
حساب شبكات مياه الشرب في األبنية

مياه باردة وساخنة



حساب شبكة توزيع مياه الشرب الداخلية

(الباردة والساخنة)

يجب أن تؤمن الشبكة  صوبصا الميبإل  لبو أجبصأ جحبإ  وب  •

كضإغط ةإف لالجتخدام المريح

التغلبب يفقد المإء خالا جريإنه ف  األنإكيب ج ءاً من الضإغط ف –

الم لي صالفصاقدعلو فصاقد اال تةإك 

جبتخدام يجب أن تؤمن األنإكيب  يوإا ةميب  الميبإل الةإفيب  لال•

صلبببيل ةبببا )فيمبببإ  اا اجبببتخدم عبببدد مبببن األجحببب   الوببب ي  

ف  صقت صا د( األجح  

2أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



اقبت يخضب  اجبتخدام األجحب   الوب ي  فب  أى مكنبو لمكبدأ تص•

االجتخدام

ا داجتخدام ةا األجح   الو ي  ضمن الشق  ف  صقت صاليمةن–

ةلمإ  اد عدد األجح   الوب ي  فب  الشبق ل قبا عبدد األجحب   التب –

يمةن اجتخدامحإ صقت صا د

ةني  أص تنطكب  ذببال القإعبد  علببو األكنيب  كإجببتخدامإتحإ المختلفب  الجبب–

التجإري  أص الخدمإت العإم 

3أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 





طريقة الحساب المبسطة في الكود األوروبي

BS-EN 806-3
:يمةن اجتخدام الطريق  ضمن الشرصط التإلي •

اجتخدام أجح   و ي  عإدي 1.

(1-الغ ار  األةكر ف  الجدصا)l/s 1.5أجح   غ ارتحإ أةكر من التصجد•

(دقيق 15<  من فتح الجحإ )أجح   تفتح كإجتمرار التصجد•

الغبب ار  األعظميبب  )l/s 12الغبب ار  األعظميبب  لةإمببا الشببكة  أقببا مببن •

(1-الم دد  ف  المخطط 

يمةن اجتخدامحإ لمختلف أنصاع األكني 2.

5أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



الفصاقببد يجببب أن يةببصن الميببا الحيببدرصلية  المتببصفر للتغلببب علببو3.
ً )S>0.1m/m( اال تةإك)الطصلي    (ي جب ةمإ جيرد ال قإ

𝑆𝑓 =
∆𝑃𝑓
σ𝐿

∆𝑃𝑓 (m) :يببب الضببإغط المتببصفر للتغلببب علببو فصاقببد اال تةببإك ضببمن أنإك

الشكة 

σ𝐿 (𝑚) :مجمصع أطصاا األنإكيب علو الخط الصاوبا مبن أنكبصب التغايب  
الر يل  لو الجحإ  الو   األجصأ ف  الشكة 

6أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 































فرررري حررررال التغذيررررة مررررا الشررررباة 1.

:الةامة

ي جبببب الضبببإغط المتبببصفر للتغلبببب علبببو

الحيدرصليةي  من العالق الفصاقد 
∆𝐻 = ℎ𝑛 − ∆𝑍 + ℎ𝑚𝑖𝑛 + ℎ𝑚𝑎𝑖𝑛

ℎ𝑛 𝑚 :كة  المتصفر ف  الشاألدنو غط إالض

(من مؤجج  الميإل)

∆𝑍 𝑚 : حبببإ  أجبببصأ جفبببر  المنجبببصب كبببين

صم صر مجمصع  العداد

ℎ𝑚𝑖𝑛 (𝑚) :غط تشبببببببببغيا الجحبببببببببإ  إضببببببببب

(1-من الجدصا)المدرصل 

ℎ𝑚𝑎𝑖𝑛(m) :  فإقببد الضببإغط فبب  خببط التغايبب

(m 8.5يعتكر ) الر يل م  مجمصع  العداد 

21 جإب شكةإت الميإل الداخلي  ف  األكني 



فررري حرررال التغذيرررة مرررا خرررزاا 2.

:علوي على سطح المبنى

لبو المتبصفر للتغلبب عي جب الضبإغط 

الحيدرصليةي  من العالق الفصاقد 
∆𝐻 = ∆𝑍 − (ℎ𝑚 + ℎ𝑚𝑖𝑛)

∆𝑍 𝑚 : حإ أجصأ جفر  المنجصب كين

 صمنجصب الميإل األدنو ف  خ ان التغاي

ℎ𝑚𝑖𝑛 (𝑚) :غط تشبببببغيا الجحبببببإ  إضببببب

(1-من الجدصا)المدرصل 

ℎ𝑚(m) :  فإقببببد الضببببإغط فبببب  مجمصعبببب

(m 6.50يعتكر )العداد 

22 جإب شكةإت الميإل الداخلي  ف  األكني 



Sالفإقد لصا د  الطصا)ي جب الميا الحيدرصلية  المتصفر – =
∆𝐻

σ 𝑙
)

�Gl : طببصا أنكببصب التغايبب  علببو المجببإر اعتكببإراً مببن العببداد ص تببو الجحببإ  الوبب  

المدرصل

الطصليبب  ي جببب الميببا الحيببدرصلية  المتببصفر للتغلببب علببو الفصاقببد–
Sf=60% S 

أةبببصاعل)يعتكبببر مجمبببصع الفصاقبببد الم ليببب  النإتجببب  عبببن القطببب  المل قببب  •
مبببببن الفصاقبببببد %50-40ك بببببدصد ...( ل وبببببمإمإتل تيحبببببإتل نقإوبببببإت

(%40تفر  )الحيدرصليةي  الةلي  

23 جإب شكةإت الميإل الداخلي  ف  األكني 



عنببببد  جببببإب الضببببإغط الةلبببب  المتببببصفر للتغلببببب علببببو الفصاقببببد –
ت جببم أيضببإً الفصاقببد الم ليبب  الال مبب  لألجحبب  �4Hالحيدرصليةيبب  

الخإو  المرةك  علو الشكة 

:إو يمةن اعتمإد القيم التإلي  للفصاقد الم لي  ف  كع  األجح   الخ•
m 8.5الفصاقد النإتج  عن أنكصب التغاي  م  مجمصع  العداد –

m 6.5الفصاقد الم لي  النإتج  عن مجمصع  العداد فقط –

m 2.0الفصاقد الم لي  النإتج  عن جخإن ميإل –

m 0.2الفصاقد الم لي  النإتج  عن فلتر ميإل –

24 جإب شكةإت الميإل الداخلي  ف  األكني 



Sf�H0.1 m/mيجب أن يت ق  –

ر أص ةإن جإلكإً فالك يعنب  أن الضبإغط غيبSf<0.1 m/m اا ةإن –
لبو خبط ةإف  للتغلب علو فصاقد اال تةإك صيل م ترةيبب مضبخ  ع

:ةإلتإل hPتغاي  الشكة  ي جب ضإغطحإ 

(:الميإلم  نظإم مؤججإتاليتصاف )الضخ المكإشر من الشكة  الر يج  1.

ℎ𝑃 > 0.17 ∙𝑙 − ℎ𝑛 + (∆𝑍 + ℎ𝑚𝑖𝑛 + ℎ𝑚𝑎𝑖𝑛)

(:تغاي )الضخ من خ ان علصى 2.

ℎ𝑃 > 0.17 ∙𝑙 + ℎ𝑚 + ℎ𝑚𝑖𝑛 − ∆𝑍

25 جإب شكةإت الميإل الداخلي  ف  األكني 



أمثلة

26أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



(1-3)مثال 

إكقين ميإل م صد  كإلميإل الكإرد  فقط ف  مكنو  دارى مؤلف من طدصر  •
مب صد  كوبمإم طبرد ص مكإصا3ص م صد  كومإم طردWC 3ت صى 

مغإجا أيدىل تجتخدم أنإكيب الفصالا الم يك  6
:المةطيات–

m 35.0الضإغط المتصفر ف  الشكة  العإم  •

m 3.2الطإكق رتفإع اال•

(ومإم طرد مر إ ) تو الجحإ  ال دى m 30طصا أنكصب التغاي  •

m 1.00ارتفإع ومإم الطرد عن أرضي  الطإك  •

تجتخدم أنإكيب الفصالا الم يك •

:المطلوب–
الت ق  من تصفر الميا الحيدرصلية  الال م للتغلب علو الفصاقد الطصلي 1.

ت ديد قطر أنكصب التغاي  الر يل الال م2.

27أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



28أمثل  علو شكةإت الميإل



(2-3)مثال 

(.طإكقين+ أرض )طصاك  3ميإل ف  مدرج  مؤلف  من دصر  •

:المعطيإت–
bar 3.5ضإغط الشكة  عند مأخا الكنإء •

m 3.4االرتفإع الطإكق  •

m 15.0( ومإم طرد مر إ )طصا أنكصب التغاي   تو األنكصب ال دى •

.m 1.00عن أرضي  الطإك  ( الجحإ  األجصأ)ارتفإع ومإم الطرد •

:المطلصب–

ذا يتصفر الميا الحيدرصلية  الال م للتغلب علو الفصاقد الطصلي 1.

غايب  لشكةت  الميإل الكإرد  صالجإخن ل صأنكبصب وبإعد الت6-1توميم المقإط  2.
CW1المغاى المغاى لةا من الطإكقين الثإن  صاألصا صأنكصب التغاي  الر يل

.pprللمدرج ل األنإكيب المجتخدم  

29 جإب شكةإت الميإل الداخلي  ف  األكني 



30أمثل  علو شكةإت الميإل



31أمثل  علو شكةإت الميإل



(3-3)مثال 

كبإرد  ميإل ف  مكنو  دارى مؤلف من طإكقين يغاى كإلميبإل الدصر  •
فقط

:المعطيإت–
المكنو يتغاى من خ ان علو جطح كيت الدرج•

.m 5.0منجصب المإء األدنو فيه أعلو من جطح الكنإء كمقدار •

عداد ميإل علو خط التغاي  من الخ ان العإل اليصجد•

m 3.5ارتفإع الطإك  •

m 15( ومإم طرد المر إ )طصا األنكصب  تو الجحإ  ال دى •

cm 90ارتفإع ومإم طرد المر إ  عن أرضي  الطإك  •

ℎ𝑃 ≥ 0.17 ∙𝑙 + ℎ𝑚 + ℎ𝑚𝑖𝑛 − ∆𝑍

32أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



33أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 







36أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



37أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



38أمثل  علو شكةإت الميإل



39أمثل  علو شكةإت الميإل
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LUمجمصع صا دات الت ميا 

تحديد الغزاة  الةظمى بداللة مجموع عوامل التحميل(: 1-المخطط)



(4-3)مثال 

  طإك+ أرض )ميإل ف  مكنو  دارى مؤلف من طإكقين دصر  •
(أصا

:المعطيإت–
م يك األنإكيب المجتخدم  فصالا •

bar 3.0ضإغط الشكة  عند مأخا الكنإء •

m 3.5االرتفإع الطإكق  •

 11.0( وبمإم طبرد مر بإ )طصا أنكصب التغاي   تو األنكصب ال دى •
m

m 1.00ارتفإع ومإم الطرد عن أرضي  الطإك  •

(منجصب الوفر)عن أرضي  المكنو m 0.6ارتفإع العداد •

40أمثل  علو شكةإت الميإل



:المطلصب–

ةإك؟ذا يتصفر الميا الحيدرصلية  الال م للتغلب علو فصاقد اال ت1.

د لشبكةت  الميبإل الكبإرد  صالجبإخن ل صأنكبصب وبإع6-1توميم المقإط  2.
المغبببباى للطببببإكقين األصا صاألرضبببب  صأنكببببصب التغايبببب  CWالتغايبببب  

.الر يل

41أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



42أمثل  علو شكةإت الميإل



43أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



(5-3)مثال 

ت بصى جةن  مؤلف من ثالثب  طصاكب  فب  ةبا طبإك  شبقتينلكنإء •
ل مر ببإ  (كببإنيصل مغجببل ل مر ببإ )الشببق  علببو غرفبب   مببإم 

اد ل ير(مجلول غجإل  وغير ل جالي )ل مطكخ (مغجل ل مر إ )
.pprاجتخدام أنإكيب 

:المعطيإت–
bar 3.5ضإغط الشكة  •
3.2mاالرتفإع الطإكق  •
( جحإ  ال بدىال)طصا أنكصب التغاي   تو  نفي  الميإل الجإخن  للمغجل  المجتقل  •

L=27m
m 1.2ارتفإع خالط المغجل  عن أرضي  الطإك  •
عن أرضي  الطإك  األرض m 1.0ارتفإع العداد •

m 2.0الفإقد الم ل  ف  جخإن الميإل •

44أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



:يطلب–

ذا يتصفر الميا الحيدرصلية  الال م1)

 جإب أقطإر أنإكيب الشكة 2)

45أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



46أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 





48أنظم  ت صيد األكني  كإلميإل الكإرد 



49أمثل  علو شكةإت الميإل
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