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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                         99/45454

08/02/1399 تاريخ:

يثقل يهاشبكه نيگزيجا فاضالب آوريجمع يهاستميسموضوع: 

 ،يكپارچه اجرايي و فني نظام موضوع كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( 34) ماده چارچوب در

به پيوست ضابطه ،عمراني هايطرح اجرايي استانداردهاي نامهآيين و بودجه و برنامه قانون( 23)ماده

 نیگزیجا فاضالب آوریجمع یهاستمیس»، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  808شماره 

رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط  شود.ابالغ ميگروه سوم از نوع  لد وج 4در قالب  «یثقل یهاشبکه

ت.الزامي اس 01/07/1399بهتر، از تاريخ 

هامعرفي شبكه -جلد اول

آوري فاضالب ساده شدههاي جمعسيستم -جلد دوم

آوري فاضالب مكشي )تحت خالء(هاي جمعسيستم -جلد سوم

آوري فاضالب تحت فشارهاي جمعسيستم -جلد چهارم

اصالحي در مورد مفاد  كننده نظرات و پيشنهادهايامور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافت

  اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 

  

  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
، سازمان برنامـه و بودجـه کشـور    ، مشاورین و پیمانکاران معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیديامور نظام فنی و اجرایی

مهندسی کشـور   ي ده و آن را براي استفاده به جامعهسته مبادرت به تهیه این ضابطه کربا استفاده از نظر کارشناسان برج
ت اشـکاال هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و  ی نظیر غلطهایعرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایراد

  نیست. موضوعی
رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صـورت   از این

  زیر گزارش فرمایید:
 sama.nezamfanni.irدر سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت نام فرمایید:  - 1

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید. -2

 به بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمایید. - 3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -4
  ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. - 5
 کان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید.در صورت ام - 6

  
 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  
  

  
  

 33271مرکز تلفن  –شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی نشانی براي مکاتبه:

  سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 





  أ

  سمه تعالی اب

  پیشگفتار

محیطـی ناشـی    زه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردهاي فنی، همچنین آثار اقتصادي، اجتماعی و زیستامرو
پـذیر پذیرفتـه شـده اسـت. طراحـی و سـاخت        ها در جوامع بشري، بـه عنـوان حقیقتـی انکارنـا     کارگیري مستمر آنه از ب

سـطح بهداشـت عمـومی و جلـوگیري از آلـودگی      هـا در ارتقـاي    هاي فاضالب نیز بـا توجـه بـه اهمیـت بسـزاي آن      شبکه
ها از این امر مستثنی نبوده و نیازمنـد تـدوین ضـوابط و معیارهـاي دقیـق بـه        زیست و شیوع و انتقال انواع بیماري محیط

  باشد. هاي شخصی و بعضا ناآگاهانه می الذکر و پرهیز از قضاوت منظور دستیابی به اهداف فوق
لذکر، امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت آب   ا با توجه به اهمیت مبحث فوق

با هماهنگی امور نظام فنی  ،جلد 4را در قالب » هاي ثقلی جایگزین شبکهآوري فاضالب  هاي جمع سیستم«کشور، تهیه ضوابط 
نظـام   ذینفـع  عوامـل  به ابالغ و تایید براي را آن هیه،ت از پس و داد قرار کار دستور و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در

  نمود: ارسال سازمان این به کشور اجرایی و فنی
 ها) جایگزین شبکه هاي ثقلی (معرفی شبکه آوري فاضالب جمع هاي جلد اول) سیستم

  آوري فاضالب ساده شده جمع هاي جلد دوم) سیستم
  خالء)آوري فاضالب مکشی (تحت  جمع هاي جلد سوم) سیستم

  آوري فاضالب تحت فشار جمع هاي جلد چهارم) سیستم
توسـعه   يهـا  برنامـه  یقانون احکام دائمـ  34موضوع ماده  کپارچه،یاز بررسی، براساس نظام فنی اجرایی  این ضوابط پس 

 بالغ گردید.نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ا قانون برنامه و بودجه و آیین 23کشور، ماده 

 و اشـکال  وجود از مصون مجموعه این گردید، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم
 موارد شود می درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در نیست. لذا آن در مطالب ابهام

 کارشناسـان  کننـد.  ارسـال  برنامه و بودجه کشـور  سازمان و پیمانکاران اجرایی، مشاورین فنی امور نظام به را اصالحی

 نماینـدگان  همفکـري  بـا  ضـابطه،  متن در اصالح به نیاز صورت در کرده و بررسی را شده دریافت پیشنهادهاي سازمان

 نظام رسانی العاط پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، تهیه متن به نسبت حوزه، این مجرب کارشناسان و کشور فنی جامعه

 آخـرین  کردن پیدا در تسهیل براي و همین منظور کرد. به خواهند اعالم عموم، برداري ه بهر براي کشور اجرایی و فنی

 در تغییـر  هرگونه صورت در است که شده درج صفحه آن مطالب تدوین تاریخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط

 معتبر جدیدتر داراي تاریخ صفحات مطالب همواره اینرو شد. از خواهد اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب

  .بود خواهد

  حمیدرضا عدل   
 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي  

  1399 بهار  



 ب 

  هاي ثقلی  آوري فاضالب جایگزین شبکه جمع هاي سیستم « تهیه و کنترل
 ]808-3 شماره ضابطه[ »»)تحت خالء«آوري فاضالب مکشی  شبکه جمع - (جلد سوم 

  محیط زیست -عمران لیسانس مهندسی  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  مجید صابري :مشاور پروژه

 اعضاي گروه تاییدکننده (کمیته تخصصی فاضالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور):

  آب –سی عمران لیسانس مهند فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  امیررضا احمدي مطلق
  زیست محیط-لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت فاضالب تهران  زهره اختیارزاده

  محیط زیست -لیسانس مهندسی عمران فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  اصغر جهانی
 دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشگاه شهید بهشتی  عبداهللا رشیدي مهرآبادي

  محیط زیست -لیسانس مهندسی عمران  فوق  هاب قدسشرکت مهندسی مشاور م  مجید صابري
  لیسانس مهندسی بهداشت محیط فوق  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دادمهر فائزي رازي

  لیسانس مهندسی مکانیک فوق  کارشناس آزاد  منصور قاسمی
ــی    شهیر کنعانی ــاي فن ــوابط و معیاره ــه ض ــرح تهی ط

 وزارت نیرو -صنعت آب کشور

 زیست محیط -سی عمران لیسانس مهند فوق

  لیسانس مهندسی شیمی  شرکت مهندسی موجان  مسعود محمدزاده بنائی
  لیسانس مهندسی راه و ساختمان  شرکت مهندسی مشاور پارس کنسولت  زاده نراقی محمد ناظم

  گردد. ردانی میقد ،اند تایید این ضابطه همکاري نمودهفرایند آبادي و عزیز موسوي که در  از آقایان مسعود فقیهی حبیب

 اعضاي گروه هدایت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه کشور):

  مانکارانیو پ نیمعاون امور نظام فنی اجرایی، مشاور علیرضا توتونچی

  مانکارانیو پ نیگروه امور نظام فنی اجرایی، مشاور رییس رمضانعلی فرزانه آقا

  مانکارانیو پ نیاجرایی، مشاورامور نظام فنی  کارشناس سید وحیدالدین رضوانی

  



  ت

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  5    تعاریف -  اول فصل

  7  انباشت هر حجم -1- 1

  7  آوري  جمع حوضچه -2- 1

  7  آوري جمع چاهک -3- 1

  7  کننده کنترل -4- 1

  7  انتقال هاي پمپ -5- 1

  7  رابط شیر -6- 1

  7  سنج سطح حسگر -7- 1

  Lift(  8( خیز -8- 1

  8  لوله خط پروفیل -9- 1

  8  انشعاب - 10- 1

  8  خال مولد - 11- 1

  8  مکش لوله خط - 12- 1

  8  مکش بازیابی زمان - 13- 1

  8  مکشی فاضالبروي - 14- 1

  8  مکش ایستگاه - 15- 1

  8  خال محفظه -16- 1

  9  فاضالب تجمع - 17- 1

  9  )رابط شیر واحد( رابط واحد - 18- 1

  9  طول ویژه جمعیتی تراکم - 19- 1

  9  مکش اصلی خط - 20- 1

  9  آب به هوا نسبت - 21- 1

  11    سیستم توصیف - دوم فصل

  13  کلیات -1- 2

  14  مکش لوله خط و آوري جمع چاهک -2- 2



 ث 

  مطالبفهرست 

  صفحه  انعنو
  15  مکش ایستگاه -3- 2

  17    الزامات - سوم فصل

  19  یالزام موارد -1- 3

  19  کلی الزامات -2- 3

  20  )سیستم اجزاي مورد در خاص الزامات( کمی و عملکردي الزامات -3- 3

  20  ثقلی وهايفاضالبر -3-1- 3

  20  تجاري مراکز و فاضالب کننده جمع خطوط از آوري جمع هاي چاهک به ورودي هاي جریان -3-2- 3

  20  آوري جمع هاي محفظه -3-3- 3

  21  آوري جمع هاي چاهک -3-4- 3

  22  رابط شیر -3-5- 3

  22  سطح حسگر -3-6- 3

  22  رابط شیر کننده کنترل -3-7- 3

  23  انفجار ضد آوري جمع هاي حوضچه -3-8- 3

  23  بندها آب و غشاءها مرع -3-9- 3

  23  مکشی لوله خطوط اجزاي -3-10- 3

  23  لوله قطر -3-11- 3

  24  انشعابات اتصال -3-12- 3

  25  فرعی هاي شاخه اتصال -3-13- 3

  26  جداسازي تمهیدات -3-14- 3

  27  فاضالب چاهک/خال محفظه -3-15- 3

  27  مکش ایستگاه کنترل -3-16- 3

  27  سطح کنترل -3-17- 3

  28  خال مولد تجهیزات -3-18- 3

  28  انتقال تجهیزات ظرفیت -3-19- 3

  29  انتقال هاي پمپ طراحی -3-20- 3

  29  انتقال هاي پمپ تعویض -3-21- 3



  ج

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  29  انفجار ضد برقی تجهیزات -3-22- 3

  30  طرفه یک شیرهاي -3-23- 3

  Ejector  30 هاي پمپ -3-24- 3

  30  بو کنترل -3-25- 3

  30  صدا کنترل -3-26- 3

  31  اضطراري برق ژنراتور -3-27- 3

  31  طراحی الزامات -4- 3

  31  کلیات -4-1- 3

  32  لوله خطوط طراحی -4-2- 3

  33  لوله خط هاي پروفیل -4-3- 3

  33  هیدروپنوماتیک طراحی -4-4- 3

  36  طراحی مبانی -4-5- 3

  36  مکش ایستگاه -4-6- 3

  38  تکمیلی اطالعات منبع -4-7- 3

  38  فاضالب آوري جمع مکشی هاي سیستم کاربرد -4-8- 3

  39   ) لوله خطوط( نصب – چهارم فصل

  41  )لوله کارگذاري( نصب -1- 4

  42  مطابقت عدم -2- 4

  42  موقعیت عیینت و هشدار سیستم -3- 4

  43    تایید و آزمون – پنجم فصل

  45  رابط واحدهاي آزمایش -1- 5

  45  محل در رابط واحد آزمایشات -1-1- 5

  45  لوله خطوط آزمایش -2- 5

  46  بندي آب -3- 5

  46  اندازي راه آزمایشات -4- 5

  47  )برداري بهره شروع( اندازي راه – ششم فصل



 ح 

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  51    اقتصادي مالحظات - هفتم فصل

  55  رابط واحد آزمایشات استاندارد معیار - 1 پیوست

  59  )استاندارد معیار( لوله خطوط آزمایشات - 2 پیوست

  63  )استاندارد معیار( آب داخلی فشار آزمایش: آوري جمع هاي حوضچه - 3 پیوست

  67  )استاندارد معیار( اندازي راه هاي آزمون - 4 پیوست

  71  )آگاهی جهت( کلی شماي نمونه -  5 پیوست

  83  )آگاهی جهت( نگهداري و برداري بهره اطالعات - 6 پیوست

  87  )آگاهی جهت( فاضالب آوري جمع مکشی شبکه بردکار - 7 پیوست

  93  )آگاهی جهت( عددي مثال - 8 پیوست

  103  عالئم - 9 پیوست

  107  مفید عمر - 10 پیوست

  111  کارکنان آموزش/صالحیت - 11 پیوست

  115  یلیتکم اطالعات  و منابع

 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  34  آب/هوا هاي نسبت متوسط از کلی تخمین -1- 3 جدول

  36  لوله سمیا اقطار از کلی تخمین -2- 3 جدول

  HDPE  95 هاي لوله با مسطح زمین در موجی پروفیل طراحی مثال - 1-8.پ جدول

  V) to (1(  96( اصلی مکش خط آبعاد تعیین - 2-8.پ جدول

  PVC  98  هاي لوله با مسطح هاي زمین در جیبی دهانه/اي دندانه پروفیل طراحی از مثالی - 3-8.پ جدول
  A) to (V(  98( لوله اصلی خط هاي بخش آبعاد تعیین - 4-8.پ جدول

  
  
  



  خ

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  14  مکشی فاضالبروي سیستم کلی شماي -1-2 شکل

  24  انشعاب اتصال نحوه -1-3 شکل

  24  انشعاب اتصال نحوه -2-3 شکل

  25  فرعی شاخه -3-3 شکل

  26  فرعی هاي شاخه اتصال -4-3 شکل

  35  مسطح مناطق در ارتفاعی پروفیل از اي نمونه -5-3 شکل

  73  فاضالب دفع و آوري جمع مکشی سیستم 1- 5.پ شکل

  73  منازل انشعاب -2- 5.پ شکل

  74  ودش می تهویه تنفسی هاي لوله توسط که رابط شیرهاي با آوري جمع هاي حوضچه) الف( -3- 5.پ شکل

 در ورودي کشـی  لولـه  در فاضـالب  آوري جمع چاهک) حجم( ظرفیت که آوري جمع هاي حوضچه) ب( -3-5.پ شکل
  74  شده گرفته نظر

  75  مجزا شیر چاله با آوري جمع هاي حوضچه )ج( -3- 5.پشکل 

  76  شود می فعال شناور با که رابطی شیر با آوري جمع هاي حوضچه) د( -3- 5.پ شکل

  77  رابط شیر چند با آوري جمع هاي چهحوض -4- 5.پ شکل

  78  )مقیاس فاقد( مکشی فاضالبروي خطوط پروفیل -5- 5.پ شکل

  79  )مقیاس فاقد( پایین به رو و باال به رو تند هاي شیب براي مکشی ويفاضالبر خطوط پروفیل از مثالی -6- 5.پ شکل

  79  ساختمان داخل خال محفظه با مکش ایستگاه از مثالی) الف( -7- 5.پ شکل

  80  ساختمان از خارج قائم خال محفظه با مکش ایستگاه از مثالی) ب( -7- 5.پ شکل

  81  ساختمان از خارج افقی خال محفظه با مکش ایستگاه از مثالی) ج( -7- 5.پ شکل

  81  فاضالب انتقال هاي پمپ جاي به فشار تحت مخزن کارگیري به با مکش ایستگاه از مثالی) د( -7- 5.پ شکل

  82  نوع هاي پمپ کارگیري به با مکش ایستگاه از مثالی) د( -7- 5.پ شکل

  82  )مقیاس فاقد( فاضالبرو بازرسی نقاط با مکشی فاضالبروي پروفیل -8- 5.پ شکل

  93  شبکه مختصات دیاگرام شماتیک -1- 8.پ شکل
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  مقدمه

  مقدمه

بوده اسـت. ایـن    متداول شهري فاضالبآوري  جمع فاضالب براي آوري جمع روش ثقلی استفاده از تاکنون کشور مادر 
 فاضـالب آوري  تـرین گزینـه جمـع    پرتراکم و داراي شیب مناسب، بهترین و اقتصـادي  مناطق در تواند میروش ضمن آنکه 

بسـیار   ممکن اسـت  ،سطح آب زیرزمینی باالیا  داراي خاك نامناسب و و در مناطق راکمکم ت و کم شیب مناطق در ،باشد
آوري  هـاي دیگـر جمـع    هایی به منظور ابـداع روش  تالشدر برخی از کشورها،  1960سال  و غیراقتصادي باشد. از پرهزینه

 هـا  روشاین . اند همعرفی گردید )Innovative/Alternative(» ابداعی/ جایگزین«هاي  تحت عنوان روش ه کهصورت پذیرفت
باشد، با بازگشت به مفاهیمی که در این حرفه فراموش یا نادیده گرفتـه شـده،    که غالبا براي نقاط کم جمعیت مناسب می

درصـد   90تواند تـا   هاي جایگزین می هاي اجرایی روش نشان داده است که هزینه ،هاي انجام شده بررسی ابداع شده است.
  .)Kreissl , 1985(روهاي متداول باشد فاضالبهاي اجرایی  نهاز هزی تر کم

هاي زیرزمینـی، تـراکم    ، مکانیک خاك، تراز آبشناسی زمینمختلف توپوگرافی،  شرایطدر کشور ما نیز به دلیل وجود 
را پیـدا   کاربرد خود تواند می فاضالب آوري جمعي مختلف ها روشدر مناطق مختلف،  ها گذرگاهجمعیت و وضعیت معابر و 

، تهیـه  روسـتایی در شـهرهاي بـزرگ و کوچـک و نیـز منـاطق       فاضـالب  آوري جمـع ي هـا  شـبکه ذا بـا گسـترش   نماید. ل
ضـوابطی کـه در   مورد توجه قرار گرفته اسـت.   فاضالب آوري جمعي جایگزین ها روشي مختص هر یک از ها دستورالعمل

 عبارتند از: ،گرفتهفاضالب در دست تهیه قرار  آوري جمعي جایگزین ها روشخصوص 

  (معرفی شبکه آوري فاضالب جایگزین شبکه جمع هاي سیستمجلد اول) ها) هاي ثقلی 

 آوري فاضالب ساده شده جمع هاي سیستم )جلد دوم  
  (آوري فاضالب مکشی (تحت خالء) جمع هاي سیستمجلد سوم  
  (آوري فاضالب تحت فشار جمع هاي سیستمجلد چهارم  

. بـه عنـوان   باشـد  مـی ها  ، امکان استفاده ترکیبی از آنفاضالب آوري جمع جایگزین يها کهبشاز جمله کاربردهاي مهم 
 در بسـیاري از مـوارد  کـه  نـام بـرد    را ي ثقلی متداولها شبکهي تحت فشار یا مکشی با ها روشاستفاده از  توان می ،نمونه
   دهد. کاهش میرا  اجراییي ها هزینه

باشـد.   ء) مـی خـال تحـت  ( مکشـی  فاضالبآوري  هاي جمع شبکه و در خصوصضوابط فوق از جلد سوم  حاضر، ضابطه
مطـرح   فاضـالب آوري  را به عنوان یک گزینـه مناسـب بـراي جمـع     فاضالبآوري  برخی از شرایطی که روش مکشی جمع

  :باشد میبه شرح ذیل  ،نماید می
 شیب ناکافی، مناطق مسطح و یا داراي  -الف

 رقوم ارتفاعی پایین  باهایی  اناي و ساختم اتصال مناطق توسعه -ب

  جوامع با تراکم کم جمعیتی و دور افتاده  -ج
  بافت نامناسب خاك از جمله باال بودن سطح آب زیرزمینی، خاك ناپایدار و بافت سنگی  -د
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  ها آبراهه و رو از جمله تاسیسات خدمات شهري (آب، برق،..)فاضالبوجود مانع در مسیر   - ه
 هاي آب زیرزمینیحفاظت شده سفره دارايمناطقی   - و

  روزهاي تعطیل در نظر گرفته شده براي هاي هایی داراي جمعیت فصلی از جمله استراحتگاه مکان  -ز
  سازي اثر عملیات کارهاي ساختمانی  کمینه ضرورت  -ح

 وريآ جمـع از روش مکشـی   تـوان  مـی ، الـذکر  صـدر  »ز«و   »و«از جملـه مـوارد    شرایطالزم به ذکر است که در برخی 
  نام برد. آوري جمعبه عنوان تنها گزینه و یا بهترین گزینه  فاضالب
تهیه شـده   فاضالبآوري  هاي مکشی جمع برداران سیستم گیران، طراحان، اجراکنندگان و بهره براي تصمیم ضابطهاین 

  دهد. خانگی بدون ورود آب باران را پوشش می فاضالبهاي مکشی انتقال  سیستمو 
  مورد استفاده قرار گرفته به شرح ذیل است:ضابطه که براي تهیه این منابع و مأخذي 

1- DIN EN 1091,1997, Vacuum Sewerage Systems Outside Buildings 
2- DWA-A  116-1E, 2005, Special Sewerage Systems, Part 1: Vacuum Sewerage Systems Outside 

Buildings 

  دامنه کاربرد -

 رو، ازفاضالبکه صرف نظر از جنس  نماید میرا مشخص  فاضالبآوري  هاي جمع لکردي سیستم، الزامات عمضابطهاین 
. همچنـین مشخصـات عملکـردي تکمیلـی حـائز      نمایـد  مـی استفاده خانگی  فاضالب براي انتقال نیروي رانش فشار منفی

را پوشـش   فاضـالب آوري  هـاي مکشـی جمـع    بـرداران سیسـتم   گیران، طراحان، اجراکننـدگان و بهـره   اهمیت براي تصمیم
  دهد.  می

  ها تهیه نشده است. به منظور ارزیابی سازگاري سیستمضابطه این 
خـانگی بـدون آب بـاران بـوده و بـراي       فاضـالب آوري  هاي مکشی جمع ، راهنماي طراحی و اجراي سیستمضابطهاین 

رجاع بـه اسـتانداردهاي تولیـد محصـول     ها باید با ا آوري کاربرد ندارد. اجزاي این سیستم هاي مکشی جمع اجزاي سیستم
بـه  تـوان   مـی ضـابطه  از ایـن   ،مربوطه ارزیابی شوند. در صورتی که استانداردي براي تولید اجزاي فوق وجود نداشته باشـد 

  براي تهیه مشخصات تولید اجزاي فوق استفاده نمود.عنوان مرجعی 
و به تنهـایی بـه عنـوان راهنمـاي جـامع طراحـی بـراي        ، حداقل الزامات بوده ضابطهالزامات طراحی ارائه شده در این 

خـاص خـود طراحـی    پارامترهـاي  گردد. هر سیستم باید منحصرا بر اسـاس   اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تلقی نمی
مد نظر قرار  ،کننده فوق هاي تامین شود، باید توصیه کننده استفاده می هاي اختصاصی یک تامین که از سیستم یشود. زمان

   د.گیر
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  مراجع الزامی -

مرجـع   ضـوابط باشـد.   مینتشار یا بدون ذکر تاریخ انتشار تاریخ ا ذکر با ضوابطشامل ارجاعات به مفاد سایر ضابطه این 
اصـالحات یـا   هاي مناسب متن مورد استفاده قرار گرفته و لیست آنها در ادامه این مطلب درج شده است.  مذکور در محل

 چاپ تجدیـد نظـر   درج دراصالحیه و یا فقط در صورتی که همراه با انتشار ، نتشاراراي تاریخ اد ضوابطهاي بعدي  ویرایش
  کاربرد دارد. ،باشدضابطه این شده 

  شود. گرفته آن به کارآخرین چاپ  ر،نتشابدون تاریخ ا استانداردها و ضوابطبه  ارجاعات انجام شدهخصوص در 
  163و  118-3هاي  (بازنگري نشریه هاي سطحی و آب فاضالب يها شبکه یطراحمبانی و ضوابط  ،118 ضابطه( 

 EN 752-2, Drain and sewer systems outside buildings performance requirements 1997. 
 prEN 805, Water supply requirements for systems and components outside buildings, 

2000 
 prEN 1293, General requirements for components used in pneumatically pressurized 

discharge pipes, drains and sewers, 1999 
 EN 1085: Wastewater treatment vocabulary, 2007 
 DIN 1986: Drainage and sewerage systems for buildings and properties, 1986. 
 DIN 4055: Water pipelines; pipeline valve boxes for underground hydrants; Technical 

Guideline of the DVGW, 1992 
 DIN 4056: Water pipelines; valve boxes for isolation valves; Technical Guideline of the 

DVGW, 1992 
 DIN 8061: Plasticised polyvinyl chloride pipes – General quality requirements and 

testing, 2016 
 DIN 8062: Unplasticised polyvinyl chloride (PVC-U, PVC-HI) pipes – dimensions, 

2009 
 DIN 8075: Polyethylene (PE) pipes – General quality requirements and testing, 2018 
 EN 681: Elastomeric seals – material requirements for pipe joint seals used in water and 

sewerage applications, 1998 
 EN 1401: Unplasticised polyvinyl chloride (PVC-U) –Specifications for pipes, fittings 

and the system, 2018 
 EN 1610: Construction and testing of drains and sewers, 2015 
 EN 10088: Stainless steels, 2014 
 EN 12056: Gravity drainage systems inside buildings , 
 EN 12109: Vacuum drainage systems inside buildings, 2000 
 EN 12201: Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE), 2005 
 EN 12889: Trenchless construction and testing of drains and sewers, 2000 
 ATV-DVWK-A 139E: Installation and testing of drains and sewers, 2002 
 ATV-DVWK-A 142E: Sewers and drains in water catchment areas, 2001 
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 ATV-A 200E: Principles for the disposal of wastewater in rurally structured areas, 1997 
 DVGW-W 320: Production, quality assurance and testing of pipes made from PVC-U, 

HDPE and LPDE for water supply and requirements on pipe joints and pipeline 
components, 1981 

 DIN 2425-4: Plans for public utilities, water resources and long-distance lines – Part 4: 
Sewer network drawings of public sewerage systems, 1980 

  DIN 2401-1 : 1991 Pressure and Temperature Specifications for Components Subjected 
to Internal and External Pressure, 1991. 

  مراجعه شود. »اطالعات تکمیلی منابع«ذیل تیتر  فهرست منابع و مراجعبه 
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اول    تعاریف -فصل 

  است: گرفته شدهکار ه ، تعاریف زیر بضابطهدر این 
  است.برده شده  به کار EN 1085 و  EN 1091 که در استانداردهاي باشند میتعاریف ذیل، عالوه بر تعاریفی 

  حجم هر انباشت -1-1

  . کند میکننده را فعال  سنج کنترل تا رقوم ارتفاعی است که حسگر سطح فاضالب آوري جمعحجم چاهک 

  آوري  جمعحوضچه  -1-2

  . آوري گویند را حوضچه جمع رابطو محفظه شیر  آوري  جمعمجموعه چاهک 

  آوري جمع چاهک -1-3

در آن،  فاضـالب  ته شده تا با جمع شدن مقـدار کـافی  خانگی در نظر گرف فاضالب سازي ذخیرهبراي  چاهکی است که
  د. گردفعال  رابطشیر 

  باشد. ، با این تفاوت که شامل حجم ذخیره اضطراري نیز میEN 1091همانند تعریف ارائه شده در استاندارد 

  کننده کنترل -1-4

  . بندد میا و هو فاضالبرا باز و پس از عبور  رابط، شیر شود میسنج فعال  دستگاهی که با حسگر سطح

  ي انتقال  ها پمپ -1-5

  .دهد میرا از سیستم مکشی به خارج انتقال  فاضالبشود و  میکه در ایستگاه مکش نصب  تجهیزاتی است

  رابطشیر  - 1-6

  .سازد میروي مکشی فراهم فاضالببه  انشعاباز طریق  و هوا را فاضالبشیري است که امکان ورود جریان 

  سنج حسگر سطح -1-7

را پـس از جمـع شـدن     رابـط کننده شـیر   را تشخیص داده و کنترل آوري جمع چاهکدر  فاضالبکه وجود دستگاهی 
  . نماید میفعال  آوري جمع چاهکانباشت در  قابلحجم 
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  )Liftخیز ( -1-8

  .باشد میبخشی از خط لوله مکش که داراي افزایش تراز کف در جهت جریان 

  پروفیل خط لوله -1-9

    است. ترازبندي قائم خط لوله مکشی

  انشعاب -1-10

  . کند میروي مکشی متصل فاضالبرا به  آوري جمعی از خط لوله مکش که یک حوضچه بخش

  خالمولد  -1-11

  .شود میرو در ایستگاه مکش نصب فاضالبدستگاهی که براي تولید مکش در 

  خط لوله مکش -1-12

  است. خط لوله با فشار منفی

  مکش بازیابیزمان  -1-13

شیر به مقدار مناسـب بـراي عملکـرد مجـدد شـیر       مدت زمان صرف شده پس از عملکرد شیر رابط که فشار منفی در
  گردد. رابط باز می

  روي مکشیفاضالب -1-14

  گردد.  به آن متصل می انشعاباتبخشی از خط لوله مکشی است که 

  ایستگاه مکش -1-15

  باشد. و کنترل می فاضالب، تجهیزات تخلیه فاضالبیا چاهک  خال، محفظه خالتاسیساتی است که شامل مولدهاي 

  خالمحفظه  -1-16

  باشد. رو مکشی متصل میفاضالبو  خاله فشار منفی که به مولد محفظ
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 فاضالبتجمع  -1-17

  نماید.  در نقاط پایینی خط لوله مکشی که سطح مقطع آن را پر می فاضالبتجمع 

  )رابطواحد شیر ( رابطواحد  -1-18

  باشد.  کننده و متعلقات می واحدي است که شامل شیر رابط، کنترل

  تراکم جمعیتی ویژه طول   -1-19

هـاي فرعـی آن بـر طـول      قسیم جمعیت کل (تعداد ساکنان و جمعیت معادل) متصل به شبکه اصلی و شـاخه حاصل ت
  . است خط اصلی مکش

  مکشخط اصلی  -1-20

  شود. آوري که شامل هیچ شاخه فرعی نمی روي مکشی از ایستگاه مکش تا دورترین چاهک جمعفاضالب

  هوا به آب   نسبت -1-21

  .باشد می تخلیه شده فاضالبشار و دماي استاندارد به حجم یا جریان نسبت حجم یا جریان هواي تزریق شده در ف
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م  دو وصیف سیستم -فصل    ت

  کلیات -2-1

، شـوند  مـی ي زهکش مکشی نیز شـناخته  ها سیستمروهاي مکشی یا فاضالبهاي  مکشی که با نام فاضالبي ها سیستم
 ] اجـرا 2،3[ و در چندین شهر بزرگ از جمله آمسـتردام، پـاریس و بـرلین    معرفیهم در قرن نوزدهلندي  Liernurتوسط 

بـه طـور   ، 1960و از اواخر دهه  ثبت اختراع شدندسوئدي  Liljendahl توسط ها سیستم، این 1950. در اوایل دهه ندا شده
ي هـا  دهـه در ها  سیستماین  طراحی يها روشو ]. اجزا 4،5،6،7مورد استفاده قرار گرفتند [آمیزي در کشور آلمان  موفقیت

  .ندا اي ارتقا پیدا کرده مالحظه قابلاخیر به طور 
. سـرعت انتقـال   باشند میرو  هستند که فاقد آدم(بدون امکان ورود آزادانه هوا) اي  ي بستهها لوله ،روهاي مکشیفاضالب

   .نماید جلوگیري می روهافاضالباین در  آب از ایجاد رسوبمخلوط هوا و  يباال
. بـه علـت   گیـرد  مورد استفاده قـرار مـی  مجزا  فاضالبدر سیستم  فاضالب آوري جمعبراي  عموما روهاي مکشیفاضالب

روهاي مکشـی  فاضـالب به همـین علـت    .اتفاق بیفتد تواند مینبه خارج از لوله  فاضالبنشت  وجود فشار منفی در سیستم،
ر مقابـل نشـت،   یرد و بدون نیاز به اقدام خاصی براي حفاظت ددر یک ترانشه قرار گ آبممکن است به همراه خطوط لوله 

 مفـاد  فخال برنیز مراجعه شود).  ATV-DVWK-A 142شوند (به استاندارد  میبه کار گرفته  آب شده در مناطق حفاظت
 مـورد نیـز  ي تجـاري و صـنعتی   هـا  فاضـالب آوري  جمعند براي توان میرو مکشی فاضالبي ها سیستم EN 1091استاندارد 

   استفاده قرار گیرند.
  :عبارتند از ،مکشی روفاضالبي ها سیستماز شرایط ترجیحی براي استفاده 

 نیز مراجعه شود)، ATV-A 200Eمناطق روستایی (به استاندارد  –

 مناطقی با شیب ناکافی، –

 رقوم ارتفاعی پایین ،  با هایی  اي و ساختمان اتصال مناطق توسعه –

 ،ها و خطوط تاسیسات زیربنایی) مله مجاري آبی، ترانشهنیاز به عبور از موانع ( از ج –

 ،سطح سفره آب زیرزمینی باال –

 ،تراکم جمعیتی پایین –

 ،شرایط نامساعد زمین –

 ،حفاظت شده زیرزمینیي آب ها سفرهداراي مناطق  –

ي احـداثی بـراي تعطـیالت آخـر هفتـه،      هـا  خانـه ، محـل  هـا  کمـپ (مثال محل  فاضالبتولید فصلی یا متناوب  –
 ،ها) حتگاهاسترا

  و خاك). ها سازهحداقل مزاحمت به واسطه عملیات اجرایی (مانند شرایط ترافیکی،  بایی ها محل –
 قابـل بـه طـور    کاریردي خود ویژهشرایط  دراست که  فاضالب آوري جمعیک سیستم خاص  ،مکشی فاضالبسیستم 

 تـر  کمبسیار  ها ممکن است گذاري در این سیستم هسرمایي ها هزینه. باشد میرو ثقلی فاضالباز سیستم  تر ارزان اي مالحظه
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ي اسـتهالك، نـرخ سـود،    ها هزینهکلیه  باید ،آوري جمعي ها روشدر مقایسه اقتصادي رو باشد. فاضالبي ها سیستماز سایر 
 ماعمو رو مکشیفاضالبي ها سیستم]. در عین حال باید در نظر داشت که 15[ و نگهداري در نظر گرفته شوند برداري بهره

   گیرد. مورد استفاده قرار نمیناشی از بارندگی  آب آوري و انتقال براي جمع
طول خطوط اصـلی   .)1-2(شکل باشند  میایستگاه مکش مرکزي  اي با اي شاخه ي مکشی متشکل از شبکهروهافاضالب

جهـت جریـان    روها درفاضالباین طول در مواقعی که رقوم ارتفاعی . باشد میکیلومتر  4در حدود  در مناطق مسطح مکش
 باشـد.  تـر  بـیش توانـد   یابد، مـی  کاهش میجهت جریان  روها درفاضالبو در مواقعی که رقوم ارتفاعی  تر کمیابد  افزایش می

تواننـد از   تقسیم شوند که مـی  مختص خود ایستگاه مکشتر با  توانند به چندین ناحیه کوچک میبزرگ  آوري جمعمناطق 
  یکدیگر متصل گردند. طریق خطوط تحت فشار خود به

  
  راههآبمسیر  -1
  خط اصلی مکش -2
  منازل انشعاببراي  آوري جمعحوضچه  -3
  انشعاب -4

  روي مکشیفاضالبشماي کلی سیستم  -1-2شکل 

  و خط لوله مکش آوري جمع چاهک - 2-2

ز پیش تعریف شده در چاهک رسـید، شـیر   آوري به ارتفاع ا خانگی تخلیه شده به چاهک جمع فاضالبکه حجم  زمانی
از  فاضـالب رو مکشی و اتمسفر باعث انتقـال  فاضالبشود. اختالف فشار بین  باشد، باز می رابط که در حالت عادي بسته می

زمان و یا پس از ورود  شود. هم که چاهک تخلیه شد، شیر رابط بسته می شود. بعد از این رو میفاضالبآوري به  چاهک جمع

3 

2 

Vacuum 
Station 

1 

4 

Wastewater 
treatment 

plant 
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ا به  ر  نیروهاي ثقل و اصطکاکی آن برآیندشود تا  رو رانده میفاضالبدر طول  فاضالبشود.  رو میفاضالبهوا نیز وارد  ،بفاضال
سـازد کـه    مکشی این اطمینان را فـراهم مـی   فاضالبهاي سیستم  ترین نقطه بخش پروفیل خط لوله برساند. ویژگی پایین

 فاضالبیا چاهک  خالرا به محفظه  فاضالبروي مکشی، فاضالبتعدیل شود. حداکثر تولید، سریعا  در زمان فاضالبجریان 
نگه داشته  ،تعیین شده ایجاد و در یک سطح از پیش خال) توسط مولد خالنماید. مکش ( واقع در ایستگاه مکش منتقل می

  شود.  میداده و انتقال پمپاژ  ،ایستگاه مکش بینی شده در پیشهاي انتقال  توسط پمپ فاضالبشود. عموما  می
از خط لوله ثقلی داخلی منازل خانگی به خط لوله مکشی به واسطه شیر رابط نصـب شـده در محفظـه     فاضالبانتقال 

شود. استقرار شـیر رابـط در زیـرزمین منـازل      شود. این محفظه معموال در خارج از منزل قرار داده می آوري انجام می جمع
هاي مکشی و سایر اقالم سرویس بهداشتی از طریق واحد رابـط   صال مستقیم توالتپذیر است. همچنین امکان ات نیز امکان

  روي مکشی از داخل ساختمان وجود دارد. در این موارد استاندارد ذیل باید رعایت گردد.فاضالببه خط 
EN 12109 “Vacuum drainage systems inside buildings” 

بـرق دارد.   انشعاب) نیاز به خالتیکی است، فقط ایستگاه مکش (ایستگاه هایی که شیر رابط آن از نوع پنوما در سیستم
  نیاز به تامین نیروي برق دارد.  ،آوري استفاده شود، هر حوضچه جمع 1اگر از شیرهاي رابط الکتروهیدرولیک

سـتکاه مکـش   رو کشیده شده و به طـرف ای فاضالبهاي  به همراه هوا به درون لوله فاضالبشود،  وقنی شیر رابط باز می
 1بـه   15تا  1به  3هاي مکشی متغیر و بنا به تجربیات موجود در محدوده  یابد. نسبت متوسط هوا/ آب سیستم جریان می

. بـه طـور   یابـد  مـی  تـر  بیشافزایش  ارتفاع مکشافزایش  تر شدن خطوط اصلی مکش یا با طوالنیباشد. نسبت هوا/ آب  می
بـاالتر و در نزدیکـی    ،ر واحدهاي شیر رابـط، در انتهـاي خطـوط اصـلی مکـش     آب د هاي هوا/ کلی مقادیر تنظیمی نسبت

  تر است.  پایین ،ایستگاه پمپاژ

  ایستگاه مکش -2-3

تحت فشار یا  خالو محفظه  خالباشد، با این تفاوت که مولد  می فاضالبهاي باالبر متعارف  ایستگاه مکش مشابه ایستگاه
 ،روهاي مکشیفاضالبهاي مکشی استفاده شده باشد،  یستگاه مکش از پمپبه آن اضافه شده است. اگر در ا فاضالبچاهک 
توسـط   خـال نمایند. اگر در ایستگاه مکش،  شود، منتقل می نگاه داشته می خالکه همواره تحت  خالرا به محفظه  فاضالب

بـه وسـیله یـک     خـال در محفظه  فاضالبگردد. سطح  تخلیه می فاضالببه چاهک  فاضالبتولید شود،  ejectorهاي  پمپ
 خالدر محفظه  فاضالبشود. اگر سطح  کنند، پایش می هاي انتقال یا شیرهاي تخلیه را فعال می کننده سطح که پمپ کنترل

                                                   
 

1- Electro-Hydraulic 
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به پمپ مکش  فاضالبهاي مکش را براي جلوگیري از ورود جریان  خیلی باال بیاید، حسگر تعیین حداکثر سطح باال، پمپ
  د. گرد حفظ میمناسب هاي فشاري در دامنه عملکردي  به وسیله سوییچ الخدر محفظه  خالنماید.  متوقف می

بـار کـه    7/0تا  6/0کیلوپاسکال) یا  30تا  40کیلوپاسکال (فشار مطلق  70تا  60فشار منفی معادل  ،هاي مکشی پمپ
از ایسـتگاه مکـش بـه     فاضـالب نماینـد.   تامین مـی  خالدر یک یا چند محفظه  را برداري مورد نیاز است معموال براي بهره

  د.گرد منتقل می فاضالبخانه  هاي پنوماتیک (مخازن تحت فشار) به تصفیه ها یا انتقال دهنده وسیله پمپ
آوري  ترین نقطه منطقه تحـت پوشـش شـبکه جمـع     هاي مکش باید در نزدیکی مرکز و یا نزدیک پایین ایستگاه ،به طور کلی

هـا رعایـت    گردد فاصله کافی ایـن تاسیسـات بـا سـاختمان     توصیه می ،هاي مکش ستگاهواقع گردند. به دلیل تولید صدا و بو درای
  جاري براي کنترل صدا و بو دارد. ضوابطها و همچنین به  گردد. این فاصله بستگی به نوع و کاربري ساختمان
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و امات -م فصل س ز ل   ا

  الزامیموارد  -3-1

بـرداران   آوري و واحدهاي شیر رابط به بهره هاي جمع هیه، نصب، سرویس و نگهداري حوضچهمزیت واگذاري کارهاي ت
که تجهیزات فوق معموال در ملـک خصوصـی افـراد نصـب      روي مکشی به اثبات رسیده است. از آنجاییفاضالبهاي  سیستم

  باشد. موجود ضروري میضوابط گردد، انجام یک توافق مناسب در چارچوب  می
  تواند در توافقنامه گنجانده شود: نه ذیل میعبارت نمو

شود، مالک باید اجازه نصب تجهیزاتی  رو مکشی تخلیه میفاضالباز ملک خصوصی به سیستم  فاضالب در مواقعی که«
بـرداري، نگهـداري،    رود را بدهـد. همچنـین بایـد اجـازه بهـره      از ملک وي به کار می فاضالبآوري و انتقال  که براي جمع

اصالح و کارهاي بازسازي را در صورت نیاز بدهد. نوع و محل تجهیزات توسـط سـازمان مسـوول یـا نماینـده او       تعمیرات،
 هـر  ،ممکن است قبال ساخته نشده باشند. مالک موظـف اسـت بـدون تـاخیر     ،ها گردد. خطوط لوله و حوضچه مشخص می

بردار و  . مالک باید به بهرهبرساندروي مکشی فاضالب بردار سیستم بهره اطالع گونه نقص یا عملکرد نامناسب تجهیزات را به
  »بدهد.در هر زمان نماینده وي اجازه دسترسی به تجهیزات را 

  الزامات کلی -3-2

 تاسیسـات داخلی منازل به ایستگاه مکـش و از آنجـا بـه     فاضالبرا از سیستم  فاضالبباید مکشی  آوري جمعسیستم 
  نماید: تامینردي زیر را و الزامات عملک نماید منتقلآن  دست پایین

  عمل نماید.و خطوط لوله باید بدون هرگونه انسداد  رابطشیر   -الف
   به شرایط و تناوب از پیش تعیین شده باشد. روي دهد و یا باید محدود آبگرفتگی ،در سیستمنباید   -ب
وب از پـیش تعیـین   به شرایط خـاص و تنـا   باید محدود آوري هاي جمع ورودي جریان بیش از ظرفیت به چاهک  -ج

  شده باشد.
  ایجاد مخاطره نماید.  ،ها و تاسیسات زیربنایی مجاور موجود سازه براي سیستم نباید  -د
  بند باشد؛ آب سیستم باید بر اساس آزمایشات در مقابل ورود آب و هوا  - ه
  سیستم نیاید بو و یا سایر موارد آزاردهنده را به وجود آورد؛    -و
  م براي نگهداري باید صورت پذیرد. هاي الز بینی پیش  -ز

هـا اندیشـیده    آوري به داخل سـاختمان  از چاهک جمع فاضالبباید تدابیر مورد نیاز براي جلوگیري از برگشت جریان 
  مراجعه شود). DIN 1986-100 و EN 12056شود (به استانداردهاي 
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  سیستم)   يالزامات عملکردي و کمی (الزامات خاص در مورد اجزا -3-3

  روهاي ثقلی فاضالب -3-3-1

در صـورت  باشـد.   EN752-2، بایـد منطبـق بـا اسـتاندارد     آوري جمعي ها چاهکبه  فاضالبانتقال  روهاي ثقلیفاضالب
ي هـا  سیسـتم کـه بـراي    باشدباید به نحوي  ها آن طراحینصب شیرهاي ورودي هوا روي خطوط فاضالبروي ثقلی جدید، 

  روي مکشی مناسب باشد. فاضالب
و  EN 12056باشـد. اسـتانداردهاي    EN 12056مطـابق اسـتاندارد   بایـد  هـا   ثقلـی خروجـی سـاختمان   روهاي فاضالبتهویه 
EN 752  همراه با استانداردDIN 1986-100  ها و امالك خصوصی کاربرد دارد.   روهاي خروجی ساختمانفاضالببراي نصب  

  .شود میتخلیه  آوري جمعبه داخل چاهک (بدون آب باران)  فاضالبباید اطمینان حاصل شود که فقط 

  و مراکز تجاري  فاضالبکننده  از خطوط جمع آوري جمعي ها چاهکي ورودي به ها جریان -3-3-2

ي معیارهـا ، گـردد  مـی مراکز تجاري به خطوط لوله مکشـی تخلیـه    فاضالبو یا  آوري جمعي ها سیستم فاضالبوقتی 
  باید مشخص شود. )جریان حداکثرشامل (عملکردي طراحی 
نفـر (سـاکن و معـادل     20بـیش از   فاضـالب در مـواقعی کـه    بایـد  آوري هاي جمـع  ز عملکرد حوضچهبراي اطمینان ا

آوري استفاده نمـود. واحـدهاي    واحد شیر رابط در حوضچه جمع از چند گردد، میمتصل  آوري جمعجمعیتی) به حوضچه 
  طراري، تامین نمایند.آوري اض در چاهک جمع فاضالبآب را مستقل از حجم  شیر رابط باید نسبت ثابت هوا/

   آوري جمعي ها محفظه -3-3-3

  آوري متصل شود.   یک یا چند ملک به یک چاهک جمع فاضالبملی یا محلی، ممکن است  ضوابطتوجه: براساس 
نیروهاي خارجی و فشار داخلی آب مقاومـت داشـته باشـند. ایـن حوضـچه بایـد        برابرآوري باید در  هاي جمع حوضچه

بـراي امالکـی کـه در رقـوم ارتفـاعی      بایـد  هاي سطحی جلـوگیري نماینـد.    ها از نفوذ آب ش آنبند بوده و بدنه و پوش آب
آوري جداگانـه   هاي جمـع  ملک به ملک دیگر وجود دارد، حوضچه از یک فاضالبمتفاوت قرار دارند و احتمال ورود جریان 

 در نظر گرفته شود.

شیرهاي رابط باید نشان دهند که مکـانیزم عملکـردي   محاسبات انتقال گرمایی یا سوآبق عملکردي ثبت شده گذشته 
  نمایند. ها در طی بدترین شرایط دمایی عمل می آن

آوري اختصاصی در نظر گرفته شـود. بـا    گردد براي هر خانه حوضچه جمع پذیري، توصیه می به منظور ایجاد مسوولیت
ه کـه در یـک ردیـف هسـتند) بـه یـک حوضـچه        معموال امکان اتصال چندین خانه (به عنوان مثال چندین خان ،این حال

آوري مشـترك تخلیـه    واحدهاي مسکونی چند طبقه معموال به یک چاهک جمـع  فاضالبآوري مشترك وجود دارد.  جمع
  متناسبا رعایت شود.  2-3-3شوند. در این خصوص باید الزامات بند  می
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روي ثقلـی  فاضـالب این کـار کوتـاهی طـول    شوند. مزیت  آوري معموال در محدوده هر ملک نصب می هاي جمع حوضچه
   باشد. می بیشتريحائز اهمیت  ،باشدزیاد  آن عمق شرایطی کهدر  . این امرباشد آوري می متصل به چاهک جمع

در بینـی تجهیـزات اعـالم هشـدار      پـیش  ،توانند در شرایط خاص مفید باشند. براي مثال تجهیزات مورد نیاز پایش می
از جمله  ،رابطبه منازل) و/یا در موارد بسته نشدن شیر  فاضالبان وقوع فشار برگشتی (برگشت در زممحل یا نقاط دورتر 

  باشند. این موارد می
  آوري باید در مقابل شناور شدن محافظت شوند. هاي جمع حوضچه ،در صورت لزوم

  آوري جمعي ها چاهک -3-3-4

واحدهاي مسکونی بایـد بـراي    فاضالبکننده  آوري دریافت هاي جمع بند باشند. چاهک آوري باید آب هاي جمع چاهک
 فاضـالب متوسـط جریـان روزانـه    % 25سازي حـداقل   مواجهه با شرایط قطع برق یا سایر شرایط اضطراري، قادر به ذخیره

  باشند. ممکن است حجم تجمع یافته در سیستم ثقلی در محاسبات منظور گردد. 
آسـیب   فاضـالب ابل خوردگی مقاوم باشد و در اثر تمـاس بـا   آوري باید از مصالحی ساخته شود که در مق چاهک جمع

  باشد.  ییبراي ایجاد جریان خودشستشوبندي  داراي شیبو  ودهآوري باید صاف ب نبیند. سطح داخلی چاهک جمع
 ينیاز به احداث سکو دالیل بهداشتی یا ایمنیبه  د ممکن است،باشآوري قرار گرفته  شیر رابط روي چاهک جمع اگر
  باشد. کارانجام 

تـا  شود  دادهورود هوا به آن  جازها ،بدون تولید سر و صداي مزاحم اندازه کافی تهویه شود تا باید به آوري جمع چاهک
هـاي نصـب شـده در سیسـتم ثقلـی زهکـش فاضـالب         در سـیفون  به تله افتادهاز تخلیه آب  ،کار سیستم مکشیدر زمان 
  اطمینان حاصل شود. ها ساختمان

اقدامات اضافی بـراي پیشـگیري از بازگشـت جریـان از چاهـک       الزام به اتخاذ ملی یا محلی ضوابطست ا توجه: ممکن
بـه   ،هـاي برگشـتی باشـد    بینی سرریز براي جریـان  ها نماید. این اقدامات ممکن است شامل پیش آوري به داخل خانه جمع

  .باشد صب شده در خانهن بهداشتی آبل یا اسبیاز کلیه وسا تر رقوم ارتفاعی آن پایین نحوي که
آوري تعریـف   رقوم ارتفاعی پوشش چاهـک جمـع   برابرها باید به تراز حداکثر فشار برگشتی که معموال  در ساخت خانه

  شود، توجه کرد.  می
اي به آسانی قابل دسترس باشد. تخلیـه مـواد فـوق و     آوري باید به منظور تسهیل عملیات تخلیه مواد دانه چاهک جمع

  پذیر باشد.  ی باید از طریق کنارگذر شیر رابط امکانپاکسازي مکش
وجـود دارد،   فاضـالب ها در  اند و امکان استغراق آن آوري نصب شده در مواقعی که واحدهاي شیر رابط در چاهک جمع

  برداران مد نظر قرار گیرد.  باید الزامات ایمنی و بهداشتی بهره
خوردگی سـاخته شـوند (بـه عنـوان      برابروري باید از مواد مقاوم در آ هاي جمع کلیه اجزا و متعلقات متصل به حوضچه

  ).EN 10088مثال پالستیک یا فوالد ضد زنگ مطابق استاندارد 
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  رابطشیر  - 3-3-5

  آوري جلوگیري نماید.  به چاهک جمع انشعاباز برگشت جریان از لوله  تاشیر رابط باید در حالت بسته از خرابی مصون باشد 
 آن رابط باز اسـت، مکـانیزم   اطمینان حاصل گردد. زمانی که شیر رابطید از استقرار مناسب شیر رو مکشی بافاضالبدر 

آوري  حداقل معادل یک حجم انباشت در چاهـک جمـع   ،نباید مانعی براي عبور جریان باشد. شیر باید در هر سیکل کاري
  را تخلیه نماید. 

آوري بایـد در زمـان اسـتغراق،     ي نصب شده در چاهک جمعشیرها ،لوله تهویه هوا مستغرق نشده باشد در صورتی که
  قابلیت عملکرد داشته باشند. 

دقیقـه قابـل    30از  تـر  کـم نحوه قرارگیري شیر رابط و/یا سیستم کنترل باید به نحوي باشد که به آسانی و در زمـانی  
  تعویض باشد. 

  د. نماینفراهم متري را  میلی 40رابط در حالت باز باید مسیر عبوري حداقل  هايشیر
رابط باید از مواد و مصالح مناسب و مقاوم ساخته شود. در خصوص پلیمرهـا بـا خـواص االسـتیکی      هايواحدهاي شیر

  مد نظر قرار گیرد. EN681-1استاندارد 

  حسگر سطح -3-3-6

ـ     فاضالبتعیین سطح  باید به حسگر آوري نصب شده در چاهک جمع شیر اي  گونـه ه مجهز باشد. ایـن سنسـور بایـد ب
 45از  تـر  کـم حسـگر سـطح نبایـد     DN/IDمقـاوم باشـد. قطـر لولـه      رسوبات برابرکامل در  به طورراحی شده باشد که ط

  باشد.  متر میلی
تمیـز شـوند. شـناورها بـه دلیـل       ،اي در چاهک قرار گیرند که توسط جریان تخلیـه شـده   به گونه باید هاي حسگر لوله

  باشند.  مناسب نمی البفاضحساسیت نسبت به آلودگی براي تشخیص سطح 

   رابطکننده شیر  کنترل -3-3-7

از فشار اتمسفر وجود داشته باشد، شیر  تر کمکیلو پاسکال  15کننده فقط باید در زمانی که حداقل مکش نسبی  کنترل
طرح آوري به طور کامل باز بماند. اگر در  حداقل حجم معادل مقدار هر انباشت در چاهک جمع ،را باز کند و تا زمان تخلیه

ي شیر را باز نگه تر بیشکننده باید براي زمان  بینی شده باشد، کنترل پیش فاضالبتمهیداتی براي ورود هوا پس از تخیله 
دسـت یافـت.    فاضـالب کننده باید قابلیت تنظیم داشته باشـد تـا بتـوان بـه دامنـه مناسـب نسـبت هـوا بـه           دارد. کنترل

  باید قابلیت کارکرد در شرایط استغراق را داشته باشند.  ،شوند نصب میآوري  هاي جمع هایی که در چاهک کننده کنترل
بـار)   15/0کیلوپاسـکال (  15ممکن است شیر رابط را فقط در زمانی که فشار منفی انتقالی دست کم  ،ها کننده کنترل

تـر از شـیر رابـط     یینمتـر پـا   1از  تر بیشآوري  ممکن است در مواقعی که کف چاهک جمع ،باشد، باز نمایند. واحد کنترل
  باز نماید. تر بیشقرار گرفته باشد، شیر رابط را متناسبا با فشار منفی 
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  آب را مستقل از میزان مکش اعمال شده حفظ نماید.  کننده عمال باید نسبت هوا/ کنترل

  ضد انفجار  آوري جمعي ها حوضچه -3-3-8

ر دارند، باید در مقابل انفجار مقاوم باشـند. تـا زمـان    کننده در محیطی با پتانسیل انفجار قرا مکانیزم شیر و کنترل اگر
  استانداردهاي سایرکشورها را رعایت نمود.  بایدتهیه استاندارد مرتبط با موضوع 

  انفجار را تعیین نمایند.  برابرتوانند مشخصات تجهیزات الکتریکی مقاوم در  ملی و محلی میضوابط توجه: 
  آوري باید ضد انفجار باشند. تجهیزات برقی نصب شده در حوضچه جمع

  هابند آبعمر غشاءها و  -3-3-9

  د. نبندهاي به کار رفته را اظهار نمای سازندگان باید بنا به درخواست، عمر کاري غشاءهاي شیر و سایر آب

  اجزاي خطوط لوله مکشی - 3-3-10

  باشند. prEN 1293باید منطبق با  بندکننده آب، اتصاالت، متعلقات و مواد ها لولهاجزاي خطوط لوله مکشی، شامل 
  شود.   حترازاخطوط لوله  درشعاع قوس تند باید از  توجه:

  موارد زیر مقاوم باشند: قابلخطوط لوله مکشی باید در م
 ي شیمیایی و بیوشیمیایی از داخل و خارج از لوله؛ها حمله –

 ؛گراد سانتیدرجه  35دما تا  –

 سایش، –

 ).EN 1401فشار داخلی و خارجی (در انطباق با  –

  نظر گرفته شود. در  ي خاص نیز بایدها تنش ،ن عالوه بر موارد فوقهمچنی

  قطر لوله  -3-3-11

شـیر رابـط باشـد. حـداقل قطـر       DN/IDاز قطر  تر بیشمتصل به شیر رابط در حوضچه نباید  DN/IDقطر لوله مکش 
  باشد. تر بیشضچه متصل به شیر رابط در حو DN/IDمتر بوده و باید از قطر لوله مکش  میلی 50باید  DN/ID انشعابات
روها را داشـته باشـند، حـداقل قطـر     فاضـالب ملی یا محلی کارایی براي کنترل تخلیه مواد جامد درشت بـه  ضوابط اگر 
هاي فوق برایتخلیه مواد جامد درشت وجود نداشـته باشـد    مترباشد. اگر کنترل میلی 65باید DN/ID روهاي مکشی فاضالب

بایـد   )DN/ID(روهاي مکشی فاضالبتر داشته باشند، حداقل قطر  استفاده از اقطار بزرگملی یا محلی، الزام به ضوابط و یا 
  متر باشد. میلی 80

تعیـین شـده    )DN/ID(متناسب بـا قطـر مشـخص     ،انشعابات مکشی و هاي توجه: ممکن است حداکثر طول فاضالبرو
  باشد. 
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، کارایی الزم را داشـته باشـند  رو فاضالبي ها ستمسیورود مواد جامد درشت به  در صورتی که قوانین براي جلوگیري از
  متر در نظر گرفته شود. میلی 65 برابر )DN/ID( روهاي مکشیفاضالبحداقل قطر اسمی 

  انشعاباتاتصال  -3-3-12

درجه نسبت بـه محـور قـائم بـه      60بتدا از شیر رابط به طرف پایین حرکت کرده و با زاویه حدود ا ،انشعاباتهاي  لوله
  گردد. روي مکشی متصل میبفاضالبخش باالیی 

  
  انشعابنحوه اتصال  - 1- 3شکل 

امکـان قطـع   دسـتی   براي آنکه امکان تعویض یا سرویس شیر رابط بدون قطع مکش وجود داشته باشد، باید به صورت
  فراهم گردد. انشعابارتباط شیر رابط و 

  ).2- 3 روي مکشی در جهت جریان به آن متصل گردد (شکلفاضالببت به محور درجه نس 55باید با زاویه حداکثر  انشعابات

  
  انشعابنحوه اتصال  -2- 3شکل 

º60  º60  

55º 
(results mathematically) 

35º 

45º 
Bend 

30º 
(Vertical) 

90º 
(horizontal) 

Slope ≥ 0.2% 

Slope > 0.2% 
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  شاخه فرعی -1
)a جهت جریان  
)b زاویه قائم  

  شاخه فرعی - 3- 3 شکل

  ي فرعیها شاخهاتصال  - 3-3-13

روي مکشـی  فاضـالب رو مکشی باید توسط اتصالی کـه محـور آن بـاالتر از محـور     فاضالبه هاي فرعی ب اتصال کلیه شاخه
جهت جریان به طرف ایستگاه مکـش باشـد   انجام شود. در دید پالن، زاویه اتصال لوله فرعی باید به نحوي باشد که  ،است

اطمینان حاصل گـردد. هـیچ    به سمت ایستگاه مکش روي اصلیفاضالباز حداقل شدن جریان برگشتی در مسیر جریان تا 
  متري خیزها باشد. 2اتصالی نباید در حدود 

 4-3شـکل  درجه به خط لوله اصلی مکش در جهت جریان متصل شـود (بـه    45هاي فرعی باید با حداکثر زاویه  شاخه
  مراجعه شود).

طـه، بایـد بـاالتر از تـاج     هاي اصلی و فرعی باالدست در باالترین نق ، کف لولهفاضالببراي جلوگیري از برگشت جریان 
 دست باشد. ترین نقطه پایین لوله در پایین

a 

1 

1 

b 
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  هاي فرعی اتصال شاخه -4- 3شکل 

  تمهیدات جداسازي -3-3-14

  وسایل جداسازي -3-3-14-1

هـا بایـد تمهیـدات الزم بـراي ایزولـه کـردن بخشـی از طـول          براي فراهم شدن امکان انجام تعمیرات یا تعیین محل خرابـی 
  باشد. تر بیشمتر  200هاي فرعی از  متر و در شاخه 450رو نباید از فاضالبرو فراهم گردد. طول ایزوله شده در خطوط اضالبف

  لوله باشد.  DN/IDاز تر کمشیرهاي مدفون باید داراي دنباله محور و درپوش در سطح باشد. قطر بازشوي شیرها نباید 
هـاي انسـداد را    هاي بازرسی کـه امکـان ورود تـوپی    کننده مانند لوله ایزولهتوجه: ممکن است از شیرها یا سایر وسایل 

روهاي تحت فشار یا تحت مکش مناسب باشـد و  فاضالبکننده باید براي استفاده در  استفاده شود. شیرهاي ایزوله ،دهد می
  را داشته باشد. )از فشار اتمسفر تر کم(کیلوپاسکال  80قابلیت تحمل اختالف فشار مکشی 

روي فاضالبي ها کهبشدر د. نکننده باید در مقابل خورندگی مقاوم یا محافظت شده و غیر قابل انسداد باش وسایل ایزوله
شود. دنباله  کننده زبانه الستیکی، بدون شیار و داراي محفظه با پوشش لعابی استفاده می از شیرهاي ایزولهمعموال مکشی 

  ده باشد.محور شیر باید از فوالد ضد زنگ ساخته ش
هـا بـا    (کـه حجـم آن   هـا  یبه منظور ورود توپهاي بازدید  لولهباید  ها، اتصال فشارسنج ها و نشتتعیین دقیق  به منظور

متـر و   100از  تـر  کمهاي بازرسی باید در فواصل  شوند. لولهبینی  پیش ها قابل افزایش است) به فاضالبروها ورود هوا به آن
  نصب شوند. ،کننده اي ایزولههمچنین بالفاصله قبل از شیره

 فاضـالب هاي پـالن شـبکه    ها در نقشه گذاري شده و محل آن هاي بازدید باید عالمت کننده و لوله محل نصب شیرهاي ایزوله
د. پوشـش درپـوش   نمحافظـت شـو   DIN 4056یا   DIN 4055استانداردنشان داده شود. شیرها باید توسط درپوش شیر مطابق 

  »)S«مشخص گردد (براي مثال  ،شوند روها به کار گرفته میفاضالب با عالئمی که برايشیر باید  هاي حوضچه

Slope ≥ 0.2% 

Slope ≥ 0.2% 
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  فاضالب/چاهک خال حفظهم -3-3-15

  خالمخازن  - 3-3-15-1

و با اندازه مناسب و یکپارچـه بـا محفظـه    تعداد مورد نیاز هاي ورودي و خروجی به  باید مجهز به لوله خالء هر محفظه
هـاي   ) قـرار گیـرد. محـل لولـه    خـال یر سطح تراز اضطراري توقف (کـار مولـد   هاي ورودي نباید در ز باشد. هیچ یک از لوله

عبـوري از تجمـع مـواد جامـد در محفظـه       فاضالباي در نظر گرفته شده باشند که جریان  ورودي و خروجی باید به گونه
سترسـی بـراي   جلوگیري نماید. باید امکان بازرسی داخل محفظه وجود داشته باشد. هر محفظه باید مجهـز بـه دریچـه د   

 خـال باید مجهز به سیستم کنترل سطح مناسـب بـراي کـار در شـرایط      خالبازدید و پاکسازي داخل آن باشد. هر محفظه 
  باشد.داشته جایی  جابه لیتقاب ،باشد و به راحتی براي تعویض یا تنظیم

 فاضـالب ل ظرفیـت ذخیـره   باید داراي حداقچاهک استفاده شود،  ejectorهاي  به همراه پمپ فاضالبوقتی از چاهک 
  لیتر به ازاي هر پمپ (بدون احتساب رزرو) نصب شده باشد. 400معادل 

در صـورت لـزوم بایـد در مقابـل      و د به صورت مدفون در زمین و یا در ایستگاه مکش نصب شوندنتوان می خالمخازن 
شند. مخـازن فـوالدي بایـد از داخـل و     کیلوپاسکال مقاوم با 90 خالباید تا فشار  خالشناور شدن محافظت شوند. مخازن 

   باشند.پوشش مناسب  داراي خارج
روي مکشی ورودي باید با استفاده از شیرها و اتصاالت بـه نحـوي   فاضالبشود،  استفاده می خالوقتی از چندین محفظه 

اري قرار گیرد. اگـر  برد ، مورد بهرهخالبه مخازن متصل شوند که سیستم بتواند با خارج از سرویس شدن هر یک از مخازن 
  در نظر گرفته شده باشد، باید تمهیدات الزم براي تعویض آن در نظر گرفته شود.  خالیک محفظه 

  کنترل ایستگاه مکش -3-3-16

در حال کار، کمکـی در حـال کـار (در جـایی کـه       خالهاي انتقال و مولدهاي  پمپ انتخابسیستم کنترل باید امکان 
میزان خال در محفظـه  ده و امکان شروع به کار خودکار واحدهاي رزرو را فراهم نماید. بینی شده) و رزرو را فراهم نمو پیش

در  خـال مولـدهاي  کنتـرل   ،گیري شـده  هاي قابل تنظیم پایش شده و با استفاده از مقادیر اندازه خال باید توسط فشارسنج
   انجام شود.برداري  دامنه مناسب بهره

بـراي اعـالم خرابـی    در مواقـع قطـع بـرق    شود. لذا منبع مستقل تامین انرژي هشدار خرابی باید در همه شرایط داده 
بـه   خالبیش از زمان معین شده، کاهش میزان  خال، کارکرد پیوسته واحد انتقال یا مولد خالهاي انتقال یا مولدهاي  پمپ

  از حداقل و یا افزایش سطح مایع از حداکثر تعیین شده در نظر گرفته شود. تر کم

  طحکنترل س -3-3-17

واکـنش   فاضـالب یـا چاهـک    خال محفظهدر  فاضالبسطح ارتفاع نسبت به  ،سیستم کنترل سطح باید در موارد ذیل
  نشان دهد.
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  سطح توقف اضطراري –
  خالمتوقف نمودن مولد  
  ي انتقالها پمپبه کار انداختن  

  سطح شروع –
  ي انتقالها پمپشروع به کار  

  سطح توقف عادي –
  هاي انتقال پمپتوقف کار  

  شود: و ارسال بینی پیشي ذیل خطارهااباید 
  بودن مکش در سیستم از مقدار از پیش تعیین شده؛ تر کم دهنده نشان، مکش ضعیفاخطار  –

  ؛ فاضالبیا چاهک  خال محفظهدر  فاضالبسطح باالي  دهنده نشان، فاضالباخطار سطح باالي  
  ،بیش از حداکثر مقدار یا کارکرد  ایستگاه ی ازاز کار افتادگی بخش دهنده نشاناخطار وضعیت اضطراري

  و یا قطع برق خالمولد تعیین شده 
 تـر  بـیش پر شوند. در شرایطی که سطح مایع از حداکثر مقدار فوق  فاضالببا  %50ممکن است تا حداکثر  خالمخازن 

  باید به طور خودکار متوقف شوند. خالگردد، مولدهاي 

  خالتجهیزات مولد  -3-3-18

) بایـد ظرفیـت   ejectorیـا    rotary vaneاي دوار یـا پـره   liquid ringهاي حلقـه مـایع    (براي مثال پمپ خالمولدهاي 
مناسب براي کار در سیستم را داشته باشند. به منظور عدم کاهش ظرفیت سیستم در زمان انجام تعمیرات بـر روي یکـی   

  با ظرفیت یکسان نصب شود. خالحداقل دو مولد باید  ها از پمپ
. مشـخص باشـد  نوع تجهیزات تخلیه و حداقل ظرفیـت آن   نیز و حداقل ظرفیت آن و خالمولد توجه: ممکن است نوع 

  بار روشن شدن در ساعت مناسب باشد. 12براي کار مستمر و حداقل  زمان همي مکش، باید ها پمپدر صورت استفاده از 
حفـظ   گـراد  سانتیدرجه  35 تا 1مکش در محدوده سیستم، درجه حرارت در ایستگاه  الزم است براي کارکرد مطمئن

  عایق حرارتی مناسب، تهویه و گرمایش در نظر گرفته شود. شده و

  ظرفیت تجهیزات انتقال -3-3-19

(از محفظـه   فاضـالب هاي تحت فشار مورد استفاده باید داراي ظرفیت کـافی بـراي تخلیـه     هاي انتقال یا محفظه پمپ
  ) باشند.خال

  .مورد نیاز است پ در حال کار و یک پمپ رزرو)(یک پمحداقل دو دستگاه پمپ با ظرفیت یکسان 
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  ي انتقالها پمپطراحی  -3-3-20

براي کار در شرایط فشار منفـی بـدون بـروز    باشد و  باید از نوع غیر قابل انسداد ،هاي انتقال در صورت استفاده از پمپ
بـیش از بیسـت    هـایی کـه   بار روشن شدن در ساعت مناسب باشد. سیسـتم  12براي  همچنینباشد. مناسب کاویتاسیون 

هایی با ظرفیت مساوي باشند و به نحوي نصب گردند که بـا   دهند، باید داراي پمپ واحد مسکونی را تحت پوشش قرار می
  ها براي تعمیرات، کاهشی در ظرفیت سیستم به وجود نیاید. از مدار خارج شدن یکی از آن

استفاده شـود تـا از    خالهاي سانتریفوژ به محفظه  مپلوله مکش پ در مسیر اتصالکننده  متعادل در صورت نیاز باید از
  ها اطمینان حاصل گردد. بروز کاویتاسیون جلوگیري شود و یا از پر بودن همیشگی ورودي پمپ

  هاي چاله خشک یا مستغرق استفاده نمود.  توان از پمپ می
تر از فضاي  هاي انتقال نباید کوچک پهاي مجهز به خردکننده استفاده نشود، فضاي آزاد عبور جریان از پم اگر از پمپ

  ترین اندازه لوله مکش باالدست شیرهاي رابط باشد. آزاد عبور جریان در بزرگ
  ها باید جلوگیري شود. از تجمع گاز در پمپ

  ي انتقالها پمپتعویض  -3-3-21

د تـا امکـان   باید مجهز به شیرهاي جدا کننده (قطع و وصل) باشـ  خالهاي انتقال نصب شده در خارج از محفظه  پمپ
شـود،   ها بدون اختالل در کارکرد سیستم میسر باشد. اگر لوله مکش، از لوله اصلی (منیفولـد) منشـعب مـی    برداشتن پمپ

  باید مجهز به شیر جداکننده (قطع و وصل) باشد.
 4از  رتـ  کـم ها در زمان  نصب شده باشد، باید امکان برداشت و تعویض پمپ خالهاي انتقال در داخل محفظه  اگر پمپ

هـا بایـد    ساعت وجود ندارد، پمپ 4ساعت وجود داشته باشد. در مواقعی که امکان از مدار خارج شدن سیستم براي مدت 
به نحوي که سیستم با خارج از مـدار شـدن    ،استفاده شود خالنصب شود مگر آنکه از دو محفظه  خالدر خارج از محفظه 

  بتواند به کار خود ادامه دهد. خالیک محفظه 

  تجهیزات برقی ضد انفجار -3-3-22

  باید ضد انفجار باشند. ،کنند هایی با قابلیت انفجار کار می کلیه تجهیزات برقی که در محیط
  توانند مشخصات تجهیزات ضد انفجاري را تعیین نمایند. ملی و محلی میضوابط توجه: 

اشـند. لزومـی بـه اسـتفاده از     بایـد ضـد انفجـاري ب    خـال هـاي مکـش مولـدهاي     و لوله خالتجهیزات برقی در مخازن 
زیاد است. ها  در آن گرفتگیپتانسیل ، زیرا وجود ندارد خالي مولدهاو  خالي انفجاري بین مخازن ها محافظها یا گیر شعله

تمهیـداتی بـراي خـارج کـردن     باید د منشاء تولید جرقه باشند، توانن میکه  ي مکشیها پمپاز  استفاده هر چند در مواقع
اگر سیسـتم   شود. بینی پیشبا گاز خنثی (براي مثال دي اکسید کربن) و پر کردن آن  خالنفجار در مخازن ا قابلي گازها
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هـاي مکـش، پاکسـازي و     ساعت از مدار خارج شده باشد، باید قبل از شروع بـه کـار مجـدد پمـپ     48براي زمانی بیش از 
  سپس پر کردن مخزن با گاز خنثی انجام شود.

  برداري شرح داده شود. بهرهي ها دستورالعملباید در  خنثیگاز پر کردن مخزن با رویه 

  طرفه یکشیرهاي  -3-3-23

طرفه باشد. عـالوه بـر    ، مجهز به شیر یکفاضالبباید براي جلوگیري از برگشت جریان  خالهر لوله خروجی از محفظه 
طرفـه در   واقعی که شیرهاي یکهاي انتقال نیز نصب گردد. در م طرفه باید در لوله رانش هر یک از پمپ شیرهاي یک ،این

هـاي   ساعت قابل برداشت و تعویض باشند. در مواقعی که لوله 4از  تر کمگردند، باید در زمانی  نصب می خالداخل محفظه 
  طرفه باشد. گردند، لوله تخلیه نهایی باید مجهز به شیر یک تخلیه به هم متصل می

  Ejectorي ها پمپ -3-3-24

بـا ظرفیـت یکسـان    و غیر قابـل انسـداد    نوعشود، باید از  استفاده می خالمولدهاي  به جاي ejectorهاي  وقتی از پمپ
باید بـه منظـور برداشـت یـا     داري، ظرفیت سیستم کاهش نیابد.  به نحوي که با برداشت یک پمپ براي کارهاي نگه ،باشد

ه کار گرفته شود. هر مقـدار از  بشیرهاي جدا کننده (قطع و وصل)  ،بدون اختالل در عملکرد سیستم ها پمپبیرون آوردن 
  تخلیه شود. فاضالبباید به چاهک  ،کف تولیدي

تـر   انتقال نباید کوچکejector هاي  هاي مجهز به خردکننده استفاده نشود، فضاي آزاد عبور جریان از پمپ اگر از پمپ
  ترین اندازه لوله مکش باالدست شیرهاي رابط باشد. از فضاي آزاد عبور جریان در بزرگ

   کنترل بو -3-3-25

  تواند باعث مزاحمت گردد، باید اقدامات الزم براي کنترل آن انجام شود. در مواقعی که تولید بو می
باید در جایی باشد که مزاحمتی براي همسایگان ایجاد نکند. در صورت نیاز باید بو  ،مجاري خروجی هواي تهویه شده

  د.از هواي تهویه شده (براي مثال در بیوفیلتر) حذف گرد
  دفع شود. فاضالبآب خارج شده از بیوفیلترها داراي آلودگی است و باید به همراه 

  کنترل صدا  -3-3-26

  ملی یا محلی باشد.ضوابط از حد مجاز تعیین شده در  تر بیشصداي تولیدي سیستم نباید 
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  الزامات استاندارد - 1- 3-3-26

TA-Lärm 1 اساس دسـتورالعمل فـوق بـه شـرح      گردد. حداکثر صداي ایجاد شده شبانه بر براي کنترل صدا اعمال می
  ذیل است:
  dB(A) 35براي مناطق کامال مسکونی  –
 dB(A) 40براي مناطق عمدتا مسکونی  –

  dB(A) 45 براي مناطق ترکیبی –
  dB(A) 50براي مناطق تجاري  –
  dB(A) 70براي مناطق صنعتی  –

  ید مد نظر قرار گیرد. هاي مجاور ایستگاه مکش با وقتی کاربري مناطق مشخص نشده، کاربري واقعی ساختمان

   ژنراتور برق اضطراري - 3-3-27

ایستگاه مکش باید داراي ژنراتور برق آماده به کار باشد و یا تمهیدات الزم براي اتصال به ژنراتور بـرق قابـل حمـل در    
  نظر گرفته شده باشد.

  الزامات طراحی -3-4

  کلیات -1- 3-4

  .شود به کار برده می  EN 752-3آوري، استاندارد براي طراحی سیستم جمع
  هاي زیر باشد: پروژه بر اساس محاسبات و مالحظات طراحی باید شامل بخشمستندات 

  گزارش تشریحی به همراه نقشه محل، –
  روي مکشی،فاضالبنقشه شبکه  –
 روهاي مکشی،فاضالبهاي پروفیل ارتفاعی کلیه  نقشه –

 هیدروپنوماتیکیمحاسبات  –

 محاسبات ایستگاه مکش، –

 ایستگاه مکش، PIDبزار دقیق ادیاگرام فرآیند و  –

 ها، محاسبات مقایسه اقتصادي فهرست مقادیر و برآورد هزینه –

                                                   
 

1- German Technical Directive for Noise Control 
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  ها ثبت مالکیت –

  طراحی خطوط لوله - 2- 3-4

دار،  هاي ناشی از پوشش خاك، بارهاي ترافیکـی و نوسـان   اي طراحی شوند که در مقابل تنش خطوط لوله باید به گونه
  مقاوم باشند. ،یروهاي شناورسازيفشارهاي منفی حاصله در دوره عملکرد و انجام آزمایشات و ن

. اما در مواقعی که لوله در اثر پیچش داراي دو باشدمگا پاسکال  6/0هاي پالستیکی باید  لوله قابل تحملحداقل فشار 
مدت بـر اثـر حـرارت زیـاد وجـود دارد، بایـد مقـادیر         باشد و یا احتمال کاهش مقاومت آن در طوالنی شدگی اولیه می پهن
  ظر گرفته شود.ي در نتر بیش

هـاي مکـانیکی    باشد، باید در مقابل درجه حرارت زیاد، اشعه ماورا بنفش و آسـیب  در مواقعی که خط لوله مدفون نمی
  احتمالی حفاظت شود.
  مراجعه شود). 4- 4- 3شود ( به بخش  روهاي مکشی بر اساس طراحی هیدروپنوماتیکی انجام میفاضالبتعیین قطر اسمی 

در خصـوص  الزم اسـت  باشـد.   SDR Class 21روهاي مکشـی بایـد در رده   فاضـالب ده شـده در  اسـتفا  PVCهاي  لوله
  استانداردها و دستورالعمل ذیل به کار برده شود. ،PVC-U هاي تحت فشار لوله

– DIN 8061 
– DIN 8062 
– DVGW Guideline W 320  

هـا   کلوین در نظر گرفته شود. اتصـال لولـه   متر بر متر درجه میلی 08/0 برابرها باید  ضریب انبساط حرارتی در این لوله
 بـراي  ) مناسـب EN 681اسـتاندارد   مطـابق هاي االسـتومري ( بند آببا  2اي و یا اتصاالت رزوه 1جوش پالستیکتواند با  می

شرایط مکش انجام شود. اتصال جوشـی بـا حـالل بایـد پـس از پاکسـازي دقیـق هـر دو سـطح و بـا رعایـت            استفاده در 
  دگان انجام شود.دستورالعمل سازن

باشـد. در   SDR Class 11روهاي خطـوط لولـه مکشـی بایـد در رده     فاضالبمورد استفاده در  PEهاي پلی اتیلنی  لوله
  استانداردها و دستورالعمل ذیل به کار برده شود.  HDPEهاي تحت فشار  لوله

– DIN 8075 
– EN 12201 
– DVGW Guideline W 320  

هـا،   متر بر متر درجه کلوین در نظر گرفته شود. در این لولـه  میلی 20/0 برابرها باید  ضریب انبساط حرارتی در این لوله
) که براي به کار گیري در شرایط مکش مناسـب  DIN 4060بندهاي االستومري (مطابق استاندارد  با آب 3اي اتصاالت رزوه

                                                   
 

1- Solvent-Welded 
2- Gasketed Sockets 
3- Gasketed Sockets 



  33  11/01/99  الزامات - سوم فصل

 

توسـط  بایـد  قرار گیرد. جـوش الکتریکـی    مورد استفاده ،شوند هایی که با جوش الکتریکی متصل می هستند و یا کوپلینگ
  دیده اجرا شود. پرسنل آموزش

 0/1هـا و اتصـاالت خطـوط لولـه مکشـی بایـد داراي فشـار اسـمی حـداقل           ، کلیه لولـه EN 1091ف استاندارد خالبر 
  باشد.  DIN 2401-1) مطابق استانداردbar 10مگاپاسکال (

  ي خط لولهها پروفیل -3- 3-4

 انشعاباتخود شستشویی اتفاق بیفتد. حداقل فاصله خیزها با  ،خطوط لوله درامد باید براي جلوگیري از تجمع مواد ج
از  تـر  بـیش که شیب زمین مساوي یـا   باشد. در مواقعی 1:500روهاي مکشی باید فاضالبمتر باشد. حداقل شیب  5/1باید 

  ود.ش روي مکشی موازي سطح زمین کارگذاشته میفاضالبدر جهت جریان باشد، خطوط  1:500
وقتی در بخشی از پروفیل خط لوله، شیب رو به باال (شیب منفی) پـس از شـیب رو بـه پـایین (شـیب مثبـت)، قـرار        

  به نحوي اصالح شود. در محل تغییر شیب لولهپروفیل خط لوله براي مقابله با گرفتگی باید گیرد،  می
کان کوتاه باشد. استفاده از تعداد زیاد خیـز کوتـاه   توجه: براي انتقال موثر مکش، اندازه هر یک از خیزها باید در حد ام

شـود. در   تـر  بـیش متـر   5/1بر استفاده از یک خیز بلنـد تـرجیح دارد. تغییـر در رقـوم کـف لولـه در هـر خیـز نبایـد از          
یـل  متر است. در مواقع نیاز بایـد بـا اعمـال تغییـرات الزم در پروف      6 برابرروهاي مکشی حداقل فاصله بین دو خیز فاضالب
  رو، از زیاد نشدن عمق لوله اطمینان حاصل شود.فاضالبخط 

توسط  شتابآوري شود و از آنجا با  در نقاط گود جمع فاضالباي باشد که  پروفیل ارتفاعی خطوط مکشی باید به گونه
  جریان هوا به نقاط مرتفع بعدي رانده و به سمت ایستگاه مکش حرکت کند.

  مراجعه شود): 5-3توان معین نمود (به شکل  ی را میهاي ارتفاع چند نوع اصلی پروفیل
 ها اجرا شوند، اتصاالت و با خم کردن لولهتواند بدون استفاده از  در آن میهاي موجی که خطوط لوله  پروفیل –

مورد اسـتفاده   تر بیشمتر یا  میلی  DN 100درجه که ترجیحا براي قطر اسمی 45اي با اتصاالت  پروفیل دندانه –
 یرد.گ قرار می

شـکل   Uاي است، با ایـن تفـاوت کـه یـک مقطـع گـود        هاي دندانه هاي دهانه جیبی که مشابه پروفیل پروفیل –
 DN 100 گیرد. پروفیل دهانه جیبی ترجیحا براي قطر اسمی درجه خیز قرار می 45درست در باالدست اتصال 

 گیرد.  مورد استفاده قرار می تر کممتر یا  میلی

  کننده سیستم باشد. فاعی و تعیین اندازه آن در خطوط لوله باید با موافقت تامینهاي ارت طراحی پروفیل

  هیدروپنوماتیکطراحی  - 4- 3-4

بی به حداقل مکش جزیی مشخص شده در باالدست شیرهاي رابط در شرایط نبود اطراحی سیستم باید با هدف دستی
  جریان باشد. 
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ممنوع کرده باشد، حداقل مکـش جزیـی تعیـین شـده بایـد      روها را فاضالبملی تخلیه مواد جامد درشت به ضوابط اگر 
کیلوپاسکال در نظر گرفته شود. زمان بازیابی مکـش نبایـد از حـداکثر     25 برابرصورت  کیلوپاسکال و در غیر این 20 برابر

به طـور  ، آن باشد. سیستم باید طوري طراحی شده باشد که پس از قطع برق یا از کار افتادن مکانیکی تر بیشتعیین شده 
  خودکار شروع به کار نماید.

  دقیقه باشد. 30از  تر بیشتوجه: با توجه به تکنولوژي موجود، حداکثر زمان بازیابی مکش نباید 
شود که کلیه باال امدن ها (رایزرها) پـر   کارانه تعیین می حداکثر اختالف هد (ارتفاع) محاسبه شده با این فرض محافظه

(اخـتالف   Hارتفـاع بـاال آمـدگی (رایـزر)      برابرتالف هد استاتیکی یک باال آمدگی لوله (رایزر) باشد. حداکثر اخ از مایع می
  شود.   ) از آن کم میdiین نقطه قبل از آن) است که  قطر داخلی لوله (تر پایینارتفاع بین باالترین نقطه و 

 تـر  بـیش د. اختالف هد استاتیکی متر شو 4-5معموال مجموع اختالف هد استاتیکی در خط اصلی مکش نباید بیش از 
از حـداقل تنظـیم شـده،     تـر  کمنیازمند نصب شیرهاي خودکار ورودي هوا است تا در زمان کاهش مقدار مکش به مقادیر 

هـاي رو بـه بـاال (رایزرهـا) از مـایع       زمان لولـه  امکان ورود هوا به خط لوله مکش فراهم شود. در این صورت از پر شدن هم
محاسبات دقیـق هیـدرودینامیکی فرآینـد    جریان چند فازي ناپایدار، انجام  شرایطپیچیدگی  به دلیل گردد. جلوگیري می

بـه   فاضالبهاي مکشی  باشد. با توجه به فقدان مبانی تئوریکی، اقطار شبکه پذیر نمی امکانروهاي مکشی فاضالبانتقال در 
  شود. تعیین می ،شده هاي ارتفاعی شرح داده کمک جداول کلی تعیین ابعاد براي پروفیل

  شود. تخمین زده می )1-3(آب در خط اصلی مکش با کمک جدول  متوسط نسبت هوا/

 آبي هوا/ها نسبتتخمین کلی از متوسط  - 1-3جدول 

  تراکم جمعیتی ویژه طول )m( طول خط اصلی مکش
 0,05 I/m 0,1 I/m 0,2 I/m 0,5 I/m 
 )AWR(متوسط نسبت هوا/آب  

  
500 3,5 – 7  3  - 6  2,5  - 5  2 – 5  

1000 4 – 8  3,5  - 7  3  - 6  2,5 – 5  

1500 5 – 9  4  - 8  3,5  - 7  3 – 6  
2000 6 -10  5  - 9  4  - 8  3,5 -7  

3000 7 – 12  6 - 10  5  - 9  4 – 8  

4000 8 – 15  7  - 12  6 - 10  )5 - 9*(  

  شود. فقط در موارد استثنا توصیه می* 
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  اي از پروفیل ارتفاعی در مناطق مسطح نمونه - 5- 3شکل 

توانند با کمک جداول کلی تعیین ابعاد طراحـی شـوند. در ایـن     نمی ،باشند یی که داراي ویژگی خاص میها طرحالبته 
 کنندگان سیستم پیروي شود. هرگونه انحراف از نتایج تعیین ابعاد کلـی بایـد   هاي تامین گردد از توصیه پیشنهاد می ،موارد

Wave profile (W)

Inspection pipe Inspection pipe 

min.0.2 % gradient 
L2 L1 

L 

h 

Profile dimensions: 
H ≈ di+5 cm; h = H-di ≈5 cm; L1≥2.(RH)1/2;L2≤500.H 

Saw tooth profile (S) 

Inspection pipe Inspection pipe 

h 

h 

min.0.2 % gradient 
L 

Profile dimensions: 
H ≥ di+5 cm; h = H-di; L ≤500.H 

Reformer pocket profile (R) 

Inspection pipe Inspection pipe 

min.0.2 % gradient 
L 

Profile dimensions: 
H ≥ di + 5 cm; h = H ; L ≤500.H 

H 

h 

H 

H 
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توان با تدارك وسایل فنی تکمیلی از جمله با شیرهاي خودکـار ورود هـوا و    می ،با دالیل فنی توجیه شود. در موارد خاص
 یا واحدهاي شیر رابط ساخته شده براي ورود متناوب هوا و آب از قابلیت عملکرد مناسب، اطمینان حاصل نمود.

آب، براي حالـت بـدون جریـان،     مکش بسته به نسبت هوا/ هاي تحت فشار سیستم محاسبات دقیق پروفیل ،در نهایت
  شود. جریان حداکثر و جریان متناوب نزدیک به انتهاي خط اصلی انجام می

 مبانی طراحی -5- 3-4

را بـا   فاضـالب محلی تعیین شود. کارفرما (مشاور طرح) باید مقدار جریـان   شرایطباید بر اساس  فاضالبمقدار جریان 
ي هـا  جریانمقدار متوسط  باید طراحشخص نماید. بنا به درخواست، م روي ثقلیفاضالبط ورودي به خطو شتابن احتساب

و حـی و مبنـاي طراحـی سیسـتم     او همچنین جریان حداکثر (لیتر در ثانیه) در نظر گرفته شـده بـراي طر   فاضالبهوا و 
  شرح دهد.هاي استاتیکی و دینامیکی را  محاسبه افت نحوه همچنین

صـنایع و   فاضـالب ي هـا  جریان. شود میلیتر در ثانیه براي هر نفر در نظر گرفته  005/0معادل  معموال جریان حداکثر
لیتـر در   150 برابـر نفـر   که در آن جریان معادل هر شوند میتبدیل  یجمعیتبر اساس معادل واحدهاي تجاري به جریان 

  .شود میلیتر بر ثانیه تقسیم  005/0 تعیین شده و بر واحدهاي فوق در موارد خاص جریان حداکثر طراحیروز است. 
  .باشد میزیرزمینی ن سفره آباز  شتابمعموال نیازي به احتساب ورود ن

  تخمین کلی از اقطار اسمی لوله - 2-3جدول 

  در باالدست AWRمتوسط 
  قطر اسمی لوله

DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250* 

  تصل در باالدستتعداد کل ساکنان و جمعیت معادل م 
2 0  -110 0  - 350 250 -600 350 – 900 500  -1400 750  - 2100 )1100 -3000( 
4 0  - 65 0  - 200 135 -340  200  - 500 300  - 800 400  -1200 )600 -1650( 
6 0  - 45  0  - 140 95 - 240  140  - 350 200  - 550 300  - 820  )400 - 1150( 
8 0  - 35 0  - 105 75 - 185 105  - 270 150  - 425 220  - 625 )300 - 850( 
10 0  - 30  0  - 85 60  - 150 85 - 220 120  - 340  175  - 500  )250 - 700(  

12 0  - 25 0  - 75 50 - 125 75 - 180 100  - 290 150  - 425 )200 - 600( 
  شود. فقط در موارد استثنایی توصیه می*  

  ایستگاه مکش -6- 3-4

شـوند.   انتخـاب  فاضالبهاي هوا و  اي انتقال باید به ترتیب براي حداکثر جریانه و پمپ خالي تعداد و ظرفیت مولدها
هـاي انتقـال و دامنـه فشـار      و پمـپ  خـال باید با توجه به حداکثر تکرار روشن شـدن مولـدهاي    خالحداقل حجم محفظه 

  گردد. میرو مکشی تامین فاضالبو حجم در دسترس  خالعملکردي محاسبه شود. این حجم ذخیره توسط محفظه 
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و متوسـط   WWQفاضـالب (در شرایط فشار و دماي استاندارد) با حاصلضرب جریـان طراحـی    AQحداکثر جریان هوا
هـاي   ظرفیت پمـپ براي تعیین  2/1-5/1حدود  SF در ضریب اطمینان AQشود. سپس مقدار آب محاسبه می نسبت هوا/

  گردد. مکش ضرب می
WW,pفاضالبهاي  ظرفیت و تعداد پمپ WW(Q , n A,pهاي مکش و پمپ ( A(Q , n با در نظر داشتن حاشیه اطمینان  (

  شود: می انتخاببه شرح ذیل 
)3-1(  WWp WW WWQ Q / (n 1) [l / s]  

)3-2(  A.p A AQ Q SF / (n 1) [l / s]   

 :برابرش به ازاي هر پمپ مکش ظرفیت مک

)3-2-a(  A,p,s A,p aa max minQ Q p 2 / (p p ) [l / s]    

aap فشار هواي محیط و برابرmaxp وminp    خـال حـداکثر و حـداقل فشـارهاي مطلـق در محفظـه       برابـر بـه ترتیـب 
  باشند. می

fدر نظر داشتن حداکثر تکرار روشن شدنبا  خالحداقل حجم محفظه  12 / h شـود.   هاي مکش محاسـبه مـی   پمپ
 :برابر خالدر محفظه  WV) فاضالبحداقل حجم مورد نیاز آب (

)3-3(  W WW,pV 0.25 Q / f [l]   

  :برابر خالحداقل حجم مورد نیاز هوا در محفظه 

)3-4(  A A,p,s max min max min A
1V 0.25 Q (p p ) / [(p p ) n f ] [l]
2

        

. الزم بـه  یابـد  مـی ، کـاهش  nA ی انتخابي مکش ها پمپبا افزایش تعداد  خال محفظهحداقل حجم هواي مورد نیاز در 
  ي مکشی است.ها پمپتعیین شده در این محاسبات با فرض کارکرد نوبتی  nAي مکشی ها پمپذکر است که تعداد 

روهاي مکشی ورودي به ایسـتگاه  فاضالبممکن است با کاستن بخشی از حجم  AVخال محفظهحجم مورد نیاز هوا در 
از حجـم محاسـبه شـده     ممکن اسـت  روهاي مکشیفاضالب ییپمپاژ کاهش داده شود. حداکثر نیمی از حجم قسمت انتها

 تـر  کـم هیدرواسـتاتیکی  حـداکثر اخـتالف فشـار    گـردد کـه    کاهش فوق در صـورتی انجـام مـی   . بکاهد خال محفظهبراي 
maxاز minp p برابـر  حداقل و حداکثر در مخزن خال. براي مثال اگر اختالف فشار باشدmax minp p 10 kPa    باشـد و

نصـب شـده باشـد، هـیچ حجمـی از       خالمتر در محفظه  1باال آمدگی (رایزر) با حداکثر اختالف هیدرواستاتیکی بیش از 
  شود. کاسته نمی خالرو از حجم مورد نیاز محفظه فاضالب

 است با: برابر خالححجم مورد نیاز محفظه 

)3-5(  W A WWV V V V [l]   

 است با: برابر خالحداقل حجم محفظه 

)3-6(  WV 3 V [l]  



 »تحت خالء«آوري فاضالب مکشی  شبکه جمع   11/01/99  38

 

  کلی زیر تخمین زد: روابطو مکش را با  فاضالبهاي  توان توان مصرفی پمپ می

)3-7(     A.p A,p,s max min max min aa A( 1)/
1 1P / ( 1) Q (p p ) [1 ( (p p ) / p ) ] / [W]
2 2               

)3-8(  ww,p ww,p manP Q g h / ww[W]    

  است با: برابرثابت آدیاباتیک هوا 

1.4   
  در دامنه 2اي لغزشی پره يها پمپو  1دورانی با حلقه مایع يها پمپراندمان 

A min0.3 0.6 (for p 30 kPa)   
. رانـدمان  باشند میداراي راندمان بهتري  4دورانی با حلقه مایع يها پمپنسبت به  3اي لغزشی پره يها پمپ. گیرد میقرار 

A0.05و در دامنـه هاي سانتریفوژ بسیار کـم   پمپو  5هاي اجکتور ترکیب پمپ 0.1   ي هـا  پمـپ . رانـدمان  باشـد  مـی
WW0.2از نوع سانتریفوژ در دامنه فاضالب 0.5  د.قرار دار  

  منبع اطالعات تکمیلی -7- 3-4

در  ،باشـند  هاي خاص که داراي جزییات قابل استفاده در چارچوب این استاندارد می فهرست مدارك مرتبط با سیستم
(جهت آگاهی) ارائه شـده   فهرست منابع و مراجعج شده است. فهرست کتب در (جهت آگاهی) در فهرست منابع و مراجع

  است.

  فاضالبوري آ هاي مکشی جمع کاربرد سیستم -8- 3-4

 فاضـالب آوري مکشـی   (جهت آگاهی)، مالحظات خاصی که در آن شرایط اسـتفاده از سیسـتم جمـع   » 7«در پیوست 
  مراجعه شود. 2 فصل فوق به مطالبعالوه بر پیوست  گردد، بیان شده است. توجیه می

  

                                                   
 

1- Liquid Ring 
2- Sliding Vane 
3- Sliding Vane 
4- Liquid Ring 
5- Ejectors 
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ه –م فصل چهار ول ل وط    ( نصب (خط

  رگذاري لوله)نصب (کا -4-1

  باشد. prEN 805نصب خطوط لوله مکشی و متعلقات آن باید مطابق مفاد مربوط به نصب خطوط لوله در استاندارد 
موظف به آموزش کارکنان پیمانکار براي نصب لولـه و   ،کننده سیستم گردد در شروع عملیات اجرایی، تامین توصیه می

  آوري گردد. هاي جمع حوضچه
اید دقیقا مطابق طرح نصب شوند. هر گونه انحراف نسبت به پروفیل ارتفاعی خطوط لوله باید بـه  خطوط لوله مکشی ب

تایید مهندس طراح برسد. مالک (کارفرما) یا مهندس وي باید رقوم ارتفاعی خطوط لوله مکشی نصب شـده را قبـل از پـر    
  کردن ترانشه کنترل نمایند.

تواند اتفـاق بیفتـد، خطـوط لولـه مکشـی و خطـوط        شی به خارج نمیاز خطوط لوله مک فاضالبکه نشت  نآبه دلیل 
  گذاشته شوند.  توانند در یک ترانشه کار محلی منع نشده باشد) میضوابط آبرسانی (در صورتی که توسط 

زدگی نصب شوند و در مقابل بارهاي خاك و ترافیـک، نیروهـاي شـناوري،     تر از عمق یخ خطوط لوله مکشی باید پایین
  مقاومت پایدار داشته باشد. ،بندي برداري و آزمایش آب ي تناوبی و فشارهاي مکشی در طی دوره بهرهنیروها

گیرند، در مقابـل اثـرات قـرار گـرفتن در معـرض درجـه        هایی که باالتر از سطح زمین قرار می در صورت نیاز، باید لوله
  هاي مکانیکی حفاظت شوند. و آسیب UVحرارت باال، اشعه 

گراد نصب گردند. باید از ایجاد تنش ناشی از انقباض  درجه سانتی 4ممکن است فقط در دماي حداقل  PVCهاي  لوله
  اتیلنی) اجتناب گردد. بر اثر سرد شدن در خطوط لوله (به خصوص از نوع پلی

ز اهمیـت  ي نرم اها زمینها باید به صورت پایدار حفاظت گردند. این حفاظت در  نقاط مرتفع و پست و همچنین قوس 
 ATV-DVWKو اسـتاندارد   EN 1610هاي اشباع و رسـی). اسـتاندارد    ي برخوردار است (به عنوان مثال در خاكتر بیش

Standard A 139Eها و به خصوص بسترسازي کاربرد دارد.  ، براي کارگذاري لوله  
با خم کـردن لولـه اجـرا شـود.      تواند با رعایت شعاع مناسب، نقاط مرتفع و محل تغییر راستاي پروفیل خطوط لوله می

eR برابر PVC-Uهاي  حداقل شعاع قوس لوله 300.d  هـاي   و لولـهHDPE  برابـر eR 50.d  هـاي   اسـت. دسـتورالعمل
  سازندگان لوله باید مورد توجه قرار گیرد.

هـا، اتصـاالت مربـوط     گردد در زمان کارگذاري لوله اتصاالت باید مطابق دستورالعمل سازندگان ساخته شود. توصیه می
مربوط بـه منـاطق    انشعاباتشوند نیز نصب گردند.  ی که در آینده به شبکه متصل میانشعاباتهاي فرعی شبکه و  به شاخه

  ود.اتصاالت در آینده اجتناب ش هاي زیاد نصب شوند تا از هزینه توسعه نیافته نیز باید در زمان اجرا  در نظر گرفته
مطـابق اسـتاندارد   ، ploughingیـا   jet drilling ،drill-boringهـا بـدون حفـر ترانشـه از جملـه       هاي نصـب لولـه   روش

EN 12889   ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. با این حال باید از انحرافات رقوم ارتفاعی پروفیل هیدرولیکی جلـوگیري
  عمل قرار گیرد.  کننده سیستم مورد هاي تامین باید توصیه و شود

  هاي چون ساخت تهیه شود. نقشه  DIN 2425-4ها، باید مطابق استاندارد پس از کارگذاري لوله
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  مطابقتعدم  - 4-2

متر نسـبت بـه پروفیـل     + میلی12ها نباید بیش از  باشد، انحراف عمودي لوله 150به  1از مقدار  تر کموقتی شیب لوله 
اد افتادگی شود. براي اطمینان از عملکرد سیستم، تغییرات پیشنهادي نسـبت  طراحی باشد. هیچ انحرافی نباید باعث ایج

  به پروفیل طراحی شده خط لوله باید در محدوده پارامترهاي طراحی کنترل شود.
  ها در محل نباید باعث تنش اضافی در آن شود. توجه: خم کردن لوله

، مقدار انحراف نقاط مرتفع و پـایین نبایـد بـیش از    باشد 150به  1از  تر بیشروهاي مکشی فاضالبکه شیب  صورتی در
  رقوم ارتفاعی پروفیل طراحی شده باشد و باید میان نقاط فوق پیوستگی شیب حفظ شود.   نسبت به متر سانتی 5/2±

  سیستم هشدار و تعیین موقعیت -4-3

  ها در داخل ترانشه قرار گیرد. سیستم هشدار (نوار یا توري)، باید روي لوله
  ب لوله در نظر گرفته شود.ای سیستم موقعیتباید ط لوله نارسانا است، وقتی جنس خ

  
  



  5فصل  5

  آزمون و تایید





  45  11/01/99  تایید و آزمون – پنجم فصل

 

ون و تایید –م فصل پنج   آزم

انجـام شـود. آزمایشـات     3 تا  1هاي  آوري باید مطابق پیوست هاي جمع آزمایش واحدهاي شیر رابط، خطوط لوله و حوضچه
  انجام شود. این بخش  3- 5 و 2- 5 هاي نصب واحد شیر رابط مطابق بخشبندي باید قبل از  آب

  انجام شود.» 4«و مطابق پیوست  وددر اسناد مناقصه مشخص ش 4- 5اندازي باید مطابق بخش  هاي راه نوع و حدود آزمون

  رابطآزمایش واحدهاي  -5-1

  شود. آزمایشنده و حسگر کن براي اطمینان از عملکرد درست باید هر واحد رابط شامل شیر رابط، کنترل
بـراي   قابلیت اثبـات شـده   ،بدون نیاز به عملیات نگهداري خارج از چارچوب توصیه شده توسط سازندهواحد رابط باید 

  هاي مشخص شده داشته باشد. عملکرد موثر در انجام تعداد سیکل
  از: تر بیشهاي مشخص شده باید  تعداد سیکل

  و یا مترمکعب 3000ي تخلیه هاي مورد نیاز برا تعداد سیکل  -الف
  سیکل 250000  -ب

بایـد   ،هاي جدید و یا بروز تغییرات قابـل توجـه در شـیرهاي تاییـد شـده      کننده در مواقع به کارگیري شیرها و کنترل
هـاي آزمایشـگاهی کـه در آن از آب و هـواي      سازي شده با شرایط کاري انجام شـود. آزمـون   هاي آزمایشگاهی شبیه آزمون

بـدون نیـاز بـه     ،هـاي تعیـین شـده    دهنده عملکرد موثر واحد رابط در انجام تعداد سیکل شود، باید نشان اده میتمیز استف
  عملیات نگهداري خارج از چارچوب توصیه شده توسط سازنده باشد.

 بـل قادر مایمن بودن  وري، غوطهدر هنگام  رابطبخش شیر  رضایت ه عملکرددهند در صورت لزوم، آزمایشات باید نشان
  .باشدجریان توسط مکانیزم شیر  مسیربسته نشدن  در حالت بسته بودن و خرابی

آوري نصب شـده و یـا واحـد رابـط در مقابـل       وري باید زمانی انجام شود که واحد رابط در محفظه جمع آزمایش غوطه
  ارائه شده است (معیار استاندارد).» 1«الب مقاوم باشد. رویه آزمایش در پیوست یس

  در محل رابطت واحد آزمایشا -1- 5-1

  سازنده باید مستندات عملکرد موثر مکانیزم کامل شیر در شرایط معمول کار در محل نصب را ارائه نماید.

  آزمایش خطوط لوله - 5-2

مکشـی انجـام شـود.     فاضـالب و خطوط  انشعاباتدر حین انجام کار و زمان تکمیل آن از تمامی باید آزمایشات منظم 
  ارائه شده است (معیار استاندارد).» 2«هاي آزمایش در پیوست  رویه
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  بندي آب -5-3

 آوري بررسی بصري شود. هاي جمع اندازي سیستم باید کلیه حوضچه قبل از راه  
 هواریـ داي از ورود آب از  ها وجود داشته باشد. نشـانه  بدنه حوضچهق پوشش و نباید شواهدي از ورود آب از طری

  نباید وجود داشته باشد.و کف 
 آوري براي مقاومت در مقابل فشار آب داخلی مورد آزمایش قرار گیرد. هاي جمع اید حوضچهدر صورت لزوم ب  

  (معیار استاندارد) ارائه شده است.» 3«رویه انجام آزمایش در پیوست 

  اندازي آزمایشات راه - 5-4

  ممکن است موارد ذیل بررسی شود: ،اندازي هاي راه در طی آزمون
  صدا؛  -الف
  ؛کار سیستم شرایطحداقل مکش در بدترین   -ب
  ؛فاضالب نسبت هوا/  -ج
  یا بهبود مکش؛ زمان جبران  -د
  توانایی سیستم در شروع به کار به صورت خودکار؛  - ه
  ها در ایستگاه مکش؛ ها و هشداردهنده کننده عملکرد کنترل  -و
  هاي انتقال زمان مورد نیاز براي جایگزینی شیرهاي رابط و پمپ  -ز

  (معیار استاندارد) ارائه شده است.» 4«وست رویه انجام آزمایش در پی
  
  



  6فصل  6

  برداري) (شروع بهره اندازي راه





  49  11/01/99  )برداري بهره شروع( اندازي راه - ششم فصل

 

ندازي -شم فصل ش ا اه  ره ر ه ب روع  اري( (ش د ر   ب

بـه  را سـازي عملکـرد    مسوولیت بهینهبرداري،  اندازي و آموزش کارکنان بهره در طی زمان راهکننده سیستم باید  تامین
  عهده بگیرد. 

 هـاي   از مـواد و نخالـه   فاضـالب آوري  کلیه خطـوط ثقلـی جمـع    باید ،آوري هاي جمع اندازي حوضچه قبل از راه
آوري  هـاي جمـع   ها قطع شود. همچنـین کلیـه حوضـچه    ساختمانی پاکسازي و کلیه اتصاالت غیر مجاز رواناب

  انجام گردد. ،اندازي آزمایشات راه هاي فوق باید قبل از انجام تا فاقد مواد خارجی باشد. پاکسازي ودپاکسازي ش
  بـرداري تهیـه گـردد. راهنمـاي محتویـات       هـاي چـون سـاخت سیسـتم و دسـتورالعمل بهـره       نقشـه الزم است

  ارائه شده است (جهت آگاهی).  » 6«دستورالعمل در پیوست 
 یدکی توصیه شـده  برداري و نگهداري سیستم و لوازم  بزار و تجهیزات مورد نیاز بهرهاتمامی  ، الزم استسازنده

  براي نگهداري در انبار را پیشنهاد نماید.
 برداري و نگهـداري   شامل نصب سیستم، بهره ،برداران را فراهم نماید. آموزش سازنده باید امکانات آموزشی بهره

اي از برنامه نگهـداري   (جهت آگاهی) حاوي نمونه» 6«باشد. پیوست  و همچنین نگهداري و تفسیر اطالعات می
    است.

 بخش است. پیمانکار باید نشان دهد که عملکرد کلیه تجهیزات رضایت  
  انجام شود. (معیار استاندارد)» 4«اندازي مندرج در پیوست  آزمایشات راهدر صورت درخواست، باید  

  
  





  7فصل  7

  مالحظات اقتصادي





  53  11/01/99  اقتصادي مالحظات - هفتم فصل

 

هفت دي -م فصل  اقتصا   مالحظات 

بـرداري نیـز باشـد. هزینـه کـل       هـاي بهـره   گـذاري، شـامل هزینـه    هـاي سـرمایه   همقایسه اقتصادي باید عالوه بر هزین
  باشد.  تر کماي  هاي متعارف، به طور قابل مالحظه تواند در مقایسه با سیستم می فاضالبآوري  هاي مکشی جمع سیستم

 1997گزارش سال  باید در مقایسه اقتصادي مورد استفاده قرار گیرد (همچنین» 10«عمر مفید ذکر شده در پیوست 
"ATV" مالحظه گردد).فهرست منابع و مراجع ، مندرج در  

  





 1پیوست  8

  رابطآزمایشات واحد 
  )معیار استاندارد( 





  57  11/01/99  رابط واحد آزمایشات استاندارد معیار - 1 پیوست

 

وست  د - 1پی ندار استا احد  معیار  بطآزمایشات و ا   ر

  ي مقدماتیها بررسی -1-1پ.

  دد.گر انتخابواحد آماده تحویل  10تصادفی از  به صورتباید  رابطواحد یک باید  –
شده باید به منبع تامین مکش متصل شده و آزمایش براي اطمینان از عـدم عملکـرد شـیر،     انتخابواحد رابط  –

گردد، انجام شود. این  تر از فشار اتمسفر) می کیلو پاسکال (پایین 15از  تر بیشجز در شرایطی که مکش نسبی 
، انجـام  پـذیرد  بسته شـدن صـورت نمـی   که سیکل باز و  تشخیص اینآزمایش با کاهش مکش به مقدار فوق و 

  گردد.  می
  از بسته شدن شیر پس از حذف مکش انجام شود.  بررسی الزم براي اطمینان همچنین باید –

  آزمایش پایداري -2-1پ.

 آزمون شرایط زمان شرح  -1-2-1پ.

مکش در دامنـه   حفظیت قابلکه  متصل گردد مکشی تامینباید به منبع  آوري جمعنصب شده در حوضچه  رابطواحد 
  . باشد سیکل شیرزمان % 50از  تر کم بازیابی مکش در زمانیزمان  داراي وبوده  را دارا عملکرد معمول شیر

  فراهم گردد. آب بازچرخشیا تمهیدات تخلیه  اختالل در شرایط زمان آزمون، بدونباید 

 رویه آزمایش  -2-2-1پ.

آزمایش باید با استفاده از آب تمیز انجام شود. شیر باید حداقل بـه  باشد. شده مشخص باید آوري  حجم انباشت چاهک جمع
یک شمارنده سیکل مجهز شده و مقدار اولیه شمارنده سیکل ثبت شود و یا روي عدد صفر تنظیم شود. شمارنده و شیر بایـد بـه   

ه نحـوي تنظـیم گـردد کـه     آوري بایـد بـ   مهر و موم شود. جریان آب ورودي به چاهک جمـع  ،منظور اطمینان از عدم دستکاري
در  ،آوري معـادل حجـم چاهـک جمـع     یحداقل حجمد که گردتنظیم  به نحويآزمون در مدت یک سال تکمیل شود و حسگر 

  ،باشـد. آزمـایش پـس از تعـداد سـیکل مشـخص شـده        تـر  کم 5/1تخلیه گردد. نسبت هوا به آب نباید از  ،هر سیکل کاري شیر
ر تعداد مشخص شده سیکل انجام نگردید، واحد رابط باید به عنوان رد شده ثبـت شـود. در   شود. اگ متوقف می ، 1- 5مطابق بند 

  طول دوره انجام آزمایش نباید بیش از عملیات نگهداري توصیه شده توسط سازنده اقدامی انجام شود.  

  در آزمایش انسداد مقاومت -3-1پ.

  ملی از تخلیه مـواد   ضوابط در صورتی کهدارد.  بطرااین آزمایش نیاز به مواد خارجی منتخب براي عبور از شیر
  .باشد میانجام این آزمایش ن لزومی به ،نماید میجامد درشت جلوگیري 
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   آوري قـرار داده   ر حوضـچه جمـع  مواد خارجی ذیل باید به صورت تصادفی و قطعه به قطعه، طـی ده سـیکل د
 شود.

  اي: دستمال پنبهدو قطعه 
(400 35)mm x (400 35)mm; (15 5)g    

  کیسه پالستیکی:یک قطعه 
(300 30)mm x (270 20)mm   

  کیسه پالستیکی:یک 
(200 20)mm x (150 15)mm   

  متر میلی 25تاج فلزي چوب پنبه قطر اسمی دو قطعه 

 دو قطعه کاندوم  
 گرم40±10با وزن خشک (و  به تعداد مناسب هاي بهداشتی دستمال (  
  گرم45±5و با وزن خشک ( آبد پوشک بچه یک بار مصرف با الیه ضیک قطعه (  

 آبدقیقه در  3دقیقه و حداکثر  1حداقل به مدت  آوري، جمع چاهکقبل از قرار گرفتن در باید  آبکلیه مواد جاذب 
  ور شوند. غوطه

 قـرار دادن آخـرین قطعـه خـارجی در چاهـک      سـیکل پـس از   دهانجام آزمون باید معادل زمان انجـام   شرایط 
  . یابدادامه  آوري جمع

  بار تکرار شود. 5آزمون باید  
 پس از هر آزمون و نیـز   آوري جمع چاهکمانده در  مواد خارجی باقیات گزارش شود و در آن باید نتایج آزمایش

 عـدم موفقیـت  . شود گزارش  ،در انتهاي آزمایش ها لولهوجود مواد خارجی در  یاعدم بسته شدن احتمالی شیر 
آزمـون   هاي مکـش در پایـان آزمـایش، باعـث رد آن در     لولهواد جامد در در بسته شدن شیر و یا باقی ماندن م

را ممنوع کـرده باشـد.    فاضالبمحلی یا ملی، ورود مواد جامد درشت به شبکه  ضوابط در صورتی که. گردد می
  .گردد میآزمون ن باعث رد شیر رابط در باقی ماندن مواد خارجی در ورودي لوله مکش،

  استغراقآزمایش  -4-1پ.

  پر گـردد.   رابطباالتر از بدنه شیر  متر میلی 300تا  آوري جمعمکش برداشته شود و حوضچه در این آزمون باید
  نباید مستغرق گردد. تهویهلوله ن ،در این آزمو

  بار انجام شود. 3سیکل را انجام دهد. این آزمایش باید  20ساعت استغراق، باید مکش برقرار شود و شیر رابط  24پس از 
 در آزمـایش  داراي عملکـرد مناسـب نباشـد   آزمایش انجام دهد یا  بار سیکل را در هر 20نتواند  رابطشیر  اگر ،

  .گردد می استغراق مردود



 2پیوست  9

  لوله آزمایشات خطوط
  (معیار استاندارد) 





  61  11/01/99  )استاندارد معیار( لوله خطوط آزمایشات - 2 پیوست

 

وست  ه  - 2پی ول ل وط  د(آزمایشات خط ندار استا   (معیار 

  کالیبراسیون تجهیزات آزمایش -1-2پ.

تجهیزات آزمون در شرایط کاري خوبی هستند و بـه طـور    ،قبل از انجام آزمایش مکشنان یافت که باید اطمی –
 اند. متصل شده انشعاباتروي مکشی یا فاضالبصحیح به خطوط 

د. گـرد افت مجاز مکش در آزمایشات باید با توجه به تغییرات دما و فشار هوا در طول انجـام آزمـایش جبـران     –
  باید در زمان شروع و خاتمه و فواصل یک ساعته در طول آزمایش ثبت گردد.فشار هوا و دماي لوله 

  کلیات -2-2پ.

، خطوط لولـه  انشعاباتگردد، کلیه آزمایشات مکش و پاکسازي  اي انجام می به جز مواردي که تکمیل به صورت مرحله
اي، فقـط مرحلـه اول    مرحلـه  هاي مکش باید قبل از نصب شیرهاي رابط انجـام شـود. در مواقـع تکمیـل     مکشی و محفظه

 انشـعابات بـراي   بایـد  فقـط راحل بعدي، آزمون مکش و پاکسـازي  اجرایی باید به شکل فوق آزمایش شود. در هر یک از م
  اضافه شده قبل از نصب شیرهاي رابط انجام شود.

  در خالل عملیات اجراییآزمایشات  -3-2پ.

  ي بازدیدها لولهي فاقد ها سیستم -1-3-2پ.

رو مکشـی کـار   فاضـالب هـاي   و لوله انشعاباتروي مکشی کار گذاشته شد، فاضالبمتر از خطوط  450ه حداکثر زمانی ک
از فشار اتمسفر قرار گرفته و اجازه داده شود که به  تر کم) کیلو پاسکال 70±5گذاشته شده باید تحت فشار مکش جزیی (

فشـار مکـش در هـر سـاعت     % 1بیت نباید بـیش از  دقیقه تثبیت شود. افت مکش در مدت دو ساعت پس از تث 30مدت 
  تواند در این آزمون قطع گردد. خطوط لوله می هباشد. اتصال ایستگاه مکش ب

  ي بازدیدها لولهي داراي ها سیستم -2-3-2-پ.

 انشـعابات خطوط فاضالبروي مکشی فـوق و  روي مکشی کار گذاشته شد، فاضالبمتر از خطوط  450زمانی که حداکثر 
از فشار اتمسفر قرار گرفتـه و اجـازه داده شـود     تر کم) کیلو پاسکال 70±5ته شده باید تحت فشار مکش جزیی (کار گذاش

فشـار مکـش باشـد.     % 5دقیقه تثبیت شود. افت مکش در مدت یک ساعت پس از تثبیت نباید بـیش از   30که به مدت 
  .ممکن است در این آزمون اتصال ایستگاه مکش با خطوط لوله قطع گردد

  اصالح شود تا آزمون با موفقیت کامل شود.  باید ،هر بخشی که در آزمون مردود شد
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  ییآزمایشات نها -4-2پ.

  ي بازدیدها لولهي فاقد ها سیستم -1-4-2پ.

رو مکشی نصب گردید، کل سیستم شامل ایستگاه مکش بایـد تحـت فشـار    فاضالبهاي  و لوله انشعاباتزمانی که کلیه 
دقیقه تثبیت شـود.   30از فشار اتمسفر قرار گرفته و اجازه داده شود که به مدت  تر کمیلو پاسکال ) ک70±5مکش جزیی (

  % فشار مکش در هر ساعت باشد. 1ساعت پس از تثبیت، نباید بیش از  4افت مکش در مدت 

  ي بازدیدها لولهي داراي ها سیستم -2-4-2پ.

نصب گردید، کل سیستم شامل ایستگاه مکش بایـد تحـت فشـار     رو مکشیفاضالبهاي  و لوله انشعاباتزمانی که کلیه 
دقیقه تثبیت شـود.   30از فشار اتمسفر قرار گرفته و اجازه داده شود که به مدت  تر کم) کیلو پاسکال 70±5مکش جزیی (

  % فشار مکش در زمان آزمایش در یک ساعت باشد. 5افت مکش در مدت یک ساعت پس از تثبیت نباید بیش از 
  



 3یوست پ 10

   :آوري جمعي ها حوضچه
  آبآزمایش فشار داخلی 

  (معیار استاندارد) 





  65  11/01/99    )استاندارد معیار( آب داخلی فشار آزمایش: آوري جمع هاي حوضچه - 3 پیوست

 

وست  وضچه - 3پی اخلی  :آوري جمعي ها ح د د(آزمایش فشار  ندار استا   آب (معیار 

تـر از پوشـش    متـر پـایین   میلـی  500آب تـا  و هاي انسداد مسدود  توپید با یي ورودي و خروجی باها لولهتمام  –
گیـري و یـا انجـام     آوري تا سـطح فـوق بایـد بـا انـدازه      گردد حجم حوضچه جمع پر ،آوري سقف حوضچه جمع

در فواصـل زمـانی    ،و پس از آن هساعت براي تثبیت و جذب آب در نظر گرفته شد 2. باید شودمحاسبه تعیین 
   حفظ گردد. اولیه ارتفاعسطح آب در با کمک ظرف مدرج  اي دقیقه 5

بر اساس آزمایش باشد،  آبحجم اولیه  درصد 2/0از  تر کموره آزمایش ساعت د 3اضافه شده در  آباگر مقدار  –
  .گیرد میقرار  تاییدمورد  آوري جمعحوضچه 

  





 4پیوست  11

  اندازي ي راهها آزمون
  (معیار استاندارد) 





  69  11/01/99  )استاندارد معیار( اندازي راه هاي آزمون - 4 پیوست

 

وست ون - 4 پی ندازيها آزم ا اه  د( ي ر ندار استا   (معیار 

  کلیات -1-4پ.

 کارفرما باشد. مورد رضایتن واندازي انجام و عملکرد آن در طی آزم هاي راه باید آزمون ،پس از شروع به کار هر سیستم

  صدا -2-4پ.

گـردد، سیسـتم    تـر  بیش ضوابط مرتبطگیري شود. اگر میزان صدا از مقادیر مجاز  اندازه ضوابط مرتبطصدا باید مطابق 
  گردد. در آزمایش رد می

  مکش بازیابیحداقل مکش و زمان  -3-4پ.

آزمایش باید حـداقل در مـدت    وترین نقطه سیستم نصب  واقع در انتهایی انشعابثبات مکش باید بر روي گیر و  اندازه
گـردد.   باشد، سیسـتم در آزمـون مـردود مـی     تر کمساعت انجام شود. اگر مکش در نقطه فوق از حداقل مشخص شده  24

ثر تعیین شده باشد، سیستم در آزمون مـردود  از حداک تر بیش. اگر زمان فوق شودهاي بازیابی مکش باید ثبت  مدت زمان
فشار اتمسفر عمل نماید، مکـانیزم شـیر رابـط     نسبت بهکیلو پاسکال  15از  تر کمگردد. اگر شیر رابط در مکش جزیی  می

  گردد. در آزمون مردود می

  مکش بازیابیحداقل مکش و زمان  -4-4پ.

 /د.تعیین شوروزه  28در یک دوره حداقل  باید در فاضالب نسبت هوا  
  ي شـود. در  گیر اندازهباید مستقیما  فاضالبهاي هوا و  ي جریان نصب شده باشد، جریانگیر اندازهاگر تجهیزات

هـاي   هاي فوق باید بر اساس ساعات کار و ظرفیت مولـدهاي مکـش و پمـپ    ي، جریانگیر اندازهنبود تجهیزات 
  انتقال محاسبه شود.

  شروع به کار خودکار -5-4پ.

گـردد،   می انتخابساعت در زمان وقوع جریان حداکثر که توسط کارفرما  2آزمون، ایستگاه مکش باید به مدت در این 
آوري واقع در دورترین نقطه سیستم باید پر شود. مدت زمان خالی شدن  حوضچه جمع ،از مدار خارج شود. در این شرایط

باشـد،   تـر  بـیش سـاعت   2. اگر این زمـان از  گرددگیري  هآوري پس از شروع به کار ایستگاه مکش باید انداز حوضچه جمع
  .شود سیستم در آزمون مردود می
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  ي کنترل ایستگاه مکشها دهندهعملکرد هشدار -6-4پ.

 هـاي شـرح داده شـده قبلـی      نرمال شروع و خاتمه بایـد در یکـی از آزمـون    هايهاي تراز کننده عملکرد کنترل
  بررسی شود.

 لت کنترل خودکار در آمده و خاموش شوند. سپس به منظـور بررسـی توقـف مولـد     هاي انتقال باید به حا پمپ
بررسـی   فاضـالب یا چاهـک   خالباال، باید تراز توقف اضطراري در محفظه  فاضالبمکش در زمان اعالم هشدار 

 هـا بایـد قبـل از روشـن کـردن      مپهاي انتقال باید روشن  و به حالت خودکار برگردانده شود؛ این پ شود. پمپ
  تخلیه کنند.» شروع«را تا تراز  خالمکش، محفظه  پمپ

  تـر  کـم به میزان  خالبراي نشان دادن کاهش » تراز حداقل«خاموش شود و حسگر اعالن هشدار  خالباید مولد 
  از مقدار از پیش تعیین شده، مورد بررسی قرار گیرد. 

 ذیل آزمایش گردد.ها به ترتیب  هاي شرایط اضطراري باید با انجام بررسی هشداردهنده  
  خالخاموش کردن مولد  
 فاضالبهاي انتقال  خاموش کردن پمپ  
 خاموش کردن منبع تامین برق  
  گیري زمان اعالم هشدار؛ این زمان نباید از حداکثر زمان  روي کنترل دستی و اندازه خالتنظیم مولد

  شود. تر بیش خالتعیین شده براي کار پیوسته مولد 
  هاي فوق فعال شود.   در هر یک از بررسیر اعالم هشدا سیستم باید

  زمان تعویض -7-4پ.

 عملیات تعویض پس از برداشت دریچه یا پوشش حوضچه رابط، بردار باید در محل حضور یافته و  کارکنان بهره
کننده  رابط و سیستم کنترل را انجام دهند. زمان صرف شده براي خارج کردن شیر رابط و سیستم کنترل شیر

  دقیقه باشد. 30ي شود. این زمان نباید بیش از گیر اندازههیزات جایگزین باید و نصب تج
 ي گیـر  انـدازه هـا   آنزمان صرف شده براي تعویض باید  ،هاي انتقال در داخل محفظه خال در صورت نصب پمپ

اي توقـف  زمان مـورد نیـاز بـر   باید کم است.  فاضالبي باید زمانی انجام شود که جریان ورودي گیر اندازهشود. 
 ،هـاي جـایگزین و شـروع بـه کـار مجـدد سیسـتم        ، نصـب پمـپ  فاضـالب هاي انتقـال   سیستم، برداشتن پمپ

  باشد.ساعت  4از  تر بیش ي شود. این زمان نبایدگیر اندازه
  



 5پیوست  12

   سیستم مکشی نمونه شماي کلی
  (جهت آگاهی)





  73  11/01/99  )آگاهی جهت( کلی شماي نمونه - 5 پیوست

 

وست  هی( - 5پی ه شماي کلی (جهت آگا ون   نم

  نمونه شماي کلی -1-5پ.

  ي ذیل نشان داده شده است.  ها شکلو اجزاي آن در  فاضالبو دفع  آوري جمعي ها سیستمنمونه شماي کلی 
  ؛فاضالبو دفع  آوري جمعسیستم مکشی  )1-5(پ.شکل 
  منازل؛ انشعاب )2-5(پ.شکل 
  ؛آوري جمعي ها حوضچهاز  هایی مثالالف تا د  )3-5(پ.شکل 
  ؛رابطد شیر با چن آوري جمعي ها حوضچه )4-5(پ.شکل 
  روي مکشی؛فاضالبپروفیل خطوط  )5-5(پ.شکل 

  هاي رو به باال و رو به پایین؛ در شیب فاضالبروي مکشی براي انتقال فاضالبهایی از پروفیل خطوط  ) مثال6- 5شکل (پ.
  هاي مکش؛ هایی از ایستگاه نمونه  ) الف تا ه7-5شکل (پ.
  رسی؛روي مکشی با نقاط بازفاضالب) خطوط 8-5شکل (پ.

با هدف تبیین موضوع ارائـه شـده اسـت.     فاضالبآوري و دفع  هاي مکشی مختلف جمع هاي ارائه شده از سیستم مثال
  ا تعریف حدود سیستم تلقی گردد.هاي پیشنهادي سازندگان و ی اي از سیستم ها نباید به عنوان نمونه این شکل

  
  روي مکشیفاضالبخط  -1
  ایستگاه مکش -2
  فاضالبکارهاي تصفیه  -3

  فاضالبآوري و دفع  سیستم مکشی جمع -1-5پ.شکل 

  
  روي ثقلیفاضالب -1
  آوري حوضچه جمع -2
  خانگی انشعاب -3
  روي مکشیفاضالبخط  -4

  منازل انشعاب -2-5پ.شکل 

1 2 
3 

3 
2 

1 4 
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  لوله تنفسی -1
  ابطشیر ر -2
  طرف خط لوله مکشه ب -3

  ورودي ثقلی -4
  لوله حسگر -5
  لوله مکش -6

  اختیاري -7
  کننده کنترل -8
  

  شود هاي تنفسی تهویه می آوري با شیرهاي رابط که توسط لوله هاي جمع (الف) حوضچه -3-5پ. شکل 

  
  رابطشیر  -1
  طرف خط لوله مکشه ب -2
  لوله مکش -3

  حسگر -4
  ورودي ثقلی -5
  عایق حرارت -6

  لوله ورود هوا -7
  فاضالبچاهک  -8
  کننده کنترل -9

  جداکننده دستی -10
  

  کشی ورودي در نظر گرفته شده در لوله فاضالبآوري  که ظرفیت (حجم) چاهک جمع آوري جمعي ها حوضچه) ب( -3-5پ.شکل ادامه 

1 1 

2 2 
3 

4 4 

3 

5 

5 

6 

6 

7 
7 
8 8 

6 

7 

1 
5 

5 

9 
10 

8 3 4 

2 
2 1 
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  ورودي ثقلی -1
  حسگر -2
  لوله مکش -3

  شیر رابط -4
  طرف خط لوله مکشه ب -5
  کننده کنترل -6

  فاضالبآوري  چاهک جمع -7
  حوضچه شیر رابط -8

  با چاله شیر مجزا آوري جمعي ها حوضچه(ج)  -3-5پ.شکل ادامه 

6 
5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

5 

6 8 

7 
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  شیر رابط -1
  طرف خط لوله مکشه ب -2
  لوله مکش -3

  شود آوري با شیر رابطی که با شناور فعال می هاي جمع (د) حوضچه -3-5.پشکل ادامه 

2 
1 

3 
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  هاي تنفسی لوله -1

  چند شیر رابطبا  آوري جمعي ها حوضچه -4-5پ.شکل 

1 

A A 

A-A 
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a - جریان  
b -  درصد 2/0حداقل شیب  

  شی (فاقد مقیاس)روي مکفاضالبپروفیل خطوط  -5-5پ.شکل 
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1 m 

70 m 
30 m h=

1.
5 

ID
 

10 m 
1 m 

a 

a 

b 

10 m 15 m 15 m 10 m 10 m 

a 

a 

20
0 

m
m

 10
0 

m
m

 
20

0 
m

m
 10

0 
m

m
 

L/2 L/2 L/2 

a 

L/2 

L L 



  79  11/01/99  )آگاهی جهت( کلی شماي نمونه - 5 پیوست

 

  
a  درصد 2/0حداقل شیب  
b پروفیل زمین طبیعی  

  هاي تند رو به باال و رو به پایین (فاقد مقیاس) روي مکشی براي شیبفاضالبمثالی از پروفیل خطوط  - 6-5پ.شکل 

  
  تهویه -1
  فضاي مورد نیاز -2
  ره مکش/مخزن حذف رطوبتمحفظه ذخی -3

  روهاي مکشیفاضالبخطوط  -4
  هاي انتقال پمپ -5
  خالمحفظه  -6

  هاي مکش پمپ -7
  رایزر اصلی  -8
  بلوي کنترلات -9

  داخل ساختمان خالمحفظه (الف) مثالی از ایستگاه مکش با  -7-5پ.شکل 

a 

a 

b 

6 m min 

1 

9 

7 

8 

6 

4 

3 

2 

5 
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  تهویه -1
  هاي مکش پمپ -2
  خالمحفظه  -3
  فاضالب -4

  هاي انتقال مستغرق پمپ -5
  مکشی رويفاضالباز خط  -6
  رایزر اصلی -7
  

  قائم خارج از ساختمان خال(ب) مثالی از ایستگاه مکش با محفظه  - 7-5پ.شکل ادامه 

4 

3 

5 

6 

7 
2 

1 



  81  11/01/99  )آگاهی جهت( کلی شماي نمونه - 5 پیوست

 

  
  هاي مکش پمپ -1
  رایزر اصلی -2
  هاي انتقال پمپ -3

  فاضالب -4
  روي مکشیفاضالب -5
  خالمحفظه  -6

  تهویه -7
  

  افقی خارج از ساختمان خالمثالی از ایستگاه مکش با محفظه  (ج) - 7-5پ.شکل ادامه 

  
  liquid-ring  هاي مکش از نوع پمپ -1
  کمپرسورها -2
  ورودي فاضالب -3

  جمع شده فاضالب - 4
  روي مکشی فاضالب - 5
  رایزر اصلی - 6

  فاضالبهاي انتقال  مثالی از ایستگاه مکش با به کارگیري مخزن تحت فشار به جاي پمپ (د) - 7-5پ.شکل ادامه 

5 

6 

7 

1 

2 

4 
3 

2 1 

5 

6 
3 4 
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  هاي مکش پمپ -1
  Ejector پمپ از نوع -2
  هاي انتقال پمپ -3

  ورودي ثقلی 4-
  سرریز اضطراري -5
  رایزر اصلی 6

  فاضالبورودي  7
  روي ثقلیفاضالب 8
  تهویه 9

  ي نوعها پمپگیري به کار(د) مثالی از ایستگاه مکش با  - 7-5پ.شکل ادامه 

  
  محل بازرسی -1

  رو (فاقد مقیاس)فاضالبروي مکشی با نقاط بازرسی فاضالبپروفیل  - 8-5پ.شکل 

5 

6 

4 
1 

2 3 

9 

8 

4 
1 

2 7 

30 m 50 m 



 6پیوست  13

 و نگهداري برداري بهرهاطالعات 
  (جهت آگاهی)





  85  11/01/99  )آگاهی جهت( نگهداري و برداري بهره اطالعات - 6 پیوست

 

وست  رهباطالعات  - 6پی اري ه د ر نگهداري ب هی( و    (جهت آگا

  نگهداري -1-6پ.

  اي از برنامه نگهداري به شرح ذیل است: به سیستم مورد استفاده متفاوت است. نمونه ناالزامات نگهداري ب

  آوري حوضچه جمع -

 6 :ماهه  
  بازرسی بصري داخل حوضچه و محتویات آن؛

 :سالیانه  
  لوله تهویه؛آوري و اتصاالت؛ پاکسازي  شستشوي چاهک جمع

  سال: 5هر  
  سازي شیر رابط و در صورت نیاز تعمیر آن. پیاده

  ایستگاه مکش -

 40 :بار درسال  
  هاي مکش و انتقال؛ بازرسی بصري؛ ثبت ساعات کارکرد پمپ

 2 :بار درسال  
  بازرسی بصري تهیه گزارش؛ تعمیر و نگهداري روزمره؛

 الیانه:س  
  نگهداري مکانیکی و برقی.

  دور ایستگاه انجام گیرد، تعداد بازرسی ها ممکن است کاهش یابد. اگر پایش از راه

  برداران بهرهدستورالعمل  -2-6پ.

شـود مـوارد ذیـل را در بـر      برداران بنا به سیستم مورد استفاده متفاوت است. اما توصیه می محتویات دستورالعمل بهره
  داشته باشد:

  شیرهاي رابط و تنظیمات آن  -الف
  حل/زمان سنجی کنترل کنندهتنظیمات در م -1  
  واحد حسگر کنترل کننده -2  

  ایستگاه مکش  -ب
  مولدهاي مکش -1  
  هاي انتقال پمپ -2  
  بزاردقیقا -3  
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  هاي سیستم و هشدارها خرابی  -ج
  قطع برق -1  
  فاضالبآوري و دفع  سیستم جمع -2  
  شیر رابط -3  
  بسته نشدن –
  باز نشدن –
  ایستگاه مکش -4  
  کاهش یا فقدان مکش –
  هاي انتقال کالت پمپمش –

  نگهداري اطالعات  -د
  سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات  - ه

  مصرف برق -3-6پ.
  عوامل اصلی موثر بر مصرف برق عبارتند از:

  فاضالبجریان   الف
  توپوگرافی منطقه تحت پوشش و گستردگی سیستم  -ب
  فاضالبنسبت هوا/  -ج
  نوع مولد مکش  -د
  نوع پمپ هاي انتقال  - ه
  کپارچگی فاضالبروي مکشی و شیرهاي رابطی  - و

 فاضـالب باشد. با فـرض سـرانه تولیـد     می فاضالبجریان  مترمکعبکیلووات بر  2/0-1معموال مصرف برق در محدوده 
  باشد. سال میهرکیلووات ساعت براي هر نفر در  10-50لیتر بر روز، مصرف برق معادل  150معادل 

 به شرح موارد ذیل است: EN1091رد در استاندا 6الزامات تکمیلی پیوست 

  برداري در نظر گرفته شود. دفترچه ثبت عملیات بهره –
  منعقد گردد.کننده سیستم  قرارداد نگهداري با تامین ودش می توصیه –
  برداران باید تعدادي شیر رابط را براي جایگزینی در انبار نگهداري نمایند. بهره –
هـا و صـرف زمـان     سازي تعداد خرابی ري پیشگیرانه به منظور کمینهبرنامه نگهداهاي سازندگان،  مطابق توصیه –

  شود.  نجامها ا براي تشخیص آن
  هر کشور یا استان مشخصات خود پایشی منحصر به خود را داشته باشد. –



 7پیوست  14

 آوري جمعکاربرد شبکه مکشی 
  )جهت آگاهی( فاضالب





  89  11/01/99    )آگاهی جهت( فاضالب آوري جمع مکشی شبکه کاربرد - 7 پیوست

 

وست  د شبکه مکشی  - 7پی ر هی(جهت آگ( فاضالب آوري جمعکارب   ا

  باید در صورت وجود یک یا چند شرط ذیل مورد توجه ویژه قرار گیرد.  فاضالبآوري  استفاده از شبکه مکشی جمع
هـاي احـداث شـده در منـاطق پسـت       رسـانی بـه مجتمـع    شیب طبیعی نامناسب در مناطق مسطح یـا سـرویس    -الف

  (ارتفاعی)؛
  و دور افتاده؛ یجمعیتکم جوامع با تراکم   -ب
  مناسب خاك از جمله باال بودن سطح آب زیرزمینی، خاك ناپایدار و بافت سنگی؛بافت نا  -ج
  ها؛ رو از جمله تاسیسات خدمات شهري (آب، برق، ...)، آبراههفاضالبوجود مانع در مسیر   -د
  هاي آب زیرزمینی حفاظت شده؛ سفره  - ه
  روزهاي تعطیل؛ در نظر گرفته شده براي هاي باشد. از جمله استراحتگاه هایی که داراي جمعیت فصلی می مکان  -و
  سازي اثر عملیات کارهاي ساختمانی  ضرورت کمینه  -ز

  .مراجعه شود 2 فصلبه 
  





 8پیوست  15

  )جهت آگاهی( مثال عددي





  93  11/01/99  )آگاهی جهت( عددي مثال - 8 پیوست

 

وست  هی(( مثال عددي - 8پی   جهت آگا

منتقـل   البفاضـ خانـه   بـه تصـفیه   فاضـالب آوري  نفر از طریق سیستم مکشی جمع 910اي با جمعیت  منطقه فاضالب
شـرح  ت). منطقه مسطح است و دو خط اصلی مکشی براي آن در نظر گرفته خواهد شد. به منظـور  1-8گردد (شکل پ. می

مشخصات کامال متفاوتی در نظر گرفته شده که در عمل براي چنـین   ،نحوه محاسبه، براي دو خط اصلی مکشی تر مناسب
  هایی غیر معمول است. سیستم

) تـا  Aشده و براي دیگر خط اصلی ( انتخاب) )HDPEاتیلن  هاي پلی )، پروفیل موجی با لولهV( ) تا1براي خط اصلی (
)Vهاي  اي با استفاده از لوله )، ترکیبی از پروفیل دهانه جیبی و پروفیل دندانهPVC شده است. انتخاب  

توانـد متفـاوت    دگان سیسـتم مـی  کننـ  هاي ارتفاعی شرح داده شده زیر فقط جنبه مثال دارند و با توافق تامین پروفیل
  طراحی شوند.  

  
 شماتیک دیاگرام مختصات شبکه - 1- 8شکل پ.

  
  

4 

9 

3 

2 
7 

8 

6 
5 

1 
400 m 
15 I 

150 m 
10 I 

200 m 
10 I 

200 m 
10 I 

150 m 
10 I 400 m 

25 I 
600 m 
30 I 

500 m 
0 I 

400 m 
20 I Vacuum 

station 
V 

600 m 
100 I 

500 m 
100 I 

K 

E 

L 

1000 m 
30 I 

800 m 
120 I 

3000 m 
50 I 

H 

D 

J 

600 m 
120 I 

200 m 
40 I 

C 

G 

B F 

A 

500 m 
80 I 

500 m 
70 I 

100 m 
20 I 

300 m 
50 I 
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  تعیین اندازه خطوط لوله   -1-8پ.

  اند. شده گذاري اندازهدو خط اصلی مکشی جداگانه 

  ) با پروفیل موجی:V) تا (1خط اصلی (
متر 1900  طول خط اصلی مکش:  

نفر 130  ت پوشش خط اصلی:جمعیت تح  
نفر/ متر 07/0  ویژه طول:تراکم جمعیتی   

9تا  6  :  )1-3(ل بر اساس تخمین کلی جدو)AWR( آبمتوسط نسبت هوا/  

متر 100از  تر کم  ي بازرسی:ها لولهفاصله بین   
 نقاط مختلف  هاي بازرسی: محل لوله

H  اختالف ارتفاع بین نقاط حداکثر و حداقل خط لوله: di 5 cm    
H  حداکثر اختالف فشار هیدرواستاتیکی هر بخش باالرونده لوله: di 5 cm    

HDPE: R شعاع قوس براي 50 de    
1/2 طول بخش باالرونده لوله:

1L 2 (R H)    
%0.2 رونده لوله: پاییني ها بخششیب    

2L رونده لوله: پایینطول بخش  500 H    
تعیـین   4/9و  4/5 بـین  )1-3(جـدول   ارائه شده در ي کلیها تخمیندر ارائه شده مقادیر  یابی میانآب با  مقادیر هوا/

 100ر از ایسـتگاه مکـش و   متـ  900از  تـر  کـم در فاصله  انشعاب 30(فقط  انشعاباتتوجه به توزیع ناهمگون  شده است. با
آب در محـل   ي هـوا/ هـا  نسـبت شـده اسـت.    انتخاباز محدوده فوق  8متر) مقدار حداقل  900در فاصله بیش از  انشعاب

که منجـر بـه نسـبت متوسـط      یابد میدر مجاورت ایستگاه مکش کاهش  4در انتهاي خط مکش اصلی تا  12از  انشعابات
  .گردد میدر خط مکش  8آب حداقل  هوا/

ي معادل) متصل بـه آن  ها جمعیت(نفرات و  . براي هر بخش جمعیت کلشود میي مختلف تقسیم ها بخشسیستم به 

)i گردد میي باال دست تعیین ها بخشبخش و  PT ) متوسط .AWR  شود میدر انتهاي هر بخش به شکل زیر محاسبه. 

i i i(PT AWR ) / PT    
i(Lاسـتخراج شـده اسـت. فواصـل بـین      )2-3(تخمین کلی جدول از  ،ها بخش) DNقطر اسمی ( دو نقطـه انتهـایی    (

i(dبستگی به قطر داخلی iبرابر ilبا فواصل ها بخش). تعداد نقاط انتهایی در 1-8پ.دارد (جدول  ( i in l / L .است  
باشد، حـداکثر   متر سانتی 5اگر حداکثر اختالف ارتفاع هیدرواستاتیکی هر قسمت باالرونده از پروفیل موجی در حدود 

  است با: برابراختالف ارتفاع هیدرواستاتیکی هر بخش 

i i i ih n 5 cm l / L 5 cm     



  95  11/01/99  )آگاهی جهت( عددي مثال - 8 پیوست

 

در نتیجه تعداد نقـاط انتهـایی و    .شود می تر بیش Hو یا اختالف ارتفاع  تر کم iL، طولرو به باالبا شیب  ییها زمیندر 
بـه   . لذا حداقلشود حادث مییی با شیب رو به پایین ها زمیناین اتفاق در  ،. بر عکسشود می تر بیش ihیا اختالف ارتفاع

  مجموع اختالف ارتفاع هیدرواستاتیکی اضافه نمود.را به  سطح زمیناختالف ارتفاع  توان میعنوان یک تقریب 
به بلندترین نقطه در باالدسـت بخـش شـبکه     hi. که در آن شود میبا یکدیگر جمع  ihاختالف ارتفاع ها در عبارت

متر اسـت کـه    55/1در مثال فوق فقط  V-4-3-2-1. اختالف ارتفاع هیدرواستاتیکی کل خط اصلی مکش شود میاضافه 
دارد. هرچنـد حـداکثر افـت هیـدرودینامیکی قطعـا       مطابقتکیلو پاسکال  2/15با حداکثر اختالف فشار هیدرواستاتیکی 

  خواهد بود.  تر بیش

  HDPEهاي  مثال طراحی پروفیل موجی در زمین مسطح با لوله -1-8جدول پ.
بین  Lی انتخابفاصله 

دو نقطه انتهایی 
 ها بخش

 L2طول حداکثر 

ي پایین ها خشب
 رونده 

 L1طول حداقل 
ي ها بخش

 باالرونده

شده  انتخاباختالف ارتفاع 
H  ین تر پایینبین باالترین و

 نقاط

 diقطر داخلی 
  SDR 11ي ها لوله

 حداکثر قطر
deي ها لوله

HDPE 
]m[ ]m[ ]m[ ]cm[ ]mm[ ]mm[ 

50 
60 
70 
75 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 

50 
60 
70 
75 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 

1,25 
1,5 
1,75 

2 
2,1 
2,4 
2,7 
3 

3,3 
3,6 
4 

10 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

61 
74 
90 
102 
114 
131 
147 
164 
184 
204 
229 

75 
90 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
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 to (1) (V)  اصلی آبعاد خط مکشتعیین  - 2-8جدول پ.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

کثر حدا
اختالف هد 
استاتیکی 

  بخش

حداکثر 
اختالف 
ارتفاع 

استاتیکی 
  در بخش

تعداد 
نقاط 

انتهایی 
  در بخش

فاصله بین 
نقاط 

  انتهایی

طول 
 بخش

قطر خط 
بخش از 

   2 جدول

در  AWR متوسط
  انتهاي بخش

AWR 
محلی 

 انشعابات
  بخش

جمعیت 
تجمعی 
تحت 

پوشش 
  بخش

جمعیت 
تحت 

پوشش 
 بخش

  بخش

hi hi = ni • 5 cm ni = li /Li Li = f (DNi( li  DNi  )PTi • AWRi)/  PTi AWRi  PTi PTi i 

0,4m 
0,15m 
0,9m 
0,2m 
0,15m 
0,55m 
1,25m 
0,2m 
1,55m 

>4-5m 

0,4m 
0,15m 
0,5m 
0,2m 
0,15m 
0,35m 
0,35m 
0,2m 
0,3m 

8 
30 
10 
4 
3 
7 
7 
4 
6 

 

50m 
50m 
60m 
50m 
50m 
60m 
70m 
50m 
70m  

400m 
150m 
600m 
200m 
150m 
400m 
500m 
200m 
400m  

65 
65 
80 
65 
65 
80 
100 
65 
100 

12 
10 
9,5 
10 
10 
8,9 
9,2 
6 

8,2 
<8  

12 
10 
8 
10 
10 
8 
6 
6 
4 

15 
10 
55 
10 
10 
45 
100 
10 
130 

15 
10 
30 
10 
10 
25 
0 
10 
20 

1 -2 
5 -2 
2 -3 
6-7 
8 -7 
7 -3 
3 -4 
9 -4 
4-V 
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  اي/ دهانه جیبی: ) با پروفیل دندانهV) تا (Aخط اصلی (
  متر 3000  ل خط اصلی مکش:طو

  نفر 780  جمعیت تحت پوشش خط اصلی:
 نفر/ متر 26/0  تراکم جمعیتی ویژه طول:

8تا  5  :  )1-3(بر اساس تخمین کلی جدول  )AWRمتوسط نسبت هوا/آب (  

  متر 100از  تر کم  ي بازرسی:ها لولهفاصله بین 
  بالفاصله بعد از هر نقطه مرتفع  ي بازرسی:اه محل لوله

  80و  65اقطار اسمی   :)R( دهانه جیبیاستفاده از پروفیل 
  S(:  DN100(اي  استفاده از پروفیل دندانه

H  اختالف ارتفاع بین نقاط حداکثر و حداقل خط لوله: di 5 cm  

h  :دهانه جیبیحداکثر اختالف فشار هیدرواستاتیکی هر رایزر با پروفیل  H 
h  اي: حداکثر اختالف فشار هیدرواستاتیکی هر رایزر با پروفیل دندانه H di 5 cm   

 %0.2  شیب:

L  :ییفاصله بین نقاط انتها 500 H  

  %0.2  رونده لوله: پاییني ها بخششیب 

L2  رونده لوله: پایینطول بخش  500 H   

متري ایستگاه مکش به خط اصـلی   1500از  تر کمنفر است و تقریبا نیمی از آن در فاصله  400جمعیت تحت پوشش 
نسـبت  یک مورد ویژه در این خـط اصـلی   ضروري نیست.  AWR در نظر گرفتن مقادیر بااليگردند. لذا  مکش متصل می

بق جـدول  امطـ  AWRاست. در این قطعه متوسط  L-Eنفر بر متر در قطعه  03/0اکم جمعیتی ویژه طول معادل تر ایینپ
و در نزدیکـی ایسـتگاه مکـش     10 برابـر در انتهاي خط اصلی مکش  AWRشده است. مقدار محلی  انتخاب 6 برابر )3-1(

  .گردد یم 6حدود  AWRشده است. در نتیجه مقدار متوسط  انتخاب 3 برابر

متـر اسـت کـه بـا اخـتالف فشـار        8/2 برابـر  A-B-C-D-E-Vحداکثر اختالف هد هیدرواستاتیکی خط اصلی مکش 
 باشد. نیازي به شیرهاي اتوماتیک ورود هوا نمی و دارد مطابقتکیلو پاسکال  28هیدرواستاتیکی 
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  PVC  هاي لولهي مسطح با ها زمیناي/دهانه جیبی در  مثالی از طراحی پروفیل دندانه -3-8جدول پ.
بین نقاط  L فاصله

  انتهایی
 حداکثر اختالف هد هیدرو استاتیکی

hدر نقاط انتهایی  
بین نقاط   Hاختالف ارتفاع 

  باال و پایین
نوع 

  پروفیل
 PVC يها لولهاقطار اسمی 

SDR 21     
]m[ ]cm[ ]cm[   

100 

100 

100 

100 

100 

150 

150 

0,2 

0,2 

0,1 

0,075 

0,05 

0,1 

0,05 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

30 

R 
R 
S 
S 
S 
S 
S 

60 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

 to (V) (A)ي خط اصلی لولهها بخشبعاد اتعیین  - 4-8جدول پ.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

حداکثر 
اختالف 

هد 
استاتیکی 

  بخش

حداکثر اختالف 
ارتفاع استاتیکی 

  در بخش

تعداد 
نقاط 

انتهایی 
  در بخش

فاصله 
بین نقاط 

 تهاییان

طول 
 بخش

قطر 
خط 

بخش از 
  جدول

)3 -2(   

 AWR متوسط
  در انتهاي بخش

AWR 
محلی 

 انشعابات
  تا بخش

جمعیت 
تجمعی 
تحت 

پوشش 
  بخش

جمعیت 
تحت 

پوشش 
بخش کل 
متصل به 

 Pبخش 

  بخش

)ni•hI( ni • hi hi from 
table K.3 

ni = li 
/Li 

Li = 
f (DNi( 

li DNi )
PTi•AWRi)/ 

PTi 

AWRi PTi PTi i 

1,0m 
0,2m 
1,5m 
0,6m 
1,8m 
0,4m 
0,6m 
2,4m 
1,0m 
2,0m 
2,8m 

>4-5m 

1,0m 
0,2m 
0,5m 
0,6m 
0,3m 
0,4m 
0,6m 
0,6m 
1,0m 
2,0m 
0,4m 

 

5 
1 
5 
3 
6 
2 
3 
6 
5 
10 
4 

100m 
100m 
100m 
100m 
100m 
100m 
100m 
150m 
100m 
100m 
150m 

500m 
100m 
500m 
300m 
600m 
200m 
300m 
800m 
500m 

1000
m 
600m 

80 
65 
100 
80 
150 
65 
65 
200 
80 
65 
200 

10 
9 

9,1 
8 

7,8 
5 
5 

6,5 
4  
10 
5,9 

≈6 

10 
9 
8 
8 
6 
5 
5 
4 
4 
10 
3 

80 
20 
170 
50 
340 
40 
50 
550 
100 
30 
780 

80 
20 
70 
50 
120 
40 
50 
120 
100 
30 
100 

A-B 
F-B 
B-C 
G-C 
C-D 
H-D 
I-D 
D-E 
K-E 
L-E 
E-V 

  مشخصات ایستگاه مکش  تعیین  -2-8پ.

 است با:برابر ،لیتر در روز براي هر یک از ساکنان 150معادل ww,dWبا نرخ ویژه جریانیان روزانه مقدار کل جر

WW,d WW,dQ (PT) W  
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3
WW,d

3

Q (780 I 130 I) 0.15 m / (I.d)

136.5 m / d

  



  

 برابر است با:  WW,iQمیزان جریان خطوط اصلی مکشی

ww,iQ PT 0.005 l / (I s)   

WW,iQ 130 I 0.005 l / (I s) 0.65 l / s    

WW,AQ 780 I 0.005 l / (I s) 3.9 l / s     

 برابر است با: WW,iQمیزان جریان کل سیستم مکشی

WW WW,iQ Q 

WWQ 0.65 l / s 3.9 l / s 4.6 l / s    
 اصلی مکشی برابر است با: (در فشار و حرارت استاندارد) در خطوط A,iQحداکثر جریان هوا

A,i WW,i iQ Q AWR  

A,lQ 0.65 l / s 8.2 5.3 l / s   

A,AQ 3.9 l / s 5.9 23 l / s   

  کل جریان حداکثر هوا برابر است با:

A,iQA Q 
3QA 5.3 23 28.3 l / s 102 m / h    

 سیستم برابر است با: AWRمتوسط 

A WWAWR Q / Q 

AWR 28.3 l / s / 4.6 l / s 6.2    
pي مکش معـادل ها پمپبا فشارهاي انتخاب شده براي روشن و خاموش کردن  min 35 kPa  وp max 45 kPa ،

pmeanخالمتوسط فشار در محفظه  40 kPa گردد. با توجه به فشار اتمسفري میpaa 100 kPa   ضـریب ایمنـی   و بـا
SF حداقل ظرفیت مکش25/1 انتخاب شده ،A,sQ برابر است با: خالي ها پمپ 

A,s aa meanQ SF QA p / p    
3

A,s
3

Q 1.25 102m / h 100 kPa / 40 kPa

319 m / h

  


 

Anبا انتخاب 3  پمپ مکشیsliding vane   هر یک بـا ظرفیـت مکـش ،A,p,sQ   در سـاعت  مترمکعـب  200معـادل 
3

A,p(Q 80 m / h) و با انتخابWWn 2  هر یک با ظرفیتفاضالبپمپ ،WW,pQ 10 l / s  و  1-3 روابـط ، الزامـات
  گردد. به شرح ذیل رعایت می 6 -4- 3بخش  3-2

)1(  WW,p WW WWQ Q / (n 1)  
10 l / s 4.6 l / s / (2 1) 4.6 l / s   
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)2(  A,p,s A,s AQ Q / (n 1)  
3 3 3200 m / h 319 m / h / (3 1) 160 m / h   

fها پمپبا عملکرد نوبتی واحدها و حداکثر تعداد روشن شدن  12 / h،  بـراي   خالحداقل حجم مورد نیاز در محفظه
  است.  AVبرو حداقل حجم مورد نیاز براي هوا برا WVآب برابر

)3(  W WW,pV 0.25 Q / f   

W
3

V 0.25 10 l / s 3600 s / h /12 / h 7501

0.75 m

   


  

)4(  A A,p,s max min max min A
1V 0.25 Q (p p ) / [(p p ) f n ]
2

        

3 3
AV 0.25 200 m / h 40 kPa / (10 kPa 12 / h 3) 5.6 m       

ایستگاه مکش در روي زمین نصب شده است. خطوط لوله مکشی ورودي داراي رایزر با حـداکثر اخـتالف    خالمحفظه 
محفظـه  ورودي براي تأمین حجم مـورد نیـاز   متر است. به همین دلیل هیچ حجمی از خطوط اصلی مکش  1از هد بیش 

 برابر است با: خالشود. حداقل حجم محفظه  در نظر گرفته نمی خال

)5(  W A WWV V V V   
3 3 3 3V 0.75 m 5.6 m 0 m 6.4m    

 عالوه بر این الزام ذیل باید رعایت شود.

)6(  WV 3 V  
3 3V 3 0.75 m 2.3 m   

  گردد.  انتخاب می مترمکعب 7حجم تانک برابر 
 توان مصرفی هر پمپ مکشی تقریبا برابر است با:

)7(     A,p A,p,s max min max min aa
1 1P / ( 1) Q (p p ) [1 ( (p p ) / p ) ( 1) / ] / A
2 2

                 

3
A,pP 3.5 200 m / h 40 kPa [1 (40 kPa / 100kPa)0.29] / (3600 s / h 0.4) 4.5 kW        

شود. سرعت در خـط لولـه اصـلی     پاژ میمتر پم 500به طول بیش از DN 125 از طریق خط لوله تحت فشار  فاضالب
  است. )bar 0,3(کیلو پاسکال  30تقریبا  hydrpمتر بر ثانیه و فشار هیدرو لیکی پمپ 8/0تحت فشار 

pvacبا توجه به فشار مکشی که باید بر آن غلبه نماید که برابر aa minp p 70 kPa         اسـت و بـا در نظـر گـرفتن
hgeoار هیدرو استاتیکیاختالف فش 2m  ، برابر است با: ها پمپاختالف فشار مانومتري  

vacpman phydr hgeo g p         
3 2pman 30 kPa 2 m 1000 kg / m 9.81m / s 70 kPa 120 kPa 1.2 bar        

  برابر است با: فاضالبي ها پمپتوان مصرفی 
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)8(  WW,p ww,p man WWP Q p /    
3

WW,pP 0.01 m / s 120 kPa / 0.48

2.5 kW

 


 

WWtزانهمتوسط زمان کار رو (d) برابر است با: فاضالبي ها پمپ  

WW WW,d WW,pt (d) Q / Q 
3 3

WWt (d) 136.5 m / d(0.01m / s 3600 s / h) 3.8 h / d   
 ي مکشی برابر است با:ها پمپ ) tA (dمتوسط زمان کار روزانه

A WW,d A,pt (d) Q AWR / Q  
3 3

At (d) 136.5 m / d 6.2 / 80 m / h
10.6 h / d

 


  

 ابر است با:مصرف انرژي روزانه مورد انتظار بر

WW,p WW A,p AW(d) P t (d) P t (d)    

W(d) 2.5 kW 3.8 h / d 4.5 kW 10.6 h / d 57 kWh / d      
 برابر است با: فاضالبمقدار انرژي مصرفی بر اساس حجم 

WW,dW(V) W(d) / Q 
3

3

W(V) 57 kWh / d /136.5 m / d

0.42 kWh / m




  

 مصرف انرژي کل هر یک از ساکنان در هر سال برابر است با:

WW,dW(PT) W(V) W 365 d / a    
3 3W(PT) 0.42 kWh / m 0.15 m / (I d) 365 d / a 23 kWh / (I a)      
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  عالئم
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وست    عالئم   - 9پی

اند، پارامترهاي خـاص آلمـانی    المللی بدون تغییر باقی مانده که عبارات اصلی شناخته شده بین حالی در جدول ذیل در
با عالئم آلمانی ها تا حد ممکن داراي حداکثر شباهت  ، ترجمهتر بیشبه انگلیسی ترجمه شده است. براي سادگی و وضوح 

پذیر نبوده، ریشه آلمـانی عالئـم پـس از ویـرایش انگلیسـی آن در       باشند. در مواردي که ترجمه به شکل فوق امکان آن می
اند. این رویه براي ایجاد عالئم جدید براي جوامـع انگلیسـی زبـان نبـوده و صـرفا       داده شده داخل پرانتز راست گوشه قرار

  باشد. هاي آلمانی براي غیر آلمانی زبانان می نشانه براي قابل فهم شدن عالئم/

Designation Unit  Symbol  
German English 

  mm[  ]da[  de[  قطر خارجی لوله
  mm[    di[  قطر داخلی لوله

  DNi    ]-[  (تقریبا با قطر داخلی مطابقت دارد) iقطر اسمی در قسمت 

  تراکم جمعیت ویژه بر اساس طول لوله
]I/m[ 
]E/m[  

]EDL[  LID  

  هاي معادل) جمعیت کل (= تعداد نفرات و جمعیت
]I[ 
]E[  ]EW[  PT  

 ]i  ]Iجمعیت کل تحت پوشش به بخش 
]E[  

]EWi[  PTi  

  h[    f/1[  حداکثر تناوب روشن شدن موتورها
  m/s2[    g[  ثقل شتاب

  m[   H[  ارتفاع خیز در خط لوله مکش = اختالف ارتفاع نقاط مرتفع و نقطه پست پیشین) 
  m[   h[  حداکثراختالف هد هیدرو استاتیکی خیز در خطوط لوله مکشی 

  i  ]m[   hiحداکثر اختالف هد استاتیکی در قطعه 
  m[   hman[  هد مانومتري
  i  ]m[   liطول قطعه 

  i  ]m[   Liفاصله بین نقاط پست در قسمت 
  LWV[  AWR[  ]-[  /آب (حجم هوا در شرایط استاندارد) نسبت هوا

  i  ]-[  ]LWVi[  AWRi در قطعه  آوري جمع/آب حوضچه هاي  وانسبت محلی ه
  i  ]-[    niتعداد نقاط پست در قطعه 

  nA    ]-[  هاي مکش) ي مکش (پمپمولدهاتعداد 
  nww    ]-[  هاي فاضالب تعداد پمپ

  kPa[    pmax[  ي مکش)مولدهاحداکثر فشار مطلق در مخازن خال (شروع به کار 
  kPa[    pmin[  ي مکش)مولدها (خاموشی حداقل فشار مطلق در مخازن خال

  kPa[  ]pmittel[  pmean[  متوسط فشار مطلق در مخازن خال 
  kPa[  ]pu[  paa[  فشار هواي محیط
  kW[  ]PL,p[  PA,p[  هاي مکش توان مصرفی پمپ
  kW[  ]PS,p[  PWW,p[  هاي فاضالب توان مصرفی پمپ

  m3/h[  ]QL[  QA[  حداکثر جریان هوا در فشار و درجه حرارت استاندارد
  m3/h[  ]QL,s[  QA,s[  برداري بهرهحداکثر مکش جریان هوا در شرایط 

  m3/h[  ]QL,p[  QA,p[  جریان هواي عبوري از مولد خال در فشار و درجه حرارت استاندارد
  m3/h[  ]QL,p,s[  QA,p,s[  هاي خال) ظرفیت مکشی مولدهاي خال (پمپ

  l/s[  ]QS[  QWW[  جریان طراحی فاضالب
  m3/d[  ]QS,d[  QWW,d[  ط روزانه جریان فاضالبمتوس
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Designation Unit  Symbol  
German English 

  l/s[  ]QS,p[  QWW,p[  هاي فاضالب ظرفیت پمپ
  m[    R[  ها حداقل شعاع قوس لوله

  SF    ]-[  ي خالمولدهاضریب ایمنی براي تعیین مشخصات 
  )h/d[    tA(d[  هاي مکش متوسط روزانه زمان کار پمپ
  )h/d[  ]tS(d[(  tWW(d[  هاي فاضالب  متوسط روزانه زمان کار پمپ

  m3[    V[  حداقل حجم محفظه خال
  m3[ ]VL[  VA[  حداقل جریان هوا در مخازن خال
  m3[ ]VS[  VWW[  حداکثر حجم آب در مخازن خال

  m3[   VW[  حداقل حجم محفظه خال فاضالب
  l/(I•d[(  ]wS,d[  wWW,d[  متوسط سرانه فاضالب 

  )kWh/d[    W(d[  مصرف متوسط روزانه انرژي

 )]kWh/(I•a[  ساالنه انرژي مصرفی جمعیت تحت پوشش متوسط
]kWh/E•a[  

]W(EW[(  W(PT(  

  )kWh/m3[    W(V[  متوسط انرژي مصرفی بر واحد حجم فاضالب
  kPa[    Δphydr[  اختالف فشار هیدرولیکی جریان 

  kPa[   Δhgeo[  اختالف ارتفاع جغرافیایی
  kPa[   Δpman[  اختالف فشار مانومتري

  kPa[   Δpvac[  فی (خال) در محفظه خالحداکثر فشار من
  ηL[  ηA[  ]-[  راندمان مولدهاي خال

 ηS[  ηWW[  ]-[  هاي فاضالب راندمان پمپ
  κ    ]-[  توان آدیآباتیکی گازها (هوا)

 kg/m3[    ρ[  چگالی آب
  i ]m[    hiحداکثر اختالف هد هیدرواستاتیکی در انتهاي قطعه 
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  عمر مفید
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وست    ر مفیدعم - 10پی

    هاي متداول ندارد. طبق گزارش ها، عمر مفید مورد انتظار خطوط لوله مکشی تفاوتی با سیستم به دلیل ضخامت دیواره لوله
ATV-DVWK Working Group 1.1.2, dated May 1997  

  عمر مفید مورد انتظار به شرح ذیل است:
  سال براي خطوط لوله مکشی، 80-50 –
  آوري، جمع هاي سال براي حوضچه 55-30 –
  سال براي واحد شیر رابط پنوماتیک، 30 –
  ،خالسال براي محفظه  40-25 –
  هاي مکشی، سال براي پمپ 20 –
  .فاضالبهاي  سال براي پمپ 12 –
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وست  وزش کارکنان - 11پی   صالحیت/آم

  ییکارهاي اجرا -1-11پ.

هاي مورد نیاز را بررسی کند. بـه عبـارت دیگـر     رهاي اجرایی باید صالحیتمالک (کارفرما) در زمان سپردن قرارداد کا
  در استاندارد تر بیشباشد. اطالعات  را دارا می الزماطمینان حاصل نماید که پیمانکار شرایط 

DIN 1960 (VOB/A § 8 Sect. 3 )  
  ارائه شده است.

  نماید. ر خصوص  موارد ذیل مشخص میالزامات مورد نیاز را د RAL Quality GZ961دستورالعمل مدیریت 
  کارکنان؛ –
  تجهیزات؛ –
  آموزش؛ –
  به کارگیري پیمانکاران جزء؛ –
  تامین اقالم و قراردادهاي فرعی. –

  تواند از دستورالعمل   مالک (کارفرما) می
“System for the Assessment of Suppliers or Contractors” in accordance with the EU Directive dated 

17.09.1990 (Appendix C of EN 1610.( 
  و یا دستورالعمل آلمانی

German “Güteschutz Kanalbau e. V”. 
  براي این نوع سیستم استفاده نماید.

  برداري بهره -2-11پ.

 واجـد شـرایط  د ید، بانانجام ده و با رعایت نکات ایمنیکار خود را به درستی  برداري بتوانند ینکه کارکنان بهرهبراي ا
هـایی   هاي آموزشی مرتبط را ارائه نمایند. مثال بوده و گواهینامه حضور شرکت موفق در برنامهزم براي انجام کار مربوطه ال

؛ تکنسین واجد شرایط خدمات صنعتی و فاضالبهاي  بردار واجد شرایط سیستم از مشاغل واجد صالحیت عبارتند از: بهره
  رو.فاضالبخطوط 
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بع اجع منا ر   و م

  مراجعو  منابع

  فهرست مدارك مرتبط –الف 
1- ATV-Regelwerk, Arbeitsblatt A 116 „Besondere Entwässerungsverfahren; 

Unterdruckentwässerung - Druckentwässerung" September 1992.Available also in English 
language: "Special Sewer Systems: Vacuum Drainage - Pressure Drainage ".  

2- EPA/625/1-91/024 Manual "Alternative Wastewater Collection Systems". US Environmental 
Protection Agency. 

3- "Les nouvelles techniques de transport d'effluents" - Documentation FNDAE - Publication du 

Ministère de l'Agriculture, Direction de l'Espace Rural et des Forêts, Edition 1992. 
Supplementary to the standards referenced in EN 1091 the following standards apply: 

4- DIN 1960: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A: Allgemeine 
Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen. 
]VOB German contract specifications for engineering services – Part A: General specifications for 

the award of construction contracts[ 
5- DIN 1986: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke . 

]Drainage and sewerage systems for buildings and properties[ 
6- DIN 2425-4: Planwerke für die Versorgungswirtschaft, die Wasserwirtschaft und für 

Fernleitungen – Teil 4: Kanalnetzpläne öffentlicher Abwasserleitungen. 
]Plans for public utilities, water resources and long-distance lines – Part 4: Sewer network 

drawings of public sewerage systems[ 
7- DIN 4055: Wasserleitungen; Straßenkappen für Unterflurhydranten; Technische Regel des 

DVGW. 
]Water pipelines; pipeline valve boxes for underground hydrants; Technical Guideline of the 

DVGW[ 
8- DIN 4056: Wasserleitungen, Straßenkappen für Absperrarmaturen; Technische Regel des DVGW. 

]Water pipelines; valve boxes for isolation valves; Technical Guideline of the DVGW[ 
9- DIN 4060: Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen mit Elastomerdichtungen – 

Anforderungen und Prüfungen an Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen enthalten. 
]Pipe connections of drains and sewers with elastomeric seals - requirements and tests of 

connections containing elastomeric seals[ 
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10- DIN 8061: Rohrverbindungen aus weichmacherfreiem Polyvvinylchlorid – Allgemeine 
Qualitätsanforderungen. 
]Plasticised polyvinyl chloride pipes – General quality requirements and testing[ 

11- DIN 8062: Rohrverbindungen aus weichmacherfreiem Polyvvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI) – 
Maße. 
]Unplasticised polyvinyl chloride (PVC-U, PVC-HI) pipes - dimensions[ 

12- DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) – Maße. 
]Polyethylene (PE) pipes - dimensions[ 

13- DIN 8075: Rohre aus Polyethylen (PE) – Allgemeine Güteanforderungen, Prüfungen. 
]Polyethylene (PE) pipes – General quality requirements and testing[ 

14- EN 681: Elastomere Dichtungen – Werkstoffanforderungen für Rohrleitungsdichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung. 
]Elastomeric seals – material requirements for pipe joint seals used in water and sewerage 

applications[ 
15- EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden. 

]Drain and sewer systems outside buildings[ 
16- EN 1085: Wörterbuch der Abwasserbehandlung. 

]Wastewater treatment vocabulary[ 
17- EN 1091: Unterdruckentwässerung außerhalb von Gebäuden. 

]Vacuum sewerage systems outside buildings[ 
18- EN 1401: Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) – Anforderungen an Rohre, Formstücke 

und das Rohrleitungssystem. 
]Unplasticised polyvinyl chloride (PVC-U) –Specifications for pipes, fittings and the system[ 

19- EN 1610: Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen. 
]Construction and testing of drains and sewers[ 

20- EN 1671: Druckentwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden. 
]Pressure sewerage systems outside buildings[ 

21- EN 10088: Nichtrostende Stähle. 
]Stainless steels[ 

22- EN 12056: Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. 
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]Gravity drainage systems inside buildings[ 
23- EN 12109: Unterduckentwässerungssysteme innerhalb von Gebäuden. 

]Vacuum drainage systems inside buildings[ 
24- EN 12201: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung – Polyethylen (PE.( 

]Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE[( 
25- EN 12889: Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen. 

]Trenchless construction and testing of drains and sewers[ 
26- ATV-DVWK-A 139E: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen. 

]Installation and testing of drains and sewers[ 
27- ATV-DVWK-A 142E: Abwasserkanäle und –leitungen in Wassergewinnungsgebieten. 

]Sewers and drains in water catchment areas[ 
28- ATV-A 200E: Grundsätze für die Abwasserentsorgung in ländlich strukturierten Gebieten . 

]Principles for the disposal of wastewater in rurally structured areas[ 
29- DVGW-W 320: Herstellung, Gütesicherung und Prüfung von Rohren aus PVC hart, PE-HD hart 

und PE-LD für die Wasserversorgung und Anforderungen an Rohrverbindungen und 
Rohrleitungsteile. 
]Production, quality assurance and testing of pipes made from PVC-U, HDPE and LPDE for water 

supply and requirements on pipe joints and pipeline components[ 
30- RAL-GZ 961: Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen – 

Gütesicherung. [Production and maintenance of drains and sewers – quality control[ 
31- TA-Lärm: Technische Anleitung Lärm 

]Technical Directive Noise[ 
32- ATV-DVWK Report: of the ATV-DVWK Working Group ES-1.2 – Special drainage processes 

“Questions of operation and service lives of pressure and vacuum sewer systems”. Korrespondenz 
Abwasser 5 (1997), p. 921 ff. 
]Not available in English[ 

33- ATV-DVWK Report: of the ATV-DVWK Working Group ES-1.2 – Special drainage processes 
“Comparison of Standard ATV-A 116 with the European Standard EN 1091 (vacuum sewerage) 
and EN 1671 (Pressure sewerage)”. Korrespondenz Abwasser Water management, wastewater, 
waste (2/2000), p. 258 ff. 
]Not available in English[ 

  فهرست کتب مرتبط -ب
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California:May 1979 

35- "Pressure and Vacuum Sewer demonstration project - Bend, Oregon": US Environmental 
Protection Agency: Sept 1978 

36- Richard Naret P. E.: "Vacuum Sewers: Construction and Operation": Presented to: American 
Society of Civil Engineers; Water Resources Planning Management Conference: June 1 - 3, 1988; 
Norfolk. Virginia 

37- Dippold, W. and Jedlitschka, J.: Vakuumsystem - Druckentwässerung - Bericht über die 
Abwasserbeseitigung der Donauriedgemeinden Fristingen und Kicklingen, Landkreis Dillingen/ 
Donau. Wasser und Boden 28 (1976), Heft 5, Seite 100 ff. 

38- Drebes, H. und Ivers, H.: Vakuumentwässerung Krempel/Dithmarschen. Wasser und Boden 27 
(1975), Heft 5, Seite 115 ff. 

39- Jedlitschka, J.: Druck- und Unterdruckentwässerung. Berichte der ATV, Heft 37, Seite 133 ff., St. 
Augustin 1986. 

40- Schluff, R.: Unterdruckentwässerung – Neue Erkenntnisse führen zu einem betriebssicheren 
Fördersystem. Abwassertechnik 37 (1986), Heft 4, Seite 37 ff. 

41- Schrieber, R.: Vakuum-Kanalisation – Neue Wege führen zu erhöhter Betriebssicherheit. 
Abwassertechnik 40 (1989), Heft 2, Seite 43 ff. 

42- Brian E Foreman: "Flow regimes in Vacuum Sewerage Systems" Presented to East Midlands 
Branch of IWEM December 1990 

43- D W Averill and Professor G W Heinke: "North of 60 Vacuum Sewer Systems". Indian and 
Northern Affairs Canada 1974. 

44- Brian E Foreman: "Vacuum Sewers The First 100 Years". Presented to, International Symposium 
on Urban Development; University of Kentucky; July 1985 

45- Fredrick C Krepp: "The Sewage Question"; Published by Longmans 1867. 
46- E G Cressey: "Vacuum Drainage Scheme at St Johns Hospital, Chelmsford". Paper presented to 

Eastern District Centre of IPHE, November 1980. 
47- D E Ashlin, S E Bentley & J P Consterdine: "Vacuum Sewerage - The Four Crosses Experience" 

IWEM, 1991, Vol 5, No 6. 
48- "Nederlandse Praktijk Richtlijnen – Buitenriolering onder over -en onderdruk" Nederlands 

Normalisatie-Instituut. 
49- Garnier Claudine: "L'Assainissement Sous-Vide: Etude technico-économique". Ecole Nationale 

des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires, Strasbourg. Mai 1986. 
50- Roediger M., Schütt M.: "Besondere Entwässerungsverfahren - Betriebserfahrungen" 

Korrespondenz Abwasser 39 (1992) Heft 6, Seite 865. 
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52- Liernur „Die pneumatische Canalisation in der Praxis“. [“The pneumatic sewerage system in 
practice”]. Verlag der Ingenieur-Firma Liernur & De Bruyn-Kops, Frankfurt am Main (1873( 
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  یگرام خواننده

 تیفعال سال چهل از شیب گذشت با کشور، بودجه و برنامه سازمان ، مشاورین و پیمانکارانراییاج فنی نظام امور
 ار،یـ مع ضـابطه،  نامـه،  نیـی آ قالـب  در ،یفنـ  - یتخصصـ  هینشر عنوان هشتصد بر افزون خود، یمطالعات و یقاتیتحق

 در حاضـر  ضـابطه  اسـت.  ردهکـ  ابالغ و هیته ترجمه، و فیتال صورت به مقاله، و یعموم یفن مشخصات دستورالعمل،
ـ  يهـا  فعالیت بهبود و شورک در علوم گسترش و توسعه به لین راه در تا شده، هیته شده ادی موارد يراستا  بـه  یعمران

 یابیدسـت  قابـل  nezamfanni.ir ینترنتـ یا تیسـا  در ریاخ يها سال در شده منتشر اتینشر فهرست شود. برده ارک
  .باشد می

http://tec.mporg.ir/
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Abstract: 

This publication constitutes criteria and guidelines regarding design of Vacuum sewerage systems. 
Although construction, implementation, operation, maintenance and rehabilitation of Vacuum sewerage 
systems are not covered herein, main prerequisites which must be considered in the design stage to 
facilitate these activities are fully considered in all parts. It goes without saying that detailed standards are 
not completely covered in this publication, but some mandatory details which are of great importance 
have been provided in some sections. Main objective of this standard is to create a unified framework and 
criteria for selection of network type and designing different parts of a Vacuum sewerage systems. Based 
on guidelines of this publication, design of Vacuum sewerage systems shall be performed in a manner 
that besides increasing level of public health and safety, environmental concerns will be fully noted. 
Furthermore, by utilizing these guidelines, performance criteria of the network, as well as principles of 
sustainable development and occupational health and safety shall be met. 
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  این ضابطه

هـاي   اصول و مبانی مرتبط با طراحی شـبکه 
دهد و  فاضالب مکشی (تحت خالء) را پوشش می

بـرداري،   چه به مقولـه سـاخت، اجـرا، بهـره     اگر
هــا وارد  نگهــداري و بهســازي ایــن نــوع شــبکه

نیازهـاي الزم مربوطـه را در    ششود، اما پـی  نمی
دهد. بایـد توجـه    مرحله طراحی مد نظر قرار می

چند این ضابطه در برخی موارد به  داشت که هر
بیان جزییات مهم و الزامـی در زمینـه طراحـی    

پردازد، لـیکن پوشـش کامـل اسـتانداردهاي      می
باشد. هدف  تفصیلی در دامنه کار این ضابطه نمی

یجاد چـارچوب و تبیـین   از تدوین این ضابطه، ا
منظور گزینش نـوع مناسـب    الزامات طراحی، به

آوري فاضــالب و طراحــی اجــزاي  جمــع  شــبکه
باشـد. طراحـی شـبکه فاضـالب      مختلف آن مـی 

مکشی (تحت خالء) بر طبق اصول ایـن ضـابطه   
شود که ضامن افزایش سطح  اي انجام می گونه به

بهداشت عمـومی و حفاظـت از محـیط زیسـت     
نـین مطـابق ایـن اصـول، اهـداف و      باشد؛ همچ

الزامات عملکرديِ شبکه با در نظر گرفتن مبانی 
توسعه پایـدار و توجـه بـه ایمنـی شـهروندان و      

 گردد. تامین می ،برداري کارکنان اجرا و بهره
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