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 لوله کشی فاضالب در ساختمان

 هدف از لوله کشی آب و فاضالب

صحيح و پاكيزه مخصوصا در شهرها تهيه و توزيع  فاضالب هدف از لوله كشي آب و

آب تصفيه شده جهت آشاميدن و مصارف ديگر بهداشتي و خارج 

محيط مسكوني مي  از حاصله فاضالب كردن

  باشد.

گرچه عمل عادی و پيش و پا افتاده بنظر مي رسد ولي  لوله کشی آب و فاضالب

صحيح انجام نشود عالوه بر اينكه از نظر اقتصادی ممكن  در صورتيكه طبق اصول

 است توليد ضرر و زيان نمايد باعث گرفتاريها نيز مي گردد.

 .گردد انجام وعملي صحيح نقشه مطابق را لوله کشی ساختمان به همين دليل بايد

 تدوين ساختمان در آن محاسبات و كشي لوله اوليه طرح تهيه جهت وقوانيني قواعد

اين قوانين با يكديگر اختالفاتي بسته به  مختلف كشورهای در البته كه است شده

شرايط جغرافيايي دارند ولي در نهايت همگي اين قواعد برای انجام صحيح لوله 

 كشي بكار گرفته مي شوند
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 بكار بردن اين قوانين مزايای متعددی دارد:

  صرفه جويي اقتصادی در امر تهيه مصالح اوليه كمتر و بازدهي بيشتر. الف(

از اشتباه كاری و دوباره كاريهايي كه در اثر تفاوت سليقه افراد بوجود جلوگيری  ب(

  مي آيد.

استاندارد شدن كليه لوازمات لوله كشي و تاسيسات بهداشتي و ساخت لوازمات  ج(

بصورت سری وتعداد زياد و قيمت كمتر كه از نتايج هماهنگي قوانين ياد شده مي 

 باشد.

شي برای حفظ اكثر آيين نامه های ملي لوله ك

بهداشت و ايمني محيط زندگي از راه نظارت حساب شده بر نصب و نگهداری 

 سيستمهای لوله كشي وضع مي شوند.

جزئيات شبكه های لوله كشي متنوع اما اصول اساسي ايمني و بهداشتي آنها يكسان 

است. نتايج مطلوب و الزم برای حفظ تندرستي مردم مشابه و مستقل از مكان 

كند كليه لوله كشي ها در ساختمان های  ست.اين اصول اساسي ايجاب ميزندگي ا

خصوصي و عمومي مورد استفاده انسان طوری اجرا شوند كه حافظ سالمتي و 

 بهزيستي و ايمني ساكنان آنها و جامعه باشند.

لوله كشي آب و فاضالب تقريبا در در يك درجه از اهميت قرار دارند و تنها تفاوت 

است كه آب به علت فشار شبكه آبرساني در لوله ها حركت مي كند در  آنهادر اين

هاي  لوله صورتيكه فاضالب بعلت جاذبه و نيروی ثقل جريان مي يابدو نيز در

های تهويه جهت جلوگيری از ورود گازهای بدبو و خطر ناك  سيفون و لوله فاضالب

حاصل از تخمير مواد موجود در فاضالب توسط باكتری های مختلف به داخل 



ساختمان تعبيه گرديده است. لوله های آب وفاضالب به لوازم بهداشتي ساختمان 

اب صحيح اين لوازم در نمای داخلي ساختمان و ارزش اقتصادی شوند.انتخ مربوط مي

 آن تاثير فراوان دارد.

 

 نکات مهم در اجراي لوله کشی فاضالب

يكي از مهمترين و پركاربردترين بخشهای هر  لوله کشی فاضالب ساختمان

آيد. از همين رو هنگام اجرای لوله كشي فاضالب ساختمان  ساختمان و به شمار مي

نكات و قوانين لوله كشي را به درستي رعايت كرد. برخي از آن نكات به شرح بايد 

 زير است.

های افقي فاضالب بايد با شيب مناسب و يك نواخت نصب و كارگذاری  لوله -۱

ها حد باعث افزايش سرعت جريان فاضالب شده، در  شوند. شيب بيش از لوله

ها باقي  ضوالت در لولهنتيجه آن آب فاضالب تخليه شده و مواد جامد و ف

ها و نياز به لوله بازكني و رفع گرفتگي  ماند و به مرور باعث گرفتگي لوله مي

شود. شيب كم نيز باعث كاهش و حتي قطع جريان فاضالب شده و در  لوله مي

درصد  ۵تا  ۰شود. مقدار شيب لوله كشي فاضالب  ها مسدود مي نتيجه لوله

شيب در لوله كشي  ۵طول مسير بين ترين نوع فاضالب و  است. مناسب

 درصد است. ۲فاضالب ساختمانها 

 درجه استفاده شود. ۴۵در لوله كشي فاضالب ساختمان از اتصاالت  -۲

 .كرد مهار لوله مخصوص بستهای ٔ های فاضالب را به وسيله بايد لوله -۳

بايد لوله فاضالب را تا حد امكان مستقيم و صاف نصب كرد و آنها را از زير  -۴

ساختمان عبور نداد. در صورتي كه لوله فاضالب از زير ساختمان عبور كرده 



سانتيمتر بتن ساده پوشش داد و در صورتي كه  ۱۵است بايد آنها را با حداقل 

دارند، بايد تا سطح زير پي آنها  ها در فاصله يك متری از پي و ديوارها قرار لوله

 را با بتن پوشاند.

قبل از اتصال لوله قائم فاضالب به لوله افقي فاضالب، دريچه بازديد  -۵

های افقي فاضالب نيز نصب دريچه  فاضالب نصب شود. همچنين در انتهای لوله

 بازديد ضروری است. محل دريچه بازديد بايد در دسترس افراد باشد.

اجرای لوله كشي فاضالب ساختمان به منظور اطمينان از عدم وجود بعد از  -۶

توان با آب،  نشتي بايد مدار لوله كشي را آزمايش كنيم. اين آزمايش را مي

ترين روش استفاده از آب است. روش كار  هوای فشرده و دود انجام داد كه رايج

اضالب های باز را توسط توپي لوله ف به اين صورت است كه تمام دهانه

های فاضالب ميكنيم تا كامالً از آب پر شوند.  بنديم و آب را وارد لوله مي

محلهای اتصال را با دقت بررسي كرده و در صورت وجود نشتي به رفع آن 

پردازيم و آزمايش را مجدداً تكرار كرد. در صورت مرتفع بودن ساختمان  مي

يرا فشار ستون آب آزمايشي ها را در چند مرحله انجام داد، ز بايد آزمايش لوله

شود. در مورد اين ساختمانها آزمايش را قسمت به  در طبقات پايين زياد مي

 شود. قسمت انجام ميدهيم. يعني آزمايش هر طبقه جداگانه انجام مي

 

 اصول لوله کشی فاضالب ساختمان

كشي فاضالب بايد مناسب باشد، سرعت تخليه با فشار  سرعت تخليه لوله- ۱

 يا كم مشكل زاست.زياد 



كند.از  ها جلوگيری مي لوله كشي صحيح از رسوب گذاری مواد در لوله- ۲

مخزن رسوب گير مناسب استفاده كنيد تا مواد جامد راه لوله را نگرفته و از 

 گرفتگي لوله های فاضالب جلوگيری كنيد.

های فاضالب به  برای منتشر نشدن بوی بد و نيز سرايت نكردن آلودگي- ۳

داخل محيط و تامين سالمت ساكنين سيستم فاضالب بايد آب بند و هوابند 

 باشد.

 منظور به را شبكه داخل فشار سطح كنترل قابليت بايد سیستم فاضالب- ۴

 .باشد دارا فاضالب تخليه هنگام در هوا مكش و رانش هماهنگي ايجاد

كند و هر  لوله های فاضالب نبايد از امالك و ساختمان های مجاور عبور- ۵

 ساختمان بايد دارای سيستم لوله كشي يگانه خود باشد.

های سرويس بهداشتي بايد از فضاهای  های چندطبقه، فاضالب در ساختمان- ۶

مسكوني طبقات پايين عبور كند، همچنين اگر ساختمان دارای طبقات زيادی 

 است نيازی به نصب سرعت گير برای لوله كشي فاضالب نمي باشد.

ها بايد در ابعاد متناسب باشد و نيز درصورت قصد داكت كشي كردن  هلول- 7

لوله از ابعاد متناسب داكت استفاده شود، اگر از لوله های عمودی فاضالب بهره 

 برديد حتما از داخل داكت عبور داده شود.

ها مقاومت آنها  با جای گذاری كردن جسمي شبيه به مقوا در زير لوله- 8

چنين پوشاندن لوله كشي فاضالب با با مالت سبك آسيب شود، هم بيشتر مي

 كند. پذير بودن آنها را بيشتر مي

 آنها تركيدگي به منجر فاضالب كشي لوله  انتخاب مسير نامناسب در- 9

 عمودی) كشي لوله صحيح مسير آگاه تكنسين يا مهندس راهنمايي با شود مي

 .برگزينيد محل به توجه با را( افقي يا



ها نبايد وزن زيادی را متحمل شوند در هنگام لوله كشي اين مسئله  لوله- ۱۰

 را لحاظ كنيد تا از بروز خطرات بعدی پيشگيری شود.

 نکات لوله کشی فاضالب ساختمان ها

ها رعايت نكات زير  در اجرای خطوط فاضالب و شبكه انتقال آب باران در ساختمان

 شود : توصيه مي

 های مسقف و بدون سقف مي بايست كفشو نصب شود. ها و تراس در بالكن -۱

 ها و مخازن آب نيز نياز به نصب كفشو است. در محل نصب پمپ -۲

های منتهي به فضای آزاد الزم است گريل همراه كفشو  در پای كليه رمپ -۳

 نصب شود.

های تراس، پاركينگ، حياط و زيرزمين و همچنين كليه خطوط آب  كفشو -۴

 نبايد به به سيستم فاضالب شهری اتصال داشته باشد.باران ساختمان 

های كولر، هواشور، هواساز به طور مستقيم به شبكه  نبايد كفشو اتاق -۵

 فاضالب متصل شود.

 باشد. ها مجاز نمي اتصال فاضالب آشپزخانه به فاضالب سرويس -۶

برای كليه خطوط اصلي فاضالب و آب باران كه از حالت عمودی به افقي  -7

 بايست دريچه بازديد استاندارد تعبيه گردد. اند مي تغيير كرده

های نامطبوع فاضالب، برای  ونت جهت جلوگيری از هرگونه پس زدگي بو -8

شود  های جذبي داخل ساختمان كه آب باران مستقيماً در آن تخليه نمي چاه

 تعبيه گردد.

 ود.از هرگونه سرعت گير در خطوط فاضالب مطلقا استفاده نش -9

های فاضالب و آب باران را از داخل چاه آسانسور، كانالهای هوا،  نبايد لوله -۱۰

 ها عبور داد. های برق و تابلو برق اتاق



 بايست حداقل يك هواكش كمكي نصب شود. به ازای هر ده طبقه مي -۱۱

ها در لوله كشي  بايد كليه تدابير الزم جهت كنترل انبساط طولي لوله -۱۲

 ب باران در نظر گرفته شود.فاضالب و آ

ها به گذر عمومي مجاز نيست مگر در مواردی كه حفر  تخليه آب باران -۱۳

 چاه جذبي به هيچ عنوان ميسر نباشد.

بايست خطوط مجزا اجرا گردد. اتصال مستقيم  ها مي برای زهكشي درين -۱۴

 باشد. درين به خطوط فاضالب و آب باران مجاز نمي

 منبع:
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