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  ی مورد توجه در زمان ساخت هر ساختمان، لوله کش  ی از قسمت ها ی کی
فاضالب وجود   ی لوله کش  ی در طراح  یرادیا اگر .فاضالب ساختمان است

 به .خواهند داشت یجد اریبعدا دچار مشکالت بس نی داشته باشد، ساکن
 یها یر یتمرکز و سخت گ ی نظارت ساختمان یسازمان ها لیدل نیهم

مجوز ساخت    ی خاص طی تحت شرا فقط موضوع دارند و نی ا یرو ی خاص
 نهیبه اطالعات خودتان در زم دیدوست دار اگر .دهند  ی فاضالب را م

مطلب همراه ما  نی ا یتا انتها دی فزا یو فاضالب ساختمان ب ات سیتاس
 .دیباش

 

 فاضالب ساختمان  یلوله کش 1#

  نی تر ی اتیاز ح ی کی (Sewer) فاضالب ساختمان ی لوله کش ستمیس
 لیلوله تشک یساختمان از تعداد فاضالب .هر ساختمان است یقسمت ها

  ی بهداشت یها س یرا از سرو  ی انسان یشود که پسماندها و فاضالب ها ی م
فاضالب   ی کش  لوله .کنند ی ساختمان به خارج از ساختمان منتقل م 

 شود؛ ی انجام م ی مصالح ساختمان   ریساختمان معموال به صورت توکار و ز
وجود داشته   ستمیس نیو ساخت ا ی در طراح  ی اگر مشکل خاص ی ول

  لیفاضالب کنند و به دل ستمیس ریاقدام به تعم دیبا نیساکن بعدا باشد،
مجبور هستند لوله ها را به  رکارهایتمام لوله ها، تعم  یی عدم امکان جابجا

  یکه روکار نصب شوند جلوه و نما یی ها لوله .صورت روکار نصب کنند
 اریبس زیفاضالب ن ستمیس ریتعم یها  نهیهز .خواهند داشت ی زشت اریبس
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 ی صادر م  رانهیمجوز ساخت فاضالب سخت گ لیدال ن ی هم به .است ادیز
 .شود

 

 

فاضالب  یضرورت استفاده از لوله کش 2#
 دفع پسماندها یساختمان برا

 :عبارت اند از ی نوع لوله کش نیاستفاده از ا تی اهم لیدال

به  اگر و رندیگ ی بو م  ی و فضوالت به سادگ  یانسان یپسماندها .1
  یادیخارج نشوند باعث مشکالت ز ی دفع و از مناطق مسکون   ی درست

 .خواهند شد
موجود در فاضالب آلوده شوند،   یها یخاک به باکتر  ایآب  اگر .2

  ستیز طیمح نیبنابرا آن ها وجود ندارد؛ یو پاکساز   هیامکان تصف
 .شود  ی به شدت آلوده م
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 ی برخ شده بعدا به صورت کنترل شده در هیتوان از فاضالب تصف  ی م .3
 .سبز استفاده کرد یبه فضاها ی و آبرسان یکشاورز  یها تیفعال

 

 

 فاضالب ساختمان ینکات مهم در لوله کش 3#

 :به آن ها توجه کرد عبارت اند از یلوله کش  نیح دیکه با ی نکات نیتر  مهم

دفن شوند تا بر اثر عبور خودرو دچار  ی در عمق مناسب دیها با لوله .1
 .نشوند ی شکستگ

به صورت   دیوجه نبا چیحساس به نور به ه یک یپالست یها لوله .2
 .رندیروکار نصب شوند و در معرض آفتاب قرار بگ

آب با   انیعبور جر یی انتخاب شود که توانا  یطور  دیلوله ها با قطر .3
 .فشار مناسب را داشته باشد
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 .نشوند ی ب شوند که دچار نشت نص یطور  دیها با لوله .4
 .در عمق مناسب دفن شوند تا دچار انجماد نشوند دیها با لوله .5
به صورت روکار نصب شوند  د یبا ی لوله کش ستمی از س یی ها قسمت .6

و   ریتعم ی بتوان آن ها را به سادگ ،یصورت وقوع مشکالت بعد در تا
 .کرد سی سرو

 را دارند،  ی دنیآب آشام نیتام فهیکه وظ ی آبرسان  یها لوله .7
آب   تیف یدر رنگ، بو، طعم و ک یر یانتخاب شوند که تاث یطور  دیبا .8

 .نگذارند

 

 

 انواع لوله فاضالب 4#

 .دارند ی برحسب محل نصب و کارکرد انواع ی فاضالب یها لوله
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ساختمان استفاده فاضالب  ی فاضالب که در لوله کش ی لوله ها  نی تر جیرا
 :شوند عبارت اند از ی م

 (Galvanized Pipe) زهی گالوان یها لوله .1

  زهیگالوان یهستند که با ورق ها  یفوالد  یلوله ها زهی گالوان یها لوله
انتخاب  یادیز اریبا دقت بس دیآن ها با ابعاد شوند و یم  قیمخصوص عا

 .شود

 :ها ی ژگ یو

 کم  یر ی پذ انعطاف  •
بر اثر رطوبت و  ی و زنگ زدگ  ی باال در برابر خوردگ اریبس مقاومت •

 ی دیمرطوب و اس  یها طیاستفاده در مح یمناسب برا
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 (Cast Iron Pipe) ی چدن  یها لوله .2

 قیلوله ها از طر نیا .هستند ی فلز  یاز لوله ها ی نوع  ی چدن  یها لوله
 .شوند ی خاک دفن م  ریو معموال در ز  دیتول یگر  ختهیر

 :ها ی ژگ یو

 باال در برابر فشار  اریبس مقاومت •
 شکننده اریبس •
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 (Polypropylene Pipe) لنیپروپ ی پل یها لوله .3

و   یفوالد ی از لوله ها دتریجد لن یپروپ ی پل یساخت لوله ها یتکنولوژ 
لوله   یبرا ی ساختمان یدر پروژه ها  ادیز اریبه مقدار بس رایاخ است و یفلز 
 نی رنگ خاصشان به ا لیدل به .شوند ی فاضالب ساختمان استفاده م  ی کش

 .شود ی گفته م  زیلوله سبز ن ،ی فاضالب یدسته از لوله ها

 :ها ی ژگ یو

 یکیپالست جنس •
 سبک و منعطف  اریبس •
 باال اریبس ینصب و اجرا  سرعت •
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 (Five Layer Pipe) هیپنج ال یها لوله .4

 یسازندگان لوله ها ،ی لن یپروپ ی پل یو ضعف لوله ها ی شکنندگ لیدل به
 ی استفاده در لوله کش یبرا یدیجد محصوالت  تالش کردند تا ی ساختمان 

  یاز قدرت لوله ها ی بیترک هیپنج ال ی ها لوله .کنند دیفاضالب ساختمان تول
به صورت   لیدل نیهم به .را دارند ی کیپالست یو انعطاف لوله ها یفلز 

 .شوند ی استفاده م  ی و صنعت  ی ساختمان یگسترده در پروژه ها 

 :ها ی ژگ یو

 در برابر رسوب  مقاومت •
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 یدر برابر خوردگ مقاوم •
 شی در برابر سا مقاوم •

 

 

 فاضالب ساختمان یلوله کش یانواع روش ها 5#

فاضالب ساختمان با توجه به نوع لوله ها، کاربرد ساختمان و   ی کش لوله
 .شود ی اجرا م ی مختلف ینوع استفاده به روش ها

بخش  نیساختمان را در ا ی لوله کش یاجرا یروش ها نی جمله مهم تر از
 :میآورده ا

 (Outer Plumbing) روکار ی کش لوله .1
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 ی نصب م  ی مصالح ساختمان یلوله ها رو ی تمام  ی مدل از لوله کش نیا در
 .هستند تیشوند و قابل رو

  ینما ی آسان است؛ ول اریمدل از لوله ها بس نیا یبعد  رات یتعم اگرچه
که قصد استفاده از   یافراد معموال .ستیجالب ن ی لیروکار خ ی لوله کش

 به .کنند ی سقف نصب م یرو نیزم یله ها را به جاروش را دارند، لو نیا
 .ندیگو  ی م یسقف  ریروش ز نیا

 

 (Inner Plumbing) توکار ای (Collector) یکلکتور  ی کش لوله .2

فاضالب ساختمان   ی لوله کش یراه ها برا  نیدتریاز جد ی ک یروش  نیا
مجمع لوله ها  ایلوله ها در قالب چند کلکتور  ،یروش کلکتور  در .است

 .شود ی نصب م

 :مهم دارد اریبس یژگ یروش دو و نیا
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شوند و قابل  ی مصالح نصب م ری ز ی عنیها به صورت توکار  لوله •
 .ستندین تیرو

  ایاز طبقات  ی ک یهر بخش، اگر آب  یجدا شدن لوله ها لیدل به •
  ریقطع شود، آب سا ی نشت  ای  رات یتعم لیساختمان به دل یبخش ها
 هیبق شی و آسا ی در زندگ  ی ساختمان قطع نشده و خلل یقسمت ها

 .شود ی نم  جادیا
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فاضالب  یلوله کش ستم یس یاز اجزا یبرخ 6#
 ساختمان

 :فاضالب ساختمان عبارت اند از ی لوله کش ستمیس یاز اجزا ی برخ

 آب فاضالب  لوله .1
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  یلوله آب فاضالب است که به صورت عمود ستمیس  نیا ی اصل بخش
انتقال فاضالب  فهیوظ ن،یگرانش زم یرویاستفاده از ن با شود و ی نصب م

 .تا چاه خارج از ساختمان را بر عهده دارد

 ونت  لوله .2

 

  به فاضالب ساختمان، لوله ونت است که ی لوله کش ستمیس گرید یاجزا از
 جادیلوله با ا نی ا .ردیگ ی مورد استفاده قرار م ی در طراح هیتهو جادیا لیدل
 .کند ی م  یشتر یآن کمک ب هیو فشار هوا در لوله فاضالب به تخل  انات یجر
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متعادل   باعث رساند و ی م  فونیلوله ونت هوا را از بام به پشت س ی طرف از
در   گریو عوامل مختلف د فونیاز مکش س  ی ناش یفشار  رات ییشدن تغ

 .شود ی ب م فاضال ی شبکه لوله کش 

 فون یس .3

 

فاضالب ساختمان است   ی لوله کش ستمیاز قطعات پرکاربرد در س فونیس
به داخل ساختمان  ستمیمتعفن س  یهدف ممانعت از ورود گازها با که
نشده   هیکه تخل ی از فاضالب ی صورت که بخش نیا به  .شده است هیتعب
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  ،یا وارهیمانده به عنوان د ی آب باق نی ا .ماند ی م  ی باق  فونیاست، در س
شود  ی م باعث کند و ی لوله فاضالب با چاه را قطع م یداخل یارتباط فضا

  یتوان از کاربردها ی م  نیهمچن  .ساختمان ها نشود یبد وارد فضا یبو
به داخل ساختمان ها اشاره  یورود حشرات موذ یبرا  ی به مانع  فونیس

 .کرد

 

 فاضالب ساختمان یانواع اتصاالت لوله کش 7#
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فاضالب،   ستمیو نصب س ی درست و مناسب از اتصاالت در طراح  استفاده
  با .ستین ریاز انواع امکان پذ قیشناخت دق بدون است که یضرور  یامر 

به کار  یلوله ها زیاز ساتوان  ی بهره بردن درست از اتصاالت مختلف، م 
  ی طراح  ستمیس ازیرا متناسب با ن ی لوله کش ریمس ای  برده شده کاست و

 .داد رییشده، تغ 

  ی م  ی فاضالب ساختمان ی از اتصاالت لوله کش ی برخ ی به معرف لیذ در
 :می پرداز

 ها یسه راه 1-7#

 

ها   ی فاضالب ساختمان، سه راه ی اتصاالت لوله کش نیپرکاربردتر  از
انشعاب   ل،یآن ها عالوه بر استفاده به عنوان تبد ی اصل کاربرد هستند که

 یها لوله ها ی توان گفت سه راه  ی م  درواقع  .از سرشاخه هاست یر یگ
 .کنند و برعکس ی بزرگ تر وصل م یکوچک تر را به لوله ها
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 فلنج ها  2-7#

 

فاضالب ساختمان  ی برد در لوله کشاز اتصاالت پرکار گرید ی کیها  فلنج
به  ازیبدون ن  سات یاستفاده از آن ها، لوله ها و تاس با هستند که

 .توانند از دو سمت به هم متصل شوند  ی م ،یجوشکار 

 ها  ییزانو 3-7#
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فاضالب   ی انواع اتصاالت لوله کش ن ی از پرمصرف تر (Elbows) ها یی زانو
لوله   ریکه طراحان بخواهند در مس یط یدر شرا عمدتا ساختمان هستند که

  ی نوع اتصاالت استفاده م  نیکنند، از ا جادیا ی چرخش ا یجهت  رییتغ  ی کش
درجه و  45،  0 نوع اتصاالت بر اساس کاربردشان، در سه مدل  نیا .کنند
 .نددر بازار موجود هست لیتبد یزانو

 دیبازد چهیدر  4-7#
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است   دیبازد چه ی فاضالب ساختمان، اتصال در ی در لوله کش  گرید ی اتصال 
ها و زانوها را بدون باز  فونیکردن لوله ها، س زیو تم ی رفع گرفتگ امکان که

 یبه گونه ا دی با چهیدر .کند ی ها، فراهم م  ی کردن اتصاالت و لوله کش
است که  نیقابل ذکر ا  نکته .به آن آسان باشد ی نصب شود که دسترس

عمود بر  ایلوله فاضالب، در خالف جهت فاضالب و  یرو دیبا دیبازد  چهیدر
 .آن نصب شود

 

  یسرنوشت پسماندها بعد از خروج از لوله ها 8#
 فاضالب

بعد از خروج از لوله  ی ساختمان یپسماندها  ایفاضالب ساختمان ها  تاینها
شده و از منطقه   یفاضالب شهر  ستمیتمان وارد سفاضالب ساخ ی کش

نقطه   کیدر   ی ساختمان یفاضالب ها ی تمام  .شوند ی خارج م  ی مسکون 
 یبرا شوند تا ی دور م  ی جمع شده و تا حد ممکن از مناطق مسکون

 یبعد از جمع آور  تاینها .نکنند  جادی ا ی مشکل ستی ز طیو مح نیساکن
  کی یبرا سپس شده و هیصففاضالب ها، آن ها تا حد ممکن ت  ی تمام
  ی سبز مورد استفاده قرار م یفضاها یار یمصارف خاص مثل آب یسر 
 .رندیگ
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