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

 الفــهــرس
 2 الهندسية المخططات قراءة

 2 مقدمة

 2 بالمياه االمداد مشاريع في الهندسية المخططات انواع

 2 بالمياه االمداد مشاريع في الهندسية الرسوم

 2 (layout diagram) العام الموقع لوحة أوال

 3 الهيدروليكي االنحدار لوحة ثانيا

 5 الكهربية للقوي الواحد الخط لوحات ثالثا

 8 (piping diagram) المواسير موقع لوحة رابعا

 9 للمحابس المستخدمة الرموز

 11 المواسير مواقع لوحة مثال

 process flow diagram 11العمليات سريان ططمخ خامسا

 11 االنشائية اللوحات سادسا

 11 االنشائية اللوحات من عليها الحصول يمكن التي المعلومات

 12 بياناتها وتحديث GISالـ خرائط قراءة
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 قراءة المخططات الهندسية

 مقدمة
تسليمها في مشروعات االمداد بمياه الشرب حيث يتم و  اهم المستندات التي يتم انجازهاالمخططات الهندسية هي احد 

كذلك يكون قد تم و  المواسيرو  اتجاهات الكابالتو  اغالق كل المنافذ التي يمكن من خاللها معرفة مساراتو  ردم الخطوط
لمشغلي المياه للتعرف علي شكل المعين الوحيد  الرسومات الهندسية هيو  فتصبح اللوحات ملء االحواض بالمياه

في هذا الفصل سنقوم بالتعرف علي اهم المخططات الهندسية في مشاريع االمداد و  ,المشروع بعد االنتهاء من تنفيذه 
 .المعلومات التي يمكن الحصول عليها من كل مخططو  كيفية قراءة المخططو  بالمياه

 هندسية في مشاريع االمداد بالميااله انواع المخططات

 لهندسية نوعان تصميمية وتنفيذيةالرسوم ا

 .تفصيليا وتصوره عن انشاء المشروع اللوحات التصميمية هي التي قام المصمم بوضع افكاره

تصف شكل ما تم  ألنهاتختلف عن التصميمية و  اللوحات التنفيذية وهي التي يقوم المقاول بتسليمها بعد انتهاء التنفيذ
بناء عليها المصمم بإجراء تغييرات لتالئم التنفيذ دون االخالل  عقبات يقومو  تنفيذه حيث يمكن ان يقابل المنفذ مشكالت

 .اهداف المشروعو  بمتطلبات الكود

 ندسية في مشاريع االمداد بالمياهاله اتالرسوم

تهاء المشروع سواء كان مشروع انشاء محطة او رافع او التي يتم تسليمها مع ان هناك الكثير من الرسومات الهندسية
 ومن هذه المخططات مشروع امداد شبكات مياه الشرب

  لوحة الموقع العام(layout diagram) 
  لوحة االنحدار الهيدروليكي(Hydraulic gradient) 
  لوحة الخط الواحد للقوي الكهربية(single line diagram) 
  لوحة موقع المواسير(piping diagram) 
  الميكانيكية التركيباتلوحة (installation mechanical) 
 اللوحات االنشائية (civil works diagram) 

 (layout diagram) أوال لوحة الموقع العام

 مثل المسقط االفقي لموقع المشروعهي اللوحة التي ت 
 حصول عليها من لوحة الموقع العامالمعلومات التي يمكن ال 
 اتجاه الشمال للموقع ديدتح 
 حدود المبانيو  تحديد حدود ملكية االرض 
 استخدامات االرضو  تحديد ابعاد الشوارع المحيطة بارض المشروع. 
  عية تشطيب االرض في الموقع العامتحديد نو 
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 يد مساحة االرض الجمالية للمشروعتحد 
 مبانيو  االرض من مساحات خضراء تحديد تنسيق. 

 التالي الرسمنموذج انظر 

 
 لوحة االنحدار الهيدروليكيثانيا 

توضح اتجاه سريان المياه في و  مدنية بمنشآتوهي توضح اتجاه سريان المياه داخل المحطة اذا كان المشروع خاص 
 .حاملةو  لخطوط اذا كانت اللوحات خاصة بخطوط رئيسية

 ها من لوحة االنحدار الهيدروليكيالمعلومات التي يمكن الحصول علي

 ومناسيب المنشآت الخرسانية للمنشأةالمسقط الرأسي 

 .مناسيب الهداراتو  منسوب المياه داخل االحواض

 وابعاد االحواض اقطار المواسير

 .خروج المياه داخل المحطةو  اماكن دخولو  اتجاه سريان المياه

 ياهن التعرف علي اتجاه سريان الموفي لوحات االنحدار الهيدروليكي لخطوط المواسير يمك
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 مناسيب الخوط

 والغسيل اماكن محابس الهواء

 والقطع الخاصة لقطار الخطوط

 ثال للوحات االنحدار الهيدروليكيم
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 وحات الخط الواحد للقوي الكهربيةل ثالثا

 خطوط النقل و  اجهزة الحمايةو  موصالتو  محركاتو  وهي اللوحات التي تصف نظم القوي الكهربية من محوالت
 .الكهربية

 لوحة الخط االحد للقوي الكهربية المعلومات التي يمكن الحصول عليها من 
 وزيع القوي الكهربية داخل الموقعمخطط ت 
 اماكنهاو  توزيع محوالت القوي الكهربية 
  اقع اللوحات التوزيع الرئيسيةمو 
 يةلوحات التوزيع الفرع 
 الفرعيةو  القواطع الرئيسية 
 توزيع االحمال الكهربية 
 التحكمو  اجهزة القياس 
 المستخدمة في لوحات الهط الواحد الرموز الكهربية 
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 نموذج للوحات الخط الواحد
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 (piping diagram)رابعا لوحة موقع المواسير 

 المركبة علي الخطوط الخاصة القطعو  اقطارهاو  وهي تصف موقع المواسير 
 ول عليها من لوحات موقع المواسيرالمعلومات التي يمكن الحص 
 ابعاد المواسيرو  اقطار 
 موقعهاو  القطع الخاصة المركبة 
 انواعهاو  اماكن المحابس 
 موقع اجهزة القياس ان وجدت 
  الرموز المستخدمة في لوحات موقع المواسير(piping layout) 

 صورة البيان  لحام  ذيلو  راس قالووظ

   

 09كوع 
 

   

 54كوع 
 

   
 مشترك

 

   
 مشترك تخفيض

 

 طبة   
 

  
 

 مسلوب محوري
 

  
 

 مسلوب ال محوري
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 الرموز المستخدمة للمحابس

 صورة البيان باللحام بالفالنشات ذيلو  راس

   
 محبس سكينة 

 

   
Globe valve  

 

   
 محبس كورة 

 

   
 plugمحبس 

 
 

  
 محبس فراشة

 

   
 محبس عدم رجوع

 

  
 محبس غشائي 

 

 زجاجة بيان    
 

  
 

  وش فالنشة

  
 

 وش اعمي 
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 مثال لوحة مواقع المواسير

 
  process flow diagramخامسا مخطط سريان العمليات

 داخل محطة المعالجة هي اللوحات التي تصف سريان المياه ومختلف العمليات 
  السرياننحصل عليها من لوحة مخطط المعلومات التي يمكن ان 
 تسلسل العمليات في المحطة 
 الضواغطو  المعدات المركبة علي الخطوط مثل الطلمبات 
  الكيماوياتأماكن حقن 
 أماكن أجهزة القياس 
 لمستخدمة في مخطط سريان المعالجةالرموز ا 

 البيان الرمز

 
 طلمبة 

 
 قاصل هواء 

 حساس الحرارة  
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 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة  البشريةقطاع تنمية الموارد 

 
 خزان تمدد

 حساس ضغط  

 

 مبادل حراري 

 
 عداد مياه 

 
 مقياس الضغط 

 جهاز ياس تصرف 

 
 ضاغط هواء

 

 قالب مندف 

 

 قالب 

في اللوحات للتعرف علي كل الرموز  ةالموجوديجب الرجوع لوسيلة االيضاح و  وهناك العديد من الرموز التي تستخدم
 .المستخدمة في اللوحة

 اللوحات االنشائيةسادسا 

 التسليحو  المبانيو  الحوائط الفاصلةو  االعمدةو  التي توضح االعمال االنشائية بالمحطة مثل االساسات وهي اللوحات
ضافة اعمال انشائية اليهاو  تأهيل المحطة إلعادةغيرها وهي اللوحات التي يندر اللجوء اليها اال في حالة التخطيط و   ا 

 اللوحات االنشائية المعلومات التي يمكن الحصول عليها من

 المسلحةو  القواعد الخرسانية العاديةو  ابعاد االساسات 
 ابعادهاو  جداول القواعد الخرسانية المسلحة توضح تسليح القواعد 
  ضح اللوحات الشدادات بين االعمدةتو 
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 الحوائط الفاصلةو  ابعاد المباني 
 عمق و  األدوار التي تم التصميم عليها التربية وعدد يوضح باللوحات الملحوظات العامة لألساسات مثل جهد تحمل

 .التأسيس

 مثال للوحات القواعد

 
 وتحديث بياناتها GISقراءة خرائط الـ

 (محافظة قنا –مثال لمنطقة مدينة العمال )

 الحقل البيانات من تجميعو  الميداني قبل رسم الخرائط يتم عمل المسح

 المسافات لقياس الشريط استخدام يمكنو  الميداني الرفع عملية المرحلة هذه في يتم 
 صور باستخدام قبل من رسمها تم التي والمنشآت المباني من والتحقق الطبيعة من 
 ورسم البيانات استمارات وملئ الطبيعة من البيانات وتجميع .الصناعية األقمار 
 يتم كما الحريق وحنفيات المحابس وأيضا بها الخاصة البيانات وجمع المواسير 
 ويتم التحديث بصفة دائمة طبقا للمتغيرات التي تحدث  البيانات جميع شاملة والعدادات المنزلية الوصالت رفع

 (تعديل مسار الخ –تعديل اقطار  -انشاء خطوط جديدة )بالشبكة 
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 ختاما

اعمق بمكونات و  غيرها يتيح للمشغل معرفة اكبرو  الكهربيةو  الرسومات الهندسية الميكانيكيةو  ان االطالع علي اللوحات
 .قد يضطر للجوء اليها عند حدوث طارئ فيكون ملما بمحتوي االلبومات الخاصة بالمشروعو  المحطة
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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 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   رمضان شعبان رضوان  /مهندس 

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

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة    حسني عبده حجاب / مهندس 

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

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

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     جويدة علي سليمان / مهندس 

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

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   محمد أحمد الشافعي  / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط    محمد بدوي عسل  /مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد غانم الجابري / مهندس 

  الشرب بالقاهرة شركة مياه    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة     أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

  الصحي  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف   مصطفي محمد فراج / مهندس 

  المعونة األلمانية      فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية     عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


