
 

 

حماه\الجامعة الوطنية الخاصة    
 كلية هندسة العمارة والتخطيط العمراني

 تمديدات صحية
 السنة الثالثة

 

 
يدراسة تمديدات صحية لمبنى سكن  

 تقديم الطالب : سامح عبد الكافي عبارة

 خزان

ةسيمياه رئي مياه حلوة سخان مياه  



 

 الدراسة النظرية 
 أوالً - تمديدات شبكة المياه الحلوة :

 1 - مادة القساطل : 

اصفات تكون القساطل المستخدمة من الحديد المزيبق والمحمي وباألقطار المحددة على المخططات ويجب أن تكون محققة لمو 

.إنش ( 2/1 -إنش  4/3 -إنش  1 -ش إن 1 4/1 -إنش 3 - أنش 4استخدامها لألقطار )     دفتر الشروط الفنية   

 

 2 - ملحقات القساطل : 

القساطل من أكواع وتيهات ونقاصات وتفريعات وشد وصل من الحديد المزيبق وبنفس المواصفات المحددة تركب متممات  -

 للقساطل . 

ب / ويكون  -/ الفقرات / آ  141 - 144( الصفحة /  22يجب أن تحقق السكورة والحنفيات مواصفات / ش.و.د / المادة )  -

وصل إلمكانية فكها عند اللزوم وأن تتحمل ضغطاً مقداره   السكورة بإضافة قطع أماكن توضعها كما هو موضح بالمخططات وتركب كافة

 .  2كغ/سم  6

يجب أن تكون الحنفيات ذات قلب نحاسي ومقبض معدني وفي حالة الحنفية الخالط يجب أن تكون من النوع الذي اليسمح  -

 باختالط الماء الساخن والبارد ضمن القساطل . 

 

 3 - تجربة القساطل : 

 بإمالءتحت البالط أو في الجدران أو تحت التراب وتلخص هذه التجربة  إخفاءهايجب تجربة كافة أجزاء شبكة التغذية قبل  -

تدقيق أجزاء الشبكة وكافة الوصالت من  ولمدة ساعتين ويجري بعدها  2كغ/سم 6الشبكة بالماء ومن ثم ضغط المياه حتى غاية 

ويتم التأكد من كتامتها وتفك األجزاء الراشحة ليعاد وصلها ثم تعاد التجربة إلى أن يثبت الضغط وتنجح أكر وأكواع والقطع المتممة لها 

 ويمكن تجزئة الشبكة إلى عدة مراحل وتجرى كل مرحلة على حدة ثم تعاد التجربة لكامل الشبكة ووفقاً لما ورد أعاله .

  

 4 - دهان التمديدات : 

من الدهان  ة ) المعرضة للجو الخارجي ( بوجه أساس من النوع المقاوم للصدأ ووجهين تدهن جميع التمديدات الظاهر -

فتدهن بوجهين سيرقون فقط قبل تركيبها  الزياتي وبالنوعية المحددة أما التمديدات للمياه الباردة والساخنة الغير معرضة للجو الخارجي 

 والوجه اآلخر بعد تركيبها وتجربتها . 

 

 5 - حمايـة التمديـدات : 



بالالصق الزفتي   ) رقائق الصقة بيتومينية ( على  أو في الجدران تغلف جميع التمديدات المطمورة تحت األرض أو تحت البالط -
 وجهين وباتجاهين متعاكسين .

تغلف جميع تمديدات المياه الباردة والساخنة الظاهرة بالصوف الزجاجي :     -  

إنش 4/3    إنش 2/1   شباإلنقطر القسطل   إنش  1 4/1  إنش   1     

إنش  4/3   سماكة القسطل باإلنش  إنش    1  إنش  1 4/1  إنش  1 2/1   

 

 6 - تركيب تمديدات القساطل المزيبقة : 

 الساخنة على يساره .  يراعى عند التمديد إلى األجهزة الصحية أن يكون مأخذ المياه الباردة على يمين المستعمل ومأخذ المياه  - 1

القسطل وكذلك يجري  مجرى وصل هذه القساطل ببعضها بواسطة الوصالت واألكر والتيهات والنقاصات بفتح سن برأس - 2

 وصل القساطل إلى قطع الوصل التي تكون مجهزة برؤوس مسننة خارجية أوداخلية حسب الوضع المالئم . 

م تبرد أطراف القسطل بالمبرد لتسوية الحروف مع العناية يجب أن يتم قطع القسطل بشكل منتظم بواسطة آلة القطع الخاصة ث - 3

 بعدم األضرار بطالء الزنك ) المزيبقة ( أثناء العمل ويفتح السن برأس القسطل بواسطة اآللة الخاصة وعلى الطول الالزم . 

أو بؤكسيد الزنك على شرار لتأمين مناعة الوصالت لتحول دون تسرب الماء تلف الياف من قشر القنب المشبعة بزيت الكتان  - 4

 الملزمة . 

سم وتثبت في الممرات بواسطة أطواق  3يجب أن تكون القساطل الظاهرة بعيدة عن الوجه النهائي للجدار أو السقف بمقدار 

ديل ة عند الحاجة لتبمن الحديد تتناسب مع قطر القسطل بواسطة اسافين مثبتة وبحيث تكون األطواق والشناكل قابلة الفك بسهول

 األنابيب دون المس باالسافين وتحدد األبعاد بين قطع التثبيت حسب الجدول التالي : 

ومافوق  2           (  1 4/3) حتى ( و 1 2/1من )   1 4/1لغاية     القطر باإلنش    

2.31          1.1    الحد األقصى البعد بين             3  

 نقاط التثبيت م .  

يبقى القسطل بتماس مباشر مع البيتون أو البناء بل يركب ضمن قطعة قسطل يزيد  سقوف والجدران يجب أن العند اجتياز ال - 1

إنش وتثبت قطعة القسطل هذه بالبناء أو البيتون على أن يكون مستوى أطرافها بارزاً من  2/1عن قطر القسطل األولى بـ 

تيمتر / أما القطعة البارزة فوق السقف فيجب أن تكون بارتفاع اليقل سن 1مستوى الوجه النهائي للجدران أو السقف بأقل من / 

 سنتيمتر / فوق الوجه النهائي للبالط .  1عن / 

 

 القساطل المطمورة في األرض أو ضمن الجدران تغلف بعد تجربتها بطبقة من الزفت وتلف بطبقة من الخيش المشبع بالزفت .  - 6

 ية قبل اخفاء القساطل تحت البالط أو في الجدران أو تحت التراب كما ورد سابقاً . يجب تجربة كافة أجزاء شبكة التغذ 

 

 7 - سـكر كروم بجلدة : 



عند تفرعات  إنش 1 4/1إنش وحتى 2/1ر الصغيرة بدءاً من تستعمل هذه السكورة لتمديدات المياه الحلوة الداخلية لألقطا 

 كروتكون من نوع س ت أو حسب طلب اإلدارة وجهة اإلشرافالمخططا في مشار إليهاالخطوط من الخط الرئيسي للمياه وفي األماكن ال

. كروم بجلدة  

 

 8 - حنفيات الكـروم : 

طابقة تركب في النقاط المحددة على المخططات وذلك للتغذية بالمياه وباألقطار المحددة على المخططات ويجب أن تكون م 

وتكون بيد مع راكور مقلوظ ألجل  2كغ/سم6يجب أن تتحمل هذه الحنفيات ضغط عمل يساوي للمواصفات العالمية ومن أجود األنواع ، و

لقطع بعد موافقة اإلدارة عليها.الخرطوم أو برأس يرتبط مع الخرطوم بوصلة خاصة ويقدم المتعهد هذه ا  

 

 9 - خالطات المياه الكروم : 

ساخنة خالط مع سيخ ( للتغذية بالمياه ال -جدارية ) خالط عادي تركب في النقاط المحددة على المخططات وبكافة أنواعها ال 

 2كغ/سم6والباردة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية ومن أجود األنواع المتوفرة في األسواق وأن تتحمل ضغط عمل يساوي 

الساخنة والباردة ضمن القساطل . يسمح باختالط المياه وأن ال  



 

 ثانياً - تمديدات شبكة المياه المالحة والمطرية : 

 آ - تمديدات المياه المالحة الداخلية :

  : مادة القساطل من البالستيك - 1

 : روط التاليةـب األماكن المحددة بالمخططات ويجب أن تحقق الشـ/ إنش وتنفذ حس 4 - 2تكون القساطل من قطر /             

 ذات سطوح ملساء من الداخل والخارج .  -

 يفة وخالية من الشوائب والثلوم والفقاقيع . نظ -

 مستقيمة وذات مقاطع دائرية منتظمة ذات سماكة ثابتة على طول القسطل وعلى كامل محيطها .  -

 ذات ضغط عالي مصنوعة من البوليتن المقاوم للمواد الكيميائية وفي حال عدم توفرها تكون من نوع البولفنيل .          -

 قساطل البالستيكية العالية المقاومة : تحدد سماكة ال -

  مم   11    سماكةًً 8قطر    

 مم  2.2 سماكةًً 6   قطر 

  مم 1.2 سماكةًً 4قطر    

 مم 3.2 سماكةًً 2   قطر 

 1-1 - متممات القساطـل : 

ة لها ويجب ماثليستعمل في وصل القساطل وتفريعها األكواع والتيهات والمصالبات من نفس مادة القساطل وذات مواصفات م 

 أن تكون قطع الوصل خالية من التشقق وذات مقطع داخلي مساو لقطر األنبوب أو القسطل المركبة عليه . 

 



 1-2 - تركيب تمديدات القسـاطل : 

( بواسطة مادة الصقة من أجود 1111مصالبات  -تيهات  -يجري وصل هذه القساطل والقطع المتممة لها أكواع ) سيفونات  - 

اع المتوفرة في األسواق توضع بكمية كافية لتؤمن الكتامة والوصلة الالزمة يجب أن يتم قطع القسطل ) عند الحاجة ألطوال قصيرة األنو

 ( بشكل منتظم بواسطة آلة القطع الخاصة مع العناية بعدم األضرار بالقساطل أثناء العمل . 

سم وتثبت في التواليتات والواجهات بواسطة أطواق  3جدار بمقدار يجب أن تكون القساطل ظاهرة بعيدة عن الوجه النهائي لل -

إلى بعضها بواسطة براغي وعزقات لتكون األطواق قابلة  من الحديد المبسط على شكل نصفي حلقة وبقطر مناسب لقطر القسطل وتثبت

لجدار وتثبت هذه القساطل بمعدل طوق واحد لكل للفك بسهولة عند الحاجة لتبديل األنابيب دون لمس األسافين الخشبية التي تثبتها على ا

 القسطل بطول مترين أو قطعة خاصة  . قطعة سواء كان 

 ميول القساطل مبينة في منظور الشبكات وحسب قطر القسطل .  -

/ سم  21سم بعرض يزيد عن القطر الخارجي  بـ / 11تركب قساطل البالستيك المطمورة على فرشة من الرمل سماكة  -

 / سم فوق أعلى القسطل . 1العادي سماكة  /  هذه الفرشة نفس الميل الملحوظ للقساطل وتغلف القساطل بعد تجربتها بالبيتون وتعطى

يجب أن التصب الطبقة الخرسانية فوق البلوكاج في األماكن التي تمدد فيها هذه القساطل ، تركب في نهاية نوازل المياه  -

 / م من منسوب السطح األخير وبدون أي كلفة إضافية .  2.21لى إرتفاع / المالحة والمطرية طربوش تهوية ع

للتأكد من سالمة التركيب وأحكام الوصالت ضد أي تسرب يتم تجربة كافة التمديدات بالطريقة والكيفية التي يحددها مهندس  -

د من أن جميع الوصالت والقساطل والقطع جيدة ( للتأك 2كغ/سم1التنفيذ بامالء الشبكة بالماء ومن ثم ضغط الماء حتى غاية ضغط ) 

 العيب فيها وليس هناك أي تسرب للماء ويجب إصالح كل عيب يظهر نتيجة التجربة . 

 ينظم محضر إستالم كل شبكة من الشبكات على حدة يوقع من قبل مهندس اإلدارة والمتعهد .    -

 2 - ملحقات تمديدات تصريف المياه المالحة والمطرية : 

 1- 2 - بالوعة سيفون بالستيك : 

/ ملم  على  1( إنش  وسماكة /  4)   تكون البالوعة من البالستيك طراز ) بي أو أس ( حسب ماهو وارد في المخططات قطر 

اء ل مع غط( سم ويتم تثبيت السيفون بالغمس بالبيتون وتركب على فوهته مصفاة من النحاس المنك1ن اليقل العزل المائي فيه عن ) أ

مفصلة على اطار من نفس النوع . متحرك  

 2-2- فوهات تصريف مياه األمطار من السطح : 

 بالوعة مطرية للسطح : 

إنش حسب ماهو موضح في المخططات وتركب في بداية النوازل المطرية المشار إليها في  4/4تكون البالوعة قطر  

أن يؤمن  كرة وتثبت البالوعة على السطح بواسطة البراغي على المخططات وتركب على فوهتها مصفاة من النحاس على شكل نصف

لمحيط بها . إمالء األطراف المحيطة بها بمادة عالية الكتامة وتركب بحيث تكون الشفة العليا لجسم البالوعة يناسب بيتون الميول ا  

 - تمديدات المياه المالحة لقساطل البيتون  : 

 آ - مادة القساطل : 

( سم . 31من البيتون العادي لألقطار )  تكون القساطل   

لذيل لتحمل تنطبق مواصفات البالستيك على ماورد سابقاً في تمديدات المياه المالحة الداخليةوتكون القساطل من النوع ذي الرأس وا

 اهتزازات المرور وحركات التربة . 



( .  1/ المادة )  214 - 146من أجل قساطل البيتون العادي انظر ) ش . و . د ( الصفحة /   

 ب - خنـادق التمديـدات : 

/ سم  11 يجري حفر الخنادق بعد أخذ االحتياطات الالزمة من قبل المتعهد كتأمين مرور العمال وتدعيم التراب وترك مسافة / 

لمبينة على القساطل ابين طرف الحفرية والتراب الموضوع لمرور العمال المشرفين ويتم حفر الخنادق باألعمال التي تؤمن مناسيب 

/ سم ويقع على عاتق المتعهد أخذ جميع االحتياطات الالزمة  61/    المخططات وبعرض يساوي قطر القسطل الخارجي مضافاً إليه

ببحص وحيد التدرج . ردم الق وكذلك القيام بأعمال لتدعيم جدران الخنادق وضخ المياه الجوفية والمطرية من الخناد   

 ج - تركـيب قسـاطل البيتـون : 

/ سم بعرض كامل على الخندق لها نفس  11/ وبسماكة /  211يجري تركيب القساطل على فرشة من البيتون العادي عيار /  

تركيبه .  ميول القساطل المراد تحديدها والمعينة على المصورات مع االنتباه لترك األمكنة لنتوء قمع القسطل البيتوني الذي يراد  

 1ماكة ) اطل بمونة إسمنتية عيار حجم إسمنت إلى حجم ونصف من الرمل الناعم تغلف هذه الوصالت باطار سيتم وصل القس 

( سم بنفس عيار مونة الوصلة وتمأل الوصلة من األسفل بهذه المونة على شكل هرمي .  11( سم وعرض )   

افظ على نسبة مرات يومياً على األقل بحيث تح تبقى خنادق التمديدات مكشوفة لمدة ثالثة أيام ليصار إلى رش الوصالت خمس

تتم التجربة الرطوبة األصلية ثم يعمد في اليوم الرابع إلى تجربة القساطل وهي مكشوفة ليتم التأكد من سالمة القساطل والوصالت و

ها القساطل وذلك مياه التي تمتصبامالء القسطل بين ريكارين ومالحظة هبوط مستوى المياه في الريكارات والذي يجب أال يتجاوز نسبة ال

ح الوصالت بما يتوافق مع دفتر الشروط الفنية العامة الخاصة بوزارة الدفاع واثناء التجربة تراقب القساطل ووصالتها ويتم إصال

 وإستبدال القساطل السيئة الصنع. 

 ثالثاً - األجهـزة الصحيـة : 

 1- شروط عامـة : 

اللون سليمة  البورسلين لماعة خالية من عيوب الصنع كالبقع والحزوز والتموج منسجمة فييجب أن تكون القطع الصحية من  -

طع المعدنية من الكسر والشعر رنانة تحت الطرق ومانعة لنفوذ الماء كما يجب أن تكون فتحاتها منتظمة الشكل بحيث تنطبق على الق

. ٪3المعدة للتركيب عليها ودرجة التسامح في قياسات هذه الفتحات   

ناول اليد. يجب أن يكون شكل القطع بسيطاً سهل التنظيف بدون زوايا مخفية وبصورة عامة يجب أن يكون أي جزء منها في ت -  

 يجب أن تكون سطوحها مائلة تمنع إرتشاش الماء عند وقوعه عليها.  -

لقطعة. إستعمال ا تشكل عائقاً أثناءيجب أن تكون األدوات المركبة على القطع الصحية سهلة اإلستعمال والصيانة وأن ال -  

الهارب والفائض والسيفون كافية لتصريف كمية المياه األعظمية التي تعطيها  كما يجب أن يكون قياسات - الحنفيات وأن تكون  

ج.لقطعة مع الحد األدنى من الضجيمصممة بشكل يمنع تسرب المواد العالقة بالماء ويؤمن تصريفاً كامالً لسائر أنحاء ا  

 

 2- مغسلة من البورسالن : 

ية الحوض حوض من الفخار المطلي بالبورسلين وله مصرف مفتوح وموضع للصابون وتكون أرض من تكون المغسلة مؤلفة 

نحاس مائلة نحو المصرف بشكل يؤمن تصريفاً كامالً. ويجب أن يجهز الحوض بسدة الهارب من الكاوتشوك مربوطة بسلسلة من ال

سم /. 2/      إنش / اليقل عزله المائي عن  1.1أو النيكل يركب للمغسلة سيفون من النحاس الكرومي قطر /  المطلي بالكروم  

إنش على أن تثبت في الجدار بشكل متين.  4/3تركب المغسلة على كونسوالت من الفونت أو على إطالة من قساطل الحديد المزيبق قطر   



 تجهز المغسلة بخالط من الكروم قطر نصف إنش حسب ماهو موضح في المخططات من أجود األنواع المتوفرة في األسواق .

/ مم تركب على الجدار بواســطة أربعة 6×  411×  611/ ملم ومرآه قياس/ 21×  131×  611تجهز المغسلة برف بورسلين قياس/ 

 براغي ذات أغطية من النحاس المنكل. 

(  11( المادة )  133 - 132) ش . و . د ( الصفحة )  انظر  

./ سم 41×  11أبعاد المغسلة /   

 

  المرحاض العربـي :  -3

يكون المرحاض العربي من النوع المحلي والمؤلف من الفخار المطلي بالبورسلين ويجب أن تكون المراحيض تامة الطلي  -

 لكسور. ملساء خالية من العيوب والشقوق والتنسيمات وا

إنش / نموذج / بي او اس / كما هو موضح في المخططات ويجب أال يقل العزل   4يركب للمرحاض سيفون فونت قطر /  -

 سم /.  1المائي عن / 

يركب المرحاض العربي على قاعدة من البيتون العادي يغمس فيها بحيث يمأل البيتون جميع الفراغات تحت المرحاض كما  -

 المرحاض ضمن البيتون حتى الحزازة ويحلقم حولها بمونة من اإلسمنت األبيض.  يجب أن تدخل رقبة

/ سم عن وجه البالط ومن أجود األنواع المتوفرة في  11يركب الخالط والشمعة بحيث يكون محور عمقها على إرتفاع /  -

 األسواق . 

 . / سم عن وجه البالط 11ارتفاع /  تركب حاملة ورق على -



 

  :  ستانلسال مجلى من -4

 وقد وضحت أبعاده ومواصفاته وكمياته ضمن شروط األعمال المعمارية .لستانلس يكون المجلى من ا -

وسريعاً وأن يكون سهل ن الحنفية ويؤمن تصريفاً كامالً نعكاس الماء النازل مايجب أن يكون قاع  الحوض مائالً بحيث يمنع  -

 التنظيف. 

كب عليها هارب ومصفاة من النحاس المطلي بالنيكل أو الكروم وتربط فوهة المجلى يكون لكل حوض فوهة تصريف ير -

إلى فوهة التصريف البالستيكية ذات  سم ليرتبط بها خرطوم راصور من البالستيك  11إنش طول  2بقطعة من البالستيك قطر 

 ف داخل المطبخ . سم عن وجه البالط تحت المجلى والتي تصب بدورها في بالوعة التصري 11اإلرتفاع 

 ط كروم وحنفية كروم عنق طويل . يجهز المجلى بخال -



 

 5 – حوض حمام / البانيو /: 

ة من يكون حوض الحمام / البانيو / من الفونت المطلي بالبورسلين من الداخل وباألبعاد المحددة في المخططات وله فوه 

ه سدة من المطاط مربوطة بسلسلة من النحاس المنكل . األسفل مع مصفاة من النحاس المنكل أو الكروم ، ويكون ل  

 يجهز البانيو بخالط مع دوش من الكروم أو من النحاس المطلي بالكروم حسب ماهو موضح في المخططات . 

 يركب البانيو على صبة من البيتون على أن يطلى من الخارج بوجهين أساس من السيرقون ويبنى حوله بالبلوك .

 



 6 – المرحاض اإلفرنجـي : 

/ الفقرة / آ . ب . ج / .  12( المادة /  131 – 134انظر / ش.و.د / الصفحة )    

ويهز المرحاض بصندوق طرد من النوع المنخفض الذي يركب فوق المرحاض مباشرة ويكون هذا الصندوق من الفخار المطلي 

ملة ليكون جاهزاً للعمل . / ليتر ومجهز بأدواته الكا 12بالبورسلين من الداخل والخارج سعة /   

نيكل قطر يركب في أعلى المرحاض مباشرة بحيث يكون إلى ظهر الجالس ويوصل مع المرحاض بواسطة قسطل من النحاس المطلي بال

إنش ويثبت هذا القسطل في الفوهة المعدة له في المرحـاض بواسطة جوان كوتشوك وراكور من النحاس المنكل . 1 2/1  

 

 

 



  ت المياه المعدنية :خزانا - 7 

 يجب تنفيذ خزانات الماء وبناؤها كاملة بجميع توصيالتها وفق المقاسات والمواقع المحددة وفق المخططات -

 العلوي .  مم للسطح 1.6مم للقواعد والجوانب وعن  3يجب أن تصنع الخزانات من صفائح فوالذية مغلفنة بسماكة  -

وقطر من زوايا  / سم  31× 31ناسبة وأن تجعل له فتحة ذات مقاس صاف يبلغ / يجب أن يكون للخزان دعائم قوية وم -

صفائح الفوالذ المغلفن وباطار من زوايا  / مم تلحم حول محيطها ويجب أن يصنع غطاء الفتحة من  1× 21× 21معدنية مقاس / 

 االطار ويثبت بمجارف ليؤلف مفصالت . / مم تلحم حول محيطها لتركب خارج اطار الفتحة ويجب أن يمتد  4× 21×21بمقاس / 

ويجب أن توصل  ويجب معالجة وصالت اإللتئام مواضع الثقب والقطع بطبقة دهان أولي أو بمانع للصدأ معتمدين السيرقون -

ة ويجب قساطل الفائض والتوزيع والتعبئة بجوانب الخزان وقساطل التنظيف والتفريغ وذلك باستخدام توصيالت خزانات مقلوظة ومغلفن

سم  1أن تكون قساطل الفائض مزودة بغطاء مشبك مانع للذباب ويكون منسوب أعلى الفائض داخل الخزان أعلى منسوب التعبئة بحوالي 

 .الصاج المزيبق منتهية بكوع وشبك ويتم إضافة ماسورة تهوية من

 

  

 8 - قـازان الحمـام : 

 يتر ويكون من أجود األنواع المتوفرة في األسواق ويتحمل ضغط مقداره )ل 81يصنع القازان من النحاس المطلي بالنيكل سعة  

ة في ( ويركب عليه ساعة لقياس درجة حرارة المياه مع موقد من أفضل األنواع المتوفر بار لبقية الطوابق 3.1و  2-1للطوابق  بار 6

لى أكمل وجه . السوق يعمل على المازوت وكافة السكورة والتجهيزات الالزمة إلنجاز العمل ع  

زان إنش يعمل كنفاث للمياه الساخنة ويرتفع من مستوى القازان الى منسوب أعلى من ظهر خ 4/3يتم وصل القازان بقسطل قطر         

سم . 11المياه على السطح بحوالي   



 

 و - ملحقات تمديدات شبكة المياه المالحة لقساطل البيتون  : 

 - غرفة التفتيش : 

ن العادي عيار تفتيش في األماكن وباألبعاد والقياسات المحددة بالمصورات وتكون أرضيتها وجدرانها من البيتوتعمل غرف ال 

/ كغ للغطاء البيتوني حسب ماهو موضح بالمخططات .  311/كغ ومن البيتون المسلح عيار /  311/   

/ سم وتعزل  2.1/ من الرمل بسماكة وسطية /  3م 1ل / / كغ إسمنت لك 411تورق الغرف من الداخل والخارج بمونة إسمنتية عيار / 

/ م ويتم تثبيت هذه الدرجات  1.2من الخارج بالخيش والزفت حتى درجة االشباع وتركب درجات معدنية للغرف التي تزيد عمقها عن / 

راف ح بالمصورات وباإلشبالجدار وتدهن بوجهين بيتومين ساخن وتركب القساطل الداخلة والخارجة إلى الغرفة حسب ماهو موض

 المطلوب للقساطل الداخلة إلى الغرف . 

 

 

 – خـزانات المازوت : 

 

يجب تنفيذ خزانات المازوت وبناؤها كاملة بجميع توصيالتها وفق المقاسات والمواقع المحددة  -
 وتتوضع في السقيفة. 

/ مم للسطح العلوي .  2لقواعد والجوانب وعن  / / مم ل 4يجب أن تصنع الخزانات من صفائح من الحديد األسود بسماكة /  -  



( سم لها صفيحة مثقوبة  21يجب أن يكون للخزان دعائم قوية ومناسبة وأن تجعل له فتحة ذات مقاس صاف دائري قطره )  -

 تقابل صفيحة مثقبة أخرى على جسم الخزان تسمح تركيب قفل عليها . 

يوصل  لقطع بطبقة دهان أولي أو بمانع للصدأ معتمدين السيرقون ويجب أنيجب معالجة وصالت التئام مواضع الثقب وا -

 قسطل التغذية بجانب الخزان بإستخدام توصيالت خزانات مقلوظة ومغلفنة . 

 تدهن جميع الخزانات بوجه من السيرقون وثالثة وجوه دهان زياتي لون أسود .  -

Cm 15تتوضع خزانات المازوت على قاعدة معدنية بإرتفاع  - مدهونة بمانع للصدأ سيرقون مع ثالث وجوه دهان زياتي  

 أسود .

 رابعاً - شروط عامـة : 

 يجب أن تكون المواد المستعملة من أحسن األجناس المشترط استعمالها والتي توافق عليها اإلدارة.  -

تعهد قتها للنماذج المقدمة من قبل الميجب أن تكون كافة المواد جديدة ويجري قبولها من قبل اإلدارة بعد التأكد من مطاب -

 والموافق عليها من قبلها. 

 يجب على المتعهد التقيد بالمواصفات والمخططات الصحية لمختلف الشبكات.  -

د اإلنجاز وبعد أجراء تجري المحاسبة على أساس الكميات التي تم تركيبها فعالً في التنفيذ على الطبيعة، يتم استالم العمل بع -

النهائي والفحوص الالزمة للتأكد من مطابقة المواد للشروط الفنية.  الكشف  

وفي حال الرفض أو  ويجب على المتعهد أن يقوم بتبديل وإصالح أو تعديل ماهو الزم وفقاً لنتائج الكشف وعلى نفقته الخاصة  -

.  االهمال والتأخير يحق للفريق ) صاحب العمل ( القيام بذلك على نفقة المتعهد أيضاً   

 عند حدوث خالف بين الشروط الفنية والمصورات فأنه يجري اعتماد ماهو وارد في المصورات والمخططات .  -

ية العامة العائد يجب أعتبار المخططات والمصورات كجزء أساسي من الشروط الفنية والعكس بالعكس يعتبردفترالشروط الفن -

عارض مع هذا الدفتر ومحتوياتهلوزارة الدفاع كمرجع أساسي للتنفيذ وفيما اليت  

 الصرف الصحي :

الخدمات أو مياه  توفر التمديدات الخاصة بالصرف وهي التمديدات التي تستخدم في التخلص من المياه المستخدمة سواء كانت في غرف

 :األمطار الحماية الصحية وسائل الراحة لمستخدمين المبنى وهناك نوعين من أنواع الصرف

 

 

 

الصرف الصحيتمديدات  .1  

 

 تمديدات تصريف مياه األمطار .2

 

 
 أوال: تمديدات الصرف الصحي



 

الشرح إلي و تمديدات الصرف الصحي هي التمديدات الخاصة بتصريف الفضالت السائلة والصلبة من غرف الخدمات. وسنتطرق ب

 :خطوات تنفيذها وهي

 

 الخطوة األولي: عمل فتحات ألنابيب خطوط الصرف

 

ج وفي هذه الحالة تنفيذ شبكة الصرف الصحي بتمديد هذه الشبكة تحت الشناجات األرضية. أو يتم تمديدها من خالل الشنا وتبدأ خطوات

ة إلى يتم وضع فالنجات في الشناجات قبل الصب وذلك لترك مكان لمرور أنابيب الصرف الصحي من خالل الشناج ودون الحاج

هتكسير . 

 



 

 
الصرف الصحي الداخلية الخطوة الثانية: تنفيذ شبكة  

 

صرف الصحي ويتم تنفيذ شبكة الصرف الصحي الداخلية بالتزامن مع الخطوة األولى. وتختلف أقطار األنابيب المستخدمة بشبكة ال

أنش يستخدم بالتوصيل بين األطقم الصحية )المغاسل وأحواض  2بحسب حجم المبني وغالبا ما تبدأ بالمباني الصغيرة من أنبوب بقطر 

كة الصرف خارج لقدم والبانيو( والصفاية األرضية. ويتم التوصيل بين الصفاية األرضية الموجودة في أرضية الحمام أو المطبخ وشبا

ال يقل عن متر  أنش على أن يتم تزويد هذا األنبوب بأنبوب تهويه يمتد من نقطه التقائهما إلى سطح المبني بارتفاع 4المبنى بأنبوب بقطر 

دم أنبوب التهوية للقضاء على الروائح الكريهة في شبكة الصرف الصحيونصف. ويستخ . 

 

 

 الخطوة الثالثة: تنفيذ شبكة الصرف الصحي خارج المبني 

 

لصرف الداخلية وبعد االنتهاء من تنفيذ شبكة الصرف الصحي الداخلية يتم ربطها بشبكة الصرف الخارجية والتي تجمع جميع خطوط ا

لي أنش وبسماكه عالية. ويجب عمل ميول لخطوط الصرف بحيث تبدأ شبكة الصرف من النقطة األعلى إ 4ن وتكون بقطر ال يقل ع

حة سم لكل متر. ويتم تغليف األنابيب بعد ضبط الميول بالخرسانة المسل 2النقطة األقل ويكون الميول الخاص باألنابيب ال يقل عن 

ف العمومية إما المستخدمة بشبكة الصرف الخارجية قبل توصيلها بشبكة الصرلحماية األنابيب من الكسر. ويتم توصيل األنابيب 

 .باستخدام غرف تفتيش أو باستخدام فتحات تسليك. وسنتطرق بالشرح لكل منها

 



 

 غرف التفتيش .1

 

ا البعض بأنبوب صل مع بعضهفغرف التفتيش تعتبر من الطرق التقليدية والتي تتكون من غرفة تفتيش رئيسية وغرف تفتيش فرعية وتت

م. ويراعي عند استخدام هذه النوع من شبكات الصرف واختيار  1*1*1أنش. وال يقل قياس غرف التفتيش عن  4بقطر ال يقل عن 

ب السقف نوعية ذات جودة عالية ألغطية غرف التفتيش. و تكون جدران غرف التفتيش من الطابوق األسمنتي المصمت علي أن يص

دران غرف مراعاة أن يكون االسمنت المستعمل في الطابوق أو الخرسانة من النوع المقاوم للكبريتات وتكون ج بالخرسانة المسلحة مع

مم باستعمال اسمنت مقاوم للكبريتات وبمادة  21التفتيش بسماكة عالية. ويتم عمل مساح لغرف التفتيش من الداخل بسماكة ال تقل عن 

 .مانعة للرشح مع مراعاة عمل عازل لغرف التفتيش من الداخل والخارج

 

 

 

 

 

 

 



 

 فتحات التسليك .2

 

التفتيش الفرعية  وفتحات التسليك تعتبر الطريقة األحدث وهي استخدام الشبكة المخفية )نظام أمريكي( والتي يتم االستعاضة عن غرف

النظام بتهوية جيدة بفتحات تسليك يزود بها الخط عند تغيير االتجاه وفي الخطوط المستقيمة. ويجب أن يزود هذا . 

 

 الخطوة الرابعة: اختبار تمديدات الصرف الصحي

 

صحي وإغالق يتم اختبار أنابيب الصرف الصحي عن طريق تركيب أنبوب بارتفاع متر ونصف في أعلى نقطة من شبكة الصرف ال

نبوب الذي تم تركيبه. مستوى الماء في األهذه الشبكة قبل الربط مع غرف تفتيش أو فتحات تسليك ويتم تعبئة الشبكة بالماء مع تحديد 

 .وتركها لمدة ساعتين للتأكد من عدم وجود تسريب ماء

 

 مالحظة

 

خة بشبكة الصرف في حالة وجود سرداب بالمبنى يتم تركيب مضخة رفع تثبيت بخزان غرفة التفتيش بالسرداب وتوصل هذه المض •

ا وتبدأ بطرد من ه داخل غرفة التفتيش إلى المستوى العالي للعوامة أوتوماتيكيالرئيسية. وتعمل هذه المضخة عندما يصل منسوب الميا

مة إلى الوضع غرف التفتيش خالل خط الطرد المتصل بشبكة الصرف الرئيسية وتستمر المضخة بالعمل إلى أن يصل منسوب العوا

 المنخفض فتتوقف المضخة أوتوماتيكيا 

 

 ثانيا: تمديدات تصريف مياه األمطار

 

ايات أرضية بكة صرف مياه األمطار تستخدم لتصريف مياه األمطار باألسطح واألماكن المكشوفة من المبنى. وتكون عبارة عن صفوش

طار أنش تمر من خالل الحوائط الخارجية للمبنى وتنتهي قبل منسوب األرض. حيث يتم تصريف مياه األم 4متصلة بأنابيب بقطر 

يف مياه األمطار تصريف األمطار على شبكات الصرف الخارجية للمبنى ولوجود شبكة خاصة بتصر بمحاذاة المبني وال يتم ربط شبكة

 .في الشوارع القريبة من المبنى وحتى ال تسبب طفح للمجاري

 

مدة ركها لويتم اختبار أنابيب صرف مياه األمطار عن طريق إغالقها من األسفل وملئها بالماء مع تحديد مستوى الماء في األنبوب وت

 .ساعتين للتأكد من عدم وجود تسريب للماء



 
 ويراعى عند استالم أعمال تنفيذ تمديدات الصرف

 

 .التأكد من أقطار األنابيب المستخدمة وسماكتها ومطابقة التمديدات للمخطط المعتمد .1

 

 .الحرص على عدم تخزين أنابيب الصرف الصحي تحت أشعة الشمس المباشرة .2

 

يول الخاص بالتمديداتالتأكد من الم .3 . 

 

 .التأكد من وجود فتحات التهوية وفتحات التسليك .4

 

 .التأكد من تغليف األنابيب بعد ضبط الميول بالخرسانة المسلحة .5

 

 .التأكد من جودة المواد المستخدمة في التمديدات .6

 

على جورة صرف األمطار التأكد من عدد وسالمة تركيب فتحات تصريف مياه األمطار على السطح والكشف .7 . 

 

 .التأكد من انسيابية مياه الصرف بغرف التفتيش بفتح األغطية والكشف عليها .8

 

 .التأكد من عدم وجود تسريب للماء .9



 


