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  چکیده :

در این پروژه سعی شده است که چگونگی کار گذاشتن لوله هاي فاضالب ، نحوه محاسبه ضخامت و طول عمر لوله هاي فلزي (که در گذشته 

  استفاده میشد) و لوله هایی که امروزه در سیستم فاضاب به کار میروند را مورد بررسی قرار دهیم.

  استفاده از روابط موجود توانستیم ضخامت ، جنس و نحوه کار گذاري لوله هاي فاضالب را محاسبه کنیم و بدست آوریم.با 

  مقدمه :

  مسئله انتقال فاضالب از محل سکونت انسان ها از زمان پیدایش شهر ها و روستا ها و زندگی گروهی مردم ، مورد اهمیت قرار گرفت.

سال پیش بوده است. که این  6000ن امر را نشان میدهد. بطوریکه در شرقدور آثار تاریخی پیدا شده که مربوط به حدود آثار تاریخی موجود نیز ای

  آثار طبق نظریه باستان شناسان مربوط به سیستم هاي انتقال فاضالب آن دوران بوده است.

ب هر شهر منحصر به فرد خود آن شهر است بطوریکه در شهر هایی در ایران با توجه به ساختار محیطی مختلف در شهر ها ، سیستم اتقال فاضال

و شیب مناسبی دارد از زهکشی طبیعی استفاده میشود. ولی در شهر هایی که نفوذ پذیري خاك زیاد است از چاه که نفوذ پذیري خاك کمتر است 

  استفاده میشود.

الب در خاك تا حدودي آشنا شده سپس به بررسی انواع لوله هاي بکار برده در این گزارش سعی شده است تا با نحوه کار گذاشتن لوله هاي فاض

  در سال هاي گذشته در سال هاي گذشته در سیستم فاضالب میپردازیم و روش تعیین عمر و ضخامت آن را تعیین میکنیم.

هستند را بیان 2پی وي سیجدید که از جنس در انتها نیز روش هاي جدید براي سیستم فاضالب را مورد بررسی قرار داده و انواع لوله هاي 

  میکنیم . سپس نحوه استفاده از لوله هاي پی وي سی یک شرکت را در سیستم فاضالب ، از روي کاتالوگ آن شرکت مورد بحث قرار میدهیم.
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  جاگذاري لوله هاي فاضالب

  لولهاي فاضالب را در چه قسمت هایی میتوان قرار داد ؟

  

خیابان کمتر از ده متر باشد در گذرگاه ها قرار میدهند . اگر پهناي خیابان بیشتر از بیست و چهار متر باشد دو لوله در دوسمت خیابان اگر پهناي 

  قرار میدهند. و اگر پهنا بین ده تا بیست و چهار متر باشد از هر دو روش ( بنابر امکانات محلی استفاده میشود)

  عمق لوله هاي فاضالب

  

  لوله هاي فاضالب را در عمق هاي مختلف بر اساس نوع خیابانی که در آن قرار دارد ، قرار می دهند 

  متر است. 3متر است. و در خیابان هاي اصلی حداقل  2,5بطور مثال در خیابان هاي فرعی حد اقل عمق الزم برار لوله هاي فاضالب 

  ت کنند باید با استفاده از ابزار االت ساختمانی ترانشه هایی حفر کنند.براي آنکه بتوانند این عمق ها را در خیابان ها درس

  پهناي ترانشه

  

  .این ترانشه هایی که کنده میشوند عالوه بر عمق ذکر شده داراي پهنا نیز میباشند 

پاي خود را در دو طرف آن قرار دهد (لوله هایی که  ي فاضالب انتخاب می گردد. براي لوله هایی که کارگر بتواند دوپهناي ترانشه با توجه به قطر خارجی لوله

  آید.از رابطه ي زیر بدست می bمیلیمتر باشد) پهناي ترانشه  400قطر خارجی آن ها کوچکتر از 

b=d+2(0.2)    [m] 

  متر در نظر گرفته شود. 8/0پهناي متر حداقل  75/1متر و براي عمق هاي بیش از  6/0متر حداقل پهناي  75/1در این حالت باید براي عمق هاي تا 

  آید.میلیمتر پهناي ترانشه از رابطه زیر بدست می 1750تا  400در مورد لوله هاي بزرگ یعنی قطر هاي بین 

b=d+2(0.25-0.35)     [m] 

  

  .آیدي زیر بدست میمیلیمتر پهناي ترانشه از رابطه 1750براي لوله هاي بسیار بزرگ یعنی با قطر هاي بیش از 

b=d+2(0.35-0.50)       [m]  
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    تقسیم بندي انواع فاضالب ها

  انواع فاضالب ها را میتوان از نظر نوع تولید به پنج دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

 فاضالب خانگی: شستشو ، استحمام ، ....... .1

 فاضالب مراکز عمومی و اداري : زندان ، پادگان ،... .2

 مختلف ، .....فاضالب هاي صنعتی : کارخانجات  .3

 مراکز تجاري : مراکز خرید ،... .4

 سیالب ها و روان آب هاي سطحی : اب هاي روان ،........ .5

  نوع دیگر تقسیم بندي فاضالب ها از نظر تخلیه به شبکه جمع آوري فاضالب است که به شرح زیر است :

 ضالب ها نیازي به پیش تصفیه ندارند.بوده و مشابه فاضالب خانگی هستند . این فافاضالب هایی که بدون مواد سمی  .1

 فاضالب هایی که حاوي مواد سمی بوده و نیاز به پیش تصفیه قبل از تخلیه به شبکه جمع آوري فاضالب را دارند. .2

  لوله هاي فاضالب دبی محاسبه ضخامت و 

همین دلیل فشار داخلی پارامتري براي محاسبه نوع و ضخامت لوله لوله هاي فاضالب در مکانیک سیالت به عنوان کانال هاي روباز در نظر گرفته میشوند و به 

  محسوب نمیشود . در اینجا ما دو پارامتر خوردگی و وزن خاك روي لوله برایمان حائز اهمیت است .

میشود ، شیب مورد نیاز براي کار با توجه به دبی هاي مختلف که وارد شبکه فاضالب ( که قبال  در قسمت تقسیم بندي انواع فاضالب به آن ها اشاره شد ) 

  گذاري لوله هاي فاضالب بدست می آوریم.

  محاسبه ضخامت لوله 

  

ررسی قرار براي محاسبه ضخامت لوله یکی از پارامتر هاي بسیار مهم جنس لوله است که در زیر ضخامت لوله هاي فاضالب را براي لوله هاي فلزي مورد ب

  مدهیم.

حائز اهمیت بوده  3فلزيداراي مواد شیمیایی با غلظت اسیدي متفاوت هستند باعث ایجاد خوردگی میشوند که این امر در لوله هاي با توجه به آنکه فاضالب ها 

  .یار مقاوم هستندو عمر این لوله ها را پایین می آورد . ولی این نکته را نباید فراموش کرد که این گونه لوله ها در برابر وزن خاك ( بار هاي مرده) بس

رفتند که در مقابل خوردگی داراي   پی وي سیدر مقابل ، در سال هاي اخیر براي جلوگیري از خوردگی  مصرف کنندگان به سمت استفاده از لوله هاي 

  مقاومت باالیی هستند .
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  از نظر خوردگی  فرمول هاي محاسبه ضخامت لوله هاي فلزي

  

که از فاضالب   (H2s)سال پیش گزارشی مبنی بر خوردگی سطح لوله هاي فاضالب منتشر شد که دو دهه بعد معلوم شد که هیدروژن سولفید  100حدود 

رح داد که با ) فردي به نام پارکر پروسه و روند خوردگی را به این صورت ش1951منتشر میشود یکی از عوامل خوردگی لوله هاي فلز میباشد. در اواسط قرن (

از سطح این گاز جذب رطوبت روي سطح شده و بعد از ترکیبات شیمیاي تبدیل به اسید سولفریک میشود و این اسید باعث خوردگی فلز   H2sانتشار گاز 

ان کرد که این مدل هم اکنون نیز مدل بهتري را ارئه کرد و به صورت فرمول زیر آن را بی 4پومرويتشکیل دهنده لوله میشود . چند دهه بعد دانشمندي به نام 

  بهترین راه براي پیش بینی میزان خوردگی  میباشد.

� = ��
�

�
 

C   نرخ خوردگی(mm year -1) 

A  ،α  وابسته هستند به جنس لوله  

K   میزان جذبH2S  به وسیله لوله  

F  میزانH2S ) موجود در هواg S /year.m2(  

  

 Fو  Kجذب آن وابستگی شدید و رجیم جریان دارد و به جاي  وH2Sکه البته بعد ها با دید دینامیکی وقتی به قضیه نگاه شد متوجه شدند که میزان نرخ انتشار 

میباشد . با این پارامتر ها رابطه  0,8تا  0,5بین   nکه رنج  nبه توان  H2S (P) که وابسته است به عدد رینولدز و فشار جزیی   FH2Sفرمولی کلی تري به نام 

 تجربی زیر را بدست آورد.

����=Ka Re0.65 Pn
H2S  

  فرمول محاسبه ضخامت لوله هاي فاضالب بر اساس وزن خاك روي آن ( بار مرده)

 

 استفاده میکنیم که به شرح زیر است  5مارستوناز فرمول  هم از جنس فلز و هم از جنس پی وي سی  براي محاسبه ي نیروي خاك روي لوله

��=�. ��	���
�  

Wc بارگذاري روي لوله :(psf) 

Cc :ضریب بار   

wبار واحد : (pcf)   

Bc : قطر خارجی(ft)  
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Hارتفاع خاك باالي لوله :(ft)  

  

  دیگرام هاي موجود هر شرکت سازنده لوله مراجعه میشود .که معموال کمتر از فرمول باال براي نعیین فشار خاك بر روي لوله استفاده میشود و بشیتر به 

  همچنین براي بدست آوردن مقدار مجاز نیروي فشاري وارد بر لوله از فرمول زیر استفاده میشود.

��=(DF)�
����������

��  

 

  کرد براي این امر از معیار زیر استفاده میکنیم.در باال پس از بدست آوردن مقدار نیروي خاك بر روي لوله میتوان حداقل ضخامت لوله را تعیین 

σc=
�

�����
 

σc:مقاومت نهایی  

  ضخامت مینیمم����:

  . که همان مقاومت نهایی ماده در تنش فشاري میباشد.سیگما سی وارد فرمول شده استهمان طور که مشاهده میکنیم پارامتر جنس لوله به صورت 

 

 

 

 

 

 

خاك روي لوله باعث تغییر شکل آن به بیضی میشود و کمی از حالت دایره اي شکل خارج میشود در زیر فرمولی آورده ایم که با آن در ضمن میدانیم که فشار 

  میتوان تغییر طول عمودي را محاسبه کرد.
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  فرمول محاسبه عمر لوله هاي فاضالب بر اساس غلظت اسیدي فاضالب

  

یا است میزان طبق تحقیقات انجام شده دو متد مختلف براي تعیین عمر لوله بر اساس غلظت اسیدي به وجود آمده است اولین متد که مربوط دانشگاه کالیفرن

ن لوله را تا زمانی که میباشد طبق این متد عمر ای 6اي آي اس آيضخامت سطح آن از بین برود . متد بعدي مربوط به % 13عمر لوله را تا زمانی میداند که 

  % کاهش پیدا کند حساب میکند.25ضخامت آن 

  فرمول هاي  محاسبه عمر به شرح زیر است :

  باشد: 3/7اگر غلظت اسیدي بزرگتر از 

Year=1.47R0.41 

  باشد: 3/7اگر غلظت اسیدي کوچکتر از 

  

Year=13.79[Log10R – Log10(2160-2490Log10PH)] 

  

R: مقاوت در برابر خوردگی(ohm_cm) 
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Figure طول عمر بر حسب مقاوت ١  

  نحوه محاسبه دبی فاضالب ها 

  

بی هاي ورودي به یکی دیگر از پارامتر هاي مهم در تعیین قطر داخلی لوله هاي فاضالب تعیین دبی ورودي به لوله هاست  . در زیر به نحوه محاسبه  انواع د

  لوله را بررسی میکنیم.

  دبی ناشی از بارش باران

  

ی دارد فرمول با توجه به آنکه بارش باران بستگی به مقعیت جغرافیایی منطقه دارد و همچنین نفوذ باران به  فاضالب به جنس و نوع پوشش روي زمین بستگ

  زیر به صورت تجربی بدست می آید:

Q=2.78C.i.A  

  که در آن:

Q=)ماکزیمم دبیl/s(  

A=بر اساس هکتار مساحت  

Iلیتر بر ساعت لی=میانگین بارش بر حسب می  
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C می خوانیم 1=از جدول  

  

  

  

Table 1:Cجدول مربوط بھ محاسبھ 

  

  

  محاسبه دبی  فاضالب خانگی

  

  .آمده استیکی دیگر از دبی هاي ورودي به جریان فاضالب ، فاضالب هاي خانگی میباشند که از فرمول زیر به طور تقریبی بدست 

+ IA Q(d)=
���

��.�
  

  

Q:(لیتر بر ثانیه) ماکزیمم دبی  

Pضریب جمعیت :  

q(لیتر بر روز)میانگین فاضالب روزانه :  

I(لیتر بر ثانیه)ضریب مازاد فاضالب:  

A: مساحت بر اساس هکتار  

Mزیر بدست می آید. :که از روابط  
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  :8:               فرمول بابیت7فرمول هارمون

M=1+
��

����.�                     M=
�

��.�    )P  فرض می شود) 2در ماکزیمم دبی  

 

    

  فرمول محاسبه شیب یا قطر لوله توسط دبی بدست آمده

  

 می توان شیب یا قطر را محاسبه کرد 9با استفاده از رابطه معروف چزي

 Q=
�

�
.A.R2/3.S0.5  

   :که در آن 

Q :(متر مکعب بر ثانیه)دبی فاضالب  

R(متر)قطر هیدرولیکی لوله :  

n10: ضزیب مانینگ  

Sشیب : 

A(متر مربع)مساحت :  

  

  

  

  مقایسه انواع جنس لوله هاي به کار رفته در سیستم فاضالب

  

ی مقاومت باالیی نسبت به خوردگهمان طور که مشاهده و محاسبه شد فلزات در مقابل خوردگی مقاومت خوبی نداشتند در مقابل آن لوله هاي پی وي سی 

  ن می آورد .دارند از دیگر مزایاي این لوله ها می توان به منعطف بودن آن ها و نصب آسان آن ها اشاره کرد که هزینه هاي ساخت را تا حد زیادي پایی
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  نحوه انتخاب و کارگزاري لوله هاي پی وي سی از روي کاتالوگ

  

  مورد بررسی قرار میدهیم.  11پی دابلیو ایگلیک شرکت سازنده این لوله ها به نام  از روي کاتالوگ  را نحوه انتخاب و کارگزاري لوله هاي پی وي سی

  فاکتور هاي مهم طراحی در لوله هاي پی وي سی 

  

  بار هاي سطحی 

  

شکل  زیر مقادیر بار در حین طراحی یک سیستم لوله کشی با لوله هاي پی وي سی یکی از پارامتر هاي مهم در نظر گرفتن بار هاي سطحی میباشد. در نمودار 

م شده و مقدار بار مرده ، بار زنده و بار ترکیبی کشیده شده است و مشاهده میکنیم که هرچه ارتفاع سطح روي لوله هاي فاضالب کمتر میشود مقدار بار مرده ک

  ه اضافه میشود که این امر منطقی به نظر میرسد.زنده زیاد میشود و هرچه ارتفاع سطح خاك روي لوله زیاد شود از مقدار بار زنده کم شده و به بار مرد

 

Figure تغییرات بار بر حسب ارتفاع : ٢  

  

  

دي مقادیر بار زنده بر روي لوله هاي پی وي سی در سه مکان مختلف ( فرودگاه ، ریل قطار و اتوبان ) ذکر شده است. همانطور که یر به صورت عدزدر جدول 

هد که تقریبا اگر لوله هاي میدانیم معموال لوله هاي فاضالب در زیر باند فرودگاه و یا ریل قطار قرار نمیگیرد و اکثرا از زیر اتوبان میگذرد جدول زیر نشان می د

  پی وي سی  در عمق چهار فوت و یا بیشتر از آن نصب شوند می توان از نیرو هاي زنده صرف نظر کرد.
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Table 2محاسبھ بار بر اساس ارتفاع : 

  
  

  فاکتور جریان 

تیار کرد ویژگی هاي برتر لوله هاي پی وي سی در انتقال فاضالب و مقاومت در برابر خوردگی در بسیاري از موارد میتوان ضخامت لوله ها را کمتر اخ با توجه به 

  که از نظر اقتصادي پروژه به صرفه تر شود.

  زیر شرکت سازنده حد اقل میزان قطر الزم براي عبور دبی مشخص از لوله را براي مصرف کننده آورده است در جدول

  

Table 3حداقل قطر : 
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  نحوه نصب 

براي انحناي جزیی مسیر باید کل طول لوله را خم کرده تا  لوله هاي فاضالب پی وي سی باید در یک محور مستقیم در محل اتصال به همدیگر متصل شوند

  انحناي مورد نظر بدست آید در جدول زیر مقدار شعاع الزم براي خم کردن انواع لوله ها آمده است 

  

Table 4: مینیمم ضعاع برای انحنا 

  

  

  در شکل زیر تصویري از نحوه اتصال این لوله ها آمده است

  

 

Figure نحوه اتصال :٣  
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