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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    نت فنی، امور زیربنایی و تولیدي، مشاورین و پیمانکاران معاوامور 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 ابهام، ایهام و  هاي مفهومی، فنی، هایی نظیر غلطعرضه 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

 د به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید.پس از ورو -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
 ایگزینی ارسال نمایید.در صورت امکان متن اصالح شده را براي ج - 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
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  أ

  سمه تعالی اب

  پیشگفتار

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

از آلـودگی  هـا در ارتقـاي سـطح بهداشـت عمـومی و جلـوگیري        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
نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت آب    الذکر، امور آب و آبفاي وزارت با توجه به اهمیت مبحث فوق

جلد، با هماهنگی امور نظام فنی  4را در قالب » هاي ثقلی جایگزین شبکهآوري فاضالب  هاي جمع سیستم«کشور، تهیه ضوابط 
نظـام   ذینفـع  عوامـل  به غابال و تایید براي را آن تهیه، 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 هاي جمع جلد دوم) سیستم

  آوري فاضالب مکشی (تحت خالء) هاي جمع جلد سوم) سیستم
  آوري فاضالب تحت فشار جمعهاي  جلد چهارم) سیستم

هـاي توسـعه    قانون احکام دائمـی برنامـه   34این ضوابط پس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی یکپارچه، موضوع ماده  
  نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید. 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 تدق 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  و بودجه کشـور  برنامه سازمان اجرایی، مشاورین و پیمانکاران 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 اطالع 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 موارهه اینرو شد. از خواهد اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب

 .بود خواهد

  حمیدرضا عدل   
  معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي  

 1399بهار   



 ب 

  هاي ثقلی  آوري فاضالب جایگزین شبکه جمع هاي سیستم « تهیه و کنترل
 ]808- 4 ضابطه[ »آوري فاضالب تحت فشار) هاي جمع شبکه -(جلد چهارم 

  لیسانس مهندسی مکانیک فوق  کارشناس آزاد  صور قاسمیمن :مشاور پروژه
آب و  –لیسـانس مهندسـی محـیط زیسـت      فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  علیرضا اسددختهمکار: 

  فاضالب

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

  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  ی مشاور مهاب قدسشرکت مهندس  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  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  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 -کشورصنعت آب 

 زیست محیط -لیسانس مهندسی عمران  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. قدردانی می ،اند د این ضابطه همکاري نمودهتاییفرایند آبادي و عزیز موسوي که در  از آقایان مسعود فقیهی حبیب

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

  معاون امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران علیرضا توتونچی

  رییس گروه امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران رمضانعلی فرزانه آقا

  کارشناس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران ین رضوانیسید وحیدالد

  



  ت

  مطالبفهرست 

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  5    تعاریف -  اولفصل 

  7  آوري حوضچه جمع -1- 1

  7  تجهیزات تولید فشار (مولد فشار) -2- 1

  7  سیستم فاضالب تحت فشار -3- 1

  8  واحد کمپرسور هوا -4- 1

  8  لوله تحت فشار انشعاب خانگی -5- 1

  8  خط اصلی تحت فشار -6- 1

  9    سیستم تعریف - دومفصل 

  11  کلیات -1- 2
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  مطالبفهرست 

  صفحه  وانعن
  51  ها الحاقیه – 1پیوست 

  61  منابع و مراجع

 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  54  1-2- 4-6-7 ریمس يمحاسبات مربوط به ارتفاع فشار - 1-1جدول پ.

  58  فشرده يهوا Qfl=5.75  lit/s هیدر زمان تخل ریترین مس نامناسب یمحاسبات ارتفاع - 2-1جدول پ.

  58  6- 4-2-1 ریمحاسبات زمان ماند در مس - 3-1جدول پ.

 

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  11  فشار آوري فاضالب تحت سامانه جمع کیشمات اگرامید -1-2شکل 

  14  آوري حوضچه جمع کی کیشمات اگرامید -2-2شکل 

  30  متر میلی Kr = 0.25برداري  بهره بیضر يبرا dنسبت به  قطر لوله  λاصطکاك  بیارتباط ضر -1-4شکل 

  55  مشخصات تلمبه و قطر لوله نییمثال تع کیشمات گرامید -1- 1شکل پ.

  55  انیجر رینامناسب ترین مس یمقطع طول -2- 1شکل پ.

  56  پمپالکتروترین محل استقرار  در نامناسب Qp پمپالکترو انیجر -3- 1شکل پ.

  58  يبرداري عاد در بهره رآالتیش تیموقع -4- 1شکل پ.

 
  





  1  11/01/99  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

بـوده اسـت.    متداول شهريهاي  آوري فاضالب جمع آوري فاضالب براي جمع روش ثقلی در کشور ما تاکنون استفاده از
آوري  تـرین گزینـه جمـع    مناسب، بهترین و اقتصاديتوپوگرافی پرتراکم و داراي  مناطق در تواند میکه  این روش ضمن آن

سطح آب زیرزمینی بـاال، ممکـن   با و داراي خاك نامناسب و  کم تراکم و مناطقی با توپوگرافی نامناسب در باشد،فاضالب 
ي دیگـر  هـا  روشهایی به منظور ابـداع   تالشدر برخی از کشورها،  1960سال  بسیار پرهزینه و غیراقتصادي باشد. ازاست 
. انـد  همعرفی گردیـد  (Innovative/Alternative)» / جایگزینابداعی«ي ها روشتحت عنوان  ه کهآوري صورت پذیرفت جمع
، با بازگشت به مفاهیمی که در این حرفه فراموش یـا نادیـده   متناسب هستندکه غالبا براي نقاط کم جمعیت  ها روشاین 

بعضـا   ي جـایگزین هـا  روشهـاي اجرایـی    نشـان داده اسـت کـه هزینـه     ،هاي انجام شده بررسی .اند گرفته شده، ابداع شده
  .(Kreissl, 1985)هاي اجرایی فاضالبروهاي متداول باشد  تر از هزینه درصد کم 90تواند تا  می

هاي زیرزمینـی، تـراکم    شناسی، مکانیک خاك، تراز آب در کشور ما نیز به دلیل وجود شرایط مختلف توپوگرافی، زمین
تواند کاربرد خود را پیدا نماید. لذا بـا گسـترش    می آوري فاضالب ي مختلف جمعها روشها،  جمعیت و نوع معابر و گذرگاه

هاي مختص هـر یـک    آوري فاضالب در شهرهاي بزرگ و کوچک و نیز مناطق روستایی، تهیه دستورالعمل هاي جمع شبکه
ي جـایگزین  هـا  روشضـوابطی کـه در خصـوص    آوري فاضالب مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.     ي جایگزین جمعها روشاز 

 عبارتند از: شد ه،ب  تهیه فاضال آوري جمع

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

باشـد. بـه عنـوان     ها مـی  آوري فاضالب، امکان استفاده ترکیبی از آن هاي جایگزین جمع اي مهم شبکهاز جمله کاربرده
 ،در بسیاري از مـوارد که  اشاره کرد هاي ثقلی متداول ي تحت فشار یا مکشی با شبکهها روشاستفاده از به توان  می ،نمونه
   دهد. هاي اجرایی را کاهش می هزینه

باشـد. برخـی از    آوري فاضالب تحت فشـار مـی   هاي جمع از ضوابط فوق و در خصوص شبکهضابطه حاضر، جلد چهارم 
 ،نمایـد  آوري فاضالب مطرح می آوري فاضالب تحت فشار را به عنوان یک گزینه مناسب براي جمع شرایطی که روش جمع

   باشد: به شرح ذیل می

 به استاندارد  روستایی مناطق)ATV-A 200E مراجعه گردد  .( 

 ناکافی هاي با شیب زمین. 

 پایین ارتفاعی رقومبا  هایی ساختمان و اي توسعه مناطق اتصال   

  زیربنایی تاسیساتو  ها دریاچه، مجاري آبیبه عنوان مثال (نیاز به عبور از موانع.( 
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  در منطقه ها ساختمان پایینتراکم. 

  زمین. نامساعدشرایط 

 سطح سفره آب زیرزمینی باال. 

 یی کـه در تعطـیالت آخـر هفتـه مـورد      هـا  تفرجگاه، ها کمپمحل  مثالب جریان فاضالب (تولید فصلی یا متناو
 )  گیرند میاستفاده قرار 

 حداقل مزاحمت به واسطه عملیات اجرایی وجود داشته باشد. (مانند شرایط ترافیکـی،   بایست مییی که ها محل
 سازه و خاك)

  است، براي جلوگیري از ایجـاد بوهـاي آزاردهنـده    متناوب یا فصلی به صورتفاضالب  تولیدیی که ها محلدر، 
، کمپرسورهاي تولید هواي فشـرده و  ها پمپالکترواندازي  زمان راه کنترل مانند( يتر بیشمالحظات  بایست می

 ر گیرند.) مد نظر قراتخلیه نقطهدر  ها سازهطراحی ویژه 

  به شرح ذیل است: مورد استفاده قرار گرفته ضابطهخذي که براي تهیه این منابع و ما
 DIN EN 1671 “Pressure Sewerage Systems Outside Buildings“ 1997. 
 DWA-A 116-2E Special Sewerage Systems. Part 2: Pressure Sewerage Systems Outside 

Buildings May 2007. 

  دامنه کاربردو  هدف -

 هـاي فاضـالب تحـت فشـار     سیستمبرداري از  و بهره ساختطراحی، ارائه راهنمایی هاي الزم براي  ضابطهاین هدف از 
  می باشد. خارج از ساختمان

ي فاضـالب تحـت فشـار خـارج از     هـا  شـبکه نصب و روش آزمایش سیسـتم   ،برداري بهرهعملکرد، طراحی،  ضابطهاین 
  .دهد میپوشش را  کنند میساختمان که براي انتقال فاضالب از نیروي فشار مثبت استفاده 

طراحـی و   جزییاتهمچنین تدوین نگردیده و  سیستم تحت فشاري دیگر با ها سیستمبراي ارزیابی انطباق  هضابطاین 
  .نماید نمیمصالح و قطعات مورد نیاز سیستم را مشخص 

کار برده شـده در  ه فاضالب تحت فشار و برخی الزامات مصالح ب آوري جمعي ها شبکهطراحی یک سیستم  ضابطهاین 
  .دهد میاي اطمینان از کارآیی پوشش بررا این سیستم 

  بایستی با مراجعه به استانداردهاي متناسب مربوطه ارزیابی شوند. ،در ارتباط با سیستم ي سیستم یا اجزازاجا
به عنوان مرجعی براي تعریف مشخصـات فنـی آن    تواند می ضابطهدر صورت عدم وجود استاندارد مصالح مصرفی، این 

  ر گیرد.محصول مورد استفاده قرا
  پوشش داده نشده است. ضابطهتجهیزات افزایش فشار بین راهی در این 

  پوشش داده نشده است. ضابطهاستفاده از هواي فشرده به عنوان تنها وسیله تولید فشار در این 



  3  11/01/99  مقدمه

 

رد الزامات حداقلی بوده و حاوي طراحی جامع براي اطمینان از ایجاد یک سیستم با عملکـ  ضابطهالزامات طراحی این 
ي هـا  توصـیه بایسـتی بـه    ،درست نبوده و هر سیستم بایستی جداگانه طراحی گردد. در هنگـام اسـتفاده از قطعـات ویـژه    

  .شودکننده این قطعات توجه تولید

  مراجع الزامی -

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

 چـاپ تجدیـد نظـر   درج دراصالحیه و یا هاي بعدي ضوابط داراي تاریخ انتشار، فقط در صورتی که همراه با انتشار  ویرایش
  باشد کاربرد دارد. ضابطهاین شده 

  شود. گرفته آن به کارآخرین چاپ  به استانداردها و ضوابط بدون تاریخ انتشار، اعات انجام شدهارجخصوص در 
 163و  118- 3هاي  هاي سطحی (بازنگري نشریه و آب فاضالب يها شبکه یطراحمبانی و ضوابط  ،118 ضابطه( 

 DIN 2425-4: Plans for Public Utilities, Water Resources and Long-distance Lines – Part 
4: Sewer Network Drawings of Public Sewerage Systems 

 DIN 4055: Water pipelines; valve box for underground hydrants DVGW code of 
practice 

 DIN 4056: Water pipelines; valve boxes for stop valves; DVGW code of practice 
 DIN 8061: Unplasticized polyvinyl chloride pipes – General quality requirements and 

testing 
 DIN 8062: Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U, PVC-HI) pipes – Dimensions 
 DIN 8074: Polyethylene (PE) pipes – PE 63, PE 80, PE100, PE-HD – Dimensions 
 DIN 8075: Polyethylene (PE) – pipes PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – General quality 

requirements and testing 
 EN 476: General requirements for components used in discharge pipes, drains and 

sewer for gravity systems 
 EN 681-1: Elastomeric seals – Material requirements for pipe joint seals used in water 

and drainage applications – Part 1: Vulcanized rubber 
 EN 805: Water supply – Requirements for systems and components outside buildings 
 EN 1091: Vacuum sewerage systems outside building 
 EN 1610: Construction and testing of drains and sewers 
 EN 12056-4: Gravity drainage systems inside buildings – Part 4: Wastewater lifting 

plants layout and calculation. 
 EN 12889: Trenchless construction and testing of drains and sewers 
 EN 60079-14: Electrical components for explosive gas atmosphere – Part 14: Electrical 

installations in hazardous areas (other than mines) 
 EN 60204-1: Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 

requirements. 
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اول    تعاریف -فصل 

  به کار برده شده است.   EN 1671در استاندارد که  باشند میتعاریف ذیل عالوه بر تعاریفی 

  آوري جمعحوضچه  -1-1

ـ  اي اطالق می به حوضچه آوري جمعحوضچه  . ایـن حوضـچه   شـود  مـی صـورت ثقلـی بـه آن وارد    ه گردد که فاضالب ب
بـه یـک یـا چنـد      تواند می آوري جمعباشد. حوضچه  ،کننده کننده یا یک حوضچه جمع مخزن جمع شکل یکه تواند ب می

 حداکثر ساختمان قابل وصل به هر حوضچه بستگی بـه ظرفیـت تجهیـزات تولیـد فشـار دارد.      و ساختمان سرویس بدهد
  عبارتند از: آوري جمعاصلی حوضچه  ياجزا

 نتیالسیونسامانه و 

 تامین برق مناسب 

 ات کنترل و اعالن وضعیتتجهیز 

 ها پمپکنترل اتوماتیک الکترو سطح براي حسگرهاي کنترل 

 دست سامانه پایین بهیان شیرآالت قطع و وصل و یکطرفه براي جلوگیري از برگشت جر  

  (مولد فشار) تجهیزات تولید فشار -1-2

فاضالب در سیستم را تامین  که فشار انتقال آوري جمعي نصب شده در حوضچه ها پمپتجهیزات تولید فشار به الکترو
در نقاط اسـتراتژیک   توانند میي تولید هواي فشرده ها سامانه. جهت فالش کردن با هواي فشرده، شود میگفته  ،نمایند می

  .شوندشبکه نصب 

  فاضالب تحت فشار سیستم -1-3

تکـی یـا یـک    ی براي انتقال فاضالب خانگی است که شامل یک لوله تحت فشـار  سیستمفاضالب تحت فشار،  سیستم
ي هـا  لولـه تجهیزات مولد فشار همیشه بایستی در باال دست انتهایی  ،در آن و باشد میي تحت فشار ها لولهشبکه انشعابی 

   بگیرد. قرار آن
  فاضالب تحت فشار عبارتند از: سیستماصلی  اجزاي
  آوري جمعحوضچه 

 تجهیزات مولد فشار 

 ها پمپالکترو 

 ي فشردهواحدهاي تولید هوا ،در صورت لزوم 

 ها کشی لوله 
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 اتصاالت 

 شیرآالت 

  واحد کمپرسور هوا -1-4

 یـک کمپرسـور هـوا و    یـک بـه فاضـالب، شـامل     یژناکسـ  تزریـق انتقال و  یندهايفرا يها سامانه پشتیبانی یزاتتجه
  د.باش میفاضالب تحت فشار  آوري جمع یستمفشرده به س يکنترل شده هوا یقفشار جهت تزر یمرگوالتور تنظ

    یر انشعاب خانگلوله تحت فشا   -1-5

  قرار دارد. و خط اصلی تحت فشار آوري جمعلوله تحت فشار بین یک حوضچه 

  خط اصلی تحت فشار - 1-6

  .گردند میمتصل ي انشعابات خانگی به آن ها لولهلوله تحت فشاري که 
 



  2فصل  2

  سیستم تعریف





  11  11/01/99  سیستم تعریف - دوم فصل

 

م  دو ریف -فصل    سیستم تع

  کلیات   -2-1

شـهر هـامبورگ آلمـان     وسـیع  محـدوده  در 1968سال  دربراي اولین بار فاضالب  آوري جمع فشار تحت يها سیستم
  قرار گرفت. استفادهمورد 

 ،هـا  سـاختمان از  يا مجموعه یا ها ساختماناز  شده آوري جمعفاضالب فاضالب تحت فشار،  آوري جمع یستمس یکدر 
تحـت فشـار    يهـا  لولـه . گـردد  مـی  منتقـل لوله تحت فشار  خطچند  یا یک یقو از طر کوچک پمپالکترو تعدادي توسط

لولـه   یـک فقـط از   تواند میشبکه  این ینرا بدهند. همچن اي شاخه یا ي(مش)، حلقو یريشبکه حص یکتشکیل  توانند می
 بهـره فشـرده   يهـوا  یدتول ياز کمپرسورها توان می فاضالب تر مناسبکمک به انتقال  برايشده باشد.  یلتحت فشار تشک

  .باشد مین الزم ،است کافی گذر حجمیو سرعت  بودهزمان ماند کم  که شرایطیدر کمپرسورهاي هوا  از استفاده. گرفت

  
  فاضالب تحت فشار آوري جمع سیستمدیاگرام شماتیک  -1-2شکل 

جزا مـورد اسـتفاده   م يها شبکهدر و انتقال فاضالب  آوري جمعبراي  عمومافاضالب تحت فشار  آوري جمع يها سیستم
  .گیرند میقرار 

  ارجحیت دارند:فاضالب تحت فشار ي ها سیستماز ستفاده ادر شرایط زیر 
  به استاندارد  ( روستاییمناطقATV-A 200E مراجعه گردد( . 

 ناکافیي با شیب ها زمین. 

 پایین ارتفاعی رقوم با هایی ساختمان و اي توسعه مناطق اتصال   

  زیربنایی تاسیساتو  ها دریاچه، مجاري آبی :به عنوان مثال(نیاز به عبور از موانع.( 

 آب سطحی

 دریافت حوضچه

 شیر جداکننده

 واحد کمپرسور هوا
لوله تحت فشار اتصال 

 خانه فاضالب تصفیه فاضالب خانه

لوله تخلیه فاضالب 
 خانه

 خط اصلی تحت فشار

 لوله هواي تحت فشار
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  در منطقه ها ساختمان پایینتراکم. 

  زمین. نامساعدشرایط 

 سطح سفره آب زیرزمینی باال. 

  یی کـه در تعطـیالت آخـر هفتـه مـورد      هـا  گاه تفرج، ها کمپتولید فصلی یا متناوب جریان فاضالب (مثال محل
 )  گیرند میاستفاده قرار 

 حداقل مزاحمت به واسطه عملیات اجرایی. (مانند شرایط ترافیکی، سازه و خاك)با یی ها محل 

 بایسـت  میاست، براي جلوگیري از ایجاد بوهاي آزاردهنده  متناوب یا فصلی به صورتفاضالب  تولیدیی که ها محلدر 
 هـا  سـازه تولید هواي فشرده و طراحی ویژه ، کمپرسورهاي ها پمپالکترواندازي  زمان راه کنترل مانند( يتر بیشمالحظات 

  .گیرندمد نظر قرار  )تخلیه نقطهدر 
و  يفاضـالب منـاطق تجـار    آوري جمـع  يند براتوان میي فاضالب تحت فشار ها سیستم، EN 1671برخالف استاندارد 

  گیرند.مورد استفاده قرار  نیز یصنعت
 آوري جمعاز یک سیستم  تر ارزاناي  یزان قابل مالحظهبه م تواند می، یک سیستم فاضالب تحت فشار خاصشرایط  در

 سـایر از  تـر  کـم  اي مالحظـه قابـل   بـه طـور   توانـد  مـی  هـا  سیسـتم براي این  گذاري سرمایه يها هزینهفاضالب ثقلی باشد. 
الك، از جمله هزینـه اسـته   ،ي وابستهها هزینهتمامی  ،ها هزینهباشد. در محاسبات مربوط به مقایسه  ي فاضالبها سیستم

در نظر داشت فاضـالبروهاي   باید. در نظر گرفته شوند بایست میو نگهداري  برداري بهرهي ها هزینهبهره بانکی و همچنین 
  .گیرند میهاي سطحی (آب باران) مورد استفاده قرار ن آب آوري جمعبراي تحت فشار معموال 

. این دارندو مسیر فاضالبرو  ها بلنديبه پستی و  باالیی نسبت پذیري انطباقي فاضالبروي تحت فشار قابلیت ها سیستم
ناشـی از مـوارد    توانـد  مـی  ها شبکهآزادي عمل در زمان استفاده از این نوع  ،و یا به عبارت دیگر پذیري انطباقدرجه باالي 

  ذیل باشد:
 داراي خم لهامکان طراحی خط لو 

 (دور زدن مانع) عبور آسان از موانع 

 آزادي در انتخاب شیب لوله. 

 ي بازها زمینو  ها جاده زیر گذاري لوله. 

  حداقل عمق کارگذاري لوله 

  اصلی اجزاي - 2-2

  فاضالب تحت فشار عبارتند از: سیستماجزاء اصلی 
  آوري جمعحوضچه 

 تجهیزات مولد فشار 
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 ها الکتروپمپ 

 واحدهاي تولید هواي فشرده ،در صورت لزوم 

 ها کشی لوله   

 اتصاالت 

 شیرآالت 

  پمپالکترو چاهک/ آوري جمعحوضچه  -2-3

قـرار   خارج سـاختمان که در  آوري جمعانتقال فاضالب از لوله ثقلی ساختمان به سیستم تحت فشار از طریق حوضچه 
  . )شود مراجعه 2-2به شکل ( گیرد میانجام  دارد،

که در حالـت معمـول    )Back pressure( حداکثر فشار برگشتی گرفتنبا در نظر  بایست میداخل ساختمان منصوبات 
  .  ، ساخته شوندشود میتعریف  آوري جمعه واسطه تراز پوشش چاهک ب

  باشند.  تهویهمجهز به سیستم  مقاوم و (شناوري) وري غوطهدر برابر نیروي آببند،  باید آوري جمعي ها حوضچه
  .باشد میمجاز نن در داخل ساختما آوري جمعاحداث حوضچه 

و مصـالح   مواداز  یدمنصوبه با یزاتلوازم و تجه یهکل ،باشد می چدن جنس از معموالپمپ و اتصاالت که الکترو بر عالوه
. در داخـل  نمـود  اسـتفاده  گرم شده گالوانیزه ياز اجزا توان میخاص  یطانتخاب گردند. تحت شرا یمقاوم در برابر خوردگ

از اتصـاالت   یـد با ،باشـد ن پـذیر  امکـان ر اجتناب گردد و چنانچه این کار ي برق به یکدیگها کابلحوضچه بایستی از اتصال 
  شود.و ضد انفجار استفاده  چند جزئی

احـداث یـک لولـه هـواکش در      ضـمنا  ضـد انفجـار باشـند.    بایـد  آوري جمـع تمامی منصوبات برقـی داخـل حوضـچه    
  .شود میآوري فاضالب براي جلوگیري از انتشار بو توصیه  هاي جمع حوضچه

  فشار مولدتجهیزات  - 2-4

  ها پمپالکترو -2-4-1

 هستند، 1زیاد یبعملکرد با ش منحنی داراي که ییها پمپالکترواز  بایدفاضالب تحت فشار  آوري معج يها سیستمدر 
 40عبـور آزاد   یربـا مسـ   ییهـا  پمـپ الکترور باشـند.  پآم 16حداکثر  باید  استفاده مورد یکیالکتر یوزهاياستفاده نمود. ف

                                                   
 

1- Steep Pump Curve 
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سـهولت نصـب و    ي. بـرا گیرد قرار استفاده موردیستم این س براي مناسبمجهز به خردکننده  يها پمپالکترو یا متر میلی
از طریـق  تحـت فشـار    یبـه انشـعاب خـانگ    پمـپ باشـد. اتصـال    یلـوگرم ک 50از  یشب نباید پمپالکترووزن  ،برداري بهره
باید بـاالتر از   ها کوپلینگ ،برداري بهرهنصب و  یاتتسهیل عملانجام گردد. جهت  سریعبا قابلیت جداسازي  ییها ینگکوپل

  گیرند.قرار  سیستم عادي عملکرد هنگام ،حداکثر سطح فاضالب
سـطح بـاال) کنتـرل شـوند. سـطح       هشـدار  - شوخـام  – سطح فاضالب (روشـن  باید به واسطه ها پمپالکتروعملکرد 

 پـایش مشـخص شـوند. جهـت     حسگر يها لوله یاشناور و  يها سوییچ، تشکیل حباب هوا در مایعتوسط  تواند میفاضالب 
استفاده گردد. براي جلوگیري از طوالنی شدن زمان ماند فاضـالب در   آمپرمترو  سنج زماناز  شود میتوصیه  ،ها پپمالکترو

اتوماتیک استفاده کرد. تابلوهاي کنتـرل   دار شروع به کار زماني مجهز به استارتر ها پمپالکترواز  باید ،آوري جمعحوضچه 
یـا   نـوري  دهـی  عالمت همچنین. باشنددسترسی به آسانی قابل گرفته و  فاضالب قرار آوري جمعدر خارج از حوضچه  باید

  گردد. بینی پیش ،پمپ کارافتادگی از زمان درصوتی 
داخل لوله تحـت فشـار انشـعاب    ه فشرده ب يهوا یقتزر امکانباشد که  يباید طور آوري جمعدر هر حوضچه  انشعابات

  وجود داشته باشد. آن روي برفشارسنج  نصبو  یخانگ
 و بـرق  قطعـی  از پـس . باشـد کننـده بـرق    تامین شرکتبرق سیستم باید با هماهنگی  تامینطراحی، موضوع  در زمان

  .دهد می رخقابل توجهی  برقپیک  تقاضاي سیستم، در ها پمپالکترو همه زمان هم کار به شروعو  آن مجدد وصل
 EN 12056-4اسـتاندارد   طبـق ندارنـد و   کـاربردي هـا   آشـغال  کـردن خـرد   براي خردکنندهبه  مجهزي ها پمپالکترو

  .باشد مین مجاز فوق منظور به ها آن از استفاده

  
  آوري جمعدیاگرام شماتیک یک حوضچه  -2-2شکل 

 اتصال باشیر

 تهویه

تامین برق و 
 ها کنترل

 شیر یکطرفه
 شیر جداکننده

 خط اصلی تحت فشار

 تصال منزللوله تحت فشار ا

 حوضچه پمپ

 آالرم
 روشن

 خاموش
 لوله تخلیه فاضالب منزل
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  )با فشار يهواي ها ایستگاه(واحدهاي هواي فشرده  - 2-4-2

 سیسـتم  داخـل ه بـ منظم، بـا تزریـق هـواي فشـرده     زمانی  فواصلمواقع لزوم و یا در  واحدهاي تولید هواي فشرده در
  . در نتیجه:نمایند میجریان فاضالب را کنترل فاضالب تحت فشار،  آوري جمع

  شود می تر کمزمان ماند فاضالب. 

  شود می جابجارسوبات به واسطه سرعت تزریق با فشار هوا. 

 شود میبه فاضالب انجام  رسانی اکسیژن. 

  کند میپیدا سولفید هیدروژن کاهش تولید. 

 آوري جمـع  در سیسـتم بحرانـی لولـه    يهـا  بخـش کـه تمـامی    گردند جانمایی اي به گونه بایدواحدهاي هواي فشرده 
  باشد.باید به صورت خودکار  1تزریق با فشار هوا .به واسطه تزریق با فشار هوا شستشو شوندفاضالب تحت فشار 

یی کـه فاصـله بـا    هـا  محلرو در  از این کنند. د که تولید صدا میهستن اي به گونهواحدهاي تولید هواي فشرده عملکرد 
  .در نظر گرفته شوداست که مالحظاتی براي کنترل صدا کافی نیست، الزم  ها ساختمان
نگه داشـته   گراد سانتیدرجه + 35+ تا 1مطمئن از این واحدها، الزم است درجه حرارت محیط بین  برداري بهرهجهت 

در حالت عـادي در طـی   . فراتر روداین محدوده ي حد باالد از توان میبراي مدت زمان کوتاه، دما  در شرایطی و فقطشود. 
بـا   تزریـق طراحی شود کـه در حـین    اي به گونه بایدو دبی آن  هوا. فشار شود میچندین بار انجام  هوا با فشارروز، تزریق 

افـت فشـارهاي بـین    همچنـین  . شـود  مینتـا در خطـوط اصـلی    3-4-3حداقل سرعت توصیه شـده در بخـش   ،هوا فشار
  باید در نظر گرفته شوند.کمپرسور/ مخزن ذخیره هواي فشرده و محل تزریق هواي فشرده در خط اصلی تحت فشار 

بسـته بـه نـوع و     ،کارکرد باشند. مخازن ذخیره هـواي فشـرده   زمان شمارندهو  فشارسنجکمپرسورها بایستی مجهز به 
)، بـراي افـزایش فشـار   تعیین ابعاد (ایمنی عملیاتی مربوط به ساخت  ،ط به تجهیزات تحت فشارمربو ضوابطبا  باید ،اندازه

  باشند. انطباق داشتهاي  دوره ،آزمایشات اندازي و در زمان راه آزمایش ،نصب و محل استقرار
از  بـرداري  بهرهر دمشکالت قابل توجه که قطع برق حتی اگر چندین روز به طول انجامد منجر به  معموال به دلیل این

  .باشد مینیازي به تامین برق اضطراري ن ،گردد نمیسیستم 

                                                   
 

1- Air Flushing 
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  ها کشی لوله - 2-5

  کلیات - 2-5-1

 حـداقل  طراحـی گردنـد.   اي شاخه، حلقوي و یا )بندي مشحصیري (ي ها شبکه به صورتند توان میخطوط تحت فشار 
قطـر   ي خـردکن، حـداقل  هـا  پپمـ الکترو. در صـورت اسـتفاده از   باشـد  DN 65باید  تحت فشار خطوط اصلیاسمی  قطر
نصـب   از عمـق یخبنـدان   تـر  پـایین و مـوازي بـا پروفیـل زمـین      به صـورت ي اصلی معموال ها لولهباشد.  DN 32 تواند می
  .گردند می

محافظـت  ي خیابـانی  هـا  درپـوش با  بایدشیرآالت جداکننده نصب گردند. این شیرآالت  باید شاخهدر محل اتصال هر 
  مجهز گردند. DIN 4056و  DIN 4055استانداردهاي اساس  به ترتیب برتشخیص محل  عالیمو  شوند

درجـه   90اتصـاالت   ،ي حلقـوي هـا  شبکه. براي گردند میدرجه به خط اصلی متصل  90یا  45با زاویه ي فرعی ها لوله
 موجـود و ي هـا  خانهانشعابات اتصاالت مربوط به اصلی تحت فشار،  خطوطکارگذاري با  زمان هم. بهتر است اند شدهتوصیه 
 اسـت امـا هزینـه     پـذیر  امکاننصب اتصاالت مربوط به انشعابات پس از اجراي خطوط اصلی گردند. نیز نصب آینده  توسعه
 DIN 2425-4ي چون ساخت بر اساس اسـتاندارد  ها نقشه ،گذاري لوله. بالفاصله پس از اجراي عملیات دارد. شد يتر بیش
  تهیه شوند.باید 

در نقطه خروج جریـان خطـوط اصـلی تحـت      ایزوله کردنلوازم ر، فشا تعییني مکرر ها آزمایشجام به منظور امکان ان
  دد.گر بینی پیشباید فشار 

به عنـوان مثـال   ( ،در خطوط اصلی تحت فشار طوالنیبهتر است به منظور اجتناب از فشار زیاد در انشعابات باالدست 
 استفاده شـود. (بوستر پمپ) کننده  تقویت ي پمپاژها ایستگاهاز )، اند گرفتهدر روستاهایی که حول یک خیابان اصلی شکل 

  است.متداول  MPa 0.3امروزه فشار تا حد 
مجهـز بـه   ي ها پمپالکترواز مواقعی که باشد. در  DN 65 بایدانشعابات خانگی ي تحت فشار ها لولهاسمی قطر  حداقل

متـر در ثانیـه    7/0بایـد بـه    فاضـالب  گذر حجمیسرعت  قلحدا. باشد میDN 32  قطرحداقل  ،گردد میاستفاده  خردکن
  برسد.

  نرسد. ها لولهآسیبی به باشد که  اي به گونه باید ها سازهي تحت فشار از ها لولهعبور 
 ي اصلی تحت فشار اجـرا ها لولهتا  آوري جمعبا شیب مثبت از محل حوضچه  بایدي تحت فشار انشعابات خانگی ها لوله
  کننده) (شیر ایزوله مجهز به شیرجداکننده باشند. بایدي تحت فشار انشعابات خانگی ها لوله. تمامی گردند

  و اتصاالت ها لوله  -2-5-2

  مقاوم باشند: نسبت به موارد زیر بایدي تحت فشار ها لوله
  داخلی و خارجی بیوشیمیاییحمالت شیمیایی و 
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  درجه سلسیوس 35حرارت تا 

 مکانیکی ساییدگی 

 فشارهاي داخلی و خارجی 

و اتصاالت خطـوط   ها لوله. تمامی قرار گیرندمد نظر  باید عالوه بر موارد مطرح شده قبلی خاصو بارهاي ویژه  ها تنش
 1MPaبایستی داراي فشار اسـمی مجـاز    ،باال طوالنی با درجه حرارت تماس به علت کاهش مقاومتشان در اثرتحت فشار 

  باشند. )بار 10(

  `PVC-Uي تحت فشار ها لوله -

 PVC-Uي تحـت فشـار   هـا  لولـه باشـند. بـراي    21کـالس   SDR بایدي تحت فشار ساخته شده از پی وي سی ها هلول
  قابل استفاده است. W 320 DVWG استاندارد و DIN 8061 ،DIN 8062استانداردهاي 

0.08ضریب انبساط حرارتی mm / (m k)  بند شـده بـا    آب ،اي دهیا نر و ما جوشبا اتصاالت  ،شوددر نظر گرفته باید
در مورد اتصاالت جوش توسط حـالل  مورد استفاده قرار گیرد.  تواند می EN 681با استاندارد  منطبقو واشرهاي االستومر 

  ي سازنده تمیز گردد.ها دستورالعملبر اساس  ها به دقت و آن، سطح سر لوله دواتصال قبل از باید 

  سنگین) اتیلن پلیبا چگالی باال یا  اتیلن پلی( PE-HDي تحت فشار ها لوله -

 PE-HDي تحـت فشـار   هـا  لولـه باشـند. بـراي    11کـالس   SDRنـوع   از بایـد  )PE(اتـیلن   ي تحت فشـار پلـی  ها لوله
ضـریب   بایـد . در محاسـبات  باشند میقابل استفاده  W 320  DVGWو استاندارد DIN 8074، DIN 8075استانداردهاي 

0.2انبساط حرارتی mm / (m k)  واشـرهاي االسـترومر طبـق اسـتاندارد     بـا   اي مـاده نـر و   در نظر گرفته شود. اتصاالت
EN 681 الکتریکـی  عملیـات جوشـکاري   د مورد استفاده قرار گیـرد. توان می ها لولهبراي این الکتروفیوژن با جوش  اتصال و 

  .شودانجام  ،اند دیده ي خاصها آموزش افرادي که توسط بایدفقط 

  کننده) (ایزوله الت جداکنندهشیرآ -2-5-3

از اجناس مقاوم  باید شوند مینصب  شارففاضالب تحت  آوري جمعي ها سیستمکه در  کننده) (ایزوله شیرآالت جداکننده
. براي فراهم آورندبراي عبور جریان  همواري راو مسیر  شده باشندبه خوردگی ساخته شده یا در مقابل خوردگی محافظت 

هـا   شـده و محـل آن   گـذاري  عالمت بایدي خیابانی ها درپوش ،آب آشامیدنی شیرآالتبا شیرآالت این  هجلوگیري از اشتبا
و (عملگرهـا)  ي شـیرآالت جداکننـده   هـا  کننده باز و بسته مشخص گردد. DIN 4058و  DIN 4055استانداردهاي  مطابق

  باشند. قابل تمایزآب آشامیدنی  کننده مربوط به خطوط تامینشیرآالت به آسانی با  شیرهاي آب شستشو باید
. بـا جریـان فاضـالب    به اثبـات رسـیده اسـت   جلوگیري از برگشت جریان براي  توپی یک طرفهشیرهاي مناسب بودن 

. شـیرهاي  شـوند  مـی شستشـو  جریان آب فشار با خودکار باال آمده و رسوبات جمع شده  به صورت ها آن توپی، اژ شدهپمپ
بـودن مـانعی بـراي جریـان ایجـاد ننماینـد نیـز         طراحی شده باشند که در حالـت بـاز   چنانچه طوري ،نوسانی یک طرفه
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بـراي اطمینـان از    ؛شـده باشـد  بایستی تضـمین   یک طرفه. بسته شدن کامل شیرهاي گیرندمورد استفاده قرار ند توان می
  .نماید میایت نصب در یک لوله عمودي کفیا  kPa 20معادل  معکوس اعمال فشار ،بسته شدن کامل این شیرها



  3فصل  3

  الزامات
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و امات -م فصل س ز ل   ا

  کلیات -3-1

  ي آزمـایش  هـا  روشي مربوطـه و  ها تاییدیههمراه با  ،، تعمیرات و نصببرداري بهره، الزامات طراحی، ضابطهاین

 نماید. فشار خارج از ساختمان را تبیین میتحت ي فاضالب ها سیستم

  طراحی دقیق یـا   ،سیستمتدوین نشده است. این  دیگربا استانداردهاي  سیستمابق براي ارزیابی تط ضابطهاین

 نماید. را تعریف نمی سیستممصالح مصرفی عملیات اجرائی اجزاء 

  هاي آلوده شـامل فاضـالب خـانگی ایجـاد      طراحی شده براي انتقال آب تحت فشارفاضالب  سیستم ضابطهاین
هـاي حاصـل از سـیالب و بارنـدگی را در بـر       روان آب اسـتثناي ه ي مسـکونی و تجـاري بـ   ها ساختمانشده از 

  .گیرد می

  الزامات اساسی -3-2

 .مـورد آزمـایش قـرار گیـرد     prEN805بایستی بـر اسـاس اسـتاندارد     ت در مقابل فشارلوله مصرفی براي اثبات مقاوم
  :باشند میرح زیر الزامات اساسی مورد نظر به ش آمده است. 9در بخش  کنترل نشت در مورد تر بیشالزامات 
 .نبایستی خطري براي بهداشت عمومی ایجاد نمایند 

  داشته باشند. برداري بهرهنبایستی خطري براي پرسنل 

  بایستی تامین گردد. سیستمطول عمر طراحی خواسته شده و تمامیت ساختاري  

  الزامات عملکردي -3-3

  :رتند ازاعب به اختصار ي فاضالب تحت فشارها سیستمالزامات عملکردي 
 برداري گردد. بایستی بدون انسداد بهره سیستم 

 محدود گردد.در ضوابط و تعداد دفعات تجویز شده  شناساییزدگی بایستی حذف گردیده یا به شرایط قابل  پس 

 هاي خدماتی مجاور را به خطر بیندازد. ها و سرویس نبایستی سازه 

  ار به عمل آید.بایستی تست فش ،بر اساس مشخصات عملکردي سیستمي ها لولهاز 

  تولید گردد. سیستمنبایستی بو یا سایر موارد آزاردهنده در 

  براي انجام تعمیرات بایستی تامین گردد. سیستمامکان ورود به  
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  الزامات طراحی -3-4

  کلیات -1- 3-4

  :باشد زیر يها بخش شامل باید طراحی مالحظات و محاسبات به بنا پروژه فایل
  شه محل)(نق همراه پالن عمومی. تشریحی بهگزارش 

  .محاسبات هیدرولیکی شبکه فاضالبروي تحت فشار 

 .پالن عمومی شبکه فاضالبروي تحت فشار 

  هد  –دبی  مشخصه يها منحنیمحاسبات مربوط به)Q-H(  و  ها پمپالکترو عملکردخطوط تحت فشار و نقطه
 .ي هواکمپرسورها

 تحت فشار. هايفاضالبرو کلیهپروفیل ارتفاعی ي ها نقشه 

  رد قیمت.برآوو ریز مصالح 

 با فشـار و   تزریق هوا، شیرآالت، اتصاالت آوري جمعي ها حوضچهبه عنوان مثال نشان دادن (ي شماتیک ها پالن
 .)غیره

  ها مالکیتثبت. 

  ها لوله - 2- 3-4

  :کشی لوله
 نظـر   مطـابق  هـا  گـذاري  لولـه نقاط باال و پـایین   و شده اجراء ،معموال به موازات خطوط تراز زمین ها گذاري لوله

  .  شوند میاح تنظیم طر
 ي تخلیـه هـوا)   هـا  پیسـتون ي مجهز بـه  ها لولههاي تخلیه و تزریق هوا (شیرآالت تخلیه یا تزریق هوا یا  دستگاه

بایستی به دقـت   سیستماست. تمامی نقاط مرتفع  مورد نیازمتناسب براي کاربرد در فاضالب براي نقاط مرتفع 
در مرحلـه   بایسـت  مـی یـا ضـربه قـوچ نیـز وجـود دارد کـه        شوند. توجه گردد کـه امکـان ایجـاد بـو     شناسایی

  بررسی و کنترل گردد. ،ریزي برنامه
  ها بایسـتی داراي سـطح داخلـی     لولهساخته شوند.  بایستی با مصالح ضد خوردگی ،ي تحت فشارها لولهتمامی

 اي باشند. ي دورهها تنشو مقاوم به صاف 

 600بایستی بر اساس تحمل حداقل فشـار   گذاري لوله تمسیسو  آوري جمعي تحت فشار داخل حوضچه ها لوله 
 ،بار) ساخته شوند. کاهش تحمل تنش مواد سازنده لوله در درازمدت بایسـتی مـد نظـر باشـد     6کیلو پاسکال (

 .براي مثال در مواقعی که لوله در باالي زمین قرار داشته یا احتمال حمل سیال داغ در آن وجود داشـته باشـد  
 )prEN476رد استاندا (مطابق
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 بایستی مسدود گردند. ،هاي زیرزمینی انشعابات غیر قابل استفاده در مقابل فشار داخلی لوله و ورود آب 

 هـاي سـازندگان    ها بایستی با استانداردهاي مرتبط سازگار بوده و بـر اسـاس دسـتورالعمل    آن ياتصاالت و اجزا
ه محلـی کـ   ضوابطیکپارچه در دسترس نباشند،  یضوابط ملنصب شوند. در مواقعی که استانداردهاي مرتبط و 

 بایستی اعمال شوند. ،گردد می در آن اجرا سیستم

بایستی سـطحی صـاف و بـدون مـانع ایجـاد       ها لولهاتصال  ،سیستمي و انسداد گذار رسوببراي جلوگیري از  اتصاالت:
  نمایند.

بایسـتی شـیرآالت    ،ان انجـام تعمیـرات  هـا و امکـ   ، تعیـین محـل نشـتی   برداري بهرهجهت سهولت عملیات  شیرآالت:
  گردد.  بینی پیش در هر انشعاب جداکننده

  ي حداقلها سرعت -3- 3-4

  تامین گردند: زیر بایدي حداقل ها سرعت
 ي تحت فشار انشعابات و خطوط اصلی تحت فشار تا قطر ها لوله درDN 100  7/0: )متـر  میلی 100(قطر اسمی 

  متر در ثانیه
 طر در خطوط اصلی تحت فشار تا قDN 150  متر در ثانیه 8/0 ):متر میلی 150(قطر اسمی 

  در خطوط اصلی تحت فشار تا قطرDN 200  متر در ثانیه. 9/0 ):متر میلی 200(قطر اسمی 

  ي انشعابات خانگی به شرح زیر خواهند بود:ها لولهدر جریان حداقل دبی ي فوق ها سرعتا تامین ب
 يها لوله DN 65 لیتر در ثانیه. 2تقریبا  :)ترم میلی 65 اسمی قطر (با 

 يها لوله DN 32  لیتر در ثانیه. 6/0تقریبا  :)متر میلی 32 اسمی قطر(با 

بـه صـورت   یـا   بـه صـورت تکـی   یی کـه  ها پمپالکترووسیله ه ب بایدحداقل سرعت مورد نیاز خطوط تحت فشار اصلی 
  .شود. باید فراهمبا ضریب اطمینان کافی  موضوعتامین گردد. این  ،هواي فشرده تزریقیا و  کنند میکار  زمان هم

  زمان ماند حداکثر - 4- 3-4

. براي سیستم در نظر گرفتـه شـود  کمپرسور هوا باید از هشت ساعت تجاوز نماید،  فاضالب زمان ماندمتوسط ه چچنان
 اي صـیه تو دسـتورالعمل  بـا ( در نظـر گرفتـه شـود    بایـد  تجهیـزات اضـافی  باشد، نیاز به سایر  تر کوتاهزمان ماند  اگرحتی 

 ATV-DVWK-M 154  باATV-M 168E بیشـتري  اثربخشـی . تقسیم شبکه فاضالب به چندین بخـش  )مقایسه نمایید 
 ،مربـوط بـه زمـان مانـد    در مورد تبعات و شود بررسی  ي سیستمها بخشدر تمامی باید زمان ماند  ها سیستمدر این  .دارد

تحـت   خطـوط اصـلی   قطرکاهش مسیرها، اي  و دورهمنظم  سوییچ به توان می مثال به عنوان، الزم انجام گیرد ریزي برنامه
  وِ ATV-M 168Eي هــا دســتورالعملدر  تــر بــیش. اطالعــات اســتفاده از واحــدهاي تزریــق هــوا اشــاره نمــودیــا  فشــار

 ATV-DVWK-M 154 .قابل دسترسی است  
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  شرایط اضطراري -5- 3-4

  باشند. به صورت خودکار را داشتهتوانایی شروع به کار مجدد  باید ها پمپالکترو ،پس از قطع برق

  تامین برق -6- 3-4

مصـرف کـم    بـه دلیـل  . گـردد  مـی تـامین   هـا  سـاختمان از انشـعابات بـرق    عمومـا  ها پمپالکترومورد نیاز نیروي برق 
  .باشد میکنتورهاي جداگانه ن، نیاز به ها پمپالکترو
  



  4فصل  4

ي ها سیستمطراحی و محاسبات 
  فاضالبرو تحت فشار
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راحی و محاسبات  –م فصل چهار رو تحت فشارها سیستمط   ي فاضالب

  اصول -4-1

  را مد نظر قرار دهد. سیستم، طراح بایستی هرگونه افزایش یا تغییرات احتمالی در برداري بهرهبراي اجتناب از مشکالت 

  آوري جمعي ها حوضچهو  ها لوله ،ها پمپالکتروگاز در  گیري شکل - 4-2

ي تهویـه  هـا  سیسـتم مجهز بـه   که ها ساختمانبیرون  آوري جمعي ها حوضچهآزاردهنده از تولید بوهاي  رود میانتظار 
  باشد.ناچیز و یا صفر هستند، 

واحـدهاي  یـا   شـود و اجتناب  ،تر از حد الزم استفاده اقطار بزرگباید از  ،ها لولهگاز در  تشکیلبراي به حداقل رساندن 
  گردد. بینی پیشي فشرده براي سیستم هوا

  مربوط به سیستم  محاسبات  -4-3

  کلیات -1- 4-3

عـالوه جمعیـت   ه ي اصلی تحت فشار بستگی به کل جمعیت وصل شده به شبکه (تعداد ساکنین بـ ها لولهتعیین ابعاد 
wwQبه صورت تواند میکه  ي خاص داردها فاضالبمعادل) و مقدار  0.005 l / (s.I)  الزم نیسـت   و در نظر گرفته شـود

 ،باشـد  تـر  کم پمپجریان محاسبه شده از جریان مجاز یک الزم است ه در نظر گرفته شود. چنانچه نفوذي به شبک نشتاب
  .شود در نظر گرفته  )جریان پیک(به عنوان جریان طراحی  جریان پمپاژ شده باید

   ها پمپالکتروشبکه و خطوط لوله  -4-3-1-1

. گـردد  مـی محاسـبه   متـر  میلـی  65 اسمی) (قطر ي اصلی تحت فشار با در نظر داشتن حداقل قطرها لولهدر ابتدا قطر 
در نظـر گرفتـه    (قطر اسـمی)  متر میلی 32 استفاده شده باشد، قطر حداقلدر سیستم خردکن  يها پمپالکترواز  چنانچه

محاسـبه   ،خطوط اصلی تحت فشـار بـر اسـاس جریـان طراحـی      هیدرولیک (فشار هیدرولیک)ارتفاع  خواهد شد. در ادامه
  .شود می

  :گردد میانجام  زیرشبکه بر اساس معادله تعیین ابعاد 

متر         )4-1(
2

fr geo geo
l vh h h h

d 2g


     

  . باشد میمحاسبه (بدون اتصاالت) قابل ي مستقیم ها لولهکلبروك براي -پرانتلاز معادله  با استفاده λضریب 
rkبا فرض ضریب زبري 0.25 mm ضریب  محاسبه درλ مقـدار شـود  مـی انتقالی در نظر گرفته ان جریهاي هد  افت . 

محاسبات هد بخش به بخش و از انتهاي هر بخش بـه ابتـداي آن (بـه     آورد. به دست )1-4(از شکل  توان میرا  λ تقریبی
افت فشارهاي  شاخه متصل شده باالدست با جمعدر (ارتفاع مانومتر)  manhهد مانومتریک .شود میطرف باالدست) انجام 
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ي هـا  شـبکه و انجام محاسبات مربـوط بـه    برداري بهره. جهت گردد میمحاسبه  ،ناشی از اصطکاك و اختالف ارتفاع مقاطع
اي تبدیل شـوند (بنـابراین    ي شاخهها شبکهباید به وسیله شیرآالت ایزوله کننده (جدا کننده) به  ها شبکهحلقوي، این نوع 

در  بـرداري  بهـره اي خواهند بود). تمامی مسیرهایی که الزم است در زمان  شاخه پذیر تبرگشي ها شبکهي حلقوي ها شبکه
ي ناشـی از اصـطکاك انشـعابات    هـا  افتباید براي یافتن بدترین حالت مورد بررسی قرار گیرند. از  ،مدار قرار داشته باشند

ناشـی از اصـطکاك در   افـت  . هر چنـد  رددگ میمعموال صرف نظر  ،متر باشد 10از  تر کم ها آنخانگی تحت فشار که طول 
  .باید در نظر گرفته شونداي خمیدگی زیاد یا شدیدي هستند، خانگی که دار یا انشعابات تر طوالنیي ها لوله

اي انتخاب شوند که سرعت حداقل در خطوط اصلی و انشعابات تحت فشار تامین گـردد،   بایستی به گونه ها پمپالکترو
  شود.   گذاري صحه Q-hي ها منحنیهواي فشرده شستشو شوند. این مطلب باید با استفاده از  مگر این که خطوط فوق با
و محاسـبات تکـرار    تغییر داده شـود یا قطر لوله اصلی تحت فشار  پمپدبی باید ، نگردد تامین چنانچه سرعت حداقل

  .باشدنیاز  کننده تقویت ایستگاه پمپاژبه یک  ممکن است گردد. در مواقع خاص

  حدهاي هواي فشردهوا -4-3-1-2

بسـتگی بـه    ،. فشـار هـواي مـورد نیـاز    گیـرد  میانجام مختلف مسیرهاي در ي حلقوي ها شبکهبه هواي فشرده  تزریق
فـرض بـر ایـن اسـت کـه تمـامی        ،فاضالبروهاي تحـت فشـار  شبکه مسیر شبکه دارد. براي انجام محاسبات  ترین نامناسب

یی با تخلیـه آزاد  ها بخشهرچند  طور کامل پر از آب باشند.ه فشرده بهواي تزریق قبل از شروع  ،خطوط اصلی تحت فشار
  .  شوند میدر نظر گرفته ندر محاسبات 
 ،تقریبـی  به صورتحداقل سرعت مورد نیاز باید در تمامی خطوط اصلی تحت فشار تامین گردد.  3-4-3 بندبر اساس 

جهت تامین سرعت مورد نیاز با فرض عبور یک جریـان   flpتامین این سرعت با انتخاب فشار کافی هواي فشرده شستشو
فشـار   ،مخروطـی) اسـت   بـه صـورت  ي اصلی متغیر (ها لولهقابل دستیابی است. مواقعی که قطر  ،ثابت از یک لوله کامال پر

مقطـع بـا    در 3-4-3کـه حـداقل سـرعت تعریـف شـده در بنـد        شـود  مـی محاسبه  اي به گونههواي فشرده جهت تزریق 
  ین قطر تامین شود.تر بیش

) محاسـبه  1-4معادله (استفاده از با  و مقطع به مقطع به صورتبه عنوان ارتفاع (متر)،   تزریق شدهفشار هواي فشرده 
rkضریب زبريبا . براي یک لوله گردد میپاسکال تبدیل در واحد  flpشده و سپس به 0.25 mm، ضـریب   توان میλ  را

  آورد. به دست )1-4(از دیاگرام شکل  تقریبی به طور
در تـر  کـم ازکمپرسورهایی بـا قـدرت    توان میدر یک مخزن ذخیره گردد،  مورد نیاز شستشو  هنگامی که هواي فشرده

م مخـزن ذخیـره از   . حجـ ، اسـتفاده نمـود  گردد میبه صورت مستقیم به شبکه تزریق هواي فشرده با شرایطی که مقایسه 
  :آید می به دستزیر تقریبی معادله 

fl(مترمکعب)     )4-2( amb
T fl

T fl

p pV V
p p
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بایسـتی توسـط    ،گـردد  مـی شستشـو جابجـا    سـیکل که در هر  flVمورد نیاز جریان شستشو مخزن و حجم Tpفشار
تزریـق  هسـتند، حجـم    پـایین دد. هنگامی که خطوط اصلی تحت فشار داراي نقـاط بـاال و   ا انتخاب گرمهندس محاسبه ب

flVین حجم معکوس). مدت زمـان  تر بیشباشد (متوالی دو نقطه بلند  بیناز حجم آب خط اصلی تحت فشار  تر بیش باید
 د.دقیقه باش 10تا  5حداقل  باید با هواي فشرده  تزریقیک سیکل 

 هچهـار سـاعت  شستشو در یـک دوره  ي ها سیکلکه تمامی  فشار مخازن و کمپرسورهاي هوا باید به نحوي تعیین شوند
  انجام گردد.

قابـل محاسـبه   زیـر  تقریبـی  معادلـه   از طریـق مورد نیاز  مکشاگر هوا مستقیما توسط کمپرسور تزریق گردد، ظرفیت 
  خواهد بود:

fl            ساعت در مترمکعب  )4-3( amb
Comp fl

amb

p pQ Q *
p


  

f Q : باشد میسرعت  حداقلمیزان هواي الزم براي تامین.  
بـدون  هـواي فشـرده   شستشـو بـا   با در نظر داشتن این حقیقت که شرایط جریان خطوط اصلی تحت فشار در خـالل  

بـا کمـک جریـان هـوا، از حجـم آب سـاکن کاسـته        به تدریج به علت جابجا شدن (سرعت در ابتدا کم بوده و  تغییر است
اثـربخش بـودن هزینـه    نظر از  موقعیتبراي هر  بایدتقریبی بوده و نتایج آن  ،آمده از معادله فوق به دست، ارقام )شود می

  بررسی گردد. (مقرون به صرفه بودن)

 پر ي کامالها لولهدر (عملکرد) نقطه کار  - 2- 4-3

بـا فـرض پـر بـودن     ارتفاع پمپـاژ  ، شته باشندافزایشی دا شیب پیوسته تبه صورهنگامی که خطوط اصلی تحت فشار 
  .گردند می تعیین ها لولهکامل 
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  متر میلی Kr = 0.25 برداري بهرهبراي ضریب  dنسبت به  قطر لوله  λارتباط ضریب اصطکاك  -1-4شکل 

 ي نیمه پرها لولهنقطه کار در  -3- 4-3

 نقـاط در هـوا   ،)شیرهاي تهویـه (بدون  داراي شیب کاهشی هستند ي خطوط لوله بسته کهها یستمسیی از ها بخشدر 
یی کـه بـا فشـار هـواي     هـا  شـبکه ي داراي پستی و بلنـدي و  ها شبکهدر باید  شدن هوا . محبوسگردد میمحبوس  مرتفع

 هـا  آنکـه شـیب در   ی یهـا  بخـش است کـه تمـامی    شرایطی ،. بدترین حالتگرفته شودنظر  در ،شوند میفشرده شستشو 
و افـت   هـا  ارتفـاع تخمینی از جمع اخـتالف   به صورت توان میرا  manhشوند. در این حالت  پر از هوا ،کند میکاهش پیدا 

  آورد. به دست ،کاهش پیدا کرده استدر جهت جریان  ها آنکلیه مقاطعی که شیب در ناشی از اصطکاك فشار 
  .شد خواهد ارائه ضابطه این سوم بخش در موارد، قبیل این براي تر بیش قدقی محاسبات

  قوچ) (ضربه ي (حالت انتقالی)گذرا جریان - 4- 4-3

 .باشد مین نیازضربه قوچ  و جریان گذرا (حالت انتقالی)محاسبات مربوط به 

  تعیین قطر لوله -4-4

  .شودمراجعه  3-4و بخش  EN 1671به استاندارد 
  

036/0 

034/0 

032/0 

030/0 

028/0 

026/0 

024/0 

022/0 

020/0 
50 100 150 200 250 300 

λ [-] 

di[mm] 

range of flow velocities: 
v= 0.4 m/s … V=1.6 m/s 
steps of 0.2 m/s 

 v=1.6 m/s 

v=0.4 m/s 
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و ساخت حوضچه  گذاري لوله(نصب 
  )آوري جمع





  33  11/01/99  )آوري جمع حوضچه ساخت و گذاري لوله( نصب – پنجم فصل

 

ه(نصب  –م فصل پنج ول وضچه  گذاري ل   (آوري جمعو ساخت ح

  بایستی مد نظر باشد.  »فاضالبروها و انشعاباتنصب و آزمایش « ATV-DVWK-A 139Eو   EN 1610استاندارد
ATV-DVWK-A 139E “Installation and Testing of Drains and Sewers" 

ي فاضالب تحـت  ها سیستماز عمق یخبندان نصب شوند. براي  تر) (پایین تر بیش بایستی طبق نقشه و در عمقی ها لوله
اسـتفاده نمـود. اطالعـات     توان می...  و دار جهتي ها حفاريي نصب بدون حفر ترانشه مانند شیارزنی و یا ها روشاز  ،فشار

 بـراي  شـیارزنی  و حفـاري  يهـا  روش« ATV-DVWK-M 160 ي تحت فشار در راهنمايها لولهمربوط به نصب مکانیکی 
در دسترس  »بدون حفر ترانشه و آزمایش انشعابات و فاضالبروها اجراییعملیات «EN 12889 و استاندارد  »فاضالبرو احداث

  بایستی مد نظر باشند. ها روشاست. در هنگام محاسبه و تعیین ابعاد سیستم، تفاوت و اختالف این 
ATV-DVWK-M 160 “Cutting and Ploughing Methods for Sewer Construction” 
EN 12889 “Trenchless construction and testing of drains and sewers” 

 يهـا  حوضـچه  به متصل ثقلی خطوط اتصاالت بینی پیش لوله، خطوط ناشی از نشست دیدگی آسیب از جلوگیري براي
 نشـریه  در تـر  بـیش  اطالعـات . اسـت  ضـروري  ها حوضچه این از فشار تحت لوله طخطو پذیر انعطاف عبور نیز و آوري جمع

  .است شده ارائه DWA-M 158 )غیراجباري( اي توصیه
DWA-M 158 “Structures of sewer systems Examples”. 

  





  6فصل  6

  تضمین کیفیت





  37  11/01/99  تیفیک نیتضم - ششم فصل

 

  تضمین کیفیت -شم فصل ش

طـور خالصـه بـراي دسـتیابی بـه انطبـاق اجـراي        ه ب مراجعه شود. ATV-DVWK-A 139و   EN 1610به استاندارد 
بایسـتی بـر    سیسـتم کنترل کیفی موثر بایستی ایجاد گردد. مبنا و محاسبات طراحی  سیستمعملیات با استانداردها، یک 

  .شودکنندگان و کاربران نهایی تهیه  پایه درخواست مصرف
پرسنل متخصص ماهر و قادر به ایجـاد اطمینـان از اجـراي عملیـات بـر      بایستی  ،توجه: براي نظارت و اجراي عملیات

  اساس استانداردها استخدام گردند.
  





  7فصل  7

  ي آزمایشها روش





  41  11/01/99  شیآزما يها روش – هفتم فصل

 

هفت   ي آزمایشها روش –م فصل 

 ده اسـت پیشنهاد شـ . قرار گیرند آزمایشمورد  EN 805در مقابل فشار بر اساس استاندارد  تحملبه جهت  باید ها لوله
در مقابـل فشـار بـر روي آن بخـش انجـام شـود. نقـاط        تحمل آزمایش  ،عملیات نصب هر بخشپایان که بالفاصله پس از 

  شده باشند. نحو مناسب بستهبایستی به  آوري جمعي ها حوضچه، به عنوان مثال در محل ها لولهانتهایی 
   ازرسی شوند.ب ATV-DVWK-A 139و  EN 1610طبق استاندارد  باید ها لولهنصب 
داراي مجوز تایید شده باشند. مخازن ذخیره هواي فشـرده بـر    موسسهباید از نوعی باشند که توسط یک  ها پمپالکترو

  داراي مجوز بازرسی و تایید گردد. موسسهحسب حجم و فشار کاري، باید توسط یک 

شـواهدي از نفـوذ    گونه هیچ ،این بازرسی در طیبازرسی شوند.  بایداندازي  قبل از تحویل و راه آوري جمعي ها حوضچه

 اسـاس  بـر  بایـد  آوري جمـع ي هـا  حوضچهبندي  مشاهده گردد. آب یا کف نباید ها دیواره چارچوب، پوشش روي آن،آب از 
  آزمایش شوند. )Cالحاقیه (  EN 1091شده در استاندارد  مشخصي ها روش
  





  8فصل  8

  هداريو نگ برداري بهرهاندازي،  راه





  45  11/01/99  ينگهدار و برداري بهره ،يانداز راه - هشتم فصل

 

هشتم  ندازي،  -فصل  ا اه  رهر ه اري ب د ر نگهداري ب   و 

  کلیات -8-1

 بـرداران  بهـره بایـد در اختیـار اپراتورهـا و    ي مسـیر جریـان فاضـالب    هـا  نقشـه و  بـرداري  بهـره ي جامع ها دستورالعمل
ر ي حلقـوي بـه منظـو   هـا  شـبکه جریـان در  برخی اوقـات بایـد الگـوي    . قرار داده شودي فاضالبروي تحت فشار ها سیستم

براي شستشوي مقاطع دوردسـت  ، تغییر داده شود. باشند میشستشوي موقتی کلیه خطوط که داراي جریان عبوري کمی 
  از کمپرسورهاي قابل حمل استفاده کرد. توان می

ي تحـت فشـار   هـا  لولـه بازرسی و پاکسازي گردد.  ،سالیانه به طورباید  ها آني ها پمپالکتروو  آوري جمعي ها حوضچه
و به منظور اطمینـان از صـحت عملکـرد     اي دوره به صورتعملیات نگهداري ندارند. شیرآالت جداکننده بایستی  نیازي به

  منظم بازرسی و سرویس شوند. به طوري سازنده و ها دستورالعملبازدید شوند. کمپرسورهاي هوا باید بر اساس 

مـدت   ند، خرابـی و توقـف کوتـاه   داراي حجـم ذخیـره اضـطراري هسـت     آوري جمـع ي هـا  حوضـچه کـه   به دلیـل ایـن  
. باید سازمانی براي انجام عملیات شود میي انفرادي به خودي خود منجر به اختالل و توقف در کل سیستم نها پمپالکترو

  و رفع مشکل، تاسیس گردد. یابی عیبنگهداري، 
  ند.داراي مجوز بازرسی شو يها موسسهتوسط  اي دوره به صورت بایدمخازن ذخیره هواي فشرده 

  مالحظات   -8-2

تجهیـز، نصـب، نگهـداري و سـرویس      ،واگـذاري ي فاضـالب در  هـا  سیسـتم  بـرداران  بهـره مزیت درگیر کردن اپراتور و 
خصوصـی قـرار گرفتـه     ملـک در  آوري جمـع ي ها حوضچهکه  ییها محل. در به اثبات رسیده است آوري جمعي ها حوضچه

توسـط نهادهـاي عمـومی اعتبـار      موافقتنامـه بهتر است این  ،راز سوي دیگ. باشد میضروري  موافقتنامهتنظیم یک  ،است
  مراجعه گردد. EN 1671استاندارد  A.6.1پیدا کند. همچنین به بخش  قانونی

  ها لولهتمیز کردن  -8-3

  کمپرسورهاي هواي فشرده تامین گردد.  بایدهواي فشرده الزم باشد، یی که تزریق ها محلدر 
  





  9فصل  9

  کهنشت از شب





  49  11/01/99  شبکه از نشت - نهم فصل

 

هم  ن از شبکه  -فصل    نشت 

  کلیات -9-1

ي فاضالب و ها سیستمنشت از . اساس جدیدترین تکنولوژي باشد باید بري فاضالبرو ها سیستم از برداري بهرهاحداث و 
 مزاحمت به واسـطه انتشـار   جهت اجتناب از ایجاد به خصوصبلکه  ،نه تنها به منظور حفظ آب و خاك است ها آنکنترل 

  گردد. متصاعدي فاضالبروها ها سیستماز  تواند میکه  باشد میو صداهایی  بوهاي آزاردهنده

  صدا - 9-2

بنـدي شـوند    عایق ،صدا نسبت به اي به گونه بایدي تزریق هواي فشرده ها ایستگاهو  موجود در ایستگاه پمپاژتجهیزات 
در طول شب بـه شـرح    اي مجازحدود ایجاد صداساس  از حد مجاز تجاوز ننماید. بر ها آننواحی مجاور در که پخش صدا 

  :باشد میزیر 
  دسی بل 35  مسکونی کامالبراي مناطق 

 دسی بل 40  آن مسکونی است)(قسمت اصلی  براي مناطق عمدتا مسکونی 

  دسی بل 45          ترکیبی براي مناطق 

 دسی بل 50            براي مناطق تجاري 

 دسی بل 70        براي مناطق صنعتی 

از ارقـام فـوق    تـر  بـیش دسی بل  20نباید مدت  کوتاه به صورتغیرمتناوب (به ندرت) و  ورتبه صحداکثر پخش صدا 
بایسـتی   منطقه...) انجام نشده است، کاربرد اصلی  مسکونی، تجاري( مشخصی بندي طبقه یی که ها محلدر  .تجاوز نماید

  بررسی گردیده و مد نظر قرار بگیرد.

  بو (بوهاي آزاردهنده) -9-3

جلـوگیري   مناطق مجاورشوند که از پخش بوهاي آزاردهنده در  جانمایی اي به گونه بایدنقاط تخلیه شیرهاي تهویه و 
 يهـا  سیسـتم پخـش بـو از   «  ATV-DVWK-M 154 اي توصـیه  در راهنمـاي  به عمل آید. اطالعات مربوط به کنترل بـو 

  است.   دسترسیقابل  »جلوگیري و کاهش -فاضالبرو
DVWK-M 154 “Odor Emission from Sewer Systems – Prevention and reduction” 

ي هـا  حوضـچه شود. ایـن   بینی پیشویژه  آوري جمعي ها حوضچهباید ي فاضالبرو تحت فشار ها سیستمدر نقاط تخلیه 

. )دار در جهـت جریـان   به عنوان مثال با داشتن کف شیب( کم را تضمین نماید.آشفتگی خروج فاضالب با باید  آوري جمع
 و »ي سیسـتم فاضـالبرو  هـا  سـازه « ATV-DVWK-A 157Eاي در اسـتاندارد   سـازه  جزییـات در مـورد   تکمیلی اطالعات
  . باشد میقابل دسترسی  DWA-M 158 راهنماي

ATV-DVWK-A 157E “Sewer System Structures“ 



 آوري فاضالب تحت فشار هاي جمع شبکه  11/01/99  50

 

  اسید سولفوریک غلظت - 9-4

در اثـر تجزیـه    توانـد  می (H2S)فید هیدروژن ساعت باشد، گاز سول 2دهی بیش از  چنانچه زمان ماند فاضالب بدون اکسیژن
اي را به فاضالبروهاي ثقلـی تخلیـه    یی که فاضالبروهاي تحت فشار چنین فاضالب سپتیک شدهها محلتولید شود. در  هوازي بی
 برابـر اي در مـورد حفاظـت در    ، ریسک خوردگی بیوژنیک فاضالبرو در اثر اسید سولفوریک وجود دارد. اطالعات توصیهنمایند می

 .  باشد میدر دسترس  »تخلیه فاضالب –ي فاضالب ها سیستمخوردگی « ATV-M 168Eدر راهنماي خوردگی 
ATV-M 168E “Corrosion of Wastewater Systems – Wastewater Discharge” 

  انفجار در برابرحفاظت  - 9-5

منـاطق  «به عنـوان  باشند  مییل انفجار داراي پتانس برداري بهره محلی یا هایی که به علت شرایط تمام فضاها و محوطه
  انفجـار قـرار داشـته و اسـتاندارد     1فاضـالب در کـالس    ي پمپـاژ هـا  ایسـتگاه . گردنـد  مـی تعریـف   »داراي ریسک انفجـار 

 EN 60079-14 رود می به کاربراي آن.  
  



 1پیوست  10

  ها الحاقیه





  53  11/01/99  ها الحاقیه – 1 پیوست

 

وست  لحاقیه – 1پی   ها ا

  : طرح پایهE.1الحاقیه  -1-1پ.

فاضـالبروي تحـت فشـار     سیسـتم یک  به وسیلهنفر جمعیت با زمین مسطح و سخت  1250ي با ها لمحدر نظر است 
 1 نقطـه (تخلیـه)   مراجعـه شـود). تـراز لولـه خروجـی      1-1پ.فاضالب متصل گردد. (به شکل  خانه تصفیهحلقوي به یک 

اسـتاندارد  . بـر اسـاس   باشـد  مـی ) چاهـک پمـپ  ین نقطـه در  تر پایین( 7متر باالتر از نقطه  4خانه فاضالب)  تصفیهمحل (

DIN 8074/8075 اتیلن ( ي تحت فشار از جنس پلیها لولهPE کالس (11 SDR )PN10(  به دلیل اینکـه اند شدهانتخاب . 
درجـه سلسـیوس بـاال بـرود، حـداکثر فشـار        35تـا   توانـد  مـی درجه حـرارت فاضـالب شـهري     ،ي عمومیها توصیهطبق 
max برداري بهره 0.91 MPap   کـاهش بـر طبـق اسـتاندارد      خواهد بـود)DIN 8074     درجـه   40بـراي درجـه حـرارت

  ).برداري بهرهسال  50سلسیوس و 
و جلـوگیري از   هـا  لولـه باال و زمان ماند کم در تمامی  گذر حجمیبراي امکان تغییر جهت جریان جهت تامین سرعت 

  شده است. بینی پیشي مناسب ها محل(جداکننده) در کننده  شیرآالت ایزوله ،برگشت کنترل نشده جریان فاضالب
  عبارت است از: سیستمجریان فاضالب کل 

ww ww
litQ q P 0.005 1250I 6.3  s    

  ها لولهو قطر  ها پمپالکترو: تعیین مشخصات E.2الحاقیه  -2-1پ.

این  DIN 8074/8075بر طبق استانداردهاي  .(قطر اسمی) است متر میلی 65ي انشعاب تحت فشار ها لولهقطر تمامی 
متـر   10از  تر کوتاهي انشعاب خانگی ها لوله. چون باشد می 11کالس  SDRو  DE 75لوله معادل یک لوله با قطر خارجی 

شـیب قابـل    ،ي انشـعاب تحـت فشـار   هـا  لولـه . از آنجا که صرف نظر کرداصطکاك  ناشی از يها افت از توان می ،باشند می
   در محاسبات وارد شود. جغرافیاییرتفاع اختالف انیازي نیست توجهی ندارند، 

 DIN 8074/8075قابـل مشـاهده اسـت. بـر طبـق اسـتاندارد        )1-1(پ.در شکل  ها لولهقطرهاي داخلی انتخاب شده 
  خواهند بود. PE 80, SDR 11 ها لوله

 DE 75 (di 61.4 mm); DN 65   
 DE 90 (di 73.6 mm); DN 80  
 DE110 (di 90.0 mm); DN100  
 DE125 (di 102.2 mm); DN100  

، هفت مسـیر  7ین ارتفاع مانومتریک در نقطه تر بیش، به عنوان مثال برداري بهرهشرایط  ترین نامناسببه منظور یافتن 
  .گیرند میي مختلف شیرآالت مد نظر قرار ها حالت. براي هر مسیر جریان، گیرد میمورد بررسی قرار  زیرجریان  مختلف
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 hman  مسیر

  متر 08/17  1-2- 4-6-7  )1( مسیر جریان
  متر 17/16  1-2-3- 4-6-7   )2(مسیر جریان
  متر 20/15  1-2-4- 3-6-7   )3(مسیر جریان
  متر 3/12  18-2- 3-6-7   )4(مسیر جریان
  متر 18/14  1-2-5- 3-6-7   )5(مسیر جریان
  متر 22/15  1-2-3- 5-6-7   )6(مسیر جریان
  متر 63/13  1-2- 5-6-7   )7(مسیر جریان

. محاسبات ارتفاع فشاري باشد می) 1حالت مربوط به مسیر شماره ( ترین نامناسبکه  دهد میمحاسبات نشان 
(Head)  در جدول  )1- 1(پ.ي شیر قطع و وصل نشان داده شده در شکل ها موقعیتبا  1-2-4- 6-7براي مسیر شماره

  نشان داده شده است. )1-1(پ.
max ،7. ارتفاع ماکزیمم در نقطه اند دیدهه مشخص گرمسیرهاي جریان بررسی شده با خطوط تیر 17.08h    جـدول)

نشـان داده شـده اسـت. منحنـی پمـپ       )2-1(پ.. مقطع طولی شماتیک این مسیر جریان در شکل باشد می) متر 1-1پ.
max) بـاالي نقطـه   3-1پ.ارتفاع پمـپ (شـکل    –انتخاب شده در دیاگرام دبی  17.08h   وS,min 2 l / sQ    حـداقل)

محـل مسـیر    تـرین  نامناسـب در  PQپمپ  حداقلجریان بنابراین دستیابی به  .) قرار گرفتهDN 65از لوله  عبوري جریان
  .گردد می تایید

  1- 2-4-6-7محاسبات مربوط به ارتفاع فشاري مسیر - 1- 1پ.جدول 

Section Pi Pe Pm Qww di v λ l hfr Δhgeo hman 
[I] [I] [I] [l/s] [l/s] [mm] [m/s] [-] [m] [m] [m] [m] 

7-6 0 10 5 0.0 2.0 73.6 0.47 0.0310 100 0.47 - 17.08 
6-4 10 90 50 0.3 2.0* 73.6 0.47 0.0310 400 1.90 - 16.60 
4-2 510 830 670 3.4 3.4 90.0 0.53 0.0290 850 3.92 - 14.71 
2-1 1250 1250 1250 6.3 6.3 102.2 0.77 0.0270 850 6.79 4.00 10.79 

* increased to minimum flow Qww.min   
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  دیگرام شماتیک مثال تعیین مشخصات تلمبه و قطر لوله -1-1پ.شکل 

  
  مسیر جریان. ترین نامناسب مقطع طولی  -2-1پ.شکل 
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  پمپمحل استقرار  ینتر نامناسبدر  Qp پمپجریان  -3-1پ.شکل 

  واحد تولید هواي فشرده (کمپرسور): تعیین مشخصات E.3الحاقیه  -3-1پ

یـک دسـتگاه تولیـد     بایـد )، 1-1پ. (جدول نشده است تامین 2-4، و 6-4، 6-7ي حداقل مقاطع ها سرعتاز آنجا که 
  شده است.  نصب  7گردد. این دستگاه در نقطه  فراهمهواي فشرده 

  :گردد میتولید هواي فشرده با اهداف زیر انجام  ابعاد واحدتعیین 
  دقیقه. 10تا  5مدت زمان  درایجاد سرعت کافی جریان 

 ساعت). 8از  تر کم سیستمحجم کافی (زمان متوسط ماند در  جابجایی 

ـ باشـد  مـی  flp براي تزریق یا همـان ، حالت بحرانی براي محاسبه فشار هواي مورد نیاز 1-2-4-6-7مسیر جریان  ه . ب
؛ و بنابراین محاسبات بـا فـرض   باشد میمورد انتظار ن، تجمع هوا خانه تصفیهعلت شیب خطوط اصلی تحت فشار به سمت 

محـل تزریـق هـواي فشـرده و نقطـه خـروج        جغرافیـایی . اختالف ارتفـاع  شود میي تحت فشار انجام ها لولهتمام بودن پر 
geo( باشد میمتر  4 خانه یهتصفدر (نقطه تخلیه) فاضالبرو  4.0h .(متر  
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متـر در ثانیـه در    7/0تـامین سـرعت شستشـوي    کـه تکـافوي    هانتخاب شد اي به گونه تزریق شدهفشار هواي فشرده 
idي تحت فشار با قطرها لوله 102.2 در زریـق شـده، بایـد    ت. این بدان معنی است که دبی جریان هـوا  را بدهد متر میلی

fl 7-6-4-2-1مسیر  5.75 lit / sQ   گردد. در مقاطعی با قطر داخلیid 90 mm  وid 73.6    سرعت شستشـو بـا
vترتیب برابره هواي فشرده ب 0.9 fm / s وv 1.35 m / s به حدي باشد که  باید ،تزریقی ي فشردهفشار هوا .باشد می

  فائق آید. ،جغرافیاییاصطکاکی مسیر و اختالف ارتفاع  ي ناشی ازها افتبر 
manارتفاع  )2-1(پ.بر اساس جدول  38.31 mh   باشد میالزم.  

  :عبارت است از انتخاب شده فشرده تزریقی فشار هواي

fl 0.4 MPa pmax 0.91 Mpap     

  .شده استنظر  ي هوا صرفها لولهفشار در از افت 
vمنظور تامین حداقل سرعت شستشوه ب 0.7 m / s  مقـدار حجـم هـواي     ،دقیقه 8براي مدت زمان  2-1در مقطع

 .گردد میبه طریق زیر محاسبه  flv تزریقیمورد نیاز 

3
fl

20.7 m / s 0.10v 2 m2 480s 2.75 m
4


       

Tفشار مخزن هواي فشرده با انتخاب  1.6 MPap   حجم آنTV  گردد میمحاسبه  2از معادله.  

fl amb
T fl

T fl

p pV V  (m3)
p p


 


 

T
0.4 MPa 0.1 MPaV 2.75  1.15 m3
1.6 MPa 0.4 MPa


  


  

TVمخزن تحت فشاري با حجم بنابراین  1.5 m3   واي فشـرده بـراي   . کمپرسـور هـ  گـردد  مـی متر مکعب انتخـاب
. زمان گردد میکیلووات انتخاب  2/2و  5/1لیتر در دقیقه با قدرت  300لیتر در دقیقه و  250بین  combQظرفیت مکش 

  .باشد میساعت  5/1پرشدگی مخزن هواي فشرده تقریبا 
گـردد،   تزریـق از کمپرسور به خط اصلی چنانچه مخزن تحت فشار مورد استفاده قرار نگرفته و هواي فشرده مستقیما 

vگذر حجمیسرعت براي تامین حداقل  combQظرفیت مکش مورد نیاز  0.7 m / s    و حجم جریان هواي شستشـو بـا

3هواي فشرده
fl 0.75 lit / s 20.7 m / hrQ    آید می به دستاز محاسبات زیر.  

3 3fl

a
comb

amb
fl 

mb

p p 0.4 MPa 0.1 MPaQ 20.7 m / h 103.5 m / h 1725 lit / minQ
p 0.1 MPa
 

      

. هـواي فشـرده چـه از طریـق     باشد میکیلووات  15تا  11لیتر در دقیقه داراي توانی بین  1725کمپرسوري باظرفیت مکش 
 موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند: ،مخزن ذخیره هوا و چه مستقیما از طریق کمپرسور هوا تزریق گردد

 کیلووات). 15کیلووات یا  2/2ي وصل انشعاب (ها هزینه 

 یز اضافی ساختمان محل استقرار مخزن تحت فشار.تجه 

 برداري بهرهي ساخت و ها هزینه. 
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  هواي فشرده Qfl=5.75  lit/s ترین مسیر در زمان تخلیه محاسبات ارتفاعی نامناسب - 2- 1پ.جدول 

Section 
di v λ l hfr Δhgeo hman 

[mm] [m/s]  [m] [m] [m] [m] 
7-6 73.6 1.35 0.0285 100 3.60 - 38.31 
6-4 73.6 1.35 0.0285 400 14.40 - 34.71 
4-2 90.0 0.90 0.0275 850 10.70 - 20.31 
2-1 102.2 0.70 0.027 850 5.61 4.00 9.61   

 28کـه تقریبـا    گـردد  میبا هم جمع  سیستم، حجم فاضالبروهاي سیستمبراي ارزیابی زمان ماند متوسط فاضالب در 
  .  باشد میمترمکعب 
صـورت جریـان متوسـط     نفر در روز باشـد، در ایـن   لیتر براي هر 100که سرانه روزانه متوسط فاضالب  شود میفرض 

  روزانه عبارت است از: 
3 3

dQ 0.1 m / I.d 1250I 125 m / day   
  :زمان ماند متوسط

3 328 m :125 m / day 0.22 5.3 h 8 hour    
بیانگر این مطلب است  ،یفاضالبروهاي خط تحت فشار اصل یک بخش خاص ازدر هر صورت، بررسی دقیق زمان ماند 

 تزریـق بنـابراین   مراجعه گـردد)؛  3-1پ.به جدول شماره ( .باشد میساعت  8بیش از  6-4و  7-6در مقاطع  که زمان ماند
  خواهد بود. موثرهواي فشرده در این مقاطع 

  6-4- 2- 1محاسبات زمان ماند در مسیر  - 3- 1پ.جدول 

Section Pi Pe Pm Qd di Vpi L tR tR,tot 
[I] [I] [I] [l/s] [mm] [l/m] [m] [h] [h] 

6-4 0 80 40 0.0463 73.6 4.25 400 10.19 16.93 
4-2 80 400 240 0.2778 90.0 6.36 850 5.4 6.74 
2-1 1250 1250 1250 1.4468 102.2 8.20 850 1.34 1.34  

  
  عادي برداري بهرهموقعیت شیرآالت در  -4-1پ.شکل 
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. دو لوله موازي هواي فشرده در ترانشه خـط اصـلی تحـت    اند شدهنصب  7ه طي فشرده در نقدر مثال ما کمپرسور هوا
خودکـار   بـه صـورت  بـار   روزانه یک 6-5-2-1و  6-4-2-1، 7-6-3-2-1مسیرهاي جریان در تا  گیرند میقرار  7-6فشار 

  هواي فشرده تزریق شود. 
  داده شده است.عادي نشان  برداري بهرهموقعیت شیرآالت در  )4-1(پدر شکل 

  د.شو تزریقهواي فشرده  در فواصل زمانی معین با تغییر موقعیت شیرآالت باید 5-3و  4-3مقاطع در 

  )حاوي مطالب مفید(نمادها  :Fالحاقیه  -4-1پ.

هـاي   انـدکس امـا  ، اند شدهدرج تغییر ، به همان صورت و بدون اصطالحات اصلی شناخته شده جهانی این مجموعهدر 
هـا   . بـراي سـادگی و وضـوح، ایـن انـدکس     باشد میآن عبارت یا کلمه  ترجمه انگلیسی لغات آلمانی در واقعه استفاده شد

هاي آلمانی تطابق داشته باشند و در صـورت عـدم تطـابق، نمـاد اصـلی       که تا حد امکان با اندکس اند شدهطوري انتخاب 
از این روش ایجاد نمادهاي جدید بـراي جامعـه مهندسـین    قرار گرفته است. استفاده  براکتآلمانی بعد از انگلیسی آن در 

  .نماید میهاي آلمانی را براي افراد غیر آلمانی قابل فهم  انگلیسی زبان نبوده و فقط نمادها/اندکس

  واحد  توضیحات
  نماد

  انگلیسی  آلمانی
 DE [DA]  [mm] متر میلی  لوله خارجی قطر

 DN   [-]  متر میلی حسب بر لوله اسمی  قطر

  id    [mm]  متر میلی  لوله داخلی قطر

] ثانیه مجذور بر متر  ثقل شتاب 2m / s ]   g 

 h    [m]  متر  تراز یا ارتفاع

  manh    [m]  متر  مانومتریک ارتفاع

]  [m]  متر  اصطکاك از ناشی فشار افت rh ] frh  

  geoh    [m]  متر  جغرافیایی ارتفاع اختالف
]  [mm]  متر میلی  برداري بهره زبري ضریب rk ] rk  

 l    [m]  متر  بخش یک یا اصلی خط طول

  pl   [m]  متر  فاضالب اب شده پر فاضالبروهاي کل طول
 P [EZ]  [m]  نفر  کل جمعیت

]  نفر  بخش هر انتهاي کل جمعیت eEZ ] eP  
]  نفر  بخش هر به فاضالبرو ورود محل در کل جمعیت aEZ ] iP  

]  نفر  بخش هر از کننده استفاده متوسط جمعیت mEZ ] mP  

 PN    [-]  بار حسب بر اسمی فشار

 DES  PSS   فشار تحت فاضالبروي سیستم

] [Pa]  پاسکال  هوا اتمسفریک فشار up ]  ambp 

] [Pa]  پاسکال  فشرده هواي با شستشو هواي فشار spp ]  flp 

]   ها لوله در برداري بهره حداکثر فشار zulp ]  maxp 
] [Pa]  پاسکال  مخزن در شده دخیره هواي فشار Bp ]  Tp 

 Q   [l/s]  ثانیه در لیتر  دبی
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  واحد  توضیحات
  نماد

  انگلیسی  آلمانی
] [m3/hr]  ساعت در مکعب متر  کمپرسور مکش مقدار kompQ ]  compQ 
 dQ   [l/s]  ثانیه در لیتر  روزانه متوسط دبی

] [l/s]  ثانیه در لیتر  فشرده هواي با شستشو دبی spQ ]  flQ 

 PQ   [l/s]  ثانیه در لیتر  پمپ دبی
] [l/s] ثانیه در لیتر  فاضالب دبی sQ ]  wwQ 

] [l/s] ثانیه در یترل  فشار تحت خانگی انشعاب یک حداقل دبی s,minQ ]  ww,minQ 
]  روز در نفر هر براي لیتر  سرانه فاضالب I / (s I) ] [ sq ]  wwQ 

] ثانیه  مقطع متوسط ماند زمان Dt ]  Rt 

] [s]  ثانیه  سیستم در متوماند زمان Dgest ]  R,tott 
] [s]  ثانیه  فشرده هواي با شستشو سیکل یک زمان spt ]  flt 

] [m3]  مترمکعب  شردهف هواي با شستشو در شده تخلیه هواي حجم RV ]  flV 

] متر هر براي لیتر  لوله متر هر داخلی حجم diV ]  eiV 
] [m3]  مترمکعب  فشرده هواي ذخیره مخزن حجم BV ]  TV 

 v   [m/s]  ثانیه در متر  فاضالب گذر حجمی سرعت

 KA  WWTP -  فاضالب خانه تصفیه

]  روز در نفر هر براي لیتر  سرانه متوسط روزانه دبی I / (d I) ] [ s,dW ]  ww dW  

 λ   )- (  اصطکاك ضریب

 ρ   [Kg/m3] مترمکعب بر لوگرمکی  آب مخصوص وزن

  G الحاقیه -5-1پ.

   مفید عمر -1-5-1پ.

  )مفید اطالعات حاوي(
 انـدازه  بـه  مفیـدي  عمـر  رود مـی  انتظـار  فشـار،  تحـت  اصـلی  يهـا  لولـه  مـورد  در ،تر بیش دیواره ضخامت به توجه با

 شـده  انجـام  خـوبی  به نگهداري و تساخ که درصورتی( انتظار مورد مفید عمر. باشند داشته متعارف فاضالب يها سیستم
 :از عبارتند ATV 1.1.2 کاري گزارش اساس بر) باشد

 50 فشار تحت يها لوله شبکه براي سال 80 تا 

 30 آوري جمع يها حوضچه براي سال 55 تا 

 25 آوري جمع حوضچه در موجود يها پمپالکترو براي سال  
  



  61  11/01/99  مراجع و منابع
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  مراجعمنابع و 

  بطفهرست مدارك مرت –الف 
1- DIN 2425-4: Plans for Public Utilities, Water Resources and Long-distance Lines – Part 4: Sewer 

Network Drawings of Public Sewerage Systems 
2- DIN 4055: Water pipelines; valve box for underground hydrants DVGW code of practice 
3- DIN 4056: Water pipelines; valve boxes for stop valves; DVGW code of practice 
4- DIN 8061: Unplasticized polyvinyl chloride pipes – General quality requirements and testing 
5- DIN 8062: Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U, PVC-HI) pipes – Dimensions 
6- DIN 8074: Polyethylene (PE) pipes – PE 63, PE 80, PE100, PE-HD – Dimensions 
7- DIN 8075: Polyethylene (PE) – pipes PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – General quality 

requirements and testing 
8- EN 476: General requirements for components used in discharge pipes, drains and sewer for 

gravity systems 
9- EN 681-1: Elastomeric seals – Material requirements for pipe joint seals used in water and 

drainage applications – Part 1: Vulcanized rubber 
10- EN 805: Water supply – Requirements for systems and components outside buildings 
11- EN 1091: Vacuum sewerage systems outside building 
12- EN 1610: Construction and testing of drains and sewers 
13- EN 12056-4: Gravity drainage systems inside buildings – Part 4: Wastewater lifting plants layout 

and calculation. 
14- EN 12889: Trenchless construction and testing of drains and sewers 
15- EN 60079-14: Electrical components for explosive gas atmosphere – Part 14: Electrical 

installations in hazardous areas (other than mines) 
16- EN 60204-1: Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General 

requirements 
17- ATV-DVWK-A-134E: Planning and Construction ofWastewater Pumping Stations 
18- ATV-DVKW-A 139E: Installation and testing of drains and sewers 
19- ATV-DVWK-A 157E: Sewer System Structures 
20- ATV-A 200E: Principles for the Disposal of Wastewater in Rurally Structured AreasATV-

DVWK-A 400: Principles for the Preparation of German ATVDVWK Standards 
21- ATV-DVWK-M 154: Odor emissions from sewer systems – prevention and reduction 
22- ATV-DVWK-M 160: Cutting and ploughing methods for sewer construction 
23- ATV-M 168E: Corrosion in Wastewater Systems –Wastewater Discharge 
24- DVGW GW 335-A1:Plastic pipe networks for gas and water distribution; requirements and testing 

– Part A1: PVC-U pipes and pipe fittings for the water distribution 
25- DVGW GW 335-A3:Plastic pipe networks for gas and water distribution; requirements and testing 

– Part A3: PE-Xa pipes 
26- DVGW GW 335-B2:Plastic pipe networks for gas and water distribution; requirements and testing 

– Part B2: PE 80 and PE 100 fittings 
27- DVGW W 320: Fabrication, quality management and testing of PVC-U, HDPE and LDPE pipes 

for water supply and requirements on pipe joints and fittings 
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  فهرست کتب مرتبط -ب
28- 1.1.6. Report by ATV working group 1.1.6: Pneumatically flushed wastewater transport pipelines 

– design, construction and operation principles 
29- 1.4: Design and construction of pressurized sewers. 
30- 1.1.2. Report by ATV working group 1.1.2: The service life of vacuum and pressure sewerage 

systems. 
31- ATV-A 116 EN 1091 Report by ATV working group ES 2.3: Comparison of the Standard 
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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
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Abstract: 

This publication constitutes criteria and guidelines regarding design of Pressure sewer systems. 
Although construction, implementation, operation, maintenance and rehabilitation of pressure sewers  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 pressure sewer systems and designing different parts of this system. Based on 
guidelines of this publication, design of sewer networks 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 شبکه 
چه  دهد و اگر را پوشش می تحت فشار فاضالب

بـرداري، نگهـداري و    به مقوله ساخت، اجرا، بهره
نیازهـاي   شود، اما پـیش  بهسازي شبکه وارد نمی

الزم مربوطه را در مرحله طراحی مد نظـر قـرار   
ایـن   چنـد  دهد. باید توجـه داشـت کـه هـر     می

در برخی موارد به بیان جزییـات مهـم و    ضابطه
ــیکن  الزامــی در زمینــه طراحــی مــی  پــردازد، ل

پوشش کامل استانداردهاي تفصـیلی در دامنـه   
باشد. هـدف از تـدوین ایـن     نمی ضابطهکار این 
ــابطه ــات    ض ــین الزام ــارچوب و تبی ــاد چ ، ایج

تحـت   فاضالب   منظور گزینش شبکه طراحی، به
باشـد.   اي مختلـف آن مـی  و طراحـی اجـز   فشار

بـر طبـق    تحـت فشـار   طراحی شـبکه فاضـالب  
شـود کـه    اي انجام مـی  گونه به ضابطهاصول این 

ضامن افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت 
از محیط زیسـت باشـد؛ همچنـین مطـابق ایـن      
ــبکه    ــرديِ ش ــات عملک ــداف و الزام ــول، اه  اص

بـا در نظـر گـرفتن مبـانی      فاضالب تحت فشـار 
و توجـه بـه ایمنـی شـهروندان و      توسعه پایـدار 

 گردد. برداري تامین می کارکنان اجرا و بهره
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