
 فاضالب
 .سه نوع فاضالب وجود دارد 

 ) :Domestic(فاضالب خانگي  -١

ماشين ,آشپزخانه , دستشويي ها , حمام ها , شامل پساب هاي ساختمان از توالت ها 

رخت شويي و ظرف شويي مي باشد آه در بعضي از شهر هاي جهان توسط شبكه 

 .جمع آوري شهري آن را به تصفيه خانه ها منتقل مي آنند 

 ) :Storn-Water( شهري پساب -٢

 شامل آب باران و برف مي باشد آه جدا از شبكه شهري فاضالب خانگي و در   

چون مخلوط آردن , شبكه مستقل شهري به رود خانه ها و مسيل ها تخليه مي شود 

آن با فاضالب خانگي سبب افزايش حجم فاضالب براي تصفيه خانه ها مي شود آه 

 .احل تصفيه را باال مي بردهزينه تاسيسات اوليه و مر

 ) :Industrial(فاضالب صنعتي  -٣

اين فاضالب ها بر حسب نوع صنعت داراي ترآيبات شيميايي و سمي است آه 

نمي توان مستقيما در رودخانه ها و درياچه ها تخليه آرد و بايد قبال به طور 

 .استاندارد تصفيه گردد 

  ) :Septic Tank(سپتيك تانك 
 . تصفيه فاضالب خانگي استفاده از سپتيك تانك ها مي باشد يكي از روش هاي

ساده ترين سيستم بهداشتي دفع فاضالب استفاده از سپتيك تانك مي باشد آه عبارت 

است از يك مخزن بتني آه در زير آف زمين قرار مي گيرد و مواد فاضالب در 

ب چندين روز ظرفيت تانك به گونه اي تعيين مي شود آه فاضال. آن جمع مي شود 

باآتري هاي موجود در فاضالب با تكثير خود در زمان . را در خود جاي مي دهد 

توقف فاضالب در سپتيك عمل هضم را انجام مي دهد و مواد جامد فاضالب را به 

لجن تبديل مي آند آه هر چند سال يك بار بايد قسمتي از آن را با پمپ آردن از 

 لجن فقط مايع فاضالب باقي مي ماند آه تا حدود با ته نشيني. سپتيك تخليه نمود 



اين مايع با سر ريز از سپتيك تانك خارج .  در صد مواد آلي آن حذف شده اند ٧٠

شده و به حوضچه پخش مي ريزد و از طريق ديوار هاي مشبك حوضچه جذب 

البته اين روش در آمريكا مجاز است ولي در ايران بايد مايع . زمين مي گردد 

آلر زني گردد و سپس , ب پس از خروج از سپتيك در حوضچه آلر زني فاضال

 .دفع شود 

 ) :Storm Drain Age(لوله آشي شبكه آب باران
حياط خلوت ها و نورگير هاي , حياط ها , آب حاصل از بارش باران در بام ها 

فاقد سقف را بايد به درون سيستم جمع آوري و دفع آب باران يا سيستم مشترك 

براي اين آار بايد مقدار بارش محتمل براي هر . ب و آب باران هدايت نمود فاضال

لوله آب باران نبايد به درون شبكه . آدام از فضاهاي ذآر شده را محاسبه آرد 

فاضالب خانگي تخليه شود و معموال آن را به صورت جداگانه به درون چاه هاي 

ب شهري وجود دارد نيز در مناطقي آه شبكه فاضال. جاذب هدايت مي آنند 

معموال بايد آب باران هر ساختمان را جداگانه جمع آوري و به درون چاه هاي 

 .جاذب هدايت نمود و انتقال آن به شبكه فاضالب شهري مجاز نمي باشد 

اگر لوله هاي عمودي و افقي آب باران به شبكه مشترك فاضالب و آب باران 

ذ بو و گاز هاي حاصل از فاضالب به براي جلوگيري از نفو, متصل مي شوند 

. درون لوله هاي آب باران بايد بر روي لوله هاي آب باران سيفون نصب آرد 

براي اين منظور مي توان در روي هر آدام از لوله هاي عمودي آب باران به 

و يا يك سيفون بر روي خط اصلي انتقال آب , صورت جداگانه سيفون نصب نمود 

نصب سيفون بايد به گونه اي باشد آه بتوان آن را به راحتي . د باران پيش بيني آر

 .از طريق دريچه هاي بازديد آه در دسترس قرار دارند تميز نمود 

لوله هاي عمودي آب باران را نبايد براي دفع و هدايت فاضالب و يا به عنوان لوله 

آش را نمي لوله هاي فاضالب و لوله هاي هوا , همچنين . هوا آش استفاده آرد 

 .توان به عنوان لوله عمودي آب باران مورد استفاده قرار داد 



سيستم هاي دفع آب باران و فاضالب بهداشتي يك ساختمان بايد آامال از يكديگر 

مگر آنكه سيستم فاضالب از نوع سيستم مشترك باشد آه در ان , جدا باشند 

در سيستم هاي . هد شد صورت فاضالب و آب باران در يك لوله مشترك تخليه خوا

 به لوله Yمشترك مي توان لوله آب باران را در سطح افق و توسط يك اتصال 

 فوت بعد ١٠اتصال لوله آب باران به لوله مشترك بايد حداقل . مشترك متصل آرد 

تمام . از هرگونه انشعاب فاضالب يا انشعاب لوله عمودي فاضالب انجام شود 

تخليه مي  ) Gutter(يي آه به لوله هاي آب بر بجز قسمت ها(قسمت هاي بام 

اين آف شوي ها . باشند  ) roof drain(بايد داراي آف شوي آب باران ) شوند 

 برابر مساحت ٥/١بايد داراي صافي باشند و مساحت سوراخ هاي آن ها آمتر از 

 .مقطع لوله هاي عمودي و افقي آب باران متصل به آن ها نباشد 

زيرا اوال حجم سيستم تصفيه را .بايد مستقل از شبكه فاضالب باشد تخليه آب باران 

افزايش مي دهد و ثانيا آب تميزي است آه مي تواند به رودخانه ها ريخته شود و 

 .مورد استفاده آشاورزي و غيره قرار گيرد 
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