
الشربتأهیل شبكات میاه إعادة 



مقدمة

:إعادة تأهیل الشبكة ألحد األسباب التالیةیتم •
تحسین نوعیة المیاه1.
للشبكةتحسین األداء الهیدرولیكي 2.

الكفاءة الهیدرولیكیة ألنابیب الشبكةلتحسین •
:للشبكةتحسین الحالة اإلنشائیة 3.

الشبكةالرشح من خفض •
المتكررةمن األعطال التخلص •
المیاهخطر تلوث تخفیض •
موثوقیة الشبكةزیادة •
الحروبæ إعادة تشغیل الشبكات المتضررة نتیجة الكوارث الطبیعیة أ4.
ـــــل هـــــ5. ـــــي مث ـــــًا ف ـــــة أو جزئی ذه یمكـــــن أیضـــــًا اســـــتبدال الشـــــبكة كامل

.الحاالت

2



:یتصف إعادة تأهیل الشبكة مقارنة باستبدالها•
أكثر اقتصادیة•
أقل إزعاجًا للسكان•

بدالها أمـرًا فیها إعـادة تأهیـل الشـبكة ویصـبح اسـتالیمكنحاالت هناك •
ضروریاً 
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منهــا هنــاك العدیــد مــن الطرائــق المســتخدمة إلعــادة تأهیــل الشــبكات لكــل•
استخدامهامیزاتها ومجاالت 

ناسبة یتعلق اختیار الطریقة الم
بالعوامل التالیة

ب السبب الذي یتطل
الظروف المحلیةیةالمقارنة االقتصادإعادة التأھیل

إطالة زمن خدمة 
عد الشبكة المنتظر ب
إعادة التأھیل
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تراجع نوعیة المیاه

لة تتراجع نوعیة المیاه الواص
للمستھلك مقارنة بالمیاه 
الخارجة من محطة التنقیة

بسبب مالمستھا لجدران 
األنابیب

قد یختلف ھذا التراجع من 
شبكة ألخرى

قد یختلف بین القطاعات 
المختلفة للشبكة نفسھا

5



بل یمكن مالحظة تراجع نوعیة المیاه من ق
:المستھلك عبر أحد المظاھر التالیة

تغیر رائحتھاتغیر طعمھاتغیر لونھازیادة عكارة المیاه
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ة الیعني تراجع نوعی
م المیاه بالضرورة عد

ربصالحیة المیاه للش

على قد یقتصر التغیر
المواصفات الجمالیة

للمیاه
یجعلھا غیر مرغوبة

للشرب
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:إلىأن یرد هذا التراجع في نوعیة المیاه یمكن •
الشبكةالرواسب التي قد تتشكل في جرف •
جرثومي في الشبكات الحاویة على قشور سمیكة نشاط •

المیاهملجأ للجراثیم المتبقیة بعد تطهیر تشكل •
تتسبب في ظهور رائحة للمیاه•
تتشكل فراغات بن القشور وضمنها•

تتسبب في ركود المیاه•
تراكم الرواسب•
زوال الكلور المتبقي•
تشكل ظروفًا مناسبة إلعادة نمو الجراثیم•
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(Sedimentation)تشكل الرواسب ضمن الشبكة 

نخفــاض أن تترســب المــواد الصــلبة المحمولــة مــع المیــاه بســبب ایمكــن •
األنابیبسرعة الجریان ضمن 

األنبوبتراكمها إلى تناقص مقطع یؤدي •
ینقلهاالغزارة التي تتراجع •
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یمكن أن تكون المواد الصلبة المحمولة رمال، طمي أو مواد عضویة•

كةمصادر المواد الصلبة في الشب

یة التنقیة غیر الكاف
للمیاه

أكسدة أمالح الحدید
میاه أو المنغنیز في ال

الجوفیة 

لمیاه إذا لم یتم فلترة ا
قبل إمرارھا ضمن 

الشبكة

كة صدأ أنابیب الشب
نفسھا

یشكل مصدراً ھاماً 
آخر للرواسب ضمن

الشبكة
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األنابیــــب ذات الجــــدران فــــي V>0.4m/sبســــرعة مــــرور المیــــاه عنــــد •
الناعمة

ترسبهاالمواد الصلبة وتحمل مع المیاه دون تجرف •
اض بســـبب انخفـــانخفـــاض ســـرعة المیـــاه فـــي أحـــد قطاعـــات الشـــبكة عنـــد •

سمیكةأو وجود قشور االستهالك 
تدریجیاً الرواسب تتراكم •
المیاهالزیادة المفاجئة لسرعة بسبب أن تثار بشكل مفاجئ یمكن •

المثالفوهة حریق على سبیل فتح •
المیاه والنتیجةحملها مع یؤدي ذلك إلى •

الحنفیاتلون المیاه الخارجة من تغیر •
على كمیة كبیرة من الرواسباحتوائها •
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تغیر لون المیاه نتیجة خروج الرواسب معها
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:(Scaling)تشكل القشور 

لیـــة عـــن تشـــكل طبقـــة قاســـیة مـــن الرواســـب علـــى الجـــدران الداخعبـــارة •
لألنبوب

األنابیبكناتج ثانوي لصدأ تتشكل غالبًا •
لمیاهÇالحدید مع أمالح الكالسیوم والمعادن األخرى الموجودة في یرتبط •
األنبوبعلى جدار ) درنات(بشكل كتل صغیرة یترسب •

13



وأنابیـــب الفـــوالذ DIتتشـــكل القشـــور أساســـًا فـــي أنابیـــب الفونـــت المـــرن •
داخلیةوأنابیب النحاس دون بطانة حمایة 

إلسبستوسيÇتشكلها في األنابیب الخرسانیة وأنابیب اإلسمنت لوحظ •
:مشاكل القشور•

الهیدرولیكیةالقشور المتشكلة من الفواقد تزید •
الرواسبعلى تراكم تساعد •

)كما ورد سابقاً (إثارتها إلى تغیر لون المیاه تؤدي •
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للشبكةتراجع األداء الهیدرولیكي 

اكم الرواســب تــؤدي زیــادة خشــونة أنابیــب شــبكة توزیــع المیــاه بســبب تــر •
:إلىالقشور ضمنها أوتشكل

ین المیـــاه ملحـــوظ ألدائهـــا الهیـــدرولیكي بســـبب زیـــادة االحتكـــاك بـــتخفـــیض •
األنبوبوجدران 

أجـــل ســـرعة جریـــان میـــاه ثابتـــة تـــؤدي زیـــادة خشـــونة الجـــدار الـــداخليمـــن •
ا یــؤدي لألنبــوب إلــى زیــادة ضــائعات الضــاغط بســبب فواقــد االحتكــاك، ممــ

إلى تخفیض ملحوظ لضاغط وغزارة المیاه الواصلة للسكان
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للشبكةتراجع الحالة اإلنشائیة 

ســــباب تتراجــــع الحالــــة اإلنشــــائیة للشــــبكة بعــــد فتــــرة مــــن االســــتخدام أل•
:أهمها حسب نوع األنبوبمتعددة من 

:والفوالذالمرن والفونتالفونت أنابیب •
وخارجيإلى صدأ داخلي تتعرض •
سماكتهعنها تشكل ثقوب في جدار األنبوب وانخفاض ینتج •
المیاهإلى رشح یؤدي •
یتسبب بانفجار األنبوب وتحطمهقد •
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:األنابیب االسمنتیة•
تياإلسمنالعادیة والمسلحة وأنابیب االسبستوس أنابیب الخرسانة •
اإلسمنتیةإلى تلف ناتج عن تآكل المونة تتعرض  •
حدید التسلیح في حالة األنابیب المسلحةتآكل •
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)یكیةالبالستفیها األنابیب بما (المختلفة بأشكالها األنابیب •
األنابیبأعطال في الوصالت بین فقرات إلى أن تتعرض یمكن •

منهابرشح كبیر للمیاه یتسبب •
األنبوبإلى هروب تربة وسادة یؤدي •
الحقًا في تفكك الوصالت أو كسر األنابیبیتسبب •
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نتائج األعطال 
اإلنشائیة المذكورة

نتائج مباشرة

زیادة كلفة اإلصالح

تراجع نوعیة المیاه

انقطاع المیاه عن 
المستھلكین

م ضیاع المیاه التي ت
تنقیتھا

أضرار غیر مباشرة

الضیاع االقتصادي
الناتج عن انفجار 

األنابیب

سوء العالقة بین 
شركة المیاه 
والمستھلكین

بسبب االنقطاع 
المتكرر للمیاه
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مراقبة الشبكة

یـات إعـادة بحـدوث مشـاكل توجـب عملالتنبـؤ مراقبة الشبكة یمكن عند •
:التأهیل، ویشمل ذلك

مراقبة تغیرات الضاغط والغزارة•
المیاهمراقبة مؤشرات نوعیة •

...، العكارة، تركیز الكلور المتبقي، pH¡ الحرارة•
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صیانة الشبكة وٕاعادة التأهیل

الشبكةیمكن التمییز بین نوعین من صیانة •
التفاعلیةالصیانة •

إلصالح عطل طارئ ظهر في الشبكةتتم •
الدوریةالصیانة الوقائیة أو •

الشبكةالصیانة التي تتم بهدف تأمین استمرار الخدمة الجیدة في •
مستقبلیةظهور أعطال تالفي •
األعطالبمعزل عن حصول تتم •
یة المیاهعلى نتائج قیاس مؤشرات عمل الشبكة أو مؤشرات نوعبناء أن تتم یمكن •
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اللیلبشكل واضح خالل ساعات في الشكل التالي تظهر العكارة •
األنبوبواضح على تحرر نواتج صدأ دلیل •
المنخفضطول مدة مكث المیاه في الشبكة الناتج عن االستهالك السبب •

الحالةفي هذه الحل •
المنخفضةنظام عمل الشبكة لتجنب سرع الجریان تغییر •
• ÇÐÅ كبیرةكان تراكیز العكارة

األنبوبتبطین إعادة •
قبل أن یتطور األمر إلى ثقبهاستبداله •
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ســتهالك بتراكیــز عالیــة خــالل ســاعات االفــي الشــكل التــالي تظهــر عكــارة •
النهاراألعظمي خالل 

األنبوبعلى إثارة الرواسب في دلیل •
الحالةفي هذه الحل •

شطف األنبوب•
طبقة البطانة عند الحاجةإصالح •
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:االستنتاجیمكن •
یانة الناتجـــة عـــن تـــدهور الشـــبكة تحـــدد متطلبـــات عملیـــة الصـــالمشـــاكل •

التأهیلوٕاعادة 
:أن تتصف خطة إعادة التأهیل بالتاليیجب •

تحوي كل المعلومات والخطوات الالزمة التخاذ قرار اقتصادي1.

ولــیس فقــط بالحســبان متطلبــات اســتمرار عمــل الشــبكة مســتقبالً تأخــذ 2.
حل المشكالت الحالیة

التكنولوجيبحیث یمكنها استیعاب التطور مرنة 3.
عـادة یظهر المخطط الصندوقي التـالي سـیر العمـل فـي وضـع خطـة إل•

تأهیل الشبكة
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اسیة وضع المتطلبات القی
لخدمة المستھلكین

جمع المعلومات عن 
الشبكة

التحلیل الھیدرولیكي
المیاه للشبكة لتلبیة طلب

الحالي والمستقبلي
حاليتقییم أداء الشبكة ال

ر تحلیل أسباب القصو
في عمل الشبكة

تقییم الوضع الحالي
لألنابیب

ل تقییم كلفة التشغی
الحالیة

غیل التنبؤ بظروف التش
مستوى(المستقبلیة 

الخدمة والكلفة 
)االقتصادیة

وضع خطط احتمالیة 
إلعادة التأھیل

المقارنة االقتصادیة 
للخیارات الممكنة

اختیار الحل األفضل 
ووضع الخطط الزمنیة 

للتنفیذ
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تنظیف الشبكة

:منالتنظیف للتخلص یتم •
األنابیبنواتج صدأ تراكم •
المیاهالرواسب الناتجة عن عطل في خطوات تنقیة تراكم •
:القیام بتنظیف الشبكة في الحاالت التالیةیقترح •

)لون، عكارة(شكاوى المستهلكین من تراجع نوعیة المیاه 1.

بعد استبدال أو إصالح أنابیب الشبكة2.

ر لقطــاع أو الــتخلص مــن تراكیــز الكلــور الزائــدة بعــد القیــام بعملیــة تطهیــ3.
أكثر من الشبكة

التنظیف الدوري كجزء من عملیات الصیانة الدوریة4.
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أھم طرائق تنظیف 
األنابیب

التنظیف بالھواء الغسیل
التجریفالمضغوط
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الغسیل
و فتح فوھة حریق أ
صمام غسیل على

الشبكة

ي یتشكل تیار مائ
ب سریع ضمن أنابی

الشبكة

یقوم بجرف 
الرواسب غیر 

المتماسكة
یخرجھا عبر 
الصمام المفتوح

یتم صرف میاه 
الغسیل المحملة 

بالرواسب
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ــــة أساســــًا مــــن الرمــــال• ــــاه الالزمــــة لجــــرف الرواســــب المؤلف ســــرعة المی
(ρ=2650 kg/m3)

حجـم المیـاه معین بثالثة أمثالأنبوب تقدر كمیة المیاه الالزمة لغسیل •
الالزمة لملء األنبوب بشكل كامل
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:من أهم مساوئ الطریقة•
لكبیرةÇتحتاج لكمیة میاه كبیرة خاصة في األنابیب ذات األقطار 1.
اقــة یمكــن أن تــؤدي زیــادة ســرعة المیــاه خــالل عملیــة الغســیل إلــى إع2.

ــــالي للمقوانخفــــاض الجریــــان  ــــوب الت طــــع الضــــاغط فــــي مقطــــع األنب
للتنظیفالخاضع 

ðÇÏæÏ محیؤمن الغسیل تحسنًا متقدم في المناطق المعرضة لصدأ 3.

قدارالملیست كل أجزاء الشبكة صالحة لعملیة الغسیل بنفس 4.
المثالالضاغط المنخفض على سبیل مناطق •
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حضیراً تتطلب عملیة غسیل األنابیب ت
جیداً 

الھدف

ل القیام بعملیة غسی
فعالة

باستخدام أقل كمیة
میاه ممكنة

مع استخدام الحد 
األدنى من الصمامات

وفوھات الحریق
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:غسیلیجب أخذ العوامل التالیة باالعتبار عند التحضیر لعملیة ال•
غسلهتحدید المسار األمثل ألنبوب المراد •
تحدیـــد أمــــاكن الصــــمامات الواجــــب إغالقهــــا لعــــزل مســــار األنبــــوب المــــراد •

غسله عن بقیة الشبكة
الطول الكلي للمسار الذي یمكن غسله دفعة واحدة كل مرة•
عة اختیـــــار عـــــدد وأمـــــاكن فوهـــــات الحریـــــق الواجـــــب فتحهـــــا لتحقیـــــق الســـــر •

المناسبة لعملیة الغسیل
غسلهاتحدید تسلسل القطاعات الواجب •
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المضغوطبالهواء التنظیف •
تـوفر كمیـة عـدمالشبكة عند یمكن استخدام هذه الطریقة كبدیل لتنظیف •

للغسیلالمیاه الالزمة 
سیر العمل•

شــــكل الشــــبكة بالهــــواء المضــــغوط فــــي تیــــار المیــــاه المــــار عبــــر یــــتم حقــــن •
ثوانموجات متتالیة تفصل بینها عدة 

األنبوبتندفع عبر (slugs)موجات میاه منفصلة متتالیة وسریعة تتشكل •
تقوم بجرف الرواسب•
لى مواصفات المیاهالهواء وتبریده قبل الحقن لمنع تأثیره سلبًا عیتم فلترة •
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التنظیف بالھواء المضغوط
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:حقن عبریمكن أن یتم •
فوهات الحریق•
وصالت الخدمة•

دام هــــذه طــــول قطــــاع األنبــــوب الــــذي یمكــــن تنظیفــــه بفعالیــــة باســــتخیصــــل •
m 500-400الطریقة إلى حدود 

الصحيÝÑ یتم إخراج میاه التنظیف من الشبكة وصرفها إلى شبكة الص•
خدمة كمخــرج المیــاه بانــدفاع كبیــر مــن الشــبكة عبــر فوهــة الحریــق المســتتخــرج •

التنظیفلمیاه 
جیدتثبیت خرطوم خروج المیاه إلى فوهة الحریق بشكل یجب •
طاقــة المیــاه ضــمن علبــة المتصــاصأوتوضــعنهایتــه بصــفیحة بالســتیكیة تغطــى •

الخارجة
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حمایة مخرج أنبوب التنظیف
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:الغسیلمقارنة بطریقة •
جهیزاتالتطریقة التنظیف بالهواء المضغوط كمیة أكبر من تتطلب •
أكثرطاقة تستهلك •
التحكمبتعقید عملیة تمتاز •
برةتحدید عدد دفقات الهواء والزمن بین دفقتین على الخیعتمد •
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التجریف•
میكانیكیاً المواد المتراكمة على جدار األنبوب إزالة یتم •

األنبوبإدخال حشوة أسطوانیة ضمن یتم •
المیاهبفضل ضغط تندفع •
المتراكمة على جدار األنبوب تجرف أمامها المواد •
عبرهاعادة حشوات مسامیة تسمح بمرور جزء من التیار المائي تستخدم •

المتراكمة أمامهایسمح بنقل المواد مما •
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أوریثانتتوفر حشوات مصنوعة من البولي •
مختلفةبدرجات قساوة متوفرة •

محدوداً األنواع القاسیة إذا كان نقص مقطع األنبوب تستخدم •
%30حتى •

كبیرةً كانت سماكة المواد المتراكمة ÇÐÅ الطریة ینصح باستخدام األنواع •
األنبوبكبیر في مقطع نقص •

الموانعأن تنضغط عند مرورھا عبر یمكن •
بسد األنبوبالتتسببأن تتجزأ الحشوة إلى قطع صغیرة ممكنة یمكن كانت إزالة الموانع غیر إذا •
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السابقمصنوعة من مواد كاشطة أمتن من النوع تتوفر حشوات •
المتراكمةلكشط المواد تستخدم •
قاسیةوجود قشور باستخدامها عند الینصح•

كسر المقاطع الرقیقة من جدران األنابیبإمكانیة •
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لألنبوبتستخدم عادة حشوات بقطر أكبر من القطر الداخلي •
األنبوبمن قطر % 25حتى أكبر •

mm 1000استخدام هذه الطریقة ألنابیب بأقطار حتى یمكن •
عبــر األنابیــب ذات األقطــار الصــغیرة یــتم إدخــال وٕاخــراج الحشــواتفــي •

الحریقفوهات 
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الحشواتإدخال لغرض في األقطار الكبیرة تركب قطع خاصة •
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فك أحد الوصالت إلخراج الحشوة
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الحشوة بعد تنظیف أنبوب
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كواشط معدنیة تتوفر •
مكبسمن إطار معدني بشكل تتألف •
مختلفةحوله شفرات معدنیة بزوایا تثبت •

األنبوبوتفرشي القشور والمواد المتراكمة على جدار تقشط •
دفعها ضمن األنبوب بضغط الماء الموجودیتم •
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كمیـــة یحـــدد طـــول األنبـــوب الـــذي یمكـــن تنظیفـــه فـــي كـــل دور تنظیـــف ب•
كشطاللتحریك الكاشط وجرف نواتج المتوفرین المیاه والضاغط 

د تنظیفـه مـرة توفیر فتحة في بدایة ونهایة قطاع األنبـوب الـذي یـرایجب •
واحدة

الكاشطوٕاخراج إلدخال •
الكشطمن المیاه المحملة بنواتج التخلص •

لتحریكــه وجــرف 3.0m/sec-0.6یحتــاج الكاشــط لســرعة میــاه بحــدود •
النواتج
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تبطین األنابیب

التبطین باستخدام المونة االسمنتیة•
كسدةتشكل طبقة المونة االسمنتیة حمایة لألنابیب المعدنیة من األ•

واألنابیب الفوالذیةDIالمرن والفونتCIالفونت •
عمـــل یـــتم تبطـــین الجـــدار الـــداخلي لألنبـــوب باســـتخدام رأس دوار آللـــة ت•

بالطاقة الكهربائیة أو بالهواء المضغوط
كل مرة حسب450m-100تتوفر آالت لتبطین فقرة أنبوب طولها •

قطر األنبوب•
موقع الصمامات•
موقع القطع الملحقة•
شكل مقطع األنبوب•
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ین عبـــر یـــتم فـــي األقطـــار الصـــغیرة ضـــخ المونـــة االســـمنتیة لـــرأس التبطـــ•
خرطوم ضغط عالي

یمكن في األقطار الكبیرة إرسال المونة عبر آلة خاصة•
جرفـــــة یـــــزود رأس التبطـــــین بمجـــــارف دوارة مركبـــــة بزوایـــــا مختلفـــــة أو بم•

مخروطیة
تركب خلف مخرج المونة مباشرة•
تقوم بفرش المونة بشكل طبقة متجانسة•
تقوم بتسویة وتنعیم سطح المونة•

المباشــــرة یفضــــل تنظیــــف األنبــــوب بأحــــد الطرائــــق المــــذكورة ســــابقًا قبــــل•
بتبطین األنبوب
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تحسین الحالة اإلنشائیة للشبكة

األنابیب الفوالذیة•
إغالق الثقوب الصغیرة•

تنظیف الثقب•
إغالق الثقب باللحام•

باإلیبوكسيعزل اللحام •
باإلیبوكسيإغالق الثقب •

Repair Clampیمكن استخدام أطواق سد الثقوب •
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الفتحات الكبیرة•
قص وتهذیب أطراف الفتحة•
إغالق الفتحة بلحام قطعة معدنیة بمقاس مناسب•

ضمن الفتحة•
خارج الفتحة•

قص قطعة األنبوب المتأذیة•
مغلفناستبدالها بقطعة أنبوب فوالذ •

بنفس القطر والسماكة•
بطول أقصر بقلیل•

یسمح بوضع القطعة ضمن الفراغ•
توصل باللحام•

باإلیبوكسيفي كل األحوال یجب عزل مكان اللحام •

57



:(DI)أنابیب الفونت المرن •
:الثقوب الصغیرة•

ینظف الثقب وتهذب أطرافه•
اإلیبوكسيیغلق باستخدام •
Repair Clampیمكن استخدام أطواق سد الثقوب •

ینظف سطح األنبوب لمنع وجود أي مادة بینه وبین الطوق•
طـارات یمكـن فـي حالـة الطـوارئ وعـدم تـوفر بـدائل أخـرى اسـتخدام شـرائح مـن الجـزء الـداخلي المـرن إل•

السیارات
تلف حول األنبوب بعد تنظیفه•
الكوماتلحم أطرافها بمادة •
تثبت بأطواق تثبیت•
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إصالح التشققات الكبیرة الطولیة أو العرضیة•
تقص القطعة المتشققة•
 Dresser Coupling æÃDouble Spigotدریسـرتركب قطعـة أنبـوب بدیلـة باسـتخدام وصـلة •

Coupling
استبدال فقرة األنبوب كاملة•
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Dresser coupling
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(HDPE)أنابیب •
تقص قطعة األنبوب المتضررة•

إن كان تقریب طرفي القص إلى بعضهما ممكنًا یلحم الطرفان•
قطعة أنبوب بطول مناسب في فراغ القطعإذا كان الطرفان بعیدان توضع •

باللحام الحراريتوصل •
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Fusion welding of PE pipes
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