
 شبكـات الميـاه الداخميـةتصميم  :المحاضرة الخامسة

  الباردة والساخنة 
ساخنة تأمين المياه ال وأسموبلمدراسة وتحديد نظام التغذية بالمياه الباردة  مين المعمومات الالزمةبعد تأ

الضياعات  ،األقطارحساب  الحساب الهيدروليكي لمشبكة: أي الشبكةتصميم وتخطيط الشبكة تبدأ مرحمة 
 :وفق الخطوات التالية .مة  ..في كل وص

      :  األولىالخطوة  -1

 الشبكة إلى وصالت حسابية،تقسيم الشبكة يتم لحساب الداخمية شبكات شجرية، وبالتالي الشبكات   
وبالتالي  ،الصحية المرتبطة بالوصمة األجيزةلتغير عدد كل وصمة تبعًا بداية ونياية حيث يتم تحديد 

الصحية المرتبطة  تالتجييزاتغيّر عدد بسب  أي أن تغيّر الغزارة  ،لتغير الغزارة الحسابية العظمى
 .حسابيةمة وصىذا ما يحدد بداية ونياية كل  .) بسبب تفرعات أو غيرىا( المغذاة من الوصمةأو 

   : ثانيةالالخطوة  - 2

                                                                                    :لما يميوفقًا لكل وصمة حسابية التصميمية حساب الغزارات العظمى 
جيزة  المرتبطة بكل وصمة من جداول خاصة   من األ كل جيازبالحسابية الخاصة  الغزارة تحديد   -2-1
  .الغـزارات  الحسابية لبعـض التجييـزات الصحيـة وفـق الكـود األلمانـي( 1رقم )  الجدول التاليبين ي

 

 

 

 



 نوع الجهاز الصحي       
مياه 
باردة 

L/sec 

مياه ساخنة 
L/sec 

القطر الخارجي 
 النبوب المغذيل
 من  مجهازل

PPR  

 الضاط االدنى 

m         

 D 20 5 0.15 0.15 أو دوش  بانيوخالط 

 D 20 5 0.07 0.07 مغسمةخالط 

WC 13 .0 عربي مع خزان طرد *** D 20 5 

WC عربي مع سكر طردd20  

       d25طرد   سكر مع

 

0.7 

1.0 

 

 

*** 

D 20 

D 25 

8 

8 

 D 20 10 *** 0.25 منزلية اوتوماتيك  غسالة

 D 20 10 *** 0.15 منزلية  جالية صحون

 D 20 10    0.07 0.07 مجمى

 d 20  0.3 *** D 20 15مأخذ مرش عشب قطر 

 d25   0.5 *** D 25 15قطر مأخذ مرش عشب 

 D 10 15  0.3 لمباول  طردسكر 

   الحسابية.جهزة الصحية المرتبطة بالوصمة الغزارات الحسابية لكل األ مجموع  حساب- 2-2

يزة الصحية جاأللكل وصمة حسابية يتبع طبيعة استخدام   التصميميةالعظمى تحديد الغزارة إن  -2-3  
وىي ليست حاصل جمع  ، مستشفى، مبنى مكاتب....(مرفق عام ،ترتبط مباشرة بنوع المبنى) سكني والتي



ال تعمل  خاصة(ن االجيزة الصحية )ما عدا حاالت صة بالتجييزات المرتبطة بكل وصمة، ألالغزارات الخا
                       زات الصحية.يوطبيعة استخدام التجين معامل التزامن ىذا مرتبط بنوع المبنى أ .بشكل متزامن

الغزارات الخاصة جداء مجموع حاصل  ابية التصميمية ىيالحسإن تحديد الغزارة  :وبشكل أخر نكتب
كما وىذا العامل  ستخدام التجييزات الصحية تبعًا لنوع المبنىالعامل التزامن بالتجييزات الصحية مضروبا ب

لتحديد الغزارة  وجداول( )منحنياتعالقات  تم وضعلقد   .البناء واستخداماتووظيفة بنوع و بعدد و يتعمق ورد 
جيزة الصحية المرتبطة بالوصمة غزارات األة الغزارة التجميعية لقيم حسبلموصالت الحسابية ة التصميمي
 .وطبيعة استخدام البناءوظيفة المبنى حسب الحسابية 

صالت الطرفية حتى الو فالحساب يبدأ من بنية شجرية في األن شبكة مياه الشرب بما أ :مالحظة هامة
 أيأنبوب الدفع لمحطة الضخ(  الشبكة الخارجية أو الخزان العموي أومن كانت التغذية  مصدر التغذية )سواء
وظيفة ل استعراض عالقات حساب الغزارة العظمى التصميمية المختمفة حسب قب .عكس اتجاه الجريان
 المستخدمة. تعريف المصطمحاتبد من  وطبيعة استخدامو ال

الخارجة من مخرج المياه من المأخذ وبين الغزارة دناه يبين العالقة بين قيمة الضغط المطبق عند الشكل أ
 االدنى.التشغيل  المتوافقة مع ضغطالمأخذ و 

ة  سحوب م ان ال جري l/secغزارة ال

ن 
يا
جر

 ال
غط

ض
PF
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Qmin QR QO

Pmin

PF

 

:نكتبعاله أ من المخطط   

QO    :الصحي مجياز للمضغط المميز  الموافقة: وىي الغزارة لممأخذ الغزارة العظمىPF  



Qmin:  التشغيللضاغط الموافقة لغزارة التي بالكاد تحقق استثمار مرضي لمجياز و ىي ا :لممأخذالغزارة الدنيا 
 Pmin األدنى

QR: 2/الغزارتين الحسابي ي ىي المتوسط حالص لمجياز الحسابية الغزارة(QO  +Qmin). 

األدنى  جياز والضاغطنبوب المغذي لكل األ قطرالغزارة الحسابية لكل جياز و ( 1) رقم أعاله الجدول يبين  
 . جيزةلبعض األلمتشغيل 

 :لنوع البناء  التصميمية تبعاعالقات حساب الغزارة الحسابية  

ا تتبع نوع المنشأة التي تنعكس عمى تزامن استخدام ىيدروليكيً لحساب المقاطع العرضية زارة التصميمية إن الغ
 شبكة .جزاء الصميمية لممقطع العرضي ألمر ينعكس عمى الغزارة التذا األن ىأل األجيزة

 : السكنيةاألبنية 

           :  بين حالتين من اجل حساب الغزارة التصميمية نميز

( l/sec 0.5 ) اكبر من  يساوي أو الصحية بغزارةة األجيز من  كثرأو أ صحي حالة وجود جهاز - أ

QR

.

 عالقة التالية:ب التصميمية  تعطى الغزارة العظمىىذه الحالة في  

. 
0.21

1.7 0.7...... / secSQ l
RQ  

 :التالي ( Aالمنحني ) أو من  



 

1.0: ىذه العالقة تصّح عندما يكون مالحظة / secRQ l ، في المجال   أما
1.0 0.5RQ  التجميعية.ت الغزار مجموع ن الغزارة الحسابية لموصمة تساوي إف    

و  ( l/sec > 0.5)  موجودة ذات غزارة حسابية أقل منال في حالة أن كل األجهزة الصحية  -ب      
0.07 20 / secRQ l  : فتصح العالقة 

 
0.45

0.682 0.14 / secSQ l
RQ  

 



 ( Bالمنحني ) أو من 

20في حالة  / secRQ l  تستخدم عالقة  الحالة ) أ ( أو المنحنيA                                          

 :والمكـاتـبة اإلداريـة األبنيـ –

20عندما يكون ) السكنيةنستخدم ذات المنحني والجداول الخاصة باألبنية  / secRQ l)                                                                                           
20وفي حال ) / secRQ l) العالقة التالية ى من الغزارة العظم حسب ت : 

 
0.54

0.4 0.48 / secSQ l
RQ  



 ( Cالمنحني ) أو 

   ادق :ـالفن -

0.5) كانت غزارة بعض التجييزات الصحية إذا  - أ / secRQ l)   بين حالتين  نميز: 

1.0في حالة أن  -1  / sec 20 / secRl Q l    العالقة :من  تحسب الغزارة العظمى 

 
0.36

/ secSQ l
RQ  

  ( Dالمنحني ) أو من    



 

20     حالة  -2 / secRQ l     العالقة من الحسابية  العظمى الغزارة تحسب : 

 Qs= 1.08 (  ∑ QR) 
0.5  -1.83 L/sec  

 . Fاو من المنحني   

  :حالتين  نميز بين  ( l/sec  >0.5)أقل من  التجييزات الصحية ذات غزارة  حال أن كل -ب

   >l/sec   ≥ QR ∑  0.1  l/sec  20       الة ح  -1

 :العالقةمن العظمى  الغزارة التصميميةتحسب  

 
0.5

0.698 0.12 / secSQ l
RQ  



 (Eالمنحني )أو من  

20   ةحال  -2 / secRQ l   العالقة:العظمى من التصميمية تعطى الغزارة   

              
0.5

1.08 1.83 / secSQ l
RQ      



 ( Fمنحني    ) أو من  

 المـوالت ومراكـز البيـع الكبيـرة -

20حال أن   -1 / secRQ l ( يصّح المنحنيD ) (أو E )  والمعادلة الرياضية  الخاصة بيذا
 .بالفنادق الخاصينالمنحني او ذاك 

20في حال أن ) -     / secRQ l)  العالقة التالية:ن العظمى مالتصميمية تحسب الغزارة 

                   
0.27

4.3 6.65 / secSQ l
RQ      

 ( Gالمنحني    ) أو من  



                                                                           :(المرضى  المشـافـي ) غـرف اقامـة -   
20في حال أن ) 1 / secRQ l) العظمى من  تصميميةال تحسب الغزارة ( المنحنيD (و )E ) 

   ..و ذاك الرياضية  الخاصة بيذا المنحني أ لمفنادق والمعادلة

20في حال ) -2 / secRQ l) العالقة:العظمى من التصميمية تحسب الغزارة  

Qs= 0.25 (  ∑ QR) 
0.65  

+1.25 L/sec 



 (: Hأو  من المنحني ) 

                                                                                                  :المـدارس -
1.5حال أن ) -1 / sec 20 / secRl Q l   العالقةتحسب الغزارة العظمى من :            

 
0.27

4.4 3.41 / secSQ l
RQ        

 (Iالمنحني )أو من  

 

 



 

 

 

فإن) ( L/sec5.1 >∑ QR)حال أن  -2
. .

S RQ Q) .  

20في حال أن )  -3 / secRQ l )العالقة: العظمى من التصميمية تحسب الغزارة   

Qs= -22.5 (  ∑ QR) 
-0.5  

+11.51    L/sec 

 

 ( Kأو من المنحني )  



            ( Kأو من المنحني ) 

 

                                                                         :  والصنـاعيـةاألبنيـة الحرفيـة  -
أجبان ، ورشات تنظيف وغسيل المالبس الكبيرة ، المطابخ  في مثل ىذه األبنية ) المسابح ، معامل ألبان و

ق التواصل مع عن طري لتحديد معامل التزامنالكبيرة ، المسابح العامة وغيرىا ( يجب إعداد دراسات خاصة 
        حسب طبيعة العمل في المعمل. مشغل ىذه المعامل لتحديده

يتم فإنو  سكني(ضمن مبنى  )ورشةبالنسبة لبعض أجزاء الشبكة التي تخدم ورشات ضمن أبنية مثل  -
                                               حساب الغزارة الحسابية لهذه األجزاء كما ورد في المقاطع أعاله.

مجموع الغزارات الحسابية لمتجييزات  إلىإن الغزارة التصميمية العظمى لبعض أجزاء الشبكة تساوي  –
 الصحية إذا كانت تعمل بآن واحد.



 التصميم  الهيدروليكي لشبكات المياه الباردة والساخمة

 ىو:      الحساب الهيدروليكيإن اليدف من 
                                                                   . في االنابيب  حساب سرعة الجريان - 2    حساب أقطار انابيب  الشبكة.  -1
                         (                                                                         وسرعة الجريان األنبوب وطولو ، ومادتو  ) والتي ترتبط بقطر  حساب الضياعات - 3

 

نابيب الشبكة المراد يتم اختيار مادة أ أعالهما ورد ك بعد تحديد الغزارة التصميمية لكل وصمة حسابية
ة  نابيب المستخدمة في شبكات المياه الداخميمن األن حيث ذكر أكما ورد في محاضرة سابقة  .ميااستخدا

  و البولي ايتمين .أي بروبمين نابيب البولاالنابيب الفوالذية المغمفنة وأ
نابيب البولي بروبيمين   تخدام أالمغمفنة ( وازداد اسة تراجع استخدام األنابيب المزيبقة ) او خير في اآلونة األ

 PN البولي بروبيمين  عمى الميندس اختيار  الضغط االسمي لالنابيب  حال اختيار مادة االنابيب منفي 

قيمة ن لكل أل PN 2 وأ PN 16  و أ PN10 ما لغ أامطبق عمى األنابيب والبلتشغيل الا لضغط اوذلك تبعً 
 .لحساب الييدروليكي كما سنرى الحقا .اخاصة بمنحنيات  جداول أوضغط 

المستخدمة نستكمل  نابيبوتحديد مادة األ لكل وصمة حسابية  بعد حساب الغزارة العظمى التصميمية -
يمكن ،  و (  وحساب الضياعات الطوليةساب قطر الوصمة )األنبوبتحديد حالحساب الييدروليكي لموصمة و 

( وعالقة  الفواقد الطولية الخاصة دروليكية المعروفة )االستمراريةما باستخدام العالقات اليين يتم ذلك أأ
والتي نابيب المنحنيات الخاصة بكل فئة من األ و يمكن استخدام ان المضغوط ) مثل عالقة دارسي ( أبالجري

دناه بط بين الغزارة والقطر والضياعات  الطولية أو باستخدام الجداول الجاىزة. كما في المنحنيات الواردة أتر 
 . – PN20  - PN16  PN10والتي ىي عمى الترتيب 

 يتم تنظيم عممية الحساب في جدول كما هو مبين :

 رقم الوصمة
لألجهزة الغزارة الحسابية 

الصحية المرتبطة بالوصمة 
L/sec 

المظمي غزارة ال
التصميمية 

 L/secلموصمة 

 النظاميالقطر 
  الخارجي 

mm 

 السرعة
m/s 

 طول الوصمة
m  

R    الضياعات
 بواحدة الطول  

mm/m  

الضياعات 
  mالطولية  



 



 



 
 

 



 حساب الشبكة الراجعة

 :الساخن الذاهب من الجدول التالً نابٌب الراجعة  تبعاً لقطر األنبوب األ تحدد أقطار  -1

قطر أنبوب المياه 

 الساخنة

قطر أنبوب 

 المياه الراجعة

44-24  24 

54 25 

63 25 

75 32 

04 44 

114 54 

 

. حساب غزارة وضاغط مضخة التدوير:2  

تحسب غزارة مضخة التدوٌر من العالقة :  غزارة المضخة :    

 

t=1 ……………………h 

 مع الخط الراجع التابع له حجم المٌاه المخزنة فً أطول خط للمٌاه الساخنة :   Vحٌث 

 .( هو تجنب تبرٌد إضافً للمٌاه الساخنة3سبب اختٌار الرقم  )

: ـ ضاغط المضخة  

)من نقطة  ألطول أنبوب مياه راجعةمجموع الضٌاعات الطولٌة والمحلٌة مضخة التدوٌر ٌساوي ضاغط 

 الربط مع خط المٌاه الساخنة حتى اسطوانة الماء الساخن(.

 .(m/sec 0.5)المٌاه الراجعة عن سرعة الجرٌان فً أنبوب  تزيدٌجب أن ال  -

.الراجعة  الراجع الشاقولً من حاصل تقسٌم غزارة المضخة على عدد النوازلتحدد غزارة األنبوب   -  

 



)مثال :عن مبنى حكومً ( : حجم اسطوانات المياه الساخنة  

موظف  222عدد الموظفٌن فً المبنى   

 ( باردة وساخنة)    l/d 40موظف معدل استهالك البفرض ان  

 فٌكون االستهالك الٌومً الوسطً

 

 االستهالك الساعً الحسابً :

معامل عدم االنتظام العام لألبنٌة العامة  

اعتمد عد ساعات العمل فً المنشأة حٌث   12تم التقسٌم على    3.0* ن فٌكو 

 المدروسة .

  عظمً م االنتظام األمعامل عد هو   (3.0)

 

 استهالك المٌاه . بفرض أن استهالك المٌاه الساخنة هو 

 

 االحتٌاج الحراري الساعً االعظمً ٌعطى من القانون:

    

 (50فرق درجة الحرارة وٌؤخذ ) :

 عامل السعة الحرارٌة  1.163

 

ون االحتٌاج الكلً الحراريوبأخذ الضٌاعات الحرارٌة بعٌن االعتبار ٌك  

 



 ٌعطى حجم االسطوانة بالعالقة:

 

للخزانات الشاقولٌة   

  الخزانات األفقٌة

 

 

 


