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 بنيةفي األ الساخنةشبكات المياه الثالثة: لمحاضرة ا

 بنية:ين المياه الساخنة في األتأم يةكيف

 منيا:بنية وتوزيعيا ضمن األلتأمين المياه الساخنة  ليب مختمفةاسىناك أ

لمكميات لساخنة مين المياه ايستخدم ىذا األسموب لتأ :المنفردة الكهربائيةالسخانات .1
نبوب في مثل ىذه الحالة ال يوجد أ .من بعضيا البعضجيزة محدود وقريبة المحدودة ولعدد أ

جيزة الصحية بعيدة عن األن تكون ليذا ال ينصح أ الكيربائيلى السخان إاه راجعة مي
في ن بقاء المياه نو سيتم صرف كمية من المياه لحين وصول المياه الساخنة ألأل ،السخان

 لى فقدانيا لحرارتيا.األنابيب فترة طويمة يؤدي إ
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 :سكنيةالشقة اصة بالخ بأسطوانةتسخين المياه  -.2.

مرجل  عن طريق  ماأخاصة  سطوانةأالباردة القادمة الى يتم في ىذه الحالة تسخين المياه  
. يتم عمى السطح سقيفة ضمن الشقة اوعمى والمرجل سطوانة األعادة تتوضع حيث  ،التدفئة

 تمر ضمنيا  بوشيعةسطوانة األتزود سطوانة بالتبادل الحراري حيث في األتسخين المياه 
بالتماس يتم تسخين المياه أي جديد لى المرجل من إالقادمة من المرجل وتعود ة نالمياه الساخ

 ةالمارة عبر الوشيعالساخنة  والمياه  سطوانةاألبين المياه الموجودة في ( )التبادل الحراري
 .والقادمة من المرجل

لى التجييزات  إنابيب عبر شبكة من األسطوانة الخارجة من األيتم توزيع المياه الساخنة 
تمديد  د التجييزات الصحية يمكنا لتباعد وعدتبعً يذه المياه يجب تزويدىا بالصحية التي 

 نابيب راجعة.سطوانة أو بدون أاأللى إنابيب راجعة أ

مياه صيفًا أي في لممياه الساخنة تحوي وشيعة كيربائية ميمتيا تسخين ال سطواناتىناك إ
  .لتدفئةامرجل  حالة عدم تشغيل

و عمى أ بواسطة حراقات تعمل عمى المازوتن تسخين مياه المراجل يتم أ إلى يجب التنويو
 .الكيرباء

)او  مرجل التدفئةدارة تربط مع تضم دراتي تسخين، األسطوانات تم أخيرًا تطوير أنواع من 
صبحت تستخدم كطاقة مع تجييزات الطاقة الشمسية التي أتربط خرى وأ (تسخين كيربائي

  1-1بديمة ورخيصة كما في الشكل 
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 أسطوانة مياه ساخنة بمبادلين  1-1الشكل 

كما في لى شبكة المياه الساخنة إالساخنة مباشرة من الطاقة الشمسية  مين المياهأكما يمكن ت
ن الخارج من الخزا خط  المياه الساخنةوصل يتم فيو تسخين المياه الباردة ويتم  2رقم الشكل 

 .مع شبكة المياه الساخنة مباشرة
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 :المياه عن طريق مرجل مركزي لكامل البناءتسخين  - 3

باألبنية اإلدارية والعامة )وفي بعض الحاالت الخاصة  في المبانيسموب ستخدم ىذا األي
 السكنية(.

سموب تسخين المياه في ىذه الحالة مشابو لما ورد في حالة الشبكة الخاصة بالشقق أإن 
و مرجل خاص ليذا أة مراجل التدفئمياه عن طريق اسطوانة )أو أكثر( في السكنية( 

سطوانات المياه الساخنة في القبو، وىناك حاالت أعادة تتوضع مجموعة المراجل و  .الغرض
 (. تتوضع فييا عمى السطح )سيتم ذكرىا الحقاً 



5 
 

سطوانة لتسخينيا إما من الخزان العموي عمى السطح أو من تم تأمين المياه الباردة لألي
سب نظام خزان سفمي وذلك حمركبة عمى مضخات أوعن طريق مباشرة  الشبكة الخارجية 

 .المدروس  لممبنى التزويد بالمياه الباردة

 :لمركزيةاالمياه الساخنة ء شبكة جزاأ

أجزاء شبكة المياه ول من األ جزء الىي : سطوانات( المياه الساخنةأأو ) سطوانةأ  -1
   الساخنة.

 أنبوب التوزيع الرئيسي: -2

نابيب الخارجة من لأل المجمع الرئيسي  أوسطوانة )من األ نبوب الرئيسي الخارج ىو األ 
ن يمدد ىذا األنبوب يمكن أ، )الذاىبة( الشاقوليةاسطوانات( ويوزع المياه إلى األنابيب عدة 
نابيب في األلمياه اوتكون جية جريان نبوب توزيع سفمي( أسفل الشبكة في سقف القبو )أما أ

 ىذا األنبوب و يمددأصواعد(، لحالة  تسمى في ىذهمن األسفل نحو األعمى )الشاقولية 
سفل نحو األنابيب الشاقولية في األ بوب توزيع عموي( وتكون جية الجريانعمى الشبكة ) أنأ

  . ()نوازل

 : واكسسواراتها  نابيبمجموعة األ -3

الطابقية  فقيةواألنابيب األنبوب التوزيع الرئيسي وىي األنابيب الشاقولية المتفرعة من أ
توزع  فقيةلية تنقل المياه بين الطوابق واألنابيب الشاقو األعن األنابيب الشاقولية، المتفرعة 

 المياه ضمن الطابق الواحد.

الذاىبة األنابيب التي المياه نابيب بأالمقصود : الذاهبة والراجعةالمياه  نابيبنميز بين أ
نابيب فيي تمك األالراجعة نابيب المياه أما ألى التجييزات الصحية توصل المياه الساخنة إ
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لى اسطوانة إنابيب المياه الذاىبة من أزء من المياه الساخنة من نقاط محددة التي تعيد ج
فتح ين المياه الساخنة لممستيمك فور المياه الساخنة بيدف بقاء المياه في حالة دوران لتأم

حتى وصول في الفاصل الزمني مابين فتح مأخذ المياه من ىدر المياه قالل لإل مأخذ المياه
 لى المأخذ المفتوح.اه الساخنة إالمي

نابيب المياه الذاىبة الشاقولية أ نياية  من( )المياه الراجعة المياه الساخنة يعاد جزء منعادة 
 ،)وفي كل طابق( وفي حال وقوع التجييزات الصحية بعيدة عن األنابيب الشاقولية الذاىبة

يفضل أن تبدأ أنابيب المياه الراجعة من بداية األنبوب الفرعي األفقي المغذي )لموحدة 
 الصحية(.

. ىذه سطوانةلى األإساليب إلعادة  المياه الساخنة غير المستيمكة من جديد  أىناك عدة  
( وتتبع مكان توضع تجييزات عمويو سفمي أ)نبوب التوزيع الرئيسي وضع أتتبع تساليب األ
أنابيب تمدد عادة  األشكال الالحقة توضح ىذه العالقة.سطوانات المياه الساخنة، أدفئة و الت

نابيب فقية المتفرعة عن األاأل األنابيبما أ .مناور أو في أماكن مناسبةفي الالشاقولية 
عادة عمى حوامل تحت  تمددفالطابق الواحد توزيع المياه ضمن ميمتيا والتي الشاقولية 

تمديدىا  (  وال يحّبذعمى حوامل عمى الجدران )ظاىرة( أو فوق النعالت )مطمورة سقف أواأل
 تحت البالط.

ميمتيا طرد الغازات الذاىبة ب في أعمى األنابيب الشاقولية تركّ  :الهواءسكورة تنفيس -4
 من الشبكة.

 مضخة التدوير: -5

إلى يرجع المياه  نبوب رئيسي في أ (فقيةألوا)الشاقولية ادة يتم تجميع األنابيب الراجعة ع
 سطوانة المياه الساخنة.أ
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ىذه المضخة تحسب مواصفات  .مضخة التدوير عمى ىذا األنبوب قبل االسطوانةتركب 
يمكن في بعض الحاالت كما . ستشرح في محاضرة الحقة سس( وفق أ)غزارة وضاغط

 .المضخةسنرى الحقا االستغناء عن ىذه 

نبوب افييا جزائيا و أالشكل العام لشبكة مياه ساخنة مركزية مع كامل   (3يبين الشكل رقم )
نحو  الذاىبةالشاقولية التوزيع الرئيسي سفمي واتجاه الجريان في أنابيب المياه الساخنة 

 نابيب في ىذه الحالة صواعد(.ألسمى ا –االعمى )جريان صاعد 

 

 
 مركزية ) أنبوب توزيع أسفمي( جزاء شبكة مياه ساخنة أ(: 3قم )الشكل ر  



8 
 

 

طابق  (3-2صغيرة وعدد طوابق قميل )طابقية بنية السكنية واإلدارية ذات مساحة في األ
 (.4يمكن االستغناء عن مضخة التدوير كما في الشكل رقم )

 
 : شيكة مياه ساخنة بدون مضخة تدوير(4الشكل رقم )

نبوب التوزيع الرئيسي في سقف أوضع يفضل  بنية ذات االمتداد األفقي الكبيراألفي   
(، في مثل ىذه الحالة 5كما ىو مبين بالشكل رقم ) ( بتوزيع عموي أنبوب ) الطابق األخير

 في بعض الحاالت االستغناء عن مضخة التدوير.يضا أ يمكن
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 بأنبوب توزيع عمويمركزية شبكة مياه ساخنة : (5الشكل رقم )

نبوب التوزيع الرئيسي سفمي أسموبين السابقين )مكن في بعض الحاالت الدمج بين األي
 (.6كما ىو مبين بالشكل رقم )وعموي( أو يسمى األسموب المختمط 
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 شبكة مياه ساخنة مع أنبوب توزيع عموي وسفمي لممياه )اسموب مختمط( :(6الشكل رقم )

حراقات ارية وضع تجييزات تسخين المياه )في بعض الحاالت وألسباب معمارية أو استثم
نبوب أ) في ىذه الحالة سيكون شكل الشبكة السطحعمى  ومراجل واسطوانة المياه الساخنة(

 ( أنبوب7كما ىو مبين بالشكل رقم ) وأنابيب المياه الذاىبة والراجعة (،التوزيع الرئيسي 

 .(، أي أنبوب التوزيع  سفمي8بالشكل رقم ) الرئيسي عموي أوالتوزيع 
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المياه( مع أنبوب : شبكة مياه ساخنة )توضع عموي لتجهيزات تسخين (7)الشكل رقم 

 توزيع عموي

.. 



12 
 

 
: شبكة مياه ساخنة مع توضع عموي لتجهيزات التسخين مع انبوب توزيع (8الشكل رقم )

 سفمي

 (.9سموبين أعاله. كما في الشكل )توزيع المياه خميط بين األسموب أويمكن أيضًا أن يكون 
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نبوب توزيع أالتسخين و مع توضع عموي لتجهيزات : شبكة مياه ساخنة (9الشكل رقم )

 عموي وسفمي 

 )اسموب مختمط(


