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مقدمة 
فــي إطــار جهــود شــركة الميــاه الوطنيــة الراميــة للمحافظــة علــى الميــاه وترشــيد 
ارتفــاع كميــة  اســتخدامها واســتدامتها، ورفــع الضــرر عــن العمــاء المتضرريــن مــن 
االســتهاك فــي فواتيــر الميــاه، وبنــاء علــى نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي نفذتهــا 
الشــركة ضمــن مشــروع “رشــد” لكشــف تســربات الميــاه داخــل مبانــي وعقــارات العمــاء، 
والتــي أظهــرت وجــود تســربات فــي الخزانــات األرضيــة لــدى أغلــب العمــاء المشــاركين 
ــر  ــاه وارتفــاع كميــة اســتهاك فواتي فــي المشــروع، األمــر الــذي يــؤدي إلــى هــدر المي
الميــاه لــدى العمــاء، ولمعالجــة مشــكات التســربات مــن خزانــات الميــاه األرضيــة، فقــد 
قامــت الشــركة بدراســة البدائــل المختلفــة لمعالجــة التســربات بالخزانــات األرضيــة، والتــي 

خلصــت إلــى خيــارات العــزل الــواردة بهــذا الدليــل.

ــات هــذا  ــن متطلب ــاء الســعودي SBC، فــي حــال وجــود أي تعــارض بي )يطبــق كــود البن
ــل والكــود(. الدلي

يطبــق هــذا الدليــل علــى الخزانــات الخاصــة لتجميــع ميــاه الشــرب التــي يتم إنشــاؤها 
فــي المنــازل والعقــارات والمجمعــات أو الوحــدات الســكنية، المنفــذة وفقــًا لمتطلبــات 
 / الســعودية  القياســية  بالمواصفــات  الفنيــة  واالشــتراطات  الســعودي  البنــاء  كــود 
ــات المســتفيدين مــن هــذه المنشــأة، وال يشــمل  ــة، وبحجــم يتوافــق مــع متطلب الخليجي

ــات العامــة. الخزان

المجال
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تعاريف ومصطلحات

التعريفالمصطلح

شركة المياه الوطنية.	 الشركة

صاحب المبنى أو العقار السكني أو التجاري.	 العميل

والعقارات 	 الدليل المنازل  في  إنشاؤها  يتم  التي  ـ  االرضية  للخزانات  العزل  دليل 
السكنية. الوحدات  أو  والمجمعات 

وتغذية 	 الخزانات وتخزين  لتجميع  يستخدم  أرضي  منشأ  عن  )عبارة  األرضية  المياه  خزانات 
للشرب( الصالحة  بالمياه  المبنى 

المواصفات القياسية 
SASO 	.المواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

SBC 	كود البناء السعودي

GSO/SASO 	المواصفات القياسية السعودية / الخليجية

BS 	المواصفات البريطانية

EN 	المواصفات األوروبية

ASTM 	معايير الجمعية األمريكية ألختبار المواد

NSF International 	منظمة الصحة العامة والسالمة

ANSI 	المعهد الوطني األمريكي للمواصفات

اسم المواصفةرقم المواصفة

SASO-GSO-1831: 2007 	خزانات المياه المصنوعة من البولي إيثلين المشكلة بالدوران

SASO-GSO-2450
EN 13280/11-2001 	خزانات المياه المشكلة من البالستك المسلح باأللياف الزجاجية

SASO-2882 	دهانات اإليبوكسي الخالي من المذيب لخزانات ومواسير مياه الشرب
SASO-826

EN 13280/11-2001
خزانات مياه الشرب األفقية المصنوعة من راتينجات البوليستر والمقواة بالأللياف 	 

الزجاجية

SASO-GSO-2443: 2014 	 الزجاجية باأللياف  المدعمة  البالستيكية  المواد  المصنعة من  الشرب  خزانات مياه 
البوليستر  راتنجات  مع 

GSO 2311: 2013 	تبطين خزانات المياه الخرسانية

NSF 61 	اآلثار الصحية للمواد على مياه الشرب

ASTM D 5199
ASTM D 792

طريقة االختبار القياسية للسماكة االسمية لألرض التركيبية	 
طرق االختبار القياسية للكثافة والثقل النوعي )الكثافة النسبية( 	 

EN 1186-1 	 المنتجات غير المعدنية لالستخدام عند مالمسة المياه المعدة لالستهالك اآلدمي

المواصفات المرجعية
المواصفــات المرجعيــة التاليــة ال غنــى عنهــا لتطبيــق هــذا الدليــل. للمراجــع المؤرخــة 
تنطبــق الطبعــة المذكــورة فقــط. بالنســبة للمراجــع غيــر المؤرخــة، يطبــق أحــدث إصــدار 

مــن المواصفــة المرجعيــة) بمــا فــي ذلــك أي تعديــات(. 
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أهمية عزل الخزانات
تعد أعمال عزل الخزانات ذات أهمية عالية لاسباب التالية:

أهم أنواع الخزانات

اشتراطات عامة لتنفيذ الخزانات:

الحفاظ على المياه من الهدر وترشيد استهاكها.	 
ــاه إلــى مــواد 	  المحافظــة علــى أساســات المبانــي والعقــارات مــن التضــرر بســبب تســرب المي

التســليح.
المحافظــة علــى الطــرق المجــاورة للخزانــات مــن التضــرر بســبب تســرب الميــاه وتأثيرهــا علــى 	 

التربــة )الدفــان(.
المحافظة على المياه من التلوث نتيجة تسرب المياه من وإلى الخزانات األرضية.	 
تخفيض العبء االقتصادي على المستهلك بخفض كمية استهاك فواتير المياه. 	 

الخزانــات األرضيــة مــن الخرســانة المســلحة المنفــذة بالموقــع )وهــي االكثــر شــيوعًا( أو مســبقة 
الصنــع والمعزولــة مــن الداخــل والخــارج ــــ حســب خيــارات العــزل الــواردة بهــذا الدليــل، وأن تكــون 
الخزانــات الخرســانية مصممــة وفقــا للفصــل الســادس )A( مــن كــود المبانــي الســكنية التــي ال تزيــد 

ACI 350 عــن ثاثــة أدوار أمــا الخزانــات التــي ســعتها أكبــر فتصمــم حســب

ــة علــى موقــع وحجــم الخــزان االرضــي وفقــًا للتصميــم الهندســي  أخــذ موافقــة الجهــات المعني
ــاء . للمبنــى، ووفقــًا لرخصــة البن

يكــون موقــع الخــزان نظيفــًا وغيــر معــرض لانغمــار بالميــاه أي ًكان مصدرهــا وبعيــدًا عــن الروائــح 
الكريهــة والدخــان واألتربــة والملوثــات.

يجــب أن تكــون جميــع األســطح المطلــوب عزلهــا خاليــة مــن الرطوبــة ويجــب إزالــة جميــع رواســب 
األســمنت والزيــوت وعيــوب األســطح قبــل التنفيــذ، ويجــب التأكــد مــن أن االســطح نظيفــة وجافــة 
وخاليــة مــن الغبــار، وإصــاح جميــع التشــققات والعيــوب التــي تؤثــر علــى كفــاءة مــواد العــزل قبــل 
البــدء بعمليــة العــزل الداخلــي، وتكــون بصفــة عامــة فــي الحالــة التــي تتطلبهــا الشــركة المصنعــة 

لمــواد العــزل.

ــاه  ــم لمي ــي مائ ــزل داخل ــب وع ــي مناس ــزل خارج ــذ ع ــم تنفي ــب أن يت ــدة يج ــات الجدي ــي الخزان ف
الشــرب باالضافــة إلــى تركيــب شــرائح مــن PVC  عنــد الفواصــل االنشــائية بعــرض ال يقل عن 25ســم.

الخزانــات األرضيــة مــن المــواد الصناعيــة غيــر الضــارة  بصحــة اإلنســان )الفيبرجــاس ـ البولــي 
إيثيليــن عالــي الكثافــة  ... إلــخ( مســبقة الصنــع.
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 )WRAS( يجــب أن تكــون جميــع مــواد العــزل الداخلــي معتمــدة ضــد الســمية وحاصلــة على شــهادة
 ANSI / NSF  والخاصــة بمائمــة المــادة للتامــس مــع ميــاه الشــرب، وأن يتــم تطبيــق المعيــار رقــم

61المعنــي بمكّونــات نظــام ميــاه الشــرب - اآلثــار الصحيــة للمــواد علــى ميــاه الشــرب.

ــاط  ــى الخــزان أو اخت ــع تســرب المــاء مــن أو إل ــًا محكــم لمن أن يكــون الخــزان معــزواًل عــزاًل مائي
ــل(. ــوارد بهــذا الدلي ــل ال ــة ) وفــق التفصي ــادر أخــرى خارجي المــاء بمص

معالجــة أجــزاء الخــزان المصنوعــة مــن الحديــد أو الصــاج بمــادة مانعــة للصــدأ بشــرط أن تكــون هــذه 
المــادة خاليــة مــن المــواد الســامة، وال تؤثــر علــى خــواص المــاء أو صحــة المســتهلك .

يتــم تنفيــذ اعمــال العــزل بواســطة فنــي مرخــص ومؤهــل مــن الشــركات المصنعــة لمــادة العــزل، 
كمــا يجــب اّتبــاع إرشــادات الشــركة المصنعــة بدقــة.

أن يكون موقع الخزان في مكان يسهل الوصول إليه عند الصيانة والنظافة.

أن تتوفر فتحات مناسبة للتعبئة والغسيل.

 يراعــى عنــد تصميــم الخــزان ســهولة إزالــة الرواســب عنــد غســل الخــزان وتعقيمــه، وذلــك عــن طريــق 
ســحب الميــاه مــن القــاع إلزالــة الرواســب.

 يكــون الخــزان محكــم الغلــق لمنــع دخــول األتربــة والملوثــات األخــرى ويتــراوح ارتفــاع فتحتــه عــن 
ســطح األرض بيــن ١٠ إلــى ٢٥ مــم ، وتكــون الفتحــة ذات ميــل إلــى خــارج الخــزان منعــًا لوصــول 

ميــاه األمطــار أو أي ميــاه أخــرى إلــى داخــل فتحــة الخــزان. 

يجــب تركيــب غطــاء أمــن علــى فتحــة دخــول الخــزان حســب المواصفــات القياســية الســعودية / 
ــة غــرف التفتيــش.  ــة ألغطي الخليجي

أن يكــون للخــزان فتحتــي تغذيــة وســحب للميــاه، وأخــرى للتصريــف أثنــاء الغســيل والتطهيــر، مــع 
توفيــر عوامــة للتحكــم فــي كميــة ميــاه الخــزان .

يجــب أن يتــم توفيــر اإلنــارة والتهويــة بشــكل كافــي ومســتمر لحمايــة جميــع العمــال أثنــاء تنفيــذ 
ــب  ــذ، حس ــال التنفي ــة والســامة خ ــكام الصح ــتراطات وأح ــع اش ــاة جمي ــع مراع ــزل م ــال الع اعم

ــي. ــاع المدن اشــتراطات الســامة للدف

ــى  ــف دوري عل ــع إجــراء كش ــل، م ــى األق ــهر عل ــتة أش ــرة كل س ــا م ــات وتطهيره ــف الخزان تنظي
ــًا . الخــزان للتأكــد مــن ســامتها إنشــائيًا وصحي

ــه  ــت صاحيت ــد تثب ــوق ومعتم ــدر موث ــن مص ــة أو م ــبكة العام ــن الش ــاه م ــزان بمي ــلء الخ ــم م يت
لاســتعمال اآلدمــي.

ــاء وبعــد اكتمــال  ــه أثن ــم الخــزان لتحمل ــم تصمي ــوزن الــذي ت يراعــى عــدم وجــود أحمــال تتجــاوز ال
أعمــال 
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خيارات عزل الخزانات
تتنــوع خيــارات عــزل خزانــات الميــاه األرضيــة، بســبب تنــوع المــواد المســتخدمة فــي 
العــزل، والتــي يجــب الحصــول عليهــا مــن مصــدر حاصــل علــى اعتمــاد الهيئــة الســعودية 

للمواصفــات والمقاييــس والجــودة  SASOأو مــا يعادلهــا عنــد االســتيراد مــن الخــارج.
ويعــزز هــذا الدليــل تنــوع خيــارات العــزل بــدًء مــن الممارســة القائمــة حاليــًا بتلييــس 
ــح  ــة للرش ــادة مانع ــة م ــع إضاف ــمنتية م ــه أس ــل بلياس ــن الداخ ــزان م ــط الخ ــاع وحوائ ق
)الســيلكا(، أو طــاء جــدران وأرضيــات الخزانــات بمــادة اإليبوكســي أو غيرهــا مــن المــواد 
ــزل  ــال الع ــركة بأعم ــات الش ــى مرئي ــاه، إل ــرب المي ــع تس ــي لمن ــازل مائ ــتعملة كع المس

المتمثلــة فيمــا يلــي:
ــي 	  ــن عال ــي إيثيلي ــدة / القائمــة( بمــادة البول ــة الخرســانية )الجدي ــاه األرضي ــات المي ــن خزان تبطي

.)HDPE( الكثافــة
 	.)FRP/GRP( بمادة الفيبرجاس )تبطين خزانات المياه األرضية الخرسانية )الجديدة/القائمة
تبطيــن خزانــات الميــاه األرضيــة الخرســانية )الجديدة/القائمــة( بأحــد مــواد العــزل المائــي )عــزل 	 

األيبوكســى - عــزل البنتــرون - عــزل البولــى يوريــا(.
 	.)HDPE( تركيب خزانات المياه االرضية مسبقة الصنع من البولي إيثيلين عالي الكثافة
 	.)FRP/GRP( تركيب خزانات المياه االرضية مسبقة الصنع من مادة الفيبرجاس

يمكن بيان خيارات عزل الخزانات حسب ما يلي: 

ــات الخرســانية القائمــة مــن الشــروخ والتشــققات  ــم إعــادة تأهيــل ومعالجــة الخزان  يت
وإزالــة الرواســب والزيــوت وعيــوب األســطح وتنظيــف جــدران الخــزان مــن الداخل ويجب 
أن تكــون جميــع االســطح الخرســانية خاليــة مــن الرطوبــة قبل التنفيــذ، ويجــب التأكد من 
أن الســطح المــراد تبطينــه أملًســا وخالًيــا مــن األجســام الحــادة، وخالًيــا من جميــع المواد 
الغريبــة التــى تمنــع التثبيــت الجيــد لمــادة العــزل، ومــن ثــم يتــم عزلهــا بمــادة البولــي 

إيثيليــن عالــي الكثافــة )HDPE(، حســب الشــكل واالشــتراطات التاليــة:

أواًل: تبطين خزانات المياه األرضية الخرسانية )الجديدة / القائمة( بمادة 
.)HDPE( البولي إيثيلين عالي الكثافة
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ــل . 1 ــن الداخ ــة )HDPE( م ــي الكثاف ــن عال ــي إيثيلي ــات البول ــادة راتينج ــزان بم ــن الخ ــم تبطي يت
ــاء.  ــة للم ــانية المامس ــطح الخرس ــع األس لجمي

يجــب أن تكــون أغشــية العــزل مــن راتينجــات البولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة )HDPE( متوافقة . 	
 GSO  مــع المعاييــر واالشــتراطات الفنيــة للمواصفــات القياســية الســعودية / الخليجيــة، رقــم

2311:2013 الخاصــة بتبطيــن خزانــات الميــاه الخرســانية.

ــار . 3 ــاه الشــرب - اآلث ــات نظــام مي ــار رقــم  ANSI / NSF 61المعنــي بمكّون  يتــم تطبيــق المعي
الصحيــة للمــواد علــى ميــاه الشــرب.

ــا . 	 ــة يدوًي ــي الكثاف ــن عال ــي إيثيلي ــة مــن راتينجــات البول ــادة العــزل المصنوع ــت م يجــب تثبي
ــدات  ــع األدوات والمع ــتخدام جمي ــب، واس ــات األنابي ــول فتح ــت ح ــى التثبي ــل عل ــع العم م

ــال. ــار االعم ــص واختب ــذ وفح ــة لتنفي ــة الازم ــواد الخاص ــة والم ــزة والعمال واألجه

يجــب أن يكــون توزيــع مــادة العــزل علــى الســطح المــراد عزلــه وفًقــا لتوصيــات إعداد الســطح، . 5
ــذي؛ ويجــب نشــر  ــم التنفي ــا لرقمهــا وموضعهــا فــي التصمي ويجــب أن توضــع الشــرائح وفًق

ألــواح أغشــية العــزل بالطريقــة التــي تــؤدي الــى الحــد األدنــى مــن التجاعيــد. 

يتــم لحــام البولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة باســتخدام اللحــام عموديــًا مــن أعلــى وإلــى أســفل، . 6
ويجــب عمــل خــط أفقــي ال يقــل عــن 1.50 متــر مــن مناطــق تركيــز اإلجهــاد المحتمــل فــي 
ــى  ــدد اللحامــات إل ــل ع ــا والمواقــع الهندســية ذات األشــكال المختلفــة، ويجــب تقلي الزواي
ــواح 10 ســم - 	1 ســم للحــام باالنصهــار، و 7.5  ــن األل الحــد األدنــى، وتكــون التداخــات بي

ســم للحــام بالبثــق، قبــل بــدء اللحــام ، يجــب أن تكــون كافــة الشــرائح جافــة ونظيفــة.

ــاوز هــذا . 	 ــث ال يتج ــام المســتخدمة، بحي ــة اللح ــب شــرائح العــزل مــع آل ــاءم تركي يجــب أن يت
ــة  ــرعة، ودرج ــب الس ــام حس ــة اللح ــط آل ــب ضب ــا يج ــم. كم ــن 15 س ــام ع ــكل ع ــل بش التداخ

ــام. ــدء اللح ــل ب ــاء قب ــماكة الغش ــرارة، وس الح

يتــم تنظيــف الخزانــات مــن مخلفــات الراتنــج/ الرزيــن بعــد اإلنتهــاء مــن أعمــال العــزل، حســب . 	
توصيــات الشــركة المصنعــة، لمــادة العــزل. 

يتــم إعــادة تأهيــل ومعالجــة الخزانــات الخرســانية القائمــة مــن الشــروخ والتشــققات 
ــوب األســطح وتنظيــف جــدران الخــزان مــن الداخــل  ــوت وعي ــة الرواســب والزي وإزال
ويجــب أن تكــون جميــع االســطح الخرســانية خاليــة مــن الرطوبــة قبــل التنفيــذ، ويجــب 
ــا  ــا مــن األجســام الحــادة، وخالًي التأكــد مــن أن الســطح المــراد تبطينــه أملًســا وخالًي
مــن جميــع المــواد الغريبــة التــى تمنــع التثبيــت الجيــد لمــادة العــزل، ومــن ثــم يتــم 
عزلهــا بمــادة )FRP/GRP( لجميــع األســطح الخرســانية المامســة للمــاء، حســب 

ــة: حســب الشــكل واالشــتراطات التالي

ثانيًا : تبطين خزانات المياه األرضية الخرسانية )الجديدة/القائمة( بمادة 
.)FRP/GRP( الفيبرجاس



دليل عزل خزانات المياه األرضية 9

يجــب أن تكــون راتينجــات البطانــة وجميــع مكوناتهــا مصنوعــة مــن الباســتيك المقــوى . 1
ــة للمواصفــات  ــر واالشــتراطات الفني ــة )FRP/GRP( متوافقــة مــع المعايي ــاف الزجاجي باأللي
ــاه  ــات المي ــن خزان ــة، رقــم  GSO 2311:2013 الخاصــة بتبطي القياســية الســعودية / الخليجي

ــانية. الخرس

ــار . 	 ــاه الشــرب - اآلث ــات نظــام مي ــار رقــم  ANSI / NSF 61المعنــي بمكّون  يتــم تطبيــق المعي
الصحيــة للمــواد علــى ميــاه الشــرب.

يتــم إعــادة تأهيــل ومعالجــة الخزانــات الخرســانية القائمــة مــن العيــوب وإزالــة 
الرواســب والزيــوت وعيــوب األســطح وتنظيــف جــدران الخــزان مــن الداخــل والتأكــد 
مــن خلوهــا مــن الرطوبــة قبــل التنفيــذ. ويجــب التأكــد مــن أن يكــون ســطح الخرســانة 
ــع  ــن جمي ــا م ــادة، وخالًي ــار الح ــام واألحج ــن األجس ــا م ــا وخالًي ــه أملًس ــراد تبطين الم
المــواد الغريبــة التــى تمنــع التثبيــت الجيــد لمــادة العــزل، ومــن ثــم تتــم أعمــال العــزل 
ــة،  ــي المســموح بهــا والمتوافقــة مــع االشــتراطات الصحي بأحــد مــواد العــزل المائ

ــي: كالتال

ثالثًا : تبطين خزانات المياه األرضية الخرسانية )الجديدة/القائمة( بأحد مواد 
العزل المائي )عزل األيبوكسى - عزل البنترون - عزل البولى يوريا(.

 - العزل المائي -
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تتــم اعمــال العــزل المائــي مــن الداخــل لجميــع األســطح الخرســانية المامســة للمــاء، علــى أن . 1
تكــون مــادة العــزل المائــي متوافقــة مــع المعاييــر الفنيــة واالشــتراطات الخاصــة بالمواصفة 
ــير  ــات ومواس ــب لخزان ــن المذي ــي م ــي الخال ــان اإليبوكس ــة بده ــم SASO-2882 الخاص رق

ميــاه الشــرب.

ــار . 	 ــاه الشــرب - اآلث ــات نظــام مي ــي بمكّون ــار رقــم  ANSI / NSF 61المعن ــق المعي ــم تطبي يت
ــاه الشــرب. ــة للمــواد علــى مي الصحي

تتــم أعمــال العــزل بشــكل يــدوي ويجــب التأكــد مــن تغطيــة كافــة المناطــق وفتحــات . 3
األنابيــب المامســة للمــاء، واســتخدام جميــع األدوات والمعــدات واألجهــزة والعمالــة 

والمــواد الخاصــة الازمــة لتنفيــذ وفحــص واختبــار االعمــال.

يجــب أن يكــون توزيــع العــزل علــى الســطح وفًقــا لتوصيــات الشــركة المصنعــة إلعــداد . 	
الســطح المــراد عزلــه.

     يتــم تصنيــع الخزانــات مــن راتينجات البولــي إيثيلين عالي الكثافة )HDPE( بواســطة 
عمليــة القولبــة والتشــكيل الدورانــي، حيــث يتــم قولبتهــا وتشــكيلها كقطعــة واحــدة 
متماســكة وخاليــة مــن أي فواصــل، وتصمــم الخزانــات لاســتعمال تحــت األرض 
)داخــل غرفــة أرضيــة مجهــزة( ويتــم تركيبهــا عموديــًا أو أفقيــًا مــن أجــل تخزيــن الميــاه، 
وبمقاســات تناســب احتيــاج مســتخدمي المبنــى أو العقــار، وفــق االشــتراطات 
والمعاييــر الفنيــة للمواصفــة الســعودية الخليجيــة رقــم SASO-GSO-1831، حســب 

الشــكل والتفاصيــل التالــي:

رابعًا: تركيب خزانات المياه االرضية مسبقة الصنع من البولي إيثيلين عالي 
.)HDPE( الكثافة
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يجــب تصنيــع الخــزان فــي 3 أو 	 طبقــات، وتكــون الطبقــة الخارجيــة صلبــة لتحمــل أقســى . 1
ــة مــن األشــعة فــوق البنفســجية، وطبقــة  ــة، مــع طبقــة حماي األحــوال والظــروف المناخي
عــزل حــراري للحفــاظ علــى درجــات حــرارة الميــاه بمعــدل أقــل مــن درجــة الحــرارة الخارجيــة، 

ــا والطحالــب.  ــة ملســاء مانعــة ومقاومــة لنمــو البكتيري وطبقــة داخلي

ــب . 	 ــت للخــزان أو الغطــاء وقطــع التركي ــن ســواء كان يجــب أن تكــون مــواد االنشــاء والتبطي
المامســة للميــاه أمنــة بحيــث ال ينتــج عنهــا أي طعــم أو لــون أو رائحــة فــي ميــاه الشــرب، 
ــم  ــر صالحــًا للشــرب ، ويت ــه غي ــرك أي تأثيــرات ســامة تتســبب فــي تلــوث المــاء وتجعل وال تت
تطبيــق المعيــار رقــم  ANSI / NSF 61المعنــي بمكّونــات نظــام ميــاه الشــرب - اآلثــار الصحيــة 

للمــواد علــى ميــاه الشــرب.

ــد أي . 3 ــزان عن ــطواني للخ ــي األس ــاف الخارج ــدار الغ ــماكة ج ــى لس ــد األدن ــد الح ــم تحدي يت
ــة. ــركة الصانع ــل الش ــن قب ــزان م ــي الخ ــائل ف ــوب للس منس

يجــب أن تكــون ســماكة الجــدار كافيــة لدعــم وزن الخــزان فــي الوضعيــة القائمــة دون . 	
الحاجــة الــى أي دعــم خارجــي.

يتــم توفيــر مســاحات مســطحة للســماح بوضــع قطــع تركيــب كبيــرة علــى غــاف األســطوانة . 5
المستقيم.

يتــم قولبــة وتشــكيل الــرأس العلــوي للخــزان بشــكل متكامــل مــع غــاف األســطوانة. يجــب . 6
ــى مــن  ــوي مســاوية لســماكة القســم األعل ــرأس العل ــى لســماكة ال أن يكــون الحــد األدن
ــا بشــكل متكامــل مــع الجــدار األســطواني. الجــدار المســتقيم، ويكــون الــرأس الســفلي مصبوًب

الخزانــات ذات ســعة 10 م3 أو أكثــر يجــب ان تحتــوي علــى 3 مقابــض رفــع مصبوبــة بشــكل . 	
متكامــل فــي الــرأس العلــوي للخــزان، وتصمــم مقابــض الرفــع علــى نحــو يســمح برفــع 

ــب الخــزان الفــارغ. وتركي

ــة بشــكل متكامــل فــي . 	 ــر مــا ال يقــل عــن 	 مقابــض ربــط مصبوب ــم الخــزان بتوفي ــم تصمي يت
الــرأس العلــوي، ويتــم تصمــم مقابــض الربــط بحيــث تســمح بحجــز الخــزان وبقائــه فــي مكانــه 

ــاح دون حصــول أي تلــف أو ضــرر بجســم الخــزان. فــي ظــروف الحمــوالت الزلزاليــة والري

ــة، . 	 ــل الشــوائب الغريب ــة مث ــا مــن أي عيــوب مرئي يجــب أن يكــون جــدار الخــزان النهائــي خالًي
ــن  ــف م ــي تضع ــر الت ــققات والتقش ــروخ، والتش ــور، والش ــوب، والبث ــواء، والثق ــات اله فقاع
صاحيــة الخــزان فــي الخدمــة وتخفــض مــن العمــر االفتراضــي وديمومــة عمــل وعــاء التخزيــن. 

ويجــب تشــذيب وتنعيــم جميــع األطــراف المقطوعــة أثنــاء عمــل الفتحــات فــي الخــزان.

تصنــع الوصــات وقطــع التركيــب ذات التشــفيه المــزدوج مــن البولــي إيثيليــن البكــر، ويتــم . 10
تلحيــم البراغــي إلــى حلقــة دعــم مشــتركة ومغلفــة بالبولــي إيثيليــن لمنــع تامــس الســائل 
ــن  ــا يضم ــرب بم ــع للتس ــوق مان ــل بط ــفهات الوص ــد مش ــم تزوي ــة، ويت ــادة المعدني ــع الم م
ســطح مانــع للتســرب مــن جهــة شــفة الربــط وســطح الخــزان وســطح الخــزان، وكذلــك يجــب 

ــداد الخــط المركــزي الرئيســي للخــزان. ــد فتحــات مســامير الربــط علــى امت أن تمت

يجــب أن تكــون أغطيــة الخــزان مــن النــوع الملولــب والمــزود بفتحــات تنفيــس الهــواء وبقطــر . 11
مناســب لدخــول العمــال ومعــدات الصيانــة والتنظيــف.
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ــس . 	1 ــة تنفي ــيل وفتح ــطف وغس ــرف ش ــض ومص ــرف للفائ ــول ومص ــذ دخ ــزان بمنف ــزود الخ ي
والقياســات  )بالحجــم   )HDPE( الكثافــة  عالــي  إيثيليــن  البولــي  راتينجــات  مــن  بانابيــب 
ــط  ــفة رب ــى ش ــة إل ــمي PN 16 bar باإلضاف ــط اس ــل ضغ ــط تتحم ــفة رب ــع ش ــة( م المطلوب
داخليــة عنــد جانــب المدخــل مناســبة لتركيــب الصمامــات بعوامــة مــن أجــل التحكــم بمنســوب 

ــل الخــزان.   ــاه داخ المي

ــي . 13 ــة المغلقــة مــن رغــوة البول ــع التســرب ذات الخلي يجــب أن تكــون حشــوات وأطــواق من
ــة  ــات تهوي ــر فتح ــب توفي ــاط  EPDM ويج ــواد مط ــون أو م ــن الفيت ــة أو م ــن المتصالب إيثيلي

ــبة. مناس

يتــم تزويــد الخزانــات بســالم مــن الباســتيك المقــوى باالليــاف الزجاجيــة عنــد الحاجــة، ويجــب . 	1
أن يكــون تصميــم جميــع الســالم متوافــق مــع معاييــر الســامة والصحــة المهنيــة المعتبــرة 

المعمــول بهــا.

يجــب أن تكــون الخزانــات مناســبة لاســتخدام فــي أجــواء تصــل رطوبتهــا النســبية الــى 100٪ . 15
ودرجــة حــرارة 60 مئويــة ومقاومــة للتــآكل ولألشــعة فــوق البنفســجية، ومســتقر وغيــر 
ســام وغيــر ملــوث ومقاومــة للطحالــب ومناســبة لتطبيقــات ميــاه الشــرب ومطابــق لمعاييــر 

الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة SASO أو مــا يعادلهــا.

 ،)FRP/GRP( ــاس ــادة الفيبرج ــن م ــع م ــبقة الصن ــة مس ــات االرضي ــون الخزان      تك
اســطوانية الشــكل وذات ســماكة جــدار موحــدة ومنتظمــة ويتــم تصنيعهــا بواســطة 
عمليــة لــف خيــوط االليــاف بواســطة الماكينــة علــى أن تشــتمل على بطانــة مقاومة 
ــًا أو  ــم تركيبهــا عمودي ــات، ويت ــا والطفيلي ــة ومانعــة لنمــو البكتيري للمــواد الكيميائي
أفقيــًا مــن أجــل تخزيــن الميــاه،  وبمقاســات تناســب احتيــاج مســتخدمي المبنــى أو 
ــة رقــم  ــة للمواصفــة الســعودية الخليجي ــر الفني العقــار، وفــق االشــتراطات والمعايي

SASO-GSO-1831، حســب الشــكل والتفاصيــل التالــي:

خامسًا: تركيب خزانات المياه االرضية مسبقة الصنع من مادة الفيبرجاس 
.)FRP/GRP(
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ــم تقويتهــا بغشــاء ســطحي . 1 ــا، ويت ــم تقريًب ــة بســماكة 1 مل ــة الداخلي يجــب أن تكــون البطان
زجاجــي فئــة”C” مــع تدعيــم خلفــي بحصيــرة مــن الزجــاج المفتــت فئــة “E” ، وجميعهــا مشــبعة 
براتينجــات اســتر الفينيــل االيزوفتاليــك )ال يــذوب بالمــاء( عالــي الجــودة، ويتكــون الجــدار 
ــك  ــتر االيزوفتالي ــات البوليس ــبعة براتينج ــة “E” مش ــة فئ ــة زجاجي ــن تقوي ــزان م ــائي للخ االنش

عالــي الجــودة. 

 يجــب أن يكــون الغــاف بســماكة وتركيبــة موحــدة ومنتظمــة وذو ســماكة دنيــا مطابقــة . 	
القياســية  المواصفــات  مــن    SASO-GSO-2443 رقــم  للمواصفــة  الفنيــة  للمتطلبــات 
ــواة  ــج ومق ــة بالراتين ــي غني ــطح الخارج ــرة الس ــون قش ــب أن تك ــة، ويج ــعودية / الخليجي الس

.”C“ ــة ــي فئ ــاء زجاج بغط

يتــم تصنيــع األغطيــة الطرفيــة للخــزان علــى قالــب مــن خــال الجمــع بيــن التطبيــق اليــدوي . 3
والــرش للتقويــة باالليــاف الزجاجيــة فئــة “E” وبراتينــج البوليســتر االيزوفتاليــك عالــي الجــودة، 
ويكــون الحــد األدنــى لســماكة وقطــر أغطيــة الخــزان بحســب المتطلبــات التصميميــة 

ــرة.   المعتب

ــن . 	 ــة م ــات متناوب ــتخدام طبق ــا باس ــة مًع ــة الطرفي ــزان باألغطي ــاف الخ ــل غ ــط ووص ــم رب يت
ــك  ــم وتماس ــن تاح ــا يضم ــات، مم ــبعة بالراتينج ــوجة والمش ــت المنس ــاج المفت ــرة الزج حصي

ــًدا. ــع األســطح المــراد ربطهــا جي جمي

يجــب أال يقــل عــرض الوصلــة عــن 250 مــم. وعلــى أن يتألــف التصفيــح الداخلــي مــن 3 . 5
طبقــات مــن حصيــرة الزجــاج المفتــت ومشــبعة بطــاء الراتينــج النهائــي.

ــة . 6 ــاوة الكافي ــة والقس ــر الصاب ــا يوف ــة بم ــاع تقوي ــى أض ــزان عل ــاء الخ ــتمل بن ــب أن يش يج
ــر  ــة بقع ــات العمودي ــون الخزان ــا تك ــل بينم ــم تحمي ــة بدعائ ــات األفقي ــزود الخزان ــزان، وت للخ

ــانية. ــات خرس ــى باط ــع عل ــطح وتوض مس

ــس . 	 ــة تنفي ــيل وفتح ــطف وغس ــرف ش ــض ومص ــرف للفائ ــول ومص ــذ دخ ــزان بمنف ــزود الخ  ي
ــة( مــع شــفة  بانابيــب )FRP/GRP( باســتيك مقــوى بالزجــاج )بالحجــم والقياســات المطلوب
ربــط تتحمــل ضغــط اســمي bar PN 16  باإلضافــة إلــى شــفة ربــط داخليــة عند جانــب المدخل 

مناســبة لتركيــب الصمامــات بعوامــة مــن أجــل التحكــم بمنســوب الميــاه داخــل الخــزان.

 يتــم تزويــد الخــزان بســلم مصنــوع مــن مــادة )FRP/GRP(  الباســتيك المقــوى بالزجــاج عنــد . 	
ــم  ــات بفتحــة دخــول واحــدة بقطــر داخلــي ال يقــل عــن 600 مل ــد الخزان ــم تزوي الحاجــة، ويت
وتــزود الفتحــة بغطــاء ذو مفصــات قابــل للقفــل او يثبــت ببراغــي لولبيــة لمنــع دخــول ميــاه 

األمطــار والغبــار مندمجــة فــي إطــار فتحــة الدخــول.   

يــزود الخــزان بعوامــة ميكانيكيــة ومؤشــر لبيــان منســوب الميــاه بالخــزان مــن النوع الشــريطي . 	
مــع قــراءة محليــة عنــد قــاع الخــزان، أو مؤشــر منســوب الكترونــي مــع جهــاز تحكــم بمنســوب 

المياه.

يتــم تثبيــت الخــزان بمرابــط ال تقــل عــن أربــع مرابــط حتــى ال ترتفــع لألعلــى عنــد تســرب الميــاه . 10
ــي محيطها  ف

يجــب أن تكــون جميــع المــواد المســتخدمة فــي الخزانــات وقطــع التركيــب ومــا إلــى ذلــك . 11
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ذات نوعيــة غيــر ســامة ومائمــة لاســتخدامات مــع ميــاه الشــرب، ويجــب أال ينتــج عــن خزانــات 
ــاه الشــرب  )FRP/GRP( وقطــع التركيــب المســتخدمة معــه أي طعــم أو رائحــة أو لــون لمي
ــة  ــل الهيئ ــاه الصالحــة للشــرب المعتمــدة مــن قب ويجــب أن تكــون معتمــدة الســتخدام المي
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة SASO، أو مــن قبــل أي هيئــة مقاييــس أخــرى 

معتمــدة.

يجــب أن تكــون الخزانــات مناســبة لاســتخدام فــي أجــواء تصــل رطوبتهــا النســبية الــى . 	1
ــتقر  ــجية، ومس ــوق البنفس ــعة ف ــآكل ولألش ــة للت ــة ومقاوم ــرارة 60 مئوي ــة ح ٪100 ودرج
ــق  ــاه الشــرب ومطاب ــب ومناســبة لتطبيقــات مي ــوث ومقاومــة للطحال ــر مل ــر ســام وغي وغي
للمعاييــر الفنيــة للمواصفــة رقــم SASO-GSO-1831  مــن المواصفات القياســية الســعودية / 

الخليجيــة أو للمعاييــر الدوليــة BS EN 13280 / BS EN 13121 أو مــا يعادلهــا.

اختبارات العزل للخزانات
وللتأكــد مــن ســامة تنفيــذ اعمــال العــزل يلــزم إجــراء بعــض اإلختبــارات للتحقــق مــن 

نجــاح أعمــال العــزل ومنهــا: 
يتــم فحــص ســطح العــزل بالعيــن المجــّردة بعــد التركيــب والتأكــد مــن عــدم وجــود أي ثقــوب أو 	 

فواصــل، ويجــب إصــاح أي عيــب يتــم اكتشــافه. ويتــم فحــص العــزل  كذلــك بإختبــار ضغــط الهــواء 
للتأكــد مــن خلــو اللحــام مــن التســرب.

فــي حــال عــزل الخزانــات الجديــدة يتــم إجــراء اختبــار بمــلء الخــزان بالمــاء لمــدة 		 ســاعة  وعــدم 	 
ردم المحيــط الخارجــي للجــدار الخرســاني بطبقــات الدفــان إال بعــد نجــاح االختبــار والتأكــد مــن عــدم 

وجــود تســرب للميــاه.

ــب 	  ــم حس ــاء تت ــرب الم ــد تس ــزل ض ــارات الع ــإن اختب ــع ف ــبقة الصن ــات مس ــص الخزان ــا يخ وفيم
 SASO توجيهــات الصانــع، أو حســب معاييــر الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة
. )ASTM D 792(و  )ASTM D 5199( ــواد ــار الم ــة ألختب ــة األمريكي ــر الجمعي ــدت، أو معايي إن وج

ــة 	  ــا بطريق ــرب ومعالجته ــاط التس ــد نق ــم تحدي ــزان، يت ــئ الخ ــد مل ــرب عن ــود تس ــال وج ــي ح ف
ــري. ــرة أخ ــار م ــادة االختب ــرب، وإع ــاه الش ــتخدامات مي ــواد الس ــد الم ــن ألح الحق




