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 الممدمة

فروع العلوم ، وطرابك تدرٌسٌة  لمد ظهرت فً كثٌر من دول العالم المتمدم مناهج حدٌثة فً جمٌع     

ً فً جمٌع  مناحً جدٌدة ، أثرت فً العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس والجامعات ، وأحدثت تطوراً جذرٌا

وأن ٌسارع فً العمل لتطوٌر مناهج  ، وعلٌه أصبح من الضروري أن ٌلتحك العراق بهذا الركب الحٌاة،

صة فً مجال مشارٌع الصرف الصحً ، التً تتضمن التعلٌم وأسالٌبه، واستحداث تخصصات جدٌدة وخا

ً فً إرساء دعابم الحضارة والمدنٌة  إذ إن  ،الشبكات الناللة ومحطات المعالجة  التً تإدي دوراً طلٌعٌا

االلتصادٌة ، والبٌبٌة بصفة  ،هنالن عبللة طردٌة بٌن احتٌاجات التنمٌة الصناعٌة ، المدنٌة ، التكنولوجٌة 

 هج التعلٌم المهنً بصفة عامة.خاصة ، وبٌن منا

ُشكلت لجنة مختصة من المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً إلعداد كتاب العلوم الصناعٌة ـ المرحلة    

الثالثة ـ لطلبة إعدادٌات الصناعة تخصص محطات وشبكات ومعالجة المٌاه ، كمساهمة جزبٌة منها ضمن 

 لنهضة العلمٌة والتكنولوجٌة التً ٌعٌشها العالم الٌوم.خطة شاملة إلنشاء تخصصات مهنٌة جدٌدة، تواكب ا

الفصول األولى منها تخص محطات تصفٌة مٌاه الشرب الخاصة  ،عشره فصولٌحتوي الكتاب          

بٌنما تغطً  ،بؤعمال األنابٌب واألجهزة الصحٌة وأنظمة ربط شبكات األنابٌب والٌة تحدٌد ألطار األنابٌب

 فردات التً تخص  محطات معالجة مٌاه الصرف الصحً .األبواب المتبمٌة الم

 .  وٌتضمن نظم الصرف الصحً داخل المبانً وملحمات شبكة الصرف الصحً داخل المبانً والعامة

فضبلً عن إعطاء أسبلة مختلفة فً نهاٌة كل فصل لٌتمكن الطالب بمساعدة مدرسً المادة من فهم المادة  

 لتخصص بصورةعلمٌة وفنٌة صحٌحة، ومن ثم العلمٌة بشكل أكبر، واستٌعاب ا

ٌكون لادراً على المهام الفنٌة التً سوف ٌُّكلف بها مستمببلً والتً تتضمن  األعمال الفنٌة الخاصة بتشغٌل 

 وصٌانة  محطات تصفٌة المٌاه ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحً .

تاب، وسنكون شاكرٌن لكل األخوة المعنٌٌن عداد هذا الكإندعو هللا عز وجل أن نكون لد وفمنا فً جهدنا ب

 بهذه المادة إذا ما رفدونا بمبلحظاتهم وآرابهم عن مضمون الكتاب مع شكرنا واعتزازنا بالجمٌع.

 ............وهللا  الموفك                                 

 

 2013المإلفون 
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 تمهٌد 1 – 1

فالمٌاه لها  ارتباط  ،لمد ساهمت النظم الهندسٌة للتغذٌة والمٌاه الى حد كبٌر فً تطوٌر المدن والمجتمعات        

بالرغم من ذلن فان النمو السكانً و ،سان العٌشوبدون مٌاه نمٌة الٌستطٌع االن ،ساسً بتطور الطبٌعة والمٌاه أ

فمصادر المٌاه العذبة شبه ثابتة فً  ،بالمٌاه الصالحة للشرب صعبة المستمر والتمدم الصناعً جعل عملٌة االمداد 

للمٌاه  مصادر أخرى غالبٌة الدول تعتمد على جاعبلمستمرة  ورةمعدل استهبلن هذه المٌاه ٌزداد بص أن حٌن

 لمٌاه.                                                                                            على اجوفٌة التً عادة ما تكون غٌر كافٌة للطلبات المتزاٌد لمٌاه الكا

ٌتناول هذا الفصل دراسة عن المصادر المختلفة للمٌاه وعن العوامل التً تإثر فً معادالت االستهبلن      

األول اما أنواع انابٌب  بهختلفة للمٌاه وكذلن اساسٌات التصمٌم الهندسً لمشروعات االمداد بمٌاه التغذٌة فً جزالم

 المٌاه واستخدامتها وأسس اختٌارها فتم عرضها خبلل الجزء اآلخر من هذا الفصل.

 Water Resources مصادر المٌاه  2-1 

 Rainfallمٌاه االمطار  1-2-1

  وتختلف معدالتها من فصل آلخر ،االمطار والثلوج المصدر الربٌسً لكل الموارد المابٌة العذبة  تعد مٌاه      

االستعمال  أن  ،ومعالجتها  الملوثاتومن منطمة ألخرى. وٌمكن استعمال هذه المٌاه بطرٌمة صحٌة بعد تنمٌتها من 

زٌنها بطرٌمة مبلبمة تحافظ علٌها من التدفك سدود وأحواض واستمبالها وتخانشاء الى ٌحتاج المباشر لهذه المٌاه 

ط مٌاه االمطار على مدار السنة لكل منطمة ودراسة تكالٌف تجمٌعها ٌوتتم دراسة سم ،ومن مصادر التلوث

 خرى .الا المٌاهومعالجتها وممارنة ذلن بتكالٌف االمدادات من مصادر

  Surface waterالمٌاه السطحٌة  2-2-1 

ان المٌاه  البد من االشارة الىو االنهار والبحٌرات ذات المصادر الوافرة.السطحٌة مٌاه اه مٌالتشمل           

السطحٌة تحتاج الى متابعة دورٌة لتنمٌتها من الرواسب والمواد العالمة والكابنات الحٌة حتى تكون  صالحة 

 لبلستعماالت المختلفة.

  Ground waterالمٌاه الجوفٌة  3-2-1

هم أالمٌاه من  هوتعد هذ ،عماق مختلفة حسب طبٌعة المنطمة أتً توجد تحت سطح االرض على وهً المٌاه ال 

كمصدر مابً لبلستهبلن  المٌاه الجوفٌة استخدام حتاج ٌ ،المصادر من حٌث الكمٌة ممارنة بالمٌاه السطحٌة 

 لرفعها. حٌتها والتكالٌف البلزمةصبل شامبل الى دراسة وتحلٌل كامل لبل استعمالها البشري 

 الدراسات األولٌة لمشروعات شبكات توزٌع المٌاه 3-1

Primary Studies of Water Supply Projects   

بالمٌاه و تصمٌم الشبكات الخاصة بها الى معرفة دلٌمة بكمٌة المٌاه  اإلمدادشبكات تتطلب دراسة مشروعات       

 ،المنطمةمن  مرٌبةشروع والى تحدٌد مصادر المٌاه المختلفة المالً سٌنشؤ فٌها تالمنطمة ال أوالتً تحتاجها المدٌنة 

 امناسب كذلنبحٌث ٌكون التصمٌم مناسبا لبلحتٌاجات الحالٌة للمنطمة عمر المشروع فً االعتبار  األخذوٌجب 

 للتغٌرات المستمبلٌة
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 Population Forcastingالتعداد السكانً  1-3-1 

تحدد الفترة الزمنٌة التً ستخدمها هذه الشبكة، وٌتولف ذلن أن ت المٌاه ٌجب لبل تصمٌم اي شبكة من شبكا        

لً للمنطمة ومعرفة معدل الزٌادة السكانٌة خبلل الفترة الزمنٌة ابشكل ربٌسً على معرفة التعداد السكانً الح

لسكان مرة كل عشرة لمٌاه وعادة ما تتم عملٌة االحصاء الشامل لاللمشروع وعبللة ذلن بزٌادة معدالت استهبلن 

تمدٌر الزٌادة فً السكان  وٌمكن ،سنوات الن ذلن ٌتطلب اعداد وتنظٌم ودراسة لٌس من السهل المٌام بها باستمرار

ً ما تكون ثابتة  باالستعانة بالبٌانات الخاصة بالتعدادات السابمة للمنطمة وتحلٌلها واستنتاج نسبة النمو التً غالبا

 . الحسابٌةصابٌة المتخصصة منها الطرٌمة الجبرٌة، والطرٌمة وذلن باستخدام الطرق االح

 Density of Populationالكثافة السكانٌة  1-3-2 

االمداد بالمٌاه وشبكات كات بالتصمٌم الهندسً لشهم العناصر التً ٌتولف علٌها أافة السكانٌة من ثتعد الك      

خر حسب المستوى المعٌشً أى اخرى ومن حً الى الصرف الصحً. وتتغٌر الكثافة السكانٌة من منطمة ال

 تً:آلابالشكل الكثافة السكانٌة  تصنفوعموما  ،وطبٌعة المنطمة ونوعٌة الوحدات السكانٌة 

 كٌلو متر مربع فً المناطك التً تحتوي على وحدات سكنٌة منفصلة متباعدة.شخص لكل  3800فً حدود  -

اطك التً تحتوي على وحدات سكنٌة منفصلة كٌلو متر مربع فً المنشخص لكل   8800-10000 -

 ومتماربة.

كٌلو متر مربع فً المناطك التً تحتوي على وحدات سكنٌة مشتركة شخص لكل  25000-250000 -

 )مجمعات سكنٌة عمودٌة(.

 

 Consumption for various Purposesاالستهبلكات المختلفة للمٌاه  3-3-1

وٌمكن تمسٌم جارة، الصناعة والتمجاالت وكذلن فً  لئلنسانٌومٌة المٌاه فً جمٌع االغراض ال خدمتست     

 :اآلتٌةاستهبلكها الى االلسام من  غرضالكمٌات المٌاه التً تزود بها المدن حسب 

  شخصٌةال ؤلغراضلاالستهبلنDomestic) )  السكنٌة  الوحدات: وٌشمل كمٌات المٌاه التً تزود بها

وتتفاوت معدالت االستهبلن  ،اخرى وأغراضالطهً والغسٌل واالستحمام ض الشرب واغرألوالفنادق والمطاعم 

حٌث  ،( لتر /شخص /ٌوم340- 35)وتتراوح بٌن  لؤلفراد المعٌشًهذه من منطمة الى اخرى حسب المستوى 

 .للفرد د معدالت االستهبلن مع ارتفاع مستوى المعٌشةداتز

  ة ٌة والصناعٌالتجار ؤلغراضلاالستهبلن(Commercial and lndustrial) :مستوى  ٌإثر

د بنسبة كبٌرة فً المناطك الصناعٌة حسب نوعٌة الصناعة ومدى داالصناعة على معدالت االستهبلن فٌز

وعادة ما ٌمدر استهبلن المإسسات الصناعٌة والتجارٌة للمٌاه حسب المساحة االجمالٌة التً  ،احتٌاجاتها للمٌاه 

عدد سكانها عن فٌهاد داولد ٌصل هذا االستهبلن فً المدن التً ٌز،  (الٌومع/مربمتر/باللتر)تحتوي علٌها فٌحسب 

 % من االستهبلن االجمالً للمدٌنة.15نسمة الى 25000

  استهبلن المٌاه للخدمات العامةPublic use) ) المدارس والمستشفٌات ومحطات ك: وتشمل المبانً العامة

ى ـــــــــلد تصل ال هل هذه المبانً تستهلن كمٌات كبٌرة من المٌاوك، عامة لمطارات ومبانً الخدمات الالنمل وا

 .(ٌوم/شخص/لتر75)
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 كمٌات المٌاهفً  الهدر والخسابرLoss and waste) ) ب من ر: وهً كمٌات المٌاه التً تضٌع بسبب التس

 وعادة ما مانونٌة.الغٌر ٌبلت وبسبب العطل فً المضخات والعدادات وكذلن بسب التوصأ ،األنابٌبوصبلت 

 محصورةالغٌر  تعرف هذه بكمٌة المٌاه 

ة على متوسط نٌمات المختلفة للمٌاه وهذه البٌانات مبخداالمعدالت التمرٌبٌة لبلست (1-1وٌبٌن الجدول )        

د هذه المعدالت او تنمص من مدٌنة الى اخرى حسب حجم او نوع الصناعة داولد تز ،االستهبلن الٌومً للشخص

وفماً دراسة كل مدٌنة على حدة  لذلن البد منكذلن حسب المستوى المعٌشً للسكان.  ،لموجودة فٌها اوالتجارة 

 .لهذه العوامل

 المعدالت التمرٌبٌة لبلستعماالت المختلفة للمٌاه (1-1) جدول 

 خداماتاالست
 االستهبلن

 )لتر/شخص/ٌوم(

 النسبة

)%( 

 44 300 االستعمال الخاص

 24 160 الصناعة

 15 100 رةالتجا

 9 60 الخدمات العامة

 8 50 الهدر والخسابر

 100 570 المجموع
    

 : اعتماداً على عوامل عدٌدة هًتختلف معدالت االستهبلن الٌومٌة للمٌاه من منطمة الى اخرى و   

 حجم المدٌنة. -1

 التمدم الصناعً.  -2

 نوعٌة المٌاه.  -3

 المٌاه . كلفة -4

 ضغط المٌاه فً الشبكة . -5

 س.طبٌعة الطم -6

 التوزٌع المستمر للمٌاه.  -7

 وجود شبكة مٌاه . -8

 العادات والتمالٌد  . -9

 مستوى المعٌشة . -10

 

عند تصمٌم شبكات توزٌع المٌاه او  عامل مهم ومطلوبمعرفة معدالت االستهبلن المستمبلٌة للمٌاه  أن        

بلن للمدٌنة فً السنة الكاملة ستهبلن الفرد على مدار السنة بحساب مجموع االستهأتوسٌعها. وٌتم تمدٌر متوسط 

 وتمسٌمه على عدد اٌام السنة ثم على تعداد سكان المدٌنة. 

والٌومٌة وبالساعة الواحدة كنسبة مبوٌة لمتوسط  تهبلن المصوى الشهرٌة واالسبوعٌةتحسب معدالت االس  

لمستهلكة على مدار الٌوم ا( ٌعطً مثاالً الختبلف كمٌات المٌاه 1-1والشكل ) ،االستهبلن السنوي للفرد الواحد

 الواحد.
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 : تًآلوعلٌه تكون معدالت االستهبلن كا

  = من متوسط االستهبلن السنوي.128الصى استهبلن شهري % 

  = ًمن متوسط االستهبلن السنوي.148ألصى استهبلن اسبوع % 

  = ًمن متوسط االستهبلن السنوي.180ألصى استهبلن ٌوم % 

  من متوسط االستهبلن السنوي لذلن الٌوم.240الساعة = فً ألصى استهبلن % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغٌّر فً معدل االستهبلن الٌومً  (1-1)الشكل 

 

و ـمن الماء لمدٌنة إذا علمت أن متوسط االستهبلن السنوي فٌها ه فً الساعة: احسب ألصى استهبلن مثال   

 لتر/ شخص/ ٌوم. 470

 الحل:

 %( فؤن :240ن فً الساعة هو )أن نسبة أعلى استهبل ،( 1-1من الجدول )

 لتر/ شخص/ ٌوم. 985.8=  2.4×  470الساعة = فً الصى استهبلن 

 Methods of Water Distributionطرق توزٌع المٌاه  4-1

بوغرافٌة المنطمة  وحسب ط ةالمناسب الطرٌمةٌتم اختٌارحٌث هنان طرق عدٌدة لتوزٌع المٌاه الى المدن  

 ن هذه الطرق:وم ،والظروف الخاصة بها 

  istributionDGravityالتوزٌع بواسطة االنحدار  1-4-1 

تستخدم هذه الطرٌمة عندما ٌكون اتجاه سرٌان المٌاه داخل األنابٌب هو نفس اتجاه مٌل االرض الطبٌعٌة كما    

او خزانات  ( وٌكون مصدر االمداد بالمٌاه على ارتفاع مناسب من المدٌنة )مثال بحٌرة2-1الشكل )فً هو مبٌن 

حتى ٌسمح بإبماء الضغط داخل الشبكة كافٌا لتوزٌع المٌاه بالمعدالت المطلوبة لبلستعماالت المنزلٌة  (اصطناعٌة 
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والصناعة ومماومة الحرابك وتعد هذه الطرٌمة من افضل الطرق اذا كانت االنابٌب الربٌسٌة والفرعٌة الموصلة 

 . ةللمٌاه مصممة جٌدا لمماومة الكسور العارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌع بواسطة االنحدارالتوز (2-1)الشكل 

 التوزٌع بواسطة الضخ والتخزٌن 2-4-1

 Distribution by Means of Pumping with Storage 

 ٌتم فً هذه الطرٌمة ضخ كمٌات المٌاه الزابدة بمضخات رفع خبلل الساعات التً تنخفض فٌها معدالت     

د فٌها معدالت داحواض علوٌة لكً ٌستعان بها خبلل الفترات التً تزأاالستهبلن ثم تخزن فً خزانات أو

لتصادٌة حٌث تموم الخزانات من الطرق اال وتعد هذه الطرٌمة ،تولف المضخات عن العملعند ستهبلن او األ

  عندماف ،(3-1بعمل موازنة بٌن معدالت الضخ ومعدالت استهبلن المدٌنة من المٌاه كما هو موضح فً الشكل )

د معدل استهبلن داد معدل رفع المضخات عن معدل االستهبلن ترتفع الزٌادة الى الخزانات العلوٌة وحٌنما ٌزداٌز

 المدٌنة عن معدل الضخ ٌتم سحب الفرق بٌن المعدلٌن من الخزانات العلوٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 التوزٌع من خبلل الضخ والتخزٌن ( 3-1) الشكل 
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 : تخزٌنالتوزٌع بواسطة الضخ وبدون  3-4-1

 Distribution by Means of Pumping without Storage 

ل الى صنابٌب الربٌسٌة لتصل الى المستهلن دون ان تمباشرة داخل األ هاٌفً هذه الطرٌمة ٌتم ضخ الم      

ساعة وهذه الطرٌمة  24( بحٌث تعمل المضخات بمعدالت ثابتة خبلل 4-1الخزانات العلوٌة كما فً الشكل )

 تهلننمطاع الماء كلٌا عن  المسإو عطل كهربابً سوف ٌإدي الى  أخات ضغوب فٌها الن اي خلل فً المغٌر مر

 .األنابٌبستهبلن ٌإدي الى تذبذب الماء داخل كما ان التغٌر فً معدالت األ

 

 

 

 

 

 التوزٌع عن طرٌك الضخ المباشر )بدون تخزٌن(  (4-1) الشكل 

 Pressure in pipesالضغط داخل األنابٌب  5-1

دالت االستهبلن حسب مع آلخرومن مكان  ألخرىختلف الضغوط داخل شبكات التوزٌع من مدٌنة ت     

 وتتراوح عموما: ، والضغوط المطلوبة

- 150-200 kpa  طوابك أربعتتعدى  ستخدام العادي فً المناطك السكنٌة التً بها مبانً البالنسبة لئل. 

- 400 kpa طفاء. أالمزودة بوحدات  بالنسبة للمناطك السكانٌة 

-  kpa500.بالنسبة للمناطك التجارٌة 

 :من األمور الواجب مبلحظتها 

  عندما ٌكون الضغط داخل الشبكة الل من(350 kpa)   ًٌكون ضغط الماء فً الطوابك العلوٌة  للمبان

 (kpa 150)طوابك فً حدود 6 المتكون من 

 عندما ٌكون الضغط داخل الشبكة الل من(100 kpa)، للبناٌة الى الطوابك العلوٌة لم تصل المٌاه  فؤن

 طوابك. أربعالمتكونة من 

وذلن  kpa 500-400 بٌنوتوصً بعض المإسسات العالمٌة بؤن ٌكون الضغط الطبٌعً داخل الشبكة  

 :اآلتٌةللمزاٌا 

   طوابك بمٌاه كافٌة لبلستهبلن. 10تزوٌد المبانً التً تصل الى 

 لوحدات االطفاء.ٌعطً هذا الضغط تدفك كاف ً 

 

 

 أنابٌب ربٌسٌة
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 Pressure in Zonesالضغط فً المناطك  6-1

بوغرافٌة المناطك والكثافة السكانٌة ونوعٌة وباختبلف ط ألخرىٌختلف ضغط المٌاه فً الشبكة من منطمة    

سب الضغط المناأذ ٌتم تمسٌم المناطك اعتماداً على هذه العوامل وٌحدد المواد المصنوعة منها انابٌب الشبكات، 

 لكل منطمة لسببٌن هما:

وجودة داخل المناطك المنخفضة من الضغوط المرتفعة، والتً لد تسبب تسرب مالمحافظة على الشبكات ال -1

 (.5-1الشكل الحظ للمٌاه أو كسر فً األنابٌب، )

 ةعالٌالمحافظة على األجزاء المدٌمة من الشبكة والتً لد ال تتحمل الضغوط ال -2

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام الصمامات كتحكم آلً لتعدٌل الضغط ( 5-1) الشكل                                     

 ستخدام صمام تحكم آلً لتعدٌل الضغط المناسب لكل منطمة تحتاج لذلن.إولتفادي هذه المشاكل ٌمكن    

 Water Distribution Systemsشبكات توزٌع المٌاه  7-1

مجموعة كبٌرة من األنابٌب عبارة عن  (water distribution network )شبكة توزٌع المٌاه     

(من خزان تجمٌع المٌاه الربٌسً أو محطة التنمٌة،  upstream طرف المنبع) الممدمالمتشعبة، تبدأ عند 

بنماط االستهبلن التً هً وصبلت خدمة المشتركٌن )المستهلكٌن(  (downstream) االمإخروتنتهً عند 

 .ه المدن، أو المناهل الحملٌة فً حالة شبكات الريفً حالة شبكات توزٌع مٌا

 :تتؤلف شبكة توزٌع المٌاه فً المدن عموماً من ثبلثة أنواع من األنابٌب وفك وظٌفتها       

: وتستخدم لنمل كمٌات المٌاه الكبٌرة من محطات الضخ Primary Feedersالتغذٌة الربٌسٌة  طخطو -1

العلوٌة الى االجزاء المختلفة للمنطمة التً ستزود بالمٌاه كما هو موضح الى الخزانات العلوٌة ومن الخزانات 

الربٌسٌة بصمامات تعدٌل الضغط  فً النماط المنخفضة والنماط ط ( وٌجب ان تزود الخطو6-1فً الشكل )

 ٌب التوزٌع البلزمةبناأمع  طوكذلن عند الرب ،المرتفعة

دم لنمل كمٌات المٌاه الكبٌرة من الخطوط : تستخSecondary Feedersالتغذٌة الفرعٌة  طخطو -2

وتشكل حلمات صغٌرة بانتمالها من خط ربٌسً  ،الربٌسٌة الى االجزاء المختلفة للمنطمة التً ستزود بالمٌاه 

 (.6-1كما هو مبٌن فً الشكل ) آلخر

: تستخدم لنمل المٌاه من خطوط التغذٌة  Small Distribution Lines ةخطوط التوزٌع الصغٌر -3

 ربٌسٌة والفرعٌة الى انابٌب المبانً وحنفٌات الحرٌك.ال
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 شبكات توزٌع المٌاه (6-1) الشكل 

 ystemsSistribution Dater Wlanning of Pتخطٌط شبكات التوزٌع  1-8

 :اآلتٌةنظمة أحد األستخدام إفؤنه ٌمكن  ،لتخطٌط شبكة توزٌع المٌاه     

  (Dead head system)ةلمتصنظام الخطوط بنهاٌات غٌر  1-8-1

وبالرغم من ان  ،(7-1هً بنهاٌات ممفلة كما فً الشكل )تفرعٌة  تن أنابٌب اوٌشمل خطوط ربٌسٌة تتفرع  منه    

من المخدومة المدٌنة  ضمن ةان كثرة النهاٌات  تإدي الى حرمان مناطك كثٌر إال كلفةهذه الطرٌمة تعد االلل 

 .صٌانةالصبلحات او أللمٌام بؤعمال اعند االمٌاه بسبب غلك الخطوط 

 

 

 

 

 

 شبكة توزٌع ذات نهاٌات غٌر متصلة (7-1) الشكل 

 

 )ystem) Sing Rالنظام الدابري لتوزٌع المٌاه  1-8-2 

. ( 8-1مل على نهاٌات ممفلة كما مبٌن فً الشكل )تفرعٌة التش نابٌبأ وٌتفرع منهحٌط بالمدٌنة ٌ أنبوب ربٌسًوٌشمل 

فً الخطوط بالً على  التؤثٌرالشبكة دون  خطوط على اي خط منٌانة صال بؤعماللمٌام تفسح المجال ل رٌمةهذه الط أن

 . الشبكة

 

 انابٌب فرعٌة بنهاٌات غٌر متصلة

 خطوط أنابٌب ربٌسٌة
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 النظام الدابري لتوزٌع المٌاه ( 8-1 )الشكل 

 ( Radial System)النظام المطري لتوزٌع المٌاه  3-8-1

ناطك وٌوضع فً مركز كل منطمة خزان مٌاه للتوزٌع فً اتجاه معدة ٌعتمد هذا النظام على تمسٌم المدٌنة الى  

ف والضغط العالً ٌ( وفابدة هذا النظام ان المٌاه تحتفظ بمعدل التصر9-1محٌط المدٌنة كما مبٌن فً الشكل )

 .أطرافها حتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شبكة توزٌع بنظام لطري9-1الشكل )

 

 

 

أنابٌب 

 دابرٌة

 أنابٌب

 فرعٌة

أنابٌب 

أنابٌب  ربٌسٌة

 فرعٌة
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  (Grid System)النظام الشطرنجً لتوزٌع المٌاه  4-8-1

فرعٌة تكون بداخل الشبكة كما  أنابٌباخرى ربٌسٌة و أنابٌبالى  باإلضافةحٌط بالمدٌنة ٌ ربٌسً أنبوبوٌشمل    

 فً األنابٌب. بشكل منتظم ضغط المٌاه توزٌع ما ٌرادعندوٌعد هذا النظام االفضل  ( ،10-1مبٌن فً الشكل )

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  Types of Pipesشبكات توزٌع المٌاه انواع األنابٌب المستخدمة فً  9-1

 واٌصالها الى موالع االستهبلنتوزٌع المٌاه  شبكات هنان انواع عدٌدة من األنابٌب التً تستخدم فً     

نتها ومدى و تختلف فً كلفتها حسب مكوناتها وطرٌمة صناعتها ومتا ،كالمساكن والمصانع و المتاجر وغٌرها

 -: اآلتٌةوالشروط  األنابٌبهذه ا ٌجب ان تتوفر فً المواد التً تصنع منها وعموممماومتها لضغط المٌاه ، 

 لدرتها على تحمل الضغوط الداخلٌة و الخارجٌة. .1

 الداخلً و الخارجً لفترة طوٌلة )العمر االفتراضً(. للتآكلمماومتها  .2

 تحملها لدرجات حرارة مرتفعة. .3

 صبلت محكمة تمنع التسرب.واحتوابها لم .4

 على مواد فٌها خطورة على الصحة  عدم احتوابها .5

 

  Galvanized-Iron Pipes:غلون المالحدٌد  أنابٌب 1-9-1

أنابٌب الحدٌد تها وٌؤتً فً ممدم ،االنابٌب المستخدمة فً تنفٌذ شبكات التغذٌة  هنان أنواع مختلفة من            

 دٌد شبكات التغذٌة بالمٌاه. التً تعتبر من الدم واهم انواع االنابٌب التً استخدمت لتم المغلون

من اكثر األنابٌب استعماال فً التركٌبات الصحٌة الخاصة بإمداد المٌاه فهً  المغلونوتعتبر أنابٌب الحدٌد     

بتغطٌس أنابٌب الحدٌد  لغلونةو تتم عملٌة ا ،احداهما داخلٌة و االخرى خارجٌة غلونةأنابٌب حدٌد مغطاة بطبمتٌن م

تنظٌفها من األكاسٌد الموجودة على سطحٌها الخارجً و الداخلً و الهدف من عملٌة  فً احواض الزنن بعد

 النظام الشطرنجي لتوزيع المياه (11-1) الشكل 

أنابٌب 

 ربٌسٌة

أنابٌب 

 فرعٌة
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 المغلونهو حماٌة األنابٌب الحدٌدٌة من الصدأ مما ٌسبب تآكلها و االضرار باإلنسان وتُنتج أنابٌب الحدٌد  غلونةال

  ( انج.4،  3، 2،  1.5،  1.25،  1،  4/3،  2/1متر( وبؤلطار متنوعة ) 6بطول )

 المغلونبصبلبتها ومماومتها لدرجات الحرارة العالٌة لذلن تستخدم أنابٌب الحدٌد  المغلونوتتمٌز أنابٌب الحدٌد     

مع بعضها بواسطة تسنٌن األنابٌب  المغلونالحدٌد  انابٌبتوصل و ،فً تنفٌذ شبكات اطفاء الحرٌك داخل المبانً

  .عها بملحمات مختلفةٌوتجم

 Concrete Pipes:رسانٌةخال االنابٌب 2-9-1

 الطوٌلة ولد تصل الطارها الى لئلمداداتتصنع هذه األنابٌب من الخرسانة العادٌة و المسلحة و تستخدم عادة     

وبتحملها للضغط الخارجً وبانخفاض سعرها  أوالصد للتآكلو تمتاز هذه األنابٌب بمماومتها  ،(سم 180 )

كما  ،نها ال تتحمل الضغوط الداخلٌة العالٌة وان التسرب من وصبلتها عالمن عٌوبها ا ،األخرىممارنة باألنابٌب 

 انها ثمٌلة الوزن وبالتالً ٌكون نملها وتركٌبها صعب.

 Plastic Pipes ة :ببلستٌكٌال األنابٌب 3-9-1

رف تستخدم أنابٌب الببلستن فً إمداد شبكات التغذٌة بالماء البارد والحار وكذلن فً تمدٌد شبكات الص   

مكونة من اتحاد ثبلثة عناصر ربٌسٌة وهً ( PVC)الصحً، وتصنع أنابٌب الببلستن من مادة اساسٌة و هً  

 الكاربون والهٌدروجٌن و الكلور.

ٌشٌر الى انها مادة غٌر لدنة وهذه المادة  U) )االساسٌة و حرف  (P.V.C)هً نفسها مادة  ((U-PVCمادة    

لصرف الصحً او مٌاه الشرب الباردة اذ ان هذه المادة ال تتحمل حرارة اكبر من تستخدم للماء البارد سواء كان ل

65°C  .درجة مبوٌة ثم تبدأ بالذوبان 

مضافا الٌها عنصر الكلور بشكل مكثف اكثر وهذا هو بالضبط ما ٌشٌر الٌه  ((PVCهً مادة  ((CPVCمادة    

لتلبٌة الحاجة فً اإلمدادات التً ٌمر فٌها ماء حار  فً بداٌة االختصار و لد تم استحداث هذه المادة (C)حرف 

وال دخل لؤللوان فً تحدٌد النوعٌة ولكن كل انبوب ،  C°103))حٌث ان هذه المادة تتحمل حرارة تصل الى 

 والممصود به السمن حٌث  80او ضغط  40مكتوب علٌه المادة المصنوع منها و ٌكتب علٌه اٌضا ضغط 

متر، والطارها بالملم او  6، وتُنتج أنابٌب الببلستن بطول ( 80)من من ضغط  الل فً الس( (40ان ضغط  

 (40-50-63-75-90-110-140-160-225 (16-20-25-32-االنج وتبدأ االلطار بالملم من 

 ملم.

  ( (5 – 4 – 3 – 1/2 2 – 2 – 1/2 1 – 1/4 1 – 1 – 3/4 – 1/2واأللطار باإلنج 

 نممٌزات انابٌب الببلست 1-3-9-1

 تمتاز األنابٌب الببلستٌكٌة بمٌزات منها:   

 سهلة االصبلح و تتحمل الصدمات. –سهلة التنمل  –سهلة التركٌب  -1

 تتمٌز بالمرونة و تكٌفها مع تحركات التربة مما ٌجعلها مماومة للكسر -2

 وٌات و ال تصدا.لتماوم االمبلح و االحماض و الم -3

مما ٌإدى الى سرعة تدفك السوابل داخل األنابٌب وعدم  سطحها الداخلً ٌتمٌز بالنعومة الهٌدرولٌكٌة -4

 ترسٌب الفطرٌات و االمبلح و غٌرها.

 خرى مع السرعة فً تنفٌذ الشبكات.األ نواع أرخص من مثٌبلتها من األتكلفة انشاء و تركٌب الشبكة  -5

 ن عاماٌفتراضً لهذه األنابٌب اكثر من خمسالعمر التصمٌمً األ -6

 ببلستن عٌوب انابٌب ال 2-3-9-1

فتصبح هشة سهلة الكسر  األنبوبال تتحمل االشعة الفوق البنفسجٌة حٌث تغٌر من الخواص الكٌمٌابٌة لجسم  -1

 من الرمادي الى االبٌض. األنبوبو ٌبلحظ ذلن من تغٌر لون 
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 ال تتحمل الطرق  -2

ناء فً ال تتحمل حرارة الشمس و لذلن ال تخزن فً مخزن مكشوف حتى ال تسبب لها حرارة الشمس انح -3

  األنبوباستمامة 

 عند احترالها ٌنتج غاز الكلور و هو من الغازات السامة  -4

 لحام انابٌب الببلستن  3-3-9-1

نابٌب الببلستن بمحلول أف لبل اللحام تنظلحمات المختلفة ونابٌب الببلستن عن طرٌك اللحام بالمأتوصل     

وصل بجسم االنبوبة و الملحمة من الداخل ثم تدخل خاص ثم توضع مادة الغراء الخاصة باللحام على موضع ال

، وهنان نوعٌن من الغراء المستخدم فً لحام هذه األنابٌب األول ٌسمى االنبوبة فً الملحمة فتتم عملٌة اللحام

والنوع اآلخر الغراء للمٌاة الباردة() p.v.cالغراء الشفاف وٌستخدم فً لصك األنابٌب الببلستٌكٌة من نوع 

 (.للمٌاة الحارة ( C-p.v.cوٌستخدم فً لصك األنابٌب من نوع  البرتمالً

 :Cupper Pipes أنابٌب النحاس 4-9-1

تستخدم انابٌب النحاس فً إمداد شبكات المٌاه الداخلٌة للتغذٌة بالمٌاه الباردة و الساخنة كما تستخدم اٌضا فً     

كات الغازات الطبٌة داخل المستشفٌات لما تتمٌز به تمدٌد شبكات الغازات الصناعٌة داخل المصانع و فً تمدٌد شب

متر  4متر و طول  3توجد على هٌبة انابٌب بطول  التً وانابٌب النحاس ،من صغر الحجم و سهولة التشكٌل

 انج، كما توجد على هٌبة لفات بؤطوال و الطار مختلفة.  6انج و حتى  8/3بؤلطار تبدا من 

 : هً وأهم مٌزات انابٌب النحاس    

 ا جٌد.الحراري له ومعامل التمددالتآكل انابٌب عالٌة الجودة حٌث تماوم  .1

 .اعتماداًعلى نوع السبٌكةتوفر بلونٌن االصفر و االحمر .2

 تعتبر غٌر سامة   .3

 بعكس انابٌب الحدٌد  الصدأتماوم  .4

  .سهولة تشكٌل النحاس النة طري ولٌن  .5

الداخلً منخفض الن النحاس املس من الحدٌد مما ٌإدي الى  تتمٌز انابٌب النحاس بان معامل االحتكان للسطح    

 .تملٌل الفمد فً االحتكان

 (PPRاألنابٌب الحرارٌة )البولً بروبلٌن  5-9-1

تصنع من مادة ببلستٌكٌة ثنابٌة التركٌب وهً مادة خاملة غٌر  PPRنابٌب الحرارٌة او البولً برولٌن األ     

الى تحملها درجات عالٌة من  باإلضافةالملوٌات د الكٌمٌابٌة واالحماض ومن الموانشطة ال تتفاعل مع كثٌر 

 :نابٌباألهذه  اتاستخدام.وأهم شبكات المٌاهعلها االفضل لبلستخدام فً خطوط والحرارة والضغوط مما ٌج

 سٌة و توزٌع المٌاه داخل المبانً.شبكات تغذٌة المٌاه الربٌ -1

 و الحار  دو المطابخ للماء البارشبكات توزٌع المٌاه الداخلٌة للحمامات  -2

 شبكات الهواء المضغوط فً المصانع  -3

 شبكات الري و محطات معالجة المٌاه  -4

 .الصحٌةالمنشات الصناعٌة المختلفة مثل الكٌمٌاوٌة و الغذابٌة و الدوابٌة فً المستشفٌات و المراكز -5

 ممٌزات أنابٌب البولً بروبلٌن  1-5-9-1

  .الى كثٌر من االحماض باإلضافةلى تحمل اي عسر للمٌاه لها المدرة ع الصدأمماومة  .1

  .على السطح الداخلً لؤلنابٌب و ذلن بسبب نعومة سطحها الداخلً رسٌبال تسمح بالت .2

  .ب المادة خفٌفة الوزنبسهولة التركٌب بس .3
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الحرارة فً  وبالتالً تملل من فمدان حرارة المحافظة على الحرارة فان مادة البولً بروبلٌن غٌر موصلة لل .4

 إمدادات المٌاه الساخنة و الباردة.األنابٌب فً 

  .متطلبات انظمة الصحة الدولٌة فً هذا الخصوصلضرة بالصحة فهً مطابمة  ممادة غٌر  .5

 الرضً للتربة و تتحمل االنحناءات.تحمل االهتزازات و الهبوط ا لابلٌة لهاو ،المرونة تمتازب .6

  فً حالة استخدامها ضمن درجات حرارة وضغوط مصرح بها. امعا 50العمر االفتراضً لها ٌصل إلى  .7

 وصل ولحام األنبوب الحراري 2-5-9-1

تصل درجة  ٌلحم األنبوب الحراري بطرٌمة صهر األطراف الخارجٌة لؤلنبوب والداخلٌة للملحك بماكنة خاصة    

اللتزام بزمن التسخٌن وعمك وللحصول على أفضل النتابج للحام ٌجب ا C°260) )الىحرارتها أثناء اللحام 

 (.2-1اللحام وزمن التبرٌد كما موضح فً الجدول رلم )

 

لطر األنبوب 

 )ملم(

 عمك اللحام

 )ملم(

زمن التسخٌن 

 )ثا(

 زمن التجمٌع

 )ثا(

 زمن التبرٌد

 )ثا(

16 12 7 4 2 

20 14 7 4 2 

25 16 7 4 2 

32 18 8 6 4 

40 20 12 6 4 

50 23 18 6 4 

63 26 24 8 6 

75 30 30 8 6 

90 35 40 8 6 

   محددات عملٌة وصل األنابٌب الحرارٌة ( 2-1 )جدول 

 Pix Pipes أنابٌب البكس: -1-9-6 

  وتستخدم فً إمداد شبكات التغذٌة الداخلٌة للماء البارد  (البولً اثلٌن)تصنع انابٌب البكس )ثٌرموبكس( من مادة       

 مختلفة. والحار وهً على شكل لفات بؤلطار 

 :ؤتًوتمتاز هذه األنابٌب بما ٌ       

 التجانس فً توزٌع المٌاه بمختلف المخارج. -1

 عكس الشبكات المعدنٌة.على للصوت  ةعازل -2

 مماومة للصدأ والتكلس. -3

 العزل الحراري الجٌد لؤلنبوب وخاصة بشبكات المٌاه الساخنة. -4

 .جمٌعابخصابصه الٌتفاعل مع الماء مما ٌبمً مذاق الماء عذباً ومحتفظاً  -5

 بشكل منفصل. التحكم بكل مخرج للمٌاه إمكانٌة -6

 سهولة تغٌٌر األنبوب التالف دون تكسٌر األرضٌات أو الجدران. -7

 سهولة وسرعة التركٌب. -8

 بار. 16درجة مبوٌة وضغط ٌصل إلى  95تصل إلى والتً تتحمل درجات الحرارة العالٌة  -9
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 الفصل األول ومسابل أسبلة

 لمٌاه الطبٌعٌة مع شرح مختصر لكل منها.عدد مصادر ا -1

عّدد هذه  ،تمسم كمٌات المٌاه التً تزود بها المدن إلى عّدة ألسام وذلن حسب الغرض من استهبلكها -2

 األلسام مع الشرح المختصر لكل منها.

 توزٌع المٌاه؟ شبكاتماهً الخطوات البلزمة للدراسات األولٌة ل -3

و ــــــــء لمدٌنة إذا علمت أن متوسط االستهبلن السنوي لها هاحسب ألصى استهبلن بالساعة من الما -4

 لتر/ شخص/ ٌوم. 340

 اذكر األجزاء الربٌسٌة التً تتكون منها شبكات توزٌع المٌاه -5

تختلف الضغوط داخل شبكات التوزٌع من مدٌنة ألخرى ومن مكان آلخر حسب معدالت االستهبلن  -6

 مراعاتها؟ األمور الواجبلهذه المٌم وأساسه، وما والضغوط المطلوبة. اذكر التصنٌف المعتمد 

عدد أهم أنواع األنابٌب التً تستخدم فً شبكات مٌاه التغذٌة، وماهً الشروط التً ٌجب توفرها فً المواد  -7

 التً تُصنع منها؟

 ؟اوّضح باالستعانة بالرسم أحد أنواع شبكات التوزٌع، مع ذكر ممٌزات استخدامه -8

 ن المحطات الربٌسٌة، ثم وضح ممٌزات كل طرٌمة.عدد طرق توزٌع المٌاه م -9

 ؟المغلونماهً ممٌزات أنابٌب الحدٌد  -10

 ماهً ممٌزات وعٌوب األنابٌب الببلستٌكٌة؟ -11

 استخدامات أنابٌب النحاس؟ عدد -12

 (.50mm) ماهو زمن التسخٌن والتبرٌد البلزم للحام أنبوب حراري لطره -13
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 المحتويات

 

 ًالفصل الثان

 ملحمات األنابٌب
  الفصل توٌاتمح 

  ال     ا

 لموصبلت .ا

 المصغرات .

 الحنٌات .

 التماسٌم .

 نابٌبأدوات وطرق  تثبٌت األ
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 تمهٌد 2- 1

ان تنفٌذ التصامٌم المختلفة لشبكات المٌاه مٌدانٌا  وبشكل كفوء ٌتطلب مهارة عالٌة ودلة فً ربط االنابٌب         

ن االعتبارات االساسٌة فً التنفٌذ استخدام ملحمات ربط وتثبٌت لؤلنابٌب تتبلءم وم ،لكً تإدي الشبكة وظابفها 

 واألغراض المستخدمة من اجلها وتتطابك مع خواصها المعدنٌة .

 ملحمات االنابٌب 2-2

المغلون من الحدٌد  تتنوع االنابٌب حسب استخداماتها والمواد المصنعة منها بدءا من االنبوب المصنوع        

الكبٌرة المستخدمة فً نمل المٌاه و اعمال الصرف  ذي ٌغذي البناٌة بالمٌاه الى االنابٌب الخرسانٌة ذات االلطارال

الغرض المطلوب منها اال باستخدام ملحمات وتوصٌبلت الغرض منها  ان االنابٌب ال ٌمكن ان تإدي ،الصحً 

تصغٌر او تكبٌر  باإلضافة الى ،تحت االرض  اجزاء المبنى بزواٌا وانحناءات مختلفة او تسهٌل مرورها عبر

تصنع  ،مماطع السرٌان وتحوٌل اتجاهها او ربطها بمختلف الطرق  بضمنها ربط انبوب ببلستٌكً باخر معدنً 

 ، المغلونملحمات االنابٌب من مواد تتبلءم وطبٌعة االنابٌب والمواد المصنوعة منها فهً تصنع من الحدٌد 

االشكال ادناه تبٌن نماذج من التوصٌبلت المستخدمة فً ربط االنابٌب ،لصلب وغٌرها ا ،النحاس  ،الببلستن 

 االنابٌب الخرسانٌة والفاٌبركبلس  ،انابٌب النحاس ، p. v. cانابٌب  ،الببلستن  ،الشابعة االستخدام 

 

 اه الشربلمٌ   p v cنوع   نماذج من التوصٌبلت المستخدمة فً ربط انابٌب الببلستن) 1-2) الشكل 
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 لمٌاه الصرف   p v cنماذج من التوصٌبلت المستخدمة فً ر بط انابٌب   (2-2 )الشكل 

 

 نماذج من التوصٌبلت المستخدمة فً ربط انابٌب النحاس (  3-2 )الشكل 

 

 نماذج من التوصٌبلت المستخدمة فً ربط انابٌب الخرسانة المسلحة   (4-2) شكل
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 التوصٌبلت المستخدمة فً ربط انابٌب الفاٌبركبلسنماذج من    ( 5-2 )شكل

ٌبٌن الجدول ادناه نماذج من التوصٌبلت شابعة االستخدام فً ربط انابٌب الزهر المرن        

مع اختبلف المادة  االنواع  بمٌة  فً  المستخدمة  للتوصٌبلت   وهً مشابهة من حٌث الشكل

ادراج اسم التوصٌلة والغرض من استخدامها تم  ،ولتسهٌل عرض الموضوع  ،المصنوعة منها 

 مع شكل توضٌحً لها .

 التوصٌبلت الشابعة االستخدام فً ربط االنابٌب )2-1 (جدول

 الرسم التوضٌحً األستخدام األسم   الرلم

1 

 درجة 90حنٌة 

Iron elbow 90 

degree 

 توصٌل انبوبٌن بزاوٌة لابمة

 

2 

 

 

 درجة 45حنٌة 

Iron elbow 45 

degree 

 توصٌل انبوب

 بزاوٌة منفرجة
 

3 

 مصغرةدرجة  90حنٌة 

Iron elbow 90 degree 

(reducing) 

توصٌل خطٌن بمطرٌن 

 مختلفٌن بزاوٌة لابمة

 

4 
 (Tالتمسٌم المتساوي )

Tee(equal) 

ل بٌن ثبلثة خطوط ٌصالتو

 متساوٌة من نفس المطر

 



24 
 

 

 

 

 

5 

 التمسٌم المسلوب

Tee 

(reducing) 

ثة خطوط ثبل بٌن لٌوصالت

احدهما غٌر متساو فً 

 المطر

 

6 
 المسام الرباعً

Cross, equal 

ل بٌن اربعة خطوط ٌوصالت

 المطر فًمتساوٌة 

 

7 
 محولة مسلوبة

 مصغره

توصٌل خطٌن من االنابٌب 

 مختلفٌن فً المطر

 

8 
 السدادة او المفل

Plug 

اغبلق نهاٌة الخط 

وهً نوعان بسن 

 داخلً او خارجً
 

9 

 سننالشرٌط الم

 ) الزبانة(

Hexagon 

nipple 

توصٌل الملحمات 

المسننة من الداخل و 

 الربط فٌما بٌنها
 

10 

 ٌونٌن شد وصل

Union flat 

seat 

توصٌل خطٌن ثابتٌن 

 عند التجمٌع

 

11 

 الوصلة العابرة 

 ) الكرنن (

Crossover  

تحوٌل او تخطً 

 انبوب بشكل تماطع
 

http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6ee83f7b5e903&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e78d894b53c
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6ee83f7b5e903&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e78d894b53c
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6ef80e3691203&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e7b2785283c
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6ef80e3691203&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e7b2785283c
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6efcb790a0203&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e7b6ff5413c
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6efcb790a0203&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e7b6ff5413c
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6ed3835112a03&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e75bc44053c
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=product&catalogId=11bb170c06dbf673&lang=fi&objId=0ff6ed3835112a03&objType=Node&displayType=0&navIds=11bb16d7858bed73_13a45e74c093c83c_13a45e75bc44053c
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      أدوات وطرق تثبٌت األنابٌب  3- 2

تستخدم أدوات معدنٌة مختلفة لتثبٌت األنابٌبب العمودٌبة واألفمٌبة فبً كافبة أنبواع المنشبآت وتختلبف أدوات التثبٌبت 

 -: اآلتٌةحسب العوامل 

 طبٌعة المبنى والمواد المنشؤ منها. -1

 نوعٌة األنابٌب وأوزانها وألطارها . -2

 التمدد واالنكماش الذي تتعرض له األنابٌب . -3

 رض لها األنابٌب .االهتزازات التً تتع -4

إلبى االطبواق البسبٌطة ن سببلاال ببٌنتحبدد نوعٌبة الحمباالت المناسببة التبً تختلبف مبن حمباالت ان العوامل اعبله 

 الموٌة التً تضمن سبلمة حمل وتثبٌت االنابٌب فً مختلف المنشآت .

وٌجب االسترشاد  ،ثبٌتها ( سم ولكنها لد تختلف بطرٌمة ت300-150) بٌنتكون المسافة بٌن ادوات التثبٌت عادة 

تثببت حمباالت االنابٌبب فبً الخرسبانة والخشبب والطبابوق   ،بمواصفات االنابٌب و ما تنص علٌه بالنسببة لتثبٌتهبا

الخشبببب ٌفضبببل اسبببتخدام ادوات اطرافهبببا مسبببننة بلتثبٌت عنبببدا ،والهٌاكبببل المعدنٌبببة حسبببب مواصبببفات االنابٌبببب 

 ذلن من ضعف تماسن المسمار العادي تحت تؤثٌر الحمل المعلك فٌه .  الحتماالت تغٌر نسبة الرطوبة فٌه وما ٌتبع

فً حالة التثبٌت فً الخرسانة ٌمكن وضع ادوات التثبٌت لبل صب الخرسانة فً مكانها المناسب بحٌث ٌظهبر     

فبً  ادوات التثبٌبتٌببٌن  (6-2)وفٌمبا ٌلبً الشبكل  ، تركبب فٌبه الحمباالت المناسببة والبذيمنهبا بعبد الصبب جزء 

 الحماالت الشابعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج من أدوات تثبٌت االنابٌب( 6-2)شكل  
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 -تثبٌت أنابٌب الرصاص : 2 – 3 – 1

 75ال تزٌبد عبن  أنسبم لؤلنابٌبب االفمٌبة و 60ٌكون تثبٌت انابٌب الرصاص على مسافات ال تزٌد عبن           

وتسبتخدم احٌانبا حمباالت متصبلة  ،اء بسبب وزنهبا ولٌونتهبا سم لؤلنابٌب العمودٌة كً ال تتعرض االنابٌب لبلرتخ

 لؤلنابٌب ذات األلطار الكبٌرة .

 تثبٌت انابٌب البولً أثٌلٌن: 2 - 3 – 2 

ضعف 24 ضعف المطر الخارجً ومسافات عمودٌة تساوي  12تثبت هذه األنابٌب على مسافات افمٌة تساوي   

 الل متانة من األنواع األخرى . هً خفٌف و اكبٌر ووزنه االمطر الخارجً الن معامل تمدده

 تثبٌت انابٌب الحدٌد والنحاس : 3 –  3- 2 

تسببتخدم انابٌببب الحدٌببد والنحبباس بشببكل واسببع وتثبببت باسببتخدام ادوات التثبٌببت  االعتٌادٌببة بحٌببث تكببون           

ركٌب انابٌب المٌاه الساخنة وحٌث ان هذه االنواع تستخدم فً ت ،( سم  300 – 150المسافة بٌن هذه االدوات )

بل ٌسمح بحركتها بشكل محدود لكبً ال  ،وعلٌه ال ٌكون تثبٌت هذه االنابٌب تاما  ،لذا ٌراعى تمددها وانكماشها  ،

عند اختراق االنابٌب للجدران فانهبا توضبع داخبل غببلف مناسبب ٌسبمح  ،تتولد فٌها اجهادات عالٌة من اثر التمدد 

ٌجبب عبزل و ،ومبة لبلشبتعال اثم ٌمؤل الفبرا  ببٌن االنببوب والغببلف بمبادة مناسببة مم ،ب بالحركة التمددٌة لؤلنبو

 االنابٌب بمواد عزل مناسبة .

تبلفبً أي انحنباءات عمودٌبة فبً مسبار االنابٌبب لؤلعلبى ثبم االسبفل، الن  االنابٌبب ٌراعى عند تثبٌت فرعات     

رببط االنابٌبب بؤنواعهبا  البى فً الفصبل الثالبث سٌتم التطرقو ،رٌان المٌاه جالهواء ٌتجمع فٌها وٌإثر على كفاءة 

 .المختلفة
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 اسبلة الفصل الثانً

 : اذكر االستخدامات الربٌسٌة لتوصٌبلت االنابٌب .1س

 : عدد خمسا من التوصٌبلت المستخدمة فً ربط االنابٌب ثم اذكر استخدام كل منها.2س

 ة ٌراعى عدم تثبٌتها بشكل تام .: علل : عند تثبٌت انابٌب المٌاه الساخن3س

 : ما الفرق بٌن التمسٌم المتساوي والتمسٌم المسلوب .4س

 تثبٌت كل من انابٌب الرصاص وانابٌب البولً اثٌلٌن . عند التً ٌعتمد علٌها األسس: اذكر 5س

 : عند تثبٌت االنابٌب على الخشب ٌفضل أستخدام أدوات ذات أطراف مسننه؟6س

 نابٌب حدٌد الزهر المرن واستخدامات كل نوع منها؟: اذكر ملحمات أ7س
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 ال الفصل الثالث 

 طرق مد وربط األنابٌب المختلفة
   الفصل محتويات

 المح          

 

 

 طرق ربط األنابٌب المختلفة حسب نوع المادة المصنعة منها .

 اعمال فحص األنابٌب المربوطة

 المحتوٌات توٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 هٌدتم 3 – 1

ان عملٌات مد االنابٌب وربطها بشكل سلٌم وفما للتصامٌم تعتبر المإشر االساسً لكفاءة شبكات المٌاه           

وشبكات الصرف الصحً بما ٌإمن تمدٌم خدمات بمستوى متمٌز وهذا ٌتطلب اختٌار االنابٌب ووصبلت وطرٌمة 

ام تحت سطح  االرض  سطح  فوق   سواء  تد فٌهاربطها بما ٌتبلءم وطبٌعة وخواص المٌاه والمسارات التً تم

 االرض .

 3-2  طرق مد وربط االنابٌب المختلفة 

مجاالت اسبتخداماته وأوزانبه حسب المواصفات الفنٌة لكل نوع  دتستخدم أنواع عدٌدة من األنابٌب وتحد           

الغبرض األساسبً   ، ختٌبار نبوع األنابٌببوٌراعى دابما فبً ا ،وأبعاده المختلفة وطرٌمة تثبٌته وتوصٌله وحماٌته 

و مماومة المواد المصنوعة سواء كان فً تركٌبات التغذٌة بالمٌاه او الصرف الصحً ومدى تحمل امن استخدامها 

الفخبار ، الخرسببانة ، الرصبباص ، الحدٌبد ، النحبباس ، الصببلب ، تصببنع األنابٌبب مببن مببواد متنوعبة منهببا :   ،منهبا

 وغٌرها . االلٌاف الزجاجٌة الببلستن ، االسبستوس و

تمثببل عملٌببة تركٌببب األنابٌببب نسبببة كبٌببرة مببن التكببالٌف باإلضببافة الببى طبلءهببا ولحامهببا وتثبٌتهببا داخببل           

 :  اآلتٌةالجدران او خارجها وعند اختٌار نوعٌة األنابٌب ٌجب مراعاة ودراسة العوامل 

 ب .نوعٌة ومكونات المٌاه او السابل المار فً األنابٌ -0

 الضغط الداخلً للمٌاه المارة فً األنابٌب . -2

 الضغط الخارجً الناتج عادة عن عمك الردم فوق األنبوب . -3

 سعر طول المتر من األنبوب . -4

 طرق تشغٌل األنابٌب وتوصٌلها ولحامها . -5

 مدى مماومة مادة األنبوب للصدأ او التآكل . -6

 اع األخرى .مدى مرونة استخدام نوعٌة مادة األنبوب ممارنة باألنو -7

 درجة حرارة السوابل المارة باألنبوب .   -8

 طبمة التربة التً ٌتم تركٌب االنابٌب فٌها . -9

 

 تتكون اغلب الخامات المستخدمة فً تمدٌدات التركٌبات الصحٌة من مجموعتٌن من تمدٌدات االنابٌب هما :   

 مجموعة نظام التغذٌة . -اوال  

 لصحً .مجموعة نظام الصرف ا -ثانٌا       

 مجموعة نظام التغذٌة :   1-  3-2 

وتشمل تمدٌدات االنابٌب ألغراض الشبرب والطببخ والغسبٌل وغٌرهبا مبن االسبتخدامات المنزلٌبة وفٌمبا            

 ٌؤتً االنواع الشابعة وطرق مدها وربطها : 

) المملوظة (  الوصبلت اللولبٌة: ربط االنابٌب ذات االلطارالصغٌرة داخل المبانً ب المغلونانابٌب الحدٌد اوال: 

حٌث ان الحرارة الناتجة من عملٌة اللحام تزٌل طبمة  ، المغلونوٌراعى عدم استخدام اللحام فً وصبلت الحدٌد 

 الزنن مما ٌعرض االنابٌب للصدأ .

 واالعمدة الرأسٌة داخل المبانً . مٌاه الشربٌستخدم هذا النوع من االنابٌب عادة لخطوط 
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ٌحتوي الخلٌط المعدنً لهذه االنابٌب على الكروم والنٌكل والمنغنٌز  ابٌب الصلب المماوم للصدأ :ثانٌا: ان

والسلٌكون والكربون والحدٌد وبنسب للٌلة من الكبرٌت والفسفور ، وتحدد المواصفات المٌاسٌة لؤلنابٌب حسب 

 نسب العناصر المذكورة .

 انابٌب الرصاص :  -ثالثا

 الداخلً ولٌونتها ومماومتها لؤلحماض وسهولة تشغٌلها وتركٌبها ، ولكنها تتؤثر باالتً : تتمٌز بنعومة سطحها 

 االسمنت  -أ        

 الجٌر  -ب       

 الطابوق  -ج

 حامض النترٌن  -د

المٌاه الٌسرة الحاوٌة على ثانً اوكسٌد الكاربون ممبا ٌسببب اذاببة الرصباص وهبذا ٌبإدي البى خطبورة علبى  -ـ ه

 عامة . الصحة ال

 رابعا: انابٌب النحاس : 

 تستخدم انابٌب النحاس فً التركٌبات الصحٌة بكفاءة وهً على نوعٌن : 

 نحاس صلب لوي متماسن . - أ

 نحاس مرن ٌتمٌز باللٌونة .  - ب

متبر وتوجبد اٌضبا حتبى لطبر  20ملم فً لفبات طولهبا حبوالً  54ملم وحتى  6بؤلطار من  مرنٌوجد النحاس ال

ملبم  6بؤلطبار مبن ومتبر  6امبا االنابٌبب االصبلب  دابمبا بطبول  ،متبر  6ب مستمٌمة طبول انابٌ بشكل ملم 108

 وحتى 

ملم . عند مد وربط انابٌب النحاس تستخدم وصببلت الضبغط واللحبام مبع االخبذ بعبٌن االعتببار المواصبفات 150

 ل الكهربابً .تستخدم وصبلت خاصة للربط بٌن انابٌب النحاس والحدٌد لمنع التوصٌ ،الخاصة بكل نوع 

عند استخدام انابٌب النحباس تحبت سبطح االرض فؤنبه ٌجبب حماٌتهبا مبن التؤكبل بتغلٌفهبا بشبرٌط مبن مبادة         

 تستخدم احٌانا انابٌب النحاس المغلفة بالببلستن من الخارج .لهذا عازلة مناسبة ، و

 انواع انابٌب الببلستن واسالٌب ربطها :  

1- Polyvinyl Chloride(PVC)                                         1-انابيب كلوريد البوليفينيل   

2- Chlorinated Polyvinyl Chloride   (C-P.V.C)    2-انابيب البوليفينيل كلوريد المكلور  

3- Poyetlylene (PE)                                                                    3-انابيب البولي اثيلين  

4- Poyproplene  ( PP )                                                              4-انابيب البوليبروبيلين  

5- Acrylonitrile- Butadiene- Styrene  (ABS)        5-االكريلونيتريل بيوتادين ستايرين                          

6- Polybutylene   (PB)                                              6-انابيب البولي بيوتيلين  

7- PolyvinyPidiene Fluride   ( PVDF)                                7-البوليفينيلدين  

  

 :  (P.V.Cالبولٌفٌنٌل كلوراٌد ) انابٌب – 1

االنابٌبب الصبلبة مبا أ ،صلبة وال ٌسبتخدم النبوع الطبري فبً التؤسٌسبات المابٌبة الطرٌة وال ،ن ٌنوع وهً على        

وٌجببب الحبرص عنببد اسبتخدامها فببً  ،ٌسبتخدم االول للمٌبباه والثبانً للمحالٌببل الكٌمٌاوٌبة  اذ ،علبى نببوعٌنفهبً كببذلن 



30 
 

وال تسبتخدم للمٌباه التبً  ،حٌث ان معامل االنكماش لهبا كبٌبر نسببٌا  (الصفر المبوي)درجات الحرارة التً تصل الى 

 . (C 60°)تزٌد درجة حرارتها عن 

إدي الى كسر الوصبلت مبع التغٌبر ٌتستخدم المواد البلصمة السابلة لربط االنابٌب وبطرٌمة فنٌة وعكس ذلن     

 فً درجات الحرارة . 

 :(C-P.V.Cالبولٌفٌنٌل كلوراٌد المكلور)انابٌب  -2

االنابٌب الخاصة  وفً شبكات مماومة الحرٌك الخاصة وكذلن فً ،تستخدم فً التغذٌة بالمٌاه الباردة والساخنة     

هبذا النبوع مبن او وصببلت الضبغط او الفلنجبات فبً رببط ولحبام ٌستخدم محلول اللحام كما و ،بالمواد الكٌمٌاوٌة 

 االنابٌب . 

 :  (PEالبولً اثٌلٌن)انابٌب  -3

 ،ة تستخدم فً مٌاه الشرب والصرف الصحً والصناعً والغاز الطبٌعً وهً مماومة لتؤثٌر المواد الكٌمٌاوٌ      

 ٌستخدم نوعٌن من هذه االنابٌب : 

 عالً الكثافة  - أ

 منخفض الكثافة  - ب

باللحام باستخدام جهاز كهربابً وال تستخدم فبً درجبات حبرارة  ٌتم ربط االنابٌب اما بطرٌمة وصبلت الضغط او

 ب اذا تجمدت فٌها المٌاه. ٌباألنهذه اتلف ت درجة مبوٌة وال 60اعلى من 

 :  (PP)ولٌبروبٌلٌنبالانابٌب  -4

لمد انتجت بعض الشركات مبإخرا  ،لٌن تستخدم فً التغذٌة لتتحمل ضغوط  تشغٌل مختلفة ٌانابٌب البولٌبروب      

انابٌب من هذا النوع مغلفة بطبمة من مادة الفاٌبر او شرابح االلمنٌوم لتملٌل معامل التمدد فً شبكات المٌاه الساخنة 

ٌتم ربط االنابٌب بعضها ببعض بواسطة لطع خاصة من المطاط  ،نفسجٌة وبمواد مماومة للشمس واالشعة فوق الب

 ٌتم تركٌبها بالضغط . 

 :   ABS)األكرٌلونٌترٌل بٌوتادٌن ستابربن) انابٌب -5

تستخدم فً انظمة الصرف الصحً ولهذا النوع من االنابٌب مظهر اسود وجدران سبمٌكة بحٌبث ٌمكبن             

 ا اٌضا . تركٌبها تحت االرض وفوله

 : PB)البولً بٌوتٌلٌن ) انابٌب-6

هببً انابٌببب حرارٌببة مرنببة . تسببتخدم للتدفبببة وفببً شبببكات مماومببة الحرٌببك الخاصببة برشاشببات المٌبباه وٌببتم ربببط  

 االنابٌب ببعضها باستخدام وصبلت الضغط او الوصبلت المٌكانٌكٌة او اللحام الحراري .

  (:PVDF) البولً فٌنٌلدٌن انابٌب-7

م لصرف السوابل الصناعٌة وهً تماوم درجات الحرارة العالٌة والكٌمٌاوٌات كما انها تماوم االشعة فوق تستخد

 ٌتم ربط هذه االنابٌب بواسطة محلول اللحام السابل او الفلنجات . ،البنفسجٌة واشعة الفا وكاما 

  :: أنابٌب الحدٌد الزهرخامسا

 :كما ٌلً  مان هٌتمسم من حٌث مواصفاتها الى نوعتستخدم اساسا فً الصرف الداخلً و          
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 خدم فً اعمدة التصرٌف والتهوٌة .االول وٌستالنوع  -أ 

الثانً وٌستخدم فً التصرٌفات األفمٌة والمدفونة تحت سطح االرض وهو اكثر متانة واكبر وزنا من النوع النوع -ب

 االول .

تتؤثر هذه الوصبلت  ،وصبلتها الرصاص فً استخدم لحام ذا ماا ،بصبلبتها وصغر معامل تمددها النوع االولتتمٌز 

 صٌانة دورٌة لهذه  الوصبلت. بالمٌاه الساخنة والبادرة مما ٌتطلب

  :ربط انابٌب الزهر

 وادناه اهم الطرق :، تستخدم طرق كثٌره لربط انابٌب الزهر      

 الربط باستخدام الرصاص المصهور: -1

ر بٌن راس االنبوب ونهاٌته بحٌث توضع حلمات من حبل كتان مغمس بالمطران ٌتم وضع الرصاص المصهو    

االلطار الصغٌرة و الكبٌرة  الطرٌمة تستخدم فً االنابٌب ذات هان هذ ،وٌتم تثبٌت الرصاص بواسطة اداة خاصة

 سواء .  حد على

 الربط باستخدام حلمة المطاط : - 2    

وضع األنبوبٌن فً  التؤكد منمع الوصبلت  هوبٌن بمسامٌر ربط خاصة لهذربط حافتً كل أنب فً هذا النوع ٌتم   

ٌجب كما  ،فً ربطها ربطا تاما  نفس المستوى واستمامتهما  تماما وتوضع حلمة من المطاط بٌن الحافتٌن  لتساعد

ى تؤخذ حلمة المسامٌر تدرٌجٌا وببطء حت  التوصٌل وٌتم ربط تماما لبل عملٌة  نظٌفا الحافتٌن  ان ٌكون سطح 

وحلمة المطاط تكون خالٌة من الدهون واألتربة  كما ان سطح الحافتٌن ،المطاط وضعها الطبٌعً بٌن الحافتٌن

سمن حلمة  اذ ٌكونستلتصك ببعضها نظٌفة وجافة  والمٌاه واٌة مواد غرٌبة بحٌث تكون جمٌع السطوح التً

 .  ملم (4.8 -2.3)المطاط بٌن 

 :الربط بوصبلت الكبس  – 3

     فً هذا النوع من الربط ٌكون الرأس ونهاٌة االنبوب بطرٌمة تسمح بإدخال حشوة من المطاط فً         

المستخدم غٌر  ، ٌجب ان ٌكون المطاطتجوٌف بٌنهما وهذا النوع سهل فً توصٌله ومرن بحٌث ٌسمح باالنحراف 

 الواردة فً أعبله.ضح طرق الربط ( ٌو3-1الشكل ) ٌؤتً وكما لابل للتحلل بفعل الكابنات الدلٌمة 
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 انابٌب الزهر ربط طرق  3-1)) شكلال

 :  االنابٌب تسنٌن  3-3    

وٌكون رأس السن غٌبر حباد تمامباً  درجة( 60)بحٌث تكون الزاوٌة بٌن سن الملوظة  تسنٌن األنابٌبتم ٌ          

وحادة فً لاع السن وفً رأس السن ، وٌتبعها تكون االسنان السبعة االولى كاملة اذ  ،( 2-3كما موضح بالشكل )

عند  ةغٌر الكامل سنانرأسٌن او ثبلثة من السن المفلطح عند الرأس الحاد عند الماع ، ثم ٌلً ذلن نفس العدد من اال

 الرأس والماع لسهولة ربط االنابٌب .
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  طرق الملوظة  (2-3 ) لشكال

 اعمال فحص االنابٌب المربوطة 4-3

ان االغراض الربٌسٌة من اجراء الفحوصات هً تحدٌد اماكن ومصادر التسرب داخل االنابٌب              

 طال ووضع انسب الطرق لمعالجتها .واكتشاف اسباب المشاكل واالع  وتمدٌر كمٌاتها 

 عبلمات التسرب: 1-3-4-

 : اآلتٌةهور الدالبل ظٌحدث التسرب فً االنابٌب عند 

 سموف او االرضٌات .المٌاه على الجدران وال – 1

 تصدعات فً اجزاء من البناٌة . – 2

 عن التسرب فً االنابٌب المخفٌة الصوت الناتج  – 3

 دة ملحوظة فً لابمة اجور الماء .زٌا – 4

 الطرق الشابعة فً فحص االنابٌب:3-4-2 

ان وتحت ارضٌات الحمامات داخل الجدر النابٌب ولبل اخفاءها تحت التربة بعد االنتهاء من تركٌب ا              

ضغط المٌاه فٌها لضمان عدم حدوث تسرب منها وٌشمل ذلن انابٌب التغذٌة وانابٌب بواسطة ال بد من اختبارها 

 : هً ابرز الطرق المعتمدة فً فحص االنابٌب أن من ،الصرف 

 :اآلتٌةوٌتم باستخدام الخطوات  الفحص باستخدام الماء المضغوط  :  –اوال 

 ٌد االنابٌب المراد فحصها .تحد  - 1

 غلك طرفً االنبوب بسداد من المطاط او الجبس . – 2

انج ٌمتد افمٌا ثم عمودٌا وٌنتهً بممع  3ٌثبت على طرف االنبوب االعلى كونه ماببل انبوب من الحدٌد لطر   - 3

 معدنً .

 االنبوب بالماء . ٌثمب السداد المطاطً او الجبس بثمب صغٌر إلخراج الهواء اثناء امتبلء  – 4

 ٌمؤل االنبوب بالماء وٌتم سد الثمب . – 5



35 
 

 أمتار . 5ٌمؤل الممع بالماء بحٌث ٌكون اعلى منسوب للماء بالممع مرتفعا عن نهاٌة االنبوب بممدار  – 6

 لمبلحظة مستوى الماء فً الممع . دلٌمة 15 االنتظار لمدة – 7

 اجراء االصبلح البلزم  .وٌجب  تسرب  فً حالة هبوط الماء فان ذلن ٌدل على وجود – 8

 تعاد التجربة للتؤكد من سبلمة العمل . – 9

 

 :اآلتٌةوٌتم باستخدام الخطوات الفحص باستخدام الهواء المضغوط :  -ثانٌا 

 ٌغلك طرفً االنبوب المراد فحصه بسدادات محكمة او الراص  مطاطٌة . – 1

 لفتحات وٌركب علٌها عداد ماء ذو انبوبة مفتوحة .ٌركب انبوب تغذٌة هواء ٌخترق احد هذه ا – 2

    اءـــــ( متر عمود م 1.1)   ٌتم ضخ الهواء داخل األنبوب ومبلحظة لراءة العداد للضغط  المطلوب وهو – 3

 ( . 2كغم / سم 0 .11) ٌعادل  

فهذا ٌدل على وجود  فاذا كان الهبوط سرٌعا ،متر من الماء 0  .5ٌماس الولت البلزم لهبوط الضغط الى  – 4

 تسرب وعلٌه ٌجب اعادة التجربة بعد عمل االصبلحات البلزمة .

فحص االنابٌب ذات االلطار الكبٌرة :تختص االنابٌب ذات االلطار الكبٌرة ومثالها االنابٌب الخرسانٌة فً  –ثالثا 

طرٌمة ب ٌتمفحصها  أن ً من الصعوبة اختبارها بالضغط ،اغلب االحٌان بؤعمال الصرف الصحً الخارجً والت

 : اآلتٌةاختبار الراشح من الخارج الى الداخل  ووفما  للخطوات 

الطبٌعً ورفع  داخل االنبوب الى الوضع  بعد االنتهاء من اعمال الردم لؤلنبوب وعودة منسوب مٌاه الرشح  – 1

ى من مستوى المٌاه ٌتم بناء سد بارتفاع بسٌط ٌحٌط باألنبوب المطلوب فحصه واعل المضخات من المولع

 الراشحة الموجودة داخل االنبوب .

 . فعبلتؤشٌر عبلمة عند سطح الماء الموجود  – 2

 ساعة ثم تإشر عبلمة جدٌدة عند السطح الجدٌد للماء . 24ٌترن االنبوب لمدة  – 3

 التً :اتحسب كمٌة الماء الراشحة الى داخل االنبوب ك – 4

 العبلمتٌن . المسافة بٌن  xعرض المٌاه داخل االنبوب    xب كمٌة المٌاه الراشحة = طول االنبو

 ،من حجم االنبوب كانت التجربة ناجحة  /ثا3م 0.01الى  0.005اذا كانت المٌاه المتسربة تمل او تساوي  – 5

فان ذلن ٌستوجب معالجة وصبلت االنابٌب واعادة التجربة مرة  ،الراشح عن هذا الممدار  ت كمٌةاما اذا زاد

 رى .اخ

ٌستخدم الفحص التلفزٌونً عند فحص الشبكة حٌث ٌتٌح التصوٌر بالكامٌرا  الفحص بالكامٌرا التلفزٌونٌة : –رابعا 

وٌمكن  الماء الى داخل االنبوب وغٌرها ، دخول ،االنهٌار  ،التلفزٌونٌة رإٌة العٌوب داخل االنابٌب مثل االنسداد 

ن ان ٌولفها داخل االنبوب وتوجٌه عدساتها الى مكان معٌن فٌه رشح او فٌمك ،لمشغل الكامٌرا التحكم الكامل فٌها 

 .دراسته بشكل كافً من لبل الخبراءكسر للتمكٌن من الفحص المتؤنً و



36 
 

 

 اسبلة الفصل الثالث

 :  اشرح طرٌمة ربط االنابٌب بواسطة حلمة المطاط . 1س

 : ما هً الدالبل التً تظهر عند حدوث تسرب فً االنابٌب . 2س

 : اذكر خطوات فحص االنابٌب بالماء المضغوط .3س

 : اشرح طرٌمة فحص االنابٌب بالكامٌرا التلفزٌونٌة . 4س

 : عدد أنواع انابٌب الببلستن ومزاٌاها؟5س

 (.c- p.v.cالمكلور ) راٌد ستخدامات انابٌب البولٌفٌنٌل كلو: عدد ا6س
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 الرابع

 لفراالرابعا الفصل الرابع              

 وملحماتها األجهزة الصحٌة
 
   الفصلمحتويات 
 
 

 االجهزة الصحٌة: التجهٌزات الصحٌة / التراكٌب الصحٌة

 المراحٌض . 

  خزانات الطرد 

 . المباول 

 االحواض. 

 . السٌفون 

  الصمامات 

 عدادات المٌاه 

  الحنفٌات 
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 :تمهٌد 4-1

أنواع األجهزة الصحٌة التً تستعمل فً الحمامات ودورات  ة جمٌعاكٌب الصحٌتشمل التجهٌزات /التر            

 ،إما لشطف المواد المذرة  او ألغراض الطبخ والشرب والتنظٌف ،المٌاه الخاصة والعامة والمطابخ وما شابه ذلن 

الصحٌة ٌطلك على األجهزة  ،والتً ٌتم من خبللها صرف المخلفات السابلة الناتجة من استخدامها الى المجاري ,

 (. Sanitary Appliancesفً بعض المراجع األجنبٌة اسم األدوات او االستخدامات الصحٌة )

ماركات  معروفة  ومشهود  لها  بجودتها وهً عادة ما  تكون األجهزة الصحٌة المستخدمة من  ٌجب أن     

الناري  الفخار المصنع من الطٌن النمً الخالً من المواد  الغرٌبة أو من  (اآلهٌن)الزهر حدٌد مصنوعة من تكون

 وأن تكون فً الحالتٌن  مطلٌة  بالفخار أو الخزف الصٌنً  وأن ٌكون الطبلء ،كل منها بالسمن المناسب   ،

الشعرٌة وال ٌمل سمن  منتظم السطح وخال من المتموجات والتنمٌبلت  ،منتظم اللون خال من البمع والمشور 

  .بذلن ن بالجهاز المغناطٌسً الخاصملم ، اذ ٌماس السم 1الطبلء عن 

     

 ختٌار التجهٌزات الصحٌة:أالعوامل المإثرة على صبلحٌة و 1- 4-1

 توجد العدٌد من العوامل التً تحدد اختٌار واستخدام التجهٌزات الصحٌة منها :

 .الحجم المناسب والشكل الممبول .1

 .لوة ومتانة مواد تصنٌع هذه التجهٌزات .2

 .لتجهٌزات للمٌاه بؤي شكل من األشكالعدم نفاذٌة هذه ا  .3

 .انعدام التشممات والبروزات التً تعمل على تكاثر ونمو الجراثٌم .4

 .أن تكون السطوح ملساء فً هذه التراكٌب االمر الذي ٌإدي الى سهولة تنظٌفها .5

  .مماومتها للصدا والتفاعبلت الكٌمٌابٌة .6

 .ستخداممولع اإل .7

ت من السٌرامٌن  او الحدٌد المماوم للصدأ  او الببلسبتٌن او األلٌباف الزجاجٌبة وعادة ما تصنع مواد هذه التجهٌزا 

 ،.........الخ.

 

 أصناف التراكٌب الصحٌة  4-1-2

 تنمسم التجهٌزات ) التراكٌب الصحٌة ( الى مجموعتٌن ربٌستٌن هما:

 اوال:   تجهٌزات او) تراكٌب ( او) اجهزة( استمبال مٌاه الفضبلت     

المراحٌض والمباول.....الخ . ٌجري نمل هذه المٌاه والتخلص منها عبر أنابٌب عمودٌة  ى سبٌل المثالوتشتمل عل

 العمومٌة.   افمٌة لتنتهً الى أحواض تفتٌش  ومنها الى خزانات تعفٌن او الى شبكة المجاري او

 ثانٌا:  تجهٌزات )تراكٌب (استمبال مٌاه التنظٌف والغسٌل      

لمٌاه بمصطلح )المٌاه الرمادٌة(  وتشتمل علبى المٌباه المادمبة  مبن أحبواض الغسبٌل او البدش  او ٌطلك على هذه ا 

    أنابٌبب عمودٌبة أو أفمٌبة وتنتهبً  بمصبفى أرضبً  وٌجري نمل هذه المٌاه بواسبطة ، حنفٌات مٌاه الشرب......الخ

 أو الى  شبكة المجاري الربٌسة. ) كلً( حٌث تطرح الى مجاري الشارع 

 المراحٌض:   4-2

فً األرٌاف  تنمسم الى مراحٌض مابٌة ٌكثر استخدامها فً المناطك الحضرٌة  ومراحٌض جافة وٌغلب استخدامها

 والمناطك المنعزلة. 

 المراحٌض المابٌة:  -1

 وهً المراحٌض التً تستعمل فً االماكن المزودة بالمٌاه حٌث تنمسم مراحٌض هذا النوع الى:
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 ركً( :المرحاض الشرلً )الت ( أ)

ٌسمى أحٌانا  المرحاض البلدي او المرحاض العربً ولد سبمً بهبذه االسبماء نظبراُ لكثبرة اسبتعماله فبً الشبرق  

والببلد العربٌة وتمٌٌزاً له عن المرحاض الغربً. ومن ممٌزاته عدم تبلمس جسم االنسان به عند االستخدام حٌث 

الحظ ،لل من نمل االمراض التبً تباتً عبن طرٌبك البتبلمسان المرفصاء هً الجلسة الطبٌعٌة الستعماله وبذلن ٌم

 (. ٌتكون المرحاض الشرلً من:1-4الشكل)

 لاعدة المرحاض وتصنع عادة من الفخار المطلً بالخزف او الفخار الصٌنً. -

( 1/16)(  انبج او 1/4حوض)وعاء( المرحاض وٌصنع عادة من الزهر المطلً بالخزف الصبٌنً بسبمن ) -

 ( انج كما ان بعضا منها له فتحة ألنبوب الطرد4للصرف لطر ) انج وٌكون لهل فتحة

( انبج وٌصبنع عبادة مبن الزهبر المطلبً 1/4سبمن )  PاوS حباجز مبابً ٌسبمى سبٌفون وٌكبون علبى شبكل  -

 (الوعاء )بالخزف الصٌنً حٌث ٌثبت فً الفتحة السفلٌة بالممعد

ع عادة من الزهر المطلً من لتر  وٌصن )9.5 -7.5( جالون ماء )2.2—1.2)صندوق طرد عال سعة  -

 الداخل بالخزف الصٌنً.

متر حٌث ٌربط هذا األنبوب ( 2.2-1.6 )ٌجب أن ٌكون أنبوب الطرد  من لطعة واحدة وبطول ٌتراوح بٌن -

ٌمكبن االستعاضبة عبن  صندوق الطرد بوعاء المرحاض وٌصنع عادة من الرصباص او الحدٌبد او الببلسبتٌن

 كما ٌوجد  ،ٌركب اسفلها السٌفون  انج  4سمى الممعد باسفلها فتحة بمطر الماعدة والوعاء بمطعة واحدة ت

سبم( وٌسبمى هبذا  75x 50بعضبهم بمطعبة واحبدة بؤبعباد )  مرحاض ٌجمع الماعدة والوعاء والسٌفون مبع  -       

 النوع  بمرحاض فارس.

 

 
 

 )ب ( المرحاض الغربً:

 ( وٌتكون عادة من : 2-4اض اإلفرنجً الشكل)أن هذا النوع  ٌسمى أٌضا بالمرح                

  Pاو   Sبهبا سبٌفون  المرحباض البذي ٌصبنع عبادة مبن الحدٌبد او الفخبار المطلبً بالصبٌنً متصبل(وعباء )حبوض   -

الطرد كما ٌوجد لبعض منها فتحبة  ألنبوب صندوق انج وفتحة  (4 )ٌكون معها لطعة واحدة ولها مخرج للصرف لطر

 المذكور.تهوٌة بؤعلى السٌفون 
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غطاء )ممعد(  خشب او ببلستٌن  ٌثبت بوعاء المرحاض ببراغً او صاموالت من المعدن غٌر لابل للصدا او  -

 الببلستٌن كما ٌوجد معه غطاء من نفس المادة .

 ٌرتبط بهذا المرحاض صندوق طرد  ،لتر ( 11.3جالون ماء ) 3صندوق طرد عال او منخفض سعة  -

 

 

 رف المراحٌضمبلحظات مهمة لغ 4-2-1

  : ٌراعى فً هذه المراحٌض  اآلتً         

   . (متر  1.60 ×  0.85 ) ال تمل أبعادها الداخلٌة عن • 

حوض  ٌمكن  وضع  متر ( 1.00 × 1.80م وبزٌادة هذه األبعاد لتصبح ) 2.1ارتفاع السمف ال ٌمل عن  • 

مع  متر ( 1.2×2.0األبعاد الى  ) لعامة بزٌادةغسٌل أٌدي بداخلها،كما ٌمكن إضافة مبولة فً حالة المبانً ا

النافذة بنسبة   بؤبعاد لانونٌة ، وتحدد  مساحة  هذه  احتوابها على نافذة تطل على الهواء الطلك أو منوراضرورة 

 ( متر0.  25– 0.5)   تمل مساحة هذه النافذة عن  % من مساحة أرضٌة الغرفة ، بحٌث ال10

 .الغذابٌة المطبخ  أو  مكان  تخزٌن  المواد   رحاض على غرفة للمعٌشة أو علىٌفتح باب الم ٌجب أال •  

 . الغرفة األرضً،إذا ما أضٌف دوش داخلعمل سٌفون أرضٌة فً حالة المرحاض ٌمكن  • 

بامكان مد انابٌب الصرف  عند صب الخرسانة المسلحة ألرضٌة الغرفة ٌراعى خفض منسوبها بما ٌسمح • 

 . سم ( 20 – 12شً ( األرضٌة وبممدار ) ببلطة ) كا تحت 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحاض الغربً ( 2-(4الشكل 
 

 مانعة لتسرب المٌاه مباشرة فوق األرضٌة التً تنفذ بؤستخدام الخرسانة المسلحة   تفرش طبمة عازلة

لمدة  سم( وتختبر هذه الطبمة العازلة بملء أرضٌة الغرفة بالمٌاه(15 مع  رفع جوانب الجدران بممدار

 .  إحكام عزلها وذلن لبل تركٌب أنابٌب الصرف ساعة للتؤكد من) 24)

 اتــــالتركٌبات الصحٌة بؤي  مادة  ال تمتص  الرطوبة  مثل  ببلط  تبلط األرضٌة بعد إتمام  أعمال • 

 .السٌرامٌن أو الرخام كاشً( الموزابٌن أو (

 : صنادٌك )خزانات الطرد(:4-3

المرحاض عند  عن وحدة من وحدات تغذٌة المٌاه فهو ٌستمبل المٌاه ثم ٌطردها فًصندوق الطرد هو عبارة 

ن او الحدٌد أو الببلستٌ الضغط على زر أو ٌد ، وأشكاله  كثٌرة  وألوانه  متعددة  ولد  ٌصنع  من الحزف الصٌنً

 (.3-4،)انظر الشكل )

 

 

 



40 
 

 

 الغرض من صنادٌك الطرد 4-3-1

اه البلزمة لطرد وتنظٌف مخلفات المراحٌض وٌوجد انواع كثٌرة منها حٌث تستخدم صنادٌك الطرد لتخزٌن المٌ

ً ٌوجد ثبلثة اوضاع  ربٌسة لتثبٌت  ٌوجد ما هو مناسب للمراحٌض الشرلٌة او المراحٌض الغربٌة  وعموما

 خزانات الطرد بالنسبة لمراحٌضها وكما مبٌن أدناه:

 او الغربٌةصندوق الطرد العالً : ٌستخدم فً المراحٌض الشرلٌة  -

 صندوق الطرد المنخفض : ٌستخدم فً المراحٌض الغربٌة  -

 صندوق الطرد الملتصك : ٌستخدم فمط مع المراحٌض الغربٌة المناسبة لها. -

 

 أنواع صنادٌك الطرد 4-3-2

ً فان صندوق الطرد  ،ان من االهمٌة اختٌار صندوق الطرد المناسب لكل مرحاض ٌراد استخدامه     وعموما

انج ومثبت فٌه عوامة كروٌة من ( 2/1)الشابع االستعمال فً الببلد العربٌة( مزود به صمام بمطر )العالً 

النحاس او الببلستٌن ووصلتً انبوب  من النحاس او الببلستٌن حٌث تستخدم االولى لمدخل المٌاه وتكون بمطر 

وق الطرد العالً على حماالت تثبت ( انج. ٌعلك عادة صند1.5( انج والثانٌة ألنبوب الطرد وتكون بمطر )2/1)

فً الجدار خلف المرحاض وٌوجد اٌضاً انواع اخرى شابعة االستعمال وخصوصاً فً اوروبا و تتسع كل من هذه 

اما صندوق الطرد المنخفض وصندوق الطرد  ،( غالون ماء او اكثر  2. 5غالون الى )( 2)الصنادٌك من 

كن الفرق بٌنهما ان لصندوق الطرد المنخفض أنبوب طرد موصل الملتصك فٌعمبلن بنفس طرٌمة التشغٌل ول

فً حٌن أن صندوق الطرد الملتصك فله فتحة كبٌرة توضع على المرحاض الخاص  به  ،بالمرحاض الخاص به

بٌن  فتحتً  صندوق   (واشر() المسننة (  والصوامٌل  بعد  وضع  حلمة  وٌتم التثبٌت بالمسامٌر المبلووظ

تختلف االشكال الخارجٌة وكذلن مٌكانٌكٌة تشغٌل طرد المٌاه فً الصنادٌك المنخفضة  ،ض الطرد والمرحا

 والملتصمة.

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 خزان طرد( 3-4) الشكل 
أما صمامات الطرد فتوجد منها  انواع كثٌبرة فبً االسبواق ولبو ان عملهبا ٌشبابه بعضبه بعضباً وعمومباً فبإن       

 اشهر انواعها هً:

 وع الحاجز وٌستعمل فً الخدمات العامة مثل المراحٌض العامة  او ما شابه ذلن .صمام طرد من الن -

(: وهبو علبى نبوعٌن احبدهما لبلسبتعمال فبً الخبدمات   (PISTON TYPEصمام طرد من النوع الكباس -

 العامة واالخر لبلستعمال فً الخدمات الخاصة مثل المستشفٌات وما شابه ذلن.

أنبوب منفصل عبن انابٌبب تغذٌبة االجهبزة الصبحٌة االخبرى للبتحكم فبً دفبع  ٌفضل ان تغذى صمامات الطرد من

اول وضغط مٌاهه وباالضافة الى تفضٌل تركٌب هذه الصمامات للمبراحٌض العامبة فهبً مفضبلةعند تركٌبهبا للمبب

 الحدٌثةمن أجل طرد مخلفاتها.
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 أجزاء صندوق الطرد 4-3-3

 ( والتً تتضمن :4-4) األجزاء الداخلٌة للصندوق موضحة فً الشكل

  . مسطرة  للتحكم فً ضغط المٌاه من خبلل الضغط على ذراع التشغٌل .1

  . تمام عملٌة الغسٌلبالماعدة إل الطرد صندوق جلبة بعكس لتوصٌل .2

 تٌن وٌركب فً نهاٌته كرة الطوافةذراع الطوافة من النحاس أو الببلس .3

 

                                                                                  عملٌة التغذٌة 4-3-4

الطوافة  بالماء بواسطة صمام  الطوافة وهو عبارة عن حنفٌة ٌتحكم فً فتحها وغلمها الطرد صندوق ٌتم تغذٌة

اع الطوافة الطوافة وٌتسبب ذر بحٌث ٌغلك الصمام تماما عند وصول الماء فً الصندوق إلى مستوى معٌن فترتفع

 فً غلك الصمام

    

                                                                                لطردا عملٌة  4-3-5

      

فٌندفع الماء إلى الوعاء  الطرد ط وٌفتح صماموٌجذب الخٌ عند الضغط على ٌد التشغٌل ٌرتفع ذراع التشغٌل

 الماء داخل الصندوق وتهبط الطوافة وٌتسبب ذراع الطوافة فً فتح صمامها  وٌنخفض مستوى

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 محتوٌات صندوق الطرد( 4-4 )الشكل 

 

 االعطال الشابعة فً صندوق الطرد  4-3-6
  المرحاضإلى  الطرد صندوق اوال : تسرٌب المٌاه من

إذا كان العطل بسبب تدفك  الماء  باستمرار من  – الطرد الطوافة أو صمام وسبب ذلن عطل فً صمام

 اننبلحظ أن مستوى الماء داخل الصندوق مرتفعا وأن الماء ٌتسرب من انبوب الفابض و : الطوافة صمام

 :مع مبلحظة الحالتٌن اآلتٌتٌن) (5-4محبس الطوافة مفتوح باستمرار وٌتدفك منه الماء)انظر الشكل )

 

  : استمر تدفك الماء داخل الصندوق  .   إذا 1

   الطوافة ال ترتفع داخل الصندوق االرتفاع الكافً لمفل الصمام تماما وهنا لد ٌرجع فمعنى ذلن أن       
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  . أحد أمرٌنالسبب إلى        

 كرة الطوافة أدى إلى امتبلبها جزبٌا بالماء فلم تتمكن من الطفو فوق الماء  وجود ثمب فً : األمر األول    

  . االرتفاع المطلوب وعبلج ذلن هو استبدال الطوافة بؤخرى جدٌدة لتصل إلى                 

  : بالخطوات اآلتٌة ج ذلن ٌتموعبل حاجة ذراع الطوافة إلى الضبط:  األمر الثانً        

 الطرد اغلك صمام التغذٌة الخاص بصندوق .  

 افر  محتوٌات الصندوق لطرد الماء من داخله .  

 المفن لضبط زاوٌة ارتفاع  أو بواسطة اضبط ذراع الطوافة وذلن بالثنً إلى أسفل إذا كان الذراع من النحاس

  . الذراع إذا كان الذراع من الببلستٌن

 : إذا استمر تسرب المٌاه رغم رفع الطوافة 2.  

     الطوافة وٌكون العبلج بتغٌر واشر الصمام فمعنى ذلن أن السبب ٌرجع إلى تلف واشر صمام       

  : كاآلتًو           

  تسحب التٌلة المعدنٌة 

 ام الكباسفن غطاء الصم . 

 ضع واشر جدٌدة للصمام . 

  

 

 

 

 

 

 

 أجزاء صندوق الطرد  (5-4 )الشكل

   :الطرد تسرٌب الماء من  صمام ثانٌا : إذا كان سبب

  تتبع الخطوات االتٌة:

  .  تجفٌف ممعد الصمام بمطعة لماش

  . طح الممعد بواسطة ورلة مصنفرة ناعمةتنعٌم س

  احتمال آخر فً حالة استمرار التسرٌبو    

فً هذه ،   مستوى الماء ورسوها على ممعد الصمام هو عدم تحرن كرة الصندوق الطوافة بسهولة عند هبوط

  . ٌتم اختبار أسبلن الدلٌل فمن المحتمل أن ٌكون فٌها تآكل الحالة

http://www.benacity.com/forum/t2880.html
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 : المباول:4-4

 توضع المباول فً دورات المٌاه العامة حٌث تمسم الى اربعة انواع هً كاالتً:             

 أ . المبولة المابمة

 ب. المبولة الحابطٌة

 ج. المبولة الماعدٌة

 د. المبولة الببلطة 

 األنواع( ٌوضح هذه 6-4والشكل )

 

الرض وتصبنع عبادة بمجببرى : تصبنع مبن الفخبار المطلبً بالصبٌنً وتركبب علبى الحبابط وا المبولبة المابمبة . أ

ارضببً عنببد الماعببدة تنتهببً بمخببرج تركٌببب علٌببه مصببفاة كروٌببة متصببلة بسببٌفون ارضببٌة عببادة ٌكببون مببن 

الرصاص . للمبولة او صف المباول صندوق طرد الً كما لبد ٌكبون لبعضبها  فتحبات النابٌبب الطبرد وذلبن 

 لتثبٌت صمام طرد على كل منها . 

خار المطلً بالصٌنً وباعبلها فتحة ألنبوب الطبرد ولهبا مخبارج للمٌباه حبول : تصنع من الفالمبولة الحابطٌة . ب

سم وٌمكن تركٌب صف مباول ٌعلوها صندوق طرد آلً وٌكبون ببٌن  60حافتها وتثبت على الحابط بارتفاع 

 كل مبولة واخرى لاطع ) فاصل ( وتعد هذه المبولة اكثر انتشاراً نظبراً لصبغر حجمهبا وللبة تكالٌفهبا بالنسببة

 للمباول االخرى 

: تتكون من مبولة لها لاعدة توضع على االرض وتثبت فٌها وتصنع عادة من الفخار المطلبً المبولة الماعدٌة . ج

 بالصٌنً وبؤعبلها فتحة ألنبوب الطرد ولد تستعمل كمبولة للسٌدات فً امرٌكا واوروبا.

بجانبب بعضبها وتثببت فبً  ٌث توضبع الببلطبات: تتكون من ببلطات من الحجر مثل الرخام ح .المبولة الببلطةد     

ولد  ،الحوابط كما ٌعمل لها عند لاعدتها مجرى تصرٌف وتجهز من االعلى بصندوق طرد ٌعمل اوتوماتٌكٌاً 

من المباول وفً هذه الحالة تسمى مبولة ببلطة بفواصل وٌفضبل  توضع فواصل بٌن كل ببلطة فً هذا النوع

ب اعلى من ارضٌة المبنى وٌتم صرف مخلفاتها عن طرٌك عمل مجبرى ان توضع مبولة الببلطة على منسو

 تتجه الى مصفاة السٌفون االرضٌة بمٌول) انحدارات(

 

 : الشطافة:4-5

تتكون الشطافة من وعاء من الفخار المطلً بالخزف الصٌنً االبٌض او الملبون والمكبون مبن مبادة البورسبلٌن او 

 ع الوعاء بشفة علٌا وبفتحة تصرٌف للمٌاه الفابضةٌصن ،من الرخام الصناعً او الببلستٌن 

ا ٌكون للشطافة ثمب او ثمبان فً حافتها الخلفٌة لتثبٌت خبلط المٌاه اوصمامٌن لتغذٌة  ،تحت هذه الشفة من الخلف 

المٌاه الباردة والساخنة حٌث تتصل بؤنبوب تنتهبً بنبافورة مبرش نفبث فبً لباع الشبطافة كمبا ٌوجبد فتحبات اخبرى 

 (. 7-4لشفة العلٌا للوعاء لدخول مٌاه الغسٌل )انظر الشكل اسفل ا

ابك ــــــببـا طـــــــببـوعة ٌثبببت علٌهـــــــببـوٌوجببد تحببت الشببطافة اٌضبباً فتحببة للصببرف فببً لبباع الوعبباء تسببمى بال 

((Cast grid drain plug  بوصبلة انبوبٌبة معدنٌبة حٌبث ٌمكبن لفبل البالوعبة بسبدادة متصبلة بهبا سلسبلة )

 .ٌة بمادة الكروم مثبتة فً الشطافة او بسدادة اوتوماتٌكٌة لها ذراع داخلً وممبضنحاس مطل
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 (:أنواع المباول 6-4الشكل)
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 الشطافة  ( 7 -4  )الشكل 
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 : األحواض4-6

 حوض غسل الٌدٌن) المغسلة(:  4-6-1

بالصبٌنً االببٌض او الملبون المكبون مبن مبادة البورسبلٌن او مبن  ٌصنع عادة هذا الحوض من الفخبار المطلبً    

 (. 8-4الرخام الصناعً ) شكل 

ٌتكون الحوض عادة من الوعاء بوزره مرتفعة من الخلف فٌها فتحة تصرٌف للمٌاه الفابضة وثمب اوثمببٌن لتثبٌبت 

بالوعبة ٌثببت فٌهبا طبابك  وصبلة الخبلطات )الحنفٌات الساخنة والباردة ( مع فتحة فً لاع الوعاء للصرف تسمى 

لهبا ذراع داخلبً  هبمادة الكروم او سدادة اتوماتٌكٌانبوب معدنً مع سدادة وسلسلة عادة تكون من النحاس المطلً 

حٌبث ٌطلبك علٌهبا اسبم ٌبدة  ،وممبض غالباً ما ٌوضع ملتصماً بالخبلطات للتحكم فً لفل وفتح الصبرف ببالحوض 

 (.s( او) pف احدى السٌفونات )الضغط . كما ٌثبت فً فتحة الصر

 تمسم احواض غسل الٌدٌن الى اربعة انواع نسبة الى طرق تثبٌتها وهً كاالتً:

 : ٌتكون من لطعتٌن لاعدة وحوض ٌثبت علٌها ولد ٌكون للحوض عٌن)فتحة( واحدة  حوض على لاعدة  –أ     

 او اثنتٌن           

 حدة تثبت على الحابط : ٌتكون عادة من لطعة واحوض تعلٌك  –ب    

          : ٌثبت هذا الحوض عادة على زاوٌة حدٌد )حمالة( من الحابط ورجلٌن على االرض ولد حوض على ارجل  –ج    

 استعملت هذه االحواض كثٌراً فً الماضً وٌفضل استعمالها حالٌاً فً بعض المحبلت مثل محال الحبللٌن        

 من حوض بعٌن او اكثر ٌثبت على دوالب خاص به ولد كثر استعمال هذا النوع  : تتكونحوض على دوالب  –د    

 من االحواض فً امرٌكا واوروبا نظراً الستعماالته المتعددة وخصوصاً فً تخزٌن ادوات الحمام المختلفة      

 

 حوض المطبخ  ) السنن (:  4-6-2

رة كما ٌوجد  له اشكال ومماسات والوانا عدٌبدة ولد ٌطلك علٌه اسم حوض غسٌل االوانً وٌستعمل  الغراض كثٌ

وٌعتمد ذلن على نوع المادة المستعملة فً صناعة هذا الحوض فمد ٌصبنع مبن الفخبار او الحدٌبد المطلبً بالصبٌنً 

                                 الصدا . مماوماالبٌض او الملون المكون من مادة البورسلٌن او الرخام الصناعً او الفٌبر جبلس او حدٌد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوض غسٌل األٌدي  ( 8-4 )الشكل 
وٌتكون الحوض عادة من وعاء اواكثر حٌث ٌوجد لبعضها فتحة لتصرٌف المٌاه الفابضة كما ٌوجبد فبً لباع 

انبج للصبرف لٌثببت فٌهبا طبابك معبدنً )ذو أسبنان( حٌبث ٌبتم وصبلها بسبٌفون معبدنً او  2الوعاء فتحة حبوالً 

انج( اٌضاً وٌعتمد عدد الثموب التً تكون فً حوض المطبخ على الحنفٌات او الخبلطات التً  2) بمطر ببلستٌن
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 تثبت به وذلن لتغذٌته بالمٌاه الباردة والساخنة ولذلن ٌصنع بعض منهبا بثمبب او اكثبر فبً حافبة الحبوض الخلفٌبة

 (.10-4و 9-4حسب الغرض ) الشكلٌن و

 
 مصنوع من الرخام الصناعً سنن(حوض المطبخ )ال ( 9-4)  الشكل

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 لسنن(مصنوع من حدٌد المماوم للصدأحوض المطبخ )ا (10-4) الشكل
 

 (: Service sinkحوض غسٌل ادوات التنظٌف)  4-6-3

ٌوضع هذا الحوض عادة فً حجرات التنظٌف  بالمبنى حٌث ٌتم تنظٌف ادوات النظافة فً هبذا الحبوض          

شكال كثٌرة فمد ٌصنع من الفخار او الحدٌد الزهر المطلبً بالصبٌنً وٌتكبون الحبوض مبن وعباء ذو فتحبة وهو بؤ

 أنج( ومثبت بها احدى السٌفونات .  3للصرف بمطر)

 حوض غسٌل المبلبس :   4-6-4  

الحدٌد الزهر  ٌستعمل هذا الحوض لغسٌل المبلبس اونمعها وٌجهز بالمٌاه الباردة والساخنة ولد ٌصنع من          

المطلً بالخزف الصٌنً او حجر االلبرٌن نظراً لمماومتهم عوامل الغسٌل المختلفة كما ٌتكون الحبوض مبن وعباء 

توجد انبواع خاصبة مبن هبذه االحبواض وتسبتعمل لتعمبٌم المبلببس فبً المستوصبفات   او اكثر بها فتحات للصرف

أجبل وعباء حبوض مجهبز بالبخبار ومبزودة بغطباء مبن  والمستشفٌات وعٌادات االطباء الخاصة  وتتكون عادة من

 اتمام عملٌة التعمٌم البلزم.
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 البانٌو: 4-7

تصنع البانٌوهات عادة من الحدٌد الزهر او الحدٌد المطاوع المطلبً بالصبٌنً مبن البداخل كمبا تصبنع اٌضباً        

اشبكاالً ومماسبات كثٌبرة كبؤن تكبون من الببلستٌن او الفٌبر جبلس او الرخام الصبناعً وعمومباً ٌوجبد للبانٌوهبات 

سبم   7.5سبم ولهبا حافبة  45سبم وبارتفباع  x 70  170سبم  او  x60 160سبم  او  140x 60بؤبعباد  

انبج للصبرف ٌثببت فٌهبا سبٌفون خباص بوصبلة  2(. ٌوجد باسفل البانٌو فتحبة بمطبر 11-4لتثبٌت  البانٌو )شكل 

ة عادٌبة او مغناطٌسبٌة لهبا سلسبلة او بسبدادة اوتوماتٌكٌبة معدنٌبة كمبا ٌمكبن سبد فتحبة الصبرف عنبد الحاجبة بسبداد

وبذراع داخلً وممبض ٌسبمى )ٌبدة الضبغط( مبع مبلحظبة وصبل فتحبة فبابض الببانٌو بسبٌفونه جبرت العبادة علبى 

خفض خرسانة ارضٌة الحمام عن بمٌة خرسانات  االرضبٌات الملحمبة ببه مبع عبزل ارضبٌة الحمبام تمامباً ببالمواد 

 .العازلة للرطوبة 

انببج او خبببلط مببن البرونببز المطلببً ( 1/ 2 )ٌركببب علببى البببانٌو عببادة طمببم دش مكببون مببن حنفٌببة بمطببر          

بالكروم او مانع الصدأ او ماشابه ذلن ولبد ٌكبون للخببلط ممببض اوممبضبان مكتبوب علٌهبا حبروف رمزٌبة للمٌباه 

ولد ٌكون هذه األنبوب ظاهرا او مدفونا فً ( ومتصل بهما أنبوب ٌنتهى بطاسة مثمبة  C( والباردة ) Hالساخنة  )

 الحابط اذا كانت معدنٌة ولد نستخدم خرطوماً بدالً من األنبوب المذكور.

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -أ -
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - ب -

  أحواض البانٌو  (11-4)  الشكل
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 الدش: 4-8
انج  2( وكابٌنة ، حٌث ٌوجد  لماعدة الدش فتحة بمطر   trayٌتكون الدش عادة من لدمه  لاعدة  صٌنٌة)        

للصرف لٌثبت فٌها سٌفون خاص براكور معدنً كما هو متبع فً صرف البانٌوهات السابك ذكرهبا وتصبنع عبادة 

للمٌاه مثل الفخار الناري المزجج او الزهر او الحدٌد المطاوع المطلً بالصٌنً من  لدمة الدش من مواد غٌر منفذة

 الداخل او االكرٌلن او الفٌبر جبلس او الرخام الصناعً.

اما كابٌنة الدش فمد تصنع من الطوب او الحجر ثم تكسبً بالمٌشبانً او السبٌرامٌن مبع وضبع سبتارة ببلسبتٌكٌة او 

فتحة الدخول والخروج كما لبد تصبنع هبذه الكابٌنبة حبدٌثاً مبن االلمنٌبوم وزجباج االمبان منٌوم بالزجاج فً لباب اال

 حٌث توضع داخل غرف الحمامات وٌكون لها باب زجاجً خاص بها.

عند تشٌٌد الدش ٌجب العناٌة الشدٌدة فً عمل العزل الرطوبً البلزم لكل من الحوابط والماعدة الخاصة ببه. ٌثببت 

ٌدفن فً جدرانها انابٌب التغذٌة بالمٌباه البباردة او البباردة  والسباخنة  علبى  ان  ٌركبب  فٌهبا  على كابٌنة الدش او 

 طمم  الدش . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع الدش  (12-4)  شكل
 

 نافورة الشرب 4-9

للحفباظ علٌهبا مبن  تصنع النافورات من مواد غٌر لابلة للصدا علبى ان تبتم عملٌبة الصبٌانة والنظافبة باسبتمرار    

 التلوث ونمل االمراض.

توضع هذه النبافورات فبً االمباكن العامبة مثبل  المبدارس والكلٌبات والمكاتبب والحبدابك ودور السبٌنما والمسبارح 

 وماشابه ذلن حٌث ٌوجد نوعان من نافورات الشرب وهً:
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 ( 13-4)الحظ الشكل 

 نافورة شرب مثبتة على االرض  -1

 حابطنافورة شرب مثبتة على ال -2

ً عنها بالتبرٌد الفوري باالجهزة الخاصة التً  تجهز نافورة المٌاه بمٌاه الشرب العادٌة وٌتم تبرٌد مٌاهها خارجا

 توضع تحت نافورة الشرب 

ٌجب ان تثبت حنفٌة نافورة الشرب بزاوٌة مابلة حتى ٌتم لذف المٌاه الى بالوعة صرفها وذلن حفاظاً على الصحة 

ل االمراض ، الن لذف المٌاه راسٌاً من الحنفٌة التً توضع بجانب بالوعة الصرف تعرض هذه العامة ومنعاً النتما

 المٌاه للتلوث الشدٌد.

ٌجب ان تصنع هذه النافورات من مواد غٌر لابلة للصدأ مثل االستنلس استٌل او الرخام او ما شابه ذلن على ان 

 للحفاظ علٌها من التلوث ونمل االمراض.تتم عملٌة الصٌانة والنظافة المستمرة لهذه النافورة 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 

 نافورات مٌاه الشرب  (13-4) الشكل 

 (: (Trapsالسٌفونات 4-10

هً عبارة عن حاجز مابً ٌسمح للمٌاه والمتخلفات بالمرور من االجهزة الصحٌة الً االنابٌب مع منع مرور    

خل  المبنً  وتوضع  مع االجهزة وٌبلحظ ذلن عند تركٌب االحواض وٌصنع الغازات المتكونه من التسرب  دا

وٌفضل  ان ٌكون الوعاء  والسٌفون  من لطعة واحدة وفً حالة  ،داخلٌا بالمرحاض سواء كان افرنجً او بلدي 

وجود لطعتٌن )اي لاعدة وسٌفون( فمن الضروري ان ٌزود المرحاض بسٌفون)عازل او حاجز مابً( عبارة عن 

سم بحٌث ال ٌمل  10توضع اسفل الوعاء عند المخرج  وبمطر ال ٌمل عن  sاو  pانبوب ملتوٌة على شكل حرف 

المتصل به الً الرب عمود سم وله فتحة تهوٌة مباشرة او عن طرٌك االنبوب  5عمك الحاجز او العازل عن 

  والنحاس . ،زهر)اآلهٌن( ال ،الرصاص  ،تصنع السٌفونات من مواد مختلفة منها الببلستٌن  ،  تهوٌة

  كما تمسم السٌفونات طبما لطرٌمة عملها الً نوعٌن:-

  . pسٌفونات على شكل حرف  -1

 . sسٌفونات على شكل حرف  -2

 تركٌب السٌفونات بمختلف انواعها عند مخارج االجهزة الصحٌة لتحمٌك االغراض االتٌة:ٌنم            

 وثة بالروابح الكرٌهة الى داخل المبنى نتٌجة اختبلف الضغط    منع مرور الهواء من األنابٌب المل 

 ودرجات الحرارة . 
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 . منع دخول الحشرات من خارج المبنى 

  حجز المواد الثمٌلة من المرور الى اعمدة الصرف وبالتالً لد ٌتم تخلٌص االشٌاء الغالٌة والثمٌنة مثل

 المجوهرات اذا ولعت عن طرٌك الخطؤ.

 -ات عامة لجودة السٌفونات:اشتراط  4-10-1

 ٌجب توافر بعض الشروط للحكم على جودة السٌفونات وهً:

 ان ٌكون مصنوعا من مواد غٌر مسامٌة . 1-

 سم . 5ان ٌكون مزود بحاجز مابً وبحد ادنى  -2

 ان تكون ذاتٌة التنظٌف )سهلة التنظٌف ( . -3

 ان تكون مزودة بفتحة خاصة للتنظٌف )فتحة تسلٌن( . -4

 ان ال ٌتسبب تركٌب هذه السٌفونات فً تملٌل سرعة الماء.-5

 سهل التركٌب وخالً من الزواٌا واالركان والتجاوٌف . -6

 المدرة على مماومة التفرٌغ الذاتً - 7  

 المدرة على منع مرور الغازات -8  

 التصاق   المخلفات به . ان ٌكون مرور المخلفات سهبل كما ٌجب ان ٌكون السطح الداخلً املسا تماما لتجنب-9  

 احتوابهاعلى فتحة للكشف وللتهوٌة -10  

 

  فونات:ٌاشكال الس  4-10-2

 :نوعٌنوهً على 

وهببو النببوع الببذي ٌكببون فٌببه الخببط الببداخل عمودٌببا علببى الخببط الخببارج وٌسببتعمل فببً جمٌببع  (: Pسببٌفون ) -

 االجهزة الصحٌة التً توضع مبلصمة للحوابط الخارجٌة

 لنوع الذي ٌكون فٌه الخط الداخل مواز للخط الخارج وٌستعمل فً جمٌع وهو ا (:Sسٌفون ) -

 االجهزة الصحٌة التً توضع بعٌدة من الجدران  الخارجٌة   

 االنواع الخاصة من السٌفونات:  4-10-3

 اوالً: صمام الروابح )الجالٌتراب(:

لتهوٌبة أنابٌبب الصبرف وبداخلبه هو جهاز ٌوضع تحت اعمدة الصرف وله غطاء من الزهر بشكل مربعبات       

ٌفضبل الصبمام ذو المطعتبٌن وذلبن لسبهولة توجٌبه المطعبة السبفلٌة   فتحة للتسلٌن وٌكبون بمطعبة واحبدة أو لطعتبٌن

عمبود الصبرف لببل اتصباله سبفل  بحٌث تبمً اضبلع الجزء العلوي مبن الصبمام موازٌبةً للجبدار.ٌركب الصبمام أ

وٌغطبً مبن األعلبى  بمصبفاة مبن اآلهبٌن توضبع علبى  سم 7.5مل عن بحوض التفتٌش وٌكون له لطاع مابً الٌ

مع تزوبدها بفتحة تسلٌن/تنظٌف وفتحبة  ،( سم  وتثبت بمونة السمنت والرمل30X30حلمات من الفخار أبعادها)

 تهوٌة تتصل بعمود التهوٌة.

 ثانٌاً: صمام االرضٌة:

من االماكن  بخ  وببر السلم والمغاسل وغٌرها مطاٌستخدم لتصرٌف المٌاه من االرضٌات مثل الحمامات وال      

ٌحتوي هذا الصمام على غطاء به فتحات تناسب تصرٌف المٌاه وتصنع من الزهر  ،التً تتجمع فٌها المٌاه 

 (.14-4) صدأ الحظ الشكلالمماوم للالمطلً بالصٌنً او النحاس او الببلستٌن او الفوالذ 
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 لمطبخ او الحمامأرضٌة ا صمام (14-4) الشكل
 لتركٌب صمام االرضٌة ٌنبغً اتباع االسس االتٌة:

 تزود بمصفاة غٌر مثبتة لسهولة تحرٌكها وتنظٌفها -1

 ٌجب أن التمل المساحات المفتوحة فً المصفاة عن ثلثً مساحة ممطع االنبوب الذي ٌتصل به  -2

 كً ال تسبب فجوة هوابٌة    

 لطبٌعً لبلرضٌة بحٌث ٌؤخذ سطحها نفس مٌل سطح االرضٌةتركب المصفاة فً اتجاه المٌل ا -3

 ( سم عندما تكون معرضة 10( سم وأن الٌمل عن ) 6ٌجب أن الٌمل عمك الحاجز المابً عن ) -4

 لسرعة التبخر مثل االماكن المكشوفة     

 ونات فً االماكن المعرضة لظاهرة التبخر ٌمكن استخدام اجهزة خاصة تعمل على اعادة ملا سٌف -5

 بعمك الحاجز الكافً بصفة مستمرة االرضٌة   

 نظرٌة عمل السٌفون :       4-10-4

ٌعمل السٌفون بنفس نظرٌة االوانً المستطرلة وفٌها ٌتساوي السطح فً االنابٌب ذات الشعبتٌن بمستوى واحد.   

نابٌب لكون السٌفون اذ ٌجب ان ٌتساوى الضغط الجوي من ناحٌة االجهزة وضغوط الغازات المتكونه فً اال

  عبارة عن حلمة اتصال بٌن االجهزة واالنابٌب

  ولكن ٌبمً سإال هام جدا اي النوعٌن من السٌفونات افضل؟ -

فعند الحدٌث عن  المدرة  على منع  ،ولبلجابة عن هذا السإال ٌجب تحدٌد االفضلٌه اعتمادا على وظٌفته 

اما عند الحدٌث عن مماومة التفرٌغ الذاتً ٌكون السٌفون من  ،هو االفضل ( sالغازات ٌكون السٌفون من نوع )

 .هو االفضل (p)نوع 

   اسباب فمد الحاجز المابً داخل السٌفونات :  4-10-5

 التفرٌغ: - 1

تكون هذه الظاهرة  عادة فبً احبواض الغسبٌل الصبغٌرة نتٌجبة لشبكلها المنحنبً حٌبث نجبد انبه ٌحبدث              

ج السٌفون نتٌجة سحب فماعات الهواء اثنباء صبرف المٌباه ممبا ٌسباعد علبى سبحب الفبابض فرا  جزبً عند مخر

بمعنببى اخببر عنببدما ٌببتم رفببع طبلببة التصببرٌف مببن االجهببزة تتببدفك المٌبباه الببى انبببوب  ،المبابً بواسببطة لفببل الضببخ 

ً مبن المباء لٌسبمط التصرٌف مارة بالسٌفون وتظل المٌاه تمبل لطاع السٌفون وٌتولف التفرٌغ وٌرجبع الجبزء الببال

فً السٌفون اال انه الٌكفً لتكوٌن حاجز مابً بالمدر الكافً مما ٌبطل عمل السبٌفون علمبا أن المنظفبات تزٌبد مبن 

 التفرٌغ بالسٌفونات نتٌجة الضغط.احتمالٌة حدوث 

 الضغط الراجع: - 2

صبرف الطواببك العلوٌبة فبً ان هذه الظاهرة تحبدث عبادة فبً اجهبزة الطواببك االرضبٌة حٌبث ٌتسببب             

تكون هواء مضغوط امامه عند نزوله الى انببوب الصبرف االفمبً وبمبرور هبذه المٌباه بمنطمبة سبٌفونات االجهبزة 
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بالطابك االرضً تندفع مٌاه هذه السٌفونات خلف صرف الطوابك العلوٌة تحت تاثٌر الضغط الجوي على سبطحها 

    اهرة نتٌجة وجود لطعة من مادة مسامٌة على سبٌل المثالالمعرض للجو من الجهة االخرى وتحدث هذه الظ

ف .... الخ( تغطبً مخبرج السبٌفون حٌبث ٌكبون احبد طرفبً هبذه المطعبة بمٌباه الحباجز المبابً و) لماش او ص   

 عرٌة بتفرٌغ مٌاه الحاجز المابً.والطرف االخر ٌكون معلماً فوق مخرج السٌفون وبذلن تموم الخاصٌة الش

 الى الخارج:التردد  - 3

تحدث هذه الظاهرة نتٌجة سرعة هببوط الرٌباح البباردة فبوق فتحبة انببوب الصبرف التبً تسبحب بعبض             

الهواء خارج االنبوب ونتٌجة لذلن ٌحدث فرا  جزبً عند مخرج السٌفون فٌحدث تغٌر فً منسوب الحاجز المابً 

اٌة انبوب التهوٌة ٌكبون اتجاهبه بؤتجباه معباكس ألتجباه بالسٌفون وٌمكن تفادي مثل هذه الظاهرة بتركٌب عكس بنه

 تٌار الرٌاح .

 

 التبخر: - 4

تحدث هذه الظاهرة عندما ٌتبرن اسبتخدام الجهباز البذي ٌحتبوي علبى السبٌفون أوسبٌفون االرضبٌة لمبدة             

المكونبة للحباجز المبابً  طوٌلة ونتٌجة الختبلف درجات الحرارة الٌومٌة األمر الذي ٌبإدي البى تبخبر كمٌبة المٌباه

تدرٌجاً وفً مثل هذه الحالة تترن اجهزة تعوٌضٌة تموم بتعوٌض الفالد من المٌباه المكونبة للحباجز المبابً وبصبفة 

 تمرٌباً فً االسبوع . 2.5cmعدل عامة تحدث هذه الظاهرة بم

 الترشٌح: - 5

ماش المعادن أو ألي جة   تمدد  أو  انكٌحدث فمد الحاجز نتٌجة وصلة غٌر سلٌمة او كسر فً  السٌفون  نتٌ  

 سبب آخر 

 
 

 
 

 
 

          
 

 سٌفون صمام األرضٌة   (15-4) الشكل                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 p:  ب:سٌفون نوع  sأ :سٌفون نوع   (15-4) الشكل 
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 (Valves)الصمامات  4-11

ٌكً ٌستخدم للتحكم فً جرٌان سابل أو غاز فً منظومة جرٌان معٌنة، أو فً تنظٌم الصمام  جهاز مٌكان

الضغط فً موالع معٌنة من هذه المنظومة، وٌتدرج لٌاس لطر الصمامات من عدة سنتمترات كالتً تستخدم فً 

 .ة أمتار كالتً تستخدم فً السدودالتمدٌدات الصحٌة المنزلٌة، إلى عد

 أو عملها تشغٌل الصمامات  4-11-1

ٌمكن تشغٌل صمامات العزل بعدة طرابك: ٌبدوٌاً أو كهربابٌباً أو هٌبدرولٌكٌاً أو بوسباطة الهبواء المضبغوط. 

وٌعبد التشبغٌل ، تعتمد الطرٌمة المتبعة فً التشغٌل علبى مولبع اسبتخدام الصبمام ووظٌفتبه ومصبدر الطالبة المتبوفر

فً شبكات األنابٌبب حٌنمبا ٌكبون تشبغٌل الصبمام ممتصبراً  الٌدوي أكثر الطرابك شٌوعاً لتشغٌل الصمام، وٌستخدم

 ً أمبا بالنسببة للصبمامات التبً تعمبل  ،على وضعٌتً الفتح أو اإلغبلق، وكبذلن حبٌن ٌكبون تشبغٌل الصبمام عرضبٌا

تعتمد طرٌمة التشغٌل الكهربابٌة على  ،ولٌكٌاً أو بوساطة الهواء المضغوطردٌة متكرر فتشغَّل كهربابٌاً أو هبصور

تكون باسبتخدام سبابل تحبت اً درولٌكٌٌخدام محرن كهربابً ٌوفر فتح الصمام وإغبلله  فً حٌن أن الطرٌمة الهاست

   ضغط كمصدر للطالة.

 المواد التً تصنع منها الصمامات 3-11-2

دٌد الصببب ــــببـن الحــــببـتصببنَّع الصببمامات التببً تسببتخدم فببً شبببكات مٌبباه الشببرب ومٌبباه الفضبببلت عامببة م

cast iron)( أو الفوالذ )steel  )( أو الحدٌد المطباوعductile iron وذلبن مبن أجبل األنابٌبب التبً ال ،)

ملبم. 100( من أجل األنابٌب التبً ٌمبل لطرهبا عبن bronzeملم أو أكثر، ومن البرونز )100ٌمل لطرها عن 

ي ٌزٌبببد عبببن ت المطبببر البببذ( أحٌانببباً فبببً الصبببمامات ذاfabricated steelوٌسبببتخدم الفبببوالذ المصبببنَّع )

 ملم(.1800)

 حجرات وصنادٌك الصمامات 4-11-3

لغرض الوصول الى الصمامات المركبة على خط أنابٌب المٌاه الربٌسة الموضوعة تحت األرض ، توضع 

هذه الصمامات فً غرفة خاصة تحت سطح االرض ولها سمف مزود بفتحة للدخول الٌها لتشغٌل الصمام  وتغطى 

 د اآلهٌن.حدٌ هذه الفتحة بغطاء من

 أنواع الصمامات ومبدأ عمل كل منها 4-11-4

 أنواع الصمامات التً تستخدم بكثرة فً شبكات توزٌع المٌاه هً: 

( أكثبر الصبمامات اسبتخداماً فبً شببكات األنابٌبب gate valveٌعبد صبمام البواببة ) صبمام البواببة: -1

منظومة الجرٌبان فبً أثنباء  وهو جهاز مٌكانٌكً ٌستخدم فً عزل جزء معٌن من (16-4شكلالحظ ال)

إجراء أعمال الصٌانة أو اإلصبلح. ٌحتوي الصبمام علبى بواببة علبى شبكل لبرص ٌتحبرن نحبو األعلبى 

أن كببان الصببمام مفتوحبباً بالكامببل، فؤنببه ٌسببمح  ، واألسببفل بواسببطة ذراع ملولببب ٌفببتح الصببمام أو ٌُغلمببه

ات البوابة غٌر مصممة لتنظبٌم الجرٌبان اال أن صمام ،بصورة مستمٌمة وبؤلل لدر من اإلعالة  بالمرور

ٌتبراوح لطبر صبمام البواببة مبن نصبف أنبج  ،فهً إما أن تكبون مفتوحبة بالكامبل أو مغلمبة ،أو معاٌرته 

ملبم( كتلبن التبً تركبب علبى 2000م( كتلن التبً تركبب علبى الوصببلت المنزلٌبة ، إلبى )لم13)نحو 

 .ذات االلطار الكبٌرةاألنابٌب 
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 صمام بوابً  (16-4 )الشكل   

مبن جسبم ٌحتبوي علبى محبور ٌبدور حولبه  ( butterfly valve): ٌتكبون صبمام الفراشبة صبمام الفراشبة-2

عندما ٌكون الصمام فً حالة الفتح األعظم ، ٌكون المرص  ،( 17-4الشكللرص دابري لفتح الصمام أو إغبلله )

فبً مسبار الجرٌبان حتبى فبً وضبع االنفتباح، فبإن صبمام الفراشبة  موازٌاً لمحور األنبوب. وبمبا أن المبرص ٌبمبى

 ٌتسبب فً فالٍد أكبر من طالة الجرٌان ممارنة بنظٌره صمام البوابة.

 

 

 

 

 

 

 

 صمام الفراشة (17-4) الشكل

 وعلى الرغم من أن االستخدام الربٌسً  لهذا  الصمام  هو  ألغراض  العزل ، إال  أنه  ٌستخدم  فً بعض الحاالت ً

 لتنظٌم الجرٌان ومعاٌرته. 

: ٌستخدم صمام الطوافة  للتحكم بمنسوب الماء فً خزان ٌغذَّى من الشبكة. وعندما صمام الطوافة/العوامة-3

ٌصبح الخزان ممتلباً بالمٌاه، ٌغلك الصمام فٌمنع فٌضان الخزان. وعندما ٌنخفض الضغط فً الشبكة  إلى ما دون  

     الصمام  وٌسمح  بتصرٌف  الماء  من  الخزان  إلى   شبكة   التوزٌع   ضغط  الخزان  الممتلا ، ٌفتح

ً عندما تصل  ، (18-4)شكل ٌستخدم هذا النوع فً خزانات المٌاه وصنادٌك الطرد وذلن لمفل المٌاه اوتوماتٌكٌا

 للمنسوب المطلوب وٌفتح الصمام اوتوماتٌكٌاً عندما تنخفض المٌاه عن الحد المطلوب



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

               صمام الطوافة/ العوامة  (18-4) لشكل ا

 

(  بتخفٌض pressure reducing valve): ٌموم  صمام  خفض الضغط   صمام خفض الضغط -4

عبره ، وٌكون ذلن بخنك الجرٌان المار الضغط فً جزء األنبوب الوالع بعد الصمام ألٌة لٌمة مرغوب فٌها

وغالباً ما ٌركب  صمام  تخفٌض الضغط على األنابٌب الداخلة  طلوبة، المومعاٌرته للمحافظة على لٌمة الضغط 

إلى المناطك المنخفضة من شبكة توزٌع المٌاه حٌث ٌزداد ضغط الماء  فً الشبكة فً حالة عدم وجود هذا 

 (.19-4)الحظ الشكل الصمام، وٌرتفع إلى لٌمة لد تشّكل خطراً على األنابٌب ووصبلتها وملحماتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صمام خفض الضغط (19-4)  الشكل 

( لحماٌة pressure relief valves): تستخدم صمامات تنفٌس الضغط صمام تنفٌس /خفض الضغط -5

الضغط  سٌحتوي صمام تنفٌ ،أنابٌب الشبكة من الضغوط المرتفعة التً ٌمكن أن تنشؤ فً الحاالت الطاربة

ابض، أو بواسطة بوابة مثملة بوزن خارجً، فإذا زاد عادة على فتحة مغلمة بواسطة مكبس ٌرتكز على ن

على حد مسبك التعٌٌن )وهو الضغط األعظم المسموح لؤلنبوب تحمله(،  ضغط السابل الجاري فً األنبوب

ٌتحرن عند ذلن المكبس أو البوابة فتنكشف الفتحة وٌخرج منها السابل، وٌخف بذلن الضغط. ٌعود بعد  ذلن 

  . (20-4)الحظ الشكل وضعهما األصلً بفعل النابض أو الثمل الخارجً المكبس أو البوابة إلى
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   صمام الهواء  (20-4)الشكل

 

ٌركب هذا الصمام بهدف التحكم فً زٌادة الضبغوط عبن المعبدل الممبرر فبً التركٌببات الصبحٌة داخبل االنابٌبب ، 

 ولذا ٌستخدم فً الحاالت االتٌة:

  3سمكغم / 5.5ذا زاد الضغط عن ٌستخدم هذا الصمام ا -1

 فً المبانً ذات االرتفاعات العالٌة -2

 فً المبانً المنفذة على مناسٌب مختلفة . -3

 ٌشترط عند تركٌب هذا النوع من الصمامات ماٌؤتً:

 ٌجب ان توضع فً غرفة خاصة بها -1

ف خفبض ة للتركٌببات وعبادة تركبب فبً بداٌبة الخطبوط بهبدٌفً االمباكن الموضبحة بالرسبومات الهندسب -2

 الضغط الى الحد المسموح به داخل المبانً.  

: تنشؤ الحاجة فً العدٌد من حاالت تصمٌم شبكات المٌاه المدنٌة والصناعٌة إلى أن ٌكون  صمام عدم الرجوع6- 

وع ــــببـدم الرجـــــببـالجرٌببان فببً أحببد األنابٌببب أو فببً جببزء مببن الشبببكة باتجبباه واحببد فمببط، وتسببتخدم صببمامات ع

check valves) أساساً لتحمٌك هذا الغرض ولمنع السابل من الجرٌان بعكس االتجاه الممرر له. فعلى سببٌل )

المثال، عند تولف مضخة عاملة، تبدأ سرعة جرٌان السابل الموجود فً أنبوب الضخ بالتباطإ والتبلشً تدرٌجٌاً. 

بللبه سبرعان مبا ٌعكبس اتجاهبه فً حالة عدم وجود صمام عدم رجوع على أنبوب دفبع المضبخة، فبإن الجرٌبان خ

مسبباً دوران المضبخة عكسبٌاً، مسبببا أضبراراً كبٌبرة بكبل مبن المضبخة والمحبرن. لبذا فمبن الشبابع جبداً أن نبرى 

 .(21-4الشكل صمامات عدم الرجوع مركبة على أنابٌب تصرٌف المضخات لمنع الجرٌان المعاكس )الحظ 
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 صمام عدم الرجوع  (21-4)  لشكل ا

، صبمام (22-4الشبكل () swing check valveٌعبد الصبمام األحبادي البواببة ) : صمام أحادي البواببة-7

وزن عدم الرجوع التملٌدي واألكثر انتشاراً فً العالم. ٌتكون هذا الصمام من باب ٌدور حول مفصل علوي، وٌموم 

ن زٌادة عزم اإلغبلق عبن طرٌبك وضبع أثمبال وٌمك ،الباب الذاتً بتؤمٌن العزم البلزم إلغبلله عند تباطإ الجرٌان

لبببة علبببى ذراع خارجٌبببة متصبببلة ببببباب الصم واب ـــــــبببـعدد األبـــــــبببـم الصبببمام المتــــبببـام. ُصّم  ــــبببـإضبببافٌة محمَّ

(multi-door check valve لٌحبل محبل الصبمام األحبادي البواببة فبً األنابٌبب ذات األلطبار الكبٌبرة ،)

ولهبذا الصبمام مببدأ عمبل الصبمام  ،زم لتبؤمٌن عبزم اإلغببلق كبٌبراً جبداً وغٌبر عملبًحٌث ٌصبح وزن البباب الببل

 األحادي البوابة نفسه، لكن فتحته ممسمة إلى عدة فتحات لكل منها بابها المستمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 البوابةصمام احادي  ( 22-4 ) الشكل 
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جرٌان، ٌحتمل أن تتخلف بواببة الصبمام األحبادي البواببة فً الحاالت التً ٌنجم عنها تباطإ وانعكاس سرٌع لل     

تخلفاً ملحوظاً عن مواكبة حركة السابل، بحٌث ٌمكن للجرٌان أن ٌإسس سرعة عكسٌة كبٌرة لبل انغبلق الصمام. 

( وٌبإدي valve slamفً هبذه الحالبة ٌكبون انغببلق الصبمام عاصبفاً )وتبدعى هبذه الحادثبة بانصبفاق الصبمام 

الخطٌرة، وٌفضل فً مثل هذه الحالبة اسبتخدام  المطرلة المابٌةللجرٌان العكسً إلى حدوث ظاهرة  المطع المفاجا

وٌعدُّ الصبمام   بفعل نابض( ولٌست دورانٌةصمامات عدم الرجوع التً تكون فٌها حركة عضو اإلغبلق انتمالٌة )

 ( الذي ٌتمٌز بممطعه االنسٌابً مثاالً عن هذه الصمامات.  nozzle check valveالفوهً )

: تحتاج أنابٌب الشبكة لتصرٌف مٌاهها دورٌاً، إلجراء أعمبال الصبٌانة أو لئلصببلح. ٌبوفر صمام الغسٌل -8

تصرٌف المٌاه   مناطك المنخفضة من أنابٌب الشبكة( الذي ٌركب فً ال(drain valveصمام الغسٌل 

من هذه األنابٌب مما ٌسمح بتنظٌفها من المواد المترسبة فٌهبا، وإجبراء  أعمبال الصبٌانة الضبرورٌة فٌهبا 

 (23-4)كما فً الشكل 

  

 

 

 

 

 صمام الغسٌل (23-4) لشكلا

والتً تزٌد عبن الحبد المسبموح ٌركب هذا الصمام لتخفٌف حدة اختبلف الضغوط المفاجبة  صمام االمان: -9

( 24-4وٌوضبح الشبكل )  به ، وٌكثر استخدامه فً الغبلٌات واسطوانات المٌباه وبعبض شببكات التغذٌبة

مشببارٌع تصببفٌة المٌبباه و وبعببض انببواع وأشببكال الصببمامات الشببابعة االسببتخدام فببً مجببال مٌبباه األسببالة 

  منظومات الحرٌك

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ض أنواع وأشكال الصماماتبع  (24-4) الشكل

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=161078&vid=14
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 استخدامات الصمامات)المحابس( : 4-11-5

 غلك بعض االفرع -1

 غلك الشبكة بالكامل -2

 معادلة الضغوط فً االنابٌب -3

 التحكم فً جرٌان المٌاه فً اتجاه واحد ) المحدد لها ( -4

 التحكم فً منسوب المٌاه  -5

 تصرٌف الهواء من داخل الشبكات -6

 المارة فً الشبكة التحكم فً معدل جرٌان السوابل -7

 شروط تركٌب الصمامات:  4-11-6

 ٌجب ان تركب فً المكان المناسب . -1

كبذلن األنابٌبب  ، شبكل منفبردبابٌبب الربٌسبة للبتحكم فبً كبل منهبا تركب هذه الصبمامات عنبد جمٌبع األن -2

 الفرعٌة التً تغذي اكثر من جهاز صحً واحد وذلن لسهولة التحكم فً االجهزة عند الصٌانة

 ـداد المٌاهع 4-12

عداد الماء هبو جهباز ٌسبتخدم لمٌباس حجبم المباء المبار عببر أنببوب وتسبجٌله، وٌسبتخدم مبن لببل مإسسبات المٌباه       

لمحاسبببة المسببتهلكٌن وفمبباً السببتهبلكهم،  وتركببب هببذه العببدادات لببً شبببكات المٌبباه المنزلٌببة علببى وصبببلت خدمببة 

تسببتخدم عببدادت المٌبباه الكبٌببرة فببً لٌبباس ، وانببواع العببداداتب (  25-4آ ( و الشببكل ) 25-4المسببتهلكٌن )الشببكل 

كمٌات المٌاه الخارجة من الخزانات ومحطات الضخ ومحطات المعالجة، أو كمٌات المٌاه الداخلة إلى لطاعات مختلفة 

 .فً الشبكةالتحكم من شبكة التوزٌع، مما ٌساعد على 

دة فبً عملٌبة توزٌبع  المٌباه بشبكل متسباٍو علبى مختلبف المنباطك والمطاعبات،  وتساعد معرفبة حجبوم المٌباه المبزوَّ

وتوفر لمهندسً المإسسة المعلومات البلزمة لفحص طالات جرٌان األنابٌب، والتحري عن فمدان المٌاه فً الشبكة 

 بممارنة كمٌات المٌاه المنتجة مع كمٌات المٌاه المستهلكة.

ان المدٌنة، إال أنها تسببت أٌضباً بضبٌاع كمٌبات كبٌبرة مبن وفَّرت هذه األنظمة المٌاه ووزعتها على سك ،المرارٌط

 بتغذٌتها. التحكم المٌاه بسبب فٌضان المٌاه منها أحٌاناً وصعوبة

 

 

 

 

 

 العدادات أنواع( بعض 25-4( الشكل )أ)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3248&vid=17
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      بعض أنواع العدادات (25-4)الشكل( ب) 

 المواصفات الواجب توافرها بالعدادات:  4-12-1

ٌُراعببى لببدى اختٌببار عببداد المبباء دلتببه فببً لٌبباس التببدفك ومتانتببه ومماومتببه للعوامببل الجوٌببة، وكببذلن       

 ومن المواصفات التً ٌجب مراعاتها فٌه  حساسٌته فً لٌاس التدفمات المارة فٌه ضمن مجال التدفك المختار،

 . والتركٌب سهولة المناولة  – 1

 سهولة المراءة.   – 2

 . أن ٌكون  للٌل األعطال   – 3

 . أن ٌحافظ على نوعٌة المٌاه الجارٌة عبره من دون أن ٌتسبب فً تغٌر خواصها  – 4

 سبب ذلن بؤعطال فً أجزابه المختلفة.وأن ٌتحمل الضغط الهٌدرولٌكً للسابل المنمول من دون أن ٌت – 5

ٌعدُّ مجال تدفك العداد الوالع بٌن معبدل التبدفك األلصبى ومعبدل التبدفك األدنبى مبن أهبم المعباٌٌر البذي ٌجبب  

مراعاتها عند اختٌار عدادات الماء بمختلف أنواعهبا، وهبو المجبال البذي ٌعمبل فٌبه العبداد ضبمن حبدود الدلبة 

ك االبتببدابً للعببداد )وهببو معببدل التببدفك الببذي ٌبببدأ عنببده العببداد بالحركببة والتسببجٌل الممبولببة. كببذلن ٌعببدُّ التببدف

 . بصرف النظر عن حدود الدلة

 تصنٌف العدادات أعتمادا على خصابصها المٌاسٌة   2- 12- 4

 عند تصنٌف العدادت اعتمادا على خصابصها المٌاسٌة البد من أن ٌإخذ ماٌؤتً بنظر االعتبار:           

 ة الخطؤ المسموح به فً أثناء التشغٌل العادي، ونسبة الخطؤ األلصى المسموح به.نسب 

 تسبجٌله ضبمن حبدود   فبة تصنٌف العبداد التبً ترتكبز علبى حساسبٌته، ومعبدل التبدفك األدنبى البذي ٌمكنبه

  الخطؤ األلصى المسموح به.

 وتصنّف العدادات عالمٌاً وفماً للحساسٌة كما ٌؤتً:

 عدادات فبة آ: وهً عدادات منخفضة الدلة وغالباً ما تُستخدم ألغراض الري.

 عدادات فبة ب: وهً عدادات جٌدة الدلة تُستخدم حسب تصامٌمها لمٌاه الشرب والري.

 عدادات فبة ج: وهً عدادات ذات دلة عالٌة تُستخدم ألغراض الشرب على األغلب.

الت خاصة لمٌاس تدفك جداً وتستخدم على األغلب للمعاٌرة، وفً حا عدادات فبة د: وهً عدادات ذات دلة عالٌة

 مٌاه الشرب.
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 كٌف تمرأ عداد المٌاه:  4-12-3

 ٌنمسم عداد المٌاه الى جزبٌن :

 (25-4: الجزء مع مربعات سوداء ومربع أحمر فً أعلى لوحة العداد كما فً الشكل )االول

 رات حمراء تشبه عمارب الساعة .: هو الجزء السفلً وٌتكون من ثبلثة مإشالثانً

ر االرلام الموجودة داخل المربعات السوداء الى االستهبلن بالمتر المكعب )المتر المكعب ٌساوي ٌتش        

 لتر. 100فً حٌن ٌشٌر الرلم األحمر الى االستهبلن ب  ،لتر ( 1000

 لتر. 10عادل لتر ( كل وحدة فً هذا المإشر ت 10ٌمثل )  المإشر األول على الٌمٌن 

 لتر. 1لتر ( كل وحدة فً هذا المإشر تعادل  1المإشر الثانً وهو األوسط ٌمثل ) 

 لتر. 0.1لتر( كل وحدة فً هذا المإشر تعادل  0.1المإشر الثالث وهو على الٌسار ٌمثل )

 

 لماذا نمرأ عداد المٌاه : 4-12-4 

المرابتٌن ٌمثل  بداٌة الشهر و فً نهاٌته  فؤن الفرق بٌن عند أخذ المراءة فًأحتساب كمٌة المٌاه المستهلكة :   -1
 االستهبلن الشهري للمكان.

عند  أخذ المراءة  فً بداٌة الشهر و ممارنتها الممارنة ما بٌن لراءة العداد و المراءة الموجودة على الفاتورة :  -2

و فً    ،لعدادات بعمله على أكمل وجه أم ال بالمراءة الموجودة على لابمة المٌاه تستطٌع تحدٌد ما اذا لام لاريء ا

 ،حال عدم  التطابك  ٌمكنن  التبلٌغ  عن المراءة الحمٌمٌة لدى الدابرة المعنٌة حتى ٌتم اعتمادها لدٌها و تسجٌلها

كما ٌمكننا محاسبة و متابعة لراء العدادات من حٌث مدى  التزامهم  بؤعمالهم بشكل صحٌح و سلٌم و حسب 

 مطلوبة.المعاٌٌر ال

ٌمكن فحص تسرب المٌاه من خبلل ألفال جمٌع صمامات و مخارج المٌاه لدٌن و من ثم  فحص تسرب المٌاه : -3

النظر الى العداد فاذا كان العداد مستمر فً الدوران فهذا ٌعنً وجود تسرب فً الشبكة الداخلٌة للمٌاه و علٌن 

 فحصه و معالجته.

 الحنفٌات 4-13

واع عدٌدة من الحنفٌات والمستخدمة فً التركٌبات الصحٌة داخبل المببانً ومنهامبا موضبح فبً توجد ان            

 (:26-4)الشكل 

 الحنفٌات العادٌة باشكالها المختلفة -1

 الحنفٌات ذاتٌة المفل -2

 لحرٌكحنفٌات ا -3

 :العادٌة الحنفٌات 13-1 

ً كمٌبة المٌباه المبارة بمخارجهبا عبن او صلٌب وتستخدم للتحكم ف  Tتكون هذه الحنفٌة على شكل حرف           

ٌستخدم منها نوعان هما النوع الذي ٌثبت على  ،طرٌك للب من البرونز مرتكز على حلمة من مادة لٌنة مثل الجلد 

تسببتخدم هببذه الحنفٌببات علببى  ،الجبدار فببوق االجهببزة او النببوع العمببودي المثببت فببً فتحببات موجببودة فببً االجهبزة 

هذه الحنفٌات تزود بملب من البرونز وترتكز على حلمبة مبن مبادة لٌنبة كالجلبد او مبا  ،األحواض بانواعها المختلفة

 شابه ذلن وٌتم تغٌٌرها كلما دعت الحاجة لذلن . 

 

 



63 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   الحنفٌاتانواع   (26 – 4) الشكل 

 

                                 

 الحنفٌات ذاتٌة المفل: 4-13-2

خدم هذه النوعٌة من الحنفٌات فً المبانً العامة التً ٌكون فٌها االستخدام بمعدل كبٌر ولذلن توضع تست           

لغرض الحد من استهبلن المٌاه ولكً تإدي وظٌفتها المعدة من اجلها فلذلن ٌتصبل المبرص البداخلً بملبب الحنفٌبة 

دفع الٌبد نبه ٌرتفبع لٌسبمح بمبرور المٌباه وببعند الماعدة التً ترتكز علٌها بواسطة حلزون سمٌن فاذا ضغط علٌه فا

 ٌعود الى وضعه الطبٌعً.

 حنفٌات الحرٌك: 4-13-3

تركب علبى الجبدار،وتحت االرض وتركبب لابمبة ببذاتها . ٌجبري تركٌبب حنفٌبات الحرٌبك علبى شببكات           

واضبح وسبهل  توضبع هبذه الحنفٌبات فبً مكبان ، ملبم ( 200ملبم أو  150ملبم،  100التوزٌع وتكون بؤلطار )

  ،الوصول الٌه وٌفضل ان تكون عند ملتمى الشوارع  أو  لرب شبكة تصرٌف مٌاه األمطار او لرب حوض تفتٌش

وٌستحسن ان ٌكون مولع هذه الحنفٌات بعٌدا عن العوابك التً لد تعطل عملٌة تشغٌلها ومن الضروري جبدا عمبل 

 نواعها:الحماٌة البلزمة لولاٌتها من العبث او التخرٌب. ومن أ

أنبببج او ببببالمطر البببذي تمبببرره ادارة المطبببافا  2.5وتكبببون بمطبببر  : حنفٌبببة الحرٌبببك المركببببة علبببى الحبببابط . أ

 واشتراطات المبنى وطبماً للتصرٌف المطلوب.

أنج او بالمطر والنوع الذي تعتمده  2.75وٌكون لطر مخرجها  ب. حنفٌة الحرٌك التً تركب تحت االرض:

 ادة مناسبة لٌركب علٌها الخرطوم.بشفه تركب علٌها رلبة مملوظة من مالجهة المختصة وٌكون المخرج 

سم ولها اشكال كثٌرة كما ٌوجد  60وهً لوابم تبرز عن سطح االرض بحدود  حنفٌات حرٌك لابمة بذاتها : -ج 

 ( احد انواع هذه الحنفٌات.  27-4لها مفاتٌح لتشغٌلها وٌبٌن الشكل)
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 حنفٌة حرٌك لابمة  (27-4)  الشكل 
 

تتكون هذه الحنفٌات من النحاس وللب من البرونز او أي مادة مناسبة وتتراوح الطارها بٌن  : حنفٌات الرش -د

انج  وتزود عادة بٌد على شكل  أجنحة ووصلة انبوب مسنن وصمام بوابً بمطر مناسب   2انج الى   3/8

 . (28-4)الحظ الشكل 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حنفٌة الرش  (28-4)  الشكل
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 اسبلة الفصل الرابع
 

 :   ما الممصود بالتجهٌزات )األجهزة الصحٌة( ؟ وما أهمٌتها فً أعمال السباكة المنزلٌة؟1س

 :   ٌتؤثر استخدام التجهٌزات)األجهزة الصحٌة( بعدد من العوامل، أذكرها.2س

 الحسبان عند بناء غرف المراحٌض؟ :  ما هً المواصفات التً ٌحب أخذها ب3س

 مواجهتها؟ :  ما هو صندوق الطرد وما هً اجزاإه وانواع العطبلت التً تحصل فٌه وسبل4س

 عدد انواع المباول المستخدمة فً المبانً و ما هً مواصفات كل واحدة :  5س

 :  ٌوجد انواع عدٌدة من احواض غسٌل األٌدي، اذكرها واشرحها ٌاٌجاز 6س

 رف السٌفون وما هً المواد التً ٌصنع منهاع:  7س

 : لغرض الحكم على جودة السٌفونات ٌتم االعتماد على مواصفات معٌنة ، عددها8س

 والحمامات؟ : ما هً األسس التً ٌجب ان تراعى عند انشاء وتركٌب سٌفون األرضٌات فً المطابخ 9س

 ت: علل باختصار اسباب فمدان الحاجز المابً فً السٌفونا10س

 : ما هً الصمامات؟ وما هً اهمٌة استخداماتها  فً الشبكات؟11س

 اثنٌن منها  باٌجاز حبعضها واشر ،عدد  المٌاه : ٌجري استخدام العدٌد من انواع الصمامات فً شبكات12س

 ؟هً مواصفات العدادات: عرف عدادات المٌاه والغرض من استخداماتها وما 13س

 فماً للحساسٌه ماهً تلن التصنٌفات؟تصنٌف العدادات عالمٌاً و: 14س

 :  عدد انواع الحنفٌات ومجاالت استخداماتها15س

 : أنعدام التشممات والبروزات فً التجهٌزات الصحٌه؟16س
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 الفصل الخامس

 

 شبكات توزٌع المٌاه فً المدن 
 

   الفصل محتويات             

 
       

 
 معدالت أستهبلن المٌاه -
 ع المٌاهوصف شبكه توزٌ -
 أساسٌات تصمٌم بشبكات توزٌع المٌاه -
 التعرٌف فً االنابٌب  -
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 معدالت استهبلن المٌاه: 5-1

وتختلف  ،ان استعماالت الفرد تتغٌر من مدٌنة الخرى ومن مبنى الخر حسب نوعٌة النشاط الممارس فٌه        

 ،نها فً منطمة اخرى مكتظة بالسكان فً نفس المدٌنةاٌضا فً المناطك المنعزلة والتجمعات السكنٌة الصغٌرة ع

هذا  ،واحٌانا تختلف فً المبنى الواحد اذا كان متعدد األنشطة كؤن ٌكون سكنً اداري او سكنٌا تجارٌا..الخ

وتستخدم المٌاه احٌانا فً االغراض الصناعٌة حٌث ٌمكن ان تدخل فً بعض الصناعات او احد مراحلها، وٌختلف 

ة الخرى ولد تضطر بعض المصانع الى الامة محطات خاصة بها لتنمٌة المٌاه ٌتم تشغٌلها بكفاءة ذلن من صناع

 .طبما للمعاٌٌر المطلوبة فٌها

 :العوامل المإثرة فً معدالت استهبلن المٌاه 5-2

 تتؤثر معدالت استهبلن المٌاه بمجموعة من عوامل، ٌمكن استعراضها بالشكل اآلتً:   

لدان الب : اذ تزداد معدالت استهبلن المٌاه فً ا لبلدان  ذات  درجات  الحرارة  المرتفعة عنها فًطبٌعة المناخ  -1

بسبب احتٌاج  االنسان  الى كمٌات كبٌرة من المٌاه نتٌجة فمدانها عن طرٌك  ذات درجات الحرارة المنخفضة،

 التعرق .

فً  حٌن  ،ٌكون  فٌها  توزبع  المٌاه   مستمرا   نظم توزٌع المٌاه: ٌزداد معدل االستهبلن فً االماكن التً -2

الصغٌرة  المدن الجدٌدة أو التجمعات السكنٌة عدل عندما ٌكون التوزٌع متمطعا كما هو الحال فًٌنخفض هذا الم

 على أطراف المدن .

طلب على حجم المدٌنة: فً المدن الكبٌرة التً تحوي مصانع متعددة ٌرتفع معدل االستهبلن بسبب زٌادة ال -3

 هذه المصانع التً تحتاجها فً مراحل التصنٌع المختلفة .فً المٌاه 

مستوى معٌشة الفرد: عندما  ٌرتفع  مستوى  دخل  الفرد ٌزداد معدل استهبلن المٌاه بسبب زٌادة متطلبات  -4

 المعٌشة التً  تعد المٌاه المكون  االساسً  لها  مثل  أحواض السباحة والحدابك وغٌرها .

التً ترتفع  تكون المعدالت ممبولة فً البلداناذ  ،كلفة  المٌاه على  معدالت  اال ستهبلن  كلفة المٌاه : تإثر -5

 فٌها كلفة المٌاه . وتزداد معدالت استهبلن المٌاه كلما انخفضت الكلف.

 وصف شبكة توزٌع المٌاه:  5-3

تشمل  انابٌب  المٌاه   الربٌسٌة  والفرعٌة البلزمة   أن  شبكة  توزٌع المٌاه العمومٌة  هً  الشبكة  التً       

 المداد المبانً بالمٌاه بالمعدل المطلوب والضغط المناسب وتشمل هذه الشبكة جمٌع التوصٌبلت والملحمات.

ون والتً تك ،ٌتم  تغذٌة  المبانً  بالمٌاه من خبلل توصٌل شبكة المٌاه الداخلٌة لها بشبكة المٌاه العمومٌة        

 -الكهرباء -عمومٌة  االخرى مثل:)الصرف صحًعادة مدفونة تحت شوارع  المدٌنة  مع  بالً الشبكات  ال

 (  وتصل  المٌاه  من  الشبكة العمومٌة الى المبنى عبر انابٌب  فرعٌة  1-5الهاتف،....الخ( كما ٌظهر فً الشكل )
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ذٌة وهذه المرحلة تكون مستثناة من اعمال طرٌك وصبلت تغ ، وتتصل بالشبكة عنالتغذٌة تعرف بؤنابٌب 

 التوصٌبلت الصحٌة الداخلٌة للمبنى  .

 
 

 عمومٌة مع بمٌة الشبكات االخرىعبللة شبكة المٌاه ال(  1-5) الشكل

 

 
 

 الخزانات الربٌسٌة المغذٌة لشبكة المٌاه العمومٌة ( 2-5)الشكل 
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 التغٌرات فً معدالت استهبلن المٌاه : 5-4

 
ٌوم الواحد تبعا وتختلف على مدار ال ،تتغٌر معدالت استهبلن المٌاه حسب فصول السنة وأٌام االسبوع             

فعلى سبٌل المثال ٌكون ألصى  دالت من شهر آلخر حسب طبٌعة الجو،كذلن تختلف المعلآلنشطة البشرٌة، 

 استهبلن فً شهر آب بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

  كات توزٌع المٌاه اساسٌات تصمٌم شب  5-5

وعلى هذا االساس ٌتم  ،تصمم  شبكات  توزٌع  المٌاه  لتخدم  فترة زمنٌة تمارب العمر االفتراضً لبلنابٌب     

ومولع وسعة الخزانات وطالة الضخ البلزمة  بٌب ،حساب التدفك التصمٌمً ومنه ٌتم تحدٌد  نوع  وحجم  االنا

 عتبار عند تصمٌم شبكات التوزٌع اهمها:وهنان عدة عومل ٌجب اخذها فً اال ،لذلن

 . طبوغرافٌة المنطمة.1

 . التعداد الحالً والمستمبلً للسكان.2

 . االستهبلن المتولع للشخص.3

 . االحتٌاجات البلزمة من المٌاه لمماومة الحرٌك.4

 ٌاه لبلعمال الصناعٌة والتجارٌة.. االحتٌاجات البلزمة من الم5

 :التصرٌف فً االنابٌب 5-6

 فان عامل االحتكان ،بما ان التصرٌف فً اغلب الحاالت ٌكون مضطربا بالنسبة لبلنابٌب المغذٌة للمٌاه      

وهذه  بر  مإشرا  لنوع الجرٌان ،( الذي  ٌعتReynoldsرٌنولد  )ٌعتمد على خشونة االنابٌب وكذلن على رلم 

نابٌب  وعلى لطر االنابٌب وهنان عدة عبللات (  فً  االvelocityالعوامل بدورها تتولف على سرعة المٌاه )

ولٌم  نتٌجة  االحتكان ، وتعد  عبللة هٌزن (  head lossesرٌاضٌة لحساب الفالد  فً  الضغط  )

(Hazen- Williams:ًاكثر العبللات استخداما فً تصمٌم شبكات توزٌع المٌاه وه ) 

 

V = 0 .849 CR 0 .63 S 0 .54 = Q/A ………..(5.1) 
 

 

 :أن حٌث

 v ) سرعة الجرٌان فً االنبوب ) متر / ثانٌة : 

R .)نصف لطر االنبوب الهٌدرولٌكً ) متر : 

C ( ٌعطً   بعض لٌم 1-5: ثابت ٌتعلك بخشونة االنبوب ، وٌسمى معامل هٌزن ولٌام والجدول )C 

S . ًالمٌل الهٌدرولٌك: 

Q ) التصرٌف ) متر مكعب / ثانٌة :  

Aًلبلنبوب ) متر مربع ( . : مساحة  الممطع العرض 
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 وٌمكن الحصول على نصف لطر االنبوب الهٌدرولٌكً من خبلل العبللة اآلتٌة:

R ) ( ، اي انه  المحٌط المبلول÷ ) = ) الممطع العرضً لمساحة التصرف 

 

 * لؤلنبوب المملوء:               

                                      
4

4/2 D

D

D
R 




 

     
 
 

 * لبلنبوب نصف المملوء:
 

                                              
42/

8/2 D

D

D
R 




 

 
 
 

 معامل هٌزن ولٌم لعدة أنواع من االنابٌب  (1-5 ) الجدول                           
 

C مواصفات االنبوب 

 انبوب ناعم ومستمٌم 140

 حدٌد صلب جدٌد 130

 سنوات5ٌد صلب عمره حد 120

 سنوات10حدٌد صلب عمره  110

 سنوات20 حدٌد صلب عمره 100-90

 سنوات30حدٌد صلب عمره 90-75

 حدٌد زهر  ،خرسانة  140-120

 ببلستٌن 150

 

 
 

 

 وٌمكن استنتاج العبللة االتٌة لحساب تصرٌف االنبوب المملوء 
: 

 

Q = 0.278 CD 2.63 S 0.54  ……….(5.2)            
   حٌث ان :
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L

h
S L  

 

 (head losses( ٌمثل الفالد فً الضغط ) hLو)                                    
 

 (:1مثال )

 متر ، علما ان : 1000( فً انبوب طوله head lossesاحسب الفالد فً الضغط )

D =500mm, Q = 0.25m³/s, C = 130                                             
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 الفصل الخامسومسابل  أسبلة 
 
 

 ٌاه واذكر العوامل المإثرة فٌهعرف معدل استهبلن الم1:س

 : ماهً العوامل التً تإخذ بنظر االعتبار عند تصمٌم شبكات توزٌع المٌاه داخل2س

 المدن .      

  ( وأن(0.30m³/sاذا علمت أن التصرٌف الذي ٌجري فٌه    ،متر  1250: احسب لطر انبوب طوله 3س

 C = 130( 30والفالد فً الضغطkpa. ) 
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 الفصل السادس                 

 

 شبكات توزٌع مٌاه المبانً
 
   الفصلمحتويات 

 

 

 تزوٌد المبانً بالمٌاه .

 لمباشرةالطرٌمة المباشرة وغٌر ا

 الخزانات العلوٌة 

 حساب سعة الخزانات العلوٌة 

 الخزانات االرضٌة 
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 : أنظمة التغذٌة بالمٌاه1-6

 ٌتم تغذٌة المبانً بالمٌاه بؤستخدام نوعٌن ربٌسٌٌن من الشبكات هما:               

 شبكة التغذٌة بالمٌاه الباردة. -1        

 ة بالمٌاه الساخنة.شبكة التغذٌ -2        

 وٌنبثك من هذٌن النوعٌن من أنظمة التغذٌة عدة أنواع فرعٌة سٌؤتً ذكرها الحماً .

 

 شبكات التغذٌة بالماء البارد: :   1-1-6
 

 ( ٌوضح مخططا ألنظمةتغذٌة المبانً بالماء البارد الذي ٌشمل ستة أنظمة فرعٌة .1-6الشكل ) 
 
 

                  
  
  

 
 

 
  
 
 

 
 

 مخطط توضٌحً ألنظمة تغذٌة المبانً بالمٌاه الباردة  (1.6) الشكل
 
 

 طرق تغذٌة المبانً بالمٌاه: 6-2

 

 (: (Direct up Feed Systemأوال:التغذٌة المباشرة بضغط المٌاه العمومً

اء  الى فً هذا النظام ٌتم االعتماد على ضغط المٌاه الموجودة فً الشبكات العامة من أجل رفع الم         

اذ ٌجب  أن  ٌكفً الضغط  لدفع  المٌاه  الى  أعلى   ،(2-6الطوابك العلٌا فً المبنى كما ٌبلحظ فً الشكل )

  4-5)طوابك المبنى واال فلن تصل المٌاه الٌها. وبصفة عامة فؤن هذا النظام  ٌصلح  للمبانً  المإلفة  من  )

 طوابك.  

 

 

 

 

 

أنظمة التغذٌة بالمٌاه 

 الباردة

التغذٌة المباشرة بضغط المٌاه  التغذٌة بفعل الجاذبٌة

 العمومً

مع  ضغط العمومًال عبتجمٌالتغذٌة  التغذٌة فً المبانً المرتفعة

 الخزانات

 

 التغذٌة بالرفع من خزان أرضً
 التغذٌة دون استخدام الخزانات
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 (:Gravity Feed Systemٌة)ثانٌا: التغذٌة بفعل الجاذب

وٌتم ذلن بعمل خزان للمٌاه  ،تعتمد فكرة هذا النظام على تغذٌة المٌاه تحت تاثٌر لوة الجاذبٌة االرضٌة           

حٌث ٌكون اتجاه جرٌان المٌاه داخل االنابٌب الصاعدة عكسٌا )أي من االعلى الى االسفل( وبذلن  ،اعلى المبنى 

تضررت الطوابك العلٌا بسبب وان كانت  ،ى بالكامل بطرٌمه سهلة وتحت ضغط مٌاه مناسبٌتم تغذٌة طوابك المبن

ولكن باتباع المواعد السلٌمة فً رفع منسوب ارضٌة الخزان عن الطابك االخٌر بمسافة  ،انخفاض هذا الضغط 

 مومٌة.الى الخزان من الشبكة الع وتوجد طرٌمتان لرفع المٌاه ،مناسبة ٌمكن تجنب هذه المشكلة 

 طرٌمة ضغط المٌاه العمومً: -أ

خاصة اثناء فترات انخفاض ضغط  ،وتعتمد مثل النظام السابك على ضغط المٌاه داخل الشبكة العمومٌة    

وتصلح  ،فتمؤل بذلن الخزانات التً تغذي المبنى بالمٌاه فً اولات اخرى ،االستهبلن على الشبكة مثل اولات اللٌل 

 ( مبدأ عمل هذه الطرٌمة 3-6ً التً ال تزٌد عن خمسة طوابك وٌبٌن الشكل )هذه الطرٌمة فً المبان

 

 

 

 

 التغذٌة المباشرة بضغط المٌاه العمومً (6-2)الشكل 

 

 

 أنبوب تغذٌة المٌاه

أنبوب تغذٌة 

 صاعد
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 طرٌمة الرفع بمضخات رافعة: -ب

  وذلن  لعدم  كفاٌة ،وتعتمد هذه الطرٌمة على دفع المٌاه الى الخزان العلوي بواسطة مضخات  رافعه            

وتستخدم  هذه  الطرٌمة فً المبانً التً ٌزٌد ارتفاعها عن  ،لمهمة للمٌام  بهذه  ا الضغط داخل الشبكة العمومٌة

 ٌتمٌز نظام التغذٌة بهذه الطرٌمة بما ٌؤتً: ،( مبدأ عمل هذه الطرٌمة 4-6وٌبٌن الشكل ) ،خمسة طوابك 

 وجود مخزون من المٌاه ٌستخدم فً حالة انمطاع المٌاه العمومٌة من الشبكة.▪ 

 ى فً حالة الضغط المرتفع للمٌاه داخل الشبكة العمومٌة.الحفاظ على انابٌب المبن▪ 

وبصفة عامة  فهو  نظام  جٌد  بشرط مراعاة بعض المساوئ التً لد تظهر نتٌجة اهمال الصٌانة الدورٌة           

ً ومن  امثلة  هذه  المساوئ  تجمع  البكترٌا  الضارة  والحشرات وربما الفبران ف ،او اجرابها بشكل غٌر سلٌم

ولتجنب ذلن ٌجب غسل وتعمٌم الخزان مرة كل شهر تمرٌبا او عند الحاجة  ،الخزان مما ٌسبب انسداد االنابٌب 

 لذلن.

 

 

 

 

 

أنبوب تغذٌة ننازل 

 من الخزان

  لمٌاهاأنبوب تغذٌة 

 التغذٌة بفعل الجاذبٌة والرفع بضغط المٌاه العمومً ( 6-3)الشكل 

 

 تغذٌة أنبوب 

العالً         للخزان 

 العالً
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 الخزانات العلوٌة:
( ساعة 12ٌكون تخزٌن المٌاه ضرورٌا فً حالة تشغٌل مضخات الرفع  العالً  بمعدالت ثابتة لمدة )        

خزٌن  المٌاه  فً خزانات علوٌة عندما تكون معدالت  االستهبلن  منخفضة حتى تث ٌتم  حٌ  ،متواصلة أو أكثر 
         ها فً ساعات االستهبلن المصوى . ٌستعان ب

ٌتم اختٌار موالع الخزانات العلوٌة فً أماكن متوسطة من شبكات التوزٌع أو  فً  احدى أطرافها   وٌعتمد      
خصابص  التربة المواد التً  وبة ، ارتفاعه  فوق  سطح  االرض ،تخزٌن  المطلانشاء  الخزان  على  سعة  ال

 وكلفة االنشاء . ،سٌنشؤ منها 
تنشؤ    المسلحة وفً  بعض  االحٌان  التًأن  أكثر الخزانات  العلوٌة  استخداما  هً  التً تنشؤ من الخرسانة     

والضغط  ،كةتشغٌل  الشب ات  أساسا  على معدالت االستهبلن،ٌعتمد  ارتفاع  الخزان  ،من  الحدٌد  أو االلمنٌوم 
 أما مناسٌب الخزن فتمسم الى ثبلثة أجزاء ربٌسٌة هً : ،المطلوب فً الشبكة

 
زم لحاالت االعطال التً لد تحدث فً وحدات احتٌاط حاالت الطوارىء: وهو احتٌاطً التخزٌن البل – 1

 التنمٌة والتوزٌع.

  االحتٌاطً البلزم لمكافحة الحرابك.رابك: وهو احاحتٌاط ال -2

 للمٌاه. مخزون التشغٌل: وهو عبارة عن كمٌة االستهبلن الٌومً  -3
 

أنبوب تغذٌة نازل 

 من الخزان

أنبوب تغذٌة 

 للخزان العالً

 أنبوب تغذٌة 

 مضخة رفع

 التغذٌة بجاذبٌة السموط والرفع بمضخات رافعة 6-4))الشكل 
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وتستخدم  فً توزٌع المٌاه داخل المبنى وتنشؤ هذه  ،تركب  الخزانات  العلوٌة  فً اعلى نمطة من المبنى    

 ومنها : ،الخزانات من المواد التً تناسب الغرض منها 

 المسلحة. الخرسانة▪ 

 خزانات بولً اٌثلٌن واالنواع االخرى المعتمدة الممواة بااللٌاف الزجاجٌة.▪ 

 الصفٌح المغلون.▪ 

 -وٌشترط فً المادة المستخدمة تصنع هذه الخزانات ما ٌؤتً:

 ان تكون غٌر لابلة للصدأ او التآكل.● 

 مانعة لتسرٌب المٌاه.● 

 وانً كً ٌبلبم الجانب المعماري.تؤخذ اشكال عدٌدة مثل المستطٌل او االسط● 

 وٌوجد اربعة فتحات خاصة بالخزانات العلوٌة وهً : 

 فتحة دخول الماء من الخزان االرضً وتوجد أعلى الخزان العلوي.● 

 سم. (3)فتحة خروج الماء المغذي للمبنى وترتفع  أعلى ارضٌة الخزان بمسافة ● 

 فتحة الفابض وتوجد فً الطرف العلوي للخزان.● 

 فتحة تفرٌغ الخزان من الماء لتنظٌفه وتوجد فً مستوى ارضٌة الخزان.● 

ٌركب فً الخزان العلوي طوافة كهربابٌة وذلن للتحكم فً تشغٌل المضخات المغذٌة للخزان عند هبوط الماء   

 ء.داخله واٌمافه عند امتبلء الخزان بالما

 -ة:الشروط التً ٌجب ان تتوفر فً الخزانات العلوٌة الكفوء

 م على االلل من أعلى سطح المبنى .(3)ان ٌكون منسوب لاعها على ارتفاع ● 

ان ٌنشا خزانٌٌن منفصلٌن بدال من خزان واحد، او ان ٌتم تمسٌم الخزان الى جزأٌن مع ازدواج التوصٌبلت ● 

بالمٌاه اثناء  وذلن بهدف تشغٌل اي جزء منهما على حدة بدون التؤثٌر على عملٌة استخدام الخزان فً االمداد

 اجراء عملٌات الصٌانة الدورٌة.

 ٌتم عمل العزل الكافً ضد درجات الحرارة المرتفعة او المنخفضة بحٌث تحتفظ المٌاه بدرجة حرارتها العادٌة.● 

عمل التهوٌة المناسبة للخزان بؤنابٌب تهوٌة تتناسب مع مولعه للتاكد من نظافتها وغسٌلها  بصفة دورٌة من ● 

 ع ضرورة احكام غطابه.الداخل م

 ان ٌكون لطر انبوب الفابض اكبر من لطر انبوب التغذٌة وٌفضل ان ٌكون بممدار الضعف.● 

ممكن دمج خزان المٌاه المغذي للمبنى مع الخزان المغذي لخط الطوارئ )الحرٌك(، وذلن  برفع منسوب فتحة ● 

 مل فتحة خاصة بتغذٌة خط الطوارئ.زان بحٌث ٌتم عتغذٌة المبنى بممدار الكمٌة المناسبة البمابها فً اسفل الخ

 -*حساب سعة الخزان العلوي:

 -ٌتم حساب سعة الخزان العلوي )الحجم( بناء على العوامل االتٌة:

 (.1-6انظر جدول ) ،معدالت استهبلن المٌاه المطلوبة )بارد+ ساخن( بالنسبة لكل فرد فً المبنى ● 
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 اه العمومٌة ومدى احتماالت نمص معدالتها فً بعض الفترات على مدار الٌوم.دوام جرٌان المٌاه فً شبكة المٌ● 

ٌفضل ان ٌتم تحدٌد سعه الخزان بناءأ على معدل استهبلن كل فرد فً المبنى بحٌث ٌكون المخزون ٌكفً لثبلثة ● 

بك( والفالد واعمال باالضافة االخذ بعٌن االعتبار كمٌة المٌاه المطلوبة للطوارئ)اعمال الحرا ،اٌام على االلل

 من سعة  الخزان.  (20-30%)والتً تمدر بنسبة  ،التنظٌف 

 

 (:lift system with ground tankثالثا: التغذٌة بالرفع من خزان ارضً )

ثم  ترفع للوحدات فً هذا النظام تتجمع المٌاه من الشبكة العمومٌة  داخل  خزان  ارضً  اسفل  المبنى             

الشبكة العمومٌة ممٌزات هذا النظام وجود مخزون دابم للمٌاه فً حالة انمطاع وصولها  من  ومن السكنٌة، 

ضخ  المٌاه فً االنابٌب ووصولها ه  فتتمثل  فً  عدم  ثبات  معدل عٌوب ، اماالنظام  الغراض االصبلح وصٌانة

 فً  الطوابك السفلٌة عن المعتاد. لبلجهزة الصحٌة  فً الطوابك العلٌا خاصة عندما ٌزداد  معدل االستهبلن 

اذا  حدث  انمطاع الماء فً الشبكة الربٌسٌة  فؤن المخزون  هذا  النظام  بدٌمومة  توفر المٌاه حتىٌمتاز          

 د فً الخزان االرضً ٌلبً الطلب .المابً الموجو

 

 * الخزانات االرضٌة:

وهو عبارة عن  ،شبكة المٌاه  العمومٌة  او اي  مصدر اخر تستخدم فً تخزٌن المٌاه التً تصل من               

مادة اخرى وبؤبعاد مناسبة لحجم المبنى او من  غرفة مغلمة تبنى اما فً باطن االرض من الخرسانة المسلحة

 كما سبك ذكره للخزانات العلوٌة .وتنشؤ هذه الخزانات من المواد التً تناسب الغرض منها ،  ،تناسب الغرض

 

 

 ت

 

 ع المبنىنو

 

مٌاه الكلٌة كمٌة ال

 ٌوم (\المطلوبة )لتر

 

كمٌة المٌاه الساخنة 

 المطلوبة

 30-140 100-180 الوحدات السكنٌة)لكل فرد فً الٌوم( -1

 10 45-70 ساعات عمل( 8المكاتب )لكل فرد خبلل  - 2

 5-20 20-100 ساعات عمل( 8المصانع)لكل فرد خبلل  3-

 40-160 100-240 ٌة ثبلثة نجوم(الفنادق)لكل غرفة ولغا 4-

 400-450 1000-1100 الفنادق خمس نجوم )لكل غرفة ( 5-

 15 35 المطاعم والكافترٌات)لكل وجبة( 6-
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 7 50 ً الٌوم(فالمستشفٌات )لكل سرٌر 7-

 40 100 المدارس )لكل تلمٌذ( 8-

 4 20 المطارات )لكل مسافر فً الٌوم( 9-

-

10 
 7 50 رد فً الٌوم(المبانً العامة )لكل ف

-

11 
 15 75 المعسكرات )لكل فرد فً الٌوم(

-

12 
 10 40 المسابح )لكل فرد فً الٌوم(

-

13 
 3-5 15-20 المساجد )لكل فرد فً الٌوم(

-

14 
 --- 120 دورات المٌاه العامة )لكل وحدة(

-

15 
 --- 300-500 المجازر )لكل رأس ماشٌة(

-

16 
 --- 25 ً الٌوم(كراجات السٌارات )لكل سٌارة ف

                                      

 معدالت استهبلن المٌاه (1-6)الجدول 

                    

 توجد ثبلث فتحات خاصة فً الخزانات االرضٌة المصنوعة من الخرسانة المسلحة وهً:           

عمومٌة وٌركب علٌه طوافة للتحكم فً لفل الماء الفتحة االولى لدخول انبوب التغذٌة المادم من شبكة المٌاه ال● 

 عند امتبلبه وفتحها عند هبوط مستواه فً الخزان.

 الفتحة الثانٌة لدخول انبوب السحب وٌغذي المضخة التً تموم برفع المٌاه.● 

 ،سم مركب علٌها غطاء من الزهر  60×60)الفتحة الثالثة وتوجد فً االعلى وتكون مربعة الشكل بؤبعاد) ● 

 ٌة سلم للهبوط علٌه.تستخدم للنزول فً الخزان لعمال الصٌانة البلزمة له وٌركب على احد جوانبه الداخل

ة ـــــــمومٌــــة العــــاه الشبكــــــــات المٌاه ومٌـــــــغط خزانــــــع ضــــــــرابعا: التغذٌة بتجمٌ

    Combination System ()النظام المركب

هذا النظام فً المبانً المرتفعة والتً ال تصل فٌها المٌاه للطوابك العلٌا  بسبب  انخفاض ضغط   ٌستخذم         

المرتفعات وٌتم تنفٌذ هذا  ذا النظام فً المبانً المشٌدة فًكذلن ٌمكن استخدام ه ،الماء المادم  من الشبكة العمومٌة

 النظام بعدة طرق هً :

الشبكة العمومٌة لتغذٌة الطوابك الخمسة االولى من المبنى وفً نفس استخدام ضغط الماء الموجود داخل  -1

وذلن  فً  فترات  زٌادة  ،الولت ٌتم تغذٌة الخزان الموجود أعلى المبنى بالمٌاه عن  طرٌك  انبوب  صاعد 
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لو حٌث ٌستخدم هذا المخزون فً تغذٌة الطوابك التً تع ،ضغط الماء عندما ٌنخفض معدل االستهبلن فً اللٌل 

 الخمسة االولى عن طرٌك انبوب توزٌع راسً لادم من الخزان .

وفً ذات الولت ٌتم  ،استخدام ضغط الماء الموجود داخل الشبكة لتغذٌة الطوابك الخمسة االولى من المبنى  -2

ود بعد ذلن ترفع المٌاه الى خزان موج ،ملا خزان ارضً بالمٌاه والتحكم فً كمٌة المٌاه فٌه عن طرٌك طوافة 

ومن خبلل الخزان العلوي ٌتم توزٌع المٌاه  ،اعلى المبنى عن طرٌك مضخات رفع متصلة بؤنبوب تغذٌة رأسً

 ( ٌوضح هذه الطرٌمة .5-6و الشكل) ،الى جمٌع طوابك المبنى

 

 
 

 

 

 التغذٌة بتجمٌع ضغط الشبكة  (5-6)لشكل ا               

 وضغط الخزان والرفع بمضخات للخزان

دوار العالً من خزان ارضً وتغذٌة اال                          

 المنخفضة بضغط الشبكة

 

 

 أنبوب تغذٌة نازل من الخزان

 صاعد           أنبوب تغذٌة 

 أنبوب تغذٌة المٌاه           
 مضخة رفع

 أنبوب تغذٌة نازل من الخزان
 أنبوب تغذٌة للخزان العالً
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ومع استخدام مضخات رفع لتغذٌة  ،استخدام الضغط الطبٌعً للشبكة فً تغذٌة الطوابك الخمسة االولى -3

 والذي ٌتم من خبلله تغذٌة جمٌع طوابك المبنى ،طوابك التً تعلوها مع ملًء خزان علوي فً نفس الولتال

 ( ٌوضح هذه الطرٌمة.6-6الشكل )و

 
 

 

  (high –rise building feed system):   خامسا: التغذٌة فً المبانً المرتفعة

ر طابك تستخدم خزانات متوسطة لتغذٌة الطوابك الوالعة فً المبانً  التً  تعلو  عن الخمسة عش             

وٌتم  تغذٌتها  هً  اٌضا من خبلل  ،اسفلها وتعتمد هذه الخزانات فً تغذٌتها على خزانات علوٌة تمع اعلى المبنى 

وٌتم  استخدام منظمات   ،خزانات ارضٌة بواسطة مجموعة متكاملة من مضخات الرفع  وخزان  ضغط المٌاه 

بخبلف الخزانات  ،مٌاه  عند  مدخل  كل  وحدة  او االستعانة  بخزانات  مٌاه  فً  منتصف  المبنى لضغط ال

 أنبوب تغذٌة للخزان العالً

 أنبوب تغذٌة صاعد

 أنبوب تغذٌة المٌاه

 مضخات الرفع

 التغذٌة بتجمٌع ضغط الشبكة وضغط الخزان والرفع بمضخات للخزان( 6-6) الشكل

 الشبكةوتغذٌة الطوابك المنخفضة بضغط  ،العالً ولتغذٌة الطوابك العلٌا

 

 

 أنبوب تغذٌة نازل
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وتعتمد الخزانات التً تتوسط المبنى فً تغذٌتها على الخزانات  ،العلوٌة لضمان  مٌاه  مناسبة  فً  كل  الطوابك 

 (.6-7العلوٌة كما موضح فً الشكل )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

أنبوب تغذٌة لؤلدوار  

 العلٌا

 أنبوب لتغذٌة أحواض المطبخ العلوٌة

 والخزان العلوي

 ؤلدوار السفلٌةأنبوب تغذٌة ل

أحواض المطبخ تغذٌة لأنبوب 

 السفلٌة

 المٌاهأنبوب تغذٌة 
مضخات رفع 

 ثنابٌة

 طابك 11طرٌمة التغذٌة بالمٌاه لمبنى مكون من   ( 6-7)الشكل 
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 السادسلفصل أسبلة ا
 

 : أذكر أنظمة تغذٌة المبانً بالمٌاه البارده .1س

 : ماهً طرق تغذٌة المبانً بالمٌاه ؟2س

 : اذكر الشروط التً ٌجب توفرها فً المادة التً تصنع منها خزانات المٌاه . 3س

 : اذكر الشروط التً ٌجب توفرها فً خزانات المٌاه العالٌة لضمان سبلمة عملها. 4س

 المواد التً تنشؤ منها الخزانات االرضٌة ؟:ماهً 5س

 :ماهً طرق التغذٌة المستخدمة بتجمٌع ضغط خزانات المٌاه ومٌاه الشبكة العمومٌة ؟6س

 ما شروط المواد التً تصنع منها الخزانات العلوٌة :7س

 ةات الموجودة فً الخزانات العلوٌما انواع الفتح: 8س

 اسٌب الخزن فً الخزانات المٌاه العالٌه؟: أذكر أالجزاء التً تتكون منها من9س
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 الفصل السابع                        
 

 حماٌة المبانً من الحرابك

             

   الفصلمحتويات         

 

     

 حماٌة المبانً من الحرٌك       

 فوهات الحرٌك       

 أنواع فوهات الحرٌك و طرق تركٌبها       

 مرشات المٌاه      
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 تمهٌد7-1   
 
كانت النار وما تزال، على كثرة فوابدها واستعماالتها، من أكثر لوى الطبٌعة تدمٌراً. وٌظل اسمها ناراً أو         

ً أو شعلة ما ظلت تحت السٌطرة وفً نطاق التحكم فٌها، أما إذا فمدت السٌطرة علٌها فتتحول إلى حر  ،ٌكلهبا

والحرٌك احتراق عشوابً ٌلتهم كل ما ٌصادفه من مواد لابلة لبلشتعال وٌتلف كل ما ٌصادفه من أشٌاء مهما كانت 

وأهم عوامله تفاعل كٌمٌاوي بٌن المادة المشتعلة  ،لٌمتها ومماومتها، وٌعرض حٌاة اإلنسان والحٌوان للخطر

 .تبادل غازي مكثف بٌن نواتج االحتراق وأكسجٌن الهواء مع صدور كمٌات كبٌرة من الحرارة وحدوث

 

 حماٌة المبانً من الحرٌك  7-2

الممتلكات الشخصٌة وحٌاة السكان من خطر  تهدف مكافحة الحرٌك إلى المحافظة على األمبلن العامة،         

  .األدنى الممكن الحرٌك، ومنع ولوع خسابر أو إبمابها فً حدها

  :كالتالً من المراحلوتضم عملٌة مكافحة الحرٌك عدداً 

 .النار بٌنها مناطك التسمح  بانتمال نشابٌة مناسبة ٌتم تمسٌمها إلىمساحة إ ٌتم اختٌارى تصمٌم المبنى فً مرحلة -أ

  .الفتحات بٌن المناطك المختلفة بؤبواب مضادة للحرٌك تغلك -ب

ك  وبما ٌتناسب  مع االستخدام تمتاز بمواصفات  مضادة  للحرٌ  ومواد  إكساء ٌتم اختٌار مواد  بناء -ج

  .للمبنى المستمبلً

  .المبنى بنظام لمكافحة الحرٌك ٌتناسب مع استخدامات المبنى ٌجهز -د

  .الناحٌة االلتصادٌة عند منالشة الحلول المختلفة فً كل األحوال البد من مراعاة  -هـ 

 .بالمٌاه ضمن األبنٌة الحرابك سٌمتصر الكبلم فً هذا البند على معالجة أنظمة إطفاء   

 

 :المبانً أنظمة إطفاء الحرٌك بالمٌاه ضمن  7-3

 .فوهات الحرٌك ونظام رشاشات المٌاه ضمن األبنٌة : نظام ان  لمكافحة الحرٌكٌنظامان أساس  هنان         

وزعة فً تمتد ضمن المبنى توزع المٌاه على فوهات  حرٌك  م عبارة عن شبكة أنابٌب :الحرٌك نظام فوهات -أ

بشكل عام من صمام ٌمكن أن ٌتصل بخرطوم، توجه المٌاه منه  إلى النٌران  أماكن محددة ضمن المبنى تتؤلف

  .باستخدام الجهد البشري مباشرة

ٌركب  علٌها   عبارة عن شبكة أنابٌب ممدودة تحت السمف  أو على  الجدران :نظام رشاشات المٌاه -ب

المحترلة مباشرة  دون تدخل  ند حصول حرٌك، وتموم  برش المٌاه  على المواد رشاشات مٌاه، تعمل بشكل آلً ع

بالعدٌد من المٌزات  أهمها : سرعة االستجابة، للة كمٌة  بشري. ممارنة بنظام فوهات الحرٌك ٌتمٌز هذا النظام

 .مرالبة فضبل عن كفاءتهبدون ٌعمل خارج أولات الدوام  المٌاه المستخدمة، ٌمكن أن

 الخارجٌة  الحرٌك فوهات ظمةأن 7-4

 وتكون مكملة بالمبنى الخاصة والساحات الشوارع فً  توزع الخارجٌة  الحرٌك   فوهات  أنظمة              

 العامة المٌاه شبكة   من كجزء العامة، الشوارع فً وكذلن الترخٌص، لشروط وفما المبنى فً الحرٌك لمعدات

التركٌب وتكون من  حٌث   الخارج، من المبانً حماٌة الخارجٌة الحرٌك فوهات ( (مآخذ وتهدف .المدٌنة فً

 مٌاه مصدر مدفونة أو من أنابٌب شبكة من   تتغذى و ،  لابمة  أخرى و  تحت األرض على نوعٌن ، مآخذ

 .مناسب
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 :   النظام مكونات 7-4-1

 :اآلتٌة المكونات من الحرٌك الخارجٌة فوهات أنظمة تتؤلف

 تتكون من :    )1-7الشكل )انظر :  ةالمابم المآخذ-1

 غرفة .و   .األنابٌب شبكة  هـ  .العزل صمامات .د    المابم المؤخذ جسم ج.  .المؤخذ صمام . ب   .المؤخذ .  أ

 .والمعدات الخراطٌم خزابن . ز           .التفتٌش

  : تتكون من: ) 2-7الشكل )انظر ،األرض تحت المآخذ-2

 غرفة .  و   .األنابٌب شبكة  .هـ   .العزل د. صمامات   .المؤخذ جسم .  ج   .المؤخذ امصم  .ب    .أ.المؤخذ

 التفتٌش

 
 مؤخذ لابم   (1-7 )الشكل 

 

 مواد الفوهة  مواصفات 7-5
 :اآلتٌة للمواصفات وفمًا النظام مكونات تكون أن ٌجب           

 تتكون مما ٌؤتً:المابمة :  الحرٌك مآخذ -1

 لمواصفات الجمعٌة الوطنٌة لمكافحة الحرابك طبمًا وٌكون :المابم مؤخذال جسم . أ

)    National Fire Protection –NFPA-24    ( 

 .ملم 150 بمطر وٌكون المآخذ عدا فٌما   
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 ماخذ تحت االرض  (2-7 )شكل ال

 
 

 .بالمابم ومثبت ومسنن بالمؤخذ مرتبط بطًء صمام : المؤخذ صمام .ب

 للمواصفات وفما ملم 100 بمطر مسنن سحب مؤخذ و ملم 65 بمطر أنثوٌة  لارنة هو : المؤخذ  ج

 :اآلتٌة األنواع على إحدى وتكون:  العزل د. صمامات

 .) 3-7شكل) انظر ،التفتٌش غرفة داخل صمام بوابة  1 .  

 العلوي  زءالج لتركٌب صغٌر غطاء ذات خرسانٌة لاعدة بواسطة مثبتًا وٌكون مإشر ذو لابم صمام.  2

 (4-7شكل )     

 المإشر ذي النوع من ٌكون أن وٌجب  فراشة صمام 3.

 
 صمام بوابة  3-7 الشكل 
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 صمام لابم ذو مإشر (4-7) الشكل 

 

 ((NFPA-24واإلنذار الحرٌك ومعدات لمواد المعتمدةمواصفات ال تكون بموجب:  األنابٌب شبكة .هـ 

 .)5-7انظر الشكل ) االختصاص، جهة وشروط المعتمدة صفاتللموا وفمًا وتكونالتفتٌش :  و. غرفة

 

 
 غرفة التفتٌش ( 5-7 )الشكل 

 

 مع بعض األدوات الخرطوم رف أو لفة الستٌعاب كافٌة أبعاد ذات معدنٌة، هً خزانة الخراطٌم: خزانة . ز

 .) 6-7انظر الشكل) ذلن، وغٌر الرش لاذف و المؤخذ، ومفتاح الفؤس، مثل  المطلوبة
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 خزانة معدات فوهة الحرٌك ( 6-7 )ل الشك

 

 : وتتكون مما ٌؤتًمآخذ الحرٌك تحت االرض:  -2

 اعبله  األمرٌكٌة المذكورة للمواصفات وفما ملم 65 بمطر مستدٌر مسنن مؤخذ  .أ    

 (7-7الشكل (انظر المؤخذ، مع مدمج مسنن نوع من اءغطالمؤخذ الذي ٌحتوي على  صمام ب.   

 المابمة الحرٌك مآخذفمرة  المشار الٌها ضمن مكونات وفمًا للمواصفاتال ج. بالً   

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صمام فوهة الحرٌك تحت األرض(  7-7 )الشكل
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 :  الدورٌة الصٌانة 7-6

 :اآلتٌة النماط إلى   إضافة  المصنعة الجهة وشروط المهنة ألصول وفمًا الدورٌة الصٌانة أعمال إجراء ٌجب 

 فً أي  خلل  ومبلحظة المضخات، وتشغٌل الخزان، فً المٌاه مستوى اختبار ٌتم:اذ  األسبوعٌة الصٌانة 1-

 .الشبكة أجزاء

 مدار على الكلً العدد ٌمسم   بحٌث المآخذ   من  معٌن  لعدد واالختبار الكشف ٌتم : الشهرٌة الصٌانة 2-

 الشبكة ، أجزاء اختبار ومواعٌد  بؤرلام  جداول   وعمل  ، والصمامات  اختبار الوصبلت  وٌتم السنة ،

 .الشبكة أجزاء فً خلل أي المضخات  ومبلحظة وتشغٌل

  التفتٌش غرف من  للمٌاه  تجمع  أي  وإزالة المآخذ   بعض  على الكشف السنوٌة : ٌتم نصف الصٌانة - 3

 .الخزان فً المٌاه وتغٌٌر والمضخات واختبار الصمامات  ، المآخذ وأسفل

 فً أعطال   أو للمٌاه   تسرب  أي  لمعالجة بالكامل  الشبكة  باختبار  الكشف ٌتم :  السنوٌة الصٌانة4 -

 ءمل وإعادة المٌاه تفرٌغ ثم للتشغٌل ، العادي  الضغط من  150% حتى ضغط الشبكة وإعادة الصمامات،

 .التشغٌل لى ضغطوضغطها ا الشبكة

 ٌةفوهات الحرٌك الداخل 7-7

 بالمٌاه أنابٌب تغذى بشكل ومرتبطة ، حماٌته المطلوب المبنى وأجزاء طوابك فً موزعة حرٌك مآخذ هً           

 .الحما ذكره سٌتم كما مناسب مصدر من

  :  األنظمة أنواع 7-7-1 

 :اآلتٌة األنواع إلى الداخلٌة الحرٌك مآخذ تمسم 

 الجاف الصاعد نظام - 1

 نمطة(بمؤخذ  األرضً الدور من ٌبدأ و المبانً فً ٌركب المٌاه، من خال صاعد، ربٌسً أنبوب من ٌتكون  

 الطوابك واألماكن فً موزعة حرٌك )فوهات( مآخذ وٌغذي اإلطفاء، مضخات لبل من المٌاه لدفع (دفع

 لشكلانظرا العلٌا،  الطوابك فىالحرٌك   إٌصال المٌاه من أجل  مكافحة فً اإلطفاء رجال لمساعدة المطلوبة

8-7 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصاعد الجاف نظام (8-7) الشكل 
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   : النظام مكونات 2 -7-7

  :اآلتٌة المكونات من الجاف الصاعد نظام ٌتؤلف 
              عزل . صمام  هـ   .مآخذ   -د   .رجوع عدم ج  .   صمام  .دفع نمطة ب   .    .الصاعد الربٌسً األنبوب   -أ

    .الهواء تنفٌس صمام -  و

 الفنٌة التجهٌزات تركٌب  7-8
  المصنعة، الجهة وتعلٌمات المهنة ألصول وفمًا الفنٌة التركٌبات أعمال تتم أن ٌجب  – الجاف الصاعد . نظام1

 :اآلتٌة الشروط إلى إضافة      
 ، خارج الجدران ظاهًرا ٌكون بحٌث المؤخذ، مكان نم المرٌب المنور فً الصاعد الربٌسً األنبوب تركٌب -أ

 .نمطة منه أعلى فً الهواء تنفٌس وأن ٌكون صمام الطوابك، فً المآخذ وجمٌع الدفع بنمطة ومتصبل

 الطوابك جمٌع فً الببلط أرضٌة من ) م 1.3 - 1.0 ٌتراوح بٌن ) ارتفاع على المؤخذ تركٌب -ب

 .والسطح

 .اإلطفاء معدات صندوق داخل أو  المواصفات حسب الجدران داخل صنادٌك فً المآخذ على المحافظة - ج

 تكون  لرٌبة أن ٌجب ذلن، تعذر وإذا المحمً، الدرج أو المحمٌة الدرج فسحة داخل المؤخذ تركٌب ٌجب  -د

 .االختصاص جهة علٌها توافك بحٌث الهروب مخارج من

 فً  كل واحدة   عن وأن التمل  ومعتمدة مناسبة مرابطو أدوات بواسطة بإحكام األنابٌب تثبت أن  ٌجب - هـ

 .األنبوب وزن تتحمل األسفل فً ارتكاز مع لاعدة ، طابك

 .التمدد من للحماٌة بوسابل تزوٌدها فٌجب كبٌرة ، لمسافة تمتد األنابٌب كانت إذا  -و

 .األحمر باللون النهابٌة الطبلء طبمة تلٌها للتآكل مانع أساس بطبمة والوصبلت األنابٌب طبلء ٌجب   -ز

 :اآلتٌة الشروط مراعاة ٌجب الدفع نمطة تركٌب عند  -ح

 الربٌسً الشارع بمواجهة المبنى مدخل عند ظاهر مكان فً تكون أن 

  األرض سطح من م  6 .0عن ٌمل وال م 1.0 عن ارتفاعها ٌزٌد ال أن 

 لؤلسفل الصرف صمام فتحة تكون أن  

 اإلطفاء سٌارة إلٌه تصل مكان لربأ عن م 18 من أكثر تبعد ال أن 

 استخدامها تبٌن إرشادٌة عبلمة علٌها تثبت أن. 

 .بها الخاصة المطاطٌة والحاشٌات باألغطٌة الدفع ونماط المآخذ تزود أن ٌجب -ي

 .فمط اإلطفاء رجال الستعمال جاف مؤخذ  علٌها مكتوب إرشادٌة عبلمة وضع جبٌ -ن

 الرطب : الصاعد نظام 2 -

وطوابك  أجزاء فً الموزعة الحرٌك مآخذ لتغذي هندسًٌا مصممة للمٌاه، تمدٌدات شبكة من ٌتكون          

 الحرٌك  من  لبل لمكافحة   وذلن  مناسب  مٌاه مصدر من بالمٌاه الشبكة تغذى و حماٌته  ، المطلوب المبنى

 :فبتٌن إلى موتمس ، (9-7الشكل )الحظ  ،الغرض  لهذا المدربٌن األفراد أو اإلطفاء رجال

 .لشروط الترخٌص وفما   ملم 65 بمطر والخرطوم الحرٌك  مؤخذ وٌكون    -أ

 استعمال لتسهٌل وذلن للخرطوم، ملم 40  لطر محول الى ملم مع 65 بمطر الحرٌك مؤخذ وٌكون -ب

 .ن المدربٌ  المبنى شاغلً لبل من الخرطوم

 :اآلتٌة المكونات من الرطب الصاعد نظام ٌتؤلف

 .التدفك مفتاح - ج     .المٌاه مصدر -  ب    .الجاف الصاعد بنظام المذكورة كوناتالم أ

 .وملحماتها ووصبلتها األنابٌب -و      .الداخلٌة المآخذ صنادٌك -ـ ه     .والمعدات الصمام مفتاح   -د
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 : الرطب الصاعد شروط نظام -3

 الخرطوم  ولاذف حامل  مع المناسب بالمطر كالحرٌ خراطٌم على تحتوي صنادٌك داخل المآخذ تركٌب -أ 

 (10-7 (الترخٌص،الحظ الشكل شروط حسب أخرى معدات وأٌة والوصبلت الرش

 ا مساوًٌ   لطره  وٌكون الخزان إلى التغذٌة خط من )وجدت إن (المضخات أداء لفحص خط ركبٌ - ب

 .التغذٌة خط لمطر

 عند نمطة الموجود للصمام  إضافة   المٌاه درمص عند معتمد عزل وصمام رجوع، عدم صمام ٌركب  -ج

 .الدفع

 بعد على مإشر ذو لابم صمام ٌجب تركٌب معتمدة ، مبانٍ   فً  شبكة من أكثر ٌغذي المٌاه مصدر كان إذا -د 

  .المبنى لنفس الواصل الربٌسً األنبوب على وكذلن المبنى، من مناسب

 بواسطة  أسهم  والتدفك  واإلغبلق  الفتح اتجاه تبٌن لتًا األنواع من الصمامات جمٌع تكون أن ٌجب  -  ح

 .الفتح ٌد أو الصمام على بارزة معدنٌة

إلى   تتسرب ال كً المترسبة  إلزالة األوساخ تصرٌف بفتحة مزودة المآخذ صمامات تكون ٌجب أن -ط 

 الخرطوم

 .الترخٌص شروط حسب وذلن خذمؤ من أكثر تركٌب ٌجب الكبٌرة، المساحات وذات العالٌة المبانً فً  -ي 

 نمطة نظام   لكل ٌكون  أن ٌجب المآخذ، لنظام إضافة أخرى حرٌك أنظمة ٌغذي المٌاه مصدر كان إذا - ن 

 .بها المرتبط النظام نوع علٌها مكتوب لوحة بها مرفك مستملة دفع

األنبوب  من خفاضاان األكثر المستوى من المآخذ شبكة مع  المٌاه  مصدر   توصٌل ب أن ٌكون ٌج - ل

 .الربٌسً

 أيوجود   وعند، الشبكة داخل للهواء انحباس ٌحدث ال بحٌث األنابٌب مسار فً انحناء أي تفادي ٌجب - م

 .هواء منفس تركٌب سٌفون ٌجب مملوبة وصلة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                        

 

 نظام الصاعد الرطب  (9-7 )الشكل 
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  الحرٌك الدخلٌة مواد فوهات مواصفات 7-9
 :اآلتٌة للمواصفات وفمًا مواد الفوهة مكونات تكون أن ٌجب 

 ضغطال من % 150 لدره  ضغًطا  وتتحمل   الحرٌك  معدات مواد   لمواصفات  وفمًا:  وملحماتها األنابٌب

 لسلة وتصنعوالس الغطاء  والحاشٌة   مع  سرٌعة أنثوٌة لارنة بشكل المستخدمة فتكون الوصلة أما ،التشغٌلً

 (11- 7و  10-7 (فً الشكلٌن كما مختلفة ألوضاع عادة

 
 فوهة الحرٌك ( 10-7 ) الشكل

 

 انواع مختلفة لفوهات الحرٌك ( 11-7) الشكل 
 

 بمطر  سرٌعة  ذكرٌة لارنة  الوصلة  تكون   أن  غٌر الحرٌك،  مؤخذ مواصفات علٌه تنطبك :  الدفع نمطة

 كان إذا  فتحات  وأربع  ملم 100 بمطر   دالصاع األنبوب كان إذا فتحتٌن النمطة من تتؤلف و .ملم  65

  م.لم 25 بمطر صرف وصمام رجوع عدم صمام معها مدمج ملم 150 .الصاعد بمطر  األنبوب

 بمطر  م 30 الخرطوم   وٌكون  طول  الحرٌك معدات مواد لمواصفات وفمًا بالمطاط مبطن نسٌج:  الخرطوم

  .ملم 65 وبمطر م 25 طول أو م،لم 40

 . الحرٌك معدات مواد واصفاتلم تكون وفمًا  والتوصٌبلت : الرش لاذف
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 صندوق فوهة الحرٌك الداخلٌة بكامل محتوٌاته (12-7) الشكل

                                                          نظام الرشاشات/ المرشاة 7-01 

  
النظام من شبكة  ٌعة لمكافحة النٌران بمجرد اكتشافها ،  تعمل  بشكل  آلً .  ٌتؤلفهً عبارة عن وسٌلة سر     

بالمٌاه من  خزان خاص  أنابٌب ممدودة تحت السمف وبجانب الجدران مزودة  برإوس  رشاشة ، تتغذى 

                  .للنظام هما النظام المغلك والنظام المفتوح ٌوجد شكلٌن أساسٌن ،باستخدام مجموعة مضخات

باستخدام الماء  انتشاراً، تبمى الشبكة تحت  الضغط  باستمرار وذلن  وهو النظام األكثر : المغلك أوال: النظام   

أو الهواء المضغوط  )حسب النظام المستخدم( ،  تغلك  فتحات  الرإوس الرشاشة  بسدادات  معدنٌة أو حبات 

درجة معٌنة  أو تنفجر الحبة الزجاجٌة  عند  وصول الحرارة إلىتحوي سابل، تنصهر السدادة المعدنٌة  زجاجٌة

ً للمٌاه أو الهواء المضغوط بالخروج باتجاه الحرٌك  مباشرةً، مما ٌإدي إلى   نتٌجة الحرٌك، فٌفتح الثمب سامحا

د فرا  الخزان أو إٌماف مجموعة الضخ من لبل المشرفٌن، تزو عمل  مجموعة الضخ  وٌستمر خروج المٌاه حتى

ً بمجرد مرور المٌاه عبر أنبوب التغذٌة الربٌسً وذلن بهدف المجموعة بصمام كهربابً  ٌشغل إنذاراً صوتٌا

  :هما ولهدا النظام شكبلن، فً هذا النظام ٌعمل كل رأس رشاش بشكل مستمل ،اإلعبلم عن وجود حرٌك

كهربابً بعد مجموعة   علٌها  صمام تمؤل شبكة اإلطفاء بالهواء المضغوط ،  وٌركب   :النظام الجاف  - أ    

 ً أحد رإوس الرشاشات نتٌجة الحرٌك،   بمجرد فتح ،وٌمنع المٌاه  من الدخول إلى الشبكة  الضخ ٌبمى مغلما

 لصمام الكهربابً مما ٌسمح للمٌاهمجموعة الضخ وفتح ا ٌنخفض ضغط الهواء ضمن الشبكة مما ٌإدي إلى عمل

النظام على الشبكات الممدودة فً العراء وفً المناطك المعرضة لدرجات هذا  ٌمتصر استخدام ،دخول الشبكة

موثولٌته   وزٌادة الكلفة  وانخفاض  منخفضة لد تسبب تجمد المٌاه ضمن الشبكة وذلن  بسبب : تعمٌده حرارة

 .وطول الزمن البلزم الستجابته

 

  .انتشاراً ضمن األبنٌةالمضغوط، وهو النوع األكثر  تمؤل الشبكة بالماء  :الرطب ب. النظام

بنظام اإلنذار عن   تبمى رإوس الرشاشات مفتوحة باستمرار، تتصل مجموعة  الضخ   : ثانٌا: النظام المفتوح

الدخان ) حسب نوع الحساسات  الحرارٌة أو انتشار ، فور اكتشاف حرٌك عن  طرٌك الحساسات الحرٌك

كل الرشاشات  دفعة  واحدة وٌستمر العمل المٌاه من  رجاإلنذار( تملع مجموعة الضخ وتخالمستخدمة فً نظام 

 النظام  تعمل  مجموعة الرشاشات  كلها معاً  بمجرد عمل  مجموعة الضخ . كما فً النظام السابك. فً هذا
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  ةصنٌف المرشات 11 -7

  وفما لسرعة االستجابة الحرارٌة الى ماٌؤتً:وتصنف  

ٌتمٌبز ( :  Qarly Suppression Fast Resonse (QSFR)رشاشبات سبرٌعة االسبتجابة )ال  – 1

الببلزم لفبتح الرشاشبات  هذا النبوع بسبرعة اسبتجابته وتبؤثره ببالحرارة، حٌبث ٌحتباج فبتح الرشاشبة لنصبف البزمن

 .عالٌة العادٌة. ٌمتصر استخدامها على حاالت خاصة تتطلب درجة حماٌة

( :هبذا النبوع Early Suppression Fast Resonse (ESFR) الرشاشات عادٌة االستجابة )  – 1

 األكثر انتشاراً .   

  :تصمٌم النظام 7-12

 .والتغذٌة وٌشمل تصمٌم النظام  توزٌع المرشاة وتحدٌد ألطار أنابٌب التوزٌع

ال تبمى منطمة من أرضٌة  توزع المرشاة بحٌث تتداخل مناطك التؤثٌر بٌنها، على أن : . توزٌع المرشاة  1 

 4الحاالت العادٌة حٌث ال ٌزٌد ارتفاع السمف عن  لمٌاه إلٌها ، وتعرف منطمة تؤثٌر المرشة ) فًالغرفة التصل ا

الغرفة، ٌغطٌها الرشاش، والتً ٌساوي نصف لطرها ارتفاع الرشاش عن أرضٌة  أمتار تمرٌباً( بؤنها الدابرة التً

 (13-.  (7وزٌع  العادي  والتوزٌع الشطرنجًللتوزٌع : الت هنان  شكبلن 

 

 

 
 

 
 
 
 

 اشكال توزٌع المرشاة  (13  - 7 )الشكل 
 
 

التصارٌف الواجب  تؤمٌنها  لوحدة   بعد توزٌع المرشاة  وتحدٌد عددها ٌتم حساب :. اختٌار نوع المرشاة 2

، الخطورة الخفٌفة( فً حالة  2لتر/ دلٌمة/ م (4 المساحة حٌث أن كمٌة  التصرٌف  المطلوبة  متغٌرة  من

 ،العالٌة(  للخطورة  2لتر/ دلٌمة/ م  12 فً حالة الخطورة العادٌة( والى ) 2لتر/ دلٌمة / م 6ى )ـــــــــــــــــال

لنوعٌة لها ولكل تغطٌها  والتصارٌف ا وبذلن ٌتم تحدٌد التصارٌف التً ٌجب أن تإمنها كل مرشة ، المساحة التً

 واحد.  مربعمتر

المضخة على أساس التصرٌف الكلً  والضغط البلزمٌن   ساب  تصرٌفٌتم  ح  :المضخة وخزان المٌاه .  حساب3

أما الخزان فٌحسب  على  أساس  كمٌة  المٌاه البلزمة لمدة تتراوح  ،تصل الٌها المٌاه  ألبعد أو أعلى مرشة ٌجب أن

 ٌة. دلٌمة ( فً  حالة الخطورة العاد 90-60بٌن )فً حالة  الخطورة  الخفٌفة ، و  )دلٌمة30-60  ) بٌن

 
         

 ٌع الشطرنجً                                                                    التوزٌع العاديالتوز
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 أسبلة الفصل السابع
 

 : ما الفرق بٌن مصطلح اللهب ومصطلح الحرٌك؟1س

 : عرف نظام فوهات الحرٌك الخارجٌة .2س

 : اشرح باختصار مكونات نظام فوهات الحرٌك الخارجٌة .3س

 : ما هً انواع صمامات العزل فً فوهات الحرٌك الخارجٌة ؟4س

 ات الحرٌك .: عدد انواع الصٌانة لفوه5س

 : ما هً أنظمة فوهات الحرٌك الداخلٌة ؟6س

 ما هً المرشاة؟ ما هً اشكالها ؟ :7س

 : اشرح انواع النظام المغلك فً شبكات المرشاة .8س

 : عدد ممٌزات نظام رشاشات المٌاه؟9س
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 الفصل الثامن                   

 شبكات الصرف الصحً

            
    الفصل محتوٌات        

  
 
 

 واهمٌتها عن شبكات الصرف الصحً تمهٌد 

  البلزمة لمشارٌع الصرف الصحً الدراسات 

  ًتصمٌم شبكات الصرف الصح 

                     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



99 
 

 الصحً: مشروعات الصرف إنشاء أهمٌة 8-1

ً  تسبب فهً العامة الصحة على طراً وخ لئلزعاج مصدراً  الصحً الصرف مٌاه تعتبر             كثٌرة أمراضا

 من الطبٌعة جمال لتشوٌه مصدراً  تعتبر كما ، األمراض من وغٌرها والكولٌرا ٌا المبلر و مرض الكبد مثل

 لئلنسان توفر كونها فً الصحً الصرف أهمٌة مشروعات تؤتً هنا ومن ، الكرٌهة منظرها ورابحتها حٌث

 داخل من المٌاه هذه ونمل لتجمٌع الصحً الصرف مشروعات إنشاء من البد اً كان.إذ من التلوث خالٌة بٌبة

 العامة . الصحة على للمحافظة صحٌحة بطرٌمة تصرٌفها ثم ومن السكنٌة ومعالجتها والتجمعات المدن

           

  بالتالً: الصحً الصرف مشروعات أهمٌة تلخٌص ٌمكن هذا وعلى    

 . التصرٌف  سوء من الناتجة واألوببة األمراض انتشار من والحد عامةال الصحة على لحفاظا  1.

 المخلفات  تصرٌف كون ، وغٌرها  أسمان  من  المختلفة ) المابٌة األحٌاء( الكابنات حٌاة على الحفاظ .2

 على التنوع االحٌابً. المضاء إلى ٌٌإدي معالجتها لبل مباشرة السابلة الى االنهار    

 فً  المعالجة  الصحً  الصرف  مٌاه  باستخدام وذلن الزراعة من الجوفٌة المٌاه استنزاف من التملٌل .3

  الزراعة

 . ضارة  مواد من تحوٌه وما الصحً الصرف مٌاه تؤثٌرٌ  من المختلفة والمبانً المنشآت اٌةحم 4.

 مواد ضارة. من تحوٌه وما الصحً الصرف مٌاه عن الناتج التلوث أثار من التخفٌف أو التخلص 5.

 ة (جمالٌ مظاهر(والبٌبة الطبٌعة جمال على الحفاظ 6.

 

  :-الصحً الصرف مشروعات لتصمٌم األولٌة البلزمة الدراسات  2  -8

 لكً ٌتم تحدٌد كمٌة مٌاه   Domestic Waste Water ):السكنٌة ) الفضبلت كمٌة مٌاه تحدٌد : أوال 

 :الفضبلت السكنٌة البد من اتباع الخطوات اآلتٌة

 - - المشروع: ٌٌخدمهم الذي السكان مدٌرعددت -أ  - أ

 نهاٌة حتى المنتظرة الصحً الصرف مٌاه كمٌة تمدٌر ٌجب الصحً الصرف مشروع تصمٌم فً البدء عند

 فً أخرى إلى منطمة آخر ومن إلى بلد من تختلف السكانٌة الكثافة أن ٌٌراعى التصمٌم وعند ، التصمٌم فترة

 للهكتار السكان عدد أن مراعاة ٌٌجب و ، والمستمبلً الحالً السكان معدل لحساب قطر عدة وهنان البلد نفس

ً  السكانٌة المناطك فً للهكتار عدد السكان فٌزداد السكان وطبٌعة المساكن نوع حسب ٌٌختلف الواحد  لعدد تبعا

 السكان. وعدد األدوار

 -المٌاه: استهبلن معدل -ب   

ٌٌجب  و المنطمة إلٌه وصلت الذي التطور ومستوى المٌاه توفر مدى على المستهلكة المٌاه كمٌة تعتمد   

 المٌاه من كمٌة بعض لفمد وذلن الصحً الصرف شبكة إلى جمٌعها تذهب لن المستهلكة المٌاه كمٌة أن مراعاة

 فً المستهلكة

 الواصلة حًالص الصرف مٌاه كمٌة أن مبلحظة ٌٌجب الحرابك كما وإطفاء الحدابك وري رات غسٌل السٌا 

ً  تتغٌر الشبكة إلى  فً التغٌر منحنى( أخرى إلى ساعة وتتغٌرمن موسمٌا تتغٌر المٌاه فهً استهبلن لمدة تبعا

   ) المعالجة محطة إلى الواصلة الصرف الصحً مٌاه كمٌة

 - - التصمٌم: فترة -ج   

 وفترةالتصمٌم المتوفرة الصحً فالصر مٌاه كمٌة تستوعب أن الشبكة فٌها تستطٌع التً الزمنٌة الفترة وهً  

 ص.الشبكة فً الموجودة المواد والمنشؤت حسب تختلف الصحً الصرف لشبكة

  مٌ 
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  (  Industrial Waste Water ) :الصناعٌة: المجاري كمٌة مٌاه ثانٌا: تحدٌد

 صنعأي م من الصرف  مٌاه  كمٌة  فإن  الشبكة إلى مصنع أي مجاري وتوصٌل الصرف شبكة تنفٌذ عند  

 . اإلنتاج خط تصمٌم وطرٌمة الصناعة نوع على تعتمد

 (  Infiltration ) :   الرشح مٌاه كمٌة ثالثا: تحدٌد

معرضة  تكون  فإنها  الجوفٌة  المٌاه منسوب تحت الصحً الصرف شبكة انابٌب كانت أن              

 عدة على الشبكةمن المٌاه الجوفٌة إلى تسربةالم الراشحة و المٌاه كمٌة   وتعتمد  إلٌها الجوفٌة المٌاه لتسرب

 منها: عوامل

 الجوفٌة  المٌاه لمنسوب بالنسبة االنابٌب مولع -ا    

 منهااالنابٌب المصنوعة المادة نوع -ب    

  األنابٌب بٌن الوصبلت نوعٌة -ج    

 األنابٌب ولطر طول -د    

 .زز....–التربة مسامٌة -ـه    

 

 بمعادالت تجرٌبٌٌة إٌجادها ٌمكن و سكانً تصرٌف ألصى من %5الى  3بٌن الراشحة المٌاه كمٌة وتتراوح

 معتمدة.

 

   :الرٌاح هبوب اتجاه رابعا: دراسة

 ىـالمعالجة حت محطة لوضع المناسب المولع لتحدٌد وذلن العام أولات أغلب السابدة ٌاحالر اتجاه ٌتم معرفة  

 .الرٌاح بفعل المدٌنة إلى المحطة من الروابح تتجه ال

  : الطوبغرافٌة الخرابط خامسا: دراسة

 عن والتً لمنطمةل مناسٌب االرض الطبٌعٌة لتحدٌد التصمٌم متطلبات أهم من الطبوغرافٌة الخرابط تعتبر

 الجرٌان ٌٌكون بحٌث المعالجة محطة مولع وبالتالً الشبكة فً الصحً الصرف مٌاه جرٌان اتجاه طرٌمها ٌحدد

 مشرو.التكالٌف لتملٌل الضخ عملٌات وتحاش المستطاع لدر بالجاذبٌة

  ع

  :الصحً الصرف شبكات تصمٌم  3- 8

   :بالمعلومات اآلتٌة االستعانة تصمٌم شبكات الصرف الصحً ٌتمل

 . الكنتورٌة الخطوط  مع المدٌنة خارطة -1

  .ومناسٌبها وكافة العوارض والطرق والشوارع األبنٌة توضح مفصلة خارطة - 2

 . للسكان والمستمبلً الحالً التعداد - 3

 . المستمبل فً العمرانً التوجه و المناطك مختلف فً السكان كثافة -4

 . للماء والمستمبلً الحالً االستهبلن - 5

 المنطمة فً الجوفٌة المٌاه وعمك وطبٌعتها التربة طبمات عن بٌانات - 6

 .  المجاورة للمبانً األساسات عمك - 7

 مثل   بانابٌب  الشبكة  تضر  مواد  على احتوابهما عدم من للتؤكد الرشح مٌاه و التربة طبمات تحلٌل - 8

 . وغٌرها الكبرٌتٌة األمبلح و األحماض     

  عامة بصورة المناخ وظروف المجاري مٌاه تحلٌل على تؤثٌرها لتمدٌر الحرارة درجات - 9

 .-  األرض. تحت لهاتفا و الكهرباء األنابٌب وكاببلت تحدٌد موالع -10
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 عمومٌة  حمامات و مغاسل و مراحٌض إلى حاجتها و السكان وعادات الصحٌة المدٌنة حالة دراسة -  11

              التٌار استخدام إمكانٌة لتمدٌر التٌار وكمٌة المحطة لوة معرفة و بالمدٌنة الكهرباء تولٌدٌ  مشروع دراسة -  12

 -. للمشروع البلزمة واآلالت المضخات إدارة فً الكهربابً        

  ٌمة

  :األمور الواجب مراعاتها عند التصمٌم -ج

 .الطبٌعً لبلرض لدر االمكان باتجاه االنحدار الشبكة توضع - 1

ٌ مساو ٌٌكون التالً  المطر أن  األكبر أي األصغر إلى من بالتتابع االنابٌب توصٌل -2-  أو  األول للمطر ٌا

 . منه أصغر ٌٌكون ال أن و منه أكبر      

 األرض مٌل مع بدلةومتناسب االنابٌب وضع عمك اختٌار ٌراعى -3-

 .به الفرعٌة وسهولة ربط الخطوط مستمٌم خط فً ٌٌكون على أن الربٌسً الخط تحدٌد - 4

 تحمك  الجدوى و به   المسموح تتعدى  العدد  ال  بحٌث  الشبكة  كامل  على التفتٌش غرف  توزٌع - 5

 .ذلن فً االلتصادٌة    

 . الحفر فً أالرض الصخرٌة تجنب و ٌٌمكن ما ألل الحفر ٌٌكون أن - 6

ً  الجوفٌة للمٌاه منسوب أوطؤ تحت الشبكة نزول عدم - 7  الرملٌة. و المسامٌة التربة فً خصوصا

 

 

    :الصرف مسارخطوط اختٌار عند الواجب مراعاتها النماط-د

 ممكن طرٌك رالمٌاه بالص لصرف السعً - 1

الشبكة   ضمن  تجري  مٌاه  الصرف  وأن  الطبٌعٌة   األرض  مٌول  من  اإلمكان لدر   االستفادة – 2

  طبٌعٌا.

 .ماٌمكن ألل الصٌانة و التشغٌل و اإلنشاء تكالٌف أن تكون –3-

 رى كشبكاتالمواصبلت واالمور الخدمٌة االخ بحركة اإلضرار دون الصٌانة إلجراء اإلمكانٌات توفر - 4

  المٌاه وخطوط الهاتف وغٌرها.

 ماٌمكن ألصر المنزلٌة مراعاة ان تكون الوصبلت – 5

 لحفر تجنبا   المنازل  حدابك  ضمن أو األرض  تحت أو  الشوارع  ضمن خطوط الشبكة مد امكانٌة - 6

 . المرور إعالة لحركة من ذلن ٌٌسببه ما مع الصٌانة و اإلنشاء أعمال خبلل الشوارع

 ٌعٌكٌ  ذلن إن   حٌث  اآلالت  الٌها ٌصعب وصول التً األماكن فً خطوط الشبكة مد تجنب ٌفضل - 7

 مستمببلً  عملٌة الصٌانة     

الشارع   نفس فً   والهاتف والماء   الكهرباء  تمدٌدات جنب إلى الصحً الصرف شبكات مد امكانٌة - 8

ً كالتالً فاأللل األعمك من الشبكات تتوالى حٌث مختلفة أعماق وعلى  شبكة ثم   الصرف شبكة : عمما

  . واخٌرا شبكة الهاتف الكهرباء شبكة ثم المٌاه

 من كل على  مستمل  خط  مد   التصادٌا األفضل من ٌٌصبح م 35 من أكثر الشارع عرض كان إذا - 9

 . الحفر اعماق وتملٌل المنزلٌة الوصبلت طول لتخفٌف الطرٌك جانبً     
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 الفصل الثامناسبلة 

 

 اهمٌة انشاء مشارٌع الصرف الصحًما   -1س

 ماهً الخطوات البلزمه لتحدٌد كمٌه مٌاه العرق الصحً السكنٌه.  -2س

 لها ؟ ماهً الشروط الواجب اتخاذها عند تصمٌم شبكات الصرف الصحً او اختٌار مسار الخطوط   -3س

 الصرف الصحً ما هً االمور الواجب مراعاتها عند تصمٌم شبكات   -4س

 هدراسة الخرابط الطوبغرافٌ -1أذكر فابدة  -5س

 معرفة أتجاه هبوب الرٌاح-2                    
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 التاسع الفصل
 

 الصرف الصحً داخل المبانً

             

   الفصل محتوٌات        

 
   

 داخل المبانً .                   االعمال الصحٌة  

 . تحدٌد ألطار أنابٌب الصرف 

 حساب ألطار االنابٌب االفمٌة والعمودٌة 
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 :  االعمال الصحٌة داخل المبانً -9-1

 تشمل االعمال الصحٌة الي مبنى :      
                                                                                                                         عمال الصرف الصحً للمبنى أ  -ا  

 أعمال تغذٌة المٌاه للمبنى )تشمل انابٌب مٌاه الشرب و شبكة الحرٌك سواء كانت شبكة الحرٌك من  -ب 

    النوع الجاف أو الرطب(      

 أعمدة )انابٌب( تصرٌف مٌاه االمطار. -ج 

تنفٌذ اعمال االساسات بالمبنى فمد توضع داخل االساسات انابٌب الصرف  ٌتم البدء باالعمال الصحٌة عند  

 العمومٌة للمبنى والبد من اتخاذ الحٌطة فً االمور اآلتٌة :

 : الدراسة المتؤنٌة للمناسٌب الخاصة بالمولع والمبنى.1  

 : عبللة انابٌب صرف المبنى بالشبكه العمومٌه.  2  

 بشبكة التغذٌة العمومٌة. : عبللة تغذٌة مٌاه المبنى   3

 : دراسة اماكن الصرف والتغذٌة وتوزٌع االجهزة للمبنى بااللواح الهندسٌة وتحدٌد اماكنها بدلة . 4  

 : دراسة الخامات المتوفرة ودراسة مدى مبلبمتها الستخدامات المبنً من عدمه ومدى الحاجة الى5  

 اختٌار مواد بدٌلة عنها .      

 ختٌار طالم العمل من ذوي الكفاءة والخبرة و االمانه .: البد من ا   6

 

  :اعمال الصرف الصحً للمبانً-9-2

ان الغرض من اعمال الصرف الصحً هو التخلص من المخلفات بدورات المٌاه والمطابخ والغسٌل وما        

وتنمسم  لعمومٌةا. الى ذلن بطرٌمة صحٌة الى خارج المبنى عن طرٌك انابٌب الصرف ومنها الى المجاري

  : المجاري الى نوعٌن

 مجاري عمومٌة )شبكة من خطوط الصرف بالشوارع مربوطة بغرف تفتٌش خاصة والشبكة تعمل  -1

 (. باالنحدار الً ان تنتمل المخلفات الً محطات الرفع ثم بدورها تنملها الً محطة المعالجة    

 ت التً عن طرٌك عربات )الشفط( تموم بسحب المجاري الخاصة )الخزانات(وفٌها ٌتم جمع المخلفا-2

 المخلفات لخارج المنطمة .   

  :وكما ذكرانفا ٌتم الصرف عن طرٌك انابٌب الصرف والتً تختلف تسمٌتها طبما لعملها وهنان نوعان ربٌسٌان

  : (Light waste water  pipes )انابٌب صرف المٌاه الخفٌفة -أ

   (heavy waste water  pipes ) صرف المٌاه الثمٌلة : انابٌب - ب

 

 waste pipes اوال: انابٌب الصرف 

 وهً انابٌب تموم بنمل مٌاه الغسٌل كالمٌاه المختلفه من: 

 حوض غسٌل االوانً بالمطبخ )السنن (. 1 :

 : حوض غسٌل الوجه )المغسلة (.2 

 : البانٌو )احواض الحمامات بؤنواعها(.3 

 لمٌاه والمخلفات من مرور افونات عبارة عن حاجز مابً ٌسمح بالسٌو  ( traps)سٌفونات االرضٌة   : 4

االجهزة الصحٌة الى االنابٌب مع منع مرور الغازات المتكونه من التسرب الى داخل المبنى  وتوضع مع     

غربً او شرلً )ٌفضل ان  االجهزة وٌبلحظ ذلن عند تركٌب االحواض وٌصنع داخلٌا بالمرحاض  سواء  كان

لسلطانٌة والسٌفون من لطعة واحدة وفً حالة وجود لطعتٌن اي لاعدة وسٌفون نصت الكودات الدولٌة تكون ا
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 رفــعلى ضرورة ان ٌزود المرحاض بسٌفون)عازل او حاجز مابً( عبارة عن انبوبة ملتوٌة على شكل ح

p او s  حاجز او العازل سم بحٌث ال ٌمل عمك ال 10توضع اسفل السلطانٌة عند المخرج وبمطر ال ٌمل عن

وٌمكننا  ( سم وله فتحة تهوٌة مباشرة او عن طرٌك االنبوبة المتصلة به الى الرب عامود تهوٌة 5به عن 

تمسٌم انواع السٌفونات طبما لمادة صنعها الى عدة انواع نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصرتلن المصنوعة 

 . الخ،من الببلستٌن أو الرصاص أو الزهر أو النحاس 

 انابٌب صرف المٌاه الثمٌلة:-ثانٌا

تفتٌش الخاصة بالمبنى كما الوتختص بتصرٌف مخلفات المرافك الصحٌة وهذه تتصل مباشرة بغرفة              

تستخدم هذه األنابٌب فً المبانً المتعددة الطوابك والتً تحتوي على مرافك صحٌة فً كل طابك منها وفً مولع 

بٌب بالصرف العمودي لمٌاه الفضبلت مع ضرورة وضع انابٌب التهوٌة لكً ال تإثر عملٌة واحد اذ تموم هذه األنا

استخدام السٌفون فً الطوابك العلٌا على امتصاص او شفط مٌاه السٌفون فً الطابك األسفل ٌتم وضع انابٌب 

حاض وانبوب  التهوٌة بشكل موازي النابٌب الصرف او ٌتم اٌصالها عن طرٌك انبوب فرعً بٌن اعلى المر

ان انابٌب التهوٌة تكون اما من حدٌد الزهر اوالرصاص او ، أنج (  2التهوٌة الذي ٌكون فً الغالب بمطر )

 الببلستن  او غٌرهم.

 مبلحظات هامه عند تركٌب أعمدة الصرف :

الطوابك  ٌسمح  بزٌادة  المطرعند ان تكون اعمدة )انابٌب( الصرف أو العمل  من  لطر واحد على  انه   -1 

 السفلٌة لزٌادة كمٌة الصرف)خاصة فً االبراج السكنٌة )العمارات السكنٌة (( وال ٌمل 

العمدة   (أنج  4)أنج فً الطوابك العلٌا وال ٌمل المطر فً  الطوابك  العلٌا عن  3لطر اعمدة الصرف عن     

 العمل.

بحركة   مدة من نفس لطرها على ان  تسمح عتستخدم تراكٌب االتصال  لربط  الفروع  المابله  بتلن اال  -2 

الصرف من الفروع المابلة الى االعمدة بحركة دابرٌة  ) ال تستخدم  تراكٌب  االتصال  ذات  المطر االلل فمثبل 

 أنج مع االنابٌب (. 3أنج فبل مشكله لكن ال تستخدم  تراكٌب االتصال   4أنج مع االنابٌب  3/4تستخدم 

 عمدة )االنابٌب( رأسٌة تماما.ٌراعى ان تكون اال -3

 سم 150تكون االعمدة )االنابٌب( مرتفعه عن االسطح بمسافة حوالً  -4 

 توضع باالعلى ) تراكٌب تهوٌة( من الببلستٌن او المعدن -5 

 التؤكد من لحامات االنابٌب والملحمات.-6 

 مرور الهواء باالنابٌب والفروع لسهولة السحب والتهوٌة. -7 

 ام خامات ذات جودة عالٌة والتؤكد من تحملها درجات الحراره  العالٌه.استخد -8 

 ضرورة وجود  فتحة  التسلٌن  باعمدة  الصرف  والعمل  لسهولة  االصبلح  فً  حالة  انسداد  -9 

 االنابٌب.    

هو توجٌه  ٌراعى ان الغرض من وصل الفروع المابله باالعمدة الرأسٌة بواسطة مشتركات منحنٌة :مبلحظة    

 مٌاه الصرف فً حركة دابرٌة لضمان عدم التصاق المواد الصلبة بجدران االنابٌب او المشتركات على حد سواء.
 حساب ألطار انابٌب الصرف: 

 هنان جداول تحدد معدالت الصرف لكل جهاز من االجهزة الصحٌة كاالحواض والمباول والمراحٌض و       

النابٌب التً تكفً تصرٌف كمٌات المٌاه المتخلفة ومنها نستطٌع حساب الطار توجد جداول اخرى تحدد الطار ا

 انابٌب الصرف. شابعا تكون الطار األنابٌب الفرعٌة كاالتً:

 . أنج 4انابٌب فرعٌة لصرف المٌاه من  المرحاض   -1

 أنج . 1,5انابٌب فرعٌة لصرف المٌاه من المغسلة   -2

 أنج . 2انً انابٌب  فرعٌة لصرف مٌاه حوض غسٌل األو -3
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 أنج ) طبما للمنطمة التً فٌها امطار(. 4او  3انابٌب صرف مٌاه االمطار  -4

 أنج . 2انابٌب التهوٌة )مانعة التفرٌغ( ال تمل عن  -5

 

 الصحٌة : التركٌبات أنظمة -9-3

 لمبنىا فى ل الخاصة  باالجهزة  الصحٌة  المراد  استخدامهاٌبالتفاص المعماري  البد من تزوٌد المهندس      

 ومساراتها والتغذٌة للصرف الداخلٌة الشبكات عمل بطرٌمة واإللمام لكً تصبح له الفكرة لبلختٌار المناسب

 .ووضع التخطٌط الصحٌح للشبكة التً تربطها  المبانً داخل

 

 : المستخدمة االنابٌب أنواع

 ٌتم وخارجها، المبانً داخل  الصحً  الصرف  إعمال   فً المستخدمة أنواع  االنابٌب من   عدد  هنان    

 :آخذٌن بنظر االعتبار االمور اآلتٌةا إختٌاره

 والخارجٌة . الداخلٌة للضغوط تحمل االنابٌب مدى -1

 ولحامها . توصٌلها وطرق االنابٌب تشغٌل طرق -2

 والتؤكل . للصدأ االنابٌب مماومة مدى -3

 أخرى . مواد مع مادةاالنابٌب نوعٌة إستخدام مرونة مدى -4

 لمادة االنبوب . واإلنكماش لتمددا معامبلت -5

 ومن هذه االنواع ماٌؤتً:

 : الزهر الحدٌد انابٌب -1

 المٌاه وتغذٌة صرف فى تستخدم -

 )والخفٌف الثمٌل( متر 6 - 4 بؤطوال المغلون الحدٌد من مصنوعة -

 أنج 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، ¾،  ½ألطا رها  -

 ومنها: الصرف شبكة لتمدٌد الملحمات من العدٌد لها  -

    لابمة بزاوٌة انبوبٌن لتوصٌل ٌستخدم درجة 45 أو 90 العكس -أ       

 مختلفٌن بمطرٌن لتوصٌل انبوبٌن ٌستخدم الكوبلنن الذى -ب       

  T & Y حرف التمسٌم شكل -ج       

ٌغلب استعمال ٌمتاز هذا النوع من األنابٌب بالموة و العمر الطوٌل، و ٌتعٌن مراعاة األصول الفنٌة فً تركٌبها. و

أنابٌب الحدٌد الزهر فً التمدٌدات الخارجٌة الظاهرة المتصلة بغرف التفتٌش كما تستعمل بكثرة داخل الفتحات 

الداخلٌة )المناور( ٌراعى عند وصبلت هذه األنابٌب أن تكون رلباتها إلى أعلى بعكس جرٌان المٌاه بحٌث ٌكون 

من هذا  ٌجب أن ٌراعى ملء الفرا  حول الرلبة جٌدا، ثم صب ما تبمىتداخل االنبوبتٌن العلٌا و السفلى كامبل و 

 الفرا  بالرصاص المصهور.

وتطلى أنابٌب الحدٌد الزهر و توصٌبلتها بالدهان األسفلتً أو السٌلكون األحمر، ثم تدهن بطبلء الواجهات إذا كانت     

  األنابٌب ظاهرة.

 :الببلستٌن انابٌب -2

 لمٌاه ا صرف فى تستخدم -       

 متر 6 - 4 بؤطوال  PVC ) كلورٌد فٌنٌل بولى )مادة من مصنوعة -  

 أنج .  4 ، 3 ، 2 ، 1 ، ¾،    ½ألطارها   -  

 ((.5-9الشكل) الصرف)الحظ شبكة لتمدٌد الملحمات من العدٌد لها -  

 : من أنواعها 
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 وٌتحمل  الضغوط   األرض   تحت تركٌبه   ٌمكن  أسود  لونه ،(  (ABSالببلستٌن  الحراري  -       

 كذلن ٌمكن  والخارجٌة وٌمكن استخدامها فً الحمامات او المطابخ وخطوط المٌاه الساخنة الداخلٌة         

 وهو سرٌع الجفاف والتصلب فً حالة توصٌل االنابٌب. استخدام غراء كٌمٌاوي ٌسمى )اسمنت(  

 للحرارة المماومة ضعٌف لكنه فاتح ديرما لون ذو، ( (PVCالبولً فٌنول كلورٌد  -       

 الحرارة مماومة مٌزة وله  فاتح كرٌمً لون ذو ،( (U-P.V.C البولً فٌنول كلورٌد عالً التركٌز -       

 لذلن . والمنخفضة العالٌة         

 ٌؤتً: متاز بماٌ

 الزهر الحدٌد انابٌب عكس على وتمدٌدها وتوصٌلها لحامها سهولة- 

 الزهر الحدٌد بانابٌب بالممارنة تكلفتها للة -       

 تمدٌداتها تنفٌذ فى والسرعة وزنها خفة -       

 .الزهر الحدٌد عكس انابٌب على تتؤكل وال تصدأ ال -       

 أما عٌوها: 

 الزهر الحدٌد انابٌب عكس على الكسر سهلة -        

بسبب سرعة تشممها وتكسرها فً حالة زهر ال الحدٌد عكس انابٌب على الخارجٌة للتمدٌدات تصلح ال           -

 تعرضها ألشعة الشمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . أنابٌب الخزف :3

ٌستعمل هذا النوع من األنابٌب فً الخطوط الممدودة فً فناء المبنى و تزود رلاب/حلمات هذه األنابٌب      

 حرص على تركٌبها بإحكام.ل ، و الوتوصٌبلتها بحلمات من المطاط لمنع تسرب المٌاه من الفواص

 األنابٌب الخرسانٌة: -4  

ٌستعمل هذا النوع من األنابٌب عادة فً الخطوط الخارجٌة و ال ٌنصح باستعمالها فً الخطوط الداخلٌة. وٌوجد    

األسمنت و فً األسواق أنابٌب مشابهة لؤلنابٌب الخرسانٌة تسمى )االسبستوس ( وهً مصنوعة من مزٌج من 

وعادة تزود رلاب األنابٌب الخرسانٌة وتوصٌبلتها بحلمات مطاطٌة لمنع التسرب ،  االسبستوس ، ألٌاف مادة

 وٌجب تركٌبها بإحكام.

أن االنابٌب المراد استخدامها فً شبكات  مٌاه الفضبلت  داخل  المبانً  تتطلب العدٌد من الملحمات          

(  ٌتضمنان  أنواعا  مختلفة  من 17-10و  16-10الشكلٌن )  الوصبلت  لكً  تعمل  بشكل  صحٌح ،و

 ومن اهم انواع االنابٌب ما ٌؤتً: ،الملحمات 

  راوح  بٌن ــــ( :  وتنتج  بؤلطار  تتVerified  clay  pipes  :VCPانابٌب الفخار الحجري )● 

ذا النوع من وٌعد ه ،ولدرة تحملها للضغط الداخلً للٌلة ،ملم وتستخدم لخطوط االنحدار فمط  600و 150
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افضل انواع االنابٌب الحاملة لمٌاه الصرف  الصحً  لكونها  رخٌصة  الثمن  وسهلة التصنٌع والتركٌب 

 ( ٌوضح عٌنة من هذه االنابٌب.1-9والشكل ) ،ولها عمر افتراضً طوٌل والصٌانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.VCPانابٌب الفخار الحجري )  (1-9 )الشكل 

ملم  300( : تنتج بؤلطار تصل الى Plain concrete pipes: PC) انابٌب الخرسانة العادٌة● 

 دوث اي كسر فً حالة هبوط التربة.وبوصبلت مرنة مما ٌساعد خط االنابٌب على الترتٌب دون ح

( : وتنتج بؤلطار كبٌرة تتراوح بٌن Reinforced concrete pipes: RCانابٌب الخرسانة المسلحة )● 

ٌوضح هذا  (2-9والشكل )وتستخدم عموما فً خطوط االنحدار  ،ت مرنةملم وبوصبل 3000ملم و 600

 النوع من االنابٌب.

 

 

 

 

 

 

 االنابٌب الخرسانٌة المسلحة ( 2-9) الشكل

 600( : وتنتج بؤلطار كبٌرة من Glass fiber reinforced pipes: GRPانابٌب الفاٌبركبلس )● 

 ملم . 800ركٌبها وٌمكن تنزٌلها ٌدوٌا الى لطر ملم وتتمٌز بخفة وزنها وبسهولة ت 3000ملم الى 

وتشمل المواصفات الفنٌة  ،ولربط االنابٌب ببعضها البعض تستخدم وصبلت كثٌرة حسب انواع االنابٌب            

وكذلن طرق وضع االنابٌب التً تكون لحاماتها مرنة  ،طرق اللحام او التوصٌل لمختلف انواع واحجام االنابٌب

فبالنسبة النابٌب الفخار تستخدم فٌها  ،فٌذ وهذا ٌعطً ضمانا اكثر فً حالة هبوط التربة الضعٌفة وسهلة التن

وتستخدم مونة السمنت  ،( 3-9لحامات مونة السمنت والرمل  مع  حبل الكتان الممطرن كما هو مبٌن فً الشكل )

أنابٌب  الفاٌبركبلس تستخدم  وصبلت  ( وفً 4-9والرمل  كذلن فً االنابٌب الخرسانٌة كما هو مبٌن فً الشكل )

 مرنة بالكبس وتستخدم كذلن وصبلت مسننة ولحام سابل.



019 
 

 

 ج من وصبلت انابٌب الفخار الحجرينماذ ( 3-9 )الشكل 

 

 ةمن وصبلت انابٌب الخرسانة المسلحنماذج   (4-9 )الشكل 

 

 

 اسبلة الفصل التاسع

 

 ماذا تشمل االعمال الصحٌة فً أي مبنى ؟ -1

 ؟ ما هً االمور الواجب اتخاذها عند تنفٌذ اعمال الصرف الصحً داخل المبانً -2

 ماهً االجراءات البلزم اتخاذها عند تركٌب اعمدة الصرف ؟ -3

 كٌف ٌتم تحدٌد الطار انابٌب الصرف الصحً ؟ -4

 عدد انواع االنابٌب المستخدمة فً اعمال الصرف الصحً وماهً ممٌزاتها وعٌوبها ؟ -5

مٌله المغسله  -2مٌاه المراحٌض،  -1ألطار انابٌب الصرف الصحً الخفٌفه والثمٌله المستخدمه فً عدد  -6

 انابٌب التهوٌه. -5مٌاه االمطار، -4مٌاه حوض غسٌل االوانً،  -3)حوض غسٌل االٌدي(، 

 ؟لارن بٌن أنابٌب الفخار الحجري زأنابٌب الخرسانه العادٌه  -7
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 الفصل العاشر

 الصرف الصحً ملحمات شبكة
        

 
   الفصلمحتوٌات         

 
 

 . احواض التفتٌش1

 .احواض التسلٌن2

 . التمدٌدات الصحٌة الداخلٌة3

 . التمدٌدات الصحٌة الخارجٌة4

 . توصٌات الدور ومبادبها5

 . مصابد الشحوم والزٌوت6

 . مدخل مٌاه االمطار7

 حساب معدالت تصرٌف المخلفات السابلة .8
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 (Manholes) أحواض التفتٌش 10-1

تعد احواض التفتٌش  من أهم  ملحمات شبكات تصرٌف مٌاه الفضبلت  وٌتم انشاإها بموجب مواصفات            

تبنى  أحواض  التفتٌش  من  الخرسانة  العادٌة او المسلحة او من   ،محددة تسمح  بؤعمال  النظافة  والصٌانة 

دابري  لهذه األحواض عادة عده أشكال منها ال  .الخ  حسب توفر مادة البناء فً كل محافظةالطابوق او من البلون.

وبؤبعا د مختلفة  حسب  التصمٌم . ٌحتل غطاء هذه األحواض  حٌزا  مهما  من  مساحة   أو  المربع  أو المستطٌل 

 x   45سم 45سم او  x  30سم30سمف  الحوض  وٌصنع  عادة  من  حدٌد  الزهر او اآلهٌن   بؤبعاد  بٌن 

 (. 1-10) انظر الشكل  اما لاع الحوض  فٌؤخذ عادة  شكل لناة مبطنة ، سم 60سم  اودابري بمطر 

 موالع وأشكال حوض التفتٌش  10-1-1

توضع هذا األحواض على امتداد شبكة المجاري  وبمسافات متباٌنة وحسب التصمٌم. كما توضع هذه األحواض   

 ٌة:عند الحاالت اآلت

 تغٌٌر اتجاه أنبوب المجاري - أ

 تغٌٌر لطر انبوب المجاري-ب

 تغٌٌر انحدار او منسوب األنبوب -ج

 عند تماطع أنابٌب المجاري -د

 التغٌر المفاجًء فً منسوب األرض.-ه

 عند تحوٌل مٌاه الفضبلت  او المجاري من أعمدة  الصرف العمودٌة الى الشبكة-و

 مثبل من آهٌن أو زهر الى ببلستٌن . عند تغٌٌر نوع مادة صنع األنبوب-ز

 

 وٌتولف اختٌار الشكل الذي ٌبنى به حوض التفتٌش على العوامل اآلتٌة :

 المولع  -1

 مادة البناء -2

 عمك حوض التفتٌش -3

 نوع التربة -4

 عدد األنابٌب المتصلة بحوض التفتٌش وكذلن الطارها. -5

 

ربعاً ــــــــــــــــرٌاً  او مـــــان دابــــــــواحد إذا كأن ال تمل مماسات المسمط االفمً الداخلٌة للحوض عن متر     

متر إذا كان مستطٌبل او بٌضوٌاً. فً األحواض العمٌمة ال داع إلنشاء الحوض بهذه  1.20×  0.90و 

المماسات بكامل ارتفاعه بل ٌكتفً بانشاء الحوض بهذه المماسات حتى ارتفاع ٌمل للٌبل عن مترٌن وهو االرتفاع 

 ي ٌكفل للعامل مكاناً لٌمف الذ

متر اذا كان مربعاً اومستطٌبلً  x  0.60متر  0.60وٌعمل، على ان تمل مماسات الممطع االفمً  بعد ذلن الى 

ً  0.60او بمطر  وتبنى األحواض  من  الطابوق  او  البلون  والمونة  االسمنتٌة   ،متر إذا كان دابرٌاً او بٌضوٌا

كٌلو غرام سمنت للمتر المكعب على اال ٌمل سمن الجدار  350ة  بنسبة  ال تمل  عن او   من  الخرسانة  العادٌ

أضف الى ذلن  وجوب بٌاض الجدار من الداخل ،سنتٌمتراً فً اعبله وٌؤخذ فً الزٌادة كلما زاد ارتفاعها  20عن 

 الحوض.  داخل وذلن للحد من تسرب الماء الجوفٌة الى 1:1والخارج بمونة االسمنت والرمل بنسبة 

سنتٌمتراً على ان ٌتشكل داخل  30-20اما لاع حوض التفتٌش فٌكون من الخرسانة بسمن ٌتراوح من     

الحوض لٌكون لناة او لنوات نصف دابرٌة ٌسٌر فٌها الماء على ان تصل هذه المنوات ببعضها بشكل منحنٌات 
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ً الى الجدار سهلة وٌمبل الفرا  مابٌن المنوات وجدار الحوض بالخرسانة بحٌث ٌ كون سطحها العلوي متجها

 المناة أي رواسب لد تتجمع علٌه. وبذلن تنزلك على هذا المٌل الى 10:1وبمستوى أعلى من المتوات وبمٌل 

ٌجب ان ٌزود الحوض بالسبللم البلزمة لنزول وصعود العامل ) إذا كان الحوض عمٌما نسبٌا( وان تغطى       

هر أو اآلهٌن من الموة بحٌث ٌتحمل حركة المرور وٌرتكز على إطار من الحدٌد  األحواض بغطاء من الحدٌد الز

 اآلهٌن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممطع ومنظر فً حوض تفتٌش ( 1-10 )الشكل 

 

 الغرض من حوض التفتٌش 10-1-2

تتجمع ٌسمح ألعمال الكشف والتنظٌف والصٌانة لخطوط المجاري. فمواد االنسدادات فً تصرٌف المجاري  .1

 فً احواض التفتٌش ومن ثم ٌتم رفعها الى السطح والتخلص منها.

ٌسمح بربط انابٌب المجاري وتغٌٌر اتجاه خط المجاري. اضف الى ذلن فان حوض التفتٌش  ٌستمبل احٌانا    .2

 احمال خطوط المجاري المادمة من مجاري مختلفة االلطار ومن مختلف االتجاهات.

 ٌسمح  بتسرب الغازات وبذلن تتحمك تهوٌة المجاري بشكل كبٌر .غطاء حوض التفتٌش المثمب   .3

 ٌسمح وجود احواض التفتٌش بوضع ومد انابٌب المجاري  باالطوال المطلوبة .4

 مباديء تصمٌم الحوض  10-1-3

 تتلخص مبادىء تصمٌم الحوض بماٌؤتً:    

 ٌهٌجب ان ٌكون الحوض ثابتا من الناحٌة االنشابٌة وٌماوم جمٌع الموى المسلطة عل .1

 ٌسمح الحوض بانسٌابٌة المجاري بحرٌة وسهولة. .2
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 ٌجب ان ٌكون الحوض سلٌما ومناسبا لدخول العمال بمصد الصٌانة والتنظٌف. .3

 تكون جدران ولاع الحوض غٌر نفاذة ومن الضروري لبخ الجدران الداخلٌة. .4

فس المنسوب. وٌتم هذا  تكون مداخل ومخارج انابٌب المجاري مختلفة  االلطار والحفاظ على اعلى االنبوب بن .5

 باعطاء انحدار مناسب لمعر الحوض لتجنب االرتداد العكسً لمٌاه المجاري.

  

 : تصنٌف احواض التفتٌش 4- 10-1

 تصنف احواض التفتٌش حسب العمك الى:        

تً سم وٌتم انشاإها عند بدء المجرى الفرعً وفً المناطك ال 90-75. االحواض الضحلة   وتكون باعماق 1 

 (2-10ال تتعرض للحركة الثمٌلة وٌجري تزوٌدها بغطاء خفٌف الوزن )شكل 

 x 80سم او 100x 100سم وممطعها العرضً  150. احواض متوسطة او اعتٌادٌة ٌصل  عممها الى2

 سم  وتزود بغطاء ثمٌل.100

هذه االحواض سم  وممطعها العرضً ٌزداد فً الجانب السفلً وٌطلك على  150. احواض عمٌمة اكثر من 3

 ( ومزودة بسبللم لغرض نزول العمال وتزود باغطٌة ثمٌلة .  (dropاحواض التفتٌش السالطة او المملوبة 

 جدران الحوض 10-1-5

 ٌبنى الحوض من الطابوق او البلون او الخرسانة  وٌتحدد سمن الجدار بمعادلة رٌاضٌة بسٌطة هً:  

 

 (1-10................................)ن  ..... 4 +  10سمن الجدار  ) سم (  = 

 

 حٌث  ن  =  عمك الحوض بالمتر

 سم 20ى ان ال ٌمل سمن الجدار عن عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض أنواع أغطٌة حوض التفتٌش  (2-10) شكل 
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 (Drop manholesاحواض التفتٌش العمٌمة :)  10-1-6

غٌر بؤنبوب مجرى آخر مابل انبوب مجرى على عمك صهنان نوع خاص من احواض التفتٌش ٌستعمل اذا ت   

وهذا الحال ٌجعل األنبوب العلوي  ال ٌصب فً تجوٌف الحوض بل ٌصل الى األنبوب السفلى  ، على عمك كبٌر

 عن طرٌك أنبوب  عمودي) راسً( خارج تجوٌف الحوض.

ربط فرع انبوب المجاري   ٌطلك هذا المصطلح على احد احواض التفتٌش فً خط المجاري  وٌتم انشاإه بمصد

فً المستوٌات العالٌة من االرض الى المجرى الربٌس فً مستوى  االرض المنخفضة من دون حصول حالة 

وض ــــــذا الحــــــــــاء مثل هـــــــــان الغرض من انش ،سم  150تخلخل تذكر. ٌبلغ عنك هذا الحوض اكثر من 

 ( هو:3-10) الحظ الشكل 

الفرعً ٌوضع فً العادة لرب سطح االرض وٌمع المجرى الربٌس  على عمك كبٌر تحت  لما كان المجرى .1

 سطح االرض  ٌتم انشاء  هذا الحوض لتجنب عمل انحدارات حادة للمجرى الفرعً وبالتالً تملٌل الحفرٌات.

ٌساعد وجود هذا الحوض على وصول تصرٌف المجرى الفرعً الى لعر الحوض وبذلن ٌتجنب طفح  .2

 وطرحها على االفراد العاملٌن فً الحوض. المجاري

ٌتم ربط المجرى الفرعً  لهذا النوع من أحواض التفتٌش خبلل انبوب عمودي حٌث تنساب مٌاه الفضبلت نحو 

 (. 3-10 ) الحظ الشكل االسفل ومن ثم تطرح الى الحوض التالً والً نمطة الطرح فٌما بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش عمٌكحوض تفتٌ  ( 3-10) الشكل 

 

 خزان التحلٌل) التعفٌن ( والبالوعة:   10-2

ٌمام خزان التحلٌل/التعفٌن  و بٌارة الصرف /البالوعة فً إلمناطك التً ال تتوفر فٌها شبكة مٌاه الفضبلت و        

حٌث  ،ٌستمبل الخزان مٌاه الفضبلت المتدفمة من مختلف المصادر ) المرافك الصحٌة ، الحمام والمطابخ ،..الخ( 

تتحلل و تتخمر ثم تترسب المواد الصلبة فً لاع الخزان و تضخ منه لغرض التخلص منها، و تخرج المٌاه من 

 منها داخل التربة عبر جدرانها . خزان التحلٌل إلى بٌارة الصرف و ترشح 

شكل أسنان وٌمكن االستعاضة عن خزان التعفٌن بشبكة من أنابٌب الصرف المثمبة التً تمدد أفمٌا على       

-10سم تحت سطح األرض حٌث ترشح المٌاه تدرٌجٌا داخل التربة )شكل  110إلى  50الشوكة على عمك 

 (، و ٌنصح اللجوء إلى هذا البدٌل فً حالة ارتفاع منسوب المٌاه الجوفٌة فً المولع.4



005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتٌب خزان التحلٌل اوالتعفٌن  )البالوعة(  (4-10) الشكل 

 نصح باتباع االرشادات اآلتٌة عند انشاء خزان التحلٌل والبالوعة :و ٌ

 ٌبنى خزان التحلٌل من الخرسانة المسلحة، وٌجب أن ٌكون بكامله تحت منسوب فناء المبنى و الحدٌمة . - 1

 ٌزود خزان التحلٌل بفتحة ذات غطاء محكم من الحدٌد الزهر للصٌانة و التنظٌف. - 2

وعة و لاعبدتها مبن األحجبار المكسبرة ببدون اسبتعمال أي مونبة لمبلء الفجبوات و ذلبن لٌكبون ٌبنى جدار البال - 3

 الجدار و الماعدة ذات نفاذٌة جٌدة للمٌاه )السماح للمٌاه بالترشح داخل التربة(.

 تزود البالوعة بفتحة ذات غطاء محكم من حدٌد الزهر لغرض الصٌانة. - 4

ٌمكن ان ٌكون  ( .7-10الى   5-10م المبنى وعدد سكانه )األشكال ٌحدد حجم الخزان والبالوعة وفما لحج -6

 أو أكثر حسب حجم وكبر الحوض.  compartmentحوض التعفٌن  بحجرة واحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوض تعفٌن ( 5-10)  شكلال
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 ممطع عرضً فً خزان التعفٌن  (6-10) شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البالوعة (:7 -10الشكل) 
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 فنحات التسلٌن)التنظٌف( 10-3

فتحة التنظٌف هً عبارة عن انبوب مابل ٌرتبط من احدى نهاٌتٌه بانبوب المجاري تحت االرض وترتفع           

توضع فتحة التنظٌف  ،( 8-10نهاٌته االخرى الى مستوى سطح االرض حٌث ٌتم تغطٌتها بغطاء )انظرشكل

ألنابٌب المجاري الفرعٌة عوضا عن احواض التفتٌش.اما كٌفٌة عمل هذه الفتحة فبسٌط عادة عند النهاٌات العلٌا 

 وكاآلتً:

ٌتم رفع الغطاء و صب كمٌة من المٌاه خبلل فتحة التنظٌف وصوال الى انبوب المجرى الفرعً إلزالة  

فتحة التنظٌف   وبدفع االنسدادات . وفً حال كون هذه االنسدادات كبٌرة فٌتم استخدام لضٌب معدنً مرن داخل 

 عدة مرات ٌتم أزالة االنسدادات. هذا المضٌب الى االسفل والى االعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتحة تنظٌف أنابٌب المجاري  (8-10 )الشكل   

أن فتحات تنظٌف المجاري هً عبارة عن انبوب مزود بغطاء الغرض منه تهٌبة طرٌمة للوصول الى خطوط       

وتسمح  لؤلفراد  بتنظٌف  االنسدادات  الحاصلة  فً المجاري .  ٌكون مولع  فتحة التنظٌف على  طول  االنابٌب  

طوط  المجاري  الفرعٌة  وعلى  خطوط  المجاري  التً  تربط التؤسٌسات  الصحٌة فً الشبكة  الربٌسٌة . خ

ث ٌستطٌع العاملٌن فً مجال توضع  فتحات  التنظٌف  الكبٌرة  على  مسافات  على  طول  خط المجرى بحٌ

 التنظٌف من التعامل مع انسدادات منظومة المجاري بسهولة.
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فً المعامل  والفنادق  ٌجري  حالٌا  معالجة االنسدادات باستخدام ما ٌعرف بالسٌارة الصاروخٌة  وخاصة            

براس مخروطً ملولب وٌتحرن اذا  كان عمك المجرى  كبٌرا حٌث  ٌتم  استخدام خرطوم  ٌعمل بالضغط مزود 

(.11-10الى   9-10ٌشكل دورانً  كما فً أألشكال )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راس خرطوم السٌارة الصاروخٌة  (9-10)  الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة السٌارة الصاروخٌة ( 10-10 )الشكل 
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 السٌارة الصاروخٌة  فً حال العمل ( 11-10 )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بات االنسدادات من لعر حوض التفتٌش رفع مسب  (12-10 )الشكل            

 التمدٌدات الصحٌة الداخلٌة : 10-4

تشمل التمدٌدات الداخلٌة خطوط مٌاه الفضبلت المنتشرة داخل المبنى المتصلة بالتجهٌزات الصحٌة فً            

و ٌنصح بؤن ٌتم تصمٌم هذه الخطوط بواسطة مهندس  ،المطابخ و الحمامات و بالوعات الصرف األرضٌة

 ( و ٌنصح باتباع ما ٌلً فً تنفٌذ شبكة مٌاه الفضبلت الداخلٌة :13-10استشاري مختص )الحظ الشكل  

رعٌة ـــــــوط الفـــضبط مٌول األنابٌب األفمٌة لضمان حسن األداء و عدم إنسدادها، و ٌكون مٌل  الخط - 1 

 100سم لكل  2أي بانحدار ممداره   100/  2ملم ( بحدود  75إلى 50نج( او ) ا 3إلى  2)ذات لطر 

ملم ( فٌكون المٌل  150إلى  100انج( او )  6إلى  4سم طول . أما الخطوط الربٌسٌة )ذات لطر 

 سم طول. 100سم لكل  1أي بهبوط  100/  1دود ـــــــبح

رضٌة المطابخ و الحمامات أن ٌكون مستوى هذه ٌراعى عند مد خطوط مٌاه الفضبلت الداخلٌة تحت أ - 2

سم ، كما ٌراعى عزل األرضٌة بطبمة  20األرضٌات تحت مستوى أرضٌات الغرف األخرى بحوالً 

مشبع باألسفلت ٌثبت على األرضٌة بدهان أسفلتً مع رفع  للرشح مكونة عادة من مانع رطوبة مانعة

 سم. 15الحواف والجدران بحدود 

فً بعض األحٌان مد خطوط مٌاه الفضبلت الداخلٌة ألي طابك فً المبنى تحت منسوب األرضٌة كما ٌمكن       
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 الخرسانٌة و تغطٌة هذه التمدٌدات بسمف مستعار فً الطابك الوالع تحته مباشرة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام مٌاه الفضبلت لحمام غربً ( 13-10 )الشكل 

المطابخ و الحمامات و عند التماء األنابٌب األفمٌة الخارجٌة عمل فتحات أرضٌة لتنظٌف األنابٌب داخل  - 3

 باالنابٌب العمودٌة النازلة.

 تكون مماسات الخطوط الموصلة بالتجهٌزات الصحٌة فً المطابخ و الحمامات كالتالً : - 4 

 ملم (. 100بوصات )  4مرحاض شرلً او غربً    -

 ( ملم   50 – 40أنج )  2 - 1.5دوش أو بانٌو    -

 ملم (  40 – 32أنج  )  1.5 – 1.25المغاسل   -

 ملم (50أنج )  2أجهزة غسٌل المبلبس   -

 ملم (. 32أنج )  1.25أجهزة غسٌل الصحون   -

ٌفضل عمل عمود صرف واحد لكل حمام ٌحمل مٌاه الفضبلت العادٌة من المغاسل و الدوش و غٌرها و  - 5

-10ٌف و ضمان جرٌان أفضل للفضبلت داخل األنابٌب )االشكال المٌاه الملوثة من المرحاض، خفضا للتكال

 ( .15-10و  14

 التمدٌدات الصحٌة الخارجٌة : 10-5

تمثل التمدٌدات الخارجٌة الخطوط المنتشرة فً فناء المبنى أو الحدٌمة التً تصب فٌها الخطوط العمودٌة النازلة 

و تمد خطوط مٌاه الفضبلت  ،ة من الطابك األرضًمن األدوار العلوٌة للمبنى و الخطوط األفمٌة الخارجٌ

 الخارجٌة مدفونة تحت مستوى سطح التربة مع مراعاة ما ٌلً :

 سم . 100سم لكل  1وضع األنابٌب األفمٌة بمٌل طولً ال ٌمل  -1

 وضع األنابٌب األفمٌة على وسادة من الرمل الناعم المدكون جٌدا، ثم دفن األنابٌب بطبمة  - 2

 سم تدن جٌدا لبل تركٌب المرصوص . 15لرمل ال ٌمل سمكها عن من ا     

انشاء حوض تفتٌش على طول الخطوط األفمٌة الخارجٌة فً فناء المبنى أو الحدٌمة من أجل الصٌانة، على  - 3

 50x    50وان تكون أبعاد الحوض  ،مترا 20و  15أن تتراوح المسافة بٌن كل حوض و التً تلٌها بٌن 

سم أفمٌا، و تزود بغطاء محكم من حدٌد الزهر على مستوى أرضٌة أو ببلطة الفناء أو  x 60 60سم أو 

 (.16-10الحدٌمة الحظ )شكل 
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 بدٌل التوزٌع العام لشبكة مٌاه الفضبلت الداخلٌة فً الطبمة العلوٌة  (14-10 )الشكل 

 

 

 فضبلتلتوزٌع العام لشبكة مٌاه الا ( 15-10 )الشكل  
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 التمدٌدات الصحٌة الخارجٌة ( 16-10 )الشكل 

 

 خطوط التهوٌة : 10-6

إن الهدف من تركٌب خطوط التهوٌة هو المحافظة على الضغط الجوي داخل شبكة مٌاه الفضبلت الداخلٌة      

و ٌنصح  ،إلى داخل المبنىلضمان وجود المٌاه فً العكوس مما ٌمنع تسرب الغازات و الروابح الكرٌهة عبرها 

أن ٌكون ارتفاع األنابٌب العمودٌة مترٌن فوق مستوى سطح  المبنى  و تركها  مفتوحة  من أعبلها  للتهوٌة. 

ٌفضل توصٌل عمود التهوٌة بعمود الصرف لبل السطح النهابً و الخروج بعمود  واحد  إلى  فوق مستوى  

جمٌع  الخطوط المزودة بؤكواع للمحافظة على الضغط الجوي   السطح  .وٌنصح  بتركٌب  خطوط  للتهوٌة  على

 (.15-10و  14-10فٌها )الشكلٌن

 اختبار الشبكة :  10-7

ٌتم اختبار جمٌع أنابٌب مٌاه الفضبلت عمب االنتهاء من تركٌبها و لبل تغطٌتها، و دفنها، و ذلن للتؤكد من         

وعند االختبار تسد جمٌع الفتحات بإحكام و تمؤل األنابٌب بالمٌاه    عدم  وجود أي تسرب للمٌاه من خبلل الوصبلت

 ساعة للتؤكد من عدم وجود أي تسرب . 12إلى ارتفاع ثبل ثة أمتار داخل هذه األنابٌب و ترالب الخطوط لمدة 

 

 توصٌبلت الدور 10-8

 إلى:للدور تمسم شبكات مٌاه الفضبلت 

 صحٌة الموزعة فً المبنى وتنتهً عند نمطة التمابها مع الشبكة الخارجٌة.: تبدأ من األجهزة الـ الشبكات الداخلٌة1

: هً مجموعة األنابٌب والمنشآت الملحمة بها وفٌها، وتجمع المٌاه الملوثة من مصادرها ـ الشبكات الخارجٌة2

، والذي وتنملها بانتظام إلى خارج حدود المنطمة السكنٌة، حٌث ٌتم معالجتها وصرفها إلى المصب النهابً

 غالباً ما ٌكون نهراً أو بحراً أو وادٌاً.
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تمسم شبكات مٌاه الفضبلت الخارجٌة حسب نظام الصرف المعتمد، والذي ٌتعلك بنوعٌة المٌاه المصروفة 

 وتركٌـبها إلى نوعٌن ربٌسٌن:

مة،                     وتصرف إلٌها المٌاه المنزلٌة والصناعٌة والمطرٌة، وتعرف بالشبكة العا أ ـ الشبكة المشتركة:

 وهً أوفر من الناحٌة االلتصادٌة.

تصرف المٌاه المنزلٌة فً شبكة خاصة بها وتسمى الشبكة المنزلٌة، فً حٌن تصرف مٌاه ب ـ الشبكة المنفصلة: 

األمطار فً شبكة أخرى تسمى الشبكة المطرٌة، أما المٌاه الصناعٌة، إن وجدت، فإما أن تصرف بشبكة 

 المٌاه المنزلٌة و حسب تركٌبها. مع معخاصة أو تج

ً ٌعد هذا النوع من الشبكات أفضل من الناحٌة الفنٌة إال أنه أكثر كلفة، وٌتم اختٌار النظام المبلبم  وفما

 للشروط الصحٌة وااللتصادٌة والفنٌة المحلٌة.

 مبادئ  توصٌبلت الدور 10-8-1

 عند مد أنابٌب مٌاه الفضبلت ٌجب اتباع االتً:     

 . ٌجب ان ٌكون لطر األنبوب كافٌا  الستٌعاب  الحمل الهٌدرولٌكً األلصى  الناتج  من  الدار او المبنى  .1

 . ٌجب وضع انابٌب المجاري بمٌل او انحدار مناسب  ٌمكن معه تحمٌك سرعة التنظٌف الذاتٌة  فً االنبوب .2

اس صلب  وٌجري  تؤمٌن حماٌتها تكون مواد انابٌب وملحمات المجاري من اجود األنواع وتوضع  على أس .3

 . ضد األثمال الخارجٌة

 . تجنب مد انابٌب المجاري تحت البناء ما أمكن ذلن  .4

 .مد انابٌب المجاري بشكل خطوط مستمٌمة  بٌن غرف التفتٌش   .5

 . تهٌبة تنفٌس مناسب لمنظومة المجاري بمصد منع الروابح  .6

كة العمومٌة وانما ٌتم ذلن خبلل غرف تفتٌش او مصابد عدم ربط مجاري المبنى او الدار بشكل مباشر بالشب .7

 . لمنع انتمال الروابح من الشبكة العمومٌة الى مجاري الدار او المبنى

التحمك من سبلمة المفاصل وعدم تسرٌبها للمٌاه وضرورة  نجاح  الفحوصات  التً  تجرى  على انابٌب   .8

 . المجاري

التعفٌن او الى مجاري الصرف الصحً العمومٌة، فً حٌن ترٌط تربط مجاري المرافك الصحٌة الى خزانات  .9

 مطروحات الحمامات والمطابخ والمغاسل والحدابك الى مجاري مٌاه األمطار العمومٌة.

  

 مداخل مٌاه األمطار فً الشوارع 10-9

ة مٌاه االمطار هً فتحات ٌتم السماح من خبللها لمٌاه االمطار ومٌاه غسل الشوارع بالدخول الى شبك          

العمومٌة او الى شبكة مشتركة لتصرٌف مٌاه الفضبلت واالمطار المشتركة..توضع  هذه المداخل لرب حافات 

ا بحٌث  تسبب  جمع مٌاه االمطار مترا. ٌتم اختٌاره 60الى  30بٌن وجوانب الطرق وعلى مسافات تتراوح 

اكمها على  الطرق . ٌتم  ربط المداخل الى الرب خبلل فترة لصٌرة من دون حصول الطفح والفٌضان وتمنع  تر

 حوض تفتٌش بواسطة األنابٌب. 

 انواع المداخل

المدخل ببساطة هو عبارة عن صندوق من الخرسانة مزود بمشبن او فتحة باالتجاه العمودي او االفمً.  ٌطلك    

النوع الثانً فٌسمى المدخل اما   curb inletعلى النوع األول بمصطلح المدخل العمودي او مدخل الحافة 

 انواع المداخل.   ( 22-10الى    18 -10االفمً. وتوضح االشكال )
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 مداخل سطحٌة وجانبٌة  (18-10 )شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل مٌاه أمطار سطحً  (19-10) الشكل 
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                                          مدخل مٌاه أمطار سطحً ( 20-10) الشكل                                      

 وتمام مجاري مٌاه ،ٌبدأ العمل بمداخل مٌاه األمطار  من لبل أن ترصف الطرلات ووضع االسفلت علٌها      

تلن  أن ٌنتهً عملوبعد  ، المسارٌن الٌمٌن أو الٌسار أو كلٌهما أو بالرصٌف الوسطً فٌما بٌن تحت األرصفة إما

 اآلتٌة: المجاري كما فً الصور  واألشكال ٌجب أن تنشؤ الطرلات بشكل مابل نحو تلن ،المجاري 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجانبً مدخل مٌاه أمطار سطحً  21-10 الشكل

     

                                                   ألمطارمٌاه ا تصرٌف تمدٌدات  10-10

مهم جدا وذلن الن تراكم هذه المٌاه فوق االسطح ٌحدث  المبانى من اسطح االمطار مٌاه ٌعتبر صرف          

ولد ٌخلك للما لدى الساكنٌن جراء  ترشح  مٌاه األمطار الى داخل الدار او المبنى. لذلن  ٌجب   ،اضرارا  فىها 

أن مداخل مٌاه  ، لصرف  المٌاه  والتخلص  منها  بالصى  سرعة المبانى   عمل  انحدارات  مناسبة  السطح

أنج تمر من  4لطر  تحتوي  على مصافً أرضٌة متصلة  بؤنابٌب ذات ،األمطار التً تنشؤ فً أسطح المبانً 

تصرٌف  مٌاه األمطار بمحاذاة المبنً .  حٌث ٌتم ،نسوب األرضخبلل الجدران الخارجٌة للمبنى وتنتهً لبل م

للمبنى وذلن لوجود شبكة خاصة   الخارجٌة الصرف  وال ٌتم ربط شبكة تصرٌف مٌاه األمطار على شبكات

وٌتم  ، تسبب  طفح للمجاري كً ال  ،المبنى  اضافة  الى  ذلن  بتصرٌف مٌاه األمطار فً الشوارع المرٌبة  من

http://www.trakhes.com/tra/showthread.php?t=11018
http://www.benacity.com/forum/t2526.html
http://www.benacity.com/forum/t2526.html
http://www.benacity.com/forum/t2526.html
http://www.benacity.com/forum/t2526.html
http://www.benacity.com/forum/t2526.html
http://www.benacity.com/forum/t2526.html
http://www.benacity.com/forum/t2526.html
http://www.trakhes.com/tra/showthread.php?t=11018
http://www.trakhes.com/tra/showthread.php?t=11018
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وملبها بالماء مع تحدٌد مستوى الماء فً   األسفل اختبار أنابٌب صرف مٌاه األمطار عن طرٌك إغبللها من

  .(23-10من عدم وجود تسرٌب للماء)شكل  األنبوب وتركها لمدة ساعتٌن للتؤكد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌف مٌاه االمطارمن اسطح المبانً.تصر  (22-10 )الشكل

 مصٌدة الزٌوت والشحوم 10-11

مما ٌإدي   لد ٌستصغر كثٌرون ما ٌتسبب فٌه الماء الشحوم والزٌوت ومخلفات الطعام فً مغاسل المٌاه          

ا ان سكب كم ،الى حدوث انسدادات ٌسفر عنها الكثٌر من المشاكل المرتبطة بطفح مٌاه الفضبلت او المجاري

المواد الدهنٌة فً شبكة مٌاه الفضبلت ٌإدي إلى اضرار لنظامها كانسداد خطوط الشبكة، وفً حالة االنسدادات 

 .فإن ذلن ٌإدي إلى اضرار خطٌرة على الصحة العامة والبٌبة 

  ما الممصود بالشحوم؟

هً الدهون لمخلفات الطبخ  ؟  الشحوم  هل هً مخلفات الطعام المطبوخ أم أحشاء الحٌوانات حٌن  تنظٌفها

بالبٌبة كونها تحتوي على نسب  وشحوم الحٌوانات وكذلن زٌوت التشحٌم للكراجات وعادة تكون مواد  ضارة

عالٌة من الملوثات نتٌجة لتحلل بماٌا الطعام ومخلفات زٌوت وشحوم الطبخ تمرهذه المخلفات عبر شبكة مٌاه 

 ات الحرارة مما ٌإدي إلى تجمدها وتصلبها على جدران الفضبلت العمٌمة تحت األرض حٌث تنخفض درج

االنبوب الداخلً، وهكذا فمد تنجح  مواد التنظٌف  فً إذابة الدهون  والزٌوت والشحوم وتمررها خبلل األنابٌب 

 لكنها سرعان ما تستمر فً الشبكة العامة لمٌاه الفضبلت .

 ٌة الى حصول المشاكل اآلتٌة:أن هذه المخلمات تسبب انسداد شبكة مٌاه الفضبلت مإد 

 ارتداد مٌاه الفضبلت إلى المنازل المنخفضة عن مستوى الشارع العام-1

عملٌة تنظٌف أنابٌب مٌاه الفضبلت تتسبب فً اهدار المال والولت والجهد سواء بالنسبة لؤلفراد أو العاملٌن -2

 فً شبكة مٌاه الفضبلت
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خبلل ارتداد  وفٌضانات  المٌاه  الملوثة  األسنة  إلى الحدابك  تإثر مٌاه الفضبلت على الصحة العامة من -3

  .والشوارع واألحٌاء السكنٌة

 مصٌدة الزٌوت والشحوم : 

هً غرفة تفتٌش ذات مواصفات خاصة تنشؤ داخل مولع النشاط تستمبل فمط مٌاه الفضبلت  الناتجة عن    

عبر شبكة منفصلة  غسٌل السٌارات  فتنمل ،صافً األرضٌة الم ،أما المٌاه المادمة من المغاسل ) ممارسة النشاط 

عن ذلن الخط الذي ٌنمل مٌاه  الفضبلت  ووظٌفتها  األساسٌة  فصل  ومنع  تصرٌف الزٌوت والشحوم إلى شبكة 

 .مٌاه الفضبلت للتخلص منها بطرٌمة آمنة وسلٌمة

مٌاه الفضبلت لبل دخولها خط المجرى  تعرف مصابد الزٌوت والشحوم بانها وسابل لفصل هذه المواد عن     

فهً تطفو على سطح  ،وتعمل اعتمادا على مبدأ الوزن اذ أن الزٌوت والشحوم اخف وزنا من الماء  ،العام

 المجرى  ، وعندما ٌتم سحب المجاري من منطمة المخرج من المناسٌب  السفلٌة  ٌسهل  فصل الزٌوت والشحوم

  .العلٌا والمدخل لرب أعلى المصٌدةلذلن ٌتم وضع المخرج فً الجهة  .

 مولع المصٌدة

توضع مصابد الزٌوت والشحوم لرب مصادر نشوء هذه المواد فً ورش تصلٌح السٌارات ومحبلت الغسل      

         (  24 -10)     األشكال  والتشحٌم وفً كراجات السٌارات وفً المطاعم والفنادق الكبٌرة والموضحة فً

 (10-25) . 

 ب استخدام مصابد الزٌوت والشحوماسبا

 وانسداده  عند دخول الزٌوت والشحوم داخل المجرى فانها  تلتصك على الجوانب  وتسبب  تملٌل  سعة المجرى .1

 فً النهاٌة.

 وجود الزٌوت والشحوم  فً المجاري ٌهًء الفرصة لحصول االنفجارات.  .2

 المطلوبة  وٌإثر على  التفاعبلت الباٌوكٌمٌابٌة. المعالجة  وجود الزٌوت والشحوم فً المجاري ٌعرلل عملٌة  .3

التصاق الزٌوت والشحوم على جدران المجرى  ٌسهل التصاق  المواد  العالمة  بجدران االنابٌب  بدال من   .4

 التخلص منها.

وجود طبمة الزٌوت والشحوم ٌعرلل تبادل غاز االوكسجٌن وٌإثر على البكترٌا التً تساعد على تحلٌل المواد  .5

   .لعضوٌة وتسبب الروابح  تبعا لذلنا

 
 تراكم الزٌوت والشحوم فً حوض التفتٌش.  ) 24-10 ( الشكل 
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 مصٌدة زٌوت وشحوم نموذجٌة  )25-10 ( الشكل

 
 مصٌدة زٌوت ردٌبة ومملوءة بالزٌوت  (26 -10) الشكل 

 

 حساب معدالت تصرٌف المخلفات السابلة : 11-3

فات السابلة من منطمة الخرى حسب اختبلف الكثافة السكانٌة ومعدالت االستهبلن تختلف معدالت تصرٌف المخل

 -للمٌاه ونوعٌة واحجام االنابٌب. وٌتم حساب معدالت تصرٌف مٌاه الصرف الصحً كاآلتً:

 0.75×متوسط االستهبلن الٌومً(×)مساحة المنطمة(×)متوسط التصرٌف =)الكثافة السكانٌة(▪ 

 ρ ×التصرٌفالصى تصرٌف = متوسط ▪ 

 ρ ≤ 6 ≥ 2( وٌكون :Peaking factor: معدل الذروة ) ρحٌث 

 

 نسمة فان : 80000فؤذا كان التعداد السكانً الل من 
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 : التعداد السكانً باالالف. ρحٌث 

 :( 1-01مثال )

 2/كمنسمة 9500والكثافة السكانٌة فٌها  2كم4احسب الصى تصرٌف للمخلفات السابلة لمنطمة سكانٌة مساحتها 

 لتر / شخص . ٌوم . 175ومتوسط االستهبلن الٌومً 

 الحل:

 0.75×متوسط االستهبلن الٌومً(×)مساحة المنطمة(×)متوسط التصرٌف=)الكثافة السكانٌة(

  m2/Day 4987.5= 1/1000×  0.75×  175×   4× 9500متوسط التصرٌف = 

 نسمة 38000مساحة المنطمة( = ×)التعداد السكانً =)الكثافة السكانٌة(

 نسمة : 80000التعداد السكانً الل من 
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 :( 2-01مثال )

داره ـــــــــرف بتصرٌف ممــــــــــــاه صـــــــــــ( وٌحمل م0.0033ٌأنبوب دابري من الخرسانة المسلحة مٌله)

(0. 16 m3/Sec  وهو مملوء بالكامل. فؤذا كان معامل احتكاكه )اهً ( فكم ٌكون لطره ؟ وم (0.013

 سرعة الجرٌان خبلله؟

 

 ( :3-10حساب لطر االنبوب من المعادلة ) ٌمكنالحل: 

 

D=0.446 m=446 mm 

 mm 450) وبالتالً ٌتم تمرٌب هذا المطر أللرب لطر تجاري والذي هو )  

 سرعة الجرٌان: حساب ٌمكنبعد حساب لطر االنبوب     

2/13/2397.0
SD

n
V 

 

sec/03.1)0033.0()45.0(
013.0

397.0 2/13/2 mV 
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 الفصل العاشر ومسابل أسبلة
 

 : اذكر حاالت  بناء أحواض التفتٌش؟1س

 : ٌتولف اختٌار شكل حوض التفتٌش على عوامل عدٌدة ،أذكرها2س

 : ما هو الغرض من وضع احواض التفتٌش فً شبكة مٌاه الفضبلت؟3س

 ؟m 0.5: احسب عمك حوض التفتٌش اذا علمت ان سمن الجدارٌبلغ 4س

 ؟cm 150: احسب سمن جدار حوض التفتٌش اذا علمت ان عمك الحوض ٌبلغ 5س

 : ما هو حوض التفتٌش العمٌك/الهابط/السالط  وما هو الغرض من انشابه؟6س

 : ما الممصود بفتحة التسلٌن او التنظٌف وما هو مبدأ عملها؟7س

 : ما هً انواع شبكات مٌاه الفضبلت الخارجٌة ؟8س

 ات المطلوبة عند مد خطوط مٌاه الفضبلت الخارجٌة: اذكر المواصف9س

 : تكلم عن شروط توصٌبلت الدور بالشبكات 10س

 : ما هً أضرار وجود الشحوم والزٌوت فً شٌكات مٌاه الفضبلت وكٌفٌة مواجهتها11س

 لمطاعم الكبٌرة والمبانً العامة.: أذكر اسباب استخدام مصابد الشحوم والزٌوت فً الكراجات وا12س

ا ــــوالكثافة السكانٌة فٌه Km2 5: احسب معدل تصرٌف للمخلفات السابلة لمنطمة سكانٌة مساحتها 13س

9500 breeze/Km2  14000اذا علمت أن ألصى تصرٌف m3/Day  . 

( وهو مملوء بالكامل . 0.003( ومٌله بممدار)500mm: أنبوب دابري من الخرسانة المسلحة لطره)14س

رعة الجرٌان ـــ( فكم ٌكون ممدار التصرٌف الذي ٌجري فٌه ؟ وماهً س (0.013ان فؤذا كان معامل االحتك

 ؟خبلله 

 

 

 

 

 

         


