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  "Small Diameter Gravity Sewers (SDGS) –فاضالبروهاي ثقلی با قطر کم  "

  

  :کاربردهاي تکنولوژي

 SDGSسیستم . باشندبراي مناطق مسکونی با تراکم پایین و اماکن تجاري مناسب می) SDGS(فاضالبروهاي ثقلی با قطر کم 

هاي متعارف برخالف سیستم. کندخانه فاضالب منتقل میآوري و به صورت ثقلی به تصفیهها جمعها را از سپتیک تانکپساب

باشد و ممکن فاضالب که قطرهاي بزرگی دارند، این روش به مسیر و راستاي مستقیم و حفاري و خاکبرداري عمیق نیازمند نمی

تواند در جاهاییکه می SDGSسیستم . کند، اجرا گرددالزم در جهت مناسب را فراهم می 1مختلفی که فقط هدهاي است با شیب

  . باشد، اجرا گرددتوپوگرافی زمین براي فاضالبروهاي متعارف ثقلی بسیار صاف و کم شیب می

  

  توصیف فرایند

  : از اجزاي ذیل تشکیل یافته اند SDGSهاي نوعاً سیستم

 فاضالبروها -
 )جداسازها(ها سپتیک تانک -

 2رسانخطوط فرعی سرویس -

 اصلی کنندهخطوط جمع -

 3هاي بازدیددریچه -

 هامنهول -
 )هاهواکش(هاي هوا دریچه -

                                                             
1   Head 
2   Service lateral's  
3  Clean-out's 
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کننده از ایستگاه دهد، در خطوط اصلی جمعها در مواقعی که اختالف ارتفاع و رقوم اجازه انتقال ثقلی را نمیهمچنین در برخی سیستم

کننده اصلی بیشتر از یک خط فرعی باشد، براي غلبه بر این زمانیکه گرادیان هیدرولیکی خطوط جمع. گیري شده استباالبر بهره

  . گیري می شودبهره) STEP( 4هااختالف هد از یک واحد پمپاژ پساب سپتیک تانک

  :در ادامه آورده شده است SDGSاي از اجزاي سیستم خالصه

براي جلوگیري از انسداد و . ساختمان به سپتیک تانک یا جداساز باید فاضالبروهایی اجرا گرددبراي انتقال فاضالب خام از  •

 . اینچ نباید استفاده گردد 4هاي با قطر کمتر از گرفتگی از لوله

نشینی و این اجزا نقش اصلی در حذف جامدات قابل ته. هستند SDGSها از اجزاي اصلی و کلیدي سیستم سپتیک تانک •

- همچنین این اجزا نقش متعادل کننده جریان و محل تجمع و ذخیره جامدات ته. بی و گریس از فاضالب خام دارندنیز چر

 . نشین شده را در این سیستم دارند

ساخته و آببند و یا مخازن فایبرگالس و باشند که بصورت مخازن بتنی پیشگالن می 1000ها نوعاً داراي ظرفیت این تانک

زمانیکه قرار است براي چندین واحد مسکونی یک سپتیک در . باشندهاي داخلی، در دسترس و قابل نصب میمجهز به بافل

  . هاي با حجم باال استفاده گرددنظر گرفته شود، الزم است از سپتیک

 4تا  3این خطوط غالباً داراي قطر . نمایدرسان، پساب را از سپتیک تانک به خطوط اصلی منتقل میخطوط فرعی سرویس •

در مناطق گود و داراي ارتفاع کم . قطر این خطوط نباید از قطر خطوط اصلی بیشتر باشد. باشنداینچ و از جنس پالستیک می

 . شودبراي جلوگیري از برگشت جریان در زمان پیک جریان، از شیر یکطرفه استفاده می

انده است را به ایستگاه باالبر، خطوط ثقلی متعارف و نشینی را گذرها مرحله تهخطوط اصلی، فاضالبی که در سپتیک تانک •

هاي براي مقاومت در برابر خوردگی ناشی از وجود سولفیدها در فاضالب، نوعاً از لوله. نمایدخانه فاضالب منتقل مییا تصفیه

خطوط اصلی در این  به دلیل اینکه. باشداینچ می 4تا  3ها در این خطوط حداقل قطر لوله. گرددپالستیکی استفاده می

                                                             
4 Septic tank effluent pump (STEP) 
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ها در جاهاییکه لوله. باشدهاي عمیق معموالً نیاز نمیهاي متغیر اجرا گردد، حفاري و خاکبرداريسیستم ممکن است با شیب

 . باشداینچ می 30باشند، حداقل عمق پیشنهادي اند و یا در معرض بار ترافیکی نمیدر زیر روسازي خیابان اجرا نشده

اي خطوط اصلی هاي دورههاي غیر رایج، دسترسی را براي بازدید و نگهداريهاي بازدید یا منهولدریچه :هاي بازدیددریچه •

هاي باالدست اتصال فوتی در نقاط مرتفع و در بخش 1000تا  400ها معموالً با فواصل این دریچه. کنندرا فراهم می

 .گردندخطوط اصلی نصب می

- معموالً تهویه هوا از ناودان. باشدگه داشتن شرایط جریان آزاد در خطوط اصلی نیاز میشیرهاي تخلیه هوا و تهویه براي ن •

هاي بازدید در نقاطی از شبکه که داراي شیرهاي تخلیه هوا و یا دریچه. گیردها انجام میکشی ساختمانسیستم لوله 5هاي

 . گردندباشند، نصب میرقوم باالتري می

واحدهاي . شوندهاي اصلی نصب میدهد در جمع کنندهاختالف ارتفاع اجازه جریان ثقلی را نمی هاي باالبر زمانیکهایستگاه •

STEP )تري نسبت به رسان فرعی که در رقوم پایینتوانند در خطوط سرویسمی) هاي سپتیک مجهز به پمپسیستم
 . اند، نصب و اجرا شوندخطوط اصلی قرار گرفته

  

    ٦ريبرداري و نگهداالزامات بهره

هاي باالبر در شبکه وجود یا ایستگاه STEPبخصوص اگر واحدهاي  SDGSهاي برداري و نگهداري براي سیستمالزامات بهره

براي . باشدتري دارند، شستشوي شبکه نیاز میهایی از فاضالبرو اصلی که سرعت پایینبراي بخش. باشدنداشته باشد، حداقل می

تا  3پیشنهاد شده است که این عمل هر . اي پمپ شوندشبکه اصلی، سپتیک تانک ها باید بصورت دورهجلوگیري از ورود جامدات به 

برداري از این به هر حال، تجربیات بهره) باشدمنظور پمپاژ کل محتویات سپتیک تانک به بیرون می. (سال یکبار انجام گیرد 6

هاي باالبر یکی دیگر از اجزاي این ایستگاه. باشدسال یکبار کافی می 10تا  7اند که پمپاژ سپتیک تانک هر ها نشان دادهسیستم

- هاي عملیاتی، عملکردهاي نگهدارانه و تماسبراي کلیه بررسی. باشد که باید بصورات روزانه یا الاقل هفتگی چک شوندسیستم می
                                                             
5  Stack vent 
6  Operation and Maintenance (O&M) 
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پایش منظم جریان در برآورد . جود داشته باشدهایی که براي بررسی و سرویس اجزا صورت گرفته است، یک جدول ثبت روزانه باید و

  .باشدو ارزیابی اینکه آیا مشکالت مربوط به نشتاب و رواناب در سیستم وجود دارد یا نه سودمند می

برداري و نگهداري از تمام براي اطمینان از باال بودن قابلیت اطمینان به این سیستم، مسئولین یا تأسیسات فاضالب باید مسئول بهره

اند هاي داراي مالکیت خصوصی واقع شدههاي سیستم که در زمینبراي دسترسی به برخی از بخش. گردد SDGSاجزاي سیستم 

  . هایی تنظیم گرددها از قبل موافقتنامهالزم است در برخی زمان) هاي مردممانند حیاط خانه(

  

 SDGSسیستم   - 1شکل 
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  هاي این تکنولوژيمحدودیت

هاي گاه به ممکن است در معرض انسداد و گرفتگی SDGSهاي اي پمپاژ نشوند، سیستمها بصورت دورهسپتیک تانکدر صورتیکه 
... هاي قدیمی بطور کامل آببند نیستند و ممکن است آب ناودان پشت بام و با توجه به اینکه بسیاري از سپتیک تانک. گاه قرار گیرند

  .شودجدیداالحداث توصیه نمی SDGSهاي اي قدیمی به سیستمهبه آن وارد شود، اتصال سپتیک تانک

تواند مشکالت جدي تولید بو و خوردگی را براي سیستم به یابد، میانتقال می SDGSاي که به واسطه سیستم فاضالب سپتیک شده

کسید هیدروژن و یا پر منگنات هاي شیمیایی مانند کلراین، پراتزریق هوا یا اکسیژن و همچنین اکسید کننده. همراه داشته باشد

مواد مقاوم در برابر خوردگی مانند لوله . باشدآوري براي کنترل بو و خوردگی الزم و ضروري میپتاسیم در نقاط مختلف شبکه جمع

  . پالستیکی، باید در سراسر سیستم استفاده گردد

هاي باالبر زیادي باید در سیستم ست که از ایستگاهاي امگر زمانیکه توپوگرافی زمین بگونه SDGSهاي در حالت کلی، سیستم

  . استفاده گردد، مقرون به صرفه نیست

  

  مالحظات اقتصادي

  . باشددر منطقه تحت پوشش بسیار مختلف می 7ها و شرایط زیرسطحیهاي ساخت بسته به توپوگرافی، تراکم خانههزینه

هاي براساس راهنماي سیستم. (باشددالر می 7/94تا  51/25) فوت بر مبناي(هزینه ساخت این سیستم براساس طول خطوط اصلی 

هاي ساخت فقط مربوط به نصب خطوط اصلی و سپتیک هزینه% 50بیش از ) EPA – 1992 –جایگزین جمع آوري فاضالب 

ه هر حال، براساس ب. هاي کافی وجود نداردبرداري و نگهداري، دادههاي مربوط به بهرهبراي تخمین هزینه. باشدها میتانک

                                                             
7  subsurface 
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هزینه ) EPA )1990براساس نظر . شونددالر در ماه براي هر انشعاب متحمل می 20تا  10اي حدود ها هزینهگزارشات اکثر سیستم

  . باشددالر می 430دالر و براي هر مایل از شبکه  50برداري و نگهداري سالیانه هر سپتیک تانک بهره

  

 علیرضا اسددخت: مترجم 
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