
هل لديك تسرب؟



02

كيف تكشف 
تسّرب المياه في منزلك؟

تسّرُب المياه مشكلة خطيرة في العديد من المنازل. 
يمكن لحنفّية المياه التي تسّرب الماء أن تهدر آالف 

الليترات من المياه سنوي�، كما يهدر المرحاض المسّرب 
كمّية  أكثر من ذلك بكثير. في كلتا الحالتين، غالب� ما يمّر 

التسّرب من دون أن يلحظه أحد �ن المياه المتسّربة 
تتدفق مباشرة إلى فتحة التصريف. حتى عندما يكون 

الناس على دراية بالتسّرب غالب� ما يتجاهلونه  ذلك �نهم 
يعتقدون أنه ال يستحّق عناء إصالحه.

أكثر المصادر شيوع� لتسّرب المياه في المنازل هي 
المراحيض والحنفّيات. قد يحدث التسّرب أيًضا جّراء 

تركيبات السباكة والتوصيالت او ا�نابيب التالفة، لكن في 
معظم الحاالت يتم إكتشافه بسرعة أكبر نظًرا �نه 

يظهر على ا�سطح حيث يمكن مالحظته- وإذا ما حدث 
التسّرب في الطوابق العليا من المبنى، يقطر الماء 

المتسّرب من السقف.

لتحديد ما إذا كان لديك مشكلة تسّرب في منزلك، تفقد 
المراحيض والحنفيات ورؤوس الدش وخراطيم المياه. 

لمعرفة ما إذا كان المرحاض يسّرب الماء، إنتظر دقيقة 
واحدة على ا�قل بعد دفق الماء فيه من ثّم تفقد 

الحوض. إذا ما الحظت إستمرار تدفق الماء في الحوض، 
قد يكون لديك تسّربا. قد ال تبدو المشكلة كبيرة غير أّن 

الماء المهدور سرعان ما يتجّمع. كذلك قد يشير اّي صوت 
سقسقة او مياه جارية إلى وجود تسّرب. كما توجد 
طريقة أكثر فعالّية في كشف التسّرب وهي إجراء 

فحص الصباغ. (إقرأ المرّبع اليمين).
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مراحل إختبار فحص المرحاض بالصباغ:

١. إرمي قرص� من الصباغ ام بضع قطراٍت من مواد تلوين 
    الطعام في خزان المرحاض.

٢. إنتظر لمّدة ١٥ دقيقة من دون أن تدفق الماء داخل
     الحوض.

٣. تفقد الحوض لظهور اي لون من الصباغ داخله. إذا 
      ما تلّون ماء الحوض بالصباغ يعني ذلك أّن خزان  

      المرحاض يسرّب الماء.

٤. إغسل المرحاض لتفادي تلطيخه بالصباغ المتسّرب. 

المرحلة الثانية، تحقق من الحنفيات ورؤوس الدش 
وخراطيم المياه لمعرفة ما إذا كانت تسّرب. فتسّرب نحو 

عشرة قطرات من الماء في الدقيقة يؤّدي إلى هدر 
حوالي ألفي ليتر من الماء سنوّيا. إصالح هذه ا�عطال غالبا 

ما يكون بسيط� وغير مكلف. يمكن أيًضا أن يكون إصالح 
المرحاض سهًلا جّدا وفًقا لنوع الحوض ومكان التسّرب.

إذا كان لديك غسالة صحون أو مالبس، إفحص أنابيب 
المياه الموصلة بها وأنظر تحتها بحًثا عن عالمات التسّرب. 
وإذا كان لديك غرفة للمونة ال تنسى تفقد حنفّيات المياه 

فيها أيضا. 

إذا كنت تسكن في فيال، تفقد حنفّيات المياه في الخارج. 
إذا كان لديك أيضا خرطوم مياه مّتصل بحنفّية في 

الهواء الطلق، تأكد من إقفال الحنفية عندما تنتهي من 
إستعمالها �ن وصالت الخرطوم والفوهة يمكن أن 

تسّرب أيًضا. كذلك، تفقد ا�رض حول منزلك، ففي حال 
كانت بعض ا�ماكن رطبة او لّينة، قد يكون ذلك دليال 

على تسّرب في أنابيب المياه الجوفّية. أّما إذا كان لديك 
نظام رّي أوتوماتيكّي، تحقق منه خالل عملّية الرّي. 

فخراطيم الرّي ا�وتوماتيكّية مصنوعة من أنابيب 
بالستيكّية معّرضة للتتلف بسهولة. 

من المفيد تفقد فاتورة المياه شهرّيا. فإذا ما زادت 
بشكل فجائّي، قد يدّل ذلك على وجود تسّرب للمياه 

في مكان ما داخل ممتلكاتك. إذا ما كنت تسكن في 
فيال ضخمة، تفقد عّداد المياه مساء وفي الصباح 

التالي. إذا ما تغّير العّداد خالل الليل، قد يكون ا�مر 
ناتجا عن تسّرٍب للمياه ايضا. عندما تكتشف تسّربا 

للمياه او تالحظ وجود ماء على ا�رض داخل منزلك او 
تشّك في وجود تسّرب، من ا�فضل أن تتحقق عاجال 

من ا�مر وتقوم بإصالح المشكلة بأسرع وقت مّما 
يوفر عليك الكثير من المال على المدى البعيد. 

إذا ما وجدت دليال على وجود تسّرب، إتصل بشركة 
إدارة المنشآت الخاصة بك (وإذا ما كنت تسكن في 

منزل منفرد، إتصل بسّباك) Ñصالح العطل. سيجنبك 
ذلك زيادة الرسوم على فاتورة المياه الشهرّية. 
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يمكن لتسرب بضع قطرات 
من حنفية أن يهدر آالف 

الليترات من الماء في السنة، 
وتسرب في المرحاض يمكن 

أن يهدر أكثر بكثير.
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