إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي
إن إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القائمة إمةا أن تكةنن بدةدف تحنةين الحالة البةائية ل شةبك ( أن ألجة اا

مةدا ) أن بددف ايادة االنتطاع الديدرنليكي ل شبك أن لبعض أجاائدةا أن بدةدف تحقيةأل األمةرين معة ا ع مة ا أن
كل تحنين ل حال البةائي ل شبك يةعكس إيجاب ا ع ة انةتطاعتدا الديدرنليكية  .نقبةل القيةاب بةأ إجة ار البةد مةن
تحديد الحال ننا الحال الديدرنليكي أن البةائي .

ان أعمةةال الصةةياة الدنري ة نالمراقبة المنةةتمرة ل شةةبك ناإلصةةاحات هةةي لينةةت اجة ار ات إلعةةادة تأهيةةل الشةةبك
ع ما اةدا بدأ من بعد االةتدا من بةا الشبك ننع الشبك باالنتممار.
تحديد الحالة الهيدروليكية لشبكة الصرف الصحي :
ي ةةتب تحدي ةةد الحالة ة الديدرنليكية ة ل ش ةةبك بإع ةةادة حن ةةابدا هي ةةدرنليكيا ن ل ةةخ بان ةةت داب ط ارئ ةةأل الجري ةةان المن ةةتقر

( نتنةةم الط ارئ ةةأل الديدرنلنجية ة ) المعرنفة ة

ف ةةي حالة ة شةةبكات الص ةةرف الص ةةويرة أن البن ةةيط

المتننط نالكبيرة فتتب بانت داب طرائأل الجريان غير المنتقر ( الطرائأل الديدرنديةاميكي ) .
يقسم اعادة حساب شبكات الصرف الصحي هيدروديناميكيا ال مام مراحل :
-تحديةةد العاصةةل المطري ة الحنةةابي الةمن جي ة

نالتةةي تعةةرف باةدةةا عاصةةل مطري ة متوي ةرة الشةةدة م ة الةةامن .ان

اعتماد النجل الرقمي المطر .

هةاخ مام ةما ج من العناصف المطري الةمن جي :
أ -عاصل

ام ةةا الش ةةبكات

ات رنة بالمقدم

1

ب -عاصل

ات رنة بالننط:

ج -عاصل

ات رنة بالةداي

.

اما النجل الرقمي المطر فدةن تمميةل ل عناصةف المطرية

ةال فتةرة امةية تصةل الة عشةر نةةنات نأكمةر بلتةرة

هطنل  5مقدارها دقائأل نحنب شدتدا كما في الشكل التالي :
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يةةتب ت ةاين هة ا النةةجل بشةةكل رقمةةي فةةي م لةةات بحية

يحةةن كةةل م ةةف المطةرات ةةال نةةة

نبحة

جماة من الم ف من  12ق ار ة ( أ  12مطرة ) اعاف لمع نمات عن المطرة ممل رقمدا ن تاري دا .

تت ةةف كةةل

-المرحلة الثانية  :هن حناب الجريان النطحي :

تقنب ه ه المرح ال

طنتين :

 -الخطوة االولى  :حناب العاصل المطري اللعال :

حي ة

تحنةةب قيم ة العةةياعات نالتةةي هةةي عةةياعات التب ةةر –عةةياعات التب ةةل –عةةياعات التبةةرخ (ةتيج ة عةةدب

االنتنائي ) عياعات التنرب في ال المناحات غير الكتيم .

الخطوووة الثانيووة  :هةةي انةةتةتاج مةحةةةي الجريةان النةةطحي الةةةاتة عةةن العاصةةل المطرية اللعالة .هة ا االمةةر يةةتبنفأل ةما ج هيدرنليكي نةما ج هيدرنلنجي ( ال اان الناحد  ,ال ااةات الما

ةتيج عم ي الحنةاب هة ه ةحصةل ع ة مةحةةي الجريةان النةطحي نالة

الشبك .

)..

يممةل التويةر الامةةي لةد نل الميةاه الة

ج -الحريان ضمن الشبكة :
يتب حناب الجريان عمن الشبك نفأل ةما ج هيدرنديةاميكي

تةط أل من تقنيب الشبك ال عقد نأعاع

 -العقد هي غرف التلتيش  ,االحناض المطري  .غرفتي هدار اللائض .

 -االعاع هي االةابيب ات البارامترات الدةدني المتناني ( فطر  .ميل  ,مادة البةا )..

مالحظووووة  : 1ان هة ة ا المب ةةدأ ين ةةمن بإد ةةال المةش ةةات الم حقة ة بالحن ةةاب  ,أ يب ةةين العم ةةل المش ةةترخ

لاةابيب م

المةشأت الم حق

مالحظة  : 2ان ه ه الةما ج تنمن بدران تأمير اج اا الشبك ع

 تكتب معادل تناان لكل عقد الشبك ...نبالتالي ةحصل ع -تحل ه ه المعادالت بطريق التقريب المتتالي .

كةتيج لعم ي الحناب ه ه ةحصل ع

المةحةيات التالي :

 -مةحةي توير الو اارة في كل اةبنب .

 -مةحةي توير نرع الجريان.في كل اةبنب .
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بععدا البعض .

عدد معادالت ينان عدد عقد الشبك

 -مةحةي توير ارتلاع المياه في االةبنب

 -مةحةي توير مةننب المياه في كل عقدة .

 -مةحةي توير غ اارة الما اللائع فنأل كا من الددارات اللائع ان نجدت .

تقييم االستطاعة الهيدروليكية للشبكة:
يتب تح يل ةتائة الحناب نايجاد االج اا المحم هيدرنليكيا بشكل اائد نفأل لما ي ي :

 -دران النرع

في األةابيب  .فان ايادة النرع عن القيم المنمنح يتط ب معالج

 -دران مةننب المياه في العقد .ان ارتلاع مةننب المياه في أ عقدة يتط ب دران نببه .

يمكن تلخيص اإلجراءات الممكنة لزيادة استطاعة الشبكة هيدروليكياً بما يلي :
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 -تبديل األةابيب ات التحميل الاائد بأةابيب ات قطر أكبر.
 -تمديد أةابيب إعافي .

 -تويير منارات بعض األةابيب دنن تكبير أقطارها.
 -تويير ةظاب الصرف الصحي المتب .

 -بةا األحناض المطري ( أحناض تددئ ناألحناض الماندة بددار ).
إن اعتماد ه ا اإلج ار أن لخ يتب تبع ا لمقارةات فةي ناقتصادي

نبيئي بين الح نل الممكة .

كيفية تحديد الحالة البنائية ألنابيب شبكة الصرف الصحي

يتب تحديد حال أةابيب شبك الصرف بأكمر من ان نب:

 -بالعين المجردة  :ل قناطل كبيرة القطر نالممكن النلةنج ( أن الةد نل إليدةا ) -نتنةم أةابيةب قاب ة ل ايةارة-

حي

تتب تدني األةبنب المراد ا تباره بشكل جيد قبل الايارة ن صنص ا فةي حةال احتمةال نجةند غةااات طةرة أن

عةاره نأحياةة ا يمكةةن ال جةةن إلة التدنية االصةةطةاعي ل ةبةةنب نتةةتب معايةة األةابيةةب مةةن قبةةل مدةدنةةين ن بةره
نتةةدنين الماحظةةات نمقارةتدةةا مة الممشةرات المحةةددة لعامة الحالة نالمبيةة بجةةدنل نمةةب إعطةةا عامة حالة

ل ةبنب ال

تمت ايارته.

 -االمواج فوق الصوتية  :تنةت دب لاةابيةب غيةر القاب ة ل ايةارة نهةن أنة نب حةدي

ه ه التقةي ع

حاالت اص جدا.

نمك ةف نيقتصةر انةت داب

 -الكامي ار التلفزيونية  :ايعةا تنةت دب فةي حةال االةابيةب غيةر القاب ة ل ايةارة نهةي طريقة

فشةائع االنةت داب

نينجد أةةناع م ت لة مةدةا تبعةا لشةك دا نمنةاح عدنة ل كةامي ار نأنة نب النةحب نالجةر نمةدةا مةا هةن اتةي الةدف

نتنجه عن بعد كما تب تطنير كاميرات ت ت ةف تبعةا ل مقطة العرعةي ل ةبةنب فدةةاخ كةاميرات ل مقةاط الصةويرة

من ( ) 300-100 mmنكاميرات ل مقاط الكبيرة حت (.) 1.5 m

تنعة الشاشة المرتبط ة مة الكةةامي ار فةةي غرفة م تبةةر فتقةةنب الكةةامي ار بإرنةةال صةةنر تظدةةر ع ة الشاشة أن يةةتب

تنجيل شريط فيدين يتب تح ي ه الحق ا نيتب تح يل ه ه الصنر لتحديد ةنع العرر نمنقعه كما تليد هة ه الكةاميرات
في التحقأل من ةجاح عم ي اإلصاح نالتةلي الجيد لم ت ف أةةناع تحنةين الحالة البةائية ل ةبةنب نفةي عم يةات

اللحص الدنر لم ت ف أج اا الشبك .

نكمةا هةةن حةةال فةةي حةةال اللحةص العيةةةي تكةةنن ةتيجة اللحةةص بالكةامي ار الت لاينةية تحديةةد عامة الحالة ل ةبةةنب

المدرنس .يبين الشكل التالي مكنةات ه ه التقةي :
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تقنية الكامي ار التلفزيونية الختبار األنابيب غير القابلة للزيادة

 -1حجرة النائأل ناللةيين  -2مجمنع تنليد الكدربا  -3كبل الكامي ار  -4عداد مناف
 -5كامي ار محمنل ع

احافات أن عجات  -6جداا إعا ة  -7شاش ت لاينن  -8مجمنع المراقب

 - 9حجرة القيادة نالتنجيه -11كبل النحب  - 11م لات النحب  -11كبل اإلعادة  -13م لات
اإلعادة  -14آل تصنير فنتنغرافي

 -15اةترفنن عدد  2ال  -11مكبرات اإلرنال

بةتيج ة فحةةص الحال ة البةائي ة يةةتب تحديةةد عام ة ل حال ة البةائي ة نفةةأل ممش ةرات مابت ة نمحةةددة لكةةل عام ة .

اجدنل التالي يبين المقاييس نالممشرات التي يتب اعتمادها لتحديد عام " أن درج الحال "

 ,حي

تب اعتماد ( )11ممشر ن ( )4عامات ل حال هي ( .) IV,III,II,I

عالمة الحالة
أو درجة
المؤشر

الحالة

الدرجة
І

 .1تشققات بنبب
حمنالت الحرك الةاتج
عن حرك العربات
ناالهت اااات

الينجد

الدرجة
III

الدرجة
II

الدرجة
IV

عرض الشقنأل حت

عرض الشقنأل يترانح

شقنأل بعرض < 10mm

 5mmنلحنالي

بين 5mm-15mm

عرعي أن طنلي منتمرة

 %25من طنل

نلحنالي  %51من

لمناف أكبر من  %51من

النص
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طنل النص

طنل النص

تشققات ح ارري في
األةابيب ال افي أن

 .2تشققات بنبب نن

تشققات ةاتج عن

تصةي األةبنب

اةكماش البيتنن

الينجد

الينجد

الينجد

بمقدار  %5من
طنل النص
تتأمر أج اا متعددة

 .3دنش في جدار

بعمأل أكبر من 5mm

األةبنب ةاتج عن تةامر
القط الصويرة بنبب

ةقص في نماك جدار

ال ينجد

تةامر بعض األج اا
حت عمأل ()5mm

األةبنب

 .5التآكل البينلنجي
ل ةبنب

ال ينجد

 5mmنلمناح

ظدنر كننر في

ال ينجد

الينجد

محدندة

ظدنر أعرار ناعح
في أماكن متلرق ممل
صدأ التن ين نظدنر
بعض أجاائه

نجند صدأ بينلنجي
طليف بأج اا محدندة
من األةبنب

األةابيب المنبق الصة

ينمن بأن يكنن ≥
كتام تام

القط المشك ل ةابيب

لمنار األةبنب
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متلرق نتكشف التن ين

نصدأه نفي حال المجمعات
المصةع بالمكان تةامر حت
1
نماك الجدار
3
ظدنر أعرار ناعح ع
أكمر من  %51من طنل
النص نغياب بعض

عةاصر المجمعات المصةع
بالمكان
أعرار ناعح بنبب التآكل
البينلنجي

 %25من نصات
األةابيب غير كتيم

كتام جائي ل نصات
بين األةابيب

المجمعات المصةع من
الحجارة أن غيرها

ينمن باةحراف

ينمن باةحراف حت

حت  %11من

 %31من قطر

قطر األةبنب إ ا

األةبنب نظدنر

ينمن باةحراف أفقي<

كان ه ا ال يمد

شقنأل عرعي

( % ) 50-30من قطر

إل ةشن شقنأل

طليل نعدب كتام

عرعي ننصات

بنيط بنبب نن

كتيم

ردب األةابيب

غير منمنح

ينمن باةحراف
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األةابيب  ,تآكل مادة

اللناصل بين مداميخ

المصةع بالمكان

 .7االةحراف األفقي

األةبنب م ظدنر كننر

عدب كتام النصات بين

 .6كماف النصات بين
أن كتام اللناصل بين

طنل النص دنن
األةابيب

تآكل حت عمأل
 .4صدأ جدار األةبنب

نبشكل مناع ع

كامل

تتأمر أج اا كميرة من جدار

األةبنب

ينمن باةحراف شاقنلي

اةحراف حت أكمر من
 %51من قطر األةبنب
نظدنر عدب كتام بين

النصات نشقأل عرعي

اةحراف أكبر من  %21من

 .8االةحراف الشاقنلي

شاقنلي حت %11

حت  %21من قطر

بنبب هبنط بعض

من قطر األةبنب

األةبنب

قطر األةبنب

األةابيب
 .9تشنه مقط األةبنب

ينمن بتشنه  %5من

بنبب الحمنالت م

قطر األةبنب نبشكل

ظدنر تشققات في رأس

أعظمي بة (5

غير منمنح

ن يل نمةتصف االةبنب

ينمن حت  %11من
قطر األةبنب

مناع ) من

تشنه أكبر من  %11من
قطر األةبنب

النص

 .11كننر في األةابيب

بنبب حمنالت مركاة أن

غير منمنح

غير منمنح

ت ف في جدار األةبنب

 .11حال مةطق
النصل بين النصات

ينمن ببرنا حت

ينمن ببرنا

 %11من قطر

أعظمي حت %5

األةبنب نألقل من

من قطر األةبنب

 %51من مجمنع

نألقل من %21

النصات بين

من مجمنع

غرفتي تلتيش نباقي

المةالي نالبالي

المطري م الشبك

النصات بين

النصات حت

غرفتي التلتيش

النجه الدا ي

ينمن بنجند بعض
االةديارات الطرفي

ظدنر كننر ناةديارات
األةابيب نالمجمعات
المصةع بالمكان

نصل كتيب حت النجه
الدا ي ل ةابيب م

ظدنر برناات بين

برنا أكبر من  %21من

( %)21-11من قطر

قطر األةبنب في حنالي

األةابيب نألكمر من

أكمر من  %51من مجمنع

 %51من مجمنع

النصات بين غرفتي تلتيش

النصات بين غرفتي
التلتيش

ل ةبنب نبشكل كتيب

بةتيجة عم ية اللحةةص هة ه يةةتب تحديةةد عامة الحالة البةائية لكةةل قنةةطل مةةن قنةةاطل الشةةبك

التح يل الديدرنليكي كما هن في الجدنل التالي .
عالمة الحالة

االستطاعة

I

كافي

متابع انتمرار الشبك دنن القياب بأ إج ار

II

كافي

تحنين منععي أن كامل لجا الشبك النيئ بةائيا

II

غير كافي

إج ار ات ايادة االنتطاع ممل األحناض المطري  ,تمديد

III

كافي

القياب بإج ار ات تحنين الحال البةائي

البنائية

القرار

الهيدروليكية

تحنين منععي أن كامل لجا الشبك المتعرر باإلعاف إل
أةابيب إعافي ....الخ
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تةةدنن مة ةتةةائة

القياب بإج ار ات تحنين الحال البةائي نايادة االنتطاع
III

غير كافي

IV

كافي

IV

غير كافي

( ممل تبديل األةبنب أن أ إج ار آ ر يتب إق ارره بالمقارة
االقتصادي ناللةي نالبيئي .

مقارة احتماالت ممكة لتحنين الحال البةائي أن تبديل
األةبنب
تبديل األةابيب نت طيط شبك جديدة

قبل التعرض لبعض التقةيات الحديم المنت دم في تحنين الحال البةائي ألةابيب شبك الصرف الصةحي نةيتب

شرح أنباب اهت ار شبك الصرف نالطرائأل المعتمدة في تحديد الحال البةائي .

تآكل واهتراء شبكة الصرف الصحي
ت ت ةف مقانمة أةابيةب شةةبك الصةرف الصةةحي لاهتة ار نالتآكةل حنةةب مةادة األةابيةةب نتعتبةر األةابيةةب المصةةةع
مةةن الل ةةار المة ةرجة نالم ةناد البان ةةتيكي مةةن أش ةةد الم ةناد مقانمة ة لاهت ة ار نالتآك ةةل نأق دةةا مقانمة ة هةةي األةابي ةةب
البيتنةي العادي أن المن ح ن االنبنتنس  .وتعود أسباب تآكل هذه األنابيب إلى عدة عوامل :
 المياه الجنفي .
 المناد المحمنل م مياه الصرف.
 -1المياه الجوفية :

يمكةةن ل ميةةاه الجنفي ة المتناج ةدة فةةي الطبقةةات المحيط ة بالشةةبك أن تحتةةن ع ة م ةناد كيميائي ة مع ةرة

باألةابي ةةب البيتنةية ة نالمةش ةةآت البيتنةية ة الم حقة ة بالش ةةبك نأه ةةب هة ة ه المة ةناد الع ةةارة ه ةةي  :الكربنة ةةات
نالكبريتات

 1-1الكربونات  :تتناجد الكربنةات في المياه ع

شك ين:

كربنةات مرتبط ممل :ة CaCO3
ة  Ca(HCO3 )2بيكربنةات الكالنينب ندل االةحال .
كربنةات حرة ع شكل .CO2
صعب االةحال .

إن المياه الحانية ع ة الكربنةةات تكةنن بشةكل عةاب فةي حالة تةناان  ,حية

فةةي Ca(HCO3 )2

أن ةصةف الكربنةةات تكةنن متناجةدة

نةةدل االةحةةال نالةصةةف األ ةةر مةةناع بةةين (  ) CaCO3صةةعب االةحةةال ن

 CO2الحر.

إن ايةادة كمية ال ة  CO2الحةر فةي الميةاه ي ةل بةالتناان المنجةند حية

تةاداد كمية اللةائض الحةر نيتلاعةل هة ا

الجا اللائض م كربنةات الكالنينب لمادة البيتنن أن االنبنتس اإلنمةتي كما في المعادل التالي :
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CaCo3+Co2 +H2o  Ca(HCo3)2
نبالتةةالي تتحةةنل م ةادة كربنةةةات الكالنةةينب

Ca(HCo3)2

CaCo3

ص ةعب االةحةةال الدا ة فةةي تركيةةب مةةادة األةبةةنب إل ة

القاب لاةحال مما يمد إل

إن األمر النيئ نالعار لة

Co2

الحر ع

الجا البيتنةي نت ليض متاة نتمانخ بةيته.

البيتنن ياداد في حال :

ة التركيب الحبي النيئ ل بيتنن.
ة الرص النيئ .

ة اال تيار النيئ لانمةت .
ينتدعي القياب بإج ار ات نقائي .

إن ايادة تركيا الة  Co2الحر نالم رش عن 20mg / l
يصةف الكند األلماةي المياه حنب تركيا الة  Co2الحر إل
عار بالبيتنن بشكل ليف
Co2 10mg/l
 Co2 10-40mg/lعار بالبيتنن بشكل قن
عار جدا بالبيتنن.
Co2  40mg/l

:

 1-1الكبريتات :

يقصةةد بدةةا كةةل أمةةاح حمةةض الكبريةةت نمةةن أهمدةةا كبريتةةات الكالنةةينب  Caso4المنجةةندة فةةي الميةةاه الجنفية

نتعتبر الكبريتات من أكمر المركبات الكيميائية عةر ار بالمةشةآت البيتنةية حية

صابته.

يعيف الكند األلماةي المياه الجنفي الحاني ع

تع زةرض الجةا المامةس إلةقةاص

الكبريتات بحنب تركياها نتأميرها كما ي ي:

So4  800mg/l
 So4 =800-1500mg/lعارة بالبيتنن بشكل قن
So4 1500mg/l
عار جدا بالبيتنن.

عارة بالبيتنن بشكل ليف.

إن تأمير الكبريتات ع

.

األةابيب البيتنةي يتع أل بشكل رئيني بطبيع نتركيب البيتنن ندرج تركياها.

تتناجةد الميةةاه الجنفية الحانية ع ة الكبريتةةات بشةكل رئينةةي فةةي التةرب الك نةةي الكبريتية نفةي التةةرب القريبة مةةن

مكبات القمام المةالي نبعض أةناع القمام الصةاعي .
ز

1و المواد الضارة الموجودة في مياه الصرف الصحي :
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من المعرنف إن الكندات العالمي ح زةددت قةيب عظمة منةمنح لةنةب المةناد الم ت لة المةراد صةرفدا إلة الشةبك
ن اص المياه الصةاعي مما يناعد في حماي الشبك التةي تةقةل الميةاه نيطيةل مةن عمرهةا التصةميمي إال أةةه
يتب أحياة ا تجانا ه ه الةنب نعدب التقيد بدا مما يةعكس ع

مادة األةبنب

إن شدة تأمير ه ه المناد يتب درج تركياها في المياه ندرج ح اررة المياه ننرعتدا.
من أهب المناد العارة بمادة األةبنب :

الحمنض الاععني :ممل حمض الكبريت ن أماحه .
 الحمنض الععني  :ممل حمض الح يب .

 الايةةنت ن الشةةحنب الةباتي ة ن الحيناةي ة ةتيج ة احتنائدةةا ع ة حمةةض الدنةةب تةةممر بشةةكل ليةةف ع ة مةةادة
األةبنب .

 1-1االحموض :

إن لكةل أةةناع الحمةنض عةةد تركيةا معةين أمةر م ةةرش ن عةار ن تةممر بشةكل رئينةي ع ة األةابيةب ابيتنةية ن

المةشآت البيتنةي الم حق بالشبك  ,كما تممر أيعةا ع ة مةادة األنبنةتنس  ,فةي حةين تعتبةر المةناد البانةتيكي

مقانم ة لتةةأمير الحمةةنض ن يكمةةن األمةةر العةةار لد ة ه الحمةةنض ع ة البيتةةنن ناألنبنةةتنس باةتااعدةةا الكالنةةينب
هيكل األةبنب حت اةدياره .

ناأللمةينب نني يكات الحديد من مادة األةبنب نه ا يمد إل

إن شدة تأمير ه ه الحمنض تاداد م اادياد درج الح اررة ( ألن ه ا مرتبط بدرج الة  pHنالتي تتوير م توير

درج ة الح ة اررة بشةةكل م مةةنس ) فارتلةةاع درج ة الح ة اررة مةةن ( )21درج ة إل ة ( )31درج ة يعةةاعف مةةن األع ةرار
الةاتج عن المياه الحاني ع

تراكيا عالي من الحمنض

 1-1كبريووت الهيوودروجين  : H2s :يةشةةأ ه ة ا الوةةاا عةةن التلةةاعات الاهنائي ة ل م ةناد العع ةني الحاني ة ع ة

الكبريةةت ( ممةةل البرنتيةةةات ) بنانةةط البكتريةةا الاهنائية نبالتةةالي فةةإن نجةةند ترنةةبات فةةي شةةبك الصةةرف نارتلةةاع
درج ح اررة مياه الصرف عن  31ب ينرع نيايةد مةن تركيةا هة ا الوةاا فةي أةابيةب الشةبك نمةن هةةا تظدةر أهمية
الصياة الدنري لشبك الصرف الصحي في الحد من تشةكل هة ا الوةاا ن الرائحة الماعجة  ,كمةا أةةه ينةي إلة

عم ي المعالج نمن العنامل التي تايةد مةن ةنةب هة ا الوةاا أيعة ا هةن نجةند ميةاه صةةاعي حانية ع ة الكبريةت

فةةي الشةةبك  .مةةن ةناص هة ا الوةةاا أيعة ا أةةةه نةةاب نقابةةل لاحتةراأل نيعةةد مةةن أ طةةر الوةةااات الةاتجة عةةن شةةبك
الصرف الصحي  ,الجدنل التالي يعطي التأمير اللياينلنجي له ع
تركيا

الواا(هنا )mg/m
التأمير اللياينلنجي
ع

اإلةنان

اإلةنان ن لخ حنب تأميره:

811

1011

1

35

111

311

نجند بعض

رائح

رائح

ت رش

شعنر

في حال التعرض

الرائح

ناعح

ماعج

بنيط

باالقيا

له لمدة أكمر من

فقدان النعي,نفاة

ناع

التأمير اللياينلنجي لواا  H2sع
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اإلةنان

باإلعةةاف إل ة

مةةا نةةبأل ينةةبب ه ة ا الوةةاا ظوواهرة " التآكوول البيولوووجي

" نالتةةي تعةةرف بأةدةةا اهت ة ار مةةادة

األةبنب البيتنةي الممت ئ جائيا في الجا الع ن مةه ن لخ ةتيج تشكل حمض الكبريت بلعل البكتيريا الاهنائي
من ه ا الواا .الشكل التالي ينعن دنرة الكبريت في األةابيب الممت ئ جائيةا حية

البرنتيةات إل حمض آميةي تتلكخ بدنرها إل كبريةت ن

H s
2

حية

يةتب فةي القنةب النةل ي تح ةل

يتأكنةد الكبريةت الحةر فةي القنةب الع ةن

بينلنجيا بنانط أةناع من البكتيريا تنةم (الميةن بكتةر )مشةك حمةض الكبريةت الم ةرش لمةادة األةبةنب.إن شةدة

ننرع التآكل البينلنجي يتع أل بتركيا ه ا الواا المرتبط بنجند مناد ععني حاني ع يه.

دورة الكبريت في أنبوب صرف صحي ممتلئ جزئياً وتشكل ظاهرة التآكل البيولوجي

تقنيات تحسين الحالة البنائية ألنابيب شبكة الصرف الصحي:

هةاخ تقةيات م ت ل لتحنين الحال البةائي ة كر أهمدا :

أ -تقةي التكني الدا ي نمةدا  :التكني بانت داب القنة الةاب ة أن القميص الدا ي.

ب -تقةي التوميد
ت -تقةي الحقن

 -تقةي رش البيتنن نالمنة اإلنمةتي

ج -تقةي انت داب العةاصر المنبق الصة

أ .تقنية التكسية الداخلية:

أ 1-استخدام مبدأ القوة النابذة  :تت ص ه ه الطريق برش المنةة اإلنةمةتي مركاية ا باتجةاه النجةه الةدا ي مةن
األةبنب شكل ""1
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بعد تةظيف األةبنب تد ل اآلل إليةه نهةي مةاندة بةرأس قةا ف ل منةة اإلنةمةتي

بمع ة

المعالة.

مركب ة ع ة جبال ة  ,يةةتب تعييةةر غ ة اارة المع ة

ن حركة دنراةية مركاية يتصةل

تبع ة ا لقطةةر األةبةةنب نمنةةاح المقط ة الةةدا ي ل ةبةةنب

شكل ( :)1مخطط مبسط لتقنية التكسية الداخلية باستخدام القوة النابذة
في المجمعات الب يتنةي الدائرية أن البيعةني المقطة العرعةي المصةبنب بالمكةان أن المبيةة بالمكةان

الب ةةنخ أن اآلج ةةر ال ةةاص بش ةةبكات الص ةةرف القاب ة ة ل اي ةةارة أ الت ةةي ياي ةةد ارتلاعد ةةا ع ةةن ( )104مت ةةر
نعرعدا عن ( )109متر تنت دب ه ه التقةي بان نبين :

 األسلوب الجاف  :حي

تتب إعاف المياه نكما هن مبين في الشكل " "2قبل رنج الماية الجةاف مةن القةا ف

 ,أ يتب ماج ن ط المركبات الاام

نهي جاف (دنن إعاف مياه )

 األسوولوب الرطووب  :يةةتب مةةاج الميةةاه مة االنةةمةت نبةةاقي اإلعةةافات فةةي حال ة العةةرنرة ب ةاان ناحةةد كمةةا يبةةين
الشكل ""3

شكل ( :)1رسم توضيحي لتقنية رش المونة اإلسمنتية باألسلوب الجاف
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شكل ( :)3رسم توضيحي لتقنية رش المونة اإلسمنتية باألسلوب الرطب
فةةي كةةل التقةيةةات المنةةت دم فةةي اعةةادة تأهيةةل االةابيةةب يةةتب تحنيةةل الجريةةان عةةن النص ة الم ةراد معالجتدةةا بد ة ا
األن نب نتةظيلدا بشكل دقيأل من الدا ل إما بنانط المياه تحت عوط عال أن بالحخ أن الكشط ل عنالةأل ع ة

النطن الدا ي .قد يكنن من العرنر لتدني النص بشكل اصطةاعي حرص ا ع

صح القائمين بالعمل.

تةتب مراقبة جةندة العمةل بالقيةةاب با تبةارات فيايائية نكيميائية ل مةناد المكنةة ل طة نمراقبة النصة بعةد االةتدةةا

من عم ي الرش ن لخ با تبار درج التصاأل ه ه المناد نحال النطن الدا ي الجديد.
أ 1.استخدام القميص الداخلي:

تنت دب ه ه التقةي لشبكات الصرف الصحي المةالي نالمطري نالمشةترك نل مقةاط الصةويرة نالكبيةرة نل مقةاط

الدائرية نالبيعةةني نل ةابيةةب البيتنةي ة نال افية نغيرهةةا تنةةت دب هة ه التقةية إمةةا لتحنةةين حالة أةابيةةب قديم ة أن

كحماي ل تآكل ال

قد يحصل ل ةابيب.

نقبل القياب بالعمل يتب تجديا األةبنب المعالة ن لخ بتحنيل الجريان عةه نتةظيله بشكل متقن بانت داب الشطف

بالعوط العالي نااال العنالأل ع
تتألف هذه التقنية من:

تنرب ل مياه إل األةبنب.
جدار األةبنب نمة أ
ز

و مادة صمغية  :ممل البنلينتر أن االيبنكني أن الليتيل انتر
و مادة مدعمة للصمغ :ألياف اجاجي – بنلينتر ةنيجي

و القميص :نيكنن غالبا من البنلي ايت ين عالي الكماف . PE HD
ت ةةت ص م ارح ةةل هة ة ه التقةية ة بتحع ةةير القم ةةيص ناش ةةباعه بالم ةةادة الص ةةموي نبإد ةةال القم ةةيص إم ةةا بالن ةةحب أن
باإلياج العكني نال

تظدر مراح ه فةي الشةكل " , "2نبعةدما تةتب عم ية تنةري عم ية تجليةف المةادة الصةموي

ن لخ بانت داب المياه النةا ة ( كمةا يبةدن مةن الشةكل المة كنر ) لدرجة حة اررة  60cدرجة نلعةدة نةاعات  ,كمةا
يمكةةن انةةت داب أنةةاليب أ ةةر لتجليةةف المةةادة الصةةموي كالتنة ين الكدربةةائي نغيةره نبعةةدها تةاال النةةدات الماةعة

اند بالقميص المط نب.
لمرنر المياه إل األةبنب المعالة نينمن بمرنر المياه في األةبنب بعد أن يكنن قد ز
يمكن بعد االةتدا من التةلي إرنال كامي ار ت لاينةي ل تأكد من دق نجندة التةلي .
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 ) aبداية اإلدخال

 )bعملية اإلدخال بمنتصفها

 )cانتهاء عملية الدخول

شكل ( :)4مراحل عملية اإلدخال العكسي للقميص الداخلي ( اإليالج ) إلى أنبوب ي ارد معالجته
إن حةةدند انةةت داب ه ة ه التقةي ة تتع ةةأل بدرج ة حال ة األةبةةنب ( فةةا يمكةةن انةةت دامدا ألةابيةةب بدرج ة حال ة ) IV
نبدرج ة ة مبة ةةات الج ة ةنار المحة ةةيط بة ةةاألةبنب كمة ةةا أن القطة ةةر األعظمة ةةي ل ةابية ةةب الممكة ةةن تحنة ةةيةدا بد ة ة ه التقةي ة ة
 2400mmتمتاا ه ه التقةي بأن مقانم البنلي ايتي ين أع

ع

األقل ب من أعةعاف مةن مقانمة المياةةت

اإلنمةتي نمقانب ل ح اررة بشكل جيد كما دلت ال برة أةه يمكن انت داب ه ه التقةي في أكناع حت () 120º

ب -تقنية التغميد  :ت ت ف ه ه التقةي عن نابقتدا بحقن اللراغ بين الومد نهن األةبةنب الجديةد ناألةبةنب القةديب
المراد معالجته.
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تنت دب ه ه التقةي أةابيب  P.V.Cنأةابيب البنلي ايتي ين  ,ينت دب هة ا األنة نب لكافة المقةاط ناألقطةار التةي

تتةرانح (  ) 100-3000م ةب نألةابيةب مةالية أن مطرية أن مشةترك نامةناد أةابيةب الم ت لة ( بيتةنن  ,ةاف)...,
ناشكال م ت ل من المقاط (الدائري  ,البيعني ...اللمني )...

إن االعمال التحعيري العرنري ل قياب بعم ي التوميد تت ص بتحنيل الجريان نتةظيف االةبنب المراد معالجته

بشكل جيد ,نتبعا لطنل الومد المراد اد اله.

اما أن تحلر حلرة لتنديل عم ي اد ال االةبنب (في حال االةابيب الطني ) أن ينتوة عةدا في حالة االةابيةب

القصيرة/.شكل رقب / 5

شكل ( :)5تقنية التغميد
هةاخ عدة أناليب إلد ال األةبنب الجديةد بةاألةبنب القةديب مةدةا طريقة النةحب تنةت دب هة ه الطريقة
الطني ح ي

ينةت دب جدةاا ةاص لنةحب األةبةنب الة

لاةابيةب

يةد ل مةن أنل األةبةنب المةراد توميةده نيةربط مة كبةل

يمةةر ع ة بكةرة مركبة فةةي ةداية األةبةةنب المعةةالة نمتصةةل مة جدةةاا النةةحب المركةةب عةةمن عربة

اصة هة ه

التقةي .

فةةي حةةال عةةرنرة نصةةل أكمةةر مةةن أةبةةنب مة بععةةدب الةةبعض فيةةتب إمةةا بالنرشة أن فةةي العمةةل بانةةت داب طريقة "

النصل الحرار " ن لخ بتن ين نتطري األطراف المراد نص دا ندمجدا م بععدا بشكل جيد نمحكب.

نبعد االةتدا من عم ي اإلد ال يجب حقن اللراغ بين األةبةنب القةديب نالجديةد بمنةة إنةمةتي كمةا يظدةر الشةكل

""5

ج-تقنية الحقن :
تن ةةت دب هة ة ه التقةية ة لمعالجة ة األعة ةرار المنع ةةعي ف ةةي الش ةةبك  .إن ة ةةنع م ةةادة الحق ةةن تتبة ة م ةةادة األةب ةةنب

نطبيع العرر المتشكل نمن ه ه المناد ة كر:

ة مناد هامي ( البنلي ايت ين  ,االكري يخ )
ة مناد رغني

ة مناد صموي

ات تص ب حرار

ة المنة اإلنمةتي
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إن ه ه التقةي قاب ة لانةت داب ل شةبكات المةالية نالمطرية نالمشةترك نلم ت ةف مةناد األةابيةب نل مقةاط الدائرية
بشكل أنانةي غيةر القاب ة ل ايةارة ( .حية

ل ةابيب القاب ل ايارة ( حي

تنةت دب جعبة الحقةن القاب ة ل ةةلخ ) نلكافة أشةكال المقةاط العرعةي

تنت دب إبرة الحقن باإلعاف إل جعب الحقن ).

الشةةكل " "6يبةةين كيلي ة إصةةاح أةبةةنب دائةةر المقط ة غيةةر قابةةل ل ايةةارة حي ة

يةةتب تحديةةد منق ة العةةرر بنانةةط

الكةةامي ار الت لاينةية ننعة الجعبة فةةي هة ا المنقة نةلةةخ الجعبة مةةن الطةرفين األيمةةن ناألينةةر بحية
المتعرر عمن حجرة الحقن كما يظدر بالشكل النابأل.
بعد تكامف المادة المحقنة

أن تجمدها ةقنب بمراقبة نا تبةار المنقة المعةالة حية

الحاج ناال يتب إفراغ من الدنا ناالةتقال إل منق آ ر.

يقة المنقة

تةتب إعةادة عم ية الحقةن عةةد

فةةي حةةال العةةرنرة نفةةي حال ة المقةةاط القاب ة ل ايةةارة تةل ة الم ارحةةل ةلنةةدا فةةي حةةال انةةت داب الحقةةن نفةةي حةةال

انت داب إبرة الحقن تت ص المراحل بنع اإلبرة في منق العرر نحقن المادة المةانب .

 )1كامي ار فيديو

 )1حجرة الحقن

شكل ( :)1تقنية الحقن باستخدام جعبة الحقن

 )3مادة محقونة

مةةن الصةةعنبات التةةي ت ارفةةأل عم ية الحقةةن هةةن قةةرب المةطقة المةراد حقةدةةا مةةن غرفة تلتةةيش أن أية مةشةةأة أ ةةر ,
ننجةةند ميةةاه جنفية نعةةرنرة القيةةاب بتدنية األةابيةةب القاب ة ل ايةةارة عةةةد تةلية عم ية الحقةةن لمةة تعةةرر القةةائمين

بالعمل.

في حال األعرار المنععي الكبيرة ةنبيا يتب تكرار عم ي الحقن ألكمر من مرة نتنت دب مناد حقن ات تص ب

نري جدا بين ( )20-10ماةي .

لقةةد شةةاع انةةت داب هة ه التقةية فةةي اآلنةة األ يةرة فةةي معالجة النصةةات بةةين األةابيةةب نالتةةي تعةةاةي مةةن مشةةاكل

تنة زةرب نرشةةن ل ميةةاه مةدةةا  ,ع مة ا أن هة ا ال يمةة مةةن انةةت دامدا لمعالجة األعةرار المنعةةنعي فةةي الشةةبك فةةي
حال نجندها.
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دة تقنية استخدام العناصر المسبقة الصنع:

تنت دب ه ه التقةي ل ةابيب القاب ل ايارة (ارتلاعدا ≥ 101ب عرعدا  108ب أن بقط ر≥ 101ب) البيتنةية

أن

المص ةةةع م ةةن األنبن ةةتنس  ,أن مبيةة ة م ةةن الحج ةةارة أن اآلج ةةر ال ةةاص نالت ةةي تةق ةةل مي ةةاه مةالية ة أن مطرية ة أن
مشترك .

مةن المةناد المنةةت دم كعةاصةةر منةبق الصةةة المةناد البانةةتيكي  P.V.Cأن ال ة ( )PEعةةالي المقانمة أن المةناد

المعدةي (فنةت  ,فنال )....

شكل ( :)7تقنية استخدام العناصر مسبقة الصنع
يتب إد ال العةصر المنبأل الصة إل الجا المراد ترميمه عمن األةبنب نتمبيته بشكل جيد م المحافظة ع ة

شكل المقط العرعي ل ةبنب نبعدها يم اللراغ بين العةصر نبين جدار األةبةنب القةديب بمةناد مةانةب ( منةة

إنمةتي أن غيرها ) .

يمكن أن يتألف العةصر المنبأل الصة من جا ا أن عدة أجة اا يةتب تجميعدةا عةمن األةبةنب نفةي المكةان المةراد

تمبيتدا فيه.

إن ه ه التقةي تمد إل تصوير مناح المقط العرعي ل قةاة أن األةبنب المعالة نلكن ليس من العرنر أن
يمد

لخ إل

لض الو اارة الممكن مرنرها فيه نه ا ةاتة عن اة لاض قيم ( )Kال شنة .
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