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مقدمــه

مقدمــه
آب مهمتریــن و بنیادیتریــن عامــل حیــات موجــودات زنــده اســت بطوریکــه زندگــی انســان،حیوانات و گیاهــان بدون
آب ممکــن نیســت .همــۀ انســان هــا بــه آبــی ســالم و بــا کیفیــت نیــاز دارنــد .اگرچــه آب هــا معمــوالً پــس از مصــرف

دوبــاره بــه طبیعــت بــاز میگردنــد ،امــا اغلــب ،همــان آب هــای اولیــه نیســتند و دارای انــواع ناخالصیهــا می باشــند.
جلوگیــری از آلودگــی آب نیــز اهمیــت دارد .عوامــل بســیار زیــادی آب های ســطحی را آلــوده می کنند.یکــی از عوامل

آلودهکننــدۀ آب ،ورود فاضــاب بــه داخــل آنهاســت.

متأســفانه توســعۀ شهرنشــینی و پیشــرفتهای صنعتــی ،نهتنهــا باعــث بــاال رفتــن میــزان مصــرف آب شــده ،بلکــه

بــه میــزان آلودگــی آن نیــز افــزوده اســت .بررسـیها و تحقیقــات ســازمان بهداشــت جهانــی نشــان میدهــد کــه اگــر
شــبکههای تأمیــن آب آشــامیدنی و دفــع فاضــاب بــا برنامهریــزی دقیــق و بصــورت فنــی و اصولــی احــداث گــردد،

بیمــاری هــا بهســرعت مهــار شــده و هزینههــای بهداشــتی و درمانــی کاهــش خواهــد یافــت .بــه همیــن دلیــل پســاب
مــواد زایــدی کــه بهصــورت فاضــاب در آمــده ،بایــد بــه روش اصولــی جمـعآوری و دفــع شــود.

رعایــت نکــردن اصــول بهداشــتی و فنــی و اســتفاده نکــردن از مصالــح و ابــزار مناســب ،در طــرح و اجــرای لولهکشــی

شــبکۀ فاضــاب شــهری ،کــه شــبکۀ جمـعآوری بخــش خانگــی ،قســمت کوچکــی از آن اســت ،مشــکالت بســیاری

را بــرای ســاکنان واحدهــای مســکونی ایجــاد میکنــد .لولــه هایــی کــه بــرای ایــن منظــور اســتفاده مــی شــود ،لولــه
فاضــاب نــام دارد.

لولــه و اتصــاالت پوشــفیت فاضالبــی پلــی پروپیلــن ،نســل جدیــد لولــه هــای فاضالبــی در جهــان اســت کــه توســط

گــروه صنایــع گیتــی پســند جهــت عرضــه در ســبد محصــوالت تاسیســات ســاختمانی انتخــاب شــده اســت .کتــاب
پیــش رو ،دســتورالعمل اجــرای لولــه هــای پوشــفیت فاضالبــی نیوفلکــس اســت کــه امید اســت بــا اســتفاده از صحیح
تریــن روش اجــرای ایــن سیســتم ،مشــکالت پیــش رو را بــه حداقــل برســانیم.
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فصل اول
فاضالب

فاضالب عبارت است از

پساب حاصل از آب مصرفی خانگی ،صنعتی و یا روان آبهای سطحی.

تاریخچۀ جمعآوری فاضالب
مســألۀ دفــع فاضــاب از محیطزیســت انســان ،زمانــی مطــرح شــد کــه مــردم بــه زندگــی اجتماعــی روی آوردنــد .بــا

پیدایــش شــهرها و گســترش شــبکههای آبرســانی ،انســان بــرای پاکســازی و پــاک نگــه داشــتن زندگــی خویــش ،دفع
پســابهای حاصــل شــده را الزم دیــد .بــا پیشــرفت روشــهای آبرســانی ،ســاختن شــبکۀ فاضالبهــا نیــز مــورد توجــه

قــرار گرفــت .در قدیــم نیــز بــرای خــارج کــردن آب اســتحمام در تشــت فلــزی و یــا ســنگی ،دریچههــای تخلیــۀ آب
در قســمت کــف تعبیــه میشــد .از حــدود  4500ســال پیــش ،بســیاری از خانههــای شــخصی یونانیــان مجهــز بــه

توالتهایــی بــود کــه فاضــاب آن از قســمت زیریــن ســاختمان بــه خــارج هدایــت میشــد .تــا حــدود  1000ســال

پیــش ،بیشــتر گندآبروهــا ،بهویــژه شــبکههای فرعــی فاضــاب ،بهصــورت روبــاز ســاخته میشــدند .پــس از آشــکار

شــدن نقــش شــبکههای فاضــاب روبــاز در ســرایت بیماریهــای واگیــردار ،ســعی شــد تــا تمام شــبکههای فاضــاب در

زیرزمیــن ســاخته شــود .بــرای نمونــه کانالهــای اصلــی شــبکۀ جمـعآوری فاضــاب (اگو) شــهر پاریــس ،به طــول 36

کیلومتــر ،در ســال  1789میــادی ســاخته شــد .شــهر لنــدن در ســال  1832تــا  1848پــس از کشــته شــدن حــدود

 25000نفــر بــر اثــر بیماریهــای واگیــردار مثــل وبــا ،دارای شــبکۀ زیرزمینــی جمـعآوری فاضــاب شــد .هامبــورگ در
ســال  ،1842برلین در ســال  1852و فرانکفورت در ســال  1866از شبــــکۀ فاضالب زیرزمینی برخــــوردار شـــــدند.

شبکۀ جمع آوری فاضالب(اگو)شهر پاریس
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انواع فاضالب
فاضالبها با توجه به منبع تولید و ویژگی آنها به سه دسته تقسیم میشوند:
1ـ فاضالب خانگی:

فاضــاب خانگــی ،فاضالبــی اســت کــه در فضاهــا و وســایل بهداشــتی ماننــد :توالتهــا ،دستشــوییها ،حمامهــا،
ماشــین لباسشــویی ،ظرفشــویی و ...در ســاختمانهای مســکونی ،تجــاری و اداری دفــع میگــردد.

فاضالب خانگی خود بر دو نوع است:

الــف) فاضــاب ســبک :بــه فاضالبــی گفتــه میشــود کــه آب بــا محتویــات ســبک از وســایل بهداشــتی نظیــر روشــویی،
ظرفشــویی و کفشــویِ آشــپزخانه دفعگــردد .ایــن فاضــاب محتــوی پســماندهای کوچــک از قبیــل باقیماندههــای
مــواد غذایــی ،کـ ِ
ـف مــواد شــوینده و حتــی خــاک و خاشــاک نیــز هســت.
ب) فاضــاب ســنگین :بــه فاضالبــی میگوینــد کــه محتــوی فضــوالت انســانی و مــواد ســنگین باشــد .ایــن فاضــاب

بیشــتر از ســرویس هــای بهداشــتی نظیــر توالتهــا تولیــد میشــود.
2ـ فاضالب صنعتی:

در کارخانههــا و مراکــز صنعتــی ،تولیــدی و خدماتــی ،معمــوالً بــرای خنــک کــردن دســتگاهها ،شستوشــوی مــواد اولیه و
محصــوالت ســاخته شــده ،از آب اســتفاده میشــود .مقــدار زیــادی از آب مصرفــی ،پــس از اســتفاده در ایــن مراکز به پســاب

صنعتــی تبدیــل میشــود کــه بایــد بــه روش صحیــح از محیــط کارخانــه جمـعآوری و دفــع گــردد .ایــن مــواد از طریــق

پســاب کارخانجــات تهیــۀ کاغــذ ،پالســتیک ،مــواد دفع آفــات نباتی و اســتخراج معــادن وارد آبهــای جاری و محیطزیســت
میشــود .بســته بــه نــوع کارخانجــات و محصــوالت تولیــدی ،ترکیبــات شــیمیایی و درصــد آنها ،فاضــاب و پســاب حاصل
از آن متفــاوت اســت .از مهمتریــن ایــن ترکیبــات میتــوان بــه ترکیبــات آرســنیک ،ســرب ،کادمیــم و جیــوه اشــاره کرد.

3ـ فاضالب سطحی:

خو
بــه آبهایــی کــه از ناودانهــا ،شستوشــوی ســطح حیاطهــا و خیابانهــا و ســیالب ناشــی از بارندگــی یــا ذوب ی ـ 

برفجــاری میشــود ،فاضــاب ســطحی گفتــه مــی شــود .پســاب فعالیتهــای کشــاورزی نیــز جــزء فاضالب ســطحی به
شــمار مــی رود .قابــل ذکــر اســت بــا توجــه بــه اینکه فاضــاب کشــاورزی همــراه بــا ترکیبــات هالوژنــۀ حاصــل از کود
و ســموم کشــاورزی مــی باشــد ،نفــوذ آنهــا در زمیــن باعــث ایجــاد فاضالبهــای فوقالعــاده خطرنــاک میشــوند.
شبکه لولهکشی فاضالب (ساختمان):

شبکۀ لولهکشی فاضالب ساختمان به دو صورت اجرا می گردد:

1ـ مرکــب :اگــر آبهــای ســطحی از جملــه آب بــاران و تمام فاضالب های ســرویسها و ســایل بهداشــتی از طریــق یک لوله
دفــع شــوند ،آن را شــبکۀ « جمـعآوری مرکــب » مینامنــد .این لولهکشــی قدیمیترین روش لولهکشــی فاضالب اســت.

2ـ مجــزا :آب بــاران و روان آبهــا از طریــق یــک لولــه و فاضــاب ســرویسها و وســایل بهداشــتی نیــز از طریــق لولـهای
دیگــر جمـعآوری و دفــع میگردد.بــه ایــن روش ،روش لولــه کشــی مجــزا مــی گوینــد.
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روش های جمع آوری فاضالب
جمعآوری فاضالب به یکی از دو روش زیر انجام میشود:
1ـ شبکۀ دو لولهای:

در این روش ،فاضالب سبک در یک لوله و فاضالب سنگین در لولۀ دیگری جمعآوری و دفع میشود.

لوله های فاضالب  ساختمان به طرف لوله های فاضالب عمومی
Giti Pasand Industrial Group
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2ـ شبکهی تک لولهای:

در این روش فاضالب تمام وسایل بهداشتی ،در داخل یک لوله مشترک ،جمع آوری و دفع میشوند.

سیستم تک لوله های با تهویه کامل
8
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روش های  دفع فاضالب
فاضالب های خروجی از ساختمان به سه طریق دفع می گردند:

الف) در شهرهایی که جنس زمین برای جذب آب مناسب است ،تخلیۀ فاضالب به داخل چاه صورت می گیرد.

ب) در شــهرهایی کــه جنــس زمیــن آن آبکــش نیســت ،تخلیۀ فاضــاب در داخل ســپتیک تانــک ()SEPTIC TANK

انجــام می شــود.

ج) در شــهرهایی کــه دارای سیســتم شــبکۀ فاضــاب شــهری هســتند ،فاضــاب ســاختمان بــه داخل شــبکه فاضالب
شــهری (اگــو) هدایــت می شــود.

Giti Pasand Industrial Group
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فصل اول  :فاضالب
چاه های فاضالب:

اســاس کار چــاه هــای فاضــاب بدیــن صــورت اســت کــه آب اضافــی فاضــاب خانگــی پــس از ورود بــه چــاه،از دیــواره

انبــاره چــاه بــه درون زمیــن نفــوذ کــرده و بــه ســفرههای آب زیرزمینــی میپیونــدد .بــا توجــه بــه ایــن امــر ،باکتــری

هــای موجــود در فاضــاب ،باعــث ایجــاد گازهــای بدبــو و تهنشــین شــدن مــواد معدنــی در کــف چــاه میشــود کــه

همیــن امــر ضــرورت نصــب هواکــش و تخلیــۀ چــاه را در فواصــل زمانــی معیــن ایجــاب میکنــد.

در ایــران معمــوال در مناطقــی کــه دارای شــبکۀ فاضــاب شــهری نیســت ،ســاختمان مــی توانــد دارای ســه حلقــه چاه
فاضالب باشــد:

1ـ چاه فاضالب آشپزخانه

2ـ چاه فاضالب توالت و سایر وسایل بهداشتی
3ـ چاه آب باران

بــا توجــه بــه اینکــه روش اســتفاده از چــاه فاضــاب ســاده تریــن و ارزان تریــن روش دفــع پســاب اســت ،این سیســتم

در زمانــی اســتفاده مــی شــود کــه سیســتم فاضــاب شــهری (اگــو) وجــود نداشــته و مقــدار فاضــاب کــم و محــدود

بــه چنــد خانــواده باشــد .ضمــن اینکــه زمیــن در عمــق هــای نســبتا کــم (حــدود  20متــری) بــه الیــه هــای آبرفتــی

نفــوذ پذیــر برســد .در ایــن حالــت ســفره هــای آب زیرزمینــی حداقــل  3تــا  4متــر پاییــن تــر از الیــه هــای یــاد شــده
قــرار گرفتــه باشــد و از ایــن ســفره هــای زیرزمینــی ،هیــچ گونــه برداشــتی بــرای مصــارف شــرب و بهداشــتی نشــود.

ســخت و غیــر قابــل نفــوذ بــودن زمیــن در مناطــق کوهســتانی و همچنیــن رســی بــودن خاک بعضــی از شــهرها باعث

مــی شــود تــا نتوانیــم از ایــن روش در همــه جــا اســتفاده کنیــم .در ایــن روش مــی تــوان بــه مشــکالتی از قبیــل آلوده
شــدن آب هــای زیرزمینــی و بــاال آمــدن ســطح ســفره هــای زیرزمینــی در بعضــی از مناطــق از قبیــل شــهر تهــران

اشــاره نمود.
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طراحــی صحیــح و اصولــی شــبکۀ دفــع فاضــاب ســاختمان از مهمتریــن مســائل در تأسیســات ســاختمان اســت
کــه در حیطــۀ وظایــف کارشناســان تأسیســات ســاختمان قــرار دارد .نداشــتن شــبکۀ مناســب دفــع فاضــاب

در بعضــی از ســاختمانها ،گاهــی منجــر بــه بــروز مشــکالت فراوانــی میگــردد کــه بــرای اجتنــاب از آن بایــد
بــه کلیــۀ دســتورات و مقــررات الزماالجــرا در طــرح شــبکۀ فاضــاب توجــه نمــود.

پــس از جم ـعآوری فاضــاب ،موضــوع تخلیــۀ آن بــه خــارج از ســاختمان پیــش میآیــد .در کشــورهایی کــه

دارای شــبکۀ جمـعآوری فاضــاب شــهری (اگــو) هســتند بــه ایــن روش عمــل مــی شــود کــه فاضــاب شــهری
بــه تصفیهخانههایــی هدایــت شــده و پــس از تصفیــه ،تقریبــاً از تمامــی اجــزای فاضــاب بصــورت مؤثــری
اســتفاده میگــردد .بیشــتر شــهرهای ایــران غیــر از تعــداد انگشتشــماری ،شــبکۀ جمـعآوری فاضــاب شــهری
(اگــو) را نداشــته ،لــذا فاضــاب ســاختمانها بهطورمجــزا در چــاه هایــی کــه بدیــن منظــور حفــر میگردنــد،

تخلیــه شــده یــا از سیســتم ســپتیک تانــک اســتفاده مــی شــود.

نمایــی از تصفیه خانه فاضالب

Giti Pasand Industrial Group
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فصل دوم
انواع لولههای سیستم فاضالب
لولههای فاضالبی انواع مختلفی دارند که شامل موارد ذیل می باشد:

1ـ لولههای گالوانیزه فاضالبی

لوله های گالوانیزه به دو دســتۀ اصلی تقســیم میشوند:

الف) آهنی گالوانیزه :جنس این لولهها از آهن ســفید نورد شــده است

که درزهای آن به هم جوش داده می شــوند و به همین علت آنها را

لولههای با درز میگویند .این لولهها در برابر اســید فاضالبها ،بیشــتر
از نــوع فوالدی مقاومت دارند.

ب) فــوالدی گالوانیــزه :جنــس ایــن لولههــا از فــوالد نرم اســت و این

نــوع خــود بــه لولههــای آهــن ســفید معــروف اســت .ایــن لولههــا
نســبت بــه لولههــای آهنــی در برابــر اســیدها مقاومــت کمتــری
دارنــد لــذا کلیـه اســیدهایی کــه بــرای چــدن مضرنــد ،فــوالد را هم
خــراب میکننــد .ایــن لولههــا نســبت بــه لولههــای آهنــی ســبکتر

و براقترنــد و در قدیــم بیشــتر بــرای سیســتم تهویــه و یــا بــرای
تخلیــۀ فاضــاب و لــوازم بهداشــتی کوچــک اســتفاده مــی گردیــد.

2ـ لولههای چدنی فاضالبی

جنــس ایــن لولههــا از چــدن ریختهگــری اســت و برحســب نــوع کاربــرد آنهــا (آب و یــا فاضــاب) نــوع
و مقــدار آلیــاژ ،شــکل لولــه ،طــول لولــه و نــوع اتصــاالت آنهــا بــا هــم متفــاوت

مــی باشــند .لولههــای چدنــی فاضالبــی در ســه وزن اســتاندارد  ،متوســط و ســنگین
تولیــد مــی گــردد.

لوله های چدنی در دو نوع ســاخته می شوند:

الف) ســرتوپی (شامل یک سر توپی و دو سرتوپی)
ب) دو سر تخت
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فصل دوم  :انواع لوله های فاضالبی
برخی معایب لوله چدنی عبارتند از:

الــف) زنــگ زدگــی :لولههــای چدنــی بــه علــت تأثیــر مــواد شــیمیایی موجــود در فاضالبهــا تــا انــدازه ای زنــگ
میزننــد و جلوگیــری از زنگزدگــی آنهــا عمـ ً
میســر نیســت .دلیــل زنگزدگــی ایــن لولههــا ،آن اســت کــه هــوای
ا َ

جــاری در لولــه هــا (بهخصــوص لولههــای هواکــش) غالبـاً نزدیک
بــه نقطۀ اشــباع اســت و گازهــای موجــود در آن (انیدرید کربنیک

( ،)CO2اســید ســولفوریک ( )SO3و متــان ( ))CH4را کــه دارای
خاصیــت اســیدی اســت و در لولههــای فاضــاب وجــود دارنــد،

جــذب میکننــد .ایــن گازهــا محلولهــای اســیدکربنیک و اســید
ســولفوریک تولیــد کــرده و بــر روی چدن تأثیــر میگذارند و باعث
زنگزدگــی میشــوند .همچنیــن بــرای کاهــش اثــر زنگزدگــی

و خورندگــی از داخــل و خــارج لولههــای چدنــی فاضــاب ،الزامـاً

آنهــا را از داخــل و خــارج قیرانــدود میکننــد.

ب) زمــان نصــب طوالنــی :بهدلیــل اســتفاده از کنــف و

ســربریزی ،نصــب لولههــای چدنــی بــه نســبت لولههــای
آهنــی و همچنیــن لولههــای پلیمــری کندتــر انجــام میشــود.

ج) سختی در اجرا

د) داشــتن وزن زیاد قطعات  ،کثرت اتصاالت

هـــ) نمای نامطلوب و عدم زیبایی ظاهری در اجرای روکار

3ـ لولههای پلیمری فاضالبی

تولیــد مــواد پلیمــری از اواخــر قــرن هجدهــم شــروع و در اوایــل قــرن نوزدهــم بــه صــورت صنعتــی توســعه پیــدا کرد.

ایــن مــواد بــه دو صــورت طبیعــی و ســنتزی تولیــد مــی شــوند .پلیمرهــای طبیعــی بــه اشــکال مختلــف در طبیعــت

وجــود دارنــد از جملــه :پنبــه ،پشــم و بافــت هــای گیاهانــی مثــل چــوب ،کائوچــو طبیعــی (مــاده اولیــه الســتیک
خــودرو) و  ،...ولــی پلیمرهــای ســنتزی عمدتـاً از مــواد اولیــه نفتــی و گازی تولیــد مــی گردنــد .بــا توجــه بــه تنــوع

مــواد اولیــه نفتــی ،پلیمرهــای متفاوتــی تولیــد مــی شــوند .توســعه روزافــزون ایــن مــواد و امــکان تولیــد در گریدهــای
مختلــف ،زندگــی بشــر را تحــت تاثیــر قــرار داده و در صنایــع مختلــف شــامل

کیــف ،کفــش ،پوشــاک ،خــودرو ،ســاختمان ،لــوازم خانگــی و ...تحــوالت بزرگی

را شــاهد بــوده و هســتیم.

از ویژگیهــای مهــم پلیمرهــا کــه عامــل توســعه مصرف آنهــا گردیده اســت ،می

تــوان بــه ســبک بــودن آن (هفــت برابر ســبک تــر از فلــز)  ،قابلیت شــکل دهی
آســان ،امــکان تولیــد در اشــکال متفــاوت و پیچیــده و مصــرف کــم انــرژی در

تولیــد آنهــا اشــاره نمود.
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از جملــه مــوارد مصــرف پلیمرهــا ،اســتفاده در صنعــت ســاختمان و خصوصـاً تاسیســات ســاختمان مــی باشــد.

تحــول اخیــر در صنعــت ســاختمان ســازی بدلیــل مــواد پلیمــری اســت چــرا کــه یکــی از بزرگتریــن محدودیــت هــا
در طــول عمــر ســاختمان ،طــول عمــر محــدود سیســتم تاسیســات فلــزی بــود .لولــه هــای فلــزی در شــرایط

بهــره بــرداری بــرای آب و فاضــاب دارای عمــر متوســط حداکثــر دوازده ســال مــی باشــند ،در حالــی کــه

پلیمرهــای جدیــد حتــی بیــش از پنجــاه ســال عمــر مــی نماینــد.

هــر چنــد پلیمرهــای مختلفــی از قبیــل  CPVC ، ABSو  PBبعضـاً مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد ،امــا بــا توجــه
بــه محدودیتهــای مختلــف عمدتـاً ایــن ســه نــوع پلیمــر بــه شــرح ذیــل در صنعــت لولــه کشــی فاضــاب توســعه پیدا
کرده اســت:

-3الف) لولههای ( PVCپلی وینیل کلراید)

اولیــن پلیمــری کــه در صنعــت آب و فاضــاب مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،پلیمــر  PVCبــود کــه بعلــل محدودیت های
مختلــف هــر روز از مصــرف آن کاســته مــی شــود .بــه صورتــی کــه امــروزه صدهــا کارخانــه تولیــد لولــه و اتصــاالت

 PVCدر دنیــا تعطیــل شــده اســت.

لولــه هــای  PVCکــه جنــس آنهــا از مــوادی بــه نــام پلــی وینیــل کلرایــد اســت ،از گذشــته تــا بــه امــروز بــه
خصــوص در مقایســه بــا دیگــر لولــه هــای پلیمــری در فاضــاب بیشــترین کاربــرد را داشــته اســت.
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معایــب و محدودیتهای لولههای ( PVCپلی وینیل کلراید):

شــکنندگی زیــاد :لولــه هــای  PVCبــه علــت ماهیــت زنجیرهــای پلیمــری ســخت خــود در برابــر ضربــه ،دارای
مقاومــت کــم مــی باشــد .شــکنندگی لولــه هــای  PVCخصوصـاً در دماهــای زیــر صفــر بیشــتر مــی شــود.
مقاومــت کــم در برابــر ضربــه و برخــورد مصالــح ســاختمان :از آنجایــی کــه نصــب سیســتم فاضــاب عموم ـاً در

مراحــل میانــی ســاختمان ســازی مــی باشــد لــذا امــکان برخــورد مصالــح ســاختمانی مثــل ســنگ ،آجــر و یــا بلوک
هــای ســیمانی و ابــزارآالت بــه لولــه و اتصــاالت وجــود دارد .در ایــن حالــت لولــه  PVCشــکننده بــوده و در صــورت

شکســتگی بعــد از انجــام تســت و عــدم اطــاع ســازنده ،در هنــگام بهــره بــرداری ایجــاد مشــکل مــی نمایــد.

مقاومــت حرارتــی کــم :مــواد پلیمــری  PVCاز دمــای  50درجــه ســانتیگراد بــه بــاال شــروع بــه نــرم شــدن نمــوده و
حداکثــر دمــای کارکــرد آن  70درجــه ســانتیگراد مــی باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه در بعضــی از مــوارد فاضــاب بــا

دماهــای باالتــر وارد لولــه مــی شــود ،موجــب تغییــر شــکل و عــدم کارایــی ایــن نــوع لولــه هــا مــی گــردد.

اســتفاده از چســب :در نصــب و مونتــاژ لولــه و اتصــاالت  PVCعمومـاً از چســب اســتفاده مــی شــود کــه عــاوه بــر
نیــاز بــه زمــان جهــت نصــب و مونتــاژ و کاهــش ســرعت کار ،بعضـاً موجــب ایجــاد گرفتگــی در فاضــاب مــی شــود.

مقاومــت شــیمیایی کــم :مــواد پلیمــری  PVCدر شــرایط اســیدی ،دارای مقاومــت کــم بــوده و می تواند در سیســتم
فاضــاب ایجــاد مشــکل نماید.

تولیــد گاز ســمی کلــر در هنــگام آتــوش ســوزی ضمــن اینکــه فرآینــد تولیــد لولــه هــای  PVCبصورتــی اســت کــه
عمومـاً از نــوع مــواد افزودنــی مثــل روغــن هــا و  ...اســتفاده می شــود .عــدم طراحــی و اجرای مناســب فرموالســیون

مــی توانــد موجــب افــت خــواص محصــول نهایی گــردد.
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-3ب) لولههای ( PEپلی اتیلن):
تاریخچه پلی اتیلن ،انواع پلی اتیلن و مزایای آنها:
پلــی اتیلــن یــا پلــی اتــن یکــی از ســادهترین و ارزانتریــن پلیمرها اســت .پلــی اتیلن جامــدی مومی و غیــر فعال اســت .این
مــاده از پلیمریزاســیون اتیلــن بدســت میآیــد و بطــور خالصه بصــورت  PEنشــان داده میشــود .مولکول اتیلــن ()C2H4
دارای یــک بنــد دو گانــه  C=Cاســت .در فراینــد پلیمریزاســیون بانــد دو گانــه هــر یک از مونومرها شکســته شــده و بجای
آن پیونــد ســادهای بیــن اتمهــای کربــن مونومرهــا ایجــاد میشــود و محصــول ایجاد شــده یک درشـتمولکول اســت .لوله
هــای پلــی اتیلــن فاضالبــی از انــواع لولــه هــای پلی اتیلــن هســتند کــه کاربردهایی ماننــد اســتفاده در ســاختمانها جهت
هدایــت فاضالبهــای ســاختمان و کشــاورزی جهــت انتقــال آب بــا فشــار کــم و همچنیــن بــه عنــوان هدایــت فاضالبهــای
شــهری اســتفاده دارنــد .ایــن لولــه هــا بــا حداقــل فشــار  4اتمســفر ،جهــت انتقــال فاضالبهــای شــهری و روســتایی مــی
باشــند .لولــه هــای فاضالبــی پلــی اتیلــن در ســایزهای  50الــی  630میلیمتــر جهت مــوارد ذکر شــده مــورد اســتفاده قرار
مــی گیرنــد .روش اتصــال ایــن لولــه هــا جــوش می باشــد.
اکثــر لولــه هــای پلــی اتیلــن بــه صــورت جوشــی بــه روش لــب بــه لــب بــه یکدیگــر متصل شــده ،بــه صورتــی که دو ســر
لولــه پــس از گــرم و مــذاب شــدن در درجــه حــرارت معینــی در یــک مــدت زمــان خــاص توســط دســتگاه جــوش پلــی
اتیلــن بــه یکدیگــر متصــل مــی گــردد .در برخــی از ســایزها ،لولــه هــای پلــی اتیلــن بــه صــورت پیچی بــه یکدیگــر وصل
می شــوند.
برخی از محدودیت لوله های پلی اتیلن عبارت است از:
 انبساط حرارتي باال( افزایش طول لوله ) مقاومت ضعيف در مقابل عوامل محیطی قابل اشتعال مشکالت و سختی دراجرا امکان بوجود آمدن برآمدگی در محل جوش ،حاصل از ذوب مواد پلیمری نیاز به ابزار آالت خاص جهت اجرا-3پ) لوله های  ( PPپلی پروپیلن ):
عــاوه بــر پلیمــر  ، PVCاســتفاده از پلــی اتیلــن ( )PEنیــز در
تاسیســات آب و فاضــاب مطــرح گردیــده و بعضـاً مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .از ســال  1975تولیــد پلــی پروپیلــن بصــورت

صنعتــی آغــاز و از آن پــس هــر ســاله توســعه پیــدا کــرده اســت،

بصورتــی کــه امــروزه مــواد پلــی پروپیلــن جــزء پرمصــرف تریــن

مــواد پلیمــری در صنایــع ســاختمان ،خــوردرو لــوازم خانگــی مــی

باشــد .بــا ارائــه پلــی پروپیلــن در گریدهــای مختلــف ،ایــن مــاده

بــه ســرعت جایگزیــن  PEو  PVCگردیــد.

پلــی پروپیلــن از پلیمریزاســیون مونومــر پروپیلــن تولیــد می گردد.

در صورتــی کــه از مونومــر خالــص پروپیلــن اســتفاده شــود پلــی پروپیلــن تولیــدی بنــام  PP-Hیــا هموپلــی
پروپیلــن نامیــده شــده کــه عمدتـاً در صنایــع بســته بنــدی مثــل گونــی و بعضـاً قطعــات لــوازم خانگــی مصــرف
می شــود.
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دانشــمندان بــا انجــام تحقیقــات ،موفــق گردیدنــد بــا اضافــه کــردن کومونومرهــای دیگــر از جملــه اتیلــن بــه

مونومــر پروپیلــن در فرآینــد پلیمریزاســیون (در حــد  2الــی  5درصــد) پلــی پروپیلــن در گریدهــای جدیــد
تولیــد نمایــد کــه در مقایســه بــا ( PP-Hهمــو پلــی پروپیلــن) دارای خــواص فیزیکــی و مکانیکــی بســیار
باالتــری بــوده و موجــب توســعه مصــرف آن گردیــده اســت.

دو نــوع کوپلیمــر تولیــدی بنــام  PP-Rو  PP-Bشــناخته مــی شــوند .مــواد پلــی پروپیلــن رنــدم()PP-R
دارای مقاومــت حرارتــی بــاال در زمــان طوالنــی مــی باشــد و عمومـاً در سیســتم لولــه کشــی آب ســرد و گــرم
مصرفــی و بهداشــتی مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد.

کوپلیمــر بــاک( )PP-Bنــوع دیگــر پلــی پروپیلــن مــی باشــد کــه بــه علــت مقاومــت بــاال نســبت بــه ضربــه،
بعضـاً بــه عنــوان گریــد مقــاوم بــه ضربــه یــا ( )High Impactشــناخته مــی شــود .مقاومــت ایــن کوپلیمــر در
مقابــل ضربــه بــاال خصوص ـاً در دماهــای زیــر صفــر ،موجــب توســعه مصــرف آن ،بویــژه در سیســتم فاضــاب

گردیــده اســت .خــواص فیزیکــی و مکانیکــی پلــی پروپیلــن  PP-Bدر جــدول زیــر آمــده اســت:

جــدول  :1-2خواص پلی پروپیلن PP-B

لولــه هــای فاضالبــی پلــی پروپیلن بر اســاس اســتاندارد اروپایــی  EN 1451-1و اســتاندارد آلمانــی DIN19560تولید
مــی گردنــد .در ایــن اســتاندارد هــا دو نــوع مــواد اولیــه معرفــی گردیــده کــه بــه شــرح زیر می باشــند:

الــف) هموپلــی پروپیلــن( :)PP-Hایــن نــوع پلیمــر جهــت اســتفاده در دمــای بــاالی  5درجــه ســانتیگراد
طراحــی شــده و در دمــای زیــر صفــر درجــه دارای مقاومــت پاییــن در برابــر ضربــه بــوده و شــکننده مــی باشــد.

ب) کوپلیمــر بــاک( :)PP-Bکــه در اســتاندارد بــه نــام  PPشــناخته مــی شــود و ایــن گریــد دارای مقاومــت

در برابــر ضربــه در دمــای پاییــن مــی باشــد.
نکتــه :بعض ـاً بــه اشــتباه  PP-Hبــه عنــوان  PPبــا دمــای بــاال مطــرح مــی شــود ،در حالــی کــه  Hنشــان
دهنــده نــوع گریــد پلــی پروپیلــن ( )Homoمــی باشــد نــه نشــان دهنــده مقاومــت حرارتــی باالتــر.
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هــر چنــد پلیمرهــا دارای خــواص و ویژگیهــای باالیــی مــی باشــند ولــی یکــی از نقــاط ضعــف آنهــا شــعله ور

شــدن و ســوختن در معــرض شــعله مــی باشــد .جهــت جلوگیــری از ایــن پدیــده ،مــواد خاصــی بــه پلیمرهــا از

جملــه پلــی پروپیلــن اضافــه مــی شــود کــه موجــب مقاومــت بهتــر آن در برابــر شــعله مــی شــود بطوریکــه در
صــورت ایجــاد شــعله و آتــش ســوزی ،ایــن پلیمــر بــه عنــوان مــاده ســوختنی عمــل نکــرده و موجــب توســعه

آتــش ســوزی نمــی شــود .بــر اســاس اســتاندارد  DIN4102لوله هــای پلــی پروپیلن مــورد مصرف در ســاختمان

بایســتی دارای مــواد افزودنــی بــوده و ایــن لولــه کالس  B2را دارا باشــد .بدیهــی اســت پلــی پروپیلــن خالــص
دارای ایــن ویژگــی نمــی باشــد .در صــورت تولیــد بــا مــواد افزودنــی نســوز ،بــر اســاس اســتاندارد ،تولیــد کننــده

مجــاز خواهــد بــود اســتاندارد  DIN4102را روی لولــه و اتصــاالت خــود درج کــرده و آن را بــه عنــوان مقــاوم

بــه توســعه شــعله آتــش ارائــه نمایــد.

لوله های پوشفیت فاضالبی پلی پروپیلن
بــا اســتفاده از مــواد پلــی پروپیلــن و آخریــن فناوریهــای روز جهــان ،نســل جدیــد لولــه و اتصــاالت پلــی پروپیلــن

پوشــفیت فاضالبــی ارائــه شــده کــه در ایــن نــوع لولــه و اتصــاالت از هیــچ نــوع جــوش یــا چســبی جهــت آب بنــدی
اســتفاده نمــی شــود .در نتیجــه ضمــن ســرعت بــاالی نصــب ،امــکان گرفتگــی فاضــاب را نیــز حــذف مــی نمایــد.

مقاومت شیمیایی:

هنگامــی بحــث مقاومــت شــیمیایی لولــه هــا در برابــر مــواد مختلــف پیــش مــی آیــد کــه محیــط هــای غیــر عــادی
وجــود داشــته باشــد .اطالعــات مــورد نیــاز بــه صــورت جــداول در اختیــار قــرار مــی گیــرد تــا کاربــر بتوانــد بــا مراجعه

بــه ایــن جــداول کــه بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی تنظیــم شــده اســت ،انتخــاب تجهیــزات را انجــام دهــد .با
توجــه بــه کاربــرد زیــاد لولــه هــای فاضالبــی ،اهمیــت ایــن جــداول بســیار مهــم اســت .ضمــن اینکــه بــرای اطالعــات

بیشــتر بایدبــه قســمت اســتانداردهای مقاومــت شــیمیایی در مراجــع اســتانداردهای بیــن المللــی مراجعــه نمود.
جدول مقاومت لوله های پوشفیت در برابر مواد شیمیایی( )2-2نمونه ای از جداول استاندارد می باشد

مقاومت شیمیایی در سه گروه نشان داده شده است:
 .مقاوم

 .تا حدودی مقاوم

 -بدون مقاومتGiti Pasand Industrial Group
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دستورالعمل نصب لوله و اتصاالت پوشفیت نیوفلکس

فصل سوم
آشنایی با لوله و اتصاالت پوشفیت نیوفلکس(معمولی و سایلنت)
در ایــن بخــش توضیحــات کاملــی در خصــوص محصــوالت نیوفلکــس ارائــه مــی گــردد .کدهــای شناســایی بــه منظور

هماهنگــی بیــن تولیــد کننده،توزیــع کننــده و اجــرا کننــده سیســتم نیوفلکــس جهــت ارائــه و تامیــن ســفارش ،تهیه
شــده اســت.

اجزاء  لوله و اتصاالت پوشفیت نیوفلکس
 ســوکت :اســتفاده از ســوکت در لولــه هــا و اتصــاالت نیوفلکــس بــرای جلوگیــری از انحــراف اتصــاالت در هنگام نصبو عــدم نشــت ســیال از لولــه و اتصــاالت می باشــد.

 اورینگ(واشــر ارتجاعــی) :ایــن اورینــگ هــا در انتهــای ســوکت هــا قــرار داشــته و در برابــر محیــط هــای قلیایــی واســیدی مقــاوم مــی باشــد.

 درپــوش :در انتهــای ســوکت هــا ،دهانــه ای وجــود داردکــه از آســیب رســیدن و انحرافــات اتصــال در اجــرا جلوگیریمــی نماید.

Giti Pasand Industrial Group
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لوله پوشفیت نیوفلکس
لولــه و اتصــاالت نیوفلکــس مطابــق اســتاندارد DIN19560 -10بــرای مصــرف در سیســتم فاضــاب

ســاختمانی کــه مقــاوم در برابــر گرمــا ( )HTمــی باشــد ،تولیــد شــده اســت .حداقــل ســایز تولیــدی لولــه هــای

نیوفلکــس بــا قطــر 50میلیمتــر و حداکثــر ســایز آن  160میلیمتــر مــی باشــد .طــول ایــن لولــه ها150میلیمتــر

( 15ســانتیمتر) 250 ،میلیمتر(25ســانتیمتر) 500 ،میلیمتر(50ســانتیمتر) 1،متــر 2،مترو3متــر مــی باشــد.
لولــه هــای نیوفلکــس در دو مــدل یــک ســر ســوکت و دو ســر ســوکت و در دو رده کاربــردی ( BDجهــت

نصــب در زیــر کار یــا مدفــون در خــاک) و در طبقــات ســاختمان و بــا درپــوش زرد رنــگ و رده کاربــردی B
جهــت نصــب در طبقــات ســاختمان و بــا درپــوش مشــکی تولیــد مــی شــود.

لوله و اتصاالت پوشــفیت نیوفلکس در دو تیپ معمولی و ســایلنت در ســایزهای مشترک تولید میگردد .
مزایای لولههای پوشفیت نیوفلکس:
 .1مقاومت باال در برابر ضربه ،حتی در دماهای پایین تر از صفر درجه.

 .2مقاومــت حرارتــی بــاال و در نتیجــه مقــاوم در برابــر آب داغ خروجــی از ماشــین هــای ظرفشــویی و لباسشــویی و
ســینک آشــپزخانه.

 .3عدم استفاده از چسب و جوش و در نتیجه سطوح داخلی صاف و عدم گرفتگی فاضالب.

 .4بــا توجــه بــه خــواص پلــی پروپیلــن و شــرایط فرآینــد ،ســطوح داخلــی لولــه و اتصــاالت کامـ ً
ا صیقلــی بوده(ضریــب
زبــری آن کمتــر از  0/007میلیمتــر بــوده) و از تشــکیل رســوب جلوگیــری مــی کنــد.

 .5سرعت نصب بسیار باال و عدم نیاز به تجهیزات خاص جهت اجرا.

 .6مقاوم به انواع مواد شیمیایی ،اسید و بازها ،که موجب مقاومت به مواد شوینده ،ترکیبات لکه بر و  ...می شود.
 .7مقاوم به توسعه آتش و عدم اشتعال در آتش سوزی های احتمالی.
 .8تنوع اتصاالت جهت سهولت در نصب.

 .9مقاوم در برابر تخریب میکروارگانسیم ها و جانداران جونده.

 .10سبک و قابلیت حمل و نقل آسان.
 .11دارای طول عمر باال.

 .12مقــاوم بــه زلزلــه و نشــت ســاختمان :بــا توجــه بــه امــکان حرکــت لولــه و اتصــاالت ،در صورت نشســت ســاختمان
و یــا زلزلــه هــای جزئــی از ایجــاد تنــش و شکســتگی لولــه جلوگیــری مــی شــود.
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لوله های پوشفیت فاضالبی سایلنت (بی صدا ):
سیســتم جدیــد فاضــاب ســاختمانی پوشــفیت نیوفلکــس بــه دلیــل ســاختار ،طراحــی و خصوصیــات پلیمری بــه کار
رفتــه در آن قــادر اســت صــدای ناشــی از عبــور جریــان ســیال را در سیســتم جــذب و در نتیجــه در شــرایط اســتاندارد

از انتقــال صــدا بــه فضــای داخــل ســاختمان تــا حــد زیــادی جلوگیــری نمایــد .

بــرای دســتیابی بــه ویژگــی حداکثــر جــذب صدا و برقــرار نمــودن محیطــی آرام در فضای ســاختمان در ایــن لوله های
از فــن آوری ســاخت ســه الیــه ای اســتفاده شــده و الیــه میانــی که بیشــترین نقــش جذب صــدا را دارا می باشــد

از تکنولــوژی خاصــی در آن اســتفاده شــده اســت کــه ایــن لولــه را بــه عنــوان عایقــی قدرتمنــد در جــذب صــدا نمــوده
اســت .

-عمده ترین ویژگی های سیستم پوشفیت فاضالبی نیوفلکس سایلنت (بی صدا):

پوشــفیت ســایلنت نیوفلکــس عــاوه بــر مزایــای پوشــفیت معمولــی بــه علــت اســتفاده از تکنولــوژی خاصــی در تولید
از مزایــای دیگــری برخــوردار مــی باشــد کــه ایــن مــوارد بــه شــرح زیــر مــی باشــد :

 -1کاهش صدا در سطح 17-6دی سی بل و جلوگیری از انتقال صدا توسط هوا و سطوح سازه به محیط داخلی ساختمان

 -2مقاومت فیزیکی و شیمیایی بسیار باال به ویژه مقاومت ضربه ای و حرارتی

 -3سرعت و سهولت بسیار زیاد در کار نصب و درنتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه ها
 -4کارایی و عمر مفید بسیار طوالنی

 -5وجود سطوح داخلی کامال صاف و عدم انسداد لوله

 -6عدم نیاز به چسب و جوش دادن جهت اتصال قطعات به یکدیگر

 -7آب بندی مطمئن در تمام شرایط از جمله لرزش و نشست ساختمان

 -8سهولت در نصب و حمل و نقل بعلت وزن کمتر لوله و اتصاالت نسبت به لوله های فلزی
-9ایمنی در شرایط آتش سوزی منطبق با استاندارد ()DIN 4102-B2

سیســتم فاضالبــی پوشــفیت نیوفلکــس ســایلنت :انتخابــی مدبرانــه بــرای هتــل هــا ،بیمارســتان هــا  ،کتابخانــه هــا ،

مراکــز ضبــط صــدا و صداگــذاری  ،ســاختمان هــای مســکونی و اداری و هــر کجــا کــه به آرامش بیشــتری نیاز هســت،
می باشد .
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اتصاالت پوشفیت نیوفلکس

در سیســتم لولــه کشــی نیوفلکــس بــرای اتصــال لولــه هــا بــه یکدیگــر ،تغییــر جهــت دادن مســیر لوله کشــی ،تبدیل
ســایز لولــه و یــا انشــعاب گرفتــن از اتصــاالت اســتفاده مــی نمایند.

انواع اتصاالت نیوفلکس به شرح ذیل است:
 -بوشن و رابط پایه بلند:

بــرای اتصــال دو لولــه هــم قطــر و در راســتای هــم ،از ایــن اتصــاالت اســتفاده مــی شــود.
رابــط پایــه بلنــد بــا توجــه بــه طــول بــاالی ســوکت ،اکثــر مواقــع بــرای تعمیــرات سیســتم هــای فاضالبــی

پوشــفیت اســتفاده مــی شــود.

 -تبدیل خارج از مرکز:

بــرای اتصــال دو لولــه بــا قطرهــای مختلــف و در راســتای هــم مــورد اســتفاده

قــرار مــی گیــرد.
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 -زانو :

بــرای تغییــر جهــت دادن لولــه ها در ســایزهای مختلــف از این اتصال اســتفاده می شــود.
ایــن زانوهــا بــا زوایــای مختلــف  45درجــه و  87درجــه تولید مــی گردد.

نکتــه :در لولــه کشــی فاضــاب در مــواردی کــه نیاز بــه تغییر جهــت  90درجه ای باشــد

لولــه کشــی بــه وســیله زانویــی  78درجــه احتمــال ایجــاد گرفتگــی در لولــه را افزایــش
مــی دهــد ،لــذا بــا اســتفاده از اتصــال دو عــدد زانویــی  45درجــه ،شــعاع انحنــای تغییــر

جهــت بیشــتر شــده و ایــن مشــکل را برطــرف مــی نماید.
 -زانو جهت ارتباط با ظرفشویی و :....

در قســمتهایی کــه از ســینک ظرفشــویی اســتفاد مــی شــود ،بایــد در قســمت انتهــای
لولــه از ایــن زانویــی مخصــوص مــی تــوان اســتفاده نمــود .ایــن زانویــی در ســایز 50

میلیمتــر بــوده و الســتیک ارتباطــی فاضــاب مــورد اســتفاده در آن درســه ســایزهای

 30/50و 40/50و 50/50مــی باشــد.
 -زانو ونت دار  87درجه:

از ایــن اتصــال در سیســتم لولــه کشــی ونــت دار اســتفاده مــی شــود .ســایز خروجــی

بــرای لولــه ونــت  50میلیمتــر بــوده و در دو ســایز  63و  110میلیمتــر تولید می شــود.

 -زانو ونت دار  45درجه:

از ایــن اتصــال در سیســتم لولــه کشــی ونــت دار در هنگامــی کــه نیاز به ســرعت بیشــتر
بــرای خــروج فاضــاب داریــم اســتفاده مــی شــود .ســایز خروجــی بــرای لولــه ونــت 50

میلیمتــر بــوده و در دو ســایز  63و  110میلیمتــر تولیــد می شــود.

سه راهی  87درجه:

ایــن ســه راهــی اتصالــی اســت کــه بــرای گرفتــن انشــعاب و متصــل کــردن انشــعابات

فرعــی در انــدازه معــادل و یــا تبدیلــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.در صورتــی کــه

ســایز انشــعابات ســه راهــی هــم ســایز باشــد ،ســه راهــی معــادل نامیــده میشــود.
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سه راهی  45درجه:

از ایــن ســه راهــی هــا جهــت اتصــال انشــعاب فرعــی در انــدازه معــادل و یــا تبدیلــی
بــا انحــراف  45درجــه اســتفاده مــی شــود.
 -انشعاب دوبل  67درجه:

از ایــن اتصــال در انشــعابات و اتصــال لولــه هــای جمــع آوری کننــده فاضالبهــای

بهداشــتی در یــک رایــزر یکســان ،در انــدازه معــادل و فقــط در ســایز  110میلیمتــر و

بــا انحــراف  67درجــه اســتفاده مــی شــود.
 -درپوش:

در سیســتم لولــه کشــی فاضــاب پــس از انجــام لوله کشــی و قبل ازتســت سیســتم ،الزم
اســت کلیــه اتصــال هــای مرتبــط بــا وســایل بهداشــتی توســط درپوش ها مســدود شــود.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پــس از انجــام تســت سیســتم لولــه کشــی و تــا قبــل از نصب
وســایل بهداشــتی  ،مجــاز بــه بــاز کــردن درپــوش هــا نمی باشــیم.

 -دریچه بازدید:

از ایــن اتصــال بــا توجــه بــه موقعیــت و اســتفاده سیســتم لولــه کشــی فاضــاب ،جهــت

نظافــت درون لولــه  ،رفــع گرفتگــی لولــه  ،مســدود کــردن مســیر لولــه هــای مختلــف و
تســت لولــه هــا در فاضــاب مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

 -دریچه بازدید انتهایی:

ایــن اتصــال در دو ســایز  75و  110میلیمتــر تولیــد و در انتهــای مســیر افقی سیســتم

لولــه کشــی و اکثــر مواقــع بــرای رفــع گرفتگــی مســیر اســتفاده می شــود.
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سیفون:

امــروزه خــواص فیزیکــی و شــیمیایی بســیاری از گازهایــی کــه در مجــاری لولههای فاضالب یافت میشــوند ،شــناخته
شــدهاند .تأثیــر ایــن گازهــا بــر روی بــدن انســان غالبـاً زیــان آور اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،اســتفاده

از ســیفون در شــبکۀ فاضــاب ســاختمان ،یــک ضــرورت حتمــی اســت و بایــد تــا حــدامــکان در نزدیکتریــن محــل

بــه هــر یــک از وســایل بهداشــتی و همچنیــن در مجــرای تخلیــۀ فاضــاب منــازل قبــل از ورود بــه شــبکۀ فاضــاب
شــهری نصــب شــود .در شــبکۀ لولــه کشــی فاضــاب ،ســیفون همــراه بــا مایــع درون آن ،وســیله ای اســت کــه بــرای
جلوگیــری از ورود هــوای نامطبــوع و خطرنــاک داخــل شــبکۀ فاضــاب بــه فضای داخل ســاختمان اســتفاده می شــود.

آب بندی معمولی

آب بندی عمیق

سیفونها در سه نوع هستند:

 -1سیفون کامل با در پوش:

از این سیفونها در فاضالبهای سنگین خانگی از قبیل توالت ایرانی و ...استفاده می شود.

 -2سیفون یک تکه با لوله سوکت دار:

از ایــن ســیفون هــا ،در هنگامــی کــه نیــاز بــه علمــک بلندتــر داشــته و مــی خواهیــم لوله

بــه ســر ســیفون اضافــه نماییــم ،اســتفاده می شــود.

 -3سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش:

از این سیفون ها در فاضالب های سنگین خانگی استفاده می شود .
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عصایی پشت بام:

بــا توجــه بــه خاصیــت لوله هــای پلــی پروپیلــن که نبایــد در معــرض مســتقیم نور
خورشــید باشــد ،بــرای عصــای پشــت بــام از لوله هــای پلی اتیلــن اســتفاده خواهیم

کرد .

بست لوله:

برای مهار لوله ها و اتصاالت نیوفلکس از بست مخصوص استفاده می شود.

بست های لوله ها در مدل های مختلف دیواری ،سقفی و رایزری تولید می گردد.
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دستگاه برش  لوله نیوفلکس
دســتگاه بــرش نیوفلکــس ،یــک وســیله بــرای بــرش و پــخ زدن لوله هــای نیوفلکــس از ســایز  50الــی  125میلیمتری
ا ست .

ایــن دســتگاه دارای  12بخــش مــی باشــد کــه اســتفاده صحیــح از ایــن دســتگاه موجــب افزایــش عمــر دســتگاه و
خدماتــی اســت کــه شــما ارائــه خواهــد داد:

 -7تیغه

 -1فک متغیر

-8قالببرشدرسایزهایمختلف

 -2فک ثابت

 -9پیچ نگهدارنده قالب باال

 -3پایه نگهدارنده

 -10پین قالب پایین

 -4دسته چرخشی برش

 -11پیچ تنظیم

 -5قفل کننده فک

 -6نگهدارنده تیغه

4
9

1

2

6

8

3
5
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دستگاه تست سیستم فاضالب
دســتگاه اســتاپر نیوفلکــس جهــت تســهیل در رونــد تســت لولــه و حصــول اطمینــان از انجــام لولــه کشــی صحیــح و
اســتاندارد ،طراحــی و ســاخته شــده اســت.

اجزاء تشکیل دهنده دستگاه استاپر شامل سه قسمت ذیل است:

 -1دستگاه اصلی

 -2الستیک یدک

 -3تلمبه باد

دستگاه اصلی استاپر از قطعات ذیل تشکیل شده است:

 )1الستیک :با انبساط خود موجب بسته شدن مسیر می گردد.

 )2نشان دهنده (گیج) فشار :جهت مطمئن شدن از میزان فشار اعمال شده روی دستگاه می باشد.

 )3ســر والــو :قطعــه ای برنجــی اســت کــه جهــت اتصــال ســر تلمبــه باد تعبیــه شــده اســت و بدلیل حساســیت قطعه
بایــد دقــت الزم در محافظــت و نگهــداری از آن صــورت پذیرد.

 )4نگهدارنــده دســتگاه :قطعــه ای گــرد کــه در انتهــای دســته اصلــی اســتاپر قــرار داده شــده تــا بعــد از قــرار دادن
دستگاه در محل مورد نظر باعث خروج آن نشود.

2
4

3

1
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فصل چهارم
محاسبات شبکه لوله کشی فاضالب ساختمان

مـفاهیم
منظــور از محاســبۀ لولههــای تخلیــۀ فاضــاب ،اســتفاده از مناســب تریــن ســایز وکمتریــن مقــدار لولــه بــرای هدایــت

فاضــاب بــا توجــه بــه اســتاندارد هــای موجــود اســت تــا بـ ه ســرعت و بــدون گرفتگــی لولههــا ،بــدون ایجــاد ســیفوناژ
و فشــارهای برگشــتی آن را بــه محــل دفــع فاضــاب هدایــت کنــد .محاســبات قطــر لولههــای فاضــاب ،ســادهتر از

لولههــای آبرســانی اســت ،چــون در ایــن شــبکه فشــار اولیۀ شــبکه آبرســانی وجود نــدارد و جریــان فاضــاب بهصورت

وزنــی تحــت فشــار اتمســفریک و از بــاال بــه پاییــن بــا توجــه بــه شــیب لولــه تخلیــه میگــردد.

تفــاوت دیگــر ایــن اســت کــه در شــبکۀ آبرســانی میتــوان از یــک ورودی اســتفاده کــرد و آن را در تمــام قســمتهای

واحــد مســکونی توزیــع نمــود .عمدتـاً طــول زیــاد مســیر ،مشــکلی را در شــبکه بــهوجــود نمـیآورد ،ولــی در شــبکه
فاضــاب ،معمــوالً ســرویسهای بهداشــتی را در کنــار هــم در یــک منطقــه در نظــر میگیرنــد و بــرای آن یــک شــبکه
مجــزا ایجــاد میکننــد و از طراحــی طــول زیــاد مســیر لولههــای افقــی اجتنــاب میشــود ،زیــرا در طــول زیــاد ،هــم
احتمــال گرفتگــی لولــه و اتصــاالت شــبک ه فاضــاب وجــود دارد و هــم ســقف کاذب یــا کــف تمــام شــده بــا ارتفــاع

زیــاد جهــت شــیب بنــدی لولــه هــا الزم اســت.

شبک ه فاضالب یک ساختمان باید دارای خصوصیات زیر باشد:
1ـ فاضالب را بهسرعت از لوازم بهداشتی تخلیه نماید.

2ـ از نفوذ هوا ،بو ،حشرات و ...به داخل ساختمان جلوگیری نماید.
3ـ لولۀ فاضالب باید گازبند ،هوابند و آببندی محکم داشته باشد.

4ـ لولهها باید طوری نصب شوند تا حرکت جزئی ساختمان ،باعث نشت آنها نگردد.
وســایل بهداشــتی :بــه لوازمــی کــه در ســاختمان بهطــور دائمــی و یــا موقــت نصــب شــده و آب را از لولهکشــی و

توزیــع آب آشــامیدنی ســاختمان دریافــت نمــوده و فاضــاب خروجــی آنهــا مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه لولهکشــی
فاضــاب بهداشــتی ســاختمان میریــزد ،وســایل بهداشــتی میگوینــد.

وسایل بهداشتی شامل :دستشویی ،ظرفشویی ،توالت ایرانی و فرنگی ،بیده ،وان حمام و غیره است.
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اجــزای سیســتم فاضــاب ســاختمان شــامل :ســیفونها ،دریچههــای بازدیــد و لــوازم اتصــال وســایل بهداشــتی بــه

لولهکشــی اســت.

نکتــه :در کتــاب ملــی مقــررات ســاختمان؛ بخــش  7از مبحــث  16بــه تشــریح اســتانداردهای لــوازم بهداشــتی ،تعــداد
مــورد نیــاز بــرای ســاختمانها بــا کاربریهــای مختلــف ،نحــوۀ دسترســی ،انتخــاب و انــواع آنهــا و همچنیــن کدهــای
ارتفــاع نصــب لــوام بهداشــتی پرداختــه شــده اســت.

شــبکۀ فاضــاب از محــل تخلیــۀ وســایل بهداشــتی بــه شــاخههای فرعی افقی شــروع شــده و پــس از اتصال انشــعابات

بــه یکدیگــر ،لولــۀ اصلــی افقــی را تشــکیل میدهــد و هــر لولــۀ افقــی اصلــی ،بهطــور جداگانــه و مجــزا ،بــهلولههــای
قائــم اصلــی تخلیــه میگردنــد .الزم بــه ذکــر اســت عــدم اجــرای دقیــق و صحیــح فاضــاب ،ممکــن اســت موجــب

نفــوذ گاز و فاضــاب بــه داخــل ســاختمان شــود و عــاوه بــر ایجــاد فضایی نامطبوع برای زیســتن ،ســامت و بهداشــت
ســاکنان محــل را بــا خطــر مواجه ســازد.
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انتخاب مسیر صحیح لولهکشی فاضالب ساختمان
بــرای اجــرای راحــت و صحیــح ،مســیرهای لولهکشــی در شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب ســاختمان بایــد طــوری انتخــاب

شــوند کــه اجــرا در ســاختمان احتیــاج بــه کمتریــن تخریــب (شــکافتن دیــوار ،بریــدن و  )...باشــد .قبــل از اجــرا حتماً
بایــد محــل قرارگیــری لــوازم بهداشــتی و غیــره مشــخص شــود ،شــیارها و ســوراخکاریهای الزم انجــام گیــرد و

همینطــور بایــد ابعــاد ،ارتفــاع نصــب و موقعیــت ایــن تجهیــزات نســبت بــه میــزان کفســازی ،درهــا و پنجرههــا
کنتــرل گــردد .مســیرهای لولهکشــی فاضــاب بایــد از مکانهــای امــن عبــور کنــد و تــا حــد امــکان از مســیرهایی

اســتفاده شــود کــه در صــورت نیــاز بــه تغییــرات احتمالــی ،بهراحتــی بتــوان ایــن عمــل را در مســیر لولــه انجــام داد.

بدیــن منظــور همــواره از مســیرهای کوتــاه و کمپیــچ و خــم بــرای اجــرای صحیــح و مناســب اســتفاده میشــود .بــا
توجــه بــه اینکــه اصــل زیبایــی در ســاختمان مهــم اســت و ایــن مــورد بهویــژه در مســیرهای بــدون پوشــش قابــل

دیــد اســت ،لــذا بهتــر اســت لولههــا بــا ســایز مناســب در مســیرهایی کار شــود کــه قابــل رؤیــت و در دیــد نباشــد.
همچنیــن در صــورت نیــاز بــه تغییــر مســیر لولهکشــی ،بایــد حتمـاً اصــول فنــی بــا مســئول مربــوط (مهنــدس ناظر)

هماهنــگ شــود تــا اصولیتریــن روش انتخــاب گــردد.
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منطقهبندی ساختمان
منظــور از منطقــه بنــدی ایــن اســت کــه هــر ســاختمان بســته بــه تعــداد و مــکان و وســایل بهداشــتی به چنــد منطقه

تقســیم شــده و هــر تعــداد وســیله بهداشــتی بــه یــک لولــه مجــزا جهــت تخلیــه متصــل مــی شــود .همچنیــن ممکن

اســت در یــک آپارتمــان سـهزون و یــا حتــی بیشــتر شــبکه فاضــاب وجــود داشــته باشــد کــه جداگانــه بــه پایینترین
قســمت و شــبکۀ دفــع فاضــاب منتقــل میگــردد .همچنیــن احتمــال دارد کــه بــرای دو واحــد آپارتمــان مجــاور هــم

کــه ســرویسهای بهداشــتی آنهــا بــههــم نزدیــک هســتند ،از یــک زون فاضــاب اســتفاده شــود.

البتــه توصیــه میگــردد کــه هــر واحــد آپارتمان ،شــبکۀ فاضالب مجزا داشــته باشــد تــا در صــورت گرفتگــی احتمالی،

مشــکل خرابــی بــرای واحدهــای آپارتمانی مجــاور بهوجــود نیاید.
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شیب بندی  لولهکشی فاضالب
یکــی از مــوارد مهــم در شــبکۀ فاضــاب ســاختمان تعییــن شــیب لولههاســت .نظــر بــه اینکــه فاضــاب ســاختمان
تحــت نیــروی ثقــل(وزن) تخلیــه میگــردد ،رعایــت شــیب معیــن براســاس مصوبــات اســتاندارد لولهکشــی الزامــی
ی باشــد ،بــرای جریــان یافتــن فاضــاب در
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه جریــان فاضــاب در لولههــا تحــت فشــار نمـ 

لولههــای افــق ،شــیب مناســبی الزم اســت ایجــاد گــردد کــه ســرعت الزم بــرای جریــان طــوری باشــد تــا لولــه نیــز

خــود بــهخــود تمیــز شــود .اگــر شــیب بیشــتر از حــد معیــن تعییــن شــود ،ســرعت آب فاضــاب بیشــتر میشــود

و موجــب میگــردد مایعــات بــه ســهولت تخلیــه شــوند ولــی ذرات جامــد و فضــوالت آن باقــی بمانــد کــه ایــن خــود
نیــز در لولههــا باعــث تشــکیل رســوب میشــود .ســرعت مجــاز در لولههــای فاضــاب ،حداقــل  0/7متــر بــر ثانیــه
( 2/3فــوت بــر ثانیــه ) اســت تــا شستوشــوی لولههــا خــود بــهخــود تأمیــن شــود و هیچگونــه رســوبی در لولــه

باقــی نمانــد .شــیب معــادل بــا ســرعتی کــه گفتــه شــد در حــدود بیــن  0/5تــا  4درصــد میباشــد و در بهتریــن حالت

شــیب  2تــا  3درصــد در نظــر گرفتــه میشــود.

بطــور کلــی شــیب در شــبکه دفــع فاضــاب بایــد یکنواخــت و تــا حــد امــکان تغییــر شــیب وجــود نداشــته باشــد،
بنابرایــن بــا توجــه بــه قطــر لولههــای فاضــاب و شــیب مــورد نیــاز (معمــوالً  2تــا  3درصــد) میبایســت دقــت کافــی
را مبــذول داشــت.

جدول  :1-4شــیب مجاز در لوله کشــی فاضالب ساختمان
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اندازه گذاری لوله های فاضالب
                     

حداکثــر جریــان لحظ ـهای هــر یــک از لــوازم بهداشــتی بــا واحــد ) DRAIN FIXTURE UNIT) D.F.U.مشــخص
میشــود کــه بــه مقــدار فاضــاب تخلیه شــد ه واحدهــای بهداشــتی لولههــای فاضالبــی بســتگی دارد .مجمــوع D.F.U.

هــر قســمت از خــط لوله نســبت بــه باالتریــن و پایینترین واحد بهداشــتی (از باالدســت بــه آن نقطه) محاســبه میگردد.

انتخــاب قطــر مناســب بــرای لولــۀ تخلیــه فاضالب بســتگی به نحوه اســتفاده ،نــوع آنهــا و تعداد وســایل بهداشــتی دارد

کــه قطــر نامــی (اســمی) لولههــا بــا توجــه بــه مقــدار مجمــوع  D.F.U.تعییــن مــی گــردد .بســیاری تصــور میکننــد
کــه اگــر لولــۀ تخلیــه را کمــی بزرگتــر از انــدازۀ الزم انتخــاب کننــد ،بازدهی تأسیســات مــورد اســتفاده افزایــش خواهد
یافــت ،در حالــی کــه چنیــن نیســت و روانــی جریــان ســیال (فاضــاب) بــا افزایــش قطــر لولــه تأمیــن نمیشــود ،لــذا

قطــر نامــی (اســمی) بــا توجــه بــه مقــدار  D.F.U.در حالــت افقــی بــا شــیبهای مختلــف ،بایــد بــا اســتفاده از جــدول

ذیــل محاســبهگــردد .شــایان ذکــر اســت ایــن محاســبات تــا پایینتریــن نقطــۀ شــبکه ادامــه پیــدا میکنــد.

جدول  :2-4مقدار  D.F.U.برای لوازم بهداشــتی مختلف
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جدول : 3-4تعیین قطر لولههای نیوفلکس برای لولههای اصلی و قائم

جدول : 4-4تعیین قطر نیوفلکس برای لولههای قائم تهویه
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شبکۀ تهویۀ فاضالب
شــبکۀ تهویــه یکــی از ارکان مهــم لولهکشــی فاضــاب اســت .قســمتی از لولههــای فاضــاب نیــز ایــن نقــش را بــر

عهــده دارنــد ،ولــی طراحــی لولههــای تهویــه جداگانــه نیــز در شــبکه فاضــاب بســیار ضــروری اســت .زیــرا همزمــان

بــا جریــان مــواد دفــع شــده از فاضــاب بــه طــرف شــبکۀ تخلیــه ،گاز و بــوی نامطبــوع حاصــل از فاضــاب در شــبکۀ
فاضــاب جمــع شــده و بایــد بــه نوعــی تخلیــه گــردد.

تهویــۀ شــبکۀ لولهکشــی قســمتی از تأسیســات فاضــاب را شــامل میشــود کــه فشــار هــوا را در لولههــای فاضــاب

در حــدود فشــار جــو نــگاه مـیدارد و ایــن مشــکالت اساســی را برطــرف میکنــد:
1ـ از بین رفتن آببندی سیفونها
2ـ تأخیر در تخلیۀ فاضالب

3ـ خراب شدن مصالح لولهکشی فاضالب

4ـ گازهای نامطبوع موجود در شبکه فاضالب
بــرای تهویــۀ شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب روشــهای مختلفــی وجــود دارد .بهطــور کلــی هــدف ایــن روشــها ،حفــظ

آببنــدی ســیفونها در مقابــل ســیفوناژ و فشــار مخالــف لولهکشــی در شــبکۀ فاضــاب میباشــد .ایــن روش هــا

عبارتنــد از:

الــف) تهویــۀ مجــزا :بــرای ســرویسهایی کــه لولــۀ تخلیــه فاضــاب آنهــا در دیــوار و یــا کــف اجــرا میشــود،
میتــوان بهصــورت مجــزا لولــۀ تهویــه را در نظــر گرفــت.

تهویه مجزاء
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ب) تهویــه مشــترک :در ایــن روش میتــوان وســایل بهداشــتی دیــواری و زمینــی را مشــترکاً بــه یــک لولــۀ تهویــه
مشــترک وصــل کرد.

تهویه مشترک
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ج) تهویهمــداری :در ایــن روش مــی تــوان بــه تناســب اســتقرار وســایل بهداشــتی میتــوان چنــد ســرویس مختلــف
را در یــک مــدار تهویه قــرار داد.

تهویه مداری

د) تهویــۀ مرطــوب :از ایــن روش عمومـاً در مکانهــای خــاص و بیشــتر در وســایل بهداشــتی بــا فاضــاب ســبک و
تمیــز اســتفاده میشــود.

تهویه مرطوب یک سرویس کامل
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بهتریــن حالــت بــرای تهویــۀ مطبــوع ایــن اســت کــه بــرای هــر یــک از لــوازم بهداشــتی یــک لولـ ه تهویــه جداگانــه

نصــب کــرده و پــس از آن لولههــا بــه یکدیگــر متصــل شــوند .شــایان ذکــر اســت بهدلیــل مشــکالت اجرایــی و هزینــۀ
بــاال ،عمومـاً ایــن روش امکانپذیــر نبــوده و معمــوالً بــرای چنــد عــدد لــوازم بهداشــتی از یــک لولــۀ هواکــش بهطــور
مشــترک اســتفاده میشــود.

تهویه مجزا
)دست شویی ها  -آبخوری و غیره(

نکتــه مهــم ایــن اســت ،بــرای شــیببندی لولههــای تهویــۀ انــدازۀ مشــخصی در نظــر گرفتــه نمیشــود ،ولــی میتــوان

بــا توجــه بــه اینکــه داخــل لولههــای تهویــه ،تعریــق بــه وجــود میآیــد ،بــرای تخلیــۀ تقطیــر بخــار آب ،شــیب لولــۀ
تهویــه را در تمــام نقــاط بــه طــرف لولــۀفاضــاب در نظــر گرفت.
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تاخیر در تخلیۀ فاضالب:

بــر اثــر تخلیــۀ فاضــاب وســایل بهداشــتی در لولــۀ فاضــاب طــی دو مرحلــۀ متوالــی با فاصلــۀ زمانــی کوتــاه ،چنانچه
قبــل از خــروج کامــل فاضــاب در پایــان مرحلــه اول ،تخلیــۀ مرحلــه دوم شــروع شــود ،هــوای موجــود در طــول لولــۀ
فاضــاب کــه بیــن فاضــاب مرحلــۀ اول و دوم اســت ،تحــت فشــار قــرار میگیــرد .افزایــش فشــار هــوا در طــول

لولههــای قائــم نــه تنهــا جریــان فاضــاب را بــه تأخیــر میانــدازد ،بلکــه ظرفیــت انشــعاب را نیــز کــم میکنــد .در

چنیــن شــرایطی ،شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب نامتعــادل اســت ،زیــرا فشــار داخــل لولههــا ،بیــش از فشــار جــو اســت

و ایــن تراکــم هــوا موجــب کنــدی حرکــت فاضــاب و در نتیجــه ایجــاد تأخیــر در تخلیــۀ فاضــاب وســایل بهداشــتی
میگــردد.

در شــبکۀ تخلیــۀ فاضــاب ،ممکــن اســت خأل ناقــص (جزئی) تولید شــود و ظرفیــت تخلیه را کــم کند .ایــن در حالتی
اســت کــه احتمــاالً قســمتهای فوقانــی لولــۀ فاضــاب گرفتــه باشــد .ایــن حالــت را میتــوان بــه وضــع لولههــای قائم

پــر از آبــی تشــبیه کــرد کــه مجــرای فوقانــی آن مســدود ،ولــی دهانــۀ پاییــن آن باز باشــد .مالحظه میشــود که فشــار
هــوای بیــرون از ریختــه شــدن آب ایــن لولــه جلوگیــری میکنــد .ایــن مشــکالت اغلــب در تأسیســات ســاختمانهای
مرتفــع پیــش میآیــد .بــا نصــب صحیــح لولــه هواکــش و ارتبــاط قســمتهای مختلــف شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب

ب برطرف میشــود.
بــا فضــای خــارج ســاختمان ،مشــکل تأخیــر در تخلیــۀ فاضــا 
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شبکه جمعآوری آب باران
تمام آبهای حاصل از بارندگی و آبهای سطحی غیرقابل مصرف را با لولههای جداگانهای به نام لولۀ آب باران جمعآوری
و دفع میکنند .این آبها را معموالً به داخل چاههای جداگانه ،نهرها ،رودخانه ،دریاچهها و یا مسیلهای طبیعی هدایت
میکنند .بهطور کلی جمعآوری ،هدایت و تخلیۀآب باران به عوامل زیر بستگی دارد:

1ـ شیببندی بام.

2ـ نوع بام از لحاظ تخت و یا شیبدار (شیروانی) بودن.

3ـ دقت در تعیین اندازۀ مناسب آبروها و لولههای آب باران و اجرای صحیح و اصولی آنها.
4ـ انتخاب نوع لوله مناسب برای روشهای توکار و یا روکار.

5ـ جمـعآوری و دفــع آب بــاران همــراه ســایر آبهــای ســطحی بــا شــبکۀ مســتقل از فاضــاب تحــت عنــوان شــبکۀ

جمـعآوری آبهــای ســطحی.

نحوۀ لولهکشی آب باران:

نحــوۀ لولهکشــی آب بــاران شــبیه لولهکشــی فاضــاب اســت بــا ایــن تفــاوت کــه رایــزر اصلــی آب بــاران در طبقــات

انشــعاب نــدارد ،یعنــی یــک خــط لولــه عمــودی بــه انــدازۀ معیــن کــه بســتگی بــه مســاحت بــام دارد ،از بــام تــا زمین
ادامــه پیــدا کــرده و پــس از نصــب ،دریچــۀ بازدیــد عمــودی و ســیفون بــا زانوهــای  45درجــه بــه طــرف محــل دفــع

هدایــت میشــود.

نکتــه ای کــه بایــد دقــت شــوداین اســت کــه آب بــاران هــم بهصــورت تــوکار و هــم بــه صــورت روکار قابــل انجــام
اســت .در ضمــن در مناطــق سردســیر بایــد دقــت شــود کــه بــرای جلوگیــری از یــخ زدن آب در اطــراف کفخوابهــا

(آبروهــا) ،شــیببندی بــام بهگون ـهای باشــد کــه آبروهــا در قســمتهای آفتابگیــر بــام قــرار گیرنــد.
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فصل پنجم
اجرای سیستم فاضالب با لوله های پوشفیت نیوفلکس
بــا توجــه بــه حساســیت اجــرای شــبکۀ لولهکشــی فاضالبــی نیوفلکــس ،مجریــان محتــرم بایــد قبــل از اجــرا بــه دو

اصــل مهــم توجــه نماینــد:

1ـ آمادهسازی بستر کار ،کارگاه و لوازم اجرای کار:

در اجــرای لولهکشــی فاضــاب بــا لولههــای نیوفلکــس پاکیزگی یــک اصل مهم
اســت ،لــذا قبــل از اجــرای لولهکشــی بایــد بدنــۀ اتصــاالت ،لولههــا و اورینگهـا
را بازدیــد نمــوده و محــل قــرار گرفتــن اورینگهــا را بــا دســتمال تمیــز گــردد.

همچنیــن بایــد محیطــی را بــرای کارگاه انتخــاب نمــود کــه تمیــز ،دور از گرد و
غبــار و نخالــۀ ســاختمانی باشــد .فراهم کردن یــک عدد میز کار بزرگ متناســب

بــا محــل کار ،تعــدادی دســتمال پارچـهای تمیــز و چند ســطل آب قبــل از اجرا

ضــروری اســت .بــرای جلوگیــری از آســیبدیدگی لولههــا و اتصــاالت ،بــا توجــه بــه میــزان لولــه ،شاســی یــا نبشــی باید به

روکــش نــرم پالســتیکی مجهــز شــود و نیز چنــد عدد ســبد برای اتصــاالت تهیــه گــردد .اســتفاده از ابزار اســتاندارد شــامل
دو ســایز لولهبــر ،لولــه پــخ کــن و یــا ابــزار مخصــوص کــه در فصــل هــای قبلــی بــه آن اشــاره شــده ،الزم و ضروری اســت.

2ـ رعایت نکات و توصیههای اجرایی در حین انجام کار:

اورینگهــا نقــش بســیار مهمــی در لولهکشــی فاضــاب نیوفلکــس دارند .بــرای اجــرای صحیح لولهکشــی ،ابتدا بهتر اســت
تمامــیاورینــگ هــا را خــارج نمــوده و لولهکشــی بهصــورت بــدون اورینــگ انجــام شــود .بعــد از اطمینــان از اینکــه دیگــر

احتیــاج بــه کوتــاه و بلنــد کــردن لولههــای فاضالبــی نیســت و اتصــاالت نیز دیگــر تغییر نخواهنــد کــرد ،لولههــا و اتصاالت

را اورینــگ انداختــه و ســپس در محــل خــود قــراردهیــم .بــرای آنکــه اورینگهــا از نظــر آببنــدی بهدرســتی عمــل کنــد،
حتمـاً بایــد محــور لولــه و اتصــاالت کامـ ً
ا در یــک امتــداد قــرار گیرنــد .در هنگام قــرار گرفتــن اورینــگ در محل خــود ،لبۀ
اورینــگ بایــد بــه طــرف پایین باشــد .همچنیــن باید دقــت کرد کــه اورینگهــا عــاری از هرگونه آلودگــی و خوردگی باشــد.

الزم اســت دریچــۀ بازدیــد بــه تعــداد کافــی و در محلهــای مناســب ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .توصیــه میشــود کــه در

مکانهایــی کــه تغییــر مســیر لولهکشــی فاضــاب داریـم ،یــک دریچــۀ بازدید نصــب گردد تــا در صــورت گرفتگــی در محل

تغییــر مســیر ،بهراحتــی بتــوان ایــن گرفتگــی را رفــع نمود.

بــرای اجــرای هرچــه بهتر و صحیحتر شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب ،بایــد برای هر یــک از تجهیزات ،ســرویسهای بهداشــتی

و کفشــورها ،از ســیفونهای مناســب بــا عمــق آببنــدی مناســب اســتفاده شــود .بــرای نصــب ســه راه  87درجــه بــر روی
لولــۀ قائــم هواکــش ،حتمـاً ایــن سـهراه بهصــورت برعکــس بــر روی لولــه قــرار گیــرد .مجریــان محتــرم بایــد بــه ایــن نکتۀ
مهــم توجــه داشــته باشــند کــه در اجــرای شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب ،اگــر فشــار کــم باشــد ،زانــوی  87درجـ ه بهراحتــی
فاضــاب را عبــور نمیدهــد .بــرای روانتــر شــدن ،نبایــد از ایــن زانــو جهــت فاضــاب بــه تنهایــی اســتفاده شــود .بــرای این

کار بایــد از دو عــدد زانــوی  45درجــه اســتفاده کــرد .از ایــن طریــق بهراحتــی ســیال در داخــل اتصــاالت هدایــت شــده و در
آینــده مشــکلی از نظــر گرفتگــی داخــل لولــه فاضالب پیــش نخواهــد آمد.

Giti Pasand Industrial Group

45

فصل پنجم  :اجرای سیستم فاضالب با لوله های پوشفیت نیوفلکس

نکات اجرایی لولهکشی پوشفیت فاضالبی نیوفلکس
 -اجرای همزمان لولهکشی آبرسانی و لولهکشی فاضالب:

لولهکشی اصلی آبرسانی و لولۀ خروجی فاضالب ساختمان را در شرایط زیر میتوان در یک کانال اجرا کرد:
الــف) ســطح زیــر لولــۀ آبرســانی در سراســر مســیر ،حداقــل  30ســانتیمتر باالتــر از ســطح روی لول ـ ۀ فاضــاب و
بلندتریــن نقطــۀ مســیر آن باشــد.
ب) لولۀ آبرسانی روی یک تکیهگاه محکم ،که در یک طرف کانال مشترک ایجاد میشود ،نصب گردد.
ج) تعداد اتصاالت لولۀ اصلی آبرسانی ،حداقل ممکن باشد.
د) جنــس لولــۀ فاضــاب و آبرســانی و اتصــاالت و طــرز نصــب آنهــا چنــان باشــد کــه در بدتریــن شــرایط امــکان
خورندگــی ،لرزشهــا ،نشــت زمیــن ،بارهــای خارجــی و ...مقاومــت کافــی داشــته باشــد و از نشــت مــواد موجــود در
فاضــاب جلوگیــری شــود.

 -آببندی لولههای ساختمان:

نشــت فاضــاب بــه داخــل ســاختمان و نفــوذ آن در دیوارهــا و پیهــا ســاختمان موجبــات تخریــب اماکن مســکونی را
فراهــم میســازد .از ایـنرو کلیــۀ لولهکشـیهای ســاختمان ،اعــم از آب ،فاضــاب و حتــی گاز بــا انــواع مصالــح انتخابی
در مرحلــۀ لولهکشــی کامـ ً
ا آببنــدی میشــود و قبــل از شــروع بهرهبــرداری ،بــه روشــهای مناســب آزمایــش شــده
و پــس از رفــع نشــتیهای احتمالــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

 -عملیات لوله کشی باید مطابق نقشه های تایید شده انجام شود:
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 طبــق نقشــه ،محــل عبــور لولــه هــای عمــودی و نیــز افقــیفاضــاب ،هواکــش و آب بــاران را مشــخص مــی کنیم .ســپس
بــرای قــرار دادن لولــه هــای عمــودی فاضالب ،محل مشــخص
شــده را مــی شــکافیم .پــس از آن محل مشــخص شــده را برای

عبــور لولــه هایــی را کــه از کــف عبــور مــی کننــد ،بــا قلــم و

چکــش یــا دریــل چکــش مخصــوص ســوراخ مــی کنند.

 نصــب لولــه هــا بســیار ســریع و راحت بــوده و آب بنــد کــردن لوله ها توســط اورینگصــورت مــی گیرد.

 بایــد دقــت شــود تــا ســر لولــه و اتصــال مــورد نظــر تمیــز و عــاری از هرگونــه مــواداضافی باشــد.

 -بایــد ســر لولــۀ پــخ زده شــده را فقــط با مــواد روانکنندۀ غیراســیدی و غیرشــیمیایی

و بهطــور یکنواخــت آغشــته کنید.

 سر لولۀ آماده شده را تا محکم شدن نهایی در داخل اتصال مورد نیاز فشار دهید. -بعــد از اطمینــان از اینکــه لولــه تــا انتهــا در داخــل اتصــال قــرار گرفــت بــا توجــه بــه انبســاط حرارتــی ونشســت

ســاختمان در لولــه هــای عمــودی و بــرای راحــت شــدن حرکــت لولــه هــا ،لولــه را حــدود یــک ســانتیمتر بــه ســمت
بیــرون بکشــید .بــرای اطمینــان از اینکــه ایــن فاصلــه حتمـاً رعایــت شــده اســت ،میتــوان از یــک قلــم عالمتگــذاری
شــده اســتفاده کــرد.
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 لولهکشــی فاضــاب بایــد در کوتاهتریــن مســیر و با کمترین پیــچ و خم،مــوازی و یــا عمــود بــر دیوارهای ســاختمان انجــام پذیرد.

 تــا حــد امــکان از مســیرهایی اســتفاده شــود کــه هیچگونــه آســیبی بــهاســکلت ســاختمان (از قبیــل شــکاف دادن ،بریــدن و )...وارد نشــود.

 -لولهکشی نباید در مسیرهایی که احتمال خطر شکستن و ضربه دیدن وجود دارد ،صورت گیرد.

 در ســاختمانهای مســکونی ،الزم اســت در مســیرهای افقــی از نصــب لولههــای آب و فاضــاب در کنار هم خودداری شــود،زیــرا بــر اثــر مــرور زمــان و در ســالهای متمــادی بــا از بیــن رفتــن آببنــدی لولههــا ،احتمــال تــراوش و آلودگــی آبهــای

آشــامیدنی و بهداشــتی وجــود دارد .در صــورت اجتنابناپذیــر بــودن ایــن امــر( لولهکــش بایــد فاصلۀ مناســب در لولهکشــی

افقــی فاضــاب را رعایــت کند)چنانچــه لولهکشــی بــه مــوازات پی ســاختمان و یــا خــارج از دیوارهــای باربر انجام میشــود،
لولههــا بایــد حداقــل  1متــر از پــی ســاختمان و دیــوار فاصله داشــته باشــند .و چنانچه لوله کشــی پایینتر از پی ســاختمان
یــا دیوارهــای باربــر اجــرا میگــردد ،بایــد در خــارج از شــعاع  45پیهــا قــرار گیــرد.

 -بــرای مهــار کــردن لولههــا و اتصــاالت فاضالبــی بایــد از روشــهای اصولــی و توصیــه شــده ماننــد اســتفاده از بسـتهای

ثابــت و غیرثابــت و همچنیــن پشــتیبانها اســتفاده کــرد .پشــتیبانها و بسـتها بایــد تــا حــد ممکــن بــه ســقف نزدیــک

باشــند .لولههــای انشــعاب فاضــاب را بایــد بــه فواصــل کوتــاه بــا بســت نگــه داشــت تــا از بــه اصطــاح فــرو رفتــن و شــکم

دادن پیشــگیریشــود .لولههــای افقــی را بــا فواصــل  0/5متــری و بــا قالبهــای محکــم آهنــی آویــزان میکننــد .روش
ح بســت ایــن اســت کــه بسـتها حتیاالمــکان بــه محــل اتصــال نزدیــک باشــد.
صحیـ 

 -لولههایــی کــه بیــن تیرهــای اصلــی کشــیده میشــود ،بایــد بــا چوبهــای محکــم و یــا آویزهــای قــوی بهوســیله میــخ

یــا پیــچ یــا امثــال آن بــه اســکلت ســاختمان متصــل گردنــد .بایــد توجــه داشــت کــه در اتصــال لولهها قســمت مادگــی در
جهــت جریــان قــرار گیرد.
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 لولههــای افقــی اگــر بهصــورت زیرســقفی باشــد و یــا تحــت پوشــش ســقف کاذب نصــب میشــود ،بایــد در حداکثــرارتفــاع ممکــن ســقف طبقــه پائیــن اجــرا شــوند .طول افقــی لولــۀ فاضــاب نبایــد از حــدود  10متر بیشــتر گردد.

 -مجــری قبــل از شــروع کار موظــف بــه کنتــرل کلیــۀ مــوارد از جملــه عــدم تداخــل لولهکشـیهای مختلــف ،ســرگیر

نبــودن لولههــا و عــدم جلوگیــری از بــاز شــدن کامــل درهــا و پنجرههــا میباشــد.
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 -از اجــرای لولهکشــی در بــاالی دســتگاههای برقــی خــودداری شــود( .اگــر بناچــار لولــه کشــی صــورت گرفــت ،از

قطرهگیــر در زیــر لولههــا اســتفاده شــود).

 حداقــل قطــر لولههــای فاضــاب  2اینــچ یــا  50میلیمتــر در نظــر گرفتــه میشــود ،حتــی اگــر قطــر لولــۀ ســیفونو واحــد بهداشــتی مربوطــه کمتــر از  2اینــچ گــردد ،بــا نصــب تبدیــل قطــر واحــد بهداشــتی بــه  2اینــچ تغییــر یافتــه

و لولهکشــی اجــرا میگــردد .همچنیــن قطــر لولــۀ فاضــاب توالــت ایرانــی و فرنگــی 4 ،اینــچ یــا 110میلیمتــر اســت

حتــی اگــر در جــدول محاســباتی عــدد کمتری محاســبه شــده باشــد.

 -بــرای رعایــت اصــول بهداشــتی و جلوگیــری از نفــوذ گازهــای حاصــل از فاضالبهــا بــه داخــل ســاختمان ،بــرای

کلیــۀ وســایل بهداشــتی و کفشــورها ،ســیفون مناســب پیشبینــی و نصــب میگــردد.
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 از وصل نمودن لولههای آب باران و لولههای فاضالب بهداشتی به یکدیگر باید خودداری شود. -لولــه هــای فاضــاب ،هواکــش و آب بــاران بــاال رونــده در رایزرهــا کــه در نقشــه مشــخص شــده را بــا توجــه بــه قطــر

آن هــا در داخــل کانــال (داکــت) ،از پاییــن تریــن طبقــه بــه بــاال مطابــق شــکل نصــب مــی کنند.

 -در نصــب رایزرهــا ،ســه راه هــای مربــوط بــه لولــه هــای افقــی هــر طبقــه در نظــر گرفتــه مــی شــود  .همچنیــن

دریچــه بازدیــد روی لولــه هــای عمــودی مربــوط بــه هــر طبقــه نیــز بایــد پیــش بینــی شــود.

 -لولــه هــای فاضــاب ،هواکــش و آب بــاران عمــودی اصلــی را بــا پیــش بینــی ســه راه هــای انشــعابی بــه ســرویس

هــای بهداشــتی طبقــات و دریچــه هــای بازدیــد در داخــل کانــال ،بــه ســمت پشــت بــام ،ادامــه مــی دهنــد.
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 -رایــزر هواکــش فاضــاب را مطابــق بــا شــکل زیــر ،بــه صــورت شــیب دار بــا بــاال و پاییــن رایــزر فاضــاب متصــل

مــی کننــد.

 -بــرای ثابــت نگــه داشــتن یــا مهــار کــردن لولــه هــای عمــودی بــاال رونــده در محــل خــود ،آن هــا را بــا اســتفاده از پیچ

و رول پــاک و بســت دو طرفــه مطابــق بــا شــکل و بــا رعایــت الزم بســت هــا از یکدیگــر ،روی دیــوار نصــب مــی کننــد.
در نصــب لولــه هــای قائــم ،از دو نــوع بســت ثابــت و بســت غیــر ثابــت اســتفاده مــی شــود.

 پــس از اتصــال لولــه هــای فرعــی و افقــی در زیــر ســقف یــا داخــل ســقف کاذب بــه لولــه هــای اصلــی ،بــرای مهــارکــردن آنهــا و رعایــت شــیب مناســب ،لولــه هــا را بــا بســت هــای دنبالــه دار بــه پــل هــای فلــزی (تیــر آهن) یا نبشــی

هــای از قبــل تعبیــه شــده بوســیله دســتگاه جوش،جــوش مــی دهند.
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 بــرای ثابــت نگــه داشــتن (مهــار کــردن) و رعایــت شــیب مناســب  ،لوله هــای افقــی را با فواصل مشــخص و مناســببوســیله بســت هــای ســاخته شــده از قبیــل نبشــی یــا میــل گــرد  ،بــه پــل هــای فلــزی و یــا مصالــح ســاختمانی
متصــل مــی کنند.

ضمن اینکه فاصله بین بست ها را بایستی بر اساس جدول زیر مشخص نمود.
(میلیمتر)

125
160
 -لوله های فرعی افقی  ،فاضالب طبقات را به محل سرویس های بهداشتی در محل خود می دهند.
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 بــا قــرار دادن یــک دریچــه بازدیــد در ارتفاعــی مناســب در روی لولــه رایــزر فاضــاب و نصــب دو عــدد زانــوی 45درجــه بــا فاصلــه الزم را در پاییــن تریــن نقطــه ،لولــه افقــی فاضــاب را بــه محــل تخلیــه هدایــت مــی کننــد.

 -بــا قــرار دادن تــراز بــر روی لولــه افقــی اصلــی و گــذاردن تکیــه گاههایــی بــه زیــر آن ،شــیب لولــه را تنطیــم مــی

کننــد و حتــی مــی تــوان از شــابلون شــیب بنــدی یــا شــیلنگ تــراز اســتفاده نمــود

 لولــه افقــی اصلــی را تــا گلدانــی ،بــا رعایــت شــیب مناســب ادامــه مــی دهنــد .همچنیــن اتصــال دو عــدد زانویــی45درجــه بــه لولــه افقــی اصلــی ،انتقــال فاضــاب لولــه هــای افقــی را بــه دهانــه چــاه تســهیل مــی کننــد.
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 در صورتــی کــه فاضــاب ســاختمان در داخــل چــاه تخلیــه شــود و چــاه در محــل مناســب حفــر شــده باشــد ،بــرایپوشــاندن دهانــه چــاه  ،اتصــال لولــه هــای فاضــاب بــه چــاه و جلوگیــری از ریــزش دیــوار بــر روی چــاه ،قطعــه ای

بــه نــام گلدانــی قــرار مــی دهنــد .الزم بذکــر اســت قبــل از قــرار گیــری گلــدان دهانــه چــاه را توســط طوقــه چینــی
جمــع مــی کننــد.

 بــا اتصــال یــک لولــه کوتــاه بــه ســر زانویــی  45درجــه ،لولــهافقــی فاضــاب را بــر دهانــه چــاه عمــود قــرار مــی دهنــد.

 دهانــه داخلــی لولــه هــای فاضــاب ،واقــع در کــف ســرویس هــایبهداشــتی ،را بــرای آزمایــش عــدم نشــت آب از محــل هــای اتصــال و

بــرای جلوگیــری از ریــزش مصالــح ســاختمانی بــه داخــل لولــه هــای
فاضالبــی ( ،در موقــع نــازک کاری  ،کاشــی کاری  ،ســرامیک کاری و یا
ســنگ کاری) بوســیله درپــوش مناســب مســدود مــی کننــد.
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 -دهانــه داخلــی لولــه هــای فاضــاب ســرویس هــای بهداشــتی را کــه بــر روی دیوارهــای عمــودی قــرار گرفتــه انــد ،

بوسیله درپوش مسدود می کنند.

 -دهانــه داخلــی دریچــه هــای بازدیــد نصــب شــده در انتهــای لولــه هــای فرعــی افقــی را نیــز بوســیله درپــوش یــا

دریچــه بازدیــد انتهایــی مســدود مــی کننــد.

 -درانتهــای نقطــۀ هــر لولــۀ افقــی فاضــاب و در هــر کجــا کــه لولههــای افقــی بــا زاویههــای بزرگتــر از  45درجــه

تغییــر جهــت داشــته باشــند ،بایــد دریچــه بازدیــد انتهایــی اســتفاده شــود.

 -در پایینترین قسمت لولۀ عمودی فاضالب نصب دریچه بازدید نصب گردد.
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   روش استفاده از دستگاه برش لوله های پوشفیت نیوفلکس

 -1دستگاه را مطابق شکل زیر بر روی زمین قرار می دهیم.
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 -2با توجه به لوله مورد استفاده ،قالب مورد نظر را انتخاب و روی فک ثابت و متحرک دستگاه نصب می کنیم.
برای سایز  125میلیمتر نیاز به استفاده از قالب نیست.

 -3پــس از اطمینــان از آمــاده بــودن و مونتــاژ قالــب هــا ،لولــه را
جهــت بــرش روی قالــب قــرار مــی دهیــم.

 -4بــا قــرار دادن فــک متحــرک روی فــک ثابــت ،قفــل کننــده فــک در محل خــود ،قــرار داده می شــود .حال دســتگاه
آمــاده بــرش می باشــد.
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-5بــا چرخــش دســتگاه در جهــت عقربــه هــای ســاعت ،تیغــه بــه ســمت لولــه حرکــت کــرده و لولــه را بــرش مــی دهد.

پــس از آن اهــرم تیغــه بــرش را چرخانــده تــا تیغــه بــرش بــه قســمت زاویــه خــودش برســد و بــا چرخانــدن دســته تیغه
در جهــت عقربــه هــای ســاعت ،یــک پــخ  45درجــه بــر روی لولــه ایجــاد مــی کنــد .نکتــه الزم بذکــر آن اســت کــه اگــر
تیغــه بــرش را خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــم ،بــرش انجــام مــی شــود ولــی پــخ لولــه را بــا توجــه بــه

زاویــه بــرش انجــام نمــی دهــد.

نکته مهم :برای کوتاه کردن لوله استفاده از ابزارآالتی مانند اره ،چاقو و  ...مجاز نمی باشد.

Giti Pasand Industrial Group

59

فصل پنجم  :اجرای سیستم فاضالب با لوله های پوشفیت نیوفلکس

روش استفاده از دستگاه تست سیستم فاضالب(استاپر)
ابتــدا دســتگاه را همانطــور کــه در شــکل مــی بینیــد در دســت گرفتــه و روبــروی دریچــه بازدیــد مــورد نظــر قــرار می
د هیم .

ســپس اســتاپر را بــه صورتــی کــه الســتیک آن بــه لبهــای دریچــه برخــورد نکنــد و باعــث خرابــی آن نشــود ،داخــل
مــی نمائیــم .دقــت شــود دســتگاه بصــورت  90درجــه قــرار گیــرد.

اکنون دستگاه آماده کار می باشد ولی باید دقت نمائید که نگهدارنده ،لبه دریچه بازدید باشد.

تلمبه باد را همانطور که در شکل می بینید به سر والو متصل نمایید.
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قســمت پاییــن تلمبــه را گرفتــه و بــا دســت دیگــر شــروع بــه تلمبــه زدن

مــی نمائیــم.

همزمــان بــا عملیــات تلمبــه زدن بایــد مراقب باشــیم فشــار از مقــدار مجاز

بیشــتر نشود.

پس از رسیدن فشار به میزان مورد نیاز ،دسته سری تلمبه را از قسمت انتهای دستگاه خارج می نمائیم.

جهت بیرون آوردن دستگاه از داخل لوله ،باد الستیک را خالی می نمائیم و طبق شکل بیرون می آوریم.

Giti Pasand Industrial Group

61

فصل پنجم  :اجرای سیستم فاضالب با لوله های پوشفیت نیوفلکس
در هنگام استفاده از دستگاه ،توجه به نکات زیر ضروری است:

 -1بــه منظــور اطمینــان از ســالم مانــدن دســتگاه ،در خــارج از لولــه ،پیشــنهاد مــی گــردد دســتگاه بیــش از مقــدار

اعــام شــده بــاد نشــود.

 -2از زدن ضربه و دستکاری سر والو خودداری شود.

 -3بعد از قرار گرفتن دستگاه در داخل شبکه ،از باال بردن بیش از فشار اعالم شده جدا ً خودداری فرمائید.

 -4ایــن دســتگاه جهــت اســتفاده از لولــه هــای نیوفلکــس گــروه صنایــع گیتــی پســند طراحــی شــده و اســتفاده از آن

جهــت لولــه هــای دیگــر پیشــنهاد نمی گــردد.
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دستورالعمل تست لولههای پوشفیت فاضالبی نیوفلکس:
تســت لولهکشــی فاضــاب بهداشــتی ســاختمان ،بایــد طبــق الزامــات منــدرج در مقــررات ملی ســاختمان انجام شــود.

آزمایــش مقدماتــی را پیــش از نصــب لــوازم بهداشــتی و تســت نهایــی را بایــد پــس از نصــب لــوازم بهداشــتی انجــام
داد .بــه هنــگام تســت ،همــۀ اجــزای لولهکشــی فاضــاب بهداشــتی ســاختمان بایــد آشــکار و قابــل بررســی باشــد.

هیــچ یــک از اجــزای لولــه کشــی فاضــاب بهداشــتی ســاختمان ،نبایــد بــا رنــگ یــا اجزای ســاختمان پوشــیده شــود.

در قدیــم بــرای تســت لولهکشــی فاضــاب ،از هــوا و یــا دود اســتفاده میشــد ،ولــی امــروزه بــرای انجــام ایــن کار طبــق

مقــررات ملــی ســاختمان( ،مبحــث  ،)16اســتفاده از دود مجــاز نبــوده و بایــد از آب بــرای تســت اســتفاده نمــود .تســت
آب بنــدی لولــه هــای نیوفلکــس بوســیلۀ دســتگاه اســتاپر ،بخصــوص در ســایزهای  110تــا  160انجام می شــود.
تست مقدماتی:

ایــن تســت ممکــن اســت قســمت بــه قســمت و یــا در صورتــی کــه مصالــح لولهکشــی و اتصالهــا در برابــر فشــار

ارتفاع(اســتاتیک) ســاختمان مقــاوم باشــد ،بهطــور یکجــا بــرای کلیــۀ شــبکۀ لولهکشــی انجــام شــود.

در حالتــی کــه کلیــۀ شــبکۀ لولهکشــی بهطــور یکجــا بــا آب تســت شــود ،باید همــه دهانههــای باز شــبکۀ لولهکشــی،
جــز باالتریــن دهانــۀ بــاز آن ،بهطــور موقــت بســته و تمــام لولههــا پــر از آب شــود .پــس از  15دقیقــه بایــد تمــام
قطعــات و اتصالهــا مــورد بررســی قــرار گیــرد و نشــت آب مشــاهده نگــردد .در صــورت مشــاهدۀ نشــت آب ،بایــد

قطعــۀ معیــوب و یــا اتصــال ضعیــف ترمیــم و یــا تعویــض شــود و آزمایــش بــا آب تکــرار شــود ،در ایــن حالــت آزمایش
شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب و هواکــش ممکــن اســت بــا هــم انجــام گیــرد.

در حالتــی کــه شــبکۀ لولهکشــی قســمت بهقســمت تســت شــود ،بایــد بــا اســتفاده از دریچههــای بازدید و دسترســی
کــه روی لولههــای فاضالبــی قائــم پیشبینــی شــدهاند ،ســاختمان در ارتفــاع بــه چنــد دســته تقســیم شــود و آزمایش

بــا آب در هــر منطقــه بهطــور جداگانــه صــورت گیــرد .در هــر منطقــه جــز باالتریــن( 3متر) ،فشــار تســت بــا آب نباید
چ یــک از قطعــات یــا اتصالهــا نبایــد در معــرض فشــاری کمتــر از  3متــر
از  3متــر ســتون آب کمتــر باشــد و هی ـ 
قــرار گیــرد .پــس از  15دقیقــه بایــد همــه قطعــات و اتصالهــا مــورد بازرســی قــرار گیرد و نشــت آب مشــاهده نشــود.

در صــورت مشــاهدۀ نشــت بایــد قطعــۀ معیــوب یــا اتصــال ضعیــف ترمیــم و تعویــض شــود وتســت بــا آب تکرار شــود.

در ایــن حالــت تســت شــبکۀ لولهکشــی فاضــاب بایــد جــدا از شــبکۀ لولهکشــی تهویــه انجــام گیــرد.
تست نهایی:

تســت نهایــی بایــد پــس از نصــب همــۀ لــوازم بهداشــتی و قبــل از آنکــه روی لولــه و اتصــاالت پوشــانده شــود و کامــل

شــدن سیســتم لولهکشــی فاضــاب و شــبکۀ لولهکشــی تهویــه انجــام شــود .در ایــن مرحلــه بایــد انتهــای لولــۀ اصلــی

کــه فاضــاب را از ســاختمان بــه خــارج ،یــا بــه نقطــۀ ورودی به دســتگاه تصفیــه فاضــاب در داخل ســاختمان هدایت
میکنــد و نیــز انتهــای لولههــای تهویــه مســدود شــود .بایــد فشــار آزمایــش  25میلــی لیتــر ســتون آب و مــدت آن

 15دقیقــه باشــد .ضمــن اینکــه درایــن مــدت نبایــد فشارســنج هیــچ کاهش فشــاری نشــان دهــد .در صورت مشــاهدۀ

نشــت بایــد قطعــۀ معیــوب و یــا اتصــال ضعیــف ترمیــم و یــا تعویــض شــود و تســت بــا آب تکرار گــردد.
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اصول نگهداری و مراقبت از لولههای پوشفیت فاضالبی نیوفلکس
 بــرای نگهــداری از لولههــای نیوفلکــس بــه یــک انبــار مناســب در نزدیکــی و یــا در محــل کارگاه ،نیــاز اســت .ضمــناینکــه انبــار بایــد دارای ســطح صــاف و مســطح باشــد کــه امــکان ایجاد هرگونــه آســیب و خط و خــش را از بیــن ببرد.

 -نــور خورشــید عمــر لولههــای پلــی پرویلــن را بهشــدت کاهــش میدهــد ،بدیــن جهــت ایــن لولههــا بایــد در

معــرض نــور قــرار نگیرنــد.

 ترتیــب قرارگیــری لولههــا در انبــار بســیار مهــم اســت .ضمــن اینکــه بایــد از برخــورد هرگونــه جســم تیــز و برنــدهبــا ســطح لولههــا جــدا ً خــودداری شــود.
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Giti Pasand Industrial Group
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یادداشت :

Giti Pasand Industrial Group
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