
 

 
 تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

 V1 1-7-2015االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي -قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات 

 

 

 

 

 

 برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي
 
 
 

 درجة رابعة –صرف صحيتشغيل  فنىدليل المتدرب لوظيفه 
 أساسيات التشغيل لمكونات البرنامج التدريبي

  (صرف -مياه ) اتالشبك/ المحطات  
 



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 جدول المحتويات
 2 ................................................................ الصحي بالصرف الخاصة والشبكات المحطات لمكونات التشغيل اساسيات: أوال

 601 ....................................................................................... وشبكاتها الشـرب مياه لمحطات التشغيل اساسيات: ثانيا

 101 ......................................................................................... كرةالع والطلمبات بالمأخذ الخاصة التشغيل تعليمات

 601 ............................................................................................................................ الخدمة في العكرة البيارات

 601 ..............................................................................................................الخدمة في( 6,2)العكرة المياه بيارات

 111 ........................................................................................................................................ ذالمأخ غسيل

 111 ..............................................................................................................:اإليقاف بعد التشغيل بدء إجراءات

 111 ................................................................................................. :اتخاذها الواجب واإلجراءات اإلنذار وساءل

 111 ........................................................................................................................... الكهربائي التيار انقطاع

 111 ..................................................................................... (المروبات) التنديف أحواض لمنشآت التشغيل تعليمات

 110 ................................................................................................... (المروبات) المنشآت لمدخل التشغيل أعمال

 111 .............................................................................................. المروبات بأحواض المنتظمة الروتينية األعمال

 111 .................................................................................................................................. :اإليقاف إجراءات

 111 ............................................................................................................................. :التشغيل بدء إجراءات

 111 ........................................................................................................................... الكهربائي التيار انقطاع

 111 ................................................................................................................................. :الترسيب أحواض

 111 ................................................................................................................................ :الترسيب ميكانيكية

 111 ............................................................................................................................. :الصلبة المواد ترسيب

 111 ............................................................................................................. الترسيب عملية في المؤثرة العوامل

 111 ................................................................................................. الترسيب أحواض من الروبة وتصريف إزالة

 111 ......................................................................................................................... للمروقات التشغيل أعمال

 111 ...................................................................................................................................... العادي التشغيل

 111 .................................................................................................................................. :اإليقاف إجراءات

 111 ............................................................................................................................ :التشغيل بدء إجراءات

 111 .................................................................................................. :اتخاذها الواجب واإلجراءات اإلنذار وسائل

 111 ......................................................................................................... المتخذة واإلجراءات لإلنذار االستجابة

 111 ........................................................................................................................... الكهربائي التيار انقطاع

 111 ...................................................................................................................... للمرشحات التشغيل تعليمات

 111 ........................................................................................................................ للمرشحات التشغيل أعمال

 111 ..........................................................................................................................اإليقاف إجراءات الغسيل

 651 ..................................................................................... الشرب مياه محطات مراحل فى ستخدمةالم القياس أجهزة

 655 .........................................................................................المياه بمحطات الرواسب كسح لمحطة التشغيل تعليمات

 671 ................................................................................................................................. الشرب مياه شبكات. 2

 

  



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 اساسيات التشغيل لمكونات المحطات والشبكات الخاصة بالصرف الصحي: أوال
 لصحي المتكاملةمنظومة الصرف ا

إن الهددددأل اسيايدددج مدددن تجميدددا وملالجدددص ميدددام ال دددسأل ال دددحج ةدددو حمايدددص اس يدددان مدددن ا  دددا ص  اللديدددد مدددن 
 .اسمساض، وأيضا الحفاظ على ال يئص من التلوث

ويمكددن تييدديع اسعمددال المتلليددص  م ظومددص ال ددسأل ال ددحى إلددى يدد ث مجموعددات سئييدديص، ةددى أعمددال التجميددا، 
وتل دددى أعمدددال التجميدددا  تجميدددا و يدددل ميدددام ال دددسأل ال دددحى ال اتجدددص مدددن . ، وأعمدددال الدددت ل وأعمدددال الملالجدددص

فى حين تل ى أعمال الملالجص  ملالجص وتطهيس ميام ال سأل ال حى . الم اطق اللمسا يص وحتى محطات الملالجص
اسيدت داع فى وحدات محطات الملالجص للح ول على ميام  سأل  حى تمدت ملالجتهدا وت د ال م ئمدص  عداد  

أمددا أعمددال الددت ل  فتهددتع  لمليددات الددت ل  مددن  ددواتا الملالجددص مددن ميددام  ددسأل . مددن ال ددواحى ال ددحيص وال يئيددص
 . حى ملالجص وحمأ  مي تص  ما يحيق اسمن والي مص الضسوسيين للحفاظ على أتزان ال يئص

 :التاليص و التالى يمكن اليول  أن م ظومص ال سأل ال حى المتكامل تتكون من اسعمال

 طوط اس حداس لتجميا ميام ال سأل ال حى  (Sewerage System ) الفسعيص والسئيييص وملحياتهدا وتمدمل
 .و  ت الت سيأل للم ا ى والم مآت

  الدا ل ل ياس  محطص السفا ( مط ق)غسفص(Inlet Manhole )وملحياتها. 
   ميدام ال دسأل ال دحى ال داع  يداسات ومحطدات السفدا الفسعيدص والسئييديص  مدا فيهدا مدن طلم دات ضد(Rising 

Pump Station )وملحياتها. 
  طوط الطسد (Force Mains) الفسعيص والسئيييص والتى ت ب فى  هايتها  غسفص التهدئص وملحياتها. 
  محطص الملالجص(Waste Water Treatment Plant) وحداتها الم تلفص . 
  عاد  اسيت داع لميام ال سأل ال حى  .الملالجصاعمال الت ل  وا 

 
 الم ظومص المتكاملص لل سأل ال حى  التجملات اللمسا يص (5)المكل سقع 
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 االنحدارشبكة خطوط مواسير 

والم لفات اليائلص ال  اعيص وميام اسمطاس فى  طوط ( ال سأل ال حى)تتجما ميام الم لفات اليائلص الم زليص 
ال غيس  وتيمى ةذم ال طوط  الفسعيات والتى  دوسةا  مواييس اس حداس الفسعيص اسقل قطسا والتى ت دع المواسع

الذى ييتوعب جميا ةذم الت سفات ( المط ق)ت ب ةذم الفسعيات فى  ط  يطس أك س عن طسيق غسفص التفتيش 
فى  ط أك س وةكذا حتى ي تهى إلى  ط ك يس ييمى مجما ال سأل ( ومجموعص ممايلص)وي ب ةذا ال ط 

واليمكن . مع 088ع ويكون  يطس ي ل إلى  0088 لض اسحوال إلى  ال حى، يكون  لمق ك يس ي ل فى
. عمليا اسيتمساس فى عمل مجملات أك س أو  أعماق أك س حيث أن ذلك غيس أقت ادى وييتحيل الت فيذ عمليا

آ س فسعص فى ال ط وق ل  ياس  )وفى ةذم الحالص ت فذ المجملات  طسييص ال فاق وت ب الميام فى فسعص الدا ل 
 .الدا ل( مط ق)إلى غسفص ( يحبال

 (طرد –إنحدار )بكات الصرف الصحي أنواع المواسير المستخدمة في ش

 .(مواييس أ حداس فيط)مواييس الف اس المزجا  -
 .مواييس الزةس المسن -
 .مواييس الفي س ج س -
 .U.P.V.Cالمواييس ال  يتيك  -
 .يطوا ص دون أ –المواييس ال سيا ص يا يص ا جهاد  أيطوا ص دا ليص  -
 .(HDPE)المواييس ال ولج إيييلين عالى الكيافص  -

 الشبكات

 مكونات نظام تجميع الصرف الصحي

 .التو يلص الم زليص .1
 .ال طوط السئيييص ما غسأل التفتيش .2
 . لفسعيص ما غسأل التفتيشال طوط ا .0
 .ما غسأل تجميا السوايب( لمجملاتا –اس فاق )ال طوط ال اقلص  .4
 .محطات السفا .5
 .السئيييصمحطات الض   .6
 . طوط الطسد ما غسأل المحا س .7
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 مكو ات م كص ال سأل ال حج 1ل سقع ويضال المك

 
 قطاع فج أحد المطا ق 2لمكل سقع كما يلسض ا

 
 قطاع فج أحد المطا ق 2مكل سقع 
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 المواد المستخدمة في نظام الصرف الصحي

 (تعمل بالجاذبية)المنزلية  ةالتوصيل: 

 و ص أو مواييس من  6 :5وأقطاسةا من  .C.Iأو مواييس الحديد الزةس V.Cتيت دع مواييس من الف اس 
 . اسس فص من الم ا ج أو ال سيا صكما يوجد غسفص تفتيش  .P.V.Cال  يتيك 

 الخطوط الفرعية: 

 و ص أو مواييس  15 :5وأقطاسةا من  .C.Iأو مواييس الحديد الزةس  V.C تيت دع مواييس من الف اس المزجا
كما يوجد غسفص تفتيش فسعيه على ةذم ال طوط تكون من ال سيا ص الميلحص أو يا يص  .P.V.Cمن ال  يتيك 

 .ما أغطيه و ساويز من حديد الزةس (حليات ) ال ب 
 (تعمل بالجاذبية أو االنحدار) الخطوط الرئيسية: 

الم ط ص من الدا ل  اسي وكس أو  .D.Iديد الزةسأو مواييس الح V.C تكون ةذم ال طوط من الف اس المزجا
 .(T-lock اليا يص ا جهاد والم ط ص من الدا ل  ماد  مواييس ال سيا ص الميلحص)اسيم ت 

 غرف التفتيش 

ما أغطيه و ساويز من الحديد الزةس ما الي لع ال ا ص ( حليات)الميلحص أو يا يص ال ب  من ال سيا صت ّ ا 
 .دا ل الغسفص

 .تغييس ميل المواييس واستفاعاتها ع د( ييوط)آ س من الغسأل تيمج غسفص  هداس  يوجد  وعكما 
 مواقع غرف التفتيش: 

 (متس 58متس إلى  25)تتساوح من على ميافات  -
 .ع د تياطا ال طوط السئيييص -
 .ع د تغيس اليطس -
 .تغيس الميل لل طوط أو االتجام ع د -
 .تياطا المواسع السئيييص والفسعيصع د  -
 .م يوب  المواسعال د تغيس ع -

 (:Tunnelsاألنفاق  - Trunk Line/المجمعات )د المستخدمة في الخطوط الناقلة الموا

وجود  ضسوس أو من ال سيا ص الميلحص اليا يص ا جهاد ما  -تكون ةذم ال طوط من ال سيا ص الميلحص أيايا
مواييس من الحديد  سيا ص الميلحص الم  و ص علىال  مواد عازلص يواء من اسي وكس أو ال  يتيك أو من مواييس

 .P.C.C.Pال لب 

 .ةذم ال طوط من ال سيا ص الميلحص كما توجد غسأل تجميا على ةذم ال طوط ت مأ ع د إ ماء
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 :المواد المستخدمة في محطات الرفع

غيسم محطات   ةى محطات ت مأ أيايا لسفا ميام ال سأل ال حج من م يوب م  فض إلى م يوب أعلى وةج
 . ا ص  سفا ميام ال سأل ال حج 2:0يكون  ها مض ات عددةا من 

 :طةمكونات المح

 .لحجز المواد الك يس  اللاليص (م ك)غسفص ايتي ال  -
 . ط طسد من الطلم ص إلى  طوط الم كص مسم أ سي التى تلمل  الجاذ يص – ط يحب إلى الطلم ص -
 .م يوبللتمغيل وعوامص تلمل ما ال ملدات كهس ائيص للمض ات -
 .ديزل احتياطج فج حالص قطا التياسمولد كهس ائج  ال -

 :حج وتيوع  سفا الم لفات اما الىويتع تحديد موقا محطص السفا حيب م اييب م كص ال سأل ال 

 . محطص ملالجص ال سأل ال حج م امس  وفى ةذم الحالص تيمى محطص سفا سئيييص -
 .س .يص وفى ةذم الحالج تيمى محطص سفا فسعيصم كص اال حداس مسم أ سي أو الى محطص السفا السئيي -

 :(فرعية-رئيسية)ي محطة الرفع المواد المستخدمة ف

ةج محطص تيتي ل ميام ال سأل ال حج وتض ها  وايطص مض ات م تلفص إلى  طوط الطسد ال اسجص م ها إما 
 .سئيييص إلى محطص الملالجص أو إلى  طوط مجملات وأ فاق ك يسم لميافات طويلص أو لمحطص سفا

 مكونات محطة الرفع

 الطلمبات. 1

 أفييص أو غاطيص أو حلزو يص أو عمل  الهاء المضغوط وقد تكون سأييه أو 
 ويساعى فج ا تياس الطلم ات

 ميداس السفاHead المتس . 
 يا يه أو لتس يا يه/  0ميداس الت سأل واليله متس. 
   قدس  الطلم ص –الكفاء. 
 يسعص دوسان الطلم ص. 
 .هويص ال زمصأعمال الت .1
 .الي لع ال زمص لل لود واله وط .2
 .1:1 ص ويكون  ه ميول على اسقل سغساض ال يا زأينال ئس السطب ويييع إلى ج .3
 .ال ئس الجاأل .4
 .ال زمص ل يا ص الطلم ات( اسو اش)أعمال السفا  .5
 . ط اليحب و ط الطسد .6
 .م ك حجز الم لفات ال ل ص .7
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 .غسأل المحا س .8
 :خطوط الطرد وغرف المحابسدمة في المواد المستخ

 .D.I اسجه من محطات السفا أو محطات الض  السئيييص م  وعص من الحديد المسن التكون  طوط الطسد 
أو مواييس من ال سيا ص  T-Lockوالم طن من الدا ل  ال  يتيك أو مواييس ال سيا ص الميلحص اليا يص ا جهاد 

م  و ص من ال سيا ص الميلحص  Culvertsأو تكون على ةيئص  سا االميلحص اليا يص ال ب والم ط ص من الدا ل 
 .FRPPأو مواييس الفي سج س  الم ممص لهذا الغسض

 :اعتبارات هامة عند التركيب

 ال ييمال  أي ات ال على ةذم المواييس. 
 للهواء فج أعلى  يطه من م يو ها يوجد  هذم المواييس غسأل محا س. 
  مزدوج للطواسئيساعى وجود  طوط  ديلص أي  ط. 
 يساعى وجود غسفص فج  هايص ال ط ق ل د ولها إلى محطص الملالجص لت فيأل الضغط. 
 ال تتييد ةذم ال طوط  م اييب محدد  وغال ا ما يكون عميها من يطال اسسض قليل. 

 

 SOPsالتشغيل القياسي لمعدات تطهير الشبكات 

 ى والك اشيج لكل من المفاط  افوس  يتلسض فيما يلج التمغيل الييا

 
  م ظس عاع الحد يياسات المفاط  افوسى 0مكل سقع 
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 إجراءات التشغيل القياسي للشفاط نافورى
 قبل بدء التشغيل :أوالا 

 .التأكد من ميتويات الزيوت .1

 .التأكد من ميتوي ميام الت سيد .2
 .الفح  الظاةسي لليياس  .3

 .مساجلص الحالص الف يص لليياس  .4
 بدء التشغيل :ثانياا 

 .ات الميام من م دس ميام  ييها ملئ  ز  .1

 .وقوأل اليياس  فج مكان م ايب من المط ق .2

 .يتع تلميق فسامل اليد .0
 .يتع تحسيس ال ومص .4

 .يتع فتال المط ق المساد اللمل فيه .5
 .يتع فتال المط ق الميا ل للمط ق المساد اللمل فيه .6
 .يتع ا تياس الفو يص الم اي ص .7

 .يتع تجهيز مواييس المفط .0
 .الحمايص يتع تسكيب  سطوع .9

 .يتع ت زيل  سطوع الضغط اللالج فج المط ق .18
 .يتع إد ال الفو يص دا ل المط ق .11
 .يتع إ زال مواييس المفط .12

 .يتع فتال مح س الميام .10

 .يتع تلميق طلم ص الهيدسوليك .14

 .يتع تلميق طلم ص الضغط اللالج .15
 .يتع تلميق طلم ص المفط .16
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 أثناء التشغيل: ثالثاا 

 اعاتها أي اء التمغيلالتج يجب مس احتياطات اسمن 

 عدع ال زول تحت اليياس  أي اء عمل المحسك. 
 عدع استداء اللاملين م  س فضفاضص. 

  سطل على ال و ص المس لص 788ع د تمغيل ميدس الغييل ال يزيد الضغط عن. 
 عدع وضا أي جزء من الجيع تحت مواييس المفط أي اء التمغيل. 

 .ميام لميافص حوالج متسينيتع إد ال  سطوع ال افوسي عكس اتجام ال .1

 .يتع يحب ال سطوع إلى الط ق مس  أ سي .2

 .فج حالص يماع  وت سوايب فج مواييس المفط يتع تكساس اللمليص .3

 .ع د ا يطاع ال وت يتع زياد  الميافص .4
 .ع د امت ء  زان السوايب  الميام والسوايب يتع الت ل  من الميام  تفسيغها فج المط ق .5
 .  ل إلى المط ق الميا ل يتع تكساس اللمل حتى .6

 .يتع غييل  سطوع ال افوسي أي اء اليحب .7
 .يتع التوجه إلى الميلب اللمومج للت ل  من السوايب .8
 (في المقلب)بعد انتهاء التشغيل : رابعاا 

 .وقوأل اليياس  فج مكان م ايب من الميلب .1
 .يتع تلميق فسامل اليد .2
 .يتع تلميق طلم ص الهيدسوليك .0

 .ال لفج ل زان السوايب يتع فك أقفال ال اب .4
 .يتع قلب ال زان ةيدسوليكيا .5

 .يتع غييل ال زان من الدا ل ما التسكيز على  ظافص جوان ال اب .6
 .يتع غييل اليياس   الكامل .7
 .يتع إعاد  اليياس  إلى مكان التجسيا .0
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 إجراءات التشغيل القياسي للكباش  

م ظس عاع لليياس  الك اش  4سقع  يلسض مكل

 
 م ظس عاع لليياس  الك اش 4مكل سقع 

 قبل بدء التشغيل: أوالا 

 .التأكد من ميتويات الزيوت .1

 .التأكد من ميتوي ميام الت سيد .2
 .الفح  الظاةسي لليياس  .0
 .مساجلص الحالص الف يص لليياس  .4

 بدء التشغيل: ثانياا 

 .وقوأل اليياس  فج مكان م ايب من المط ق .1
 .يتع ا تياس الجسدل الم ايب .2

 .اليد يتع تلميق فسامل .0
 .يتع تحسيس ال ومص .4
 .يتع فتال المط ق المساد اللمل فيه .5

 .يتع تلميق طلم ص الهيدسوليك .6
 .يتع سفا غطاء ال  دوق .7
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 أثناء التشغيل: ثالثاا 

 احتياطات اآلمان التج يجب مساعاتها أي اء التمغيل 

 عدع ال زول تحت اليياس  أي اء عمل المحسك. 
 عدع استداء اللاملين م  س فضفاضص. 

 .ع إ زال الجسدل وةو ميفول فج المط قيت .1
 .ع د و ول الجسدل إلج قاع المط ق يع فتال الجسدل .2
 .يتع سفا الجسدل إلى ميتوي المط ق واال تظاس قليً  حتى يتع الت ل  من الميام .0

 .يتع سفا الجسدل أعلج ال  دوق يع يتع فتحه .4

 .يتع تكساس اللمل حتى امت ء ال  دوق او  ظافص المط ق تماماً  .5

 .يتع التوجه إلى الميلب اللمومج للت ل  من السوايب .6
 (في المقلب)بعد انتهاء التشغيل : رابعاا 

 .وقوأل اليياس  فج مكان م ايب من الميلب .1
 .يتع تلميق فسامل اليد .2

 .يتع تلميق طلم ص الهيدسوليك .0
 .يتع سفا غطاء ال  دوق .4

 .يتع وضا ال ومص فج اتجام عمودي على اليياس  .5
 .قيتع قلب ال  دو  .6
 .يتع إعاد  اليياس  إلى مكان التجسيا .7

 اساسيات تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي

 يتلسض فيما يلج أياييات تمغيل محطات الملالجص والتج تلتمد على اجساء التمغيل الييايج لكافص المكو ات 
 فيذ االجساءات ت وي لسض  موذج الحد المكو ات وعسض االجساءات المطلو ص على ان يتع االيتسماد  ها فج

 .ل اقج الوحدات
 التشغيل القياسي لمحطة المعالجة

ت تلأل اجساءات التمغيل الييايج من محطص س سى ومن تي يص س سى؛ اال ا ها تتفق جميلا على تغطيص ال ياط 
 :السئيييص التاليص

 .ايع الملد  -
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 .اعت اسات الي مص ق ل ال دء -
 المسجليص -
 تلاسيأل -

 فسيق الت فيذ -
 .مهمات المطلو صالمواد وال -

 :تتا ا اجساءات التمغيل وتممل -
 يل الفح  الظاةسي و  حيص الملد ق ل التمغيل م. 
 أي اء التمغيل. 

 االيياأل. 
 التيجيل 

 ده فددج   مدوذج  جددساءات التمدغيل الييايددج  حددى مكو دات محطددص الملالجدص ل يتسمدداد 2؛1ويلدسض الجددول سقددع 
 اعداد  اقج مكو ات المحطص

  



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 بضة لمياة الشرب والصرف الصحىالشركة القا
 ..................شركة مياة الشرب والصرف الصحى

 ..............................................محطة معالجة

 والميكانيكية ةتعليمات التشغيل القياسية للمصافى اليدوي" اوال

 SCREENS  الميكانيكيةو  تشغيل المصافى اليدوية أيع التلليمات

 
 :مراجعال .1

 .1882لسنة  48القانون رقم  .1
 .1862لسنة  83القانون رقم  .2
 2002لسنة  254القرار الوزارى رقم  .3

 

 :المسئول .2

 مسئول التشغيل ومجموعة التشغيل       
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 :مجموعة التشغيل بعمل األتى يقوم مسئول التشغيل بتكليف .3

 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 :وال حه المه يصلليمات الي مص مساجلص ت – 1

 حواجز الواقيص لألفساد من الييوطتأكد من ي مص الي لع والممايات واسيواس وال .1 التأكد من حمايص اللاملين والملدات من الم اطس. 101
 ددا مددسوس تأكددد مددن عدددع وجددود زيددوت أو مددحومات أو أى عوائددق يمكددن أن تددتدى إلددى ا  ددزالق أو تم .2

 اسفساد والملدات  يهولص
 جود تو ي ت كهس ائيص غيس ملزولصن عدع و تأكد م .0
 أل الستيص الضليفص أو اللمل لي ً تأكد من   حيص وكفايص اسضاء   ما ي ايب ظسو  .4
 وجود   حيص ويا ئل إطفاء الحسيقتأكد من  .5
 تأكد من وجود ع مات تحذيس على الملدات الموجود   اسج ال دمص  .6

عداد الملدات – 2  :مساجلص وا 

 الم افجأو ال وا ات ق ل و لد / ا س فح  المح -2-1

 

 الد ول عدع وجود تيسيب فى مواييس تأكد من ي مص مجاسى الد ول أو من .1
  ولتأكد من عدع وجود أجياع غسي ص تلوق حسكص الميام  حتض الد .2
 يص يهلص ويحكع الغلق ويكمل الفتالأدس طاس  المح س وتأكد أ ه يلمل  طسي .0
 ةا وة وطها  يهولص ودون إةتزازاتأدس طاس  ال وا ص وتأكد من  لود .4
 المحا س وتأكد من عدع وجود تيسب أفح  جل دات وجوا ات .5
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 أفح  ال وا ات ظاةسيا للتأكد من ي مص تي يتها وعدع وجود تلفيات  ها أو جوا ات إحكاع الغلق  .6

 ساجا و ول التياس الكهس ائى للوحص التمغيل .1 فح  الم افى اليدويص أو الميكا يكيص -2-2
 أو تلوجات  ال اسات لتأكد من تي يتها وعدع وجود كيوسح  م كص الم افى ظاةسيا لأف .2
مجموعددص  يددل الحسكددص  هددا تساجددا  وتأكددد مددن يدد مص( للم ددافى الميكا يكيددص ) أفحدد  ممددط الت ظيددأل  .0

 حاله التمحيع
ساجددددا تي يددددت مجموعددددص المحددددسك وم فددددض اليددددسعص وعددددامودى ا داس  وتأكددددد مددددن يدددد مص التو ددددي ت  .4

 التمحيع والتزييت   ائيص وحالصالكهس 

 الوضا يدوىضا مفتاح إ ت اس طسييص تمغيل الم فام على  .1 إ ت اس تمغيل الم افى الميكا يكيص  -2-0
 تجاةين وي مص وضا مايال الت ظيألأ ت س حسكصالممط فى اس .2
 أعد مفتاح اس ت اس إلى وضا التمغيل اسوتوماتيكى .0
  Limit Switch ساجا ض ط مفتاح توقيت زمن التمغيل .4
 Limit Switch ساجا ض ط مفتاح توقيت زمن التوقأل .5
أ ت ددس التمددغيل اسوتومددداتيكج للممددط وساقددب تطدددا ق زم ددى التمدددغيل والتوقددأل مددا اليددديع المحدددد  علدددى  .6

 المفاتيال
 أ ت س  ظاع التمغيل اسوتوماتيكج حيب فسق م يوب الميام أماع و لأل الم افج  .7

 ساسى وساقب توقأل الم افى أضغط مفتاح ا يياأل اسضط - 1 
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 :دددددددددددددددلالتمغيدددددددددددددددددددددددددد – 0

ف دددل  أحدددواض) تأكدددد مدددن إيدددتلداد المسحلدددص التاليدددص  -0-1
 يدددتي ال الميدددام حيدددب  طدددص تمدددغيل المحطدددص أى ( السمدددال 

 اسحواض التى يتكون فى ال دمص والتى يتكون فى ال يا ص 

 فى لألحواض التى يتكون فى ال دمص لد الم ايتع فتال محا س أو  وا ات  .1
  وا ات ق ل الم افى ل فس اسحواضيتع الفتال   طء لمحا س أو  .2
 .اسوتوماتيكجيتع تمغيل الم افى الميكا يكيص فى وضا التمغيل  .0
 ساقب مسوس الميام ع س الم افى وملدل تساكع الموائب والم لفات .4
جما الم لف ظأل الم افى اليدويص  ال .5  ات فى وعاء  ا موكص وا 
 .أعد ض ط توقيت التمغيل والتوقأل للم افى الميكا يكيص حيب ملدل تساكع الموائب والم لفات .6
 إيددت داع  سطددوع الميددام ال ظيفددص كلمددا تساكمددت عليهددا م لفددات  أغيددل الم ددافى اليدويددص أو الميكا يكيددص .7

 ل الميام  حو الملدات الكهس ائيصل ييص ما مساعا  عدع و و 
 ماع و لأل الم افى أكيس من المي نود فسق فى م يوب الميام أالحظ عدع وج .0
 .إيت دل عس ص تجميا الم لفات كلما إمتألت  أ سى فاسغص و ظأل المكان .9

 .ة اك تيسبق ل الم افج  احكاع والحط ادا كان  اقفل مح س او  وا ه د زل الميام .18
 .دقائق 0د ول  حوالج وا ه ال لد قفل   oضا ميتاح ا تياس وضا التمغيل فج وضا التمغيل  .11
 . لد الم افج ل مح س  سوج المياماقف .12
 .الكهس ائيه اغيل الم فام  الميام ال طيفه وساعج عدع و ول الميام الج الملدات .10
 التحديس  للم فام المساد اعمال  يا ه لها ضا ع مات( الطاسئ )اف ل مفتاح  .14
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

- :تيجيل ال يا ات – 0

مددددغيل ط يددددا لل مدددددوذج التتيددددجيل  يا ددددات المساجلددددص و  -4-1
 .الملد لذلك

ساقب جميا متمسات التمغيل ال حيال ط يا ل طص التمغيل التف يليص للمحطص طوال وسديتدك وقدع  تيدجيل 
فدى يدجل تمدغيل الم دافى والسايدب  وا   غ عن اى م حظات تساةا غيدس مطا يدص للمتمدسات ال دحيحص

 ( ملالجص 0سقع ) موذج السملى 

 :إيياأل التمغيل – 4

ف ددددل )  فددددى حالددددص تمددددغيل أحددددواض المسحلددددص التاليددددص -5-1
لدد   الموجددود  فددى ال دمددص أو إييدداأل أحددد الم ددافى( السمددال 

   ح أو ال يا ص 

 .ة اك تيسب  إحكاع والحظ إذا كان( ق ل الم افى ) إقفل مح س أو  وا ص د ول الميام  .1
 .الد ول  حوالى ي ث دقائق  وا ص  لد قفل( O)ضا مفتاح إ تياس وضا التمغيل فى وضا اسغ ق  .2
 .( لد الم افى)ح س  سوج الميام أقفل م .0
 .ل الميام إلى الملدات الكهس ائيصأغيل الم فام  الميام ال ظيفص وساعى عدع و و  .4
 .أف ل مفتاح الم فام المساد إييافها  لوحص التمغيل الفسعيص .5
 ضا ع مات التحذيس  .6
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 وات اليا يص ما كل م فام على حد ال طإت ا  .1 . فى حالص إيياأل جميا الم افى -2 -5
 إف ل قاطا تياس الد ول لوحص التمغيل الفسعيص .2
إذا كددان التوقدددأل لفتددس  طويلدددص إف ددل قددداطا التيدداس فدددى لوحددص توزيدددا الكهس دداء السئييددديص المغددذى للوحدددص  .0

 الفسعيص للم افى والييوس ال اقلصالتمغيل 
 ( السايب السملى) م إلى احواض ف ل السمالالمياإذا لزع تفسيغ اسحواض فى ةذم الحالص يتع ض   .4

 

 :السجالت .4

 

 

 

 

 مالحظات رقم السجل أسم السجل م

   سجل تشغيل المصافى والراسب الرملى  1
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 المصافى اليدوية 

 المصافى الميكانيكية 
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 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
 ..................شركة مياة الشرب والصرف الصحى

 ..............................................عالجةمحطة م

 

 تعليمات التشغيل القياسية لحوض فصل الرمال"ثانيا

 GRIT REMOVAL CHANNELS تشغيل حوض فصل الرمال أيع التلليمات

 :المراجع .1
 .1882لسنة  48القانون رقم  .1
 .1862لسنة  83القانون رقم  .2
 .2002لسنة  254القرار الوزارى رقم  .3

 

 :مسئولال .2

 مسئول التشغيل ومجموعة التشغيل       
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 :بعمل األتىيقوم مسئول التشغيل بتكليف مجموعة التشغيل  .3

  طوات التمغيل تتا ا ال طوات

 :مساجلص تلليمات الي مص وال حه المه يص – 1

للتأكد من حمايدص اللداملين والملددات  -1-1
 .من الم اطس

 حواجز الواقيص لألفساد من الييوطاسيواس والتأكد من ي مص الي لع والممايات و  .1
  ا مسوس اسفساد والملدات  يهولصتأكد من عدع وجود زيوت او محومات أو أى عوائق يمكن أن تتدى إلى ا  زالق أو تم .2
 جود تو ي ت كهس ائيص غيس ملزولصتأكد من عدع و  .0
 مط ات فى مياس الك اسى تأكد من إيتيامص و ظافص مياس الكت سي ت تأكد من عدع وجود حفس أو .4
 أل الستيص الضليفص أو اللمل لي ً تأكد من   حيص وكفايص ا ضاء   ما ي ايب ظسو  .5
 وجود و  حيص ويائل إطفاء الحسيقتأكد من  .6
 تأكد من وجود ع مات تحذيس على الملدات الموجود   اسج ال دمص  .7

عداد الملدات – 2  :مساجلص وا 

د ول أو  وا دات الد/ فح  محدا س  -2-1
 وال سوج 

 (الم افى)ل  د اليا ق إت ا  فس ال طوات الموضحص  ا

 وفح  ق وات تسييب السمال

 -:فح  الك اسى المتحسكص وملحياتها -2-2
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  طوات التمغيل تتا ا ال طوات

 لكو سى وحواجز الوقايص والمماياتإفح  اسجزاء الملد يص ل .1 سجزاء الملد يص - 2-2-1 -
 لكايحص السمالتأكد من ي مص الح ال ال لب وال كس واسذسع الحاملص  .2

 أكد أ ها يليمص وليس  ها أى قطاوت( إن وجدت) سى واللج ت الجا  يص اليا د  ساجا حالص عج ت الكو  .1 مجموعص حسكص الكو سى. 20202
 محاوس اللج ت اليائد  والم ياد ساجا تمحيع تسوس  يل الحسكص و  .2
 يت فى م فض اليسعص وأكمله إن لزعكمأل على م يوب الز ا .0
 وتي يت محسك الكو سى وتو ي ته الكهس ائيصساجا ي مص  .4

 هس ائيص للكو سى وتأكد من ي متهإفح  كا ل التغذيص الك .1 مجموعص لأل وفسد الكا ل المغذى . 00202 -
 كا ل وتأكد من تمحيع محوس ال كس إفح   كس  لأل وفسد ال .2
 إكمأل على م يوب الزيت فى م فض اليسعص وأكمله إن لزع  .0

 لكايحص وتأكد من ي مص التو ي تإفح  محسك تمغيل ا .1 لكايحص مجموعص حسكص ا. 40202 -
 تمحيع محاوس دوسان  كسات الوايس تأكد من .2
 إكمأل على م يوب الزيت فى م فض اليسعص وأكمله إن لزع  .0
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  طوات التمغيل تتا ا ال طوات

 ل الفسعيصتأكد من و ول التياس الكهس ائى للوحص التمغي .1 إ ت اس تمغيل الكو سى. 50202 -
 للكو سى على الوضا يدوىالتمغيل  ضا مفتاح إ ت اس وضا .2
 إ ت س حسكص الكو سى لألماع وتاكد من عدع وجود إةتزازات .0
 إ ت س حسكص الكايحص وي مص عملها .4
تجام الدوسانتأكد من ي مص  .5  حسكص  كس  الكا ل وا 
 أعد الكو سى إلى وضا ال دايص واعد مفتاح ا  ت اس إلى وضا اسغ ق  .6

 د أى قطا او تيل ات  لزل الك  تي مص التو ي ت الكهس ائيص للطلم ص وعدع وجو تأكد من  .1  ظاع يحب السمال  فح . 70202
 د الطلم ص حتى  زان تجميا السمالساجا و  ت طس  .2
حكاع غليهإفح   زان تجميا السمال وتاكد من عدع وجود تلفيات  ه وساجا يهولص ف .0  تال  اب تفسيغ السمال وا 
 أو  لوأل يحب السمالتجام دوسا ها إ ت س تمغيل طلم ص السمال وا   .4
 من  زان السمال وتأكد من ي متهاإفح  تو ي ت ميام الت افى  .5
 تأكد من وجود عس ص  يل السمال تحت ال زان  .6

 :التمغيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل – 0
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  طوات التمغيل تتا ا ال طوات

تأكددددد مدددددن إيدددددتلداد المسحلدددددص التاليدددددص  -0-1
 يددددتي ال الميددددام حيددددب ( أحددددواض التهويددددص)

لمحطدددص وأى اسحدددواض التدددى  طدددص تمدددغيل ا
يددددددتكون فددددددى ال دمددددددص والتددددددى يددددددتكون فددددددى 

 ال يا ه 

 إ داء تمغيل أحواض ف ل السمال

 من اسحواض التى يتكون فى ال دمصيتع فتال  وا ات ال سوج  .1
 ل ل فس اسحواض أو ق وات التسييبيتع فتال  وا ات الد و  .2
 تيكىسى على وضا التمغيل اسوتوماضا مفتاح إ ت اس وضا تمغيل الكو  .0
 ساقب حسكص  زول كايحص السمال .4
 قب إتجام الحسكص و دء موط اللود ع د و ول الكو سى ل هايص موط الذةاب سا .5
 .السمال ايحصساقب إ لكاس حسكص سفا ك .6
 يكون  ليدا عن اسحتكاك  أى جيع تأكد من يهولص حسكص  كس  الكا ل وا  تظاع فسد ولأل الكا ل ما حسكص الكو سى وأن .7
  كفاء  وأ ه ليس عليها حمل زائد يحب السمال تلملتأكد أن طلم ص  .0
 ساقب إمت ء  زان السمال  الكميص الم اي ص لحجع عس ص  يل السمال .9

 ودتها إلى اسحواض أو الى المد لتأكد من ت فيص الميام من السمال وع .18
 هات يل السمال إلى المكان الم    ل .11

 - :تيجيل ال يا ات – 4
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  طوات التمغيل تتا ا ال طوات

لتمدددددغيل ط يدددددا تيدددددجيل  يا دددددات المساجلدددددص وا
 لل موذج الملد لذلك 

ساجددا جميددا متمددسات التمددغيل ال ددحيال ط يددا ل طددص التمددغيل التف دديليص للمحطددص طددوال وسديتددك وقددع  تيددجيل وا  دد غ عددن أى 
 م حظات تساةا غيس مطا يص للمتمسات ال حيحص 

-  :إيياأل التمغيددددددددددددددددددل – 5

فدددددى حالدددددص إييددددداأل الحدددددوض للت دددددديل حيدددددب 
 ال يا ص أو سى عطل طاسئ   طص

 ص الد ول للحوض أو ق وات التسييب وا  إغلق .1
 سوج من الحوض أو ق وات التسييبإغلق  وا ص ال  .2
 حتى  هايص موط الكيال( لوضا يدوى على ا) حسك الكو سى  .0
 السمال حتى ي تهى  سوج أى سمال أو  لوأل يحب( على الوضا يدوى)م ص كيال السمال مغل طل .4
 غيل الكو سى والطلم ص يع إف ل قاطا التياس فى لوحص التمغيل الفسعيصإف ل مفاتيال تم .5
 فسغ  زان السمال و ظأل  الميام  .6

 

 

 :السجالت .4

 
 

 مالحظات رقم السجل أسم السجل م

   سجل تشغيل المصافى والراسب الرملى  2
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 ى قناتى ازالة الرمال والكوبر
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 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
 ..................مياة الشرب والصرف الصحىشركة 

 ..............................................محطة معالجة

 

 القياسية للوحات القوى الكهربية ثالثا تعليمات التشغيل

 ELECTRICAL POWERتشغيل القوى الكهربية  أيع التلليمات

 :المراجع .1
 .1882لسنة  48القانون رقم  .1
 .1862لسنة  83القانون رقم  .2
 .2002لسنة  254القرار الوزارى رقم  .3

 

 :المسئول .2

 مسئول التشغيل ومجموعة التشغيل       
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 :مجموعة التشغيل بعمل األتى يقوم مسئول التشغيل بتكليف .3

 الموا فات اليياييص  تتا ا ال طوات   طوات التمغيل

-  :المساجلص اسوليص( 1

تلليمددددددددددددددددددددددات  مساجلددددددددددددددددددددددص. 101
 :ه المه يصالي مص وال ح

اللدددددددداملين مددددددددن  طددددددددس ال ددددددددلق لوقايددددددددص  .1
 الكهس ائى

لوقايددددددص اللدددددداملين والمهمددددددات مددددددن  طددددددس  .2
 الحسيق

  ولص ومللق عليها الفتات التحذيستأكد أن جميا المفاتيال واليكاكين مف .1
 تأكد من وجود ممايات كاوتش عازل للكهس اء أماع اللوحص .2
 الم  يص تأكد من وجود أجهز  وم  س الوقايص .0
 اللدد الم ايب من طفايات الحسيقوجود  تأكد من .4
 (on/off)( فتال/ غلق )ساقب أى م ي ات لوضا التمغيل  .5
 تأكد من أن جميا ا واب اللوحص مغليص  أحكاع  .6

تجهيددددددددددددددددددددددددددددز اللوحددددددددددددددددددددددددددددص . 201
كيلددددددددددددددددددددددددددددددو  11)السئييدددددددددددددددددددددددددددددديص 

 (فولت

 (Off)تأكددد أن يددكي ص اسسضددى مفتوحددص  .1
 لجميا ال  يا

 (Interlock)الميكا يكى يتع فتال يكي ص اسسضى  وايطص المفتاح  .1
فيددددددددى تأكددددددددد مددددددددن وجددددددددود الل مددددددددص التددددددددى ت ددددددددين وضددددددددا اليددددددددكي ص فددددددددى الوضددددددددا اس .2

 أو اللسضى والدال على فتحها

تأكدددد مدددن قيددداس فولتيدددص  طدددوط التغذيدددص  .2 
 وتتا ا أوجهها السئيييص االي ان

يدددددددددتع قيددددددددداس جهدددددددددد الي يدددددددددص أوجددددددددده كدددددددددل علدددددددددى حدددددددددد  لكدددددددددل  دددددددددط مدددددددددن  طدددددددددوط  .1
 التغذيص السئييج

 ا ددددددددددص  ددددددددددذلك الا ا اسوجدددددددددده  وايددددددددددطص لم ددددددددددات ال يددددددددددان تددددددددددتأكددددددددددد مددددددددددن  ددددددددددحص ت .2
  .  ليص كل  ط من ال طوط
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تأكددد مددن ف ددل قواطددا الددد ول وال ددسوج  .0 
 من اللوحات السئيييص

 ل ال ا ص   طوط التغذيص السئيييصتأكد من ف ل قواطا الد و  .1
 .ل قواطا ال سوج ال ا ص  المحوالتتأكد من ف  .2

يددددددددددددس ميددددددددددددت دمص فددددددددددددى التمددددددددددددغيل يجددددددددددددب أن تكددددددددددددون جميددددددددددددا اليواطددددددددددددا الغ: تحددددددددددددذيس
 (Test)موجود  فى وضا اال ت اس 

 التمغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل –2

التمددددددددددددددددددغيل الملتدددددددددددددددددداد للوحددددددددددددددددددص . 102
فددددددددددددددددددى حالددددددددددددددددددص وجددددددددددددددددددود )السئييدددددددددددددددددديص 

 (ال طوط السئيييص

تغذيص اللوحص اسول   دط التغذيدص  .1
 السئيييص اسول

ص الدددددددس ط يدددددددع ضدددددددله فدددددددى وضدددددددا تأكدددددددد مدددددددن ف دددددددل قددددددداطا التيددددددداس ال دددددددا    ليددددددد .1
 test)اال ت اس 

أ ددددددددزع مفتدددددددداح الددددددددس ط الميكددددددددا يكى مددددددددن  ليددددددددص الددددددددس ط وعلددددددددع ال ليددددددددص  أ هددددددددا فدددددددددى  .2
 حالص الف ل

ل دددددددددط و ددددددددل قواطدددددددددا التيدددددددداس ال ا دددددددددص    يدددددددددا الددددددددد ل للوحدددددددددص السئييدددددددديص مدددددددددن ا .0
 السئييى اسولز

اللوحدددددددددددددص السئييدددددددددددددج الدددددددددددددى و دددددددددددددل قواطدددددددددددددا التيددددددددددددداس ال ا دددددددددددددص    يدددددددددددددا  دددددددددددددسج  .4
 .المحول اسول

يجددددددددددددب ان تكددددددددددددون جميددددددددددددا اليواطددددددددددددا الغيددددددددددددس ميددددددددددددت دمص فددددددددددددى التمددددددددددددغيل : ذيستحدددددددددددد
 (Test)موجود  فى وضا اال ت اس 

تغذيص اللوحص اليا يه   ط التغذيص  .2
 السئيييص اليا ى

تأكددددددددددد مددددددددددن ف ددددددددددل قدددددددددداطا التيدددددددددداس ال ددددددددددا    ليددددددددددص الددددددددددس ط يددددددددددع ضددددددددددله فددددددددددى  .1
 Testالوضا 
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للوحدددددددددددددص السئييدددددددددددددج الدددددددددددددى و دددددددددددددل قواطدددددددددددددا التيددددددددددددداس ال ا دددددددددددددص    يدددددددددددددا  دددددددددددددسج ا .2
 .حول اس سالم

يجددددددددددددب ان تكددددددددددددون جميددددددددددددا اليواطددددددددددددا الغيددددددددددددس ميددددددددددددت دمص فددددددددددددى التمددددددددددددغيل : تحددددددددددددذيس
 (Test)موجود  فى وضا اال ت اس 

تجهيدددددددددددددددددددددددز لوحدددددددددددددددددددددددص الجهدددددددددددددددددددددددد . 002
 فولت( 008)الم  فض 

ف ددددددل قواطددددددا التيدددددداس ومفدددددداتيال  .1
 التمغيل

 التياس ومفاتيال التوزيا  اللوحص أف ل جميا قواطا .1
لجهددددددددد المتويددددددددط حيددددددددب حالددددددددص تأكددددددددد مددددددددن تو دددددددديل قواطددددددددا التيدددددددداس فددددددددى لوحددددددددص ا .2

 (لجهد المتويطأ ظس تمغيل لوحص ا)التمغيل كما  ع يا يًا 
يواطدددددددا  لوحدددددددص الجهدددددددد اء  لم دددددددات ال يدددددددان الدالدددددددص علدددددددى ف دددددددل التأكدددددددد مدددددددن اضددددددد .0

 الم  فض

المفدددددددداتيال  التويددددددددط  وايددددددددطصأ ت ددددددددس وقددددددددس جهددددددددد الي يددددددددص اوجدددددددده للوحددددددددص الجهددددددددد  .1 ا تياس  طوط التغذيص .2 
 .اال تياسيص لألوجه

لتمددددددددددددددددددغيل الملتدددددددددددددددددداد للوحددددددددددددددددددص ا. 402
الجهددددددددددددددددددددددددد )السئييدددددددددددددددددددددددديه  التمددددددددددددددددددددددددغيل
 (الم  فض

 وايددددددطص  االولددددددىتغذيددددددص ال ليدددددده . 1
 . سج المحول اسول

 .من ف ل قاطا التياس ل ليص الس طتأكد  .1
و ددددددددددل قدددددددددداطا التيدددددددددداس ل ليددددددددددص الددددددددددد ل وةددددددددددى  ا ددددددددددص   ددددددددددسج المحددددددددددول اسول  .2

 .(Off)وا طفاء لم ص ال يان  (ON)ما م حظص إضاء  لم ص ال يان 
للوحدددددددددص الجهدددددددددد المددددددددد  فض  التيددددددددداس الموجدددددددددود   ال ليددددددددده االولدددددددددى ل قواطددددددددداو ددددددددد .0

 .ذيص والتمغيل لجميا أجزاء المحطصوالمغذيص للوحات التغ
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 وايطص ا يه تغذيص ال ليه الي .1
 . سج المحول اليا ى

 .من ف ل قاطا التياس ل ليص الس طتأكد  .1
و دددددددددل قددددددددداطا التيددددددددداس ل ليدددددددددص الدددددددددد ل وةدددددددددى  ا دددددددددص   دددددددددسج المحدددددددددول اليدددددددددا ى  .2

 .(Off)وا طفاء لم ص ال يان  (ON)م حظص إضاء  لم ص ال يان  ما
للوحددددددددددص الجهددددددددددد المدددددددددد  فض  و ددددددددددل قواطددددددددددا التيدددددددددداس الموجددددددددددود   ال ليدددددددددده اليا يدددددددددده .0

 .يص والتمغيل لجميا أجزاء المحطصوالمغذيص للوحات التغذ

التمددددددددددددغيل فددددددددددددى حالددددددددددددص وجددددددددددددود . 502
 .عطل فى أحد المحوالت

 وايدددددطص  تغذيدددددص ال ليددددده االولدددددى -1
ع ددد وجددود ( 1)لمحددول سقددع  ددسج ا

 (2)قع عطل  المحول س 

 2المحددددددددددددول سقددددددددددددع اف ددددددددددددل قدددددددددددداطا التيدددددددددددداس ل ليددددددددددددص الددددددددددددد ل ال ا ددددددددددددص   ددددددددددددسج  .1
 .والموجود  ه اللطل

 .ل ليص الس ط و ل قاطا التياس .2
مددددددددا ( 1)ل ليددددددددص الددددددددد ل وال ا ددددددددص   ددددددددسج المحددددددددول سقددددددددع  و ددددددددل قدددددددداطا التيدددددددداس .0

 .(Off)وا طفاء لم ص ال يان (ON)م حظص إضاء  لم ص ال يان 
للوحددددددددددص الجهددددددددددد المدددددددددد  فض وال ا ددددددددددص  و ددددددددددل قواطددددددددددا التيدددددددددداس لل ليدددددددددده االولددددددددددى .4

 .لوحات التغذيص والتمغيل  المحطص  تغذيص

 وايددددددطص  تغذيددددددص ال ليدددددده اليا يدددددده .1
ع د وجود ( 2) سج المحول سقع 

 (1)عطل  المحول سقع 

 1المحددددددددددددول سقددددددددددددع اف ددددددددددددل قدددددددددددداطا التيدددددددددددداس ل ليددددددددددددص الددددددددددددد ل ال ا ددددددددددددص   ددددددددددددسج  .1
 .الموجود  ه اللطل

 .قاطا التياس ل ليص الس طل و  .2
مددددددددا ( 2)و ددددددددل قدددددددداطا التيدددددددداس ل ليدددددددده الددددددددد ل وال ا ددددددددص   ددددددددسج المحددددددددول سقددددددددع  .0

 .(Off)وا طفاء لم ص ال يان  (ON)م حظص إضاء  لم ص ال يان 
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الم  فض  الجهد تمغيل لوحه-6 -2
فى حاله وجود  (لوحه التمغيل السئيييه)

 عطل فى  طوط تاتفذيه السئيييه 

تغذيه اللوحه  ال ط الوا ل من 
 المولد 

تاكد من ف ل قواطا التياس ال ا ه   ليتين الد ل لل طين السئييين ذو اللطل يع  .1
 (TEST)ضا كل قاطا فى زضا اال تياس 

 .ط يا لتلليمات تمغيل المولدلدات اعطج االوامس لتمغيل المو  .2

يجب ان تكون جميا اليواطا الغيس ميت دمه فى التمغيل موجودم فى وضا : تحذ يس
 (TEST)اال تي س 

 

 :السجالت .4

 مالحظات  رقم السجل   جلاسم الس م

   سجل االستهالك الشهرى للطاقه الكهربيه  1

   سجل تشغيل لوحات التوزيع الكهربيه  2

 

للوحددددددددددص الجهددددددددددد المدددددددددد  فض وال ا ددددددددددص  و ددددددددددل قواطددددددددددا التيدددددددددداس لل ليدددددددددده اليا يدددددددددده .4
 .لوحات التغذيص والتمغيل  المحطص  تغذيص
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 بضة لمياة الشرب والصرف الصحىالشركة القا
 ..................شركة مياة الشرب والصرف الصحى

 ..............................................محطة معالجة

 

 تعليمات التشغيل القياسية الحواض التهوية" رابعا

 AERATION BASINSتشغيل أحواض التهوية  أيع التلليمات

 

 :المسئول .1

 ومجموعة التشغيل التشغيل مسئول
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 :األتىيقوم مسئول التشغيل بتكليف مجموعة التشغيل بعمل  .2

 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 المساجلص االوليص -1

 -:مساجلص تلليمات الي مص وال حه المه يص -1-1

 التياس الكهس ى لوقايص اللاملين والملدات من أ طاس .1 إقفل جميا قواطا التياس وضا عليها الفتات التحذيس .1 

 تأكد من   حيص ال وا ات تحي ا للطواسىء .1 إقفل جميا  وا ات د ول و سوج الميام  .2

 وض من أى م لفات أو مهمات أو عددتأكد من  لو الح .1 إفح  حوض التهويص .1
تأكدددد مدددن عددددع وجدددود مدددسوا أو كيدددوس  يددداع الحدددوض أو جدسا ددده أو اليواطيدددا  .2

 ال سايا يص
 جز تمتيت الدوامات تحت كل ةوايصتأكد من ي مص تسكيب حوا .0
واى  تأكددددد مددددن  لددددو مجددددسى الحمددددأ  الم مددددطص الملدددداد  مددددن االفددددساد والملدددددات .4

 (غسفه التوزيا) م لفات او عدد

 .تأكد من إزالص أى م لفات فى الممسات .1 إفح  الممسات  .2
 تأكد من إزالص كل ما يلوق الحسكص والو ول للملدات .2
 تأكد من عدع وجود تلأل  الممسات .0
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 تأكد من إزالص الم لفات وملوقات الحسكص .1 إفح  الي لع والدسج واسسضيات والحواجز .0
 تأكد من  لو الي لع والحواجز واسسضيات من مي  ات الييوط واال زالق .2
 تأكد من جود  تي يت الدسج والحواجز واغطيص اسسضيات .0

 مساجلص الملدات  -1-2

اليددددددس   تو ددددديل -1-2-1
 الكهس ائيص

 هس ائيددص للوحددات تغذيددص وتمددغيل الفددسش  الكو ددل اليدددس  .1
 .الدواس 

والتدددى تغدددذى   يددددا  تأكدددد مدددن تو ددديل قواطدددا التياس لوحددددص التمدددغ ل السئييددديه .1
  االضافص الى االحمال الكهس يص اال سىفسش الدواس  التمغيل ال ا ص  ال

 مساجلص م كص االضاء   -1-0

 ددددات إ دددداس  كافددددص مواقددددا االضدددداء  والتأكددددد مددددن يدددد مص اللم 
 والمفاتيال

 الساجا تو ي ت االضاء  وتسكيب اللم ات والمفاتي .1
 تأكد من كفايص االضاء  أماع اسجهز  والملدات  ما ي ايب اللمل لي  .2

 الحمأ  الم مطص الملاد  فج غسفه التوزيا و  مساجلص محا س أو  وا ات الد ول -1-4

 تيسب ميام م ها وعدع  وا اتساقب احكاع غلق ال .1 الج االحواض فح   وا ات د ول الميام .1 
 تأكد من تي يت إطاسات ال وا ات فى ال سايا ص .2
 ا ات وعدع وجود مسوا أو ييوب  هاتاكد من ي مص أجياع ال و  .0
 تأكد من ي مص الكاوتش المحيط  أجياع ال وا ات ل حكاع .4

 ةداسات  سوج الميام  مساجلص -1-5
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 فى ال سايا صتأكد من تي يت الهداسات  .1 فح  أجياع الهداسات .1 
 تأكد من ي مص أجياع الهداسات وعدع وجود مسوا أو ييوب  ها .2
 تأكد من ي مص الكاوتش المحيط  اجياع الهداسات .0

 فسش الدواس ال مساجلص -1-6

 

 

 

 تاكد من ي مص التو ي ت الكهس ائيص لكل ةوايص .1 الدواس   فح  الفسش .1
  ي تص وتمحيمصمن ي مص و حص تو  وتاكد فسش الدواس افح  موتوس ال .2
 اكمأل على م يوب الزيت فى م فض اليسعص واكملص ان لزع االمس .0
 ما عامود   دوق التسوس فسش الدواس تاكد من تي يت ال .4
 تاكد من ي مص جيع االسوتس وعدع وجود كيوس او اعوجاجات .5
 عوالق من االيط ص فى جيع االسوتستاكد من عدع وجود  .6

  س فسش الدواال ا ت اس تمغيل - 7- 1 

 فدددددسش الددددددواس تو ددددديل قواطدددددا التيددددداس ال ا دددددص  تمدددددغيل ال 
 لل  يا الموجود  التمغيل السئيييه

مدن ال ليده ال ا ده  لوحده التمدغيل  فدسش الددواس ال و ل قواطا التياس لتيدغيل .1
 سئيييه ال

مدددا اتجدددا  تددددفق الميدددا  مدددن مدددد ل الميدددام  فدددسش الددددواس ال تاكدددد ان اتجدددام دوسان .2
 الى الم سج ات االحواضالحواض التهويص لمياس 

مددن ال  يددا ال ا ددص  هدددا  فدددسش الدددواس ال اف ددل قواطددا التيدداس الييدداأل تمددغيل .0
  لوحص التمغيل السئيييه 
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 : دء التمغيل -2

 مساجلص ايتلداد الموقا  اللمل  -2-1

 تاكد من تماع اجساءات المساجلص  .2 ساجا ايتلدات حوض التهويص لللمل .1 
 اد والمهمات واللدد حوض من االفس تاكد من  لو ال .0

 التدفق   دء -2-2

إ طدددس الميدددئول عدددن احدددواض التسيددديب ال هائيدددص المغدددذام مدددن حدددوض التهويدددص  .1 ساجا ايتلداد المسحلص التاليص اليتي ال الميام .1 
  موعد  دء التدفق للحوض

 تاكد من ان احواض التسييب ال هائيص قد تع تجهيزةا اليتي ال الميام  .2

 تاكد من ان طلم ات سفا الحمام الم مطص الملاد  جاةز  لللمل  .1 سفا الحمام الم مطص الملاد   ساجا ايتلداد طلم ات .2

 افتال  وا ص د ول الميام للحوض .1 أفتال  وا ص د ول الميام للحوض  .0
 وض وعدع حدوث ق س فى تياس الميامساقب توزيا الميام فى اجزاء الح .2

ط يدددا ل ظدداع  دددا  لتفددادى التحميدددل المفددداجى يددتع تمدددغيل السواتددس اوتوماتيكيدددا  .1 تمغيل السواتس .4
 االتىفيكون التمغيل للسوتس االول يع اليالث يع اليا ى يع السا ا وذلك ك

يددددع  و دددل قواطددددا التيدددداس لتمددددغيل للسوتدددس االول  لوحددددص الجهددددد المدددد  فض . أ
 السوتس اليا ى يع السوتس اليالث

 يع ةكذا فى الحوض اليا ى  . ب
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م ددات سفددا الحمددا  الم مددطص فددى ق ددا  ت ددب فددى غسفددص التوزيددا الددى ت ددب طل .1 (الحمأ  الملاد )االمداد  .5
 أحوض التهويص محل التمغيل والموجود  فى  هايص أحواض السايب السملى

 الميتمس  التمغيل -2-0

عمدددددددددل مساق دددددددددص  -2-0-1
 الدواس   الفسش

 إةتزازات أو ضوضاوأ ها تتحسك  إ تظاع  دون  فسش الدواس ساقب حسكص ال -1 الدواس   عمل الفسشساقب  -1

 فسش الدواس ال ساقب م يوب الزيت فى م فض يسعص -2

 ساقب ي و ص الموتوس وم فض اليسعص -0

الحددظ ان تكددون الدددوامات متياس ددص مددن حيددث المددكل ومددد  ال لددط فدداذا لددوحظ  -1 ساقب مكل دوامات الهوايات -2
ن  ددغس مددكل إحدددى الدددوامات تحددت أى ةوايددص عددن ميي تهددا يدددل ذلددك علددى ا

 ة اك عائيا لحسكص الهوايص 

 كيجين الذائب فى الحوض كل ياعتينتساجا  ي ص اال .D.O 1ساجا  ي ص االكيجين الذائب فى الحوض  -0
فى لوحه الجهد المد  فض  تت ذ قساءات االكيجين الذائب من الجهاز المسكب .2

 السئيييه
 لتس/ مجع  0-1ب م اي ص اذا كا ت تلت س  ي ص االكيجين الذائ .0
إستفدداع  يدد ص االكيددجين الددذائب فددى اليدداعات االولددى لتمددغيل الحددوض الحددظ  .4

  ظسا ليلص الجييمات اللضويص وقتئذ
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 ط  يدددد ص ساجا  يدددد ص االكيددددجين الددددذائب فددددى الحددددو أضدددد. 4
 االكيجين الذائب فى الحوض

يتع ض ط الييمه اللطمج وال دغسي علدج جهداز االكيدجين الموجدود فدج لوحده  .1
قيمده      لتدس/ملجدساع  0لتدس قيمده  دغسي و/ع ملجدسا1التمدغيل السئييديه وةدج 

 لتالجمساحل وةج كا 5مغيل السواتس علج ك سي ويتع ت

 تلمل 4الج  1السواتس من / 1مسحله  -1

 تلمل 0الج  1السواتس من /  2 مسحله -2

 تلمل 0الج  1السواتس /  0مسحله  -0

 يلمل 2السوتس  4مسحله  -4

 تلمل 4 الج 1السواتس / 5مسحله  -5

ه ة ددوط ل كيددجين عددن الييمدده ال ددغسي يددوأل ي تيددل ظددا حدددث فددج أي لحاذ .2
 دقائق 18 وي يج فج ةدم المسحله لمدم 2الج  0التمغيل م امسم من المسحله 

ا ايدددتمس تسكيدددز االكيدددجين  دددين الييمددده ال دددغسي والييمددده الك دددسي يدددوأل  دددتع اذ .0
 تي يت المسحله الحاليه 

لمدم  5او مسحله  4مسحله سقع ا ايتمس السواتس فج الحوض فج اللمل علج اذ .4
دقدائق يدع تلدود  5دقييه مت له يدوأل تيددا جميدا السواتدس فدج اللمدل لمددم  48
 سم ا سي للمسحله التج كا ت عليهام

 ةدم الهمليه ضسوسيه لضمان  لط كامل لمحتويات الحوض .5
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 :ودياعات  حيا عن وج 4الحوض كل  ساقب يطال الميام فى. 1 ساقب يطال الميام فى الحوض. 5

 سغاوى . أ
 تجملات   ييص . ب
 تغيس لون الم لوط . ت
 ا  لاث سائحص من الم لوط . ث

 ا لغ سئييك  الحالص التى ت حظها  .2

اجما عي ص مدن الم لدوط ع دد م دسج الحدوض وفدى توقيدت الدذسو  تت دذ اللي دص  .1 ساقب ةداسات  سوج الميام .6
ع مددن يددطال الميددام وفددى 8058ع مددن الم ددسج وعلددى عمددق  1058علددى ميددافص 

  ت دائما ويفضل وقت الذسو توقيت يا
 قييص على اللي صد 08اجس تجس ص التسييب فى  .2
 :احيب دسجص تسكيز الم لوط كاالتى .0

 (0يع)حجع السوايب × 188

 %22تلت س دسجص تسكيز الم لوط م اي ص اذا كا ت حول  .4
 طص الملاد  م اي ا فى ةذم الحالصيلت س ملدل تدفق الحما  الم م .5
متس /كجع  SSمواد اللاليه دا ل الحوض من  فس اللي ص احيب وزن ال .6

 تيسي ا متس مكلب/كجع  2ميل ةو والوزن اال مكلب
  لاليه يمكن االطمئ ان لييس اللمليص ال يولوجيص  أمان 6،   د 0من واقا   د  .7
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ن فددى ضددوء ايددتيساس حالددص الم لددوط فددى الحددوض تيفددل ال وا ددص التددى تف ددل  ددي .1 أض ط ملدل تدفق الحما  الم مطص الملاد  .7
 مجسى الحما  للحوض

 فتال  وا ه توزيا الحما  الم مطص فى الحوض  .2
تمددغيل طلم ددات سفددا الحمددأ  الم مددطص الملدداد  للحددوض موضددوع التمددغيل  لددد  .0

لتدى تيدتي ل الم لدوط ا حوالى ياعص من  دء تمدغيل احدواض التسيديب ال هدائج
 من ةذا الحوض

لحمددأ  الددذى يفضددل ان يكددون الم مددطص الزائددد  ت لددا للمددس اتحديددد  يدد ص الحمددأ   .1 حدد  ي ص الحمأ  الم مطص الزائد  .0
 يوع 0-6

 :ويحيب عمس الحمأ  على ال حو التالى .2

 =يوع/ عمس الحمأ  

 ( كجدددددددددددددددع)وزن المددددددددددددواد اللاليددددددص فى الحدددددوض 

  (يوع/ كجع )وزن المواد اللاليص ال اسجص من حوض التسييب ال هائج 

 :من ال يغص( كجع)زن المواد اللاليص فى الحوض يجاد و ويمكن إ 

حجددددددددددع ×  (لتددددددددددس/مجددددددددددع )تسكيددددددددددز ايجدددددددددداد وزن المددددددددددواد اللاليددددددددددص فددددددددددى الحددددددددددوض 
 1888÷(0ع)الحوض

ه توزيددا الم مددطص الزائددد  حيددب الكميددص المطلو ددص غسفدد الحمددام تمددغيل طلم ددات .0
 الميام الى حوض التهويه
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 :السجالت .3

 

 

 :ايياأل التمغيل -2-4

 إ طس المساحل اليا يص والتاليص  موعد ايياأل التمغيل  .1 ايياأل التدفق  -2-4-1
 اقفل  وا ه الميام الدا لص للحوض الموجود   غسفص التوزيا .2

 تمغلها   لكس  ظاع  دء فسش الدواس يتع ايياأل تمغيل ال .1  فسش الدواس ال تمغيلوقأل ا .0

تفسيدددددددغ حدددددددوض  -2-4-2
 التهويص 

وض لتفسيغ ميدام الحدوض فدى غسفدص التوزيدا سكب طلم ص غاطيص فى  هايص الح .1 أ زح ميام الحوض .2
 688حوضدى التسيديب ال هدائى  يطدس المتديه الى مايوستى  سوج الميام الدى 

 مع
 طيااغيل الهوايات واج اب الحوض وجهاز قياس االكيجين الذائب واليوا .2
 حاذس من توجيص تياس ميام الغييل  احيص الملدات الكهس ائيص .0

ف دددددددددل اليددددددددددس   -2-4-0
 الكهس يص 

ل ليددده  ف دددل اليددددس  الكهس يدددص لوحددده التمدددغيل السئييددديهأ .2
  فسش الدواس ال تمغيل

 لوحددص الجهددد المدد  فض  تاكددد مددن ف ددل قواطددا التيدداس ال ددا   ال  يددا الموجددود 
 وال ا ص  تغذيص   يا تمغل السواتس

 مالحظات رقم السجل أسم السجل م

   سجل تشغيل أحواض التهوية 1



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 

 

 
 

 

 

 الفرش الدوارة 
 قناة االكسدة
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 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
 ..................شركة مياة الشرب والصرف الصحى

 ..............................................محطة معالجة

 

 حواض الترسيب النهائىتعليمات التشغيل القياسية ال" خامسا

 تسييب ال هائج تمغيل احواض ال أيع التلليمات

SCANDARY CLARIFIERS 

 :المراجع .1
  1882لسنة  48القانون رقم  .1
 1862لسنة  83القانون رقم  .2
 2002لسنة  254القرار الوزارى رقم  .3

 

 :المسئول .2

 التشغيل ومجموعة التشغيل مسئول       
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 :موعة التشغيل بعمل األتىيقوم مسئول التشغيل بتكليف مج .3

 اليياييصالموا فات  تتا ا ال طوات

 :المساجلص االوليص . أ

 -:مساجلص تلليمات الي مص وال حه المه يص -1

 .لتياس وضا عليها ع مات التحذيسأقفل جميا قواطا ا .1
 .حوضإقفل  وا ص د ول الميام لل .2
 . إقفل مح س ايت ساج الحمأ  .0

 لوقايص اللاملين والملدات من أ طاس التياس .1
 .و أج ا هايسب من أيفل ال وا ص أتأكد من عدع وجود ت .2

 مساجلص ا  ماءات -2

 اتأكد من إزالص أى م لفات فى غسفص التوزي .1 إفح  مجاسى د ول الميام .1 
 تأكد من إزالص أى م لفات فى مد ل الميام  الحوض .2

 تأكد من عدع وجود عوائق أو م لفات فى الحوض .1 إفح  جيع الحوض .2
 الحظ عدع وجود مسوا أو تلأل  جيع الحوض .2
 ا الحمأ  من أى م لفات أو مسواتأكد من  لو  ئس تجمي .0

يتوائها .1 إفح  الهدسات ومجسى  سوج الميام .0  تأكد من إيتكمال الهداسات وي مص تي يتها وا 
 تأكد من إيتكمال حواجز ال  ث وي مص تي يتها .2
 تأكد من ي مص تي يت و ظافص قما تجميا ال  ث .0
 تأكد من  ظافص مجسى الميام وعدع وجود م لفات  ه  .4
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 اليياييصالموا فات  تتا ا ال طوات

 تأكد من إيتواء و لومص يطال مدسج عج ت الكس سى  .1 ج عج ت الكو سىإفح  مدس  .4
 تأكد من عدع وجود عوائق أو مواد زليص على يطال الدسج .2
 تأكد من حاجز الت ظيأل أماع اللج ت وأ ه مسكب  زاويص  حيحص .0

 مساجلص الملدات  -0

تو يل اليدس   -0-1
 الكهس يص

التيدداس السئييددى  لوحددص التمددغيل السئييدديها وال ددا   تغذيددص مجموعددص  تأكددد مددن تو دديل .1  تمغيل لوحص التمغيل السئيييه .1
 .االحواض المطلوب تمغلها

تأكد من و ول التغذيص الكهس يص  مساجلص لم ات ال يان وم ي ات التياس وذلدك لحوضدى  .2
 التسييب

مساجلص م كص  -0-2
 االضاء  ال اسجيص

  تغذيص لوحات االضاء  ال اسجيص  و ل قاطا التياس ال ا .1  تمغيل لوحص التمغيل السئيييه .1
 و ل المفاتيال للتأكد من عملها وكذلك اللم ات   وس  م اي ص .2
 تأكد من كفايص االضاء  أماع االجهز  والملدات  لد إيت دال التالأل من اللم ات  .0

 وا ات  مساجلص -0-0
 الد ول وال سوج

 تأكد من تي يت إطاس ال وا ص فى ال سيا ص .1 فح  تسكيب ال وا ات .1
 كد من ي مص جيع ال وا ص وعدع وجود مسوا  هتأ .2
 تأكد من ي مص الكاوتش المحيط  جيع ال وا ص ل حكاع  .0

 يهولص  جيع ال وا صن ولجهص اليياس وساقب  لود وة وط أدس اللجلص لجهص اليمي .1 فح  آليص فتال وقفل ال وا ص .2
 و دون إةتزازات

 ب ميام من االج اب أو من أيفل ساقب أحكاع ال وا ص فى حالص اليفل الكامل وعدع تيس  .2
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 اليياييصالموا فات  تتا ا ال طوات

تيهي ت  مساجلص -0-4
 الغييل 

 تأكد من ي مص عمل ح فيص الغييل إن وجدت وكذا كفايص كميص وضغط الميام .1 فح  ح فيص و سطوع الغييل  .1
 وعدع وجود قطوع أو ي يات حاد   هتأكد من ي مص  سطوع الغييل  .2

 واجز الوقايص واالسضيات والي لع مص الجيع الملد ى للكو سى وحتأكد من ي .1 فح  جيع الكو سى .1 مساجلص الكو سى -0-5
  تأكد من تماع التو ي ت الكهس ائيص مفتاح تمغيل الكو سى .2

إفحددددد  موتدددددوس تددددددويس اللجددددد ت فدددددى كددددد  الجهتدددددين وتأكدددددد مدددددن يددددد متهما و دددددحص  .1 فح  مجموعص عج ت الكو سى .2
 .تو ي تهما

 م م ان لزعض اليسعص وااكمأل على م يوب الزيت فى م ف .2
 تأكد من تمحيع   وز اللج ت اليائد  والم ياد  فى ك  الجهتين  .0

 من حين تي يتها فى جيع الكو سى افح  س اط اذسع كايحات الحما  وتأكد .1 فح  كايحات الحما   .0
 وجود كيوس او اعوجاجات  اى م ها اكمأل على اذسع الكايحات للتاكد من عدع .2
 لكايحات وا ها يليمص ومي ته جيداتأكد من وجود الحواأل الكاوتش ل .0
  تأكد من ي مص اللج ت اليا د  للكايحات .4

 ي يت كامطص ال  ث فى جيع الكو سىتأكد من ت .1 فح  كامطات ال  ث  .4
 تأكد من ي مص الحواأل الكوتش فى الكامطص .2

 اض التسييب  لوحص التمغيل السئيييهتأكد من تو يل قاطا التياس ال ا   احو  .1 تو يل اليدس  الكهس يص .1ا ت س تمغيل  -0-6
 تأكد من و ول التغذيص الكهس يص  مساجلص لم ات ال يان وم ي ات التياس لكل حوض  .2
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 اليياييصالموا فات  تتا ا ال طوات

ص لكى تلمل الموتوسات الكهس ائي مغل مفتاح التمغيل الموجود علج جيع الكو سي .1 تمغيل الكو سى .2 الكو سى
 فيتحسك الكو سى لألماع

 ازاتص الم تظمص للكو سى دون إةتز ساقب الحسك .2
 ص تحسك عج ت الكو سى على المدسجساقب يهول .0
 ساقب يهولص تحسك الكايحات وتمايها ما قاع الحوض .4

 : دء التتمغيدددددددددددددددددددددددددددددل -4

مساجلص إيتلداد  -4-1
 الموقا لللمل 

 (  د أ)أكد من إجساءات مساجلص الملدات ت .1 ساجا إيتلداد الموقا لللمل  .1
 ن اسفساد والمهمات واللدد تأكد من  لو الحوض م .2

التاليدص  يدتي ال تأكد من إيتلداد المسحلص  .1  دء التدفق  -4-2
 الميا  والحمأ  الم مطص والزائدم

 أ طس الميئول عن حوض الكلوس .1
 أ طس الميئول عن وحد  طلم ات الحمأ  .2

 سجائه وعدع وجود ق س فى تياس الميامساقب د ول الميام إلى الحوض وتوزيلها فى أ .1 إفتال  وا ص الد ول للحوض تدسيجيًا  .2 

ع ددددما ي دددل م يدددوب الميدددام إلدددى الحافدددص . 1 :تمغيل الكو سى -4-0
 حات إ دأ فى تمغيل الكو سىاللليا للكاي

 فيتحسك الكو سى لألماعتمغ ل الموجود على الكو سى مغل مفتاح ال
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 اليياييصالموا فات  تتا ا ال طوات

يحب الحمأ   -4-4
 الم مطص والزائدم

ص و  أل تيسي ًا على  دء التدفق للحوض يتع ض ط وحد  الطلم ات  لد مسوس ياع .1 ض ط وحدم الطلم ات 
 .ل اليحب المطلوب للحما  الم مطهعلى ملد

يساعى أ ذ عي ات من الحمأ  الم مطص واسيلها للململ للتحليل وت حيال ض ط وضا  .2
 وحد  الطلم ات فى ضوء  تائا التحليل

 الميتمس التمغيل -5

 الكو سى  دون إةتزازات و إ تظاع تأكد من يهولص حسكص .1  سىساقب تحسك الكو  .1 مساق ص عمل الكو سى  .5

تأكد من ان حافتها اليفلى غاطيص تحت يطال الماء  ميداس يت ايب ما يمك ط يص  .1 ساقب عمل كامطص ال  ث .2
 ال  ث

تأكد من  زول ال  ث الى قما تجميا ال  ث ويسيا ه الى ال ياس  المجاوس  للحوض  .2
 والم   ص لذلك

 ساقب عمل كايحات الحمأ  وأ ها حس  الحسكص فى قاع الحوض .1 حص الحمأ ساقب عمل كاي .0
 ساقب يمك ط يص الحمأ  وأ ها ال تزيد عن يلث إستفاع الميا  فى الحوض .2

يحب الحمأ   مساق ص -5-2
 الم مطص

 لىزيا فى  هايص وحد  السايب السمساقب يسيان الحمأ  الم مطص من   ل غسفص التو  .1 ساقب يحب الحمأ  الم مطص .1
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 اليياييصالموا فات  تتا ا ال طوات

مساق ص الميام  -5-0
 ال اسجيص 

 حتى اليحدث ق سأو سكود فى الميامالحظ تياوى م يوب الميام أماع جميا الهداسات  .1 ساقب  سوج الميام من الهداسات  -1
 م الغييل مما يللق  ها من م لفات ظأل الهداسات  ميا .2
طحالب عاليص م لفات أو ال سوج و ظفها أواًل  أول من أى  ساقب  سوج الميام فى ق ام .0

 . ها

 إيياأل التمغيل  -6

 أ طس المساحل اليا يص والتاليص  موعد إيياأل التمغيل .1 التدفق  إيياأل -6-1
 إقفل  وا ص الميام الدا لص للحوض  .2

 زح الميام من  -6-2
 الحوض 

وب إفتال ال وا ص ليحب الحمأ  سق ى فتحص لها حتى يتع ت فيص الميام سد ى م ي .1 إفتال  وا ص يحب الحمأ   .1
 ممكن دا ل غسفص الحمأ  

والموجود   غسفص الحمأ  ل فض م يوب الميام ( الملاد  والزائد )تمغيل غواطس الحمأ   .2 تمغيل الغواطس ل زح الحوض  .2
  الحوض القل م يوب

ذسع كياحات الحمأ  وجدسان  .1 غيل وت ظيأل الحوض  .0 إيت دع  سطوع الميام فى غييل الكامطص والهداسات وا 
 المسوق حتى قاع  ئس تجميا الحمأ  أول ما ة وط م يوب الميام   المسوق أوالً 

 إحذس توجيه ميام الغييل جهص الملدات الكهس يص  .2

ع ددددما ي دددل م يدددوب الميدددام إلدددى الحافدددص  .1 إيياأل الكو سى  -6-0
 اللليا للكياحات يتع إيياأل دوسان الكو سى 

يتع الضغط على   مجسد و ول م يوب الميام فى الحوض إلى حافص كايحات الحمأ  .1
 فيتوقأل الكو سى عن الحسكص (OFF )زس إيياأل الكو سى 

لف ل التغذيص الكهس يص وضا  (O )ضا المفتاح اللمومى  لوحص التمغيل على وضا  .2
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 اليياييصالموا فات  تتا ا ال طوات

 ع مات التحذيس 

ف دددددددل اليددددددددس  الكهس يدددددددص للوحدددددددص التغذيدددددددص  .1 ف ل اليدس  الكهس يص  -6-4
 للمسوقات اليا ويص 

للوحص الجهد الم  فض إذا لع يكن ة اك حوض آ س من  إف ل قاطا التياس السئييى .1
 الحوضين عامً  فى  طاق اللوحص وضا ع مات التحذيس 

 :السجالت .4

 

 

 

 

 مالحظات رقم السجل أسم السجل م
   سجل تشغيل أحواض الترسيب النهائى 1
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 النهائيحوض الترسيب  صندوق تجميع الخبث الطافى 
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 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
 ..................شركة مياة الشرب والصرف الصحى

 ..............................................محطة معالجة

 

 تعليمات التشغيل القياسية الحواض تركيز الحمأة" سادسا

  SLUDGE THICKENERSحوض تسكيز الحمأ تمغيل  أيع التلليمات

 :المراجع .1
 .1882لسنة  48القانون رقم  .1
 .1862لسنة  83القانون رقم  .2
 2002لسنة  254وزارى رقم القرار ال .3

 

 :المسئول .2

 التشغيل ومجموعة التشغيل مسئول       
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 :يقوم مسئول التشغيل بتكليف مجموعة التشغيل بعمل األتى .3

 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 :المساجلص االوليص .1

 -:مساجلص تلليمات الي مص وال حه المه يص. 101

 
يهدددا إقفدددل جميدددا قواطدددا التيددداس وضدددا عل .1

 الفتات التحذيس
 لوقايص اللاملين والملدات من ا طاس التياس  .1

 تأكد من   حيص ال وا ات تحي ا للطواسى  .1 اقفل جميا  وا ات د ول و سوج الميام  .2

 مساجلص اال ماءات. 201

 

 تأكد من تي يت المواييس وي مص و  تها وعدع وجود اى تيسب من الو  ت .1 افح  مواييس د ول الحما  .1

 الي لع واسضيات وحواجز الممايص تأكد من جود  تي يت .1 افح  الي لع واالسضيات والحواجز .2
 تأكد من  لو الي لع والممايص من اى م لفات تلوق الحسكص او مي تات اال زالق .2

 وض من اى م لفات او مهمات او عددتأكد من  لو الح .1 افح  حوض التسكيز  .0
 الحوض او جدسا ص تأكد من عدع وجود مسوا او كيوس  ياع .2

 مساجلص الملدات. 001
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 ل السئيييهيغم لوحص الت س السئييىو ل قاطا التيا .1 مغل لوحص التمغيل السئيييه .1 تو يل اليدس  الكهس يص. 10001
( 008)ى لوحددص الجهددد المدد  فض و ددل قدداطا التيدداس ال ددا   دداحواض تسكيددز الحمددا  فدد .2

 فولت

تاكددد قددا االضدداء  والمددغل كافددص موا .1 مساجلص م كص االضاء . 20001
 من ي مص اللم ات والمفاتيال

 وتسكيب اللم ات والمفاتيالساجا تو ي ت االضاء  .1
ل لي  وفى ظدسوأل الستيدص تأكد من كفايص االضاء اماع االجهز  والممسات  ما ي ايب اللم .2

 الضليفص
 اطفى اال واس ان لع يكن لها لزوع .0

مساجلدددددص مجددددداسى د دددددول و دددددسوج . 00001
 السائق  لالحما  واليائ

أفحدددددددد  محدددددددد س د ددددددددول الحمددددددددا   .1
 الزائد  لحوض التسكيز 

 .الحمأ  الزائد  وجساء ال يا ص لهتأكد من يهولص فتال وقفل مح س  .1
 تأكد من قفل مح س د ول الحمأ  الزائد واحكاع اليفل .2

ب  وا ددددددددص يددددددددحو  أفحدددددددد  محدددددددد س .2
 الحمأ  المسكز  من حوض التسكيز

 كز  واجساء ال يا صس الحما  المس تأكد من يهولص فتال وقفل مح  .1
 تأكد من قفل مح س الحمأ  المسكز  واحكاع اليفل .2

 تأكد من ي مص و ظافص وايتوء ةدسات  سوج اليائل السائق من حوض التسكيز .1 أفح  مجسى  سوج اليائل السائق .0
تأكدد مدن يدد مص مجدسى  ددسوج اليدائل السائددق مدن حددوض التسكيدز وحتددى محطدص ال ددسأل  .2

 وائق ليسيا ص وعدع وجود ع( 11)الدا لى 
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 تأكد من توفس كميص وضغط الميام وي مص عمل الح فيص .1 أفح  ح فيص الغييل .1 مساجلص تيهي ت الغييل. 40001

 تأكد من عدع وجود قطوع او ي يات حاد   ال سطوع  .1 أفح   سطوع الغييل .2 

الحمدددددأ   أفحددددد  موتدددددوس كيددددداحات .1 مساجلص الكو سى. 50001
 الزائد  

 ل ميل ات الحمأ  الزائد يتي يت موتوستمغ تأكد من .1
 (ممحمه)تأكد من ي مص تسوس ت فيض اليسعص و يل الحسكص وكفاء  تمحيمها  .2
 تأكد من تماع تمحيع الكسيىالمسكزى .0
 تأكد من تماع الكسيى اليفلى  .4

 جاتمن اى ق وس او تلو تأكد من تماع اذسع التيليب وي متها وحين تي يتها و لوةا  .1 أفح  اذسع تيليب الحمأ  ال اع .2
تأكددد مددن يدد مص الكايددحات الكدداوتش وتطا يهددا مددا قدداع واج دداب حددوض التسكيددز للتوزيددا  .2

 مع2الم تظع للتاكل ويكون  سوزةا حوالى 

و دددددددددل اليددددددددددس  الكهس يدددددددددص للوحدددددددددص  .1 ا ت اس تمغيل الكياحه . 60001
 التمغيل السئيييه 

 ON)الى الوضا  السئيييهو ل قاطا التياس السئييى  لوحص التمغيل  .1
 فتاح التغذيص الكهس يص ال ا    ليه الحوض المساد تمغيلصو ل م .2
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

الحمددددأ  مددددن لوحددددص  كيدددداحاتمددددغل  .2
 التمغيل السئيييه 

 ال تياس على احد االوضاع التاليهو ل مفتاح ا .1
 حص تمغيل الكو سى وتدوس الكياحاتالموجود  لو  (MAN)مغل مفتاح التمغيل  .2
 وتاكد من ي مص حسكتها  مس دقائقساقب اتجام الدوسان واتسكها تدوس لمد   .0
 السئيييه فتتوقأل الكياحات مغيل لوحص الت (O)اضغط على زس االيياأل  .4
وضدددا علدددى المفتددداح  (O)علدددى الوضدددا ح التغذيدددص  لوحدددص تمدددغيل الكيددداحات ضدددا مفتدددا .5

 ع مات التحذيس
ال يددان الموجددودم علددى لوحدده يددتع مساق دده تمددغيل كيدداحه حددوض التسكيددز مددن  دد ل لم ددات  .6

 الميمك

 لتمغيل دء ا -2

 (  د أ)تأكد من تماع اجساءات مساجلص الملدات  .1 ساجا ايتلداد الموقا لللمل  .1 مساجلص ايتلدات الموقا لللمل. 102
 والملدات  تأكد من  لو حوض التسكيز من االفساد والمهمات .2

 

اليدددتي ال  ساجدددا ايدددتلدات المحطدددص .2
 اليائل السائق 

 أ طس الميئول عن المحطص  .1

مددأ   حددوض افددتال  ددماع د ددول الح .0
 التسكيز

 ساقب د ول الحمأ  للحوض وتوزيلها فى اسجائه وعدع وجود ق س فى تياس الحما   .1
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 الموجود  لوحص تمغيل الكو سى فتدوس الكياحه  (MAN)اضغط على  .2 الكياحه مغل  .1 تمغيل الكو سى. 002

 التمغيل الميتمس  -0

  ا تظاع ودون اةتزازات حهساقب تحسك الكيا .1 ساقب تحسك الكياحه .1 مساق ص عمل الكو سى. 100

  ميداس يت ايب ما يمك ط يص ال  ثتأكد من ان حافتها دون ميتوى يطال الماء  .1 ساقب تحسك كامطص ال  ث .2
 تأكد من تجما ال  ث لجا ب الحوض و سوجص الى قما  سوج ال  ث  .2

 لس ا االيفل للحوض أ دأ فى يح هامسكز  فاذا  لغت اساقب م يوب ط يص الحمأ  ال .1 مغل مح س يحب الحمأ  المسكز   .1 يحب الحمأ  المسكز . 200
 مد  المحدد   ملسفص مديس التمغيلافتال مح س يحب الحمأ  المسكز  لل .2
 يحب الحما  المسكز  والت ييق ملهلمتا لص موقأل  دواع االت ال  ل  س طلم ات الحما  .0

السائدددددق مدددددن ساقدددددب  دددددسوج اليدددددائل  .1 مساق ص اليائل السائق. 000
 الهداسات

 ب الميام من جميا الهداسات واحداظ ان يكون م يو الح .1
 عاليص  ها  ظأل الهداسات  ميام الغييل من اى م لفات .2

 ايياأل التمغيل  -4

 يص والتاليص  موعد ايياأل التمغيلأ طس المساحل اليا  .1 ايياأل التدفق . 104
 اقفل مح س د ول الحمأ  ال اع  .2
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 أ طس ميئول طلم ات الحما   فتال  وا ه يحب الحمأ  المسكز   .1 وا ه الحما  المسكز افتال مح س و  .1 ت سيأل الحما  من حوض التسكيز .204

 يل السئيييه فتتوقأل حسكص الكياحهفى لوحص التمغ (O)اضغط على زس االيياأل .1 اوقأل تحسك الكياحه  .1 إيياأل تحسك الكو سى  .004
 سوضا عليه الفتات التحذي (O)فى لوحص التتمغل السئيييه مفتاح التغذيص ضا .2
االسئييدديه وضددا  إف ددل مفتدداح التغذيددص الكهس يددص ال ددا   ددالحوض  لوحددص التمددغيل .0

 عليه الفتات التحذيس 

ب وقددداع الحدددوض وأج دددا  لدددد تمددداع ت دددفيص حدددوض التسكيدددز عليدددك  غيددديل الكيددداحه .1 أغيل حوض التسكيز  الميام .1 ت ظيأل حوض التسكيز .404
   سطوع ميام الغييل

 يحب الحمأ المسكزيص   وا ه وض اغلق لد تماع ت سيأل الميام من قاع الح .2

 

 :السجالت .4

 ظاتحمال رقم السجل اسم السجل م

   سجل تشغيل حوض التركيز 1
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 ماسورة الدخول ومحرك الكاسحة حوض تركيز الحماة  
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 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
 ..................شركة مياة الشرب والصرف الصحى

 ..............................................محطة معالجة

 

 تعليمات التشغيل القياسية لطلمبات الحمأة" سابعا

 SLUDGE PUMPING STATION طلم ات الحمأ  تمغيل وحدم أيع التلليمات

 :المراجع .1
 .1882لسنة  48القانون رقم  .1
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 :المساجلص اسوليص -1

 -:مساجلص تلليمات الي مص وال حه المه يص -1-1

 لوقايص اللاملين والملدات من أ طاس التياس .1 التياس وضا عليها الفتات التحذيسإقفل جميا قواطا  -1-1-1 
 من الحواجز الواقيه ل فس د من الييوط تاكد  .2
 ساجا حواجز الوقايص والممسات  -2-1-1 تاكد من عدع وجود تو ي ت كهس ائيه غيس ملزوله  .0

 :مساجلص الملدات -1-2

 تو يل اليدس  الكهس يص  -1-2-1

  ه  هااس السئييى  ال ليه ال اتاكد من تو يل قاطا التي .1 ساجا لوحص االتمغيل السئيييه  -1 
و ل قاطا التياس ال دا   طلم دات الحمدا  وتاكدد مدن و دول  .2

 وذلك لل ليه ال ا ه  الطلم ات التغذيه  مساجله لم ت ال يان

 مساجلص م كص االضاء  ال اسجيه  -1-2-2
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

تاكددد مدددن تو ددديل التيددداس السئييدددى  لوحدده التمدددغيل السئييددديه و دددل قددداطا  .1 تاكد من ي مص اللم ات والمفاتياللل-1 
    تغذيه  ليه االضاءم ال اسجيهياس ال االت

  ات ي وسم م اي هو ل المفاتيال للتاكد من عملها وكذلك اللم .2
 وتاكد من كفايص االضاء  اماع االجهز  والملدات  .0

 (الملادم والزائدم) ات الغاطيه وحدم الطلمفح   1-2-0

 فح  الطل ات الغاطيه .1 
 افح  محا س الطسد .2
 افح  ال وا ات .0
 سجوعافح  مح س عدع ال .4

 تاكد من ي مه التو ي ت الكهس يه للطلم ات .1
 س فى الفتال واليفل وا يها مغليهتاكد من حسيه حسكه المحا  .2
 واغلق ال وا ات ال وغلق ال وا اتتاكد من فت .0
 تاكد من عدع وجود اى تيسب من جوا ات المح س  .4

 ساجا م يوب الزيت واكمله ان لزع  -1 ساجا م يوب الزيت  --4

 (الملادم والزائدم) اس تمغيل الطلم ات إ ت -1-2-4

 تاكد من وجوج م يوب كافى لتمغيل طلم ه واحدم فى  ياسم الحمام -1 ا ت س تمغيل الطلم ات - 
 
 : دء التمغيل -2
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 د من م يوب كافى ل مغيل الطلم اتتاك .1 تمغيل الطلم ات  - 
 اليحب فتحص كاملصافتال  وا ه  .2
 لمددددساد تمددددغيلها واسفددددا ع مدددداتو ددددل قدددداطا التيدددداس ال ددددا   الطلم ددددص ا .0

 التحذيس واتسكها تدوس  مس دقائق
 ساقب عمل الطل ات .4
 لطلم ص وا ها فى حدود الميموح  هالحظ قساء  عداد االم يس ل .5
ساقددب لم ددات  يددان التمددغيل واالييدداأل واالعطددال وا لددغ قيددع ال دديا ه عددن  .6

 (لوحه الميمك ) االعطال ان وجدت
 وضا الفتات التحذيس  اف  قاطا التياس ال ا   الطلم ص .7

 :التشغيل المستمر-0

 /الملادم )مساق ه عمل الطل ات الغاطيه  -1 
 (والزائدم

 تاكد من وجود م يوب كاأل للتمغيل .1
 تاكد من عدع  دوس  وت غيس عادى .2
 من عدع حدوث اةتزازات غيس عاديه تاكد .0
 ساقب التيسب من الو  ت .4
لوحه  لم ات علىعلى تمغيل الط ساقب اضاءم لم ه ال يان الداله .5

فى حاله اما (  ضساء)تكون تمغيل الط يلى وفى حاله ال (الميمك)
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 ويلزع ا  غ ال ياا ه والتمغيل( حمساء)عطل تكون

 :ايقاف التشغيل -4

الملادم )لم ات الغاطيه ايياأل عمل الط-1 
 (والزائدم

 ساقب م يوب الميام فى ال ياسم .1
 كى تتوقأللتمغيل ال ا   الطلم ه لاضغط على مفتاح ا .2
 (O)ضا مفتاح التمغيل اال تياسى على وضا  .0
 وضا ع مات التحذيس  اف ل قاطا التياس ال ا   الطلم ه .4

 :السجالت .4

 مالحظات  رقم السجل  اسم السجل    م

   سجل تشغيل وحده طلمبات الحماه  1
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 :يقوم مسئول التشغيل بتكليف مجموعة التشغيل بعمل األتى .3

 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

- :مساجلص تلليمات الي مص وال حه المه يص – 1

 اللاملين والملدات يصللتأكد من حما. 101
 .من الم اطس

 .فتص مم وع التمغيل على قواطا التياس لم ا أي تلأل محتمل للملدات أو أي إ ا ات لألفسادضا قفل وال .1
 .افح  كافص اسي ك وكا  ت الكهس اء لتتأكد من أ ها مي تص  طسييص  حيحص و حالص جيد  و الحص ل يت داع .2
 :ملدات وويائل التلامل ما الكلوسافح   .0

و فض االيطوا ات وال طافين على طسفج قضيب السفا وال ا ص  الو ش الللوي مي تص جيدا ولديس  تأكد من أن كا  ت اسي ك لمجموعص سفا .أ 
 . ها تآكل أو  حس و اليص من أي تلفيام وفى حالص  الحص ل يت داع

لدص علدى وظيفدص كدل افح  لوحص التحكع فج تحسيك الو ش الللوي وتأكد أن كل اسزساس ال ا ص  التمغيل عليها الل مدص الواضدحص المميدز  الدا .ب 
 .تأكد كذلك أن اليضيب الذي يتحسك عليه الو ش ليس  ه أي عوائق لحسكص الو ش. زس

افح  موضا االيطوا ات وتأكد من أ ها فج أماكن م اي ص وأن الميافات  ين مواضدا االيدطوا ات م ايد ص كدذلك وتأكدد مدن ايدتيامص الهيكدل  .ج 
 .ومن أ ه يوأل يحمل ايطوا ص الكلوس  أكملها

 .   كس االستكاز الدواس ال ا   االيطوا ات وتأكد من أ ه مي ت  طسييص  حيحص وآم ص فج اسسضافح .د 
اسغطيدص الواقيدص للمحدا س مي تدص فدج أماك هدا  افح  كافص ايطوا ات الكلوس وتأكد مدن أ ده ال يوجدد تيدسيب مدن محدا س االيدطوا ات وأن كافدص .ه 

 . ج وضلها إن كا ت فاسغص أو ممتلئصجيدا وأن كل ايطوا ص كلوس قد وضلت عليها ع مص ت
افحدد  أمدداكن ت ددزين أجهددز  التدد فس وتأكددد مددن أ هددا مسك ددص  طسييددص  ددحيحص وجيددد  وأن اس ددواب تغلددق جيدددا ومأم ددص وأن أقفددال اس ددواب تلمددل  .و 

 . حسيص فج كافص اسوقات وأ ه ال يوجد أي تلأل واضال فج أماكن الت زين
حدات الت زين وتأكد من أ ها فج حالص جيد  و دالحص ل يدت داع ويمكدن الو دول إليهدا  يدهولص وأن افح  أجهز  الت فس الموجود  فج كافص و  .ز 

 .كل ايطوا ص ةواء ممحو ص وافح  تاسي  ا تهاء   حيص الفح 
لوق حسكدص قع  إزالص أعماش طيوس إن وجدت حتى ال ت)افح  أجهز  التهويص وتأكد من أن المساوح مي تص  طسييص  حيحص وتلمل  حالص جيد   .ح 

 (.المسوحص
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 .افح  كافص الممسات والطسقات وتأكد من أ ها جميلا  اليص من أي عوائق للحسكص وأ ه ال توجد أي ايطال ا زالقيص .ط 
افح  الحيي ص ال ا ص  لد  الطواسئ ع د حدوث تيسيب من ايدطوا ات الغداز وتأكدد مدن أ ده يمكدن الو دول اليهدا  يدهولص وأن كافدص اسدوات  .ي 

 .د  دا ل الحيي ص وفى حالص  الحص االيت داعوالملدات موجو 
 .تأكد من أ ه يوجد كميص كافيص من محلول اسمو يا اليت دامها فج الكمأل عن حاالت تيسيب الكلوس .ك 
حذيسيدص تأكد من أن كافص الل مات ا سماديص والتحذيسيص يمكدن قساءتهدا  يدهولص ومكتو دص  داللغتين اللدسب وا  جليزيدص وتأكدد مدن أن الل مدات الت .ل 

 .والفتات التلسيأل وتلليمات التمغيل يمكن فهمها  يهولص حي ما ييسأةا أفساد التمغيل
 افح   طوط الغاز وملحياتها .4

 تأكد تماما من أن كافص  طوط يائل الكلوس وغاز الكلوس قد تع ا ت اسةا  الضغط ط يا للموا فات وأ ه قد تع كيال ال طوط  غاز ال يتسوجين :م حظص
 .اليماح  حدوث أي  وع من التآكل يتع الت ل  من أي سطو ص دا ل ال طوط وعدع ال امل حتى

افح  كافص  طوط غاز ويائل الكلوس وتأكد من أ ها مي ته  طسييص  حيحص وأ ها غيس ملسضص للتلأل أ ه قد تع ا ت اسةا ع د ضغط التمغيل  .أ 
 .المو ى  ه

 .لغلقافح  كافص المحا س وتأكد من أ ها تلمل  حسيص ومحكمص ا .ب 
 افح   طوط الت فيس ومحا س اسمان وتأكد من أ ها جميلا مي تص  طسييص  حيحص وأن محا س اسمان ملايس   دقص وأ ه يتع الت فيس على الجو .ج 

 . دون أي  طوس  على اسفساد أو الملدات
 .غلق وأ ها  اليص من أي عوائق للحسكصالو  افح  كافص اس واب وم افذ الد ول وال سوج لتتأكد من أ ها مأم ص ع د الغلق ويهلص الفتال .5
ضاء  افح  ا ضاء  فج الم طيص ودا ل الم  ى وتأكد تماما من وجود إضاء  كافيص لللمل  أمان و ا ص أي اء الليل وأن كافص المفاتيال ولم ات إ .6

 .الطواسئ فج حاله جيد  ل يت داع
 .دا ل الم  ى أو الوحدات التا لص تأكد من أ ه ال يوجد أمياء التتللق   ظاع الكلوس يتع ت زي ها .7
 .ال ظاع فج حالص  الحص ل يت داعو  افح  لوحص التحكع وتأكد من أن  ظاع ا  ذاس يلمل جيدا وأن الياسي ص ميموعص جيدا .0
 .حص ل يت داعافح  كافص الم ي ات واللدادات وأجهز  اليياس وتأكد من أ ها جميلا مي تص  طسييص  حيحص وآم ص وملايس   دقص وفى حالص  ال .9
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 مساجلص اال ماءات  -2

إ ماءات الد ول على افح  . 102
 أحواض الت مس ما الكلوس

 .قع  إزالص كافص الم لفات وأي مواد فج ق ا  الد ول . أ
 .الد ول على أحواض الت مس ما الكلوس افح  محا س . ب

 .تأكد من يهولص التمغيل والو ول إليها .1
 .من التآكل وال دأ تأكد من أن الدةا ات يليمص للحمايص .2

 .افح  الحاجز المي ت أماع فلتس يحب الطلم ات وتأكد من أ ه مي ت جيدا و طسييص آم ص . ج
 .تأكد من   حيص ا  ماءات المد يص لي وات الد ول وتأكد كذلك من أ ه ال يوجد  ها أي مسوا واضحص أو تلأل ظاةس فج اسعمال ال سيا يص . د

افح  إ ماءات ال سوج من  -2-2
 .الت مس ما الكلوس حوض

 .قع  إزالص كافص الم لفات و يايا ا  ماءات من ق وات ال سوج . أ
 .تأكد من   حيص ا  ماءات المد يص لي وات ال سوج وتأكد كذلك من أ ه ال يوجد  ها أي مسوا واضحص أو تلأل ظاةس فج اسعمال ال سيا يص . ب

 .افح  ال طوط والمحا س .أ  .م  ى الكلوس افح . 002
 .أن الط ء ال اسجج لل طوط والمحا س يليع و الج من أي تلفيات أو  دوش واضحص لم ا حدوث أي تآكل  اسجج فيهاتأكد من  .1
 .تأكد من أن كافص المحا س اليدويص فج مواضلها ال حيحص وأن كافص ال طوط قد تع تسكي ها  طسييص  حيحص وجيد  وأ ها  اليص من أي تلفيات .2
 .ويص على ال طوط تلمل جيدا وحس  الحسكص ع د الفتال والغلقتأكد من أن كافص المحا س اليد .0

افحدد  حددوض الددت ل  مددن الكلددوس . 402
 .المتيسب

 .تأكد من   حيص ا  ماءات المدي ص فى الحوض وتأكد من أ ه ال يوجد  ها أي مسوا واضحص أو تلأل ظاةس فج اسعمال ال سيا يص .أ 
 ع الحوضي مسوا أو تلأل واضال فج جيتأكد من أ ه ال يوجد أ .ب 

 .تأكد من   حيص ا  ماءات المدي ص ال ييمال  و ول ميام المطس إلى االيطوا ات  أي حال من اسحوال افح  م زن ايطوا ات الكلوس -2-5
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 مساجلص الملدات -0

افحدد   ظدداع الددت ل  مددن الكلددوس  -0-1
 المتيسب

تمامدا مدن أن ال ظداع جداةز وملدد ل يدت داع  وأن يدتع التأكدد المتيدسب أوال يساعى أن يتع فح  كافص ملددات وأجهدز  الدت ل  مدن الكلدوس م حظص ةامص
 . ب أ طاس التلسض للكلوس المتيسبوالتمغيل حتى يمكن تج

 .تأكد من حسيص الحسكص والو ول إلى المكان  يهولص .1
 .افح  مفاطج التهويص .2
 .تأكد من أن اتجام الدوسان قد تع التحيق م ه مي يا .0
 .جج لمحسك المسوحص  الج من أي تلفيات لم ا حدوث تآكلتأكد أن الط ء ال اس  .4
 تأكد من أ ه ال توجد أي ملوقات لحسيص حسكص المسوحص .5
 السمامات لسش الميام فوق االيطوا ات الذا ه الكلوس المتيسب  تاكد من فتال مح س .6

 :افح  جيدا طلم ات الميام ولكل طل ص افحددد  طلم دددات الميدددام -0-2

 .ود دوسان الطلم ص  اليد وتأكد من أ ه يتحسك  حسيص كاملصقع  تدويس عم .أ 
 .تأكد من أن كافص المحا س تلمل  حسيص ومحكمص ع د الغلق وتأكد من أ ه يمكن  يهولص الو ول إلى كافص المحا س فج غسفص الطلم ات .ب 
يلا  حالص جيد  تجام التدفق وتأكد من أ ها جمافح  محا س عدع السجوع وتأكد من أ ه قد تع تسكي ها  طسييص  حيحص وأن اليهع يميس إلى ا .ج 

 .و الحص ل يت داع
 .تأكد أن مح س طسد الطلم ص مغلق .د 
 .تأكد من أن محا س يحب الطلم ات مفتوحص .ه 
 .تأكد من أ ه قد تع التحيق من االتجام ال حيال لدوسان الطلم ات .و 
 .الج من أي تلفيات لم ا التآكلتأكد من أن الط ء ال اسجج للمحسكات والطلم ات وال طوط  حالص جيد  و  .ز 
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 .افح  الم ي ات وتأكد من أ ها جميلا  اليص من أي تلفيات .أ  افحددد  أجهز  حين الغددداز -0-0
 .تأكد من أن الط ء ال اسجج لك ائن الموزعات  حالص جيد  و الج من أي تلفيات حتى ال يحدث تآكل .ب 
 .غازقع  تو يل مفاتيال الكهس اء المغذيص س ظمص توزيا ال .ج 
 .تأكد من ضغط التفسيغ ال ا   التمغيل .د 

 .أطلب من فسيق ال يا ص أن ييوع  إزالص ط ه اال ت اس من موضلها فج ميدمص م ظع التفسيغ حتى يتع فتال ال ظاع على الهواء الجوى .1
 (.فج اتجام عكس عياسب الياعص)افتال السافلص اليدويص للتحكع ال ا ص  االيجيكتوس عن آ سةا  .2
 .س عزل على  ط محلول الكلوس  ين االيجيكتوس و امسات محلول الكلوسافتال أي محا  .0
افتال مح س عزل الميام  ين طلم ات الميام وااليجيكتوس يع قع  تمغيل إحدى الطلم ات مت لا  طوط التمغيل التج يوأل تسد ضمن  طوات  .4

 .التمغيل لل ظاع
ح س التحكع فج ملدل اليسيان  تدويس  كس  التحكع اليدوي حتى يمكن مماةد  أي اء مساق ص اللوامص ال ا ص  م ين ملدل يسيان الغاز افتال م .5

 .اللوامص ع د أق ى استفاع لها دا ل م ين ملدل اليسيان حتى ت دأ اللوامص فى التذ ذب يع اعكس دوسان ال كس  حتى تي ت اللوامص
 ياعصاليجيكتوس فج اتجام عياسب القع  تحسيك السافلص اليدويص للتحكع ال ا ص  ا .6
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يدطوا ات الغداز تحذيدددس الكلوس يتفاعل ما الميام ليكون مواد مديد  التآكل ولذلك فا ه من ال زع أن تكون كافدص ال طدوط والو د ت والمكو دات مدا  دين ا افحدددد  الم  ددددسات - 0-4
ئل أو غدداز لطددسد السطو ددص وذلددك ق ددل اد ددال يددا التجفيددأل يددتع  ضددغط غدداز ال يتددسوجين دا ددل ال طددوط وةددذا. وحتددى أ ظمددص توزيددا الغدداز جافددص تمامددا

 .الكلوس فى ةذم ال طوط

 .افح  محا س الميام وتأكد من أ ها جميلا تلمل  حسيص و طسييص جيد  .أ 
 .افح  الط ء ال اسجى لجيع الم  س وال طوط المت لص وكا ي ه الم  س وتأكد من أ ه  الى من التلأل للوقايص من التآكل .ب 
 .على  ط التغذيص  الميام وتأكد من   ل م ين الضغط على  ط الميام أ ه يوجد ضغط م ايب للتمغيل افتال كافص محا س اللزل .ج 

 .التيمال إ  قا لم يوب الميام أن ي  فض عن ميتوى م ين الم يوب المي ت فى ميدمص الكا ي ص :تحذيدددس

  دء التمغيل  -4
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تو ددددديل ايدددددطوا ات الغددددداز  دددددال ط  -4-0
 السئييى

 تضا اسيطوا ا - أ
 .تأكد أوال أن كافص االيطوا ات التى يوأل تيت دع ممتأل  ولع تيت دع من ذى ق ل .1
ضا  طافج اليضيب الحديدى على طسفى اسيطوا ص  حيث ي  ال اليضيب وال طافين . حسك الو ش الللوى لي  ال فوق االيطوا ص المساد  يلها .2

 .فى أعلى موضا اسيطوا ص
ت ل الى الموقا الذى يوأل توضا فيه على مستكز الدوسان وذلك  ايت داع اليسعص الم  فضص للو ش حسك االيطوا ص على استفاع متويط حتى  .0

 .يع اة ط  االيطوا ص تدسيجيا الى موضلها
 .قع  ازالص الغطاء الواقى لمحا س اسيطوا ص من موضله وضله جا  ا  حيث اليلوق حسيص الحسكص .4
متدس يدع اضد ط وضدا اسيدطوا ص ميدت دما الدو ش ، 5وحتدى ، 0و دين ال دط السئييدى مدن  ضا اسيطوا ص فدى موضدا  حيدث تكدون الميدافص  ي هدا .5

 .ومستكز الدوسان حتى ت  ال المحا س فى وضا سأيى تماما و التالى ي  ال أحد المحا س فى أق ى وضا علوى واآل س فى أد ى وضا يفلى
 قع  تو يل مح س االيطوا ص  ال ط السئييى - ب

 .واليفلى مغلق تماما تأكد أوال أن المح س الللوى .1
 .قع  ازالص غطاء المح س اليفلى من موضله  حس  وكذلك الجوان الس ا  الميت دع .2

وال ظدداع . والمحدد س اليددفلى ييددت دع ليددحب يددائل الكلددوس مددن ل يددطوا ص. المحدد س الللددوى ل يددطوا ص ييددت دع ليددحب الغدداز مددن االيددطوا ص :م حظددددددص
 الغازيه  م مع على ايت داع الكلوس فى الحاله

أو له  المح س المياعد وتأكد أن أي ان الحلزون  ظيفص ومحكمص االيتيامص يع اس دط و  ضا جوان س ا  جديد فى طسأل تو يل الو لص المس ص .0
 (. و ص 0طوله اليزيد عن ) اليد أوال وتأكد من االحكاع وأحكع الس ط  وايطص المفتاح ال ا   الس ط 

 زالى حدوث تلفيات وتيسيب فى الغا حتى ال يتدى ذلك التس ط  مد   المفتاح :تحذيددددس

 لفددص تددسيجيا وافحد   يطلددص قمداش م للدص  محلددول اسمو يدا علدى طددسأل ع دا طولهدا حددوالى ( 1الدى  ) ايدت داع  فدس المفتداح افددتال المحد س  .4
 .وفى حالص وجود تيسيب غاز الكلوس فا ه يماةد يحب  يضاء من كلوسيد اسمو يوع على الفوس. متس
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 (زياد  اللزع)ال تحاول ايياأل التيسيب ان وجد  زياد  الس ط : تحذيددددس

 .قع على الفوس  اغ ق المح س يع اف ل الو لص وقع  ازالص الجوان الس ا  وايت دله  آ س جديد يع أعد التو يل كما ي ق

والتحداول أن تضدغط علدى المحد س حتدى ال ي كيدس وال تضدا . يداعصالفتال يتع فى اتجام عكس اتجام عياسب الياعص والغلق فى اتجام عياسب ال: تحذيددددس
 .زيت عليه لتيهيل الفتال أو الغلق

 .تأكد من أن ال ط السئييى جاةز وملد االيت داع وأن كافص المحا س عليه مغليص .5
 .مغليص لفص واتسك كافص المحا س على ال ط( 1: )افتال المح س ال ا   االيطوا ص الى ال ط السئييى  .6

من الضسوسى جددا وضدا ع مدص ولوحدص ال يا دات ال ا دص  كدل أيدطوا ص عليهدا وتيدجيل ال يا دات ال دحيحص عليهدا وفدى دفتدس اليدج ت ال دا   :دددهت  ي
 . الكلوس وكذلك فى  ماذج التيجي ت

 .ع دما تكون كافص االيطوا ات المساد ايت دامها مي تص  طسييص  حيحص فان ال ظاع ي  ال ملد للتمغيل .7

( ال دط السئييددى)حدسك الدو ش الللدوى واليضديب الحديددى الددى مكدان  ليدد عدن االيدطوا ات  حيدث ال يتوقددأل فدوق أى ايدطوا ه او  دط التوزيدا : دددستحذيدد
 .ال ي طدع  أيا من الو  ت المس ص   فص  ا ص أو أى جزء فى ال ظاع   فص عامص وكن حسي ا ع د تحسيك الو ش حتى
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 الت مس ما الكلوس  الفائض ال هائى وضامأل ح( أ) تمغيل ال ظاع -4-4

 .افتال مح س الد ول لملئ ال زا ات .1
 . ظأل الم افى على د ول الحوض وكذلك مجموعص ايياأل وحدم الكلوس ع د توقأل ملدل اليسيان من أى عوالق و ا ص الطحالب ال ضساء .2

 قع  تمغيل طلم ات الميام( ب)

 .ن كافص المحا س التى ت   ال ظاع الذى يوأل ييت دع مفتوحص واس سى مغليصافتال المحا س على  طوط الطسد للطلم ات وتأكد أ .1
 .افتال محا س اللزل ال ا ص  االيجيكتوس .2
 .حتى يمكن تمغيل الطلم ات من   ل لوحص التحكع (Auto)ضا مفاتيال التمغيل ال ا ص  الطلم ات التى تع اعدادةا على الوضا  .0
 .فى لوحص التحكع (ON)على وضا  ضا مفتاح تمغيل الطلم ص المساد تمغيلها .4
 .قع  تيجيل ضغط الطلم ص على  ط الطسد وتأكد أ ها تلمل جيدا .5
 .افح  ال طوط وتأكد من عدع وجود تيسيب  ها .6
 .ا دس تياسيس أعطال ان لزع اسمس .7

 .قع  ا  غ كل اللاملين  الموقا  أن  ظاع الكلوس يوأل يلمل :تحذيددددس

 قع  تمغيل  ظاع الكلوس( جد)

 .لفص تال كافص المحا س على  طى التوزيا السئييى اف .أ 

غداز الكلدوس المتيدسب فا ده مدن اسفضدل  طدن فيدط مدن 1حيدث أن  ظداع الدت ل  مدن الكلدوس المتيدسب اسوتومداتيكى م دمع علدى التلامدل مدا  :تحذيددددس
 .على كل  ط توزيا ن أيطوا ص غازللزياد  فى اسمان عدع فتال مح س أكيس م

 .ود تيسيب  لد فتال كل مح س على ال ط  ايت داع محلول اسمو ياتأكد من عدع وج .ب 
 .م الم فام الى دا ل غسفه التحكعتاكد من ض  الميا .ج 
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 .قع  ت ديل االيطوا ات الفاسغص  أ سى ممتأل  وضا ع مص مميز  على اسيطوا ات الفاسغص .د 
 . لد الفتال عن وجود أى تيسيب  ايت داع محلول اسمو يا افتال محا س عزل الم  س المساد ايت دامه على ال ط الدا ل وال اسج وافح  .ه 

 قع  تمغيل  ظاع الحين  الكلوس( ء)

 .تأكد أن طلم ات الميام تلمل وأن محا س عزل االيجيكتوس المساد ايت دامه مفتوحص .1
 . ايت داع محلول اسمو ياافتال مح س الغاز الدا ل على موزع الغاز المساد ايت دامه وتأكد من عدع وجود تيسيب للغاز  لد الفتال  .2
تلط الميام ت  حيث (vaccine ejulator)وجهاز ت ظيع ال ل له Feder تاكد من يحب الكلوس من االيطوا ات من   ل جهاز تغذيه الكلوس .0

  الكلوس فى االجيكتوس
 .الى غسفه قياس الت سأل حيث ت تلط  الميام الملالجه PVCتمس الميام الم تلطه من   ل مواييس  .4

 تمغيددددل الميتمددددس -5

 :افح  يوميا ما يلى -5-1 

 . ظأل ف تس الميام على  ط الميام الدا لص للم  سات كلما ادعت الضسوس  - أ م  سات الكلوس -5-1-1
 .ايت دس تياسيس أعطال ع دالضسوس . افح  أداء الم  س وتأكد من   حيص الو  ت و ظأل المكان جيدا - ب
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 .د من عدع وجود تيسيب فى  طوط الميامتأك .أ  طلم ات الميام -5-1-2
 .تأكد من م يوب الزيت فى جميا الطلم ات .ب 
 تأكد من عدع وجود ذ ذ ات أي اء تمغيل الطلم ات أو أ وات غيس عاد .ج 
 .أقسأ ويجل ضغط الطسد على  ط طسد الطلم ص اللاملص .د 
 .ايت دس تياسيس أعطال ع د الضسوس  .ه 

 .ع د  يطه الت مس لتس/ ملجساع  15ض ط  ي ه الكلوس يحيث تلطى  تأكد أن يتع -أ ض ط  ي ه الكلوس  -5-1-0

  جهاز تحليل وقياس  ي ص الكلوس المت يى فى الميام -5-1-4

 .تأكد من دسجص حساس  ي ان الغاز .1 موزعات الكلوس وأجهز  الحين -5-1-5
 .س ص فى حالص جيد  وليس  ها تيسيبتأكد أن كافص الو  ت الم .2
 .ياس ملدل اليسيان كلما ايتدعى اسمس ذلكقع  ت ظيأل جهاز ق .0
 .افح  فلتس م ظع التفسيغ و ظفه كلما ايتدعى اسمس ذلك .4
 .تأكد من عدع وجود تيسيب فى أى جزء من أجزاء الجهاز .5

افح   ظداع اال دذاس ولم دات ال يدان وتأكدد مدن أ هدا  حالدص  -5-1-6
 .جيد 

 .ايت دس تياسيس أعطال ع د الضسوس 

 طيص جيدا أو قع  ت ظيأل وازالص استس ص المتجملص  ظأل الم -5-1-7
 على الك ائن وال طوط
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تأكددد أن  ظدداع الددت ل  مددن الكلددوس المتيددسب يلمددل  حالددص  -5-1-0
جيددد  وجدداةز للتمددغيل  مجدددسد أن تيتمددلس أجهز الكمددأل عددن الكلدددوس 

قددع  تمييددل وضددا التيددسيب للتأكددد مددن . المتيددسب وتلمددل دائددس  اال ددذاس
 .ودقته  حيص اسداء 

 

 (.اللدد المو ى  ه واحد على كل  ط)اغلق محا س االيطوا ات المفتوحص  لد أن فسغت  .1 قع  تغييس االيطوا ات الفاسغص -5-1-9
 .اغلق كافص المحا س على  ط التوزيا الذى كان  ال دمص .2
 .ال طاعزل الجزء من  ط التوزيا الذى يوأل يتع تغييس االيطوا ات المت لص  ه  غلق المحا س على  .0
 .ضا ع مص مميز  على االيطوا ات الفاسغص ويجل التاسي  .4
 م تهى الحس  قع  فك الو لص ال ا ص  المح س المياعد ومح س االيطوا ص حتى تتحسس االيطوا ص من الو لص  .5

 .المس ص وكن حسي ا  أن ال تح ى الو لص أو تط يها
 .تو يات الم  ا الميت دمص لهذا الغسض حيبوأس ط الغطاء  وايطص اسدوات . ضا غطاء المح س فوق المح س .6
 .يع ضا غطاء الوقايص للمحا س فى مكا ه على االيطوا ص وي ته  الطسييص ال حيحص .7

 .ال ت لط االيطوا ات الفاسغص  االيطوا ات الممتأل  فى م طيص الت زين حتى اليتدى ذلك الى أ طاس جييمص :م حدظدددص

يسيس ويج ت الكلوس و ماذج التيجي ت وتأكد من أ ك تلسأل كل أيطوا ص  سقمها يجل ال يا ات الم اي ص فى دفتس الت .0
 . تلسيأل جيد وكامل وذلك  ال ي ص لك  من االيطوا ات الفاسغص وااليطوا ات الممتأل 

فى كل وسديص تأكد من وجدود أجهدز  التد فس فدى اسمداكن  -5-1-18
 . الم   ص لها

  و الحص ل يت داع وأن أيطوا ص الهواء ال ا ص  كل جهاز ممحو ص ع د الضغط وتأكد كذلك أن كل جهاز فى حالص جيد
 (. و ص مس لص/سطل 2288)المو ى  ه 

 تأكددد مددن أن حيي ددص أدوات الطددواسئ موجددود  فددى مكا هددا  -5-1-11
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 .وكاملص اسجزاء و الحص ل يت داع

 .يد التهويص تلمل  حالص ج تأكد أن مفاط .1 .افح  مساوح التهويص-5-1-12
 .من عدع وجود أى ا وات غيس عاديصتأكد  .2
 .داكد من عدع وجود أعماش طيوس أو أى عوائق أ سىت .0

 . من حين ال س تأكد من   حيص أداء دائس  جهاز الكمأل عن الكلوس المتيسب - 5-0

 االييدددداأل -6

 تفسيغ ال ظاع من يائل وغاز الكلوس -6-1

 

 .ع واس سى على  ط التوزيا االحتياطىاغلق محا س االيطوا ات المغذيص لل ظا .1
 .ايتمس فى تمغيل ال ظاع .2
 .ايتمس فى تفسيغ ال ظاع حتى ت  فض اللوامص على م ين ملدل يسيان الغاز فى جهاز توزيا الغاز الى ال فس .0

 .أوقأل طلم ات الميام -. االيياأل المتقت - أ أوقأل  ظاع توزيا الغاز -6-2
 .االيياأل من اجل ال يا ص والت ظيأل - ب

 .أكد من أن كافص محا س ايطوا ات الغاز على ك  من  ط التوزيا اللامل و ط التوزيا االحتياطى مغليصت .1
ايتمس فى تمغيل االيجيكتوس حتى ت  فض عوامص م ين ملدل اليسيان على جهاز الحين الى ال فس للتأكد من أن  .2

 .تدفق الغاز قد توقأل
 .الهواء محل الغاز فى ال ظاعايتمس فى تمغيل االيجيكتوس عد  دقائق حتى يحل  .0
 .أوقأل طلم ات الميام .4
 .أغلق المحا س على  ط محلول الكلوس .5
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 ايياأل الم  سات مد  زم يص للمل  يا ص وت ظيأل -6-0

 

 .تأكد من أن كافص محا س يائل الكلوس ال ا ص  االيطوا ات المت لص  ال ظاع مغليص .أ 
 .يائل وغاز الكلوس المت يى دا ل ال طوطتأكد من أن موزع الغاز مازال يلمل للت ل  من كافص  .ب 
 .OFFضا مفتاح تمغيل الم  سات على لوحص التحكع فى غسفص التحكع على الوضا  .ج 

 :تالسجال .4

 

 

 

 ظاتحمال رقم السجل اسم السجل م

   سجل تشغيل وحده الكلور 1
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 طلمبات حقن الكلور حوض تالمس الكلور 

 ن الكلور حاق مبين لتحديد جرعة الكلور 
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 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
 ..................شركة مياة الشرب والصرف الصحى

 ..............................................محطة معالجة

 

 تعليمات التشغيل القياسية لوحده التوليد االحتياطية" تاسعا

 :المراجع .1
 .1882لسنة  48القانون رقم  .1
 .2002لسنة  254لقرار الوزارى رقم ا .2

 

 :المسئول .2

 مسئول التشغيل ومجموعة التشغيل       

 

 
 

 SGSحتياطية تشغيل محطة التوليد اال أيع التلليمات



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 91 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 :يقوم مسئول التشغيل بتكليف مجموعة التشغيل بعمل األتى .3

 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 :اجساءات ما ق ل التمغيل 4-1

 ب من أجهز  وو  ت الجهد الم  فضن عدع وجود أى م    لأل لوحات التمغيل والتحكع أو  اليس تأكد م .1
 .(VDC 24)تأكد من ي مص ال طاسيات .2
 دوائس التمغيل والتحكع واسعطال للوحات التحكع ومغل (VDC 24)و ل جميا مفاتيال التياس الميتمس .0
 مغل لوحص  دمات وحدات توليد الكهس اء .4
 .ق أى  مامات فى دوسات الهواء والزيت وميام الت سيدتأكد من عدع غل .5
 .كافيص وكذا ميتوى الزيت  المحسك  كات اليوالس والميام  كمياتاتأكد من ملء ت .6
 غيل وتسكها دون س طها  أحكاعتأكد من عدع فك أى جزء من المحسك أو المواد أو اللوحات لل يا ص ق ل التم .7
 .الن عدع إضاء  أي من لم ات اسعطتأكد م .0
 .Start Readyولم ص  دايص التمغيل  (VDC 24)تأكد من إضاء  لم ات جهد التحكع .9

 .أفح  ف تس الوقود والزيت .18
 .هأضأل فى حالص  ي ا / أفح  طلم ص الزيت وميتوى الزيت فى الت ك  .11
 .ئيص حتى ي ياب الزيت فى ال يا تعمغل طلم ص الزيت اليدويص أو الكهس ا .12
 .وقود وأفح  ميتوى الوقود  ال زانالوقود وطلم ص الأفتال مح س ال ماع  ين  زان  .10
 .أملء طلم ص الوقود  الوقود وأطسد الهواء من  ط الوقود .14
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 .2يع/ كجع  28اء أعلى من تأكد من ضغط الهواء فى  زان الهو  .15
 .أفح  محا س الهواء .16
 .(أعلى من م ت أل ال زان) ال زان  أفح  ميتوى الوقود .17
 .ياس الزيت على الميتوى ال حيالمي -أفح  ميتوى الزيت  المحسك  .10
 .أفح  دقص عدادات اليياس .19
  off الياطا على الوضا (Circuit breaker)التاكد من  .28
 Stop/offالتمغيل على الوضا  التاكد من من زضا مفتاح .21

 :اجساءات التمغيل 4-2

  تمغيل أيص وحد  من وحدات التوليديجب إجساء جميا ال طوات اليا ق ذكسةا ق ل. 

 دأ الماكي ص الدوسان  دون أى حملت  يجب أن. 

 .جميا ويائل ا يياأل االضطساسيصحسس  -1
 .Engine Control Panel دالتولي وحد  محسكمن لوحص التحكع ل Startمغل وحد  توليد الكهس اء يدويًا ع د الضغط على مفتاح التمغيل  .1
 .تتلدى اليسعص الحسجص فى أيسع وقت لتفادى االةتزازات الك يس  تحكع  مي ض اليسعص يع أسفا اليسعص   طء إلى اليسعص المطلو ص على أن .2
  لد أن ت ل الضغوط فى كل جهاز إلى الضغط المطلوب تأكد من وضا جميا مفاتيال ا يياأل االضطساسيص على وضا التمغيل .0
 .دقييص  لد الدوسان 08أفح  ضغط الزيت ويجب أن يكون فى أعلى ميتوى له لمد   .4
 .الت سيد  مكل جيد تأكد من أمداد ميام .5
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 .تأكد من حالص اسجزاء المتحسكص .6
 .ضا الحمل لو لع يظهس على الماكي ص أى حالص غيس عاديص .7
 .ساقب  وت الماكي ص واالةتزازات ودسجات الحساس  .0
 .أفح  كميص ولون اللادع .9

 .(وقود –زيت  –ميام )  التيسيب أفح .18
 .أفح  أدا  التحكع فى الوقود .11
 .  وساجا ذلك كل   أل ياعصوالحساس  ساقب جهاز الضغط .12
 .أن ضغط الزيت فى الميتوى ال حيال تأكد دائمًا من .10
 -:متا له حاله الوحدم عن طسيق الم ي ات واللدادات ميل .14
 ث/ذ 58الذ ذ ه  جهاز قياس .1
 ( اس 400-0)جهاز قياس ضغط الزيت  .2
 فولت 008جهاز قياس الجهد  .0
 دسجه مئويه( 95-08)لحساسم الميام جهاز قياس دسجه ا .4
 تغيس أك س من ذلك يجب  حث الي بولو لوحظ %  5لدل التغيس فى دسجص حساس  عادع الوقود يجب أال يزيد أو ي ي  عن م .5
 .دسجص مئويص أو أقل 08جب أن تكون دسجص حساس  الزيت فى مد ل الم سد ي .6
 .حافظ على الماكي ص  ظيفص دائماً  .7

 .عن الي ب أل الماكي ص فوسًا وا حثع د ظهوس أى حالص غيس ط يليص أوق
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 :اجساءات االيياأل 4-0

- :ساءات ا يياأل اللادىإج 1 – 0 – 0
 .ع قع  تزييت كل اسجزاء المتحسكصأسفا الحمل عن الماكي ص ي -
 .يجى ل يطوا ات وستويها والمكا سأدس الماكي ص  ميص دقائق  دون حمل للت سيد التدس  -
 .الحسجص فى أقل وقت تتجاوز اليسعص أ فض يسعص الماكي ص  التدسيا  مي ض التحكع فى اليسعص على أن -
 .ي ت زساع التحكع على وضا ا يياأل  يياأل الماكي ص -
 .س أمداد الوقود وأى مئ غيس ط يلىأفتال فتحص عامود ا داس  وأفح  دسجص حساس  ال يا تع و طا تها وأي تفكك فج و  ت موايي -
 .ص وأ لال اسجزاء التالفص إن وجدت ظأل الماكي  -
 .هس  ائيص قع  تزييت جميا المحاوسى لطلم ص الزيت أو  ايتلمال طلم ص زيت ك التمغيل اليدو  -
 .ى وضا التمغيل  لد توقأل الماكي صال ت يى وضا المي ض عل -

 :إجساءات ا يياأل اليسيا 2 – 0 – 4

 يجب أن يتع إيياأل الماكي ص فوسًا ع د ظهوس أحد الحاالت اآلتيص: 

 .جزاء المتحسكصع د يماع أى  وت غيس ط يلى ي دس من اس -
 .ع د ظهوس أى د ان من أى أجزاء تحتك   لضها -
 .ع د أى توقأل طاسئ ل ظاع الت سيد -
 .ع د أى ة وط مفاجئ فى ضغط الزيت -
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 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 .ع د فمل م ظع اليسعص أو طلم ص الوقود فى إداس  الماكي ص  الحمل -
 .سعن ظهوس أى كيس أو و  ت أو مياميس مفككص أو غيس محكمص فى اسجزاء التى تدو  -
 .ع د وجود ماء فى دوسات الزيت -
 .ع د حدوث ا  فاض  اطأل فى ضغط الهواء أو زياد  حاد  فى حساس  مد ل أو م سج التوس ين -

 :السجالت .4

 ظاتحمال رقم السجل اسم السجل م 

   تشغيل محطه التوليد االحتياطيه سجل 1
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 101 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى
 ..................ف الصحىشركة مياة الشرب والصر 

 ..............................................محطة معالجة

 

 تعليمات التشغيل القياسية الحواض التجفيف" عاشرا

 SLUDGE DRYING الحمأ  تجفيألاحواض تمغيل  أيع التلليمات

 :المراجع .1
 .1882لسنة  48القانون رقم  .1
 .1862لسنة  83القانون رقم  .2
 .2002لسنة  254لوزارى رقم القرار ا .3

 

 :المسئول .2

 مسئول التشغيل ومجموعة التشغيل
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 101 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 :يقوم مسئول التشغيل بتكليف مجموعة التشغيل بعمل األتى .3

 الموا فات اليياييص تتا ا ال طوات

 :ليصالمساجلص االو . 1

 :مساجلص تلليمات الي مص وال حه المه يص. 101

 الحمأ  المسكز  وتأكد من   حيص ال وا ات تحي ا للطواسئ اقفل جميا  وا ات د ول و سوج. 20101

 مساجلص اال ماءات . 201

 

 افح  مواييس ومجاسى توزيا الحما  وتأكد من ي متها. 10201

 .افح  الي لع واسسضيات  أحواض التجفيأل وتأكد من جود  تي يت الي لع وعدع وجود أى عوائق. 20201

أل وتأكددد مددن  لددو الحددوض مددن اى م لفددات او مهمددات او عدددد وتأكددد مددن عدددع وجددود مددسوا او افحدد  حددوض التجفيدد. 00201
 .كيوس  ياع الحوض او جدسان

 مساجلص الملدات. 001

تأكد من و  ا س كافص مواقا االضاء . 1 مساجلص م كص االضاء . 10001
 ي مص اللم ات والمفاتيال

 تسكيب اللم ات والمفاتيالو  ضاء ساجا تو ي ت ا  .1
مدل لدي  وفدى ظدسوأل تأكد من كفايص ا ضداء  امداع اسجهدز  والممدسات  مدا ي ايدب الل .2

 الستيص الضليفص
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 اطفى اال واس ان لع يكن لها لزوع .0

مساجلدددددص طلم دددددات سفدددددا الجمدددددام . 20001
  المسكزم

 واليفل وأ يها ميفله تأكد من حسيص حسكص المحا س فى الفتال. 1 أفح  محا س الطسد والتحويل. 1

 .تأكد من عدع وجود اى تيسب من جوا ات المح س. 1 فح  مح س عدع السجوع أ. 2

 تسكيب حمو جديدو  اذا وجد تيسيب ميام    دوق الحمو يجب  زع الحمو اليديع. 1 أفح    دوق الحمو. 0

 .اأفح  محا س و وا ات توزيا الحمأ  وتأكد من ي مص فتحها وقفله. 1 مساجلص مجاسى توزيا الحمأ . 00001

  دء التمغيل والتمغيل الميتمس. 2

 .ساجا ايتلداد الموقا لللمل تأكد من تماع اجساءات المساجلات اليا يص .1 مساجلص ايتلدادات الموقا لللمل. 102
 تأكد من  لو حوض التجفيأل من االفساد والمهمات والملدات .2

 .وأ طس الميئول عن أحواض التجفيألال الحمأ  المسكز  ساجا ايتلداد أحواض التجفيأل اليتي  .1 . دء التدفق وتوزيا الحمأ . 202
 ساقب د ول الحمأ  للحوض وتوزيلها فى اسجائه و  افتال  لأل د ول الحمأ  ال اع  أحواض التجفيأل .2
تأكد مدن يدسيان ميدام التسمديال والت دافى  د ل مد كص اال حدداس الدى محطدص الت دافى مدن  د ل الغدسأل الموجدود  علدى مد كص  .0

 .اال حداس
 – 15)لددى حددوض أو أكيددس  مددا ي ايددب ايددتيلاب كميددص الحمددأ  الددواسد   دد ل اليددوع الواحددد كط يددص أولددى  يددمك حددوالى أفددتال ع .4

 .يع (28
 تالى وةكذا حتى ت يضى أس لص أياعأغلق الحوض اليا ق وأفتال على حوض آ س أو أكيس فى اليوع ال .5



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 101 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 :السجالت .4

 ل مددس الط يدص اليا يدص وةكددذا  ال يد ص للط يدص الياليددصأسجدا الدى الحدوض اسول أو مجموعددص اسحدواض اسولدى فددى اليدوع ال دامس  .6
 السا لص حيب ظسوأل اللمل وتتسك اسحواض لتجأل ما المتا لص حتى الجفاألو 
ويددجل  يا ددات  6لددى   ددد ا 4أفددتال  لددأل د ددول الحمددأ  ال دداع علددى مجموعددص أحددواض أ ددسى  دد فس الطسييددص اليددا يص مددن   ددد  .7

 .التمغيل
مدد  الص الجفاأل التاع تتسك الحمأ   اسحواض أن أمكن أو سفلها ألى أماكن التموين لوفى ح أفح  دسجص الجفاأل  اسحواض .0

 .يتص مهوس
 .قع   يا وتيليع الحمأ  الجاأل لللم ء  موجب أذون ال سأل الواسد  من اداسم المسكه .9

ط يددات الف تددس وتيددليكها  وايددطص  ت والحددوائط وت مدديط لددد سفددا الحمددأ  الجافددص مددن اسحددواض ساجددا ال ظافددص لألحددواض واسسضدديا تفسيغ و يا ص اسحواض  -2-4
 .موك  ا ص وتجديد  لضها إذا لزع اسمس

 مالحظات رقم السجل أسم السجل م

   سجل تشغيل أحواض تجفيف الحماه  1
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 اساسيات التشغيل لمحطات مياه الشـرب وشبكاتها: ثانيا
 محطات مياه الشرب. 1

 مقدمـــــــــــــــــة

تأتى ميام المسب فج ميدمص اسةداأل التج تضلها أي دولص متيدمص فج أولوياتها لت ميتها وتطويس م مآتها حيث 
أ ها اسياس ل  اء أي مجتما متيدع وةج تلت س من الل ا س االيتساتيجيص والهامص التج تد ل من ضمن ع ا س 

 .اسمن اليومج للدولص

: طات ميام المسب وذلك عن طسيقاالستياء  محه وتطويس اسداء و ذا الهدأل تحس  الدول على ت ميولتحييق ة .1
 الملالجصي يات عمليات الت ييص و   اء محطات ميام مسب جديد  وتطويس ت

 يا ص وتطويسةا  المحطات اليائمصا ةتماع  أعمال التمغيل وال  .2
 سفا ميتوى اللمالص من ال احيص الللميص والف يص وا داسيص  .0

 :التدسي يص التسكيز على اآلتى الدوس قد حاول ا فج ةذم و 

 ال يا ص السوتي يص  محطات الميامو  تفا يل تلليمات التمغيل .أ 
عاد   دء التو  تلليمات ا يياأل .ب   مغيل لكل مسحلص من مساحل الت ييصا 
 أعطالو  تى تتع ع د حدوث إ ذاساتا جساءات ال .ج 
 أعمال التمغيل الييايج لم كات ميام المسب .4
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 مراحل التنقية لمحطات مياه الشربتعليمات التشغيل ل
 المراحل الخاصة بمحطات تنقية المياه التقليدية

 

 
 

 تعليمات التشغيل لمنشآت مأخذ محطة المياه

 :تعريف

 ذ المي ود  ه ةو إ ماء فتحص للميام على التسعص أو ال هس الموجود  ه الميام ال اع ويساعى تجهيز المأ: المأ ذ
جيث الحيوا ات ال افيص والحمائش واللوالق التى من   حواجز من اليلك وال مب وذلك لم ا د ول المواد الطافيص

الممكن أن تحدث إ يداد ومماكل فج  طوط المواييس ال ا ص  يحب الطلم ات اللكس  وعلى عمال التمغيل 
 يدادةا وفج  لض المحطات تتع  ظافص ةذم الحواجز لم ا إو  مساعا  الت ظيأل وال يا ص الدوسيص لهذم الم كات

ن ةذم الحواجز ميكا يكيا  آليص ملي ص تلتمد على فاقد الضغط ق ل و لد ةذم الحواجز وفج ال لض اآل س تكو 
 وتتع  يا تها و ظافتها  وايطص دفا ميام  الساجا( م كات ملد يص)الحواجز على  طوط مواييس 

  

 

 (نهر أو ترعة)مأخذ 

 

 عنبر الطلمبات العكرة بيارات المياه الخام 

 نقطة حقن كلور ابتدائي
 نقطة حقن شبة

 أحواض الترسيب المروبات

 الخزانات األرضية

 المرشحات

 نهائي نقطة حقن كلور

 إلى المستهلك عنبر الطلمبات المرشحة
 حقن كلور طوارئ
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 :ذأنواع المآخ

 مأ ذ المايوس                 مأ ذ الماطىء

 
 

 :بيارات المياه العكرة

غسأل من ال سيا ص يوضا  ها  طوط يحب الطلم ات اللكس  وتوجد عليه محا س غلق فج / ع اس  عن غسفص 
 للس ط أو الف ل  ين ةذم ال ياساتالد ول وفج  لض اسحيان توجد محا س أو  وا ات 

 :البوابات كما يلىو  هذه المحابس يجب صيانة

يتع من   ل ةذا ا جساء التأكد من أن جميا أجزاء و  ال وا اتو  غلق للمحا سو  تجسى عمليه فتال: ف سنوىنص
 المح س أو ال وا ص وعمود ا يتطالص والجممص ال ا ص  سغيأل المح س يليمص وال توجد  ها أى مماكل

 تتع تحميص الج  دات وتمحيع أعمد  لمحا س وال وا ات: سنوى

ويتع ذلك ع د إجساء  PF4دةان فوا يس  طوط يحب الطلم ات اللكس   ماد  الجي ون  :نصف سنوى/ سنوى 
 ال يا ص الدوسيص لل ياسات اللكس 

 

 تعليمات التشغيل الخاصة بالمأخذ والطلمبات العكرة

 :التشغيل العادي

 عام

 ( ياس  أو أكيس حيب الت ميع 2)  ياسات الميام اللكس  تلمل .1

 :يميل ذلك كما ةو فج الجدول التالىاللكس  حيب الت سأل المطلوب و  ياميتع تمغيل طلم ات الم .2



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 109 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 ال ياسات اللكس  فج ال دمص الت سأل

 فج ال دمص( 1،2) ياسات الميام اللكس  ث/ل %

 4وحد  +  0وحد  +  1وحد    2وحد  +  1وحد   058-958 188

75 658 ......... .............. .............. …......... 

58 458 ........................................... .................................. 

 4وحد  +  0وحد   2وحد   1وحد   288 25

 

 :ةو (operation procedures table)الذى ييمى و  الغسض من عمل ةذا الجدولو 

 .حصطلو ص   اءا على الوحدات المتاتحديد الت سفات المو  وضا  طص التمغيل .1
 .ات التى يتع تمغيلها  مكل عموائىعدع قياع ميئولى التمغيل  تحديد الوحد .2
 .ن الوحدات للح ول على  فس الت سألتوفيس الطاقص الكهس يص الميتهلكص حيث من الممكن تمغيل عدد أقل م .0
ى يميلها التو  م اتا  ت اسات  الموقا لم ح يات التمغيل للطلو  ق ل عمل ةذا الجدول يتع عمل دسايص ميتوفا  .4

 :المكل التالى
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م ح يددددات اآلداء طلم ددددات و يجددددب عمددددل ملددددايس  لللطلم ددددات تتغيددددس مددددا فتددددس  تمددددغيلها و حيددددث أن م ح يددددات اآلداء ل
مدن الم ح يدات اليدا يص تغييدس فدج آداء الطلم دص و  يد وات علدى اسكيدس أو ع دد م حظدص أى 0 ملدل كل  الموضحص

ى يمكن الح ول فيها على أعلى ت سأل على الضدغط الم ايدب للتمدغيل يمكن تحديد ال يطص المياليص للتمغيل والت
تحديددد إمكا يددص التمددغيل ع ددد ةددذم للطلم ددص و  (NPSH)مددا الح ددول علددى الكفدداء  الم ايدد ص مددا التسكيددز علددى قيمددص 

مدددن  ددد ل ةدددذم و . تهلكص للطلم دددص ع دددد ةدددذم ال يطدددصال يطدددص  ددددون حددددوث تكهدددأل للطلم دددص ويدددتع حيددداب اليددددس  الميددد
 .المماس إليه يا يا (operation procedures)الدسايات يتع عمل جدول ات و الحيا 

 (يا يص/لتس)الت سأل = يص الميتهلكص للطلم ص اليدس  الهيدسوليك: ملحوظص

 وات.ك 182( / ع )الضغط الما وميتسى * 

 ضغط اليحب المياس –الطسد المياس ضغط = الضغط الما وميتسى 
 :إجراءات التشغيل القياسية

 .ع د عدع وجود  ادئات حسكص  اعمص ومحا س الطسد مغليص   و ايا محا س اليحب مفتوحص جم .1
يددتع التأكددد مددن أن مفدداتيال اليدديسكيت  سيكددس ال ا ددص  التغذيددص الكهس يددص فددج حالددص تو دديل وع ددد وجددود  .2

 .ايب حيب الت ديل الدوسى للمحوالتييسكيت  سيكس للس ط  لوحص التمغيل يتع عمل ا  تياس الم 
لم دددص  يدددان عمدددل  المغذيدددص للملددددات اللاملدددص فدددج حالدددص تو ددديل( الفيدددوزات)اللدددوازل و  ا المفددداتياليدددجم .0

 .الطلم ات مضاء 
حد س  دسوج مدن مغذيص  زان تحضيس الميام اللكس  و مح س تو  يتع فتال محا س الد ول لل ياسات اللكس  .4

يدتع فدتال محدا س ذ و د الطلم دات اللكدس   طدسد المأ دمحد س الهدواء علدى  دط طدس  زان تحضيس اللكدس  و 
 .الطسد للطلم ات الموجود   ال دمص

 مالحظات عامة حول التشغيل

 يمكن تفسيغ محتويات إحدى و ( ودةاع د وج)كس  عن  لض  وايطص  وا ص الغلق يمكن عزل  ياسات الميام الل
ذلك ع د و  غلق مح س د ول الميام لل ياس  ال ياست عن طسيق ت فيتها  الطلم ص الغاطيص ال يالج ما مساعا 

طص من المفضل  كل اسحوال وجود أكيس من  ياس  للميام اللكس   المحأعمال لل يا ص  إحدى ال ياسات و  وجود
 ذلك  جساءات أعمال ال يا صو 

 يتع عزل م دس التياس من ال دمص يتع دفا زس ا يياأل والتمغيل الطواسئ للدا ل و  ع دما يتع إ ساج طلم ص
 .مغيل الم  ى   الطلم ص من لوحص تال ا

 الطلمبات العكرةو  األعمال الروتينية اليومية ألعمال المأخذ

أكمل اليجل اليومج  تيجيل اليساءات  ا ضافص إلى أي م حظات أ سى  ا ص  التمغيل أو أي تغيسات فج  .1
 .عمليص التمغيل

 .يص التمغيليجل يع اسفا تيسيس لممسأل الوسديص فج حالص وجود أي إ ذاسات غيس ط يليص تتللق  لمل .2
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تأكد من أن جميا حا س  حيا عن أي تيس ات للميام و قع  فح    سي لجميا الوحدات والمواييس والم .0
 . اليص من ا  يداداتال  عات ومجاسي ال سأل  ظيفص و 

ايتكمل الملء ع د اللزوع وت كسايى الطلم ات أو المحسكات و تفيد الملدات والطلم ات ودقق على ميتوى زي .4
 . وات أو ا ةتزازاتوا  حث عن اس

 المتابعة األسبوعية

 .قع  تمغيل الملدات االحتياطيص للتأكد من  حص عملها .1
 .قع  لمل الت ديل الدوسي على الطلم ات إذا يمحت ظسوأل تمغيل المحطص .2
 .وقع  إزالتها ع د اللزوع( ميل الطحالب)عن أي أمياء  اميص تفيد جدسان ال ياسات  حيا  .0
 .و للطلم ات ومتا لتها  دات الحمفح  ماء ج .4

 :إجراءات اإليقاف

 عام

فج ةذم ام اللكس  و يتوقأل الت سأل الدا ل للمحطص إذا تع غلق محا س  ياسات اليحب أو إيياأل طلم ات ض  المي
ص حين جسعات الكلوس يوأل تتوقأل عمليأل المطلو ص لجميا مساحل المحطص و الحالص يجب مساجلص إجساءات ا ييا

 .(ا حيب ض ط التمغيل للمحطصأو يدوي)أتوماتيكيا 

 اه العكرةمأخذ المي

 .مواييس اليحب عن طسيق غلق محا س الد ول لل ياسات اللكس / يمكن إيياأل أي من مايوستج  -
 ياس  الميام اللكس  فج ةذا الوقت و ( التسعص)يحب الميام الواقلص  ين ال هس  يمكن إمساس الماء   ل مواييس -

 .لغيلها

 ةطلمبات المياه العكر 

 : يياأل طلم ات الميام اللكس  يتع عمل اآلتج

 .أغلق محا س الطسد على الطلم ات اللاملص .1

 .طلم ص من لوحص التمغيل ال ا   هاأوقأل ال .2

 .أوقأل جهاز حين الكلوس اللامل .0

 .أوقأل طلم ص ض  الكلوس اللاملص .4

تكون و  ث سكود فج الميامو يمكن تفسيغ  زان التحضيس للطلم ات أي اء فتس  ا يياأل يع إعاد  ملتم لم ا حد -
 .الطحالب

 غسيل المأخذ

 :ذلك كما يلىل المأ ذ الميت دع و مكو   يا ص المأ ذ على  وعتلتمد عمليص غييل و 



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 111 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 مصدر المياه من الترعة أو النهر عند إستخدام المأخذ ذو المواسير الغاطسة من بيارات العكرة حتى أوال

 لمواييس ال ا ص  التغذيص السئيييص لل ياسات  ايت داع إي من يمكن اليياع  الغييل ل طوط ا فج ةذم الحالص
من % 98 –% 08طلم ات الميام اللكس  ويتع فتال محا س الغييل ميكا يكيا وييتع الحفاظ على الضغط 

 .الضغط الت ميمى للطلم ات لم ا الضسس عن الطلم ات
 اع إجساءات د غيلها وذلك  إت أوقأل جميا الطلم ات المت لص   ياس  اليحب ال ا ص  المايوس  المسا

 .ا يياأل اليا ق ذكسةا
 .تأكد أن  ياس  الميام اللكس  المغذيص للطلم ات مليئص  الماء -
 .ال ياسات/  أغلق  وا ص التو يل الممتسكص  ين ال ياستان -
 .(ع د وجود ) أغلق مح س التحكع فج الضغط يدويا واعزله من التحكع استوماتيكج -
 . ا    ياس  الميام اللكس اغلق مح س الد ول ال -
 وتأكد من غلق محا س كذا مح س غييل  ط اللكس  ال ا   ال ياس و  افتال مح س مايوس  الت ظيأل -

 .اليحب والطسد ال ا ص  الطلم ات
يمكن  دء تمغيل الطلم ات التج يوأل يتع الغييل  وايطتها وذلك  ات اع تلليمات  دء التمغيل  -

 .اليا ق ذكسةا
أوقأل  ،الغييل إما ال تهاء وقت الغييل أو  تيجص ال  فاض م يوب ال ياس  اللكس ع د إتماع عمليص  -

 .طلم ات الميام اللكس   إت اع إجساءات ا يياأل اليا ق ذكسةا
 :تحات الدخول وشبكات منع العوالقعند إستخدام المأخذ ذو ف ثانيا

  كص اللوالق وةى فج الغالب تكون من فج ةذم الحالص تتع عمليص  يا ص المأ ذ عن طسيق الت ظيأل الدوسى لم
الحديد ويتع ت ميع الميافات ال ي يص لها   اءا على حجع اللوالق الموجود   التسعص أو ال هس وفج اللاد  تكون 

 .المواد الطافيص زالص الزيوت و (  ساميل)ما مساعا  وجود أجياع طافيص  يع 18-5ةذم الميافات فج حدود 

 :تنظيم صيانتها كما يلىعوالق و وتتم عملية تنظيف شبكة ال

إزالص اللوالق يتع و  يتع المسوس الدوسى فج حدود كل ياعتين على المأ ذ :ع د إيت داع م كص اللوالق اللاديص .1
  وايطص موكص يدويص

يمكن إيت داع م ظومص أوتوماتيكيص وذلك  وضا أجهز  قياس للم يوب أو إلكتسودات حيايص ق ل و لد م كص  .2
عطاء إ ذاس فج الوقت الم االلوالق ويتع ح  .يب لليياع  لمليص الت ظيأل اليدوىياب الفاسق  ين الم يو ين وا 

يمكن إيت داع طسييص أكيس تطوسا وذلك  إيت داع م ظومص أوتوماتيكيص يتع عن طسييها تمغيل كياحص لسفا  .0
 . لد الم كصالسوايب واللوالق ع د إعطاء إماس  فسق الم يوب ق ل و 

 سحب المياه العكرة بيارات/ بيارتي 

 :الميام اللكس  من ال دمص كاآلتج  ياسات يحب/ يمكن إ ساج  ياس  من  ياستج 

 .يام اللكس  المت لص  هذم ال ياس أوقأل جميا طلم ات الم . أ
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 .محا س الطسد للطلم ات س د ول الميام اللكس  لل ياس  ومح س اللزل  ين ال ياستين و اغلق مح . ب

 :طسق التاليصفسيغ  ياس  اليحب  اليمكن ت

ات ا إجساءات )التسعص / ى ال يل يتع طسد الميام إلى المحطص أو إللميام اللكس  المت لص  ال ياس  و مغل طلم ات ا -
أو يتع ا يياأل )الطلم ات أتوماتيكيا عن اللمل  ع د و ول الماء إلى الم يوب الم  فض تتوقأل( الغييل

ايت داع الطلم ص الغاطيص ال يالج يتيتغسق ةذم اللمليص حوالج وع دئذ يمكن إزالص السوايب  ( يدويا  الم حظص
 .دقييص 28

ياعص  12يتيتغسق ةذم اللمليص ص الطلم ص ال يالج إلى أي م سأل و يمكن إزالص الميام الموجود   ال ياس   وايط -
 .تيسي ا

 :إجراءات بدء التشغيل بعد اإليقاف

 عام
لذا ع د  دء . مسمحص إلى إيياأل المحطص عن اللمللطلم ات الكما ذكس يا يا يتدي إيياأل طلم ات المأ ذ أو ا

 التمغيل ال د من إعاد  تمغيل جميا وحدات مساحل المحطص كما ذكس يا يا
 مأخذ المياه العكرة

 :الميام اللكس  كاآلتج  ياسات/  يمكن إد ال الماء إلى  ياستج

 .الميام اللكس  لل ياس  فتال مح س د ول .1

 .اسك  ين ال ياستين فج حالص د ولهع ال دمص ملفتال مح س اللزل الممت .2

 تحضير طلمبات المياه العكرة

ال يمكدن تمدغيل الطلم دص إال إذا تدع ضد ط م يدوب الميدام الموجدود و  يجب تحضديس طلم دات اللكدس  ق دل التمدغيل .1
 .(Casingحيز الطلم ص ) مايوس  تهويص غسفص يحب الطلم ص 

 .تحسيس الهواء لتحضيس الطلم صيع افتال مح س  مح س تحضيس الطلم صافتال  - أ

 .ع دما تماةد ا يياب الماء من مايوس  التهويص أغلق المح يين اليا ق ذكسةع - ب
 .ذم الطسييص ع د  دء تمغيل المحطصيجب ات اع ة :مالحظة

 .تأكد من أن مح س  سوج الميام من تا ك التحضيس مفتوح -

يدوس  الللويدص الممدتسكص سييدص تتطلدب أن تكدون المايمكن ايت داع طسييص  ديلص لتحضيس الطلم ات ولكدن ةدذم الط .2
ذا تحيق ذلك يمكن ات اع اآلتجو  مملوء   الماء مي يا( ت ط الطسد المجما للطلم ا)للتوزيا   :ا 

 افتال مح س طسد الطلم ص  .أ 
 تحضيس طلم ص الميام اللكس  ،مح س ال اى  اس الموجود على مح س عدع السجوع افتال .ب 
 افتال مح س طسد الهواء .ج 
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 تماةد ا يياب الماء من مايوس  التهويص أغلق مح س التهويص  ع دما .د 
 أغلق مح س طسد الطلم ص .ه 

 طلمبات المياه العكرة 

 :تأكد من اآلتج ق ل  دء التمغيل .أ 
 .تع تحضيس الطلم ات كما ذكس يا يايجب أن يكون قد  .1
لحمو ق ل  دء التأكد من ا يياب ماء او ( محا س الت سيد)محا س م دس الماء لجل ص الحمو  يتع فتال .2

 .التمغيل
( كهس ى للتحكع فج الت سأل أو الضغطع د وجود مح س )جب ت ميط مح س التحكع فج الضغط ي .0

 .وض ط الحد اسق ى واسد ى للضغط
اس الم يوب الموجود يوأل ت دأ الطلم ات فج الدوسان إذا كان م يوب الماء فوق وضا ض ط جهاز قي .4

على كل اسحوال  إفتساض عدع وجود و  (level probes المي ود  جهاز الم يوب ةو)فج ال ياس  
 .مياييس الم يوب فيجب على ميئول التمغيل متا لص م يوب ال ياسات لت مى التمغيل الجاأل  دون ميام

 .مغليصتأكد من أن محا س الطسد للطلم ات  .5
اس اللدد الم ايب  ما يل ى إ تي)إذا تع ا تياس أكيس من طلم تين يجب أن تكون ال ياساتان فج ال دمص  .6

 .(ال دمصلل ياسات  ما ي ايب ت سفات الطلم ات الموجود   
ذا كا ت فتس  ا يياأل  ا تس .ب  الطلم ات التج يوأل تد ل ال دمص اعتمادا على الت سأل المطلوب  المحطص وا 

 :إيياأل التمغيل حيب التستيب اآلتجق يس  يمكن تمغيل الوحدات الميت دمص ق ل 
يتع سفا مفاتيال إيياأل الطواسىء ع د وجودةا يع سفا اليكاكين اللموميص .حطص ت سأل م  فض للم ا دأ .1

 .ومن يع يتع تمغل الطلم ات التج تحيق ت سأل م  فض
 .سد للطلم ات ع دما تلمل الطلم اتافتال محا س الط .2
 .مغل طلم ات إضافيص لزياد  الت سأل وقع  فتال محا س الطسد لها  لد تمغيلها .0
 .ات الكلوس فج الميام اللكس تأكد من أن يتع حين جسع .4

 :اإلجراءات الواجب اتخاذهاو  وساءل اإلنذار

 عام

 حيث تحتوي اللوحص على لوح  ا ص لكل طلم ص( إن وجدت لوحص إ ذاس)ا  ذاسات  لوحص تمغيل الم  ى  يتع جما
سج س دا ل أو  اعموما فإن ةذم ا  ذاسات ضسوسيص  ع ع الممغل  كل ما يدو أو فج لوحص المساق ص الم اي ص و 

 .جود  الميامو  كفاء و  يب الميامكذا م ايلها و أعطاع  س التمغيل    و  الملدات و 

جساء يجب أن يت ا ذاس فإن ذلك يل ى عطل قد حدث و ع د ظهوس ا  . وقد يكون ة اك أيضا تحذيس يملج ا 
 :أن ييوع  ال طوات اآلتيصفوسا و  فيجب أن يتجاوب الممغل

 .نع ملسفص مكان وي ب اللطل إن أمكيتو  يتع إيكات ا  ذاس .1
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 .ا  تفاء ا  ذاس فإن ذلك من الممكن أن يل ى ت مى اللطل الموجودع د ق ول و  .2
ةذم غيل  لد عمل ا جساءات ال زمص و  إفتساض وجود اللطل فج وحد  محسك  طلم ص يتع إعاد  التم .0

لتوقأل عطل فج الوحد   فيها من الممكن أن يكون ي ب ا)جساءات تتميل فج إكتماأل اللطل وع جص ا 
من الممكن أن يكون الي ب فج التوقأل ةو إ  فاض س  الملفات أو تمغيل اسوفسلود و  تيجص  ستفاع دسجص حسا

 .فج م يوب الميام  ال ياسات أو ال زا ات أو إستفاع م يوب  ياسات ال سأل
د  االحتياطيص يع افح  الوحد  ع دما يفمل المحسك للطلم ص اللاملص فج إعاد  التمغيل يتع تمغيل الوح .4

 .مس  أ سى  ل ايص أو يتع إيتدعاء الم ت  أو المسكص الم  لص للملد  الملطلص الكتماأل ال لل
 .(إل ... ، ميام الفائض زا اتم اييب ال)تأكد دائما من ي ب اللطل إذا أمكن   سيا  .5
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 االستجابة لإلنذار واإلجراءات المتخذة

 ا جساء ا  ذاس

 دقق على م يوب . االحتياطيص صمغل الطلم  اس  طلم ص الميام اللكس   لل   ي
 تحضيس الطلم ص اللكس . الميام اللكس   ال ياس 

  أفح  من أجل ا يداد الت سأل ع د المأ ذ  ا  فاض الم يوب   ياس  الميام اللكس
أو يتع إعاد   تأكد من أن مح س الد ول مفتوح

يأل غييل  طوط اليحب من المأ ذ أو ت ظ
 اللوالق عليهاالحواجز الملد يص من السوايب و 

 أ سج المحول من ال دمص ليفح ه مت   ؛  تياس الد ول، ت اعد غازات من المحوالت
قد يدل ت اعد الغازات دليل على وجود 

 ممكلص فج الملفات ال ا ص  المحول

 ا يطاع التياس تياس الد ول 

  تمغيل الحمايص الد ولتياس 

  لف لتياس ا  م دس لل 

 أل 008حسيق  مجموعص المفاتيال الكهس ائيص  إ ذاس 

 ايتدعاء فن الكهس اء الم ت 

 انقطاع التيار الكهربائي

 :لتيار الكهربي عن المحطة بأكملهاعند انقطاع ا

 .اسات التج ت تا عن ا يطاع التياسيجب أن يفح  الممغل كل ا  ذ .1
توقأل عن اللمل أو ال تلمل  ت قيد االيت داع يوأل تجميا طلم ات الميام اللكس  والطلم ص ال يالج إذا كا .2

 .إط قا
 .يوأل تتوقأل عمليص حين الكلوس .0
 .(مفتوح جزئيا)موضا التحكع فج اليسيان الحالج يتوقأل مح س التحكع فج الضغط فج  .4
 .عدادات اليياسوقأل جميا أجهز  اليياس وال يان و تت .5
يجب تو يل مولد  يالج  ماحن ( مات الم  اأو حيب تللي)اعات ي 6إذا ا يطا التياس لمد  تزيد عن  .6

 .(ع د وجود مفاتيال تلمل  جهد ميتمس) ال طاسيص الميا د   لوحص التحكع  الطلم ات   ياء ال طاسيات ممحو ص
إذا كان ي ب ا يطاع التياس الكهس ج يلود إلى أحد المحوالت فيجب تو يل لوحص التوزيا  المحول ا حتياطى  .7

 ذلك  لد إيتدعاء الم ت لمحول المتوقأل و يله ويلاد فح  اوتمغ
 .كما ذكس يا يا فج تمغيل الطلم اتع د عود  التياس الكهس ائج يجب تمغيل جميا الطلم ات يدويا  .0
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 (المروبات)التشغيل لمنشآت أحواض التنديف  تعليمات
 :تعريف أوال

ذلك عن و  افيص واليسعص الم اي ص لل لطعمليص التسويب المي ود م ها ةو إجساء ال لط الم ايب  الفتس  الزم يص الك
ل حواجز  سيا يص طسيق ال لط الميكا يكى  إيت داع   طات أو ال لط الهيدسوليكى عن طسيق مسوس الميام   

عموما فإن و محيوب أيضا الفتس  الزم يص للمسوس ما مساعا  يسعص ال لط المتغيس    ل المسوس محيوب أ لادةا و 
د كمياتها عن طسيق التج تع تحديو ( الكلوس –الم ص )د   لد إضافص جسعات الكيماويات اعمليص ال لط ةذم تتع ع

التج تلت س ةج الميكا يزع السئييى للمليص و  (FLOCS)ت تا ةذم اللمليص ما يلسأل  ال دأل ململ المحطص و 
 .التسييب فج أحواض التسييب كما ييسد ذكسةا فيما  لد

 زالص الغسض من عمليص التسويب والت ديأل ة و إزالص المواد المائ ص و ا ص الغيس قا لص للتسييب الط يلى وا 
 .لكاس  من الميام المساد ملالجتهاال

 ل الميام ( الم ص)ل توزيا متمايل للماد  المسو ص ةو مزج المواد المسو ص ما الميام ال اع للم: ال لط اليسيا  
 .ةذم اللمليص   ل يوانتحدث و 

 وين ح ي ات أك س قا لص طىء للم ص تلمل على تجميا الح ي ات ال غيس  لتكةج مزج   :عمليص الت ديأل
 .(د 28 – 15الزمن يتساوح من )للتسييب 

 :ثانيا ميكانيكية الترويب

 :وةى ا على اللمليات اسياييص للتسويبجودتهتلتمد عمليص التسويب و 

 .مجسى مفتوحص ن الحين يتع فجحين الم ص يواء كاتلتمد ةذم اللمليص على مكان  يطص و : ال لط اليسيا . أ
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 أو يتع فج مايوس  مغليص

 
يل س عن ذلك لتحييق أفضل ت ديأل و و  فج ك  الحالتين فإ ص يجب عمل حيا ات م اي ص لليدس  ال زمص للحينو 

 (G-Value)الميال المسفق لحياب ما ييمى ب ذلك  الملادلص اآلتيص و 

كذلك قيمص سا م امسا  لد  عوامل أةمها زمن ال لط اليسيا و تتأيس تأيي (G-Value)ي حظ من ذلك أن قيمص و 
ل اسجص كما يميلها المكل تتيس تأييسا م امسا فج قيمص اللكاس  ايميل فج ال هايص قدس  التسويب و  الذىإستفاع ال لط و 

 :التالى
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 :يفميكانيكية التند

 (Jar Test)يميلها إ ت اس الجاس يمكن التلسأل على أفضل مكل لل دأل من   ل عمليص المزج ال طىء والتج 
 .يجب أن يتع   وس  دوسيص  المحطص الذى

 
 

 التنديفوامل المؤثرة في عملية الترويب و الع

 (005 س من ولك سيتات الحديدوز أك 705- 505للم ص من ) PHتسكيز اسس الهيدسوجي ى  .1
(  يكس و ات الكالييوع) )ء اليلويصل ما جز الم ص تتفاع)تتع عمليص التسويب أيسع ما اليلويص اسعلى  :قلويص الماء .2

 .وفج حالص عدع وجود اليلويص يضاأل الجيس أو ال ودا الكاويص
 .(اليسعص والتجا س)ظسوأل ال لط  .0
 .( صاسعلى أفضل   يب ملي) ي ص اللكاس  للميام ال اع  .4
 .(JAR TEST)جسعص الماد  المسو ص   .5
 .الم دألمكل المسوب و ت ميع و  .6

 التالى يلزع تحديد جسعص الم ص التج ص الم ص المضافص فج حدود ملي ص و سديا ما جسعيت ايب حجع ال دأل ط 
 .ق تكوين ال دأل فج حجع ساس الد وستحي

 (المروبات)أعمال التشغيل لمدخل المنشآت 

 :الوضع العادي

 عام ˗

 .لمسو ات تلمل فج الوضا الط يلى وال توجد أعمال  يا صا .1

 .ات الميام اللكس  تلمل والوحد  اس سى فج ا حتياطىأ ذ عي  طلم ص واحد  فيط من طلم ات .2

 .مفتوحص وتلمل  الطسييص ال حيحص جميا  وا ات الف ل .0
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 المحابس اليدوية

مح س د ول طلم ات و ( جسى الد ول للميام اللكس ع د وجود  فج م)مح س غسفص جهاز قياس الت سأل  .1
 .ص ما لع يذكس   أل ذلكعي ات الميام اللكس  وجميا المحا س اليدويص اس سى مفتوح

 .الطسد لطلم ص اللي ات اللاملص مفتوحصو  مح س اليحب .2

 مالحظات عامة عن التشغيل

  على ال  س   اس  يط الحين للم ص   اءيتع ا تيات للمليص ت مس الم ص المضافص و تيت دع غسأل المسو
 لى قيمص الت سأل للميام اللكس ع المسحلص اسولى أو اليا يص   اء يتع وضا الهداسات فجاللمليص للتمغيل و 

 .(ت داع الهداسات فج عمليص التسويبع د إي)زمن الت مس و 

 يتع تفسيغها  وايطص و  ال هايصو  ع د الحاجص لتفسيغ غسأل التسويب يتع يد الغسفص المطلوب تفسيغها من ال دايص
 .فتال المحا س أيفل غسأل المسو ات

  يياأل طلم تج اللي ات للميام الليتع تمغيل و يل أو تمغ/ كس   ايت داع مفتاح للتمغيل من  فس المكان ا 
 .عن  لد حيب الت ميع الكهس ى

 :باالحتياطية قم بالخطوات اآلتية إلستبدال الطلمبة العاملة

 أوقأل الطلم ص اللاملص  .1

 اليحب للطلم ص اللاملص و  اغلق محا س الطسد .2

 الطسد للطلم ص ا حتياطيص و  افتال محا س اليحب .0

 مغل الطلم ص  .4
 األعمال الروتينية المنتظمة بأحواض المروبات

 ي مص التمغيلذلك للمحافظص على كفاء  اللمل و لضسوسي ات اع دوسات عمل م تظمص و من ا
 يوميةالدورات ال

أكمل اليجل اليومج  تيجيل اليساءات  ا ضافص إلى أي م حظات أ سى  ا ص  التمغيل أو أي تغيسات فج  .1
 .عمليص التمغيل

 .فا تيسيس لممسأل الوسديص فج حالص وجود أي إ ذاسات غيس ط يليص تتللق  لمليص التمغيليجل يع اس  .2
قع  فح    سي لجميا الوحدات والمواييس والمحا س  حيا عن أي تيس ات أو إ يكا ات وتأكد من أن جميا  .0

 . اليص من ا  يداداتال  عات ومجاسي ال سأل  ظيفص و 
تفيد الملدات والطلم ات ودقق على ميتوى زيوت التزليق وايتكمل الملء ع د اللزوع وا  حث عن اس وات أو  .4

 (يي د  ها طلم ات اللي ات فج ةذم المسحلص ع د وجودةا  المحطص)االةتزازات 
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 الدورات األسبوعية

 .د من أ ها تلمل  الطسييص ال حيحصتأكو  مغل الملدات االحتياطيص .1

 .(التآكل لألجزاء الدواس )االحتياطيص ليتياوى ال سى / سوأل المحطص قع  ت ادل الملدات اللاملص إذا يمحت ظ .2

إذا تع ت ادل الطلم ات تأكد من إمساس الماء   ل الطلم ص اللاملص لغيلها ق ل إييافها وعامص ي  غج إمساس الماء  .0
 .غيلها ع د يح ها من ال دمص  ل الطلم ات من الدا ل و 

والكلوس المت يى  (PH)ملدات قياس السقع الهيدسوجي ج  حص ملايس  ملدات قياس اللكاس  و كد من يجب التأ .4
 (م اسجهز   مساحل التمغيل للمحطصع د وجود ةذ)

 متطلبات المحطة

 .وأزلها  أيسع ما يمكن( ميل الطحالب)ليطوح  حيا عن اسمياء ال اميص  يدس ا مكان افح  جميا ا .أ 
 .فج مكا ها  ما فج ذلك غسفص ال لطمأمو ص ع د وضلها و   حيحص تأكد من أن الهداسات .ب 

 :إجراءات اإليقاف

 عام

ويتوقأل حين الكلوس يتدي ايياأل طلم ات الميام اللكس  لتوقأل غسفص التهدئص التا لص للمسو ات وغسأل المسو ات 
يت داع أجهز  حين للكلوس تي ل ومجهز  للتمغيلع د ض ط ذلك  المحطص و )أتوماتيكيا  اسوتوماتيكى الذى يلتمد  ا 

 (قيمص الكلوس المت يى حيب ا ماس  ال ا ص  ذلكو  /فج اللاد  على ت سأل الميام اللكس  أو 

  التفسيغ سيفل سحواض المسو اتالهدأل اسيايج من إجساءات ا يياأل الم ي ص أد ام ةو اليماح 
 غرفة التهدئة التابعة للمروبات

 :يمكن تفسيغ ةذم الغسفص كما يلج

 . ات الميام اللكس  قد تع إييافهاتأكد من أن طلم .أ 

 .افتال مح س تفسيغ المسو ات ودع الغسفص تتفسغ .ب 

؛ يمكن ه مفتوحا  ي ما تظل الغسفص فاسغصاتسكو ( د غسفص  ا ص  هع د وجو )افتال مح س تفسيغ جهاز الت سأل  .ج 
 أن يظل مح س مد ل جهاز قياس الت سأل مفتوح

 غرفة المروبات

 .سيغه عن طسيق مح س ت فيص  ا   هذات غسفتين مجهز    ئس توزيا ممتسك يمكن تفع اس  عن م مأ   .1

يمكن تفسيغ غسفص واحد  من المسو ات أو الغسفتين حيب المطلوب عن طسيق محا س الت سيأل ال ا ص  .2
 . هع

 مفتوحص أي اء  ياء الغسفص فاسغص اتسك محا س تفسيغ الغسأل .0
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 :إجراءات بدء التشغيل
 اإلعادة للخدمة

o   لد توقأل الطلم ات اللكس  عن اللمل يوأل ت يى جميا الغسأل الموجود  ممتلئص  الماء حتى ميتوى الهداس
 ما عدع وجود يسيان  حو المسوقات

o فسيغ الغسأل وجب ات اع إن عمليص  دء تمغيل الطلم ات من جديد تليد الم مأت لل دمص ولكن إذا كان قد تع ت
 :دق ل  دء تمغيل الطلم ات من جدي اآلتج

 .فص جهاز الت سأل وللمسو ات مغليصتأكد من أن جميا محا س الت سيأل ل ئس التوزيا ولغس  .1

 .ما ةو مطلوب من أجل الحين  الم صتأكد من وجود الهداس الفا ل فج المسحلتين ك .2

 ال ي ص للمسو ات غيس عاملص تأكد من أن الهداسات فج مكا ها والتى تيت دع لم ا يسيان الميام إلى  .0
 .د وجود أحد المسو ات  اسج ال دمصذلك ع و  المسوب

 افتال مح س د ول غسفص الت سأل إذا كان مغليا .4

o ياس الت سأل قع  ال طوات التاليصيمكن  دء تمغيل طلم ات اللكس  اآلن؛ ع د ظهوس متمس جهاز ق: 

 .جهاز حين الكلوس ما ض ط الجسعات مغل طلم ص حين الكلوس الم   ص لللمل وكذلك .1

 .حين الكيماويات الم   ص لللمل من أجل حين الجسعات فج الميام اللكس مغل جميا طلم ات  .2

 .مغل طلم ص أ ذ عي ات الميام اللكس  الم   ص لللمل .0

 :وسائل اإلنذار واإلجراءات الواجب إتخاذها

 فائض  غسأل المسو ات. 

 لل  طلم ات أ ذ اللي ات . 

  (إذا كا ت متوفس )وحص تمغيل م  ى المسوقات الموجود   ل ذاس ةذم فج اللوحص ال ا ص  ها و تيا ويائل ا 

 انقطاع التيار الكهربائي

 :عند انقطاع التيار الكهربائي

 .اسات التج ت تا عن ا يطاع التياسيجب أن يفح  الممغل كل ا  ذ .1

 .  عن اللملتتوقأل طلم ات عي ات الميام اللكس  .2

 .لوس والم ص والكيماويات اس سىيوأل تتوقأل عمليص حين الك .0

 .اللكس   إ يطاع التياس الكهس ج أل تدفق الميام اللكس    ل المسو ات إذا تأيست محطص الميامتتوق .4

تتوقأل جميا أجهز  اليياس وال يان وعدادات اليياس  ايتي اء اسجهز  التج يتع تغذيتها من مولد الطواسىء ع د  .5
 .وجود 
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 .كما ذكس يا يا اات اللي ات يدويع د عود  التياس الكهس ائج يجب  دء تمغيل طلم  .6

 تلليمات التمغيل سحواض التسييب 
 :تعريف

اللوالددق مددن ب المددواد و ت ييددص ميددام المددسب  أ هددا ا جددساء السئييددى لتسيدديو  تلددسأل عمليدده التسيدديب فددج مساحددل ملالجددص
عداد الميام للد ول إلى المسحلص التاليصو  الميام الطي يدص   يد ص و  يلتمد علدى إزالدص المدواد التييلدصو  ةى عمليص التسميالو  ا 

عموما فإ ص كلما زادت كفاء  عمليص التسيديب تلطدى الفس دص آلداء أفضدل و  فج أحواض التسييب%  08ت ل إلى 
  التالى زياد  كفاءم المحطصو  اتللمسمح

 :أحواض الترسيب

ن اللوالق فج أيفل حوض التسييب ع اس  عن حوض دائسى أو ميتطيل يتع فيه الت ل  من أك س قدس م
المحا س اليدويص أو أى طسق  التى يتع إزالتها  لد ذلك  طسق م تلفص إما عن طسيق كياحات للسو ص أوو  (المسوق)

 مل ى أ ه يتع تيميه  وع الت ييه ( المسوق)عاد  ما يلسأل   وع حوض التسييب وعموما فإن  وع المحطص . أ سى
 .( ا ض) لييتوس  –تسييب أفيى  – المحطص مي   إيع تسييب سأيى 

 :انيكية الترسيبميك
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 :ترسيب المواد الصلبة

 (متس ) قطس الماد    وع الماد  يع 08زمن التسييب فج 

 8081 زلط ث800

 80881 سمل  من ث 0

 808881 سمل  اعع ث 00

 8088881 طمى د 00

 80888881  كتيسيا ياعص 05

 808888881 طين  فيأل يوع 208

 8088888881 مواد غسويص ي ص 60
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 امل المؤثرة في عملية الترسيبلعو ا

 حجع الح ي ات .1
 مكل الح ي ات .2
 كيافص الح ي ات .0
 دسجص حساس  الماء .4
 المح ص الكهس يص للجييمات .5
 (د/ يع  08ال تزيد عن )الحوض  يسعص يسيان الماء فج .6
 ملدل الت سأل/ حجع الحوض ( = عاتيا 0- 4) (Detention time)مد  المكث  .7
 dead)ذلك  ق ل فس ص تكون  يط ميتصيب فج اسحواض الميتطيلص و التسي عسض حوضال ي ص  ين طول و  .0

zones) الحوض ع د زياد  عسض 
 تصريف الروبة من أحواض الترسيبو  إزالة

 من حيز الحوض % 18-0تمغل السو ص ما سوايب  ل ص و ( الم ص)سو ص من م لفات الماد  المسو ص تتكون ال
من ال دأل فج اليلث اسول من طول الحوض % 58تسييب وفج أحواض التسييب ذات التدفق اسفيى يتع 

 .يع  ظاأل إيت ساج السو ص من الحوضويساعى ذلك فج ت م
 :أسباب تصريف الروبة

عاد  تلكيسما الميام المسوقص و م ا التدا ل م .1  .ا 
 .لتج تي ب طلع وسائحص غيس مي ولصم ا تكايس ال كتيسيا ا .2
 .(تيليل حجع الحوض)لمكث ا   فاض مد  اتفادى مغل حيز ك يس من الحوض و  .0
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 :أنظمة كسح الروبة

 
 أعمال التشغيل للمروقات

 التشغيل العادي

 عام

 .تلمل/ المسوقات تلم ن / المسوقان  .1

 .ج أ ذ عي ات الميام المسوقص تلملإحدى طلم ت .2

 .تلمل  طسييص  حيحصو  لغلق مفتوحصجميا محا س ا .0
 لوحة تشغيل مبنى المروق

 .مفتاح اللزل لس اط ال اسات مفتوحو  ل مغليانتياس الد ول، مفتاحج اللز  .1

 .أو اليدوى حيب الحاجص إلى إيت دامها AUTOالي ان ضد السطو ص مض وط على الوضا اآللج  .2

 .المغذيص لملدات مطلو ص للتمغيل فج وضا تمغيل( الفيوزات)المفاتيال / ميا الييسكيت  سيكس ج .0
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 (نظام البطانية أو الترسيب الرأسىتى تعمل بللمحطات ال) (محابس األتوماتيك)المحابس اآللية 

أتوماتيكيا وتظل وحص فيط ع دما يتع ت سيأل السو ص تظل المحا س اآلليص المزود   اليدس  من ممغل كهس ائج مفت
 .(للسو ص محا س ال سأل اآلليص)مغليص فج جميا اسحوال اس سى 

 المحابس اليدوية

 لكمغليص ما لع يذكس   أل ذ ا المحا س اليدويص اس سىتظل جميمفتوحص و  ل محا س ال سأل اليدويصتظ 
 و لص أ ذ اللي ات للماء المسوق

  سد لطلم ص اللي ات اللاملص مفتوحالطمحا س اليحب و 

 ( ظاع ال طا يص أو التسييب السأيىللمحطات التى تلمل  )مساق ص وتمغيل لمحا س السو ص و  لوحتا  يان .1

  ط يمكالغسض من تمغيل ةذم المحا س ةو ضو  طسييص آليصفج الغالب يكون تمغيل ةذم المحا س   .2
ستفاع ط يص ال طا يص و  ود التى تلمل فج ةذم الظسوأل كط يص تسمال يتع ض طها فج حدو ( ط يص ال دأل)ا 

 دوسةا تتدى إلى التى ج ةذم ال دأل ما الميام المسوقص و تت اعد حتى ت س  حيث ال تزيد ما مسوس الوقت و 
 إ يداد المسمحات

 مفاتيال التمغيل اآللى على وضا اسوتوماتيك  يتع ض ط . أ

على الفتس  الزم يص والتى تحدد  وايطص ململ المحطص ( PLCتايمسات أو كاستص إلكتسو يص)يتع ض ط متقتات  . ب
عن طسيق أ ذ عي ات من أعلى ط يص ال طا يص على ميافات ملي ص ويتع تحديد حجع ال دأل المت اعد  

 .فتسات الزم يص ال زمص  زالتها وض ط م يوب يا ت لط يص ال طا يصوكميتها و التالى يتع تحديد ال

  ط الت سأل وميتويات حين الجسعاتأوضاع ض .0

تلتمد   ائ  السو ص على  وعيص الميام اللكس  والظسوأل الكيميائيص ال اتجص عن إضافص ماد  التجميا  -
 سوقاتللميام اللكس  ق ل د وله للم

من الت سأل اللادي ملدالت % 68ت م  فضص لليسيان  المحطص أي ت تا الم ص سو ص  فيفص ع د ملدال -
أو حيب ما يحددم ململ المحطص عن )ل /مجع 68ل إلى  /مجع  08حين الجسعات المو ج  ها من 

 (طسيق ا  ت اسات الململيص المجهز  لهذا الغسض

وين ط يص جيد  من ع د ملدالت اليسيان المستفلص تد ل ال دأل ال فيفص المسمحات ولت فج ذلك ولتك -
 جسعص ( ماد  ال ولج إلكتسوليت) السو ص يتع فج  لض اسحيان فج  لض المحطات إضافص مسوب مياعد

ل لكج ال تتيس على قو  جسعص الم ص ما اس ذ فج ا عت اس التأييسات ال حيص  /مجع  802ال تزيد عن 
 .د تع إلغاء إيت دامها من المحطات يت داع ال وليمس وق

اع للتوفيس فج كميات الميام يتع ت سيأل السو ص فج أقل الحدود ويلت س التسكيز ال موذجج للسو ص فج  وجه ع -
يجب أن تدوع عمليص ت سيأل السو ص لفتس  كافيص  زالص كل السو ص . حجع/ وزن %  804ميام الت سيأل 
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فج عمليص إزالص السو ص  يتع ض ط المتقتات الموجود  على لوحص التحكع. الموجود  فج  ياس  ال سأل الملحيص
 .ص  ي ص تكساس عمليص إزالص السو صلملسف

 ت سيأل السو ص .4

 .أي اء التمغيل اللادي يتع ض ط لوحص التحكع فج عمليص إزالص السو ص كما ذكس يا يا -

تحدث عمليص إزالص السو ص أتوماتيكيا وفيا سوضاع يض طها متقت الفا ل الزم ج أو الكاست ا لكتسو ى ع د  -
 .فس التمغيل اسوتوماتيكى  المحطصتواوجود و 

محا س ال سأل اسوتوماتيكيص يتع تيييمها إلى مجموعات أو مساحل كل مسحلص مزود   متقت للمد   حيث  -
 .تع تحديدةا مي ياتتكون يليص عمليات ا زالص من مساحل تيوع كل مسحلص  الت سيأل ت اعا لفتس  زم يص ي

يكسس اللمليص اليا يص يتع ت طج متقتات الفا ل الزم ج والمد  ويتع إذا دعت الحاجص للت سيأل اليدوي يوأل  -
ل يان إلى حالتها مفتوحص تمغيل جميا المحا س  وايطص المفتاح ال ا   كل م ها على اللوحص وتميس لم ات ا

 .مغليص/ 

 .إزالص السو ص من قاع المسوق .5

حها إلى م اسيط م تظمص عن طسيق كي من ال زع إزالتها على فتسات. تتكون سو ص يييلص فج قاع المسوق -
تيا فج  هايص الياع يجب تمغيل الكياحص مس  واحد  فج اسي وع على اسقل او حيب ما ( قواديس) للسو ص

 .وملدل  موةا فج قاع حوض التسييبتحدد    س  الممغلين م حيث كيافص السو ص 

 ها عن طسيق محا س يدويص أو أوتوماتيكيص لكل أ ظمص التسييب اللاملص فإن السو ص المتكو ص يتع الت ل  م -
عاد  تمغيلها أو يتع طسدةا إلى الم اس  أل  لد عمل ويتع تجميلها فج محطص كيال السوايب لملالجتها وا 

 .الت اسيال ال زمص لذلك

 . طوات إزالص السو ص من قاع المسوق .6

فج  لض المحطات توجد )ل للي ات المأ وذ   وايطص الملماو  يتع تمغيل الكياحص دوسيا حيب حجع السو ص .أ 
 .(ال ا ض) ظمص أ سى يدويص  زالص السو ص وأ سى يوجد  ها  ظاع ال لييتوس أ

 .افتال محا س إزالص السو ص .ب 

 .ص الكيال إغلق محا س إزالص السو صع د ا  تهاء من عملي .ج 

 . صالمحافظص على ط يص السو  .7

وط يلص السو ص وذلك  التها  الكياحص على كميصتلتمد  ي ص حدوث عمليص إزالص السو ص إما  طسييص ال سأل أو  إز  -
 .ات التحكع فج عمليص إزالص السو صيمكن اليياع  لمليات إضافيص  زالص السو ص  وايطص لوح ال  س  و 

ع تحت يطال الماء 105ع و1ع دما تكون المسوقات فج ال دمص يجب أن يكون اليطال الللوي للسو ص ما  ين  -
 .الزائد قد ت تيل السو ص للمسمحات ستفاع إذا يمال لميتوى ط يص ال دأل  ا
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ما ذلك يمكن ستيص و  .فإن الماء فوق ط يص ال دأل ييظل  افيا إذا تع ايت داع الم ص  طسييص  حيحص -
جييمات من السو ص فج ط يص الماء ال افيص ويلود ذلك للتأييسات الحساسيص و ادسا ما تتي ب ةذم الجييمات فج 

يكون يطال ط يص لص عدع ض ط الجسعات يكون ط يص الماء الطافيص ملكس  و فج حا ،إ  فاض  وعيص الميام
 .السو ص غيس مسئج

 :يجب م حظص أي تغيسات فج ميتوى ط يص السو ص كاآلتج .0

 .تأكد من أن الي ب ال يلود لحدوث تلديل فج ملدل الت سأل .أ 

 .تأكد من ض ط الجسعات فج حالص ي ات ملدل الت سأل .ب 

 :ليا يين يجب فح   ظاع الكيال من أجلإذا لع يكن أي من الي  ين ا .ج 

 يسيب من أحد محا س إزالص السو ص لو ص أو إ يداد أو ت. 

 إ يداد أو تيسيب من أحد المواييس. 

 لل  ممغلص أو إماس  مح س السو ص . 
 :مالحظة

ئص فج إن وجود ميتوى عال جدا لط يص السو ص يواء  ي ب ق وس فج أداء  ظاع إزالص السو ص اآللج أو زياد  مفاج
 ت سأل الميام اللكس  قد ييتلزع التحكع اليدوي المتقت فج عمليص إزالص السو ص 

 مبات أخذ العينات للمياه المروقةتبادل طل

 : االحتياطيص قع  ال طوات اآلتيص  يت دال الطلم ص اللاملص
 .الطسد للطلم ص ا حتياطيصو  افتال محا س اليحب .1

 .مغل الطلم ص من اللوحص .2

 .اليحب للطلم ص اللاملصو  طسداغلق محا س ال .0

 .أوقأل الطلم ص اللاملص من اللوحص .4

 (المروقات)تينية المنتظمة بأحواض الترسيب األعمال الرو 

 .ي مص التمغيلذلك للمحافظص على كفاء  اللمل و و  من الضسوسي ات اع دوسات عمل م تظمص
 الدورات اليومية

أي م حظات أ سى  ا ص  التمغيل أو أي تغيسات فج أكمل اليجل اليومج  تيجيل اليساءات  ا ضافص إلى  .1
 .عمليص التمغيل

 .يجل يع اسفا تيسيس لممسأل الوسديص فج حالص وجود أي إ ذاسات غيس ط يليص تتللق  لمليص التمغيل .2
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 حيا عن أي تيس ات أو إ يكا ات وتأكد من أن جميا المحا س مواييس و القع  فح    سي لجميا الوحدات و  .0
 .سي ال سأل  ظيفص و اليص من ا  يداداتال  عات ومجا

تفيد الملدات والطلم ات ودقق على ميتوى زيوت التزليق وايتكمل الملء ع د اللزوع وا  حث عن اس وات أو  .4
 تاالةتزازا

 الدورات األسبوعية

 .د من أ ها تلمل  الطسييص ال حيحصتأكو  مغل الملدات االحتياطيص .1
 .االحتياطيص ليتياوى ال سى/ املص لدات اللإذا يمحت ظسوأل المحطص قع  ت ادل الم .2
عامص ي  غج إمساس الماء  ص اللاملص لغيلها ق ل إييافها و إذا تع ت ادل الطلم ات تأكد من إمساس الماء   ل الطلم .0

 .  ل الطلم ات من الدا ل وغيلها ع د يح ها من ال دمص
وملدات قياس  (PH)لسقع الهيدسوجي ج ملدات قياس ا حص ملايس  ملدات قياس اللكاس  و يجب التأكد من  .4

 .الكلوس المت يج
 متطلبات المحطة

 .كذلك مظهسةا اللاع يوميا و حال اسموس ع د الضسوس افح  ميتوى ط يص السو ص و  .1

وخاصـة أزلهـا بأسـرع مـا يمكـن ن األشـياء الناميـة مثـل الطحالـب و بقدر اإلمكـان افحـج جميـع السـطوث بحثـا عـ
 .ع الطحالب وغسل مواسير التوزيعيتم غسل أماكن تجمأثناء أحوال الطقس الحار و 

 ا ص فج أحوال الت سفات الم  فضص فيجب ت ظيأل السو ص من ةذم  ص فج مجاسي الد ول و قد تتجما السو  .2
 .المجاسي حيب الحاجص

 :إجراءات اإليقاف

 عام

محطص لل  أل إن ذلك يل ج  فض الت سأل الدا ل وال اسج من الع د إ ساج أحد المسوقات من ال دمص ف ˗
 .يجب تو ج الحذس أي اء عمليص ا  ساج من ال دمص لتج ب حدوث أي إضطسا ات فج الوحدات اس سىو 

 .ت سأل ا  فاض فج جسعات الكيماوياتيجب أن ي احب  فض ال ˗
 إخراج مروق من الخدمة

 ج   ساج أحد المسوقات من ال دمصقع  اآلت

 .اليا ق ذكسةاقع  إزالص السو ص  ايت داع آليص ت سيأل السو ص  .1

أحوال الماء قد ي ل ايب ما مسوق واحد ووفيا لل  س  و قع   فض الت سأل الدا ل للميام اللكس   ما يت  .2
 .من الت سأل اس لج% 75الت سأل إلى 

 .قع   فض الجسعات الكيميائيص  ما يت ايب ما الت سأل الموجود .0
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متا لص إلى أن ي  ال الت سأل ويتع الأضأل  وا ات اللزل ت اعا إلى مد ل الوحد  الجاسي إييافها ل فض  .4
 .المسوق ملزول

 :أياع أو أكيس قع  ال طوات اآلتيص0إذا كان من الميسس إ ياء المسوق  اسج ال دمص لمد   .5

 .ا س إزالص السو ص ال ا ص  المسوقمحج للمسوق و افتال مح س ال سأل اليدوي السئيي .أ 

 :دع المسوق يتفسغ من الميام يع .ب 

غيل  طوط ال سأل جميا محا س ال سأل اآللج مفتوحص و تأكد من أن سوق و  ظأل اليطوح الدا ليص للم (1 ا 
إغلق محا س الغييل  لد ا  تهاء من . محا س الغييل الموجود  اعا من الدا ل  ايت داع و  ت و ت

 .عمليص الغييل

 .OFFع د لوحص التحكع فج عمليص إزالص السو ص يتع ض ط المحا س على وضا  (2

 الميام اللكس  الجديد ومن المفضل إعاد  تل ئص المسوق . حالص إذا تطلب اسمس ذلك هذم ال يمكن تسك المسوق  .
تسك المسوق يجوز و   ظسا س ه يكون قد تع حين جسعات الكلوس  الميام اللكس   لكس إتجام اليسيان للمسوق

 .ممتلئ لفتس  من الزمن

 ب إزالتها ع د تدةوس حالص يجو   ص  وعيتهامساقو  يجب متا لص حالص الميامو  يو ى  ات اذ الحذس ع د عمل ذلك
 .الميام

 :إجراءات بدء التشغيل

 تعبئة مروق فارغ

 إغلق مح س ال سأل ال ا   المسوق  .1

 إغلق محا س ال سأل اليدوى للسو ص  .2

حتى ( ......-% 25 -% 18)يتع ال دء فج تل ئه المسوق  الميام ما مساعام ال دء  ت سفات م  فضص  ي يا  .0
 .ياعص 2 – 1ملدل الط يلى فج حدود ال ي ل الت سأل إلى

يمكن تسك .  وا ص اللزل لكج يتع عزل المسوق ع دما ي ل المسوق لميتوى الد ول للمسمحات أعد تسكيب .4
مل م لا المسوق  هذم الحالص ل لض الوقت ما مساعا  الفح  الميتمس لحالص الماء  وايطص كيميائج المل

لتاع من جود  الميام وقيع اللكاس  المسوق فج ال دمص إال  لد التأكد اال يتع إد ال لتدةوسةا و مو الطحالب و 
 .ال اسجص والكلوس المت يى وكذا اسلمو يوع المت يى

 إدخال مروق ممتلئ الخدمة

يجب ا ذ . من ذلك ق ل إمساس الماء للمسمحاتق ل ال دء  هذم ا جساءات يجب تكوين ط يص السو ص والتأكد   سيا 
وفح   وعيتها  الململ وتتع مساق ص  وعج الميام المساقص  وايطص أجهز  قياس اللكاس  والكلوس عي ات من الماء 
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ذا لع تكن  وعيص الماء مي ولص فيجب تفسيغ المسوق  وايطص فتال مح س ال سأل  المت يج والسقع الهيدسوجي ج وا 
عاد  تل ئتهال ا   المسوق وت سيأل الماء لمحطص الكيال و   :ماء جيد  قع  ال طوات التاليصال إذا كا ت  وعيص. ا 

 .المسوقات/ قع  إزالص  وا ات اللزل ت اعا من مد ل المسوق إلى أن تتياوى كميات الميام الدا لص للمسوقين  .1

 .قع  ض ط مفتاح التحكع فج محا س ال سأل على الوضا اآللج .2

ياد  الجسعات لتت ايب ما ز و % 188يمكن زياد  الت سأل إلى و  المسوقات  ال دمص/ اآلن أ  ال ك  المسوقين و 
 .الت سأل الدا ل

 (الترسيب الرأسى للمحطات التى تستخدم)إعادة تكوين طبقة البطانية 

إذا . يص الماء وس ما على أحوال الطيسأياع وتلتمد ةذم المد  على  وع 0تيتغسق ةذم اللمليص من يوع إلى  ˗
 .دي ذلك لتيليل فتس  تكون السو صتمت زياد  جسعات الم ص قلي  و  وس  متقتص فمن الممكن أن يت 

ويجب مساعا  أن الميام التج يت سج ق ل تكوين ط يص السو ص تحتوي على  دأل ييتع  يلها وتسيي ها  ˗
 لد أن يتع تكون ط يص السو ص وتلمل .  المسمحات لذا يجب التدقيق فج تيليل فتسات غييل المسمحات

 . سيأل السو ص   وس  م تظمص كما ذكس يا يا الطسييص الملتاد  تتع المحافظص عليها  وايطص ت
 :وسائل اإلنذار واإلجراءات الواجب اتخاذها

 عام

 حيدث تحتدوي اللوحدص علدى لدوح  ا دص لكدل طلم دص( وحص إ ذاسإن وجدت ل)ا  ذاسات  لوحص تمغيل الم  ى  يتع جما
سج ل  كددل مددا يدددوس دا ددل أو  دداعمومددا فددإن ةددذم ا  ددذاسات ضددسوسيص  عدد ع الممددغأو فددج لوحددص المساق ددص الم ايدد ص و 

 .يب الميام وكفاء  وجود  الميامكذا م ايع  س التمغيل    و  الملدات وأعطالها و 

جساء يجب أن يت ا وقد يكون ة اك أيضا تحذيس يملج  .ع د ظهوس ا  ذاس فإن ذلك يل ى عطل قد حدث وا 
 :فوسا وأن ييوع  ال طوات اآلتيص فيجب أن يتجاوب الممغل

 ي ب اللطل إن أمكنو  ملسفص مكان يتعو  ا  ذاس يتع إيكات .1
 .ع د ق ول وا  تفاء ا  ذاس فإن ذلك من الممكن أن يل ى ت مى اللطل الموجود .2

 إفتساض وجود اللطل فج وحد  محسك  طلم ص يتع إعاد  التمغيل  لد عمل ا جساءات ال زمص وةذم ا جساءات 
يكون ي ب التوقأل عطل فج الوحد   فيها  تيجص  ستفاع دسجص تتميل فج إكتماأل اللطل وع جص من الممكن أن 

حساس  الملفات أو تمغيل اسوفسلود ومن الممكن أن يكون الي ب فج التوقأل ةو إ  فاض فج م يوب الميام 
 .اع م يوب  ياسات ال سأل ال ياسات أو ال زا ات أو إستف

تمغيل الوحد  االحتياطيص يع افح  الوحد  الملطلص ع دما يفمل المحسك للطلم ص اللاملص فج إعاد  التمغيل يتع 
 . لص للملد مس  أ سى  ل ايص أو يتع إيتدعاء الم ت  أو المسكص الم  الكتماأل ال لل
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 اإلجراءات المتخذةاالستجابة لإلنذار و 

 ا جساء ا  ذاس

  الميام  أ ذ عي ات طلم ص  لل
 للمد ل اللكس 

 االحتياطيص صمغل الطلم 

  تفيد الي ب الكيال للمسوق لل  جهاز 

  لل   ظاع إزالص السو ص من 
 المسوق

 .يدل على أن متقت الفا ل الزم ج لع يلمل  الطسييص ال حيحص
 أكمل عملج إزالص السو ص يدويا ع د اللزوع

 ى أن  وا ات يدل على يسيان زائد  حو المحطص السئيييص أو عل فائض  مد ل المحطص
 عص طلم ص الميام اللكس  ع د اللزوع فض جس . اللزل قد تع تسكي ها

  إ يطاع التياس الد ولتياس ،
 الكهس ائج

 ايتدعاء ف ى الكهس اء الم ت 

 انقطاع التيار الكهربائي

 عند انقطاع التيار الكهربي. 1

 .اسات التج ت تا عن ا يطاع التياسيجب أن يفح  الممغل كل ا  ذ .1
 .والمسوقصتتوقأل جميا طلم ات أ ذ عي ات الميام اللكس   .2
 .كما ةج فج حالتها يواء كا ت مفتوحص أو مغليص( ع د وجودةا  ال ظاع)تظل محا س ال سأل اآلليص  .0
 .(فج حالص أ ها كا ت تلمل)ياحص عن اللمل وتظل كما ةج تتوقأل الك .4
ال يمس الماء يه ط م يوب الميام فج المسوقات سد ى م يوب و  .تتوقأل الميام اللكس  عن الد ول للمسوقات .5

 .لمسمحاتل
 عند عودة التيار الكهربائي. 2

 .كذلك الكياحص ع د اللزوعو  يدوياأعد تمغيل طلم ات أ ذ اللي ات للماء المساق 
 تعليمات التشغيل للمرشحات

 :تعريف

الطحالب وتكون و  تلسأل عمليص تسميال الميام  أ ه ا جساء الذى يتع لت لي  الميام  هائيا من اللوالق وال كتيسيا ˗
 اييص وت ييع المسمحات إلى  وعينيام  الحص للمسب تماما و اضلص للموا فات اليي ذلك الم

 .(مغليص)ت ضغط مسمحا .1
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 .مسمحات مفتوحص .2

أيضا أوضاع و  مغيل اللادىفج اللاد  فإ ه يتع ت ميع المسمال ليكون محتويا المحا س اآلتيص سعمال التو  ˗
 الغييل

 لمسوقمح س د ول الميام ا .1

 محصمح س  سوج الميام المس  .2

 مح س د ول ميام الغييل .0

 مح س د ول ةواء الغييل .4

  سوج ميام اللادع أو غييل المسمال(  وا ص)مح س  .5

التى و  تتع عمليص الغييل للمسمال دوسيا حيب إستفاع الم يوب أو إ يضاء الياعات التمغيليص الميسس  للمسمال ˗
 إلى الوضا اسيوأ تحدد  ال  س  اللمليص أو حي ما تتغيس جود  الميام ال اسجص من المسمال

 اس وذلك  1إلى . 5  فضص فج حدود من تتع عمليص الغييل فج اللاد   إيت داع الهواء فج ال دايص  ضغوط م ˗
د السوايب يع اللوالق من ط يص التسميال يع يتع الغييل  الهواء ما الماء لفتس  زم يص أ سى لطس لف ل السوايب و 
 ح ل على أقل فاقد للضغط تى يتع ت ظيأل ط يص التسميال تماما و ييتمس الماء فج اللمل حيتع إيياأل الهواء و 

 .للمسمال

ال اقى فج و  فج ال دمصيكون وحص واحد  و   اف  ةواء 0أو  2عدد و  توجد فج اللاد  طلم تين أو ي يص للغييل ˗
 .ا حتياطى

دات ويمك يساعى فج ت ميمها إستفاع ط يص التسميال عن م يوب الوح واف  الغييل و و  ع ت ميع طلم اتيت ˗
 .عى وكذا المياحص اليطحيص للمسمالط يص التسميال ووز ها ال و 

 :تشغيل المرشحات

  مسمحات يا تص الم يوب(constant head) 
  مسمحات متغيس  الم يوب(variable head) 
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 أعمال التشغيل للمرشحات

 التشغيل العادي

 الوضع العادي 

 عام 

 .ال دمص جميا المسمحات فج .1

 .تظل طلم ص واحد  من طلم تج الغييل فج ال دمص .2

 يظل  اف  ةواء فيط فج حالص عمل فج ال دمص .0

طلم ص واحد  من طلم ات . لمسمحص ق ل حين الكلوس فج ال دمصطلم ص واحد  من طلم ات عي ات الميام ا .4
 (ع د وجود طلم ات عي ات)ال دمص عي ات الميام المسمحص  لد حين الكلوس فج 

 حة التحكم بالمرشحاتلو 

والييسكت  سيكس ال ا ص  لوحص التمغيل فج حالص تمغيل وع د وجود ييسكيت  سيكس للس ط  ين ، تياس الد ول .1
 .ذيص حيب الت ديل الدوسى للمحوالت ين  طى الد ول يتع إ تياس التغ

حيب حالص دسجص  يتع إ تياس الوضا اس يب للتمغيل) ص مض وط على الوضا استوماتيك الي ان ضد السطو  .2
 .(حساس  الجو المحيط

 .المغذيص للملدات اللاملص فج حالص تو يل( الفيوزات)اللوازل و  جميا المفاتيال .0
و واف  الهواء وذلك  مكان التمغيل لهذم الوحدات  طلم ات الغييل يتع ض ط وضا التمغيل للوحدات اآلتيص .4

ا التمغيل على الوضا أوتوماتيك ل إ تياس وضمن دييكات المسمحات أي اء إجساء عمليص الغييل وذلك  لم
ع د إجساء )وفج  لض الحاالت اس سى يتع إ تياس وضا التمغيل من لوحص التمغيل  فيها ( تمغيل عن  لد)

 ( لض أعمال ال يا ص أو الفح  الدوسى للوحدات

 

fixed filtration velocity, 
variable supernatant water 

level 

H 

fixed filtration velocity,  

fixed supernatant water level  
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 لوحات تشغيل المرشحات 

 :صوحات مض وطص على اسوضاع التاليق ل الغييل تكون مفاتيال الل

 محا س د ول و سوج المسمحات مفتوحص. 

 مح س الغييل  الساجا ومح س الت ظيأل   اف  الهواء ومح س الغييل لل اسج جميلهع مغليين 

 وحدات الغييل و واف  الهواء التى تع إ تياسةا فج ال دمص فج وضا إيتلداد 
 لبوابات المشغلة بالهواء المضغوطاالمحابس و 

 :م ها وا ات المسمحات و و  محا س غلقو  يوجد أ ظمص م تلفص لفتال

 .(pneumatic system)محا س و وا ات يتع تمغيلها  ضغط الهواء  .1

 .(Electrical)محا س و وا ات يتع تمغيلها  الكهس اء  .2

أكيسةا إيته كا و  تلت س ةذم الطسييص من أ لب الطسقو   وا ات يتع تمغيلها يدويا  وايطص الممغلينو  محا س .0
 للوقت 

 وا ات د ول الميام )لممغلص  الهواء المضغوط مفتوحص يل اللادى تظل المحا س أو ال وا ات افج وضا التمغ .4
 .( سوج الميام المسمحص من المسمحاتالمسوقص للمسمحات ومحا س 

 المحابس المشغلة يدويا

 مفتوحص وجميا المحا س اليدويص اس سى مغليص ما لع يذكس غيس ذلك تظل المحا س التاليص
 ال دمص والطسد لطلم ص الغييل اللاملص مح س اليحب . 

 طسد ل اف  الهواء اللامل  ال دمصمح س ال. 
 مح س الطسد للطلم ص الغاطيص ل ياس   سأل المسمحات اللاملص  ال دمص. 

  الغيس محيوناللي ات للماء المحيون  الكلوس و و لتج أ ذ. 

 (.ال ي لال كمح س قطالت ظيع فيط و الغسض من ةذا المح س ةو ا)لغييل مح س التحكع اليدوي فج ميام ا 

  ل الحين  الكلوس اللاملص  ال دمصمح يج اليحب والطسد لطلم ص أ ذ عي ات الميام ق. 

 مح يج اليحب والطسد لطلم ص أ ذ عي ات الميام  لد الحين  الكلوس اللاملص  ال دمص. 
 تتابع عملية غسيل المرشحات

أو ع د إ تهاء   س ط يص التسميال عن قيمص يتع تحديدةا ميدمايحتاج المسمال للغييل ع دما يزيد فيد الضغط ع -
وةو فج المتويط ياعات تمغيل المسمال  لد الغييل، يجب أن يتع تحديد فاقد الضغط ا  تدائى للمسمحات 

 .يع 08 – 28يكون 
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ا  ذاس ال يمكن اليياع  لمليص الغييل إذا إ طلق ا  ذاس  ا  فاض م يوب  زان ماء الغييل ا حتياطج أو  -
وجود ما يم ا من غييل أكيس من مسمال   استفاع م يوب فج  زان جما ميام الفاقد وكذلك فإ ه من المفتسض

 .فج وقت واحد

لممغل يسى المسمحات أمامص يتع التحكع  لمليص الغييل من لوحص التحكع   الص المسمحات  حيث يكون ا -
أما  المحطات  ا   تمغيل المحا س كافى للتمغيلق ل الغييل يتع التأكد من أن ضغط الهواء ال . م امس 

 .التى تيت دع المحا س ذات الممغ ت

 :من المائا أن تلسض واجهص لوحص التحكع  كل مسمال ما يلج -

 .(مفتوحص/ مغليص )طيطج تمييلج ي ين حالص المحا س سيع ت  .1

لم ص  يان  ، ى م يوبو وله إلى أقلم ص  يان إ تهاء زمن التمغيل للمسمال و ، لم ص  يان فيد الضغط  .2
 .ا  فاض م يوب  زان ميام الغييل

 :  لوحص التحكع على اآلتجتحتوي تسا يز  -

 . ات ال يان ال ا ص  محا س المسماللمو  المفاتيال .1

 .المتقتات اليدويص الم   ص لتوقيت فتسات الغييل  ضغط الهواء والغييل  الماء .2

يياأل ضوا .0  .يأل وطلم ات الغييلغط ةواء الت ظمفاتيال التمغيل ال ا ص   دء وا 

 .(فج حالص تمغيل المحا س  ضغط الهواء)الهواء ال ا   محا س المسمحات  ميياس ضغط .4

 .( اسج ال دمص/ فج ال دمص )مفتاح ا تياس  مط ال دمص  .5

 .مفتاح ا تياس الغييل .6

 ضاغط الهواءو  لم ات  يان إتاحيص التمغيل لطلم ص الغييل .7

لمحا س والملدات وذلك  م حظص لم ات ال يان المتلليص وعمل تأكد أي اء عمليص الغييل من  حص عمل ا -
 .المحا س   ل ال افذ  الموجود  أماع الممغل

 :قع  ال طوات التاليص -

 .ضليص ال ا ص  المسمال الجاسي غيلهع د لوحص التحكع المو  .1

 .OFFاض ط المفتاح على وضا. اغلق  وا ص مد ل المسمال .2

الحظ لوحص  يان . تيسي ا فوق ويط التسميال يع 28سغ حتى ميتوى  لد أن ت غلق ال وا ص دع المسمال يتف .0
 (ع د وجودةا) الم يوب المسك ص على الجداس لتأكيد ذلك
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 :مالحظة

يمكن عمل تفسيغ يسيا لأليفل  فتال  وا ص  سوج ميام الغييل لل اسج . دقييص 08سق عمليص التفسيغ حوالج تيتغ -
ال يتع فتال ةذم ال وا ص إال  لد تفسيغ المسمال من الماء وذلك )أل تظل مفتوحص حتى  هايص الغييل التج يو 

 (.لتوفيس كميات الميام المهدس 

 .OFFع د إ غ ق المح س إض ط المفتاح على الوضا و  اغلق مح س  سوج المسمال -

 .افتال مح س الت ظيأل  ضغط الهواء للمسمال -

 .مغل  اف  الهواء -

يع  دون تأ يس قع  توقيت اللمليص لمد   RUNNING  تأكد من أن إماس  عمل ضاغط الهواء للمسمال مضاء -
/ لم  ا أوتلليمات امد  الغييل  الهواء حيب ال  سم و يتع تحديد )يتين من لحظص  دء تمغيل الضاغط دقي
 .(المه دس  كل محطصو 

 إذا لع يتع)ن المسمال إلى محطص كيال السوايب افتال  وا ص  سوج ميام الغييل للمسمال ل سوج ميام اللادع م -
 .(فتحها مي يا

، تأكد من إضاء  إماس  عمل سولى مغل طلم ص الغييل الم او صع دما ت تهج مد  الت ظيأل  ضغط الهواء ا -
 .RUNNINGطلم ص الغييل 

يتع تحديد مد  )دقائق  5  للمسمال  دون تأ يس يع قع  توقيت اللمليص لمد افتال مح س د ول ميام الغييل -
 .( كل محطص والمه دس/ تلليمات الم  ا أو سم و ل  الهواء ما الماء حيب ال الغيي

غلق ماء الممتسكص أوقأل ضاغط الهواء و ال تهاء فتس  الغييل  ضغط الهواء و ع د ا - مح س الت ظيأل  ضغط ا 
 .الهواء للمسمال

المه دس و  /تلليمات الم  ا أود  الغييل  الماء حيب ال  سم و يتع تحديد م)دقائق  6ع  توقيت اللمليص لمد  ق -
 .(حطص كل م

غلو  ع د ا تهاء مد  الغييل ال هائيص اوقأل طلم ص الغييل -  .للمسمال ق مح س د ول ميام الغييلا 

 .اغلق  وا ص  سوج ميام الغييل للمسمال ، لد أن تفسغ ق ا  الغييل لل اسج -

 .المسمال  عاد  ال دء  ملئ المسمالافتال  وا ص مد ل  -

 .د ل المسمال كام سميال افتال  وا ص ممع أعلى ط يص الت 588ع د و ول الماء إلى ما يياسب  -

الفتال من أجل مح س المسمال يوأل ي فتال ةذا  OPENاض ط مفتاح التحكع على وضا  ،ع د ةذم ال يطص -
تيمال ةذم ( دقييص عاد  15)دقييص  08المح س   طء   ل مد  محدد  قا لص للض ط ما  ين ال فس و

أ ظمص م تلفص  توجد) وتد ل الط يص لل دمص  كفاء  أك س يال  ا يتيساس  لد عملج الغييلال ا يص لط يص التسم
 .(حيب ت ميع كل محطص
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اض ط مفتاح ا تياس . ايص المد  المحدد  اليا لص للض ط لد أن ي  ال المح س مفتوحا  الكامل أي فج  ه -
مح س الم سج على وضا تيال التحكع   وا ص مد ل المسمال و ويمكن ض ط مفا. OFFالغييل على الوضا 

 .ن عاد المسمال لل دمصاآلو  OFF اليطا

 األعمال الروتينية المنتظمة بمرحلة المرشحات

 ي مص التمغيلذلك للمحافظص على كفاء  اللمل و و  من الضسوسي ات اع دوسات عمل م تظمص
 الدورات اليومية

ت فج أكمل اليجل اليومج  تيجيل اليساءات  ا ضافص إلى أي م حظات أ سى  ا ص  التمغيل أو أي تغيسا -
 .عمليص التمغيل

 .يجل يع اسفا تيسيس لممسأل الوسديص فج حالص وجود أي إ ذاسات غيس ط يليص تتللق  لمليص التمغيل -
المحا س  حيا عن أي تيس ات أو إ يكا ات وتأكد من أن جميا و  المواييسو  قع  فح    سي لجميا الوحدات -

 . سأل  ظيفص و اليص من ا  يداداتال  عات ومجاسي ال
ا  حث عن اس وات أو الملدات والطلم ات ودقق على ميتوى زيوت التزليق وايتكمل الملء ع د اللزوع و  تفيد -

 .االةتزازات

 الدورات األسبوعية

 .د من أ ها تلمل  الطسييص ال حيحصتأكو  مغل الملدات االحتياطيص .1
التآكل فج اسجزاء )االحتياطيص ليتياوى ال سى / لص إذا يمحت ظسوأل المحطص قع  ت ادل الملدات اللام .2

 .(لدواس ا
عامص ي  غج إمساس الماء  ص اللاملص لغيلها ق ل إييافها و إذا تع ت ادل الطلم ات تأكد من إمساس الماء   ل الطلم .0

 .غيلها ع د يح ها من ال دمصا ل و   ل الطلم ات من الد
قياس ملدات و  (PH)جي ج ملدات قياس السقع الهيدسو  حص ملايس  ملدات قياس اللكاس  و يجب التأكد من  .4

 .الكلوس المت يج

 متطلبات المحطة

 .الغييل  الساجااء عمليات الت ظيأل  ضغط الهواء و ساعج أ ماط التوزيا لط يص التسميال  ا تظاع أي  .1
قع  تفسيغ المسمال  ،د  ها توزيا جيد للماء أو الهواءالحظ الم اطق التى ال يوج ،إذا لع يكن ال مط م تظما .2

ك مياحات من الوحل أو كذلو  افح  ط يص التسميال  حيا عن وجود  دوع فج الويط. يلوافح ه  التف 
 .تغيس اللون

حلها . يال التج ي دو أ ها مديد  التمايكا زع أي كسات من الوحل أو أمياء أ سى من م اطق ط يص التسم .0
 .ل ايص  وايطص موكص عزق أو ماما ه 
. nozzelقد يكون ال طأ فج  ظاع التجميا لل  عص اليفليص إذا لع يتحين التوزيا  لد عمليات غييل مجدد   .4

 .ال د من ت حيال ذلك عن طسيق إزالص الوايطص وس ما ت ديلها
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أزلها  أيسع جميا اليطوح  حيا عن اسمياء ال اميص و جدسان المسمال والي وات المكموفص و   يدس ا مكان افح  .5
 .ما يمكن

الواسطة أو جسيمات أخرى يتم نقلها باتجاه السريان أثناء  إفحص قناة الغسيل للخارج بحثا من أجل فقد .6
 .عملية

 إجراءات اإليقاف الغسيل

 عام

 7حتى )فج إحدى الحالتين يتع ا يياأل لفتس  ق يس  من الزمن . لان ل يياأل  أ ذةما فج ا عت اسة اك وض ˗
 .يمكن تسك الماء ع د ميتوى الحافصو ( أياع

 .فتس  طويلص يجب تفسيغه تماما وجلل ط يص التسميال جافصل ع دما يتع إ ساج مسمال من ال دمص ˗

 .يجب غيل المسمال دائما ق ل إييافه ˗
 اإليقاف لفترة قصيرة من الزمن

 :قع  ال طوات التاليص .أياع 7تى من المفتسض أن تدوع الفتس  الي يس  ح

 اغيل المسمال كما ذكس يا يا  .1

 للمسمال مح س ال سوجو  تأكد من إغ ق ك  من  وا ص المد ل .2

 .ما  ياء الماء ع د ميتوى الحافص  اسج ال دمصو  و هذا يظل المسمال مغيوال

يجب إزالص الماء ع د أول افح ه من أجل  مو الطحالب و . ماليجب مساق ص  وعيص الماء الموجود فج المس  -
 .ساجا فحو ات الململا أجهز  قياس اللكاس  والكلوس و  وادس على تدةوس ال وعيص ساج

 ترة طويلة من الزمناإليقاف لف

 :قع  ال طوات التاليص. أياع 7من من المفتسض أن تدوع الفتس  الطويلص أكيس 

 اغيل المسمال كما ذكس يا يا  .1

 مح س  سأل المسمالو  افتال مح س م سج المسمال .2

 دع المسمال يتفسغ تماما .0

 . اسج ال دمصو هذا يظل المسمال مغيوال و 
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 إجراءات بدء التشغيل
 عام

فج إحدى الحالتين يحتوي المسمال على الماء حتى ميتوى . التمغيل  أ ذةما فج ا عت اس دء ة اك وضلان ل -
 .الحافص أعلى ط يص التسميال وفج الحالص اس سى يكون المسمال فاسغا تماما

 .ل المسمال أوال ق ل إعادته لل دمصدائما يجب غي -

فج ةذم الحالص  ذكس )م ص الغييل وايطص ايت داع طلالحظ أ ه يجب إعاد  ملئ المسمال ق ل عمليص الغييل   -
ق ل  دء إجساءات   التالى يجب غمسةا  الماء ال ظيأل المسمالن ط يص التسميال  اليص من الماء وجافص و  أ

 (الغييل اللاديص

 بدء التشغيل بعد فترة قصيرة من الزمن

 ما وجود الماء ع د ميتوى الحافص

 :يع قع  اآلتج 11تى ال طو  سقع ح من  طوات تتا ا الغييل ووا ل 4إ دء  ال طو  سقع  .1

 .الغييل أوقأل طلم ص الغييل  الماءع د إ تهاء مد   .2

 .أغلق  وا ص غييل المسمال لل اسج .لد أن تفسغ ق ا  الغييل لل اسج  .0

 .مغل من جديد طلم ص الغييل .4

أغلق مح س  ص الغييل و مع فوق ط يص التسميال أوقأل طلم 588ع د و ول م يوب الماء إلى ما يياسب  .5
 .للمسمال  ول ميام الغييلد

 .افتال  وا ص مد ل المسمال .6

 .دقييص 08غال ا ( دقييص 68،  8)حسكص الفتال ما  ين تيتغسق .  دء  لمليص فتال مح س م سج المسمالا .7

اض ط  ،هايص مدته المحدد  اليا لص للض طأي ع د  . س م سج المسمال لوضا الفتال الكاملع د و ول مح  .0
 .اليطا OFFضا مفتاح ا تياس الغييل على الو 

 .اآلن عاد المسمال لللملو  .9

 بدء التشغيل بعد فترة طويلة من الزمن

سميال   طء يجب إد ال الماء على ط يص الت. س  طويلص تكون ط يص التسميال جافصإن المسمال ل اقج  اسج ال دمص لفت
 .و لد ذلك يكون الغييل

 قم بالخطوات التالية

 .ت سيأل المسمال إذا كا ا مغليانمح س و  إغلق ك  من  وا ص الغييل لل اسج .1

 .السئييج لتوفيس يسيان أقل يا مح س التحكع فج د ول ميام الغييلئإغلق جز  .2
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 .للمسمال  دون تأ يسيع افتال مح س الغييل  ،مغل طلم ص الغييل .0

 تتسمال   ل ط يص التسميال حتى ت ل لميتوى الحافص يع أوقأل طلم ص الغييلو  دع الميام تمأل قاعد  المسمال .4
 .للمسمال ق مح س الغييلاغلو 

 .الغييل لوضا الض ط اللادي للغييلتأكد من إعاد  مح س التحكع السئييج لميام .ةاع .5

 .دقييص 08التسميال لكج تيتيس لمد  اتسك ط يص  .6

 .( دء التمغيل  لد فتس  زم يص ق يس )من  طوات 0ع د  هايص ةذم الفتس  اغيل المسمال  دأ من ال طو  سقع  .7

 لتحكع فج يسيان ميام الغييل قد تمت اعادته إلى وضا ض ط يسيان ميام الغييلتحيق من أن مح س ا .0
 وسائل اإلنذار واإلجراءات الواجب اتخاذها

 عام

حيث تحتوي اللوحص على لوح  ا ص لكل ( إن وجدت لوحص إ ذاس)ا  ذاسات  لوحص تمغيل الم  ى  يتع جما ˗
ا  ذاسات ضسوسيص  ع ع الممغل  كل ما يدوس دا ل أو  عموما فإن ةذموحص المساق ص الم اي ص و طلم ص أو فج ل

 .كفاء  وجود  الميامكذا م اييب الميام و سج ع  س التمغيل    و  الملدات وأعطالها و  ا
جساء يجب أن يت ا و ع د ظهوس ا  ˗ . تحذيس يملجقد يكون ة اك أيضا  ذاس فإن ذلك يل ى عطل قد حدث وا 

 :يوع  ال طوات اآلتيصأن يو  فوسا فيجب أن يتجاوب الممغل
 .ي ب اللطل إن أمكنو  ملسفص مكان يتعو  يتع إيكات ا  ذاس .1
 .ودا  تفاء ا  ذاس فإن ذلك من الممكن أن يل ى ت مى اللطل الموجع د ق ول و  .2

ةذم ا جساءات غيل  لد عمل ا جساءات ال زمص و  إفتساض وجود اللطل فج وحد  محسك  طلم ص يتع إعاد  التم ˗
من الممكن أن يكون ي ب التوقأل عطل فج الوحد   فيها  تيجص  ستفاع )تماأل اللطل وع جص تتميل فج إك
من الممكن أن يكون الي ب فج التوقأل ةو إ  فاض فج م يوب س  الملفات أو تمغيل اسوفسلود و دسجص حسا

 .الميام  ال ياسات أو ال زا ات أو إستفاع م يوب  ياسات ال سأل
 ص اللاملص فج إعاد  التمغيل يتع تمغيل الوحد  االحتياطيص يع افح  الوحد  ع دما يفمل المحسك للطلم ˗

 .  لص للملد مس  أ سى  ل ايص أو يتع إيتدعاء الم ت  أو المسكص الم الملطلص الكتماأل ال لل
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 اإلجراءات المتخذةاالستجابة لإلنذار و 
ماعي على لوحة المراقبة من إنذار ج الحظ أن اإلنذارات المشار إليها بعالمة تتكرر كما هو مبين كجزء

 الرئيسية

 ا جساء ا  ذاس

 . لل   اف  الهواء

  لل  طلم ص الغييل

  لل  طلم ص  ياس  ال سأل 

 لل  طلم ص أ ذ عي ات الماء المسمال ق ل 
 أو  لد الحين  الكلوس

 مغل الوحد  ا حتياطيص 

 م ا الطلم ص من اللمل)إفح   ياس  ال سأل 

 تياطيصمغل الوحد  ا ح

. تلطل الضاغط أو المفتاح الضغطج :الي ب إ  فاض ضغط الهواء المضغوط
 إفح  أيضا لوحص التحكع فج الضاغط 

استفاع مديد للم يوب فج  ياس   سأل 
 المسمال 

ايت دع الوحد  . تلطل طلم ص  ياس  ال سأل
 ا حتياطيص

و الحسيق أو لغييل أال تتوقأل طلم ات ا: الي ب إ  فاض الم يوب فج  زان ميام الغييل
تأكد من أن محا س . ماء ال دمص عن اللمل

 الت سيأل مغليص

 امتغال الحمايص 2أ، 1تياس الد ول 

 ا يطاع التياس الكهس ج 2أ،  1تياس الد ول 

 لل  م دس تياس الف ل لمجموعص المفاتيال 
 فولت للم مآت 008الكهس يص 

لديه الملدات و  تدعو الحاجص إلى كهس ائج م ت 
 هس ائيص ال زمصالك

ت اعد غازات من  2أ،1د ول تياس ال
 المحول

 حسيق  محطص التسميال

 ا سج المحول من ال دمص ليفح ه مت   

يدل ت اعد الغازات على ا ت ل الملفات 
 ال ا ص  المحول
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 تيار الكهربائيانقطاع ال
 (المحطة الكاملة)عند انقطاع التيار الكهربي 

 .اسات التج ت تا عن ا يطاع التياس ذيجب أن يفح  الممغل كل ا  .1
 .و واف  ةواء الت ظيأل وطلم ات  ياس  ال سأل عن اللمل أو قد ال تلمل إط قا تتوقأل طلم ات الغييل .2
يوأل ل ضغط الهواء و ئضلها إلى أن يتضا سوج المسمحص الممغلص  ضغط الهواء فج و تظل محا س د ول و  .0

ظيأل  ضغط الت و  و سوج ميام الغييل غلق محا س الغييلت  .ح س الد ول تحت تأييس وز ه ع دئذي غلق م
 .الهواء إذا كا ت مفتوحص

يم ا المحا س الممغلص  الهواء المضغوط من الحسكص  لد فتس  و  ي دأ الضغط فج ميتي ل الهواء  التضاتل .4
 . وجيز 

 .الكلوس والم ص تتوقأل عمليات الحين  جسعات .5
من   ل محا س ت دء جميا المسمحات اللاملص  تفسيغ  فيها ام المسوقص عن الد ول للمسمحات و تتوقأل المي .6

 .تفسغ فج ال هايص إلى أن ي ل الماء إلى ميتوى حافص الغييل لل اسجالم سج المفتوحص و 
ى لكن يلتمد ذلك عل ايت داع وييلص الت طج اليدوي و  يمكن توفيس ةذا الماء  اغ ق محا س الم سج  يسعص .7

 .اء ياء ضغط كاأل فج ميتي ل الهو 
 :غييل للمسمال إلى ال تائا التاليصيتدي فيد الطاقص أي اء المساحل الم تلفص للمليص ال .0
  سيأل لأليفلالت .أ 

مح س (: جميا المحا س اس سى مغليص. حمفتو ا مح س  سوج ميام الغييل الغييل س ممح س الم سج و )
 ق يفسغ المسمال حتى ميتوى الحافص سوج ميام الغييل يغل

 اءالت ظيأل  ضغط الهو  .ب 

مح س الت ظيأل  ضغط الهواء ي غلق (: جميا المحا س اس سى مغليص .مح س الت ظيأل  ضغط الهواء مفتوح)
 الحافصيظل الماء ع د ميتوى . مليتوقأل متقت الت ظيأل  ضغط الهواء عن الل

 الغييل  إيت داع الميام .ج 

ومح س المد ل ، هواء مفتوحصح س الت ظيأل  ضغط المح س  سوج ميام الغييل وس ما ممح س الغييل  الميام و )
ي غلق كل من مح س الغيل الللوي ومح س الغيل لل اسج وس ما مح س الت ظيأل  ضغط  :(والم سج مغليان

 .يظل الماء ع د ميتوى الحافص. ليتوقأل متقت الغييل الللوي عن اللم. الهواء

 إعاد  الملء .د 

. ييتيس م يوب الماء، طا الت سأل الدا لجي ي (:جميا المحا س اس سى مغليص ،ئيامح س المد ل مفتوح جز )
 ي ل الماء إلى ميتوى ةداس المد لتفسغ ق ا  الد ول للمسمال  فيها إلى أن 

يه ط م يوب الماء إلى  (:جميا المحا س اس سى مغليص ،مح س الم سج مفتوح ،مح س المد ل مفتوح تماما)
 ميتوى الحافص
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 انقطاع التيار الكهربائيكتوصية عامة ينبغي غسيل المرشح من جديد عقب 

 ياس  ال سأل يدويا  حيب  يوأل يكون من ال زع اعاد  تمغيل طلم ات الغييل و واف  الهواء وطلم ات 
 المطلوب

  تأكد أيضا من ان م دس الهواء للمحا س الممغلص  الهواء المضغوط يلمل  الطسييص ال حيحص 
 (ت األرضية والطلمبات المرشحةالخزانا) شغيل لمنشآت المخرج لمحطة المياهتعليمات الت

 :التشغيل العادي

 عام

   فا  زان الماء الملالا  ال دمص

 :يتع تمغيل طلم ات الميام المسمحص حيب الت سأل المطلوب كاآلتج

  ال دمص 2&  1ال زا ات  الت سأل

  ث/ل %

 4وحد  +  0وحد  +  1وحد    2وحد  +  1وحد   058-958 188

75 658 ......... ............ ......... ....... 

58 458 ............................. ........................ 

 4وحد  +  0وحد   2وحد   1وحد   088 25

 كما وسد فى جزء الطلم ات اللكس  قد وسد يا يا تفا يل إ تياس الطلم ات لل دمص حيب م ح يات اآلداء لهاو 

 ملالا فج ال دمصذ عي ات الماء الإحدى طلم تج أ  ˗
 إحدى طلم تج أ ذ اللي ات للماء ال هائج فج ال دمص ˗
 يتع ا تياس إحدى طلم تج  ياس  ال سأل للل  س فج ال دمص ˗
 اسجهز  ملايس جميا محا س غلق أجهز  ال يان مفتوحص وتلمل  طسييص  حيحص و  ˗

 وحة تشغيل مبنى الطلمبات المرشحةل

س ال ا ص  التغذيص الكهس يص فى حالص تو يل وع د وجود ييسكيت يتع التأكد من أن مفاتيال الييسكيت  سيك .1
 . سيكس للس ط يتع عمل ا  تياس الم ايب حيب الت ديل الدوسى للمحوالت

 .ما لع ي   على   أل ذلك AUTOالي ان ضد السطو ص مض وط على الوضا استوماتيك  .2

طسد للطلم ص ويتع ض ط الييمص اللظمى فى  لض اسحوال تتواجد مفاتيال ليياس الضغط  ين  طى اليحب وال .0
 .ذلك   اءا على م ح يات اآلداء للطلميصو  وال غسى لف ل الطلم ات
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 .CLOSEDالمغذيص للملدات اللاملص مغليص ( الفيوزات)اللوازل جميا المفاتيال و  .4

الماء  طلم ات)لجميا الطلم ات المطلو ص لللمل المحسك متوفس  / تأكد من أن لم ات  يان توفس الطلم ص  .5
 (.، طلم ات أ ذ عي ات الماء ال هائجالملالا، طلم ص أ ذ عي ات الماء الملالا

 ابس ذات المحركالمح

ص كهس ائيص ليحدد المزود  اليدس   وايطص ممغلو  يتع ض ط المح س ذو المحسك الم    للتحكع فج  ط الطسد
 .الت سأل المطلوب

 (خزان التالمس)غرفة المدخل 

غلق وى للمل  اى  ا  لتا ك الت مس و ذلك  فتال مح س  وا ص يدوز  زان الت مس و جلل الماء يتجايمكن  ˗
 .مح س  وا ص لد ول تا ك الت مس

يتع الت سيأل تال مح س الت سيأل ل زان الت مس و ذلك  فغ  زان الت مس إذا دعت الحاجص و يمكن تفسي ˗
 .ال هائج  وايطص الطلم ص الغاطيص للت سيأل

 خزان الماء المعالج

كل م هما ملزول  وايطص مح س الد ول ويتع ( أو أكيس)ال زان اسسضى إلى   فين  تجزئصالغالب يتع فى  ˗
ت فيته من الماء  وايطص مح س الت سيأل عن طسيق  ياس  ال سأل إلى  ياس  طلم ص الت سيأل ويتع ض  

 .الماء إلى الم سأل  وايطص الطلم ص الغاطيص ال ا ص  الت سيأل
 :هددئص جافص يمكن تفسيغها كما يلجال زان على غسفص تيحتوي كل   أل من   فج  ˗

 .إغلق مح س الد ول .1

 .افتال مح س تفسيغ غسفص التهدئص .2

ل سأل  ياس  طلم ص امح يين إلى  ياس  طلم ص ال سأل و  يتع أ ذ ميام ال سأل من   فج ال زان عن طسيق ˗
 .(م  ى طلم ات الماء الملالا)

 .ل  دء تمغيل الطلم صالمتوفس  ق  يجب إضاء  جميا لم ات ال يان ˗

 التياس الكهس ائج متوفس .أ 

 المحسك مو ل .ب 

  ظاع التحضيس متوفس .ج 

 (أو  ادىء الحسكص)ص المياومص جاةز  ل دء التمغيل لوح .د 

 (يوأل يتع مسحها ت اعا) دء تمغيل طلم ص الماء الملالا يجب مساجلص عمليص تحضيس الطلم ص ق ل  ˗
قع  ت ليحه يع أعد إ حث عن اللطل و . ول أن ت دأ الطلم صعطال ف  تحاإذا أضيئت أيص لم ص من لم ات اس ˗

 أي عطل من اسعطال التاليص يتدي لتوقأل الطلم ص.  ص اللطل ق ل  دء تمغيل الطلم صض ط لم
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  عطل المحسك 
 كسايى التحميل للمحسك مستفلص جداو  دسجص حساس  ملفات. 
 جهد تياس ا مداد م  فض. 

 .الماء ال هائج من وحد   ادئ المحسكلكل من الماء الملالا و  اللي ات يمكن  دء تمغيل طلم تج أ ذ ˗
 .يجب عدع تمغيل طلم ص أ ذ اللي ات للماء ال هائج إال إذا كا ت طلم ات الماء الملالا  ال دمص: مالحظة

 يمكن إيياأل الطلم ات  الضغط على زس إيياأل وحد  ال دء  حالص الطواسئ الموجود  جا ب الطلم ص  ˗
 الج بإستخدام خزان الماء المعالجالماء المعتحضير طلمبات 

يجب تحضيس طلم ات المسمحص ق ل التمغيل وال يمكن تمغيل الطلم ص إال إذا تع ض ط م يوب الميام الموجود  .1
 .(casing) حيز الطلم ص 

 .يع افتال مح س تحسيس الهواء لتحضيس الطلم ص مح س تحضيس الطلم صافتال  .أ 
 .ايوس  التهويص أغلق المح يين اليا ق ذكسةعع دما تماةد ا يياب الماء من م .ب 
 .(MCC)مغل الطلم ص من مسكز التحكع  المحسكات  .ج 

 :مالحظة

 .ذم الطسييص ع د  دء تمغيل المحطصيجب ات اع ة

 .تأكد من أن مح س  سوج الميام من تا ك التحضيس مفتوح ˗

تكون مايوس  التوزيا اللامص يمكن ايت داع طسييص  ديلص لتحضيس الطلم ات ولكن ةذم الطسييص تتطلب أن  .1
ذا تحيق ذلك يمكن ات اع اآلتج(  ط الطسد المجما للطلم ات)مملوء   الماء مي يا  للطلم ص  :وا 

 .افتال مح س طسد الطلم ص .أ 
 .مح س عدع السجوع لتحضيس طلم ص الميام المسمحصافتال مح س  .ب 
 .مح س طسد الهواء لتحضيس الطلم ص افتال .ج 
 .مح س طسد الهواءالتهويص أغلق مح س عدع السجوع و  مايوس  ع دما تماةد ا يياب الماء من .د 
 .غلق مح س طسد الطلم صكد من أت .ه 
 لطلم ص من لوحص التحكع  المحسكاتمغل ا .و 

 للمياه المعالجة والماء النهائيتبادل طلمبات أخذ العينات 

 : االحتياطيص قع  ال طوات اآلتيص  يت دال الطلم ص اللاملص

 .سد للطلم ص ا حتياطجالطو  افتال محا س اليحب .1
 .مغل الطلم ص من اللوحص .2
 .اليحب للطلم ص اللاملصاغلق محا س الطسد و  .0
 أوقأل الطلم ص اللاملص من اللوحص .4
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  سوج أي من الطلم تين من ال دمص اضغط زس ا يياأل والتمغيل الواقا على  ادئ المحسك للدا ل ع دما يتع
  طلمبات بيارة الصرف

التمغيل طلم ص غاطيص على اسقل فى الل  س يتع ا تياس أحداةما من لوحص  2يجب أن  كون ة اك عدد  -
 .التحكع  ها  وايطص مجيات للم يوبال ا ص  م  ى الطلم ات و 

ذا - يجب . االستفاع المديد استفا الم يوب  ال ياس  إلى ميتوىفملت الطلم ص الم او ص  ال دء و  ي طلق ا  ذاسا 
ض ط الطلم ص الملطلص على  دئذ من لوحص التحكع  المحسكات و اطيص ع دء تمغيل الطلم ص ا حتيا تياس و 

 .OFFوضا اليطا 

 األعمال الروتينية اليومية

أكمل اليجل اليومج  تيجيل اليساءات  ا ضافص إلى أي م حظات أ سى  ا ص  التمغيل أو أي تغيسات فج  .1
 .عمليص التمغيل

 .ي إ ذاسات غيس ط يليص تتللق  لمليص التمغيليجل يع اسفا تيسيس لممسأل الوسديص فج حالص وجود أ .2
المحا س  حيا عن أي تيس ات أو إ يكا ات وتأكد من أن جميا و  المواييسو  قع  فح    سي لجميا الوحدات .0

 . سأل  ظيفص و اليص من ا  يداداتال  عات ومجاسي ال
للزوع وا  حث عن اس وات أو تفيد الملدات والطلم ات ودقق على ميتوى زيوت التزليق وايتكمل الملء ع د ا .4

 .ا ةتزازات

 المتابعة األسبوعية

 .قع  تمغيل الملدات االحتياطيص للتأكد من  حص عملها .1
 .لكج تلادل  ي ص ال سي إذا يمحت ظسوأل تمغيل المحطص قع  لمل الت ديل الدوسي على الطلم ات .2
من الدا ل ع د  سوجها  طلم اتكياعد  عامص يجب غيل ال دات الحمو للطلم ات ومتا لتها و فح  ماء ج  .0

 .من ال دمص
 :إجراءات اإليقاف

 عام

فج ةذم الحالص يجب السجوع إلى و يتوقأل الت سأل ال اسج من المحطص إذا تع إيياأل طلم ات الماء الملالا 
يياأل إجساءات ا يياأل الواجب إت اعها ما المسوقات  والمسمحات ومحطص ميام الفاقد وجميا ملدات الكيماويات وا 

ال يتطلب اسمس ةذا (. إذا كان ذلك متاحا) يتوقأل حين جسعات الكلوس أتوماتيكياين الجسعات الكيماويص و ح
 .ا جساء إال إذا كان م يوب الماء فج  زان الماء الملالا مستفا جدا
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 خزان التالمس

ق  وا ص الد ول يمكن إيياأل اليسيان من  زان الت مس إلى أي  زان من  زا ات الماء الملالا عن طسيق غل ˗
 .ان المطلوبالم اي ص لل ز 

يلود الماء للم سأل ون ة اك فائض ع د  زان الت مس و إذا ايتمست طلم ات الميام اللكس   اللمل فيوأل يك ˗
 .عن طسيق مح س ق ب

 خزان الماء المعالج

 . إغ ق مح س ال سوج الم ايبو /  ق أي  زان من ال زا ين أو يمكن إغ ˗
عن طسيق ةداس  ا  للماء الميام اللكس   اللمل فييكون ة اك فائض ع د كل  زان إذا ايتمست طلم ات  ˗

 .يع ي  سأل الماء من مايوس  الفائض ل زان الت مس يع إلى الم سألالفائض و 
 طلمبات الماء المعالج

 :، قع  ال طوات التاليصء الملالا يياأل طلم ص من طلم ات الما ˗
 إغلق مح س الطسد للطلم ص .1
  ص المطلو ص من لوحص التحكع ال ا ص  المحسكات أوقأل الطلم .2

 :، يجب ت فيذ ما يلجلماء الملالاوق ل إيياأل آ س طلم ص من طلم ات ا ˗
 ئج الموجود   ال دمصاوقأل طلم ص أ ذ اللي ات للماء ال ها .1
 إغلق محبس التحكم في معدل السريان  .2

 :قع  اآلتج  ا سكود الماء  دا لهتل ئته لم يمكن تفسيغ  زان التحضيس الللوي أي اء عمليص ا يياأل يع إعاد  ˗
 إغلق مح س ال سوج لل زان 
 إغلق مح س الد ول ل زان التحضيس 
 افتال مح س تفسيغ ال زان 
 تفسغ يع إغلق مح س ال سوج لل زاندع ال زان ي 
 إمأل ال زان عن طسيق فتال مح س الد ول 
 أعد فتال مح س ال سوج لل زان 

 :مالحظة

 ضسوس  عن طسيق و لص  سطوع التل ئص الللوييمكن ملئ ال زان ع د ال

 :إجراءات بدء التشغيل

 عام

الماء إلى يتوقأل اليسيان إلى  زان الماء الملالا إذا تع إيياأل طلم ات الميام اللكس  وو ل  ،كما ذكس يا يا ˗
 .أقل ميتوى فج المسمحات

 من الماء فج  زان الماء الملالاة اك كميص كافيص  لم ات الماء الملالا إال إذا كانال يمكن  دء تمغيل ط ˗
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 خزان التالمس

 عاد   زان الت مس لل دمص؛ تأكد من إغ ق مح س ت فيص  زان الت مس يع أعد فتال أي  وا ص من  وا تج  ˗
 الد ول ل زان الت مس

إذا تطلب تمغيل ال اي  ا  وعدع تمغيل  زان الت مس، تأكد من إغ ق مح س الد ول ق ل فتال مح س  ˗
  ا ال اي 

 خزان الماء المعالج

 .إعاد  أحد ال زا ين لل دمص، تأكد أوال من أن مح س ت فيص ال زان ومح س ت فيص غسفص التهدئص مغليان ˗
 يع أعد فتال مح يج ال سوج لل زان ،وتأكد من أن عوامص غسفص التهدئص تلمل   وس   حيحص

 . ذاس أو لوحص المساق ص السئيييصتأكد من عدع إ ط ق أي إ ذاسات  ا ص  جود  الماء ع د لوحص ا  ˗
 طلمبات الماء المعالج

مح س  سوج الماء من ال زا ات ومح س )، تأكد من أن المحا س ق ل  دء تمغيل طلم ات الماء الملالا .أ 
 يينجميلهع مغل( اليحب ومح س الطسد ومح س التحضيس للطلم ات ومح س التحكع فج الت سأل

 ع التحضيس كما تع ذكسم يا يايتو  يجب تحضيس الطلم ات ق ل تمغيلها .1

 أي فوق الم يوب المتويط ،تأكد من أن  ياس  يحب الماء الملالا قد تع ملتم  الماء .2

 جميا محا س اليحب للطلم ات التج يوأل تلمل مفتوحص .0

 إض ط مح س التحكع فج الت سأل على الت سأل المطلوب .4

  تجاوز  ظاع إ ذاس الطلم ص من مفتاح  دء المحسك .5

جساء تغييس على الوحدات   صحاج إذا تع ا غ ق لفتس  وجيز  ف  .ت وفيا ل مداد المطلوبإ تس الطلم ا .ب 
 اللاملص

 الطلم ص من اسزساس ال ا ص  ذلك قع  تمغيل .ج 

 اللاملص  لد  دء تمغيل الطلم ات افتال محا س الطسد للطلم ات .د 

 ع دما يكون محا س الطسد للطلم ات مفتوحص تجاوز إ ذاس الطلم ات .ه 
 :اإلجراءات الواجب اتخاذهااإلنذار و  وسائل

 عام

حيث تحتوي اللوحص على لوح  ا ص لكل ( إن وجدت لوحص إ ذاس)ا  ذاسات  لوحص تمغيل الم  ى  يتع جما ˗
 طلم ص أو فج لوحص المساق ص الم اي ص

 .يملجقد يكون ة اك أيضا تحذيس س  ع دما ي طلق ا  ذاس و يوأل يومض الدليل الملين ل  ذاس   وس  ميتم ˗
 :أن ييوع  ال طوات اآلتيصو  فوسا فيجب أن يتجاوب الممغل
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 .ي ب اللطل إن أمكنو  ملسفص مكان يتعو  يتع إيكات ا  ذاس .1
 .ا  تفاء ا  ذاس فإن ذلك من الممكن أن يل ى ت مى اللطل الموجودع د ق ول و  .2
 .ات ال زمص إفتساض وجود اللطل فى وحد  محك  طلم ص يتع إعاد  التمغيل  لد عمل ا جساء .0
ع دما يفمل المحسك للطلم ص اللاملص فى إعاد  التمغيل يتع تمغيل الوحد  االحتياطيص يع افح  الوحد   .4

 .الملطلص الكتماأل ال لل
 .ع دما يفمل المحسك للطلم ص اللاملص مغل الوحد  االحتياطيص يع افح  الوحد  الملطلص الكتماأل ال لل .5
 إل .. .ميام الفائض ،ال زا ات أي م ايبتأكد من ي ب اللطل إذا أمكن   سيا  .6
 اضغط زس إعاد  الض ط ع د ت حيال ال طأ .7

 اإلجراءات المتخذةاالستجابة لإلنذار و 

  ق ص تتكسس كما ةو م ين كجزء من إ ذاس جماعج على لوحص المسا* الحظ أن ا  ذاسات المماس إليها  ل مص
 السئيييص

 ا جساء ا  ذاس

 الا لل  طلم ص الماء المل* 

 عطل  طلم ص  ياس  ال سأل لم  ى الطلم ات

عطل  طلم ص  ياس  ال سأل ل زان الماء 
 الملالا

 مغل الوحد  ا حتياطيص 

 إفح  التحضيس للطلم ص

لايسات لمح س الحفاظ على الضغط افح  الم  إ  فاض ضغط الطسد للمحطص
تأكد من عدع لتحكع فج الت سأل و مح س او 

 ب ال زان توقأل طلم ص  ي ب ا  فاض م يو 

 زان / تأكد من أن ال زان يتع ملتم من المسمال   ا  فاض الم يوب فج  زان الماء الملالا*
تأكد من أن مح س الد ول لل زان  .الت مس
 تأكد من م يوب الماء   زان الت مس .مفتوح

استفاع مديد للم يوب فج  ياس  ال سأل لم  ى 
 الطلم ات المسمحص 

تأكد من أن  .ألاحتمال تلطل طلم ص ال س 
 محا س التوزيا للطلم ص مفتوحص

 امتغال الحمايص تياس الد ول

 تياس الد ول ا يطاع التياس الكهس ج* 

  لل  م دس تياس الف ل لمجموعص المفاتيال * 

لديه و  تدعو الحاجص إلى كهس ائج م ت 
 الملدات الكهس ائيص ال زمص
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 حسيق  م  ى الطلم ات المسمحص

 ا سج المحول من ال دمص ليفح ه مت    عد غازات من المحول ت ا تياس الد ول* 

 يدل ت اعد الغازات على ا ت ل اللفائأل

ايسات مح س المحافظص علص الضغط افح  مل ضغط الطسد م  فض أو مستفا
تأكد من عدع  .محا س التحكع فج الت سألو 

تلطل طلم ص الماء الملالا أو توقأل الطلم ص 
إذا كان الضغط  .ن ي ب م يوب الماء  ال زا

 عالج ا حث عن محا س الطسد المغليص 

، فائض   زان فائض   زان الماء الملالا
 الت مس

  م يوب م  فض   زان الت مس

تأكد من عدع ا غ ق محا س ال سوج أو تلطل 
 طلم ات الماء الملالا

ول طسد المسمحات ل زان الت مس تأكد من و 
  ول مفتوحصمحا س الد و زان الماء الملالا و 

 الكلوس المت يج فج الماء الملالا عال*

  الكلوس المت يج فج الماءال هائج عال*

 فض  .تأكد من  حص عمل  ظاع حين الكلوس
 الجسعص حيب الحاجص 

 الكلوس المت يج فج الماء الملالا م  فض*

 الكلوس المت يج فج الماء التهائج م  فض*

فا اس  .تأكد من  حص عمل  ظاع حين الكلوس
 الجسعص حيب الحاجص

عطل  لوحص التحكع  المحسكات لطلم ات الماء 
 الملالا 

ا يطاع التياس الكهس اءي  لوحص المفاتيال 
 (أل. ك 11)للم مئات 

لديه و  تدعو الحاجص إلى كهس ائج م ت 
 الملدات الكهس ائيص ال زمص

 تط ق اجساءات الطواسئ ال ا ص  المحطص حسيق  م  ى الطلم ات المسمحص

 

 انقطاع التيار الكهربائي

 (المحطة الكاملة)عند انقطاع التيار الكهربي 

 .اسات التج ت تا عن ا يطاع التياسيجب أن يفح  الممغل كل ا  ذ .1
 .طلم ص ال سأل لل زان اسسضجوطلم ات ال سأل ل زان الت مس و تتوقأل طلم ات الماء الملالا  .2
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 .مح س التحكع فج الت سأل غيس قا ل للتلديل .0
فج  زان الماء و  الت مسييتيس م يوب الماء فج  زان  .قأل يسيان الماء المسمال إلى  زان الت مسيتو  .4

 .الملالا

 كهربيعند عودة التيار ال

 م ات التج تأيست  ا  يطاع يدويايجب  دء تمغيل جميا الطل

لملالا لكج من المتوقا أن مح س الحفاظ على الضغط يغلق و التالى ييتمس فج تحضيس طلم ات الماء ا ˗
 .تتمكن الطلم ات من اللمل مس  أ سى ع د  دء تمغيل الطلم ات

 
 أجهزة القياس المستخدمة فى مراحل محطات مياه الشرب

  

 

 

نهر ) مأخذ 

(أو ترعة  

 

بيارات 

 المياه الخام 
عنبر 
الطلمبات 
 العكرة 

 قياس منسوب 

 تصرف
 ضغط
 عكارة
PH 

CL 

المروبا

أحواض  ت

 الترسيب

الخزانات 

رييةاأل  

المرشحا

 ت

 عكارة
PH 
CL 

 

عنبر الطلمبات 

إلى  المرشحة

 المستهلك

 عكارة
PH 

CL 

قياس 

 منسوب 

 عكارة

CL تصرف 
 ضغط 
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 تعليمات التشغيل لمحطة كسح الرواسب بمحطات المياه
 :التشغيل العادي

 عام

من حوض  سيا ى أو ملد ى  حتواء ميام  سأل اللادع  محطص كيال السوايب تتكون فى اللاد  من أكيس .1
 :المتجملص من أماكن المحطص الم تلفص ويتميل ملظمها فيما يلى

 السو ص المتكو ص  هاو   سأل عادع أحواض التسييب .أ 

  جميا مواقا المحطص  سأل عادع طلم ات اللي ات .ب 

  سأل اللادع لغييل المسمحات .ج 

 م الت سيد للطلم اتميا سأل عادع غييل ال ياسات وال زا ات و  .د 

 ويتع إ تياس اسحواض  ال دمص أو فى ال يا ص حيب حاجص اللمل  .2

 من الممكن أن تكون)حد  احتياطج وفيا لتيليل اللمل واكيال السوايب الغاطيص فج ال دمص و طلم ات  تظل .0
 (.(طاسد  مسكزيص)طلم ات الكيال من ال وع اسفيى 

 .الم   ص   ياس  التلادل تظل فج ال دمصأحدى الطلم ات الغاطيص  م  ى الكيماويات و  .4

 .جميا محا س الغلق للملدات مفتوحص وتلمل  طسييص  حيحص .5

 خزانات وطلمبات تجميع مياه الفاقد

 :الماء من عد  م ادسو  كيال السو صييتي ل  زان محطص ال ˗

 المسمحات .1

 المسوقات .2

 السوايب الكيماويص المتلادلص .0

 فائض  زان ماء ال دمص .4

 (المسو ات) لمد ل   عات م مئات ا .5

   عات م  ى الطلم ات المسمحص  .6

 يجب أن تكون ة اك يلص فج أي من ال زا ين  يتي ال الماء ال اتا عن غييل المسمحات ˗
 يتع التحكع فج الطلم ات الغاطيص عن طسيق لوحص التمغيل ال ا ص  محطص الكيال ˗
 فج حالص تلطل إحدى الطلم ات ت دأ الطلم ص ا حتياطيص  اللمل ˗
ذلك  المتا لص الميتمس  و  جب ات اذ الحذس ع د تمغيل الطلم ات الغاطيص أو طلم ات الكيال للسو ص عموماي ˗

 :ت مى ما يلىو  ذلك لم او  طلم صالتأكد من وجود ميام  إيتمساس تغطى جيع الو  لتمغيل الطلم ات
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 مس الذي يتدي إلى تكهأل الطلم اتم ا  فاذ الماء اس .1

وحد  تلمل كت سيد دائع للملفات ص  المحسك حيث أن الميام المحيطص  جيع الم ا إحتساق الملفات ال ا  .2
 .(Forced Air)التى ال يوجد لها ت سيد ط يلى  وايطص الهواء و 

 األعمال الروتينية اليومية

أكمل اليجل اليومج  تيجيل اليساءات  ا ضافص إلى أي م حظات أ سى  ا ص  التمغيل أو أي تغيسات فج  .أ 
 .غيلعمليص التم

 .يجل يع اسفا تيسيس لممسأل الوسديص فج حالص وجود أي إ ذاسات غيس ط يليص تتللق  لمليص التمغيل .ب 

قع  فح    سي لجميا الوحدات والمواييس والمحا س  حيا عن أي تيس ات أو إ يكا ات وتأكد من أن جميا  .ج 
 . سأل  ظيفص و اليص من ا  يداداتال  عات ومجاسي ال

 ات ودقق على ميتوى زيوت التزليق وايتكمل الملء ع د اللزوع وا  حث عن اس وات أو تفيد الملدات والطلم .د 
 .ا ةتزازات

 المتابعة األسبوعية

 .قع  تمغيل الملدات االحتياطيص للتأكد من  حص عملها .أ 

 .لكج تلادل  ي ص ال سي إذا يمحت ظسوأل تمغيل المحطص قع  لمل الت ديل الدوسي على الطلم ات .ب 

من الدا ل ع د  سوجها  ات الحمو للطلم ات ومتا لتها وكياعد  عامص يجب غيل الطلم اتفح  ماء ج  د .ج 
 .من ال دمص

 متطلبات المحطة

افح  جدسان  زا ات الكيال  حيا عن اسمياء ال اميص ويتع إزالص ما يتع الليوس عليه  يسعص ميل الطحالب  .أ 
 .ع د ول أيص أجياع غسي ص لل زا اتتأكد من عد .ال ضساء

 .متوفس ل يت داع فج جميا اسوقاتد من أن الو ش ال ا   محطص الكيال تأك .ب 

زالص السوايب الموجود   ها .ج   .ات ا  طص  يا ص لت ظيأل ال زا ات وا 

الفح  الدائع والدوسى لمحا س عدع السجوع على طسد الطلم ات وذلك لت مى السجوع اللكيى للميام من  .د 
 .اللاملص إلى الطلم ص ا حتياطيص الطلم ه
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 إجراءات اإليقاف
 خزان جمع الماء الفاقد

( الم يوب لميام اللادع  ال زا ات إماس  إستفاع)ت ال زمص من م  ى كيال السوايب يجب أن تتوفس ا ماسا ˗
كذلك و  ذلك للمل إيياأل متقت لطلم ات غييل المسمالو  ت ل ةذم ا ماس  إلى الممغل  م  ى المسمحاتو 

ذلك  ييأل محا س  سأل السو ص اسوتوماتيك متقتا و  إلى م  ى المسوقيجب أن تكون ةذم ا ماس  مو لص 
ممسأل ى الممغل و ع د عدع توافس ةذم ا ماسات فيجب علم اللادع من  زا ات كيال السو ص و لحين  سأل ميا

 ل المساق ص الدوسيص لهذم اللمليصالتمغي
 يمكن عزل أي من   فج ال زان  وايطص إغ ق  وا ص الد ول الملليص ˗
 ييت  وا ص ال سوج مفتوحص فإن   أل ال زان ييتفسغ حيث تيسي المحتويات ل ياس  طلم ص الماء الفاقد  إذا ˗

 الغاطيص للت ل  م ها فج الم سأل

 لتشغيلإجراءات بدء ا

 خزان جمع الماء الفاقد

  عاد  أي من   فج ال زان لل دمص
 :إذا كان الخزان ممتلئ ˗

 .افتال  وا ص الد ول .1

 .قد  د ول  ياس  طلم ص ماء الغييللليماح للماء الفاافتال  وا ص ال سوج  .2

 . لوحص التحكع  المحسكات تأكد من ض ط طلم ات الماء الفاقد على الوضا اآللج .0
 :إذا كان نصف الخزان فارغا ˗

 .تأكد من أن  وا ص ال سوج مغليص .1

 .ن من غسفص الد ول إلى   أل ال زانافتال مح س الد ول لليماح  الماء الفاقد  اليسيا .2

 .ى المح س المتويط فج غسفص الد ولدع الم يوب ي ل فج   أل ال زان إل .0

 .تأكد من عدع إضاء  لم ص التحذيس الذي تميس إلى عدع وجود يلص كافيص لي ول ماء الغييل .4

 .( ياس  الطلم ات)س  كيال السوايب افتال  وا ص ال سوج لليماح للماء الفاقد  د ول  يا .5

 . لوحص التحكع  المحسكات autoقد على الوضا اآللج تأكد من ض ط طلم ات الماء الفا .6

 (مبنى الكيماويات)بيارة التعادل طلمبات 

 :د ال الطلم ص فج ال دمص مس  أ سى 

 .تأكد من أن محا س التوزيا للطلم تين مفتوحص ˗
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 .تأكد من أن مح س إعاد  الدوسان مغلق ˗
 .ام ال سأل الكيماويص تد ل لل ياس دع مي ˗
جود   ال دمص  اللمل ع دما ي ل الم يوب فج ال ياس  إلى حياس إستفاع الم يوب يتيتمس ت دأ الطلم ص المو  ˗

 .ع دةا تتوقأل الطلم ص عن اللمل يوب و الطلم ص فج اللمل إلى أن ي ل الم يوب إلى حياس إ  فاض الم
 :اإلجراءات الواجب اتخاذهاو  وسائل اإلنذار

 عام

حيث تحتوي اللوحص على لوح  ا ص لكل ( وجدت لوحص إ ذاس إن)ا  ذاسات  لوحص تمغيل الم  ى  يتع جما ˗
 .طلم ص أو فج لوحص المساق ص الم اي ص

 .يوأل يومض الدليل الملين ل  ذاس   وس  ميتمس  ع دما ي طلق ا  ذاس وقد يكون ة اك أيضا تحذيس يملج ˗
 :فوسا وأن ييوع  ال طوات اآلتيص فيجب أن يتجاوب الممغل

 .ملسفص مكان وي ب اللطل إن أمكن تعيو  يتع إيكات ا  ذاس .1
 .ع د ق ول وا تفاء ا  ذاس فإن ذلك من الممكن أن يل ى ت مى اللطل الموجود .2
 . افتساض وجود اللطل فى وحد  محسك  طلم ص يتع إعاد  التمغيل  لد عمل ا جساءات ال زمص .0
  االحتياطيص يع افح  الوحد  ع دما يفمل المحسك للطلم ص اللاملص فى إعاد  التمغيل يتع تمغيل الوحد .4

 .الملطلص الكتماأل ال لل
 .ع دما يفمل المحسك للطلم ص اللاملص مغل الوحد  االحتياطيص يع افح  الوحد  الملطلص الكتماأل ال لل .5

 االستجابة لإلنذار واإلجراءات المتخذة

 ا جساء ا  ذاس

 مغل الوحد  ا حتياطيص  لل  طلم ص الماء الفاقد

 عمل حيايات الم اييب تأكد من  حص

 استفاع مديد لم يوب  ياس  الماء الفاقد 

  ا  فاض مديد لم يوب  ياس  الماء الفاقد

تأكد من أن طلم ات الماء الفاقد تلمل ويميس 
ا ستفاع المديد إلى إ فاق الطلم ص فج ال دء  اللمل 
ويميس ا   فاض المديد إلى إ فاق الطلم ص فج 

 التوقأل 

 مل الحياياتتأكد من  حص ع

 زا ات جما الماء الفاقد  ها فائض *
  inlet over flow المد ل 

 تأكد من أن محا س الد ول مفتوحص 

تأكد من أن الحيايات ال تحتاج للمليات غيل 
يلص  إضافيص أو أن كميص اللادع الدا لص تزيد عن
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 ال زان

استفاع مديد للم يوب فج  ياس  الماء 
 الفاقد

 ت الماء الفاقد تلملتأكد من أن طلم ا

يميس ا ستفاع المديد إلى فمل الطلم ص فج ال دء 
يفيد ا   فاض المديد إلى فمل الطلم ص و   اللمل

 فج التوقأل

 تأكد من أن الحيايات تلمل   وس  جيد  

تفيد م دس الت سيأل للح ول على مللومات 
  حيحص

هس ائج م ت  ولديه الملدات تدعو الحاجص إلى ك ا يطاع التياس الكهس ج تياس الد ول* 2
 الكهس ائيص ال زمص

تلطل الطلم ص أو حدوث  لل فج الحيايات مغل   لل  طلم ص  ياس  التلادل
 الوحد  ا حتياطيص 

تلطل الطلم ص أو حدوث  لل فج الحيايات مغل  استفاع مديد للم يوب فج  ياس  التلادل
 الوحد  ا حتياطيص 

 انقطاع التيار الكهربائي

 (المحطة الكاملة)د انقطاع التيار الكهربي عن

 .اسات التج ت تا عن ا يطاع التياسيجب أن يفح  الممغل كل ا  ذ .1
 (م  ى الكيماويات) طلم ات  ياس  التلادلو  تتوقأل طلم ات الماء الفاقد .2
كما ةج كل المحا س الموجود  على وضا التمغيل ت يى  ال يزال الماء الفاقد يد ل ال زان تحت تأييس وز ه .0

 غيل المسمحات ت تهجوذلك سن جميا إجساءات إزالص السو ص و 

 عند عودة التيار الكهربي

 م ات التج تأيست  ا  يطاع يدويايجب  دء تمغيل جميا الطل

 
 (منظومة الشبة)يل لمنظومة الكيماويات بالمحطة تعليمات التشغ

 :مقدمة

المواد الطي يص والموائب اللاليص  الميام وتتكون م ظومص يتع إيت داع الم ه فى محطات ميام المسب  غسض تسييب 
 :عاد   المحطات من الل ا س اآلتيصحين الم ص 
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 .(يب فى حالص إيت داع الم ص ال ل صأو  زان التذو )م ص المسكز   زان ال .1
 .م ظومص طلم ات ال يل والتدويس .2
 . زا ات الت فيأل .0
 .(س اسمان و امدات ال  ضاتوالملدات المياعد  وتممل محا )طلم ات حين الم ص  .4
 . طوط الحين .5

الملدات المياعد  على إعت اس أن ةذم الطلم ات من ل ةذا الجزء طلم ات حين الم ص و يوأل  يتلسض من   و 
 اء فى م ظومص حين الم ص  المحطاتأةع اسجز 

 :ان همايوجد منها نوعان رئيسييتم استخدام طلمبات خاصة بذلك و  إلتمام عملية حقن الشبة

 (الدايفرام)ذو الغشاء أو الرق  -

ةذا ال وع و  .إلى المسوقات لملالجص الميام( الم ص الم ففص)ةو الذي يدفا اليائل يتميز  وجود سق أو غماء مسن و 
 (.اليائل الم فأل)على ات ال م امس أو م ميص للماد  الكيميائيص المضافص 

 
 ذو المكبس -

 .إلى ان ةذا ال وع يلطج ت سأل عالج س  تسكي ه الذي يتميز  ال ياطص ويهولص ال يا ص  ا ضافص يتميز ذو المك
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 :أوال الطلمبات ذات المكبس

 وضال فيما يلج و أل يسيا لهذم ال وعيص من الطلم ات من حيث  يا اتها و ظسيص عملها وأيلوب تو يلها فج 
 .دائس  اللمل

 :بيانات الطلمبة

 (:على ي يل الميال)تكون ال يا ات كالتالج  الغالب فج

 Dosparo Milton Roy   :ا  تاج ˗
 © Milroyal   الطساز  ˗
 PMRCL 112 HC5 CSX            الموديل ˗
 (ياعص/ لتس  4908) :اليلص ˗
 (مع11207) :قطس المك س ˗
 دقييص/ ممواس  112 :اليسعص ˗

 :حقن الشبة في دائرة العمل

 .ض ها إلى أحواض المسوقاتلم ص الم ففص من أحواض ا ذا ص و تيوع طلم ص حين الم ص  يحب ا

ويتع يحب الم ص الم ففص من أحواض ا ذا ص عن طسيق مايوس  اليحب وةج عاد  تكون من ال  يتيك 
(P.V.C)  حوض ا ذا ص )ومسكب عليها  ماع لليحب وذلك ليهولص التحكع فج أعمال ال يا ص ال زمص لل زا ات
ذلك  مكا يص اليحب فج و   ماع عدع سجوع   ط اليحب وق ل د ول المحلول إلى الطلم ص ويوجد( والطلم ص

يجب أن يكون  ط مواييس اليحب من أيفل حوض ا ذا ص ويكون و  .اليفل ع د ممواس الضغطو  ممواس اليحب
حب للطلم ص وةو الضغط الموجب للي (NPSH)قطسم أك س من قطس  ط الطسد ما اس ذ فج االعت اس قيمص 

كما يوجد  ماع عدع سجوع   ط . ويجب أال تتلدى ةذم الييمص عن الحد الميموح  ه فج كتالوج تمغيل الطلم ص
 .الطسد وةو مسكب على  ط طسد الطلم ص و ظسيص عمله تكون عكس  ماع عدع سجوع اليحب

وط الطسد أي اء ويوجد  ماع أمان ييت دع على  ط الطسد لحمايص  طوط المواييس إذا حدث قفل أو يد فج  ط
 .تمغيل الطلم ص ويتع تو يله على  زان ا ذا ص ويكون ضغطه أعلى من ضغط الطلم ص  يليل
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أما  ماع الطسد فيوضا على  ط الطسد ليهولص أعمال ال يا ص ويوضال المكل التالج تو يل طلم ص الم ص فج 
 .اللمل دائس 

نظرية عمل 
 :الطلمبة

 
 :الم ص فج ال طوات التاليصيمكن مسح  ظسيص عمل طلم ص حين 

  يتع  يل حسكص الموتوس إلى   دوق التسوس  وايطص  اقل للحسكص ويوجد دا ل   دوق التسوس مجموعص  يل
 يوضال المكل التالج اسجزاء السئيييص للطلم ص و  الحسكص

 شكل عام للطلمبة
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 وق ع دما يكون مي ض التدسيا ع د  فس ما تمغيل الطلم ص فهذا يل ج وجود حسكص دائسيص دا ل   د

و ذلك يكون ممواس اليحب  .التسوس دون وجود ممواس فج المك س حيث يكون وضا الكس ك سأيج تماما
 .يياوي  فس

  وع دما يكون مي ض التدسيا ع د أي قساء  فإ ه يحدث تحسيك فج عمود الكس ك  زاويص ميل يلمل على تحسيك
 .مك س المت ل  الكس ك مي  ا ممواسال

 أي آ س الممواس للمي ض يلمل على و ول عمود % 188سيا حتى ي ل إلى ع دما يتع تحسيك مي ض التد
أقل قيمص ( أ)وي ين المكل  .الكس ك إلى أك س ميل مي  ا  ذلك أك س ممواس يلطج أك س ت سأل لطلم ص الم ص

 .أق ى قيمص للممواس( ب)لممواس المك س  ي ما ي ين المكل سقع 



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 111 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 
  



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 111 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 :كاتم الصدمات

 وي ييع إلى  وعان

 األول النوع

من يلص  15-12يياوي تيسي ا و  حجمه يست ط  ت سأل الطلم صو  ع اس  عن  زان تلادل مت ل   ط الطسد
 .الك اس

 النوع الثاني

 ويتع ضغط ةواء يياوي ضغط الطلم ص( ديفساع) دا له غماء مسن و  دائسي المكلع اس  عن  زان ملد ج 
 :نظرية العمل

ائج فج المواييس ع د كل ممواس ولحمايص المواييس من التأل الذي قد ما الحسكص ال ا ضص للطلم ص يحدث طسق م
لت فيأل ةذم ال دمات ومن الضسوسي م حظص ( كاتع ال دمات)ي ي ها يتع تزويد مواييس الطسد  أوعيص ةوائيص 

وجود ةواء مح وس فج ةذم اسوعيص  ايتمساس وذلك عن طسيق غلق مح س د ول المحلول وت سيأل المحلول 
دا ل الوعاء عن طسيق مح س ال سأل ويسكب على كل  ط  سأل  ماع ت فيس للضغط فج حالص زياد   المت يج

يجب مساعا  ا ت اس ةذم ال مامات و  الضغط عن الحد الميسس كما تع مسحه مي يا إذا ما حدث إغ ق للمح س
 .على فتسات

  :ملحوظة

يجب تسكيب كاتع ال دمات سقسب  يطص فج  ط طسد 
ا سأيج ميت دما  فس قطس مايوس  الطلم ص وفج وض

التو يل للوعاء ويجب أن يكون يلص الوعاء تيسي ا من 
يوضال المكل التالج كاتع و . يلص ك اس الطلم ص 1212-15

  .ال دمات
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 (الرق)الطلمبات ذات الغشاء ثانيا 

أجزاء أجزاء  ةو مكون من ي يصات المك س ماعدا الجزء ال هائج و ةج  فس الحسكص الميكا يكيص للطلم ات ذو 
 :سئيييص كاآلتج

  الطسدو   مامات عدع السجوع لليحبمجموعص من 

 ايطوا ص المك سوتتكون من دليل غماء وما ا زيت م طط ودليل تحكع و  :مجموعص الطلم ص. 

  ع د حدوث الحسكص الميكا كيص فج ممواس اليحب  وايطص الكس ك وذساع التو يل فإ ه يحدث تفسيغ عن و
دي إلى فتال  ماع عدع سجوع اليحب ود ول اليائل الم فأل إلى الحيز ال زع لكميص طسيق المك س مما يت 

وفج ممواس الضغط يتع قفل  ماع عدع سجوع اليحب وفتال (. الدايفساع)الت سأل المطلو ص  وايطص الغماء 
ما ةو و ص كدافلا أمامه كميص المحلول المطل( الديفساع)غط المك س على الغماء  ماع عدع سجوع الطسد ويض

 :موضال  المكل التالج

 
 االحتياطات الواجب إتباعها قبل تشغيل الطلمبة

 :حين الم ص كاآلتج يجب ات اذ عد  احتياطات ق ل ال دء فج تمغيل طلم ص

 التأكد من أن عل ص الطلم ص ممتلئص  الزيت إلى الميتوي ال حيال  .1



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 111 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 التأكد من ض ط الطلم ص عل الت سأل المطلوب للجسعات المحدد   .2

 لتأكد من أن كاتمات ال دمات ممتلئص  الهواءا .0

 مامات والمحا س فج وضلها اليليعالتأكد من أن كل ال  .4

 ن  ط يحب الطلم ص مغموس  المحلولالتأكد من أ .5

 ذلك  إغ ق  ط الطسد لفتس  ق يس   لد تمغيل الطلم صد من أن  ماع ت فيس الضغط يلمل و التأك .6

 ضبط جرعة الشبة

يلاد ض ط جسعص الم ص كلما تغيست اللكاس  فج الميام  يا ل ي ص اللكاس  فج الميام و ط يتع ض ط جسعص الم ص
ال يتع عمليص ض ط الجسعص مس  واحد   ل يلزع المتا لص الميتمس  ممسأل التمغيل وكيميائج الململ و  الت ييق  ين 

لو أمكن مي  تيليل ام و لى  ي ص جود  للميلها حيب توجيهات الململ لتيليل ايته كها ما المحافظص على أع
 .ايته ك الم ص فإن ذلك يوفس كييسا من تكاليأل التمغيل

 طريقة حساب جرعة الطلمبة

ل فسض أن الململ و  من المك س% 188ياعص ع د ممواس / جالون  514 فسض أن طلم ص الم ص تلطج  ˗
 .س/0ع 5888لمسوق يلطج  0ع /جع08حدد جسعص الم ص 

 ياعص /جع 158888=08*5888= طلو ص فتكون كميص الم ص ال ل ص الم ˗
 (مل ماء 18/ جع م ص  ل ص 18% )18 ما أن الم ص الميتلملص يائلص  تسكيز و  ˗
 188/18*158888=  تكون كميص الم ص المطلو ص ˗

 ياعص/مل 1588888= 

 ياعص/0ع105=

 %188ياعص ع د ممواس / جالون 514مك س الطلم ص يلطج  ˗

 ياعص/ لتس 0010*514=

 ياعص/0ع1095=

 =اعص فإ ه يلزع ض ط الممواس   ي ص ي/0ع105ج  ح ل على جسعص لك ˗

(105*188/)1095=76% 

فيتع ض ط الممواس للمك س على الل مص ( ع مص)قيع  188للمك س مييع إلى حيث ان أق ى ممواس و  ˗
(76) 

 لتس  000=  جالون أمسيكج :ملحوظة
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 خطوات حساب جرعة الشبة

فج الياعص إلى الميام اللكس   ايت داع طلم ص الحين فيجب تحديد فتحص  لحياب كميص الم ص التج يجب إضافتها -
 :ت سيأل الطلم ص كاآلتج

 188* 0ع/الجسعص جع( * س/0ع)كميص الميام اللكس  

         =فتحص الت سيأل

 (س/لتس ( )أق ى ت سيأل)يلص الطلم ص ( * لتس/جع)تسكيز الم ص 

ياعص وتسكيز محلول الم ص الملد / 0ع 2888التوزيا تياوي   فسض أن كميص الميام اللكس  التج تد ل  ياس و  -
 .ياعص/لتس  1288يلص طلم ص الم ص  ،0ع/جع 25والجسعص المطلو ص % 18ل يت داع 

 لتس 588= مل  588888=  188(*18(/25*2888= )) فتكون كميص الم ص المطلو ص فج الياعص -
 تيسي ا%  4106=  1288(/188*588 = )و التالج فإ ه يتع ض ط الطلم ص على فتحص ميداسةا  -
 0ع 2888لكل  0ع/جع 25ياعص  جسعص قدسةا / لتس  588من يلتها % 4106أي أن الطلم ص تض ط على  -

 .ميام

 تعليمات التشغيل لمنظومة الكلور

 :عملية تطهير المياه

اض الملديص ةى أةع  طو  من  طوات ملالجص الميام فهى التى تضفى عليص  فص ال  حيص وتتم ه ضد اسمس 
 :ملالجص الميام  طسق متلدد  م ها وتتع water borne diseasesالم يولص عن طسييص 

ن كا ت : المعالجة الحرارية .1 تلتمد على غليان الماء  إيت داع الغ يات وال ت تا كميات ك يس  من الماء وا 
 .تيت دع فى تحليص ميام ال حس المالحص

ويجب أن  ultravilotس الميام على لم ص ت تا أملص فوق   فيجيص تتع عن طسيق مسو : المعالجة اإلشعاعية .2
ال فى ص تكون الميام  اليص من اللكاس  والموائب وقسي ص جدا من يطال اللم ص المملص وال تيت دع ةذم الطسيي وا 

 .إ تاج كميات  غيس  من الميام

س والتلييع وم ها الكلوس ويا ى أكييد وتلتمد على إيت داع المواد الكيميائيص فى التطهي: المعالجة الكيميائية .0
 .وع واسوزون والجيس وال سوع واليودالكس ون و سم جا ات ال وتايي

 :واجب توافرها فى المواد المطهرةالشروط ال

 .ال تتيس على  حص ا  يانو  أن تكون قاتلص للجساييع .1

 .متوفس  محليا أو ييهل إيتيسادةا طوال اللاعو  أن تكون س ي ص اليمن .2

 .مالها يهل ومأمونإيتل .0

 .التداول  أمانيهلص الت زين و  .4
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 :صناعة الكلور

ويتجما الغاز ( ملال الطلاع)لكهس ى لمحلول كلوسيد ال وديوع يتع تحضيس الكلوس فى ال  اعص  وايطص التحليل ا
 ع د اليطب الموجب ويتع يح ص حيث تتع إيالته ويحفظ فى  زا ات ك يس  إلى أن تتع تل ئته فى ا يطوا ات

 ات الميام أو م ا ا ال يياالميت دمص فى محط

 :خصائج الكلور

ديد  غاز الكلوس لو ص أ فس مائل إلى ال ضس  وةو أييل من الهواء مستين و  أل تيسي ا وله سائحص مميز  م -
 .0505ال فاذيص ووز ه الذسى 

عد على ا متلال تحت اغاز الكلوس ليس ماد  ملته ص قا لص ل متلال أو ا  فجاس ولك ص من الممكن أن يي -
 .ظسوأل ملي ص

 لو ص فى و  ن ويي ب يلالمهيا لألغميص الم اطيص الم ط ه لأل أل واللين والجلد والسئتيو  غاز الكلوس ياع -
 .الت فس

جزء  15جزء فى المليون ةى أقل  ي ص يمكن حيها  المع وع د  0فى حالص تيسب غاز الكلوس فى الجو فإن  -
جزء فى المليون  68 – 48دقييص ع د تسكيز من  68 – 08يت مق لفتس  من  المليون ي  ال  طسا إذا ما إ

ذا زاد التسكيز فى الجو لي ل لي ل إلى   .جزء فى المليون فإ ه ي  ال مميت 1888وا 

ال تتجاوز تسكيز ( ياعات 0)أما الكميص الميموح  ها لغاز الكلوس فى الجو وتكون آم ه لفتس  الوسديص الواحد   -
 .ونجزء فى الملي 1

 إستخدام الكلور فى محطات المياه

 :الكلور فى محطات مياه الشرب بغرضيستخدم 

 .المي  ص لألمساضقتل ال كتيسيا الضاس  و : التطهيس .1

 .اليضاء على مماكل الطلع والسائحص .2

ك سيتيد   فى الماء كالحديد والم ج يز واسمو يا و أكيد  عدد من الموائب الكيميائيص الموجود: اسكيد  .0
 دسوجينالهي

 :نظرية عمل الكلور

لذلك فإن كميص الكلوس لتفاعل ييحدث فى ميام ميطس  و لفهع تفاع ت الكلوس فى الميام الط يليص  فسض م دئيا ان ا
 2إذا أضيأل جسعص كلوس  ميداس  :على ي يل الميالو ( الجسعص)ق م امس   كميص الكلوس المضافص الحس المت ييص تتلل

 مت يى حس  لد ا تهاء فتس  المكث ككلوس( لتس/ محع  2)لطى  فس الييمص لتس لتلك الميام يت/ مجع 
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 :على التفاعل PHتأثير 

كلما لحامضيص زاد حامض الهي وكلوسوز و يتأيس التفاعل  اسس الهيدسوجي ى تأييسا ك يسا فكلما كان الويط أقسب ل
 كان الويط أقسب للياعديص زادت أيو ات الهي وكلوسيت

 :(فاعلية الكلور)عملية التطهير فى  العوامل المؤثرة

 .جسعص الكلوس .1

 .(فتس  الت مس)الماء و  د  التفاعل  ين الكلوسم .2

 .دسجص الحساس  .0

 .دسجص أيون الهيدسوجين .4

 .عكاس  الماءو  ي ص الموائب .5

 .حامضيص الماءو  قلويص .6

 .وجود المسك ات اآلزوتيص فى الماء .7

 .م ج يزالو  وجود مسك ات الحديد .0

 .سيا المساد اليضاء عليهاعدد ال كتيو   وع .9

 :إضافة الكلور

 :افص الكلوس للميام  إحدى طسييتينيتع إض

 .ات عاليص يع إزالص الكلوس الزائدإضافص الكلوس  جسع .1

 .ص وايطص التجاسب الململيص الدقيي إضافص الكلوس  لد تحديد ال ي ص .2
 :المصطلحات الفنية الخاصة بالكلور

 :جرعة الكلور

األ إلى وحد  حجع من الماء تكفى لليضاء على الكائ ات الحيص وي تا ع ها كلوس مت يى ةى أقل كميص كلوس تض
 ماء 0ع/ لتس ماء أو جع كلوس / س ووحد  الجسعص ملجع كلو (. لتس/ مجع  802)فى حدود ملي ص 

عص يام وةى غال ا تحدد فى الياكميص الم* ةى حا ل ضسب جسعص الكلوس الكلوس المطلوب إضافتها للماء  كميص
 ياعص/ وحدتها كجع و 

  0ع/جع  5ياعص  جسعص / 0ع 28888ما ةى كميص الكلوس المطلوب إضافتها تكفى لتطهيس  :مثال

 .ياعص/ كجع  188=  1888/  0ع/ جع  5* س /0ع28888= كميص الكلوس المطلو ص  :الحل
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 :الكلور المستهلك

 و المتحد المت يى فى الماء فى فتس  ت مس محدد  ةو الفسق  ين كميص الكلوس المضاأل للماء وكميص الكلوس الحس أ

 كميص الكلوس المت يى –وس المضاأل كميص الكل= الكلوس الميتهلك 
 :الكلور المتبقى

 .لماءي تا عن إضافص قدس من الكلوس يكفى فيط ل تحاد ما اسمو يا الموجود   ا: الكلوس المت يى المتحد .1

ك اسمو يا الموجود  فى كلوس إلى اتلماء  اليدس الذى يكفى  يته ي تا عن إضافص ال: الكلوس المت يى الحس .2
كلوس المت يى المتحد كماد  الكلوس الحس المت يى كما ذكس ا من ق ل ةذا أكيس فلاليص من الاليضاء عليها و الماء و 
 مطهس 

 :ن إضافص الكلوس فى محطات الت ييصأماك .0

 :وذلك  هدأل( ق ل المسو ات ) ساحل الت ييص لكلوس ق ل مأى حين ا :Prechorinationإضافص الكلوس الم دئى  - أ

 .تطهيس سمل المسمالو  اد ال كتيسيا فض تلد .1

 .اء وكذلك إزالص الطلع والسائحصكفاءم عاليص  زالص اللون من الم .2

 .الحد من  مو الكائ ات الحيص الدقييص دا ل المسمحات .0

يكون الكلوس أكيس فاعليص على ال زان اسسضى و  لتسميال ع د مد لتتع  لد عمليص او  :إضافص الكلوس ال هائى - ب
 .ال كتيسيا  ي ب  لو الماء من أى عكاس  أو موائب

 :منظومة الكلور بالمحطات

 :لور بالمحطات ما يلىتتكون منظومة الك

 .(chlorinators) أجهز  إضافص الكلوس .1

 .لكلوسإيطوا ات ت زين ا .2

 .طلم ات ال ويتس  ملحياتها .0

 . يط الحين طوط و  .4
 زة حقن الكلورأجه

 :وتتكون من

 .(pressure regulating valve PRV)( م ظع الكلوس) ماع ت ظيع الضغط  .1

 .(flow meter)( ميياس الت سأل أو جسعص الكلوس)ميياس التدفق  .2

 .(flow rate valve) ماع ض ط ملدل التدفق  .0
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 .(pressure relief valve) ماع تحسيس الضغط  .4

 .(vacuum regulating valve) ماع ت ظيع التفسيغ  .5

 (vacuum relief valve) ماع تحسيس التفسيغ  .6

 :تشغيل أجهزة الكلور

 :أوال مراجعة نقطة الحقن

 .يتع فتال المح س على  ط محلول الكلوس المغذى ل ط الميام .1

 .تأكد من أن مايوس  التغذيص مغموس   دا ل المجسى أو ال ط إلى حوالى يلث اللمق على اسقل .2
 :لحاقنثانيا مراجعة ا

 .(أو مغل طلم ص الميام)الحاقن  يتع فتال م دس الميام إلى .1

مللى  اس على ميياس  178ييتدل على التمغيل اليليع للحاقن  و ول قساء  جهاز ضغط التفسيغ إلى حوالى  .2
 .التفسيغ المي ت  الجهاز

 .إذا لزع اسمس إض ط دسجص التفسيغ إذا كان ذلك متاحا  م ظومص الحاقن .0

 .لميام أو أوقأل الطلم صغلق مح س اأ .4
 :ثالثا مراجعة جهاز الكلور

 .أغلق م دس الميام للحاقن .1

 ا  ت س وجود تيسيب للكلوس على أعلى ملدل لت سيأل الجهازاع د ول الغاز إلى جهاز الكلوس و  فتال  م .2
 :فى حالص وجود تيسيب يتع اآلتىو 

 .هاز من الكلوساز ويتع ت فيص الجإفتال مح س م دس الميام  لد غلق مح س د ول الغ .أ 

 .يع تكساس المحاولص لالجص التيسبم .ب 

 :التمغيل .0

 . دس الميام أو مغل طلم ص ال ويتسإفتال م .أ 

 .إفتال  ماع د ول الغاز .ب 

 .ملدل الت سأل حيب الجسعص المطلو صإض ط  .ج 

 .س ضغط التفسيغ على ميياس التفسيغساقب ميدالضغط و ساقب ضغط غاز الكلوس على ميياس ا .د 

 

 :رة قصيرةعند إيقاف الجهاز لفت
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 يياأل الطلم ص وغلق مح س الميامتع إ: تت ذ ا جساءات اآلتيص
 : رة طويلةعند إيقاف الجهاز لفت

 إعلق  ماع م دس الغاز -1

 دقائق  0مغل الطلم ص لمد   -2

 يتسك الجهاز  ظيفا  دون وجود كلوس دا لص و  إغلق م دس الميام -0
 :صيانة أجهزة الكلور

 :الفحج اليومى

 التأكد أ ها جاةز  لللملو  يوميايتع فح ها و  ت الوقايصيتع توفيس كافص مهما -1

 يتع التأكد أن م ظومص مفط الهواء تلمل -2

 التفسيغو  فح  كل مياييس الضغط -0

 التغذيص للكلوس أو الميامو   طوط الحينو  فح  مواييس -4

 المياس ص ما الموازين ال ا ص  ا يطوا ات و  مساجلص كميات الكلوس -5

 الكلوساجلص ال ظاع من حيث تيسيب مس  -6
 :الفحج الشهرى

 .واسجزاء ال  يتيكيص( ا  جيكتوس)ت ظيأل الحاقن  .1

 .يماش ما إيت داع الماء الدافىء وم ظأل م ايبت ظيأل التسي ات المتساكمص ع د فتحص الل ق  يطلص من ال .2

 .م ظأل م ايب يع  الكحول الميييلى ت ظيأل اسجزاء ال  يتيك  الماء الدافىء ما .0

 .وعفح   مامات عدع السج .4

 .الديفسامات التالفص إن وجودتتغييس الجوا ات و  .5

 .فح  كل الو  ت المس ص فتال وغلق تمغيل جميا المحا س .6

طوط وا يطوا ات وتغييس الفتايل الكمأل على المحا س الملد يص على ال الكمأل على الم يد  وت ظيفها و  .7
 .ع د اللزوع

 

 
 :الفحج السنوى

 .ي وات 5الحديد فيتع تغييسةا كل  ال طوط أما ال طوطو  الو  ت المس ص  ين ا يطوا اتتغييس  .1
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 .فاتال ليكمأل عن ال دأ ع د حدويه ييت دع لونو  دةان كل اسجزاء الملد يص   ويص مياومص لل دأ .2
 شبكات مياه الشرب. 2

 اجراءات التشغيل القياسية

 غييل م كص الميام .1
 تطهيس م كص الميام .2
 ض ط م يوب   اديق المحا س اليطحيص .0
 ح  ط سئييىا   .4

 ذيل/تلأل و لص سأس -

 كيس حليى -

 كيس طولى -

 تسكيب و لص جديد  .5
 تلديل و لص حاليص .6
 ا  ح  ماع حجز .7
 ايت دال  ماع حجز .0
 الكمأل عن التيسب .9

 ايت دال ح فيص حسيق .18
 ا  ح ح فيص حسيق .11

 سبتي -

 سكي -

 ايت دال عداد ميام .12
 ا  ح عداد ميام .10
 فح  عداد ميام .14
 ا  ح  ماع ةواء .15
 ا  ح  ماع ضغط .16

 

 ل شبكة المياهغسي

 :معلومات اساسية. 1

ل طوط يتع اجساء غييل وقائى للم كات الجديد   لد ا مائها، ومن الضسوسى ايضا ان يتع غييل دوسى  101
 .المواييس  الم كص اللاملص
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التمغيل الم ايب لم كص التوزيا  ما يم ا تدفق الميام فى عكس االتجام ييلل من االحتياج للمليص الغييل  201
 .االضطساسى

 :الغرض. 2

 .إزالص الموائب التى تكون قد تساكمت  م كص التوزيا 102

 .غييل المواييس حدييص التسكيب 202

 .غييل المواييس  لد أعمال ال يا ص واس  ح 002

 ضمان وتحيين جود  الميام الم يوله والموزعص 402

 تحيين ال  ائ  الهيدسوليكيص للمواييس 502

 اجساء ال يا ص الوقائيص  602

 ا ت اس   حيص المحا س 

 ت اس ح فيات الحسيق ط يا لتلليمات اداس  الحمايص المد يصا  

 اق ل مكاوى اللم ء من مماكل جود  الميام 702

 :المواد. 3

 يج ت مكاوى المواط ين 100

 يج ت غييل ال طوط 200

  سائط الم كص المحديص 000

  طط الغييل اليا يص 400

 ع مات تحذيسيص واماسات ضوئيص 500

 ملدات مفط ميام 600

 (لص، كوسيك، مفتاح المح س أو الطاس أزمص  لب، عت)ملدات  ييط  700

 :األجراءات. 4

 :إعداد  طص غييل دوسى 104

الت ييق ما الملامل ومحطات الميام فى  طاق الم كص اللاملص  اعداد  طص الغييل وحضوس عمليص  10104
 .الغييل فى موعدم

 .مساجلص يج ت مكاوى المواط ين عن  وعيص الميام لوضلها ضمن أولويات الغييل 20104
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للمسات اليا يص لملسفص الوقت الذى ايتغسق فى الت ظيأل لتحديد الفتسات  ت غييل ال طوطمساجلص يج  00104
 (.س ا ي وى أو   أل ي وى -مهسى)ال ي يص الم ئمص 

 .الح ول على  سائط الم كص 40104

 .دسايص مواقا ت سيأل ميام الغييل ومدى ايتيلا ها وعدع تأيسةا من ال سأل عليها 50104

وتحديد المحا س التى يتع التحكع فيها لتليين مياس الميام  الجزء تحديد تستيب غييل مواييس الم كص  60104
المطلوب غييله ما االلتزاع  ان غييل الم كص ي دء من المحطص وفى حالص  لو ص ذلك يساعى غييل 

 .الم كص من   ل جزء ي ق غيله

محا س -يقح فيات حس )اعداد  طص الغييل و طواتها   اء تحديد المحا س واماكن  سأل ميام الغييل  70104
 (غييل

تحديد قائمص ك اس اللم ء  الم طيص التى ييتع غيلها وا طاسةع وتحديد الم ادس ال ديله لهع للح ول  00104
 .على ميام المسب اي اء فتس  الغييل أو الت ييق ال زع ملهع

 . امساك اداس  الل قات اللامص ال طاس المواط ين  مواعيد الغييل وتوضيال الغسض 90104
 :يز للغسيلخطوات التجه. 2.4

 . سيطص الم كص و طص الغييل الدوسيص مراجعة 10204

تيييع اللمل الى م اطق ت فيذ ما مساعا  ان تكون أطوال ال طوط المطلوب غييلها أق س ما يمكن  20204
 . ا ص للمواييس ذات اسقطاس ال غيس 

 .جدولص أعمال الغييل  توقيتات الغييل الم اي ص على مداس المهس 00204

يل ومحا س الحجز وح فيات الحسيق الممكن ايت دامها فى عمليص الغييل  كل تحديد مواقا محا س الغي 40204
 .م طيص

مساجلص اليلص الهيدسوليكيص لم اطق الت فيذ الم ططص  م كص التوزيا لتحديد الطاقص الكافيص لغييل  50204
 .وكذا امكا يص الت ل  من  واتا الغييل  أمان (P)والضغط  (Q)المواييسمن حيث الكميص 

ث /ع 0،5 – 1،5يسعص الميام ال زمص لغييل ال طوط السئيييص يجب ان تكون فى حدود من مساعا  ان  60204
 .ث كحد أد ى/ع 8،75وال تيل  أى حال عن 

مساعا   دء ت فيذ الغييل من  طوط ذات أقطاس ك يس  لمياومص تحسيك السوايب  دا لها، وكذا ال دء من   70204
 . ًا ل ظافص ميام الغييلاسجزاء اليسي ص لمحطص اس تاج فالتى تليها ضما

داس  المسافق  المدي ص أو اليسيص (125)أ طاس ال ط اليا ن  00204  (.إذا لزع اسمس)، ا داس  ال حيص وا 
 :خطوات الغسيل. 3.4
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سول، كوذلك، قفاز اف ظاس  واقيص، )الم  يص  الموقا  تأمين االفساد والتأكد من استدائهع م  س الي مص 10004
 (.جلد،  وذ 

د جميا اماسات الي مص والل مات التحذيسيص ومساق ص حسكص المسوس  الموقا وملدات اال اس  التأكد من وجو  20004
 (.إذا لزع اسمس) الموقا 

 .عزل الجزء الم طط غييله ما قفل المحا س   طء لم ا حدوث الطسق المائى 00004

 .ص للغييلفتال محا س الغييل وح فيات الحسيق   طء حتى ت ل الميام الى اليسعص المطلو ص والكافي 40004

 ليدًا عن حسكص ( يياسات الميام أو مجاسى الميام الط يليص)توجيه ميام الغييل فى اتجام مواقا ال سأل  50004
 .المسوس والممام و دن اغساق للممتلكات ال ا ص واس حداسات كال دسومات وغسأل المسافق الم تلفص

( جوى 1،5ال ييل عن )الضغط مساجلص ميتمس  لضغط الم كص عتد  هايص فتحص الغييل والمحافظص على  60004
وذلك عن طسيق التحكع فى مح س أمداد الميام لغييل ال ط ومحا س الغييل ويحتاج ةذا اسجساء فسدين 

 .مزودين  أجهز  ات ال اليلكيص

يتع تجميا عي ات ململيص اي اء وقسب ا تهاء عمليص الغييل من  هايص ال ط ع د مح س الغييل ال ت اس  70004
اللكاس  واللون والطلع والسائحص والكلوس الحس المت يى وكذا تفح  ميكسويكو يًا  جود  الميام من حيث

 .و كتسيولوجياً 

 .يتع غلق محا س الغييل أو ح فيات الحسيق الميت دمص فى الغييل   طأ 00004

التاسي ، الوقت، الموقا، الضغط، طول ال ط وقطسم، ملدل الت سأل التيديسى، )تيجيل ال يا ات وتممل  90004
 (.وقت الميتهلك للغييل، أيماء اليائمين  اللملاليسعص، ال

التوقيا على ال سيطص  اسجزاء التى تع غييلها وأيضًا محا س الحجز والغييل وح فيات الحسيق التى تع  180004
 .ايت دامها

ا طاس جهاز الدفاع المد ى عن حالص جميا المحا س وح فيات الحسيق التى تع ايت دامها  لد اللمل  110004
 . ها

 .فح  اللي ات التى تع سفلها وايت ع ما يفيد ذلك من الململ الم ت  متا لص  تائا 120004

على ضوء  تائا فحو  اللي ات التى تع سفلها تلطى تلليمات إما  االكتفاء  لمليص الغييل أو اجساء  100004
 .تطهيس لهذا الجزء من الم كص تحت إمساأل الململ الكيميائى الم ت 

 

 
 تطهير شبكة المياه

 :معلومات اساسية. 5
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 لد اجساء عمليص غييل الميام وأ ذ اللي ات وفح ها  ملسفص الململ، وعلى ضوء ال تائا يلطى الململ تلليماته 
 . اما  االكتفاء  لمليص الغييل او اجساء تطهيس لهذا الجزء من الم كص تحت امسافه

 :الغرض. 6

 .تطهيس المواييس حدييص التسكيب 102

 .  حتطهيس المواييس  لد أعمال ال يا ص واس 202

 .تطهيس المواييس  لد اجساء غييل الم كص على ضوء  تائا الفحو ات الململيص 002

 .اذا اي تت المتا لص الدوسيص للي ات م كص الميام وجود تلوث يتطلب تطهيس للم كص 402

 :المجال. 7

قد تتلسض المواييس حدييص التسكيب أو  لد أعمال ال يا ص واس  ح إلى تلوث محتمل يتطلب تطهيسةا  .1
 .ل وضلها فج ال دمصق 

 .  الكلوس ةو ال ياس ال موذجج للتطهيس الملالجص .2
 تطهيس  طوط الميام الجديد   ايت داع ميحوق ةي وكلوسيت الكالييوع فج أعياب  تيوع شركة مياه قنا .0

وط يا للكود الم سى سقع اال تهاء من ا ماء وغييل ال طوط ط يًا للملاييس المتلاسأل عليها عالميًا 
  (.ال ا   تمغيل و يا ص م كات الميام)2889ط لص ( 180/2)

 65)ميحوق ةي وكلوسيت الكالييوع الميت دع يجب ان يكون من  وع جيد يهل ا ذا ص ذو تسكيز م ايب  .4
 . 0ع/جع 18، ويتع اضافص الكميص التى تلطى جسعص كلوس حس تلادل (٪

 :األدوات. 8

 .طلم ص حين كيماويات ذات إزاحص موج ص 4-1

 تدفق ميياس ملدل 4-2

 (٪65)ميحوق ةي وكلوسيت الكالييوع  4-0

 ملدات الحمايص الم  يص 4-4

 جهاز حيلى ليياس الكلوس الحس المت يى 4-5

 ميام  ييص وحاويص لتجهيز محلول الكلوس 4-6

  ويييص ا جساءات اليياييص 4-7
 

 :األجراءات. 8

 : طوات التجهيز للتطهيس 105
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ق اع واقى، مسيلص جلد، كوذلك، قفاز )وس يجب استداء اليائمون على اللمل م  س وملدات الوقايص من الكل 10105
 (.جلد،  وذ 

 .يجب التأكد من الغلق الجيد للمحا س الحاجز  20105

 .اللمل ليً   ليد عن الماس  والزحاع وا  فاض ايته ك الميام 00105

عدع  سأل ميام التطهيس على  الوعات ال سأل ال حى والميطحات المائيص م امس ،  ل يجب إضافص  40105
 .لملادلص أو إزالص الكلوس المت يى  المياممحلول من ماد  وييطص 

داس  المسافق  المدي ص(125)أ طاس ال ط اليا ن  50105  (.إذا لزع اسمس)اليسيص / ، ا داس  ال حيص وا 

تحديد قائمص ك اس اللم ء  الم طيص التى ييتع غيلها وا طاسةع وتحديد الم ادس ال ديله لهع للح ول  60105
 .أو الت ييق ال زع ملهع على ميام المسب اي اء فتس  التطهيس

 (:ساعة 24)أوالا التطهير بطريقة التالمس لفترة زمنية طويلة . 2.5

 .يلزل ال ط أو الجزء المساد تطهيسم واليا ق غييله عن الم كص اللاملص 10205

 .يتع تسكيب  سيز  فى أول ال ط تيت دع  ضافص محلول الكلوس الملد الجساء عمليص التطهيس 20205

 هايص الجزء المساد تطهيسم أو فى أعلى  يطص إذا أ تلفت الم اييب وذلك س ذ تسكب  سيز  أ سى فى  00205
 .اللي ات م ها وأيضًا ل سوج الهواء من ال ط

يحضس محلول الكلوس السائق من ميحوق ةي و كلوسيت الكالييوع ذو التسكيز المللوع، ويتع اضافص جسعص  40205
 :الميحوق كالتالىمن حجع الميام  المايوس  وتيدس كميص  0ع/جع 18تلادل 

 188× ( 0ع/جع18)الجسعص × ( 0ع)حجع المايوس  

        ( =كجع)كميص الميحوق 

 (٪)تسكيز الميحوق 

يدفا المحلول فى ال ط عن طسيق ال سيز  المسك ص فى أول ال ط  وايطص طلم ص ا زاحص الموج ص  لد  50205
زء المساد تطهيسم أي اء دفا محلول تو يلها  ال سيز  ما فتال مح س د ول الميام لت دفا  لطأل الى الج

الكلوس حتى يمتلئ ال ط  الكامل  الميام المكلوس  ويظهس الكلوس فى  هايص ال ط أو فى أعلى  يطص م ه 
 .وييتمس قياس الكلوس المت يى لفتس  لضمان الحفاظ على الميتوى ال حيال له

 .ياعص 24تتسك الميام المكلوس   المايوس  لمد  ال تيل عن  60205

كل المحا س وح فيات الحسيق الموجود   الجزء المساد تطهيسم لتت مس أجزاءةا ما ( فتال وغلق)مغيل يتع ت 70205
فيما عدا محا س الحجزالفا لص  ين الجزء الذى يتع تطهيسم )المحلول المطهس لضمان التطهيس الجيد 

 (.والم كص اللاملص
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لتس، إذا وجد أقل /مللجع1عن (س  24 لد )يجب ان ال تيل  ي ص الكلوس المت يى فى  هايص فتس  التطهيس  00205
ياعص ويياس الكلوس المت يى فإذا  24ويتسك لمد  ( 0ع/جع 5)من ذلك يلاد  طوات التطهيس  جسعص أقل 

 .لتس   تيل لل طو  التاليص/مللجع 1وجدت أك س من 

الواسد  من يتع فتال مح س الد ول فى أول ال ط لكى ت دفا الميام لغييل ةذا الجزء حتى ظهوس الميام  90205
 .الواسد  م ه الميام مح س الد ول ذات  ي ص الكلوس المت يى المميزلل ط

ييفل مح س الغييل أو ح فيات الحسيق الميت دمص فى الغييل ان وجدت، يع يتع فتال كل المحا س  180205
 .الموجود  على ال طوط التى تع تطهيسةا

 .(يص، الملوقات، الم حظاتالتاسي ، الوقت، اليائمين على اللمل)تيجيل ال يا ات وتممل  110205

 :ثانياا بطريقة الدفعة الواحدة الكبيرة. 3.5

حيث يتع اد ال الميام الى ال ط فى تدفق ميتمس ما حين  تيت دع ةذم الطسييص فى ال طوط ذات اسقطاس الك يس 
لفتس  زم يص  جزء فى المليون 088جسعص يا تص من الكلوس  وايطص طلم ص حين ذات إزاحص موج ص لتسكيز ي ل إلى 

 .ياعات 0محدود  وذلك لتوفيس عامود ميام مكلوس  يت مس ما الميام لفتس  ال تيل عن 

 :مثال

 و ص، وتسكيز ميحوق الكلوس  6متس وقطسم  058،5إذا كان طول  ط الميام السئييج المطلوب تطهيسم ةو 
ميص ال زمص من ميحوق الكلوس ما ةو اجمالى الك ،جزء فج المليون 18٪ وميتوى الملالجص المطلوب ةو 65

 للتطهيس ؟
 :الحساب

 .يجب أواًل تحويل كل الوحدات إلى المتس ˗
 2،54 و ص يضسب فى  0و  أل قطسةا  ( و ص 6)قطس المايوس   ˗
 (متس 8،8762)ليحول الى المتس  188ويييع على  ˗
 ل × 2ط  ق =حياب حجع ال ط السئييج  ˗

= 0،14  ×8،8762  ×8،8762  ×058،5 

 س مكلبمت 6،09 =

 188× ( 0ع/جع18)الجسعص × ( 0ع)حجع المايوس  

        ( =جع)كميص الميحوق 

 (٪)تسكيز الميحوق 

6،09  ×18  ×188 

 جع تيسي اً  188=  90،0 =  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ( =جع)كميص الميحوق 
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65  
 :مترطولى من المواسير باختالف اقطارها 100لمطلوب لكل حساب كمية مسحوق الكلور ا

 (جساع)الوزن  (جساع)الوزن  ( و ص)قطس المايوس  

6 

0 

18 

12 

16 

10 

28 

24 

08 

06 

20 

07،5 

46،0 

56،2 

74،9 

04،0 

90،6 

112،4 

148،5 

160،6 

188 

100 

166 

288 

266 

088 

000 

488 

588 

688 

 رفع منسوب غرف المحابس السطحية

 :ومات اساسيةمعل. 10

غال ًا ما يتع تسكيب محا س على ال طوط السئيييص  المواسع، ويساعى ا ماء غسفص حمايص لتلك المحا س  غطاء 
يجب الت ييق ما الحى أو الوحد  المحليص لسفا . للسجوع إليها ع د اجساء عمليات اليفل والفتال عن  ط الميام

 .لطسق حتى يمكن السجوع اليها  يهولص ع د الحاجصم يوب أغطيص تلك الغسأل ع د اجساء عمليات س أل ا
 :الغرض. 11

يص ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص لسفا م يوب   اديق الحما
 .التليكو يص للو  ت الم زليص

 :المواد. 12

 اليطا اليفليص والللويص المكو ص ل  دوق الحمايص والمداد   90204

 .اء غسفص المح سم  س وغط 180204

 .(حيب الحاجص)أيم ت، سمل، زلط، ميام، حديد تيليال، طوب : مكو ات ال سيا ص 110204

 .مد   م يص أو فوسما 120204



  

 رابعة - الشبكات/ اساسيات التشغيل لمكونات المحطات                           فنى تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 111 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 دد ط  سيددا ص، م مددداس،  كامددأل ملددادن، كوسيددك، أزمددص، عتلددص، مسز ددص، مدداكوش دقدداق،: ملدددات ميكا يكيددص 100204
 .ميزان قامص

 :االجراءات. 13

سول، كوذلددك، قفدداز افد ظداس  واقيددص، )الم  ديص  ددالموقا   ددس اليدد مصم  تدأمين االفددساد والتأكدد مددن استددائهع 140004
 (.جلد،  وذ 

 .التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 150004

 .(125)اع ع ال ط اليا ن  160004

 .تحديد موقا غطاء الغسفص  اسيتلا ص  أجهز  الكمأل عن الملادن 170004

 .ظهاس غسفص ال ماعالحفس  الماكوش الدقاق   100004

 .ت ل  من  واتا الحفس و ظأل حول الغطاء والم  س 190004

 .أعد ض ط وتسكيب الم  س فوق ال سيز  ما ض ط الم يوب  ميتوى الماسع 280004

 .تطهيس الغسفص والتأكد من أمكا يص تمغيل المح س  مفتاح المحا س 210004

 .قع  السدع والدمك حول الم  س 220004

 .طاس حمايص واماس  تحذيس حتى تجألايت دع ال سيا ص إذا لزع اسمس ما وضا إ 200004

 .وضا الغطاء  لد التأكد من جفاأل ال سيا ص 240004
 (ذيل / تلف وصلة رأس)اصالث خط رئيسى 

 :معلومات اساسية. 14

تمكل المواييس الل  س السئييى فى م كات توزيا الميام، ويجب ا تياس الماد  الم  وعص م ها المواييسط يًا 
ييس وكذا ط يلص التس ص، تيت دع فى م كات الميام عد  أ واع من المواييس للضغوط التى يتلمل عليها الموا

ويتع و ل ةذم المواييس   لضها  إحدى الطسق ...( ال لب، الزةس، ال سيا ص، الفي سج س، ال ولى اييلين،)
 :اآلتيص

ن السأس والذيل و لص السأس والذيل ما حليص كاوتش أو و لص السأس والذيل ما ماد  ال يص أو ملء الفساغ  ي .أ 
 . ال يش أو  الح ل الميطسن يع ي ب الس ا  الم  هس ما قلفطص الس ا 

 .و لص  فل مات ميي ص ومياميس و واميل .ب 
 .و لص ميكا يكيص .ج 

 :الغرض. 15

ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص ال  ح التيس ات ال اتجص ع د تلأل 
 .ايوستين لل طوط السئيييصالو لص  ين الم
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 :المواد. 16

 قفيز اال  ح ومفاتيال س ط م اي ص أو جي ولت وو لص مواييس م اي ص 140204

 (إذا لزع اسمس)اج ص قلفطص، و وتيص  هس س ا ، ومغاسأل  ب، وس ا   150204

 (إذا لزع اسمس) اسوا قطليص وايطوا ات قطا، مولد كهس اء  160204

 .ملدات حفس م ئمص ل وع الحفس 170204
 :اتاالجراء. 17

ق ل ( تليفو ات، كهس اء، مسوس، غاز، ي ح االماس  ان وجد)ضمان اكتمال الت اسيال لجميا المسافق  250004
 . دء اللمل  الموقا

سول، كوذلك، قفاز جلد، اف ظاس  واقيص، )الم  يص  الموقا  م  س الي مص تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 260004
 (.  وذ 

 .ص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقاالتأكد من وجود جميا اماسات الي م 270004

 .التأكد من مطا يص المواد التى يتيت دع فى اس  ح للموا فات المحدد  ل وع المواييس وملحياتها  200004

تحديد موقا جميا المحا س وال مامات ال زع اغ قها اليياأل  دمص ض  الميام عن موقا اللمل حتى   290004
 .يتع اال تهاء من اال  ح

 جميا اللم ء المتأيسين فى م طيص اال  ح ا طاس .1

 توفس اطاس زم ى لفتس  ا يطاع الميام .2

 غلق ض  الميام عن الم اطق الم  فضص حتى  هايص اال  ح .0

 .حفس المحيط ال زع حول ال ط السئييى وأ لاد  واتا الحفس  ميافص متسعلى اسقل 080004

 . يطص اال  ح إزالص  واتا الحفس وت ظيأل وتطهيس يطال و لص المواييس ع د 010004

 (.إذا لزع اسمس)اي اء عمليص ال يا ص ( ي دات)تدعيع جوا ب الحفس  020004

اع ييتلزع قطا الساس وايت داع و لص مايوس  ( تيسب)تحديد  وع اال  ح ييتلزع قفيز ا  ح يسيا  000004
 (.كيس)واي ين جي ولت 

 .جيدا (ميسالميا)واحكاع ال ساغى /ال لألتي يت قفيز اال  ح حول الو لص من اسماع و  040004

 ايتلاد  تمغيل ال دمص 050004

 .التأكد من عدع وجود أى تيسب من الجزء الميت لال .1

 .سدع ودمك م طيص الحفس على ماتع من  يا ص  سمال  ظيفص  اليص من الموائب .2

 .اع ع اللم ء  ا ه تع ايتلاد  ال دمص للم اطق المتضسس  .0
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ميئولص العاد  المئ ال له من س أل سفا  واتا الحفس وت ظيأل الموقا، وا  غ جهات اال ت ا  ال .4
 .و  فه

أو اع ع اللم ء فى االدواس االسضيص  فتال  –ايت داع ح فيص حسيق لتفسيغ الهواء وت ظيأل ال ط  060004
 . الح فيات لفتس  فى حالص عدع وجود ح فيات حسيق

 .جما عي ات للتحليل الململى 070004

 (كسر طولى)اصالث خط رئيسى 
 :معلومات اساسية. 18

اييس الل  س السئييى فى م كات توزيا الميام، ويجب ان تكون على دسجص كافيص من اليدس  على تحمل تمكل المو 
، كما يجب (التس ص واسحمال المسوسيص)أو قوى  اسجيص ( ضغط الميام)اليوى المتيس  عليها يواء كا ت قوى دا ليص 

غوط التى يتلمل عليها المواييس وكذلك ط يلص ا تياس الماد  الم  وعص م ها المواييس وكذا اسقطاس الم اي ص للض
والكيس الك يس ةو الكيس الذى يلزع ال  حه وقتًا ك يسا ويحتاج لح س الميام عن الممتسكين ويلزع فيه . التس ص

 . ماماتتغييس جزء من المواييس او الو  ت او اليطا ال ا ص او ال
 :الغرض. 18

جساءات وع ا س الي مص المت لص ال  ح الكيوس أو اس فجاسات ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واال
 .لل طوط السئيييص

 :المواد. 20

 .جل ص ياد  أو جي ولتات ا  ح، و لص مايوس  100204

 .آلص سفا م اي ص 190204

 .طلم ص  زح  يالى و ساطيع 280204

 ..(.ماكوش، مجموعص اجن وقلفطص،  اسوا قطليص أو م ماس، مفاتيال س ط، قلفاط،) :ملدات ا  ح 210204

 .وتيص  هس س ا  ومغاسأل  ب وس ا   220204

 .ملدات حفس م ئمص ل وع الحفس 200204

 :االجراءات. 21

واع ع ( تليفو ات، كهس اء، مسوس، غاز، ي ح االماس  ان وجد)ضمان اكتمال الت اسيال لجميا المسافق  000004
 .ق ل  دء اللمل  الموقا( 125) ال ط اليا ن 

، كوذلك، قفاز افسول ظاس  واقيص، )ص الم  يص  الموقا م  س الي م تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 090004
 (. جلد،  وذ 

 .التأكد من وجود جميا اماسات الي مص وادوات تحذيس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 480004
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 .التأكد من مطا يص المواد التى يتيت دع فى اس  ح للموا فات المحدد  ل وع المواييس وملحياتها 410004

وال مامات ال زع اغ قها اليياأل  دمص ض  الميام عن موقا اللمل حتى تحديد موقا جميا المحا س  420004
 .يتع اال تهاء من اال  ح

 ا طاس جميا اللم ء المتأيسين فى م طيص اال  ح .1

 توفس اطاس زم ى لفتس  ا يطاع الميام .2

 غلق ض  الميام عن الم اطق الم  فضص حتى  هايص اال  ح .0

 .ى وأ لاد  واتا الحفس  ميافص متسعلى اسقلحفس المحيط ال زع حول ال ط السئيي 400004

 .إزالص  واتا الحفس وت ظيأل وتطهيس يطال و لص المواييس ع د  يطص اال  ح 440004

 (.إذا لزع اسمس)اي اء عمليص ال يا ص ( ي دات)تدعيع جوا ب الحفس  450004

 .يتع قطا الجزء المكيوس أو المتآكل من  هايص الكيس  وايطص ملد  م اي ص وسفله 460004

و لص مايوس   طول اليطلص المسفوعص ويتع التجميا  وايطص م مون ياد  أو جي ولتات  يتع تسكيب 470004
 .ا   ح

والمايوستين  لد وضا ح ل اليلفاط ويتع الدق على ( ما مون)يتع  ب الس ا   ين سأيى الجل ص  400004
 ساغى أو تي يت قفيز اال  ح حول المايوس  من ال احيتين واحكاع ال دا ل الستوس،( قلفطص)الس ا  

 جيدا( المياميس)

 ايتلاد  تمغيل ال دمص 490004

 .التأكد من عدع وجود أى تيسب من الجزء الميت لال .1

 .سدع ودمك م طيص الحفس على ماتع من  يا ص  سمال  ظيفص  اليص من الموائب .2

 .اع ع اللم ء  ا ه تع ايتلاد  ال دمص للم اطق المتضسس  .0

اال ت ا  الميئولص العاد  المئ ال له من س أل سفا  واتا الحفس وت ظيأل الموقا، وا  غ جهات  .4
 .و  فه

أو اع ع اللم ء فى االدواس االسضيص  فتال الح فيات  –ايت داع ح فيص حسيق لتفسيغ الهواء وت ظيأل ال ط  580004
 .  فى حالص عدع وجود ح فيات حسيقلفتس 

 جما عي ات للتحليل الململى 510004
 (كسر حلقى)اصالث خط رئيسى 

 :معلومات اساسية. 22
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تمكل المواييس الل  س السئييى فى م كات توزيا الميام، ويجب ان تكون على دسجص كافيص من اليدس  على تحمل 
، كما يجب (التس ص واسحمال المسوسيص)أو قوى  اسجيص ( ضغط الميام)اليوى المتيس  عليها يواء كا ت قوى دا ليص 

ها المواييس وكذلك ط يلص  اي ص للضغوط التى يتلمل عليا تياس الماد  الم  وعص م ها المواييس وكذا اسقطاس الم
 .التس ص
 :المجال. 23

 .ال  ح الكيوس لل طوط السئيييص ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص
 :المواد. 24

 قفيز ا  ح يسيا  يطس م ايب 240204

 مفاتيال م اي ص لمياميس اليفيز 250204

 لدةان المياميسفسما  ملد يص ومحع  260204

 (إذا لزع اسمس)ملدات  زح ميام  270204

 ملدات حفس م ئمص ل وع الحفس 200204
 :االجراءات. 25

ق ل ( تليفو ات، كهس اء، مسوس، غاز، ي ح االماس  ان وجد)ضمان اكتمال الت اسيال لجميا المسافق  520004
 . دء اللمل  الموقا

، كوذلك، قفاز افسول ظاس  واقيص، )لموقا م  س الي مص الم  يص  ا تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 500004
 (. جلد،  وذ 

 التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 540004

 .التأكد من مطا يص المواد التى يتيت دع فى اس  ح للموا فات المحدد  ل وع المواييس وملحياتها 550004

زع اغ قها اليياأل  دمص ض  الميام عن موقا اللمل تحديد موقا جميا المحا س وال مامات ال  560004
 .حتى يتع اال تهاء من اال  ح

 .ا طاس جميا اللم ء المتأيسين فى م طيص اال  ح .1

 .توفس اطاس زم ى لفتس  ا يطاع الميام .2

 .غلق ض  الميام عن الم اطق الم  فضص حتى  هايص اال  ح .0

 .واتا الحفس  ميافص متسعلى اسقلحفس المحيط ال زع حول ال ط السئييى وأ لاد   570004

 .إزالص  واتا الحفس وت ظيأل وتطهيس يطال ال ط السئييى ع د  يطص اال  ح 500004

 (. إذا لزع اسمس)اي اء عمليص ال يا ص ( ي دات)تدعيع جوا ب الحفس  590004
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 تي يت قفيز اال  ح حول المايوس  واحكاع المياميس جيدا 680004

 ايتلاد  تمغيل ال دمص 610004

 .أى تيسب من الجزء الميت لالالتأكد من عدع وجود  .1

 .سدع ودمك م طيص الحفس على ماتع من  يا ص  سمال  ظيفص  اليص من الموائب .2

 .اع ع اللم ء  ا ه تع ايتلاد  ال دمص للم اطق المتضسس  .0

سفا  واتا الحفس وت ظيأل الموقا، وا  غ جهات اال ت ا  الميئولص العاد  المئ ال له من س أل  .4
 .و  فه

أو اع ع اللم ء فى االدواس االسضيص  فتال الح فيات  –يص حسيق لتفسيغ الهواء وت ظيأل ال ط ايت داع ح ف 620004
 . لفتس  فى حالص عدع وجود ح فيات حسيق

 جما عي ات للتحليل الململى 600004

 (وصلة عميل)تركيب وصلة جديدة 
 :معلومات اساسية. 26

الجدد، ويتحدد قطس الو لص حيب عدد اسدواس  تيوع المسكص  ا ماء  دمات أمداد الميام  و  ت جديد  لللم ء
وتلت س الو  ت الم زليص من أةع  ياط الضلأل فى م كات . وعدد الوحدات اليك يص التى يتكون م ها اللياس

وتحتاج أعمال تسكيب الو لص . الميام، حيث غال ا ما يتع ت فيذ ةذم الو  ت على  طوط مواييس قائمص  الفلل
والو لص الم زليص .  ا ص أي اء الت فيذ لضمان ي مص  ط المواييس وي مص الو لص ميتي  الم زليص إلى ع ايص 

 :تمتمل على المكو ات التاليص

 . سيز   حجع م ايب يتع تسكي ها على المايوس  المغذيص 101

 .مواييس التو يلص للميتهلك 201
 :الغرض. 27

 .مص المت لص ع د تي يت  دمص جديد ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي 

 :المواد. 28

 ماكي ص لحاع  ولى، وجلب لحاع 290204

 م ماس وطيع مفاتيال س ط م اي ص 080204

 (ماكي ص ت سيع أو ميماس وماكوش)أدا  ت سيع م اي ص  010204

 مح س قايع و لأل عدع سجوع 020204

 ...(كيلان، لواكيس، جلب،   ل)مواييس  اقطاس م اي ص واليطا ال ا ص  ها  000204
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 ايب وجوان كاوتش سيز   حجع م  040204

 عداد الميام و  دوق اللداد 050204

 ميحوق ةي و كلوسيت مطهس 060204

 .ملدات حفس م ئمص ل وع الحفس 070204
 :االجراءات. 28

سول، كوذلك، قفاز اف ظاس  واقيص، )الم  يص  الموقا  م  س الي مص تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 640004
 (. جلد،  وذ 

 .جهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقاالتأكد من وجود جميا اماسات الي مص وا 650004

 (.125)االت ال   ال ط اليا ن  660004

 . التحيق من الموقا وحفس المحيط ال زع لكمأل ال ط السئييى 670004

 . إزالص  واتا الحفس وت ظيأل وتطهيس يطال المايوس  ع د  يطص التسكيب 600004

 .تطهيس االدوات الميت دمص 690004

 .تش أيفل ال س  وتسفا الجممص للمل ييب فى المايوس تي يت ال سيز  حول المايوس  ما وضا جوان كاو  780004

أى )، أو تحت الضغط (أى والمايوس   اليدص مدن الميام)يتع عمل ييب فى المايوس  إما على ال امأل  710004
 Pressure Tappingوالمايوس  مملوء   الميام ع د ضغط التمغيل  ايت داع ماكي ص ت سيع 

Machines.) 

 .تع إكمال الو لص حتى مكان   دوق اللداديتع س ط الجممص فى ال س  وي 720004

 يتع تسكيب اللداد ع د مد ل اللياس دا ل   دوق  ا  لحمايته من الل ث 700004

يتع تسكيب مح س قفل ق ل اللداد م امس  ليفل الميام عن اللياس ع ددد إجساء أى  يا ص  المواييس الدا ليص  740004
 .السئيييص لللياس

 .سدع ودمك م طيص الحفس  سمال  ظيفص 750004

 . ع ال ط اليا ن  ا تهاء التسكيباع 760004

 .ايتكمال كافص االجساءات الميت ديص 770004
 (لعمالء حاليين)تعديل وصلة خدمية 

 :معلومات اساسية. 30
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ضلأل أو ا يطاع ال دمص، تدةوس حالص ال ط : ال دميص  أ سى فى حالص / تيوع مسكص ق ا  ايت دال الو لص الم زليص
م ء اليدامى  مواييس ذات قطس اك س، ويتحدد قطس الو لص حيب عدد اليديع أو ع د طلب تسقيص ال دمص للل

 . ليك يص التى يتكون م ها اللياساسدواس وعدد الوحدات ا

 :الغرض. 31

ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص ع د أح ل و لص  دميص قديمص  أ سى 
 .جديد 
 :المواد. 32

 ع، جلب لحاعماكي ص لحا 000204

 طيع مفاتيال س ط م اي ص 090204

 ...(كيلان، لواكيس، محا س)مايوس   يطس م ايب واليطا ال ا ص  ها  480204

  سيز  م اي ص  يفيز وجوان كاوتش 410204

 ملدات حفس م ئمص ل وع الحفس 420204
 :االجراءات. 33

ذلك، قفاز سول، كاف ظاس  واقيص، )ا م  س الي مص الم  يص  الموق تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 700004
 (. جلد،  وذ 

 التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 790004

 (125)إ طاس ال ط اليا ن  080004

 .التأكد من مطا يص المواد التى يتيت دع فى اس  ح للموا فات المحدد  ل وع المواييس وملحياتها 010004

 لو لص من اللداد حتى ال ط السئييجالتحيق من الموقا وحفس المحيط ال زع لكمأل ا 020004

 إزالص  واتا الحفس وت ظيأل وتطهيس يطال المايوس  ع د  يطص التسكيب  000004

 تطهيس االدوات الميت دمص 040004

ويتع ايت دال الو لص اليديمص من ال سيز  وحتى مكان ( ع د االحتياج)يتع ايت دال ال سيز  فى ال س   050004
 .  دوق اللداد

 ع د مد ل اللياس دا ل   دوق الحمايه ( مسإذا تطلب اس)يتع تغييس اللداد  060004

 ايتلاد  تمغيل ال دمص 070004

 التأكد من عدع وجود أى تيسب من الجزء الميت لال .1

 سدع ودمك م طيص الحفس  سمال  ظيفص .2
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  ايتلاد  ال دمص ( 125)اع ع ال ط اليا ن  .0

 ايتكمال االجساءات الميت ديص 000004
 (السكينة)اصالث صمام حجز 

 :معلومات اساسية. 34

ت س المحا س يا ى الل ا س السئيييص فى مكو ات م كات توزيا الميام حيث عن طسييها يتع التحكع فى عمليص تل
. تمغيل الم كات وت ظيمها كذلك عمليات ال يا ص وأعمال اال  ح وكذا عمليات غييل ال طوط وتطهيسةا

اد يوجد  ط مواييس يغذى أى مح س الحجز أ واعه عديد  ومائلص االيتلمال فى م كات ميام المسب ف  يك
م طيص إال ويتع التحكع فيه من   ل مجموعص من المحا س اليكي ص، وأحيا ا يطلق عليه أيضا  ال ماع ال وا ى، 

-الغطاء-(السغيأل)ال وا ص-الجيع: واسجزاء السئيييص لهذا المح س ةى. ت تمس ةذم ال وعيص من المحا س  الم كص
 . سب على الياقغطاء ما ا تي-(الفتيل)اللامود

 :الغرض. 35

 .ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص ال  ح مح س الحجز
 :المواد. 36

 مجموعص مفاتيال  أحجاع م تلفص 400204

 ومحع(   دوق الحمو)مياميس تجميا الجل د  440204

 (عامود ال ماع)ج  د وفتيل  450204

 حليات احكاع أو تيل حمو وحليص كاوتش 460204

 ص سفا ويليلص و اسوا قطليصآل 470204

 ملدات حفس م ئمص ل وع الحفس 400204

 

 :االجراءات. 37

سول، كوذلددك، قفدداز افد ظداس  واقيددص، )الم  ديص  ددالموقا  م  ددس اليدد مص تدأمين االفددساد والتأكدد مددن استددائهع 090004
 (.جلد،  وذ 

 التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 980004

 (125) طاس ال ط اليا ن إ 910004

 .التأكد من مطا يص المواد التى يتيت دع فى اس  ح للموا فات المحدد  ل وع المحا س 920004
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تحديددد موقددا المحددا س وال ددمامات الدد زع اغ قهددا الييدداأل  دمددص ضدد  الميددام عددن موقددا اللمددل حتددى يددتع  900004
 .اال تهاء من اال  ح

 حا طاس جميا اللم ء المتأيسين فى م طيص اال   .1

 توفس اطاس زم ى لفتس  ا يطاع الميام .2

 غلق ض  الميام عن الم اطق الم  فضص حتى  هايص اال  ح .0

  (اذا لزع االمس)حفس المحيط ال زع فوق غسفص المح س السئييى  940004

 :قع  ا  ح الليب ط يًا للي ب كما موضال  الجدول التالى 950004

 (ما ايت داع المحع)اال  ح ال زع  الي ب الليب ع

10704 
تيسب مديد 

  الجل د

 تلأل الحمو  -

 تآكل مياميس الجل د  -

 تآكل الفتيل  -

 كيس  الجل د  -

 ايت دال الحمو ◄

 ايت دال مياميس الجل د ◄

 ايت دال الفتيل ◄

 ايت دال الجل د والحمو ◄

20704 
ال ماع ال 
 يحجز الميام

 كيس الفتيل  -

 تلأل الجممص  -

 تآكل م ا س مجس  ال وا ص  -

 أيفل  وا ص ال ماعسوايب  -

 ايت دال الفتيل ◄

 ايت دال الجممص ◄

 ايت دال الم ا س ◄

 ايت ساج السوايب ◄

00704 
ال ماع ال 

 يفتال

 تلأل ق ووظ الفتيل/كيس -

 تلأل الجممص/كيس -

 تلأل  يت الجممص /كيس -

 ايت دال الفتيل ◄

 ايت دال الجممص ◄

 ايت دال ال ماع  ◄

40704 
الفتيل ال 
 يدوس

ل ددددددددماع محمددددددددوس   وا ددددددددص ا -
 ←.لتلأل

او لكيدددددددددددس قضددددددددددد ان مجدددددددددددس  
 ←.ال وا ص

 ايت دال ال ماع ◄

الفتيل يدوس  50704
     هايص

 تلأل ق ووظ الفتيل/كيس -

 تلأل  امولص الفتيل/كيس -

 ايت دال الفتيل ◄

 ايت دال ال امولص ◄
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 ايتلاد  تمغيل ال دمص 960004

 التأكد من عدع وجود أى تيسب من الجزء الميت لال .1

 اع، سدع ودمك م طيص الحفستغطيص ال م .2

 اع ع اللم ء  ا ه تع ايتلاد  ال دمص للم اطق المتضسس  .0

 (إذا لزع اسمس)ايت داع ح فيص حسيق لتفويس ال ط  970004

 جما عي ات للتحليل الململى 900004
 (السكينة)استبدال صمام حجز 

 :معلومات اساسية. 38

الميام حيث عن طسييها يتع التحكع فى عمليص  تلت س المحا س يا ى الل ا س السئيييص فى مكو ات م كات توزيا
تيوع . تمغيل الم كات وت ظيمها كذلك عمليات ال يا ص وأعمال اال  ح وكذا عمليات غييل ال طوط وتطهيسةا

 .تهالك مكو اتهالمسكص  ايت دال المح س ع د وجود تلأل فى حسكته الميكا يكيص أو 
 :الغرض. 38

 .مص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص اليت دال مح س الحجزةذا االجساء يوضال المواد الميت د
 :المواد. 40

  ماع حجز جديد م ت س 490204

 حليات احكاع أو تيل حموو  مياميس 580204

 مواييس حجع م ايب 510204

  اسوا قطليص وايطوا ات قطا 520204

 (اذا لزع االمس)جي ولت وو لص  500204

 آلص سفا ويليلص 540204

 (طيع مفاتيال، م ماس حدادى، اجن، ماكوش)م طص عد   550204

 لدات  زح ميام م اي صم 560204

 ملدات حفس م ئمص ل وع الحفس 570204
 :االجراءات. 41

، كوذلددك، قفدداز افدسول ظداس  واقيددص، )م  ددس اليدد مص الم  ديص  ددالموقا  تدأمين االفددساد والتأكدد مددن استددائهع 990004
 (.جلد،  وذ 
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 التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 1880004

 (125)ل ط اليا ن إ طاس ا 1810004

 .التأكد من مطا يص المواد التى يتيت دع ل وع المحا س 1820004

تحديد موقدا المحدا س وال دمامات الد زع اغ قهدا الييداأل  دمدص ضد  الميدام عدن موقدا اللمدل حتدى يدتع  1800004
 .اال تهاء من اال  ح

 ا طاس جميا اللم ء المتأيسين فى م طيص اال  ح .1

 متوفس اطاس زم ى لفتس  ا يطاع الميا .2

 غلق ض  الميام عن الم اطق الم  فضص حتى  هايص اال  ح .0

  حفس المحيط ال زع فوق غسفص المح س السئييى المطلوب تغييسم 1840004

 قع  يطا المايوس  1850004

 قع  ت ظيأل وتطهيس المواييس اليديمص والجديد  1860004

 قع  تجميا المح س الجديد ما المواييس  يفيزات التجميا 1870004

 احكع س ط المياميس جيدا 1800004

 مغيل ال دمصايتلاد  ت 1890004

 التأكد من عدع وجود أى تيسب من الجزء الميت لال .1

 تغطيص ال ماع، سدع ودمك م طيص الحفس .2

 (إذا لزع اسمس)ايت داع ح فيص حسيق لتفويس ال ط  .0

 اع ع اللم ء  ا ه تع ايتلاد  ال دمص للم اطق المتضسس  .4

 ا  غ ال ط اليا ن  ا تهاء االجساء 1180004

 يل الململىا طاس الململ لجما عي ات للتحل 1110004

 الكشف عن التسرب
 :معلومات اساسية. 42

عمليص اكتماأل والكمأل عن التيسب والحد م ه فى م كص توزيا الميام  المحافظص من االجساءات الهامص لتيليل 
تكاليأل ا تاج الميام والحفاظ على الممتلكات اللامص وال ا ص من تأييس الميام المتيس ص وتوفيس كميات الميام 

لذا يجب تيييع الم كص الى م اطق ملزولص واجساء ميال عاع على جميا المواييس  ها . اليدس الكافىلللم ء  
تدل على وجود تيسب للميام تحت  (Noise) ايت داع ملدات ت   يص للتحيق من وجود أ وات غيس عاديص 

 .االسض ما امكا يص تحديد موقله  دقص
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 :المجال. 43

 .دمص وال طوات االجسائيص وع ا س الي مص لتحديد موقا تيسب الميامةذا االجساء يوضال المواد الميت 

 :األدوات. 44

 ماكوش دقاق 500204

 ميياب 590204

 كامأل تيسب 680204
 :االجراءات. 45

سول، كوذلك، قفاز اف ظاس  واقيص، )الم  يص  الموقا  م  س الي مص تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 1120004
 (. جلد،  وذ 

 لي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقاالتأكد من وجود جميا اماسات ا 1100004

 (125)اع ع ال ط اليا ن  1140004

 تحديد  طوط الميام السئيييص وال دميص فى الم اطق المم وةص 1150004

 االيتماع الى حسكص الميام لتحديد مكان التيسب  1160004

 دق ا  و ص اال ت اس 1170004

 الحفس  الدقاق وييب فتحص فوق المايوس  السئيييص 1100004

 الميام تحت التس ص للتحديد الدقيق لمكان التيسبااليتماع الى حسكص  1190004

 ايتدعاء فسيق ال يا ص الجساء الحفس وا  ح التيسب 1280004

 
 استبدال حنفية حريق

 :معلومات اساسية. 46

تيت دع ح فيات الحسيق فى مكافحص الحسائق، ويتع تو يلها على م كات توزيا الميام  الم طيص المحيطص، ويتع 
يكون عدد ح فيات الحسيق والميافص  لح فيات  الت ييق ما إداس  الدفاع المد ى  حيثتحديد أماكن تسكيب ةذم ا

داس  الدفاع المد ى والحسيق ةى .  ي ها و ين  لضها كافيا لتغطيص الم طيص المحيطص  ها فى حالص حدوث حسيق وا 
ن ةذم الح فيات   فص الجهص الم ت ص  تحديد أماكن تسكيب ح فيات الحسيق وتيوع مسكص الميام  ي ا  الكمأل ع

جساء أعمال ال يا ص وا   ح ال زمص لها، وايت دال التالأل م ها  .دوسيص وا 
 :وهناك نوعان من أنواع حنفيات الحريق

 :حنفية الحريق األرضى 3.1
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ويتع تسكيب ةذم الح فيص دا ل غسفص  ا ص  ها فى الس يأل،  حيث يكون م يوب يطال ةذم الغسفص مياويا 
و ل الح فيص   ط الميام عن طسيق مح س  ا  يتع قفله فيط ع د ايت دال أو  يا ص  ليطال الس يأل، ويتع

 .الح فيص، وتوضا على الحائط المجاوس ع مص إسماديص لتدل على مكان الح فيص

 :حنفية الحريق العمودية 4.1

 سجين يع وتكون ذات عد  م اسج أحدةما سئييى وم سج أو م 98تستفا ةذم الح فيص عن يطال اسسض  حوالى 
فسعيين، ويتع دةا ها  اللون اسحمس ما وضا ع مص على الحائط لتدل على مكان الح فيص، كما يتع إحاطص الح فيص 
من جهص الماسع  يياج حمايص من المواييس و حيث ال تلوق ةذا اليياج عمليص تسكيب ال ساطيع فى م اسج 

 .اسسضيص وتت ل الح فيص   ط التغذيص كما فى حالص الح فيص. الح فيص

وي دد ا جيددع الح فيددص مددن الزةددس السمددادى أو مددن الزةددس المددسن، أمددا عددامود التمددغيل في دد ا مددن ال حدداس وكددذلك 
 .الجممص، وي  ا كوع سجل ال طص الذى يستكز عليه الح فيص من  فس ماد  جيع الح فيص

 :الغرض. 47

 . لص ع د ايت دال ح فيص حسيقةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت
 :المواد. 48

 ح فيص حسيق 610204

 مفاتيال س ط مياميس 620204

 مياميس ومحع 600204

 حليات احكاع جلد لم ا التيسب من الف  مص 640204

 يليلص لسفا الح فيص 650204

 ادوات حفس م اي ص 660204

 (اذا لزع االمس)و لص سفا م يوب  670204
 :االجراءات. 48

سول، كوذلك، قفداز اف ظاس  واقيص، )يص  الموقا الم   م  س الي مص تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 1210004
 (.جلد،  وذ 

 التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 1220004

 .(125)االت ال  ال ط اليا ن  1200004

 .التأكد من م ئمص المواد التى يتيت دع ل وع اس  ح 1240004

 .لى أمس المغلتحديد موقا الح فيات ال زع ايت دالها   اءًا ع 1250004
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 اغلق  ماع حجز الميام عن ح فيص الحسيق 1260004

 الحفس حول ح فيص الحسيق حتى ت ل لكوع سجل ال طص الذى يستكز عليه الح فيص 1270004

 ت ل  من  واتا الحفس و ظأل حول الح فيص وف  مص التجميا 1200004

 فك المياميس اليديمص من سأس الف  مص وسفا ح فيص الحسيق 1290004

 ت ظيأل وتطهيس المواييس 1080004

 ح فيص الجديد  وجملها ما المايوس   المياميس وايت داع جلد  ف  مص جديد  ي ت ال 1010004

 احكع س ط كل المياميس ما التمحيع  1020004

 قع  السدع والدمك حول الح فيص 1000004

 ح فيص الحسيق افتال مح س الحجز وا ت س 1040004
 (تسرب)اصالث حنفية حريق 

 :معلومات اساسية. 50

ع تو يلها على م كات توزيا الميام  الم طيص المحيطص، ويتع تيت دع ح فيات الحسيق فى مكافحص الحسائق، ويت
يكون عدد ح فيات الحسيق والميافص  تحديد أماكن تسكيب ةذم الح فيات  الت ييق ما إداس  الدفاع المد ى  حيث

داس  الدفاع المد ى والحسيق ةى.  ي ها و ين  لضها كافيا لتغطيص الم طيص المحيطص  ها فى حالص حدوث حسيق  وا 
الجهص الم ت ص  تحديد أماكن تسكيب ح فيات الحسيق وتيوع مسكص الميام  ي ا  الكمأل عن ةذم الح فيات   فص 

جساء أعمال ال يا ص وا   ح ال زمص لها، وايت دال التالأل م ها  .دوسيص وا 
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 :وهناك نوعان من أنواع حنفيات الحريق
 :ألرضىحنفية الحريق ا 5.1

غسفص  ا ص  ها فى الس يأل،  حيث يكون م يوب يطال ةذم الغسفص مياويا  ويتع تسكيب ةذم الح فيص دا ل
ليطال الس يأل، ويتع و ل الح فيص   ط الميام عن طسيق مح س  ا  يتع قفله فيط ع د ايت دال أو  يا ص 

 .الح فيص، وتوضا على الحائط المجاوس ع مص إسماديص لتدل على مكان الح فيص

 :حنفية الحريق العمودية 6.1

يع وتكون ذات عد  م اسج أحدةما سئييى وم سج أو م سجين  98ةذم الح فيص عن يطال اسسض  حوالى تستفا 
فسعيين، ويتع دةا ها  اللون اسحمس ما وضا ع مص على الحائط لتدل على مكان الح فيص، كما يتع إحاطص الح فيص 

. يب ال ساطيع فى م اسج الح فيصمن جهص الماسع  يياج من المواييس و حيث ال يلوق ةذا اليياج عمليص تسك
 .وتت ل الح فيص   ط التغذيص كما فى حالص الح فيص اسسضيص

وي  ا جيع الح فيص من الزةس السمادى أو من الزةس المسن، أما عامود التمغيل في  ا من ال حاس وكذلك 
 .الجممص، وي  ا كوع سجل ال طص الذى يستكز عليه الح فيص من  فس ماد  جيع الح فيص

 :الغرض. 51

 .ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص ع د ا  ح تيسب من ح فيص حسيق
 :المواد. 52

 طيع مفاتيال ليمص و لدى وممسمس 600204

 المفتاح ال ا   ح فيص الحسيق 690204

 ماكوش وزسديص 780204

 فتيل ومايوس  اللامود  710204

 كاوتش م طط، جلد  ال ماع الدا ليص 720204
 :ءاتاالجرا. 53

سول، كوذلك، قفداز اف ظاس  واقيص، )الم  يص  الموقا  م  س الي مص تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 1050004
 (. جلد،  وذ 

 التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 1060004

 ( 125)االت ال  ال ط اليا ن  1070004

 .ل وع اس  حالتأكد من م ئمص المواد التى يتيت دع  1000004

 .تحديد موقا الح فيات ال زع ا  حها   اءًا على أمس المغل 1090004
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 فك المياميس اليديمص من سأس ح فيص الحسيق 1480004

 فك  امولص التمغيل من الكاب 1410004

 فك اللامود  1420004

 فك ال ماع السئييى والجلد  من ح فيص الحسيق  ايت داع المفتاح ال ا   فك قاعد  اللامود 1400004

 اللامود سكب جلد   ماع جديد  على 1440004

 (اس ط فى اتجام عياسب الياعص)أعد تي يت اللامود  ح فيص الحسيق  1450004

 أعد تجميا الح فيص واللامود  الياعد   ايت داع مياميس وجلد  ف  مص جديد  1460004

 احكع س ط كل المياميس  الياعد  والكاب 1470004

 اعد س ط  امولص التمغيل  الكاب 1400004

 افتال مح س الحجز وا ت سح فيص الحسيق 1490004

 (كسر)ريق اصالث حنفية ح
 :معلومات اساسية. 54

تيت دع ح فيات الحسيق فى مكافحص الحسائق، ويتع تو يلها على م كات توزيا الميام  الم طيص المحيطص، ويتع 
يكون عدد ح فيات الحسيق والميافص  تحديد أماكن تسكيب ةذم الح فيات  الت ييق ما إداس  الدفاع المد ى  حيث

داس  الدفاع المد ى والحسيق ةى . يص الم طيص المحيطص  ها فى حالص حدوث حسيق ي ها و ين  لضها كافيا لتغط وا 
الجهص الم ت ص  تحديد أماكن تسكيب ح فيات الحسيق وتيوع مسكص الميام  ي ا  الكمأل عن ةذم الح فيات   فص 

جساء أعمال ال يا ص وا   ح ال زمص لها، وايت دال التالأل م ها  .دوسيص وا 
 :ن أنواع حنفيات الحريقوهناك نوعان م

 :حنفية الحريق األرضى 7.1

ويددتع تسكيددب ةددذم الح فيددص دا ددل غسفددص  ا ددص  هددا فددى الس دديأل،  حيددث يكددون م يددوب يددطال ةددذم الغسفددص ميدداويا 
ليدطال الس ديأل، ويدتع و ددل الح فيدص   دط الميددام عدن طسيدق محد س  ددا  يدتع قفلده فيددط ع دد ايدت دال أو  دديا ص 

 .جاوس ع مص إسماديص لتدل على مكان الح فيصالح فيص، وتوضا على الحائط الم

 :حنفية الحريق العمودية 8.1

يع وتكون ذات عدد  م داسج أحددةما سئييدى وم دسج أو م دسجين  98تستفا ةذم الح فيص عن يطال اسسض  حوالى 
 فيص فسعيين، ويتع دةا ها  اللون اسحمس ما وضا ع مص على الحائط لتدل على مكان الح فيص، كما يتع إحاطص الح

. مددن جهددص المدداسع  يددياج مددن الموايدديس و حيددث ال يلددوق ةددذا اليددياج عمليددص تسكيددب ال ددساطيع فددى م دداسج الح فيددص
 .وتت ل الح فيص   ط التغذيص كما فى حالص الح فيص اسسضيص
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وي دد ا جيددع الح فيددص مددن الزةددس السمددادى أو مددن الزةددس المددسن، أمددا عددامود التمددغيل في دد ا مددن ال حدداس وكددذلك 
 .، وي  ا كوع سجل ال طص الذى يستكز عليه الح فيص من  فس ماد  جيع الح فيصالجممص

 :الغرض. 55

 .ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص ع د ا  ح ح فيص حسيق

 :المواد. 65

 طيع مفاتيال ليمص و لدى وممسمس 700204

 المفتاح ال ا   ح فيص الحسيق 740204

 ماكوش وزسديص 750204

 سوا قطليص ا 760204

 (مياميس، ف  مص أمان، جوان، اللامود  الكو ل ا)قطا غياس ال ا ص  ح فيص الحسيق  770204

 :االجراءات. 66

سول، كوذلك، قفداز اف ظاس  واقيص، )الم  يص  الموقا  م  س الي مص تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 1580004
 (. جلد،  وذ 

 ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقاالتأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا  1510004

 ( 125)االت ال  ال ط اليا ن  1520004

 .التأكد من م ئمص المواد التى يتيت دع ل وع اس  ح 1500004

 .تحديد موقا الح فيات ال زع ا  حها   اءًا على أمس المغل 1540004

 فك المياميس اليديمص من سأس ح فيص الحسيق 1550004

 فك  امولص التمغيل من الكاب 1560004

 فك اللامود  1570004

 (فى حالص ا ح اء اى من جزئج اللامود ييت دل)لكو ل ا ايت دال ا 1500004

 ايت دل طوق الف  مص  آ س جديد 1590004

 أعد تسكيب اللامود  الح فيص 1680004

 أعد تجميا الح فيص واللامود  الياعد   ايت داع مياميس وف  مص أمان جديد  1610004

 احكع س ط المياميس كلها  الياعد  والكاب 1620004

 اعد س ط  امولص التمغيل  الكاب 1600004
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 س الحجز وا ت سح فيص الحسيقافتال مح  1640004
 استبدال عداد مياه العمالء

 :معلومات اساسية. 58

 .عداد الميام يجب ايت داله فى حال تلفه أو ا  فاض كفاءته
 :الغرض. 58

 .ص المت لص اليت دال عداد الميامةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي م

 :المواد. 60

 طيع مفاتيال 700204

 جديد عداد 790204

 جوا ات احكاع لم ا التيسب 080204

 :االجراءات. 61

 ظاس  واقيص، )قا ق ل  دء اللمل م  س الي مص الم  يص  المو  تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 1650004
 (. سول، كوذلك، قفاز جلد،  وذ اف

 (.سمسإذا لزع ا)التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا  1660004

 .التأكد من م ئمص المواد التى يتيت دع ل وع اس  ح 1670004

 .إ طاس اللم ء  اللمل المساد ت فيذم 1600004

 ا زع غطاء   دوق اللداد 1690004

 قع  إزالص اى اتس ص حول وايفل اللداد للد  ي تيمتسات 1780004

 اغلق مح س  سوج ود ول الميام لللداد  1710004

  ل ايص قع  فك اللداد من المواييس 1720004

 سج لفتس قع  طسد الميام لل ا 1700004

 سكب اللداد الجديد ما تغييس حليات م ا التيسب 1740004

 افتال مح س د ول الميام للداد اللميل   طئ 1750004

 اعد تسكيب غطاء   دوق اللداد 1760004

 .اعد تمغيل الميام لللميل وتأكد من عدع وجود أى تيسب 1770004

 .تأكد من ي مص اللداد الجديد و حص عمله ظاةسياً  1700004
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 اصالث عداد مياه
 :معلومات اساسية. 62

 .داد الميام يجب ا  حه فى حال ا  فاض كفاءتهع

 
 :الغرض. 63

 .مت لص ال  ح عداد الميام للميلةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص ال

 
 :المواد. 64

 عداد جديد ملايس 010204

 طيع مفاتيال 020204

 جوا ات احكاع لم ا التيسب 000204
 :االجراءات. 65

 ظدداس  واقيددص، )م  ددس اليدد مص الم  دديص  ددالموقا ق ددل  دددء اللمددل  ستدددائهعتددأمين االفددساد والتأكددد مددن ا 1790004
 (.افسول، كوذلك، قفاز جلد،  وذ 

 .التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 1080004

 .التأكد من م ئمص المواد التى يتيت دع ل وع اس  ح 1010004

 .يذمإ طاس اللم ء  اللمل المساد ت ف 1020004

 ا زع غطاء   دوق اللداد ويجل  يا ات اللداد وقساءته الحاليص 1000004

 قع  إزالص اى اتس ص حول وايفل اللداد للد  ي تيمتسات 1040004

 اغلق مح س  سوج ود ول الميام لللداد  1050004

  ل ايص قع  فك اللداد من المواييس 1060004

 سكب اللداد الجديد ما تغييس حليات م ا التيسب 1070004

 للميل   طئافتال مح س د ول الميام للداد ا 1000004

 قع  طسد الميام لل اسج لفتس  1090004

 اعد تسكيب غطاء   دوق اللداد 1980004

 .اعد تمغيل الميام لللميل وتأكد من عدع وجود أى تيسب 1910004
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يسيل اللداد لوسمدص ا د ح اللددادات  المدسكص ل  د ح يدع يلداد تسكي ده  لدد ا د حه  د فس ال طدوات  1920004
 .اليا يص

 فحج عداد مياه العمالء

 :معلومات اساسية. 66

كما يلزع أن يكون ة اك حيز  .عداد الميام يجب أن يكون يهل الو ول اليه ليساءته ولتسكي ه أو سفله من موضله
وان يكون ة اك وييلص إضاء  م اي ص فى موقا التسكيب، وأن تكون اسسضيص . م ايب حول موضا التمغيل

على  AWWA Manual M6لدوليص وتو ى  لض التمسيلات ا. ميتويص و ل ص وغيس زليص و اليص من اللوائق
 :وجوب فح  اللدادات دوسيا كالتالى

ي وات،  5 و ص تفح  كل  (″4- ″1)ي وات، المتويطص  18تفح  كل  (″1-″⅝) اللدادات  غيس  الحجع
 و ص تفح  كل عاع، وذلك للتأكد من دقتها حتى ال تتيس على دقص اعداد الفواتيس وااليسادات  4ك سمن االو 

 .المح لص

 .س ص الفاسق  ين ما ةو م تا من الميام وما ةو مح ل يلطى متمس لحجع الممكلص فى  ظاع التوزيا  الم كص ميا
 :الغرض. 47

 .ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص لفح  عداد الميام

 :المواد. 48

 عداد ك يس ملايس 040204

 طيع مفاتيال 050204

 تجهيز  و لص عداد و ساطيع 060204

 جوا ات احكاع لم ا التيسب 070204
 :االجراءات. 48

 ظدداس  واقيددص، )م  ددس اليدد مص الم  دديص  ددالموقا ق ددل  دددء اللمددل  تددأمين االفددساد والتأكددد مددن استدددائهع 1900004
 (. ، كوذلك، قفاز جلد،  وذ افسول

 .التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 1940004

 . اللمل المساد ت فيذمإ طاس اللم ء  1950004

الدسقع التيليدلى، الم د ا، : )افح  عداد اللميل وتحيدق مدن  يا اتده ويدجلها فدى  مدوذج فحد  يمدمل 1960004
 (.الموديل، اليساء  الحاليص

 اغلق مح س  سوج ود ول الميام لللداد  التتا ا 1970004
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 سطدوع آ دس قع  تو يل  سطوع من  يطص اال ت اس ع د م سج عداد اللميل الى مد ل عداد الملدايس  و  1900004
 .من م سج عداد الملايس  لل سأل

 .تأكد من غلق  ماع التحكع للداد الملايس  1990004

 افتال مح س د ول الميام للداد اللميل   طئ 2880004

افتال  ماع التحكع للداد الملايس    طئ وتأكد من طسد الهدواء  دإمساس كميدص كافيدص مدن الميدام، يدع اضد ط  2810004
 .فتحص ال ماع على ملدل يسيان م ايب

 .اء  الميجلص للداد الملايس   يساء  عداد اللميل ويجل ال تائاقاسن اليس  2820004

 .قع  ا ت اس الملايس  اليا ق لي ث ملدالت يسيان م تلفص 2800004

 .ع د اكتمال اال ت اس اف ل عداد الملايس  وط ب مكا ه 2840004

 .اعد تمغيل الميام لللميل وتأكد من عدع وجود أى تيسب 2850004

 :احيب كفاء  اللداد ك ي ص مئويص كالتالى 2860004

 قساء  عداد اللميل 

 188 × دددددددددددددددددددددددددددددددددددد =الكفاء  ٪ 

  قساء  عداد الملايس  

 .ايتكمال تيجيل ال يا ات 2870004

 اصالث صمام الهواء
 :معلومات اساسية. 50

تلت س المحا س يا ى الل ا س السئيييص فى مكو ات م كات توزيا الميام حيث عن طسييها يتع التحكع فى عمليص 
. تمغيل الم كات وت ظيمها كذلك عمليات ال يا ص وأعمال اال  ح وكذا عمليات غييل ال طوط وتطهيسةا

ولضمان التمغيل اآلمن ل طوط الميام فإ ه يلزع إ ساج الهواء أي اء ملء ال طوط أو إد ال ةواء ليحل محل الماء 
واء، حيث يتع تسكيب ةذم ال مامات فى ال يط وييت دع لكلتا اللمليتين  ماع اله. أي اء تفسيغ أو ت فيص ال طوط

 .المستفلص من ال طوط

ويتكون ال ماع من جيع م  وع من الزةس السمادى أو الزةس المسن يوجد  ه كس  أو أي تان م  وعص من ال لب 
وج أو ال حاس أو المطاط وتلمل ةذم الكس  على مكل عوامص ت دفا إلى أعلى ع د و ول الماء إليها لتيد فتحص  س 

وعاد  ما يتع تسكيب مح س قفل أيفل  ماع الهواء وذلك للزل ال ماع عن  ط الميام  غسض إجساء . الهواء
 .إيياأل اليسيان فى ال ط السئييج ال يا ص لل ماع ع د ال سوج دون

 
 :الغرض. 51
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 .ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص ال  ح مح س الهواء
 :المواد. 52

 مجموعص مفاتيال  أحجاع م تلفص 000204

 قاعد  احكاع الكس  090204

 كس  ال ماع 980204

 فتيل ل ماع الحجز/ تيل حمو/ جل د 910204
 :االجراءات. 53

، كوذلك، قفاز افسول ظاس  واقيص، )م  س الي مص الم  يص  الموقا  تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 2800004
 (. جلد،  وذ 

 لي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقاالتأكد من وجود جميا اماسات ا 2890004

 (125)إ طاس ال ط اليا ن  2180004

 .التأكد من مطا يص المواد التى يتيت دع فى اال  ح للموا فات المحدد  ل وع المحا س 2110004

 .تحديد موقا مح س الحجز ال زع اغ قه .1

 :قع  ا  ح الليب ط يًا للي ب كما ةو موضال  الجدول التالى 2120004

 اال  ح ال زع  بالي الليب ع

10504 
تيسب ميام مديد من 
غطاء ال ماع 

 (الكاب)

 تلأل  الكس  -

 

 

 

تلأل  ياعد   -
 االحكاع للكس  

 

سوايب على 
 قاعد  االحكاع

غلدددددق  دددددماع الحجددددددز وفدددددك غطدددددداء  ◄
ال ددددددماع يددددددع ايددددددت دال الكددددددس  التالفدددددددص 
واعدددداد  التسكيددددب مددددا وضددددا جوا ددددات 

 .جديد 

غلدددددق  دددددماع الحجددددددز وفدددددك غطدددددداء  ◄
اع يددددع ايددددت دال قاعددددد  االحكدددداع ال ددددم

التالفددددددص واعدددددداد  التسكيددددددب مددددددا وضددددددا 
 .جوا ات جديد 

غلدددددق  دددددماع الحجددددددز وفدددددك غطدددددداء  ◄
ال ددددددماع يددددددع إزالددددددص السوايددددددب واعدددددداد  

 .التسكيب ما وضا جوا ات جديد 

 .فتال مح س الحجز ◄غلق مح س  - ال ماع ال يلمل 20504
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 ايتلاد  تمغيل ال دمص 2100004

 التأكد من عدع وجود أى تيسب من الجزء الميت لال .1

 اصالث صمام تخفيض الضغط
 :معلومات اساسية .54

تلت س المحا س يا ى الل ا س السئيييص فى مكو ات م كات توزيا الميام حيث عن طسييها يتع التحكع فى عمليص 
. تمغيل الم كات وت ظيميها كذلك عمليات ال يا ص وأعمال اال  ح وكذا عمليات غييل ال طوط وتلييمها

طق المساد ت فيض الضغط  ها وتسكب ةذم ومح س ت فيض الضغط يلمل على ت فيض الضغط فى الم ا
 .ال مامات ع د مدا ل ال زا ات، ع د ات ال م كص ميام ذات ضغط عالى  أ سى ذات ضغط م  فض

محدد س -المدا وميتس-اليداى-(الفتيدل)اللددامود-اليدداد -الياعدد -الغطداء-الجيدع: واسجدزاء السئييديص لهدذا المحد س ةددى
 . الجزس  أيفل الما وميتس

 :الغرض. 55

 .ةذا االجساء يوضال المواد الميت دمص واالجساءات وع ا س الي مص المت لص ال  ح مح س ت فيض الضغط
 :المواد. 56

 مجموعص مفاتيال  أحجاع م تلفص 920204

 حليات احكاع م اي ص 900204

  امولص اللامود(/عامود ال ماع)فتيل  940204

 ما ومتسات وياي 950204

 جوان تجميا الغطاء  جيع ال ماع 960204

 ماع )الحجز 
 (مزدوج

ا يداد فو يص  -
  سوج الهواء 

 

 

 تيليك الفو يص ◄

00504 

تيسب ميام من جل د 
 ماع الحجز 
  ماع الهواء 

 (ال ماع المزدوج)

 تلأل الحمو-

تلأل /كيس -
 الجل د أو 
 قاعدته 

 ايت دال الحمو ◄

 .ايت دال التالأل م ها ◄
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 (اذا لزع االمس)حفس ملدات حفس م ئمص ل وع ال 970204
 :االجراءات. 57

افسول، كوذلك، قفاز  ظاس  واقيص، )م  س الي مص الم  يص  الموقا  تأمين االفساد والتأكد من استدائهع 2140004
 (.جلد،  وذ 

 التأكد من وجود جميا اماسات الي مص واجهز  ا ذاس ومساق ص حسكص المسوس  الموقا 2150004

 (125)إ طاس ال ط اليا ن  2160004

 .ا يص المواد التى يتيت دع فى اس  ح للموا فات المحدد  ل وع المحا سالتأكد من مط 2170004

تحديد موقا المحا س وال مامات ال زع اغ قها اليياأل  دمص ض  الميام عن موقا اللمل حتى يتع  2100004
 .اال تهاء من اال  ح

 ا طاس جميا اللم ء المتأيسين فى م طيص اال  ح .1

 متوفس اطاس زم ى لفتس  ا يطاع الميا .2

 غلق ض  الميام عن الم اطق الم  فضص حتى  هايص اال  ح .0

  حفس المحيط ال زع فوق غسفص المح س السئييى 2190004

 :قع  ا  ح الليب ط يًا للي ب كما ةو موضال  الجدول التالى 2280004

 اال  ح ال زع الي ب الليب ع

10704 

تياوى الضغط 
لكل من ما ومتسى 
الضغط اللالى 

 والم  فض

تلأل فى حليات  -
 حكاع  اليداد اال

 

 

 

 

تلأل حليات  -
االحكاع   وا ص 

 ← .ال ماع

 

 

حجز الميام عن الض  من اتجام  ◄
الضغط اللالى وسفا الفتيل سعلى وحل 

غطاء ال ماع يع سفا الياى وا ساج 
اليداد  وتغييس حليات االحكاع 

المطاطيص لليداد ، واعاد  التسكيب ما 
ماع تغييس الجوان  ين جيع ال 

 .والغطاء

حجز الميام عن الض  من اتجام  ◄
الضغط اللالى وحل الط ص اليفليص 
لياعد  ال ماع يع حل  وا ص ال ماع 
وتغييس حليات االحكاع المطاطيص 

 .لل وا ص

حجز الميام عن الض  من اتجام  ◄
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 ايتلاد  تمغيل ال دمص 2210004

 التأكد من عدع وجود أى تيسب من الجزء الميت لال .1

 سفص ال ماع، سدع ودمك م طيص الحفستغطيص غ .2

 اع ع اللم ء  ا ه تع ايتلاد  ال دمص للم اطق المتضسس  .0

 (إذا لزع اسمس)ايت داع ح فيص حسيق لتفويس ال ط  2220004

 جما عي ات للتحليل الململ 2200004

  

الضغط اللالى وسفا الفتيل سعلى يع  كيس الياى -
 حل غطاء ال ماع وايت دال الياى

20704 
من  تيسب ميام

 امولص ال ماع 
 الللويص

تلأل فى حليات  -
 االحكاع  اليداد 

حجدددددز الميدددددام عدددددن الضددددد  مدددددن اتجدددددام  ◄
الضغط اللالى وسفا الفتيل سعلدى وحدل 
غطدددداء ال ددددماع يددددع سفددددا اليدددداى وا ددددساج 
اليدددددددددددداد  وتغييدددددددددددس حليدددددددددددات االحكددددددددددداع 
المطاطيددص لليددداد ، واعدداد  التسكيددب مددا 
تغييددددددددس الجددددددددوان  ددددددددين جيددددددددع ال ددددددددماع 

 .والغطاء

 الما ومتس ال يلمل 00704

 تلأل الما ومتس  -

ا يداد  -
فتحص /مح س

 .الما ومتس

 ايت دال الما ومتس ◄

ح س الميام عن ال ط وتيدليك محد س  ◄
الجددزس  الي يددى المسكددب ايددفل المددا ومتس 

 .أو فتحص الما ومتس
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 

 -:و مشاركة السادة 

  مسكص ال سأل ال حج  الياةس  الك سى ينامسأل علج ع د المح/ مه دس 

  مسكص ال سأل ال حج  الياةس  الك سى طاسق ا ساةيع ع د اللزيز/ مه دس 

   مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  الجيزم م طفى محمد محمد/ مه دس 

   مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  الدقهليص محمد محمود الديب/ مه دس 

   مسكص ال سأل ال حج  االيك دسيه الوكيل المس ي ج حياع ع د/ دكتوس كيمائج 

   مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  الجيزم سمزي حلمج ا ساةيع / مه دس 

   مسكص ال سأل ال حج  االيك دسيه امسأل ح فج محمود/ مه دس 

   مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  الجيز  م طفى احمد حافظ/ مه دس 

   مسكص ال سأل ال حج  الياةس  الك سى لالمحمد حلمج ع د ال/ مه دس 

   مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  المسقيص ايمان قايع ع د الحميد/ مه دس 

   مسكص ال سأل ال حج  الياةس  الك سى   ح ا ساةيع ييد/ مه دس 

   مسكص ال سأل ال حج  الياةس  الك سى يليد   ح الدين حين/ مه دس 

   مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  الدقهليص هلل ع د اهلل  ح الدين ع د ا/ مه دس 

   مسكص ال سأل ال حج  الياةس  الك سى ع اع ع د اللزيز غ يع/ مه دس 

   مجدي علج ع د الهادي/ مه دس 
  محمد  ظيس حيين/ الييد 

 مسكص ال سأل ال حج  الياةس  الك سى
 مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  الجيز 

   مسكص ميام المسب وال سأل ال حج  اليليو يص ليع مهدي ع د الحليعع د الح/ مه دس 

  مسكص ال سأل ال حج  االيك دسيه يامج يويأل ق ديل/ مه دس 

  عادل محمود ا و طالب/ مه دس GIZ الممسوع االلما ج الداس  ميام المسب وال سأل ال حج 

  حجالمسكص اليا ضص لميام المسب وال سأل ال م طفى محمد فساج/ مه دس  

 


