
 

 

 تهويه سيستم هاي فاضالب و انواع آنها 

يكي از اقدامات اساسي در طراحي سيستم فاضالب برقراري تهويه كامل با استفاده از لوله هاي هواكش مي باشد كه باعث جلوگيري 

ضالب بدون هواكش و يا داراي هواكش در يك سيستم فا.از پيدايش نوسان فشار و اختالل در جريان پسابهاي فاضالب مي گردد

غير اصولي، عالوه بر ورود هواي آلوده فاضالب درون ساختمان، عبور آب در سيستم با صدا همراه است كه اين صدا پيدايش مكش 

همچنين تكان خوردن آب در سطح سيفون يك توالت و دستشوئي پر از آب در . خود به خود در سيفون ذير بط را قوت مي بخشد

با در نظر گرفتن اين . ايطي كه آب سرويس ديگري در حال تخليه شدن است نيز از نشانه هاي ضعف سيستم تهويه مي باشدشر

نكته كه مواد عبوري از سيستم فاضالب حالت نيمه جامد داشته و در هنگام عبور از درون پيچ و خمهاي سيفون همواره تمايل به 

چنانچه قطر لوله قائم فاضالب به اندازه كافي بزرگ نباشد و يا آنكه پس از اتصال به . ته نشيني و رسوب در داخل سيفونها دارد

مختل شدن حالت آب بند سيفونها احتمال  آخرين انشعاب به پشت بام منتقل نشده باشند و در همان جا خاتمه يافته باشند

  .افزايش يافته و ورود هواي آلوده به داخل ساختمان ميسر مي گردد

فع اين معايب توصيه مي گردد همواره از نصب سيفون در پايين ترين قسمت لوله قائم فاضالب و يا به عبارتي، محل وصل براي ر

درجه استفاده  45درجه از دو زانوي  90آن به لوله اصلي تخليه كننده بايد اجتناب نمود و در محلهاي اتصال بجاي زانوي 

هاي غير قابل پيش بيني احتمالي،  دارد، وجود يك دريچه بازديد جهت رفع گرفتگيهمچنين در هر جا كه تغيير جهت وجود .گردد

براي .ضمنا براي جلوگيري از پديده مكش بهتر است نسبت قطر لوله هاي جانبي به طول آنها عدد بزرگتري مي باشد. توصيه گردد

از نظر كلي در سيستم هاي فاضالب .ر گرفتتحقق اين توصيه ها به ناچار براي هر سيستم فاضالب بايد تهويه مناسبي در نظ

  .ساختماني سه نوع سيستم هواكش مي تواند وجود داشته باشد

  سيستم ابتدايي - 

  سيستم هاي داراي هواكش مستقل  - 

  سيستم هاي داراي هواكش ثانويه - 

  : سيستم ابتدايي

تمانهاي با تعداد طبقات كم قابل اجرا مي باشد، لوله در اين روش كه در كشور ما نيز بسيار مرسوم و متداول است و اصوال در ساخ

در اين سيستم يك لوله . هاي قائم فاضالب تا پشت بام امتداد مي يابند و در آنجا باالتر از سطح بام و بصورت عصائي قرار مي گيرند

يفا مي كند در نظر گرفتن ارتفاع كه قطر بخشي از آن با قطر لوله قائم فاضالب در ساختمان يكسان مي باشد، كه نقش هواكش را ا

براي قسمتي از لوله كه باالتر از سطح پشت بام قرار مي گيرد، معيار خاصي ندارد و شايد تنها عاملي كه بتوان در نظر گرفت ارتفاع 
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  .اما بايد از قرار دادن كولر و يا هر نوع تجهيزات مكنده در نزديكي اين لوله ها پرهيز كرد. برف در زمستان است

   :سيستمهاي داراي هواكش مستقل

قطر لوله قائم فاضالب مي باشد به عنوان لوله قائم هواكش و به موازات لوله  3/2در اين سيستم يك لوله قائم كه قطر آن حدودا 

رين قائم فاضالب كشيده مي شود كه در قسمت پاييني نزديك پايه لوله قائم فاضالب وصل، و در قسمت فوقاني، يا باالتر از آخ

  .انشعاب به لوله قائم فاضالب متصل مي گردد و يا مستقال تا پشت بام امتداد مي يابد

در اين سيستم فشار داخل سيستم همواره معادل فشار محيط خارج بوده و بدين ترتيب از بروز مشكالتي نظير ورود هواي آلوده به 

البته در مورد ساختمانهاي با تعداد طبقات باالتر، توصيه  درون ساختمان و انتشار و تخليه نشدن سيفونها جلوگيري مي گردد

  .گردد كه لوله هاي قائم هواكش در هر طبقه به لوله قائم فاضالب متصل مي گردد مي

  : سيستمهاي داراي تهويه ثانويه

ن هر سرويس كاملترين و اصولي ترين سيستم تهويه، سيستمهاي داراي تهويه ثانويه مي باشند كه در اين سيستمها، سيفو

اين سيستم كه به ويژه در هتلها و بيمارستانها و محل هاي پر تردد . بهداشتي توسط لوله هاي جانبي هواكش متصل مي گردند

  .ديگر توصيه مي گردد، باعث مي شود كه خطر پيدايش تغيير فشار با استفاده چند سرويس بطور همزمان از بين برود

ميليمتر براي لوله جانبي هواكشي كه فقط با يك سرويس بهداشتي مرتبط باشد كفايت مي كند  25در اين سيستم لوله اي با قطر 

 32قطر . متر و يا تعداد سرويسهاي مرتبط با لوله جانبي هواكش بيشتر از يكي باشد 15ولي اگر طول لوله جانبي تخليه بيشتر از 

  .ميليمتر قابل توصيه است
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