
المحاضرة الرابعة ضمن األبنية شبكات المياه  تخطيط  

ات مالمعمو و المخططات  يتطمب توفري مبنى تخطيط الشبكات الداخمية ألن إ
 :التالية

 وجوار المبنىوحدود الممكية  يظير موقع البناء :لمبناء موقع عاممخطط  - 1
بالنسبة لمبناء وشبكة الصرف الصحي شبكة المياه الخارجية  رمسالى إضافة إ
لتحديد نقطة وصل شبكة مياه الشرب مع ىذا المخطط  ضروري  ،المدروس

 .1/100مقياس الرسم يفضل  الشبكة الداخمية .

الن  منسوب قاع انابيب الشيكة الصرف الخارجية يجب معرفة بالنسبة لشبكة 
  .ىن وجدت بالمبنإ قبيةفية تصريف األىذه المعمومة تنعكس عمى كي

كة الداخمية وصل الشبعند نقطة  :الشبكةو الضاغط المتوفر في أ الضغط -2
ضافة لذلك يجب إ .و االساس في اختيار نظام التغذيةألن مع الشبكة الخارجية

 ا  المياه يؤثر ايضتأمين  د استمرارية نعن مين المستمر لممياه ألأمن الت دكأالت
 عمى اختيار نظام التغذية . 

وعمييا  1/100قياس بم :قبيةيما فيها األالطوابق  لكامل مساقط معمارية –3
المراد تغذيتيا بالمياه  التجييزات الصحيكافة  ومتضمنة منسوب كل طابق

من  ومخطط الواجياتاطع بالبناء قكما يحب توفر م المياه المستخدمة  وتصريف
لى إإضافة ومنسوبيا  سقائفمن المقاطع وجود  ات التي يستفاد منيامالمعمو 

ناء المستخدمة مناسيب السطح وأسموب عزلو ومواد البن عميو مخطط السطح مبي



فة لفواصل التمدد وفواصل إضا .المخطط ليا عمى السطح المساحات الخضراء
أقبية تستخدم كمرأب لمسيارات يجب توفر مسقط أفقي في حال وجود . اليبوط

 .ات ضمن القبوحركة السيار لتوضع مواقف السيارات ومسار 

مثل نوع المغسمة ):يزات الصحية المستخدمةمعمومات عن  نوعية التجه -4
و ظيفو أ، وأسموب تن.المرحاض االفرنجي عادي او معمق.. غاطسة او عادية .

ية ليذه األجيزة  ذنابيب المغأقطار األ نيا تؤثر عمى أل ،..وغير ذلك (شطفو  
دنى ألكل جياز صحي  قطر  يعطى  ضافة لذلكىا. إمنسوب تمديدوعمى 

والقطر األدنى ألنبوب التصريف دنى يحب تحقيقو أوضاغط نبوب المغذي لو لأل
 .اإلفرادي الخاص بالجياز

 فئة المركزيةمراجل التدكيفية تأمين المياه الساخنة ومكان توضع  -5
بية المستخدمة في حساب شبكة الحسا( (l/sec ha شدة العاصفة المطرية -6

 بالحساب.ومعامل الجريان المعتمد مطار مياه األ

ىا ( وغير اعيةناني الحرف اليدوية  والمنشأت الصمب) ة:منشآت االنتاجيلفي ا -6
خ الكبيرة بو المطاأو المصابغ أ و المخابرأثل المشافي مالسكنية غير من المباني 

 :المعطيات التاليةال بد من . وغرف الغسيل

لى إتجييزات غير الصحية والتي تحتاج بين توزيع التمخططات تكنولوجية  -
جداول . ترفق ىذه المخططات بوصرف المياه الناتجة عن االستخدام بالمياه تزويد

نبوب المغذي لمجياز وأنبوب األ ا يعطى قطرحيان  ألممياه و  تبين حاجة كل جياز
 .بو أيضاالتصريف الخاص 



وجود مياه يجب معطيات عن طبيعة المياه المراد تصريفيا وخاصة بحال  -
 يمراض المعدية بالمشافقسام األألى الشبكة العامة) مثل إتيا قبل صرفيا معالج

 .ورام(عزل المرضى الخاصة باأل فغر  وأ

مخطط تكنولوجي لممنشأة يبين يحب توفر  الكبيرة الصناعية  أتفي المنش  -
 مراحل اإلنتاج  وطبيعة وتركيب المياه الناتجة عن كل مرحمة وفقا لطبيعة

ن أمكن ) المواد المستخدمة باإلنتاج نوع المواد المموثة والغاية من استخداميا وا 
 (.ب كل مادة وسموب تخزينيا وحفظياالتي تعطي تركيMSDS مع 

 ةالوسطي ةاليومي الغزارةو  (l/sec) الغزارة العظمىفي تحديد  دتفيمعطيات -
m3/d)بيذف تحديد حجم التخزين الالزم ). 

المطموبة  ودرجة المعالجة لممياه التي تحتاج لمعالجة المعالجةموقع محطة 
 منشآت جز أوموقع نيا تفيد في تحديد أل مطارمعمومات حول إدارة مياه األو 

  .تخزين مياه األمطار

 إمكانية تصريف في حال وجود مياه جوفية ذات منسوب مرتفع  يجب دراسة 
 . دريناجبكة شمياه عن طريق ىذه ال

 

 :في الدراسة الصحية  المطموبة المخططات

  تمديات المياه الباردة مخطط بلكل طابق )ات الصحية دلمتمدي فقيةأمساقط
عمى كل مخطط  يذكر .والساخنة ومخطط اخر لمصرف الصحي والمطري(



ة لمصرف الصحي بسنطرىا اما بالقه الباردة والساخنة طول الوصمة و الميا
 .وقطرىا وميميال وصمة طوليا كعمى  والمطري يذكر

  عدالخاصة بكل شبكة  مع ن يظير عمى كل مخطط النوازل والصواأيجب
 .واقطارىاتسمياتيا 

  فييا الخزان العموي ان وجدعمى السطح بما مسقط التمديدات الباردة. 
   المنخفضة  سيب النقاطلى مساحات ساكبة مع مناإمسقط تقسيم لمسطح

 .بالصرف الصحي الخاصةنابيب التيوية ألى إإضافة . في كل مساحة
  م لشبكة المياه الباردة والساخنةمخطط منظور عا. 
   ردة سواء لممياه البا 1/25مخطط نفاصيل دورات المياه والمطابخ بمقياس

 .والساخنة ومياه الصرف الصحي
 مخطط تفاصيل الخزانات في المشروع. 
  )جدتو ان محطات الضخ )أو الرفع.      

  ن المعطيات المعتمدة في يالشبكات الصحية تب لتصميممذكرة حسابية
 .معتمدة في التصميملالحساب والكودات ا

 

                                                                      الباردة والساخنة : شبكات المياهتخطيط  -
ضمن المبنى  من  الشبكة نابيبأط شبكة المياه  يعني رسم مسارات ن تخطيإ

ن تكون الشبكة أما أا لنظام التغذية المتبع نقطة بداية الشبكة والتي ىي وفق  
لى إرضي حتى الوصول و مضخات الخزان األأالخزان العموي و أ الخارجية

 .يزات الصحية المختمفة في المبنىالتجي



مفة لممبنى يتم رسم مسارات الشبكة عمى المخططات المعمارية لمطوابق المخت  -
يتم تخطيط  (.) الفرش الصحي التي تضم توزع التجييزات الصحية المدروس

 :سس التاليةالشبكة وفق األ

من الضياعات و  قالل من الكمفةاإليمكن بيدف  ما قصرأتكون المسارات  نأ -
 .نابيبالطولية في األ

في الفراغات غير المسكونة.  الواقعة خارج غرف الخدمات  نابيباال ن تمرإ -
األنابيب اما ن تمر في الكوريدورات أفقية ضمن الطوابق يفضل فاألنابيب األ

رب الجدران الشاقولية ضمن المناور وفي حال عدم وجود ىذه المناور تمر ق
 .بحيث ال تسيء معماريا

نابيب ظاىرة ولكن في ن تمدد األأب تتعمق بالصيانة واالصالح يفضل سباأل -
باب جمالية المياه وألس ضمن دوراتنابيب السكنية واألبنية العامة تمدد األبنية ألا

 .بشكل مخفي في الجدران. في المخابر العممية يمكن تمديدىا بشكل ظاىر
 

:تخطيط  شبكات الصرف الصحي  

  :يمي ط شمكة الصرف الصحي  يجب التقيد بماعند تخطي -
قالل من خطر لإل قالل من تغير االتجاه اإلويجب نابيب مستقيمة ن تكون األأ -

 .انسداد االنابيب
 .يا سيلحصالا  ن يكون الكشف عمييا و أ -
  .نابيب عبر فواصل التمدد واليبوطو تجنب امرار األأيجب االقالل  -


