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التشغيل والصيانة
مقدمة
ان عدم االنتباه الهمية التشغيل والصيانة في انظمة التزويد المائي وفي عدة مواقع يؤدي الى
تدهور حالة تلك االنظمة والمعدات المكونة لها وتقليل العمر االفتراضي التشغيلي وبالتالي
الحاجة الى استبدال تلك المكونات قبل االوان ورفع قيم الكلف التشغيلية عدا عن توقف التزويد
المائي بسبب تعطل بعض تلك المكونات وذلك لعدم اتباع االسس الصحيحة في التشغيل
والصيانة.
ولذلك يجب ايالء موضوع التشغيل والصيانة جل االهتمام من كافة المعنيين في انظمة التزويد
المائي بشموليته لقضايا التسرب وانواع الصيانة المختلفة وخاصة الوقائية منها وبشكل دوري
ملتزم به للحفاظ على كميات المياه المنتجة ونوعيتها وايصالها الى المستفيدين من خالل االهتمام
بكل مكون من مكونات انظمة التزويد المائي.
وال بد من اعادة النظر في ادارة وتشغيل انظمة التزويد
المائي لتعمل على اسس تجارية باعتبار ان الماء عصب
الحياة وثروة قومية وسلعة ال تقدر بثمن لها االثر الكبير في
اقتصاد الدول وباالخص تلك الفقيرة في مواردها المائية
مثل االردن.
والهدف من عمليات التشغيل والصيانة الفاعلة
إدامة ايصال المياه الصحية والنظيفة الى المستفيدين
بكميات كافية وضغط مناسب ولمختلف المواقع.
ويعرف التشغيل باللغة الهندسية الفنية
بانه االجراءات الزمنية واليومية الالزمة لتشغيل مكونات انظمة التزويد المائي من مصادر
ومحطات معالجة وخزانات ومحطات ضخ وخطوط ناقلة وخطوط توزيع ....الخ والتي تقوم بها
الكوادر المتخصصة في المواقع المختلفة.
أما الصيانة فتعرف بانها
فن ابقاء هذه المكونات عاملة في وضعها االمثل وتشمل الصيانة الروتينية و الصيانة الوقائية
الدورية ) (preventive maintenanceوالصيانة التصحيحية )(corrective maintenance

والصيانة المبنية على التوقع ).. (predictive maintenanceالخ
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األسباب التي تؤدي الى تدني مستوى التشغيل والصيانة
نقص التمويل بسبب نقص المعلومات الواردة فيما يتعلق بموضوع التشغيل والصيانة
واهميته
التصميم غير المناسب لبعض انظمة التزويد المائي والناتج عن قلة الخبرة وعدم
المعرفة او عدم الكفاية المالية.
تعددية االقسام االدارية وتداخل المسؤوليات والصالحيات
قلة التدريب والتاهيل للكوادر العاملة
عدم االهتمام العمال الصيانة في التخطيط المهني
عدم االهتمام بعمليات المتابعة والتقييم والمراقبة
عدم التشديد على تنفيذ برامج الصيانة الوقائية
عدم توفر كتيبات التشغيل والصيانة لمكونات انظمة التزويد المائي وان وجدت يكون
مكانها  ........؟؟؟؟
ال يوجد اهتمام من قبل االدارة في الوسائل واالحتياجات الالزمة لعمليات التشغيل
والصيانة
عدم ورود المعلومة الصحيحة والدقيقة من المواقع في وقتها
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الفصل األول
تشغيل وصيانة
المصادر المائية
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تشغيل وصيانة المصادر المائية
المصادر المائية
المياه السطحية )(Surface Water
تعتمد بشكل رئيسي على الهطول المطري مثل االنهار والبحيرات او السدود المنشاه لغايات
تجميع مياه االمطار ،تتميز وبشكل عام بوصفها مياه عذبة وعكرة ولها لون وتحتوي على
مواد معلقة صلبة باالضافة الى الملوثات الميكروبية.
خارطة األردن المائية

المياه الجوفية )(Ground Water
هي جزء من مياه االمطار المتسربة الى باطن االرض
الينابيع :تتدفق بشكل طبيعي
االبار الجوفية

من المصادر الرئيسية لمياه الشرب وهي بحاجة الى
معدات وتجهيزات لسحب المياه من باطن االرض بعد
اتمام عمليات الحفر ،وتتميز مياه االبار الجوفية وبشكل
عام بارتفاع العسر الكلي قياسا بالمياه السطحية وزيادة
تراكيز االمالح الذائبة والغازات الذائبة ومستويات قليلة
من اللون ودرجات حرارة مرتفعة لبعضها وال تحتوي على مكونات ميكروبية

أهداف تشغيل وصيانة مصادر المياه
ضمان استمرارية المصادر على تزويد مياه صالحة للشرب بعد المعالجة
مصادر مائية معمرة وذات انتاجية معقولة ومستدامة
عدم تعطل المصادر او توقفها وبالتالي توقف انظمة التزويد المائي المرتبطة بها
يجب توفر حد ادنى لالنفاق على الصيانة واالصالحات الالزمة للمصادر المائية
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توفير سجل معلومات شامل لكافة المصادر المائية يحتوي على جميع البيانات بما فيها
االداء من حيث االنتاجية والنوعية ويحدث من وقت الخر
توفير برامج ممنهجة لغايات الفحص والمراقبة وتحديد المشكالت وعمل برنامج للصيانة
الوقائية يضمن االداء االمثل واالستمرارية في التزويد
يجب توفير خرائط مساحية تبين كافة المصادر المائية المتاحة وتحدث من وقت الى اخر

تشغيل وصيانة مصادر المياه السطحية
 توفير كتيبات التشغيل والصيانة والتي تتضمن معايير التشغيل الصحيحة وتعليمات
الشركات الصانعة بخصوص تشغيل وصيانة المعدات المتوفرة
 فحص وصيانة المصافي بشكل دوري باستخدام الماء المضغوط )(jetting
 فحص وصيانة الماخذ ) (intakeومكوناته بشكل دوري
 تشغيل وصيانة البوابات والمحابس بشكل دوري
 فحص نوعية المياه بشكل دوري
 حماية المصادر من التلوث واالعتداءات
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تشغيل وصيانة االبار الجوفية
مكونات االبار ومواقعها
تتكون االبار ومواقعها من عدة تجهيزات انشائية (ساحة البئر والجدران المحيطة وسياج الحماية
وغرف (غرفة) الموظفين وغرفة التشغيل ومحيط فوهة البئر وغطاء البئر) والتجهيزات
الميكانيكية (المواسير الغالفية ومواسير التعليق والمضخة الغاطسة ومواسير االمسكوب (لقياس
سطح الماء الساكن والمتحرك) والمرابط والوصالت والمحابس والردادات والخطوط الناقلة
...الخ) والتجهيزات الكهربائية (لوحة التشغيل والكوابل وماتور المضخة الغاطسة والمحول
والقواطع ....الخ) واجهزة القياس (عداد المياه وساعة قياس الضغط والفولتمير واالميتر وجهاز
قياس التردد وجهاز قياس سطح الماء الساكن والمتحرك وجهاز قياس درجة حرارة الماء ...الخ)
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الصيانة الوقائية
يجب توفير سجل معلومات خاص بكل بئر يحتوي على كافة المعلومات الضرورية وتشمل
تاريخ الحفر واالحداثيات ورقم التعريف وعمق البئر وسطح الماء الساكن والمتحرك وقياس
المواسير الغالفية ومواصفات التشريح (المصافي) وعمق المضخة وقدرتها ومواصفاتها
وطرازها واسم الشركة الصانعة وقطر مواسير التعليق ومواصفات جميع المكونات ....الخ
بحسب المعلومات المتوفرة عن البئر يجب قياس القدرة بشكل دوري (شهريا) ومقارنة القراءات
مع االنتاجية الموصى بها .اذا كان هنالك تدني في االنتاجية بمقدار  %01 -01يجب دراسة
االسباب ومعالجتها ويجب اعادة تاهيل االبار قبل ان تتدنى االنتاجية الى ما يزيد عن . %02

تستخدم قائمة الفحص التالية للتحقق من أداء البئر
 .0قياس سطح الماء الساكن
 .0قياس معدل الضخ بعد فترة محددة من التشغيل المستمر
 .3قياس الطاقة االنتاجية (القدرة) بعد فترة محددة من التشغيل المستمر
 .4اخذ عينة من المياه وقياس كمية الرمل فيها بعد فترة محددة من التشغيل المستمر
 .2تحديد العمق الكلي للبئر
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 .6كفاءة البئر
 .7معدل الضخ االعتيادي وعدد ساعات التشغيل اليومية
 .8االتجاه العام لمستوى المياه في االبار في الحوض المائي
 .9الهبوط في مستوى المياه الناتج عن تشغيل ابار اخرى في الحوض المائي
 أي تغير ملحوظ وجوهري في اول سبع نقاط من القائمة اعاله يتطلب االهتمام المباشر
ودراسة وضع البئر

التشغيل والصيانة
يجب االحتفاظ بسجل معلومات (ملف) عن البئر وموقع البئر يحتوي على كافة البيانات الالزمة
والضرورية لجميع التجهيزات في الموقع ويسجل فيه ايضا كافة النشاطات التشغيلية الروتينية
ونشاطات الصيانة الوقائية والتصحيحية ...الخ

االجراءات اليومية أو االسبوعية
 تفقد موقع البئر من حيث النظافة العامة و اية تهديدات لنوعية المياه
 تفقد اللمبات ومؤشرات االنذار التحذيرية – انخفاض منسوب المياه ،انقطاع التيار
الكهربائي ،توقف المضخة ....الخ
 اخذ قراءة العداد وتوثيقها في ملف البئر
 اخذ قراءة عداد ساعات التشغيل للمضخة والتوثيق في ملف البئر
 تفقد معدل تشغيل المضخة – تشغيل مستمر او اكثر من  6مرات في الساعة الن
التشغيل المتكرر في فترات قريبة يودي الى ضرر في وحدة الضخ
 تفقد موقع البئر وجميع التجهيزات والتاكد من عدم وجود اية مؤشرات لالعتداء او
التخريب وتفقد االبواب والمداخل واالقفال .....الخ
 تفقد موقع البئر وكافة التجهيزات خالل او بعد اي جو وخيم (رياح عاصفة وقوية ،ثلوج،
امطار)
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مشاهد من مواقع بعض اآلبار
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االجراءات الشهرية
 تفقد وقياس سطح الماء الساكن والمتحرك
 تفقد منطقة البئر من حيث نمو النباتات الزائد (االعشاب ،االغصان ،االشجار الميتة)
والتخلص منها
 تفقد المحابس
 تفقد الخزان
 تفقد تسرب المياه من المحابس والخطوط الناقلة والوصالت والخزان
 تفقد وحدة الضخ

االجراءات السنوية أو الموسمية
 تفقد موقع البئر من امكانية تشكل البرك او تجمعات المياه وعدم تصريفها بالشكل
الصحيح باالضافة الى االنتباه الى نمو النباتات الزائد والتخلص منها وكذلك التاكد من
عدم وجود اي نشاط حيواني في الموقع
 تفقد حالة كامل التجهيزات في الموقع
 التحقق من السالمة الصحية للمصدر والحماية
 فحص المحابس والردادات
 فحص نوعية المياه (احتمالية كبيرة لتغير النوعية بعد فترات من الضخ) ومقارنة النتائج
مع النوعية في بداية االسغالل
 تفقد منطقة فوهة البئر والتاكد من عدم امكانية تجمع مياه االمطار في المنطقة او اي
تهديدات ملوثة لمياه البئر

في أقل من سنة
 قياس االنتاجية – متر مكعب بالساعة (مؤشر على اداء وحدة الضخ)
 تقدير كفاية المصدر لمواجهة الطلب
 دراسة و فحص و تصوير البئر بالمعدات الخاصة لذلك واعادة التاهيل اذا لزم
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مضخات اآلبار
المضخات المستخدمة في االبار اما غاطسة واما عمودية تيربينية والغاطسة هي االكثر استخداما
وشيوعا وال يوجد عمليات صيانة للمضخات الغاطسة اال بعد سحبها مع كامل التجهيزات
الميكانيكيه والكهربائية ومن ثم تتم عملية التفقد والصيانة لكافة التجهيزات واعادة التنزيل .وهذا
العمل متخصص تقوم به فرق السحب والتنزيل ويتم نقل وحدة الضخ الى المشغل ليتم تفقدها
وفحصها وتجربتها ومن ثم اعادة التنزيل .اما باقي التجهيزات فمن الممكن تفقدها وفحصها
وصيانتها في الموقع ومن قبل الفرق المختصة.
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الفصل الثاني
الخزانات
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الخزانات
الوظيفة الرئيسية للخزانات توفير كميات التزويد اليومية وحسب االحتياج
والطلب) (daily demandوخاصة اوقات الذروة.
يجب االهتمام بكميات المياه في الخزانات ومراقبتها من قبل المشغلين وفي اوقات ثابتة
ومحددة خالل اليوم.
تشغيل الخزانات يعتمد على الحجم (السعة التخزينية حسب التصميم) وعلى كميات
المياه المطلوبة يوميا لمناطق التزويد.
يتم تعبئة الخزانات عادة في االوقات التي يكون فيها الطلب على المياه قليل واالحتفاظ
بمستوى معين لتلبية االحتياج في اوقات الذروة.
اي تغير بسيط في انظمة التزويد ال يعني بالضرورة زيادة السعة التخزينية اما اذا كانت
التغييرات جوهرية (زيادة اقطار الخطوط او التوسع السكاني في مناطق التوزيع)
وبالتالي زيادة الطلب على المياه فان ذلك يتطلب خزانات بسعات تخزينية مناسبة او
انشاء خزانات اضافية.
يجب ان يكون مشغل الخزانات على دراية كاملة بمصادر التغذية والخطوط الناقلة من
المصادر الى الخزان وكذلك نقاط التزويد المرتبطة بالخزان والمحابس ....الخ
هناك حد ادنى لمستوى المياه في كل خزان للتزويد حسب الطلب وبالضغوط المناسبة
وحسب انظمة التزويد المائي حيث يختلف الطلب على المياه باختالف االوقات واختالف
المناطق واختالف الظروف الجوية صيفا او شتاء.
يجب توفر جهاز قياس منسوب المياه في الخزان ويجب على المشغل تسجيل القراءة
في نفس الوقت من كل يوم في السجل الخاص بالخزان او الموقع.
يستخدم محبس اوتوماتيكي لمنع فيضان الماء من الخزانات وكذلك جهاز انذار لهذه
الغاية في حالة امتالء الخزان للحد االعلى او في حالة انخفاض مستوى المياه عن
الحد االدنى وحسب التصميم.
في حالة زيادة الكمية عن الحد االعلى المسموح به يجب على المشغل اعالم المعنيين
عن مصادر التزويد لتوقيف تلك المصادر او بعضها ويجب ان يتوفر في الخزانات خط
لتصريف الماء الزائد عن الحد االعلى )(overflow
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تشغيل الخزانات
 يجب ان يتوفر سجل معلومات وبيانات عن كل خزان عن معايير التصميم يتضمن:
 السعة ،الحجم ،عمق التخزين ،اقطار خطوط التغذية ،اقطار خطوط التزويد ،خطوط
التصريف  washoutو overflow
 مواقع المحابس على جميع الخطوط الداخلة والخارجة
 مصادر التزويد وساعات الضخ او التغذية باالنسياب
 معدل التدفق الى الخزان (متر مكعب بالساعة)
 عدد ساعات التزويد من الخزان ومعدل الكميات (متر مكعب بالساعة) سواء ضخ او
باالنسياب
 الحد االدنى لمستوى المياه في الخزان المطلوب الستمرار التزويد
 المناطق المخدومة وارتفاعاتها الدنيا والعليا

(highest and lowest

)elevations
 مخطط انشائي تفصيلي للخزان مبينا فيه كافة التجهيزات ومواقعها والقياسات
واالبعاد
 مخطط مكاني (موقعي) يظهر مواقع الخطوط والمحابس واتجاهات الفتح واالغالق
وحفظ المخطط في مكان ظاهر
 توفر جدول يبين اسماء المجهزين والموردين وعناوينهم الكاملة لمكونات الخزان من
محابس وعدادات واجهزة القياس  ...الخ
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 يجب توفير تعليمات مكتوبة خطوة بخطوة لكيفية التشغيل والتحكم بالمحابس على
المداخل والمخارج للتاكيد على ضبط الكميات المطلوبة للتزويد للمناطق المخدومة
وبالضغط المناسب وخالل فترات التزويد.
 توفير سجل معلومات عن كل محبس باالضافة الى اتجاهات الفتح واالغالق وعدد اللفات
ويتضمن ايضا تقارير الفحص واية اصالحات.
 وضع اشارات توضيحية على المحابس لتمييزها حسب االستخدام.
 اذا كانت المحابس من النوع الذي يشغل ميكانيكيا يجب توضيح كيفية التشغيل مكتوبة
وحسب ترتيب الخطوات (كيفية البدء والتشغيل والتوقيف).
 يجب ان يكون لدى المشغلين تعليمات واضحة وصريحة في حالة وجود مشكلة في
المحابس عن كيفية التصرف والتواصل مع المسؤولين واخذ التعليمات الالزمة وعدم
القيام باية اجراءات دون الرجوع للمعنيين (المراقبين او المشرفين او المهندسين).

صيانة الخزانات
تتركز الصيانة الروتينية والدورية للخزان في:
 تفقد المحابس وفحصها بشكل دوري من حيث
تزييت محاور الدوران وحلقات التسرب وازالة اية
عوالق او ترسبات داخل المحبس عن طريق الفتح
واالغالق المتكرر باالضافة الى تنظيف داخل
المحبس من اية مخلفات او ترسبات طينية ملتصقة
في الجدران الداخلية
 التاكد من عدم وجود تسرب من الخزان والمحابس
والخطوط
 صيانة الخزان داخليا وخارجيا وخصوصا الخزانات
المعدنية التي تتطلب صيانة وتنظيف وعمليات دهان
من الداخل (دهان ايبوكسي آمن لمياه الشرب)
والخارج
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تنظيف الخزانات
الصيانة الروتينية والمتابعة اليومية من شانها ان تحدد متى يتطلب تنظيف الخزان وذلك من
خالل النظر بداخله اثناء وجود كميات قليلة من المياه.
افضل فترة لتنظيف الخزانات التي يكون فيها الطلب على المياه قليل او اذا امكن توفير مصدر
اخر للتزويد خالل فترة التنظيف.

لتنظيف الخزانات يتم اتباع الخطوات التالية:








وقف المصادر المغذية للخزان
اغالق محبس الدخول
فتح محبس التصريف ) (wash outوتفريغ مياه الخزان مع ابقاء كمية على ارتفاع من
( )02 -02سم من اسفل الخزان
اغالق محبس الخروج
اخذ عينة من المياه المتبقية وفحصها
استخدام الماء النظيف المضغوط ) (water jettingلغايات التنظيف واخراج المياه
والترسبات من الخزان باتجاه خط التصريف مع تنظيف كامل لالرضية والجدران
تعقيم الخزان باستخدام الكلور على شكل بودرة ورشها على الجدران واالرضية ومن ثم
اكمال التنظيف بالماء المضغوط قبل اعادة ملء الخزان مع االخذ بعين االعتبار كافة
احتياطات السالمة العامة اثناء عملية التنظيف.

عدد مرات التنظيف والفترات الزمنية تعتمد على مدى تشكل الطمي (الترسبات) والطبقات
الحيوية المائية الملتصقة بجدران الخزان ونتائج الفحص المخبري للعينة.
يجب توفر الكادر الوظيفي المتخصص للتعامل مع تشغيل وصيانة الخزانات بحيث يكون مؤهل
ومدرب تدريبا جيدا على صيانة المحابس والعدادات واجهزة قياس منسوب المياه  ...الخ ويجب
ان يشتمل التدريب ايضا على مواقع الخلل وكيفية المعالجة والفك واستبدال قطع الغيار واعادة
التجميع والتركيب
يجب توفير جهاز اشرافي من االفراد المؤهلين والمختصين في هذه االعمال
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الفصل الثالث
منشآت المعالجة
)(Water Treatment Plants
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منشآت المعالجة

)(Water Treatment Plants

تعالج المياه بمختلف مصادرها لتصبح صالحة للشرب من خالل عدة طرق وعدة أنواع من
المنشآت اعتمادا على المصدر ونوعية المياه.
الوظيفة الرئيسية لمحطات المعالجة هي انتاج مياه صالحة للشرب ومستساغة.
تتحدد نوعية المياه بالخصائص الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة والعكورة  ...الخ) والكيميائية
(المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمواد المشعة) والخصائص الميكروبية (البكتيريا
والطفيليات والكائنات الحية الحرة)
تعالج المياه السطحية الزالة المواد العالقة والذائبة وقتل نشاط الكائنات الدقيقة المسببة
لالمراض.
تعالج المياه الجوفية الزالة العسر والطعم والرائحة التي تسببها المواد والغازات الذائبة
والشوائب مثل الحديد والمنغنيز  ...الخ
يجب تطهير جميع المياه وبصرف النظر عن مصدرها او طرق المعالجة لمنع انتشار الكائنات
الحية المسببة لالمراض بواسطة الكلور (الوسيلة االكثر شيوعا في العالم والمستخدمة لحماية
الصحة العامة).
مكونات وتجهيزات محطات ومنشآت المعالجة تعتمد على مصدر المياه و نوعية المعالجة
المطلوبة وكميات المياه وتختلف تلك التجهيزات من منشاة الخرى .ولذلك لم يتم التطرق في هذا
الدليل إلى تشغيل وصيانة منشآت المعالجة حيث لكل منها دليل تشغيل وصيانة يعتمد على
مواصفات ومكونات كل منشاة

يجب ان يتوفر في كل منشاة لمعالجة المياه كتيب تشغيل وصيانة خاص بها

مثال :التشغيل والصيانة في محطة تحلية غور المزرعة

*

تعمل محطة معالجة المياه في غور المزرعة بنظام التناضح العكسي ) (Reverse Osmosisاو

ما يعرف اختصارا )(RO
مصدر المياه المعالجة في محطة غور المزرعة مياه جوفية
نظام ال  ROطريقة لمعالجة المياه يتم في خاللها ضخ المياه عبر
اغشية شبه منفذة تحجز الجسيمات والشوائب الذائبة ويتكون النظام
من تجهيزات مركبة بتقنيات متعددة لكل منها عمل محدد
وضروري.
*

كتيب تشغيل وصيانة محطة تحلية غور المزرعة معد من قبل شركة
نهر األردن لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع مديرية التحلية  /سلطة المياه.
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 .1طريقة التشغيل
أوالً :التأكد من خزان المياه الخام نظيف وممتلئ وفتح المحابس المزودة للمحطة رقم ()1
ويجب التأكد أن عوامة الماء الخام مرتفعة وذلك على لوحة التحكم .PLC High Level
ثانياً :يتم تشغيل المحطة بشكل تلقائي عند وضع المفاتيح على الوضع  Autoوتشمل
مضخات التغذية ( )0+1ومضخة الضغط العالي ومضخة الغسيل الكيماوي ومضخة حقن
مانع التكلس.
 .5اللوحة الكهربائية
التأكد من وصول الثالث فازات على اللوحة الكهربائية
قبل التشغيل (أحمر ،أصفر ،أزرق)
 .3مضخات التغذية
يتم تشغيل مضخات التغذية بعد التأكد من فتح محابس السحب والتأكد من ضغط المضخة أن
ال يتجاوز  0بار ،يتم فتح المحابس التالية ()F IN 1, F IN 2( )F out1, F out 2
الصيانة الالزمة
ينصح بالفحص الدوري مع االنتباه الدائم الى سماع اية اصوات غريبة ،إهتزازات شاذة في
المضخة وحدوث تسريب للماء من الحافظة الميكانيكية.
العمليات األساسية واألكثر حدوثا ً والخاصة بالصيانة غير االعتيادية بشكل عام كالتالي:
 استبدال الحافظة الميكانيكية ()Mechanical Seal استبدال الحلقات الدائرية للحوافظ ()Bearings استبدال المكثفات ()capacitors .4فالتر الحماية  52ميكرون Bag Filter
التأكد من فتح محابس الماء الداخل والخارج للفلتر ومراقبة الضغط قبل وبعد الفلتر  /أرقام
المحابس ()B Out 1, B Out 2, B Out 3( )B IN 1, B IN 2, B IN 3
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الصيانة الالزمة
ينصح بتنظيف الفلتر من الداخل كل أربعة أيام عن طريق فك الغطاء العلوي بعد اغالق
محابس الماء الداخل والخارج ()B Out 3( )B Out 2( )B Out 1( )B IN 3( )B IN 2( )B IN 1

وازالة الحقيبة بحذر وتبديلها باخرى جديدة ،أو تنظيفها بتسليط الماء عليها وفركها بفرشاة
ناعمة او قطعة قماش بلطف وحذر لعدم ثقب الحقيبة الداخلية.
 .2مضخة حقن مانع التكلس
التأكد من أن المضخة تعمل وخزان المواد الكيماوية ممتلئ.
ينصح بالفحص الدوري للمضخة مع االنتباه الدائم الى سماع أية أصوات غريبة ،إهتزازات
شاذة في المضخة أو انخفاض التدفق والضغط الناتج ،او ارتفاع درجة الحرارة عند التشغيل
باستمرار في الحد االقصى.
طريقة تحضير محلول مانع التكلس
 .1يتم تعبئة المادة الكيماوية مانع التكلس نوع ( )Falcon 190كمية ( )8لتر في خزان
المواد الكيماوية.
 .0تعبئة خزان المواد الكيماوية بالماء المعالج كمية ( )20لتر.
 .0تكون نسبة الجرعة ( )1.0ملم/لتر.
 .4كمية االستهالك اليومي ( )1.41كغم/يوم
 .6فالتر الحماية  2ميكرون Cartridge
التأكد من فتح محابس الماء الداخل والخارج للفلتر ومراقبة الضغط قبل وبعد الفلتر.
أرقام المحابس ()C Out 1, C Out 2( )C IN 1, C IN 2
الصيانة الالزمة
ينصح بتنظيف أو تبديل حشوات الفلتر من الداخل كل اسبوعين عن طريق فك الغطاء
العلوي بعد إغالق محابس الماء الداخل ( )C IN 2( )C IN 1والخارج للفلتر ()C Out 1
( )C Out 2وفك سدة التصريف للتخلص من الرواسب واالتربة ان وجدت.
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 .7مضخة الضغط العالي
التأكد من فتح المحبس رقم ( )0المزود لمضخة الضغط العالي وبعد تشغيل مضخات التغذية
بـ  02ثانية تقريباً.
الصيانة الالزمة
ينصح بالفحص الدوري للمضخة مع االنتباه الدائم الى سماع أية اصوات غريبة ،إهتزازات
شاذة في المضخة وحدوث تسريب للماء من الحافظة الميكانيكية.
العمليات االساسية واألكثر حدوثا ً والخاصة بالصيانة غير االعتيادية بشكل عام هي كالتالي:
 استبدال الحافظة الميكانيكية ()Mechanical Seal استبدال الحلقات الدائرية للحوافظ ()Bearings استبدال المكثفات ()capacitors .8نظام الغسيل الكيماوي
التأكد من فتح محابس المضخة ( )C IN 1, C Out 1والتأكد من خزان الغسيل ممتلئ
ومراقبة حموضة المحلول على جهاز قياس ( )Ph CIPومراقبة الضغوط وتسجيلها.
الصيانة الالزمة
يتم عمل الغسيل الكيماوي لألغشية في الحاالت التالية:
 -1إذا حصل انخفاض في كمية المياه المنتجة بنسبة .%12
 -0إذا حصل ارتفاع في ملوحة المياه المنتجة بنسبة .%12
 -0إذا حصل إنخفاض في الضغط على خطوط الداخل والمياه المطروحة بنسبة .%11
طريقة تحضير محلول الغسيل الكيماوي
 -1يتم تعبئة خزان الغسيل الكيماوي بالمياه المحالة عن طريق فتح محبس تعبئة خزان
الغسيل الكيماوي.
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 -0يتم تحويل المحابس على وضع الغسيل (إغالق محبس رقم ( )0والتأكد من فتح محابس
( )C Out 1( )C IN 1لمضخة الغسيل الكيماوي واغالق محبس الماء المعالج رقم ()0
وفتح محبس التدوير).
 -0يتم اختيار المحلول حامضي ثم قاعدي ثم حامضي حسب توصيات الشركة الصانعة.
 -4المحلول االول حامضي يكون  PHمنخفض باستخدام حامض الستريك بتركيز  %0وهذا
المحلول يستخدم الزالة الكالسيوم كاربونيت ،كالسيوم سلفيت ،باريوم سلفيت ،ويتم تدوير
الماء داخل االغشية لمدة  11دقيقة ثم نقعها  11دقيقة ويتم مراقبة  PHوتسجيل القراءات
كل  1دقائق من بداية التدوير الى نهاية النقع ثم تفريغها وتعبئة الخزان مياه نظيفة
للمرحلة الثانية.
 -1مالحظة يجب ان ال يقل حموضة المحلول عن  0وحدات.
 -1المحلول الثاني قاعدي يكون  PHمرتفع باستخدام  STPPبتركيز  %0باالضافة الى
 EDTAبتركيز  %2.8وهذا المحلول يستخدم الزالة كالسيوم سلفيت والمواد العضوية،
حيث يتم تدوير الماء داخل االغشية لمدة  11دقيقة ثم نقعها  11دقيقة ويتم مراقبة PH
وتسجيل القراءات كل  1دقائق من بداية التدوير الى نهاية النقع ثم تفريغها وتعبئة الخزان
مياه نظيفة للمرحلة الثانية.
 -7المحلول الثالث حامضي يكون  PHمنخفض باستخدام حامض الستريك بتركيز  %0ويتم
تدوير الماء داخل االغشية لمدة  11دقيقة ثم نقعها  11دقيقة ويتم مراقبة  PHوتسجيل
القراءات كل  1دقائق من بداية التدوير الى نهاية النقع ثم يتم تفريغها لعمل شطف
لالغشية بمياه محالة  Flushingلحين ان تصبح ملوحة ودرجة حموضة المياه الخارجة
نفس نوعية المياه المستخدمة في الشطف.
الضغوطات الواجب مراقبتها وتسجيلها في التقرير اليومي
-

ضغط مضخات التغذية
ضغط فالتر الحماية  01ميكرون
ضغط فالتر الحماية  1ميكرون
ضغط المرحلة االولى
ضغط المرحلة الثانية
ضغط الماء المطروح
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القراءات اليومية لألجهزة والعدادات
 ايصالية الماء الخام ايصالية الماء المنتج عداد الماء الخام عداد الماء المنتج حموضة الماء الخامالقراءات الواجب تسجيلها كل ساعة عمل وبشكل يومي









تدفق المياه الخام ،تدفق المياه المنتجة ،تدفق مياه الخلط
ضغط الماء الخام الداخل على االغشية والخارج من االغشية
ضغط الماء المرفوض الخارج من االغشية
ضغط الماء الداخل قبل وبعد فالتر الشوائب ال  01ميكرون
ضغط الماء الداخل قبل وبعد فالتر الشوائب ال  1ميكرون
درجة الحموضة للماء الداخل قبل وبعد الحقن
درجة الحرارة للماء الخام
االيصالية للمياه الخام وللمياه المنتجة

تحذيرات هامة
 يجب تفقد خزان المياه الخام اسبوعيا والتأكد من عدم تراكم الشوائب في أرضية الخزان/كما يجب القيام بتفريغ الخزان وتنظيفه مرتين على االقل سنويا ً وذلك للتخلص من
الشوائب والترسبات داخل الخزان والتي قد تسبب مشاكل في وحدة التحلية في حال
دخولها مع المياه.
 يمنع إغالق أو فتح أي محبس على خط المياه المرفوضة نهائيا ً حيث يتم معايرة هذهالمحابس من قبل الشخص المختص عند تشغيل الوحدة ألول مرة فقط وذلك النه وفي
حالة القيام باغالق اي محبس أكثر من الحد الالزم فان ذلك يسبب تكلسات على أغشية
التحلية.
 يمنع تغيير نسب وكميات حقن المواد الكيماوية اال من قبل الشخص المختص بذلك وبناءعلى الحسابات الكيميائية الالزمة.
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الفصل الرابع
محطات
ومعدات الضخ
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محطات ومعدات الضخ
مقدمة
 ان معدات الضخ والمحطات من المكونات المهمة جدا في انظمة التزويد المائي.
 معدات الضخ عرضة للتآكل والصدأ بسبب طبيعة عملها.
 انقطاع التزويد المائي او عدم استمرار التزويد بالكم المطلوب غالبا ما يكون مرتبطا
بخلل ما في معدات الضخ اكثر من اي سبب آخر.
 من االهمية بمكان اجراء الصيانة التصحيحية والدورية والصيانة الوقائية والمحافظة
على المحطات ومعدات الضخ لضمان استمرارية التزويد المائي.
 من الممكن تجنب التوقف (العطل) المفاجىء باتباع الفحص الدوري والمتابعة المستمرة
وتنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية.
 تقليل فترة التوقف يعتمد بشكل كبير على توفير مخزون كاف من قطع الغيار التبديلية
الضرورية والالزمة لعمليات الصيانة.
 من المعلوم بان كفاءة معدات الضخ تتدنى بفعل التآكل والحت مع استمرارية التشغيل
ولذلك فان االجراءات الصحيحة وفي الوقت المناسب كفيلة بالمحافظة على كفاءة معدات
الضخ وبالتالي المحافظة عل فاتورة الطاقة الكهربائية لتبقى في ضمن الحد االمثل.
وعليه فانه لمن الضروري االهتمام بمعدات الضخ كي تعمل بقدرة وفاعلية وذلك من خالل
اتباع وتنفيذ اجراءات التشغيل والصيانة لمعدات الضخ وما يرتبط بها من معدات ميكانيكية
وكهربائية .وتاليا شرحا توضيحيا للقضايا ذات الصلة بهذا الموضوع الهام.
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مكونات محطات الضخ
معدات الضخ
 وحدات الضخ
 معدات ميكانيكية اخرى (محابس ،ردادات ،ساعات قياس الضغط ،خطوط ناقلة ).....
 معدات كهربائية (ماتورات ،لوحات التشغيل والتحكم ،الكوابل والمحوالت وغيرها من
المعدات الكهربائية)
معدات اضافية (ثانوية)
 معدات رفع
 اجهزة حماية من المطرقة المائية () water hammer devices
 عدادات مياه )(flow meters
 وحدة توليد كهرباء )(diesel generating set
المحطة
 المصدر (مياه سطحية او جوفية) ،المدخل ،البوابات (قنوات ضبط جريان الماء)،
خطوط السحب والدفع ،مواسير تعليق.
 غرفة وحدات الضخ.
 المصافي
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انواع المضخات
 المضخات الطاردة عن المركز (السطحية) )(Horizontal Centrifugal Pumps
 المضخات العامودية )(Vertical Pumps
 المضخات الغاطسة ) (Submersible Pumps
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التشغيل والصيانة
معدات الضخ
 عملية تشغيل وتوقيف وحدات الضخ وما يرتبط بها من معدات ميكانيكية وكهربائية
 الصيانة الوقائية
 الصيانة التصحيحية  -تحري الخلل واصالحه
 الصيانة الدورية
 توفر قطع الغيار والزيوت والشحوم
 توفرالعدد الالزمة والمعدات الضرورية
 توفر اجهزة الكشف والفحص
 حفظ السجالت )(record keeping

المعدات الثانوية
 تشغيل وصيانة وفحص معدات الرفع
 اجهزة التحكم الخاصة بالحماية من المطرقة المائية

المحطة
 الصيانة للمصافي وقنوات جر المياه (المداخل) وغرفة المضخات
 النظافة العامة )(house keeping

تشغيل وحدات الضخ
يجب مراعاة النقاط الهامة التالية عند تشغيل وحدات الضخ
 تجنب التشغيل الجاف للمضخات (عدم تشغيل المضخة بدون ماء)
 يجب تحضير المضخة السطحية الطاردة عى المركز لغايات التشغيل
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 يجب تشغيل المضخات ضمن منطقة منحنى االداء التشغيلي الموصى به فقط وحسب
الشركة الصانعة (يجب ان يكون المشغل قادرا على قراءة وتفسير منحنيات المضخة
للتحقق من ظروف التشغيل واكتشاف االخطاء الموجودة في انظمة الضخ وتقييم
اصالح المضخة وتقييم احتياجات استبدال المضخات)

 اذا ما تم تشغيل المضخة عند نقطة بعيدة عن نقطة االداء المثالي ) (duty pointتقل
الكفاءة
 تجنب تشغيل المضخة على نقطة قريبة من نقطة االغالق ) (shut offحيث في هذه
الحالة ستدور المياه في داخل المضخة بشكل سريع وقوي مما يودي الى حميان كبير
في المضخة وعلى جميع اجزائها.
 يجب ان تكون قيمة فرق الجهد ) (Vاثناء تشغيل المضخة ضمن  )%11( -/+من
الفولتية االسمية وكذلك التيار يجب ان يكون اقل من التيار االسمي وحسب القراءات
االسمية للتيار والفولت على لوحة المعلومات المثبتة على جسم الماتور الكهربائي.
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وضعية صمام الدفع (التصريف) اثناء التشغيل
 المضخات المستخدمة في مشاريع تزويد المياه ذات سرعات منخفضة ومتوسطة ويتم
تشغيلها بحيث يكون صمام التصريف بوضع االغالق حيث ان هذه المضخات تستهلك طاقة
اقل عند نقطة االغالق ويزداد استهالك الطاقة كلما تحركنا من نقطة االغالق الى نقطة
التشغيل وذلك بفتح صمام التصريف تدريجيا.
 المضخات عالية السرعة تستهلك طاقة اكبر عندما تعمل بالقرب من نقطة االغالق ويتم
تشغيلها وصمام التصريف مفتوحا.
 يتم فتح صمام التصريف تدريجيا لتجنب التغيير المفاجىء في سرعة التدفق.
 عند تشغيل المضخات على التوازي ،يجب ان يتم تشغيل او توقيف المضخات بفارق زمني
بين المضخات وذلك للحد من تغيير سرعة التدفق تجنبا لهبوط الفولتية من المصدر ،وكذلك
يجب ان تكون الفترة الزمنية الفاصلة كافية الستقرار الضغط العامودي ) (headعلى
المضخة.
 عند تشغيل المضخات على التوالي يجب ان تكون عملية التشغيل واالطفاء بالتتابع وبوقت
تاخير قليل بحيث يتم تشغيل المضخة التالية بعد فتح صمام التصريف جزئيا للمضخة
السابقة مع المحافظة على تنفيس الهواء للمضخة التالية وحسب التسلسل وقبل تشغيلها.
 يجب عيار صندوق الحشوة بحيث يسمح بالتنقيط لضمان عدم دخول الهواء ولتوفير ماء
تبريد كاف في الغالف للتبريد والتزييت .واذا كان صندوق الحشوة من النوع المغلق ينبغي
المحافظة على كمية كافية من شحوم التزييت بداخله.
 يجب ان تكون عملية التشغيل للمضخة الرئيسية واالحتياط بشكل مبرمج بحيث التكون
المضخة االحتياطية متوقفة عن العمل لفترات طويلة وجاهزة للتشغيل عند الحاجة
 يجب ضمان عدم تساوي المضخات في فترات التشغيل ضمانا لعدم الحاجة لصيانة
المضخات في نفس الوقت.
 في حالة مالحظة اي اهتزاز او اصوات غير طبيعية يجب وقف المضخة فورا والتاكد من
اسباب االهتزاز او الصوت واالصالح قبل اعادة التشغيل.
 يجب ان تكون جميع محابس التحويل ) (bypass valvesفي وضعية الغلق اثناء التشغيل
الطبيعي للمضخة.
 يجب تجنب عملية التشغيل واالطفاء المتكرر للمضخات حيث يشكل ذلك حمال زائدا على
الماتور الكهربائي ولوحة التشغيل ويقلل من عمر المعدات.
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عمليات تشغيل غير مرغوب فيها








تشغيل المضخة على ضغط مرتفع
تشغيل المضخة على ضغط منخفض
تشغيل المضخة على نقطة سحب مرتفع
) – (NPSHظاهرة التكهف
تشغيل المضخة عند نقطة االغالق (تحشير
على المضخة)
تشغيل المضخة في حالة انسداد في
المصافي او الرداد )( - (foot valveفي
حالة المضخة تقوم بشفط المياه من مستوى
ادنى من خط السحب)
تشغيل المضخة بمستوى غمر قليل (الرداد وخط السحب) وذلك لتجنب دخول الهواء الى
خط السحب

بدء التشغيل
التاكد من النقاط المهمة التالية قبل البدء بالتشغيل









مصدر الطاقة الكهربائية
القواطع الرئيسية
فرق جهد الشبكة (يجب ان يكون فرق الجهد بين الفازات ضمن النسبة المسموح بها
وهي ( %12 )-/+من الجهد االسمي.
التاكد من كفاية الزيت في انظمة التزييت او الشحمة
التاكد من صندوق الحشوة
التاكد من سهولة دوران المضخة )(free to rotate
التاكد من اجهزة الحماية من ارتفاع التيار خصوصا في حالة توقف المضخة لمدة اسبوع
فاكثر
التاكد من مستوى المياه في الخزان بحيث يكون اعلى من الحد االدنى المسموح به بحيث
يكون تدفق الماء الى المضخة كاف
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البدء وتشغيل المضخة
االجراءات المتبعة لتشغيل االنواع المختلفة من المضخات
 مضخات الطرد المركزي السطحيه ذات السرعة المنخفضة او المتوسطة
 .1التاكد من وجود الماء في خطوط السحب
 .0فتح صمام السحب كامال والتاكد من امتالء المضخة بشكل كامل
 .0فتح تنفيسة الهواء والتاكد من خروج الهواء بشكل كامل
 .4اغالق صمام الدفع وفتحه قليال
 .1تشغيل الماتور والتاكد من اتجاه الدوران وفي حالة عدم دوران المضخة قم بتوقيف
التشغيل فورا
 .1االنتباه لمقياس الضغط بعد تشغيل المضخة حيث يجب ان يرتفع مؤشر جهاز قياس
الضغط عل جهة التصريف بشكل تدريجي حتى يصل الى قيمة ضغط االغالق للمضخة
 .7عند استقرار الضغط يتم فتح صمام التصريف تدريجيا حتى يصل الضغط العمودي على
المضخة القيمة الموصى بها (نقطة العمل الفعلية التشغيلية للمضخة)
 .8تاكد من ان قيمة التيار اقل من قيمة التيار االسمي للماتور
 .2تاكد من عدم وجود اهتزاز او اصوات غير طبيعية
 .12بعد التشغيل لمدة  11دقيقة تاكد من درجة حرارة البيل وصندوق الحشوة وعدم وجود
تسرب مياه من الحافظة الميكانيكية او صندوق الحشوة وكذلك عدم وجود اهتزاز.
 .11التاكد من فرق الجهد كل ساعة بحيث يكون ضمن الحد المسموح به.
 المضخات العامودية التيربينية (ذات سرعة منخفضة ومتوسطة)
 .1اغلق صمام التصريف وقم بفتحه قليال
 .0تاكد من مستوى الزيت في خزان الزيت اذا كانت المضخة تزيت بالزيت وكذلك فحص
معيار الزيت والتاكد من نسبة التزييت  4-0نقاط في الدقيقة.
 .0اذا كانت المضخة ذاتية التزييت بواسطة الماء وطول عامود التجميع  11متر فاكثر،
يجب اضافة الماء من اجل ترطيب وتزييت عامود نقل الحركة قبل بدء التشغيل.
 .4اذا كانت المضخة مزودة بنظام تزييت خارجي يجب تشغييل نظام التزييت قبل تشغيل
المضخة.
 .1فتح صمام تنفيس الهواء من جهتي السحب والدفع.
 .1تشغيل الماتور والتاكد من اتجاه الدوران واذا لم تدور المضخة يتم توقيف فورا.
 .7التاكد من تدفق زيت التزييت الى المضخة من خالل االنبوب الخاص بذلك.
 .8التاكد من قراءة مقياس الضغط.
 .2عند استقرار الضغط يتم فتح صمام التصريف تدريجيا حتى يصل الضغط العمودي على
المضخة القيمة الموصى بها (نقطة العمل الفعلية التشغيلية للمضخة)
 .12بعد تدفق الماء من خالل صمام التنفيس بشكل مستمر اغلق فتحة التهوية
 .11تاكد من ان قيمة التيار اقل من قيمة التيار االسمي للماتور
 .10تاكد من عدم وجود اهتزاز او اصوات غير طبيعية
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 .10بعد التشغيل لمدة  11دقيقة تاكد من درجة حرارة البيل وصندوق الحشوة وعدم وجود
تسرب مياه من الحافظة الميكانيكية او صندوق الحشوة وكذلك عدم وجود اهتزاز.
 .14التاكد من فرق الجهد كل ساعة بحيث يكون ضمن الحد المسموح به.
 المضخات الغاطسة )(submersible pumps
 .1عملية تشغيل المضخات الغاطسة مشابهة لعملية تشغيل المضخات العامودية التربينية
باستثناء النقاط ( )11 ،1 ،0حيث ال يمكن تطبيقها كون وحدة الضخ (الماتور+
المضخة) مغمورة بالماء وال يمكن مشاهدتها.
 .0يتم التاكد من صحة اتجاه الدوران من خالل ساعة قراءة الضغط.

توقيف المضخة
 اغالق صمام التصريف تدريجيا
 توقيف الماتور
 فتح تنفيسات الهواء (المضخات الغاطسة والعمودية التربينية)
 وقف التزييت للمضخات التي يتم تزييتها بواسطة الزيت

التوقف في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجىء
في حالة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ يجب عمل اجراءات عاجلة وذلك للتاكد من عدم
اعادة التشغيل بشكل تلقائي في حالة عودة التيار الكهربائي حيث يؤدي ذلك الى زيادة في سرعة
التدفق وبالتالي تسارع عالي وستعمل المضخة في نقطة قريبة من نقطة االغالق مما يسبب
ضغط على المضخة وحميان باالضافة الى الحمل الزائد على االنظمة الكهربائية
)1
)0

)0
)4

اغالق جميع صمامات التصريف عل خطوط الدفع
انزال جميع القواطع الكهربائية بحيث تكون الدائرة الكهربائية مفتوحة )(off-position
والذي يعني اطفاء نظام التشغيل كامال (لوحة التشغيل) /قواطع الفصل والوصل
)(contactors / breakers/switches/starters
فتح تنفيسات الهواء (المضخات الغاطسة والعمودية التربينية)
نقل المعلومة فورا عن انقطاع التيار الكهربائي للجهات المعنية وخصوصا المحطات
المستقبلة.

35

الصيانة
الصيانة الوقائية
صيانة وحدات الضخ

المالحظات والصيانة اليومية











تنظيف المضخة والماتور وكافة الملحقات
فحص الكبلنج واجزاؤه
فحص صنوق الحشوات ) (stuffing boxوالحوافظ )(gland packing
مالحظة اي تغير في صوت المضخة او الماتور
مالحظة اي ارتفاع مفاجىء في حرارة البيل
مالحظة اي تسرب للزيوت من البيل
االنتباه لتسرب المياه من صندوق الحشوة او الحافظة الميكانيكية
متابعة قراءات االمبير والفولت (التيار وفرق الجهد) ومالحظة اي تغير بالزيادة او
النقصان
متابعة ومالحظة اي تغير في قراءات الضغط على خط السحب وخط الدفع
التاكد من عدم تذبذب التيارات التشغيلية على الفازات جميعها او على احدها (داللة على
التوصيل الرديء للتيار الكهربائي) وفحص التوصيالت الكهربائية والماتور والتاكد من
عدم وجود حميان زائد في الماتور
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 قراءة تيار الحمل الرئيسي لمحطة التحويل الكهرباية (المحول) – لوحة التوزيع
الكهربائية الرئيسية في داخل المحطة

سجالت المالحظات و التشغيل
يجب االحتفاظ في داخل المحطات بسجل شامل يحتوي على كافة المعلومات عن المحطة وعن
كل وحدة ضخ بحيث يتم تسجيل كافة المالحظات الضرورية وعلى مدار  04ساعة وبشكل يومي
والتى تشتمل على ما يلي:












اوقات التشغيل والتوقف خالل  04ساعة
الفولتية على الفازات الثالثة
التيار المسحوب لكل وحدة ضخ باالضافة الى التيار المسحوب في المحطة
قياس التردد (الهيرتز)
ضغط السحب وضغط الدفع
درجة حرارة ملفات الماتور
درجة حرارة البيل للمضخة والماتور
مستوى سطح الماء
قراءة العداد )(flow meter
قراءة معامل القدرة )(power factor
اية مشكلة خاصة او حدث ذو اهمية حصلت في المحطة او نظام الضخ مثل انقطاعات
التيار الكهربائي او ضربة على خط الدفع  ....الخ

االجراءات و الصيانة الشهرية





فحص حرية الحركة (عدم الكربجة) لسدادة ) (glandصندوق الحشوة وفحص الحشوة
(الفتيل) ) (gland packingومعايرته او استبداله اذا لزم
تنظيف وتزييت براغي السدادة
فحص الحافظة الميكانيكية واستبدالها اذا لزم
فحص زيت البيل والشحمة واالستبدال او التزويد وحسب الحاجة

االجراءات و الصيانة الربعية







فحص محاذاة المضخة مع الماتور ) (alignmentبحيث تكون االعمدة الدوارة في خط
مستقيم عند النظر اليها من االعلى بينما تكون بشكل منحني دقيق عند النظر اليها من
الجانب
تجديد الزيوت او الشحمة على البيل بعد ازالة القديم والتنظيف
شد براغي تثبيت الماتور والمضخة على القاعدة
فحص مستوى االهتزاز بواسطة االجهزة ان امكن او بالمالحظة واللمس
تنظيف كامل الجهزة القياس في غرفة المضخات والتاكد من سهولة قراءتها
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الفحص والصيانة السنوية









تنظيف البيل للماتور والمضخة وفحصها من الصدأ او التآكل او الشخوط واعادة التزييت
والتشحيم
فحص وتنظيف بيت البيل
)(bearing housing
فحص جلبات الحماية للعمود
) (protection sleevesمن
التآكل ويتم تبديلها اذا لزم
فحص صندوق الحشوة والحوافظ
(stuffing
box,
gland,
) mechanical sealواالستبدال اذا لزم
فحص السماحية في حلقات التآكل ) – (clearance in wearing ringsحلقات الفراش
وحلقات الغالف وذلك باستخدام الورنية وهذا يتطلب فك جزئي للمضخة
اذا كانت السماحية تزيد عن  %122للمضخات الصغيرة وعن  %71 – 12للمضخات
الكبيرة يجب تجديد الحلقات حسب الوضع الصحيح وحسب الجدول المرفق
السماحية القطرية وتفاوت الخراطة
تفاوت الخراطة
السماحية  /الخلوص
القطر الداخلي للحلقة (ملم)
)(machining tolerance) (diametric clearance
2.02
لغاية 111
2.212
2.01
121 – 111
2.42
511 – 121
2.41
311 – 511
2.271
2.12
211 – 311
2.11
721 – 211
2.12
2.11
1511 – 721
2.101
2.71
5111 - 1511

يتم فحص حلقات التآكل في المضخات التيربينية العمودية ) (vertical turbines pumpsكل
سنتين حيث ال ينصح بفكها سنويا






فحص محور الفراش وزعانف الفراش ) (impeller hubs and vanesوالتاكد من
عدم وجود نقر وتآكل او تلف
فحص ال ( volute, casing, diffuserسكبات السحب والدفع ومجاري المياه
الداخلية) والتاكد من عدم وجود نقور او تآكل او خشونة كبيرة في االسطح
معايرة جميع اجهزة القياس الهامة والضرورية (اجهزة قياس الضغط ،التيار ،فرق
الجهد ،التردد ،القدرة ،عدادات المياه  .....الخ
فحص فاعلية المضخة حسب المنحنى التشغيلي وقياس التدفق واالرتفاع ) (Q,Hوالكفاءة
قياس مستوى االهتزاز )(vibration level
39

أفرهول المضخات
من الصعب جدا تحديد فترة عمل المضخة قبل عمل افرهول لها باالشهر او بالسنوات او
بساعات العمل حيث يعتمد ذلك على عوامل كثيرة منها تشغيلية ومنها نوع المضخة والمواد
المستخدمة في تصنيع اجزائها ونوعية المياه المضخوخة والصيانة ....الخ ولكن بشكل عام وعلى
اساس الساعات التشغيلية وعلى افتراض الوضع المثالي في التشغيل والصيانة فان المضخات
تعمل كما يلي قبل ان تحتاج الى افرهول
المضخات الغاطسة (من  6111 – 2111ساعة )
المضخات التربينية العمودية ( 15111ساعة)
المضخات السطحية الطاردة عن المركز (  12111ساعة )

السجل التاريخي )(History Sheet
يجب االحتفاظ بسجل للمعلومات عن كل مضخة يحتوي عل ما يلي:









النوع ،القدرة )، (Q,Hالموديل (الطراز)  ،المنحنيات التشغيلية  ،تقارير فحص الفاعلية
 ....الخ
اسم المصنع ووكيله في االردن ( العنوان ،رقم الهاتف ،رقم الفاكس ،البريد االلكتروني)
تاريخ التركيب والتشغيل
تفاصيل مختصرة عن الفحص و الصيانة والمالحظات الشهرية والربعية والسنوية
تفاصيل عن فترات التوقف – االصالحات التي تمت على المضخة – اسباب العطل –
القطع الرئيسة التي استبدلت (فراش ،عمود ،بيل ،حلقات تآكل ،سكبات)
تقارير فحص الفاعلية السنوية
عدد ساعات التشغيل السنوية
معلومات عن استهالك الطاقة )(energy auditing
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صيانة الماتورات الكهربائية

االجراءات و الصيانة اليومية
 تنظيف سطح الماتور الخارجي
 فحص وصالت الماتور /وصالت الحمل+وصالت التأريض )(earth connections
 فحص درجة حرارة الماتور بواسطة االجهزة اذا توفرت او باالحساس باليد (يجب
تسجيل درجة حرارة مرجعية في ظروف التشغيل الطبيعية باالضافة الى درجة حرارة
المحيط الموسمية )(seasonal increase in ambient temperature
 فحص تزييت او تشحيم البيل
 فحص درجة حرارة البيل
 مالحظة االصوات الغير طبيعية في البيل (جرشة او ونة  ....الخ)

الصيانة الشهرية





تنظيف الغبار عن الماتور
فحص مقدار نظافة وجودة الشحمة او الزيت من خالل اللون واللزوجة
فحص جهاز مانع التكثف وتوصيالته )(space heater
فحص عازلية الماتور باستخدام جهاز قياس العازلية (الميجر)

الصيانة الربعية







تنظيف الزيت او الشحمة على البيل واستبدالها والتاكد من كمية الشحمة في بيت
البيل بحيث ال تكون اكثر من الالزم
باستخدام الفرشاة نظف الراسيات وافحص فحمات التوصيل وتاكد من التالمس
الكامل (يمكن استخدام المبرد لتسوية اوجه التالمس)
فحص عازلية الماتور
فحص صندوق الوصالت واطراف الكوابل وشد براغي التوصيل
شد براغي القاعدة وبراغي تثبيت الماتور مع الشاصي )(frame
فحص مستوى االهتزاز بواسطة جهاز قياس ان امكن واال بالمالحظة والحس
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الصيانة النصف سنوية
 تنظيف ملفات الماتور والتجفيف ودهانها بالفرنيش اذا لزم
 في الماتورات ذات الحلقات المنزلقة ) – (slip-rings motorsافحص الحلقات من اي
تاكل او حت وقم بالتنظيف باستخدام ورق زجاج ناعم اذا لزم
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الفحص والصيانة السنوية










تنظيف البيل وبيت البيل باستخدم مواد التنظيف الخاصة او الكاز او الديزل وفحصها
جيدا من التآكل او الخدوش او الحميان او الصدأ  ...الخ ،ومن ثم دهانها بالشحمة او
الزيت لحفظها من االوساخ
نفض الغبار واالوساخ عن ملفات الماتور باستخدام الهواء الناشف المضغوط بضغط
مناسب تجنبا لتدمير العازلية
تنظيف جيد للملفات من الزيوت والشحوم واستخدام الفرنيش اذا لزم خصوصا تلك
الماتورات العاملة في بيئات قاسية – مناطق كثيرة الغبار او مناطق يوجد فيها كثير من
الملوثات الجوية التي تؤثر على الماتورات
فحص وضعية لوحة التشغيل والعزل وصندوق التوصيل ومروحة التبريد  ...الخ
فحص مقاومة العازلية للتأريض وبين فازات الملفات وفحص كافة كوابل التوصيل
فحص الخلوص بين العضو الساكن والعضو الدوار
فحص المقاومة للتوصيل االرضي

السجل التاريخي )(History Sheet
كما هو الحال في المضخات يجب االحتفاظ بسجل للمعلومات عن كل ماتور يحتوي
على ما يلي:







النوع ،القدرة )، (KWالموديل (الطراز)  ،منحنى الكفاءة  ،نوع العزل ،تقارير فحص
الكفاءة  ....الخ
اسم المصنع ووكيله في االردن ( العنوان ،رقم الهاتف ،رقم الفاكس ،البريد االلكتروني)
تاريخ التركيب والتشغيل
تفاصيل مختصرة عن الفحص و الصيانة والمالحظات الشهرية والربعية والسنوية
تفاصيل عن فترات التوقف – االصالحات التي تمت على الماتور – اسباب العطل –
القطع الرئيسية التي استبدلت
عدد ساعات التشغيل قبل اي اصالح جوهري
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المحابس
المحبس (الصمام) هو اداة تسمح بضبط جريان الماء في محطات الضخ والخطوط الناقلة
وشبكات التوزيع من خالل الفتح واالغالق والضبط والمعايرة.

انواع المحابس الرئيسية التي تستخدم في محطات ضخ المياه
الرداد السفلي  /محبس السحب السفلي )(foot valve
وتستخدم في نهايات الخطوط الغاطسة للمضخات وفي مضخات االبار وهي تسمح بمرور الماء
في اتجاه واحد نتيجة الشفط وموقعها دائما مغمورة بالماء
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الصمامات البوابية )(gate valve
وهذه االنواع تستخدم للمواقع التي تتطلب الفتح واالغالق وال يستحسن استخدامها لغاية المعايرة
او العمال التوقيف السريع وعادة تستخدم هذه االنواع في المحطات على خطوط السحب ومنها
ما يعرف بصمام البوابة السكينية )(knife gate valve

الصمام الالارجاعي )(reflux valve / non-return valve / check valve
ويعرف بصمام عدم االرجاع ويستخدم على الخطوط
التي يلزم ان يبقى جريان الماء فيها باتجاه واحد وال
يسمح برجوعه بنفس الخط باالتجاه المعاكس وغالبا
تستعمل هذه الصمامات على خطوط الدفع (الخطوط
الخارجة من المضخات) ومنها عدة انواع
 )1صمامات عدم االرجاع المتارجحة
)(swing check valve
ويستخدم على الخطوط المعرضة الى اختالف
الضغط او التدفق وبذلك ينظم جريان الماء حسب
الضغط بالتحكم بالفتحة المناسبة حسب الوضع
التشغيلي.
 )0صمامات عدم االرجاع االفقية ) (horizontal – lift check valveويستخدم في
الحاالت متذبذبة الضغط والجريان.
 )0صمامات عدم االرجاع العمودية ) (vertical –lift check valveوهو كما االفقي
ولكنه يستخدم على خطوط الدفع العمودية.
 )4صمامات عدم االرجاع الكروية ) (ball check valvesحيث تحل كرة في هذا النوع
مكان المكبس وهذه الصمامات صغيرة ال يتجاوز قطرها  0انش ويركب افقي او
عمودي او بزاوية.
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الصمام القرصي – ذو القرص )(butterfly valve
ويعرف ايضا بصمام الفراشة او الصمام المروحي وهو صمام حساس سهل التلف ويكون احكام
الغلق فيه مطاطي وليس معدني وبذلك يكون الغلق تام وهو غالبا ما يكون كبير الحجم ويستخدم
في المحطات الرئيسية التي تحتوي في الغالب على خطوط مواسير كبيرة وعملية فتحه واغالقة
ليست سهلة وتتطلب غالبا مساعدة ميكانيكية او كهربائية

وهنالك انوع اخرى من المحابس مثل:
ball valve, globe valve, plug valve, needle valve
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صيانة المحابس
الرداد السفلي
 تنظيف الرداد مرة واحدة على االقل خالل شهر الى ثالثة اشهر حسب دخول المواد
العالقة
 تنظيف الرفرف (الباب القالب) مرة كل شهرين للتاكد من الغلق التام
 فحص شامل للرداد سنويا

المحابس البوابية









فحص موانع التسرب سواء كانت حشوات او حوافظ مطاطية مرة كل شهر
تزييت االجزاء المتحركة وتشحيمها بانتظام
فحص الغلق التام للمحبس مرة كل ثالثة اشهر
المحابس التي تترك لفترات طويلة مغلقة او مفتوحة يجب تشغيلها وتجربتها بالغلق
الكامل او الفتح الكامل اكثر من مرة وذلك لديمومة حركة البوابة بحرية وعدم
االستعصاء
فحص المحبس بشكل كامل مرة كل عام
عدم فتح واغالق الصمام بواسطة مفتاح جنزير او ادوات غير مناسبة
عدم تشغيل الصمام باسلوب التحشير ) (partially openحيث يودي ذلك الى تقصير
عمر الصمام بزيادة التآكل او تلف الساق الحلزوني

محابس عدم االرجاع
 فحص تشغيل الباب القالب بدون جريان ماء مرة كل ثالثة اشهر والتاكد من الغلق التام
مع تنظيف المحبس من الداخل
 فحص الصمام بشكل كامل مرة كل عام
 فحص الصمام وعمل الصيانة الالزمة للصمام حسب تعليمات الشركة الصانعة في حالة
توقف المحطة لغايات الصيانة

صمام الفراشة
 فحص حلقة مانع التسرب والتاكد من احكام الغلق مرة كل ثالثة اشهر
 فحص كامل للمحبس ولجميع اجزاؤة مرة كل عام
 تغيير زيت التزييت مرة كل عام
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مالحظة :
 يجب فك البراغي والصواميل واعادة شدها جيدا مرة كل ستة اشهر لضمان سهولة
الفك والتركيب باستمرار وعدم الكربجة
يجب تشغيل محابس التحويل في مختلف المواقع والتاكد من انها تعمل بشكل جيد مرة كل ثالثة
اشهر

محركات المحابس )(valve actuators
ربع سنوي







فك القابض والتشغيل بواسطة عجلة اليد
فحص مستوى الزيت وزيادته اذا لزم
تشحيم البيل اذا كانت من النوع الذي يشحم او التاكد من الزيت وكذالك مجموعة
التروس )(gear chains
فحص مقاومة عازلية المحرك
فحص االصوات واالهتزازات باستخدام االجهزة اذا توفرت
شد ومعايرة كامة التشغيل لمفتاح المعايرة الكهربائي LIMIT SWITCH

الفحص والصيانة السنوية
 فحص جميع اجزاء وتوصيالت محركات المحابس واجراء الصيانة التصحيحية حيثما
لزم
 استبدال الزيت او الشحمة في صندوق التروس و الترست بيرنج
 فحص حالة المسننات واالستبدال اذا كان هنالك تلف في االسنان
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لوحات التشغيل الكهربائية
مخطط الدائرة الكهربائية للوحة التشغيل والقواطع يجب ان تكون ملصقة على باب مجموعة
المفاتيح الكهربائية او بمكان بارز قرب اللوحة مع ضرورة وجود نسخة اضافية محتفظ فيها
في الملف الخاص باللوحات الكهربائية

االجراءات اليومية
 تنظيف االسطح الخارجية
 فحص وجود شرارة في نقاط التالمس او
تسرب في التيار
 فحص الحميان الزائد

االجراءات الشهرية
 نفض الغبار عن جميع مكونات اللوحة الداخلية والقواطع وبادئة التشغيل
 ضبط ومعايرة الريليهات
 فحص وشد جميع الوصالت ( الكوابل ،االسالك ،وصالت العبور )، (JUMPERS
الباسبارات) وتنظيف اية مخلفات كربونية

االجراءات الربع سنوية






فحص جميع التوصيالت حسب مخطط الدائرة الكهربائية
فحص جميع نقاط التالمس الثابتة والمتحركة والتنظيف بواسطة ورق زجاج اذا لزم
فحص مستوى الزيت في خزان الزيت الخاص بالقواطع (قواطع السويتش جير)
واستبداله اذا كان يحتوي على مخلفات كربونية
فحص مقاومة العازلية
فحص حالة العوازل

االجراءات السنوية
 فحص وصيانة جميع اجزاء اللوحة الكهربائية مع فك وتنظيف واعادة تجميع
 معايرة الفولتميتر واالميتر وجهاز قياس التردد وجميع اجهزة القياس والتاكد من صحة
القراءات
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المحوالت ومحطات التحويل
الصيانة للمحوالت ومحطات التحويل من اختصاص ومسؤولية شركات الكهرباء ولكن اذا ما
شوهدت اية مالحظات غير طبيعية يتم ابالغ شركة الكهرباء على الفور.

50

معدات الرفع
هناك عدة انواع من معدات الرفع تستخدم في محطات المياه وتعتمد الصيانة الدورية لهذه
المعدات على النوعية المستخدمة في المحطة.
o
o
o
o

Chain pulley block
Monorail (travelling trolley and chain
)pulley block
Manually operated overhead crane
Electrically operated overhead crane

وبشكل عام فان الصيانة الدورية التالية مطلوبة لهذه المعدات لضمان استمرار عملها عند الحاجة

االجراءات الربع سنوية





فحص مستوى الزيت في صندوق التروس وزيادتة اذا لزم
فحص اية اصوات غريبة وكذلك مستوى االهتزازات
تشحيم البيل و المسننات والجنازير اينما وجدت
فحص مقاومة العازلية للماتورات

االجراءات النصف سنوية
 تنظيف مفاتيح المعايرة limit switches
 تنظيف جميع نقاط التالمس

االجراءات السنوية
 استبدال الزيوت في صندوق التروس
 فحص مستوى االحمال ) (load testوالتاكد من فاعلية معدة الرفع حسب االحمال
الموصى بها من الشركة الصانعة
 جميع االجزاء المتحركة والتي هي عرضة للتآكل يجب فحصها واجراء الصيانة
التصحيحية الالزمة باستبدالها
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اجهزة الحماية من المطرقة المائية
)(Water Hammer Control Devices
هنالك عدة انواع من اجهزة الحماية من المطرقة المائية:
.1
.0
.0
.4
.1
.1

خزان التموج – خزان االندفاع المفاجىء )(surge tank
خزان االندفاع المفاجىء باتجاه واحد )(one-way surge tank
الوعاء الهوائي ))(air vessel (air chamber
صمام انعدام السرعة وصمام الوسادة الهوائية
)(zero velocity valve and air cushion valve
صمام كاتم التموج (التمحور) )(surge suppressor
صمام تحرير الضغط )(air release valve
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Surge tank and one-way surge tank

االجراءات الربع سنوية )(quarterly
 فحص جهاز قياس مستوى الماء او انبوب قياس مستوى الماء والحنفيات وتنظيفها بماء
مضغوط )(flushing

االجراءات السنوية
 تفريغ خزان الماء وتنظيفه سنويا او قبل ذلك تبعا لوضعه ومستوى دخول المواد الغريبة
والعالقة فيه
 صيانة المحابس البوابية ومحابس الفراشة حسب ما ورد في بند المحابس اعاله
 دهان الخزانات مرة كل سنتين

Air vessel

االجراءات اليومية
 التاكد من مستوى الماء والهواء من خالل انبوبة القياس وحسب عالمات الحدود الدنيا
والعليا على الخزان
 فحص ضغط الهواء مرة كل ساعتين

االجراءات الربع سنوية
 تنظيف انبوب قياس مستوى الماء والحنفيات بماء مضغوط )(flushing
 فحص جميع التوصيالت وفصلها واعادة وصلها بشكل جيد
 تنظيف نقاط التالمس في نظام التحكم ومفاتيح الضغط في نظام تزويد الهواء

االجراءات السنوية





تفريغ الوعاء الهوائي ومدخل الهواء وتنظيفها وتجفيفها
فحص االسطح الداخلية من الصدأ والتآكل وتنظيف االسطح المتضررة بواسطة ورق
زجاج خشن واعادة الدهان
فحص اطراف المسبار ) (probeلمستوى نظام التحكم وتنظيفة
صيانة الملحقات  /اللوحة والمحابس والضاغطة الهوائية
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Zero velocity valve and air cushion valve
فحص جميع االجزاء الداخلية للصمام مرة كل سنة واجراء الصيانة التصحيحية حيثما لزم.

Surge suppressor
تنظيف صمام التحكم والمواسير بماء مضغوط مرة كل شهر.

Pressure relief valve
فحص الزمبرك وتنظيفه والتاكد من سهولة الحركة وعدم الكربجة او االستعصاء مرة كل شهر.

الضاغطة الهوائية )(air compressor
االجراءات اليومية
 تنظيف االسطح الخارجية
 فحص مستوى الزيت

االجراءات الشهرية
 تنظيف فلتر الزيت
 تنظيف فلتر الهواء

االجراءات الربع سنوية
 فحص الزيت واستبداله اذا كان يحتوي على شوائب
 فحص الشحمة في البيل وفي بيت البيل والتنظيف واالستبدال اذا لزم
 فحص حالة الزيت في فلتر الهواء واالستبدال اذا لزم

االجراءات النصف سنوية





استبدال فلتر الزيت
استبدال الزيت
تنظيف فلتر الهواء بشكل كامل
تنظيف البيل ومكان البيل واعادة التشحيم

االجراءات السنوية
فحص جميع اجزاء الضاغطة والمواسير والمحابس واالستبدال واجراء الصيانة التصحيحية اينما
لزم
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صيانة المحطة )(Pumping Station
 يجب ان يتم تنظيف المصافي بشكل دوري وحسب كميات دخول المواد الغريبة والعالقة
وفي مواسم الغبار (الرياح الموسمية) يكون التنظيف في فترات متقاربة جدا – مرة كل
اسبوع
 يجب تنظيف وافراغ المصافي بعيدا عن غرفة المضخات
 فحص المصافي بشكل كامل ولجميع اجزائها مرة كل ستة اشهر واستبدال االجزاء التالفة

غرفة المضخات
 تنظيف غرفة المضخات بشكل يومي لتوفير بيئة مريحة تسعد العاملين والزوار
 توفير التهوية الجيدة واالضاءة الجيدة لتوفير بيئة عمل مريحة للعاملين
 صيانة االرضيات وتنظيفها باستمرار سواء كانت من الخشب او ارضيات اسمنتية
 معالجة تسرب المياه من السطح ان وجدت وذلك لحماية الماتورات الكهربائية واالنظمة
الكهربائية داخل غرفة المضخات
 المحافظة على ترتيب كوابل التوصيل داخل الترنشات المخصصة لها وعدم ظهورها
بشكل عشوائي ومنع المياه من الوصول اليها
 تنظيف االرضيات من الزيوت والشحوم وممرات المرور والساللم ودرجات الصعود
والنزول وبشكل دائم حفاظا على سالمة العاملين من خطورة االنزالقات
 عدم ترك ادوات ومعدات العمل على االرضيات او على اسطح الماتورات او المضخات
واعادتها الى اماكن الحفظ المخصصة بعد االنتهاء من استخدامها
 القيام باعمال الطراشة والدهان مرة كل سنتين على االقل او حسب الحاجة
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الصيانة المبنية على التوقع او التنبؤ )(predictive maintenance
هذا النوع من الصيانة يعتمد على خبرة طويلة ومتميزة من قبل العاملين ويتم اللجوء له في
المحطات الهامة والرئيسية وهو يعتمد على مؤشرات ومشاهدات يعلمها ذوي الخبرة في محطات
الضخ مثل االصوات الصادرة من المضخات او البيل او الماتورات وارتفاع الحرارة (الحميان)
وارتفاع مستوى االهتزازات  ....الخ
يتطلب هذا النوع من الصيانة (بعد ظهور المؤشر الذي يدل على وجود خلل يتم التنبؤ به بناء
على المؤشر وعلى خبرة العاملين) ان يتم التاكد من حدوث الخلل المتنبأ به او المتوقع بعمل
فحص دقيق واستخدام اجهزة القياس والفحص

وهناك العديد من المؤشرات التي تقود العاملين ذوي الخبرة لالجراء المطلوب للتصحيح
والتصويب مثل:
 استبدال البيل بناء على نوعية الصوت الظاهر منها او درجة حميانها
 حاجة المضخة الى افرهول بناء على تدني كمية التدفق او ارتفاع مستوى االهتزاز او
الفضاوة في عمود المضخة او العمر االفتراضي التشغيلي (عدد ساعات العمل)
 الماتور بحاجة الى اعادة لف بناء على انعدام مقاومة العازلية
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الوسائل واالحتياجات الالزمة لعمليات الصيانة واالصالح
)(Facilities for maintenance and repairs
 مخزون كاف من المستهلكات والزيوت والشحوم
( حشوات منع التسرب ،قشط ،كسكيتات ،زيت ،شحمة ،تيب ،جوما ،سمباذج ،وصالت
كوابل .....الخ) وتحدد الكميات المطلوبة حسب االستهالك
 مخزون كاف من قطع الغيار التبديلية
(جلبات عمدان المضخة ،حلقات التآكل ،بيل ،حشوات منع التسرب ،لمبات انارة ،فيوزات،
اجهزة الحماية للوحات التشغيل ،اطراف توصيل لالسالك والكوابل  .....الخ)
 العدد اليدوية
(طقم مفاتيح شق ورنج وبعض االقيسة الكبيرة حسب االحتياج ،طقم مفاتيح بوكسات،
مجموعة شواكيش من عدة انواع واقيسة وحسب االستخدام ،طقم مفكات ،ازاميل ،زراديات
+قطاعات ،مبارد مختلفة ،مفاتيح انجليزي ،مفاتيح مواسير ،ساحبات بيل ،مفتاح شد وربط،
مرابط مختلفة ،درل ،صاروخ جلخ ،منفاخ هواء ،اطقم تسنين ،مالزم ،عدد خاصة للقواطع،
اسطوانة غاز ،تورش تسخين  .....الخ )
 اجهزة القياس
(جهاز فحص العازلية (الميجر) ،افوميتر ،لمبات فحص ،جهاز فحص التأريض (اوم ميتر)،
وات ميتر ،محددة قياس ) ، (dial gaugeجهاز قياس السرعة ) ، (RPMجهاز قياس
االهتزازات  ......الخ)
 المواد المساعدة لمعدات الرفع والتناول
(جنازير ،حبال القنب ) ، (manila ropesبلنكو جنزير على ارجل ثالثية ،عربة يدوية،
سلم ،واية لوازم اخرى تساعد في عمليات الرفع والمناولة)
 بيئة العمل
توفير بيئة عمل مناسبة العمال الصيانة واالصالح من حيث االتساع والتهوية الجيدة
واالضاءة الكافية ووسائل مساعدة مثل طاوالت العمل والمالزم  .....الخ)
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الفصل الخامس
تعقيم المياه
أنظمة الكلورة
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تعقيم المياه (أنظمة الكلورة)
معالجة المياه بالكلور
الكلورين مطهر قوي يقضي على معظم انواع الجراثيم باالضافة الى انه مزيل للطعم والرائحة
وهو من اشهر المواد المستخدمة في تطهير مياه الشرب في العالم وذلك لالسباب التالية:
 سهل االستخدام والقياس
 يتم التحكم به بسهولة
 قليل الكلفة

مواصفات الكلور









الكلور في حالته الغازية ذو لون اصفر مخضر وله رائحة حادة ويزن مرتين ونصف
وزن الهواء
متوفر في صورته التجارية على شكل غاز مضغوط (سائل) بلون الكهرمان داخل
اسطوانات من الحديد الصلب السميك
حجم واحد من سائل الكلور يعادل  412حجم من الغاز
شديد التاثير في المعادن وهو رطب ويتفاعل مع معظم العناصر وله تاثير على تآكل
المعادن الشائعة باستثناء الذهب والفضة والبالتين وبعض السبائك وال يؤثر في المعادن
وهو جاف
قليل الذوبان في الماء
التعرض لغاز الكلورين خطر فهو سام ومهيج لالغشية المخاطية واالجهزة التنفسية
ومالمسة الكلورين الجزاء الجسم تتسبب في الحروق
ال يشتعل وال يساعد على االشتعال

كيفية عمل الكلور كمطهر لمياه الشرب (التفاعل الكيماوي)
يتفاعل غاز الكلور مع الماء النتاج حامض الهيدروكلوروز ) (HOClو حامض الهيدروكلوريك
) (HClوينقسم حامض الهيدروكلوروز بدوره لينتج حامض الهيدروكلوريك  +االكسجين وينتج
عن ذلك ما يعرف بفائض الكلور او الكلور الحر ) (free chlorineوهو الذي يدل على
كمية الكلور الالزمة للحصول على تطهير فعال بقتل جميع الكائنات الحية الموجودة بالماء.
وقد اكد الباحثون ان حامض الهيدوكلوروز هو المصدر في قتل الجراثيم وتطهير المياه وقبل
انقسامه الى حامض الهيدروكلوريك واالكسجين
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احتياطات في استعمال وتداول وتخزين اسطوانات غاز الكلور والتعامل مع
الكلورين في الموقع























يجب عدم تشغيل او فتح اسطوانات غاز الكلور اال من قبل االشخاص المختصين
والمدربين عمليا على ذلك
يجب عدم تحريك االسطوانة من مكانها اال بعد ربط غطاء الصمام
يجب وضع االسطوانة في موقع مالئم بعيدا عن احتماالت االصطدام او االنزالق او
العبث
يجب تثبيت االسطوانة بجنزير او حزام معدني مثبت في الجدار المالصق لها
يجب ان تكون االسطوانة في مكان جيد التهوية وغير معرض الشعة الشمس المباشرة
يجب ان تخزن اسطوانات الكلور على االرض وفي حجرة خاصة غير متصلة ببناء او
مخزن اخر
يجب حماية االسطوانات من اي مصدر للحرارة او الرطوبة
يجب ان تخزن االسطوانات بعيدا عن اي مادة قابلة لالشتعال او االنفجار
يجب ان توضع االسطوانات في وضع راسي ويجب التاكد من ثباتها وعدم تحريكها
وخاصة عند التشغيل او تفريغ الغاز
عدم استعمال قوة خارجية (اية ادوات) لفتح صمام االسطوانة او اغالقه بل يجب ان يفتح
ويغلق بواسطة اليد ويجب عدم استخدام الزيوت والشحوم لتسهيل فتح واغالق الصمام
يحظر حظرا تاما تحريك االسطوانة او استخدام وسائل التسخين المباشر او غير المباشر
من اي نوع او شكل بهدف تسهيل خروج الغاز
بعد االنتهاء من العمل يجب دائما وضع الغطاء الواقي على صمام االسطوانة
في كل مرة يتم تركيب اسطوانة جديدة يستخدم مانع تسرب (كسكيت) جديد لربط
االسطوانة مع جهاز الكلورة والتاكد من عدم وجود تسرب باستخدام محلول االمونيا
حيث يظهر التسرب على شكل دخان ابيض
عدم استخدام اية مذيبات عضوية او مواد كيماوية عند الصيانة الدورية الجهزة الكلورة
والوصالت والخطوط واستعمال الماء الساخن فقط لغايات التنظيف
خطوط االنابيب المستخدمة لنقل غاز الكلور يجب ان تكون مصنعة من مواد ذات
مواصفات خاصة مثل النحاس المغطى بالكادميوم او النحاس المغطى بالفضة او المواد
البالستيكية او المطاطية  ....الخ ويجب ان تكون الخطوط غير معرضة للشد او االلتواء
وكذلك يجب دهانها بلون خاص لتمييزها
في حال توقف جهاز الكلورة عن العمل تغلق االسطوانة فورا وتوقف مضخة الماء
يجب توفر جهاز كلورة بديل كاحتياط ويكون جاهز لالستعمال
يجب توفر اسطوانات احتياطية تكفي الستخدام ثالث اشهر على االقل
عدم استخدام االنابيب المعدنية على مخرج الكلورين (خط دفع الكلورين) الن المحلول
يودي الى تآكله بشكل سريع واستخدام المواسير البالستيكية او المطاطية عوضا عن ذلك
يجب المحافظة على درجة حرارة معتدلة في غرفة الكلورين ما بين ( )01 – 02درجة
مئوية
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عند ايقاف عملية الكلورة الي سبب يتم اغالق االسطوانة اوال ومن ثم االستمرار بعملية
الكلورة لحين تفريغ االجهزة والخطوط من الكلورين
في كل موقع يجب توفير جهاز كاشف الكلور مع كميات كافية من المادة الكيماوية
المستخدمة في الكشف
يجب ان يكون الشخص المشرف على انظمة المعالجة بالكلور على معرفة ودراية كافية
بالعملية ولديه خبرة في التشغيل وقادر على القيام باالصالحات البسيطة في النظام كما
يجب ان يعرف كيفية قياس فائض الكلورين وكيفية اكتشاف التسرب ولدية معرفة تامة
باحتيطات السالمة العامة واستخدام المعدات الواقية
يجب ان يكون لدى المشرف سجل معلوماتي يشتمل على كافة البيانات الخاصة بجهاز
الكلورة المستخدم (نوعه والشركة الصانعة وعنوانه واسم وعنوان الوكيل المحلي)
باالضافة الى القراءات والبيانات عن عملية التعقيم مثل كميات المياه التي تضخ وكمية
الكلورين المضافة ومقدار فائض الكلورين وتسجيل تاريخ وساعة هذه القراءات

مكونات انظمة المعالجة بالكلور
هنالك عدة انواع واشكال من اجهزة التعقيم بالكلور ) (chlorinatorsوملحقاتها منها على سبيل
المثال (المستخدم في سلطة المياه) والس و ادفانس وبورتسل وتتكون انظمة المعالجة بغاز
الكلور من المكونات الرئيسية التالية:









)1
)0
)0
)4
)1
)1
)7
)8

اسطوانة غاز الكلور
فلتر الغاز
صمام تخفيض ضغط اوتوماتيكي )(automatic reducing valve
فلوميتر )(flow meter
صمام تخفيض ضغط يدوي )(manual reducing valve
صمام ال ارجاعي )(check valve
مضخة ماء
خطوط ومواسير ووصالت
جهاز الكلورة والذي يتكون من:
جسم الجهاز :وهو الصندوق الذي يحتوي بداخله على جميع االجزاء ما عدا الحاقن
ويكون مثبت عليه من الخارج الفلوميتر وكبسة االيقاف والتشغيل
الفلوميتر (انبوب المعايرة) :انبوب زجاجي مدرج لقياس نسبة الكلورين الداخل الى
الجهاز والخارج منه
الحاقن ) : (injectorجهاز شفط الكلور وخلطه مع الماء في داخله
ساعة ضغط الغاز :مقياس لكمية الغاز المتدفق من االسطوانة
ساعة ضغط الماء :مقياس لتحديد كمية الماء الداخلة الى الحاقن
بلف منظم الغاز ) : (regulating valveمنظم لكمية الغاز الداخلة الى جهاز الكلورة
بلف تفريغ الغاز :منظم لتفريغ الغاز من الجهاز الى الحاقن )(vacuum regulating valve
صمام المعايرة اليدوي :لتحديد كمية الكلورين المطلوبة والتي تظهر على شاشة الفلوميتر
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تشغيل انظمة الكلورين لتعقيم المياه
كشف التسرب ان وجد
يجب الكشف على كل اسطوانة والتاكد من عدم تسرب الغاز منها وذلك بواسطة االمونيا الذي
يجب توفره دائما لهذه الغاية باالضافة الى كشف التسرب على كافة الخطوط واالجهزة
والصمامات للتاكد من عدم وجود تسرب للغاز وقبل بدء التشغيل ومعالجة التسرب فورا .وكذلك
من الممكن معرفة وجود تسرب عن طريق الشم اذ ان غاز الكلور له رائحة مميزة وحادة

التفقد في حالة وجود تسرب








منع اقتراب اي شخص غير مختص من المكان
استعمال معدات الوقاية الشخصية فورا (الكمامات الواقية من الغاز)
تشغيل الجهاز وتفقد االسطوانة والوصالت
فتح واغالق صمام االسطوانة للسماح بكمية من الغاز بالدخول من اجل الكشف عن
مكان التسرب
تفقد وجود تسرب في الوصالت من االسطوانة
تفقد جميع الوصالت واالنابيب والصمامات
تفقد االسطوانات االخرى االضافية الغير عاملة ان وجدت

تشغيل جهاز الكلورة






يتم فتح صمام تدفق الكلورين
يتم فتح صمام الماء المغذي للجهاز (تشغيل مضخة الكلورين)
التاكد من وجود عملية شفط (تفريغ)
فتح صمام اسطوانة الكلور ويتم معايرة الجهاز حسب الكمية المطلوبة
فحص التسرب مرة اخرى والمعالجة الفورية ان وجد

توقيف جهاز الكلورة





اغالق صمام اسطوانة الكلور
االنتظار لفترة زمنية تبعا لنوع الجهاز و تعليمات االستعمال وذلك لغايات ضبط انبوب
العيار
اغالق صمام الماء المغذي للجهاز (توقيف مضخة الكلورين)
اغالق صمام تدفق محلول الكلورين
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تنبيه
 فحص جهاز االحتياط بين فترة واخرى للتاكد من جاهزيته لالستخدام عند الحاجة
 فحص التسرب ولو عن طريق الشم عدة مرات في اليوم
 فحص نسبة الكلورين وحسب التعليمات
 فحوصات نسبة الكلورين في الماء

يستخدم لقياس نسبة الكلورين الفائض في الماء ) (free chlorineجهاز
يسمى الكلوروسكوب
خطوات الفحص










اخذ العينة المراد فحصها بعد فتح الخط لمدة دقيقة على االقل للتاكد من تفريغ الخط
تعبئة الماء في انبوب الفحص المخصص لهذه الغاية وحسب التدريج الموجود على
االنبوب
وضع قرص حبوب الفحص او سائل االورسوتولوبين لتحديد نسبة الكلورين في الماء
يجب رج االنبوب الذابة القرص او خلط السائل مع الماء
وضع العينة في جهاز الفحص
ادارة قرص الجهاز حسب التدريج المطلوب
تتم مقارنة وقراءة نسبة الكلورين المذاب في الماء مع شريحة الفحص (اي التدريج
المطلوب)
في حالة زيادة او نقصان كمية الكلورين في الماء يتم تغيير كمية غاز الكلور الماخوذ من
االسطوانة بواسطة صمام المعايرة اليدوي
يجب ان ال تزيد نسبة فائض الكلور في الماء عن  0جزء بالمليون او  2.0ملغ  /لتر

الصيانة الدورية الجهزة الكلورة
الصيانة الدورية الخاصة باجهزة الكلورة المستخدمة في تطهير مياه الشرب واتباع تعليمات
الشركات الصانعة من االهمية بمكان البقاء االجهزة في وضع جيد وصالحة لالستعمال
وللحيلولة دون تعطلها وتوقفها عن العمل حيث ان توقف اجهزة الكلورة عن العمل يعني توقف
التزويد المائي
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االمور التي يجب االهتمام بها اثناء الصيانة الدورية وبشكل شهري









تفقد وجود اية تراكمات او شوائب او اوساخ داخل الفلوميتر واجراء التنظيف الالزم له
باستخدام الماء الدافىء مع مسحوق التنظيف الخاص او استخدام الفرشاة او كليهما
وتركه ليجف من تلقاء نفسه
يجب فك وتنظيف الحاقن واستبدال االجزاء التالفة منه
يجب فك واستبدال جميع االنابيب او الوصالت النحاسية الواصلة لجهاز الكلورة عند
اللزوم
فك جوزة الحاقن وتبديل الجلد الموجودة بداخلها
تغيير الجلد الموجودة داخل صحون البلفات وصحن التفريغ
تفقد النوابض والزمبركات اينما وجدت من الصدا واستبدالها اذا لزم
الفحص بواسطة النظر عن وجود تسرب عند المفاصل والوصالت

اما االجراءات اليومية فهي:





فحص الخطوط الرئيسة بواسطة غاز االمونيا
فحص مفاتيح االسطوانات بواسطة غاز االمونيا
فحص االجهزة بواسطة غاز االمونيا
تفقد وفحص اجهزة السالمة العامة الشخصية

مالحظات هامة جدا
 اتبع جداول الصيانة الروتينية الجهزة الكلورة حسب تعليمات الشركات الصانعة
 ال تهمل التفتيش اليومي (كل ساعة)
 ال تتجاهل اي تسريب مهما كان بسيطا
 درب نفسك على استخدام معدات الوقاية الشخصية
 ال تسمح الحد غير مختص التعامل مع انظمة الكلورة
 عند اجراء اية اصالحات احرص على استخدام القفازات واحرص ان يكون معك مرافقا
للمراقبة والمساعدة
 ال تحاول لحام اسطوانة غاز الكلور تحت اي ظرف
 ال تستخدم الماء على موقع التسريب
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الفصل السادس
الخطوط الناقلة
ونظام التوزيع
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الخطوط الناقلة ونظام التوزيع
الخطوط الناقلة وخطوط التوزيع الرئيسية من المكونات االساسية في انظمة التزويد
المائي ويجب ان تحظى باالهتمام والعناية للحفاظ عليها من اجل ديمومة واستمرار
التزويد المائي وبالضغط المناسب.
يجب العمل على ايصال المياه بالحد االدنى من الضغط على جميع نقاط الخدمة في نظام التوزيع
بحيث يكون الحد االدنى  5بار ( 51متر) والحد االعلى  6بار ( 61متر)

الهدف
الهدف الشمولي من الخطوط الناقلة وخطوط التوزيع هو ايصال مياه صحية ونظيفة الى
المستهلكين بكميات كافية وضغط متبقي كاف على نقاط الخدمة وتحقيق االستمرارية والتغطية
الكاملة وبكلف تشغيلية معقولة واسعار معقولة.
وهذا يتطلب اجراءات تشغيلية محددة تتضمن التفتيش والمراقبة والفحص واالصالح والتعقيم
ومعرفة مواقع الخطوط المدفونة والظاهرة ومساراتها والمحابس .ولذلك يجب توفر سجالت
وخرائط محدثة تحتوي على تفاصيل كافية ووافية لمكونات انظمة النقل والتوزيع.
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تزويد المياه بكميات كافية
تزويد المياه بنوعية آمنة

المحافظة على ضغط وسرعة المياه

التخطيط الجيد ،التصميم ،االنشاءات ،التشغيل والصيانة
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انواع الخطوط الناقلة
)1
)0
)0
)4

انابيب الحديد المطروق )(ductile iron pipes
االنابيب الفوالذية )(steel pipes
انابيب الفايبر جالس ()GRP
االنابيب البالستيكية
 بوليفينيل كلوريد )(PVC -بولي اثيلين )(HDPE
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اسباب الضرر في الخطوط الناقلة
االضرار الناجمة عن عمليات النقل من مكان الى اخر
االضرار الناجمة عن عمليات التخزين الخاطئ
تلف المواد المبطنة ) (internal liningمن الداخل او تلف في مواد الطبقة الخارجية
)(coating
التشققات الناجمة عن عمليات التحميل والتنزيل والمناولة الخاطئة
)(improper handling & loading and unloading
تاثير العوامل الجوية والبيئية الغير مناسبة
خلط انواع مختلفة من االنابيب مع بعضها البعض وبشكل عشوائي
اختيار االقطار غير المناسبة او االنواع الغير مناسبة
اخطاء اثناء التركيب والتمديد
نوعية التربة
التغير الكبير في درجات الحرارة (التمدد والتقلص) او انجماد المياه في داخل االنابيب
اثناء البرودة الشديدة
الضغط الداخلي
نوعية المياه ) – (aggressive waterعدوانية المياه
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القضايا المسببة للمشاكل في انظمة النقل و التوزيع
التزويد المتقطع
عدم توفر كميات المياه المطلوبة
الضغط المنخفض على نقاط التوزيع
تسرب المياه
الوصالت المتقاطعة والتي قد تؤدي الى التلوث
الوصالت غير المشروعة
التوسع العمراني والزيادة السكانية في مناطق التوزيع (زيادة الطلب)
اعمار الخطوط وشبكات التزويد
نقص التوثيق والمعلومات
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التشغيل
 توفير الخرائط المحدثة التي تبين الخطوط والتجهيزات في انظمة التزويد المائي من
المصدر والى نقاط التزويد والتي يجب ان تزود بها دوائر الخدمات االخرى ذات العالقة
من كهرباء واتصاالت  ...الخ
 ويجب ان تشتمل هذه الخرائط على كامل المكونات من مصادر وخزانات ومحطات ضخ
ومحابس ومواقعها التفصيلية  ....الخ
 يجب ان تحدث هذه الخرائط باستمرار بناء على عمليات المسح الميداني واية مستجدات
تتعلق بنظام التزويد المائي
 استخدام نظام المعلومات الجغرافية ) (GISمن خالل الكمبيوتر لربط المعلومات
التفصيلية لتلك الخرائط مع المناطق الجغرافية
 كفاءة وفاعلية انظمة التزويد المائي تعتمد على الكوادر الوظيفية المعنية بتلك االنظمة
ومعرفتهم وخبرتهم بالمتغيرات التى تؤثر على االستمرارية واالمكانية وكميات التزويد
وذلك من خالل االجراءات واالعمال اليومية المتعلقة بالمحابس والمضخات لمواجهة
الظروف السائدة من حيث كميات التزويد والمحافظة على الضغوط المناسبة بحيث يكون
الوضع الهيدروليكي للنظام يتماشى مع الكميات المطلوبة.
 يجب مراقبة المعلومات التشغيلية باستمرار من خالل قراءة وتسجيل كميات التدفق
والضغوط ومستويات المياه في الخزانات وكميات التزويد من المصادر  ...الخ وتحليل
البيانات للتاكد من عمل انظمة التزويد المائي حسب المطلوب
 يجب تقييم ودراسة الوضع الهيدروليكي باستمرار وعلى عدة نقاط لبيان اية اختالالت
والتصويب (معطيات الضغط الستاتيكي والديناميكي وسرعة الجريان )
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الضغوط في النظام
 المحافظة على الضغط االيجابي المناسب في جميع االوقات خالل اوقات التزويد هو
الموضوع الرئيس في عمليات التشغيل والصيانة
 الضغط السلبي من شانه ان يؤدي الى الركود والترسيب وبالتالي الى تلوث المياه
وخاصة في التزويد المتقطع
 الضغط المرتفع من شانه ان يحدث اضرار بالغة في الخطوط الناقلة والمحابس
(من الممكن استخدام صمامات تخفيض الضغط او خزان كاسر الضغط)

االسباب المحتملة النخفاض الضغط
o
o
o
o

تسكير في احد المحابس على الخط الناقل
سرعة الجريان المرتفعة في الخطوط الناقلة ذات االقطار الصغيرة
انخفاض مستوى سطح الماء في الخزانات
تعطل وحدات الضخ

تتركز الصيانة الوقائية للخطوط الناقلة وخطوط التوزيع في متابعة فحص و صيانة المحابس
والهوايات باالضافة الى السيطرة على الفاقد المنظور وغير المنظور للمحافظة على الطاقة
االستيعابية لالنابيب ونوعية المياه واطالة العمر التشغيلي
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االجراءات اليومية





تفقد المكونات المرتبطة بانظمة النقل والتوزيع من مصادر (كميات انتاج) والخزانات
(مستوى سطح الماء) ومحطات الضخ  ....الخ
متابعة الشكاوي اليومية ودراستها وتحليلها وخصوصا المتعلقة بضعف الضغط او
التلوث (لون او رائحة او عكارة  ....الخ)
فحص فائض الكلورين
قياس وتسجيل كميات المياه المنتجة من المصادر والمنقولة من موقع الى اخر للتحكم
في الكميات المطلوبة لغايات التزويد وحساب كميات الفاقد

االجراءات الشهرية







فحص الضغوط
فحص نوعية المياه
قراءة عدادات الخدمة واحتساب الكميات
المستهلكة من اجل الفوترة و لتحديد الكميات
المطلوبة واحتساب الفاقد
التفتيش والكشف عل تسرب المياه
توثيق كافة البيانات والمعلومات

سنويا او موسميا







دراسة وتقييم الخطوط الناقلة وخطوط التوزيع من حيث القدرة االستيعابية لكميات المياه
والضغوط
فحص وتجربة كافة المحابس
احتساب وتدقيق كامل على الكميات المنتجة وصافي التزويد والكميات المباعة وحسابات
الفاقد
عمل فحص وصيانة ومعايرة للعدادات في جميع المواقع باالضافة الى عدادات
المشتركين
مراجعة وتحديث خرائط النقل والتوزيع
تحديد وتحديث اوقات الذروة في الطلب على المياه على مدار االيام واالشهر
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جداول الصيانة

82

صيانة اآلبــار الجوفيـــة

شهريا ً

يوميا ً أو إسبوعيا ً

موسميا ً أو سنويا ً

تفقد موقع البئر من حيث
النظافة العامة و اية
تهديدات لنوعية المياه

تفقد وقياس سطح الماء
الساكن والمتحرك

تفقد موقع البئر
من امكانية
تشكل البرك او
تجمعات المياه
وعدم تصريفها
بالشكل الصحيح
باالضافة الى
االنتباه الى نمو
النباتات الزائد
والتخلص منها
وكذلك التاكد من
عدم وجود اي
نشاط حيواني
في الموقع

تفقد اللمبات ومؤشرات
االنذار التحذيرية –
انخفاض منسوب المياه،
انقطاع التيار الكهربائي،
توقف المضخة ....الخ

تفقد منطقة البئر من حيث
نمو النباتات الزائد
(االعشاب ،االغصان،
االشجار الميتة) والتخلص
منها

تفقد حالة كامل
التجهيزات
في الموقع

اخذ قراءة العداد وتوثيقها
في ملف البئر

تفقد المحابس

التحقق من
السالمة الصحية
للمصدر
والحماية

اخذ قراءة عداد ساعات
التشغيل للمضخة والتوثيق
في ملف البئر

تفقد الخزان
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فحص المحابس
والردادات

في أقل من سنة

قياس االنتاجية –
متر مكعب
بالساعة (مؤشر
على اداء وحدة
الضخ)

تقدير كفاية
المصدر لمواجهة
الطلب

صيانة اآلبــار الجوفيـــة

شهريا ً

يوميا ً أو إسبوعيا ً

تفقد معدل تشغيل المضخة – تشغيل
مستمر او اكثر من  1مرات في
الساعة الن الشغيل المتكرر في
فترات قريبة يودي الى ضرر في
وحدة الضخ

تفقد تسرب
المياه من
المحابس
والخطوط الناقلة
والوصالت
والخزان

تفقد موقع البئر وجميع التجهيزات
والتاكد من عدم وجود اية مؤشرات
لالعتداء او التخريب وتفقد االبواب
والمداخل واالقفال .....الخ
تفقد موقع البئر وكافة التجهيزات
خالل او بعد اي جو وخيم (رياح
عاصفة وقوية ،ثلوج ،امطار)

تسجيل القراءات

تفقد وحدة الضخ

فحص نوعية المياه

الفحص النظري
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موسميا ً أو سنويا ً
فحص نوعية
المياه (احتمالية
كبيرة لتغير
النوعية بعد
فترات من
الضخ) ومقارنة
النتائج مع
النوعية في بداية
االسغالل
تفقد منطقة فوهة
البئر والتاكد من
عدم امكانية
تجمع مياه
االمطار في
المنطقة او اي
تهديدات ملوثة
لمياه البئر

في أقل من سنة

دراسة و فحص و
تصوير البئر
بالمعدات الخاصة
لذلك واعادة
التاهيل اذا لزم

احتساب الكميات

صيانة وتنظيف الخــزانـــات
تنظيف الخزانات

صيانة الخزانات
تفقد المحابس وفحصها بشكل دوري من حيث
تزييت محاور الدوران وحلقات التسرب وازالة
اية عوالق او ترسبات داخل المحبس عن طريق
الفتح واالغالق المتكرر باالضافة الى تنظيف
داخل المحبس من اية مخلفات او ترسبات طينية
ملتصقة في الداخل
التاكد من عدم وجود تسرب من الخزان والمحابس
والخطوط

صيانة الخزان داخليا وخارجيا وخصوصا
الخزانات المعدنية التي تتطلب صيانة وتنظيف
وعمليات دهان من الداخل (دهان ايبوكسي آمن
لمياه الشرب) والخارج

وقف المصادر

الفحص الميكانيكي

التزييت

وقف المصادر المغذية للخزان
اغالق محبس الدخول
فتح محبس التصريف ( )wash outوتفريغ مياه الخزان
مع ابقاء كمية على ارتفاع من ( )02-02سم من اسفل
الخزان
اغالق محبس الخروج
اخذ عينة من المياه المتبقية وفحصها
استخدام الماء النظيف المضغوط لغايات التنظيف واخراج
المياه والترسبات من الخزان باتجاه خط التصريف مع
تنظيف كامل لالرضية والجدران
تعقيم الخزان باستخدام الكلور على شكل بودرة ورشها
على الجدران واالرضية ومن ثم اكمال التنظيف بالماء
المضغوط قبل اعادة ملء الخزان مع االخذ بعين
االعتبار كافة احتيطات السالمة العامة اثناء عملية
التنظيف.
الفحص النظري
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فحص نوعية المياه

النظافة

يوميا ً

شهريا ً

تنظيف المضخة والماتور
وكافة الملحقات

فحص الكبلنج واجزاؤه

فحص صنوق الحشوات
والحوافظ

فحص حرية
الحركة (عدم
الكربجة) لسداد
صندوق الحشوة
وفحص الحشوة
(الفتيل) معايرته او
استبداله اذا لزم

مالحظة اي تغير في صوت
المضخة او الماتور

مالحظة أي ارتفاع مفاجئ
في حرارة البيل

تنظيف وتزييت
براغي السدادة

مالحظة اي تسرب للزيوت
من البيل
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صيانة وحدات الضخ

ربعيا ً

فحص محاذاة المضخة
مع الماتور بحيث تكون
االعمدة الدوارة في
خط مستقيم عند النظر
اليها من االعلى بينما
تكون بشكل منحني
دقيق عند النظر اليها
من الجانب

سنوياً
تنظيف البيل للماتور والمضخة
وفحصها من الصدأ او التآكل او
الشخوط واعادة التزييت
والتشحيم

فحص وتنظيف بيت البيل

فحص جلبات الحماية للعمود من
التآكل ويتم تبديلها اذا لزم
تجديد الزيوت او
الشحمة على البيل بعد
ازالة القديم والتنظيف

فحص صندوق الحشوة والحوافظ
واالستبدال اذا لزم

شد براغي تثبيت
الماتور والمضخة على
القاعدة

فحص السماحية في حلقات التآكل
– حلقات الفراش وحلقات الغالف
وذلك باستخدام الورنية وهذا
يتطلب فك جزئي للمضخة (اذا
كانت السماحية تزيد عن %122
للمضخات الصغيرة وعن – 12
 %71للمضخات الكبيرة يجب
تجديد الحلقات حسب الوضع
الصحيح)
فحص محور الفراش وزعانف
الفراش والتاكد من عدم وجود
نقر وتآكل او تلف

يوميا ً
االنتباه لتسرب المياه من
صندوق الحشوة او الحافظة
الميكانيكية
متابعة قراءات االمبير
والفولت (التيار وفرق
الجهد) ومالحظة اي تغير
بالزيادة او النقصان
متابعة ومالحظة اي تغير
في قراءات الضغط على
خط السحب وخط الدفع
التاكد من عدم تذبذب
التيارات التشغيلية على
الفازات جميعها او على
احدها (داللة على التوصيل
الرديء للتيار الكهربائي)
وفحص التوصيالت
الكهربائية والماتور والتاكد
من عدم وجود حميان زائد
في الماتور
قراءة تيار الحمل الرئيسي
لمحطة التحويل الكهربائية
(المحول) – لوحة التوزيع
الكهربائية الرئيسية في
داخل المحطة

تسجيل القراءات

الصيانة الميكانيكة

الفحص النظري

شهريا ً

فحص الحافظة
الميكانيكية
واستبدالها اذا لزم

فحص زيت البيل
والشحمة
واالستبدال او
التزويد وحسب
الحاجة

صيانة وحدات الضخ

ربعيا ً

فحص مستوى
االهتزاز بواسطة
االجهزة ان امكن او
بالمالحظة واللمس

تنظيف كامل الجهزة
القياس في غرفة
المضخات والتاكد من
سهولة قراءتها

سنوياً
فحص (سكبات السحب والدفع
ومجاري المياه الداخلية) والتاكد
من عدم وجود نقور او تآكل او
خشونة كبيرة في االسطح
معايرة جميع اجهزة القياس الهامة
والضرورية (اجهزة قياس
الضغط ،التيار ،فرق الجهد،
التردد ،القدرة ،عدادات المياه
 .....الخ

فحص فاعلية المضخة حسب
المنحنى التشغيلي وقياس التدفق
واالرتفاع ( )Q,Hوالكفاءة

قياس مستوى االهتزاز

التزييت
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الفحص باللمس

النظافة

فحص الحرارة

يوميا ً

الماتورات الكهربائية

شهريا ً

ربعيا ً

تنظيف سطح الماتور
الخارجي

تنظيف الغبار عن
الماتور

تنظيف الزيت او
الشحمة على البيل
واستبدالها والتاكد
من كمية الشحمة
في بيت البيل بحيث
ال تكون اكثر من
الالزم

فحص وصالت الماتور/
وصالت الحمل  +صالت
التاريض

فحص مقدار نظافة
وجودة الشحمة او
الزيت من خالل
اللون واللزوجة

باستخدام الفرشاة
نظف الراسيات
وافحص فحمات
التوصيل وتاكد من
التالمس الكامل
(يمكن استخدام
المبرد لتسوية اوجه
التالمس)

فحص درجة حرارة
الماتور بواسطة االجهزة
اذا توفرت او باالحساس
باليد (يجب تسجيل درجة
حرارة مرجعية في
ظروف التشغيل الطبيعية
باالضافة الى درجة
حرارة المحيط الموسمية)

فحص جهاز مانع
التكثف وتوصيالته
(ان وجد)

فحص عازلية
الماتور
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النصف سنويا ً

تنظيف ملفات
الماتور
والتجفيف
ودهانها
بالفرنيش اذا
لزم

في الماتورات
ذات الحلقات
المنزلقة –
افحص الحلقات
من اي تاكل او
حت وقم
بالتنظيف
باستخدام ورق
زجاج ناعم اذا
لزم

سنوياً
تنظيف البيل وبيت البيل
باستخدام مواد التنظيف
الخاصة او الكاز او
الديزل وفحصها جيدا
من التآكل او الخدوش
او الحميان او الصدأ ...
الخ ،ومن ثم دهانها
بالشحمة او الزيت
لحفظها من االوساخ
نفض الغبار واالوساخ
عن ملفات الماتور
باستخدام الهواء الناشف
المضغوط
بضغط مناسب تجنبا
لتدمير العازلية
تنظيف جيد للملفات من
الزيوت والشحوم
واستخدام الفرنيش اذا
لزم خصوصا تلك
الماتورات العاملة في
بيئات قاسية
– مناطق كثيرة الغبار
او مناطق يوجد
فيها كثير من الملوثات
الجوية التي تؤثر
على الماتورات

الماتورات الكهربائية

شهريا ً

يوميا ً

فحص درجة حرارة البيل

تسجيل القراءات

الصيانة الميكانيكية

فحص عازلية
الماتور باستخدام
جهاز قياس
العازلية (الميجر)

الفحص النظري

ربعيا ً

فحص صندوق
الوصالت واطراف
الكوابل وشد
براغي التوصيل
شد براغي القاعدة
وبراغي تثبيت
الماتور مع
الشاصي
فحص مستوى
االهتزاز بواسطة
جهاز قياس ان
امكن واال
المالحظة والحس

فحص تزييت او تشحيم
البيل

مالحظة االصوات الغير
طبيعية في البيل (جرشة
او ونة  ....الخ)

النصف سنويا ً

الفحص السمعي
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سنوياً
فحص وضعية لوحة
التشغيل والعزل و
صندوق التوصيل
ومروحة التبريد  ...الخ
فحص مقاومة العازلية
للتاريض وبين فازات
الملفات و فحص كافة
كوابل التوصيل
فحص الخلوص بين
العضو الساكن والعضو
الدوار
فحص المقاومة
للتوصيل االرضي

التزييت

فحص الحرارة

الفحص ياللمس

صيانة المحابس
من شهر الى ثالثة اشهر
تنظيف الرداد مرة واحدة على االقل
حسب دخول المواد العالقة

كل شهرين
تنظيف الرفرف (الباب القالب) للتاكد من
الغلق التام

النصف سنويا ً

من شهر الى ثالثة اشهر

سنويا ً
فحص شامل للرداد

سنويا ً

فحص موانع التسرب سواء كانت
حشوات او حوافظ مطاطية
تزييت االجزاء المتحركة وتشحيمها
بانتظام

يجب فك البراغي والصواميل واعادة شدها
جيدا لضمان سهولة الفك والتركيب باستمرار
وعدم الكربجة

فحص المحبس بشكل كامل

فحص الغلق التام للمحبس

ربعيا ً
فحص تشغيل الباب القالب بدون جريان
ماء مرة والتاكد من الغلق التام مع
تنظيف المحبس من الداخل

النصف سنويا ً
يجب فك البراغي والصواميل واعادة شدها
جيدا لضمان سهولة الفك والتركيب باستمرار
وعدم الكربجة
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سنويا ً
فحص الصمام بشكل كامل وعمل الصيانة
الالزمة للصمام حسب تعليمات الشركة
الصانعة

صيانة المحابس

ربعيا ً

سنويا ً

النصف سنويا ً

يجب فك البراغي والصواميل واعادة شدها
جيدا لضمان سهولة الفك والتركيب باستمرار
وعدم الكربجة

فحص حلقة مانع التسرب والتاكد من
احكام الغلق

فحص كامل للمحبس ولجميع اجزاؤة
تغيير زيت التزييت

سنويا ً

ربعيا ً
فك القابض والتشغيل بواسطة عجلة اليد

فحص جميع اجزاء وتوصيالت محركات المحابس واجراء
الصيانة التصحيحية حيثما لزم

فحص مستوى الزيت وزيادته اذا لزم
تشحيم البيل اذا كانت من النوع الذي يشحم او التاكد من الزيت
وكذالك مجموعة التروس

استبدال الزيت او الشحمة في صندوق التروس و الترست
بيرنج

فحص مقاومة عازلية المحرك

فحص االصوات واالهتزازات باستخدام االجهزة اذا توفرت

فحص حالة المسننات واالستبدال اذا كان هنالك تلف في
االسنان

شد ومعايرة كامة التشغيل للمفتاح الكهربائي

تسجيل القراءات

الصيانة الميكانيكية

الفحص السمعي

الفحص النظري
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التزييت

النظافة

يوميا ً
تنظيف االسطح
الخارجية

فحص وجود
شرارة في نقاط
التالمس
او تسرب في
التيار

فحص الحميان
الزائد

تسجيل القراءات

لوحات التشغيل الكهربائية
شهريا ً
نفض الغبار عن
جميع مكونات
اللوحة الداخلية
والقواطع وبادئة
التشغيل

سنويا ً

ربعيا ً

فحص جميع التوصيالت
حسب مخطط الدائرة
الكهربائية
فحص جميع نقاط التالمس
الثابتة والمتحركة والتنظيف
بواسطة ورق زجاج اذا لزم
فحص مستوى الزيت في
خزان الزيت الخاص
بالقواطع (قواطع السويتش
جير) واستبداله اذا كان
يحتوي على مخلفات
كربونية

ضبط ومعايرة
الريليهات

فحص وشد جميع
الوصالت (
الكوابل ،االسالك،
وصالت العبور ،
الباسبارات)
وتنظيف اية
مخلفات كربونية

فحص مقاومة العازلية

فحص وصيانة جميع أجزاء
اللوحة الكهربائية مع فك
وتنظيف واعادة تجميع

معايرة الفولتيميتر واالميتر
وجهاز قياس التردد وجميع
أجهزة القياس والتأكد من صحة
القراءات

فحص حالة العوازل

فحص الكهرباء

الفحص النظري
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فحص الحرارى

النظافة

ربعيا ً

معدات الرفع

فحص مستوى الزيت في
صندوق التروس وزيادتة اذا
لزم

سنويا ً

النصف سنويا ً

استبدال الزيوت في صندوق التروس
تنظيف مفاتيح العيار
()limit switches

فحص اية اصوات غريبة
وكذلك مستوى االهتزازات

فحص مستوى االحمال والتاكد من
فاعلية معدة الرفع حسب االحمال
الموصى بها من الشركة الصانعة

تشحيم البيل و المسننات
والجنازير اينما وجدت
تنظيف جميع نقاط
التالمس

فحص مقاومة العازلية
للماتورات

تسجيل القراءات

الفحص الميكانيكي

الفحص النظري

الفحص السمعي

93

جميع االجزاء المتحركة والتي هي
عرضة للتآكل يجب فحصها واجراء
الصيانة التصحيحية الالزمة باستبدالها

التزييت

النظافة

أجهزة الحماية من المطرقة المائية
ربعيا ً

تفريغ خزان الماء وتنظيفه سنويا او قبل ذلك تبعا
لوضعه ومستوى دخول المواد الغريبة والعالقة فيه
صيانة المحابس البوابية ومحابس الفراشة حسب ما
ورد في بند المحابس اعاله
دهان الخزانات مرة كل سنتين

فحص جهاز قياس مستوى الماء او انبوب قياس
مستوى الماء والحنفيات وتنظيفها بماء مضغوط

يوميا ً
التاكد من مستوى الماء
والهواء من خالل انبوبة
القياس وحسب عالمات
الحدود الدنيا والعليا على
الخزان

فحص ضغط الهواء مرة
كل ساعتين

سنويا ً

ربعيا ً
تنظيف انبوب قياس مستوى الماء
والحنفيات بماء مضغوط
فحص جميع التوصيالت وفصلها
واعادة وصلها بشكل جيد

تنظيف نقاط التالمس في نظام
التحكم ومفاتيح الضغط في نظام
تزويد الهواء
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سنويا ً
تفريغ الوعاء الهوائي ومدخل
الهواء وتنظيفها وتجفيفها
فحص االسطح الداخلية من
الصدأ والتآكل وتنظيف
االسطح المتضررة بواسطة
ورق زجاج خشن واعادة
الدهان
فحص اطراف المسبار
لمستوى نظام التحكم وتنظيفة
صيانة الملحقات  /اللوحة
والمحابس والضاغطة
الهوائية

سنويا ً
فحص جميع االجزاء الداخلية للصمام واجراء الصيانة التصحيحية حيثما لزم.

شهريا ً
تنظيف صمام التحكم والمواسير بماء مضغوط.

شهريا ً
فحص الزمبرك وتنظيفه والتاكد من سهولة الحركة وعدم الكربجة او االستعصاء.
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يوميا ً

تسجيل القراءات

شهريا ً

ربعيا ً

تنظيف االسطح
الخارجية

تنظيف فلتر
الزيت

فحص الزيت
واستبداله اذا كان
يحتوي على
شوائب
فحص الشحمة في
البيل وفي بيت
البيل والتنظيف
واالستبدال اذا لزم

فحص مستوى الزيت

تنظيف
فلتر الهواء

فحص حالة
الزيت في فلتر
الهواء واالستبدال
اذا لزم

الفحص الميكانيكي

الفحص النظري

الفحص السمعي
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النصف سنويا ً

سنويا ً

استبدال فلتر
الزيت

استبدال الزيت
تنظيف فلتر
الهواء بشكل
كامل

فحص جميع
اجزاء الضاغطة
والمواسير
والمحابس
واالستبدال
واجراء الصيانة
التصحيحية اينما
لزم

تنظيف البيل
ومكان البيل
واعادة التشحيم

الصيانة الكهربائية

النظافة

صيانة المحطة
يجب ان يتم تنظيف المصافي وحسب كميات دخول المواد الغريبة والعالقة .في حالة وجود مواسم غبار (الرياح
الموسمية) يتم التنظيف اسبوعيا او شهريا وحسب الحاجة
يجب تنظيف وافراغ المصافي بعيدا عن غرفة المضخات
فحص المصافي بشكل كامل ولجميع أجزائها واستبدال االجزاء التالفة

صيانة غرفة المضخات
تنظيف غرفة المضخات بشكل يومي لتوفير بيئة مريحة تسعد العاملين والزوار
توفير التهوية الجيدة واالضاءة الجيدة لتوفير بيئة عمل مريحة للعاملين
صيانة االرضيات وتنظيفها باستمرار سواء كانت من الخشب او ارضيات اسمنتية
معالجة تسرب المياه من السطح ان وجدت وذلك لحماية الماتورات الكهربائية واالنظمة الكهربائية داخل غرفة
المضخات
المحافظة على ترتيب كوابل التوصيل داخل الترنشات المخصصة لها وعدم ظهورها بشكل عشوائي ومنع المياه من
الوصول اليها
تنظيف االرضيات من الزيوت والشحوم وممرات المرور والساللم ودرجات الصعود والنزول وبشكل دائم حفاظا على
سالمة العاملين من خطورة االنزالقات
عدم ترك ادوات ومعدات العمل على االرضيات او على اسطح الماتورات او المضخات واعادتها الى اماكن الحفظ
المخصصة بعد االنتهاء من استخدامها
القيام باعمال الطراشة والدهان مرة كل سنتين على االقل او حسب الحاجة
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الصيانة الدورية ألجهزة الكلورة

يوميا ً

فحص الخطوط الرئيسة بواسطة غاز االمونيا

شهريا ً
تفقد وجود اية تراكمات او شوائب او اوساخ داخل الفلوميتر
واجراء التنظيف الالزم له باستخدام الماء الدافىء مع
مسحوق التنظيف الخاص او استخدام الفرشاة او كليهما
وتركه ليجف من تلقاء نفسه
يجب فك وتنظيف الحاقن واستبدال االجزاء التالفة منه
يجب فك واستبدال جميع االنابيب او الوصالت النحاسية
الواصلة لجهاز الكلورة عند اللزوم

فحص مفاتيح االسطوانات بواسطة غاز االمونيا

فك جوزة الحاقن وتبديل الجلد الموجودة بداخلها
تغيير الجلد الموجودة داخل صحون البلفات وصحن
التفريغ

فحص االجهزة بواسطة غاز االمونيا

تفقد النوابض والزمبركات اينما وجدت من الصدا
واستبدالها اذا لزم
تفقد وفحص اجهزة السالمة العامة الشخصية

الفحص الميكانيكي

الفحص بواسطة النظر عن وجود تسرب عند المفاصل
والوصالت

الفحص النظري
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النظافة

الخطوط الناقلة وخطوط التوزيع

يوميا ً
تفقد المكونات المرتبطة بانظمة النقل
والتوزيع من مصادر (كميات انتاج)
والخزانات (مستوى سطح الماء)
ومحطات الضخ  ....الخ
متابعة الشكاوي اليومية ودراستها
وتحليلها وخصوصا المتعلقة بضعف
الضغط او التلوث (لون او رائحة او
عكارة  ....الخ)

سنويا ً او موسميا ً
دراسة وتقييم الخطوط الناقلة
وخطوط التوزيع من حيث
القدرة االستيعابية لكميات المياه
والضغوط

شهريا ً

فحص الضغوط

فحص وتجربة كافة المحابس

فحص نوعية المياه

فحص فائض الكلورين
قراءة عدادات الخدمة واحتساب الكميات
المستهلكة من اجل الفوترة و لتحديد
الكميات المطلوبة واحتساب الفاقد
قياس وتسجيل كميات المياه المنتجة من
المصادر والمنقولة من موقع الى اخر
للتحكم في الكميات المطلوبة لغايات
التزويد وحساب كميات الفاقد

التفتيش والكشف عل تسرب المياه
توثيق كافة البيانات والمعلومات

تسجيل القراءات

الفحص الميكانيكي

فحص نوعية المياه
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الفحص النظري

احتساب وتدقيق كامل على
الكميات المنتجة وصافي
التزويد والكميات المباعة
وحسابات الفاقد
عمل فحص وصيانة ومعايرة
للعدادات في جميع المواقع
باالضافة الى عدادات
المشتركين
مراجعة وتحديث خرائط النقل
والتوزيع
تحديد وتحديث اوقات الذروة
في الطلب على المياه على مدار
االيام واالشهر
احتساب الكميات

