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سیستم پلی تک I دفتــــرچه فنــــی

وظیفــه مــا اســت كــه محصــوالت خــود 

ــرصف  ــازار م ــه ب ــوب ب ــت مرغ ــا كیفی را ب

بــه  را  توجــه  بیشــرتین  و  نمــوده  ارائــه 

ــان  ــدگان محصوالتم ــای مرصف كنن نیازه

بــا  مطابــق  طراحــی  نماییــم.  معطــوف 

ــداف  ــداوم اه ــعه م ــازار و توس ــای ب نیازه

موجــود، كلیــد موفقیــت مــا می باشــد. 

یزدبســپار  تولیــدی  گــروه   1376 ســال  در 

ســاخت لولــه و اتصــاالت پلیمــری را آغــاز و بــرای 

ــتم های  ــل و سیس ــرتی راه ح ــر مش ــكالت ه مش

ــال  ــول س ــت. در ط ــوده اس ــه نم ــی را ارائ خاص

هــا تولیــد خــط مشــی مدیریــت ایــن گــروه بــه مــا 

كمــك نمــوده اســت كــه نقــش مهمــی را در حــوزه 

لولــه و اتصــاالت پالســتیكی داشــته باشــیم. 

باالتــر از همــه، ایــن كــه مــا خودمــان را پیــرو 

در بـــازار لـولـــه های پالستیـــکی می دانیــم. 

همــگام بــا توســعه علــم و پیرفــت تكنولــوژی 

بــر اهمیــت دادن بــه بازارهای خــود تأکیــد نموده 

و  نیروهــای خــالق  از طریــق  را  آن  و توســعه 

رهــری همــه جانبــه آن هــا پیگیــری می نماییــم. 

مقدمه
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در ایــن رابطــه مفتخریــم كــه سیســتم فاضالبی 

اولیــن  بــرای  را  خانگــی پلی تــک یزدبســپار 

ــر  ــار دیگ ــك ب ــم. ی ــی نمایی ــران معرف ــار در ای ب

ــا  ــی م ــفه اصول ــه فلس ــم ك ــالم می نمایی ــا اع م

ــده  ــان كنن ــه بی ــد بلك ــعار نمی باش ــك ش ــا ی تنه

ــد.  ــا می باش ــه م ــارت روزان تج

 بــا مــا در جــاده موفقیــت همــراه باشــید. 

مــا به اصــول خــود پایبندیم. 

بــا مرصف كننــدگان و مشــاركت برابــر  برقــراری ارتبــاط نزدیــك 

ــا از  ــد. م ــروه  می باش ــن گ ــت ای ــول مدیری ــی از اص ــازار یك ــا ب ب

ــش  ــعی و كوش ــه س ــوده و در نتیج ــر آگاه ب ــان متبح ــت كاركن اهمی

خــود را در راســتای پیرفــت شــخصی و شــغلی كاركنــان از طریــق 

آمــوزش مناســب و مشــاركت آن هــا در امــور رشكــت، خواهیــم نمــود. 

مــا  تعهــدات  از  یكــی  زیســت  محیــط  بــه  دادن  اهمیــت 

مشــاركت  ضایعــات،  ایجــاد  از  شــدید  اجتنــاب  می باشــد. 

ــا  ــاس ب ــوالت و تم ــاره محص ــت دوب ــع، بازیاف ــات دف در عملی

ــه  ــد ك ــك می نمای ــا كم ــه م ــه ب ــات مربوط ــئولین و مؤسس مس

در ســاختار محیطــی نیــز مشــاركت داشــته باشــیم. كلیــه اجــزا 

ــد.  ــت می باش ــل بازیاف ــال قاب ــا كام ــوالت م ــتیكی محص پالس
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سیستم پلی تک I دفتــــرچه فنــــی

ــا پالســتیک هــای فنــی  ــا روش هــای بســیار پیرفتــه امــروزه، اســتفاده از محصــوالت PP را در حوزه هایــی كــه تاكنــون تنهــا ب فرآیندهــای پیرفتــه پلیمریزاســیون همــراه ب

قابــل دســرتس بــوده امــكان پذیــر ســاخته اســت. 

1-1- شاخص درجه بندی 

ــه و اتصــاالت سیســتم پلی تــک  ــد لول ــه مــورد اســتفاده در تولی مــاده اولی

ــر  ــن پلیمــ ــد. ای ــده می باش ــویت ش ــروپیلن تقـ ــلی پــ ــی پــ ــپار نوع ــزد بس یـ

بــی بــو، بــی رنــگ و تــا حــدودی شــفاف اســت. بــا ایــن كــه ایــن پلیمــر بــه 

پلی اتیلــن)HD(  شــباهت دارد در رشایــط عــادی تفاوت هــای زیــر را دارا 

می باشــد: 

•   0/9-0/95 gr/cm3 چگالـــی در حدود

مقاومت بیشرت در مقابل حرارت های باال  •

سختی باال  •

مقاومت سطحی باالتر نسبت به خراش و بریدگی  •

ــک  ــق الكرتی ــر عای ــن پلیم ــاال (HD)  ای ــی ب ــا چگال ــن ب ــی اتیل ــد پل مانن

ــد. وزن  ــس( می باش ــان )فركان ــت جری ــن رسع ــر گرف ــدون در نظ ــی ب باالی

ملكولــی زیــاد، مقاومــت در برابــر آب گــرم،  نیــروی كشــش و انقبــاض و 

ــا اســتانداردهای EN1451, DIN 4102-B1 از خصوصیــات ایــن  تطابــق آن ب

مــواد می باشــد. 

توســط  پلی تــک  سیســتم  در  شــده  مــرصف  مخصــوص  مــواد  نــوع 

ــا ترکیــب در الیه هــای  دپارتمــان فنــی یزدبســپار تعییــن گردیــده اســت کــه ب

ــایر  ــه س ــبت ب ــی آن را نس ــی و مکانیک ــای فیزیک ــه خصوصیت ه ــف لول مختل

تولیــدات بهبــود می بخشــد. 

2-1- طول عمر

ــل و  ــق فع ــزی از طری ــر چی ــدارد. ه ــدود ن ــر نامح ــا عم ــز در دنی ــچ چی هی

ــر شــدن و زوال می گــذارد.  ــد طبیعــی پی ــی، قــدم در راه فرآین انفعــاالت درون

ــی  ــاه و طوالن ــای كوت ــه تنش ه ــه ب ــا توج ــک ب ــتم پلی  ت ــر سیس ــول عم ط

مــدت مكانیكــی،  دمــای سیســتم و خوردگــی شــیمیایی حاصــل از مــواد 

تخلیــه ای تعییــن می شــود. 

ــداوم  ــه م ــد ك ــه Cº 97 می رس ــی ب ــی گاه ــای فاضالب ــای آب در لوله ه دم

نیســت »در فواصــل كوتــاه«. 

در نتیجــه می تــوان گفــت كــه طــول عمر سیســتم پــوش فیــت یزدبســپار عمال      

نامحــدود بــوده و اقتصادی تریــن انتخــاب را بــرای شــما امــكان پذیــر می ســازد. 

3-1-مشخصات فنی 

مواد اولیه                                                     پلی پروپیلن 

0/9gr/cm3                                                     ــیته دانس

سیستم نصب                                              پوش فیت اورینگی 

مقاومت در برابر آب داغ                           C° 95 زمان کــوتاه 

                                                                      C° 90 متداول

 PH2-12              مقاومت در برابر مواد شیمیایی

0/11 mm                                             انبساط طولی

1   مواد اولیه

6

Tel:021-66313558            https://tlgrm.in/TASiiSAT         www.Tasiisat.com 

http://www.yazdbaspar.com


POLYTEC SYSTEM I Technical Notebook

EN 1451سیستم های لوله کشی و پالستیکی برای تخلیه خاک و پسماند )دمایی پایین و باال( در ساختار ساختمان- ویژگی های پلی پروپیلن برای لوله ،اتصاالت و سیستم

EN 1411سیستم های لوله کشی وداکت پالستیک، لوله های ترموپالستیک، تعیین مقاومت به رضبات خارجی به روش پلکانی

EN 4102رفتــــــار حریقــی مـوارد اجــــــزای ســاختمــــانی

DIN 8077(PP)ابعــــــــــاد لـــولـــه پلــــــــــی پــــــــروپیــلن

EN 13501دسته بندی حریق برای محصوالت و عنارص ساختمانی

EN 681واشـــر های االستـــومتـــریک، نیـازمندی به مواد برای واشـــرهای اتصــال لــولــه در کاربــردهای آب و پسمــاند

EN 1054سیستم های لوله کشی پالستیک، ترموپالستیک برای تخلیه خاک و پسماند، روش تست برای چسبندگی اتصاالت

EN 1055 سیستم های لوله کشی پالستیک، ترموپالستیک برای تخلیه خاک و پسماند داخل ساختمان، روش تست برای مقاومت در برابر چرخش حرارتی باال

DIN 4102-B1اتصاالت  DIN 4102-B2لــولــه

ISIRI 13822پالستیک ها، لوله، اتصــاالت و سیستم لوله کشــی پلـی پـــــروپیلن مورد مصــرف در تخلیــه فاضـالب ساختمان

لوله و اتصاالت سیستم پلی تک بر اساس استانداردهای زیر تولید می شود. 

رده بندی حریق

لوله و اتصاالت پلی تک از جنس پلی پروپیلن  Flame Resistantكه به رنگ خاكسرتی تولید می شود. 

سطوح داخلی و خارجی صاف   ، بدون شیار و سایر عیوب سطحی هستند. 

2   شكل ظاهری و رنگ
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POLYTEC

DN 110/67.5˚

EN 1451

>PPH-B<

1. نام تجاری رشکت تولید کننده

2. قطر خارجی و ضخامت

10.  اطالعات بازیافت

3. رده کاربری 

4. نوع مواد

5. استاندارد های تولید لوله

6. تاریخ تولید

7. ساعت تولید

9. خط تولید و

کشـور سازنـده

8. کد رهگیری محصول

H
TEM

 110 X 2/7   S
20 B   PP-CV / PP-M

D
 / PP-C   EN

 1451, H
TD

M
  EN
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o: 4    13961029  M
PN

 4  M
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ن  )892847990(   
ت ایرا

خ
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ض
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رص
ع م

    نو
ن     

سک
ن و م

ختما
سا

ت 
حقیقا

ی از مرکز ت
ی گواهینامه فن

ن  1-13822 دارا
ی ایرا

EN و مل
13476-2  D

IN
4102-B

2 ، EN
ی 1451

ستانداردها
ق با ا

طاب
م کوپلیمر م

ن با مواد اولیه راندو
ی پروپیل

سپار لوله پل
یزد ب

 طراحی این اتصاالت توسط دپارتمان فنی یزد بسپار صورت پذیـرفته 

و خطوط به کار رفته در این طراحــی حاوی معانـی زیر می باشد. 

جهت خطوط چهار گانه به سمت پاییـن نصب صحیح فاضالب . 1

را نشان می دهد. 

جهت خطوط چهارگانـــه به ســمت باال نصب صحیح ونـــت . 2

را نشان می دهد. 

خطوط مندرج لبه سوکت جهت تنظیم زاویه مورد نظر بر اساس 30 . 3

درجه را نشان می دهد. 

خطــوط روی بدنه ســوکت و لبــه آن باعث تقویت ســوکت . 4

و لبه آن می شــود. 

مطابق با استاندارد EN1451 و  ISIRI13822كه در حال حارض اجرا می شود؛ 

لولــه ها و اتصـــاالت پلـــی تک یـزدبسپار نشـــانه های زیر را دارا می باشد. 

3   نشانه گذاری 

نام تجاری رشکت تولید کننده

نام تجاری پلی تک

قطر خارجی / زاویه 

استاندارد تولید قطعات 

نوع مواد 
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1-4 -كاربردها 

ــتان ها  • ــا، بیمارس ــی، آپارتمان ه ــالب خانگ ــه فاض تخلی

وكارخانجــات صنعتــی بــا حــرارت كــم و زیــاد در فواصل 

كوتــاه تــا ºc 95 و بــار مــداوم تــا ºc 90 )شــکل1و2و3(.

•  PH2 زه كشــی هــرز آب بــا مــواد شــیمیایی در محــدوده 

)اســید( و PH12 )قلیایــی(

لوله های تهویه  •

لوله كشی داخل ساختمان برای تخلیه آب باران  •

انشعابات فاضالب شهری  •

حوزه های كاربرد شــامل موارد زیر نمی باشد:  •

ــاوی  • ــاب ح ــا پس ــن ی ــا بنزی ــه در آن ه ــه ك ــای تخلی لوله ه

بـنـــزول باشــد. 

ــر  • ــت تاثی ــت تح ــن اس ــای آن ممك ــه دم ــی ك  لوله های

ــد.  ــش از 100cº برس ــه بی ــرون ب ــط بی محی

4   معرفی محصوالت 

شکل 2          نمای اجرای پلی تک در حمام

شکل 3         نمای اجرای پلی تک در آشپزخانه

شکل 1           نمای اجرای پلی تک 

9
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مناسب با مناطق زلزله خیز یا نشست پذیر

پشتیبانی فنی و نصبدوست دار محیط زیست

مقاوم در برابر تغییرات دمای محیط مقاوم در برابر مواد شیمیاییمقاوم در برابر رضبه مقــــاوم  در بـرابـر دمـا  

 مناسب برای دمای پایین

 قابل بازیافت

سهولـــت  تـعویــــض قطـعـــات  

بدون نیاز به چسب و جوش دادن

کنــــدسوزرسعت و سهولت در نصب

حداکرث ضخامت و ابعاد

حمل و نـقـل و جـا بـه جـایـی راحت 

به دلیل وزن کم و جایگیری محدود

عدم رسوب پذیری به دلیل  

سطح صـاف و صـیـقـلی

سیستم پلی تک I دفتــــرچه فنــــی

2-4- مزایا

3-4-ابعاد 

قطر اسمی، ضخامت و وزن كلیه لوله ها در جدول 1 نشان داده شده است. اطالعات فنی این جدول با استاندارد  EN1451 و   ASTM D1505 مطابقت دارد. 

جدول 1          مشخصات فنی لوله های پلی تک

kg/m ) وزن )لوله بدون سوکت(mm)ضخامت(mm) DN سایز

0/222/040

0/32/050

0/522/175

1/023/0110

1/333/4125

1/964/2160
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الیه داخلی

كلیه اورینگ های مورد استفاده در تولیدات یزدبسپار دارای گواهینامه كیفیت از آملان (PAt-1)  می باشد و مشخصات فنی آن در جدول 2 نشان داده شده است. 

الیه میانی

 	PP-MD مواد اولیه

استحکام بیشرت لوله	 

متخلخــل	  الیــه 

رنگ طوسی کمرنگ	 

انتقال صدای کمتـر 	 

کاهش وزن لوله	 

4-4-ساختار لوله های سه الیه پلی تک 
با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا لوله های سه الیه پلی تک را توسط سه اکسرتودر تولید و به بازار مرصف ارائه داده ایم. 

5-4- جدول لوله 

 250mm، 500mm، 1000mm، لوله هــای پلی تــک در اندازه هــای

 2000mm و 3000mm بــه صــورت یــک رس ســوكت و لوله هــای،  

 500m ،2000یــا 3000 بــه صــورت دو رس ســوكت تولیــد و ارائه می شــود. 

الیه خارجی

 	PP-C مواد اولیـــه

مقاوم در برابر رضبه	 

مقاوم در برابر تغییرات دمای محیط	 

کـنـــد ســوز	 

رنگ طوسی	 

سطح صـاف	 

 	PP-CV مواد اولیه

مقاومت در برابر دما C( 90 °C° 95در پاره ای از مواقع(	 

مقاومت در برابر مواد شییمایی	 

مقاومت باال در بــرابــر سایش	 

کند سوز	 

تولید شده با رنگ سفیــد جهت بازرسـی راحت تر	 

>ON 100 without groove

ــرار  ــاالت ق ــه و اتص ــه در لول ــوكتی ك ــه در س ــگ  در كارخان اورین

دارد، جــا داده می شــود. ایــن اورینگ هــا از مــوادی تهیــه شــده اند 

ــر  ــول عم ــرده و از ط ــن ك ــت را تضمی ــدی و امنی ــرث آب بن ــه حداك ك

باالیــی ماننــد لولــه و اتصــاالت برخــوردار باشــند. 

جدول 2          مشخصات فنی اورینگ

Dimensioms.mm

HBDN

7/80±0/36/8±0/340

7/80±0/36/8±0/350

7/80±0/36/8±0/370

8/90±0/38/10±0/3100

10/20±0/39/00±0/3125

11/50±0/310/50±0/3150
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سیستم پلی تک I دفتــــرچه فنــــی

انتخــاب ســایز لولــه جهت اســتفاده در سیســتم فاضالب 

بــا در نظــر گرفــن دبــی محاســبه شــده امــكان پذیــر 

می باشــد. واحــد دبــی L/S می باشــد و بــه جریــان فاضــالب، 

ــتگی دارد.  ــارف بس ــتی متع ــای بهداش ــوازم و رسویس ه ل

كــه  بهداشــتی  رسویس هــای  و  لــوازم  كلیــه  دبــی 

فاضــالب خــود را بــدون لولــه اصلــی یــا لوله هــای جانبــی 

تخلیــه می كننــد، بــا هــم جمــع شــده و انــدازه مناســب لولــه 

از جــدول 4 انتخــاب می شــود.

یكــی از عواملــی كــه در طراحــی سیســتم فاضــالب مــورد توجــه قــرار می گیــرد واحــد دبــی (DU) می باشــد. البتــه عوامــل دیگــری ماننــد تهویــه، ســیفون، انبســاط خطــی و بســت 

ــادی می باشــند.  ــز هــر یــک دارای اهمیــت بســیار زی لوله هــا نی

اطــالع داشــن ازحجــم پســابی كــه از طریــق هــر یــک از لــوازم و یــا رسویس هــای بهداشــتی بــه درون سیســتم فاضــالب وارد مــی شــود یكــی از نكاتــی اســت كــه بایــد در طراحــی 

ایــن سیســتم مدنظــر قــرار بگیــرد. بــرای ســهولت در ایــن امــر، میانگیــن كمرتیــن میــزان دبــی را كــه بــه روشــویی تعلــق دارد 0/25 لیــرت بــر ثانیــه  بــه عنــوان واحــد دبــی انتخــاب كــرده 

و مابقــی قســمت ها را بــا آن مقایســه می  کنیــم. حركــت پســاب در درون سیســتم فاضــالب آزاد و تابــع نیــروی ثقــل می باشــد، لــذا طراحــی بایــد بــه گونــه ای انجــام شــود كــه در هیــچ 

رشایطــی بخشــی از لوله هــا و اتصــاالت بــه طــور كامــل از پســاب پــر نشــود. چــون جریــان از حالــت آزاد بــه تحــت فشــار تبدیــل شــده و در بخشــی دیگــر از سیســتم فشــار منفــی بــه 

وجــود مــی آورد. در جــدول 3 واحــد دبــی و میــزان جریــان در سیســتم فاضــالب آورده شده اســت.

5   طراحی سیستم فاضالب 

6   انتخاب سایز لوله 
جدول 4          انتخاب سایز لوله های جانبی در سیستم های فاقد هواکش

حداکرث واحد دبی مجازمیزان جریان L/Secسایز لوله

40mm0/251

40mm0/252

50mm0/52

75mm1/56

110mm2/510

جدول 3          واحد دبی و میزان جریان در سیستم فاضالب

میزان جریان L/Secواحد دبیوسیله یا رسویس بهداشتی

10/25روشویی

20/5سینک 

20/5بیده 

20/5زیردوشی 

41وان 

41سینک دارای خردکن ضایعات 

41ماشین ظرفشویی 

41ماشین لباسشویی تا 6 کیلوگرم 

41سینک دو کاسه ای 

41کفشور 

61/5ماشین لباسشویی 12-6 کیلوگرم 

61/5ماشین ظرفشویی صنعتی 

61/5سینک های بزرگ )هتل ها، رستوران ها(

102/5توالت فرنگی و ایرانی 

102/5ماشین های لباسشویی صنعتی 

102/5کفشورهای بزرگ
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1-6-لوله های جانبی

ارتبــاط  ســیفون ها  طریــق  از  كــه  افقــی  لوله هــای 

بیــن لــوازم و رسویس هــای بهداشــتی و لولــه اصلــی را 

امكان پذیــر می ســازند را لولــه جانبــی گوینــد. لوله هــای 

جانبــی بــرای قســمت هایی کــه  دارای هواكــش مجــزا 

ــد  ــای فاق ــتم ه ــدول 5  و سیس ــتفاده از ج ــا اس ــت را ب اس

هواکــش را بــا اســتفاده از جــدول 4 می تــوان انتخــاب نمود.

جدول 5          انتخاب سایز لوله های جانبی و لوله های تهویه در سیستم دارای هواکش مستقل

شکل 4          نمایش ورود لوله های جانبی متقابل به سیستم فاضالب

در صورتــی كــه لوله هــای جانبــی بــه یــک لــوازم یــا رسویــس بهداشــتی متصــل باشــد، قطــر لولــه جانبــی برابــر بــا قطــر ســیفون آن لــوازم یــا ســیفون بهداشــتی می باشــد. امــا در صــورت 

متصــل بــودن بــه چندیــن رسویــس فاقــد هواكــش بایــد بــر اســاس جــداول6 و 7 عمــل نمــود.

تذكر: حداكرث 8 دستگاه توالت را می توان به لوله جانبی با حداقل قطر 110 میلیمرت وصل نمود كه بهرتین شیب به ازای هر مرت طول لوله معادل 90mm-9  است. 

تذكــر: در صــورت اتصــال 4 رسویــس دستشــویی به لولــه جانبی حداقل با قطر mm 50 ، حداكرث 4 مرت لوله و شــیبی معادل mm 44-18 مــورد نیاز خواهد بود. 

جدول 6          قطر، طول و شیب لوله های جانبی

لوله های جانبی فاضالب نباید به گونه ای قرارگیرند كه از طریق ایجاد جریان متقابل، جریان را در دیگر لوله های جانبی وارد به لوله اصلی مختل ســازند )شــکل4(.

تذكــر : در صورتــی كــه ســایز لولــه اصلــی mm 110 و ســایز لوله هــای جانبــی متقابــل بــه لولــه اصلــی یكســان و كمــرت ازmm 63باشــد، فاصلــه محــور لوله هــای جانبــی متقابــل 

برابــر بــا  mm 110 خواهــد بــود. 

)mm( سایز لوله)mm( سایز هواکش)L/Sec( حداکرث واحد دبی مجازمیزان جریان

40320/251

40320/252

50400/52

75501/56

11050-702/510

شیب میلیمرت به مرتحداکرث طول لوله )mm(حداقل قطر لوله )mm(نوع رسویس بهداشتی

90-40318ظرفشویی 

90-50418ظرفشویی 

90-40318وان 

90-50418وان 

321/7دستشویی 
 2-18برای طول های کمرت میزان شیب از نمودار شماره 

1 بدست می آید. 

18-40344دستشویی 

 حداقل 100618-70توالت 

18-40344بیده 
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تذكر: چنانچه سایز لوله اصلی mm 160 و سایز لوله جانبی متقابل به لوله اصلی یكسان و كمرت از 63mm باشد، فاصله محور جانبی متقابل برابر با  mm 250خواهدبود. 

جدول 7          ضوابط اتصال لوله های جانبی به لوله قائم

شکل 5          وصل نمودن مستقیم توالت طبقه همکف به لوله اصلی تخلیه

ــه قائــم  ــه یــك لول ــد ب ــی بای ــه جانب ــه اصلــی نریــزد، پایین تریــن لول ــه لول ــر از 5 طبقــه در صورتی کــه پســاب رسویس هــای طبقــه همكــف ب توجــه: در ســاختمان های مرتفــع ت

مجــزا متصــل باشــد. 

در ساختمان های بیش از 20 طبقه،  لوله های جانبی طبقه همكف و لوله های جانبی طبقه اول باید به یک لوله عمودی مجزا وارد شود. 

ــه اصلــی وصــل  ــه لول ــوان ب ــا توالــت را می ت ــط ب ــی مرتب ــه جانب ــی بیــش از 150mm باشــد، لول ــه اصل ــا كــف لول ــاج ســیفون توالــت طبقــه همكــف ت ــه ت در صورتــی كــه فاصل

نمــود )شــکل 5(.

دستشویی

حداکرث 1/7 مرت برای لوله 32 میلیمرتی

حداکرث 3 مرت برای لوله 40 میلیمرتی

حداکرث 3 مرت برای لوله 40 میلیمرتی

ظرفشوییحداکرث 4 مرت برای لوله 50 میلیمرتی

شیب 90-18 میلیمرت بر مرتشیب – به نمودار شماره 1 مراجعه شود

حداکرث 6 مرت

برای یک توالت

حداکرث 3 مرت برای لوله 40 میلیمرتی

حداکرث 4 مرت برای لوله 50 میلیمرتی

)W,C( وانتوالت

شیب 90-18 میلیمرت بر مرتشیب حداقل 18 میلیمرت بر مرت

14
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طول لوله جانبی

رت
 م

بر
رت 

 م
ی

یل
 م

ب
شی

0/5                0/75                 1                 1/25                1/5              1/75

120

100

80

60

30

20

مثال: 

انتخــاب قطــر لولــه عمــودی فاضــالب در 

ــوازم  ــی ل ــه تمام ــدی ك ــاختمان 10 واح ــک س ی

ــه آن  ــود را ب ــاب خ ــر پس ــتی زی ــایل بهداش و وس

 .)8 )جــدول  می ریزنــد 

نمودار 1          تعیین طول و شیب لوله جانبی

جدول 8          تعداد واحد دبی در تجهیزات و رسویس های بهداشتی

2-6-لوله های عمودی 

لوله ای كه پساب های لوله های جانبی به آن وارد شده و به یك لوله اصلی كه افقی بوده و در پایین ترین سطح ساختمان قرار دارد اتصال داشته باشد را لوله عمودی گویند. 

ــرد  ــی عملك ــای جانب ــاب های لوله ه ــان پس ــع آوری جری ــرد. جم ــورت می پذی ــی ص ــای جانب ــی لوله ه ــوع دب ــاس مجم ــر اس ــم ب ــالب ه ــودی فاض ــای عم ــایز لوله ه ــاب س انتخ

ــد.  ــا ((QT)) می گوین ــی كل ی ــه آن دب ــه ب ــوده ك ــودی ب ــای عم لوله ه

بایــد در نظــر داشــت كــه تمامــی لــوازم و رسویــس هــای بهداشــتی یــک مجتمــع مســكونی یــا ســاختمانی بــه طــور همزمــان بــا هــم مــورد اســتفاده قــرار نخواهدگرفــت كــه ایــن خــود باعــث 

می شــود تــا ســایز لوله هــای عمــودی كمــرت از QT باشــد و آن را بــرای محاســبات QP یعنــی دبــی واقعــی مدنظــر می گیریــم كــه بــر اســاس جــداول شــماره 6،7،8  فاصلــه انتخــاب می شــود. 

واحد QP نیز بر ثانیه L/S بوده و به رشح زیر محاسبه می شود: 

1 .                                                      QP= 15 Qt                                                                                         ساختمان های مسكونی و اداری

2 .QP= 0/75   Qt                                         هتل ها، بیمارستان ها ، رستوران ها وساختمان های اداری

3 .    QP= 1/2   Qt                                                                                       آزمایشگاه ها و مؤسسـات بزرگ 

ــه لوله هــای  ــوط ب ــرای محاســبه ســایز آن از مقــررات مرب ــه افقــی احتســاب شــده و ب ــه آن از  º 45 هــم بیشــرت باشــد، آن قســمت لول ــه عمــودی و زاوی اگــر محــور قســمتی از لول

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس جانب

مجموع دبی در 10 واحددبیلوازم و وسايل بهداشتی

10100توالت

220بيده

220سينک

440وان

440ماشني لباسشويی

440ماشني ظرفشويی

26260جمع
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جدول 9          انتخاب سایز لوله های عمودی در سیستم بدون هواکش

جدول 10          انتخاب سایز لوله عمودی و لوله هواکش در سیستم های دارای هواکش مستقل

جدول 11          انتخاب سایز لوله عمودی فاضالب و لوله های هواکش در سیستم های دارای هواکش جانبی و مستقل

 محاسبات 

QT = 260 x 0.25 = 65 L / SEC

QP = 0.5   Qt

QP = 0.5   65 = 4 L/Sec

با در نظر گرفن این كه سیستم فاضالب دارای هواکش مستقل یا بدون هواکش جانبی است و با دانسن QP=4 با توجه به جداول 9،10و 11سایز لوله  110mm به دست می آید. 

تذكر: قطر لوله های عمودی هرگز نباید از قطر بزرگرتین سیفون به كار رفته در سیستم كمرت باشد. 

تذكر:  لـولـه های موجود در سیستـم فاضالب هرگـز نباید در مسیر خود كاهش قطــر داشته باشد. 

)mm( سایز لوله عمودی فاضالب)mm( سایز لوله عمودی هواکشL/Sec  مجاز  QP حداکرث)L/Sec( مجاز QT حداکرث

100505/4100

100707/6240

1251009300

160100181200

)mm(  سایز لوله عمودی فاضالب)mm(  سایز لوله عمودی هواکشL/Sec  مجاز  QP حداکرث)L/Sec( مجاز QT حداکرث

100504/264

100705/9150

1251007200

16010014800

)mm( سایز لوله عمودی)L/Sec( مجاز QT حداکرثL/Sec مجاز  QP حداکرث

7072

100704/2

1251005

16040010
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با مراجعه به نمودار شماره 2 می توان بهرتین شیب ممکن را بر اساس سایز لوله  و میزان جریان به دست آورد.

3-6-لوله اصلی 

ــره  ــتیک و غی ــازن پس ــالب، مخ ــی فاض ــبكه عموم ــه ش ــاب را ب ــد و پس ــه آن وارد ش ــودی ب ــای عم ــق لوله ه ــاختمان از طری ــای س ــوازم و رسویس ه ــی ل ــاب تمام ــه پس ــه ای ك لول

ــدک می باشــد.  ــرات جهــت در آن بســیار ان ــوده و تغیی ــا ب ــد مســتقیم و دارای كمرتیــن انحن ــی بای ــه اصل ــد. مســیر لول ــی گوین ــه اصل ــد را لول هدایــت می كن

لوله های جانبی در صورتی كه به صورت اریب و در جهت جریان پساب باشند به لوله اصلی متصل می شوند. 

قطــر لولــه اصلــی ســاختمانی كــه دارای یــک واحــد مســكونی می باشــد حداقــل  mm 110 اســت و در صورتی کــه تعــداد واحدهــا بیشــرت از 10 واحــد باشــد قطــر لولــه اصلــی حداقــل 

mm 160 خواهــد بــود. حداقــل ســایز لولــه هــای اصلــی تخلیــه بــرای فاضــالب ســبک 75mm و بــرای فاضــالب ســنگین و توالت هــا 110mm می باشــد.

شما می توانید از جدول 12 ، با استفاده از حداکرث جریان و در نظرگرفن حداکرث ظرفیت و سایز لوله، حداقل شیب مورد نیاز لوله اصلی  را به دست آورید. 

جدول 12          میزان شیب لوله اصلی بر اساس حداکرث جریان، قطر وحداکرث ظرفیت

L/Sec جدول 13          میانگین جریان در ساختمان ها متناسب با تعداد واحدهای مسکونی

نمودار 2          اندازه گیری شیب بر اساس سایز لوله و میزان جریان

160mm diameter100mm diameter

70mm diameter

1:10                1:20     1:30          1:50    1:70    1:100            1:200

10
8
7
6
5

4

3

2

L/
se

cl
ن 

ریا
 ج

ن
یزا

م

شیب

302520151051تعداد واحدها 

L/Sec 5/85/45/14/64/13/52/5میزان جریان لیرت در ثانیه

L/Sec حداکرث جریان)mm( حداقل شیب قطر لولهL/Sec حداکرث ظرفیت

1>
701:404/1

1001:409/2

1<

701:802/8

1001:806/3

1501:15015
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ــا  ــه ب ــتند ك ــاالت هس ــی از اتص ــیفون ها نوع س

 ))25 mm نگهــداری عمق معینــی از آب )) حداقــل

داخــل مجــرای خــود یک مســیر یــک طرفــه ای را 

ایجــاد نمــوده و مانــع از ورود گازهــای فاضالبــی 

ــد  ــق آب بن ــوند. عم ــاختمان می ش ــه درون س ب

خصوصیــات  مهمرتیــن  از  یكــی  ســیفون ها 

ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــد ك ــیفون می باش ــک س ی

قــرار گیــرد زیــرا در اثر افت فشــار درون سیســتم 

ســیفون ها،  خــود  بــه  خــود  شــدن  خالــی  و 

ــوذ  ــاختمان نف ــه درون س ــالب ب ــای فاض گازه

كــرده و مشــكالت زیــادی را پدیــد مــی آورد. 

اجــزا ســیفون بایــد كامــال در یــک محــور باشــند 

زیــرا هــر گونــه پیچیدگــی موجــب از بیــن رفــن 

كارایــی ســیفون می شــود. 

در  مناســب  تكیــه گاه  داشــن  توجــه:  

ســیفون ها از نــكات مهــم می باشــد. توصیــه 

فیــت  پــوش  از سیســتم های  اكیــد می گــردد 

اســتفاده  شــود تــا ضمــن برخــورداری از تكیــه گاه 

مناســب بــا سیســتم پوش فیــت نیز ســازگار باشــد. 

نامرغــوب  جوشــی  ســیفون های  از  اســتفاده 

به دلیــل وجــود لبــه در محــل جــوش و عــدم 

اســتاندارد،  در  ذکرشــده  حداقل هــای  رعایــت 

نمی گــردد.  توصیــه 

شــما می توانیــد بــا اســتفاده از جــدول 14 و 

شــکل 6  انــدازه ســیفون و عمــق آب بنــدی آن را بــا 

توجــه بــه نوع لــوازم اســتفاده  شــده انتخــاب نمایید.

7   سیفون

شکل 6          قطر سیفون و عمق آب بند در تجهیزات و رسویس های بهداشتی مختلف

جدول 14         قطر سیفون و عمق آب بند آن برای تجهیزات و رسویس های بهداشتی مختلف

عمق آب بند)mm(قطر  )mm(نوع تجهیزات یا رسویس 

3275 حداقل دستشویی و بیده 

40-5050-40وان – زیردوشی 

4075سینک – ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی 

40-10050-70توالت ایرانی و فرنگی 
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شکل 7          سیستم فاضالب با هواکش با قطر کمرت

  

برای جلوگیری از اختالل در جریان پساب كه محصول پیدایش نوسان در داخل سیستم فاضالب می باشد،  سیستم خروجی را به تهویه مجهز می نماییم. 

بــا توجــه بــه شــكل7 در صورتــی كــه فــالش تانــک طبقــه پنجــم عمــل نمایــد،  لولــه واقــع در زیــر آن پــر از پســاب شــده و بــه طــرف پاییــن حركــت كــرده و ماننــد پیســتون عمــل 

می كنــد. بنابرایــن پــس از عبــور جریــان از هــر انشــعاب در قســمت های بــاالی لولــه ایجــاد مكــش و در قســمت های پاییــن لولــه فشــار تولیــد می شــود.عكس العمل سیســتم نســبت 

بــه مكــش و فشــار یكســان می باشــد و باعــث از میــان رفــن عمــق آب بنــد ســیفون و ورود هــوای آلــوده فاضــالب بــه درون ســاختمان می شــود. 

انــدازه لولــه عمــودی فاضــالب نیــز از عوامــل دیگــری می باشــد كــه  خــود می توانــد 

تشــدیدكننده حالــت فــوق باشــد. در صورتــی كــه  قطــر لولــه عمــودی فاضــالب مناســب 

نباشــد و یــا پــس از اتصــال بــه آخریــن انشــعاب در همــان جــا پایــان یابــد و بــه پشــت 

بــام انتقــال داده شــود،  احتمــال از بیــن رفــن عمــق آب بنــد ســیفون خواهدبــود. 

نكتــه خاصــی در مــورد ختــم لولــه در پشــت بــام وجــود نــدارد  غیــر از آن کــه مراقبــت شــود 

كــه ایــن لولــه در زمســتان زیــر بــرف پوشــیده نشــود. این سیســتم معمــوالً در ســاختمان هایی 

بــا ارتفــاع حداكــرث 5 طبقــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. امــا یــک سیســتم حقیقــی تهویــه 

نیســت زیــرا بــا آن کــه ایــن سیســتم توانایــی از بیــن بــردن عمــل مكــش خــود بــه خــود را دارد، 

امــا قــادر بــه از بیــن بــردن فشــاری كــه در درون سیســتم بــه وجــود می آیــد، نیســت. 

تذكــر: توصیــه می شــود كــه از قــرار دادن قســمت انتهایــی لولــه هواكــش درنزدیكــی 

لولــه و یــا هــر نــوع وســایل مكنده خــودداری شــود.

از نصــب ســیفون در پاییــن تریــن قســمت لولــه عمــودی فاضــالب یــا محــل وصــل 

ــد دارای بزرگرتیــن  ــاب شــود. محــل اتصــال بای ــده اجتن ــه کنن ــه اصلــی تخلی ــه لول آن ب

شــعاع باشــد کــه بــرای تأمیــن آن می تــوان از دو عــدد زانویــی 45 درجــه اســتفاده نمــود.

L   ≥ 450mm ←  حداکرث طبقات ساختمان 3 طبقه

L   ≥ 450mm ←  حداکرث طبقات ساختمان 5 طبقه

8   تهویه
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شکل 9          سیستم فاضالب با تهویه ثانویه 

شکل 8          سیستم فاضالب بدون هواکش مستقل 

1-8-تهویه موازی 

در ایــن نــوع تهویــه از لولــه مســتقل اســتفاده شــده كــه مــوازی بــا لولــه عمودی 

ــودی  ــه عم ــر لول ــوم قط ــوال دوس ــش معم ــه هواك ــر لول ــد. قط ــالب می باش فاض

ــودی  ــه عم ــه لول ــمت پای ــه در قس ــه تهوی ــن لول ــش پایی ــد. بخ ــالب می باش فاض

 فاضــالب قــرار گرفتــه و قســمت فوقانــی آن امتــداد یافتــه و بــه پشــت بــام 

منتهی می شــود. 

نــوع دیگــری از ایــن سیســتم را می تــوان در شــكل 8 مشــاهده كــرد كــه لولــه 

هواكــش در باالتــر از آخریــن انشــعاب بــه لولــه عمــودی فاضــالب متصــل شــده 

ــه تهویــه بایــد دارای قطــر یكســانی در  ــاٌل اشــاره شــد لول اســت. همانطوركــه قب

طــول لولــه باشــد. 

ــواره  ــالب هم ــتم فاض ــل سیس ــار داخ ــه فش ــل این ک ــه دلی ــت ب ــن حال در ای

ــود و  ــه خ ــود ب ــش خ ــل مك ــر عم ــد،  دیگ ــارج می باش ــط خ ــار محی ــادل فش مع

ــود  ــه می ش ــاد توصی ــاع زی ــا ارتف ــاختمان های ب ــد. در س ــود نمی آی ــه وج ــار ب فش

كــه لولــه هواكــش در هــر طبقــه بــه لولــه عمــودی فاضــالب متصــل شــود. 

2-8-تهویه ثانویه 

ــن و  ــی از كامل تری ــه یك ــه ثانوی ــده،  تهوی ــح داده ش ــای توضی ــن تهویه ه در بی

ــب  ــد. در اغل ــاختمان می باش ــالب س ــبكه فاض ــه در ش ــتم تهوی ــن سیس اصولی تری

ســاختمان هایی كــه طراحــی آن بــر عهــده اكیــپ مهندســی قــرار دارد و چنــد 

رسویــس بهداشــتی درمحوطــه محــدودی قــرار دارد خطــر پیدایــش تغییــر فشــار و از 

دســت دادن عمــق آب بنــد در ســیفون ها وجــود دارد،  ســیفون هــر وســیله بهداشــتی 

ــود.  ــل می ش ــش متص ــودی هواك ــه عم ــه لول ــش ب ــی هواك ــه جانب ــط لول توس

اگــر لولــه جانبــی هواكــش فقــط بــه یــك لــوازم یــا رسویــس بهداشــتی متصــل 

باشــد قطــر  mm 40بــرای آن كافــی اســت،  امــا اگــر طــول لولــه جانبــی بیشــرت از 

15 مــرت بــوده یــا لــوازم و رسویس هــای بهداشــتی مرتبــط بــا لولــه جانبــی هواكــش 

ــکل9(. ــود )ش ــه می ش ــر  mm 50توصی ــد قط ــس باش ــک رسوی ــرت از ی بیش

ــبكه  ــدای آب درون ش ــان آرام و بی ص ــا جری ــه تنه ــه ن ــتم تهوی ــن سیس در ای

ــرای  ــی ب ــودی و جانب ــای عم ــت لوله ه ــه ظرفی ــردد، بلك ــرار می گ ــالب برق فاض

ــود.  ــرت می ش ــاب بیش ــال پس اتص
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عایــق صوتــی در ســاختمان بــرای راحتــی و ســالمت انســان ها از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. صداهــای ایجــاد شــده توســط وســایل خانگــی می تواننــد راحتــی انســان را  بــه 

شــدت مختــل نماینــد. صداهــای هــرز آب مخصوصــا در غــروب و شــب بســیار اذیــت كننــده می باشــد. مطابــق بــا قوانیــن نظارتــی، عایــق بنــدی صــدا در ســاختمان بایــد رعایــت شــود 

و میــزان صــدای جریــان در لوله هــای نصــب شــده نبایــد بیشــرت از 25db تــا 30 باشــد، محدودیت هایــی بــرای نصــب بــه وجــود مــی آورد كــه بایــد در نظــر گرفتــه  شــود. صداهــای هــرز 

آب را مــی تــوان بــا اســتفاده از انحــراف در جریــان آب بــه طــور كامــل برطــرف نمــود.

1-9-اختالف بین صدای هوا و صدای فیزیكی 

صدای هوا: صدایی كه در هوا به شكل امواج صوتی منتقل می شود. 

صدای فیزیكـی: صدایـــی كه یک واسطـــه جـــامد  منتـقل می شود. 

صدای هوا و فیزیكی همچنین نیاز به روش های عایق بندی متفاوتی دارند. )مثل افزایش جرم(

كاهش صـــدای هوا: با افزایش عایـــق بـنـــدی صوت اجزای ساختـمان یا كاهش سطح صوت 

كاهش صدای فیـــزیكی: باكاهش ایجـــاد صـدا از طریق مواد عایق

2-9-منبع صدا در لوله های اصلی

منبـــع صدای فیـزیكی مستـقـیـم •

فشار و رضبه مداوم آب و اجزا جامد به دیواره لوله منجربه ایجاد صدای فیزیكی شده كه در دیواره لوله گسرتش می یابد. 

منبع صدای فیزیكی غیر مستقیم •

بر حسب تالطم جریان پساب صدای رشرش حاصل می شود كه در طول لوله تكثیر می شود. 

9  عایق بندی صدا
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شکل 11          ثبات سیستم فاضالبی در محل های چرخش شکل 10          نمایی از بخش آرام کننده در اتصال لوله عمودی فاضالب به لوله اصلی 

3-9- عایق بندی صوت با رعایت اصول فنی در نصب

ــه  ــب لول ــالب، نص ــای فاض ــت لوله ه ــالب، بس ــه فاض ــه لول ــواد اولی م

اصلــی در دیوارهــا و رعایــت شــیب در لولــه هــای جانبــی از جملــه متغیرهــای 

ــد.  ــی باش ــدا م ــدی ص ــق بن ــر در عای مؤث

لوله هــای  نصــب  پالســتیكی،  پوشــش  بــا  سیســتم هایی  از  اســتفاده 

ــات  ــه اقدام ــده از جمل ــش آرام كنن ــتفاده ازبخ ــا و اس ــالب در كانال ه فاض

ــد.  ــدا می باش ــدی ص ــق بن ــگیرانه در عای پیش

توصیــه: جهــت داشــن سیســتم منحــرص بــه فــرد عایــق صــدا بــا 

دپارتمــان فنــی یزدبســپار تمــاس بگیریــد.

4-9-بخش آرام كننده 

از آن جایــی كــه موقعیــت لولــه نقــش مهمــی در منشــا صــدا وكاهــش آن دارد،  اقدامــات الزم بایــد بــه 

گونــه ای صــورت پذیــرد كــه صداهــای جریــان و رضبــه در محل هــای چرخــش ›› اتصــال لولــه عمــودی 

فاضــالب بــه لولــه اصلــی‹‹ كاهــش یابــد. بنابــه دالیــل هیدرولیكــی و آكوســتیک در هــر چرخــش 90 

درجــه كــه در آن لولــه عمــودی بــه لولــه افقــی تبدیــل می شــود بــه یــک بخــش آرامش كننــده نیازمندیــم. 

ایــن بخــش شــامل دو عــدد زانویــی 45 درجــه و یــک لولــه  mm 250می باشــد )شــکل 10(.

.)11 87 نبایــد در محل های چرخش اســتفاده نمود)شــکل تذكــر: از زانوهــای 5/

بــا اســتفاده از دیوارهایــی كــه عایــق صوتــی هســتند می تــوان لوله هــای عمــودی را از فضاهایــی كــه نیــاز 

بــه آرامــش در آن هــا می باشــد، جــدا نمــود. 

در موقــع نصــب و محكــم كــردن لولــه بــا اســتفاده از بســت در حالــت بــدون عایــق صوتــی حداقــل 

ــد. kg/m 350 باش ــد  بای ــوار  وزن دی
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 Offset pipe          12 شکل

Offset pipe -9-5

طبقــه  هفــت  از  بلندتــر  ســاختمان های  در 

ــقف(  ــاب س ــا احتس ــه 2.58m ب ــر طبق ــاع ه )ارتف

ــر  ــه تغیی ــد ب ــتم نیازمن ــا هش ــم ی ــه هفت ــد از طبق بع

ــتم های  ــالب در سیس ــت فاض ــش رسع ــت کاه جه

هســتیم  صــدا  کاهــش  همچنیــن  و  عمــودی 

)شــکل12(.

ــوط  ــای مرب ــد آب ه ــه بتوان ــری ك ــبكه دیگ ــالب، ش ــتم فاض ــر سیس ــالوه ب ــاختمانی ع در هرس

ــر  ــورد نظ ــای م ــه مكان ه ــوده و ب ــع آوری نم ــا جم ــام و بالكن ه ــطح ب ــاران را از س ــرف و ب ــه ب ب

ــد. ــاز می باش ــورد نی ــد،  م ــال ده انتق

ــا افــق كمــرت از 10 درجــه  ــه آن هــا ب ــا زاوی ــام و بالكن هــا كامــال مســطح باشــند و ی در مــواردی كــه ب

باشــد تمامــی ســطح بالكن هــا و بــام،  ســطح موثــر تلقــی می شــود. در صورتــی كــه در مــورد ســقف های 

شــیب دار بایــد بــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبات را انجــام داد: 

A = (½ H + W ) x L

A .................................................. سطح موثـر بام

L..................................................طول سطح شیب 

w..................................................عرض شیب 

 L..................................................ارتفاع سطح شیب دار 

L/Sec میزان جریان= A×s/36

A..................................................سطح موثر بام

)m2 شدت بارندگی در ساعت )میلی لیرت..................................................

بعــد از بــه دســت آوردن دبــی می تــوان بــا اســتفاده از جــداول موجــود قطــر لولــه مــورد نظــر را 

ــا توجــه بــه وضعیــت آب وهــوای كشــورمان معمــواًل بــرای هــر100 مــرت مربــع از ســطح  به دســت آورد. ب

ــد. ــاز می باش ــورد نی ــودی  mm 110م ــه عم ــک لول ــام ی ب

10     سیستم جمع آوری آب باران 

11   انبساط طولی 
ــود.  ــض می ش ــا منقب ی ــط  ــا منبس ــرات دم ــر تغیی اث ــواد در  ــایر م ــد س ــز مانن ــن نی ــی پروپیل پل
 1/1x10-4 تــک  پلــی  سیســتم  در  اســتفاده  مــورد  پروپیلــن  پلــی  طولــی  انبســاط  رضیــب 

0/11mm بزرگ تــر می شــود. می باشــد،  یعنــی هــر مــرت لولــه یزدبســپار بــا افزایــش یــک درجــه دمــا 
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Polyethylene   mm 0.19

Polyethylene   mm 0.11

mm 0.2

mm 0.1

Aluminium........................mm 0.02
Copper...............................mm 0.017
Steel......................................mm 0.012

نمودار 3           رضیب انبساط طولی پلی پروپیلن، پلی اتیلن و سایر فلزات 

ــاب  ــی در پس ــرات حرارت ــف تغیی ــودن طی ــرتده نب ــه گس ــه ب ــا توج ــاختمان ب ــل س ــوان در داخ ــتاندارد EN1451  می ت ــا اس ــق ب ــل تطاب ــه دلی ــک ب ــاالت پلی ت ــه و اتص از لول

ــاب  ــای پس ــه دم ــپزخانه ك ــینک آش ــا س ــویی ی ــرای ظرفش ــم ب ــی ºC 20-15 و ه ــاب خروج ــای پس ــا دم ــت ب ــرای توال ــوان ب ــا می ت ــوع لوله ه ــن ن ــود. از ای ــتفاده نم ــی اس خروج

خروجــی آن هــا تــا  70º C  ممكــن اســت برســد بــدون هیــچ گـــونه محـــدودیتی اســتفاده نمــود. 

انبساط طولی در سیستم پلی تک به دلیل وجود سوكت های متعدد در این سیستم  قابل توجه نخواهد بود. 

مثال لوله پساب ماشین ظرفشویی 

داده ها 

  75c˚   ....................................................................................................................................................................................................... (t2)دمای آب خروجی

 25c˚   ..................................................................................................................................... (t1)دمای محیط و لوله های جانبی متصل به ماشین ظرفشویی

طول لوله )L( ...................................................................................................................................................................................................................        3 مرت 

محاسبات  

Δt = t2  -  t1

Δt = 75c˚ - 25c˚ = 50c˚
ΔL = 3 x  0.11 x 50 = 16.5mm

این لوله در حدود 16/5mm افزایش می یابد. تغییرات طولی برای لوله پلی اتیلن در همین رشایط تقریبا 1/7 بیشرت از سیستم پلی تک می باشد.

باید به خاطر داشت انبساط خطی ممكن است منفی باشد یعنی كاهش به جای افزایش در طول لوله انجام گیرد. 

داده ها : 

20c˚. ........................................................................... دمای خروجی

35c˚. ............................................................................ دمای محیـط

3m     ................................................................................... طول لوله

محاسبات: 

Δt =  20  -  35  =  -15c˚
ΔL =  3  x  0/11 x (-15) =  -4.95m

 مثـال: نصب لـولـه فاضالب بـرای حمـل آب سـرد. 

ــد  ــر خواه ــاه ت ــدود 4/95mm كوت ــه در ح ــن لول ای

كاهــش طــول  اتیلــن  پلــی  لولــه  مــورد  در  شــد. 

ــا  ــد ب ــما می توانی ــود. ش ــد ب ــرت خواه ــر بیش 1/7 براب

ــی  ــی پل ــاط طول ــب انبس ــودار 3 رضی ــتفاده  از نم اس

پروپیلــن را بــا پلــی اتیلن و ســایر فلــزات مقایســه نمایید. 

12  داده ها

این عدد در مقایسه با رضیب  انبساط طولی پلی اتیلن در 1/9x10-4 حدودا  1/7 برابر كمرت است. انبساط طولی را می توان با استفاده از فرمول محاسبه نمود.  

ΔL = L x λ x  Δt

)mm تعییرات طول )میلی مرت..................................................Δ L

)m طول اولیه لوله )مرت................................................... L

 (mm/mc°)رضیب انبساط حرارتی................................................... λ
 (c°)پلی تک  ..................................اختالف حرارت اولیه و ثانـویهΔt 
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شکل 13           سیستم فاضالب درون بتون و مسیر آزاد 

در نصــب لوله هــای عمــودی هیچ محدودیتی وجــود ندارد. دو حالت در نصــب لوله های عمودی وجود دارد: 

قسمتی از لوله عمودی كه به انشعاب و سوكت مرتبط است در تمام طبقات درون بتون قرارگیرد )شکل13(.. 1

در ایــن حالــت كــه محــل اتصــال انشــعاب و لولــه عمــودی داخــل بتــون قــرار دارد،  لولــه بــدون حركــت بــوده و بــه بســت ثابــت نیــازی نــدارد ولــی به دلیــل این كــه بتوانــد 

ــا در نظــر گرفــن انبســاط خطــی از بســت متحــرک اســتفاده می شــود.  لولــه در طــول حركــت داشــته باشــد ب

هدایــت حرارتــی پاییــن پلــی پروپیلــن، كوتــاه بــودن نســبی زمــان تخلیــه، گــردش هــوای آزاد درون سیســتم همــراه بــا ایرنســی حرارتــی بخش هایــی از ســاختمان ماننــد دیوارهــا یــا 

كــف كــه لوله هــا در آن قــرار دارنــد،  تمامــا در نتیجــه واقعــی اثرگــذار خواهــد بــود. در نتیجــه همــواره انبســاط خطــی بــه مراتــب كمــرت از مقــداری اســت كــه در محاســبات نشــان داده می شــود. 

رشایــط كاری در سیســتم فاضــالب به دو دســته تقســیم می شــوند: 

 1. رشایــط گرمایــی متوســط )ماننــد: لولــه هــای متصل به دوش،  وان،  بیده و ســینک آشــپزخانه( در صورتی كــه طول لوله زیاد نباشــد،  می توان آن ها را مســتقیما در بــن جایگذاری كرد.

ــا ایزوالســیون مناســب یــا یــک  2. رشایــط دمــای بــاال )ماننــد لوله هــای متصــل بــه ماشــین ظرفشــویی یــا در آزمایشــگاه ها بــرای انتقــال آب داغ( كــه در ایــن صــورت بهــرت اســت ب

روکــش نــازک کاغــذی آن هــا را پوشــانید و در بــن دفــن كــرد. 

13   نصب لوله های عمودی با استفاده از بست ها 
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شکل 14           روند استفاده از بست های ثابت و غیر ثابت در سیستم فاضالب

ــه داشــته باشــند،  بایــد  ــوار مقابــل خــود بایــد كمــرت از  cm 45فاصل ــه سیســتم جهــت رفــع گرفتگــی مجــاری اســت. ایــن دریچه هــا از دی وظیفــه دریچه هــای بازدیــد دسرتســی ب

كامــال آب بنــد بــوده بــه طــوری كــه امــكان خــروج اندكــی پســاب از آن هــم ممكــن نباشــد. 

تذكر: در صورتی كه موقعیت قرارگیری دریچه های بازدید در مكانی باشد كه احتمال یخ زدن آن وجود داشته باشد، باید تدابیر الزم برای جلوگیری از این امر صورت پذیرد. 

نصب سه راه های بازدید در موارد زیر رضوری می باشد: 

در قسمت هایی كه تغییر جهت در لوله های جانبی بیشرت از 45 درجه باشد. . 1

در بلندترین نقطه هر لوله جانبی . 2

در پایین ترین قســمت لوله عمــودی فاضالب قبل از اتصال به لوله اصلی . 3

 روی لولــــه اصلی خروجــی با فاصله 30 مرت از یكدیگــر . 4

در انتهای لوله خروجی بالفاصله بعد از خروج از ساختمان . 5

در هر نقطه از لوله عمودی فاضالب که برای قسمت سیستم دسرتسی به آن الزم باشد. . 6

سیستم فاضالب باید به گونــه ای طراحــی شود كه امكان نگهداری و تعمیر آسان در تمام قسمت های سیستـم و ارتباط آسان با قسمت های دیگر وجود داشته باشد. . 7

بــه طــور كلــی در مــورد لوله هــای افقــی نصــب شــده در زیــر ســقف ها رعایــت شــیب رضوری می باشــد. در ایــن حالــت بــا اســتفاده از بســت ثابــت، ضمــن ثابــت نگــه داشــن تمامــی 

ــا 10 برابــر قطــر اســمی  ســوكت های متصــل بــه لولــه از بســت متحــرک نیــز در فاصلــه بیــن بســت های ثابــت اســتفاده می شــود. فاصلــه مناســب بیــن بســت ها در ایــن حالــت تقریب

لولــه خواهــد بــود. بســت هایی كــه بــرای مهــار سیســتم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد بایــد از اســتحكام و قــدرت كافــی برخــوردار باشــد. بــا توجــه بــه شــكل  و فرمــول  بایــد فاصلــه 

لوله هــا تــا ســطوح ســاختمانی حداقــل باشــد تــا سیســتم ثبــات بیشــرتی داشــته باشــد )شــکل14(. 

14   نصب لوله های افقی با استفاده از بست ها 

15  نصب سه راه بازدید 

تمامــی طــول لولــه عمــودی آزاد باشــد، در ایــن حالــت اســتفاده از بســت های ثابــت و متحــرک هــم زمــان الزم می باشــد. لــذا بــا در نظــر گرفــن انبســاط خطــی، ســوكت دار را . 2

بــا اســتفاده از بســت ثابــت و فاصلــه بیــن دو بســت ثابــت را بــا بســت متحــرک مهــار می كنیــم. 

در سیســتم پلی تــک بــه دلیــل وجــود ســوكت ها در لولــه و اتصــاالت عمــال ماننــد موفــه عمــل كــرده امــكان حركــت لولــه را فراهــم می ســازد و تمامــی لوله هــا 

ــت و متحــرک اســتفاده می شــود.  ــوع بســت ثاب ــدی خــود انبســاط خطــی ناشــی از دمــا را خنثــی ســازد. در نصــب سیســتم پــوش فیــت از دو ن ــا حفــظ آب بن ــی و ب ــه خوب ــد ب می توانن

بــه بســت هایی كــه مانــع از حركــت محــوری لولــه  ناشــی از انبســاط طولــی شــود بســت ثابــت گوینــد و بــه بســت هایی كــه لولــه می توانــد در آن نقطــه در جهــت طولــی حركت داشــته باشــد بســت 

متحــرک گوینــد. در ادامــه بــا توجــه بــه موقعیــت كاربــرد بســت ها بــه توانایــی هــر كــدام از آن هــا می پردازیم. 
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شکل 15           انبارش لوله و اتصاالت

در هنگام بارگیری و حمل و نقل لوله و اتصاالت دقت شود كه صدمه ای به آن وارد نشود. . 1

جهت جابه جایی، لوله ها باید روی سطحی صاف حمل شوند و سوكت های لوله باید به اندازه مناسب از هم فاصله داشته باشند. . 2

 لوله و اتصاالت یزد بســپار نباید در هنگام جابه جایی بر روی ســطح ســخت پرتاب یا در امتداد ســطوح زبر كشــیده شــود. 3. 

از برخــورد اجســام ســخت و یا وســایل نوک تیز بــرای مثال عقب وانت ممانعت شــود. . 4

 در صورت استفاده از زنجیر برای بسن لوله ها جهت حمل و نقل، حتما از وسیله محافظتی جهت عدم تماس زنجیر با لوله ها استفاده شود. 5. 

بــرای جلوگیــری از تغییــر شــكل لوله هــا و صدمه دیدن آن ها در انبارش به مدت زمان طوالنی حتما از ســطوح صاف اســتفاده شــود. . 1

 از قرارگرفن اجسام سنگین در زمان انبارش بر روی لوله و اتصاالت خودداری شود. . 2

 در زمان انبارش لوله ها و اتصاالت را از بسته  بندی خارج نكرده چون سبب ورود خاک،  شن و مصالح ساختمانی به داخل آن ها شده و به اورینگ صدمه وارد می نماید. . 3

 حداكرث ارتفاع انبارش برای مدت طوالنی برای کارتن 170 ســانتیمرت و برای لوله 120 ســانتیمرت می باشــدکه برای تمامی قطرها یكســان می باشد)شــکل 15(.. 4

5 .) 41c°  انبــارش در هــوای آزاد و زیــر نــور مســتقیم آفتــاب نبایــد بــرای مــدت طوالنی و بیشــرت از 10 ماه انجــام گیرد. )در رشایط عادی، دمــای محیط 

16  حمل و نقل، انبارداری 

17  انبارش
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تذكر: در مواردی كه لوله ها عمودی هستند باید با كمک بست بالفاصله لوله را محكم كرد تا مانع از دست دادن 10mm فضا برای جران انبساط خطی شود. 

انتهای push-in لوله و اتصال را تمیز نمایید. 

یــك الیــه نــازک و یكنواخــت مــاده روان ســاز یزدبســپار یــا 

 push-in  محلــول آب صابــون رقیــق شــده را بــر روی انتهــای

لولــه حرکــت  دهیــد. لولــه را بــا كمــی چرخــش بــه درون بلغزانیــد تــا 

ایــن كــه بــه انتهــای ســوكت برســد. در ایــن حالــت لولــه را در محــل 

لبــه ســوكت بــا یــک مــداد یــا روان نویــس عالمت گــذاری نماییــد. 

ــا  10mm از ســوكت بیــرون  ــدازه تقریب ــه ان ــه درون اتصــال را ب لول

بكشــید. ایــن عمــل بــرای اتصــال بیــن لولــه و اتصاالتــی صــورت 

ــن  ــال بی ــد. در اتص ــرت باش ــرث 2 م ــه حداك ــول لول ــه ط ــرد ك می پذی

ــد.  ــا نمی باش ــن فض ــن ای ــر گرف ــه در نظ ــازی ب ــاالت نی اتص

ســاده  بســیار   PP لوله هــای  اتصــاالت 

می باشــد. هــر لولــه داخــل ســوكت لولــه یــا 

اتصــال دیگــر قــرار می گیــرد. آب بنــدی هــر 

اتصــال توســط اورینــگ تضمیــن می شــود. 

ــیار  ــپار بس ــت یزدبس ــوش فی ــتم پ ــب سیس نص

ــب  ــتم های نص ــایر سیس ــد س ــوده و مانن ــاده ب س

بــی درد رس بــه روش هــای زیــر ممكــن می باشــد.

2-18-شیب زن 

انتهــای لوله هــا را پــس از بــرش بایــد بــه وســیله رکات یــا 

بــه  بــا زاویــه تقریبــی 15 درجــه شــیب داد. ســطح  شــیب زن 

ــوكت  ــگ درون س ــا اورین ــد ت ــاف باش ــال ص ــد كام ــت آمده بای دس

لولــه،  شــیب  موجــود  جــدول  از  اســتفاده  بــا  نبینــد.  صدمــه 

می تــوان طــول شــیب را بــرای ســایزهای مختلــف بــه دســت آورد. 

وضعیــت اورینــگ را بررســی نماییــد و از بــی عیــب بــودن آن مطمــن 

شــوید. در صــورت نیــاز اورینــگ را با كمــک  پارچــه ای خیس تمیز نمایید. 

1-18-برش 

ــود  ــه عم ــر در زاوی ــورد نظ ــدازه م ــه ان ــا را ب لوله ه

نســبت بــه محــور لولــه بریــد. ایــن عمــل را می توان 

بــا اســتفاده از رکات انجــام داد. اتصــاالت نبایــد 

ــل و  ــده را از داخ ــده ش ــای بری ــوند. لبه ه ــاه ش كوت

ــد.  ــه گیری نمایی ــكریپر پلیس ــك اس ــه كم ــرون ب بی

18   نصب 
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1-20- آماده  سازی كارگاه 

محیــط كارگاه بایــد بــه دور از گــرد و غبــار باشــد. بــرای محافظــت بیشــرت لولــه، لوله هــا بــر روی شاســی نگهــداری می شــوند. 

ــزار یزدبســپار شــامل  ــه اب ــا ابعــاد مناســب جهــت بــرش لوله هــا اســتفاده شــود. حتمــا از جعب ــز كار ب توصیــه می شــود از یــک می

دســتگاه بــرش، شــیب زن، گیــره تســمه ای، مــرت و خــودكار اســتفاده شــود. 

2-20- توصیه های اجرایی 

پـــس از نصـــب برای ممانـعـــت از ورود مصـالح ساختـمانـی و اشیـا به درون سیستـــم،  حتـما از درپـوش استـفاده شود. . 1

 از جوشــكاری در نزدیكــی لولــه و اتصــاالت كــه موجــب صدمــه دیــدن آن هــا می شــود، خــودداری شــود. در صــورت نیــاز . 2

ــاند.  ــاالت را پوش ــه و اتص ــس روی لول ــه ای خی ــا پارچ ــوان ب ــكاری می ت ــه جوش ب

 مسیرها به گونه ای انتخاب شودكه با حداقل پیچ و خم و برش لوله كشی صورت پذیرد. . 3

 محــل نصــب لــوازم و رسویس هــای بهداشــتی از نظــر ابعــاد، ارتفــاع نصــب و موقعیــت آن نســبت بــه درهــا و پنجره هــا . 4

قبــال شناســایی و كنــرتل شــود. 

سیستم لوله كشی فاضالب حتما به تهویه مجهز شود. . 5

 بــه زیبایــی كار به ویــژه در مســیرهایی كــه فاقــد پوشــش هســتند،  توجــه شــود. لوله هــا حتــی االمــكان در مســیرهایی . 6

باشــند.  ــد  ــد كــه كمــرت در معــرض دی قــرار گیرن

 استفاده از دریچه های بازدید در موارد توصیه شده، فراموش نشود. . 7

پــس از پایــان نصــب لولــه و اتصــاالت پــوش فیــت یزدبســپار بســت ها را بازدیــد كــرده و از اســتحكام آن هــا مطمــن شــوید. در 

ضمــن همزمــان عالمت گذاری هــای انجــام شــده بــرای جــران انبســاط خطــی را بررســی نماییــد. جریــان در سیســتم فاضــالب 

از نــوع ثقلــی اســت. در سیســتمی كــه بــه خوبــی طراحــی و اجــرا  شــده باشــد،  مجــاری هرگــز پــر از آب نخواهــد شــد بلكــه در تمــام 

مواقــع تنهــا مقــداری از ســطح داخــل لولــه جریــان در آن برقــرار اســت امــا بــه منظــور اطمینــان بیشــرت از آب بنــدی سیســتم و بــا 

توجــه بــه مقــررات ایــران مــی تــوان بــا اســتفاده از آزمایــش بــا آب یــا هــوا سیســتم را مــورد آزمــون قــرار داد. 

1-19- آزمایش با آب 

در ایــن روش ابتــدا ســاختمان را بــه چنــد بخــش مجــزا تقســیم كــرده و هــر دو طبقــه را بــا هــم و بــا اســتفاده از دریچه هــای 

ــر از آب  ــده پ ــک جداكنن ــا كم ــرت و ب ــزان 3 م ــه می ــتم را ب ــم. سیس ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــتم م ــده در سیس ــی ش ــد طراح بازدی

می كنیــم. توجــه داشــته باشــید كــه هیــچ یــک از لولــه و اتصــاالت نبایــد در معــرض فشــار كمــرت از 3 مــرت آب باشــند. پــس از 

ــده  ــه نشــت آب دی ــد هیــچ گون 15 دقیقــه، سیســتم را بررســی كــرده و وضعیــت اتصال هــا را مــورد بررســی قــرار می دهیــم. نبای

شــود. در صــورت مشــاهده نشــت بایــد اتصــال معیــوب را ترمیــم یــا تعویــض كــرد و آزمایــش دوبــاره تكــرار شــود. 

2-19- آزمایش با هوا 

ــب  ــیله ای مناس ــتفاده از وس ــا اس ــا ب ــه ج ــی در هم ــمت های خروج ــوده و قس ــی از آب ب ــال خال ــد كام ــتم بای ــن روش سیس در ای

مســدود شــده باشــند. در ایــن مرحلــه آزمایــش، ورود فشــار هــوا بــه داخــل سیســتم رشوع شــده و فشــار درون آن بــه 34/5kp رســانده 

می شــود. در صورتــی كــه ایــن فشــار تــا 15 دقیقــه ثابــت باشــد، نصــب مــورد تاییــد اســت. در صــورت افــت فشــار همــه اتصال هــا بــا 

اســتفاده از كــف صابــون بررســی شــده و اتصــال معیــوب ترمیــم یــا تعویــض می شــود و ســپس آزمایــش تكــرار می شــود. 

20   نكات مهم در نصب 

19  آزمایش سیستم  
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سیستم پلی تک I دفتــــرچه فنــــی

    منابع

DIN  30660: Technical characteristics of sound insulation      

      DIN  4109:  Maximum noise pollution   

DIN 18381- 2002

DIN  1988: Physical features 

     ISO   1133: Melt flow  

ISO/DIS 6259

DIN 4102: Fireproof  

ISO/9969

EN 1451

ISIRI 13822-1

Building Regulations 2000

(Englad and Wales): Aapproved document H,part H1

Building Standards ( Scotland )

Regulations 1993-2002 ( Including current amendments: Technical standardspart M )

Building Regulations ( Northern Ireland) 2000: Technical booklet N

BS 8000 Workmanship on building sites: Part13: 1989 code of practice for above ground drainage and sanitary appliances

BS 752: 1997 code of practice for building  drainage

BS EN 12056: 2000 Gravity drainage systems inside buildings: part 3, roof drainage, layout and calculation

Painting Plastics: IP 11/1979 watford , BRE 1979

Water Regulations Guide: London, water regulations advisory scheme,2000
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