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  التعريـف    3/2/1

    
، موزعة في بكرة عبارة عن شبكة مياه تغذي خراطيم مطاطية ذات المطاطيةالخراطيم أنظمة   

مكافحة المبنى المطلوب حمايته، تغذى من مصدر مياه مناسب وتعتبر من الوسائل األولية ل
  .المبنى دون الحاجة لتدريب مسبقمستخدمي الحريق، وتستعمل من قبل 

  

  

  أنواع األنظمة   3/2/2

  :تقسم األنظمة من حيث حركة البكرة إلى نوعين    
  

  ).1ـ3/2(  شكل، انظرالبكرة الثابتة) أ(    
  


آ�) ب(    ��  ).2ـ3/2( شكل ، انظرا���
ة ا�
  

  

  مصادر الميـاه   3/2/3

مصدر المياه مناسباً، وفقا لشروط التصميم والتفاصيل الواردة في شروط مصادر يجب أن يكون   
  ).الفصل األول-الباب الثاني(المياه 

  
  
  مكونات النظام   3/2/4
  

  :يتألف نظام الخراطيم المطاطية من المكونات الرئيسية التالية  
  

  . مصدر المياه)أ(  
  

  . شبكة األنابيب وملحقاتها)ب(
  
  .صمام العزل )ج(
  
  .البكرة )د(
  
  . المطاطيالخرطوم )هـ(
  
  . الرشقاذف )و(
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  بكـرة ثابتـةخرطوم ذو ) 1ـ3/2( شكـل

  

  
   بكـرة متحـركةخرطوم ذو) 2ـ3/2( شكـل
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  مواصفات المـواد   3/2/5
  

  :فقاً للمواصفات التاليةيجب أن تكون المكونات و    
حسـب المواصفات المذكورة في الخرطوم المطاطي مصنع من عدة طبقات من المطاط والنسيج   3/2/5/1

  .)1ـ3/2ج( جدول
  
) 4ـ3/2( شكل و )3ـ3/2( شكلموضحة في أشكـال وأبعـاد صناديق حفـظ الخراطيم   3/2/5/2

  .)2ـ3/2ج( جدولحسـب المواصفات المذكورة في 
  
  الصناديـق   3/2/5/3

 المواصفات  حسـب مم1.5ال تقل عن بسماكة  ومنيوملاأل أو الصلبمصنوعة من صفائح                    
  .)3ـ3/2ج( جدولالمذكورة في 

  
   الرشقواذف  3/2/5/4

  . أوضاع، فتح وغلق، تشغيل بالدفع، تشغيل بالرشأربعة من األنواع المعتمدة ذات أداة تحكم ب
  

   البكرة  3/2/5/5
  .)4ـ3/2ج( جدولحسـب المواصفات المذكورة في 

  

  
   البكـرة الثابتـةوذ طومخرحفظ ال شكل وأبعاد صندوق )3ـ3/2( شكـل

  

  

  

  

 م

 م

 م
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   المتحـركةكرةلباذو  طومالخرحفظ شكل وأبعاد صندوق ) 4ـ3/2( شكـل

  

  

  

  مبادئ التصميم  3/2/6

  
 على األقل، شريطة  د30تحسب كمية مصدر المياه بحيث تكفي لتزويد خرطومين كحد أدنى لمدة   3/2/6/1

  . ل1900أن ال تقل الكمية بأي حال عن 
  

  :كما يلي  بضغطد/ ل140يحسب التدفق ليعطي   3/2/6/2
  

  . بار عند مدخل الخرطوم7 ال يزيد عن )أ(  
  

  . مم4.8 قطر  الرشقاذف بار عند فتحة 3 ال يقل عن )ب(  
  

  . مم6.35 قطر قاذف الرش بار عند فتحة 1.5 ال يقل عن )ج(  
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قاذف يراعى في توزيع الخراطيم أن تصل إلى جميع أجزاء المبنى، بحيث ال تزيد المسافة بين   3/2/6/3
  . م6 وأبعد نقطة عن الرش

  . م30 مم وطوله 25 الخرطوميجب أن يكون قطر   3/2/6/4
  
  . مم6.35 مم أو 4.8  الرشقاذفيجب أن يكون قطر فتحة   3/2/6/5
  
ر األنابيب وفقا لحسابات التصميم وبحيث ال يقل األنبوب الرئيسي المغذي اقطأكون تيجب أن   3/2/6/6

  . مم50 واحد عن خرطومألكثر من 
  
من مجموعة متكاملة تتألف من مضختين يجب أن يكون جهاز المضخات لشبكة الخراطيم مكوناً   3/2/6/7

وتعمل تلقائيا عند ) الفصل الثاني-الباب الثاني( وفقاً لمواصفات مضخات الحريق لوحة تحكمو
  .انخفاض الضغط عن حد معين وتغلق تلقائياً، باإلضافة إلى وسيلة يدوية للتشغيل واإليقاف

  
  .ومين على األكثريسمح باستخدام مضخة واحدة في حالة تغذيتها لخرط  3/2/6/8
  
، توصيل خرطوم واحد جهة االختصاصيجوز في األماكن ذات الخطورة الخفيفة حسب تقدير   3/2/6/9

شريطة توفر الضغط والكمية الالزمين ) غير الحريق(بمصدر مياه مخصص لألغراض األخرى 
  . د على األقل15للتشغيل مدة 

  
  
  
  التجهيزات الفنية  3/2/7

  
  . م من سطح أرضية البالط1.3 م وال يزيد عن 1.0ع مركز البكرة عن ال يقل ارتفا  3/2/7/1
  
 واألماكن المحمية، وإذا تعذر ذلك تركب الساللميراعى في تركيب الخراطيم قربها من المخارج و  3/2/7/2

  .في الممرات
  
عذر ذلك ، وفي حال تالخراطيميراعى عدم تعارض التقطيعات أو التأثيث في المبنى مع استعمال   3/2/7/3

يجب زيادة عدد الخراطيم بحيث تغطي جميع مساحة المبنى فلضرورة طبيعة استعمال المبنى 
  .المراد حمايته

  
 مم على األنبوب مباشرة قبل توصيله بالخرطوم مع 25يركب لكل خرطوم صمام عزل بقطر   3/2/7/4

  .تركيب وصلة مسننة لغرض تسهيل الفك والتركيب إلجراء الصيانة
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 تركب على جب أن تركب الخراطيم ضمن الجدران، وفي الحاالت التي يتعذر فيها ذلك معمارياًي  3/2/7/5
وجه الجدران داخل صناديق ذات باب من إطار معدني ووجه من الزجاج المسلح، يفتح فتحة 

 درجة حتى ال يكون عائقاً للممرات ويجوز ألسباب معمارية أن يكون غطاء 180كاملة بزاوية 
  .ائح الحديدالباب من صف

  .يجب تثبيت بكرات الخراطيم لتدور باتجاه عكس عقارب الساعة مع وضع سهم التجاه الدوران  3/2/7/6
  
 وعالمة إرشادية ،)FIREحريق (تثبت عالمة إرشادية على وجه الصندوق يكتب عليها عبارة   3/2/7/7

، مثل فتح أخرى على بكرة الخرطوم، أو داخل الصندوق توضح إرشادات طريقة التشغيل
   .الخ ...  الرشقاذف، وفتح الخرطومالصمام، وسحب 

  
أثناء أعمال تركيب الشبكة يجب فحص األجزاء التي يتم تركيبها أوال بأول للتأكد من عدم وجود   3/2/7/8

  .تسرب من الوصالت والصمامات عند أعلى ضغط للتشغيل
  
ل الخراطيم وأية معدات أخرى قد توضع يجب أن تكون الصناديق باتساع كاف الستيعاب وتناو  3/2/7/9

  .ضمنها
 أنابيب الشبكة ظاهرة وليست مدفونة ضمن الخرسانة أو تحت البالط، اتكون تمديدتيفضل أن   3/2/7/10

 خاصة بحيث يمكن الوصول إليها يفضل أن تكون في مجاٍر وإذا تعذر ذلك ألسباب معمارية
  .ألغراض الصيانة

  .ق بصورة سليمة، بحيث ال تتأثر بالعوامل الجوية الخارجيةيجب أن تركب الصنادي  3/2/7/11
  
في المشروعات ذات المساحات الكبيرة مثل المخازن، يجب التأكد من خلو مكان صناديق الحريق   3/2/7/12

من أية عوائق تحجب رؤيتها، وإذا تعذر ذلك تثبت عالمات إرشادية وأسهم في مستوى أعلى 
  .للداللة عليها

  . خراطيم3للمضخات التي تغذي أكثر من ) هواء/ماء( أن يلحق بالمضخات خزان يجب  3/2/7/13
  
صمامات تخفيف عند تغذية الخراطيم المطاطية من مصدر مياه عالي الضغط، يجب تركيب   3/2/7/14

 على الشبكة في كل المصافي وصمامات العزل مناسبة، ويركب العدد المناسب من ضغط
  .األحوال
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  ص واالختبارالفح  3/2/8
  

  :يجب إجراء الفحوص واالختبارات التالية عند نهاية التنفيذ
  

 حسـب المواصفات المذكورة في ة بهاـب الضغوط الخاصـات النظام حسـفحص مكون  3/2/8/1
  .)5ـ3/2ج( دولـج

      

  .يجب تفريغ الشبكة كاملة، وضغطها بالماء لتنظيفها من أية شوائب أو ترسبات   3/2/8/2
  

 ضغط التشغيل لمدة ساعتين للتأكد من عدم وجود أي من% 150تضغط الشبكة بالمياه حتى   3/2/8/3
  .تسرب

  

 على  الرشفتح قاذفييتم سحب الخرطوم بالكامل، ويفحص أقرب خرطوم لمصدر الميـاه حيث   3/2/8/4
 وذلك لقياس الضغط والتدفق، ومدى ً، أيضاخرطوموضع الرش ثم الدفع، ويجري ذلك على أبعد 

  . الفحصجيداً بعد انتهاءالرش التأكد من إغالق قاذف ينبغي و . م8.0قذف بحيث ال يقل عن ال
  
 تفتح  الخراطيم مفتوحة ثم رشقواذفمم وتغلق عندما تكون  25تفتح صمامات العزل قطر  3/2/8/5

  .الصمامات مرة أخرى للتأكد من عملها
  

وفي حالة . كد من أدائها من حيث الضغط والتدفق للتأالتلقائي واليدويتفحص المضخات بالتشغيل   3/2/8/6
  .وجود مضختين يتم فحصهما بالتناوب وذلك بتشغيل واحدة وقطع التيار عن األخرى وبالعكس

  
  
  الصيانة الدورية  3/2/9
  

  :يجب إجراء أعمال الصيانة وفقاً ألصول المهنة على أن ال تقل عن اآلتي  
  

  الصيانة األسبوعية  3/2/9/1

  

  .لتأكد من كمية مصدر المياه يجب ا)أ(  
  

       وعدم وجود أي عطل البكرة يجب التأكد من لف الخرطوم بالطريقـة الصحيحة على )ب(                    
  .بها، وكذلك خلو الصناديق من أية مواد أخرى

  
  . تمنع استعمالهاالخراطيم يجب التأكد من عدم وجود أية عوائق أمام )ج(  
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   الشهريةالصيانة  3/2/9/2

  

  . يجب التأكد من حالة صمامات العزل وتشحيمها والتأكد من عدم وجود تسرب بها)أ(  
  

 وتفريغ الخراطيم من المياه ، وتثبيتها، الرشقواذف يجب تشغيل الخراطيم والتأكد من عمـل )ب(
  .بإغالق الصمامات بعد الفحص

  
  . يجب التأكد من تثبيت أنابيب الشبكة بصورة جيدة)ج(  

  
الباب ( يجب اختبار تشغيل المضخات واختبار توصيلها وأدائها حسب مضخات الحريق )د(

  ).الفصل الثاني - الثاني
  
 اهـمصادر المييجب أن تتم إجراءات صيانة مضخات مياه الحريق ومصادر المياه وفقاً لشروط   3/2/9/3

  ).لفصل الثانيا الفصل األول و - الباب الثاني( مضخات الحريقو
  
 

  نماذج التدقيق  3/2/10

  

  ).1ـ3/2( وذجـ، انظر إلى نم)مرحلة التصميم والمخططات التنفيذية( ـ شبكة الخراطيم المطاطية    3/2/10/1
  ).2ـ3/2( ، انظر إلى نموذج)المقتـرح بالدليل المصور(خرطوم الحريق ـ         3/2/10/2
  

  ).3ـ3/2( إلى نموذجكشف موقعي لنظام الخراطيم المطاطية، انظر         3/2/10/3
  

  ).4ـ3/2(  للخراطيم المطاطية، انظر إلى نموذجالصيانة        3/2/10/4
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  )مرحلة التصميـم والمخططـات التنفيذيـة( ـ تدقيق شبكة الخراطيم المطاطية) 1ـ3/2(نموذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

  .......................... عدد الخراطيم 1

 بين الخراطيمالمسافة  2
   م 40في حدود (  ) 
  م    40أكبر من (  ) 

 

 أقطار األنابيب بالشبكة 3
  مناسبة          (  ) 
 غير مناسبة       (  ) 

 

 نوع الخرطوم 4
  متأرجح         (  ) 
 ثابت             (  ) 

 

 مصدر المياه 5
  مضخة          (  ) 
 خزان عاٍل       (  ) 

 

 ر المياهسعة مصد 6
              يةكاف(  ) 
       يةغير كاف(  ) 

 

 الضغط المتوفر ألبعد خرطوم 7
              كاِف(  ) 
 غير كاِف      (  ) 

 

 مكان تركيب الخرطوم 8
بجوار المخـارج                            (  ) 
بعيد عن المخارج                           (  ) 

 

 حريقصندوق ال 9
الخرطوم داخل الصندوق                  (  ) 
الخرطوم بدون صندوق                   (  ) 

 

 الطفايـات 10
  مع الخرطـوم  (  ) 

 منفصلة           (  ) 

 

 أبعاد صندوق الحريق 11
  مناسبة          (  ) 
 غير مناسبة       (  ) 
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  )الدليل المصورالمقتـرح ب( ـ لحريقتدقيق خرطوم ا) 2ـ3/2(نموذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

  .......................... )الماركة (ةالمصنعالجهة  1

  .......................... الوكيـل 2

 االعتماد 3
  معتمدة          (  ) 
 غير معتمدة       (  ) 

 

  .......................... القطــر 4

5 
  قاذف الرشاع وضأ

 رش ـ دفع  ـ إغالق ـفتح 

  وضعين فقط           (  ) 
   أوضاع  3(  ) 
  أوضاع   4(  ) 

 

  نوعية الخرطوم 6
  متأرجح         (  ) 
 ثابت              (  ) 

 

 التشغيل 7
          يــدوي(  ) 
 تلقائي             (  ) 

 

  .......................... نوعية األنابيب 8

  .......................... نوعية الوصالت 9

  .......................... مواصفات األنابيب 10

  .......................... مواصفات الوصالت 11

  .......................... نوعية الصمامات 12

  .......................... مواصفات الصمامات 13
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  تدقيق كشف موقعي لنظام الخراطيم المطاطية) 3ـ3/2(نموذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 نوعية الخراطيم 1
كما بالمعتمد                               (  ) 
مخالف للمعتمد                            (  ) 

 

 تركيب الخرطوم 2
ريقة صحيحة                           بط(  ) 
بطريقة خاطئة                           (  ) 

 

 مكان الخرطوم 3
كما بالمخطط                              (  ) 
مخالف للمخطط                           (  ) 

 

 تركيب الصمام 4
                                    صحيح(  ) 
غير صحيح                            (  ) 

 

 )ضغط الدفع(تشغيل الخرطوم  5
  مناسب          (  ) 
 غير مناسب       (  ) 

 

6 
   الرشقاذفاع وضأ

 رش ـ دفع  ـ إغالق ـفتح 

  وضعين فقط           (  ) 
     أوضاع3(  ) 
  أوضاع   4(  ) 

 

 التسـرب 7
  ال يوجد تسرب ملحــوظ        (  ) 
 يوجد تسرب كبير             (  ) 

 

 عمل الصمامات 8
تعمل بصورة مناسبة                      (  ) 
ال تعمل بصورة مناسبة                   (  ) 

 

9 
  تشغيل المضخة المساعدة

 )إن وجدت(

                       تعمل بصورة سليمة(  ) 
ال تعمل بصورة سليمة                       (  ) 

 

 سعة مصدر المياه 10
  مناسبة          (  ) 

 غير مناسبة       (  ) 

 

 صندوق الحريق 11
  مناسب          (  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

12 
  حماية غرفـة المضخات 

 )     إن وجدت (

        يوجد حماية(  ) 

 ال يوجد حماية     (  ) 
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   تدقيق الصيانة للخراطيم المطاطية)4ـ3/2(نموذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 الصيانة األسبوعية
  

 مصدر المياه على احتواء) 1(
 الكمية المطلوبة

  متوفرة           (  ) 
 غير متوفرة      (  ) 

 

 التسرب من الصمامات أو) 2(
 ومالخرط

      تسـربيوجد (  ) 
 ال يوجد تسرب   (  ) 

 

 وجود عوائق أمام الخرطوم) 3(
  يوجد عوائق      (  ) 
 ال يوجد عوائق   (  ) 

 

 وضع الخرطوم على البكرة) 4(
بطريقة صحيحة                           (  ) 
بطريقة مخالفة                             (  ) 

 

1 

 المضخاتتشغيل ) 5(
  تعمـل          (  ) 
 ال تعمـل (  ) 

 

 الصيانة الشهرية
  

 تشغيل الخراطيم وتفريغها) 1(
تم التشغيـل بصورة سليمة                (  ) 
لم يتم التشغيل بالشكل المطلوب       (  ) 

 

 تثبيت األنابيب والملحقات) 2(
  مثبتة جيـدا      (  ) 
 ثبتبعضها غير م(  ) 

 

 تشغيل المضخات وصيانتها) 3(
تعمل بصورة مناسبة                      (  ) 
ال تعمل بصورة مناسبة                   (  ) 

 

 حالة صناديق الخراطيم) 4(
  مناسبة         (  ) 
 غير مناسبة       (  ) 

 

2 

   الخراطيمقاذف رش) 5(
  وصيانتههوتشحيم

ة                         تم عمـل الصيان(  ) 
لم يتم عمل الصيانة                        (  ) 
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