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الخطوات االساسية الصحيحة

لتنفيذ االعمال
االعتيادية
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استالم أعمال الحفر
مراجعة توجيه المشروع طبقا للمخططات مع النقاط المرجعية.

مراجعة منسوب الحفر بحيث يكون مطابقا لتوصيات تقرير جسات للترب.

التأكد من أبعاد الحفر تسمح بأعمال النجارة والتقويات للقواعد.

تسوية قاع الحفر والرش بالمياه والدمك.
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استالم أعمال الحفر

عمل محضر معاينة قاع الحفر ومطابقته لتقرير أبحاث التربة.

استالم نظافة الحفر.

في حالة عدم صالحية ناتج الحفر للردم يتم التأكد من نقله للمقالب العمومية.
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أعمال صب الخرسانة
التأكد من أن المواد المستخدمة مطابقة للعينة التي تم اختبارها .

التأكد من نوع وصالحية االسمنت.
التأكد من أن العوامل الجوية ودرجة الحرارة تسمح بالصب اي انه ال يتم الصب في درجة حرارة
اقل من  8درجات أو اكبر من  40درجة مئوية وال يتم الصب في حالة هطول أمطار .

التأكد من نسب الخلط طبقا للخلطة التصميمية المعتمدة .
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أعمال صب الخرسانة

عمل اختبارات الخرسانة الطازجة (قوام الخرسانة ( المخروط )  -درجة الحرارة).
عمل سجل لسيارات الخرسانة وساعة الخلط وساعة وصولها حتى ال تقبل
الخرسانة التي مضى على خلطها أكثر من ساعة.

التأكد من النظافة العامة للعنصر المراد صبه قبل بدء الصب.
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أعمال صب الخرسانة

التأكد من ترطيب سطح قوالب الصب (الفرم) قبل صب الخرسانة مباشرة
حفاظا على ماء الخلطة .

التأكد من استخدام الهزازات الميكانيكية أثناء الصب.
التأكد من أعمال التسوية الصحيحة والفرمجة أثناء الصب.
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أعمال صب الخرسانة

مراعاة اخذ مكعبات من الخرسانة من سيارات عشوائية الختبارها عند  7أيام و  28يوم
وذلك للتأكد من أن الخلطة تعطى المقاومة المطلوبة في التصميم .
معالجة الخرسانة لمدة ال تقل عن  7أيام في جميع الحاالت الخرسانية عدا الخرسانة ذات
التصلد السريع والتي يجب أال تقل مدة معالجتها عن  4أيام.

مراعاة عدم فك الشدات االبعد مرور المدد الواردة بالمواصفات.
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استـــالم أعمـــال القواعد العادية
تسوية ونظافة قاع الحفر والدمك الجيد.
مراجعة إحداثيات ومحاور وأبعاد القواعد العادية لتكون مطابقة للمخططات اإلنشائية للقواعد.

مراجعة منسوب القواعد بحيث يكون مطابق للمناسيب المعتمدة.
مراجعة أعمال رش المبيد الخاص بالنمل األبيض.
مراجعة وضع طبقة البولي ايثيلين بعد رش مبيد النمل األبيض مباشرة.
مراجعة أعمال التقويات الخاصة بأعمال النجارة.
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استـــالم أعمـــال القواعد المسلحة
مراجعة إحداثيات ومحاور وأركان جوانب القواعد المسلحة لتكون مطابقة
للمخططات اإلنشائية للقواعد.
مراجعة األبعاد من حيث الطول والعرض واالرتفاع للقواعد المسلحة لتكون مطابقة لألبعاد
المعتمدة بالمخطط االنشائى للقواعد ومراعاة اى طلبات خاصة مثل الشنفر.

مراجعة منسوب القواعد بحيث يكون مطابق للمناسيب المعتمدة.

التأكد من استالم أعمال عزل الرطوبة للقواعد العادية أسفل القواعد المسلحة.
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استـــالم أعمـــال القواعد المسلحة

مراجعة عدد أسياخ وأقطار الحديد بالقواعد طبقا للمخطط االنشائي المعتمد
للقواعد.
مراجعة تقسيط المسافات بين الحديد بحيث تكون متساوية ومطابقة لعدد
أسياخ الحديد الموجودة في المتر الواحد بالمخطط مع مراعاة البادي.

مراجعة أعمال تربيط الحديد.
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استـــالم أعمـــال القواعد المسلحة

مراجعة وضع بسكوت أسفل الحديد وعلى جوانب القاعدة بما يحقق الغطاء
الخرسانى المطلوب للحديد طبقا ألصول الصناعة ومواصفات المشروع.
مراجعة تحطيط العمود داخل القاعدة ومراجعة اتجاهه طبقا لمخطط
األعمدة االنشائى المعتمد.
مراجعة أعداد وأقطار اشاير األعمدة وأطوال واتجاهات أرجل االشاير داخل
القاعدة.
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استـــالم أعمـــال القواعد المسلحة

التأكد من طول أشاير العمود أعلى منسوب الصب للقواعد.
مراجعة أعمال التقويات الخاصة بأعمال النجارة وتقفيل األركان والزوايا
والوصالت جيدا لمنع تسرب لباني الخرسانة.

التأكد من تسليم أعمال التأريض.
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استـــالم أعمـــال الميدات األرضية
مراجعة أبعاد الميدة من حيث االرتفاع والعرض ومراجعة منسوب الميدة.

مطابقة محاور الميدات مع المخططات المعتمدة.
مراجعة عدد أسياخ واقطار الحديد السفلى والعلوي وكذلك عدد الكانات مع
مراعاة كانة البادي.
مراجعة تقسيط الحديد داخل الميدة بالشكل الصحيح طبقا للمخطط وكذلك أماكن
وأطوال وصالت الحديد إن وجدت.
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استـــالم أعمـــال الميدات األرضية
مراجعة وجود تخانة من الحديد في حالة وجود أكثر من صف لحديد التسليح
السفلى أو العلوي أو االثنين معا.

مراجعة أعمال تربيط الحديد.

استالم استمرار كانات األعمدة داخل الميدة والتأكد من طول اشاير األعمدة أعلى
الميدة.
مراجعة الغطاء الخرسانى للحديد بما يتفق مع أصول الصناعة ومواصفات
المشروع ووجود بسكوت لزوم ذلك.
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استـــالم أعمـــال الميدات األرضية

مراجعة اى فتحات أو مسارات مطلوبة لألعمال الكهروميكانيكية والتأكد
من سالمة الحديد في تلك المناطق.

مراجعة تقويات الشدة بعد اكتمال أعمال النجارة.

مراجعة الفرم في حالة وجود أشكال خاصة أو شنفرة .
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استـــالم أعمـــال بالطات األرضية
التأكد من تمام استالم المراحل السابقة من دمك للتربة ورش مبيد النمل األبيض
ووضع طبقة البولي ايثلين.

التأكد من االلتزام بالمناسيب التي تحقق المخططات المعمارية وسمك البالطة.

مراجعة أعمال الحديد طبقا للمخطط المعتمد مع مراعاة سيخ البادي.

مراجعة تقسيط الحديد بالشكل الصحيح طبقا للمخطط وكذلك أماكن وأطوال
وصالت الحديد إن وجدت.
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استـــالم أعمـــال بالطات األرضية

مراجعة أعمال تربيط الحديد.
مراجعة الغطاء الخرسانى للحديد بما يتفق مع أصول الصناعة ومواصفات
المشروع ووجود بسكوت لزوم ذلك.
التأكد من تسليم اى مسارات لألعمال الكهروميكانيكية اسفل البالطة
وعمل الحماية الالزمة لها قبل الصب.
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استـــالم األسقف (على ثالث مراحل) المرحلة األولى (النجارة)
مراجعة مناسيب النجارة بحيث تكون مطابقة للمناسيب المعتمدة لألسقف ومراعاة
اختالف المناسيب في السقف في حالة وجود اختالف في سمك بعض البالطات.

مراجعة أبعاد البالطات وتربيعها طبقا للمخطط االنشائي المعتمد.

مراجعة أبعاد الكمرات من حيث العرض وعمق سقوطها من نجارة
السقف.
استالم استقامة جوانب شدة الكمرات عن طريق شد خيطان.
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استـــالم األسقف (على ثالث مراحل) المرحلة األولى (النجارة)

استالم رأسية جوانب الكمرات عن طريق ميزان المياه.
مراجعة أبعاد ومناسيب الفتحات بالسقف طبقا للمعماري المعتمد ومراجعة
أي فتحات كهروميكانيكية إن وجدت.
مراجعة الشدة الخشبية والتأكد من سالمتها (المسافة بين القوائم ووجود
النهايز).
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المرحلة الثانية (حدادة الكمرات)
مراجعة حديد الكمرات العلوي والسفلى من حيث العدد والقطر بحيث يكون
مطابق للمخطط االنشائي المعتمد.

مراجعة أي أعمال حديد إضافية سواء كانت سفلية أو علوية من حيث طولها
وعددها ومكانها.

التأكد من أن حديد التسليح خالي من الصدأ ومن أي ملوثات.

مراجعة أماكن وصالت الحديد وأطوال الوصالت.
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المرحلة الثانية (حدادة الكمرات)
التأكد من وجود الغطاء الخرسانى ووضع البسكوت الذي يحقق الغطاء الخرساني
المطلوب طبقا لمواصفات المشروع وأصول الصناعة.
مراجعة شكل وعدد الكانات وأقطارها والمسافة بين الكانات لتحقق العدد في
المتر مع مراعاة كانة البادي.

مراجعة أعمال تربيط الحديد.

مراعاة استمرارية كانات األعمدة داخل الكمرات.

21

© TBC 2017

TBC Confidential

المرحلة الثانية (حدادة الكمرات)

في حالة وجود أكثر من صف للحديد السفلي أو العلوي فيتم وضع تخانات
فيما بينها من الحديد.
التأكد من الطول الكافي ألشاير األعمدة أعلى منسوب السقف ومراجعة
تكريب الحديد إن وجد.

التأكد من إتمام مسارات األعمال الكهروميكانيكية.
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المرحلة الثالثة (حديد بالطات السقف و داير النجارة)
مراجعة أعمال الحديد السفلية والعلوية إن وجدت بحيث تكون طبقا للمعتمد من حيث العدد
في المتر والقطر والمسافات بين الحديد تكون متساوية مع ضرورة وجود كراسي تحفظ
الحديد العلوي في مكانه.

مراجعة أي أعمال حديد إضافية سواء كانت سفلية أو علوية من حيث طولها
وعددها ومكانها.

التأكد من أن حديد التسليح خالي من الصدأ ومن أي ملوثات.

مراجعة أعمال تربيط الحديد وتقسيط المسافات واستقامة األسياخ.
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المرحلة الثالثة (حديد بالطات السقف و داير النجارة)
مراجعة أن يتم رفع الحديد أعلى من النجارة بما يحقق الغطاء الخرسانى المطلوب
وذلك بوضع بسكوت أسفل الحديد.

مراجعة أماكن وصالت الحديد وطولها.

التأكد من الحديد حول أماكن الفتحات الكبيرة لألعمال الكهروميكانيكية.
مراعاة ضبط استقامة جوانب النجارة بحيث تكون خيطا واحدا وفي حالة كون السقف أعلى
من االرضى فيتم وزن كمرات الواجهة رأسيا بحيث تكون ميزانا واحدا إال إذا كان هناك
بروز أو ردود في بعض أماكن الواجهة في السقف فيتم مراعاته طبقا للمخطط
المعتمد.
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المرحلة الثالثة (حديد بالطات السقف و داير النجارة)
مراجعة وزنيه بالطة السقف بحيث تكون أفقية تماما قبل الصب ومراجعة
سمك بالطة السقف.

التأكد من أعمال التقويات تحت بالطة السقف.

التأكد من طول أشاير األعمدة أعلى بالطة السقف.
التأكد من انتهاء األعمال الكهربية والتمديدات الصحية وتنظيف السقف
قبل الصب.
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الخطوات االساسية الصحيحة

لتنفيذ االعمال
المعمارية

This document is confidential and is intended solely
for the use and benefit of the parties addressed /
intended for.
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تسلسل مراحل تنفيذ اعمال المباني
مرحلة المدماك األول (قد المباني)
التأكد من أماكن فتحات األبواب ومقاساتها.

التأكد من مقاسات الطرقات.

التأكد من ابعاد الفراغات طبقاً للمخططات التنفيذية.

التأكد من نسب خلط المونة المستخدمة.
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تسلسل مراحل تنفيذ اعمال المباني
مرحلة المدماك األول (قد المباني)

التأكد من رش الطوب بالمباه قبل استخدامه.

التأكد من مطابقة الطوب المستخدم للعينات المعتمدة.

تقديم طلب التسليم.
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تسلسل مراحل تنفيذ اعمال المباني
مرحلة المدماك األول بعد جلسة الشبابيك ومنسوب األعتاب
التأكد من تركيب الكانات الالزمة لربط المباني باألعمدة الخرسانية وبطول ال يقل
عن  40سم كل مدماكين حسب العينة المعتمدة .
التأكد من استخدام األربطة األفقية كل مدماكين حسب العينة المعتمدة بالتبادل
من الكانات

مراجعة عرض فتحات الشبابيك طبقاً للمخططات التنفيذية.

مراجعة منسوب جلسة الشبابيك.
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تسلسل مراحل تنفيذ اعمال المباني
مرحلة المدماك األول بعد جلسة الشبابيك ومنسوب األعتاب
مراجعة وزنات المباني الرأسية بميزان الخيط واألفقية باستخدام القدة.

التأكد من توحيد سمك العراميس األفقية وأن ال تزيد عن  2سم.

التأكد من مناسيب بطنية اعتاب الفتحات طبقاً للمخططات التنفيذية.

التأكد من ملء العراميس الرأسية بالمونة وضرورة قطع اللحام (قطع الحل)
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تسلسل مراحل تنفيذ اعمال المباني
مرحلة المدماك األول بعد جلسة الشبابيك ومنسوب األعتاب

التأكد من وجود ركوب لألعتاب طبقا للوارد بالمخططات المعتمدة في كل
جانب من جوانب الفتحات.

مراجعة استرباع كل فتحة بقياس الوترين.

تقديم طلب التسليم.
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تسلسل مراحل تنفيذ اعمال المباني
مرحلة ما بعد االعتاب واالستالم العام

تنبيهات
التأكيد على عدم كسر البلوك بالموقع لعمل المدماك األخير واستخدام المنشار
الكهربائي لقص البلوك والحصول على االرتفاع المطلوب الستكمال الجدار

التأكد من وجود األربطة والكانات حسب المواصفات.
مراجعة وزنات المباني الرأسية بميزان الخيط واألفقية باستخدام القدة.
التأكد من تشحيط المباني في المدماك األخير باستخدام خوابير خشبية.
التأكد من رش المباني طبقاً للمواصفات.
مراجعة الفتحات الخاصة باألعمال الكهروميكانيكية مثل دكتات التكييف ومجاري الكبالت.

تقديم طلب التسليم.
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صورة للعينات المعتمدة ألعمال المباني ومراحل تنفيذ اعمال المباني
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صور لبعض المخالفات التى تم رصدها بالمواقع عند تنفيذ اعمال المباني
مخالفة عدم تركيب العتب الخرساني لألبواب مع مراحل
اعمال المباني

سوء تشوين البلوك بالموقع العام
مخالفة في اعمال تكسير بشكل عشوائي في البلوك بعد
االنتهاء من اعمال المباني لزوم اعمال تمديدات كهربائية

مخالفة في تكسير البلوك بشكل عشوائي
لتمديد اعمال سباكة
55
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تسلسل مراحل استالم اعمال اللياسة
مرحلة الطرطشة

التأكد من تسليم األعمال السابقة (المباني وجميع االعمال الكهروميكانيكية)..,

التأكد من اقفال أي شنايش أو آثار تكسير بالحوائط وإزالة التمليح بالمياه.
استالم سد فتحات العلب والمواسير الكهربائية ومواسير المياه بأسلوب مناسب
لعدم انسدادها.
استالم إزالة المسامير وأربطة الشدات من آثار الشدة الخشبية لعدم حدوث
بقع صدأ.
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تسلسل مراحل استالم اعمال اللياسة
مرحلة الطرطشة

استالم إزالة األتربة والمونة المفككة من الحائط وحك الحائط بالفرشة السلك.
استالم تركيب شبك السلك عند تقابالت المواد المختلفة (الطوب والخرسانة) بعرض 15
سم وكذلك تركيب شبك على مسارات التمديدات الكهربائية والميكانيكية داخل الحائط
ويراعى ان يكون التثبيت بمسمار بورده (رجل غراب).

استالم االسمنت والتأكد من نوعه وتحجره (شكه) وتاريخ صالحيته.
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تسلسل مراحل استالم اعمال اللياسة
مرحلة الطرطشة

استالم الرمال والتأكد من خلوها من الطفلة والمواد الناعمة والشوائب.

استالم خلط المونة والتأكد من نسب الخلط واإلضافات ان وجدت.
استالم إضافة مادة رابطة في حالة االسطح الخرسانية الناعمة أو
التخشين بالرمال.
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تسلسل مراحل استالم اعمال اللياسة
مرحلة الطرطشة

استالم رش الحائط بالمياه رشاً غزيراً قبل عمل الطرطشة مباشرة.
استالم تنفيذ طبقة الطرطشة بواسطة الطالوش والقذف بالمسطرين مع
مراعاة عدم وجود تسييل أو وجود مناطق بدون طرطشة.

التأكد من خشونة وصالبة الطرطشة بعد مدة المعالجة بالمياه.
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تسلسل مراحل استالم اعمال اللياسة
مرحلة البؤج
التأكد من تسليم األعمال السابقة.

استالم سمك البؤج وأبعادها (طبقاً المواصفات).

استالم المسافات بين البؤج بحيث ال تتعدى  2متر افقيا ورأسيا.

استالم بؤج أسفل الحائط على ارتفاع  70سم من األرضية.
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تسلسل مراحل استالم اعمال اللياسة
مرحلة البؤج
استالم وجود بؤج الزواية بين الحوائط المتعامدة وبين الكمرات والمباني
مع االسقف.

استالم البؤج افقيا عن طريق شد خيطان.

استالم البؤج رأسيا عن طريق ميزان الخيط أو القدة وميزان المياه.
استالم بؤج الزوايا بإستخدام الزاوية مع استرباع الفراغات (التأكد من مقاسات
الفراغ في كل اتجاه).

62

© TBC 2017

TBC Confidential

تسلسل مراحل استالم اعمال اللياسة
مرحلة البؤج

تنبيهات
في حالة تنفيذ لياسة لألعمدة الدائرية البد ان يتم عمل فرمة خشبية
بقطر العمود ليتم درع كامل قطاع العمود من اعلى ألسفل للمحافظة
على توحيد قطر العمود الخرساني

استالم بؤج االسقف عن طريق ميزان قامة.
يراعى أن يكون متوسط سمك البؤج على الحائط  2سم واألسقف  1.5سم
وفي حالة زيادة السمك عن ذلك يتم تكليف المقاول بتقديم الحل المناسب
لتلك المناطق.

التأكد من أن المسافة بين األوتار ال تزيد عن  2م.
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استالم بند كسر الرخام الملون للواجهات
بعد االنتهاء من تنفيذ مراحل اللياسة الخارجية للواجهات طبقا للمراحل المشار اليه اعاله يتم اآلتي:

65



التأكد من تمشيط جميع مسطحات اللياسة بالمنجفرة للحصول على فجوات وفراغات داخل اللياسة الخارجية
تستخدم في ربط مونة كسر الرخام مع اللياسة وحدوث تماسك



استالم تشوين المواد المستخدمة لكسر الرخام الملون طبقا للعينة المعتمدة مع مراعاة ان تكون الشركة
المصنعة تقوم بخلط كسر الرخام ميكانيكيا وليس يدويا للحصول على توزيع متماثل لشكل الحصوة.



استالم وضع الفواصل البالستيكية المحددة لتقسيمات كسر الرخام الملون بحيث يصبح إجمالي سمك طبقة
كسر الرخام الملون 8ملم طبقا للوارد بجداول الكميات.



ارقام االلوان المستخدم لكسر الرخام لمدارس البنين والبنات A036-A012
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الشكل المعماري لواجهات كسر الرخام لمدارس البنات

الشكل المعماري لواجهات كسر الرخام لمدارس البنات

الشكل المعماري لواجهات كسر الرخام لمدارس البنين

الشكل المعماري لواجهات كسر الرخام لمدارس البنين
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صور لبعض المخالفات التي تم رصدها بالمواقع عند تنفيذ اعمال اللياسة الداخلية وكسر
الرخام الملون للواجهات

67

مخالفات في تكسير ألعمال اللياسة الداخلية بدون وضع السلك
الشبك وهذا يسبب في حدوث شروخ وتنميالت باللياسة

بمرور المعدات داخل الموقع يحدث احتكاك مع كسر الرخام
للواجهات وينتج عنه عيوب بالشكل المعماري

وجود عيوب في تنفيذ تشطيب الواجهات الخارجية بكسر الرخام الملون
من مرمات وتموجات وعدم ضبط الستقامة السوك للتشكيالت المعمارية
بالدروة

مخالفة انتهاء تنفيذ مراحل اللياسة بدون تنفيذ اعمال التمديدات
الكهربائية مما يؤدي بعد ذلك الى اعمال تكسير وظهور شروخ وتميالت
باللياسة لزوم تنفيذ ذلك الحقا
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تسلسل مراحل استالم تنفيذ اعمال الدهانات


فحص جميع المواد المستخدمة في عبواتها األصلية عليها اسم الشركة وتاريخ اإلنتاج.



التأكد من جفاف أسطح اللياسة تماماً ونظافتها



استالم فرد سكينة المعجون االولى في االتجاه الرأسي.



استالم صنفرة السكينة األولى وإزالة الريجه والرايش بعد تمام جفاف المعجون.



استالم فرد سكينة المعجون الثانية في االتجاه األفقي وبلون مغاير للسكينة األولى.



استالم صنفرة السكينة الثانية وإزالة الريجة والرايش بعد جفاف المعجون.



استالم طريقة وقاية األعمال األخرى من التلف أو االتساخ بسبب الدهان.



استالم دهان الوجه األول وتركها مدة كافية إلتمام جفافه.



قبل البدء في الوجه األخير دهانات يجب التأكد من االنتهاء من االعمال الكهربائية (مفاتيح

,كشافات)....,وتسليمه وحمايتها قبل البدء في الدهان.
المظهر النهائي

69

مطـابـق

مطـابـق

المظهر النهائي

تجانس المظهر

تجانس النعومة والخشونة

تجانس درجة اللمعان

عدم وجود تسييل أو نقط
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االلوان المستخدمة لمدارس البنات طبقا للـ IDS

االلوان المستخدمة لمدارس البنات طبقا للـ IDS

االلوان المستخدمة لمدارس البنين طبقا للـ IDS

االلوان المستخدمة لمدارس البنين طبقا للـ IDS
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صور لبعض المخالفات التي تم رصدها بالمواقع عند تنفيذ اعمال الدهانات

71

بعد االنتهاء من مراحل الدهان يتم تكسير لزوم اعمال كهربائية لم
يتم تنفيذها من قبل

يلزم ازالة الغطاء الورقي لألسقف الجبسية قبل وضع الشريط الالصق
عند سحب المعجون لتجنب حدوث شروخ عند التقاء االلواح معا

ضرورة تحرير وتركيب فواصل التمدد باألسقف الجبسية قبل االنتهاء
من اعمال الدهانات للمحافظة على دهان االسقف

يتم تركيب اللوحات االرشادية للفصول والغرف االدارية والمعامل قبل انتهاء
اعمال الدهانات للجدران كما هو موضح بالصور المرفقة مما يعيق امكانية
تعديل مكان اللوحة اال بعد دهان الجدار بالكامل بنفس اللون لذلك مطلوب
فك جميع ما تم تركيبة من لوحات ارشادية واعادة تركيب
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تسلسل مراحل استالم تنفيذ اعمال الرخام


استالم أبعاد الرخام المورد ومطابقته مع المواصفات والعينة المعتمدة.



استالم وجه الرخام بدون (خدوش ,عروق ,تنقير ,تمليح ,فجوات ,سوك مشطوفه).



التأكد من نظافة الرمل اسفل الرخام وخلوه من أي مخلفات.



مراجعة منسوب روبير العمل 1.0م اعلى التشطيب (الشرب المعماري) بواسطة ميزان القامة.



استالم المدماك االول للبالط في االتجاهين الطولي والعرضي لكل فراغ ومطابقة ابعاد الغالقات بالمخططات



استالم أفقية األرضيات (القدة +ميزان المياه).



مراجعة إستقامة اللحامات ونظافتها وخلوها من األتربة الناعمة قبل السقية.



مراجعة سقية اللحامات والتأكد من لونها وملئها لجميع اللحامات.



استالم نظافة البالط بعد السقية.



مراعاة تغطية الرخام بالجبس مع عمل الحماية الالزمة( بالبالستيك).



مراعاة وجود ممرات لتأمين الرخام من مرور أي شخص لمدة يومين.



عند تركيب كسوة رخام للواجهات يراعى عمل مجرى بعمق 2.5سم لتثبيت الكانات حديد المجلفن الحاملة بخابور

التنفيذية المعتمدة.

طوله من سم 6الى 8سم.
73
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صور لبعض المخالفات التي تم رصدها بالمواقع عند تنفيذ اعمال الرخام
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ضرورة تركيب الكسوة الجرانيت للواجهات بدون غالقات تركب بارتفاع
60سم قطعة كاملة ويتم رؤية االرتفاع الصافي طبقا لميول ارضيات
الموقع العام

وجود عدم تجانس بين الوان ترابيع الجرانيت لألرضيات ناتج عن سوء
اعمال التركيب

ضرورة استمرار تركيب وتحرير فواصل التمدد بالواجهات الخارجية
لمبنى المدرسة

وجود عيوب تنفيذ لتركيب االرضيات الجرانيت الملهب عند منحدرات
المعاقين بالموقع العام
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أعمال
االسقف
المستعارة
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تسلسل مراحل استالم تنفيذ االسقف المستعارة.


استالم منسوب زوايا وجوانب االسقف المستعارة وتثبيتها بالجدران طبقا للمناسيب بالمخططات



التأكد من مطابقة المواد المستخدمة للتثبيت مع العينات المعتمدة.



استالم نظام التعليق حسب تعليمات الشركة المنتجة وتكون جميع مكونات جهات التعليق من



التأكد من عدم تثبيت أو تعليق أياً من مكونات السقف المعلق باألعمال الميكانيكية أو حوامل



استالم عدم وجود أي تعارض بين األعمال الكهربائية والميكانيكية سواء في مساراتها أو مناسيبها



استالم تثبيت الحماالت الرئيسية في أماكنها حسب المنسوب المحدد بالمخططات ويراعى ضبط



ال يسمح بتحميل وحدات اإلضاءة على نظام األسقف المستعارة وإنما تحمل بنظام تعليق مستقل

التنفيذية.

الحديد المجلفن وطبقاً للمخططات المعتمدة.

كامال في السقف الخرساني مباشرة.
الكابالت وأن يكون التثبيت
ً

مع أعمال األسقف المعلقة.
استوائها أفقيا تمام.
بالسقف.
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التصميم المعماري للسقف المستعار اعلى الفناء

التصميم المعماري للسقف المستعار بالممرات

التصميم المعماري للسقف المستعار لغرف االنشطة

التصميم المعماري للسقف المستعار لغرف المعلمين
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صور لبعض المخالفات التي تم رصدها بالمواقع عند تنفيذ اعمال االسقف المستعارة
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عدم االلتزام بالمنسوب المعماري لالسقف المستعارة عند تركيب
مخارج صرف التكيف

تعارض مسارات دكتات التكيف مع حماالت تدعيم االسقف المستعارة

التأكيد على االلتزام بالمسافات بين حماالت التعليق ال تزيد عن  70سم
والمسافات بين العوارض االفقية ال تزيد عن 60سم

مراعاة ابعاد االسقف المستعارة بجميع مناسبها طبقا للوارد
بالمخططات التنفيذية
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ضرورة االلتزام بتحميل االسقف المستعارة بالطات  60*60بحماالت تعليق تركب كل 60سم
والزام المقاول بتحميل جميع كشافات الكهرباء بنظام تعليق منفصل عن السقف المستعار
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تسلسل مراحل استالم تنفيذ تكسيه الجدران واالعمدة بالسيراميك


فحص المادة الالصقة في عبوتها األصلية وقراءة تعليمات الشركة وااللتزام بها في الخلط.



التأكد من ملء كامل مسطح السيراميك بمادة اللصق بالتنقير على سطح السيراميك.



استالم رأسية الحوائط بواسطة القدة وميزان المياه.



استالم استقامة العراميس األفقية والرأسية.



استالم التركيب على صاليب لتوحيد سماكة العراميس أفقياً ورأسياً .



استالم استمرارية العراميس الرأسية مع العراميس األفقية لألرضيات أو على حسب ما يتم تحديده
لتقسيم بالط االرضية بالمخططات التنفيذية.



استالم تنظيف وتفريغ العراميس من المواد العالقة واألتربة قبل السقيا.



مراعاة عدم تركيب أي اعمال اعلى السيراميك اال بعد مرور  24ساعة لتمام التصاق السيراميك
بالحائط.



81

استالم ملء العراميس (الترويبة) باللون المطلوب.
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82

التصميم المعماري المعتمد لتقسيم سيراميك الميضة لمدارس
البنات

التصميم المعماري المعتمد لحمام المعاقين لمدارس البنات

التصميم المعماري المعتمد لتقسيم سيراميك حمامات الطالبات

التصميم المعماري المعتمد لتقسيم سيراميك حمامات المعلمات
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التصميم المعماري المعتمد لتقسيم سيراميك الميضة لمدارس
البنين

مدارس البنين التصميم المعماري المعتمد لتقسيم سيراميك
حمامات

التصميم المعماري المعتمد لتقسيم سيراميك المطابخ

التقسيم المعماري المعتمد لتقسيم سيراميك حمام المعلمين
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صور لبعض المخالفات التي تم رصدها بالمواقع عند تنفيذ اعمال السيراميك
مخالفات في اصول الصناعة لتنفيذ اعمال السيراميك للحوائط
واالرضيات حيث انه كما يظهر بالصورة ان خطوط فواصل البالط
الراسية واالفقية غير متقابلة
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مخالفة في تنفيذ ارتفاع جدار السيراميك االمامي لحمامات الطلبة
بجميع االدوار حيث انه يتعارض مع المنسوب المعتمد للسقف
المعدني للحمامات حيث ان ارتفاع الجدار الحالي 2.60م واالرتفاع
المعتمد لسقف الحمامات هو 2.50م وبذلك مطلوب قص الجدار
لنتمكن من تركيب السقف المعدني وكشافات االنارة ومخارج
التهوية للحمامات
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مخالفة في تحديد مكان المغسلة لحمام مكتب مدير المدرسة حيث انه
كما يظهر بالصورة مخارج الصرف والتغذية للحوض ومكان المراية بجانب
الجدار االيمن وهذا مخالف للمخططات والسابق تنفيذه لباقي المدارس
حيث انه المطلوب تركيب الحوض والمرايا اعلى الحوض بمنتصف الجدار

TBC Confidential

أعمال
األسطح
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تسلسل مراحل تنفيذ طبقات تشطيب االسطح


يتم تنظيف سطح الخرسانة المسلحة ثم يتم تنفيذ االوتار طبقا للميول المحدد بالمخططات والمرتبطة بنقاط



يتم صب الخرسانة العادية لدكة الميول باألسطح بمتوسط سمك 4سم.



يتم فرد طبقة دهان بتوميني على دكة خرسانة الميول.



يتم وضع اول طبقة لفائف عزل الرطوبة سمك  4ملم مع تأمين التقفيل حول مواسير السليفات لألعمال



يتم وضع ثاني طبقة لفائف البيتومين سمك  4ملم مع عمل ركوب بين الطبقتين ال يقل عن 10سم وعمل وزرة

الصرف المطري باألسطح.

الكهروميكانيكة.

على الدروة ال تقل عن  30سم وتركيب زوايا معدنية لتثبيت الوزرة على الدروة ووضع السليكون المعتمد بين الزوايا

المعدنية والجدار.


يتم اختبار المياه للتأكد من سالمة اعمال العزل المائي وترك المياه لمدة  48ساعة .



يتم وضع العازل الحراري من البولسترين المسبوق سمك  5سم .



يتم وضع طبقة الحماية اعلى العازل الحراري.



يتم وضع طبقة الرمال والمونة اسفل البالط الموزيكو ويتم تركيب البالط والوزرات ووضع فواصل التمدد بين البالط

الموزيكو بمساحات ال تزيد عن  25م.2
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أعمال
عزل الحمامات
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خطوات استالم اختبار عزل الحمامات



استالم تنفيذ بند العزل صحيحا و تنفيذ طبقة اللیاسة األسمنتیة.



استالم تنفيذ أعمال التمدیدات الصحية اسفل البالط (فوق العزل).



استالم ملء مكان االختبار بمیاه عذبة نظيفة بارتفاع من  ١٠إلي  ١٥سم.



استالم بقاء المیاه بمكان االختبار لمدة  ٤٨ساعة.



استالم عدم نقص المیاه عن مقدار الفقد بالبخر حسب درجات الحرارة.



استالم عدم وجود ترشیح أسفل المسطحات المعزولة بعد مرور
 ٢٤ساعة أخرى.
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أعمال
الـفينيل
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تسلسل استالم أعمال البالطات الفينيل
التصميم المعتمد لألرضيات الفينيل لمدارس البنين



استالم نھو األرضیات أسفل الفینیل و استوائھا (غالبا بالط
موزایكو).



استالم نظافة األرضیات أسفل الفینیل من األتربة و الشوائب.



استالم دھان السطح بالمادة الالصقة المعتمدة وتركھا
لفترة وجيزة.



استالم لصق البالطات باألشكال المعتمدة بالمخططات
التنفيذية.



استالم تالصق اللحامات تماما.



استالم كوي اللحامات بعد اللصق مباشرة لتجنب فقاقیع

التصميم المعتمد لألرضيات الفينيل لمدارس البنات

الھواء.
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استالم تنظیف السطح من العوالق.
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األعمال
المعدنية
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تسلسل استالم األعمال المعدنية (مظالت-كوبستات-حديد حماية)


استالم توريد االعمال المعدنية مصنعة بالورش.



استالم أبعاد القطاعات المعدنية المستخدمة و مطابقتها مع رسومات الورشة سواء للمظالت المعدنية او حديد
الحماية بحيث يكون اإلطار الخارجي من الحديد الممتلئ والداخلي حديد مفرغ بعرض 18ملم لحديد الحماية لنوافذ
الدور األرضي .



استالم القطاعات و المسطحات المعدنية خالية من اعوجاج او عيوب صناعية.



استالم عدم وجود بروز لحام االجزاء الظاهرة و جعل األوجه مستوية تماما مع السطح المالصق مع التأكيد على اعمال
التثبيت جيدا.



استالم دهان مقاوم للصدأ مدهون بالورشة قبل التوريد .



قطاعات الكوبستات المعدنية للساللم والفناء تكون بسمك 2ملم وقطر  2بوصه للقطاع االفقي و 1.5بوصة للرأسي.



بعد االنتهاء من تركيب جميع القطاعات المعدنية للمظالت ودهانها يتم تركيب  pvcوشده ثم اختباره بالمياه للتأكد

من مقاومة المظالت ضد تسريب مياه االمطار.
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التصميم المعتمد للمظالت الخارجية بالموقع العام

التصميم المعتمد لمظالت الطلبة بالموقع العام

التصميم المعتمد للكوبستات المعدنية للساللم والفناء

التصميم المعتمد لحديد الحماية للنوافذ بالدور االرضي
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تسلسل استالم الكوبستات االستانلس


استالم قطاعات االستانلس و مطابقتها بالمخططات

الشكل المعماري المعتمد لكوبستات مداخل المعاقين

المعتمدة حيث ان القطاعات المعتمدة قطر الكوبستات 2
بوصة وبقطر 2ملم ودرجة االستاليس .430



استالم قطاعات اإلستانلس متجانسة اللون و خالية من
عيوب السطح.



استالم جميع اللحامات مستوية مع السطوح المجاورة

وملساء.


الشكل المعماري المعتمد لكوبستات حمام المعاقين

استالم جميع المثبتات الظاهرة من نفس نوع و لون
االستانليس المستخدم .
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استالم تثبيت القطاعات على استقامة واحدة.



يحظر استخدام الجبس في تثبيت االعمال الحديدية.
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أعمال
االنترلوك
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تسلسل مراحل استالم أرضيات االنترلوك


استالم البالطات و التأكد من مطابقة الشكل للعينة المعتمدة.



استالم البالطات و التأكد من مطابقة السمك لألرضيات و للعينة المعتمدة وهو  6سم.



استالم البالطات منتظمة السمك و مستوية السطح خالية من االلتواء.



استالم البالطات بحواف نظيفة دون شطوف.



استالم نظافة المقطع عند الكسر و خلوه من الفجوات و الشوائب.



استالم وضع شرب لألرضيات.



استالم عمل دكة خرسانية اسفل االرضيات االنترلوك بسمك  ١٠سم اسفل مزاريب الصرف المطري
منعاً لحدوث هبوط باألرضيات.
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استالم تركيب البالطات بالمناسيب المطلوبة واستالمها بميزان القامة.



استالم سقية البالط بالرمال النظيفة.
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أعمال
األرضيات المطاطية
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تسلسل مراحل تنفيذ االرضيات المطاطية
.1

االرضيات المطاطية الداخلية للصالة بسمك 15ملم على سطح أسمنتي ناعم الملمس.

.2

طبقة أساس من مادة البرايمر (أحادي شفاف لملء المسام السطحية لألرضية الخرسانية ويدهن بمعدل

كافي لسد مسامية السطح).
.3

طبقة من حبيبات المطاط االسود سماكة  12ملم مخلوط بمادة الصقة (مادة البايندر للربط).

.4

طبقة من السيلر الشفاف لسد مسام طبقة الحبيبات المطاطية.
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تسلسل مراحل تنفيذ االرضيات المطاطية
.5

طبقة من مادة البوليورثين الكثيف المصمت بسماكة 3ملم (سيلف ليفلينغ) يستخدم لتكوين الطبقة
المصمتة الغير منفذة.

.6

يتم الدهان بطبقة خفيفة مانعة للتزحلق من مركب بوليورثين المع لحماية واكتساب الخشونة ويورد
باللون المطلوب.

.7

طالء البوليوريثين للتخطيط من مركب بوليوريثين ثنائي المع ومقاوم ألشعة الشمس فوق البنفسجية

وباللون المطلوب.
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أعمال
العشب الصناعي
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تسلسل مراحل تنفيذ أعمال العشب الصناعي
.1

كشط التربة السطحية بالعمق المطلوب واستبدالها بتربة نظيفة ومعالجتها بمواد مانعة لنمو النباتات
والجذور.

.2

تنفيذ وفرد طبقة من الخرسانة العادية بسمك متوسط ( 10سم).

.3

فرد طبقة من اللباد بسمك ( 10ملم).
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تسلسل مراحل تنفيذ أعمال العشب الصناعي
.4

طبقة من الجيوتكستايل المعالج كيميائيا.

.5

توريد وفرد عشب صناعي من البولى إيثلين أو ليفينس باللون األخضر بارتفاع ال يقل عن ( 55مم) حسب

المواصفات لزوم ملعب الكرة.
.6

106

طبقة من حبيبات المطاط االسود سماكة  12ملم لمقاومة الصدمات عند االصطدام بأرضية الملعب.
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أعمال
األسوار واألرصفة

107

© TBC 2017

TBC Confidential

األسس والمعايير التصميمية التي تم مراعاتها عند تنفيذ
االرصفة الخارجية واألسوار بالموقع العام
عروض الشوارع
•

تم االلتزام بتطبيق عروض الشوارع المحيطة بالموقع العام للمدرسة طبقا للوارد برخصة البناء وتم احتساب عرض
الشارع من خالل قياس المسافة بين الجار والوجه الخارجي للسور.

الشطفات
•

تم تنفيذ الشطفات بحد أدنى  3*3م على جميع زوايا األراضي التي تقع على شارعين ما عدا في حالة وجود محول
كهرباء يتم عمل ارتداد للسور حول المحول مع عمل مسار حركة للسير بين المحول والسور بعرض ال يقل عن  1.5م.

االرصفة الخارجية
•
•

تم تنفيذ عرض الرصيف طبقا لعروض الشوارع المحيطة التي تقع عليها ارض المشروع واالشتراطات المحددة لعرض
الرصيف .
ال يقل عرض الرصيف عن  180سم كحد أدنى مع زيادة اتساعه أمام البوابات والمداخل الستيعاب حركة دخول وخروج
الطالب دون التسبب في حدوث ازدحام يعيق الحركة ويشكل صعوبة لذوي اإلعاقة.

المعوقات
•

108

في حالة وجود عامود انارة داخل حدود ملكية المدرسة يتم مخاطبة شركة الكهرباء لترحيل العمود خارج السور
وكذلك اذا كان خارج حد الرصيف يتم التنسيق مع شركة الكهرباء لوضعه داخل الرصيف.
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مخطط موقع عام معتمد ألحد المواقع محدد عليه اماكن الشطفات
باألسوار وعرض االرصفة طبقا الشتراطات البلدية
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مواقف السيارات
•

111

تم توفير مواقف السيارات والحافالت باألعداد المالئمة لطالب وأولياء أمور وموظفي المنشآت التعليمية
حسب المراحل الدراسية المختلفة مع توفير المواقف الالزمة لذوي اإلعاقة ومحدودي الحركة قريبة جدا
من المدخل تسهل الوصول طبقا لالشتراطات التفصيلية الواردة بالمواصفات ومرافق النقل.
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مواقف السيارات
مناطق صعود ونزول الركاب
الموقع
المناطق الهامة لتحميل وإنزال الطالب وذوي القصور واإلعاقة الحركية عن
•
طريق سهل الوصول مع تخصيص أماكن لذلك حتى ال تتداخل مع حركة المشاة
وتكون قريبة من المدخل.
حركة السيارات
تكون حركة السيارات والحافالت المدرسية في اتجاه واحد مع عدم رجوعها
•
للخلف حتى ال تتسبب في إعاقة المرور.
األبعاد
الحد األدنى لمنطقة صعود ونزول الركاب  120سم حال وقوف السيارة بالشارع
•
دون ارتداد عنه.
األرضية
يتم تشطيب األرضية بمواد تعطي سطحها صالبة وثباتا وال يزيد انحدار السطح
•
الطولي والعرضي عن  %2كحد أقصى.
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الخطوات االساسية الصحيحة

لتنفيذ االعمال
الميكانيكية

This document is confidential and is intended solely for the
use and benefit of the parties addressed / intended for.

المحتويات
نظام اطفاء الحريق
نظام التغذية
نظام التكييف
نظام الصرف الصحي
نظام المصاعد
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اطفاء الحريق
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اوال :شبكة الحريق الخارجية
ا
•
•
•

•

116

يتم وضع خرسانة عادية بسمك 15سم .
يتم وضع خرسانة مسلحة بسمك 30سم وكذلك تعزل االجزاء المكشوفة بدهان البيتومين
الساخن.
يتم بني الحوائط للغرفة من الطوب المصمت بسمك 25سم.

يتم تبيض الغرفة من الداخل
بسمك 2سم بخلطة االسمنت و
الرمل بنسبة  2:1مع اضافة
مادة مانعة لنفاذة المياه
وكذلك تعزل بدهان البيتومين
الساخن .
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غرف تفتيش
للمحابس
مراحل بناء
الغرفة

•

يركب علي الغرفة غطاء من
الزهر بمقاس ( )60*60يثبت على
حلق خرسانة ثم يدهن ببتومين
على الساخن يختلف وزن الغطاء
طبقاً للمنطقة التي توضع
الغرفة بها و تنقسم الى
(Heavy weight – Medium
)weight – Light weight
مع الكتابة عليه شبكة تغذية.

TBC Confidential

مراحل بناء الغرفة

غير مطابقة

مطابقة

كال من:
يوجد فرق بين الصورتين و هو البد ان غرفة المحابس تحتوي ً

 محبس )(GATE VALVE

 محبس )(CHECK VALVE
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انواع المحابس المستخدمة لشبكة الحريق

AIR VENT VALVE
يركب هذا الصمام بأعلى

GATE VALVE
صمام البوابة او النقل

نقطة بالشبكة و يستخدم

ويستخدم لغلق او فتح

اتوماتيكيا

قطر المواسير الداخلية

لخروج الهواء من الشبكة

الشبكة و يكون من نفس

ويوجد بنهايته يد لسهولة

الغلق او الفتح و يركب داخل
غرفة المحابس و يتحمل

ضغط ( 15ضغط جوي)
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CHECK VALVE
صمام عدم رجوع و يستخدم
للسماح لمرور المياه بمسار و
عدم الرجوع مرة اخرى في
نفس المسار و يكون من
نفس قطر المواسير الداخلية

يركب داخل غرفة المحابس و
يتحمل ضغط ( 15ضغط
جوي)

TBC Confidential

المواسير

يتم استخدام مواسير من النوع ) (UPVCطبقاً لما تم اعتماده.
تستخدم مواسير ) (UPVCلتغذية شبكة اطفاء
الحريق حيث تتحمل ضغط ( 15ضغط جوي) و

درجة حرارة ( 55درجة مئوية) يجب التأكد من

السمك ال يقل عن (1مم) حسب قطر الماسورة .
يلزم قبل عملية
اللحام يتم التأكد من
تنظيف االطراف و
ازالة الرمال بقماشة
جافة مع استخدام
منظف .
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ال يتم استخدام
المواسير قبل
مرور  8ساعات من
اللحام.
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مراحل التركيب
1

2

3

5

120

يتم فرش رمال ناعمة ونظيفة و مدكوك بعرض (30سم) و بسمك (15سم) .
يتم وضع المواسير طبقاً للمخططات التنفيذية و يتم مراجعتها و عمل تنسيق بين الشبكات االخرى.
يتم وضع رمال ناعمة اعلى المواسير بسمك (15سم).

يتم الدك على طبقات سمك (7.5سم).
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4

6

يتم وضع اشرطه تحذيرية اعلى الرمال.
يتم الردم باستخدام مخلفات الحفر و يتم دكها.
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مراحل االختبار
بعد اتمام عملية التمديد ووضع طبقة

الرمال الناعمة حتى ال تعرض المواسير

ألشعة الشمس حتى ال تتلف يتم االختبار

بضغط ( )1.5ضغط التشغيل و تترك

الشبكة ( )24ساعة لمعاينة االختبار و

التأكد من عدم وجود تسريب بالوصالت
ومراجعة قراءة العداد االختبار.
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ا
ثانيا :شبكة التغذية الداخلي

المواسير
 تم استخدام مواسير من النوع الصلب
االسود بدون لحام جدول ( )40مطابقة
لمقاييس ).(ASTM A53
 المواسير المخفية داخل الحوائط تكون
محمية ضد الصدأ بواسطة لفات مقاومة
للصدأ كما تدهن المواسير المكشوفة
بدهان احمر.
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مضخات الحريق
تنقسم مضخات الحريق المستخدمة الى :

123

مضخات التعويض
لمياه الحريق
)(Fire Jockey Pumps

المضخات الكهربائية
لمياه الحريق
)(Electric Fire Pumps

مضخات الديزل
لمياه الحريق
)(Diesel Fire Pumps

تستخدم المضخة
لتعويض المياه
المتسربة من شبكة
مواسير مياه الحريق و
تعمل ايضاً على
االحتفاظ بضغط
الشبكة عند الحد
المطلوب و تعمل
اوتوماتيكيا كما هو
معتمد.

تستخدم المضخة
الكهربائية لدفع مياه
الحريق لشبكة مواسير
مياه الحريق و تعمل
ايضاً فور انخفاض ضغط
المياه بشبكة الحريق
أوتوماتيكيا و تكون
قادرة على سحب
المياه من مستوي
السحب الموصف
بالمستندات للمشروع
كما هو معتمد.

تستخدم المضخة
الديزل بنفس سعة
المضخة الكهربائية و
تعمل بديل لها في
حال انقطاع التيار
الكهربائي عن المبني
و تعمل اوتوماتيكيا
كما هو معتمد.
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(Jockey pumps)

(Diesel pumps)

(Electric pumps)

Pumps Set
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انواع صناديق الحريق
صناديق حريق تستخدم داخل المبنى و تحتوي على بكرة لخرطوم الحريق و طوله (30متر)
و كذلك اسطوانة ) (CO2حسب االعتماد طبقاً للمكان المستخدم.

صناديق حريق تستخدم خارج المبنى و تحتوي على بكرة لخرطوم حريق مصنوع من
أقمشة االصطناعية الطبيعية بقطر ( 2بوصة) و ينتهي بقاذف من النيكل او النحاس.
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انواع اسطوانات الحريق
اسطوانات حريق )(CO2
يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات الخاملة  ،كما
يعتبر أحدى المواد الصالحة إلطفاء الحرائق بسبب عدم

احتوائه على األكسجين وبالتالي يحول دون استمرار
الحريق  ،كما يستخدم هذا الغاز في أعمال اإلطفاء في

االماكن المغلقة وفعالية الغاز في التخلل في األماكن
الضيقة  ،ويستخدم هذا الغاز في حقل محطات الكهرباء ،

في المعدات الكهربائية  ،والمولدات
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اسطوانات حريق )(Powder
تستخدم هذه األسطوانات في أعمال اإلطفاء

في االماكن والمعامل التي يوجد بها

المعادن قابلة لالشتعال مثل (الماغنيسيوم

والصوديوم ).

ملحوظة هامة :
يوجد عداد على االسطوانات يوجد مدي
صالحية االسطوانة و اقصى مدة ( )6اشهر.
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مالحظات هامة
 يراعى في توزيع الخراطيم أن تصل إلى
جميع أجزاء المبنى ،بحيث ال تزيد

المسافة بين قاذف الرش وأبعد نقطة عن

 6م.

 ال يقل ارتفاع مركز البكرة عن  1.0م وال يزيد عن
 1.3م من سطح أرضية البالط.

 يراعى في تركيب الخراطيم قربها من المخارج
والساللم واألماكن المحمية ،وإذا تعذر ذلك

 يجب أن يكون قطر الخرطوم  25مم

تركب في الممرات.

 يجب أن يكون قطر فتحة قاذف الرش 4.8

عقارب الساعة مع وضع سهم التجاه الدوران.

وطوله  30م.

مم أو  6.35مم.

 يجب تثبيت بكرات الخراطيم لتدور باتجاه عكس

 يجب أن تكون أقطار األنابيب وفقا

لحسابات التصميم وبحيث ال يقل األنبوب

الرئيسي المغذي ألكثر من خرطوم واحد

عن  50مم.

128

© TBC 2017

TBC Confidential

نظام
التغذية

TBC Confidential

© TBC 2016

129

اوال :شبكة التغذية الخارجية
ا

غرف تفتيش للمحابس
مراحل بناء الغرفة
 يتم وضع خرسانة عادية بسمك 15سم .
 يتم وضع خرسانة مسلحة بسمك  30سم وكذلك تعزل االجزاء المكشوفة بدهان البيتومين الساخن.
 يتم بني الحوائط للغرفة من الطوب المصمت بسمك 25سم.
 يتم تبيض الغرفة من الداخل بسمك 2سم بخلطة االسمنت و الرمل بنسبة  2:1مع اضافة مادة مانعة
لنفاذية المياه وكذلك تعزل بدهان البيتومين الساخن .

 يركب علي الغرفة غطاء من الزهر بمقاس ( )60*60يثبت على حلق خرسانة ثم يدهن بالبتومين

الساخن ،ويختلف وزن الغطاء طبقاً للمنطقة التي توضع الغرفة بها و تنقسم الى – (Heavy weight
) Medium weight – Lightweightمع الكتابة عليه شبكة تغذية.
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مراحل بناء الغرفة

غير مطابقة

مطابقة

كال من:
يوجد فرق بين الصورتين و هو البد ان غرفة المحابس تحتوي ً

 محبس )(GATE VALVE

 محبس )(CHECK VALVE
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نظام تغذية المياه
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انواع المحابس المستخدمة لشبكة الحريق

133

AIR VENT VALVE

GATE VALVE

CHECK VALVE

يركب هذا الصمام بأعلى
و
بالشبكة
نقطة
يستخدم لخروج الهواء
من الشبكة اتوماتيك

صمام البوابة او النقل و
يستخدم لغلق او فتح
الشبكة و يكون من
نفس قطر المواسير
الداخلية و يوجد بنهاية
يد لسهولة الغلق او
الفتح و يركب داخل غرفة
المحابس و يتحمل ضغط
( 15ضغط جوي)

صمام عدم رجوع و
يستخدم للسماح لمرور
المياه بمسار و عدم
الرجوع مرة اخري في
نفس المسار و يكون من
نفس قطر المواسير
الداخلية يركب داخل
غرفة المحابس و يتحمل
ضغط ( 15ضغط جوي)
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المواسير
يتم استخدام مواسير من النوع ) (UPVCطبقاً لما تم
اعتماده.

ال يتم استخدام المواسير قبل مرور  8ساعات من اللحام.

تستخدم مواسير )(UPVC
لنقل المياه الباردة حيث
تتحمل ضغط ( 15ضغط
جوي) و درجة حرارة (55
درجة مئوية) يجب التأكد
من السمك ال يقل عن
(1مم) حسب قطر الماسورة
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يلزم قبل عملية
اللحام يتم التأكد من
تنظيف االطراف و
ازالة الرمال بقماشة
جافة مع استخدام
منظف .
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مراحل التركيب
1

2

3

5
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يتم فرش رمال ناعمة ونظيفة و مدكوك بعرض (30سم) وبسمك (15سم) .
يتم وضع المواسير طبقاً للمخططات التنفيذية و يتم مراجعتها و عمل تنسيق بين الشبكات االخرى.
يتم وضع رمال ناعمة اعلى المواسير بسمك (15سم).
يتم الدك على طبقات سمك (7.5سم).
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6

يتم وضع اشرطة تحذيرية اعلى الرمال.
يتم الردم باستخدام مخلفات الحفر ويتم دكها.

TBC Confidential

مراحل االختبار
بعد اتمام عملية التمديد و وضع طبقة
الرمال الناعمة حتى ال تعرض المواسير

ألشعة الشمس حتى ال تتلف يتم االختبار

بضغط ( )1.5ضغط التشغيل و تترك

الشبكة ( )24ساعة لمعاينة االختبار
والتأكد من عدم تسريب بالوصالت

ومراجعة قراءة العداد االختبار.

136

© TBC 2017

TBC Confidential

ا
ثانيا :شبكة التغذية الداخلي
المواسير

 يتم استخدام مواسير من النوع ) (UPVCطبقاً لما تم اعتماده وتستخدم مواسير ) (UPVCلنقل المياه
الباردة حيث تتحمل ضغط ( 15ضغط جوي) ودرجة حرارة ( 55درجة مئوية) يجب التأكد من السمك ال يقل
عن (1مم) حسب قطر الماسورة.
 يتم استخدام مواسير من النوع ) (CPVCطبقاً لما تم اعتماده وتستخدم مواسير ) (UPVCلنقل المياه
الباردة حيث تتحمل ضغط ( 15ضغط جوي) و درجة حرارة ( 100درجة مئوية) يجب التأكد من السمك ال
يقل عن (1مم) حسب قطر الماسورة .
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انواع الخزانات
اوال :الخزان االرضي
ا
عبارة عن خزان لجمع المياه يقع في أرضية المنشأة ومصمم ومنفذ حسب المواصفات الفنية ،وحجمه
يتوافق مع متطلبات عدد السكان في هذه المنشأة .

اشتراطات الموقع:
•أن تكون بعيدة ما أمكن عن جميع مصادر التلوث بحيث ال يقل البعد عن ( )10متر من أي مصدر من مصادر
التلوث مثل خزانات التحليل والتجميع أو بيارات الصرف الصحي أو غرف التفتيش .
•أن يكون موقع الخزان غير منخفض حتى ال تغمره مياه األمطار المحملة باألتربة واألوساخ وتؤدي إلى تلوث
المياه داخله  ،كما يجب أن يكون مرتفعاً عن موقع بيارات الصرف وبما يسمح بأن يكون اتجاه سير المياه
السطحية من الخزان إلى البيارة وليس العكس  ،ويجب أن يكون منسوب خزان المياه األرضي أعلى من
منسوب مصادر التلوث إن وجدت بما ال يقل عن  50سم .
•إذا كان منسوب المياه األرضية مرتفعاً يجب عمل صرف جوفي حول خزان المياه األرضي وذلك لمنع الترشيح
إلى داخل الخزان .
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المواسير
طريقة حماية خزان مياه
أرضي بمادة عازلة

 يراعى عند إنشاء الخزانات األرضية للمياه أن تكون مجاورة ما أمكن لسور المدخل وفي حالة إنشاء
الخزانات األرضية داخل بناء العمارات السكنية يراعى أن تكون أقرب ما يمكن لمدخل العمارة لسهولة
ملئها أو عمل صيانة خارجية لها .
 اشتراطات العزل (شكل رقم : )1
يلزم أن تكون حوائط وقاع الخزانات األرضية محكمة إحكاماً تاماً لمنع الرشح وحتى ال تكون عرضة للتلوث
وذلك بتلبيس قاع و حوائط الخزان من الداخل والخارج بليسه إسمنتية مع إضافة مادة مانعة للرشح
ويشترط أال تكون مادة سامة وتغليف قاع و حوائط الخزان من الخارج بطبقات عازلة للرطوبة أفقياً ورأسياً .
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ا
ثانيا :الخزانات العلوية


يستخدم خزانات البالستك المقواة بألياف زجاجية



التوصيالت والملحقات

FIBRE GLASS REINFORCED PLASTIC TANKS
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ملحوظة هامة
 يجب تركيب )(Water Hammer Arrestor
 في نهاية خطوط التغذية الداخلية
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مضخات التغذية
مضخات الماء لإلستخدام المنزلي (ماء صالح وغير صالح للشرب)
توريد وتركيب نظام تقوية ضغط ماء
اوتوماتيكي مصنع ومختبر بالمصنع يتكون
من خزان الضغط من نوع ذو غشاء ومضخات
طرد مركزي ،ولوحات الطاقة الكهربائية
والتحكم وأجهزة البيان والتشغيل .يكون نظام
مضخات التقوية المدمج من النوع والسعة
حسب الموضح بالرسومات .وتتكون أنظمة
تقوية الضخ المدمجة من نظام يكون في
التشغيل ونظام أو اثنين يبدأ التشغيل بتأخير
حسب الموضح بالرسومات ويركب حيثما هو
موضح بالرسومات.
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مضخات التغذية
مكونات المضخات
توريد مضخات من نوع الطرد المركزي متعدد المراحل رأسي بامتصاص خطي بعوازل
إحكام لعمود اإلدارة الميكانيكي .وتركب كل مضخة على عازل اهتزاز وتوصل بوصلة
ماسورة مسلحة مرنة على خط التفريغ .يورد مجس حرارة وصمام تطهير ال مركزي
مباشرة عند منبع  PRVوتكون قدرة المضخة حسب الموضح بالرسومات.
 .1المحركات:
يتم إدارة المحركات المتقدمة والمتأخرة بواسطة عمود إدارة عازل للتنقيط وتكون
معدالت قدرة المحرك حسب الموضح بالرسومات .يجب أن يحقق كل محرك مضخة
مقاييس  NEMAوأن يعمل في نطاق معامل الخدمة عند أي نقطة لمنحنى ذروة  -قدرة
المضخة.
 .2خزان الضغط:
توريد خزان ضغط رقى (غشائي) مشحون مسبقا بالمصنع بالحجم المطلوب بغشاء مرن
قابل لالستبدال .يتم تصنيع وتوريد ختم للضغط حسب الموضح بالرسومات.
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مضخات التغذية
مكونات المضخات
 .3لوحة الطاقة الكهربائية والتحكم:
توريد لوحة الطاقة والتحكم ذات مغلف واحد مطابقـة لنظـام مضـخة التقويـة لمقـاييس
 NEMAبباب مفصلي قابل لإلقفال .تكون خزانة اللوحة مـن الصـلب المطلـي بطـالء فـرن.
تحتوي اللوحة لكل مضخة على مفتاح فصل الدائرة بمصهر مع يد تشغيل خارجية ،وبادئ
تشغيل مع أداة حماية من الحمل الزائد ذو ثالث أرجـل وإضـاءة تشـغيل مسـتمرة ومفتـاح
تحكم محرك متعدد األوضاع ومقيـاس ضـغط التصـريف .وتحتـوي لوحـة الـتحكم بـداخلها
على جميـع مكونـات الـتحكم ومحـول تحكـم  380فولـت مـع مفتـاح تحكـم فـي الطاقـة
الكهربائية ،وأضواء بيان شاملة التتابع الزمني ونظام اإلنذار البصري والسمعي ومقياس
ضغط السحب وغيرها من بنود التحكم الالزمة .وتكون جميع المكونـات المـذكورة سـابقا
ذات تمديدات أسالك داخليـة مجهـزة بالمصـنع ومختبـرة طبقـا لشـروط الالئحـة القوميـة
للكهرباء ) (NECويجب أن تشتمل اللوحة على قوائم مختبـرات الضـامن وعالمـات مماثلـة
للوحات التحكم الصناعية.
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مضخات التغذية
المواصفات الفنية للمضخات
 .1تكون المضخات من النوع الطارد المركزي ذات تحضير ذاتي  Self Primingوتتصل بالمحرك اتصاال مباشرا
عن طريق وصلة مرنة  Flexible Couplingذات محاذاة ذاتية ,ويمكن فكها بسهولة عند اإلصالح ويتم
تجميعها على شاسية واحد مصنوع من كمرات وزوايا حديدية ,ذات مقاسات مناسبة وفي مستوى واحد
ومتزنة ,ويتم ذلك بالشركة الصانعة.

 .2يكون جسم المضخة  Casingمصنوعاا من أجود أنواع الحديد ,الزهر المطلي بطالء مقاوم للصدأ مظهر
على دهان زجاجي مقاوم للتآكل.
 .3تكون ريش المضخة مصنوعة من البرونز  Bronze Impellerومثبته على عمود اإلدارة ومتزنة ديناميكيا.
 .4يكون عمود اإلدارة مصنوعاا من الصلب الكربوني المعالج حراريا ,ويركب على كراسي Bearings
مشحمة ,ويمكن الوصول اليها وفكها وتركيبها وتشحيمها بسهولة إذا لزم األمر.
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مضخات التغذية
المواصفات الفنية للمضخات
 .5يركب على محور المضخة مانع تسرب من النوع الميكانيكي  Mechanical Sealمطابق لمواصفة
قياسية عالمية معتمدة ,ويتحمل الضغوط الداخلية الناشئة داخل المضخة ,ونوعية السوائل المارة
فيها ودرجة حرارتها.
 .6تكون فتحات السحب والطرد التي مقاساتها أكبر من  1.5بوصة من النوع ذي الفالنشة  Flangedويمكن
للفتحات التي مقاساتها  1.5بوصة أو اقل أن تكون من النوع المقلوظ .Threaded
 .7تكون المضخة مصممة للعمل عند درجات الحرارة المنصوص عليها بمستندات المشروع والسوائل
المارة فيها والضغوط المطلوبة عندها.
يتم تثبيت مجموعة المضخة على قاعدة خرسانة بواسطة وسائل ربط وتثبيت مناسبة مع تركيب مانعات
اهتزاز مناسبة عند نقاط التثبيت يتم اعتماد عيناتها من الجهة المشرفة قبل التنفيذ.

146

© TBC 2017

TBC Confidential

مضخات التغذية
ملحقات تركب على المضخات
•

•
•
•
•

147

مصفاة على خط السحب على شكل حرف )(Y
مصنوعة من البرونز أو الصلب طبقاا للتطبيق,
ويكون سهل الوصول اليها وفكها وتركيبها
عند إجراء الصيانة والتنظيف.

رجوع
عدم
صمام
).(Non Return Valve

على

خط

الطرد

عدادات قياس ضغط المياه (مانومتر) على كل
من خطي السحب والطرد.

محابس سكنية (إيقاف)  Gate (Stop) Valveعلى
كل من خطي السحب والطرد.
وصوالت أنبوبة مرنة )(Flexible Pipe Connection
على كل من خطي السحب والطرد.
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مضخات التغذية
ملحقات تركب على المضخات
•

•
•

•
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صمام توازن للتحكم في ضبط أداء المضخة
طبقاا لشروط التصميم ونقل التشغيل
المحددة على منحنيات األداء وذلك إذا لزم
األمر أو نص عليه بمستندات المشروع.
صمام طرد الهواء ) (Air Ventمن الشبكة
أوتوماتيكيا.
صمام تنفيس )(Pressure Safety Relief Valve
يضبط على ضغط أعلى من أقصى ضغط
للتشغيل ويوصل مخرجه ألقرب نقطة صرف.

الدوران
ضد
الحماية
أجهزة
).(Preventation Of Dry Running
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نظام
التكييف
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نظام التكييف
 الخطوة االولي يجب على المالك الزام
المقاول بإعادة حسابات الحمل الحراري
للتأكد من صحة الحسابات و تقديمها
لجهة االشراف للمراجعة و التوصية
باعتماد ويجب نص هذا بالعقد المبرم
بينهم قبل التنفيذ.

 الخطوة الثالثة يقوم المقاول بتقديم
) (Selectionللوحدات المستخدمة
بالمشروع لمعرفة االتية و سوف يتم
شرح كل بند على حده .
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 الخطوة الثانية يجب على المقاول
تحديد الصانع الذي سوف يتم التوريد
من خالله طبقاً للقائمة المعتمدة
من قبل المالك.
اوال  :الخطوات
ا
االساسية
التي يجب
اتباعها قبل
التنفيذ
 الخطوة الرابعة يجب على المقاول
اعداد المخططات التنفيذية للنظام
لالعتماد.
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البنود التي تترتب من الخطوة الثالثة )(Selection



السعات التبريدية لكل ماكينة ).(BTU/HR



كمية الهواء الخارجة ) (CFMمن كل ماكينة و تختلف من صانع ألخر طبقاً



الطاقة الكهربائية المستهلكة لكل وحدة.



اقطار مواسير النحاس لكل ماكينة و االطوال المسموح بها.



ابعاد الماكينات.



نوع الضاغط المستخدم للماكينات.

للكتالوج الخاص به.
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اوال  :كمية الهواء الخارجة من الماكينة )(CFM
ا
كمية الهواء الخارجة من الماكينة ) (CFMيترتب عليه ما يلي:


مقاس الدكت الالزم لمرور كمية الهواء به مع االخذ في االعتبار سرعة الهواء و ذلك بمراجعة جداول



سمك الصاج المستخدم حيث انه يوجد عالقة بين مقاس الدكت و ) (GAGASللصاج كما هو موضح

) (ASHRAEحيث يتم اختيار سرعة الهواء طبقاً للمكان المراد تبريده.
بالجدول المرفق طبقاً لـ ).(SMACNA
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 مقاس صندوق
تجميع الهواء
(PLENUM
).BOX

 قطر الوصالت
المرنة
(FLEXIBLE
).DUCT

 مقاس مخارج الهواء سواء للهواء ( التغذية – الراجع).
 مستوي الصوت للهواء (الضجيج).
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ا
ثانيا :الطاقة الكهربائية المستهلكة

يترتب على تحديد الطاقة الكهربائية المستهلكة ما يلي:

154



تحديد مفتاح فصل التيار عن الحمل.



القواطع الفرعية للوحات الفرعية.



القواطع للوحات العمومية.



مساحة المقاطع للكابالت المغذية للوحات العمومية.
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ا
ثالثا  :اقطار مواسير النحاس و االطوال المسموح بها
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اقطار مواسير الفريون تختلف من اقطار المواسير طبقاً لسعات كل ماكينة على سبيل المثال عند
استخدام ماكينة ) (60000 BTU/HRاقطار المواسير المستخدمة لطرد سائل مركب التبريد )"(3/8
وأقطار المواسير المستخدمة لسحب غاز مركب التبريد )" (7/8تختلف تماماً عن ماكينة (18000
) BTU/HRحيث يتم استخدام قطر ماسورة الطرد )" (1/4وماسورة السحب )".(1/2



تحديد االطوال المسموح بها لكل ماكينة و هذا االمر خطير للغاية حيث اغلب المقاولين ال يهتم
بخطورة هذا االمر و هو اضعاف الكفاءة المطلوبة من الماكينة في حال تمديد مواسير الفريون
اكثر من المسموح به .
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ا
رابعا  :ابعاد الماكينات
 و هذه الفقرة مهمة للغاية حيث يتم من خاللها التنسيق
مع البنود األخرى بالمشروع و هي (االعمال الكهربائية –
االعمال المعمارية ) لتحديد ارتفاع االسقف المستعارة و
كذلك تحديد اماكن تمديد الكابالت الكهربائية و الخدمات
األخرى مثل ( شبكة الحريق – التغذية – الصرف ).

ا
خامسا  :نوع الضاغط المستخدم للماكينات
 تحديد نوع الضاغط المستخدم للماكينات يوضح مدى
توفير استهالك القدرات الكهربائية عند استخدام
النظام.
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ا
ثانيا  :الخطوات االساسية التي يجب اتباعها اثناء التنفيذ
مطابقة استخدام المواد المعتمدة اثناء التنفيذ.
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 مطابقة ما يتم تنفيذه بالمخططات المعتمدة وإدراج أي اختالف طبقاً لحالة الموقع
بالمخططات النهائية للمشروع ).(As built Drawing
 التأكد من توصيل جزئي من مجاري الهواء عند أي فاصل تمدد بوصلة مرنة من قماش
المتين طبقاً لألصول الفنية و الصناعية.
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 التأكد من عمل الوصالت بحيث تكون محكمة تماماً ضد تسرب الهواء و ذلك بواسطة مركب مانع
للتسرب مقاوم للحرارة.

 التأكد من سمك العزل يجب ان يستخدم عزل بسمك (50مم) باألماكن الغير مكيفة المعرضة
للطقس اما االماكن المكيفة الغير معرضة للطقس يستخدم عزل بسمك (25مم).

 عزل بسمك 50مم
 يستخدم بأماكن الغير مكيفة
159
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عزل بسمك 25مم
يستخدم بأماكن المكيفة
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 التأكد من وضع عازل للصوت داخل المجاري عند بداية الدكت عند خروج الماكينة و يكون
ابعاد الدكت المبطنة هي االبعاد الصافية الداخلية و تكون طبقاً لالعتماد.
 التأكد من انه يتم تثبيت العازل على المجاري عن طريق مادة الصقة ثم يلف العازل بالسلك
على مسافات ال تزيد علي 45سم.
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كال من ) (Volume Damper – Fire Damperباألماكن المحددة لهم
 التأكد من تركيب ً
طبقاً للمخططات المعتمدة
اوال (Volume Damper):

ا

 محبس الهواء يدوي :لتنظيم مرور كمية الهواء و اال دخل كل الهواء في اول تفريعه
لمسار الهواء لذلك نضع محبس الهواء عند كل تفريعه اال اخر تفريعه  ,و اذا كان لدينا
في اخر الصاج تفريعتين و نضع لدي االقصر منهما يوضع عند البناء و يضبط لمرور كمية
محددة من الهواء ثابته ال تتغير
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 ثانياا (Fire Damper):

 يمنع النيران في حالة الحريق من االنتقال من دور الى دور اخر وكذلك يمنع انتشار

الدخان فهو يقوم بوظيفة كال من  Fire Damperو  Smoke Damperمعاً ويركب بالجدار

الفاصل بين منطقة واخرى و ال يعزل.
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يتم تثبيت الدعامات بالهيكل االنشائي و البالطات الخرسانية طبقاً لألصول الفنية مع األخذ في
االعتبار أنه كلما زاد حجم الدكت قلت المسافة بين الدعامات بالنسبة للمجاري الرأسية و تقل في
حالة المجاري االفقية.

التأكد من تركيب ريش التوجيه و تصنع من نفس الصاج و بنفس السمك وتستخدم لتوجيه مسار
الهواء عند تغيير االتجاه و كذلك عند االكواع.
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 التأكد من ان اقصى مسافة للوصالت المرنة ال تزيد عن ( 1.5متر)

 كما يتم التأكد من طريقة توصيل الوصالت المرنة و بين صندوق تجمع الهواء كما هو
موضح بالرسمة التالية.
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 يجب التأكد من الفرق بين مخارج هواء التغذية ) (Supplyو مخارج الهواء الراجع
) (Returnحيث ان هواء التغذية يحتوي على ريش توجيه يمكن ضبطها من الخارج اما
مخارج هواء الراجع ال تحتوي على هذه ريش التوجيه.

 يجب التأكد من ترك مسافة ال تقل عن (15سم) من السقف و المخارج الجانبية.
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اختبار مجاري الهواء
 بعد اتمام عملية التركيب يتم و قبل عملية العزل يتم اختبار تسريب مجاري الهواء عن
طريق ) (Smoke Testو يتم اصالح التسريب و إعادة االختبار حتي يصبح التسرب الكلي

أقل من  %5من كمية سريان الهواء للنظام و ذلك طبقاً لـ ). (SMACNA
مراحل اجراء عملية االختبار:

مروحة دفع الهواء داخل الدكت

وضع خرطوشة الدخان بعد اشتعالها و تشغيل المروحة

 المرور على جميع الوصالت للتأكد من عدم التسريب.
 التأكد من إغالق مؤقت عند نهايات المجاري الغير متصلة بالماكينة او مخارج الهواء لمنع دخول
االتربة و المخلفات لحين اتمام التوصيل.
166
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نظام
الصرف الصحي
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أنظمة السباكة
تقوم أنظمة السباكة بتوزيع المياه والسوائل األخرى ،والسوائل والغازات وكذلك تجميع
المخلفات .ويتم استخدام أنظمة السباكة بالمباني لألهداف التالية:
توفير مياه للشرب.
•
توفير مياه باردة وساخنة للتنظيف.
•
توفير المياه لتشغيل نظام التكييف.
•
تغذية أنظمة مكافحة الحريق بالمياه والمواد الكيميائية والغازات.
•
التخلص من مياه الصرف الصحي.
•
التخلص من المياه الرمادية ومياه األمطار والمياه السطحية.
•
يعد نظام السباكة استثماراً طويل األجل ،وهو نظام ال يمكن رؤيته بالعين المجردة لوجوده
داخل الجدران واألسقف واألرضيات .لذا يلزم أن يكون النظام متيناً ومصمم ليخدم لمدة طويلة
بحيث ال يصبح قديماً خالفاً ألصول الصنعة أو يكون بحاجة إلى استبدال في حين أغلب مكوناته
قادرة على االستمرار في الخدمة.
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أنظمة السباكة
ويتألف نظام السباكة من العناصر التالية:
• نظام توزيع المواسير لنقل المياه والغازات.
• مضخات لدفع المياه والغازات.
• أدوات ضبط وتحكم كالصمامات وأجهزة القياس الكهربائية والميكانيكية.
• مواسير لتصريف مياه الصرف الصحي وصمامات التحكم وأماكن لحجز السوائل
للتحكم بالتدفق.
• أدوات السباكة التي يتم تركيبها لتوصيل السوائل (المياه عادة) أو الغازات.
• سخانات مياه لرفع درجة حرارة المياه.
• فالتر ومساحات حجز السائل لتنظيف أو تنقية السوائل  /الغازات.
• مراوح لتصريف الغازات والسماح بنفاذها.
• موانع التدفق العكسي (أو صمام التفقد) بهدف منع تلويث المياه مع المخلفات.
وعالوة على ما تقدم ،فإن األعطال أو التسريبات قد تلحق أضراراً كبيرة بأنظمة المبنى األخرى
وأجزائه الداخلية والخارجية أو تعرض صحة مستخدمي المبنى للخطر .لهذا السبب يكون
التصميم الفعال أمراً مهماً .
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نظام الصرف الصحي
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اوال :شبكة الصرف الخارجية
ا
غرف التفتيش
مراحل بناء الغرفة
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يتم وضع خرسانة عادية بسمك 15سم.



يتم وضع خرسانة مسلحة بسمك 30سم وكذلك تعزل االجزاء المكشوفة بدهان البيتومين الساخن.



يتم بني الحوائط للغرفة من الطوب المصمت بسمك 25سم.



يتم تبيض الغرفة من الداخل بسمك 2سم بخلطة االسمنت و الرمل بنسبة  2:1مع اضافة مادة
مانعة لنفاذة المياه وكذلك تعزل بدهان البيتومين الساخن.



يتم تشطيب ارضية الغرفة بما يسمي (بنشنج).



يركب علي الغرفة غطاء من الزهر بمقاس ( )60*60يثبت على حلق خرسانة ثم يدهن ببتومين على
الساخن يختلف وزن الغطاء طبقاً للمنطقة التي توضع الغرفة بها و تنقسم الى – (Heavy weight
) Medium weight – Lightweightمع الكتابة علية صرف صحي.

© TBC 2017

TBC Confidential

مراحل بناء الغرفة
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المواسير
 يتم استخدام مواسير من النوع ) (UPVCجدول ( )40طبقاً لما تم اعتماده.

مراحل التركيب
 يتم فرش رمال ناعمة ونظيفة و مدكوك بعرض (30سم) و بسمك (15سم).
 يتم وضع المواسير طبقاً للمخططات التنفيذية بالميول المطلوبة و يتم مراجعتها
بميزان القامه.
 يتم وضع رمال ناعمة اعلى المواسير بسمك (15سم).
 يتم وضع اشرطه تحذيرية اعلى الرمال.
 يتم الدك على طبقات سمك (7.5سم).
 يتم الردم باستخدام مخلفات الحفر و يتم دكها.
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مراحل االختبار
 بعد اتمام عملية التمديد و وضع طبقة الرمال الناعمة الثانية يتم كشف
جميع الوصالت ثم يتم غلق جميع الفتحات بالشبكة و ملئ المواسير

بالمياه حتي تفيض مع عمل وصلة من ماسورة رأسية ال تقل عن (3متر) و

مدة االختبار (15دقيقة) مع مراجعة جميع الوصالت لضمان عدم التسريب.
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ا
ثانيا :شبكة الصرف الداخلي
المواسير
 يتم استخدام مواسير من النوع ) (UPVCجدول ( )40طبقاً لما تم اعتماده.

 يتم تمديد المواسير مباشرة بقدر االمكان كما يتم استخدام وصالت للخطوط االفقية
بوصالت منحنية على شكل ).(Y- Elbows 45

كال من
 يجب التأكيد وضع دعامات اسفل ً
)(Floor Drain – Floor cleanout – P- Trap
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مراحل االختبار
بعد اتمام عملية التمديد يتم غلق جميع الفتحات بالشبكة و ملئ المواسير بالمياه حتى
تفيض مع المواسير الرأسية ال تقل مدة االختبار عن (15دقيقة) مع مراجعة جميع الوصالت
لضمان عدم التسريب.

ملحوظة هامة جداً
بعد اتمام عملية االختبار يلزم غلق جميع الشبكة لكي ال يحدث القاء مخلفات المباني او
خرسانه او أي شيء فيحدث سدد كما كما هو موضح بالصور التالية:

هنا تم االغالق

177
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هنا حدث السدد
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خزان تجميع مياه الصرف الصحي
 هو خزان تجميع مياه المجاري من الخرسانة
المسلحة طبقاً للرسومات و المواصفات و بنفس
حجم خزان المياه االرضي.

 يجب عمل قاع الخزان اسفل منسوب الماسورة
الداخلة بعمق ال يقل عن (1.6متر) مع ضرورة
تركيب وسيلة إنذار صوتي (بغرفة الحارس)
بواسطة عوامة كهربائية للداللة على امتالء

الخزان الى الحد األقصى.
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نظام
المصاعد
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المصعد


تم توفير مصعد واحد على الممرات سهل الوصول مع وضع الفتات على تلك الممرات تدل على مكانه.



عرض الباب:مسافة عرض صافية تقاس عند فتح الباب 90سم.



تشطيب ارضية المصعد:تم تشطيب االرضية باستخدام نوعين من الرخام اخضر هندي واسود مصدف بشكل ديكوري.
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المصعد


درابزين داخلي :يركب على حوائط العربة الداخلية التي ال تحتوى أبواب وعلى مسافة 4سم من حوائط العربة.



إشارات االتجاه والطوابق :عبارة عن مصابيح خارج وداخل المصعد لتحديد اتجاهه وتكون بمقاس 6ستم على األقل
في كل اتجاه.



يضاف لذلك إشارات وإعالن صوتي عن الطوابق واتجاه الحركة.



مؤشر استدعاء :تم توفير مؤشر مرئي ومسموع الستدعاء المصعد يطفأ عند اإلجابة.
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مكونات المصعد
البكرة




يلف السلك الخاص بنقل الحركة لكابينة المصعد على البكرة
بطاريات الشحن
توضع البطاريات بلوحة كهربائية و متصلة بمصدر دائم للتيار الكهربي بحيث تعمل البطاريات على مد المصعد بالتيار
الكهربي في حال انقطاع التيار الكهربي لوصول المصعد الى اقرب دور للحفاظ على سالمة االشخاص داخل المصعد.

البكرة و الذراع


البكرة و الذراع الموضعين على الحائط بجوار الماكينة و الغرض منهم هو صعود او هبوط المصعد بطريقة يدوية الى
اقرب دور في حال انقطاع التيار الكهربي و كذلك وجود خلل بالبطاريات للحفاظ على سالمة االشخاص داخل المصعد

وسيلة االتصال في حالة االستغاثة


يوجد بداخل الكابينة بلوحة المفاتيح شكل جرس يتم الضغط علية و التحدث من خالله لالستغاثة في حال توقف المصعد
حيث ان المايك متصل بغرفة مسؤول الصيانة و غرفة المدير.

وسيلة االمان
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الباب و فصل التشغيل
© TBC 2017

TBC Confidential

دوائر التحكم
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الخطوات االساسية الصحيحة

لتنفيذ االعمال
الكهربائية

This document is confidential and is intended solely for the
use and benefit of the parties addressed / intended for.

أنظمة الكهرباء بالموقع

أنظمة الجهد المنخفض

أنظمة التيار الخفيف
أنظمة التأريض ومانعات الصواعق
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أنظمة الجهد المنخفض
تنقسم انظمة الجهد المنخفض الى:
 -1نظام توزيع الجهد المنخفض
 -2نظام القوى واالفياش
 –3نظام االضاءة
اوال  :مكونات نظام توزيع الجهد المنخفض
 –1اللوحات العمومية
 -2كابالت الجهد المنخفض
 -3اللوحات الفرعية لإلضاءة والتكييف
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أنظمة الجهد المنخفض
اللوحات العمومية:

 -1اللوحة العمومية للمشروع  1600امبير
 وتحتوي على القاطع الرئيسي للمشروع  1600امبير وهو من النوع الهوائي ويتم اختبارهومعايرته لدي شركة الكهرباء سكيكو وتحتوي ايضا على القواطع الرئيسية للمبنى
الرئيسي  1250امبير والقاطع الرئيسي للصالة الرياضية  400امبير والقواطع الخاصة
بالمقصف وغرفة االمن وسكن الحارس وتغذية مضخة الحريق وبجوار كل قاطع جهاز
حماية للفصل عن تسرب تيار في االرضي.
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أنظمة الجهد المنخفض
 -2لوحة رئيسية للمبنى  1250امبير
وتحتوي علي قاطع رئيسي  1250امبير يقوم بالتوزيع على قاطع فرعي  1000امبير وخاص
بتغذية اللوحة العمومية للتكييف وقاطع اخر فرعي  400امبير وهو خاص بتغذية اللوحة
العمومية لإلضاءة والبور للمبنى.
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أنظمة الجهد المنخفض
 -3اللوحة العمومية للتكييف  1000امبير
تحتوي علي قاطع رئيسي  1000امبير وقواطع فرعية للتوزيع على اللوحات الفرعية للتكييف
وعددها  7لوحات فرعية وثالث قواطع لماكينات الباكيج.
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة التركيب

تثبت اللوحات العمومية على خنادق خرسانية داخل غرف الكهرباء ويجب عمل زوايا حديد
لتثبيت اللوحات عليها جيدا وكذلك يتم تغطية اي فراغات بجوار اللوحة بأغطية حديدية
ويراعي تسمية هذه اللوحات من الخارج باسم المكان الذي يتم تغذيته من خاللها وكذلك
تسمية القواطع من الداخل باسم المكان باللغة العربية.
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أنظمة الجهد المنخفض
بعض القواطع الموجودة باللوحات

•
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القاطع الرئيسي للموقع
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أنظمة الجهد المنخفض
كابالت الجهد المنخفض:

وهي الكابالت التي يتم الربط والتوصيل بين اللوحات العمومية للمبني والصالة وجميع
اللوحات العمومية السابق ذكرها وتختلف مساحات مقطع الكابالت باختالف القدرة
الكهربية للحمل وكذلك التيار المار بالكابل وطول الكابل فيتم استخدام عدد  6كابالت
 300*4مم 2للربط بين اللوحة العمومية للمشروع واللوحة العمومية للمبني وعدد 2
كابالت 240*4مم 2للربط بين اللوحة العمومية للمشروع واللوحة العمومية للصالة
الرياضية وكابل  50*4مم 2لتغذية كل من غرفة االمن وسكن الحارس وكابل  35*4مم2
لتغذية المقصف وكابل  10*4مم لتغذية مضخات المياه (ومعني  10*4اي انا الكابل يحتوي
علي اربعه كابالت داخلية وهم الثالث فازات وتكون الوانه ازرق واحمر واصفر وخط التعادل
يكون لونه اسود وتكون هذه الكابالت محاطه بشريط معدني للتسليح)
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أنظمة الجهد المنخفض

طرق التمديد والتركيب للكابالت :

يوجد ثالث انواع للتمديد:
 -1التمديد داخل مواسير بالستيكية
 -2التمديد على حامل كابالت CABLE TRAY
 -3التمديد على سلم كابالت CABLE LADDER

•
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التمديد داخل مواسير
بالستيكية
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التمديد علي حامل كابالت

•

التمديد علي سلم كابالت

ويتم استخدامه في صعود الكابالت بين اللوحة العمومية
للمبني واللوحة العمومية للتكييف علي السطح
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أنظمة الجهد المنخفض
التمديد داخل مواسير بالستيكية

يتم تمديد كابالت الجهد المنخفض داخل مواسير بالستيكية كالس  4وتكون اقطارها مناسبة لمساحة مقطع الكابالت
ويتم تمديد المواسير بالمواقع العام وعمل غرف تفتيش لتسهيل عملية السحب والصيانة وتكون جميع التفاصيل
بمخطط معتمد لتمديد كابالت الجهد المنخفض للموقع العام مبين به المسارات وأقطار المواسير وأماكن غرف
التفتيش ومقاستها وكذلك مساحة مقطع الكابالت وعدد الكابالت يراعي ترقيم كافة الكابالت بغرف التفتيش باسم
الفراغ باللغة العربية وتقفيل اي فراغات داخل المواسير باستخدام الفوم بغرف التفتيش وكذلك يراعي عند سحب
الكابالت استخدام الشحم والصابون لتسهيل عملية سحب الكابالت دون تجريح وكذلك استخدام بكر جر اثناء السحب
واستخدام ونش داخلي بغرف التفتيش لسحب الكابالت الكبيرة  300مم 2و  240مم 2ويجب وضع رمل احمر اسفل
وبين المواسير ووضع شريط تحذيري اعلي المواسير مكتوب عليه كهرباء.
للتمديد داخل مواسير بالستيكية يجب عمل غرف تفتيش وتكون بالموقع العام ويجب ان تكون مسلحة الجدران وتكون
ابعادها مطابق لالعتماد ويجب التلييس الجيد حول المواسير بغرف التفتيش وتركيب غطاء مناسب للغرفة حسب
الغطاء المعتمد.
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أنظمة الجهد المنخفض
•
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غرفة تفتيش ابعادها مضبوطة وكذلك مصبوبة
وتم التلييس حول المواسير وفتحة وغطاء الغرفه
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أنظمة الجهد المنخفض

•
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ونش
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للكابالت بغرف التفتيش

قطع في الغالف
الخارجي للكابل
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة تجميع الكابالت علي اللوحات العمومية
يتم تجميع الكابالت علي اللوحات العمومية وهي باستخدام االكسسوارات المعتمده من
رؤؤس كابالت وجلندات تثبيت وتكون جميعها من النحاس ويراعي كبس الكابالت جيدا
علي الرؤؤس وبعد ذلك عزل الراس جيدا باستخدام ريكم يتم تسخينه علي الرأس وبعد
ذلك يتم ربط الرأس باستخدام مسمار بصاموله علي البارة الخاصة بالقاطع .ويتم تثبيت
الكابل داخل اللوحة باستخدام الجالند حتى يتم توزيع اوزان الكابالت علي الغطاء
السفلي وقوائم اللوحة وليس على القاطع.
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أنظمة الجهد المنخفض
•
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طريقة صحيحة لدخول الكابالت باللوحات
العمومية وتثبيتها باستخدام جلندات
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أنظمة الجهد المنخفض
طريق اختبار الكابالت واالستالم

اشياء يراعي االنتباه لها عند استالم الكابالت:
 -1مراعاة االشراف الدائم علي العاملين اثناء سحب الكابالت والتأكد من نوع الكابل ومساحه مقطعه وانه مسلح او غير
مسلح حسب جدول الكابالت المعتمد وانه يغذي اللوحة المطلوبة حسب المخطط.
 -2التأكد من فرد الكابالت قبل سحبها بالموقع.
 -3التأكد من استخدام الشحم والصابون اثناء السحب وبكر الجر والمرور علي كل غرف التفتيش والنظر في الكابالت من
حيث التجريح في الغالف الخارجي من دونه.
االختبار :يتم عمل اختبار الميجر الختبار عزل الكابالت بعد السحب وقبل التجميع وذلك للتأكد من عدم بحيث االضرار بالعزل
اثناء السحب بحيث تكون مقاومة العزل اعلى من  100ميجااووم
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أنظمة الجهد المنخفض
اللوحات الفرعية

تنقسم اللوحات الفرعية الي قسمين:
 -1اللوحات الفرعية للقوى واالضاءة
 -2اللوحات الفرعية للتكييف
يتم تركيب اللوحات الفرعية لإلضاءة والقوي باألدوار
وعددها سبع لوحات وتركب مدفونة بالحائط
وتحتوي علي قاطع رئيسي وقواطع فرعية يتم
تجميع عليها الدوائر الخاصة باإلنارة والقوى
طبقا لمخطط االحمال المعتمد وكذلك دوائر
التكييف باللوحات الفرعية للتكييف على السطح.
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة تثبيت وتركيب اللوحات الفرعية
يتم تثبيت اللوحات الفرعية مدفونة بالجدار وتكون علي ارتفاع  180سم من مستوي
التشطيب الي اعلي اللوحة ويتم تثبيتها بمستوي اللياسة دون اي ميالن أو بروز عن
اللياسة ويتم تجميع المواسير عليها باستخدام االكسسوارات البالستيكية الجلندات.
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة تثبيت اللوحات الفرعية للتكييف:
يتم تثبيت اللوحات مدفونة بالجدار بغرفة
الكهرباء العلوية ويجب المحافظة
علي المواسير الخاصة بدوائر التكييف
اثناء تشطيب الغرفة.
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أنظمة الجهد المنخفض

طريقة االستالم واالختبار للوحات الفرعية
 -1يجب مطابقة اللوحات لالعتماد من حيث النوع ومن حيث
قيمة تيار القاطع الرئيسي للوحة والقواطع الفرعية وتيار
القصر.
 -2يجب تجميع الدوائر علي القواطع الفرعية طبقا لجدول
االحمال للوحة من حيث الوان االسالك ومساحة مقطعها.
 -3يجب التأكد من تجميع اطراف الكابل الرئيسي علي القاطع
وعزل االطراف جيدا بريكم وقياس الفولت علي اطراف
القاطع  380فولت.
 -4يجب اختبار تسرب االرضي علي اللوحة.
 -5يجب ترقيم كافة االسالك باللوحة برقم الدائرة.
 -6يجب تعليق جدول االحمال علي باب اللوحة من الداخل
وتسمية اللوحة من الخارج.
 -7يجب ضبط تسلسل جهاز الحماية من التسرب االرضي
بجميع اللوحات الفرعية والعمومية .ELR
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أنظمة الجهد المنخفض

•
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طريقة خاطئة لعزل اطراف الكابل على
القاطع
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أنظمة الجهد المنخفض
ثانيا  :نظام القوى واالحمال
يتم تركيب افياش القوى بالفصول والغرف االدارية والمطابخ والممرات وذلك للخدمة
وتشغيل االجهزة وهناك ثالث انواع من االفياش (فيشة مزدوجة – فيشة فردية – فيشة
مقاومة للمياه)
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة تركيب االفياش

تركب جميع االفياش علي ارتفاع  40سم من مستوي التشطيب ماعدا المطابخ يتم تأسيسه
علي ارتفاع  120سم ويتم استخدام افياش مقاومة للمياه بالمطابخ ويتم تمديد مواسير
باألرض تحت البالط لمسارات اسالك القوى حسب المخطط المعتمد لالفياش لكن في
االماكن الرطبة يتم تأسيس المواسير بالسقف ويتم تركيب العلب بمستوي اللياسة ويتم
وزن العلب بحيث تكون علي خط واحد.
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة االستالم واالختبار لالفياش:

يتم تسليم افياش القوى علي مراحل:
 -1في مرحلة التأسيس وهي ما قبل اللياسة بحيث يتم استالم العلب بالحوائط بحيث تكون علي مستوي اللياسة وكذلك
علي ارتفاع  40سم وكذلك استالم مسارات دوائر القوي كما بالمخطط المعتمد.
 -2مرحلة ما قبل التشطيب النهائي هي استالم اسالك دوائر القوي حسب جداول االحمال من حيث مساحة مقطع السلك
وكذلك لونه.
 -3مرحلة التشطيب النهائي وهي التأكد من وجود تيار بكل مخارج القوي واالفياش باستخدام لمبة وفيشة وكذلك التأكد
من ترقيم االسالك من الداخل باسم اللوحة ورقم الدائرة ومن الخارج علي الوجه وكذلك التأكد من تأريض العلب.
 -4ممنوع عمل وصالت لالسالك الخاصة باالفياش او اسالك تغذية المكيفات يجب ان يكون السلك بكامل طوله من اللوحة
الي المخرج.
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة تمديد االسالك لمفاتيح الفصل عن المكيفات
تمدد في مواسير بالستيكية تحت بالط تشطيب السطح من اللوحات الفرعية الي مفاتيح فصل
التيار ويتم سحب االسالك عن طبقا لجدول االحمال الخاصة للتكييف وكذلك مخطط
ماكينات التكييف علي السطح
يراعي قبل سحب االسالك ترقيم سليفات ماكينات التكييف اوال وكذلك تثبت المواسير جيدا
والمحافظة عليها اثناء صب الخرسانة الرغوية

طريقة ترقيم االفياش من الخارج علي افياش مقاومة للمياه
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أنظمة الجهد المنخفض
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طريقة تثبيت مفاتيح فصل التيار بجوار المكيفات

طريقة ترقيم ماكينات التكييف

طريقة ترقيم االسالك داخل مفاتيح الفصل عن
الحمل للمكيفات

استخدام شكرتون وعمل وصالت داخل االفياش
وهذا مرفوض تماما
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أنظمة الجهد المنخفض
ثالثا  :نظام االضاءة في المبنى

تتكون وحدات االضاءة من اربعة أنواع:
 -1وحدات اضاءة بالسقف المستعار
 -2وحدات اضاءة ظاهرة بالسقف الخرساني
 -3وحدات اضاءة طوارئ و عالمات للخروج
 -4وحدات اضاءة مخفية للديكور

وحدة اضاءة  26*2وات بالسقف المستعار
تستخدم بالفصول والغرف االدارية
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وحدة اضاءة بالسقف المستعار تستخدم في
المكتبة والمعامل
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أنظمة الجهد المنخفض
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وحدات الطوارئ وعالمات الخروج

تستخدم علي الساللم وابواب الخروج

وحدة اضاءة ظاهرة 26*2وات تستخدم علي الساللم

االضاءة المخفية في ديكور الفناء
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أنظمة الجهد المنخفض
طريقة ومراحل تركيب وحدات االضاءة
 -1مرحلة التأسيس:
يتم تأسيس مواسير االضاءة في السقف قبل الصبة الخرسانية حسب المخطط المعتمد
وكذلك بالمواد المعتمدة من مواسير وعلب
 -2مرحلة ما قبل التشطيب النهائي:
يتم استكمال مواسير العلب بالجدران الخاصة بمفاتيح االضاءة ويتم سحب اسالك دوائر
االضاءة حسب جدول االحمال المعتمد ويتم تركيب فليكسيبل من السقف الي دخول
الكشاف علي السلك لحمايته
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أنظمة الجهد المنخفض

 -3مرحلة التشطيب النهائي :
تم تثبيت الكشافات جيدا حسب نوعها فإذا كانت من النوع الساقط في السقف المستعار
فيتم تثبيت الكشافات بدعائم منفصلة عن السقف المستعار اما النوع الظاهر فيثبت
جيدا في السقف بمسامير وفيشر واالضاءة المخفية يجب تثبيتها بشكل جيد ومستقيم
حتى تكون االضاءة مستقيمة وليست عشوائية ويتم ترقيم االسالك من الداخل وكذلك
تركيب المفاتيح وترقيمها من الخارج.

وحدة اضاءة  36*2وات تستخدم في المالحق الخارجية

وحدة اضاءة 14*4وات تركب في الممرات
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وحدة اضاءة  36*2تستخدم في السطح ومقاومة للعوامل الجوية

وحدة اضاءة  400وات تركب في الصالة الرياضية
TBC Confidential

أنظمة الجهد المنخفض
طريقة االختبار واالستالم

 -1في مرحلة التأسيس يتم استالم تأسيس اعمال االضاءة قبل الصبة الخرسانية للسقف من خالل المخطط المعتمد
لإلضاءة بكل دور ويجب مطابقة المواد من مواسير وعلب لالعتماد ويجب استالم جميع المسارات علي السقف والتأكد من
تثبيت المواسير والعلب جيدا في اماكنها.
 -2في مرحلة ما قبل التشطيب النهائي يتم سحب االسالك في المواسير الخاصة باإلضاءة طبقا لمخطط المعتمد وجدول
االحمال المعتمد من حيث مساحة مقطع السلك  4مم او 6مم و اللون ازرق او احمر او اصفر.
 -3مرحلة التشطيب النهائي يتم التأكد من مطابقة وحدات االضاءة لالعتماد من حيث نوع الشركة المصنعة وأيضا التأكد
من نوع اللمبات الموردة ويجب ان تكون من النوع االوروبي وبعد التركيب يتم المرور علي كافة الفراغات بالمبني واختبار
جميع كشافات االضاءة بحيث يتم تغيير اللمبات التي ال تعمل.
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أنظمة التيار الخفيف

تنقسم أنظمة التيار الخفيف بالموقع الي اربعة أنظمة
 -1نظام انذار الحريق
 -2نظام الهاتف والسنترال
 -3نظام البيانات واالنترنت
 -4نظام الصوتيات واإلذاعة

اوال :نظام انذار الحريق

يتم عمل انذار الحريق بالموقع للكشف عن الحريق في اي جزء من اجزاء المبني وإعطاء انذار
صوتي لكي يعرف كل من في المبني ان هناك حريق ويقوموا بالتجمع خارج المبني
ويقوم المختصون بإخماد الحريق ويتم ربط النظام بالدفاع المدني.
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أنظمة التيار الخفيف
مكونات نظام انذار الحريق
 -1لوحة التحكم بإنذار الحريق
 -3الكاسر الزجاجي
 -5جهاز الربط مع الدفاع المدني

لوحة التحكم بإنذار الحريق

جرس االنذار
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 - 2مكتشفات الدخان والحرارة
 - 4جرس االنذار
 -6مكتشف الغاز

مكتشف دخان

جهاز الربط مع الدفاع المدني

الكاسر الزجاجي

مكتشف الغاز
TBC Confidential

أنظمة التيار الخفيف
طريقة تركيب نظام انذار الحريق
يتم تركيب انذار الحريق علي ثالث مراحل:

-1مرحلة التأسيس:
يتم تركيب المواسير الخاصة بانذار الحريق قبل الصبة الخرسانية للسقف
حيث يتم تركيب المواسير والعلب حسب المخطط المعتمد وحسب
العينات المعتمدة.
 -2مرحلة ما قبل التشطيب النهائي قبل اللياسة:
يتم تركيب العلب الخاصة بالكواسر الزجاجية وجرس االنذار بمستوي
اللياسة ويكون ارتفاع الكاسر 140سم من مستوي التشطيب اما الجرس
فيركب علي ارتفاع  220سم وكذلك يتم تركيب اللوحة علي ارتفاع 180
من اعلي اللوحة الي مستوي التشطيب.
 -3مرحلة التشطيب النهائي:
يتم سحب اسالك الحريق مقسمة الي خطين حسب المخطط المعتمد
وكذلك تركيب الفليكسيبل علي االسالك من السقف الخرساني الي
السقف المستعار وبعد ذلك يتم تركيب جميع المكتشفات والكواسر
ولوحة التحكم والبرمجة وترقيم المكتشفات والكواسر.
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أنظمة التيار الخفيف
طريقة االختبار واالستالم إلنذار الحريق
 -1في مرحلة التأسيس يتم استالم المواسير
والعلب الخاصة بإنذار الحريق حسب المخطط
المعتمد.
-2في مرحلة ما قبل التشطيب النهائي يتم
استالم سحب كابالت الحريق حسب المخطط
المعتمد الماكن المكتشفات.
 -3في مرحلة التشطيب النهائي يتم استالم
تركيب الوحة وكافة المكتشفات والكواسر حسب
المخطط المعتمد وكذلك اجراء تجربة دخان عند
جميع المكتشفات بالمبني ومالحظة االنذار
الصوتي وكذلك الرسالة المبرمجة علي اللوحة
والتي تحتوي علي مكان الحريق في المبنى.
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أنظمة التيار الخفيف
ثانيا :نظام الهاتف والسنترال

يتم عمل نظام الهاتف بالمبني لعمل شبكة اتصاالت داخلية بالمبني وكذلك ربطها خارجياً
عن طريق شركة االتصاالت.
مكونات النظام
 -1السنترال
 -2صناديق التجميع باألدوار
 -3صندوق التجميع الرئيسي
 -4جهاز الهاتف

السنترال
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صناديق التجميع
باألدوار

صندوق التجميع الرئيسي

جهاز الهاتف
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أنظمة التيار الخفيف

طريقة التركيب
-1يتم تأسيس مواسير الهاتف اسفل
السيراميك وكذلك العلب علي ارتفاع  40سم
من مستوي التشطيب.
-2في مرحلة التشطيب يتم سحب اسالك
الهاتف منفردة لكل نقطة هاتف ويتم تركيب
االوجه وكذلك تركيب الكرونز بصناديق
التجميع وبرمجة السنترال حسب ارقام
التحويلة المعتمدة.
مخرج هاتف
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أنظمة التيار الخفيف

طريقة اختبار واستالم نظام الهاتف
 -1يتم في مرحلة التأسيس استالم مسارات
المواسير الخاصة بنظام الهاتف حسب
المخطط المعتمد وكذلك العلب.
 -2في مرحلة التشطيب النهائي يتم استالم
نظام الهاتف عن طريق تجربة كافة مخارج
الهاتف من حيث البرمجة برقم التحويلة
ومكان الغرفة وكذلك التأكد من ترقيم كابالت
الهاتف وكذلك المخارج برقم التحويلة.
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الشكل النهائي لنظام الهاتف السنترال وبجواره علبة
البطاريات وصناديق التجميع وعليها جدول التحويالت

TBC Confidential

أنظمة التيار الخفيف
ثالثا :نظام البيانات واالنترنت
يتكون نظام البيانات من:
 -1راك البيانات
 -2السوتشات الخاصة بالبيانات
 -3مخارج البيانات

راك البيانات
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السوتشات الخاصة بالبيانات

مخارج البيانات
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أنظمة التيار الخفيف
طريقة التركيب
يتم تركيب النظام علي مرحلتين

 -1مرحلة التأسيس:
يتم تأسيس المواسير الخاصة بالبيانات تحت السيراميك ويتم تمديدها للمخارج بالفصول والغرف
االدارية.

 -2مرحلة التشطيب النهائي:
يتم تجميع كابالت البيانات علي الراكات ويتم تركيب االوجه وكذلك برمجة السوتشات.

كابالت البيانات من النوع كات 6
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أنظمة التيار الخفيف
طريقة االستالم واالختبار
 -1في مرحلة التأسيس يتم استالم مسارات
المواسير الخاصة بنظام البيانات حسب
المخطط المعتمد وكذلك المخارج تركب
علي ارتفاع 40سم من التشطيب النهائي.
 -2في مرحلة التشطيب النهائي يتم
مطابقة الراك والسوتشات بداخله باالعتماد
وكذلك مخارج البيانات.
 -3يتم اختبار كافة كابالت البيانات اختبار
 Fluke Testوفي هذا االختبار يتم التأكد من
ان كل نقاط البيانات ناجحة وال يوجد اي
مشكله بالكابالت.
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Fluke Test
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أنظمة التيار الخفيف
ثالثا :نظام الصوتيات واإلذاعة

يتم تركيب النظام لكي يتم اذاعة طابور الصباح وكذلك تنبيهات الحصص.

يتكون نظام الصوتيات من:
 -1المكبر والمايك
 -2السماعات
في مرحلة التأسيس يتم تأسيس مسار مواسير اسالك السماعات في الفناء الداخلي ويتم عمل صندوق
تجميع لألسالك بغرفة المشرف وعمل مخرجين للصوتيات احدهما بالمسرح واآلخر بغرفة المدير.
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أنظمة التيار الخفيف
طريقة االستالم واالختبار
 -1في مرحلة التأسيس يتم استالم مسارات مواسير الصوتيات قبل الصبة الخرسانية حول الفناء الداخلي
وتجميعها في غرفة المشرف بالدور االرضي.
 -2يتم مطابقة المكبر والسماعات وكذلك اسالك السماعات لالعتماد.
 -3يتم توصيل مكونات النظام ببعضها واختبار الصوت عند كل سماعه ويجب ان يكون الصوت خالي من
التشويش.

مخرج صوت
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كابل سماعة
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نظام
التأريض
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أنظمة التيار الخفيف
ينقسم نظام التأريض الي ثالث أقسام
 -1تأريض اللوحة العمومية للمشروع
 -2تأريض انظمة التيار الخفيف
 -3شبكة مانعات الصواعق وتأريض المبنى

اوال :تأريض اللوحة العمومية للمشروع

يتم عمل بئر تأريض اللوحة العمومية بجوار غرفة الكهرباء سكيكو وتكون ابعاده
( )130*150*150سم ويتم وضع فيه ملح وفحم علي قضب التأريض ويتم ربط قضب التأريض
بكابل اللوحة العمومية.

بئر التأريض وطريقة ربط اللوحة به
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أنظمة التيار الخفيف
ثانيا :نظام تأريض انظمة التيار الخفيف

يتم عمل بئر لتأريض انظمة التيار الخفيف بجوار غرفة الكهرباء الداخلية للمبني ووضع فحم
وملح بداخله وتوصيل علبة اسالك تأريض انظمة التيار الخفيف (انذار الحريق – البيانات –
الهاتف) وتكون ابعاد البئر ( )100*60*60سم
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أنظمة التيار الخفيف
ثانيا :شبكة مانعات الصواعق وتأريض الهيكل االنشائي

 -1عمل عدد من اآلبار االرضية بالموقع العام بجوار المبني يتم دق رودات تأريض بكامل طولها
 3م بداخلها من النحاس.
 -2عمل شريط الستقبال الصواعق علي محيط دروة السطح وعمل عدد  2انتنة هوائية لسحب
الصاعقة.
 -3يتم ربط الشريط النحاسي باآلبار االرضية عن طريق كابالت التأريض الغير معزولة ويتم
تجميع كابالت تأريض الهيكل ومانعات الصواعق علي الكابالت داخل االبار االرضية.

البئر االرضي لمانعات الصواعق
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شريط مانعات الصواعق
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أنظمة التيار الخفيف

اشكال مكونات مانعات الصواعق من شريط وكابالت غير معزولة
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أنظمة التيار الخفيف
طريقة االختبار
 -1يتم مطابقة مكونات نظام التأريض لالعتماد من حيث المواد حيث يجب انتكون من النوع
النحاسي ماركة فيرز.
 -2يتم قياس المقاومة لقضب تأريض اللوحة العمومية يجب أال يزيد عن  5اووم لقضب تأريض
التيار الخفيف  3اووم وشبكة مانعات الصواعق ال تزيد قيمة المقاومة عن  1اووم.

جهاز قياس مقاومة قضب التأريض
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