
 بنيةي األف الصحيشبكات الصرف السادسة: المحاضرة 

المنزلية  الصحي  شبكة الصرفد بشبكات الصرف الداخمية ىي يقصمقدمة : 
 ةالمحاضر  ىذه في .منفصلنظام الصرف ضمن األبنية ن مطار أل وشبكة مياه األ

الفاصمة بين الشبكات ن الحدود إ .كات المنزلية والمطريةسيتم التطرق ألجزاء الشب
ن حدود الشبكات ي غرفة التفتيش الخاصة بكل بناء، أي أوالخارجية ىالداخمية 

التي تربط غرفة الوصمة المنزلية ن حساب خمية ىي ىذه الغرفة، وبالتالي فإالدا
الشبكة عن  المسؤولةالتفتيش الخاصة بالبناء والشبكة الخارجية يتم من قبل الجية 

    الخارجية .

الجزء األفقي من خط الضخ  - 3االرتداد .منسوب  - 2حدود العقار .  - 1

جسم  - 5خط أرضي من بناء مجاور .  - 4 األعلى من منسوب ارتداد .
 ( : شبكة الصرف داخل البناء . a) . الطريق 

           (b  . شبكة الصرف خارج البناء : ) 



-DIN   لمراجع المستخدمة في ىذه المحاضرات ىي  بشكل أساسي الكود األلمانيا 
 :والكودات التالية  2016لعام     1986-100

DIN 1986-3, DIN 1986-4, DIN 1986-30, DIN EN 12056-1  to  DIN 
EN 12056-5, DIN EN 752 ,DIN EN 1610, 

 لمنزليةاالصرف الصحي شبكة  أجزاء 

الالزمة لتجميع والممحقات والتمديدات  نابيباألمجموع  نياالصرف عمى أ تعرف شبكة

الشبكة  وتصريفيا الى عالجتيا(مبعض الحاالت  وفيالصحي ) الصرف مياه

 الخارجية.

  لية:الوصمة المنز  -

الذي يربط بين شبكة الصرف الخارجية وبين غرف التفتيش  الصرفىي أنبوب 

حدود الموقع العام ) الخاصة بالبناء والواقعة ضمن حدود البناء )حدود العقار( أي 

و اما ان يكون لممبنى وصمة واحدة أ الصرف في التجمع السكانيلنظام  وتبعا .ء(لمبنا

بكة خارجية ن الوصل بين الشبكة المطرية والمنزلية في حال وجود شإوصمتين .

  :شكال التاليةمشتركة يتم كما في األ



 

 : (المطمورة (األرضية األنابيب -

األرضي في حال عدم ابق و بالط) بالقبو أالممدة ضمن التربة  ىي األنابيب المطمورة

المياه  باستقبال وتقوم  ،أو ضمن الحصيرة( والتي ال يمكن الوصول إلييا وجود قبو



يصاو ريف االفرادية  أو التجميعيبة  أو من أنابيب التص من النوازل المنزلية إلى ليا ا 

 .(الخاصة بالبناء التفتيش )غرفة 

 
أنابيب نيا األنابيب األرضية إال إليا نفس ميام  الرئيسية: التجميعيةاألنابيب 

 البناء. معمقة بسقف قبو أي( )مع الميول الضروريةبشكل ظاىر ةممدد

 :المنزليةالنوازل  -

من نابيب التصريف االفرادية والتجميعية التي تنقل المياه من أ الشاقولية نابيبوىي األ

 .الرئيسيةاألرضية أو األنابيب التجميعية نابيب األلى إالطوابق العموية 

  :التصريف التجميعيةأنابيب  -

تصريف  نابيب)أ تصريف افرادية أنابيبنابيب التي تجمع المياه من عدة األ يوى

 الصرف. رفع مياهلى محطة الجزء الالحق من الشبكة أو إ الصحية( الىاألجيزة 



 
   :االفراديةالتصريف  أنابيب - 



الرائحة  الخاصة  قاطع  بينوالتي تصل  الخاصة بكل جياز صحي نابيب األىي 

التصريف  نابيب االنوازل أو الجزء الالحق من الشبكة ) وبين بالجياز الصحي 

 لى محطة رفع .او إ  )رضيةاألاو  التجميعية نابيباأل وأ التجميعية

 الوصل:  نابيبأ -

ىذا الرائحة،  وبين قاطعبعض التجييزات الصحية ليا أنبوب يصل بين مصرفيا  ىناك

 .الوصلأنبوب نبوب يسمى األ

 :التحويلأنابيب -

ف نابيب التصريمياه أ نابيب استقبالاأل ىذه ميمة ،الجريان أنابيب لتحويل بقصد بيا 

االفرادية لمتجييزات في منطقة تحول النوازل المنزلية الى أنابيب أفقية تجميعية او 

 . أنابيب أرضية



 

 التهوية:  نابيبأ-

الغاية من تيوية  الخارجي الهواء مع الداخمية  الصرف شبكة تصل  أنابيبىي  
 شبكة الصرف الصحي الداخمية  لضمان عمل فواطع الرائحة )السيفونات ( أنابيب 

 :حيث تقوم ىذه األنابيب

 .الخارجي اليواء إلى والخارجية ضمن الشبكة تتشكل التي الغازاتطرد ب -



إفراغ  إلى يؤدياالمر الذي  الداخمية ضمن الشبكة سمبي ضغط تشكل منع -
 .ضمن المبنى انتشار الغازات وبالتالي  المياه الرائحة من قواطع

  خروج إلىاالمر الذي يؤدي  الداخمية ضمن الشبكة مرتفع ضغط تشكل منع -
 الرائحة. قواطعمن  الغازاتالمياه و 

              

 

 
 شبكات الصرف الصحي اك عدة أنظمة لتهويةنه:  

لمنزلية الى نابيب التيوية الرئيسية ىي امتداد لمنوازل اإن أ: الرئيسيةالتهوية  -1

السطح  وبنفس القطر تسمى أنابيب تيوية افرادية، وبالتالي كل نازل منزلي يجب أن 

 نبوب تيوية رئيسية .يمدد إلى السطح كأ



 العميا نهايتها في نازل مع تتصل ال التي األرضية األنابيب وصل يجبمالحظة : -
 .تهوية أنبوب مع

كما تهوية تجميعي نابيب التيوية الرئيسية بانبوب يمكن في بعض الحاالت جمع أ

 في الشكل :

 

 
عن تكبير  كحل بديلستخدم ىذا النوع من التيوية  ي: التهوية الجانبية -2

 نميز بين نوعين منيا:. براجالنوازل في األبنية العالية واأل قطر



  تيوية جانبية مباشرة 

  مباشرة .غير 

  الصحية في الطوابق كبير وطوال  تستخدم في حالة عدد األجيزة: المباشرة

 .ف التجميعية في كل طابق ليس كبيرنابيب التصريأ

  نابيب التصريف التجميعية طويل : تستخدم في حال أن أطوال أالمباشرةغير

 تيوية خاص كما في الشكل التالي: ويمكن من الناحية المعمارية تمديد أنبوب

  

 



 
 التهوية المحيطية : -3

 
نبوب التصريف الصحية في الطابق الواحد كبير وأ ن عدد التجييزاتفي حال أتستخدم 

تيوية إضافي كما في حال التيوية  التجميعي طويل وال يمكن معماريا تمديد أنبوب

 النازل المنزلي .ن خط التيوية في كل طابق يربط مع أحيث الجانبية، 



 
 :التهوية الثانوية -4

وب تيوية لكل قاطع رائحة بوىو نظام شائع االستخدام في أمريكا وكندا  حيث يمد ان 

ن ىناك شبكة تيوية مستقمة مدد أنبوب تيوية شاقولي يربط كل انابيب التيوية .أي أوي

. 



                                  

 :أيضابكة الصرف الصحي المنزلية من مكونات ش

 :قواطع الرائحة -

 شكال عديدة مبينة بالشكل :وليا أ



 

 األرضية:البالليع -

بالمياه  المياه من المساحات التي يتم تنظيفيا وشطفيا استقبال وتصريف الغاية منيا 

 .بيت الدرج....(  مثل)غرف الخدمات الصحية، الحمامات، المطابخ، الكوريدورات، 

 
 المغاسل، التجييزات الصحية مثل البانبوات،تستخدم أيضا الستقبال المياه من بعض 

المياه يتم تجديد في ىذه الحالة رائحة (  و) تسمى أحيانا ريكار مع قاط المباول ..



) كما الموجودة في الحاجز المائي كما أن البالوعة تقوم بدور قاطع رائحة لمجياز نفسو

 .البالوعة( ي حالة وصل البانيو معف

  6بالبالوعة عن ( )الحاجز المائياطع الرائحة يجب أن ال يقل ق -

-  



-  

تتبخر كمية  أن  مالالبالوعة  وىناك احتصحي مع  أي جيازفي حال عدم وصل 

 يجب ضمان المحافظة عمى كمية المياه فيو المائي ضمن البالوعة  الحاجزمن مياه ا

أنبوب وصل البالوعة مع  عن طريقتجدد مياه الحاجز المائي بالبالوعة  ضمان وأ

 ليو المياه من سكر مربوط بمؤقت زمني . صرف تصرف إ



البالطة تسمى ىذه الريكارات ريكارات مع مخرج عموي أي فوق في  االشكال أعاله  

لخارج يتم تمديد االنبوب ا نالبيتونية أي مخرج مطمور، في حال كان من الضروري أ

 :يتبع أحد االسموبينقف أي معمق بالسقف الواقع تحت البالوعة من البالوعة تحت الس

 درجة من  44نبوب الخارج من البالوعة عن طريق كوعين بزاوية إن تحويل األ -

 .معمق تحت السقف أنبوب لى مطمور إأنبوب 

عمى شكل ) ركيب ريكار ذو مخرج سفمي واضافة احد نوعين من قواطع الرائحةاو ت -

 .(او كوع قالب  Pحرف

  

 :التسميك ات فتحات أو طب –

 .أغطية محكمة اإلغالقيجب ان تزود شبكة الصرف الصحي الداخمية بفتحات ليا  

زالة االنسدادات التي قد تتشكل ضمن الغاية منيا ىو االوصول الى داخل االنابيب إل

ة التسميك ن شكل سدة او طبأ األماكن التالية من الشبكة عمماتوضع  في .  األنابيب

 :يتبع موقعيا في الشبكة

 ة تجميعيالتصريف النبوب ألالعميا  النياية 

  وتسمى طبة تسلٌك معلقة  فقياألأو عند تغيير اتجاه الجريان في المستوي 

 

 



 

 لعدة نوازل انابيب التصريف التجميعية الرئيسية و في  بداية أ 

 

 

 

  مراقبة و تجريب الغاية منيا تنظيف و عمى مسار االنبوب وتسميك سدات تنظيف
 .شبكة الصرف الصحي

مترَا  42إلى  زيادتيامترَا عمى المجمعات األرضية، يمكن  02كل   يمكن ان توضع 
  d110إن زاد قطر المجمع عن 



 

 

 

 

 

 

 

  هذه الفتحة هي جزء من جدار االنبوب ( .)مستطيلة انبوب مزود بفتحة تسليك 

 



 

 وب مطمور تسمى فتحت بلى أي انعنابٌب األرضٌة  وهاٌة العلوٌة لألتحات توضع فً النف

 تسلٌك أرضٌة 

 



 

 لي الى االفقي عن طريق قطعة كما في من المعروف أن االنتقال من النازل الشاقو

 الشكل  التالي ..هذه القطعة تزود أحيانا بفتحة تسليك ..

 

 لجافة انبوب مزود بفتحة في غرف التفتيش ا. 

 

 
  أنبوب تجميعي رئيسي عمى النوازل وقبل االنتقال إلى. 

 



 :يجب أن تمتاز طبات التسميك بالتالي

 الفتح واإلغالق. سيمة 
  في كل األوقات. إلييا سيلالوصول 
  منياتغمق بشكل محكم يمنع خروج المياه والغازات. 

 
استخدام النوازل بسرعة سقوط مياه الصرف ضمن يتم تخفيف العالية في األبنية  -

 .التحويمة المبينة ادناه



 
 

 :قبيةحفر الضخ باأل -

بكة الصرف الصحي وال خفض من منسوب شفي حال االقبية التي منسوبيا أ
يتم تجميعيا وصرفيا الى الشبكة الخارجية  الصرف باإلسالة يمكن تصريفو مياه

 فرة ضخ :..الشكل ادناه يبين ح بالضخ 

 



 .ة خاصتيوي ىذه الحفر يجب تيويتيا بأنبوب 

في العديد من الدول يتم ضخ مياه الصرف الصحي في القبو الى أنبوب 
 التصريف التجميعي الرئيسي كما في الشكل :
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 ) الرئٌسٌة ( .           –األنابٌب األرضٌة ) المطمورة (  - 2

 نوازل منزلٌة . - 4األنابٌب التجمٌعٌة ) الرئٌسٌة ( .        - 3
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