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 واستخداماتهاأنواع المواسير والقطع الخاصة 

 المواســير وأنواعهــا الأو 

 والتوصيل واالصالحاالخطار 

 مقدمـــة

شبكات توزيع المياه، ويجب أن تكون المواسير على درجة كافية من القدرة على  فيتشكل المواسير العنصر الرئيسى 
سير أو القوى الخارجية الناشئة تحمل القوى المختلفة المؤثرة عليها سواء كانت قوى ناشئة عن ضغط المياه داخل الموا

تمر فوق الماسورة كما يجب اختيار المادة المصنوعة منها المواسير وكذا  التيعن ضغط التربة واألحمال المرورية 
 .ستعمل عليها هذه المواسير التيأقطار المواسير لتناسب الضغوط 

 خصائص المواسير

 الخارجيــــة مقاومة األحمــال .أ

 فييتم إدخالها  التيفالماسورة . تتعرض لها التيلمقاومة مجموعة القوى  فيالماسـورة قوية بدرجــة تكالبد أن تكون 
وباإلضافة إلى ذلك (. عادة بطبقة من الرمال أو التربة الطبيعية الموجودة بالموقع)تغطى بالردم ( الشبكة في)الخدمة 

كما البد أن تكون قادرة أيضا على مقاومة . رات المارة فوقهافإن الماسورة البد أن تكون قادرة على احتمال حمل السيا
لذلك فإن القدرة على احتمال قوى خارجية كالسابق ذكرها تعد قياسًا لمقاومة . التعرض للتدمير بسبب الدفع أو التصادم

 .التحطم للماسورة أو كما يسمى متانة الماسورة
 الداخليــةمقاومة القوى  .ب

ضغط التوصيل، التموجات : الماء ضافة إلى الضغوط الخارجية، إلى ضغوط داخلية منتتعرض الماسورة، باإل
سرعة الماء  فييخلقها التغيير المفاجئ  التيالمسئولة عن القوة الهائلة  هيالمطــرقة المائية )الفجائية، والمطرقة المائية 

وتنتقل المطرقة (. طلمبة بسرعة بالغة مثل التغير الذى يحدث نتيجة إلغالق محبس بسرعة شديدة، أو بدء تشغيل
ولزيادة قدرة . الماسورة فيالمائية خالل الماسورة بسرعة ويمكن أن تسبب تدميرًا شديدًا عن طريق إحداث تصدعات 

 .الماسورة على تحمل القوى الداخلية دون أن يحدث لها انفجار فإنه البد من زيادة معامل األمان لها عند التصميم

تيار الماسورة بالضغط المناسب فإنه يجب معرفة ضغط التشغيل المتوقع الوصول إليه وذلك للتأكد من أن ولكى يتم اخ
 7: هيوهناك أربعة ضغوط قياسية و . الشبكة فيللماسورة كافيًا الحتمال الضغوط المتوقعة  التصميميالضغط 

فإذا كان ضغط التشغيل يقترب من أحد هذه . 2سم/كجم 5701،  2سم/كجم 51، 2سم/كجم 5.01،  2سم/كجم
 2إلى  501للماسورة عن  التصميميوكقاعدة عامة البد أال يقل الضغط . الضغوط، فالبد من اختيار الفئة األعلى

يتم تركيبها  التيكما يجب على القائمين بأعمال الصيانة واإلصالح التأكد من أن الماسورة الجديدة . ضغط التشغيل
 .الشبكة فياٍو أو أكبر من ضغط القطاع المستبدل حتى ال يصبح هذا القطاع نقطة ضعف ذات ضغط مس
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 أطــــول عمر تشغيـل .ج

أهمية خاصة لمرفق المياه ألنه ينتظر  ء لمدة طويلة دون تلف، ويمثل ذلكتشير متانة الماسورة إلى قدرتها على البقا
لة، وألن االستبدال المتكرر لخطوط المواسير يعنى معدالت الحصول على خدمة جيدة من خط المواسير لسنوات طوي

حالة  هيو . وهناك عدة عوامل حيوية العتبار الماسورة متينة وشديدة االحتمال. تقع على المستهلك التيأعلى للتكلفة 
 .للماسورة الخارجيوالسطح  الداخليالسطح 

 :الداخليحالة السطح . 1

مقاوما للصدأ والتآكل وأن تكون له والبد أن يكون  للماســورة ال يجب أن يتفاعل مع الماء، الداخليإن السطح 
ويعتمد . تؤثر على سرعة التدفق بوجه عام التيويعتبر احتكــاك الماء بالماسورة احد العوامل . خصائص تدفق ُمرضية

معادالت  فيهو معامل يستخدم " C" ومعامل االحتكاك. للماسورة الداخليمقدار االحتكاك على خشونة السطح 
". C"ارتفع معامل االحتكاك  الداخليالتصرف بالماسورة ويشير إلى الخشونة الداخلية لها وكلما زادت نعومة السطح 

والماسورة الجيدة . .51 - ..5نطاق  فيمرافق المياه يكون معامل االحتكاك بها  فيفالمواسير الجديدة المستخدمة 
 .التشغيليطوال عمرها ( عالي" C"معامل )  الداخلينعومة سطحها المتانة تحتفظ ب

 :الخارجيحالة السطح  .2

ذا. للماسورة البد أن يكون مقاومًا للصدأ والتآكل الخارجيإن السطح  ، فإنها الكهربيكانت الماسورة جيدة التوصيل  وا 
 (.الكهربي) اإلليكترونيةتحتاج إلى حماية كاثودية لتجنب االنحالل 

 والـوزن سهولة التركيـب .د

الوزن، الوصالت، األحجام : الخصائص ومن هذه. الحسبان عند اختيار ماسورة معينة فيوتؤخذ خصائص التركيب 
وترجع أهمية الوزن بوجه عام إلى أنه كلما زاد وزن (. توصيله بأحد فروع الشبكة)المتاحة، وسهولة تفريع الخط 
ويعتبر الحجم عاماًل مهمًا للغاية نظرًا ألن بعض أنواع المواسير قد ال تتوفر بالحجم . الماسورة، زادت تكلفة تركيبها

 .المطلوب
مرونة أو انحراف يمكن أن  أيوال تقتصر أهمية طريقة توصيل الماسورة على سهولة التركيب فقط، بل تشمل أيضا 

 .الماسورة مستقبالً  فيتحدث 

قف ذلك على ما إذا كانت هناك خطوط أخرى سيتم توصيلها بتلك الماسورة ويتو . وقد تكون سهولة التفريع مهمة أيضاً 
 .أم ال
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 (اصالح االخطار) المواسيرأنواع 

 :هيشبكات المياه أنواع كثيرة من المواسير و  فيتستخدم 

  الرماديمواسير الزهر 
 مواسير الزهر المرن 
 مواسير الصلب 
  اإلسمنتيمواسير األسبستوس 
  (.بروبيلين البولي -إيثليين  البولي -فينيل كلوريد  بولي)الصناعية مواسير اللدائن 
 المواسير الخرسانية سابقة التجهيز واالجهاد 
  مواسير اللدائن المقواة بألياف الزجاج(GRP) 

 الرماديمواسير الزهر 

قوالب رملية أو  فيإما بالصب  الرمادييستخدم هذا النوع من المواسير منذ مئات السنين ويتم تصنيعها من الزهر 
 عالية حيث( Brittleness)هذه المواسير بتحملها للضغوط العالية إال أن قصافتها  وتتميز. المركزيباستخدام الطرد 

 .يسهل كسرها عند تعرضها للصدمات

 :ويتم اصالح ووصل هذه المواسير ببعضها بإحدى الطرق اآلتية

 س والذيل بالخيش أو الحبل المقطرن ثم يصب الرصاص وصلة الرأس والذيل حيث يتم ملء الفراغ بين الرأ
 .المنصهر مع قلفطة الرصاص

 وصلة بفلنشات مثقبة ومسامير وصواميل. 
 وصلة ميكانيكية. 

 .الرماديالزهر  فيوصالت الرصاص المستخدمة ( 5-5)ويوضح الشكل رقم 

 (1-1)دول رقم ج

 

 
 وصالت الرصاص المستخدمة في تركيب مواسير الحديد الزهر (5-5)شكل رقم 
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 مواسير الزهر المرن

فقط إال أنها أصبحت أكثر أنواع المواسير  5411من األنواع الحديثة االستخدام حيث بدأ استخدامها منذ عام  هيو 
والصلب  الرمادياستخدامًا نظرًا لقوة تحملها للضغوط والصدمات وعدم قصافتها حيث تجمع بذلك بين مميزات الزهر 

مما يزيد كفاءتها  اإلسمنتيث يبطن هذا السطح بمونة ح الداخليفضاًل عن انخفاض معامل االحتكاك لنعومة سطحها 
 .الهيدروليكية

أو باستخدام ( Tyton joint)ويتم اصالح ووصل هذه المـواسيـر باستخدام وصالت الرأس والذيل وحلقة كاوتش 
 .، الوصالت المختلفة للزهر المرن(1-5)، (3-5)، (2-5)وتوضح األشكال أرقام . الفالنشات والمسامير

 

 
 وصلــة الــرأس والذيـل (2-5)شكل رقم 

 
 وصلة الفالنشة والمسامير (3-5)رقم شكل 
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 وصلة ميكانيكية (1-5)شكل رقم 

 مواسير الصلب

وتتميز بتحملها ( بدون لحام)تصنع هذه المواسير من ألواح الصلب الملفوفة والملحومة طوليًا أو حلزونيًا او سيملس 
مما يسهل عمليات وصل المواسير أو عمل  الكهربائيللصدمات وسهولة تجميعها وتشكيلها باستخدام لحام القوس 

تربة عدوانية أو تعرضها  فيا فهو سهولة تآكلها عند وجودها أما أهم عيوبه. فرعات منها أو إجراء الصيانة واإلصالح
للتيارات الكهربائية الشاردة نتيجة وجودها بالقرب من شريط الترام أو الكابالت الكهربائية أو محطات المحوالت 

 ،بيتومين ،إيبوكسى)رج بمادة مقاومة للتآكل ويلزم عند استخدام هذه المواسير أن يتم عزلها جيدًا من الخا. الكهربائية
 (.شريط بولى إيثيلين -مشبع بالبيتومين  زجاجيصوف 

 اإلسمنتيمواسير األسبستوس 

مما يقلل معامل  الداخليبنعومة سطحها  وتتميـز واإلسمنتلياف األسبستوس تصنـع هـذه المواسير من خليط من أ
إال أن أبرز عيوبها . يشجع على استخدامها االحتكاك ويحسن من كفاءتها الهيدروليكية كما تتمير برخص ثمنها مما

وقد صدرت مؤخرًا قرارات تمنع . هو ثقل وزنها وعدم تحملها للصدمات حيث يسهل كسرها عند تعرضها ألى صدمة
أن الذى يسبب  هياستخدام هذا النوع من المواسير بدعوى أنها تسبب بعض األمراض المزمنة إال أن الحقيقة 

تتطاير أثناء قطع  التيمصانع إنتاج هذه المواسير، وكذلك األتربة  فييتعرض لها العمال  يالتاألمراض هو األتربة 
 .تنقلها التيتأثير ضار على المياه  أيأثناء عمليات التركيب واإلصالح، أما الماسورة ذاتها فليس لها  رالمواسيهذه 
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ويتم اصالح ووصل هذه المواسير باستخدام وصلة الجيبولت أو الجلبة األسبستوس ذات حلقتين أو ثالث حلقات من 
 .بوصلة الجيبولت اإلسمنتيكيفية توصيل المواسير األسبستوس ( 1-5)ويعرض الشكل رقم . الكاوتش

 

 
 بوصلة الجيبولت اإلسمنتيكيفية اصالح وتوصيل المواسير األسبستوس ( 1-5)شكل رقم 

 المواسير الخرسانية

 :ثالثة أنواع هيتصنع هذه المواسير من الخرسانة المسلحة و 

 المواسير ذات االسطوانة الصلب والتسليح سابق اإلجهاد. 
 المواسير ذات االسطوانة الخرسانية عالية الكثافة والتسليح سابق اإلجهاد. 
  (.بدون اسطوانة وبدون سابق إجهاد) العاديالمواسير ذات التسليح 

انتشار وتتميز برخص ثمنها إال أن ثقل وزنها وصعوبة صيانتها وتداولها وصعوبة عمل فرعات منها يحد من 
 .استخدامها

ويتم اصالح ووصل هذه المواسير بوصلة رأس وذيل تصنع خصيصًا لها مع ملء الفراغ بين الماسورتين بالمونة 
 .وصلة المواسير الخرسانية( 6-5)شكل رقم ويوضح ال. األسمنتية



 درجة رابعة - انواع المواسير والقطع الخاصة  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

 9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 وصلة المواسير الخرسانية( 6-5)شكل رقم 

 مواسير اللدائن الصناعية

منها البالستيك بتروكيماوية وتشمل عدة أنواع  نقل الميــاه وتصنع من مركبات فيأحدث المواسـير المستخدمـة  هيو 
(PVC) ،(PE) ،مما يزيد من كفاءتها الهيدروليكية،  الداخليوتتميز هذه المواسير بنعومة سطحها . بروبيلين البولي

ال يتحمل الصدمات ( PVC)بروبيلين الضغوط والصدمات إال أن الـ  والبوليإيثيلين  البوليوكذلك خفة وزنها، ويتحمل 
التخزين حيث يجب  فيت، كما أن جميع هذه األنواع تستلزم احتياطات خاصة حيث يسهل كسره عند تعرضه للصدما

 .العراء لتأثرها بالعوامل الجوية فيعدم تخزينها 

 طـــرق اصالح ووصـل المواسير البالستيك

كما هو  (UPVC)المواسير البالستيك  تنفيـذ وصالت فياألسواق عدة أشكال للقطع الخاصة المستخدمة  فيتوجد 
 .تتوافر بها هذه القطع التيوكذلك يبين الجدول المرفق به االبعاد ( 7-5)الشكل رقم  فيموضح 
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315 280 250 225 200 160 140 125 110 90 75 63 d 

1000 500 500 400 400 370 365 365 350 300 300 300 L 

 UPVCتفاصيل القطع الخاصة لمواسير ( 7-5)شكل رقم 

 :ىما يلأعمال اصالح وتوصيل ولحام المواسير البالستيك وأكثرها شيوعا  فيوتستخدم عدة طرق 
 (PVC)مواسير الـ  :أوالا 

وعند عمل فرعات . يتم وصلها باستخدام وصلة الرأس والذيل مع حلقة كاوتش أو الرأس والذيل باستخدام مادة الصقة
 .أو المرن لعدم وجود قطع خاصة من البالستيك الرمادييتم استخدام القطع الخاصة من الزهر 

باللحام السائل ( الذيل)ويتم ذلك بدهان طرف الماسورة  (Solvent Weld) وصلة على البارد باللحام السائل .5
 (.1-5)ثم إدخالها بالزنق والضغط في كوع بالستيك كما هو موضح في الشكل رقم ( الالصق)

ويتم ذلك بدهان طرفي الماسورتين باللحام السائل  (Pipe Socket)ل وصلة الجلبة البالستيك باللحام السائ .2
 (.4-5)ثم إدخالها بالدفع في الجلبة الخاصة بهما كما هو موضح في الشكل رقم ( الالصق)

كل من الماسورتين المراد ( Flare)وتتم هذه الوصلة بتوسيع فوهة  (Compression Joint)وصلة الضغط  .3
كما هو موضح ( Lock Nut)إدخالهما في طرفي وصلة خاصة ثـم زنقها بالصامولة الرابطة وصلهما بالتسخين ثم 

 (..5-5)في الشكل رقم 
وتتم هذه الوصلة بدهان طرف ذيل الماسورة باللحام السائل ثم إدخالها في وصلة القفيز البالستيك أو الكاوتش  .1

ثم ربط القفيز بالمسامير القالووظ المثبتة به حتى رأس الماسورة األخرى ثم لف الوصلة بقفيز بالستيك أو كاوتش 
يتم ضغط الماسورتين على بعض تمامًا وبالرغم من إمكان استعمال هذه الوصلة في كل المواسير البالستيك إال 

 .أنها تفضل في استعمال المواسير ذات القطر الكبير إلعطائها قوة تحّمل أفضل
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 سائل وصلة على البارد بلحام (1-5)شكل رقم 

 
 وصلة الجلبة البالستيك مع اللحام السائل (4-5)شكل رقم 

 
 وصلة الضغط للمواسير البولى إثيلين( .5-5)شكل رقم 
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 بروبيلين البوليإيثيلين أو   مواسير البول ثانياا 

الماسورتين وضغطهما مع بعضهما ويستلزم ذلك وجود ماكينة خاصة تستخدم تيار  نهايتييتم لحام المواسير بتسخين 
 .فولت .31جهد  كهربي

ويتم . الصحيووصالتها ألغراض مياه الشرب والصرف ( HDPE)الكثافة  عاليإيثيلين  البوليتم تصنيع مواسير 
المواسير بمواصفات ميكانيكية عالية وتتميز هذه  PE 80, PE100إيثيلين وهما  البوليإنتاج نوعين من المواسير 

 .الى سمك أقل، مقطع ماسورة أكبر وأقل وزناً  باإلضافة

 - DIN- BGCويتم اجراء االختبارات على مواسير البولى إيثيلين عالى الكثافة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية 
ISO . 

 :طرق التوصيل الدائمة

 ((Butt Weldingاللحام المتقابل  .1

الماسورتين المراد لحامهما بمعدة لحام خاصة تعمل كهربائيًا وتعتبر  نهايتيوفيها يتـم توصيل المواسير طوليــًا بتسخين 
موقع التركيب للخط ويجب أن يكون سمك المواسير المراد توصيلها من  فيأرخص طرق التوصيل ويمكن استخدامها 

، األكواع Tمتر، كما تستخدم لتوصيل الوصالت بالخط مثل  .50نفس التخانة، وتستخدم هذه الطريقة حتى قطر 
 (.55-5)كما هو مبين بالشكل رقم . وغيرها والشكل يوضح عملية اللحام بهذه الطريقة

 
 (Butt Welding)لحام المواسير باللحام المتقابل  (55-5)شكل رقم 

 Electro-fusion Weldingاللحام بـ  .2

هذه  فيالمواسير المراد توصيلها بطر  نهايتيويوضع  معدنيحيث يتم اللحام عن طريق وصلة مجهزة بملف تسخين 
هذه  فيالماسورتين وتستخدم  فيلتسخين الملف إلتمام عملية لحام الوصلة بطر  كهربي نقاليالوصلة ويستخدم جهاز 

-5)مم ببعضها أو بالوصالت المختلفة كما هو موضح بالشكل رقم  311توصيل المواسير حتى قطر  فيالطريقة 
52.) 
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 Electro-fusion Weldingاللحام بـ  (52-5)شكل رقم 

 :طريقة اإلصالح بالتوصيلة الميكانيكية

 بأي HDPEوفيها يتم توصيل المواسير بواسطة فلنشات ومسامير ربط ويمكن استخدام هذه الطريقة لربط مواسير 
 (. 53-5)مواسير من خامات أخرى أو بالمحابس كما هو موضح بالشكل رقم 

 
 طريقة التوصيل الميكانيكية (53-5)شكل رقم 

 GRPمواسير اللدائن المقواة بألياف الزجاج 

طبقات متتابعة وتتميز هذه المواسير بخفة  في الزجاجيالمواسير من اللدائن ويتم تقويتها بخيوط مـن الصوف تصنع هذه 
مما يزيد من كفاءتها الهيدروليكية، إال أنها تحتاج عناية خاصة عند التركيب، كما أنها  الداخليوزنها ونعومة سطحها 

صعبة اإلصالح وال يتوفر لها قطع خاصة مما يزيد من صعوبة عمل الفرعات على هذه المواسير، وباإلضافة إلى ذلك 
ن كان ال يصل إلى أسعار مواسير الزهر ال مرن، إال أنه بمقارنة األسعار والمواصفات، فإن سعرها يعتبر مرتفعًا نسبيًا وا 

 .نجد أن الزهر المرن مفضل عن هذا النوع من المواسير

 . ASTM D 3517-80وتنتج هذه المواسير طبقا للمواصفات االمريكية
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 :(GRP)االعتبارات الفنية االسترشادية الستخدام مواسير 

  مم ..51مم حتى  ..2األقطار المنتجة حاليا من. 
  جو 56التشغيل حتى ضغط. 
  م .6ال تستخدم هذه المواسير في نقل السوائل في درجات أعلى من. 
 تستخدم أيضًا في نقل المواد الحمضية والقلوية والمواد المؤكسدة. 
 بالعوامل الجوية المختلفة واالمالح والمواد الكيميائية الموجودة بالتربة ال تتأثر. 
  التركيب وأعمال التأسيس والردمتحتاج الى عناية شديدة أثناء. 
  مما يقلل من فاقد االحتكاك الداخليتمتاز بنعومة السطح. 
 تمتاز بخفة الوزن مما يساعد على سهولة النقل والتركيب. 
  تحتاج الى عناية خاصة في التصميم وخاصة للخطوط الناقلة الرئيسية وذلك لتعرضها لمخاطر المطرقة المائية

 . ورة نظرا لتصنيفها ضمن المواسير المرنةللماس الداخليوالسحب 
 :الخارجيأو  الداخليطرق الوقاية للسطح 

 ال تحتاج إلى وقاية
 :خطوط المياه فيالمستخدمة  GRPمقاسات مواسير 

 .متر ..520متر حتى  6مصر بأطوال تبدأ من  فيتنتج هذه المواسير محليا 

 :GRPاصالح وتركيب مواسير 

 .وذلك عن طريق استخدام جوان حلقى من المطاط المناسب :لرأس والذيلطريقة ا .1
 .(GRP)تجميع مواسير  يمكن استخدام هذه الوصلة والتي تصنع محليا في :(الجيبولت)الوصلة الزهر  .2
أو من ( PVC)المغطى بمادة  الكربونيوتصنع هذه الوصالت في الخارج من الصلب  :الوصلة الميكانيكية .3

 .كهربائيا بالكادميوم المطلي الكربونيالصلب 
. من حيث أعمال الحفر والتأسيس والتركيب والردم UPVCتركيب مواسير فيوتتبع نفس المواصفات المستخدمة 

 .GRPالوصالت المختلفة لمواسير ( 51-5)ويوضح شكل رقم 
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 وصلة الرأس والذيل .أ

 
 الوصلة الزهر الجيبولت .ج    يكانيكية الوصلة الم .ب

 GRPأنواع الوصالت المستخدمة في تركيب مواسير ( 51-5)شكل رقم 
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 أنواع المحابس واستخداماتها ثانيا

 مقــدمـة

عملية  فيمكونات شبكات توزيع المياه، حيث يتم عن طريقها التحكم  فيالعناصر الرئيسية  ثانيتعتبر المحابس 
 .تشغيل الشبكات وتنظيميها، وكذلك عمليات الصيانة وأعمال اإلصالح، وكذا عمليات غسيل الخطوط وتعقيمها

 تصنع منها المحابس التيالمـواد 

و بعض األقطـار الصغيرة تصنع من البرونز أ فيأو الزهر المرن و  الرماديتصنع غالبية أنواع المحابس من الزهر 
بعض األنواع  فيمن البرونز كما يصنع الفتيل ( الفتيل وشنابر اإلحكام)المحابس عض أجزاء الصلب النيكل وتصنع ب

بعض االستخدامات الخاصة مثل تداول  فيو . فتصنع عادة من البرونز( الجشمة)من الصلب النيكل أما الصامولة 
 .طاط لمقاومة تأثير المواد الكيماويةأو من الزهر المبطن بالم( PVC)المحاليل الكيماوية ُتصنع المحابس من البالستيك 

 أنواع المحابس

 :تنقسم المحابس إلى األنواع اآلتية

 :المحابس المنزلقة وتشمل

 (Pinstock)محبس البوابة ذات القنطرة 

 (Sheer Gate Valve)محبس السكينة 

 :الدوارة وتشمل( المحابس)المحابس 

  محبس الفراشة(Butterfly Valve) 
  محبس عدم رجوع(Non Return) 
  محبس هواء(Air Valve) 
  محبس ذو غشاء مرن(Diaphragm Valve) 
  محبس ذو قرص(Glob Valve) 
  محبس تنظيم الضغط(Pressure Control Valve) 
  محبس النهاية(Plug Valve) 

 المنزلقة المحابس: أوالا 

 Pin)حالة الـ  فيومستدير أو مربع ( Sluice valve)حالة الـ  فييتكون المحبس المنزلـق من قرص مستدير 
Stock .) عملية القفل أو الفتح أو تنظيم التصرف وينزلق  إلتمامويتحرك هذا القرص من أعلى إلى أسفل وبالعكس

كما . هذا القرص داخل مجرتين مركب بهما شنابر إحكام مصنوعة من البرونز ويمكن فكها واستبدالها عند تآكلها
من القرص والذى يتحرك داخل المجرتين ويمكن فك هذه الشنابر وتغييرها،  الخارجيلجزء تركب شنابر إحكام على ا

هذه الشنابر حتى ال يضطر إلى  فيوالغرض من شنابر اإلحكام هو حصر التآكل الذى يحدث بسبب حركة القرص 
البرونز أو الصلب ويتحرك القرص عن طريق فتيل مصنوع من . جسم المحبس فيتغيير المحبس كله إذا حدث التآكل 
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وفتيل المحبس المنزلق إما أن يبرز ألعلى عند . مكان خاص بالقرص فيالنيكل وجشمة مصنوعة من البرونز مثبتة 
ما أن يكون الفتيل من النوع الذى ال يبرز للخارج،  فيالفتح، وبذلك يلزم أن تكون الصامولة مثبتة  جسم المحبس، وا 

 .القرص والفتيل محكوم مع جسم المحبس يفهذا النوع تكون الجشمة مثبتة  فيو 
 المحابس البوابية

محطة الرفع أو  فيالمياه الواردة من ماسورة االنحدار إلى حيز أو مكان مفتوح كالبيارة  فييتحكم محبس البوابة 
لشرب محطات تنقية مياه ا فيمحطات المعالجة، وكذلك عند مدخل محطات تنقية المياه، ولذا فإن هذا النوع يستعمل 

 .الصحيومحطات معالجة الصرف 
 :األجزاء الرئيسية لمحبسات البوابة

مدعمة من الخلف بأعصاب لتتحمل اإلجهادات الواقعة على البوابة، وقد يكون مسطح  الكربونيألواح من الصلب  هيو 
ويزداد عدد األعصاب الموجودة . البوابة مربعًا أو مستطياًل أو مستديرًا، وذلك حسب استعمال المحبس ومكان تركيبه

محطات تنقية المياه  في، و (عليهاعمق عمود الماء المؤثر )خلف البوابة كلما زادت مساحتها وكلما زاد الضغط عليها 
ويتم تشطيب الوجه اآلخر وتركيب . متر.5~  3أو المعالجة يتم تركيب المحابس البوابية عادة على أعماق تتراوح من 

 .حلقة برونزية عليه إلحكام الغلق عندما تتالمس مع قاعدة المحبس، وبذلك تمنع تسرب الماء
 :ساق المحبس

منيم خاص له، ويرتفع ألعلى خالل قائم يثبت  فيأعلى جسم البوابة  فيوهو عبارة عن قضيب طويل مثبت بإحكام 
لسهولة الحركة، ونهاية القضيب مقلوظة ويمر خالل قاعدة تثبت أعلى  كراسيخالل  الخرسانيعلى حائط البيارة 

ة يمينا لفتح البوابة ويسارا لغلقها ويتناسب قطر الساق مع البيارة، عليها طارة بها جشمة لرفع العمود أثنار دوران الطار 
( الفتيل)البوابات الكبيرة ويضع الساق  فيبوصة  1بوصة للبوابات الصغيرة وقد يصل إلى  5حجم البوابة فيتراوح من 

 .من الصلب المعالج أو الصلب الذى ال يصدأ
 :قضبان الدليل

المكان المحدد للبوابة، وهناك  فيل ليسمح للبوابة بالحركة ألعلى وألسفل البوابة كدلي جانبيوتركب هذه القضبان على 
لتثبيت القضبان الدليلية على مقعد البوابة إلحكام غلق البوابة وعدم تسرب المائع من الحلقات ( أسافين)أوتاد أو 

 .المانعة للتسرب
 :المقعد

والسطح اآلخر يثبت على السطح ( طح البوابةالمالصق لس)وهو برواز من الحديد الزهر مشطب من أحد الوجهين 
للبيارة بواسطة جنشات حول نهاية ماسورة االنحدار ويركب عليه إطار يحتوى على المقعد، والمقعد هو حلقة  الخرساني

 .حالة إصابته بالتلف يمكن تركيب آخر فياإلطار بواسطة مسامير مقلوظة، و  فينحاسية مثبتة 

  



 درجة رابعة - انواع المواسير والقطع الخاصة  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

 18 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 زاء المحبس البوابىيوضح أج( 5-3)والشكل رقم 

 
 يوضح أجزاء محبس البوابة (5-3)شكل رقم 
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 المحابس السكينة

سريان الماء  فيهو جزء من الشبكة، ويوضع بين ماسورتين للتحكم ( ويسمى أحيانًا بالمحبس البوابى)محبس السكينة 
شبكات مياه الشرب، ويتم تركيبها ألعمال التحكم  فيوالمحابس البوابية بأنواعها المختلفة شائعة االستعمال  .خاللها

والطرد للطلمبات، كما يركب على خطوط الضخ الرئيسية الخارجة من محطات ( المص)والمناوبة على خطوط السحب 
التنقية إلى خطوط الشبكة الرئيسية كما تنتشر هذه النوعية من المحابس بالشبكة، فال يكاد يوجد خط مواسير يغذى أى 

 .إال ويتم التحكم فيه من خالل مجموعة من المحابس السكينة منطقة
 جـزاء الرئيسية للمحابس السكينةاأل

 :الجسم

ويصنع جسم المحبس عادة من الحديد الزهر أو الزهر المرن ويشّكل بواسطة السباكة، وله فلنشات بها ثقوب أو فتحات 
للماسورة، ويحتوى من الداخل  الداخليليشبه السطح  دائريلجسم المحبس  الداخليوالسطح  .ليتم تركيبه على المواسير

 .على مقعد المحبس
 (:الرغيف) البوابة

عبارة عن قرص مستدير من الحديد الزهر، ذو سطح مشطوف من الجهتين باستخدام الماكينات الخاصة لذلك،  هيو 
لمائع، ويجب أن يكون السطح سريان ا فيدليل داخل جسم المحبس للتحكم  فيوهذا القرص يتحرك ألعلى وألسفل 

بعض أنواع  فيو  .المشطوف جيد التشطيب ليكون محكما على مقعد المحبس، بحيث يمنع مرور السائل أثناء القفل
للمحبس إلحكام الغلق الجيد  الداخليالدليل  سطحيالقرص وعلى  سطحيالمحابس يتم تثبيت حلقات برونزية على 

 .قات عند تآكلها دون الحاجة إلى تغيير المحبس بالكاملللمحبس، كذلك يمكن استبدال هذه الحل
 :الغطاء

يخرج منها العمود أو الفتيل، ويثبت عادة  التييصنع غطاء المحبس من نفس مادة صنع الجسم، وهو يقفل الفتحة 
مة بين وتوضع جوانات محك. العدد والقطر تبعًا للضغط الواقع على المحبس فيبواسطة مجموعة من المسامير تتفاوت 

 .الغطاء وجسم المحبس بحيث يكون محكمًا، وال يحدث تسرب أثناء سريان المائع خالل المحبس
 :المحبس( فتيل)عمود 

، ويثبت (كما يصنع أحيانًا من الصلب الذى ال يصدأ)ويصنع من الصلب أو النحاس حسب نوع واستعمال المحبس 
نهاية الساق من أعلى يتم تثبيت طارة لسهولة  فيغطاء المحبس و ويمر خالل ( البوابة)الساق أو الفتيل بالقرص أو 

 .إدارة الفتيل، وذلك ليتم رفع البوابة ألعلى أو ألسفل حسب الحاجة
 :غطاء مانع تسرب الساق

يمر منها الساق أو الفتيل وذلك  التيالفتحة  فيمانع للتسرب ( النصف العلوى للمحبس)يجب أن يكون بغطاء المحبس 
بعض األنواع  فيوتستخدم حشوات لمنع التسرب، و  (.المحابس المركب بها جالند في)ئل من التسرب لمنع السا
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المحبس ذو ( 2-3)ويوضح الشكل رقم . تستخدم حلقات من المطاط لمنع التسرب من المحبس أثناء سريان المائع
 .الفتيل الصاعد والمحبس ذو الفتيل الثابت

 :الصاعد أنواع المحابس السكينة ذات الفتيل

طارة المحبس، وعند دوران الطارة تفتح المحبس وتسحب  فيهذا النوع من المحابس يتم تركيب جشمة العمود  في
ويصلح . الجشمة العمود ألعلى خارج المحبس رافعة معها القرص ألعلى، فيتم فتح المحبس، والعكس عند قفل المحبس

 .ال يؤثر ارتفاع العمود عند تشغيلها التيالعميقة األماكن المفتوحة أو الغرف  فيهذا النوع للتركيب 
 :المحابس السكينة ذات الفتيل الثابت

منيم أعلى جسم القرص، ويوجد تجويف أسفل هذا المنيم ليدخل فيه الفتيل  فيهذا النوع يتم تركيب جشمة العمود  في
تح هذا النوع من المحابس تدور الطارة عند ف .وتثبت الطارة أعلى الفتيل بصامولة ووردة سوستة .أثناء فتح المحبس

التجويف داخل قرص المحبس، والعكس عند قفل  فيفيدور الفتيل داخل الجشمة رافعًا القرص ألعلى، ويدخل الفتيل 
حالة الغرف غير العميقة حيث ال  فيالمساحة أو  فيويصلح هذا النوع للتركيب داخل األماكن المحكومة . المحبس

 .احة إضافية لحركة الفتيليحتاج األمر إلى مس
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 أجزاء المحابس السكينة ذات الفتيل الصاعد والفتيل الثابت (2-3)شكل رقم 

 المحابس الدوارة

 :محبس الفراشة

ويمتاز هذا النوع بخفة الوزن . أعمال المياه فيمحبس الفراشة هو محبس حاجز يتحمل الضغوط العالية ويستخدم 
ويمكن لألقطار الكبيرة أن تزود  مم، ..32مم وحتى  ..5وصغر الحجم وسهولة التشغيل وينتج بأقطار مختلفة من 

بموتور للفتح والغلق، ويصنع المحبس من الزهر المرن كما يصنع الفتيل والمحبس من الصلب المقاوم للصدأ 
(Stainless steel) رسم تخطيطى لمحبس الفراشة( 3-3)ويوضح الشكل رقم . ويدهن بمادة اإليبوكسى. 

 
 لمحبس الفراشة تخطيطيرسم  (3-3)شكل رقم 
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 للمحبساألجزاء الرئيسية 

 :جسم المحبس

يصنع جسم المحبس عادة من الحديد الزهر أو الزهر المرن، كما توجد أنواع منه يصنع الجسم فيها من الصلب 
ال يوجد بها  التيالذى ال يصدأ وللجسم، فالنشات بها ثقوب ليتم تركيبه على المواسير، وتوجد بعض األنواع  الكربوني

 (.الدارج لها محبس فراشة ساندوتش االسم)فالنشات ولكن تركب بين فالنشات الماسورتين 
 :القرص

ثابت ليسمح أو يمنع مرور الماء، ويتحرك حول محور  الكربونييصنع القرص من الزهر أو الزهر المرن أو الصلب 
 .كمية المياه المارة من المحبس فيومن خالل وضع القرص يمكن التحكم 
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 ثالثا القطـع الخـاصــة

 مقــدمـة

قطع مصنوعة من نفس مادة المواسير أو من مواد أخرى، وتستخدم لوصل المواسير  هي( Fitting)القطع الخاصة 
 .ببعضها عند نقاط تغيير االتجاه أو عمل فرعات أو تغيير القطر أو نهايات المواسير

وتصنع هذه القطع إما برءوس في حالة مواسير الرأس والذيل أو بفالنشة في حالة المواسير ذات الفالنشات أو بخليط 
 .ن الرأس أو الذيل أو الفالنشاتم

 المشتركـات

عند عمل تفريعة من خط المواسير الرئيسى سواء كانت هذه التفريعة لتركيب خط ( Tee Pieces)تستخدم المشتركات 
وللمشترك فرعتان . مواسير آخر أو تركيب حنفية حريق أو محبس غسيل أو محبس هواء أو وصلة منزلية لتغذية عقار

فتكون عمودية على  القطر وهما الفرعتان الواقعتان على امتداد خط المواسير الرئيسى أما الفرعة الثالثة متساويتان في
ويتم تعريف المشترك بقطر . إما ذات قطر مساوٍى لقطر الخط األصلى أو بقطر أقل هيخط المواسير الرئيسى، و 

مم  ..6اه أن قطر خط المواسير الطولى مم معن ..T 6../1مثال ذلك مشترك حرف . قطر الفرع/ الخط الرئيسى
 .أنواع وأشكال المشتركات( 5-2)ويوضح الشكل رقم . مم ..1والتفريعة العمودية 

 األكواع

، 119، 4.9 هيعند عمل انحراف في مسار الخط الرئيسى بزاوية معينة والزوايا المستخدمة ( Bends)تستخدم األكواع 
درجة االنحناء ومن / الخط المركب عليه ويتم تعريف الكوع بقطر الكوعوالكوع يكون بنفس قطر  550219، 22019

قطر نظرًا لزيادة الفاقد فيه أكثر من األنواع األخرى، لذلك فإنه في حالة الحاجة إلى  4.9المفضل عدم استخدام الكوع 
 .119يتم تنفيذ ذلك في معظم األحيان على مرحلتين كل مرحلة  4.9انحناء بدرجة 

 

 
 أشكال وأنواع المشتركات (5-2)قم شكل ر 
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 المسلوب

عند تغيير قطر خط المواسير في نفس المسار سواء إلى قطر أقل أو إلى قطر أكبر ( Reducer)يستخدم المسلوب 
ويتميز المسلوب بإحداث هذا التغيير تدريجيًا حتى ال يحدث فقد كبير في الضغط نتيجة التغيير الفجائى ويعرف 

 .شكل عام للمسلوب( 2-2)ويوضح الشكل رقم . القطر األصغر/ األكبرالمسلوب بالقطر 

 
 شكل عام للمسلوب (2-2)شكل رقم 

 (البردات)قطع االتصال 

لوصل المواسير ببعضها أو لوصل المواسير بالمحابس أو ( Connecting Pieces)وتستخدم قطع االتصال 
ا بفالنشة ورأس أو بفالنشة وذيل أو فالنشتين حسب المشتركات وتكون بنفس قطر الخط المركبة عليه وتصنع إم

 .شكل مبسط ألحد أنواع قطع االتصال( 3-2)ويعرض الشكل رقم . الغرض من استخدامها

 
 شكل مبسط ألنواع قطع االتصال (3-2)شكل رقم 

 (الكباية)الطاقيــة 

تماثل من حيث الشكل رأس  هيقطعة تستخدم عند نهاية الماسورة لعمل نهاية مقفلة و  هيأو الطبة ( Cap)الطاقية 
رسم ( 1-2)ويعرض الشكل رقم . الماسورة إال أنها مسدودة تمامًا ومقواه بأعصاب لتتحمل ما يقع عليها من ضغط

  .مبسط لهذه الطبة
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 (األعمى)الوش المسدود

القطر وقطر دائرة الثقوب وعددها وقطرها إال أن الوش المسدود  وهو مماثل لـوش المسلوب أو المحبس من حيث
(Blind Flange ) يكون مسدودًا تمامًا ويركب عند نهاية المواسير لعمل نهاية مقفلة لعمل االختبار على الخط ويجب

 شكل الوش المسدود( 1-2)ويعرض الشكل رقم . تقوية الوش من الخلف بأعصاب ليتحمل القوى الواقعة عليه
 (.األعمى)

 .مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر( 5-2)ويوضح الجدول رقم 

 
 رسم تخطيطى للطاقية أو الطبة( 1-2)شكل رقم 

 
 (األعمى)شكل الوش المسدود ( 1-2)شكل رقم 
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 مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر (1-2)جدول رقم 

 القطر االسمى

 قطعة ذات رأس وشفة

 ل

 

 قطعة ذات ذيل وشفة

 ل

 جلبة

 ل

 (كجم)الوزن التقريبى  (مم) ل (مم) ت تخانة (كجم) الوزن التقريبى (مم) ل (مم) تخانة ت (كجم)الوزن التقريبى  (مم) ل (مم) ت تخانة (مم)ق 

5.. 5.01. 51. 56 5.01. 1.. 51 5501. 56. 57 

521 5505. 51. 2. 5505. 1.. 54 52 563 22 

51. 5507. 51. 26 5507. 1.. 23 5206 561 21 

2.. 5201. 51. 37 5201 1.. 34 5301 57. 1. 

21. 51 3.. 62 51 1.. 13 51 571 11 

3.. 5102. 3.. 74 5102 1.. 61 5602. 51. 75 

31. 5603. 3.. 5.. 5603 1.. 11 31. 511 4. 

1.. 5701 3.. 523 5701. 1.. 5.1 5106 54. 55. 

1.. 5401 3.. 573 5401. 1.. 516 2505. 2.. 514 

   



 درجة رابعة - انواع المواسير والقطع الخاصة  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

 27 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

6.. 2202. 3.. 231 2202. 6.. 257 2301 25. 256 

7.. 2101 3.. 345 2101. 6.. 241 2104 22. 213 

1.. 2601. 3.. 345 2601. 6.. 371 2101 23. 36. 

4.. 2402. 3.. 176 2402. 6.. 111 3.01 21. 111 

5... 3501. 3.. 11. 3501. 6.. 112 3302. 21. 117 

وللجلب مطابقة للمقاسات واألوزان الواردة بالجدول علمًا بأن ( قطعة ذات رأس وشفة أو قطعة ذات ذيل وشفة)تأكد أن مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر للبردات 
 .تخانة بدن القطعة الخاصة= ت 
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 (أكواع)من الحديد الزهر  مقاسات وأوزان القطع الخاصة (1-2)جدول رقم  "تابع"

 القطر األسمى
     .3كوع ذو رأس 

 

 11كوع ذو شفتين 

 

 .4كوع ذو شفتين 

 

 (كجم)الوزن التقريبى  (مم) أ (مم) ت تخانة (كجم) الوزن التقريبى (مم) أ (مم) تخانة ت (كجم)الوزن التقريبى  (مم) أ (مم) ت تخانة (مم) ق

5.. 5.01. 71 54 5.01. 2.. 51 5.01 2.. 57 

521 5505. 1. 21 5505. 221 21 5505. 221 23 

51. 5507. 11 32 5507. 21. 31 5507 21. 35 

2.. 5201. 41 11 5201 3.. 11 5201 3.. 14 

21. 51 5.1 67 51 31. 1. 51 31. 72 

3.. 5102. 551 14 5102 1.. 552 5102 1.. 5.. 

31. 5603. 521 551 5603 241 551 5603 11. 537 

1.. 5701 531 511 5701. 321 514 5701 1.. 515 

1.. 5401 511 251 5401. 371 235 5401 6.. 24. 

6.. 2202. 571 3.2 2202. 126  2202 7.. 112 



 درجة رابعة - انواع المواسير والقطع الخاصة  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

 29 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

7.. 2101 541 1.1 2101. 171 111 2101 1.. 634 

1.. 2601. 253 131 2601. 124 667 2601 4.. 14. 

4.. 2402. 233 612 2402. 115 677 2402 5... 5574 

5... 3501. 213 112 3501. 632 5521 5301 55.. 5111 

مطابقة للمقاسات واألوزان الواردة ( .4أو كوع ذو شقتين  11أو كوع ذو شقين  559، 519كوع ذات رأسين )تأكد أن مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر لألكواع 
 .تخانة بدن القطعة الخاصة =بالجدول علما بأن ت 
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 (أكواع)مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر  (1-2)جدول رقم  "تابع"

 .4كوع ذو رأس  االسمى القطر

 

 11كوع ذو رأس 

 

 22 .3كوع ذو رأس 

 

 (كجم)الوزن التقريبى  (مم) أ (مم) ت تخانة (كجم) الوزن التقريبى (مم) أ (مم) تخانة ت (كجم)الوزن التقريبى  (مم) أ (مم) ت تخانة (مم)ق 

5.. 5.01. 2.. 21 5.01. 564 21 5.01. 5.1 25 

521 5505. 221 33 5505. 512 32 5507. 552 27 

51. 5507. 21. 13 5507. 541 15 5507. 52. 31 

2.. 5201. 3.. 67 5201. 225 62 5201. 531 13 

21. 51 31. 41 51 216 14 51 51. 71 

3.. 5102. 1.. 531 5102. 272 525 5102. 561 5.. 

31.    5603. 241 514 5603. 574 53. 

1..    5701 321 2.2 5701. 541 561 

1..    5401. 371 35. 5401 221 216 

6..    2202. 126 111 2202 211 315 
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 31 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

7..    2101. 171 654 2101 211 171 

1..    2601. 124 127 2601 351 632 

4..    2402. 115 5.77 2402. 311 153 

5...    3501. 632 5361 3501. 371 5.21 

مطابقة للمقاسات واألوزان ( 22 .3أو كوع ذو رأسين  11أو كوع ذو رأسين  ،55.4كوع ذو رأسين )تأكد أن مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر لألكواع 
 .تخانة بدن القطعة الخاصة =الواردة بالجدول علما بأن ت 
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 32 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 (مساليب)مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر  (1-2)جدول رقم  "تابع"

القطر 
 األسمى

 مسلوب شفة الطرفين

 

 مسلوب برأسين

 
 (كجم)الوزن التقريبى  (مم) ت الصغرى (مم) التخانة ن (مم)ل  (مم) ق األصغر (كجم) الوزن التقريبى (مم) الصغرى ت (مم)ت التخانة  (مم) ل (مم) ق (مم) ق

5.. 1. 2.. 5.01. 5. 52 1. 1.. 5.01 5.01 21 

 1. 1.. 5505 5. 2. 1. 1.. 5505 5.01 27 

521 3.. 1.. 5505 5.01 22 5.. 1.. 5505 5.01 3 

 1. 1.. 5507 5. 23 1. 1.. 5507 5.0. 35 

51. 5.. 1.. 5507 5.01. 21 5.. 1.. 5507 5.01 31 

 521 1.. 5507 5505. 27 521 1.. 5507 5505 31 

 .مطابقة للمقاسات واألوزان الواردة بالجدول( مسلوب شفة الطرفين أو مسلوب برأسين)تأكد أن مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر للمساليب 
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 33 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 .تخانة البدن للمسلوب عند القطر األصغر=  5تخانة البدن للمسلوب عند القطر األكبر وأن ت =ت 
 (مشتركات)مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر  (1-2)جدول رقم  "تابع"

القطر 
 األسمى

 شفة األطراف  Tمشترك 

 

 برأسين والفرع بشفة  Tمشترك 

 

 (كجم)الوزن التقريبى  (مم) ت (مم) التخانة ن (مم)هـ  (مم) الفرعى ق (كجم) الوزن التقريبى (مم) ل (مم)ت التخانة  (مم) هـ (مم) الفرعى ق (مم) ق

 6. 51. 5.01 1.. 21 6. 2.. 5.01 21. 27 

5.. 1. 54. 5.01 1.. 21 1. 2.. 5.01 21. 21 

 5.. 2.. 5.01 1.. 26 5.. 2.. 5.01 21. 24 

 6. 54201 5505. 11. 32 6. 25201 5505 271 31 

521 1. 2201 5505 11. 32 1. 25201 5505 271 36 

 5.. 26201 5505 11. 31 5.. 25201 5505 271 37 

 521 221 5505. 11. 36 521 25201 5505 271 34 

 6. 2.1 5507. 1.. 1. 6. 221 5507 35. 13 
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 34 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 1. 251 5507 1.. 15 1. 221 5507 35. 11 

51. 5.. 221 5507 1.. 12 5.. 221 5507 35. 16 

 521 23701 5507 1.. 11 521 221 5507 35. 11 

  21. 5507 1.. 17 51. 221 5507 33. 1. 

مطابقة للمقاسات واألوزان الواردة بالجدول ( برأسين والفرع بشفة Tشفة األطراف أو مشترك  Tمشترك )تأكد أن مقاسات وأوزان القطع الخاصة من الحديد الزهر للمشتركات 
 .للقطعة الخاصةتخانة البدن  =علمًا بأن ت 
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 35 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 وصالت الفك والتركيب

عادة تركيب  هيوصالت الفك والتركيب  وصالت خاصة يتم تركيبها على خطوط المواسير ليتم عن طريقها فك وا 
وتنزلق وتتكون هذه الوصلة من قطعتين بنفس قطر الماسورة المطلوب التركيب عليها، . المحابس أو الوصالت األخرى

سنتمترات، ويتم منع تسرب المياه عن طريق حلقة كاوتش  1إخحدى القطعتين على األخرى وتعطى مسافة حوالى 
ويعرض . نهاية الخط فيلإلحكام بين القطعتين، ويتم تجميع القطعتين معًا ليتم ربطهما بالفالنشات ( جوان مطاط)

 .قطع الفك والتركيب( 6-2)الشكل رقم 

 

 
 وصلة الفك والتركيب (6-2)شكل رقم 

 الدعامــات

الكيعان والمشتركات )لمنع تحرك خط المواسير عند نقط تركيب القطع الخاصة ( Supports)تستخدم الدعامات 
 .حيث تحدث عندها قوى داخلية تؤثر على ثبات الخط نتيجة تغيير مسار انسياب المياه( وغيرها

ها بالنسبة للقطع الخاصة يتم عمل حساب المقادير واتجاهـات القوى ولحساب أبعاد هذه الدعامات وأشكالها ووضع
 .يوضح بعض نماذج للدعامات( 7-2)هذه النقطة والشكل رقم  فيالمؤثرة 
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 36 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 
 أنـواع الـدعامات المختلفة للكيعـان (7-2)شكل رقم 
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 37 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 اختبارات المواسير والملحقات

 دليل االختبارات لشبكات مياه الشرب

لكى يتم توضيح الخطوات التنفيذية ألعمال اختبار شبكات مياه الشرب يجب تحديد مكونات هذه الشبكات والتي تحتوى 
 :معظم األحوال على المكونات التاليةفي 

  خطوط مواسير مياه الشربPotable Water Pipe Lines 
 محابس قفـل. 
  ( محابس هواء)محابس التخلص من هواء الشبكةAir Valve. 
  محابس عدم رجوعNon Return Vavle. 
 غرف محابس. 
 السكك الحديدية والطرق االسفلتية عدايات من مواسير صلب لتعدية الترع والمجارى المائية أو المرور أسفل. 

 .مكون من هذه المكوناتيلى نعرض دليل االختبار لكل  وفيما

 خطوط مواسير مياه الشرب والمحابس المتصلة. 1

 :هيينبغى للقائمين بأعمال االختبار لخطوط المواسير مراجعة جميع األعمال التي تمت في هذه الخطوط و 

إيثيلين، مواسير خرسانية  يمواسير بول G.R.P، مواسير .P.V.Cمن أنواع المواسير مواسير )نوع وقطر المواسير  .5
 (.سابقة اإلجهاد، مواسير زهر رمادى، مواسير زهر مرن، مواسير حديد صلب

 .عمق الحفـر .2
 .عرض قاع الحفر .3
 .ى للمواسيرسمك طبقة الرمل أسفل الراسم األفقى السفلى والراسم األفقى العلو  .1
 .إجراءات اختبارات تحمل الضغوط على خط المواسير .1
عادة الشئ ألصله بالنسبة لمسار خط المواسير .6  .الردم والدمك وا 

وأعمال االختبار يمكن أن تتم بمواقع عشوائية بمسار خط المواسير بحيث يقوم المقاول بكشف نقاط تختارها اللجنة 
 .متر .31حدود نقطة لكل عشـوائيا بمسار خط المواسير بواقع في 

ويعتبر اختبار الضغط الهيدروليكي لشبكة المواسير من االعمال الهامة لضمان استدامة عمل الشبكة حيث يتم اجراء 
االختبار من خالل ضخ المياه داخل خط المواسير بما يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل للخط والتأكد من عدم وجود 

 .تسريب او تدميع من الوصالت

 .ةالتعقيم للخط قبل إدخاله الخدمبعد نجاح االختبار يتم اجراء الغسيل و 
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 38 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 المراجع 

  المشروع األلماني بمشاركة إلعداد اتم GIZ 
 مشاركة السادة  و:- 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    محمد غنيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    عبد الحكيم الباز محمود / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    محمد رجب الزغبي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   رمضان شعبان رضوان  /مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة   عبد الهادي محمد عبد القوي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة    حسني عبده حجاب / مهندس 

  حي بسوهاجشركة مياه الشرب والصرف الص   إنصاف عبد الرحيم محمد / مهندسة 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا   محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     جويدة علي سليمان / مهندس 

  رف الصحي ببني سويف شركة مياه الشرب والص    وفاء فليب إسحاق/ مهندسة 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   محمد أحمد الشافعي  / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط    محمد بدوي عسل  /مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد غانم الجابري / مهندس 

  شركة مياه الشرب بالقاهرة    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة     أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

  شرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه ال   مصطفي محمد فراج / مهندس 

  المعونة األلمانية      فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية     عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


