر، شيب لوله جم

روي متوالي خط جمع كننده فاضالب معبر بوده و الگوي كلي  اجرا شده در آن معبر، فاصله متوسط دو آدم
  :باشد  نصب انشعابات فاضالب مشتركين معبر در استفاده يا عدم استفاده از خطوط كمكي به شرح زير مي

ح و يا هر جنس ديگري كه امكان سوراخ چنانچه لوله جمع كننده فاضالب معبر از جنس بتون مسل - الف 
كاري بر روي آن وجود نداشته باشد بوده و سه راهي انعشاب فاضالب بر روي آن نصب نگرديده باشد، اين 
لوله جمع كننده فاضالب در هر عمقي اجرا گرديده باشد و هر قطري كه داشته باشد وصل مستقيم انشعاب 

وراخ كاري بروي آن به هيچ وجه مجاز نبوده و براي نصب انشعاب فاضالب ملك به آن به دليل عدم امكان س
در اين حالت انتهاي . فاضالب امالك آن معابر بايد باتوجه به عرض آن معبر يك يا دوخط كمكي اجرا گردد

روهاي معبر متصل گردد و الزم است كه باتوجه به شرايط محلي  هر لوله جمع كننده فاضالب بايد به آدم
روها در  روهاي مسير، لوله هاي انتظار براي اتصال خطوط كمكي جمع كننده فاضالب در كف آدم ممعبر در آد

  . روها پيش بيني گردد روهاي ريزشي و شكل همسان اين نوع آدم ماهيچه بندي كف آنها همانند آدم
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در آن صورت ، )متر3معموالً بيش از (چنانچه عمق خط لوله جمع كننده فاضالب اجرا شده باال باشد  -ب 
بر روي خط جمع كننده فاضالب پيش بيني شده باشد  عرض معبر هرچه باشد، چه سه راهي انشعاب فاضالب

ذكر اين نكته ضروري است كه براساس بند (يا نشده باشد، چه لوله اجرا شده قابل سوراخ شدن باشد يا نباشد 
هاي  ين موضوع توجه نمايند كه در لولههمين راهنما، مجريان خطوط جمع كننده فاضالب بايد به ا 2- 1- 5

هاي عريضي كه براي وصل انشعابات گردد و خيابان هاي بيش از سه متر اجرا مياي كه در عمق جمع كننده
گردد، نيازي به نصب سه راهي انشعاب بر روي خطوط  فاضالب آنها خطوط جمع كننده كمكي احداث مي

هاي هاي نصب انشعاب فاضالب ملك كه با افزايش عمقنه، براي كاهش هزي)باشد جمع كننده اصلي نمي
گردد، استفاده از خطوط كمكي جمع كننده فاضالب الزامي است، مگرآنكه  حفاري مسير به شدت اضافه مي

در اين حالت نيز چون خطوط كمكي جمع . در هنگام اجراي كار محاسبات اقتصادي خالف آن را اثبات نمايد
روهاي معبر متصل گردد الزم است كه باتوجه به شرايط معبر، تعداد ملك موجود  دمكننده فاضالب بايد به آ

روها و در  هاي انتظار جهت اتصال خطوط كمكي جمع كننده به آنها دركف آدم روهاي معبر لوله درآن، در آدم
 روهاي مرو بايد همانند آد اتصال خطوط جمع كننده فاضالب كمكي به آدم. بندي آنها اجرا گرددماهيچه

  . ريزشي باشد
و امكان انجام عمل سوراخ ) متر 3معموالً كمتر از (در صورتيكه عمق لوله جمع كننده فاضالب كم بوده  -ج

راهي انشعاب فاضالب بر روي لوله جمع كننده كاري بر روي آن وجود داشته باشد در آن صورت چه سه
استفاده يا عدم استفاده از خطوط جمع كننده فاضالب پيش بيني شده باشد و چه پيش بيني نشده باشد، 

هاي معبر و شيب لوله جمع كننده فاضالب كمكي فاضالب به شدت تابع عرض معبر، عرض متوسط پالك
توجه گردد كه در شرايطي (باشد  خط جمع كننده فاضالب مي روي متوالي اجرا شده و فاصله متوسط دو آدم

ه و سه راهي انشعاب هم بروي آن پيش بيني شده باشد در آن صورت كه لوله فاضالب قابل سوراخ كاري نبود
نيز عامل تعيين كننده استفاده از خطوط جمع كننده كمكي فاضالب، عرض خيابان، عمق لوله جمع كننده 

رو متوالي، وعرض متوسط معبر و شيب لوله جمع كننده فاضالب   فاضالب اجراشده، فاصله متوسط بين دو آدم
شود كه در هنگام وصل انشعاب فاضالب ملك دستورالعمل موجود در  و توصيه مي) اهد بوداجرا شده خو

را كه حاكم بر تصميم گيري در استفاده يا عدم استفاده از خطوط كمكي است مورد بررسي و  الفپيوست 
  .تجزيه و تحليل قرارداده و در صورت تطابق با شرايط محلي مورد استفاده قرارداد
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  نصب انشعاب فاضالب خانگي بدون استفاده از خط كمكي -7شكل 
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   ه كمكي كنند  جمع  نصب انشعاب خانگي با استفاده از خط -8شكل 
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  پيوست الف
  )اطالعاتي( 

  انتخاب روش نصب انشعابات فاضالب با و يا بدون استفاده از خطوط كمكي توسط فرمول تجربي
گذاري براي وصل انشعاب فاضالب ملك معبر در مالحظه خواهد شد كه طول لوله 8و  7 هايشكلباتوجه به 

به خط ) 7شكل (هاي فاضالب امالك معبر روي متوالي در حالت اتصال مستقيم انشعاب حد فاصل دو آدم
متر و در حالت اتصال همان انشعابات فاضالب به خط جمع كننده فاضالب  )H)+i1 ( ×)M/Wجمع كننده 

  .متر خواهد بود M+H ـ W) 8شكل (با استفاده از خطوط كمكي جمع كننده فاضالب مطابق 
  :كه درآن  

M ؛روي پي در پي معبر برحسب متر فاصله متوسط دوآدم   

W پي در معبر برحسب متر؛ رو پي در معرض متوسط امالك معبر در فاصله مابين دوآد  

 i ع كننده فاضالب معبر برحسب درصد؛شيب خط لوله جم  

H فاصله سيفون انشعاب فاضالب ملك از خط لوله جمع كننده فاضالب معبر برحسب متر.  

رو  گذاري براي انشعاب موجود در حد فاصل بين دو آدمباشد بنابراين براي به حداقل رساندن طول لوله مي 
هاي فاضالب امالك بايد با استفاده از خطوط باشد، وصل انشعاب )H›M+H-W)i+1( ×)M/Wچناچه

باشد در آن صورت اجراي  )H‹M+H-W)+i1(×)M/Wو اگر  8كمكي جمع كننده فاضالب و مانند شكل 
خطوط كمكي جمع كننده فاضالب به هيچ وجه توجيه اقتصادي نداشته و اتصال انشعابات فاضالب امالك 

  . انجام گردد 7خط جمع كننده فاضالب معبر بايد بصورت مستقيم و مطابق شكل معبر به 

 

  
    
  

  
   


