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اجزاي شبکه فاضالب

سيفون

لوله هاي فاضالب سبک

لوله هاي فاضالب سنگين

لوله هاي شبکه آب باران

لوله هاي تهويه

لوله هاي اصلي ساختمان

دريچه هاي بازديد

وسايل بهداشتي

متاسفانه در حال حاضر تعداد بسيار کمي از شهرهاي ايـران داراي    §
.استفاده مي شود چاه جذبيشبکه فاضالب شهري بوده و لذا عمدتاً از 

مشـخص شـده و    مهنـدس طـراح  معموالً محل چاه جذبي توسـط    §
، با توجه به شناختي که از ميزان جذب خاک پيمانکارحجم آن توسط 

.منطقه دارد، به هنگام اجرا تعيين مي گردد

هرچند حجم چاه جزبي در نقشه هاي تاسيساتي مشخص نمي شود،   §
.کافي است ساله 20دوره اي به ازاي هر نفر براي  مترمکعب 8تقريباً 

بايد در مکاني باشد که وزن پي هـاي سـاختمان روي آن    محل چاه  §
. نبوده و در صورت امکان حداقل عبور و مرور از روي آن انجام شود

-اگر نفوذ خاک کافی نبوده و يا بدليل باال بودن سطح آبهـاي زيـر    §
.استفاده مي شود سپتيک تانکزميني حفر چاه امکان پذير نباشد، از 



طراحي شبکه فاضالب بهداشتی

تعيين مسير لوله هاي افقي، قائم و لوله افقي اصلي ساختمان روي نقشه پالن

معموالً توسط مهندس معمار تعيين شده و با توجه بـه آن، مسـير شـبکه فاضـالب      جانمايي وسايل بهداشتي  §
.توسط مهندس تاسيسات طراحي مي گردد

.باشد مستقيمو  سادهمسير لوله ها بايد حتي االمکان   §

 90طراحـي و اجـرا شـده و بايـد از اتصـاالت       درجه 45اتصال کليه اتصاالت زانو و سه راه شبکه فاضالب با   §
.درجه در مسير عبور جريان خودداري نمود

 لولـه هـاي افقـي بلنـد    به دليل شيب دار بودن لوله هاي افقي، حتي االمکان بايد از طراحي شـبکه فاضـالب بـا      §
اجتناب نمود، زيرا احتمال گرفتگي لوله ها بيشتر شده و به عالوه ارتفاع سقف کاذب جهت نصب لوله ها نيز بـيش  

.از اندازه زياد مي شود

.فاضالب عموماً در کنج ديوار يا در شفت تاسيساتي قرار داده مي شوند لوله هاي قائم  §



طراحي شبکه فاضالب بهداشتی

تعيين محل دريچه هاي بازديد

)وسايل بهداشتي خود مي توانند به عنوان دريچه بازديد استفاده گردند(در لوله هاي افقي  باالترين نقطه  §

در لوله هاي افقي درجه 45بيشتر از محل تغيير امتداد با زاويه   §

لوله قائم فاضالب، قبل از زانويي اتصال به لوله افقي اصلي ساختمان پايين ترين نقطه  §

متري 30روي لوله افقي اصلي ساختمان در فواصل حداکثر   §



براي تخليه فاضـالب از وسـايل و سيسـتم هـايي نظيـر      
سرمايشي که تخليـه آب   -پمپ ها و تاسيسات گرمايشي

يا فاضالب از آنها به طور پيوسته يا نيمه پيوسته صـورت  
مي گيرد، به ازاي هر گالن در دقيقه براي تخليه پيوسته 

واحـد   1واحد مصرف و بـراي تخليـه نيمـه پيوسـته      2
.مصرف در محاسبات اندازه لوله منظور مي گردد

طراحي شبکه فاضالب بهداشتیطراحي شبکه فاضالب بهداشتی

تعيين تعداد واحد مصرف وسايل بهداشتي



.بوده و بهتر است در تمام طول شبکه ثابت باقي بماند 2%مناسب ترين شيب لوله هاي افقي شيب   §

:در صورت نياز به اجراي شيب کمتر، مقدار آن نبايد از مقادير مندرج در جدول زير کمتر باشد  §

شيب بيش از حد لوله هاي افقي فاضالب، موجب افزايش سرعت سيال در لوله هـا و ايجـاد مکـش سـيفوني در       
.تجاوز کند 4%بنابراين شيب لوله هاي افقي نبايد از . وسايل بهداشتي متصل به لوله مي گردد

طراحي شبکه فاضالب بهداشتیطراحي شبکه فاضالب بهداشتی

تعيين شيب لوله هاي افقي و لوله افقي اصلي ساختمان



طراحي شبکه فاضالب بهداشتیطراحي شبکه فاضالب بهداشتی

تعيين قطر لوله هاي افقي و لوله هاي قائم

قطر نامي لوله قائم فاضـالب از پـايين تـا بـاالي     
ساختمان بهتر است تغيير نکنـد، مگـر آنکـه در    
طبقات باال قطر نامي لوله از نصف قطر نامي لوله 

.در پايين ساختمان کمتر شود

حداقل قطر لوله هاي افقي و قائم فاضالب سـبک  
اينچ و حـداقل قطـر لولـه هـاي افقـي و قـائم        2

اينچ بوده و قطر هيچ يـک از   4فاضالب سنگين 
لوله ها به هيچ عنوان نبايد از قطر قطورترين لوله 

.متصل به آن کمتر باشد



طراحي شبکه فاضالب بهداشتیطراحي شبکه فاضالب بهداشتی

تعيين قطر لوله افقي اصلي ساختمان



طراحي شبکه تهويه

علل خالی شدن سيفون

)مکش سيفوني(سيفوناژ 

فشار معکوس

:شبکه تهويه

خارج کردن گازهای فاضالب  §
تعديل فشار سيستم  §
جلوگيری از خالي شدن سيفون  §

براي اتصال مجموعـه لولـه هـاي هـواکش بـه هـواي آزاد دو روش مـورد        
:مي گيرداستفاده قرار 

اين لوله در واقع امتداد لوله قائم : )Stack Vent(هـواکش لوله قائم   §
طبيعي است که . فاضالب است که بايد بدون کاهش قطر تا بام ادامه يابد

.از اين لوله تنها در طبقه آخر ساختمان مي توان استفاده نمود

لوله قائمي است که از پـايين بـه   : )Vent Stack(لوله قائم هواکش   §
لوله افقي اصلي ساختمان يا لوله قائم متصل بوده و از باال تـا بـام ادامـه    

لوله هاي قائم هواکش ممکن است در طبقه آخر با هم يا با هواکش . دارد
.لوله قائم مشترک گردد



طراحي شبکه تهويه

با توجه به جانمايي وسايل بهداشتي و محدوديت هاي اجرايي، مسير شبکه تهويه توسـط مهنـدس تاسيسـات      §
از آنجا که عموماً نمي توان براي هر وسيله بهداشتي تهويه جداگانه در نظر گرفت، ايـن مرحلـه   . طراحي مي گردد

.مهمترين قسمت در طراحي سيستم فاضالب محسوب مي شود

تعيين محل مسير لوله هاي افقي و قائم تهويه روي نقشه پالن

تعيين قطر لوله هاي هواکش جداگانه، مشترک و شاخه افقي

چنانچه . يا نصف قطر لوله فاضالب متصل به وسيله بهداشتي کوچکتر باشد اينچ 1¼قطر اين لوله ها نبايد از   §
باشـد، قطـر لولـه     متـر  12طول لوله هواکش تا محل اتصال به لوله هواکش قائم يا لوله قـائم هـواکش بـيش از    

.هواکش بايد يک اندازه بزرگتر در نظر گرفته شود



طراحي شبکه تهويه

تعيين قطر لوله هاي هواکش قائم
و هواکش لوله قائم

ارتفاع انتهاي لوله هواکش در روي بام   §
و  سـانتيمتر  30از کف تمام شده حداقل 

چنانچه روي بام امکان رفت و آمد وجـود  
.است متر 2/2داشته باشد حداقل 

فاصله افقـي انتهـاي لولـه هـواکش از       §
هرگونه در، پنجره بازشو يا دهانـه ورودي  

است،  متر 3سيستم تهويه مطبوع حداقل 
 60مگر آنکه انتهاي لوله هواکش حداقل 

باالتر از نقطـه مـورد نظـر قـرار      سانتيمتر
.گيرد



طراحي شبکه آب باران

.اينچ بر ساعت است 1جداول بر مبناي حداکثر بارش   §

چنانچه در مجاورت بام، ديواري باشد که آب باران پـس    §
از برخورد به آن روي بام جاري شود، براي انجام محاسـبات  

.بايد نصف مساحت ديوار به سطح بام اضافه گردد


