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 الممدمة

 

واٌجاد طرابك تدرٌسٌة جدٌدة، أثر فً العملٌة التعلٌمٌة فً  إن اعداد االمناهج الحدٌثة فً جمٌع فروع العلم،     

ً بجمٌع المناهج التدرٌسٌة، وعلٌه أصبح من الضروري أن ٌلتحك  المدارس والجامعات، وأحدث تطوراً جذرٌا

ٌسارع فً العمل لتطوٌر مناهج التعلٌم وأسالٌبه، واستحداث تخصصات جدٌدة وخاصة  العراق بهذا الركب وأن

ً فً إرساء دعابم الحضارة والمدنٌة، إذ إن  فً مجال شبكات ومحطات معالجة المٌاه، التً تلعب دوراً طلٌعٌا

 .هنالن عاللة طردٌة بٌن احتٌاجات التنمٌة بمختلؾ لطاعاتها، وبٌن مناهج التعلٌم الصناعً

لمد تم تشكٌل لجنة مختصة من لبل المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً إلعداد كتاب التدرٌب العملً للمرحلة الثالثة     

، كمساهمة جزبٌة ضمن خطة شاملة إلنشاء تخصصات معالجه المٌاه وشبكاتهلطلبة إعدادٌات الصناعة تخصص 

 ٌعٌشها العالم الٌوم.مهنٌة جدٌدة، تواكب النهضة العلمٌة والتكنولوجٌة التً 

تناولت تدرٌب الطالب على كافة أعمال تنفٌذ وصٌانة شبكات توزٌع المٌاه  سبعة فصولتضمن الكتاب      

نابٌب لكً ٌتعرؾ علٌها كما تم عرض صورا لجمٌع ملحمات األوشبكات الصرؾ الصحً بكافة ملحماتها . 

     التً تستخدم فً أعمال التنفٌذ وأعمال الصٌانة.  الطالب عالوة على عرض الصور المتضمنة للعُدد والمعدات

فهم المادة العلمٌة بشكل أكبر، لمد تم إدراج أسبلة عند نهاٌة كل فصل لتمكٌن الطالب وبمساعدة مدرسً المادة من 

ستٌعاب التخصص بصورةعلمٌة وفنٌة صحٌحة، ومن ثم ٌكون لادراً على المهام الفنٌة التً سوؾ ٌُّكلؾ بها وأ

 مبالً من األعمال الفنٌة فً هذا المجال .مست

عداد هذا الكتاب، وسنكون شاكرٌن لكل األخوة المعنٌٌن بهذه إندعو هللا عز وجل أن نكون لد وفمنا فً جهدنا ب  

 المادة إذا ما رفدونا بمالحظاتهم وآرابهم حول الكتاب مع شكرنا واعتزازنا بالجمٌع.

 

 

 وهللا الموفك .

                              

                                                                           

 

 المإلفون                                                                       
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 تمهٌد 1-1

ن التطور التمنً الذي شهده العالم وما صاحبه من تطورات الصناعة نتج عنه الكثٌر من المخاطر التً إ       

 دراكها واخذ الحٌطة والحذر من الولوع فً مسبباتها .إٌنبؽً على االنسان 

زٌادة وال نضع كامل اللوم هنا على التطور الصناعً فمد تلعب ظروؾ العامل الصحٌة والنفسٌة دوراً فً        

المخاطر فمثال للة االهتمام واالهمال ولو للحظات للٌلة لد تكون كافٌة لحدوث االصابة وجعل العامل ٌتؤلم 

 لفترات طوٌلة ولد تإدي الى فمد احد اعضاءه أو حتى الى الوفاة .

 

 السالمة المهنٌة  1-9

تعرؾ السالمة المهنٌة بؤنها مجموعة االجراءات التً تإدي لتوفٌر الحماٌة المهنٌة للعاملٌن والحد من         

خطر المعدات واآلالت على العمال والمنشآت  ومحاولة منع ولوع الحوادث أو التملٌل من حدوثها وتوفٌر الجو 

 المهنً السلٌم الذي ٌساعد العمال على العمل . 

 

 ٌة الشخصٌةمعدات الولا 1-3

 ،نظارات والٌة ،ٌحتاج العاملون الى معدات ولاٌة شخصٌة للمٌام باعمالهم ومن هذه المعدات مثال كفوؾ        

 والٌة وجه وؼٌرها .

خطار التً لد ٌتعرض لها العاملون وماذا تحتاج هذه األخطار من معدات لؽرض أللجراء كشؾ إوٌجب         

 .منع اصابة العاملٌن مستمبال ً

 أما اصابات العمل فتنتج عن :

 سموط االشٌاء. -1

 األشٌاء التً ٌمكن أن تخترق الجلد. -9

 لدام العاملٌن.أ هااألشٌاء التً ٌمكن ان تدهس -3

 المواد الكٌمٌاوٌة والمواد السامة. -4

 ، الؽبار، األشعاعاتالحرارة -5

التؤكد من أن معدات الولاٌة هً من النوع الجٌد المالبمة للعمل ولٌس فٌها عٌوب وعلى العاملٌن  وٌجب         

 أن ٌتؤكدوا مما ٌؤتً فٌما ٌخص المعدات الشخصٌة 

 انها تحمً العاملٌن بدرجة عالٌة. -1

 ونظٌفة. أن تكون مالبمة الجسامهم -9

 ان تكون المعدات ؼٌر متضررة أو بها عٌوب. -3

 تدرٌب العمال على استعمال معدات الولاٌة الشخصٌة وان ٌؽطً هذا التدرٌب االمور اآلتٌة:وٌجب          

 متى تكون لهذه المعدات ضرورة. -1

 وما هً استعماالتها. أي من هذه المعدات ضرورٌة -9

 كٌؾ ٌمكن أن نعرؾ بؤن هذه المعدات مالبمة أو مناسبة. -3

 كٌفٌة ارتداء وخلع هذه المعدات. -4

 الحاجة الٌها. ءذه المعدات بعد انتفاكٌفٌة التخلص من ه -5
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وٌجب مواصلة التدرٌب عند تؽٌٌر حاالت العمل أو عند استعمال معدات عمل جدٌدة أو عندما ٌكون          

 .درٌن على تذكر الؽاٌة من التدرٌبالعمال ؼٌر لا

 

 مشاكل استخدام معدات الولاٌة الشخصٌة 1-4 

وبعض العمال ٌرى انها تعٌك  ،ؼٌر مرٌحة وخاصة عندما ٌكون الجو حاراً ان معدات الولاٌة الشخصٌة          

العمل علماً أن معدات الولاٌة الشخصٌة ال ٌمكنها حماٌة من ٌرتدٌها بشكل كاٍؾ ٌضاؾ الى ذلن اذا كان لٌاس 

 .فانها تسبب عرللة فً حركة الشخص هذه المعدات ؼٌر مضبوط

 

 انواع معدات الولاٌة الشخصٌة1-5 
من المعروؾ ان هنان معدات ولاٌة شخصٌة تستخدم فً الصناعة بصورة عامة للتملٌل من األصابات          

 ومن هذه المعدات:

     سوابل  ،اكن توجد فٌها مخاطر تطاٌر أشٌاءتستخدم للعاملٌن الذٌن ٌعملون فً أم والٌات الوجه والعٌن: -1

 وؼازات كٌمٌاوٌة وأبخرة اإلشعاع عند اللحام  ،حوامض،كٌمٌاوٌة 

 الصدمة الكهربابٌة. أو، عندما ٌكون هنان خطر من سموط أشٌاء تستخدم  (لبعة الرأس) الرأس: اتوالٌ -9

ان األحذٌة الوالٌة تستخدم للحماٌة من اصطدام األجزاء الثمٌلة والعدد عند سموطها بشكل  االلدام : اتوالٌ -3

 ا ٌجب على العاملٌن إرتداء هذه االحذٌة .لذ ،مفاجا على المدم 

تستخدم لمنع ولوع حوادث المطع واإلختراق واإلحتراق والمواد الكٌمٌاوٌة أو  (الكفوؾ) والٌات األٌدي: -4

 .ٌجب ان تكون الكفوؾ مالبمة للعملو ،إرتفاع درجات الحرارة 

تستخدم لجعل مكان العمل ألل ضوضاء حٌث أن األصوات العالٌة تإثر على كفاءة العاملٌن  والٌات األذن: -5

 ولدرتهم السمعٌة.

وان تكون  وٌجب بخرة وؼٌرهاتستخدم لولاٌة الجهاز التنفسً للعاملٌن من الؽازات واأل منمٌات الهواء: -6

 .البمة للعمل الذي ٌموم به العمالم

 

 المواد الخطرة على الصحة المواد الكٌمٌاوٌة و السٌطرة على   6 - 1 

إن استخدام المواد الكٌمٌاوٌة والمواد الخطرة األخرى فً العمل تجعل العاملٌن فً وضع خطر لذا فؤن           

    ،عاملون ( السٌطرة على هذه المواد والتعرٌؾ بمخاطرها ،مشرؾ  ،المانون ٌفرض على ارباب العمل ) مدٌر 

 .للعاملٌن لكً ٌتعرفوا على مخاطر هذه المواد وكٌفٌة التعامل معها ارشاداتة وٌجب كتاب

ً باإلنتاج، واذا أهملت هذه التعلٌمات واالرشادات فؤنها تسبب           ً وانخفاضا ً للعاملٌنوضٌاعا تبدأ  ،امراضا

والسرطان والتً تإدي الى ي هذه االمراض مثالً من حكة بسٌطة فً العٌن الى أمراض مزمنة كالتدرن الربو

 .الموت

 

 المواد الخطرة   1-7

 تتضمن المواد الخطرة ما ٌؤتً :

 .المنظفات ( ...الخ ،األصباغ ،رة مثل المواد الالصمة ) األصماغالمواد التً تستعمل فً العمل مباش -1

 اللحام .مواد تتولد خالل العمل مثل األبخرة المتولدة من الحوامض والؽازات المتصاعدة عند  -9

 المواد الطبٌعٌة التً تتولد خالل العمل مثل الؽبار ونشارة الخشب . -3
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 تؤثٌرات المواد الخطرة  1-8

 .عن تالمس الجسم مع المادة الخطرةحكة جلدٌة تنتج  -1

  .أمراض الربو والحساسٌة -9

 .فمدان الوعً بسبب استنشاق الؽازات السامة -3

 .للمواد التً تسببها ) كمادة االسبستوس (أمراض السرطان نتٌجة للتعرض لمدة طوٌلة  -4

  .جراثٌماإلصابة باألمراض التً تسببها البكترٌا وال -5

 ان المواد التً تسبب تاثٌرات على الصحة هً :

 وهذه المواد ٌمكن التعرؾ علٌها من العالمات المختبرٌة . ،المواد الكٌمٌاوٌة والمواد المخلوطة -1

 .فً العمل ات والبكترٌا التً تدخلالمٌكروب -9

   .أنواع الؽبار والمواد الدلٌمة -3

 وهنان بعض المواد التً ال تدخل ضمن السٌطرة ) ال تدخل ضمن الموضوع ( مثال:

 المواد التً لها اجراءات خاصة . -1

ً أو درجات الحرارة والمواد المابلة لإلحتراق  -9 ً عالٌا ً أو ضؽطا ً اشعاعٌا المواد الخطرة ألن لها نشاطا

 لجراثٌم التً ال تدخل مباشرة فً العمل والتً هً خارج سٌطرة العمال .والمٌكروبات وا

 

 والمكابناستخدام اآلآلت  9 -1

 ماكنة علٌنا مالحظة ما ٌؤتً: على اي لبل بدء العمل        

 تؤكد من ان الماكنة مطفؤة ومعزولة عن التٌار الكهربابً المجهز .ال -1

 اما اذاإنجاز التدلٌك المربً وأي تدلٌك آخر لكً تكون ممتنعا بؤن الماكنة آمنة عند استخدامها أو تشؽٌلها  -9

الل العمل أو إلزالة بعض التضت الضرورة المٌام بتعدٌالت أو تؽٌٌرات لألدوات أو للماكنة خ

وثانٌا ً عدم تؽٌٌر سرعة ،ربابً فالماكنة ٌجب أن تطفؤ اوالً وٌتم عزلها عن التٌار الكه ،المتضررة االجزاء

بعد إكمال العمل ٌجب أن تطفا الماكنة وتعزل عن التٌار الكهربابً  .الماكنة عندما تكون فً حالة دوران

 .الربٌسً واتباع شروط النظافة والترتٌب

      

 استعمال األدوات بسالمة  11 -1

ومعظم األدوات  ،ٌتم لراءة االرشادات والتعلٌمات الصناعٌة بحذر شدٌد لبل استخدام أي اداة جدٌدة               

ومعظم األحداث تشترن بها األدوات الكهربابٌة  ،تكون خطرة نتٌجة تماس االسالن واالشتران بالمابس أو السدادة

اطا لالسالن ولؽرض تجنب المخاطر تكون بسبب أما ضرر أو اصالحات ردٌبة أو من خالل سدادة أو لابس خ

 من الواجب اتباع النماط اآلتٌة:

 لالسالن:  - أ

 .تدلٌك االسالن بانتظام  -1

 فاألسالن معرضة للضرر أو التماس اثناء العمل. ،التعامل مع األسالن بحذر  -9

 التؤكد من طول السلن بحٌث ٌكون كافً إلنجاز العمل. -3

 .لها بسلن واحد وطول كافًاعدم ربط األسالن الصؽٌرة بعضها ببعض واستبد -4

 .ستبدلهإاو السلن المتضرر و عدم اصالح السلن التالؾ ) الذي فٌه خلل ( -5
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ولتٌة عالٌة ـــتعمل بفتوصٌالت ال تستخدم سلن الجرس أو التلفون أو سلن االنذار  ألي ادوات أو  -6

 )بمصدر ربٌسً(.

 :لألدوات واألجهزة الكهربابٌة  - ب

  .لتحرٌن او ابعاد السدادة )المابس(عدم سحب االداة بوساطة السلن  -1

 .مالحظة أعلى حمل ٌسمح به الملؾ -9

  ه.من م لوحة ممابس متعددة بدالً استخدإو ،تجنب استخدام لابس متعدد المآخذ  -3

 عزل اسالن الطالة عن بمٌة األسالن المتصلة. -4

ٌجب تبدٌل المابس ورة إذا كان المابس ٌدل على وجود ضرر أو عٌب فً العمل مثل طمطمة أو أجزاء مكس -5

 .بدون تؤخٌر

 

 هنان بعض العٌوب الشابعة فً الورش: 

 ال توجد حراسة أو حاجز على المعدات.  -1

 سطوانات الؽاز لٌست مربوطة الى الحابط.إ -9

 .ال توجد تهوٌة كافٌة -3

 أو مالحظات عند الصدمة الكهربابٌة. ال توجد عالمات سالمة -4

 طاولة الورشة ؼٌر منظمة وملٌبة بالفوضى.  -5

 المواد الكٌمٌابٌة توضع فً اناء ؼٌر مخصص لها . -6

 .عند حدوث حرابك او ان تكون مؽلمةممرات الخروج  فًوجود حواجز  -7

 اسالن متدلٌة.  -8

 اضوٌة ؼٌر ثابتة ) متؤرجحة (. -9

 إرتفاع درجات الحرارة. -11

 .ؼٌر كافٌة لوضعها فوق الحفر ان تكونفمدان األؼطٌة أو -11

 

 حماٌة المكابن  1-11

ومن  ،تزود المكابن بحماٌة مالبمة للتملٌل أو ازالة األخطار لبل ولوعها ولبل استعمال هذه المكابن            

 ولذا فؤن االخطار واالصابات ٌجب أن تكون متولعة. ،الصعب ضمان حماٌة المكابن وفً كل الظروؾ 

 ولؽرض حماٌة المكابن  ٌجب مالحظة ما ٌؤتً:

 .حصرها بمشبن مصمم خصٌصا للماكنة األجزاء الخطرة من خالل التخلص من أو إزالة أو تملٌل تاثٌر -1

 إجراء ترتٌبات إحتٌاطٌة لتسهٌل تبدٌل األجزاء المتضررة لدٌمومة عملها. -9

 وٌجب ان تكون مؽلمة بجهاز آلً  لألجزاء الخطرة . ،وجود حماٌة لالجزاء المتحركة كاألؼطٌة  -3

 المفاجبة التً تسبب األخطار اثناء العمل .تزٌٌت وصٌانة مستمرة للماكنة تجنبا ً لألعطال  -4

 إضاءة إضافٌة ثابتة وذلن من خالل زٌادتها عند نماط العمل وتكون لابلة للنمل والحركة.  -5

 لوي.تزود أنظمة الحماٌة للماكنة بصوت انذار  -6

 او مجموعة ،زجاج متٌن مكون من صفابح بالستٌن ،خشب البناء ،صنع انظمة حماٌة الماكنة من المعدن -7

 .هذه المواد تكفً لحماٌة الماكنة من

االسالن  ،الشظاٌا  ،كل أنواع الحماٌة التً ُحددت ٌجب أن ال تمثل خطراً كما هً فً األشٌاء السالطة *

 الحادة والخشنة او اي شً لد ٌسبب اصابات .
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 اسبلة الفصل االول                                         

 / اإلصابات فً العمل تنتج عن عدة أسباب ، ما هً هذه األسباب ؟1س

 كل منها ؟هً استخداماتها / هنان أنوع متعددة من معدات الولاٌة الشخصٌة ، ما هً هذه المعدات وما 9س

 / اعط ِ  امثلة على تؤثٌرات المواد الكٌمٌابٌة الخطرة 3س

 اي ماكنة ، ما هً هذه االمور ؟ / هنان امور علٌنا تذكرها لبل بدأ العمل على4س

 / عند استخدام االجهزة الكهربابٌة علٌنا اخذ بعض االمور بنظر االعتبار ، ما هً هذه االمور ؟5س

 / ما هً النماط التً ٌجب اتباعها عند العمل باالسالن الكهربابٌة ؟6س

 / ماذا ٌمصد بحماٌة المكابن ؟7س
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 الفصل الثاني                       

 

 

 طرق ربطهاأنابيب مياه الشرب والصرف الصحي و

Pipes of Potable and Waste Water And Way of 

Connecting Them 

 االهداف  

 أنابٌب البالستٌن وملحماتها.  انواععلى  الطالب ٌتعرؾ  -1

 وملحماتها . أنابٌب الحدٌد المؽلونة انواععلى  الطالب ٌتعرؾ  -9

 .رابطات األنابٌب انواععلى  الطالب ٌتعرؾ  -3

 ٌتعرؾ الطالب على أنواع انابٌب الصرؾ الصحً وملحماتها -4

 .لٌاس ألطار األنابٌب والتوصٌالتطرق على  الطالب ٌتعرؾ  -5

 .االنثى ( –السدادة ) الذكر  –ربط الجرس  -6

 .الربط بالتسنٌن -7

  .الربط بالفلنجات -8

 .الكٌمٌاوٌة الربط باالضافات -9

 الربط بالحرارة )االنصهار الكهربابً( -11
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 تمهٌد 9-1
  لمؽلونةاتستعمل أنواع مختلفة من األنابٌب فً نمل مٌاه الشرب، ومنها األنابٌب البالستٌكٌة وأنابٌب الحدٌد        

 الى هذه الملحمات الحما.ق ت التً البد منها وسوؾ ٌتم التطرولربط شبكة األنابٌب نحتاج الى بعض الملحما

 

 األنابٌب البالستٌكٌة  9-9
تستعمل األنابٌب البالستٌكٌة فً تؽذٌة المٌاه الباردة والساخنة وتوزٌع المٌاه فً المبانً والمنشؤت 

 .وكذلن للصرؾ الصحً  الصناعٌة والمستشفٌات وخطوط السوابل الؽذابٌة مثل االلبان والعصابر وؼٌرها

 

 األنابٌب البالستٌكٌة  ممٌزات 9-9-1

 تمتاز األنابٌب البالستٌكٌة بما ٌاتً :   

 مماومتها العالٌة للصدأ والتآكل واألحماض.  1-

 ؼٌر موصلة للتٌار الكهربابً.  -2

 بات على سطحها الداخلً لكونه املس.ترسال تسمح بتراكم ال 3-

 سهولة تركٌبها بسبب خفة وزنها.   - 4     

 تحملها للصدمات ومماومتها للكسر وتتمٌز بمرونتها العالٌة. 5-     

 ( ، تضم كل ربطة مجموعة من األنابٌب. البالستٌكٌة على شكل ربطات ) حزموتنمل األنابٌب 

 

   ملحمات األنابٌب البالستٌكٌة 9-9-9

نماذج مختلفة لملحمات بالستٌكٌة ؼٌر مسننة نستخدم مصدر  (1-9فً الشكل ): الملحمات ؼٌر المسننة - أ

نماذج لملحمات ؼٌر  ،( 9-9أما فً الشكل )  ،(  ℃ 260عند درجة )لربطها نابٌب ( أحراري ) كاوٌة 

نستخدم مادة الصمة تولد حرارة نتٌجة للتفاعالت الكٌمٌاوٌة بٌن المادة الالصمة وجدران مسننة عند ربطها 

 .الصحً نابٌب الصرؾ أوملحمات سبب التصالها مع بعضها بشكل تام كما فً األنابٌب مما ٌ

 

 

  المسننة لشبكة مٌاه الشرب   رٌوضح بعض الملحمات ؼٌ  (1-9 )الشكل
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  ٌوضح بعض الملحمات ؼٌر المسننة لشبكة مٌاه الصرؾ الصحً  ( 9-9 )  الشكل

 مسننة من الخارج : تكون هذه الملحمات مسننة من الداخل أما األنابٌب فتكون  الملحمات المسننة -ب 

 حكام الربط وتستعملأنابٌب وملحماتها إذ ٌساعد التسنٌن على وٌستعمل السن فً ربط األ بالخطوة نفسهاو

ظر ان ،نبوب لبل الربط وبذلن ٌكون الربط محكم وٌمنع تسرب المٌاهألحشوة تلَؾ على السن الخارجً ل

   .( 3-9الشكل ) 

 

 من الداخل أو الخارج  ٌوضح بعض الملحمات المسننة ( 3-9 ) الشكل 

 

ً عند ربط األنابٌب البالستٌكٌة مع أنابٌب معدنٌة و الملحمات ذات التسنٌن الداخلً فً الشبكة ٌستعمل أٌضا

مثبتة بداخلها بؤحكام اثناء تصنٌعها وذلن لزٌادة المتانة عند الربط ومماومة الضؽوط  مسننة لحلمات نحاسٌة

 .( 4-9انظر الشكل ) ،ٌجري بداخلها العالٌة للماء او أي سابل أو ؼاز

 

 ٌوضح بعض الملحمات المسننة ذات الحلمة النحاسٌة   (4-9 ) الشكل 
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 :ملحمات اخرى  –ج 

فلنجة مثمبة او ؼٌر مثمبة كما فً  1-

( وتستعمل فً ربط 5-9الشكل )

  .االنابٌب الربٌسٌة المؽذٌة خارج البناٌة

    

نبوبٌن أحلمة ربط تستعمل فً ربط  -2

مع بعضهما وٌكثر استعمالها فً ربط 

زة للماء خارج االنابٌب الربٌسٌة المجه

( ٌبٌن حلمة الربط 6-9)  البناٌة و الشكل

. 

 

مانعة تسرب مثمبة او ؼٌر مثمبة كما  -3

( وتستعمل عند ربط 7-9فً الشكل )

االنابٌب الربٌسٌة وذلن لمنع تسرب 

  .المٌاه

 

الصمامات وتستعمل لؽلك وفتح  -4

الماء ومنها صمام الفراشة مجرى 

( والصمام 8-9كما فً الشكل )

 .(9-9الكروي كما فً الشكل )

    

                                                                               

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصمام الكروي  (9-9)الشكل   

 صمام الفراشة  (8-9)الشكل  

 مثمبة او ؼٌر مثمبة فلنجة  (5-9)الشكل   

 (6-9)الشكل  
 حلمة ربط

 

   (7-9) الشكل  
مانعة تسرب 

 مثمبة او ؼٌر مثمبة
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  -1-بطالة التمرٌن                                                             تمرٌن رلم  

 التعرؾ على ملحمات االنابٌب اسم التمرٌن : 

 حصص 4مكان التنفٌذ : ورشة محطات تصفٌة المٌاه                          الزمن المخصص : 

  ة :ٌاألهداؾ التعلٌم أوال :

 بعد تنفٌذ التمرٌن ٌجب ان ٌكون الطالب لادرا على ان  :

 الطار األنابٌب والتوصٌالت باستعمال لدمة المٌاس وٌمطع االنابٌب البالستٌكٌة باستعمال المنشار الٌدوي ٌمٌس

 التسهٌالت التعلٌمٌة : : ثانٌا

 .منكنة مسن االنابٌب –منشار ٌدوي  –فٌرنٌه  –) بحسب المتوفر ( مختلفة  مع توصٌالتن الستانبوب ب 

والل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً  4على ان ٌكون ناجحا فً الفمرة % 60الدرجة الدنٌا الجتٌاز التمرٌن        

 .رسب فٌها

 

  تولٌع المدرب                                تولٌع المدرب                                  تولٌع ربٌس المسم

  

 استمارة لابمة الفحص

 الجهة الفاحصة : معلمً ورشة محطات تصفٌة المٌاه

 وشبكاته اسم الطالب                                        المرحلة :  الثالثة                التخصص : معالجة المٌاه

   اسم التمرٌن : التعرؾ على ملحمات االنابٌب ولٌاس االلطار 

 اربعة حصص  الولت الالزم :               1الفصل :  الثانً                   رلم التمرٌن : 

 الدرجة  الخطوات                      الرلم
 المٌاسٌة

 درجة  
 األداء 

 المالحظات

   15 لٌاس الطار العكوس  1

   15 لٌاس الطار االنابٌب 2

   10 لٌاس الطار التوصٌالت 3

لطع انابٌب بالستٌكٌة باستعمال المنشار الٌدوي وبطول  4

 ملم 311
20   

   10 عزل وتصنٌؾ التوصٌالت والعكوس 5

   10 استعمال معدات السالمة واالمان وارتداء بدلة العمل  6

   10 تنظٌؾ مكان العمل واعادة العدد المستخدمة الى مكانها  7

   10 الزمن المستؽرق 8

   المجموع

 التولٌع اسم الفاحص

 التارٌخ
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 رابطات األنابٌب  9-3

األنابٌب الناللة للمٌاه ٌجب ان تربط مع بعضها البعض بشكل متٌن وٌجب عدم تسرب المٌاه من خالل         

 التوصٌلة وٌستعمل لذلن رابطات بؤشكال وأنواع مختلفة، ومن هذه الرابطات ما ٌؤتً :

 

 الرابطات الكتفٌة  9-3-1
ً ( ٌبٌن نوع11 - 9هً رابطات بسٌطة التصمٌم وبؤشكال مختلفة والشكل )       منها، وتتكون من جزأٌن  ا

والب لوتحتوي على مانعة تسرب مطاطٌة تحٌط بٌنها وبٌن االنبوبٌن وتربطهما معا، وتثبٌت الربط عن طرٌك ال

 .والصوامٌل

 

  رابطة كتفٌة: (11 – 9)  الشكل

    مطاطٌة مانعة تسرب : 4:  حلمة معدنٌة 3:  لولب ربط 2:  صامولة ربط  1

ً ( ٌبٌن نوع11-9الشكل )     اخر من الرابطات الكتفٌة المستخدمة فً ربط األنابٌب وتحتوي على لفٌص  ا

 .لتثبٌت الحلمتٌن المعدنٌتٌن، وتحتوي مانعة تسرب مطاطٌة لمنع تسرب الماء من خالل التوصٌلة

 

 الربطلتثبٌت  لفٌص ٌبٌن رابطة كتفٌة لربط االنابٌب وتحتوي على   (11 -9)  الشكل 

 

   كل ـوالشان الرابطة الكتفٌة تعمل على إحكام اإلنبوبٌن الموصلٌن مع بعضهما بحٌث تمنع حركتهما،         

  .( ٌبٌن لطع فً انبوبٌن مربوطٌن ببعض باستعمال رابطة كتفٌة وٌوضح آلٌة الربط9-19)

  

 ٌبٌن لطع فً انبوبٌن مربوطٌن وٌوضح الٌة الربط   (19 – 9) الشكل 
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 ممٌزات الرابطات الكتفٌة    9-3-9
 تتمٌز هذه الرابطة بما ٌؤتً : 

        سهولة التركٌب وكذلن سهولة الفتح لإلصالح عند حدوث ضرر او  1-

( 13-9) عند الحاجة الى تركٌب صمام بٌن انبوبٌن باتجاه واحد وٌبٌن الشكل

 .سهولة الفتح إلجراء التصلٌحات واستبدال االنبوب التالؾ

تعد ثابتة وال تتؤثر باالهتزازات وتتحمل ضؽط الماء العالً، وعند الربط ٌجب ان 2-

هاٌتً االنبوبٌن واألكتاؾ نظٌفة، وٌستعمل زٌت لتزٌٌت الرابطة  ون كون نهاٌتًت

 .   االنبوبٌن لسهولة التركٌب

 

 األنابٌب  تثبٌت 9-3-3

بشكل جٌد إذ ان عدم تثبٌتها ٌسبب حدوث اهتزازات ب التً تمر على الجدران والسموؾ ٌجب تثبٌت االنابٌ       

وخاصة  اضرار فً األنابٌب منها كسورالماء فٌها ، و هذه اإلهتزازات تسبب  ضؽطفً األنابٌب وذلن بسبب 

( 14 - 9مابض مثل ممبض الكوبرا كما فً الشكل )هتزازات تستعمل مفً مناطك التوصٌالت وللتخلص من األ

 .( للتثبٌت15 - 9والممابض االنزاللٌة كما فً الشكل )

 

 ممبض الكوبرا   (14 - 9) الشكل 

 

 ممابض إنزاللٌة  (15 - 9)  الشكل 

 

 

 

 
 

        (13-9) الشكل   

ٌبٌن سهولة الفتح 

 إلجراء التصلٌحات
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 -2-بطالة التمرٌن                                                             تمرٌن رلم 
 فتح وتركٌب رابطات األنابٌباسم التمرٌن : 

 حصص 4مكان التنفٌذ : ورشة محطات تصفٌة المٌاه                         الزمن المخصص : 

 ة : ٌأوال : األهداؾ التعلٌم

   .ن االنابٌبٌفكربط وتبعد تنفٌذ التمرٌن ٌجب ان ٌكون الطالب لادرا على 

 ثانٌا : التسهٌالت التعلٌمٌة : 

نابٌب أرابطة  –نابٌب كتفٌة أرابطة  - أو بحسب المتوفر  متر 2ملم و طول  152انبوبٌن بالستٌن بمطر 

 .مفصلٌة 

 

والل منها ٌعٌد الطالب الخطوات التً  6 و 2على ان ٌكون ناجحا فً الفمرة   % 60الدرجة الدنٌا الجتٌاز التمرٌن 

 - رسب فٌها

 

 تولٌع المدرب                                تولٌع المدرب                                  تولٌع ربٌس المسم

 

 استمارة لابمة الفحص

 الجهة الفاحصة :  معلمً ورشة محطات تصفٌة المٌاه

 وشبكاته الثالثة                التخصص : معالجة المٌاه  اسم الطالب                                        المرحلة :

   اسم التمرٌن : فتح وتركٌب رابطات االنابٌب 

 اربعة حصص  الولت الالزم :               2الفصل :  األول                    رلم التمرٌن : 

 الدرجة  الخطوات                      الرلم
 المٌاسٌة

 درجة  
 األداء 

 المالحظات

   10 فتح الؽطاء الخارجً لرابطة االنابٌب ذات اللوالب  1

   15 اخراج مانعة التسرب بدون تلؾ 2

   10 األجزاءتنظٌؾ  3

اعادة مانعة التسرب الى مكانها وتركٌب ؼطاء الرابطة  4
 وربط اللوالب

15   

   10 فتح رابطة االنابٌب ذات المفٌص االنزاللً  5

   10 اخراج مانعة التسرب بدون تلفها  6

   10 تنظٌؾ االجزاء  7

   10 تركٌب مانعة التسرب واعادة تركٌب الرابطة  8

ارتداء بدلة العمل واستعمال معدات السالمة واالمان  9
 وتنظٌؾ المكان واعادة العدد الى مكانها بعد تنظٌفها 

5   

   5 الزمن المستؽرق 10

   المجموع

 التولٌع الفاحصاسم 

 التارٌخ
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 وملحماتها: نابٌب الحدٌدٌة المؽلونةاأل 9-4

نابٌب الحدٌدٌة المؽلونة فً نمل المٌاه لالستهالن المنزلً، وتمتاز بمتانتها ومماومتها للصدأ تستعمل األ        

ً والتؤكسد وتربط هذه األنابٌب مع بعضها ومع ملحماتها باستعمال التسنٌن وتنتج المصانع أنواع مختلفة من  ا

( ملم الى 8بٌب الحدٌدٌة للتؽلب على األنحناءات والزواٌا وااللطار المختلفة التً تبدأ من لٌاس )ملحمات األنا

بعض ملحمات  انٌوضح حٌث( 17-9والشكل )( 16-9ولنتمعن جٌداً فً الشكل ) ،( ملم لمعظمها151)

الؽاز او السابل المار بداخلها أو اي استعمال  والتً ٌتم تلوٌنها حسب نوغ ،والملونة  المؽلونة األنابٌب الحدٌدٌة

   .أخر

 

 ٌبٌن بعض ملحمات األنابٌب الحدٌدٌة المؽلونة  (16-9 ) الشكل 

 

 بحسب نوع االستعمال  الملونةٌبٌن بعض ملحمات األنابٌب الحدٌدٌة  (17-9) الشكل 

 

 

 



 

21 

 

 

 أنابٌب الصرؾ الصحً  9-5  

هنان أنواع مختلفة من األنابٌب المستخدمة فً الصرؾ الصحً، وإن أختٌار نوع األنبوب المستخدم فً     

الصرؾ ٌخضع إلعتبارات منها مماومتها للمواد الكٌمٌاوٌة ومتانتها ووزنها وسهولة أجراء التصلٌحات عند 

عٌب فٌه، وتصنع أنابٌب الصرؾ  حدوث مشاكل اضافة الى أمكانٌة تؽٌٌر جزء من األنبوب أو كله عند حدوث

 ..متر 4الصحً بؤلطار مختلفة لد تصل الى 

 

 أنواع األنابٌب المستخدمة فً الصرؾ الصحً  9-5-1  

 .األنابٌب الخرسانٌة -حدٌد الزهر )االهٌن(    تأنابٌب  -نابٌب البالستٌكٌة   باأل - أ

 األنابٌب البالستٌكٌة: - أ

لبالستٌكٌة مع بعضها تستعمل ولربط األنابٌب ا -داخل المبانً وتستعمل اٌضا خارج البناٌات واسعة اإلستعمال    

 .كٌمٌاوٌة تولد حرارة تعمل على صهر ومزج السطح الداخلً للتوصٌلة والسطح الخارجً لألنبوبالصمة 

 

 أنابٌب حدٌد الزهر )اآلهٌن(: -ب 

ٌه بعض العناصر األخرى ، وتتمٌز أنابٌب الحدٌد حدٌد الزهر هو سبٌكة من الحدٌد والكاربون مضاؾ ال

الزهر بكونها هّشة وؼٌر مرنة وال تتحمل الطرق أو العزوم اال انها تتحمل ضؽط عالً ، وٌظهر فٌها 

 بعض العٌوب عند العمل، فاألنابٌب ذات األلطار الصؽٌرة ٌكون ضؽط المٌاه داخلها للٌل وعزم المصور

ت األلطار الكبٌرة ٌكون ضؽط المٌاه فٌها عالً وكذلن عزم المصور الذاتً الذاتً للٌل اما األنابٌب ذا 

( نالحظ شرخ طولً فً االنبوب 18-9فٌكون هذا االنبوب معرض لحدوث شرخ طولً فٌه ، فً الشكل )

فً جهة الٌسار وتآكل فً االنبوب فً جهة الٌمٌن وٌُعد التآكل من أهم العٌوب التً تظهر فً أنابٌب حدٌد 

تحتاج أنابٌب حدٌد الزهر عند ربطها الى تجهٌزات خاصة مثل خٌوط الكتان الذي ٌستعمل كحشو   -الزهر

 .ورصاص منصهر وذلن لمنع التسرٌب من خالل التوصٌلة

 

 شرخ طولً فً االنبوب فً جهة الٌسار وتآكل فً االنبوب فً جهة الٌمٌن ( 18-9 )الشكل 

 

 األنابٌب الخرسانٌة:  -ت 

تصنع األنابٌب الخرسانٌة من الكونكرٌت ذو الكثافة العالٌة ونفاذٌة للٌلة للماء، وٌمكن التحكم بسمن االنبوب 

حسب الحاجة، واألنابٌب الخرسانٌة هّشة وتنكسر اذا تعرضت الى صدمة، اال انها تتحمل الضؽط العالً 
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متر، وتستعمل حلمات  2كبٌرة تصل الى وتحتاج الى عناٌة واهتمام عند نملها وتصنع هذه األنابٌب بؤلطار 

من المطاط المرن لربط األنابٌب مع بعضها، تخضع هذه األنابٌب الى فحوصات هندسٌة لبل استعمالها ، 

  .وٌعتمد ممدار الضؽط المسلط علٌها على سمكها

 

 ٌبٌّن صورة لألنابٌب الكونكرٌتٌة   ( 19-9 )الشكل 

 

 بالكبسربط  األنابٌب  9-6 

 المهارة:

علٌنا لبل البدء بعملٌة الكبس معرفة لطر  -هنا سٌتعلم الطالب مهارة تركٌب أو كبس االنبوب بانبوب اخر       

 .االنبوب ونوعه ألنه سٌعطً انطباعا عن الطرٌمة والمواد المطلوبة للتركٌب

 

 لبل البدء بالتمرٌن التنسى ارتداء اآلتً:إجراءات السالمة:        

 الصناعٌة عدة السالمة  ( 91- 9 )الشكل  

 المواد المطلوبة للتمرٌن: 

 

 فرشاة تنظٌؾ –حشوة  –انابٌب   ( 91 - 9)الشكل   
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 التمرٌن:

ٌتعلم الطالب مهارة تركٌب مانع التسرب )الواشر( الداخلً والخارجً ثم تركٌب )كبس( األنابٌب بؽض        

   .معدنً أو مزجج( المهم أنها ترتبط بطرٌمة التداخل )الذكر واالنثى(النظر عن النوع )كونكرٌتً، بالستٌكً ، 

 

 العمل:خطوات 

 ارتداء عدة السالمة الصناعٌة -1

 - الواشر مكان وخصوصا األنبوب فً المتداخلٌن الجزأٌن بتنظٌؾ لم -9

 

 

 ٌوضح عملٌة التنظٌؾ    (99 – 9 )الشكل  

 .وكما مبٌن أدناه لم بتركٌب الحشوة )الواشر( الداخلً أو الخارجً  -3

 

 

 ٌوضح تركٌب الحشوة ) الواشر (  ( 93 - 9 )الشكل 

بمطعة لماش أو فرشاة أمسح الواشر واالنبوب بزٌت خاص ٌؤتً مع االنبوب بزٌت خاص ٌؤتً مع االنبوب  -4

لتسهٌل عملٌة كبس االنابٌب مع مالظة انه فً حال عدم وجود هذا الزٌت الخاص وفً حاالت الضرورة 

 ستخدام زٌت أو دهن الطعام المابل لالكل.المصوى ا
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 ٌوضح تزٌٌت الحشوة ) الواشر (   ( 94 - 9)الشكل   

عند تجهٌز المواد الالزمة للتمرٌن ٌتم اختٌار انبوب ذو لطر معٌن ونوع االنبوب الذي سٌتم علٌه التمرٌن *     

 .الى ما ذكر أعاله نحتاج اٌضا الى المواد والمكابن الموضحة أدناه باالعتبار فباالضافة

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح المكابن واألدوات المناسبة لربط أنابٌب الصرؾ الصحً  ( 95 - 9)الشكل   

 .كبس األنابٌب ذات األلطار الصؽٌرة والخفٌفة الوزن نسبٌا - أ

 

 رة االلطار وخفٌفة الوزن  ٌٌوضح تركٌب األنابٌب صؽ  ( 96 - 9)الشكل   

 .كبس األنابٌب المتوسطة األلطار -ب
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 ٌوضح تركٌب األنابٌب المتوسطة االلطار     (97 – 9 )الشكل  

  :كبس األنابٌب الكبٌرة األلطار -ت 

أنابٌب الصرؾ الصحً الكبٌرة نستخدم معدات هٌدرولٌكٌة ورافعات للتؽلب على أوزان هذه  لربط       

 (. 98-9كما موضح فً الشكل)  األنابٌب الثمٌلة

  فابدة إستعمال المعدات الهٌدرولٌكٌة فً ربط انابٌب الصرؾ الصحً :

 .الحصول على ربط دلٌك وخالً من العٌوب – 1

 .تدفك للمٌاه بدون مشاكل – 9

 .للة عدد العاملٌن – 3

  .مدة انجاز العمل تكون للٌلة – 4

 .تملٌل االموال المصروفة على العمل – 5

  .العمل أكثر أمان – 6

 

 ٌوضح المعدات الهٌدرولٌكٌة لربط االنابٌب ذات االلطار الكبٌرة   (98 – 9)الشكل   

والتً تكون بمساعدة الحفارة أو الكرٌن أو وفً أدناه بعض الصور لنصب األنابٌب الكبٌرة والثمٌلة      

 .باالعتماد على الجهد البشري أن امكن
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 ٌوضح تركٌب األنابٌب كبٌرة االلطار ( 99 - 9 )الشكل  

  عمل خاطا تجنبه :

 تالً.عند التمرٌن وفً كبس األنابٌب ذات مانع تسرب)واشر( خارجً تجنب حصول ال       

 

 حاالت تركٌب خطا( ٌوضح 31 - 9الشكل )

 .ٌعاد التمرٌن أعاله مع استخدام ملحمات األنابٌب التً تستخدم طرق التركٌب نفسها ولعدة ألطار

 

 

 

 

 ٌوضح نماذج مختلفة أل نابٌب وملحماتها   (31 - 9)الشكل

     

 ربط األنابٌب بالتسنٌن 7- 9

وباالضافة الى ذلن فاننا هنا سنموم بتدرٌب الطالب األنابٌب المعدنٌة  طربٌستخدم هذا النوع من الربط فً        

على التعامل مع اي تسنٌن من أنابٌب أو براؼً أو صاموالت أو اي لطعة مٌكانٌكٌة تمتضً الضرورة احتوابها 

 .على تسنٌن لؽرض معرفة التسنٌن ولؽرض اكتساب مهارة التسنٌن 

   

 انشاء أو تنظٌؾ التسنٌن 9-8

ٌؾ مسنن لدٌم باستخدام نظعلم مهارة انشاء مسنن جدٌد أو تفً هذا التمرٌن نرٌد من الطالب ت المهارة:       

 -المالووظ )لصنع سن داخً ( أو البافتة ) لصنع سن خارجً (

 إجراءات السالمة:

 .( 91 - 9انظر الشكل ) الصناعٌة  لبل البدء بالتمرٌن التنسى ارتداء عدة السالمة       
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  المواد المطلوبة للتمرٌن: 

  

 ٌوضح المواد المطلوبة لتنفٌذ التمرٌن  (39 – 9 )الشكل

 

 انتبه الى المطر الداخلً أو الخارجً للتسنٌن: -

 .الخطوة –ففً حالة انشاء سن داخلً نحتسب المطر الداخلً )لٌاس البرٌنة( = لٌاس التسنٌن        

فمثال لدٌنا لطعة مٌكانٌكٌة فٌها ثمب ونرٌد انشاء مسنن فً داخله ٌكون لٌاس البرؼً الذي سٌدخل فً هذا 

  لٌاس هً الخطوة لذلن  فان 1.5هو المطر الخارجً للبرؼً و ال  M12حٌث أن   M12*1.5المسنن هو 

 البرٌنة  التً  نحتاجها  فً  هذا التمرٌن هً: 

 .ملم  10.7أو  10.6اواكثربملٌل العطاء سماحٌة فمثال نختاربرٌنة ملم  5.10=  12-1.5

فان لطر راس البرؼً أو   M10انتبه الى أن لطر التسنٌن لٌس هو لٌاس راس المسنن مثال برؼً ذات تسنٌن 

 .ملم  17النت )الكوشة أو لٌاس السبانة( سٌكون

فان المطر الخارجً للمطعة المٌكانٌكٌة  M12*1.5اما فً حالة انشاء تسنٌن خارجً ولنفس المٌاس      

 المراد عمل التسنٌن لها ٌجب 

 

 

 

 

 

ملم أو الل بملٌل العطاء سماحٌة للسن كان ٌكون  12أن ٌكون 

وفً كلتا الحالتٌن ولؽرض الحصول على تسنٌن داخلً أو خارجً  والعطاء  .ملم  11.9ملم أو  11.8

السماحٌة فان لوة المعدن تلعب دور مهم فً تحدٌد ممدار السماحٌة ففً المعادن الضعٌفة نجد أن المعدن ٌتمدد 

 .عند مرور المالووظ أو البافتة من خالله بٌنما التحصل هذه الحالة فً المعادن الصلبة 

 لطعة واحدة ام أثنٌن أم ثالث لطع: وهى أن نوعٌة المالووظ انتبه ال -

التً تسمى بالمرحلة الواحدة أو عدة مراحل ٌعتمد كلٌا على الشركة المصنعة فنجد لالووظ وأحد ٌموم بانشاء 

السن بٌنما هنان شركة مصنعة تعطً ثالثة لالووظات النشاء نفس السن ففً االول مجرد فتح للتسنٌن واآلخر 

 .ر واالخٌر تنظٌؾتجذٌ

وللتمٌٌز ٌجب لراءة ما مكتوب على المالووظ أو البافتة أو االنتباه الى الخطوط المرسومة أو المحفورة على هذه 

( ٌوضح سٌت لالووظ ٌتكون من ثالث لطع لثالث مراحل لطع اول وثانً وثالث  34 - 9المطع والشكل ) 

خط واحد والممدمة سلبة طوٌلة  ولمة السن عرٌضة ، والثانً ومن الممكن تمٌٌزها بسهولة ، االول علٌه عالمة 

ة للٌلة ولمة االسنان شبه مكتملة ، أما الثالث واالخٌر ال توجد علٌه عالمة ولمة بعلٌه عالمة خطٌن والممدمة سل

ٌوضح سٌت   (33 – 9)الشكل   

 تسنٌن داخلً وخارجً
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وكذلن  السن حادة تمرٌباً وال توجد سلبة، وهنالن انواع السٌت ٌتكون من لطعتٌن فمط وتستعمل للتسنٌن الناعم ،

نوع أخر من المالووظ ٌتكون من لطعة واحدة تحوي المراحل الثالث ، أما بافتة الداٌس ٌتم أختٌارها حسب السن 

 .المطلوب ومكتوب علٌها كافة المعلومات المطلوبة ) الخطوة أو عدد االسنان فً االنج أو السنتمتر والمطر (

 
 لالووظ ثالث لطعٌوضح سٌت   ( 34 - 9 )الشكل  

انتبه عندما تشرع بانشاء تسنٌن ٌجب أن تكون ٌدن باستمامة التسنٌن  -

واحذر المٌالن وان تكون المطعة المراد التسنٌن لها مثبتة بصورة 

 .صحٌحة وعمودٌة

وبنفس الولت ادر ٌدٌن باالتجاه  ٌتم العمل من خالل الضؽط لالسفل -

المطلوب وحاول مع كل ربع دوران ٌد ترجع حركة الٌد باالتجاه 

المعكوس ربع دوران ثم تمدم نصؾ دوران ٌد وهكذا والتنسى 

التزٌٌت حٌث ٌجب وضع بضع لطرات من الزٌت على مكان التسنٌن 

النشاء للحفاظ على اداة التسنٌن وتسهٌل عملٌة الصنع ، فً أدناه مثال 

 .مسنن خارجً بالبافتةو

 
 عملٌة التسنٌن الخارجً بالبافتةٌوضح    (36 – 9)الشكل  

 

 

 تمرٌن

 تسنٌن األنابٌب الصؽٌرة المستخدمة فً المنازل:• 

لطر نصؾ انج  وفً هذا التمرٌن نرٌد من الطالب أن ٌتعلم مهارة كٌفٌة لطع انبوب وإنشاء تسنٌن لالنبوب ذ     

 .وبالمعدات المستخدمة فً الورش العادٌة

 

 

ٌوضح عملٌة   ( 35 - 9)الشكل  
 التسنٌن الداخلً بؤستعمال المالووظ
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 المواد المطلوبة للتمرٌن:

 

 

 

 لنبدأ بالتمرٌن اآلتً:

 

 ٌوضح التمرٌن   (38 – 9 )الشكل  

 

  .الخاصة ألنه سٌحتاجه فً التمارٌن المادمةمالحظة: ٌحتفظ كل طالب بهذا التمرٌن فً خزنته 

  -لم باحتساب المواد المطلوبة أو ماٌسمى باعداد جدول كمٌات لتهٌبة المواد المطلوبة لبل البدء بالعمل -

 .مالحظة: الجدول فً االسفل مثال للتوضٌح ولٌس له عاللة بالكمٌات المطلوبة للتمرٌن اعاله

 

 ٌوضح بعض العدد والمواد المطلوبة لتنفٌذ التمرٌن  ( 37 - 9)الشكل   
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  -------------اسم مكان العمل: اعدادٌة صناعة 

 

   الكمٌة          الوحدة       المادة المطلوبة               التسلسل      

  3               متر طول      انبوب )بوري( نصؾ انج        1

 7              لطعة                   91عكس               9

3 T               3                 لطعة                  ربط 

   9              لطعة                  شرٌط تفلون             4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح مخزن المواد وجدول الكمٌات المطلوبة    (39 – 9 )الشكل  

 

 

 خطوات العمل

 ( : 91 – 9لبل البدء بالتمرٌن التنسى ارتداء عدة السالمة الصناعٌة أنظر الشكل )   -1

 

 .لم بمٌاس الطول المطلوب وانتبه الى وجود ثالثة لٌاسات مهمة  -9
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 ٌوضح عملٌة المٌاس  ( 41 - 9 )الشكل 

 .لم بتثبٌت االنبوب بالملزمة )المنكنة( بعد أن لمت بتاشٌر الطول المطلوب للمطع -3

 
 ٌوضح التثبٌت بالملزمة   ( 41 - 9 )الشكل 

 

 التزٌٌت أثناء المطع:  ابدأ بعملٌة المطع والتنسى -4

فً بعض االحٌان ولعدم وجود االلة المخصصة للمطع أو فً األماكن الضٌمة فنستعمل المنشار اوجهاز            

 –التجلٌخ )الكوسرة الطٌارٌة( ولكن انتبه الى استمامة وجه االنبوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح عملٌة المطع 49 - 9الشكل ) 

 -بعد المطع ولم بتنظٌؾ البداٌة أن امكن  انتبه الى بداٌة االنبوب -5
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 ( ٌوضح تنظٌؾ بداٌة االنبوب من النتوأت  43 - 9الشكل ) 

 

 لم بعملٌة التسنٌن:  -6

 .والتنسى التزٌٌت وعند تدوٌر الٌد لتحرٌن الداٌس اضؽط بالٌد األخرى باتجاه االمام لدفع الداٌس الى االمام     

 

 

 

 

  

 

 

 
 ( ٌوضح عدة التسنٌن  44 - 9الشكل ) 

 

 .لم بتنظٌؾ السن بالفرشاة  -7

 .ضع شرٌط تفلون وأربط المطعة المراد تركٌبها -7

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع األنبوب لملحمات ( ٌوضح ربط أحدى ا 45 - 9الشكل ) 

 

 

 ربط األنابٌب بالفلنجات  9-18

 إجراءات السالمة:      

 .( 46 - 9ارتداء عدة السالمة الصناعٌة الموضحة فً الشكل )  لبل البدء بالتمرٌن التنسى

 المواد المطلوبة للتمرٌن: 

 

 ٌوضح عدد ومواد التمرٌن  ( 46 - 9 )الشكل  
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 فلنجات مع تسمٌاتها العلمٌة:ال الٌن بعض أنواع

 

 فلنجاتٌوضح بعض أنواع ال  (47 – 9 )الشكل 

 لٌاس الفلنجات  9-9
فً هذا التمرٌن نرٌد من الطالب أن ٌكتسب مهارة تساعده على لٌاس الفلنجة وان كانت ستعشك مع الفلنجة        

  -الثانٌة ام ال ومحتمل أن تكون الفلنجة جزء من األنبوب أو لد تستخدم فً اي لطعة مٌكانٌكٌة أخرى

 انتبه الى ما ٌؤتً:

 .لطر الثمب -

  .على كل مراكز الثموبلطر دابرة التثمٌب وهو الذي ٌحتوي  -

 

 فلنجة ٌوضح لٌاسات ال  48 - 9الشكل 

 

 ولمٌاس لطر دابرة التثمٌب احسب اوال عدد الثموب ثم ابدا بالمٌاس وكاآلتً:

الدابرٌة ذات اعداد زوجٌة للثموب فؤن لٌاس لطر دابرة التثمٌب ٌإخذ بمٌاس المسافة بٌن مركزي  فً الفلنجات-

 (.49-9كما فً شكل )ثمبٌن متمابلٌن او بداٌة ثمب مع بداٌة ثمب اخر ممابل له 
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 مزدوجة الثموب (لفلنجة ٌوضح لٌاس دابرة التثمٌب )  ( 49 – 9 )الشكل 

ثمب الى مركز  بداٌة الدابرٌة ذات الخمسة ثموب فؤن لٌاس لطردابرة التثمٌب ٌكون من  فً الفلنجة  -

  (.51-9فً شكل) الثمب الذي ٌلً بعده ، وكما موضح 

  

 

 

 

 

 

 مفردة الثموب (لفلنجة دابرة التثمٌب )  ٌوضح لٌاس  (51 – 9)الشكل 

انتبه الى المٌاسات األخرى وانتبه الى أنها لد تكون ؼٌر موجودة فً أنواع أخرى من الفلنجات والشكل -

 ٌوضح ابعاد الفلنجة:  (9-51)

 

 الفلنجة وأبعادهاٌوضح   (51- 9 )الشكل 
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أو بالمطعة المٌكانٌكٌة وطرٌمة الربط هذه تحدد اهمٌة أو عدم اهمٌة المطر  ان كٌفٌة ربط الفلنجة باالنبوب -

الداخلً للفلنجة وهنا من المحتمل أن تكون جزءا الٌتجزا من االنبوب كما فً أنابٌب الدكتاٌل أو أن ٌكون الربط 

   -ً األنابٌب البالستٌكٌةبالتسنٌن، كما فً األنابٌب الحدٌدٌة أو البالستٌكٌة أو لصما بالمواد الكٌماوٌة كما ف

لطعة من الكارتون أو المطاط أو اي مادة أخرى )وٌجب معرفة نوع الفلنجة والذي ٌحدد نوع الكازكٌت  -

 -هل هو مدور فمط ام مثمب اٌضا وما هو لطره الداخلً والخارجً (بٌن االنبوب والفلنجة عند الربط توضع  

 

 الكازكٌت(ربط الفلنجات وتركٌب مانع التسرب ) 9-11

تركٌب  فٌما ٌلًفً هذا التمرٌن ٌتعلم الطالب مهارة ربط الفلنجات والتً تصحبها تركٌب الكازكٌت و      

 ذات الكازكٌتاألنابٌب 

 أثناء التمرٌن انتبه الى ماٌؤتً:

إذا كان االنبوب ذات كازكٌت داخلً وفلنجة خارجٌة فعلى الطالب أن ٌستخدم مهارة كبس  -

 .علمها فً التمرٌن السابكاألنابٌب والتً ت

 

 

 

 

 

 
 فلنجات نوع من الربط بال ٌوضح  (59 – 9)الشكل 

 

 خطوات العمل

 (91-9ارتداء عدة السالمة الصناعٌة كما موضح فً الشكل )  -1

لم بفحص الفلنجات للتؤكد من سالمتها من ناحٌة انتظام وجهها وعدم وجود خدوش أو  -9

 .زوابد

 
 فلنجات لبل الربطلٌوضح فحص ا ( 53 – 9 )الشكل 
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فً البداٌة ٌتم التثبٌت من خالل وضع البرؼً االسفل اوال ً وبعد وضع الكازكٌت وتتم   -3

الطرٌمة من خالل حشر الكازكٌت واستخدام المضٌب المساعد )انتبه الى أن هذه الخطوة 

النهابً لٌكون موضوع بصورة  الكازكٌت عضتحتاج الى مهارة وتركٌز وانتبه الى و

هذا المضٌب ، صحٌحة ألن الخطوات الالحمة ستعتمد على صحة إجراء هذه الخطوة(

للمساعدة فً حشر الكازكٌت ٌستخدم السنارة)جنكال(  ٌشكلالمساعد هو عبارة عن لضٌب 

  .وٌمكن تصنٌعه مولعٌا باستخدام اي سلن لحام أو )شٌش رفٌع(

 
 ح الفلنجات والحشوة ٌوض  ( 54 – 9)الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح عملٌة ابدال حشوة )كازكٌت( متضررة ( 55 - 9 )الشكل 

 .ضع كل البراؼً فً موضعها -4

 .ابدا بالضب برؼً بعد آخر وبالتمابل وبالتدرٌج )التربط البرؼً للنهاٌة مرة واحدة( -5

 

 ٌوضح تدرج ربط البراؼً  ( 56 - 9)الشكل  

العزم لتحدٌد لٌمة العزم المطلوب ولتجنب األضرار أثناء الربط وذراع العزم هو ٌفضل استخدام ذراع -6

 .عبارة عن مفل من خالله ٌمكن تحدٌد الموة الالزمة لضب البرؼً وذلن بتؽٌٌر طول العتلة المنزلمة

 

 ٌوضح إستعمال ذراع العزم(  57 - 9 )الشكل
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 ٌوضح ضرر الربط بموة زابدة ( 58 -9)الشكل 

 .أعد التجارب أعاله على ملحمات األنابٌب  

 

 ٌوضح بعض الملحمات للربط بالفلنجات ( 59 – 9)الشكل 

 

 ربط األنابٌب باالضافات الكٌمٌاوٌة 11 - 9

باللواصك الكٌمابٌة، وهً مواد سابلة صمؽٌة عند  تربطٌتعلم الطالب مهارة تركٌب األنابٌب التً            

وضعها على سطح األنبوب تعمل على أذابة طبمة رلٌمة منه لتتجانس مع الطبمة المذابة فً المطعة الثانٌة عند 

ً بموة ، ومن هذه المواد  تداخلهما معا لٌصبحا لطعة واحدة، أو تكون مادة صمؽٌة بٌن المطعتٌن تمسكهما معا

، السلٌكون ، الؽراء االبٌض ، البولٌمٌد ( والمناسب أكثر عند ربط االنابٌب البالستٌكٌة للدور )االٌبوكسً 

  .السكنٌة هو بولً كلورٌد الفٌنٌل ( 

 

 إجراءات السالمة:

( ، وتكون التهوٌة جٌدة  91 – 9لبل البدء بالتمرٌن التنسى ارتداء عدة السالمة الموضحة فً الشكل ) 

للتخلص من الؽازات المتطاٌرة عند فتح العلبة واستعمال المادة الالصمة، كذلن ٌمنع االشتؽال لرب لهب نار 

 .مشتعلة النها مواد سرٌعة االشتعال

 المواد المطلوبة للتمرٌن: 

 

 ٌوضح المواد المطلوبة لتنفٌذ التمرٌن   (61 – 9 )شكل                                    
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 مالحظة مهمة: 

فً هذا النوع من تركٌب األنابٌب ٌستخدم الطالب مهارة المٌاس والتً هً نفس المهارة التً تعلمها فً          

ربط األنابٌب المؽلونة )المستخدمة لمٌاه الشرب فً الدور( وذلن بتطبٌك نفس التمرٌن الذي لمنا به فً ربط 

 .ألنابٌب المؽلونة ولكن على الطالب استبدالها بؤنابٌب وملحمات بالستٌكٌةا

 التمرٌن: 

افترض انن فً أحد موالع العمل وطلب منن المهندس المشرؾ أن تستبدل المخطط فً االسفل المصنوع         

وذلن من خالل تفكٌكه وان تصنع بدال منه نفس المخطط ولكن باستعمال األنابٌب  من األنابٌب المؽلونة

  .البالستٌكٌة

مالحظة: هنا لم نضع لٌاسات على فرض أن الطالب لام بصناعته بنفسه فً تمرٌن األنابٌب المؽلونة ولذلن علٌه 

 .فن المدٌم ولٌاسه واستبداله باألنابٌب البالستٌكٌة

 

 

  ٌوضح مخطط للتمرٌن   (61 – 9)شكل   

 خطوات العمل:

 (.91-9موضح بشكل ) ارتداء عدة السالمة الصناعٌة -1

 ٌاس األنابٌب المطلوبةل -9

لم بعملٌة المطع والذي ٌختلؾ هنا عن األنابٌب المؽلونة وتتم عملٌة المطع من خالل استخدام المنشار أو   -3

 .الكتر الٌدوي )الماطع( أو الكهربابً

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح تحدٌد المٌاس والمطع ، وادوات المطع ( 69 - 9 )شكل 
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    .انتبه الى نظافة وجه االنبوب ومن المحتمل انه ٌحتاج الى تنظٌؾ بالمبرد أو بالكتر -4

 

 

 ٌوضح تنظٌؾ ممدمة االنبوب  (63 – 9 )شكل 

افتح علبة الالصك وخذ ممدار معٌن من المادة الالصمة بالفرشاة الخاصة بالعلبة وضع طبمة على ممدمة  -5

الملحك، وفً داخل الملحك الذي سٌربط معه، وكما هو موضح فً  ءاألنبوب التً ستدخل فً الجز

  .(، ثم لم بعملٌة الربط 64 -9الشكل )

 

 

 

 

 الالصك والربط  ٌوضح وضع ( 64 - 9)شكل 

 مالحظة :

 انج مستخدمٌن نفس طرق العمل ولكن 4سنموم الحماً بعمل تمرٌن جماعً آخر ألنابٌب صرؾ صحً وبمطر  -

  .بعد أن ندرس ربط األنابٌب الحراري

انتبه الى نوعٌة الالصك فؤنها تختلؾ من شركة مصنعة  الى أخرى ومن لطر انبوب الى آخر والمهم أن تنتبه  -

 .الى أن تستعمل لواصك وملحمات أنابٌب متجانسة فً النوعٌة ) بحسب نصٌحة صاحب المتجر(جٌدا 

فً حالة األنابٌب البالستٌكٌة كبٌرة األلطار وعند لطع االنبوب لؽرض الحصول على وجه انبوب مستمٌم  -

  .ونظٌؾ نستخدم نفس مهارة المطع التً استخدمت فً لطع األنابٌب الحدٌدٌة

لواصك الكٌمٌاوٌة فً هذا الربط وال ٌشترط أن ٌكون االنبوب بالستٌكٌا فمد ٌكون من اي معدن من استخدم ال -

 .المعادن على وجه االرض لكن المهم هو توفر مادة الصمة فعالة

 

 ربط األنابٌب بالحرارة )االنصهار الكهربابً( 9-19

الستٌكٌة الؽٌر مسننة التً ٌتم لصمها باستعمال فً هذا التمرٌن ٌتعلم الطالب مهارة تركٌب األنابٌب الب        

 .مصدر حراري
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 المواد المطلوبة للتمرٌن: 

 

 ٌوضح مواد التمرٌن  (65 – 9)شكل 

 التمرٌن

 .سم فمط الننا بعد ذلن سنموم بتمرٌن شامل 31بانبوب طول o  91عكس  ربط -1

 انتبه الى ما ٌؤتً أثناء التمرٌن:

 .لم باستخدام نفس المهارة فً لٌاس األنابٌب المؽلونة وأنابٌب الربط باللواصك الكٌمٌابٌة -

 :خطوات العمل

 (91-9موضح بشكل ) ارتداءعدة السالمة الصناعٌة -1

 .لم بمطع األنابٌب حسب االطوال المطلوبة -9

 

  

 

 

 

 

 ٌوضع عملٌة المص  ( 66 - 9)شكل   

المراد ربطهما بالة اللحام لؽرض التسخٌن واتركهما لفترة مناسبة ثم حررهما من لم اآلن بتركٌب الجزأٌن  -3

  .االلة

 

 

 

 ٌوضع عملٌة التسخٌن  ( 67 - 9 )شكل  

 .على وجه السرعة لم بربط المطعتٌن واتركهما لتبردا وسٌتم االلتصاق -4

 

 

 

 ٌوضع عملٌة توصٌل المطعتٌن معاً وتركهما لٌبردا ( 68 - 9 )شكل   



 

40 

 

 تمارٌن عامة:

 ٌتم تشكٌل مجامٌع كل مجموعة تتكون من ثالثة اشخاص سٌمومون بتنفٌذ التمارٌن اآلتٌة :  

  .)كل مجموعتٌن تختار أحد هذه التمارٌن(     

 (:1تمرٌن رلم ) 

 .ربط األنابٌب المؽلّونة داخل المبانً مع الحنفٌة والعكس اسم التمرٌن:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل :

 .ساعتان الزمن:

  .أن ٌكون الطالب لادرا ً على اتمان أعمال ربط األنابٌب المؽلّونة وملحماته داخل المبانً األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 ( ( أنج مع ملحماته )عكس 1/2أنبوب مؽلّون لطر، )حنفٌة. 

 عدة األعمال الصحٌة. 

 خطوات العمل: 

 .الطول المطلوب من األنبوب المراد تؤسٌسه داخل المبنى  * إلطع

 -* سنن هذه المطعة باستخدام عدة التسنٌن

 .ثم الحنفٌة مستخدماً مادة التفلون  خالل عملٌة الربط -* إربط العكس 

 (:2تمرٌن رلم )

 ربط األنابٌب المؽلّونة داخل المبانً مع التمسٌم والصامولة اسم التمرٌن:

 ورشة الصحٌات مكان العمل:

 ساعتان الزمن:

  .أن ٌكون الطالب لادرا ً على إتمان أعمال ربط األنابٌب المؽلّونة وملحماتها داخل المبانً األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 ( ( أنج مع ملحماته )تمسٌم 1/2أنبوب مؽلّون لطر، )صامولة. 

 عدة األعمال الصحٌة. 

 خطوات العمل: 

  .الطول المطلوب من االنبوب المراد تؤسٌسه داخل المبنى * إلطع

 -* سنن هذه المطعة باستخدام عدة التسنٌن

 .مستخدماً مادة التفلون  خالل عملٌة الربط -* إربط التمسٌم 

 .مستخدماً مادة التفلون  خالل عملٌة الربط -* إربط الصامولة 

 (:3تمرٌن رلم )

 .المؽلّونة داخل المبانً مع الٌونٌةربط األنابٌب  اسم التمرٌن:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل :

 .ساعتان الزمن:

  .أن ٌكون الطالب لادرا ً على اتمان أعمال ربط األنابٌب المؽلّونة وملحماتها داخل المبانً األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 ( أنج1/2لطعتٌن من أنبوب مؽلّون لطر ). 

 ( 1/2ٌونٌة )أنج. 

 عدة األعمال الصحٌة. 
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 خطوات العمل: 

 .* إلطع الطول المطلوب من األنبوب

 .* سنن هذه المطعة باستخدام عدة التسنٌن

 .مستخدماً مادة التفلون  خالل عملٌة الربط -* إربط الٌونٌة 

 .مستخدماً مادة التفلون  خالل عملٌة الربط -* إربط المطعة الثانٌة 

 

 (PVC)تؤسٌس أنابٌب نوع  تمارٌن

 (:4تمرٌن رلم ) 

  .داخل المبانً مع عكس PVCربط انبوب  اسم التمرٌن:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل:

 .ساعتان الزمن:

  .وملحماته داخل المبانً PVC) أن ٌكون الطالب لادرا ًعلى إتمان أعمال ربط األنابٌب نوع ) األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 أنبوب نوع PVC  ( 1/2لطر)( أنج مع ملحماته )عكس. 

 عدة األعمال الصحٌة. 

 خطوات العمل: 

 .* إلطع الطول المطلوب من االنبوب المراد تؤسٌسه داخل المبنى

 .*  إربط العكس مستخدماً المادة الالصمة الخاصة بهذا النوع من األنابٌب

 .المطعة الثانٌة من األنبوب باستخدام المادة الالصمة * إربط

 (:5تمرٌن رلم )

 .داخل المبانً مع التمسٌم والصامولة (PVC)ربط أنابٌب  اسم التمرٌن:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل:

 -ساعتان الزمن:

 .وملحماتها داخل المبانً (PVC)أن ٌكون الطالب لادرا ًعلى إتمان أعمال ربط أنابٌب نوع  األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

  أنبوب نوع(PVC) ( 1/2لطر)( أنج مع ملحماته )تمسٌم ، صامولة. 

 عدة األعمال الصحٌة. 

 خطوات العمل: 

 .* إلطع الطول المطلوب من األنبوب المراد تؤسٌسه داخل المبنى

 .من األنابٌب *  إربط التمسٌم  مستخدماً المادة الالصمة الخاصة بهذا النوع

 .* إربط الصامولة  مستخدماً نفس المادة الالصمة

 (:6تمرٌن رلم )

 .داخل المبانً مع انبوب مؽلون (PVC)ربط األنابٌب اسم التمرٌن: 

 .ورشة الصحٌات مكان العمل:

 .ساعتان الزمن:

  (PVC)مع األنابٌب نوع أن ٌكون الطالب لادرا ً على اتمان أعمال ربط األنابٌب المؽلونة األهداؾ التعلٌمٌة:

  .داخل المبانً
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 التسهٌالت التعلٌمٌة:

  لطعة من أنبوب مؽلّون وأخرى من انبوب (PVC)( أنج1/2لطر ).  

 صامولة مسننة من جهة واحدة. 

 عدة األعمال الصحٌة. 

 خطوات العمل: 

  .* إلطع الطول المطلوب من االنبوب

 .المؽلّون مستخدماً مادة التفلون  خالل عملٌة الربط *  إربط الصامولة باالنبوب

مع الجهة الثانٌة من الصامولة بؤستخدام المادة الالصمة الخاصة  (PVC)* إربط المطعة الثانٌة من االنبوب نوع 

 .بهذا النوع من األنابٌب

 

 ًَاسئهة انفصم انثب

 ما هً هذه المٌزات ؟ / تمتاز األنابٌب البالستٌكٌة بعدة ممٌزات ،1س

 / ما الفابدة من إستعمال حلمة نحاسٌة مسننة فً العكوس البالستٌكٌة ؟9س

 / بماذا تتمٌز الرابطات الكتفٌة ؟3س

 / ٌجب تثبٌت األنابٌب التً تمر على الجدران، ما تعلٌل ذلن ؟4س

 / ماهً الطرق المعتمدة فً ربط األنابٌب لمٌاه الشرب والصرؾ الصحً ؟5س    

 -/ ماهً الخطوات المتبعة عند إستخدام طرٌمة كبس األنابٌب6س

/ ما الخطوات المتبعة عند تسنٌن أنبوب مؽلون لٌاس 7س
 

 
 .أنج 19أنج وطول   

 / ما هً الخطوات المتبعة عند ربط األنابٌب بواسطة الفلنجات ؟8س

 / ماهً اللواصك الكٌمٌاوٌة وكٌؾ ٌتم اسخدامها ؟9س

  .التً ٌستخدم فٌها المادة الالصمة/ ماهً األنابٌب  11س

 / ماهً الخطوات المتبعة عند ربط األنابٌب بإستعمال المصدر الحراري؟11س

 / ماهً الخطوات المتبعة عند ربط ملحمات األنابٌب المؽلّونة المختلفة؟19س

ذو حلمة نحاسٌة مسننة بواسطة الصك   ° 91/ وضح طرٌمة ربط انبوب بالستٌن مع عكس 13س

 .كٌمٌاوي

 ./ اذكر فوابد إستعمال المعدات الهٌدرولٌكٌة فً ربط أنابٌب الصرؾ الصح14ًس
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 ثالثالفصل ال                                            

 

 الصرف الصحي وشبكات المياه ملحقات

 

 االهداؾ

 وهً :الصرؾ الصحً  ملحماتٌتعرؾ الطالب على 

 .المراحٌض -1

 .خزانات الطرد -9

 .االحواض -3

  .البانٌو -4

 .وحدات تسلٌن وتنظٌؾ خطوط الصرؾ -5

 عدادات المٌاه -6

 الحنفٌات. -7

 الصمامات. -8

 السخانات. -9
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)التوالٌت( ومن ؼرفة أو مساحة لتوفٌر متطلبات الطبخ  المرافك الصحٌةوحدة السكنٌة النظامٌة التخلو من الأن 

 )المطبخ( وتحتاج الؽرفتٌن الى متطلبات ضرورٌة إلنجازهما بالصورة الكاملة والنموذجٌة ومن هذه المتطلبات: 

 خّزان الطرد )صندوق الطرد(3-1 

ة ــــــــشابع االستعمال ٌستخدم فً المراحٌض الشرلٌة والؽربٌة وهو عبارة عن خّزان سع تركٌبوهو         

لتر( وٌعمل بذراع الضؽط أو بسلسلة ومن خالل استعماله ٌتم افراغ المٌاه بعد  7.5ؼالون( وما ٌعادل ) 9)

ض( لٌموم بعمٌلة تنظٌؾ تشؽٌله بؤداة التشؽٌل لٌسمح للماء بالنزول خالل انبوب الطرد الى الوعاء )المرحا

ثم ٌعاد ملء هذا الخّزان خالل دلٌمتٌن لؽرض استخدامه مرة ثانٌة وٌصنع عادة من حدٌد  -وازالة الفضالت

  .(1-3) شكل -الزهر أو من البالستن وهنان اوضاع وأشكال لصندوق الطرد

 

 أنواع خّزان الطرد (1-3)الشكل 

 الطرد ذو الوضع العالً )المعلك(:  صندوق -أوالً 

حٌث ٌصنع من الزهر أو البالستن الصلب وٌكون له تمعر فً لاعدته ٌرتكز على صّمام على شكل نالوس       

وٌعمل هذا النوع عن طرٌك شد السلسلة ثم تركها مما ٌإدي الى تدفك الماء بموة وهبوطه واختالطه مع الهواء 

اً تفرٌؽاً جزٌباً ونتٌجة لذلن ٌبدأ العمل السٌفونً الذي ٌإدي الى افراغ الصندوق، الموجود فً انبوب الطرد مولد

ً الى الحوضوهذا النوع ال ٌرتبط  ، وهذه الصنادٌك لوٌة وتماوم التآكل  ولكن (cm 165)بل ٌرتفع احٌانا

ً اضافة الى ذلن تؽ ً عند استعمالها كما أن المظهر ال ٌبدو جذابا ٌر لونها نتٌجة زوال عٌبها انها تحدث ضجٌجا

  .( ٌوضح أجزاء صندوق الطرد المصنوع من الزهر9-3الطبمة الخارجٌة وظهور الصدأ والشكل )

 

 

 أجزاء صندوق الطرد (9-3)الشكل 
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  :صندوق الطرد ذو الوضع المنخفض -ثانٌا

المرحاض  حوضتصنع هذه الصنادٌك عادة من الفرفوري أو من البالستن وتكون مرتكزة مباشرة على       

 ً ً وثٌما وٌعمل هذا الصندوق بنظرٌة التفرٌػ الجزبً والعمل  الحوضبالؽربً حٌث تكون مرتبطة ارتباطا

( ٌوضح صندوق منخفض 3-3ؼالون والشكل ) 9السٌفونً، وهذا الصندوق ٌتسع عادة لكمٌة من الماء لدرها 

 .المستوى

 

 

 

 

     

 ٌوضح صندوق منخفض المستوى  (3 – 3)الشكل 

 أجزاء صندوق الطرد وطرٌمة ربطه 3-9

 ٌتكون صندوق الطرد من األجزاء اآلتٌة:      

ؼالون وٌثبت على الجدار أو  9صندوق مصنوع من البالستن أو الحدٌد الزهر ٌعمل على خزن الماء بسعة  -1

 .ٌثبت مع المرحاض ) التوالٌت الؽربٌة (

على دخول الماء الى الخزان وٌتولؾ عند وصول مستوى صّمام العّوامة ) الطوافة( ٌعمل على السٌطرة  -9

 .المٌاه داخل الخّزان الى مستوى االمتالء وذلن من خالل انبوب جانبً وبواسطة وصلة ذات سن خارجً

وٌستخدم لفتح ورفع الصّمام للسماح بمرور الماء الى انبوب الطرد ثم الى السلطانٌة وٌمكن   العوامةذراع  -3

 .ة سلسلة متدلٌة بالٌد وٌكون مثبت على عتلة متحركةسحب الذراع بواسط

انبوب خفض الصوت وٌستخدم لخفض الصوت عند ملء صندوق الطرد  وتربط مع صّمام العّوامة لنزول  -4

 .الماء من صّمام التجهٌز الى الخزان

لابلة الكباس أو المرص: وٌصنع من مادة البالستٌن المموى على شكل لرص ٌحتوي على مادة مرنة  -5

 .لالنضؽاط تحٌط بالمرص وتمنع خروج الماء من الخّزان الى انبوب الطرد فً حالة عدم اإلستخدام

 أحواض الؽسٌل 3-3

هً أدوات صحٌة تستخدم أما لؽسل أعضاء الجسم والوضوء وتسمى أحواض الوجه وأخرى تستخدم فً        

ستخدم فً ؼسٌل أدوات الطعام واالوانً )السنن( الحمامات لإلستحمام مثل حوض اإلستحمام )البانٌو( وأخرى ت

، وعموما فؤن األحواض تصمم بؤنواع وأشكال مختلفة لتناسب لاعدةوأخرى تستخدم فً المعامل حٌث تثبت على 

  .االستخدامات المختلفة

 المواد التً ٌصنع منها األحواض3-3-1 

 .البورسلٌن -1

 .السٌرامٌن ) الفخار المطلً بالصٌنً ( -9

 .cast ironالحدٌد الزهر المطلً بالمٌنا  -3

 .الصلب المماوم للصدأ -4

 .البالستن -5
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 أنواع األحواض  3-3-9 

 ٌمكن أن تمسم األحواض الى ثالثة أنواع ربٌسٌة:           

 .حوض معلك بالحابط -1

 .حوض بركبة )حوض محمول على حامل مثبت على االرض( -9

 .) ٌثبت على ارضٌة الحمام ( حوض اإلستحمام -3

 حوض المطبخ ) السنن (: 1-

 وهو من النوع األول من األحواض المعلمة بالحابط أو توضع على حامل ، وٌصنع عادةً من:           

سم وعممه مــا بٌن  191-61ســم الى  45-38وتكون أبعــاده مــن  مـن الفخار المطلً بالصٌنً : - أ

انج( وٌركب هذا  9حة الفابض أو التوجد وٌوجد فتحة تصرٌؾ بمطر )سم ، وٌوجد فٌه فت 13-31

الحوض على ركابز لوٌة مثبتة فً الحابط وٌتم تؽذٌة الحوض بالماء من حنفٌة صدرٌة تبرز من الحابط 

 .(4-3خلؾ الحوض وحسب الشكل )

 

 حوض من الفخار (4-3)الشكل 

وهً أكثر األحواض انتشارا وٌكون مزود بصفاٌة  مزدوجة أو  أحواض الصلب الذي ال ٌصدأ )سنن(: -ب

منفردة كما أن البعض منها ٌكون له وعابٌن مزدوج لٌسهل عملٌة الؽسٌل والتشطٌؾ تزود بمصدرٌن 

للمٌاه احدهما المٌاه الساخنة واألخرى المٌاه الباردة وتكون هذه األحواض على شكل مستطٌل اوتكون 

  .(5-3ة فً الشكل )دابرٌة الشكل وكما موضح

 

 stainless steelحوض المعدن  ( 5 - 3 )الشكل       

 االمور الواجب مراعاتها عند إستخدام أحواض المطبخ 3-3-9-1

 عدم وضع األشٌاء الثمٌلة فوق الحوض مما ٌسبب تلؾ الحوض. 

 االحماض المركزة فً أحواض المطبخ والمصنوعة من المعدن الذي ٌصدأ مما ٌإدي الى  عدم إستخدام

 .حدوث تفاعل الحامض مع المعدن وباآلتً الى تؤكل المعدن
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  أبعاد التوصٌالت الكهربابٌة وخطوط نمل الكهرباء ونماط التوزٌع من األحواض مسافة كافٌة لعدم حدوث

 .التماس معها

 فً أحواض المطبخ مما ٌسبب تؽٌر فً الشكل وخواص الحوض والتً تإدي الى  تجنب الحرارة المباشرة

 .كسر أو انبعاج الحوض

  عدم إستخدام المواد الحاكة التً تسبب حدوث خدوش وازالة من طبمات المعدن مما ٌإدي الى تلؾ الحوض

 -بصورة اسرع 

 ول الماء داخل الحوض وكذلن وضع لباد من مواد عازلة اسفل الحوض لمنع حدوث صوت عالً فً حالة نز

 .المحافظة على درجات الحرارة 

  إستخدام الحوض المناسب لإلستخدام وحسب متطلبات العمل والمساحة المتوفرة الذي ٌوضع فٌه- 

  وضع األحواض فً أماكن تكون جافة وؼٌر متحركة لتجنب سموط األشٌاء التً توضع علٌها أو سموط

 .االشخاص اثناء العمل

 

 حوض ؼسٌل األٌدي  3-3-9-9

ؼالبا ما ٌصنع هذا الحوض من الصٌنً )الفرفوي( أو من الفخار المطلً أو من الصلب الذي ال               

 .ٌصدأ أو من البالستن أو من البورسلٌن وٌكون بالوان مختلفة وتصمٌمات كثٌرة تناسب جمٌع االستخدامات

 أجزاء حوض ؼسٌل األٌدي :

 .سات مختلفةلٌا ووتكون ذ الحوض -1

 .حافة مرتفعة بجانب الحابط -9

 .مكان لوضع الصابون -3

فتحة الفابض وفً الماع فتحة للصرؾ ٌركب بها انبوب التصرٌؾ من النحاس أو من البالستن ذو لطر  -4

 .ملم( وسدادة وسلسلة38)

 .(6-3حنفٌتان احدهما للماء البارد وأخرى للماء الساخن أو خاّلط وحسب الشكل ) -5

 

 

 

 

 

 

                          

 حوض ؼسٌل األٌدي )المؽسلة(  (6 – 3 )الشكل 

 حوض )مؽسلة ذو لاعدة( 3-3-9-3

ة )ركبة( تثبت على دوهو النوع الثانً من األحواض التً سبك ذكرها فهو حوض محمول على لاع             

ٌوضح المسمط  (7-3الصرؾ بداخلها والشكل )االرض وتحمل الحوض كما انها تخفً أنابٌب المٌاه وأنابٌب 

وٌثبت هذا الحوض بركابز خفٌفة فً الحابط لزٌادة استمراره  ،الرأسً واالفمً ٌبٌن األبعاد والمسافات المختلفة 

 .على الركبة
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 المسافات واألبعاد فً حوض الركبة ( 7 - 3 )الشكل 

وٌصنع حوض الركبة من السٌرامٌن أو الخزؾ وٌوجد فٌه فتحة لتصرٌؾ الماء والمركب علٌه            

وٌوجد حوض الركبة بعدة تصمٌمات  ،خالطات مٌاه لخلط المٌاه الحارة مع الباردة وذو مكانٌن لوضع الصابون

كذلن ٌوجد  ،ستدٌرة( واالركان األخرى م 91oمنها المربع أو الدابري أو الركنً )حٌث احدى اركانه بزاوٌة 

 ومن أنواعه: ،بعدة مناظر جذابة والذي ٌستخدم ؼالباً فً الفنادق واالستراحات

 .حوض مؽسلة1- 

 .حوض )مؽسلة بحوضٌن(2- 

 

 حوض ذو طاسة واحدة  (8-3 )الشكل 



 

51 

 

 المطبخ )السنن( حوض تركٌب  3-4

 للكسر ومماومة صالبة من ٌمتاز به لما انتشارا األكثر النوع وهو إستٌل اإلستانلس من ؼالبا ما ٌصنع         

 .التنظٌؾ وسهولة والخدوش

 

 تركٌب الحوض )السنن(: خطوات

 .الحوض لتركٌب المطلوبة والخامات العدد تجهز -9

 من الحوض صرؾ فتحة المصفاة فً وذلن بتركٌب بالحوض الخاصة الصرؾ مجموعة بتركٌب المٌام -

 .الفتحة أسفل من المٌاه وتوضع لطعة مطاطٌة لمنع تسرب الداخل

 

 .لها المخصصة الفتحة فً السلسلة ذات السدادة تثبت  -

 سٌثبت والتً المطبخ طاولة فً المطع الفتحة المسبمة حواؾ حول عازل للماء المعجون من شرٌط ٌوضع  -

 .فولها وبعد تنظٌؾ حواؾ الطاولة من االتربة الحوض

 

 

 

 

 

 

 حواؾ حول السٌلٌكون مادة وتوضع جٌدا ثم وٌضؽط له المخصصة المنضدة فتحة فً ٌتم تثبٌت الحوض -

 بفتحة واٌصاله السٌفون تركٌب الماء وبعدها ٌتم تسرب لمنع جٌدا للحابط وتوزٌعه المالصمة الحوض

 .الصرؾ

 

 

 

                          

 السٌفون تثبٌت                                      
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التؽذٌة وٌتم ذلن من خالل وضع الخاّلط بصورة افمٌة والتؤكد من المسافة بٌن  فتحتً الخاّلط فً توصٌل ٌتم -

مؤخذ المٌاه الحارة والمٌاه الباردة وٌتم التؤكد بؤن الخاّلط افمً بإستخدام لبان الماء ثم تركب األجزاء األخرى 

 .والخاصة بالخالط

 

 ملحوظة:

 لبل أوالً   الحوض جسم تثبٌته على ٌتم الحوض جسم لىع ٌركب الذي النوع كان الخاّلط من اذا        

 .بهد تثبٌته والحار بالماء البارد توصٌله وٌتم الحوض تثبٌت

 خطوات تركٌب حوض ؼسٌل األٌدي:

 مجموعة نضبط ثم الحوض الخاّلط على جسم فتحتً فً وأدخله أجزاء الخاّلط للحوض بتجمٌع نموم -

 ى.والسفل ٌاالعل الزنك صوامٌل عن طرٌك المناسب الصّمام باالرتفاع

 

 

 

 

 

 

 

 
 الماء لبضتً ثبت ثم بإحكام والحار وربطهما البارد صّمام الماء على بالكروم المطلٌة األؼطٌة ٌتم تركٌب -

 ناحٌةال على والحلمة الحمراء الٌمنى ناحٌةال  على الزرلاء الحلمة وضع فوق الصمامٌن والحار البارد

 .والحار البارد الماء فوق لبضتً الدابرٌة األؼطٌة ٌتم تركٌب ثم الٌسرى
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خالل  وذلن من الجٌد التوصٌل من أسفله والتؤكد السٌفون ٌركب ثم للحوض الصرؾ مجموعة تركب -

 .المٌاه تسرب لمنع واشرات وضع

 

 

 

 

 

 

 .والصرؾ اإلؼالق مجموعة تثبت -

 

 .التركٌب مكان وفً الماعدة فوق الحوض ٌوضع -

 

 .الحابط مكانها على وٌإشر الحوض أسفل الموجودة فً التثبٌت فتحات مكان تحدد -
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 .بالثالب الكهربابً )الدرٌل( وٌفضل استعمال الثالب المطرلً )الدرٌل همر( التثبٌت ٌتم عمل فتحات -

 
فٌها والتً تكون على شكل  مسامٌر التثبٌت اربط ثم التثبٌت فتحات فً البالستٌكٌة أدخل الخوابٌر -

 .)ستدات(

 
 .جٌدا الماعدة على الحوض ٌضبط -
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 حوض اإلستحمام )البانٌو( 3-5

ٌوجد فً أشكال عدٌدة ومماسات مختلفة كما ٌصنع من مواد مختلفة منها الحدٌد الزهر المطلً بالصٌنً          

 .وهً مادة لوٌة ومتٌنة وصلبة وصعبة التآكل  فضالً عن ثمل وزنها وارتفاع سعرها

موصل جٌد للحرارة وهذا أحد عٌوبه مما ٌسبب فمدان بعض حرارة ( Cast ironان حدٌد الزهر )        

الماء الموجودة داخل البانٌو ولد اصبح ذلن ذو أهمٌة كبٌرة فً االٌام الحآلٌة عنه لٌاسا الى الماضً وعندما 

الفخار المطلً بالصٌنً أو من وٌصنع البانٌو من مواد أخرى مثل  .كانت تكالٌؾ التسخٌن رخٌصة وبسٌطة

 .(9-3الصٌنً أو البالستٌن كما فً الشكل )

   

 البانٌو ( 9-3 )الشكل 

 مواصفات حوض اإلستحمام )البانٌو( وطرٌمة تركٌبه 5-1 - 3

 ٌصنع البانٌو فً مماسات مختلفة منها: -1

   سم  69*117سم وٌوجد مماسات أخرى  45سم وارتفاع  61*165المماس المتوسط بؤبعاد، 

 .سم وؼٌرها 74*183سم و 81*111،سم  76*171

 .ٌتم تؽذٌة البانٌو بالماء الساخن والبارد بواسطة خاّلط أو حنفٌات تركب على حافة   الحوض )البانٌو( -9

من ناحٌة وانبوب الصرؾ من ناحٌة أخرى ولبل تركٌب  ٌوصل البانٌو بسٌفون متصل بفتحة التصرٌؾ -3

 -حوض البانٌو فً مكانه ٌجب عمل جمٌع التوصٌالت والتركٌبات لألنابٌب والحنفٌات

فً حالة البانٌو البالستٌن ٌفضل إستخدام سٌفون وانبوب من البالستن ألن مادة البالستن للبانٌو ٌمكن أن  -4

اخن فؤذا كان السٌفون وانبوب الفالد من المعدن المثبت بصالبة ٌمكن أن ٌسبب تتمدد للٌال عند ملبها بالماء الس

 .(11 - 3شروخ فً الحوض وكما هو موضح فً  الشكل )
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 انبوب الفالد واسخدام السٌفون ( 11 - 3 )الشكل 

 

 البانٌو البالستن  ممٌزات 3-5-9

أن البانٌو المصنوع من البالستن صلب وخفٌؾ وسهل التداول وباالمكان تركٌبه من لبل رجل وأحد ٌعمل  -1

 .بمفرده

  .أن الشروخ السطحٌة التً لد تحدث فٌه باالمكان صملها -9

 

 تنظٌؾ وتسلٌن خطوط الصرؾ 3-6

مكان من شبكة الصرؾ مما  ان من سمات التصمٌم الجٌد لخطوط الصرؾ هو عدم حدوث انسداد فً أي        

 ٌعٌك حركة مٌاه الصرؾ والذي ٌتسبب فً: 

 انبعاث روابح كرٌهة واضرار صحٌة خطٌرة لإلنسان. 

 تلؾ فً أجزاء المبنى من اساسات وخالفه- 

 تصدع وانهٌار المبنى. 

 وٌحدث االنسداد فً خطوط الصرؾ نتٌجة عوامل كثٌرة منها:

 .التحوٌل )المنهول(سوء التصمٌم للوصالت والخطوط وؼرؾ  -1

سوء اإلستخدام وذلن من خالل محاولة تصرٌؾ مواد صلبة كمخلفات االطعمة والمنتجات الورلٌة  -9

 .والخضروات والشحوم ومخلفات الؽسٌل المختلفة

وجود عٌوب فً الوصالت أو فتحات فً األنابٌب والتً تسمح بدخول الرمال واالتربة وجذور االشجار  -3

 .والحشابش من خاللها

 .ن عالج مشاكل الصرؾ واالنسداد فً خطوط الصرؾ هً عملٌة مزعجة ومرهمة ومضٌعة للولت والمالا

 

 بعض االرشادات واالمور الواجب اتباعها 7 - 3

  .مراعاة التصمٌم الجٌد لخطوط ووصالت الصرؾ عند انشاء شبكة الصرؾ -1

االمثل والواعً من لبل المستخدمٌن لخطوط الصرؾ وذلن بعدم تصرٌؾ اي مواد صلبة أو  اإلستخدام -9

  .مواد كٌمٌاوٌة ضارة بخطوط الصرؾ
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 أدوات التسلٌن 8 - 3

وهً نوع شابع االستعمال فً عملٌة التسلٌن وهً المضخة المطاطٌة والتً تستخدم  مضخة التسلٌن:          

ٌدوٌاً، وتعتبر مناسبة جداً فً تسلٌن فتحات األحواض والمراحٌض وفتحات المجاري فً الحمامات وكما هً 

  .(11-3موضحة فً الشكل )

 
 ٌمثل المضخة المطاطً ( 11-3 )الشكل 

 

 العمل  وصؾ المضخة وطرٌمة 3-8-1

المضخة الٌدوٌة هً عبارة عن جزء نصؾ كروي مصنوع من مادة مطاطٌة ذات مرونة عآلٌة              

ولابلة لألنضؽاط واالنبساط ومتصلة بذراع من الخشب أو 

ً على الجزء باالحدٌد والبالستن المموى، تستخدم  لضؽط ٌدوٌا

ن المطاطً ثم تحرٌر الٌد وٌكرر ذلن بسرعة لٌتكون ضؽط م

ي تزٌح المادة المسببة لألنسداد، ذالماء مسلط على الفتحة ال

 .( ٌوضح حالة من انسداد فً المرحاض19 - 3والشكل )

 .اتجاه تحرٌن الذراع ألحداث الضؽط -1

 .العابك المسبب لألنسداد  -9

ٌمكن عمل مضخة بسٌطة فً حالة عدم توافر مضخة جاهزة    

وذلن بإستخدام جزء من انبوب بمطر مناسب ثم ادخال عصا 

خشبٌة أو جزء من انبوب بمطر اصؽر بعد لؾ لطعة من 

المماش أو أي مادة مناسبة حولها لتعمل عمل الكابس داخل 

انبوب الصرؾ وٌمكن إستخدام لطعة من المماش عند الفتحة 

 .منع تسرب الضؽط خارج فتحة التسلٌنل

 

 الكاسح الهٌدرولٌكً 3-9

هو أحد األدوات المستخدمة فً التنظٌؾ والتسلٌن لخطوط الصرؾ وهو الشطاؾ أو الكاسح          

 -الهٌدرولٌكً وهو عبارة عن وصلة لضؽط الماء داخل انبوب الصرؾ بضؽط شدٌد ٌزٌل اي انسداد

 الكاسح الهٌدرولٌكً أجزاء 3-9-1 

 الكاسح الهٌدرولٌكً ٌتكون من عدة اجزاء: 

 .خرطوم مرن متصل بمحبس -1

 .محبس مٌاه ضؽط عالً -9

 -الماء تحت ضؽط عالً هكٌس مطاطً لابل لألنتفاخ متصل بالخرطوم وبه ثمب ٌخرج من -3

طرٌمة تحرٌن الذراع   (19-3 )الشكل 

 ألحداث الضؽط
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-3ل )ـــداد فــً الشكفً حالة االنتفاخ ٌؽلك االنبوب وٌخرج منه الماء جهة االنسداد بضؽط شدٌد ٌزٌل االنس

13). 

أما فً حالة وجود عوابك أو انسداد على مسافات بعٌدة داخل أنابٌب الصرؾ الصحً فٌستخدم لذلن سلن 

م( وٌسمى السلن الثعبانً حٌث ٌتحرن داخل األنابٌب حركة لولبٌة 30 خاص بؤطوال مختلفة تصل الى )

، وٌتم ادخال السلن الى مكان االنسداد أما ٌدوٌاً أو بإستخدام درٌل كهربابً، وكما موضح فً الشكل وتموجٌة

 .(14-3(  و)3-13)

 
 

 ادخال السلن الثعبانً ( 13 -3 )الشكل 

 
 أشكال الكاسح الثعبانً (14 -3)الشكل 

والسلن الثعبانً مصنوع من الصلب المرن بحٌث ٌمكن لفه فً حالة عدم االستخدام، وٌكون السن اللولبً فً 

                        -( 16-4ممدمة السلن ٌعمل على تفتٌت وتسرٌح العوابك المسببة لألنسداد وحسب الشكل اآلتً )
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 السن اللولبً وطرٌمة االستخدام  (15 -3 )الشكل 

 

 لضبان )اسٌاخ( التسلٌن  3-11

هً احدى األدوات المستخدمة فً تسلٌن أنابٌب وخطوط الصرؾ الصحً وهً متوافرة بؤطوال            

واد ـــمختلفة وٌتم توصٌلها مع بعضها البعض بموصالت جاهزة تصنع هذه االسٌاخ من مواد مختلفة وهذه الم

 هً :

ً باستعمال وصلة 1.8، 1.9، 1.9، 1.75، 1.6لضبان من الخٌزران بؤطوال ) -1 م( ٌمكن توصٌلها معا

 .نحاسٌة

ً 1.9اسٌاخ صلب مرن لابل لأللتواء والتً توجد بؤطوال ) -9   .م( ٌمكن توصٌلها معا

  .( م1.9( ملم تمرٌباً وبؤطوال )7اسٌاخ من البرونز بمطر ) -3

 .( م1.9اسٌاخ من الصلب الملفوؾ )لتكون سٌخ لولبً( بؤطوال ) -4

  .م 3.6، 9.4، 1.8، 1.9، 1.9( ملم وبؤطوال 8اسٌاخ من الكادمٌوم الكروم المماوم للصدأ بؤلطار ) -5

 .-( م1.9اسٌاخ ملفوفة وهً مرنة بحٌث تمر من االنحناءات فً الوصالت وتتوفر بؤطوال ) -6

 (16-3وصالت جاهزة )مملوظة( تربط االسالن معاً. كما فً الشكل )   -7

 
 أنواع اسٌاخ التسلٌن (16-3)الشكل 

 

 اداوت ازالة العوابك  3-11

تربط فً ممدمة االسٌاخ اداة إلزالة العوابك وتصمم كل اداة من هذه األدوات لتحمٌك وظٌفة أو أكثر من            

 الوظابؾ اآلتٌة: 

 .دفع العوابك داخل األنابٌب والوصالت -1

 .لطع جذور االشجار الممتدة فً الخطوط  -9
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  .طرد أو سحب الطٌن والحصى والرمل المترسب داخل األنابٌب والوصالت -3

  .ازالة الشحوم والزٌوت والمواد الدهنٌة -4

  .ازالة المواد الصلبة والعضوٌة مثل المنتجات الورلٌة والمنسوجات -5

 .تحدٌد أماكن الخطوط والوصالت الفرعٌة -6

 .شكلها فهً موضحة فً الشكل ادناهاستعادة األجزاء واالسٌاخ المفمودة داخل األنابٌب أما  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات ازالة العوابك ( 17-3 )الشكل 

 

 

الماء  هاٌدادات المع 3-19

، وأكثر األنواع المعروفة جدا من االنبوبحجم الماء التً تنساب خالل عّداد الماء جهاز ٌمٌس كمٌّة          

تسجٌل األمٌال أو عّدادات الماء، تعمل عن طرٌك أرلام تدور على سجل ٌشبه عّداد حسابات المسافات )عداد 

الكٌلومترات( فً السٌارة، وتستخدم شركات المٌاه هذا النوع، لمٌاس المٌاه المستهلكة فً المنازل والمصانع 

  .(18-3والمإسسات التجارٌة وكما هو موضحا فً الشكل )

 
 عداد الماء  (18-3 )الشكل 

ٌوضع عداد الماء فً مكان مناسب ٌمكن رإٌة  وٌتم حساب معدل مرور المٌاه بالمتر المكعب أو باللتر ،   

 . المإشر واخذ المراءات بعٌداً عن مصادر التلؾ

 

 أنواع عّدادات المٌاه  3-19-1

 ٌوجد أنواع من عّدادات المٌاه هً:           

 .عداد لرصً -1

 .عداد توربٌنً -9
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  .عداد الكترونً -3

 .عداد التدفك المؽناطٌسً -4

 .ٌوضحان عداد لرصً وعداد توربٌنً(  91-3( و )19-3والشكلٌن )

 

 
 عداد لرصً  (19-3 )الشكل 

 

 
 عداد توربٌنً                          ( 91-3 )الشكل 

انج(  9وٌستعمل النوعٌن فً المبانً والمنشآت ذات االستهالن الكبٌر والمنتظم وهو متوافر بمماسات من )   

-3انج( وكال النوعٌن مزود بتوصٌلتٌن أو فلنجتٌن لؽرض الربط مع خط االنانبٌب وحسب الشكل ) 8الى )

91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصالت ربط العَدادات ( 91-3 )الشكل 
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 عمل عّدادات الماء  آلٌة3-19-9

ٌحتوي تجوٌؾ لٌاس عداد الماء على لرص اذ ٌنساب الماء داخل التجوٌؾ مما ٌسبب تماٌل المرص           

وٌعمل هذا التماٌل على ادارة عمود دوران مؽناطٌس اول وٌنتمل الدوران الى مؽناطٌس ثانً واالخٌر ٌدٌر 

تر المكعب أو اللتر وٌتحدد حجم الماء الذي ٌنساب خالل مسجل العداد لٌشٌر الى حجم الماء المستهلن بالم

  .التجوٌؾ على ممدار حركة المرص

 ربط العدادات  3-19-3

 عند ربط العّدادات ٌراعى االمور اآلتٌة:         

ٌنصح عند تركٌب العداد على خط األنابٌب أن ٌركب صّمام كروي أو صّمام بّوابً لبل وبعد العداد مباشرةً  -1

  .لسهولة الصٌانة واالستبدالوذلن 

ترن مسافة مناسبة لبل تنفٌذ الشبكة وذلن حسب طول جسم العداد داخل خط األنابٌب عند تركٌب العداد مع  -9

 (19-3الصّمام ومالحظة جرٌان المٌاه من خالل السهم الموجود على جسم العداد كما فــــً الشكل )

حلمة أو وردة مطاطٌة توضع بٌن الوصالت لمنع التسرب وتربط جٌداً بالمفتاح بإستخدام  إستخدام -3

  .الصوامٌل

األجواء المعتدلة ٌتم تركٌب عداد الماء المنزلً فً صندوق صؽٌر خارج المنزل على خط الخدمة فً  -4

تركٌب العداد داخل المنزل،  )األنبوبة الموصولة باألنبوبة الربٌسٌة فً الشارع(، أما فً األجواء الباردة ٌتم

وٌكون عادة داخل الطابك السفلً لحماٌته من التجمد أثناء فصل الشتاء، وعادة ما ٌكون العداد موصوالً 

  .بسجل مثبت خارج المنزل حتى الٌضطر لارئ العّداد إلى التوّجه للداخل

 الحنفٌات   3-13

)وهو سبٌكة من النحاس والزنن( هً من األجزاء الربٌسٌة المستخدمة فً شبكات المٌاه وتصنع من البرونز    

المطلً بمادة الكروم أو من أي مادة مماومة للصدأ وهً بؤنواع مختلفة والنحاس ن أو الحدٌد أو تصنع من البالست

ٌوجد  ( ٌبٌّن بعض أنواع هذه الحنفٌات99-3الشكل )و( أنج حسب االستخدام 9/1، 4/3، 1ومماسات منها) 

أكثر من نوع من الحنفٌات ولكن معظم هذه األنواع تعمل بنفس النظرٌة والمبدأ ، حٌث ٌدار ممبض أو ٌد الحنفٌة 

فً اتجاه عمرب الساعة حٌث ٌجبر الصّمام أو المفاز مع جلدة الربط لالستمرار على الممعد الخاص به وذلن لمفل 

 .أما ادارة الممبض عكس عمرب الساعة ٌحرر الصّمام وٌسمح للماء بالمرور الى خارج الحنفٌةطرٌك الماء ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحنفٌة ٌوضح بعض أنواع ( 99-3 )الشكل 
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  أنواع الحنفٌات 3-14

 أشهر أنواع الحنفٌات هً:        

 الحنفٌة العادٌة )الصدرٌة(: -1

بوصة )انج( ولد  1/4-1/2)الحوض وٌتراوح لطرها بٌن )تركب هذه الحنفٌة على الحابط الموجود خلؾ 

أو ذات خلؾ طوٌل حتى ٌصل مخرج الماء )الصنبور( الى منتصؾ الحوض ذات خلؾ لصٌرتكون الحنفٌة 

 .(93-3وحسب الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 حنفٌة ذات خلؾ لصٌر وأخرى حنفٌة ذات خلؾ طوٌل (93-3)الشكل  

 الحنفٌة العمودٌة: -9

تركب هذه الحنفٌة على فتحات خاصة بها فً األحواض وٌتراوح لطرها بٌن            
 

 
و  

 

 
بوصة )انج(   

وٌمكن عمل أشكال مختلفة من هذه الحنفٌات لتالبم الؽرض الذي تستخدم من أجله ، كؤن ٌركب لها وصالت 

 .(94-3مهٌبة لوضع خرطوم مثال، أن ٌكون صنبورها مسننا لتركٌب الخرطوم كما فً الشكل )

 
 حنفٌة عمودٌة ( 94-3)الشكل                                  

 

 تمرٌن عملً   طرٌمة تركٌب الحنفٌة 3-15

 لكً تركب حنفٌة عمودٌة على حوض مطبخ أو حوض ؼسٌل من نوع السٌرامٌن:          

 .فتح الصامولة الخلفٌة   -1

، ثم ٌوضع الذٌل المملوظ فً الفتحة الموجودة على وضع حلمة مصنوعة من البالستن على الذٌل المملوظ  -9

 .الحوض

 .على الذٌل  نٌةحلمة من البالستن مرة ثا وضع  -3

 .الصامولة باحكام وبدون ضؽط شدٌد فً الربط حتى التكسر السرامٌن )أو الصٌنً( ربط  -4

ستٌل أو الصلب المطلً أو أي مادة رلٌمة أخرى، فٌتم  االستانلسوعند تركٌب حنفٌة عمودٌة على حوض من 

عمل الخطوات السابمة نفسها باستثناء وأحد هو أن توضع حلمة فاصلة أو لبعة  بٌن الصامولة الخلفٌة وبٌن 
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ل ــكما فً الشك -السطح السفلً للتركٌب حتى توازن مع البروز الدابري للحنفٌة أعلى سطح التركٌب مباشرة

(3-95).  

 

 طرٌمة وضع المبعة  (95 – 3)الشكل  
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 للب حنفٌة مركب فٌه مانعات التسرب  (31-9)الشكل  

 -4-التمرٌن                                                                          تمرٌن رلم  بطالة

 فتح وتركٌب للب ) لب ( حنفٌة  اسم التمرٌن:

 أربعة حصص الزمن المخصص:ورشة محطات تصفٌة المٌاه                                        مكان التنفٌذ:

 ة: ٌاألهداؾ التعلٌم -أوالً 

 بعد تنفٌذ التمرٌن ٌجب ان ٌكون الطالب لادرا ً على أن:

 .ٌجري الصٌانة والتصلٌح للحنفٌات

 التسهٌالت التعلٌمٌة:  -ثانٌا

 حامض مخفؾ  -منكنة منضدٌة  -مانعة تسرب علوٌة وسفلٌة  -متؽٌرة الفتحة ) كندن (  سبانة -حنفٌة نحاسٌة 

 

 

 إستمارة لابمة الفحص
 الجهة الفاحصة : معلمً ورشة محطات تصفٌة المٌاه

 وشبكاته اسم الطالب:                        المرحلة :الثالثة                التخصص : معالجة المٌاه

   اسم التمرٌن : فتح وتركٌب للب ) لب ( الحنفٌة 

 الولت الالزم: أربعة حصص               4الفصل: الثانً                                    رلم التمرٌن: 

 الدرجة  الخطوات                      الرلم
 المٌاسٌة

 درجة  
 األداء 

 المالحظات

   5 .ربط الحنفٌة بالمنكنة 1

   10 .فتح للب ) لب ( الحنفٌة 2

   5 .استخراج مانعة التسرب العلٌا 3
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وألل منها ٌعٌد الطالب الخطوات   8و  6على ان ٌكون ناجحاً فً الفمرة  %60التمرٌن  الدرجة الدنٌا إلجتٌاز

 .التً رسب فٌها

 المدرب                                  تولٌع ربٌس المسم  تولٌع المدرب                             تولٌع

 

 خالطات الماء  ألحد( ٌبٌّن التركٌب الداخلً 31-3أما الشكل )

 خالطات الماء ألحدالتركٌب الداخلً   (31-3)الشكل  

 -( ٌوضح األجزاء المكونة لخالطات المٌاه وبالتفصٌل 39-3والشكل )

 

 نوع من أنواع خالطات الماء مفكن ( 39-3 )الشكل 

 

   10 .استخراج مانعة التسرب السفلى 4

تنظٌؾ لب الحنفٌة وتجوٌفها بإستعمال حامض مخفؾ  5
 .وازالة اثر الحامض بؽسلها بالماء

10   

   10 ى.تسرب السفلتركٌب مانعة ال 6

   10 ٌا.تركٌب مانعة التسرب العل 7

   10 .ربط لب الحنفٌة فً مكانه 8

   10 .إستعمال معدات السالمة واألمان  وارتداء بدلة العمل 9

   10 .تنظٌؾ مكان العمل وإعادة العدد المستخدمة الى مكانها 10

   10 .الزمن المستؽرق 11

   المجموع

 التولٌع: اسم الفاحص:

 التارٌخ:
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 خالطات المٌاه3-17
     

تستعمل الخاّلطات فً الحّمامات لخلط المٌاه الباردة والساخنة والتحكم بدرجة حرارة الماء ومالبمتها     

ٌإدي الخاّلط الدور الذي تموم به الحنفٌة فً األمداد بالماء، ولكنه ، لالستعمال، وهً بؤشكال وأنواع مختلفة

خن وهو ٌضع عادة من النحاس المطلً بمادة ٌحتوي على صمامٌن احداهما للماء البارد واالخر للماء السا

الكروم، كما ٌصنع للبه من سبٌكة البرونز ونالحظ أن الصمامٌن لهما صنبور وأحد عام، وفً بعض االحٌان 

ٌكون امداد الماء البارد فٌها من ماسورة الخدمة مباشرة وتكون تؽذٌة حجرة الحمام من خّزان المنزل، أما بالنسبة 

مطبخ والذي ٌختلؾ فً تصمٌمه بعض الشا عن خاّلط حوض الؽسٌل وخاّلط البانٌو، ألنه الى خاّلط حوض ال

الٌصلح أن ٌتم خلط الماء البارد المؤخوذ من انبوب الخدمة مع الماء الساخن من اسطوانة تخزٌن الماء الساخن 

بور الخاّلط وٌتم خلط للسخان، وفً هذا الخاّلط ٌتم عمل مجرى منفصل لكل من الماء البارد والساخن داخل صن

 تٌاري الماء البارد والساخن فً الهواء عند خروجهما من الفوهة ومن أنواعه:

 خاّلط المطبخ. 

 خاّلط البانٌو. 

 خاّلط حوض الؽسٌل. 

 

 

 

 

 

 

 خاّلط البانٌو  (34-9 )الشكل                خاّلط المطبخ  (33-9 )الشكل                       

 

 
 

 
 حوض الؽسٌلخاّلط  ( 35-9 )الشكل     

 

 خالطات الدوش  3-18

تّزود جمٌع أنواع الدوش بنوع خاص من الخاّلطات لتمكن المستخدم من تؽٌٌر درجة حرارة الماء كما ٌرٌد، 

ضبط درجة حرارة الماء وكذلن التدفك من  وأبسط نوع من هذه الخاّلطات ٌتكون من صّمامٌن وباالمكان

ولد وجد تعدٌل وتحسٌن لهذا النظام  .الرشاش وذلن بفتح الصمامٌن حتى تصل حرارة الماء للدرجة المطلوبة

موجود فً خاّلط مشترن للبانٌو والدوش حٌث ٌمبض منه الماء بالحرارة المطلوبة الى البانٌو من فوهة الخالط، 
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والضرب ضربا خفٌفا على ممبض التحكم ٌتحول الماء ألعلى الى رشاش الدوش، ومع التطور ظهر الخاّلط 

 
المنظم للحرارة أو الخاّلط الثرموستاتً وهذا الصّمام ٌحفظ حرارة الماء عند مستوى ثابت رؼم تذبذب وتؤرجح 

طات الٌمكن أن تزٌد الضؽط سواء بالنسبة الضؽط فً تؽذٌة الماء البارد والساخن، ولٌكن معلوماً أن هذه الخاّل 

للماء البارد أو الساخن ولكن ٌمكن تختزل الضؽط للٌال على أحد جانبً الخاّلط )أي فً أحد االمدادات( لٌجاري 

 .( تبٌن خاّلط الدوش37-3( )36-3الضؽط الموجود على الجانب األخر، واألشكال )

 

                                                   

             
 خاّلط الدوش ( 37-3)الشكل  

 األعطال وآلٌة اصالحها فً الحنفٌات والخاّلطات 3-19

وٌحدث فً الحنفٌات والخاّلطات بعض األعطال بسبب تراكم األكاسٌد واألمالح مما ٌسبب تلؾ مانعات   

( حنفٌة بعد تفكٌكها وٌالحظ تراكم 38-3التسرب مما ٌستوجب تفكٌكها واستبدال مانعات التسرب وٌبٌّن الشكل )

 .االكاسٌد والترسبات علٌها والمسببة لعدم عملها بشكل جٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 حنفٌة بعد تفكٌكها ( 38-3)الشكل          
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 .( ٌبٌّن طرٌمة تركٌب مانعة التسرب لملب حنفٌة بؽٌة استبدالها39-3والشكل )

 

 

 

  

 

 

 

 اهم أنواع االعطال هً: 

 وجود تنمٌط من الحنفٌة بعد لفلها:  -1

 وسبب ذلن أن جلدة الحنفٌة تحتاج الى استبدال وٌتم ذلن كما ٌؤتً:

مباشرة ٌمطع الماء ٌمطع تٌار الماء المؽذي للحنفٌة، فبالنسبة لحنفٌة الماء البارد التً تؽذى من انبوب الخدمة 

بمفل المحبس الربٌسً أما الحنفٌات عند طرٌك الخّزان ٌمفل المحبس الموجود على خطوط األنابٌب أما اذا 

البارد لها وتفتح الحنفٌة حتى ن )السخان( ٌتم لطع امداد الماء كانت الحنفٌة المعٌبة هً حنفٌة الماء الساخ

 .ٌتولؾ الماء عن النزول

 ٌة الموجود فً أعلى الممبض والذي ٌبٌن عالمة البارد والساخن فتح ؼطاء رأس الحنف(H ،(C. 

 استخدم مفن لفتح برؼً مملوض ٌكون مربوطاً مع محور الدوران. 

 )ٌتم  إزالة الرأس )رأس الحنفٌة. 

  ًفتح مجموعة صامولة المحور واخراج المحور )الساق( واستبدال جلدة الممعد، ثم ٌُعاد ربط األجزاء الت

 .فتحهاٌتم 

 تسرب الماء خالل جوانب محور الدوران عند الفتح :  -9

 وٌكون ذلن بسبب :

 فشل حلمة الحشو )صامولة الزنك( وٌحدث ؼالبا فً النماذج المدٌمة من الحنفٌات ذات الحلمة التملٌدٌة- 

 حدوث ضؽط خلفً عكسً الى  عند توصٌل الخراطٌم بالحنفٌات ٌمكن أن ٌخلك هذه المشكلة وذلن ألمكانٌة

 .داخل الحنفٌة

  وبسبب سموط ماء ٌحتوي على المنظفات من الٌد وسرٌانه على محور الحنفٌة اسفل مما ٌسبب ؼسل الشحوم

 .من الصامولة والحلمة

 وعالجها ٌكون عن طرٌك :

 ربط الصامولة التً تمسن الحلمة والتً هً أول صامولة ٌمر فٌها محور الحنفٌة وذلن عن طرٌك لؾ  زٌادة

 .الصامولة نصؾ دورة أو نموها فً اتجاه عمرب الساعة فؤن هذا ٌمكن أن ٌعالج المشكلة

  وجودة مواد الحشو المفتح الصامولة وأبعادها عن ؼرفة الحلمة وفً حالة عدم معالجة المشكلة واستخراج

رفٌعة وٌعاد تؽلٌؾ الحلمة بواسطة الصوؾ المؽمور فً مستحضر الفازلٌن أو خٌط الكتان وٌتم  ةبواسطة ادا

 .التؽلٌؾ بؤحكام ثم تربط صامولة ضبط الحلمة فً مكانها

 الطرق المابً )مطرلة الماء(: -3

 األمواج الناتجة عن التولؾوٌكون هذا الطرق أو الذبذبات عند لفل الحنفٌة أو فتح الحنفٌة نتٌجة تصادم    

طرٌمة تركٌب  ( 39-3 )الشكل 

 مانعة التسرب لملب حنفٌة 
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الفجابً لتٌار الماء ، حٌث أن هروب الماء ألعلى محور الحنفٌة ٌجعل دوران الحنفٌة ٌجعل الحنفٌة سهال  

جدا أنه ٌمكن فتحها ولفلها بالضرب علٌها ضربا خفٌفا باألصابع ، وٌمكن عالجها عن طرٌك تبدٌل حلمة 

 .الحشو

 ء فً خالطات الدوش: التؽٌر المفاجا فً درجة حرارة الما -4

وٌحدث أن ٌسري الماء البارد فً الدوش ثم بعد ذلن تضبط الحنفٌة ٌسخن الماء فجؤة مما ٌسبب أن امداد    

الماء الساخن ٌؤتً تحت ضؽط من خّزان الماء وأن تؽذٌة البارد تإخذ من خّزان الماء الذي ٌمد خّزان الماء 

 .الساخن )السخان(

         لدوش بصورة لوٌة بل ٌسمط على هٌبة شرٌط ضعٌؾ وذلن لعدم وجود ضؽط عند عدم تدفك الماء من ا -5

كافً وعالج ذلن رفع مستوى خّزان الماء البارد الى األعلى واذا كان ضرورٌا ٌبنى له مكان مرتفع فوق 

 .السطح واذا لم ٌكن ذلن ممكنا ٌمكن إستخدام مضخة الدوش الكهربابٌة

     انسداد فتحات التوزٌع )الثموب( فً رشاش خاّلط الدوش ناتج ذلن من وجود الشوابب فً انبوب الدوش أو  -6

انسداد فتحات الدوش نتٌجة ترسب االمالح وهنا ٌجب فتح انبوب المصفى )الرشاش( وتنظٌؾ وازالة 

   .الشوابب

 الصّمامات  3-91

ان عملٌة امداد المنشآت والمبانً بالمٌاه تمر عبر شبكة طوٌلة من األنابٌب منها ما هو )تحت االرض كما         

فً الخطوط الربٌسٌة ( ومنها ما هو ظاهري والتً تزود من خالل الخطوط الربٌسٌة واٌصالها الى أماكن 

و فً حالة حدوث االعطال أٌاه فً الشبكة لتنظٌم مرور الم الصّماماتالى االستهالن وهذه الخطوط  تحتاج 

تكون شكل من أشكال  الصّماماتوالصٌانة ، 

الحنفٌة العادٌة حٌث ٌوضع فً مسار الماء لٌتحكم 

بتٌار الماء وتزود بوصلة انضؽاطٌة للتوصٌل 

بؤنابٌب نحاسٌة أو مصنوعة من الصلب الذي ال 

ٌصدأ أو أنابٌب البالستن وعند التوصٌل بؤنابٌب 

الزهر ٌكون المدخل والمخرج مملوظٌن أما فً 

ً مملوظة  التوصٌل بؤنابٌب البالستن تكون احٌانا

ً ؼٌر مملوظة،   وٌوجد على جدار الصّمامواحٌانا

و وكما ه هاٌسهم لؽرض اٌضاح اتجاه مرور الم

 .(41 - 3موضح فً الشكل )

  

 الصّمامات معدن  91 -3

لٌة والخارجٌة فبالنسبة الصّمامات لجمٌع الطار األنابٌب الفرعٌة والربٌسٌة الداختستخدم أنواع متعددة من     

تصنع  ملم فانها 75لصّمامات الصؽٌرة تصنع عادة من سبابن النحاس وبالنسبة للصمامات بالطار اكبر من ل

 .عادة من الزهر أو الزهر المرن

 

 الصّماماتأنواع   3-99  
 الصمام الخانك  -أوال 

لتملٌل كمٌة المٌاه المتدفمة، كما ٌمكن استعماله كصمام  كثر للخنك وذلن لطبٌعة تصمٌمهٌستعمل على األ     

 سٌطرة إذ ان المسافة 

 أنواع من الصّمامات (41-3)الشكل  
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لرٌبة، وٌمكن فً هذه الصمامات استبدال األجزاء الداخلٌة فً حالة تلفها،  والؽلك الكلً بٌن وضع الفتح الكلً

وهنان العدٌد من التصامٌم لهذا النوع من الصمامات، والصمام ٌحتاج الى لوة كبٌرة لفتحه وؼلمه بالنسبة 

ً من الصمامات األخرى لنفس كلفته للٌلة ، وصٌانته معدل التدفك  تكون  لألحجام الكبٌرة، وٌكون أثمل وزنا

 بسٌطة وهو للٌل النضح، وٌمكن استعماله مع المٌاه التً تحتوي على الرمال، وهو شابع اإلستعمال فً المنازل

 .( ٌبٌن لطاع فً صمام خانك41-3والشكل )

 الصّمام الكروي:  -ثانٌاً 

ً الصماموٌسمى         فٌها المٌاه بضؽط عالً  تجريٌستخدم فً خطوط االمداد بالمٌاه التً  المالووظً اٌضا

االستهالن فً األحواض والحمامات والمطابخ وخالطات المٌاه  صماموخفض معدل مرور المٌاه كما فً 

الكروٌة على خفض معدل مرور  اتصماموالسخانات حٌث تعمل ال

 . % 40الماء بنسبة 

 

وٌصنع عادةً من النحاس االصفر أو البرونز أما االلطار        

االكبر فتصنع اجسام المحابس من الحدٌد الزهر أما الملب فٌصنع من 

وٌتم التحكم فً المٌاه  ،للصدأالنحاس االصفر أو البرونز المماوم 

    وٌة معٌنة من الكروي عن طرٌك تحرٌن العتلة بزا الصمامداخل 

 .(49-3( ، أنظر الشكل )91°– 1) 

 الكروي: الصمامأجزاء 

 .عتلة الفتح والؽلك  - 1  

 .والؽلك الفتح عتلة تثبٌت صامولة -9  

 .التسرب لمنع مطاطٌة حشوة – 3  

 .الكرة ( حصر ) تثبٌت صامولة – 4  

 .المركز من مثموبة فوالذٌة كرة – 5  

 .الصلب المطاط من حشوة – 6  

 .الكرة حجرة – 7  

 .انبوب – 8  

 ً  : البّوابً الصمام -ثالثا
السكٌنة وٌستخدم هذا النوع فً تفرعات التؽذٌة التً تجهز المٌاه بضؽط واطا وكذلن  صماموٌسمى أٌضاً        

المٌاه بسرعة ولفله بسرعة عن طرٌك المرص الذي ٌشبه البوابة جرٌان حٌث ٌمكن التحكم ب ،فً تفرعات التدفبة

موازي لخط األنبوب؛ اي أن  الجرٌانمصمم بحٌث اتجاه ا الصماموهذا  صمامفً فتحة مرور المٌاه داخل ال

الصّمام الكروي    (49-3 )الشكل 

 (المملوظ)
 

 أجزاء الصّمام الكروي   (43-3)الشكل       
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فً  صمامتخدم هذا اللذلن ٌس الجرٌانداخل االنبوب مما ٌملل عملٌة فمد طالة  جرٌانال ٌؽٌر اتجاه ال صمامال

 .(44-3حسب الشكل )تملٌل الضؽط لفتح فمط ولٌس لوط الربٌسٌة التً تحتاج للمفل اولالخط

 البوابً: صمامأجزاء ال
  :ة تالٌبس البّوابً من األجزاء الٌتكون المح       

 التشؽٌل. ممبض -1

 .صمامعمود ال -9

 .صامولة الحشو -3

 .صندوق الحشو مملوء بالحشو -4

 .صمامؼطاء ال -5

 .لالووظ -6

 .البوابً صماملرص ال -7

 

 ً  الصّمام الزاوي: -رابعا
باستثناء أن مدخل الماء ومخرجه ٌكونان متعامدٌن على بعضهما أي ٌحصران  ًالبواب الصماموهو مشابه        

 .(°90بٌنهما زاوٌة )

( لألنابٌب فانه ؼالبا ً ما ٌستعمل عكس( )ال 90ْالزاوي ٌمكن أن ٌموم ممام وصلة زاوٌة ) صمامحٌث أن ال        

 .(45-3كما فً الشكل ) ،عند انحناء األنابٌب حول الركن

 أجزاء الصّمام الزاوي:

 .ممبض التشؽٌل -1

 .عمود الصّمام  -9

 .صامولة الحشو -3

 .(الحشوصندوق الحشو) مملوء  -4

 . صمامؼطاء ال -5

 .الصّمام  لالووظ -6

 .لرص الصّمام )به حلمة بالستن لمنع التسرب( -7

 -جسم الصمام -8

 

 :)صمام الفحص( صّمام عدم الرجوع -ا ًخامس
وٌستخدم هذا النوع من          

الصّمامات فً مدخل الشبكة الربٌسٌة 

للمٌاه أو الؽالٌات )السخانات( حٌث 

ٌوضع لبل مضخة الماء فً بداٌة الشبكة 

وٌموم بامرار الماء فً اتجاه واحده وال 

ٌسمح برجوع الماء فً حالة االنمطاع 

 الكهربابً المفاجا وٌصنع عادةً من 

 

 

 الصّمام البوابً (44-3)الشكل 

 الصّمام الزاوي  (45-3)الشكل            

 صّمام عدم الرجوع   (46-3)الشكل  
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ع عالمة سهم تحدد اتجاه مرور الماء وٌمكن تثبٌت هذا الصّمام عن طرٌك مدخل النحاس وبمماسات عدٌدة وٌوض

ان مرور المٌاه داخل هذا الصّمام ٌكون باتجاه موازي لخط االنبوب أي أن الصّمام ال ٌؽٌر  .ومخرج مملووظ

 .(46-3كما فً الشكل ) -اتجاه الجرٌان داخل االنبوب مما ٌملل عملٌة فمدان طالة الجرٌان

 أجزاء صّمام عدم الرجوع:   
 ٌتكون صّمام عدم الرجوع من األجزاء اآلتٌة :      

 .جسم الصمام: ٌكون مصنوع  من النحاس -1

بوابة متحركة: تعمل عند مرور الماء فٌها من اتجاه وأحد وتؽلك عند مرور الماء باتجاه معاكس وتكون  -9

 .مرتكزة فً جسم الصمام

 .صّمام مصنوع من النحاس االصفرسدادة لتفرٌػ الهواء من جسٌم ال -3

 .فتحة دخول وخروج الماء -4

 .نابض ٌموم بارجاع البوابة -5

 

 صّمام أمان )تخفٌض الضؽط(:  -سا ً ساد
أو تفرٌػ الضؽط الذي ٌزٌد عن حد معٌن وذلن فً الؽالٌات )السخانات(  ٌستخدم هذا الصّمام إلمتصاص       

فرعات التؽذٌة تولداخلٌة لحماٌة اعمدة اوخّزانات المٌاه وشبكات المٌاه ومن هذه األنواع ما ٌستخدم فً التركٌبات 

أن الضؽط المرتفع للمٌاه ) الٌة عمله،ملم( وفً شبكات تؽذٌة المٌاه العمودٌة50-12وتكون بالطار ) ،الصؽٌرة

أو البخار ٌموم بتحرٌن لرص الصّمام باتجاه ٌسمح من خاللها تفرٌػ الضؽط داخل األنابٌب أو البخار مما ٌإدي 

لوضع االعتٌادي لؽرض المرص الى ا ٌرجعالى تعادل الضؽط فً هذه األنابٌب أما فً حالة انخفاض الضؽط 

 .(47-3ّمام حسب الضؽط المطلوب وحسب الشكل )وٌمكن ضبط ومعاٌرة هذا الص( ؼلك الصّمام

 أجزاء صّمام األمان:        

 . ؼطاء متحرن ٌمكن من خالله معاٌرة الضؽط المطلوب  -1

 . عمود الصمام ٌثبت علٌه المرص والنابض  -9

 .نابض ٌستخدم لؽلك المرص فً حالة انخفاض الضؽط  -3

 .جسم الصّمام  -4

  .ٌستخدم لؽلك الصّمام لرص  -5

 

 

 

 صّمام العّوامة )الطّوافة( سابعاً:

هذا الصّمام ٌستخدم فً خّزانات المٌاه وكذلن فً صنادٌك الطرد للمراحٌض وهو عبارة عن حنفٌة ذات          

 -تحكم عابم  مصممة لتحفظ الماء عند مستوى ثابت 

ٌستخدم صّمام العّوامة للتحكم التلمابً فً مستوى الماء فً الخّزان حٌث ٌعتمد عمل الصّمام على العّوامة    

)العابم( وهو كرة مجوفة مصنوعة من البالستن تطفو فوق مستوى الماء فاذا انخفض مستوى الماء فً الخّزان 

لعّوامة الموجود امام انبوب التزوٌد بالماء انخفضت هذه الكرة واخذت معها ذراع الكباس الذي ٌفتح صّمام ا

فٌخرج الماء الى الخّزان لٌمأله الى المنسوب المطلوب والذي ٌضبط علٌه الذراع وبارتفاع الماء ترتفع الكرة 

 .(48-3حتى ٌتم ؼلك مخرج الماء وٌتولؾ دخوله فً الخّزان كما فً الشكل )

 ( صّمام االمان 47-3)الشكل 
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 )الطوافة( ةٌمثل العوام ( 48-3 )الشكل 

 
 صّمام العّوامة ( 49-3 )الشكل 

 

 اعطال صّمام العّوامة وطرق عالجها 

تسرب فً الصّمام ٌظهر كتنمٌط ثابت أو شرٌط من الماء وذلن من انبوب الفابض بالخّزان والسبب فً ذلن  -1

 ٌعود الى:

 .ٌكون تلؾ فً جلدة )واشر( هذا الصّمامات التً تحتوي على جلدة وٌتم استبدالها بؤخرى جدٌدة لد - أ

ٌمكن أن ٌكون تسرب فً الكرة العابمة وهنا ٌجب استبدالها وهنان حل مإلت بؤن ٌوضع كٌس من  - ب

 .البالستن حول الكرة وٌربط بصورة جٌدة حول ذراع الطوافة لمنع دخول المٌاه الى الكرة 

د خطؤ فً خٌط الصّمام مع مستوى الماء وٌتم من خاللها ثنً ذراع العّوامة لالعلى برفك واحكام وجو - ت

 .بكلتا الٌدٌن لرفع منسوب المٌاه أو لألسفل لخفض المنسوب

اعادة الملء تكون بطٌبة بعد تدفك الماء أو سحبه من الخّزان والسبب هو احتمال وجود شوابب أو رواسب 2- 

 .لة مرور الماء والحل هو فتح الصّمام وتنظٌفهمما ٌإدي الى عرل

 

 تركٌب الصّمامات 93 -3

 الصّمامات ٌجب مراعاة ما ٌؤتً: عند تركٌب

عند نمطة الدخول من شبكة  صمام عدم رجوعٌجب تركٌب  -1

المٌاه العمودٌة الى داخل المبنى لضمان فصل المٌاه عن 

 .المبنى عند اجراء الصٌانة

الصّمام  داخل صندوق من الحدٌد الزهر له  ٌوضع عادةً  -9

ؼطاء أو داخل حجرة صؽٌرة خاصة ٌسهل الوصول الٌه 

 .سم ( 10* 10)ذات أبعاد 

الصّمام بجوار عداد المٌاه سواء داخل أو خارج  تركٌب -3

 صماموصلة أنابٌب بجوار الالمبنى كذلن ٌنصح بتركٌب 

 .صٌانة فً أي ولتالعملٌة  وذلن لتسهٌل

ٌوضح وضع  ( 51-3)الشكل  

 الصّمام تحت سطح االرض 
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  .سم100-80)تكون الوصالت والصّمامات تحت سطح االرض بحوالً ) -4

ً تحت اساس المبنى فتكون داخل جراب بمطر حوالً   -5 سم لحماٌة 15اذا وضعت الصّمامات اضطرارٌا

 .الصّمامات من أي هبوط فً المبنى

 .من درجات الحرارة المنخفضة حتى ال تتجمد المٌاه فٌهاٌجب حماٌة الصّمامات  فً المناطك الثلجٌة -6

 

 وطرق صٌانتها واصالحها        صماماتاعطال ال 94 -3

وٌتم التحكم فً حركة الماء عن الماء فتحة دخول الماء وفتحة خروج و صماممن جسم ال صمامٌتكون ال      

 .صمامٌركب فً ؼطاء ال م عمود مملوظطرٌك انزال حلمة دابرٌة أو بوابة بإستخدا

 تنتج من: صمامأو تعٌك حركة ال صمامالتً تسبب تسرب المٌاه من ال أن العٌوب المحتملة      

 .صمامالحشو حول عمود ال -1

 .صمامالحلمة المطاطٌة أو لاعدة ال تلؾ -9

 واسبابها المحتملة وطرق العالج: عطالوالجدول االتً ٌوضح اهم اال

 العالج السبب المحتمل طلالع

تسرب المٌاه من 
حتى فً  صمامال

  .حالة لفله جٌدا

وجود عٌب أو تلؾ فً الحلمة   -1
 .المطاطٌة

وجود جسم ؼرٌب داخل الحلمة  -9
 .المطاطٌة

وجود عٌب أو تؤكل فً ممعد  -3
 .صمامال

 .استبدال الحلمة المطاطٌة اذا كانت منضؽطة  -1

استخراج أي جسم ؼرٌب من الحلمة  -9
 .المطاطٌة

 .عمود التسوٌة بإستخدام صمامتسوٌة ممعد ال -3

تسرب المٌاه من 
حول عمود 

  .صمامال

عٌوب الحشو داخل صندوق  -1
 .الحشو

    صامولة صندوق الحشو -9
 .ؼٌر مربوطة جٌدا ً

 استبدال الحشو المدٌم باخر جدٌد فً -1
حالة كانت منضؽطة وٌلؾ خٌط مشبع  
 .افٌت ) نوع من الكاربون الناعم (الكرب

    .ربط صامولة صندوق الحشو جٌدا  -9
صعوبة فً فتح 

 .صمامولفل ال
جفاؾ الحشو فً صندوق  -1

 .الحشو

وجود انحناء فً عمود  -9
 .صمامال

استبدال الحشو باخر جدٌد مدهون بشحم أو  -1
معجون مناسب أو وضع للٌال ً من الزٌت فً 
صندوق الحشوكما ٌجب فتح ولفل المحبس 

مرات على األلل فً الشهر حتى  مرتٌن اوثالث
 .ال ٌحدث صدأ

 .باخر جدٌد صماماستبدال ال -9

مود انزالق الع
اثناء ادارته 

دون لفل 
 .الصمام

وجود عٌب أو تؤكل فً اسنان 
 .لالووظ العمود 

 .بؤخر جدٌد صماماستبدال ال

 .المحتملة وطرق العالجتحدٌد االسباب بالتالً والجراء عملٌة الصٌانة ٌجب تحدٌد العٌب أوالً و

 وطرق العالج تتلخص فً:

 .الكشؾ عن الحلمة المطاطٌة واستبدالها فً حالة تلفها -1

 .الكشؾ عن الحشو واستبداله باخر جدٌد -9
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 .وتسوٌتها فً حالة تلفها صمامالكشؾ عن لاعدة ال -3

 .باخر جدٌد فً حالة فشل طرق العالج السابمة صماماستبدال ال -4

 

 :صمامتسوٌة لاعدة ال3-95

حتى مع  صمامعند استبدال وتؽٌٌر الحلمة المطاطٌة والحشو وما زال ٌحدث تسرب مٌاه من فتحة الخروج لل    

وٌتم ذلن بإستخدام اداة ٌدوٌة تركب فً  ،صماموتاكل فً لاعدة الاجٌداً فان ذلن ٌدل على وجود تلؾ  صماملفل ال

 ة:لتالٌمن األجزاء اوهو فً مكانه وهذه االداة تسمى عمود التسوٌة حٌث تتكون هذه االداة  الصمام

 .ةرلرص االدا -1

 .العمود -9

 .التؽذٌة لرص -3

 .الجزء المخروطً والمملوظ  -4

 .سكٌنة التسوٌة )لابلة للتؽٌٌر واالستبدال( -5

ٌنة " أما سك1,1/4" الى 3/8والجزء المخروطً ٌكون مملووظ بمماسات مختلفة من 

إنج  1إنج و " 4/3 "انج،" 9/1 "إنج ،" 8/3 "التسوٌة فلها اربع مماسات وهً

 .(51-3ذات المماسات المختلفة وحسب الشكل ) صماماتوتستخدم مع ال

 

 ( ٌوضح سكٌنة التسوٌة51-3الشكل )

 

 

 

 والجراء عملٌة التسوٌة:

 المطلوب صٌانته صمامألفل أوالً   ً المٌاه عن ال. 

 صماموانزع للب ال صمامإفتح ؼطاء ال. 

 وركبها فً عمود التسوٌة واربطها جٌداً  صمامإختر سكٌنة تسوٌة بمماس ٌناسب حجم ال. 

 صمامأدخل عمود التسوٌة فً جسم ال. 

 بادارته ٌدوٌا فً اتجاه عمرب  الساعة  لصماماربط الجزء المخروطً لعمود التسوٌة فً لالووظ جسم ا. 

  ثم لؾ لرص التؽذٌة بالٌد األخرى فً اتجاه عمرب الساعة حتى تشعر أمسن لرص االدارة بؤحد األٌدي

 .صمامبتالمس سكٌنة التسوٌة مع ممعد ال

  فمط فً تسوٌة السطح )سطح ممعد  االدارةوعندما ٌحدث التالمس اولؾ لؾ لرص التؽذٌة واستخدم لرص

 .(صمامال

 عمود التسوٌة ونظؾ سطح الممعد  وانزع صمامإفتح لالووظ التؽذٌة وكذلن الجزء المخروطً من جسم ال

من الراٌش وتاكد من نعومة واستواء السطح وٌجب أن ٌكون السطح خالٌا ً من أي راٌش أو حفر وٌنظؾ 

 .بإستخدام الهواء

  .ضد التسرب هواعد اختبار صمام ركب ال*
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 سخانات الماء  3-96

حٌث ٌصنع السخان من المعدن المطلً بالمصدٌر لمنع تؤثره  -األجزاء الربٌسٌة لشبكة المٌاههً أحد            

( سم والمٌزة  160- 120بالمٌاه ومماومته للصدأ وٌصنع على شكل اسطوانة وارتفاعات مختلفة تتراوح بٌن )

على جدار السخان نتٌجة  التً ٌتم بها صنع السخان على شكل اسطوانة هو لمماومة وتوزٌع االجهادات المتولدة

 .(59-3جالون( شكل ) 90-60ضؽط الماء وٌتوفر بسعات مختلفة تصل )

 
 السخانات ( 59-3 )الشكل 

 

 مكّونات السخان  3-96-1

 ٌتكون السخان من:             

  .لاعدة دابرٌة تثبت علٌها االسطوانة -1

 .من لاعدة السخانسم  (5)ملم وعلى ارتفاع(22)فتحة دخول الماء وتكون ذات لٌاس  -9

  -وتكون فً االعلى ملم(28)فتحة لخروج الماء من السخان ذات لٌاس  -3

شمعة )هٌترات( ذات ملؾ كهربابً ٌموم بعملٌة التسخٌن مصنوعة من انبوب من مادة المونل أو التٌتانٌوم  -4

 .وذلن لمماومة الصدأ أو التآكل

منظم حرارة )ثرموستات( ٌعمل على التحكم بدرجات حرارة الماء حٌث باالمكان ضبطه على درجة حرارة  -5

 .محددة

 .صّمام السٌطرة على الضؽط )ضؽط بخار الماء( ٌسمى )سٌت ولؾ أو صّمام االمان( -6

 .ممٌاس لمٌاس درجة حرارة الماء ٌوضع على الؽطاء الخارجً للسخان -7

تخدم لمنع تسرب الحرارة الى المحٌط الخارجً وتوضع بٌن االسطوانة مادة عازلة )صوؾ زجاجً( تس -8

 .والؽالؾ الخارجً

 آلٌة عمل السخان      3-96-9

عند اشعال النار فً السخان اذا كان ٌعمل بالؽاز أو من خالل إستخدام التٌار الكهربابً فان الماء الموجود    

 كثافته )أي ٌمل الوزن بالنسبة للحجم( فان الماء األكثر تمل وبالتالًداخل اسطوانة السخان ٌسخن ثم ٌتمدد 

ً الى   برودة واالكبر كثافة ٌدخل من انبوب الدخول الى داخل السخان لٌدفع الماء االعلى حرارة واخؾ وزنا

االعلى عن طرٌك انبوب التدفك الى خارج االسطوانة )السخان( أي أن الماء الساخن ٌرتفع لٌحل محله الماء 

 .(53-3وهكذا تبدأ الدورة وتستمر طالما استمرت النار مشتعلة أو وجود تٌار كهربابً كما فً الشكل )البارد 
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 دورة المٌاه فً السخان  (53-3 )الشكل 

 

 أنواع السخانات  3-96-3

  ٌتوفر عدة أنواع من السخانات منها:             

 .السخان الكهربابً -1

 .السخان الؽازي -9

 .السخان الشمسً -3

 .سخان الولود الصلب -4

 السخان الكهربابً:  -1

السخان الكهربابً عبارة عن خّزان ماء مزود بفتحة دخول الماء البارد وفتحة خروج الماء الساخن             

وٌتم تسخٌن المٌاه داخل جسم الخّزان بإستخدام شمعة )عنصر التسخٌن هٌتر( ذو ملؾ كهربابً ٌموم بعملٌة 

  .(54-3) التسخٌن وحسب الشكل

 
 عنصر التسخٌن ( 54-3 )الشكل 

والشمعة عبارة عن انبوب مصنوعة من مادة المونل أو التٌتانٌوم وذلن لمماومة الصدأ أو التآكل  وتوجد          

مختلفة وطالات مختلفة للتسخٌن وٌوجد بداخلها ملؾ ٌمر به تٌار كهربابً وتعتمد كفاءة تسخٌن المٌاه  باطوال

على المدرة الكهربابٌة والممدرة بالواط ، وعند مرور التٌار الكهربابً بالملؾ داخل الشمعة ٌتوهج وتنبعث منه 

بتسخٌن الماء المحٌط بها الى الدرجة المطلوبة حٌث الطالة الحرارٌة التً تنتمل للشمعة المؽمورة فً المٌاه فتموم 

ٌتم فصل التٌار الكهربابً عن طرٌك الثرموستات والذي ٌعمل تلمابٌاً للتحكم فً درجة حرارة الماء حٌث ٌمكن 

ضبطه على درجة حرارة محددة، ٌظل الماء محتفظاً بحرارته اطول مدة ممكنه، وذلن لوجود العازل الحراري، 

حرارته فان المنظم الحراري ٌستشعر ذلن وٌموم بتوصٌل التٌار لشمعة التسخٌن )هٌتر( لتعوٌض فاذا انخفضت 

ذلن االنخفاض، ثم ٌفصل التٌار بعد ذلن، بعد وصول درجة حرارة الماء الى الدرجة المثبتة فً المنظم الحراري 
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ٌمثل منظم الحرارة  (55-3وهكذا ٌحتفظ السخان بالمٌاه الساخنة عند درجة حرارة معٌنة، والشكل )

   .)الثرموستات(

 
 منظم الحرارة  (55-3 )الشكل 

 السخان الشمسً : - 9

ً باسم ألواح         شمسٌة، وهً وسٌلة لتحوٌل حرارة الشمس الى حرارة الالسخانات الشمسٌة وتعرؾ أٌضا

وااللواح الشمسٌة تختلؾ عن االلواح الضوبٌة التً تستخدم من اجل  -مخزونة وتخزٌنها الستخدامها عند الحاجة

 .انتاج الكهرباء

     :ًاستخدامات السخان الشمس 

ان استعمال الطالة الشمسٌة لتسخٌن المٌاه ٌتم من خالل مجمعات ألستمبال اشعة الشمس وتحوٌلها الى        

الكهرباء بالبخار ، تجفٌؾ المحاصٌل أو للطبخ، أن طالة حرارٌة لتدفبة المنازل ، تسخٌن المٌاه ، تولٌد 

التسخٌن المٌاه عن طرٌك اشعة الشمس بات شابعا ًوفً كثٌر من المدارس والمطاعم والبٌوت والمستشفٌات 

 .كما تستخدم فً االنتاج الزراعً -سواء استعمالها فً التدفبة أو تسخٌن المٌاه

     :ًمواصفات السخان الشمس 

عة السخانات الشمسٌة فً عدة احجام لتلبٌة احتٌاجات الطالة الشمسٌة وحسب درجات ٌمكن صنا      

 -80 درجة مبوٌة( لحمامات السباحة أو ساخنة )من  50الحرارة المطلوبة للمٌاه سواء كانت دافبة )ألل من 

مد على لدرة درجة مبوٌة( ولالستعمال المنزلً أو مؽلٌة للحصول على بخار لتولٌد الكهرباء، وهذا ٌعت 60

السخان الشمسً وتصمٌمه، وابسط هذه السخانات السخان الشمسً المسطح، وهو عبارة عن صندوق معزول 

معدنً له ؼطاء من الزجاج العادي أو البالستن الشفاؾ وبداخله لوح المتصاص الحرارة ملون وؼامك، 

ً ما ٌطلى باللون االسود المتصاص اكبر ما ٌكون من حرارة الشمس ، وبداخله أنابٌب ٌمر بها الماء وؼالبا

لتسخٌنه، أو الهواء المراد تسخٌنه المستعمل للتدفبة، واللوح الماص من معدن النحاس أو االلمنٌوم أو سبٌكة 

منهما، ألن المعدنٌن لهما لدرة كبٌرة على توصٌل الحرارة وبسرعة وكفاءة عالٌة، ومن المعلوم أن النحاس 

كلفة، والصندوق معزول لمنع تسرب الحرارة منه،  والماء الساخن ٌخزن فً مماوم للتآكل رؼم انه أكثر ت

خّزانات عازلة للحرارة بداخلها ولد تكون من الصوؾ الزجاجً أو الفاٌبر كالس  لؽرض اإلحتفاظ بحرارة 

 .( ٌمثل السخان الشمس56ً-3الماء وال سٌما  لالستعمال اثناء اللٌل والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( السخان الشمس56ً-3الشكل )        
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 ثبنثاسئهة انفصم ان

 ./ كٌؾ ٌتم تثبٌت حوض ؼسٌل األٌدي1س

 ./ أذكر مواصفات حوض اإلستحمام وطرٌمة تركٌبه9س

 / ماهً عٌوب البانٌو البالستٌكً؟3س

 ./ ماهً انواع األدوات التً تستخدم عند تسلٌن وتنظٌؾ خطوط الصرؾ الصح4ًس

 .بالكاسح الهٌدرولٌكً وماهً أجزاإه/ ما الممصود 5س

 ./ أذكر أنواع الحنفٌات وطرق تركٌبها6س

 / ماالذي ٌوجب تفكٌن الحنفٌة؟7س

 / للصمام العدٌد من الفوابد، ماهً هذه الفوابد؟8س

 / ماهً أنواع الصّمامات وماهً أجزاإها؟9س

 .المعالجة لها/ أذكر االعطال المحتمل حدوثها فً الصّمامات موضحا كٌفٌة 11س

 / للصمام الخانك عدة ممٌزات وعدة عٌوب، عددها؟11س

 / مالممصود بالسخان الشمسً ؟ وكٌؾ ٌتم تركٌبه؟19س 
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  رابعالفصل ال                                                

 

 أنظمة مكافحة الحرائك

 

 الهدافا 

 ٌتعرؾ الطالب على :

 .أنواع االنظمة                 1-

 .تمارٌن حول مطافىء الحرٌك                2- 

 .حنفٌات الحرٌك -تمارٌن حول فّوهات                 3-

 .تمارٌن حول عمود تؽذٌة حنفٌات اإلطفاء الداخلٌة                4- 

 .بكرات الحرٌك                5- 

 .المّرشات -6                    
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 أنواع األنظمة  4-1

 األنظمة الٌدوٌة المتنملة 4-1-1

 ا:وتشمل الطفاٌات بجمٌع أنواعه        

 

 المبانً األنظمة الثابتة إلطفاء الحرٌك بالمٌاه ضمن 4-1-9

  : المٌاهفّوهات الحرٌك ونظام رشاشات  هنان نظامان ربٌسان لمكافحة الحرٌك ضمن األبنٌة: نظام         

     عبارة عن شبكة أنابٌب تمتد ضمن المبنى توزع المٌاه على فّوهات واألعمدة الرأسٌة: الحرٌك نظام فّوهات - أ

بشكل عام من صّمام ٌمكن أن ٌتصل بخرطوم، توجه  حرٌك موزعة فً أماكن محددة ضمن المبنى تتؤلؾ

  .بإستخدام الجهد البشري المٌاه منه إلى النٌران مباشرة

     ٌركب علٌها رشاشات  عبارة عن شبكة أنابٌب ممدودة تحت السمؾ أو على الجدران نظام رشاشات المٌاه: -ب

المحترلة مباشرة دون تدخل  مٌاه، تعمل بشكل آلً عند حصول حرٌك، وتموم برش المٌاه على المواد

أهمها: سرعة االستجابة، للة كمٌة بالعدٌد من المٌزات  ممارنة بنظام فّوهات الحرٌك ٌتمٌز هذا النظام.بشري

 .موثولٌتهع المٌاه المستخدمة، ٌمكن أن ٌعمل خارج أولات الدوام ولو لم ٌكن هنان مرالبون وارتفا

 

 بالمٌاه أنواع أنظمة اإلطفاء حسب التؽذٌة 4-1-3

 :اآلتٌة شكالفاء بالمٌاه ٌمكن التمٌٌز بٌن الحسب تؽذٌة نظام اإلط           

حٌث تمتلا شبكة األنابٌب المزودة للنظام بالمٌاه وتبمى مضؽوطة وجاهزة لإلستخدام بشكل  :أنظمة رطبة -1

بالمٌاه من شبكة المٌاه العامة مباشرة أو من خّزان مٌاه خاص مزود بمجموعة ضخ  مستمر، ٌزود النظام

تعمل مجموعة الضخ آلٌاً بمجرد فتح صّمام فّوهة حرٌك أو خروج المٌاه  ،الضؽط الالزم لعمل النظام تإمن

 )   من رشاشة مٌاه وذلن بإستخدام خّزان ضؽط )هٌدروفور

الٌكون هنان خطر النتشار  تستخدم عندما تكون شبكة اإلطفاء معرضة للتجمد، أو عندما أنظمة جافة: -9

 :شكألن لهذه األنظمة نانوه ،النٌران خالل الزمن الالزم لوصول رجال اإلطفاء

ً :أنظمة جافة آلٌة - أ ضمن الشبكة بمجرد انخفاض  تمأل أنابٌب الشبكة بالهواء المضؽوط، تضخ المٌاه آلٌا

 .مٌاه ضؽط الهواء ضمنها نتٌجة فتح صّمام فّوهة حرٌك أو عمل رشاشة

ه من عن طرٌك بالمٌا أنابٌب الشبكة تبمى فارؼة، والتتصل بمصدر مابً، تزود :أنظمة جافة ٌدوٌة  - ب

 .وصلها إلى سٌارة إطفاء

بالمٌاه عند الحاجة بضؽط زر مركب عند كل فّوهة  تبمى الشبكة فارؼة، وتزود آلٌة: أنظمة جافة نصؾ -3

  .خّزان مٌاه إطفاء حرٌك، ٌشؽل مجموعة الضخ المركبة على

 

 الحرٌك إطفاء فّوهات -حنفٌات 4-1-4
 .بالمنشآت المزدحمة األماكن ولرب التماطعات وعند الشوارع جوانب على الحرٌك مٌاه حنفٌات تركب -1

 .الخارج من الحرٌك لمكافحة مٌاه اإلطفاء لتوفٌر وتستعمل مستمر ماء بمصدر الحنفٌات هذه توصل

  لطر والثالث )ملم65 )لطر منها اثنٌن ، الماء خراطٌم لتوصٌل مآخذ ثالثة من الحرٌك حنفٌة تتؤلؾ -9

 .الماء بشبكة موصولة تؽذٌة وأنبوب) ملم   (115

 .المعدات وبمٌة من الخراطٌم اثنٌن لحفظ الحنفٌة لرب خاصة خّزانة توفر والخاصة المزدحمة األماكن فً -3

 

 



 

82 

 

  نظام الرشاشات 4-1-5

النظام من شبكة  ٌتؤلؾ -هو عبارة عن وسٌلة سرٌعة لمكافحة النٌران بمجرد اكتشافها، تعمل بشكل آلً          

بالمٌاه من خّزان خاص بإستخدام  ممدودة تحت السمؾ وبجانب الجدران مزودة برإوس رشاشة، تتؽذىأنابٌب 

 .مجموعة مضخات

 .للنظام النظام المؽلك والنظام المفتوح ٌوجد شكالن ربٌسان :النظام اشكال

انتشاراً، تبمى الشبكة تحت الضؽط باستمرار وذلن  وهو النظام األكثر: المؽلك النظام -أوال            

)حسب النظام المستخدم(، تؽلك فتحات الرإوس الرشاشة بسدات معدنٌة أو  طبإستخدام الماء أو الهواء المضؽو

درجة  تحوي سابالً، تنصهر السدة المعدنٌة أو تنفجر الحبابة الزجاجٌة عند وصول الحرارة إلى حبابات زجاجٌة

ً للمٌاه أو الهواء المضؽوط بالخروجمعٌنة نتٌجة  بإتجاه الحرٌك مباشرةً، مما ٌإدي  حرٌك، فٌفتح الثمب سامحا

فراغ الخّزان أو إٌماؾ مجموعة الضخ من لبل المشرفٌن،  إلى إلالع مجموعة الضخ وٌستمر خروج المٌاه حتى

 أنبوب التؽذٌة الربٌس وذلن بهدؾ ٌشؽل إنذاراً صوتٌاً بمجرد مرور المٌاه عبر تزود المجموعة بصّمام كهربابً

 :شكالن ولهذا النظام ،فً هذا النظام ٌعمل كل رأس رشاش بشكل مستمل.اإلعالم عن وجود حرٌك

                   كهربابً بعد مجموعة الضخ  تمأل شبكة اإلطفاء بالهواء المضؽوط، وٌركب علٌها صّمام :النظام الجاؾ-1

ً وٌمنع المٌاه من  أحد رإوس الرشاشات نتٌجة حرٌك، ٌنخفض  بمجرد فتح ،الدخول إلى الشبكةٌبمى مؽلما

مجموعة الضخ وفتح الصّمام الكهربابً مما ٌسمح للمٌاه  ضؽط الهواء ضمن الشبكة مما ٌإدي إلى عمل

هذا النظام على الشبكات الممدودة فً العراء وفً المناطك المعرضة لدرجات  ٌمتصر إستخدام ،بدخول الشبكة

موثولٌته  تعمٌده، زٌادة الكلفة، انخفاض  منخفضة لد تسبب تجمد المٌاه ضمن الشبكة وذلن بسبب ةحرار

 .وطول الزمن الالزم الستجابته

 .المضؽوط، وهو النوع األكثر انتشاراً ضمن األبنٌة تمأل الشبكة بالماء :الرطب لنظاما-9

بنظام  تبمى رإوس الرشاشات مفتوحة باستمرار، تتصل مجموعة الضخ :النظام المفتوح -ثانٌا         

الدخان )حسب نوع  اإلنذار عن الحرٌك، فور اكتشاؾ حرٌك عن طرٌك الحساسات الحرارٌة أو انتشار

المٌاه من كل الرشاشات دفعة واحدة  الحساسات المستخدمة فً نظام اإلنذار( تعمل مجموعة الضخ وتخرج

النظام تعمل مجموعة الرشاشات كلها معاً بمجرد عمل مجموعة  فً هذا .فً النظام السابكوٌستمر العمل كما 

 .على حاالت خاصة الضخ، وٌمتصر إستخدامه

 

 تمارٌن حول المطافىء 4-9

   التعّرؾ على أنواع الحرابك: -1تمرٌن        
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 التعرؾ على مكونات وأجزاء الطفّاٌة: -9تمرٌن 

 

 أجزاء الطفّاٌة ( 1-4 )الشكل 

 

 أنواع مطافىء الحرٌك: -3تمرٌن 

وتستعمل لحرابك المواد الصلبة مثل )الممامة والخشب والبالستٌن( وال تستعمل لحرابك السوابل مطفؤة الماء:  -1

 .والكهرباء

 

 مطافىء الماء ( 9 - 4 )الشكل 

 .وتستعمل لحرابك الولود والكهرباءمطفؤة ؼاز ثانً أكسٌد الكربون:  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطفؤة ؼاز ثانً أوكسٌد الكربون ( 3 -4 ) الشكل
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 .تستعمل لجمٌع أنواع الحرابكمطفؤة المسحوق الكٌمابً الجاؾ:  -3

 

 

 

 

 مطفؤة المسحوق الكٌمٌابً  ( 4 - 4 )الشكل                                           

 

 .وتستعمل لجمٌع أالنواعFM200-Energint: مطفؤة الهٌلون والؽازات البدٌلة مثل  -4

 

 مطفؤة الهٌلون ( 5 - 4 ) الشكل

 

 

 كٌفٌة إستخدام مطافىء:  -4تمرٌن

تطلك المطفؤة المحمولة مادة تعمل على تبرٌد ولود الحرٌك أو تحل بدل األوكسجٌن أو طرده أو تعمل          

عند الضؽط  على  ممبض المطفؤة  تفتح علبة  ،على ولؾ التفاعل الكٌمٌابً بحٌث ال ٌمكن استمرار الحرٌك 

عامل اإلطفاء من االسطوانة الربٌسة خالل انبوب  -صؽٌرة داخلٌة ذات ضؽط ؼاز عال ٌعمل على اطالق مادة

  .تعمل المطفاة مثل  علبة الرذاذ ، nozzleسٌفون وٌخرج من بثك 

  

 كٌفٌة التشؽٌل:       

 -التحكم فً تفرٌػ العبوةبذلن تستطٌع مسمار االمان: اجذب  -1

اذا صوبت على اللهب لن ٌفٌد االمر وسٌتطاٌر عنصر  ،صوب على الولود صوب بإتجاه لاعدة الحرٌك: -9

  .اخماد الحرٌك فً الهواء

 .ٌموم بالضؽط على زر مما ٌساعد على اخراج عنصر اخماد الحرٌك المضؽوط: اضؽط على الممبض -3

ابدا بإستخدام مطفؤة الحرٌك بطرٌمة امنة  :حتى ٌتم اخماد الحرٌك تماما تنظٌؾ باندفاع بجمٌع الجوانب -5

بمجرد انتهاء اخماد الحرٌك، كن على ٌمظة ورالب منطمة  ،ومن مكان امن مع التحرن ببطء لألمام

  .الحرٌك حٌث من الممكن اندالع الحرٌك مرة اخرى
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 سحب مسمار االمان ونمل المطفؤة الى ألرب مكان للحرٌك                                    

                                       

 

 

 

 
 مكافحة النار بؤتجاه الرٌاح        خفض المامة )االنحناء( عند التوجه لمكان الحرٌك              

 

 

 

      

     

 

 توجه المادة االطفابٌة إلى لاعدة اللهب مع الضؽط على الذراع  الخراج المادة المخمدة للهب           

 تحرٌن الٌد الى الٌمٌن والٌسار حتى ٌتم إطفاء اللهبو

 تشؽٌل المطفاة مراحل (6  -4 ) الشكل 

 مولع  ووضع المطفؤة: -5تمرٌن 

ٌنبؽً أن توضع الطفّاٌة فً مكان  واضح وسهل الوصول أو ٌجري تعلٌمها على الجدار أو المساند         

الداخلٌة أو داخل كابٌنات  زجاجٌة أو فً أي مولع  ال ٌشكل الوصول إلٌه أٌة عمبات وكما موضح فً الصور 

  .( 7 – 4) أدناه فً الشكل 

   
 (7-4الشكل ) 
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 تمارٌن حول المّرشات  3 -4

 التلمابٌة المٌاه مّرشات نظام  4-3-1

 تلمابٌا مولع الحرٌك على المّرشات رإوس من الماء هذا ٌتدفك بالماء، نظام لمكافحة الحرٌك هو          

ً  إلطفاء كافٌة وكمٌة وضؽط تدفك بمعدل  بفعل تلمابٌا النظام وٌعمل ، خطورة المنشؤة لدرجة الحربك طبما

 .مساعدة إنذار وسٌلة الحرٌك أو بوساطة عن الناتجة الحرارة استشعار

 المابٌة: اإلطفاء أنظمة مّرشات

 بفعل تلمابٌا فٌها المٌاه تتدفك-حماٌتها المطلوب األماكن أعلى موزعة علوٌة هً شبكة أنابٌب مٌاه         

 المتدفمة المٌاه تكون ، بالمٌاه الحرٌك المكان لؽمر رطبة( )مّرشات رإوس مّرشات خالل من الحراري التؤثر

 . والضؽط الكمٌة حٌث من مناسبة

 
 المابٌة اإلطفاء نظمة مّرشات  (8 – 4 )الشكل

 

 التلمابٌة أنظمة اإلطفاء أنواع أهم 4-3-9
 المابٌة اإلطفاء أنظمة مّرشات. 

 األنظمة الرؼوٌة.  

 ًالكربون أكسٌد نظام ثناب. 

 الجافة الكٌمٌابٌة أنظمة المساحٌك. 

 الخاملة أنظمة الؽازات- 

 .وسٌتم التطرق هنا الى النوع األول أعاله

 التعرؾ على  مكونات نظام المّرشات:

 ٌجب أن ٌزود بمصدر مٌاه آلً واحد على األلل: مصدر المٌاه: -1

 .شبكة المٌاه العامة )برج الماء العام(  •

 -خّزان السحب مع نظام المضخات  •

 .خّزان الضؽط  •

 .سٌارة اإلطفاء  •

 .مٌاه البحر  •

 تتكون شبكة األنابٌب من االجزاء اآلتٌة: شبكة األنابٌب: -9

 للمضخات والدفع خطوط السحب. 



 

87 

 

 خطوط التجمٌع. 

 خطوط التؽذٌة الربٌسٌة. 

 الخطوط الفرعٌة. 

 الوصالت بكافة أنواعها.  

 تستخدم للتحكم بالتدفك أو للفصل عند اجراء الصٌانة أو الفحص وهً كاآلتً: الصّمامات والوصالت: -3

  صّمامات التحكم الؽٌر مرجعة. 

 الصّمامات البوابٌة المإشرة. 

  صّمامات البوابٌة من نوع الفراشة. 

 .تركب الصّمامات على شبكة المّرشات المابٌة من مصدر المٌاه حتى صّمام التحكم

رأس ٌعمل  ،ٌُعد رأس المّرش المنفذ الذي ٌتدفك منه الماء مباشرة على منطمة الحرٌكرإوس المّرشات:  -4

لرص مانع التسرب  المّرش بالتؤثٌر على مكونات الفماعة الزجاجٌة وتؽلك هذه الفماعة فتحة الماء بوساطة

المّرش مسننا ومحمًٌا بطبمة من  ٌكون طرؾ رأس ،المصنوع من النحاس اللٌن وتكون األجزاء من البرونز

 .التفلون لمنع التسر

 جزاء اآلتٌة:ٌتكون رأس المّرش من األ مكونات  رأس المّرشة: - أ

 جسم المّرش -1

 .ملم 91ملم أو  15ملم أو  11الفّوهة تختلؾ ألطارها حسب نوع درجة الخطورة فهً ؼالبا تكون  -9

الوسٌلة المتؤثرة بالحرٌك: وتكون الفماعة الزجاجٌة المحتوٌة على سابل ٌتؤثر بالحرارة أو الوصلة  -3

 .المنصهرة أو المادة الكٌمٌابٌة التً تتؤثر بالحرار

 .اكس )الموزع(: هو الذي ٌعمل على توزٌع المٌاه بشكل منتظم على مكان الحرٌكالع -4

 
 رإوس المّرشات ( 9 – 4 ) الشكل

تصنؾ رإوس المّرشات من حٌث شكل الموزع وطرٌمة تركٌبها إلى علوٌة، وسفلٌة،  أنواع المّرشات: -ب

كما تختلؾ بالنسبة لدرجة الحرارة التً تعمل عندها هذه المّرشات حسب نوع الخطورة  -وجانبٌة وعلوٌة جانبٌة

وتكون هذه الرإوس  ،م31ودرجة حرارة الجو المحٌط بحٌث تكون أعلى من درجة حرارة الجو المحٌط بممدار 

 .ممٌزة بؤلوان تدل على درجات الحرارة المختلفة

تركب هذه الصّمامات فً أماكن معٌنة ٌسهل الوصول إلٌها، وٌجب أن تكون  الصّمامات ووسابل اإلنذار: -5

وتكون وسابل اإلنذار المتصلة بشبكة المّرشات إما على شكل مفتاح  .بالوضع المفتوح دابًما ومزودة بسلسلة ولفل

 .تدفك، أو مفتاح ضؽط أو جرس هٌدرولٌكً كما هو موجود على صّمام التحكم

ٌتم تركٌب صّمام للفحص والصرؾ عند نهاٌة الخطوط، و ٌكتفى بواحدة لكل رؾ: وسابل الفحص والص -6

منطمة حرٌك، على أن ٌتم صرؾ المٌاه إلى خارج المبنى أو إلى ألرب نمطة صرؾ كما ٌجب تركٌب وسابل 

 .للفحص لكل مفتاح تدفك فً حال وجوده على الشبكة
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  الحرٌك مضخات 4-4

 االعتماد: حٌث من - أنواع ثالثة وهً        

ً  مصنعة مضخات الربٌسٌة: الحرٌك مضخات -1  وطاردة العادة أفمٌة فً وهً ألنظمة المكافحة خصٌصا

 .مركزٌة

 الضؽط ولكن كاؾ الماء فٌها ٌكون فً الشبكة المكافحة ماء ضؽط تموٌة مضخات التموٌة: مضخات -9

 .كاؾ منخفض أو ؼٌر

 .الشبكة فً المكافحة ماء ضؽط الطفٌؾ فً االنخفاض تعوٌض عن مضخات هً تعوٌض: مضخات -3

 

 أنظمة المّرشات من حٌث األداء إلى األنواع اآلتٌة 4-4-1

 تصنٌؾ المّرش من حٌث نوع العاكس )الموزع(

  رأس المّرش المابم: -1

تستخدم  -صمم هذا الرأس بحٌث  ٌتدفك الماء بشكل عمودي لالعلى معاكس إلتجاه عاكس الراس )لالسفل(     

 .فً حالة األسمؾ الخشبٌة والحدٌدٌة لتبرٌد األسمؾ فضالً عن الحماٌة السفلٌة

  رأس المّرش المعلك: -9

 .صمم بطرٌمة تجعل تدفك الماء لالسفل إتجاه الراس نفسه     

 
 رإوس المّرشات ( 11 -4 )الشكل 

 رأس المّرش الجانبً:  -3

 .الحابط مكونًا ربع كرة من الرش وجزءاً منه موجه للحابط خلؾ المّرش ٌكون أكثر التدفك موجه بإتجاه      

 .وتستخدم فً ؼرؾ النوم ولمنع انتمال الحرٌك بٌن الطوابك

 رإوس مّرشات خاصة: -4

 
 أنواع خاصة لرإوس المضخات  (11 – 4 )الشكل 

 

 تصنٌؾ المّرش من حٌث األداء الوظٌفً

 .المفتوحة وتستخدم فً أنظمة الؽمر المابً المّرشات -1

 .المّرشات الجافة وتستخدم فً المناطك المعرضة للتجمد أو أؼراض صناعٌة -9
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 .ومّرشات الدٌكورات ومنها أنواع متعددة -3

 .المّرشات المستخدمة فً مستوٌات متعددة )فً عملٌات التخزٌن العالٌة( -4

 .المّرشات ذات الفتحات المتؽٌرة اإلتجاه للرش -5

  .المّرشات المستخدمة فً رش أنواع الرؼوة -6

                                     

 

 أنواع المّرشات ( 19 -4 )الشكل 

 

 تصنٌؾ المّرش من حٌث سرعة االستجابة

 .رأس المّرش ذو اإلستجابة السرٌعة -1

 .رأس المّرش ذو االستجابة السرٌعة والؽمر المبكر -9

 .واالستجابة الفابمةرأس المّرش ذو الؽمر المبكر  -3

 .رأس المّرش ذو االستجابة الفابمة -4

 

 

 رابعاسئهة انفصم ان

 أنظمة إطفاء الحرابك؟ انواع/ ماهً 1س

 ./ أذكر بالتفصٌل االجزاء التً تتكون منها مطافىء الحرٌك9س

 ./ وّضح الخطوات الواجب اتباعها عند إستخدام مطافىء الحرٌك3س

 التلمابٌة؟/ ماهً أنظمة إطفاء الحرابك 4س

 ./ كٌؾ تصنؾ مّرشات الحرٌك اعتماداً على إدابها الوظٌف5ًس

 / كٌؾ ٌتم نصنٌؾ مّرشات إطفاء الحرٌك اعتمادا على سرعة استجابتها؟6س
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 خامسالفصل ال                                           

        

 أعمال نصب وربط شبكات الصرف الصحي

 المبانيمع ملحقاتها داخل 

 
 االهداؾ

 :ٌتعلم الطالب على 

  مراحل تنفٌذ شبكة الصرؾ الصحً -1

              ألسام تنفٌذ التمدٌدات  -9

           التمدٌدات داخل المبانً -3

    تمدٌدات شبكات مٌاه الصرؾ -4

  ملحمات شبكات الصرؾ الصحً  -5

                             تطبٌمٌة  تمارٌن   -6
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 تمهٌد 5-1

والخارجٌة وتمدٌدات أنابٌب المٌاه من األمور ذات األهمٌة فً بناء  الداخلٌة التمدٌدات الصحٌة تُعد         

عـند استخدام  لما لها من تؤثٌرات مستمبلٌة مختصون فً البناء أهمٌة خاصة لهامبنى ولذلن ٌولً ال المنزل أو أي

مٌاه الفضالت والمٌاه سٌكلؾ  أو وجود أي عـٌب فً شبكتًالمنزل أو المبنى وخصوصاً عـند حدوث أي تسرب 

 .المنزل كله الكثٌر مادٌا هذا فضال ً عن التؤثٌر السلبً عـلى

ٌمصد بتمدٌدات الصرؾ الصحً جمٌع التوصٌالت الخاصة بالصرؾ الصحً بدء من مخارج صرؾ         

ً سواء كانت مكشوفة أو مدفونة ومساراتها اف (المراحٌض) الحّمامات  والمطابخ والمرافك الصحٌة ً وراسٌا مٌا

 .مرورا بؤحواض التفتٌش وأحواض التعفٌن حتى الوصول الى المجاري العمومٌة

 تنمسم مراحل تنفٌذ شبكة الصرؾ الصحً  الى :          

شبكة الصرؾ الخارجٌة:وٌمصد بها التمدٌدات الصحٌة لشبكة الصرؾ الخارجٌة من تركٌب أعمدة        - أ

التفتٌش أوالى خزانات التعفٌن فً المناطك  (أحواض) الرأسٌة خارج البناٌة والتوصٌل الى ؼرؾالصرؾ 

 .ؼٌر المزودة بمنظومة جمع مٌاه المجاري

بها جمٌع التمدٌدات الخاصة بالصرؾ الصحً وتبدأ من مخارج  شبكة الصرؾ الداخلٌة:والممصود - ب

الصرؾ لألجهزة الصحٌة ومخارج صرؾ الحّمامات والمطابخ ومساراتها افمٌا ورأسٌا مدفونة كانت أو 

 .مكشوفة حتى الوصول الى األعمدة الربٌسة الخارجٌة للصرؾ فً المبنى

( 4تى لتمدٌد خطوط الصرؾ الصحً فتستخدم ألطار )عادة ما تستخدم أنابٌب من أنواع ومناشىء وألطار  ش

ملم لتصرٌؾ األجهزة الصحٌة مثل  (36) إنج  1.5ملم لتصرٌؾ المراحٌض وتستخدم ألطار  (110) إنج

كما لد ٌتم وصل األنابٌب مع  ،ملم فتستخدم فً تصرٌؾ السنن (50) ( إنج2الخ أما لطر )--المؽاسل والمباول

  .بعضها باللحام أو الؽراء أو بوساطة الكبس باستخدام الطوق المطاطً

  

 تنفٌذ التمدٌداتألسام  5-9 
 :ٌنمسم تنفٌذ هذه التمدٌدات الى ثالثة ألسام        

  .تنفٌذ التمدٌدات داخل مبانً المنشؤ نفسه األول: المسم

 .تنفٌذ التمدٌدات وؼرؾ التفتٌش فً الساحة الخارجٌة أي فً حدود سور البٌت الثانً: المسم

  .المنزلٌة تنفٌذ التمدٌدات من وإلى الشبكة الربٌسٌة خارج البٌت وتسمى بالوصالت الثالث: المسم

ٌجب  تًعلى أفضل النتابج بعد اإلنتهاء من تنفٌذ التمدٌدات هنان مجموعة من االحتٌاطات ال للحصول          

 : أخذها بعٌن اإلعتبار وهً

  .اعتماد للمصادر واختبار المواد المستخدمة وجود -1

 وؼٌرها ، المخططات التنفٌذٌة وضمان عدم تعؤرض التمدٌدات األخرى من كهرباء وهاتؾ اعتماد -2

 .والتنسٌك مع  منفذي هذه التمدٌدات

فً اإلختبار  نجاحها الكاشً أو التراب إال بعدتتم تؽطٌة التمدٌدات التً ستتم تؽطٌتها بالخرسانة أو  ال -3

 .المابً وعزلها

حتى تبدأ أعمال  لفل جمٌع فتحات األنابٌب بسدادات لمنع تسالط بماٌا مواد البناء فٌها وتظل مسدودة ٌتم -4

المنسوب النهابً لألرضٌة  مستوى التركٌبات الصحٌة وٌراعى أن تكون السدادات والمحابس بارزة عن

 .والجدران

 .تثبٌت التمدٌدات جٌدا بالجدران على مسافات وحسب المناسٌب المحددة بالمخططات تمٌ -5

 .حدة بكاملها على سٌر العمل ثم ٌتم اختبار كل شبكةاختبار التمدٌدات على أجزاء منفصلة حسب  ٌجب -6
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 التمدٌدات داخل المبانً والدور 5-3 
 الصرؾ الموحد: نظام         

المشاكل  للتؽلب عـلى الروابح بدون استخدام ؼـرؾ تفتٌش التً ٌسبب وجودها بعضنظام متبع  وهو   

فٌه اإلستعاضة  وٌتم- الروابح منها اإلنشابٌة والمعمارٌة وتإثر فً شكل المساحات المكشوفة فضال ً عن انبعاث

وتركٌب  فتحات والمناسٌب وخالفه  عن ؼرؾ التفتٌش بفتحات التسلٌن ٌزود به الخط عـند تؽـٌر اإلتجاهات

وٌجب أن ٌزود هذا   متراً  (15بٌنها عن ) على الخطوط المستمٌمة بحٌث ال تزٌد المسافة (التنظٌؾ) التسلٌن

  .النظام بنظام تهوٌة جٌد للوحدات

  :نظام الصرؾ المزدوج         

ومثل  (Waste) وبٌن شبكة صرؾ المٌاه (Soil) صرؾ ٌفصل بٌن شبكة صرؾ المخلفات الصلبة وهو   

 .هذا الفصل  بٌن الشبكات ٌتم فمط فً الخطوط ما فوق سطح األرض

 

 تمدٌدات مٌاه الفضالت   4 - 5  

تمدٌدات مٌاه الفضالت هً التمدٌدات الخاصة بتصرٌؾ الفضالت السابلة والصلبة من ؼرؾ             

 : السام هً ثالثوتنمسم أنواع التمدٌدات الى  -الخدمات

التمدٌدات االفمٌة   ، أو ما ٌطلك علٌها بشبكة التعلٌكالطوابك العلٌا )السموؾ( تمدٌدات   ،التمدٌدات العمودٌة   

 ٌتضمن عملها خطوتٌن هما:و ()األرضٌة

 عمل فتحات ألنابٌب خطوط الصرؾ-لىالخطوة األو        

الجسور الخرسانٌة الرابطة )إن وجدت( أو وتبدأ خطوات تنفٌذ شبكة مٌاه الفضالت بتمدٌد هذه الشبكة تحت 

أو ٌتم تمدٌدها من خالل هذه الجسور وفً هذه الحالة ٌتم وضع فلنجات أو لوالب  ،بوساطة حفر مسار األنابٌب

فتحات فارؼة فً الجسور والروافد لبل الصب وذلن لترن مكان لمرور أنابٌب مٌاه الفضالت من خالل الجسور 

كما لد ٌتطلب األمر اخفاء األنابٌب داخل جدران المبنى كً ال ٌتعؤرض مع الناحٌة  ،ودون الحاجة الى تكسٌرها

 .المعمارٌة

 تنفٌذ شبكة مٌاه الفضالت الداخلٌة: -الخطوة الثانٌة       

وتختلؾ ألطار األنابٌب المستخدمة بشبكة  .وٌتم تنفٌذ شبكة مٌاه الفضالت الداخلٌة بالتزامن مع الخطوة األولى

إنج ٌستخدم بالتوصٌل بٌن  2مٌاه الفضالت بحسب حجم المبنً وؼالبا ما تبدأ بالمبانً الصؽٌرة من أنبوب بمطر 

وٌتم التوصٌل  .األطمم الصحٌة )المؽاسل وأحواض الدش والبانٌو( والصفّاٌة األرضٌة )فتحة تصرٌؾ األرضٌة(

إنج  4األرضٌة الموجودة فً أرضٌة الحّمام أو المطبخ وشبكة الصرؾ خارج المبنى بؤنبوب بمطر  بٌن الصفّاٌة

على أن ٌتم تزوٌد هذا األنبوب بؤنبوب تهوٌه ٌمتد من نمطه التمابهما الى سطح المبنً بارتفاع ال ٌمل عن متر 

 .الفضالت وٌستخدم أنبوب التهوٌة للمضاء على الروابح الكرٌهة فً شبكة مٌاه ،ونصؾ

 

 تنفٌذ شبكة مٌاه الفضالت خارج المبنً:  -الخطوة الثالثة        

وبعد اإلنتهاء من تنفٌذ شبكة مٌاه الفضالت الداخلٌة ٌتم ربطها بشبكة الصرؾ الخارجٌة والتً تجمع جمٌع 

وٌجب عمل مٌول لخطوط  ،إنج وبدرجة سمن عالٌة 4خطوط الصرؾ الداخلٌة وتكون بمطر ال ٌمل عن 

لصرؾ بحٌث تبدأ شبكة الصرؾ من النمطة األعلى الى النمطة األلل وٌكون المٌول الخاص باألنابٌب ال ٌمل ا

وٌتم  ،وٌتم تؽلٌؾ األنابٌب بعد ضبط المٌول بالخرسانة المسلحة لحماٌة األنابٌب من الكسر ،سم لكل متر 2عن 

شبكة الصرؾ العمومٌة أما باستخدام ؼرؾ توصٌل األنابٌب المستخدمة بشبكة الصرؾ الخارجٌة لبل توصٌلها ب

   .تفتٌش أو باستخدام فتحات تسلٌن
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 ملحمات شبكة الصرؾ الصحً  5 - 5

  ؼرؾ التفتٌش : –أوالً          
ؼرؾ ) أحواض ( التفتٌش عبارة عن ؼرؾ صؽٌرة تبنى تحت األرض على شكل مربع أو مستطٌل             

بمصد جمع التصارٌؾ من المبانً فً خط واحد تحت  األرض ، ومن ثم اٌصالها الى شبكات المجاري الربٌسٌة 

 .ألنابٌبوتستخدم فً الكشؾ عن الخلل أو لؽرض تسلٌن أنابٌب جمع المخلفات عند حدوث إنسدادات فً ا

الداخــل   ، تتراوح ابـعاد الحوض عادة منٌجري بناء حوض التفتٌش بالبلون أو الطابوق أو بالخرسانة

برة ٌسٌر ٌتم تشكٌل لاع الحوض على شكل  نصؾ دا ،( سم 31(  سم فما فوق وتبدا اعمالها من )41×41)

 .رى مناسبةركب علٌها ؼطاء من حدٌد االهٌن أو مادة اخٌفٌها الماء أو السابل و
 األتٌة: الحاالت فً التفتٌش ؼرفة وتبنى     

 .تؽٌٌر لطر االنبوب  -1

 .تؽٌٌر اتجاه االنبوب -9

 .تؽٌٌر مٌل األنبوب -3

 .اتصال خطوط التصرٌؾ ببعضها -4

 .سم 15 خرسانٌة بسمن فرشة فوق األسمنتً بالطوب التفتٌش ؼرفة وتبنى   

 4ة ( و ) فرعٌة ( وتتصل مع بعضها البعض بؤنبوب بمطر ال ٌمل عن ٌتمسم ؼرؾ التفتٌش الى لسمٌن ) ربٌس

ؼرؾ وٌراعى عند استخدام هذه النوع من   ( م1×1×1وال ٌمل لٌاس ؼرؾ التفتٌش الربٌسة عن )  إنج

على أن ٌصب  و تكون جدران ؼرؾ التفتٌش من الطابوق األسمنتً التنفتٌش اختٌار نوعٌة جٌدة لالؼطٌة.

السمؾ بالخرسانة المسلحة مع مراعاة أن ٌكون االسمنت المستعمل فً الطابوق أو الخرسانة من النوع المماوم 

وٌتم عمل لبخ لؽرؾ التفتٌش من الداخل بدرجة   للكبرٌتات وتكون جدران ؼرؾ التفتٌش بدرجة سمن عالٌة

ٌتات وبمادة مانعة للرشح مع مراعاة عمل عازل سمنت المماوم للكبرل( ملم باستعمال ا20سمن ال تمل عن )

 .لؽرؾ التفتٌش من الداخل والخارج

 

       ً  : بالوعات االمطار  – ثانٌا

وتستخدم فمط فً  تحته   وهً عبارة عن ؼرؾ صؽٌرة تنشؤ على جانبً الشوارع بجانب الرصٌؾ أو           

المناطك المنخفضة والمستوٌة والتً ال ٌمكن تصرٌؾ مٌاه األمطارفٌها نظرا النخفاض المنطمة ولطر انبوب 

( االمر الذي ٌسمح بتصرٌؾ مٌاه األمطارلفترة طوٌلة دون حدوث أنج6( و )أنج (14.5عادة التصرٌؾ

 .مشاكل

 

 االعتبارات اآلتٌة: تصمم وتنفذ بالوعات األمطاربموجب       

 .حجز الرمال والمواد الصلبة اسفل البالوعة بكفاءة -1

 .عدم انشاءها فً الشوارع الترابٌة أو التً لم ترصؾ بعد -9

م( وٌفضل دابما وضع البالوعة عند مناطك تماطع 200ن عن )تالٌٌال تزٌد المسافة بٌن بالوعتٌن مت -3

   .الشوارع

  

        ً   :والدهونأحواض حجز الزٌوت  -ثالثا

أو تركب كوحدة جاهزة صؽٌرة من  ،تنشؤ كؤحواض صؽٌرة من البلون االسمنتً أو الخرسانة              

وتكون ضرورٌة فً المنشآت التً تصرؾ ضمن  ،الحدٌد أو االلٌاؾ الصناعٌة )الفاٌبركالس( أو البالستن 

تعتمد هذه  ،محطات خدمات السٌارات مخلفاتها السابلة كمٌة كبٌرة من الزٌوت مثل الفنادق والمطاعم و
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ثم تصرؾ  األحواض فً عملها على أن الزٌوت فً طبٌعتها الل كثافة من الماء لذا ٌمكن تجمٌعها على السطح

 .المٌاه من اسفل الحوض

 تمسم أحواض حجز الزٌوت والدهون الى ما ٌؤتً :

كما ٌمكن بناإه من البلون االسمنتً  ،ٌمكن تنفٌذه من الحدٌد أو أي مادة سهلة التشكٌل  حوض حجز الدهون: -1

 .ٌستخدم فً المطاعم والفنادق ،أو الخرسانة 

 و ٌستخدم فً محطات خدمات السٌارات حٌث ٌموم بحجز الزٌوت واالتربة والرمال حوض حجز الزٌوت: -9

م تفرٌؽها من الحوض كل عدة اٌام حسب استعمال ٌتم تصرٌؾ الزٌوت من سطح الحوض اما الرمال فٌت

 .الحوض

تحتاج أحواض الزٌوت والدهون الى عناٌة فً تشؽٌلها لضمان عدم تسرٌبها الى خطوط التصرٌؾ لتالفً ما 

  .ومحطات الرفع ومحطات المعالجة ٌمكن أن تسببه من مشاكل فً األنابٌب

        ً  المسالط: -رابعا

عن ؼرؾ تفتٌش توضع للتحكم فً عدم تجاوز المٌول عن الحدود المسموح بها وذلن  وهً عبارة              

لتفادي جرٌان مٌاه الصرؾ الصحً فً الخطوط بسرعات عالٌة حٌث تإدي الرمال والمواد الصلبة الى تآكل 

 .جدران أنابٌب شبكة الصرؾ

       ً  أعمدة التهوٌة: - خامسا

ملون فً صٌانة شبكات التصرٌؾ وأحواض المجاري المحكمة الى التسمم ٌتعرض العمال الذٌن ٌع              

ووجود هذه  ،والضرر بسبب ؼازات ثانً اوكسٌد الكبرٌت وثانً اوكسٌد الكاربون والمٌثان والؽازات البترولٌة 

 -وتساعد حرارة الجو على ذلن  ،الؽازات اكٌد نظرا لتحلل ما ٌترسب فً األنابٌب من المواد العضوٌة 

أن عمل فتحات فً اؼطٌة  ،ٌتم تصرٌؾ معظم الؽازات عن طرٌك أعمدة التهوٌة فً بداٌة خطوط التصرٌؾ

 .ؼرؾ التفتٌش ٌساعد أعمدة التهوٌة على تصرٌؾ هذه الؽازات السامة 

ً ساد         محطات الرفع وُحفَْر تجمٌع مٌاه الصرؾ الصحً ومٌاه االمطار: -سا

 ٌة شبكة التجمٌع لمنطمة معٌنة أو مدٌنة وتستخدم فً حالتٌن هما:تنفذ عادة فً نها              

 األرض.عندما ٌصل عمك انبوب التصرٌؾ الى مسافة كبٌرة من سطح  -1

لرفع مٌاه الصرؾ الصحً الى محطة  ،فً نهاٌة تجمع المخلفات السابلة من مدٌنة أو جزء من مدٌنة   -9

 .المعالجة أو المكان الممترح للتخلص منها

بحٌث تكون  ،تشمل محطات الرفع حفرة تجمٌع المخلفات السابلة فضالً عن حٌز منفصل توضع فٌه المضخات 

توضع فً الحفرة مصافً مناسبة  ،المحركات ولوحة التوزٌع والتشؽٌل فً ؼرفة أعلى من ؼطاء الحفرة 

 .لضمان منع المواد الطافٌة الكبٌرة من الدخول فً أنابٌب السحب لوحدات الرفع

لٌضل انبوب  ،ٌفضل وضع المضخات فً منسوب اوطؤ من لاع حفرة التجمٌع فً حالة تصرٌؾ كمٌات كبٌرة 

 .السحب ملًء عند تولؾ المضخات حتى ٌمكن تشؽٌلها بصورة طبٌعٌة

وفً حالة  ،ٌجب توفٌر مصادر متعددة للطالة لضمان رفع المخلفات السابلة من حفرة التجمٌع بصورة مستمرة 

بابٌة تكفً لتشؽٌل وحدات ٌار الكهربابً تستخدم وحدات رفع تدار بالدٌزل أو استخدام مولدات كهرانمطاع الت

 .الرفع

ً سابع          خط المجاري الربٌس: -ا

ٌتم تجمٌع مٌاه الصرؾ الصحً من الخطوط الفرعٌة الى الخطوط الربٌسة والتً بدورها تصرؾ                  

وعادة ما ٌكون لطر هذا  ،هذه المٌاه الى خط المجاري الربٌس والذي بدوره ٌنمل المٌاه الى محطة معالجة مٌاه 

المناطك الحالٌة والمستمبلٌة وٌتم تصمٌم الخط المذكور لٌخدم  ،الخط أكبر األلطار فً الشبكة على االطالق 

 ولفترة زمنٌة ال تمل عن عشرٌن عاما
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 تمارٌن 6 - 5 

 التعرؾ على المواد والعُدد والملحمات:  -1تمرٌن         

 .( 1 – 5 فٌما ٌؤتً صور وأشكال لمختلؾ العُدد واألدوات المستخدمة فً عملٌات الصرؾ الصحً، الشكل )

    
 

     
 أنابٌب بالستٌكً                اداة لٌاس                             لطعة بلون                            ممٌاس                     

 صور مختلؾ العُدد واألدوات المستخدمة فً عملٌات مد وربط شبكات الصرؾ الصحً ( 1 -5 )الشكل       

التً تستخدم فً عملٌات الصرؾ  الملحمات/التماسٌم /التوصٌالت ( فٌوّضح مختلؾ9-5اما الشكل )  

 .حسب مادة الصنع والمنشؤ الؽراء أو اللحام أو الكبس وهذه الملحمات لد ٌستعمل فً تركٌبها.الصحً

 

 

 عكس لابم                  45عكس                  yتمسٌم   

 

 موصلة           عكس مع بوابة             Tتمسٌم                               

 

 مّوزع اسطوانً              كلً                         سدادة                      

 

 

 مختلك الملحمات المستخدمة فً عملٌات الصرؾ الصحً  ( 9-5 )الشكل  
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 :وتوّضح الصور اآلتٌة كٌفٌة التعامل مع الملحمات

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 تمدٌد خطوط الصرؾ للمّوزع االسطوانً ( 6 -5 )الشكل 

 

 فتحات دخول أو خروج أنابٌب الصرؾ: عمل -2تمرٌن        

( كان منسوبها تحت الجسر أو الرافد فً حٌن 6 - 5الحظ هنا ان الفتحة االولى على ٌمٌن الصورة  فً الشكل )

سار داخل الجسر ، ولد تم تنفٌذها بوضع لالب دابري فارغ فً لالب الجسر لبٌل ٌكانت الفتحة الى الصى ال

من جهة اخرى وبسبب دواع معمارٌة لجؤ المنفذ الى عمل فتحة  ، لتنفٌذ الفتحةعملٌة الصب وتجنب كسر الجسر 

تم بعدها ربط أنابٌب الصرؾ  ،(  7 - 5) فً سمن الجدار لؽرض مد انبوب الصرؾ داخل الجدار ، الشكل 

وتوصٌلها الى المّوزع االسطوانً )مصرؾ األرضٌة( لتنتمل الى الخط الربٌس الى خارج المبنى أو الى 

 .(8 - 5لمجرى العمومً ، الشكل )ا

 

 

 

 

مرحلة التوصٌل   (4-5 ) الشكل أنابٌب ماكنة لص  ( 3-5 )الشكل  

 بالتمسٌم الخارجً

 مرحلة التوصٌل بالمّوزع االسطوانً   (5-5 ) الشكل
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 تمدٌد األنابٌب: -3تمرٌن          

وتحدٌد مولع األجهزة الصحٌة ومعرفة  بعد تجهٌز العُدد 1-

المنسوب ٌجري حفر المجاري الالزمة لوضع أنابٌب 

التصرٌؾ والتحمك من نظافتها وخلوها من األتربة 

 .(9 - 5وؼٌرها كما فً الشكل )

 

 أعمال الحفر ( 9 – 5) الشكل                               

 

 

 

فً مولعٌهما كما فً ٌجري تثبٌت المّوزع االسطوانً والكلً  -2

 .(11 - 5الشكل )

 

  

 

 تثبٌت المّوزع االسطوانً والكلً ( 11-5 )الشكل  

 

 لٌاس أطوال األنابٌب لتوصٌل المّوزع االسطوانً والكلً -3

 .(11 - 5بالمشترن الخارجً كما فً الشكل )

 

 ربط المّوزع والكلً بالمشترن الخارجً (11 – 5 )الشكل  

 

بعدها ٌتم تحدٌد لٌاس أطوال أنابٌب المطلوبة لتوصٌل األجهزة -4

الصحٌة ومن ثم توصٌل األنابٌب على المّوزع االسطوانً كما  

 .(19- 5فً الشكل )

 طرٌمة التوصٌل ( 19- 5 )الشكل  
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ٌتم التحمك من إنحدار أنابٌب التصرٌؾ بوساطة مٌزان المٌاه  5-

 .(13 - 5كما فً الشكل )

 

 تدلٌك إنحدار األنابٌب ( 13- 5) الشكل 

 

 

ٌتم التحمك من وجود اللحامات  وعمل فحص التسرب كما فً  6-

 .(14 - 5الشكل )

 

 

 

 

 التحمك من التسرب  (14 – 5 )الشكل 

 

 

 

بعد ذلن ٌتم ردم منطمة العمل بعد اإلنتهاء وتنظٌؾ المولع  -7

 .(15 - 5كما فً الشكل )

 

 

 

 أعمال الردم (15 – 5 )الشكل 

 

وتوّضح الصور  ،ولد ٌتطلب األمر تمدٌد األنابٌب والملحمات  داخل األسس الخرسانٌة أو فً الحفرٌات العمٌمة

 -( هذه الحاالت16 - 5فً الشكل )

  
 (1 )                                       2 ) ( 

 تمدٌد شبكة الصرؾ لبل صب الخرسانة ( 16 - 5 )الشكل 

 

 .ٌوّضح وضعٌة االنهاء( 17 - 5والشكل )
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 شبكة الصرؾ بعد صب الخرسانة ( 17 - 5 )الشكل 

 

          

 تركٌب أعمدة الصرؾ الرأسٌة والتوصٌالت من الطواٌك العلٌا: -4تمرٌن  

 

بعد تجهٌز العُدد والمواد المطلوبة للعمل ٌجري تحدٌد مولع ومكان الثمب  -1

 .المطلوب فً الجدار

 

 

 

 

 

 

المثماب ومطرلة ،العمل على ثمب الجدار بوساطة المطرلة الكهربابٌة  -9

 .البناء

 

 

 

 

 .تحدٌد طول انبوب  التصرٌؾ ولص االنبوب لذلن الطول -3

 

 

 

 

 

 .التحمك من إستمامة انبوب التصرٌؾ رأسٌاً بوساطة مٌزان المٌاه -4
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 .التحمك من صحة منسوب االنبوب داخل ؼرفة الخدمة -5

 

 

 

 

 

تحدٌد مولع المفٌص وثبّته على الجدار ومن ثم ثبّت االنبوب بهذ -6

 .المفٌص

 

 

 

 

 مٌزان المٌاه والعملالتحمك من إنحدار االنبوب االفمً بوساطة -7

 .التوصٌالت ثم دفن منطمة العمل   بمادة مناسبة على فحص

 

    

 شبكة التعلٌك: -5تمرٌن          

وتمثل شبكات الصرؾ الصحً فً السموؾ  اذ ٌتم اللجوء الى تنفٌذ شبكة التعلٌك عندما ٌوجد اختالؾ فً  

 .مناسٌب الصرؾ داخل المبنى كؤن ٌكون هنان سرداب أو لبو أو عند تؽٌر مسارات أعمدة الصرؾ الرأسٌة

ة وكراج السٌارات متعدد وتحصل هذه الحاالت فً األبنٌة الكبٌرة كالفنادق والمطاعم والماعات الكبٌر

 وتتبع الخطوات اآلتٌة لتنفٌذها: ،الخ .الطوابك

، كما مّوضح  من الضروري وجود إنحدار كاؾ باتجاه المخرج1- 

 .(18 - 5فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

ٌتم تعلٌك أنابٌب الشبكة بوساطة حماالت ذات أشكال ومواد مختلفة  -2

 .(19 - 5تناسب العمل كما فً الشكل )

 

 

 

 

 الشبكة المعلمة ( 18 – 5 )الشكل 

 وسابل التعلٌك ( 19 – 5 )الشكل 
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سٌفون عند نماط التماء أعمدة الصرؾ  -ٌتم وضع حاجز مابً  -3

الرأسٌة النازلة من الطوابك العلٌا مع الخط الربٌس للشبكة المعلمة 

 .(91 - 5كما فً الشكل )

 

 

 وضع حاجز المانً ( 91 – 5 )الشكل 

 

 

 

( كما مّوضح فً Yربط  الخطوط األفمٌة مع بعضها البعض بتمسٌم ) -4

 .(91 - 5الشكل )

 

 

 

 

الخط  عندما تكون الخطوط الفرعٌة عدٌدة ٌصار الى  توسٌع -5

الربٌس للشبكة  بتوسعه الى لطر أكبر بوساطة التوصٌالت الخاصة 

كما فً الشكل  ( إنج8( إنج الى )6هنا ٌجري تكبٌر المطر من ) ،

(5 - 99). 

  

 

بؽٌة التحسب لإلنسدادات المحتملة فً الشبكة بتم عادة وضع  -6

مع أعمدة  تسلٌن عند التماء الخطوط  األفمٌة .فتحات تنظٌؾ

 .(93 - 5الصرؾ الرأسٌة كما مّوضح فً الشكل )

 

 

تؤمٌن ل لد ٌتطلب األمر استخدام العدٌد من التوصٌالت والملحمات  -7

المطلوبة للتصرٌؾ وهنا اٌضا ال بد من وضع فتحات  ٌابٌةاالنس

التسلٌن لؽرض التحسب لإلنسدادات المحتملة كما مّوضح فً الشكل 

(5 - 94). 

  

 

عند التماء الخطوط الفرعٌة من أعمدة الصرؾ مع الخط الربٌس  -8

للشبكة ٌتم اللجوء الى وضع فتحات التسلٌن للخطوط الفرعٌة كما فً 

 .(96 - 5( و)95 - 5الشكلٌن )

 

 

 

التوسٌعات عند ربط   (99 – 5 )الشكل

 فتحات التسلٌن ( 94 – 5 )الشكل 

 ربط األنابٌب مع بعضها ( 91 – 5)الشكل  

 فتحات التنظٌؾ ( 93 – 5 )الشكل     

 فتحات التسلٌن للخطوط الفرعٌة ( 95 – 5 )الشكل 
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عند التماء نهاٌة الخط الربٌس للشبكة  مع جدار المبنى ٌصار -9

درجة لٌصب فً  45الى خفض المنسوب للٌال وبزاوٌة 

 .(97 - 5حوض التفتٌش الخارجً كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

عند عدم تنفٌذ حوض تفتٌش خارج المبنى ٌصار الى  -10

تمدٌد خطوط الشبكة على الجدار وتثبٌتها بوساطة الحماالت 

 .(98 – 5) المناسبة كما فً الشكل

 

 

      

 

 تنفٌذ ؼرفة تفتٌش 6تمرٌن   

 العُدد المطلوبة:

سم  أو الطابوق  ( 41×91×91 ) لطع من البلون ،زاوٌة لابمة  ،مطرلة بناء  ،مٌزان ماء  ،شرٌط لٌاس     

أنابٌب الدخول والخروج  ،ؼطاء من االهٌن أو من مادة مناسبة اخرى ،سم وخلطة من الخرسانة (94×19×7)

 .وؼٌرها

 

 :ٌتم انشاء الحوض على عدة مراحل

سم( لصب  (15-20ومنسوبه ٌتم حفر األرض بعمك مناسببعد تجهٌز العُدد وتحدٌد مولع الحوض 1- 

   99- 5  األساس كما فً الشكل

 

 31 - 5ٌجري صب االساس أو لاعدة الحوض وتسوٌة السطح كما فً الشكل 2- 

 

 
 

 

المباشرة ببناء جدران الحوض من البلون أو الطابوق الى االرتفاع المطلوب انتظار تصلب الماعدة ومن ثم تتم 

 ألنابٌب كما فً األشكال اآلتٌةمع مراعاة ترن فتحات دخول وخروج ا

 أعمال صب االساس(31 - 5)الشكل   أعمال حفر الحوض ( 99- 5 )الشكل   
 

 طرٌمة خفض منسوب الشبكة ( 97 – 5)الشكل 

 تمدٌد الشبكة على الجدار ( 98 – 5 )الشكل 
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 وكما مر سابما لد تبنى األحواض أو ؼرؾ التفتٌش من الخرسانة كما فً الشكلٌن اآلتٌٌن:
 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                       

أعمال بناء جدران  ( 39 - 5 )الشكل  أعمال بناء جدران الحوض ( 31 - 5 )لشكل ا

 الحوض

أعمال بناء جدران  ( 33 - 5 )الشكل 

 الحوض

 أعمال تثبٌت إطار الؽطاء  (34 – 5 )الشكل 
 

 أعمال تثبٌت إطار الؽطاء ( 36 - 5 )الشكل  أعمال تثبٌت إطار   (35 – 5 )الشكل 

األحواض المبنٌة من   (37 – 5 )الشكل     

 الطابوق

 األحواض المبنٌة من الخرسانة ( 38 - 5 )الشكل 
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  خبيسأسئهة انفصم ان

 

 .المطلوب مراعاتها لؽرض الحصول على افضل النتابج فً تنفٌذ التمدٌدات / أذكر اإلعتبارات1س

 ./ اشرح كٌفٌة اختبار تمدٌدات أنابٌب مٌاه الفضالت9س

 / ما هً أنواع التمدٌدات داخل المبنى؟3س

 ؾ؟/ ما هً النماط الواجب مراعاتها عند تركٌب أعمدة الصر4س

 -فوابدهما / عّرؾ ؼرفة التفتٌش  و فتحة التسلٌن واذكر5س

 / ما هً األمور المطلوب مراعاتها عند استالم أعمال الصرؾ؟6س

 ./ اذكر بعض الملحمات المستخدمة فً عملٌات تمدٌد أنابٌب الصرؾ7س

 / ما هً أنواع تمدٌدات شبكة الصرؾ الصحً؟8س

 ./ اذكر العوامل المإثرة فً إختٌار نوع شبكات الصرؾ الصح9ًس

 هون وحوض حجز الزٌوت ؟/ ما الفرق بٌن حوض الد11س

 .المسالط  ،/ اذكر خطوات التنفٌذ الربٌسة لكل من أعمدة التهوٌة 11س

 

 
 

 

 

 

 

 

انواع من  ( 39 - 5 )الشكل 

 أؼطٌة ؼرؾ التفتٌش 
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 دسالفصل السا                         

 

 أعمال مد وربط أنابيب الصرف الصحي داخل المدن

 

 

 

 

 االهداؾ 

 ٌتعلم الطالب مد وربط انابٌب الصرؾ داخل المدن  
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 تمهٌد  6-1

ٌكون دور أنابٌب الصرؾ الصحً سحب الماء العادم والفضالت من اماكن الصرؾ الصحً وهذه          

فإن الماء ٌنزل  فؤذا كان المٌل شدٌد اإلنحدار ،األنابٌب تبدأ من االجهزة الصحٌة وبمٌل محسوب نحو الخارج

بسرعة كبٌرة تاركاً الفضالت خلفه واذا لم ٌكن المٌل كافٌاً فإن الفضالت تنحدر ببطء شدٌد وربما ٌرتد الى داخل 

  -االجهزة

ً  51:  1( انج لكل لدم افمً من االنبوب أي 1/4ودرجة المٌل العادٌة تكون حوالً )  .تمرٌبا

 

 مد خطوط الصرؾ الصحً 6-9

 ٌسبك عملٌة مد خطوط أنابٌب الصرؾ الصحً المراحل اآلتٌة:         

 .تخطٌط مسارات خطوط اإلنحدار واتجاهاتها اعتماداً على مٌول سطح األرض الطبٌعٌة -1

تصمٌم لطاعات األنابٌب وتشتمل عملٌة التصمٌم تحدٌد مناسب خطوط الصرؾ وطبٌعة طبمة األساس تحت  -9

 .األنابٌب ومناسٌب لاع الخنادق وأعماق الحفر على طول مسار الخطوط

  

 التدرٌب على أعمال مد أنابٌب الصرؾ 6-3

 مد الخطوط: -أوالً        

عند نهاٌتها تبدأ عملٌة مد الخطوط من مصب الشبكة 

ً الى بداٌة الخطوط وهذا ٌعطً مٌزة فً  العمٌمة اتجاها

إمكانٌة استخدام الخطوط التً ٌتم انشابها أوالً بؤول وتكون 

عملٌة اإلنشاء لكل خط بٌن منطمتٌن الى ان ٌنتهً ثم ٌبدأ 

( ٌمثل مد 1-6والشكل ) .إنشاء الخط الذي ٌلٌه وهكذا

  .األنابٌب

 

 

       

 

  ً  الخنادق: -ثانٌا

تتم عملٌة الحفر ٌدوٌاً أو مٌكانٌكٌاً وفً حالة وجود طبمات 

أما فً حالة التربة  ،رصؾ خرسانٌة أو اسفلتٌة صلبة

الضعٌفة والخنادق العمٌمة ٌحتاج االمر الى سند جوانب 

الحدٌدٌة  السواترخشبٌة أو حدٌدٌة ولو ان  بالسواترالخنادق 

الخشبٌة عادةً وتكون  السواترنادرة االستعمال وتستعمل 

الخشبٌة متماربة أو متباعدة حسب طبٌعة  السواترالواح 

( ٌمثل استخدام 9-6والشكل ) ،التربة وعمك الخندق

 .الخنادق بسواتر خشبٌة وحدٌدٌة

 

 

 

 مد األنابٌب ( 1-6)الشكل             

استخدام الخنادق بسواتر خشبٌة   (9-6 )الشكل

 وحدٌدٌة



 

017 

 

     ً  طبمة األساس: -ثالثا

 عند وضع طبمة األساس تحت خطوط األنابٌب ٌراعى االتً: 

 .اختٌار الركام ذو أسطح وزواٌا ألنه افضل من الركام الكروي واكثر ثباتاً تحت األنابٌب -1

  .ٌزٌد درجة ثبات الركام تحت األنابٌب مع زٌادة حجم الركام -9

  .ملم(19 – (6حجار بؤحجام تتراوح بٌن ٌفضل ان ٌكون الركام من كسور الصخور واال -3

  .ملم ألنه ٌعّرض األنابٌب ألحمال مركزة 25ٌستبعد الركام الذي ٌزٌد حجمه عن  -4

 .التستخدم الرمال االّ فً حالة عدم وجود الركام المناسب -5

      ً  اختبار إستمامة الخطوط بعد أنشابها: -رابعا
ٌمكن اختبار مدى إستمامة خطوط األنابٌب بعد تركٌبها 

وذلن بوضع مرآة فً طرؾ من الخط ووضع مصباح 

ً فإن  مضًء فً الطرؾ االخر فؤذا كان الخط مستمٌما

دابرة الضوء ستظهر كاملة فً المرآة واذا لم ٌكن 

الخط مستمٌماً أو كان هنان بعض العوابك بداخل الخط 

وفً الولت الحاضر  ،هذا ٌظهر واضحاً فً المرآة فإن

( 3-6تستخدم اجهزة اختبار ومساحة لٌزرٌة والشكل )

 .ٌبٌن إستمامة الخطوط

 ردم الخنادق : -خامسا       

ومٌله حٌث  عند وضع الردم حول األنابٌب وفولها ٌجب ان تتم بطرٌمة ال تإثر فً وضع االنبوب وإستمامته

سم ( وترش بالماء ثم ترص  15ٌوضع الردم بكمٌات متساوٌة على جانبً االنبوب بطبمات سمن كل طبمة ) 

 .جٌدا مع االخذ باالعتبار ان تكون الطبمة التً تعلو األنابٌب خالٌة من الكتل الصلبة

االّ بعد عدة اسابٌع بعد  وتوضع بمعدات وتدق برفك حتى ال ٌإثر ذلن على سالمة األنابٌب والٌسمح بالرصؾ

ان تكون طبمات الردم لد اخذت وضعها الطبٌعً من الهبوط والثبات وتكون لادرة على حمل طبمات الرصؾ 

  .وما علٌها من أحمال

 

 الحمل الناتج من الردم 6-4

 ٌعتمد ممدار الحمل الناتج من الردم على العوامل اآلتٌة:        

 .االنبوبعرض الخندق الذي ٌوضع فٌه  -1

  .وحدة الوزن لمواد الردم -9

 خواص االحتكان لحبٌبات التربة المستخدمة فً الردم -3

 األحمال الناتجة من حركة النمل والمرور  6-5

ٌمل تؤثٌر الحمل الناتج من مرور السٌارات مع زٌادة عمك خطوط األنابٌب عن سطح األرض فإن تؤثٌر هذه    

والجدول فً ادناه ٌمكن  -سم150اإلنحدار التً ٌزٌد أعمالها عن األحمال ٌمكن اهماله بالنسبة لخطوط 

سم 180استنتاج األحمال المإثرة اعتماداً على حركة مرور النمل الثمٌل بالنسبة للخطوط التً تصل الى عمك 

ً حوالً ) طن( لكل  7من سطح األرض حٌث تعطً االطارات المزدوجة حمل على سطح األرض مساوٌا

 .طن( 14ً السٌارة على سطح األرض)الحمل المحوري الناتج من جانب اطارٌن بحٌث ٌكون

 

 

 الخطوط بعد انشابها إستمامة  (3-6)الشكل       
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 أعمال مد وربط شبكات مٌاه األمطار داخل المدنتمارٌن    7- 6

 (:1تمرٌن رلم )       

 .حفر خندق االنبوب اسم التجربة:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل:

 .ساعتان الزمن:

 .أن ٌكون الطالب لادراً على اتمان أعمال حفر الخنادق لألنابٌب المراد مدها األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 .عدة أعمال الحفر-

 خطوات العمل: 

 .* حّدد مسار االنبوب من خالل تخطٌطه على االرض

 .( سم30* حّدد عرض الخندق المراد حفره إعتماداً على لطر االنبوب مضافا الٌه )

 .عمك الحفر والمٌل المطلوب* حّدد 

 .( ٌوّضح ذلن4 - 6والشكل )

 (:2تمرٌن رلم )      

  .مد وربط األنابٌب اسم التجربة:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل:

 .ساعتان الزمن:

 .أن ٌكون الطالب لادراً على اتمان أعمال مد وربط األنابٌب األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

وبمطر   PVCلطعتٌن من أنبوب نوع -

  .مناسب

 .عدة األعمال الصحٌة -

 خطوات العمل: 

* فرش وسادة من الحصى الخابط بسمن 

 .سم( على طول خندق االنبوب10)

* مد المطعة االولى من االنبوب داخل الخندق 

 .فوق طبمة الوسادة

* ربط المطعة الثانٌة مع االولى باستخدام الواشر المطاطً  الخاص به وتزٌٌت حافتً االنبوبٌن ثم وضعها فوق 

 .الوسادة وبخط مستمٌم

 .( سم فوق االنبوب20* تؽطٌة االنبوب بمادة الحصى الخابط ولؽاٌة سمن )

 .(4 - 6)وكما هو موّضح فً الشكل  .* اكمال عملٌة دفن االنبوب بالتربة الطبٌعٌة

 أعمال تنفٌذ مداخل شبكات مٌاه األمطار تمارٌن    8 - 6

 (:3تمرٌن رلم )       

 .تنفٌذ مداخل شبكة مٌاه األمطارفً المدن اسم التجربة:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل:

 .ساعتان الزمن:

  .أن ٌكون الطالب لادراً على اتمان أعمال تنفٌذ مداخل شبكات مٌاه األمطار األهداؾ التعلٌمٌة:

 ممطع ٌوّضح الحفر والردم النبوب تصرٌؾ  ( 4 – 6 )الشكل 
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 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 .عدة األعمال الصحٌة  -

 .نموذج مدخل شبكة مٌاه األمطار مسبك الصب مع كافة ملحماته  -

 .ُعدة أعمال الحفر  -

 .خلطة خرسانٌة  -

 خطوات العمل:

 .إجراء أعمال الحفرٌات الترابٌة لمولع المدخل الذي ٌكون بجانب الطرٌك  -

 .نصب وتثبٌت نموذج المدخل فً المولع المناسب   -

 .ربط االنبوب الخارج من المدخل الى الشبكة الربٌسة  -

ملء الفراؼات حول المدخل بمادة   -

  .الخرسانة

صمل السطح باستخدام الجمجة   -

    .وتسوٌته مع سطح الشارع

( ٌمثل نموذجاً للمدخل 5 -6والشكل ) 

 .ومولعه

 

 

 أعمال تنفٌذ أحواض تفتٌش شبكات مٌاه األمطار تمارٌن    9 - 6

 (:4تمرٌن رلم )       

 .تنفٌذ أحواض التفتٌش لشبكة مٌاه األمطارفً المدن اسم التجربة:

 .ورشة الصحٌات مكان العمل:

 .ساعتان الزمن:

 .أن ٌكون الطالب لادراً على اتمان أعمال تنفٌذ أحواض التفتٌش لشبكات مٌاه األمطار األهداؾ التعلٌمٌة:

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 .ُعدة األعمال الصحٌة -

 .ُعدة أعمال الحفر -

 .خلطة خرسانٌة -

 خطوات العمل:

 .التفتٌش الذي ٌكون فً وسط الطرٌكإجراء أعمال الحفرٌات الترابٌة لمولع حوض  -

 .إجراء أعمال تثبٌت أرضٌة حوض التفتٌش ثم صب خرسانة عادٌة للماعدة -

 .أعمال حدٌد التسلٌح والمالب ثم صب خرسانة الجدران -

 .أعمال حدٌد التسلٌح والمالب ثم صب خرسانة السمؾ  -

 .( ٌوّضح أنواعاً من أحواض التفتٌش6 - 6والشكل )

 نموذج لمدخل شبكة مٌاه األمطار  (5 – 6 )الشكل     
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 الخاصة بمٌاه االمطار   أنواع من أحواض التفتٌش ( 6 - 6 )الشكل

 

 

 دساسئهة انفصم انسب

 / ماهً المراحل التً تسبك أعمال مد خطوط أنابٌب الصرؾ داخل المدن؟1س

  -/ أذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها حمل ردم خطوط أنابٌب الصرؾ9س

  الخشبٌة أو الحدٌدٌة فً أعمال حفر خنادق؟ / متى ٌتم استخدام السواتر3س

 / ماهً الخطوات المتبعة فً تنفٌذ مداخل مٌاه األمطار؟4س

 / اذكر الخطوات التً ٌنبؽً أن تتٌع عند حفر خنادق مد األنابٌب5س
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 سابعالفصل ال                        

 

 أعمال صيانة شبكات توزيع المياه والصرف الصحي

 

 

 االهداؾ : 

 ٌتعلم الطالب على :

 .اسالٌب مد وتؽلٌؾ االنابٌب -1

 .الكشؾ عن االجزاء المستهلكة فً الشبكة وطرق معالجتها -9
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 تمهٌد  7-1

منذ المدم كانت الصٌانة وظٌفة ثانوٌة وبدابٌة سٌطر علٌها الطابع التملٌدي وهو اإلصالح ولت حدوث         

ومع التطور العلمً ،العطل أو ما ٌسمى بالصٌانة اإلسعافٌة مما ٌإدي الى زٌادة التكالٌؾ وهدر باألموال 

بؤهمٌة الصٌانة واالهتمام بؤساسٌاتها والصناعً بدأت العدٌد من المإسســـات والهٌبات المختلفة فً االعتراؾ 

وكٌفٌة التخطٌط لتطبٌمها واالتجاه نحو االستؽناء عن الُطرق التملٌدٌة المدٌمة واإللتنـاع بان الصٌانة تسؤهم فً 

 .ضبط التكالٌؾ والتنبإ باي عطل مفاجا وتفادى حدوث أي خطؤ

ومع تطور تلن النماذج واألبحـاث التً أظهرت أسس ومفاهٌم هامة جدا ً فً مجـال التطبٌك أصبحت المعرفـة 

العلمٌة الخاصـة بإدارة الصٌانة أكثر نضوجـا وتطورت برامج الصٌانـة لتشمل جمٌع أنواع الصٌانة الولابٌـة 

لحفاظ على مكونات المنشؤة وزٌادة عمرهــا والتولعٌة و اإلسعافٌة وؼٌرهـا من أنواع الصٌانـة التً تضمن ا

 .االفتراضً وتملٌل التكلفة

 

  مشاكل شبكات الصرؾ الصحً   7-9

أن األسباب التً تإدي الى حدوث مشاكل فً شبكات الصرؾ الصحً كثٌرة جدا ً لكن نتٌجتها كلها واحدة        

سنة وخروجها الى الشوارع مسببة خروج وهً اإلختناق فً الشبكة واإلنسداد مما ٌإدي الى طفح المٌاه األ

الروابح الكرٌهة وإصابة سكان المنطمة باألمراض الجلدٌة المختلفة وٌمكن أن ٌعلل السبب فً طفح المجاري 

أثناء اإلنسداد الى أن الشبكة تصمم على أساس اإلنحدار الطبٌعً للمٌاه وهذا ٌإدي الى طفحها بالمرب من مكان 

 األسباب المإدٌة الى إنسداد شبكات الصرؾ الصحً بما ٌؤتً:اإلنسداد وٌمكن تلخٌص 

ٌرمون بمخلفاتهم بالمرب من منهوالت المجاري فً الشوارع  المواطنٌنسوء االستخدام حٌث أن كثٌر من  -1

مثل ) زٌوت السٌارات ومخلفات الفواكه والخضار حٌث تنساب بسهولة مع المٌاه الى داخل األنابٌب 

 .المماش وأكٌاس الناٌلون وؼٌرهاوأوراق االشجار ولطع 

حٌث ترمى مخلفات البناء بعد ؼسل البٌت أو ووجود مناطك صناعٌة اإلعمار المستمر فً داخل المدٌنة  -9

 .الشارع فً منهوالت المجاري وهً مواد لابلة للتصلب

طوٌلة اإلعمار االفتراضٌة المنتهٌة ألؼلب شبكات الصرؾ الصحً فتوجد مثال شبكات مضى علٌها سنٌن  -3

 .مما أدى الى ترهلها من الدخل

 .ترّهل التبلٌط فً بعض الشوارع مما ٌإدي الى دخول األطٌان داخل شبكات الصرؾ الصحً -4

 .إعادة التبلٌط لبعض الشوارع مع نزول مستوى المنهوالت عن المطلوب مما ٌإدي الى طمرها -5

  

 نموذج لصٌانة بالوعات األمطار   3 -7

تُعد بالوعات األمطار من اكثر ملحمات الصرؾ الصحً عرضة لإلنسداد بسبب  تجمع النفاٌات الصلبة       

وهذا له انعكاس سلبً كبٌر ٌتمثل بصعوبة تصرٌؾ مٌاه األمطار عند  ،فٌها فضالً عن فمدان اؼطٌتها المعدنٌة 

على ذلن فان تنظٌؾ هذه البالوعات لبل مواسم األمطار ٌعد امرا  وبناءاً   ،هطولها وما ٌسببه ذلن من مشاكل 

 .ضرورٌا وهاما وهً مسإولٌة مشتركة بٌن المواطن واألجهزة الفنٌة المختصة

وطرٌمة تنظٌفها وفتحها بوساطة الماء المضؽوط خالل  ،الصور ادناه تبٌّن إنسداد فً احد بالوعات األمطار     

 .ات مصممة لهذا الؽرضتحملها سٌار ،خراطٌم خاصة 
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 بالوعة أمطار فٌها إنسداد ( 1-7 )الشكل 

 

 
 صٌانة بالوعة أمطار باستخدام الضؽط العالً للماء ( 9-7 )الشكل 

 

 أسالٌب مد وتؽلٌؾ األنابٌب 4 - 7

تمثل التمدٌدات الخارجٌة الخطوط المنتشرة فً فناء المبنى أو الحدٌمة التً تصب فٌها الخطوط العمودٌة       

وتمد خطوط الصرؾ الخارجٌة  ن،النازلة من األدوارالعلوٌة للمبنى والخطوط األفمٌة الخارجٌة من الدوراألرضٌ

 مدفونة تحت مستوى سطح التربة مع مراعاة ما ٌؤتً:

 .)ملم1األفمٌة بمٌل طولً ال ٌمل عن ) وضع األنابٌب  -1

وضع األنابٌب األفمٌة على وسادة من الرمل الناعم المدكون جٌدا، ثم دفن األنابٌب بطبمة من الرمل ال ٌمل   -9

 .سم تُدن جٌدا 1 سمكها عن 

ى إنشاء ؼرؾ تفتٌش على طول الخطوط األفمٌة الخارجٌة فً فناء المبنى أو الحدٌمة من أجل الصٌانة، عل  -3

( سم (x 50 50وتكون أبعاد الؽرفة  ،م  20م  و15أن تتراوح المسافة بٌن كل ؼرفة و التً تلٌها بٌن 

 .( سم، و تزود بؽطاء محكم من حدٌد الزهر (x 60 60أو 

 

  الفحص العام 7-5

 لبل البدء بإنجاز تمدٌد األنابٌب البد من إجراء الفحص العام الذي ٌتضمن الخطوات اآلتٌة:      

ٌجب فحص جمٌع األنابٌب وملحماتها والوصالت والتؤكد من سالمتها ونظافتها والتؤكد من أن جمٌع المواد   -1

 .وأسطحها، والتً تشكل جزًء من الوصلة، نظٌفة وجافة وذلن لبل تجمٌعها

 .ٌجب استبدال جمٌع المواد المعابة  -9

 .ٌجب التؤكد من أن أماكن ومناسٌب خطوط الصرؾ لد حددت  -3

  .مك من أن خطوط الخنادق ال تتعارض مع الُطرق والخدمات األخرى والعوابكٌجب التح  -4
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ٌجب التحري من خطورة احتمال وجود مٌاه ؼرٌبة لد تدخل الى شبكة الصرؾ والمجاري لم تكن متولعه   -5

 .عند تصمٌم وتخطٌط هذه الشبكات، ومن ثم دراسة وتحدٌد مدى هذه الخطورة وتؤمٌن الحماٌة الضرورٌة لها

 

 التنفٌذ والتركٌب   7-6

 تتضمن عملٌة التنفٌذ والتركٌب الخطوات اآلتٌة:       

                   ٌبدأ تركٌب شبكات المواسٌر عند أخفض نمطة من الشبكة، بتدرج وموازاة صحٌحة وفً الخطوط المحددة   -1

 .باستمرارٌة مستمٌمة لنمطة تحول األنابٌب

   .األنابٌب متمابلة ضد اتجاه التٌار تكون األطراؾ المخروطٌة وفلنجات  -9

  ٌجب ردم جمٌع خطوط األنابٌب بطرٌمة تسمح بمماومة الحمل الكلً للردم وأحمال حركة السٌر المحددة   -3

 .والمتولعة

ٌجب أن تكون الحفرٌات، أثناء وضع األنابٌب، خالٌة من الماء مثل مٌاه األمطار والمٌاه السطحٌة ومٌاه   -4

المتسربة من خطوط األنابٌب، وٌجب أال ٌإثر ُطرق نزح المٌاه على فرشات الردم أو خطوط العٌون أو المٌاه 

  .األنابٌب

 .عند إتمام عملٌة شفط المٌاه من الحفر، فانه ٌجب التخلص من خطوط الصرؾ المإلتة أو عزلها عن الشبكة -5

 

 فرشات وتمدٌد أنابٌب صرؾ مٌاه األمطار والصرؾ الصحً   7 -7 

ً صؽٌراً فً التربة تحت جسم االنبوب، وٌجب عمل تجاوٌؾ تحت كل عند       تمدٌد االنبوب ٌحدث هبوطا

وصلة لألنابٌب وتكون بالعمك الكافً الذي ٌمنع وزن االنبوب والحمل الذي فولها من الضؽط على فلنجات 

ة مساوٌاً ٌكون عرض الفرش .على أن ٌترن عمك الفرشة المحدد تحت الوصلة الربط والوصالت االخرى،

 .خندق الحفر ما لم ٌحدد ؼٌر ذلن لعرض

 

 ٌجب أال ٌمل سمن طبمة الفرشة الخشنة أسفل األنابٌب عن: 

  .ملم فً التربة العادٌة  100 -

  .ملم فً التربة الصخرٌة أو الصلدة  150 -

الضروري اتخاذ إذا كانت مماومة تربة خندق الحفر ضعٌفة وال تتحمل مواد فرشة األنابٌب، فإنه من        

 -تدابٌر إنشابٌة خاصة بذلن، وتشمل هذه التدابٌر استبدال التربة بمواد أخرى مثل الرمل أو الحصى أو الخرسانة

وتشمل الخرسانة، الخرسانة خفٌفة الوزن، والخرسانة خفٌفة التسلٌح، والخرسانة ؼٌر المسلحة والخرسانة 

   .المسلحة وحمن التربة باألسمنت لتموٌتها

  .ال تستخدم التدابٌر الخاصة السابمة للفرشة إال إذا أثبتت الدراسات اإلنشابٌة أن هذه الوسابل مالبمة     

ال ٌتم البدء بؤعمال الردم الجانبً حول األنابٌب أو الردم فولها إال عندما تكون وصالت األنابٌب والفرشة فً 

                                                تكون مواد الردم الجانبً حول األنابٌب ومواد الفرشة أسفلها من النوع  ،حالة تسمح بتحملها أوزان الردم فولها

 .الحبٌبً أو من مواد معتمدة ومختارة طبماً لمواصفات المعتمدة

ن ومن مواد مختارة ملم( على األلل إال إذا حدد ؼٌر ذل 300ٌكون سمن طبمة الردم األولى فوق جسم األنابٌب )

 .طبماً للمواصفات

تجري  من درجة الرص بوساطة االختبارات، ٌتم رص طبمة الردم األولى جٌدا وبعناٌة كاملة، ٌتم التحمك        

 .عملٌة الدن فً التربة ؼٌر المتماسكة برش الماء فولها
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تفاوتات المسموح بها فً اللوابح ٌجب تمدٌد األنابٌب وفما للخطوط والمناسٌب المحددة وفً حدود ال        

وٌتم الضبط الضروري للمناسٌب برفع أو خفض الفرشة أسفل األنابٌب مع التؤكد دابما من أن  ،والمواصفات

 .المواسٌر فً النهاٌة لد تم تؤمٌن طبمة فرشة لها بحد ادنى من السمن وبدعم تام على كامل طولها

 

 تمدٌد األنابٌب المرنة   8 – 7

 (:UPVCاألنابٌب نوع ) 1-  

 ٌجب أن ٌتم امداد هذا النوع من األنابٌب  وفك المسار والمنسوب المحدد مع تؤمٌن الدعم المنتظم   -

 -والمستمر من لاعدة ثابتة    

 -ال ٌسمح باستخدام البلوكات لتعدٌل أو ضبط منسوب األنابٌب -

 وضعها بعناٌة فً لاع خندق الحفرملم على األلل وٌتم  150 ٌكون سمن الفرشة أسفل األنابٌب  -

 -لتجنب فمدان الدعم الجانبً لألنابٌب      

 تتم عملٌة دن طبمة الـردم الجانبً وطبمة الــردم األولى بطرٌمة ال تستخدم فٌها معدات الـدن فــوق  -

  -بٌباألنابٌب مباشرة إال بعد وضع طبمة ردم كافٌة فولها حتى ال تسبب تلن المعدات أي ضرر لألنا   

 األنابٌب البالستٌكٌة حرارٌة التصلب والمسلحة بؤلٌاؾ زجاجٌة: 2- 

ٌمكن تنزٌل األنابٌب التً  ،ٌتم تنزٌل األنابٌب بالخندق باستخدام المعدات المناسبة لوزن ولطر األنابٌب         

 .ملم ٌدوٌاً باستخدام حبال مناسبة  300لطرها الل من 

ٌكون هنان شن فً تعرض خط المواسٌر للحركة نتٌجة هبوط التربة أسفله أو بسبب تؽٌر درجات  عندما

وهً نفس  .الحرارة، فٌجب ترن فراغ ما بٌن ذٌل المواسٌر ولاع الرأس للسماح بالتؽٌرات المحتملة فً االتجاه

 طرٌمه تمدٌد أنابٌب حدٌد الزهر.

 

 تمدٌد األنابٌب الصلبة  9 -7  

 أنابٌب الفخار المزجج: -

ٌُعد الرمل المادة المناسبة للفرشات أسفل األنابٌب فً البٌبة الصحراوٌة الرملٌة ولكنه ٌمكن أن ٌكون ؼٌر        

كما أنه  ،مناسب عندما ٌكون هنان تؽٌرات عالٌة و سرٌعة فً مناسٌب المٌاه الموجودة فً منطمة تمدٌد األنابٌب 

األنابٌب إذا كانت الخنادق الموضوعة فٌها لد تم حفرها بالتفجٌر أو أن الخندق فً ؼٌر مناسب للفرشات أسفل 

 .تربة طٌنٌة

 ٌتم تمدٌد أنابٌب الفخار المزجج  مع مراعاة أنواع الفرشات وأسالٌب التؽلٌؾ اآلتٌة:

   : ٌتم وضع األنابٌب فوق فرشة من الخرسانة أو تمدد فوق فرشه من مواد خشنة مجهزة Aالفرشة صنؾ  -1

بعناٌة بحٌث تمأل المواد وتدعم جوانب االنبوب وٌؽطى النصؾ العلوي من األنابٌب بخرسانة مسلحة على 

   .شكل لوس عندما ٌحدد ذلن

أو تثبت عند الضرورة بمثبتات لوٌة ٌتم رص األنابٌب فً وضعها الصحٌح بوساطة دعامات مإلتة،      

 .حتى ال تعوم عند صب الخرسانة فولها

  .: ٌتم رص األنابٌب بعناٌة فوق فرشة خشنة بحٌث تمأل مـواد الردم وتدعم جوانب االنبوبBالفرشة صنؾ  -9

ملم( من كسر األحجار أو أٌة مواد ردم أخرى ؼٌر لابلة  19-6تكون مواد الفرشة متدرجة بمماسات )

  .لالنضؽاط و ثابتة ال تتعرض لإلزاحة

: ٌتم رص األنابٌب بعناٌة تامة فوق فرشة من المواد الطبٌعٌة المتوفرة مثل )الحصى Cالفرشة صنؾ  -3

  .الصؽٌر والرمل( بحٌث تمأل مواد الردم وتدعم جوانب األنابٌب
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ة على أرضٌة الخندق مع حفر فجوات أسفل ذٌل المواسٌر لتجنب الحمل المركز :  فرشD الفرشة صنؾ  -4

 .علٌه أو على الفلنجة لتؤمٌن الدعم الكلً على طول جسم االنبوب

 ٌجب تؽلٌؾ األنابٌب بالكامل بالخرسانــة وبسمن ال ٌمل عند أي نمطة عن ربع المطر الخارجً لألنبوب أو  -5

ً ملم اٌهما اكبر، إذا أشٌر ل 100  .ذلن أو كان مناسبا

ٌتم رص األنابٌب فً وضعها الصحٌح على دعامات مإلتة، أو تثبٌتها عند الضرورة بمرابط صلبة أو وضع 

  .أثمال فولها حتى ال تعوم عند صب الخرسانة

وٌمتد التؽلٌؾ  ،ملم 100ٌجب تؽلٌؾ األنابٌب بالكامل بكسر الحجارة وٌكون أدنى سمن أسفل األنابٌب  -6

ٌكون  .أعلى جسم االنبوب، وٌتم الردم بعناٌة بحٌث تمأل مواد الردم وتدعم جوانب ااالنبوبحتى منسوب 

التؽلٌؾ من مواد كسر الحجارة جٌدة التدرج أو من مواد فرش ؼٌر لابلة لالنضؽاط وثابتة ال تتعرض 

 .لإلزاحة

  

  فرشة وتركٌب أنابٌب الصرؾ تحت األرض 7-11 

تكون ، ٌتم تمدٌد األنابٌب بحٌث ٌتم فرش جوانب األنابٌب بمواد متجانسة ومستمرة لدعم األنابٌب             

 .مواد الردم حول األنابٌب من مواد خشنة مناسبة وٌتم فرشها ودكها بعناٌة لتعطً دعم جانبً لألنابٌب

ومن ثم تعبؤ بمواد  ملم   150عندما ٌتم تمدٌد األنابٌب فً خندق صخري، ٌجب زٌادة عمك الحفر بممدار  

 ً  .خشنة مناسبة حتى تصل لمنسوب تمدٌد األنابٌب وتدن جٌداً لتعطً أساساً لوٌا

 ٌجب تمدٌد األنابٌب كما ٌؤتً: 

  .فوق لاع الخندق )التربة الطبٌعٌة( -1

  .فوق فرشة من الخرسانة -9

 .فوق فرشة من مواد متدرجة خشنة فً خنادق الحفر الصخرٌة -3

استخدام الفرشة الخشنة أسفل األنابٌب ، فٌجب تشكٌل لاع الخندق الطبٌعً أو الفرشة  إذا لم ٌحدد       

 .الخرسانٌة على شكل تجوٌؾ شبه منحرؾ لٌعطً دعماً لألنابٌب وٌحافظ على موازاتها

وٌكون السمن االدنى لطبمة  ،ٌجب تؽطٌة األنابٌب بطبمة ترشٌح من الرمل والحصى  كما هو محدد       

 .ملم 150فوق منسوب أعلى جسم الماسورة الترشٌح 

 

 
 دن خندق الحفر بعد مد األنابٌب ( 4-7 )الشكل 
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 جزاء المستهلكة وُطرق معالجتها الكشؾ عن اال  7-11
ٌظهر فً  ،نظرا للعمر الزمنً الطوٌل ومرور سوابل )خاصة الصرؾ الصحً( لسنوات طوٌلة          

فضالً عن تعرض األنابٌب لإلنسداد والتهشم  مما ٌإثر  ،األنابٌب بعض التصدعات والتآكل فً بعض االجزاء 

وفٌما ادناه ُطرق االصالح والترمٌم المتبعة فً  ،على اداء الشبكة سواء كانت لتوزٌــع المٌاه ام للصرؾ الصحً 

 األنابٌب:

 ٌر فً االنبوب: فً حالة وجود هبوط أو إنسداد كب -اوال

  خطوات العمل:

فً هذه الحالة ٌمكن تحدٌد مكان  ،ٌالحظ صعوبة التسلٌن والصٌانة وحدوث ترسبات مزمنة فً الخط   -1

 .ثم لٌاس طول السلن الممتد داخل االنبوب ،بوساطة مد سلن الى داخل االنبوب حتى مكان الهبوط   الهبوط 

ٌماس الطول نفسه على الشارع من أعلى ثم تبدأ عملٌة حفر أعلى مسار الخط حتى الوصول الٌه وكشؾ   -9

 .تجري عملٌة تدعٌم جوانب الحفر اذا لزم ذلن ،االنبوب 

ثم سحب الماء من ؼرفة  ،ٌتم ؼلك االنبوب من طرفٌه عند ؼرؾ التفتٌش بوساطة بالونات هواء مطاطٌة    -3

 .التفتٌش

ٌعاد  ،وٌعاد تركٌب أنابٌب اخرى جدٌدة وعلى المناسٌب الصحٌحة  ،لمطلوب إزالته ثم ٌزال ٌحدد الجزء ا  -4

 .فتح المٌاه بالخط لٌعود الى الخدمة مرة اخرى

 

 فً حالة تهشم احد وصالت األنابٌب:  -ثانٌا

 تطبك احدى الُطرق اآلتٌة حسب الحالة وحسب االمكانٌات:

 .الحمن من الداخل بمواد خاصة للحام الكسور والجزء المهشم  -1

 .الحمن من الخارج باستخدام مادة )أكرٌل أماٌد( الجٌالتٌنٌة  -9

 .إزالة الجزء التالؾ من الخط  -3

 فً حالة لدم خط األنابٌب وتهالكه وانتهاء عمره الزمنً:  -ثالثا

 .تبدٌل الخط السابك بخط جدٌد  -1

   .مرة اخرى ترمٌم واعادة تؤهٌل الخط  -9

 

 إزالة الجزء التالؾ من الخط   19 - 7
ولد ٌكون طرٌمة إزالة  ،لعل من أهم العوامل التً تحكم اختٌار طرٌمة العالج هً الناحٌة االلتصادٌة          

الجزء المتكسر من الخط افضل من الحمن الداخلً أو الحمن الخارجً من ناحٌة الكلفة وخاصة األنابٌب ذات 

فؤن إزالة جزء من الخط وعمل احالل وتجدٌد له من  ،اما للمجمعات الكبرى والخطوط الربٌسة  ،المطر الصؽٌر 

 .تمدٌر التكالٌؾ والولت لبل التراح الحلول لهذا ٌجب ،االمور الصعبة جدا ً والمكلفة 

 وتتبع خطوات التنفٌذ اآلتٌة:

 .ٌتم لفل االنبوب الموجود به الجزء التالؾ بوساطة السدادة ثم تركب مضخة لسحب المٌاه - أ

 .ٌتم تحدٌد مكان الكسر بوساطة ادخال سلن من خالل ؼرفة التفتٌش داخل الخط - ب

  .وتبدأ أعمال الحفر حتى الوصول الى مكان الحفر ،تإخذ المسافة نفسها على سطح االرض  - ت

 .ٌزال االنبوب أو األنابٌب التالفة وٌعاد تركٌب ولحام أنابٌب جدٌدة - ث

 .ٌعاد فتح المٌاه باألنبوب مرة اخرى - ج
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 ٌب وتهالكه وانتهاء عمره الزمنً لَِدم خط األناب  13 – 7 

 وفما للخطوات اآلتٌة: ،ٌفضل اجراء تبدٌل وتجدٌد كامل على طول الشارع         

 .لفل الخط المدٌم عند أول الشارع وعند نهاٌته - أ

فانه ٌجب  ،وضرورة حل مشكلة التصرٌؾ المستمرة من المساكن  ،نظرا لخروج هذا الخط من الخدمة  - ب

عمل خطوط صرؾ بدٌلة على اعماق صؽٌرة وؼرؾ تفتٌش مإلتة على جانبً الشارع لتؤخذ تصرٌفات 

 .المبانً وتصب مٌاه الصرؾ الصحً عند اخر الخط

وٌمتد  ،تركب مضخة تصرٌؾ ذات لدرة تناسب ما سٌؤتً من المٌاه عند ؼرفة التفتٌش فً أول الشارع  - ت

( ساعة مع (24تعمل هذه المضخة  ،فتٌش االخرى نهاٌة الشارع خط الضخ الخاص بها الى ؼرفة الت

 -ضرورة وجود مضخة احتٌاطٌة 

 .الحفر على الخط المدٌم  - ث

 .ثم توصل خطوط صرؾ المساكن الى ؼرؾ التفتٌش ،تركٌب الخط الجدٌد وؼرؾ التفتٌش الجدٌدة  - ج

 

 

 

 سببعاسئهة انفصم ان

 

 شبكات الصرؾ الصحً / اذكر األسباب المإدٌة الى إنسداد1س

 / ماهً خطوات التنفٌذ المتبعة عند تبدٌل خط تالؾ من شبكة الصرؾ الصحً؟9س

 / كٌؾ ٌتم تؤهٌل واعادة خط أنابٌب مستهلن الى العمل؟3س

 / ماهً الخطوات المتبعة فً حالة وجود هبوط أو إنسداد كبٌر فً انبوب فً شبكة الصرؾ؟4س

 المزجج؟ الفخارعند مد أنابٌب  / ماهً أنواع الفرشات المستخدمة5س
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