
كات تأهیل شبمنهجیة مقترحة إلعادة 
الشربمیاه 



مقدمة

المرحلة التمھیدیة

مرحلة المسح الحقلي والكشف عن األعطال

مرحلة إصالح وتطویر الشبكة

كشف التسربات والرشح
2



لى تعرضت البنى التحتیة إ
أضرار كبیرة

شبكات میاه الشرب

األعمال الحربیة
أعمال التخریب التي 
تعرضت لھا العدید من

المدن والبلدات

مقدمة
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لماذا تعد شبكات المیاه من أهم 
¿أجزاء البنى التحتیة

ى صــــحة تكتســــب شــــبكات میــــاه الشــــرب أهمیــــة خاصــــة بســــبب تأثیرهــــا المباشــــر علــــ•
المواطنین

من أهم وسائط انتقال األمراض•
التسبب بحاالت التسمم•
وسیلة أساس للمحافظة على النظافة الشخصیة•
فیهامن أهم العوامل المساعدة على عودة السكان إلى مناطقهم األصلیة وتثبیتهم •

مقدمة



اه في البد من القیام بإعادة تأھیل شبكات المی
المراحل األولى من إعادة البناء

قبل المباشرة بإصالحبعد إزالة األنقاض
الطرقات

مقدمة
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من أھم األضرار التي قد تكون أنظمة 
اإلمداد قد تعرضت لھا

ن انتشار سرقة المیاه م
الشبكة

وصالت مخالفة فك العدادات

تدمیر أجزاء من نظام 
اإلمداد بالمیاه

مقدمة
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أجزاء مشروع المیاه

إنتاج المیاه

المصدر 
المائي

محطة 
التنقیة

نقل المیاه

محطات 
الضخ

أنابیب 
النقل

توزیع المیاه

الخزانات
شبكة 
التوزیع

الوصالت 
المنزلیة

حقةالتجهیزات المل

7اإلمداد بالمیاه

مقدمة



إعادة تأھیل 
القیام كشف األعطالالشبكات

بإصالحھا

مقدمة
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التخطیط الصحیح شرط أساس

ة لتأمین الموارد المالیلنجاح العمل
والبشریة الالزمة

في یؤمن وفراً كبیراً 
الموارد

ي یمكن أن تكون شحیحة ف
مرحلة مابعد األزمة

من أھم العوامل التي 
تؤمن تخدیم التجمع
السكاني بالشكل 

المناسب

مقدمة
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ھل ھناك أعمال یجب القیام بھا 
ة قبل المباشرة بالتخطیط إلعاد

التأھیل؟

بماذا تتعلق؟

مقدمة
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ھل التجمع السكاني 
مأھول؟

نعم

یجب تأمین 
مصدر مائي 

مؤقت

ال

مازال التجمع صالحاً ھل 
للسكن؟

نعمال

یمكن المباشرة 
بأعمال إعادة 

التأھیل

مقدمة



ماھي مصادر المیاه المؤقتة المقترحة؟

ماھي كمیة المیاه الواجب تأمینھا؟

مقدمة



اه إعادة تأھیل شبكات می
مرحلة المسح الحقلي المرحلة التمھیدیةالشرب

والكشف عن األعطال

مرحلة إصالح وتطویر 
الشبكة شحكشف التسربات والر

مقدمة
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المرحلة التمھیدیة

الحصول على 
ة المخططات التفصیلی

ألجزاء نظام اإلمداد 
بالمیاه كما نفذت

تقییم أداء النظام قبل
األزمة

ة عزل القطاعات المتـأذی
بشكل كبیر

المرحلة التمھیدیة
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یجب قبل البدء بعملیة الكشف
تحدید المسارات الدقیقة 

ھاألنابیب الشبكة وملحقات
یجب الحصول على 

مخططات للشبكة كما نفذت

األنابیب

المسارات

األقطار

مواد الصنع

الصمامات

الموقع

النوع

األقطار

مواد الصنع

الموقعغرف الخدمة

الموقعالقطع الملحقة

الموقعصمامات الغسیل

الوصالت المنزلیة

المرحلة التمھیدیة
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أین تتوفر مخططات الشبكة كما نفذت؟
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تتوفر المخططات

عند وزارة الموارد 
المائیة ومؤسسات 

المیاه التابعة لھا

یمكن أن توجد نسخ
عنھا في الجھات 

البلدیة
عند المقاولین

قاموا بعملیات كاتقاموا بإنشاء الشب
اإلصالح والصیانة

المرحلة التمھیدیة
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المخططات غیر 
موجودة  أو مفقودة

تحدید مسارات 
سؤال شھوداألنابیب

استخدام أدوات 
تحدید أماكن 

األنابیب
الحفر التجریبي

18



ة سؤال شھود عاصروا تمدید الشبك
أو اإلصالحات التي تمت علیھا

الموظفین أو العمال 
القدامى في مؤسسة 

المیاه
موظفي وعمال مقاولي 

اإلنشاء والصیانة
الجوار وخاصة كبار 

السن

المرحلة التمھیدیة
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استخدام أدوات تحدید أماكن 
األنابیب

ھناك عدة أشكال تعتمد على

ي قیاس المجال المغناطیس

عدنیةیستخدم لألنابیب الم

قل تولید موجة صوت تنت
عبر جدار األنبوب أو 

المیاه

یمكن اكتشاف مكان 
انتشارھا على طول 

األنبوب
یوصل مصدر األمواج 

إلى

أي جزء مكشوف من وصلة منزلیةصمامفوھة حریق
األنبوب

أجھزة رادار تكتشف 
أماكن األنابیب

المرحلة التمھیدیة
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قیاس المجال المغناطیسي

المرحلة التمھیدیة
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تولید موجة صوت تنتقل عبر جدار األنبوب 

المرحلة التمھیدیة
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أماكن األنابیبكشف رادار 

المرحلة التمھیدیة
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یمكن أیضاً استخدام أجھزة
تحدید أماكن الصمامات 

كن بعد تحدید مكان الصمام یم
إیجاد مسار األنبوب

24



الحفر التجریبي

یمكن البدایة من نقطة 
واضحة

فوھة حریقصمام
حفرة یظھر

فیھا 
األنبوب

وصلة 
منزلیة

اً حول یتم توسیع الحفرة یدوی
نقطة البدایة لتحدید

مكان 
اتجاھھقطرهعمقھاألنبوب

في اتجاه األنبوب لتحدید المسارm 100-50اعتباراً من الحفرة األولى یمكن القیام بالحفر كل 

المرحلة التمھیدیة



ةتقییم أداء النظام قبل األزم

لسكان ھل كان النظام كافیاً لتزوید ا
بالمیاه بالشكل المناسب؟

نوعاً كماً 

ن ھل كان السكان مقتنعین بتأمی
النظام لمتطلباتھم؟

المرحلة التمھیدیة
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یشمل التقییم

نھا كمیة المیاه التي یؤم
ومدى l/P/dالنظام 

مطابقتھا الحتیاجات
السكان الفعلیة

كفایة مصادر المیاه 
یة المتوفرة لتأمین كم

المیاه لالزمة

استطاعة الخزانات 
ومحطات التنقیة ومدى

اه مالءمتھا لتأمین المی
الكافیة كماً ونوعاً 

دراسة وضع الشبكة 
أو (UfW)وتقدیر 

(NRW)

المرحلة التمھیدیة



مصادر المعلومات

السكانسؤال طاقم الصیانةسجالت مؤسسات المیاه

المرحلة التمھیدیة



سجالت مؤسسات المیاه

رة مقارنة كمیات المیاه المستجنظام الفوترة
مع المبالغ المحصلة

یعطي فكرة عن نظام
إدارة المؤسسة

سجالت مكاتب الشكاوى

سكانتلبیة النظام الحتیاجات ال

استجابة المؤسسة للشكاوى

سجالت مكاتب الصیانة

أعطال الشبكة

تكرار األعطال

أماكن حصول أعطال متكررة

عملیات الصیانة الدوریة

طرائق إصالح األعطال

المواد المستخدمة

المرحلة التمھیدیة



ةمھندسي وعمال الصیانسؤال طاقم الصیانة
مصدر ھام للمعلومات 

عن أداء الشبكة 
وأعطالھا

السكان

تقییم أداء الشبكة

توزیع استبانات علىإجراء مسوحات اجتماعیة
الھدفالسكان

تحدید مدى قناعتھم 
لباتھمبتأمین الشبكة لمتط

تحدید المشاكل التي 
كانوا یعانون منھا في 
مرحلة ماقبل األزمة

تحدید متطلباتھم 
المستقبلیة

المرحلة التمھیدیة



تقییم المعلومات 
المتوفرة

وضع تصور عن إمكانیة 
إعادة استخدام النظام كما 

كان قبل األزمة
كان كافیاً 

یمكن االستفادة منھ لفترة 
نواتعن عشر سالتقلمستقبلیة 

الیةیمكن المباشرة بالمرحلة الت

ھناك إجراءات تطویر البد 
من القیام بھا

اجات النظام قادر على تلبیة احتی
قبلیةالسكان حالیاً ولفترة مست

زاء یمكن االستفادة من بعض أج
النظام

سلیمة 

قابلة إلعادة التأھیل

الیةیمكن المباشرة بالمرحلة الت

ل النظام كان مستھلكاً بشك
كامل منذ ماقبل األزمة

من غیر المفید القیام بإعادة
تأھیلھ جزئیاً أو كلیاً 

البد من تصمیم نظام جدید 
بالكامل

تالیة الضرورة للقیام بالمراحل ال
إلعادة التأھیل

المرحلة التمھیدیة
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مداد تقییم كفایة نظام اإل
كان لتلبیة احتیاجات الس
ةالحالیة والمستقبلی

نمذجة نظام اإلمداد 
باستخدام أحد البرامج 

المعروفة
EPANET 2 
WaterCAD

تقییم وضع الشبكة
إجراء التعدیالت 
أي المطلوبة قبل البدء ب

إجراء حقلي على الواقع

حسب 
اإلمكانات 
المتوفرة

المرحلة التمھیدیة
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كلیاً في حال إمكانیة االستفادة من النظام
أو جزئیاً 

یتم عزل القطاعات 
المتضررة من الشبكة
ةعن بقیة أجزاء الشبك

إغالق صمامات القطع 
في حال وجودھا

تركیب صمامات قطع 
أو سدات حسب 
اإلمكانات المتوفرة

الھدف استخدام األجزاء 
الل السلیمة من الشبكة خ
فترة إعادة التأھیل

یمكن تركیب أنابیب 
 (Bypass)مؤقتة

مزودة بصمامات

توصل بین األجزاء 
السلیمة من الشبكة 

المرحلة التمھیدیة
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مرحلة المسح الحقلي والكشف
عن األعطال

الكشف على المصدر 
المائي والمآخذ

لنقل الكشف على أنابیب ا
والخزانات ومحطات 

الضخ
الكشف البصري على

مسار الشبكة

مرحلة المسح الحقلي
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الكشف على المصدر المائي 
والمآخذ

صالحیة المصدر 
المائي إلعادة 

االستخدام

ضرورة القیام 
بإجراءات إعادة 
التأھیل والتجھیز

ضرورة إیجاد 
مصادر مساعدة أو 

بدیلة

اه التحقق من نوعیة می
المصدر

مدى مطابقتھا 
لمواصفة نوعیة 

میاه الشرب

الھدف تحدید 
ة األضرار في نوعی

المیاه

دالتخریب المقصونتیجة أعمال العنف

مرحلة المسح الحقلي
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المآخذ المائیة

ھاتحدید األضرار واألعطال التي تعرضت ل

اآلبار

ة صالحیتھا إلعاد
االستخدام

قد یلجأ 
م المتحاربون لرد

اآلبار

الكشف على 
المضخات

تعرضت ألعطالسرقت

التوقف لفترة
سوء الصیانةطویلة

القیام بتجارب 
ضخ إن أمكن

ه إعادة تقییم میاتنظیف البئر
عاً البئر كمأً ونو

المآخذ

ار، الینابیع، األنھ
قنوات المیاه

التجھیزات 
الملحقة

مضخات، مصافي،
تجھیزات تحكم، 
أنابیب، صمامات

مرحلة المسح الحقلي
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الكشف على أنابیب النقل والخزانات
ومحطات الضخ وشبكة التوزیع 

وملحقاتھا

الكشف على الخزانات
ومحطات الضخ

ى الكشف البصري عل
د مسار الشبكة وتحدی

المواقع التالیة

مواقع غرف الصمامات 
والعدادات وملحقات 

الشبكة
الحفر الكبیرة قرب 
ةمسارات أنابیب الشبك

الحفر الصغیرة قرب 
ةمسارات أنابیب الشبك

ة الشبكات بجوار األبنی
المدمرة

ات الكشف عن التسرب
من الشبكة

مرحلة المسح الحقلي
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الخزانات

استبدال

یرة الخزانات التي فقدت أجزاء كبالخزانات المدمرة بشكل كامل
منھا

اَ الخزانات المتضررة جزئی

تقییم الوضع اإلنشائي

المقارنة اقتصادیاً بین

ترمیمھاستبدال الخزان

و االنتباه لموقع الضرر تحت أ
فوق منسوب المیاه في الخزان

مرحلة المسح الحقلي
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مرحلة المسح الحقلي
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مرحلة المسح الحقلي
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محطات الضخ

لضخ تقیم الحالة اإلنشائیة لمباني محطة ا
وللحوض الرطب

تقییم التجھیزات

المضخات

الصمامات

التجھیزات الملحقة

تجھیزات التشغیل والتحكم

أعطال التجھیزات

سرقت

تعرضت للتخریب

ترة تعطلت بسبب عدم التشغیل لف
طویلة

ودتعطلت بسبب التخریب المقص

التحقق من كفایة استطاعة المضخات
لتلبیة احتیاجات السكان

یط تشمل الكشف على األنابیب في مح
المحطة 

مرحلة المسح الحقلي
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:مؤشرات وجود أعطال في المضخات•
على جسم المضخةوجود تشققات •
التعملالمضخة •
تدور المضخة دون خروج ماء•
ارتفاع زائد في درجة حرارة المحرك•
ظهور ضجیج واضح صادر عن محور المضخة•
ارتجاج زائد•
ارتفاع التیار الذي تستجره المضخة•
فرقعة ناتجة عن حصول تكهف في المضخة أو أي ضجیج غیر اعتیادي•
وجود تشققات أو میالن في قاعدة المضخة•

مرحلة المسح الحقلي
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:یتم تقییم المضخات القابلة للعمل وفقًا للمراحل التالیة•
یغلق صمام القطع على خط الضخ بعد المضخة•
یتم التأكد من امتالء المضخة بالمیاه•
یشغل محرك المضخة وینتظر حتى ثبات الضغط•
یفتح صمام القطع على خط الضخ تدریجیاً •
بعد ثبات الضغط یتم التحقق من مؤشرات األعطال المذكورة سابقاً •
عند عدم دوران محرك المضخة•

التیار الكهربائي غیر موصول أو الحمایات قطعت التیار•
صدأ محور الدوران أو وجود رواسب ضمن فراش المضخة•
والباغات والموانعالبیرینغتلف •

مرحلة المسح الحقلي
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كةالكشف البصري على مسار الشب

مواقع غرف الصمامات 
والعدادات وملحقات 

الشبكة
ة الشبكات بجوار األبنیالحفر الصغیرةالحفر الكبیرة

المدمرة

مرحلة المسح الحقلي
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مواقع غرف الصمامات والعدادات وملحقات الشبكة

كةتسجیل أیة أضرار واضحة على الغرف والمناطق المحیطة بھا على مسار الشب

الغرف المتضررة بشكل كبیر

الحفر حول الغرفة للكشف على

األنابیب المحیطةكامل الغرفة

الغرف المتضررة جزئیاً 

الكشف على الصمامات 
ب وملحقات الشبكة واألنابی

ضمن الغرف 

التأكد من وجودھا وسالمتھا 
وسالمة الوصالت

یوجد تشقق واضح عند 
مناطق اختراق األنابیب 

لجدران الغرفة 

رفةتزال التربة في محیط الغ

كشف األنابیب في محیط 
الغرفة

التأكد من سالمتھا وسالمة 
الوصالت

مرحلة المسح الحقلي
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ماھي أشكال صمامات المستخدمة في شبكات المیاه؟

مرحلة المسح الحقلي
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أنواع الصمامات حسب استخداماتها•
صمامات القطع•

تستخدم لقطع أو التحكم بجریان المیاه•
•Needle valve, gate valve, butterfly valve

صمامات عدم الرجوع•
تسمح بالجریان بجهة واحدة•
•Non-return valve, check valve

صمامات التحكم بالضغط•
تسمح بتخفیض بضغط المیاه ضمن أجزاء من الشبكة•
•Pressure reducing valve

صمامات التنفیس•
تسمح بإخراج الهواء المتجمع ضمن الشبكة•
•Air relief valves, Air-and-Vacuum valves

مرحلة المسح الحقلي
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:تصنف صمامات القطع حسب حركة أداة القطع بالنسبة لجهة جریان المیاه•
خطي•

لجهة جریان المیاهمعامدةالحركة •
•Gate or Needle valve

•äÇÑæÏ
لجهة الجریانمعامدالدوران حول محور •
•butterfly valve

تغیر الشكل•
تغیر شكل غشاء مرن•
•membrane valve

خطي دوران تغیر الشكل

مرحلة المسح الحقلي
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Gate valve

مرحلة المسح الحقلي
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Needle valve

مرحلة المسح الحقلي

51



Butterfly valve

مرحلة المسح الحقلي
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Membrane valve

مرحلة المسح الحقلي
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Non-return (Check) VALVES

مرحلة المسح الحقلي
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مرحلة المسح الحقلي
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Double chambers Air-and-Vacuum valves

مرحلة المسح الحقلي
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أعطال الصمامات

صمامات القطع

كسر أو تشقق 
علبة الصمام

ح كسر ذراع الفت
واٌغالق

عدم إمكانیة 
تحریك ذراع 
الفتح واإلغالق

تراكم الرواسبصدأ البوابةصدأ الذراع

رشح المیاه

صمامات عدم الرجوع

كسر أو تشقق 
الصمام الیفتحعلبة الصمام

تراكم الرواسبصدأ المحاور

مرحلة المسح الحقلي
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الحفر

الحفر الكبیرة

لب تنتج على األغ
عن تفجیرات

یمكن أن تسبب
أضراراً كبیرة

بكةفي أنابیب الش

تزال التربة 
واألنقاض من 
الحفرة حتى 
یبالوصول لألناب

في حال إزاحة 
األنابیب أو 

إصابة الشبكة 
بأضرار

یستكمل الحفر
على مسار 
األنبوب 
باالتجاھین

للوصول إلى 
آخر األجزاء 

المتضررة

ة إذا كانت األبنی
المجاورة مدمرة

تفحص 
الوصالت 

المنزلیة

الحفر الصغیرة

یمكن أن تنتج 
أو عن التفجیرات

مرور اآللیات 
الثقیلة

یمكن أن تسبب
تضرر األنابیب

إزاحة األنابیب 
توتفكك الوصال

كشف أنابیب 
من الشبكة للتأكد

سالمة الشبكة

مرحلة المسح الحقلي
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الحفر الكبیرة

مرحلة المسح الحقلي
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الصغیرةالحفر 

مرحلة المسح الحقلي
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ماھي المواد المستخدمة لصنع األنابیب؟

مرحلة المسح الحقلي
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مواد صنع األنابیب

أنابیب قاسیة

أنابیب اإلسمنت
االسبستوسي

[AC]) اإلمینت(
الفونت المرن البیتون

[DI]

أنابیب شبھ 
قاسیة

أنابیب الفوالذ
[GS]المغلفن 

األنابیب المرنة

Polyethylene 
[HDPE]

Glass 
Reinforced 

Plastic [GRP]

مرحلة المسح الحقلي
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ع تقریر تفصیلي بنتیجة المرحلتین التمهیدیة وكشف التسربات یتم وض•
:لعملیة ترمیم الشبكة یحوي على المعلومات التالیة

توزع أضرار الشبكة حسب حجمها•
)المناطق الحمراء(المناطق األكثر تضررًا من الشبكة 1.
)المناطق البرتقالیة(المناطق ذات األضرار البسیطة 2.
)المناطق الخضراء(المناطق السلیمة وشبه السلیمة 3.

وتوضع على مخطط الشبكةالمناطق السابقة ترقم •

مرحلة المسح الحقلي
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ةتحدد المواد والموارد واإلمكانات الالزمة لإلصالح والترمیم لكل منطق•
)صمامات، قطع أنابیب، عدادات، وصالت، أنابیب(القطع األساسیة الالزمة للترمیم •
تحدد مواصفات القطع الالزمة بشكل دقیق•

نوع الصمام وقطره•
نوع األنبوب وقطره وطریقة الوصل•
نوع قطعة األنبوب وقطرها وأبعادها•
نوع العداد وقطره•
أیة معلومات إضافیة الزمة للمباشرة بالتنفیذ•

القطع الملحقة واألدوات والتجهیزات الالزمة للقیام بالعمل•
بالعملالموارد البشریة الالزمة للقیام •
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یة التــي یجــب بنتیجــة النمــوذج البرمجــي الموضــوع للشــبكة یــتم تحدیــد المنــاطق األكثــر حساســ•
المباشرة بإصالحها

المناطق األكثر تأثیرًا على عمل الشبكة•
المناطق التي إذا تمت المباشرة بها یتم وضع أجزاء من الشبكة في الخدمة•
مایمكنالمناطق المأهولة الواجب تغذیتها بأسرع •

:بالنتیجة یتم وضع جدول أولویات أعمال إعادة التأهیل یرتب المناطق•
حسب درجة أهمیتها•
حسب سهولة الوصول إلیها•
حسب اإلمكانات والموارد المتوفرة•

یوضع برنامج تفصیلي إلعادة التأهیل•
المباشرة بأعمال إعادة التأهیل وفقًا للبرنامج الموضوع•

مرحلة المسح الحقلي
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إصالح الشبكة

محطات الضخالخزانات
مواقع غرف 
الصمامات 
والعدادات 

وملحقات الشبكة
الشبكات بجوار الحفر

إصالح األنابیباألبنیة المدمرة

مرحلة إصالح الشبكة
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الخزانات•
الخزانات المدمرة بشكل كامل أو التي فقدت أجزاء كبیرة منها•

إزالتها بشكل كامل وٕاعادة إنشائهایقترح •
الخزانات المتضررة جزئیاَ •

یشمل الترمیم•
إعادة صب األجزاء الناقصة •

خاصة إن كانت تقع فوق منسوب المیاه•
بشكل خاص لمواقع اختراق األنابیب للحلةاالنتباه •
:الثقوب والتشققات الصغیرة•

تنظف الثقوب والتشققات باستخدام اإلزمیل والفرشاة المعدنیة•
ســـریع أو مونـــة اســـمنتیة باســـتخدام اســـمنتاإلیبوكســـيیمكـــن ســـدها باســـتخدام المونـــة االســـمنتیة أو •

التصلب
:الفتحات الكبیرة•

ترمیم حدید التسلیح•
مجربةأو أیة طریقة أخرىبالمونة االسمنتیة أوالحقنالمقذوف البیتونیقترح لسدها استخدام •

یعاد عزل حلة الخزان•

مرحلة إصالح الشبكة
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Seal Leaks with Polyurethane - The 
Concrete Crack Injection Solution

مرحلة إصالح الشبكة
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محطات الضخ•
یتم ترمیم مبنى المحطة•
التالفةواألنابیب والملحقات استبدال وٕاصالح المضخات •
إصالح المضخات وتمدیداتها ولوحات التحكم•
یعامل الحوض الرطب ضمن المحطة معاملة خزانات المیاه•
وٕاصالحهایجب الكشف على األنابیب في محیط المحطة •

مرحلة إصالح الشبكة
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الشبكةمواقع غرف الصمامات والعدادات وملحقات •
كبیرالمتضررة بشكل الغرف •

الضررترمیم الغرفة أو إعادة إنشائها حسب نسبة یتم •
المتضررةوالعدادات والملحقات واألنابیب تستبدل أو تصلح الصمامات •
الخدمةمن أجل سرعة إعادة وضع الشبكة في •

قطــع االستعاضــة عــن العــدادات والصــمامات والملحقــات األخــرى بقطــع أنابیــب فــي حــال عــدم تــوفریمكــن •
بدیلة

توفرهاتركیب القطعة الناقصة فور یتم •
الغرف المتضررة جزئیاً •

الصمامات وملحقات الشبكة واألنابیب التالفةأواستبدالإصالح •
یمكن االستعاضة عن الملحقات غیر المتوفرة بأنابیب•
الضرورةإصالح أو استبدال األنابیب وٕاعادة إنشاء الوصالت في محیط الغرفة عند •

مرحلة إصالح الشبكة
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الحفر•
الحفر الكبیرة•

األنابیبأواستبدالیتم إصالح •
األنابیبإنشاء الوصالت بین یعاد •
یعاد إنشاء الوصالت المنزلیة حسب حالة األبنیة المجاورة•

الحفر الصغیرة•
الحفر الصغیرة معاملة الحفر الكبیرةتعامل •

األعطال وٕاعادة إنشاء الوصالت عند الضرورةإصالح •

مرحلة إصالح الشبكة
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الشبكات بجوار األبنیة المدمرة•
یتم إصالح أنبوب الشبكة الرئیس أو استبداله•
إعادة إنشاء الوصالت حسب الحالة•

إن كان تغییر المخطط التنظیمي غیر وارد•
یمكن أن یتم إعادة تركیب الوصالت المنزلیة دون وصلها إلى البناء المدمر•

یمكن وصلها بعد ترمیم المبنى•
إن لم یكن من الواضح مصیر المخطط التنظیمي للمنطقة•

احتمال إزاحة المباني أو تغییر مواقعها•
یمكن إزالة الوصالت المنزلیة نهائیاً •

یتم إنشاؤھا عند انتھاء عملیات البناء•

مرحلة إصالح الشبكة
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[AC]) اإلمینت(االسبستوسيأنابیب اإلسمنت •
تغلق الفتحات ویستغنى عن األنابیب بشكل نهائي•
یمد خط أنابیب حسب النوعیة المتوفرة في حفرة مستقلة•
في حال ضرورة استبدال األنابیب•

یزال الخط كامالً •
یجب اتخاذ احتیاطات كافیة عند إزالة األنابیب•
حمایة صحة الطاقم•

مرحلة إصالح الشبكة
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الكشف عن التسربات من 
الشبكة

تأتي بعد المراحل
السابقة

بكة تتم بعد ملء الش
بالمیاه

د یتم العمل على عد
من المراحل

الكشف البصري على
مسار الشبكة

استخدام العدادات 
اه الكبیرة لقیاس المی

المارة في قطاعات 
منفصلة من الشبكة

قیاس غزارة الجریان
اتتحدید مكان التسرباألدنى في اللیل

كشف التسربات والرشح
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الشبكةالكشف البصري على مسار •
د تسـرب مناطق رطبة من التربة فوق مسار أحد أنابیب الشبكة دلیل علـى احتمـال وجـو وجود •

المنطقةمن الشبكة في هذه 

كشف التسربات والرشح
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یــاه اســتخدام العــدادات الكبیــرة لقیــاس الم•
كةالمارة في قطاعات منفصلة من الشب

ة تســـــتخدم العـــــدادات المركبـــــة علـــــى الشـــــبك•
تلفةلقیاس غزارة المیاه في قطاعاتها المخ

ةتقارن قراءات العدادات مع حجم المیاه المنتج•
ة والفاقـد الهدف تحدید فاقد المیاه الكلي من الشبك•

في كل قطاع
یفضل أن یتم العمل على مراحل•

یتم عزل قطاعات الشبكة المختلفة•
تراقب التسربات في كل قطاع على حدى•

ربات تســــاهم هــــذه الطریقــــة فــــي تحدیــــد التســــ•
ذي یـتم الكبیرة من الشبكة وتحدیـد القطـاع الـ

فیه التسرب
التــــــــرا (یمكـــــــن االســـــــتعانة بعـــــــدادات نقالـــــــة •

یهـــا فالیوجـــدفـــي القطاعـــات التـــي ) ســـونیك
عدادات

كشف التسربات والرشح
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كشف التسربات والرشح
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اللیلقیاس غزارة الجریان األدنى في •
خالل ساعات االستهالك األدنى•

ضغط الشبكة في حده األعظمي•
الشبكةمن وجود تسربات كبیرة من التحقق •

Qd,av%35زادت الغزارة المارة في اللیل عن احتمال وجود تسرب كبیر إذا •
• äÅ المرتفعةلم یكن هناك أسباب أخرى لهذه االستهالكات

الكبیرةتحدید القطاعات التي تخرج منها الغزارة یتم •
مراحلطریق قیاس غزارة الجریان األدنى في اللیل على عن •

ســـتعانة الغـــزارات باســـتخدام عـــدادات المیـــاه المركبـــة علـــى الشـــبكة أو االتقـــاس •
النقالةبالعدادات 

یجب أن تجرى التجربة بعد•
عزل القطاع المدروس•
ساعة24تغذیته بالمیاه باستمرار لفترة تزید على •

كشف التسربات والرشح
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تحدید مكان التسربات

اختبار الصوت 
لخالل ساعات اللی

بمعونة التجھیزات 
المناسبة

زإجراء اختبار الغا

بمساعدة التجھیزات
الخاصة

كشف التسربات والرشح
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كشف التسربات والرشح

تتبع الصوت على األرض
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كشف التسربات والرشح

تتبع الصوت باستخدام الصمامات
وفوھات الحریق
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كشف التسربات والرشح
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كشف التسربات والرشح
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اختبار الغاز بمساعدة التجهیزات الخاصةإجراء •
N2Oالنیتروسباستخدام غاز •
SF6سلفورهیكسافلورایدغاز •

كشف التسربات والرشح
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كشف التسربات والرشح
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:للكشف عن التسرباتالمتطلبات الرئیسة •
عدادات میاه دقیقة لقراءة الغزارات الدنیاوجود •
إمكانیة تركیب عدادات متحركة في أي موقع من الشبكة•
مكـن وجود صمامات مركبة على مداخل األجزاء المختلفة مـن الشـبكة بحیـث ی•

عزلها
ا علــى وجــود صــمامات علــى الخطــوط الرئیســیة والفرعیــة بحیــث یمكــن إغالقهــ•

مراحل
وجود أجهزة متطورة لكشف التسربات من الشبكات•
األجهزةوجود فنیین مدربین على استخدام •

كشف التسربات والرشح

87


