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 تعالي تسمٍ       

                                                          
 

 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
/94 54485 شمارٌ:

 09/04/1394 تاريد:
 

 فاضالب َاي شثكٍ ييسيًمتري عمليات اوجام زستًرالعملمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 677َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

اتالغ  گروه سوماز وًع « فاضالب هاي شبكه ويديومتري عمليات انجام دستورالعمل»، تا عىًان اجرايي ي

 شًز. مي

 السامي است. 01/07/1394رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه کىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي  ي امًر وظام فىي

   .کرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

مانرييس ساز  





  

  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسـان برجسـته مبـادرت    ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهاجرایی  و امور نظام فنی    

وده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجـود تـالش فـراوان،    نم ضابطهبه تهیه این 

  هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  

صورت زیـر   ال فنی مراتب را به، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکرو از ایـن 

  گزارش فرمایید:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  ظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امور ن

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی و اجرایی                 ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه 33271      

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





  سمه تعالی اب

  پیشگفتار 
تا بـه  رود کـه عمـد   هاي فاضالب به شـمار مـی   برداري و نگهداري از شبکه بازرسی فاضالبروها یکی از ارکان اصلی بهره

بنـدي فاضـالبروها، کنتـرل کیفیـت، تعیـین روش بهسـازي و        اي، طبقـه  منظور شناسایی عیـوب، ارزیـابی عملکـرد سـازه    
هاي مختلف بازرسی، ویدئومتري بـه کمـک دوربـین مـدار بسـته       رود. از میان روش کار می هبندي عملیات اجرایی ب اولویت

دهد که همین امـر سـبب گسـترش     بردار قرار می تري در اختیار بهره عها متداول بوده و اطالعات جام تر از سایر روش بیش
 روزافزون آن در اقصی نقاط جهان شده است.

با توجه به مطالب فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور، تهیـه        
سـازمان   و اجرایـی  را با هماهنگی امـور نظـام فنـی    »هاي فاضالب  شبکه دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتري« ضابطه

 و ریزي کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفـع نظـام فنـی    مدیریت و برنامه
 نامـه  قـانون برنامـه و بودجـه آیـین     23اجرایی کشور به ایـن معاونـت ارسـال نمـود کـه پـس از بررسـی، براسـاس مـاده          

 33497/ت42339اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره      و استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنی
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ  - ه

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      
شـود مـوارد    ام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست میابه

 يریزي کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشـنهادها  اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
صالح در مـتن ضـابطه، بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و         دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به ا

کشور  یکارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرای
ابالغی معتبـر، در   برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط براي بهره

است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده
  مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود. موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه

جنـاب آقـاي    و اجرایـی  از تـالش و جـدیت ریـیس امـور نظـام فنـی      بنایی  معاونت فنی و توسعه امور زیر لهیوس نیبد
و نماینده مجـري محتـرم طـرح تهیـه      و اجرایی یمهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فن

همکار در امر تهیه و  صانمهندس تقی عبادي و متخص يضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقا
منـان توفیـق روزافـزون همـه ایـن بزرگـواران را آرزومنـد         زدیـ نمایـد و از ا  یی نمودن این ضابطه، تشکر و قدردانی مینها
  .باشد یم

  است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این ضابطه ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایند. امید
  بنایی معاون فنی و  توسعه امور زیر

  1394تابستان                                                                                                                               
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  ]677 نشریه شماره[ »هاي فاضالب دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتري شبکه « تهیه و کنترل
 

  لیسانس مهندسی عمران فوق  مشاور مهاب قدس شرکت مهندسی برنا میراحمدیان  :مشاور پروژه

  :کننده تهیهاعضاي گروه 
  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  اور مهاب قدسششرکت مهندسی م  امیررضا احمدي مطلق

  لیسانس مهندسی عمران فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  برنا میراحمدیان

  
  گروه نظارت:اعضاي 

 لیسانس مهندسی عمران (آب و فاضالب) ب استان اصفهانشرکت آب و فاضال  سید محمد رضوي
 لیسانس مهندسی عمران (محیط زیست) فوق شرکت آب و فاضالب استان اصفهان احمدرضا صحبایی

 لیسانس مهندسی بهداشت محیط فوق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دادمهر فائزي رازي
 یسانس مهندسی بهداشت محیطل   شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  مجتبی قبادیان

 لیسانس مهندسی بهداشت محیط فوق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور سیدناصرالدین کسایی

 لیسانس مهندسی بهداشت محیط فوق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بهنام وکیلی

  
 :)آب کشورتهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت طرح  فاضالبکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 

  آب -لیسانس مهندسی عمران  فوق  وزارت نیرو  نیا محمد ابراهیم
  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  امیررضا احمدي مطلق

  آب -دکتراي مهندسی عمران   شرکت مهندسین مشاور پژوهاب  رضا خیراندیش
ــی     مینا زمانی ــاي فن ــوابط و معیاره ــه ض ــرح تهی ط

  وزارت نیرو -ب کشورصنعت آ
 لیسانس مهندسی شیمی

 دکتراي مهندسی بیوشیمی  دانشگاه صنعتی شریف  الدین شایگان جالل

 لیسانس مهندسی مکانیک فوق  شرکت دزون  آبادي مسعود فقیهی حبیب

  لیسانس مهندسی مکانیک فوق  کارشناس آزاد  منصور قاسمی

  

  هدایت و راهبري:اعضاي گروه 
  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه  و اجرایی ن امور نظام فنیمعاو علیرضا توتونچی

  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه  رییس گروه امور نظام فنی و اجرایی  فرزانه آقا رمضانعلی
  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه  کارشناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی و اجرایی  سید وحیدالدین رضوانی



  طالبفهرست م

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه
  3   فنی مشخصات – اولفصل 
  5  هاي ویدیومتري و سایر تجهیزات وابسته مشخصات فنی دوربین -1- 1

  CCTV  5سیستم  -1-1- 1
  SSET  11سیستم  -1-2- 1
  SSET  15با  CCTVي سیستم  مقایسه -1-3- 1

  16  تواتر انجام عملیات ویدیومتري -2- 1
  17   ویدیومتري نیازهاي پیش - دومفصل 
  19  انسداد و انحراف جریان -1- 2
  19  شستشوي فاضالبروها -2- 2
  20  کالیبراسیون سیستم -3- 2

  23   ویدیومتري عملیات انجام - سومفصل 
  25  اقدامات اولیه -1- 3

  25  دوربین در فاضالبرو  ي قراردادن نحوه -1-1- 3
  25  دوربین  در مرکز قرار دادن -1-2- 3
  25  گیري فاصله کانونی دوربین اندازه -1-3- 3

  26  ي انجام عملیات ویدیومتري جزییات نحوه -2- 3
  33   پیمانکار ارک کیفیت کنترل ي رویه -چهارمفصل 
  35  کلیات -1- 4
  35  انتخاب تصادفی -2- 4
  36  پیمایشانتخاب  -3- 4
  36  کنترل اطالعات -4- 4
  40  کنترل پیمایشگران -5- 4

  43   ویدیومتري عملیات در فاضالبروها کدگذاري اصول -مپنجفصل 
  45  کلیات -1- 5
  WRc  47فرم کدگذاري استاندارد  -2- 5



 ث 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  49  جزییات سرنویس (اطالعات باالي فرم) -2-1- 5
  54  جزییات شرایط فاضالبرو -2-2- 5
  57  سیستم کدگذاري عیوب پیوسته -2-3- 5

  WRc   61 استاندارد مبناي بر کدگذاري روش جزییات -ششمفصل 
  63  کلیات -1- 6
  65  اي فاضالبروها کدهاي مرتبط با عیوب موجود در وضعیت سازه -2- 6

  C(  65ترك ( -2-1- 6
  F(  68شکاف ( -2-2- 6
  B(  70شکستگی ( -2-3- 6
  H(  71سوراخ ( -2-4- 6
  D(  72تغییر شکل یا بیضوي شدن ( -2-5- 6
  X(  74فروریزش ( -2-6- 6
  JD(  74جابجایی در محل اتصال ( -2-7- 6
  OJ(  76اتصال باز ( -2-8- 6
  S(  77هاي سطحی ( آسیب -2-9- 6

  82  فاضالبروها دهی کدهاي مرتبط با عیوب موجود در وضعیت سرویس -3- 6
  R(  83نفوذ ریشه ( -3-1- 6
  I(  85نشتاب ( -3-2- 6
  EX(  87تراوش ( -3-3- 6
  DE(  87رسوبات ( -3-4- 6
  ING(  91نفوذ خاك به داخل لوله ( -3-5- 6
  OB(  92مانع در مسیر ( -3-6- 6
  WL(  95تراز آب ( -3-7- 6

  95  کدهاي مرتبط با وضعیت اجرایی و ساخت فاضالبروها -4- 6
  JN(  96محل اتصال فاضالبروي جانبی ( -4-1- 6
  CN(  97محل اتصال انشعاب ( -4-2- 6



  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  JX/CX(  97اتصال جانبی معیوب ( -4-3- 6
  SR(  100بند معیوب ( آب -4-4- 6
  LX(  100پوشش داخلی معیوب ( -4-5- 6
  RX(  102تعمیر معیوب ( -4-6- 6
  WX(  102جوش معیوب در محل اتصال ( -4-7- 6
  RP(  103تعمیر موضعی ( -4-8- 6
  SV  103ي لوله (( مشاهده در آن سوي جداره خاك قابل -4-9- 6
  VV(  103ي لوله ( حفره قابل مشاهده در آن سوي جداره -4-10- 6

  104  کدهاي مرتبط با سایر موارد و جزییات -5- 6
  SA(  106پیمایش ناتمام ( -5-1- 6
  SC(  106تغییر شکل و/ یا ابعاد فاضالبرو ( -5-2- 6
  LC(  107تغییر پوشش داخلی ( -5-3- 6
  MC(  108تغییر جنس لوله ( -5-4- 6
  PC(  109تغییر طول قطعات لوله ( -5-5- 6
  VVR(  109هاي ویدیومتري ( ي فیلم شماره مرجع محل ذخیره -5-6- 6
  PVR(  109( ها ي عکس شماره مرجع محل ذخیره -5-7- 6
  V(  109جانوران موذي و سخت جان ( -5-8- 6
  GP(  110مومی (عکس ع -5-9- 6
  REM(  110توضیحات ( -5-10- 6
  FW(  111جریان در لوله ورودي( -5-11- 6
  111  محیط خطرناك -5-12- 6
  CU(  112( فقدان دید -5-13- 6

  113   فاضالبروها بندي طبقه - هفتمفصل 
  115  کلیات -1- 7

  115  ي فاضالبروها از لحاظ شرایط داخلی تعیین درجه -1-1- 7
  GIS   125 محیط در سوابق نگهداري و ثبت ي نحوه و اطالعاتی بانک ي هیهت دستورالعمل - هشتمفصل 



 ح 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  127  کلیات -1- 8

  127  عیت فاضالبروهاروش تهیه پالن موق -1-1- 8
  128  ي جداول اطالعاتی مربوط به هر فاضالبرو روش تهیه -1-2- 8
  130  ها هی به منظور آرشیو کردن آند هاي ویدیومتري و آدرس گذاري فیلم ي نام نحوه -1-3- 8
  133  تشریح نحوه بروزرسانی و بازیافت اطالعات -1-4- 8

  135   شده اجرا بروهايفاضال تحویل براي ویدیومتري از استفاده - نهمفصل 
  137  هاي قابل قبول و شرایط پذیرش فاضالبروها روش کار، رواداري -1- 9

  139  آمد پی بر مبتنی بندي هرد و صدمات شدت مختلف سطوح مدیریت -1پیوست 
  EN13508-2  145 استاندارد در فاضالبروها کدگذاري سیستم -2پیوست 
  163  بهسازي هاي اولویت تعیین و فاضالبروها فروریزش ریسک ارزیابی -3پیوست 

  175  منابع و مراجع
  

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  35  کیفیت کنترل ي رویه در نیاز مورد دقت لحداق -1- 4 جدول

  36  کیفیت کنترل براي شده انتخاب هاي پیمایش ثبت فرم -2- 4 جدول

  38  پیمایش هاي گزارش دقت فیتکی کنترل فرم - الف -3- 4 جدول

  39  پیمایش جزییات به امتیازدهی -ب -3- 4 جدول

  WRc  48 استاندارد کدگذاري فرم -1- 5 جدول

  49  استاندارد کدگذاري فرم سرنویس جزییات تکمیل راهنماي -2- 5 جدول

  65  فاضالبروها اي ازهس وضعیت با مرتبط کدهاي -1- 6 جدول

  66  ترك عیب کدگذاري -2- 6 جدول

  68  شکاف عیب کدگذاري -3- 6 جدول

  70  شکستگی عیب کدگذاري -4- 6 جدول

  71  سوراخ عیب کدگذاري -5- 6 جدول

  73  شدن بیضوي عیب کدگذاري -6- 6 جدول



  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  74  فروریزش کدگذاري -7- 6 جدول

  75  اتصال محل در جابجایی عیب کدگذاري -8- 6 جدول

  76  باز اتصال عیب کدگذاري -9- 6 جدول

  77  سطحی هاي آسیب عیب کدگذاري - 10- 6 جدول

  82  فاضالبروها دهی سرویس وضعیت با مرتبط کدهاي - 11- 6 جدول

  83  ریشه نفوذ عیب کدگذاري - 12- 6 جدول

  85  نشتاب عیب کدگذاري - 13- 6 جدول

  87  تراوش عیب کدگذاري - 14- 6 جدول

  88  چسبیده رسوبات کدگذاري - 15- 6 جدول

  90  شده یننش ته رسوبات کدگذاري -16- 6 جدول

  91  لوله داخل به خاك نفوذ عیب کدگذاري - 17- 6 جدول

  92  مسیر در مانع کدگذاري - 18- 6 جدول

  95  آب تراز کدگذاري - 19- 6 جدول

  95  فاضالبروها ساخت و اجرایی وضعیت با مرتبط کدهاي - 20- 6 جدول

  96  جانبی فاضالبروي اتصال محل کدگذاري - 21- 6 جدول

  97  انشعاب اتصال محل کدگذاري - 22- 6 جدول

  97  )تانشعابا( معیوب جانبی اتصال کدگذاري -الف - 23- 6 جدول

  98  )جانبی فاضالبروي( معیوب جانبی اتصال کدگذاري -ب - 23- 6 جدول

  100  معیوب بند آب کدگذاري - 24- 6 جدول

  101  معیوب داخلی پوشش کدگذاري - 25- 6 جدول

  102  معیوب تعمیر کدگذاري -26- 6 جدول

  102  اتصال محل در معیوب جوش ذاريکدگ - 27- 6 جدول

  103  موضعی تعمیر کدگذاري - 28- 6 جدول

  103  لوله ي جداره سوي آن در مشاهده قابل خاك عیب کدگذاري - 29- 6 جدول

  103  لوله ي جداره سوي آن در مشاهده قابل حفره کدگذاري - 30- 6 جدول

  104  بازرسی لیاتعم شروع ي نقطه توصیف براي استفاده مورد کدهاي -الف - 31- 6 جدول



 د 

  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  105  بازرسی عملیات پایان ي نقطه توصیف براي استفاده مورد کدهاي -ب - 31- 6 جدول

  105  جزییات سایر توصیف براي استفاده مورد کدهاي -ج - 31- 6 جدول

  106  ناتمام پیمایش کدگذاري - 32- 6 جدول

  107  البروفاض ابعاد یا/و شکل تغییر کدگذاري - 33- 6 جدول

  108  داخلی پوشش تغییر کدگذاري - 34- 6 جدول

  108  لوله جنس تغییر کدگذاري - 35- 6 جدول

  109  لوله قطعات طول تغییر کدگذاري -36- 6 جدول

  109  ویدیومتري هاي فیلم ي ذخیره محل مرجع شماره تغییر کدگذاري - 37- 6 جدول

  109  ها عکس ي ذخیره محل مرجع شماره تغییر کدگذاري - 38- 6 جدول

  109  جان سخت و موذي جانوران ي مشاهده کدگذاري - 39- 6 جدول

  110  عمومی عکس کدگذاري - 40- 6 لجدو

  110  توضیحات کدگذاري - 41- 6 جدول

  111  ورودي لوله در جریان کدگذاري - 42- 6 جدول

  112  خطرناك محیط کدگذاري - 43- 6 جدول

  112  دید فقدان کدگذاري - 44- 6 جدول

 WRc )Edition دسـتورالعمل  کدگـذاري  مبنـاي  بر فاضالبروها اي سازه معایب با متناظر زهايامتیا -الف -1-7 جدول
MSCC, 4th( استاندارد و EN 13508-2  115  

 WRc دسـتورالعمل  اريکدگـذ  مبنـاي  بـر  فاضـالبروها  دهـی  سـرویس  معایـب  بـا  متناظر امتیازهاي -ب -1-7 جدول
)Edition MSCC, 4th (استاندارد و EN 13508  118  

  121  اي سازه عیوب با رابطه در فاضالبروها ي درجه تعیین -ج -1- 7 جدول

  121  دهی سرویس عیوب با رابطه در  فاضالبروها ي درجه تعیین -د -1- 7 جدول

  122  (ICG) داخلی شرایط لحاظ از فاضالبروها مختلف درجات توصیف - ه -1- 7 جدول

  ICG  122 ي گانه پنج درجات از درهریک فاضالبروها عمومی مشخصات -و -1- 7 جدول

  128  فاضالبرو  ي شناسنامه عنوان به ثبت براي نیاز مورد اطالعات - الف -1- 8 جدول

  130  آدمرو ي شناسنامه عنوان به ثبت براي نیاز مورد اطالعات -ب -2- 8 جدول

  137  لوله خط مسیر در ها فرورفتگی پذیرش شرایط –1- 9 جدول



  ها جدولهرست ف

  صفحه  عنوان
  141  کار نوع برحسب جریان آبدهی/ فشار نسبت - 1-1.پ جدول

  141  رسوبات برداشت براي نیاز مورد جریان آبدهی حداقل - 2-1.پ جدول

  142  فاضالبروها شستشوي براي پیشنهادي فشار حداکثر - 3-1.پ جدول

  142  خوب اي سازه شرایط با فاضالبروها شستشوي براي پیشنهادي فشار حداکثر - 4-1.پ جدول

  147  لوله ساختار به مربوط کدهاي - 1-2.پ جدول

  151  برداري بهره عیوب به مربوط کدهاي - 2-2.پ جدول

  154  عمومی مشخصات به مربوط کدهاي - 3-2.پ جدول

  156  کدها سایر - 4-2.پ جدول

  167  ریسک درجه لحاظ از ها خاك انواع بندي طبقه - 1-3.پ جدول

  167  حالت هر توصیف و سورچارج وقوع تواتر  - 2-3.پ جدول

 ي درجـه  تعیـین  منظـور  بـه  ICG ي درجـه  تغییـر  در سورچارج ي پدیده بروز و خاك نوع توامان تاثیر -3-3.پ جدول
  168  فاضالبرو اي سازه عملکرد

  171  فاضالبروها ي اولیه بندي طبقه جدول - 4-3.پ جدول

  171  ها راه در ترافیک میزان مبناي بر فاضالبروها بندي طبقه جدول - 5-3.پ جدول

 mm  900بـا  مساوي یا تر کوچک ها، آن معادل دایروي مقطع قطر که فاضالبروهایی براي RCF تعیین -6-3.پ جدول
  172  .است

  172  .است mm 900 از تر بزرگ ها، آن معادل دایروي مقطع قطر که فاضالبروهایی براي RCF تعیین - 7-3.پ جدول

  172  ها راه در شد و دآم میزان مبناي بر OCF پارامتر تعیین - 8-3.پ جدول

  173  استراتژیک فاضالبروهاي - 9-3.پ جدول

  

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  SSET  11 سیستم توسط فاضالبرو محور بر عمود نماي کشیدن تصویر به  یچگونگ -1-1 شکل

  SSET  11 سیستم توسط لوله داخلی سطح از شده برداشت تصاویر از هایی نمونه -2-1 شکل

  41  پیمایشگر دقت نمودار -1-4 شکل

  57  فاضالبروها مقطع در عیوب به دهی آدرس جهت ساعت هاي عقربه قرارداد از استفاده -1-5 شکل



 ر 

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  64  3 ساعت تا 10 ساعت موقعیت از مارپیچ ترك شماتیک تصویر -الف -1-6 شکل

  64  9 ساعت قعیتمو در واقع طولی ترك شماتیک تصویر -ب -1-6 شکل

  66  3 ساعت در و 9 ساعت در (CL) طولی هاي ترك -الف -2-6 شکل

  67  5 ساعت تا 8 ساعت از (CC) پیرامونی ترك -ب -2-6 شکل

  67  2 ساعت تا 11 ساعت از (CM) مرکب هاي ترك -ج -2-6 شکل

  68  5 ساعت تا 8 ساعت از (CS) مارپیچ ترك -د -2-6 شکل

  69  12 ساعت در (FL) طولی شکاف -الف -3-6 شکل

  69  1 ساعت در (FL) طولی شکاف -ب -3-6 شکل

  70  2 ساعت تا 10 ساعت از (FM) چندگانه هاي شکاف -ج -3-6 شکل

  71  لوله در شکستگی -4-6 شکل

  72  12 ساعت تا 7 ساعت از لوله در سوراخ -5-6 شکل

  73  متناظر درصدهاي و فاضالبروها شکل تغییر از هایی نمونه - الف -6-6 شکل

  73  %20 میزان به فاضالبرو در شکل تغییر -ب -6-6 شکل

  74  %50 میزان به مقطع سطح کاهش با فاضالبرو در فروریزش -7-6 شکل

  75  )اتصال محل در جابجایی( اتصال محل در محوري هم عدم شماتیک -الف -8-6 شکل

  76  اتصال محل در جابجایی -ب -8-6 شکل

  77  (Medium) اتصال محل متوسط بازشدگی -9-6 شکل

  78  5 ساعت تا 1 ساعت از زبري افزایش سطحی، آسیب -الف -10-6 شکل

  79  1 ساعت تا 9 ساعت از سطح  شدن پوسته یا کن قلوه سطحی، آسیب - ب -10-6 شکل

  79  12 ساعت در ها سنگدانه  شدن نمایان سطحی، آسیب -ج -10-6 شکل

  80  5 ساعت تا 7 ساعت از ها سنگدانه زدگی بیرون سطحی، آسیب - د -10-6 شکل

  80  آرماتورها شدن نمایان سطحی، آسیب - ه -10-6 شکل

  81  4 ساعت تا 8 ساعت از آرماتورها زدگی بیرون سطحی، آسیب -و -10-6 شکل

  81  1 تا 10 ساعت از بتن تسلیحات در خوردگی سطحی، آسیب -ز -10-6 شکل

  82  5 ساعت تا 7 ساعت از خوردگی محصول سطحی، آسیب -ح -10-6 شکل

  83  (RF) اتصاالت میان از نازك هاي ریشه نفوذ -الف -11-6 شکل



  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  84  (RT) فاضالبرو به متر میلی 10 از بیش ضخامت با ضخیم ریشه تک نفوذ - ب -11-6 شکل

  84  سطح کاهش% 75 و فاضالبرو داخل به (RM) ها ریشه انبوه نفوذ -ج -11-6 شکل

  85  9 تا 7 ساعت از و 5 تا 3 ساعت از (IS) نشت نوع از نشتاب -الف -12-6 شکل

  86  12 ساعت در (ID) چکیدن نوع از نشتاب - ب -12-6 شکل

 از (Gushing Infiltration) نشـتاب  فـوران  و 1 سـاعت  تا 11 ساعت از (IR) دار جریان نوع از نشتاب -ج -12-6 شکل
  86  9 ساعت تا 8 ساعت

  87  چسبیده رسوبات تجمع اثر در فاضالبروها مقطع سطح کاهش درصد میزان از هایی نمونه -13-6 شکل

  88  5 تا 7 ساعت از قشري نوع از چسبیده رسوبات -الف -14-6 شکل

  89  2 تا 10 ساعت از فاضالبی نوع از چسبیده رسوبات - ب -14-6 شکل

  89  10 ساعت تا 8 ساعت از و 4 ساعت تا 2 ساعت از گریسی نوع از چسبیده رسوبات -ج -14-6 شکل

  90  شده نشین ته رسوبات تجمع اثر در فاضالبروها مقطع سطح کاهش درصد میزان از هایی نمونه -15-6 شکل

  91  مقطع سطح کاهش% 10 و دانه درشت نوع از شده نشین ته رسوبات -16-6 شکل

  93  7 تا 1 ساعت از فاضالبرو ي دیواره از لوله داخل به مانع نفوذ -الف -17-6 شکل

  93  بنایی مصالح سایر یا آجر نوع از فاضالبرو کف در مانع وجود - ب -17-6 شکل

  94  2 ساعت تا 8 ساعت از انشعابات طریق از اصلی لوله داخل به مانع نفوذ -ج -17-6 شکل

  94  9 ساعت در خارجی کابل یا لوله نوع از مسیر در مانع - د -17-6 شکل

  95  دایروي بروهايفاضال در آب عمق درصد از هایی نمونه -18-6 شکل

  96  1 ساعت موقعیت در جانبی فاضالبروي اتصال -19-6 شکل

  98  12 ساعت در (Intruding Connection) مهاجم انشعاب -الف -20-6 شکل

  99  9 ساعت موقعیت در (Connection pipe is damaged) معیوب جانبی فاضالبروي - ب -20-6 شکل

  99  3 ساعت موقعیت در نبیجا فاضالبروي معیوب اتصال -ج -20-6 شکل

  100  2 تا 9 ساعت از ،(SR) لوله داخل فضاي به بند آب واشر ورود -21-6 شکل

  101  5 تا 7 ساعت از داخلی روکش رد پیرامونی شدگی جمع -الف -22-6 شکل

  102  6 ساعت تا 12 ساعت از لوله داخلی پوشش در تاول - ب -22-6 شکل

  107  دایروي مقطع به فاضالبرو شکل در تغییر -23-6 شکل

  108  بتنی به آجري از لوله جنس در تغییر -24-6 شکل



 س 

  ها شکلفهرست 

  صفحه  عنوان
  110  موش موذي، جانوران -25-6 شکل

  ICG  124 ي گانه پنج درجات از درهریک فاضالبروها  تصاویر نمونه -1-7 شکل

  129  ویدیومتري اطالعات جدول و شبکه خطی ي الیه  توصیفی اطالعات جدول بین رابطه ایجاد -1-8 شکل

  CCTV  131 از حاصل اطالعات و فاضالبروها  توصیفی اطالعات جدول بین ارتباط ایجاد -2-8 شکل

  132  )کدگذاري فرم سرنویس اطالعات( فاضالبرو هر عمومی اطالعات جدول -3-8 شکل

  CCTV  133 نوبت هر در فاضالبرو هر عیوب کدهاي جدول -4-8 شکل

  166  فروریزش ریسک ارزیابی و فاضالبروها اي سازه عملکرد ي درجه تعیین -1- 3.پ شکل

  



  1  25/12/93  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

ر هـاي فاضـالب شـهري بـه شـما      برداري و نگهداري از شـبکه  بازرسی خطوط فاضالبرو یکی از ارکان اصلی در امر بهره
یک سیر تکاملی را در طول نیز . تجهیزات بازرسی از خطوط فاضالبرو که در طول زمان تغییرات زیادي یافته است رود می

یکـی   1ي مداربستهها دوربیناند؛ درعصر حاضر استفاده از  اند تا به شکل امروزي در دسترس ما قرار گرفته زمان طی نموده
بـراي تصـویربرداري از   ؛ به طور خالصـه در ایـن روش   رود شمار می ي فاضالب بهها ي بازرسی از شبکهها روشین تر مهماز 

از یـک دوربـین   هاي فاضالب (که به دلیل کـوچکی یـا شـرایط نامسـاعد قابـل ورود توسـط انسـان نیسـتند)،          داخل لوله
در  شـود.  ده مـی ي قابل هدایت نصب شده اسـت، اسـتفا   تصویربرداري مجهز به سیستم روشنایی که بر روي یک عدد ارابه

ي متعددي در دنیا تدوین گردیده است که هدف اصـلی همگـی   ها دستورالعملبازرسی نیز استانداردها و  ي هنحو ي هزمین
هـدف از   باشـد.  مـی  )ویدیومتريحاصل از بازرسی به کمک دوربین مدار بسته (سازي اطالعات  بندي و ذخیره ، طبقهها آن

 و در فاضـالبروها  ویـدیومتري لعمل واحـد بـراي انجـام اصـولی و صـحیح عملیـات       دسـتورا ، ایجاد یک ضابطهي این  تهیه
  باشد. میاي  سازه عملکرد بندي مجاري از لحاظ به منظور طبقه ها آنکدگذاري عیوب مشاهده شده در 

  آوري فاضالب هاي جمع اهداف ویدیومتري شبکه -

  انجام پذیرد: ذیلالیل به د مکن استآوري فاضالب م هاي جمع از داخل شبکه ویدیومتري
 دنباش یی که داراي مشکل میها محلمشخص نمودن  شناسایی عیوب و بازرسی شرایط داخل لوله براي. 

 هاي بهسازي. اي و تعیین اولویت بندي فاضالبروها از لحاظ عملکرد سازه طبقه 

  سـازي   ي، ساختمانساز جاده، ات مجاورتاسیسساخت  ،ي ایجادشده در شبکه به علت حفاريها آسیبشناسایی
 .و غیره

 آدمروهاي پنهان شده در زیرآسفالت محل شناسایی. 

  انشعابات ثبت نشده برايجستجو. 

 هاي زیرزمینی به شبکه. تعیین محل ورود آب 

 گیـري کـار اجـرا     اجرا شده با مشخصات فنی درخواستی به منظور تحویل ي هکنترل کیفیت اجرا و تطابق شبک
 شده از پیمانکار.

 فاضالبرو براي انجام اقدامات بهسازي. ي هشرایط اولی ارزیابی 

 آوري فاضالب. هاي جمع کنترل کیفیت و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در تعمیر، بازسازي و نگهداري شبکه 

                                                   
 

1- Closed Circuit Television 



 هاي فاضالب دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتري شبکه  25/12/93  2

 

  دامنه کاربرد  -

ی و اصـلی کـاربرد   اصـل  هاي فرعی، نیمـه  اي فاضالبروهاي انشعابات خانگی و شبکه براي تعیین شرایط سازه ضابطهاین 
بنـدي وضـعیت فاضـالبروها را     بـرداري، درجـه   داشته و بر مبناي عیوب مشاهده شده در طول دوران ساخت، اجـرا و بهـره  

  نماید. تعیین می
  



  1 فصل1

  مشخصات فنی





  5  25/12/93  فنی مشخصات – اول فصل

 

اول    مشخصات فنی –فصل 

  وابسته تجهیزات سایر و ویدیومتري هاي دوربین فنی مشخصات -1-1

هـا و   شـوند کـه ویژگـی    تقسـیم مـی   SSET2و  CCTV1 هاي فاضالب بـه دو نـوع کلـی    ویدیومتري شبکههاي  سیستم
از  مورد اسـتفاده  بازرسی هاي مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، لیکن سیستم خصوصیات هر یک جداگانه در بخش

  :باشد زیر يها قابلیت حداقلداراي  ی که انتخاب شود، الزم استنوعهر 
 بـه  عیـوب  تشـخیص  امکـان  اي که گونه به مناسب نور و خوب کیفیت با فاضالبرو داخل از صویربرداريت امکان 

  .باشد داشته وجود واضح صورت
 پرخطـر  يهـا  محـیط  داراي شـونده  منفجـر  گازهـاي  وجـود  دلیـل  به که فاضالب هاي شبکه از بازرسی توانایی 

  ).EX انفجار ضد خاصیت از برخورداري( هستند انفجاري
 داراي فاضـالبرو  مسـیر  در اسـت  ممکـن  کـه  نـاهموار  سـطح داخلـی   بـا  فاضـالب  هاي شبکه از بازرسی ناییتوا 

  .باشند برآمدگی یا فرورفتگی
 شـرایط  در گـرفتن  قـرار  صـورت  در دوربـین حتـی   کـه  اي گونـه  به% 100 محیط داراي رطوبت در کار توانایی 

  ).DIN 40050 ستانداردا براساس IP 68. (نماید حفظ را خود آب ضد خواص مستغرق،

 CCTVسیستم  - 1-1- 1

  CCTV سیستم اجزاي -1-1-1-1

  :باشد زیر اجزاي حداقل شامل دبای  CCTV  ویدیومتري سیستم
 برداري تصویر دوربین  
 روشنایی تامین سیستم نظیر آن به مربوط ملحقات و برداري تصویر دوربین حمل ارابه  
 کابل کننده جمع قرقره سیستم و کابل  
 کنترل واحد  
 دوربین و ارابه بارگیري و حمل تجهیزات و سیبازر خودروي  
 گزارش ي تهیه و فاضالبروها بندي طبقه عیوب، کدگذاري عملیات، کنترل براي نیاز مورد افزارهاي نرم 

  
  

                                                   
 

1- Close Circuit TV (CCTV) 
2- Sewer Scanner and Evaluation Technology (SSET) 
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  CCTV دوربین -الف

 سیستم در تصویربرداري دوربین CCTV نمـایی  بزرگ میزان حداقل داراي قابلیت باالنس اتوماتیک رنگ و باید 
 تصـویر  وضـوح  حـداقل  داراي بایـد  نیـز  دوربین توسط تولیدي تصویر و بوده دیجیتال X4 و اپتیکال X10 لنز

  .باشد خط 400
 اهمیـت  از درجـه  90 میـزان  بـه  افقی/ عمودي چرخش و درجه 360 میزان به دوربین دورانی چرخش توانایی 

  .باشد میسر دوربین حرکت قلحدا با فاضالبروها داخلی سطح کل ي مشاهده امکان تا است برخوردار زیادي
 نظـر  مـورد  نقـاط  از بـرداري  عکـس  توانـایی  ،ویـدیویی  تصـاویر  ضبط امکان بر عالوه باید تصویربرداري دوربین 

  .باشد داشته نیز را بردار بهره
 خـارجی  اجسـام  ابعاد تعیین و ها ترك قطر گیري اندازه براي لیزر تکنولوژي به مجهز باید تصویربرداري دوربین 

  .باشد شبکه درون به کرده نفوذ
 بـراي  لیـزر  حلقـه  دسـتگاه  کارگیري هب باشد، اتیلن پلی نظیر پذیر انعطاف مواد از فاضالبروها جنس که درصورتی 

 و بـوده  شـکل  اي دایـره  کـه  نماید تولید اي حلقه باید دستگاه این. است ضروري ها لوله شکل تغییر گیري اندازه
  :نماید کفایت ذیل موارد انجام براي و باشد ±%1 حداکثر آن ارتفاع و عرض اختالف

 1 دقت به لوله) شدگی دوپهن( شکل تغییر گیري اندازه%±  
 1 دقت با لوله قطر یا مقطع سطح ابعاد گیري ندازها%±  

  )روشنایی تامین سیستم نظیر( آن به مربوط ملحقات و CCTV دوربین حمل ارابه -ب

  : از عبارتند ارابه نیاز مورد اصلی يها ویژگی
 باشد داشته را کنترل واحد طریق از هدایت قابلیت.  
 باشد دارا را ارابه محورهاي تمامی به رانشی نیروي انتقال قابلیت.  
 باشد داشته را شیب گیري اندازه توانایی.  
 و تـه گرف قـرار  فاضـالبرو  مرکز در لنز تا باشد دوربین الکتریکی باالبر سیستم به مجهز باید ارابه باال، اقطار براي 

  .پذیرد صورت خوبی به نیز نور توزیع
 ها فاضالبرو ي خورنده شدت به هاي محیط در کار توانایی یعنی باشد شده ساخته ضدخوردگی مواد از باید ارابه 

  .باشد نیز انفجار ضد خاصیت داراي و داشته را
 و واژگونی بدون را فاضالبروها در شده ایجاد موضعی موانع و شبکه احتمالی يها قوس از عبور توانایی باید ارابه 

  .باشد داشته مطلوب عملکرد حفظ با همراه
 مستقیم جریان با الکتریکی موتور به مجهز باید ارابه )DC (باشد.  
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ي حمـل دوربـین قـادر بـه      شود، الزم اسـت ارابـه   که ویدیومتري در فاضالبروهاي غیردایروي انجام می توجه: درصورتی
  ونه فاضالبروها نیز باشد.گ حرکت و حفظ تعادل در این

  :است ضروري زیر نکات به توجه نیز ارابه يها چرخ با رابطه در
 دوربـین،  ارتفـاع  افـزایش  بـراي  همچنـین  محرکه، نیروي ي هبهین انتقال و لوله از متنوع هاي قطر در کار جهت 

  .باشد داشته را مختلف يها ویژگی و ها قطر با چرخ نصب جهت الزم فضاي و توانایی باید ارابه شاسی
 نمود اقدام ها چرخ تعویض به نسبت بتوان زمان حداقل در که باشد نحوي به باید ارابه ي هبدن به ها چرخ اتصال .

  .داشت خواهند قرار اولویت در پیچ تک يها چرخ خصوص این در
 باشد خوردگی ضد مواد از باید ها چرخ این جنس فاضالب، با ها چرخ دایم تماس علت به.  

 قطـر  بـا  فاضـالبروهاي  بـراي  متربرثانیـه  1/0 بـه  محدود باید  فاضالبرو درون ویدیومتري دوربین ي هاراب حرکت سرعت
 نهایـت  در و متـر  میلـی  300 از تـر  کم و 200 از تر بیش قطر با فاضالبروهاي براي ثانیه متربر15/0 ،متر میلی 200 از تر کم
  .باشد رمت میلی 300 باالي اقطار براي ثانیه بر متر 2/0

 بتوانـد  تا باشد مهیا بردار  بهره براي خروجی نور تنظیم قابلیت که گردد انتخاب اي گونه به باید روشنایی تامین سیستم
 نـوع  از بایـد  نـوري  سیسـتم . نماید تنظیم را روشنایی میزان فاضالبروها، داخلی ي جداره رنگ و فاضالبرو ابعاد به توجه با

LED باشد داشته کمکی المپ به نیاز بدون را متر میلی 1000 قطر تا فاضالبروهاي ي هجدار نکرد روشن قابلیت و بوده.  

  CCTV کابل ي هکنند جمع و قرقره سیستم و کابل -ج

 ارائـه  را) ویـنچ ( کابـل  ي هکشـند  سیستم و کابل جهت خود پیشنهاد تواند می فروشنده ،CCTV سیستم نوع به بسته
  :باشد دارا را زیر فنی مشخصات حداقل باید مذکور دستگاه حال این با. نماید

 باشد اتوماتیک ي هکنند جمع موتور به مجهز باید کابل ي هکنند جمع و قرقره سیستم.  
 قرقره روي بر کابل  مرتب کردن جهت اتوماتیک سیستم به مجهز باید وینچ )sort (باشد.  
 باشد داشته نیز شدن کالیبره قابلیت و بوده سنج مسافت داراي باید کابل ي هکنند جمع.  
 باشد داشته شده آوري جمع کابل از ناشی نم و رطوبت برابر در مناسب مقاومت باید سیستم.  
 باشد متر 300 تا 250 بین باید کابل طول.  
 باشند داشته را نیوتن 2000 نیروي تحمل قابلیت باید  ها دهنده اتصال ي هکلی و استفاده مورد کابل.  
 را کـار  فضـاي  شـب،  در کـار  هنگـام  در تـا  باشد) آن روي بر شده نصب( پروژکتور به مجهز باید وینچ دستگاه 

 .نماید روشن
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  CCTV کنترل واحد -د

 کنتـرل  واحد یک به شده برداشت تصاویر و اطالعات ثبت همچنین عملیات، مدیریت و CCTV سیستم هدایت جهت
 زیـر  اجزاي و فنی مشخصات حداقل باید واحد این. گردد بنص) ون ماشین( نقلیه وسیله درون باید که بود خواهد احتیاج

  :باشد دارا ،سیستم مناسب عملکرد براي نیاز مورد تجهیزات سایر بر عالوه را
 دوربین و ارابه ناوبري و هدایت سیستم CCTV  
 دوربین روشنایی سیستم کنترل قابلیت  
 است شده نصب تمسیس ي ارابه روي بر که الکتریکی باالبر ناوبري و کنترل قابلیت.  
 کابل ي کننده جمع سیستم کنترل قابلیت  
 دوربـین  بازیـابی  براي( لحظه هر در شبکه در دوربین موقعیت و فاضالبرو از شده پیمایش طول نمایش قابلیت 

  )فاضالبرو فروریزش یا حادثه وقوع صورت در
 تغذیه منبع  
 گیگابایـت  500 مگابایـت،  512 گرافیکـی  کـارت  گیگـاهرتز،  3 پردازنده مشخصات حداقل با( مناسب کامپیوتر 

 جهـت  بـاال،  رزلوشـن  بـا  LCD ایـنچ  17 مانیتور به مجهز) DVD RW داراي و رم گیگابایت 2 سخت، دیسک
  .تصویربرداري عملیات کنترل و دوربین توسط شده برداشت تصاویر ي مشاهده

 رنگی چاپگر  
 جهت باید باشد. این تجهیزات دارا را عملیات ي زنده ضبط ي ادامه و توقف قابلیت که ویدیویی ضبط تجهیزات 

 جهـت  واحـد  فایـل  یـک  نهایت در و گرفته قرار استفاده مورد DVD روي بر بازرسی فیلم اصلی ي نسخه ضبط
 اي گونه به باید امر این کپی، ي تهیه یا ذخیره ابزارهاي سایر به اصلی فیلم انتقال صورت در. نماید تهیه تحویل
  .نرود دست از  فریمی هیچ که پذیرد صورت

 CCTV دوربین و ارابه بارگیري و حمل تجهیزات و بازرسی خودروي - ه

 فـیلم  نمـایش  بـراي  که قسمت یک باشد؛ مجزا فضاي دو داراي باید  پیمایش عملیات در استفاده مورد ي هنقلی وسیله
 کنتـرل  منظـور  بـه  وسایلی داراي و شده ایزوله باال و پایین دماهاي و صدا برابر در باید  شود می گرفته نظر در ویدیومتري

 تحـت  محـل  واقعـی  مشخصات بیانگر و بوده باال کافی ي هانداز به نمایش صفحه وضوح تا باشد نور خارجی و داخلی منابع
 بـردار،  بهـره  بـر  عالوه که گردد تامین اي گونه به باید نقلیه وسیله در نشستن جهت مناسب امکانات  همچنین باشد؛ بررسی

 بـه  بایـد   نیـز  دوم فضـاي . ببینند را است عملیات پیشرفت ي هدهند نمایش که مانیتوري ي هصفح بتوانند نیز دیگر نفر دو
 شـوند  مـی  اسـتفاده  فاضالبروها درون که تجهیزاتی از کدام هیچ چون گردد طراحی ویدیومتري تجهیزات دادن قرار منظور

 نگهـداري  بـراي  جداگانـه  فضایی باید نقلیه وسیله داخل در یعنی شوند؛ هداد قرار نمایش فضاي در نباید آلودگی دلیل به
 بایـد . باشـد  شـده  داده اختصـاص  اسـت  فاضـالب  بـه  آلـوده  کـه  CCTV ي هارابـ  و دوربین و کابل ي هکنند جمع سیستم
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 خـودرو  يها قسمت سایر به آب نفوذ بدون) آب جت از استفاده با( است نزن زنگ آهن جنس از که محفظه این شستشوي
  .باشد میسر

  :باشد هاي زیر داراي قابلیت باید بازرسی ي نقلیه وسیله
 گردد مفروش مناسب پوشش با باید کنترل فضاي کف بردارها، بهره خوردن لیز از گیري جلو جهت.  
 شود تعبیه ها اتاقک در واحد کنترل و هدایت سیستم با متناسب هاي فضا و ها کابینت باید.  
 گردد بینی پیش باید ها کابینت از یک هر در لکتریسیتها به مناسب دسترسی.  
 شود نصب خودرو خارج در دهنده هشدار يها چراغ و شبرنگ است ضروري.  
 10 حـداقل  تـا  بـاطري  طریـق  از الکتریسـیته  ي ذخیره قابلیت و عملیات انجام جهت الکتریسینه نیروي تامین 

  .باشد مهیا باید اتومبیل برق یستمس یا شهري برق طریق از ها باطري شارژ سیستم و ساعت
 دستگاه شستشوي جهت پمپ و آب ي ذخیره مخزن وجود CCTV است ضروري نگهداري ي محفظه و.  
 است الزامی نقلیه وسیله خارج فضاي کنترل براي امنیتی هاي دوربین ي تعبیه.  
 باشـد  فاضـالبروها  روند بـه  آدمروهـا  از ارابـه  و دوربـین  انتقـال  جهـت  مناسـب  وسـایل  شامل باید  خودرو هر .

 بایـد  ضـمنا . باشـد  بازرسی مورد فاضالبروي درون ارابه پایدار حرکت ي کننده تامین باید سیستم این همچنین
  .دهد قرار فاضالبرو مرکزي محور محل در را دوربین سیستم، این در مناسبی ي وسیله

  گزارش بازرسی ي تهیه و فاضالبروها بندي طبقه ،عیوب کدگذاري ،CCTVعملیات  کنترل براي نیاز مورد افزارهاي نرم - و

 ـ  قابـل  اضـافی  هاي هزینه پرداخت بدون و بوده کامل ي نسخه باید شده ارائه افزارهاي نرم تمامی  و روزرسـانی  هب
 نمـوده  نصب کامپیوتر 5حداقل  روي بر را افزارها نرم این بتوان باید همچنین. باشند سال 5 مدت براي استفاده

  .داد قرار فادهاست مورد و
 دوربین از ارسالی تصاویر تمامی CCTV کدگـذاري  و تحلیل، بررسی مورد عملیات اجراي بردار بهره توسط باید 

 کـاربر  به شـرح ذیـل بـراي    را شده دریافت تصاویر ارزیابی امکان کنترل عملیات و باید افزار نرم این. گیرد قرار
 اشد:هاي زیر ب آورده و داراي حداقل قابلیت فراهم

 فاضالبروها به صورت خودکار طولی پروفیل نمایش و امکان تولید.  
 گردد می ثبت مهندس مشاور یا بردار بهره توسط دستی صورت به که اضافی اطالعات پذیرش توانایی.  
 اسـتاندارد   برمبناي باید کدگذاري. (بردار بهره توسط گیري عیوب امکان کدگذاري فاضالبروها و اندازهWRc 

  ).پذیرد انجام EN 13508-2 یا
 بردار لوله توسط بهره يها شکل تغییر گیري و ثبت امکان اندازه.  
 بر مبتنی اطالعاتی يها بانک از/به اطالعات ورود GIS، اطالعـاتی  يهـا  بانـک  و گسـترده  صفحات همچنین 

  .اکسس و اکسل افزارهاي نرم
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 نهایی تصاویر ي ذخیره عیت شبکه وي موق بر روي نقشه شده مشخص پیش از يها رنگ با عیوب بندي رنگ 
  .DWGیا  و JPG، TIF فرمت با

 مهندس مشاور. نیازهاي بر منطبق و پذیر انعطاف صورت به ها گزارش انواع تولید قابلیت  
 را فاضالبروها آن براساس بتوان تا شده گذاري کد عیوب به امتیازدهی استاندارد سیستم گیريکار به قابلیت 

 ،WRcبنـدي   طبقـه  (براسـاس . نمود بندي طبقه 5 تا 1 هاي شماره با گروه 5 در ريساختا وضعیت لحاظ از
 بـه  1 ي درجـه  و اسـت  فروریـزش  ي آسـتانه  در یـا  فروریختـه  که دارد اختصاص فاضالبرویی به 5 ي درجه

  ).دارد مناسبی بسیار ساختاري شرایط که شود می داده نسبت فاضالبرویی
  باشد. نمی قبول قابل دیگري استاندارد هیچ ،EN 13508-2و  WRcندارد استا دو جز به که شایان توجه است

  اساسی هاي قابلیت حداقل بودن دارا براي CCTV هاي سیستم ارزیابی لیست چک -1-1-1-2

  شود: ، توجه به نکات زیر توصیه میویدیومتريدر زمان خرید یک سیستم 
 در بایـد  دوربـین  داراسـت؟  را نظـر  مورد ي شبکه يفاضالبروها اقطار محدوده در کاربرد قابلیت نظر مورد سیستم آیا 

  .نماید ارائه فاضالبرو درون از مناسب کیفیت با تصاویر مطلوب، روشنایی تامین ضمن و گرفته قرار لوله مرکز
 را بـاال  در مشـروحه  فنـی  مشخصـات  بـر  منطبـق  سیستم نیاز مورد اجزاي پیشنهادي، ویدیومتري سیستم آیا 

  )نیاز مورد افزارهاي نرم ون، خودروي کنترل، واحد قرقره، و کابل ارابه، دوربین،( شود؟ می شامل
 بـر  منطبـق  مربوطـه  افـزار  نرم در عیوب کدگذاري استاندارد آیا WRc's MSCC   یـاEN 13508-2  باشـد؟  مـی 

 ارجحیـت  از کـاربرد  سـهولت  دلیـل  بـه  WRc اسـتاندارد  و نیسـت  قبول قابل دو این جز به دیگري استاندارد(
  )است برخوردار يباالتر

 داراسـت؟  را فاضـالبروها  سـاختاري  وضـعیت  بنـدي  طبقـه  و عیـوب  بـه  امتیازدهی قابلیت سیستم، افزار نرم آیا 
  )5 تا 1 درجات(
 سیستم آیا CCTV بـراي  لیـزر  ي حلقـه  و هـا  تـرك  قطـر  گیري اندازه براي لیزر تکنولوژي به مجهز پیشنهادي 

  باشد؟ می فاضالبروها شکل تغییر میزان گیري اندازه
 هسـتند؟  درصـد  100 رطوبـت  و مسـتغرق  شرایط در کاربرد قابل و انفجار ضد ویژگی داراي ارابه و دوربین آیا 

)IP 68 و EX(  
 میـزان حـداقل   به افقی/ عمودي چرخش و درجه 360 میزان به دورانی چرخش توانایی پیشنهادي، دوربین آیا 

  داراست؟ را درجه 90
 باشد؟ می قرقره روي بر کابل چیدن جهت اتوماتیک سیستم به مجهز پیشنهادي وینچ آیا  
 است؟ شده تضمین فروش از پس خدمات سال 5 و تجهیزات کامل گارانتی یک سال آیا  
 است؟ شده ارائه سال 5 مدت به دستگاه از برداري بهره براي یدکی لوازم لیست پیشنهادي، سیستم در آیا  
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 افزارها، نرم و دستگاه برداري بهره تعلیم و تجهیزات از نگهداري و يبردار بهره آموزش پیشنهادي، سیستم در آیا 
  است؟ شده ارائه سازنده ي کارخانه سوي از

 دارد؟ وجود ایران در مشابه هاي دوربین فروش ي سابقه آیا  

   SSETسیستم  -1-2- 1

عت ثابـت در  هاي فاضالب است که در آن دوربینی ویژه با سر یک روش نسبتا جدید در بازرسی شبکه SSETسیستم 
نیازي به توقف و حرکت مجدد در محل اتصاالت یا عیـوب   CCTV  که مانند سیستم سنتی ها حرکت کرده و بدون آن لوله

 CCTVي تصویري شبیه به آنچـه   عالوه بر ارائه SSETنماید؛  داشته باشد، اقدام به تصویربرداري پیوسته از داخل لوله می
درجـه امکـان    360نمایـد. تصـویر    درجه از سطح داخلی لوله نیـز ارائـه مـی    360ي  هنماید، یک تصویر اسکن شد ارائه می
دهـد کـه انـواع     ي تمام سطح داخلی فاضالبرو در نماي پالن را فراهم نموده و به مهندس مشاور این امکان را مـی  مشاهده

دو نمـا از داخـل فاضـالبرو     SSETر، عیوب موجود در لوله را مشاهده کرده، کدگذاري نموده و اندازه بگیرد. به عبارت دیگ
هـاي فاضـالبرو کـه بـر سـطح       نماید: یک نماي روبرو در راستاي محور لوله و یک نماي عمود بـر محـور از دیـواره    ارائه می

  )2-1و  1-1هاي  (شکل شود. دوبعدي تصویر می

  
  SSETنماي عمود بر محور فاضالبرو توسط سیستم  به تصویر کشیدن  چگونگی -1- 1 شکل

  
  SSETهایی از تصاویر برداشت شده از سطح داخلی لوله توسط سیستم  نمونه -2- 1 شکل
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  هاي اصلی زیر را دارا باشد: ها و ویژگی باید قابلیت SSETسیستم 
 ي احتمـالی را داشـته باشـد.    هـا  بازشـدگی گیـري   این سیستم باید قابلیت تشخیص اتوماتیک اتصاالت و اندازه

  عیوب اندازه بگیرد.  را براي کمی نمودن ها تركعرض  همچنین باید بتواند طول و
  ي دلخواه از فاضالبرو  ي سریع هر نقطه افزار سیستم باید امکان مشاهده بازرسی، نرم ویدیويپس از اتمام ضبط

  کامل براي مهندس مشاور فراهم آورد. جزییاترا با 
  سیستمSSET هاي زمانی متفـاوت را   روي مشخص در دورهنهی اطالعات مربوط به یک فاضالب باید امکان برهم

مشخص نماید که آیا عیوب به مـرور زمـان در حـال تشـدید شـدن اسـت یـا         ها آني  فراهم آورده و با مقایسه
  وضعیت فاضالبرو پایدار گشته است. 

  سیستمSSET آورده  ي افقی و عمودي در فاضالبرو را فـراهم ها انحرافها و  شکل  گیري تغییر باید امکان اندازه
 را به صورت گرافیکی نمایش دهد. ها آنو 

  سیستمSSET گیري شیب فاضالبروها و ثبت آن به صورت پیوسته را دارا باشد. باید توانایی اندازه  

  SSETاجزاي سیستم  -1-1-2-1

  شامل حداقل اجزاي زیر باشد: دبای  SSETسیستم 
 برداري دوربین تصویر  
 به آن نظیر سیستم تامین روشنایی وطبرداري و ملحقات مرب ارابه حمل سیستم تصویر  
 کابل و سیستم قرقره کابل 

 واحد کنترل 

 کامپیوتر مناسب  
 ها گزارشتصاویر برداشتی و تدوین و تهیه  گر تحلیل افزار نرم  
 ات حمل و بارگیري ارابه و دوربیناتومبیل بازرسی و تجهیز 

  SSET دوربین -الف

بـاز در جلـو    دو لنـز زاویـه   و محوره  یک ژیروسکوپ سهبه مجهز  تر،یا جدید b-2از نسل  SSETدوربین شود  توصیه می
  باشد.در جلوي دوربین  1ماهی یک لنز اسکنر از نوع چشموعقب دوربین یا 

                                                   
 

1- Fish Eye 
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باشـند کـه چنانچـه     نیز می CCTVداراي تجهیزات الزم براي عمل به عنوان یک دوربین  SSETي ها دوربینبرخی از 
 X10لنـز   نمـایی  بزرگخط) و دوربین داراي حداقل میزان  400قل وضوح تصویر مطلوب (حدا ،مشخصات تصویر تولیدي

  .گیردمد نظر قرار  به عنوان امتیاز اضافیتواند  می(دیجیتال) باشد، هنگام ارزیابی فنی، این مزیت نیز  X4) و ال(اپتیک
  دوربین باید قابلیت باالنس اتوماتیک رنگ را نیز داشته باشد.

  SSETسیستم  ي هاراب -ب

  باشد. می CCTVهاي ذکر شده براي سیستم  ، مشابه قابلیتSSETدر سیستم  ي مورد نیاز ارابهها حداقل ویژگی
 21تـا   18در فاضالبروها بـین   ها آني  مدعی هستند که سرعت حرکت ارابه SSETهاي  بسیاري از سازندگان سیستم

هی براي بازرسی انتخاب شود که در صورت استفاده از آن، رسد که دستگا متر بر دقیقه است و بنابراین منطقی به نظر می
  باشد.ن تر کمر دقیقه بمتر  15ها از  برداري کامل لوله سرعت پیمایش و تصویر

  SSETدر  کابل ي هکنند کابل و سیستم قرقره و جمع -ج

هاي مـذکور   ه قابلیت، مشابSSETدر سیستم  کابل ي هکنند کابل و سیستم قرقره و جمعي مورد نیاز ها حداقل ویژگی
  باشد. می CCTVبراي سیستم 

  SSET واحد کنترل -د

ثبت اطالعات و تصـاویر برداشـت شـده بـه یـک واحـد کنتـرل         و نیزو مدیریت عملیات  SSETجهت هدایت سیستم 
احتیاج خواهد بود که باید درون ماشین ون نصب گـردد. ایـن واحـد بایـد حـداقل       SSETي سیستم ها قابلیتمتناسب با 

  مشخصات فنی و اجزاي زیر را عالوه بر سایر تجهیزات مورد نیاز براي عملکرد مناسب سیستم دارا باشد:
 .منبع تغذیه 

  گیگابایـت   500مگابایـت،   512گیگـاهرتز، کـارت گرافیکـی     3کامپیوتر مناسب (با حداقل مشخصات پردازنده
بـاال، جهـت    وضـوح بـا   LCDایـنچ   17) مجهز بـه مـانیتور   DVD RWگیگابایت رم و داراي  2دیسک سخت، 

 ي تصاویر برداشت شده توسط دوربین و کنترل عملیات تصویربرداري. مشاهده

 هـاي   افزار مورد نیاز براي تولید یک نماي روبرو در راستاي محور لوله و یک نماي عمود بر محـور از دیـواره   نرم
 شود. فاضالبرو که بر سطح دوبعدي تصویر می

 بندي فاضـالبروها   از براي کنترل عملیات، پردازش هوشمند تصاویر، کدگذاري عیوب، طبقهافزارهاي مورد نی نرم
 ي گزارش. و تهیه

 .چاپگر رنگی  
  سیستم هدایت و ناوبري ارابه و دوربینSSET . 

 .قابلیت کنترل سیستم روشنایی دوربین 
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 حظه (براي بازیـابی دوربـین   قابلیت نمایش طول پیمایش شده از فاضالبرو و موقعیت دوربین در شبکه در هر ل
  در صورت وقوع حادثه یا فروریزش فاضالبرو).

 ي سیستم قابلیت کنترل و ناوبري باالبر الکتریکی که بر روي ارابه SSET .نصب شده است 

 ي کابل کننده یت کنترل سیستم جمعقابل  

  SSET دوربین و ارابه بارگیري و حمل تجهیزات و بازرسی خودروي - ه

هـاي   ، مشـابه قابلیـت  SSETدر سیسـتم   بـارگیري  و حمل تجهیزات و بازرسی خودرويي مورد نیاز ها حداقل ویژگی
  باشد. می CCTVمذکور براي سیستم 

 SSET )ي(هاافزار  نرم -و

تصـاویر برداشـت شـده از فاضـالبرو بـا دیـد محـوري و دیـد جـانبی           ي هباید امکـان مشـاهد   SSETسیستم افزار  نرم
  وي صفحه) را در حین انجام عملیات و بعد از آن فراهم آورد.ي باز شده بر رها عکس(

سیسـتم ترکیـب شـوند تـا یـک       ي هافزار ضمیم نماي روبرو و نماهاي جانبی اسکن شده از داخل فاضالبرو باید در نرم
ز فضـاي  سه بعدي ا برداري باید توانایی ایجاد یک محیط سیستم تصویرفضاي مجازي از داخل فاضالبرو ایجاد گردد یعنی 

درون آن حرکت کرده، بـه   کاربر،سادگی، به سرعت و به دلخواه  داخل لوله را داشته باشد که بعد از اتمام عملیات بتوان به
  .نمایدمورد نظر زوم کرده و درون فاضالبرو به آزادي چرخش  ي همشخص رفته، تصویر را به نقط ي هجلو، عقب یا یک نقط

آوري نموده و  مخصوص جمع حسگرعات مربوط به شیب کارگذاري فاضالبروها را با بازرسی، دوربین باید اطال حیندر 
با برداشت تصاویر در مانیتور نمایش داده و دیاگرام آن را نیز رسم نماید؛ بـدین ترتیـب موقعیـت     زمان همآن را به صورت 

  الی رسوب معلوم خواهد گردید.در امتداد مسیر فاضالبرو مشخص شده و نقاط تجمع احتم ها برآمدگیو  ها فرورفتگی
باید با استفاده از قابلیـت تشـخیص الگـو، توانـایی      SSETافزار سیستم  با اسکن یک فاضالبرو در دو زمان متفاوت، نرم

گیرانـه را هنگـام    و تخمین نرخ افزایش خرابـی در آن فاضـالبرو را داشـته باشـد تـا بتـوان اقـدامات پـیش         ها آننهی  برهم
مشخص نماید که آیا عیوب به مرور زمان در حـال تشـدید   همچنین این سیستم باید  .گرفت کار بههداري برداري و نگ بهره

  شدن است یا وضعیت فاضالبرو پایدار گشته است.  
افزار بایـد   افزار مناسب مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. این نرم توسط نرم باید SSETتمامی تصاویر ارسالی از دوربین 

افـزار   ي قبل، نـرم ها قسمتزش و ارزیابی تصاویر دریافت شده را داشته باشد؛ عالوه بر مشخصات ذکر شده در توانایی پردا
SSET  ي زیر نیز باشد:ها حداقل ویژگیباید داراي  

 و نمایش پروفیل طولی فاضالبروها تولید  
 گردد. بت میبردار یا مهندس مشاور ث توانایی پذیرش اطالعات اضافی که به صورت دستی توسط بهره  
 ت انشعابات جانبی به صورت خودکارامکان شناسایی و ثب  
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 ها به صورت اتوماتیک اتصال لوله شناسایی محل  
 هـاي پـردازش    سیستم اي به صورت خودکار با استفاده از شناسایی ترك، شکاف و برخی از عیوب متداول سازه

  هوشمند تصاویر
 هاي لوله گیري تغییر شکل اندازه شناسایی و  
 هاي اطالعاتی مبتنی بـر   ود اطالعات به/از بانکورGIS    العـاتی  هـاي اط  ، همچنـین صـفحات گسـترده و بانـک

  افزارهاي اکسل و اکسس نرم
  هـاي از پـیش تعیـین شـده و      بـا رنـگ   هـا  آن بندي رنگمشخص نمودن عیوب بر روي تصاویر برداشت شده و

  BMPیا  JPG، TIFي تصاویر نهایی با فرمت  ذخیره
 و منطبق بر نیازهاي مهندس مشاور پذیر به صورت انعطاف ها گزارشلید انواع قابلیت تو  

ـ  قابل اضافی هاي هزینه پرداخت بدون و بوده کامل ي هنسخ باید شده ارائه افزارهاي نرم تمامی  اسـتفاده  و روزرسـانی  هب
 اسـتفاده  مـورد  و نمـوده  نصـب  یوترکامپ 5حداقل  روي بر را افزارها نرم این بتوان باید همچنین. باشند سال 5 مدت براي
  .داد قرار

را پـس از   WRcیـا   EN 13508-2باید امکان کدگذاري عیوب بر طبق یکی از اسـتانداردهاي   SSETافزار سیستم  نرم
  برداري و در هر زمان دلخواه فراهم آورد. پایان عملیات تصویر

گذاري شده را داشته باشد تا بتواند بر اساس  به عیوب کدگیري سیستم استاندارد امتیازدهی کار بهافزار باید قابلیت  نرم
  بندي نماید. طبقه 5تا  1هاي  گروه با شماره 5آن فاضالبروها را از لحاظ وضعیت ساختاري در 

  SSETبا  CCTV سیستم  ي همقایس -1-3- 1

  عبارتند از: SSETمزایاي سیستم 
  در حین بازرسی با سیستمSSET  بـردار  بهـره ب توسـط  وعیـ  و ثبـت  ررسـی نیاز به توقف دستگاه به منظـور ب 

باید دستگاه را در محل عیوب متوقف کرده و موضع را مورد   بردار بهره CCTVدر سیستم  که درحالی باشد نمی
  .تا کد مناسب را ثبت نماید بررسی قرار دهد

  در سیستمSSET، میسر استتري از فاضالبروها با توجه به سرعت ثابت و باالتر دستگاه  بیش طول بازرسی.  
  در سیستمSSET و دریافـت اطالعـات بـوده و در تفسـیر      فاضـالبرو هدایت دستگاه در  مسوولتنها  بردار بهره

ي شـایع  هـا  آسـیب آشـنایی کـافی بـا     باید بردار بهره CCTVدر سیستم  که درحالی نتایج نقشی نخواهد داشت
  باشد.داشته  فاضالبروهابندي  طبقهو اصول کدگذاري و  هاي فاضالب شبکه

  در سیستمSSET    بـاال در اختیـار    کیفیـت درجـه بـا    360اطالعات با دقت و کیفیت باالتر به طـور پیوسـته و
اطالعـات در محـدوده پـایش     CCTVدر سیسـتم   کـه  درحالیگیرد  میگر وضعیت فاضالبرو قرار خواهد  تحلیل

  گر قرار خواهد گرفت. بردار و با کیفیتی متوسط در اختیار تحلیل بهره
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 صورت استفاده از سیستم  درSSETگیري عیوب در هر زمان دلخواه پس از پایان عملیـات   ، ثبت کدها و اندازه
گـردد.   و این امر منجر به افزایش دقت کار می باشد می پذیر امکانبازرسی توسط مهندس مشاور و در دفتر کار 

  گیري و ثبت شود. اندازه بردار بهرهباید در محل پیمایش توسط  عیوب CCTVدر سیستم  که درحالی
  در سیستمSSET عیـوب  برخـی از  تشخیص اتوماتیک تصاویر، امکان هوشمند افزارهاي پردازش استفاده از نرم 

هـاي پـردازش    افزار تشخیص عیوب توسط نرم CCTVدر سیستم  که درصورتیآورد  را فراهم می افزار توسط نرم
 .نیست پذیر ویر به سادگی امکاناتص

  عبارتند از: SSET معایب سیستم
 هاي  سیستمSSET هاي  تر از سیستم عمدتا گرانCCTV باشند. می 

 هاي  استفاده از سیستمSSET  هنوز مانندCCTV    فراگیر نشده است و در بسیاري از نقاط جهـان همچنـان از
 SSETهـاي   ي سیسـتم  شود. این امر باعث شده است که رونـد توسـعه   استفاده می CCTVهاي سنتی  سیستم

 نسبتا کند باشد.

 ي سیستم  هاي تولید کننده تعداد کارخانهSSET  تـري برخـوردار    ي موجـود از تنـوع کـم   ها مدلمحدود بوده و
  هستند.

  تواتر انجام عملیات ویدیومتري -1-2

باشـد کـه    ها تا حد زیادي وابسته به شرایط یک فاضالبرو و اقداماتی می عملیات ویدیومتري و تواتر بازرسیانجام  زمان
زدن آب در مسیر یک فاضالبرو یا اتخـاذ تصـمیم    ار است بر روي آن انجام شود؛ یعنی به طور مثال وقوع گرفتگی و پسقر

نمایـد. لـیکن    اي نامناسب، انجام عملیات ویدیومتري در آن خط لوله را ضروري مـی  براي بهسازي یک لوله با شرایط سازه
اند، الزم اسـت در اولـین فرصـت     حال مورد بازرسی قرار نگرفته که تابهنظر از شرایط اضطراري، تمامی فاضالبروهایی  صرف

بندي گـردد؛ پـس از آن، در مـورد تـواتر      بسته ویدیومتري شده به لحاظ شرایط ساختاري درجه با استفاده از دوربین مدار
  چنین توصیه شده است: ATV A147-1Eعملیات ویدیومتري در استاندارد 

  هـاي آب زیرزمینـی   هـاي آب معـدنی یـا سـفره     آهن، در مجـاورت چشـمه   خطوط راهفاضالبروهایی که در زیر  
بار مـورد   ي آب آشامیدنی یا سایر مناطق حساس قرار دارند، الزم است با تواتر حداقل دو سال یک کننده تامین

  بازرسی قرار گیرند.
  بار ویدیومتري شوند. سال یک 10سایر فاضالبروها باید حداقل هر  



  2فصل 2

  ویدیومترينیازهاي  پیش
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م  دو ري پیش -فصل  ومت هاي ویدی   نیاز

  انسداد و انحراف جریان -2-1

اي باالست که حتی موکول نمودن بازرسی به ساعات نیمـه شـب    ها به اندازه در بسیاري از مواقع، ارتفاع جریان در لوله
گـردد. بـدیهی اسـت کـه در چنـین شـرایطی        وربین نمییا زمان حداقل آبدهی جریان نیز مانع از رسیدن جریان به لنز د

الزم اسـت پـیش از شستشـوي    امکان شستشوي فاضالبروها نیز به طریـق مناسـب و اسـتاندارد وجـود نـدارد و بنـابراین       
این عمـل معمـوال    ، نسبت به انسداد و انحراف جریان به طریق مقتضی اقدام گردد.ویدیومتريفاضالبروها و انجام عملیات 

دسـت   هاي انسداد و مسدود نمودن مسیر جریان در باالدست و پمپاژ جریان بـه یکـی از آدمروهـاي پـایین     ک توپیبه کم
  پذیرد. صورت می

باال در مسیر بازرسی که از حدود مشخص شده توسط مهندس مشاور تجاوز نماید، سـبب   بدهوجود جریان فاضالب با 
ناشـی از   کـه  درصـورتی و رسیدن فاضالب بـه لنـز دوربـین حتـی     ور شدن  مردود شدن عملیات پیمایش خواهدشد. غوطه

افزایش سطح جریان به دلیل وجود موانعی چون نخاله یا ریشه و یا انجام عملیات در زمان پیک جریان روزانه باشد، قابـل  
  قبول نخواهد بود.

ت الزم براي انحراف جریـان و  هاي انسداد و تجهیزا هاي غیردایروي، توپی پیمانکار موظف است هنگام کار در در شبکه
  شستشوي یکنواخت آن فاضالبروها را در اختیار داشته باشد. 

در مواجهه با جریان فاضالب، پیمانکار نباید اقداماتی صورت دهد که سبب بیرون زدن فاضالب از شـبکه و یـا پخـش    
  آلودگی ناشی از آن در محیط شود.

هـاي اصـلی    ایمنی مناسب را براي جلوگیري از ورود آلودگی به لوله هاي حفاظتدر تمامی موارد پیمانکار مکلف است 
  زدگی آب مطابق با استانداردهاي مربوطه انجام داد. با استفاده از ابزارهاي ضدپس توان میآب انجام دهد. این کار را 

میـزان جریـان در   آوري فاضالب براي انحراف جریـان، شـرایط و    هاي جمع لوله  باید به خاطر داشت که مسدود نمودن
دست محـل مسـدود    هاي انجام شده در باالدست و پایین گیري تواند اندازه دست محل را تغییر داده و می باالدست و پایین

هـاي   ي فاضالب و بازرسین فاضالب خانه بردارهاي تصفیه شرایطی بهرهشده را مختل نماید؛ بنابراین همیشه باید در چنین 
  تغییرات ایجادشده قرار گیرد را مطلع نمود. تاثیرتواند تحت  می اه آنهاي  صنعتی که فعالیت

  شستشوي فاضالبروها - 2-2

تـر و   ي وجود دید کافی بـراي تشـخیص دقیـق    کننده شستشوي فاضالبروها پیش از انجام عملیات ویدیومتري تضمین
در کف فاضالبرو شسته شـوند تـا   یافته  هاي تجمع باشد؛ همچنین اغلب اوقات الزم است رسوبات و نخاله تر عیوب می ساده

گیـر شـرایط    ي ویدیومتري داخل فاضالبرو تامین شود که البته این امر منجر به بهبـود چشـم   امکان حرکت یکنواخت ارابه
طور کلی شستشوي کامـل فاضـالبروها پـیش از انجـام      گردد. به جریان فاضالبرو نیز می  هیدرولیکی فاضالبرو در عبوردهی

که بنا به دالیل فنی و نظر کتبی مهندس مشاور، این شستشو مورد نیاز نبوده یا  ضروري است مگر آن عملیات ویدیومتري
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تواند یکـی از ایـن مـوارد     گذاري در فاضالبروها می انجام یک شستشوي سطحی کفایت نماید (مطالعات بررسی نرخ رسوب
  نماید).  ت را با خطا مواجه میي شستشو، مطالعا استثنا باشد که از میان برداشتن رسوبات به وسیله

   انجام شود. دست پایینپذیر باشد بهتراست از آدمروي  درجایی که امکان شستشوعملیات 
هنگـامی   ثانیـه باشـد.   60براي هر نوع از عملیات شستشو با جت آب، زمان متمرکز شدن روي یک نقطه باید حداکثر 

گام از میان برداشتن مانع در مسیر)، بایـد نـازل را عقـب و جلـو     جت آب روي یک نقطه ثابت شود (مثال هن الزم است که
  ثانیه متمرکز نگردد.  60بیش از اي  روي هیچ نقطه تابرد 

شوند باید به  از فاضالبرو جدا می سازي پاكمواد آلی یا معدنی که در اثر عملیات شستشو و  ي هها و کلی رسوبات، نخاله
ین زمـان  تـر  کوتـاه ي محیطی در اطراف آدمروها، در ها آلودگیشده و بدون ایجاد مناسب از شبکه فاضالب خارج  ي هطریق

  شود، انتقال یابند. ممکن به محل مناسبی که توسط کارفرما اعالم می
هـاي مـورد نیـاز، بـا      نـازل راهنماي انتخاب آبدهی و فشار مناسب براي شستشوي فاضالبروها، به همراه فهرست انـواع  

  آمده است.  1در پیوست  Sewer Jetting Code of Practiceتحت عنوان  WRcاستناد به استاندارد 

  کالیبراسیون سیستم -2-3

کند مـورد   یی که مهندس مشاور اعالم میها زمانباید در  و صحت ثبت اطالعات توسط آن  ویدیومتريکارکرد دوربین 
دسـتگاه   بایـد با واقعیت،  ویدیومتريتگاه دار در نتایج ثبت شده توسط دس آزمون قرار گیرد. در صورت وجود تفاوت معنی

ي سازنده کالیبره شده و تنها پس از کنترل مجدد و اطمینان از صحت مقادیر ثبت شده توسـط آن  ها دستورالعملمطابق 
  مورد استفاده قرار گیرد. الزم به ذکر است که این کار در آغاز عملیات نیز باید صورت پذیرد.

بنـدي   طبقـه  دسـتورالعمل باید در شروع عملیات، مطابق فرایند ذیل کـه در   یدیومتريوکیفیت و دقت تصویر مانیتور 
ي مشـابه کـه توسـط سـازندگان تجهیـزات ارائـه       هـا  دسـتورالعمل ) ذکر شده است یا طبـق  MSCCوضعیت فاضالبروها (

 گردد، مورد آزمایش قرار گیرد: می

 ي ههـاي کنـاري تصـویر در صـفح     تخاب نمایید تا لبهان CCTVرا بر روي مانیتور  "Underscan Mode" ي هگزین  -الف
  نمایش به سهولت و وضوح قابل مشاهده گردد.

  را در یک دستگاه پخش با کیفیت نمایش دهید. 1فیلم مربوط به آزمایش استاندارد مانیتور  -ب
چارت آزمـایش بـر   هاي  مرکزي به طور کامل قابل مشاهد بوده و لبه ي همطمئن شوید که در تصویر مانیتور، دایر  -ج

  هاي تصویر قرار گرفته است. روي لبه

                                                   
 

1- Standard Monitor Test 
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نمایید، مرکـز صـلیب    را پخش می 1»مانیتور  آزمایش خطی بودن«که از فیلم آزمایش استاندارد مانیتور، قسمت  درحالی  - د
  بر روي مانیتور عالمت بزنید. Chinagraphرا با مداد مخصوص  (Bow-Ties)موجود در تصویر   و چهار کمان

کش پالسـتیکی شـفاف بـر روي مـانیتور انـدازه       را با استفاده از یک خط ها کمانصلیب مرکزي تا مرکز  ي هفاصل  - ه
% با یکدیگر اختالف داشته باشند. چنانچه این فواصل بیش 5بگیرید؛ طول هر جفت از این خطوط نباید بیش از 

نقـص، مـانیتور را بـه      در صورت برطرف نشـدن  از مقدار مذکور با یکدیگر اختالف دارند، آزمایش را تکرار کنید و
  آزمایش را تکرار کنید. مجدداکمک یک تکنسین مجرب کالیبره نموده و سپس 

بنـدي   العمل طبقه برداري دوربین نیز باید پس از کنترل تصویر مانیتور، مطابق فرایند ذیل که در دستور کیفیت تصویر
گـردد، مـورد    مـی  ي مشابه که توسط سازندگان دوربین ارائهها العملدستورذکر شده است یا  MSCCوضعیت فاضالبروها 
مهنـدس   تاییـد دیگري کـه مـورد    ي هیا وسیل 2براي آزمایش دوربین باید از چارت دقت تصویر مارکُنیآزمایش قرار گیرد؛ 

  مشاور است استفاده گردد.
دقـت   1و از طریق آن به چـارت شـماره    قرار دهید 3داراي چارت آزمایش ي هرا در یک جعب ویدیومتريدوربین   -الف

از  خـوبی  بـه تصویر مارکُنی نگاه کنید. چارت مذکور باید به کمک یک منبع نوري مناسب و هماهنگ با دوربین، 
  پشت روشن شده باشد.

 ي ههـاي کنـاري تصـویر در صـفح     انتخاب نمایید تا لبه CCTVرا بر روي مانیتور  "Underscan Mode" ي هگزین  -ب
  هاي چارت آزمایش منطبق گردد. اکنون تصویر دوربین در مرکز چارت آزمایش قرار دارد. ر لبهنمایش ب

 15شـماره   ي هقابل مشاهده بـوده و محـدود   خوبی بهدر تصویر  4رنگ خاکستري ي هکنترل نمایید که پنج محدود  -ج
  یتور نیز مورد نیاز باشد.سفیدرنگ باشد. در حین انجام این مرحله ممکن است تنظیم روشنایی و کنتراست مان

هاي چارت، مورد سنجش قرار دهیـد.   و گوه ها بلوكدقت تصویر را با مشاهده و شمارش تعداد خطوط موجود در   -د
(تنظیم فوکس دوربین در این مرحله ضروري است) دقت تصویر مشاهد شده بایـد منطبـق بـر اسـتاندارد باشـد      

  خط). 450تا  320(معموال بین 
هـاي   ها یـا گوشـه   هاي رنگی تصویر مطابق با واقعیت بوده و در لبه ي مختلف میلهها قسمتایید که رنگ کنترل نم - ه

  تغییر رنگی مشاهد نشود. (تنظیم رنگ مانیتور در این مرحله ضروري است). ها آن
  نمایید. ، تصویر دوربین در حالت نگاه به چارت مارکُنی را ضبطویدیومتريهاي CD/DVDدر ابتداي هر یک از   -و
  احتمالی را در یک دفترچه ثبت نمایید.  مربوط به کنترل تصویر دوربین و شرح کالیبراسیون جزییات  -ز

                                                   
 

1- Monitor Linearity Test 
2- Marconi Resolution Chart 
3- Test Chart Box 
4- Five Shades of Grey 
5- Shade 1 
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باید به صورت روزانه کنترل گردد. اگر پس از آزمایش دستگاه مشخص گردد که  نیز سنج دستگاه مسافت  کالیبراسیون
سنجی کالیبره شده و تنها پس از آزمایش و اطمینـان   مسافت است، باید تجهیزات ±%1گیري فاصله بیش از  خطاي اندازه

  مورد استفاده قرار گیرد. مجددااز صحت عملکرد، 
او برسـاند   تاییدبه  نیز دستگاه آزمایش مورد قبول مهندس مشاور، دقت حلقه لیزر دوربین را ي هپیمانکار باید به وسیل

باشـد. همچنـین    ±%1ل بوده و در آن اختالف عرض با ارتفاع حـداکثر  اي شک لیزر تابیده شده دایره ي هاي که حلق به گونه
  گیري موارد ذیل را داشته باشد: اي تولید نماید که قابلیت اندازه باید حلقه دستگاه لیزر 

  ±%1گیري تغییر شکل (دوپهن شدگی) لوله به دقت  اندازه  -الف
  ±%1گیري ابعاد سطح مقطع و قطر لوله با دقت  اندازه  -ب
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وم  ري -فصل س ومت م عملیات ویدی نجا   ا

  اقدامات اولیه -3-1

  دوربین در فاضالبرو  ي قراردادن نحوه -3-1-1

دوربین ویدیومتري به داخل شبکه فاضالب الزم است احتیاط زیادي به عمل آورده شود تا دوربین با   هنگام وارد نمودن
هـاي   د نداشته و هنگام رسیدن به کف آدمرو، لنز آن با زمـین برخـورد ننمایـد. برخـی از کارخانـه     هاي آدمرو برخور جداره

اند که از برخورد  اي طراحی نموده هاي ویدیومتري، براي ورود ارابه و دوربین به داخل فاضالبرو، ابزار ویژه ي دستگاه سازنده
دقتـی در ایـن بخـش از اجـراي عملیـات       دهد که بی نشان میکند. در هر صورت، آمار  ي آدمرو جلوگیري می آن با جداره

  باشد. ها می اي از خسارات وارده به دستگاه ها و مسبب بخش عمده ویدیومتري، یکی از علل اصلی شکست لنز دوربین

  دوربین  در مرکز قرار دادن -3-1-2

ور مرکزي لوله قرار گیرد. میـزان  دوربین در فاضالبرو باید طوري انجام گیرد که محور دوربین در راستاي مح  قراردادن
الذکر  ي فوق نچه دوربین در ارتفاعی خارج از محدودهین مقطع فاضالبرو قابل قبول است. چناتر بزرگ  درصد 10انحراف تا 
گیـري   و انـدازه اند  جابجا شدهاتصاالت شود چون در این حالت به نظر خواهد رسید که  بروز خطا میسبب  ،شود قرار داده

  .نیز همراه با خطا خواهد بود لوله و تغییر شکل آب تراز
قـرار  مرکز دوربین باید در راستاي مرکز قوس فوقانی (دو سوم ارتفـاع مقطـع فاضـالبرو)     غیردایروي،فاضالبروهاي  در

  شود. داده

  گیري فاصله کانونی دوربین اندازه -3-1-3

اي برابر با فاصـله کـانونی    لنز دوربین در فاصلهمانیتور، در حقیقت نمایشگر یک نقطه در برابر  ي هتصویر لوله در صفح
پیش از انجـام   ي کانونی بنابراین آگاهی از فاصلهست. فاضالبرووابسته به نوع دوربین و ابعاد  فاصلهاین  که باشد آن لنز می

زرسـی، نقـش   شروع با ي هگیري عیوب از نقط پیمایش بسیار مهم بوده و در تعیین محل دقیق انشعابات یا متراژ محل قرار
  شود: ي زیر پیشنهاد میها گام انجام فاصله کانونی ي هنماید. براي محاسب ا میفاساسی ای

 را جلـوي لنـز دوربـین    مورد نظر يفاضالبرو سطح مقطع بعدین تر (متر) به طول بزرگ نواريي مدرج  نشانهیک   -الف
 هـا  آنین بعـد  تـر  بـزرگ  بـا  قـاطع برابـر  هاي دایروي مساوي قطـر و بـراي سـایر م    براي لوله نگه دارید (این طول

داراي طـول   فاضـالبرو   بعـد افقـی   کـه  آنعمودي قرار گیرد مگـر   صورت بهیاد شده باید   نواري ي نشانهباشد).  می
  ي باشد.تر بیش

کـه   ببریـد  جلـو یـا   عقب لنز دوربین نسبت بهنوار را آنقدر  نگاه کرده و از طریق دوربیني مدرج نواري  به نشانه  -ب
  .تفاع نوار ارتفاع تصویر را پر کندار

  باشد. می آن دوربین برابر فاصله کانونیلنز نوار از  ي هدر این حالت فاصل  -ج
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  ویدیومتري انجام عملیاتي  جزییات نحوه -3-2

  اندازي سیستم ضروریست نسبت به انجام موارد زیر اقدام گردد: قبل از راه
 .نصب تجهیزات جانبی و کمکی متناسب با قطر لوله 

 .(در صورت نیاز) ایجاد فشار مثبت در درون سیستم با گاز نیتروژن یا مکانیزم مشابه 

 .کالیبراسیون سیستم  
، با استفاده از گـاز نیتـروژن، درون   ویدیومتريپیش از شروع عملیات  بایدتر  ي ضدانفجار قدیمیها دوربیندر برخی از 

ي کمکـی انجـام پـذیرد.    هـا  المـپ و یا نصـب   ها چرخز تعویض پس ا بایددستگاه فشار مثبت ایجاد گردد. عملیات مذکور 
 مجددادوربین، ارابه و سیستم الکترومکانیکی تنظیم ارتفاع جریان یافته و  سربه داخل  زمان همنیتروژن به طور پیوسته و 

شـد از آن خـارج   هاي دوربین وجود داشته با گردد، بنابراین هرگونه هوایی که در داخل محفظه از شیرهاي تخلیه خارج می
  شده و خطر انفجار کاهش خواهد یافت. 

درصورت بروز خطر در سیستم ضدانفجار، دوربین باید پیش از خـروج از داخـل شـبکه، تخلیـه الکتریکـی گـردد. درصـورت        
  گردد. تا سیستم تخلیه الکتریکیشده ها جدا  باید از باتري کننده، پیش از شروع هر کاري، تبدیل 1کنندهاستفاده از تبدیل 
بـراي مواقـع خرابـی     کـار  بـه ي پیمایش و بازرسی مـورد نیـاز را کـه شـامل واحـدهاي آمـاده       ها سیستمپیمانکار باید 

  نماید تا فرآیند پیمایش در بازه زمانی قرارداد انجام شود. تامینباشد،  ي در حال کار میها دستگاه
اي کـه ویـدیومتري    قطعات آن را با توجـه بـه قطـر لولـه     هاي دوربین و دیگر بردار باید تغییرات الزم بر روي چرخ بهره

، لنـز  ویدیومتريبر روي دوربین بسیار مهم است چرا که در هنگام حرکت دوربین  شود، انجام دهد. نصب چرخ صحیح می
 آن باید در مرکز لوله قرار گیرد. عالوه براین، هر سیستم پیمایش باید شامل یک وسـیله جهـت انتقـال دوربـین بـه طـور      

  باشد. این وسیله باید دوربین را در محل محور مرکزي فاضالبرو قرار دهد. ،مورد بازرسی يپایدار درون فاضالبرو
اي تنظـیم شـود کـه اعوجـاج تصـویر بـه حـداقل برسـد.          بایـد بـه گونـه      ویـدیومتري مقدور باشد، دوربین  که هرجایی

در خط مرکزي فاضالبرو قرار گیرد. در مـورد فاضـالبروهاي بـا     بایدمقطع فاضالبرو دایروي باشد، لنز دوربین  که درصورتی
سوم ارتفاع عمودي فاضالبرو از کف لوله قـرار گیـرد. در    عمودي به میزان دو ي هباید در فاصل مرغی، لنز دوربین  مقطع تخم

ـ    موارد دوربین  هر صورت در تمامی  ي ه% از انـداز 10 ي هدازباید در راستاي محور فاضالبرو قرارگرفته باشد؛ تغییـرات بـه ان
  باشد. عمودي فاضالبرو مجاز می

                                                   
 

1- Invertor 
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تصویر در  تر بزرگاي باشد که ضلع  از درون یک فاضالبروي دایروي موقعیت دوربین باید به گونه ثبت عکسدر هنگام 
 تـر  بزرگلع اي باشد که ض موقعیت دوربین باید به گونهغیردایروي راستاي افق باشد. در مورد فاضالبروهاي با سایر مقاطع 

  مقطع فاضالبرو باشد. تر بزرگتصویر در راستاي بعد 
مورد نظر بایـد در مرکـز کـادر،     ي هشود، سوژ عکس به منظور شرح و توضیح یک عیب خاص برداشته می که درمواردي

ر واضح و در فوکوس دوربین بوده و به دقت عیب را نمایش دهد. در صورت لـزوم یـک تصـویر ثانویـه در محـل بـه منظـو       
  شود. محل عکس در موقعیت کلی مشخص باشد برداشته می که طوريتبیین موقعیت تصویر اولیه در محل عیب به 

  ارائه کند: و کارفرما صورت هفتگی اطالعات زیر را به مهندس مشاور پیمانکار باید پیش از انجام کار به
  ي مورد نظر براي پیمایش (محل/آدرس)ها محلمشخصات واضح  
 هاي مورد پیمایش آیتمو  ها تاریخ 

ي الزم جهـت پیشـبرد کـار و    هـا  همـاهنگی را قادر خواهد ساخت تا در صورت لزوم و کارفرما این کار مهندس مشاور 
  د.نده انجامتسهیل عملیات را  برايتغییر دادن وضعیت عادي جریان شبکه 

مـورد   کارکنـان باشد و  زات ایمنی میي محافظتی و تجهیها لباستهیه، نگهداري و استفاده صحیح از  مسوولپیمانکار 
  شوند. باید به منظور استفاده از این وسایل تعلیم داده نیاز

باید داراي استانداردهاي مناسب بـراي مواجـه    گیرند میتجهیزات و وسایل پیمانکار که در پیمایش مورد استفاده قرار 
  ي پرخطر باشند.ها محیطشدن با 

  باشد. بازیابی دوربین خود و سایر تجهیزات تشکیل دهنده سیستم پایش می وولمسدر صورت بروز حادثه، پیمانکار 
هـاي   کارفرمـا و ارگـان   صدور دستور مکتوب از جانـب و مهندس مشاور  تایید تنها درصورت ،در صورت نیاز به حفاري

  تواند صورت پذیرد. این کار می مربوطه
ین مقدار سـر و صـدا و ارتعـاش ایجـاد شـود. در      تر کمند تا پیمانکار موظف است از بهترین تجهیزات ممکن استفاده ک

ایمنی کـار   تامینشود و یا براي  مواردي که استفاده از تجهیزات پر سر و صدا باعث جلوگیري از ضررهاي جانی و مالی می
در اولـین فرصـت   توان از این نوع ادوات استفاده کرد. در این شرایط استفاده از ادوات پر سر وصدا بایـد   ضروري است، می
  ممکن قطع شود.

پیمانکار موظف است پیمایش را به نحوي انجام دهد که حداقل مقدار ممکن اختالل در رونـد آمـد و شـد خودروهـا و     
  .صورت پذیردصالح  ي الزم با مراجع ذيها هماهنگیانسداد معابر،   عابرین پیاده ایجاد شود و در صورت ضروري بودن

موقت به مسیر جایگزین منتقـل سـازد،    طور بهیا آن را  داي را ببند اهد مسیر خیابان یا جادهپیمانکار بخو که درصورتی
تـا در صـورت تاییـد، مراتـب بـراي صـدور        باید از قبل درخواستی مبنی بر این موضوعات به مهندس مشاور ارسال نمایـد 

  هاي الزم به اطالع کارفرما رسانده شود. دستورات و انجام هماهنگی
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هاي متوقف شده به حدي باشد که امکان پیمایش در طـی سـاعات عـادي     یی که حجم ترافیک و یا خودروها مکاندر 
تواند از مهندس مشاور درخواست انجام کار در ساعات خارج از سـاعات عـادي    ممکن یا خطرناك باشد، پیمانکار می کار نا

  کار نماید.
  ي مربوط را رعایت نماید.ها ارگاني شهري توسط ها طمحیپیمانکار موظف است ملزومات ترافیکی وضع شده در 

بـه پیمانکـار دسـتور کـار     مرتبط با آن توسـط مهنـدس مشـاور در هنگـام کـار       عالیمي ترافیکی و ها چراغاستفاده از 
  ي الزم را در جهت تهیه این وسایل انجام دهد.ها هماهنگیشود، پیمانکار باید  می

عـابرین    روشنایی و ایمنی آن جهت آمـد و شـد   تامیناز محل سایت و همچنین  پیمانکار مکلف به مراقبت و نگهداري
  باشد. ها در تمام طول مدت شبانه روز می پیاده و خودرو

شـود بـه اطـالع مهنـدس      ي خودروهاي متوقف را که مانع پیشرفت فرآیند پیمـایش مـی  ها مکانپیمانکار مکلف است 
مهندس مشـاور راهکارهـاي الزم را    نهایتبازه ممکن قابل پیمایش ادامه دهد. در فرآیند را از اولین  انجاممشاور برساند و 

  دهد. کار ارائه می تداومجهت 
دیدگی به آدمروها یا شبکه را مشاهده کند کـه احتمـال وقـوع خطـر را      اگر طی مدت پیمایش پیمانکار هرگونه آسیب

  را مطلع سازد.  ي کارفرما و نمایندهدارا باشد، باید بالفاصله مهندس مشاور 
آدمروهـا، تجهیـز و    ي هجابجایی و نصب مجدد دریچ مسوولدیگري مشخص شود،  ي هگون به که مواردي جز بهپیمانکار 

باشد. پیمانکار باید تمام تالش خـود   کامل محل بعد از اتمام پیمایش می سازي پاكبرچیدن تمام تجهیزات از محل کار و 
ببندد و در صورت بروز مشکل، بـه آدمـروي بعـدي رفتـه و مشـکالت مربوطـه را بـه         جهت دسترسی به آدمروها را به کار

  مهندس مشاور ناظر گزارش کند تا اقدامات الزم براي فراهم آوردن دسترسی صورت پذیرد.
اگر در طی فرآیند برداشتن درپوش آدمرو، این درپوش آسیب ببیند، پیمانکار موظف اسـت بـراي حفاظـت از عـابرین     

ي الزم بـراي تعـویض درپـوش    هـا  همـاهنگی خودروهاي عبوري حفاظ موقتی بر روي آدمرو قرار دهد و بالفاصـله  پیاده و 
  آدمرو را با مهندس مشاور انجام دهد.

بخـش آن   قبل از جازدن مجدد درپوش آدمروها پیمانکار باید قاب و درپوش را تمیز کرده و از نصـب ایمـن و رضـایت   
ایـن شـرایط قابـل حصـول نباشـد پیمانکـار بایـد مهنـدس مشـاور را کـه            تـامین کـه  اطمینان حاصل نمایـد. درصـورتی   

  ي الزم را ارئه خواهد کرد، مطلع نماید.ها دستورالعمل
شوند را ثبت نماید که این امر شـامل آدمروهـاي    پیمانکار باید مشخصات آدمروهایی را که به هنگام پیمایش یافت می

  شود. اند، می ربوط به فاضالبروها مشخص نشدههایی که در نقشه م مدفون و یا آدمرو
دهنـده موقعیـت    هاي موقعیت که نشان اند، پالن اند ولی در سطح قابل مشاهده براي آدمروهایی که در نقشه وارد نشده

  توسط پیمانکار تهیه و ارائه گردد.  باشد باید در قالب نقشه دقیق هر یک از آدمروها می
هـاي مربوطـه نشـان     شوند، پـالن موقعیـت و نقشـه    یابی می نگام عملیات پیمایش محله براي آدمروهاي مدفون که به

  دهنده موقعیت دقیق آدمروها باید به مهندس مشاور تحویل داده شود.
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موقت افزایش جریان در شبکه وجود داشته باشـد، پیمانکـار یـا بایـد پیمـایش را از اولـین        صورت بهیی که ها مکاندر 
انـدازد در ایـن مـوارد اضـافه      تـاخیر یش ادامه دهد و یا تا فرونشست جریـان در شـبکه کـار را بـه     مکان ممکن براي پیما

به حدي زیاد باشـد کـه    بدهاوقات مقدار  پذیرد. اما اگر بنابر نظر مهندس مشاور در تمامی پرداختی به پیمانکار صورت نمی
  ازاد جریان باید توسط پیمانکار پمپاژ گردد.موقت نسبت به قطع جریان اقدام نماید، م طور بهپیمانکار نتواند 

قابـل   پذیرد. در صورتی که تغییر شکل به صورت چشـمی  گیري قطر و تغییر شکل انجام می بار اندازه در هر مقطع حداقل یک
  گیري با روش لیزري نیز صورت پذیرد تا میزان آن مشخص گردد. تشخیص باشد، عالوه بر ثبت عکس باید اندازه

ثبـت گردنـد و در ابتـداي بازرسـی بـر روي مـانیتور و ضـبط         هـا  فرم 1عات مورد نیاز که باید در سرنویسحداقل اطال
  :به نمایش گذاشته شوند عبارتند از ویدیویی
 ابعاد فاضالبرو  
 تاریخ پیمایش  
 محل/ نام خیابان  
 جهت پیمایش  
 زمان آغاز پیمایش  
 کاربري فاضالبرو 

متوقـف شـود ضـمنا در    باشد، باید حرکت دوربـین   عیوب در فرم کدگذاري میبردار در حال توصیف  که بهره درمواقعی
  زمان انجام پیمایش، حداقل اطالعات زیر باید به صورت پیوسته بر روي فیلم نمایش داده شوند:

 شود. سنجش متراژ محل قرارگیري دوربین که به صورت اتوماتیک به روز رسانی شده باشد و از صفر تنظیم می  
 گیري طول است. اي که مرجع اندازه ولهآدمرو یا ل 

  ي زیر باشد:ها دستورالعملگردد که انجام عملیات و گزارش عملیات بازرسی باید مطابق یکی از  تصریح می
1. WRc's Manual of Sewer Condition Classification (MSCC), 4th Edition.  
2. EN-13508-2, Conditions of drain and sewer systems outside buildings, part2: visual inspection 
coding system.  

را بـا   هـا  آن بایـد انـد،   مورد استفاده (یکی از دو مورد فـوق) ذکـر نشـده     درصورت برخورد با عیوبی که در دستورالعمل
  توضیح کامل در ستون مالحظات ثبت نمود.

  ه مهندس مشاور و کارفرما ارائه خواهد کرد.هاي روزانه و عملیات پیمایش را ب پیمانکار گزارش فعالیت
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بنـدي   محورهاي بازرسی شـده و طبقـه   ي هاي تهیه شود که نشان دهند باید نقشه ویدیومتريدر هنگام انجام عملیات 
هر یـک از فاضـالبروها بایـد     ي هباشد. در این نقشه، درج  EN 13508-2یا  WRcفاضالبروها بر مبناي سیستم امتیازدهی 

 تاییـد ي متفاوت نمایش داده شود. فرمت این نقشه بایـد توسـط پیمانکـار تهیـه شـده و بعـد از       ها رنگو با  مشخص شده
  مورد استفاده قرار گیرد. و کارفرما مهندس مشاور

اصـلی   ي هعملیات را دارا باشد باید جهت ضبط نسخ ي هضبط زند ي هکه قابلیت توقف و ادام ویدیوییتجهیزات ضبط 
د استفاده قرار گرفته و در نهایت یک فایل واحد جهت تحویل تهیه شود. در صورت انتقال فیلم اصلی بـه  فیلم بازرسی مور

  از دست نرود. اي صورت پذیرد که هیچ  فریمی  کپی، این امر باید به گونه ي هسایر ابزارهاي ذخیره یا تهی
هـاي   ها بایـد در قـاب   DVD وب ضبط گردد.هاي با برند معتبر و مرغ DVDبرداشت شده باید بر روي  ویدیوییتصاویر 

  :ها باید تایپ شده بوده و شامل موارد زیر باشند استاندارد ارائه شده و برچسب گذاري شوند. بر چسب
  آدرس خیابان   -الف
  تاریخ بازرسی  -ب
  شماره قرارداد و عنوان پروژه  -ج
  کد خط فاضالبرو و آدمروهاي ابتدا و انتها  -د

ط به پیمایش و بازرسی فاضالبروها، باید در یک سیستم جـامع بانـک اطالعـاتی ذخیـره گـردد،      اطالعات مربو ي هکلی
به سهولت میسر بوده و امکان تهیه گـزارش   ها آندسترسی به اطالعات مسیرهاي پیمایش شده و فیلم متناظر  که طوري به

باید حداقل دو هفته قبـل از شـروع عملیـات    هاي سفارشی توسط کاربر مهیا باشد. فرمت این بانک اطالعاتی  بندي با گروه
مهندس مشاور برسد. فرمت بانک اطالعاتی ممکن است در طول پـروژه بـا توجـه بـه      تاییدتوسط پیمانکار تهیه شده و به 

انـد بایـد پـیش از     ضـبط شـده   DVDکه بـر روي   ویدیومتريي ها فیلم ي هنتایح حاصل شده مورد بازبینی قرار گیرد. کلی
ترا بایت منتقل شوند. (تـا دسترسـی بـه اطالعـات بـا       2نک اطالعاتی به یک هارد اکسترنال با ظرفیت حداقل اتصال به با

  سهولت انجام پذیرد.)
دو آدمـروي متـوالی) در هریـک از شـرایط زیـر ممکـن        ي هصرف نظر از عملیات پیمایش در یک طول فاضالبرو (فاصل

  پیمانکار ابالغ شود: به (با تایید کارفرما) است از سوي مهندس مشاور
  عدم امکان تهیه تصاویر با کیفیت مناسب به دلیل وضعیت فاضالبرو  -الف
  وجود ریسک براي تجهیزات پیمانکار  -ب
  در مسیر   تر بیشعدم امکان پیشروي   -ج
  آدمرویابی  عدم توانایی در محل  -د
  عدم توانایی در دسترسی به آدمرو، بعد از شناسایی آن  - ه
  در عملیات پیمانکار به دلیل شرایط غیر ایمن آدمرو وجود ریسک  -و
  عدم توانایی در انجام پیمایش از آدمرو به دلیل مسدود بودن، وجود گل والي و سطح باالي آب    -ز
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شـرایط در آدمـرو یـا فاضـالبرو سـبب بـروز        کـه  مـواردي یی که داراي اتمسفر خطرناك بوده و یـا در  ها محلدر   -ح
  براي سالمت و ایمنی گردد. ي غیرقابل قبولها ریسک

  اي فاضالبرو وجود ریسک براي یکپارچگی سازه  -ط
نـد. در  داند باید تمیز گر تجهیزاتی که وارد فاضالبروها شده ي هو کلی ویدیومتريپس از اتمام عملیات بازرسی، دوربین 

ي هـا  سیسـتم دد تـا بـه مـرور بـه     گـر  دستگاه پاك می ي ه، مواد جامد خارجی کامال از بدنویدیومتريتمیز نمودن دوربین 
متحرك دوربین آسیب وارد نشود؛ سپس دوربین را بـا آب شـیر (فشـار کـم) کـامال شسـته و فاضـالب را از روي درزهـا،         

شـود.) هرگـز بـراي     نمایند (براي این کار از شیلنگ آب و برس نرم اسـتفاده مـی   ي متحرك پاك میها قسمتو  ها شکاف
شـود چـون در صـورت اسـتفاده،      هاي معمولی استفاده نمـی  کننده آب، مواد حالل و تمیز شستشوي دوربین از فشار باالي

شود. ضـمنا   گردند و این امر باعث ایجاد نشت در سیستم می اجزاي داراي مواد مصنوعی و همچنین آب بندها تخریب می
بـراي خشـک کـردن دسـتگاه      پس از پایان شستشوي دوربین، از هواي موجود در سیلندر هواي فشرده یا کمپرسـور هـوا  

  باشد. گردد. گام آخر، ضدعفونی کردن دستگاه با اسپري بدون فرمالدئید و بدون الکل می استفاده می
توجه: به طور کلی در تمام مواردي که اختیاراتی به مهندس مشاور جهت صدور دسـتورات اجرایـی داده شـده اسـت،     

کـه بـه    کارفرما را پیش از صدور آن دستورات کسب نماید؛ مگـر آن ي  الزم است مهندس مشاور به صورت مکتوب تاییدیه
  ي دیگري با کارفرما توافق شده باشد. گونه
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نکار ي هروی -فصل چهارم رل کیفیت کار پیما   کنت

  کلیات -4-1

یمایش مورد تایید مهندس مشاور و کارفرمـا قـرار گرفتـه    پیمانکار باید از یک سیستم کنترل کیفی که قبل از شروع پ
  سنجد. بردار را می است، استفاده کند. این سیستم به طور موثر دقت و ثبات پیمایش و روند تهیه گزارش توسط بهره

  نظر بگیرد:هاي زیر در  دهی را به صورت تابعی از پارامتر اي باشد که دقت در گزارش این سیستم کنترل کیفیت باید به گونه
 (حذف شده) تعداد عیوب گزارش نشده 

 بندي هر عیب گزارش شده صحت کدگذاري و طبقه  
  :) آمده است1-4در جدول (آید  دست بهکنترل کیفیت باید  ي هحداقل میزان دقت مورد نیاز که در روی

  کنترل کیفیت  ي هحداقل دقت مورد نیاز در روی -1-4جدول 
  استاندارد توصیه شده  پارامتر

  %95 دقت سرنویس
  %85 1دقت جزییات

  %75  ترین انحراف مجاز کم
  

 همچنین مشاور باید مجاز به ممیزي مداوم سیستم کنترل کیفیت بوده و در زمان ارزیابی سیستم حضور داشته باشد.
  اور ارائه کند.مربوط به چنین ارزیابی را به مش جزییاتدر صورت درخواست کتبی مشاور، پیمانکار باید اطالعات کافی و 

  انتخاب تصادفی - 4-2

  شود: از دو پارامتر زیر در فرایند کنترل کیفیت استفاده می
 :عبارت است از تعداد پیمایش مورد انتظار از یک پیمایشگر که در طول یک مدت زمـان معـین    تعداد پیمایش

 دهد. سال) انجام می 1(معموال 

 :مورد نیاز براي بررسی و سـنجش، تـا از دقـت سیسـتم      يها پیمایشعبارت است از حداقل تعداد  تعداد نمونه
  کنترل کیفیت اطمینان حاصل شود.

و با استفاده از روش تولید اعداد تصـادفی کـامپیوتري    ها پیمایشهاي الزم براي کنترل کیفیت باید پس از اتمام  نمونه
را شامل شوند. بـراي هـر پیمایشـگر    درصد طول کل مسیر پیمایش شده  5ي مشابه، انتخاب شوند و باید ها روشیا دیگر 

بنـدي   وع طبقـه ي انجام شده توسـط او) کـه بـه ترتیـب وقـ     ها پیمایشباید یک سري از اعداد تصادفی مختلف (مربوط به 
  . این اعداد نباید قبل از شروع عملیات کنترل کیفیت در دسترس پیمایشگر قرار گیرند.اند انتخاب شود شده
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  انتخاب پیمایش -4-3

بردار ویدیومتري) باید اطالعات مشخصی مربوط به فاضالبروهاي پیمایش شـده را   ی فاضالبرو، پیمایشگر (بهرهدر زمان بازرس
  به ترتیب انجام پیمایش ثبت نماید. (این تنها بخش از فرایند کنترل کیفیت است که پیمایشگر در آن دخالت دارد).

 هـا  آني  شـماره هایی را کـه   ا شمرده و اطالعات آن لولهپیمایش شده ر ي هکارکنان دفتر مرکزي باید تعداد خطوط لول
هـاي انتخـاب شـده بـراي کنتـرل       پیمایشفرم ثبت ) «2-4جدول ( در است از قبل انتخاب شده  منطبق با اعداد تصادفی

  کپی کنند.» کیفیت
الـذکر   فـوق  قسمت پیمایش شده کـه بـه روش    ویدیویی، باید از فیلم  CCTVي انجام شده توسط روش ها پیمایشدر 

  انتخاب گشته است نیز یک کپی تهیه شود.

  1هاي انتخاب شده براي کنترل کیفیت فرم ثبت پیمایش -2-4جدول 
مدت زمان از فیلم 

 بازرسی
دي  وي شماره دي

 جدید

مدت زمان از فیلم 
 بازرسی

شماره 
 دي وي دي

فاصله از 
  مبدا

تاریخ 
  بازرسی

کد 
  ناحیه

شماره 
کنترل 
  از  تا  از  تا  کیفیت

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  کنترل اطالعات -4-4

شود کـه همـه اطالعـات    ي کدگذاري باید بررسی گردند تا اطمینان حاصل ها فرم  اطالعات مندرج در سرنویس ي هکلی
اند و تمـام اطالعـات مـورد نیـاز حتمـا اسـتخراج        اند، تمامی کدها یا اعداد به درستی به کار رفته ورودي درست وارد شده
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شـود.   اند براي هر گزارش محاسبه مـی  هصحیح وارد شد هاي ورودي در سرنویس که دقیق و اند. در ادامه، درصد داده شده
شـود. در   آن گزارش بازرسی مـردود مـی    گیرد، قرار )1-4( جدوله در مجاز ذکر شد ي هآستان هرگاه درصد مذکور زیر حد

  گرد شود. تر کوچکین عدد صحیح تر نزدیکاین راستا اگر درصد به دست آمده داراي اعشار بود، باید به 
ا بـا ارزش یکسـان   ثبت شده در بخش اصلی فرم کدگذاري)، بایـد بـا تمـام خطاهـ     جزییاتها ( در کنترل قسمت داده

ها، هـر خطـا    . در هنگام بررسی دادهباشد »اطالعات ثبت نشده«برخورد شود، صرفنظر از اینکه خطا جزئی، کلی یا از نوع 
شـده و تعـداد خطاهـا در     یا حذف در گزارش مشخص شده و تعداد واقعی کل اطالعاتی که باید براي هر ستون ثبـت مـی  

شـود؛   ثبـت مـی   »ي پیمـایش ها گزارشفرم کنترل کیفیت دقت ) «الف -3-4ول (هاي جد ستونثبت اطالعات هر یک از 
  گردد: ثبت می )الف -3-4جدول (و در  شدههاي زیر براي هر گزارش بازرسی استخراج  مقادیر جمعنهایتا 

 شده است. هایی که باید ثبت می تعداد واقعی کل داده 

 هاي حذف شده. تعداد خطاها یا داده  
هـاي   اهمیـت، وزن  ي هتواند به جاي اختصاص ارزش یکسان، به تشـخیص خـود و برحسـب درجـ     (مهندس مشاور می

  هاي حذف شده و خطاهاي کلی وجزئی تخصیص دهد.) متفاوتی به داده
براي هـر گـزارش    »ي پیمایشها گزارشکنترل کیفیت دقت «الذکر که در ستون مجموع از فرم  هاي فوق مقادیر جمع

  گردد. نیز درج می »پیمایش جزییاتامتیازدهی به ) «ب -3-4( بازرسی محاسبه شد، در فرم
هـاي حـذف شـده از     تعداد خطاهـا یـا داده    ، دقت هر پیمایش از کسر کردن»پیمایش جزییاتامتیازدهی به «در فرم 

ت شده است و تقسیم عدد حاصل بر تعداد واقعی کـل اطالعـاتی کـه بایـد ثبـ      تعداد واقعی کل اطالعاتی که باید ثبت می
  درصد ارائه گردد.  صورت بهشود تا دقت  تعیین می 100شده است و ضرب عدد حاصل در  می

  الزم به ذکر است که تمامی درصدهاي محاسبه شده باید به یک عدد صحیح، رو به پایین گرد شوند.
 )1-4( جـدول در اي از پیمایش با درصد دقت مورد نیـاز کـه    درصد دقت گزارش بازرسی مربوط به قطعه که درصورتی

انجام شده و اطالعـات دوبـاره ثبـت گردنـد.      مجدداشده است همخوانی نداشته باشد، آن بازرسی مردود است و باید  درج
معیـوب   ي هي بازرسی مربوط به پنج برابر طول معیوب در قبل و پنج برابر طول معیوب در بعد از قطعـ ها گزارشهمچنین 

  د کنترل کیفیت قرار گیرند.جداگانه مور ي هباید در قالب یک برنام
معیوب که بـه شـرح منـدرج در بنـد فـوق مـورد        ي هي بازرسی در دو طرف قطعها گزارشدر صورتی که دقت یکی از 

هـم مـردود اسـت و بایـد       را برآورده ننماید، آن بازرسی) 1-4جدول (مندرج در ي ها حداقل مجدداگیرند،  کنترل قرار می
معیـوب جدیـد    ي هي بازرسی در دو طرف قطعها گزارشثبت گردند. همچنین کنترل  جددامدوباره انجام شده و اطالعات 

  گردد.  تامینیابد تا دقت مورد نیاز  قدر ادامه می یابد و این کار آن به شرح مندرج در بند فوق ضرورت می
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 1ي پیمایشها گزارشفرم کنترل کیفیت دقت  - الف - 3-4جدول 

  

                                                   
 

1- Quality Control Reporting Accuracy Log 

 گردد. شده و تعدادي که به اشتباه ثبت شده یا اصال ثبت نشده است، وارد می تعداد واقعی کل کدها و اطالعاتی که باید ثبت میهاي بازرسی،  در هر یک از گزارش

Result 
  نتیجه

Totals 
  مجموع

Remarks 
  مالحظات

Intrusion 
 نفوذ خارجی

Clock 
محل 

قرارگیري 
طبق قرارداد 

  ساعت

Diameter 
  قطر یا ابعاد

Code 
کد 

  عیوب

Cont. 
Defects 
عیوب 
  پیوسته

Distance 
  فاصله

DVD 
شماره 

  دي وي دي
Factor 
  فاکتور

Q.C. 
No. 

شماره 
کنترل 
 کیفیت

Mm % 
To 
  تا

At 
  از

    واقعی                        
  خطا                      

    واقعی                        
  خطا                      

    واقعی                        
  خطا                      

    واقعی                        
  خطا                      

    واقعی                        
  خطا                      
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  1پیمایش جزییاتامتیازدهی به  - ب - 3-4جدول 
  --------------------------------------نام پیمایشگر:  

 ----------: واحد کنترل

Q.C. No. 
      شماره کنترل کیفیت

Sum 
 X  مجموع

Range 
  محدوده

Actual 
        مقدار واقعی

÷ 5 

 

Errors 
         خطاها

Results 
        درصد دقت

  
  ----------واحد کنترل 

Q.C. No. 
 Sum      شماره کنترل کیفیت

 X  مجموع
Range 
  محدوده

Actual 
        مقدار واقعی

÷ 5 

 
Errors 
         خطاها

Results 
        درصد دقت

 
  ----------واحد کنترل 

Q.C. No. 
 Sum      ماره کنترل کیفیتش

 X  مجموع
Range 
  محدوده

Actual 
        مقدار واقعی

÷ 5 

 
Errors 
         خطاها

Results 
        درصد دقت

  
 

                                                   
 

1- Survey Detail Rating 
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  گرانکنترل پیمایش - 4-5

نبود، پیمایش باید توسط پیمایشـگر قابـل اعتمـاد دیگـري      قابل قبول 1-4لوله بر مبناي بند رش پیماش خط اگر گزا
  و گزارش جدید به مهندس مشاور ارجاع شود تا جایگزین گزارش قبلی گردد.  تکرار شده

میـانگین نتـایج درصـد دقـت پیمایشـگر در       ي هپیمایشگر (تحت عنوان سطح اعتماد) با محاسب ي هسطح دقت پیوست
  شد).با می» واحد کنترل«بیانگر یک گردد (هر پنج عدد درصد دقت،  پنج عدد گزارش بازرسی تعیین می ي هتهی

نمـودار دقـت   «، بایـد در  »ها دقتهاي پنج تایی از درصد  میانگین«و هم مقادیر  »درصد دقت هر پیمایش«هم مقادیر 
  درج شوند.) 1-4(شکل  »پیمایشگر

  باید دو سطح ذیل را تشریح کند: »نمودار دقت پیمایشگر«
 محاسبه شده: سطح دقت مورد انتظار از پیمایشگر  میانگین

 1-4ترین سطحی از دقت که همچنان قابل قبول بوده و نیاز بـه تمهیـدات ویـژه نـدارد. (بـه بنـد        ایینانحراف مجاز: پ
  مراجعه شود)

 5-4منـدرج در بنـد   بـه شـرح   » واحدهاي کنترل«هر پیمایشگري که سطح دقت نتایج کنترل کیفیت او یعنی نتایج 
از سطح انحراف مجاز قرار گیرد، از نظـر کنتـرل    تر کمار در هر واحد کنترل) دو ب ها دقتهاي پنج تایی از درصد  (میانگین

  بازآموزي و سپس ارزیابی مجدد شود.  ،کیفیت مردود بوده و باید قبل از ادامه وظایف خود
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ول کدگذار -فصل پنجم رياص ومت در عملیات ویدی ها  رو   ي فاضالب

  کلیات -5-1

لزوم تدوین اسـتاندارد و دسـتورالعمل   همواره با توجه به نیاز به ایجاد زبان مشترك در بیان مفاهیم و انتقال اطالعات، 
 المللـی  سطح بـین استاندارد معتبر در دو و بر این اساس  شده احساس میکدگذاري عیوب فاضالبروها  ي هواحدي در زمین

  :ند که عبارتند ازا وین و به کار گرفته شدهتد
  استانداردWRc, MSCC  
  استانداردEN 13508-2  

  :عبارتند از کدگذارياستاندارد  سیستم یکتوسط  فاضالبروها وضعیت تعیینکدگذاري عیوب و  مزایاي
  ستاندارد.ا اطالعاتی يها بانکو  ها سیستمدر  گذاري ي حاصل از کدها استفاده از جداول و دادهامکان  
 عیوب تحلیلو  بررسیجهت  مشتركزبان  ایجاد.  
  ی کامکانفاضالبروها عیوب شدتساختن  م.   
 فاضالبروها در تعیین وضعیت تحلیلسرعت و دقت  افزایش.   

 فاضالبروها. وضعیت بندي طبقه سیستم کردن امکان مکانیزه  
 و کدگـذاري ي برخوردار بوده و با توجه به سـهولت  تر بیشاز قدمت  WRcمیان استانداردهاي اشاره شده، استاندارد از 
گیرد. برخی کشورها مانند  جهان مورد استفاده قرار میفاضالبروها، به صورت گسترده در بسیاري از کشورهاي  بندي طبقه

تـدوین  یـرات جزئـی، اسـتانداردهاي ملـی خـود را      یرا مبنا قرار داده و بـا ایجـاد تغ   WRcآمریکا و استرالیا نیز استاندارد 
؛ ایـن در حـالی اسـت کـه تعـداد زیـادي از کشـورهاي اروپـایی،          WSA05و  PACPاند که به ترتیـب عبارتنـد از:    نموده

  دهند. انجام می EN 13508-2کدگذاري عیوب را بر مبناي استاندارد 
کدگـذاري،   رسـد کـه سـادگی و سـهولت     ي انجام عملیات کدگذاري در ایران، به نظر مـی  با توجه به عدم وجود سابقه

 WRc اسـتاندارد  دسـتورالعمل، همـین دلیـل در ایـن     بـه کننده در انتخاب استاندارد مناسب باشد  فاکتوري موثر و تعیین
 ENبندي فاضالبروها قرار گرفته است؛ اما در عـین حـال کـدهاي مـورد اسـتفاده در اسـتاندارد        مبناي کدگذاري و طبقه

شایان توجه است کـه روش انجـام    .ر صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرندتا د ه استذکر شد 2 نیز در پیوست 13508-2
عملیات ویدیومتري و چگونگی کدگذاري، مستقل از استاندارد انتخابی است و تنها تفاوت مربـوط بـه کـدهاي اختصـاص     

دارد بـه  یافته به هر عیب است که آن کدها نیز به کمک جـداولی مخصـوص، تـا حـد زیـادي قابـل تبـدیل از یـک اسـتان         
  باشند.  استاندارد دیگر می
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تدوین شده و در طول زمان رونـد تکـاملی خـود را سـپري نمـوده اسـت.        1994بار در سال  نخستین WRcاستاندارد 
است. اسـتاندارد مـذکور    به چاپ رسیده 2004ویرایش چهارم در سال  MSCC1 نهایی این استاندارد تحت عنوان ي هنسخ
پردازد کـه کـدهاي مـورد اسـتفاده در دو گـروه، در       هاي فاضالب می آدمروها به کدگذاري شبکهدو گروه فاضالبروها و در 

  باشند.  بسیاري از موارد مشابه می
شود و ارتبـاط چنـدانی بـه عملیـات ویـدیومتري نـدارد        از آنجا که کدگذاري آدمروها اغلب با بازدید چشمی انجام می

ي کدگـذاري   باشـد)، در اینجـا تنهـا بـه توضـیح نحـوه       یات ویـدیومتري مـی  (موضوع این نوشتار، دستورالعمل اجراي عمل
تري نسبت به کدگذاري آدمروها برخوردار بوده  شود. ضمنا کدگذاري فاضالبروها از پیچیدگی بیش فاضالبروها پرداخته می

ت. در صـورت نیـاز بـه    تـري نیـز برخـوردار اسـ     بندي فاضالبروها، از اهمیـت بـیش   و با توجه به تاثیر مستقیم آن در طبقه
مراجعه نموده و کدگذاري را  WRcتوان با توجه به اصول کلی مشروحه در این نوشتار، به استاندارد  کدگذاري آدمروها می
  به سهولت انجام داد.

راي هـر طـول   هنگام انجام عملیات کدگذاري، ب .پردازد می تکمیل فرم استاندارد کدگذاري اصولاین بخش به تشریح 
الزم اسـت   شـود؛ در هـر پیمـایش   استفاده  داگانهج  فرم کدگذاري ، باید از یکي بین دو آدمروي متوالی) (فاصله وفاضالبر

و تنظـیم شـده   عـدد صـفر   روي  دسـتگاه  سـنج  ، مسـافت فرم (سرنویس) به دقت تکمیـل گردیـده  قسمت باالي اطالعات 
  .تکمیل گردداطالعات مقطع مورد پیمایش به روش معمول 

هر طول فاضـالبرو   که درصورتیشوند.  می گذاري نام...)  و 3، 2، 1متوالی ( صحیح اندارد کدگذاري با اعداداست هاي فرم
گـذاري   نـام .. بـراي  . و A، B ،Cهاي  از پسوند صفحات اصلیشماره  ي در ادامهنیاز داشته باشد،  فرم از یک صفحه تر بیش

  شود. استفاده میصفحات اضافی 
  گیرند: تعاریف زیر مورد استفاده قرار می بروهاهنگام کدگذاري فاضالدر 

 آدمـروي  ورودي  ي ي خروجـی آدمـروي ابتـدایی و دهانـه     ي بین دهانـه  عبارت است از فاصله :2طول فاضالبرو
  .ها)آدمرو  ي بین مرکز تا مرکز ه(نه فاصل انتهایی در حد فاصل دو آدمروي متوالی

 که به صورت پیوسته مـورد پیمـایش قـرار گرفتـه      »اضالبروطول ف«چند عبارت است از دو یا  :3طول پیمایش
  کدگـذاري یـک فـرم    ،(الزم به ذکر است که براي هر طول فاضـالبرو در حـین انجـام عملیـات پیمـایش      است.

  ).شود ثبت میجداگانه 

                                                   
 

1- Manual of Sewer Condition Classification 
2- Sewer Length 
3- Survey Run 
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 یـک فـرم  آن نقطـه بـه بعـد    ثبت نشده (مفقـود) نمایـان گـردد، بایـد از      آدمرويیک  ،در طول پیمایش که درصورتی
شده تـا   را از آدمروي یافت پیمایش صفر کرده ودر محل آن آدمرو را  سنج را شروع کرد؛ همچنین مسافتکدگذاري جدید 

انـد   هایی که در مسیر فاضـالبروها سـاخته شـده    شایان توجه است که هنگام بازرسی، تمام سازه. آدمروي انتهایی ادامه داد
اطـالع از رونـد شـماره     ياز بـرا یـ . در صـورت ن شـوند  در نظر گرفته می آدمروشماره مرجع، مانند   دارا بودندر صورت نیز 
  تماس گرفت. یا مهندس مشاور با کارفرما توان میثبت نشده (مفقود)،  يهاآدمرو يگذار

ي توقـف   در شرایطی که پیمایش به دلیلی ناتمام باقی بماند، الزم است تمامی عیوب مشاهده شـده تـا قبـل از نقطـه    
ي توقـف بـه پایـان     قطه) در ن3-2-5 ندپیوسته (رجوع کنید به بقت ثبت گردیده و سیستم کدگذاري عیوب بازرسی به د

ي  گردد، کل طول فاضالبرو (فاصـله  رسانده شود. در این حالت، عددي که به عنوان طول بازرسی در سرنویس فرم ثبت می
ي شـبکه اسـتخراج شـده یـا در محـل سـایت        از نقشه باشد. این طول بین دو آدمرو که قرار بر بازرسی آن بوده است) می

  شود. گیري می اندازه

 WRcي استاندارد رفرم کدگذا - 5-2

شـود کـه    هـاي مخصوصـی انجـام مـی     ي واحد در امر ویدیومتري، کدگذاري فاضـالبروها در فـرم   به منظور ایجاد رویه
    ) آمده است.1-5) در جدول (WRc(فرم کدگذاري استاندارد  ها آناي از  نمونه

باشد که باید اطالعـات مـورد نیـاز را     گزارش از بازرسی انجام شده می ي هتهی ویدیومتري،یکی از ارکان اصلی عملیات 
عـالوه بـر مشـخص نمـودن      ویدیومتريبردار قرار دهد. بدیهی است که یک گزارش کامل عملیات  در اختیار دستگاه بهره

عمق و  ،زمان بازرسی، محور عملیات اجرایی، مشخصات فاضالبرو، جنس هایی نظیر باید همراه با داده عیوب یک فاضالبرو 
  گردند. این موارد همگی در فرم استاندارد کدگذاري ثبت می .نیز باشد دیگر پارامترهاي

و (اطالعات باالي فـرم)  فرم کدگذاري استاندارد از دو بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: جزییات سرنویس 
ي تکمیل این اطالعات به طور خالصـه در ذیـل مـورد بررسـی قـرار       نحوه فاضالبرو (اطالعات پایین فرم). شرایط جزییات

  خواهد گرفت.



 هاي فاضالب دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتري شبکه  25/12/93  48

 

  

ول
جد

 5 -1 - 
رد 

ندا
ستا

ي ا
ذار

دگ
م ک

فر
W

R
c

 



  49  25/12/93  ویدیومتري عملیات در فاضالبروها کدگذاري اصول -پنجم فصل

 

  1(اطالعات باالي فرم) سرنویس جزییات - 5-2-1

 يراسـتا و بـرا   نیـ در ا شـوند.  مـی قرار دارند، درج  کدگذاري فرم ییکه در قسمت باال هاییکادر سرنویس دراطالعات 
  :توجه به اصول ذیل ضروري است مذکورپرکردن اطالعات 

چنانچـه تعـداد کـدهاي    شـوند.   تکمیـل تـا حـد امکـان     دیـ با هر طول فاضـالبرو   اطالعات سرنویس، در شروع بازرسی
ر یـک فـرم   اختصاص یافته به یک طول فاضالبرو آنقدر زیاد باشد که در یک فرم نگنجد و نیاز به ثبت تعدادي از کـدها د 

 :نماید ي دوم کفایت می صفحه  ثانویه باشد، تکمیل اطالعات ذیل در سرنویس

 /بردار بهره نام پیمانکار 

 لوله مرجع شماره 

 تاریخ 

 شود. نخست که این فرم به آن ضمیمه می  رمشماره ف 

لولـه،  قطعـات   طـول ي بـین دو آدمـرو (تغییـر در     ات در مشخصات یک فاضالبرو در فاصلهتغییري  مشاهدهدر صورت 
 ) و همچنـین اسـتفاده شـده در مسـیر    یا نوع پوشش جنس لولهتغییر سطح مقطع لوله، تغییر لوله،  قطعات قطرتغییر در 

بخـش کدگـذاري از   ، باید اطالعات مربوط به این تغییرات به همراه کـدهاي مناسـب در   DVD یا CDتمام شدن ظرفیت 
ي هـا  ندب(رجوع کنید به  نباید تغییر کند. فرم  سرنویس مندرج در ا اطالعاتام .گردد درج (جزییات شرایط فاضالبرو)  فرم

  )4-5-6و  6-5-3
ر مـی  2-5برخی از فیلدهاي این قسمت از فرم، با استفاده از کدهاي استاندارد به شرح مندرج در جدول ( شـوند و   ) پـ

  گردند: مابقی فیلدها با جمالت و کلمات مناسب تکمیل می

  اي تکمیل جزییات سرنویس فرم کدگذاري استانداردراهنم - 2- 5جدول 
 Client -1  نام کارفرما

  Name of Surveyor -2  نام پیمایشگر

  Client's Job Reference -3  شماره قرارداد یا کد اختصاص داده شده به پروژه توسط کارفرما

  Contractor's Job Reference -4  کد اختصاص داده شده به پروژه توسط پیمانکار (در صورت وجود)

  Drainage Area -5  خانه نام حوزه سرویس تصفیه

 Division/District -6  ي آبفا / شهرداري که لوله در آن قرار گرفته است ي منطقه نام یا شماره

  Pipeline Length Reference -7  شماره مرجع لوله در بانک اطالعاتی کارفرما یا مشاور

  yyyy-mm-dd  8- Dateتاریخ بازرسی با فرمت 

                                                   
 

1- Header Details 
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  راهنماي تکمیل جزییات سرنویس فرم کدگذاري استاندارد -2- 5ادامه جدول 
  Time -9  ) 15:08(مثال:  hh:mmساعته  24زمان دقیق شروع بازرسی با فرمت 

 Location (Street Name) -10  نام خیابان محل بازرسی

  Location (Town or Village) -11  شهر یا روستاي محل بازرسی

  Location Type Code -12  گیري فاضالبرو (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل) کد محل قرار

  Road RD  جاده

  A Footway Beside a Road  FWY  رو در مجاورت جاده پیاده

 Other Pedestrian Area  PD  روها سایر انواع پیاده

  Fields (Farmland and Public Open Space  FLD  مزارع کشاورزي یا فضاهاي عمومی سرباز

 Property with Buildings PR  ي مسکونی محوطه

  Gardens (Within Private Property)  GDN  باغهاي خصوصی

  Under a Permanent Building  BLG  در زیر یک ساختمان دائمی

  Woodland  WLD  جنگل

 Difficult Access (Motorway, Railway, Inside  آهن، داخل ساختمان) مناطق با دسترسی مشکل (بزرگراه، راه
Building)  DIF  

  Under a Waterway  WWY  در زیر یک آبراه

 Other  Z  سایر موارد

 Start Node Reference -13  شماره مرجع آدمروي باالدست در بانک اطالعاتی کارفرما یا مشاور

رحسب متر و تا دورقم اعشار ي قائم بین سطح درپوش آدمرو و کف فاضالبروي تحت بازرسی، ب فاصله
  شود.  که در محل سایت به صورت فیزیکی اندازه گرفته می

شود و لغت مدفون در ستون توضیحات ثبت  اگر فاضالبرو مدفون باشد، این فیلد خالی گذاشته می
  گردد.  می

ري عمق گی ي آن (در سطح درپوش) مبدا اندازه ترین نقطه زمانی که درپوش کامال افقی نباشد، پایین
  گیرد. قرار می

14- Depth at Start Node  

  Finish Node Reference -15  دست در بانک اطالعاتی کارفرما یا مشاور شماره مرجع آدمروي پایین

  Depth at Finish Node -16  13مانند فیلد شماره 

  Use of Drain / Sewer -17  نوع شبکه فاضالب از لحاظ کاربري (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

  Combined  C  مرکب

  Foul  F  فاضالب مجزا

  Surface Water  S  هاي سطحی مجزا آب

  Trade Effluent T  فاضالب صنعتی

  Culverted Watercourse  W  کالورت
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  راهنماي تکمیل جزییات سرنویس فرم کدگذاري استاندارد -2- 5ادامه جدول 
  Other  Z  سایر

  Type of Drain / Sewer -18  کدهاي مشروحه در ذیل)نوع شبکه فاضالب (طبق فهرست 
  Gravity Drain / Sewer A  ثقلی

  Rising Main  B  ي رانش (تحت فشار) لوله

  Direction -19  جهت بازرسی  (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

 Survey Upstream  حرکت دوربین در خالف جهت جریان
(Camera Pointing against Flow)  U  

 Survey Downstream  رکت دوربین در راستاي جهت جریانح
(Camera Pointing with Flow)  D  

  Hight of Diameter -20  شود) متر (در فاضالبروي دایروي قطر آن ثبت می ارتفاع سطح مقطع فاضالبرو بر حسب میلی
  Width -21  شود) متر (در فاضالبروي دایروي قطر آن ثبت می عرض سطح مقطع فاضالبرو بر حسب میلی

  Shape -22  شکل سطح مقطع فاضالبرو (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

  Arched (With Flat Bottom)  A  مقطع مستطیلی با طاق قوسی

  Circular  C  دایروي

  Egg Shaped  E  تخم مرغی

  Horseshoe (Inverted U)  H  برعکس)  Uنعل اسبی (

  Oval  O  بیضوي

  Rectangular  R  مستطیلی

  Trapezoidal  T  اي ذوزنقه

U شکل با طاق مسطح  U-Shaped with Flat Top  U  

  Other  Z  سایر

  Material -23  جنس (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

  Asbestos Cement  AC  آزبست سیمان

  Bitumen Lining  BL  پوشش قیري

  Cement Mortar Lining  CL  پوشش مالت سیمان

  Concrete  CO  بتن

  Concrete Segments  CS  قطعات بتن

  Ductile Iron  DI  چدن نشکن

  Epoxy  EP  اپوکسی

  Fiber Cement  FC  دار سیمان الیاف

 Fiber Reinforced Plastics FRP  پالستیک مسلح شده با الیاف

PVC Polyvinyl Chloride  PVC  

  Polyethylene  PE اتیلن پلی

  Polypropylene  PP  پلی پروپیلین
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  راهنماي تکمیل جزییات سرنویس فرم کدگذاري استاندارد -2- 5ه جدول ادام
  Polyester  PS  استر پلی

  Reinforced Concrete  RC  بتن مسلح

  Sprayed Concrete  APC  بتن پاشیده شده

  Steel  ST  فوالدي

  Vitrified Clay  VC  سفالی لعابدار

  Unidentified material  X  غیر قابل تشخیص

 Other  Z  سایر

 Lining Material -24  )23جنس پوشش داخلی (طبق فهرست کدهاي مشروحه در فیلد 

 Lining Type -25  روش استفاده شده براي نصب پوشش داخلی (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

 Lining Inserted During Manufacture  M  پوشش در حین تولید لوله نصب شده است.

 Sprayed Lining  SP  پوشش پاشیده شده است.

 Cured In Place Lining  CIP  آوري شونده در محل هاي عمل پوشش

 Segmental Linings  SEG  پوشش از نوع قطعات سرهم شده

 Lining with Discrete Pipes  DP  اي شکل به صورت ناپیوسته به داخل راندن قطعات لوله

 Lining with Continuous Pipes  CP  اي شکل به داخل ي لوله راندن پوشش پیوسته

 Close-Fit  Close Fit Lining  CFهاي  پوشش

 Spirally Wound Lining  SW  هاي نواري مارپیچ پوشش

 Other  Z  سایر

 No Lining  Blank  بدون پوشش داخلی

 Pre-Cleaned -26  شستشو پیش از بازرسی انجام شده است؟ (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

 Yes  Y  بلی

 No  N  خیر

 General Remarks -27  توضیحات عمومی

  ) طبق پیوست ج (در صورت وجود اطالعات)A, B, Cي بحرانی بودن فاضالبرو ( درجه
 Critical Drain/Sewer -28  استفاده کنید. Zي بحرانی بودن تعیین نگشته است، از کد  چنانچه درجه

 Purpose of Inspection -29  هدف از بازرسی (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

 Investigation of Known Structural or Service  دهی اي و سرویس بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه
Defects  A 

 Investigation of Infiltration Problems  B  بررسی و تحقیق در مورد نشتاب و مشکالت ناشی از آن

 Post Completion Inspection of Repairs or  فاضالبروها بازرسی پس از اتمام عملیات تعمیر و نوسازي
Renovations  C 

 Pre-Adoption Survey  D  بردار کار توسط بهره  گیري بازرسی پیش از تحویل
 Post Completion Inspection of New Sewers  E  بازرسی فاضالبروهاي تازه اجرا شده
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  یس فرم کدگذاري استانداردراهنماي تکمیل جزییات سرنو -2- 5ادامه جدول 

 Sample Survey of Sewers to Determine Asset  بازرسی یک یا چند فاضالبروي نمونه براي تعیین وضعیت کلی شبکه
Condition of a Sewer System  F 

 Routine Inspection of Condition  G  اي بازرسی دوره
 Investigation of a Suspected Operational Problem  H  دهی ویسي یک مورد مشکوك از عیوب سر بررسی و تحقیق در باره

 Investment Planning  I  گذاري در شبکه ریزي براي سرمایه برنامه
 End of Warranty Period  J  برداري آزمایشی ي وارانتی یا بهره پایان دوره

 Other  X  سایر

 Flow Control Measures -30  وحه در ذیل)ي کنترل جریان براي بازرسی (طبق فهرست کدهاي مشر نحوه

 No Flow Control  N  اقدامی انجام نشده است

 Flows Blocked Upstream  BL  انسداد و انحراف جریان در باالدست

 Flows Partially Blocked Upstream  PB  انسداد و انحراف قسمتی از جریان در باالدست

 Other  X  سایر
 Weather -31  ن انجام بازرسی (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)شرایط آب و هوایی در زما

 No Rain or Snow  D  بارد باران و برف نمی

 Rain  R  بارد باران می

 Melting Snow or Ice  S  برف و یخ در حال ذوب شدن است

 Temperature -32  دماي هوا در زمان انجام بازرسی (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

 Above Freezing  A  ي انجمادباال

 Below Freezing  B  زیر انجماد

 Pipe Unit Length -33  هاي مورد استفاده در ساخت شبکه طول قطعه لوله

ي ورودي آدمروي انتهایی در حد فاصل دو  ي خروجی آدمروي ابتدایی و دهانه ي بین دهانه فاصله
 Expected Length -34  شود. از پایان بازرسی ثبت می آدمروي متوالی، برحسب متر و با یک رقم اعشار که پس

 Year Constructed -35  سال ساخت فاضالبرو

 Method of Inspection -36  روش بازرسی (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)

 Direct Inspection (Man-Entry)  A  بازرسی مستقیم با ورود انسان به داخل فاضالبرو

 CCTV  B  ویدیومتري

 Inspection from Manhole or Inspection Chamber Only  C  هاي بازدید ازرسی از محل آدمروها یا چاهکب

 Standard -37  باشد. می EN 13508-2یا   WRcاستاندارد مورد استفاده براي کدگذاري که 

 Video Image Storage -38  هاي ویدیومتري در حین بازرسی (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل) ي فیلم محل ذخیره

 CD Video CD  CDذخیره بر روي 

 DVD  Video DVD  DVDذخیره بر روي 

 Other  X  سایر

 Video Image Location System -39  دهی به محل عیوب در ویدیوي ضبط شده (طبق فهرست کدهاي مشروحه در ذیل)  روش آدرس
و ثانیه با  زمان سپري شده از شروع بازرسی بر حسب ساعت، دقیقه

 hh:mm:ssفرمت 
The Recording Time in Hours, Minutes and Seconds 

Since Start of the Survey  A 

 A Machine Dependant Numeric Counter  B  ي وابسته به ماشین یک سیستم شمارنده
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  راهنماي تکمیل جزییات سرنویس فرم کدگذاري استاندارد -2- 5ادامه جدول 
 Other  X  سایر

 CD ،DVD(  40- Video Image Volumeي  ي فیلم (شماره شماره مرجع محل ذخیره

 Photographic Storage -41  هاي برداشت شده  ي عکس محل ذخیره

 CD ،DVD(  42- Photographic Volumeي  هاي برداشت شده (شماره ي عکس شماره مرجع محل ذخیره

  1شرایط فاضالبرو جزییات -5-2-2

اسـتاندارد   يکـدها بـا اسـتفاده از   ش یمایل اطالعات پید شروع به تکمی، باسرنویسعات بخش پس از کامل شدن اطال
اولـین و  ون کابـل).  یبراسـ ینقطـه کال  ي) آغاز شود (نه از ابتـدا 0،00د از شروع خط لوله فاضالبرو (ی. ثبت اطالعات بانمود

  عبارتند از:همواره  در بخش جزییات شرایط فاضالبرو از فرم کدگذاريمورد استفاده  دومین کد
در بخـش   ين داده ورودیشه اولیهم کدن ی). اآدمرو براي MH(مثل  ي شروع کد مورد استفاده براي توصیف نوع نقطه

 باشد. یم جدول کدگذاري

 د. پـس از ورود وشـ  یرد مـ او کدي است که در قست جزییـات شـرایط فاضـالبرو   ن یشه دومیهم (WL)تراز سطح آب 
 تـراز سـطح آب   شـد.  خواهـد تغییر نماید مجددا از ایـن کـد اسـتفاده    تراز سطح آب در مقاطعی که  کد، تنهان یا ي اولیه

 موجـود  در فاضـالبرو ی انیـ چ جرین راستا اگر هیشود. در ا میدرج  %در ستون فاضالبرو  از ارتفاع مقطع يدرصد صورت به
 شود. یم استفاده %در ستون  عدد صفراز نباشد، 

  :است ذیلبه شرح  بخشن یا هاي ستون ي تکمیل نحوه

 2ویدیومتريزمان وقوع در فیلم  -الف

ویـدیومتري در ایـن سـتون     حـین در  ي عیوب مشاهدهزمان با مبدا قرار دادن زمان شروع تصویربرداري از داخل لوله، 
 یـک عیـب  ي  ي مشـاهده  یـه قـه و ثان یساعت، دق بیانگرکه  شود نشان داده می  h:mm:ssگردد. این زمان با فرمت ثبت می

 30قـه و  یدق 23و  سـاعت  1 پس از گذشت تحت بررسی، عیب دهد که نشان می 1:23:30 مثال، زمانباشد. به عنوان  یم
 DVDا یـ  CDش یمـا یر پیدر مسـ  يلم بـردار ین فی. اگر در حبرداري در خط لوله مشاهده شده است از شروع تصویره یثان

هـاي آتـی تشـریح خواهـد      (که در بخـش  VVRتحت پوشش کد  یدض بایزمان تعو مشتمل برض یتعو جزییات، تمام شد
  درج گردد.شد) 
  

                                                   
 

1- Condition Details 
2- Video Reference 
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 1شماره مرجع عکس -ب

 الزم اسـت ن منظـور  ید ثبت گردد. بدیاب يبردار شود، مکان عکس یاز خط لوله گرفته م یاز قسمت یهر زمان که عکس
   شود. )، در این قسمت وارد ددنگر یمگذاري  نام یکه به صورت متوال(گرفته شده  يها ا شماره عکسیل ینام فا

 2فاصله -ج

ي  ویـدیومتري (فاصـله   حـین در  ي عیـوب  مشـاهده  ي شروع تصویربرداري از داخل لوله، مکـان  با مبدا قرار دادن نقطه
ک رقـم اعشـار وارد   یـ متـر و تـا    بـر حسـب  مربوط به هر کد  ي هفاصلگردد.  ي شروع) در این ستون ثبت می از نقطه ها آن

 گردد. میجدول 

  3عیب پیوسته -د

ک یـ شـروع و اتمـام    نقـاط ثبت  يح برایک عدد صحیبه همراه  F=Finishو  S=Start يحروف اختصاردر این ستون، 
  د.یکن مراجعه 3-2-8این مورد به بخش در  تر بیشحات یتوض ي. براشوند کار برده می به عیب پیوسته

 4کد - ه

  گردند. در این ستون ثبت می کدهاي تخصیص یافته به هر فاضالبرو، به ترتیب وقوع
هر یک از عیوب ثبت شده نیـز در قالـب سـه      تر کدها در فرم کدگذاري استاندارد، مشخصات دقیق  پس از وارد نمودن
  گردد:  ستون ذیل توصیف می

 در هنگام ثبت کدهاي مربوط به عیـوب فاضـالبروي تحـت بازرسـی در فـرم اسـتاندارد        :5عیب در محل اتصال
 Jنچه یک عیب دقیقا در محل اتصال بین دو لوله یا در مجاورت یک اتصال مشاهده شود، حرف کدگذاري، چنا

شـود کـه عیـب در     اسـتفاده مـی   Jشود. زمـانی از کـد    از فرم کدگذاري براي آن عیب ثبت می Jointدر ستون 
تا اتصال بعدي  متري از محل اتصال شروع شده و خاتمه یابد اما چنانچه عیب از محل یک اتصال 2/0ي  فاصله

کار برده شود؛ همچنین در کدگذاري عیوبی که همواره مربوط به محل اتصال  به Jامتداد داشته باشد، نباید کد 
  باشد. نمی J)، نیازي به کاربرد کد OJو  JDباشند (مانند کدهاي  دو لوله می
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 ي بین دو آدمـروي متـوالی)،    لهفاضالبرو (فاصشود که در یک طول  از این ستون تنها زمانی استفاده می :1جنس
ي جدیـد   در این حالت جنس لوله .) مشاهد شودLCیا  MC(کدهاي  داخلی یا تغییر جنس لولهپوشش  تغییر

  شود. یا پوشش جدید در این ستون ثبت می
 ی :2شدت عیبيکـدها  عیب مورد نیـاز باشـد (ماننـد   سازي یک نقص در فاضالبرو، توصیف شدت  اگر براي کم 

  شود. یم)، از این ستون براي ثبت آن استفاده )Medium ا ی M )Largeا ی L  یفرع

 3سازي کمی -و

  گیرد: سازي عیوب موجود در فاضالبروها با استفاده از یک یا چند مورد از پارامترهاي زیر صورت می کمی
 شـود. در صـورتی    یمـ  نجاما عددي دو مقدارعارضه با استفاده از یک یا   گیري در بسیاري از کدها، اندازه :4ابعاد

یـک مقـدار   اگر تنها  شوند؛ میدرج  کدگذاري فرم ازابعاد  هاي ستون، در نباشند درصدکه این مقادیر از جنس 
د یـ با يریـ گ ن اندازهیا متر میلیابعاد به   يریگ شود. در صورت اندازه یاز ستون اول استفاده م موجود باشد، فقط

ثبت و  يبرا گاهی ن ستونین از ایح گرد شود. همچنین عدد صحیکتریزدثبت و به سمت ن متر میلی 5با دقت 
  شود. یاستفاده م آدمرول شماره یاز قب جانبیاطالعات  ينگهدار

 ی که زمانی :5درصدسطح مقطع فاضـالبرو کاهش  درصد (مثلشود  یک کد برحسب درصد انجام می  سازي کم ،(
ح ین عـدد صـح  یکتـر یو به سـمت نزد  درصد ثبت 5با دقت  دیشود. درصدها با ین ستون ثبت میدر ا مقدار آن

  گرد شوند.
 ی6شدت عیببـزرگ، متوسـط و   هـایی از قبیـل    بـا واژه  هـا  آنبرخی عیوب، از توصـیف شـدت     سازي : براي کم

  ي ثبت در باال توضیح داده شد) شود. (نحوه کوچک استفاده می

 محل قرار گیري عیب در مقطع فاضالبرو -ز

 هـا  آنگیري  ، مشخص نمودن محل قراردر طول فاضالبرو (متراژ) ها آنگیري  و ثبت محل قرار ع عیوبپس از تعیین نو
 7هـاي سـاعت   فاضالبروها از قـرارداد عقربـه  مقطع به منظور تعیین موقعیت عیوب در  ؛نیز ضروري استدر مقطع فاضالبرو 

طور دقیق مشخص خواهد گردید. شـکل شـماره    ب بهبروز یک عی ي هاز آن، محل یا محدودشود که با استفاده  استفاده می
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در دهـی   ي آدرس در ایـن نحـوه   .دهـد  نمـایش مـی   ي ساعت راها آدرس دهی به کمک عقربه ي هاز نحو هایی نمونه )5-1(
نشـان   يبـرا ساعت خاص ک عیب تنها در یک نقطه از سطح مقطع موجود باشد (مثل ترك طولی)، موقعیت یکه  یصورت

در نظر گرفته شده براي ثبت سـاعت    از دو ستوندر ستون اول  ) که11نماید (مثال ساعت  کفایت میمحل آن عیب دادن 
ي آن در سـطح   ي شـروع و خاتمـه   اي از سطح مقطع را پوشـش دهـد، نقطـه    شود؛ اما چنانچه یک عیب محدوده یم درج

در نظر گرفته شـده بـراي     از دو ستونهاي اول و دوم  ستوندر  شود که مقطع با موقعیت دو ساعت مختلف نشان داده می
سـاعت   هـاي  عقربـه  حرکـت  در جهت حتما دیساعت با هاي قرارداد عقربهشایان توجه است که  شوند. یم ثبت ساعت درج

  شود.  ینشان داده م 1002 صورت به 2تا ساعت  10از ساعت  محل عیب موجود به عنوان مثال یعنی شود کار برده به

  
  عیوب در مقطع فاضالبروهابه دهی  ساعت جهت آدرسهاي  عقربهز قرارداد استفاده ا - 1- 5 شکل

  1مالحظات -ح

  شود.   یشده استفاده م يگذار کد ي هک عارضیدرباره  یاحتمال  یلیاطالعات تکم ي ثبتن ستون برایاز ا
ن حالـت  یـ در ا ؛ودش ین ستون استفاده میز از ایشده ن يکدگذار هاي رمرتبط با عارضهیثبت اطالعات غ ين برایهمچن

زمانی که براي یک عارضـه کـد مناسـبی     گردد. شده و اطالعات مورد نظر در آن ثبت می ) واردREM( یک کد مالحظاتی
  باشد. به جاي استفاده از کد استاندارد مجاز نمی REMوجود دارد حتما باید از آن کد استفاده شود و تشریح عیب در کد 

  ی باید تا حد امکان کوتاه باشند.توضیحات مندرج در کدهاي مالحظات

  2سیستم کدگذاري عیوب پیوسته -5-2-3

ا یـ دا کـرده و  یـ ادامـه پ  از فاضـالبرو  ک متری طولی بیش از دربه طور پیوسته شود که  یگفته م یوسته به نقصیپ عیب
  باشد. یم يردارب مرتبط با مرحله بهره وبیع یا اي زهوب ساین قسمت عیتکرار شود. منظور از نقص در امرتبا در آن طول 

  رند:یگ یقرار م ذیلدر دو دسته به شرح  پیوسته عیوب
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   1پیوسته ممتدعیوب  -

ا یـ   تـوان بـه شـکاف    یم یابند. به طور مثال تر از یک متر از فاضالبرو ادامه می وقفه در طولی بیش بیکه  عیوبی هستند
  یابد، اشاره کرد. موقعیت ساعت مشخص ادامه می کیخط لوله در از متر  1از  تر بیش یوسته در طولیپ طور بهکه  یترک

  2اي تکرارشونده نقطهعیوب  -

تـوان   مـی مثال  طوربه  )اتصاالت محل در (معموال شوند میتکرار در طول فاضالبرو  ،نیدر فواصل مع که عیوبی هستند
  اشاره کرد. پیرامونی هاي شکاف ها یا ترك ماننداتصاالت  محل درموجود ص ینقا به

، الزم تکرارشونده در محل اتصاالت يا نقطه هاي عیب ي ثبتبرا کدگذاري عیوب پیوستهستم یرت استفاده از سدر صو
سـتم  ین راستا الزم اسـت س یرند. در ایگ یقرار م تاثیرتحت  آن فاصلهاتصاالت واقع در  تمامم که یاست در نظر داشته باش

ه تـا در مـورد وخامـت شـرایط     رسـانده شـد   خاتمـه شود به  یمده نیددر آن  یکه نقص محل اتصالی وسته در یپ يکدگذار
  .نمایی نشود فاضالبرو بزرگ

  قوانین عمومی سیستم کدگذاري عیوب پیوسته - 1- 5-2-3

شود، به طور معمول و مانند یـک عیـب    زمانی که یک عیب از هر نوع براي اولین بار در طول مسیر بازرسی پدیدار می
ي بـیش از یـک    ي تکرار یا تداوم عیب مذکور در فاصله ود. در صورت مشاهدهش عادي در فرم کدگذاري استاندارد ثبت می

را در » شـروع عیـب پیوسـته   «متر از محل ثبت عیب نخست، در فرم کدگذاري به ردیف آن نخستین عیب بازگشته و کد 
یـک عـدد    nآن شـود کـه در    نوشته می Snصورت  نماییم. این کد به براي آن ثبت می (Cont defect)ستون نقص پیوسته 

. تا زمان رویت پایان نقص یا تغییر ساعت موقعیت آن یا تغییرات درصدهاي ثبـت شـده بـراي    باشد می 99تا  1صحیح از 
  آن، نیاز به انجام هیچ عمل دیگري نیست.

 د ثبـت یـ با »طول فاضالبرو«هر  ي. در انتهابه عمل آید ید دقت کافیبانیز  عیوب پیوستهاتمام محل ق یثبت دق يبرا
بایـد همـان    Fnمورد استفاده در ثبت کـد   nي  پایان یابد. شماره) Fn( »عیب پیوسته انیپا« کدبا  پیوستهص ینقا یتمام

براي ثبـت   F3و  S3طور مثال کدهاي  کار رفته بود یعنی به به  Snکدي شروع آن عیب با  اي باشد که در ثبت نقطه شماره
 روند. می کار ي یک عیب پیوسته به نقاط شروع و خاتمه

  شود: اقدامات ذیل انجامد یبا یک عیب پیوستهان یپا ي ي مشاهده بنابراین در نقطه
 .درج متراژي که در آن نقص پایان یافته است 

                                                   
 

1- Truly Continuous Defects 
2- Point Continuous Defects 
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  درج کدFn  پیوستهدر ستون نقص  
 .تکرار ثبت کد نقص مطابق با آنچه در محل شروع عیب ثبت شده بود  

خاتمـه رسـانده   بـه   پیمـایش   ي انتهـایی  در نقطه دیوسته بایپ عیوب یتمام، شیمایات پیعمل ناتمام ماندندر صورت 
  آن عیب همچنان ادامه داشته باشد. اگر یحت شوند

در آن رخ داده و برطرف شـده   پدیدهن یکه ارا  اي محدوده د متراژیبادر تصویر ویدیومتري،  بروز فقدان دیددر صورت 
و در  خاتمـه داده ، شـود  مـی ر محو یتصو که جاییوسته را در یپ يرستم کدگذایس همچنین الزم استادداشت کرد. ی است

  ادداشت کرد.یمشخصات الزم را  توضیحات،ستون 
ي دیگري که شـدیدتر اسـت ولـی طـول وقـوع آن       پیوسته، عیب پیوسته ممتد بیک عی ی که در خالل ثبتدر صورت

اي تکرارشـونده، عیـب شـدیدتري در محـل یـک       نقطه بیک عی مشاهده شود، یا در خالل ثبت باشد تر از یک متر می کم
  د ثبت کرد.یبانیز دتر را یب شدیع یابد ولید خاتمه یوسته نبایپ يستم کدگذاریساتصال مشاهده شود، 

  متغیر یا شدت با موقعیت پیوسته عیوب - 2- 5-2-3

ر (مـثال از  تـ  تـر یـا بـیش    سـاعت کـم   1در صورت تغییر موقعیت قرارگیري عیب پیوسته در سطح مقطع فاضالبرو به میـزان  
ي تغییـر   محـدوده   )، باید موقعیت میـانی 12و بازگشت به  11، سپس تغییر به موقعیت ساعت 12و بازگشت به  1به  12ساعت 

تـر از یـک سـاعت     ) را به عنوان موقعیت عیب پیوسته ثبت نمود. در صورتی کـه تغییـر موقعیـت بـیش    12(در این مثال ساعت 
  ي جدید را آغاز نمود. ي قبلی را به خاتمه رسانده و یک کدگذاري پیوسته کدگذاري پیوستهنسبت به موقعیت میانی باشد، باید 

اي نباشد که کد فرعی عیب را تغییر دهد (مثال از کم به متوسط یا از متوسط  اگر شدت عیب تغییر کند اما این تغییر به اندازه
گردد. اگـر شـدت عیـب     ان تغییرات در ستون مالحظات درج میبه زیاد)، در این صورت کدگذاري پیوسته ادامه پیدا کرده و میز

  ي جدیدي آغاز گردد. صورت کد پیوسته باید خاتمه یافته و کد پیوسته طوري تغییر کند که سبب تغییر در کد شود، در این

  سیستم کدگذاري پیوسته کنترل - 3- 5-2-3

  . کنترل نمودح یان صحیقطه شروع و پاوسته را جهت دارا بودن نیپ يکدها ید تمامی، باروفاضالب طولان هر یدر پا
پیوسـته    اینکه عیباعم از خاتمه یابد،  Fnهر طول فاضالبرو با استفاده از کد   باید در پایان پیمایش وستهیپ گذاريکد

  تمام مانده یا فقدان دید مانع از تکمیل بازرسی شده باشد. به پایان رسیده، پیمایش نیمه
  کسان باشد. سیستم کدگذاري پیوسته یان یاشروع و پنقاط د در یبا عیبکد 

اشـاره   هـا  آند در ستون مالحظـات بـه   ی، بانباشد پذیر امکان ها آن يح فوریباشند که تصح يخطاها طور که درصورتی
 4/52 از طـول  6شماره ي  پیوسته کد« که: شود ین مضمون درج میبا ا یادداشتی. به عنوان مثال در ستون مالحظات کرد

کامـل و   ییجهت ارائه گزارش نهـا  ها آنو اصالح محتمل  يخطاها یتمام  بازبینی. »شود مجددا کنترلمتر  6/79 تا طول
  باشد. یشگر میمایپ از وظایف نقص، بی
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ا -فصل ششم ي  ر مبنا ب زییات روش کدگذاري  د ج ندار   WRcستا

  کلیات - 6-1

MSCC  نماید تقسیم می چهار گروه به شرح ذیلکدهاي مورد استفاده در ویدیومتري را در:  
 اي فاضالبروها وضعیت سازهعیوب موجود در مرتبط با  کدهاي.  
 دهی فاضالبروها سرویسعیوب موجود در وضعیت مرتبط با  کدهاي.  
 فاضالبروها ساخت عیوب مرحله کدهاي مرتبط با وضعیت اجرایی و.  
 جزییات.مرتبط با سایر موارد و  کدهاي  

 اغلب با توجـه بـه   گردند که  می گذاري نام کدهاییدر فاضالبروها توسط  حتملعیوب م ،نخست  گروهسه در هر یک از 
ینـد.  نما وجـه تمـایز دو عیـب را نسـبت بـه یکـدیگر مشـخص مـی        اند و  اولین حرف از نام انگلیسی آن عیب انتخاب شده

دهنـد.   را نمـایش مـی  الـذکر   انواع کدهاي موجود در هر یک از سـه گـروه فـوق    ،)3-6( و) 2-6(، )1-6(شماره  هاي جدول
ي بازرسی فاضالبروها، همچنین سایر مشـکالت و عیـوب محتمـل     کدهاي مورد استفاده براي توصیف نقاط شروع و خاتمه

 هـاي  گیرند. (جـدول  میقرار » سایر موارد و جزییات«ي  گنجند نیز در مجموعه در فاضالبروها که در سه گروه نخست نمی
  ).ج -4-6ب،  -4-6الف،  -4-6( شماره

 4بردار باید اطالعات کلی شبکه، کدهاي عمومی وضعیت فاضـالبرو (کـدهاي ردیـف     با حرکت دوربین درون لوله، بهره
افزار کدگذاري مربوطـه ثبـت    ستفاده از نرمنماید را با ا الذکر)، همچنین کدهاي عیوبی که مشاهده می بندي فوق در تقسیم

نماید. شایان توجه است که ثبت تمامی عیوب مشاهده شده الزامی است و اکتفـا بـه ثبـت عیـوب شـدید، مجـاز نیسـت.         
توانـد آن کـد را در    بردار پیش از پایان بازرسی متوجه اشـتباه خـود شـود، مـی     چنانچه به هر دلیل کُدي جا بیافتد و بهره

گیـري آن عیـب جـا     زمان بررسی اضافه نماید ولی باید توجه ویژه نمود که متـراژ قـرار   طول دهاي ثبت شده درانتهاي ک
  طور کلی باید سعی شود که کدها به ترتیب ثبت شوند. افتاده حتما ثبت شود تا محل دقیق عیب معلوم باشد؛ اما به

 هـا  آنگیري  ، مشخص نمودن محل قرارالبرو (متراژ)در طول فاض ها آنگیري  و ثبت محل قرار پس از تعیین نوع عیوب
 هـاي سـاعت   فاضالبروها از قـرارداد عقربـه  مقطع به منظور تعیین موقعیت عیوب در  ؛نیز ضروري استدر مقطع فاضالبرو 

  هاي قبل توضیح داده شد. شود که در بخش استفاده می
را مورد بررسی قـرار   1به طور نمونه عیب ترك ،WRcدستورالعمل  با استفاده ازکدگذاري  ي هتر شدن نحو جهت روشن

  دهیم: می
  

تـرك را   نشده اسـت. ي لوله نمایان است ولی به میزان قابل مشاهده باز  تعریف: در این حالت خط ترك بر روي دیواره
  دهند. نمایش می C با کد  MSCCدر دستورالعمل 

                                                   
 

1- Crack 
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نشـان   CSو  CL ،CC ،CMسیم نموده و بـا کـدهاي   گروه تق 4ها را بر حسب شکل به  انواع ترك MSCCانواع ترك: 
  دهد. می

 1ترك طولی  
 2ترك پیرامونی  
 3مرکب ترك  
 4ترك مارپیچ  

کـدهاي   Sو  L ،C ،Mرود و کـدهاي   مـی  کـار  بـه یک کد اصلی است که براي ثبت عیب تـرك    C  در این مثال، حرف 
  .روند تر این عیب به کار می فرعی عیب ترك هستند که براي توصیف دقیق

  . گردد میهاي ساعت در مقطع فاضالبرو مشخص  ها بر مبناي قرارداد عقربه موقعیت: موقعیت ترك
شماره  هاي شکلساعت در  هاي عقربه مطابق قرارداد ها آني طولی و مارپیچ و موقعیت مکانی ها تركتصاویر شماتیک 

  است. نمایش داده شده  ب) -1-6الف) و ( -6-1(

  
   3 تا ساعت 10از موقعیت ساعت  شماتیک ترك مارپیچتصویر  - الف - 1- 6شکل 

 
  9واقع در موقعیت ساعت  تصویر شماتیک ترك طولی - ب - 1- 6شکل 

                                                   
 

1- Longitudinal Crack 
2- Circumferential Crack 
3- Multiple Cracks 
4- Spiral Crack 
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بنـدي شـده    تر عنوان شد، کدهاي اصلی مورد استفاده در کدگذاري فاضالبروها در چهار گروه طبقه طور که پیش همان
ین حال معموال هر یـک از ایـن کـدهاي اصـلی خـود بـه چنـد        شوند اما در ع و با یک یا چند حرف انگلیسی مشخص می

رونـد. (ماننـد    تر آن کد اصلی به کار می زیرشاخه تقسیم شده و داراي یک یا چند کد فرعی هستند که براي توصیف دقیق
از  شود) در ادامه، تعریف هر کـدام  نمایش داده می Cدر مورد عیب اصلی ترك که خود با کد  Sو  L ،C ،Mکدهاي فرعی 

جداگانه مورد بررسـی   ها آنالذکر به همراه کدهاي فرعی مربوط به هر یک از  ي فوق هاي چهارگانه کدهاي موجود در گروه
قرار خواهد گرفت؛ همچنین در هر مورد با ذکر مثال و به کمـک تصـاویر برداشـت شـده از شـرایط واقعـی فاضـالبروهاي        

  گشت. ي کدگذاري عیوب تشریح خواهد بازرسی شده، نحوه

  اي فاضالبروها کدهاي مرتبط با عیوب موجود در وضعیت سازه -6-2

نماینـد. کـدهاي مـرتبط بـا وضـعیت       شرایط فیزیکی فاضالبرو و انواع عیوب موجـود را توصـیف مـی    این گروه از کدها
  ) آمده است.1-6اي فاضالبروها در جدول ( سازه

 اي فاضالبروها کدهاي مرتبط با وضعیت سازه -1-6جدول 

1. Crack (C) 1 - ترك 
2. Fracture (F) 2 - شکاف 
3. Broken (B) 3 - شکستگی 
4. Hole (H) 4 - سوراخ  
5. Deformed (D) 5 - (بیضوي شدن) تغییر شکل 
6. Collapse (X) 6- فروریزش 
7. Joint displaced (JD) 7 -  جابجایی در محل اتصال 
8. Open joint (OJ) 8 - اتصال باز 
9. Surface damage (S) 9 - هاي سطحی آسیب 

  
هـایی نیـز آورده    اند؛ در برخی موارد شـکل  شدهموجود در جدول باال به طور مختصر در ذیل تشریح  کدهايهر یک از 

ي  دهـد. همچنـین قسـمتی از فـرم تکمیـل شـده       شده است که درك بهتري از عیوب مذکور در اختیار خواننده قرار مـی 
  ده است.کدگذاري در ذیل هر شکل آورده ش

  (C)ترك  -2-1- 6

. کدگـذاري عیـب تـرك    قابل مشاهده باز نشده اسـت  میزانبه  ولیاست  نمایانلوله  دیواره رويبر  تركحالت  در این
د) نشـان   -2-6ج) و ( -2-6ب) و ( -2-6الـف) و (  -2-6هـاي (  هـا نیـز در شـکل    ) آمده است. فـرم تـرك  2-6در جدول (

  داده شده است.
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  كکدگذاري عیب تر - 2-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

C L 
Crack Longitudinal   ترك طولی در موقعیت ساعت ----- 

 یابد. خط ترك به طور تقریبی در راستاي محور طولی فاضالبرو امتداد می

C C 
Crack Circumferencial  تا ساعت  ----- ترك پیرامونی از ساعت ----- 

 یابد. ستاي عمود بر محور طولی فاضالبرو امتداد میخط ترك به طور تقریبی در را

C M 
Crack Multiple  تا ساعت  ----- ترك مرکب از ساعت ----- 

ها به دلیل تعدد یا تنوع  ي آن هاي طولی، پیرامونی یا مارپیچ به شکل در هم تنیده که امکان کدگذاري جداگانه ترکیبی از انواع ترك
 شکل وجود ندارد.

C S 

Cracks Spiral  تا ساعت  ----- ترك مارپیچ از ساعت ----- 

  دهند. هاي منفردي که ضمن حرکت در راستاي فاضالبرو، موقعیت خود را مرتبا تغییر می ترك
  باید دقت شود که این نوع ترك با ترك طولی سرگردان یا ترك پیرامونی اشتباه نشود.

 کند. یابد یعنی از اتصال بین دو لوله عبور نمی امتداد نمی ي دیگر ترك مارپیچ معموال از یک قطعه لوله به قطعه
  

  
  3و در ساعت  9در ساعت  (CL)ي طولی ها ترك - الف - 2- 6شکل 

Numbers  Letters  Cont. 
defect  

Dist 
(m)  

Photo 
Ref.  

Video 
Ref. Clock  %  Dimension  Band  Material  Joint  Code  To  At/From 2  1  

  09              CL  S01  0.5      
  03              CL  S02  0.5      
  12              FL  S03  0.5      
    05            WL    0.5      
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  5تا ساعت  8از ساعت  (CC)ترك پیرامونی  - ب - 2- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 08       CC  28.3   
  10      DER  28.3   

  

  
  2تا ساعت  11از ساعت  (CM)ي مرکب ها ترك - ج - 2- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

02 11       CM  9.5   
  05      WL  9.5   
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  5تا ساعت  8از ساعت  (CS) ترك مارپیچ -د - 2- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 10      J FL  16.2   
 02      J FL  16.2   
 08      J CL  16.2   

05 08       CS  16.4   
  10      WL  16.4   

  (F) شکاف -2-2- 6

قابـل مشـاهده اسـت    ه دیوار رويشکاف بر  یا بازشدگی باز شده و اینلوله  ي هدیوار، ترك موجود بر روي حالت ایندر 
ها نیـز در   ) آمده است. فرم شکاف3-6ف در جدول (. کدگذاري عیب شکااند نداده مکان تغییردو طرف شکاف  قطعات ولی

  ج) نشان داده شده است.-3-6ب) و ( -3-6الف) و ( -3-6هاي ( شکل

 کدگذاري عیب شکاف -3-6جدول 

  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد
F L Fracture Longitudinal  شکاف طولی در موقعیت ساعت -----  

 به توضیحات بخش ترك مراجعه شود.
F C Fracture Circumferencial   تا ساعت  ----- شکاف پیرامونی از ساعت ----- 

 به توضیحات بخش ترك مراجعه شود.
F M Fracture Multiple  تا ساعت  ----- شکاف مرکب از ساعت ----- 

 به توضیحات بخش ترك مراجعه شود.
F S Fracture Spiral  تا ساعت  ----- شکاف مارپیچ از ساعت-- --- 

 به توضیحات بخش ترك مراجعه شود.
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  12در ساعت  (FL)شکاف طولی  - الف - 3- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 12       FL  6.8   
 09       CL  6.8   

05 04 05      DEG  6.8   
  15      WL  6.8   

  

  
  1در ساعت  (FL)شکاف طولی  - ب - 3- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 01       FL  7.5   
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  2تا ساعت  10از ساعت  (FM)هاي چندگانه  شکاف - ج - 3- 6 شکل

  (B)شکستگی  -2-3- 6

کدگـذاري عیـب    .انـد  داده و جابجـا شـده   مکـان  تغییـر  تـوجهی قابـل   میزانبه  دو طرف شکاف حالت قطعات در این
  ) نشان داده شده است.4-6) آمده است. فرم شکستگی نیز در شکل (4-6شکستگی در جدول (

 کدگذاري عیب شکستگی - 4-6جدول 

  ي استفاده توصیف و نحوه م کاملنا کد

B  
Broken   تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- شکستگی در لوله در موقعیت ساعت ----- ( 

 شود. چنانچه بیش از یک شکستگی در طول یک متر به وقوع پیوسته باشد، به عنوان یک شکستگی واحد در فرم ثبت می
  

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

02 10       FM  14.4   
 09       CL  14.4   

10 07       CC  14.4   
05 02       CC  14.4   
  05      WL  14.4   
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  شکستگی در لوله -4- 6 شکل

  (H)سوراخ  -2-4- 6

) آمـده  5-6ت. کدگذاري عیـب سـوراخ در جـدول (   شده اس ایجادلوله  دیوارهدر  اي قابل مشاهده راخوسحالت  در این
  ) نشان داده شده است.5-6است. فرم سوراخ نیز در شکل (

  کدگذاري عیب سوراخ -5-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد

H  
Hole  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- رو در موقعیت ساعت ي فاضالب سوراخ در دیواره ----- ( 

 شود. در جایی که حفره یا خاك در پشت سوراخ قابل مشاهده باشد، از کدهاي متناظر با آن عیوب نیز استفاده می
  

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 12       FL  27.5   
03 10       B  27.9   
  20      D  27.9   
 12   150    CX  27.9   

05 03       CC  27.9   
  15      WL  27.9   
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 12تا ساعت  7در لوله از ساعت  سوراخ - 5- 6 شکل

  (D)ل یا بیضوي شدن تغییر شک - 2-5- 6

تواند  این کد هم در مورد فاضالبروهاي صلب می داده است. شکل تغییر توجهیقابل  میزانحالت مقطع لوله به  در این
پذیر ممکن است علیرغم بروز تغییر  هاي انعطاف پذیر (با این تفاوت که در لوله رود و هم در مورد فاضالبروهاي انعطاف کار  به

توانـد   ب) مـی  -6-6الـف) و (  -6-6هاي شماره ( اي فاضالبرو همچنان برقرار بماند). شکل مقاومت سازه شکل، یکپارچگی و
  راهنماي مناسبی براي تعیین درصد تغییر شکل در فاضالبروهاي دایروي باشد.

وار بـوده  پذیر، زمانی که تغییر شکل اندك و طول قطعات لوله زیاد باشد، تشخیص تغییر شکل دش هاي انعطاف در لوله
  ) آمده است.6-6ي لیزر کمک گرفته شود. کدگذاري عیب بیضوي شدن در جدول ( و بهتر است از حلقه

  

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

12 07       H  14.1   
12 07       SV  14.1   
12 07       VV  14.1   
05 12       CC  14.1   
 12       CL  14.1   
 09       FL  14.1   
  10      WL  14.1   
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  بیضوي شدن کدگذاري عیب -6-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد

D 
Deformed  تغییر شکل در فاضالبرو به میزان ----- % 

 % تخمین زده و ثبت نمایید. 5ه را با گام درصد تغییر شکل نسبت به قطر/ ارتفاع اولی
  

  
  هایی از تغییر شکل فاضالبروها و درصدهاي متناظر نمونه -الف - 6- 6 شکل

 
  %20تغییر شکل در فاضالبرو به میزان  - ب - 6- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 11       FL  20.4   
 08       CL  20.4   
 06       CL  20.4   
 03       FL  20.4   

11 10       CC  20.4   
03 11       B  22.1   
  20      D  22.1   
  05      WL  22.1   
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  (X) یزشفرور -2-6- 6

دچـار  کاهش یافتـه اسـت. (فاضـالبرو    % 50از  بیش آن رفته و سطح مقطع بیناز  فاضالبرواي  سازه یکپارچگیحالت  در این
  ) آمده است.7- 6دهد. فروریزش در جدول ( ) فرو ریزش در فاضالبرو را نشان می7- 6کدگذاري عیب شکل (  گردیده است) ریزش

  کدگذاري فروریزش - 7-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد
XP Collapsed فروریزش در لوله 

باشد. همچنین ثبت عیوب جزئی  هاي ساعت براي تعیین موقعیت فروریزش نمی نماید و نیازي به استفاده از قرارداد عقربه ثبت این کد به تنهایی کفایت می
  ي فروریخته نیز ضرورتی ندارد. هموجود در منطق

شود که در  استفاده می (Brick)است و براي ثبت فروریزش در فاضالبروهاي آجري  XPه کد مشاب XBباشد. کد  می Bو  Pداراي دو کد فرعی  Xکد اصلی 
  ایران کاربرد چندانی ندارد. 

  

  
  %50فروریزش در فاضالبرو با کاهش سطح مقطع به میزان  -7- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

  50      XP  21.8   
        SV  21.8   

  (JD)جابجایی در محل اتصال  -2-7- 6

  .اند دادهمحوري خود را در محل اتصال از دست  ها هم لولهمجاور،  ي هدو لول  به علت جابجایی نامتقارنحالت  در این



  WRc  25/12/93  75 استاندارد مبناي بر کدگذاري روش جزییات -ششم فصل

 

گـردد. کدگـذاري عیـب     ي لوله باشد، ثبت نمـی  تر از ضخامت جداره حل اتصال کمتوجه: چنانچه میزان جابجایی در م
جـایی در محـل اتصـال را     ب) جابـه  -8-6الف) و ( -8-6هاي ( ) آمده است. شکل8-6جابجایی در محل اتصال در جدول (

  دهند. نشان می

 
  )جابجایی در محل اتصالمحوري در محل اتصال ( شماتیک عدم هم -الف -8- 6 شکل

  کدگذاري عیب جابجایی در محل اتصال -8-6جدول 
 ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

JD M 
Joint Displaced Medium جابجایی در محل اتصال به میزان متوسط 

 ي لوله است. ضخامت جداره  برابر 5/1تا  1میزان جابجایی در محل اتصال بین 

JD L 
Joint Displaced Large حل اتصال به میزان زیادجابجایی در م 

 ي لوله است. ضخامت جداره  برابر 5/1میزان جابجایی در محل اتصال بیش از 

JD 
Joint Displaced %  از قطر  ----- جابجایی در محل اتصال به میزان % 

 شود.  ت میمتر ثب درصد قطر لوله باشد، مقدار آن به جاي درصد برحسب میلی 20هنگامی که میزان جابجایی بیش از 
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  جابجایی در محل اتصال -ب -8- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

        JDL  15.2   
        SV  15.2   
        LD  15.2   

  (OJ) باز اتصال -2-8- 6
شـده   ایجـاد بـاز   فضايدو لوله  اند. (بین در محل اتصال از هم فاصله گرفته در امتداد طول جابجا شده و ها لوله ،حالت در این

  ) نشان داده شده است.9- 6اي از اتصال باز در شکل ( ) آمده است. نمونه9- 6جدول (کدگذاري عیب اتصال باز در  )است.

  کدگذاري عیب اتصال باز - 9-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل دک

OJ M 

Open Joint Medium  بازشدگی متوسط محل اتصال  
  ي لوله است.  ضخامت جداره  برابر 5/1تا  1میزان جابجایی در محل اتصال بین 

 شود. از فرم کدگذاري ثبت می Bandدر ستون  Mکد 

OJ L 

Open Joint Large  بازشدگی زیاد محل اتصال 
  ي لوله است. ضخامت جداره  برابر 5/1جابجایی در محل اتصال بیش از  میزان

 شود. از فرم کدگذاري ثبت می Bandدر ستون  Lکد 

OJ 
Open Joint  mm  از قطر  ----- جابجایی در محل اتصال به میزان % 

 شود.  متر ثبت می میلی درصد قطر لوله باشد، مقدار آن به جاي درصد برحسب 20هنگامی که میزان جابجایی بیش از 
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 (Medium)بازشدگی متوسط محل اتصال  - 9- 6 شکل

Numbers  Letters  Cont. 
defect  

Dist 
(m)  

Photo 
Ref.  

Video 
Ref. Clock  %  Dimension  Band  Material  Joint  Code  To  At/From 2  1  

          M      OJ    41.4      
    05          DER   42.2     
    10          WL   42.2     

  (S) هاي سطحی آسیب -2-9- 6

باشند کـه   آید، مشتمل بر صدمات وارده به سطح داخلی فاضالبروها می می که از عنوان این دسته از عیوب بر طور همان
یـا   زدگـی  بیرونیا  نمایان شدن و ها سنگدانه زدگی بیرون یا کن شدن، نمایان شدن توان افزایش زبري، قلوه از آن جمله می

ها نیز در  ) آمده است. فرم آسیب10-6هاي سطحی در جدول ( بتن را نام برد. کدگذاري عیب آسیبماتورهاي آرگی خورد
  ) نشان داده شده است.10-6هاي ( شکل

  هاي سطحی کدگذاري عیب آسیب - 10-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

S W 
Increased Roughness  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  -- ---افزایش زبري در موقعیت ساعت ----- ( 

 ي داخلی لوله شده است. آسیب سطحی اندك که تنها منجر به افزایش ضریب زبري جداره

S S 

Spalling تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- سطح در موقعیت ساعت   کن یا پوسته شدن قلوه -----( 
له یا افزایش حجم آرماتورهاي بتن در اثر خوردگی باشد. همچنین این عیب گاهی این عیب ممکن است ناشی از کیفیت نامناسب جنس لو

 شود. همراه با عیب شکاف است که در این صورت از هر دو کد استفاده می

S AV 
Visible  aggregate تا ساعت  ----- (یا از ساعت   ----- ها در موقعیت ساعت  نمایان شدن سنگدانه ----- (  

  نمایان شوند.  دانه ها از سطح لوله جدا شده و مصالح درشت دهد که ریزدانه شود و زمانی رخ می هاي بتنی مشاهده می هاین عیب در لول



 هاي فاضالب دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتري شبکه  25/12/93  78

 

  هاي سطحی کدگذاري عیب آسیب - 10- 6ادامه جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل  کد

S AP 
Aggregate Projecting from Surface تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- ها در موقعیت ساعت  زدگی سنگدانه بیرون ----- (  

  اند. دانه از سطح عمومی ماتریس بتن بیرون زده هاي درشت هاي بتنی است که در آن سنگدانه در لوله S AVي کد  این عیب حالت تشدید شده

S RV 

Visible Reinforcement تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- وقعیت ساعت نمایان شدن آرماتورها در م ----- (  
ي آن سطح بتن  ي شیمیایی به سطح بتنن است که در نتیجه شود، معموال ناشی از حمله هاي بتن مسلح دیده می این عیب که تنها در لوله

  خورده شده و تسلیحات آن قابل مشاهده گردیده است.

S RP 

Reinforcement Projecting from Surface تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- زدگی آرماتورها در موقعیت ساعت  بیرون----- (  
اي شدید شده است که آرماتورها  هاي بتن مسلح است که در آن خوردگی سطح بتن به اندازه در لوله S RVي کد  این عیب حالت تشدید شده

  اند. از سطح بتن بیرون زده

S RC 

Corroded Reinforcement  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- خوردگی تسلیحات بتن در موقعیت ساعت ----- ( 
اند و  هاي بتن مسلح است که در آن آرماتورهاي بیرون زده خود دچار خوردگی شده در لوله S RPي کد  این عیب حالت تشدید شده

  هایی از شبکه تسلیحات از بین رفته است. قسمت

S CP 

Corrosion Products تا ساعت  -----  (یا از ساعت ----- ت ساعت محصول خوردگی در موقعی ----- ( 
کند که اثرات آن گاه بر روي جدار داخلی لوله  هاي شیمیایی در محیط فاضالبرو محصوالتی تولید می ي شیمیایی به بتن یا سایر واکنش حمله

 Sتن است. براي نشان دادن این محصوالت از کد ببه  H2Sي  د رنگی که ناشی از حملهماند؛ مانند زنگ زدگی لوله فوالدي یا گرد سفی باقی می
CP شود. استفاده می  

S Z 

Other Damage  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- سایر عیوب سطحی در موقعیت ساعت ----- ( 
شود. در این  نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می یک از طبقات باال چنانچه نوعی عیب سطحی داخل فاضالبرو مشاهد شود که در هیچ

  ) ثبت گردد.Remarksحالت الزم است که توصیف آن عیب در ستون توضیحات (
  

  
  5تا ساعت  1آسیب سطحی، افزایش زبري از ساعت  - الف - 10- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 01       SW  59.2   
        SV  59.2   
     L   OJ  59.2   
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  1تا ساعت  9سطح از ساعت   کن یا پوسته شدن آسیب سطحی، قلوه - ب - 10- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

01 09       SS  9.6   
  05      WL  9.6   
  

  
  12ها در ساعت  سنگدانه  آسیب سطحی، نمایان شدن - ج - 10- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 12       SAV  80   
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  5تا ساعت  7ها از ساعت  زدگی سنگدانه آسیب سطحی، بیرون -د - 10- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 07       SAP  60.0   
  05      WL  60.0   
  

 
 آسیب سطحی، نمایان شدن آرماتورها - ه - 10- 6شکل 

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 03       SRV  20.0   
  05      WL  29.0   
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  4تا ساعت  8زدگی آرماتورها از ساعت  آسیب سطحی، بیرون -و - 10- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

04 08       SRP  16.2   
  30      WL  16.2   
  

 
  1تا  10از ساعت  آسیب سطحی، خوردگی در تسلیحات بتن - ز - 10- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

01 10       SRC  24.7   
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  5تا ساعت  7آسیب سطحی، محصول خوردگی از ساعت  - ح - 10- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 07       SCP  140.2   
  05      WL  140.2   

  دهی فاضالبروها مرتبط با عیوب موجود در وضعیت سرویس کدهاي -6-3

و  کننـد  دهـی مناسـب و طبـق انتظـار را توصـیف مـی       ، سطح توانایی فاضالبرو در سرویسموجود در این گروه کدهاي
  دهند. را پوشش می ابو احتمال بروز گرفتگی و نشت فاضالبرو مواردي از قبیل کاهش ظرفیت

 دهی فاضالبروها ضعیت سرویسکدهاي مرتبط با و -11-6جدول 

1. Roots (R) 1 - نفوذ ریشه 
2. Infiltration (I) 2 - نشتاب 
3. Exfiltration (EX) 3 - تراوش  
4. Deposits (DE) 4 - رسوبات 
5. Ingress of soil (ING) 5 - نفوذ خاك به داخل لوله 
6. Obstruction (OB) 6- مانع در مسیر 
7. Water level (WL) 7 - ز آبترا 

  
هـایی نیـز آورده    اند؛ در برخی موارد شـکل  شدهموجود در جدول باال به طور مختصر در ذیل تشریح  کدهايهر یک از 

ي  دهـد. همچنـین قسـمتی از فـرم تکمیـل شـده       شده است که درك بهتري از عیوب مذکور در اختیار خواننده قرار مـی 
  کدگذاري در ذیل هر شکل آورده شده است.
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  (R) 1نفوذ ریشه -3-1- 6

ایـن   هـا.  یـا حفـره   هـا  تـرك هاي درختان یا گیاهان به داخل فاضـالبروها از محـل اتصـاالت،     است از نفوذ ریشهعبارت 
ج) نیـز  -11-6ب) و ( -11-6الـف) و (  -11-6هاي ( ها در شکل ) آمده است. فرم نفوذ این ریشه2-6کدگذاري در جدول (
  نشان داده شده است.

  یشهکدگذاري عیب نفوذ ر -12-6جدول 
 ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

R F 
Roots Fine هاي نازك نفوذ ریشه 

 شود. در این حالت کاهش قابل توجهی در سطح مقطع فاضالبرو ایجاد نمی

R T 
Roots Tap ریشه ضخیم نفوذ تک 

  .شود خسارت به بافت لوله می  اي است که سبب وارد شدن ازهشود. این سایز به اند از این کد استفاده می mm 10براي نفوذ تک ریشه با ضخامت بیش از 

R 
M 

Roots Mass ها و کاهش سطح مقطع به میزان  نفوذ انبوه ریشه ---- %  
  گردد. درصدي) مشخص می 5هاي  % (در گام5نفوذ یک توده ریشه به داخل فاضالبرو با این کد ثبت شده و میزان کاهش در سطح مقطع با دقت 

  

  
  (RF)هاي نازك از میان اتصاالت  نفوذ ریشه -الف -11- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

       J RF  30.6   
  20      WL  30.8   
  

                                                   
 

1- Roots   
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  (RT)متر به فاضالبرو  میلی 10ضخیم با ضخامت بیش از ریشه  نفوذ تک -ب -11- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

        RT  27.4   
  

  

  % کاهش سطح75برو و به داخل فاضال (RM)ها  نفوذ انبوه ریشه -ج -11- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

  75      RM  47.8   
  05      WL  47.8   
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  (I) نشتاب -3-2- 6

ي  ي نفوذپـذیر از دیـواره   ز طریق یک اتصال معیوب، یـک ناحیـه  به داخل فاضالبرو ا عبارت است از ورود آب زیرزمینی
  لوله یا محل بروز یک عیب.

باشد، ثبت کـد آن عیـب نیـز عـالوه بـر کـد نشـتاب         چنانچه منشا بروز نشتاب عیبی است که قابل مشاهده می
نشـتاب ثبـت    ضروري است (مانند ترك یا شکاف) اما چنانچه عیب قابل مشاهده نبوده یـا جزئـی باشـد، تنهـا کـد     

) آمده است. فرم شتاب 13- 6شود. (مانند یک اتصال با بازشدگی بسیار اندك) کدگذاري عیب نشتاب در جدول ( می
  ج) نشان داده شده است. - 12- 6ب) و ( - 12- 6الف) و ( - 12- 6نیز در شکل (

  کدگذاري عیب نشتاب -13-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

I S 
Infiltration Seeping  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- نشتاب از نوع نشت در موقعیت ساعت ----- ( 

 آب قابل مشاهده نیست.  نفوذ تدریجی آب به داخل فاضالبرو که در آن جریان ورودي یا عمل چکیدن

I D 
Infiltration Dripping  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- نشتاب از نوع چکیدن در موقعیت ساعت----- ( 

 ي نشتاب وجود ندارد). هاي آب (جریان پیوسته قطره  نفوذ آب به داخل فاضالبرو از طریق چکیدن

I R 
Infiltration Running تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- دار در موقعیت ساعت  نشتاب از نوع جریان -----(  

  ي نشتاب که قابل مشاهده است. ستهنفوذ آب به داخل فاضالبرو از طریق یک جریان پیو

I G 

Infiltration Gushing  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- فوران نشتاب در موقعیت ساعت ----- (  
  نفوذ تحت فشار آب به داخل فاضالبرو از محل اتصاالت معیوب یا سایر عیوب فاضالبرو.

  حت فشار است.) (در این عیب الزاما بده جریان ورودي زیاد نیست لیکن ت
  

  
   9تا  7و از ساعت  5تا  3از ساعت  (IS)نشتاب از نوع نشت  -الف - 12- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 03      J IS S1 0.7   
09 07      J IS S2 0.7   
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   12در ساعت  (ID)نشتاب از نوع چکیدن  -ب - 12- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 12      J ID  8.0   
  

  
   9تا ساعت  8از ساعت  (Gushing Infiltration)و فوران نشتاب  1تا ساعت  11از ساعت  (IR)دار  ریاننشتاب از نوع ج -ج - 12- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 07  100 50    MM  32.4   
09 08       IG  32.4   
01 11       IR  32.4   
  20      WL  32.4   
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  (EX) تراوش -3-3- 6

 ي هناحیـ  یـک  یاو  پذیر نفوذ ي هناحی یک، معیوباتصال  یک طریقفاضالب از  جریاناز  قسمتی یاتمام  ،حالت ایندر 
 ) آمده است.4-6اوش در جدول (کدگذاري عیب تر کند. میخارج لوله تراوش  صورت قابل مشاهده به به دیده آسیب

  کدگذاري عیب تراوش -14-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد
EX Exfiltration  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- تراوش در موقعیت ساعت ----- ( 

  (DE)رسوبات  -3-4- 6

؛ هـر یـک از   2شده نشین رسوبات تهو  1شوند: رسوبات چسبیده رسوبات موجود در فاضالبروها به دوگروه کلی تقسیم می
  قرار خواهند گرفت. شوند که در ذیل جداگانه مورد بررسی این دو گروه اصلی نیز خود به تعدادي عیوب فرعی تقسیم می

  رسوبات چسبیده -3-4-1- 6

چسبند و با تجمـع تـدریجی، منجـر     لوله می ي هاین نوع رسوبات بخشی از مواد موجود در فاضالب هستند که به دیوار
  گردند. اهش سطح مقطع فاضالبرو میبه ک

  دهد. )، مقیاسی از درصد کاهش ظرفیت لوله در اثر تجمع رسوبات چسبیده را نشان می13-6(شکل 

  
  بروها در اثر تجمع رسوبات چسبیدههایی از میزان درصد کاهش سطح مقطع فاضال نمونه -13- 6 شکل

الف)  -14-6هاي مختلف رسوبات چسبیده نیز در شکل ( ) آمده است. فرم15-6کدگذاري رسوبات چسبیده در جدول (
  ج) نشان داده شده است. -14-6ب) و ( -14-6و (

  
  
  

                                                   
 

1- Attached Deposits 
2- Settled Deposits 
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  کدگذاري رسوبات چسبیده -15-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

DE E 
Attached Deposits, Encrustation 

تا  ----- ت (یا از ساع ----- رسوبات چسبیده از نوع قشري در موقعیت ساعت 
 % کاهش سطح مقطع ----- ) و  ----- ساعت 

اند  هاي محلول که به شکل نشتاب وارد فاضالبرو شده هاي زیرزمینی حاوي نمک این نوع از رسوبات معموال در اثر تبخیر بخشی از آب
  گردد. شود تشکیل می یهایی که آب زیرزمینی از آنجا وارد لوله م آید و معموال در اطراف اتصاالت و شکاف به وجود می

DE F 
Attached Deposits, Fouling 

تا  ----- (یا از ساعت  ----- رسوبات چسبیده از نوع فاضالبی در موقعیت ساعت 
 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- ساعت 

  د.چسبن ي فاضالبرو می گیرند و به دیواره نشات می (Foul Sewage)رسوباتی که از فاضالب غیر خاکستري 

DE G 
Attached Deposits, Grease 

تا  ----- (یا از ساعت  ----- رسوبات چسبیده از نوع گریسی در موقعیت ساعت 
 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- ساعت 

 شود.  ي فاضالبرو که باالتر از سطح جریان قرار دارد دیده می این نوع رسوبات معموال بر روي قسمتی از دیواره

DE Z 
Other Attached Deposits 

تا  ----- (یا از ساعت  ----- سایر انواع رسوبات چسبیده در موقعیت ساعت 
 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- ساعت 

یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده  چنانچه نوعی رسوب چسبیده داخل فاضالبرو مشاهده شود که در هیچ
 حالت الزم است که توصیف آن در ستون توضیحات ثبت گردد.شود. در این  می

  

  
  5تا  7رسوبات چسبیده از نوع قشري از ساعت  - الف - 14- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 07 20      DEE  84.9   
  10      WL  84.9   
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   2تا  10رسوبات چسبیده از نوع فاضالبی از ساعت  - ب - 14- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

02 10 10      DEF  20.2   
  

  
  10تا ساعت  8و از ساعت  4تا ساعت  2رسوبات چسبیده از نوع گریسی از ساعت  - ج - 14- 6 شکل

Numbers  Letters  Cont. 
defect  Dist (m)  Photo 

Ref.  
Video 
Ref. Clock  %  Dimension  Band  Material  Joint  Code  To  At/From 2 1  

04  02  10            DEG    26.8      
10 08 10           DEG   26.8     
  15           WL   26.8     
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  شده نشین تهرسوبات  -3-4-2- 6

شـده و   جریـان  آشـفتگی سبب شوند که این امر  تدریج مجتمع می و به شده نشین ته فاضالبرو کف دراین نوع رسوبات 
  . دهد می کاهش را فاضالبروها رولیکیدهی ظرفیت

دهـد. درصـد    نشـین شـده را نشـان مـی     اثر تجمع رسوبات ته)، مقیاسی از درصد کاهش ظرفیت لوله در 15-6( شکل
  شود. % در فرم کدگذاري ثبت می5کاهش سطح مقطع، با دقت 

  
  نشین شده هایی از میزان درصد کاهش سطح مقطع فاضالبروها در اثر تجمع رسوبات ته نمونه -15- 6 شکل

شـوند و   بندي می رسوب تشکیل شده طبقه  تیي ذرات تشکیل دهنده و سخ نشین شده تنها بر اساس اندازه رسوبات ته
پذیرد چون تشخیص این امر در بازرسی بـا دوربـین    تالشی در جهت تعیین نوع رسوب (ماسه، سیلت و غیره) صورت نمی

  ) آمده است.16-6نشین شده در جدول ( بسیار دشوار و همراه با خطاست. کدگذاري رسوبات ته

  شدهنشین  کدگذاري رسوبات ته -16-6جدول 
 ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

DE S 
Settled Deposits, Fine کاهش سطح مقطع. ----- ي ریزدانه،  نشین شده رسوبات ته % 

 رسوباتی از قبیل ماسه، سیلت و غیره.

DE R 
Settled Deposits, Coarse کاهش سطح مقطع. ----- ي درشت دانه،  نشین شده رسوبات ته % 

 ي ساختمانی و غیره. قبیل شن، نخاله رسوباتی از

DE C 
Settled  Deposits, Hard or Compacted کاهش سطح مقطع. ----- ي سخت و فشرده،  نشین شده رسوبات ته %  

 و غیره.» شده سیمانی «رسوباتی از قبیل بتن، مواد 

DE X 
Other Settled Deposits ش سطح مقطع.% کاه ----- نشین شده،  سایر انواع رسوبات ته 

یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده  نشین شده داخل فاضالبرو مشاهد شود که در هیچ چنانچه نوعی رسوب ته
 ) ثبت گردد.Remarksشود. در این حالت الزم است که توصیف آن در ستون توضیحات ( می

  
  ) نشان داده شده است.16-6نشین شده در شکل ( اي از فرم رسوبات ته نمونه
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  % کاهش سطح مقطع10نشین شده از نوع درشت دانه و  رسوبات ته -16- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

  10      DER  24.6   
01 11       B  24.6   

  (ING)نفوذ خاك به داخل لوله  -3-5- 6

و اغلـب در   کردهبه داخل آن نفوذ  یا در محل شکستگی لوله معیوباطراف لوله در محل اتصاالت  خاك ،حالت این در
ي  شود کـه جریـان پایـه    این عیب معموال تنها در فاضالبروهایی دیده می شود. می انباشته در نزدیکی محل عیب لوله کف

  دست بشوید. تواند رسوبات را به سمت پایین دارند و جریان آب نمیاندکی 
 DEاز کـد   INGدست شسته شود، به جاي کـد   توجه: چنانچه خاك وارد شده، در لوله حرکت کرده و به سمت پایین

  شود. نشین شده) استفاده می (رسوبات ته
  ) آمده است.17-6کدگذاري عیب نفوذ خاك بر داخل لوله در جدول (

  کدگذاري عیب نفوذ خاك به داخل لوله - 17-6ول جد
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

ING S Ingress of Sand  کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- ز ساعت (یا ا ----- نفوذ ماسه به داخل لوله در موقعیت ساعت % 

ING P Ingress of Peat 
% کاهش  ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- موقعیت ساعت نفوذ خاك پیت به داخل لوله در 

 سطح مقطع.

ING F Ingress of Fine Material 
% کاهش  ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- نفوذ مواد ریزدانه به داخل لوله در موقعیت ساعت 

  سطح مقطع.
ING G Ingress of Gravel  کاهش سطح مقطع ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- (یا از ساعت   ----- داخل لوله در موقعیت ساعت نفوذ شن به %. 

ING Z 
Ingress of Soil, Other 

%  ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- نفوذ سایر انواع خاك به داخل لوله در موقعیت ساعت 
 کاهش سطح مقطع.

شود. در این حالت  یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می خاك داخل فاضالبرو مشاهد شود که در هیچچنانچه نفوذ نوعی از 
  ) ثبت گردد.Remarksالزم است که توصیف آن در ستون توضیحات (
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  (OB)مانع در مسیر  -3-6- 6

  گردد. با این کد ثبت میمیسر نباشد، که ثبت آن با سایر کدها وجود هرگونه مانع برسر راه جریان در فاضالبرو، 
اسـتفاده کـرد. همچنـین هنگـام اسـتفاده از گـروه        (DE)نشـین شـده    براي موانع خیلی ریز باید از گروه کدهاي رسوبات ته

 900تـر از   ي فاضالبرو نیـز ضـروري اسـت، چـون در فاضـالبروهاي بـا قطـر بـزرگ         ي مانع با اندازه ي اندازه ، مقایسهOBکدهاي 
  بردار است. ي بهره ي متوسط استفاده نمود. قضاوت در این مورد به عهده نیز براي موانع با اندازه DERتوان از کد  تر، میم میلی

  ) آمده است.18-6کدگذاري مانع در مسیر در جدول (

  کدگذاري مانع در مسیر - 18-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

OB B 
Obstacles, Brick or Masonry in invert 

-(یا از ساعت  ----- وجود آجر یا سایر مصالح بنایی در کف فاضالبرو در موقعیت ساعت 
 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- تا ساعت  ---- 

 نیز استفاده نمود. DERتوان به جاي این کد، از کد  متر، می میلی 900تر از  در فاضالبروهاي با قطر بزرگ

OB M 
Obstacles, Pipe Material in invert 

  (یا از ----- ي لوله در کف فاضالبرو در موقعیت ساعت  هاي شکسته وجود تکه
 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- ساعت 

 ي لوله در کف فاضالبرو افتاده است.  هاي شکسته قطعاتی با سایز متوسط یا بزرگ از تکه

OB X 
Obstacles, Other objects in invert 

تا  ----- (یا از ساعت   ----- وجود سایر موانع در کف فاضالبرو در موقعیت ساعت 
 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- ساعت 

گنجد. در این حالت الزم است که توصیف آن مانع در ستون توضیحات  یک از طبقات باال نمی وجود مانعی در کف فاضالبرو که در هیچ
)Remarksگردد. ) ثبت 

OB I 

Obstacles protruding through wall 
   ----- ي فاضالبرو در موقعیت ساعت  هنفوذ موانع به داخل لوله از دیوار

 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- (یا از ساعت 
اند. مانند  و به هر دلیل وارد فاضالبرو گشته  اجسامی که بعد از ساخت یا کارگذاري فاضالبرو، در مجاورت آن به داخل زمین هدایت شده

 ي گاز و غیره. حصار، سپر، لوله

OB C Obstacles through 
connection/junction 

(یا از ساعت   ----- نفوذ موانع به داخل لوله اصلی از طریق انشعابات در موقعیت ساعت 
 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- 

OB P 

Obstacles, external pipe or cable 
ز (یا ا  ----- ي خارجی داخل مجراي فاضالبرو در موقعیت ساعت  ي کابل یا لوله تعبیه

 % کاهش سطح مقطع. ----- ) و  ----- تا ساعت  ----- ساعت 
شد. چنانچه نوع این مانع قابل ي نازك یا داکت از درون فاضالبرو عبور داده شده با شود که یک کابل، لوله از این کد زمانی استفاده می

 ) ثبت گردد.Remarksتشخیص باشد (مثال کابل تلفن)، باید در ستون توضیحات (

OB Z 
Other Obstacles 

%  -----) و  ----- تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- سایر موانع در موقعیت ساعت 
  کاهش سطح مقطع.

شود. در این حالت  یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می ه در هیچچنانچه نوعی مانع داخل فاضالبرو مشاهد شود ک
 ) ثبت گردد.Remarksالزم است که توصیف آن در ستون توضیحات (

  
  د) آمده است. - 17- 6ج) و ( - 17- 6ب) و ( - 17- 6الف) و ( - 17- 6هاي ( هایی از نفوذ مانع به داخل لوله در شکل نمونه
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  7تا  1ي فاضالبرو از ساعت  نفوذ مانع به داخل لوله از دیواره - الف - 17- 6شکل 

Numbers Letters Cont. 
defect 

Dist 
(m) 

Photo 
Ref. 

Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

07 01 05     J OBI  44.4   
  

  یابد. ي اشاره شده امتداد می لوله به صورت مایل بین دو نقطهشود:  گذاري نوشته میدر بخش توضیحات از جدول کد

  
  وجود مانع در کف فاضالبرو از نوع آجر یا سایر مصالح بنایی - ب - 17- 6شکل 

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

  40      OBB  61.4   
09 07  50 15    MM  61.4   
05 04  50 15    MM  61.4   
02 11       MB  61.4   
02 11       DB  61.4   

  10      WL  61.7   
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 2تا ساعت  8نفوذ مانع به داخل لوله اصلی از طریق انشعابات از ساعت  - ج - 17- 6شکل 

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

02 08 25      OBC  78.1   
  

  
  9لوله یا کابل خارجی در ساعت مانع در مسیر از نوع  -د - 17- 6شکل 

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 09 20      OBP S1 10.5   
08 04  30     DEC  10.5   
   10     WL  10.5   
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  (WL)تراز آب  - 3-7- 6

 ارتفـاع سـطح آب برحسـب درصـدي از    الـت  در این ح گردد. میثبت  کد توسط این تحت مشاهده ي هآب در نقط تراز
  .)18-6 . (مطابق شکلشود می %) ثبت5قطر فاضالبرو (با دقت یا  ارتفاع

ممکـن اسـت ثبـت ماهیـت جریـان از      اتصال انشعابات مد نظر باشد،  کنترل وضعیت نشتاب یا ي همطالع که درصورتی
) 19-6نیز به شرح جـدول (  Tیا  C  از کدهاي فرعیلحاظ شفاف یا کدر بودن نیز مد نظر کارفرما باشد که در این صورت 

  گردد.  استفاده می

 
  هایی از درصد عمق آب در فاضالبروهاي دایروي نمونه -18- 6 شکل

  کدگذاري تراز آب -19-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

WL Water Level  تراز آب -----  % 

WL C Clear Water Level  تراز آب زالل- ---- % 

WL T Turbid Water Level  تراز آب کدر ----- % 

  اجرایی و ساخت فاضالبروهاوضعیت کدهاي مرتبط با  -6-4

نماینـد. ایـن کـدها در     هاي فاضالبرو در رابطه با وضعیت اجرایی و ساخت آن را توصیف مـی  کدهاي این گروه، ویژگی
  ) آمده است.20-6جدول (

  جرایی و ساخت فاضالبروهاکدهاي مرتبط با وضعیت ا - 20-6جدول 
1. Junction (JN) 1- محل اتصال فاضالبروي جانبی 
2. Connection (CN) 2- محل اتصال انشعاب 
3. Defective junction/connection (JX/CX) 3-  2یا  1اتصال جانبی معیوب (عیب در ردیف(  
4. Defective seal (SR) 4- بند معیوب آب 
5. Lining defects (LX) 5- پوشش یا روکش داخلی معیوب  
6. Defective repair (RX) 6- تعمیر معیوب 
7. Weld failure (WX) 7- جوش معیوب در محل اتصال 
8. Point repair (RP) 8- تعمیر موضعی 
10. Soil visible beyond defect (SV) 9- خاك قابل مشاهده در آن سوي جداره لوله 
11. Void visible beyond defect (VV) 10- حفره قابل مشاهده در آن سوي جداره لوله 
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هـایی نیـز آورده    ؛ در برخی موارد شـکل اند شدهموجود در جدول باال به طور مختصر در ذیل تشریح  کدهايهر یک از 
ي  دهـد. همچنـین قسـمتی از فـرم تکمیـل شـده       شده است که درك بهتري از عیوب مذکور در اختیار خواننده قرار مـی 

  کدگذاري در ذیل هر شکل آورده شده است.

  (JN)ي جانبی اتصال فاضالبرومحل  -4-1- 6

بـراي مشـخص    ایـن کـد  . (شـود  با این کد نمایش داده می ي دیگر، لوله تعبیه شده در فاضالبرو براي اتصال یکمحل 
اده ایـن کـد در جـدول    ) نحوه استفرود. می کار بهدیگري از شبکه به فاضالبروي تحت بازرسی  ي هنمودن محل اتصال شاخ

  ) آمده است.6-21(

  محل اتصال فاضالبروي جانبیکدگذاري  -21-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

JN 

Junction  متر میلی ----- با قطر  ----- محل اتصال فاضالبروي جانبی در موقعیت ساعت 
  گردد. متر ثبت می میلی 5قطر فاضالبروي اتصال یافته با دقت 

 گیرد. ي مرکزي آن مد نظر قرار می براي تعیین موقعیت محل اتصال، نقطه

JN C 
Junction, Closed  متر میلی ----- با قطر   ----- محل اتصال فاضالبروي جانبی (مسدود شده) در موقعیت ساعت 

  گردد. متر ثبت می میلی 5محل تعبیه شده براي اتصاالت آتی یا یک اتصال مسدود شده، با این کد و قطر آن با دقت 
 گیرد. ي مرکزي آن مد نظر قرار می براي تعیین موقعیت محل اتصال، نقطه

  
  ) نشان داده شده است.19-6اي از اتصال فاضالبروي جانبی در شکل ( نمونه

  
  1اتصال فاضالبروي جانبی در موقعیت ساعت  - 19- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 01   100    JN  46.1   
04 01       DEE  46.1   
  20      WL  46.1   
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  (CN)انشعاب محل اتصال  -4-2- 6

 ي هسـاز  در ایـن محـل   رود. مـی  کـار  بهبراي مشخص نمودن محل اتصال انشعابات به فاضالبروي تحت بازرسی  این کد
   .ه استدشن تعبیه آدمرو یا بازدید چاهک نظیر خاصی

شـود. نحـوه    استفاده می JNتوجه داشته باشید که این کد مختص انشعابات است و براي اتصال سایر فاضالبروها از کد 
  ) آمده است.22-6استفاده این کدها در جدول (

  انشعابمحل اتصال کدگذاري  -22-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد

CN 
Connection other than junction  متر میلی ----- با قطر  ----- اتصال انشعاب در موقعیت ساعت 

 گیرد. ي مرکزي آن مد نظر قرار می براي تعیین موقعیت محل اتصال، نقطه

CN C 
Connection other than junction, Closed متر میلی ----- با قطر  ----- ده در موقعیت ساعت اتصال انشعاب مسدود ش 

 گیرد. ي مرکزي آن مد نظر قرار می براي تعیین موقعیت محل اتصال، نقطه

  (JX/CX)معیوب  جانبی اتصال -4-3- 6
نحـوه اسـتفاده از ایـن     .گردد ثبت می هاکدگروه از با این  ،یا انشعابات ي جانبیدر محل اتصال فاضالبروها وجود عیب

  ) آمده است.23-6هاي ( دولکدها در ج

  کدگذاري اتصال جانبی معیوب (انشعابات) -الف -23-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

CX 

Connection defective  متر (نفوذ به داخل لوله  میلی ---- با قطر  ----- اتصال معیوب انشعاب در موقعیت ساعت ----- (% 
  ا بعد از ساخت آسیب دیده است یا کیفیت اجراي نامناسبی دارد.محل اتصال انشعاب، در خالل ی

 پوشش لوله در محل اتصال انشعاب معیوب است.

CX P 

Connection defective, 
Position incorrect 

  متر میلی ---- با قطر  ----- انشعاب در موقعیت قرارگیري نامناسب، واقع در ساعت 
 )% ----- نفوذ به داخل لوله (

) و ورودي آن در امتداد مسیر جریان باشد؛ در غیر این صورت در موقعیت 3تا  9ي باالیی فاضالبرو (از ساعت  رارگیري انشعاب باید در نیمهمحل ق
 نامناسب قرار گرفته است.

CX D 

Connection defective, 
Connection pipe is damaged 

 %) ----- متر (نفوذ به داخل لوله  میلی ---- قطر با  ----- ي انشعاب معیوب، واقع در موقعیت ساعت  لوله

 شود که انشعاب متصل شده به فاضالبرو، خود معیوب باشد. زمانی از این کد استفاده می

CX B Connection defective, 
Connection pipe is blocked 

 % ) ----- ه متر (نفوذ به داخل لول میلی ---- با قطر  ----- انسداد در انشعاب، موقعیت ساعت 

CX Z 

Connection defective, Other  متر (نفوذ به داخل لوله  میلی ---- با قطر  ----- سایر عیوب در انشعاب، موقعیت ساعت ----- (% 
در این  شود. یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می چنانچه نوعی انشعاب معیوب داخل فاضالبرو مشاهد شود که در هیچ

 ) ثبت گردد.Remarksحالت الزم است که توصیف آن در ستون توضیحات (

CX I 

Connection Intruding 
متر ( نفوذ به داخل  میلی ---- با قطر  ---- انشعاب مهاجم (نفوذ به داخل لوله)، واقع در موقعیت ساعت 

 %) ----- لوله 
ب، نفوذ به داخل لوله باشد. در غیر این صورت از کدهاي دیگر استفاده شده و درصد نفوذ نیز شود که تنها عیب انشعا زمانی از این کد استفاده می

 شود.  در همان کدها ذکر می
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  کدگذاري اتصال جانبی معیوب (فاضالبروي جانبی) -ب -23-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

JX 

Junction defective متر ( نفوذ به داخل لوله  میلی ----- با قطر  ----- در موقعیت ساعت  اتصال معیوب فاضالبروي جانبی ----- (% 
  محل اتصال فاضالبروي جانبی، در خالل یا بعد از ساخت آسیب دیده است یا کیفیت اجراي نامناسبی دارد.

 پوشش لوله در محل اتصال فاضالبروي جانبی معیوب است.

JX P 

Junction defective, Position 
incorrect 

  متر میلی ----با قطر  ----- فاضالبروي جانبی در موقعیت قرارگیري نامناسب واقع در ساعت 
 %) ----- ( نفوذ به داخل لوله 

) و ورودي آن در امتداد مسیر جریان باشد؛ در غیر این صورت در 3تا  9ي باالیی فاضالبرو ( از ساعت  محل اتصال فاضالبروي جانبی باید در نیمه
 قعیت نامناسب قرار گرفته است.مو

JX D 

Junction defective, 
Connection pipe is damaged 

 %) ----- متر (نفوذ به داخل لوله  میلی ---- با قطر  ----- فاضالبروي جانبی معیوب، واقع در موقعیت ساعت 

 ود معیوب باشد.متصل شده به فاضالبرو، خ  شود که فاضالبروي جانبی زمانی از این کد استفاده می

JX B Junction defective, 
Connection pipe is blocked 

 %) ----- متر (نفوذ به داخل لوله  میلی ---- با قطر  ----- انسداد در فاضالبروي جانبی، موقعیت ساعت 

JX Z 

Junction defective, Other  متر (نفوذ به داخل لوله  لیمی ---- با قطر  ----- سایر عیوب در فاضالبروي جانبی، موقعیت ساعت ----- (% 
شود.  یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می چنانچه نوعی فاضالبروي جانبی معیوب داخل فاضالبرو مشاهد شود که در هیچ

 ) ثبت گردد.Remarksدر این حالت الزم است که توصیف آن در ستون توضیحات (
  

  ج) نشان داده شده است.-20-6ب) و ( -20-6الف) و ( -20-6( هاي جانبی معیوب در شکلاي از اتصال  نمونه

 
  12در ساعت  (Intruding Connection)انشعاب مهاجم  - الف -20- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 12       FL  20.3   
 04       CL  20.3   
 08       CL  20.3   
  40      DER  20.5   
 12 40      CXI  20.7   
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  9در موقعیت ساعت  (Connection pipe is damaged) فاضالبروي جانبی معیوب -ب -20- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 09   150    JXD  112.2   
  

  
  3در موقعیت ساعت اتصال معیوب فاضالبروي جانبی  - ج -20- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 03   100    JX  35.1   
 04       MB  35.1   

09 07  50 15    MM  35.1   
05 03  50 15    MM  35.1   
02 10 05      DEE  35.1   
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  (SR) بند معیوب آب -4-4- 6

وده و به صورت قابـل مشـاهده بـه فضـاي     سیر بازرسی معیوب بدر طول م بندهاي بین قطعات لوله آبیکی از  چنانچه
) 24-6. نحوه اسـتفاده از ایـن کـد در جـدول (    گردد ، محل آن با استفاده از این کد مشخص میداخل لوله وارد شده باشد

  آمده است.

  بند معیوب کدگذاري آب - 24-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد

SR 
Sealing Ring Intruding تا ساعت  ----- بند به فضاي داخل لوله (مهاجم) از ساعت  ورود واشر آب ----- 

  شود که واشر از جاي خود خارج شده باشد. هنگامی از این کد استفاده می

SR B 
Sealing Ring, Broken تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- بند در موقعیت ساعت  پارگی در واشر آب-----  (  

 بند به فضاي داخل لوله، پارگی باشد. شود که علت ورود واشر آب از این کد استفاده می هنگامی

SO 
Other Sealant intruding تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- بند در موقعیت ساعت  نفوذ سایر انواع قطعات آب ----- (  

 گردد. می ) ثبتRemarksبند در ستون توضیحات ( ي آب توصیف نوع و ماهیت قطعه
  

  دهد. بند به فضاي داخل لوله را نشان می ) ورود واشر آب21-6شکل (

  
  2تا  9، از ساعت (SR)بند به فضاي داخل لوله  ورود واشر آب - 21- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

02 09 10      SR  40.3   

  (LX) معیوب پوشش داخلی - 4-5- 6

گـردد. کدگـذاري ایـن پوشـش در جـدول       وجود هرگونه نقص در پوشش محافظ داخلی لوله بدین وسیله مشخص می
  دهند. اي از این پوشش را نشان می ) (الف و ب) نمونه22-6هاي ( شکل ) آمده است.6-25(
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  معیوب پوشش داخلیاري کدگذ -25-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

LX D 
Defective Lining, Lining Detached 

---- (یا از ساعت  ----- پوشش داخلی معیوب، جداشدگی پوشش در موقعیت ساعت 
  )  ----- تا ساعت  -

  ي اصلی لوله جدا شده است.  پوشش داخلی از بدنه

LX C 

Defective Lining, Discolourartion of the 
Lining 

---- (یا از ساعت  ----- پوشش داخلی معیوب، تغییر رنگ پوشش در موقعیت ساعت 
 )  ----- تا ساعت  -

شود که قسمتی از پوشش داخلی به صورت متمایز دچار تغییر رنگ شده باشد. الزم است دقت شود که این تغییر  زمانی از این کد استفاده می
 گذاري با رنگ بر روي پوشش اشتباه گرفته نشود. چسبیده به پوشش یا عالمت رنگ با رسوبات

LX E 
Defective Lining, Defective End of Lining 

(یا از   ----- پوشش داخلی معیوب، عیب در بخش انتهایی پوشش در موقعیت ساعت 
 )  ----- تا ساعت  ----- ساعت 

 است.  (Ragged)یا ناهمواري  (Warped)ند، داراي پیچش بخش انتهایی پوشش در یک طول کوتاه یا بل

LX W L 
Defective Lining, Longitudinal Wrinkled 

Lining 
  ----- شدگی طولی پوشش در موقعیت ساعت  پوشش داخلی معیوب، جمع

 دهد. پوشش اضافی دارد، رخ میتر،  ها که شعاع داخلی شود و اکثرا در قوس شدگی پوشش به شکل طولی با این کد نشان داده می جمع

LX W C 
Defective Lining, Circumferential 

Wrinkled Lining 
  ----- تا ساعت  ----- شدگی پیرامونی پوشش از ساعت  پوشش داخلی معیوب، جمع

 دهد. اضافی دارد، رخ میتر، پوشش  ها که شعاع داخلی شود و اکثرا در قوس شدگی پوشش به شکل پیرامونی با این کد نشان داده می جمع

LX W M 
Defective Lining, Spiral Wrinkled Lining تا ساعت  ----- شدگی مارپیچ پوشش از ساعت  ، جمعپوشش داخلی معیوب-----  

 دهد. تر، پوشش اضافی دارد، رخ می ها که شعاع داخلی شود و اکثرا در قوس شدگی پوشش به شکل مارپیچ با این کد نشان داده می جمع

LX B 
Defective Lining, Blistered Lining 

-- (یا از ساعت  ----- پوشش داخلی معیوب، بروز تاول در پوشش در موقعیت ساعت 
 )  ----- تا ساعت  --- 

 گردد. جمع شدن هوا یا رزین در زیر بخشی از پوشش، سبب بروز تاول در آن می

LX Z 
Defective Lining, Other Lining Defect 

(یا از  ----- وشش داخلی معیوب، بروز سایر عیوب در پوشش در موقعیت ساعت پ
 )  ----- تا ساعت  ----- ساعت 

شود. در  یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می فاضالبرو مشاهد شود که در هیچ  چنانچه نوعی عیب در پوشش داخلی
 ) ثبت گردد.Remarksستون توضیحات ( این حالت الزم است که توصیف آن در

  

  
  5تا  7شدگی پیرامونی در روکش داخلی از ساعت  جمع -الف - 22- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

05 07      J LXWC  58.3   
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  6تا ساعت  12تاول در پوشش داخلی لوله از ساعت  - ب - 22- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

06 12       LXB S1 25.3   

  (RX) معیوبتعمیر  -4-6- 6

 ).است نادرست بوده تعمیر یااست ( کردهبروز  نقصی متعاقبا ولیشده  جایگزین یا تعمیراز لوله  قسمتیحالت  در این

  ) آمده است.26-6کدگذاري این تعمیر در جدول (

  کدگذاري تعمیر معیوب -26-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

RX M 
Defective Repair, Part of wall missing تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- یوب، از بین رفتن دیواره در موقعیت ساعت تعمیر مع -----( 

  ي لوله فرو ریخته است. ي تعمیر شده قسمتی از دیواره
  گردد. استفاده می SHیا  Hرود و در آنگونه مواقع از کدهاي  کار نمی هاي تعمیر نشده به هاي پدید آمده در لوله این کد براي حفره

RX Z 
Defective Repair,  Other  تا ساعت  ----- (یا از ساعت  ----- تعمیر معیوب، سایر عیوب در موقعیت ساعت -----  ( 

شود. در  یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می ي لوله مشاهد شود که در هیچ چنانچه نوعی عیب در قسمت تعمیر شده
  ) ثبت گردد.Remarksصیف آن در ستون توضیحات (این حالت الزم است که تو

  (WX)جوش معیوب در محل اتصال  -4-7- 6

   گردد. وجود هرگونه عیب در جوش اتصاالت با استفاده از این کد مشخص می محل
توصـیف عیـوب طـولی،    شوند. بـراي   هایی که بافت یکنواختی ندارند، با استفاده از کدهاي این گروه توصیف می جوش

  ) آمده است.27-6این کدگذاري در جدول ( مراجعه شود.» ترك«رپیچ به عیب پیرامونی و ما

  کدگذاري جوش معیوب در محل اتصال - 27-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد

WX L Weld failure, Longitudinal  جوش طولی معیوب در محل اتصال در موقعیت ساعت -----   
WX C Weld failure, Circumferential  تا ساعت  ----- جوش پیرامونی معیوب در محل اتصال از ساعت -----  
WX S Weld failure, Spiral تا ساعت  ----- معیوب در محل اتصال از ساعت   جوش مارپیچ -----  
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  (RP) موضعی تعمیر -4-8- 6

شـود.   کدها استفاده مـی باشد، براي ثبت مشخصات آن از این گروه شده  جایگزین یا تعمیراز لوله  قسمتیهنگامی که 
  ) آمده است.28-6این کدگذاري در جدول (

  کدگذاري تعمیر موضعی -28-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

RP R 
Point Repair, Pipe replaced  تا ساعت  ----- تعمیر موضعی، جایگزینی قسمتی از لوله از ساعت -----  

براي  (Continuous Defect Facility)از یک متر باشد، از سیستم کدگذاري پیوسته   چنانچه طول قسمت جایگزین شده بیش
  شود. مشخص نمودن ابتدا و انتهاي قسمت تعمیر شده استفاده می

RP L 

Point Repair, Localised Lining تا ساعت  ----- ي موضعی از ساعت  تعمیر موضعی، نصب وصله -----  
محل آن استفاده   ي موضعی، قسمت کوچکی از لوله پوشش شده باشد، از این کد براي نشان دادن صلههنگامی که با استفاده از و

براي  (Continuous Defect Facility)وصله شده بیش از یک متر باشد، از سیستم کدگذاري پیوسته    شود. چنانچه طول قسمت می
  .شود مشخص نمودن ابتدا و انتهاي قسمت تعمیر شده استفاده می

RP I 
Point Repair, Injected Mortar 

 ----- (یا از ساعت   ----- تعمیر موضعی، تزریق مالت سیمانی در موقعیت ساعت 
  ) ----- تا ساعت 

  ي پشت جدار لوله استفاده شده است. حفره  از مالت سیمانی براي پر کردن

RP S 
Point Repair, Injected Sealing 

Material 
 -----(یا از ساعت   ---- یق سایر انواع مالت در موقعیت ساعت تعمیر موضعی، تزر

  ) ----- تا ساعت 
  ي پشت جدار لوله استفاده شده است. حفره  از سایر انواع مالت (مثل مالتهاي شیمیایی) براي پر کردن

RP H 
Point Repair, Hole Repaired 

(یا   ----- قعیت ساعت ي لوله در مو ي موجود در جداره تعمیر موضعی، تعمیر حفره
 ) ----- تا ساعت  ----- از ساعت 

  ي لوله موجود بوده، تعمیر شده است. اي که در جداره ه حفر

RP Z 
Point Repair, Other trenchless method 

(یا از ساعت   ----- تعمیر موضعی، سایر تعمیرات بدون ترانشه در موقعیت ساعت   
 ) ----- تا ساعت  ----- 

شود. در این  یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می نوعی تعمیر موضعی در لوله مشاهد شود که در هیچ چنانچه
  ) ثبت گردد.Remarksحالت الزم است که توصیف آن در ستون توضیحات (

  SV)( ي لوله مشاهده در آن سوي جداره خاك قابل -4-9- 6

  ) آمده است.29-6این کدگذاري در جدول ( قابل مشاهده است. دیده بآسیلوله در محل  جدار سوي در آن خاك

  لوله ي همشاهده در آن سوي جدار خاك قابلکدگذاري عیب  -29-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد
SV Soil visible beyond defect ي لوله خاك قابل مشاهده در آن سوي جداره  

  (VV) لوله ي هجدارحفره قابل مشاهده در آن سوي  - 4-10- 6

  ) آمده است.30-6این کدگذاري در جدول ( شود. میمشاهده  دیده آسیبلوله در محل  جدار آن سوي حفره در

  لوله ي هحفره قابل مشاهده در آن سوي جدارکدگذاري  -30-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

V V Void visible beyond defect ي لوله ر آن سوي جدارهحفره قابل مشاهده د 
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  جزییاتکدهاي مرتبط با سایر موارد و  -6-5

ي بازرسـی فاضـالبروها، همچنـین سـایر مشـکالت و عیـوب        کدهاي مورد استفاده براي توصیف نقاط شروع و خاتمـه 
گیرنـد. ایـن کـدها در جـدول      گنجند در اینجا مورد بررسـی قـرار مـی    محتمل در فاضالبروها که در سه گروه نخست نمی

  ج) آمده است. -31-6ب) و ( -31-6الف) و ( -6-31(

 شروع عملیات بازرسی ي هکدهاي مورد استفاده براي توصیف نقط - الف -31-6جدول 

1. Manhole (MH) 1 - آدمرو  
  دهد. ي ورود یک نفر به داخل شبکه را می ي آن به قدري بزرگ است که اجازه ي دسترسی که اندازه نوعی سازه

  ----- ات بازرسی، آدمرو با شماره مرجع ي شروع عملی نقطه
2. Inspection chamber (IC) 2 - اتاقک بازدید 

  ي ورود انسان به داخل شبکه را بدهد. ي آن به قدري بزرگ نیست که اجازه ي دسترسی که اندازه نوعی سازه
  ----- ي شروع عملیات بازرسی، اتاقک بازدید با شماره مرجع  نقطه

3. Rodding eye (RE) 3 - زنی ي میل روزنه 
  یابد. ي دسترسی در انتهاي لوله که قطر آن با قطر لوله برابر بوده و در واقع امتداد لوله است که خم شده و تا سطح زمین ادامه می نوعی سازه

  ----- زنی با شماره مرجع  ي میل ي شروع عملیات بازرسی، روزنه نقطه
4. Lamphole (LH) 4 - سطح زمین به تاج لوله ي دسترسی از  سازه 

  یابد. ي عمودي با قطر اندك که از سطح زمین تا تاج لوله امتداد می ي دسترسی متشکل از یک لوله نوعی سازه
  ----- ي دسترسی از سطح زمین به تاج لوله با شماره مرجع  ي شروع عملیات بازرسی، سازه نقطه

5. Outfall (OF) 5 - گاه تخلیه 
  شود. هاي پذیرنده مانند رودخانه، دریاچه، دریا و غیره تخلیه می که جریان از طریق آن به آب ي دسترسی نوعی سازه

  ----- گاه با شماره مرجع  ي شروع عملیات بازرسی، تخلیه نقطه
6. Major connection without manhole (BR) 6- (فاقد آدمرو) محل اتصال فاضالبروي اصلی 

  رود. کار می تر به متر یا بیش میلی 900ي ورودي یا خروجی با قطر این کد تنها براي فاضالبروها
  ----- ي شروع عملیات بازرسی، محل اتصال فاضالبروي اصلی (فاقد آدمرو) با شماره مرجع  نقطه

7. Gully (GY) 7 - آب راه 
  هاي سطحی به داخل شبکه. ي دسترسی براي ورود آب نوعی سازه

  ----- آب با شماره مرجع  اهي شروع عملیات بازرسی، ر نقطه
8. Catchpit (CP) 8 - گیر ي رسوب محفظه 

  رود. هاي ورودي و خروجی به آن است و براي جداسازي رسوبات از جریان به کار می تر از تراز کف لوله اتاقکی که سطح تراز کف آن پایین
  ----- گیر با شماره مرجع  ي رسوب ي شروع عملیات بازرسی، محفظه نقطه

9. Soakaway (SK) 9 - چاه جذبی 
  رود. کار می آن به داخل زمین به  ي جریان و نفوذ دادن اي که براي ذخیره سازه

  ----- ي شروع عملیات بازرسی، چاه جذبی با شماره مرجع  نقطه
10. Oil separator (OS) 10- گیر  چربی 

  رود. کار می داشت و جداسازي مایعات سبک مانند روغن به اي که براي نگه سازه
  ----- گیر با شماره مرجع  ي شروع عملیات بازرسی، چربی نقطه

11. Other special chamber (OC) 11- سایر نقاط دسترسی 
ن شود. در این حالت الزم است که توصیف آن در ستو یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می ي دسترسی در هیچ چنانچه نوع سازه

  ) ثبت گردد.Remarksتوضیحات (
  ----- ي شروع عملیات بازرسی، سایر نقاط دسترسی با شماره مرجع  نقطه
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 پایان عملیات بازرسی ي هکدهاي مورد استفاده براي توصیف نقط -ب -31-6جدول 

1. Manhole (MHF) 1 - آدمرو 
  دهد. رود یک نفر به داخل شبکه را میي و ي آن به قدري بزرگ است که اجازه ي دسترسی که اندازه نوعی سازه

  ----- ي پایان عملیات بازرسی، آدمرو با شماره مرجع  نقطه
2. Inspection chamber (ICF) 2 - اتاقک بازدید 

  ي ورود انسان به داخل شبکه را بدهد. ي آن به قدري بزرگ نیست که اجازه ي دسترسی که اندازه نوعی سازه
  ----- ی، اتاقک بازدید با شماره مرجع ي پایان عملیات بازرس نقطه

3. Rodding eye (REF) 3 - زنی ي میل روزنه 
  یابد. ي دسترسی در انتهاي لوله که قطر آن با قطر لوله برابر بوده و در واقع امتداد لوله است که خم شده و تا سطح زمین ادامه می نوعی سازه

  ----- شماره مرجع  زنی با ي میل ي پایان عملیات بازرسی، روزنه نقطه
4. Lamphole (LHF) 4 - ي دسترسی از سطح زمین به تاج لوله  سازه 

  یابد. ي عمودي با قطر اندك که از سطح زمین تا تاج لوله امتداد می ي دسترسی متشکل از یک لوله نوعی سازه
  ----- جع ي دسترسی از سطح زمین به تاج لوله با شماره مر ي پایان عملیات بازرسی، سازه نقطه

5. Outfall (OFF) 5 - گاه تخلیه 
  شود. هاي پذیرنده مانند رودخانه، دریاچه، دریا و غیره تخلیه می ي دسترسی که جریان از طریق آن به آب نوعی سازه

  ----- گاه با شماره مرجع  ي پایان عملیات بازرسی، تخلیه نقطه
6. Major connection without manhole (BRF) 6- تصال فاضالبروي اصلی (فاقد آدمرو)محل ا 

  رود. کار می تر به متر یا بیش میلی 900این کد تنها براي فاضالبروهاي ورودي یا خروجی با قطر 
  ----- ي پایان عملیات بازرسی، محل اتصال فاضالبروي اصلی (فاقد آدمرو) با شماره مرجع  نقطه

7. Gully (GYF) 7 - آب راه 
  هاي سطحی به داخل شبکه. راي ورود آبي دسترسی ب نوعی سازه

  ----- آب با شماره مرجع  ي پایان عملیات بازرسی، راه نقطه
8. Catchpit (CPF) 8 - گیر ي رسوب محفظه 

  رود. هاي ورودي و خروجی به آن است و براي جداسازي رسوبات از جریان به کار می تر از تراز کف لوله اتاقکی که سطح تراز کف آن پایین
  ----- گیر با شماره مرجع  ي رسوب ي پایان عملیات بازرسی، محفظه طهنق

9. Soakaway (SKF) 9 - چاه جذبی 
  رود. کار می آن به داخل زمین به  ي جریان و نفوذ دادن اي که براي ذخیره سازه

  ----- ي پایان عملیات بازرسی، چاه جذبی با شماره مرجع  نقطه
10. Oil separator (OSF) 10- گیر  ربیچ 

  رود. کار می داشت و جداسازي مایعات سبک مانند روغن به اي که براي نگه سازه
  ----- گیر با شماره مرجع  ي پایان عملیات بازرسی، چربی نقطه

11. Other special chamber (OCF) 11-  سایر نقاط دسترسی 
شود. در این حالت الزم است که توصیف آن در ستون  ثبت آن از این کد استفاده مییک از طبقات باال نگنجد، براي  ي دسترسی در هیچ چنانچه نوع سازه

  ) ثبت گردد.Remarksتوضیحات (
  ----- ي پایان عملیات بازرسی، سایر نقاط دسترسی با شماره مرجع  نقطه

  

  سایر جزییاتکدهاي مورد استفاده براي توصیف  -ج -31-6جدول 
1- Survey abandoned (SA) 1- ناتمام ایشپیم 
2- Shape and/or Dimension Change (SC) 2- فاضالبروابعاد  یاو/  شکل تغییر 
3- Lining change (LC) 3- داخلیپوشش  تغییر 
4- Material change (MC) 4- جنس لوله تغییر 
5- Pipe length change (PC) 5- طول لوله تغییر 
6- Video volume reference (VVR) 6- ویدیومتري فیلمه مرجع شمار 
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  سایر جزییاتکدهاي مورد استفاده براي توصیف  -ج -31- 6ادامه جدول 
7- Photograph volume  reference (PVR) 7-  عکسشماره مرجع 
8-Vermin (V) 8-  و سخت جان موذيجانوران 
9- General photograph (GP) 9- عمومی عکس 
10- Remarks (REM) 10- توضیحات 
11- Flow in incoming pipe (FW) 11- وروديدر لوله  جریان 
12-Hazardous atmosphere (OD, HS, ME, GZ) 12- خطرناك محیط 
13- Loss of vision (CU) 13-  دیدفقدان 

  
هـایی نیـز آورده    اند؛ در برخی موارد شـکل  هر یک از کدهاي موجود در جدول باال به طور مختصر در ذیل تشریح شده

ي  دهـد. همچنـین قسـمتی از فـرم تکمیـل شـده       ه است که درك بهتري از عیوب مذکور در اختیار خواننده قرار مـی شد
  کدگذاري در ذیل هر شکل آورده شده است.

  (SA) ناتمام پیمایش -1- 5- 6

در  شـود.  ، از این کـد اسـتفاده مـی   ماندبناتمام  به علت عدم امکان حرکت دوربین محور مورد نظر پیمایش که هنگامی
کدهایی که با اسـتفاده از سیسـتم   ثبت گردیده و ین حالت الزم است که علت ناتمام ماندن پیمایش در ستون توضیحات ا

شوند. به طور معمول در چنـین    به خاتمه رسانده SAپیش از ثبت کد اند،  شروع شده ولی ناتمام مانده 1کدگذاري پیوسته
آغاز شود تا تمـام طـول فاضـالبرو بازرسـی گـردد. ایـن کدگـذاري در        مواقعی الزم است پیمایش دوباره از آدمروي بعدي 

  ) آمده است.32-6جدول (

  پیمایش ناتمامکدگذاري  -32-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد
SA Survey Abandoned ناتمام پیمایش 

  (SC) فاضالبروابعاد  یا و/ شکل تغییر - 2- 5- 6

نمـوده  تغییـر  ي بـین دو آدمـرو    در فاصلهشکل یا ابعاد سطح مقطع فاضالبرو شود که  در محلی از این کد استفاده می
ي دیگر با شکل یا سطح مقطع متفاوت اسـتفاده شـده باشـد. ایـن کدگـذاري در       ي مسیر از یک لوله باشد؛ یعنی در میانه

  ) آمده است.33-6جدول (
  
  

                                                   
 

1- Continuous Defect Facility 
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  تغییر شکل و/یا ابعاد فاضالبروکدگذاري  -33-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

SC + [Shape Code] 

Shape of Sewer Changes متر ( میلی ----- ع فاضالبرو به مقطعی با ابعاد شکل مقطx  ----- یابد. متر) تغییر می میلی  
از جدول  (هاي) ابعاد نوشته شده و ابعاد مقطع جدید در ستون SCبراي تغییر شکل مقطع، کد مربوط به مقطع جدید در کنار کد 

 SC Eشود:  صورت ثبت می متر بدین میلی x 400 600مرغی با ابعاد  طور مثال، تغییر شکل به مقطع تخم شود. (به کدگذاري ثبت می
600mm x 400mm) مراجعه نمایید.2- 5). براي آگاهی از کدهاي مربوط به اشکال مختلف سطح مقطع، به جدول شماره (  

SC 
Dimension of Sewer Changes  متر ( میلی ---- ابعاد مقطع فاضالبرو بهx  ---- یابد. متر) تغییر می میلی  

  باشد. شود و نیازي به ثبت کد فرعی نمی براي تغییر ابعاد مقطع بدون تغییر شکل، تنها ابعاد مقطع جدید ثبت می
  

  ) نشان داده شده است.23-6اي از این تغییر شکل در شکل ( نمونه

 
  به مقطع دایروي فاضالبرو شکل درتغییر  -23- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

 12       FL  64.6   
  15      DV  64.6   
 07       FL  64.6   
  15      DER  65.2   
    300    SCC  66.4   
             

  (LC) داخلیپوشش  تغییر -3- 5- 6

 یافته تغییردر فاضالبرو  استفاده شده داخلیپوشش ي بین دو آدمرو،  در فاصلهشود که  از این کد استفاده میهنگامی 
  ) آمده است.34-6این کدگذاري در جدول ( .باشد
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  تغییر پوشش داخلیکدگذاري  -34-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو لنام کام کد

LC + [Material Code] 

Lining of Sewer Changes  در این نقطه. ----- تغییر جنس پوشش داخلی به  
 LC) در کنار کد 2- 5کد روش استفاده شده در اجراي پوشش جدید و کد جنس پوشش جدید با استفاده از جدول شماره (

با روش مذکور،  PVCو اعمال پوشش جدیدي از جنس  CIPPصب پوشش به طور مثال، تغییر روش ن گردد. (به ثبت می
 Materialو کد جنس پوشش جدید در ستون  Code در ستون  LC CIPکه کد  LC CIP PVC شود:  صورت ثبت می بدین

  شوند). از جدول کدگذاري ثبت می
 Material، لوله بدون پوشش است، باید ستون یابد و از یک نقطه به بعد ي بین دو آدمرو خاتمه می چنانچه پوشش در فاصله

  شود. خالی گذاشته 
ي یبن دو آدمرو باشد)  % فاصله10تر از  توجه: از این کد براي نشان دادن تعمیر موضعی (یعنی حالتی که طول پوشش کوچک

  شود. استفاده نمی

  (MC) جنس لوله تغییر - 4- 5- 6

) 35-6شود. این کدگـذاري در جـدول (   اده از این کد ثبت میي بین دو آدمرو با استف محل تغییر جنس لوله در فاصله
  ) نشان داده شده است.24-6لوله در شکل ( اي از تغییر در جنس نمونه آمده است.

  تغییر جنس لولهکدگذاري  -35-6جدول 
  استفاده ي هتوصیف و نحو نام کامل کد

MC + [Material Code] 

Material of Sewer Changes در این نقطه. ----- ه به تغییر جنس لول  
گردد.  ) آمده است، ثبت می2-5ي کد جنس جدید لوله که فهرست آن در جدول شماره ( به عالوه MCدر این حالت، کد 

در ستون  COو کد  Code در ستون  MCکه کد  MC COشود:  صورت ثبت می طور مثال، تغییر جنس لوله به بتن بدین (به
Material  شوند). ثبت میاز جدول کدگذاري  

  

  
  تغییر در جنس لوله از آجري به بتنی - 24- 6 شکل

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

12 11  100 50    MM  38.5   
05 04  100 50    MM  38.5   
07 05       SW  38.5   
      CO  MC  39.0   
    530    SCC  39.0   
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  (PC) لوله قطعات طول تغییر -5- 5- 6

این کدگذاري در جـدول   .شود از این کد استفاده میدو اتصال)  بین ي هلوله (فاصل هاي طول شاخهبراي ثبت تغییر در 
  ) آمده است.6-36(

  تغییر طول قطعات لولهکدگذاري  - 36-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

PC 
Length of pipe forming sewer changes  متر میلی ----- تغییر در طول قطعات لوله به  

  شود. متر ثبت می از جدول کدگذاري برحسب میلی Dimension 1طول قطعات جدید در ستون 

  (VVR)ویدیومتري  يها فیلم ي همحل ذخیر شماره مرجع -6- 5- 6

اسـتفاده   کـد  ایـن از براي نشان دادن محـل تعـویض    ،شویم DVDیا  CD تعویضمجبور به  هرگاه پیمایشدر هنگام 
  ) آمده است.37-6این کدگذاري در جدول ( شود. می جدید نیز ثبت DVDیا  CDشده و شماره مرجع 

  ویدیومتري يها فیلم ي همحل ذخیر شماره مرجعتغییر کدگذاري  -37-6جدول 
  ي استفاده و نحوه توصیف نام کامل کد

VVR Video Volume Reference ویدیومتري هاي فیلم ي جدید محل ذخیره شماره مرجع ----- 

  (PVR) ها عکس ي همحل ذخیر شماره مرجع -7- 5- 6

براي نشان دادن محـل   گردیم، ها عکس ي ذخیرهمخصوص  DVDیا  CD تعویضمجبور به  پیمایشبه هنگام  که در مواقعی
  ) آمده است.38- 6این کدگذاري در جدول ( شود. جدید نیز ثبت می DVDیا  CDشده و شماره مرجع اده استف کد ایناز تعویض 

  ها  عکس ي محل ذخیره شماره مرجعکدگذاري تغییر  - 38-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

PVR Video Volume Reference ها  عکس ي جدید محل ذخیره شماره مرجع ----- 

  (V) و سخت جان موذين جانورا -8- 5- 6

گـردد. از ایـن کـد تنهـا مـوقعی       جانوران موذي به خصوص موش با استفاده از این کد مشـخص مـی   ي همحل مشاهد
شود اما چنانچه شواهدي از وجود موش در فاضالبرو موجود بـوده امـا در    شود که موش واقعا در محل مشاهده استفاده می

ایـن   شـود.  ) اکتفـا مـی  REMکد استفاده نشده و تنها به ذکـر توضـیحات (کـد     عمل حیوانی در محل دیده نشود، از این
  ) آمده است.39-6کدگذاري در جدول (

  و سخت جان موذيجانوران  ي مشاهده کدگذاري -39-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد
VR Rat موش 

VR C Vermin, Rats Observed in Connection موش در محل انشعاب  
VR J Vermin, Rats Observed in Open Joint موش در محل اتصال باز  
VR Z Vermin, Rats Observed Other ها موش در سایر محل  
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  ) نشان داده شده است.25-6اي از مشاهده جانوران موذي در شکل ( نمونه

  
 جانوران موذي، موش -25- 6شکل 

Numbers Letters Cont. 
defect Dist (m) Photo 

Ref. 
Video 
Ref. Clock % Dimension Band Material Joint Code To At/From 2 1 

        VR  76.4   

  (GP) عمومی عکس - 9- 5- 6
و یـک نمـاي کلـی را بـه تصـویر       شـده باشـد  ن تهیه فاضالبرودر  خاص عیبیک ثبت  به منظور عکسی که در مواقعی

  ) آمده است.40-6این کدگذاري در جدول ( شود. میاستفاده  کد ایناز براي نشان دادن مکان آن  بکشد،

  عکس عمومی کدگذاري - 40-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

GP 
General Photograph در این محل ثبت شده است. ----- ي  یک عکس عمومی به شماره 

  شود. شماره عکس یا نام فایل عکس در جدول کدگذاري ثبت می

  (REM) وضیحاتت -10- 5- 6

از این کد استفاده شده و  نماید، میرا روشن  می مبه ي هکه نکتاي خاص  در نقطهبراي بیان هر گونه توضیحات اضافی 
  ) آمده است.41-6شوند. این کدگذاري در جدول ( مطالب مورد نظر در ستون توضیحات نوشته می

  توضیحات کدگذاري -41-6جدول 
  استفادهي  توصیف و نحوه نام کامل کد

REM General Remark توضیحات  
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   (FW)وروديدر لوله  جریان - 11- 5- 6

، بررسـی جریـان موجـود در    در شـبکه باشـد   معیوبو انشعابات  نشتابمطالعه  ،یرسباز عملیاتمنظور از  که هنگامی
   شود. میه استفاد هاکد گروه ایناز  هاي ورودي به فاضالبروي تحت بررسی نیز حائز اهمیت است که براي ثبت آن لوله

  الزم است زالل یا کدر بودن جریان در لوله ورودي طبق تعاریف زیر در فرم کدگذاري ثبت گردد.
 جریان قابل مشاهده نیست.  کف فاضالبرو به دلیل کدر بودن :1جریان کدر  
 شود. جریان دیده می  کف فاضالبرو از میان :2جریان زالل  

ي سـطحی  ها آبي  شود یا یک جریان کدر وارد شبکه ضالب مجزا وارد ي فا همچنین چنانچه یک جریان زالل به شبکه
  تر مورد ارزیابی قرار گیرد. مجزا شود، الزم است این امر در فرم کدگذاري ثبت گردد تا در آینده بیش

. % ثبت شود5ي ورودي باید به صورت درصدي از قطر یا ارتفاع سطح مقطع آن لوله، با دقت  سطح تراز جریان در لوله
  ) آمده است.42-6شود. این گدگذاري در جدول ( چنانچه جریانی وجود نداشته باشد، عدد صفر درج می

  جریان در لوله ورودي کدگذاري - 42-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

FW C Clear Flow in Incoming Pipe 
% از  ----- تراز و داراي  ----- ي ورودي، در موقعیت ساعت  جریان زالل در لوله

 ارتفاع سطح مقطع لوله.

FW C S Wrong Clear Flow in Incoming Foul Pipe 
و  ----- ي فاضالب مجزا، در موقعیت ساعت  ورود اشتباه جریان زالل به شبکه

  % از ارتفاع سطح مقطع لوله. ----- داراي تراز 

FW T Turbid Flow in Incoming Pipe 
% از  ----- و داراي تراز  ----- دي، در موقعیت ساعت ي ورو جریان کدر در لوله

  ارتفاع سطح مقطع لوله.

FW T F Wrong Turbid Flow in Incoming Surface 
Water Pipe 

 -----هاي سطحی مجزا، در موقعیت ساعت  ي آب ورود اشتباه جریان کدر به شبکه
  % از ارتفاع سطح مقطع لوله. ----- و داراي تراز 

  كخطرنا محیط -12- 5- 6

باشد، برحسـب نـوع گـاز از    شده  شناسایی فاضالبرو محیطدر  خطرناك گازهايوجود کمبود اکسیژن یا  ی کهحالت در
پذیر باشد، بهتر است درصد گاز در هواي داخل فاضالبرو یا غلظـت آن بـر    شود. هرجا که امکان این گروه کدها استفاده می

  نیز ثبت گردد. ppmحسب 
شـوند.   هایی است که با ورود نیروي انسانی به داخل فاضالبرو انجام مـی  ال محدود به بازرسیاستفاده از این کدها معمو

  ) آمده است.43-6این کدگذاري در جدول (

                                                   
 

1- Turbid 
2- Clear 
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   کدگذاري محیط خطرناك -43-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد
OD Hazardous Atmosphere, Oxygen Deficiency یا  ----- ن محیط خطرناك، کمبود اکسیژ %ppm 
HS Hazardous Atmosphere, Hydrogen Sulphide  یا  ----- محیط خطرناك، وجود سولفید هیدروژن %ppm  
ME Hazardous Atmosphere, Methane  یا  ----- محیط خطرناك، وجود گاز متان %ppm  
GZ Hazardous Atmosphere, Other  یا ----- محیط خطرناك، سایر گازهاي سمی % ppm  

  (CU) دیدفقدان  -13- 5- 6

ایـن کدگـذاري   مسدود شده اسـت.   دیگر دالیلبه  یا جریان، موانع خارجیبه واسطه وجود  دوربین دید ،حالت در این
  ) آمده است.44-6در جدول (

  کدگذاري فقدان دید - 44-6جدول 
  ي استفاده توصیف و نحوه نام کامل کد

CU W Loss of Vision, Camera under Water ن دید، سطح باالي جریانفقدا  
CU D Loss of Vision, Silt فقدان دید، رسوبات  
CU S Loss of Vision, Steam فقدان دید، وجود بخار  

CU Z 
Loss of Vision, Other فقدان دید، سایر علل  

در این حالت الزم است که توصیف آن  شود. یک از طبقات باال نگنجد، براي ثبت آن از این کد استفاده می چنانچه علت فقدان دید در هیچ
  ) ثبت گردد.Remarksدر ستون توضیحات (



 

  7فصل 7

  بندي فاضالبروها طبقه
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هفتم  ها طبقه -فصل  رو  بندي فاضالب

  کلیات -7-1

شـرایط   هـا از نظـر   بنـدي آن  باید توجه داشت که یکی از اهداف نهایی انجام عملیات بازرسی و کدگذاري فاضـالبروها، طبقـه  
فاضـالبروها بـه منظـور      بنـدي  اي و عملکرد عمومی است که چگونگی آن در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است؛ لیکن طبقه سازه

  تشریح شده است. 3هاي بهسازي نیازمند انجام مراحل دیگري نیز هست که جزییات آن در پیوست  تعیین اولویت

  1یفاضالبروها از لحاظ شرایط داخل ي هتعیین درج - 7-1-1

رود کـه درایـن    به شمار می ها آنبندي  ترین گام در جهت طبقه ي فاضالبروها از لحاظ شرایط داخلی، مهم تعیین درجه
  گیرد. قسمت مورد بررسی قرار می

شـود کـه    مـی به هریک از کدهاي مربوط به عیوب فاضالبروها امتیازي تخصـیص داده  ، ICGي  تعیین درجه منظور هب
ب  -1-7و  الـف  -1-7 هـاي  جـدول ( منفی آن عیب در عملکرد و پایداري فاضالبرو است تاثیردت بزرگی آن متناسب با ش

بررسـی   )دو آدمـرو  (حدفاصـل هرقطعـه از فاضـالبروها   ترتیب  بدین )؛دهند این امتیازات را به تفکیک نوع عیوب نشان می
  د:نگرد میسه پارامتر ذیل محاسبه  شود، سپس میامتیاز مناسب تخصیص داده  ،شده و به هریک از عیوب مشاهده شده

  (حدفاصل دو آدمرو) باالترین امتیاز در طول فاضالبروي تحت بررسی  
 (حدفاصل دو آدمرو) مجموع امتیازات عیوب در طول فاضالبروي تحت بررسی 

 (مجموع امتیازات عیوب تقسیم بر طول فاضالبرو) متوسط امتیازات عیوب در واحد طول فاضالبروي تحت بررسی 

 )WRc )Edition MSCC, 4thاي فاضالبروها بر مبناي کدگذاري دستورالعمل  امتیازهاي متناظر با معایب سازه - الف -1-7 جدول
  EN 13508-2و استاندارد 

Defect  
 عیب

 Code  
 Description  استاندارد

 شرح
Score 
 امتیاز

EN 13508-2  MSCC  

Longitudinaly Displaced 
joint/ Open joint 

 بجایی طولی اتصال/جا
  اتصال باز

BAJ A  

OJM 
Medium; between 1 and 1.5 times pipe thickness. 

 1 .برابر ضخامت لوله 5/1تا  1بین  ط؛ متوس

OJL  

Large; greater than 1.5 times pipe thickness up to 5% of 
Diameter. 

  اضالبرو.% قطر ف5تا حداکثر  برابر ضخامت لوله 5/1تر از  بیش ؛بزرگ
2 

Large; greater than 5% of Diameter up to 10% of Diameter. 
 80 % قطر.10% قطر فاضالبرو تا 5 تر از بیش ؛بزرگ

>10% diameter. 
 165 .% قطر10از  تر  بیش

                                                   
 

1- Internal Condition Grades 
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 )WRc )Edition MSCC, 4thل اي فاضالبروها بر مبناي کدگذاري دستورالعم امتیازهاي متناظر با معایب سازه -الف -1-7 ادامه جدول
  EN 13508-2و استاندارد 

Defect  
 عیب

 Code  
 Description  استاندارد

 شرح
Score 
 امتیاز

EN 13508-2  MSCC  

Radially displaced Joint 
 

  جابجایی شعاعی اتصال
 )(جابجایی اتصال در جهت شعاع

BAJ B 

JDM 
Medium; between 1 and 1.5 times pipe thickness. 

 1 .برابر ضخامت لوله 5/1تا  1بین  ؛متوسط

JDL 

Large; greater than 1.5 times pipe thickness up to 5% of 
Diameter. 

 % قطر فاضالبرو.5تا حداکثر  برابر ضخامت لوله 5/1تر از  بیش ؛بزرگ
2 

Large; greater than 5% of Diameter up to 10% of Diameter. 
 40 % قطر.10% قطر فاضالبرو تا 5 از تر بیش ؛بزرگ

Large; greater than 10% of Diameter up to 20% of 
Diameter. 

 % قطر.20% قطر فاضالبرو تا 10 تر از بیش ؛بزرگ
80 

>20% diameter. 
 165 .% قطر20از  تر  بیش

Surface Crack 
 

 ترك سطحی

BAB  A B  - پیرامونیCircumferential                   2 

BAB  A A  - طولی Longitudinal                               2 

BAB  A C  - مرکب Complex                                     2 

BAB  A D  - مارپیچ Helical                                         2 

Crack  
 
  ترك

BAB  B B  CC پیرامونی Circumferential                      10 

BAB  B A  CL طولی Longitudinal                                10 

BAB  B C  CM مرکبComplex (Multiple)                  40 

BAB  B D  CS   مارپیچHelical (Spiral)                           40 

Fracture  
 شکاف

BAB  C B FC پیرامونی Circumferential                      40 

BAB  C A FL طولی Longitudinal                               40 

BAB  C C FM مرکبComplex (Multiple)                   80 

BAB  C D FS مارپیچHelical (Spiral)                            80 

Broken 
 BAC A B - 80  شکستگی

Hole (Missing) 
  BAC B H  سوراخ

Extent up to 1/4th of circumference  
 80 محیط لوله ¼تر از  کمتوسعه 

Extent more than 1/4th of circumference  
 165  محیط لوله ¼تر از  بیشتوسعه 

Collapsed 
 BAC C XP - 165 فروریختگی
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 )WRc )Edition MSCC, 4thفاضالبروها بر مبناي کدگذاري دستورالعمل اي  امتیازهاي متناظر با معایب سازه -الف -1-7 ادامه جدول
  EN 13508-2و استاندارد 

Defect  
  عیب

 Code  
 Description  استاندارد

 شرح
Score 
 امتیاز

EN 13508-2  MSCC  

Surface Damage 
  هاي سطحی آسیب

BAF A S W 
Increased Roughness 

 5  افزایش زبري

BAF B S S 
Spalling 

 20  سطح  کن یا پوسته شدن قلوه

BAF C S AV 
Visible aggregate 
 5  ها  نمایان شدن سنگدانه

BAF D S AP 
Aggregate Projecting from Surface 

 20  ها زدگی سنگدانه بیرون

BAF F S RV 
Visible Reinforcement 

 80  نمایان شدن آرماتورها

BAF G S RP 
Reinforcement Projecting from Surface 

 120  زدگی آرماتورها بیرون

BAF H S RC 
Corroded Reinforcement 

 120 خوردگی تسلیحات بتن

BAF J S CP 
Corrosion Products 

 5  محصول خوردگی

Defective Seal  
  بند معیوب آب

BAI A 
BAI Z 

SR 
SR B 
SO 

- 5 

Defective repair, Part of 
wall missing 

ي  از دیواره ، بخشیتعمیر معیوب
  ي لوله فرو ریخته. تعمیر شده

BAL A RXM 

Extent up to 1/4th of circumference  
 80 محیط لوله ¼تر از  کمتوسعه 

Extent more than 1/4th of circumference  
 165  محیط لوله ¼تر از  بیشتوسعه 

Weld failure  
(for plastic) 
 خرابی جوش

 )هاي پالستیکی (براي لوله

BAM A WXL طولی Longitudinal                               40 

BAM B WXC پیرامونی Circumferential                      40 

BAM C WXS مارپیچ Helical                                       80 

Weld failure  
(for steel) 
  خرابی جوش

  )هاي فوالدي براي لوله(

BAM A WXL طولی Longitudinal                               10 

BAM B WXC پیرامونی Circumferential                      10 

BAM C WXS مارپیچ Helical                                        40 

Deformation 
 تغییرشکل (بیضوي شدن)

BAA 
BAA A 
BAA B 

D 

0 - 5 % 20 

6 - 10 % 80 

> 10 % 165 
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  )WRc )Edition MSCC, 4thبر مبناي کدگذاري دستورالعمل  فاضالبروها دهی سرویسامتیازهاي متناظر با معایب  -ب -1-7 جدول
  EN 13508و استاندارد 

Defect  
  عیب

Code  
 Description  استاندارد

  شرح
% Loss of area  

  % کاهش سطح مقطع
Score 
  امتیاز

EN 13508-2  MSCC  

Roots 
 

 نفوذ ریشه

BBA B  RF                  موئین Fine -  1  

BBA A  RT                  ضخیم Tap  -  5  

BBA C RM                 توده Mass  

< 5%  2  
5% - 19%  4  

20% - 49%  10  
50% - 75%  15  

> 75%  20 

Attached Deposits, 
Encrustation  

چسبیده از نوع رسوبات 
  شدگی) قشري (پوسته

BBB A 

DEEL                     Light1  %5 >  کم  

DEEM           Medium2  %20-%5  متوسط  

DEEH Heavy              5 %20< زیاد 

Attached Deposits, 
Grease or Fouling 

 
رسوبات چسبیده از نوع 

 گریسی یا فاضالبی

BBB B 
BBB C  

DEG 
DEF - 

< 5%  1  
5% - 19%  2  

20% - 49%  5  
50% - 75%  8  

>75% 10 

Settled Deposits, Fine 
& Coarse  

شده، ریزدانه  نشین رسوبات ته
 دانه و درشت

BBC A 
BBC B 

DES 
DER 

 
Debris or silt 

 نخاله یا گل و الي

< 5%  1  
5% - 19%  2  

20% - 49%  5  
50% - 75%  8 

>75% 10 

Settled Deposits, 
Compacted  

شده،  سخت  نشین رسوبات ته
 *و فشرده 

BBC C DEC - 

< 5%  2  
5% - 19%  4  

20% - 49%  10  
50% - 75%  15 

>75% 20 

Intruding Lateral 
(Connection Intruding) 

  انشعاب مهاجم
BAG 

CXI  یا سایر
کدهاي فرعی 

CX ها  که در آن
رصد نفوذ نیز د

 **ذکر شده است.

Intrusion % of diameter 
  میزان ورود به فاضالبروي اصلی(%)

< 5%  1 

5% - 19%  2  
20% - 49%  5  
50% - 75%  8  

>75% 10 
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  )WRc )Edition MSCC, 4thبر مبناي کدگذاري دستورالعمل  فاضالبروها دهی سرویسامتیازهاي متناظر با معایب  -ب -1-7 ادامه جدول
  EN 13508و استاندارد 

Defect  
  عیب

Code  
 Description  استاندارد

  شرح
% Loss of area  

  % کاهش سطح مقطع
Score 
  امتیاز

EN 13508-2  MSCC  

Defective Seal, 
Intruding Sealing 

Material (ring) 
بند معیوب، ورود واشر  آب

  #بند به فضاي داخل لوله  آب

BAI A A  

SR 

Not Intruding 
  1 -  حلقه آببند غیرمهاجم

BAI A B  
Hanging loop above center  

ي معلق در  حلقه آببند جدا شده
  قسمت فوقانی لوله.

- 5  

BAI A C 
Hanging loop below center 

ي معلق در  حلقه آببند جدا شده
 قسمت تحتانی لوله.

- 8  

BAI A D SRB  Broken2 - شکستگی 

Defective Seal, 
Intruding sealing 
material (other) 

بند معیوب، سایر مصالح  آب
که وارد معبر لوله  بند آب

 #اند.  شده

BAI B SO Other seal 

< 5%  1  

5% - 20%  2  

> 20% 5 

Obstruction 
  ***مانع 

تمام کدهاي فرعی 
BBE  

تمام کدهاي 
 OBفرعی 

- 

< 5%  1  
5% - 19%  2  

20% - 49%  5  
50% - 75%  8 

>75% 10 

  نفوذ خاك به داخل لوله
Ingress of soil 

تمام کدهاي فرعی 
BBD 

تمام کدهاي 
 INGفرعی 

- 

< 5% 1 
5% - 19% 2 
20% - 49% 5 
50% - 75% 8 

>75% 10 

Lining Defects  
 *پوشش داخلی معیوب

BAK B LXC - - 1 

 
BAK C 
BAK D 
BAK E 

LXB 
LXE 

LXW L 
LXW C 
LXW M 

- - 5 

BAK A LXD - - 8 

Infiltration 
  *نشتاب 

BBF A IS تعرقSeeping        - 1 

BBF B ID چکهDripping       - 5 

BBF C IR جریانRunning     - 10 

BBF D IG فورانGushing      - 20 
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  )WRc )Edition MSCC, 4thبر مبناي کدگذاري دستورالعمل  فاضالبروها دهی سرویسامتیازهاي متناظر با معایب  -ب -1-7 ادامه جدول
  EN 13508و استاندارد 

Defect  
  عیب

Code  
 Description  استاندارد

  شرح
% Loss of area  

  % کاهش سطح مقطع
Score 
  امتیاز

EN 13508-2  MSCC  
Exfiltration 

 BBG EX - - 2  *تراوش 

Deformation 
  ل تغییرشک

  #(بیضوي شدن)  

BAA 
BAA A 
BAA B 

D 
 
- 
 

< 5% 1 
5% - 19%  2  

20% - 49%  5  
50% - 75%  8 

>75% 10 

Radially displaced Joint 
  جابجایی شعاعی اتصال

(جابجایی اتصال در جهت 
 #) شعاع

BAJ B  JD 

Percentage of Diameter 
Displaced 

درصدي از قطر که اتصال جابجا 
  شده است

< 5%  2 

5% - 19%  4 

20% - 49%  10 

50% - 75%  15 

>75% 20 

 Crack 
 BAB B C  #ترك 

All Cracks 
 1 -  ها تمام ترك

Fracture  
 BAB C F # شکاف

All Fractures 
 1 -  ها تمام شکاف

الف) و هـم در جـدول    -1-7دهی فاضالبروها، هم در جدول ( اي و وضعیت سرویس برخی از کدها به دلیل تاثیر دوگانه بر روي وضعیت سازه #
  اند اما در دو جدول امتیازهاي یکسانی ندارند. ب) تکرار شده -7-1(

مـورد   بایـد باشد که در صورت وجود مشکل  مربوط به شرایط فاضالبروي جانبی یا انشعاب می» اتصال جانبی معیوب«  تمامی کدهاي فرعی **
یا فاضالبروهاي جـانبی   اتفاضالبرویی که انشعاب  دهی ي مستقیم در سرویستاثیر ،CXIکدام از این کدها به جز کد  ن هیچاصالح قرار گیرد، لیک

 هـا  آندهی فاضالبروي اصلی، امتیازي به  گذارند، لذا در ارزیابی درجه سرویستاثیرانشعاب   خود  اند، نداشته و تنها در عملکرد به آن متصل شده
سـطح  بخشـی از  تعرض کرده و  ي اصلی لولهبه فاضالبرو به نحوي است که به داخل  ي جانبی هاتصال لول ،CXIشود. (در کد  یاختصاص داده نم

  مقطع آن را مسدود نموده است.)
شـده  اسـتفاده   10و به ازاي هر میزان کاهش سـطح مقطـع از امتیـاز     OB) کد  يها گروه(زیر  براي تمام کدهاي فرعی WRc در استاندارد ***

  )DEو  OBه است. (با توجه به مشابهت ماهوي کدهاي دتر به شرح مذکور در جدول، پیشنهاد ش بندي جزئی است، اما بنا بر ضرورت، تقسیم
  

اي و بـار دیگـر بـر     بر مبنـاي امتیـازات عیـوب سـازه     بار یکهر فاضالبرو دو دفعه به صورت مستقل،  ي هدر ادامه، درج
  انجام این امر در ذیل آمده است. ي هگردد که نحو دهی تعیین می مبناي امتیازات عیوب سرویس

اي، باالترین امتیاز در طول تحت بررسـی، بـه منظـور تعیـین      ي فاضالبرو بر مبناي عیوب سازه در هنگام تعیین درجه
در طـول مـورد    ترین عیب رود چون نمایانگر بدترین و بزرگ کار می به (ICG)ي آن فاضالبرو از لحاظ شرایط داخلی  درجه

متر از یکدیگر دیده شوند، امتیازهاي این عیوب با یکدیگر  1/0تر از  اي کم باشد (چنانچه دو یا چند عیب در فاصله نظر می
تواننـد در   گردد.) با این وجود دو پارامتر دیگر که در باال ذکر شدند (مجموع و متوسط امتیازات عیـوب) نیـز مـی    جمع می

با  ICGي  ي تخصیص درجه نحوه )ج -1-7(هاي بهسازي مفید واقع شوند. جدول شماره  اولویت گیري براي تعیین تصمیم
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ي آن فاضالبرو در رابطـه بـا    استفاده از باالترین امتیاز کسب شده در طول فاضالبروي تحت بررسی به منظور تعیین درجه
  دهد. اي را نشان می عیوب سازه

  اي در رابطه با عیوب سازهفاضالبروها  ي هتعیین درج - ج -1-7جدول 
  باالترین امتیاز  ي فاضالبرو درجه

1  
2  
3  
4  
5  

  10تر از  کم
39- 10  
79- 40 
164- 80 

165+ 
  

بـه   فاضالبروي تحت بررسـی دهی، باالترین امتیاز در طول  ي فاضالبرو بر مبناي عیوب سرویس در هنگام تعیین درجه
از لحـاظ شـرایط    فاضـالبرو  ي هبـه منظـور تعیـین درجـ     ل فاضالبرو،صورت توأمان با متوسط امتیازات عیوب در واحد طو

اي  اي و در فاصـله  متـر بـراي عیـوب نقطـه     1/0تر از  اي کم (چنانچه دو یا چند عیب در فاصلهرود  می کار به (ICG)داخلی 
) د -1-10ماره (گـردد.) جـدول شـ    متر براي عیوب طولی دیده شوند، امتیازهاي این عیوب با یکدیگر جمع می 1تر از  کم

و همچنـین بـر    در طول فاضالبروي تحت بررسـی  کسب شده باالترین امتیازبا استفاده از  ICGي  ي تخصیص درجه نحوه
در رابطـه بـا عیـوب     تعیـین درجـه فاضـالبروها   را بـه منظـور    مبناي متوسط امتیـازات عیـوب در واحـد طـول فاضـالبرو     

تـر   ي بحرانی مبناي این دو پارامتر به صورت جداگانه حساب شده و درجهي فاضالبرو بر  دهد. درجه نشان می دهی سرویس
  گردد. ثبت می دهی در رابطه با عیوب سرویس فاضالبرو ي آن هدرج(باالتر) به عنوان 

  دهی سرویسدر رابطه با عیوب   فاضالبروها ي هتعیین درج -د -1-7جدول 
  در واحد طول متوسط امتیازات عیوب  باالترین امتیاز  درجه فاضالبرو

1  
2  
3  
4  
5  

1<   
9/1 - 1   
9/4 - 2  
9/9 - 5  

 +10 

5/0<  
9/0 - 5/0  

4/2 - 1  
9/4 – 5/2  

 +5  
  

اي است و دیگري بـر   اختصاص داده شده است که یکی بر مبناي عیوب سازه ICGي  تا اینجا به هر فاضالبرو دو درجه
ي فاضـالبرو از لحـاظ    وه مـذکور بـه عنـوان درجـه    بین دو گر ICGي  دهی؛ در نهایت باالترین درجه مبناي عیوب سرویس

  شود. انتخاب می (ICG)شرایط داخلی 
  ) توصیف مختصري از هر یک از این درجات ارائه شده است.  ه -1-7در جدول شماره (
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 (ICG)توصیف درجات مختلف فاضالبروها از لحاظ شرایط داخلی  - ه -1-7 جدول
  درجه  توضیحات

  5  ي فروریزش قریب الوقوع قرار دارد. در آستانهفاضالبرو فروریخته یا 
  4  ي نزدیک محتمل و قابل پیش بینی است. فروریزش در آینده

  3  اي وجود دارد. ي نزدیک غیرمحتمل است اما احتمال افزایش خوردگی و بدترشدن شرایط سازه فروریزش در آینده
  2  اوضاع وجود دارد.  شدنمدت حداقل است اما پتانسیل بدتر احتمال فروریزش در کوتاه

  1  قبول است. شرایط فاضالبرو نسبتا مناسب و قابل
  

بـا اسـتفاده از پایگـاه اطالعـاتی      (ICG)فاضـالبروها   ي هاي نیز براي تعیین درجـ  ویژه افزارهاي نرماست که  ذکر بهالزم 
صـل دو آدمـرو را بـا اسـتفاده از     هر فاضـالبرو در حدفا  ي هاست که به صورت خودکار درج شده ایجاد ویدیومتريکدهاي 

 ي هبنـدي اولیـ   هاي کامپیوتري تنهـا بـه منظـور درجـه     کند. استفاده از این برنامه کدهاي اختصاص یافته به آن تعیین می
تـوان   مـی هـا   و کدگـذاري مسـیر، بـه کمـک ایـن برنامـه       ویـدیومتري بدین معنا که پس از انجـام   ؛فاضالبروها مجاز است

د کنـار گذاشـت؛ در   نرا شناسایی نموده و به عنوان فاضالبروهایی که نیاز به اقدام فوري ندار 3و  2 ،1فاضالبروهاي درجه 
تکـرار نمـود تـا     5و  4فاضالبروها به صورت دستی را براي فاضالبروهاي درجه  بندي ادامه ضروري است که عملیات درجه

ICG  ي فـیلم ویـدیومتري ممکـن اسـت ایـن       ت که با مشاهدهبا دقت باالتري تعیین گردد؛ این امر بدان علت اس ها آندر
انـد، بنـابراین تععـین     نتیجه گرفته شود که برخی از کدها دقیق نبوده یا به درستی بیـانگر شـدت وخامـت اوضـاع نبـوده     

  تواند از دقت خوبی برخوردار باشد. و به صورت اتوماتیک نمی ها آنبا استفاده از  ICGي  درجه
 ؛دهـد  الـذکر را نشـان مـی    فـوق  ي هگانـ  هریک از درجات پـنج  فاضالبروها در میمشخصات عمو )و -1-7(جدول شماره 

؛ بـه کمـک ایـن جـدول      ی و پالستیکی قابل استفاده اسـت بتن، سفالیفاضالبروهاي می مندرجات این جدول در مورد تما
 ي تخمـین زد. تـر  بـیش بـا سـهولت    وتر  را دقیق ها آن ي ه، درج فاضالبروها به صورت دستی ي هتوان هنگام تعیین درج می

هاي داخلی مقـاوم در برابـر    هنگام استفاده از این جدول توجه داشته باشید که تغییر شکل در فاضالبروهایی که با پوشش
  گردد که تغییر شکل وجود ندارد. اند، درنظر گرفته نشده و چنین فرض می اي آستر شده بارهاي سازه

  ) نشان داده شده است.1-7گانه فوق در شکل ( در هریک از درجات پنج یک نمونه از تصاویر فاضالبروها

  ICGي  گانه البروها درهریک از درجات پنجفاض میمشخصات عمو - و -1-7 جدول
 ICG  توصیف شرایط

  فاضالبرو فروریخته است. -
  شود. % است و در آن شکستگی یا شکاف مشاهده می10تغییر شکل در لوله بیش از  -
  اي از لوله از بین رفته است. تردهنواحی گس -

5  

  فاضالبرو شکسته است. -
  شود. % است ولی در لوله شکستگی مشاهده می10تر از  تغییر شکل کم -
  %)، در لوله شکاف ایجاد شده است.10تا  6براثر تغییر شکل (بین  -
  شود. هاي چندگانه در لوله مشاهده می شکاف -
  رده است.تراز اولیه لوله شدیدا برهم خو -
  اي در آن سوي جداره در خاك اطراف ایجاد شده است. شود یا حفره آسیب شدیدي به اتصاالت وارد آمده و خاك در آن سوي جدار لوله مشاهده می -
  درصد از قطر فاضالبرو است.25متر است یا عدم هم محوري در محل اتصال بیش از  میلی 50بازشدگی اتصاالت بیش از  -
  خلی لوله شدیدا آسیب دیده است.سطح جدار دا -

4  
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  ICGي  گانه البروها درهریک از درجات پنجفاض میمشخصات عمو - و -1-7 ادامه جدول
 ICG  توصیف شرایط

  درصد است. 5تر از  شکاف در لوله ایجاد شده ولی تغییر شکل آن کم -
  هاي چندگانه در لوله ایجاد شده است. ترك طولی یا ترك -
  ها زیاد است. اتصاالت واردآمده و بازشدگی یا جابجایی آنآسیب شدیدي به  -
  شود. ورقه شدن یا فرسایش شدید در سطح داخلی فاضالبرو مشاهده می هاي سطحی شدیدي شامل ورقه آسیب -

3  

  شود. ترك پیرامونی (دایروي) در سطح مشاهده می -
  ها به میزان اندك تا متوسط) محوري آن یا عدم هم -الت  آسیب اندك تا متوسطی به اتصاالت وارد شده است. (بازشدگی اتصا -
  ورقه شدن یا فرسایش اندك (افزایش زبري) قابل تشخیص است. ي داخلی لوله مشتمل بر ورقه آسیب سطحی اندك در جداره -

2  

  1  قبول است. آسیب ساختاري قابل مشاهده اي وجود ندارد و شرایط فاضالبرو نسبتا مناسب و قابل -
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  8فصل 8

ي بانک اطالعاتی و  دستورالعمل تهیه
ي ثبت و نگهداري سوابق در  نحوه

  GISمحیط 
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هشتم هیه -فصل  لعمل ت ا ور وه دست نح اطالعاتی و  بانک  در محیط  ي  بق  ا و نگهداري س GIي ثبت و  S 

  کلیات -8-1

ي  ویـدیومتري، همچنـین اسـتخراج اطالعـات گونـاگون و تهیـه      صل از حا کدهايو  ها فیلمبه منظور ثبت و نگهداري 
توسـط  اي کـه بـدین منظـور     افزارهـاي ویـژه   شـود از نـرم   توصـیه مـی   هاي مورد نیاز از وضـعیت شـبکه،   ها و نقشه گزارش
اي تخصصـی  هـ  از ایـن برنامـه   ییکـ  Wincan GISافـزار   اند استفاده گردد. نرم توسعه یافتهنویسی  هاي معتبر برنامه شرکت

سـازي و   تمامی نیازهاي مرتبط با ذخیـره  Wincan Officeو  Wincan Mobileهاي آن نظیر  است که به همراه سایر مدول
افزارهاي تخصصی مد نظر یا مقـدور   نماید. چنانچه خرید این نرم بازیابی اطالعات ویدیومتري را به بهترین نحو برآورده می

نویسـی در محـیط    افزار مشابهی توسط یک کارشناس مسلط به برنامه تایج مطلوب، نرمنباشد، الزم است به منظور کسب ن
Arc GIS را به دقت مطالعه نموده است، تهیه گردد. شایان توجه اسـت کـه هزینـه و زمـان      ضابطههاي این  که کل بخش

ي مختلف را کسب نماید و این راه نیازها  کردن افزار برطرف شده و توانایی برآورده هاي نرم زیادي صرف خواهد شد تا عیب
پذیر نباشد. در هر صورت برخـی   افزارهاي تخصصی به سادگی امکان حل باید تنها زمانی استفاده شود که دسترسی به نرم

  هاي ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.   از نکات اصلی قابل توجه در این زمینه، در بخش

  روش تهیه پالن موقعیت فاضالبروها - 8-1-1

نقشه رقومی شده شـهر (حـداقل الیـه    در اختیار داشتن شهري است، لذا  هاي درون ضالب شهري از زیرساختشبکه فا
  ضروري است.  )1:2000(حداقل  خیابان و معابر) با مقیاس متناسب با دقت طرح

 )(RDBMSارتبـاط منطقـی    داراي  ي اطالعات توصـیفی و مکـانی  ها پایگاهبه عنوان  GISهاي  سامانه که آنباتوجه به 
اسـت کـه صـرف نظـر از نـوع       Geodatabaseساختار  ها این سامانه مناسب براي تشکیلشوند، استاندارد  درنظر گرفته می

  گردد.  میتهیه  ArcCatalogپایگاه (شخصی یا شبکه) با کمک ابزار 
  براي تهیه پالن خطوط شبکه فاضالب با کمک نقشه شهر، قواعد زیر باید مدنظر قرار گیرد: 

 درست در ابتدا و انتهاي هر خـط شـبکه    آدمروهر  حلم وگردد  اي مشخص  نقطه ي هها با عارضآدمروعیت موق
  باشد.  فاضالب 

  از نوع رشته  3ها عنوان منهولتحت  يدر فیلد 2و در جدول اطالعات توصیفی ودهب 1فرد همنحصر ب آدمرونام باید
  گردد.  ذخیره  4کاراکتر

  ها فقط از کاراکترهاي زیر استفاده شود:  وآدمر گذاري نامدر الزم است  

                                                   
 

1- Unique 
2- Attribute Table 
3- Manholes 
4- String 
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 A…Z    ،0…9 ،- (Dash) و   _(underline) 

ي  گردد کـه بـه منظـور ذخیـره     اي طراحی می گونه به GISي  علت محدودیت در انتخاب کاراکتر آن است که سامانه  *
ر خودکار یـک پوشـه (فولـدر) ایجـاد     طو ي بین دو آدمرو) به ها و اطالعات ویدیومتري، براي هر طول فاضالبرو (فاصله فایل

هاي مرتبط با خط بازرسی شده را در آن ذخیره نماید. نام این پوشه ترکیـب نـام آدمـروي ابتـدایی و      ي فایل نماید و کلیه
اند. از آنجا که سیستم عامل بعضی از کارکترهـا را در   انتهایی هر طول فاضالبرو خواهد بود که با عالمت + از هم جدا شده

و » M100«کند، رعایت کاراکترهاي مشروحه در فوق ضروري است. براي مثال اگر آدمـروي ابتـدا    پوشه قبول نمی ساخت
هاي کدگـذاري و   ي ذخیره اطالعات خط مربوطه (مشتمل بر فیلم ویدیومتري، فرم باشد، نام پوشه» M200«آدمروي انتها 

  هاي تهیه شده) عبارت خواهد بود از:   گزارش
"M100+M200" 

 ي اطالعات آدمروها،  ي ایجادشده در سامانه براي ذخیره شود نام الیه توصیه میManholes   .باشد  
          باید ترتیب رسم نقاط ابتدا و انتهاي هر خط شـبکه، در جهـت جریـان باشـد (مختصـات ابتـداي خـط همـان

  مختصات آدمروي ابتدا باشد) 
  بعدي شبکه باشد. (مفهوم مختصات انتهاي هر خط شبکه منطبق با مختصات ابتداي خطNetwork   (.رعایت شود  
 ي اطالعات فاضالبروها،   ي ایجادشده در سامانه براي ذخیره شود نام الیه توصیه میPipes   .باشد 

 الیه خطوط شبکه فاضالب   در جدول اطالعات توصیفی(Pipes)ي هر خط شبکه نام آدمروي ابتـدا در   ، شناسه
گردد. ایـن فیلـد بـه عنـوان      از نوع رشته کاراکتر ذخیره می IDاد شده تحت نام نظر گرفته شده و در فیلد ایج

 کار خواهد رفت. رابط با سایر اطالعات مرتبط به  فیلد

  ي جداول اطالعاتی مربوط به هر فاضالبرو روش تهیه -8-1-2

و بـا فیلـدهاي    1ها ) با نام اطالعات لوله1-8اطالعات ثبت شده در حین ویدیومتري خطوط شبکه فاضالب، در جدول (
  گردد:   ذخیره می GISي  پیشنهادي زیر در سامانه

  فاضالبرو  ي اطالعات مورد نیاز براي ثبت به عنوان شناسنامه -الف -1-8جدول 
  مثال  مشخصات خط فاضالبرو

 P-762  شناسه لوله

  762  شناسه آدمروي باالدست
  763  دست شناسه آدمروي پایین

  1389  سال نصب

                                                   
 

1- Pipes Info 
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  فاضالبرو  ي اطالعات مورد نیاز براي ثبت به عنوان شناسنامه -الف - 1- 8ادامه جدول 
  مثال  مشخصات خط فاضالبرو

  اتیلن پلی  جنس
  نقبی  روش اجرا

  متر 51  طول
  متر 6  هاي مورد استفاده طول قطعه لوله

  004/0  شیب
  دایروي  شکل

  متر میلی 1200  ابعاد یا قطر
 جوش  نوع اتصال

  رسی  جنس خاك موجود در محل
  متر 1/4  متوسط عمق کارگذاري
 صنعتی  کابري شبکه فاضالب

  سنگین  تخمین شدت بار ترافیکی خیابان
  بندي زلزله ي پهنه شماره ناحیه بر اساس نقشه  زلزله خیزي

  متر سانتی 43  متوسط ارتفاع سطح آب زیرزمینی باالي رقوم کف لوله
  ندارد  نوع پوشش داخلی

  3  تعداد انشعابات
  ندارد  د اتصاالت جانبیتعدا

  
ي  ي خطـی شـبکه فاضـالب و جـدول اطالعـات ثبـت شـده        الیـه   براي ایجاد ارتباط بـین جـدول اطالعـات توصـیفی    

نـام  گـردد کـه    از نوع رشته کاراکتر در جدول اطالعـات ویـدیومتري اضـافه مـی     IDویدیومتري براي آن، فیلدي با عنوان 
جـدول اطالعـات   اي بـین   ، رابطـه ArcCatalogشود. نهایتا بـا کمـک ابـزار     ه میبراي هر رکورد در آن ذخیرآدمروي ابتدا 

و ارتبـاط   IDکه فیلد ارتباط دو جدول،  طوري کنیم به ي خطی شبکه و جدول اطالعات ویدیومتري ایجاد می الیه  توصیفی
  )1-8از نوع یک به یک باشد. (شکل 

  
  ي خطی شبکه و جدول اطالعات ویدیومتري یهال  جدول اطالعات توصیفیایجاد رابطه بین  - 1- 8شکل 

  گردد: ) با فیلدهاي پیشنهادي زیر ذخیره می2-8نیز در جدول ( 1اطالعات توصیفی آدمروها

                                                   
 

1- Manholes Info 
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 آدمرو ي اطالعات مورد نیاز براي ثبت به عنوان شناسنامه -ب -2-8جدول 

  مثال  مشخصات آدمرو
 305  شناسه آدمرو
  1388  سال ساخت

  P-105  شناسه لوله خروجی
  2  تعداد لوله هاي ورودي

  اتیلن، بتنی، آجري یا غیره پلی  جنس آدمرو
  ساخته یا غیره ریزي درجا، ساخت درمحل، پیش بتن  روش ساخت

  خیابان، پیاده رو یا غیره  مکان قرارگیري آدمرو
  متر سانتی 90  ي ورودي قطر دهانه

  پیش ساخته، بتن درجا، بلوك یا غیره  نوع جنس میله
  متر 3/2  میلهعمق 

  هم مرکز، غیر هم مرکز، سقف مسطح  نوع مخروط تبدیل
  پیش ساخته، آجري، بتن درجا یا غیره  جنس مخروط تبدیل
  متر 1  ارتفاع مخروط تبدیل

  بله یا خیر  ریزش در ورودي
  

ي آن، بـا کمـک   اي آدمرو و جدول اطالعات ثبت شده برا ي نقطه الیه  براي ایجاد ارتباط بین جدول اطالعات توصیفی
کـه فیلـدهاي    طـوري  کنیم، به اي و جدول اطالعاتی طبق روش فوق ایجاد می ي نقطه اي بین الیه رابطه ArcCatalogابزار 

ID  باشد.  ها آن(که همان نام آدمرو است) در دو جدول، فیلد ارتباطی  
مهنـدس مشـاور، انـواع    رفرمـا و  بایـد بـا همـاهنگی کا    GISي جداول اطالعاتی، طـراح سیسـتم    ي مهم: در تهیه نکته

اطالعات قابل ورود در هر فیلد را از قبل وارد سیستم نموده باشد تا کاربر تنها از بـین اطالعـات موجـود یکـی را انتخـاب      
که به دلخواه خود اطالعات را تایپ نماید) در مورد برخی دیگر از فیلدها مانند ابعـاد فاضـالبرو نیـز ضـروري      نماید (نه آن

اي وجود داشته باشد که کاربر فقط بتواند طبق آن فرمت اطالعـات را وارد نمایـد؛ در غیـر     شده تعیین  ت از پیشاست فرم
  گیري و فیلتر نمودن اطالعات میسر نخواهد بود. ها یکنواخت نبوده و امکان گزارش این صورت، داده

  ها آنن دهی به منظور آرشیو کرد رسو آد ویدیومتريي ها فیلم گذاري نام ي هنحو -8-1-3

هاي ویدیومتري برداشـت   هر خط شبکه فاضالب شامل دو بخش است: بخش اول، فیلم  اطالعات مربوط به ویدیومتري
ي مختلف است و بخش دوم، کدها و اطالعات ثبت شده در هر مرحله از ویـدیومتري و  ها تاریخشده از یک مسیر واحد در 

  هاي تهیه شده در این زمینه است. گزارش
هاي تعریف شده بین جدول اطالعات توصـیفی فاضـالبروها و دو جـدول مربـوط بـه       ي رابطه دهنده نشان )2-8شکل (

  ایجاد شده است. ArcCatalogویدیومتري است که با کمک ابزار 
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 CCTVفاضالبروها و اطالعات حاصل از   ایجاد ارتباط بین جدول اطالعات توصیفی - 2- 8شکل 

قبال تعریف شده است که همـان نـام    (Pipe attribute)(شناسه خط) در جدول اطالعات توصیفی فاضالبروها  IDلد فی
  آدمروي ابتداست.

تعیین شده و توسط طراح سیستم به جداول  »فرم کدگذاري استاندارد«الذکر، براساس  فوق  فیلدهاي جداول اطالعاتی
  گردند.  اضافه می

جداول اطالعاتی  1افزارهاي مورد استفاده در کدگذاري فاضالبروها، داراي امکان خروجی ي از نرمکه بسیار باتوجه به آن
نویسی در محیط سـامانه، امکـان وارد    تواند با کمک ابزار برنامه می GISباشند، طراح سامانه  هاي شناخته شده می به فرمت

(تایـپ اطالعـات) را    GIS  دد اطالعات به جـداول اطالعـاتی  اطالعات را فراهم نماید تا کاربر احتیاجی به ورود مج 2نمودن
  نداشته باشد. 

بـه سـامانه    CCTV General Infoهاي ویدیومتري توسط کاربر، یک منو تحت عنوان به منظور مدیریت اطالعات فیلم
GIS  اضافه شده و با ایجاد آیکون و ارتباط آن با ابزار گرافیکی(GUI) 3-8زیر (جـدول   ایجادشده توسط طراح به شکل ،(

گردد. الزم به ذکر است از آنجا که هر خط شـبکه فاضـالب داراي مراحـل مختلـف      اطالعات مورد نیاز به سامانه اضافه می
بـرداري   هاي ویدیومتري نیز ترکیبی از شناسه هر خط و تاریخ فیلم ي مختلف است، لذا اسامی فیلمها تاریخبرداري در  فیلم
  ل زیر است:باشد. روش کار به شک می

                                                   
 

1- Export 
2- Import 

ات عمومی هر فاضالبرو جدول اطالع
 (اطالعات سرنویس فرم کدگذاري)

جدول کدهاي عیوب هر فاضالبرو 
 CCTVدر هر نوبت 

جدول اطالعات توصیفی 
 GISشبکه در 
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  جدول اطالعات عمومی هر فاضالبرو (اطالعات سرنویس فرم کدگذاري) - 3- 8شکل 

با انتخاب هر خط فاضالبرو در محیط سـامانه، نـام آدمروهـاي ابتـدا و انتهـاي آن از جـدول اطالعـات توصـیفی           -الف
هـاي   سـازي فایـل   جهـت ذخیـره  » آدمروي انتها+آدمروي ابتدا«با نام   فراخوانی شده و به منظور ایجاد یک پوشه

رود. در سامانه باید امکانی طراحی شود که در صورت عـدم   کار می هاي مربوطه، به ویدیومتري و جداول و گزارش
  طور خودکار آن را ایجاد نماید.  ي مورد نظر در درایو نگهداري اطالعات، سیستم به وجود پوشه

با مشخصات عمومی خطوط فاضـالبرو از جـدول اطالعـاتی     ، تمامی رکوردهاي مرتبطIDباتوجه به فیلد مشترك 
CCTV  فراخوانی شده و در جدول ستونی پنجره فوق نمایش داده شود. (فیلدID&Date   از ترکیب شناسه خـط

  گردد). و تاریخ انجام ویدیومتري تشکیل می
ت ویـدیومتري (هـر ردیـف    توان با انتخاب هر ردیف از جـدول اطالعـا   به منظور ثبت عیوب خطوط فاضالبرو، می  -ب

پنجـره  » عیـوب خـط  «ي  باشد) و انتخـاب دکمـه   ي بین دو آدمرو می یعنی فاصله» یک طول فاضالبرو«نمایانگر 
  ) را فراخوانی نمود: 4-8جدیدي به شرح جدول (
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 CCTVجدول کدهاي عیوب هر فاضالبرو در هر نوبت  -4- 8شکل 

انجـام شـده از جـدول اطالعـاتی       مرتبط بـا عیـوب ویـدیومتري    تمامی رکوردهاي ID&Dateباتوجه به فیلد مشترك 
CCTV Defect Codes )    جدول کدهاي عیوب هر فاضـالبرو در هـر نوبـتCCTV     فراخـوانی شـده و در جـدول سـتونی (

  شود.  پنجره فوق نمایش داده می
  شود. یاستفاده م» ذخیره«و » رکورد جدید«، »حذف رکورد«هاي  به منظور هرگونه ویرایش از دکمه

شایان ذکر است به منظور امتیازدهی عیوب توسط کاربر، فیلدهایی از نوع عدد صحیح نیز در جدول اطالعاتی مربوطه 
تعیـین   (ICG)ي فاضالبرو از لحاظ شرایط سـاختاري   شود و نهایتا با کمک مقادیر فیلدهاي تعریف شده، درجه تعریف می

  مراجعه شود)   1-1-7تر به بخش  گردد. (براي اطالعات بیش می
شـود. بـا ایـن دکمـه، کـاربر       استفاده می» معرفی فیلم«ي  براي اختصاص فیلم ویدیومتري به هر رکورد، از دکمه  -ج

نمایـد؛ بـا فشـردن     ) انتخاب میHDD،CD ،DVD ،Flashفایل ویدیومتري موردنظر را از درایو یا مسیر مربوطه (
ي سـاخته شـده بـراي     ، در پوشهID&Dateت موجود در فیلد ، فیلم ویدیومتري تحت نام عبار»ذخیره«ي  دکمه

  گردد.   آن فاضالبرو (مراجعه شود به بخش الف) ذخیره می
کاربردهاي مشـخص خـود   و غیره با » ذخیره«، »رکورد جدید«، »حذف رکورد«، »نمایش فیلم«هاي  سایر دکمه  -د

  گردد.  توسط طراح سیستم تعریف می

  یافت اطالعاتحوه بروزرسانی و بازتشریح ن -8-1-4

ایجاد شده و شرح آن در فـوق آمـده اسـت، همچنـین       Geodatabaseکه براساس استاندارد  GISي  باتوجه به ساختار سامانه
و ...)، مجموعـه   ArcGIS )VBA ،C# ،SQLنویسـی در محـیط    هاي برنامه مجموعه ابزار ایجاد شده توسط طراح با کمک محیط

هـاي ویـدیومتري و    هاي کاربردي، فـیلم  طالعات اعم از اطالعات توصیفی شبکه فاضالب، گزارشروزرسانی و بازیافت ا امکانات به
هاي قبلـی از   جدید، اطالعات مربوط به بازرسی  گیرد. شایان توجه است که با انجام یک ویدیومتري غیره در اختیار کاربر قرار می
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شود تا در صورت لـزوم   کامل فاضالبرو در سیستم نگهداري می ي شود بلکه تمامی اطالعات مربوط به تاریخچه سامانه حذف نمی
  بتوان روند تغییر شرایط فاضالبرو را در طول زمان مورد بررسی قرار داد.

ي موقعیـت عیـوب    فاضالبروها بـه تفکیـک رنـگ و امکـان مشـاهده      ICGي  الزم به ذکر است که امکان نمایش درجه
هـاي مـورد نیـاز در ایـن زمینـه، از جملـه        ي انـواع گـزارش   الب و تهیـه مختلف به تفکیک هر عیب در پـالن شـبکه فاضـ   

  بینی شده باشد. در سیستم پیش GISهایی است که باید توسط طراح بانک اطالعات  ویژگی
  



 

  9فصل 9

استفاده از ویدیومتري براي تحویل 
  فاضالبروهاي اجرا شده
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هم ن و -فصل  ي تح ا ر ب ري  ومت از ویدی ده  ا شده استفا ر اج هاي  رو  یل فاضالب

  هاي قابل قبول و شرایط پذیرش فاضالبروها روش کار، رواداري -9-1

کار از پیمانکار، ابتدا کامال شسته شـده سـپس بـه روش ویـدیومتري       گیري الزم است تمام فاضالبروها پیش از تحویل
ام عملیات اجرایـی، توسـط پیمانکـار و بـه     روز پس از اتم 7ي حداقل  مورد بازرسی قرار گیرند؛ این بازرسی باید در فاصله

  ها انجام شده باشد. بندي نیز باید پیش از ویدیومتري لوله ي وي صورت پذیرد. شایان توجه است که آزمایش آب هزینه
باشـد کـه معمـوال     ترین عیوب محتمل در فاضالبروهاي تازه اجرا شده، وجود فرورفتگی در مسیر خـط لولـه مـی    یکی از مهم

) از مقـدار  1- 9ها به شـرح منـدرج در جـدول (    اجراي نامناسب شیب فاضالبروهاست؛ در صورتی که عمق این فرورفتگیناشی از 
  ها ضروري است.   استاندارد تجاوز نماید، اصالح آن

اجـرا شـده آب انداختـه     ي ه، خط لولویدیومتريانجام کار بدین صورت است که یک روز قبل از انجام عملیات  ي هنحو
یابد تا جریان از آخرین آدمروي موجود در مسیر بازرسـی بـا میـزان آبـدهی کـافی       و عمل عبوردهی آب ادامه میشود  می

و  هـا  فرورفتگیي مسیر جمع شود و بدین طریق به تشخیص محل ها گوديشود که آب در  خارج شود. این عمل سبب می
جریـان بـراي     ار آب مورد نیاز و مدت زمـان عبـوردهی  شود. مقد در زمان بازرسی کمک شایانی می ها آنعمق   گیري اندازه

در  هـا  گـودي عمـق    گیري شود. اندازه اي است که به مرور زمان و با کسب تجربه حاصل می مسالهدستیابی به نتایج دقیق، 
انجـام  است،  ویدیومتريکه قابل نصب در جلوي دوربین  1گرفتگی با استفاده از یک گیج با عملکرد مکانیکی ي آبها محل

  به صورت واضح مشخص شده است.  متر میلی 50و  32، 16شود. بر روي این گیج، نشانگرهاي  می
خط لوله مـورد نیـاز     هاي مشاهده شده در مسیر دهد که آیا اقدام اصالحی براي رفع فرورفتگی ) نشان می1-9(جدول 

  است یا خیر. 

  ها در مسیر خط لوله شرایط پذیرش فرورفتگی –1- 9جدول 
  آیا اقدام اصالحی مورد نیاز است ؟  در مسیر خط لوله (Sinking)عمق فرورفتگی   قطر فاضالبرو

200 <= D <= 300   mm <= 16   mm  خیر  

200 <= D <= 300   mm  16 <= 32   mm  
متر باشد یا تعداد  3تر از  گرفتگی بیش که طول آب بلی، درصورتی

  مورد باشد. 3ز متر از خط لوله بیش ا 30وقوع آن در طول 
200 <= D <= 300   mm  > 32   mm  بلی  
300 < D <= 600   mm   <= 32   mm  خیر  

300 < D <= 600   mm  32 <= 50   mm  
متر باشد یا تعداد  6تر از  گرفتگی بیش که طول آب بلی، درصورتی

  مورد باشد. 6متر از خط لوله بیش از  30وقوع آن در طول 
300 < D <= 600   mm  > 50   mm  بلی  

D > 600   mm   گردد. % قطر فاضالبرو باشد، نوع اقدام اصالحی توسط مهندس مشاور تعیین می5چنانچه عمق فرورفتگی بیش از  

                                                   
 

1- Mechanical Gauge 
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  ن تر باشد، تعمیر و برطرف نمـود  ها در یک طول مشخص (طبق جدول فوق) از حد مجاز بیش چنانچه تعداد فرورفتگی
هاي  یابد تا تعداد فرورفتگی عمق ادامه می  ها به ترتیب تگی آغاز شده و با اصالح سایر گوديترین فرورف از محل بیش ها آن

  ي مجاز قرار گیرد. باقیمانده در محدوده
هاي خـارج از حـد مجـاز، الزم اسـت یـک       فرورفتگی  روز پس از انجام اقدامات اصالحی و برطرف نمودن 10تا  7بین 

هـاي   ي هزینه عملیات اصالحی اطمینان حاصل شود. کلیه  بخش بودن شود تا از نتیجهبازرسی مجدد به روش مشابه انجام 
  باشد. ي پیمانکار می مربوط به این عملیات اصالحی و انجام بازرسی مجدد به عهده  اجرایی

ن هاي محتمل در مسیر خط لوله که در بخش فوق مورد بررسی قـرار گرفـت، عیـوب دیگـري نیـز ممکـ       عالوه بر فرورفتگی
ها به همان شکل موجـود یـا صـدور دسـتور بـراي       است در فاضالبروهاي تازه اجراشده مشاهده شود که باید در مورد پذیرش آن

ي کار بدین صورت است که پس از انجام عملیات ویدیومتري در فاضالبروهاي تازه اجرا شـده   گیري شود. نحوه ها تصمیم رفع آن
تعیین شـده   ضابطههاي موجود در همین  ) طبق دستورالعملICGلحاظ شرایط داخلی ( ي فاضالبرو از و کدگذاري عیوب، درجه

شـوند   گیرند مسـتقیما پذیرفتـه مـی    قرار می 1ترتیب فاضالبروهایی که در گروه درجه  گیرد؛ بدین قرار می  و مبناي اتخاذ تصمیم
انـد، توسـط مهنـدس مشـاور و      قرار گرفتـه  2جه گیري در مورد پذیرش یا عدم پذیرش فاضالبروهایی که در گروه در ولی تصمیم

انـد،   پذیرد. سایر فاضالبروها که در هیچ یک از این دو گروه قـرار نگرفتـه   کارفرماي طرح، با درنظرگیري شرایط موجود صورت می
ن امتیـاز  تـری  ها برطرف گردد. برطرف نمودن عیوب از شدیدترین نقص که بیش پذیرفته نیستند و الزم است عیوب موجود در آن

که با تعیـین مجـدد    یابد تا زمانی ترین عیب بعدي ادامه می شود و با رفع شدید منفی را براي فاضالبرو کسب نموده است آغاز می
  قرار گرفته است. 2یا  1ي  مشخص شود که فاضالبرو در درجه ICGي  درجه
  



 

 1پیوست 10

راهنماي انتخاب آبدهی و فشار مناسب 
ا، به همراه براي شستشوي فاضالبروه

  هاي مورد نیاز فهرست انواع نازل





  141  25/12/93   آمد پی بر مبتنی بندي دهر و صدمات شدت مختلف سطوح مدیریت - 1 پیوست

 

وست  ده -1پی وح مختلف شدت صدمات و ر ریت سط ر پی مدی ب  آمد  بندي مبتنی 

  کلیات -1-1پ. 

ات) بـا توجـه بـه ابعـاد     برداشت رسوب منظور به خصوص بهحداقل آبدهی جریان براي شستشوي فاضالبروها با واترجت (
گردد. فشار مورد نیاز نیز بـا توجـه    انتخاب می Sewer Jetting Code of Practice وانعن با WRcطبق استاندارد فاضالبرو 

سـایز   ي هکننـد  شود. این دو پـارامتر تعیـین   به استاندارد مذکور و بر اساس جنس لوله و وضعیت ساختاري آن انتخاب می
د آن، سایز مناسب بـراي نـازل را برگزینـد.    باشند و پیمانکار موظف است در مورد هر لوله، با توجه به جنس و ابعا نازل می

  هاي مورد نیاز براي شستشوي شبکه مورد نظر ضروري است. اختیار داشتن تمام نازلبنابراین در 
  نشان داده شده است. )1-1(پ.نسبت فشار/ آبدهی جریان برحسب نوع کار در جدول 

  نسبت فشار/ آبدهی جریان برحسب نوع کار  - 1- 1پ.جدول 
 Pressure        فشار Flow            جریان Application             کاربرد

 Low  کم   Highزیاد    Cleaning            شستشوي عادي

 Deposit Removal زدودن رسوبات

    

 Grease                   زدودن چربی

 Roots                     شهزدودن ری

 Highزیاد      Lowکم    Encrustation شدگی حذف سخت
  

حداقل آبدهی جریان مورد نیاز براي برداشت رسوبات، با قطر فاضالبرو متناسب است و مقادیر آن به عنوان راهنمـا در  
  است.  ) آورده شده2-1پ.جدول زیر (جدول 

  یان مورد نیاز براي برداشت رسوباتحداقل آبدهی جر - 2- 1پ.جدول 
  lit/sحداقل جریان مورد نیاز براي برداشت رسوبات  

Minimum flow rate for removing deposits 
  mmحداکثر قطر لوله 

Maximum recommended pipe diameter 
4/0   225  
5/1  450  

3  900  
5/4  1600  

  
و طبق دستورالعمل زیر انتخـاب   ها آناي  سازه ي هبا توجه به درجحداکثر فشار پیشنهادي براي شستشوي فاضالبروها 

  :گردد می
  اي آن مشخص نیست. فاضالبرو موجود نبوده و شرایط سازه جزییاتدر جاهایی که  شستشو با جت آب  -الف

ه عمـل  اي یا تعمیرات پیشین موجود نیست، احتیاط زیادي بایـد بـ   اطالعات مربوط به مصالح، شرایط سازه که هنگامی
 ي ههـاي شکسـت   اي مناسب نیست (به طور مثال در کف آدمـرو تکـه   دهد که شرایط سازه آورده شود؛ اگر شواهد نشان می

رفتـار شـود کـه گـویی در شـرایط      اي  شود) باید با لوله بـه گونـه   آدمرو مشاهده می ي هلوله یا آجرهاي کنده شده از دیوار
تبعیـت گـردد. امـا     )3-2(پ.در جـدول   »4اي درجـه   شـرایط سـازه  «ي هـا  محدودیتقرار دارد و الزم است که از  ضعیف
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سـازي  هاي فاضالبرو در دسترس نیست و فاضالبرو قـبال نیـز مـورد ب    شرایط سازه  چنانچه شواهدي مبتنی بر ضعیف بودن
  د.قرار دار 3اي درجه  اي رفتار کرد که گویی در شرایط سازه توان با لوله به گونه قرار نگرفته است، می

  )  5و  4، 3درجات  اي ضعیف ( در شرایط سازه شستشو با جت آب  -ب
لولـه در   ي ههـاي شکسـت   اي در فاضالبرو محتمل ولی مورد تردید است، یعنی مـثال تکـه   وقتی که وجود خسارات سازه

جـود نـدارد،   شود ولی امکان بازرسـی و  هاي درختان و نشت فاضالب احتمال داده می فاضالبرو مشاهده شده یا ورود ریشه
تبعیت نماید؛ اما وقتـی از وجـود خسـارات     )3-1در جدول (پ.» 4اي درجه  شرایط سازه«ي ها محدودیتپیمانکار باید از 

در جـدول مـذکور    5یا  4، 3ي درجات ها محدودیتاي در فاضالبرو مطمئن هستیم، پیمانکار باید بسته به شرایط از  سازه
  استفاده نماید.

  )2و  1ر فاضالبروهاي با شرایط خوب (درجات د شستشو با جت آب  -ج
نیـز شـناخته    ها آن ي ه) و مصالح سازند 2و 1وضعیت فاضالبروها مطمئن هستیم (درجات   از مناسب بودن که هنگامی

  تجاوز نماید. )4-1.(پشده است، پیمانکار نباید از مقادیر داده شده در جدول 
 )3-1(پ.در جـدول شـماره    هـا  آناي  سـازه  ي هها با توجه بـه درجـ  حداکثر فشار پیشنهادي براي شستشوي فاضالبرو

  آورده شده است:

  حداکثر فشار پیشنهادي براي شستشوي فاضالبروها - 3- 1پ.جدول 
  اي شرایط سازه ي هدرج

Structural Condition Grade 
  (bar/psi)حداکثر فشار پمپ آب 

Maximum Pump Pressure 
  را ببینید. 4 -الفجدول   1

  را ببینید. 4 -الفجدول   2

3  1900  /130  
4  1200  /80  
5  1200  /80   

  
  آمده است: )4-1(پ.اي خوب در جدول  حداکثر فشار پیشنهادي براي شستشوي فاضالبروها با شرایط سازه

  اي خوب حداکثر فشار پیشنهادي براي شستشوي فاضالبروها با شرایط سازه -4- 1پ.جدول 
  سازنده ي هماد

Material 
 (bar/psi)حداکثر فشار پمپ آب 

Maximum pump pressure  
  Asbestos Cement 5000  /340            آزبست سیمان

  Clay 5000  /340                                               رس
  Concrete 5000  /340                                        بتن
  Pitch Fibre                                         1500  /100فیبر

  Plastic (PE, PP & PVC) 2600  /180            پالستیک
  

در عملیات شستشو، عالوه بر فشار و آبدهی جریان و سایز نازل، انتخاب نوع نازل با توجه به نوع رسوبات نیـز اهمیـت   
  زیادي دارد که باید مدنظر قرار گیرد. 
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هاي پیمانکـار وجـود داشـته     هاي مشخص شده در ذیل، باید حتما در بین نازل اي مورد نیاز از انواع نازله تمامی سایز
هـاي پیمانکـار    هاي مورد نیاز فراتر از این لیست باشد و این لیست رافع مسوولیت باشند (ممکن است در عمل لیست نازل

  براي شستشوي مناسب فاضالبروها نیست):
 سازي پاكگرفتگی و  براي رفع 1ي استانداردها نازل 

 هاي نازك درختان گریس، روغن و ریشه سازي پاكبراي  2ي با راندمان باالها نازل  
 براي الیروبی فاضالبروهاي بزرگ 3ي سنگین)ها نازلي پهن و قایقی (ها نازل 

 4هاي سنگین وجهی براي رفع گرفتگی هاي با سر سه نازل 

 5درختان ي هي مخصوص برش ریشها نازل 

 ها نازلایر س 

  ) استخراج شده است. Sewer Jetting Code of Practiceتحت عنوان  WRcها از استاندارد  (نام این نازل
در  هـا  آناي مناسب و اسـتاندارد بـراي قـرار دادن     وسیله ي ه، ارائها نازلهنگام انجام عملیات واترجت با بعضی از انواع 

هاي بـزرگ). الزم   در لوله خصوص بههی شستشو را داشته باشند، ضروري است (ین بازدتر بیشارتفاعی از کف فاضالبرو که 
  توجه داشته باشد. مسالهاست پیمانکار به این 

  

                                                   
 

1- Standard Nozzles 
2- High Efficiency Nozzles 
3- Bomb Jet / Spade Jet Nozzles (Heavy Nozzles) 
4- Tri-Head Nozzles 
5- Root Cutter Nozzles 





 

 2پیوست 11

در گذاري فاضالبروها کدسیستم 
  EN13508-2استاندارد 
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وست  ها کدسیستم   -2پی رو د گذاري فاضالب ندار استا  EN13508-2در 

  کلیات -1-2پ.

تر و در برخی شـرایط بـا عیـوبی ادغـام      مطابق با استاندارد اتحادیه اروپا در برخی مواقع کامل WRC عیوب استاندارد
  بندي عیوب براساس استاندارد اتحادیه اروپا آورده شده است. گردیده که در جداول زیر کد طبقه

  کدهاي مربوط به ساختار لوله - 1- 2پ.جدول 
  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

 1تغییر شکل

BAA 

  
  مقطع عرضی لوله تغییر شکل یافته است.

ي مختلف لوله به کـار رود یـا فقـط بـراي     ها جنسکند که آیا این کد براي  تعیین می مسوولمقام 
  .پذیر انعطافهاي  لوله

  2توصیف خصوصیات 
  جهت تغییر شکل:

  ارتفاع لوله کاهش یافته است. -)Aعمودي ( -
  ست.عرض لوله کاهش یافته ا -)Bافقی ( -

  درصد کاهش ابعاد  3تعیین مقدار 
  گیري روي مقطع دایره ثبت گردد. پس از تعیین محل تغییر شکل باید موقعیت قرار  4گیري روي سطح مقطع  موقعیت قرار

 5چاك

BAB  

  1 توصیف خصوصیات

  ماهیت ترك:
  ترکی که فقط در سطح است. -)Aترك سطحی ( -
هـاي تـرك خـورده     باشـند، تکـه   لوله قابل مشاهده می خطوط ترك روي دیواره -)Bترك عمیق ( -

  دیواره سر جاي خود هستند.
هاي ترك خـورده   دهانه ترك روي دیواره لوله به طور واضح از هم باز شده است، تکه -)Cشکاف ( -

  دیواره سر جاي خود هستند.

  2 توصیف خصوصیات

  جهت ترك:
  محور لوله است. ترك یا شکافی که جهت آن عمدتا موازي -)Aطولی ( -
  ترك یا شکافی که جهت آن عمدتا روي محیط دایروي مقطع لوله است. -)Bپیرامونی ( -
  ها را به عنوان طولی یا دایروي توصیف کرد. توان آن ها که نمی گروهی ار ترك یا شکاف - )Cمرکب ( - 
  )Dمارپیچ ( -

  متر میلیعرض ترك بر حسب   تعیین مقدار
  موقعیت باید ثبت شود.  ي سطح مقطعگیري رو موقعیت قرار

  
  
  

                                                   
 

1- Deformation 
2- Characterisation 
3- Quantification 
4- Circumferential Location 
5- Fissure 
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  کدهاي مربوط به ساختار لوله -1-2پ.جدول ادامه 
  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

  1شکستگی/ فروریزش

BAC  

  توصیف خصوصیات

  ماهیت شکستگی یا خرابی:
  اند. هاي شکسته شده دیواره لوله به طور واضح جابجا شده اما کنده نشده تکه -)Aشکستگی ( -
  هاي دیواره شکسته شده و مفقود گردیده است. تکه -)Bفقود شدن (م -
  اي به طور کامل از بین رفتن یکپارچگی سازه -)Cفروریزش ( -

  است. متر میلی 1000از  تر کمکه  متر میلیطول شکستگی یا فروریزش به   تعیین مقدار
  شود. ا فروریزش در جهت طولی ثبت میمتر باشد، نقاط شروع و پایان شکستگی ی 1نکته: چنانچه طول بیش از 

گیري روي  موقعیت قرار
  موقعیت باید ثبت شود.  سطح مقطع

  2آسیب سطحی

BAF  

  هاي فلزي) یا فعالیتهاي مکانیکی تخریب شده است. سطح خط لوله توسط مواد شیمیایی (از جمله خوردگی لوله  

  1توصیف خصوصیات 

  نوع آسیب دیدگی:
  )Aافزایش زبري ( -
  )Bهاي ریز از سطح) ( سطح (کنده شدن تکه  کن یا پوسته شدن قلوه -
  )Cها ( نمایان شدن سنگدانه -
  )Dها ( زدگی سنگدانه بیرون -
  )Eها ( مفقود شدن سنگدانه -
  )Fنمایان شدن آرماتورها ( -
  )Gبیرون زدگی آرماتورها نسبت به سطح ( -
  )Hخوردگی آرماتورها ( -
  )Iفقدان دیواره ( -
  )Jد مواد ناشی از خوردگی (محصول خوردگی) روي سطح (وجو -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zي سطح (ها خرابیسایر  -

  2توصیف خصوصیات 

  دلیل آسیب:
  )Aخرابی مکانیکی ( -
  )Bبه طور کلی (مانند فرسایش میلگرد) ( -مواد شیمیایی تاثیر -
  )Dخرابی باالتر از سطح آب است ( -واد بیوشیمیایی ناشی از اسید سولفوریکم تاثیر -مواد شیمیایی تاثیر -
  )Eدلیل آسیب قابل تشخیص نیست. ( -

گیري روي  موقعیت قرار
  موقعیت باید ثبت شود.  سطح مقطع

  3انشعاب مهاجم

BAG 

ا مسـدود نمـوده   اتصال لوله به فاضالبرو به نحوي است که به داخل فاضالبرو تعرض کرده و سـطح مقطـع آن ر    
  نیز الزم است. BCAرود، استفاده از کد  کار بهاست. چنانچه این کد 

  اي که به فاضالبرو وارد شده به قطر فاضالبرو یا اندازه فاضالبرو در راستاي قائم نسبت طول لوله  تعیین مقدار
گیري روي  موقعیت قرار

  موقعیت مرکز اتصال باید ثبت گردد.  سطح مقطع

                                                   
 

1- Break/Collapse 
2- Surface Damage 
3- Intruding Connection 
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  کدهاي مربوط به ساختار لوله -1-2پ.ول جدادامه 
  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

  1انشعاب معیوب

BAH 

  نیز الزم است. BCAرود، استفاده از کد  کار بهانشعاب معیوب است. چنانچه این کد   

  توصیف خصوصیات

  نوع عیب:
  )Aموقعیت انشعاب صحیح نیست. ( -
  )Bفاصله است. (بین انتهاي لوله متصل شده و لوله اصلی  -
  )Cبین انتهاي لوله متصل شده و لوله اصلی یک فاصله جزئی (روي مقطع دایروي لوله متصل شده) وجود دارد. ( - 
  )Dلوله متصل شده آسیب دیده است. ( -
  )Eلوله متصل شده مسدود شده است. ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

گیري روي  قرارموقعیت 
  سطح مقطع

  موقعیت مرکز انشعاب باید ثبت گردد.

  2بند به فضاي داخل لوله ورود مواد آب

BAI 

  بندي اتصال بین دو لوله استفاده شده به داخل فاضالبرو وارد شده است. تمام یا بخشی از موادي که براي آب  

  1توصیف خصوصیات 
  بندي: جنس مواد مورد استفاده براي آب

  )Aاشر (و -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر مواد ( -

  2توصیف خصوصیات 

  بندي با واشر انجام شده باشد: چنانچه آب
  )Aبه طور واضح جابجا شده اما وارد لوله نشده است ( -
گذرد،  ه از مرکز لوله میواشر در باالي محور افقی ک ي هترین نقط پایین -)Bآویزان شده اما پاره نشده است ( -

  قرار دارد.
گـذرد،   واشر در زیر محور افقی که از مرکز لوله می ي هترین نقط پایین -)C آویزان شده اما پاره نشده است ( -

  قرار دارد.
  )Dشکسته شده ( -

  بندي استفاده نشده باشد. از واشر براي آب که درصورتیدرصد کاهش سطح مقطع،   تعیین مقدار
گیري روي  ت قرارموقعی

  سطح مقطع
  موقعیت باید ثبت شود.

  3جابجایی در محل اتصال

BAJ 

  الزم نیست. متر میلی 10از  تر کمي طولی ها جابجاییاند. ثبت  هاي مجاور از محل اصلی خود جابجا شده لوله  

  توصیف خصوصیات

  نوع جابجایی:
  اند. ها موازي خط لوله جابجا شده ): لولهAطولی ( -
  اند. ها در جهت عمود بر خط لوله جابجا شده ): لولهBاعی (شع -
  ها موازي نیستند. ): محورهاي لولهCاي ( زاویه -

  

                                                   
 

1- Defective Connection 
2- Intruding Sealing Material 
3- Displaced Joint 
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  کدهاي مربوط به ساختار لوله -1-2پ.جدول ادامه 
  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

  

  تعیین مقدار

  شود: تعیین مقدار به صورت زیر انجام می
  ه بین انتهاي زبانه و داخل کام دو لوله مجاورفاصل -ي طولیها جابجاییبراي  -
  متر میلیاندازه جابجایی بر حسب  -ي شعاعیها جابجاییبراي  -
  زاویه بین دو لوله جابجا شده بر حسب درجه -اي ي زاویهها جابجاییبراي  -

گیري روي  موقعیت قرار
  سطح مقطع

  گردد. اي مشخص می جهت جابجایی شعاعی و زاویه
 6و به سـمت پـایین بـا سـاعت      12ال، جابجایی شعاعی در امتداد عمودي به سمت باال با ساعت به عنوان مث

  شود. نشان داده می
 1پوشش داخلی معیوب

BAK 

  پوشش داخلی فاضالبرو خراب شده است.  

  1توصیف خصوصیات 

  ماهیت خرابی:
  )Aپوشش خط لوله دچار گسستگی شده است. ( -
  )Bتغییر رنگ پوشش ( -
  )Cبی انتهاي پوشش (خرا -
  )Dچروکیدگی سطح پوشش ( -
  )Eبرآمدگی پوشش ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zي پوشش (ها خرابیسایر  -

  2توصیف خصوصیات 

  ها به صورت زیر است: ي چروك شده تعیین جهتها پوششبراي 
  چروکها موازي محور لوله هستند. -)Aطولی ( -
  چروکها عمدتا روي مقطع دایروي لوله هستند. -)B( پیرامونی -
  )Cمرکب ( -

  درصد کاهش سطح مقطع  تعیین مقدار
گیري روي  موقعیت قرار

  موقعیت باید ثبت شود.  سطح مقطع

  2تعمیر معیوب

BAL 

  
د رو عملیات تعمیر روي فاضالبرو یا زهکش به صورت معیوب انجام شده است. در جائیکه این کد به کـار مـی  

  الزم است. BCBاي  استفاده از کد تعمیر نقطه

  توصیف خصوصیات

  نوع عیب:
  )Aبخشی از دیواره فاضالبرو مفقود شده است ( -
  )Bاند. ( بندي سوراخهاي روي دیواره فاضالبرو ایجاد شده هایی که براي آب خرابی وصله -
 باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

 3جوش معیوب

BAM   خرابی جوش روي بدنه فاضالبرو  

  

                                                   
 

1- Lining Defect 
2- Defective Repair 
3- Weld Failure 
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  کدهاي مربوط به ساختار لوله -1-2پ.جدول ادامه 
  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

  
  توصیف خصوصیات

  جهت خرابی:
  خرابی به موازات محور لوله است -)Aطولی ( -
  خرابی عمدتا روي مقطع دایروي لوله است.  -)Bپیرامونی ( -
  )Cمارپیچ ( -

گیري روي  موقعیت قرار
  سطح مقطع

  براي خرابی طولی، موقعیت آن و براي خرابی دایروي و مارپیچ، نقاط شروع و پایان آن ثبت گردد.

  1تخلخل جنس لوله

BAN 
  جنس لوله متخلخل است. (مثال به علت عیب در تولید)  
گیري روي  موقعیت قرار

  سطح مقطع
  موقعیت باید ثبت شود.

  2مشاهده در آن سوي جداره لولهخاك قابل 
BAO   .از داخل خرابی خاك بیرون از لوله قابل مشاهده است  

  3لوله ي هحفره قابل مشاهده در آن سوي جدار

BAP   .از داخل خرابی فضاي بیرون قابل مشاهده است  

 برداري کدهاي مربوط به عیوب بهره -2- 2پ.جدول 

  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی
 4ها ریشه

BBA  

  یابد. یا انشعابات خط لوله رشد می ها خرابیریشه درختان یا سایر گیاهان که به درون اتصاالت،   

  توصیف خصوصیات

  نوع ریشه:
  )Aریشه ضخیم ( تک -
  )Bهاي نازك جدا از هم ( ریشه -
  )Cها ( اي پیچیده از ریشه توده -

  درصد کاهش سطح مقطع  تعیین مقدار
ي گیري رو موقعیت قرار

  موقعیت باید ثبت شود.  سطح مقطع

 5رسوبات چسبیده

BBB 

  اند. چسبیده موادي که به دیواره فاضالبرو   

  توصیف خصوصیات

  نوع مواد:
  )Aدیواره پوسته شده فاضالبرو ( -
  )Bچربی ( -
  چسبند) هایی که به دیواره لوله می ) (مانند ارگانیزمFouling )Cرسوبات فاضالبی  -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

                                                   
 

1- Porous Pipe 
2- Soil Visible through defect 
3- Void Visible through defect 
4- Roots 
5- Attached Deposits 
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 برداري کدهاي مربوط به عیوب بهره -2-2پ.جدول ادامه 
  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

  
  درصد کاهش سطح مقطع  تعیین مقدار

گیري روي  موقعیت قرار
  موقعیت باید ثبت شود.  سطح مقطع

 1نشین شده رسوبات ته

BBC 

  اند. خط لوله ته نشین شدهرسوباتی که در کف   

  توصیف خصوصیات

  نوع رسوب:
  (مانند ماسه و سیلت) A)ریزدانه ( -
  ) (مانند شن و الشه سنگ)Bدانه ( درشت -
  ) (مانند بتن)Cمواد سخت یا فشرده ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

  د فاضالبرو در جهت عمود بر حسب درصدنسبت عمق رسوب به ابعا  تعیین مقدار
گیري روي  موقعیت قرار

  موقعیت باید ثبت شود.  سطح مقطع

 2نفوذ خاك به داخل لوله

BBD 

  خاك اطراف به داخل فاضالبرو وارد شده است.  

  توصیف خصوصیات

  :نوع خاك
  )Aماسه ( -
  )Bخاك پیت ( -
  )Cمواد ریزدانه (مانند رس و سیلت) ( -
  )Dشن ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

  درصد کاهش سطح مقطع  تعیین مقدار
گیري روي  موقعیت قرار

  باید موقعیت خاك اطراف دیواره فاضالبرو ثبت شود.  سطح مقطع

 3سایر موانع

BBE 

  کنند. اشیاء درون خط لوله که سطح مقطع را مسدود می  
  شود. کاربرد ندارند استفاده می BBDتا  BBAکدهاي  که مانیزاز این کد فقط 

  توصیف خصوصیات

  تعریف مانع:
  )Aهاي آجر یا مصالح ساختمانی روي کف فاضالبرو ( تکه -
  )Bهاي لوله شکسته شده روي کف فاضالبرو ( تکه -
  )Cسایر اشیاء قرار گرفته روي کف فاضالبرو ( -
  )Dفاضالبرو ( ي هارنفوذ موانع به داخل لوله از دیو -
  )Eاند ( اشیایی که در اتصال دو لوله فرو رفته -
  )Fنفوذ موانع به داخل لوله اصلی از طریق انشعابات ( -
  )Gات از داخل خط لوله (تاسیسعبور سایر  -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

  درصد کاهش سطح مقطع  تعیین مقدار
گیري روي  قعیت قرارمو

  موقعیت باید ثبت شود.  سطح مقطع

                                                   
 

1- Settled Deposits 
2- Ingress of Soil 
3- Other Obstacles 
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 برداري کدهاي مربوط به عیوب بهره -2-2پ.جدول ادامه 

  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی
  1نشتاب

BBF  

  ورود آب به داخل فاضالبرو از طریق دیواره، اتصاالت یا عیوب  

  توصیف خصوصیات

  مقدار جریان:
  ات قابل مشاهده نیستند.قطر -ورود آرام آب -)Aتعرق ( -
  جریان پیوسته نیست. -چکه به داخل فاضالبرو -)Bچکه کردن ( -
  جریان پیوسته است. -)Cجریان یافتن ( -
  ورود تحت فشار جریان -)Dفوران جریان ( -

گیري روي  موقعیت قرار
  موقعیت منطقه/ نقطه ورود ثبت شود.  سطح مقطع

 2تراوش

BBG 
  به بیرون از فاضالبرو نشت قابل مشاهده جریان  
گیري روي  موقعیت قرار

  گیري روي سطح مقطع لوله (چنانچه قابل مشاهده است.) موقعیت قرار  سطح مقطع

 3جان جانوران موذي یا سخت

BBH 

  مشاهده جانوران در فاضالبرو  

  1توصیف خصوصیات 

  نوع جانور:
  )Aموش ( -
  )Bسوسک ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

  2توصیف خصوصیات 

  محل جانور:
  )Aدر خط لوله ( -
  )Bدر انشعابات خانگی ( -
  )Cدر اتصاالت باز ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

  تعداد جانوران مشاهده شده در یک محل  تعیین مقدار

                                                   
 

1- Infiltration 
2- Exfiltration 
3- Vermin 



 هاي فاضالب دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتري شبکه  25/12/93  154

 

 ط به مشخصات عمومیکدهاي مربو - 3- 2پ.جدول 

  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی
  1محل اتصال فاضالبروي جانبی یا انشعاب

BCA 

  خط لوله دیگري به خط لوله مورد بازرسی متصل شده است.  

  توصیف
  1خصوصیات  

  نوع اتصال:
  پیش ساخته صورت گرفته است. ها توسط قطعه اتصال لوله -)Aاتصال فاضالبروي جانبی ( -
  با مته سوراخ شده است. -اتصالی که در آن از رابط زینی استفاده شده -)Bسوراخ شده با مته ( -2زینی اتصال -
بـا قلـم سـوراخ     -اتصالی که در آن از رابط زینی استفاده شده -)Cسوراخ شده به صورت دستی ( -اتصال زینی -

  شده است.
بـا متـه سـوراخ شـده      -رابط خاصی استفاده نشدهاتصالی که در آن از  -)Dسوراخ شده با مته ( -3اتصال ساده -

  است.
با قلم سـوراخ   -اتصالی که در آن از رابط خاصی استفاده نشده -)Eسوراخ شده به صورت دستی ( -اتصال ساده -

  شده است.
اده کاربرد ندارد مورد استف Eیا  B, C, D) (در مواقعیکه سایر انواع اتصاالت Fاتصالی غیر از فاضالبروي جانبی ( -

  قرار خواهد گرفت.)
  )Gنوع اتصال مشخص نیست. ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر انواع اتصاالت ( -

  توصیف
  2خصوصیات  

نماید که آیا اتصال براي اسـتفاده در   باشد. مشخص می باز یا بسته بودن اتصال می ي هدهند کدي فرعی که نشان 
  اکنون باز شده است. روش کد گذاري به صورت زیر است: ا اینکه از همآینده ساخته شده ی

  )Aاتصال باز ( -
  )Bاتصال بسته ( -

  متر میلیارتفاع لوله متصل شده برحسب   1تعیین مقدار 
  (اگر با ارتفاع متفاوت است.) متر میلیعرض اتصال بر حسب   2تعیین مقدار 

گیري روي  موقعیت قرار
  سطح مقطع

  ثبت گردد. بایدمرکز اتصال  موقعیت

  )غیردایرويشکل مقطع (براي مقاطع   مالحظات
 4تعمیر موضعی

BCB 

  بخش کوچکی از فاضالبرو تعمیر شده است.  

  توصیف خصوصیات

  نوع تعمیر:
  )Aلوله جایگزین شده ( -
  )Bپوششی موضعی ( -
  )Cمالت تزریق شده ( -
  )Dسایر مواد آب بندي تزریق شده ( -
  )Eتعمیر شده ( سوراخ -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zي تعمیر بدون ترانشه (ها روشسایر  -

                                                   
 

1- Connection 
2- Saddle 
3- Plain 
4- Point Repair 



  EN13508-2    25/12/93  155 استاندارد در فاضالبروها کدگذاري سیستم  - 2 پیوست

 

 کدهاي مربوط به مشخصات عمومی -3-2پ.جدول ادامه 

  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

  
گیري روي  موقعیت قرار

  سطح مقطع
  موقعیت باید ثبت شود.

 1شروع بازرسی ي هنقط

BCD  

  ات مربوط به نقطه شروع بازرسیاطالع  

  توصیف خصوصیات

  نوع نقطه:
  )Aآدمرو ( -
  )Bاتاقک بازدید ( -
  )C( 2زنی میل ي هروزن -
  )D(  (Lamp hole)دسترسی از سطح زمین به تاج لوله  ي هساز -
  )Eگاه ( تخلیه -
  )Fاتصال اصلی بدون آدمرو یا اتاقک بازدید ( -
 Xتواند کـدهایی بـا پیشـوند     می مسوولتعریف شده باشد (سازمان  سوولمنوع خاصی که توسط یک سازمان  -

  )XAتعریف نماید، مانند 
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zهاي خاص ( سایر اتاقک -

  شماره نقطه  1تعیین مقدار 
  مختصات نقطه  2تعیین مقدار 

 (Finish Node)نقطه پایان بازرسی 

BCE  

  مربوط به نقطه پایانی بازرسی اطالعات  

  توصیف خصوصیات

  نوع نقطه:
  )Aآدمرو ( -
  )Bاتاقک بازدید ( -
  )C( 3زنی میل ي هروزن -
  )D( 4دسترسی از سطح زمین به تاج لوله ي هساز -
  )Eگاه ( تخلیه -
  )Fاتصال اصلی بدون آدمرو یا اتاقک بازدید ( -
 Xتواند کـدهایی بـا پیشـوند     می مسوولده باشد (سازمان تعریف ش مسوولنوع خاصی که توسط یک سازمان  -

  )XAتعریف نماید، مانند 
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zهاي خاص ( سایر اتاقک -

  شماره نقطه  1تعیین مقدار 
  اي) مختصات نقطه (مختصات شبکه  2تعیین مقدار 

  
  

                                                   
 

1- Start Node Type 
2- Rodding Eye 
3- Rodding Eye 
4- Lamp hole 
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 سایر کدها -4- 2پ.جدول 

  توضیح  عاتسایر اطال  کد اصلی
 1عکس کلی

BDA 
  باشد.  یک عکس براي ثبت شرایط کلی فاضالبرو یا زهکش که مربوط به عارضه خاصی نمی  

گیري  موقعیت قرار
 روي سطح مقطع

  جهت دوربین (چنانچه دوربین رو به جلو نباشد.)

 2مالحظات کلی

BDB  
  ثبت نمود. توان با یکی از کدهاي از پیش تعریف شده مالحظاتی را که نمی 

  متن مالحظات  مالحظات
 3پیمایش ناتمام

BDC  

  بازرسی قبل از رسیدن به نقطه پایانی متوقف شده است.  

  توصیف خصوصیات

  دلیل ناتمام ماندن عملیات:
  )Aوجود مانع ( -
  )Bباال بودن سطح آب ( -
  )Cخرابی تجهیزات ( -
  ت ثبت گردد.باید در بخش مالحظا تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

 4تراز آب

BDD 

  سطح آب نسبت به کف فاضالبرو 

  توصیف خصوصیات
  وضعیت ظاهري فاضالب در لوله به صورت زیر است:

  )Aتوان دید) ( شفاف (کف فاضالبرو را می -
  )Bکدر و تغییر رنگ یافته ( -

  ي بر حسب درصد.نسبت ارتفاع سطح آب به قطر یا اندازه فاضالبرو در راستاي عمود  تعیین مقدار

 5جریان در لوله ورودي

BDE 

  
  اطالعات مربوط به جریان در یک لوله ورودي.

  ) نیز مورد نیاز خواهد بود.BCAاز این آیتم براي اتصاالت استفاده شود (کد  که درصورتی

  توصیف
  1خصوصیات  

  جریان در لوله وارد شونده:
  )Aتوان دید.) ( شفاف است (کف فاضالبرو را می -
  )Bکدر و تغییر رنگ یافته است ( -

از کـد   بایـد چنانچه به علت باال بودن سطح آب در لولـه اصـلی، جریـان در لولـه ورودي قابـل مشـاهده نباشـد        
  استفاده نمود. YYاختصاصی 

  توصیف
  2خصوصیات  

  متصل شده: ي هلول
  )Aه شده است.) (ي سطحی مشاهدها آببه صورت صحیح وصل نشده است. (تخلیه جریان فاضالب به  -
  )Bمشاهده شده است.) (  به صورت صحیح وصل نشده است. (تخلیه جریان فاضالب به خطوط فاضالبرو و زهکش - 
  )Cاشتباه در اتصال مالحظه نشده است. ( -

                                                   
 

1- General Photograph 
2- General Remark 
3- Inspection Abandoned 
4- Water Level 
5- Flow in Incoming Pipe 
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 سایر کدها - 4-2پ.جدول ادامه 

  توضیح  سایر اطالعات  کد اصلی

  
  شود. درصدي از اندازه فاضالبرو در راستاي قائم بیان می متصل شده که به صورت ي هسطح آب در لول  تعیین مقدار

گیري  موقعیت قرار
  روي سطح مقطع

  موقعیت باید ثبت شود.

 1گازهاي درون فاضالبرو

BDF 

  پتانسیل وجود گازهاي خطرناك در فضاي فاضالبرو مالحظه شده است.  

  توصیف خصوصیات

  نوع خطر تشخیص داده شده:
  )Aکمبود اکسیژن ( -
  )Bسولفید هیدروژن ( -
  )Cمتان ( -
  باید در بخش مالحظات ثبت گردد. تر بیش جزییات -)Zسایر موارد ( -

  اطالعات قابل دسترسی باشد.) که درصورتیدرصد وجود گاز در محیط (  1تعیین مقدار 
  اطالعات قابل دسترسی باشد.) که درصورتی( ppmغلظت گاز در محیط بر حسب   2تعیین مقدار 

 2دان دیدفق

BDG  

  مسدود شده است. دوربین دید  

  توصیف خصوصیات

  دلیل فقدان دید:
  )Aدوربین زیر آب است ( -
  )Bگل و الي ( -
  )Cبخار ( -
  تر باید در بخش مالحظات ثبت گردد. جزییات بیش -)Zسایر موارد ( -

  

                                                   
 

1- Atmosphere Within the Pipeline 
2- Loss of Vision 
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 EN 13508-2هایی از کدگذاري فاضالبروها با استفاده از استاندارد  نمونه -1-1-2پ.
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 3پیوست 12

ارزیابی ریسک فروریزش فاضالبروها 
  هاي بهسازي و تعیین اولویت





  165  25/12/93    بهسازي هاي اولویت تعیین و فاضالبروها فروریزش ریسک ارزیابی -3 پیوست

 

وست  ویت -3پی ل او ها و تعیین  رو زش فاضالب روری بی ریسک ف هسازي ارزیا ب  هاي 

  کلیات -1-3پ. 

ارزیـابی ریسـک    نگـام ه ریسک یا مخاطره عبارت است از احتمال وقوع یـک رخـداد و عواقـب ناشـی از آن؛ بنـابراین     
در ایـن   باید به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرند.آن و عواقب فروریزش دو پارامتر احتمال وقوع فروریزش فاضالبروها، 

ي آن از لحـاظ   اي فاضـالبرو و دیگـري طبقـه    ي عملکرد سـازه  اي ضروري است: یکی درجه راستا، آشنایی با دو مفهوم پایه
  بحرانی بودن.

ي یـک فاضـالبرو از لحـاظ     اي یک فاضالبرو نشانگر احتمال وقوع فروریزش در آن است و طبقـه  ملکرد سازهي ع درجه
باشد. بنابراین هنگام تعیین ریسک باید هـر دو پـارامتر را بـه صـورت      بحرانی بودن بیانگر عواقب ناشی از فروریزش آن می

  خص نمود. هاي بهسازي را بر مبناي آن مش توأمان درنظر گرفت و اولویت

  1اي فاضالبروها تعیین چگونگی عملکرد سازه -2-3پ.

گیرد، بـه   قرار می (ICG) آن از لحاظ شرایط داخلیبندي  که مبناي درجهیک فاضالبرو باالترین امتیاز عیوب در طول 
 آن ي هتـرین نقطـ   باشد بلکه شـدت وخامـت در بحرانـی    میدر کل طول تحت بررسی ن آن فاضالبرو تنهایی بیانگر وضعیت

اند، الزاما باالتر نیسـت و   فاضالبروهایی که امتیاز باالتري کسب کرده دهد؛ بنابراین خطر فروریزش در میفاضالبرو را نشان 
گذارند که در ادامـه مـورد بررسـی قـرار خواهنـد       اي فاضالبرو تاثیر ي عملکرد سازه زمینه  پارامترهاي جانبی دیگري نیز در

  گرفت.
  دهد. اي فاضالبروهاي ثقلی را نشان می مورد استفاده در ارزیابی عملکرد سازه رد، رویک)1-3(پ.شکل 

                                                   
 

1- Structural Performance 
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  اي فاضالبروها و ارزیابی ریسک فروریزش ي عملکرد سازه تعیین درجه -1-3پ. شکل

سـبی از وضـعیت فاضـالبرو    دید ن (ICG)ي فاضالبرو از لحاظ شرایط داخلی آن  تر عنوان شد، درجه طور که پیش همان
، براي تعیین چگونگی عملکـرد   فاضالبرو داراي عیوب جدي و شدید باشد که حالتیدهد اما در  در اختیار مهندس قرار می

 1اي آن فاضـالبرو  ي عملکرد سـازه  اي آن، پارامترهاي دیگري را نیز باید در نظرگرفت که ممکن است در تعیین درجه سازه
  دهد: ي زیر این امر را بهتر نشان می شند؛ مثال سادهنقشی اساسی داشته با

  بگیرید: را درنظر ICG=  3 ي هبا درجدو فاضالبرو 
و  شـود  مـی  (شرایط اضافه بـار هیـدرولیکی)   سورچارجدچار ، مرتبا  سیلیتی قرار دارد -اي یکی از این دو در خاك ماسه

بـاال قـرار دارد،    ي هدیگري در خاك رس با پالستیسیت که لیدرحایی در مناطق مجاور آن وجود دارد؛ ها ریزشفرو ي هسابق
  فروریزش نیز در مناطق مجاور آن ثبت نشده است. ي هد و سابقشو سورچارج نمیدچار 

تـري قـرار گرفتـه و ریسـک بـاالتري در       بدیهی است که از نقطه نظر مهندسی، فاضالبروي نخست در شرایط بحرانـی 
ي  ) مشـخص اسـت، بـراي تعیـین درجـه     1-3(پ.شـکل  طور که در دیاگرام  نابراین هماناي آن وجود دارد؛ ب عملکرد سازه
اي فاضالبروهایی که داراي عیوب جدي و شدید هستند، مقداري اطالعات جـانبی و اضـافی نیـز مـورد نیـاز       عملکرد سازه

  خواهد بود که فهرستی از این اطالعات در ذیل آمده است:

                                                   
 

1- Structural Performance Grade 

 نتایج بازرسی

ي شرایط  تعیین درجه
 (ICG)داخلی فاضالبرو 

 ارزیابی ریسک فروریزش

 اي فاضالبرو ي عملکرد سازه تعیین درجه

 اطالعات جانبی مورد نیاز است اقدامات فوري و اضطراري نیاز نیستاقدامی مورد 

ي  فاضالبرو در آستانه
 فروریزش است

معایب عمده و شدیدي 
 در فاضالبرو وجود ندارد.

معیوب  فاضالبرو شدیدا
 است
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 ي کارگذاري آن در زمان اجرا (تونل، ترانشه و غیره) وهنوع خاك در اطراف فاضالبرو و نح 

 (در صورت وجود) تواتر و تناوب بروز سورچارج 

 سطح آب زیرزمینی 

 برداري ي مجاور و مشکالت موجود در زمان بهرهها ریزشتاریخچه و سوابق فرو 

 متر 1تر از  شدت بار ترافیکی بر روي فاضالبروهایی با پوشش کم 

 گـردد.   ي فاضالبرو می اي است که سبب خرابی مداوم و پیوسته که شرایط محیطی به گونهشواهدي مبنی بر این
 هاي پیشین در همان فاضالبرو) (از طریق مقایسه با نتایج حاصل از بازرسی

 وجود نشست فعال در خاك اطراف لوله 

در  هـا  آناختیـار داشـتن   پـذیرد کـه در    صورت مـی  آوري این اطالعات جانبی تنها هنگامی شایان توجه است که جمع
 4و  3برابـر بـا    ICGکـه داراي   Aگذار باشد و این امر تنها در مورد فاضالبروهاي بحرانی طبقـه   تاثیر  گیري فرآیند تصمیم

  هاي بعد تشریح خواهد گردید.) بندي فاضالبروهاي بحرانی در بخش ي تعیین و طبقه هستند صادق است. (نحوه
 )،1-3(پ. جـدول باشد.  گذار، نوع خاك در اطراف فاضالبرو میتاثیراز پارامترهاي جانبی  ، یکی که اشاره شد طور همان

  دهد. از لحاظ درجه ریسک را نشان می ها خاكبندي انواع  طبقه

 ها از لحاظ درجه ریسک بندي انواع خاك طبقه - 1- 3پ. جدول

 BS5930:1999تشریح نوع خاك براساس استاندارد   نوع ریسک

  ي ریز سیلتی، ماسه لت، ماسهسی  ریسک باال

  بندي مناسب. اي با دانه ي پایین، شن ریز تا متوسط، شن ماسه رس با پالستیسیته  ریسک متوسط

  هاي رس اگر فاضالبرو به روش بدون ترانشه اجراشده باشد. انواع خاك ي متوسط تا باال، تمام  رس با پالستیسیته  ریسک پایین
  

یرگذار در این زمینه، سورچارج (شرایط اضافه بـار هیـدرولیکی) اسـت کـه برحسـب تـواتر       یکی دیگر از پارامترهاي تاث
  گردد: ) تقسیم می2-3وقوع به سه دسته به شرح جدول (پ.

 تواتر وقوع سورچارج و توصیف هر حالت  - 2- 3جدول پ.

  شرح  تواتر

  شاید ناشی از جزر و مد باشد.  روزانه

  ، حداقل یک بار در سال.آدمروباالي کف  متر 5/0با ارتفاعی بیش از   به دفعات

  افتد. از یک بار در سال اتفاق می تر کممتر است و یا  5/0از  تر کمدهد یا ارتفاع آن  اصال رخ نمی  به ندرت
  

فاضـالب از    شدن  بند نیستند، وقوع سورچارج و افزایش فشار باعث خارج فاضالبروها به درستی آب بسیاري ازکه ازآنجا 
خـاك اطـراف لولـه و ایجـاد حفـره در        شدن تواند باعث شسته ، می ي با ریسک باال یا متوسطها خاكگردد که در  می ها آن

اي فاضـالبرو بایـد بـا     سورچارج بر عملکرد سـازه  ي هپدید تاثیرگردد؛ بنابراین ن یا ورود خاك به درون فاضالبرو مجاورت آ
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ترکیب گردیـده و   )3-3(پ.بر این مبنا دو پارامتر مذکور در جدول  ؛دآن تعیین گرد ي هتوجه به شرایط خاك احاطه کنند
  اي فاضالبروها مشخص شده است. عملکرد سازه ي هبه منظور تعیین درج ICG ي هدر تغییر درج ها آن تاثیرمیزان 

  اي فاضالبرو ي عملکرد سازه جهبه منظور تعیین در ICGي  ي سورچارج در تغییر درجه تاثیر توامان نوع خاك و بروز پدیده - 3- 3پ. جدول

  نوع خاك ICGدرجه 
  اي فاضالبرو ي عملکرد سازه درجه

  سورچارج
  روزانه  به دفعات  به ندرت

5  
4  
3  
2  

  -  ریسک باال

1+  
1+  
1+  
1+  

2+  
2+  
2+  
1+  

5  
4  
3  
2  

  -  ریسک متوسط

1+  
1+  
1+  
-  

1+  
1+  
1+  
1+  

5  
4  
3  
2  

  -  -  ریسک پایین

1+  
1+  
-  
-  

  
» ي ریز سیلتی ماسه«را اخذ نموده است، اگر در زمینی با خاك  3ي  ، درجهICGبندي  البرویی که در درجهبه طور مثال فاض

)، دو واحـد افـزایش   3- 3ي آن را بر طبق جدول (پ. (ریسک باال) قرار گرفته باشد و با مد روزانه دچار سورچارج گردد، باید درجه
  اد.قرار د 5اي آن را در گروه  داده و عملکرد سازه

وجود ندارد امـا   5هاي باالتر از  هنگام استفاده از جدول باال توجه داشته باشید که هرچند تعریف مشخصی براي درجه
 5+1ي  ، در اولویت باالتري نسبت به فاضالبروي درجـه 5+2ي مثال  هاي بهسازي، فاضالبرویی با درجه هنگام تعیین اولویت

ه گفته شد استفاده از این اطالعات جانبی در عمـل تنهـا بـراي فاضـالبروهایی بـا      طور ک گیرد؛ با این وجود، همان قرار می
  متداول است. 4یا  3برابر  ICGي  درجه

  اي فاضالبروها باید مدنظر قرار گیرند، عبارتند از: عملکرد سازه ي هتعیین درج ي هسایر مالحظاتی که در زمین
 کـه آن   اسـت (مگـرآن   4ي فروریـزش دارد، درجـه    سابقه اي براي فاضالبرویی که ي عملکرد سازه حداقل درجه

 فاضالبرو بعد از فروریزش مورد بهسازي قرار گرفته باشد.)

 ي  تـر از درجـه   اي فاضالبرو، یک واحـد کـم   ي عملکرد سازه اگر زمین اطراف فاضالبرو از جنس بتن باشد، درجه
ICG باشد. در آن فاضالبرو می 

  اي فاضالبرو یک واحد نسبت  ي عملکرد سازه % تندتر است، درجه10از  ها آندر فاضالبروهاي معیوب که شیب
 شود. باالتر در نظر گرفته می ICGبه 
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 ي  ي آب زیرزمینی و در خاکی با ریسک بـاال قـرار داشـته و درجـه     چنانچه فاضالبرویی در زیر سطح تراز سفره
ICG  در زیر سـطح تـراز آب زیرزمینـی و در خـاکی بـا      که فاضالبرو  تر باشد، یا هنگامی یا بیش 2در آن برابر با

اي فاضـالبرو نسـبت بـه     ي عملکـرد سـازه   ، درجه باشد 5یا  4در آن  ICGي  ریسک متوسط قرار گرفته و درجه
ICG شود. یک واحد افزایش داده می 

 ي  ي شیمیایی قرار دارد و عامل اصلی در تعیین درجه چنانچه فاضالبرویی در معرض حملهICG کن یـا   ن قلوهبراي آ
 یک واحد افزایش یابد. ICGاي آن نسبت به   ي عملکرد سازه بوده است، باید درجه 1سطح  پوسته شدن

 2تعیین فاضالبروهاي بحرانی -3-3پ.

ي فاضـالبروها تنهـا   هـا  ریـزش  هاي بازسـازي فـرو   درصد از هزینه 80طور کلی حدود  دهد که به نشان میسوابق و آمار 
باشـد، بنـابراین بـا شناسـایی و جلـوگیري از وقـوع حـوادث یـا          ریـزش در شـبکه مـی    وادث فـرو درصـد حـ   10مربوط به 

بنـدي فاضـالبروها از نظـر     منظـور طبقـه   جویی مالی زیادي به عمـل آورد؛ بـدین   توان صرفه ، میقیمت گراني ها ریزشفرو
مـوثر  ي بهسازي شبکه ها اولویت ینشده و در تعیپراهمیت محسوب   میهاي بازسازي (در صورت بروز حوادث)، اقدا هزینه
باشـد را   مـی  قیمـت  گـران هزینـه و   بسـیار پـر   هـا  آن؛ فاضالبروهایی که بازسـازي و اصـالح فروریـزش یـا خرابـی در      است

هـاي   فاضـالبروها در شـبکه   گونـه  ایـن حاضـر ضـمن معرفـی     ي ضابطهنامیم. در  فاضالبروهاي با اهمیت ویژه (بحرانی) می
ر فاضالبروها در نظ  بحرانی بودن  در میزان موثري ها شاخص ي هاي که کلی گونه به ها آنشناسایی آوري فاضالب، روش  جمع

  شود، ارائه خواهد گردید. گرفته

  و خصوصیات فاضالبروهاي بحرانی ها ویژگی -4-3پ.

قیمـت   ه و گـران هزینـ  یار پربس ها آنیی هستند که بازسازي و اصالح فروریزش یا خرابی در ها آنفاضالبروهاي بحرانی 
ها یا وقـوع حـوادث ناخوشـایندي از قبیـل فروریـزش،       باشد بنابراین بهتر است که هرچه زودتر و قبل از تشدید خرابی می

آیـد. در مـورد فاضـالبروهاي بحرانـی      عمل هاي سنگین در آینده جلوگیري به مورد بهسازي قرار گیرند تا از تحمیل هزینه
هاي مناسـب بهسـازي    کار بستن شیوه و همچنین به ها آنعملیات بهسازي در   رار دادناقدامات مقتضی جهت در اولویت ق

پروژه  ي هکه واجد پارامترهاي کیفیت و دوام باالتر باشند ضروري است تا نیاز به عملیات بازسازي و بهسازي مجدد در آتی
    به حداقل رسانده شود.

                                                   
 

1- Spalling 
2- Critical Sewers 
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یی ها آن)، Aشود، فاضالبروهاي بحرانی(طبقه  سه گروه انجام می فاضالبروهاي شبکه در ي هبندي کلی طبقهطور کلی  به
 Cباشـد. فاضـالبروهاي طبقـه     مـی  قیمـت  گرانهزینه و  بسیار پر ها آنریزش یا خرابی در  هستند که بازسازي و اصالح فرو

روند که بازسازي  ر مینیز فاضالبروهاي بینابین به شما Bقیمت است و گروه  ارزان ها آنفاضالبروهایی هستند که بازسازي 
  کـه در بحـث پرهزینـه بـودن     الزم بـه ذکـر اسـت    شود. در اینجا نه خیلی گران و نه خیلی ارزان تمام می ها آنحوادث در

هـاي اجتمـاعی عملیـات اجرایـی      شوند بلکه هزینه هاي مستقیم اجرایی مورد توجه واقع نمی عملیات بازسازي، تنها هزینه
  گیرند. به طور مثال فاضالبرویی که در زیر یک خیابـان  نظر قرار می ژه براي افراد جامعه) نیز مدپروژه (تبعات نامطلوب پرو

تـر   اصلی قرار دارد، نسبت به فاضالبروي مشابهی که در زیر یک خیابان فرعی قرار گرفته است، بحرانی  رفت و آمد بسیار پر
هـاي اجتمـاعی    ک محلـی بـاقی خواهـد گذاشـت و هزینـه     است چون در صورت فروریزش تبعات بسیار نامطلوبی بر ترافی

  سنگینی بر مردم جامعه تحمیل خواهد نمود.
 دودهنـد،   تعمیر و بازسازي را به خود اختصاص مـی  هاي ین هزینهتر بیشتوان گفت فاضالبروهایی که  به طور کلی می

  باشند:  یا چند ویژگی از خصوصیات زیر را دارا می
  است تر بیششبکه متوسط  از عمق ها آنعمق. 

 قرار دارند. ست،باال ي زیرزمینیها آب سطح ایستاییی که در زمینهاي با خاك سست و ریزشی یا در مناطق 

  باشد. میبزرگ و قابل عبور توسط انسان  ها آنسایز 

  ات زیربنایی اصلی هستند. تاسیسیا  ها ساختمانمجاور 

 شـهر اخـالل ایجـاد     میاي در ساختار ترافیک و نظم عمو ظهبه میزان قابل مالح ها آنسازي در هانجام عملیات ب
 نماید. می

 .داراي عمر زیاد هستند 

  ی غیر مسلح یا بدون پوشش داخلی هستند.بتنفاضالبروهاي 

  وجود ندارد. ها آندر 1 کنارگذرامکان ایجاد 

  ي اضـطراري، یـا در   هـا  سـرویس دسترسی به  ي هکنند هاي تامین در راهی باتراکم ترافیکی باال یا های خیاباندر
 اند. محیطی باال واقع شده ی با حساسیت زیستهای محل

  
  
 

                                                   
 

1- Bypass 
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  فرایند تعیین فاضالبروهاي بحرانی -5-3پ.

  فاضالبروها ي هبندي اولی طبقه -الف

نمـاییم، ایـن    کلـی تقسـیم مـی    ي هفاضالبروها را به سـه دسـت   )،4-3(پ.بندي موجود در جدول  بر مبناي تقسیمابتدا 
 Cو B بندي اولیه بوده و با روابطی که در ادامه ارائه خواهد شد برخی فاضـالبروهاي طبقـات    صرفا یک طبقه بندي تقسیم

  Aتر منتقل شوند ولی فاضالبروهایی کـه در ایـن مرحلـه در طبقـه      ممکن است طبقه خود را تغییر داده و به گروه بحرانی
  حرانی نهایی قرار خواهند داشت.اند به احتمال زیاد درمجموعه فاضالبروهاي ب قرارگرفته

  فاضالبروها ي هبندي اولی جدول طبقه -4- 3پ.جدول 
  

  Aفاضالبروهاي طبقه 
 تر. متري یا بیش 6هرفاضالبرو در خاك غیر ریزشی و درعمق  -
 تر. متري یا بیش 5هر فاضالبرو در خاك ریزشی و درعمق  -
 هاي موجود در مناطق تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی). رد. (مانند راههاي محافظت شده قرار دا هرفاضالبرویی که در خیابان -
  گیرد. قرار می Aدر طبقه  )5-3(پ.هر فاضالبرویی که طبق جدول  -

  Bفاضالبروهاي طبقه 
 متري در خاك غیر ریزشی. 6تا  3متري در خاك ریزشی و عمق  5تا  3هر فاضالبرو در عمق  -
 متر.  میلی 600تا  450رض مقطع ترین ع هر فاضالبرو با بیش -
 روهاي شلوغ قرار دارد. هر فاضالبرویی که در زیر پیاده -
  گیرد. قرار می Bدر طبقه  )5-3(پ.هر فاضالبرویی که طبق جدول + 

  
  ها نشان داده شده است. بندي فاضالبروها بر مبناي میزان ترافیک در راه ) طبقه5-3در جدول (پ.

  ها راهبندي فاضالبروها بر مبناي میزان ترافیک در  جدول طبقه - 5- 3پ.جدول 
  عمق کف فاضالبرو تا

 متر 99/2تا  00/2سطح زمین
  عمق کف فاضالبرو تا

  متر 99/1تا  00/1سطح زمین
 **خاك غیر ریزشی خاك ریزشی خاك غیر ریزشی خاك ریزشی ها  میزان ترافیک در راه

 طبقه فاضالبرو

    
C 

  کم

A B 
 متوسط

 دزیا

گردنـد.   قابل مالحظه نیسـت، لحـاظ نمـی    ها آنشوند و میزان ترافیک در  هایی که جهت دسترسی محلی استفاده می بندي، راه در این تقسیم *
و  1هـاي شـریانی درجـه     هاي با ترافیک متوسط و راه متناظر با راه 2هاي شریانی درجه  هاي با ترافیک کم، راه کننده متناظر با راه هاي جمع راه

 اند. (مطابق تعاریف سازمان ترافیک) هاي با ترافیک زیاد در نظر گرفته شده هاي شهري متناظر با راه بزرگراه
یی که احتیاج بـه زهکشـی یـا پایدارسـازي دارنـد، خـاك       ها خاكبه منظور شناسایی فاضالبروهاي بحرانی، ماسه روان، سیلت اشباع و سایر  **

باشـد سـطح آب    مـی  مـوثر گردند. یکی از مـواردي کـه بـر پایـداري خـاك       ریزشی تلقی می ، خاك غیرها كخاروند و سایر  ریزشی به شمار می
  نیز در قالب نوع خاك به لحاظ سطح پایداري دیده شده است. مسالهزیرزمینی است که این 
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  RCFمحاسبه پارامتر  -ب

باشد که با توجـه بـه تعریـف     فاضالبروها می در و بازسازي عملیات تعمیر ي براي ارزیابی هزینه معیاري ،RCF1پارامتر 
و ) 6-3هـاي (پ.  نماید. این پارامتر بر مبناي جـدول  بندي فاضالبروها ایفا می اي در طبقه نقش عمده ،بحرانی هايفاضالبرو

  .گردد میتعیین  )7-3(پ.

  است. mm  900مساوي با یاتر  کوچک ،ها آنبراي فاضالبروهایی که قطر مقطع دایروي معادل  RCFتعیین  - 6- 3پ.جدول 
  + 6  5 -99/5  4 - 99/4  3 -99/3  2 -99/2  1 -99/1  عمق (متر)

  0/7  5/5  0/4  0/3  0/2  0/1  خاك غیرریزشی
  5/8  5/6  0/5  5/3  5/2  5/1  خاك ریزشی

  است. mm 900از  تر بزرگ ،ها آنبراي فاضالبروهایی که قطر مقطع دایروي معادل  RCFتعیین  -7- 3پ.جدول 
  + 6  5 -99/5  4 - 99/4  3 -99/3  2 -99/2  1 -99/1  عمق (متر)

  0/33  0/26  0/19  0/13  0/7  0/4  خاك غیرریزشی
  0/40  0/31  0/24  0/16  0/9  5/5  خاك ریزشی

   OCFتعیین پارامتر  -ج

ایـن   ضـروري اسـت.   نیـز  OCF 2در قسمت قبل مشخص شد، تعیین پارامتر  RCFبراي تمام فاضالبروهایی که پارامتر
  آید. دست می ) به8-3ها و به کمک جدول (پ. ساس میزان ترافیک در راهپارامتر بر ا

  ها راهشد در  بر مبناي میزان آمد و OCFتعیین پارامتر  -8- 3پ.جدول 
  OCFپارامتر  میزان ترافیک

  RCF  *75/1 کم
  RCF  *25/2  متوسط

  RCF *75/2 زیاد

  ترکیب پارامترها -د

درصـد از فاضـالبروهایی کـه     30تا  20گردند.  به ترتیب نزولی مرتب می OCF فاضالبروها بر حسب پارامتر میتماحال 
انـد، بـه    شـناخته شـده   Aبندي اولیه نیز به عنوان فاضـالبروهاي طبقـه    باشند و در طبقه را دارا می OCFین مقدار تر بیش

بندي اولیـه و مقـدار    ز بر مبناي طبقهگیرند. سایر فاضالبروها نی نهایی قرار می A ي هترین فاضالبروها در طبق عنوان بحرانی
OCF  در دو گروهB  وC شوند. تقسیم می  

                                                   
 

1- Repair Cost Factor 
2- Overall Cost Factor 
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  بندي بر مبناي مفهوم فاضالبروهاي استراتژیک اصالح طبقه - ه

است. شایان ذکر است که بـا   )9-3(پ.جدول قبل، با استفاده از  ي هبندي حاصله تا مرحل اصالح طبقه، نهایی ي همرحل
 Bبـه طبقـه    Aیک فاضالبروي طبقه  گاه هیچشوند و  تر منتقل می البروها تنها به طبقات بحرانیفاض ،جدولاین استناد به 

   .گردد منتقل نمی

  استراتژیکفاضالبروهاي   - 9- 3پ.جدول 
  طبقه  مشخصات فاضالبرو

 A  اهد نمود.ها را مختل خو هاي دسترسی به بیمارستان هر فاضالبرویی که انجام عملیات بهسازي بر روي آن، ترافیک راه
 A  ها قرار دارد. ها و رودخانه آهن، کانال هر فاضالبرویی که در زیر خطوط راه

  A  اند. ها قرار گرفته فاضالبروهایی که در زیر ساختمان
  B  است.  ها قرار گرفته هر فاضالبرویی که در زیر یکی از مراکز تفریحی یا تفرجگاه

  A  اند. خرید واقع شدهي مراکز  فاضالبروهایی که در زیر محدوده
 B  شود. هاي مهم می ها موجب آلودگی رودخانه فاضالبروهایی که فروریزش آن

  
) داراي درجـه  Aي  ي خـاص (مـثال طبقـه    که تعداد زیادي از فاضالبروهاي بحرانی موجود در در یـک طبقـه   درصورتی
باشـند.)   4، داراي درجه عملکـرد  Aبحرانی طبقه اي یکسانی باشند (یعنی مثال تعداد زیادي از فاضالبروهاي  عملکرد سازه
شود کـه هـر چـه بـاالتر باشـد، بازسـازي آن فاضـالبرو از         میاستفاده  OCFاز ضریب  ها آنبندي بهسازي در  براي اولویت

  وردار است.ي برختر بیشارجحیت 
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Abstract 

Inspection of sewers is considered to be one the most important activities regarding operation and 
maintenance of sewer networks. It shall be mainly used for detecting defects, evaluating structural 
performance, classification of sewers, quality control, determining rehabilitation method and prioritizing 
implementation activities. Among different inspection methods, CCTV is more popular and provides 
more information about the sewers than any other method. This has led to widespread utilization of 
CCTV across the globe for most inspection projects. 

This publication provides a comprehensive set of instructions on performing CCTV operations, defect 
coding and classification of sewers based on their internal condition grade and structural performance. It 
also covers other related topics such as technical specifications of CCTV cameras and their accessories, 
procedure for quality control of contractor, acceptance criteria of newly constructed sewers, failure risk 
assessment and CCTV prerequisite activities such as sewer cleaning. 
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  ضابطهین ا

ــوان   ــا عن ــات  «ب ــام عملی ــتورالعمل انج دس
ــبکه ــدیومتري ش ــالب وی ــاي فاض ــه » ه ــه ارائ ب

ــتورالعمل ــامع یدس ــام عملیــات    ج ــراي انج ب
و  کدگـذاري عیـوب   ،ویدئومتري در فاضـالبروها 

 اي سازه عملکرد از لحاظ فاضالبروهابنديِ  طبقه
 هاي فنی دوربین پردازد؛ همچنین مشخصات می

 ي وابسـته، رویـه   تجهیـزات  سـایر  و ویدئومتري
ــرایط    ــار، شـ ــار پیمانکـ ــت کـ ــرل کیفیـ کنتـ

ــل ــد  تحوی االحــداث،  گیــري فاضــالبروهاي جدی
چگونگی ارزیابی ریسک فروریزش فاضـالبروها و  

نیـاز ماننـد شستشـوي شـبکه      هاي پیش فعالیت
  دهد. فاضالب را مورد بحث و بررسی قرارمی
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