وزراة التعليم العالي والبحث العلمي .
هيئة التعليم التقني .
الجامعة التقنية الشمالية.
المعهد التقني  /كركوك .
قسم  /التقنيات المدنية .
فرع  /الرسم الهندسي .

الـرسم الصحي

) ( Sanitary Drawing
لطلبة المرحلة الثانية  /الرسم الهندسي
قسم  /التقنيات المدنية
المعهد التقني  /كركوك

إعداد  /ماهرة غائب مصطفى
مدرس مساعد

2012م

1433هـ

1

الرسم الصحي
Sanitary Drawing
الساعات االسبوعية
النظـري 1 :
العملـــي 2 :
المجموع 3 :
عدد الوحدات 3 :

هدف المادة العام  :تعليم الطالب رسم المخططات الخاصة العمال الهندسة الصحية .
هدددف المددادة ال ددا

 :تمكيييا الطالييب سييا رسييم عمييراله اعمييال الهندسيية الصييحية ييي سجييال
تصفية المياه عتوزيعها كذلك شبكات المجاري عسحطات تصفية الميياه
القذره سع هم االسس المتعلقة بعمليات التصفية عالتوزيع .
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مفـــــردات المنهــاج
االسبوع

تفاصيل المفردات

االول

اعمال الهندسة الصحية واهميتها وانواع الرسومات الصحية ثم شرح ورسم جميع الرموز الصحية ال اصة بال رائط
الصحية ( انواع االنابيب  ,الصمامات  ,الملحقات الصحية )

الثاني

اجزاء محطة اسالة المياه ومراحل تصفية المياه ثم رسم ت طيط لمحطة اسالة المياه نموذجي واخذ مقطع فيه .

الثالث

رسم احواض الترسيب والت ثير والتلبيد .

الرابع

زيارة علمية الحد مشاريع محطات اسالة الماء .

ال امس

عملية الترشيح مع رسم انواع احواض الترشيح مثل المرشح الرملي السريع والمرشح الضغطي .

السادس

شبكات توزيع المياه في المدينة والمفاصل المست دمة في الشبكات  ,رسم م طط لنوعين من طرق توزيع المياه في
المدينة مع رسم صممات مستعملة .

السابع

خزانات المياه في المدن وطبيعة عملها في تامين معدل ثابت من المياه لمدينة مع رسم خزان نموذجي

الثامن

توزيع المياه في داخل المباني مع رسم خارطة التاسيسات المائية بدار سكني .

التاسع

رسم خرائط التاسيسات المائية لالبنية متعددة الطوابق لجميع التفاصيل الالزمة من انابيب وخزانات علوية ومض ات
الضخ .

العاشر

شبكة المجاري ( الصرف الصحي ) للدور واالبنية المتعددة الطوابق مع رسم خارطة الصرف الصحي لدار مكون من
طابقين ( باست دام الحاسبة ) .

الحادي عشر

كيفية تصريف الم لفات السائلة مع رسم م طط لشبكة مجاري وم طط كنتوري لمنطقة معينة مع رسم مقطع

الثاني عشر

احواض التفتيش  ,انواعها  ,استعماالتها  ,رسمها مع التفصيل .

الثالث عشر

مراحل تصفية مياه المجاري مع رسم م طط عام لمحطة تصفية المياه القذرة واخذ مقطع منها ( باست دام الحاسبة ) .

الرابع عشر

المعالجة البايولوجية مع رسم تفصيلي لمرشح بايولوجي .

ال امس عشر

شرح ورسم احواض التعفين والبالوعات كاسلوب في تصريف مياه المجاري مع ذكر جميع التفاصيل الالزمة واالبعاد
الالزمة ( باست دام الحاسبة )
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المصـــــــــــــادر
 .1الهندسة الصحية  /الدكتور محمد علي فرج .
 .2هندسة الاعمال الصحية  /الدكتور عيسى حمودة .
 .3هندسة اسالة الماء  /الدكتور محمد انيس و الدكتور شميم احمد
 .4امداد المدن بالمياه  /الدكتور محمد صادق العدوي .
 .5تجميع ومعالجة مياه الفضلات  /الدكتور محمد انيس والـدكتور شـميم
احمد .
 .6مبادئ في هندسة الصرف الصحي  /الدكتور محمد صادق العدوي .
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االسددبوع االول  /اسددم المفددردة  -اعمييال الهندسيية الصييحية عاهميتهييا عانييواع الرسييوسات الصييحية ييم
شرح عرسم جميع الرسيوز الصيحية الخاصية بيالخرالص الصيحية ا انيواع الصيماسات عالملحقيات
الصحية ) .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -سيكون الطالب مادرا على ان

 .1يتعرف على الهندسة الصحية .
 .2يتعرف على اهمية الهندسة الصحية .
 .3يشرح جميع الرسوز الصحية الخاصة بالخرالص الصحية .
 .4يرسم جميع الرسوز الصحية .

اختبار قبلي -
 س /1عرف الهندسة الصحية .
 س /2ساهي اهمية الهندسة الصحية .
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الهندسة الصحية او هندسة البلديات او هندسة البيئة  -:هي ذلك المجيال يي الهندسية التيي تبحي

يي

علوم التي يمكا التحكم على البيئة التي تعيش يها لتحسينها سا الناحية الصحية .

اعمال الهندسة الصحية هي -
 .1اسداد المدن بالمياه الصحية عتوزيعها .
 .2تجميع المخلفات الساللة عسعالجتها عالتخلص سنها .

اعمال امداد المدن بالمياه -
تشمل اعمال اسداد المدن بالمياه .
 اعال  :اعمال تجميع المياه .


انيا اعمال تنقية المياه .



الثا توزيع المياه .

اوال  :اعمييال تجميييع المييياه  -:ان الغييرم سييا اعمييال تجميييع المييياه ه يي سييحب المييال سييا سصييدر المييال
ا سياه جو ية اع سطحية ) عر عها الى اعمال التنقية عهذه تشمل -:
 .1الماخذ .
 .2مناه سحب المياه .
 .3عحدات الر ع الواطي .
 .1الماخذ  -هو المومع الذي يختاره المهندس البيئي لتؤخذ سنه الميياه العكيره ا الميال الخيام ) ععنيد
اختيار سومع الماخذ يجب سراعاه النقاط التالية -:
 .1يجب ان يكون الماخذ ي سكان ال يوجد يه تيار سريع مد يدسر الماخذ سسببا تومف تجهز المال .
 .2يجب ان تكون االرم مرب الماخذ ابتة ا موية ) .
 .3يجب ان تكون الطريق الى الماخذ خاليا سا العوارم .
 .4يجب ان يراعى سستوى سنسوب المياه عال تقترب سا القاع لمنع دخول المواد العالقة عندها .
 .5لتجنب التلوث المحمل ي السواحل ان الماخذ يجب ان يكون على سسا ة سا الساحل .
 .6يفضل ان يكون الماخذ ي اعلى نقطة ي المدينة .
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اختيار نوع الماخذ -:
تعتمد اختيار نوع الماخذ على سا يلي -:
 .1طبيعة المصدر المالي سا حي عرضه ععمق المياه يه .
 .2التغير ي سنسوب المياه عحركتها على سدار السنة .
 .3الكمية المطلوبة سا المياه الخذها سا المصدر المالي لعمليات التنقية .
 .4استخدام المجرى المالي ي المالحة .

انواع الماخذ -
 .1ساخذ نهري .
 .2الماخذ المباشر .
 .3ساخذ القناه ا ساخذ الجدعل ) .
 .4ساخذ برج .
 .2قناة وانبوب السحب  -:عهي التي تصيل الميال سيا سبنيى الماخيذ حتيى مر ية عسضيخات الر يع
الواطئ عهي تكون سا الصغر لتصبح انبوب سا الحديد الصلب اع تكبر لتصبح مناه سا الخرسانة
المسلحة عيتومف هذا االختيار على التصريف الالزم ععلى تو ر االنواع ي االسواق ععلى طول
خدستها للمشرعع .
 .3مض ات الرفدع الدواط  -:هيي المضيخات التيي تقيوم بر يع الميياه الخيام سيا بئير الماخيذ حتيى
سنسوب المياه ي عمليات التنقية عهذا ال يزيد عا عشره استار علهذا سميت بالواطئ لتميزها عيا
المضخات الر ع العالي التي توجد ي نهاية سحطة التصفية ا بداية شيبكة التوزيي) ) حيي تضيغص
المياه النقية ي الشبكة بحي يكون الضغص ي الشبكة حوالي 25ستر اع اكثر ي امصى نقطة يي
الشبكة .
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االنابيب انواعها وملحقاتها -
تستعمل االنابيب بصوره عاسة لنقل المال الحار عالبارد ا عسياه الشرب ) عالسوالل االخيرى عالغيازات
عهذا خارج عا التاسيسات الصحية
عند اختيار اي نوع سا االنابيب ي اعمال التاسيسات ان ذلك يتومف على عده عواسل سنها .
 .1نوع السالل الذي ينقل ي االنبوب .
 .2الغرم سا استعمال االنبوب .
 .3الكلفة .
 .4المقاعسة ضد التاكسد .
 .5سسا ة استداد االنبوب .
 .6الضغص الداخلي ي االنبوب .
ان االنابييب المسيتعملة يي التاسيسييات الصيحية ستيوا ره بيانواع سختلفيية يي االسيواق المحليية عبامطييار
تتراعع سا 4سم – 1سم حدعد ا )25سم ع ي انواع خاصة مد تصل الى ا  ) 1,50م .
ان االنابيب الحديدية التي تستعمل ي نقل السوالل كالمال الحار عالبارد اع المجاري سا االبنية تتكون سا
انواع سختلفة هي -:
 .1انابيب حديد سطاعع اع والذ .
 انابيب الحديد المغلون

تستعمل ي توزيع سياه الشرب .

 انابيب الحديد مير سغلونة.
 .2انابيب حديد الصب اع االهيا  /تستعمل لتصريف المياه القذره عسيياه االسطيار عنيادرا سيا تسيتعمل
لنقل المياه العذبة .
 .3انابيب سا سعادن اع سواد اخر -:
عاالنابيب توصل سع بعضها بطرق سختلفة حسب الحاجة الى سقاعسة اع الضغص اع التمدد .
.1

سفصل طر ي .

.2

سفصل جرصي .

.3

سفصل سيكانيكي .
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جدول يبين رموز االجهزة المائية والصحية المست دمة في الدار
اسم الجهاز

رسز الجهار

انبوب سال نقي بارد
انبوب سال نقي حار
•

انبوب سجاري مطر  100سلم
انبوب سال سجاري مطر  150سلم
صمام سركب على انبوب سستمر
صمام سركب على نهاية االنبوب
عداد
كلي
انبوب سال نقي صاعد
انبوب سال نقي نازل
سخان سال
سغسلة ر وري
ماعده سرحام شرمي
سنك سعدني
بانيو

اختبار بعدي -
 س /1أ .عرف الهندسة الصحية .

ب .الماخذ .

 س /2سا هي اهمية الهندسة الصحية .
 س/3ارسم بعض الرسوز الصحية المستخدسة ي دار سع تسمية كل رسز .
 س /4عدد انواع الماخذ .
10

االسبوع الثاني  /اسم المفردة  -اجيزال سحطية اسيالة الميياه عسراحيل تصيفية الميياه يم رسيم تخطييص
لمحطة اسالة المياه نموذجي .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يتعرف على اجزال سحطة اسالة المياه .
 .2يعدد سراحل تصفية ا تنقية المياه ) بالتسلسل .
 .3يرسم سخطص لمعالجة المياه اسالة ا جريان المياه ) .

اختبار قبلي -
 س /1عرف عملية الترسيب .
 س /2عدد سراحل تنقية المياه ا خطوات المعالجة )
 س /3سا هي بعض الفحوصات التي تجري على المال الخام ا العكره ) مبل سراحل التنقية .
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تشييمل اعمييال التنقييية سراحييل ستتابعيية اتحسيييا خييوا

المييياه الطبيعييية عالكيمياعييية عالبكتريولوجييية

حي توجد المياه السطحية عياده عبهيا شيوالب كبييره بسيبب تعيرم االنهيار عالتيرع عالبحييرات لمصيادر
التليوث المختلفية عسيا تسيببه سييا عكياره الميياه عاحتوالهيا عليى سييواد عضيوية عكمياعيية تصيل للميياه ا نييال
سسارها اع احتمال صرف بعض المخلفيات بهيا عيالعه عليى الكالنيات الحيية الدميقية التيي تعييش اصيال يي
المياه .

الفحوصات التي تجري على المياه العكرة -
تشمل الفحوصات التي تجري على المال الخيام االعكيره) مبيل سراحيل التنقيية ععليى الميال بعيد سراحيل
التنقية عكما يلي -:
أ -فحوصات طبيعية  :عتشمل مياس درجة العكاره عاللون الطعم الحراره .
ب -فحوصات كيمياوية  :تجري هذه الفحو

لمعر ة تركيز عمياس .

 -1المواد الصلبة عاالسالح بالمياه
 -2درجة ملوية عحاسضية المال
 -3المواد العضوية
 -4المواد الساسة
ج -فحوصات بكتريولوجية لمعر ة تركيز عنوعية الكالنات الحية الدميقةاالبكتريا) يي الميياه
حي تسبب المواد الملو ة االصابة ببعض االسرام المعدية.
مراحل التنقية ( خطوات المعالجة )  -ان عملية التنقية تشمل المراحل التالية -:
 .1الترسيب  -:ا ترسيب تمهيدي ) احوام الترسييب ذات تيره سكيوث طويلية الزالية الميواد العالقية
ي المياه الكدره جدا .
ترسيييب نهييالي  -:ييياتي بعييد سرحليية التخثيير عالتلبيييد احييوام الترسيييب ذات تييره سكييوث مصيييره
الزالة اللبادات العالقة .
 .2الت ثيددر والتلبيددد  -:لترسيييب الييدمالق مييير القابليية للترسيييب عذلييك بتكييويا لبيياده سييهلة االزالتييه
بالترسيب .
 .3الترشيح  -:الزالة الدمالق الناعمة جدا العالقة عاللبادات العالقة عاالحيال المجهرية .
 .4التعقيم  -:لقتل االحيال المجهرية .
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الترسيب  -هي عملية صل الجسيمات العالقة سا العالق بقوه الجاذبية االرضية حي يفصل العالق اليى
سال رالق عسال سركز بالعالق الغرم سنها هي ترسيب اكبر كمية سمكنة سا المواد العالقية
ي المال ي احوام خاصة تمر يها المياه ضما ترات سعينة عتحت ظرعف تساعد على
هبوط المواد العالقة الى ماع هذه االحوام عذليك بيدعن االسيتعانة بياي سسياعدات كيماعيية
حي تتم هذه العملية بتو ير عواسل هندسية سختلفة ي تصميم عتشغيل االحوام عسا هذه
العواسل -:
أ .السعة اال قية للمياه ي االحوام .
ب .المساحة السطحية لالحوام .
ت .سداخل االحوام عسخارجها .
ث .طريقة سحب المياه ا الرعاسب ) سا االحوام .

العوامل التي تؤثر في كفاءة الترسيب هي -
 .1تركيز المواد العالقة ي المياه .
 .2شكل المواد العالقة .
 .3حجم المواد العالقة .
 .4كثا ة المواد العالقة .
 .5درجة حراره المياه عدرجة لزعجتها .
 .6سده بقال المال ي الحوم .

اختيار بعدي -
س /1عدد سراحل تنقية المياه االسالة بالتسلسل .
س /2عرف عملية الترسيب .
س /3ارسم سخطص لمعالجة سياه السالة ا جريان المياه ) .
س /4عدد العواسل التي تؤ ر ي كفاله الترسيب  /لالختبار الفصلي .
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االسبوع الثالث  /اسم المفردة  /رسم احوام الترسيب عالتخثير عالتلبيد .

الهدف ال ا

عن الموضوع  /سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يعدد انواع احوام الترسيب .
 .2يعرف عملية التخثير عالتلبيد .
 .3يرسم احوام الترسيب عالتخثير عالتلبيد .

اختبار قبلي -
 س .1 /1عرف عملية الترسيب  .2عرف عملية التخثير عالتلبيد .
 س /2عدد انواع احوام الترسيب .
 س /3سا هي اشكال احوام الترسيب .
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انواع احوام الترسيب تنقسم احوام الترسيب الى عده انيواع رليسيية بالنسيبة التجياه سيير الميال يي
الحوم عبالنسبة لمقطعها اال قي -:
أ .احواض الترسيب المستطيلة ذات التصريف ( الجريان االفقي )  :تعتبر سا احسيا االحيوام
للترسيب الطبيعي حي تصمم بحي تسير المياه ي الحيوم ا قييا بسيرعة ال تصيل اليى الحيد
الذي يعوق عملية الترسيب على ان تكون هذه السرعة سنتظمة ي الحوم عتشيمل هيذا النيوع
على -:
 .1حددوض ترسدديب مسددتطيلة تنيددف يدددويا  -:عتييزال الرعاسييب ا الحميياه ) سنهييا يييدعيا علييى تييرات
ستقطعة حي يفرغ الحوم سا يه سا المال اعال م يجمع الرعاسب عيصرف الى خارج الحوم
بقوه تد ق المياه ي سضخات تسيلص عليى الرعاسيب يي مياع الحيوم تيد عها اليى تسيمى يي هيذا
النوع سا االحوام ان يميل ماع الحوم ي اتجاه المخارج سما يسهل عملية التنظيف .
عيوب الطريقة -:
 .1تعطيل االحوام عا العمل ا نال عملية التنظيف .
 .2االحتياج الى احوام احتياطية تحل سحل االحوام التي تجري تنظيفها .
 .3االضطرار الى زياده حجم كل حوم بالسعة الكا ية لتخزيا الرعاسب .
 .2حوض ترسيب مستطيلة تنيف ميكانيكيا .
عيييتم التنظيييف بهييذه الطريقيية بتمرييير زاحا ييات علييى ميياع الحييوم علييى تييرات زسنييية مصيييره
عستقاربة لد ع الراسب اساسها الى سنخفض ي الحوم حي يتم صرف هذه الرعاسب ا الحمياه )
سا هذا المنخفض بواسطة انبوب الى خارج عسا سزايا هذه الطريقة -:
أ .اليحتاج الى عمق اضا ي للحوم لتخزيا الرعاسب .
ب .يمكا تشغيل الزحا ات بصوره سستمره .
 .3حوض ترسيب مستطيلة ذو لوحة منفردة الترسيب بالطريقة الهيدروليكية .
حي ان هذه اللوحة تزيد المساحة السطحية للحوم عتتجمع الرعاسب اسفل هيذه اللوحية عتتركيز
ي سنخفض اسفل الحوم عتحسب الرعاسب ا الحماه ) ي ترات زسنية سعينة عا طريق الفتحة
الموجوده ي ماع المنخفض .
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ب  -احواض الترسيب الدائرية ذات التصريف القطري ( ذو اداة جرف للحماة ) .
ي هذه االحوام تدخل المياه ي انبوب حتى سحور الحوم لتنتهي ي انبوب عمودي ي سركز
الحوم عيوجد ي نهاية االنبيوب تحيات لخيرعج الميال حيي تتيوزع سيا سركيز الحيوم بشيكل
اشعاعي ا نصف مطري ) لتسير المياه ي اتجاه مطري حتى مناه الخرعج الممتد الى طيول سحييص
الحوم .
ج  -احواض الترسيب عمودية الجريان . .
عهذه االحوام عميقة نسبيا حي تد ع المياه بحيي يكيون اتجاهيا راسييا سيا االسيفل اليى االعليى
عبسرعة ال تسمح ان تحمل سعها ي صعودها حبيبات المواد العالقة عهذا االحوام اسا دالرية اع
سربعة المسقص اال قي عتخرج سنها المياه سا طريق القناه الممتده على طول سحيص الحوم .
الت ثير والتلبيد  -:هي عملية ترسيب الدمالق مير القابلة للترسيب الطبيعي ا االعلي ) عذليك بتكيويا لبياده
سنها االزالة تجميع الحبيبات الصغيره سا حبيبات اكبر حجميا عسيا يم اسيهل ترسييبا عنيد اضيا ة بعيض
المواد الكيمياعية سثل الشب الى المال تتكون ندف هالسية ا لباده ) تاخذ ي الهبوط اليى االسيفل ع يي ا نيال
هبوطها تجذب الى سطحها المواد العالقة عالدميقية سعهيا سميا يعطيي نتيالة جييده لعمليية الترسييب بعيد تيره
مصيره بعد اضا ة الماده الى المال يجب ان يمزج سزجا جيدا عيتم ذلك على خطوتيا .
 .1المزج السريع ( الت ثير ) عالغرم سنه هو العمل على انتشار الماده الكيمياعلة بسرعة ي حجيم
المال بانتظام .
 .2المزج البطيء ( التلبيد او الترويب ) عالغرم سنه تقليب المال بما يها سا كيماعيات تقليبا بطيئا
لمده كا ية يتم يها التفاعل الكيمياعي كما ان دعام التقليب خالل هذه الفتره بقال اللبياد المتكيون يي
حركية دالميية سمييا يسياعد علييى التصيياق اكبير سييا المييواد العالقية الدميقيية علييى سيطحها حتييى اذا سييا
اعطيت رصة للترسيب يما بعد رسبت بما عليها سا سواد التصقت بهيا بسيرعة اليى مياع حيوم
الترسيب .
هناك احيوام سشيتركة للترعييب عالترسييب تيدخل الميياه اليى سحيور حيوم الترسييب عييتم التقلييب
بواسطة سجموعة سا االسشاط الى تدعر بقوه سحرك كهربالي عبيدلك ييتم الميزج البطييل للميواد الكيماعيية
بالمال عتخرج المياه سا اسفل المرعب لتسير ي اتجاه مطري ع ي نفس الومت الى اعلى لتخرج عليى منياه
سمتده على طول سحييص حيوم الترسييب ا الترعييق ) سخلفية الرعاسيب يي مياع الحيوم عليى ان ينظيف
الحوم سا الراسب بواسطة زحا ات خاصة .
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حوم سشترك للترسيب عالترعيب
اختيار بعدي -:


س /1عدد انواع احوام الترسيب .



س /2عرف عملية التخثير عالتلبيد .



س /3ارسم احدى احوام الترسيب سستطيلة الشكل  /لالختبار الفصلي .



س /4ارسم حوم التلبيد  /لالختبار الفصلي.
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االسبوع الرابع /اسم المفردة /زيارة علمية الحد مشاريع محطات اسالة الماء .
االسبوع ال امس  /اسم المفردة ا عملية الترشييح سيع رسيم انيواع احيوام الترشييح سثيل المرشيح
الرسلي السريع عالمرشح الضغطي ) .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يعرف عملية الترشيح .
 .2يعدد انواع احوام الترشيح .
 .3يرسم المرشح الرسلي السريع عالمرشح الضغطي .

اختيار قبلي -
 س /1سذا نقصد بعملية الترشيح .
 س/2عدد انواع احوام الترشيح .
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الترشيح  -عملية الترشيح هي سرعر المياه ي ساده سساسية الزالة سابها سا سيواد عالقية عرمويية ععنيد
ترشيييح كميييات كبيييره سييا المييياه يسييتعمل الرسييل نظييرا لرخصييه عمدرتييه علييى ازاليية المييواد
العالقة عاذا اسيتعمل رسيل ذع حجيم سناسيب عرشيحت ييه الميياه بسيرعة سناسيبة اسكيا ازالية
المواد العالقة عالشوالب سوال اكانت عضوية عميير عضيوية عكيذلك البكترييا عيرجيع سيبب
حجر سرشح الرسل للشوالب الى تكويا طبقة هالسية ا تركيبيا شيبكيا يعميل كطبقية سسياحة )
وق سطح الرسل نتيجة رسوب الرمويات عاللبادات ا ندف الشب ) البامية سا عمليية التلبييد
.
انواع المرشحات -
 .1المرشح الرسلي البطيل .
 .2المرشح الرسلي السريع .
 .3المرشحات الضغطية .
 .4المرشحات الدايتوسيتك .
المرشح الرملي البطيء  -:ان هذا النوع سا المرشيح تشيبه الترشييح الطبيعيي اليذي يحيدث خيالل نفيوذ
المال الى االرم حي

ي المرشح الرسلي البطيل يمرر المال خيالل يرم سيا الرسيل بعيد تيره

طويلة سا الترسيب بدعن اية سعالجة كيماعية اعلية خالل العمل علها المواصفات التالية -:
 .1شحنة المال ا ارتفاع المال ) وق رم الرسل تكون ا  ) 1,6 – 0,9م .
 .2سعدل الترشيح ا  ) 0,4 – 0,1م  /ساعة ا م / 3م / 2ساعة ) .
 .3الحجم الفعال لحبيبات الرسل يكون ا  ) 0,35 – 0.25سلم .
 .4سعاسييل التجييانس يتييراعح بيييا  3 – 2ا اي النسييبة بيييا حجييم المييدخل الييذي يمييرر  %60عالحجييم
الفعال
 .5سمك الرسل يكون ا  ) 1,5 – 1م عالحصى يكون بسمك ا  ) 0,5 – 0,3م .
المرشددحات الرمليددة البطيئددة  -:يتكييون المرشييح الرسلييي سييا حييوم جدرانييه عماعدتييه سييا سيياده الخرسييانة
المسلحة اع الحجر ع السمنت الملبوخ سا الداخل عسسقطه اال قي اسا سربيع اع سسيتطيل الشيكل
عيعطي ماع الحوم شبكة سا القنوات عاالنابيب المفتوحة لتصريف المياه سا الحوم عتعليو
هذه الشبكة طبقات سا الحصى ياخذ حجم حبيباتها ي الصغر سا اسفل الى اعلى .
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من مساوئ المرشح البطيء -
 .1تحتاج الى سساحات عاسعة لفرم المرشح باالضا ة الى حوم الترسيب .
 .2يجب ايقاف تشغيله عندسا تصل ضالعات الشحا ا ارتفاع ) الى حوالي ستر عاحد لغيرم تنظييف
الفرم .
 .3السييطح العلييوي لفييرم المرشييح يحتيياج الييى تنظيييف يييدعي اع الييي ا يجييب مشيص عييده سيينتمترات )
ا  ) 3,5 – 0,5سم سطح الرسل ععتبديلها برسل اخر .
 .4يحتاج الى عده ايام لكي يكون عاال ي سعالجة المال .
 .5انه مير ساللم لمعالجة المياه الغنية بالمواد العضوية .
المرشح الرملي السريع  -يكون المرشح السريع بنفس شكل الرسلي البطيل عتمتاز بما يلي -:
 .1سعدل الترشيع عالية تبل) ا  ) 6 – 4م / 3م / 2ساعة .
 .2الحجم الفعال للرسل المستعمل يتراعح بيا ا  ) 0,55 – 0,45سلم .
 .3سعمل التجانس بحبات الرسل يجب ان ال تزيد على ا . ) 1,5
 .4سمك رم الرسل يتكون سا ا  ) 60 – 38سم حصو ي القعر عطبقة بسيمك ا  ) 80سيم توضيع
بيا الرسل عالحصو ذع حجم عال ا  ) 2 – 0,8سلم .
المرشدددحات الضدددغطية  -:تكيييون المرشيييحات الضيييغطية سنييياظره للمرشيييحات الجاذبيييية عيييدا ان الوحيييدات
سوضوعة ي اسطوانة سغلقة حديدية سانعية للهيوال صيممت لمقاعسية الضيغص لغايية ا  ) 10ضيغوط جويية
يكون سعدل الترشيح عاليا يصل  15م  /ساعة علكا سثل هذا المعدل العيالي يجيب اسيتخداسه بحيذر عحتيى
سعدل ترشيح 4 / 8م  /ساعة يكون سقبوال ان النوعية للمياه الخارجية سا هذه المرشحات تكون سيئة اذا
كيان تصيميمها عتشييغيلها ميير جيييدان ان هيذا النييوع ميد يسييتعمل يي سعالجيية الميال لالسييتعمال العيام سثييل
الغسل عالتبريد عالعمليات الصناعية عتكون سفيده لوحده سعالجة اعلية للميياه الخيام ذات الكيدر العيالي ان
المياه الخارجية سا هذه المرشحات تسلص على سرشيح رسليي سيريع اع بطييل اع عليى سرشيح ضيغص اخير
سا سحاسا هذه المرشحات انه ي المناطق التي تجهز المال تحت ضغص عالي ان المال بعد سرعره خالل
المرشح ال يحتاج الى ضغص اخر .
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المرشددحات الدايتوميددة  -يسييتعمل هييذا النييوع سييا المرشييحات لمعالجيية المييياه ييي احييوام السييباحة
عاالستخداسات الصيناعية عالنتياج اسيالة سيال الطيواريل العسيكرية عاليد اع
المدني .
ان الدايتوسايت عباره عا هياكل شبيهة بالقوامع عتتراعح حجمها امل سيا ا  ) 5يكيون لغايية ا ) 155
سيكييرعن عهييي عبيياره عييا ترسييبات جيولوجييية مديميية يسييتخرج سييا بيياطا االرم يجييري عليهييا بعييض
العمليات ليصبح ساللما لوسص الترشيح عانها تتكون سا ساده السليكا بصوره رليسية عتكون سساسية جدا .
ان الترشيييح بالييدايتوم يييتم بتميياس الييدايتوم لسييطح حيياجز داخييل اسييطوانة عخلفييه تحييت الضييغص عتسييمى
االضا ة االعلية للدايتوم بال تغليف االبتدالي عسا م يضع الماد المراد سعالجتها خالل مالف اليدايتوم حيي
تحتجز المواد العالقة عال طالة تره عمل المرشح يضاف الدايتوم بصوره سستمره سع المال المراد سعالجته
لحفظ الغالف سسياسية عهيذه العمليية تسيمى ا تغديية الجسيم ) عبعيد سرحلية الترشييح ييتم تعقييم الميياه عذليك
باضا ة الكلور باستخدام اجهزه سعينة لهذا الغرم .
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اختيار بعدي -
 س /1عرف عملية الترشيح .
 عدد انواع احوام الترشيح .
 ارسم المرشح الرسلي السريع .
 ارسم المرشح الضغطي .
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االسددبوع السددادس  /اسددم المفددردة  -شييبكات توزيييع المييياه ييي المدينيية عالمفاصييل المسييتخدسة ييي
الشييبكات ارسييم سخطييص لنييوعيا سييا طييرق توزيييع المييياه ييي المدينيية سييع رسييم الصييماسات
المستعملة .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يتعرف الطالب على انواع شبكات عطرق توزيع المياه ي المدينة .
 .2يتعرف على انواع المفاصل المستخدسة ي الشبكات .
 .3يعدد سحاسا اع سساعئ لبعض الطرق لتوزيع المياه ي المدينة .
 .4يرسم سخطص لنوعيا سا طرق توزيع المياه ي المدينة .

اختيار قبلي -
 س /1ساذا تعرف عا شبكات توزيع المياه ي المدينة .
 س /2عدد انواع الطرق لتوزيع المياه ي المدينة .
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االنابيب المست دمة في شبكات توزيع المياه
تستخدم االنابيب التي تتو ر يها الشرعط التالية ي شبكات التوزيع عهي -:
 .1ان يكون االنبوب سصنوع سا ساده تتحمل الضغوط الخارجية عالداخلية .
 .2يمكا االعتماد عليه تيره زسنيية طويلية بيدعن حيدعث تاكيل داخليي اع خيارجي حتيى ال يكيون سيا
الضييرعري تغيرهييا اال بعييد عميير ا تراضييي سناسييب حي ي ان تغييير االنابيييب ييي حييد ذاتييه عملييية
انشالية سكلفة .
 .3ذات عصييالت سحكميية لمنييع تسييرب المييال بكمييية كبيييره حييي تييؤ ر تصييريفات المييياه عسييالسة
االنابيب .

توزيع المياه  -يمكن توزيع الماء الى المدينة بعدة طرق حسب -
 .1الطوبومرا ية االرضية .
 .2سومع المصدر .
 .3االعتبارات االخرى حي يمكا تجهيز المال .

طرق توزيع المياه الى المدينة .
 .1الجريان الجاذبي .
عنييدسا يكييون سصييدر المييال علييى االرتفيياع بحي ي ان الضييغص المطلييوب يمكييا تييو يره عنييد اخيير
سستهلك انه يمكا اسيتخدام طريقية التوزييع بالجرييان الجياذبي عهيذه سيا اكثير الطيرق مناعية يي
توزيع المياه .
 .2الضخ المباشر .
يضخ االمال سباشره الى القنوات الرليسية ع ي هذه الطريقة عده سساعئ في .
أ .حالة انقطاع الطامة ان اسالة المال تتومف عا التجهيز .
ب .كما ان التغيرات ي استهالك المال تؤ ر على الضغص ي القنوات الرليسية .
ت .للتعويض عا هذا تستخدم عده سضخات سختلفة السعة يشغل حسب طلبات المال .
ث .تحتاج هذه الطريقة الى عناية ي التشغيل عصيانة جيده .
 .3الضخ مع ال زن .
هذه الطريقة اكثر عامعية عند استخداسها حي ان المال الزالد خالل االستهالك اليواطئ يخيزن يي
الخزان العالي عيستخدم خالل الساعات القصوى عيقل احتمال الضيرر لالنابييب عسلحقاتهيا بسيبب
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تغير الضغص ان المال المخزعن ي الخزان العالي يشكل سدخرا لدى الطيوارئ سثيل الحراليق اع
عطل ي الطامة .

منيومة توزيع المياه .
هنالك اساليب سختلفة لتوزيع المال سنها .
 .1طريقة التفرعات ذات النهايات المغلقة .
ان هذه الطريقة تشبه تفرعات الشجره حي ان القنياه الرليسية تيربص بالقنياه الشيبه الرليسيية عالتيي
بدعرها يرتبص بالفرععات عيكون الجريان ي االنابيب ذات النهايات المغلقة ي اتجاه عاحيد دالميا
عان المال يجهز المنطقة بانبوبة سنفرده عاحده .
 المحاسا .
 .1ان طريقة التفرعات طريقة بسيطة جدا لتوزيع المال .
 .2سهلة التصميم .
 .3االمطار المطلوبة لالنابيب تكون امتصادية .
 المساعئ .
 .1ان الرعاسب تتجمع بسبب ركود المال ي النهايات المختلفة سما يسبب الطعم عالرالحية اذا
لم تنظف بصوره سنتظمة  .ان المنطقة التي تسيتلم سالهيا سيا انبيوب تحيت التصيليح تبقيى
بدعن سال حتى يكمل تصليحها .
 .2عدم كفاية كمية المال عندسا تربص سنطقة اضا ية بمنظوسة التوزيع .
 .2طريقة الشبكية .
ي نظام الشبكية تكون االنابيب ستصلة بدعل نهايات سغلقة عيستطيع المال الوصول الى ايية نقطية
سا اكثر سا طريق عاحد .
 المحاسا .
 .1يكون المال ي هذا النظام سريع الجرييان يي اكثير سيا اتجياه عال يحصيل الركيود بسيرعة
كما ي طريقة التفرعات .
.2

ي حالة التصليح اع تبديل انبوب ي المنطقة المربوطية االنبيوب يسيتمر يي اسيتالم الميال
حي ان المال يجري الى المنطقة سا جهة اخرى .

 .3يكون هناك تا يرات مليلة على اسالة المال بسبب التغيرات ي استهالك المال .
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 المساعئ .
 .1حساب امطار االنابيب يكون اكثر تعقيدا .
 .2يحتاج الى كثير سا االنابيب عاللواحق .
 .3طريقة الت طيط الدائري .
الشكل العام لهذه الشبكة عباره عا دالره اع حزام سحيطية بالمدينية عليى ان تمتيد االنابييب الفرعيية
كاعتار داخل هذه الدالره .
تمتاز هذه الطريقة عا سابقاتها باالتي .
 .1ملة عدد النهايات الميتة .
 .2عدم حرسان اي سنطقة ي المدينة سا المال بسبب كسر بعييد عيا المنطقية عذليك نظيرا لتغذيية كيل
انبوب سا طر ها .

المفاصل المستعملة في شبكات توزيع المياه
ي شبكات توزيع المياه للمدينة توضع الكثير سا الصماسات عالتقاسيم عمطع سخصوصية عذليك لخدسية
امرام سعينة سثل التحكم ي سير المياه اع التحكم ي ضغص المياه اع تفرعيات االنابييب عتقطعاتهيا عاهيم
هذه القطع هي -:
 .1صمام بابي اع صمام الكبح .
 .2صمام السيطره .
 .3صمام الهوال .
 .4صمام تخفيض الضغص .
 .5صمام لغسيل .
 .6صمام حريق ا وهات حريق ) .
 .7االكواع ا العكوسات ) .
 .8المشتركات ا التقاسيم ) .
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مقطع لحوض تفتيش على صمام منصوب على انبوب رئيسي

اختيار بعدي -:
 س /1عدد انواع الطرق لشبكات توزيع المياه .
 س /2عدد انواع المفاصل عالصماسات المستخدسة ي شبكات توزيع المياه .
 س /3عدد سساعئ الطريقة الشبكية .
 س /4ارسم طريقة التخطيص الدالري عالطريقة الشبكية  /لالختبار الفصلي .

32

االسبوع السابع  /اسم المفردة  -:خزانات المياه ي المدن عطبيعية عملهيا يي تياسيا سعيدل ابيت سيا
سياه المدينة سع رسم خزان نموذجي .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -:سيكون الطالب مادرا على ان .

 .1يعرف الخزانات العالية .
 .2يتعرف على سوامع الخزانات لتاسيا سعدل ابت سا سياه المدينة .
 .3يتعرف على اشكال ابراج خزان المال .
 .4رسم خزان نموذجي .

اختيار قبلي -
 س /1عرف الخزانات العالية .
 س /2ساذا نقصد بموامع الخزانات .
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ال زانات العالية -:
عباره عا حوم سا الخرسانة اع الحديد الصلب سر وع على اعمده سا الخرسيانة اع الحدييد الصيلب
عتكون باشكال سختلفة عاكثرها ساللمة هي االسطوانة سع ماعده سحدبة الى االعلى اع ماعده نصف كرعيية
يستخدم الخزانات العالية لمعادلة سعدل الجريان عكحاالت الطوارئ حي ان المال الزالد عا الحاجة يي
داخيل الشيبكة خيالل االسييتهالك اليواطي يخيزن ييي الخزانيات العاليية عبهيذا يقلييل احتميال الضيرر النابيييب
الشبكة عذلك بسبب الضغص الحاصل خالل االستعمال القليل عخالل االستهالك العالي يعود المال المخزعن
الى الشبكة عيحدد اعطا سستوى للمال ي داخل الخزان العيالي حيي ستطلبيات الضيغص يي الشيبكة عبشيكل
عام ان العمق يبقى ستساعيا .
موقع ال زانات -:
ان الخزان ي المدينة يجب ان يكون ي سومع بحي يكون مريب سا سركز المدينة عذلك .
 .1سا ناحية الكلفة .
 .2التوزيع المنتظم للضغص يستخدم هذه الموامع ي المناطق المستوية .
اسا ي المناطق المتموجة  -:انه سا المستحسا اختيار اعلى نقطة النشال الخزان عليها عهذا مد يكون يي
احدى نهايات المنطقة بدال سا المركز .
هنالك موقعان محتمالن بعيدا عن مركز المدينة
 .1ان يكون سومع الخزان بيا سحطة التصفية عالمدينة .
 .2اع المدينة تكون بيا المحطة عالخزان .
عندها يكون الخزان عامعيا بييا المدينية عسحطية تصيفية الميال يان كيل الميياه يجيب ان تمير خيالل
الخزان العالي مبل جريانها الى المدينة علذلك ان الضغص يعتمد على سستوى المال ي الخزان .
اسا عندسا يكون المدينة عامعة بيا سحطية التصيفية عالخيزان يان امليب المتطلبيات يتحقيق بالضيخ
المباشر عيجري المال الزالد الى الخزان .
الملحقات الرئيسية بال زانات النموذجية العالية  -:يتصيل الخيزان العيالي بشيبكة التوزييع بواسيطة
انبوب راسي لتغذية الخزان بالمال عكذلك يركب على هذا االنبوب الراسي الملحقات التالية -:
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 .1صمام بابي  -:يوضع ي اسفل االنبوب الراسي يقفل عندسا يراد حجز المال عا الخيزان للتنظييف
اع االصالح .
 .2صمام ذو طوافة  -:يوضع ي نهاية االنبيوب الراسيي حيي ييدخل الميال اليى الخيزان عنيدسا يزييد
سعدل الضيخ عيا سعيدل اسيتهالك الميال يي المدينية عالغيرم سيا اسيتعمال صيمام ذع طوا ية هيو
تنظيم دخول المال بحي تقفل الصمام تماسا اذا سا عصل المال الى سنسوب سعيا .
 .3صددددمام السدددديطرة  -:هييييو صييييمام يسييييمح بخييييرعج المييييال سييييا الخييييزان الييييى االنبييييوب الراسييييي
ا علييس بيالعكس ) عنيدسا يزييد سعيدل اسيتهالك المييال يي المدينية كميا يتصيل الخيزان عيا طريييق
انبوب رليسي اخر تسمى بيانبوب العيادم يتصيل بشيبكة انابييب الصيرف يي المدينية ا المجياري )
عذلك السكان صرف المياه سا الخزان بعد الغسل .
 .1القعر المستوي

 .2القعر المحدب

 .3القعر المعلق

نموذج اشكال ابراج خزان المال
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 .4القعر نصف الكرعي

خزان نموذجي

اختيار بعدي -:
 س /1عرف الخزانات العالية .
 س /2عدد اشكال ابراج الخزانات العالية عايهما ا ضل .
 س /3عدد سوامع الخزانات لتاسيا سعدل ابت سا سياه المدينة .
 س /4ارسم خزان نموذجي  /لالختبار الفصلي .
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االسبوع الثامن  /اسم المفردة  -:توزيع المياه ي داخيل المبياني سيع رسيم خارطية التاسيسيات الماليية
لدار سكني .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -:سيكون الطالب مادرا على ان

 .1يتعرف على االنابيب المستعملة ي اسالة المال للمباني .
 .2يتعرف على اختيار سسار لتوزيع االنابيب ي دار سكني عسواضع سلحقاتها .
 .3يتعرف على اعمال المجاري .

اختيار قبلي -
 س /1عدد بعض العواسل التي تساعد على اختيار امطار االنابيب .
 س /2عدد بعض الشرعط التي يجب اتباعها عند اختيار سسار االنابيب عسواضع سلحقاتها .
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االنابيب المستعملة في اسالة الماء للمباني .
تستعمل انابيب الحديد المغلون عسلحقاتها بصوره عاسة ي تجهيز المباني بالمياه عيعتميد اختييار امطيار
االنابيب على العواسل التالية -:
 .1االجهزه التي يغذيها االنبوب .
 .2نوع المبنى .
 .3كمية المال ا سعدل الجريان ) عالضغص ي االنبوب .

اختيار مسار االنابيب ومواضع ملحقاتها .
هناك شرعط يجب اتباعها عند اختيار سسار االنابيب عسواضع سلحقاتها عهي -:
 .1تنت خيب سسييار االنابييب بحيي يسيهل دالمييا الوصييول اليهيا الصييالحها عنيد الحاجيية عخصوصييا
االنابيب الرليسية كما يراعى االمتصاد ي االنابيب ينتخب لها امصر الطرق عابسطها .
 .2توضع الصماسات ا االمفال ) ي اساكا ظاهره على جميع لالنابيب الرليسيية عالفرعيية الهاسية
عتنتخب اساكنها بحي يمكا بواسطتها لقطع المال عا اي جزل سعيا سا المبنيى دعن ان ييؤ ر
ي بقية االجزال .
 .3عند تغير سسار االنابيب الصاعده عالنازلة يراعيى تجنيب الجيدارن الخارجيية المعرضية كثييرا
للتغيرات الجوية حتى ال تتا ر بياختالف درجيات الحيراره تيا يرا كبييرا عال يكيون تميد عتقليص
االنابيب كثيرا .

جمع الم لفات وصرفها ( اعمال المجاري ) .
تجمع المخلفات بواسطة انابيب خاصة بطريقة الجريان الطبيعي م تصيرف اليى المجياري الرليسيية اع
الى االجهيزه الخاصية يي المنياطق التيي ال يوجيد يهيا سجياري هناليك اجهيزه اضيا ية تنشيا عليى انابييب
الصرف ا المجاري ) سثل احوام التفتيش عاحوام التحليل عابار التصريف جميعها يعتبر ضما اعمال
المجاري .
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اختيار بعدي -:
 س /1عدد العواسل التي تساعد على اختيار امطار االنابيب .
 س/2عدد شرعط يجب اتباعها عند اختيار سسار االنابيب عسواضع سلحقاتها .
 س /3ارسم خارطة التاسيسات المالية لدار سكني .
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االسددبوع التاسددع  /اسددم المفددردة  /رسييم التاسيسييات المالييية لالبنييية ستعييدده الطوابييق بجميييع التفاصيييل
الالزسة ي االنابيب عالخزانات العلوية عالمضخات .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -:سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يعدد طرق توزيع المال داخل المبنى .
 .2يتعرف على سزايا كل طريقة سا الطرق توزيع المال داخل المبنى .
 .3يرسم خرالص التاسيسات المالية لالبنية ستعدده الطوابق .

اختيار قبلي -
 س /1ساذا تعرف عا طرق توزيع المال داخل المبنى .
 س /2ساذا تعرف عا سزايا لكل طريقة .
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التاسيسات المائية والصحية للمباني .
يمكا تقسيم التاسيسات الماليه عالصحية على سرحلتيا -:
 .1توصيل المياه النقية للمباني ا اسالة المال ) .
 .2جمع المخلفات عصر ها ا اعمال المجاري ) .

توصيل المياه للمباني .
توصل المياه الى المباني سا انابيب التوزيع الر ليسية بواسطة االنابيب الخدسية عتوضع على االنبوب
الخييدسي صييمام بييابي مبييل العييداد ا المقييياس ) سباشييره عذلييك لحجييز المييياه سييا المبنييى عنييد اجييرال صيييانة
االنابيب داخل المبنى اع عند تركيب رعع جديده .
توزيع الماء داخل المبنى باحدى الطرق التالية -
أ .طريقة التغذية المباشرة  -:تستعمل هذه الطريقة عندسا يكون الضغص يي االنبيوب الرليسيي كا ييا
لتجهيز المبنى بالمال خالل اليوم ا  24ساعة ) .
ب .طريقة التغذية غير المباشرة  -:تستعمل هذ الطريقة عنيدسا يكيون الضيغص يي االنبيوب الرليسيي
مير كا ي لتجهيز المال الى المبنى ي كل االعميات خيالل الييوم ع يي هيذه الحالية يجهيز الميال اليى
داخل المبنى بخزان عالي يوضع وق سطح البناية اع بواسطة خيزان ارضيي عباسيتعمال سضيخة
ير ع المال الى الخزان العالي .
ت .الجمع بين الطريقتين  -:ا التغذية المباشره عالغير سباشره عاالستفاده سا سزاياها ) .

االنابيب المستعملة في اسالة ماء المباني -
تستعمل انابيب الحديد المغلون عسلحقاتها بصوره عاسة ي تجهيز المباني بالميال عيعتميد اختييار امطيار
االنابيب على العواسل التالية -:
أ .االجهزه التي يغذيها االنبوب .
ب .نوع المبنى .
ت .كمية المال ا سعدل الجريان ) عالضغص ي االنبوب .
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اختيار مسار االنابيب ومواضع ملحقاتها -
هناك شرعط يجب اتباعها عند اختيار سسار االنابيب عسواضع سلحقاتها عهي -:
 .1تنتخب سسار االنابيب بحي يسهل دالما الوصول اليها الصالحها عند الحاجة عخصوصا االنابيب
الرليسية كما يراعى االمتصاد ي االنابيب ينتخب لها امصر الطرق عابسطها .
 .2توضع الصماسات ا االمفيال ) يي اسياكا ظياهره عليى جمييع االنابييب الرليسيية عالفرعيية الهاسية
عتنتخب اساكنها بحي يمكا بواسطتها مطع المال عا اي جزل سعيا سا المبنى دعن ان يؤ ر ذلك
ي بقية االجزال .
 .3عند تعييا سسار االنابيب الصاعده عالنازلة يرارعى تجنيب الجيدران الخارجيية عالمعرضية كثييرا
للتغيييرات الجوييية حتييى ال تتييا ر بيياختالف درجييات الحييراره تييا يرا كبيييرا عال يكييون تمييدد عتقلييض
االنابيب كثيرا .
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اختبار بعدي -
 س /1عدد طرق توزيع المال الى داخل المبنى .
 س /2عضح سزايا طريقة التغذية المباشره .
 س /3عضح سزايا طريقة التغذية مير المباشره .
 س /4ارسييم خارطيية التاسيسييات المالييية الالنبييية المتعييدده الطوابييق لجميييع التفاصيييل الالزسيية سييا
االنابيب عالخزانات العلوية عالمضخات .
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االسبوع الحادي عشر  /اسم المفردة -:
كيفية تصريف المخلفات الساللة سع رسم سخطص لشبكة سجاري عسخطص كنتيوري لمنطقية سعينية سيع رسيم
سقطع سنه .

الهدف ال ا

عن الموضوع  -:سيكون الطالب مادرا على ان -:

 يتعرف الطالب على انواع المخلفات الساللة .
 يتعرف على طرق تجميع المخلفات الساللة .
 يعدد انواع شبكات الصرف عالحاالت التي يستعمل يها كل نوع .
 يتعرف على كيفية تقسيم المدينة الى سناطق الصرف .
 يرسم سخطص لشبكة سجاري عسخطص كنتوري لمنطقة سعينة .

اختبار قبلي -
س :1عدد انواع المخلفات الساللة .
س :2عدد انواع شبكات الصرف عالحاالت التي يستعمل يها كل نوع.
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كيفية تصريف الم لفات السائلة .
يتم تجميع المخلفات الساللة سا سصادرها الرليسة عسعالجتها عتصريفها بطريقة صحية عسليمة عتعتبر
اعمال الصرف الصحي سا اهم العمليات الالزسة لضمان تو ر البيئة الصالحة لالنسان .
تجميع الم لفات السائلة .
 .1الطريقة البدائيدة  -:تسيتخدم الطريقية البداليية يي المبياني المنعزلية عالتجمعيات السيكنية الصيغيره
عسنها تصرف سياه المنشات الصحية ي اي سجيرى سيالي سجياعر اع تسيتخدم
احوام تجميع المخلفات الساللة لمده سناسبة م تصرف الى سجرى سالي .
 .2الطريقة الحديثة  -:تستخدم ي التجمعات السيكنية الكبييره حيي ييتم تجمييع المخلفيات السياللة يي
شبكات تصريف تسير باالنحيدار الطبيعيي اليى نقطية تجمييع حيي تر يع سنهيا
الى سحطة سعالجة المخلفات الساللة .

تصريف مياه المجاري ( الم لفات السائلة ) .
تشمل المخلفات الساللة المياه المستعملة ي المباني عالمصانع عسياه االسطار عيكون تصنيفها كاالتي -:
أ .الم لفدات السدائلة المنزليدة  -:عهييي الميياه المسيتعملة يي الوحييدات السيكنية عاالداريية عالمطيياعم
عالفنادق عالمباني العاسة .
ب .الم لفات الصناعية  -:عهي الناتجة سا المياه المستخدسة ي عمليات التصنيع المختلفة .
ت .مياه االمطار  -:عهي المياه التي يتم تجميعها ي سساحة سعينة نتيجة سقوط االسطار عالتي
تصرف الى شبكة المجاري بواسطة سداخل خاصة

عطريقة التصريف ي التجمعات السكنية

الكبيره عالصغيره يتم تجميع المياه المستعملة ي شبكة تصريف ا شبكة سجاري ) تسير باالنحدار
الطبيعي الى نقطة المعالجة ا سحطة التصفية ) اع التخلص سنها عتستخدم انواع ستعدده سا
شبكات الصرف عهذه االنواع هي -:
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أ .شبكات صرف مشتركة  -:عتستخدم لتجميع المخلفات الساللة المنزلية عالمخلفات الصيناعية عسيياه
االسطار .
ب .شبكات صدرف منفصدلة  -:عتسيتخدم شيبكة سنفصيلة لتجمييع سيياه االسطيار عشيبكة اخيرى لتجمييع
المخلفات الساللة المنزلية عالمخلفات الصناعية .
ت .شبكة صرف مشتركة جزئيدا  -:عتسيتخدم لتجمييع المخلفيات المنزليية عالصيناعية عصيرف بعيض
االسييطح عالممييرات الداخلييية عتنشييا بعييض االحيييان شييبكة لجمييع
المخلفات الرليسية ي نقاط سحدده لتحوييل الزيياده يي التصيريف
ا نال العواصف الممطره الشديده الى اساكا صرف سحدده .
الحاالت التي تستعمل فيها شبكات الصرف المشتركة -
.1

ي الشوارع عالطرمات المزدعجة بالخدسة العاسة كانابيب المياه العذبة ع مابلوات كهربالية .

.2

اذا كان سقوط االسطار نادرا عيخشى ان تبقى الشبكة خالية سعظم ايام السنة .

.3

اذا كان هطول االسطار بغزاره عبكميات كبييره بحيي تكيون سيياه الصيرف المنزليية مليلية بالنسيبة
لمياه االسطار .

.4

اذا ظهر ان كل سا المخلفات المنزلية عالصناعية عسياه االسطار ال بد سا د عها الى نفس المكان .

.5

اذا كانت االرم سسطحة سميا يضيطر لوضيع االنابييب بانحيدار بسييص سنعيا للوصيول اليى اعمياق
كبيره عتجنبا لهذه الحالة تتبع طريقة الصرف المشتركة .

.6

اذا كانيت درجيية الحييراره سرتفعيية عيخشييى سييا تحليييل المخلفييات السيياللة ا نييال سيييرها تتبييع طريقيية
الصرف المشتركة سما يزيد التصريف ي االنبوب عبالنتيجة تزيد سيرعة جرييان الميياه سميا يمنيع
تحللها مبل عصولها الى المحطة .

الحاالت التي تستعمل فيها شبكات الصرف المنفصلة -
 .1اذا ظهر اسكان صرف سياه االسطار باالنحدار الطبيعي الى سجرى سالي اع نهري اع بحيره .
 .2اذا كانت تكاليف عالج المخلفات الساللة سرتفعة يستحسا ي هذه الحالية صيل سيياه االسطيار عيا
المخلفات االخرى .
 .3عند تواجد شبكة صرف سياه االسطار مبل انشال سشرعع صرف المخلفات الساللة عندلذ يستحسا
االبقال على هذه الشبكة .
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تقسيم المدينة الى مناطق صرف
نظييرا الن انابيييب انابيييب الصييرف توضييع بميييل يسييمح بجريييان المييال يهييا باالنحييدار الطبيعييي فييي
المناطق المسطحة نسيبيا يزييد عميق االنبيوب كلميا زاد طولهيا عهيذا ييؤدي اليى زيياده يي الكلفية االنشيالية
عيشكل الخندق الذي يوضع يه االنبوب خطرا على المنشات لمجاعره لذلك يجب تقسيم المدينة الى سناطق
ستعدده يتم جمع المخلفات سا هذه المناطق بواسطة انابيب رعية عسا م بواسطة انابيب رليسيية تصيب
ييي خييزان ارضييي عتنصييب عليهييا سضييخة يييتم سييحب المخلفييات بواسييطتها عد عهييا الييى سحطيية سعالج ية
المخلفات الساللة .

اختيار بعدي -
 س /1عدد انواع شبكات الصرف .
 س /2عدد انواع المخلفات الساللة .
 س /3عدد الحاالت التي تستعمل يها شبكات الصرف المنفصلة .
 س /4ارسم سخطص لشبكة سجاري عسخطص كنتوري لمنطقة سعينة .
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االسددبوع الثدداني عشددر  /اسددم المفددردة  -:احييوام التفتيييش انواعهييا اسييتعماالتها
التفصيل .

الهدف ال ا

عن الموضوع  /سيكون الطالب قادرا على ان -:

 .1يعرف احوام التفتيش .
 .2يتعرف على انواع احوام التفتيش .
 .3يتعرف على استعماالتها .
 .4يرسم احوام التفتيش .

اختيار قبلي -
 س /1عرف احوام التفتيش .
 س /2لماذا نستخدم احوام التفتيش .
 س /3عدد انواع احوام التفتيش .
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رسييمها سييع

 .1احواض التفتيش ( غرفة التفتيش ) (  ) Manholesمنهول -
عباره عا احوام تنشا سا الطابوق عالسمنت اع الحجر عالسيمنت اع الخرسيانة المسيلحة عيكيون
سطح مطال الحوم سع سستوى سنسوب سطح االرم عماع الحوم يكون سع سنسيوب مياع انبيوب
المجيياري عيكييون االنبييوب داخييل الحييوم سفتوحييا ييي الجييزل العلييوي اع تكييون االنبوبيية ستصييلة سييع
بعضها سباشره ي داخل الحوم بحي يسهل الكشف على االنبوب عتنظيفها عيكون الحوم سربعيا
اع سستطيال اع دالريا عيعتمد ذلك على -:
أ .المومع .
ب .ساده البنال .
ت .عمق الحوم .
ث .عدد االنابيب المتصلة بالحوم عكذلك امطارها .
ج .نوع التربة .
المواقع التي تست دم فيها احواض التفتيش -
 .1عند تغير نوع االنابيب .
 .2عند تغير اتجاه االنبوب .
 .3عند تغير مطاع االنبوب .
 .4عند تغير سيل االنبوب .
 .5عند تقابل البوبيا .
 .6على كل سسا ة سناسبة سا االنبوب عتتومف هذه المسا ة على مطر االنبوب .
احواض حجر الزيوت والدهون -
هي نوع خا

سا احوام التفتيش تستعمل عندسا تحتوي المخلفات الساللة على كمية عالية نسبيا سيا

الزيوت عالميواد الدهنيية عالغيرم سنهيا هيو حجيز هيذه الميواد مبيل دخولهيا اليى انابييب المجياري حتيى ال
تلتصييق بجييدران هييذه االنابيييب ستسييبب ضيييقا ييي مطاعاتهييا عيسييتعمل عيياده عنييد بداييية سجيياري المطييبخ
عسحطات خدسية عتشيحيم السييارات حيي تيدخلها المخلفيات عليى ان تخيرج سنهيا عليى سنسيوب اعطيا سيا
سنسوب سطح المخلفات ي الحوم علما كانت الزيوت تطفو على سطح المخلفات الساللة انهيا ال تخيرج
سع المخلفات الى المجاري عكما يجب ازالة سا يتجمع سا الزيوت كل تره ع ي حيالى تواجيد الزييوت كيل
تره ع ي حالة تواجد كمية كبيره سا الرسال يي المخلفيات السياللة سيع تواجيد الزييوت كميا هيو الحيال يي
سحطات خدسة السيارات يستحسا ان يقسم الحوم الى مسميا االعل لحجز الرسال عالثاني لحجز الزيوت
على التوالي .
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اختبار بعدي -
 س /1عرف احوام التفتيش .
 س /2عدد الموامع التي تستخدم يها احوام التفتيش .
 س /3عدد انواع احوم التفتيش .
 س /4ارسم حوم تفتيش لحجز الزيوت عالدهون .
62

االسبوع الثالث عشر  /اسدم المفدردة ا سراحيل تصيفية سيياه المجياري سيع رسيم سخطيص عيام لمحطية
تصفية المياه القذره )

هدف خا

عن الموضوع  -:سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يعدد سراحل تصفية سياه المجاري
 .2يحدد الغرم سا كل سرحلة سا سراحل التصفية
 .3يرسم سخطص لمحطة تصفية المياه القذره

اختبار قبلي -
 س /1سادا نقصد بمراحل التصفية
 س /2عدد سراحل التصفية القدره
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عمليات المعالجة للم لفات السائلة و يمكن تقسيمها الى -
أ .المصافي  -:الغرم سنها حجز المواد الطا ية سثيل الخشيب عاليورق عالخيرق عميرهيا سميا ييؤ ر
ي عمليات المعالجة التالية عتستخدم ايضا لحماية سحطة الر ع الرليسية عالفرعية .
ب .احوض حجز الرمال  -:الغرم سنها ترسيب المواد الغيير الطا يةعضيوية كبييره الحجيم عالكثا ية
سثييل االتربيية عالرسييال عكسيير الزجيياج عالمعييادن التييي تصييل لشييبكة التصييريف سييا
االجهزه الصحية عسياه االسطار .
ت .احواض حجز الشحوم والزيوت  -:عيستخدم ي بعيض االحييان حينميا تحتيوي المخلفيات السياللة
على نسبة سؤ ره سا الشحوم عالزيوت .
ث .معالجة ابتدائية  -:عتشمل اساسا احوام سنها ترسيب المواد الرسوبية ي سياه المجاري لخفيض
المعيييدل العضيييوي عالميييواد العالقييية عليييى عحيييدات المعالجييية البيولوجيييية التيييي تييياتي
الترسيب االبتدالي ع ي هيذه المرحلية ييتم حجيز حيوالي  %40سيا الميواد العضيوية
عتقييل اع تزيييد النسييبة حسييب اسييس التصييميم المتبعيية الحييوام الترسيييب عكييذلك
خصالص سياه المجياري عاشيكالها عجرييان المخلفيات يي احيوام الترسييب يكيون
سشابهة الحوام الترسيب المستخدسة ي تصفية المياه .
ج .معالجة بايولوجية
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اختيار بعدي -
 س /1عرف المعالجة االبتدالية للمخلفات .
 س /2عدد سراحل التصفية لمياه المجاري .
 س /3عدد سراحل المعالجة التمهيدية لمياه المجاري .
 س /4ارسم سخطص عام لمحطة تصفية المياه القذره .
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االسبوع الرابع عشر  /اسم المفردة  -:المعالجة البايولوجية سع رسم تفصيلي لمرشح بيولوجي .
الهدف ال ا

عن الموضوع  -سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يتعرف على المرشح البايولوجي .
 .2يتعرف على الغرم سا المرشح البايولوجي .
 .3يرسم المرشح البايولوجي .

اختيار قبلي -
 س /1ساذا نقصد بالمرشح البايولوجي .
 س /2اذكر الغرم سا المرشح البايولوجي .
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المعالجة البايولوجية -
عتسيمى احيانيا بالمعالجية الثانوييية عتعتميد اساسيا علييى نشياط البكترييا الهوالييية خيالل احيوام التهوييية
ا طريقة الحماه المنشطة ) اع المرش حات البيولوجيية عيليي هيذه احيوام التهويية عالمرشيحات البيولوجيية
عحدات ترسيب نهالي  ...الخ .
الغرم سنها ترسيب الميواد التيي تيم اكسيدتها عتجميعهيا يي عحيدات المعالجية البيولوجيية كميا سوضيح
بالمخططات عيجب اعتبار عحدات المعالجة البيولوجية عالترسيب النهالي كمرحلة ستكاسلة ال يمكيا صيل
احدهما عا االخيرى الن الترسييب النهيالي عمليية اساسيية ييتم يهيا حجيز سيا تبقيى يي سيياه المجياري سيا
شوالب تم اكسدتها .
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اختبار بعدي -
 س /1عرف المرشح البايولوجي للمخلفات الساللة .
 س /2اذكر الغرم سا المرشح البايولوجي .
 س / 3ارسم سرسح بايولوجي للمخلفات الساللة .
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االسددبوع ال ددامس عشددر  /اسددم المفددردة  -:شييرح عرسييم احييوام التعفيييا عالبالوعييات كاسييلوب ييي
تصريف سياه المجاري .
الهدف ال ا

عن الموضوع  -:سيكون الطالب مادرا على ان -:

 .1يعرف احوام التعفيا عالبالوعات .
 .2يشرح احوام التعفيا عالبالوعات .
 .3يعدد الشرعط التي يجب تو رها ي احوام التعفيا .

اختيار قبلي -
 س /1عرف احوام التعفيا عالبالوعات .
 س /2اذكر الهدف سا انشال احوام التعفيا .
 س /3عدد الشرعط التي يجب تو رها ي احوام التعفيا .
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احواض التعفين ( - ) Septic Tanks
عباره عا احوام تنشا عاده تحت سطح االرم سباشره سا الحجر عسونة السمنت اع الطابوق
عالسمنت سع اللبخ سا الداخل اع الخرسانة العاديية اع المسيلحة اع الميواد البناليية االخيرى ان الهيدف سيا
انشال هذه االحوام هي تجميع سياه الصرف المنزلية عترسيب اكبر نسبة سا المواد العالقة .
عتحل المواد العضوية الموجوده ي المواد المترسبة بواسطة البكتريا الالهوالية ا التخمر ) .
ان هذه العملية تحدث بسكون المياه يه حيي الميواد الصيلبة العالقية بالميال تترسيب يي القياع الن
ماع الحوم يكيون خالييا سيا االعكسيجيا عالضيول فيي هيذه الحالية تنميو ييه البكترييا الالهواليية عتتكيا ر
عتاخذ عملية التحليل الالهوالية عالتخميير يي تفتييت هيذه الميواد الصيلبة عتحوييل الجيزل االكبير سنهيا اليى
سالل عماز .
الشروط التي يجب توفرها في احواض التعفين -
 .1ان تكون سرعة سرعر المياه االسنة بطئية الى الحد الذي يسمح بترسيب الجيزل االكبير سيا الميواد
الصلبة التي يحملها .
 .2ان تكون سعتها كا ية بحي ال تقل عيا  250لتير  /شيخص سيا سيكان المنيزل عبشيرط ان ال تقيل
سعة الحوم عا  3ستر  /سا سكان المنزل عبشرط ان ال تقيل سيعة الحيوم عيا  3ستير سكعيب
ي اية حال عيكون االحوام سستطيلة الشكل الطول يساعي ضعف العرم عيتراعح عمقها بييا
ا  ) 1,5 – 1,20م ع تره بقال السالل ي الحوم يتراعح بيا  72 – 24ساعة .
 .3ان تكون طريقة دخول السالل اليى االحيوام عخرعجهيا سنهيا تضيما عيدم ا ياره الميواد التيي تيتم
ترسيييبها عيييتم ذلييك بعمييل تحييات دخييول السييالل عخرعجييه تحييت سسييتوى سييطح السييالل ييي داخييل
الحوم عبحي تكون سرتفعة عا سستوى المواد المترسبة بمسا ة تكفي لمنع ا اره هذه المواد

تصريف المياه ال ارجة من احواض التعفين .
تحتوي المياه التي تخرجما االحوام على نسبة سا المواد العضوية الذالبة عالمتعلقة الدميقية  .عيمكيا
اتباع احد الطرق االتية ي تصريفها -:
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 .1البالوعة ( حفرة التسريب )  -:عهي عباره عا ابار سستديره يتراعح مطرها بيا  1,5الى  3ستير
تبنييى سييا الحجيير االحميير عالسييمنت عتتييرك بييدعن ميياع كمييا يتييرك تحييات ييي الجييدران
عيشييترط ان تكييون التربيية بدرجيية سسيياسية سناسييبة عيجييب ان تكييون بعيييده عييا ابييار سييياه
الشرب لمنع التلوث .
 .2تسددرب الميدداه بواسددطة انابيددب تحددت سددطح االرض  -:عتعتمييد هييذه الطريقيية علييى درجيية سسيياسية
التربة عسنسوب المياه الجو ية حي تستخدم انابيب سفتوحية اع سثقبية يي خنيادق عرضيها
50سم ععمقها  1/40ستر سنها حوالي  1ستر توضع ركام اع حجر سكسر .
 .3است دامها في الري  -:ي هذه الحالة يجب التحكم باسيتعمالها لعيدم تليوث المحاصييل الناتجية سيا
المساحات المزرععة عالتي ترعى بها عتعتمد على :
أ .المساحات التي يمكا ارعالها سا المياه االسنة .
ب .درجة الحراره .
ت .طبيعة التربة ي هذه المنطقة .
ث .نوعية المحاصيل .
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اختبار بعدي -
 س /1عرف احوام التعفيا .
 س /2عرف البالوعة .
 س /3اذكر بعض الشرعط التي يجب تو رها ي احوام التعفيا .
 س /4ارسم المخطص اال قي لحوم تعفيا سع رسم سقطع جانبي .
 س /5ارسم سخطص ا قي لبالوعة سع رسم سقطع جانبي .
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