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 المنشآت الملحقة بشبكات الصرف الصحي       
 

 مقدمة :
إّن الهدف من بناء هذه المنشآت على شبكة الصرف الصحي هو إتمام وظيفة ومهمة شبكة الصرف الصححي يحي 

يصالها إلى المصب النهائي " أو محطة المعالجة " بدون ضرر للبيئة .  تجميع ونقل المخلفات السائلة وا 
   : شبكات الصرف الصحيتبنى على  من أهم المنشآت التي

 التفتيش غرفأو  حفر.1

 البالليع المطرية.2

 الديقخزانات .3

 منشآت التقاطع ) السيفونات والمعابر والجسور المائية (.4

 ) على الشبكة المشتركة ( هدارات الفائض.5

 ) على الشبكة المشتركة والمطرية ( األحواض المطرية.6

 محطات الضخ.7

 ول وخروج المياهمنشآت دخ.8

 غرف التفتيش ) حفر التفتيش ( :
 الهدف من بناء هذه الحفر هو مراقبة عمل الشبكة وتنظيفها وتهويتها وتبنى يي المواقع التالية :

 بداية كل خطح 
 تغيير اتجاه الجريانح 

 تغيير المقطع العرضي ألنبوب الصرفح 

 تغيير مادة األنبوبح 

 تغيير الميلح 

 كثر من أنبوبينعند التقاء أح 

 كما تبنى الغرف على المسافات المستقيمة تتباعد فيما بينها يتعلق باألمور التالية :
 قطر األنبوبح 
 إمكانية تنظيف الخط بين غريتي تفتيش بأدوات التنظيف العادية بسهولةح 

 ضمان تهوية الشبكة لتأخير أو لمنع تعفن المواد العضوية الموجودة يي مياه الصرفح 

بالنسبة لألنابيب الكبيرة المقطع والممكن السير بداخلها يأخذ بعين االعتبار يي تحديد التباعد بحين غريتحي تفتحيش ح 
 إمكانية الخروج بسرعة من األنبوب يي حالة وقوع حادث ما.
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ائج المسحتقيمة إال أّن نتح تهناك آراء مختلفة بعض الشيء حول التباعد المناسب بحين غحرف التفتحيش علحى المسحايا
 استثمار الشبكات تشير إلى التباعدات التالية :

 
L(m) D(mm) 

30-40m 250-300 

40-50m 400-600 

50-60m 600-900 

60-70m 1200-900 

70-100m >1200 

 

 

 أجزاء غرف التفتيش :
 جسم الغرية وغطاء الغرية . و ( سفليال الجزء)قاع الغرية تتألف غرية التفتيش من 

  ألف من :ويت القسم السفلي
 ح بيتون نظاية
 ح قاعدة الغرف

 وتكون من البيتون العادي ح أكتاف القناة ضمن غرف التفتيش
سماكة جدران األنابيب الملتقية يي الغرية )االنابيحب الداخلحة لغرية لتفتيش بعدد وأقطار و  السفليتتعلق أبعاد الجزء 

 الى والخارجة من غرية التفتيش( حيث : 
وال يقححل قطححره يححي حالححة الجححزء السححفلي  2م1احة الصححايية لهححذا القسححم المسححتطيل أو المربححع عححن يجححب أاّل تقححل المسحح

م( ييجب أن ال يقل البعد 5ويي حال غرف التفتيش التي يزيد عمقها عن ) م 1عن  كما يي الشكل التاليالدائري 
قبححة يجححب أن ال يقححل ارتفححاع وبهححدف تححأمين يححرا  كححافا ألعمححال الصححيانة والمرا)م. 1.2األدنححى للجححزء السححفلي عححن 

 م(.2الضوء يوق كتف القناة ضمن الغرية عن 
يحي حالحة  –أما ارتفاع اكتاف القناة ضمن غريحة التفتحيش ييسحاوي ارتفحاع الراسحم العلحوي لالنبحوب ذو القطحر األكبحر 

االكتحاف ارتفحاع  ملم( أما يي حال االنابيب األكبر قطرًا ييجب أن يساوي ارتفاع555االنابيب الملتقية حتى قطر )
يحححوق قحححاع غريحححة )سحححم  55الميحححاه يحححي االنبحححوب المقابحححل لغحححزارة ضحححعف غحححزارة الطقححح  الجحححاف علحححى أن ال يقحححل عحححن 

كن عامل الصيانة من ( لكي يتم 1.25سم وميل ال يزيد عن )55. أما عرض الكتف ييجب أن يزيد عن (التفتيش
 كما في الشكل التالي:الوقوف عليها 
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 ملم 055غرفة تفتيش دائرية المقطع ألنابيب حتى قطر 

 
سم تزويد الكتف بدرجات ضمنه مع مماسك معدنية  55يمكن يي حال زيادة ارتفاع أكتاف القناة ضمن الغرية عن 

 كما في الشكل التالي: وذلك ألسباب تتعلق بسالمة عمال الشبكة
 

 (مزودة بدرجات األكتاف)ملم 055ة تفتيش ألقطار أكبر من غرف
 

 تعطى القناة ضمن غرف التفتيش مياًل ثابتاً 
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 :مواد بناء غرف التفتيش
إما أن تبنى غرف التفتيش من آجر خاص أو تصب من البيتحون العحادي أو المسحلو أو تكحون م لفحة محن مجموعحة 

والقسححم  ون القسححم السححفلي مححن الغريححة بيتححوني مصححبوب بالمكححانعناصححر مححن البيتححون المسححبق الصححنع وغالبححا مححا يكحح
 العلوي إما أن يبنى من اآلجر أو البلوك اإلسمنتي أو يكون على شكل حلقات بيتونية مسبقة الصنع .

تثبحت علحى الجحدار  مطليحة يااليبوكسحييجحب تزويحد غحرف التفتحيش بسحاللم محن محواد مقاومحة للصحدأ ) غالبحا معدنيحة 
 سم33.3أو  سم 25ية تبلغ المساية الشاقولية بين درجات السلم الشاقولي للغر 

 

 تشكيل القناة ضمن الغرفة
 

 غطاء غرف التفتيش : 
يالغرف الواقعة يي الشارع وتتعرض للقوى الناتجة عحن  ,تزّود غرف التفتيش بأغطية مواصفاتها تتبع موقع الغرية 

أن تتحمححل هححذه القححوى يجححب أن يحتححوي الغطححاء علححى يتحححات لتهويححة الشححبكة . يححي الشححوارع  حركححة اآلليححات ييجححب
التجارية المخصصة لحركة المشاة يقط يتستخدم أغطيحة لغحرف تفتحيش ذات ثقحوب صحغيرة أو بحدون ثقحوب وبالتحالي 

 البد من اعتماد طريقة ما لتهوية شبكة الصرف مثل وضع أنابيب تهوية خاصة أو غير ذلك.
يمكن استخدام أغطية غرف التفتيش بدون ثقوب وذلك لحماية الشبكة محن دخحول الميحاة السحطحية الحى الشحبكة  كما

أو لمنع خروج مياة الصرف منها نتيجة ارتدادها بهحذه الحالحة يجحب أن يكحون العطحاء قحادر علحى تحمحل ضحغط محن 
 .م  2األسفل بحدود 
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 من الفيبر كال . يي اآلونة األخيرة بدأ استخدام أغطية غرية تفتيش

 
 غطاء غرفة تفتيش

 وبين جحدار الغريحةيبين غرية تفتيش عند التقاء أكثر من انبوب يالحظ ضرورة التعامد بين محور األنبوب الداخل 
مكانية وصل و    ملم ( بشكل متعامد مع األنبوب اآلخر الداخل إلى الغرية. 555حتى قطر ) األنابيبا 

  
( ملحححم 555غريحححة تفتحححيش االنابيحححب حتحححى قطحححر )

االنبححححوب الجححححانبي متعامححححد مححححع محححححور االنابيححححب 
 االخرى

( ملححححححم 555غريححححححة تفتححححححيش االنابيححححححب حتححححححى قطححححححر )
مححع االنابيحححب  °(45االنبححوب الجحححانبي يشححكل زاويحححة )

 االخرى
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يمكحن نتيجحة  ,أكثحر محن أنبحوبين بأقطحار كبيحرة التقحاءمساقط ومقاطع لغرف تفتحيش عنحد  لشكلين التاليينايبين كما 

  . لكبر أبعاد مثل هذه الغرف أن تسمى " منشأة التقاء "

  
ملحم  (655منشأة التقاء انابيحب يقطحر أكبحر أو يسحاوي)

درجحة علحى االكثحر  °45االنبوب الجانبي يشكل زاويحة 
 مع االنبوب اآلخر الداخل الى المنشأة.

االنبححححوب  –(ملححححم 655منشححححأة التقححححاء أنابيححححب بقطححححر)
محع االنبحوب اآلخحر الحداخل  °05الجامبي يشكل زاوية 

 الى المنشأة
 

 بعين االعتبار :يجب عند تصميم مثل هذه المنشآت أخذ ما يلي 
يجب تغيير االتجاه بشكل تدريجي لإلقالل محن ضحياعات الطاقحة, حيحث يسحمو بتغييحر اتجحاه االنابيحب حتحى قطحر ح 
( ملحم ييفضحل أن يحتم تغييحر االتجحاه 555غريحة تفتحيش واححدة أمحا األنابيحب األكبحر قطحرًا محن ) ضمن  ( ملم 555)

 يبلحغ او كمحا هحو مبحين بالشحكل أعحاله حيحث   ° (45بمقحدار )غريتي تفتيش, حيحث تغّيحر كحل غريحة االتجحاه  ضمن 
ضححعف القطححر الصححايي لألنبححوب الححدائري الححداخل إلححى الغريححة أو ضححعف  ضمممن غرفممة التفتمميشقطححر القنححاة نصححف 

( ضحعف 3.5القطحر الحى ) نصف  العرض الصايي للمقاطع العرضية األخرى )غير الدائرية ( ويسمو زيادة قيمة 
 1255الكبيحرة ) اكبحر مححن  يححي حالحة األنابيحب  .اخل يححي حالحة الضحرورة ألسحباب هيدروليكيحةمحن قطحر األنبحوب الحد
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 مبنيححة أو مصححبوبة بالمكححان (تكححون عححادة مصححّنعة بالمكححان)قنححاة علححى شححكل منحنححى   ييفضححل تنفيححذ -6503ملححم ( 
 (م .12( م ويي حاالت خاصة )15وبنصف قطر )

 
 أنواع غرف النفتيش:

إّن تجنب زيادة السرعة العظمى المسموحة والتي تتعلق كما نعلم بنوع مادة األنبوب وبنوع الوصالت بين األنابيحب 
يتم عن طريحق تقليحل ميحل األنابيحب ولكحن ذلحك قحد يح دي يحي ححال أن ميحل األنبحوب أقحل محن ميحل األرض الطبيعيحة 

نلجحأ إلحى تزويحد غحرف التفتحيش بسحقوط كمحا  إلى الوصول إلى عمحق حفحر أقحل محن المسحموم يحي مثحل هحذه الححاالت
تبنححى مثححل هححذه الغححرف عنححد التقاطعححات مححع أنابيححب ومنشححآت التخححديم األخححرى أو للتغلححب علححى يححرق االرتفححاع الكبيححر 

 على مساية قصيرة.
" يرق المنسوب بين قاع غرية التفتيش وقاع أنبوب الدخول يبلغ السقوط األعظمحي الححر  : يعّرف السقوط بأّنه

( ملحححم , وألنابيحححب الشحححبكة المشحححتركة حتحححى قطحححر 455حتحححى قطحححر ) الشمممبكة المنزليمممةسحححم ( ألنابيحححب 05سحححموم )الم
السقوط عن الحد المسموم أو زيادة قطر أنبوب الدخول عّما ذكر تدخل بعحض  ارتفاع( ملم ويي حال زيادة 055)

 رتفاع , من هذه اإلضايات:فرق االاإلضايات على غرية التفتيش وذلك تبعًا لقطر ونوع أنبوب الشبكة ول
a. أنبوب نازل 

b. قناة على شكل رقبة البجعة 

c. قناة مع درجات 

 تسمى غرية التفتيش المزودة بمثل هذه اإلضايات " منشآت السقوط ".
.a المزودة بأنبوب نازل : الغرف 

سحاوي إلحى ضحعف مهمة هذا األنبوب تقسيم الغحزارة القادمحة يحي أنبحوب الحدخول إلحى المنشحأة بحيحث تمحر ييحه غحزارة ت
( ملححم ويكححون عححادة مححن الخححزف يسححتخدم هححذا النححوع مححن 255غححزارة الطقحح  الجححاف. القطححر األدنححى لهححذا األنبححوب )

 ( ملم.055المنشأة لحالة األنابيب بأقطار أقل أو تساوي )
 كمحححا يحححي ومنهحححا يكحححون خارجهحححا, نميحححز بحححين نحححوعين محححن هحححذه المنشحححآت يمنهحححا يكحححون األنبحححوب النحححازل داخحححل المنشحححأة

 الشكلين التاليين
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 منشأة مزودة بأنبوب نازل خارجي 

 أسهل من حيث سهولة التنظيف إال أنه أكثر كلفة من حيث اإلنشاء داخل الغريةإّن وجود األنبوب النازل 
 

 

 
 منشأة مزودة بأنبوب نازل داخلي

 – 5.0المنشآت يي حال أن يرق المنسوب بحين قحاع األنبحوب الحداخل وقحاع المنشحأة يتحراوم بحين )تستخدم مثل هذه 
( 055( ملم للشبكة المنزلية وألنابيب دخول ذات قطحر أقحل محن )455( م وألنابيب دخول ذات قطر أقل من )3.5

 ملم للشبكة المشتركة.
b.المزودة بقناة على شكل رقبة البجعة : الغرف 

( ملحم ويحي حالحة 055النوع من الغحرف يحي حالحة نظحام الصحرف المشحترك وألنابيحب بأقطحار أكبحر محن ) يستخدم هذا
 ملم (. 455نظام الصرف المنفصل ) للشبكة المنزلية ( لألنابيب بأقطار أكبر من )

يحي ححال اسحتخدام هحذه المنشحأة علحى الشحبكة المشحتركة تبنحى القنحاة علحى شحكل قطحع مكحايىء , بحيحث تبقحى ضحعف 
( بحيحث ال تصحطدم الميحاه بالجحدار المقابحل xزارة الطق  الجاف مالصقة لمنحنى القناة ويتم تحديحد طحول القنحاة )غ
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نما تصل مباشرة إلى أعمق نقطة يي القناة وبالتالي يهذا التصميم للقناة ال ي دي إلى امتصحاص  ألنبوب الدخول وا 
 طاقة التيار المائي وال إلى خفض سرعة الجريان .

كمحا تحزود المنشحأة بعارضحة  ,تتعلق بحأمن عمحال التشحغيل الفنحي تبنحى غريحة تفتحيش عاديحة قبحل هحذه المنشحأة ألسباب
أمان معدنية يي الجزء العلوي منها وتوضع يتحة النزول إلى المنشحأة يحوق أخفحض نقطحة محن القنحاة , يححدد ارتفحاع 

 المنشأة ويق ظروف موقعها.

 

 ة البجعةمنشأة سقوط مزودة بقناة على شكل رقب

 
 ( المطلوب.Yيعطي طريقة لحساب هذه المنشآت تبعًا لسرعة دخول المياه وتبعًا لفرق المنسوب ) التاليالشكل 
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 (v( ولسرعة الدخول )Yتبعا لقيمة السقوط )  (Xحساب طول القناة على شكل رقبة البجعة )
 
c. 1055محن ) يستخدم هذا النوع من المنشحآت ألنابيحب بقطحر أكبحر  : تالمزودة بقناة مع درجا الغرف 

( ملم أي األنابيب يمكن السير بداخلها. تمر الغحزارة الجايحة يحي : قنحاة تبنحى إمحا يحي منتصحف الحدرجات أو يحي 
 الشكلين التاليينكما يي أنبوب تحت الدرجات 

 ناة في منتصف الدرجاتمنشأة مزودة لدرجات مع ق
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 منشأة مزودة بدرجات مع أنبوب تحت الدرجات
 

: تبنى هذه الغرف يي حالة نظام الصرف المنفصل حيث ال يسمو بوجود أية وصلة  غرف التفتيش المزدوجة
ات الكثاية السحكانية المرتفعحة يحي مثحل بين الشبكة المنزلية والمطرية. يكثر استخدام مثل هذه الغرف يي المناطق ذ

 الشكل التاليفي هذه الغرف يجب االنتباه إلى اختالف منسوب الشبكة المنزلية ومنسوب الشبكة المطرية كما 
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 غرفة تفتيش مزدوجة

بال ميححاه األمطححار ) وغيرهححا مححن الميححاه السححطحية ( الجاريححة علححى الشححوارع الغايححة منهححا اسححتق المطريممة : البالليممع
يصالها إلى الشبكة المطرية أو المشتركة. تبنى هحذه  علحى جحانبي الشحارع ويحي  البالليحعوالساحات وممرات المشاة وا 

 مواقع محددة من الساحات وممرات المشاة ليتم تصريف مياهها بشكل جيد.
 –ن بالوعتين مطريتين يي الشوارع شدة الهطحول المطحري  كمحا تتبحع نحوع الشحارع ) رئيسحي تتبع المساية العظمى بي

م , ويحي الشحوارع الفرعيححة 35يرعحي ( يحي ألمانيحا تبلحغ المسححاية العظمحى بحين بحالوعتين يحي الشححوارع الرئيسحية بححدود 
 م( 05-45م . أما يي سوريا ييتراوم التباعد بين بالوعتين ما بين )55

 –التباعد بين البالوعات المطرية ي دي إلى زيادة الغحزارة المطريحة يحي المجحرى المخصحص لميحاه األمطحار  إّن زيادة
زعاج المشاة  –بمحاذاة الرصيف   .مما يسيء إلى حركة المرور وا 

المطريحة يمنهحا ذات جحذع طويحل ومنهحا ذات  البالليحعنميحز بحين نحوعين محن لعمق )ارتفاع ( البالوعة المطريحة, تبعا 
إن اسححتخدام هححذا النححوع أو ذاك يتبححع عمححق تمديححد أنبححوب شححبكة الصححرف  الشممكلين التمماليينكمححا يححي  قصححيرذع جحح

 المطرية أو المشتركة .
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 بالوعة مطرية
 ذات جذع طويل -أ
 ذات جذع قصير -ب

 
 

 
تسحتخدم يحي ححال  كمما فمي الشمكل التماليالميحاه المطريحة إليهحا جحانبي دخحول المطريحة يكحون  البالليحعهناك نوع من 

( %0. يححي الشححوارع ذات الميححول الطوليححة الكبيححرة ) أكبححر مححن  الشححبكة المطريححة والمشححتركةاألعمححاق القليلححة ألنابيححب 
لبالوعححة وعححدم اسححتقبال الميححاه المطريححة مححن المسححاحة المخصصححة لهححذه ا تزويححد البالوعححة المطريححة بغطححاء يمكنهححا مححن

  البالوعة الالحقة. إلىتجاوزها 

  
 بالوعة مطرية للشوارع ذات الميول الكبيرة بالوعة مطرية ذات دخول جانبي

 
مححن اآلجححر الخححاص أمححا  تبنححى البالوعححات المطريححة مححن البيتححون المصححبوب بالمكححان ) أو مسححبق الصححنع ( أو تبنححى

 )الفونت (غطا ها ييكون من حديد الصب .
من البيتحون المصحبوب  (شواية مطرية) يي الشوارع والمناطق المخصصة للمشاة تبنى أقنية لتصريف مياه األمطار

بالشممكل مبممين بالمكححان أو المسححبق الصححنع حيححث تغطححى هححذه األقنيححة بأغطيححة يححتم تثبيتهححا بواسححطة براغححي كمححا هححو 
 يجب تنظيف هذه االقنية باستمرار لتجنب انسدادها. ليالتا
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 غطاء مخصص ألقنية تصريف مياه االمطار مع كيفية تثبيت الغطاء مع القناة


