
  ــ شرح للمھندس حسن قندیل خزان التحلیل
  

یستخدم خزان التحلیل فى المناطق السكنیة الغیر موجود یھا شبكة مجارى عمومیة والتى 
  وكذلك یستخدم فى المناطق الصناعیة لصرف المصانع حتى  فى تستخدم بیارات الصرف
  وجود مجارى عمومیة 

  ش الصرف ویتم الصرف الصحى على خزان التحلیل اوالقبل صرفھ الى بیارة الصرف او ترن
وفائدة خزان التحلیل ھو تحلیل او تفتیت مواد الصرف الصحى الصلبة وتحویلھا الى سائل 

  یسھل صرفھ
  

وخزان التحلیل بناء مستطیل الشكل  مكون من ارضیة واربع جوانب وسقف من الخرسانة 
  المسلحة

نى او یمكن  كما بالرسم بجدران من المبا او اكثر ویقسم من الداخل الى ثالث غرف متساویة
   متر١٫٥ متر وارتفاع  حوالى ٣× متر ٢ وقد یكون مقاساتھ صبھم خرسانة مع الخزان

  

  
  

 النھ الیغلق عرض الخزان تماما كما بالرسم  فاصل الغرف الداخلیةمع مالحظة طول الجدار
  ولكن  یترك  جزء لتمر منھ میاه الصرف

  وان یكون ھذا الجزء تبادلى الطالة خط سریان المیاة 
  

ویتم وصل الخزان بماسورة لدخول الصرف  بحیث تكون فى نفس المكان كما بالرسم  بجوار 
  طرف الجدار الداخلى المتصل بجسم الخزان ولیس بجوار الفتحة لمرور المیاة
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  وكذلك ماسورة لخروج الصرف  
  

  مع مالحظة ان یكون منسوب ماسورة المخرج اقل من منسوب ماسورة المدخل 
  الى شبكة مواسیر الصرف الداخلیةحتى الترد او ترجع المیاة مرة اخرى من الخزان وذلك 

  
  ویتم عمل میول بأرضیة الخزان او بمعنى ادق بأرضیة كل غرفة من غرف الخزان على حدى

  بحیث یكون میول االرضیة  متجھ نحو مكان ماسورة المدخل 
ذلك لمحاولة ترقید الصرف التقیل اى یكون منسوب االرضیة اسفل ماسورة المدخل  اوطى  و

  او الصلب  المكان تحللھ او تخمیره
  

 سم  للمساعدة فى ١٠لذلك یتم فرش ارضیة الخزان بالملح الجرش او الخشن بسمك حوالى 
  تحلل المواد الصلبة 

  ومنع الرائحة
  

اعلى كل من ماسورة الصرف   بغطاء كغرفة التفتیش ویتم عمل فتحتین بسقف الخزان
  ة المخرج  لسھولة التسلیك والتنظیف عند الحاجة وماسور
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  مالحظ مھمة
 یجب حساب میول ماسورة الصرف الداخلة لخزان التحلیل من بدایتھا وحتى وصولھا للخزان

  وبالتالى تحدید منسوب ارضیة الخزان 
  

   سم لكل متر ١داخل فناء المبنى او المصنع  ولھا میول   الصرف طویلمواسیر لو كانتالنھ 
  فقد تصل عند الخزان عند منسوب ارضیتھ ولیس فى اعاله

ر الصرف عند التقاءھا بالخزان والتحكم فى مواسی نھایة یجب حساب منسوب وبالتالى 
واال لن   تترسب بھ میاه الصرف منسوب ارضیة الخزان ھبوطا حتى یكون ھناك عمق للخزان

  یكون لھ اى فائدة
  
  

  تقام حالیا دورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى
  التنفیذ واالشراف الھندسى على المشاریع البنائیةعلى 

  
   محاضرة١٥ ساعة مقسمة على ٤٥

  باستخدام افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذ المختلفة
   سنوات ١٠على خبرة التقل عن للحصول 

  
  االولى مجانا للتأكد من اھمیة الدورةالمحاضرة 

  
  حسن قندیل/ مھندس استشارى 

   عام فى تنفیذ المنشأت٢٠خبرة 
  مصر ــ  االسكندریة
٠١٨٩٠٥٧١٣٠  

Architecture1410@gmail.com 
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