
Drainage Practices



Materials for Subsurface 

Drainage

Types of Drainage Pipes

b- Plastic Pipes

a- Clay Pipes

c- Concrete Pipes



a- Clay Pipes
• .ھي عبارة عن وص�ت تصنع من الطين المحروق

• مم٢٠٠-٥٠سم وأقطارھا تتراوح من ٣٠أطوالھا  .

• يدخل الماء ا+رضي فيھا من خ�ل الفراغات البينية بين كل أنبوب 
.وا.خر

:مميزات ھذا النوع

1- .رخص ثمنھا.          ٢- مقاومتھا العالية ل2م�ح

:عيوبھا

1- .تتعرض للكسر بسھولة عند النقل

2- .تحتاج الى عناية خاصة في التنظيف



b- Plastic Pipes
• أو   PVCھي عبارة عن وص�ت تصنع من الب�ستيك

أو البولي بروبلين  PEالبولي ايثلين PP.

• .تستخدم حديثا على نطاق واسع

• تكون smooth أو corrugated  وبھا فتحات بأبعاد
.وأعداد معينة لدخول المياه

• مميزات PVC:

1-     .أقل تكلفة

2- .مقاومته أعلى للضغوط

3- .عملي جدا



عيوب PVC:

1- .يتأثر بدرجة الحرارة فيمكن أن يتعرض ل�نھيار

2-  .يحتاج الى حماية كبيرة من أشعة الشمس

مميزات PE:

1-       .يتحمل الضغوط العالية

2- .يمكن حمايته من أثار أشعة الشمس

عيوب PE:

1-          .يحتاج لمواد انشائية كبيرة

2- .يتأثر بدرجة الحرارة العالية



Advantages and Dis-advantages of Smooth or 

Corrugated Plastic Pipes

Pipe Type

1- من السھل نقلھا
.ومناولتھا

Advantages

2- حركة المياه بداخلھا
سھلة

Smooth

1- من السھل نقلھا
ومناولتھا

2- لھا قدرة أكبر على
.تحمل الضغوط الخارجية

1- .تكلفتھا عالية

Dis-advantages

سھولة تحطمھا عند-2
.تعرضھا للصدم

.

Corrugated

1- .تكلفتھا عالية
2- تتحطم عند
تعرضھا للصدم المباشر

الفواقد الھيدروليكية-3

.كبيرة بسبب التعاريج



c- Concrete Pipes

• تصنع من خليط من الرمل وا+سمنت والماء ويمكن اضافة 
.الزلط لھا

• .أسعارھا مرتفعة بالمقارنة بالمواسير الفخارية

• ٥٠ سم وأقطارھا ١٠٠ سم – .تصنع بأطوال من ٣٠

:مميزاتھا

1-         .تكلفتھا أقل من الب�ستيك

2- .تستخدم مواد محلية في الصنع

3- تقاوم ا+م�ح الضارة بالتربة



:عيوبھا

.ثقيلة-1

 .تاتالكبري أم�ح خاصة بالتربة الموجودة با�م�ح تتأثر-2
 نيعتص في للملوحة المقاوم ا�سمنت استخدام يجب ولذلك
.المواسير من النوع ھذا

.النقل اثناء للكسر تتعرض ان يمكن-3



How to Select Pipes

1- Cost

.تكلفة ا+قل اختيار فيتم التكلفة أساس على اGختيار يتم

2- High resistant

.التحمل على قدرة ا+كثر أساس على

3- Locally materials

.محلية خامات من التصنيع سھولة أساس على

4- Possibility of handling

.والمناولة النقل سھولة أساس على

Corrugatedاستخدام يفضل ا+نواع جميع وجود حالة في**

P.V.C.



Drain Pipe Envelope (filter)

• .ھو مادة توضع حول مواسير الصرف وتغلفھا من الخارج

• :المواصفات والشروط التي يجب توافرھا في المرشحات
1- تكون نفاذيتھا للمياه أكبر من نفاذية التربة الطبيعية التي يقع فيھا 

.المصرف المغطى

2- أن يكون تدرج مادة المرشح كافيا وكفي� بمنع حبيبات التربة من 
.المرور خ�ل فتحات المصرف أو الفواصل بين الوص�ت

3- أن يكون حجم حبيبات المرشح مناسبا بحيث G يدخل من خ�ل 
.فتحات المصرف أو الفواصل البينية

4- سم١٠أG يقل سمك طبقة المرشح التي تغلف مواسير الصرف عن  .



 ارھاأقط تزيد حبيبات على المرشح مادة تحتوي أG يفضل-5
 ٠.٠٧ من أقل( الناعمة الحبيبات نسبة تزيد وأG سم٨ عن
.%٥ عن )مم

 من صنعةالم المثقبة المواسير تغلف التي للمرشحات بالنسبة-6
 بةنس تزيد أG فيراعى كحقليات تستخدم والتي اللدائن

.%١٠ عن )مم٠.٢٥ من أقل( الناعمة الحبيبات

-7Gنع ا+سمنتية ا+نابيب بين الفاصلة المسافة تزيد أ
)2/85(D

-8G2/85(عن الثقوب قطر يزيد أ(D



Function of the Filter

1- Hydraulic Function:

 ذات مادة بوضع المصرف حول الھيدروليكية الظروف تتحسن
 ماءال تدفق حركة يسھل مما المصرف فتحات حول عالية نفاذية

 لليق وبالتالي المصارف نحو بالمصرف المحيطة المنطقة من
.المصرف في المياه لدخول الھيدروليكية المقاومة من

2- Filter Function:

 على لتعم التي الميكانيكية الظروف تحسين على الغ�ف يساعد
 إلى المياه مع حركتھا ومنع مكانھا في التربة حبيبات تثبيت
 اھذ ويقلل صغير الترسيب يكون وبالتالي المصرف، داخل

.الصيانة تكاليف



Kinds of Envelope

1- Gravel Envelope: المرشح الزلطي

1- ھي المرشحات الزلطية التي تحيط بالمواسير وتصمم على 
.أساس حساب أكبر وأصغر قطر للحبيبات الزلطية المكونة للمرشح

2- المرشح الزلطي مناسب لمعظم أنواع التربة ذات المشاكل والتي 
.تحتاج لوضع غ�ف حول المواسير

3- :الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشحات الزلطية

D50f / D50s = 12 – 58,    D15f / D15s = 12 – 40

D50f:  من عينة الزلط % ٥٠قطر فتحة المنخل التي يخرج منھا
للفلتر

D50s:  من عينة التربة% ٥٠قطر فتحة المنخل التي يخرج منھا



** for Stability of filter:

D15f / D85s ≤ 5,

D100f ≤ 38mm,

D90f ≤ 20mm,

D5f ≥ 0.42mm



Kinds of Envelope

2- Synthetic and Organic Envelope:

المرشح الصناعي
 لتدرجا على الحصول وصعوبة الزلط نقل تكاليف في الزيادة نتيجة-1

 بحأص المغطاة المصارف حول بإنتظام الزلطي الغ�ف ووضع المناسب

.المصنعة ا+غلفة استخدام إلى ا.ن اPتجاه

 ليافأ شكل على أو نسيج شكل على إما الصناعية ا+لياف من يصنع-2

.مفككة

.يوم/متر٢٠ إلى تصل نفاذية يتيح-3



Methods of Application of Envelope 

Material

1- In Bulk:

 يطيح أو الحقليات بين الفواصل على الزلط من كميات توضع

.تماما الحقلي بالمصرف

2- Pre-wrapped around the Pipe:

 بالفلتر تماما محاطا المصنع من الحقلي المصرف يأتي

.الصناعي

3- As a Strip:

 وتحت فوق الصناعية ا+لياف من مصنوعة شرائح توضع

.الموقع في التنفيذ عند الحقلي المصرف



How to Select an Envelope

 المتماسكة التربة حالة في المرشح يستخدم قد-1

.التنفيذ سوء من الحقليات على للمحافظة

 التربة في الصناعي أو الزلطي المرشح يستخدم-2

 ارفالمص داخل إلى التربة حبيبات دخول لمنع المفككة

.الحقلية

 الةح في كفاءة وا+كثر اPقتصادي المرشح يستخدم-3

 اهالمي من كبيرة كميات تصريف يتم التي ا+راضي

.منھا



Structures for Covered Drainage System

 المغطى الصرف شبكة في التكميلية المنشآت من عدد تتوفر أن يجب

:مثل بكفاءة وظيفتھا أداء من تتمكن لكي

1- Manholes التفتيش غرف

2- Conjunction اPتصال نقاط

3- Washing Columns الغسيل أعمدة
4- Head of Field Drains الحقلية المصارف بداية

5- Tile Ends المصبات



1- Manholes
1- Manholes التفتيش غرف

.أكثر أو المصارف من خطين إلتقاء عند تنشأ-1

 ذات الصب سابقة مواسير أو الخرساني الطوب من تنشأ-2

 يفهوتنظ بداخله العمال أحد لنزول يكفي الذي الكبير القطر

.الصيانة بأعمال والقيام

 الصرف مواسير منسوب من أوطأ الغرفة أرضية تكون-3

.ا+قل على سم٣٠ بمقدار

 الصرف عملية كفاءة من التأكد ھو منھا ا+ساسي الغرض-4

.الترسبات وحجز

.يفهتنظ بغرض المجمع إمتداد على متوسطة كنقط تستخدم-5





2- Conjuction

2- Conjunction اPتصال نقاط
 أو الثانوية المجمعات مع الحقليات مواقع عند تنشأ-1

.مختلفة إرتفاعات على تكون وعندما الرئيسية

 لاPستدG يمكن بل ا+رض سطح فوق ظاھرة تكون G عادة-2
.ا+رض سطح وتعلو فوقھا توضع ع�مات خ�ل من عليھا

 ةوطريق شكلھا في التفتيش غرف كبير حد إلى تشبه-3
.إنشائھا



3- Washing Columns

3- Washing Columns الغسيل أعمدة
 لتقيت كي ا+رض سطح تخترق رأسي بشكل تنشأ مواسير عن عبارة-1

.المغطى الصرف بأنبوب

 يفهوتنظ المجمع أو الحقلي الصرف مواسير غسيل لغرض تستخدم-2

 عالي(jet)بنفث المياه وضخ فيه مياه خرطوم إدخال بواسطة

.ا+نبوب خارج والترسبات ا+وساخ تندفع وبذلك

 اتالنبات جذور من للتخلص المياه مع كيميائية مواد تضاف أحيانا-3

.الصرف عملية وإعاقة المصرف أنبوب إنسداد إلى تؤدي قد التي

.الصرف أنبوب قطر بنفس الغسيل أعمدة قطر يكون عادة-4

.تنظيفه بغرض المجمع إمتداد على متوسطة كنقط تستخدم-5





4- Head of Field Drains

4- Head of Field Drains الحقلية المصارف بداية

 يرمواس بداية في توضع الخرسانة من قطع أو غطاء عن عبارة

 قد يالت الخط في التربة دخول ولمنع لغلقھا الحقلية الصرف

.الزمن مرور مع المصرف انسداد تسبب



5- Tile Ends
5- Tile Ends المصبات

 يصب أG يجب المفتوح المجمع مع الحقلي المصرف إلتقاء عند-1
 ةالترب نحر إلى يؤدي ذلك +ن المجمع المصرف ضفة فوق مباشرة
.القناة جوانب في انھيار يحدث وبالتالي

 ةمصنوع بماسورة تنتھي المغطى المصرف نھاية جعل يجب ولذلك-2
 ا+قل على أمتار خمسة يبلغ طوله الحديد من أو الخرسانة من إما

 ھايتهن ترتفع أن على بسيطة لمسافة المكشوف المصرف داخل ويمتد
 G لكي سم٦٠-٣٠ بمقدار المجمع المصرف في الماء منسوب فوق
 الماء منسوب إرتفاع حالة في بالمياه الحقلي المصرف نھاية غمر يتم
.المجمع في

 أنبوب ظھور نقطة عند المجمع المصرف جانب تكسية يفضل-3
 العادية بالخرسانة أو ا+سمنت ومونة با+حجار المغطى الصرف
.النحر من عليھا للحفاظ




