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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد.
نام موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/38535مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست.
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بتهرترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود.پیش نویساستتاندارداا  میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود .بتدینترتیتب،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  8تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد
مربوطکه سازمانمییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین ادمیییادکتروتکنیتک) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 8(CACدر کشتور
فعادیت می کند.در تدوین استاندارداا میی ایتران ضتمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
بینادمییی بهرهگیر میرو .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
ایمنی فترد  و عمتومی ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی ودرجهبند آن را
اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعتال درزمینتۀ مشتاوره،
آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه اا ومراک کادیبراسیون
سواسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأییدصتالحیت
ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکرد آناا نظارتمی کنتد.
ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فی ات گرانبهتا و انجتام تحقیقتاتکتاربرد 
برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد" زاکشیمحلاا دفنزباده– طراحی،ساختوبهرهبردار " کهپیشنویسآندرکمیسیون
اا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در دامین اجالس کمیته میی
استانداردمحیطزیستمور 1329/19/99موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده3قانون
اصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماه،1331بهعنواناستاندارد
مییایرانمنتشرمیرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایراندرمواقع د ومتجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح وتکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.

منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:
-1استانداردمییایرانرماره:8سال:1356:مقرراتمربوطبهساختارریوهنگارشاستانداردمییایران
2-DIN19667:2009-Drainage of landfills – Design, construction and operation.
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زهكشی محلهاي دفن زباله – طراحی  ،ساخت و بهرهبرداري
1

هدف و دامنه کاربرد

کشیدرمحدودهرسوبگیار محلاا دفنزبادهاست.این

ادفازتدوینایناستاندارد،تعیینراانمابرا زه
استانداردبهامراهاستانداردDIN 19666برا طراحی،ساختوبهرهبردار سیستماا زهکشیبهمنظورنفوذ

کفمحلاا دفنزبادهکاربرددارد.

ناپییر 
ومنهولاا9کاربردندارد.

يادآوري-ایناستانداردبرا مانیفودداا1

1

مراجع الزامی

مداركاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایرانبهآنااارجاعدادهردهاست.
بدینترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرود.
در صورتیکه به مدرکی باذکرتاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن
موردنظرایناستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنااارجاعدادهرده
است،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست.
استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست:
2-1 DIN 4266-1 , PVC-U , PE-HD , PP waste landfill drainage pipes – Requirements , Tests and
Monitoring.
2-2 DIN 19666 , The routing of drainage and sewer pipes – General requirements.
2-3 DIN EN 1610 , The burying and testing of sewer pipes and ducts.
2-4 DIN EN 10204:2005-01 , Metallic products – different certificates , the German version EN
10204:2004.
2-5 DIN EN 12620:2008-07 , Materials for concrete , the German version EN
12620:2002+A1:2008.
2-6 DVS 2202-1, The problems of thermoplastic material welding fittings – Specifications,
Explanations, Examinations.
2-7 DVS 2207-1 , The thermoplastic material welding – Hot element pipes welding , PE-HD
pipes and panels fittings.
2-8 DVS 2225-4:2006-12 Polyethylene (PE) membranes welding for sealing of waste landfill
and contaminated sites.
2-9 The guidelines for the application of plastic membranes in sealing of waste landfills and
contaminated sites, Federal Institute for Researches and Testing Material (BAM), January 1999.

 -1درمهندسیمکانیکبهارقطعها ازموتورگفتهمیرودکهتعداد ازاتصاتترابهامپیوندمیداد.
1- Manifold
 -9منهولیاآدمرویکنوعازاتصاتتاستکهبرا متصلکردنچندربکهوخطراهبهاممورداستفادهقرارمیگیرد.مثالدرسیستمفاضالب
برا آنکهچندینخطدودهفاضالبرابهیکدیگرمتصلکنندوبهیکمسیرادایتنمایندازمنهولاستفادهمیرود.
2-Manhole

1

2-10 The requirements of protective layer for membranes in the manufacture of combine
membranes, the application guidelines for protective layers, Federal Institute for researches and
Testing Material (BAM).
2-11 The requirments of waste landfills and long-term accumulation (The requirments of waste
landfills – DepV )1 .
2-12 LWA The floor sealing waste landfill, the guidelines for floor sealing of waste landfill by
membranes2.
2-13 GDA E5-6 , The monitoring the quality of inorganic drainage layers3.
2-14 GDA E2-14, The floor drainage of municipal wastes landfill.

اصطالحات و تعاريف

9

:درایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیربهکارمیرود
1-9
اليه محافظ

.گفتهمیرود،یکند
 آببند کفدرمقابلآسیبمحافظتم
 بهتیها کهاز
1-9
اليه زهکشی

اطالق،یرود
 زهکشیادایتم
  بهیکتیهمعدنینفوذپییربهآبکهریرابهدر سطحآنجمعردهوبهمسیر
.میگردد

9-9
اليه فیلتر

زهکشی که از نفوذ ذرات ری از بدنه محل دفن زباده در اثر جریان آب
   بخشی از تیه،تیه فییتر عبارتست

.یکند
 جیوگیر م
4-9
مسیر زهکشی

رابهاا ایجاد رده
 جمعآور و ادایت ری
  زهکشی مشبک برا
  دودهاا
 به مسیر از دوده با دیواره نفوذپییر س
.گفتهمیرود،زهکشی
 درتیه

1- Section1 The requirments of facilitating the waste landfill regulation dated 27.04.2009; BGBIThe section 1
dated 04/29/2009 Page 900.
2- Available in: The state department of natural resources, environment and consumer protection, Nordrhein
-Westfalen ...
3- Available at : www.gdaonline.de
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اصول طراحی

1-4
زهکشیمعدنیساختهرود.
امجنستیهسطحی 
رابهااباید 
زهکشیری 
زهکشیکفمحلدفنزبادهومسیر 

کلیات

1-4
حداقلمواردزیربایدرعایتروند:

امچنین
رابهاادردرونبدنهمحلدفنزبادهمجازنیست .
جریانری 
ریبطودیخطدوده≤1%ریبمقطعکف≤3%طولورود ≥ 18mقطرداخیی ≤ 989mm1
دارته بارد ،باید طبق قوانین مراجع ذ صالح  و نی اطالعات بارش

در صورتی که از این قواعد انحراف وجود 
جداگانها ارائه رود.برا طول مسیر بیش از ،999 mمحاسبات ایدرودیک مسیر

سازمان اوارناسی مدارك 
زهکشضرور است.

هیدرولیک

9-4
زهکشیبایدازطریقممی
تاییدپایدار مسیر 
پايداري

مطابقمرجعبند3کتابنامهاجرارود.

4-4
بهرهبردار حدود بیش از  29° Cدر مدت زمان  89سال طراحی روند.در
زهکشی باید برا دما  
مسیراا  
بهرهبردار ،بایدددیلآنذکررود.
صورتتغییردما  
تنش حرارتی

5-4
بهرهبردار مقاوم بارند.سوابق و
باا ریمیایی و بیودوژیک در حین  
زهکشی باید در مقابل آسی 
ستماا  
سی 
مداركدرصورتد ومبایدمطابقمرجعبند9-19ایناستانداردثبتروند.
تنشهاي شیمیايی و بیولوژيک

6-4
محلاا دفنزبادهکالسصفر
زهکشیمطابقبااد اماتتعیینردهمحلدفنزبادهدرجدول،1بایدبرا  
تی ه  
کالساا 9،1یا3باحداقل9/8mضخامتازموادمعدنیساختهردهبارد.

باحداقل 9/3mوبرا 
دانهگرد یا مجموعه دانه دوبار
محلاا دفن زباده کالس  9 ،1یا  3باید حداقل کمتر از  ،9/3mماسه س 
برا  
رکستهرده با اندازه نسبت قطراا  d/D=16/39مطابق با استاندارد DIN EN 12620:2008-07استفاده رود.

9
دانهاایی که نسبت طول به عرض آنها
بخش قابل رسوب در تیه زاکشی باید حداکثر  9/8%بوده و مقدار  
اليه زهکشی

-1سازمانحفاظتمحیطزیست،سازمانمنابعطبیعیکشورو...دردیستمراجعذ صالحقراردارند.
ازمسیرزاشکیاستکهمیتواندرسوبگیار درآنانجامرود.

-9محلقابلرسوبمنظوربخشاایی

3

دانهاا رکسته رده باید در می ان19%
 >L/B3/1است  ،حداکثر  99%جرمی باید بارد .برا ماسه مقدار  
جرمیمحدودرود.
رکستهرده با نسبت قطر 16/39تشکیل

دانهاا 
زهکشی تنها در 9/3 mپایین تر از ماسه یا  
در صورتی که تیه  
رده بارد ،برا تکمیل حداقل ضخامت تزم ،یک تیه معدنی دیگر نی باید ایجاد رود.می ان نفوذپییر این
راهانداز باید 1/9×19-9m/s
تیهنبایددرطوتنیمدتازk=1/9×19-3m/sتجاوزنمایدودرانگامنصبو 
≥ kبارد.
1
بهعنوان
یتوان از یک تیه معدنی باتیی سبخش  2رکل ب 9یا یک فییتر ژئوتکستیل  اضافی  
در صورت نیاز م 
9
تیهفییتراستفادهکرد.کیفیتفییترژئوتکستیلبایدتوسطمراجعذ صالح تاییدرود.
زهکشیمعدنیوجودندارد.درارحال
ماسهری تیه 
محلاا دفنزبادهکالسصفرمقرراتخاصیبرا  
برا  
برا اینتیهاانی می اننفوذپییر دردرازمدتنبایدازk=1/9×19-3m/sتجاوزنمایدودرانگامنصبو
راهانداز باید k ≥1/9×19-9m/sبارد.

بهرهبردار 
تنشاا مکانیکی در تمام ررایط  
زهکشی باید طور انتخاب رود که در مقابل  
جنس ماده تیه  
باا فی یکی،ریمیاییوبیودوژیکبدونتغییرباقیبماند.
بهعالوهدرمقابلآسی 
مقاومبودهو 
3
مقدارکربناتکیسیمنبایداز99%جرمیتجاوزنماید.می انکربناتکیسیمغیربیور بایدکمتراز1%جرمی
یداد.
بارد.جدول1خالصهمقرراتمیکوررانشانم 
1-4
زهکشیکفمحلدفنزبادهبایداد اماتاستانداردDIN 4266-1رابرآوردهکنند.
دودهاا مورداستفادهدر 

لولهها

7-4
زهکشیبهتنهاییامکانپییربارد.
نگهدار اریکازمسیراا  
اجرا مسیربایدطور انجامرودکهکنترلو 
اجراروند.درصورتیکهعمییات

مسیراا زهکشیبایدبهطور کیی ودقیقمطابقنقشهاا طراحی رده ،
کنترلونگهدار تحتتاثیرقرارنگیرد،اجرا مسیربهرکلاا دیگرنی مجازاست.
بارد.درصورتیکهفاصیهبیندومنهولبیشازاندازهزیادبارد،باید

ندومنهولنبایدبیشاز299m

فاصیهبی
انجاممناسبعمییاتکنترلونگهدار درتمامنقاطمسیرارائهرود.

مدارکیمبنیبر
فاصیهنقطهتغییهتامسیرزهکشینبایداز 18 mتجاوزکند.اجرا مسیربایدطور انجامرودکهساخت

منهولدرمنطقهدفعزبادهضرور نبارد.

مسیريابی

-1ژئوتکستیل،تیها ازجنسپالستیک،پورشاا غیرقابلنفوذکهدرکفمحلاا دفنپسماندبرا جیوگیر ازنشتریرابهاستفادهمی رودو
اغیبدارا ضخامتمتفاوتمیبارد.
-9سازمانحفاظتمحیطزیست
-3کربناتکیسیمغیربیور عبارتستازترکیبیازکربناتکیسیمکهفاقدرکلبیور منظمیمیبارد.

2

3-4
درموارد کهگازاا زبادهدرمحلدفنزبادهوجوددارتهبارد،بایدازمحافظتورود اا مسیرزهکشیدر
رکلباآببند ازجنسآبدررکل. 1ارتفاعستون

مقابلنفوذاوااطمینانحاصلرودس امانندقطعه T
آب باید به حد بارد که حتی در انگام اجرا عمییات گاززدایی ایچگونه اوایی در سیستم زهکشی وارد
نشود.
سیفون





راهنما
1

 1فییترآب 
 9درپوشقابلبردارتن
 3سرری



شكل  -1سیفون

-1فییترآبعبارتستازستونآبیکهجیو انتشارمستقیمگازاا تودیدردهسبواا رامیگیرد.

8

جدول  -1مقررات اليه زهکشی
اليه زهکشی

کالس محل
دفن زباله

ضخامت کل

ساختار و ضخامت اليه

الزامات

الزامات کلی

1تا3

 ≤9/ 8m

تیهزهکشیمعدنی ≤9/8m


گروهدانهاا 16/39مطابق

استاندارد
DIN EN 12620:2008-07
بخشقابلرسوب≤9/8%جرمی
ماسهسدانهگرد 

دانهااییبا
 -
L/B>3/1
≤99%جرمی
مقداردانهاا رکستهرده

-
≤19%جرمی،یا
دانهسدوباررکستهرده 

دانهااییبا
 -
L/B>3/1
≤99%جرمی






9

≤3/9m

مجوزBAM

تیهفییتر
ژئوتکستیل

-

تیهزهکشیمعدنی


 ≤9/ 3m

بهقسمتباتمراجعهرود.

تیهفییترمعدنی

≤9/9m

راهانداز :

K≥1/9×19-9m/s
درازمدت:
K≤1/9×19-3m/s

تیهزهکشیمعدنی ≤3/9m


راهانداز :
K≤1/9×19-9m/s
درازمدت:
K≤1/9×19-3m/s

CaCO3

≤99%جرمی
CaCO3غیربیور 
≤1%جرمی



یا

تیهفییتر
ژئوتکستیل

-

مجوزBAM




6



CaCO3غیربیور 
≤1%جرمی
CaCO3

≤99%جرمی




11-4

اليه محافظ

 1-11-4کلیات

برا محافظت از غشااا آببند پالستیکیستیه اا ژئوتکستیل و آببند کف در مقابل آسیباا 
محافظبینآببند کفوتیهزهکشیقرارگیردکهاد اماتمجوزاا غشااا 

مکانیکی،تزماستکهتیها 

آببند پالستیکی را مطابق با «رانموداایی برا تایید غشااا آببند پالستیکی برا آببند کف

محلدفن باده و محلاا آدوده» برآورده سازد .این تیه میتواند طبق مطادب بنداا  9-19-2و 3-19-2

ساختهرود.
1-11-4
این سیستم باید از بافت با حداقل جرم واحد سطح معادل   1999 g/mیا ار نوع مواد محافظ ژئوتکستیل
دانهرکسته رده

به صورت تجربیاستفادهاز
توزیع کننده بارساختهرود .
مناسببه امراهیکتیهمعدنی 

چنینمیتوانازموادمعدنیمقاوممثلمواد


رود.ام

پیشنهادمی
آاکیاندازه9/5mmباضخامتتیه9/18m
ساختارفییتررابرآوردهمیکند.

ساختمانیثانویهاستفادهکردکهمنحنیمشخصهآنهااد اماتمربوطبهپایدار 
سیستم محافظ از جنس اليه محافظ ژئوتكستیل و مواد معدنی
9

9-11-4
کهدریکتیهژئوتکستیلبستهبند ردهاست.

میرود 
دراینسیستمازماسهبه عنوان مادهمحافظاستفاده  
میتواندرتمامیابخشیازسیستمازاینتیهاستفادهنمود.ساختاینسیستممطابقبامرجعبند6کتابنامه

2
بهطور معمول برا 
امراهبا بافت   299 g/mدر غشا آببند و تیه ماسه با ضخامت حداقل  9/1 mکه  

،میتوانداجرارود.
جیوگیر ازخوردگییکتیهبافتژئوتکستیلرو آنرامیپوراند 
سیستم محافظ از جنس ماسه بستهبنديشده

4-11-4
موادژئوسنتتیکمورداستفادهدرسیستمتیهمحافظبایدتوسط مراجعذ صالح مطابقبااد اماتمرجعبند
9-19موردتاییدقرارگیرند.
اليههاي محافظ از جنس ژئوسنتتیک

1

11-4
می اننفوذدرمحلاا اتصالوخاكری بایدطور باردکهتغییراتپی،آسیبیبهسیستمزهکشیوارد
نکند.اینررایطبایدطبقرانمودDVS 2225-4:2006-12ورکل19اجرارود.برا ساختمحلدفنزباده
جهتآببند کاملکفبایدحداقلبهعرض 9 mغشا آببند پالستیکیکهمطابقبااد اماتمرجعبند

9-19توسطمراجعذ صالحتاییدردهبهمنظورمحافظتازبتوندرتمامنقاطاتصالایجادکرد.
نفوذها

5
1-5

ساخت
اليههاي زهکشی

-1سازمانحفاظتمحیطزیست

3

کشییکپارچگیتیهااحفظرود.حداقلضخامت 9/3 mو 9/8 mمیکوردر

تیهاا  
زه
بهتراستدرساخت 
نشاندادهردهاست.

امهنقاطبایدرعایترود.حداقلضخامتدرمحلدودهدررکل9
1-5
دودهاا ریرابه باید در منطقه اتصال دوده قرار گیرند  ،مانند رکل  9که برا یک آببند ترکیبی رامل

،بهصورت نمایشی نشاندادهرده
آببند معدنیبهامراهغشا آببند پالستیکیکهرو آنقرارگرفته  

است.
اابایدازماسهدانهگردیاچندباررکسته رده اندازه 9/5 mmیا 9/5 mmمطابقبا استاندارد

برا پورشدوده
ازتنشردیددردیوارهدودهااجیوگیر رود.

DIN EN 12620:2008-07استفادهرودتا
برا اتصالخطوطدوده PE-HDبهیکدیگرازطریقجورکار دودهاا مستحکمبایدازرانموداا  DVS
)2207-1 (HSاستفادهنمود.پییسهاا جوشدرزجوشاا داخییوخارجینی بایدبردارتهروند.
کهاستفادهازمنهولاااجتنابناپییربارد ،بایدطور ساختهروندکهازآسیببهمسیردودهاا


درصورتی
بهددیلقرارگیر دردبهمنهول،مثالدرحادتاتصالمفصیی،جیوگیر رود.

مسیريابی لولهها

یمترمیبارند.
اندازهاابهمیی 




راهنما



تیهزهکشی

-1



-9ماسه16/39مطابقاستانداردDIN EN 12620:2008-07
تیهزهکشیپایینی

-3
-2تیهفییترمعدنی
آببند معدنی
 -8
-6غشا آببند پالستیکی
-3تیهمحافظژئوتکستیلdaقطرخارجیدوده
-5تیهمحافظمعدنی 9/5mmیا9/5mmمطابقبااستانداردDIN EN 12620:2008-07

5

شكل  -1نمونه اجرايی محل اتصال لوله با آببندي معدنی و غشاي آببندي پالستیكی
بهعنوان آببندي کف (آببندي ترکیبی)

9-5
تغییرریبکفحداکثرتا9%قطرداخییمجازاست.
تراز بودن کف

6

مديريت کیفیت

1-6
پیمانکارساختبایددارا سیستممدیریتکیفیتبارد.امچنیندارا سوابقممی

ممی رخصاول،ممی خارجیتوسطیکمقامثادثمستقلونظارتمراجعذ صالحدودتیورسمیکلیات

بهررحزیربارد:

1-6
نوعومی اننظارتبرکیفیتتیهاا زهکشیمعدنیبایدمطابقاد اماتارائهردهدرمرجعبند 9-13این
استانداردمشخصرود.اینمواردبایدبرا تیهاا فییترومحافظبااعمالتغییراتتزممورداستفادهقرار
گیرند.
اليههاي معدنی زهکشی  ،فیلتر و محافظ

9-6
ازمحصوتتمشخصرده است.

نوعومی اننظارتبرکیفیتدرمجوزاا مربوطبهاریک
بافت اليه فیلتر و محافظ
1

4-6
ساخت دودهاا باید با استاندارداا مییمربوطه مطابقت دارته بارد .حمل و نقل و انبارش دودهاا باید طبق
،انبارشوساختدودهاابایدج ئیازخطمشیمدیریتکیفیت

دستورادعملاا سازندهانجامرود.حملونقل

بارد.
ممی خارجیبایدحداقلمواردزیرراممی نماید:
لوله گذري

الف حمل
ادف1-مطابقتبارومجوزمربوطه
استاندارددودهاامطابقبااستانداردمییمربوطه

نشانگیار 
ادف 9-
ادف3-گ ارشتستمطابقبااستانداردDIN EN 10204:2005-01
دیدگیدودهاا


آسیب
ادف2-بررسی


1- Piping

2

انباردودهاادرمحلساخت

ادف8-
ب

ساخت

راخصاا جورکار انتخاب رده مطابق  DVS 2207-1امراه با

ب 1-ثبتمشخصات جوشبا توجهبه
ارزیابینتایجطبقDVS 2202-1
ب9-بردارتنپییسهاا جوشدرزجوشاا داخییوخارجی
1
ب3-ررایطساختمطابقباریبمحاسبهردهازطریقفرضیاتتحییلپایدار بارد.
استحکامدودهاا بدوندرزمطابقاستانداردDIN EN 1610

ب2-
ب8-مطابقریببهارتفاعکف
پسازپرکردنمنطقهدودهگیار 

پ
نتایجدوربیناا بازرسی

پ1-
1

بهرهبرداري

زهکشی باید مقررات ایمنی و پیشگیر از حوادث مربوط به بهرهبردار 
در انگام بهرهبردار از سیستم  
سیستماا عمومیفاضالبپسازاعمالتغییراتتزممورداستفادهقرارگرفتهورعایتروندسمانند GUV-V

. C 5
صورتحرفها 


اابایددرفواصلمنظمباتوجهبهکاربردرانانجامرودودرصورتنیازبه
عمییاتنگهدار دوده

باتجهی اتمناسبتمی کار روند.سوابقعمییاتنگهدار وتمی کار بایدثبتردهومستندرود.


1- Assumptions of stability analyze

19

پیوست الف
(اطالعاتی )
کتابنامه
 -1استانداردمییایرانرماره،2116-9پالستیکاا– دودهواتصاتتپییاتییندوجدارهبادیوارهساختمند
مورداستفادهدرربکهثقییجمعآور وانتقالفاضالب،زاکشیمدفونردهدرزیرخاك–قسمتدوم–
ویژگیاا.

دودهواتصاتتباسطحداخییوخارجیصاف،طرح–A
 -9استانداردمییایرانرماره،2115پالستیکاا– دودهواتصاتتوسیستمدودهکشیپییوینیلکیراید
ویژگیاا.

س- PVC-Uموردمصرفدرتخییهفاضالبزیرزمینبدونفشار–
دوده،اتصاتتوسیستمدودهکشیباپییوینیلکیرید
 -3استانداردمییایرانرماره،2112پالستیکاا–  
ویژگیاا.

س- PVC-Uموردمصرفدرتخییهفاضالبساختمان–
سیستماا دودهگیار برا کاربرداا آبرسانیو

 -2استانداردمییایرانرماره،13361-9پالستیکاا– 
فاضالبزاکشیتحتفشارمدفوندرخاكوبات سطحزمینپییوینیلکیرایدسختس– PVC-Uقسمت
دودهاا
 –9
سامانهاا دودهگیار برا کاربرداا آبرسانی–

 -8استاندارد میی ایران رماره  ،12293-9پالستیک اا– 
دودهاا
فاضالبوزاکشیتحتفشارپییاتیینس PEقسمت –9

6-The directive of the Niedersachsen state «the sealing landfills for municipal wastes » ( the MU
directive NO. 24.06.1988 - 207-62812/21 )1.
7- ATV-M 127 Section one , Guidelines for the static state for leachate drainage lines from waste
landfills2.
8-GUV-VC5,Instruments of drainage thecnology-Preventive requirements for accident.
9-Environmental Protection Agency , September 8,2006-40 CER Parts 60 ,62,and 63 standard
of performance, Emission Guidelines , and National Emission Standards for Hazardous Air
Pollutands,Municipal Solid Waste Lansfills, proposed rule.



1- The document Nds.MBl.Nr.22/1988 S.632
2- Available in Wastewater technology promotion council.
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