
  السباكة الداخلیة او االعمال الصحیة الداخلیة او التمدیدات الصحیة الداخلیة
 

 مسمیات لموضوع واحد كلھا
 -المھمة  واھم مافیھا مناسیب تركیب االجھزة وبعض المالحظات االخرى

 ونبدأ
 

 حوض المطبخ
   سم من التشطیب٩٠ارتفاع حافة الحلة اوالحوض 

  سم٢٠-١٧سقوط الحلة من 
سم من 50 سم اى١٠سم اذن مخرج الصرف اقل ١٧سقوط كوع الصرف 

االرض ویفضعمل جراب بحائط المنور ویحبش علیھ لیمر منھ مداد صرف 
  بالمنسوب المطلوب الحوض

 
سم اذا  ٢٥-٢٠ارتفاع الخالط او الصنبور او الحنفیة عن حوض المطبخ 

 كان سیركب بالحائط
مباشرة اى یخرج  ھ اعلى الحوضالنھ ھناك خالط یسمى شجرة یتم تركیب

 من جسم الحوض
 ١٦ویفضل  سم١٧- ١٥المسافة بین مخرجى الخالط السخن والبارد 

 الستعمال الرجالش
السیرامیك  یالحظ ان یكون منسوب مخرج الخالط عند منسوب سطح

النھا وسیلة لتسریب المیاة ) عقل( لضمان عدم استخدام وصالت اضافیة
  بالحائط

 
 

 حوض الحمام
  سم عن التشطیب٨٠ارتفاعة 

  سم٦٥التسلیك عن االرض  ارتفاع الصفایة او كوع
من   سم٦٠ من االرض وكذلك مخرج السخن والبارد٥٠مخرج الصرف 

االرض وذلك الن خالط جاكوب او الھاند میكسر یجى معاه وصالت 
ونضطر توصیلھا بوصالت اخرى والمسافة بین  وحتى التكون قصیرة

 بعمود یداروا وراه م وذلك اذا كان حوض الحمام س١٢-١٠المخرجین 
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 السخان
  

 االرض  عن٢٠٠_ ١٨٠ارتفاع باطنیة السخان المفروض 
  سم٦٠ارتفاع خزان السخان نفسھ 

  سم٥٠-٤٠السخان  مخارج السخن والبارد یقل عن باطنیة
  سم اما اذا كان السخان یعمل١٤٠-١٣٠اى ارتفاع المخارج عن االرض 

 وذلك الن السخان الغاز ١١٠ن یكون منسوب المخرخ عند بالغاز فیفضل ا
  سم اعلى السخان٤٥للنھویھ ارتفاعھا حوالى  بیكون لھ مدخنھ

 
 ــ المرحاض قاعدة الحمام
 سم من اسفل ماسورة الصرف الى منسوب االرضیھ7 - ٥الصرف من 

 االرض  سم عن٥٠-٤٠المحابس االول للشطاف 
حظ ان یبعد الخط الراسى  سم عن االرض ویال٢٥الثانى اسفلة للسیفون 

-٣٠بین المحبسین عن منتصف صرف القاعدة بمسافة التقل عن  الواصل
 خلف القاعدة  سم حتى الیدارى المحابس٣٥

ویفضل اتصال المانیجھ بعمود العمل عن طریق كوع لھ باب كشف 
  ولیس مباشرا للصیانة

 ھویراعى عمل جراب بالحائط یمر منة ماسورة االتصال بین المانیج
 وعمود العمل

وقاعدة الحمام نوعین من حیث الصرف نوع یتم صرفة مباشرة على 
ونوع اخر بیكون بعید عن حائط  p وتسمى قاعدة مرحاض حرف المنور

بوصھ باالرضیة حتى یصل لعمود العمل  ٤المنور ویتم صرفة على مداد 
رة وعند استعمالھ للضرو وال یفضل استعمال ھذا النوع فى االدوار العلیا

الن   سم١٠ سم ولیس ٢٠ الى ١٥یجب ان یكون سقوط بالطة الحمام من 
  سم لكل متر٢میل المداد فى ھذه الحالھ یجب ان یكون 

الحمام بالبیتومین والخیش المقطرن قبل وضع  وطبعا یجب عزل ارضیة
 االرضیة مدادات الصرف على

 
 

   خالط حوض القدم
  سم عن االرض٩٠

 البانیو حافة سم عن ٢٥-٢٠خالط البانیو
 سم وذلك بسقوط جسم البانیو الذى ٤٠-٣٥ارتفاع البانیو عن االرض
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سم داخل سقوط الحمام ویراعى ان یكون البلف للصرف 40 ارتفاعة
اصالحھ فیما بعد مواسیر صرف  للخارج ولیس بجوار الحائط المكان

قائمة اوحادة   بوصھ ویالحظ دائما اال یكون الصرفبة زاویة١٫٥البانیو 
 منفرجة ویفضل استخدام البلف نحاس ولیس بالستیك ١٣٥لكن بزاویة و

 البانیو لصرف
ونوصلھ بالصرف عن طریق كوع بالستیك لھ طرف بسن لربط البلف 

 بوصھ ١٫٥بدون سن لكبسھ بالكلة مع ماسورة الصرف ال  والطرف االخر
  البانیو ویراعى المیل فى ماسورة صرف

مصبوبھ  على میزان الن ارضیة البانیو نفسھااما جسم البانیو حافتھ العلیا 
 او مصنوعة بمیل

یومین لتالفى   مونھ سائلة على مرتین علىحولھوجسم البانیو بیتم صب 
نقص حجم المونھ لتبخر المیاه من الخلطھ وھناك طریقة اخرى وھى كبس 

ناعم نظیف بدل المونھ اوال الرمل بعد كبسھ جیدا لن ینقص حجمھ  رمل
بتمتص حرارة المیاة الموجودة بالبانیو والتسبب  رمل فیما بعدثانیا ال

البانیو ثالثا یمكن بسھولة تغییر البانیوعند  تشققات على المدى البعید لجسم
تركیب جسم البانیو بجوار  الحاجة دون تكسیر المونھ من حولة وعند

كبیره  الحائط یراعى بعده عن الحائط حتى الیركبھ السیرامیك بمسافھ
دفن احد حروفھ داخل الحائط او یكون بعید عن الحائط بمسافھ نضطر وی

بین البانیو والحائط ویفضل ان یركب السیرامیك على حافة  لعمل غالقة
لمنع تسرب المیاه على الحائط بالزاویھ بین   سم وذلك٢-١البانیو بمسافة 

كشف على البانیو بالماء وتركة لل البانیو والحائط ویفضل بعد االنتھاء مالء
علیھ من الكسر واذا كان  اكد یتم مالء البانیو بالرمل للحفاظالبلف وبعد الت

ھناك طرف  البانیو جاكوزى اى یعمل بضخ المیاه بالكھرباء فیجب ان یكن
 ارث للكھرباء لتسریب الكھرباء فى حالة اى عطل للموتیر او نالمس

 كھربائى
 
 
 
 
 
 

ونوع لونھ  pvc صاصى اسمھ نوعین نوع لونھ روالمواسیر البالستیك
 upvc ابیض اسمھ
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 رصاصى pvc ابیض و pvc ولكن االسم الدارج ھو
والكلة المستخدمة نوع امریكى ونوع المانى ویفضل االمریكى وھو نوعین 

 وطریقة عمل الكلھ ٩١٧ و٧١٧ وكلھ بارد ٩١٤ و ٧١٤حاره ارقام  كلھ
ھا بدرجة تعمل بتعمل على تسخین المواسیر وتسیح لیس اللصق فقط ولكن

بروبلین ویفضل استعمال ھذه المواسیر  على تمام االلتصاق ومواسیر بولى
  تتاثر بالشمس وتتشقق بالداخل والتعرضھا للشمس بالمناور مثال النھا

 
عمق الراس  یتم ادخال الذیل بكامل pvc ویالحظ عند تركیب مواسیر ال

سم العطاء مجال  ١ثم عمل عالمة على الماسورة واعادة سحبھا حوالى 
واالنكماش وال یتم تشكیل الوصالت باللھب ولكن باستخدام حمام  للتمدد
 الزیت
   لسھولة استخدامھامواسیر البروبلینانتشر واالن 
 یتم لحامھا بالتسخین وھى 

 
 المقطرن الحدید لتغذیة المیاة بالحوائط یلزم عزلھابالخیش المواسیر

 
 
 
 
 
 

 المباول
 سم ١٢٥-١٢٠وتغذیة المیاه   سم من االرض٥٥منسوب مخرج المباول 

 من االرض
او التغذیة افقى اى  ى الواصل بین المخارجویجب ان یكون الخط االفق

الواحدة  میزان وكذلك الخط الراسى الواصل بین مخرج وتغذیة المبولة
 راسى

 وتصرف المباول على عمود العمل
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  مالحظة مھمة

  
مدادات صرف او تغذیة بحائط خرسانة او عمود یتم تاذا كان فیھ اعمال 

 مود للتكسیر فیھا بدل التكسیر سم مالصقة للع٦طوبة سكینة سمك  بناء
 بالخرسانة

 
 
 
 

  صرف االرضیة
 

وان یكون دائما بزاویة  یكون بزاویة حادة او متعامدة االیراعى 
 لسھولة الصرف١٣٥

 
 
 
 

  بالحوائط اختبار المواسیر
 

 یراعى اجراء اختبار الضغوط على ثالث مراحل وذلك كما یلى
ختبار بدءا باوطى نقطة وھى بملئ مواسیر المیاة عن طریق ماكینة اال اوال

الطرد اى نصل ماكینة االختبار بمخرج سیفون الطرد  مخرج میاة سیفون
الواحد تلو االخر بعد خروج المیاه  وبع سریان المیاة یتم اغالق المخرج

المستخدم  منھ بطبة مناسبة حتى نصل الخر مخرج وھو اعلى مخرج
 سم ویتم اغالقة ھو ١٤٠لتغذیة السخان والموجود على منسوب حوالى 

  مناسبھ االخر بطبھ
 
 

  جوى ومراجعة جمیع الوصالت٩یتم رفع الضغط الى 
 ١٥ جوى لمدة ٩یتم تسریب الضغط واعادتھ مرة اخرى الى   دقیقھ١٥بعد 

 الصفر مرة اخرى دقیقة اخرى ثم تسریبة الى
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  جوى لمدة خمس دقائق٩للمرة الثالثة یتم رفع الضغط مرة اخرى الى 
 الى ینتھى االختبار ویتم عالج اى عیب یتم اكتشافةوبالت

 
  ملحوظة مھمة

 الیتم ازالة الطبات وتترك لحین االنتھاء من اعمال التشطیب
 االجھزة بعد التشطیب یتم مراجعة اى تسریب یظھر وعالجھ وعند تركیب

 
مدادات صرف االرضیة بوضع سدادات من القماش او  كذلك یجب سد كافة

خشب مناسبة بعد اختبارھا وذلك  د سیفون االرضیة بقطعةالخیش وكذلك س
یتم تغطیتھ المواسیر  ھا بالمیاه لمدة ساعة ومراجعة الوصالت بعد ذلكآلبم

محارة السقف  بالمونة ویفضل االنتھاء اوال من كافة االعمال االعتیادیة من
 ودھانھ وذلك حتى الیتم تكسیر المواسیر باالرضیة

 
ط المجاور للمنور ویحبش علیة لكل من سیفون بالحائ یتم عمل جراب

كل بمنسوبھ لیمر منھ مداد  االرضیة ووصلة المرحاض وحوض المطبخ
لیكون  سیفون االرضیة وصوال لعمود الصرف وكذلك المرحاض وذلك

حر الحركة یمكن تغییره بسھولھ عند الصیانھ والجراب یكون اوسع من 
حبیش بین الجراب ومداد بنصف بوصة او بوصھ ویتم الت مداد الصرف

 االلومیتال مع استخدام السلیكون الصرف بقطع كاوتش المستخدم فى
خیط راسى لكافة االدوار  ویجب االھتمام جدا بان تكون ھذه الجرابات على

ان  حتى یكون عمود العمل وكذلك الصرف راسیان تماما ویالحظ كذلك
 سم ومن الداخل ٢تكون ھذه الجرابات بارزه عن سطح تشطیب المنور ب 

سم للمانیجة اما جراب سیفون االرضیةالموجود  2\1 بعد السیرامیك ب
  ھالعزل علی  سم عن المبانى ویتم٢اسفل البالط 

  
تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 

   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة
  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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