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 الصحيخطوط الصرف  فيأنواع المواسير المستخدمة  الباب االول

 الصحيأنواع خطوط الصرف 

 االنحدارخطوط  أوال

 :االنحدارخطوط  فيأنواع المواسير المستخدمة 

 المواسير الفخار .1
  (.العادية)مواسير ذات الوصلة الثابتة 
 مواسير ذات الوصلة المرنة . 

 المواسير الخرسانة المسلحة .2
 بدون إسطوانة صلب مواسير 
 مواسير باسطوانة صلب 

 المواسير الزهر المرن .3
  UPVCالمواسير البالستيك  .4
  GRPمواسير األلياف الزجاجية   .5
 مواسير البولى إيثيلين .6

 خطوط الطرد :ثانيا

 المواسير الزهر المرن. 
  انة المسلحة سابقة اإلجهادسالمواسير الخر 
 المواسير البالستيكUPVC . 
 المواسير الصلب. 

 خطوط االنحدار أوال

 المواسير الفخار. 1

  وتتميز بالعمر الطويل الصحيشبكات الصرف  فيالمواسير الفخار صنعت خصيصَا لكى تستخدم 
  المواسير من  في أفران خاصة ويتم طالءالذى يتم حرقه  الحجريتصنع مواسير الفخار من طين الفخار

 .(الجليز)المزجج  الملحيالداخل بطبقة من الطالء 
 المختلفة من  تمتاز المواسير الفخار بمقاومتها لألحماض والكبريتات والغازات وذلك يعطيها ميزة بين االنواع

 .الصحيمواسير الصرف 
  بوصالت ثابتة ووصالت ( مم1111)بوصة  41وحتى ( مم11)بوصة  4تنتج المواسير الفخار بأقطار من

 .مرنة
 ات الحرارةة وال تتأثر بتغير درجسهلة التركيب والتجرب. 
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 أنواع المواسير الفخار

 مواسير فخار رأس وذيل وصلة ثابتة .أ 
 مواسير فخار رأس وذيل وصلة مرنة .ب 
 ذيلين ذات مواصفات خاصة لألنفاق مواسير فخار .ج 

 :تركيب المواسير الفخار
 (:الثابتة)خار ذات الوصلة العادية اف رالمواسيتركيب . أ

  إن وجد فيمسار الخط وتنفيذ الحفر مع صلب جوانب الحفر وعمل النزح الجو  اختياريتم 
  بالسمك المطلوب طبقَا يتم ضبط مناسيب الحفر بواسطة اللمحة وصب الخرسانة العادية أسفل المواسير

 للمواصفات
  والجانبيالمياه على الخيطين العلوى  اتجاهعكس  فييتم رص المواسير 
  فراغ الرس 1/3يوضع حبل القلفاط المقطرن بمحيط الرأس حتى يمأل 
  (أسمنت :لرم)  1:3منت المقاوم للكبريتات بنسبة المتبقية من الرأس بمونة األس 2/3يمأل 
  على عدم وجود  لالطمئنانبين المطبقين بقطر أقل من قطر الماسورة  معدنييمرر بلف  –بعد نهو التركيب

 . هبوط للماسورة أو انحرافعوائق أو  أي

 
 (تفاصيل تركيب المواسير الفخار ذات الوصلة الثابتة)

 

 ل     
 ل

  مة أسمنتية                 حبل  لفاط مقطرن
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 7 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 متر2011متر                        بعمق أكبر من  2011حتى عمق        

 :مواسير الفخار ذات الوصلة المرنةتركيب ال .ب

هبوط االرض تحت المواسير أو المطابق  فيفروق  أيالوصالت المرنة تعطى المواسير القدرة على مقاومة  -
بدون أن ينكسر خط المواسير وتساعد الجوانات الكاوتش على أن يعيد الخط تشكيل أوضاعه طبقَا للهبوط 

 االرض فيالحادث 
مم ويمكن أيضَا عمل (  11 -11) اعتباريمقاس  (Crushed Stone) الجيريتوضع فرشة من الحجر  -

 قة االساس من الرمل النظيفطب
 والميل االستقامةلضمان  والجانبيبعد فرش طبقة األساس ترص المواسير على الخيط العلوى  -
يحظر )ى كما يدهن ذيل الماسورة االخر  نباتيبشحم ( الحلقة الكاوتش)يدهن رأس الماسورة من الداخل  -

 (المعدنيالشحم  استخدام
الذيل مع رأس يضبط محور الماسورة الجديد مع الماسورة الثابتة وتدفع بواسطة عتلة أو رافعة حتى يتم لبوس  -

 الماسورة الثابتة
 م تركيبها مرة أخرى على الخيطينيتم إعادة ضبط الماسورة التي ت -
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 (مواسير الفخار ذات الوصلة المرنةال تأسيستفاصيل )

 المسلحةـ المواسير الخرسانة 2

 الحفر المكشوف فيالمواسير المستخدمة  .أ

ياسية والمواصفات الق ASTMيتم تصميم وتصنيع المواسير الخرسانة المسلحة طبقاَ للمواصفات األمريكية  -
 1811لسنة  859المصرية رقم 

 مم برأس وذيل 3251مم وحتى 111تنتج المواسير بأقطار كبيرة تبدأ من  -
 .فقط االنحدارخطوط  فيصلب داخلية حسب الطلب يتم استخدامها  بأسطوانةتنتج المواسير  -
 PVC Sheets استخدامويفضل  1899لسنة  219يتم حماية المواسير من الداخل طبقَا للقرار الوزارى رقم  -

T-Lock)) أو  ،الصحيالمتصاعدة من مياه الصرف  يتها من الغازات واألبخرةكبطانة داخلية للمواسير لحما
 بوليميكرون أو مادة  451بسمك ( كول تار إيبوكسى) سيةالمواسير من الداخل بالمواد اإليبوك يمكن تبطين

 .مم 1011يقل عن  بسمك ال( كوت بولي)يوريا 
 الخارجيوذلك بدهان السطح  1899لسنة  219رقم  الوزاريللقرار  يتم حماية المواسير من الخارج طبقا -

التربة  فيميكرون  111)ميكرون  451عن  ال يقلبسمك   P.F4للماسورة والقطع الخاصة بثالث طبقات 
عن  ال يقلإيثيلين بسمك  البوليمن ( كم)ثم يتم تغليف الماسورة عند التركيب بغالف ( شديدة العدوانية 

 بكامل طول الماسورة ( العدوانية ميكرو ن فالتربة شديدة  411)ميكرون  211
 المواسير البالستيك .3

 :البالستيكخواص المواسير 

 والقلويات أو الزيوت أو األمالح باألحماض ال تتأثر :عدم التآكل .1
 خفة الوزن .2
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 ولة التركيب وسهولة حملها ونقلهاسه .3
 ال تشتعل PVCمقاومة للحرائق حيث أن مادة  .4
 الكهربيوكذلك تقاوم التآكل نتيجة للتحلل  كامالَ  عزال تعتبر: الخواص الكهربائية .5
 كواع والمشتركات بجميع الدرجاتلها ملحقات وقطع خاصة مثل األ هذه النوعية من المواسير .1

 : يوب المواسير البالستيك

 تتحمل الطرق والصدمات ال .1
 استقامة في انحناءمخزن مكشوف حتى تسبب لها حرارة الشمس  في نال تخز حرارة الشمس ولذلك  لال تتحم .2

 الماسورة
 الكلور وهو من الغازات السامة ينتج غاز احتراقهاعند  .3

 
 خطـوط الطـرد ثانيا

من محطة الرفع إلى محطة المعالجة أو مكان التخلص منها خالل خطوط  الصحييتم ضخ ونقل مياه الصرف 
 .الطرد

 خطوط الطرد فيأنواع المواسير المستخدمة 

 .المواسير الزهر المرن .1
 .مواسير الخرسانة سابقة اإلجهــادال .2
 .الصلبالمواسير  .3
 .(U.P.V.C)  المواسير البالستيك .4
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 :المواسير الزهر المرن

 الوزاريوالقرار  1885 لسنة 2912المصرية رقم  القياسيةتنتج المواسير الزهر المرن محليَا طبقَا للمواصفات  -
 .1893لسنة  219رقم 

والمواسير الزهر المرن  ،بالبيتومينتنتج المواسير الزهر المرن معزولة من الداخل بمواد إيبوكسية ومن الخارج  -
صر م فيوينتج منها  الصحيخطوط الطرد للتغذية أو الصرف  فيتستخدم  فهيكبيرة لذلك  ضغوطاتتحمل 

 .مم1111مم وحتى 111بأقطار من 
 المواسير برأس وذيل أو بفلنشات وتنتج -

 :مميزات المواسير الزهر المرن

 .كبير االفتراضيالعمر  -
 .واألحماضتقاوم الكيماويات  -
 .يمكن تشكيلها لعمل العدايات والسيفونات -

 (المحابس)الصمامات 

مرور مياه  ،التنظيم ،القفل)على خطوط المواسير ومن وظائفها تركب  التيمن ادوات التحكم  هيالصمامات 
 (اخراج الهواء من المواسير ،اتجاه واحد في الصحيالصرف 

 :هيو  الصحيا مال الصرف  فياالكثر استخدام ( المحابس ) وانواع الصمامات 

 GATE VALVE( السكينة)صمام البوابة  -
 CHECKNON – RETURN VALVEصمام عدم الرجوع  -
  AIR VALVE صمام الهواء -
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 (السكينة)صمام البوابة 

 
 

 :الغرض من استخدام الصمام .أ

قطع سريان مياه  فيالمواسير هذا النوع من الصمامات يستخدم  فيعن المرور  الصحيحبس مياه الصرف 
طرد ويوجد نوعان من هذه ويوضع على الخط الداخل الى محطة الرفع وعلى خطوط ال الصحيالصرف 
 الصمامات

 (النوع الثابت)النوع االول 

) الصامولة المقلوظة غطاء الصمام والجزء الحلزونى منه يدور داخل  فيبحلقة ( الفتيل ) يثبت عمود الصمام 
فتتحرك عليه بوابة ( الفتيل ) داخل بوابة الصمام فعند ادارة طارة الصمام يلف العمود  فيالمثبتة ( الجشمة 
 . العلى او السفل( الرغيف ) الصمام 

 (الصمام ذو الفتيل الصا د) الثانيالنوع 

واسفل عند اراته والفتيل  ألعلىها الفتيل طارة الصمام يتحرك في فيهذا النوع توجد صامولة مقلوظة ثابتة  في
دليل داخل جسم الضمان يمنع ( 2)واسفل ويوجد عدد  ألعلىمثبت بحلقة داخل البوابة فتتحرك البوابة معه 

 ( 2)انحراف البوابة عن مسارها كما هو موضح بالشكل رقم 

يل بعد فتح الصمام كامال هذا النوع من الصمامات يركب داخل غرف يكون لها سقف اعلى من ارتفاع الفت
 .بأمانسم حتى يتمكن عامل الفتح من تشغيل الصمام  51بمسافة ال تقل عن 
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يصل ( BYPASS)باص  بايخارج جسم الصمام  جانبيمم لها فرع  411عادة تكون الصمامات اكبر من 
الصمام قبل بوابة الصمام وبعده ويركب عليه صمام صغير يتم فتحه عند فتح الصمام لمعادلة الضغط  جهتي
 وبالتاليللمياه على جانب واحد منها  الداخليالقوة الناشئة على البوابة نتيجة الضغط  فيالبوابة لتال جانبيعلى 

بين البوابة وحلقات االحكام بجسم لوجود فوة احتكاك كبيرة  عامل فتح الصمام أييصبح من الصعب على 
ة او حلقات االحكام بالبواب فيالناحية المضادة لقوة ضغط المياه من جانب واحد فهذا يؤدى الى كسر  فيالصمام 

 .بحلقات االحكام بجسم الصمام

 صمام  دم الرجوع

 

 
 

 

جسم البلف

شنبر القاعدة

القرص

جاويط تثبيت القرص

ولة بلة الصام ن

القرص ثبيت الذراع ب صامولة ت

مفصلة
ذراع

ثبيت الغطاء صامولة ت

جوان الغطاء
الغطاء
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 اماكن تركيب صمام  دم الرجوع .أ

أو خطوط سحب البداالت أو الطلمبات التي يكون  العموميويركب على طرد كل طلمبة أو طرد المحطة 
 .منسوبها اعلى من منسوب المياه

 :صمام الهواء

 
 

 
 :الغرض من استخدام صمام الهواء .أ

وخصوصا ان  الصحيحالة امتالؤه بمياه الصرف  فيالمناطق العالية من الخط  فيتفريغ الهواء المجتمع  -
للماسورة أو للحماية من الطرق  الداخليينتج عنها غازات تسبب ضغط على الجدار  الصحيمياه الصرف 

 .المائي
تفريغ الهواء الموجود بالمواسير اثناء التشغيل والذى يتكون على شكل فقاعات صغيرة من الهواء عالية  -

 .هذه الحالة من تركيب صمام مزدوج فيالضغط حيث ال بد 

 كرة مفرغه
 كرة مفرغه



 رابعةدرجة  - انواع المواسير والقطع الخاصة                                فني تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

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

 :اماكن تركيب صمام الهواء .ب

لعالية من خطوط االماكن ذات المناسيب الكنتورية ا في الصحيتركب محابس الهواء على خطوط طرد الصرف 
 الطرد

عند صيانة  الستخدامهكما يجب ان تكون داخل حجرات خاصة بذلك ويركب تحت صمام الهواء محبس حجز 
 .الهواءم يوجد صمام حجز ضمن صمام صمام الهواء اذا ل

 البوابات

 (عزل كامل للمياه) سكينيه .1
 (حجز المواد الطافية مثل االخشاب)منزلقة  .2

 
  طع االتصال

تستخدم لتغيير مسار خطوط المواسير أو لتغيير األقطار ، واالشكال التالية  هيالمساليب و -االكواع-المشتركات
 .توضح االشكال الهندسية لقطع االتصال
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 بردة     مشترك     االكواعاشكال مختلفة من 

 أهـــمـيـة تــطــهــيــر وصــيـانة الــشــبكــات

وهذا  . إن الهدف من تطهير وصيانة الشبكات هو منع حدوث طفح من الشبكة الى الشوارع أو الى داخل المنازل
تطهير وتتلخص سياسة ال . يعنى الحفاظ على الشبكة نظيفة وتقليل فرص حدوث انسداد بها الى الحد األدنى

 :والصيانة للشبكات فيما يلي

  (المواسير المختلفة األقطار بالشبكة، المجمعات)الحفاظ على الكفاءة الهيدروليكية للشبكة 
 لى محطات الرفع الحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل ا

 .ومحطات المعالجة
  طفوحات بالشوارع نتيجة االنسداد أيبالشبكة أو  رواسب أيمنع حدوث. 
 تيش على أجزاء الشبكة بصفة دوريةالتف. 
  ى المواطنين وسرعة االستجابة لهاتلقى شكاو. 
 طالة عمرها االفتراضيالحفاظ على الشب  .كة نفسها وا 

 الصحييوضح مكونات شبكة الصرف  التاليوالشكل 
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 تقسيم الشبكات

 :األقطار الى ما يأتي وجميعها تعمل باالنحدار الطبيعيتنقسم الشبكات من حيث 

 .الوصلة المنزلية .1
 .الخطوط الفرعية .2
 .الخطوط الرئيسية .3
 (.المجمعات)الخطوط المجمعة  .4
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 (:انظر الشكل بعده)الوصلة المنزلية . 1

 
 

بوصة  1بوصة وحتى 4هي الوصلة من غرفة تفتيش المنزل حتى اقرب غرفة صرف صحي وتتراوح أقطارها من 
 . P.V.Cأو مواسير من البالستيك  V.Cوتستخدم في الوصالت المنزلية مواسير من الفخار 

 

 :الخطوط الفر ية .2

أو مواسير  .V.Cبوصة وتستخدم فيها مواسير من الفخار  12بوصة وحتى  2تتراوح أقطار الخطوط الفرعية من 
 .P.V.Cمن البالستيك 

 :الخطوط الرئيسية .3

 .V.Cبوصة وتستخدم فيها مواسير من الفخار  24بوصة وحتى اقل من  12تتراوح أقطار الخطوط الرئيسية من 
د والمبطنة من الداخل أو المواسير الخرسانية المسلحة السابقة اإلجها P.V.Cأو مواسير من البالستيك 

 .بالبالستيك
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 شكل يوضح الخطوط الفرعية والرئيسية

 
 المجمعةالخطوط . 5

 (:انظر الشكل)
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بوصة وتستخدم فيها مواسير من الخرسانة المسلحة أو من الخرسانة  24تزيد أقطار الخطوط المجمعة عن 
أو الطوب األزرق في )لة مثل االيبوكسى أو البالستيك المسلحة السابقة اإلجهاد والمبطنة من الداخل بمواد عاز 

 .(بوصة 49حالة األقطار اكبر من 
 :وتحديد مشاكل الشبكةمعرفة 

 :االتيتنحصر معظم المشاكل الموجودة بالشبكة في 

 عدم استيعاب خطوط الشبكة للزيادة السكانية الغير متوقعة بالمنطقة. 
  عدم إنشاء خطوط الشبكة طبقا للتصميم بسبب أخطاء في التنفيذ أو ضعف في األشراف على التنفيذ أو عدم

 .كفاءة المقاول المنفذ
 ألرضية وضغوط المرور وهبوط األرضت ضعيفة بين المواسير تتأثر باالهتزازات اوجود وصال. 
  وجود غاز كبريتيد الهيدروجين(H2S ) الناتج من مياه الصرف الصحي والذي يسبب الصدأ والتآكل في

 .المواسير والخرسانات
  أن جذور النباتات التأثير السيئ لجذور األشجار على مواسير شبكة الصرف الصحي عند الوصالت حيث

ن طريق شروخ شعرية بجسم واألشجار يمكنها الدخول الى المواسير بالشبكة إما عن طريق الوصالت أو ع
 .المأسورة

 و الغرف منسوب المياه الجوفية والذي قد يكون مرتفعا والذي يتسبب في زيادة التصرفات أو انهيار الخطوط أ
 .أو الوصالت بين المواسير

 تصرف من بعض المواطنين تجاه الشبكة حيث يعتبرها البعض الوعاء الذي يمكن التخلص اإلهمال وسوء ال
 (.الخ... القمامة ،الرمال ،الزلط ،الطوب)فيه من المخلفات والمهمالت مثل 

( مطابق) اآلباربعض مقاولي رصف الطرق قد يتسبب في إلقاء المخلفات الناتجة عن الرصف القديم في  كما إن
 .يؤدى الى أعاقة سريان المياه ويسمح بالترسيب داخل الشبكة( مطابق) باآلبارمواد بالشبكة أو  أيووجود 

 القيام بعمل توصيلة منزليه جديدة بواسطة األفراد . 
  باألماكن التي تتواجد بها مثل هذه المواد كذلك عدم معالجة ( شحوم ،زيوت ،رمال)عدم وجود غرف ترسيب

 . ة معالجة أولية داخل كل مصنع وهذا يضر بالشبكةمياه صرف المناطق الصناعي
 مشاكل ناتجة عن قدم الشبكة أو إهمال القيام بصيانتها الدورية مدة طويلة . 
  (الهبوط المفاجئ بالمنطقة ،الحرائق ،االنفجارات ،الزالزل ،مثل االنهيارات)حدوث طوارئ بمواقع الشبكة . 
 طنين تتضمن تاريخ ومكان حدوث السدد واسبابة مما يجعل عدم االحتفاظ بسجالت منتظمة لشكاوى الموا

 . خطة تطهير الشبكة عديمة الفاعلية
  ظاهرة بالشوارع نتيجة تغطيتها باإلسفلت أو بنواتج الحفر( مطابق)عدم وجود أبار . 
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 :التي تحدث في الشبكة تاالنسداداأنواع 

ألنه السبب في المشكلة التي حدثت فيلزم تسجيله من الضروري تحديد ومعرفة نوع وما هو سبب حدوث االنسداد 
زالة االنسداد  إلمكانية اتخاذ القرار الصحيح نحو عالجه فهناك فرق بين ما إذا كان العالج يستلزم غسل الشبكة وا 
فقط أو أن العالج األمثل يستلزم تغيير واستبدال الخط فإذا قام مواطن برفع غطاء غرفة التفتيش بالشارع وتركها 

توحة فإنها فضال عن أنها مصدر خطر للمرور والمشاة إال انه يمكن أن تلقى فيها حجارة أو مخلفات تتسبب مف
 .في حدوث انسداد بالشبكة أو بالمناطق الحرجة بها

إضافة الى ذلك فان ربه المنزل قد تستخدم دورة المياه إللقاء مخلفات األطعمة واألوراق وخالفة وذلك بسبب عدم 
 .الالزم لدى الجماهير توفر الوعي

كذلك فان المياه الزائد الناتجة عن ترك بعض الصنابير مفتوحة أو تالفة تحتاج الى إصالح تزيد من كميات مياه 
الصرف هذا باإلضافة الى كميات مياه الصرف الكبيرة من الورش والمحالت والمطاعم ومحطات التشحيم وغسيل 

 . الخ.... . فياتوالمستش(المذابح ) السيارات والمجازر 

وتجدر اإلشارة الى أن بعض االنسدادات يحدث عفويا بدون قصد أو نية مسبقة لذلك وهذا ما يسمى بالعوامل 
 . الطبيعية مثل جذور األشجار والنباتات أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث

 

 :أنواع الرواسب

تكون إما زيوتا أو شحوما أو قطعا خشبية أو قطع معظم أنواع الرواسب التي توجد بالشبكة بعد إزالة االنسدادات 
 قماش أو شنط بالستيك أو طوبا أو حجارة أو رمال أو طينا

سبب في حدوث والتي قد ت( مطابق)كما انه قد توجد أشياء كبيرة داخل الخطوط ذات األقطار الكبيرة أو األبار 
األسالك  ،سدادات الزجاجات ،خ الحديديةاألسيا ،األجزاء الحديدية ،قطع اإلسفلت: مشاكل وانسدادات مثل

 .الخ... ،فروع األشجار ،قطع األخشاب ،الشائكة
 (مطابق) اآلبارالتفتيش  لى  -طرق تحديد المشاكل 

للتأكد من المناسيب ومن سريان مياه الصرف الصحي بصورة صحيحة وذلك ( مطابق) اآلباريتم التفتيش على 
بقياس منسوب المياه بالبئر ومنسوب الرواسب وتحديد مكان الغرف باستخدام نموذج معد خصيصا لذلك لتحديد 

يانة ما إذا كانت هناك عوائق أو انسداد بالخطوط وأماكن الترسيب حتى يسهل تحديد أولويات أعمال الص
 .للخطوط حسب برنامج الصيانة الدوري
 :للكشف  ن الخطوط( CCTV)استخدام الدوائر التليفزيونية المغلقة 

الهدف من استخدام هذه األجهزة هو فحص هذه الخطوط بواسطة استخدام كاميرات تصوير تليفزيوني تعرض 
ة ما هو مطلوب عمله لهذه على شاشة خارجية إمام الشغل بغرض معرفة حالة الخطوط من الداخل ومعرف

 .الخطوط بعد أن تتم مشاهدتها على الشاشة كما يمكن تسجيل هذا التصوير على جهاز فيديو متصل بالكاميرا
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 :ويمكن تلخيص هدف االستخدام في النقاط التالية

مشاكل في الخط سواء في وصالت المواسير أو  أيفحص حالة خط الصرف الصحي وتحديد موقع وجود  .1
 .هبوط في المواسير أو شروخ أو استقامة الخطوط أو وجود عوائق داخل الخط أو جذور األشجار

خدمات أخرى مثل  أيالبحث عن انهيارات أو كسور حدثت لخط الصرف الصحي نتيجة للحفر بالشارع  .2
 .السفلتة أو تمديد خطوط جديدة لخدمات أخرى

 .يش على الوصالت المنزلية غير الشرعية أو وصالت المصانع أو خالفهالتفت .3
 .تحديد مواقع مياه الرشح ومصدرها وكميتها داخل الخطوط .4
 .فحص تأثير استخدام عمال الصيانة في إزالة االنسداد أو الملس في الخطوط ومدى فعاليته وتقدير ذلك .5

 :كاالتيلحالة يمكن تحديد المطلوب  مله بعد االنتهاء من  مليه الكشف التليفزيوني ومعرفة ا

 أي فيإذا كانت الخطوط جديدة وجارى استالمها من المقاول فيمكن تحديد ما مطلوب من المقاول لتال .1
 .مشكلة إن وجدت

 .وصالت منزلية أو وصالت غير شرعية أيمعرفة وتحديد  .2
 .تحديد أولوية إعمال الصيانة للخطوط حسب برنامج الصيانة الشهري .3
تحديد مواقع العيوب بالخطوط إلجراء اإلصالحات الالزمة أو استبدال الخطوط بالمنطقة المحددة كما يمكن  .4

 .استخدام العالج المناسب للخط
معرفة نوع العوائق داخل الخط وموقعها الستخدام النوع المناسب من المعدات إلزالة هذه العوائق ضمن  .5

 .برنامج الصيانة
 والخطوط( ابقمط) اآلبارسجالت موا ع 

والخطوط بشبكة الصرف الصحي يؤدى الى عدم وضوح وعدم ( مطابق) اآلبارإن عدم وجود سجالت لمواقع 
فعالية برنامج الصيانة الدورية والملس باإلضافة الى عدم معرفة موقع شكوى الجمهور من وجود طفح في الشوارع 

عداد النماذج الخاصة بذلك  .أو انسداد بالشبكة ونتناول فيما يلي كيفية التسجيل والترقيم وا 
 :تر يمالتسجيل وال

يتم تسجيل جميع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الطبيعة مرتبة وتنسق بحيث تكون بيانات كل 
: وحدة مجمعة معا ويتم هذا التسجيل داخل النماذج التي يتم إعدادها لهذا الغرض على إن تكون من نسختين

 .نسخه مسودة بالطبيعة، ونسخة أخرى للمكتب

ترقيم فيستلزم األمر اختيار الترقيم المناسب لكل منطقة وقطاع مختلفا عن األخر ولكن يجب إن إما بالنسبة لل
 :االتيموحدا لكل القطاعات ويشمل يكون 

 رقما أو حرفا للقطاع .1
 رقما أو حرفا لإلدارة .2
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 رقم للصيانة .3
 (الموجودة به الشبكة)رقم للحى  .4
 (الخط الرئيسي)رقم للشارع الرئيسي  .5
 (الخط الفرعي)عي الموجودة به البئر شارع الفر رقم لل .1
 (مطابق) لآلباررقم مسلسل  .2

 .وهذا الترقيم يعتبر كرمز يسهل تسيله وحفظه ويمكن إدخاله في الكمبيوتر بعد ذلك للحفظ

 .باستخدام الكمبيوتر يمكن عمل قاعدة بيانات خاصة بخطوط وغرف الشبكة
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 :في اال تبار االتيوكمثال لعمليات التر يم يؤخذ 

 (4-3-2-1)القطاع                                         يعطى رقم  .1
 .(2-2) –( 1-2) –( 1-1)يعطى رقم                    المنطقة                  .2
 .(101-2) –(  101-1)المراقبة أو الصيانة                        يعطى رقم  .3
 .(ب 101-1)  –( أ  101-1) طى رقم يع        الحي                              .4
 .(2أ101-1) –( 1أ101-1) الشارع الرئيسي                           يعطى رقم  .5
 (.د1أ 101-1) –( حـ  1أ  101-1) يعطى رقم        شارع الفرعي                   ال .1
 (2 حـ 1أ  101-1)  –( 1أ حـ 101-1) تعطى رقم ((       مطابق)األبار )غرفة التفتيش  .2

 (28ب2حـ  101-2:           )كاالتيوعليه تكون شكل األرقام في النهاية 

                              . وبعد ممارسة هذه األرقام ستكون سهلة التعرف عليها ويمكن إن تكون باللغة االنجليزية أو العربية
 (28 B 2 C 101 – 2  ) 

 إ داد النماذج

ويمكن  بجمعهاالمطلوب هو إعداد نموذج به فراغات للمعلومات المطلوبة من الطبيعة والتي يقوم فريق القياس 
 :االتيإعداد نموذج مبسط موضح به 

 الساعة –السنة  –وم الي –التاريخ  .1
 قة التي قامت بالقياس أو المسئولاسم الفر  .2
 الحي –المنطقة  –الموقع  .3
 (..... وشارع.... . بين شارعموقع الشارع )اسم الشارع أو  .4
 طول الخط –طول الشارع  .5
 (بالتغييرات)قطر الخط  .1
 بالشارع( مطابق) اآلبارعدد  .2
 لتي تصب فيه وعددهاأقطار الخطوط المتقاطعة مع هذا الخط وا .9
 عمق الغرف من سطح األرض .8

 قطر الغرفة .11
 بعد الغرفة عن أماكن ثابتة محددة .11
لموقع الغرفة هذا ويمكن إعداد عدة نماذج بدال من نموذج واحد وذلك موقع العالمات على الشارع المميزة  .12

ألخر احدها يختص بالبيانات العامة عن الخطوط ومواقعها وا :بتقسيم النموذج الواحد السابق الى عدة نماذج
 .1،2،3انظر النماذج أرقام ( غرف التفتيش( )مطابق)يوضح ما يخص أبار 
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 العامة  ن الشبكةسجل البيانات  (1)نموذج ر م 

 بيانات  امة .1

 :....................................................................................... طاع

 ............................:..................................................منطقة/ إدارة 

 ..................................................:.............................اسم الصيانة

 .............................:...........السا ة....................... ...........:..التاريخ

 :...................................اسم المسئول.......... ................ ر م فريق العمل

 .........................................................................:... دد فريق العمل

 :بيانات المو ع .2

 :....................................................................................الصيانة

 .................:...................................................................المنطقة

 :.......................................................................................الحي

 ..(...........................:الى شارع:................................. من تقاطع شارع)

 ............................................:..................هل الشارع مرصوف أم ترابي

 (:مطابق) واآلباربيانات الشبكة  .3

 :....................................................................... دد الخطوط بالشارع

 :.........................................................................مو ع الخط بالشارع

 (..........................................................................بالمتر)ط طول الخ

 :................................................................بالشارع( مطابق) اآلبار دد 

 :...........................التو يع
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 (الخطوط)الشبكة سجل البيانات الخاصة  ن  (2)نموذج ر م 

 :بيانات الخطوط .1

 :..................................................................................رمز الخط

 :...........................................................................طول الخط بالمتر

 ملليمتر....................... .................،بوصة.......................... : طر الخط

 ........................................................................:تغيير في  طر الخط

 ..........................................................................:ة المواسيرنوع ماد

 متر.................................................:في البدايةمق الخط من سطح األرض  

 متر:................................................مق الخط من سطح األرض في النهاية 

 متر..............................................(:........مبنى أي)بعد الخط  ن الرصيف 

 ..................................................:لمتصلة بهذا الخطلخطوط الفر ية ا دد ا

 :......................................................................أ طار الخطوط الفر ية

 :........................................................ طر الخط الذي يصب فيه هذا الخط

 :..................................................................الذي يصب فيه رمز الخط

 :حالة الخطوط .2

 ...........................................................:لخطهل توجد  وائق  لى مسار ا

 ..................:.............................................................اذكر انوا ها

 :......................................................الخط او طفح فيه فيهل حدث انسداد 

 .............................................:جزء من الخط ألىهل حدث اصالح واستبدال 

 :..................................................................................وضح ذلك

 ..........................:التو يع
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 (مطابق) اآلبارنموذج معاينة  (3)نموذج ر م 

 .........:............الشارع:.............الصيانة..... :......المنطقة.. .........:القطاع

 ...............:.................الو ت:................... التاريخ:............. الغرفةر م 

 .....................: طر البئر................... : مق الخط:................  مق الغرفة

 (:الساللم ، اع الغرفة ،المواسير ،جسم الغرفة ،الر بة ،اإلطار ،الغطاء) :نتيجة المعاينة

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 :المعلومات األساسية

-------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------

 منسوب المياهالى غرفة ر م                طر الخطوط         طر الخط      من غرفة ر م  

   .أ 
   .ب 
   .ج 
  .د 

 :..................................................................................مالحظات

 .........................................................:االسم

 ......................................................:التو يع
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 للمشاكل واختيار المعدات المناسبة تحديد الحلول

 نستخدمها؟ التيالمعدات المناسبة  هيبالشبكة وما  الصحيهو الحل لحدوث انسداد وطفح لمياه الصرف  ما

 فيحدثت ويتمثل الحل  التيتحديد وتحليل سبب المشكلة  –كما سبق ذكره  –عن هذا السؤال يلزم اوال  لإلجابة
سوف تستخدم لفتح االنسداد وتنظيف الخط ونستعرض معا فيما يلى انواع  التياختيار المعدة والطريقة المناسبة 

 :هيالطرق والمعدات المستخدمة ومزايا كل نوع وحدود استخدامه وهذه االنواع 

 .التسليك بالخيرزان .1
 .النافورى .2
 .مجموعات التسليك الميكانيكى .3
 .الكباش .4

 :بالخرزانالتسليك . 1
 :المعدات .أ 

 .رزانماكينة خ –يدوي  خرزاناسياخ 

 :المزايا .ب 

 .مواد غريبة من الخطوط أيازالة االنسداد الناتج عن جذور االشجار او ازالة  فيتستخدم 
 :حدود االستعمال .ج 

رواسب مثل الرمال وما شابهها ولكنها قد تفتت تجمعات الرمال ويمكن غسل  إلزالةهذه الطريقة غير فعالة 
 . الشبكة بعد ذلك

 .وتنثنيالخطوط الكبيرة الن االسياخ قد تتلوى  فيال تفيد هذه الطريقة 
 :النافورى .2

 :المعدات .أ 

 .سيارة رواسب –حاجز رمال  –( مطابق) اآلباردليل  –سيارة نافورى كاملة 

 :المزايا .ب 

تنظيف الخطوط الصغيرة ذات الميول البسيطة او ذات كميات الرواسب البسيطة وتزيل الشحوم  فيذات كفاءة 
من ( مطابق) واآلبارتكسير المواد الصلبة الموجودة بالخطوط وغسل الخطوط  فيذات تأثير  هيوالرمال والزلط و 

 . شوائب او رواسب أي
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 :المعدةوصف  .ج 

جالون تقريبًا ومضخة مياه ومحرك للتشغيل ، وتحتوى كذلك 1111هذه السيارة تتكون من خزان للمياه ذى سعة 
 فيبقطر حوالى بوصة واحدة و ( قدم 511)متر  211بطول حوالى  خرطومعلى بكر يشغل ميكانيكيًا يلف عليه 

 فيدليل  مثل الفوهات األخرى المختلفة، ةيوجد ملحقات كثيرة أخرى مختلف( فونية)نهاية هذا الخرطوم يوجد فوهة 
وكباس )الغرفة  فييوضع   Gril Trapنهاية الخرطوم يركب قبل الفوهة باإلضافة إلى وجود مانع لتسرب الرمال

المطلوبة للتغشيل؛ فإن ( العمالة)وبالنسبة إلى القوى العاملة ( لرفع الرواسب أو جرادل وحبال وسيارة رواسب
، وكذلك شخص آخر لمراقبة وصول حتاج إلى مساعدة عند فتح األغطيةفرد واحد والذى سيالمشغل للنافورى هو 

كما يلزم فرد رابع إلزالة الرواسب من الغرفة فيكون العدد المطلوب باإلضافة )الخرطوم النافورى إلى الغرفة التالية 
عام للمرور على أعمال استخدام إلى مشغل النافورى هو عدد ثالثة على األقل كما يمكن أن يكون هناك مشرف 

 (.النافورى إلعطاء تعليماته أو حل المشاكل إذا ما وجدت
 :حدود االستعمال .د 

 . بوصة 24الخطوط ذات االقطار االكبر من  فيذات تأثير محدود 
 اشكال من السيارة النافورى
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 [النافورى/ الشفاط ]الســـــيارة المدمجة  .3

 مكونات السيارة المدمجة 
  شاسيه السيارة .أ 
  خزان الرواسب .ب 
  خزانات مياه .ج 
  نظام بكرة خرطوم الضغط العالى .د 
 منظومة تفريغ الهواء .ه 
  نظام بومة وخرطوم سحب .و 
  منظومة طلمبة الضغط العالى للمياه .ز 
  الملحقات .ح 

 
 الشفاط النافورى

 :المعدات .أ 

 حاجز رمال –( مطابق)دليل األبار  –سيارة شفاط نافورى كاملة 
 :المزايا .ب 
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 هيتنظيف الخطوط الصغيرة والكبيرة ذات كميات الرواسب الكبيرة وتزيل الشحوم والرمال والزلط و  فيذات كفاءة 
شوائب او  أيمن ( مطابق) واآلبارتكسير المواد الصلبة الموجودة بالخطوط وغسل الخطوط  فيذات تأثير 

 . رواسب

 :حدود االستعمال .ج 

 .بوصة 24 تستخدم في الخطوط ذات االقطار االكبر من
 (نافورى –شفاط )صور مختلفة للسيارة المزدوجة 

 

 

 :الكباش .4

 :المعدة .أ 

 .سيارة كباش كاملة
 :المزايا .ب 

بالشوارع او البئر الرطب ( مطابق) اآلبارالصخور او الرواسب من  الحجارة –كميه من الرمال  أيتزيل 
 .بالمحطات
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 :حدود االستعمال .ج 

 . من الداخلال يمكن بها تنظيف الخطوط نفسها 

 

 

 
 صور مختلفة للسيارة الكباش

 

الذى يوضح المشاكل واسبابها والحلول ( 1-1)بعد استعراض انواع المعدات نعرض فيما يلى الجدول رقم 
 .اختيار الطريقة والمعدة المناسبة للحل فيالمقترحة ويمكن استخدام الجدول 
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 المقترحةالمشاكل واسبابها والحلول ( 1-1)جدول ر م 

 السبب او المصدر المشكلة
طريقة الحل والمعدات 

 مالحظات المستخدمة

حدوث انسدادات  .1
 وطفح من الغرف

 تراكم زيوت وشحوم

 رواسبو  جذور اشجار

 خيرزان يدوى .1
 خيرزان الى .2
 النافورى .3

 فيالترتيب حسب االولوية 
 االستخدام 

اسل او المطاعم او المغ شحوم وزيوت متراكمة .2
محطات االفران او 

 التشحيم

الخطوط  فياكثر  فعاليةلها  النافورى
 بوصة فاكثر  19بقطر 

وجود جذور اشجار  .3
 بالشبكة

وجود اشجار وزراعة فوق 
 وحول الخطوط

مكن الخيرزان  .1
 األلى

 النافورى .2

 لها فعالية طويلة المدى

 .تقطع فقط وهو حل مؤقت

 رمال ورواسب  .4
تساقط رمال واتربة 

 وقشريات العظام
 النافورى .1
 ماكينات التسليك .2

 بوصة 15للخطوط اقل من 

الخطوط ذات االقطار  في
 الكبيرة

روائح وانبعاث غاز  .5
 كبريتيد االيدروجين

قلة سرعة سريان مياه 
الصرف او جود غرف 

 بهدارات 

 النافورى .1
 فتحات تهوية .2

 حل سريع للنظافة 

 للخطوط الكبيرة

 للخطوط الصغيرة

 االغطية الخرسانية 
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 تطهير شبكات االنحدارالثاني الباب 

 :اهداف التنظيف .1.2

 تقليل احتماالت حدوث انسداد وما ينتج عنها من طفح في الشوارع. 
  داخل المواسير الذاتية المنظفة السرعةعلى  المحافظةالى  باإلضافةالقصوى لسعه المواسير  القدرةاستعاده. 
  لألخرينمنع حدوث تلفيات او اضرار. 
 وزياده عمرها االفتراضي الشبكةعلى  المحافظة. 
  لمواسير  الضعيفةامكانيه اكتشاف وتحديد اماكن الكسور في المواسير والتوصيالت واالختناقات والوصالت

 .توالمنشئاصرف المباني 
 واسير وقياس معدالت التدفقء الكشف بالفراد واناره خطوط المامكانيه اجرا. 
  لعمليه التنظيف الكامل والشامل التي تسبق اصالح الشبكات واعمال االحالل  التمهيديةتوفير الخطوات

 .والتجديد

 :خطوات التنظيف .2.2

 ير مدخل مناسب الى داخل المواسيرتوف. 1.2.2

ويعتبر الدخول الى المطبق التالي ، الى داخل المواسير  األجهزةمناسب للمعدات او ( مطبق)يلزم اختبار مدخل 
 .الطارئةتحت التيار حيويا جدا في ما عدا حاله التسليك العاجل لالنسدادات 

 .يجب دفع وتحريك المواد الصلبه من اماكن تراكمها داخل المواسير الى فتحه الخروج. 2.2.2

خط الذي يتم تنظيفه وتساعد كل من قوه دفع مياه الصرف وعاده ما يكون هذا في المطبق التالي تحت التيار لل
الى فتحه  الصلبةمن المياه حتى يمكن ضخها بقوه داخل الخط على دفع ونقل المواد  الغزيرةالصحي او الكميات 

 .الخروج

 :في تنفيذ خط التنظيف الالزمةالمعدات واالدوات  2-3

 :بملحقاته من( معدات التسليك بضغط المياه العالي)النافوري  .1.3.2
 (الكبيرة لألقطارتكسير سدود  –غسيل  –اختراق  –فونيه رمال ) بأنواعهاالفواني  .أ 
 .المختلفة بأقطارهاحواجز الرمال  .ب 
 دليل المطابق .ج 

 .غرف التفتيش فيرواسب داخل الخطوط وتجمعات  أيوذلك لتنظيف الخطوط وازالة 

حالة االقطار الصغيرة لتستخدمها  فيومعدات االمان لرفع الرواسب من المطابق وذلك  وحبالجرادل  .2.3.2
 .اليدويفرق التطهير 

 والمخلفات او جرار بالمقطورة الرواسبسيارة لنقل  .3.3.2
 .حالة الخطوط الكبيرة فيالرواسب يرفعها من المطابق  إلزالة هيدروليكيكباش  .4.3.2
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الكسح والكباش باستخدام سيارة نافورى شفاط لجميع  يمكن االستعاضة عن معدات النافورى وسيارة .5.3.2
 .االقطار

 .معدات التسليك بالجرادل لتطهير الوصالت بين كل مطبقين .6.3.2
 .(اذا لزم االمر)تعدد االرتفاعات سلم الومنيوم م .2.3.2
 .مفاتيح وعتالت لفتح غرف المطابق .2.3.2
 .سدادات مطاطية لجميع االفطار .2.3.2

 .وحدات تهوية المطابق .3.2..1
 .ناسبجهاز اضاءة يدوى م .11.3.2
 .جهاز الكشف عن الغازات .12.3.2
 .طلمبات نقالي الستخدامها عند اللزوم .13.3.2
بين كل مطبقين مع الملحقات  المسافةاسياخ تسليك صلب بعدد مناسب مع كل فرقه بحيث يغطي  .14.3.2

 .لكل سدد ونوعه المناسبة
 :االستخدام االمثل لوحده النافوري

وخطوات التشغيل ، سنـتـناول فيما يلي االستخدام االمثل لوحده النافوري من حيث التجهيز واالعداد للعمل 
 .القياسية

 :التجهيز واال داد للعمل

من عدم وجود أي تسريب بدوره  والتأكدبالجراج و اصالح أي عيب فورا قبل الخروج للموقع  المعدةمعاينه  .1
 .مياه الضغط العالي

 .المياه بالكاململئ خزان  .2
ميع ويقف النافوري اسفل الى الموقع على ان يكون بدء العمل عند اعلى نقطه في شبكه التج المعدةخروج  .3

 .للفرع المراد تنظيفه(Downstream)  المجرى
 .والفريق لألفرادمراعاه اتخاذ كافه احتياطات االمن الصناعي  .4
 .للمياه اذا لزم االمر الالزمةل التحويالت عمل سد بالوني في حاله ارتفاع منسوب المياه مع عم .5
 .الماسورةلنوع الرواسب وقطر  المناسبةاختيار الفونيه  .1
 .تركيب حاجز الرمال .2
وانزال الخرطوم  فيتور الخاص ببكرات الخرطوم الخلو بالبدء في تشغيلها وكذلك تشغيل الم المعدةتجربه  .9

 .(OUT) بوضع مفتاح البكرات في الوضع الغرفةداخل 
 .الغرفةفي  الماسورة بدايةوضع خرطوم تحديد االتجاه داخل  .8

 .لعمليه التشغيل جاهزة المعدةعند ذلك تكون  .11
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 :القياسيةخطوات التشغيل 

 .(ONالوضع )ابدا بفتح صمام المياه  .1
 . ابدا في تشغيل طلمبه المياه لتبدا عمليه ضخ المياه في الخرطوم وداخل الفونيه .2
بزياده الضغط سيتحرك الخرطوم الى االمام ولكن ال تزيد من الضغط حتى تصرف كميه من الرواسب  .3

 .بالخط الموجودة
الخرطوم وبزياده الضغط للحصول على  إلرجاع( IN)حول مفتاح البكرات الى الوضع  النقطةعند هذه  .4

 الغرفةرجاع الخرطوم الى وبالتحكم في بكرات الخرطوم ابدا ببطء في عمليه ا( PSI)الضغط المطلوب 
 . ليسحب معه الرواسب

تعطى مؤشرات ودالئل عن عدد مرات ادخال وارجاع الخرطوم في  الغرفةكميه الرواسب التي تتجمع في  .5
 . الخط

 . لضمان عدم وجود رواسب اخرى موجوده بالخط التالية الغرفةحتى تصل الى  العمليةاعد هذه  .1

 . كروكي لشبكه صرف صحي لمنطقه ما( 1-3)يوضح الشكل رقم : مال على تنفيذ خطه تطهير لمنطقه مثا

 وذلك بتحديد خطوات تنفيذ عمليه التطهير  الشبكةوالمطلوب التخطيط لتطهير هذه 
 :األتيةفي احدى الصور  الشبكة اده ما تكون 

 .شبكه مثاليه .1
 .بالمياه مغمورةشبكه  .2
 .شبكه بها طفوحات .3

 :خطه التطهير

 .ام بها طفوحات مغمورةلتحديد نوعها هل هي مثاليه ام  ،المطلوب تطهيرها الشبكةالبد من المرور اوال على  -
 .يتم وضع خطه تنفيذ عمليه التطهير الشبكةبعد معاينه  -

 :المثالية الشبكةحاله 

 الحالةوفي هذه ، او عمليات نقل مياه  هوائيةعمليات التطهير دون استخدام سدود  بإجراءالتي تسمح  الحالةهي 
في هذا المثال هي  الشبكةوسنعتبر ان  .الماسورةمن قطر % 51الى % 25من  بالشبكةتمثل كميات المياه من 

 .شبكه مثاليه
 :خطوات تنفيذ  مليه التطهير

او اقل في اتجاه قطر " 2أي من قطر  الرئيسيةفي اتجاه الخطوط  الفرعيةيبدا التطهير دائما من الخطوط  .1
 . او اكثر" 8

 . المهنية والصحة السالمةيتم تامين موقع العمل كما هو مذكور بالفصل السابع باستخدام وسائل  .2
 . (مطابق) اآلبارتامين فرد التطهير وتجهيز جردل بحبل لرفع الرواسب وكوريك صغير وعده لفتح  .3



 رابعةدرجة  - انواع المواسير والقطع الخاصة                                فني تشغيل صرف صحي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

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

مع وضع حواجز الرمال في " 2وهي فرعات ( 2)النافوري على المطبق رقم  سيارةيبدا التطهير بوقوف ال .4
 .التالية الفرعيةلمنع تسرب الرمال الى ( 3)في اتجاه المطبق رقم ( 2)المطبق رقم 

بضغط ( 2)مع عوده الخرطوم الى مطبق ( 1)الى مطبق ( 2)بيدا خرطوم النافوري في العمل من مطبق  .5
الذي يتم ، ويتم رفع الرواسب بواسطه عامل التطهير ( 2-1)من  فرعةالحيث يتم تنظيف وملس ، عالي 
ظر خطوات نا)زود بجردل رواسب وكوريك والعامل م . بواسطه حزام امان وحذاء برقبه وحبل امان تأمينه

 . (التطهير بالنافوري
 . حتى تمام عمليه التطهير( 3)الى مطبق ( 2)النافوري من مطبق  سيارةتنقل ال .1
كما هو متبع في تشغيل النافوري مع وضع الحواجز ( 3-2) الفرعةلتنظيف ( 3)مل من مطبق يتم الع .2

مع ( 4 -3)عن طريق خرطوم النافوري من مطبق ( 3-4) الفرعةيتم تطهير ( 3)ومن نفس المطبق  الرملية
 . (14-3) فرعةال جهة( 3)وضع حاجز الرمال في مطبق 

مع وضع حاجز الرمال في مطبق (  15 -11) فرعةلتطهير ال( 15) النافوري على مطبق سيارةيتم وقوف ال .9
ثم يقوم عامل التطهير ، ويتم ادخال الخرطوم عده مرات حسب كميه الرواسب ، ( 14)المطبق  جهة( 15)

الرواسب منعا لتلوث  سيارةللقيام بعمليه التنظيف واخراج الرواسب ووضعها في ( 15)بالنزول الى المطبق 
 . البيئة

من نفس البئر مع ( 14-15)و ( 14 -3)ويتم تطهير الفرعتين ( 14) النافوري الى مطبق السيارةل يتم نق .8
النافوري حتى تمام  سيارةوتتبع خطوات تشغيل ال( 13)المطبق  جهة( 14)وضع حواجز الرمال في مطبق 

 . اخرى فرعةثم يتم نقل النافوري الى ، عمليه التطهير 
 جهة( 2)مع وضع حواجز الرمال في المطبق ( 2-9) الفرعةلتنظيف ( 2)يتم ايقاف النافوري على مطبق  .11

 . الرواسب سيارةويتم العمل منه حتى يتم التطهير ورفع الرواسب الى ( 1)المطبق رقم 
يتم مع وضع حواجز الرمال و ( 1-2) فرعةلتطهير ال( 1)النافوري على المطبق رقم  سيارةيتم ايقاف ال .11

بضغط مناسب للتخلص من الرواسب  والعودة( 2)الى مطبق ( 1)مرور خرطوم النافوري من مطبق 
 . ورفع الرواسب فرعةحتى يتم تطهير ال فرعةبال الموجودة

( 5)مع وضع حواجز الرمال على مطبق  (5 -1)فرعة لتنظيف ال( 5)على المطبق رقم  سيارةيتم ايقاف ال .12
النافوري حتى يتم  سيارةعمليه التطهير بالنافوري كما هو متبع في تشغيل ال وتجري( 12)في اتجاه المطبق 

 . التطهير ورفع الرواسب
مع وضع حواجز رمال في مطبق (  11 – 8) فرعةلتطهير ال( 11)النافوري الى المطبق  سيارةتنقل ال .13

 . وتجري عمليه التطهير حتى تمام التطهير ورفع الرواسب( 11)المطبق  جهة( 11)
( 12)مع وضع حاجز الرمال في اتجاه المطبق ( 11-11) فرعةلتطهير ال( 11)الى مطبق  سيارةنقل الت .14

 . ورفع الرواسب فرعةحتى يتم تطهير ال( 11)الى مطبق ( 11)ويعمل النافوري من مطبق 
بنفس طريقه التشغيل ( 12 -5) و ( 12-11)لتطهير الفرعتين ( 12)النافوري الى مطبق  سيارةتنقل ال .15

وبعد اتمام عمليه التطهير يتم رفع ( 13)في اتجاه المطبق رقم ( 12)ووضع حاجز الرمال في المطبق رقم 
 (.12)الرواسب من مطبق رقم 
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مع وضع ( 13-14)و( 13-12) رعةفومنه يتم تطهير ال( 13)النافوري الى مطبق رقم  سيارةتنقل ال .11
النافوري حتى تمام التطهير  سيارةويتم تشغيل ال( 12)في اتجاه المطبق ( 13) حاجز الرمال في المطبق
 . الرواسب سيارةالى ( 13)ورفع الرواسب من المطبق 

لمطبق مع وضع حاجز الرمال با( 12 -13) فرعةوذلك لتطهير ال( 12)النافوري الى المطبق  سيارةتنقل ال .12
على النازل أي في اتجاه سريان المياه وبعد اتمام عمليه التطهير يتم رفع ( 19-12)في اتجاه ( 12)

 . (12)الرواسب من مطبق رقم 
 بأولويتم رفع الرواسب اوال ( 18-19) فرعةوذلك لملس ال( 19)النافوري الى المطبق رقم  سيارةيتم نقل ال .19

 . النتهاء من الملسما بين كل ضربه نافوري واالخرى حتى ا
( 18)مع وضع مانع الرمال بالمطبق ( 18-19) فرعةلملس ال( 18)النافوري الى المطبق  سيارةتنقل ال .18

 . (21)في اتجاه المطبق 
مع وضع مانع الرمال ( 21-18) فرعةوذلك لملس ال( 21)النافوري الى المطبق  سيارةبعد ذلك يتم نقل ال .21

 . كما ذكر من قبل بأولا مع رفع الرواسب اوال التي تليه فرعةفي فوهه النازل لل
 السابقةوايضا بنفس الخطوات ( 22-21) فرعةلملس ال( 22)النافوري الى المطبق رقم  سيارةيتم نقل ال .21

 . يوضع مانع الرمال وترفع الرواسب اوال باول بعد كل ضربه نافوري
 . (23-22) فرعةلملس ال( 23)النافوري الى المطبق  سيارةيتم نقل ال .22
 . (24-23)  فرعةلملس ال( 24)النافوري الى المطبق  سيارةتنقل ال .23
 فرعةمع مراعاه ان ال( 25-21) و(  25-24) لملس الفرعتين ( 25)النافوري على المطبق  سيارةنقل ال .24

لذلك البد من وضع مانع ( 25)من الممكن ان تكون معلقه أي مرتفع عن مستوى ارضيه البئر  األخيرة
 . ال في أي حاله لعدم ردم النازل بالرواسب الموجوده بالفرعات التي يتم تطهيرهاالرم

وسوف يتم " 15بقطر  فرعةعلما بان هذه ال( 21-25) فرعةلملس ال( 21)يتم نقل النافوري الى المطبق  .25
فا تنظي فرعةمن اجل تنظيف ال السابقةالعمل بها بمواصفات خاصه حيث يرفع ضغط النافوري عن الفرعات 

ويتم العمل  ايضا بوضع مانع الرمال  .السابقةجيدا نظرا الحتمال وجود كميه رواسب اعلى من الفرعات 
 .بأولورفع الرواسب اوال 

ووضع مانع الرمال ورفع ( 22)النافوري الى البئر  سيارةبنقل ( 22-25) فرعةبعد ذلك يتم العمل بال .21
 .بأولالرواسب اوال 

وذلك لسحب الرواسب ( 29)النافوري على البئر  سيارةبوقوف ال( 29-22) فرعةيتم نقل النافوري للعمل بال .22
 . وتستكمل باقي الخطوات كما ذكر سابقا . في اتجاه سريان المياه

مع مراعاه ان الفرعات ( 28-29) فرعةوذلك للعمل بال( 28)النافوري الى بئر  سيارةيتم بعد ذلك نقل ال .29
 والمساعدةمن اجل التطهير السليم  فرعةكيب فونيه ذات حجم مناسب للتحتاج الى تر  الكبيرةذات االقطار 

 .بالماسورة الموجودةعلى اخراج الرواسب 
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وايضا يتم تركيب فونيه ( 31-28) فرعةوذلك لتنظيف ال( 31)النافوري الى البئر  سيارةيتم بعد ذلك نقل ال .28
لمنع الرواسب من المرور  الماسورةويوضع مانع الرمال المناسب لحجم " 19 فرعةمناسبه حيث ان قطر ال

 التي تليها وضمان عدم انسدادها او تعطيل العمل  فرعةلل
ووضع مانع الرمال المناسب لحجم ( 32-31) فرعةوذلك للعمل بال( 32)يتم نقل النافوري الى البئر  .31

 فرعةلملس ال( 33)ء من الملس يتم نقل النافوري الى البئر بعد االنتها المناسبةمع تركيب الفونيه  الماسورة
اوال ثم ( 31-35) فرعةحيث يتم ملس ال( 31)ويتم العمل تباعا للفرعات التي تليها حتى البئر ( 32-33)
 . (31-31) فرعةال
وهنا ايضا يوضع مانع للرمال وترفع ( 32-31) فرعةلملس ال( 32)بعد ذلك ينقل النافوري الى البئر  .31

 . الرواسب اوال باول بين كل ضربه نافوري واالخرى
ويوضع مانع الرمال وترفع ( 39-32) فرعةلملس ال( 39)النافوري الى البئر  سيارةبعد ذلك تنقل ال .32

 . الرواسب
وبعد االنتهاء من الملس يتم نقل النافوري ( 38-39) فرعةلملس ال( 38) النافوري الى البئر سيارةتنقل ال .33

 . خط الموازي للخط الذي تم االنتهاء منهللعمل باول ال
ويوضع مانع الرمال ( 42-41)فرعةلملس ال( 42)ينقل النافوري الى الفرعات العليا بوضعه على البئر  .34

( 41)وترفع الرواسب اوال باول بعد كل ضربه نافوري كالمتبع بالفرعات السابقه الى ان يصل العمق للمطبق 
 . (41-38) فرعةلثم ا( 41-15) فرعةوذلك لملس ال

ثم الفرعات التي تليها حتى ( 11-41) فرعةوذلك للعمل بال( 11)يتم نقل النافوري بعد ذلك الى البئر  .35
و  . يراعي عندها عدم وجود غازات وذلك حفاظا على ارواح العاملين بالتطهير التي( 18)تصل الى البئر 

 الى قربها من المحطه ( 18)يرجع احتمال وجود غازات بالبئر رقم 
 :مالحـــظــات

التي ال يوجد بها ثقب امامي ( العمياء)تشغيل النافوري بالفونيه  2من الفرعات  بدايةيراعى في جميع الحاالت 
 . وذلك لضمان عدم دخول رمال بالفرعات التي لم تنظف

بسبب عدم امكان مرور خرطوم النافوري ( بها ثقب امامي) مثقوبةالتشغيل بفونيه  اما في الحاالت التي يتم فيها
 فرعةم بال3فيتم ادخال خرطوم النافوري بعد االنتهاء من الملس الى مسافه (  فرعةلوجود عوائق بال)بفونيه ملس 

  . التي تم تطهيرها من قبل وفيما يلي مثال لذلك
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 :مـــثــال

 .فلم تمر الفونيه العمياء وتم تركيب فونيه مثقوبه 3-2 فرعةوانتقل النافوري للعمل بال 2-1من  فرعةتم تطهير ال
م تقريبا وذلك  3الى مسافه  1-2 فرعةيتم ادخال خرطوم النافوري بال 3-2 فرعةال نظافةلذلك فبعد االنتهاء من 

 .3-2 رعةفاثناء تنظيف ال 1-2 فرعةمن خروج كميه الرواسب التي دخلت ال للتأكد

 :بالمياه المغمورة الشبكةحاله 

بكامل  المحطةيكون السبب هو عدم تشغيل  فأحيانابالمياه  الشبكةالبد من معرفه اسباب غمر  الحالةفي هذه 
او وجود اختناق يجعل تدفق المياه بطيئا ال  بالشبكة الموجودةلكميات المياه  المحطةطاقتها او عدم استيعاب 

 .يسمح بتفريغ المياه من الفرعات

وتدارك ذلك بتشغيل  المحطةعن  نبالمسؤوليبكامل طاقتها يتم االتصال  المحطةاذا كان السبب هو عدم تشغيل 
 .المحطةباقي وحدات 

 .النافوري او الخرزان سيارةواذا كان السبب هو وجود اختناق تتم ازاله االختناق بواسطه 

 :بالمياه مغمورةتنفيذ التطهير لشبكه 

 نال مكا بالشبكةفيما بعد وذلك لتقليل كميه المياه  الموضحة بالطريقة هوائيةاستخدام سدادات  الحالةيلزم في هذه 
 . اجراء عمليه التطهير

 المعديةطريق  المحتجزةالمياه  فتأخذيتم وضع السدادات  المحتجزةفي حاله وجود معديات لتصريف المياه 
مناسبه لنقل المياه الى  بأقطارعمليات التطهير او تستخدم بداالت  بإجراءلتصريف خط المياه للحد الذي يسمح 

 .المعديات كما يمكن استخدام طلمبات غاطسه او سيارات شفط في عمليات نقل المياه

 :مــثــال

  في وجود كميات من المياه تغمر هذه الفرعات 25المطبق وحتى  21من المطبق " 2يراد تطهير الفرعات . 
  لمعرفه اسباب الطفح الشبكةالبد من فحص  الحالةفي هذه . 
 النافوري او بواسطه الخيرزان الصلب سيارةبعد معرفه السبب في طفح المياه ومكانه يلزم ازالته فورا اما بال . 
  عمليات التطهير يتم التطهير بالنافوري  بإجراءبعد ازاله مشكله الطفح وانخفاض المياه الى الحد الذي يسمح

 . المثالية الشبكةكما سبق شرحه في حاله 
  اخرى فرعةويراعى وضع حواجز رمال اثناء اجراء عمليه ازاله سبب الطفح حتى ال يتحرك ويتسبب في سد . 

 

 :خطه التنفيذ

 .21في اتجاه المطبق  25من مطبق  هوائية وضع سداده .1
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النافوري كما هو متبع  سيارةاذا تم نزول المياه الى الحد الذي يسمح بالتطهير في هذه الفرعات يتم العمل بال .2
 . الرواسب وأزالهفي عمليات تشغيل النافوري 

يتم عمل سد صندوقي بوضع ( 1)بالبند  السابقة السدادةفي حاله استمرار وجود مياه بالفرعات رغم وضع  .3
 . (21)ايضا في اتجاه مطبق ( 25)سداده اخرى من مطبق 

الى " 1ويتم رفعها ببداله ( 25)وحتى المطبق ( 21)من المطبق  المنطقةفي  محصورةاصبحت المياه  .4
 . عمليات التطهير بإجراءشفط مياه للحد الذي يسمح  سيارةاو ب( 21)المطبق 

او خرطوم سيتاره الشفط طوال اجراء عمليه التطهير في الفرعات من المطبق  البدالةراطيم يستمر تواجد خ .5
 . حتى يتم االنتهاء من التطهير ورفع الرواسب( 25)وحتى المطبق ( 21)

مناسبه تناسب اقطار المواسير المراد افراغها من المياه فمثال عند رفع المياه  بأقطارالبد من استخدام بداالت  .1
فيتم " 8على االقل اما اذا كان الخط المراد رفع المياه منه قطره " 1يتم استخدام بداله قطر " 2من خط قطر 

 البدالةمنها وقطر وهكذا البد من وجود تناسب بين قطر الفرعات المراد رفع المياه " 11استخدام بداله قطر 
 .التي تقوم برفع المياه

 نافوري لمقطورة الفنيةالمواصفات 

 :مـــقــدمـه

بطلمبه مياه ضغط عالي في تنظيف خطوط الصرف  والمزودةعلى شاسيه  المحملةالنافوري  مقطورةتستخدم 
 . "24الصحي حتى قطر 

 :النافوري  اده من مقطورةتتكون 

 . طلمبه الضغط العالي .1
 . والخرطوم البكرة .2
 . خزان المياه .3
 . المحرك .4
 . الشاسيه .5

 .ونتناول فيما يلي مواصفات كل  من هذه المكونات – المساعدةالى بعض االدوات  باإلضافة
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 المقطورةمكونات 

 : طلمبه الضغط العالي .1
  المربعة البوصة/ رطل  911دقيقه عند / جالون  41ال يقل تصرف الطلمبه عن. 
  الشاقة الخدمةتتحمل الطلمبه. 
  دقائق بدون مشاكل 3عن  لال تقتعمل الطلمبه بدون مياه لمده . 

 :والخرطوم البكرة .2
  من الخرطوم( م111)قدم  311عن  لال يقما  البكرةتسع . 
  بوصه 1025الخرطوم الداخلي مقاس . 
 الخرطوم مصنوع من المطاط الطبيعي . 
  المربعة البوصة/ رطل 1111ضغط تشغيل الخرطوم . 
  المربعة البوصة/ رطل 3111للخرطوم  راالنفجاضغط . 
  العالمية القياسيةوكذلك وصالت المياه تكون مطابقه للمواصفات  الهيدروليكيةجميع الوصالت . 

  :خزان المياه .3
  جالون 911ال تقل سعه الخزان عن . 
  والتأكل للصدأيصنع الخزان من الصلب مع عزله بماده مقاومه . 
 مم 4 ال يقل سمك الخزان عن . 
 يزود الخزان بمقياس لمعرفه منسوب المياه داخله . 

 :المحرك .4
  حصان 11ال تقل قدره المحرك عن . 
  (.سلندرات)يكون المحرك من النوع الرباعي االشواط ذي الحقن المباشر ويتكون من اربع اسطوانات 

 :الشاسيه .5
  تكون محمله على شاسيه ذي اربع عجالت من النوع القابل للنفخ والتحميل بواسطه  السابقةكل المكونات

 .مزودا بصينيه ليكون سهل الدوران يايات ويجب ان يكون
 :المسا دةاالدوات  .6

  15فونيه " 
  31فونيه" 
  45فونيه " 
  فونيه زيوت وشحوم 
  دليل خرطوم 
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 (نافوري –شفاط ) المزدوجة سيارةلل الفنيةالمواصفات 

 :مــقــدمــه

لتنظيف المواسير بواسطه ضغط مياه عالي بالنافوري  المزدوجة الوحدةالغرض من هذه المواصفات هو وصف 
 .مع سحب الرواسب بتفريغ الهواء

 :الوحدةمكونات 

 . سيارةشاسيه ال .1
 . نظام تفريغ الهواء .2
 . نظام مجموعات مياه الضغط العالي .3
 . خزان الرواسب .4
 . خزان المياه .5
 .السحب وخراطيم تفريغ الهواءبومه  .1
 . خرطوم الضغط العالي .2
 . الهيدروليكية األنظمةو  –انظمه الكهرباء  .9
 . الملحقات .8

 :لكل من هذه المكونات الفنيةونتناول فيما يلي المواصفات 

 :سيارةشاسيه ال .1
  1×4الشاسيه من النوع . 
  الوحدات من محرك الشاسيهحصان في حاله تشغيل جميع  351قدره محرك الشاسيه ال تقل عن . 
  حصان 151حصان والخلفي عن  251في حاله استخدام محرك اضافي ال تقل قدره المحرك االمامي عن . 
 المحركات تبريد مياه وتستخدم وقود الديزل. 

 :نظام تفريغ الهواء .2
  اهم وقادرا ايضا على سحبها من تحت المي 15يكون قادرا على سحب الرواسب من عمق ال يقل عن . 
  النظام اما ان يكون نافخ(Blower ) او مروحه(Fan )ومن مرحلتين او اكثر . 
 في حاله النافخ: 

  زئبق" 11عند  الدقيقةقدم مكعب في 2511تكون اقل سعه تشغيل هي . 
  المروحةفي حاله:  

  ماء/بوصه 135عند ضغط  الدقيقةقدم مكعب في  9111تكون اقل سعه تشغيل هي . 
  :مياه الضغط العالينظام مجمو ات  .3

 يحتوي على طلمبه مياه ذات خدمه شاقه . 
  بوصه مربعه/ رطل 211دقيقه عند / جالون 15سعه الطلمبه ال تقل عن . 
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  دقائق 3تكون الطلمبه قادره على العمل بدون مياه لمده . 
 :خزان الرواسب .4

  مم ويكون مطليا من الخارج  5والنحر بسمك ال يقل عن  للتأكليكون الخزان مصنوعا من الصلب المقاوم
 . الجويةبماده مقاومه للعوامل 

  3م5يكون الخزان اسطواني الشكل وحمه ال يقل عن . 
  الباب الخلفي للخزان يمكن فتحه واغالقه بالكامل بواسطه نظام هيدروليكي ويكون الباب معلقا نم اعلى

 . ويحتوي على مانع تسرب
  بالخزان  الزائدةيكون الجسم مجهزا بمبين مستوى والباب الخلفي به محبس لتفريغ السوائل 
 يزود الخزان بنظام انذار يعمد عند امتالئه بالكامل . 
  جالون 311مع الرواسب يتضمن طلمبه تفريغ ال يقل تصرفها عن  الزائدةيزود الخزان بنظام لتفريغ السوائل /

 . دقيقه
 :خزان المياه .5

  مم3عن  لال يقبسمك  314رقم  أال يصديصنع الخزان من الصلب الذي . 
 يكون الخزان اسطواني الشكل . 
  3م5حجم الخزان عن  يقلال . 
 يزود الخزان بفواصل داخليه. 

 :بومه السحب وخراطيم تفريغ الهواء .6
 وال ترفع مع خزان الرواسب سيارةتكون البومه على ال . 
 يكون التحكم هيدروليكيا . 
 9يقل قطر الخرطوم عن  ال" . 
  متر15عن  الماسورةال يقل طول . 
  191ال تقل زاويه دوران البومه عن   ْ . 

 :خرطوم الضغط العالي .2
 بوصه مربعه/ رطل 211مع ضغط تشغيل ال يقل عن " 1الداخلي للخرطوم هو  القطر . 
  متر 151ال يقل طول الخرطوم عن . 

 :الهيدروليكية واألنظمةانظمه الكهرباء  .2
  4 األمريكيةتكون طبقا للمواصفات NEAM او ما يماثلها . 
  وتحتمل الضغوط ودرجات  القياسية الصناعيةووصالتها مطابقه للمواصفات  الهيدروليكيةتكون الخراطيم

 . المطلوبة الحرارة
 :الملحقات .2

  ( الخ .... فونيه دواره –فونيه رمال  – 45 – 35 – 15) طقم الفواني 
 صندوق عده . 
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  عده صيانه لنظام التفريغطقم . 
 طقم اصالح خرطوم . 
 عداد قياس عدد ساعات تشغيل الطلمبه . 
  وقطع الغيار والصيانةكتيب التشغيل . 
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 الــسـدادات الـبالـونية الباب الثالث

 :استخدامات السدادات

 :االغراض االتية فيتستخدم السدادات 

 . التطهير والملس ألغراضغلق المواسير  .1
 .التليفزيونيالفحص  ألغراضغلق المواسير  .2
 . غلق المواسير لتكسير الطبات لتوصيل الشبكات الجديدة بالقديمة .3
 .غلق مداخل محطات الرفع لتنظيف بيارات المحطات .4

 :انواع السدادات

 :طبقا لمادة الصنع .أ 
 طبيعيجلد  .1
 صناعيجلد  .2
 قماش دك .3

مواسير  فيوالمستخدمة  الطبيعيالسدادات المصنوعة من الجلد  بإحدىقطاعا ( 1-4)ويوضح الشكل رقم 
 .فال حدى السدادات المصنوعة من قماش الدك( 2-4) اما الشكل رقم  الصحيالصرف 

 :لألحجامطبقا  .ب 
 Single sizeلقطر واحد من المواسير  .1
  Multi sizeلعدة اقطار من المواسير  .2

 المواصفات الفنية للسدادات

من الداخل بين  ومقواهطبقات  3بعدد مناسب من الطبقات ال يقل عن  الطبيعيمصنعة من المطاط  .1
 . الطبقات بخيوط من النايلون ذات تخانات مناسبة لكل مقاس

 به عدد ال يقل عن اربعة حلقات ربط  معدنيالسدادة تكون مجهزة من االمام والخلف بقرص  .2
 مقاومة لمياه المجارى وتقاوم االحتكاك الناشئ عن وجود رواسب ومخلفات داخل المواسير  .3
 . (على شكل حدوة حصان)قطاعات دائرية وغير دائرية  فيالشكل ويمكن استخدامها  فيمناسبة  .4
 . مم911مم و111يتراوح قطرها بين  التييسهل ادخالها واخرجها من فتحات المطابق  .5
 . لجميع مقاسات السدادات المطلوبة 11ضغط عمود مياه خلف السدادة ال يقل عن تتحمل السدادات  .1
 . حالة الثقب او القطع البسيط فييمكن اصالح السدادة واعادة استخدامها  .2
تورد مع السدادات كتالوجات موضحا بها المواصفات الفنية وطريقة التشغيل والصيانة والتخزين واالصالح  .9

 . االنجليزيةباللغة العربية او 
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-24)، ( 31-19)، ( 19-12)، ( 12-9)، (  11-1) السدادات المطلوبة من النوع المتعدد االقطار  .8
49) . 

  :يورد مع كل سدادة .11
 متر 25طول الخرطوم عن  لال يقخراطيم النفخ والتفريغ ،  .أ 
 المحابس الالزمة لكل سداده ومانو متر قياس الضغط .ب 
 طقم اصالح للسدادة  .ج 

 . المختلفة للسدادات باألنواعالمواصفات الخاصة  إلحدىيحتوى على نموذج ( 1-4)والجدول رقم 
 ختلفة للسدادات المتعددة االحجامالم باألنواعالمواصفات الخاصة  إلحدىنموذج  (1-4)جدول ر م 

 ابعاد ومواصفات السدادة خارجياقصى ضغط اختبار  ضغط الهواء المطلوب حجم الماسورة

 الوزن القطر الطول

 رطل503 "501 "18 بوصة مربعة/ رطل 15 بوصة مربعة/ رطل  31 "11-"1

 رطل1101 "201 "21 بوصة مربعة/ رطل 15 بوصة مربعة/ رطل25 "12-"9

 رطل1501 "1101 "31 بوصة مربعة/ رطل 15 بوصة مربعة/ رطل  25 "19-"12

 رطل5401 "1105 "55 مربعة9بوصة / رطل 9 بوصة مربعة/ رطل  21 "31-"19

 رطل8101 "2105 "49 بوصة مربعة/ رطل 9 بوصة مربعة/ رطل  15 "49-"24

 رطل13101 "3201 "21 بوصة مربعة/ رطل 1 بوصة مربعة/ رطل  11 "11-"31

 رطل21501 "4305 "94 بوصة مربعة/ رطل 1 بوصة مربعة/ رطل  11 "22-"49

 رطل32501 "5101 "111 مربعة بوصة/ رطل 1 بوصة مربعة/ رطل  11 "81-"11

 طريق تركيب السدادات 

 :"15وحتى " 4خطوات تركيب السدادات من  .أ 
 . يتعين اختيار السدادة المناسبة للقطر المراد العمل عليه واجراء االختبارات على السدادة قبل العمل بها .1
 (.واتباع تعليمات االمان الالزمة)للنزول بالبئر  الصناعييجب مراعاه اتخاذ كافة احتياطات االمن  .2
مع مراعاه ان يكون ( Down stream)بداية الخط المراد اغالقه من ناحية النازل  فييلزم وضع السدادة  .3

 . عمليه النفخ إلجراءخرطوم النفخ حرا 
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المنفاخ الى الضغط خرطوم النفخ وتجرى عمليه النفخ حتى يصل العداد الموجود ب فييتم تركيب منفاخ يدوى  .4
 . المناسب للسدادة

سبب  ألىحالة تسرب الهواء  فيسلم المطبق من اعلى حتى ال تنجرف مع المياه  فييربط حبل السدادة  .5
 . مشكلة تنجم عن انجرافها أيوذلك لمنع حدوث 

ياه مع بعد االنتهاء من العمل يتم تفريغ الهواء من السدادة واخراجها من المطبق عن طريق اندفاع الم .1
 . مالحظة عدم جذب السدادة من الخرطوم اثناء اخراجها حتى ال يتلف الخرطوم

 :"26حتى " 12خطوات تركيب السدادات من  .ب 
 . يتعين اختيار السدادة المناسبة للقطر المراد العمل عليه .1
 . يلزم تجهيز واختبار السدادة والخراطيم والعدادات .2
 . واتباع تعليمات االمن الالزمة الصناعييجب مراعاة اتخاذ كافة احتياطات االمن  .3
زجاجة بالستيك فارغة مربوطة بحبل بالستيك مع اتجاه سريان المياه او  بإمراريتم عمل وصلة بين المطبقين  .4

 . باستخدام الخيرزان الصلب او السيارة النافورى
 . "2/1يستبدل الحبل البالستيك بعد التوصيل بواير صلب  .5
 . من جهة الخلف" 2/1ال  تربط السدادة بالوايلر .1
لتأمين خروج السدادة " 2/1تربط الخراطيم الخاصة بالنفخ وعداد الضغط من االمام مع تركيب واير صلب  .2

 . بعد انتهاء العمل
  :يتم سحب السدادة داخل المراد سده من الواير الصلب الموجود جهة الخلف مع مراعاه .9

 .ان تكون خراطيم النفخ والعداد حرة الحركة .أ 
 . ان يكون السحب للسدادة ببطء مع عدم السحب بقوة .ب 
حتى يصل الى ( Compressor)بعد دخول السدادة الى الخط بالكامل يتم النفخ عن طريق ضغط هواء  .8

 . الضغط المطلوب داخل السدادة
او عمود قوى ثابت  زراعيبسيارة او جرار  فييتم ربط السدادة من الطرفين وخصوصا الطرف الخل .11

 . باألرض
 . يراعى قراءة عداد الضغط بصفة مستمرة مع وجود شخص لمراقبته طوال فترة العمل .11
 . بعد انتهاء العمل يتم تفريغ الهواء بالكامل من السدادة قبل خروجها .12
 . للسدادة فييفك الرباط الخل .13
 مع مراعاه عدم الجذب مع الخراطيم  األمامييتم اخراج السدادة عن طريق الواير الصلب  .14
 . دادة بالمياه وبعد ذلك يتم وضع البودرة قبل اجراء عملية التخزينتنظف الس .15
 يار مواصفات السدادات وملحقاتهااخت

 .المذكورةكيفيه تركيب السدادات ( 3-4)ويوضح الشكل رقم 
 :االتي ند اختيار السدادات يرا ى تحديد 
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 .االقطار المراد العمل عليها .1
 مادة الصنع .2
 . نوعية الوسط الذى تعمل به .3
 .االعماق .4
 . قابليتها لالصالح من عدمة .5
 . اقطار متعددة فيقطر واحد فقط ام  فيهل السدادة تصلح لالستخدام  .1

 :ملحقات السدادة

 . م 25تفريغ طول كل خرطوم ال يقل عن / خراطيم نفخ  .1
 . السدادة تحتاجهعدادات ضغط من صفر حتى اقصى ضغط  .2
 . محابس للملء والتفريغ .3
 . محابس امان وضبط الضغط .4
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  لى شبكات االنحدار( الكشف)التفتيش 

 :مــقـدمــة

يلزم التفتيش على الشبكة وذلك الكتشاف ايه عيوب تظهر بها ومن ثم تحديد اساليب العالج المناسبة من الناحية 
 . الفنية واالقتصادية

 :التالية لألسبابيتم  مل التفتيش  لى الشبكة االنحدار 

- :تؤثر على كفاءة االداء مثل التيوالمطابق و اكتشاف العيوب بالمواسير  -
  العيوب االنشائية 
 عدم استقامة الخط 
 حالة الوصالت 
 اختراقات الجذور 

 . تحديد اسباب ومصادر التسرب او التدفق من والى شبكات االنحدار -
 تقدير كمية التسرب او التدفق للمياه  -
 والتجديد لإلحاللتحديد انسب الطرق  -

 التفتيشاساليب . 1.4

 :هناك اسلوبين للتفتيش

 (الظاهري) الدوريالتفتيش  .أ 
 التفتيش بالتليفزيون  .ب 

 :ا مال التفتيش ا داد ما يلى فييلزم  بل المشروع 

 :اوال تجهيز الخرائط لشبكة االنحدار للمنطقة المراد دراستها موضحا بها

 .مسار واقطار ومناسيب واتجاهات الفرعات -
 .مواقع ومناسيب المطابق -
 . ترقيم المطابق -

 :الرواسب منها حتى تصبح جاهزة لعملية التفتيش بإزالةالقيام بتنظيف الشبكة  :ثانيا

يتوقف نجاح عمليه الكشف على الشبكة وتقييم حالتها الى حد كبير على كفاءه عمليه تنظيف الشبكة وتجهيزها 
وان كان االخير يستوجب تطهير الشبكة بكثافة ودقة حتى تصبح  التليفزيونياو  الظاهريتماما سواء للفحص 

 .الشبكة جاهزة الستقبال معدات التصوير التليفزيونية
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 خطوات التنظيف المكثف  4-2

 :تتبع الخطوات التالية

 :ازالة الرواسب الثقيلة من المطابق. 1.2.4

 .من المطابق يتم تحديد اسلوب التنظيف طبقا لظروف المنطقة وامكانية التطهير -
قرب محطات الرفع او المجمعات الرئيسية ( DOWN STREAM)يبدأ التطهير للمطابق تحت تيار المياه  -

 . االعلى حتى يمكن للمياه دفع الرواسب خالل المواسير لألجزاءمتدرجا 
 .(البناش)الرواسب من منطقة المصاطب  إلزالةيستخدم  اليدويالتنظيف  -

 :الفر اتازالة السدود من . 2.2.4

وذلك باستخدام ( يظهر فيها بدايات تكون السدود التي)من الفرعات المعرضة لالنسدادات يتم ازالة السدود  -
 . السدود إلحجاماالسياخ الصلب او النافورى طبقا 

 . لضمان دفع المياه للرواسب لألعلىيتم العمل من المناسيب االقل  -
 .عدمهمراقبة وقياس ارتفاع المياه بالمطابق يعطى مؤشر ازالة السدد من  -

 :ازالة الرواسب الثقيلة من الفر ات. 3.2.4

 التييلزم تنظيف الفرعات تماما باستخدام الوسائل الميكانيكية واليدوية لضمان النظافة التامة للفرعات  -
 . التليفزيونيستخضع للكشف 

 :الفرعات اما فيتعانى من زيادة التصرفات وارتفاع منسوب المياه  التييتم ازالة الرواسب من المناطق  -
  (ط ينفخ بالهواء حسب قطر الماسورةوالطبات عبارة عن بالون مطا)عمل طبات ونزح المياه 
  خارجيبعمل ممر  –او BY PASS  او مواسير سريعة الفك والتركيب  نقاليللتصرفات بواسطة طلمبة

 . وذلك طبقا لحجم وطبيعة المنطقة المراد تنظيفها

 لشبكة االنحدار الدوري الظاهريالفحص 

 الفحص البصرى. 1.3.4

ويختلف معدل هذه الفحص ما بين فحص  الصحيعلى شبكة الصرف ( روتيني) دوريالبد من اجراء فحص 
 . الرئيسية للشبكة لألجزاء" من فوق"سريع  سنويللمطابق المعروف عنها تكرار المشاكل الى فحص  شهري

للمطابق يكشف عن العالمات المبكرة لهذه المشاكل قبل وقوعها كما تبين هذه الفحوص اضرار  السنويالفحص 
 . اليومية األعماللم ينتيه اليها خالل 

السير بالسيارة او على االقدام ) ويتم اجراء الفحص السريع مرة كل سنة على النظام بكاملة ويتضمن الفحص 
 :االتيوخالل السير يستكشف ( على طول كل مسارات خطوط الشبكة كلها 

 . امتالء المطبق بالمياه او وجود اثار امتالء حديث -
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 . حدوث هبوط لالرض -
 . تعرض المطابق للتلف -
 ....(. قطع قماش –طوب  –قطع خشب ) مواد غريبة بالمطبق وجود  -

مسار خط انحدار منشأ حديث ومتابعته لضمان عدم استمرارية الهبوط مما يشكل  فيوجود هبوط  مالحظة
 . مشكلة جسيمة

بالغهعما شوهد اثناء الفحص السابق فال بد من تحرى سببة فورا  رئيسيحالة مشاهدة تغيير  فيو  الى قسم  وا 
 . انة الشبكاتصي

االهمية مع اى اسلوب فحص اخر ويعطى لنا بصورة سريعة انطباعا عن  فيالفحص البصرى للمطابق يتساوى 
المشاكل الحالية او المحتملة اذ يمكن تبين الكثير عن حالة الشبكة بمجرد فتح غطاء المطبق والنظر فيها وال بد 

 .طبيعيى امر غير تقرير مع توضيح ا فيمن تدوين نتيجة الفحص كتابة 
   T.V INSPECTIONالتليفزيونيلتفتيش ا

وذلك لتفادى تكوين الرواسب ( التليفزيونيالمسح )عملية التفتيش  فييلزم الشروع فورا بعد عمليات تنظيف الشبكة 
 . مرة اخرى

 فحص ومعاينة المطابق

 المكونات االساسية للمطبق

 موضح بالشكل بعده هيو يشتمل المطبق على المكونات الرئيسية التالية 
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 (راسية ومخروطية)جدران المطبق  .1
 .قاعدة المطبق .2
 .البنشى .3
 .رقبة المطبق .4
 .غطاء المطبق .5
 .برواز المطبق .1
 .الساللم .2
 قاع البنشى .9
 . والداخلي الخارجيالعازل  .8

 الهدف من معاينة وفحص المطابق

معرض لالهتزازات الناتجة عن المرور ولضغوط  المنشآت كباقييجب ان نعلم اوال ان المطبق عبارة عن منشأ 
مما قد  الصحيالسيارات المارة ويمكن ان يحدث للمطبق هبوط مخالف للهبوط الذى يحدث لخطوط الصرف 

 :يؤدى الى وجود شروخ بالمطبق ولذا فان المعاينة تهدف الى

 .تحديد مناسيب الغرفة وابعادها وارتفاعها حول الغطاء .1
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 .للغرفة والفتحات الموجودة بها يالخرسانفحص المنشأ  .2
 واسب داخل الشبكةتحديد كميات الرواسب داخل الغرفة والى تعطى ايضا صورة تقريبية للر  .3
 . الحفاظ على الغرفة .4

 :المعدات المطلوبة لعملية الفحص

 نموذج اثبات حالة للغرفة  .1
 ( لمبة كهرباء  –بطارية قوية ) مصدر اضاءة قوى  .2
 . االغطيةمفاتيح خاصة لفتح  .3
 . فرشاة سلك لتنظيف الغطاء والحلق وجوانب الغرفة .4
جهاز قياس مدرج لمعرفة عمق المياه والرواسب وكذلك لمعرفة اقطار المواسير والغرفة ولمعرفة مناسيب  .5

 . الغرفة والراسم السفلى للمواسير المتصلة بالغرفة واقطارها
الطريق  فيمخاريط توضع  ،قفازات جلدية ،حزام امان، احذية ،مالبس)للطريق واالفراد  صناعيمعدات امن  .1

 . (لتحويل المرور عن نقطة الفحص
 . جهاز كشف عن الغازات .2
 . معدات التهوية الالزمة .9
 . حجم كبير مثبته بذراع مرأة .8

 . جاروف وفاس وازمة حديد وحبال .11
 . الموجودة لألعماقسلم الومنيوم بطول مناسب  .11
 ( المغطاة بطبقة اسفلت مثال)جهاز كشف عن االغطية المختفية  .12

 :خطوات وطريقة تنفيذ الفحص

 . مواد او اشياء غريبة موجودة عليه أيتحديد موقع الغطاء وازالة  .1
 . التأكد من ظروف الجو المحيط خارج وداخل الغرفة باستخدام جهاز الكشف عن الغازات .2
 . الالزمة للدخول الى الغرفة الصناعياستخدام معدات االمن  .3
النموذج  فيمع تدوين المالحظات ( بعد الدخول)وانب واالرضية واتصاالت الخطوط جسم الغرفة والجفحص  .4

 . المعد لذلك
وذلك باستخدام ( البرواز ، الغطاء ) اجزاء معدنية  وأيتنظيف كل االجزاء داخل الغرفة من ساللم وفتحات  .5

 . منطقة يشك ان بها شروخا للتأكد منها أيالفرشاة السلك ، وكشف 
وذلك بالوقوف فوقة  تحركهموقعة وعدم  فيمن ثبات الغطاء  والتأكداعادة الغطاء الى مكانة واغالق الغرفة  .1

 . عدة اماكن مختلفة والتأكد من عدم اهتزازة في
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 (دورية التنفيذ)معدل الفحص والمعاينة 

 التيالمناطق  فيالمناطق العادية اما  فيعلى االقل مرة كل سته شهور  ألخريلزم معاينة المطابق من وقت 
 . يكون فيها المرور كثيفا فيجب اجراء المعاينة كل ثالثة شهور

اذا تمت معاينة مطبق واتضح ان به بعض العيوب او الشروخ وحبت معاينته والتفتيش عليه باستمرارية من حين 
 . الى اخر

عيوب بالمطبق  أيلغرض الملس او التطهير او فتح سدة واكتشف وجود بالدخول الى الغرفة  اخرم فريق اذا قا
 .فعليه ابالغ طاقم الصيانة والمسئولين بذلك

 ا مال المعاينة والفحص المطلوبة

 :هيتتم معاينتها او الكشف  نها بالمطابق  التياالجزاء 

 . الشروخ او الكسور بالحوائط او االرضية او البناشى .1
 . الغرفةتسرب مياه الى داخل  .2
 . جميع الوصالت بجسم الغرفة .3
 . عدم استقامة اى اجزء من االجزاء .4
 . مدخل الخطوط المتصلة بالغرفة فياى جزء من اجزاء الغرفة او  فيتجمع زيوت او شحوم  .5
 . داخل المطبق وكمياتها( الخ  –زلط  –رمال ) الكشف عن وجود رواسب  .1
 . حالة الساللم والحلقات .2
 . الغطاء ومقاسةكسر باالطار او  .9
 . اتصال الخطوط الجانبية بالغرفة بطريقة خاطئة تسبب اضطراب سريان المياه .8

 . االتجاه الصحيح في الصحياى تكدس للمياه او عدم سريان مياه الصرف  .11
 . منسوب المطبق ومنسوب المياه داخل المطبق .11
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 المهنية والسالمةاالمان  الباب الرابع

 النزول للمطبق جراءات االمان  بلا .1.4

الشك ان احتماالت الخطر تكون اكبر في حاله العمل داخل او حول المطابق ذات العمق االكبر لكن قد تحدث 
متر وهناك سته انواع  1025عن السقوط ايضا داخل المطبق الذي ال يزيد عمقه عن  الناتجة البالغةاالصابات 

 :مطبق وهي عند دخوله الى أي الشخصمن االخطار التي قد تواجه 

  او نقص او انعدام وجود  استنفاذ ،الغازات السامه ،لالشتعال واالنفجار القابلةالغازات )الحيز الجوي
 (الالزم للتنفس الطبيعي األكسجين

  واالجسام من فتحات المطابق فوق رؤوس  والمعدةسقوط االشياء  ،السقوط ،االنزالق) الجسمانيةاالصابات
 . (عن عيوب االنشاء الناتجةنهيارات او النتوءات او اال القاطعةالعمال داخل المطبق او االجسام 

 ( التيتانوس ،الباراتيفويد ،التيفويد) المعدية باألمراض اإلصابة 
 (وحشرة المالبس ،البعوضاو  ،الناموس ،الدبابير ،الفئران)والقوارض  بأنواعهاذية والسامة الحشرات المؤ  -
 . والوجه للمواد الكيمائية( البشرة)تعرض الجلد  -
 الغرق -

تفادى معظم هذه االخطار باتباع القدر اليسير من االحتياطات الوقائية وتوخى بعض الحرص  وباإلمكان
 .الواجب

 المطلوبة  بل الدخول الى المطبق االحتياطات الو ائية العامة. 2.4

 .وتوفير العدد والتجهيزات والمعدات الالزمة قبل مباشرة العمل تحضير -
 . عدم ترك ايه عدد ذات االنزالق والتدحرج بجوار فتحة المطبق -
. االمتناع التام عن دخول المطبق اثناء تشغيل المحبس الجراف او ماكينة الجردال او الكباش او النافورى -

 .االمان خوذاتاالمتناع عن دخول المطبق بدون ارتداء 
 فيالمطبق لتقديم العون الالزم للعمال داخل المطبق  فتحهضرورة تواجد شخص اخر على السطح عند  -

 .الحاالت الطارئة
بحبل انقاذ بشكل دائم طوال فترة العمل داخل المطبق وذلك لسرعة االنقاذ  زالمجهيجب امتداد حزام االمان  -

 .الحاالت الطارئة في
تجنب االخطار حيث  فيبسها العاملون اثناء العمل داخل المطابق االثر الكبير يل التيللمالبس الخارجية  -

يمكن تجنب ايه كدمات ومنع حدوث الخدوش او الجروح الخارجية عند ارتداء مالبس ذات اكمام طويلة او 
 .النوع الخاص من المالبس الذى يتحمل طبيعة العمل الشاقة او االحذية المرتفعة مثل البوت

 .(جرادل)بالستيكية  أواني فييلزم انزال العدد اليدوية للعامل داخل المطابق  -
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اجهاد ممكن  ألقلتعرض الظهر  التيتوخى الحرص التام عند رفع غطاء المطبق باتباع الطريقة الصحيحة  -
من العاملين  أيوتسمح بوضع القدمين بعيد عن مكان سقوط الغطاء بعد رفعه والتأكد من عدم وقوف 

 .مالصق او قريب من القائم برفع غطاء المطبق
 .االمتناع عن ترك المطبق مكشوف بدون تواجد عامل لحراسة الفتحة -
 .المرور( اقماع)اشارات خاصة او مخروطات  وضع -
 .يجب عند رفع غطاء المطبق استخدام العتلة الخاصة بذلك -
 .المطبقاالمتناع التام عن التدخين داخل او عند فتحة  -
 .يجب فحص درجات السلم قبل النزول -
 .تصدع قد يحدث انهيارات أيالطوب سليمة وليس بها  مبانيالتأكد من ان  -

 الغازات الخطرة . 3.4

 لتفادى اضرار الغازات الخطرةاالحتياطات الو ائية . 1.3.4

غاز قابل لالشتعال او االنفجار او  أياستخدام جهاز معتمد لكشف وتحليل الغازات لتحديد ما اذا كان هناك  -
 .غاز سام وخانق داخل المطبق

استخدام نفس الجهاز لتحديد مناسبة كمية االكسجين داخل المطبق الحتياج العامل داخل المطبق اثناء فترة  -
 .عمله

بق من يجب وضع ضاغط هواء اعلى فتحة المطبق والقيام بتهوية المط –اذا تعذر القيام بالخطوتين السابقتين 
 . هذه العملية لمدة كافية لتجديد هواء المطبق تماما فيثانية واالستمرار / 3م102خرج هذا الضاغط ذو القدرة 

قبل النزول للمطبق يجب وضع انابيب جهاز الكشف عن غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين او اول اكسيد  -
للتأكد من عدم تعرض العاملين داخل المطبق لجرعات زائدة من  دوريالكربون على ان يتم مراقبتها بشكل 

 . هذه الغازات
الفرص للعمال خارج  إلعطاءعلى ارتداء العاملين داخل المطبق لحزام االمان وحبل االمان وذلك  التأكيدمع  -

 حالة الخطر الى خارج المطبق فيالمطبق لسحب العامل 
 الصحي االمن واالمان لمركبات ا مال الصرف. 4.4

لة المسموح بها من الحمو  بأكثر الصحيحال من االحوال السماح بتحميل سيارات الصرف  بأيال يجب  -
مرفق  فيعربة نقل اخرى مستخدمة  أياو  ،عربات النافورى ،عربات النقل الخفيف)وينطبق ذلك على 

 (الصحيالصرف 
من عربات المرفق بتهور وسرعة تزيد عن  أياالمتناع التام ومراقبة ذلك بكل حزم وذلك باالمتناع عن قيادة  -

 .السرعة المسموح بها وذلك لوجود سوائل ومخلفات غير متزنة
من عربات المرفق دون حراسة خاصة او تامين او وقوفها على ميول وعدم ترك المفاتيح  أيعدم ايقاف  -

 . بأحكامداخلها او تركها دائرة او ترك ابوابها غير مغلقة 
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حالة غير سليمة سواء فراملها غير سليمة او اطاراتها  في هيمن مركبات المرفق و عدم شغيل مركبة  -
 .الخ... مستهلكة

 .فرد غير مؤهل تماما لقيادة هذه المركبات وتشغيلها ألىعدم السماح  -
او  الصحياالعتبار كل احتياطات وارشادات المرور عند تحرك مركبات مرفق الصرف  فييجب ان تؤخذ  -

 .الشوارع فيقوفها و 
 االجهزة الكهربائية تداولاالمان  ند . 5.4

 . نوع والمعدة ما زالت متصلة بمصدر التغذية الكهربائية أيال يجب محاولة اصالح توصيالت كهربائية من  -
او كاميرا تليفزيونية او وحدة المتابعة والوجيه  الكهربائيال يجب محاولة ضبط وحدة التحكم بالتيار  -

ضد الكهرباء والتأكد من عدم وجود اسالك  األيديمن استخدام عدد خاصة معزولة  التأكداال بعد  التليفزيوني
 . متهالكة او بها قطع مكشوفة

بشكل  مناسب او تكون مزدوجة  األرضي بفرعيال يجب استخدام اجهزة كهربائية يدوية اال بعد توصيلها  -
 .العزل

 . وضع التشغيل فيعمل بصورة طبيعية وهو االمتناع تماما عن اصالح ونش متعطل او ال ي -
اثار للماء  أيالماء يجب التأكد من جفافها التام وخلوها من  فيحالة سقوط ايه قطعة من معدة كهربائية  في -

 . قبل اعادة استخدامها
بل لوحة التوزيع الكهربائية ق فيحالة التشغيل او العمل  فياالمتناع التام عن اجراء ضبط لمولد القوى وهو  -

 .فصل مفتاح القطع للتيار

مـلء خزانـات سـيارات التطهيـر لشـبكات  فـيحالـة اسـتخدام محـبس اطفـاء الحريـق  فـيالو اية المطلوبـة . 6.4
 الصحيالصرف 

المياه من مخرج اطفاء الحريق لتأمين االجزاء المتحركة لمحبس البوابة  ألخذيجب استخدام محبس بوابة  -
 . الخاص بالمخرج

 . االعتبار اتجاه لف المحبس وعد استخدام عدد غير المخصصة لفتح وغلق المحبس فييجب االخذ  -
يجب فتح محبس اطفاء الحريق ببطء الن فتحه بسرعة كبيرة قد يؤدى الى تحريك الرواسب الناتجة عن  -

 . الصدأ داخل مواسير التغذية بمياه الشرب مما يؤثر على المستهلكين عند استخدامهم لهذه المياه
 . مد خراطيم اطفاء الحريق عبر الشارع يجب اخذ االحتياطات االمنية لحركة المرورعند  -

 . ال يجب ترك محبس االطفاء مفتوح دون حراسة او مراقبة لعد العبث به مما ينتج عنه مخاطر وحوادث

ع غرفة ان المياه الباقية داخل الخرطوم قد صرفت نهائيا ونزحت م التأكديجب قفل محبس االطفاء ببطء مع  -
 .المحبس وان يتم غلق العلبة الخاصة بالمحبس جيدا لتجنب العبث والتخريب
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 الصنا ي لألمنالقوا د العامة . 2.4

 :التالية الصنا ييجب التقيد بقوا د االمن 

النظر عن حجمها او شدتها من الواجب ابالغ المالحظ او رئيس  حالة وقوع حوادث او اصابات بعض في -
الوردية المختص من اجل المعالجة الفورية او االسعافات االولية الالزمة لمنع حدوث التهابات او عدوى او 

 .مستحبةايه مضاعفات غير 
واالصابات الى الرئاسات او االدارة المركزية المختصة  الحوادثكما يجب تقديم تقرير معمل عن جميع  -

 .ساعة من ساعة وقوعها 24خالل فترة ال تزيد عن 
 . على جميع العاملين دون استثناء لبس الخوذات الواقية والصلبة بصفة مستمرة خالل العمل -
 :التالية باألعمالمن الواجب لبس النظارات الواقية خالل القيام  -

 اماكن  فيالكبيرة او الدق بالشاكوش او نشر الحديد او اللحام او التجليخ او التواجد  استخدام المطرقة
 .لإلصابةتعرض العين  التيالى االعمال  باإلضافةمتربة او عند خلط المواد الكيماوية الخاصة بالحقن 

  حالة اخالء فرد من  فيكما ) يجب استخدام اجهزة الطوارئ المعتمدة للتنفس عندما يتطلب االمر ذلك
 ( الخ ... . داخل مطبق به غاز ضار

  ذات حافة خشنة او حادة  بأجسامحالة االمساك  فييجب لبس القفازات ذات الكف المصنوع من الجلد
 فيبالتسلخات او القطعيات او الجروح السطحية االخرى او  لإلصابةتعرض الجلد ( كالمبرد) او مهمات 

حالة ان تؤدى طبيعة العمل الى اصابة اليدين بتمزقات او جروح قاطعة او حروق من كابالت الونش او 
 .الحبال او الونش نفسه

  عمليات تنظيف المعدات واالجهزة والعدد المختلفة كما يجب نقل مادة  فييمنع منعا باتا استخدام البنزين
حالة تموين محركات  فيحالة الضرورة و  فيفقط البنزين داخل عبوات امنه معتمدة وبكميات صغيرة 

مكان تخزين البنزين او  فيالبنزين يجب ايقافها دائما قبل بدء عملية التموين كما يمنع منعا باتا التدخين 
 . اثناء العمل به او استخدامه

اماكن مخصصة لها ومعروفة لدى الجميع وال يجب العبث بها  فيتثبيت اجهزة اطفاء الحريق  الضروريمن  -
ى مكانها بعد اتمام العمل حالة اجراء عمليات الصيانة الالزمة على ان تعاد ال فياو ازالتها من مكانها اال 

 مباشرة
غير الغرض الذى خصص له كما يجب استبدال جميع القطع  فيحال استخدام العدد اليدوية  بأيال يجب  -

 .سليمة او العمل على اصالحها ان امكن ذلك بأخرى المتأكلةة او التالف
او اقتناء ايه مشروبات روحية او ايه مواد مخدرة اثناء العمل او خالل  استعماليمنع العاملون منعا باتا من  -

 .فتراته
واذا ما  حالة نظيفة وامنه فيالى اماكن العمل  باإلضافةيجب دائما المحافظة على جميع العدد والمعدات  -

فورا عنها مع اتخاذ االجراءات الالزمة  اإلبالغحدثت عيوب او ظهرت ظروف غير امنة من الواجب 
 .او االحالل من اجل اعادة وتوفير الظروف المناسبة واالمنة للعمل لإلصالح
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المرفق او الهيئة اتباع عدم الدقة والمزاح اثناء العمل بما  فيحال من االحوال السماح للعاملين  بأيال يجب  -
 .ذلك قيادة المركبات بتهور وعدم اتباع الحرص عند االمساك بالعدد او االجهزة او خالل تشغيلها في

الظهر مستقيما قدر االمكان مع ثنى  بإبقاء)ثقل  أياالساليب الصحيحة لرفع  يجب دائما اتباع وتطبيق -
فرد منعا باتا من رفع االحمال  أيويمنع  الثقيلةحالة االحمال  فييجب دائما طلب المساعدة  كما( الركبتين

 .الثقيلة بمفرده
مطبق مثل  أيمكان العمل قبل النزول الى  فييجب دائما العمل على تدعيم ثبات االجسام الغير ثابتة  -

 .القابلة لالنزالق وبالتاليالطوب او الخرسانة المفككة  مباني
المرفق او الهيئة ايه حالة غير امنة قد تعرض السالمة العامة او الغير  فيفرد من العاملين  أيما يرى عند -

رئيسة المباشر عنها والذى بدوره يقوم باتخاذ الخطوات الفورية لمنع او ازالة  بإبالغللخطر عليه القيام فورا 
 .مصدر الخطر واعادة الحالة الى طبيعتها ثانية

 :العامةالسالمة  -
خطر  ألى( افراد الجمهور)هيئة مسئول عن عدم تعريض الغير المرافق او ال فيكل فرد من العاملين  .أ 

 .اثناء عملية تشغيل يقوم بها بنفسه
من الواجب المالحظة المستمرة لمنسوب المياه  المجارياذا استدعى االمر استخدام سدادة داخل خط  .ب 

 . من عدم ارتداد ورجوع المتخلفات الغير معالجة الى داخل المساكن المجاورة للتأكدداخل الخط 
يجب دائما عند استخدام حنفيات الحريق اتباع الطرق السليمة والمناسبة لتشغيلها فهذه االجهزة انشئت  .ج 

 .خطر يهددهم أيحياتهم من  وإلنقاذ( الجمهور ) من اجل حماية الغير 

 التيعلى جميع المالحظين والرؤساء المسئولين عن اطقم العمل السهر واالصرار على حسن تطبيق هذه القواعد 
للجميع وعليهم اعطاء التعليمات الالزمة لتامين العمال اثناء القيام بواجباتهم  المطلوبتينتوفر السالمة والوقاية 

ايه مخاطر اثناء العمل وعليهم التأكد من توفر مهمات  وعليهم عدم تشغيل العمال اال بعد التأكد من عدم وجود
وبالطريقة السليمة  استخدامهاالى امكانية حسن  باإلضافةمواقع العمل بحالة جيدة  فيالطوارئ للوقاية واالمان 

 .عاليةالوقت المحدد وممارسة القواعد الحيوية لتامين السالمة واالمن والمشار اليها  فيو 
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