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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های 
مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و 

نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               لوله کشی فاضالب و هواکش ـ ٣١0١4٢
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شما عزیزان كوشش كنید كه از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات كشور خودتان را برآورده 
سازید، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اتّکای به اجانب بپرهیزید.
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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه ریزى كتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألیف »پودمان هاى مهارت« یا »كتاب هاى تخصصى شاخۀ  كاردانش« بر مبناى استانداردهاى 
كتاب »مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخۀ كاردانش، مجموعۀ ششم« صورت گرفته است. 
براین اساس، ابتدا توانایى هاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار مى گیرند. سپس 
مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى كار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت با 

دسته بندى مجدّد واحدهاى كار هم خانواده پودمان مهارتى )Module( شكل مى گردد. 
دسته بندى  »توانایى ها« و »واحدهاى كار« توسط كمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده 

است به گونه اى كه یک سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
به منظور آشنایى هر چه بیش تر مربیان، هنر آموزان و هنرجویان شاخٔه كاردانش و سایر عالقه مندان و 
دست اندركاران آموزش هاى مهارتى با روش تدوین »پودمان هاى مهارت«، توصیه مى شود الگوهاى ارائه شده 
در نمون برگ هاى شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسى قرار گیرد. ضمناً در ارائٔه دسته بندى ها، زمان مورد نیاز 
براى آموزش آن ها نیز تعیین مى گردد. با روش مذكور یک »پودمان«، به عنوان كتاب درسِى مورد تأیید وزارت 

آموزش و پرورش در »شاخۀ كاردانش« چاپ سپارى مى شود. 
به طور كلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1 و M 2 و …( و هر پودمان نیز به تعدادى 
واحد كار )U1 وU 2 و…( و هر واحد كار نیز به تعدادى توانایى ویژه ) P1 و P 2 و   …( تقسیم مى شوند. نمون برگ 
شمارٔه )1( براى دسته بندى توانایى ها به كار مى رود. در این نمون برگ مشاهده مى كنیم كه در هر واحد كار چه 
نوع توانایى هایى وجود دارد. در نمون برگ شمارٔه )2( واحدهاى كار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شمارهٔ  )3( 
اطالعات كامل مربوط به هر پودمان درج شده است. امیدواریم هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخٔه كاردانش 
و كلیٔه عزیزانى كه در امر توسعٔه آموزش هاى مهارتى فعالیت دارند، مى توانند ما را در غناى كیفى پودمان ها، كه 

براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است مساعدت و یارى نمایند. 
                                                                                              سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى

دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و كاردانش                
                          

P=Power      U= Unit      M=Module  



مقدمه
طبق آمار سازمان ملل ساالنه 8/1 میلیون كودک تنها به علت بیمارى هاى اسهالى، از بین مى روند. بیمارى هایى كه، با دسترسى به 
آب و سیستم فاضالب سالم، مى توان از شیوع آن ها جلوگیرى كرد. بنابر آمارى دیگر، نیمى از ساكنان كشورهاى درحال توسعه، بیمارى هاى 
مرتبط با كیفیت و سالمت آب دارند. یكى از اهداف برنامٔه توسعه سازمان ملل، تا سال 2015، تأمین ساالنٔه سیستم بهداشتى و دفع فاضالب 

براى 120 میلیون نفر است. كارشناسان معتقدند تحقق این هدف مستلزم هزینه كردن ده میلیارد دالر در سال است.
از سوى دیگر هر انسان به طور متوسط 100 تا 250 لیتر آب در شبانه روز مصرف مى كند. در عین حال مقدار آب مصرفى افراد به 

سطح زندگى و شهرنشینى جامعه ى آنان بستگى دارد.
توجه به موارد مذكور اهمیت سیستم آبرسانى و سیستم فاضالب را معلوم مى كند. به همین منظور پیش از این دو جلد كتاب »لوله كشى 
آب سرد و آب گرم« و »نصب لوازم بهداشتى« در شاخٔه كاردانش براى استفادٔه هنرآموزان و هنرجویان تألیف شده است و اینک كتاب حاضر، 
یعنى »لوله كشى فاضالب و هواكش« به عنوان سومین كتاب در زمینٔه تأسیسات بهداشتى عرضه مى شود. این سه كتاب، براساس پودمان هاى 

تعریف شده از استانداردهاى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور تألیف شده اند.
كتاب لوله كشى فاضالب و هواكش شامل سه واحد كار به شرح زیر است: 

1ــ اتصال لوله و فیتینگ چدنى سركاسه دار و بدون سركاسه 
2ــ اتصال لوله و فیتینگ پلیمرى، از جمله لوله و فیتینگ پى وى سى، پلى اتیلن و پلى پروپلین 

3ــ اجراى لوله كشى فاضالب، هواكش و آب باران
ضمنًا یک پروژه كه امكان اجراى آن در كارگاه هنرستان ممكن باشد ارائه شده است تا با لوله هاى پلى پروپیلن اجرا شود.

هر واحد كار شامل پیش آزمون، شرح موضوع، اصول اجرا كار، دستور كار و آزمون نهایى است در هر دستور كار مواد و ابزار الزم، 
نقشٔه كار، نكات ایمنى و مراحل اجرا ارائه گردیده است.

یكى از نگرانى هاى مربوط به لوله كشى فاضالب و هواكش اجراى ناقص و ناصحیح آن ها و اهمیت جّدى ندادن به سیستم لوله كشى هواكش 
است، در حالى كه وجود سیستم هواكش در لوله كشى فاضالب ساختمان مانع از خالى شدن سیفون ها و نفوذ بوهاى نامطبوع به داخل ساختمان 
و سهولت حركت فاضالب در لوله ها مى شود. امید است با آموزش صحیح اجراى این سیستم قدمى در راه سالمت و بهداشت برداشته شود.
در این جا الزم مى دانم كه از آقاى مهندس واحد و همكارانشان در شركت ُپل ایران و آقاى مهندس صداقت كیش و همكاران ایشان 
از شركت نیوپایپ از مجموعه صنایع گیتى سپند كه در تهیه تصاویر بعضى از دستوركارهاى این كتاب همكارى صمیمانه با اینجانب داشته اند، 

تقدیر و تشكر نمایم.
 از استادان، هنرآموزان و هنرجویانى كه كتاب را مطالعه مى نمایند خواهشمند است با پیشنهادها، انتقادها و راهنمایى خود ما را یارى 

نمایند تا در چاپ هاى بعدى اشكاالت كتاب برطرف گردد.
مؤلف



1 واحد كار شمارۀ 1ــ توانایى اتصال لوله هاى چدنى 
2 پىش آزمون ) 1( 
4 1ــ اتصال لوله هاى چدنى 
4 1ــ1ــ اتصال لوله  و فیتینگ چدنى سركاسه دار 

34 2ــ1ــ دستور كار شمارٔه یک 
37 3ــ1ــ دستور كار شمارٔه دو 
45 4ــ1ــ دستور كار شمارٔه سه 
50 5ــ1ــ دستور كار شمارٔه چهار 
53 6ــ1ــ دستور كار شمارٔه پنج 
59 7ــ1ــ اتصال لوله  هاى  چدنى بدون سر كاسه 
65 آزمون نهایى)1( 
70 واحد كار شمارۀ 2ــ توانایى اتصال لوله هاى پلىمرى 
71 پىش آزمون ) 2( 
73 2ــ اتصال لوله هاى پلىمرى 
73  )P.V.C(1ــ2ــ اتصال لوله و فیتینگ پى وى سى
79 2ــ2ــ دستور كار شمارٔه یک 
83 3ــ2ــ اتصال لوله و فیتینگ پلى اتیلن 
92 4ــ2ــ دستور كار شمارٔه دو 
95 5ــ2ــ اتصال لوله و فیتینگ هاى پلى پروپیلنى 

106 6ــ2ــ دستور كار شمارٔه سه 
108 آزمون نهایى)2( 
112 واحد كار شمارۀ 3ــ توانایى اجراى لوله كشى فاضالب، آب باران و هواكش 
113 پىش آزمون ) 3( 
115 3ــ توانایى اجراى لوله كشى فاضالب، هواكش و آب باران ساختمان 
115 1ــ3ــ انواع فاضالب 
116 2ــ3ــ لوله ها و فیتینگ ها 
117 3ــ3ــ لوله كشى فاضالب، هواكش و آب باران 
119 4ــ3ــ شیب بندى لوله هاى فاضالب 
121 5  ــ3ــ دریچه هاى بازدید و نظافت سیفون ها 
122 6  ــ3ــ نصب سیفون در شبكٔه فاضالب 
123 7ــ3ــ كف شوى 
125 8  ــ3ــ اصول اجرایى لوله كشى فاضالب، هواكش و آب باران ساختمان 
138 9ــ3ــ دستور كار شمارٔه سه 
142 آزمون نهایى)3( 
151 پاسخ سؤاالت پىش آزمون  
155 منابع و مأخذ 

فهرست
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فهرست رشته هاى مهارتى كه مى توانند از كتاب لوله كشى فاضالب و هواكش استفاده نمایند.


