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لوحة أعمال الصرف الصحي

�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΕΎѧѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧѧϤϋ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϪѧѧϴϠϋ�ήѧѧϬψϳ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�ϲѧѧϘϓ�ςϘδѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϲΤμ ѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ϝΎѧѧϤϋ�ΔѧѧΣϮϟ
.الصحي من أجھزة صحیة ومواسیر صرف صحي وأي عناصر تركیبات صحیة أخرى

أعمال الصرف الصحيحةأهمية إعداد لو: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات الصرف الصحي في المبنى من خالل– ١
). الخ... ، مطابخ،حمامات، دورات میاه(  توضیح أماكن أجھزة الصرف الصحي بمرافق المبنى –أ 

.  توضیح مسارات مواسیر الصرف الصحي األفقیة والرأسیة داخل المبنى–ب 
έΎδϣ�ϴο–ج  ϮΗ��ΔϜΒѧη�ϰѧϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟ�ϰѧΘΣϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ΝέΎΧ�ν έϷ�ΖΤΗ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ρϮτΧ�Ε

. الصرف الصحي العمومیة
٢ -�ΔΣϮϠϟ�ϚϠΗ�ϡΪΨΘδΗ��ΔϴΤμ ϟ�ϝΎϤϋϷ�ΕΎΣϮϟ�ϲϗΎΑ�ϊϣ���ΔϴΤμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋϸϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪϘΗϭ�ΕΎϴϤϜϟ�ΏΎδΣ�ϲϓ

. في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة أعمال الصرف الصحي: ثانيا

:ا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتاليوھي طبق

:  املسقط األفقي ملرافق املبىن– ١

�ϰѧϨΒϤϟ�ϖѧϓήϤϟ�ϱέΎѧϤόϤϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϪΑ�Ϊμ Ϙϳϭ�ϩΎѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣˬΦΑΎѧτϣ�ˬ����Φѧϟ��Ύѧϣ�Ϫѧϴϓ�ϰѧϋήϳϭ�ˬ
:یلي

�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϤϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϞϤθϳ��ςϮΤϟˬ�ΓΪѧϤϋϷϭ��ΎϫήϴθѧϬΗ�ϊ ѧϣ�ˬΏϮѧΑϷϭ�ˬϴΑΎΒθѧϟϭ��Ϛ
. مم٠.٢وتكون خطوط جمیع تلك العناصر بسمك 

�ς ѧϘϓ�ϰѧϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϑ ήϏ�ϢγήΑ�ϰϔΘϜϳ�ΓέήϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�Ϫϧ�ϰϋήϳُ��ˬϩΎѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣ
�ΦΑΎτϣ���Φϟ����ϢΘѧϳ�ϲѧϜϟ�ϚѧϟΫϭ�ϥΎѧϴΣϷ�ΐ ѧϠϏ�ϲѧϓ�ϪѧϠϤϛ΄Α�έϭΪѧϟ�Ϣѧγήϳ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΎϤϨϴΑ

. اري العمومیةإظھار أعمال الصرف الصحي خارج المبنى وحتى المج
ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

: أجهزة الصرف الصحي-٢

�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ΓΰϬΟ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�ϱΪϳ�ϞϴδϏ�ν ϮΣˬϡΪѧϗ�ν ϮѧΣ�ϭ�ϮϴϧΎѧΑ�ˬ�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�
ΔѧѧѧѧϟϮΒϣ�ˬϲѧѧѧѧϧϭˬ�ϭ�ϱΪѧѧѧѧϠΑ�ν ΎѧѧѧѧΣήϣ�ˬϲѧѧѧѧΠϧήϓ·ϪѧѧѧѧϳΪϴΑ����ϲΤμ ѧѧѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧѧѧϟ�ΕΎѧѧѧѧΒϴϛήΗ�ϲϗΎѧѧѧѧΑϭ

ϯ ήΧϷ�Δϴѧο έ�ϥϮϔϴγˬϚϴϠδѧΗ�ΔѧΒρ�ˬ�ˬζ ϴѧΘϔΗ�ΔѧϓήϏ�ˬΏήΘϴϟΎѧΟ�����Φѧϟ���ςϘδѧϤϟ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϤΑ
. وفي أماكنھا بالمسقط األفقي) ١/٥٠(
�ϪѧΑ�Δѧλ ΎΨϟ�ΕέΎѧΒΘϋϻ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ΓΰѧϬΟ�Ϧѧϣ�ί ΎѧϬΟ�Ϟѧϛ�ϥΎѧϜϣ�έΎѧϴΘΧ�ϲѧϓ�ϰϋήϳ��ΎѧϤϛ

).سیذكر فیما بعد
 مم٠.٤خطوط رسم أجھزة الصرف الصحي وباقي التركیبات تكون بسمك  .

:سري الصرف الصحي األفقية مسارات موا-٣

: مسارات مواسیر الصرف الصحي األفقیة قد تكون تحت األرضیة أو بداخل الحوائط 
�Ϟѧϛ�ΕέΎΒΘϋϻ�ΎϘΒρ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟΎΑ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΔϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ��ΕέΎδϣ�ϢγήΗ

. جھاز
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�ϊ ѧτϘΘϣ�ς ѧΨΑ�ΔϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ΕέΎδϣ�ϢγήΗ�---����ϻ�ϪϜϤѧγ�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ˹ �˿�Ϣѧϣ
�Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�ϚϤδѧΑϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ϞѧΧΩ�ΔѧϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϤϟ˹ �́�ϰѧϟ·�Ϟμ ѧϳ�Ϊѧϗϭ�Ϣѧϣ˺ �˻�Ϣѧϣ

.لمواسیر الصرف الصحي األفقیة خارج المبنى
یكتب بجوار كل ماسورة صرف قطرھا والمادة المصنوعة منھا.
ϘϓϷ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ήϴѧγϮϣ�ρϮѧτΧ�ϰѧϠϋ�ϢϬѧγ�ΔѧΌϴϫ�ϰϠϋ�ϩΎϴϤϟ�ϥΎϳήγ�ϩΎΠΗ�Ϣγήϳ�ΝέΎѧΧ�Δѧϴ

�ϰϨΒϤϟ��ϞѧΧΩ�ςϘδϤϟ�ϡΎΣΩί ϻ�ΎΒϨΠΗ�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϞΧΩ�ΔϴϘϓϷ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ϰϠϋ�Ϣγήϳ�ϻϭ
).غرف المرافق

�Ϧѧϣ�ήϴѧγϮϤϟ�έΎδϣ�ϪϣΰϠΘδϳ�Ύϣ�ϰϨΒϤϟ�ΝέΎΧ�ΔϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�έΎδϣ�ϲϓ�ϰϋήϳ
ΰΧ�ϭ�ΕΎѧѧΑήΘϴϟΎΟ�ϭ�ζ ϴѧѧΘϔΗ�ϑ ήѧѧϏ�Ϧѧѧϣ�ϯ ήѧѧΧ�ΔϴΤѧѧλ �ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ΩϮѧѧΟϭ�Γέϭήѧѧο�ΕΎѧѧϧ

.الخ... تحلیل 

):األعمدة( مسارات مواسري الصرف الصحي الرأسية اخلارجية -٤

) : أو المنور(مسارات مواسیر الصرف الصحي الرأسیة تكون خارج مرافق المبنى على الواجھة الخارجیة 
�Δϴѧγήϟ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ��ΕέΎδϣ�ϢγήΗ�ΓΪѧϤϋϷ���ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϟ�ΐ ѧγΎϨϤϟ�ϥΎѧϜϤϟ�ϲѧϓ

ϘϓϷ�ΓΪϤϋϷ�ωϮϧ�Ϧϣ�ωϮϧ�Ϟϛ�ΕέΎΒΘϋϻ�ΎϘΒρ�ϲ�ϞѧϤϋ�ˬϑ ήѧλˬήѧτϣ�ˬΔѧϳϮϬΗ����ήϛάΘѧγ�ϲѧΘϟϭ
. فیما بعد

�ΓήѧΩ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϲϓ�ΩϮϤόϟ�ϞϜη�ϥϮϜϳ���ΐ ѧΠϳ�ΩϮѧϤϋ�Ϟѧϛ�ΰѧϛήϣ�ϥ�Ϧѧϣ�ϢϏήϟΎѧΑϭ
�ΔѧΣϮϠϟ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϣ�β ϔϨΑ�Ϣγήϳ�ϻ�ΩϮϤόϟ�ήτ ϗ�ϥ�ϻ·�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϲϓ�ΔϗΪΑ�ϪϧΎϜϣ�ϲϓ�Ϣγήϳ�ϥ

��˺˾ ˹���ϩήѧѧτ ϗ�ϱάѧѧϟ�ΩϮѧѧϤόϟ�Ϣѧѧγήϳ�άѧѧϟ�ˬѧѧο ϭ�ήѧѧϴϏϭ�ήϴϐѧѧλ �ϥϮϜϴѧѧγ�ϻ·ϭ˻�ΔѧѧΌϴϫ�ϰѧѧϠϋ�Δѧѧλ ϮΑ�
�Ύϫήτ ϗ�ΓήΩ˻Ϣѧϣˬ�ϩήѧτ ϗ�ϱάѧϟ�ΩϮѧϤόϟϭ�˼�Ύѧϫήτ ϗ�ΓήΪѧϛ�Ϣѧγήϳ�Δѧλ ϮΑ�˼Ϣѧϣˬ�ήѧτ ϗ�ΩϮѧϤόϟϭ��˽

.وھكذا .... ،مم٤بوصة  یرسم كدائرة قطرھا 
یكتب بجوار كل عمود قطر العمود ونوعھ والمادة المصنوع منھا.

 بلوحة الصرف الصحي يف منطقة رسم املسقطةالبيانات املطلوب: لثاثا

: رموز األجهزة الصحية-١

�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ϑ ήѧѧΣ�ΓΪѧѧϋ�ϭ�ΪѧѧΣϭ�ϑ ήѧѧΣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ΰѧѧϣήϟϭ�ϩέϮѧѧΠΑ�ϲΤμ ѧѧϟ�ί ΎѧѧϬΠϟ�ΰѧѧϣέ�ΐ ѧѧΘϜϳ
. مساحة منطقة الرسم تكون مزدحمة بالبیانات بما ال یسمح بكتابة إسم الجھاز الصحي كامال

:ویراعى فیھ اآلتي:سري الصرف األفقية بيانات موا-٢

�ΓέΎѧη·�ς ѧΧ�ϰѧϠϋ�ϭ�ΎѧϫέϮΠΑ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�Ϧϣ�ΓέϮγΎϣ�Ϟϛ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ϲѧϘϓ�ς ѧΧ
.وبعیدا عن الماسورة إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة) مم٠.٢یشیر إلى الماسورة بسمك 

�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϚϠΗ�ϞϤθΗ��ΓέϮѧγΎϤϟ�ΎѧϬϨϣ�ΔϋϮϨμ ѧϤϟ�ΓΩΎѧϤϟˬΧΪѧϟ�ήѧτϘϟϭ��ΓέϮѧγΎϤϠϟ�ϲϠ��ϼΜѧϣ��ί˻���
). بوصة٢ماسورة زھر بقطر داخلي : تعني

�ν έϷ�ΖѧΤΗ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ήϴѧγϮϣ�ΕΎϧΎϴΑ�ϞϤθΗ��ΔѧΟέΎΨϟϭ�ζ ϴѧΘϔΘϟ�ϑ ήѧϏ�ϲѧϓ�ΔѧϠΧΪϟ
ΎϬϨϣ��ΓέϮѧγΎϤϟ�έΪѧΤϧ�ΔΒδѧϧ�ΓέϮѧγΎϤϟ�έϮΠΑ�ΐ ΘϜϳ�ϥُ���Ϧѧϋ�ϞѧϘΗ�ϻ�έΪѧΤϧϻ�ΔΒδѧϧ�ϥ�φѧΣϼϳϭ

١/١٠٠.

:ویراعى فیھ اآلتي: بيانات أعمدة الصرف-٣

�ΓέΎѧѧη·�ς ѧѧΧ�ϰѧѧϠϋ�ϭ�ϩέϮѧѧΠΑ�ΓΪѧѧϤϋϷ�Ϧѧѧϣ�ΩϮѧѧϤϋ�Ϟѧѧϛ�ΕΎѧѧϧΎϴΑ�ΐ ѧѧΘϜΗ��ΩϮѧѧϤόϟ�ϰѧѧϟ·�ήϴθѧѧϳ�ϲѧѧϘϓ�ς ѧѧΧ
.وبعیدا عن العمود إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة) مم٠.٢بسمك 

�ϩήτ ϗϭ�ΎϬϨϣ�ωϮϨμ Ϥϟ�ΓΩΎϤϟ�ϭ�ΩϮϤόϟ�ωϮϧ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϞϤθΗ��ϝΎѧΜϣ��ί �ω�ω˽���ϲѧϨόΗ��ΩϮѧϤϋϞѧϤϋ
). بوصة٤لي  بقطر داخزھرمن ال
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 بلوحة الصرف الصحي خارج منطقة رسم املسقط ةالبيانات املطلوب: رابعا

 جدول املصطلحات والرموز - ٤

ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋ�ΔѧΣϮϠΑ�Δѧϣί ϼϟ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�Ϧѧϣ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ Ϥϟ�ϝϭΪΟ�ήΒΘόϳ���ϦѧϜϤϳ�ϪѧϟϼΧ�ϦѧϤϓ
. معرفة معنى الرموز والمصطلحات المستخدمة في اللوحة

: م جدول المصطلحات والرموز ألعمال الصرف الصحي إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتاليوینقس

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
�ήϴѧγϮϤϟ�ΝΫϮѧϤϧ�ϥϮѧϜϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΎѧϬϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�Ϯѧϫ�ΔϴΤμ ѧϟ�ΓΰѧϬΟϷ�ΝΫϮϤϧ�ϥϮϜϳϭ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ

ρϮτΧ�ΔϴϘϓϷ�ήѧΒόΗ�ΔϴϣϮѧγέ�ϝΎϜη�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΕΎΒϴϛήΘϟ�ήλ ΎϨϋ�ϲϗΎΑ�ΝΫΎϤϧ�ϥϮϜΗϭ�ΓήϤΘδϣ�ϭ�ΔότϘΘϣ�
.عن شكل كل عنصر

���ΰѧϣήϟ�(Label)-الخانة الثانیة ��ϑ ήμ ѧϟ�ΕΎѧΒϴϛήΗ�ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨϋ�ϞѧϜϟ�ι ΎѧΧ�ΰѧϣέ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ
ϲΤμ ϟ���ΚѧϴΣ�ήμ Ϩόϟ�άϫ�ϢγϹ�έΎμ ΘΧΎϛ�ήΜϛ�ϭ�ϦϴϓήΣ�ϭ�ϑ ήΣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΰϣήϟ�ϥϮϜϳϭ�ΔΣΎδѧϣ�ϥ

�ϼϣΎѧѧϛ�ϲΤμ ѧѧϟ�ί ΎѧѧϬΠϟ�Ϣѧѧγ·�ΔѧѧΑΎΘϜΑ�Ϥδѧѧϳ�ϻ�ΎѧѧϤΑ�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟΎΑ�ΔѧѧϤΣΩΰϣ�ϥϮѧѧϜΗ�Ϣѧѧγήϟ�ΔѧѧϘτ Ϩϣ�ϝΎѧѧΜϣ���ϑ ήѧѧΤϟ
).وھكذا... یعني حوض غسیل أواني " ل" الرمز ،یعني حوض غسیل أیدي" ض"

�ΔѧΜϟΎΜϟ�ΔϧΎΨϟ-�ϥΎѧϴΒϟ�(Meaning)���ήμ ѧΘΨϣ�ϒѧλ ϭ�ϊ ѧϣ�ϲΤμ ѧϟ�ί ΎѧϬΠϟ�ϭ�ήμ ѧϨόϟ�Ϣѧγ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ
). حوض غسیل أیدي من الفخار المطلي بالصیني: مثال(إلمكان لمواصفاتھ قدر ا

��(Notes) المالحظات -الخانة الرابعة �ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔϤϬϣ�ΕΎψΣϼϣ�ϱ�ΎϬϴϓ�ο Ϯϳϭ
.تركیبات الصرف الصحي

ϲ ϟΎѧΘϟ�ϝϭΪѧΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˻ ˺�ϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ��ϝΎѧϤϋ�ΔѧΣ
ϲϧΎѧΒϤϟ�ΪΣ΄Α�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ���ϪѧϴϠϳ�ϱάѧϟ�ϞϜθѧϟ�ѧο Ϯϳ�ΎѧϤϛ��Ϣѧϗέ�ϞϜѧη˼ ˿���ςϘδѧϤϟ�ϞϜθѧϟ�ϲΤϴѧο ϮΗ�ΝΫϮѧϤϧ

.األفقي ألعمال الصرف الصحي
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 المصطلحات والرموز)٢١( رقم جدول
بلوحة أعمال الصرف الصحي
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لصحيعمال الصرف انموذج توضیحي لشكل المسقط األفقي أل) : ٣٨(شكل رقم 
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معلومات متعلقة بلوحة الصرف الصحي 

نظم الصرف الصحي: أوال

�ΎϤϫ�ϲϧΎΒϤϠϟ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ϢψϨϟ�ϥΎϴδϴέ�ϥΎϣΎψϧ�ϙΎϨϫ��ΓΪΣϮϟ�ΓέϮγΎϤϟ�ϭΫ�ϑ ήμ ϟ�ϡΎψϧ���ϑ ήμ ѧϟ�ϡΎψϧϭ
:وكال من ھذین النظامین یندرج تحتھ عدة نظم فرعیة كالتالي). عمل وصرف(ذو الماسورتین 

: ذات الماسورة الواحدةنظم الصرف: أوال
. نظام الماسورة المھواة بالكامل-١
. النظام المعدل للماسورة الواحدة مع تھویة أفرع العمل-٢
. نظام العمود الوحید-٣
. نظام سوفینت للعمود الوحید-٤
. نظام العمود الوحید مع عمود الھواء-٥

:نظم الصرف ذات الماسورتین: ثانیا
.لتقلیدي نظام الماسورتین ا-١
. نظام الماسورتین كاملتي التھویة-٢
. النظام المعدل للماسورتین مع تھویة أفرع ماسورة العمل-٣
. نظام الماسورتین وسیفونات األرضیة مع تھویة أفرع ماسورة العمل-٤

Ϯѧѧϫϭ�ϦϴΗέϮѧѧγΎϤϟ�ΕΫ�ϑ ήμ ѧѧϟ�Ϣѧѧψϧ�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧΑήϟ�ϡΎѧѧψϨϠϟ�ΎѧѧϘΒρ�ϲΤμ ѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΕΎѧѧΣϮϟ�ϞѧѧϤϋ�ϢΘѧѧΗϭ����ϡΎѧѧψϧ
.أكثر النظم شیوعا في مصرلكونھ ) رتین وسیفونات األرضیة مع تھویة أفرع ماسورة العملالماسو

:الصرف بنظام املاسورتني وسيفونات األرضية مع تهوية أفرع ماسورة العمل: ثانيا

. مواسیر الصرف الرأسیة-١
. شبكة مواسیر الصرف األفقیة داخل المبنى-٢
.رض خارج المبنى شبكة المواسیر األفقیة تحت األ-٣

: مواسري الصرف الرأسية-١

Soil( عمود العمل -أ Stack(:
.  بوصة٤عبارة عن ماسورة صاعدة رأسیا بقطر ال یقل عن عمود العمل  -
.  یصرف علیھ مباشرة مخلفات أجھزة المراحیض والمباول والبیدیھات-
-ΓήηΎΒϣ�ζ ϴΘϔΘϟ�ϑ ήϐΑ�ΔϴϠϔδϟ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�ΔϳΎϬϧ�Ϟϴλ ϮΗ�ϢΘϳ��ϞѧϘϳ�ϻ�ϞѧϴϤΑ�ΔѧϴϘϓ�ΓέϮѧγΎϣϭ�ωϮϛ�Δτ γϮΑ�

% .٢عن 
-�ήτϘΑ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�˽�ϑ ήμ ϟ�ϲϔϜϳ�Δλ ϮΑ�˻ ˹�ί ΎϬΟ��ν ΎѧΣήϣˬΔѧϟϮΒϣ�ˬϪѧϳΪϴΑ����ΩΪѧόϟ�ΓΩΎѧϳί �ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓϭ

.  بوصة طبقا للعدد٦ بوصة أو ٥یمكن استخدام قطر 
.CPVC أو UPVC عادة ما یكون عمود العمل من الزھر أو البالستیك  -

Waste( عمود الصرف -ب Stack(:
.  بوصة٣عبارة عن ماسورة صاعدة رأسیا بقطر ال یقل عن  عمود الصرف -
-�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣϭ�ϮϴϧΎѧΒϟ�ΕΎѧϔϠΨϣϭ�Δϴѧο έϷ�ΕΎϧϮϔϴѧγϭ�ΦΑΎѧτ Ϥϟ�ν ϮΣ�ΕΎϔϠΨϣ�ΓήηΎΒϣ�ϪϴϠϋ�ϑ ήμ ϳ�

. األیدي إما مباشرة أو مرورا بسیفون األرضیة
. شرط عدم مرورھا على سیفون األرضیة یمكن أن یصرف علیھ مخلفات المباول والبیدیھات ب-
-�ΏήΘϴϟΎѧѧΠϟ�ϞѧѧϤόϳ�ΚѧϴΤΑ�ΏήΘϴϟΎѧѧΟ�Δτ ѧѧγϮΑ�ζ ϴѧΘϔΘϟ�ϑ ήѧѧϐΑ�ΔϴϠϔδѧϟ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΩϮѧѧϤϋ�ΔѧϳΎϬϧ�Ϟϴѧѧλ ϮΗ�ϢΘѧϳ�

�Ι ϭΪѧΤΑ�έάѧϧ·�ΔϠϴγϭ�ήΒΘόϳ�ΏήΘϴϟΎΠϟ�ϥ�ΎϤϛ�ζ ϴΘϔΘϟ�ϑ ήϏ�Ϧϣ�ΔΜόΒϨϤϟ�Εί Ύϐϟ�Ϊο �ϱϮϗ�ϲΎϣ�ΰΟΎΤϛ
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�ϥΎπ ϴϓ�ϔρ��ϣϮϤόϟ�ϱέΎѧΠϤϟϭ�ζ ϴΘϔΘϟ�ϑ ήϏ�ϲϓ�ϲѧϓ�ϰѧϨΒϤϟ�ϒϴѧλ έ�ϰѧϠϋ�˯ΎѧϤϟ�ϪѧϨϣ�ΏΎδѧϨϳ�ΚѧϴΣ�Δѧϴ
.حالة حدوث طفح في المجاري

-�ήτ ϗ�ϑ ήμ ϟ�ΩϮϤϋ�˼�ϲϔϜϳ�Δλ ϮΑ�˻ ˹�ί ΎѧϬΟ��˺ ˹�ΦΒѧτϣ�ν ϮѧΣ���˺ ˹ϡΎѧϤΣ����ΩΪѧϋ�ΓΩΎѧϳί �ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓϭ
. بوصة طبقا للعدد٥ بوصة أو ٤األجھزة یمكن استخدام قطر 

.CPVCأو  UPVC عادة ما یكون عمود الصرف من الزھر أو البالستیك  -
.Vent)-ج Stack):
-�ήѧτϘΑ�Ύϴѧγέ�ΓΪϋΎѧλ �ΓέϮѧγΎϣ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ΔϳϮϬΘϟ�ΩϮϤϋ�˻�ΩϮѧϤϋ�ήѧτ ϗ�ϒμ ѧϧ�ϱϭΎδѧϳ�ήѧτϘΑ�ϭ�Δѧλ ϮΑ�

).  أیھما أكبر(العمل 
-�Ϧѧϣ�ΓήѧϴΒϛ�ΔѧϴϤϛ�ωΎϓΪѧϧ�˯ΎѧϨΛ�ήϴѧγϮϤϟ�ϞѧΧΩ�ϱϮѧΠϟ�ς ϐπ ϟ�ΔϟΩΎόϣ�ϲϫ�Δϴδϴήϟ�ΔϳϮϬΘϟ�ΩϮϤϋ�Δϔϴυϭ�

.حب الحاجز المائي من سیفونات األجھزة الصحیة المتصلة بھالماء في وقت قصیر وبذلك یمنع س
.CPVC أو UPVC عادة ما یكون عمود التھویة من الزھر أو البالستیك  -

�Δϴγήϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ϊϴϤΟ�ΐ ϛήΗϭ�ΓΪϤϋϷ���ΪѧόΒΗ�ςϮѧΤϟ�ϰѧϠϋ�ΓήϫΎѧυ˼ν ΎѧϴΒϟ�Ϧѧϋ�Ϣѧγ���α ήѧϟ�ϥϮѧϜΗϭ
˯ΎѧѧϤϟ�ϥΎϳήѧѧγ�ϩΎѧѧΠΗ�β ѧѧϜϋ�ϲѧѧϓ��ѧ́ѧΑ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧΒΜΗϭ�ΔѧѧϧϮϤΑ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϟ�˯ΰѧѧΠϟ�ϰѧѧϠϋ�ζ ϴѧѧΒΤΘϟ�ϊ ѧѧϣ�Γΰϔϗ

.األسمنت

: شبكة مواسري الصرف األفقية داخل املبىن-٢

CPVC�ΔѧΑϮϠτ أو UPVCالرصاص أو الزھر أو البالستیك   تستخدم مواسیر صرف من - Ϥϟ�έΎτ ϗϷΎΑ�
.وفي أماكنھا المحددة بالرسومات

-ϭ�Δϴγέ�Ύϣ·�ϥϮϜΗ�ΔϴϠΧΪϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ��ΖѧΤΗ�Ϟѧϴϣ�ΔΒδѧϨΑ�ΔѧϴϘϓ�ϭ�ςϮѧΤϟ�ϞѧΧΩ�Ϟѧϴϣ�ΔΒδѧϨΑ�ΔϴϘϓ�
% .٩وال تزید عن % ٢ونسبة المیل المطلوبة للمواسیر األفقیة ال تقل عن ). مدادات(األرضیات 

: شبكة مواسري الصرف األفقية خارج املبىن-٣

-�Ϧѧѧϣ�ϑ ήѧѧλ �ήϴѧѧγϮϣ�ϡΪΨΘδѧѧΗ���ϚϴΘѧѧγϼΒϟ�ϭ�έΎѧѧΨϔϟ�ϭ�ήѧѧϫΰϟUPVC أو CPVCέΎѧѧτ ϗϷΎΑ��ΔѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�
.وفي أماكنھا المحددة بالرسومات

-�Ϧѧϋ�ϞѧѧϘΗ�ϻ�Ϟѧѧϴϣ�ΔΒδѧϨΑ�Ϟѧѧϴϣ�ΔΒδѧѧϨΑ�ϥϮѧѧϜΗ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧѧϴϘϓϷ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ήϴѧγϮϣ�˻���ϑ ήμ ѧѧϟ�ΓΪѧѧϤϋ�Ϧѧѧϣ
�Ϧѧѧϋ�ϞѧѧϘΗ�ϻϭ�ζ ϴѧѧΘϔΗ�ΔѧѧϓήϏ�ϝϭ�ϰѧѧΘΣ�ΕΎѧѧΑήΘϴϟΎΠϟϭ�ϞѧѧϤόϟϭ˺���ϰѧѧΘΣϭ�ΔѧѧϴϟΎΘϟ�ΔѧѧϓήϐϠϟ�ζ ϴѧѧΘϔΗ�ΔѧѧϓήϏ�Ϧѧѧϣ

.شبكة الصرف العمومیة

:لصرف الصحي طبقا خلاماتهاأنواع مواسري ا: ثالثا

١-ήϫΰϟ�Ϧϣ�ήϴγϮϣ���ΓέϮѧγΎϤϟ�έΪΟ�ϚϤδΑ��˼˺ ˿�ϭ�Δѧλ ϮΑ��˺˽�ϲѧϠΧΩ�ήѧτϘΑ�Δѧλ ϮΑ��˻�ˬ˼�ˬ˽�ˬ˾�ˬ
). بوصة٦
٢-�ϲϠΧΩ�ήτϘΑ�ι Ύλ ήϟ�Ϧϣ�ϑ ήλ �ήϴγϮϣ��˺ �˾�ˬ˻�ˬ˼�ˬ˽Δѧλ ϮΑ����Ϧѧϣ�έΪѧΠϟ�ϚϤѧγ�ϒѧϠΘΨϳϭ˾�Ϣѧϣ

.مم٧إلى 
. بوصة٤ – بوصة ١.٥داخلیة من  بأقطار CPVC أو UPVC مواسیر صرف من البالستیك -٣
.مم١٩-١٣ بوصة وبسمك ٩ إلى ٤ مواسیر صرف من الفخار بأقطار داخلیة من -٤

لوحة املسقط األفقي ألعمال الصرف الصحي يف قواعد جيب مراعاتها: رابعا

.  سم١٦٠ × ٨٥الحد األدنى لألبعاد الداخلیة لكابینة المرحاض بدورة المیاه العامة ھو . ١
. سم١٨٠×١٠٠ كانت دورة المیاه بھا مرحاض وحوض غسیل أیدي فال تقل أبعادھا الداخلیة عن إذا. ٢
�˼��Ϧѧѧѧϋ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΎѧѧϫΩΎόΑ�ϞѧѧϘΗ�ϼѧѧϓ�ΔѧѧϟϮΒϣϭ�ϱΪѧѧϳ�ϞϴδѧѧϏ�ν ϮѧѧΣϭ�ν ΎѧѧΣήϣ�ΎѧѧϬΑ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ΓέϭΩ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·

. سم٢٠٠×١٢٠
. سم١٨٠×١٦٠الحد األدنى لألبعاد الداخلیة لحمام بھ مرحاض وحوض غسیل أیدي وحوض قدم ھو . ٤
. سم١٨٠×٢٢٠الحد األدنى لألبعاد الداخلیة لحمام بھ مرحاض وحوض غسیل أیدي وبانیو ھو . ٥
�˾��Ϯѧѧѧѧϫ�ϮϴϧΎѧѧѧѧΑϭ�ϱΪѧѧѧѧϳ�ϞϴδѧѧѧѧϏ�ν ϮѧѧѧѧΣϭ�ϪѧѧѧѧϳΪϴΑϭ�ν ΎѧѧѧѧΣήϣ�ϪѧѧѧѧΑ�ϡΎѧѧѧѧϤΤϟ�ΔѧѧѧѧϴϠΧΪϟ�ΩΎѧѧѧѧόΑϸϟ�ϰѧѧѧѧϧΩϷ�ΪѧѧѧѧΤϟ

. سم٢٠٠×٢٢٠
. سم١٦٠×١٢٠الحد األدنى لألبعاد الداخلیة ألوفیس بھ حوض غسیل أواني ھو . ٦
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�̀��Ϯϫ�ΔϴϨϜγ�ΔϘη�ϲϓ�ΦΒτ Ϥϟ�ΔϴϠΧΪϟ�ΩΎόΑϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ˼ ˹ ˹î˺ ˿ ˹�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�ϥϮϜϳ�ϥ�Ϟπ ϔϳϭ�Ϣγ
. أواني على الحائط الخارجي أو أقرب ما یكون منھ

�́��ΚѧѧϴΤΑ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�ςΎѧѧΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΪϨΘδѧѧϣ�ν ΎѧѧΣήϤϟ�ήѧѧϬυ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ΕέϭΩϭ�ΕΎѧѧϣΎϤΤϟ�ϲѧѧϓ
.أقصر ما یمكن) ماسورة العمل(حیض تكون الوصلة بینھ وبین ماسورة صرف المرا

.یتم وضع سیفونات األرضیة في مكان أقرب ما یكون للحائط الخارجي. ٩
˺ ˹���Ϧѧϣ�ϞѧϗϷ�Ύѧϳϭΰϟ�ΐ ѧϨΠΗ�ϊ ѧϣ�ϦѧϜϤϳ�Ύѧϣ�ήμ ѧϗ�ϑ ήμ ѧϟ�ήϴѧγϮϣ�Εϼϴѧλ ϮΗ�ρϮѧτΧ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϰϋήϳ
. ْ وأن تكون زوایا التقاطع منفرجة في اتجاه الصرف ولیست ضده٩٠
˺ ˺���ΕΎϣΎϤΤϟ�ϲϓ�ΓέΎΘδѧΑ�ϪϠμ ѧϓ�ϦѧϜϤϳ�ΚϴΤΑ�ϡΪϘϟ�ν ϮΣ�ϭ�ϮϴϧΎΒϟ�ϥΎϜϣ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϰϋήϳ�ϮϴϧΎΑ�ΎϬΑ�ϲΘϟ

.عن باقي الحمام

ΔѧѧϴϟΎΘϟ�ΕΎϣϮѧѧγήϟ�ѧѧο ϮΗϭ��Ϣѧѧϗέ�ϞϜѧѧη˼ ̂���ξ όΒѧѧϟ�ΎϬπ ѧѧόΑ�ΔϴΤμ ѧѧϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ϦϴѧѧΑ�ΔѧѧϴϨϴΒϟ�ΩΎѧѧόΑϷ�ϰѧѧϧΩϷ�ΪѧѧΤϟ�
.وبینھا وبین الحوائط

األبعاد البینیة
للمرحاض 

والبیدیھ
والحوائط 

جاورةالم

األبعاد البینیة
للمرحاض 

وحوض غسیل 
األیدي والبانیو
والحوائط 
المجاورة

األبعاد البینیة
للمرحاض 

والبانیو
والحوائط 
المجاورة

األبعاد 
البینیة
للمباول

والحوائط 
المجاورة

الحد األدنى لألبعاد البینیة لألجھزة الصحیة) ٣٩(شكل رقم 
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 الصرف الصحية عن أجهزة وتركيباتمعلومات أساسي: خامسا

قطـــاعمسقط أفقي

حوض غسیل أیدي
Lavatory

سم٧٥×٥٥ أكبر أبعاد ،سم٤٠×٣٠ أقل أبعاد ،سم ٤٥×٦٠البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
.سم٩٠ارتفاع الحوض عن األرضیة حوالي :ارتفاع
.قط داخل رخام حوض سا، حوض بقاعدة،كابولي من الحائط:أنواع 

 .الزھر المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٢ بوصة ویفضل أن یكون ١.٥الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
ΓήѧηΎΒϣ�ϑ ήμ ѧϟ�ΩϮѧϤϋ�ϰѧϟ·�Ύϣ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟˬϮѧϤϋ�ϰѧϟ·�ϢѧΛ�Δϴѧο έϷ�ϥϮϔϴѧγ�ϰѧϟ·�ϭ��Ω

.الصرف
ѧѧϟ�ϦϴѧѧΑ�ΔϓΎδѧѧϤϟ�ϞѧѧϘΗ�ϻ�ΐ:اشتراطات أخرى ѧѧΠϳϠϟ�ήϴμ ѧѧϘϟ�ϊϠπ�ν ϮѧѧΤϟ�ϦϴѧѧΑ�ϭ�έϭΎѧѧΠϤϟ�ςΎѧѧΤϟϭ�ν ϮѧѧΤ

. سم١٥والحوض المجاور عن 
�Ϧѧϋ�ςΎѧΣ�ϭ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϱϭ�ν ϮѧΤϠϟ�ϞѧϳϮτ ϟ�ϊ Ϡπ ѧϟ�ϦϴѧΑ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻ�ΐ Πϳ˾ ˹�

.سم

قطـــاعمسقط أفقي

حوض غسیل أواني
Kitchen Sink

�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ν:  المسقط األفقي أبعاد ήόϟ˽ ˹�Ϧϋ�Ϊϳΰϳ�ϻϭ�Ϣγ˿ ˹�Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�ΓΪѧϳΪϋ�ΕΎѧγΎϘϣ�Ϫѧϟ�ϝϮѧτ ϟϭ�Ϣѧγ˿ ˹�
. سم١٥٠سم وحتى 

�ϲϟϮѧΣ�Δϴο:ارتفاع έϷ�Ϧϋ�ν ϮΤϟ�ΔϓΎΣ�ωΎϔΗέ̂ ˹Ϣѧγ���Ϧѧϣ�ν ϮѧΤϠϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ωΎѧϔΗέϻ˺ ˾-
.سم٢٠

ς:أنواع  ΎѧΤϟ�Ϧϣ�ϲϟϮΑΎϛˬϡΎѧΧέ�ϞѧΧΩ�ς ϗΎѧγ�ν ϮΣ��ϔѧλ �ϪѧΑ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳϭ�ϪѧΑ�ϭ�ΓΪѧΣϭ�ΔϳΎ
.صفایتین

ϞϴΘѧѧγ�β:مادة الصنع ϠϧΎΘѧѧγϻ�ϭ�ˬϲϨϴμ ѧѧϟΎΑ�ϲѧѧϠτ Ϥϟ�έΎѧѧΨϔϟ�ϭ�ˬϲϨϴμ ѧѧϟΎΑ�ϲѧѧϠτ Ϥϟ�ήѧѧϫΰϟˬ�ήΒϳΎѧѧϔϟ�ϭ�
.جالس

.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف
. بوصة٢مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي ال یقل عن :اشتراطات الصرف

ήηΎΒϣ�ϑ ήμ ϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟΓˬ�Δϴѧο έϷ�ϥϮϔϴѧγ�ϰѧϟ·�ϑ ήμ ѧϟ�ϡΪϋ�Ϟπ ϔϳϭ�
.لتفادي االنسداد المتكرر نتیجة وجود شوائب ودھون بمیاه صرف الحوض
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قطـــاعمسقط أفقي

مرحاض إفرنجي
European

Water Closet

.سم  شامال بعد صندوق الطرد٧٠×٣٧البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
. سم٥٥ × ٣٧یصل البعد إلى إذا كان بصندوق طرد عالي 

. سم٤٠عن األرضیة حوالي مرحاض ارتفاع ال:ارتفاع
ς:أنواع  ΎΤϟ�Ϧϣ�ϲϟϮΑΎϛ�ϖϠόϣ�ν ΎΣήϣ�ˬϱΩΎϋ�ν ΎΣήϣˬήΠΤΑ�ν ΎΣήϣ�ˬ�ϥϮϔϴδѧΑ�ν ΎΣήϣ�

.مزدوج
 .الزھر المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع

.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف
. بوصة٣مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي :شتراطات الصرفا

 وإذا كان بالدور األرضي ،الصرف في األدوار المتكررة یصل إلى عمود العمل مباشرة
.فإن الصرف یصل إلى غرفة التفتیش مباشرة

.یجب أن یكون الحائط الخارجي خلف المرحاض مباشرة:اشتراطات أخرى
όΑ�ν ΎѧѧΣήϤϟ�Ϟμ ѧѧΘϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�έϭΪѧѧϟ�ΪѧѧϋΎϣ�ΓέήѧѧϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϮϬΘϟ�ΩϮѧѧϤ

.وال یجب اتصالھ بعمود تھویة في الدور األرضي. األخیر
.یركب مع المرحاض اإلفرنجي صندوق طرد واطي أو عالي أو صمام طرد
�Ϧѧϋ�ϦϴѧϤϴϟ�Ϧѧϣ�έϭΎѧΠϤϟ�ςΎѧΤϠϟ�ν ΎѧΣήϤϟ�έϮѧΤϣ�Ϧϣ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻ�ΐ Πϳ˽ ˾�ϻϭ�Ϣѧγ

�Ϧѧѧϋ�ϞѧѧϘΗ˽˹ϟ�ςΎѧѧΤϠϟ�ϢѧѧγέΎδѧѧϴϟ�Ϧѧѧϣ�έϭΎѧѧΠϤ���ν ΎѧѧΣήϤϟ�έϮѧѧΤϣ�Ϧѧѧϣ�ΔϓΎδѧѧϤϟ�ϞѧѧϘΗ�ϻϭ
�Ϧϋ�έϭΎΠϤϟ�ϪϳΪϴΒϟ�έϮΤϤϟ̂ ˹Ϣγ���ν ϮѧΣ�ΔѧϓΎΤϟ�ν ΎѧΣήϤϟ�έϮΤϣ�Ϧϣ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻϭ

�Ϧϋ�ϱΪϳϷ�ϞϴδϏ˼ ˾Ϣѧγ���ϭ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϱϭ�ν ΎѧΣήϤϟ�ΔѧϣΪϘϣ�Ϧѧϣ�ΔϓΎδѧϤϟ�ϞѧϘΗ�ϻϭ
 سم٥٠حائط مقابل عن 

قطـــاعمسقط أفقي

مرحاض بلدي
Oriental Water

Closet

سم٧٥×٧٠ أكبر أبعاد ،سم٦٠×٤٨ أقل أبعاد ،سم ٧٠× ٦٠البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
Δϴѧѧο:ارتفاع έϷ�ΏϮδѧѧϨϣ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧϋΎϘϟ���ϥϮϔϴδѧѧΑ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·ϭS�ν έϷ�Ϧѧѧϋ�ϊ ѧѧϔΗήϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�

.  سم٢٠بمقدار 
.طانیةقاعدة وسل: ، أو المكون من قطعتین )سالبس(قطعة واحدة :أنواع 

. الحدید المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٣مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
 وإذا كان بالدور األرضي ،الصرف في األدوار المتكررة یصل إلى عمود العمل مباشرة

.ى غرفة التفتیش مباشرةفإن الصرف یصل إل
.یجب أن یكون الحائط الخارجي خلف المرحاض مباشرة:اشتراطات أخرى

�έϭΪѧѧϟ�ΪѧѧϋΎϣ�ΓέήѧѧϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϮϬΘϟ�ΩϮѧѧϤόΑ�ν ΎѧѧΣήϤϟ�Ϟμ ѧѧΘϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ
.وال یجب اتصالھ بعمود تھویة في الدور األرضي. األخیر

.و صمام طردیلزم أن یركب مع المرحاض الشرقي صندوق طرد عالي أ
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واجھةمسقط أفقي

ھـــــالبیدی
Bidet

سم٦٥×٤٠ أكبر أبعاد ،سم٥٥×٣٧ أقل أبعاد ، سم ٦٠×٣٧البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
.سم٤٥ارتفاع القاعدة عن األرضیة حوالي :ارتفاع
بیدیھ عادي، بیدیھ معلق كابولي من الحائط:أنواع 

.  المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصینيالزھر:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٢ بوصة ویفضل أن یكون ١.٥الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
�ˬΔѧϳϮϬΘϟ�ΩϮϤόΑ�ϪϟΎμ Η�ΐ Πϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ΓήηΎΒϣ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ύϣ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟ

.رة بدون المرور على سیفون األرضیةأو إلى عمود الصرف مباش
.یجب أن یكون الحائط الخارجي خلف البیدیھ مباشرة:اشتراطات أخرى

. سم٩٠یجب أال تقل المسافة بین محور البیدیھ ومحور المرحاض عن 
. سم٤٠یجب أال تقل المسافة بین محور البیدیھ والحائط المجاور عن 

. سم٥٠یھ وأي جھاز صحي أو حائط عن یجب أال تقل المسافة بین مقدمة البید

مسقط أفقي وقطاعواجھة

المبولة
Urinal

˼�ϊΎθѧϟ�ΪόΒϟ: أبعاد المسقط األفقي  ˾î˼ ˾�ΕΎϓΎδѧϣ�ϰѧϠϋ�ϊ ѧο ϮΗϭ�ν ϮѧΤϟ�ΔѧϟϮΒϤϠϟ�Ϣѧγ�˿ ˹�έϮѧΤϤϟ�Ϧѧϣ�Ϣѧγ�
.سم٦٠ × ٣٥وأبعاد المبولة الرأسیة . للمحور

.سم١٢٠یة حوالي ارتفاع المبولة الرأسیة عن األرض:ارتفاع
.مبولة حوض معلقة، مبولة رأسیة:أنواع 

.  أو الرخام للمباول القائمة،الزھر المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

.باول بوصة طبقا لعدد الم٣ بوصة أو ٢الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
�ˬΔѧϳϮϬΘϟ�ΩϮϤόΑ�ϪϟΎμ Η�ΐ Πϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ΓήηΎΒϣ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ύϣ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟ

.أو إلى عمود الصرف مباشرة بدون المرور على سیفون األرضیة
�Ϟѧѧϛ�ν:اشتراطات أخرى ϮѧѧΤϟ�ί ήѧѧρ�Ϧѧѧϣ�ϦϴΘϟϮѧѧΒϣ�Ϟѧѧϛ�ϦϴѧѧΑ�ϡΎѧѧΧέ�ωϮρΎѧѧϗ�ϊ ѧѧο ϭ�ΐ ѧѧΠϳ˿ ˹�ωϮρΎѧѧϘϟϭ�Ϣѧѧγ

.سم٥٥متر ویعلو عن األرض بمقدار ١ارتفاعھ 
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واجھة وقطـــاعمسقط أفقي

)بانیو(حوض حمام 
Bath Tub

.سم٢١٠×٧٥ أكبر أبعاد ،سم١٢٥×٦٠ أقل أبعاد ،سم ١٧٥×٧٠البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
. سم٧٥-٦٠االرتفاع من الخارج .  سم٦٠ – ٤٠االرتفاع الداخلي من :ارتفاع

ϣ�ΪϳΪΣ�ϭ�ήϫί:مادة الصنع �ΪϳΪΣϲϨϴμ ѧϟΎΑ�ϲѧϠτϣ�ωϭΎѧτˬ�ήΒϳΎѧϔϟ�ϭ�ϚϴΘѧγϼΒϟ�Ϧѧϣ�Ύπ ѧϳ�ϊ Ϩμ ѧΗ�ΎѧϤϛ�
.جالس أو الرخام الصناعي أو األكریلیك

.Pسیفون خاص براكور على شكل :مخرج الصرف
. بوصة٢الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف

.الصرف یصل إلى سیفون األرضیة ثم إلى عمود الصرف
.ن یوضع البانیو في ركن من أركان الحمامیجب أ:اشتراطات أخرى

. سم١١٥یجب أال تقل المسافة ما بین الضلع الطویل للبانیو والحائط المقابل عن 
.  سم٥٠یجب أال تقل المسافة ما بین الضلع الطویل للبانیو وأي جھاز صحي عن 

قطاعمسقط أفقي

حوض القدم
)حوض الدش(

Shower Tray

.سم٩٠×٩٠ أكبر أبعاد ،سم٧٠×٧٠ أقل أبعاد ،سم ٧٥×٧٥البعد الشائع : األفقي أبعاد المسقط 
˺�– ١٠االرتفاع الخارجي من .  سم١٧.٥ -١٠االرتفاع الداخلي :ارتفاع ˾Ϣѧγ���ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�

.منسوب قاعھ في نفس منسوب أرضیة الحمام أو منخفض عنھا
ϲϨϴμ:مادة الصنع ѧϟΎΑ�ϲѧϠτϣ�ωϭΎѧτϣ�ΪϳΪΣ�ϭ�ήϫί �ΪϳΪΣˬ�ήΒϳΎѧϔϟ�ϭ�ϚϴΘѧγϼΒϟ�Ϧѧϣ�Ύπ ѧϳ�ϊ Ϩμ ѧΗ�ΎѧϤϛ�

.جالس أو الرخام الصناعي أو األكریلیك
.Pسیفون خاص براكور على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٢الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
.الصرف یصل إلى سیفون األرضیة ثم إلى عمود الصرف

.في ركن من أركان الحمامیجب أن یوضع حوض القدم :اشتراطات أخرى
�Ϧѧϋ�ϞѧΑΎϘϣ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϱ�ΩϭΪѧΣϭ�ϡΪϘϟ�ν ϮΣ�ΩϭΪΣ�ϦϴΑ�Ύϣ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻ�ΐ Πϳ˾ ˹�

.سم١٥سم، وال تقل المسافة بینھ وبین حدود أي جھاز مجاور عن 



أعمال الصرف الصحي لوحة -لوح األعمال الصحیة التصمیمات التنفیذیة

                                                                                    ١٣-٩

قطـــاعمسقط أفقي

سیفون أرضیة
Floor Drain

. بوصة٦قطر داخلي یبدأ من : أبعاد
.ون عادة، سیفون حلة، سیفون حجز المواد البترولیة ویستعمل في الجراجات  سیف:أنواع 

 .أو البالستیك ،النحاس، الرصاصالزھر المطلي بالصیني، :مادة الصنع
. بوصة٣ أو ٢مخرج واحد بقطر :مخرج الصرف

" .٣ومخرج واحد بقطر " ٢النوع المعتاد لھ ثالثة مداخل بقطر :اشتراطات الصرف
ήμ ϟ�ϲѧϓ�ΏήΘϴϟΎѧΠϟ�ϰѧϟ·�ϭ�ΓέήѧϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�ΓήηΎΒϣ�ϑ ήμ ϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ϟμ ϳ�ϑ

.الدور األرضي
ϲΟέΎѧѧΨϟ�ςΎѧѧΤϟ�Ϧѧѧϣ�ϦѧѧϜϤϳ�Ύѧѧϣ�Ώήѧѧϗ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ:اشتراطات أخرى ѧѧΠϳ���ϑ ήμ ѧѧϳ�ϥ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ϰϨΜΘδѧѧϳϭ

�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ϥΎѧϜϤΑ�ϝϭϷ�ΪѧϴϘΘϳ�ϼѧϓ�ήѧΧ�Δϴѧο έ�ϥϮϔϴѧγ�ϰѧϠϋ�Δϴѧο έϷ�ϥϮϔϴγ
. أقرب ما یمكن من الحائط الخارجي)النھائي(الثاني 

قطـــاعمسقط أفقي

جالیتراب
Gully Trap

جالیتراب بدون فتحة یتصل 
بعمود صرف أو أكثر

جالیتراب بفتحة یتصل بعمود صرف واحد فقط

˻�ήѧτϘΑ�ΔѧϴϘϓ�ΔΤΘϔΑ�ϥϮϜϳ�ΏήΘϴϟΎΠϟ�ϢδΟ: أبعاد المسقط األفقي  ˹ϮѧΣ�ωΎѧϔΗέϭ�ΎѧΒϳήϘΗ�Ϣѧγ�ϲϟ˼ ˹Ϣѧγ����ϰѧϨΒϳϭ
.حولھ حائط من الطوب نصف بوصة

. سم بغطاء زھر أو جریلیا من الزھر٣٠ × ٣٠الحلق الظاھر للجالیتراب حوالي 
).أرضیة الرصیف في الغالب(غطاء الجالیتراب في نفس منسوب األرضیة :ارتفاع
���ΕΎѧѧΑήΘϴϟΎΠϟ�Ϧѧѧϣ�ϦϴϋϮѧѧϧ�ϙΎѧѧϨϫ:أنواع ϑ ήμ ѧѧϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�ϝΎΒϘΘѧѧγϻ�ΔѧѧΤΘϔΑˬϭ��ΔѧѧΤΘϓ�ϥϭΪѧѧΑ�ήѧѧΧ

�ΔѧѧΒϗέ�ϪѧѧϗϮϓ�ϰѧѧϨΒΗϭ�έϭί���ήѧѧΜϛ�ϭ�ΔѧѧΤΘϓ�ΔѧѧΒϗήϟ�ϲѧѧϓ�Θѧѧϔϳϭ�ΔѧѧϧϮϤϟΎΑ�ϦτΒѧѧΗϭ�ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧϣ
.الستقبال مواسیر الصرف 

 . أو الفخار المطلي بالطالء الملحي، أو البالستیك،الزھر:مادة الصنع
.Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

" .٤أو " ٣اخلي الصرف على ماسورة بقطر دمخرج :اشتراطات الصرف
.الصرف یصل إلى غرفة التفتیش مباشرة

ΓΪѧΣϭ�ΓέϮѧγΎϣ�Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ϪѧϴϠϋ�ϑ:اشتراطات أخرى ήμ ѧϳ�ϻ�ΔѧΤΘϔΑ�ΏήΘϴϟΎѧΟ�ϡΪΨΘѧγ�ΔϟΎΣ�ϲϓ���ϲѧϓ�ΎѧϤϨϴΑ
. حالة الجالیتراب برقبة یمكن أن یصرف علیھ أكثر من ماسورة من مواسیر الصرف
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ـــاعقطمسقط أفقي

مجرى أرضیة
Floor Channel

. وبالطول المحدد بالرسومات، بوصة٤ أو ٣القطر الداخلي للمجرى : أبعاد المسقط األفقي 
Δϴο:ارتفاع έϷ�ΏϮδϨϣ�β ϔϧ�ϲϓ�ϯ ήΠϤϟ�˯ΎτϏ���ϚϤδѧΑ�ΔѧϳΩΎϋ�ΔϧΎѧγήΧ�Δѧηήϓ�ϯ ήΠϤϟ�Ϟϔγϭ

.سم١٠ال یقل عن 
ήѧϫί:مادة الصنع �ϭ�ˬέΎѧΨϓˬϟ�ϞѧΑΎϗ�ήѧϴϏ�ΝΎѧλ �ϭ�ˬϲϨϴμ ѧϟΎΑ�ϲѧϠτϣ�ήѧϫί �ϭ�Ϊμ ѧϠ���ΎѧϴϠϳήΟ�˯Ύѧτ ϐϟϭ

.بوصة١×١حدید تركب على زوایا صلب 
. سم٥ بوصة بعازل مائي ال یقل عن ٣سیفون بقطر :مخرج الصرف

.إلى غرفة التفتیش مباشرة:اشتراطات الصرف
�ϦϛΎѧϣϷϭ�ΕΎѧΟήΠϟ�ϞѧΜϣ�έήϤΘѧγΎΑ�˯ΎѧϤϟΎΑ�ϞϠΒϠϟ�Δο:االستعمال ήόϤϟ�ϦϛΎϣϷ�ΕΎϴο έ�ϲϓ�ϊ ο Ϯϳ

.  میاه المطر أو الغسیل مثل محطات البنزینالمفتوحة لتصریف

قطـــاعمسقط أفقي

غرفة تفتیش
Inspection
Chamber

.  وتزید كلما زاد ارتفاع الغرفة،سم ٦٠×٦٠أقل أبعاد للمسقط: أبعاد المسقط األفقي 
ωέΎθѧϟ�ϭ�ϒϴѧλ:ارتفاع ήϟ�Δϴѧο έ�ΏϮδϨϣ�β ϔϧ�ϲϓ�Δϓήϐϟ�˯ΎτϏ��ѧϣ�ΪѧΒϳ�Δѧϓήϐϟ�ϖѧϤϋ�Ϧ˿ ˹�

.سم عند أول نقطة صرف بالمبنى ویزید كلما اتجھنا نحو الصرف العمومي
.تبنى حوائط غرفة التفتیش من الطوب أو الخرسانة على فرشة خرسانة عادیة:مادة الصنع

).بجوار أعمدة العمل والصرف( أقرب ما یمكن من مناطق الصرف بالمبنى -١:أماكن غرف التفتیش
.من ماسورة صرف أفقیة عند تقاطع أكثر -٢
. عند تغییر مسار اتجاه خط الصرف-٣
. عند تغیر قطر ماسورة خط الصرف-٤
. عند تغیر نوع ماسورة الصرف-٥
٦-�Ϧѧѧϋ�ΓέϮѧѧγΎϤϟ�ϝϮѧѧρ�Ϊѧѧϳΰϳ�ϻ�ΚѧѧϴΤΑ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�ϝϮѧѧρ�ΓΩΎѧѧϳί �ΪѧѧϨϋ�˺ ˻�ήѧѧΘϣ�

. بوصة٨ - ٦ متر للمواسیر بقطر ٢٠ وال تزید عن ، بوصة٥ – ٤للمواسیر بقطر 
. غرفة تفتیش عادیة-١:أنواع 

٢-ΐ ϴγήΗ�ΔϓήϏ���ΔΒϠμ ϟ�ΩϮϤϟϭ�ΔΑήΗϷϭ�ϝΎϣήϟ�ΐ ϴγήΗ�ΎϬΘϔϴυϭˬ�ΔѧϴϠΧΩ�ΩΎѧόΆΑ�ϲϫϭ�
�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ˿ ˹î �̂ ˹Ϣγ�ˬ�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�Δѧϓήϐϟ�ϩάϬϟ�ΝήΨϤϟ�ΔΤΘϓ�ΏϮδϨϣϭ�

. سم٥٠قاع الغرفة بما ال یقل عن 
٣-ΔΪϬΗ�ΔϓήϏ���ϟ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�ϝΎΒϘΘγ�ΎϬΘϔϴυϭ�ϭ�Ϟϴδѧϐϟ�ϩΎѧϴϣ�Ρΰϧ�ΕΎΒϤϠρ�Ϧϣ�ΓΩέϮ

�ΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϜΒθѧϟ�ΏϮδѧϨϣ�Ϧѧϋ�Δπ ѧϔΨϨϤϟ�έϭΩϷ�Ϧѧϣ�ϱέΎΠϤϟ�ϩΎϴϣ�ϊϓέ�ΕΎΒϤϠρ�ϚѧϟΫϭ
 .قبل اتصال میاه الصرف بغرف التفتیش األخرى

٤-ϊ ϴϤΠΗ�ΔϓήϏ����ϊ ѧϴϤΟ�Ϧѧϣ�ΔѧϣΩΎϘϟ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ϩΎϴϣ�ΎϬϴϓ�ϊ ϤΠΘϳ�ϲΘϟ�ϲϫϭ
.على المجاري العمومیةغرف التفتیش بھ تمھیدا لصرفھا 
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قطـــاعمسقط أفقي

خزان تحلیل
Septic Tank

).بدون غرف التفتیش( متر لخزان ذو شقتین ١.٧٠ × ٢.٥أقل أبعاد : أبعاد المسقط األفقي 
. متر٢ ویصل االرتفاع الداخلي إلى ،غطاء الخزان في نفس منسوب األرضیة:ارتفاع
.  ذو أربع شقات، ذو ثالث شقات،تینخزان تحلیل ذو شق:أنواع 

ΔѧѧϳΩΎϋ�ΔϧΎѧѧγήΧ�Δѧѧηήϓ�ϰѧѧϠϋ�Γήϔδѧѧϟ�Ώήѧѧο:مادة الصنع �ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϴϠΤΘϟ�ϥΰѧѧΧ�ςϮѧѧΣ�ϰѧѧϨΒΗ��
.والسقف من الخرسانة المسلحة

.  بوصة٤مواسیر صرف من الزھر أو الفخار بقطر :مخرج الصرف
.إلى غرفة التفتیش:اشتراطات الصرف

Ϸ�ϪΘϔϴυϭ�ϑ:االستعمال ήѧλ �ϢΘϳ�ΚϴΤΑ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�Ϧϋ�ΐ ϴγήΘϟΎΑ�ΔΒϠμ ϟ�ΩϮϤϟ�Ϟμ ϓ�ϲϫ�ΔϴγΎγ
.المیاه ونزح المواد الصلبة من الخزان على فترات متباعدة

. یستعمل بشكل أساسي في األماكن التي لیس بھا شبكات صرف عمومیة

طبة تسلیك
Maintenance

Plug

. لیك المواسیر في حال انسدادھاوظیفتھا األساسیة تمكین القیام بتس:الوظیفة
�ΎѧϬϜϓ�ϦѧϜϤϳ�ϯ:الوصف ήΧϷϭ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ϲϓ�ΖΒΜΗ�ΎϤϫΪΣ·�ϦϴΘότ ϗ�Ϧϣ�ϚϴϠδΘϟ�ΔΒρ�ϥϮϜΘΗ

�Ϧѧϣ�ΔϧΎϴμ ѧϟ�ΪѧϨϋ�ΘѧϔϠϟ�υϭϭϼѧϘΑ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧότϘϟ�ϲϓ�ΖΒΜϳ�ϱήΩ�˯ΎτϏ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϫϭ
. أجل إدخال سلك لتسلیك الماسورة عند االنسداد

�Ϧѧѧϣ�ϊ:مادة الصنع Ϩμ ѧѧΗ�ϞѧѧϜϴϨϟΎΑ�ϲѧѧϠτ Ϥϟ�ϭ�ΰѧѧϧϭήΒϟ�α ΎѧѧΤϨϟ�Ϧѧѧϣϭ�ϚϴΘѧѧγϼΒϟ�ήϴѧѧγϮϤϠϟ�ϚϴΘѧѧγϼΒϟ
.للمواسیر الرصاص والزھر

.تركب طبة التسلیك عند التقاء خطین من المواسیر أو عند تغییر اتجاه المواسیر:االستعمال
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صرف املطرأعمال لوحة 

�ΔΣϮϟ�ϝΎϤϋήλ�Ϧѧϣ�ήѧτ Ϥϟ�ϑ ήѧλ �ΕΎѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧϤϋ�ϊϴϤΟ�ϪϴϠϋ�ήϬψϳ�ϰϨΒϤϠϟ�ϲϘϓ�ςϘδϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ήτ Ϥϟ�ϑ
.میول أرضیة ومواسیر صرف المطر وملحقاتھا

أهمية إعداد لوحة صرف املطر: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات صرف المطر في المبنى من خالل– ١
. سطح توضیح أماكن وتقسیمات میول أرضیة األ–أ 

.  توضیح نقاط تجمیع ماء المطر ومسارات مواسیر صرف المطر خارج المبنى–ب 
٢ -�ΔΣϮϠϟ�ϚϠΗ�ϡΪΨΘδΗ��ΔϴΤμ ϟ�ϝΎϤϋϷ�ΕΎΣϮϟ�ϲϗΎΑ�ϊϣ���ΔϴΤμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋϸϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪϘΗϭ�ΕΎϴϤϜϟ�ΏΎδΣ�ϲϓ

. في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة صرف املطر : ثانيا

: لمبنى المسقط األفقي لسطح ا– ١
:ویقصد بھ المسقط األفقي المعماري لسطح المبنى، ویراعى فیھ ما یلي

 مم٠.٣ -  ٠.٢یرسم سطح المبنى كإسقاط ھندسي بخطوط مستمرة سمكھا  .
�έϭΪѧϠϟ�ϲΟέΎѧΨϟ�ςΎѧΤϟ�ΩϭΪѧΣ�Ϣѧγέ�ϢΘѧϳ�ΎϬϠϔѧγ�ΔѧϬΟϮϟ�ςΎѧΣ�Ϧѧϋ�τ δϟ�ΓϭέΩ�ί ϭήΑ�ΔϟΎΣ�ϲϓ

).مم٠.٣ – ٠.٢(مك وبنفس الس) ــ  ــ  ــ(األخیر بخط متقطع 
�τ δϠϟ�ΏϮδϨϣ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΩϮΟϭ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ���τ ѧγ�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�ϪΤτ ѧγ�ϢϠδѧϟ�ΝήΑ

έϭΩ�ωΎϔΗέΎΑ�ϰϨΒϤϟ�ϲϗΎΑˬτ δѧϟ�έϭΪѧΑ�ΔѧϴϣΪΧ�ϑ ήϏ�ΪΟϮΗ�ϭ����ς ѧϘϓ�ΪѧΣϭ�ςϘδѧϣ�Ϣѧγήϳ�ϥ�Ύѧϣ·
ѧϟ�ΝήѧΑ�ςϮѧΣ�Ϫѧϴϓ�ήѧϬψΗ�ΎϤϫΪΣ�ϦϴτϘδϣ�Ϣγήϳ�ϥ�ϭ�ˬϲ γΪϨϫ�ρΎϘγΈϛ�ϥΎΤτ δϟ�Ϫϴϓ�ήϬψϳ�ϢϠδ
.وغرف السطح مار بھا قطاع، ثم یرسم مسقط أفقي مستقل لسطح غرف السطح وبرج السلم

ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

: میول األرضیات-٢
�ϢΘѧϳ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ϲѧϘϓ�ϒϘѧγ�ϰѧϨΒϤϟ�ϒϘѧγ�ϥϮѧϜϳ�ϝϮѧΣϷ�ΐ ѧϠϏ�ϲϓ

�ΔϧΎγήΨϟ�ΔϘΒρ�ϲϓ�ϝϮϴϣ�ϖϴϠΨΗ�τ δϠϟ�ΔϳΩΎόϟ�ϝϮϴϤϟ�ΔϧΎγήΧ���β ϔϨѧΑ�τ δѧϟ�ρϼѧΑ�ϥϮѧϜϳ�ϲѧϜϟ
ΎϬϓήμ ϟ�ΓΩΪΤϣ�ςϘϧ�ϲϓ�ήτ Ϥϟ�˯Ύϣ�ϊϴϤΠΘϟ�ϝϮϴϤϟ���ΎϴѧγΪϨϫ�ϒϘδѧϟ�ϢϴδѧϘΘΑ�Ϣѧγήϟ�ϰѧϠϋ�ϚѧϟΫ�ϢΘѧϳϭ

ϝϮѧϴϤϟ�ΔϧΎѧγήΧ�έΪѧΤϧ�ΕΎϳϮΘδѧϣ�ϞѧΜϤΗ�ΕΎѧΜϠΜϣ�ϰѧϟ·�ΓΪѧΣϮϟ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϢϴδѧϘΗ�ϢѧΛ�ϖρΎϨϣ�ΓΪϋ�ϰϟ·��
.  متر١٥ول الوتر عن ویراعى في ھذه المثلثات أال یزید ط

�ˬΔϠϘΘδѧϣ�ϒϳήμ ѧΗ�ΔѧτϘϧ�ΎѧϬϟ�ΔѧϘτ Ϩϣ�Ϟѧϛϭ�ΓέϭΎѧΠΘϣ�ϖρΎѧϨϣ�ΓΪѧϋ�ϰѧϟ·�ϰϨΒϤϟ�τ γ�ϢϴδϘΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓ
�ϰѧϟϭϷ�ΔϘτ ϨϤϠϟ�έΪΤϧϻ�ϩΎΠΗ�ν έΎόΗ�ϡΪϋ�ϦϴΗέϭΎΠΘϣ�ϦϴΘϘτ Ϩϣ�Ϟϛ�ϦϴΑ�Ϟλ Ύϔϟ�ςΧ�ϲϓ�ϰϋήϳ

. مع اتجاه االنحدار للمنطقة الثانیة

: أماكن أعمدة صرف المطر-٣
: ف المطر تكون على الحوائط  الخارجیة ویراعى فیھاأعمدة صر

كل عمود یكون عند نقطة تالقي أوتار میول السطح حیث أقل منسوب لألرضیة .
یتصل عمود الصرف بجرجوري في منطقة تالقى أوتار میول األرضیة.
�ήѧѧτϘΑ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΩϮѧѧϤϋ˼�ΔΣΎδѧѧϣ�ϑ ήμ ѧѧϳ�Δѧѧλ ϮΑ�˻ ˾ ˽ήѧѧΘϣ�٢�ήѧѧτϘΑ�ϭ�ˬτ δѧѧϟ�Δϴѧѧο έ�Ϧѧѧϣ��˽

�ϑ ήμ ѧϳ�Δλ ϮΑ�ΔΣΎδѧϣ˾˽˾ήѧΘϣ�٢τ δѧϟ�Δϴѧο έ�Ϧѧϣ�����ήѧτ Ϥϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ΔΑϮδѧΤϣ�ϡΎѧϗέϷ�ϩάѧϫ
).لمدینة اإلسكندریة ألقصى احتمال لمعدل سقوط األمطار طبقا لإلحصاءات
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�ΓήѧΩ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϲѧϓ�ΩϮϤόϟ�ϞϜη�ϥϮϜϳ���α ΎѧϴϘϣ�β ϔϨѧΑ�Ϣѧγήϳ�ϻ�ΩϮѧϤόϟ�ήѧτ ϗ�ϭ
�ΔѧѧΣϮϠϟ�Ϣѧѧγέ��˺˾ ˹���ˬѧѧο ϭ�ήѧѧϴϏϭ�ήϴϐѧѧλ �ϥϮϜϴѧѧγ�ϻ·ϭ�ϰѧѧϠϋ�ήѧѧτ Ϥϟ�ϑ ήѧѧλ �ΩϮѧѧϤϋ�Ϣѧѧγήϳ�άѧѧϟ

. بوصة٤مم إذا كان قطره ٤بوصة أو ٣مم إذا كان قطره ٣ھیئة دائرة قطرھا 

البيانات املطلوب توقيعها بلوحة صرف املطر يف منطقة رسم املسقط: ثالثا

: رموز تركیبات صرف المطر-١
 بجوارھا مباشرة)  مزراب،جرجوري(یكتب رمز تركیبات صرف المطر .

: بیانات أعمدة صرف المطر -٢
یكتب لكل عمود قطر العمود والمادة المصنوع منھا.
�ΓέΎη·�ςΧ�ϰϠϋ�ΩϮϤϋ�Ϟϛ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ϚϤδѧΑ�ΩϮѧϤόϟ�ϰѧϟ·�ήϴθѧϳ�ϲѧϘϓ�ςΧ˹ �˻Ϣѧϣ���Ϧѧϋ�ΪѧϴόΑϭ

.العمود إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة
:  بیانات میول صرف المطر-٣

ΠΗ�Δϴο έϷ�ΕΎϤϴδϘΗ�Ϧϣ�ΚϠΜϣ�Ϟϛ�ϰϠϋ�Ϣγήϳ�ϢϬѧγ�ΓΪѧϋ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�Ϯϫϭ�ΚϠΜϤϟ�ϯ ϮΘδϣ�Ϟϴϣ�ϩΎ
.متوازیة بجوار وتر المثلث وتتجھ نحو الوتر

�ϰѧϠϋ�ήΗϮѧϠϟ�ϥΎѧϳί Ϯϣ�ϥΎϤѧγήϳ�ϦϴϤϬѧγ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�Ϯѧϫϭ�ήΗϮѧϟ�έΪΤϧ�ϩΎΠΗ�ήΗϭ�Ϟϛ�έϮΠΑ�Ϣγήϳ
.جانبیھ ویكون السھم متجھا نحو المنسوب األقل 

Ϯϟ�έΪΤϧ�ΔΒδϧ�έΪΤϧϻ�ϢϬγϭ�ήΗϮϟ�έϮΠΑ�ΐ ΘϜϳήΗˬ�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�Ϣϗέ�Ϯϫϭ��˺˺ ˹ ˹����Ϫѧϧ�ϰѧϨόϤΑ
% . ١حیث أن أقل نسبة انحدار لصرف المطر ھي ).  مثال٢/١٠٠ أو ١/٧٥یمكن أن یكون 

البيانات املطلوب توقيعها بلوحة صرف املطر خارج منطقة رسم املسقط : رابعا

 جدول المصطلحات والرموز - ٤
: ر إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتاليوینقسم جدول المصطلحات والرموز لصرف المط

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
.صرف المطر
�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�ΰѧѧϣήϟ�(Label)����ϑ ήѧѧλ �ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ΰѧѧϣέ�ΎѧѧϬϴϓ�ΐ ѧѧΘϜϳϭ

.كاختصار إلسم ھذا العنصرالمطر ویكون الرمز عبارة عن حرف أو حرفین أو أكثر 
�ΔѧѧѧΜϟΎΜϟ�ΔѧѧѧϧΎΨϟ-�ϥΎѧѧѧϴΒϟ�(Meaning)���ϥΎѧѧѧϜϣϹ�έΪѧѧѧϗ�ήμ ѧѧѧΘΨϣ�ϒѧѧѧλ ϭ�ϊ ѧѧѧϣ�ήμ ѧѧѧϨόϟ�Ϣѧѧѧγ�ΎѧѧѧϬϴϓ�ΐ ѧѧѧΘϜϳϭ

. لمواصفاتھ
��(Notes) المالحظات -الخانة الرابعة �ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔϤϬϣ�ΕΎψΣϼϣ�ϱ�ΎϬϴϓ�ο Ϯϳϭ

.تركیبات صرف المطر

ϲ ϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣϗέ�ϝϭΪΟ˻ ˻���ϑ ήѧλ �ΔѧΣϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ�
:المطر بأحد المباني

صرف المطرجدول الرموز والمصطلحات بلوحة ) ٢٢(رقم  جدول 
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صرف املطرأعمال معلومات متعلقة بلوحة 

١-ѧΟήΟ�ϞϤόΘδѧϳ�ήѧϴΧϷ�έϭΪѧϠϟ�ΔѧϬΟϮϟ�ςΎѧΣ�ϯ ϮΘδѧϣ�β ѧϔϧ�ϲѧϓ�τ δѧϟ�ΓϭέΩ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΔϟΎΣ�ϲϓ���ˬΔѧϳϭί �ϱέϮ
�ϊ ѧϤϗ�ϱέϮѧΟήΟ�ϡΪΨΘδѧϳ�ήѧϴΧϷ�έϭΪѧϠϟ�ΔѧϬΟϮϟ�ςΎѧΣ�Ϧѧϋ�ήѧϴΒϛ�ί ϭήѧΑ�Γί έΎΑ�ΓϭέΪϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϨϴΑ�Ϣѧϗέ�ϞϜѧη�

٤٠.(
٢-�ΩϮѧϤϋ�ΔѧϳΎϬϧ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧϬΟϮϟ�ϰѧϠϋ�ήѧτ Ϥϟ�ϑ ήѧλ �ΩϮѧϤϋ�ϥϮѧϜϳ�ΕϻΎѧΤϟ�ΐ ϠϏ�ϲϓ�

Α�ϒϴѧλ ήϟ�Ϧѧϋ�ϊ ѧϔΗήϣ�ΔѧϣΰΟ�ωϮϛ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�Ϟϔγ�Ϧϣ�ήτ Ϥϟ�ϑ ήλ�έΪѧϘϤ˺ ˾�ϰѧϠϋ�ήѧτ Ϥϟ�ϒϳήμ ѧΗ�ϢΘѧϳϭ�Ϣѧγ
ωέΎθϟ�ϭ�ϒϴλ ήϟ���ΔѧϓήϏ�Ώήϗ́ѧΑ�Ϟμ ѧΘΗ�Ϟϔѧγ�Ϧѧϣ�ϪѧΘϳΎϬϧ�ϥΈѧϓ�έϮѧϨϣ�ϞΧΪѧΑ�ήτ Ϥϟ�ϑ ήλ �ΩϮϤϋ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΎϤϨϴΑ

.تفتیش مرورا بجالیتراب

.بعامود صرف المطر) جرجوري زاویة، وجرجوري قمع(اتصال الجرجوري) ٤٠(شكل رقم 
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. بوصة٨ بوصة وال یزید عن ٣ف األمطار عن  یجب أال یقل قطر عمود صر-٣
. عند صرف األمطار- إذا وجدت- یوضع في االعتبار فواصل الھبوط والتمدد – ٤

.على لوحة صرف المطر أمثلة )٤٢، شكل رقم ٤١شكل رقم  (ةل التالیاشكاألوضح وت

مثال على لوحة صرف المطر :)٤١(شكل رقم 

.ة السطح في نفس مستوى  الواجھة للدور األخیرفي ھذا المثال مستوى  درو*
.یستعمل جرجوري زاویة مع ارتفاع عمود المطر حتى منسوب الدروة*
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مثال على لوحة صرف المطر :)٤٢(شكل رقم 

. في ھذا المثال مستوى  دروة السطح بارز عن مستوى  الواجھة للدور األخیر*
.طوط متقطعةیجب توضیح حدود الدور األخیر بخ*
.) متر عن األرضیة١.٠٠أو وجرجوري زاویة مع ارتفاع عمود المطر بمقدار (یستعمل جرجوري قمع في األجزاء البارزة *
. مع ارتفاع عمود المطر حتى منسوب الدروةیستعمل جرجوري زاویةفي األجزاء غیر البارزة *
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التغذية مبياه الشربأعمال ة لوح

�ΔΣϮϟ�ϝΎϤϋ�ϩΎѧϴϤΑ�ΔѧϳάϐΘϟ�ΕΎѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧϤϋ�ϊϴϤΟ�ϪϴϠϋ�ήϬψϳ�ϰϨΒϤϠϟ�ϲϘϓ�ςϘδϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ
.وأي عناصر تركیبات صحیة أخرى) ساخن/بارد (الشرب من أجھزة صحیة ومواسیر تغذیة بالمیاه 

ربالتغذية مبياه الشأهمية إعداد لوحة: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات التغذیة بمیاه الشرب في المبنى من خالل– ١
.  توضیح مسارات مواسیر التغذیة داخل المبنى–أ 

.  توضیح مسارات مواسیر التغذیة خارج المبنى وحتى الوصول إلى شبكة التغذیة العمومیة–ب 
٢ -�ΔΣϮϠϟ�ϚϠΗ�ϡΪΨΘδΗ��μ ϟ�ϝΎϤϋϷ�ΕΎΣϮϟ�ϲϗΎΑ�ϊϣΔϴΤ���ΔϴΤμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋϸϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪϘΗϭ�ΕΎϴϤϜϟ�ΏΎδΣ�ϲϓ

. في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة التغذية مبياه الشرب: ثانيا

:وھي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي
:  المسقط األفقي لمرافق المبنى– ١

�ϰѧϨΒϤϟ�ϖѧϓήϤϟ�ϱέΎѧϤόϤϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϪΑ�Ϊμ Ϙϳϭ�ѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣϩΎˬΦΑΎѧτϣ�ˬ����Φѧϟ��Ύѧϣ�Ϫѧϴϓ�ϰѧϋήϳϭ�ˬ
:یلي

�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϤϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϞϤθϳ��ςϮΤϟˬ�ΓΪѧϤϋϷϭ��ΎϫήϴθѧϬΗ�ϊ ѧϣ�ˬΏϮѧΑϷϭ�ˬ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�
. مم٠.٢وتكون خطوط جمیع تلك العناصر بسمك 

�ς ѧϘϓ�ϰѧϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϑ ήϏ�ϢγήΑ�ϰϔΘϜϳ�ΓέήϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�Ϫϧ�ϰϋήϳُ��ˬϩΎѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣ
ΦΑΎτϣ����Φϟ����ϢΘѧϳ�ϲѧϜϟ�ϚѧϟΫϭ�ϥΎѧϴΣϷ�ΐ ѧϠϏ�ϲѧϓ�ϪѧϠϤϛ΄Α�έϭΪѧϟ�Ϣѧγήϳ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΎϤϨϴΑ

. إظھار خطوط التغذیة بمیاه الشرب خارج المبنى وحتى شبكة التغذیة العمومیة
ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

: األجھزة الصحیة-٢
�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ΓΰϬΟ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�ϴδϏ�ν ϮΣϱ Ϊϳ�ϞˬϡΪѧϗ�ν ϮѧΣ�ϭ�ϮϴϧΎѧΑ�ˬ�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�

ΔϟϮΒϣ�ˬϲ ϧϭˬ�ϭ�ϱΪϠΑ�ν ΎΣήϣ�ˬϲΠϧήϓ·ϪϳΪϴΑ����ΔѧϳάϐΘϟ�ΔϜΒѧη�ΕΎѧΒϴϛήΗ�ϲϗΎΑϭ��ϥΎΨѧγ�ˬβ ΑΎѧΤϣ
�ϩΎϴϣ�ϥΰΧ�ˬϩΎϴϣ�ϊϓέ�έϮΗϮϣ�ˬϩΎϴϣ����Φϟ���ςϘδѧϤϟ�Ϣѧγέ�α ΎϴϘϤΑ��˺˾ ˹���ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϨϛΎϣ�ϲѧϓϭ

. األفقي
 مم٠.٤تكون بسمك خطوط رسم أجھزة الصرف الصحي وباقي التركیبات  .

: مسارات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب األفقیة-٣
: مسارات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب األفقیة قد تكون تحت األرضیة أو بداخل الحوائط 

�ΕέΎѧΒΘϋϻ�ΎѧϘΒρ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδϤϟΎΑ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΔϴϘϓϷ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ήϴγϮϣ��ΕέΎδϣ�ϢγήΗ
. كل جھاز

έΎδϣ�ϢγήΗ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ήϴγϮϣ�Ε�ΩέΎΒϟ�˯ΎϤϟ���ϊ ѧτϘΘϣ�ςΨΑ�ѧ˰˰��˰ѧ˰��˰ѧ˰���ϞѧϘϳ�ϻ�ϪϜϤѧγ
.مم٠.٦عن 

�ήϴѧѧγϮϣ�ΕέΎδѧϣ�ϢѧγήΗ�ΔϴΤμ ѧϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ξ ѧόΑ�ΔѧϳάϐΘϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ϦϴΨδѧѧΘϟ�ϡΎѧψϧ�ϡΪΨΘѧγ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ
�ϩήѧϴψϧ�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨϣ�ϦΧΎδѧϟ�˯ΎϤϟ�ςΧ�ϞϜη�ϥϮϜϳ�ϥ�ϰϋήϳϭ�ϊ τ ϘΘϣ�ςΨΑ�ϦΧΎδϟ�˯ΎϤϟΎΑ�ΔϳάϐΘϟ

.مم٠.٦وبسمك ال یقل عن ) ـــ ـ ـــ ـ ـــ (ء البارد للما

):أعمدة التغذیة( مسارات مواسیر میاه التغذیة الرأسیة الخارجیة -٤
. مسارات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب الرأسیة تكون خارج مرافق المبنى على الواجھة الخارجیة أو المنور
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المسقط األفقيترسم أعمدة التغذیة في المكان المناسب لھا ب .
�ΓήѧѧΩ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ΩϮѧѧϤόϟ�ϞϜѧѧη�ϥϮѧѧϜϳ���ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ΩϮѧѧϤϋ�Ϟѧѧϛ�ϥ�Ϧѧѧϣ�ϢϏήϟΎѧѧΑϭ

�ΔѧΣϮϠϟ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϣ�β ϔϨѧΑ�Ϣѧγήϳ�ϻ�ΩϮѧϤόϟ�ήѧτ ϗ�ϥ�ϻ·�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϲѧϓ�ΔϗΪΑ�ϪϧΎϜϣ�ϲϓ�Ϣγήϳ
.مم٢وإال سیكون صغیر وغیر واضح، لذا یرسم عمود التغذیة على ھیئة دائرة قطرھا ) ١/٥٠(
یكتب بجوار كل عمود قطر العمود والمادة المصنوع منھا.

يف منطقة املسقط بلوحة التغذية مبياه الشرب ةالبيانات املطلوب: ثالثا

: رموز األجھزة الصحیة-١
�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ϑ ήѧѧΣ�ΓΪѧѧϋ�ϭ�ΪѧѧΣϭ�ϑ ήѧѧΣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ΰѧѧϣήϟϭ�ϩέϮѧѧΠΑ�ϲΤμ ѧѧϟ�ί ΎѧѧϬΠϟ�ΰѧѧϣέ�ΐ ѧѧΘϜϳ

. بیانات بما ال یسمح بكتابة إسم الجھاز الصحي كامالمساحة منطقة الرسم تكون مزدحمة بال
:ویراعى فیھ اآلتي:  بیانات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب-٢

�ΓέΎѧη·�ς ѧΧ�ϰѧϠϋ�ϭ�ΎѧϫέϮΠΑ�Ώήθѧϟ�ϩΎѧϴϤΑ�ΔѧϳάϐΘϟ�ήϴѧγϮϣ�Ϧѧϣ�ΓέϮѧγΎϣ�Ϟϛ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ς ѧΧ
. الرسم مزدحمةوبعیدا عن الماسورة إذا كانت منطقة) مم٠.٢أفقي یشیر إلى الماسورة بسمك 

�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϚϠΗ�ϞϤθΗ��ΓέϮѧγΎϤϟ�ΎϬϨϣ�ΔϋϮϨμ Ϥϟ�ΓΩΎϤϟˬ�ΓέϮѧγΎϤϠϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ήѧτϘϟϭ���ϼΜѧϣ���Ρ˺���
). بوصة١ماسورة حدید بقطر داخلي : تعني

�ΓέΎη·�ςΧ�ϰϠϋ�ϭ�ΩϮϤόϟ�έϮΠΑ�ΔϳάϐΘϟ�ΓΪϤϋ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ϚϤδѧΑ�ΩϮѧϤόϟ�ϰѧϟ·�ήϴθѧϳ�ϲѧϘϓ�ςΧ
.انت منطقة الرسم مزدحمةوبعیدا عن العمود إذا ك) مم٠.٢

 بلوحة التغذية مبياه الشرب خارج املسقط ةالبيانات املطلوب: رابعا

 جدول المصطلحات والرموز - ٤
Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ΔΣϮϠΑ�Δϣί ϼϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�Ϧϣ�ί Ϯϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ Ϥϟ�ϝϭΪΟ�ήΒΘόϳ���Δѧϓήόϣ�ϦѧϜϤϳ�ϪѧϟϼΧ�ϦϤϓ

. حةمعنى الرموز والمصطلحات المستخدمة في اللو
: وینقسم جدول المصطلحات والرموز للتغذیة بمیاه الشرب إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتالي

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
ϟ�ΝΫϮѧϤϧ�ϥϮѧϜϳ�ΎϤϨϴΑ�ˬΎϬϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�Ϯϫ�ΔϴΤμ ϟ�ΓΰϬΟϷ�ΝΫϮϤϧ�ϥϮϜϳϭ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ήϴѧγϮϤ

.األفقیة خطوط متقطعة
��(Label) الرمز -الخانة الثانیة ��Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ΰѧϣήϟ�ϥϮѧϜϳϭ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϞѧϜϟ�ι ΎѧΧ�ΰѧϣέ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ

�ΔѧѧϤΣΩΰϣ�ϥϮѧѧϜΗ�Ϣѧѧγήϟ�ΔѧѧϘτ Ϩϣ�ΔΣΎδѧѧϣ�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ήμ ѧѧϨόϟ�άѧѧϫ�ϢѧѧγϹ�έΎμ ѧѧΘΧΎϛ�ήѧѧΜϛ�ϭ�ϦϴϓήѧѧΣ�ϭ�ϑ ήѧѧΣ
�ϼϣΎϛ�ϲΤμ ϟ�ί ΎϬΠϟ�Ϣγ·�ΔΑΎΘϜΑ�Ϥδϳ�ϻ�ΎϤΑ�ΕΎϧΎϴΒϟΎΑ�ϝΎΜϣ���ϑ ήΤϟ�ν��ϱΪѧϳ�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�ϲѧϨόϳ�ˬ

).وھكذا... یعني حوض غسیل أواني " ل"الرمز 
�ΔѧΜϟΎΜϟ�ΔϧΎΨϟ-�ϥΎѧϴΒϟ�(Meaning)���ήμ ѧΘΨϣ�ϒѧλ ϭ�ϊ ѧϣ�ϲΤμ ѧϟ�ί ΎѧϬΠϟ�ϭ�ήμ ѧϨόϟ�Ϣѧγ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ

). حوض غسیل أیدي من الفخار المطلي بالصیني: مثال(قدر اإلمكان لمواصفاتھ 
��(Notes) المالحظات -الخانة الرابعة �ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔϤϬϣ�ΕΎψΣϼϣ�ϱ�ΎϬϴϓ�ο Ϯϳϭ

.تركیبات التغذیة بمیاه الشرب

ϲ ϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˻ ˼���ΔѧϳάϐΘϟ�ΔѧΣϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ
.تغذیة بالمیاهمثال على لوحة ال) ٤٢شكل رقم (  یوضح الشكل الذي یلیھ بمیاه الشرب بأحد المباني
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جدول الرموز والمصطلحات بلوحة التغذیة بالمیاه) ٢٣(رقم  جدول 
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مثال على لوحة التغذیة بالمیاه) ٤٢(شكل رقم 
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معلومات متعلقة بلوحة التغذية مبياه الشرب

-:مواسري التغذية : أوال

ѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧΟέΩ�ΪΟϮΗ�ΚϴΣ�ήϴγϮϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΓΪϳΪϋ�ωϮϧ�ϡΪΨΘδΗ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ρϮϐπ ѧϠϟ�ΎѧϬϠϤΤΗ�ϯ ΪѧϤϟ�Δ���ήϴѧγϮϤϟϭ
:المستخدمة في أعمال التغذیة الداخلیة تصنع من مواد متعددة أھمھا

: مواسیر الحدید المجلفن -١
: مواسیر النحاس األصفر-٢
):بولي فینیل كلوراید (PVCمواسیر البالستیك من نوع   -٣
):ینیل كلورایدبولي فكلورو  (CPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٤
):بولي فینیل كلوراید الغیر لدنكلورو  (UPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٥
: مواسیر األلمونیوم المغلف بالبولي إیثیلین-٦
: مواسیر الزھر المقاوم للضغط طراز یونیفرسال-٧

: مواسیر الحدید المجلفن -١
ΎϤόΘγ�ήϴγϮϤϟ�ήΜϛ�Ϧϣ�ϦϔϠΠϤϟ�ΪϳΪΤϟ�ήϴγϮϣ�ήΒΘόΗϩΎϴϤϟΎΑ�ΔϴΤμ ϟ�ΕΎΒϴϛήΘϟ�ΩΪϣϹ�ϻ���ήϴѧγϮϣ�ϲϫϭ

�ΔϨϔϠΠϟ�Ϧϣ�ϦϴΘϘΒτΑ�ΓΎτ ϐϣ�ΪϳΪΣ�ΔϴΟέΎΧ�ϭ�ΔϴϠΧΩ���β ϴѧτ ϐΘΑ�ΔѧϨϔϠΠϟ�ΔѧϴϠϤϋ�ϢΘΗϭ�ήѧϤϏ���ΪѧϳΪΤϟ�ήϴѧγϮϣ
�ΔѧѧϘΒρ�ϚϤѧѧγ�ϒѧѧϠΘΨΗϭ�ϲϠΧΪѧѧϟϭ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�ΎϬϴΤτ ѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩϮѧѧΟϮϤϟ�ΪϴѧѧγΎϛϷ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϔϴψϨΘϟ�ν ϮѧѧΣ�ϲѧѧϓ

�ΔϨϔϠΠϟ�ΓήθϘϟ��ϳϭ�ήΧϵ�ϊ Ϩμ ϣ�Ϧϣι Ύѧλ ήϟϭ�ήϳΪμ Ϙϟ�ΎϬϴϟ·�ΎϧΎϴΣ�ϑ Ύπ���ΔѧϨϔϠΠϟ�ΔѧϴϠϤϋ�Ϧѧϣ�ϑ ΪѧϬϟϭ
ϥΎδϧϹΎΑ�έήο Ϲϭ�ΎϬϠϛΗ�ΐ Βδϳ�ΎϤϣ�Ϊμ ϟ�Ϧϣ�ΔϳΪϳΪΤϟ�ήϴγϮϤϟ�ΔϳΎϤΣ�Ϯϫ���˯ΎѧϤϟΎΑ�ΔѧϳάϐΘϠϟ�Ϡμ ѧΗ�ϲϫϭ

ϦΧΎδѧϟϭ�ΩέΎΒϟ���ϝϮѧτΑ�ϦѧϔϠΠϤϟ�ΪѧϳΪΤϟ�ήϴѧγϮϣ�ϥϮѧϜΗϭ˿�ΔѧϋϮϨΘϣ�έΎѧτ ϗ́Αϭ�ήѧΘϣ���˼́ˬ��˺˻�ˬ�˼˽�ˬ˺�ˬ
.بوصة) ٤ ،٣ ،٢ ،١.٥ ،١.٢٥

: مواسیر النحاس األصفر-٢
�Ϧѧϣ�ϲѧϫϭ�ˬϩΎѧϴϤϟ�ΩΪѧϣΈΑ�Δѧλ ΎΨϟ�ΔϴΤμ ѧϟ�ΕΎѧΒϴϛήΘϟ�ϲѧϓ�ϦѧϔϠΠϤϟ�ΪѧϳΪΤϟ�ήϴѧγϮϣ�Ϧϣ�ϻΎϤόΘγ�Ϟϗ�ϲϫϭ

β Ϡϣ�ϲΟέΎΨϟϭ�ϲϠΧΪϟ�ΎϬϴΤτ γϭ�ΔϣϮΤϠϤϟ�ήϴϏ�ΏϮΤδϤϟ�ωϮϨϟ���α ΎѧΤϨϟ�ήϴѧγϮϤϟ�ϊ ѧϴϤΟ�˯ϼѧρ�ϢΘѧϳϭ
ϲϓ�ΖΒΜΗϭ�ϡϭήϜϟΎΑ�ςΎΤϟ�ΝέΎΧ�ΐ ϛήΗ�ϲΘϟϡϭήѧϛ�ϲϠτϣ�α ΎΤϧ�Γΰϔϗ����ήϔѧλ Ϸ�α ΎѧΤϨϟ�ήϴѧγϮϣ�ϥϮѧϜΗϭ

.بوصة) ٤ ،٣ ،٢ ،١.٥ ،١.٢٥ ،١ ،٣/٤ ،١/٢(بأقطار متنوعة 

):بولي فینیل كلوراید (PVCمواسیر البالستیك من نوع   -٣
ΎϬϧί ϭ�ΔϔΧϭ�ΎϬΤτ γ�ΔϣϮόϧϭ�ΕΎϳϮϠϘϟϭ�ν ΎϤΣϸϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϤΑ�ί ΎΘϤΗϭ���ϩΎѧϴϤϟ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�Ϡμ ѧΗ�ϻ�ΎѧϬϧ�ΎϬΒϴόϳϭ

ϟ�Ϧϋ�ΎϬΗέήΣ�ΪϳΰΗ�ϲΘϟ�ΔϨΧΎδ̀ ˹ΔϴϟΎόϟ�ρϮϐπ ϟ�ϞϤΤΘϟ�Ϡμ Η�ϻ�ΎϤϛ�ΔϳϮΌϣ�˸����ΔѧϳάϐΘϟ�ϲѧϓ�ϞϤόΘδѧΗ�άѧϟ
ϲ ϟΎόϟ�ς ϐπ Ϡϟ�Δο ήόϣ�ήϴϐϟ�ςϘϓ�ΩέΎΒϟ�˯ΎϤϟΎΑ���ήϴγϮϣ�ϥϮϜΗϭ�ϚϴΘγϼΒϟ�ϝϮѧτΑ�˽�ϭ�˿ήѧΘϣ����έΎѧτ ϗ́Αϭ

). بوصة٦ بوصة وحتى ٣/٨تبدأ من (متنوعة 

):بولي فینیل كلورایدكلورو  (CPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٤
�ΔѧϔΧϭ�ΎϬΗϼϴѧλ ϮΗ�άѧϴϔϨΗ�ΔϟϮϬѧγϭ�ϞϛΘϠϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎϬΤτ γ�ΔϣϮόϧϭ�ΕΎϳϮϠϘϟϭ�ν ΎϤΣϸϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϤΑ�ί ΎΘϤΗϭ

�ϰѧϟ·�ΎѧϬΗέήΣ�Ϟμ ѧΗ�ϲѧΘϟ�ΔϨΧΎδѧϟ�ϩΎϴϤϟ�ϞϤΤΘΗ�ΚϴΣ�ς ϐπ ϟϭ�ΓέήΤϠϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎϬϧί ϭ̂ ̂ΔѧϳϮΌϣ�˸����άѧϟ
ΧΎδѧѧϟϭ�ΩέΎѧѧΒϟ�˯ΎѧѧϤϟΎΑ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ϲѧѧϓ�ϞϤόΘδѧѧΗϦ���ήϴѧѧγϮϣ�ϥϮѧѧϜΗϭ�ϚϴΘѧѧγϼΒϟ�ϝϮѧѧτΑ�˽�ϭ�˿ήѧѧΘϣ����έΎѧѧτ ϗ́Αϭ

). بوصة١٢ بوصة وحتى ٣/٨تبدأ من (متنوعة 

):بولي فینیل كلوراید الغیر لدنكلورو  (UPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٥
ΔѧϔΧϭ�ΎϬΗϼϴѧλ ϮΗ�άѧϴϔϨΗ�ΔϟϮϬѧγϭ�ϞϛΘϠϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎϬΤτ γ�ΔϣϮόϧϭ�ΕΎϳϮϠϘϟϭ�ν ΎϤΣϸϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϤΑ�ί ΎΘϤΗϭ�

ς ϐπ ѧѧϠϟ�ΎѧѧϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎѧѧϬϧί ϭ���˯ΎѧѧϤϟΎΑ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ϲѧѧϓ�ϞϤόΘδѧѧΗ�άѧѧϟ�ΔϨΧΎδѧѧϟ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�Ϡμ ѧѧΗ�ϻ�ΎѧѧϬϧ�ΎѧѧϬΒϴόϳϭ
ς Ϙϓ�ΩέΎΒϟ���ήϴγϮϣ�ϥϮϜΗϭ�ϚϴΘγϼΒϟ�ϝϮτΑ�˽�ϭ�˿ήΘϣ����ΔϋϮϨΘϣ�έΎτ ϗ́Αϭ��Ϧѧϣ�ΪѧΒΗ�˼́�ϰѧΘΣϭ�Δѧλ ϮΑ�

). بوصة٦



التغذیة بمیاه الشربأعمال  لوحة -لوح األعمال الصحیة التصمیمات التنفیذیة

                                                                                      ٢٥-٩

: مواسیر األلمونیوم المغلف بالبولي إیثیلین-٦
ϧϮϤϟϷ�ήϴγϮϣ�ϲϟΎѧϋ�ϦϴѧϠϴΜϳ·�ϲϟϮѧΒϟϭ�ϡϮѧϴϧϮϤϟϷ�Ϧѧϣ�ΕΎѧϘΒρ�ΔδϤΧ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗ�ϦϴϠϴΜϳ·�ϲϟϮΒϟΎΑ�ϒϠϐϤϟ�ϡϮϴ

ΔѧѧϓΎΜϜϟ���ϰѧѧΘΣ�ΓέήѧѧΤϟ�ϞѧѧϤΤΗϭ�Ϊμ ѧѧϟϭ�Ϊδѧѧϛ΄Θϟϭ�ΕΎѧѧϳϭΎϤϴϜϟ�ΔѧѧϣϭΎϘϤΑ�ί ΎѧѧΘϤΗϭ̂ ˹�ϲ ϟΎѧѧόϟ�ς ϐπ ѧѧϟϭ�˸���
ϝϮѧτΑ�ΕΎѧϔϟ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϫϭ�ΓήϴΒϛ�ϝϮρ΄Α�ϦϴϠϴΜϳ·�ϲϟϮΒϟΎΑ�ϒϠϐϤϟ�ϡϮϴϧϮϤϟϷ�ήϴγϮϣ�ήϓϮΘΗϭ�ϰѧϟ·�Ϟμ ѧϳ�

.بوصة) ١ ،٣/٤  ،١/٢( متر وبأقطار متنوعة ١٠٠

: مواسیر الزھر المقاوم للضغط طراز یونیفرسال-٧
ϩΎѧϴϤϠϟ�ΔѧϴϟΎόϟ�ρϮϐπ ѧϠϟ�ΎѧϬϠϤΤΘΑ�ί ΎѧΘϤΗ�ϲѧϫϭ�ϲϧΎΒϤϟ�ΝέΎΧ�ϩΎϴϤϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΕΎϜΒη�ϲϓ�ϡΪΨΘδΗ���ϊ Ϩμ ѧΗ�ϲѧϫϭ

τ δѧϟ�ϦϫΪѧϳϭ�ΝέΎѧΨϟϭ�ϞΧΪѧϟ�Ϧѧϣ�˯ΎδϠϣ�ϥϮϜΗϭ�ς ϐπ Ϡϟ�ϡϭΎϘϤϟ�ήϫΰϟ�Ϧϣ�ϻ�ΔѧϴϨϴϣϮΘϴΑ�ΓΩΎѧϤΑ�ϲϠΧΪѧϟ�
ϩΎϴϤϟ�κ Ύμ Χ�ϰϠϋ�ήΛΆΗ���ΔѧϋϮϨΘϣ�έΎѧτ ϗ́Α�ϝΎѧγήϔϴϧϮϳ�ί ήѧρ�ς ϐπ ѧϠϟ�ϡϭΎѧϘϤϟ�ήѧϫΰϟ�ήϴγϮϣ�ήϓϮΘΗϭ��

). بوصة١٢ ،١٠ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣

-:ملحقات مواسري التغذية : ثانيا

ϭ�ΔѧѧυϮϠϘϟ�ΔѧѧϨϴϛΎϣ�ϡΪΨΘѧѧγΎΑ�ήϴѧѧγϮϤϟ�ΕΎѧѧϳΎϬϧ�υϮѧѧϠϘΗ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ΔϜΒѧѧη�ϞϴϜθѧѧΘϟ�ς ѧѧΑέ�ϢΘѧѧϳ�ϢѧѧΛ�Δѧѧλ ΎΨϟ�ϊ ѧѧτϘϟ
: المواسیر بعضھا ببعض من خالل الملحقات التالیة

.یستخدم لربط ماسورتین متعامدتین ویتكون من قالووظین داخلین متعامدین:  ٩٠ْ كوع -١

٢-ΏϮϠδϣ�ωϮϛ����ϦϴѧϴϠΧΩ�Ϧϴѧυϭϭϼϗ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘϳϭ�ϦϴѧϔϠΘΨϣ�ϦϳήѧτϘΑ�ϦϴΗΪѧϣΎόΘϣ�ϦϴΗέϮѧγΎϣ�ςΑήѧϟ�ϡΪΨΘδϳ
ϮϠδѧѧϤϟ�ωϮѧѧϜϟ�ϰϤδѧϳϭ��ΏϮϠδѧѧϣ�ωϮѧѧϛ�ϝΎѧѧϘϳ�ϼΜѧѧϤϓ��ˬϪѧѧϳήτ ϘΑ�Ώ˻�����˺��ϦϴѧѧϴϠΧΩ�Ϧϴѧѧυϭϭϼϗ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϛ�ϱ

. بوصة١ بوصة واآلخر بقطر ٢أحدھما بقطر 

. یتكون من قالووظین داخلیین على شكل ربع دائرة:  كوع فرنساوي-٣

٤-ΕϮϠΘϣ���ΎόΘϳ�ϢϬϨѧϣ�ωήѧϓ�Ϟѧϛ�ϞΧΪѧϟ�Ϧѧϣ�ΔѧυϮϠϘϣ�ωήѧϓ�Ι ϼѧΛ�Ϧϣ�ϥϮϜΘϳϭ�ϥΎϛέϷ�ϲϓ�ΎΒϟΎϏ�ϡΪΨΘδϳ�Ϊѧϣ
.على مستوى الفرعین األخریین وتستخدم لوصل ثالثة مواسیر تتعامد على بعضھا

��ϥϮѧϜΘϳϭ�ήϴѧγϮϤϟ�ς(T)ویكون على شكل حرف :  تیـھ-٥ ѧΧ�ϰѧϠϋ�ΪѧϣΎόΘϣ�ΔѧϳάϐΗ�έΪμ ѧϣ�άѧΧϷ�ϡΪΨΘδѧϳϭ
.من ثالث قالووظات داخلیة متساویة إحداھم متعامدة على خط األخریین

٦-ΏϮϠδϣ�ϪϴΗ���ϐλ �Δϋήϓ�ΪϨϋ�ϡΪΨΘδϳϭ�ΕΎѧυϭϭϼϗ�Ι ϼѧΛ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘϳϭ�ΎѧϬϨϣ�ήѧΒϛ�ϩΎѧϴϣ�ς ѧΨΑ�ΔϠμ ѧΘϣ�Γήϴ
.داخلیة المتعامدة منھم اقل قطرا من األخریین

٧-ΔΒϴϠλ ����έΪμ ѧϣ�Ϧѧϣ�ϦϴϳϭΎδѧΘϣ�Ϧϴϋήѧϓ�άѧΧϷ�ϡΪΨΘδѧΗϭ�ΔϳϭΎδѧΘϣ�ΔѧϴϠΧΩ�ΕΎѧυϭϭϼϗ�ϊ ѧΑέ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘΗϭ
.واحد

٨-ΔϟϮϣΎѧѧλ �ϞѧѧΒϧ���ΓΪѧѧΣϭ�ΔϣΎϘΘѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ϦϴϳϭΎδѧѧΘϣ�ϦϴϴΟέΎѧѧΧ�Ϧϴѧѧυϭϭϼϗ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΘϳϭ�ςΑήѧѧϟ�ϡΪΨΘδѧѧϳϭ�
. ماسورتین مقلوظتین من الداخل ومتساویین

٩-ΔΒϠΟ����ϰѧϠϋ�ϦϴΘϳϭΎδѧΘϣ�ϦϴΗέϮѧγΎϣ�ςΑήѧϟ�ϡΪΨΘδѧΗϭ�ΓΪΣϭ�ΔϣΎϘΘγ�ϰϠϋ�ϦϴϴϠΧΩ�Ϧϴυϭϭϼϗ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗϭ
.استقامة واحدة 

١٠-ΔΑϮϠδѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΒϠΟ����ςΑήѧѧѧϟ�ϡΪΨΘδѧѧѧΗϭ�ΓΪѧѧѧΣϭ�ΔϣΎϘΘѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϦϴѧѧѧϔϠΘΨϣ�ϦϴѧѧѧϴϠΧΩ�Ϧϴѧѧѧυϭϭϼϗ�Ϧѧѧѧϣ�ϥϮѧѧѧϜΘΗϭ
.فتین في القطر وعلى استقامة واحدةماسورتین مختل

.تتكون من قالووظ داخلي ولھا استخدامات متنوعة:  صامولة زنق-١١

١٢-ε ϮΑ����ϲΟέΎѧΧ�ΎϤϫΪѧΣ�Ϧϴυϭϭϼϗ�Ϧϣ�ϥϮϜΘϳϭ�ήѧΒϛϷ���ϲѧϠΧΩ�ήѧΧϵϭ�ήϐѧλ Ϸ���ϞѧϴϠϘΘϟ�ϡΪΨΘδѧϳϭ
.القطر الداخلي ألي ملحقة 

.ة یمكن استخدامھا بعد ذلكوتتكون من قالووظ خارجي وتستخدم لقفل فرع:  طبة-١٣
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١٤-�έϮѧѧϛέ��έϮѧѧϛϻ��ϊ ѧѧϴϤΠΗ���α ΎѧѧΤϨϟ�ϭ�ήϔѧѧλ Ϸ�α ΎѧѧΤϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΩΎѧѧϋ�ϊ Ϩμ ѧѧϳϭ�ϊ ѧѧτ ϗ�Ι ϼѧѧΛ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΘϳϭ
ϭ�ϦϔϠΠϤϟ�ΪϳΪΤϟ�ϭ�ϞϜθϤϟ�Ϊμ Ϡϟ�ϞΑΎϘϟ�ήϴϏ�ΪϳΪΤϟ��ϰϟϭϷ�ΔότϘϟ�ϰϠϋ�ΪΟϮϳ�ΚϴΣ��ϲѧϠΧΩ�υϭϭϼѧϗ��

ΔϴΟέΎΧ�Δϔη���ΎϬϴϠϋ�ΪΟϮϳ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔότϘϟϭ��ϲѧϠΧΩ�υϭϭϼѧϗ��ϲΟέΎѧΧ�υϭϭϼѧϗ���ΪѧΟϮϳ�ΔѧΜϟΎΜϟ�ΔѧότϘϟ�Ύѧϣ
.لربط القطعتین معا ) شفة داخلیة+ قالووظ داخلي (

١٥-Ϛϧήϛ����ϡΪѧϋ�ϊ ѧϣ�ϯ ϮΘδѧϤϟ�β ѧϔϧ�ϲѧϓ�ϦϳΪѧϣΎόΘϣ�ϦϴϫΎѧΠΗ�ϲѧϓ�ϦϴΗέϮѧγΎϣ�ϊ ρΎϘΗ�ΪϨϋ�ϡΪΨΘδϳ�ϖΤϠϣ�Ϯϫ
.اتصالھما بحیث یقوم الكرنك بعمل كوبري التصال إحدى الماسورتین من خلف األخرى

.ملحقات مواسیر التغذیة) ٤٣شكل رقم (الشكل التالي  ویوضح 

كوع فرنساويكوع مسلوبْ ٤٥كوع ْ ٩٠كوع 

Elbow 90Elbow 45Reducing ElbowElbow

صلیبةتیھ مسلوبتیـھمتلوت

TeeTeeCross

صامولة زنقجلبة مسلوبةجلبةل صامولةـــــنب

NippleSleeve SocketReducing SleeveCoupling nut

كرنك)الكور(راكور طبةبوش

ReducerPlugUnion

ملحقات مواسیر التغذیة) ٤٣(شكل رقم 
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-:حساب أقطار مواسري التغذية : ثالثا

: )٢٥ ، وجدول ٢٤جدول  (لحساب أقطار مواسیر التغذیة الداخلیة تستخدم الجدولین التالیین

عدد األجھزة
                نوع الجھاز

1248121624
2½1½1¼11¾½مرحاض

½1¼1¼111¾½مبولة

¼1¼111¾½½بیدیــــھ

¼1¼111¾½½یديأحوض غسیل 

222½1¼11¾)بانیو(حوض حمام 

½222½11¾½)حوض دوش(حوض قدم 

22½1½1¼11¾حوض غسیل أواني 

�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϗ
�ΓέϭѧѧѧγΎϣϟ
�Δѧѧѧѧѧѧѧϣί ϼϟ
�Δѧѧѧѧѧλ ϭΑϟΎΑ
لكل جھاز

22½1½1¼11¾حوض معمل

. صحيقطر الماسورة الالزمة بالبوصة لكل جھاز  :)٢٤(رقم  جدول 

4½33½22½1¼11¾½قطر الماسورة

 بوصة التي ½عدد المواسیر من قطر 
یعادل تصرفھا تصرف ماسورة واحدة 

قطر المبین بالخانة العلیابال
123.77.21120315478107

. العدد المكافئ من مواسیر نصف بوصة  :)٢٥(رقم  جدول 

ΔυϮΤϠϣ���β ϔϨѧΑ�ϩΎѧϴϤϟ�ϥΎΨѧγ�ϭ�ϕΎѧΒρϷ�ΔϟΎδѧϏ�ϭ�β ѧΑϼϤϟ�ΔϟΎδѧϏ�ΔѧϳάϐΗ�ΝήΨϣ�ήτ ϗ�άΧΆϳ�ΔϴϨϜδϟ�ϲϧΎΒϤϟ�ϲϓ
).لواحدبوصة للمخرج ا½ (القطر الالزم لحوض غسیل األیدي 

:نظم تغذية املباني باملياه: رابعا

: طریقة استخدام التغذیة المباشرة وضغط المیاه الموجود بشبكة التوزیع-١
:وھي تنقسم إلى طریقتین فرعیتین

: طریقة التوزیع الشجري-أ
�ΓέϮѧγΎϤϟ�Ϧѧϣ�ΝήѧΨϳϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ϲѧϓ�έϭΩ�ϰѧϠϋ�ϰѧϟ·�ϊ ѧϔΗήΗ�ΓΪϋΎμ ѧϟ�ΓέϮγΎϤϟΎΑ�ϰϤδΗ�Δϴγέ�ΓέϮγΎϣ�άΧΆΗ
�ωήѧϓ�ϰѧϟ·�ΎϫέϭΪѧΑ�ωήϓϷ�ϩάϫ�Ϟλ ϮΗϭ�ˬέϭΩ�Ϟϛ�Δϴο έ�ϯ ϮΘδϣ�Ώήϗ�ήτϘϟ�ϲϓ�ΎϬϨϣ�Ϟϗ�ωήϓ�ΓΪϋΎμ ϟ

ΔϔϠΘΨϤϟ�ΓΰϬΟϷ�ΔϳάϐΘϟ�ήτ ϗ�Ϟϗ���ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔϜΒѧη�ϲѧϓ�ΎѧϴϓΎϛ�ς ϐπ ϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ΔϘϳήτ ϟ�ϩάϫ�ΡΎΠϨϟ�ρήΘθϳϭ
ΎѧѧϴϠόϟ�έϭΩϷ�ϰѧѧϟ·�ϩΎѧѧϴϤϟ�ϊ ѧѧϓήϟ��ΪѧѧΣϭ�ωΎѧѧτϘΑ�ΓΪϋΎμ ѧѧϟ�ΓέϮѧѧγΎϤϟ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳϭ�ΎѧѧϬϟϮρ�ϞѧѧϣΎϜΑ��ˬ�ϥ�ϭ

.یتغیر ھذا القطاع بعد دورین أو ثالثة ادوار لیتناسب قطاع الماسورة مع كمیة المیاه المطلوبة
�ϒѧѧϠΘϠϟ�Δѧѧο ήϋ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ήϴѧѧγϮϤϟ�ΕΎѧѧϣΎΤϟ�ΖѧѧϧΎϛ�ΪϳΪѧѧη�ς ϐπ ѧѧϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Ϫѧѧϧ�ΔѧѧϘϳήτ ϟ�ϩάѧѧϫ�ΏϮѧѧϴϋ�Ϧѧѧϣϭ

.لعلویة دائماالسریع وإذا كان منخفضا أو متغیرا فال یصل الماء إلى األدوار ا
.كما أنھ من خصائصھا أن عدادات المیاه تكون في جمیع أدوار المبنى

: طریقة البطاریة-ب
ΔϳέΎτΒϟ�ΔϘϳήρ�ϡΪΨΘδΗ�ι ΎΧ�ΩΪόΑ�ΔϴϨϜδϟ�ΓέΎϤόϟ�ϲϓ�ΔϘη�Ϟϛ�ΔϳάϐΗ�Ωήϳ�ΎϣΪϨϋ�ˬ�ήϴѧγϮϤϟ�ΩΪѧϋ�ΎѧϬϴϓ�ϥϮѧϜϳϭ�

ΎϤϟ�ϝϭ�ϲϓ�ΔϘη�Ϟϛ�ΩΪϋ�ΐ ϛήϳ�ϥ�ϰϠϋ�ϖϘθϟ�ΩΪόϟ�ϭΎδϣ�ΓΪϋΎμ ϟϲѧο έϷ�έϭΪѧϟΎΑ�ΓΪϋΎμ ѧϟ�ΓέϮγ���ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ
�Ύϔϴόѧο �ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ˬΖѧϗϮϟ�ϝϮѧρ�ΎѧϴϓΎϛ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�ΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϜΒθѧϟ�ϲѧϓ�˯ΎѧϤϟ�ς ϐѧο �ϰѧϠϋ�ΩΎϤΘϋϻ�ϦϜϤϳ�ΔϘϳήτ ϟ

. لكل شقة على حده) موتور رفع(یمكن لسكان األدوار العلیا استعمال مضخات لرفع المیاه 
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: طرق التغذیة باستخدام خزانات المیاه. ٢
�ϭ�ˬΓϭέάѧϟ�ΕΎѧϗϭ�ϲѧϓ�Δѧλ ΎΧ�ΎѧϴϠόϟ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�˯ΎѧϤϟ�ς ϐѧο �ΎϬϴϓ�ϞϘϳ�ϲΘϟ�ΔόϔΗήϤϟ�ϲϧΎΒϤϟ�ΔϳάϐΘϟ�ϡΪΨΘδΗ�ϲϫϭ

ΔϣΎϋ�Δϔμ Α�ΔϨϳΪϤϟΎΑ�ϩΎϴϤϟ�ς ϐο �ΎϬΑ�ϞϘϳ�ϲΘϟ�ϖρΎϨϤϟ�ϲϓ���ϩΎѧϴϤϟ�ωΎѧτϘϧ�ϡΪѧϋ�ΕΎѧϧΰΨϟ�ϡΪΨΘѧγ�ΕΰѧϴϤϣ�Ϧϣϭ
ϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�ϩΎϴϤϟ�ϝΎϤόΘγ�Ζϗϭ�ΎϴϠόϟ�έϭΩϷ�ϦϋϰϠϔδ���ϕήѧρ�ΓΪϋ�ϰϟ·�ϩΎϴϤϟ�ΕΎϧΰΧ�ϡΪΨΘγΎΑ�ΔϳάϐΘϟ�ϢδϘϨΗϭ

:فرعیة
. باستخدام خزانات میاه علویة-أ

. باستخدام خزانات میاه أرضیة-ب
. باستخدام خزانات میاه علویة وأرضیة-ج
. باستخدام خزانات میاه أرضیة علویة وخزانات في األدوار الوسطى-د

. تخدم المبنى ككل) موتور رفع(ستعمال مضخة لرفع المیاه وفي األربعة طرق السابقة یلزم ا

.نظم تغذیة المباني بالمیاه) ٤٤(شكل رقم 

:إمداد املرافق الصحية باملاء الساخن : خامسا

�ϭ�ϩΎѧϴϣ�ϥΎΨδѧΑ�ΔϴϨϜγ�ΔϘη�ϞϜΑ�ϩΎϴϤϟ�ϦϴΨδΗ�ϢΘϳ�ΎϬϴϓϭ�ΔϴϨϜδϟ�ν:التسخین الموضعي : أوال ήϏϸϟ�Ϡμ ϳ�Ϯϫϭ�
.وال تحتاج ھذه الطریقة إلى استخدام خزانات میاه).  سخانات الكھرباء – بوتاجاز سخان( أكثر

�ΎϴϧΎΛ���ϱΰѧϛήϤϟ�ϦϴΨδΘϟ�ΔѧϣΎόϟ�ϲϧΎѧΒϤϠϟ�Ϡμ ѧϳ�Ϯѧϫϭ����ϲѧϓ�ΔϨΧΎδѧϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ϦϳΰѧΨΗϭ�ϩΎѧϴϤϟ�ϦϴΨδѧΗ�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόϳϭ
:مركزي ھيوھناك  عدة نظم للتسخین ال. خزانات یتم منھا توزیع الماء الساخن على مرافق المبنى

).الصھریج( التسخین بطریقة الخزان المرتفع -أ
).السلندر( التسخین بطریقة الخزان المنخفض -ب
. التسخین بطریقة الصھریج والسلندر معا-ج
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:عزل مواسیر المیاه الساخنة
έϮѧγΎϤϟ�ϝϮΣ�ΎϤϬπ όΒΑ�ϥΎτΑήϳ�Ϧϴϔμ ϧ�Ϧϣ�ϑ ϼϐϟ�ϥϮϜΘϳϭ�ΔϨΧΎδϟ�ϩΎϴϤϟ�ήϴγϮϣ�ϝΰόϟ�ΔϔϠϏ�ΐ ϛήΗΓ���ϥϮѧϜΘΗϭ

�Ϧϣ�Δϟί Ύόϟ�ΓΩΎϤϟ˺ ˾��α ϮΘδѧΒγˬ�ϭ�́ ˾��ΰѧϴϨΠϨϣ�ΕΎѧϧϮΑήϛ���ΖѧϴϨϣϷ�ϝΎѧΒΣ�Ϧѧϣϭ�ϲΟΎѧΟΰϟ�ϑ Ϯμ ѧϟ�Ϧѧϣϭ
ΩΎΒϠϟ�Ϧϣ�ϒΎϔϟ�Ϧϣϭ���ΎѧϬϟϮρ�ϊ ѧτ ϗ�Ϧѧϣ�ϑ ϼѧϐϟ�ϥϮϜΘϳϭ˺�ε ΎѧϤϘϟ�Ϧѧϣ�ϦϴѧΘϣ�ωϮѧϨΑ�ΔѧϔϠϐϣ�ϥϮѧϜΗϭ�ήѧΘϣ���ϭ�έϮѧϣΩ
ΐ ϛήϤϟ�ωϮϠϗ�ε ΎϤϗ��ς ϳήѧη�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�ΔѧϴϧΪόϣ�ΔѧϣΰΣ�ΔѧΛϼΛ�Δѧότ ϗ�ϞѧϜϟϭς ΑήѧϠϟ����Δѧϟί Ύόϟ�ΔѧϘΒτ ϟ�ϚϤѧγ�ϥϮѧϜΗϭ

:)٢٦جدول  (للمواسیر طبقا لقطر الماسورة طبقا للجدول التالي

"½).بوصة(قطر ماسورة الماء الساخن - ¾"2" -   فأكثر"3"1

"½1"1"¾).بوصة(سمك طبقة العزل الحراري 

.الماء الساخن لمواسیر سمك طبقة العزل الحراري  :)٢٦(رقم  جدول 

ϦΧΎδѧϟ�˯ΎϤϠϟ�ΝΎΘΤΗ�ϻ�ΔϴϟΎΘϟ�ΓΰϬΟϷ�ϥ�φΣϼϳϭ���ϕΎѧΒρϷ�ΔϟΎδѧϏ�ˬβ ѧΑϼϤϟ�ΔϟΎδѧϏˬν ΎѧΣήϤϟ����Ϟμ ѧΘϳ�ΎѧϤϨϴΑ
�ϪѧϳΪϴΒϟ�ˬϡΪѧϘϟ�ν ϮѧΣ�ϭ�ϮϴϧΎѧΒϟ�ˬϲѧϧϭϷ�ϞϴδѧϏ�ν ϮΣ�ˬϱ ΪϳϷ�ϞϴδϏ�ν ϮΣ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϦΧΎδϟ�˯ΎϤϟΎΑ��Ϣѧϗέ�ϞϜѧη

٤٥.(

).ساخن/ بارد (میاه تغذیة الحمام والمطبخ بالشكل توضیحي ل) ٤٥(شكل رقم 
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:تركيب مواسري التغذية باملياه: سادسا

�ν έϷ�ΖΤΗ�ϥϮϜΗ�ϲο έϷ�έϭΪϟΎΑ�ϰϨΒϤϠϟ�Δϴδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ�ΓέϮγΎϣ��ΰϣήϟ�άΧ́Ηϭ�Ζ ѧ˰Σ���ήϴѧγϮϣ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧϤϨϴΑ
�Δϴѧο έϷ�ϕϮϓ�ΎϬϠϛ�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϞΧΩ�ΔϳάϐΘϟ��ΰѧϣήϟ�άѧΧ́Ηϭ�Ϯ ѧ˰˰ϓ��ςϮΤϟΎѧΑ�ΔѧϧϮϓΪϣ�ϭ�ΔϓϮθѧϜϣ�Ύѧϣ·��ϥϮѧϜϳϭ�

�ωΎϔΗέ�ϰϠϋ�ήϴγϮϤϟ�ϥΎϜϣ˹ �˾˹ΏΎѧΒϟ�ϰѧϠϋ�ήѧϤΘϟ�ΏϮѧΑϷ�ΔѧϘτ Ϩϣ�ϲѧϓ�ΎϫέΎδѧϣ�ήѧϴϴϐΗ�ϊ ѧϣ�Δϴѧο έϷ�Ϧѧϣ�ήѧΘϣ���
Δϴѧѧγέ�ϭ�ΔѧѧϴϘϓ�Ύѧѧϣ·�ΎϬΗέΎδѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥϭ�Δѧѧϳί ϮΘϣ�ϦΧΎδѧѧϟϭ�ΩέΎѧѧΒϟ�˯ΎѧѧϤϟ�ήϴѧѧγϮϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳϭ���ϥ�ϰѧѧϋήϳϭ

ϫήτ ϗ�ϚϴΘγϼΑ�ήϴγϮϣ�Ϧϣ�ΏήΟ�ϲϓ�ϊ ο ϮΗ�ςϮΤϟ�ϕήΘΨΗ�ϲΘϟ�ήϴγϮϤϟ�ϲΟέΎѧΨϟ�ήѧτϘϟ�Ϧϣ�ϊ γϭ�ϲϠΧΪϟ�Ύ
. بوصة٠.٥لمواسیر التغذیة بما ال یقل عن 

.:المواسیر خارج الحوائط : أوال
ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ϥϮѧѧϠϟ�ϢѧѧΛ�ήѧѧϤϳήΑ�ϦϴѧѧϬΟϭ�ϦϫΪѧѧΗ�ςΎѧѧΤϟ�ΝέΎѧѧΧ�ϲѧѧΘϟ�ϦѧѧϔϠΠϤϟ�ΪѧѧϳΪΤϟ�ήϴѧѧγϮϤϟ���Ϧѧѧϣ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ

ϡϭήϜϟΎѧΑ�ΔѧϴϠτϣ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧϬϧΈϓ�α ΎΤϨϟ��Ϯϟ�ϭ�ϚϴΘѧγϼΒϟ�Ϧѧϣ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ�ΎѧϬϧΈϓ�ϦϴѧϠϴΜϳ·�ϲϟϮΒϟΎѧΑ�ϒѧϠϐϣ�ϡϮѧϴϧϮϣ
ϲѧѧϫ�ΎѧѧϤϛ�ϙήѧѧΘΗ��ΓέήѧѧΤϠϟ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτ ϟΎΑ�ςΎѧѧΤϟ�ΝέΎѧѧΧ�ϲѧѧΘϟ�ΔϨΧΎδѧѧϟ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ήϴѧѧγϮϣ�ϰѧѧτ ϐΗϭ���ΖѧѧΒΜΗϭ

.سم٣المواسیر بأقفزة بحیث ال تقل المسافة بین الماسورة والبیاض عن 
:المواسیر داخل الحوائط : ثانیا

ϞΧΩ�ϦϓΪΗ�ϲΘϟ�ΓΩέΎΒϟ�ϩΎϴϤϟ�ήϴγϮϣ�ϦϫΪΗ�ςΎΤϟ�˼�ϞѧϤϋ�ϊ ѧϣ�ϥήѧτϘϣ�ζ ϴΧ�ϦϴΘϘΒρ�ϢϬϨϴΑ�ϦϴϣϮΘϴΑ�ϪΟϭ�
. بینما تغطى مواسیر المیاه الساخنة التي تدفن داخل الحائط بالطبقة العازلة للحرارة.  سم٢ركوب 

:لوازم إطفاء احلريق باملباني : سابعا

ϋ�Εϼѧѧλ ϭϭ�ΎϬΗϼϤΘθѧѧϣϭ�˯ΎѧѧϔρϹ�ΕήѧѧϜΑϭ�ΎϬΗϼϤΘθѧѧϣϭ�ϖѧѧϳήΤϟ�ΕΎѧѧϴϔϨΣ�ΎѧѧϬΑ�Ϊμ ѧѧϘϳ�˯ΎѧѧϔρϹ�ΕΎѧѧΑή��έϮѧѧϛήϟ
ϊ ϳήδϟ��ϥϮѧΑήϜϟ�Ϊϴδѧϛ�ϲϧΎѧΛ�ί ΎѧϏ�ΎѧϬΑ�ϲѧΘϟ�ϭ�ϱϭΎѧϤϴϜϟ�ϕϮΤδϤϟ�ϭ�ΔϳϮϏήϟ�ϖϳήΤϟ�ΕΎϳΎϔρ�Ύπ ϳϭ���ϊ ѧϴϤΟϭ

Ϫѧѧϴϟ·�ϝϮѧѧλ Ϯϟ�ϞϬѧγ�ѧѧο ϭ�ϥΎѧѧϜϣ�ϲѧѧϓ�ΎϬόѧѧο ϭ�ΐ ѧѧΠϳ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ϩάѧϫ���ϩΎѧѧϴϤϟ�Δϴδѧѧϴήϟ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�ϥ�ϰѧѧϋήϳϭ
Θϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�Ϧѧѧϋ�ΎѧѧϣΎϤΗ�ΔϠϘΘδѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϖѧѧϳήΤϟ�˯Ύѧѧϔρ·�ΔϜΒѧѧη�ΎѧѧϬϟ�ΎѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ϥ�ΚѧѧϴΣ�Ώήθѧѧϟ�ϩΎѧѧϴϤΑ�Δϴδѧѧϴήϟ�Δѧѧϳάϐ

.عمومیة مستقلة
:وتشمل لوازم إطفاء الحریق ما یلي

.داخل غرف تفتیش خاصة بالموقع العام للمبنى" ٣ حنفیة حریق تحت األرض بقطر -أ 
. متر٦٠من النحاس على مسافات ال تزید عن " ٢.٥ حنفیات حریق على الحائط بقطر -ب 
Hoseرطوم إطفاء حریق بمقبض  خ-ج  Rail)  ٣/٤أو " ١ متر بقطر ٣٠بكرة إطفاء بطول("
).في غرفة تفتیش خاصة بمدخل المشروع( وصلة راكور سریع للتوصیل بعربات اإلطفاء -د 

). مسحوق كیماوي جاف– غاز –رغوي ( نوعیات وأحجام مختلفة من طفایات الحریق -ھـ 
ϭ�ϞѧѧϤόΗ�ϖѧѧϳήΣ�˯Ύѧѧϔρ·�ΕΎѧѧΒϤϠρ��ς-و ϐπ ѧѧϟϭ�ϑ ήμ ѧѧΘϟΎΑ�ϖѧѧϳήΤϟ�ΔϜΒѧѧη�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ϖѧѧϳήΤϟ�˯ΎѧѧϨΛ�ΎѧѧϴϜϴΗΎϣϮΗ

.المطلوبین
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لوحة أعمال الكهرباء

�ΕΪѧΣϭ�Ϧѧϣ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ΕΎѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧϤϋ�ϊ ѧϴϤΟ�ϪѧϴϠϋ�ήѧϬψϳ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ϲѧϘϓ�ςϘδѧϣ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�˯ΎΑήϬϜϟ�ϝΎϤϋ�ΔΣϮϟ
ΰѧϬΟϭ�˯ΎѧΑήϬϛ�άΧϣϭ�Γ˯Ύο ·�ϴΗΎϔϣϭ�Γ˯Ύο ·�ϱϭ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ϙϼѧγ�ΕέΎδѧϣϭ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΕΎѧΣϮϟϭ�ΔѧΘΑΎΛ�ΔѧϴΑήϬϛ�Γ

.عناصر تركیبات كھربیة أخرى

أعمال الكهرباءأهمية إعداد لوحة: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات الكھرباء في المبنى من خالل– ١
ϬϜϟ�ΓΰѧѧϬΟϷϭ�άѧѧΧϤϟϭ�Γ˯Ύѧѧο–أ  Ϲ�ϴΗΎѧѧϔϣϭ�Γ˯Ύѧѧο Ϲ�ΕΪѧѧΣϭ�ϦϛΎѧѧϣ�ϴѧѧο ϮΗ���ΕΎѧѧΣϮϟϭ�ΔѧѧΘΑΎΜϟ�ΔѧѧϴΑή

. التوزیع
.  توضیح مسارات مواسیر أسالك الكھرباء داخل المبنى–ب 

.  تستخدم تلك اللوحة في حساب الكمیات وتقدیر التكلفة لألعمال الكھربائیة في المبنى- ٢

املعلومات األساسية بلوحة أعمال الكهرباء: ثانيا

:وھي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي
:  المسقط األفقي– ١

:ویقصد بھ المسقط األفقي المعماري ألدوار المبنى، ویراعى فیھ ما یلي
ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϞϤθϳ��ςϮΤϟˬ�ΓΪϤϋϷϭ��ΎϫήϴθѧϬΗ�ϊ ѧϣ�ˬΏϮѧΑϷϭ�ˬ�ρϮѧτΧ�ϥϮѧϜΗϭ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�

. مم٠.٢جمیع تلك العناصر بسمك 
ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

:ات اإلضاءة ومفاتیح اإلضاءة وحد-٢
�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪѧΣϭ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�ΔѧϴτΎΣ�ˬϒϘѧγ�ΕΪѧΣϭ���α ΎѧϴϘϣ�ΎѧϬϴϓ�ϰѧϋήϳ�ί Ϯѧϣέ�ΔѧΌϴϫ�ϰѧϠϋ

.الرسم قدر اإلمكان
ترسم مفاتیح اإلضاءة الخاصة بكل وحدة إضاءة وفي أماكنھا بالمسقط األفقي .
 مم٠.٤خطوط رسم وحدات اإلضاءة ومفاتیح اإلضاءة تكون بسمك  .

: األجھزة الكھربیة الثابتة ومفاتیح تشغیلھا-٣
�ϰѧϨΒϤϟ�ϒϘγ�ϭ�ςϮΣ�ϲϓ�ΔΘΒΜϤϟ�ΓΰϬΟϷ�ϊϴϤΟ�ϞϤθΗ��ˬΔѧϴΑήϬϛ�ϩΎѧϴϣ�ΕΎϧΎΨѧγ�ˬϒѧϴϴϜΗ�ΓΰѧϬΟ

). الخ.... مروحة سقف، جرس كھربائي، جھاز إنتركوم 
ترسم جمیع األجھزة الكھربیة على ھیئة رموز یراعى فیھا مقیاس الرسم قدر اإلمكان .
سم لكل جھاز مفتاح التشغیل الخاص بھ وفي المكان المحدد لھ بالمسقط األفقيیر .
 مم٠.٤خطوط رسم األجھزة الكھربیة ومفاتیح تشغیلھا تكون بسمك .

: مآخذ الكھرباء-٤
ترسم جمیع  مآخذ الكھرباء بأنواعھا المختلفة وفي أماكنھا المناسبة بالمسقط األفقي .
 مم٠.٤تكون بسمك خطوط رسم مآخذ الكھرباء  .

):دوائر التغذیة( خطوط التغذیة -٥
�Δѧѧϴϋήϔϟ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ρϮѧѧτΧ��ϊ ѧѧϴϤΟ�ϢѧѧγήΗ�ΔѧѧϳϮϧΎΜϟ�ήϭΪѧѧϟ�ϭ�ΔѧѧϳϮϧΎΜϟ�ρϮѧѧτΨϟ�ϰϤδѧѧΗ�ΎѧѧϧΎϴΣϭ��

. لوحدات اإلضاءة على ھیئة خط یصل من مفتاح اإلضاءة إلى وحدة اإلضاءة
�Δϴϋήϔϟ�ρϮτΨϟ�ΔϳϮϧΎΜϟ�ήϭΪϟ���ϣ�ςΧ�ΔΌϴϫ�ϰϠϋ�ϢγήΗ�ϊ τ ϘΘ�ѧ˰˰�˰˰�˰˰���Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�ϪϜϤѧγ˹ �˿�

.مم
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�Δϴδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ�ρϮτΧ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�Δϴδϴήϟ�ήϭΪϟ�ϭ�ΔϴϣϮϤόϟ�ρϮτΨϟ�ϰϤδΗ�ΎϧΎϴΣϭ���ϞѧϜϟ
ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟΎΑ�ΔΒѧѧγΎϨϤϟ�ΎѧѧϬϨϛΎϣ�ϲѧѧϓ�ϱέΎѧѧϤόϣ�ύήѧѧϓ���ϲδѧѧϴήϟ�ς ѧѧΨϟ�Ϧѧѧϣ�˯ΰѧѧΠϟ�ϢѧѧγήΑ�ϰѧѧϔΘϜϳϭ

�Δϴδϴήϟ�ΓήΪϟ���˯ΎѧΑήϬϜϟΎΑ�ΔѧϳάϐΗ�ΔτϘϧ�ϝϭ�Ϧϣ�ΓΰѧϳήΑ�ϭ�ΡΎѧΘϔϣ���ϲѧϬΘϨϳ�ϢѧΛ�ΔѧτϘϧ�ήѧΧ�ϰѧΘΣϭ
�ϲδѧѧϴήϟ�ς ѧѧΨϟ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ΰѧѧϣήϳ�ϢϬδѧѧΑ�Δϴδѧѧϴήϟ�ΓήΪѧѧϟ���ΔѧѧΣϮϟ�ϰѧѧϟ·�ϒϘδѧѧϟ�ϝϼѧѧΧ�ΎϫΪѧѧόΑ�ϪѧѧΠΘϳ

. التوزیع
مم٠.٨ترسم بشكل خط مستمر سمكھ ال یقل عن )  الدوائر الرئیسیة(الخطوط الرئیسیة .

: لوحات التوزیع-٦
Ϯϟϭ�Δϴδѧѧϴήϟ�ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ΔѧѧΣϮϟ�ϢѧѧγήΗ�Δѧѧϴϋήϔϟ�ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ΕΎѧѧΣ�ΕΪѧѧΟϭ�ϥ·���ςϘδѧѧϤϟΎΑ�ΎѧѧϬϨϛΎϣ�ϲѧѧϓϭ

. األفقي
 مم٠.٤خطوط رسم لوحات التوزیع تكون بسمك  .

: تركیبات التیار الضعیف-٧
�έΎѧϴΗ�ϪѧϨϜϟϭ�ϙϼѧγ�ϝϼѧΧ�έΎѧϴΗ�ΎѧϬϴϓ�ήѧϤϳ�ϲѧΘϟϭ�ϯ ήѧΧϷ�ΕΎϣΪΨΘѧγϻ�ΰѧϳήΑ�ΕΎΒϴϛήΗ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳ

�ϱΩΎѧόϟ�ϲѧΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�ϑ ϼΨΑ�ϒϴόο�˻ ˻ ˹ΖѧϟϮϓ���ΰѧϳήΑ�ϞѧΜϣ�ˬΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϜΒθѧϟ�Ϧѧϣ�ΫϮΧ́ѧϤϟ
.الخ.... ، مخارج سماعات ستریو، (DSL)التلیفون، برایز التلفزیون، مخارج اإلنترنت 

�Δѧλ ΎΨϟ�ϙϼѧγϷ�ΕέΎδѧϣ�ϢѧγήΗ�ϻϭ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟΎΑ�ΔΒѧγΎϨϤϟ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΰϳήΒϟ�Ϣγέ�ςϘϓ�ϢΘϳ
.بھا
 مم٠.٤خطوط رسم رموز البرایز تكون بسمك  .

بلوحة أعمال الكهرباء يف منطقة املسقطة البيانات املطلوب: ثالثا

�ΎϬΤϴѧο ϮΗ�ϢΘѧϳ�ϻ�ΔѧϨϴόϣ�ΓήѧϜϓ�ϴѧο ϮΘϟ�ΎϬΘΑΎΘϛ�Γέϭήο �α ΪϨϬϤϟ�ϯ ήϳ�ΔϴϨϓ�ΔυϮΤϠϣ�ϱ�ΔΑΎΘϛ�ϢΘϳ
�άѧϴϔϨΘϟΎΑ�ϦϴϤΎѧϘϠϟ�ϪΤϴѧο ϮΗ�ΐ ѧΠϳ�ΔѧϴΑήϬϜϟ�ϝΎѧϤϋϷ�Ϧѧϣ�˯ΰѧΠΑ�ι ΎΧ�έΎΒΘϋ�ϱ�ϭ�ˬΔΑΎΘϜϟ�ϥϭΪΑ

. في الموقع

خارج منطقة املسقط بلوحة أعمال الكهرباء ة طلوبالبيانات امل: رابعا

 جدول المصطلحات والرموز - ٤
˯ΎѧѧΑήϬϜϟ�ϝΎѧѧϤϋ�ΔѧΣϮϠΑ�Δѧѧϣί ϼϟ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�Ϧѧѧϣ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧѧϤϟ�ϝϭΪѧѧΟ�ήѧΒΘόϳ���Δѧѧϓήόϣ�ϦѧѧϜϤϳ�ϪѧѧϟϼΧ�ϦѧϤϓ

. معنى الرموز والمصطلحات المستخدمة في اللوحة
: باء إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتاليوینقسم جدول المصطلحات والرموز ألعمال الكھر

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
�Ϧѧѧϋ�ήѧΒόΗ�ΔϴϣϮѧγέ�ϝΎϜѧѧη�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ΔѧѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧϬΟϷ�ϭ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪѧѧΣϭ�Ϡτ μ ѧϣ�ϥϮѧϜϳϭ�˯ΎѧΑήϬϜϟ

ϟ�ρϮѧѧτΧ�ΝΫΎѧѧϤϧ�ϥϮѧѧϜΗ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ήμ ѧѧϨϋ�Ϟѧѧϛ�ϞϜѧѧη�ΔѧѧϳάϐΘ�Δѧѧϴϋήϔϟϭ�Δϴδѧѧϴήϟ�ήϭΪѧѧϟ��
.خطوط متقطعة أو مستمرة

��(Meaning) البیان -الخانة الثانیة �ϒѧλ ϭ�ϊϣ�ΔϴΑήϬϜϟ�ΕΎΒϴϛήΘϟ�ήλ ΎϨϋ�Ϧϣ�ήμ Ϩόϟ�Ϣγ�ΎϬϴϓ�ΐ ΘϜϳϭ
. مختصر قدر اإلمكان لمواصفاتھ

��(Notes) المالحظات -الخانة الثالثة μ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔѧϤϬϣ�ΕΎѧψΣϼϣ�ϱ�ΎѧϬϴϓ�ο Ϯϳϭ�ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ή
.تركیبات الكھرباء
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ϲ ϟΎѧΘϟ�ϝϭΪѧΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˻ ̀��ϝΎѧϤϋ�ΔѧΣϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ�
:مثال على لوحة أعمال الكھرباء بأحد المباني) ٤٦شكل (، كما یوضح الشكل الذي یلیھ الكھرباء بأحد المباني

الكھرباءأعمال رموز والمصطلحات بلوحة مثال على جدول ال) ٢٧(رقم  جدول 
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بأحد المباني الكھرباءلوحة أعمال مثال على ) ٤٦(شكل رقم 
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معلومات متعلقة بلوحة أعمال الكهرباء

 عناصر وتركيبات الكهرباء-١

Lightingخمارج وحدات اإلضاءة : أوال Outlets

:  الدائرة المغذیة لوحدات اإلضاءة-أ 
.  سلك٢ام تكون الدائرة الفرعیة المغذیة لكل وحدة إضاءة عادیة عبارة عن عدد  بشكل ع-١
٢-�Δѧѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧѧΣ�ϲѧѧϓ��ήϴΗΎѧѧϴϓΩ�ΡΎѧѧΘϔϤΑ�Γ˯Ύѧѧο Ϲ�ΓΪѧѧΣϭ�˯Ύπ ѧѧΗ�ϥ�ϞѧѧΜϣ���ΔѧѧΛϼΛ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧϴϋήϔϟ�ΓήΪѧѧϟ�ϥϮѧѧϜΗ

.أسالك
. لتغذیة النجفة تكون الدائرة الفرعیة من ثالثة أسالك-٣

:  مخارج وحدات اإلضاءة-ب 
. سلك٢ وحدة اإلضاءة العادیة یخرج منھ عدد  مخرج-
. مخرج النجفة یخرج منھ ثالثة أسالك-

: أنواع وحدات اإلضاءة-ج 

 طبقا لمكان التركیب-١
.إما أن تكون وحدة اإلضاءة معلقة من السقف أو مثبتة بھ.  األسقف الخرسانة المسلحة-
. السقف الخرساني والسقف المعلقوتكون غالبا مدفونة في الفراغ بین:  األسقف المعلقة -
).أبلیك( وحدات إضاءة جداریة بارزة كابولي من الحائط -

:  طبقا لعدد المصابیح-٢
. وحدة إضاءة مكونة من مصباح واحد-
. وحدة إضاءة مكونة من مصابیح متعددة-

:  طبقا لنوع المصباح-٣
.ددةولھا أشكال ومقاسات متع. تنجستن، ھالوجین:  مصابیح توھج-
-ΔϴΘϨѧѧγέϮϠϓ�ϴΑΎμ ѧѧϣ��ϥϮѧѧϴϨϟ�ϴΑΎμ ѧѧϣ����ϝϮρ ѧ́ѧΑ�ήϓϮѧѧΘΗϭ˺ ˾ ˹ϭ�Ϣѧѧγ˺ ˻ ˹Ϣѧѧγˬ�ϭ�˿ ˹Ϣѧѧγˬ�ήϓϮѧѧΘΗ�ΎѧѧϤϛ�

. سم٤٠مصابیح نیون دائریة بقطر 
.لمبات بخار الصودیوم، لمبة بخار الزئبق، وغیرھا:  مصابیح تفریغ كھربي-

:  طبقا ألسلوب التحكم في التوصیل-٤
).ا كان عدد المصابیح المكونة منھامھم( وحدة إضاءة تضاء دفعة واحدة -
).النجفة أو الثریا( وحدة إضاءة تضاء على دفعتین -

:  طبقا لعدد مفاتیح التحكم في التوصیل-٥
. وحدة إضاءة تضاء من مكان واحد بمفتاح عادي-
. وحدة إضاءة تضاء من مكانین مختلفین بمفتاحین دفیاتیر-

.وز عدة مخارج لوحدات إضاءة مختلفة طبقا لنوع وحدة اإلضاءةمثال على رم)  ٢٨(ویوضح الجدول رقم 

مثال على رموز عدة مخارج لوحدات إضاءة مختلفة طبقا لنوع وحدة اإلضاءة ) ٢٨  (رقمجدول 
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Lightingمفاتيح اإلضاءة: ثانيا Switches

Ϸ�ϭ�Γ˯Ύο Ϲ�ΕΪΣϭ�ϰϟ·�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�Ϟϴλ ϮΗ�ϲϓ�ϢϜΤΘϠϟ�ΕϭΩ�ϲϫ�ϴΗΎϔϤϟΔѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰϬΟ���ΎѧϬΗήϜϓ�ΪѧϤΘόΗϭ
Ϟμ ѧϓ�ϰϠϋ�ΎΒϟΎϏ�ΝέΪѧΘϣ�ϞϜθѧΑ�έΎѧϴΘϟ�ΓΪѧη�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟ�ϰѧϠϋ�ϭ�ˬέΎѧϴΘϟ�Ϟϴѧλ ϮΗ���ΓήѧϜϔϟ�ΎѧϘΒρ�ΓΪѧϳΪϋ�ωϮѧϧ�ΎѧϬϨϣϭ

: والمفاتیح المعتاد استخدامھا في المباني السكنیة والعامة ھي،عملھا

Lighting) مفتاح بسكة واحدة -١ Switch one pole):
ϮΘϟ�ϡΪΨΘδϳ�ϮϫϭϞϴλ��ΓΪΣϭ�Γ˯Ύο ·�ΓΪΣϮϟ�έΎϴΘϟ�Ϟμ ϓ�ϱί ϮѧΘϟ�ϰϠϋ�ΔϠμ Θϣ�ΕΪΣϭ�ΓΪϋ�ϭ���ϥΎѧϜϣ�Ϧѧϣ

. واحد وبحیث تضاء وحدة اإلضاءة كلیا أو یفصل عنھا التیار كلیا

Lighting) مفتاح بسكتین -٢ Switch double pole):
Ϟϴλ ϮΘϟ�ϲδϴέ�ϞϜθΑ�ϡΪΨΘδϳ�Ϯϫϭ��Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�Ϧѧϣ�ΔѧϧϮϜϣ�ΔϔΠϧ�Γ˯Ύο ·�ΓΪΣϮϟ�έΎϴΘϟ�Ϟμ ϓ�ϩάѧϫϭ�ϴΑΎμ ѧϤϟ

�ΎѧϴϠϛ�έΎѧϴΘϟ�ΎѧϬϨϋ�Ϟμ ѧϔϳ�ϭ�ΎѧϴϠϛ�ϭ�ΎѧϴΰΟ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΓΪѧΣϭ�˯Ύπ Η�ΚϴΤΑϭ�ϦϴΘϋϮϤΠϣ�ϰϟ·�ΔϤδϘϣ�ϴΑΎμ Ϥϟ
�ΎϳϮѧѧγ�ϦϴΘϋϮѧѧϤΠϤϟ�Ϟμ ѧѧϔΗ�ϭ�ΎϳϮѧѧγ�ϦϴΘϋϮѧѧϤΠϤϟ�ϭ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�˯Ύπ ѧѧΗ���Γ˯Ύѧѧο ·�ϲѧѧϓ�ϢϜΤΘѧѧϟ�ϥϮѧѧϜϳϭ

. النجفة من مكان واحد

Lighting) مفتاح دفیاتیر -٣ Deviator Switch):
Ϟϴѧλ ϮΗ�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟ�ϲѧϓ�ΔѧΒϏήϟ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ϡΪΨΘδѧϳ�Ϯϫϭ�ϦϴѧϔϠΘΨϣ�ϦϴϧΎѧϜϣ�Ϧѧϣ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϮϟ�έΎѧϴΘϟ�Ϟμ ѧϓ��

�Δѧϗήτ ϟ�ϝϭ�ϲѧϓ�ήϴΗΎѧϴϓΩ�ΡΎѧΘϔϣ�ϊ ѧο Ϯϳ�ΚѧϴΤΑ�ΕΎѧϗήτ ϟ�Γ˯Ύο ·�ϲϓ�ϴΗΎϔϤϟ�Ϧϣ�ωϮϨϟ�άϫ�ϡΪΨΘγ�ϊϴθϳϭ
Ϧѧϣ�Δѧϴϋήϓ�ΓήΪѧΑ�Δѧϗήτ ϟ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϮΑ�ϥΎϨΛϻ�Ϟμ Θϳϭ�Δϗήτ ϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�ϲϧΎΛ�ΡΎΘϔϣϭϙϼѧγ�ΔѧΛϼΛ����άѧϟ

�ΎϧΎϴΣ�ΡΎΘϔϤϟ�άϫ�ϰϤδϳ�Δѧϗήρ�ΡΎѧΘϔϣ����ΕΎѧϏήϔϟ�ϲѧϓ�ϒϘδѧϟ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ήϴΗΎϴϓΪѧϟ�ΡΎѧΘϔϣ�ϡΪΨΘѧγ�ϦѧϜϤϳϭ
ϦϴϔϠΘΨϣ�ϦϴϧΎϜϣ�Ϧϣ�ΎϬϟϮΧΩ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ���ΔѧΛϼΛ�Ϧѧϣ�ΓΪѧΣϭ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϭ�Γ˯Ύѧο ·�ϦѧϜϤϳ�Δѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧΣ�ϲϓϭ

.  أسالكأربعة أماكن مختلفة بثالثة مفاتیح دفیاتیر عن طریق دائرة فرعیة من

Period)  مفتاح إضاءة السلم-٤ Limiting Switch):
�ϰϤδϳϭ�ϢϠδϟ�ϚΗΎϣϮΗϭ�ΡΎΘϔϣ��ΡΎѧΘϔϣ�ΪѧΟϮΘϳ�ΚѧϴΣ�ΔϴϨϜδѧϟ�ΕέΎѧϤόϟΎΑ�ϢϠδѧϟ�ΝήѧΑ�Γ˯Ύο ·�ϲϓ�ϡΪΨΘδϳϭ�ˬ

�ΩΪΤϣ�ϦϣΰΑ�ΔΘϗΆϣ�ϲϜϴΗΎϣϮΗϭ�Ϟμ ϓ�ΔϨϴϛΎϤΑ�Ϟμ Θϳ�έϭΩ�Ϟϛ�ϲϓ�ϖΎѧϗΩ�ΓΪѧϋ��ΓέΎѧϤόϟ�ϞΧΪѧϣ�ϲѧϓ�ΪѧΟϮΘΗ��
. لى المفتاح في أي دور تضاء وحدات إضاءة جمیع أدوار السلموعند الضغط ع

Electricalاألجهزة الكهربية الثابتة : ثالثا Fittings

�ϲѧϓ�ΔѧΘΒΜϤϟ�ΔѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧϬΟϷ�ϊ ѧϴϤΠϟ�Δѧϣί ϼϟ�Εϼϴѧλ ϮΘϟ�ΏΎδѧΣ�ϞѧϤϋ�ΐ ѧΠϳ�ΔϴΑήϬϜϟ�ϝΎϤϋϷ�ΔΣϮϟ�ΩΪϋ·�ΪϨϋ
ϰϨΒϤϟ��ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ��ϟ�ΕΎϧΎΨѧγ�ˬϒѧϴϴϜΘϟ�ΓΰѧϬΟ�ϞѧΧΩ�ϲѧϨΒϤϟ�ϲѧΑήϬϜϟ�ϥήѧϔϟ�ˬ˯ ΎѧΑήϬϜϟΎΑ�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟ�ϩΎѧϴϤ

�ˬςΎѧΣ�ΔѧΣϭήϣ�ˬϒϘѧγ�ΔѧΣϭήϣ�ˬΕΎϣϭέΪѧΒϟΎΑ�ϑ ήμ ѧϟ�ϩΎѧϴϣ�ϊϓέ�έϮΗϮϣ�ˬΏήθϟ�ϩΎϴϣ�ϊϓέ�έϮΗϮϣ�ˬΦΒτ Ϥϟ�ςΎΣ
.الخ.... 

Electricalمفاتيح األجهزة الكهربية الثابتة : رابعا Fittings Switches

Switch) مفتاح قوى كھربیة -١ Fuse):
Ϟμ ϔϟ�ϞϤόΘδϳϭ��ΔѧόϔΗήϣ�ϪΗΪѧη�έΎѧϴΘϟ�ΎϬϠϴϐθѧΗ�ϲѧϓ�ΝΎѧΘΤΗ�ϲѧΘϟ�ΔϴΑήϬϜϟ�ΓΰϬΟϸϟ�Ϧϣ�ϞϜθΑ�έΎϴΘϟ�Ϟϴλ ϮΗ

��Ϧϣ�ήΜϛ˺ ˹ήϴΒϣ����ΓΰѧϬΟ�ϊ ѧϣ�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϡΪΨΘδϳϭ���έϮѧΗϮϣ�ˬϒѧϴϴϜΘϟ�ί ΎѧϬΟ�ˬϲѧΑήϬϜϟ�ϥΎΨδѧϟ
. الخ .... (built-in)رفع المیاه، الفرن الكھربي المبني داخل حائط المطبخ 

ϭ�ΎѧϬΗΎϣΎΧϭ�ΎϬΗΎѧγΎϘϣ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ΔѧϴϧΪόϤϟ�˯ΰѧΟϷ�ΕΎѧϧϮϜϣ�ϥ�ϲѧϓ�ϱΩΎѧόϟ�Γ˯Ύο Ϲ�ΡΎΘϔϣ�Ϧϋ�ϒϠΘΨϳ
ΔѧϤϴϘϟ�ϲϟΎѧϋ�έΎѧϴΗ�Ϟμ ѧϓ�Ϧϋ�ΞΗΎϨϟ�ϲΑήϬϜϟ�ώϳήϔΘϟ�ϞϤΤΘΗ�Ϛϟάϛϭ�ΔϤϴϘϟ�ϲϟΎϋ�ϲΑήϬϛ�έΎϴΗ�έϭήϣ�ϞϤΤΘΗ��

�ϪΑ�έΎϤϟ�έΎϴΘϟ�ΔϤϴϘϟ�ϰμ ϗϷ�ΪΤϟ�ο ϭ�ϞϜθΑ�ϪϴϠϋ�ΩΪΤϣ�ΡΎΘϔϤϟ�ϥϮϜϳϭ�ϼΜϣ��˺ ˿�ˬήѧϴΒϣ�˻ ́�ˬήѧϴΒϣ�
˽˹�ήѧѧϴΒϣ�����Φѧѧѧϟ����ΎѧѧѧϧΎϴΣ�ωϮѧѧѧϨϟ�άѧѧѧϫ�ϰϤδѧѧѧϳϭ��ϮϨϴθѧѧѧΗϮΑ�ΡΎѧѧѧΘϔϣbtcino���ϭ��ϯ Ϯѧѧѧϗ�ΡΎѧѧѧΘϔϣPower

Switch ( أو)مفتاح ثالثي.(

Dimming) التحكم في شدة التیار مفتاح -٢ Switch):
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ΰϬΟϷ�ϞϴϐθΘϟ�έΎϴΘϟ�ΓΪθϟ�ΔϔϠΘΨϣ�ϢϴϘΑ�έΎϴΘϟ�Ϟϴλ ϮΗϭ�έΎϴΘϟ�Ϟμ ϔϟ�ϞϤόΘδϳϭ�ήΜϛ ѧ́Α�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟ�ΔϴΑήϬϜϟ�Γ
. ویستخدم على سبیل المثال مع مروحة السقف ویسمى في ھذه الحالة مفتاح سرعات. من شدة تیار

Socket) الربايز(املآخذ الكهربية : خامسا  Outlets

ΔѧѧϣΎόϟ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ϲѧѧϓ�ϭ�ΔѧѧϴϟΰϨϤϟ�ΔѧѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ΔѧѧϴΒϟΎϏ�ΔѧѧϳάϐΗ�ΔϠϴѧѧγϭ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧϴΑήϬϜϟ�άѧѧΧϤϟ��ѧѧϓ�ήѧѧϬψΗϭ�ΔѧѧΣϮϟ�ϲ
:ومن أوضح أنواعھا ما یلي. بمختلف أنواعھا) البرایز(األعمال الكھربیة جمیع المآخذ الكھربیة 

Socket)  أمبیر١٠ مأخذ تیار كھربي -١ Outlet):
.  أمبیر١٠یستخدم لألجھزة التي تحتاج تیار كھربي شدتھ أقل من 

ϞϴϐθѧѧΘϟ�ϪϣΪΨΘѧѧγ�ϦѧѧϜϤϳ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�άѧѧΧ́Ϥϟ��ϮѧѧϳΰϔϴϠΗ�ί ΎѧѧϬΟ�ήΗϮѧѧϴΒϤϛ�ί ΎѧѧϬΟ�ˬΖϴѧѧγΎϛ�ϮѧѧϳΩέ�ˬϮϳΪѧѧϴϓ�ˬϥ
ΔΟϼΛ�ˬϚΗΎϣϮΗϭ�ϒμ ϧ�ΔϟΎδϏ�ˬϕΎΒρ�ΔϟΎδϏ�ˬΔϴΑήϬϛ�ΔΣϭήϣ�ˬϪΗΎϘΤϠϣϭˬ�Ϟѧϗ�ϪѧΗέΪϗ�ϲѧΑήϬϛ�ί ΎϬΟ�ϱϭ�

. واط٢٠٠٠من 

Power) مأخذ قوى كھربیة -٢ Socket Outlet):
�ϪΗΪѧѧη�ϲѧѧΑήϬϛ�έΎѧѧϴΗ�ΝΎѧѧΘΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΓΰѧѧϬΟϸϟ�ϡΪΨΘδѧѧϳ˺ ˹ήѧѧΧ�ήѧѧϴΒόΘΑ�ϭ�ˬήѧѧΜϛ�ϭ�ήѧѧϴΒϣ����ϲѧѧΑήϬϛ�ί ΎѧѧϬΟ�ϱ

. واط٢٠٠٠قدرتھ أكبر من 
ϞϴϐθΘϟ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϪϣΪΨΘγ�ϦϜϤϳ�ωϮϨϟ�άϫ�Ϧϣ�άΧ́Ϥϟ����ˬ˯ Ϯѧϫ�ϒϴϴϜΗ�ί ΎϬΟ��ˬϲΑήϬϛ�ϩΎϴϣ�ϥΎΨγ

�ΎϬΗέΪѧϗ�ϚѧΗΎϣϮΗϭ�β ѧΑϼϣ�ΔϟΎδϏ˻ ˹ ˹ ˹�ΎϬΗέΪѧϗ�ΔѧϴΑήϬϛ�ΔδѧϨϜϣ�ˬήѧΜϛ�ϭ�ρϭ˻ ˹ ˹ ˹�ί ΎѧϬΟ�ˬήѧΜϛ�ϭ�ρϭ
. الخ... میكروویف، 

�άѧѧΧ́Ϥϟ�Ϧѧѧϋ�ϒѧѧϠΘΨϳ�ϞѧѧϤΤΘΗ�ΎѧѧϬΗΎϣΎΧϭ�ΎϬΗΎѧѧγΎϘϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΔѧѧϴϧΪόϤϟ�˯ΰѧѧΟϷ�ΕΎѧѧϧϮϜϣ�ϥ�ϲѧѧϓ�ϱΩΎѧѧόϟ
. مرور تیار كھربي عالي القیمة وكذلك تتحمل التفریغ الكھربي الناتج عن فصل تیار عالي القیمة

ϟ�β ϴѧϟ�ϪѧϨϜϟϭ�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�ωϮϧ�Ϧϣ�ωϮϧ�Ϯϫ�ϒϴόο �έΎϴΗ�ΎϬΑ�ήϤϳ�ϲΘϟ�άΧϤϟ�Ϧϣ�ϯ ήΧ�ωϮϧ�ϙΎϨϫϭ�ΩϮμ ѧϘϤ
�ϲϣϮѧѧϤόϟ�ϲѧѧΑήϬϜϟ�έΎѧѧϴΘϟ�ϪѧѧΑ��ϪѧѧΑ�ΪѧѧϬΠϟ�ϕήѧѧϓ�ϱάѧѧϟ˻ ˻ ˹ΖѧѧϟϮϓ���ΎϋϮϴѧѧη�άѧѧΧϤϟ�ϚѧѧϠΗ�ήѧѧΜϛ�Ϧѧѧϣϭ���ϥϮѧѧϔϴϠΗ�άѧѧΧ́ϣ

(Telephone Point) مأخذ تلیفزیون ،(TV Outlet) مأخذ انترنت ،(Internet Outlet).

Distributionلوحات التوزيع  : سادسا  Panels

ϊ ϳί ϮΗ�ΔϴγΎγϷ�ΎϬΘϔϴυϭ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�Ϟϴѧλ ϮΗ�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟϭ�ˬΔϔϠΘΨϤϟ�ϪΰΟ�ϰϟ·�ϰϨΒϤϠϟ�Ϟλ Ϯϟ�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�
ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ϰѧѧϨΒϤϟ�˯ΰѧѧΟ�ϰѧѧϟ·�ϲѧѧΑήϬϜϟ�έΎѧѧϴΘϟ���ΕΎѧѧΣϮϠϟ�Ϧѧѧϣ�ϥΎѧѧϋϮϧ�ϙΎѧѧϨϫ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ϯ ήѧѧΒϜϟ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ϲѧѧϓϭ��

ϊ ϳί ϮΗ�ΕΎΣϮϟϭ�ˬϢϜΤΗ�ΕΎΣϮϟ��ϳ��ΪѧΣϭ�έϭΩ�Ϧѧϣϭ�ΔΣΎδϤϟ�ήϴϐλ ϭ�ΪΣϭ�ϡΪΨΘγ�ϭΫ�ϰϨΒϤϟ�ϥΎϛ�Ύϣ�Ϋ·ϭ�ϥ�ϦѧϜϤ
ΓΪѧѧΣϭ�ϊ ѧѧϳί ϮΗ�ΔѧѧΣϮϟ�ϪѧѧΑ�ϥϮѧѧϜϳ��ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ΕΎѧѧΣϮϟ�Ϧѧѧϣ�ϦϴϋϮѧѧϧ�ϰѧѧϨΒϣ�ϱ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧΟϮΘϳ�ˬϚѧѧϟΫ�ϑ ϼѧѧΨΑϭ���ϊ ѧѧϳί ϮΗ�ΔѧѧΣϮϟ

.رئیسیة للمبنى، لوحات توزیع ثانویة ألجزاء المبنى المختلفة

Distributionدوائر التغذية  : سابعا  Circuits

Ϧϣ�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΔϴγΎγϷ�ΎϬΘϔϴυϭ��ΔϳάϐΘϟ�ήϭΩ�ΔѧϴΑήϬϜϟ�άѧΧϤϟϭ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪΣϭ�ϰϟ·�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�
: وتنقسم دوائر التغذیة إلى نوعین. واألجھزة الكھربیة

�Ϧϴѧόϣ�˯ΰѧΟ�ϲѧϓ�ΓΰѧϬΟϷϭ�άѧΧϤϟ�ϭ�Γ˯Ύѧο):خط عمومي(دائرة رئیسیة  Ϲ�ΕΪѧΣϭ�Ϧѧϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ΔϳάϐΘϟ�
).رعیةخطوط ف(ویتفرع من الدائرة الرئیسیة عدة دوائر ثانویة . من أجزاء المبنى
�ΔѧѧϳϮϧΎΛ�ΓήѧѧΩ�ϲѧѧϋήϓ�ς ѧѧΧ���ΓΰѧѧϬΟϷ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�ί ΎѧѧϬΟ�ϭ�ˬΪѧѧΣϭ�άѧѧΧϣ�ϭ�ˬΓΪѧѧΣϭ�Γ˯Ύѧѧο ·�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�
ΔΘΑΎΜϟ�ΔϴΑήϬϜϟ���ΡΎѧΘϔϤΑ�˯Ύπ ѧΗ�ϲѧΘϟϭ�ϱ ί ϮѧΘϟ�ϰѧϠϋ�ΔϠμ ѧΘϤϟ�ΓΩΪѧόΘϤϟ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪѧΣϭ�ϥ�ΔѧψΣϼϣ�ϊ ѧϣ

.لى التوازيواحد تعتبر دائرة فرعیة، وكذلك األمر بالنسبة للمآخذ المتجاورة المتصلة ع
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: توزيع الكهرباء داخل مبىن-٢

ΔѧѧϴϣϮϤόϟ�˯ΎѧѧΑήϬϜϟ�ΔϜΒѧѧη�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�ϲδѧѧϴέ�ΔѧѧϳάϐΗ�ϞѧѧΑΎϛ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�Ϟμ ѧѧϳ�ΩΎѧѧΘόϤϟ�ϲѧѧϓ���ΔѧѧΣϮϟ�ϰѧѧϟ·�ϞѧѧΑΎϜϟ�άѧѧϫ�Ϟμ ѧѧϳ
.التوزیع الرئیسیة للمبنى ومنھا یتفرع إلى عدة أفرع بعدد األجزاء المعماریة للمبنى

�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�Ϧϣ�ωήϔΘϳ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�Ϟѧϛϭ�ΓέΎѧϤόϟΎΑ�ΔϴϨϜδѧϟ�ϖϘθϟ�ΩΪόΑ�ΕϼΑΎϛ�ΓΪϋ�ΔϴϨϜγ�ΓέΎϤόϟ�Δϴδϴήϟ
�ΩΪѧϋ�Δϴδѧϴήϟ�ΔѧΣϮϠϟ�Ϧѧϣ�ωήѧϔΘϳ�ΔѧϣΎόϟ�ϲϧΎѧΒϤϟ�ϲϓ�ΎϤϨϴΑ�ˬΔϘη�ϞϜΑ�Δϴϋήϔϟ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�ϰϟ·�Ϟμ ϳ�ϲϋήϓ�ϞΑΎϛ
ί ϮΘϟ�ΔѧѧΣϮϟ�Ϧѧѧϣ�ωήѧѧϔΘϳ�ϢѧѧΛ�ˬΔѧѧϴϋήϓ�ϊ ѧѧϳί ϮΗ�ΔѧѧΣϮϟ�έϭΩ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜϳ�ΚѧѧϴΤΑ�ϰѧѧϨΒϤϟ�έϭΩ�ΩΪѧѧόΑ�ΕϼΑΎѧѧϜϟ�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧϳ

. وھكذا... الفرعیة بكل دور عدد من الكابالت بعدد أجنحة الدور 
ΓέΎѧϤόϟ�Ϧѧϣ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΔϴϨϜѧγ�ΓέΎѧϤόϟ�Δϴδѧϴήϟ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�ΪΟϮΘΗ���ΪѧϴΟ�ϥΎѧϜϣ�ϲѧϓ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΐ ѧΠϳϭ

.سم٢٥التھویة ومثبتة على حائط ال یقل سمكھ عن 
�Ϧѧϣ�ΔϴϨϜѧγ�ΓέΎѧϤόϟ�Δϴδѧϴήϟ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔѧΣϮϟ�ϥϮϜΘΗ��ϟ�ϊ ρΎѧϗ�έΎѧϴΘϠ�ΔϨϴϜѧγ���ϞѧΑΎϛ�ϪѧΑ�Ϟμ ѧΘϳ�ϞѧϜϛ�ΔϴϨϜδѧϟ�ΓέΎѧϤόϠϟ

�ϞѧΑΎϛ�Ϟѧϛ�Ϟμ ѧΘϳ�ˬΔϴϨϜδѧϟ�ϖϘθѧϟ�ΩΪѧόΑ�Δѧϴϋήϓ�ΕϼΑΎѧϛ�ΓΪѧϋ�ϰѧϟ·�ϞѧΑΎϜϟ�ωήѧϔΘϳ�ΎϫΪѧόΑϭ�ˬΓέΎѧϤόϠϟ�ϲδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ
�έΎϴΘϠϟ�ϊ ρΎϗ�ϢΛ�ˬϩΪΣ�ϰϠϋ�ΔϘη�ϞϜϟ�ϲΑήϬϛ�ΩΪόΑ�ϲϋήϓ�ϲϜϴΗΎѧϣϮΗϭ�ϊ τ ϗ�ΡΎΘϔϣ�ϭ�ήϬμ ϣ���ˬϩΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ΔϘѧη�ϞѧϜϟ

. ل الفرعي من لوحة التوزیع متجھا إلى الشقة السكنیة الخاصة بھثم یخرج الكاب
�Ϧϣ�ΔϴϨϜγ�ΔϘθϟ�Δϴϋήϔϟ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�ϥϮϜΘΗ�ΎϤϨϴΑ���έΎϴΘϠϟ�ϊ ρΎϗ�ϲϜϴΗΎϣϮΗϭ�ϊ τ ϗ�ΡΎΘϔϣ�ϭ�ήϬμ ϣ���ˬϞѧϜϛ�ΔϘθϠϟ

ϰѧϟ·�ϞѧΑΎϜϟ�άѧϫ�ωήѧϔΘϳ�ϢѧΛ�ˬΔϘθѧϟ�ΔѧϳάϐΘϟ�ΓέΎϤόϠϟ�Δϴδϴήϟ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�Ϧϣ�ΩέϮϟ�ϞΑΎϜϟ�ϪΑ�Ϟμ Θϳ�ΕϼΑΎѧϛ�ΓΪѧϋ�
�Δϴδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ�ρϮτΧ�ΩΪόΑ�Δϴϋήϓ�Δϴδϴήϟ�ήϭΪϟ���έΎѧϴΘϠϟ�ϊ ρΎѧϗ�ΔѧϳάϐΗ�ς ѧΧ�ϞѧϜϟ�ϥϮѧϜϳ�ϢΛ�ˬΔϘθϠϟ��ϭ�ήϬμ ѧϣ

ϲϜϴΗΎϣϮΗϭ�ϊ τ ϗ�ΡΎΘϔϣ���ϞѧΑΎϜϟ�ΝήѧΨϳ�ϢΛ�ˬϩΪΣ�ϰϠϋ�ΔϳάϐΗ�ςΧ�ϞϜϟ�Δϴδѧϴήϟ�ΓήΪѧϟ���ΎѧϬΠΘϣ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔѧΣϮϟ�Ϧѧϣ
�ϪΑ�ι ΎΨϟ�ϱέΎϤόϤϟ�ύήϔϟ�ϰϟ·��ΔϟΎλ �ϥϮϜϳ�Ϊϗ�ϩΎѧϴϤϟ�ΓέϭΩϭ�ΦΒѧτ Ϥϟ�ϭ�ˬϡϮѧϧ�ΔѧϓήϏ�ϭ�ˬϼΜѧϣ�Γήϔδѧϟϭ�ΔθϴόϤϟ

�����Φϟ��ί ΎѧϬΟ�ϭ�ΓΰѧϳήΑ�ϭ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϭ�Ύѧϣ·�ϱάѧϐΗ�ΎѧϬϨϣ�Ϟѧϛ�Δϴϋήϓ�ήϭΩ�ΓΪόϟ�Δϴδϴήϟ�ΓήΪϟ�ϞΑΎϛ�ωήϔΘϳ�ϢΛ�ˬ
.لوحات التوزیع الرئیسیة والفرعیة لعمارة سكنیة) ٤٧(ویوضح شكل رقم . كھربي

شكل توضیحي للوحة توزیع فرعیة لشقة سكنیة توزیع رئیسیة لعمارة سكنیةشكل توضیحي للوحة

لوحات التوزیع الرئیسیة والفرعیة) ٤٧(شكل رقم 
ودوائر التغذیة الرئیسیة والفرعیة
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 تسلسل تنفيذ أعمال الكهرباء-٣

: التأسیس للكھرباء-١
: وتتم على مرحلتین

ϰϟϭϷϢΘΗ�ϒϘγϷ�ΔϧΎγήΧ�ΐ λ �ϞΒϗ��Σ��ϢϴρήΧ�ϊ ο ϮΗ�Κϴ�ήϴγϮϣ�ϭ���ΕέΎδѧϣ�ϞѧΜϤΗ�ϲѧΘϟϭ�˯ΎѧΑήϬϜϟ
�ϒϘѧγϷΎΑ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ΝέΎΨϣ�ϊ ο ϭ�ϊϣ�ΕήϤϜϟϭ�ϒϘγϷ�ΪϳΪΣ�ι έ�ΪόΑ�ϚϟΫϭ�ˬΔϳϮϧΎΜϟϭ�Δϴδϴήϟ�ήϭΪϟ

ΗϮΒϟ�ΐ ϠϋϭΓΩΪΤϤϟ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΕήϤϜϟΎΑ�ΕΎ���ήϴγϮϤϟ�ΪΒΗ�ϥ�ϰϋήϳ�ϭ�ϢϴρήΨϟ�ϭ���ΔѧΣϮϟ�ϥΎѧϜϣ�Ϧѧϣ
.ن البواتات أو المخارج  باألسقفالتوزیع وحتى مكا
�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϠΣήϤϟϭϢΘΗ�ν ΎϴΒϟ�ΞϘΑ�άϴϔϨΗϭ�ςϮΤϟ�˯ΎϨΑ�ΪόΑ���ΖѧϴΒΜΘϟ�ςϮѧΤϟ�ϲѧϓ�ήѧϘϨϟ�ΔѧϠΣήϤϟ�ϚѧϠΗ�ϞϤθѧΗϭ

ΎѧϬϨϴΑ�ΔϠѧλ Ϯϟ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ήϴγϮϣ�ΖϴΒΜΗϭ�ΰϳήΒϟϭ�ϴΗΎϔϤϟ�ΐ Ϡϋ���ΔѧΣϮϟ�ϕϭΪϨѧλ �ΐ ѧϴϛήΗ�Ύπ ѧϳ�ϞϤθѧΗ�ΎѧϤϛ
ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ѧѧϴϔϨΗϭ�ΐ ѧѧϴϛήΗ�Ύπ ѧѧϳ�ϞϤθѧѧΗ�ΎѧѧϤϛ��ΝέΎѧѧΨϣ�άΔѧѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ΔѧѧΘΑΎΜϟ���ϥΎΨѧѧγ�ˬϒϘѧѧγ�ΔѧѧΣϭήϣ

�ˬϒѧѧϴϴϜΗ�ί ΎѧѧϬΟ�ˬϲΎѧѧΑήϬϛ�����Φѧѧϟ���ΕΎѧѧΗϮΒϟϭ�ϴΗΎѧѧϔϤϟ�ΐ ѧѧϠϋ�Ϊѧѧγ�ϢΘѧѧϳ�ΎϫΪѧѧόΑϭΝέΎѧѧΨϤϟϭ��ΖѧѧϗΆϣ�ϞϜθѧѧΑ�
.باألوراق أو األكیاس البالستیكیة حتى یتم تنفیذ البیاض

:رمي األسالك: ٢
ϲ ΉΗϭΔϠΣήϤϟ�ϚϠΗ��ςϮΤϠϟ�ν ΎϴΒϟ�άϴϔϨΗ�ΪόΑ���θΗϭ�ϙϼγϷ�ϲϣέ�ϞϤ�ϙϼγϷ�ϚϴϛΪΗ���ήϴѧγϮϤϟ�ϲѧϓ��ϭ

ϢϴρήѧѧΨϟ��ΎѧѧѧϬϟ�Δμ ѧѧѧμ ΨϤϟ���ϰϤδѧѧѧΗ�ΓΩ�Ϛϟάѧѧѧϟ�ϞϤόΘδѧѧѧϳϭ�ΔΘγϮδѧѧϟ�����ϴΗΎѧѧѧϔϤϟ�ΐ ѧѧѧϠϋ�Ϊѧѧѧγ�ϢΘѧѧѧϳ�ΎϫΪѧѧѧόΑϭ
. والبواتات بشكل مؤقت باألوراق أو األكیاس البالستیكیة حتى یتم دھان الحوائط

: الثابتة الكھربیةواألجھزة تركیب المفاتیح والمآخذ ووحدات اإلضاءة: ٣
�ϲΎѧϬϨϟ�ΐ ϴτ θѧΘϟ�άϴϔϨΗ�ΪόΑ�ϲ ΉΗϭ�ΓϮδѧϜϟ�ϭ�ϥΎϫΪѧϟ�ςϮѧΤϠϟϒϘѧγϷ�ϥΎѧϫΩ�ϭ����ΔѧϴΎϬϨϟ�ΔѧϠΣήϤϟ�ϲѧϫϭ

�Γ˯Ύѧѧο Ϲ�ΕΪѧѧΣϭ�ΐ ѧѧϴϛήΗ�ϞϤθѧѧΗ�ΎѧѧϤϛ�ˬΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ϪѧѧΟϭϷ�ΐ ѧѧϴϛήΗϭ�ΰѧѧϳήΒϟϭ�ϴΗΎѧѧϔϤϟ�ΐ ѧѧϴϛήΗ�ϢΘѧѧϳ�ΚѧѧϴΣ
. )الخ.... تكییف، مروحة سقف، سخان كھربائي، جھاز ( الثابتة واألجھزة الكھربیة


