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 الباب الثاني عشر

 األعمال الصحية

 

 :تنقسم األعمال الصحیة إلى قسمین

وتشمل المغاسل، البانیوھات، المباول، الكراسي، المجالي، مع ملحقاتھا، من : أعمال الصرف الصحي -1

  ).T  (، أو  )S( أكواع، أو وصالت 

وھ ي م ا   . إل خ .. وتشمل المواس یر، المح ابس، الخالط ات، الحنفی ات      ):لتغذیة بالمیاه ا(أعمال التغذیة    -2

 .تسمى بعناصر التغذیة

 

 أوًال أعمال الصرف الصحي

 :شروط أعمال الصرف الصحي

أن تكون بالحجم المناسب الستیعاب الفضالت، وفي نفس الوقت یجب أن تتناسب مع أبعاد الحمام، أو  .1

 .كذلك مع عدد المستخدمینالمكان الموضوعة فیھ، و

 .أن تحقق الشكل واللون المطلوبین .2

 .أن تكون خالیة من الشقوق .3

 .أن تكون ملساء ناعمة ال تسمح بالتصاق وتجمع الفضالت .4

 .أن تكون مقاومة لجمیع المواد المؤثرة علیھا من أحماض وأمالح .5

 

 :طریقة تنفیذ أعمال الصرف الصحي

 :نتنفذ أعمال الصرف الصحي عبر مرحلتی

v  عناصر التأسیس األسود(ویتم فیھا تركیب اآلتي ): األسود(مرحلة التأسیس:( 

أو أنابی ب الزھ ر، وتتمی ز األول ى بأنھ ا      ) UPVC(أو  ) PVC(وتك ون مص نوعة م ن       : األنابیب .1

س  ھلة التش   كیل ولین   ة إال أن مقاومتھ   ا للعوام   ل الكیمیائی   ة ض   عیفة ل   ذا یمك   ن اس   تخدامھا للمی   اه   

بر الثانیة أفضل في مقاومتھا لھذه العوامل، لذلك تستخدم في إم دادات الص رف     ، بینما تعت  )تغذیة(

 .الصحي

أما عن أنابیب حدید الزھر فقد قل استخدامھا في غزة لعدة أسباب منھ ا قابلیتھ ا الس ریعة للص دأ،          

 .صعوبة تركیبھا، ثقل وزنھا، ارتفاع ثمنھا، وصعوبة صیانتھا
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 س  م ف  ي داخ  ل  80 أو 60غالب  ًا م  ا تس  تخدم أقط  ار  (ختلف  ة وتتواج  د المناھ  ل بأقط  ار م : المناھ  ل .2

 ).البیوت

تغطى المناھل في البیوت بأغطیة من الباطون قادرة على تحمل األحمال الواقع ة علیھ ا، أم ا ف ي           

 ط ن عل ى رص یف الش ارع     8الشوارع فتغطى بأغطیة من حدید السكب تتراوح قوة تحملھ ا ب ین      

 . طن على األسفلت25و

 :المنھل كل منیتحكم في قطر 

 . عدد المواسیر الداخلة فیھ والخارجة منھ-

 . أقطار المواسیر الداخلة فیھ والخارجة منھ-

 . عمق المنھل-

أس فل المنھ ل، وذل ك لتحدی د مس ار المی اه ف ي داخل ھ، وف ي الش كل           ) مج رى (یراعى عم ل لب ود      * 

 :التالي توضیح لھذا المجرى على فرض ثالث مواسیر في المنھل

 

 
 

v  األبیض(مرحلة التشطیب :( 

 .وتتواجد بشكل طولي، أو بیضاوي، أو دائري، أو بزاویة: البانیوھات .1

 :المادة الخام المكونة للبانیو فد تكون

 من الصاج، وھو خفیف ال وزن إال أن ھ قاب ل للص دأ بس رعة، وض عیف ف ي مقاوم ة الص دمات،            -

 .كما أنھ صعب الصیانة

 ق  د تص  نع البانیوھ  ات م  ن حدی  د الس  كب، ویمت  از ھ  ذا الن  وع ب  القوة، إال أن  ھ ثقی  ل ال  وزن        كم  ا-

 .ومكلف

 وقد تصنع البانیوھات أیضًا من الفیب رجالس، ویعتب ر األفض ل م ن ب ین األن واع الس ابقة، حی ث          -

 .یمتاز بالقوة وسھولة الصیانة وخفة الوزن، كما أنھ غیر قابل للصدأ، إال أنھ غالي الثمن
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في بعض األحیان قد یتم تركیب أجھزة في داخل البانیو وظیفتھا إعطاء تموجات للمیاه       : الحظةم

 ).جاكوزا(تشبھ موج البحر، ویسمى البانیو في ھذه الحالة 

 :یراعى تعبئة الفراغ الموجود خلف البانیو بإحدى المواد اآلتیة

 . مونة أسمنتیة-

 . روبة أسمنتیة-

 . رمل جاف-

 .كالتي تستخدم في الثالجات وبویالرات التسخین مادة منتفخة -

 :وتتواجد األحماض بمقاسات مختلفة، وتركب بشكلین في قطاع غزة: األحواض .2

 ویتم تركیبھا بواسطة براغي تربطھا إلى الجدار، ویراعى أال یوض ع   -:مغسلة رجل  . أ

 .أي حمل إنشائي على رجل المغسلة، حیث توضع للزینة فقط

م في المرافق العام ة وترك ب بإح دى ط ریقتین، إم ا بواس طة             وتستخد -:مغسلة عادیة  .  ب

براغي تثبت في داخ ل الج دار، أو باس تخدام زوای ا تثب ت ف ي داخ ل الج دار، وتحم ل             

 .المغسلة على ھذه الزوایا

 .تعتبر الطریقة الثانیة أقوى إال أنھا أضعف جمالیًا

زف الص  یني، أو الحدی  د  بل  دي وافرنج  ي، وتص  نع إم  ا م  ن الخ     : وتنقس  م إل  ى قس  مین  : الكراس  ي .3

 .المطلي بالخزف الصیني، ویعتبر األخیر أفضل وأقوى وأغلى ثمنًا

أس  فلھ، أم  ا الكرس  ي االفرنج  ي   ) S( وج  ود وص  لة ) العرب  ي(یش  ترط لتركی  ب الكرس  ي البل  دي  

، ولذلك یركب بكوع إما عن طریق الج دار أو ع ن طری ق األرض أس فل          )S( فتوجد في داخلھ    

 .منھ

اإلفرنجي بعد اإلنتھاء من البالط بواسطة براغي، أما الكرسي البلدي فیركب قبل    یركب الكرسي   

الب دء ب  البالط، ویراع ى عم  ل تجوی ف ف  ي س طح الخرس  انة ف ي المنطق  ة الم راد تركی  ب الكرس  ي        

 .البلدي فیھا، لتقلیل كمیة الطمم الالزمة أسفل البالط

 

 :ثانیًا أعمال التغذیة

 : طریق شبكات المیاه التي تنقسم طرق التغذیة فیھا إلى قسمینتتم تغذیة المباني بالمیاه عن

وی  تم فیھ  ا إم  داد المب  اني بالمی  اه م  ن اآلب  ار مباش  رة، دون الحاج  ة إل  ى وج  ود     : التغذی  ة المباش  رة .1

 .خزانات أرضیة أو علویة أو محلیة

ع ن طری ق الخزان ات الت ي إم ا أن تك ون خزان ات ف وق أس طح المن ازل، أو           : التغذیة غیر مباشرة   .2

 .تكون موحدة في خزان مركزي یمد التجمع السكني بالمیاه
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تستخدم الطریقة الثانیة في حالة اإلمداد المتقطع للمیاه من اآلبار إلى المنطقة، وھذه الطریقة ھ ي          

 .المستخدمة في غزة

 : المیاه من عدة عناصر، وھيتتكون شبكات

 : أنواع من المواسیرعدةویستخدم في غزة : المواسیر .1

تس  تخدم المواس  یر الحدیدی  ة عل  ى نط  اق واس  ع، وتتمی  ز   ): الفوالذی  ة(المواس  یر الحدیدی  ة  . أ

 .بإعطاء ضغوط وسرعات عالیة للمیاه، كما تعطي تدفقًا منتظمًا

ی  ؤدي إل  ى تكس  ر الج  دار المح  یط   م  ن عیوبھ  ا الص  دأ، وق  د یك  ون الص  دأ خارجی  ًا، مم  ا    

 .بالماسورة، أو یكون داخلیًا مما یؤدي إلى انسداد الماسورة

ویمكن التغلب على مش كلة الص دأ باس تخدام مواس یر مقاوم ة للص دأ ذات تركی ب مع ین،                 

ومن ھذه المواسیر ما تسمى بالسكودیوم وتتمیز بارتفاع الثمن، ومنھا أیضًا مواس یر لھ ا      

 .ھر إال أنھا مصنوعة من البالستیكنفس شكل حدید الز

كما أن من عیوب المواسیر الفوالذیة ارتفاع ثمنھا، ومركزیة اإلتصال بینھا وبین الشبكة 

المشتركة معھا، مما یضطر المستخدم إلى قطع المیاه عن الشبكة كاملًة عند الحاج ة إل ى         

 .صیانة إحدى المواسیر

 وط  ول العم  ر اإلفتراض  ي وع  دم القابلی  ة  وتتمی  ز بس  ھولة اإلس  تخدام : ب  رابیش الج  والني .  ب

 .للصدأ، كما تتحمل ضغوطًا عالیة نسبیًا، وتعتبر سھلة الصیانة

ومن ممیزاتھا المھمة عدم الحاج ة إل ى قط ع المی اه ع ن ك ل الش بكة عن د الص یانة بعك س              

 .مواسیر الحدید

لة عطلھ ا  من عیوبھا تأثرھا بالمیاه الساخنة، وارتف اع نس بة فاق د الض غط خاللھ ا، وس ھو          

خالل مرحلة اإلنشاء، كما أن نس بة الفاق د ف ي الم واد أثن اء تركیبھ ا مرتفع ة نظ رًا لط ول              

 .األنابیب الناتج عن انحنائھا أثناء التركیب

 لت  ر، ویس  تخدم خ  زان  5000 -500وتت  راوح س  عة الخزان  ات الموج  ودة ف  ي غ  زة م  ن   :  الخزان  ات .2

 لت ر لتغذی ة الش قق    1500-1000تس تخدم خزان ات    لتر في العادة لتغذیة الحمام الشمس ي، كم ا     500

 لت  ر ف ي المب  اني المركزی  ة ذات  5000 أش  خاص تقریب  ًا، ویس تخدم خ  زان  8-6الس كنیة المكون  ة م ن   

 .اإلستھالك الكبیر

 :یتحكم في سعة الخزان عامالن رئیسیان

 . الذي یتحدد من عدد أفراد األسرة ومدى استھالك الفرد-:اإلستھالك - أ

 فكلما زاد عدد ساعات ضخ المیاه كلما قل ت س عة الخ زان لقل ة الحاج ة          -:لمیاهعدد ساعات ضخ ا    -  ب

 .إلى تخزین المیاه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :الشروط الواجب توافرھا في الخزانات

 .یجب أن یكون السطح الداخلي للخزان ناعمًا لتجنب حدوث ترسیبات -

 .أن یكون الخزان مقاومًا للصدأ -

 .كما یجب أن یتحمل الخزان الضغوط الواقعة علیھ -

 .وأن یغلق بشكل جید كي ال یسمح بدخول الضوء، لمنع تكون الطحالب -

 : ملحقات شبكة التغذیة .3

 :المحابس، ومن أنواعھا . أ

 .وھو أكثر أنواع المحابس استخدامًا:  محبس السكین-

ویستخدم للسماح بعبور المیاه في اتجاه واحد فقط، ویتم تركیبھ قبل الخزان    مباش رة،    :  المحبس الرداد  -

 .عد المضخة مباشرةوب

ویتكون من تجویف مح اط بالبالس تیك أو الحدی د، ویس تخدم لمن ع الم اء م ن تج اوز ح د            :  المحبس العوام  -

 .معین في الخزان

وھو مھم لنوع واحد من أن واع الش بكات فق ط، وھ ي ش بكات الف والذ، حی ث یس ھل         :  صمام تفریغ الھواء  -

ف ي الش بكة، بینم ا یص عب ذل ك ف ي بقی ة الش بكات ومنھ ا          فیھا التخلص من فقاعات الھ واء الت ي ق د تح بس           

 .شبكات الجوالني

 

 .وتكون الحنفیات بأشكال وأحجام مختلفة: الحنفیات .  ب

ووظیفتھ  ا م  زج الم  اء الب  ارد بالس  اخن للوص  ول إل  ى درج  ة ح  رارة مطلوب  ة  : الخالط  ات .  ت

 .للماء

بی وت عل ى   وترك ب الخالط ات ف ي ال   . یكون للخالط دائمًا مدخالن، ومخرج أو مخرجان    

 .البانیوھات واألحواض بعدة أشكال وألوان، وتتباین في أسعارھا بشكل كبیر جدًا

تركب الخالطات بطریقتین، إما في الجدار ع ن طری ق تثبیتھ ا فی ھ وھ و المس تخدم غالب ًا           

 .في البیوت، أو عن طریق مخرج أفقي یخرج من المغسلة

 .ما تعطي الثانیة منظرًا جمالیًا أفضلتعطي الطریقة األولى قوة أكبر لتدفق المیاه، بین

 

 .الحنفیات في المباني العامة یجب أن تكون من النوع الذي یغلق تلقائیًا: مالحظة
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 :فحص شبكات المیاه

  -:في البیوت) 1(

ی تم التأك د م ن خل و ش بكة الص رف الص حي م ن التس ریب، وذل ك ع ن طری ق               : شبكة الصرف الص حي   . أ

 .الشبكة ومالحظة تسربھا أو عدمھ، وذلك قبل الصبإمرار المیاه في مكونات 

 وتفحص بطریقتین،: مواسیر إمداد المیاه. ب

عن طریق ض خ كمی ة م ن الم اء ف ي داخ ل الش بكة بض غط مع ین، ومالحظ ة انخف اض أو                 :  فحص مائي  -

 ثبات مؤشر الضغط المتصل بالنظام، والذي یدل على تسریب المیاه في حالة انخفاضھ، وعلى العكس في  

 .ویتم معرفة مكان التسریب إن وجد بمالحظة منطقة البلل أسفل الشبكة. حالة ثباتھ

ویع رف  . وذلك بإدخال ھواء مضغوط في الشبكة ومالحظة تغیر ضغط الھواء أو عدم ھ   :  فحص الھواء  -

 .مكان التسریب إن وجد عن طریق الصوت، حیث یحدث الھواء ما یشبھ الصفیر عند منطقة التسریب

 .ذا الفحص ھو األفضلویعتبر ھ
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