
احملافظــة علــى جــودة امليــاه 
  باخلــزان

علــى . 1 دوري  كشــف  إجــراء 
اخلــزان للتأكــد مــن ســامته 

إنشــــائياً وصحيــــاً مــــرة كـــل شـــهرين علــى األقـــل.

تنظيــف اخلــزان  وتطهيــره مــرة كل ســتة إلــى عشــرة . 2
أشــهر علــى األقــل.

عنــد مغــادرة املنــزل ملــدة تزيــد عــن أســبوعني ، يوصــى . 3
بإضافــة الكلــور للخــزان قبــل اســتخدام امليــاه.

To ensure water quality in 
tanks:

1 1 Inspect your water 
tank routinely every 
two months to ensure its safety & sanitary 
condit ions1

1 2 The water tank is recommended to be 
cleaned  every 10-6 months 1

1 3 If you leave the house for more than two 
weeks, it is recommended to add chlorine 
before using water

جــــودة الـميــــاه 
باخلزانات املنزلية
 Water Quality
 in House-Hold
Storage Tanks

ثــم  الكلــور  رائحــة  باملنــزل حلــني ظهــور  الصنابيــر 
تقفــل. يتــرك اخلــزان ملــدة 12 ســاعة بــدون اســتخدام 
و يفضــل إجــراء عمليــة التطهيــر ليــا. تصــرف كامــل 
ــي يف اخلــزان.   ــور الت ــا الكل ــاه املضــاف إليه ــة املي كمي
النظيفــة مــن الشــبكة  يعبــأ بعدهــا اخلــزان بامليــاه 

املائيــة او مــن اي مصــدر معتمــد.
عنــد تــرك اخلــزان ملــدة تزيــد عــن أســبوعني، يفضــل . 2

بواقــع 8  اخلــزان،  مليــاه  )املنزلــي(   الكلــور  إضافــة 
ماعــق صغيــرة )40 مــل لتــر(  لــكل متــر مكعــب مــن 
امليــاه أو0.04  مــل لتــر لــكل لتــر مــن املــاء، مــع تــرك 
اخلــزان بعــد إضافــة الكلــور ملــدة ســاعتني علــى األقــل 

ــاه لألغــراض املختلفــة. ــل اســتخدام املي قب

املواد املستعملة يف عملية التطهير
تعتبــر مــادة الكلــور مــن أشــهر املــواد املســتخدمة يف تطهيــر 

امليــاه وتكــون علــى الصــور التاليــة:
اجليــري 	  الكلــور  مسحـــوق  يســمى  جــاف  مســحوق 

 ٪  33 بــه  الفعالــة  املــادة  وتركيــز 
هايبــو كلورايــت الكالســيوم، ويكــون علــى هيئــة بلــورات 	 

وتركيــز املــادة الفعالــة بــه ٪70 
ــي ) الكلوراكــس او البيوريكــس(  	  ــور املنزل ــول الكل محل

والــذي يتــراوح تركيــزه مــا بني 3-6٪.، مع قــراءة احملتويات 
ــات  ــة إضاف ــاغ او أي ــى أصب ــه عل ــن عــدم احتوائ ــد م للتأك

أخــرى.

مالحظة: 
إن تطهيــر اخلــزان قــد يتــرك آثــارا مــن رائحــة الكلــور غيــر 
الضــارة والتــي تتاشــى  تدريجيــا خــال فتــرة أقصاهــا 

14 يومــا.

(generally done overnight)1 Drain the water and 
re-fill your tank with drinking water from the 
network or from any approved water source1
If you left the house for more than two weeks, it 
is recommended to add house chlorine bleach 
to your storage tank in an amount of 8 spoons to 
one cubic meter or 0104 ml (three drops) to each 
liter of water1  After adding the chlorine bleach 
the water is kept minimum two hours before 
being used for the different purposes1

Materials commonly used in Disinfection
Chlorine is the most widely used material for 
water disinfection and it is found in the following 
forms:
 	 Dry powder form of Hypochlorite and the 

concentration of effective chlorine is %33
 	 Calcium hypochlorite in crystal form & the 

concentration of effective chlorine is %701
 	 House Bleach of   liquid chlorine (Hypex 

or Chlorex) and its effective concentration 
of chlorine range between %6-31 Read the 
label to ensure it does not contain dyes or 
other additives1 

Note: 
Chlorinating your water with bleach may leave a 
harmless taste and odor, which fades in 14-10 
days1
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خطوات تنظيف
خزانات املياه املنزلية

Steps for cleaning
 and disinfecting

household water tanks

اخلطوة األولى
Step 1

اخلطوة الثانية
Step 2

اخلطوة الثالثة
Step 3

إغالق محبس اخلزان املراد تنظيفه
Turn off the valve connected to 

the tank

تنظيف اجلدارن الداخلية للخزان
Clean the inside walls of the 

tank

تعقيم اخلزان
Disinfect the tank

اخلطوة األولى
ــى اخلــزان مــن الشــبكة، مــع . 1 ــق احملبــس املــؤدي إل غل

باخلــزان  املوجــودة  امليــاه  جميــع  أو صــرف  ســحب 
والعلــوي( )األرضــي 

الكشــف علــى اجلــدران والســقف للتأكــد من ســامتها . 2
وخلوهــا من الشــقوق

اخلطوة الثانية
الطمــي . 1 مــن  للخــزان  الداخليــة  اجلــدران  تنظيــف 

التدفــق  عالــي  ميــاه  خرطــوم  باســتخدام  والرواســب 
باســتخدام . 2 اخلــزان  وســقف  وجــدران  قــاع  كشــط 

فرشــاة معقمــة؛ ويتــم شــطف اخلــزان مــرة أخــرى 
باســتخدام خرطــوم ميــاه عالــي التدفــق وتصريــف 

ميــاه الغســيل و الرواســب مــن قــاع اخلــزان.

اخلطوة الثالثة
حتضيــر محلــول الكلــور بتركيــز ال يقــل عــن 50 جــزء . 1

ــور املنزلــي  ــول الكل يف املليــون، وذلــك باســتخدام محل
بإضافــة  لتــر لــكل متــر مكعــب مــن املــاء ) 1000 لتــر(، 
أو مقــدار واحــد لــكل 1000 مقــدار مــن امليــاه وحســب 
ــرام مــن  ــة 80 ملليغ ــي حتتاجــه،. أو إضاف ــة الت الكمي
بلــورات الكالســيوم هايبوكلورايــت لــكل لتــر مــن امليــاه. 

ــز . 2 ــور املرك ــول الكل ــاع وجــدران اخلــزان مبحل غســل ق
ــى األقــل. ــه ملــدة ســاعتني عل وترك

متــر . 3 نصــف  بارتفــاع  نظيفــة  مبيــاه  اخلــزان  مــلء 
ويتــم  والســقف  اجلــدران  غســل  يف  الســتخدامها 
رش امليــاه بواســطة اجلــرادل إلزالــة أي آثــار للكلــور 
ــى شــبكة الصــرف  ــاه إل ــم تســحب املي أو الرواســب، ث
الصحــي، ويفضــل تكــرار عمليــة شــطف اخلــزان عــدة 

مــرات.
غلــق . 4 مــع  واملعقمــة،  النظيفــة  بامليــاه  اخلــزان  مــلء 

بإحــكام. اخلــزان 
رفــع امليــاه املعقمــة مــن اخلــزان األرضــي إلــى . 5  .5

اخلــزان العلــوي، وذلــك بعــد إجــراء عمليــة الغســيل لــه 
كمــا ســبق ذكــره بالنســبة للخــزان األرضــي

ســحب امليــاه مــن اخلــزان العلــوي، بعــد مــرور . 6  .6
فتــح جميــع  عــن طريــق  ملئــه،  مــن  ســاعة  حوالــي 
صنابيــر املنــزل، وذلــك لغســيل وتطهيــر شــبكة املنـــزل.

حاالت خاصة
يف احلــاالت التــي ال ميكــن فيهــا الوصــول للخــزان . 1

تطهيــره  إلــى  احلاجــة  عنــد  أو  لتنظيفــه،  بســهولة 
فقــط، يتــم إضافــة كميــة الكلــور الازمــة لكميــة امليــاه 
ــور فيهــا إلــى 50  ــز الكل التــي يف اخلــزان ليصــل تركي
ملليغــرام لــكل لتــر، ويتــم خلــط أو حتريــك امليــاه. تفتــح 

Step 1
1 1 Turn off the valve connected to the tank›s 

water lines and drain the water from the 
ground and roof tanks completely1

1 2 Inspect the tank to ensure the walls, floor 
and the ceiling are safe and free from cracks1

Step 2 
1 1 Clean dirt and debris from the inside walls of 

the tank with a high-pressure hose1
1 2 Scrub the sides and bottom of the tank 

with a disinfected mop and rinse with the 
hose once again1 Drain the wash water and 
sediments from the bottom of the tank1 

Step 3
1 1 Prepare a disinfectant chlorine solution of 

50 mg/l, one liter of liquid house bleach to 
1cubic meter (1000 liters), or one portion 
of the bleach to 1000 portion of water, or 
by adding 80mg of calcium hypochlorite 
crystals to every liter of water1

1 2 Wash the walls and bottom of tank with this 
chlorine solution and wait at least two hours1

1 3 Fill the tank up to a half meter depth with 
clean water to use it in rinsing the walls and 
ceiling of the tank1 Spray water by buckets 
to remove any chlorine residue or sediments1 
Drain the water to the sewer system1 Rinsing 
is recommended to be repeated1

1 4 Fill the tank with clean water1 Cover the tank 
tightly1 

1 5 Pump the water from the ground tank to the 
roof tank after it has been cleaned using the 
same procedure used for the ground tank

1 6 After one hour from filling the roof tank, open 
the valve connecting the tank to your internal 
water plumbing to clean and disinfect1

Special conditions
If the tank is not accessible for cleaning or you 
want only to disinfect the tank, add the required 
chlorine amount to the water in the tank to reach 
a concentration of 50mg/l1 mix the water and 
the bleach1 Once you smell the chlorine odor at 
each outlet, close the tap1 Leave for 12 hours 


