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 المحاضرة األولى
 داخل االبنية االمداد بمياه الشرب شبكات   

 شبكات المياه الباردة الداخمية  او
 

 الداخمية :شبكة االمداد  تعريف  
من الشبكة الخارجية وتوصميا  ىي مجموعة التمديدات الداخمية لمياه الشرب التي تنقل المياه

 البارد.خن و ابنوعييا الس التجييزات الصحية إلى
 

 الشبكة  وظيفة     
لكي يعمل الجياز  ينجييزات الصحية بالغزارة والضاغط المطموبلمتالمياه تأمين  – 1

 . الصحي عمى أكمل وجو
 :ىوالجياز الحرج في الشبكة و  عمل يجب أن تؤمن - 2
اييية غييير المباشييرة عيين طريييب مضييخة مركبيية عمييى خييط التغفييي حاليية التغاييية المباشييرة أو  -

فيي المبنييى بعيد اأ وأو/ عميى الجيياز الصيحي اأو المركبية عميى خيزان سي مي تغايية المبنيى أ
 عن المضخة .عن الشبكة الخارجية أو 

الجيييياز  لجييياز الحيييرج ىيييون اكة الداخميييية عييين طرييييب خييزان عميييوي فييي فييي حيييال تغايييية الشييب-
   .الخزان كمنسوب إلىكمسافة واأقرب  مويالع عن الخزانبعد اأ
 
  :ي بالمياهساليب تغذية المبانأ 

  :بنية بالمياه وىماىناك أسموبين رئيسيين لتغاية اأ
 التغاية المباشرة  -
 التغاية غير المباشرة  -

في  الجياز الحرج  إلىالخارجية  يقصد بالتغاية المباشرة ان المياه تصل من الشبكة 
 . اشرة دون أي اجراءات مساعدة اخرىمبالداخمية  الشبكة
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إجراءات ىندسية يجب القيام بيا لتأمين الضاغط ن ىناك ة تعني أأما التغاية غير المباشر 
  والغزارة الكافية لمجياز الحرج .صغري اأدنى أو اأ
 تعاريف : 

أمين توفره في الشبكة الخارجية لتالواجب ىو الضاغط  :Hnessالضاغط المطموب -
 .صغري عند الجياز الحرجاأالضاغط 

 :يتألف ىاا الضاغط من
نسوب تمديد شبكة ىو ارت اع الجياز الصحي الحرج عن م :الستاتيكي بفرب المنسو  -أ 

  .المياه الخارجية
عمى مسار  وال واقد المحميةفواقد طولية( ) تشمل فواقد االحتكاكو : الييدروليكيةال واقد  -ب 

  .الجياز الحرج إلىحتى الوصول  الخارجية  الشبكة من الخط في الشبكة الداخمية 
مخرج المياه في الجياز عند الواجب توفره غط االض ىوو :  Hminدنىاأ ضاغط ال -ج 

 .الحرج
أي المتوفر  ىو الضاغط: Hexالخارجية  الشبكة المتوفر في  ضاغط ال  -

الشبكة الداخمية لممبنى  عند نقطة وصل الشبكة الخارجية مع امةفي الشبكة الع الموجود
 .المدروس

عاله بين التغاية المباشرة والتغاية غير ورد أ وكمانميز لمعالقة بين ىاين الضاغطين تبعا   
 المباشرة .

 الشبكةالموجود ضاغط ال Hexيكون   تستخدم عندماالتغذية المباشرة :   –1
  ...الضاغط المطموب دائماً   Hness ≤ الخارجية 
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 التغذية غير المباشرة : -2
من  أكبر أحيانا   الشبكةالمتوفر في  ضاغط ال  Hexحالة  -2-1
 :Hness لضاغط المطموبا

) في ساعات غير كاف أحيانًا الخارجية  ن الضاغط المتوفر في الشبكة أأي 
الجياز   إلىإليصال المياه ( االستيالك اأعظمي خالل بعض ساعات النيار

 :. في ىاه الحالة يمكن استخدام أحد أسموبينفي المبنى الحرج 
 :استخدام خزان عموي عمى السطح  -2-1-1 
) فيي سياعات  ميأيخزان عموي متوضيع عميى السيط  سموب يستخدم ىاا اأ في  

فيي  الضاغط فييا  يكونالتي اليوم ساعات باقي  فيمنو  وتتم تغاية المبنى (الميل
 :التاليكما ىو مبين في الشكل  غير كافالشبكة 

ًل ف ً س ٌس بوب توزٌع رئ ان
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5

صاعد
صاعد

بكة عامة 1) ش

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

غذٌة مباشرة شكل رقم 1 ت

فرٌغ  5) سكر مع ت
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عمييى  يمييو مكانييية تمييوث المييياه  فييي الخييزان العأن لييياا الحييل سيييئة واحييدة ىييو أن إ
ن ه ) مثال أن يترك م توح ...(، ولكن من ناحية أخيرى أالسط   ااا اسيئ استثمار 

صييية فيييي المنييياطب التيييي تخضيييع ىييياا الحيييل يضيييمن وجيييود احتيييياطي مييين الميييياه خا
 .لمتقنين

 :عمى خط التغذية هيدروفورركيب ت  -2 -2-1
ل فييي سيياعات مييزودة بحسيياس ضييغط يشييغاليياي يركييب ىييو مضييخة  الييييدروفور  

العميييا الطوابييب  إلييىالمييياه تييأمين  بيييدففييي الشييبكة الخارجييية  ضيياغطانخ يياض ال
أن ىاا الحيل  . 3رقم كما ىو مبين في الشكل ، الضاغط المطموبينبن س الغزارة و 

ضييافة إ .طاقيية كيربائييية إلييىا بسييبب الحاجيية نييو مكمييف اقتصيياديً  أالإ افضييل صييحيً أ
 جيج الاي يسببو عمل المضخات.الض إلى
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نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعد

شكل رقم 2 

تخدام خزان علوي على السطح ٌر مباشرة -اس غذٌة غ  ت

بوب توزٌع علوي ان

بكة عامة 1) ش

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

فرٌغ  5) سكر مع ت

خزان علوي

1

4

2

3

5

نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعد

شكل رقم 2 

تخدام خزان علوي على السطح ٌر مباشرة -اس غذٌة غ  ت

بوب توزٌع علوي ان

بكة عامة 1) ش

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

فرٌغ  5) سكر مع ت

خزان علوي

1

4

2

3

5

نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعد

شكل رقم 2 

تخدام خزان علوي على السطح ٌر مباشرة -اس غذٌة غ  ت

بوب توزٌع علوي ان

بكة عامة 1) ش

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

فرٌغ  5) سكر مع ت

خزان علوي
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ميييا عييين طرييييب المضيييخة فيييي حيييال ، أمسيييارين لمميييياهوجيييود يالحيييظ فيييي المخطيييط  
والطريييب الثيياني عنييدما يكييون الضييغط كييافي فييي  ،انخ يياض الضييغط عيين حييد معييين

 .الحرجاز الجي إلىالشبكة العامة إليصال المياه 
 

 
 
كبرر مرن الموجرود أي الضاغط المطموب أ Hex    ‹Hnessة حال -2—2

 :دوما
 إليصييال مييدار سيياعات اليييوم غييير كيياف  وعمييىكة الخارجييية بأي أن ضيياغط الشيي

 :في ىاه الحالة لدينا عدة حمول .الجياز الحرج في أعمى طابب  إلىالمياه 
 ىاه الحالة شبييةن إ :نبوب التغذيةعمى أهيدروفور  تركيب   -2-1–2

يستخدم  .4، شكل رقم مستمربشكل  مل يع ونأأال  2-1-2المتبع في  باأسموب
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بنية التي وظي تيا ال تسم  وفي اأ افقيً أبنية الممتدة أىاا اأسموب في حالة ا
تكون شبكة المياه الخارجية  نأن ىاا االسموب يتطمب أ .زان عمى السط بوضع خ

ن ىاا االسموب ال يضم أي أي ال يوجد انقطاع بتأمين المياه( أمان عال ) اات أ
أن المبنى ال يزود المياه في الشبكة الخارجية يعني احتياطي لممياه وانقطاع 

 .بالمياه
        

            
مررم مجموعررة ضررة مركبررة عمررى عمرروي اسررتخدام خررزان    -2 -2-2
 :لمبناءنبوب التغذية أ
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ويقيييوم بميييلء الخيييزان  اأدنيييىبسييياعات االسيييتيالك الضييي  مجموعييية حييييث تقيييوم 
جموعيية م نحيييث تكييو ) عظميييك اأفييي سيياعات االسييتيال الخييزان بتغاييية الشييبكة

 . 5الشكل رقم  وفي حاالت الطوارئ توق ة(ملض  ا

     

ٌة غٌر مباشرة- شكل رقم 5 تغذ

استخدام مجموعة ضخ مع خزان 

علوي

1) شبكة عامة

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

5) مضخة

1

4

2

3

6

صاعد
صاعد

4 63

5

ٌغ  فر 6) سكر مع ت

انبوب توزٌع سفًل

خزان علوي
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 ءفي ىاه الحالة يتم بنا :ويمخزان أرضي وخزان عاستخدام  -2-2-3
 الخارجية الاي  تصل المياه من الشبكة () يسمى خزان أرضي خزان في قبو البناء

مجموعة ض  تركب عمى ىاا وبواسطة و في الموقع العام أفي القبو  يوضع 
اي   التجييزات الصحية الاي يغي مو الخزان الع إلىلمياه ا تض  الخزان 
 . 6شكل رقم اسب في المناطب التي فييا تقنين آمن ومنإن ىاا النظام . المختم ة
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نازل

نازل نازل نازل

صاعد
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4 6

انبوب توزٌع علوي

خزان ارًض

 ً شكل رقم 6 استخدام خزان ارض

مع خزان علوي

1) شبكة عامة

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

5) مضخة

ٌغ  فر 6) سكر مع ت

خزان علوي
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ش ى اأسد ت: مثال مسموعة ىيدروفوررضي مع مجاستخدام خزان أيمكن  
 .وفور مركب عميودر يس مي ومجموعة ىالتغاية تتم عن طريب خزان  .الجامعي

 . 7كما في الشكل رقم 
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 :  جبراواأل بنية العاليةاألتغذية  .2-2-4
 :العاليةبنية األسموب  لتغاية أكثر من ىناك أ 
 : قسم سفميعموي و قسم  قسمين  إلى: تقسيم المبنى لوأل ااألسموب   –
المتيوفر  تتبيع الضياغط   مباشيرة التيي تغياى تغاييةالقسيم السي مي ن عدد الطوابيب إ

  .بكة الخارجيةفي الش
فيغاى مين خيزان عيالي تضي  إلييو الميياه مين  العموي أو)اأقسام العموية( ما القسمأ

كما فيي الشيكل قسمين  إلىحالة بناء عالي مقسم الشكل التالي  . يبين خزان س مي
 :التالي

 

نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعدصاعد

بكة عامة 1) ش

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

ٌن سم نى مقسم الى ق مب

1 4 2 3 5

فرٌغ  5) سكر مع ت

خزان علوي

خزان ارًض
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 .ثالثية أقسيام قسيم سي مي وقسيمين عميويين إليىبناء برجي مقسيم دناه أ ويبين الشكل
يتطميب وجيود  ن ىياا الحيلل قسم مغاى من خزان عميوي خياب بيو. إيالحظ ان ك

فييي حييال وجييود طييابب تقنييي فييي  وسييط وىيياا عييادة متييوفرمكييان لوضييع الخييزان اأ
 :البرج...كما في الشكمين التاليين
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نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعد

نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعد

صاعدصاعد

طابق تقًن

خزان وسطً فً طابق تقًن

1 4 2 3 5

منطقة (1)

منطقة (2)

منطقة (3)

خزان ارًض

خزان علوي

1) شبكة عامة

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

مبنى مقسم الى ثالثة اقسام

5) سكر مع تفرٌغ 

(1)

(2)
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نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعد

نازل

نازل

نازل نازل نازل

صاعد

صاعدصاعد

طابق تقًن

خزان وسطً فً طابق تقًن

منطقة (1)

منطقة (2)

منطقة (3)

خزان علوي

1) شبكة عامة

2) عداد

3) سكر عدم رجوع

4) سكورة قطع

مبنى مقسم الى ثالثة اقسام

5) سكر مع تفرٌغ 

(1)

(2)

1 4 2 3 5 خزان ارًض
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اأوسييط بسييكر كسيير الخييزان التقنييي يمكيين اسييتبدال الطييابب فييي حاليية عييدم وجييود 
حيييث يوضييع فييي الطييابب ي، مييو لخييزان العضييغط يركييب عمييى اأنبييوب النييازل ميين ا

ضيغط الياي تتحميل كبير مين الأي الضغط المتوليد مين الخيزان العميو فيو يكون الاي 
فيي مثيل الصيحية التجييزات ن ال يزيد الضغط  عمى ي ضل أ .التجييزات الصحية
 .( بار4ىاه الحاالت عن  )

ن  تيييوفر ميييب أباشيييرة مييين الشيييبكة الخارجيييية يتطتغايييية الطوابيييب السييي مية مكميييا أن  
مييين  ءاأجيييزاالميييياه بشيييكل دائيييم فيييي الشيييبكة الخارجيييية لعيييدم وجيييود احتيييياطي ليييياا 

  .المبنى
نين سي مي وعميوي تزويد المبنى بالكاميل عين طرييب خيزا األسموب الثاني: -

 .اتم شرحو سابقً موب سوىاا اأ
 
التالييية  فييي  فييي اأبنييية البرجييية السييكنية يمكيين اعتميياد احييد اأسيياليب ظررةمالح 
 :كل شقة إلىمين المياه تأ

و قطيير كيياف  يركييب  عمييى الخييزان العمييوي ومنييو اعتميياد مجمييع  رئيسييي ا -
، حييث يركيب عميى كيل نابييب يسياوي عيدد الشيقب السيكنيةن اأيت رع عدد م

) طبعييييا بمييييا فيييييو السييييكورة  خيييياب بالشييييقة عييييداد نبييييوب خيييياب بكييييل شييييقةأ
 .فة عدادات عمى السط تطمب وجود غر ن ىاا اأسموب يالالزمة(. إ
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المتوضيعة فيوب  بعضييا طوابيب الكيل مجموعية لن يخصيب ا أيضً يمكن أ -

ت يسيياوي عييدد ميين العييداداكييل طييابب تركيييب  فييينييازل خيياب ويييتم الييبعض 
 .عدد الشقب في ىاا الطابب

 
 
 
 
 
 

3
5

4 4

خزان ارًض

خزان علوي

1234

ٌة  ن الى الشقق السك

ً و آخر علوي ٌة من خزان ارض ن غذٌة الشقق السك ت

1) سكر قطع

ٌاه 2) عداد م

3) سكر عدم رجوع

فرٌغ  4) سكر مع ت
 ً تم وضعها على السطح ف مالحظة: العدادات اما ان ٌ

ً كل طابق ً موزع الشقق ف غرفة عدادات او ف
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خط الشبكة الخارجٌة

منسوب المٌاه األدنى

منسوب المٌاه األعلى

1234

1) سكر قطع

2) عداد مٌاه

3) سكر عدم رجوع

4) سكر مع تفرٌغ 

5

5) مضخة

6

6) سكر كسر ضغط

بناء برجً ال ٌحوي طابق تقنً (استخدام اكثر من نازل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب الحالة ( اثنان لية )طابب أو مطوابب العام ضل لاليكون الحل 
 .يمو فور مركب عمى الخزان العدرو يم عن طريب ىيتغايت
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نبوب عمى اأفقط  كسر الضغط  ىاا االسموب يسم  بتركيب سكر -

التي فييا الضغط يزيد عن حد و  ة ) كما ورد سابقا (يالمغاي لمطوابب الس م
 .معين
 

يتم كما في  في اأبنية السكنية العادية فأن تأمين المياه لكل شقة سكنية -
لكل البناء  نبوب تغاية واحد، حيث ينص  أن يتم اعتماد أاليالمخطط الت

 .كب عمييا مجموعة العدادنبوب خاب بيا مر ويتم تخصيب كل شقة بأ
ر يتم تزويد كل شقة سكنية عادة وبسبب التقنين المتبع في بعض مناطب القط

فتصل المياه من  .بخزان أما أن يوضع عمى السط  أو عمى السقي ة ضمن الشقة
لىالخزان و  إلىلشبكة الخارجية مباشرة ا ستخداميا ال ( ) أو أكثر حن ية واحدة ا 

يزات في الشقة من لمشرب ) أي ال تمر عمى خزان الشقة ( وتتم تغاية باقي التجي
 .الخزان الماكور

الشقب العموية يتم تركيب مضخة  إلىفي حال عدم ك اية الضاغط لوصول المياه 
              بعد مجموعة العداد  الخاب بالشقةعمى االنبوب 

 
 مالحظة 

ي عمى الضغط الاي يؤمنو الخزان العمو ما يكون ا غالبً ا فقيً تدة أمفي المباني الم
جب فصل شبكة الطابب اأخير ي ط اأدنى لالكغقل من الضاالجياز الحرج أ

عن شبكة باقي الطوابب وتركيب ىيدروفور عمى الخزان العموي يخب شبكة 
 أخير وبيا يتم تأمين الضاغط المطموب في الجياز الحرج.الطابب ا


