
 sanitary drawingالرسم الصحي 



water distribution networkشبكة انابيب توزيع المياه 

رئيسيهانابيبمنوتتكون ،المدنالىالمياهلتوزيعاالنابيبشبكةتستعمل(main
pipes)الفرعيةاالنابيببهاترتبطوالتي(submains)ويكون .بالماءالمبانيلتجهيز
بأربعهناياتالبفيتكون التيالمناطقفيدائما،معيناتجاهفياالنابيبهذهفيالجريان
االنابيبوخطوطKg/cm2(1.8-2.8)بينيكون انيجباألنابيبفيالضغطفانطوابق
-Kg/cm2(3االنابيبفيالضغطيكون انيجبوالتجاريةالصناعيةالمراكزتجهزالتي

االنابيبوتتوفرm/sec(0.6-1.2)عناالنابيبفيالمياهسرعةتزيدالانيجبكما(5
10)بأقطارانابيبتستعملحيثقياسيةبأقطار cm)الىالماءنقلشبكاتفياكبراو
15)عنالرئيسيالتوزيعأنبوبقطراليقلانيجبالكبيرةالمدنوفيالمدن cm)ويجب
لالنابيبالمغلقةالنهاياتتجنب

متطلبات شبكات أنابيب توزيع المياه



 مميهاتكانت النهايات المغلقة امر البد منه فيجب وضع واذا(صنابير مياه( )hydrants  )
لمناطق اما عند االمرتفعهالهواء الذاتية عند األماكن منفساتللتنظيف ويجب كذلك وضع 

وتكون انابيب الشبكة اما داخل انفاق خاصة او ( . drains)جرائفالمنخفضة فتستخدم 
وتحت ممرات ( cm 90)مدفونة تحت سطح األرض  حيث يدفن االنبوب تحت الطرق بعمق 

ولغرض الصيانة والتشغيل الجيد لمنظومة اسالة ( . cm 75)بعمق والمماشياألرصفة 
عند التقاطعات المختلفة ( elbow)كالحنية ( fittings)الماء تحتاج الى عدد من اللواحق 

في أماكن مختلفة للسيطرة على جريان الماء في( valves)كما تستخدم الصمامات لالنابيب
.المختلفة لربط االنابيب مع بعضها بانواعها( joints)االنابيب وتستخدم المفاصل 



valveصمام 
hydrantالماء صنبورر



types of pipesاالنابيب وانوعها 

لمواداوفيالداخليةللضغوطتحملهاوفياقطارهافيتختلفاالنابيبمنمختلفةأنواعتستخدم
كلفةو المحليةالموادتوافرومدىالموقعظروفمراعاةيجباالنبوبمادةاختياروعند،منهاالمصنوعة

cast)االهين–الصبحديدانابيبمنهامختلفةموادمناالنابيبوتصنع.الصيانة iron)واالنابيب
steel)الفوالذية Pipes)الخرسانيةواالنابيب(concrete pipes)االسبستيالسمنتانابيب

(asbestos – cement pipes)النحاسيةواالنابيب(copper pipes)الفخاريةواالنابيب
(vitrified clay pipes)البالستيكيةواالنابيب(PVC pipes)لكلمةاختصاروهي(Polyvinyl

chloride)وعلىاحاليوتستخدمومميزاتخصائصنوعولكلوغيرها.الخ....كيميائيمركباسموهو
وسهولةثمنهاورخصالوزن خفةمثلومزاياخواصمنبهتمتازلماالبالستيكيةاالنابيبواسعنطاق

.فيهااالحتكاكمعاملوقلةللصدأومقاومتهاتركيبها



االنابيب الفوالذيةينااله–انابيب حديد الصب 



الخرسانيةاالنابيب 

االسبستيانابيب السمنت 



االنابيب النحاسية
االنابيب الفخارية



البالستيكيةاالنابيب 



pipe fittingsلواحق االنابيب 

علىابيباالنمنالمتجاورةالقطعوربطلتوصيلالواسطةهياالنابيبلواحق
اقطاريرلتغيواسطةانهاكما،معيناالنبوباتجاهلتغييراوواحدةاستقامة
منواحقاللوتعمل.الخاصلالستعمالنهاياتوعملمنهافروعواخذاالنابيب

اللواحقهموا .حزامبدون تكون وقدتقويةحزاملهايعملوقداالنبوبمادةنفس
:لألنابيبالرئيسية



 الحنية(elbow ) او(bend ) ويمسى أحيانا(ell ) 90)وهو الجزء الذي يستخدم لتغيير اتجاه االنبوب ويكون بعدة زوايا ،
(  الخ...،60، 45

 التقسيم(Tee ) او(T-branch ) يعطي ثالثة اتجاهات الذي وهو الملحق

 الصليب(cross ) أربعة اتجاهات يعطي وهو الملحق الذي

 التقسيم(Y  ) او(Y-branch ) 45وهو تقسيم يعطي فرعا بزاوية



 حنية االرجاع(return bend ) 180وهو ملحق يغير االنبوب بزاوية



 المصغر(reducer ) اصغروهو الملحق الذي يقلل قطر االنبوب الى قطر



 الصامولة(coupling ) معاوهو أنبوب صغير يستعل لربط انبوبين مع بعضهما بحيث يتداخل االنبوبين

 الغطاء(cap ) وهو ملحق يسد االنبوب بشدة



 سداد(plug ) النهاية ويسدها يدخل في وهو ملحق يربط في نهاية االنبوب بحيث

 وصيلة(union )ومتوسطة وهي واسطة للتوصيل بي اللواحق واالنابيب بحيث تدخل في الملحق او االنبوب وتكون على ثالثة أنواع قصيرة
وطويلة 

 الصمام(Valve )صمام وهو ملحق يوضع في مكان مناسب للسيطرة على جريان الماء في االنابيب وهناك أنواع مختلفة من الصمامات منها
وغيرها( check valve)وصمام السيطرة ( gate valve)البوابة 

 الحنفية(faucet)
 الطوافة(float)
العداد  او جهاز القياس(meter)



 عادة بمفاصل باالنابيبيتم تثبيت اللواحق(joints ) المقبعهمنها الوصالت(bell and spigot ) لالنابيبالتي تستخدم
(  bell)الناقوسيةفي داخل النهاية لالنبوب( spigot)المقبعةالخرسانية وانابيب الحديد واالهين والفوالذ حيث تدفع النهاية 

مادة الحشوة ويحشى الفراغ بين الناقوس والمقبع بحشوة مطلية بالقير ومصنوعة من خيوط القطن ثم يوضع حزام من نفس
حول الوصلة ثم يصب بالرصاص المصهور ويترك فترة قليلة ليتصلب ثم يدق 



  وصالت سن اللولب(screwed joints ) تنطبق من الجهة الداخلية للالنبوبالناقوسيةفي االنابيب القوية وتسنن النهاية
مع حلقه مسننة خارجية وتستعمل حشوة مطاطية لجعل الوصلة مانعه للماء 

 شفتين وصالت(flanged joints ) ت المعرضة للضغط العالي او المعرضة الى تغيرات في درجالالنابيبوتكون مناسبة
( .  mm 5-3)الحرارة ، ولربط لواحق محطات الضخ وتثبت بواسطة براغي وتوضع بين شفتيها حشوات مطاطية بسمك 



waterالمياهتوزيعطرق  distribution methods
وخارجداخلفيوالصناعيةالسكنيةالمجمعاتداخلالىتصفيتهابعدالمياهنقليتم

.األخرى راتواالعتباالتصفيةمشروعوموقعالمنطقةطوبوغرافيةحسبطرق بعدةالمدن
توزيعطرق واهم(pipes)االنابيبعادةتستخدمالصحيوالصرفالصافيالماءولنقل
:هيالمياه

gravitationalالجاذبيةبواسطةالجريان-1 flow
فيوبالمطلالضغطبحيثمناسبارتفاععلىالمشروعموقعيكون عندماتستخدم

مستهلكاخرعندتوفيرهيمكنالجاري الماء

direct pumpingالضخ المباشر -2
وحسب ( pumps)فيها يضخ الماء مباشرة خالل شبكة االنابيب باستخدام مضخات 

مرة متطلبات الماء في المدينة وتحتاج هذه الشبكة الى تشغيل جيد وصيانة مست

pumping with storageالضخ مع الخزن -3
تم خزنه في للمياه ياالستهالكالواطئوهي اكثر الطرق استخداما حيث ان الماء الفائض عن 

الستخدامه خالل ساعات االستهالك ( elevated tanks)احواض أرضية او خزانات عالية 
القصوى كما ان هذا الماء يشكل مصدرا للماء الالزم لمكافحة الحرائق 



 plumbing installations in buildingsالتأسيسات الصحية في المباني 

غذيتةتوتتماألبنيةمنالماءإزالةاولتزويداالنابيبخطوطتستعمل
:بطريقتينبالمياهالمباني

واألجهزةتاألدواالىالرئيسيةالمياهشبكةمنالمباشرةالتغذية:األولى
المبنىفيالصحية

سطحق فو الخزاناتاستخدامطريقعنالمباشرةغيرالتغذية:الثانية
فيمطلوبالالمياهاستهالكمعدلعلىالخزاناتهذهسعةوتعتمدالبناية
شبكةيفالمغذيالرئيسياالنبوبفيالمياهتوفرمدىوعلىالمبنى
قليالغطالضيكون عندماالعاليةالمبانيوفيالمدينةفيالمياهتوزيع

.الخزانالىاألرضمستوى منالمياهلرفعالمضخاتتستخدم



 water distribution networkشبكة توزيع المياه في المباني 
in buildings

هيللماءالمختلفةلالستعماالتبالنسبةللمياهشبكاتعدةتعملبنايةأيفي:
شبكة) rawالخامالماء1 waterبوببانالرئيسياالنبوبمنويؤخذالحدائقلسقيالمستعملالماءوهو

.الحدائقفيمناسبةمسافةالى(ملم25)عناليقلبقطرفرعي
شبكة) clearالصافيالماء2 waterيعتوز شبكةفيالمغذيالرئيسياالنبوبمنيصلالذيالماءوهو

االمءخزانالىتفعير ثم،فيهالمختلفةالصحيةالمرافقعلىويتوزعالمنزلالىويدخلالمدينةفيالمياه
.الخزانفيالماءمستوى تنظم(float)طوافةذاتبحنفيةفيهيصبحيث(وجدان)المبنىفيالعلوي 

شبكة) tankالخزانماء3 waterيوتالبوفيللبنايةمالئمبحجميكون والذيالخزانمنالنازلالماءوهو
1)بحجمالخزانهذايكون عادةالسكنية m3)نهميتفرغكماالمبنىأجزاءالىالنازلالماءمنهويتفرع
الباردبالماء(boiler)الغاليةانبوب

شبكة) hotالحارالماء4 waterالحارالماءالىالحاجةان،الحارالماءتوزعالتيالمياهشبكةوهي
الوالنفطيةيةكالغالمناسبةتسخينطريقةاستخداميتقررحيثوالمغاسلوالحماماتالمطابخفيتنحصر

الغازيةاوالكهربائية



شبكة) hotالراجعالماء5 return waterكةشبمساريكون عندماالشبكةهذهتستخدم
حالةفياوخصوصالمسافةتلكخاللحرارتهاالمياهتفقدبحيثطويالالحارالماء
ويتماماالستخدنقطةقربالراجعهالمياهالنبوبنقطةتؤخذلذلكاستخدامهاعدم

تدويرمضخةخاللمنالغاليةالىالمستخدمغيرالحارالماءارجاع
(circulation pump)
وبأنبمن(فقطباردماء)واحدبخطاماالمبنىمرافقفيالتغذيةتكون عموما

ماءو حارماء)بخطينتغذيةاو،الخزانماءمناو(االسالةماء)الرئيسيالتغذية
الخزانماءواللبنايةالرئيسيالتغذيةأنبوبمناماالباردالماءتجهيزويكون (بارد
اذغيرهاو والحماماتالمطابخفيعادةيستخدمكماخطوطبثالثةالتغذيةتكون وقد

األخرو الخزانماءمناحداهماالباردللماءوبخطينالحارللماءبخطالتوزيعيكون 
.للمبنىالرئيسيالتغذيةأنبوبمن



شبكة مياه الصرف الصحي
Waste Water sewerage Network

عدالتمفيالمستمرةللزيادةنتيجةالصحيالصرفباعمالاالهتمامازداد
والتقدمكانالستعدادزيادةمنهاكثيرةبعواملترتبطالتيالمياهاستهالك
تزدادالمياهمالاستعفيالزيادةلتلكونتيجة.المياهمنواحتياجاتهالصناعي
منلماتسببهكبيرةمشكلةباتتالتيوالصناعيةالمنزليةالسائلةالمخلفات

اوالمخلفاتهذهتصريفعلينايحتموهذا.للبيئة(Pollution)تلوث
بعدمجاهاالتاصبحاألخيرةالسنواتوفي.ممكنةكلفةباقلمنهاالتخلص
كافيةحلبمرامعالجتهابعداستعمالهايعادبلالمخلفاتهذهمنالتخلص
فقداالمطارلمياهبالنسبةاما.استخدامهامنضررأيحدوثعدملضمان

وعندئذقلةمستبشبكةتنفصلقداوموحدةالصحيالصرفشبكةمعتكون 
.التصريفمواقعالىمباشرةتطرح



البالليعتستخدمفيهاصحيصرفشبكةعلىالتحتوي التيالمناطقفي(cesspools)او
septic)تعفينخزانات tanks)ةالطريقهذهوتمتازمناسبةلمدةالمخلفاتتجميعفي

تجميعفيتمرةوالصغيالكبيرةوالصناعيةالسكنيةالمجمعاتفياما.الكلفةوقلةبالبساطة
االمطارمياهو الصناعيةوالمخلفاتالسائلةالمنزليةالمخلفاتوتشملالصحيالصرفمياه
نقطةالىنهامتضختجميعنقطهالىطبيعيبانحدارتسيرخاصةصحيصرفشبكةفي

.المعالجة
 ونوعياتيانسبكبيرةبمقاطعانابيبخطوطمنعامبشكلالصحيالصرفشبكاتتكون

كبيراالجريانيكون اوعندموالبالستيكيةوالخرسانيةالفخاريةاالنابيباستخدامااكثرهامختلفة
موقعياأتنشالمسلحةالخرسانةمنمقاطعتستعملللمدينةالرئيسيةالخطوطفيخاصة

حصانالوحذوةوالصندوقيةشيوعااألكثروهيالدائيةالمقاطعمنهامختلفةوباشكال
الفرعيةالخطوطوتسمىالمدينةفينقطةابعدمنالشبكةخطوطتبدأ(lateral)ثم

فحصاحواضوتوضع(main)الرئيسيةفالخطوط(sub-main)الفرعيةالخطوط
(manholes)علىابتةثمسافاتوعلىاالنبوبقطرمستوى فيتغييراوتقاطعكلعند

دنياسرعةبوحدداالجاذبيةبتأثيرالشبكةخطوطداخلالجريانيكون .االنبوبمسارطول
لذلكنبوباالفيتاكلالىالتؤديقصوى وبسرعةالشبكةداخلللعوالقترسيباالتحدث
التنفيذعندةبدقعليهاالمحافظةويجبالتصميميحددهامالئمةبانحداراتاالنابيبتوضع



طوطخمساراتتسقيطالضروري منيكون الصحيالصرفشبكاتمخططاتاعدادعند
مستوى فيهايحددالشوارعفيطوليةمقاطعوعملللمدينةالعامالمخططعلىاالنابيب
فحصالاحواضومواقعاالطوالالىإضافةوانحدارهاالنبوبقعرومستوى (G.L)األرض

.
يالحضو سكنيحيفيالصحيالصرفلشبكةافقيامخططاتوضحاالتيةالمخططات

انابيبتالقينقاطوفيمناسبةمسافاتعلى(manholes)الفحصاحواضتوزيعفيه
بمناسعمقعلىاألرضتحتمدفونةالصحيالصرفشبكةانكماالصحيالصرف
الصرفمياهسيرلضمانالواطئةالمناسيبذاتالفحصاحواضوباتجاهكافوبانحدار
يوضحفاالخرالمخططامااالنابيبداخلالمياهمخلفاتترسبولمنعوبسهولةالصحي
.السكنيالحينفسفيالصحيالصرفلشبكةطوليامقطعا

تنقلالتيو منفصلةمنظومةنوعينالىالصحيالصرفشبكاتتقسماألحيانبعضفي
االمطارشبكةنعمنفصلةبشبكةللمدينةوالصناعيةالبلديةاألنشطةعنالناتجةالفضالت

واحدةشبكةفيوغيرهاالبلديةوالفضالتاالمطارمياهنقليتموفيهامشتركةمنظومةاو



 Waste Waterشبكات الصرف الصحي في المباني 
Network in Buildings

صحيةالاألدواتمنعادةتبدأالمبانيداخلفيالصحيالصرفشبكات
نوعينالىانابيبهاوتقسمالقذرةالمياهوفتحات

غاسلوالموالحماماتالمطابخمنالقذرةالمياهتنقلالتيانابيباألول
اوةفوالذياوبالستيكيةانابيبمن(سم5)عناليقلبقطرعادةوتكون 

الرئيسيباالنبوبلتتصلملحقاتهامعتربطكبيرةباقطارخرسانية
الصحيةباالدواتاتصالهاعندترتبطانالضروري ومنالصحيللصرف
لمنع(سم2.5)عنالتقللمسافةالماءفيهيرتفع(Trap)النتانةبحابس
.والحشراتالغازاتخروج



وللفرعية(سم10)بقطرعادةوتعملالصحيةالمرافقمياهتنقلالتياالنابيبالثاني
انابيبتكون وقد.خرسانةاوبالستيكاوحديدمناماوتكون للرئيسية(سم15)

لحماماتواوالمطابخالصحيةللمرافقمشتركةاألبنيةفيالصحيالصرفشبكة
وعلى.التقائهانقاطفي(manholes)فحصبفتحاتعادةاالنابيبهذهوتتصل
شبكةوتنظيفتتفتيشعمليةفيلتساعد(االلتقاءنقاطبين)مناسبةوسطيةمسافات
فحصضحو بينالمسافةتحديدفاالفضلوعموما.صيانتهاعندالصحيالصرف

التيلالنابيب(متر60)و(سم15)بقطرلالنابيب(متر15)أساسعلىواخر
Vent)تنفيسانابيبعمليجبكذلك.وهكذا...(سم20)بقطر pipes)للصرف

وجودهاببهيسلما(االمكانبقدر)البناءتحتاالنابيبوضعتجنبويجب.الصحي
مستقبالتهاصيانولصعوبة.االنابيبفيثقباوشقحصولعندللبنايةاضرارمن

اليقلبعدعلىالصحيالصرفخطوطتنفيذيجبالمبانيوجدرانأسسولحماية
الصحيالصرفانابيبتغليفويجبالمبنىجدرانحدودعنمترواحدعن

علىللخرسانةتمددمفاصلعملمع(سم15-10)مناسببسمكعاديةبخرسانة
.مناسبةمسافات

ملعطريقعنتصريفهافيمكنالمبانياسطحعلىالمتجمعةاالمطارمياهاما
تتجهةجانبيتجميعقنواتاتجاهفيالتسطيحطبقاتفي%1بحدودبسيطانحدار

االمطارمياهلتصريفعموديبأنبوبتتصلرئيسيةتجميعنقطهالى







 Manholesأحواض الفحص 
مجمعاتوالالدورداخل(الصحيالصرفمياه)القذرةالمياهتصريفيتم

ثمومنجاري للمالمخصصةباألنابيبتجميعهابواسطةوالصناعيةالسكنية
septic)التعفينبحوضالفحصأحواضفيتجميعها tank)بأنابيباو
محطاتالفحصاحواضوتستخدم.الشارعفيالرئيسيةالصحيالصرف
بحدوداسبةمنمسافاتعلىوتوضعالصحيالصرفشبكةوتنظيفلمراقبة

،مدنوالالسكنيةاالحياءداخلالرئيسيةاالنابيبفيمتر(90-100)
المستخدمةاالنابيباقطارعلىتعتمدالمسافاتهذهانحيث



 يجب انشاء احواض الفحص في الحاالت االتية:
في األماكن التي يتغير فيها اتجاه االنابيب . 1
في األماكن التي يتغير . خط االنابيب ( انحدار)فيها ميل 2
في األماكن التي . (نقاط التالقي)تتقاطع فيها االنابيب 3
في األماكن التي يتغير . فيها أقطار االنابيب 4



اوطرقزادكلماالعمقزادفكلماعمقهاعلىالفحصاحواضابعادتعتمد
سم(90)التتعدىالتيالقليلةلالعماقفبالنسبة،الفحصحوضعرض
الىعمقهايصلالتيولالحواضسم(160-70)منمربعةانشاؤهايمكن

اوسم(120*80)مستطيلةاوسم(100*100)بأبعادتنشأمتر(1.5)
ااذ)المقطعدائريةالعميقةاالحواضتنشأوعادةسم(100)بقطردائرية

للضغوطمقاومةاكثرالدائري الشكلالن(م1.8عنالحوضعمقزاد
.الجانبية

ساللمتركيبيجب(stairs)منهالالستفادةالعميقةالفحصالحواض
حديديةاتدرجاستخدامويمكنتنظيفهاوصيانتهعندالحوضالىللنزول
العموديةافةالمستكون بحيثمناسبةلمسافةوتبرزبالجدارتثبتمناسبة

سطحمنسم(40)مسافةمنوتبدأسم(30)التتعدىوأخرى درجةبين
.الحوضقاعفوق سم(30)ارتفاعحتىوتستمرالعلوي األرض



بسمكبالطابوق متر(2.5)عنعمقهايقلالتيالفحصاحواضتشيد
الندبورتسمنتاستخداممراعاةمع)بالخرسانةاوسم(24)واحدةطابوقة
التيالفحصاحواضجدرانوتكون سم(20)بسمك(لالمالحمقاوم
اوسم(36)بسمكالطابوق منامامشيدةمتر(4-2.5)عمقهايتراوح

التيالفحصاحواضجدرانوتنفذسم(25)بسمكالمسلحةبالخرسانة
مضافاسم(25)بسمكالمسلحةالخرسانةمنمتر(4)عنعمقهايزيد
يذهاتنفيرادوعندماامتارأربعةكلعنزيادةمترينلكلسم(10)اليه
متر(2)لعمقسم(24)عنالجدرانسمكاليقلانفيجبالطابوق من
فيزيادةمتر(1.5)لكلسم(12)طابوقةبنصفالسمكيزدادثم

العمق
ينباالرتفاعيزدادعميقرئيسيمجرى معفرعيمجرى تقاطععند

المباشرالربطاليمكنبحيثمتر(6.)عناالنبوبنهايتيمنسوب
Drop)هابطةفحصاحواضاستخداميفضلعندها،بينهما

Manholes)الحاالتهذهلمثل





Septic Tankالتعفينأحواض 
اوديةالعاالخرسانةاوالطابوق منمباشرةاألرضسطحتحتعادةاالحواضتنشأ

العضويةالموادوتحلل،العالقةالموادمنممكنةكميةاكبرترسيببهدفالمسلحة
قواطعبينهاصلتفغرفمنوتتكون الالهوائيةالبكتريابواسطةالمترسبةالموادفي
القواطعمنوالفائدةاألسفلمنمثقبة(سم12)طابوقةنصفبسمكالطابوق من
منأنبوبةبواسطالتصريفبالوعةالىالسوائلمنممكنةكميةاكبرلتسريبهي

10)عناليقلوبقطر(متر1.5)حوالييبلغبطولاالسبستوسمناوالبالستيك
طىتغفحصفتحةتوضعانعلىخرسانيةصبةالحوضسقفويغطى(سم

.االهينمنبغطاء













المياهمراحل معالجة 
Water Treatment 

طحيةالسوالمياهعادةالطبيعةفيالمياهتحتاج
الحةصلجعلهاتنقيةاعمالالىخاصبشكلمنها

معالجةةدرجوتعتمدوالصناعيالبشري لالستهالك
مالهاستعمنوالغرضالخامالماءنوعيةعلىالماء
هيعامةبصفةالتنقيةأغراضفانولذلك

تحسين. طعموالكاللون الطبيعيةالموادخواص1
اوطعمهالمنظرمقبولةالمياهوجعلوالرائحة
مستساغ

تحسين. منلصبالتخوذلكالبايولوجيةالخواص2
الماءتلوثمسبباتوكلالبكتريا

تحسين. بعضةنسببتقليلالكيمياويةالخواص3
الماءعسرةمنوالتخلصالذائبةاالمالح



 المياهةوتنقيتصفيةمشروعويتكون
تعملوحداتعدةمنالحديث

خامالالمياهتصفيةعلىبمجموعها
لمختلفصالحةوجعلهاوتعقيمها

.ةوالصناعيالبشريةاالستعماالت
ئدهاوفواالوحداتهذهتلخيصيمكن

صفيةلتالمتعاقبةالمراحلفيودورها
:التاليبالمخططالمياه



خزان الماء الصافي 
Clear water tank

مضخات الضغط الواطئ
Low lift pumps

احواض المزج
Mixing basin

احواض التلبيد
Flocculation tanks 

احواض الترسيب
Sedimentation tanks

 Filtrationالترشيح 

 disinfectionالتعقيم 

مضخات الضغط العالي 
High lift pumps

خزانات المياه العالية 
Water elevated tanks

 intakeمأخذ 

نهر

شبكة توزيع 
ينةالمياه في المد

لرفع الماء الخام من المأخذ الى احواض المزج 

لسحب الماء الخام من النهر

زج يتم المزج بواسطة مازجات عمودية تعمل على م
لى الماء الخام واحيانا بدون المازجات حيث يعتمد ع

سرعة دخول الماء وخروجه  

رسيب الى تحويل الجسيمات الدقيقة الغير قابلة للت
ة حبيبات اكبر باستخدام مواد كيمياوية خاص

األرضية يتم ترسيب الدقائق العالقة بقوة الجاذبية
بين فترة وتقوم القاشطات بإزالة الترسبات المتجمعه

وأخرى 

ى يتم إزالة المواد العالقة في الماء بافرازها عل
 sand filterالمرشح الرملي 

ام معقمات يتم تعقيم المياه لقتل الجراثيم باستخد
باته فعالة مثل مجموعة الهالوجينات والكلور ومرك

اليود والبروم 

وينشأ عادة تحت األرض بسعة حسب ظروف 
لخزن الماء تصفية وتشغيل وحدات التعقيم ويستخدم

الصافي

شبكة تقوم برفع الماء من خزانات الماء الصافي الى
ي التوزيع في المدينة والى خزانات الماء الصاف

العامة 

ئة يخزن الماء فيها خالل فترة االستهالك الواط
لالستفادة من فترات االستخدام القصوى 

اهمخطط لمراحل معالجة وتوزيع المي



المعالجة البيولوجية
النشاطهوافيهوالمتسببالتلوثمشكلههياليومالمياهتهددالتيالمشاكلاكثرمن

معاصر)ةالغذائيالصناعة(الصبغة)النسيجصناعهاكانسواءانواعهبجميعالصناعي
الصناعاترواكثاخطرمنتعدالتيالدوائيةالصناعاتاوالكيميائيةالصناعات(الزيتون 
الىتؤديلتيواالمستشفياتاوالمنزلياالستعمالالىاضافةالمائيةالبيئةعلىاضرارا
لملتياالصحيالصرفمياةمعالجةبمحطاتتمرانبعدالمائيةالبيئاتاغلبتلوث
والكيميائيةةالفيزيائيالخصائصحسبوذلكالحيويةالمضاداتإزالةعلىالكفاءةتمتلك
التنوععلىتقضيالمائيةالبيئاتفيالحيويةالمضاداتهذهوجودوانالموادلهذه

يتملذلكاناالنسصحةعلىالسلبيالتأثيرالىاضافةواالنهارالبحارداخلالبيولوجي
الترسيبحواضواالتهويةاحواضوهمابمرحلتينتمرالتيالبايولوجيةالمعالجةالىاللجوء
الثانوية



:التهويةحوض.1
العادمةمياةالفيالموجودةاالخرى والملوثاتالعضويةالموادتفكيكعلىالتهويةحوضيعمل

البلديةالعادمةاةالميفيتوجددقيقةكائناتطريقعنباكسدتهامستقرةمركباتالىوتحويلها
بوجودالعضويةدالموابهضمالدقيقةالكائناتهذهتقومحيثالبكتريااهمهاومنطبيعيبشكل

خاملةمركباتالىوتحويلهاالحراالوكسجين
النمولطبيعةاستنادآالمعالجةاسلوبتصنيفيمكن:
ومنها.العالقالنموذاتالبايولوجيةالمعالجة.1
المنشطةالحمأةطريقة:

المهوياتوباستخداماالمنتشرالهواءباستخدامميكانيكيةبوسائطالمفاعلفيالمياةتهويةتتمحيث
حوضدايةبالىباستمرارالثانوي الترسيبحوضفيالمترسبةالحمأةمنقسمويعادالسطحية
:امنهطرق عدةوهناكالحيويةاالكسدةتنشيطوبالتاليالحمأةتنشيطبغيةالتهوية
التدريجيةالتهويةذاتالمنشطةالحمأة.
المطولةالتهويةذاتالمنشطةالحمأة.
بالتماسالتثبيتذاتالمنشطةالحمأة.



المهواة البرك:
اليكون وعادةايام(6-3)بينتتراوحطويلةفترةالتهويةحوضفيالمياةتبقىالطريقةهذهفي

فيطريقةالهذهوتستعملالتهويةحوضالىالثانوي الترسيبحوضمنللحمأةارجاعهناك
.ضاالر منكبيرةمساحاتالىلحاجتهانظرآالرخيصةاالراضيوذاتعادةالحارةالمناطق

(االكسدةبرك)التثبيتبرك:
بفعلالمعالجةمتتوانماللتهويةميكانيكيةتجهيزاتوالتحوي العمقوقليلةكبيرةاحواضوهي

حواليعمقهايكون حيثهوائيةالىالبركهذهوتصنف.الطبيعيوالتحللاالكسدةعمليات
النهاستعمالاالقليلةطريقةوهيالجوي الهواءمعبالتماسمباشرةالحوضتهويةويتم(المتر)

وتكون (متر()2-1,25)وعمقهااختياريةهيالثانيوالنوعاالرضمنواسعةمساحاتالىتحتاج
الطبقةيفواختياريةالسطحيةالمائيةالطبقةفيهوائيةظروفتحتالبركةضمنالمعالجة

المعالجةوتكون (متر()5-3)عمقهايبلغحيثالالهوائيةفهوالثالثالنوعاما.الوسطةالمائية
.الكريهةالروائحلنشرمصدرآتكون وبالتاليالهوائيةظروفتحت



ومنها:الملتصقالنموذاتالبايولوجيةالمعالجة.2
وشالنمرشحات:

سم(10-5)بأبعادالصغيرةالبالستيكيةالقطعاوالمكسرةاالحجارمنالمعالجةوسطيتكون 
طولهعلىقوببثمجهزدوارتوزيعانبوببواسطةالترشيحوسطفوق المياةتوزيعيتمحيث
المرشحالوسططوحسحولالبكتيريامنطبقةتتشكلثممتجانسبشكلالمياةتوزيعيتمبحيث
.الحيويةالطبقةمعتالمسهاأثناءالعضويةالموادوتفكيكاكسدةوتتم
الدوارةالبايولوجيةاالقراص:

محورحولدورتوالتىالمتجاورةالبالستيكيةاوالسطوحالدائريةاالقراصمنمجموعةمنتتألف
تصقةالملالحيويةالطبقةبواسطةالمعالجةوتتمالعادمةالمياةفيجزئيآومغمورمشترك

الحيويةقةالطبالياالوكسجينانتقالويتماالقراصدورانمعمتحركةتكون التيباالقراص
االقراصدورانخاللمتناوببشكلالعادمةالمياةمعوتماسها



:حوض الترسيب الثانوي .2


