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 :مقدمة

 مكونات محطة مياه الشرب 

 :تتكون محطة مياه الشرب بشكل عام من

 :المنشآت األساسية وتشمل .أ 
 (الميكانيكية المصافي)منشآت المدخل  .1
 (الجزء الواصل بين منشآت المدخل وبيارة العكرة يوه)سحارة المأخذ  .2
 بيارة المياه العكرة .3
 عنبر الطلمبات العكرة .4
 المروبات .5
 المندفات .6
 (أحواض الترسيب)المروقات  .7
 المرشحات .8
 الخزانات األرضية .9

 :المنشآت والعنابر المساعدة وتشمل .ب 
 عنبر حقن وتخزين الكلور .1
 عنبر حقن وتخزين الشبة .2
 الرواسببيارات ومنظومة كسح  .3
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 تعليمات التشغيل القياسية لمحطة مياه الشرب

 تعليمات التشغيل القياسية لمنشآت مأخذ محطة المياه. 1

 :المأخذ تعريف

 يراعى تجهيز المأخذ بحواجز من السلكو  المقصود به هو إنشاء فتحة للمياه على الترعة أو النهر الموجود به المياه الخام
 انسدادمن الممكن أن تحدث  التيالعوالق و  الحشائشو  جثث الحيوانات النافقةو  المواد الطافيةذلك لمنع دخول و  الخشبو 
الصيانة الدورية لهذه و  على عمال التشغيل مراعاة التنظيفو  خطوط المواسير الخاصة بسحب الطلمبات العكرة فيمشاكل و 

حواجز ميكانيكيا بآلية معينة تعتمد على فاقد الضغط بعض المحطات تتم نظافة هذه ال وفي انسدادهاالحواجز لمنع و  الشبكات
نظافتها و  تتم صيانتهاو  (شبكات معدنية)ن هذه الحواجز على خطوط مواسير البعض اآلخر تكو  وفي بعد هذه الحواجزو  قبل

 بواسطة دفع مياه بالراجع
 :أنواع المآخذ

 الشاطئمأخذ  .1
 مأخذ الماسورة .2
 المأخذ العميق .3
 المأخذ المؤقت .4
 البرجمأخذ  .5

 :كل أنواع المآخذ فيجميع األحوال مراعاة الشروط اآلتية  فيعلى أنه يجب 

 .أن يكون سعته كافية إلمداد المدينة بالمياه الالزمة لمدة طويلة مستقبلية .1
ووقاية موقع المأخذ من أي تلوث . بالنسبة للمدينة أو أي مصدر تلوث (upstream)أن يكون موقع المأخذ فوق التيار .2

م  155 م فوق التيار، 555على جانبي الموقع تصل إلى  تمتد وذلك يمنع ارتياد أو استعمال األهالي لمنطقهمباشر 
 .تحت التيار، ويكون ذلك بعمل سور من السلك الشائك حول هذه المنطقة وكذلك وضع الالفتات الضرورية

ومراجعة أقصى تغير بين أعلى وأقل . امراجعة مناسيب المياه بالمجرى على مدار عدة سنوات، والتأكد من مناسبته .3
 (.أفقية أم رأسية)في التصميم منسوب، لمراعاة طراز الطلمبات 

 فياستقامة المجرى المائي في موقع المأخذ المقترح لتالفي مشاكل الترسيب والنحر والتي تنشأ عن وجود منحنيات  .4
 .المجرى

 .المستقبل فيأن يكون موقع المأخذ بعيد عن المدينة مسافة تسمح بإمداد المدينة  .5
وذلك لمنع دخول المواد الطافية إلى  تزويد المأخذ بشبكه من القضبان الحديدية التي يسهل الوصول إليها لتنظفيها، .6

 .ماسورة المأخذ
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 :لكل نوع من األنواع السابقة للمأخذ وفيما يلى نبذه مختصرة

 :مأخذ الماسورة. 1

وهذا النوع من المآخذ عادة يستعمل في األنهار الكبيرة وهو عبارة عن ماسورة أو أكثر تمتد داخل مصدر الماء مسافة كافيه 
بعيدا عن الشاطئ لتفادي التلوث المحتمل على أال يكون في هذا االمتداد أعاقه للمالحة وعلى أن تحمل الماسورة داخل 

 .بري وتزود بالمحابس الالزمة للتحكم في سير الماءمصدر الماء على كو 

 
 (لمأخذ ماسورة توضيحيشكل )

 :الشاطئمأخذ . 2

لوقاية الماسورة التي تسحب المياه، وتمتد المواسير  المصدر المائي مباشرة شاطئويتكون من حائط ساند وجناحين تبنى على 
هذا النوع من المآخذ في الترع المالحية وغير المالحية على  تحت جسر وتنتهي إلي بيارة طلمبات المياه الخام ويستعمل

 .السواء كما يستعمل في األنهار الصغيرة إذ أنه ال يعوق المالحة

 
 (شاطئلمأخذ  توضيحيشكل )

 :المأخذ العميق. 3

هذا المأخذ في وهو عبارة عن ماسورة مثبته في قاع المجرى المائي بواسطة كمرات خرسانية أو خشبية أو خالفه ويستعمل 
 .األنهار الضيقة المالحية وعند احتمال تلوث الشواطئ بالمواد الطافية من العوامات والسفن الراسية على الجانبين
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 (لمأخذ عميق توضيحيشكل )

 مأخذ البرج. 4

على مسافة من  وهذا النوع من المأخذ يستعمل في البحيرات العذبة المتغيرة المناسيب ويتكون من برج يبنى داخل البحيرة
 .الشاطئ قد تصل إلى عدة كيلو مترات تدخل الماء من فتحات على مناسيب مختلفة ومنها إلى سحارة المأخذ

 
 (لمأخذ البرج توضيحيشكل )

 :المأخذ المؤقت. 5

كمصدر وهو يستعمل في حالة الطوارئ أو في المعسكرات المؤقتة التي يستدعي األمر فيها االعتماد على المياه السطحية 
للمياه وهو يتكون من ماسورة مرنه ممتدة على دعامات مؤقتة أو عوامات أو عروق خشبية تطفو على سطح الماء، هذه 

".مأخذ طلمبه"الماسورة المرنة متصلة بطلمبه متنقلة لسحب المياه مباشرة، ولذا فهو يسمى أيضًا 
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 (أشكال توضيحية لمأخذ مؤقت)

 :الميكانيكية فيالمصا

من المصافي في األساس هو حجز األشياء الكبيرة كاألغصان والنباتات واألسماك واألجسام الطافية األخرى التي الغرض 
. يمكن أن تسد أو تتلف أو تعطل معدات المحطة، وهناك أنواع منها قد تستخدم أيضا في حجز العوالق والكائنات الصغيرة

 (.الخام)تم عند نقاط سحب المياه العكرة ويجب أن ت. وتعتبر التصفية هي أولي خطوات التنقية
 أنواع المصافي

 :Barscreens))المصافي ذات القضبان  .أ 

 :تصنع من قضبان الصلب الملحومة على مسافات بين بعضها بمقاسات مختلفة على النحو التالي

 (مم 15 – 3): مصافي ذات عيون صغيرة -
 (مم 25 –15): مصافي ذات عيون متوسطة -
 (مم 155 – 55): مصافي ذات عيون كبيرة -

وتركب في مسار المياه الداخلة إلى المأخذ المياه بزاوية ميل . وأكثرها استخدامًا المصافي ذات العيون المتوسطة أو الكبيرة
 .ات الكبيرةللمحط( آلياً )درجة مع األفقي لتسهيل عملية النظافة ولمنع االنسداد وتنظف أما يدويًا أو أوتوماتيكيًا  85– 65

 
 (ذات القضبان فيللمصا توضيحيشكل )
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 :(Meshscreens)المصافي ذات الشبك  .ب 

وتصمم علي هيئة . تسمى أيضًا المصافي الضيقة أو مانعات األعشاب، وتصنع من نسيج السلك الصلب الذي ال يصدأ
 –1من  (Meshsize)أتساع فتحاتها و  ،(Rotatingdrumscreen)أو أسطوانات دوارة  (Platetypescreen)ألواح ثابتة 

ويستخدم هذا النوع من المصافي لحجز األعشاب والعوالق الصغيرة نسبيا في حاالت المياه التي . مم 15مم وقد يصل إلى  5
أو أحيانًا تلي المصافي ( المأخذ)الماء أما منفردة على مصدر المياه مباشرة  فيتركب رأسيا و  .ال تحتوى علي أجسام كبيرة

 .وهي في أغلب األحوال تنظف آلياً . ت القضبان وتركب على المأخذ أو داخل المحطةذا

 
 (ذات الشبك فيللمصا توضيحيشكل )

 :(Microstrainers)المصافي الدقيقة  .ج 

وتصنع من نسيج معدني ال يصدأ أو من لدائن .وأحيانا أقل من ذلك (ميكرومتر 45– 25)مصافي ضيقة جدًا  هي
مرحلة الترويق، حيث تعمل على حجز الكائنات : تستخدم في عمليات المياه التي ال تشمل مراحل تنقيتها هيو  .البالستيك

 .وعادة تنظف آلياً . القة بالمياهالع (Plankton)النباتية والحيوانية الصغيرة جدًا 

 
 (الدقيقة فيللمصا توضيحيشكل )
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 :سحارة المأخذ

على مصدر المياه حتى بيارة طلمبات الضغط المنخفض، وهي قد تكون من الصغر وهو الماسورة الواصلة من مبنى المأخذ 
وبديهي أن هذا يتوقف . لتصبح ماسورة من الزهر المرن أو الصلب وقد تكون من الكبر لتصبح نفقا من الخرسانة المسلحة

ع، وعلى تواجد هذه األنواع في على التصرف الالزم كما يتوقف اختيار مادة إنشاء السحارة على األسعار المحلية لكل نو 
األسواق، وكذلك على طول مدة خدمتها للمشروع، وما تحتاج إليه من صيانة طوال هذه المدة، إال أنها يجب أن تصمم بسعة 
كافيه إلمداد المدينة بالماء لمده طويلة مستقبال، ويصمم مساحة مقطعها بحيث تجري فيها المياه بسرعة كافيه تمنع ترسيب 

جدران الماسورة، وغالبًا ما تنشأ  فيالذي يسبب تآكال  مع مراعاة أن ال تزيد السرعة عن الحد. العالقة في قاع الماسورة المواد
 فيلنفس الغرض ولمنع تجمع الهواء بها، وعادة ما تكون سرعة المياه  بميول ولو صغير في اتجاه سريان المياه السحارة

والمواسير الخرسانية أكثر المواسير استعماال لسحارات المأخذ وهي إما مسلحة أو . ةثاني/سم 155– 45بين  سحارة المأخذ ما
 .غير مسلحة كما أنها إما مصنوعة خارج الموقع أو مصنعه في الموقع

 :بيارات المياه العكرة

 وفي ولالدخ فيتوجد عليه محابس غلق و  غرف من الخرسانة يوضع بها خطوط سحب الطلمبات العكرة/ عبارة عن غرفة 
 بعض األحيان توجد محابس أو بوابات للربط أو الفصل بين هذه البيارات 

 الطلمبات العكرةو  تعليمات التشغيل القياسية الخاصة بالمأخذ

 :إجراءات التشغيل

 ادئات حركة ناعمةمحابس الطرد مغلقة خصوصا عند عدم وجود بو  مفتوحة جميع محابس السحب .1
يركيت بريكر للربط عند وجود سو  حالة توصيل فييتم التأكد من أن مفاتيح السيركيت بريكر الخاصة بالتغذية الكهربية  .2

 للمحوالت الدوريالمناسب حسب التبديل  االختياريتم عمل  بلوحة التشغيل
 حالة توصيل فيالمغذية للمعدات العاملة  (الفيوزات)العوازل و  جميع المفاتيح .3
 عمل الطلمبات مضاءةلمبة بيان  .4
محبس خروج من خزان تحضير و  محبس تغذية خزان تحضير المياه العكرةو  يتم فتح محابس الدخول للبيارات العكرة .5

 يتم فتح محابس الطرد للطلمبات الموجودة بالخدمةو  محبس الهواء على خط طرد الطلمبات العكرة بطرد المأخذو  العكرة
 مالحظات عامة حول التشغيل

يمكن تفريغ محتويات إحدى البيارت عن و  (عند وجودها)يمكن عزل بيارات المياه العكرة عن بعض بواسطة بوابة الغلق  -
ذلك عند وجود أعمال للصيانة و  طريق تصفيتها بالطلمبة الغاطسة النقالي مع مراعاة غلق محبس دخول المياه للبيارة

 ذلك إلجراءات أعمال الصيانةو  ر من بيارة للمياه العكرة بالمحطةمن المفضل بكل األحوال وجود أكثو  بإحدى البيارات
ص يتم عزل مصدر التيار الخاو  التشغيل الطوارئ للداخلو  عندما يتم إخراج طلمبة من الخدمة يتم دفع زر اإليقاف -

 بالطلمبة من لوحة تشغيل المبنى
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 الطلمبات العكرةو  األعمال الروتينية اليومية ألعمال المأخذ

السجل اليومي بتسجيل القراءات باإلضافة إلى أي مالحظات أخرى خاصة بالتشغيل أو أي تغيرات في عملية أكمل  .1
 التشغيل

 سجل ثم ارفع تقرير لمشرف الوردية في حالة وجود أي إنذارات غير طبيعية تتعلق بعملية التشغيل .2
 تأكد من أن جميع البالعاتو  للمياهالمحابس بحثا عن أي تسربات و  المواسيرو  لجميع الوحدات بصريقم بفحص  .3

 االنسداداتخالية من و  مجاري الصرف نظيفةو 
عن  وابحث استكمل الملء عند اللزومو  الطلمبات أو المحركات كراسيدقق على مستوى زيوت و  الطلمباتو  تفقد المعدات .4

 االهتزازاتاألصوات أو 

 المتابعة األسبوعية

 صحة عملها قم بتشغيل المعدات االحتياطية للتأكد من -
 قم بعمل التبديل الدوري على الطلمبات إذا سمحت ظروف تشغيل المحطة -
 قم بإزالتها عند اللزومو  (مثل الطحالب)تفقد جدران البيارات بحثا عن أي أشياء نامية  -
 الندات الحشو للطلمبات ومتابعتهافحص ماء ج -

 :إجراءات اإليقاف

 عام

في هذه الحالة و  محابس بيارات السحب أو إيقاف طلمبات ضخ المياه العكرةيتوقف التصرف الداخل للمحطة إذا تم غلق 
أو ) اأوتوماتيكيسوف تتوقف عملية حقن جرعات الكلور و  يجب مراجعة إجراءات اإليقاف المطلوبة لجميع مراحل المحطة

 (يدويا حسب ضبط التشغيل للمحطة
 

 مأخذ المياه العكرة

 السحب عن طريق غلق محابس الدخول للبيارات العكرةمواسير / يمكن إيقاف أي من ماسورتي  -
 بيارة المياه العكرة في هذا الوقت لغسلهاو  (الترعة)إمرار الماء خالل مواسير سحب المياه الواقعة بين النهر  يمكن -

 طلمبات المياه العكرة

 :إليقاف طلمبات المياه العكرة يتم عمل اآلتي

 أغلق محابس الطرد على الطلمبات العاملة .1
 أوقف الطلمبة من لوحة التشغيل الخاص بها  .2
 (اإلبتدائى)أوقف جهاز حقن الكلور العامل  .3
 أوقف طلمبة ضخ الكلور العاملة .4
 تكون الطحالبو  يمكن تفريغ خزان التحضير للطلمبات أثناء فترة اإليقاف ثم إعادة ملؤه لمنع حدوث ركود في المياه .5
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 مواسير الدخول للمأخذفي و غسيل مصا

 :ذلك كما يلىو  شكل المأخذ المستخدمو  صيانة المأخذ على نوعو  عملية غسيلتعتمد 

 مصدر المياه من الترعة أو النهر من بيارات العكرة حتى (مأخذ ماسورة) المأخذ ذو المواسير الغاطسة استخدامعند  :أوال

للبيارات باستخدام إي من طلمبات المياه يمكن القيام بالغسيل لخطوط المواسير الخاصة بالتغذية الرئيسية هذه الحالة  في
للطلمبات لمنع  التصميميمن الضغط % 95 –% 85سيتم الحفاظ على الضغط و  يتم فتح محابس الغسيل ميكانيكياو  العكرة

 الضرر عن الطلمبات

 ف السابق ذكرهااع إجراءات اإليقاذلك بإتبو  أوقف جميع الطلمبات المتصلة ببيارة السحب الخاصة بالماسورة المراد غسلها

 تأكد أن بيارة المياه العكرة المغذية للطلمبات مليئة بالماء -
 البيارات/  أغلق بوابة التوصيل المشتركة بين البيارتان -
 (عند وجودة) أغلق محبس التحكم في الضغط يدويا واعزله من التحكم األتوماتيكي -
 اغلق محبس الدخول الخاص ببيارة المياه العكرة -
الطرد و  تأكد من غلق محابس السحبو  كذا محبس غسيل خط العكرة الخاص بالبيارةو  ماسورة التنظيفافتح محبس  -

 الخاصة بالطلمبات
 ذلك باتباع تعليمات بدء التشغيل السابق ذكرهاو  يمكن بدء تشغيل الطلمبات التي سوف يتم الغسيل بواسطتها -
النخفاض منسوب البيارة العكرة ، أوقف طلمبات المياه العكرة  عند إتمام عملية الغسيل إما النتهاء وقت الغسيل أو نتيجة -

 بإتباع إجراءات اإليقاف السابق ذكرها
 :شبكات منع العوالقو  المأخذ ذو فتحات الدخول استخدامثانيا عند 

يتم و  الغالب تكون من الحديد في هيو  لشبكة العوالق الدوريهذه الحالة تتم عملية صيانة المأخذ عن طريق التنظيف  في
-5حدود  فيالعادة تكون هذه المسافات  وفي تصميم المسافات البينية لها بناء على حجم العوالق الموجودة بالترعة أو النهر

 المواد الطافيةو  إلزالة الزيوت (براميل)مع مراعاة وجود أجسام طافية سم  15
 :صيانتها كما يلىتنظيم و  تتم عملية تنظيف شبكة العوالقو 

إزالة العوالق بواسطة يتم و  حدود كل ساعتين على المأخذ في الدورييتم المرور  :شبكة العوالق العادية استخدامعند  .1
 شوكة يدوية

يتم و  بعد شبكة العوالقو  ذلك بوضع أجهزة قياس للمنسوب أو إلكترودات حساسة قبلو  منظومة أوتوماتيكية استخداميمكن  .2
عطاء إنذار و  بين المنسوبينحساب الفارق   اليدويالوقت المناسب للقيام بعملية التنظيف  فيا 

 منظومة أوتوماتيكية يتم عن طريقها تشغيل كساحة لرفع الرواسب باستخدامذلك و  طريقة أكثر تطورا استخداميمكن  .3
 بعد الشبكةو  العوالق عند إعطاء إشارة فرق المنسوب قبلو 
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 العكرة بيارات سحب المياه/ بيارتي 

 :بيارات سحب المياه العكرة من الخدمة كاآلتي/ يمكن إخراج بيارة من بيارتي 

 أوقف جميع طلمبات المياه العكرة المتصلة بهذه البيارة  - أ

 محابس الطرد للطلمباتو  محبس العزل بين البيارتينو  اغلق محبس دخول المياه العكرة للبيارة - ب
 :يمكن تفريغ بيارة السحب بالطرق التالية

عند ( اتبع إجراءات الغسيل)الترعة / يتم طرد المياه إلى المحطة أو إلى النيل و  شغل طلمبات المياه العكرة المتصلة بالبيارة
وعندئذ يمكن  (أو يتم اإليقاف يدويا بالمالحظة)عن العمل  اأوتوماتيكيوصول الماء إلى المنسوب المنخفض تتوقف الطلمبات 

 دقيقة 25إزالة الرواسب باستخدام الطلمبة الغاطسة النقالي ستستغرق هذه العملية حوالي 

 ساعة تقريبا 12ستستغرق هذه العملية و  يمكن إزالة المياه الموجودة بالبيارة بواسطة الطلمبة النقالي إلى أي مصرف

 :إجراءات بدء التشغيل بعد اإليقاف

 عام

لذا عند بدء التشغيل البد . مرشحة إلى إيقاف المحطة عن العملي إيقاف طلمبات المأخذ أو الطلمبات الكما ذكر سابقا يؤد
 من إعادة تشغيل جميع وحدات مراحل المحطة كما ذكر سابقا

 مأخذ المياه العكرة

 :المياه العكرة كاآلتي بيارات/ يمكن إدخال الماء إلى بيارتي 

 للبيارةالمياه العكرة  فتح محبس دخول .1
 احالة دخولهم الخدمة مع فيفتح محبس العزل المشترك بين البيارتين  .2

 تحضير طلمبات المياه العكرة

بماسورة ال يمكن تشغيل الطلمبة إال إذا تم ضبط منسوب المياه الموجود و  يجب تحضير طلمبات العكرة قبل التشغيل .1
 (Casingحيز الطلمبة )تهوية غرفة سحب الطلمبة 

 ثم افتح محبس تحرير الهواء لتحضير الطلمبة تحضير الطلمبةمحبس افتح  .أ 
 عندما تشاهد انسياب الماء من ماسورة التهوية أغلق المحبسين السابق ذكرهم .ب 

 .يجب اتباع هذه الطريقة عند بدء تشغيل المحطة :مالحظة

 تأكد من أن محبس خروج المياه من تانك التحضير مفتوح

ير الطلمبات ولكن هذه الطريقة تتطلب أن تكون الماسورة العلوية المشتركة للتوزيع يمكن استخدام طريقة بديلة لتحض .2
ذا تحقق ذلك يمكن اتباع اآلتيو  مملوءة بالماء مسبقا (خط الطرد المجمع للطلمبات)  :ا 
 افتح محبس طرد الطلمبة .أ 
 باس الموجود على محبس عدم الرجوع ، تحضير طلمبة المياه العكرة البايمحبس  افتح .ب 
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 افتح محبس طرد الهواء .ج 
 اسورة التهوية أغلق محبس التهويةعندما تشاهد انسياب الماء من م .د 
 أغلق محبس طرد الطلمبة .ه 

 طلمبات المياه العكرة

 :تأكد من اآلتي قبل بدء التشغيل .أ 
 تم تحضير الطلمبات كما ذكر سابقايجب أن يكون قد  .1
 التأكد من انسياب ماء الحشو قبل بدء التشغيلو  (محابس التبريد)يتم فتح محابس مصدر الماء لجلبة الحشو  .2
 وضبط الحد األقصى (التصرف أو الضغط فيللتحكم  كهربيعند وجود محبس )يجب تنشيط محبس التحكم في الضغط  .3

 األدنى للضغطو 
سوف تبدأ الطلمبات في الدوران إذا كان منسوب الماء فوق وضع ضبط جهاز قياس المنسوب الموجود في البيارة  .4

عدم وجود مقاييس المنسوب فيجب على  بافتراضعلى كل األحوال و  (level probesمقصود بجهاز المنسوب هو ال)
 مسئول التشغيل متابعة منسوب البيارات لتالشى التشغيل الجاف بدون مياه

 ن أن محابس الطرد للطلمبات مغلقةتأكد م .5
المناسب للبيارات بما يناسب  العدد اختياربما يعنى )الخدمةإذا تم اختيار أكثر من طلمبتين يجب أن تكون البياراتان في  .6

 (تصرفات الطلمبات الموجودة بالخدمة
ذا كانت فترة اإليقاف قصيرة و  اختر الطلمبات التي سوف تدخل الخدمة اعتمادا على التصرف المطلوب بالمحطة .ب  ا 

 :يمكن تشغيل الوحدات المستخدمة قبل إيقاف التشغيل حسب الترتيب اآلتي
تشغل  من ثم يتمو  رفع السكاكين العمومية عند وجودها ثم الطوارئيتم رفع مفاتيح إيقاف .بدأ بتصرف منخفض للمحطة ا .1

 الطلمبات التي تحقق تصرف منخفض
 رد للطلمبات عندما تعمل الطلمباتافتح محابس الط .2
 قم بفتح محابس الطرد لها بعد تشغيلهاو  شغل طلمبات إضافية لزيادة التصرف .3
 من أن يتم حقن جرعات الكلور في المياه العكرةتأكد  .4
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 :اإلجراءات الواجب اتخاذهاو  اإلنذار وسائل

 عام

حيث تحتوي اللوحة على لوح خاصة لكل طلمبة أو في لوحة  (إن وجدت لوحة إنذار)يتم جمع اإلنذارات بلوحة تشغيل المبنى 
المشغل بكل ما يدور داخل أو خارج عنبر التشغيل بخصوص  عموما فإن هذه اإلنذارات ضرورية إلعالمو  المراقبة المناسبة

 جودة المياه و  كفاءةو  كذا مناسيب المياهو  أعطالهاو  المعدات

جراء يجب أن يتبعو  عند ظهور اإلنذار فإن ذلك يعنى عطل قد حدث فيجب أن . قد يكون هناك أيضا تحذير سمعيو  ا 
 :أن يقوم بالخطوات اآلتيةو  يتجاوب المشغل فورا

 سبب العطل إن أمكنو  يتم معرفة مكانو  إسكات اإلنذار يتم -
 اإلنذار فإن ذلك من الممكن أن يعنى تالشى العطل الموجود واختفاء عند قبول -
 فيهذه اإلجراءات تتمثل و  وحدة محرك بطلمبة يتم إعادة التشغيل بعد عمل اإلجراءات الالزمة فيوجود العطل  بافتراض -

درجة حرارة الملفات  الرتفاعالوحدة نفسها نتيجة  فيمن الممكن أن يكون سبب التوقف عطل ) وعالجه العطل اكتشاف
منسوب المياه بالبيارات أو الخزانات أو  في انخفاضالتوقف هو  فيمن الممكن أن يكون السبب و  أو تشغيل األوفرلود

 .منسوب بيارات الصرف ارتفاع
التشغيل يتم تشغيل الوحدة االحتياطية ثم افحص الوحدة المعطلة الكتشاف  إعادة فيعندما يفشل المحرك للطلمبة العاملة  -

 الشركة المصنعة للمعدةالمختص أو  استدعاءمرة أخرى بعناية أو يتم  الخلل
  (إلخ... مناسيب الخزانات، مياه الفائض)تأكد دائما من سبب العطل إذا أمكن بصريا  -

 اإلجراءات المتخذةو  االستجابة لإلنذار

 اإلجراء اإلنذار

 تحضير الطلمبة العكرة . دقق على منسوب المياه العكرة بالبيارة . االحتياطية ةشغل الطلمب خلل ببيارة طلمبة المياه العكرة 

 أو يتم إعادة  أفحص من أجل انسداد التصرف عند المأخذ تأكد من أن محبس الدخول مفتوح المنسوب ببيارة المياه العكرة انخفاض
 العوالق عليها و  غسيل خطوط السحب من المأخذ أو تنظيف الحواجز المعدنية من الرواسب

 تصاعد غازات من تيار الدخول ،
 تالمحوال

أخرج المحول من الخدمة ليفحصه متخصص؛ قد يدل تصاعد الغازات دليل على وجود مشكلة 
 الملفات الخاصة بالمحول في

  التيارالدخول انقطاع تيار 
 تشغيل الحماية تيار الدخول 
 خلل بمصدر تيار الفصل 
 مجموعة المفاتيح إنذار حريق ب

 ف 385الكهربائية 

 استدعاء فن الكهرباء المختص
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 انقطاع التيار الكهربائي

 :عند انقطاع التيار الكهربي عن المحطة بأكملها

 ارات التي تنتج عن انقطاع التياريجب أن يفحص المشغل كل اإلنذ .1
 الطلمبة النقالي إذا كانت قيد االستخدام سوف تتوقف عن العمل أو ال تعمل إطالقا و  جميع طلمبات المياه العكرة .2
 سوف تتوقف عملية حقن الكلور  .3
 (مفتوح جزئيا)يتوقف محبس التحكم في الضغط في موضع التحكم في السريان الحالي  .4
 عدادات القياسو  تتوقف جميع أجهزة القياس والبيان .5
يجب توصيل مولد نقالي بشاحن البطارية  (أو حسب تعليمات المصنع)ساعات  6إذا انقطع التيار لمدة تزيد عن  .6

 (عند وجود مفاتيح تعمل بجهد مستمر)المساندة بلوحة التحكم بالطلمبات إلبقاء البطاريات مشحونة 
 تشغيلهو  االحتياطيوحة التوزيع بالمحول إذا كان سبب انقطاع التيار الكهربي يعود إلى أحد المحوالت فيجب توصيل ل .7

 المختص استدعاءذلك بعد و  يعاد فحص المحول المتوقفو 
  عند عودة التيار الكهربائي يجب تشغيل جميع الطلمبات يدويا كما ذكر سابقا في تشغيل الطلمبات .8

 (المروبات)تعليمات التشغيل القياسية لمنشآت أحواض التنديف 

 :أوال تعريف

ذلك عن طريق الخلط و  السرعة المناسبة للخلطو  الترويب المقصود منها هو إجراء الخلط المناسب بالفترة الزمنية الكافيةعملية 
 عن طريق مرور المياه خالل حواجز خرسانية محسوب أبعادها الهيدروليكيخالطات أو الخلط  باستخدام الميكانيكي

عموما فإن عملية الخلط هذه تتم عادة و  رعة الخلط المتغيرة خالل المرورمحسوب أيضا الفترة الزمنية للمرور مع مراعاة سو 
تنتج هذه العملية ما و  تم تحديد كمياتها عن طريق معمل المحطة والتي (الكلور –الشبة )بعد إضافة جرعات الكيماويات 

 أحواض الترسيب كما سيرد ذكرها فيما بعد فيلعملية الترسيب  الرئيسي الميكانزيم هيتعتبر  والتي (FLOCS)يعرف بالندف 

 زالة العكارة من المياه و  الطبيعيخاصة الغير قابلة للترسيب و  التنديف هو إزالة المواد الشائبةو  الغرض من عملية الترويب ا 
 المراد معالجتها 

 تحدث و  خالل المياه (الشبة)هو مزج المواد المروبة مع المياه الخام لعمل توزيع متماثل للمادة المروبة  :الخلط السريع
 هذه العملية خالل ثوان 

 الزمن )للشبة تعمل على تجميع الحبيبات الصغيرة لتكوين حبيبات أكبر قابلة للترسيب  بطئمزج  هي :عملية التنديف
 .(د 25 – 15يتراوح من 

 :ثانيا ميكانيكية الترويب

 :هيو  للترويبجودتها على العمليات األساسية و  تعتمد عملية الترويب

 مجرى مفتوحة فيتعتمد هذه العملية على مكان نقطة حقن الشبة سواء كان الحقن يتم و : الخلط السريع .أ 
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 ماسورة مغلقة فيأو يتم 

 
يعبر عن ذلك بالمعادلة و  ذلك لتحقيق أفضل تنديفو  يجب عمل حسابات مناسبة للقدرة الالزمة للحقن فإنهكال الحالتين  فيو 

 (G-Value)المثال المرفق لحساب ما يسمى ب و  اآلتية

 
 الخلط ارتفاعكذلك قيمة و  تتأثر تأثيرا مباشرا بعدة عوامل أهمها زمن الخلط السريع (G-Value)يالحظ من ذلك أن قيمة و 
 :التاليقيمة العكارة الخارجة كما يمثلها الشكل  فيتؤثر تأثيرا مباشرا و  النهاية قدرة الترويب فيالذى يمثل و 
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 :ميكانيكية التنديف

الذى يجب أن  (Jar Test)الجار  اختباريمثلها  والتي البطيءيمكن التعرف على أفضل شكل للندف من خالل عملية المزج 
 ة دورية بالمحطةيتم بصور 

 
 التنديفو  عملية الترويب فيالعوامل المؤثرة 

 (8.5الحديدوز أكبر من  ولكبريتات 7.5- 5.5للشبة من ) PH الهيدروجينيتركيز األس  .1
حالة  وفي (بيكربونات الكالسيوم)الشبة تتفاعل مع جزء القلوية )تتم عملية الترويب أسرع مع القلوية األعلى  :قلوية الماء .2

 عدم وجود القلوية يضاف الجير أو الصودا الكاوية
 (التجانسو  السرعة)ظروف الخلط  .3
 (معينةاألعلى أفضل بنسب )نسبة العكارة للمياه الخام  .4
 (JAR TEST)جرعة المادة المروبة  .5
 المندفو  شكل المروبو  تصميم .6

تحقق تكوين  التييلزم تحديد جرعة الشبة  وبالتالي حدود معينة فييتناسب حجم الندف طرديا مع جرعة الشبة المضافة ** 
 حجم راس الدبوس فيالندف 

 (المروبات)أعمال التشغيل القياسية لمدخل المنشآت 

  العاديالوضع: 
 عام 

 ال توجد أعمال صيانةو  الطبيعيالوضع  فيالمروبات تعمل  .1
 االحتياطي فيالوحدة األخرى و  من طلمبات أخذ عينات المياه العكرة تعمل فقططلمبة واحدة  .2
 تعمل بالطريقة الصحيحةو  جميع بوابات الفصل مفتوحة .3

 المحابس اليدوية 
محبس دخول طلمبات عينات المياه و  (مجرى الدخول للمياه العكرة فيعند وجودة )محبس غرفة جهاز قياس التصرف  .1

 العكرة وجميع المحابس اليدوية األخرى مفتوحة ما لم يذكر خالف ذلك
 الطرد لطلمبة العينات العاملة مفتوحةو  محبس السحب .2
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 مالحظات عامة عن التشغيل

 على الخبرة العملية للتشغيل الحقن للشبة بناء يتم اختيار نقطو  تستخدم غرف المروبات لعملية تالمس الشبة المضافة 
 استخدامعند )زمن التالمس و  يتم وضع الهدارات في المرحلة األولى أو الثانية بناء على قيمة التصرف للمياه العكرةو 

 (عملية الترويب فيالهدارات 
 يتم تفريغها بواسطة فتح المحابس و  ايةالنهو  عند الحاجة لتفريغ غرف الترويب يتم سد الغرفة المطلوب تفريغها من البداية

 أسفل غرف المروبات
 يقاو  يتم تشغيل يل عن بعد حسب أو تشغ/ باستخدام مفتاح للتشغيل من نفس المكان ف طلمبتي العينات للمياه العكرة ا 

 الكهربيالتصميم 

 :الطلمبة العاملة باالحتياطية قم بالخطوات اآلتية الستبدال

 أوقف الطلمبة العاملة .1
 السحب للطلمبة العاملةو  الطرد محابساغلق  .2
 االحتياطيةالطرد للطلمبة و  افتح محابس السحب .3
 شغل الطلمبة .4

 األعمال الروتينية المنتظمة بأحواض المروبات

 سالمة التشغيلو  ذلك للمحافظة على كفاءة العملو  من الضروري اتباع دورات عمل منتظمة

 الدورات اليومية 
بتسجيل القراءات باإلضافة إلى أي مالحظات أخرى خاصة بالتشغيل أو أي تغيرات في عملية أكمل السجل اليومي  .1

 التشغيل
 سجل ثم ارفع تقرير لمشرف الوردية في حالة وجود أي إنذارات غير طبيعية تتعلق بعملية التشغيل .2
 كد من أن جميع البالعاتتأو  المحابس بحثا عن أي تسربات أو إنسكاباتو  المواسيرو  قم بفحص بصري لجميع الوحدات .3

 االنسداداتخالية من و  مجاري الصرف نظيفةو 
عن األصوات أو االهتزازات  وابحث استكمل الملء عند اللزومو  دقق على مستوى زيوت التزليقو  الطلمباتو  تفقد المعدات .4

 (هذه المرحلة عند وجودها بالمحطة فييقصد بها طلمبات العينات )
 الدورات األسبوعية 

 تأكد من أنها تعمل بالطريقة الصحيحة و  المعدات االحتياطيةشغل  .أ 
 (التآكل لألجزاء الدوارة)االحتياطية ليتساوى البرى / إذا سمحت ظروف المحطة قم بتبادل المعدات العاملة  .ب 
الماء خالل عامة ينبغي إمرار و  إذا تم تبادل الطلمبات تأكد من إمرار الماء خالل الطلمبة العاملة لغسلها قبل إيقافها .ج 

 غسلها عند سحبها من الخدمة و  الطلمبات من الداخل
عند وجود ) المتبقيالكلور و  (PH)معدات قياس الرقم الهيدروجيني و  يجب التأكد من صحة معايرة معدات قياس العكارة .د 

 (هذه األجهزة بمراحل التشغيل للمحطة
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 متطلبات المحطة 
 أزلها بأسرع ما يمكنو  (مثل الطحالب)بقدر اإلمكان افحص جميع السطوح بحثا عن األشياء النامية  .أ 
 مأمونة عند وضعها في مكانها بما في ذلك غرفة الخلطو  تأكد من أن الهدارات صحيحة .ب 

 :إجراءات اإليقاف

 عام 

 اأوتوماتيكييتوقف حقن الكلور و  وغرف المروباتيؤدي ايقاف طلمبات المياه العكرة لتوقف غرفة التهدئة التابعة للمروبات 
العادة على تصرف  فيالذى يعتمد  األوتوماتيكيمجهزة للتشغيل و  أجهزة حقن للكلور تقبل واستخدام عند ضبط ذلك بالمحطة)

 (حسب اإلشارة الخاصة بذلك المتبقيقيمة الكلور و  /المياه العكرة أو 

 بالتفريغ ألسفل ألحواض المروبات هو السماح المبينة أدناهن إجراءات اإليقاف الهدف األساسي م
 غرفة التهدئة التابعة للمروبات 

 :يمكن تفريغ هذه الغرفة كما يلي

 تأكد من أن طلمبات المياه العكرة قد تم إيقافها  .أ 
 دع الغرفة تتفرغ و  افتح محبس تفريغ المروبات .ب 
اتركه مفتوحا بينما تظل الغرفة فارغة؛ يمكن أن يظل و  (عند وجود غرفة خاصة به)افتح محبس تفريغ جهاز التصرف  .ج 

 محبس مدخل جهاز قياس التصرف مفتوح
 غرفة المروبات 

  طريق محبس تصفية خاص بهعبارة عن منشأة ذات غرفتين مجهزة ببئر توزيع مشترك يمكن تفريغه عن 
  محابس التصريف الخاصة بهميمكن تفريغ غرفة واحدة من المروبات أو الغرفتين حسب المطلوب عن طريق 
 مفتوحة أثناء بقاء الغرفة فارغة اترك محابس تفريغ الغرف 

 :إجراءات بدء التشغيل

 اإلعادة للخدمة 
بعد توقف الطلمبات العكرة عن العمل سوف تبقى جميع الغرف الموجودة ممتلئة بالماء حتى مستوى الهدار مع عدم  -

 وجود سريان نحو المروقات
 يل الطلمبات من جديد تعيد المنشأت للخدمة ولكن إذا كان قد تم تفريغ الغرف وجب اتباع اآلتي إن عملية بدء تشغ -

  الطلمبات من جديد تشغيلقبل بدء: 
 للمروبات مغلقة و  لغرفة جهاز التصرفو  تأكد من أن جميع محابس التصريف لبئر التوزيع -
 تأكد من وجود الهدار الفاصل في المرحلتين كما هو مطلوب من أجل الحقن بالشبة  -
وذلك عند  تستخدم لمنع سريان المياه إلى المروب والتي بالنسبة للمروبات غير عاملة تأكد من أن الهدارات في مكانها -

 وجود أحد المروبات خارج الخدمة 
 افتح محبس دخول غرفة التصرف إذا كان مغلقا -
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 ؛ عند ظهور مؤشر جهاز قياس التصرف قم بالخطوات التاليةكن بدء تشغيل طلمبات العكرة اآلنيم: 
 كذلك جهاز حقن الكلور مع ضبط الجرعات و  شغل طلمبة حقن الكلور المخصصة للعمل -
 شغل جميع طلمبات حقن الكيماويات المخصصة للعمل من أجل حقن الجرعات في المياه العكرة -
 عينات المياه العكرة المخصصة للعملشغل طلمبة أخذ  -

 :اتخاذهااإلجراءات الواجب و  وسائل اإلنذار

 بغرف المروبات فائض -
 خلل بطلمبات أخذ العينات -
 (إذا كانت متوفرة)الموجودة بلوحة تشغيل مبنى المروقات و  تقع وسائل اإلنذار هذه في اللوحة الخاصة بها -

  يالكهربائانقطاع التيار 
 الكهربائي عند انقطاع التيار: 

 ارات التي تنتج عن انقطاع التياريجب أن يفحص المشغل كل اإلنذ .1
 ات عينات المياه العكرة عن العملتتوقف طلمب .2
 الكيماويات األخرىو  الشبةو  سوف تتوقف عملية حقن الكلور .3
 التيار الكهربي بانقطاعتتوقف تدفق المياه العكرة خالل المروبات إذا تأثرت محطة المياه العكرة  .4
 عند وجودة الطوارئيتم تغذيتها من مولد  التيعدادات القياس باستثناء األجهزة و  تتوقف جميع أجهزة القياس والبيان .5
 بدء تشغيل طلمبات العينات يدويا كما ذكر سابقا عند عودة التيار الكهربائي يجب .6

 تعليمات التشغيل القياسية ألحواض الترسيب

 العوالق من المياهو  لترسيب المواد الرئيسيتنقية مياه الشرب بأنها اإلجراء و  مراحل معالجة فيتعرف عمليه الترسيب  :تعريف
عداد المياه للدخول إلى المرحلة التاليةو  %  85الطينية بنسبة تصل إلى و  الثقيلةيعتمد على إزالة المواد و  عملية الترشيح هيو  ا 

زيادة  وبالتالي أفضل للمرشحات إلداءالترسيب تعطى الفرصة  كلما زادت كفاءة عملية فإنهعموما و  أحواض الترسيب في
 .كفاءه المحطة

أسفل حوض الترسيب  فيأو مستطيل يتم فيه التخلص من أكبر قدر من العوالق  دائريعبارة عن حوض  :أحواض الترسيب
 .طرق أخرى أييتم إزالتها بعد ذلك بطرق مختلفة إما عن طريق كساحات للروبة أو المحابس اليدوية أو  والتي (المروق)
 باسمبالمحطة مثال  التنقيةبمعنى أنه يتم تسميه نوع  (المروق)عموما فإن نوع المحطة عادة ما يعرف بنوع حوض الترسيب و 

 .(نابض)بلسيتور  – أفقيترسيب  – رأسيترسيب 
 :هيمصر  فيالمستخدمة و  أحواض الترسيب المشهورةوأنواع 

 مروق مستطيل عادى

 فيمترا، و  54مترا وطول ال يقل عن  51أمتار وعرض  7وهو عبارة عن حوض مستطيل من الخرسانة المسلحة بارتفاع 
بدايته جزء مقسم لممرات ضيقة من الخرسانة المسلحة إلعاقة سير المياه كى تأخذ الوقت الالزم إلتمام عملية المزج 
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ثم تخرج المياه إلى مساحة المروق المستطيل الكبيرة لتقل سرعتها كثيرًا وتبدأ حبيبات الطمى من التساقط مباشرة . والتنديف
 .عالقا فيمن بداية حوض الترسيب تترسب 

الطمى المترسب يخرج عن طريق بلوف موجودة على جوانب المروق من أسفل، وتفتح يدويًا من حين آلخر، وهذا هو أحد 
عيوب هذا المروق فعندما ال يتم فتح المحابس من آن آلخر يتراكم الطمى أمام المواسير ويسدها ويصعب تسليكها إال بعد 

 . إيقاف وتفريغ المروق بالكامل

 .الترويق فيمن الطمى الموجود بها، ولذلك يعتبر هذا النوع من المروقات من أفضلها % 95اه من أكثر من وتتخلص المي

 
 المروقات المستديرة

 .القطريفيها تعتمد على الترسيب  عملية الترسيبير من التصميمات منها وعامة فإن يندرج تحت هذا النوع عدد كب
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 (المستديرصور للمروق و  أشكال توضيحية)

 :(Sludge Blanketيعتمد على تكوين طبقة البطانية ) الرأسيالترسيب 

  تعتمد على وجود مجارى أفقية لدخول المياه العكرة موزعة على طول  الرأسيكما هو موضح بالشكل فإن عملية الترسيب
تقوم هذه المواسير بنقل المياه و  الندفذلك بعد تكوين و  توجد مواسير لتوزيع المياه الخام المجاريقاع هذه  وفي المروق

 (متر 2.5 – 2)حدود  فيتحت وزن الندفة يتم ترسيب أكبر قدر من الندف مكونة طبقة بسمك و  رأسيا إلى قاع المروق
مجارى موازية  فييتم تجميع المياه المروقة و  تعمل كطبقة ترشيح تسرى من خاللها المياه الخام إلى أعلى المروق

 المرشحات النهاية إلى فيمالصقة لها عن طريق فتحات جانبية يتم تجميع المياه الخارجة منها و  الدخول لمجاري
  سرعة و  لسمك اطبق بانتظامالمتكونة عن طريق مجموعة محابس أوتوماتيكية تعمل  (الندف)يتم ضبط طبقة البطانية

الفترات البينية بين كل و  أزمنة فتح المحابستحديد و  المحطة كيميائيبواسطة  دورييتم قياسه بشكل و  تكون طبقة الندف
 األخرىو  مرة فتح

  قاع  فيعلى معدل تكون الروبة  سار الحوض يتم تشغيلها أيضا بناءعلى م طوليتوجد كساحة طين تتحرك بشكل
 جير بوكس خارج الحوضو  يتم تشغيلها عن طريق محركو  المروق
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 (أشكال توضيحية ألحواض طبقة البطانية)

 Pulsator clarifierالمروق النابض 

 

 
 (المروق السوبر بلسيتورو  أشكال توضيحية للمروق البلسيتور)
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ولكنه يستهلك كمية من الطاقة في ( طبقة الروبة)هو نوع آخر من مروقات القاع المستوى باستخدام نظرية تالمس الروبة 
 highly coloredتناسب المياه المحتوية على ألوان هيالروبة و معدات تشغيل النبضات الالزمة للمحافظة على ثبات طبقة 

فإن بالمروق النابض من الصعب إزالة  FBCونسبة عكارة منخفضة التي يصعب فيها تكوين ندف ترسب وبخالف مروقات 
ي خرسانية وعلى الروبة الثقيلة المترسبة في القاع ألن مواسير دخول المياه العكرة المثبتة عرضيًا بقاع المروق فوق كراس

يجب رفعها للوصول إلى جميع أجزاء أرضية المروق ( مقلوب Vبشكل حرف )مسافات متقاربة، وكذلك ألواح تهدئة السرعة 
كما أنه غير ممكن تركيب نظام ميكانيكي باألرضية لكسح الروبة عند توقف المياه العكرة الداخلة لسبب ما فإن طبقة الروبة 

 .ى ألواح تهدئة السرعةبالقاع وعلالمعلقة ترسب 

 :الترسيب ميكانيكية عملية

 :أحواض الترسيب المستطيلة كما يلى فيميكانيكية عملية الترسيب كمثال و  يمكن توضيح نظرية
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 عملية الترسيب فيالعوامل المؤثرة 

 حجم الحبيبات .1
 شكل الحبيبات .2
 كثافة الحبيبات .3
 درجة حرارة الماء .4
 الشحنة الكهربية للجسيمات .5
  (د/ سم  35ال تزيد عن )الحوض  فيسرعة سريان الماء  .6
 معدل التصرف / حجم الحوض =  (ساعات 3- 4) (Detention time)مدة المكث  .7
 ( (dead zonesذلك إلقالل فرصة تكون نقط ميتةو  األحواض المستطيلة فيعرض حوض الترسيب و  النسبة بين طول .8

 عند زيادة عرض الحوض
 أحواض الترسيب تصريف الروبة منو  إزالة

  وفي من حيز الحوض% 15-3تشغل الروبة و  مع رواسب صلبة (الشبة)تتكون الروبة من مخلفات المادة المروبة 
 فييراعى ذلك و  الثلث األول من طول الحوض فيمن الندف % 55يتم ترسيب  األفقيأحواض الترسيب ذات التدفق 

 الروبة من الحوض استخراجتصميم نظاف 
 لروبةأسباب تصريف ا: 

عادة تعكيرهاو  منع التداخل مع المياه المروقة .1  ا 
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 رائحة غير مقبولةو  تسبب طعم التيمنع تكاثر البكتيريا  .2
 (تقليل حجم الحوض)مدة المكث  وانخفاض تفادى شغل حيز كبير من الحوض .3

 :أنظمة كسح الروبة

 

 (أحواض الترسيب)أعمال التشغيل القياسية للمروقات 

 التشغيل العادي 
 عام 

 تعمل/  المروقات/ ان المروق/ المروق  .1
 ي أخذ عينات المياه المروقة تعملإحدى طلمبت .2
 تعمل بطريقة صحيحةو  جميع محابس الغلق مفتوحة .3

 لوحة تشغيل مبنى المروق 
 مفتاح العزل لرباط البارات مفتوحو  تيار الدخول، مفتاحي العزل مغلقان -
 استخدامهاحسب الحاجة إلى  اليدويأو  AUTOالسخان ضد الرطوبة مضبوط على الوضع اآللي  -
 وضع تشغيل فيالمغذية لمعدات مطلوبة للتشغيل ( الفيوزات)المفاتيح / جميع السيركيت بريكر  -

  (محابس صرف الروبة األتوماتيك)المحابس اآللية 

 (أو األحواض المستطيلة الرأسيتعمل بنظام البطانية أو الترسيب  التيللمحطات )

تظل مغلقة في و  اأوتوماتيكيوحة فقط عندما يتم تصريف الروبة اآللية المزودة بالقدرة من مشغل كهربائي مفتتظل المحابس 
 (للروبةمحابس الصرف اآللية )جميع األحوال األخرى 
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 المحابس اليدوية 

وصلة أخذ العينات  تظل جميع المحابس اليدوية األخرى مغلقة ما لم يذكر خالف ذلكو  مفتوحةتظل محابس الصرف اليدوية 
 للماء المروق

 رد لطلمبة العينات العاملة مفتوحالطو  محابس السحب
 (الرأسيتعمل بنظام البطانية أو الترسيب  التيللمحطات ) تشغيل لمحابس الروبةو  مراقبةو  لوحتا بيان 

طبقة البطانية  وارتفاع الغرض من تشغيل هذه المحابس هو ضبط سمكو  الغالب يكون تشغيل هذه المحابس بطريقة آلية في
تتصاعد و  حدود بحيث ال تزيد مع مرور الوقت فيهذه الظروف كطبقة ترشح يتم ضبطها  فيتعمل  والتي (طبقة الندف)

 المرشحات انسدادبدورها تؤدى إلى  والتي حتى تخرج هذه الندف مع المياه المروقة

 على وضع األوتوماتيك اآللييتم ضبط مفاتيح التشغيل  .1
تحدد بواسطة معمل المحطة عن طريق  والتي على الفترة الزمنية (PLC تايمرات أو كارتة إلكترونية)يتم ضبط مؤقتات  .2

يتم تحديد  وبالتالي كميتهاو  يتم تحديد حجم الندف المتصاعدةو  أخذ عينات من أعلى طبقة البطانية على مسافات معينة
 ثابت لطبقة البطانيةضبط منسوب و  الفترات الزمنية الالزمة إلزالتها

 مستويات حقن الجرعاتو  أوضاع ضبط التصرف 
لمياه العكرة قبل الظروف الكيميائية الناتجة عن إضافة مادة التجميع لو  تعتمد خصائص الروبة على نوعية المياه العكرة -

 دخوله للمروقات
من التصرف العادي معدالت حقن الجرعات % 65تنتج الشبة روبة خفيفة عند معدالت منخفضة للسريان بالمحطة أي  -

المعملية  االختباراتأو حسب ما يحدده معمل المحطة عن طريق )ل /مجم 65ل إلى /مجم  35الموصي بها من 
 (المجهزة لهذا الغرض

بعض  فيلتكوين طبقة جيدة من الروبة يتم و  لتالفي ذلكو  يفة المرشحاتعند معدالت السريان المرتفعة تدخل الندف الخف -
ل لكي ال تؤثر /مجم 5.2بجرعة ال تزيد عن  (مادة البولي إلكتروليت)بعض المحطات إضافة مروب مساعد فياألحيان 

 من المحطات استخدامهاقد تم إلغاء و  البوليمر الستخدامالتأثيرات الصحية  االعتبار فيعلى قوة جرعة الشبة مع األخذ 
في مياه يعتبر التركيز النموذجي للروبة و  بوجه عام للتوفير في كميات المياه يتم تصريف الروبة في أقل الحدود -

الموجودة في بيارة يجب أن تدوم عملية تصريف الروبة لفترة كافية إلزالة كل الروبة . حجم/ وزن %  5.4التصريف 
ات الموجودة على لوحة التحكم في عملية إزالة الروبة لمعرفة نسبة تكرار عملية إزالة يتم ضبط المؤقت. الصرف الملحقة

 ةالروب
 تصريف الروبة 

 أثناء التشغيل العادي يتم ضبط لوحة التحكم في عملية إزالة الروبة كما ذكر سابقا -
 عند وجود اإللكترونيوفقا ألوضاع يضبطها مؤقت الفاصل الزمني أو الكارت  أوتوماتيكياتحدث عملية إزالة الروبة  -

 بالمحطة  األوتوماتيكيتوافر التشغيل و 
يث تتكون سلسة محابس الصرف األوتوماتيكية يتم تقسيمها إلى مجموعات أو مراحل كل مرحلة مزودة بمؤقت للمدة بح -

 ا لفترة زمنية يتم تحديدها مسبقاباعمراحل تقوم كل مرحلة بالتصريف ت عمليات اإلزالة من
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يتم تشغيل و  المدةو  إذا دعت الحاجة للتصريف اليدوي سوف يكرر العملية السابقة يتم تخطي مؤقتات الفاصل الزمني -
 مغلقة/ لبيان إلى حالتها مفتوحة تشير لمبات او  جميع المحابس بواسطة المفتاح الخاص بكل منها على اللوحة

 المروق إزالة الروبة من قاع 

تقع  (قواديس) من الالزم إزالتها على فترات منتظمة عن طريق كسحها إلى مخاريط للروبة. تتكون روبة ثقيلة في قاع المروق
حيث كثافة  خبرة المشغلين من تحددهفي نهاية القاع يجب تشغيل الكساحة مرة واحدة في األسبوع على األقل او حسب ما 

 قاع حوض الترسيب  فيمعدل نموها و  الروبة

 فييتم تجميعها و  لكل أنظمة الترسيب العاملة فإن الروبة المتكونة يتم التخلص منها عن طريق محابس يدوية أو أوتوماتيكيةو 
عادة تشغيلها أو يتم طردها إلى المصار و  محطة كسح الرواسب لمعالجتها  ف بعد عمل التصاريح الالزمة لذلكا 

 لمروقخطوات إزالة الروبة من قاع ا 
بعض المحطات توجد أنظمة أخرى  في)العينات المأخوذة بواسطة المعمل و  يتم تشغيل الكساحة دوريا حسب حجم الروبة .1

 (النابض)أخرى يوجد بها نظام البلسيتور و  يدوية إلزالة الروبة
 افتح محابس إزالة الروبة .2
 محابس إزالة الروبة اغلقمن عملية الكسح  االنتهاءعند  .3

 طبقة الروبة المحافظة على 

يمكن و  ذلك بالخبرةو  طبيعة الروبةو  تعتمد نسبة حدوث عملية إزالة الروبة إما بطريقة الصرف أو بإزالتها بالكساحة على كمية
 ات التحكم في عملية إزالة الروبةالقيام بعمليات إضافية إلزالة الروبة بواسطة لوح

م تحت سطح الماء إذا سمح لمستوى 1.5و م1العلوي للروبة ما بين عندما تكون المروقات في الخدمة يجب أن يكون السطح 
 .الزائد قد تنتقل الروبة للمرشحات باالرتفاع طبقة الندف

مع ذلك يمكن رؤية جسيمات من الروبة و  .الماء فوق طبقة الندف سيظل صافيافإن  استخدام الشبة بطريقة صحيحة إذا تم
في حالة  ،نوعية المياه انخفاضتتسبب هذه الجسيمات في  نادرا ماو  للتأثيرات الحراريةيعود ذلك و  في طبقة الماء الصافية

 يكون سطح طبقة الروبة غير مرئيو  عدم ضبط الجرعات يكون طبقة الماء الطافية معكرة
 يجب مالحظة أي تغيرات في مستوى طبقة الروبة كاآلتي  

 التصرفتأكد من أن السبب ال يعود لحدوث تعديل في معدل  .1
 تأكد من ضبط الجرعات في حالة ثبات معدل التصرف .2
 إذا لم يكن أي من السببين السابقين يجب فحص نظام الكسح من أجل .3

 أو تسريب من أحد محابس إزالة الروبة انسدادصعوبة أو  .أ 
 أو تسريب من أحد المواسير انسداد .ب 
 خلل بمشغلة أو إشارة محبس الروبة .ج 
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 :مالحظة

جدا لطبقة الروبة سواء بسبب قصور في أداء نظام إزالة الروبة اآللي أو زيادة مفاجئة في تصرف إن وجود مستوى عال 
 وي المؤقت في عملية إزالة الروبةالمياه العكرة قد يستلزم التحكم اليد

 مبات أخذ العينات للمياه المروقةتبادل طل 

 :الطلمبة العاملة باالحتياطية قم بالخطوات اآلتية الستبدال

 االحتياطيةالطرد للطلمبة و  محابس السحب افتح .1
 شغل الطلمبة من اللوحة .2
 السحب للطلمبة العاملةو  اغلق محابس الطرد .3
 أوقف الطلمبة العاملة من اللوحة .4

 (المروقات)األعمال الروتينية المنتظمة بأحواض الترسيب 

 التشغيلسالمة و  ذلك للمحافظة على كفاءة العملو  من الضروري اتباع دورات عمل منتظمة

 الدورات اليومية 
أكمل السجل اليومي بتسجيل القراءات باإلضافة إلى أي مالحظات أخرى خاصة بالتشغيل أو أي تغيرات في عملية  .1

 التشغيل
 سجل ثم ارفع تقرير لمشرف الوردية في حالة وجود أي إنذارات غير طبيعية تتعلق بعملية التشغيل .2
 تأكد من أن جميع البالعاتو  المحابس بحثا عن أي تسربات أو إنسكاباتو  المواسيرو  قم بفحص بصري لجميع الوحدات .3

 االنسداداتخالية من و  مجاري الصرف نظيفةو 
 عن األصوات أو االهتزازات وابحث استكمل الملء عند اللزومو  دقق على مستوى زيوت التزليقو  الطلمباتو  تفقد المعدات .4

 الدورات األسبوعية 
 د من أنها تعمل بالطريقة الصحيحةتأكو  شغل المعدات االحتياطية .أ 
 االحتياطية ليتساوى البرى/ املة إذا سمحت ظروف المحطة قم بتبادل المعدات الع .ب 
عامة ينبغي إمرار الماء خالل و  إذا تم تبادل الطلمبات تأكد من إمرار الماء خالل الطلمبة العاملة لغسلها قبل إيقافها .ج 

 من الخدمةغسلها عند سحبها و  الطلمبات من الداخل
 تبقيمعدات قياس الكلور المو  (PH)معدات قياس الرقم الهيدروجيني و  يجب التأكد من صحة معايرة معدات قياس العكارة .د 

 متطلبات المحطة 
 صحح األمور عند الضرورةو  افحص مستوى طبقة الروبة وكذلك مظهرها العام يوميا .1
خاصة أثناء أحوال و  أزلها بأسرع ما يمكنو  مثل الطحالب بقدر اإلمكان افحص جميع السطوح بحثا عن األشياء النامية .2

 زيعغسل مواسير التو و  يتم غسل أماكن تجمع الطحالبو  الطقس الحار
خاصة في أحوال التصرفات المنخفضة فيجب تنظيف الروبة من هذه المجاري و  قد تتجمع الروبة في مجاري الدخول .3

 حسب الحاجة
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 إجراءات اإليقاف: 
 عام 

يجب توخي و  الخارج من المحطة للنصفو  المروقات من الخدمة فإن ذلك يعني خفض التصرف الداخلعند إخراج أحد 
 في الوحدات األخرى اضطراباتالحذر أثناء عملية اإلخراج من الخدمة لتجنب حدوث أي 

 يجب أن يصاحب خفض التصرف انخفاض في جرعات الكيماويات 
 إخراج مروق من الخدمة 

 المروقات من الخدمةي إلخراج أحد قم باآلت

 قم بإزالة الروبة باستخدام آلية تصريف الروبة السابق ذكرها .1
أحوال الماء قد يصل التصرف إلى و  قم بخفض التصرف الداخل للمياه العكرة بما يتناسب مع مروق واحد ووفقا للخبرة .2

 من التصرف األصلي % 75
 دقم بخفض الجرعات الكيميائية بما يتناسب مع التصرف الموجو  .3
 أضف بوابات العزل تباعا إلى مدخل الوحدة الجاري إيقافها لخفض التصرف ويتم المتابعة إلى أن يصبح المروق معزول  .4

 أيام أو أكثر قم بالخطوات اآلتية 3إذا كان من المقرر إبقاء المروق خارج الخدمة لمدة 

 محابس إزالة الروبة الخاصة بالمروق و  افتح محبس الصرف اليدوي الرئيسي للمروق .5
 :دع المروق يتفرغ من المياه ثم .6

خطوط الصرف تباعا من  واغسل تأكد من أن جميع محابس الصرف اآللي مفتوحةو  نظف السطوح الداخلية للمروق .أ 
 من عملية الغسيل االنتهاءمحابس الغسيل بعد  اغلق. محابس الغسيل الموجودةو  الداخل باستخدام وصالت

 OFFوضع  لوحة التحكم في عملية إزالة الروبة يتم ضبط المحابس على عند .7
 نظرا . ة المروق بالمياه العكرة الجديدةومن المفضل إعادة تعبئ. بهذه الحالة إذا تطلب األمر ذلك يمكن ترك المروق

المروق ممتلئ لفترة من ترك يجوز و  السريان للمروق اتجاهألنه يكون قد تم حقن جرعات الكلور بالمياه العكرة بعكس 
 الزمن

 ياهيجب إزالتها عند تدهور حالة المو  مراقبة نوعيتهاو  يجب متابعة حالة المياهو  يوصى باتخاذ الحذر عند عمل ذلك 
 إجراءات بدء التشغيل: 

 تعبئة مروق فارغ 
 محبس الصرف الخاص بالمروق اغلق .1
 للروبة اليدويمحابس الصرف  اغلق .2
حتى يصل ..( ...... -% 25 -% 15)تعبئه المروق بالمياه مع مراعاه البدء بتصرفات منخفضة نسبيا  فييتم البدء  .3

 ساعة  2 – 1حدود  في الطبيعيالتصرف إلى المعدل 
يمكن ترك المروق بهذه . عندما يصل المروق لمستوى الدخول للمرشحات أعد تركيب بوابة العزل لكي يتم عزل المروق  .4

ال و  ت مع مراعاة الفحص المستمر لحالة الماء بواسطة كيميائي المعمل منعا لتدهورها ونمو الطحالبالحالة لبعض الوق
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كذا األلمونيوم و  المتبقيالكلور و  قيم العكارة الخارجةو  الخدمة إال بعد التأكد التام من جودة المياه فييتم إدخال المروق 
 المتبقي
 إدخال مروق ممتلئ الخدمة 

يجب اخذ عينات من . من ذلك قبل إمرار الماء للمرشحاتالتأكد بصريا و  اإلجراءات يجب تكوين طبقة الروبةقبل البدء بهذه 
 الرقم الهيدروجينيو  الكلور المتبقيو  تتم مراقبة نوعي المياه المراقة بواسطة أجهزة قياس العكارةو  فحص نوعيتها بالمعملو  الماء

ذا لم تكن نوعية الماء مقبولة فيجب تفريو  تصريف الماء لمحطة و  غ المروق بواسطة فتح محبس الصرف الخاص بالمروقا 
عادة تعبئته و  الكسح  :إذا كانت نوعية الماء جيدة قم بالخطوات التالية. ا 

 المروقات/ قم بإزالة بوابات العزل تباعا من مدخل المروق إلى أن تتساوى كميات المياه الداخلة للمروقين  .1
 محابس الصرف على الوضع اآلليقم بضبط مفتاح التحكم في  .2

زيادة الجرعات لتتناسب مع التصرف و  %155يمكن زيادة التصرف إلى و  المروقات بالخدمة/ واآلن أصبح كال المروقين 
 الداخل

 (الرأسيتستخدم الترسيب  التيللمحطات )إعادة تكوين طبقة البطانية 

إذا تمت زيادة جرعات . ربما على أحوال الطقسو  على نوعية الماءأيام وتعتمد هذه المدة  3تستغرق هذه العملية من يوم إلى 
 بصورة مؤقتة فمن الممكن أن يؤدي ذلك لتقليل فترة تكون الروبةو  الشبة قليال

ترسيبها بالمرشحات لذا يجب و  ى ندف سيتم نقلهاويجب مراعاة أن المياه التي ستخرج قبل تكوين طبقة الروبة تحتوي عل
بعد أن يتم تكون طبقة الروبة وتعمل بالطريقة المعتادة تتم المحافظة عليها بواسطة . ترات غسيل المرشحاتيق في تقليل فالتدق

 تصريف الروبة بصورة منتظمة كما ذكر سابقا
 :اإلجراءات الواجب اتخاذهاو  اإلنذار وسائل

 عام 

حيث تحتوي اللوحة على لوح خاصة لكل طلمبة أو في لوحة  (إن وجدت لوحة إنذار)يتم جمع اإلنذارات بلوحة تشغيل المبنى 
عموما فإن هذه اإلنذارات ضرورية إلعالم المشغل بكل ما يدور داخل أو خارج عنبر التشغيل بخصوص و  المراقبة المناسبة

 جودة المياهو  كفاءةو  كذا مناسيب المياهو  أعطالهاو  المعدات

جراء يجب أن يتبعو  عند ظهور اإلنذار فإن ذلك يعنى عطل قد حدث فيجب أن . قد يكون هناك أيضا تحذير سمعيو  ا 
 :أن يقوم بالخطوات اآلتيةو  يتجاوب المشغل فورا

 سبب العطل إن أمكنو  يتم معرفة مكانو  يتم إسكات اإلنذار -
 اإلنذار فإن ذلك من الممكن أن يعنى تالشى العطل الموجود واختفاء عند قبول -
 فيهذه اإلجراءات تتمثل و  حرك بطلمبة يتم إعادة التشغيل بعد عمل اإلجراءات الالزمةوحدة م فيوجود العطل  بافتراض -

درجة حرارة الملفات  الرتفاعالوحدة نفسها نتيجة  فيمن الممكن أن يكون سبب التوقف عطل ) وعالجه العطل اكتشاف
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ات أو منسوب المياه بالبيارات أو الخزان في انخفاضالتوقف هو  فيمن الممكن أن يكون السبب و  أو تشغيل األوفرلود
 .منسوب بيارات الصرف ارتفاع

إعادة التشغيل يتم تشغيل الوحدة االحتياطية ثم افحص الوحدة المعطلة الكتشاف  فيعندما يفشل المحرك للطلمبة العاملة 
 .المختص أو الشركة المصنعة للمعدة استدعاءمرة أخرى بعناية أو يتم  الخلل

 اإلجراءات المتخذةو  لإلنذاراالستجابة 

 اإلجراء اإلنذار

 شغل الطلمبة االحتياطية  بطلمبة أخذ عينات المياه العكرة للمدخلخلل 

 تفقد السبب بجهاز الكسح للمروقخلل 

أكمل . الزمني لم يعمل بالطريقة الصحيحةيدل على أن مؤقت الفاصل  خلل بنظام إزالة الروبة من المروق
 الروبة يدويا عند اللزومي إزالة عمل

يدل على سريان زائد نحو المحطة الرئيسية أو على أن بوابات العزل قد  فائض بمدخل المحطة
 خفض جرعة طلمبة المياه العكرة عند اللزوم. كيبهاتم تر 

 استدعاء فنى الكهرباء المختص التيار الكهربائي انقطاع، تيار الدخول

 انقطاع التيار الكهربائي 
  انقطاع التيار الكهربيعند 

 ارات التي تنتج عن انقطاع التياريجب أن يفحص المشغل كل اإلنذ .1
 المروقةو  تتوقف جميع طلمبات أخذ عينات المياه العكرة .2
 كما هي في حالتها سواء كانت مفتوحة أو مغلقة (عند وجودها بالنظام)تظل محابس الصرف اآللية  .3
 (ي حالة أنها كانت تعملف)عن العمل وتظل كما هي تتوقف الكساحة  .4
 ال يمر الماء للمرشحاتو  يهبط منسوب المياه في المروقات ألدنى منسوب. لمياه العكرة عن الدخول للمروقاتتتوقف ا .5

 عند عودة التيار الكهربائي 

 كذلك الكساحة عند اللزومو  أعد تشغيل طلمبات أخذ العينات للماء المراق يدويا
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 للمرشحاتتعليمات التشغيل القياسية 

تكون بذلك و  الطحالبو  البكتيرياو  تعرف عملية ترشيح المياه بأنه اإلجراء الذى يتم لتخليص المياه نهائيا من العوالق :تعريف
 تنقسم المرشحات إلى نوعينو  خاضعة للمواصفات القياسيةو  المياه صالحة للشرب تماما

 (مغلقة)مرشحات ضغط  .1
 مرشحات مفتوحة .2

 أيضا أوضاع الغسيلو  العاديالعادة فإنه يتم تصميم المرشح ليكون محتويا المحابس اآلتية ألعمال التشغيل  فيو 

 س دخول المياه المروقةمحب .1
 مياه المرشحةمحبس خروج ال .2
 محبس دخول مياه الغسيل .3
 محبس دخول هواء الغسيل .4
 خروج مياه العادم أو غسيل المرشح (بوابة)محبس  .5

تحدد بالخبرة  والتي الساعات التشغيلية المقررة للمرشح انقضاءالمنسوب أو  ارتفاعتتم عملية الغسيل للمرشح دوريا حسب 
 العملية أو حينما تتغير جودة المياه الخارجة من المرشح إلى الوضع األسوأ

 ذلك لفصل الرواسبو  بار 1إلى . 5من حدود  فيالبداية بضغوط منخفضة  فيالهواء  باستخدامالعادة  فيتتم عملية الغسيل 
يستمر الماء و  العوالق من طبقة الترشيح ثم يتم الغسيل بالهواء مع الماء لفترة زمنية أخرى لطرد الرواسب ثم يتم إيقاف الهواءو 

 نحصل على أقل فاقد للضغط للمرشحو  العمل حتى يتم تنظيف طبقة الترشيح تماما في

 االحتياطي في والباقي الخدمة فية واحدة ديكون وحو  نافخ هواء 3أو  2عدد و  ثة للغسيلالعادة طلمبتين أو ثال فيتوجد 

 سمك طبقة الترشيحو  طبقة الترشيح عن منسوب الوحدات ارتفاعتصميمها  فييراعى و  نوافخ الغسيلو  يتم تصميم طلمبات
 كذا المساحة السطحية للمرشحو  النوعيوزنها و 

 :التشغيلأنواع المرشحات من حيث طريقة 

 (constant head)مرشحات ثابتة المنسوب  .1
 (variable head)مرشحات متغيرة المنسوب  .2

 للمرشحات أعمال التشغيل القياسية
 التشغيل العادي 
 الوضع العادي 
 عام 
 جميع المرشحات في الخدمة .1
 في الخدمة تظل طلمبة واحدة من طلمبتي الغسيل .2
 الخدمة فييظل نافخ هواء فقط في حالة عمل  .3
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طلمبة واحدة من طلمبات عينات المياه . لمرشحة قبل حقن الكلور في الخدمةطلمبة واحدة من طلمبات عينات المياه ا .4
 (عند وجود طلمبات عينات)مرشحة بعد حقن الكلور في الخدمة ال
 لوحات تشغيل المرشحات 

 :مضبوطة على األوضاع التاليةقبل الغسيل تكون مفاتيح اللوحات 

 وخروج المرشحات مفتوحةمحابس دخول  -
 محبس الغسيل للخارج جميعهم مغلقينو  محبس التنظيف بنافخ الهواءو  محبس الغسيل بالراجع -
 استعدادوضع  فيالخدمة  في اختيارهاتم  التينوافخ الهواء و  وحدات الغسيل -
 لبوابات المشغلة بالهواء المضغوطاو  المحابس 

 :منهاو  المرشحاتبوابات و  غلق محابسو  يوجد أنظمة مختلفة لفتح

 pneumatic system))بوابات يتم تشغيلها بضغط الهواء و  محابس -
 (Electrical)بوابات يتم تشغيلها بالكهرباء و  محابس -
 للوقت استهالكاأكثرها و  تعتبر هذه الطريقة من أصعب الطرقو  بوابات يتم تشغيلها يدويا بواسطة المشغلينو  محابس -
بوابات دخول المياه المروقة )تظل المحابس أو البوابات المشغلة بالهواء المضغوط مفتوحة  العاديوضع التشغيل  في -

 (محابس خروج المياه المرشحة من المرشحاتو  للمرشحات
 المحابس المشغلة يدويا 

 جميع المحابس اليدوية األخرى مغلقة ما لم يذكر غير ذلكو  مفتوحةالتالية  تظل المحابس

 بالخدمةالعاملة  لطلمبة الغسيلالطرد و  محبس السحب 
 طرد لنافخ الهواء العامل بالخدمةمحبس ال 
 محبس الطرد للطلمبة الغاطسة لبيارة صرف المرشحات العاملة بالخدمة 
 الغير محقونو  وصلتي أخذ العينات للماء المحقون بالكلور 
  ال يصلح كمحبس قطعو  الغرض من هذا المحبس هو التنظيم فقط)محبس التحكم اليدوي في مياه الغسيل 
 الطرد لطلمبة أخذ عينات المياه قبل الحقن بالكلور العاملة بالخدمة و  السحب محبسي 
 الطرد لطلمبة أخذ عينات المياه بعد الحقن بالكلور العاملة بالخدمةو  محبسي السحب 
 تتابع عملية غسيل المرشحات 
ساعات  انتهاءأو عند عن قيمة يتم تحديدها مقدما  رشيحيحتاج المرشح للغسيل عندما يزيد فقد الضغط عبر طبقة الت -

 سم  35 – 25المتوسط يكون  فيهو و  للمرشحات االبتدائيتشغيل المرشح بعد الغسيل، يجب أن يتم تحديد فاقد الضغط 
أو اإلنذار بارتفاع  االحتياطياإلنذار بانخفاض منسوب خزان ماء الغسيل  انطلقال يمكن القيام بعملية الغسيل إذا  -

 وجود ما يمنع من غسيل أكثر من مرشح في وقت واحدكذلك فإنه من المفترض و  منسوب في خزان جمع مياه الفاقد
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قبل . مباشرة أمامهيتم التحكم بعملية الغسيل من لوحة التحكم بصالة المرشحات بحيث يكون المشغل يرى المرشحات  -
تستخدم المحابس  التيأما بالمحطات  للتشغيل فيالخاص بتشغيل المحابس كاالغسيل يتم التأكد من أن ضغط الهواء 

 ذات المشغالت
 :من الشائع أن تعرض واجهة لوحة التحكم بكل مرشح ما يلي -

 (مفتوحة/ مغلقة )رسم تخطيطي تمثيلي يبين حالة المحابس  .1
لمبة بيان انخفاض  ،أقصى منسوبوصوله إلى و  زمن التشغيل للمرشح انتهاءلمبة بيان  ،لمبة بيان فقد الضغط .2

 منسوب خزان مياه الغسيل
 :تحتوي ترابيزة لوحة التحكم على اآلتي -

 الخاصة بمحابس المرشح لمبات البيانو  المفاتيح .1
 الغسيل بالماءو  المؤقتات اليدوية المخصصة لتوقيت فترات الغسيل بضغط الهواء .2
يقاف ضواغط هواء التنظيو  مفاتيح التشغيل الخاصة ببدء .3  طلمبات الغسيلو  فا 
 (حالة تشغيل المحابس بضغط الهواء في)مقياس ضغط الهواء الخاص بمحابس المرشحات  .4
 (خارج الخدمة/ في الخدمة )مفتاح اختيار نمط الخدمة  .5
 مفتاح اختيار الغسيل .6
 ضاغط الهواءو التشغيل لطلمبة الغسيل  ةيإتاحلمبات بيان  .7

عمل المحابس خالل و  ذلك بمالحظة لمبات البيان المتعلقةو  المعداتو  المحابسعمل تأكد أثناء عملية الغسيل من صحة 
 النافذة الموجودة أمام المشغل

 :قم بالخطوات التالية

 :عند لوحة التحكم الموضعية الخاصة بالمرشح الجاري غسله

  OFFاضبط المفتاح على وضع. اغلق بوابة مدخل المرشح  -
المركبة  الحظ لوحة بيان المنسوب. سم تقريبا فوق وسط الترشيح 25يتفرغ حتى مستوى ع المرشح بعد أن تنغلق البوابة د -

 (عند وجودها)على الجدار لتأكيد ذلك 
يمكن عمل تفريغ سريع لألسفل بفتح بوابة خروج مياه الغسيل للخارج التي . دقيقة 35رق عملية التفريغ حوالي تستغ :مالحظة

ذلك لتوفير كميات المياه و  ال يتم فتح هذه البوابة إال بعد تفريغ المرشح من الماء)سوف تظل مفتوحة حتى نهاية الغسيل 
 المهدرة

 OFFالمفتاح على الوضع  اضبطالمحبس  انغالق عندو  المرشحاغلق محبس خروج  -
 افتح محبس التنظيف بضغط الهواء للمرشح -
 شغل نافخ الهواء  -
ثم بدون تأخير قم بتوقيت العملية لمدة دقيقتين من  RUNNINGتأكد من أن إشارة عمل ضاغط الهواء للمرشح مضاءة -

  (المهندس بكل محطة و /تعليمات المصنع أوو  الخبرةيتم تحديد مدة الغسيل بالهواء حسب )لحظة بدء تشغيل الضاغط 
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 (فتحها مسبقاإذا لم يتم )افتح بوابة خروج مياه الغسيل للمرشح لخروج مياه العادم من المرشح إلى محطة كسح الرواسب  -
عندما تنتهي مدة التنظيف بضغط الهواء األولى شغل طلمبة الغسيل المناوبة ، تأكد من إضاءة إشارة عمل طلمبة  -

 RUNNINGالغسيل 
يتم تحديد مدة الغسيل بالهواء )دقائق  5للمرشح بدون تأخير ثم قم بتوقيت العملية لمدة افتح محبس دخول مياه الغسيل  -

 (المهندس بكل محطة و /تعليمات المصنع أوو  الخبرةمع الماء حسب 
 محبس التنظيف بضغط الهواء للمرشح واغلق الماء المشتركة أوقف ضاغط الهواءو  عند انتهاء فترة الغسيل بضغط الهواء -
المهندس بكل  و /تعليمات المصنع أوو  الخبرةيتم تحديد مدة الغسيل بالماء حسب )دقائق  6قم بتوقيت العملية لمدة  -

 (محطة
 محبس دخول مياه الغسيل للمرشح واغلقعند انتهاء مدة الغسيل النهائية اوقف طلمبة الغسيل  -
 اغلق بوابة خروج مياه الغسيل للمرشح، بعد أن تفرغ قناة الغسيل للخارج  -
 المرشح بمليءافتح بوابة مدخل المرشح إلعادة البدء  -
 يح افتح بوابة مدخل المرشح كامالعلى طبقة الترشمم أ 555عند وصول الماء إلى ما يقارب  -
الفتح من أجل محبس المرشح سوف ينفتح هذا المحبس ببطء  OPENعند هذه النقطة اضبط مفتاح التحكم على وضع  -

تسمح هذه الخاصية لطبقة الترشيح  (دقيقة عادة 15)دقيقة  35و خالل مدة محددة قابلة للضبط ما بين الصفر
 (توجد أنظمة مختلفة حسب تصميم كل محطة)تدخل الطبقة للخدمة بكفاءة أكبرو  بعد عملي الغسيل باالستقرار

اضبط مفتاح اختيار الغسيل على . بعد أن يصبح المحبس مفتوحا بالكامل أي في نهاية المدة المحددة القابلة للضبط -
اآلن عاد و  OFFعلى وضع القطع  محبس المخرجو  ويمكن ضبط مفاتيح التحكم ببوابة مدخل المرشح. OFFالوضع 

 المرشح للخدمة
 األعمال الروتينية المنتظمة بمرحلة المرشحات 

 سالمة التشغيل و  ذلك للمحافظة على كفاءة العملو  من الضروري اتباع دورات عمل منتظمة

 الدورات اليومية 

 بالتشغيل أو أي تغيرات في عملية التشغيلأكمل السجل اليومي بتسجيل القراءات باإلضافة إلى أي مالحظات أخرى خاصة 

 سجل ثم ارفع تقرير لمشرف الوردية في حالة وجود أي إنذارات غير طبيعية تتعلق بعملية التشغيل

 تأكد من أن جميع البالعاتو  المحابس بحثا عن أي تسربات أو إنسكاباتو  المواسيرو  قم بفحص بصري لجميع الوحدات
 االنسداداتن خالية مو  مجاري الصرف نظيفةو 

 عن األصوات أو االهتزازات وابحث استكمل الملء عند اللزومو  دقق على مستوى زيوت التزليقو  الطلمباتو  تفقد المعدات

 الدورات األسبوعية 
 د من أنها تعمل بالطريقة الصحيحةتأكو  شغل المعدات االحتياطية .أ 
 (األجزاء الدوارة فيالتآكل )االحتياطية ليتساوى البرى / إذا سمحت ظروف المحطة قم بتبادل المعدات العاملة  .ب 
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عامة ينبغي إمرار الماء خالل و  إذا تم تبادل الطلمبات تأكد من إمرار الماء خالل الطلمبة العاملة لغسلها قبل إيقافها .ج 
 الخدمةغسلها عند سحبها من و  الطلمبات من الداخل

 معدات قياس الكلور المتبقيو  (PH)معدات قياس الرقم الهيدروجيني و  يجب التأكد من صحة معايرة معدات قياس العكارة .د 
 متطلبات المحطة 

 الغسيل بالراجعو  راعي أنماط التوزيع لطبقة الترشيح بانتظام أثناء عمليات التنظيف بضغط الهواء .أ 
افحصه و  قم بتفريغ المرشح ،د بها توزيع جيد للماء أو الهواءال يوج لتياالحظ المناطق  إذا لم يكن النمط منتظما .ب 

 ك مساحات من الوحل أو تغير اللونكذلو  افحص طبقة الترشيح بحثا عن وجود صدوع في الوسط. بالتفصيل
بعناية بواسطة حلها . يح التي يبدو أنها شديدة التماسكانزع أي كرات من الوحل أو أشياء أخرى من مناطق طبقة الترش .ج 

 شابه شوكة عزق أو ما
البد من . (nozzle)إذا لم يتحسن التوزيع بعد عمليات غسيل مجددة قد يكون الخطأ في نظام التجميع للبالعة السفلية  .د 

 ربما تبديلهاو  تصحيح ذلك عن طريق إزالة الواسطة
 أزلها بأسرع ما يمكنو  األشياء النامية جميع السطوح بحثا عنو  القنوات المكشوفةو  بقدر اإلمكان افحص جدران المرشح .ه 
 قناة الغسيل للخارج بحثا من أجل فقد الواسطة أو جسيمات أخرى يتم نقلها باتجاه السريان أثناء عملية الغسيل افحص .و 

 إجراءات اإليقاف 
 عام 

 (أيام 7حتى )في إحدى الحالتين يتم اإليقاف لفترة قصيرة من الزمن . االعتبارهناك وضعان لإليقاف نأخذهما في  -
 يمكن ترك الماء عند مستوى الحافةو 

 جعل طبقة الترشيح جافةو  عندما يتم إخراج مرشح من الخدمة لفترة طويلة يجب تفريغه تماما -
 يجب غسل المرشح دائما قبل إيقافه -

 فترة قصيرة من الزمناإليقاف ل 

 :قم بالخطوات التالية. أيام 7تدوم الفترة القصيرة حتى  من المفترض أن

 اغسل المرشح كما ذكر سابقا .1
 محبس الخروج للمرشحو  تأكد من إغالق كال من بوابة المدخل .2
 مع بقاء الماء عند مستوى الحافة خارج الخدمةو  وبهذا يظل المرشح مغسوال .3

تدهور يجب إزالة الماء عند أول بوادر على و  افحصه من أجل نمو الطحالب. يجب مراقبة نوعية الماء الموجود في المرشح 
 راجع فحوصات المعملو  الكلورو  النوعية راجع أجهزة قياس العكارة
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 اإليقاف لفترة طويلة من الزمن 

 :قم بالخطوات التالية. أيام 7من  من المفترض أن تدوم الفترة الطويلة أكثر

 اغسل المرشح كما ذكر سابقا .1
 محبس صرف المرشحو  افتح محبس مخرج المرشح .2
 دع المرشح يتفرغ تماما .3
 خارج الخدمةو  وبهذا يظل المرشح مغسوال .4
 إجراءات بدء التشغيل 

 عام 
في إحدى الحالتين يحتوي المرشح على الماء حتى مستوى الحافة . االعتبارهناك وضعان لبدء التشغيل نأخذهما في  -

 في الحالة األخرى يكون المرشح فارغا تماماو  أعلى طبقة الترشيح
 إعادته للخدمةل المرشح أوال قبل دائما يجب غس -
هذه الحالة نذكر بأن طبقة  في)الحظ أنه يجب إعادة ملئ المرشح قبل عملية الغسيل بواسطة استخدام طلمبة الغسيل  -

 (يجب غمرها بالماء النظيف المرشح قبل بدء إجراءات الغسيل العادية وبالتالي جافةو  الترشيح خالية من الماء
 تشغيل بعد فترة قصيرة من الزمنبدء ال 

 مع وجود الماء عند مستوى الحافة -
 :ثم قم باآلتي 11من خطوات تتابع الغسيل وواصل حتى الخطوة رقم  4بالخطوة رقم  ءإبد .1
 الغسيل أوقف طلمبة الغسيل بالماءعند إنتهاء مدة  .2
 أغلق بوابة غسيل المرشح للخارج ،بعد أن تفرغ قناة الغسيل للخارج .3
 شغل من جديد طلمبة الغسيل .4
ق محبس دخول مياه أغلو  مم فوق طبقة الترشيح أوقف طلمبة الغسيل 555وب الماء إلى ما يقارب عند وصول منس .5

 للمرشح الغسيل
 افتح بوابة مدخل المرشح .6
 دقيقة 35غالبا  (دقيقة 65،  5)تستغرق حركة الفتح ما بين . ابدء بعملية فتح محبس مخرج المرشح  .7
اضبط مفتاح اختيار  ،هاية مدته المحددة القابلة للضبطأي عند ن .عند وصول محبس مخرج المرشح لوضع الفتح الكامل .8

 القطع OFFالغسيل على الوضع 
 واآلن عاد المرشح للعمل .9
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 بدء التشغيل بعد فترة طويلة من الزمن 

بعد ذلك و  يجب إدخال الماء على طبقة الترشيح ببطء. إن المرشح لباقي خارج الخدمة لفترة طويلة تكون طبقة الترشيح جافة 
 يكون الغسيل 

 قم بالخطوات التالية -
 محبس تصريف المرشح إذا كانا مغلقانو  كال من بوابة الغسيل للخارج اغلق .1
 محبس التحكم في دخول مياه الغسيل الرئيسي لتوفير سريان أقل جزئيا اغلق .2
 للمرشح بدون تأخير ثم افتح محبس الغسيل ،شغل طلمبة الغسيل .3
اغلق و  تترشح خالل طبقة الترشيح حتى تصل لمستوى الحافة ثم أوقف طلمبة الغسيلو  المرشحدع المياه تمأل قاعدة  .4

 للمرشحمحبس الغسيل 
 لغسيل لوضع الضبط العادي للغسيلتأكد من إعادة محبس التحكم الرئيسي لمياه ا.هام  .5
 دقيقة 35الترشيح لكي تستقر لمدة اترك طبقة  .6
 (ة زمنية قصيرةبدء التشغيل بعد فتر )من خطوات 3من الخطوة رقم عند نهاية هذه الفترة اغسل المرشح بدأ  .7
 تحقق من أن محبس التحكم في سريان مياه الغسيل قد تمت اعادته إلى وضع ضبط سريان مياه الغسيل .8

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذهاو  وسائل اإلنذار: 
 عام 

حيث تحتوي اللوحة على لوح خاصة لكل طلمبة أو في لوحة  (إن وجدت لوحة إنذار)يتم جمع اإلنذارات بلوحة تشغيل المبنى 
عموما فإن هذه اإلنذارات ضرورية إلعالم المشغل بكل ما يدور داخل أو خارج عنبر التشغيل بخصوص و  المراقبة المناسبة

 جودة المياهو  كفاءةو  كذا مناسيب المياهو  أعطالهاو  المعدات

جراء يجب أن يتبعو  عند ظهور اإلنذار فإن ذلك يعنى عطل قد حدث فيجب أن . قد يكون هناك أيضا تحذير سمعيو  ا 
 :أن يقوم بالخطوات اآلتيةو  يتجاوب المشغل فورا

 سبب العطل إن أمكنو  يتم معرفة مكانو  يتم إسكات اإلنذار -
 اإلنذار فإن ذلك من الممكن أن يعنى تالشى العطل الموجود واختفاء عند قبول -
 فيهذه اإلجراءات تتمثل و  وحدة محرك بطلمبة يتم إعادة التشغيل بعد عمل اإلجراءات الالزمة فيوجود العطل  بافتراض -

درجة حرارة الملفات  الرتفاعالوحدة نفسها نتيجة  فيمن الممكن أن يكون سبب التوقف عطل ) وعالجه العطل اكتشاف
منسوب المياه بالبيارات أو الخزانات أو  في انخفاضالتوقف هو  فيمن الممكن أن يكون السبب و  أو تشغيل األوفرلود

 .منسوب بيارات الصرف اعارتف
إعادة التشغيل يتم تشغيل الوحدة االحتياطية ثم افحص الوحدة المعطلة الكتشاف  فيعندما يفشل المحرك للطلمبة العاملة  -

 المختص أو الشركة المصنعة للمعدة استدعاءمرة أخرى بعناية أو يتم  الخلل
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 اإلجراءات المتخذةو  لإلنذاراالستجابة 

 اإلجراء اإلنذار

 خلل بطلمبة الغسيل. خلل بنافخ الهواء

 خلل بطلمبة بيارة الصرف 

خلل بطلمبة أخذ عينات الماء المرشح قبل أو بعد 
 الحقن بالكلور

  االحتياطيةشغل الوحدة 

 منع الطلمبة من العمل)بيارة الصرف  افحص

 االحتياطيةشغل الوحدة 

أيضا لوحة التحكم  افحص. تعطل الضاغط أو المفتاح الضغطي :السبب ضغط الهواء المضغوط انخفاض*
 في الضاغط

 االحتياطيةاستخدم الوحدة . تعطل طلمبة بيارة الصرف ة صرف المرشحارتفاع شديد للمنسوب في بيار 

. أو ماء الخدمة عن العملو الحريق ال تتوقف طلمبات الغسيل أ: السبب المنسوب في خزان مياه الغسيل انخفاض
 تأكد من أن محابس التصريف مغلقة

خلل بجهد المصدر أو أن أجهزة الحماية الخاصة 
 باللوحة تعمل

 لديه المعدات الكهربائية الالزمةو  تدعو الحاجة إلى كهربائي مختص

 تصاعد غازات من المحول *

 حريق بمحطة الترشيح *
 اخرج المحول من الخدمة ليفحصه متخصص

 يدل تصاعد الغازات على اختالل الملفات الخاصة بالمحول
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 انقطاع التيار الكهربائي 
  (المحطة الكاملة)عند انقطاع التيار الكهربي 

 ارات التي تنتج عن انقطاع التياريجب أن يفحص المشغل كل اإلنذ .1
 ال تعمل إطالقا طلمبات بيارة الصرف عن العمل أو قدو  نوافخ هواء التنظيفو  تتوقف طلمبات الغسيل .2
سوف ينغلق و  خروج المرشحة المشغلة بضغط الهواء في وضعها إلى أن يتضاءل ضغط الهواءو  تظل محابس دخول .3

ظيف بضغط الهواء إذا كانت التنو وخروج مياه الغسيل تنغلق محابس الغسيل .وزنه عندئذ محبس الدخول تحت تأثير 
 مفتوحة

 يمنع المحابس المشغلة بالهواء المضغوط من الحركة بعد فترة وجيزةو  يبدأ الضغط في مستقبل الهواء بالتضاؤل .4
 الشبةو  الكلور تتوقف عمليات الحقن بجرعات .5

 تبدء جميع المرشحات العاملة بتفريغ نفسها من خالل محابس المخرج المفتوحةو  تتوقف المياه المروقة عن الدخول للمرشحات
 حافة الغسيل للخارج تفرغ في النهاية إلى أن يصل الماء إلى مستوىو 

ى بقاء ضغط لكن يعتمد ذلك علو  محابس المخرج بسرعة باستخدام وسيلة التخطي اليدوي بإغالقيمكن توفير هذا الماء  .1
 كاف في مستقبل الهواء

 :يؤدي فقد الطاقة أثناء المراحل المختلفة لعملية الغسيل للمرشح إلى النتائج التالية .2

محبس خروج  :(جميع المحابس األخرى مغلقة. مفتوح بما محبس خروج مياه الغسيلر و  محبس المخرج)التصريف لألسفل 
 مياه الغسيل يغلق يفرغ المرشح حتى مستوى الحافة

 :(جميع المحابس األخرى مغلقة. محبس التنظيف بضغط الهواء مفتوح )التنظيف بضغط الهواء 

 يظل الماء عند مستوى الحافة. الهواء عن العملقت التنظيف بضغط محبس التنظيف بضغط الهواء ينغلق يتوقف مؤ 

 ،محبس التنظيف بضغط الهواء مفتوحةربما و  محبس خروج مياه الغسيلو  محبس الغسيل بالمياه)المياه  باستخدامالغسيل 
 :(المخرج مغلقانو  محبس المدخلو 

يتوقف مؤقت الغسيل . واءربما محبس التنظيف بضغط الهو  محبس الغسل للخارجو  ينغلق كل من محبس الغسل العلوي
 .يظل الماء عند مستوى الحافة. العلوي عن العمل 

 :(جميع المحابس األخرى مغلقة ،محبس المدخل مفتوح جزئيا)إعادة الملء 

 تفرغ قناة الدخول للمرشح نفسها إلى أن يصل الماء إلى مستوى هدار المدخل . يستقر منسوب الماء، ينقطع التصرف الداخلي

 :(جميع المحابس األخرى مغلقة ،محبس المخرج مفتوح ،المدخل مفتوح تمامامحبس )

 يهبط منسوب الماء إلى مستوى الحافة

 كتوصية عامة ينبغي غسيل المرشح من جديد عقب انقطاع التيار الكهربائي

 بيارة الصرف يدويا بحسب المطلوب طلمباتو  نوافخ الهواءو  سوف يكون من الالزم اعادة تشغيل طلمبات الغسيل -
 تأكد أيضا من ان مصدر الهواء للمحابس المشغلة بالهواء المضغوط يعمل بالطريقة الصحيحة  -
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 (الطلمبات المرشحةو  الخزانات األرضية) تعليمات التشغيل القياسية لمنشآت المخرج لمحطة المياه

 التشغيل العادي: 
 عام 

 نصفا خزان الماء المعالج بالخدمة

تعتمد أيضا على منسوب  التيطبقا لخطة تشغيل الطلمبات و  يتم تشغيل طلمبات المياه المرشحة حسب التصرف المطلوب
 الخزانات األرضية/ الخزان 

 
 (لخزان أرضى بمحطة توضيحيشكل )

 االرضية بالمحطة الخزانات من وجود الغرض

 المرشحات لغسيل مياه كمية توفير .1
 التصميمي والتصرفاستهالك يومي  أقصى بين الفرق لسدباالحتياجات  فيت .2
 (األقل على د 35)المياه  مع للكلور تالمس مدة توفير .3
 اليومي اإلنتاج من ساعات 15-4من ) والطوارئ الذروة فترات اثناء االستهالك في الزيادة مواجهة .4
 .بالمحطة االعطال لمواجهة مياه توفير .5
 الحريق متطلبات لمواجهة مياه كمية توفير .6
مطلوب  تصرف أقصى مواجهة على قادرة العملية طاقة تكون أن يجب بدونها إذ التنقية، لعملية اإلجمالية التكاليف تقليل .7

 (.المتوسط التصرف من مرة 2.5إلى  يصل ما عادة)

 التصميميحالة تشغيل المحطة بشكل صحيح عند التصرف  في األرضيالخزان  استخداماألشكال التالية توضح مقارنة بين و 
 بين تشغيل المحطة على ضعف التصرف و  لها
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 وحة تشغيل مبنى الطلمبات المرشحةل

عند وجود سيركيت بريكر للربط يتم و  حالة توصيل فييتم التأكد من أن مفاتيح السيركيت بريكر الخاصة بالتغذية الكهربية  .1
 للمحوالت الدوريالمناسب حسب التبديل  االختيارعمل 

الصغرى و  يتم ضبط القيمة العظمىو  الطرد للطلمبةو  بعض األحوال تتواجد مفاتيح لقياس الضغط بين خطى السحب في .2
 ةبللطلم األداءذلك بناء على منحنيات و  لفصل الطلمبات

 CLOSEDالمغذية للمعدات العاملة مغلقة  (الفيوزات)العوازل و  جميع المفاتيح .3
طلمبات الماء المعالج، طلمبة )المحرك متوفرة لجميع الطلمبات المطلوبة للعمل / تأكد من أن لمبات بيان توفر الطلمبة  .4

 ، طلمبات أخذ عينات الماء النهائيأخذ عينات الماء المعالج
 ذات المحرك المحابس 

المزود بالقدرة بواسطة مشغلة كهربائية ليحدد التصرف و  ذو المحرك المخصص للتحكم في خط الطرد محبساليتم ضبط 
 المطلوب

  (خزان التالمس)غرفة المدخل 

غلق محبس بوابة و  باص لتانك التالمس بايذلك بفتح محبس بوابة يدوى لعمل و  يمكن جعل الماء يتجاوز خزان التالمس
يتم و  ذلك بفتح محبس التصريف لخزان التالمسو  يمكن تفريغ خزان التالمس إذا دعت الحاجة،  لدخول تانك التالمس

 بواسطة الطلمبة الغاطسة للتصريف التصريف النهائي
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 خزان الماء المعالج 
يتم تصفيته من و  كل منهما معزول بواسطة محبس الدخول (أو أكثر)إلى نصفين  األرضيالخزان  ةالغالب يتم تجزئ في -

يتم ضخ الماء إلى المصرف و  الماء بواسطة محبس التصريف عن طريق بيارة الصرف إلى بيارة طلمبة التصريف
 الطلمبة الغاطسة الخاصة بالتصريفبواسطة 

 :يحتوي كل نصف من نصفي الخزان على غرفة تهددئة جافة يمكن تفريغها كما يلي -
 محبس الدخول اغلق .1
 افتح محبس تفريغ غرفة التهدئة .2

مبنى )بيارة طلمبة الصرف و  يتم أخذ مياه الصرف من نصفي الخزان عن طريق محبسين إلى بيارة طلمبة الصرف -
 (الماء المعالجطلمبات 

 المتوفرة قبل بدء تشغيل الطلمبة يجب إضاءة جميع لمبات البيان -
 التيار الكهربائي متوفر .أ 
 المحرك موصل .ب 
 نظام التحضير متوفر .ج 
 (الحركة بادئأو )لوحة المقاومة جاهزة لبدء التشغيل  .د 

 (شرحها تباعاسوف يتم )تحضير الطلمبة قبل بدء تشغيل طلمبة الماء المعالج  عملية مراجعةيجب  -
قم بتصليحه ثم أعد ضبط لمبة و  عن العطل أبحث. عطال فال تحاول أن تبدأ الطلمبةإذا أضيئت أية لمبة من لمبات األ -

 أي عطل من األعطال التالية يؤدي لتوقف الطلمبة. العطل قبل بدء تشغيل الطلمبة
 لمحركعطل ا 
 كراسى التحميل للمحرك مرتفعة جداو  درجة حرارة ملفات 
 تيار اإلمداد منخفض جهد 

 الماء النهائي من وحدة بادئ المحركو  يمكن بدء تشغيل طلمبتي أخذ العينات لكل من الماء المعالج -
 يجب عدم تشغيل طلمبة أخذ العينات للماء النهائي إال إذا كانت طلمبات الماء المعالج بالخدمة :مالحظة

 بحالة الطوارئ الموجود بجانب الطلمبة  يمكن إيقاف الطلمبات بالضغط على زر إيقاف وحدة البدء -
 الج بإستخدام خزان الماء المعالجتحضير طلمبات الماء المع

ال يمكن تشغيل الطلمبة إال إذا تم ضبط منسوب المياه الموجود بحيز و  يجب تحضير طلمبات المرشحة قبل التشغيل .1
 (casing)الطلمبة 

 الهواء لتحضير الطلمبةثم افتح محبس تحرير  افتح محبس تحضير الطلمبة .2
 عندما تشاهد انسياب الماء من ماسورة التهوية أغلق المحبسين السابق ذكرهم .3
 (MCC)شغل الطلمبة من مركز التحكم بالمحركات  .4

 .يجب اتباع هذه الطريقة عند بدء تشغيل المحطة :مالحظة



 درجة رابعة  - التشغيل القياسي                                                              المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه 
 

 

 

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

 من أن محبس خروج المياه من تانك التحضير مفتوح تأكد -
مملوءة  استخدام طريقة بديلة لتحضير الطلمبات ولكن هذه الطريقة تتطلب أن تكون ماسورة التوزيع العامة للطلمبة يمكن -

ذا تحقق ذلك يمكن اتباع اآلتيو  (خط الطرد المجمع للطلمبات)بالماء مسبقا   :ا 
 طرد الطلمبة محبسافتح  .أ 
 محبس عدم الرجوع لتحضير طلمبة المياه المرشحةافتح محبس  .ب 
 محبس طرد الهواء لتحضير الطلمبة افتح .ج 
 محبس طرد الهواءو  تشاهد انسياب الماء من ماسورة التهوية أغلق محبس عدم الرجوع عندما .د 
 غلق محبس طرد الطلمبةمن  كدأت .ه 
 لطلمبة من لوحة التحكم بالمحركاتا شغل .و 

 الماء النهائيو  تبادل طلمبات أخذ العينات للمياه المعالجة

 الطلمبة العاملة باالحتياطية قم بالخطوات اآلتية الستبدال: 
 االحتياطيالطرد للطلمبة و  افتح محابس السحب .1
 شغل الطلمبة من اللوحة .2
 السحب للطلمبة العاملةو  اغلق محابس الطرد .3
 أوقف الطلمبة العاملة من اللوحة .4
 خروج أي من الطلمبتين من الخدمة التشغيل الواقع على بادئ المحرك للداخل عندما يتمو  اضغط زر اإليقاف .5

 طلمبات بيارة الصرف 
العنبر يتم اختيار أحداهما من لوحة التشغيل الخاصة بمبنى  فيطلمبة غاطسة على األقل  2يجب أن بكون هناك عدد  -

 التحكم بها بواسطة مجسات للمنسوبو  الطلمبات
بدء و  يجب اختيار. بيارة إلى مستوى االرتفاع الشديدالمنسوب بالارتفع و  إذا فشلت الطلمبة المناوبة بالبدء ينطلق اإلنذار -

 OFFضبط الطلمبة المعطلة على وضع القطع و  عندئذ من لوحة التحكم بالمحركات االحتياطيةتشغيل الطلمبة 
 األعمال الروتينية اليومية 

ل أو أي تغيرات في عملية أكمل السجل اليومي بتسجيل القراءات باإلضافة إلى أي مالحظات أخرى خاصة بالتشغي .1
 التشغيل

 سجل ثم ارفع تقرير لمشرف الوردية في حالة وجود أي إنذارات غير طبيعية تتعلق بعملية التشغيل .2
 تأكد من أن جميع البالعاتو  المحابس بحثا عن أي تسربات أو إنسكاباتو  المواسيرو  قم بفحص بصري لجميع الوحدات .3

 االنسداداتخالية من و  مجاري الصرف نظيفةو 
 االهتزازاتعن األصوات أو  وابحث استكمل الملء عند اللزومو  دقق على مستوى زيوت التزليقو  الطلمباتو  تفقد المعدات .4
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 المتابعة األسبوعية 
 قم بتشغيل المعدات االحتياطية للتأكد من صحة عملها .1
 ظروف تشغيل المحطةلكي تعادل نسبة البري إذا سمحت  قم بعمل التبديل الدوري على الطلمبات .2
من الداخل عند خروجها من  كقاعدة عامة يجب غسل الطلمباتو  فحص ماء جالندات الحشو للطلمبات ومتابعتها .3

 الخدمة
 إجراءات اإليقاف: 

 عام 

في هذه الحالة يجب الرجوع إلى إجراءات اإليقاف و . ا تم إيقاف طلمبات الماء المعالجيتوقف التصرف الخارج من المحطة إذ
يقاف حقن الجرعات الكيماويةو  جميع معدات الكيماوياتو  محطة مياه الفاقدو  المرشحاتو  الواجب إتباعها مع المروقات  ا 

ال يتطلب األمر هذا اإلجراء إال إذا كان منسوب الماء في . (إذا كان ذلك متاحا) اأوتوماتيكييتوقف حقن جرعات الكلور و 
 خزان الماء المعالج مرتفع جدا

  التالمسخزان 
يمكن إيقاف السريان من خزان التالمس إلى أي خزان من خزانات الماء المعالج عن طريق غلق بوابة الدخول المناسبة  -

 للخزان المطلوب 
يعود الماء للمصرف عن طريق و  إذا استمرت طلمبات المياه العكرة بالعمل فسوف يكون هناك فائض عند خزان التالمس -

 محبس قالب
  المعالجخزان الماء 

 بإغالق محبس الخروج المناسب و /يمكن إغالق أي خزان من الخزانين أو  -
 إذا استمرت طلمبات المياه العكرة بالعمل فسوف يكون هناك فائض عند كل خزان عن طريق هدار خاص للماء الفائض -

 من ثم ينصرف الماء من ماسورة الفائض لخزان التالمس ثم إلى المصرفو 
 لجطلمبات الماء المعا 

 :، قم بالخطوات التاليةف طلمبة من طلمبات الماء المعالجإليقا -
 إغلق محبس الطرد للطلمبة .1
 من لوحة التحكم الخاصة بالمحركاتأوقف الطلمبة المطلوبة  .2

 :وقبل إيقاف آخر طلمبة من طلمبات الماء المعالج ، يجب تنفيذ ما يلي -
 للماء النهائي الموجودة بالخدمة اوقف طلمبة أخذ العينات .1
 محبس التحكم في معدل السريان  اغلق .2

 :قم باآلتي يمكن تفريغ خزان التحضير العلوي أثناء عملية اإليقاف ثم إعادة تعبئته لمنع ركود الماء بداخله -
 محبس الخروج للخزان اغلق .1
 محبس الدخول لخزان التحضير اغلق .2
 افتح محبس تفريغ الخزان .3
 محبس الخروج للخزان اغلقدع الخزان يتفرغ ثم  .4
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 الخزان عن طريق فتح محبس الدخول امأل .5
 أعد فتح محبس الخروج للخزان  .6

 يمكن ملئ الخزان عند الضرورة عن طريق وصلة خرطوم التعبئة العلوي :مالحظة

 إجراءات بدء التشغيل: 
 عام 

الماء إلى أقل مستوى وصل و  يتوقف السريان إلى خزان الماء المعالج إذا تم إيقاف طلمبات المياه العكرة ،كما ذكر سابقا -
 في المرشحات

 ال يمكن بدء تشغيل طلمبات الماء المعالج إال إذا كانت هناك كمية كافية من الماء في خزان الماء المعالج -
  خزان التالمس(Contact Tank) 

؛ تأكد من إغالق محبس تصفية خزان التالمس ثم أعد فتح أي بوابة من بوابتي الدخول للخدمةإلعادة خزان التالمس  -
 لخزان التالمس

 الدخول قبل فتح محبس الباي باص، تأكد من إغالق محبس عدم تشغيل خزان التالمسو  إذا تطلب تشغيل الباي باص -
 خزان الماء المعالج 

تأكد من أن و  .رفة التهدئة مغلقانمحبس تصفية غو  أن محبس تصفية الخزانإعادة أحد الخزانين للخدمة، تأكد أوال من  -
 ثم أعد فتح محبسي الخروج للخزان ،ة غرفة التهدئة تعمل بصورة صحيحةعوام

 نذار أو لوحة المراقبة الرئيسيةعند لوحة اإل أي إنذارات خاصة بجودة الماء انطالقتأكد من عدم  -
 طلمبات الماء المعالج 

 محبس السحبو  محبس خروج الماء من الخزانات)يل طلمبات الماء المعالج ، تأكد من أن المحابس قبل بدء تشغ .أ 
 جميعهم مغلقين (محبس التحكم في التصرفو  محبس التحضير للطلمباتو  محبس الطردو 
 يتم التحضير كما تم ذكره سابقاو  يجب تحضير الطلمبات قبل تشغيلها .1
 قد تم ملؤه بالماء ، أي فوق المنسوب المتوسطتأكد من أن بيارة سحب الماء المعالج  .2
 جميع محابس السحب للطلمبات التي سوف تعمل مفتوحة .3
 محبس التحكم في التصرف على التصرف المطلوب اضبط .4
 تجاوز نظام إنذار الطلمبة من مفتاح بدء المحرك .5

 ملةإلجراء تغيير على الوحدات العا ةحاج إذا تم اإلغالق لفترة وجيزة فال .الطلمبات وفقا لإلمداد المطلوب اختر .ب 
 قم بتشغيل الطلمبة من األزرار الخاصة بذلك  .ج 
 افتح محابس الطرد للطلمبات العاملة بعد بدء تشغيل الطلمبات  .د 
 عندما يكون محابس الطرد للطلمبات مفتوحة تجاوز إنذار الطلمبات .ه 
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 اإلجراءات الواجب اتخاذهاو  اإلنذار وسائل: 
 عام 

حيث تحتوي اللوحة على لوح خاصة لكل طلمبة أو في لوحة  (إن وجدت لوحة إنذار)يتم جمع اإلنذارات بلوحة تشغيل المبنى 
 المراقبة المناسبة

فيجب أن . قد يكون هناك أيضا تحذير سمعيو  سوف يومض الدليل المعين لإلنذار بصورة مستمرة عندما ينطلق اإلنذار
 :م بالخطوات اآلتيةأن يقو و  يتجاوب المشغل فورا

 سبب العطل إن أمكنو  يتم معرفة مكانو  يتم إسكات اإلنذار -
 اإلنذار فإن ذلك من الممكن أن يعنى تالشى العطل الموجود واختفاء عند قبول -
 وحدة محك بطلمبة يتم إعادة التشغيل بعد عمل اإلجراءات الالزمة فيوجود العطل  بافتراض -
إعادة التشغيل يتم تشغيل الوحدة االحتياطية ثم افحص الوحدة المعطلة الكتشاف  فيعندما يفشل المحرك للطلمبة العاملة  -

 الخلل
 عندما يفشل المحرك للطلمبة العاملة شغل الوحدة االحتياطية ثم افحص الوحدة المعطلة الكتشاف الخلل -
 إلخ... نات، مياه الفائض ذا أمكن بصريا أي مناسب الخزاتأكد من سبب العطل إ -
 اضغط زر إعادة الضبط عند تصحيح الخطأ -
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 اإلجراءات المتخذةو  االستجابة لإلنذار 

 تتكرر كما هو مبين كجزء من إنذار جماعي على لوحة المراقبة الرئيسية  *حظ أن اإلنذارات المشار إليها بعالمة ال

 اإلجراء اإلنذار

 خلل بطلمبة الماء المعالج* 

 عطل بطلمبة بيارة الصرف لمبنى الطلمبات

 عطل بطلمبة بيارة الصرف لخزان الماء المعالج

  االحتياطيةشغل الوحدة 

 التحضير للطلمبة افحص

طلمبة بسبب  تأكد من عدم توقفو  محبس التحكم في التصرفو  افحص المعايرات لمحبس الحفاظ على الضغط ضغط الطرد للمحطة انخفاض
 انخفاض منسوب الخزان

تأكد من . تأكد من أن محبس الدخول للخزان مفتوح . خزان التالمس / تأكد من أن الخزان يتم ملؤه من المرشح   انخفاض المنسوب في خزان الماء المعالج*
 منسوب الماء بخزان التالمس

 تأكد من أن محابس التوزيع للطلمبة مفتوحة. احتمال تعطل طلمبة الصرف رة الصرف لمبنى الطلمبات المرشحةارتفاع شديد للمنسوب في بيا

 اشتغال الحماية تيار الدخول

 تيار الدخول انقطاع التيار الكهربي *

 صدر تيار الفصل لمجموعة المفاتيحخلل بم *

 حريق بمبنى الطلمبات المرشحة

 الالزمةلديه المعدات الكهربائية و  تدعو الحاجة إلى كهربائي مختص

 اخرج المحول من الخدمة ليفحصه متخصص تصاعد غازات من المحول  تيار الدخول *

 يدل تصاعد الغازات على اختالل اللفائف
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 اإلجراء اإلنذار

تأكد من عدم تعطل طلمبة . محابس التحكم في التصرف و  افحص معايرات محبس المحافظة علة الضغط ضغط الطرد منخفض أو مرتفع 
إذا كان الضغط عالي ابحث عن محابس . لطلمبة بسبب منسوب الماء بالخزانالمعالج أو توقف االماء 

 الطرد المغلقة 

 اء المعالج ، فائض بخزان التالمسفائض بخزان الم

 منسوب منخفض بخزان التالمس

 تأكد من عدم انغالق محابس الخروج أو تعطل طلمبات الماء المعالج

  محابس الدخول مفتوحةو  خزان الماء المعالجو  المرشحات لخزان التالمستأكد من وصول طرد 

 الكلور المتبقي في الماء المعالج عال*

 النهائي عال الكلور المتبقي في الماء*

 خفض الجرعة حسب الحاجة . تأكد من صحة عمل نظام حقن الكلور 

 الكلور المتبقي في الماء المعالج منخفض*

 هائي منخفضنالماء الالكلور المتبقي في *

 ارفع الجرعة حسب الحاجة. تأكد من صحة عمل نظام حقن الكلور 

 عطل بلوحة التحكم بالمحركات لطلمبات الماء المعالج 

 (ف. ك  11)بلوحة المفاتيح للمنشئات  الكهربائيانقطاع التيار 

 لديه المعدات الكهربائية الالزمةو  تدعو الحاجة إلى كهربائي مختص

 تطبق اجراءات الطوارئ الخاصة بالمحطة بمبنى الطلمبات المرشحةحريق 
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 الكهربائي انقطاع التيار 
  (المحطة الكاملة)عند انقطاع التيار الكهربي  

 ارات التي تنتج عن انقطاع التياريجب أن يفحص المشغل كل اإلنذ .1
 طلمبة الصرف للخزان األرضيو  الصرف لخزان التالمسطلمبات و  تتوقف طلمبات الماء المعالج .2
 محبس التحكم في التصرف غير قابل للتعديل .3
 في خزان الماء المعالجو  يستقر منسوب الماء في خزان التالمس. لمرشح إلى خزان التالمسيتوقف سريان الماء ا .4
 يدويا باالنقطاع، يجب بدء تشغيل جميع الطلمبات التي تأثرت عند عودة التيار الكهربي -
يستمر في تحضير طلمبات الماء المعالج لكي تتمكن  وبالتالي من المتوقع أن محبس الحفاظ على الضغط يغلق -

 مرة أخرى عند بدء تشغيل الطلمباتالطلمبات من العمل 

 تعليمات التشغيل لمحطة كسح الرواسب بمحطات المياه

 التشغيل العادي: 
 عام 

مياه صرف العادم المتجمعة  الحتواء معدنيأو  خرسانيالعادة من أكثر من حوض  فيمحطة كسح الرواسب تتكون  .1
 :يتمثل معظمها فيما يلىو  من أماكن المحطة المختلفة

 الروبة المتكونة بهاو  صرف عادم أحواض الترسيب .أ 
 مبات العينات بجميع مواقع المحطةصرف عادم طل .ب 
 صرف العادم لغسيل المرشحات .ج 
 مياه التبريد للطلمباتو  الخزاناتو  صرف عادم غسيل البيارات .د 
 الصيانة حسب حاجة العمل فييتم إختيار األحواض بالخدمة أو و   .2
من الممكن أن تكون طلمبات )واحدة احتياطي وفقا لتسلسل العمل و  طلمبات كسح الرواسب الغاطسة في الخدمة تظل .3

  (طاردة مركزية)الكسح من النوع األفقى 
 المخصصة ببيارة التعادل تظل في الخدمةو  بمبنى الكيماوياتأحدى الطلمبات الغاطسة  .4
 تعمل بطريقة صحيحةو  جميع محابس الغلق للمعدات مفتوحة .5

 طلمبات تجميع مياه الفاقدو  خزانات 

 :الماء من عدة مصادرو  يستقبل خزان محطة الكسح الروبة

 المرشحات -
 المروقات -
 الرواسب الكيماوية المتعادلة -
 فائض خزان ماء الخدمة -
 (المروبات)بالعات منشئات المدخل  -
 بالعات مبنى الطلمبات المرشحة  -
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  الماء الناتج عن غسيل المرشحات الستقباليجب أن تكون هناك سعة في أي من الخزانين 
 يتم التحكم في الطلمبات الغاطسة عن طريق لوحة التشغيل الخاصة بمحطة الكسح 
  بالعمل االحتياطيةفي حالة تعطل إحدى الطلمبات تبدأ الطلمبة 
 ذلك بالمتابعة المستمرة لتشغيل و  يجب اتخاذ الحذر عند تشغيل الطلمبات الغاطسة أو طلمبات الكسح للروبة عموما

 :تالشى ما يلىو  ذلك لمنعو  تغطى جسم الطلمبة باستمرارالتأكد من وجود مياه و  الطلمبات
 مر الذي يؤدي إلى تكهف الطلمباتمنع نفاذ الماء األ .أ 
ال  والتي الملفات الخاصة بالمحرك حيث أن المياه المحيطة بجسم الوحدة تعمل كتبريد دائم للملفات احتراقمنع  .ب 

 (Forced Air)بواسطة الهواء  طبيعييوجد لها تبريد 
 األعمال الروتينية اليومية 

تغيرات في عملية أكمل السجل اليومي بتسجيل القراءات باإلضافة إلى أي مالحظات أخرى خاصة بالتشغيل أو أي  .أ 
 التشغيل

 سجل ثم ارفع تقرير لمشرف الوردية في حالة وجود أي إنذارات غير طبيعية تتعلق بعملية التشغيل .ب 
تأكد من أن جميع و  المحابس بحثا عن أي تسربات أو إنسكاباتو  المواسيرو  قم بفحص بصري لجميع الوحدات .ج 

 االنسداداتخالية من و  مجاري الصرف نظيفةو  البالعات
عن األصوات أو  وابحث استكمل الملء عند اللزومو  دقق على مستوى زيوت التزليقو  الطلمباتو  قد المعداتتف .د 

 االهتزازات
 المتابعة األسبوعية 

 قم بتشغيل المعدات االحتياطية للتأكد من صحة عملها .أ 
 لكي تعادل نسبة البري إذا سمحت ظروف تشغيل المحطة قم بعمل التبديل الدوري على الطلمبات .ب 
كقاعدة عامة يجب غسل الطلمبات من الداخل عند خروجها من و  فحص ماء جالندات الحشو للطلمبات ومتابعتها .ج 

 لخدمةا
 متطلبات المحطة 

. عليه بسرعة مثل الطحالب الخضراء يتم إزالة ما يتم العثورو  افحص جدران خزانات الكسح بحثا عن األشياء النامية .أ 
 للخزاناتم دخول أية أجسام غريبة تأكد من عد

 متوفر لالستخدام في جميع األوقاتتأكد من أن الونش الخاص بمحطة الكسح  .ب 
زالة الرواسب الموجودة بهاو  اتبع خطة صيانة لتنظيف الخزانات .ج   ا 
للمياه من الطلمبه  العكسيذلك لتالشى الرجوع و  لمحابس عدم الرجوع على طرد الطلمبات والدوري الفحص الدائم .د 

 االحتياطيةالعاملة إلى الطلمبة 
 إجراءات اإليقاف 

 خزان جمع الماء الفاقد 
تصل هذه و  (المنسوب لمياه العادم بالخزانات ارتفاعإشارة )يجب أن تتوفر اإلشارات الالزمة من مبنى كسح الرواسب  -

كذلك يجب أن تكون هذه و  ذلك لعمل إيقاف مؤقت لطلمبات غسيل المرشحو  اإلشارة إلى المشغل بمبنى المرشحات
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محابس صرف الروبة األوتوماتيك مؤقتا لحين صرف مياه العادم من  فإليقاذلك و  اإلشارة موصلة إلى مبنى المروق
 ل المراقبة الدورية لهذه العمليةمشرف التشغيو  عند عدم توافر هذه اإلشارات فيجب على المشغلو  خزانات كسح الروبة

 خول المعلقةيمكن عزل أي من نصفي الخزان بواسطة إغالق بوابة الد -
إذا بقيت بوابة الخروج مفتوحة فإن نصف الخزان سيتفرغ حيث تسري المحتويات لبيارة طلمبة الماء الفاقد الغاطسة  -

 للتخلص منها في المصرف
 إجراءات بدء التشغيل 

 خزان جمع الماء الفاقد 

 إلعادة أي من نصفي الخزان للخدمة
 إذا كان الخزان ممتلئ: 

 افتح بوابة الدخول -
 قد بدخول بيارة طلمبة ماء الغسيلبوابة الخروج للسماح للماء الفا افتح -
 تأكد من ضبط طلمبات الماء الفاقد على الوضع اآللي بلوحة التحكم بالمحركات  -

 إذا كان نصف الخزان فارغا: 
 تأكد من أن بوابة الخروج مغلقة  .1
 افتح محبس الدخول للسماح بالماء الفاقد بالسريان من غرفة الدخول إلى نصف الخزان  .2
 دع المنسوب يصل في نصف الخزان إلى المحبس المتوسط في غرفة الدخول  .3
 تأكد من عدم إضاءة لمبة التحذير الذي تشير إلى عدم وجود سعة كافية لقبول ماء الغسيل .4
 (بيارة الطلمبات)فاقد بدخول بيارة كسح الرواسب افتح بوابة الخروج للسماح للماء ال .5
 بلوحة التحكم بالمحركات autoتأكد من ضبط طلمبات الماء الفاقد على الوضع اآللي  .6

  (مبنى الكيماويات)طلمبات بيارة التعادل 
 إلدخال الطلمبة في الخدمة مرة أخرى: 

 تأكد من أن محابس التوزيع للطلمبتين مفتوحة -
 إعادة الدوران مغلقتأكد من أن محبس  -
 دع مياه الصرف الكيماوية تدخل للبيارة  -
المنسوب ستستمر الطلمبة  ارتفاعتبدأ الطلمبة الموجودة بالخدمة بالعمل عندما يصل المنسوب في البيارة إلى حساس  -

 عندها تتوقف الطلمبة عن العملو  المنسوب انخفاضفي العمل إلى أن يصل المنسوب إلى حساس 
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 اإلجراءات الواجب اتخاذهاو  اإلنذار وسائل: 
 عام 

حيث تحتوي اللوحة على لوح خاصة لكل طلمبة أو في  (إن وجدت لوحة إنذار)يتم جمع اإلنذارات بلوحة تشغيل المبنى 
 لوحة المراقبة المناسبة

فيجب أن . سمعيقد يكون هناك أيضا تحذير و  سوف يومض الدليل المعين لإلنذار بصورة مستمرة عندما ينطلق اإلنذار
 :أن يقوم بالخطوات اآلتيةو  يتجاوب المشغل فورا

 سبب العطل إن أمكنو  يتم معرفة مكانو  يتم إسكات اإلنذار -
 اإلنذار فإن ذلك من الممكن أن يعنى تالشى العطل الموجود واختفاء عند قبول -
 وحدة محرك بطلمبة يتم إعادة التشغيل بعد عمل اإلجراءات الالزمة فيوجود العطل  بافتراض -
إعادة التشغيل يتم تشغيل الوحدة االحتياطية ثم افحص الوحدة المعطلة  فيعندما يفشل المحرك للطلمبة العاملة  -

 الكتشاف الخلل
 الكتشاف الخلل عندما يفشل المحرك للطلمبة العاملة شغل الوحدة االحتياطية ثم افحص الوحدة المعطلة -

 اإلجراءات المتخذةو  االستجابة لإلنذار 

 اإلجراء اإلنذار

 االحتياطيةشغل الوحدة  خلل بطلمبة الماء الفاقد

 تأكد من صحة عمل حساسات المناسيب

 شديد لمنسوب بيارة الماء الفاقد ارتفاع

 انخفاض شديد لمنسوب بيارة الماء الفاقد

الشديد إلى إخفاق  االرتفاعيشير و  تعملتأكد من أن طلمبات الماء الفاقد 
الشديد إلى إخفاق الطلمبة في  االنخفاضيشير و  الطلمبة في البدء بالعمل

 التوقف 

 تأكد من صحة عمل الحساسات

خزانات جمع الماء الفاقد بها فائض بالمدخل *
inlet over flow 

 تأكد من أن محابس الدخول مفتوحة 

لعمليات غسل إضافية أو أن كمية العادم  تأكد من أن الحساسات ال تحتاج
 سعة الخزان الداخلة تزيد عن
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 تأكد من أن طلمبات الماء الفاقد تعمل  ارتفاع شديد للمنسوب في بيارة الماء الفاقد

 االنخفاضيفيد و  الشديد إلى فشل الطلمبة في البدء بالعمل االرتفاعيشير 
 لشديد إلى فشل الطلمبة في التوقفا

 تأكد من أن الحساسات تعمل بصورة جيدة 

 تفقد مصدر التصريف للحصول على معلومات صحيحة

 لديه المعدات الكهربائية الالزمةو  تدعو الحاجة إلى كهربائي مختص انقطاع التيار الكهربي تيار الدخول *2

 االحتياطيةتعطل الطلمبة أو حدوث خلل في الحساسات شغل الوحدة  خلل بطلمبة بيارة التعادل

 االحتياطيةتعطل الطلمبة أو حدوث خلل في الحساسات شغل الوحدة  ارتفاع شديد للمنسوب في بيارة التعادل

 انقطاع التيار الكهربائي 
  (المحطة الكاملة)عند انقطاع التيار الكهربي 

 يجب أن يفحص المشغل كل اإلنذارات التي تنتج عن انقطاع التيار 

 (مبنى الكيماويات)طلمبات بيارة التعادل و  الفاقدتتوقف طلمبات الماء 

ذلك ألن جميع و  كل المحابس الموجودة على وضع التشغيل تبقى كما هي ال يزال الماء الفاقد يدخل الخزان تحت تأثير وزنه
 غسل المرشحات تنتهي و  إجراءات إزالة الروبة

 يدوي باالنقطاععند عودة التيار الكهربي ، يجب بدء تشغيل جميع الطلمبات التي تأثرت 

 (منظومة الشبة)تعليمات التشغيل القياسية لمنظومة الكيماويات بالمحطة 

 :مقدمة

حقن  تتكون منظومةو  الشوائب العالقة بالمياهو  محطات مياه الشرب بغرض ترسيب المواد الطينية فيالشبه  استخداميتم 
 :الشبة عادة بالمحطات من العناصر اآلتية

 (الشبة الصلبة استخدامحالة  فيأو خزان التذويب )خزان الشبة المركزة  .1
 التدويرو  منظومة طلمبات النقل .2
 خزانات التخفيف .3
 (خامدات النبضاتو  تشمل محابس األمانو  المعدات المساعدةو )طلمبات حقن الشبة  .4
 خطوط الحقن .5

أن هذه الطلمبات من أهم  اعتبارالمعدات المساعدة على و  هذا الجزء طلمبات حقن الشبة سوف نستعرض من خاللو 
 منظومة حقن الشبة بالمحطات فياألجزاء 
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 : يوجد منها نوعان رئيسيان هماو  إلتمام عملية حقن الشبة يتم استخدام طلمبات خاصة بذلك

  (الدايفرام)ذو الغشاء أو الرق 

هذا النوع على و  .إلى المروقات لمعالجة المياه ( الشبة المخففة)هو الذي يدفع السائل و  مرنويتميز بوجود رق أو غشاء 
 (.السائل المخفف)اتصال مباشر أو مالمسة للمادة الكيميائية المضافة 

 
 ذو المكبس 

 تصرف عاليسهولة الصيانة باإلضافة إلى ان هذا النوع يعطي و  يتميز ذو المكبس بتركيبه الذي يتميز بالبساطة
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 :الطلمبات ذات المكبس أوال

 .أسلوب توصيلها في دائرة العملو  نظرية عملهاو  نوضح فيما يلي وصف سريع لهذه النوعية من الطلمبات من حيث بياناتها
 بيانات الطلمبة: 

 (:على سبيل المثال)في الغالب تكون البيانات كالتالي 

 Dosparo Milton Roy                               :اإلنتاج -
 © Milroyal                                        الطراز -
                              PMRCL 112 HC5 CSXالموديل  -
 (ساعة/ لتر  4935) :السعة -
 (مم112.7) :قطر المكبس -
 دقيقة/ مشوار  112 :السرعة -

 حقن الشبة في دائرة العمل: 

 .ضخها إلى أحواض المروقاتو  الشبة المخففة من أحواض اإلذابةتقوم طلمبة حقن الشبة بسحب 

مركب و  (P.V.C)هي عادة تكون من البالستيك و  يتم سحب الشبة المخففة من أحواض اإلذابة عن طريق ماسورة السحبو 
يوجد صمام عدم و  (الطلمبةو  حوض اإلذابة)ذلك لسهولة التحكم في أعمال الصيانة الالزمة للخزانات و  عليها صمام للسحب
 .القفل عند مشوار الضغطو  ذلك إلمكانية السحب في مشوار السحبو  قبل دخول المحلول إلى الطلمبةو  رجوع بخط السحب

يكون قطره أكبر من قطر خط الطرد مع األخذ في االعتبار و  يجب أن يكون خط مواسير السحب من أسفل حوض اإلذابةو 
يجب أال تتعدى هذه القيمة عن الحد المسموح به في كتالوج تشغيل و  للسحب هو الضغط الموجبو  للطلمبة (NPSH)قيمة 

نظرية عمله تكون عكس صمام عدم و  هو مركب على خط طرد الطلمبةو  كما يوجد صمام عدم رجوع بخط الطرد. الطلمبة
 .رجوع السحب

في خطوط الطرد أثناء تشغيل يوجد صمام أمان يستخدم على خط الطرد لحماية خطوط المواسير إذا حدث قفل أو سد و 
 .يكون ضغطه أعلى من ضغط الطلمبة بقليلو  يتم توصيله على خزان اإلذابةو  الطلمبة

 يوضح الشكل التالي توصيل طلمبة الشبة في دائرةو  أما صمام الطرد فيوضع على خط الطرد لسهولة أعمال الصيانة
 .العمل
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 نظرية عمل الطلمبة: 

 
 :شرح نظرية عمل طلمبة حقن الشبة في الخطوات التالية يمكن

 يوجد داخل صندوق التروس مجموعة نقل الحركةو  يتم نقل حركة الموتور إلى صندوق التروس بواسطة ناقل للحركة 
 يوضح الشكل التالي األجزاء الرئيسية للطلمبة و 

  كل عام ل ط مبة
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  وجود حركة دائرية داخل صندوق التروس دون عندما يكون مقبض التدريج عند صفر مع تشغيل الطلمبة فهذا يعني

 .بذلك يكون مشوار السحب يساوي صفرو  .حيث يكون وضع الكرنك رأسي تماما وجود مشوار في المكبس
  عندما يكون مقبض التدريج عند أي قراءة فإنه يحدث تحريك في عمود الكرنك بزاوية ميل يعمل على تحريك المكبس و

 الكرنك مسببا مشوارالمتصل ب
  أي آخر المشوار للمقبض يعمل على وصول عمود الكرنك % 155عندما يتم تحريك مقبض التدريج حتى يصل إلى

أقل قيمة لمشوار المكبس ( أ)يبين الشكل و  .وار يعطي أكبر تصرف لطلمبة الشبةإلى أكبر ميل مسببا بذلك أكبر مش
 أقصى قيمة للمشوار( ب)بينما يبين الشكل رقم 
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 :كاتم الصدمات

 ينقسم إلى نوعانو 

من سعة  15-12يساوي تقريبا و  حجمه يرتبط بتصرف الطلمبةو  عبارة عن خزان تعادل متصل بخط الطرد النوع األول
 الكباس

 يتم ضغط هواء يساوي ضغط الطلمبةو  (ديفرام)بداخله غشاء مرن و  عبارة عن خزان معدني دائري الشكل النوع الثاني

 

 نظرية العمل: 

لحماية المواسير من التف الذي قد يصيبها و  النابضة للمضخة يحدث طرق مائي في المواسير عند كل مشوارمع الحركة 
من الضروري مالحظة وجود هواء محبوس و  لتخفيف هذه الصدمات( كاتم الصدمات)يتم تزويد مواسير الطرد بأوعية هوائية 

تصريف المحلول المتبقي داخل الوعاء عن طريق و المحلول ذلك عن طريق غلق محبس دخولو  في هذه األوعية باستمرار
يركب على كل خط صرف صمام تنفيس للضغط في حالة زيادة الضغط عن الحد المقرر كما تم شرحه و  محبس الصرف

 .يجب مراعاة اختبار هذه الصمامات على فتراتو  مسبقا إذا ما حدث إغالق للمحبس

في وضع رأسي مستخدما نفس قطر ماسورة و  نقطة في خط طرد الطلمبة يجب تركيب كاتم الصدمات ألقرب :ملحوظة
يوضح الشكل التالي كاتم و  .سعة كباس الطلمبة 15-1212يجب أن يكون سعة الوعاء تقريبا من و  التوصيل للوعاء

 الصدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الرق)الطلمبات ذات الغشاء  ثانيا

 :هو مكون من ثالثة أجزاء أجزاء رئيسية كاآلتيو  ماعدا الجزء النهائيهي نفس الحركة الميكانيكية للطلمبات ذات المكبس و 

 الطرد و  مجموعة من صمامات عدم الرجوع للسحب 
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 اسطوانة المكبسو  دليل تحكمو  مانع زيت مبططو  تتكون من دليل غشاءو : مجموعة الطلمبة. 

التوصيل فإنه يحدث تفريغ عن طريق المكبس مما ذراع و  في مشوار السحب بواسطة الكرنك ةالميكانيكيعند حدوث الحركة و 
دخول السائل المخفف إلى الحيز الالزم لكمية التصرف المطلوبة بواسطة الغشاء و  يؤدي إلى فتح صمام عدم رجوع السحب

يضغط المكبس على و  في مشوار الضغط يتم قفل صمام عدم رجوع السحب وفتح صمام عدم رجوع الطردو  (.الدايفرام)
 :دافعا أمامه كمية المحلول المطلوبة كما هو موضح بالشكل التالي (الديفرام)الغشاء 
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 االحتياطات الواجب إتباعها قبل تشغيل الطلمبة

 :حقن الشبة كاآلتي يجب اتخاذ عدة احتياطات قبل البدء في تشغيل طلمبة

 متلئة بالزيت إلى المستوي الصحيحالتأكد من أن علبة المضخة م .1
 التصرف المطلوب للجرعات المحددة المضخة علالتأكد من ضبط  .2
 التأكد من أن كاتمات الصدمات ممتلئة بالهواء .3
 المحابس في وضعها السليمو  التأكد من أن كل الصمامات .4
 أن خط سحب المضخة مغمور بالمحلولالتأكد من  .5
 طلمبةذلك بإغالق خط الطرد لفترة قصيرة بعد تشغيل الو  التأكد من أن صمام تنفيس الضغط يعمل .6

 ضبط جرعة الشبة

يعاد ضبط جرعة الشبة كلما تغيرت العكارة في المياه بالتنسيق بين و  يتم ضبط جرعة الشبة طبقا لنسبة العكارة في المياه
ال يتم عملية ضبط الجرعة مرة واحدة بل يلزم المتابعة المستمرة لها حسب توجيهات و  كيميائي المعملو  مشرف التشغيل

لك يوفر لو أمكن مثال تقليل استهالك الشبة فإن ذو  الكها مع المحافظة على أعلى نسبة جودة للمياهالمعمل لتقليل استه
 كثيرا من تكاليف التشغيل

 طريقة حساب جرعة الطلمبة
لمروق  3م/جم35لنفرض أن المعمل حدد جرعة الشبة و  من المكبس% 155ساعة عند مشوار / جالون  514بفرض أن طلمبة الشبة تعطي 

 س/3م 5555 يعطي

 ساعة /جم 155555=35*5555= فتكون كمية الشبة الصلبة المطلوبة 

 (مل ماء 15/ جم شبة صلبة 15)% 15بما أن الشبة المستعملة سائلة بتركيز و 

 155/15*155555=  تكون كمية الشبة المطلوبة

 ساعة/مل 1555555= 

 ساعة/3م1.5=

 %155ساعة عند مشوار / جالون 514مكبس الطلمبة يعطي 

 ساعة/ لتر 3.18*514=

 ساعة/3م1.95=

 ساعة فإنه يلزم ضبط المشوار بنسبة /3م1.5لكي نحصل على جرعة 

=(1.5*155/)1.95=76% 

 (عالمة)قسم  155و حيث ان أقصى مشوار للمكبس مقسم إلى 

 (76)فيتم ضبط المشوار للمكبس على العالمة 

 لتر 3.3=  جالون أمريكي :ملحوظة
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 الشبةخطوات حساب جرعة 

لحساب كمية الشبة التي يجب إضافتها في الساعة إلى المياه العكرة باستخدام طلمبة الحقن فيجب تحديد فتحة تصريف 
 :الطلمبة كاآلتي

 155* 3م/الجرعة جم( * س/3م)كمية المياه العكرة                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  فتحة التصريف

 (س/لتر ( )أقصى تصريف)سعة الطلمبة ( * لتر/جم)تركيز الشبة               

 لالستخدامتركيز محلول الشبة المعد و  ساعة/ 3م 2555بفرض أن كمية المياه العكرة التي تدخل بيارة التوزيع تساوي و 
 ساعة /لتر  1255، سعة طلمبة الشبة 3م/جم 25المطلوبة الجرعة و  15%

 لتر 555= مل 555555= 155(*15(/25*2555= ))فتكون كمية الشبة المطلوبة في الساعة

 تقريبا %  41.6=  1255(/155*555)= تم ضبط الطلمبة على فتحة مقدارهابالتالي فإنه يو 

 مياه 3م 2555لكل  3م/جم 25ساعة بجرعة قدرها / لتر  555من سعتها % 41.6أي أن الطلمبة تضبط على 
 لمنظومة الكلور تعليمات التشغيل القياسية

 :عملية تطهير المياه

تؤمنه ضد األمراض المعدية المنقولة عن و  علية صفة الصالحية فيتض التي هيأهم خطوة من خطوات معالجة المياه ف هي
 :بطرق متعددة منهاتتم معالجة المياه و  water borne diseasesطريقة 

ن كانت تستخدم و  ال تنتج كميات كبيرة من الماءو  الغاليات باستخدامتعتمد على غليان الماء  :المعالجة الحرارية .1  فيا 
 تحلية مياه البحر المالحة

 يجب أن تكون المياهو  ultravilotتتم عن طريق مرور المياه على لمبة تنتج أشعة فوق بنفسجية  :المعالجة اإلشعاعية .2
ال و  الطريقةال تستخدم هذه و  قريبة جدا من سطح اللمبة المشعةو  الشوائبو  خالية من العكارة إنتاج كميات صغيرة  فيا 

 من المياه
 أكسيد الكربون وثاني منها الكلورو  التعقيمو  التطهير فيالمواد الكيميائية  استخدامتعتمد على و : المعالجة الكيميائية .3

 اليودو  البرومو  الجيرو  زوناألو و  برمنجانات البوتاسيومو 
 :المواد المطهرة فيالشروط الواجب توافرها 

 ال تؤثر على صحة اإلنسانو  أن تكون قاتلة للجراثيم .1
 طوال العام استيرادهامتوفرة محليا أو يسهل و  أن تكون رخيصة الثمن .2
 مأمونو  سهل استعمالها .3
 التداول بأمانو  سهلة التخزين .4
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 :صناعة الكلور

يتجمع الغاز عند القطب و  (ملح الطعام)لمحلول كلوريد الصوديوم  الكهربيالصناعة بواسطة التحليل  فييتم تحضير الكلور 
محطات  فيالمستخدمة  األسطوانات فيخزانات كبيرة إلى أن تتم تعبئته  فييحفظ و  يتم سحبة حيث تتم إسالتهو  الموجب

 المياه أو مصانع النسيج
 :خصائص الكلور

وزنه و  له رائحة مميزة شديدة النفاذيةو  نصف تقريباو  هو أثقل من الهواء مرتينو  الكلور لونة أصفر مائل إلى الخضرةغاز 
  35.5الذرى 

 تحت ظروف معينة  االشتعاللكنة من الممكن أن يساعد على و  االنفجارأو  لالشتعالغاز الكلور ليس مادة ملتهبة قابلة 

 التنفس  فيصعوبة و  يسبب سعالو  الرئتينو  الجلدو  العينو  لألنف المبطنةالمخاطية مهيج لألغشية و  غاز الكلور سام

جزء بالمليون  15عند و  أقل نسبة يمكن حسها بالشم هيالمليون  فيجزء  3الجو فإن  فيحالة تسرب غاز الكلور  في
ذا زاد التركيز و  المليون فيجزء  65 – 45دقيقة عند تركيز من  65 – 35لفترة من  أستنشقيصبح خطرا إذا ما  الجو  فيا 

 المليون فإنه يصبح مميت فيجزء  1555ليصل إلى 

 فيجزء  1ال تتجاوز تركيز  (ساعات 8)تكون آمنه لفترة الوردية الواحدة و  الجو فيأما الكمية المسموح بها لغاز الكلور 
 المليون

 محطات المياه فيالكلور  استخدام

 :محطات مياه الشرب بغرض فييستخدم الكلور 

 المسببة لألمراضو  قتل البكتيريا الضارة :التطهير .1
 الرائحة و  القضاء على مشاكل الطعم .2
 كبريتيد الهيدروجين و  األمونياو  المنجنيزو  الماء كالحديد فيأكسدة عدد من الشوائب الكيميائية الموجودة  :األكسدة .3

 :نظرية عمل الكلور

لذلك فإن كمية الكلور الحر و  مياه مقطرة فيالمياه الطبيعية نفرض مبدئيا ان التفاعل سيحدث  فيلفهم تفاعالت الكلور 
لتر / مجم  2إذا أضيف جرعة كلور بمقدار  :على سبيل المثالو  (الجرعة)المتبقية تتعلق مباشرة بكمية الكلور المضافة 

 فترة المكث  انتهاء ككلور متبقى حر بعد (لتر/ محم  2)لتلك المياه ستعطى نفس القيمة 
 :على التفاعل PHتأثير 

كلما كان الوسط و  تأثيرا كبيرا فكلما كان الوسط أقرب للحامضية زاد حامض الهيبوكلوروز الهيدروجينييتأثر التفاعل باألس 
 أقرب للقاعدية زادت أيونات الهيبوكلوريت
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 :(فاعلية الكلور)عملية التطهير  فيالعوامل المؤثرة 

 الكلورجرعة  .1
 (فترة التالمس)الماء و  مدة التفاعل بين الكلور .2
 درجة الحرارة .3
 درجة أيون الهيدروجين .4
 نسبة الشوائبو  عكارة الماء .5
 حامضية الماءو  قلوية .6
 الماء فيوجود المركبات اآلزوتية  .7
 المنجنيزو  وجود مركبات الحديد .8
 عدد البكتيريا المراد القضاء عليهاو  نوع .9

 :إضافة الكلور

 :الكلور للمياه بإحدى طريقتينيتم إضافة 

 ات عالية ثم إزالة الكلور الزائدإضافة الكلور بجرع .1
 إضافة الكلور بعد تحديد النسبة بواسطة التجارب المعملية الدقيقة .2

 :المصطلحات الفنية الخاصة بالكلور

 :جرعة الكلور

حدود  فيينتج عنها كلور متبقى و  للقضاء على الكائنات الحية فيأقل كمية كلور تضاف إلى وحدة حجم من الماء تك هي
 ماء  3م/ أو جم كلور لتر ماء / حدة الجرعة ملجم كلور و و  .... (لتر/ مجم  5.2)معينة 

وحدتها و  الساعة فيغالبا تحدد  هيو  كمية المياه* حاصل ضرب جرعة الكلور  هي :كمية الكلور المطلوب إضافتها للماء
 ساعة / كجم 

  3م/جم  5ساعة بجرعة / 3م 25555لتطهير  فيكمية الكلور المطلوب إضافتها تك هيما  :مثال

 ساعة / كجم  155=  1555/  3م/ جم  5* س /3م25555= كمية الكلور المطلوبة  :الحل
 :الكلور المستهلك

 فترة تالمس محددة فيالماء  في المتبقيكمية الكلور الحر أو المتحد و  هو الفرق بين كمية الكلور المضاف للماء

 المتبقيكمية الكلور  –كمية الكلور المضاف = الكلور المستهلك 

 :المتبقيالكلور 

 مع األمونيا الموجودة بالماء لالتحادفقط  فيينتج عن إضافة قدر من الكلور يك :المتحد المتبقيالكلور  .1
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 الماء فياألمونيا الموجودة  الستهالك فيالذى يك لماء بالقدرينتج عن إضافة الكلور إلى ا :الحر المتبقيالكلور  .2
 المتحد كمادة مطهرة المتبقيكما ذكرنا من قبل هذا أكثر فعالية من الكلور  المتبقيالكلور الحر و  القضاء عليهاو 

 :محطات التنقية فيأماكن إضافة الكلور 

 :ذلك بهدفو  (قبل المروبات)حقن الكلور قبل مراحل التنقية  أي :Prechorination المبدئيإضافة الكلور  .أ 
 تطهير رمل المرشحو  خفض تعداد البكتيريا .1
 الرائحةو  كذلك إزالة الطعمو  كفاءه عالية إلزالة اللون من الماء .2
 الحد من نمو الكائنات الحية الدقيقة داخل المرشحات .3

يكون الكلور أكثر فاعلية على البكتيريا و  األرضيتتم بعد عملية الترشيح عند مدخل الخزان و : النهائيإضافة الكلور  .ب 
 عكارة أو شوائب أيبسبب خلو الماء من 

 :منظومة الكلور بالمحطات

 :تتكون منظومة الكلور بالمحطات ما يلى

 (chlorinators) أجهزة إضافة الكلور .1
 تخزين الكلور أسطوانات .2
 بملحقاتهاطلمبات البوستر  .3
 نقط الحقنو  خطوط .4

 :تتكون منو 

 (pressure regulating valve PRV) (منظم الكلور)صمام تنظيم الضغط  .1
 (flow meter) (مقياس التصرف أو جرعة الكلور)مقياس التدفق  .2
 (flow rate valve)صمام ضبط معدل التدفق  .3
 (pressure relief valve)صمام تحرير الضغط  .4
 (vacuum regulating valve)صمام تنظيم التفريغ  .5
 (vacuum relief valve)صمام تحرير التفريغ  .6

 :تشغيل أجهزة الكلور

 :مراجعة نقطة الحقن أوال

 يتم فتح المحبس على خط محلول الكلور المغذى لخط المياه .1
 تأكد من أن ماسورة التغذية مغمورة بداخل المجرى أو الخط إلى حوالى ثلث العمق على األقل .2
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 :مراجعة الحاقنثانيا 

 (أو شغل طلمبة المياه)يتم فتح مصدر المياه إلى الحاقن  .1
مللى بار على مقياس التفريغ 175يستدل على التشغيل السليم للحاقن بوصول قراءة جهاز ضغط التفريغ إلى حوالى  .2

 المثبت بالجهاز
 درجة التفريغ إذا كان ذلك متاحا بمنظومة الحاقن اضبطإذا لزم األمر  .3
 أغلق محبس المياه أو أوقف الطلمبة  .4

 :ثالثا مراجعة جهاز الكلور

 أغلق مصدر المياه للحاقن .1
حالة  وفي وجود تسريب للكلور على أعلى معدل لتصريف الجهاز واختبر فتح صمام دخول الغاز إلى جهاز الكلورا .2

 :اآلتيوجود تسريب يتم 
 يتم تصفية الجهاز من الكلور و  محبس مصدر المياه بعد غلق محبس دخول الغاز افتح .3

 ثم تكرار المحاولة معالجة التسرب .أ 
 :التشغيل .4

 صدر المياه أو شغل طلمبة البوسترم افتح .أ 
 صمام دخول الغاز افتح .ب 
 معدل التصرف حسب الجرعة المطلوبة اضبط .ج 
 ر ضغط التفريغ على مقياس التفريغراقب مقداو  راقب ضغط غاز الكلور على مقياس الضغط .د 

 :الجهاز لفترة قصيرةعند إيقاف 

 غلق محبس المياهو  يتم إيقاف الطلمبة :تتخذ اإلجراءات اآلتية
 :عند إيقاف الجهاز لفترة طويلة

 صمام مصدر الغاز  لقاغ .1
 دقائق 3شغل الطلمبة لمدة  .2
 يفا بدون وجود كلور داخلةيترك الجهاز نظو  مصدر المياه اغلق .3

 :صيانة أجهزة الكلور

 :اليوميالفحص 

 التأكد أنها جاهزة للعملو  يتم فحصها يومياو  كافة مهمات الوقايةيتم توفير  .1
 يتم التأكد أن منظومة شفط الهواء تعمل .2
 التفريغو  فحص كل مقاييس الضغط .3
 التغذية للكلور أو المياهو  خطوط الحقنو  فحص مواسير .4
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 باألسطواناتالمقارنة مع الموازين الخاصة و  مراجعة كميات الكلور .5
 حيث تسريب الكلوراجعة النظام من مر  .6

 :الشهريالفحص 

 األجزاء البالستيكيةو  (اإلنجيكتور)تنظيف الحاقن  .1
 منظف مناسب و  ءفيتنظيف الترسبات المتراكمة عند فتحة العنق بقطعة من القماش مع إستخدام الماء الدا .2
 منظف مناسب ثم بالكحول الميثيلى مع الدافئتنظيف األجزاء البالستيك بالماء  .3
 عدم الرجوعفحص صمامات  .4
 الديفرامات التالفة إن وجودتو  تغيير الجوانات .5
 فحص كل الوصالت المرنة  غلقو  تشغيل جميع المحابس فتح .6
 تغيير الفتايل عند اللزومو  واألسطوانات الكشف على المحابس المعدنية على الخطوطو  تنظيفهاو  الكشف على المصيدة .7

 :السنويالفحص 

 سنوات  5الخطوط أما الخطوط الحديد فيتم تغييرها كل و  األسطواناتتغيير الوصالت المرنة بين  .1
  يستخدم لون فاتح ليكشف عن الصدأ عند حدوثهو  دهان كل األجزاء المعدنية ببوسة مقاومة للصدأ .2

 إجراءات التشغيل القياسية لشبكات مياه الشرب

 مكونات شبكة مياه الشرب

 :اآلتيةتتكون شبكة مياه الشرب عادة من العناصر 

 الخطوط الرئيسية .1
 روافع مياه الشرب .2
 العالية الخزانات .3
 التوزيع شبكات .4
 (هواء –غسيل  –قفل )بأنواعها  المحابس .5
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 إجراءات التشغيل القياسية لمكونات شبكة مياه الشرب

 غسيل شبكة المياه .1
 تطهير شبكة المياه .2
 ضبط منسوب صناديق المحابس السطحية .3
 رئيسياصالح خط  .4

 ذيل /تلف وصلة رأس -
 كسر حلقى -
 طوليكسر  -

 تركيب وصلة جديدة .5
 تعديل وصلة حالية .6
 اصالح صمام حجز .7
 استبدال صمام حجز .8
 الكشف عن التسرب .9

 استبدال حنفية حريق .15
 اصالح حنفية حريق .11

 تسرب -
 ركس -
 استبدال عداد مياه .12
 اصالح عداد مياه .13
 فحص عداد مياه .14
 اصالح صمام هواء .15
 اصالح صمام ضغط .16
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 غسيل شبكة المياه

 :اساسيةمعلومات  .1
لخطوط  دوريايضا ان يتم غسيل  الضروريللشبكات الجديدة بعد انشائها، ومن  وقائييتم اجراء غسيل  1.1

 .المواسير بالشبكة العاملة
عكس االتجاه يقلل من االحتياج لعملية الغسيل  فيالتشغيل المناسب لشبكة التوزيع بما يمنع تدفق المياه  2.1

 .االضطراري
 :الغرض .2

 .تكون قد تراكمت بشبكة التوزيع التيإزالة الشوائب  1.2
 .غسيل المواسير حديثة التركيب 2.2
 .واإلصالحغسيل المواسير بعد أعمال الصيانة  3.2
 والموزعة المنقولةضمان وتحسين جودة المياه  4.2
 تحسين الخصائص الهيدروليكية للمواسير 5.2
 اجراء الصيانة الوقائية 6.2

 اختبار صالحية المحابس 
  لتعليمات ادارة الحماية المدنيةاختبار حنفيات الحريق طبقا 

 اقالل شكاوى العمالء من مشاكل جودة المياه 7.2
 :المواد .3

 سجالت شكاوى المواطنين 1.3
 سجالت غسيل الخطوط 2.3
 خرائط الشبكة المحدثة 3.3
 خطط الغسيل السابقة 4.3
 عالمات تحذيرية واشارات ضوئية 5.3
 معدات شفط مياه 6.3
 (الطارةأزمة صلب، عتلة، كوريك، مفتاح المحبس أو )معدات بسيط  7.3

 :اإلجراءات .4
 :دوريإعداد خطة غسيل  1.4

خطة الغسيل وحضور عملية  بإعدادنطاق الشبكة العاملة  فيالتنسيق مع المعامل ومحطات المياه  1.1.4
 .موعده فيالغسيل 

 .مراجعة سجالت شكاوى المواطنين عن نوعية المياه لوضعها ضمن أولويات الغسيل 2.1.4
التنظيف لتحديد  فيللمرات السابقة لمعرفة الوقت الذى استغرق  مراجعة سجالت غسيل الخطوط 3.1.4

 (.سنويأو نصف  سنويربع  -شهري)الفترات البينية المالئمة 
 .الحصول على خرائط الشبكة 4.1.4
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 .دراسة مواقع تصريف مياه الغسيل ومدى استيعابها وعدم تأثرها من الصرف عليها 5.1.4
يتم التحكم فيها لتعيين مسار المياه  التي تحديد ترتيب غسيل مواسير الشبكة وتحديد المحابس 6.1.4

حالة صعوبة ذلك يراعى  فيمن المحطة و  ءيبدبالجزء المطلوب غسيله مع االلتزام بان غسيل الشبكة 
 .غسيل الشبكة من خالل جزء سبق غسله

-حنفيات حريق)اعداد خطة الغسيل وخطواتها بناء تحديد المحابس واماكن صرف مياه الغسيل  7.1.4
 (محابس غسيل

لهم  البديلةسيتم غسلها واخطارهم وتحديد المصادر  التيتحديد قائمة كبار العمالء بالمنطقة  8.1.4
 .للحصول على مياه الشرب اثناء فترة الغسيل أو التنسيق الالزم معهم

 . المواطنين بمواعيد الغسيل وتوضيح الغرض إلخطاراشراك ادارة العالقات العامة  9.1.4
 :للغسيل التجهيزخطوات  2.4

 .خريطة الشبكة وخطة الغسيل الدوريةمراجعة  1.2.4
تقسيم العمل الى مناطق تنفيذ مع مراعاة ان تكون أطوال الخطوط المطلوب غسيلها أقصر ما  2.2.4

 .يمكن خاصة للمواسير ذات األقطار الصغيرة
 .جدولة أعمال الغسيل بتوقيتات الغسيل المناسبة على مدار الشهر 3.2.4
عملية  فينفيات الحريق الممكن استخدامها تحديد مواقع محابس الغسيل ومحابس الحجز وح 4.2.4

 .الغسيل بكل منطقة
مراجعة السعة الهيدروليكية لمناطق التنفيذ المخططة بشبكة التوزيع لتحديد الطاقة الكافية لغسيل  5.2.4

 .وكذا امكانية التخلص من نواتج الغسيل بأمان (P)والضغط  (Q)من حيث الكمية  المواسير
 3،5 – 1،5حدود من  فيمراعاة ان سرعة المياه الالزمة لغسيل الخطوط الرئيسية يجب ان تكون  6.2.4
 .ث كحد أدنى/م 5،75حال عن  بأيث وال تقل /م
مراعاة بدء تنفيذ الغسيل من خطوط ذات أقطار كبيرة لمقاومة تحريك الرواسب بداخلها، وكذا   7.2.4

 .تليها ضمانًا لنظافة مياه الغسيل التيف اإلنتاجالبدء من األجزاء القريبة لمحطة 
دارة المرافق بالمدينة أو القرية (125)أخطار الخط الساخن  8.2.4  (.إذا لزم األمر)، اإلدارة الصحية وا 

 :خطوات الغسيل 3.4
 كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.3.4

 (.خوذة قفازجلد،
وجود جميع اشارات السالمة والعالمات التحذيرية ومراقبة حركة المرور بالموقع ومعدات  التأكد من 2.3.4

 (.إذا لزم األمر)االنارة بالموقع 
 .المائيعزل الجزء المخطط غسيله مع قفل المحابس ببطء لمنع حدوث الطرق  3.3.4
كافية فتح محابس الغسيل وحنفيات الحريق ببطء حتى تصل المياه الى السرعة المطلوبة وال 4.3.4

 .للغسيل
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بعيدًا عن ( سيارات المياه أو مجارى المياه الطبيعية)اتجاه مواقع الصرف  فيتوجيه مياه الغسيل  5.3.4
 .كالبدرومات وغرف المرافق المختلفة واالنحداراتوبدن اغراق للممتلكات الخاصة  والمشاةحركة المرور 

 1،5ال يقل عن )على الضغط مراجعة مستمرة لضغط الشبكة عتد نهاية فتحة الغسيل والمحافظة  6.3.4
محبس أمداد المياه لغسيل الخط ومحابس الغسيل ويحتاج هذا األجراء  فيوذلك عن طريق التحكم ( جوى

 .فردين مزودين بأجهزة اتصال السلكية
يتم تجميع عينات معملية اثناء وقرب انتهاء عملية الغسيل من نهاية الخط عند محبس الغسيل  7.3.4

وكذا تفحص ميكروسكوبيًا  المتبقيالختبار جودة المياه من حيث العكارة واللون والطعم والرائحة والكلور الحر 
 .وبكتريولوجي

 .يءببط الغسيل فييتم غلق محابس الغسيل أو حنفيات الحريق المستخدمة  8.3.4
التاريخ، الوقت، الموقع، الضغط، طول الخط وقطره، معدل التصرف )تسجيل البيانات وتشمل  9.3.4

 (.، السرعة، الوقت المستهلك للغسيل، أسماء القائمين بالعملالتقديري
تم غسيلها وأيضًا محابس الحجز والغسيل وحنفيات الحريق  التيالتوقيع على الخريطة باألجزاء  15.3.4
 .اتم استخدامه التي
تم استخدامها بعد  التيعن حالة جميع المحابس وحنفيات الحريق  المدنياخطار جهاز الدفاع  11.3.4

 .العمل بها
 .تم رفعها واستالم ما يفيد ذلك من المعمل المختص التيمتابعة نتائج فحص العينات  12.3.4
أو تم رفعها تعطى تعليمات إما باالكتفاء بعملية الغسيل  التيعلى ضوء نتائج فحوص العينات  13.3.4

 .المختص الكيميائياجراء تطهير لهذا الجزء من الشبكة تحت إشراف المعمل 
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 تطهير شبكة المياه

 :معلومات اساسية .1

بعد اجراء عملية غسيل المياه وأخذ العينات وفحصها بمعرفة المعمل، وعلى ضوء النتائج يعطى المعمل تعليماته اما 
 .رافهالجزء من الشبكة تحت اشباالكتفاء بعملية الغسيل او اجراء تطهير لهذا 

 :الغرض .2
 .تطهير المواسير حديثة التركيب 1.2
 .واإلصالحتطهير المواسير بعد أعمال الصيانة  2.2
 .تطهير المواسير بعد اجراء غسيل الشبكة على ضوء نتائج الفحوصات المعملية 3.2
 .اذا اثبتت المتابعة الدورية لعينات شبكة المياه وجود تلوث يتطلب تطهير للشبكة 4.2

 :المجال .3
إلى تلوث محتمل يتطلب تطهيرها  واإلصالحقد تتعرض المواسير حديثة التركيب أو بعد أعمال الصيانة  1.3

 .قبل وضعها في الخدمة
 . بالكلور هو الخيار النموذجي للتطهير المعالجة 2.3
بتطهير خطوط المياه الجديدة باستخدام مسحوق هيبوكلوريت  تقوم مياه قناالمياه مثل شركة  شركاتبعض  3.3

وطبقا للكود الكالسيوم في أعقاب االنتهاء من انشاء وغسيل الخطوط طبقًا للمعايير المتعارف عليها عالميًا 
 (.الخاص بتشغيل وصيانة شبكات المياه) 2559طبعة ( 153/2)رقم  المصري

 65)مسحوق هيبوكلوريت الكالسيوم المستخدم يجب ان يكون من نوع جيد سهل اإلذابة ذو تركيز مناسب  4.3
 . 3م/جم 15تعطى جرعة كلور حر تعادل  التي، ويتم اضافة الكمية (٪

 :األدوات .4
 .طلمبة حقن كيماويات ذات إزاحة موجبة 1.4
 مقياس معدل تدفق 2.4
 (٪65)مسحوق هيبوكلوريت الكالسيوم  3.4
 الحماية الشخصيةمعدات  4.4
 المتبقيلقياس الكلور الحر  حقليجهاز  5.4
 مياه نقية وحاوية لتجهيز محلول الكلور 6.4
 وثيقة اإلجراءات القياسية 7.4
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 :اإلجراءات .5
 :خطوات التجهيز للتطهير 1.5

، مريلة جلد، كوذلك، قفاز واقيقناع )يجب ارتداء القائمون على العمل مالبس ومعدات الوقاية من الكلور  1.1.5
 (.خوذةجلد، 
 .يجب التأكد من الغلق الجيد للمحابس الحاجزة 2.1.5
 .العمل لياًل بعيد عن المارة والزحام وانخفاض استهالك المياه 3.1.5
والمسطحات المائية مباشرة، بل يجب إضافة  الصحيعدم صرف مياه التطهير على بالوعات الصرف  4.1.5

 .بالمياه المتبقيمحلول من مادة وسيطة لمعادلة أو إزالة الكلور 
دارة المرافق بالمدينة(125)أخطار الخط الساخن  5.1.5  (.إذا لزم األمر)القرية / ، اإلدارة الصحية وا 
لهم للحصول على  البديلةسيتم غسلها واخطارهم وتحديد المصادر  التيتحديد قائمة كبار العمالء بالمنطقة  6.1.5

 .مياه الشرب اثناء فترة التطهير أو التنسيق الالزم معهم
 (:ساعة 24)بطريقة التالمس لفترة زمنية طويلة أواًل التطهير  2.5

 .يعزل الخط أو الجزء المراد تطهيره والسابق غسيله عن الشبكة العاملة 1.2.5
 .عملية التطهير إلجراءأول الخط تستخدم إلضافة محلول الكلور المعد  فييتم تركيب بريزة  2.2.5
المناسيب وذلك  اختلفتأعلى نقطة إذا  فينهاية الجزء المراد تطهيره أو  فيتركب بريزة أخرى  3.2.5

 .ألخذ العينات منها وأيضًا لخروج الهواء من الخط
كلوريت الكالسيوم ذو التركيز المعلوم، ويتم اضافة لول الكلور الرائق من مسحوق هيبو يحضر مح 4.2.5

 :كالتاليمن حجم المياه بالماسورة وتقدر كمية المسحوق  3م/جم 15جرعة تعادل 

 155× ( 3م/جم15)الجرعة × ( 3م)حجم الماسورة                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( =كجم)كمية المسحوق                       

 (٪)تركيز المسحوق                 

أول الخط بواسطة طلمبة اإلزاحة الموجبة  فيالخط عن طريق البريزة المركبة  فييدفع المحلول  5.2.5
بعد توصيلها بالبريزة مع فتح محبس دخول المياه لتندفع بلطف الى الجزء المراد تطهيره أثناء دفع محلول 

ة منه أعلى نقط فينهاية الخط أو  فيالكلور حتى يمتلئ الخط بالكامل بالمياه المكلورة ويظهر الكلور 
 .لفترة لضمان الحفاظ على المستوى الصحيح له المتبقيويستمر قياس الكلور 

 .ساعة 24تترك المياه المكلورة بالماسورة لمدة ال تقل عن  6.2.5
كل المحابس وحنفيات الحريق الموجودة بالجزء المراد تطهيره لتتالمس ( فتح وغلق)يتم تشغيل  7.2.5

الفاصلة بين الجزء الذى  فيما عدا محابس الحجز)لجيد أجزاءها مع المحلول المطهر لضمان التطهير ا
 (.يتم تطهيره والشبكة العاملة
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لتر، إذا وجد /مللجم1عن (س 24بعد )نهاية فترة التطهير  في المتبقييجب ان ال تقل نسبة الكلور  8.2.5
فإذا  المتبقيساعة ويقاس الكلور  24ويترك لمدة ( 3م/جم 5)أقل من ذلك يعاد خطوات التطهير بجرعة أقل 

 .لتر ننتقل للخطوة التالية / مللجم 1وجدت أكبر من 
أول الخط لكى تندفع المياه لغسيل هذا الجزء حتى ظهور المياه الواردة  فيمحبس الدخول  فتحيتم  9.2.5

 .الواردة منه المياه للخط المميز المتبقيمن محبس الدخول ذات نسبة الكلور 
الغسيل ان وجدت، ثم يتم فتح كل المحابس  فييقفل محبس الغسيل أو حنفيات الحريق المستخدمة  15.2.5

 .تم تطهيرها التيالموجودة على الخطوط 
 (التاريخ، الوقت، القائمين على العملية، المعوقات، المالحظات)تسجيل البيانات وتشمل  11.2.5

 :ثانيًا بطريقة الدفعة الواحدة الكبيرة 3.5

تدفق مستمر مع حقن جرعة  فيحيث يتم ادخال المياه الى الخط  الخطوط ذات األقطار الكبيرة فييقة تستخدم هذه الطر 
المليون لفترة زمنية محدودة وذلك  فيجزء  355ثابتة من الكلور بواسطة طلمبة حقن ذات إزاحة موجبة لتركيز يصل إلى 

 ساعات 3لتوفير عامود مياه مكلورة يتالمس مع المياه لفترة ال تقل عن 
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 :مثال

٪ ومستوى 65بوصة، وتركيز مسحوق الكلور  6متر وقطره  355،5إذا كان طول خط المياه الرئيسي المطلوب تطهيره هو 
 الكمية الالزمة من مسحوق الكلور للتطهير ؟ جماليإ، ما هو جزء في المليون 15جة المطلوب هو المعال

 :الحساب

 .يجب أواًل تحويل كل الوحدات إلى المتر

  (متر 5،5762)ليحول الى المتر  155ويقسم على  2،54 فيبوصة يضرب  3ونصف قطرها ( بوصة 6)قطر الماسورة 

 ل ×  2ط نق  =حساب حجم الخط الرئيسي 

     = 3،14  ×5،5762  ×5،5762  ×355،5  

 متر مكعب 6،39 =     

 155× ( 3م/جم15)الجرعة × ( 3م)حجم الماسورة       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(= جم)كمية المسحوق 

 (٪)تركيز المسحوق 

 

6،39  ×15  ×155 

 جم تقريباً  155= 98،3 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( =جم)كمية المسحوق 

65   

 :من المواسير باختالف اقطارها طولي متر 111حساب كمية مسحوق الكلور المطلوب لكل 

 (جرام)الوزن  (جرام)الوزن  (بوصة)قطر الماسورة 

6 

3 

11 

12 

16 

13 

21 

24 

31 

36 

23 

3,75 

4673 

5672 

,477 

3473 

7376 

11274 

14175 

16376 

111 

133 

166 

211 

266 

311 

333 

411 

511 

611 
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 رفع منسوب غرف المحابس السطحية

 :معلومات اساسية .1

تركيب محابس على الخطوط الرئيسية بالشوارع، ويراعى انشاء غرفة حماية لتلك المحابس بغطاء للرجوع إليها  غالبًا ما يتم
يجب التنسيق مع الحى أو الوحدة المحلية لرفع منسوب أغطية تلك الغرف . عند اجراء عمليات القفل والفتح عن خط المياه

 .بسهولة عند الحاجة عند اجراء عمليات رصف الطرق حتى يمكن الرجوع اليها
 :الغرض .2

هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة لرفع منسوب صناديق الحماية التلسكوبية 
 .للوصالت المنزلية

 :المواد .3

 المكونة لصندوق الحماية والمدادةالقطع السفلية والعلوية  1.3
 شنبر وغطاء غرفة المحبس  2.3
 (حسب الحاجة)أسمنت، رمل، زلط، مياه، حديد تسليح، طوب : ات الخرسانةنمكو  3.3
 شدة خشبية أو فورما  4.3
 .بنط خرسانة، منشار، ميزان قامة كاشف معادن، كوريك، أزمة، عتلة، مرزبة، شاكوش دقاق،: معدات ميكانيكية 5.3

 :االجراءات .4

 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦواقية، أنظارة )مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (.خوذة

 .التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 (125)اعالم الخط الساخن  3.4
 .بأجهزة الكشف عن المعادن باالستعانةتحديد موقع غطاء الغرفة  4.4
 .الحفر بالشاكوش الدقاق إلظهار غرفة الصمام 5.4
 .الحفر ونظف حول الغطاء والشنبرتخلص من نواتج  6.4
 .أعد ضبط وتركيب الشنبر فوق البريزة مع ضبط المنسوب بمستوى الشارع 7.4
 .تطهير الغرفة والتأكد من أمكانية تشغيل المحبس بمفتاح المحابس 8.4
 .قم بالردم والدمك حول الشنبر 9.4
 .استخدم الخرسانة إذا لزم األمر مع وضع إطار حماية واشارة تحذير حتى تجف 15.4
 .ضع الغطاء بعد التأكد من جفاف الخرسانةو  11.4
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 (ذيل/تلف وصلة رأس) رئيسياصالح خط 

 :معلومات اساسية .5

طبقًا للضغوط  شبكات توزيع المياه، ويجب اختيار المادة المصنوعة منها المواسير في الرئيسيتشكل المواسير العنصر 
الصلب، الزهر، )شبكات المياه عدة أنواع من المواسير  فيستعمل عليها المواسير وكذا طبيعة التربة، تستخدم  التي

 :ويتم وصل هذه المواسير ببعضها بإحدى الطرق اآلتية...( ايثلين، البوليجالس،  الخرسانة، الفيبر

وصلة الرأس والذيل مع حلقة كاوتش أو وصلة الرأس والذيل مع مادة الصقة أو ملء الفراغ بين الرأس والذيل بالخيش  .أ 
 .المقطرن ثم يصب الرصاص المنصهر مع قلفطة الرصاص أو بالحبل

 .وصلة بفلنشات مثقبة ومسامير وصواميل .ب 
 .وصلة ميكانيكية .ج 

 :الغرض .6

التسربات الناتجة عند تلف الوصلة بين  إلصالحهذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة 
 .الماسورتين للخطوط الرئيسية

 :المواد .,

 قفيز االصالح ومفاتيح ربط مناسبة أو جيبولت ووصلة مواسير مناسبة 1.7
 (إذا لزم األمر)اجنة قلفطة، وبوتقة صهر رصاص، ومغارف صب، ورصاص  2.7
 (إذا لزم األمر)صاروخ قطعية واسطوانات قطع، مولد كهرباء  3.7
 معدات حفر مالئمة لنوع الحفر 4.7

 :االجراءات .3

 .قبل بدء العمل بالموقع( يفونات، كهرباء، مرور، غاز، سالح االشارة ان وجدتل)ضمان اكتمال التصاريح لجميع المرافق 

جلد،  قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.8
 (. خوذة

 .بالموقعالتأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور  2.8
 .للمواصفات المحددة لنوع المواسير وملحقاتها اإلصالح فيستستخدم  التيالتأكد من مطابقة المواد  3.8
خدمة ضخ المياه عن موقع العمل حتى يتم االنتهاء  إليقافتحديد موقع جميع المحابس والصمامات الالزم اغالقها  4.8

 .من االصالح
 منطقة االصالح فياخطار جميع العمالء المتأثرين  .أ 
 توفر اطار زمنى لفترة انقطاع المياه .ب 
 غلق ضخ المياه عن المناطق المنخفضة حتى نهاية االصالح .ج 
 .على األقل وأبعاد نواتج الحفر بمسافة متر الرئيسيحفر المحيط الالزم حول الخط  5.8
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 .إزالة نواتج الحفر وتنظيف وتطهير سطح وصلة المواسير عند نقطة االصالح 6.8
 (.إذا لزم األمر)اثناء عملية الصيانة ( سندات)جوانب الحفر تدعيم  7.8
ام يستلزم قطع الراس واستخدام وصلة ماسورة واثنين ( تسرب)تحديد نوع االصالح يستلزم قفيز اصالح سريع  8.8

 (.كسر)جيبولت 
 .جيدا( المسامير) البراغيواحكام  / تثبيت قفيز االصالح حول الوصلة من األمام والخلف 9.8
 تشغيل الخدمةاستعادة  15.8

 .تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .أ 
 .تم من صيانة برمال نظيفة خالية من الشوائب ردم ودمك منطقة الحفر على ما .ب 
 .اعالم العمالء بانه تم استعادة الخدمة للمناطق المتضررة .ج 
 .من رصف وخالفه ألصله الشيء إلعادةرفع نواتج الحفر وتنظيف الموقع، وابالغ جهات االختصاص المسئولة  .د 

 فياالدوار االرضية بفتح الحنفيات لفترة  فيأو اعالم العمالء  –استخدام حنفية حريق لتفريغ الهواء وتنظيف الخط  11.8
 .حالة عدم وجود حنفيات حريق

 المعمليجمع عينات للتحليل  12.8
 (طوليكسر ) رئيسياصالح خط 

 :معلومات اساسية .1

شبكات توزيع المياه، ويجب ان تكون على درجة كافية من القدرة على تحمل القوى  في الرئيسيتشكل المواسير العنصر 
، كما يجب اختيار المادة (التربة واألحمال المرورية)أو قوى خارجية ( ضغط المياه)المؤثرة عليها سواء كانت قوى داخلية 

والكسر الكبير . ا المواسير وكذلك طبيعة التربةستعمل عليه التيالمصنوعة منها المواسير وكذا األقطار المناسبة للضغوط 
وقتًا كبيرا ويحتاج لحبس المياه عن المشتركين ويلزم فيه تغيير جزء من المواسير او  إلصالحههو الكسر الذى يلزم 

 .الوصالت او القطع الخاصة او الصمامات
 :الغرض .2

للخطوط  االنفجاراتالكسور أو  إلصالحلمتبعة هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة ا
 .الرئيسية

 :المواد .3

 جلبة سادة أو جيبولتات اصالح، وصلة ماسورة 1.3
 آلة رفع مناسبة 2.3
 طلمبة نزح نقالى وخراطيم  3.3
 ..(شاكوش، مجموعة اجن وقلفطة، صاروخ قطعية أو منشار، مفاتيح ربط، قلفاط، ) :معدات اصالح 4.3
 بوتقة صهر رصاص ومغارف صب ورصاص 5.3
 معدات حفر مالئمة لنوع الحفر 6.3
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 :االجراءات .4

واعالم بالخط ( تليفونات، كهرباء، مرور، غاز، سالح االشارة ان وجد)ضمان اكتمال التصاريح لجميع المرافق  1.4
 .قبل بدء العمل بالموقع( 125)الساخن 

 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 2.4
 (.خوذة

 .التأكد من وجود جميع اشارات السالمة وادوات تحذير ومراقبة حركة المرور بالموقع 3.4
 .للمواصفات المحددة لنوع المواسير وملحقاتها اإلصالح فيستستخدم  التيالتأكد من مطابقة المواد  4.4
خدمة ضخ المياه عن موقع العمل حتى يتم االنتهاء  إليقافتحديد موقع جميع المحابس والصمامات الالزم اغالقها  5.4

 .من االصالح
 منطقة االصالح فياخطار جميع العمالء المتأثرين  .أ 
 توفر اطار زمنى لفترة انقطاع المياه .ب 
 غلق ضخ المياه عن المناطق المنخفضة حتى نهاية االصالح .ج 
 .على األقلحفر المحيط الالزم حول الخط الرئيسى وأبعاد نواتج الحفر بمسافة متر  6.4
 .إزالة نواتج الحفر وتنظيف وتطهير سطح وصلة المواسير عند نقطة االصالح 7.4
 (.إذا لزم األمر)اثناء عملية الصيانة ( سندات)تدعيم جوانب الحفر  8.4
 .يتم قطع الجزء المكسور أو المتآكل من نهاية الكسر بواسطة معدة مناسبة ورفعه 9.4
 .عة ويتم التجميع بواسطة منشون سادة أو جيبولتات اإلصالحيتم تركيب وصلة ماسورة بطول القطعة المرفو  15.4
والماسورتين بعد وضع حبل القلفاط ويتم الدق على الرصاص ( مانشون)يتم صب الرصاص بين رأسى الجلبة  11.4
 جيدا( المسامير) البراغيأو تثبيت قفيز االصالح حول الماسورة من الناحيتين واحكام  داخل الرؤوس،( قلفطة)
 تشغيل الخدمةاستعادة  12.4
 .تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .أ 
 .تم من صيانة برمال نظيفة خالية من الشوائب ردم ودمك منطقة الحفر على ما .ب 
 .اعالم العمالء بانه تم استعادة الخدمة للمناطق المتضررة .ج 
 .من رصف وخالفه ألصله ءالشي إلعادةرفع نواتج الحفر وتنظيف الموقع، وابالغ جهات االختصاص المسئولة  .د 

 فياالدوار االرضية بفتح الحنفيات لفترة  فيأو اعالم العمالء  –استخدام حنفية حريق لتفريغ الهواء وتنظيف الخط  13.4
 .حالة عدم وجود حنفيات حريق

 المعمليجمع عينات للتحليل  14.4
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 (كسر حلقى) رئيسياصالح خط 

 :معلومات اساسية .1

شبكات توزيع المياه، ويجب ان تكون على درجة كافية من القدرة على تحمل القوى  في الرئيسيتشكل المواسير العنصر 
، كما يجب اختيار المادة (التربة واألحمال المرورية)أو قوى خارجية ( ضغط المياه)المؤثرة عليها سواء كانت قوى داخلية 

 .المواسير وكذلك طبيعة التربة ستعمل عليها التيالمصنوعة منها المواسير وكذا األقطار المناسبة للضغوط 
 :المجال .2

 .الكسور للخطوط الرئيسية إلصالحهذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة 

 :المواد .3
 قفيز اصالح سريع بقطر مناسب 1.3
 مفاتيح مناسبة لمسامير القفيز  2.3
 فرشاة معدنية وشحم لدهان المسامير 3.3
 (لزم األمرإذا )معدات نزح مياه  4.3
 معدات حفر مالئمة لنوع الحفر 5.3

 :االجراءات .4
قبل بدء العمل ( تليفونات، كهرباء، مرور، غاز، سالح االشارة ان وجد)ضمان اكتمال التصاريح لجميع المرافق  1.4

 .بالموقع
 (. رول،كوذلك،قفازجلد،خوذةڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 2.4
 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 3.4
 .األصالح للمواصفات المحددة لنوع المواسير وملحقاتها فيستستخدم  التيالتأكد من مطابقة المواد  4.4
المياه عن موقع العمل حتى يتم االنتهاء  تحديد موقع جميع المحابس والصمامات الالزم اغالقها اليقاف خدمة ضخ 5.4

 .من االصالح

 .منطقة االصالح فياخطار جميع العمالء المتأثرين  .1

 .توفر اطار زمنى لفترة انقطاع المياه .2

 .غلق ضخ المياه عن المناطق المنخفضة حتى نهاية االصالح .3

 .ألقلحفر المحيط الالزم حول الخط الرئيسى وأبعاد نواتج الحفر بمسافة مترعلى ا 6.4
 .إزالة نواتج الحفر وتنظيف وتطهير سطح الخط الرئيسى عند نقطة االصالح 7.4
 (. إذا لزم األمر)اثناء عملية الصيانة ( سندات)تدعيم جوانب الحفر  8.4
 تثبيت قفيز االصالح حول الماسورة واحكام المسامير جيدا 9.4
 استعادة تشغيل الخدمة 15.4
 .تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .1
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 .تم من صيانة برمال نظيفة خالية من الشوائب ردم ودمك منطقة الحفر على ما .2
 .اعالم العمالء بانه تم استعادة الخدمة للمناطق المتضررة .3
 .من رصف وخالفه ألصله ءالشي إلعادةرفع نواتج الحفر وتنظيف الموقع، وابالغ جهات االختصاص المسئولة  .4

 فياالدوار االرضية بفتح الحنفيات لفترة  فيأو اعالم العمالء  –نظيف الخط استخدام حنفية حريق لتفريغ الهواء وت 11.4
 . حالة عدم وجود حنفيات حريق

 المعمليجمع عينات للتحليل  12.4
 (وصلة عميل)تركيب وصلة جديدة 

 :معلومات اساسية .1

خدمات أمداد المياه بوصالت جديدة للعمالء الجدد، ويتحدد قطر الوصلة حسب عدد األدوار وعدد  بإنشاءتقوم الشركة 
شبكات المياه، حيث غالبا  فيوتعتبر الوصالت المنزلية من أهم نقاط الضعف . يتكون منها العقار التيالوحدات السكنية 

ج أعمال تركيب الوصلة المنزلية إلى عناية خاصة وتحتا. ما يتم تنفيذ هذه الوصالت على خطوط مواسير قائمة بالفعل
 :والوصلة المنزلية تشتمل على المكونات التالية. أثناء التنفيذ لضمان سالمة خط المواسير وسالمة الوصلة مستقبال

 .بريزة بحجم مناسب يتم تركيبها على الماسورة المغذية 1.1
 .مواسير التوصيلة للمستهلك 2.1

 :الغرض .2

 .المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة عند تثبيت خدمة جديدةهذا االجراء يوضح 
 :المواد .3
 ، وجلب لحامبوليماكينة لحام  1.3
 منشار وطقم مفاتيح ربط مناسبة 2.3
 (ماكينة تخريم أو مسمار وشاكوش)أداة تخريم مناسبة  3.3
 محبس قايم وبلف عدم رجوع 4.3
 ...(كيعان، لواكير، جلب، نبل)مناسبة والقطع الخاصة بها  بأقطارمواسير  5.3
 بريزة بحجم مناسب وجوان كاوتش 6.3
 عداد المياه وصندوق العداد 7.3
 مسحوق هيبوكلوريت مطهر 8.3
 معدات حفر مالئمة لنوع الحفر 9.3

 :االجراءات .4
 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4

 (.خوذة
 .التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
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 (.125)الخط الساخن االتصال ب 3.4
 .الرئيسيالتحقق من الموقع وحفر المحيط الالزم لكشف الخط  4.4
 . إزالة نواتج الحفر وتنظيف وتطهير سطح الماسورة عند نقطة التركيب 5.4
 .االدوات المستخدمةتطهير  6.4
 .الماسورة فيتثبيت البريزة حول الماسورة مع وضع جوان كاوتش أسفل الصرة وترفع الجشمة لعمل ثقب  7.4
والماسورة  أي)، أو تحت الضغط (والماسورة خاليـة مـن المياه أي)الماسورة إما على الناشف  فييتم عمل ثقب  8.4

 (.Pressure Tapping Machinesتخريم  مملوءة بالمياه عند ضغط التشغيل باستخدام ماكينة
 .الصرة ويتم إكمال الوصلة حتى مكان صندوق العداد فييتم ربط الجشمة  9.4
 يتم تركيب العداد عند مدخل العقار داخل صندوق خاص لحمايته من العبث 15.4
لداخلية الرئيسية صيانة بالمواسير ا أييتم تركيب محبس قفل قبل العداد مباشرة لقفل المياه عن العقار عنــد إجراء  11.4

 .للعقار
 .ردم ودمك منطقة الحفر برمال نظيفة 12.4
 .اعالم الخط الساخن بانتهاء التركيب 13.4
 .استكمال كافة االجراءات المستندية 14.4
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 86 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 (لعمالء حاليين)تعديل وصلة خدمية 

 :معلومات اساسية .1

ضعف أو انقطاع الخدمة، تدهور حالة الخط القديم أو : حالة فيالخدمية بأخرى /تقوم شركة قنا باستبدال الوصلة المنزلية
عند طلب ترقية الخدمة للعمالء القدامى بمواسير ذات قطر اكبر، ويتحدد قطر الوصلة حسب عدد األدوار وعدد الوحدات 

 .يتكون منها العقار التيالسكنية 
 :الغرض .2

 .السالمة المتبعة عند أحالل وصلة خدمية قديمة بأخرى جديدةهذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر 

 :المواد .3

 ماكينة لحام، جلب لحام 1.3
 طقم مفاتيح ربط مناسبة 2.3
 ...(كيعان، لواكير، محابس)ماسورة بقطر مناسب والقطع الخاصة بها  3.3
 بريزة مناسبة بقفيز وجوان كاوتش 4.3
 معدات حفر مالئمة لنوع الحفر 5.3

 :االجراءات .4

رول، كوذلك، قفاز جلد، ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  والتأكد من ارتدائهمتأمين االفراد  1.4
 (. خوذة

 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 (125)إخطار الخط الساخن  3.4
 .للمواصفات المحددة لنوع المواسير وملحقاتها اإلصالح فيستستخدم  التيالتأكد من مطابقة المواد  4.4
  التحقق من الموقع وحفر المحيط الالزم لكشف الوصلة من العداد حتى الخط الرئيسي 5.4
 ر سطح الماسورة عند نقطة التركيبإزالة نواتج الحفر وتنظيف وتطهي 6.4
 تطهير االدوات المستخدمة 7.4
 .ستبدال الوصلة القديمة من البريزة وحتى مكان صندوق العدادويتم ا( عند االحتياج)الصرة  فييتم استبدال البريزة  8.4
 الحمايةعند مدخل العقار داخل صندوق ( إذا تطلب األمر)يتم تغيير العداد  9.4
 استعادة تشغيل الخدمة 15.4
 تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .1
 ردم ودمك منطقة الحفر برمال نظيفة .2
 باستعادة الخدمة ( 125)اعالم الخط الساخن  .3
 استكمال االجراءات المستندية 11.4
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 87 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 (السكينة)اصالح صمام حجز 

 :معلومات اساسية .1

عملية تشغيل  فيمكونات شبكات توزيع المياه حيث عن طريقها يتم التحكم  فيالعناصر الرئيسية  ثانيتعتبر المحابس 
محبس الحجز أنواعه . الشبكات وتنظيمها كذلك عمليات الصيانة وأعمال االصالح وكذا عمليات غسيل الخطوط وتطهيرها

منطقة إال ويتم التحكم فيه من خالل  أيشبكات مياه الشرب فال يكاد يوجد خط مواسير يغذى  فيعديدة وشائعة االستعمال 
. يانا يطلق عليه أيضا بالصمام البوابى، تنتشر هذه النوعية من المحابس بالشبكةمجموعة من المحابس السكينة، وأح

غطاء مانع تسرب على  - (فتيلال) العامود – الغطاء – (الرغيف) البوابة – الجسم: هيواألجزاء الرئيسية لهذا المحبس 
 .الساق
 :الغرض .2

 .المتبعة الصالح محبس الحجز هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة

 :المواد .3
 مجموعة مفاتيح بأحجام مختلفة 1.3
 وشحم( صندوق الحشو)مسامير تجميع الجلند  2.3
 (عامود الصمام)جالند وفتيل  3.3
 حلقات احكام أو تيل حشو وحلقة كاوتش 4.3
 آلة رفع وسلسلة وصاروخ قطعية 5.3
 معدات حفر مالئمة لنوع الحفر 6.3

 :االجراءات .4
 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  ارتدائهم تأمين االفراد والتأكد من 1.4

 (.خوذة
 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 (125)إخطار الخط الساخن  3.4
 .للمواصفات المحددة لنوع المحابس اإلصالح فيستستخدم  التيالتأكد من مطابقة المواد  4.4
خدمة ضخ المياه عن موقع العمل حتى يتم االنتهاء من  إليقافتحديد موقع المحابس والصمامات الالزم اغالقها  5.4

 .االصالح
 منطقة االصالح فياخطار جميع العمالء المتأثرين  .1
 توفر اطار زمنى لفترة انقطاع المياه .2
 حتى نهاية االصالح غلق ضخ المياه عن المناطق المنخفضة .3
 (اذا لزم االمر) الرئيسيحفر المحيط الالزم فوق غرفة المحبس  6.4
 :التاليالعيب طبقًا للسبب كما موضح بالجدول  بإصالحقم  7.4
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 88 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 (مع استخدام الشحم)االصالح الالزم  السبب العيب م

 تسرب شديد بالجلند 1.7.4

 تلف الحشو -
 تآكل مسامير الجلند -
 ..تآكل الفتيل -
 ..بالجلندكسر  -

 الحشو استبدال 
 الجلند مسامير استبدال 
 الفتيل استبدال 
 والحشو الجلند استبدال 

2.7.4 
الصمام ال يحجز 

 المياه

 كسر الفتيل -
 تلف الجشمة -
 تآكل شنابر مجرة البوابة -
 رواسب أسفل بوابة الصمام -

 الفتيل استبدال 
 الجشمة استبدال 
 الشنابر استبدال 
 الرواسب استخراج 

 الصمام ال يفتح 3.7.4
 تلف قالووظ الفتيل / كسر -
 تلف الجشمة / كسر -
 تلف بيت الجشمة / كسر -

 الفتيل استبدال 
 الجشمة استبدال 
 الصمام استبدال 

 بوابة الصمام محشورة لتلف - الفتيل ال يدور 4.7.4
 بةاو لكسر قضبان مجرة البوا -

 الصمام استبدال 

 الفتيل تلف قالووظ / كسر - الفتيل يدور بال نهاية 5.7.4
 تلف صامولة الفتيل / كسر -

 الفتيل استبدال 
 الصامولة استبدال 

 استعادة تشغيل الخدمة 8.4
 تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .1
 تغطية الصمام، ردم ودمك منطقة الحفر .2
 اعالم العمالء بانه تم استعادة الخدمة للمناطق المتضررة .3
 (لزم األمرإذا )استخدام حنفية حريق لتفوير الخط  9.4
 المعمليجمع عينات للتحليل  15.4
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 (السكينة)استبدال صمام حجز 

 :معلومات اساسية .1

عملية تشغيل  فيمكونات شبكات توزيع المياه حيث عن طريقها يتم التحكم  فيالعناصر الرئيسية  ثانيتعتبر المحابس 
تقوم الشركة باستبدال . الشبكات وتنظيمها كذلك عمليات الصيانة وأعمال االصالح وكذا عمليات غسيل الخطوط وتطهيرها

 . حركته الميكانيكية أو تهالك مكوناته فيالمحبس عند وجود تلف 
 :الغرض .2

 .ستبدال محبس الحجزهذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة ال

 :المواد .3
 صمام حجز جديد مختبر 1.3
 حلقات احكام أو تيل حشوو  مسامير 2.3
 مواسير حجم مناسب 3.3
 صاروخ قطعية واسطوانات قطع 4.3
 (اذا لزم االمر)جيبولت ووصلة  5.3
 آلة رفع وسلسلة 6.3
 (، اجن، شاكوشحداديطقم مفاتيح، منشار )شنطة عدة  7.3
 معدات نزح مياه مناسبة 8.3
 الحفر معدات حفر مالئمة لنوع 9.3

 :االجراءات .4
 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4

 (.خوذة
 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 (125)إخطار الخط الساخن  3.4
 .ستستخدم لنوع المحابس التيالتأكد من مطابقة المواد  4.4
خدمة ضخ المياه عن موقع العمل حتى يتم االنتهاء من  إليقافتحديد موقع المحابس والصمامات الالزم اغالقها  5.4

 .االصالح
 منطقة االصالح فياخطار جميع العمالء المتأثرين  .1
 توفر اطار زمنى لفترة انقطاع المياه .2
 االصالح غلق ضخ المياه عن المناطق المنخفضة حتى نهاية .3
  حفر المحيط الالزم فوق غرفة المحبس الرئيسى المطلوب تغييره 6.4
 قم بقطع الماسورة 7.4
 قم بتنظيف وتطهير المواسير القديمة والجديدة 8.4
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 قم بتجميع المحبس الجديد مع المواسير بقفيزات التجميع 9.4
 احكم ربط المسامير جيدا 15.4
 استعادة تشغيل الخدمة 11.4
 تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .1
 تغطية الصمام، ردم ودمك منطقة الحفر .2
 (إذا لزم األمر)استخدام حنفية حريق لتفوير الخط  .3
 اعالم العمالء بانه تم استعادة الخدمة للمناطق المتضررة .4
 ابالغ الخط الساخن بانتهاء االجراء 12.4
 المعملياخطار المعمل لجمع عينات للتحليل  13.4
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 الكشف عن التسرب

 :معلومات اساسية .1

شبكة توزيع المياه بالمحافظة من االجراءات الهامة لتقليل تكاليف انتاج  فيعملية اكتشاف والكشف عن التسرب والحد منه 
لذا . فيالمياه والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من تأثير المياه المتسربة وتوفير كميات المياه للعمالء بالقدر الكا

بكة الى مناطق معزولة واجراء مسح عام على جميع المواسير بها باستخدام معدات تخصصية للتحقق من يجب تقسيم الش
 .تدل على وجود تسرب للمياه تحت االرض مع امكانية تحديد موقعه بدقة (Noise)وجود أصوات غير عادية 

 :المجال .2

 .السالمة لتحديد موقع تسرب المياههذا االجراء يوضح المواد المستخدمة والخطوات االجرائية وعناصر 
 :األدوات .3
 شاكوش دقاق 1.3
 مثقاب 2.3
 كاشف تسرب 3.3

 :االجراءات .4
 قفازجلد، كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4

 (.خوذة
 بالموقعالتأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور  2.4
 (125)اعالم الخط الساخن  3.4
 المناطق المشبوهة فيتحديد خطوط المياه الرئيسية والخدمية  4.4
 االستماع الى حركة المياه لتحديد مكان التسرب  5.4
 دق انبوبة االختبار 6.4
 الحفر بالدقاق وثقب فتحة فوق الماسورة الرئيسية 7.4
 التسرباالستماع الى حركة المياه تحت التربة للتحديد الدقيق لمكان  8.4
 الحفر واصالح التسرب إلجراءاستدعاء فريق الصيانة  9.4
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 استبدال حنفية حريق

 :معلومات اساسية .1

مكافحة الحرائق، ويتم توصيلها على شبكات توزيع المياه بالمنطقة المحيطة، ويتم تحديد أماكن  فيتستخدم حنفيات الحريق 
يكون عدد حنفيات الحريق والمسافة بينها وبين بعضها كافيا  بحيث المدنيتركيب هذه الحنفيات بالتنسيق مع إدارة الدفاع 

دارة الدفاع . حالة حدوث حريق فيلتغطية المنطقة المحيطة بها  الجهة المختصة بتحديد أماكن  هيوالحريق  المدنيوا 
جراء أعمال الصيانة واإلصالح  تركيب حنفيات الحريق وتقوم شركة المياه بقنا بالكشف عن هذه الحنفيات بصفة دورية وا 

 .الالزمة لها، واستبدال التالف منها
 :وهناك نوعان من أنواع حنفيات الحريق

الرصيف، بحيث يكون منسوب سطح  فيرفة خاصة بها ويتم تركيب هذه الحنفية داخل غ: األرضيحنفية الحريق  1.1
هذه الغرفة مساويا لسطح الرصيف، ويتم وصل الحنفية بخط المياه عن طريق محبس خاص يتم قفله فقط عند استبدال 

 .أو صيانة الحنفية، وتوضع على الحائط المجاور عالمة إرشادية لتدل على مكان الحنفية
 رئيسيسم وتكون ذات عدة مخارج أحدهما  95 بحواليترتفع هذه الحنفية عن سطح األرض : حنفية الحريق العمودية 2.1

ومخرج أو مخرجين فرعيين، ويتم دهانها باللون األحمر مع وضع عالمة على الحائط لتدل على مكان الحنفية، كما يتم 
 فيوبحيث ال تعوق هذا السياج عملية تركيب الخراطيم  إحاطة الحنفية من جهة الشارع بسياج حماية من المواسير

 .حالة الحنفية األرضية فيوتتصل الحنفية بخط التغذية كما . مخارج الحنفية

أو من الزهر المرن، أما عامود التشغيل فيصنع من النحاس وكذلك الجشمة،  الرماديويصنع جسم الحنفية من الزهر 
 .ه الحنفية من نفس مادة جسم الحنفيةويصنع كوع رجل البطة الذى يرتكز علي

 :الغرض .2

 .هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة عند استبدال حنفية حريق

 :المواد .3
 حنفية حريق 1.3
 مفاتيح ربط مسامير 2.3
 مسامير وشحم 3.3
 حلقات احكام جلد لمنع التسرب من الفالنشة 4.3
 سلسلة لرفع الحنفية 5.3
 مناسبةادوات حفر  6.3
 (اذا لزم االمر)وصلة رفع منسوب  7.3
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 :االجراءات .4
 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4

 (.خوذة
 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 ( 125)االتصال بالخط الساخن  3.4
 .اإلصالحستستخدم لنوع  التيالتأكد من مالئمة المواد  4.4
 .على أمر الشغل الحنفيات الالزم استبدالها بناءتحديد موقع  5.4
 اغلق صمام حجز المياه عن حنفية الحريق 6.4
 الحفر حول حنفية الحريق حتى تصل لكوع رجل البطة الذى يرتكز عليه الحنفية 7.4
 الحفر ونظف حول الحنفية وفالنشة التجميع تخلص من نواتج 8.4
 فك المسامير القديمة من رأس الفالنشة ورفع حنفية الحريق 9.4
 تنظيف وتطهير المواسير 15.4
 ثبت الحنفية الجديدة وجمعها مع الماسورة بالمسامير واستخدام جلدة فالنشة جديدة  11.4
 احكم ربط كل المسامير مع التشحيم  12.4
 قم بالردم والدمك حول الحنفية 13.4
 حنفية الحريق فتح محبس الحجز واختبرا 14.4
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 14 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 (تسرب)اصالح حنفية حريق 

 :معلومات اساسية .1

مكافحة الحرائق، ويتم توصيلها على شبكات توزيع المياه بالمنطقة المحيطة، ويتم تحديد أماكن  فيتستخدم حنفيات الحريق 
يكون عدد حنفيات الحريق والمسافة بينها وبين بعضها كافيا  بحيث المدنيتركيب هذه الحنفيات بالتنسيق مع إدارة الدفاع 

دارة الدفاع . حالة حدوث حريق فيلتغطية المنطقة المحيطة بها  الجهة المختصة بتحديد أماكن  هيوالحريق  المدنيوا 
جراء أعمال الصيان ة واإلصالح تركيب حنفيات الحريق وتقوم شركة المياه بقنا بالكشف عن هذه الحنفيات بصفة دورية وا 

 .الالزمة لها، واستبدال التالف منها

 :وهناك نوعان من أنواع حنفيات الحريق

الرصيف، بحيث يكون منسوب سطح  فيويتم تركيب هذه الحنفية داخل غرفة خاصة بها : األرضيحنفية الحريق  1.1
هذه الغرفة مساويا لسطح الرصيف، ويتم وصل الحنفية بخط المياه عن طريق محبس خاص يتم قفله فقط عند استبدال 

 .أو صيانة الحنفية، وتوضع على الحائط المجاور عالمة إرشادية لتدل على مكان الحنفية
 رئيسيسم وتكون ذات عدة مخارج أحدهما  95 بحواليترتفع هذه الحنفية عن سطح األرض : حنفية الحريق العمودية 2.1

ومخرج أو مخرجين فرعيين، ويتم دهانها باللون األحمر مع وضع عالمة على الحائط لتدل على مكان الحنفية، كما يتم 
مخارج  فيال يعوق هذا السياج عملية تركيب الخراطيم  إحاطة الحنفية من جهة الشارع بسياج من المواسير وبحيث

 .حالة الحنفية األرضية فيوتتصل الحنفية بخط التغذية كما . الحنفية

أو من الزهر المرن، أما عامود التشغيل فيصنع من النحاس وكذلك الجشمة،  الرماديويصنع جسم الحنفية من الزهر 
 .فية من نفس مادة جسم الحنفيةويصنع كوع رجل البطة الذى يرتكز عليه الحن

 :الغرض .2

 .هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة عند اصالح تسرب من حنفية حريق
 :المواد .3

 ومشرشر يطقم مفاتيح لقمة وبلد 1.3
 المفتاح الخاص بحنفية الحريق 2.3
 شاكوش وزردية 3.3
 فتيل وماسورة العامود  4.3
 الصمام الداخليةكاوتش مبطط، جلدة  5.3
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 15 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :االجراءات .4

 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (. خوذة

 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 ( 125)االتصال بالخط الساخن  3.4
 .اإلصالحستستخدم لنوع  التيالتأكد من مالئمة المواد  4.4
 .على أمر الشغل ع الحنفيات الالزم اصالحها بناءتحديد موق 5.4
 فك المسامير القديمة من رأس حنفية الحريق 6.4
 فك صامولة التشغيل من الكاب 7.4
 فك العامود  8.4
 عدة العامودوالجلدة من حنفية الحريق باستخدام المفتاح الخاص بفك قا الرئيسيفك الصمام  9.4
 ركب جلدة صمام جديدة على العامود 15.4
 (اتجاه عقارب الساعة فياربط )أعد تثبيت العامود بحنفية الحريق  11.4
 أعد تجميع الحنفية والعامود بالقاعدة باستخدام مسامير وجلدة فالنشة جديدة 12.4
 احكم ربط كل المسامير بالقاعدة والكاب 13.4
 اعد ربط صامولة التشغيل بالكاب 14.4
 حنفية الحريق الحجز واختبرافتح محبس  15.4
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 16 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 (كسر)اصالح حنفية حريق 

 :معلومات اساسية .1

مكافحة الحرائق، ويتم توصيلها على شبكات توزيع المياه بالمنطقة المحيطة، ويتم تحديد أماكن  فيتستخدم حنفيات الحريق 
يكون عدد حنفيات الحريق والمسافة بينها وبين بعضها كافيا  بحيث المدنيتركيب هذه الحنفيات بالتنسيق مع إدارة الدفاع 

دارة الدفاع . حالة حدوث حريق فيلتغطية المنطقة المحيطة بها  الجهة المختصة بتحديد أماكن  هيوالحريق  المدنيوا 
جراء أعمال الصيان ة واإلصالح تركيب حنفيات الحريق وتقوم شركة المياه بقنا بالكشف عن هذه الحنفيات بصفة دورية وا 

 .الالزمة لها، واستبدال التالف منها

 :وهناك نوعان من أنواع حنفيات الحريق

الرصيف، بحيث يكون منسوب سطح  فيويتم تركيب هذه الحنفية داخل غرفة خاصة بها : األرضيحنفية الحريق  1.1
قفله فقط عند استبدال هذه الغرفة مساويا لسطح الرصيف، ويتم وصل الحنفية بخط المياه عن طريق محبس خاص يتم 

 .أو صيانة الحنفية، وتوضع على الحائط المجاور عالمة إرشادية لتدل على مكان الحنفية

 رئيسيسم وتكون ذات عدة مخارج أحدهما  95 بحواليترتفع هذه الحنفية عن سطح األرض : حنفية الحريق العمودية 2.1
ع عالمة على الحائط لتدل على مكان الحنفية، كما يتم ومخرج أو مخرجين فرعيين، ويتم دهانها باللون األحمر مع وض

مخارج  فيإحاطة الحنفية من جهة الشارع بسياج من المواسير وبحيث ال يعوق هذا السياج عملية تركيب الخراطيم 
 .حالة الحنفية األرضية فيوتتصل الحنفية بخط التغذية كما . الحنفية

الزهر المرن، أما عامود التشغيل فيصنع من النحاس وكذلك الجشمة، أو من  الرماديويصنع جسم الحنفية من الزهر 
 .ويصنع كوع رجل البطة الذى يرتكز عليه الحنفية من نفس مادة جسم الحنفية

 :الغرض .2

 .هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة عند اصالح حنفية حريق
 :المواد .3

 ومشرشر يطقم مفاتيح لقمة وبلد 1.3
 المفتاح الخاص بحنفية الحريق 2.3
 شاكوش وزردية 3.3
 صاروخ قطعية 4.3
 (مسامير، فالنشة أمان، جوان، العامود بالكوبلنج)قطع غيار الخاصة بحنفية الحريق  5.3
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 :االجراءات .4

 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (. خوذة

 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 ( 125)االتصال بالخط الساخن  3.4
 .اإلصالحستستخدم لنوع  التيالتأكد من مالئمة المواد  4.4
 .تحديد موقع الحنفيات الالزم اصالحها بناء على أمر الشغل 5.4
 الحريقفك المسامير القديمة من رأس حنفية  6.4
 فك صامولة التشغيل من الكاب 7.4
 فك العامود  8.4
 (حالة انحناء اى من جزئي العامود يستبدل في)استبدال الكوبلنج  9.4
 استبدل طوق الفالنشة بآخر جديد 15.4
 أعد تركيب العامود بالحنفية 11.4
 أعد تجميع الحنفية والعامود بالقاعدة باستخدام مسامير وفالنشة أمان جديدة 12.4
 بالقاعدة والكاب احكم ربط المسامير كلها 13.4
 اعد ربط صامولة التشغيل بالكاب 14.4
 حنفية الحريق افتح محبس الحجز واختبر 15.4
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 18 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 استبدال عداد مياه العمالء

 :معلومات اساسية .1

 .حال تلفه أو انخفاض كفاءته فيعداد المياه يجب استبداله 
 :الغرض .2

 .الستبدال عداد المياه هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة

 :المواد .3

 طقم مفاتيح 1.3
 عداد جديد 2.3
 جوانات احكام لمنع التسرب 3.3

 :االجراءات .4

 كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع قبل بدء العمل  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (.خوذة جلد، قفاز

 (.إذا لزم األمر)انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة  2.4
 .اإلصالحستستخدم لنوع  التيالتأكد من مالئمة المواد  3.4
 .إخطار العمالء بالعمل المراد تنفيذه 4.4
 انزع غطاء صندوق العداد 5.4
 اتربة حول واسفل العداد لعدة سنتيمترات أيقم بإزالة  6.4
 اغلق محبس خروج ودخول المياه للعداد  7.4
 م بفك العداد من المواسيربعناية ق 8.4
 قم بطرد المياه للخارج لفترة 9.4
 ركب العداد الجديد مع تغيير حلقات منع التسرب 15.4
 ببطيءافتح محبس دخول المياه لعداد العميل  11.4
 اعد تركيب غطاء صندوق العداد 12.4
 .تسرب أياعد تشغيل المياه للعميل وتأكد من عدم وجود  13.4
 .ظاهرياً تأكد من سالمة العداد الجديد وصحة عمله  14.4
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 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 اصالح عداد مياه 

 :معلومات اساسية .1

 .حال انخفاض كفاءته فيعداد المياه يجب اصالحه 
 :الغرض .2

 .هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة الصالح عداد المياه لعميل

 :المواد .3

 عداد جديد معاير 1.3
 طقم مفاتيح 2.3
 جوانات احكام لمنع التسرب 3.3

 :االجراءات .4

 كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع قبل بدء العمل  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (.جلد، خوذة قفاز

 .التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 .ستستخدم لنوع األصالح التيالتأكد من مالئمة المواد  3.4
 .إخطار العمالء بالعمل المراد تنفيذه 4.4
 انزع غطاء صندوق العداد وسجل بيانات العداد وقراءته الحالية 5.4
 قم بإزالة اى اتربة حول واسفل العداد لعدة سنتيمترات 6.4
 اغلق محبس خروج ودخول المياه للعداد  7.4
 بعناية قم بفك العداد من المواسير 8.4
 ع تغيير حلقات منع التسربركب العداد الجديد م 9.4
 افتح محبس دخول المياه لعداد العميل ببطئ 15.4
 قم بطرد المياه للخارج لفترة 11.4
 اعد تركيب غطاء صندوق العداد 12.4
 .اعد تشغيل المياه للعميل وتأكد من عدم وجود أى تسرب 13.4
 .وات السابقةيرسل العداد لورشة اصالح العدادات بالشركة لالصالح ثم يعاد تركيبه بعد اصالحه بنفس الخط 14.4
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 111 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 فحص عداد مياه العمالء

 :معلومات اساسية .1

كما يلزم أن يكون هناك حيز مناسب  .عداد المياه يجب أن يكون سهل الوصول اليه لقراءته ولتركيبه أو رفعه من موضعه
موقع التركيب، وأن تكون األرضية مستوية وصلبة وغير  فيوان يكون هناك وسيلة إضاءة مناسبة . حول موضع التشغيل

على وجوب فحص العدادات دوريا  AWWA Manual M6وتوصى بعض التشريعات الدولية . زلقة وخالية من العوائق
 :كالتالي

كبرمن االسنوات، و  5بوصة تفحص كل  (″4- ″1)سنوات، المتوسطة  15تفحص كل  (″1-″⅝) العدادات صغيرة الحجم
 .بوصة تفحص كل عام، وذلك للتأكد من دقتها حتى ال تؤثر على دقة اعداد الفواتير وااليرادات المحصلة 4

 .نظام التوزيع بالشبكة فيبمقارنة الفارق بين ما هو منتج من المياه وما هو محصل يعطى مؤشر لحجم المشكلة 

 :الغرض .2

 .السالمة المتبعة لفحص عداد المياههذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر 
 :المواد .3

 عداد كبير معاير 1.3
 طقم مفاتيح 2.3
 وصلة عداد وخراطيم تجهيزه 3.3
 جوانات احكام لمنع التسرب 4.3

 :االجراءات .4

 كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع قبل بدء العمل  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (.خوذة جلد، قفاز

 .التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 .إخطار العمالء بالعمل المراد تنفيذه 3.4
، المصنع، الموديل، القراءة التسلسليالرقم : )نموذج فحص يشمل فيافحص عداد العميل وتحقق من بياناته وسجلها  4.4

 (.الحالية
 للعداد بالتتابعاغلق محبس خروج ودخول المياه  5.4
قم بتوصيل خرطوم من نقطة االختبار عند مخرج عداد العميل الى مدخل عداد المعايرة وخرطوم آخر من مخرج عداد  6.4

 .المعايرة للصرف
 .تأكد من غلق صمام التحكم لعداد المعايرة 7.4
 ببطيءافتح محبس دخول المياه لعداد العميل  8.4
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وتأكد من طرد الهواء بإمرار كمية كافية من المياه، ثم اضبط فتحة الصمام  ببطيءافتح صمام التحكم لعداد المعايرة  9.4
 .على معدل سريان مناسب

 .قارن القراءة المسجلة لعداد المعايرة بقراءة عداد العميل وسجل النتائج 15.4
 .قم باختبار المعايرة السابق لثالث معدالت سريان مختلفة 11.4
 .بب مكانهعند اكتمال االختبار افصل عداد المعايرة وط 12.4
 .اعد تشغيل المياه للعميل وتأكد من عدم وجود أى تسرب 13.4
 :كالتالياحسب كفاءة العداد كنسبة مئوية  14.4

 قراءة عداد العميل 

 155 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الكفاءة ٪ 

  ءة عداد المعايرةقرا 

 .استكمال تسجيل البيانات 15.4

  



 درجة رابعة  - التشغيل القياسي                                                              المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه 
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 اصالح صمام الهواء

 :معلومات اساسية .1

عملية تشغيل  فيمكونات شبكات توزيع المياه حيث عن طريقها يتم التحكم  فيالعناصر الرئيسية  ثانيتعتبر المحابس 
ولضمان التشغيل . الشبكات وتنظيمها كذلك عمليات الصيانة وأعمال االصالح وكذا عمليات غسيل الخطوط وتطهيرها

اآلمن لخطوط المياه فإنه يلزم إخراج الهواء أثناء ملء الخطوط أو إدخال هواء ليحل محل الماء أثناء تفريغ أو تصفية 
 .النقط المرتفعة من الخطوط فيمام الهواء، حيث يتم تركيب هذه الصمامات ويستخدم لكلتا العمليتين ص. الخطوط

مصنوعة من الصلب أو النحاس  اثنتانأو الزهر المرن يوجد به كرة أو  الرماديويتكون الصمام من جسم مصنوع من الزهر 
وعادة ما يتم . أو المطاط وتعمل هذه الكرة على شكل عوامة تندفع إلى أعلى عند وصول الماء إليها لتسد فتحة خروج الهواء

تركيب محبس قفل أسفل صمام الهواء وذلك لعزل الصمام عن خط المياه بغرض إجراء الصيانة للصمام عند الخروج دون 
 .الخط الرئيسي فيإيقاف السريان 

 :الغرض .2

 .محبس الهواء إلصالحهذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة 

 :المواد .3

 مجموعة مفاتيح بأحجام مختلفة 1.3
 قاعدة احكام الكرة 2.3
 كرة الصمام 3.3
 فتيل لصمام الحجز/ تيل حشو/ جلند 4.3

 :االجراءات .4

 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (. خوذة

 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 (125)إخطار الخط الساخن  3.4
 .االصالح للمواصفات المحددة لنوع المحابس فيستستخدم  التيالتأكد من مطابقة المواد  4.4
 .تحديد موقع محبس الحجز الالزم اغالقه .1
 :التاليالعيب طبقًا للسبب كما هو موضح بالجدول  بإصالحقم  5.4
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 االصالح الالزم السبب العيب م

تسرب مياه شديد من غطاء  1.5.4
 (الكاب)الصمام 

 ←.....تلف بالكرة 

 

 

 تلف بقاعدة االحكام للكرة

 

رواسب على قاعدة االحكام  -
. 

 الكرة استبدال ثم الصمام غطاء وفك الحجز صمام غلق◄
 .جديدة جوانات وضع مع التركيب واعادة التالفة

 قاعدة استبدال ثم الصمام غطاء وفك الحجز صمام غلق◄
 .التالفة واعادة التركيب مع وضع جوانات جديدة االحكام

 الرواسب إزالة ثم الصمام غطاء وفك الحجز صمام غلق◄
 .جديدة جوانات وضع مع التركيب واعادة

 الصمام ال يعمل 2.5.4

صمام )غلق محبس الحجز 
 (مزدوج

سداد فونية خروج الهواء ان
......← 

 .الحجز محبس فتح◄

 

 الفونية تسليك◄

3.5.4 
ن جلند صمام تسرب مياه م

الصمام )الحجز بصمام الهواء 
 (المزدوج

 ←....تلف الحشو-

تلف بالجلند أو قاعدته /ركس -
....← 

 الحشو استبدال◄

 .منها التالف استبدال◄

 استعادة تشغيل الخدمة 6.4
 تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .1
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 اصالح صمام تخفيض الضغط

 :معلومات اساسية .1

عملية تشغيل  فيمكونات شبكات توزيع المياه حيث عن طريقها يتم التحكم  فيالعناصر الرئيسية  ثانيتعتبر المحابس 
ومحبس تخفيض . الشبكات وتنظيميها كذلك عمليات الصيانة وأعمال االصالح وكذا عمليات غسيل الخطوط وتعقيمها

المناطق المراد تخفيض الضغط بها وتركب هذه الصمامات عند مداخل الخزانات،  فيالضغط يعمل على تخفيض الضغط 
 .غط منخفضبأخرى ذات ض عاليعند اتصال شبكة مياه ذات ضغط 

محبس الجزرة أسفل -المانوميتر-الياى-(الفتيل)العامود-السدادة-القاعدة-الغطاء-الجسم: هيواألجزاء الرئيسية لهذا المحبس 
 . المانوميتر

 :الغرض .2

 .هذا االجراء يوضح المواد المستخدمة واالجراءات وعناصر السالمة المتبعة الصالح محبس تخفيض الضغط

 :المواد .3

 مفاتيح بأحجام مختلفةمجموعة  1.3
 حلقات احكام مناسبة 2.3
 صامولة العامود(/عامود الصمام)فتيل  3.3
 مانومترات وياي 4.3
 جوان تجميع الغطاء بجسم الصمام 5.3
 (اذا لزم االمر)معدات حفر مالئمة لنوع الحفر  6.3

 :االجراءات .4

 جلد، قفاز كوذلك، رول،ڦنظارة واقية، أ)مالبس السالمة الشخصية بالموقع  تأمين االفراد والتأكد من ارتدائهم 1.4
 (. خوذة

 التأكد من وجود جميع اشارات السالمة واجهزة انذار ومراقبة حركة المرور بالموقع 2.4
 (125)إخطار الخط الساخن  3.4
 .للمواصفات المحددة لنوع المحابس اإلصالح فيستستخدم  التيالتأكد من مطابقة المواد  4.4
خدمة ضخ المياه عن موقع العمل حتى يتم االنتهاء من  يقافإلتحديد موقع المحابس والصمامات الالزم اغالقها  5.4

 .االصالح
 منطقة االصالح فياخطار جميع العمالء المتأثرين  .1
 توفر اطار زمنى لفترة انقطاع المياه .2
 غلق ضخ المياه عن المناطق المنخفضة حتى نهاية االصالح .3
  الرئيسيحفر المحيط الالزم فوق غرفة المحبس  6.4
 :التاليالعيب طبقًا للسبب كما هو موضح بالجدول  بإصالحقم  7.4
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 االصالح الالزم السبب العيب م

1.7.4 
تساوى الضغط لكل من 
مانومترى الضغط 

 والمنخفض العالي

حلقات االحكام  فيتلف 
 ←..بالسدادة 

 

تلف حلقات االحكام ببوابة 
 .الصمام

 

 ←......كسر الياى

 ألعلى الفتيل ورفعي العال الضغط اتجاه من الضخ عن المياه حجز◄
 حلقات وتغيير السدادة واخراج الياى رفع ثم الصمام غطاء وحل

االحكام المطاطية للسدادة، واعادة التركيب مع تغيير الجوان بين 
 .جسم الصمام والغطاء

 السفلية الطبة وحلي العال الضغط اتجاه من الضخ عن المياه جزح◄
 االحكام حلقات وتغيير الصمام بوابة حل ثم الصمام لقاعدة

 .للبوابة المطاطية

ورفع الفتيل ألعلى ي العال الضغط اتجاه من الضخ عن المياه حجز◄
 ثم حل غطاء الصمام واستبدال الياى

2.7.4 
تسرب مياه من 
صامولة الصمام 

 العلوية

حلقات االحكام  فيتلف  -
 بالسدادة

ى علأل الفتيل ورفعي العال الضغط اتجاه من الضخ عن المياه حجز◄
 حلقات وتغيير السدادة واخراج الياى رفع ثم الصمام غطاء وحل

االحكام المطاطية للسدادة، واعادة التركيب مع تغيير الجوان بين 
 .جسم الصمام والغطاء

 المانومتر ال يعمل 3.7.4
 ←تلف المانومتر  -

فتحة  / انسداد محبس -
 ←..المانومتر 

 المانومتر استبدال◄

اسفل  المركب الثالثى الجزرة محبس وتسليك الخط عن المياه حبس◄
 .المانومتر أو فتحة المانومتر

 استعادة تشغيل الخدمة 8.4
 تسرب من الجزء المستصلح أيالتأكد من عدم وجود  .1
 تغطية غرفة الصمام، ردم ودمك منطقة الحفر .2
 اعالم العمالء بانه تم استعادة الخدمة للمناطق المتضررة .3
 (إذا لزم األمر)حنفية حريق لتفوير الخط استخدام  9.4
 المعمليجمع عينات للتحليل  15.4
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 المراجع 

  المشروع األلماني بمشاركة إلعداد اتم GIZ 
 مشاركة السادة  و:- 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    محمد غنيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي / مهندس 

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

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    محمد رجب الزغبي / مهندس 

  بسوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحي   رمضان شعبان رضوان / مهندس 

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

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة    حسني عبده حجاب / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   إنصاف عبد الرحيم محمد / مهندسة 

  ة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا شرك  محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     جويدة علي سليمان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف     وفاء فليب إسحاق/ مهندسة 

 لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيا   محمد أحمد الشافعي  / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط    محمد بدوي عسل  /مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد غانم الجابري / مهندس 

  شركة مياه الشرب بالقاهرة    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  ياه الشرب القاهرة شركة م    أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    مصطفي محمد فراج / مهندس 

  المعونة األلمانية      فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية     عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


