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 الباردة والساخنة -شبكات التوزيع الداخمية مكونات  :لثانيةا محاضرةال

 الباردة:الشبكة مكونات أواًل: 
  أنبوب التغذية:.1

  نبوب تغذية في أكثر من أيمكن تمديد و  ومجموعة العداديصل بين الشبكة الخارجية

 ) كالمستشفيات مثاًل(. ةالمباني العام

 باتجاه  5..0.-3..0. ىابط لبميعمى عمق الشبكة الخارجية وبنفس المنسوب و  يمدد

  .الشبكة الخارجية

الفونت  ،البولي بروبمين،البولي ايتمين ،المزيبقالحديد  :نواع التاليةمن األ نابيبأيتم استخدام 

 .المرن

   مجموعة العداد: .2

  تتألف من العداد والسكورة والتي تستعمل لمتحكم في قطع المياه ولتركيب العداد وفكو

تألف حسب اتجاه الجريان من سكر قبل العداد ثم العداد يميو مباشرة سكر وت ،عند المزوم

 . تفريغقطع مع  عدم رجوع ثم سكر

  العداد في مكان جاف ومعزول بعيدًا عن العوامل والمؤثرات الخارجية.مجموعة يوضع 

يوضح قطر ( 1الجدول رقم )وقطر العداد قطر أنبوب التغذية  عالقة بين  ىناك مالحظة:

 .بالميممتر اً مقاس بالميممتر بالنسبة إلى قطر أنبوب التغذية ااد مقاسً العد

 ( يوضح قطر العداد إلى قطر أنبوب التغذية مقاسَا بالميميمتر1جدول رقم )
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 قطر العداد /مم/ قطر أنبوب التغذية /مم/

2. 15 
25-32 2. 
4.-5. 3. 
7.-8. 4. 
8.-1.. 5. 

بنية الكبيرة أو ألل السكنية ونوع يستخدم  لألبنيةانيكي ميك عداديوجد نوعان من العدادات 

وتسمى  قياس غزارة االستيالك الكبيرة  تستخدم عدادات ليا قدرة عمىحيث المنشآت الكبيرة 

  .وىو عداد كيربائيعدادات فولتمان 

   

 

ا لنظام التغذية المتبع أما أن يكون سفمي أو عموي كما ورد تبعً  :التوزيع الرئيسيأنبوب ا .3

  .في المخططات التوزيع سابقاً 

ا التجاه وتبعً ع الرئيسي، ابيب المتفرعة عن أنبوب التوزينوىي األ :الشاقولية األنابيب  -4

بمحاذاة الجدران و ، تمدد أما بالمناور الشاقولية أو نوازلالجريان فييا أما تسمى صواعد أ

 فقية منيا لضروري إزاحة مسار ىذه االنابيب أفقيا فاألجزاء األد يكون من اق . واألعمدة

http://www.bmeters.com/
http://www.bmeters.com/
http://www.bmeters.com/
http://www.bmeters.com/
http://www.bmeters.com/
http://www.bmeters.com/


3 

 

البالط فوق  تحت ن تمددبمحاذاة الجدران وال يحبب أ المستعارة أو األسقفضمن مدد فت 

 .عند الضرورة إالالبالطات البيتونية 

 التي و  نابيب الشاقولية األالمتفرعة من فقية األنابيب ىي األو : نابيب التوزيع الفرعية. أ -5

  .العامةجيزة الصحية في المباني الخاصة و األتغذي 

  :اكسسواراتهانابيب و نواع األ ثانيًا: أ

 لفوالذ المزيبق في شبكات المياه الداخمية لممياه الباردة والساخنة.و اقديما كان يستخدم الحديد أ 

   PE  نابيب البولي ايتمين، وأ PPR نابيب البولي بروبيمين نذ بداية القرن ىذا شاع استخدام أم

 .في التمديدات الداخمية  PEXنابيب  الـإضافة إلى أ

االسمي  طالضاغوتحديد لمستخدمة نابيب اد نوع األبل البدء بتصميم الشبكة البد من تحديق

 لألنبوبوبالتالي عمى القطر الداخمي  ،نبوبينعكس عمى سماكة األ ونألذي يتحممو االنبوب ال

 .فق ضغط التشغيل الذي سيخضع لو األنبوب اثناء االستثماربيب و ألناايتم اختيار 

 PNجل الضغوط االسمية التالية من أ بىذه األنابيا ولالستخدامات ضمن األبنية تصنع عالميً 

10 ,PN16 ,PN20.  

 االكسسوارات المستخدمة ىي التييات والمصمبات واالكزاع ...

 :في الشبكات الداخمية: السكورة المستخدمة ثالثا ً  
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داخمية منيا ما ىو ظاىر نواع السكورة المستخدمة في شبكات امداد المياه الىنالك العديد من أ

 .زئياً جمنيا ما ىو مخفي و 

 الجارور : سكر .1

من البرونز الصب ذات نيايات ممولبة أو ممحومة وذات قرص السكر الجسم وغطاء جسم 

سيميكون وحمقة حشو من النحاس ومادة الحشو مشبعة  –صمب وعنق من سبيكة نحاس 

. )اليدوى( من الحديد القابل لمطرقبالتفمون وعجمة الفتح 

 

 

 

 : سكر الدحمة .2

( ذو المولب من Bonnetاء جسم الصمام )الجسم وغط 

البرونز الصب بنيايات ممولبة أو ممحومة ذات قرص 

تكوين من نحاس أو من النوع القابل لمتغيير وعامود تشغيل 
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سيميكون وحمقة حشو من  –حركة من سبيكة من النحاس 

النحاس ومادة الحشو مشبعة بالتيفمون وعجمة الفتح اليدوي 

من حديد قابل لمطرق 

 
 عدم رجوع :  سكر .3

ولو  Yنموذج حرف .من البرونز الصبو غطاء  ذو جسم 

 قرص من البرونز وذو نيايات بشفة أو ممحومة. 

 
 سكر فواشة :  .4

 ت لمحفاظ عمى منسوبيوضع عمى خطوط تغذية الخزانا

 من تكوني ،المياه ثابتًا لمنع فيضان المياه خارج الخزان

 مزودة بقضيب من البرونز وعوامة ممحقة  بوابة من البرونز
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 .والبالستيك  من البرونز وتكون كرة العوامة من النحاس

 سكر تنفيس هواء :  .5

المياه الباردة يركب سكر تنفيس اليواء عمى شبكات امداد 

نظمة امداد المباني العالية عندما و الساخنة و خاصة في أ

ق مضخة فيتم وضع سكر يكون نظام العمل عن طري

يتجمع فييا اليواء أو غاز  نالتنفيس في أعمى نقطة يمكن ا

كذلك الحال الكربون الناتج عن عممية الضخ و  وكسيداني أث

 في شبكات المياه الساخنة 

 

 سكر الكروم مع شمسة : -6

 
 بالكروم. المطمي أوالنحاس النحاس من يصنع .المطمورةنابيب يركب عمى األ 
  الماء. لمجرى الجزئي أو الكمي الفتح طريق عن بكميتيا التحكم أو المياه لقطع يستخدم 
 كميًا. أو جزئياً  الماء مجرى لتفتح تيبط أو تصعد يةمطاط بمانعة مجيزة سدة من يتألف 
 انش .52.1  حتى الصغيرة لألقطار يستخدم 



7 

 

 كما ىو أعاله . وعمودي مائل شكل منو يوجد 

 سكورة كسر الضغط : -7

 
 الالحقة الى قيمة محددة . األجزاءتخفيض الضغط في الغاية منيا 

يم يتم تحديدىا بشكل مسبق لموصول يتم تخفيض الضغط عن طريق تحقيق ضياعات محمية بق
صفر وخالي من من النحاس األيصنع   .رالمطموبة ما بعد السك المخفضالى قيمة الضغط 

 ضغط .الرصاص وقابل لمتعديل مع مقياس 
 


