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 عــام  4/1/1

  
 تعريـف 4/1/1/1

 المياه التلقائية هو نظام لمكافحة الحريق بالماء كوسيط لإلطفاء، يتدفق هذا الماء من مرشاتنظام 
س قريبة من ، وتوزع هذه الرؤولتغطية موقع الحريق رؤوس المرشات تحت ضغط وتدفق محسوبين

السقف، وتعمل على تغطيـة المساحة أسفلها كاملة بالماء، وتغذى هذه الرؤوس بواسطة شبكة من 
األنابيب حسبت أقطارها هندسياً، ويتوفر للنظام مصدر للمياه يعمل على تزويده بمعدل تدفق وضغط 

 .وكمية كافية إلطفاء الحريق طبقاً لدرجة الخطورة للمنشأة
 

 ضالغـر  4/1/1/2

يركب هذا النظام بهدف حماية األرواح والممتلكات في المنشآت، ويعمل هذا النظام على التدخل 
الفوري تلقائياً إلطفاء الحريق ضمن مساحة معينة تحدد سلفاً، حيث يحاصر منطقة الحريق ويحد من 

 .نقاذ بالتدخلالحريق واإل انتشاره، ويعطي الفرصة بذلك لرجال مكافحة
 
 يقالتطب 4/1/1/3

يصلح نظام المرشات للتطبيق لمعظم أنواع الخطورة، الخفيفة والمتوسطة والعالية، وال يصلح للتطبيق 
 التي تتفاعل مع الماء وتنتج الكيميائيةفي بعض أنواع الخطورة الخاصة، مثل حرائق بعض المواد 

 وينصح بعدم الصلبة ادالموكما أنه ال يصلح لحرائق بعض  .أبخرة سامة أو قابلة لالشتعال أو االنفجار
 وآالت الطباعة الحاسب اآلليأجهزة  الدقيقة مثل األجهزةاستعمال نظام المرشات لبعض أنواع 

والتصوير الحساسة للماء، ويستبدل بأنظمة مكافحة أخرى ال يدخل فيها الماء كوسيط لإلطفاء، إال انه 
ث يمكن استخدامه في حالة عدم إمكانية ، حياألجهزةيأتي في آخر القائمة ألنظمة مكافحة الحريق لهذه 

 . األخرىتطبيق األنظمة
 

 

 أنظمة المرشات  4/1/2

 :تنقسم أنظمة المرشات من حيث األداء إلى األنواع التالية  
 
 نظام الشبكة الجـارية 4/1/2/1

 ذييتكون هذا النظام من شبكة من األنابيب تغ، وهو النظام األكثر شيوعاً، واألكثر بساطة وفعالية
، وترتبط هذه الشبكة بمصدر المياه، حيث تصل ى شبكة األنابيب بانتظامرؤوسا للمرشات موزعة عل

المياه من المصدر إلى رؤوس المرشات بشكل دائم وعند حدوث الحريق تتأثر هذه المرشات 
ل بالحرارة، فتفتح الرؤوس المتأثرة بالحرارة فقط، فيتدفق الماء على منطقة الحريق فوراً، ويعم

انخفاض الضغط الحاصل في الشبكة على استمرار تدفق المياه تلقائياً من المصدر إلى رؤوس 
 .المرشات
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 نظام الشبكة الخالية  4/1/2/2

 بانتظام، وتحتوي على الهواء أو المرشاتوهو عبارة عن شبكة من األنابيب موزعة عليها رؤوس 
 عند محجوزاًالماء  يكون و خالية من الماء تكون شبكة المرشات داخل المنشأة .النتروجين المضغوط

الصمام الرئيسي، يفتح الصمام الرئيسي عند انخفاض ضغط الغاز، حيث تتدفق المياه عبر الرؤوس 
التي فتحت نتيجة للحريق، يستعمل هذا النظام عادة في األماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة بحيث 

 .  هو الحال في المخازن المبردةتعمل على تجمد المياه داخل الشبكة، كما
 

 نظام الشبكة ذات التشغيل المسبق  4/1/2/3

عبارة عن شبكة من األنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام وتحتوي على الهواء أو 
 ،النيتروجين المضغوط وتكون الشبكة عادة خالية من الماء، ويكون الماء متوقفاً عند الصمام الرئيسي

ى شبكة إنذار مساعدة توزع كاشفاتها كما توزع رؤوس المرشات وعند حدوث حريق باإلضافة إل
وانخفاض ضغط الغاز، وعمل جهاز اإلنذار يفتح الصمام الرئيسي فيتدفق الماء عبر الرؤوس التي 

 .فتحت نتيجة الحريق
از عن الشبكة كما تستعمل في األماكن التي يطلب فيها أن تكون الشبكة خالية من الماء، غير أنها تمت

 . لوجود جهاز اإلنذار باإلضافة إلى شبكة الغازالخاطئالخالية بكونها أكثر أمناً من ناحية التشغيل 
 

 )خالية ذات تشغيل مسبق(نظام الشبكة المركبة   4/1/2/4

  الفقرةكة كما هو موضح فيـلزيادة الحرص على عدم التشغيل دون حدوث الحريق، تعمل الشب
 الجهاز إال عند  إلى أن الشبكة مزودة بصمامي تحكم ال يعملباإلضافة) 4/1/2/3 (و) 4/1/2/2(

 . معاً وبنفس الوقتفتحهما
 

 نظام الغمر المائي   4/1/2/5

 نظام الغمر المائي ، فقد أفرد له فصل مستقل، أنظر فصلهميتهنظراً ألوهو أحد أنظمة المياه التلقائية، 
 ).الفصل الثاني ـ الباب الرابع(
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 تصنيف الخطورة  4/1/3

 على المواد اإلنشائية المستعملة في المرشاتيعتمد تصنيف الخطورة للمنشآت التي ستحمى بنظام  
البناء، ومحتويات المنشأة، وكمية هذه المحتويات وطبيعتها من حيث قابليتها لالحتراق، وكمية 

 .مكن تصنيف أنظمة المرشات تبعاً لدرجة الخطورةوانطالقاً مما تقدم ي. الحرارة الناتجة عن احتراقها
 :إلى ما يليتقسم الخطورة و 

 
  LPCتصنيف الخطورة حسب   4/1/3/1

 

 الخطورة الخفيفة) أ( 

حيث تكون المواد الداخلة في اإلنشاء والمحتويات ذات قابلية ضعيفة لالحتراق، وإذا احترقت 
 .تكون كمية الحرارة الناتجة قليلة نسبياً

 
 الخطورة العـادية) ب( 

تكون المواد الداخلة في اإلنشاء والمحتويات ذات قابلية عادية لالحتراق، وعند احتراقها تكون 
 مجموعاتكمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً، ويمكن تقسيم درجات الخطورة العادية إلى ثالثة 

 :وهي
 )المجموعة األولى( الخطورة العادية )1(

داخلة في اإلنشاء والمحتويات ذات قابلية قليلة لالحتراق، وعند احتراقها حيث تكون المواد ال
وفي حالة التخزين ال يزيد ارتفاع المواد المخزنة . تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً

  . م2.4عن 
 )المجموعة الثانية( الخطورة العادية )2(

 قابلية متوسطة لالحتراق، وعند حيث تكون المواد الداخلة في اإلنشاء والمحتويات ذات
احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً، وفي حالة التخزين، ال يزيد ارتفاع 

  .م 3.7المواد المخزنة عن 
 )المجموعة الثالثة( الخطورة العادية )3(

 ذات قابلية كبيرة لالحتراق، وعندحيث تكون المواد الداخلة في اإلنشـاء والمحتويات 
 ً .احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة كبيرة نسبيا

 ) المجموعة الثالثة الخاصة( الخطورة العادية )4(
 

 الخطورة العالية )ج(

 :وتقسـم إلـى ما يلـي 
 . الخطورة الناتجة عن التصنيع)1( 
 . الخطورة الناتجة عن التخزين)2(

  
 

219



  نظام مرشات المياه التلقائية4/1

 2006رـيناي                                                    ـ الجزء الثاني                   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

   NFPAتصنيف الخطورة حسب   4/1/3/2

 الخفيفةالخطورة  )أ(           

حيث تكون المواد الداخلة في اإلنشاء والمحتويات ذات قابلية ضعيفة لالحتراق، وإذا احترقت 
 .تكون كمية الحرارة الناتجة قليلة نسبياً

 
 : الخطورة العادية) ب(

 ) المجموعة األولى(الخطورة العادية ) 1(  
 ت قابلية قليلة لالحتراق، وعند احتراقها حيث تكون المواد الداخلة في اإلنشاء والمحتويات ذا 

وفي حالة التخزين ال يزيد ارتفاع المواد . تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً
  . م2.5المخزنة عن 

 ) المجموعة الثانية(الخطورة العادية ) 2(

د حيث تكون المواد الداخلة في اإلنشاء والمحتويات ذات قابلية متوسطة لالحتراق، وعن
احتراقها تكون كمية الحرارة الناتجة متوسطة نسبياً، وفي حالة التخزين، ال يزيد ارتفاع 

  .م 3.7المواد المخزنة عن 
 

 الخطورة العالية ) ج(

 )المجموعة األولى( الخطورة العالية) 1( 
 لالحتراق وعند حيث تكون المواد الداخلة في اإلنشاء والمحتويات ذات قابلية عالية جداً

تراقها تكون كمية الحرارة الناتجة عالية جداً ومصحوبة بغبار ومواد أخرى مما يؤدي اح
وذلك في حالة عدم . إلى احتمالية تولد الحرائق بمعدالت عالية من االنطالق الحراري

 .  وجودها بكميات قليلةأو لالشتعال سوائل قابلةووجود سوائل قابلة لالحتراق 
 ) عة الثانيةالمجمو(الخطورة العالية ) 2(

 بكميات لالشتعال سوائل قابلة أو سوائل قابلة لالحتراقتعرف بالمنشآت والتي تحتوي على 
 .  أو في األماكن التي ينتشر بها تواجد المواد المستقلة داخل حيز مغلق. متوسطة إلى عالية
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  المرشاتمكونـات نظـام  4/1/4
 

 :ئيسية التاليةيتكون نظام المرشات من األجزاء الر 
 
 مصدر الميـاه 4/1/4/1

  .)الباب الثاني ـ الفصل األول(انظر مصادر المياه  
 
 شبكة األنابيـب 4/1/4/2

 تكون قات والمثبتاتوالعالّتتكون الشبكة من األنابيب والوصالت بأنواعها المختلفة والصمامات  
 أجزاء الشبكة تبعاً ألقطارها سمى وتجهة االختصاصالصادرة عن جميعها مطابقة لمواصفات المواد 

 ).1ـ4/1(  شكل،)رئيسي ـ موزع ـ فرعي( وباتجاه تدفق الماء 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبكة مرشات المياه التلقائية) 1ـ4/1( شكـل
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 صمام التحكم  4/1/4/3

 

 ،)2ـ4/1(  شكلبالمياه إمداد، وبين مصدر يعتبر الحد الفاصل بين الشبكة كنظام لتوزيع المياه 
 :ويتكون الصمام مما يلـي

 
 . صمام عدم الرجوع)أ( 

 
 . قبل و بعد الصمام للضغطمقاييس )ب( 

 
 . للمياه في بعض الحاالتمقياس للصرف، وصماممع  مم 65وصلة بقطر  )ج( 

 
 . للفحصصمام مع  مم25صلة بقطر  و)د( 

 
 . الجرس الهيدروليكي)هـ ( 

 
 . صمام بوابة بنفس القطر)و( 

 
 رؤوس المرشـات 4/1/4/4

 

  .)3ـ4/1(  شكليعتبر رأس المرش المنفذ الذي يتدفق منه الماء مباشرة على منطقة الحريق، 
 

 المكونات) أ( 
 :ويتكون رأس المرش من األجزاء التالية

  الفوهـة)1(
لنوع درجة  طار تبعاً مم وتختلف األق20 مم و 15 مم و 10وتكون بأقطار مختلفة     

 .الخطورة
  مجمـع الصمـام)2(

 . المتأثرة بالحريقالوسائلفعل ب التي تعمل على إغالق الفوهة داةاألهي     
  الوسيلة المتأثرة بالحريـق)3(

 على سائل يتأثر بالحرارة أو الوصلة المنصهرة أو المادة ة المحتويالفقاعة الزجاجيةوتكون     
 .أثر بالحرارةالكيميائية التي تت

 العاكس )4(     
 تصنفوهو جزء من المرش الذي تصطدم فيه المياه ويعمل على توزيعها بشكل منتظم، و

 جانبية، وسفليةو، علوية  إلىوطريقة تركيبهارؤوس المرشات من حيث شكل الموزع 
 نوع كما تختلف بالنسبة لدرجة الحرارة التي تعمل عندها هذه المرشات حسب .وعلوية جانبية
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المحيط الخطورة ودرجة حرارة الجو المحيط بحيث تكون أعلى من درجة حرارة الجو 
 وتكون هذه الرؤوس مميزة بألوان تدل على درجات الحرارة المختلفة كما في .م 30o بمقدار
 .)1ـ4/1( جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صمـام التحكـم) 2ـ4/1( شكـل
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 رأس مرش) 3ـ4/1( شكـل

 

 

 

 
 LPCس المرش حسب أ رلوندرجة الحرارة و) 1ـ4/1( جدول

 درجة الحـرارة

) o م( 

 اللـون

 برتقالي 57

 أحمر 68

 أصفر 79

 أخضر 93

 أزرق 141

 فسجيبن 182

 أسود 260 ـ 204

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفوهة
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 أنواع المرشات  4/1/4/5

 

 .  أو ما يعادلهاLPC أو  NFPA-13  مواصفاتتكون أنواع المرشات حسب
 
  سريعة اإلخماد االستجابةالمرشات مبكرة ) أ(

وتسـتخدم فـي    ) 0.5)ث/م( 50 حساسـية ر  امقد(حيث تمتاز بعنصر حراري فائق الحساسية       
 .لعالية والتي تحتاج إلى سرعة تشغيل فائقةاألماكن ذات الخطورة ا

 
 المرشات ذات التغطية الممتدة ) ب(

وتمتاز بالقدرة على حماية مساحات أكبر من العادية ذات قطر أكبر وتأثير أوسع وقد تستخدم 
 . السيارات ومساحات التخزين الواسعةمواقففي المساحات الكبيرة مثل 

 
 المرشات ذات القطرات الكبيرة) ج(

وتمتاز بإعطاء كمية أكبر من المياه وكثافة رش عالية وقد تستخدم في أماكن التخزين ذات 
 .الرفوف المتعددة واالرتفاع العالي

 
 المرشات التقليدية المتحولة ) د(

من كمية % 60 ـ 40وهي المرشات العادية المستخدمة في األغراض العامة وتستخدم لرش من 
 .اكس مركب إلى أعلى أو أسفلالمياه إلى األسفل ويكون الع

  
 المرشات سريعة االستجابة والتأثير) هـ(

يستخدم في األماكن التي تحتاج إلى سرعة استجابة عند درجات الحرارة المختلفة مثل الفنادق 
 .والمستشفيات، وهي ذات كثافة رش متوسطة

 
  ذات التغطية الممتدة االستجابةالمرشات سريعة ) و(

 

  االستجابةعة المرشات سري) ز(

وهى مرشات ذات كثافة متوسطة ولكن تعطى سرعة في التشغيل وقد تستخدم كستارة مائية بين 
 .مناطق حريق مختلفة

 
 مرشات المنشآت السكنية ) ح(

وهى من نوعية المرشات سريعة التشغيل وكثافة قليلة للتحكم في حرائق الغرف وخاصة في 
 .الوحدات السكنية الصغيرة
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 شات ذات األغراض الخاصةالمر) ط(

 : تصنيعها واختبارها ألغراض خاصة بمجاالت معينة ومنها يتموهى التي
لعدد معين من  الممدد مثل استخدام أقل ضغط ممكنالمرشات الخاصة بغرض التحكم ) 1  (

 .المرشات
 مرشات ذات الرش المتحكم ) 2(

 .ولها القدرة على التحكم في أنواع متعددة من الخطورة
  المرشات التقليدية ـ الرش )3(

 .وهى مرشات ذات قدرة على تغطية قصوى للمساحات
 

 المرشات حسب أنواع متعددة من التجهيزات) ي(

  المرشات المخفية) 1(
 ).ديكور(وتستخدم بطريقة غير ظاهرة ولها غطاء إضافي 

  السفليةالمرشات ) 2(
 .ير العاكسوهى مصممة بحيث يكون اتجاه مسار المياه ألسفل مع تأث

  المرشات المتساطحة) 3(
 .وتكون ظاهرة بالكامل أو جزيئات أعلى أو أسفل مستوى السقف

  المرشات داخل تجويف) 4(
وتكون مركبة بحيث يكون جزء من جسم المرش أو كله داخل تجويف محدد بالسقف ذو 

 .غطاء أو بدون غطاء
  المرشات الجانبية) 5(

م بحيث يكون أكثر الرش موجه باتجاه الحائط وهذه المرشات لها عاكس خاص مصم
وتستخدم في غرف  .مكوناً ربع كرة من الرش وجزء منها موجهه للحائط خلف المرش

 .)4ـ4/1( ، انظر شكلالنوم وفي الفرغات الداخلية ولمنع انتقال الحريق بين الطوابق
 المرشات ذات الرش العلوي ) 6(

 يكون في اتجاه األعلى أكبر منه في اتجاه وهذه المرشات مصممة بحيث أن رش المياه
وتستخدم في حالة األسقف الخشبية والحديدية لتبريد األسقف . األسفل بواسطة العاكس
 . إضافة للحماية السفلية

 
 .هذا وتوجد أنواع أخرى من المرشات ألداء أغراض معنية منها) ك(

 .المرشات المفتوحة وتستخدم في أنظمة الغمر المائي) 1(
 .صناعية المرشات الجافة وتستخدم في المناطق المعرضة للتجمد أو أغراض )2(
 .ومرشات الديكورات ومنها أنواع متعددة) 3(
 .)في عمليات التخزين العالية(المرشات المستخدمة في مستويات متعددة ) 4(
 .ت الفتحات المتغيرة االتجاه للرشالمرشات ذا) 5(
  .وةاع الرغالمرشات المستخدمة في رش أنو) 6(
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 أنواع أخرى من المرشات ألغراض محددة خاصة ومنها) ل(

 .المرشات تلقائية التشغيل واإليقاف) 1(
  .مرشات األفران والمعامل) 2(
 .مرشات تصمم خصيصاً ألغراض أخرى) 3(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جانبيمرش) 4ـ4/1( شكـل

 

 

 

 ائل اإلنذار ووسالصمامات 4/1/4/6

بعد صمام التحكم باتجاه شبكة المرشات إال في بعض الحاالت الخاصة الصمامات ال يحبذ تركيب  
 في أماكن معينة يسهل الوصول إليها، وفي منطقة الصمامات هذه ، تركبجهة االختصاصوبموافقة 

وضع المفتوح دائماً مستأجرين، ويجب أن تكون بالبال الخاصة وليست داخل األقسام للمالكتكون تابعة 
وتكون وسائل اإلنذار المتصلة بشبكة المرشات إما على شكل مفتاح تدفق، أو . ومزودة بسلسلة وقفل

 .  مفتاح ضغط أو جرس هيدروليكي كما هو موجود على صمام التحكم
 
 وسائل الفحص والصرف 4/1/4/7

على أن   حريق،منطقةواحدة لكل  بتفىيك و      يتم تركيب صمام للفحص والصرف عند نهاية الخطوط، 
 وسائل للفحص لكل ركيبتيتم صرف المياه إلى خارج المبنى أو إلى أقرب نقطة صرف كما يجب 

  .مفتاح تدفق في حال وجوده على الشبكة
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 مبادئ التصميـم 4/1/5

 

 .تحديد عدد المرشات، وتحديد مواقع المرشاتيهدف التصميم في نتائجه النهائية إلى  
 
 تحديد احتياجات النظام من المياه 4/1/5/1

 

من ناحية الضغط، ومعدل التدفق، والكمية، وكذلك تحديد أقطار األنابيب المكونة للشبكة المغذية  
للمرشات، وتوزيع وتحديد أماكن المرشات على هذه الشبكة بحيث تغطى التغطية الكاملة لمنطقة 

 .الحريق المتوقعة
 

 خواص مصدر المياه  )أ( 

 :لتحديد خواص مصدر المياه يتبع ما يلي                       
 ).4/1/3 (الفقرة تعيين درجة الخطورة حسب التصنيف في )1( 
 تعيين الكثافة التصميمية، ومساحة الحريق المفترضة مع تعيين مكان هذه المساحة بحيث )2(    

 . LPC بحس )2ـ4/1( تكون أبعد منطقة عن مصدر المياه كما في جدول
افة التصميمية، ومساحة الحريق المفترضة مع تعيين مكان هذه المساحة بحيث ـ تعيين الكث)3( 

 .NFPA-13حسب ) 1ـ4/1( منحنى هو موضح فيتكون أبعد منطقة عن مصدر المياه كما 
الحريق أن تفتح فوق مساحة المتوقع ويمثل معـدل تدفق الميـاه، مجموع عدد المرشات ) 4(

 .المفترضة
 

 

 LPCالمفترضة حسب  الكثافة التصميمية ومساحة الحريق )2ـ4/1( جدول

 درجـة

  الخطـورة

 الكثافة

 ةيلتصميما

 )2م/د/ ل(

مساحة الحريق 

 المفترضة

 )2م(

 84 2.25 الخفيفة

 72 5.0 )المجموعة األولى(العاديـة 

 144 5.0 )المجموعة الثانية(العاديـة 

 216 5.0 )المجموعة الثالثة(العاديـة 

 360 5.0 )المجموعة الثالثة الخاصة(العاديـة 

 260 12.5 ـ 7.5 )التصنيع(الخطورة العالية 

 300-260 30 ـ 7.5 )التخزين(الخطورة العالية 
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 NFPAالكثافة التصميمية ومساحة الحريق المفترضة حسب  1)ـ4/1( منحنى

 

 

 

 دفـق الضغط والت)ب(

، )3ـ4/1( ن لكل درجة من درجات الخطورة حسب جدولايكون الضغط والتدفق الالزم 
 الضغط الناتج عن فرق االرتفاع بين صمام لهمامحسوبين عند صمام التحكم على أن يضاف 

أما بالنسبة لدرجة الخطورة العالية، فيتم تحديد الضغط  .المنشأةالتحكم وأعلى رأس مرش في 
منطقة لفئة هذه الخطورة، وتعين كثافة التصميم، ومن ثم الضغط المطلوب عند المطلوب تبعاً 

 إلى  التحكمصمام من فاقد االحتكاك مرش كما يحسب 48 وهي المنطقة المغذية لعدد التصميم
مصدر المياه مضافاً إليها فاقد الضغط نتيجة االرتفاع، وبذلك نحصل على الضغط الكلي عند 

 . التدفق المطلوب
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 LPC الضغط والتدفق حسب )3ـ4/1( جدول

 درجـة

 الخطـورة

 التدفق

 )د/ل(

 *الضغط

 )بـار(

 2.2 225 الخفيفة

 0.7 ـ 1 540 ـ 375 )المجموعة األولى(العاديـة 

 1 ـ 1.4 1000 ـ 725 )المجموعة الثانية(العاديـة 

 1.4 ـ 1.7 1350 ـ 1100 )المجموعة الثالثة(العاديـة 

 1.5 ـ 2 2100 ـ 1800 )المجموعة الثالثة الخاصة(ة العاديـ

 .يضاف إليه الضغط الساكن المكافئ الرتفاع أعلى مرش في المبنى فوق المقياس *
 

  

 

  كمية المياه)ج(

 :يعتمد حساب كمية المياه الالزمة لنظام المرشات على ما يلي )1( 
  درجة الخطورةـ1 
 ميمية الكثافة التصميمية والمساحة التصـ2 
  الزمن الذي يفترض أن يستغرقه عمل المرشات ضمن المساحة التصميميةـ3 
  نوع مصدر المياهـ4 
 ، االرتفاع بين أعلى وأدنى مرش في المنشأةـ5

ويمكن تحديد كمية المياه الالزمة لنظام المرشات في حالة وجود مضخات أو خزانات ) 2(
 .)4ـ4/1(  حسب جدولمرتفعة

 وذلك إذا تم التصميم حسابياً ،)4ـ4/1( ية المياه الواردة في جدولويمكن تخفيض كم ـ1
 .وليس تبعاً للجدول

 من الشبكة العامة للخزان بحيث تكون الكمية المتوفرة إضافة تعبئة إذا كان هناك خط ـ2
 كما هو موضح  التاليةفترات كافيان لتشغيل مضخة الحريق مقابل الحمل للالتغذيةلخط 

 ).5ـ4/1( في جدول
يجب توصيل ) 5ـ4/1(  أرفف المخازن شكل إذا كان هناك مرشات متوسطة بينـ3

 .خزان مياه الحريق بخط تعبئة من المياه العامة
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 LPC كمية المياه الالزمة لنظام المرشات حسب )4ـ4/1( جدول

 درجـة

  الخطـورة

 االرتفاع بين أعلى

  وأدنى مرش

 )م (

 الحد األدنى

  لكمية المياه

 )3م(

 الخفيفـة

15 
30 
45 

9 
10 
11 

 )المجموعة األولى(العاديـة 

15 
30 
45 

55 
70 
80 

 )المجموعة الثانية(العاديـة 

15 
30 
45 

105 
125 
140 

 )المجموعة الثالثة(العاديـة 

15 
30 
45 

135 
160 
185 

 )المجموعة الثالثة الخاصة(العاديـة 
15 
30 

160 
185 

 العاليـة

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 

225 
275 
350 
425 
450 
575 
650 
725 
800 
875 

 

 

 LPC كمية المياه الالزمة مع مدة تعبئة الخزان حسب )5ـ4/1( جدول

 درجـة

  الخطـورة

 الحد األدنى مع التوصيل

 )3م( 

 المدة

 )د(

 30 2.5 الخفيفة

 60 25 )المجموعة األولى(العاديـة 

 60 50 )عة الثانيةالمجمو(العاديـة 

 60 75 )المجموعة الثالثة(العاديـة 

 60 100 )المجموعة الثالثة الخاصة(العاديـة 

3 العاليـة

  المياه كمية2

 )4ـ4/1(  من جدول

90 
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 مرشـات بين أرفـف المخـازن) 5ـ4/1( شكـل

 

 

 تحديد أقطار األنابيب 4/1/5/2

 

 :نابيب المكونة لشبكة المرشات يتبع ما يلياأللتحديد أقطار  
 
 . تحديد مواقع رؤوس المرشات)أ(
 
 توصيل هذه الرؤوس بشبكة من األنابيب تبدأ بالخطوط الرئيسية وتنتهي بالخطوط الفرعية )ب(

 .ية مباشرة للمرشاتالمغذ
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 لتكون األبعد بالنسبة منطقة هذه الاختيار، وذلك تبعاً لنوع الخطورة ويتم منطقة التصميم تحديد )ج(
 ).6ـ4/1( دولـجمبين في ما هو ك،  تبعاً لنوع الخطورةعدد المرشاتلمصدر المياه ويكون 

 
في هو مبين  كما التصميمطق مناتحديد أقطار األنابيب الفرعية من نهايات الشبكة إلى  يتم )د(

 ).7ـ4/1( جدول راجع ،الجداول الخاصة بالخطورة الخفيفة والعادية والعالية
 
بحيث ال صمامات التحكم  ومناطق التصميم يتم تحديد أقطار األنابيب الموزعة والواصلة بين )هـ(

 .)7ـ4/1(  جدول عما هو مذكور في حسب نوع الخطورةفاقد الضغطزيد ي
 
 سبة للخطورة العالية بالن)و(

مرشاً إلى آخر مرش، وذلك من  48  لعددمنطقة التصميم منيب ـاألنابيتم احتساب أقطار 
فاقد  فيحسب صمام التحكم ألقطار األنابيب من منطقة التصميم إلى أما بالنسبة، )7ـ4/1( جدول

 مجموع  الكلي مضافاً إليه الضغط المطلوب عند منطقة التصميم، يجب أن يكوناالحتكاك
 .الضغوط أقل من الضغط المطلوب لمصدر المياه المتوفر

 
 
 

  عدد المرشات في منطقة الخطورة)6ـ4/1( جدول

 عدد المرشات درجـة الخطـورة

 2 الخفيفــة

 18 ـ 16 العاديــة

 48 العاليــة

 

 LPCفاقد الضغط بين األنابيب حسب  )7ـ4/1( جدول

 درجـة

  الخطـورة

 فاقد الضغط

 )بار(

 الخفيفة
 ) رأس مرش2 -من منطقة التصميم ( 0.9
 ) مرشات4أو   3 –من منطقة التصميم ( 0.7

     0.5        العادية
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 توزيع المرشــات 4/1/5/3

 

توزع المرشات على الشبكة بحيث تغطي كل المكان المراد حمايته، بحيث يعمل كل مرش على 
بينية بين المرشات في الحدود المسموح بها للحصول على تغطية مساحة معينة، وتكون المسافات ال

 :الفعالية القصوى لتوزيع المياه من خالل هذه المرشات، ويعتمد توزيع هذه المرشات على ما يلي
 
  نوع الخطورة)أ(

 

  نوع المرشات)ب(

يفضل التوزيع المربع على و أنواع أخرى، هذا ة أي أوعلوية  أوجانبية كونها حيثمن 
عند توزيع المرشات على الخطوط الفرعية تكون إما بالطريقة و .)8ـ4/1( ، جدوليلالمستط
 ).ب6ـ4/1( شكل  و)أ6ـ4/1( شكل ،المتباينة، أو بالطريقة المنتظمة

 
 LPCتوزيع المرشات حسب  )8ـ4/1( جدول

 درجـة

  الخطـورة

 بالمرش المساحة المغطاة

 )2م (

 أطول ضلع

 )م(

 الخفيفـة
17 
21 

4.6 
4.6 

 لعاديـةا
9 
12 

 3.7 ـ 3.4
4.0 

 3.7 9 العاليـة
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 الطـريقة المنتظمةـ توزيـع المرشـات ) أ6ـ4/1( شكـل

 
 ةالطـريقة المتباينـ توزيـع المرشـات ) ب6ـ4/1( شكـل
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  الفنيـةالتجهيزات 4/1/6

 

 :تركب رؤوس المرشات في أماكنها المحددة مع مراعاة ما يلي 
 

 سرعة عمل المرشات 4/1/6/1

 

 لتأمين سرعة عمل المرش يركب بشكل يسمح له بالتأثر السريع بالحرارة بحيث ال يكون بعيداً عن )أ(
 من األسقف  أنسب مسافة لرأس المرش وحتترامكان تجمع الغازات الحارة المنبعثة من الحريق 

 تحت األسقف القابلة مم 300افة عن ـ وإذا تعذر ذلك يجب أال تزيد المسمم 150 ـ 75بين 
 . لالحتراقة تحت األسقف غير القابلمم 450لالحتراق، أو 

 
 في حين تؤخذيجب أن يكون موزع رأس المرش موازياً لميل السقف في حالة األسقف المائلة  )ب(

 . في هذا النوع من األسقف األفقيةالقياسات
 
 في منطقة يجب إضافة خطين لرؤوس المرشات في أعلى 1:3لسقف أكثر من ا إذا كان ميل )ج(

 .المنطقة هذه  عنمم 750السقف إال إذا كان هناك خط من المرشات ال يبعد أكثر من 
 

  في التصميمرةدالمساحة المقتغطية  4/1/6/2

 
 . المساحة بالكامليغط المرشات يراعى أن تعند تركيب رؤوس 
 تزيد عنوالحائط نصف المسافة بين مرشين على نفس الخط وال  تكون المسافة بين آخر مرش )أ(

 . قابل لالحتراقجدارم عن أي  1.5   م للخطورة العادية، أو2.0 للخطورة الخفيفة أو  م2.3
 
يعامل كل جزء منفصالً عن الجزء اآلخر  عند تقسيم المساحة إلى أجزاء صغيرة يراعى أن )ب(

 .بالنسبة لعدد المرشات وتفاصيل التصميم األخرى
 
ات جانبية بمسافة ال ـارية أو الفنادق تضاف مرشـ وفي حالة وجود فراغ أوسط في المباني التج)ج(

كل ـق كما هو موضح في شـط في جميع الطوابـ م عل جانب الفراغ األوس1.8تزيد عن 
 ).7ـ4/1(
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 وضع المرشات ) 7ـ4/1( شكـل
 
 

  مع خدمات أخرىعدم تعارض المرشات 4/1/6/3

 

الجسور واألعمدة ( المكونة للبناء جزاء أي من األعند تركيب رؤوس المرشات يجب أن ال يعترضها 
 مجاريوالخدمات، كأنابيب المياه والمجاري، أو أي من مكونات ). الخ... والقواطع والجدران 

 .الخ ... الكهربائية  بالت الكمجرىو الهواء
 

 بين رأس المرش  م0.5 أن تترك مسافة ال تقل عن عند تركيب المرشات في المخازن يجب )أ(
 م إذا كانت المواد المخزنة من 1.0وال تقل عن ) الخطورة الخفيفة، العادية(والمواد المخزنة 

 .)8ـ4/1(  شكل،ورة العاليةالخط
 
 السقف المستعار من النوع المفتوح، يمكن االستغناء عن تركيب مرشات أسفل هذا في حالة )ب(

من % 70وأن ال تقل فيه المساحة المفتوحة عن .  مم25 الفتحة قياسكون يالسقف شريطة أن 
 ).9ـ4/1(  شكل،مجمل مساحة السقف
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بكة مرشات إضافية فوق السقف المستعار وتصمم حسب تركب شالمستعار  السقف في حالة )ج(
 .الخطورة الخفيفة وتكون موافقة للشروط الدولية المعمول بها

 
،  أو أكثرمم 800ها ـكان عرض إذا الهواءاري ـات إضافية أسفل مجـب مرشـ يتم تركي)د(

 ).10ـ4/1( كلـش
 
الة التخزين المرتفع، إذا زاد  يتم تركيب رؤوس مرشات إضافية على ارتفاعات مختلفة في ح)هـ(

 ).5ـ4/1( شكل ،  م5.0ارتفاع التخزين عن 
 
السقف غير  م في حالةم 450 في حالة السقف القابل لالحتراق أو مم 300 إذا كان عمق الجسر )و(

 ).11ـ4/1(  شكل،جدارقابل لالحتراق فيعامل هذا الجسر على أنه ال
 
 م، يمكن عدم التقيد بالبعد المقرر عن السقف على أن 1.8  إذا كانت المسافة بين الجسور أقل من)ز(

 تكون المواد أن م يجب 1.2وإذا كانت هذه المسافة أقل من . التباينيتم التوزيع حسب طريقة 
 .لالحتراقالداخلة في إنشاء السقف مواد غير قابلة 

 
من أي عمود، يجب  أو أقل مم 600أحد المرشات يقع على بعد و  عند توزيع رؤوس المرشـات )ح(

 . م2.0أن ال تزيد المسافة بين المرش في الجهة األخرى والطرف اآلخر للعمود عن 
 
 .  م0.5 البعد األفقي بين رأس المرش ونقطة اإلضاءة عن أن ال يقل يجب )ط(
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 رفف التخزين والمرشات ـ للخطورة العادية و العاليةأقصر مسافة بين أ) 8ـ4/1( شكـل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقة بين السقف المستعار المفتوح وشبكة المرشات) 9ـ4/1( شكـل
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 الهواء ـ للخطورة العادية و العاليةوضع المرشات من مجاري ) 10ـ4/1( شكـل
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 العالقة بين العوائق وشبكة المرشات) 11ـ4/1( شكـل

 

 

 

 التثبيـتالتعليق والتوصيـل و 4/1/6/4

 

 . تركب شبكة األنابيب بحيث تشكل خطوطاً مستقيمة تماماً خالية من أي تعرجات أو انحناءات)أ(
 
 تركب رؤوس المرشـات مباشرة على الخطوط الفرعية، بحيث يتم تقليل قطر األنبوب الفرعي )ب(

 .إلى قطر المرش عند اتصال المرش مباشرة
 
 التحكم وذلك صمام تركب المرشات بشكل يسمح بتصريف المياه منها إلى الشبكة ومن ثم إلى )ج(

 %.1بما يعادل بتوفير ميل 
 
 تركيب شبك معدني م يجب 1.7المرش أقل من ين مستوى األرض وموزع  إذا كانت المسافة ب)د(

 .واقي لحماية المرش من األخطار الميكانيكية
 
 توصل األنابيب معاً لتشكل شبكة متكاملة باستعمال الوصالت المناسبة والمعتمدة كما ورد في )هـ(

 .)الباب األول ـ الفصل األول( مواصفات مواد معدات الحريقفصل 
 
 . تثبت األنابيب الرئيسية الصاعدة عند كل دور في المبنى)و(
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 بالماء بحيث تصمم اً مناسبة لوزن األنبوب عندما يكون مملوءقاتبعالّ تعلق األنابيب بالسقف )ز(
 كجم في كل نقطة من 1.0 أضعاف وزن األنبوب مملوءاً بالماء باإلضافة إلى 5 لتحمل العالقة

 .نقاط التثبيت
 
تعليق أي جزء من أجزاء أي نظام آخر بشبكة المرشات وال يجوز تعليق شبكة  ال يجوز )ح(

وال يجوز تعليق الشبكة بالصفائح المعدنية المشكلة . المرشات بأي أجزاء نظام آخر غير ثابت
 . الهيكل المعدنيت ذاللمنشأةاً يسطح

 
 مم وال تزيد عن 32 مم، 25 قطربم لألنابيب  3.7   بمقدارالعالقات بين  البينية تكـون المسافة)ط(

 . مم أو أكثر40قطر ب م لألنابيب 4.6
 
 .NFPAوأ LPC مواصفات تعلق األنابيب الموزعة حسب )ي(
 
 

 مواصفات المواد 4/1/7

 

 يجب أن يتم ،)الفصل األولـ  الباب األول( مواصفات مواد معدات الحريقورد في باإلضافة إلى ما 
من مواد معتمدة من هيئات عالمية معروفة وحسب مواصفات تركيب جميع مكونات نظام المرشات 

 .جهة االختصاصعليها من عالمية معروفة وموافق 
 

 صمـام التحكـم 4/1/7/1

 

  مواصفات التشغيل)أ(

  الضغـط المتغيـر)1(
مفاجئ في  أو ارتفاع الطرق المائيإذا كان ضغط مصدر المياه متغيراً مما قد يتسبب في حدوث 

 ولتالفي ذلك يزود لصمام تحكم ،لجرس الهيدروليكيا تشغيل  خطأ في ينتج عنهضغـط المياه،
هذا النظام خط مباشر بين أسفل وأعلى صمام التحكم متخطياً بذلك بوابة الصمام، مع تزويد هذا 

 حيث تندفع المياه  تعويقوعاءبصرف ويزود الصمام ل لوصمامالخط بصمام عدم رجوع 
 . الصمامه، ويمنعه من الوصول إلى بوابةالمضغوطة إلى الوعاء وتمأل

  الضغـط الثابـت )2(

 سالفة الذكر، حيث يندفع حتياطاتإلاعندما يكون ضغط المياه ثابتاً ال يحتاج هذا النظام إلى 
 ثم يتسرب إلى وسائل اإلنذار الكهربائية  الصمامبوابة ويفتح  الضغطفارقالماء نتيجة 

 .والميكانيكية ويشغلها
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 جاه التركيـب ات)ب( 

 .يجب أن يكون صمام التحكم قابالً للتركيب إما أفقياً أو عمودياً
 

  األقطـار)ج( 

 . مم200 ،  مم150 ،  مم100 ،  مم80 ،  مم65 
 

  ضغط التشغيل)د( 

 . بار24.1 بار وضغط الفحص الساكن 12.1 
 

  المدخلشفات )هـ( 

 مسننة وبالنظام المتريوتكون  ،)1ـ4/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في   المخرج حسب
 .)2ـ4/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في  حسب

 

 صمام التحكمطول  )و( 

حسب الجهة المصنعة الخروج  إلىالدخول فتحةقاساً من يكون طول صمام التحكم م. 
  

  نظام التصميم)ز(

 LPC طبقا لنظام )1(      
 .LPC معتمداً من  الصمامذا النظام فيجب أن يكون طريقة التصميم المتبعة حسب هت          إذا كان

  NFPA طبقاً لنظام )2(
 .UL ومسجالً لدى FMيجب أن يكون الصمام معتمداً لدى 

  يجب أن يحمل كل صمام تحكم المعلومات التالية مكتوبة بحروف بارزة)3(
 .ها وعنوانالجهة المصنعةـ 1
 .قطر الصمامـ 2
 .الطـرازـ 3
 .تمدةختم الهيئة المعـ 4

 
 رؤوس المرشـات  4/1/7/2

 

 فتحة الماء بواسطة  هذه الفقاعةغلقت والفقاعة الزجاجية بالتأثير على مكوناتيعمل رأس المرش 
طرف رأس يكون  . من البرونزقرص مانع التسرب المصنوع من النحاس اللين وتكون األجزاء

 . لمنع التسربالتفلونالمرش مسننا ومحمياً بطبقة من 
 
 LPC. أو FM  أوUL  ن رأس المرش معتمداً من إحدى الهيئات العالمية  يكو)أ(
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 :يحمل كل رأس مرش المعلومات التالية مكتوبة بوضوح  )ب(
 النوع) 1(
 قطر المدخل) 2(
  درجة الحرارة)3(
 الهيئة المعتمدة) 4(
 ةالمصنعالجهة ) 5(

 
  فيموضح كما هو ورةـ درجة الخط حسب(K) لـرش ومعامـار فتحة المـ تكون أقط)ج(

 .)9ـ4/1( دولـج
 
 تكون رؤوس المرشات إما باللون البرونزي أو مطلية بمعدن الكروم، وتطلى هذه الرؤوس بمادة )د(

 .معرضة للتآكلمقاومة للتآكل إذا وجدت في بيئة 
 

 

 (K) معاملقطر فتحة المرش و  )9ـ4/1( جدول

 درجة

  الخطورة

 فتحة المرشقطــر 

 )مم(

 (K)معامل 

 

 57 10 لخفيفةا

 80 15 العادية أو العالية

 115 20 العالية

 

 

 وسائل اإلنذار  4/1/7/3

مواصفات مواد معدات بمراجعة المواصفات الخاصة يجب بالنسبة لمفتاح التدفق ومفتاح الضغط 
 .)الباب األول ـ الفصل األول( الحريق

   الجرس الهيدروليكي)أ(

 المرشات  مصممة لتعمل على الحد األدنى من ضغط شبكة تكون وسيلة اإلنذار الميكانيكي)1(
األنبوب الواصل بين صمام التحكم والجرس من الحديد  يجب أن يكون . بار0.5وبما يعادل 

  مم25 بقطر صرف بصمام مم، يزود األنبوب عند نهايته 25 وبقطر ال يقل عن المجلفن
 .اًظاهرويكون 

 . نوع بلتونالقرص التربيني )2(
 . بلون أحمرالمسبوك األلومنيومجرس من ال  )3(
 .إعادة الضبط التلقائي )4(
 UL.  أوLPC من اًمعتمد )5(
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 التشغيل  4/1/8

 

 تشغيل نظام المرشات ى يجر،أعمال الفحص واالختباركافة  والقيام بالتجهيزاتبعد التأكد من سالمة 
 .عملياً، وذلك للتأكد من تحقيقها للهدف الذي ركبت من أجله

 :تم التشغيل على النحو التاليوي
 

 مصدر المياه  4/1/8/1

 فيها مقدار الضغط ومعدل التدفق المتوفر بحيث ال يتعارض ظهريتم تشغيل مصدر المياه بطريقة ي
 أصالً ويختلف  المعتمدالدليل المصور ومع متطلبات التصميم األساسية الموضحة في المخططات 

 .ذلك باختالف نوع مصدر المياه
 
  الشبكة العامة)أ(

 كمية الضغط والتدفق توضحالتي المختصة بالمياه  من الجهة عتمدةبعد اإلطالع على الوثائق الم
لي للتأكد من بعض الحاالت الحرجة، وذلك بإيجاد فتحة في الخط عم الفحص الىالمتوفرين، يجر

 .لحساب التدفق التدفق مقياس  الضغط لقياس الضغط ومقياسالرئيسي يوصل بها 
 

  الخزان العلوي)ب(

 معدل للتأكد منفي حالة تركيب خزان علوي طبقاً لحسابات التصميم فال داعي للفحص العملي 
 بفحص النظام وذلك عن يكتفى مطابقة التصميم الواقع، ولكن في هذه الحالة ويتمالتدفق والضغط 

 . على الشبكةالصماماتطريق 
 

  خزان الضغط)ج(

غط الهواء وكمية الماء في الخزان وكذلك مالحظة انخفاض يتم فتح خط الفحص وتخفيض ض
تلقائياً لتعويض الضغط  تعمل المضخة المساعدةان  وضاغط الهواء وعمل الضغطمقياس مؤشر 
 .والماء

 
  مضخات الحريق)د(

 : التالية النظام بواسطة مضخات الحريقإمدادفي حالة 
 )كهرباء(مضخة رئيسية  •
 )ء أو ديزلكهربا (يةمضخة احتياط •
 مضخة مساعدة •

يتم فصل التيار عن جميع المضخات باستثناء المضخة المساعدة وذلك عن طريق لوحة التحكم ) 1(
 .الخاصة بها
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 .يغلق الصمام الرئيسي المؤدي إلى الشبكة) 2(
 مقياس الضغط ومقياس شديد مع مالحظة قراءة ءيفتح الصمام الكائن على خط الفحص ببط) 3(

 .سجيل النتائج عند نقاط التشغيل المختلفة وتالتدفق
 .تكون العملية للمضخة الرئيسية والمضخة االحتياطية بنفس الطريقة وتسجل النتائج) 4(
 . لمالحظة التطابق بينهماالدليل المصورتقارن النتائج مع منحنى عمل المضخة المبين ب) 5(
 

 فحص التشغيل التلقائي  4/1/8/2

 الفحص المتصل بصمام التحكم في حالة وجوده، صمامبالشبكة عن طريق يتم تخفيض ضغط المياه 
 .ويالحظ أن جميع المضخات قد عملت عند الضغوط المحددة لكل منها

كما يالحظ توقف المضخة المساعدة في حـالة عمل المضخة الرئيسية أو االحتياطية وبلوغ ضغط 
 .التوقف لها

 
 فحص التشغيل بالتتابع  4/1/8/3

 :ا يليويتم كم
 
 . كهربائياًالمضخة االحتياطية فصل )أ(
 
 . الفحصصمام خفض الضغط في الشبكة عن طريق )ب(
 
 .المضخة المساعدة يالحظ انخفاض الضغط ثم عمل )ج(
 
 عمل المضخة الرئيسية تعمل المضخة القيمة الالزمة لبدء عند االستمرار في خفض الضغط إلى )د(

 .الرئيسية
 
 .رئيسية إلى رفع الضغط إلى الحد الذي تقف عنده المضخة المساعدة تعمل المضخة ال)هـ(
 
 .، وتعزل كهربائياًيدوياً يتم إيقاف المضخة الرئيسية )و(
 
 . يعاد إيصال التيار إلى المضخة االحتياطية)ز(
 
 . يعاد خفض الضغط مجدداً)ح(
 
ي النظام ومطابقته مع حتى يتحقق من التدفق والضغط ف) د( ثم )ج(  تكرر العملية كما في)ط(

 . التصميم المعتمد
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 مضخـة الديـزل  4/1/8/4

 

 . تفصل جميع المضخات باستثناء مضخة الديزل)أ(
 
 . يتم إيقاف تدفق الوقود للمحرك)ب(
 
 . يخفض ضغط المياه بالشبكة إلى الحد الذي تعمل عنده مضخة الديزل)ج(
 
يفصل بين كل محاولة وأخرى فترة زمنية  محاوالت 6 يالحظ محاوالت تشغيل المضخة وهي )د(

 .ث 15مقدارها 
 
 .فيد بأن المضخة عاجزة عن العملي جرس اإلنذار في لوحة تحكم المضخة سماع )هـ(
 
 . يعاد إيصال الوقود للمحرك فتبدأ المضخة بالعمل كالمعتاد حتى ترفع الضغط)و(
 
 . يعاد التيار إلى جميع المضخات كالمعتاد)ز(
 

 ص وسائل اإلنذارفح  4/1/8/5

 

   مفتاح التدفق)أ(

 الخاص بالفحص ويالحظ اإلنذار الصمام، يفتح ليعم خاصة للفحص التجهيزاتلمفتاح التدفق 
 .)12ـ4/1( شكل ،على لوحة التحكم

 
  مفتاح الضغط)ب(

 التحكم بلوحة اإلنذار صمام عند أوعند توصيل مفتاح الضغط الكائن في غرفة المضخات 
 .الفحص يبين انخفاض الضغط ومالحظة وصول اإلشارة للوحة اإلنذارالرئيسية، فإن 

 
  الجرس الهيدروليكي)ج(

 التحكم وتفتح المياه على الجرس صمام الفحص الكائن على صماميخفض الضغط بواسطة 
 .قرص التربينيتصريف المياه التي تعمل على إدارة الحظ يالو
 

 إذا كان وضعها الصماملكترونياً، فإنه يتم إغالق  على الشبكة مراقبة إالصماماتإذا كانت  )د(
 .الطبيعي مفتوحاً أو العكس ومالحظة وصول اإلشارة إلى لوحة التحكم

 

247



  نظام مرشات المياه التلقائية4/1

 2006رـيناي                                                    ـ الجزء الثاني                   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مفتاح التدفق)12ـ4/1( شكل

 

 

 فحص التنسيق  4/1/8/6

مرشات وأية عوائق أخرى بالمنشأة ومن الصعب الحكم  هنالك تعارضاً بين رؤوس الأنعند مالحظة 
بأن هذا التعارض يقلل فعالية هذه الرؤوس، فإنه يجب أن يفتح أحد هذه الرؤوس ومالحظة التدفق 

 .الفعلي وتغطيته للمساحة المقررة حسب نوع الخطورة الخاصة بالمنشأة
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 الفحص واالختبار  4/1/9

 

، حيث يراعى أن التجهيزاتظام المرشات، يتم التأكد من سالمة عند االنتهاء من أعمال تركيب ن
 .يكون طبقاً للمخططات المعتمدة ومن قبل مقاول معتمد

 : على النحو التاليللتجهيزاتار بويكون الفحص واالخت
 

 مصدر المياه  4/1/9/1

 ) الفصل األول ـالباب الثاني ( مصادر المياهانظر
 

 دفع النقطة   4/1/9/2

  :دفعالكد مما يلي عند فحص تركيب نقطة يجب التأ
 
 .نسبة للشارع العام ومدخل المنشأة الموقع بال)أ(
 
 . ارتفاعه عن سطح األرض)ب(
 
 .دد الفوهات بالنسبة للخط الرئيسي ع)ج(
 
 . األغطية وأنواعها)د(
 
 .صرف باألعلى أو باألسفلل اصمام موقع )هـ(
 
 .يه المرشات أو الفوهات الكتابة الدالة على النظام الذي تغذ)و(
 
 . موقعها من الحائط الخارجي، على الحائط أو بداخلها مع وجود صندوق يحفظها)ز(
 

 مضخــات الحريـق  4/1/9/3

 ) الفصل الثاني ـالباب الثاني ( مضخات الحريقانظر
 

 خـط الدفـع 4/1/9/4

 :يجب التأكد مما يلي عند فحص خط الدفع
 ،بوابةصمامات ، صمامات عدم رجوع، مثبت، مركزيالنوع المن مخفض القطر ، الدفع خط                     قطر

 .والوصلة المرنة
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 خـط الفحص 4/1/9/5

 .)13ـ4/1(  شكل،المياه  تدفقمقياس، الفحص خط  قطر)أ(                   
 

 . قطره ونوعـه،الصمام )ب(                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المياهمقيـاس تدفـق) 13ـ4/1( شكـل
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  الشبكـة  4/1/9/6

 

 : الشبكة يراعى ما يليتجهيزات                    لسالمة 
 . استقامة الخطـوط)أ(
 
 . نوع المرشات، والتأكد من نظامها وخلوها من الشوائب واألصباغ)ب(
 
 .دم تعارض المرشات مع أجزاء البناء المختلفة، ومكونات أجهزة الخدمات ع)ج(
 
 . وتدعيم الشبكةالمثبتات والعالقات )د(
 
 . وسائل توصيل الشبكة وكفاءتها)هـ(
 
 .المنشأة صبغ الشبكة أو تمييزها عن باقي شبكات األنابيب األخرى في )و(
 
 . التأكد من أقطار جميع األنابيب)ز(

 
 .مرشات احتياطية بالقدر الكافي والنوع المناسب للمرشات الموجودة وجود )ح( 

 
 وسـائل اإلنـذار 4/1/9/7

 

 :للتأكد من سالمة تركيب وسائل إنذار نظام المرشات يجب التأكد مما يلي 
 . توصيل مفاتيح الضغط ومفاتيح التدفق والصمامات بلوحة اإلنذار)أ( 

 
 .دروليكي المصفاة وخط التصريف للجرس الهي)ب( 

 
 .للمنشأة قطر الجرس الهيدروليكي، ومكان الجرس بالنسبة )ج( 

 
 . قطر األنبوب المغذي للجرس من صمام التحكم)د( 

 
مع جميع مؤشرات الضغط فوق   مم،65 وصمام الصرف بقطر  مم25 صمام فحص قطر )هـ(    

 .وأسفل صمام التحكم
 

  . نوع صمام التحكم أفقي، رأسي)و( 
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 صيـانةال 4/1/10

 

لمكافحة الحريق وحماية الممتلكات في حالة يعتبر جهاز المرشات التلقائي من أنجح الوسائل  
تركيبه بطريقة سليمة وإجراء الصيانة الالزمة في األوقات المحددة لضمان عملها بصورة جيدة 

وي ب يحت بكتي المبنىيتضمن عقد أعمال الحريق تزويد مالكعند حدوث الحريق كما يجب أن 
على تعليمات التشغيل والصيانة باإلضافة إلى بعض المعدات الضرورية كمفاتيح التركيب 

 :لرؤوس المرشات وأن تشمل الصيانة أعمال التفتيش والفحص الدوري وفقاً للمراحل التالية
 
 التفتيش اليومـي 4/1/10/1

 

 محددة للتأكد من مهام، لتنفيذ  في المنشأة مدربشخصالعمل أي موظف مختص أو يقوم بهذا  
 . تغييرات جوهرية في معدات الحريقأن كل شيء في مكانه وال يوجد هناك أي

 

 األسبوعيالتفتيش  4/1/10/2

 
يشمل هذا العمل باإلضافة إلى أعمال التفتيش اليومي تشغيل المضخات لمدة دقائق معدودة  

ي حالة حدوث الحريق ويمكن والتأكد من أن مصدر المياه سليم وال يوجد ما يمنع عمل النظام ف
 .أن يقوم بهذا العمل موظف مختص، مدرب بالمنشأة، أو مسئول الصيانة

 
 التفتيش والفحـص الدوري 4/1/10/3

 
 مسئول شهور على األكثر ويكون حسب برنامج متفق عليه مع ستةيتم عمل هذا الفحص كل  

فحوصات العملية الالزمة ، ويشمل إجراء جميع ال جهة االختصاص و المبنىالصيانة ومالك
 بتمثيل حالة حريق فعلية واقعة في المنشأة وتعد النماذج لهذا الفحص وتشغيل نظام المرشات

 :على أن تشمل في الحد األدنى المعلومات التالية
 

 صمامات ال)أ( 

 . المركبة على شبكة مرشات مياه مكافحة الحريقالصماماتترقيم جميع ) 1(
 .لوضع المفتوح دائماً أو المغلق دائماً حسب طبيعة استعمالهاربطها بأن تكون با )2(
 .الصماماتبيان المنطقة التي تتحكم فيها كل من هذه ) 3(

 
  مصدر الميـاه)ب(

 )الباب الثاني ـ الفصل األول( مصادر المياه انظر
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  مضخـات الحريـق)ج( 

 )الباب الثاني ـ الفصل الثاني( مضخات الحريق انظر
 

 لمرشـات رؤوس ا)د(

 .يجب التأكد أن رؤوس المرشات في أماكنها) 1(
يجب التأكد أنه ال يوجد أي عوائق تؤثر على فعالية عمل هذه الرؤوس كمواد التخزين ) 2(

 .أو غيرها
 .التأكد من وجود الرؤوس االحتياطية المطلوبة والتأكد من أنها مطابقة للرؤوس المركبة) 3(
 على فعالية المرشات وارتفاع درجة بما يؤثر بنىل الممالحظة أي تغيير في استعما) 4(

 .الحرارة الزائد
 .التأكد من أن مفاتيح فك وتركيب الرؤوس مع تعليمات الصيانة والفحص في أماكنها) 5(

 
  إنذار المرشـات)هـ(

 : التالييجب التأكد من       
 األخرى بحالة الضغط والصماماتومفاتيح كمقاييس  صمام التحكم بجميع ملحقاته )1(

 .جيدة
 مفتاح تدفق المياه يعمل جيداً) 2(
 . جيداًقد تم فحصها وأنها تعملجميع أجهزة اإلنذار المتعلقة بالمرشات ) 3(

 
 . يتم ترك فراغ في النموذج لتسجيل أي مالحظات أخرى)و(
 
 . عن الصيانةالمسئول يتم ترك فراغ في النموذج لتوقيع )ز(
 
 .االختصاصجهة ع ممثل  يتم ترك فراغ لتوقي)ح(
 
 عن  جهة االختصاصو  المبنىيقوم المسئول عن إجراء الصيانة بإخطار كل من مالك )طـ(

 كما يقوم المقاول كذلك ،الفحص الالزم إلجراء والوقتموعد وتاريخ الفحص المحدد 
بإخطار الساكن مقدماً عن عملية الفحص، كما يقوم مسئول الصيانة بإرجاع الجهاز إلى 

 مرة أخرى بعد إجراء الفحص والتأكد أن كل أجزاء نظام المرشات ضع األصليالو
 .متواجدة بالطريقة الصحيحة
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 حظة هـامةمال )ي(

قد يالحظ بعد مرور عدة سنوات على تركيب نظام المرشات أن هناك ترسبات وتجمع مواد 
 الفعلي للجهاز غريبة في خزان المياه وداخل الشبكة نفسها، فعند إجراء عملية الفحص

وتبين أن هذه المواد قد تكاثرت بشكل يؤدي إلى التأثير على فعالية المرشات وأن تغلق 
 كلياً فتحات الشبكة أو المصافي الواقعة بداخل الخزان أو على خط سحب أوجزئياً 

 عملية غسيل كاملة لكل من الخزان والشبكة وأن تصرف ىالمضخة، فعندئذ يجب أن تجر
 جميعها وينظف الخزان مع جميع األنابيب الداخلة والخارجة منه ويعاد تعبئته مياه الخزان
 :وأما بالنسبة للشبكة فهناك طريقتان لغسلها هما .مرة ثانية

 الطريقة الهيدروليكية الصرفة )1(
 إلى  الرئيسية وهكذا صعوداًاإلمداد من خطوط ابتدءاًََتتم هذه الطريقة بصرف المـاء 

 .فرعيةال اإلمدادخطوط 
  طريقة استخدام الهواء المضغوط والماء)2 (     

وتستعمل هذه الطريقة عند تراكم مواد غريبة داخل الشبكة يصعب تنظيفها بالطريقة 
الهيدروليكية وتتم هذه الطريقة بواسطة جهاز خاص يدفع الماء والهواء من الخطوط 

 .رئيسيةالصغيرة التي تغذي المرشات مباشرة نزوالً إلى الخطوط ال
 

 

 :يجب أن يعرف كل من يتواجد في المنشأة النقاط التاليـة لنظـام المرشات  4/1/10/4
 

 . الغرض من وجود نظام المرشات وكيفية عمله)أ(
 
 الصمامات التصرف السليم عند عمل نظام المرشات وانتهاء إطفاء الحريق وإغالق )ب(

 .والمضخات
 
 .ت أو إخفاءها بالديكور تحد من عمل المرشاعوائق عدم وضع )ج(
 
 . التحذير من كسر المرشات أو أي جزء من الشبكة)د (
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 نمـاذج التدقيـق 4/1/11
 

 ).1ـ4/1(مراجعة التصميم لنظام المرشات، انظر نموذج          4/1/11/1

 

       .)أ2ـ4/1( لنظام المرشات، انظر نموذج التجهيزاتمراجعة الكشف على تنفيذ     4/1/11/2
 

 ).ب2ـ4/1(فحص التشغيل لنظام المرشات، انظر نموذج          4/1/11/3
 

 ).أ3ـ4/1(مراجعة المخططات التنفيذية لنظام المرشات، انظر نموذج        4/1/11/4

   
 ).ب3ـ4/1( لنظام المرشات، انظر نموذج الدليل المصورمراجعة          4/1/11/5
 

 ).أ4ـ4/1(الصيانة األسبوعية، انظر نموذج -يانة لنظام المرشات التلقائيةمراجعة الص         4/1/11/6
 

 ).ب4ـ4/1(الصيانة الشهرية، انظر نموذج -مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية         4/1/11/7
 

   ).ج4ـ4/1(الصيانة السنوي،ة انظر نموذج -مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية       4/1/11/8
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  مراجعة التصميم لنظام المرشات)1ـ4/1(نموذج 

 مالحظـات الحــالة البنـد 

1 
المعلومات عن الموقع العام والقطعة 

 والقسيمة

        موجودة   (  ) 

 غير موجودة      (  ) 

 

2 
المعلومات عن مالك المبنى واالستشاري 

 والمصمم

        موجودة   (  ) 

 غير موجودة      (  ) 

 

   مقياس الرسم 3

   نوع النشاط 4

 التصميم حسب مواصفات عالمية 5
 (  ) NFPA  (  )           LPC      

أخــرى                                  (  ) 

 

 درجة الخطورة 6

    خفيفـة      (  ) 

 الدرجة األولى     -عاديـة(  ) 

 الدرجة الثانية -عاديـة(  ) 

 الدرجة الثالثة-عاديـة(  ) 

 الدرجة الثالثة الخاصة -عاديـة(  ) 

 عاليــة            (  ) 

 

 توزيع المرشات 7
 جيـد           (  ) 

 غير جيـد        (  ) 

 

 أقطار األنابيب 8
 جيـد           (  ) 

 يحتاج تعديل      (  ) 

 

 المسافات بين المرشات  9
 صحيحـة       (  ) 

 حةغير صحي(  ) 

 

 نوعية المرشات المطلوبة 10

              معلقة(  ) 

            جانبية(  ) 

              علوية(  ) 

   مشتركة(  )

 

   درجة الحرارة المطلوبة لرؤوس المرشات 11

12 
مقاطع تبين توزيع المرشات على 

 المستوى الرأسي

       موجودة   (  ) 

 غير موجودة      (  ) 

 

 بعد بين المرشات على المستوى الرأسيال 13
  مناسب         (  ) 

 غير مناسب       (  ) 
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  مراجعة التصميم لنظام المرشات)1ـ4/1(نموذج تابع 

 مالحظـات الحــالة البنـد 

 جميع أجزاء النظام موضحة على المخطط 14
   نعـم          (  ) 

 ال                 (  ) 

 

 لتحكم وتفاصيلهمكان صمام ا 15
 مناسب          (  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

 مكان صندوق المرشات االحتياطية 16
   مناسب        (  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

 مكان وسائل اإلنذار للمرشات 17
 مناسب         (  ) 

 غير مناسب        (  ) 

 

 المثبتات والعالقاتتوزيع  18
           مناسب(  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

19 
 وصلة الخراطيم المطاطية  قبل الصمام

 )إن وجدت(

   نعـم          (  ) 

 ال       (  ) 

 

 دفع المكان نقطة  20
 مناسب          (  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

 ونقاط التصريف خطوط تصريف المياه 21
 مناسب          (  ) 

 ب       غير مناس(  ) 

 

 الحسابات الهيدروليكية لنظام المرشات 22
 صحيحـة       (  ) 

 غير صحيحة      (  ) 

 

 مصدر المياه 23
   مناسب        (  ) 

 غير مناسب         ) (

 

24 
 سعة وضغط المضخات 

 )إن وجدت(

      مناسب      (  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

25 
 مواصفات النظام 

 )لنظاموثائق ا(

     مناسبة       (  ) 

 غير مناسبة       (  ) 

 

 مقبولة                (  ) والحساباتالمخططات :     النتيجـة

 ترد للتعديل                                                     (  ) 

                                   التاريخ      االســم                                      التوقيع
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  لنظام المرشات التجهيزات مراجعة الكشف على تنفيذ )أ2ـ4/1(نموذج 

 مالحظـات الحــالة البنـد 

 غير موجـود       )(          موجـود(  )  أدوات الفحص واالختبار 1

 غير موجـود       )(          موجـود(  )  شهادة الفحص الهيدروليكي للشبكة 2

3 
 المسافات بين رؤوس المرشات

 )حسب المخطط(

 غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  ) 

 غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  )  )حسب المخطط(أقطار األنابيب  4

5 
حسب الدليل المصور ( رؤوس المرشات

 )المعتمد
                ال(  )        نعـم       (  ) 

 

6 
 المثبتات والعالقاتتوزيع 

 )حسب المخطط والمواصفات(
غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  ) 

 

7 
 مكان ونوعية صمام التحكم 

 )حسب المخطط و الدليل المصور(
غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  ) 

 

8 
 وسائل إنذار المرشات 

 )ليل المصورحسب المخطط و الد(
غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  ) 

 

9 
 الصمامات 

 )حسب المخطط و الدليل المصور(
غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  ) 

 

10 
 دفع النقطة 

 )حسب المخطط و الدليل المصور(
غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  ) 

 

 غير موجـودة    (  )      موجودة     (  )  متعليمات التشغيل للنظا 11

12 
 خزانة للمرشات االحتياطية

  ومفتاح التركيب
غير موجـودة    (  )      موجودة     (  ) 

 

13 
 ) إن وجدت(المضخات 

 )حسب المخطط و الدليل المصور(
غير مطـابقة     (  )      مطـابقة    (  ) 

 

14 
 ) همصدر الميا(خزان المياه 

 )حسب المخطط و الدليل المصور(
غير مطـابق     (  )      مطـابق    (  ) 

 

 مقبولة(  )                           نتيجة الكشف:     النتيجـة

  و يجب إعادتهمقبولةغير                                                       (  ) 

                                       التوقيع                                  التاريخ      االســم
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  فحص التشغيل لنظام المرشات )ب2ـ4/1(نموذج

 مالحظـات الحــالة البنـد 

1 

 عند فتح صمام التصريف ومالحظة 

انخفاض الضغط عن الضغط المحدد 

 تعمل بطريقة مناسبة) المقاييسقراءة (

                    نعـم (  ) 

 ال                 (  ) 

 

    التي فتح عندها الصمامالمقاييسقراءة  2

 عمل جرس اإلنذار 3
         يعمـل        (  ) 

 ال يعمـل           ) (

 

4 
 عمل المضخات عند الضغط المحدد

 )إن وجدت(

     تعملالمضخات ) (  

                       المضخات ال تعمل(  ) 

 

5 
 عند كسر رأس مرش كان التدفق 

 )أو أكثر من مرش عند الحاجة(

           مناسب     (  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

 شبكة األنابيب في حالة التشغيل 6
        ثابتة         (  ) 

 تهتز                ) (

 

 عمل نقاط التصريف 7
         مناسب     (  ) 

 غير مناسب       (  ) 

 

 صبغ أنابيب الشبكة باللون األحمر 8
    مصبوغة        (  ) 

 غير مصبوغة     (  ) 

 

9 
 كاملة ورؤوس المرشات في التجهيزات

 أماكنها بالكامل

  كاملةالتجهيزات(  ) 

 غير كاملـة                               التجهيزات(  ) 

 

 غطي جميع األجزاءالمرشات ت 10
          نعـم      (  ) 

 ال                   ) (

 

 أسهم توضح اتجاه السريان 11
      موجودة    (  ) 

 غير موجـودة      ) (

 

12 
تشطيبات الشبكة من حيث اللحام 

 والرباط 

        مناسبة   (  ) 

 غير مناسبة       (  ) 

 

 مقبولة(  )                          الفحصنتيجة :     النتيجـة

  و يجب إعادتهمقبولةغير                                                      (  ) 

       االســم                                      التوقيع                                  التاريخ
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 نفيذية  لنظام المرشات مراجعة المخططات الت)أ3ـ4/1(نموذج 

 
 مالحظـات الحــالة البنـد

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  )حسب الفئة(اسم المقاول المنفذ واعتماده  1

   مقياس الرسم للمخططات 2

  ال(  )          نعـم(  )  المخططات التنفيذية حسب التصميم 3

   )حسب التصميم(نوع الخطورة  4

  غير مطابقة(  )        مطابقة(  )  )حسب التصميم( المرشاتأقطار رؤوس  5

  غير مطابقة(  )        مطابقة(  )  )حسب التصميم( المسافات بين المرشات 6

  غير مطابقة(  )        مطابقة(  )  )حسب التصميم(نوع رؤوس المرشات  7

  ابقةغير مط(  )        مطابقة(  )  درجة حرارة تشغيل المرشات 8

  ال(  )          نعـم(  )  ) حسب المواصفات(المثبتات توزيع  9

  ال(  )          نعـم(  )  )حسب التصميم(أقطار األنابيب  10

  ال(  )          نعـم(  )  )حسب التصميم(مكان صمام التحكم  11

  ال(  )          نعـم(  )  )حسب التصميم(دفع المكان نقطة  12

  ال(  )          نعـم(  )  )حسب التصميم( كان وسائل إنذار المرشاتم 13

  ال(  )          نعـم(  )  )حسب التصميم(مقاطع تبين توزيع المرشات  14

  ال(  )          نعـم(  )  )حسب التصميم( )إن وجدت(المضخات  15

  ال(  )          نعـم(  )  )حسب التصميم( )مصدر المياه(خزان المياه  16

 مقبولة(  )                                     المخططات :     النتيجـة

  و ترد للتعديلمقبولةغير   (  )                                                             

                                   التاريخ      االســم                                      التوقيع
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  مراجعة الدليل المصور لنظام المرشات)ب3ـ4/1(نموذج 

 مالحظـات الحــالة البنـد 

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  رؤوس المرشات 1

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  صمام التحكم 2

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  دفع النقطة  3

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  )حسب المواصفات(نوعية األنابيب  4

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  )حسب المواصفات(نوعية الصمامات  5

6 
 حقاتملنوعية الوصالت وال

 )حسب المواصفات (
 غير معتمـد(  )    معتمـد  (  ) 

 

7 

 نوعية أدوات التشغيل

 )ح الضغط أو مفتاح التدفقمفتا(

 ) فاتاصحسب المو (

 غير معتمـد(  )    معتمـد  (  ) 

 

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  )حسب المواصفات (نوعية أدوات القياس 8

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  )حسب المواصفات(العالقات  والمثبتاتنوعية  9

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  )حسب المواصفات( نوعية األجراس 10

  غير معتمـد(  )    معتمـد  (  )  )إن وجدت(نوعية المضخات  11

12 
 نوعية لوحات الكهرباء 

 )في حالة مضخات الحريق(
 غير معتمـد(  )    معتمـد  (  ) 

 

 مقبولة(  )                                الدليل المصور:     النتيجـة

  و ترد للتعديلمقبولةغير   (  )                                                           

       االســم                                      التوقيع                                  التاريخ
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 الصيانة األسبوعية- مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية)أ4ـ4/1(نموذج 

 مالحظـات الحــالة البنـد 

  ال يوجـد(  )         يوجـد(  )  هل يوجد تسرب في شبكة المرشـات 1

2 
المسافة بين أعلى أرفف التخزين والمرشات صحيحة 

  م1.0
خطـأ      (  )        صحيحة(  ) 

 

3 
 في الوضع الصحيح لها من حيث الصماماتجميع 

 هأو دائماً مغلـق هدائماً مفتوح
ال          (  )       نعـم    (  ) 

 

 ال          (  )       نعـم    (  )   الضغط سليمةمقاييس 4

 ال          (  )       نعـم    (  )  غرفة المضخات نظيفة وال تستعمل ألغراض أخرى 5

6 
جميع مؤشرات لوحات التحكم للمضخات في الوضع 

 الصحيح
ال          (  )       عـم    ن(  ) 

 

 ال          (  )       نعـم    (  )  مستوى المياه في الخزان مناسب 7

 ال          (  )       نعـم    (  )  دفع سليمة ولوحة اإلرشاد موجودةالنقطة  8

 ال          (  )       نعـم    (  )  أجزاء الشبكة سليمة ومثبتة جيداً 9

 ال          (  )       نعـم    (  )  لوحات التشغيل والصيانة في موضعها وسليمة 10

11 
التيار الكهربائـي موصل للمضخات واللوحات وفي 

 حالة صحيحة
ال          (  )       نعـم    (  ) 

 

 عند تشغيل النظام بفتح صمام التحكم 

 ):صرفلصمام ا(

 

 

 

 ال          (  )       نعـم    (  )   الجرس يعمل)1(

  الضغط ينخفض في مؤشرات الضغط)2(

 
ال          (  )       نعـم    (  ) 

 

في حالة وجود المضخات تعمل عند ( المضخات )3(

 )انخفاض الضغط عن المستوى المحدد
ال          (  )       نعـم    (  ) 

 

رتها  عند عمل المضخات كانت درجة حرا)4(

 مناسبة
ال          (  )       نعـم    (  ) 

 

 ال          (  )       نعـم    (  )   عند عمل المضخات كان التسرب قليالً)5(

12 

 ال          (  )       نعـم    (  )   عند عمل المضخات كان الصوت مناسباً)6(

 ال          (  )       عـم    ن(  )  عند فحـص رؤوس المرشات كانت في حالة جيدة 13

14 
رؤوس المرشات االحتياطية ومفتاح التركيب 

 ةموجود
ال          (  )       نعـم    (  ) 
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 الصيانة الشهرية-مراجعة الصيانة لنظام المرشات التلقائية )ب4ـ4/1(نموذج  

 مالحظـات الحــالة البنـد 

   ما تم إجراؤه في الصيانة األسبوعية 1

2 
هل تغير نوع النشاط في المبنى بدرجة تؤثر على 

 درجة الخطورة للمرشات

 نعـم(  ) 

 ال          (  ) 

 

3 
هل تم عمل ديكورات أو قواطع تؤثر على أداء عمل 

 المرشات

       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

   ):إن وجدت(تشغيل المضخات 

  حالة مناسبة هل لوحة التحكم ومؤشراتها في)1(
      نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

 التيار الكهربائي واصل إلى المضخات ولوحات )2(

 الكهرباء بصورة جيدة

       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

 الكبالت مجرى و،جميع الكبالت واألرضي )3(

 والوصالت في حالة جيدة

       نعـم    (  ) 

           ال(  ) 

 

 المضخة تعمل  د30 عند تشغيل المضخة لمدة )4(

 بصورة مناسبة

       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

 مستوى الديزل في ، في حالة مضخة الديزل)5(

 الخزان مناسب

       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

 عند عمل مضخة الديزل لستة محاوالت متتالية )6(

 بت المضخة بصورة جيدةاستجا

       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

4 

  الشاحن للبطاريات يعمل)7(
       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

5 
 توجد مالحظات أخرى أو أعطال 

 

       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 
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 الصيانة السنوية-ائيةمراجعة الصيانة لنظام المرشات التلق )ج4ـ4/1(نموذج  

 مالحظـات الحــالة البنـد 

 ما تم إجراؤه في الصيانة شهرياً 1
       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

 تفريغ مياه الخزان واستبدالها وتنظيف مصدر المياه 2
       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

 تم فحص جميع أجزاء الشبكة وإنذار المرشات 3
       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

4 
مفتاح التدفق عند تشغيل المضخات يعمل بصورة 

 جيدة وعند الضغوط المناسبة

       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

  إلى تغيير تحتاج المضخات أو الشبكة 5
       نعـم    (  ) 

 ال          (  ) 

 

6 
 مالحظات أخرى
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  عــام    4/2/1

  

  تعريـف    4/2/1/1

  

 التلقائية وهو عبارة عن مجموعة من رؤوس المرشات المرشـاتهو أحد األنظمة الخاصة من نظام 

غذى بالمياه من مصدر مياه مناسب ويتم التحكم في تدفق  متصلة بشبكة من األنابيب التي تُ،المفتوحة

عبر هذه الرؤوس عن طريق صمام تلقائي سريع الفتح هو صمام الغمر المائي الذي يفتح عند المياه 
 أو رؤوس مرشات تلقائية غازكاشفات ال أو حريقال كاشفاتيعتمد على (حريق التشغيل نظام إنذار 

ة الصمام يندفع الماء من جميع الرؤوس بكثافة وسرعا )المنطقة المراد حمايتهحرارية تركب في نفس 
  . مسبقاً للتعامل مع الحريق حسب الغرض المطلوبتحديدهموضغط تم 

  
  الغرض المطلوب من استخدام النظـام  4/2/1/2

  يستعمل هذا النظام للوصول إلى أحد األغراض التالية أو أكثر أو كلها مجتمعة
   .إطفاء الحريق )أ(    

  
  . الوقاية من الحريق)ب(    

  
  . التحكم في الحريق)ج(    

  
  .من التعرض للحرارة من حريق مجاورلحماية  ا)د(    

  
  . السطحيالتبريد )هـ(    

  
  التطبيـق   4/2/1/3

يمكن استعمال نظام الغمـر المائي للحصول على أحد التأثيرات السابقة في المجاالت التي يكون فيها   
لمياه بصفة  أو يحتاج إلى رد فعل سريع، وتكون هناك حاجة إلى رش كمية من ااًالحريق المتوقع كثيف

 إلى الماء للحصول على تأثير أفضل محددتركيز بمستمرة وسريعة، ومن الممكن إضافة بعض المواد 
  ).الثالث الفصل  ـالرابعالباب (أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة انظر فصل ومن هذه المواد الرغوة 

  : هينظام الغمـر المائيومن المجاالت التي يستخدم فيها 
  

  . الكهربائية المحوالت)أ(  
  

  . محطات توليد القوى الكهربائية)ب(  
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  .واالشتعال مصانع األصباغ والمواد سريعة التطاير )ج(  
  

  .لالشتعال والغازات المسالة والقابلة لالشتعال خزانات السوائل القابلة )د(  
  

  . بعض مصانع المواد الكيميائية)هـ(  
  

  . مصانع المواد البالستيكية)و(  
  

  .العمودية لطائرات ابط مه)ز(  
  

  . الطائراتحظائر )ح(  
  

  .LNG والمحركات التي تعمل بالوقود السائل والغازي الغاليات )ط(  
  

  . وعمليات المناولةالمتحركةالسيور  )ي(  
  

  . واألنابيب وأجزاء المعدات ذات الخطورةالكبالت مجموعات )ك(  
  

  . اإلنشاءات المعدنية)ل(  
  

  .ةمخازن المواد الكيميائي )م(
  
  . للفصل بين مناطق الحريق المختلفة)ن(

  
  

  أنـواع النظـام  4/2/2

  

  حسب سرعة الغمر  4/2/2/1

  .يحددها طبيعة الهدف المطلوب والغرض المطلوب حمايته  
  

  . نظام الغمر بسرعة عالية)أ(  
  

  . نظام الغمر بسرعة متوسطة)ب(  
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  حسب الوسيط المستخدم  4/2/2/2

  

  .قط نظام الغمر بالمياه ف)أ(  
  

  . نظام الغمر بالمياه مع الرغوة أو مواد كيميائية أخرى)ب(  
  
  حسب نوعية اإلنذار والتشغيل  4/2/2/3

  

  .)1ـ4/2( شكل) لهب ،دخان، حرارة، غاز( حريق إلكترونية كاشفات باستخدام )أ(  
  

  .)2ـ4/2( شكل) مملوءة بالمياه أو الهواء( باستخدام رؤوس مرشات مياه تلقائية )ب(  
  

  .هوائية باستخدام شبكة أنابيب دقيقة أو )ج(  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استخدام كاشفات الحريق االلكترونية) 1ـ4/2( شكل
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  الغمر المائيرؤوس مرشات مياه ) 2ـ4/2( شكل
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  كونات النظــامم  4/2/3

  

  :يتكون النظام من األجزاء الرئيسية التاليـة  
  
  مصـدر الميـاه  4/2/3/1

  .) الفصل األول ـالباب الثاني(تطبق الشروط العامة لمصادر المياه   
  

   خزان مياه ومضخـات)أ(   

كفي مدة تبسعة الخزان  إذا كان ،خزان ومضخاتعبارة عن يجوز أن يكون مصدر المياه   
 وتتوفر به إمكانية التعويض لكمية أخرى للمياه بسرعة وسهولة، وتكون المضخات التشغيل

والفترة الكافية إلعطاء الضغط ) من التدفق المطلوب% 130ال تقل عن (بالسعة الكافية للتدفق 
وتتكون من مضختين أحدهما )  للنظامالكليمن الضغط % 140ال تقل عن (الالزم لرش المياه 
 التدفق والضغط المطلوب بحيث ههمـا على حد من تعمل بالديزل وتوفر كلكهربائية واألخرى

  .احتياطيةتعتبر واحدة رئيسية، واألخرى 
  

  )الشبكة العامة للمياه( الخط الرئيسي للمدينة )ب(

     يجوز أن يكون مصدر المياه للنظـام من الشبكة العامة إذا كان هذا الخط من الكفاءة والفاعلية 
ن هذا الخط تفيد بتأكيد ضمان كمية المياه المطلوبة عوجود شهادة من الجهة المسئولة المطلوبة وب

  .والضغط الالزم للنظام في كل األوقات
  

  خـزان الضغـط )ج(

 وفقاً لتقدير( األنظمة الصغيرة والمتوسطة ةمياه في حاللليجوز استعمال خزان الضغط كمصدر   
 وبحيث ال يكون مصدر تغذية اً لكمية المياه مؤكدوإذا كان التعويض الفوري) جهة االختصاص

  .ألي نظام آخر خالف الغمر المائي
  

  خـزان علـوي )د(

جهة  لشروط األنظمة الصغيرة والمتوسطة وفقاً ةفي حاليجوز استعمال الخزان العلوي   
  . ويجب أن يكون بكفاءة من حيث الكمية والضغط المطلوبين للنظام،االختصاص

  
   فـع الدنقطة )هـ(

 بعد صمام الغمر المائي مباشرة وتكون مزودة بصمام عدم الرجوع النقطةيجب تركيب هذه   
 أو أكثر حسب الحاجة في جميع األحوال، يجب أن تركب على نقطةويجب أن يكون لكـل نظام 

  .جميع أنظمة الغمر بكافة أنواع مصادر المياه
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  مجموعـة صمامـات الغمـر المائـي  4/2/3/2

تعتمد هذه  ،)3ـ4/2( وشكل)  ـ الفصل األولالباب األول( واصفات مواد معدات الحريقمراجع   
  : التالي منعادةًالمجموعة في تكوينها على وسائل التشغيل واإلنذار وتتكون 

  
   صمام الغمر المائي)أ(  

وهو الصمام الرئيسي في المجموعـة وهو صمام سريع الفتح على شكل صمام عدم رجوع مع   
وابة ويكون من أحد األنواع المعتمدة والمصنعة خصيصاً لهذا الغرض، ويكون من صمام ب

  ً.األنواع التي تعمل تلقائياً ويدويا
  

  )العـزل( صمام التحكـم )ب( 

  . قبل صمام الغمر المائي ويكون من نوع بوابة ومن األنواع المعتمدةاإلمداديركب على خط 
  

   صمامـات العـزل الفرعيـة )ج(

  .عدد الالزم منها على الخطوط الفرعيةيركب ال
  

   الضغـطمقاييس )د(

 خطوط الهواء و خطوط تركب في أعلى وأسفل صمام الغمر المائي وعلى خطوط التشغيل و       
  .المياه الفرعية

  
   صمامـات الصرف)هـ(

  .صرف الرئيسي وخط الماء الفرعيلتركب على خط ا
  

   صمامات تخفيض وتخفيف الضغط)و(

  .الفرعيى خط الهواء تركب عل
  

  جرس اإلنـذار)ز(

  .يركب على أحد الفروع بعد صمام الغمر المائي
  

   مفتاح الضغـط)ح(

  ).للتشغيل(الماء  ء أويتصل بأعلى صمام الغمر المائي وآخر على خط الهوا
  

  الوصالت ) طـ(

  . الخاصة بتوصيل المجموعة       
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  مجموعـة صمامـات الغمـر المائـي) 3ـ4/2( شكل
 

 

  
  شبكـة األنابيـب   4/2/3/3

 أو الصلب غير القابل للصدأ األنابيب وتكون باألقطار المطلوبة ومن مواد مقاومة للصدأ مثل )أ(
غط والعوامل  وتكون من األنواع المعتمدة والمناسبة لهذا النظام من حيث الضالمجلفنالصلب 

  .الجوية
  
الوصالت  وتكون ،، تكون من األنواع المعتمدةالمثبتاتو العالقاتو والصماماتالوصالت  )ب(

  .مم  65  لألقطار أكبر منالميكانيكية
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  رؤوس المرشـات   4/2/3/4

 تكون من األنواع المعتمدة والمصنعة خصيصاً لهذا الغرض وتحدد أقطارها وأشكالها تبعاً للتصميم  
نظام  راجع ،مطلية بالكروم أو الصلب غير القابل للصدأوتكون من مواد مقاومة للصدأ مثل . المطلوب

  ). ـ الفصل األولالرابعالباب (مرشات المياه التلقائية 
  
  منظومـة التشغيـل واإلنـذار         4/2/3/5

 أو كاشفات حرارةون إما وتك) الباب الخامس ـ الفصل األول( باستخدام كاشفات حريق إلكترونية )أ(
 وتكون الكاشفات موزعة على المكـان حسب كاشفات دخانأو ) محددة لغاز معين(غازية 

التصميم وموصلة باألسالك المناسبة إلى اللوحة الرئيسية لإلنذار والتحكم والتي تتصل بدورها 
 .  أو أي وسيلة تشغيل أخرىي لولبملفبصمام الغمر المائي عن طريق 

  
والتي تتصل إما بشبكة )  الفقاعة الزجاجيةذات(س مرشات تلقائية من األنواع الحرارية  رؤو)ب(

والشبكة موصلة بمفتاح التشغيل ولوحة التحكم واإلنذار ) عن طريق ضاغط(أنابيب مملوءة بالهواء 
أو تكون مملوءة بالمياه عن طريق صمام تحكم وإنذار مستقل من مصدر المياه وموصل بلوحة 

 . والتحكمالتشغيل

  
 شبكة من األنابيب الدقيقة ذات معامل تمدد معين وتكون مملوءة بالهواء أو غاز آخر ومتصلة )ج(

الصلب غير قابل  والكروم أو سبيكة النحاسبلوحة اإلنذار والتحكم وتكون هذه األنابيب إما من 
  . للصدأ

  
  )التحكـم(لوحـة التشغيـل واإلنـذار    4/2/3/6

ر مائي لوحة للتشغيل والتحكم يتحدد شكلها حسب طريقة التشغيل المستخدمة ويكون لكل نظام غم
وتتصل هذه اللوحة بلوحة اإلنذار الرئيسية واألجراس ووسائل اإلنذار المرئية والمسموعة ويتوفر بها 

وإذا كان  الضغط انخفاض مستوى المياه أو الهواء أو انخفاض والمصابيح التي تدل على المقاييس
 ال يعمل وحالة وجود أعطال وسالمة التوصيالت الكهربائية وما يتطلبه النظام من أوعمل النظام ي

  .وسائل إيضاح أخرى
  

  وسيلة التشغيل اليدوية    4/2/3/7

أخرى معتمدة ومناسبة للنظام موصلة تشغيل يدوية  وسيلة أي أو  كهربائي مفتاحإماتكون هذه الوسيلة           
 من م 5 فتح صمام الغمر المائي عند تشغيلها وتكون على بعد ال يقل عن بلوحة التحكم وتعمل على
  .الغرض المطلوب حمايته
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   التصميـم ئمبـاد    4/2/4

  

يحتاج هذا النظام إلى عناية خاصة ودقة في خطوات التصميم كذلك يعتمد على خبرات مطبقة وأنظمة  
  :هيعالمية مضمونة وخطوات التصميم 

  
  ت والوثائق المطلوبة المخططا   4/2/4/1

  

والمقاطع التي توضح  يجب تقديم المخططات التصميمية التي توضح المساقط األفقية والرأسية )أ(
  .ا المراد حمايتهالمنطقة أو ةمنشأللاالرتفاع واألجزاء الداخلية 

  
ه ودرجة  يجب تقديم تقرير فني يوضح طبيعة النشاط القائم والمواد الموجودة ومدى تأثرها بالميا)ب(

  . الوقائية من الحواجز المانعة للحريق وتقسيمات وخالفهواالحتياطاتالخطورة 
  
 يجب تقديم معلومات كاملة عن مصدر المياه من حيث الكفاءة والسعة والضغط المتوفر وملحقات )ج( 

  .التشغيل لهذا المصدر
  

 و التبريد أوفاء الحريق أ إلطإذا كان يجب تقديم المعلومات المطلوبة لغرض استعمال النظام )د(
  . أو أكثر من سبب الحريقمناطقالوقاية أو الفصل بين 

  
 وتشغيل إنذار يجب تقديم مخطـط هيكلي لشبكة الغمر المائي من أنابيب وصمامات ووسائل )هـ(

  .نقطة الدفعو ةنقاط التشغيل اليدويالنظام و
  

 ا المراد حمايتهالمنطقة أو ةن المنشأرؤوس المرشات وبعدها ع ارتفاع يجب تقديم مقاطع تبين )و(
  .ونقاط االتصال ونقاط التشغيل واتجاهات وزوايا الرش

  
  الحسابات الهيدروليكية    4/2/4/2

وتضرب في معامل ( تحدد الفترة الزمنية الالزمـة لرش المياه بعد تحديد الغرض من الرش )أ(
  ). االشتعالعودةتصميم لضمان عدم 

  
لوحدة المساحة في الدقيقة ) حسب نوع الخطورة ( ه بمعدل يكفي ألداء الغرض  تحدد كثافة الميا)ب(

للسوائل القابلة لالشتعال  2م/د/ل 25.0 إلى والسوائل الثقيلة الصلبة للمواد 2م/د/ل 11.0 وهو من
حسب الغرض المطلوب ) الفصل األولالباب الرابع ـ ( نظام مرشات المياه التلقائية فصل راجع 
  .حمايته

  
  .مصدر المياه تحدد الكمية الالزمة من المياه ألداء النظام والمطلوب توفرها في )ج (
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  .شالمر رأس تحدد كمية المياه المتدفقة من المرش وعدد المرشات وقطر وشكل )د(
  
  . لكل من المرشات واألنابيب وأجزاء الشبكة K يحدد الثابت )هـ(
  
  . يحدد ارتفاع رؤوس المرشات واألنابيب)و(

    

والضغط المطلوب ) بعد تحديد السرعة المطلوبة للنظام(  يحدد الضغط المطلوب إلجراء الرش)ز(
  .للمياه عند رأس المرش

  
أي أو LPC  أو NFPAحسب إحدى الطرق المعتمدة في، فاقد الضغط في شبكة األنابيب يتم حساب )ح(

  . بعد تحديد أقطار األنابيب وتوزيع رؤوس المرشات،نظام دولي معتمد
  
الرتفاع وهو حاصل جمع الضغط الالزم ( يتم حساب الضغط الكلي المطلوب عند مصدر المياه )طـ(

  ).مضروب في معامل تصحيحرؤوس المرشات 
  
وصمام الغمر  يحدد ضغط السرعة والضغط المتبقي للنظام عند مصدر المياه و رؤوس المرشات )ي(

  .المائي
  

  تاليةعند إجراء الحسابات تراعى النقاط ال )ك(
يجب أن تبدأ الحسابات عند أبعد رأس عن مصدر المياه مع اعتبار ضغط السرعة الكافي ) 1(

  .والضغط العادي المتاح لدفع المياه من الرأس المذكورة
 في مسار األنبوب فقط وال يحسب الفاقد االتجاه عند تغيير الملحقاتيتم حساب فاقد الضغط في ) 2(

  .نبوب األاتجاهفي الملحقات في نفس 
  . على أساس القطر األصغرالمخفضاتفي  فاقد الضغطيتم حساب ) 3(
  .فاقد االحتكاك من الممكن أن تكون الشبكة على شكل حلقة لتقسيم التدفق من الجهتين لتقليل )4(
لكل أجزاء الشبكة كل على حده وأخذها في االعتبار عند عمل الحساب فاقد الضغط يتم حساب ) 5(

  .الهيدروليكي
، ويجب ئيطرق الماال  بار لتفادي تأثير3.4 يجب أال يقل ضغــط المياه عند الصمام عـن )6(

  . بار لنظام السرعة العالية5أال يزيد عن 
 السرعة العالية لتكوين مخروط مملوء ويجب مالحظة أن السرعة ي تستخدم الرؤوس للنظام ذ)7(

 المحوالت ، ولذا يستخدم فيإليهاي يصل العالية تؤثر على حجم جزئيات الماء وبعد المسافة الت
  . وأكثرمo 66 أنظمة الحماية للسوائل التي تكون درجة التطاير لها في حدودو

 السرعة المتوسطة إلعطاء الرش شكل أسطواني وفي بعض أنواع ي تستخدم الرؤوس للنظام ذ)8(
 الرؤوس في تبريد الرؤوس يتم إعطاء المياه حركة دائرية بواسطة مسار حلزوني وتستخدم هذه

  .م 66oخزانات السوائل التي تقل درجة التطاير لها عن 
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 في رؤوس المرشات عند الحاجة إلى تصميم يعطي المياه شكل مخروط العاكس يستخدم )9(
  .محدد الزوايا لمسافة قريبة

 بار وال يزيد عن 1.4في نظام السرعة المتوسطة ال يقل الضغط عند رأس المرش عن ) 10(
  .ار ب3.5

 مم 13 مم إلى 5 درجة وقطر الفتحة من 180 درجة إلى 40تكون زوايا الرش من ) 11(
  .للسرعة العالية والمتوسطة

دود ـاء حريق المولدات والمحوالت واألجزاء الصناعية يكون في حـالمدة الالزمة إلطف) 12(
  .  د90ي حدود سطة تكون المدة الالزمة ف د، وفي حالة التبريد باستخدام السرعة المتو20

يجب األخذ في االعتبار زيادة الكثافة كلما زادت درجة التطاير للسوائل القابلة لالشتعال ) 13(
  .عند حمايتها

  . NFPA-15لتعيين المساحة الالزمة لتغطية الحريق راجع) 14(
  

  الحـاالت الخاصـة لتطبيـق النظـام    4/2/4/3

  

    متطلبات عامة )أ(    

الغمر المائي يراعى الدقة والحساسية المطلوبة لهذا النظام ويجب تحديد  عند تصميم نظام )1(
الخطوات الضرورية للتصميم واختالف التصميم باختالف العملية المراد أداؤها حسب طبيعة 

  .الغرض المراد حمايته أو وقايته من الحريق
خروج الماء والسرعة  المناسب من حيث زوايا المرشالعناية التامة عند اختيار اتخاذ  يجب )2(

  . عن الغرض واتجاه الرش المرشرأسالمطلوبة وبعد 
  المرشرأسللسرعة وشكل مخروط  ئات الماء تبعاًي يجب التحكم في مسار المياه وحجم جز)3(

  .وضغط المياه
أي تأثير  لتشغيل النظام في أسوأ الظروف مع اعتبار ين يجب أن تكون كمية المياه والضغط كافي)4(

فوهات  (خر متوقع تشغيله في نفس الوقت ألداء هدف آخر لنفس الغرض المطلوب حمايتهنظام آ
  ).مياه للتــبريد أو اإلطفــاء أو أي نظام مياه آخر إن وجد 

  .للتعويضاالنتظار  يجب أن تكون هناك كمية احتياطية من المياه تكفي للتشغيل مرة أخرى دون )5(
ريق بالرش بالمياه مباشرة على األجزاء اإلنشائية أو المعدات  يتم حماية األجزاء المعرضة للح)6(

وتعتبر الستارة المائية أقل تأثيرا من الرش المباشر، إليها المطلوب تقليل تأثير انتقال الحرارة 
ولكن في بعض الحاالت تكون إحدى الوسائل المطلوبة كنوع من الفواصل لعمل مناطق حريق 

  .الصرفار تأثير الرياح وكفاءة منفصلة ويجب األخذ في االعتب
 ليس من الضروري ، في حالة وجود أنظمة متعددة متجاورة لنظام الغمر المائي لمساحات كبيرة)7(

أن يكون معدل المياه هو مجموع المعدل لهذه األنظمة بل تؤخذ منطقة واحدة والمنطقتين 
الثالث ويؤخذ أكبر معدل لثالث المجاورتين بحيث يكون التدفق المطلوب هو الالزم لهذه المناطق 

مناطق متجاورة ويكون الضغط هو أعلى ضغط مطلوب لمنطقة من المناطق مع تركيب وسائل 
  .تنظيم الضغط الالزمة ووسائل التوجيه والتحكم للصمامات الخاصة باألنظمة
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) الحريقبغرض إخماد (ال ـ السوائل القابلة لالشتعمع يراعى عند استعمال نظام الغمر المائي )8(
  .خواص السائل من حيث ضغط البخار ونقطة التطاير واللزوجة والكثافة والتفاعل مع المياه

حالة المواد المعزولة مثل الكبالت واألماكن التي تتطلب حماية من  يمكن تقليل كمية المياه في )9(
  .الحرارة لألسطح المعرضة للحريق

  .د/ل 11350 ألي نظام منفرد عن المائي للغمر  المياهتدفقزيد ي يجب أال )10(
 العالي االرتفاع عند حماية األسطح المقابلة يجب التركيز على الجوانب السفلية للمنشآت ذات )11(

  . م12.0 إلى 9.0من 
  

   حمايـة الكبالت وحواملهـا)ب(

  يصمم النظام بحيث توجه المياه مباشرة على حوامل الكبالت أو مجموعة الكبالت عند كثافة ال)1(
  . الرأسي أو األفقي حسب وضع الكبالتىعلى المستو 2م/د/ ل7.0تقل عن 

 المواد المنصهرة احتراقللتحكم في ) أكثر من ساعة( تصمم األنظمة بحيث تعمل لمدة طويلة )2(
  .المتساقطة

الوصالت ( تصمم الرؤوس بحيث تشكل اندفاع مائي مباشر على مصدر الحريق المحتمل )3(
  .وكذلك على األماكن المجاورة التي يحتمل أن تتساقط عليها البقايا المنصهرة) ونهايات الكبالت

  .2م/د/ ل5.0  تكون كثافة الرش على األماكن المجاورة والمحتمل تساقط المواد المنصهرة عليها)4(
  .يء تكون أنظمة إنذار الحريق من األنواع بالغة الحساسية لبدء االشتعال البط)5(
  . للكبالت وحواملها،متعددةالي حالة المستويات  ف NFPA راجع )6(
  
   حماية األسطح من التعرض للحريق)ج(

  .  تحدد المدة الالزمة للتبريد حسب حجم الحريق المتوقع ودرجة الخطورة)1(
  . ث من بدء عمل اإلنذار30 يحدد الزمن الالزم للتشغيل في حدود )2(
 م عن 3.0ات على مسافة ال تزيد عن ـن المرش في حالة اإلنشاءات الحـديدية األفقية تكو)3(

  .على األسطح 2م/د/ ل5.0بعضهـا وتكون كثافة الرش بمعدل ال يقل عن 
 م ويكون 3.0ات على بعد ال يزيد عن ـ في حالة اإلنشاءات الحديدية الرأسية تكون المرش)4(

  .  2م/د/ل 12.0 الرش بمعدل ال يقل عن
              كون الرش على المستوى األفقي بمعدل ال يقل عني:  في حالة األنابيب والقنوات)5(

  .ويكون الرش على الجوانب السفلية 2م/د/ل 12.0
 دل الرش عنـوى واحد وال يقل معـ تضاف رؤوس مرشـات إذا كان هناك أكثر من مست)6(

ب أكثر من ـات عن األنابيـيجب أال تبعد رؤوس المرش .للمستويات األخرى 2م/د/ل 7
  .م من األسفل 0.8
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   حماية المحـوالت الكهربائيـة)د(

عدا األسطح السفلية المواجهة (تكون الحماية شاملة ومباشرة على جميع األجزاء واألسطح  )1(
  ).لألرضية

للمساحة المعرضة من أجزاء الغالف القائمة وال  2م/د/ل 12 يكون الرش بكثافة ال تقل عن )2(
معرضة وتضاف رؤوس إضافية ألجزاء الاخلية وغير للمساحة الد 2م/د/ل 7 تقل عن

  . مم300 مستقلة كخزن الزيت والمضخة والفراغ بين المشعات إذا زاد عن
  . يجب أال تمرر أنابيب نظام الغمر المائي فوق خزان الزيت مباشرة)3(

  
  حمايـة السـيور المتحركـة )هـ(

والبكرات ووحدات الزيت الهيدروليكية  لوحدة التشغيل يكون الرش لحماية األجزاء الدوارة )1(
وتوجه رؤوس المرشات على السطح المعرض للحريق  2م/د/ل 12بكثافة ال تقل عن 

  .واألجزاء اإلنشائية
 ع لحماية السير نفسه يكون الرش على السطح العلوي القادم والسطح السفلي للجزء الراج)2(

  .2م/د/ل 12 وتكون كثافة الرش بمعدل
 والركائزعلى القطاعات األولى من األجزاء اإلنشائية والكبالت الداخلية  يكون الرش )3(

  . وأماكن التحويل واألنفاق التي يمر منها السير بنفس المعدل السابقوالمثبتات
  
   الحماية من االنفجار والحريق ألنظمة الغاز وما شابه)و(

  .نقل المواد الخطرة يكون النظام مصمم للحماية من اللهب إلعطاء الوقت الكافي ل)1(
 يكون الرش بمعدل مناسب حسب الخبرة والقيمة الحرارية المتوقعة للمواد عند احتراقها )2(

  . المحمية للمساحة2م/د/ل 30 ويكون في حدود
 يكون نوع وحجم رؤوس المرشات إلعطاء كثافة للمساحة التي قد يتسرب منها بخار الغاز )3(

  .أقل مستوى من االشتعالبسرعة كافية للترطيب السريع عند 
 الوصالت المرنة والشفات مصدر محتمل للتسرب مثل أي توجه الرؤوس بحيث تغطى )4(

  .والصمامات والخزانات
  

   حماية خزانـات الوقـود السائل )ز(

اير لها ـ يستخدم نظام السرعة المتوسطة لتبريد خزانات الوقود السائل التي تقل درجة التط)1(
  .مo 66عن 

يكون المرش بفتحة ال ) الخزانات ذات التهوية(خزانات األسطوانية على المستوي األفقي  ال)2(
 بار وتكون زاوية الرش من 3.5 بار وال يزيد عن 1.4 مم والضغط ال يقل عن 6تقل عن 

 12.0  الرشكثافةكون ت درجة ، وتكون الكاشفات على شكل مرشات تلقائية و125 إلى 60
ية الخزان على حفظ الضغط بمعدل يتناسب مع الحرارة المنبعثة وتعمل وسائل تهو 2م/د/ل

 هذه الحالة يجب ، وإذا لم يمكن الوصول إلى2م/وات 3410 بمعدلمن الحريق إلى الخزان 
  .حساب معدل التهوية بحيث يعطى الحالة المطلوبة لحفظ الضغط
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 الالزمة سب كمية المياهحت ومنها 2م/ وات18930 في حدود) للتبريد(القيمة الحرارية تكون  )3(
  .مo 250المتصاص هذه الحرارة إلى حد معين بحيث ال تزيد الحرارة عن 

للسطح غير ( 2م/د/ل 12  في حالة الخزانات ذات األسطح المائلة أو الرأسية تكون الكثافة)4(
  .)يةمعزول وللجوانب السفلال

كما هو   م4.0 والرأســية عن  ال تزيد المسـافة بين المرشـات في حـالة األسطح المائلة)5(
  ).4ـ4/2( شكل موضح في

ات حول ـ يجب أخذ المسافة األفقية التي يستغرقها الرش في االعتبار ويجب إضافة مرش)6(
  .اإلمدادوأنابيب  اإلمداد وصمام صمام تخفيض الضغط

  .2م/د/ل 5المياه حول الجوانب العليا من الداخل أو الخارج بمعدل بقمة الخزان يتم رش  )7(
  . ال تؤخذ األسطح تحت الخزان في االعتبار وتعتبر مبللة عند تساقط المياه)8(
  .ات تحت كل مستوىـ تضاف رؤوس مرش)أرصفة للخزانات(عند وجود مستويات ) 9(
  .2م/د/ل 10  تكون الكثافة للمنشآت المعدنية حول الخزان بمعدل)10(
  . م13.0 عن االرتفاع إذا زاد أسفللى وإلى  تستخدم مرشات من األنواع التي ترش إلى أع)11(
تضاف رؤوس م،  5.0  عن السقف أو الرصيف عن المعدات المحميةارتفاع إذا زاد )12(

  .مرشات في مستوى آخر وتضاف كاشفات دخان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماية خزانـات الوقـود السائل) 4ـ4/2( شكل

  
  
  
  

 

280



   الغمر المائـي4/2

  2006رـيناي                                                              ـ الجزء الثاني            االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  الخزانات الكروية للغازات المسالةة حماي )ح(

ـ  نظام الوقاية من الحريق( راجع )5ـ4/2(  شكل،غاز البترول ـ البيوتان ـ البروبان وما شابه
  .)الجزء الرابع بشأن الشروط التطبيقية للمواد الخطرة

واألنابيب  االرتكازوكذلك نفس المعدل لنقاط  2م/د/ل 12 تكون الكثافة لجميع األسطح في حدود )1(   
  .والمنشآت المعدنية

  . مم6.0 تستخدم السرعة المتوسطة للرش وتكون فتحة المرش بقطر )2(
  . بار3.5 إلى 1.4 يكون الضغط عند المرش بين )3(
  . درجة125 إلى 60 تكون زاوية المخروط بين )4(
كون توزيع  يفضل استخدام رؤوس مرشات مياه تلقائية ككاشفات حريق مع نظام هواء مضغوط وي)5(

وضع رأسين فوق القمة   م عن بعضها و2.5الرؤوس في ثالث مستويات بمسافات ال تزيد عن 
  .تخفيف الضغطصمام  أو تنفيس الهواءصمام بقرب 

  ).5ـ4/2(  شكلانظر ،مم 650 ال تزيد المسافة بين المرش والخزان عن )6(
  .الخزان بوضع مظالت قريبة من السطححتياطات لتبريد تأثير الحرارة الشمسية على اال يجب أخذ )7(
تحديد الطريقة ل حسب المواصفات الدولية في التصميم واألشكال تستخدم المنحنيات والجداول )8(

المناسبة لتوزيع المرشات والمساحات بين المرشات حسب قطر الخزان وزاوية الرش وفتحة 
 .المرش

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماية الخزانات الكروية للغازات المسالة) 5ـ4/2( شكل
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  LNG  السائل المحركات التي تعمل بالوقودو حماية الغاليات )ط(

تستخدم سرعة الرش المتوسطة ويكون أقل ضغط  مo 66 إذا كان الوقود له درجة تطاير أقل من )1(
  . بار1.4للمياه عند المرش في حدود 

تستخدم سرعة الرش العالية ويكون أقل ضغط  مo 66جة تطاير أكبر من  إذا كان الوقود له در)2(
  . بار3.5للمياه عند المرش في حدود 

 م حول المكان أو 3.5ة فساو لم جهزة المراد حمايتهالأل تشمل المساحة المحمية منطقة التشغيل )3(
  .إلى الحائط أيهما أقرب

راجع جداول ( 2م/د/ل 25  إلعطاء كثافة يجب تعيين زاوية الرش لكمية المياه المطلوبة)4(
  ).المواصفات الدولية المعتمدة

 م من موضع الخطورة وال تزيد عن 3ة ال تزيد عن ـيجب وضع كاشفات الحريق على مساح) 5(
  . من الحائط ويجب أن يركب الكاشف فوق كل نقطة متوقع حدوث حريق بهام 1.5

  .المياه والوقود المتسرب خالل فترة الرش يجب أن يكون صرف المياه بكفاءة لتستوعب )6(
وإذا كان عمق  (األجهزة المراد حمايتها في حالة وجود خزان وقود يومي أو أسبوعي قريب من )7(

 م حول 3.5م يجب وضع حماية منفصلة لهذا الخزان بمسافة ال تقل عن م 300الخزان أكبر من 
  .)الخزان

  .ع ذات الغطاء من األنواالمرشات يفضل أن تكون رؤوس )8(
  . م45 الحد األفقي لطول المنطقة المحمية بنظام واحد ال يزيد عن )9(
  . األجزاء الحساسة من رش المياه بوضع مظلة خاصةىحم تُ)10(
  

   الفصل بين مناطق الحريق في حالة خزانات الوقـود)ي(

    و ) يقية للمواد الخطرةنظام الوقاية من الحريق ـ الجزء الرابع بشأن الشروط التطب(         راجع 
  .المواصفات الدولية المعتمدة

ويكـون ( يكون الفصل بين المناطق في حالة خزانات الوقود بإحدى الطرق التالية أو أكثر )1(
  ) أحد الوسائل حسب نوع الخطورة والفراغ المتاح ونوع الحماية المطلوبةاختيار
  .ـ الفراغ المناسب بين الخزانات1
  .من مواد مقاومة للحريق وبارتفاع مناسب ـ الحواجز 2
  .)حيز محدد( حوض ـ الصرف داخل 3
  .أنفاق وما شابه  ـ الصرف الخاص داخل مجاري و4

  . إمكانية تدفق السائل قبل وأثناء عملية رش المياهاالعتبار يجب األخذ في )2(
   يجب التأكد من تنفيذ الشروط التالية لعمل الصرف المناسب)3(

 أي وسائل مكافحة أخرى اعتبار كمية المياه المتدفقة في أعلى معدل لها مع ـ أن تكون1
  .) فوهات،خراطيم(
  . ـ وجود مياه سطحية إضافة إلى مياه التبريد2
  . ـ كمية الوقود أو السائل المحتمل صرفها3
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  تصميم نظـام اإلنذار والتحكـم والتشغيل   4/2/4/4

  .) ـ الفصل األول الخامسالباب(أنظمة إنذار الحريق   فصلراجع    
  

   تنقسم وسائل اإلنذار للنظام إلى نوعين)أ(
غازات توصل بلوحة اإلنذار وتعمل على الحريق أو النظام إلكتروني يعتمد على كاشفات ) 1(

  ).1ـ4/2(  شكل،إعطاء إشارة لتشغيل النظام وتشغيل أجراس كهربائية وإشارات ضوئية
ة أمعب) ذات الفقاعة الزجاجية( على مرشات تلقائية حرارية  يعتمدهوائي نظام ميكانيكي أو) 2(

بعد (بالهواء أو الغاز أو المياه وتعمل على فتح الصمام وتشغيل النظام عند انخفاض الضغط 
  .وتشمل أجراس هيدروليكية أو كهربائية) الزجاجية كسر الفقاعة

  
خارجية والعوامل الجوية وطبيعة  المؤثرات الاالعتبار يكون اختيار هذه األجهزة باألخذ في )ب(

 ةالخطورة وكذلك عملية التفاعل مع الحريق أو الحماية والمؤثرات الميكانيكية للمعدات أو المنشأ
  . المطلوبة وزمنها وسرعة تشغيل النظاماالستجابةومدى 

  
ويجب   المناسبالستجابةاوقت  يستعمل النوع المناسب من الكاشفات وأدوات التشغيل لألداء في )ج(

  . ث20أال يزيد عن 
  
 يجب أن يتوافر للنظام لوحة إنذار وتحكم رئيسية وفي حالة عدم تواجدها توصل لوحة اإلنذار )د(

  .الموضعية إلى مركز اإلطفاء مباشرة أو إلى مكان المراقبة الرئيسية للمنشأة
  
ة المحمية بنظام الغمر  يجب أن يعمل نظام اإلنذار على فصل الطاقة الكهربائية عن أجزاء المنشأ)هـ(

  .المائي
  
 وذلك للغاز المتوقع LEL  األدنىاالنفجارلحد  مo 100 ـ 0 يتم معايرة كاشفات الحريق للغاز من )و(

  .تسربه أو تكوينه نتيجة تفاعل كيميائي
  
 ضوئية واألخرى حداهماإ لإلنذار بطريقتين غازللكاشف كل حريق وللف شاككل  يجب تزويد )ز(

حد االنفجار من   %25 ـ 10  بينتكون استجـابة الوسيلة الضوئية عند درجة وأن .مسموعة
 وذلك عند حد االنفجار األدنىمن  % 65 ـ 25 بين تعمل عند درجة الصوتية واألخرى األدنى

  .تحليل اإلنذار ليعمل بصورة مستمرة
  
  .التوالي يجب أال تركب كاشفات الغاز بطريقة )ح(
  
ريق الغاز بطريقة القنوات المتعددة يجب أن يكون لكل قناة إمكانية التحليل  عند استخدام كاشفات ح)ط(

اللحظي وأن تظهر نتيجة اإلنذار أو فصل الطاقة على لوحة التحكم، ويجب أن يكون لكل نظام 
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غمر مائي يعمل بهذه الطريقة نظام مستقل من أنظمة القنوات المتعددة مع لوحة التحكم الخاصة 
  .به

  
  : ومع مراعاة التاليةالمصنعالجهة تحدد مسافات ومواقع الكاشفات حسب توصيات  يجب أن )ي(

 مسافات أقل من المسافة التي تركب علىالكاشفات المعرضة للجو الخارجي يجب أن تركب ) 1(
  .بها داخل المنشأة

 يمكن استخدام الكاشفات محدودة الغرض على أن تكون معتمدة ومفحوصة على أساس هذا )2(
  .الغرض

 يجب أن تكون الكاشفات حول منطقة الخطورة ويكون مجال عملها لمنطقة محددة رأسياً )3(
  .بمسافة ال تزيد عن ارتفاع طابق واحد فوق المعدات أو الغرض المطلوب

 وجود الكاشفات تحت األرض وفوق السقف المستعار إذا كانت االعتبار يجب األخذ في )4(
وذلك في حالة وجود فتحات في األرض أو السقف مسطحة وصلبة كأنها داخل الغرفة 

  .المستعار
تحدد أماكن الكاشفات في مستوى منخفض إذا كان الغاز المتوقع تسربه أثقل من الهواء ) 5(

  .وتركب في مستوى أعلى إذا كان الغاز أخف من الهواء
  

كاشفات لتشغيل النظام كنوع من ال) ذات الفقاعة الزجاجية( عند استخدام مرشات المياه التلقائية )ك(
يجب أن يكون توزيعها على مسافات أقل من المعمول بها لحماية األغراض بنظام المرشات 

  .التلقائية لزيادة التأكيد على سرعة عمل المرشات
  
 فوق أعلى درجة حرارة للطقس في مكان النظام في مo 30 كاشفـات الحريق عن حساسية ال تقل )ل(

  .األوقات العادية
  
 م من المعدات المحمية، يجب إضافة مستوى آخر 5.0 للسقف أو الرصيف عن االرتفاعإذا زاد  )م(

  .من كاشفات الحريق
  
  .ةالمصنعالجهة حدده ت أو حسب ما 2م 12.0   المساحة القصوى التي يغطيها الكاشف ال تزيد عن)ن(
  
 م وذلك داخل 2 تزيد عن  م ومن الحوائط والجدران ال4.0 المسافة بين الكاشفات ال تزيد عن )س(

  .المنشآت
 للكاشف وذلك خارج 2 م6.25 م والمساحة ال تزيد عن 2.5 عن قل المسافة بين الكاشفات ال ت)ع(

  .المنشآت
 في حالة الخزانات يجب أن تغطى الكاشفات ملحقات الخزان المتوقع تسرب السائل أو الغاز منها )ف(

مات وذلك إذا زادت المسافة بين الخزان والكاشف  واألنابيب والصماغرف التفتيشوعلى أغطية 
  . م1.0عن 
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 USS  السـرعة فائقـةأنظمـة )ص(

يستخدم هذا النظام في األماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل العمليات الكيميائية الحساسة وبعض ) 1(
  .مملوء باألكسجينفيها العمليات الصناعية ذات الخطورة العالية والتي يكون الجو 

  .واالستجابةون نظام اإلنذار بالغ الدقة والسرعة في التشغيل يك) 2(
  . لسرعة إعطاء اإلشارة من الكاشف للوحة اإلنذارمكبراتتستخدم ) 3(
  . خالل أجزاء الثانية من وقت إعطاء اإلشارةاالنطالقيعمل النظام على ) 4(
 راجع ،نابيب ابتدائيةتستخدم أنواع تشغيل خاصة من وسائل التشغيل لصمام التحكم وشبكة أ )5(

  ). الفصل األولـالباب الرابع ( ات الميـاه التلقائيةـنظام مرش
  
  

   الفنيـة التجهيزات    4/2/5

  

يجب أخذ االحتياطات الالزمة من حيث المسافة والبعد عن األجزاء الحية المعرضة للشبكة الكهربائية    4/2/5/1
  .لجداول المرفقة بهاوا NFPA-15 عند حمايتها بنظام الغمر المائي حسب

  
  .يجب أن تكون أجزاء النظام مصنعة ومختبرة الستخدامها في نظام الغمر المائي           4/2/5/2
  
 مم وأن تكون من 3يجب تركيب مصفاة على الخط الرئيسي للتغذية بالمياه وأن تكون بفتحات بقطر           4/2/5/3

  .لضغط وتزود بوصلة تنظيف ملحوظا في اانخفاضااألنواع التي ال تسبب 
  
مواصفات مواد معدات الحريق  راجع ،أ والمقاومة للصدالمجلفنةيجب أن تكون األنابيب من األنواع          4/2/5/4

  :ويجب األخذ في االعتبار البنود التالية عند تركيب شبكة األنابيـب، )الباب األول ـ الفصل األول(
   

  .بار لألنابيب معدل الضغوط للتشكيل واالخت)أ( 
  
  . التأثير الكيميائي للجو المحيط)ب(
  
  .والركائز والمثبتات قاتالعالّ )ج(
  
  . معدل تغيير درجة الحرارة)د(
  
  .مم 65  للقطر أكبر منصالت ميكانيكيةوو ،والرباط األنواع المناسبة للتوصيل )هـ(
  
  . يجب أن تكون الصمامات المستخدمة من األنواع ذات المؤشر)و(
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  . نقية إلى أبعد الحدوداإلمداد يجب أن تكون مياه )ز(
  
  . يجب أال تمر األنابيب فوق مصدر الخطورة مباشرة)ح(
  
  . عند وجود عوائق أمام رؤوس المرشات تركب رؤوس إضافية في أماكن مناسبة)ط(
  

  .  عن الغرض المحمييزود النظام بصمام عزل سهل الوصول إليه خالل الحريق وفي مكان بعيد نسبياً        4/2/5/5
  
وتكون على ، من نوع بوابة مع وسيلة تحكم) فيما عدا الصمامات تحت األرض( تكون صمامات التحكم        4/2/5/6

  : من الوسائل التالية أو أكثربأيوضع الفتح 
  

  . نظام مراقبة عن بعد خالل لوحة التحكم)أ( 
  
  . موضعي مسموع لنقطة المراقبةإنذار نظام )ب( 
  
  . قفل للصمامات في حالة الفتح)ج( 
  
  .ة يفحـص أسبوعياً ويكــون داخل منطقة المنشأغالف الصمامـات داخـل )د( 

  
عند تركيب صمامـات التحكم التلقائية يجب أن يكون في مكان قريب من الغرض المحمي ويسهل       4/2/5/7

  .الوصول إليه
  
 معروف وسهـلئل التصريف ألسفل النقاط وأن تركب في مكان يجب أن تكون الشبكة مزودة بوسا         4/2/5/8

  .الوصول إليه ويجب أن تكون هناك مجاري للصرف كافية الحتواء المياه و أي سوائل أخرى
  . في شبكة النظام مم25 من أصغرال تستعمل أنابيب           4/2/5/9

  
 من عوامل الجو والصدأ في حالة ،التشغيل اليدوية وحدةو الكاشفاتمثل يجب حماية معدات اإلنذار        4/2/5/10

  .وجودها خارج المنشأة وذلك بوضع أغلفة حامية للشمس والمطر أو وسائل أخرى
  
  .ها تفتح بضغط المياه عند اندفاعهايلع يمكن تركيب أغطية المرشاتلحماية          4/2/5/11
  
  . من األنواع ذات المصفاة الداخليةمصافيلوبة تركب في حالة عدم نقاء المياه بالدرجة المط        4/2/5/12

  
  .يجب عند تركيب الكاشفات أن تكون في أماكن يسهل فحصها وإعادة تركيبها        4/2/5/13
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  الفحـص             4/2/6

  

 إلىظام كيفية عمل النظام وتشغيله حيث يحتاج النى لعيكون النظام تحت مسئولية أشخاص مدربين           4/2/6/1
  .عناية شديدة مع توفر أجهزة الفحص المناسبة

  
تفرغ الشبكة من األنابيب تحت األرض والوصالت القادمة لألنابيب الرأسية للتخلص من المواد          4/2/6/2

  .الغريبة
  
لرابع ـ الفصل الباب ا ( التلقائية المياهمرشاتنظام  كما جاء في الهيدروستاتيكي الفحص إجراءيتم          4/2/6/3

  .)األول
  
  .يتم تعبئة النظام بالمياه ووضعه في حالة استعداد للتشغيل           4/2/6/4
  
 وسماع أجراس اإلنذار)  التلقائيةتشغيل الكاشفات أو رؤوس المرشات( يبدأ التشغيل بنظام اإلنذار         4/2/6/5

  .ورؤية اإلشارة الضوئية
  
ن التدفق شامل لجميع رؤوس المرشات عند أقصى تدفق وللمدة المحددة الختبار يتم مالحظة أ         4/2/6/6

  .ومالحظة أداء كمية المياه وكفاءة الضغط وطريقة الرش وكفاءتها وتغطية الغرض المحمي
  
  .يتم قياس الضغط عند أعلى رأس مرشات ومقارنتها بضغط التصميم          4/2/6/7
  
وحجم المائي  للتدفق وتقارن بالسرعة المطلوبة للنظام ومالحظة شكل المخروط يتم قياس السرعة       4/2/6/8

  .جزئيات الماء
  
  . ومقارنتها بالتصميمالمقاييسيتم اختبار عمل صمام الغمر المائي ومجموعة التشغيل وقراءات          4/2/6/9
  
دد ـذار وزمن االستجابة بالزمن المحـيتم اختبار عمل لوحة اإلنذار والتحكم ومقارنة زمن اإلن      4/2/6/10

                    ة ـل اإلشارة إلى لوحة اإلنذار الرئيسيـات التشغيل ومصابيح اإلشارة وتوصيـبالتصميم وعمل مبين

  ).ومركز اإلطفاء ونقاط المراقبة إن وجدت(
  
  .يتم فحص وسائل التصريف من حيث كفاءتها وسرعة التصريف         4/2/6/11
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  الصيـــانة  4/2/7

  

  التعليمـات  4/2/7/1

  

يجب أن توضع تعليمات التشغيل والصيانة للنظام بجوار معدات التحكم وفي نقطة المراقبة وعند أقرب   
  .مركز إطفاء

  
  تغيير األجزاء  4/2/7/2

  

 اً وأن يكون مطابقا نفسهةالمصنعالجهة عند تغيير أي جزء من أجزاء النظام يستبدل بنفس الجزء من   
  .للجزء األصلي

  
  الصيانة األسبوعية  4/2/7/3

  

راجع ، اكتمال كمية المياهالتأكد من ه ألي أخطار و يتم مراجعة مصدر المياه ومالحظة عدم تعرض)أ(
  .)الباب الثاني ـ الفصل األول(مصادر المياه 

  
حظة وجود أي يتم مالحظة أي عطل ألجزاء النظام من شبكة األنابيب وصمام الغمر المائي ومال )ب(

  .ترسبات عوائق أو
  
  . مالحظة وضع الصمامات في وضع مفتوح واألقفال الموضوعة عليها)ج(
  
أو ) المضخة الكهربائية(واختبار التوصيالت الكهربائيـة ) إن وجدت( تشغيل مضخة الحـريق )د(

  ).مع إغالق الصمام الرئيسي) (لمضخة الديزل(مستوى الديزل وحالة البطـاريات 
  
في حالة األنظمة (من حيث ضغط الهواء وتشغيل ضاغط الهواء ) إن وجد( مالحظة خزان الضغط )هـ(

  ).الهيدروليكية
  
  . مالحظة رؤوس المرشات المفتوحة وتنظيفها في حالة وجود أي ترسبات)و(
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  الصيانـة الشهريـة    4/2/7/4

  

  . إجراء ما تم في الصيانة األسبوعية)أ(
  
ام الرئيسي وتشغيل نظام اإلنذار وفحص مجموعة صمام التحكم والغمر المائي  يتم إغالق الصمـ)ب(

  .والتوصيـالت الكهربائية الخاصة بها ومعالجة أي أعطال
  
 فحص لوحة التحكم واإلنذار وعمـل مصابيح اإلشارة واختبار توصيلها إلى لوحة اإلنذار الرئيسية )ج(

  .أو المراقبة عن بعد
  

  ـنويةالصيانـة الس   4/2/7/5

  

  . إجراء ما تم في الصيانة الشهرية وإعطاء إشعار للجهات المختصة بإجراء الصيانة السنوية)أ(
  
  . مع وضع الصمام في حالة تشغيل تشغيل اإلنذار كامالً)ب(
  
 مالحظة كفاءة النظـام ومراجعة مدة التشغيل وزمن االستجابة وكفاءة الرش والصرف وعمل )ج(

  .وسائل اإلنذار والتحكم
  
  . فحص الشبكة ومالحظة وجود أي ترسبات أو انسداد وعالجه)د(
  
 فحص الصمامات ومجموعة التشغيل وتنظيف الصمامات وتشحيمها ووضعها في حالة استعداد )هـ(

  . وتنظيفها وإغالقهاافيالمصللتشغيل وفحص 
  
ت التي عملت أو  إعادة وضع نظام اإلنذار في حالة االستعداد للتشغيل بعد تغيير رؤوس المرشا)و(

  .إعادة وضع الكاشفات
  
ووضع النظام في حالة استعداد للتشغيل ومالحظة ) إن وجد( تعبئة الشبكة بالمياه أو الهواء )ز(

  . وإشارات اإليضاح على لوحة التحكم الرئيسيةالمقاييس
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  نمـاذج التدقيـق         4/2/8

  

  ).1 ـ4/2( ظر نموذج، ان نظام الغمر المائي تصميممراجعة     4/2/8/1
  

  ).أ2 ـ4/2(، انظر نموذج  ـ لنظام الغمر المائيمراجعة التجهيزات الفنية     4/2/8/2
  

  ).ب2 ـ4/2( ، انظر نموذجـ لنظام الغمر المائي مراجعة والتشغيل والفحص     4/2/8/3
  

  ).3 ـ4/2(موذج ، انظر نلمواد والمعداتالدليل المصور لمراجعة النظام الغمر المائي ـ      4/2/8/4
  

  ).4 ـ4/2( ، انظر نموذجمراجعة المخططات التنفيذية ـ لنظام الغمـر المائي     4/2/8/5
  

  ).أ5 ـ4/2(لنظام الغمـر المائي ـ الصيانة األسبوعية، انظر نموذج مراجعة الصيانة الدورية ـ    4/2/8/6

  

  ).ب5 ـ4/2( ، انظر نموذجصيانة الشهريةمراجعة الصيانة الدورية ـ لنظام الغمـر المائي ـ ال     4/2/8/7
  

  ).ج5 ـ2/ 4( نموذج انظر، مراجعة الصيانة الدورية ـ لنظام الغمـر المائي ـ الصيانة السنوية     4/2/8/8
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  نظام الغمر المائيتصميم مراجعة ) 1ـ4/2( نموذج

 مالحظـات الحالة البند 

 المعلومات عن الموقع العام 1

  موجودة(  ) 

 غير موجودة(  ) 

 

 المعلومات عن المالك والمصمم االستشاري 2

  موجودة(  ) 

 غير موجودة(  ) 

 

   مقياس الرسم للمخططات األفقية والمقاطع 3

   نوع النشاط في المنشأة 4

   المنطقة المراد حمايتهانوع النشاط في  5

   الغرض من النظام 6

 التصميم حسب مواصفات عالمية 7

(  )NFPA   

(  )LPC   

  أخرى(  )

 

    المراد حمايتهاللمنطقةدرجة الخطورة  8

 مدة التشغيل للنظام 9

  مناسبة(  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

10 

   المراد حمايتهاللمنطقةالكثافة المطلوبة 
 )2م/د/التدفق ل(

 
 

 السرعة المطلوبة للتدفق 11
  عالية(  ) 

 متوسطة(  ) 

 

 توزيع المرشات 12
  دجي(  ) 

 غير جيد(  ) 

 

 زاوية الـرش 13
  مناسبة(  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

  مرشال رأسقطر  14
 

 المساحة التي يغطيها المرش 15
  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 المسافة بين المرشات 16

  جيدة(  ) 

 غير جيدة(  ) 

 

17 

المسافة بين المرش والغرض المطلوب 

 حمايته

  جيدة (  ) 

 دةغير جي(  ) 
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   نظام الغمر المائيتصميم مراجعة) 1ـ4/2( نموذجتابع 

 مالحظـات الحالة البند 

 عدد المرشات 18

  مناسبة(  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

   )بار(الضغط المطلوب عند المرش  19

   )د/ل(كمية المياه للمرش  20

21 

مقاطع تبيـن توزيع المرشـات على 
 األفقي والرأسي المستـوى

  سب منا(  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

 جميع أجزاء المكان موضحة على المخطط 22

  نعم (  ) 

 ال(  ) 

 

 الوسيط المستخدم 23

  مياه فقط(  ) 

 مياه مع رغوة(  ) 

 

 مكان صمام الغمر المائي وملحقاته 24

  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

25 

  جميـع أجزاء الملحقـات لصمـام الغمـر 
 المائي واضحة

  اسب من(  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

 أقطار أنابيب الشبكة 26
  جيدة(  ) 

 غير جيدة(  ) 

 

 مصفاة الخط الرئيسي 27
  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

  )توضيح(طريقة التشغيل  28
 

  نوعية الكاشف المطلوبة 29
 

 )أو رؤوس المرشات التلقائية(عدد الكاشفات  30
  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 ) 2م(......... المساحة التي يغطيها الكاشف  31

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

32 

درجـة الحرارة المطلوبـة لتشغيـل 

 )في حالة حرارية( الكاشـف

 

 

33 
   مدة االستجابة المطلوبة
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   نظام الغمر المائيتصميم مراجعة) 1ـ4/2( نموذجتابع 

 مالحظـات الحالة البند 

  شبكـة التشغيـل واإلنـذار تمديـدات 34

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 )مرئية وصوتية(وسائل اإلنذار  35

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 مكان لوحة التشغيل واإلنذار 36
  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 تفاصيل لوحة التشغيل واإلنذار 37

  جيدة(  ) 

 جيدةغير (  ) 

 

 اليدويةنقطة التشغيل  38

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 نقطة الدفع  39

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 خطوط تصريف المياه ونقاط التصريف 40
  جيدة (  ) 

 غير جيدة(  ) 

 

  )بين األنظمة(طريقة الفصل والصرف  41
 

  مصدر المياه 42
 

 سعة مصدر المياه 43
  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 إمكانية التعويض 44
  متوفرة (  ) 

 غير متوفرة(  ) 

 

 )في حالة المضخات(سعة المضخات  45
  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 )بار ........(ضغط المضخات المناظر  46

  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

47 

  سعة خزان الضغط

 )في حالة خزان الضغط(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

48 

  ط في الخزان الضغ

 )في حالة خزان الضغط(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 
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   نظام الغمر المائيتصميم مراجعة) 1ـ4/2( نموذجتابع 

 مالحظـات الحالة البند 

49 

  نسبة الهواء إلي الماء في الخزان 

 ) خزان الضغط(

   الخزان1/2(  ) 

  الخزان1/3(  ) 

 

50 

  سعة ضاغط الهواء 

 ) الضغطفي حالة خزان(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

51 

  الضغط المتاح للضاغط 
 )في حالة خزان الضغط(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

52 

  مدة تعبئة الخزان بالهواء 

 )في حالة الخزان الضغط(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

53 

  سعة الخزان العلوي 

 )في حالة الخزان العلوي(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

54 

  ارتفاع الخزان العلوي 

 ) في حالة الخزان العلوي(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

55 

  كفاءة خط اإلمداد 
 )في حالة خط المدينة(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

 الحسابات الهيدروليكية للنظام 56
  صحيحة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

57 

  مواصفات النظام 
 )ثائق الشروطو(

  مناسبة (  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

  مقبولة(  ) المخططات والوثائق                            :        النتيجة

 غير مقبولة(  )                                                                

  وقيـع                           التاريـخاالســم                                                الت
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   لنظام الغمـر المائيالفنيةمراجعة التجهيزات ) أ2ـ4/2(نموذج 

 مالحظـات الحالة البند 

1  

 

  المسافـة بين رؤوس المرشـات 

 )حسب المخطط(

  مناسبة(  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

2 

  المسافـة بين المرشات والغرض

 ) حسب المخطط(

  ةمناسب(  ) 

 غير مناسبة(  ) 

 

3 

  أقطار األنابيب 

 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

4 

  رؤوس المرشات 

 )الدليل المصورحسب (

  نعم(  ) 

 ال(  ) 

 

5 

  توزيـع العالقات والمثبتات

 )حسب المخطط والمواصفات(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

6 

  ) قائيةالمرشات التل(المسافة بين الكاشفات 

 ) حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

7 

  المسافة بين الكاشفات والغرض 

 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

8 

  زاوية المرشات

 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

9 

  مكان ونوعية صمام الغمر المائي 

 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 مطابقةغير (  ) 

 

10 

  مكان لوحة التحكم 
 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

11 

  مكان نقطة الدفع 
 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

12 

  مكان نقطة التشغيل اليدوية 
 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

13 
  الصمامات 

 )والدليل المصورحسب المخطط (

  نعم(  ) 

 ال(  ) 

 

14 

  الكهربائيمفتاح الأدوات تشغيل 

 )والدليل المصورحسب المخطط (

  نعم(  ) 

 ال(  ) 
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   لنظام الغمـر المائيالتجهيزات الفنية مراجعة )أ2ـ4/2( نموذجتابع 

 مالحظـات الحالة البند 

15 

  مقاييس الضغط

 ) والدليل المصورحسب المخطط (

  نعم(  ) 

 ال(  ) 

 

16 

  )إن وجدت(تجهيزات المضخات 

 )والدليل المصورحسب المخطط (

  نعم(  ) 

 ال(  ) 

 

17 

  )إن وجدت(تجهيزات خزان الضغط 

 )حسب المخطط الهيكلي(

  نعم(  ) 

 ال(  ) 

 

18 

  تجهيزات خزان الضغط 

 ) إن وجدت حسب المخطط الهيكلي(

  نعم(  ) 

 ال(  ) 

 

19 

  األجراس ووسائل اإلنذار

 )حسب المخطط(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

20 

  تعليمات التشغيل للنظام بجوار

 ) حسب المخطط(

  موجودة(  ) 

 غير موجودة(  ) 

 

 أسهم توضح اتجاه السريان 21

  موجودة(  ) 

 غير موجودة(  ) 

 

 تجهيزات نقاط وخطوط الصرف 22
  مطابقة(  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

                                                  التوقيـع                           التاريـخاالســم
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   لنظام الغمـر المائيوالفحص مراجعة والتشغيل )ب2ـ4/2( نموذج

 مالحظـات الحالة البند 

1  

 

 أدوات الفحص واالختبار

  موجودة(  ) 

 غير موجودة(  ) 

 

 وليكي للشبكةشهادة الفحص الهيدر 2

  موجودة(  ) 

 غير موجودة(  ) 

 

3 

  إشارات لوحة التحكم المضيئة تدل على 

 استعداد النظام للتشغيل 

  نظام مستعد(  ) 

 نظام غير مستعد(  ) 

 

4 

  أوضاع الصمامـات مـن حيث الفتـح 

 واإلغالق للتشغيل

  صحيحة(  ) 

 غير صحيحة(  ) 

 

5 

  مقاييس الضغط تعطي الضغط الالزم 

 ) الماء والهواء(للتشغيل 

  صحيحة(  ) 

 غير صحيحة(  ) 

 

6 

  عند تشغيل كاشفات الحريق 

 بدء النظام في العمل ) أو المرشات التلقائية(

  النظام يعمل (  ) 

 النظام ال يعمل(  ) 

 

 )كما هو مطلوب(زمن االستجابة  7

  نعم (  ) 

 ال(  ) 

 

 )المقاييس تعمل(قراءة المقاييس  8

  م نع(  ) 

 ال(  ) 

 

9 

  أجهزة اإلنذار واألجراس والوسائل

 )تعمل(الضوئية 

  نعم (  ) 

 ال(  ) 

 

 )زوايا المرش(التدفق وشكل المرش  10
  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

 الضغط عند رؤوس المرشات 11
  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

12 

  الضغط عند مصدر المياه 
 )المضخات أو خزان الضغط(

  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

 زمن التدفق 13
  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

 الضغط عند صمام الغمر المائي 14

  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 
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   لنظام الغمـر المائيوالتشغيل والفحصمراجعة ) ب2ـ4/2( نموذجتابع 

 مالحظـات الحالة البند 

 التحكم التشغيل على لوحة ) مصابيح(لمبات  15

  تعمل (  ) 

 ال تعمل(  ) 

 

16 

  إشارات انخفاض مستوى المياه 

 وانخفاض الضغط 

  تعمل (  ) 

 ال تعمل(  ) 

 

17 

  إشارات انخفاض مستوى الميـاه 

 وانخفاض الضغط

  تعمل (  ) 

 ال تعمل(  ) 

 

18 

  توصيل اإلنذار للوحة التحكم ولوحة 

 اإلنذار الرئيسية أو المراقبة 

  تعمل (  ) 

 ال تعمل(  ) 

 

 نقطة التشغيل اليدوية 19

  تعمل (  ) 

 ال تعمل(  ) 

 

 خطوط ونقاط الصرف والتصريف  20

  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

21 

  ) إن وجدت(المضخات 

 )عملت في المدة المطلوبة(

  تعمل (  ) 

 ال تعمل(  ) 

 

 )إن وجد(أداء خزان الضغط  22
  مناسب (  ) 

 غير مناسب(  ) 

 

 )الشبكة الثابتة(أداء شبكة المرشات  23
  ثابتة(  ) 

 تهتـز(  ) 

 

 وجود معوقات أمام المرشات 24
  توجد(  ) 

 ال توجد(  ) 

 

  يعمل بطريقة صحيحة(  ) النظام                                     :         النتيجـة

  ال يعمل بطريقة صحيحة  (  )                                                       

    االســم                                           التوقيع                            التاريخ
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  لمواد والمعداتل الدليل المصور ـ مراجعة نظام الغمر المائي) 3ـ4/2(نموذج 

 مالحظـات الحالة البند 

1 
  رؤوس المرشات 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

2 

  صمام الغمر المائي

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

3 

  نوعية األنابيب 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

4 

  نوعية الصمامـات 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

5 

  نوعية الوصالت والملحقات

 ) المواصفاتحسب (

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

6 

  نوعية المصفاة

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

7 

  نوعية نقطة الدفع 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

8 

  نوعية العالقات والمثبتات

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

9 

  اسنوعية األجر

 )حسب المواصفات (

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

10 

  نوعية مفتاح الضغط 
 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

11 

  نوعية مقياس الضغط 
 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

12 

  الملف اللولبينوعية 
 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

13 

  نوعية اإلنذار الضوئي 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

14 

  ) أو المرشات التلقائية(نوعية الكاشفات 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

  

299



   الغمر المائـي4/2

  2006رـيناي                                                              ـ الجزء الثاني            االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  لمواد والمعدات ـ الدليل المصور لمراجعة نظام الغمر المائي) 3ـ4/2( نموذجتابع 

 اتمالحظـ الحالة البند 

15 

  نوعية لوحة اإلنذار والتحكم 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

16 

  نوعية نقطة التشغيل اليدوية 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

17 

  ) إن وجدت(نوعية المضخات 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

18 

  ) وجدتإن (نوعية خزان الضغط 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

19 

  )إن وجد(نوعية ضاغط الهواء 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

20 

  نوعية لوحات الكهرباء للمضخات 

 )حسب المواصفات(

  معتمدة(  ) 

 غير معتمدة(  ) 

 

  مقبولة(  )                              الدليل المصور:        النتيجـة

 غير مقبولة                                                             (  ) 

        االســم                                      التوقيع                                  التاريخ
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  لنظـام الغمـر المائـي طات التنفيذيةمراجعة المخط) 4ـ4/2( نموذج

 مالحظـات الحالة البند 

 اسم المقاول المنفذ واعتماده  1

  ــــــــــــ
  معتمدة(  ) 
 غير معتمدة(  ) 

 

   مقياس الرسم للمخططات والمقاطع 2

3 

  المخططات التنفيذ حسب التصميم 

 والمواصفات العالمية

 (  )NFPA    
(  )LPC    

 أخرى(  ) 

 

4 

  نوع الخطورة

 )حسب التصميم(

 
 

5 

  أقطار رؤوس المرشات

 )حسب التصميم(

  مطابقة (  ) 
 غير مطابقة(  ) 

 

6 

  المسافات بين المرشات 

 )حسب التصميم(

  مطابقة (  ) 
 غير مطابقة(  ) 

 

7 

  المسافة بين المرشات والفرض 

 )حسب التصميم(

  مطابقة (  ) 
 غير مطابقة(  ) 

 

8 

  لكاشفات المسافات بين ا

 )رؤوس المرشات التلقائية(

  مطابقة (  ) 
 غير مطابقة(  ) 

 

 المسافات بين الكاشفات والغرض 9

  مطابقة (  ) 
 غير مطابقة(  ) 

 

 بعد نقطة التشغيل اليدوية 10

  مقبولة(  ) 
 غير مقبولة(  ) 

 

 مكان نقطة الدفع  11

  مقبولة(  ) 
 غير مقبولة(  ) 

 

12 

   مكان وسائل اإلنذار

 )لوحة التحكم(

  مقبولة(  ) 
 غير مقبولة(  ) 

 

 مقاطع تبين توزيع شبكة األنابيب والمرشات 13
  نعم(  ) 

 ال(  ) 

 

 زاوية توزيع المرشات  14

  مقبولة(  ) 

 غير مقبولة(  ) 
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  لنظـام الغمـر المائـي مراجعة المخططات التنفيذية) 4ـ4/2( نموذجتابع 

 مالحظـات الحالة البند 

15 

  مكان صمام الغمر المائي

 )حسب التصميم(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

16 

  نقاط وخطوط التصريف 

 )حسب التصميم(

  مطابقة (  ) 

 غير مطابقة(  ) 

 

17 

  نوعية المضخات من حيث العدد والضغط

 )إن وجدت(

  مقبولة(  ) 

 غير مقبولة(  ) 

 

 )إن وجد(ضاغط الهواء السعة والضغط  18

  مقبولة(  ) 

 غير مقبولة(  ) 

 

 الحسابات الهيدروليكية التنفيذية 19

  مقبولة(  ) 

 غير مقبولة(  ) 

 

  مقبولة(  ) المخططات التنفيذية                 :            النتيجـة

 غير مقبولة                                                          (  ) 

                                        التوقيع                                  التاريخ      االســم
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   مراجعة الصيانة الدورية لنظـام الغمـر المائـي ـ الصيانة األسبوعية)أ5ـ4/2(نموذج 

 مالحظـات الحالة البند 

1 

  جميع المؤشرات ومصابيح اإلشارة 
 نذار في حالة صحيحة على لوحة التحكم واإل

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

2 

  جميع الصمامات في 
 الوضع الصحيح من حيث الغلق والفتح 

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

 مقاييس الضغط في الوضع الصحيح  3
  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

 جميع أجزاء الشبكة سليمة ومثبتة جيداً  4
  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

 مستوى ومصدر المياه مناسبين  5
  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

 نقطة الدفع سليمة ومناسبة 6
  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

7 

  لوحات التشغيل والصيانة 
 مناسبة وفي مكانها الصحيح 

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

8 

  التيار الكهربائي للمضخات 
 في وضع صحيح ) إن وجدت(ولوحاتها 

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

9 

  مؤشرات خزان الضغط صحيحة 
 )لة وجود خزان الضغطفي حا(ومناسبة 

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

10  

 

  عند قفل صمام الغمر المائي وفصل 
  وسائل التشغيل التلقائية عنه أعطى

  إشارة على لوحة التشغيل 

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

11 

  عند إغالق صمام العزل الرئيسي 
 نظام اإلنذار أعطى إشارة مناسبة 

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

12 

   ومالحظة عملفصرلعند فتح صمام ا
  ) مع إغالق الصمام الرئيسي( لوحة التحكم 

  الضغط تعمل وبقراءات صحيحة مقاييسكانت 

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

13 

  عملت المضخات بصورة مناسبة 
 )في حاله المضخات(

  نعم(  ) 
 ال(  ) 

 

 ضاغط الهواء يعمل بصورة مناسبة  14
  نعم(  ) 
 ال(  ) 
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  لنظـام الغمـر المائـي ـ الصيانة الشهرية الصيانة الدوريةمراجعة ) ب5ـ4/2( نموذج

 مالحظـات الحالة البند 

   ما تم إجراءه في الصيانة األسبوعية 1

2 
اإلنذار يعمل بطريقة مناسبة عند إغالق صمام 

 العزل الرئيسي وتشغيل نظام اإلنذار 

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

3 
ة اإلنذار نظام المراقبة عن بعد والتوصيل بلوح

 الرئيسية يعمل بطريقة مناسبة 

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

4 
عند فحص رؤوس المرشات وجدت نظيفة 

 المرش مناسبة والزوايا صحيحة، واتجاهات

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

5 
جميع اللوحات اإلرشادية والتشغيل في حالة 

 جيدة

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

6 

م الرئيسي عند فصل نظام اإلنذار وإغالق الصما
وفتح صمام التصريف واختبار عمل وسيلة 

  تعمل بصورة سليمة  التشغيل الرئيسية وجدت

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

  
  
  
  
  

 لنظـام الغمـر المائـي ـ الصيانة السنوية مراجعة الصيانة الدورية) ج5ـ4/2(نموذج 

 مالحظـات الحالة البند 

   ما تم إجراءه في الصيانة الشهرية 1

2 
تم أخطار الجهات المسئولة عن موعد الصيانة 

 السنوية 

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

3 
عند تشغيل النظام بالكامل وجدت جميع األجهزة 

 تعمل بصورة سليمة والمرش مناسب

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

4 
االستعداد  تم إعادة وضع نظام اإلنذار في حالة

 تغيير المرشات أو تعديل الكاشفات

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

5 
وضع  تم ضغط الشبكة بالماء أو الهواء وتم

 الصمامات على الصورة المطلوبة 

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

6 
تم التأكد من أن النظام في حالة استعداد وجميع 

 مؤشرات اللوحة تعمل بصورة سليمة

  نعم (  ) 
 ال (  ) 

 

 توجد مالحظات 7
  نعم (  ) 
 ال (  ) 
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   عــام    4/3/1
    

 تعاريـف  4/3/1/1

   الرغـوة)أ(
 المجتمعة المملوءة بالهواء، تتشكل من محلول مائي، وتمتاز ة    هي مجموعة من الفقاعات الصغير

  منئل قابل لالحتراق أو االشتعال، وأيضاً أقل كثافةأنها أقل كثافة من أي سابهذه الفقاعات 
 يؤدي إلى فصل الوقود ا، كما تمتاز بقدرتها على االلتصاق بسطح الوقود السائل المشتعل ممالماء

عن الهواء، ومنع أبخرة الوقود من التصاعد إلى الهواء المحيط، وتبريد الوقود إلى درجة أقل من 
  .إلى إخماد الحريقدرجة حرارة االشتعال، ومن ثم 

  
  الرغـوة المركزة) ب(

 .      هي سائل مركز لوسيط رغوي

  

   التركيـز)ج(
      هو نسبة سائل الرغوة المركز في محلول الرغوة، يعتمد معدل التركيز على نوعية الرغوة 

يخلط ثالثة أجزاء من الرغوة المركزة % 3المركزة، مثالً للحصول على محلول رغوة بتركيز 
 مع  المركزة يخلط ستة أجزاء من الرغوة%6 ، أو محلول رغوة بتركيز جزء من الماء97مع 
 .جزء من الماء 94

  

   محلول الرغـوة)د(
 .      هو خليط متجانس من الماء والرغوة المركزة، بنسب خلط معينة

  

    التمـدد)هـ(
الرغوة قبل إضافة الهواء،       هو النسبة بين الحجـم النهائي للرغوة إلى الحجم األصلي لمحلول 

 ).1ـ4/3( المذكورة في جدولويمكن تقسيم التمدد بصورة عامة إلى الفئات 

  

  تمدد الرغوة من الحجم األصليونسبة  نوع )1ـ4/3( جدول                               

 التمددنسبة  نوع التمدد

 20  لغاية التمـدد المنخفـض

 200 ≥  20 التمـدد المتوسـط

 1000 ≥  200 لتمـدد العالـيا

 

  التالشي  زمن)و(
 عند التدفقزمن من % 25نسبة بقدر يوعادة . الماء من الرغوة بالدقيقةهبوط زمن هو       

 .وهو مؤشر نوعي لدرجة بقاء الماء وانسيابية الرغوة ومقاومة الحرارة. التصميم

  

307



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

  نظرية استعمال الرغوة في إطفاء الحريق  4/3/1/2
 :رية استعمال الرغوة في إطفاء الحريق على األسس التالية نظتعتمد

  

 .لالشتعال خنق الحريق ومنع اختالط الهواء مع أبخرة السوائل القابلة )أ(

  

 .االشتعال منع أبخرة السوائل من التصاعد واستمرار )ب(    

  
 . عزل اللهب عن سطح السائل المشتعل لكونها ذات مقاومة عالية للنيران)ج(    

  
 ء الرغوةالحتوا األسطح المعدنية المجاورة نتيجة باإلضافة إلىد السوائل والمواد المشتعلة ي تبر)د(                   

  .على الماء
  
  استعماالت الرغوة   4/3/1/3

 :االستعماالت األساسية لنظام الرغوة هي

  

 .ءإطفاء السوائل المشتعلة أو المحترقة ذات كثافة أقل من كثافة الما )أ(

  

الحماية من اشتعال السوائل المنتشرة أو المتسربة على األسطح عن طريق تغطيتها بطبقة  )ب(
 .متماسكة من الرغوة

  
 .عزل وحماية األسطح المعرضة للحرارة المتنقلة باإلشعاع )ج(    

  
  . والعاليةإطفاء الحرائق السطحية للمواد القابلة لالحتراق ذات الخطورة العادية )د(           
      
 :وال تعتبر الرغـوة مناسـبة لالستعماالت التالية    

  
 .حرائق الغازات )أ(

  
 .حرائق السوائل المتدفقة أو المتسربة نتيجة للضغط )ب(

  
 .المواد التي تتفاعل مع الماء )ج(

  
  . الكهربائية الحيةاألجهزة )د(

ان أعلى من درجة  نقطة غليذاتيجب توخي الحرص عند تطبيق الرغوة على السوائل  :مالحظة
  .غليان الماء
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 )وسيط اإلطفاء(مادة الرغوة   4/3/2

  

  خواص الرغـوة  4/3/2/1
 :من أجل تحقيق اإلطفاء الفعال للحريـق، فإن الرغوة يجب أن تتمتع بالخواص الست التالية

  

   التماسـك)أ(  

 .يجب أن تكون فقاعات الرغوة مرتبطة مع بعضها البعض وتشكل غطاءاً قوياً متماسكاً

  

   منع تصاعد األبخرة)ب(

يجب أن تكون الرغوة قادرة على منع تصاعد األبخرة القابلة لالشتعال وذلك للتقليل من خطورة 
   . االشتعالعودة

 

   االستقرار ومقاومة فقد المياه)ج(

 .يجب أن يكون للرغوة مقاومة فقد المياه وذلك للمحافظة على مفعولها وأدائها التبريدي

  

  لحرارة مقاومة ا)د(

قلة باإلشعاع من نتالناتجة عن الحرارة الم يجب أن تكون الرغوة قـادرة على مقاومة التأثيرات
 .أي حريق متبقي أو من المواد الساخنة

  

   السيولة واالنسيابية)هـ(

وتنساب بحرية حول أي عائق موجود في مكان الحريق، وهذه الخاصية الرغوة يجب أن تتدفق 
 .التصادم واالرتطاممهمة في حاالت حرائق 

  

   مقاومة الوقود أو تحمله)و(

وقدرتها على تقليل خلط  )لوقودا(للمركبات العضوية الطيارة الرغوة الجيدة بمقاومتها تتمتع 
  ). االشتعالعودة(حيث ال يتم تبخره واحتراقه بالوقود، 

 

 أنواع الرغـوة المركـزة  4/3/2/2

  

لخواص المذكورة أعاله بدرجات متفاوتة، ومن أجل ضمان  المتوفرة للمصمم باوةأنواع الرغتتمتع   
االختيار الصحيح للرغوة المركزة، فإنه من الضروري معرفة خواص كل نوع وتنقسم الرغوة 

  :المركزة إلى األنواع التالية
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  (P) الرغوة البروتينية )أ(
نحل بالماء، مضافاً إليها  الم الحيوانية البروتينية تتكون مبدئياً من منتجات البروتينوة      الرغ

مقاومة التعفن لمواد ، وواالسطواناتنع صدأ المعدات امثبتات وموانع للحماية من التجمد، وم
 %6 أو% 3  وهي تخفف بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز من.البكتيري، وللتحكم باللزوجة

 وتتميز بكونها ذات ة،المساحيق الكيميائية الجافوهي متوافقة مع أنواع معينة من . حسب النوع
 ومن عيوبها الرئيسية عدم .منخفضال وسعرها ،مقاومة عالية للحرارة، وقدرتها على االستقرار

 وترسب  في إخماد الحريقءيها البطؤ، وأدا)لوقودا(  للمركبات العضوية الطيارةقاومتهام
 .مكوناتها وتحتاج إلى التقليب كل فترة زمنية

  
  FP يةالرغـوة الفلوروبروتين )ب(

، ولكن يضاف إليها مركبات فلوروكربونية نشطة، تزيد من ي مشابهة للرغوة البروتينية       وه
على سطح السوائل المشتعلة، وتكسبها خاصية مقاومة الوقود العالية واألداء وة تماسك الرغ

حسب % 6 أو% 3وهي تخفف بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز . السريع في إخماد الحريق
  .ة الجافالكيميائيةق يحاوهي متوافقة مع أنواع معينة من المس، وعالن

  
    الصناعيةالرغومركب  )ج(

  :بروتينية وتشمل اآلتيال        تعتمد على وسائط الرغوة غير 
  AFFF   رغوة مشكلة لطبقة مائية رقيقة) 1(

ت رغوة، لها درجة  منشطة للسطح مضافاً إليها مثبتا فلوروكربونية     تتكون أساساً من مواد
 طبقة  األخرى، مما يجعلها تنساب سريعاً على األسطح مكونةوةلزوجة أقل من أنواع الرغ

 غطاء محكم لحجب الهواء ومنع تصاعد أبخرة السوائل، وبهذا تتميز بمقدرة رقيقة تشكل
لة  لتغطية أسطح السوائل القابوةسريعة جداً على إخماد النار، ويستخدم هذا النوع من الرغ
 ،البروتينية الرغوة المركزة موادلالشتعال ذات توتر سطحـي أكبر من التوتر السطحي ل

 المواد الصلبةكما أنه النخفاض درجة لزوجتها فإنه يمكن استخدامها إلطفاء حرائق 
  .المسامية إلمكانية تشرب هذه المواد بمحلول الرغوة
والرغوة % 6أو % 3 بنسب تركيز     غالباً ما تخفف هذه الرغوة بالماء لتشكل محاليل

 المركزة هي متوافقة وكذلك مناسبة لالستعمال المشترك مع المساحيق AFFFالمنتجة من 
 . الجافةيائيةالكيم

  
   الرغوة متوسطة وعالية التمدد )2(

شتق من هيدروكربون منشـط للسطح، تستعمل بواسطة معدات هذه الرغـوة غالبـاً ما تُ
من الحجم  1000 إلى 20ج الرغـوة بنسب تمدد تتراوح بين ذات تصميم خاص إلنتـا

نظام الرغوة متوسطة وعالية ل  المواصفات العالمية ووفقاً لما هو مذكور فياألصلي،
 .التمدد
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   رغوة هيدروكربونية صناعية )3(
وهي تتكون أساساً من مواد هيدروكربونية منشطة للسطح ومسجلة كوسائط رطبة أو وسائط 

  . الرغوة المتنقلةبفتحات تدفقعمالها محدود رغوية واست
  

 FFFP رغوة الفلوروبروتينية المشكلة لطبقة رقيقةال )د(

طبقة رقيقة لمنع تصاعد أبخرة الوقود يكون  تستعمل مواد فلوروكربونية إلنتاج سائل مائي 
ات ويستخدم أيضاً هذا النوع من الرغوة أساس بروتيني مضافاً إليه مثبت .الهيدروكربوني

  .عودة االشتعالوموانع للحماية من التجمد والصدأ والتعفن البكتيري، وإكسابه خاصية مقاومة 
وهي متوافقة مع % 6أو % 3غالباً ما تخفف هذه الرغوة بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز 

  . الجافميائيالمسحوق الكي
  

   ARAFFF غوة المقاومة للكحولالر )هـ(
 الهيدروكربونية وةل القابلة لالنحالل في الماء مثل الكحوالت تحطم الرغالمحاليل القطبية والسوائ

 فيها، لذلك هذه األنواع من السوائل تحتاج إلى نوع خاص من ىألنها تمتص المـاء المحتو
المقاومة للكحول كانت تصنع من  وةالرغاألنواع القديمة من  .الرغوة المركزة المقاومة للكحول

 مسبق ها تعاني من قصر زمن تخزينها عندما تخزن على شكل محلولأساس بروتيني، إال أن
 يسمى مشترك وهو مكون من الرغوة، في الوقت الحاضر تم استبدالها بنوع آخر من الخلط
ناعي مضافاً إليه مواد رغوية وفلوروكربوينة ومثبتات ومواد خاصة أخرى، ومن طصامركز 

 في الماء والسوائل لالنحاللرائق السوائل القابلة أنه يمكن استعمالها لكل حالرغوة ميزات هذه 
  .الهيدروكربونية

للمحاليل، معتمدة  %6 أو% 3الرغوة المركزة المقاومة للكحول غالباً ما تستعمل بنسب تركيز 
وعند تصميم أنظمة مكافحة الحريق  . ونوع الرغوة المركزةحمايتهعلى طبيعة المكان المراد 

رغوة بخصوص لل ةمصنعالجهة ال في الماء، فإنه من المهم استشارة لالنحاللللسوائل القابلة 
  .المعدل الصحيح المطلوب للرغوة، لكل نوع من السوائل المراد حمايتها

  
   الرغوة الكيميائيـة )و(

مع محلول ملح حمضي ) غالباً بيكربونات الصودا(وهي تصنع بواسطة تفاعل محلول ملح قلوي 
بوجود الوسيط الرغوي مما يسبب ) ثاني أكسيد الكربون( لتشكيل غاز )نيوموغالباً سلفات األلم(

يبين مقارنة بين ) 2ـ4/3( جدول،  الغاز في فقاعات لتشكيل رغوة قوية مقاومة للحريقانحصار
  . أنواع الرغوة المختلفة
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  لرغوة ا  تالشيمن بداية مقاسهرغوة ذات التمدد العالي لل  أقصى زمن غمر) 2ـ4/3( جدول

  غمر الرغوةزمن 
 )د(

   من الصلب  خفيفبناء
 غير محميبناء أو 

  بناء ثقيل
 محمي مقاوم للناربناء  أو 

 ع الخطورةنو

 فوهة رشبدون  مع فوهة رش فوهة رشبدون  فوهة رش مع 

نقطة [سوائل قابلة لالشتعال 
 بحيث ]م38o الوميض أقل من

ال يزيد ضغط البخار عن 
 بار 2.8

3 2 5 3 

نقطة [لة لالحتراق سوائل قاب
 ]م وأكثر38oالوميض من 

4 3 5 3 

مواد قابلة لالحتراق ذات 
مطاط (كثافة منخفضة 

رغوي، بالستيك رغوي، 
 )مناديل ملفوفة، أو ورق

4 3 6 4 

مواد قابلة لالحتراق ذات 
ورق مقوي (كثافة عالية 

 )ملفوف أو مطلي ومحزم

7 5 8 6 

مواد قابلة لالشتعال ذات 
ورق مقوى  (كثافة عالية

 )ملفوف أو مطلي غير محزم

5 4 6 5 

 6 8 5 7 إطارات مطاطية

مواد قابلة لالشتعال في 
كراتين، أكياس أو براميل 

 ليفية

7 5 8 6 
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  فحـص الرغـوة   4/3/2/3
 مختصة اختباريجب أن تخضع مادة الرغوة إلى االختبارات والفحوص التي تتم من قبل هيئات 

جهة للمواصفات المعتمدة والنماذج المعدة لذلك ويجب تقديم شهادات االختبار إلى ومعروفة، ووفقاً 
  :واالختبارات التي تخضع لهـا مادة الرغـوة هي كاآلتي .االختصاص

  
   الفحص المخبري)أ(

  :المعايير التالية حسب مواصفات النوع المطلوبيبين و 
  .الكثافة النوعية) 1(
  .)يز ـ التوصيل الكهربائيمعامل الترك(نسبة التركيـز) 2(
  .pH األس الهيدروجيني) 3(
  .نسبة الرواسب في المحلول) 4(
  . التوافق مع وسائط اإلطفاء األخرى)5(
  . التوافق مع استعمال الماء العذب والمالح)6(

  
   الفحص الموقعي)ب(

مة الختبار يبين أداء وفعالية الرغوة ومحلول الرغوة في إطفاء الحريق بحيث تخضع العينة المقد
  :ميداني يبين ما يلي

  .نسبة التمدد) 1(
  . من زمن التدفق%25 التالشيزمن ) 2(
  .زمن إخماد الحريق) 3(
  . االشتعالعودة) 4(

 وفقاً لديها أو أية جهة اختبار معتمدة جهة االختصاص وتتم عملية الفحص هذه من قبل
  .لإلجراءات والنماذج المعدة لذلك

  
   في النظامهدة المخزن الفحص الدوري للما)ج(

 وشروط الصيانة لكل نظام ة المصنع الجهةتؤخذ عينة من النظام على فترات زمنية وفقاً لشروط
  .وتجري عليها االختبارات المذكورة في الفحص الموقعي
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  مواصفات أجهـزة ومعـدات الرغوة    4/3/3
  .غيرها  وFM أوUL  معروفة مثليجب أن تكون أجهزة ومعدات الرغوة معتمدة من هيئات اختبار  

  
  خلـط الرغـوة    4/3/3/1

   التعريـف)أ(    
     خلط الرغوة هي عملية تزويد الرغوة المركزة بالمعدل المطلوب إلى تيار الماء لتشكيل محلول 

  .الرغوة
  
  الرغـوة طـرق خلـط    4/3/3/2

  : التالي    توجد عدة طرق للخلط أهمها
  .ماءمضخة مزدوجة تدار بال )أ(
  
  . المباشرالتحريض )ب(
  
  .بمحرضفوهة الرغوة  )ج(
  
  .)ةالخلط بنسب مقاس(الخلط بالضغط المتوازن  )د(
  
  .خزان الخلط المضغوط )هـ(
  
  .الخلط حول المضخة )و(
  
  .طريقة التحريض األولي والثانوي )ز(
  

  )التطبيق(اختيار طريقة الخلط   4/3/3/3

 لكل حالة حسب االعتباردد من العوامل تؤخذ جميعها بعين اختيار طريقـة الخلط على عيعتمد  )أ(
  .نوعها

  
  :أهـم عاملين همــا )ب(

  . التدفق المطلوب لحماية مكان معين)1(
  . ضغط الماء المتوفر في المكان)2(

  
االختيار ليس صعباً أو معقداً كما يبدو عند استعمـال نظام ما مع األخذ بعين االعتبار الحلول  )ج(

  .البديلة

314



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

 كما في(ات والضغوط مطلوباً لحماية أماكن متنوعة ـعندما يكون هناك مجال واسع من التدفق )د(
ينصح باستعمال طريقة ) الخ...محطات الطاقة اويات، حقول الخزانات،ـ مصانع البتروكيمحالة

  .الخلط بالضغط المتوازن
  

  المكونات والمواصفات والتشغيل والتحديدات  4/3/3/4
  جة تدار بالماءمضخة مزدو) أ(

 عندما يتدفق . تدوران على محور واحد كبيرة وأخرى صغيرةة حجميةمضخعبارة عن ) 1(
المضخـة الصغيرة التي بدورها تسحب الرغوة تدير الماء إلى المضخة الكبيرة يجعلها 

تندفع الكمية الصحيحة  . الكبيرةها إلى خط دفع الماء للمضخةعالمركزة من وعائها وتدف
  . عن طريق التحكم بنسب مقاسات المضختينة إلى تيار الماءمن الرغو

  اتد التحدي)2(
  . وأكبر تدفق بار6.5 عند ضغط% 25 الضغط عبر هذا الجهاز هو انخفاضـ 1
  .حجم الماء المتدفق يتحكم في حجم الرغوة المتدفقة إلى تيار الماءـ 2
د / ل700 ـ 220ولة بين يصنع هذا الجهاز بمقاسين فقط، الصغير يخلط ضمن حدود مقبـ 3

  .للرغوة المركزة% 6.5و % 5.5 بتركيز بين د/ ل4000 – 750 والكبير يخلط بين
  .ليس له تحديدات بالنسـبة للضغط )3(

  
   التحريض المباشر) ب(

 المحرض الرغوة، وهذا صانع يوضع على خط تزويد المياه إلى فنتوري محرضعبارة عن ) 1(    
متعددة مع مصدر الرغوة المركزة، وهو معاير أو يمكن إعادة متصل بخط واحد أو بخطوط 

  .)1ـ4/3( شكل انظر، معايرته
  ديـداتحالت )2(

 ا استعمالهالمطلوب ربطالوصلة  أو  الرغوةصانعل وفقاً اًمصمم المحرضيجب أن يكون  ـ1
 مع أطوال معينة للخرطوم أو األنبوب الواصل بينه وبين الستعمالهمعه ويكون مصمماً 

  . الرغوةانعص
  .الضغط عند مدخلهثلث   يساوي تقريباًالمحرض في فاقد الضغط ـ2
 عن المحرضتزيد المسافة بين مستوى قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى  يجب أن الـ 3

  .المحرض م عندما يكون الوعاء أخفض من مستوى 1.8
  

  ) 2ـ4/3( شكل ،بمحرضفوهة الرغوة ) ج(
مأخذ للرغوة (وأنبوب سحب . وريتة تحتوي على أنبوب فنوهي عبارة عن فوهة رغو) 1(

مصممة بشكل مناسب بحيث تندفع الرغوة المركزة عبر أنبوب مرن قصير متصل ) المركزة
بين الفوهة وخزان الرغوة المركزة بالتحريض، عند مرور الماء من الفوهة، وبذلك تختلط 

  .الرغوة المركزة تلقائياً مع الماء بالنسبة المطلوبة
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  التحديـدات )2(
 الرغوة عن صانعيجب أن ال تزيد المسافة بين قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى   ـ1

  . م1.8
الرغوة  صانع طول وقطر الخرطوم أو األنبوب الواصل بين وعاء الرغوة المركزة و  ـ2

  .ةالمصنعالجهة يجب أن يكون حسب توصيات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  وري على خطتمحرض فن) 1ـ4/3( شكل

  
  
  
  

  

  
  
  

  
  فوهة الرغوة بمحرض) 2ـ4/3( شكل
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  ) 3ـ4/3( شكل ،الخلـط بالضغـط المتوازن) د( 
تستعمل لحقن الرغوة في تيار الماء، فتحات أو  للرغوة المركزة عبارة عن مضخة مستقلة) 1(

كالهما تتحكم أو تقيس نسبة خلط الماء إلى الرغوة المركزة، يمكن تغيير وري أو تأنابيب فن
  .كمية الرغوة المحقونة يدوياً أو تلقائياً عن طريق التحكم بالضغط أو التدفق

 لموازنة ضغط الماء والرغوة مثانيخزان هناك طريقة أخرى للخلط تستعمل فيها مضخة أو ) 2(
  .المركزة

   التشغيـل) 3(

  . المزدوجالمقياس المياه الرئيسي وتؤخذ قراءة الضغط على امصميفتح ـ 1
  بين خطى السحب والدفع لمضخة الرغوة المركزةالتحويلةالموجود على  الصماميفتح ـ 2

  . بالعمل المضخةتبدأف بالكامل
 يزيد ضغط الدفع للرغوة ء الموجود على التحويلة ببطالصمامعن طريق إغالق ـ 3

  . ضغط الماءمقياس المزدوج مع للمقياسلمؤشر الثاني المركزة حتى يتوافق ا
 على نفس النقطة يتم حقن الكمية المناسبة من الرغوة المقياس اعندما يتوافق مؤشرـ 4

 .المركزة إلى تيار الماء

  التحديـدات) 4(
  .من السعة المحدودة للجهاز% 200و % 50سعة جهاز الخلط يمكن أن تتراوح ما بين  ـ1
 وذلك يعتمد على حجم  بار2 -  0.3 ضغط عبر جهاز الخلط يتراوح بينانخفاض ال ـ2

  . ضمن حدود السعات المذكورة أعالهالمحرضالماء المار عبر 
 .المحرضمضخة مستقلة مطلوبة لدفع الرغوة المركزة إلى  ـ3

 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قاط حقنالخلط بالضغط المتوازن لعدة ن) 3ـ4/3( شكل
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  )4ـ4/3( شكل، خزان الخلط المضغوط  )هـ(

طاقة، حيث يضغط الماء المغذي خزان لل هذه الطريقة تعتمد على ضغط الماء كمصدر )1(
أو فتحة ور  مجافنتوريالرغـوة المركزة، وبنفس الوقت يتدفق الماء من خالل أنبوب 

متصل مع خزان الرغوة فنتوري غط، جهة الضغط المنخفض ألنبوب  في الضاًيولد فرقف
المركزة، وبذلك فرق الضغط بين الماء المغذي وجهة الضغط المنخفض يدفع الرغوة 

  .فنتوريالمركزة من خالل فتحة القياس إلى أنبوب 
 أنبوب يكفي ، لذلكأيضاً التدفقغير نسبة ي فنتوريضغط عبر أنبوب      االختالف في ال

  .خلط نسب صحيحة خالل مجال واسع التدفقل واحد نتوريف
     انخفاض الضغط خالل هذه الوحدة يعتبر قليل نسبياً ويوجد طريقة فحص خاصة للسماح 

 .باستعمال أقل كمية من الرغوة المركزة عند فحص نظام الخلط المضغوط

   التحديـدات)2(
 كما وروبروتين فقط،للبروتين والفهذا النظام يستعمل عادة مع الرغوة المكونة من اـ 1

  . الرغوة المركزة ذات الوزن النوعي المشابه للماء مشكلة عند الخلطيمكن أن تمثل
  .من السعة المحدودة للجهاز% 200  ـ50سعة جهاز الخلط يمكن أن تتراوح ما بين ـ 2
، ذلك يعتمد على  بار2 -  0.3 انخفاض الضغط عبر جهاز الخلط يتراوح ما بينـ 3

  .حجم الماء المتدفق ضمن حدود السعات المذكورة أعاله
طرد الرغوة المركزة يجب أن يوقف النظام عن العمل، ويفرغ الخزان من عندما تُـ 4

  .الماء ويعاد تعبئته بالرغوة المركزة
عندما يدخل الماء إلى الخزان وتندفع الرغوة المركزة فإنه ال يمكن إعادة تعبئة ـ 5

  .ناء التشغيل كما في الطرق األخرىالرغوة المركزة أث
هذا النظام يخلط بنسب مخفضة مميزة عند معدالت تدفق منخفضة، ويجب أال يستعمل ـ 6

  .عند تدفق أقل من التدفق التصميمي

  
  خلط المضغوط  للمثانيخزان  )و(

 هذه الطريقة تعتمد على ضغط الماء كمصدر للطاقة ولها نفس مبدأ عمل وجميع ميزات )1(
.  منقبضة تفصل الرغوة المركزة عن الماء المغذيمثانةيقة السابقة إضافة إلى وجود الطر

جهاز  . البروتين أو فلوروبروتينAFFFوبذلك يمكن استخدام الرغوة المركزة من نوع 
 الرغوة من إمداد معدل، متصل من جهة الضغط المنخفض مع خط فنتوريالخلط هو جهاز 

وجزء من هذا ) فنتوري(ين خالل جهاز تحكم الخلط يمر الماء تحت ضغط مع  .الخزان
المثانة الماء يحول إلى خط تغذية الماء للخزان، هذا الماء يضغط الخزان ويؤثر بقوة على 

 مما يجعل الرغوة المركزة تندفع إلى الخارج من ببطءالمملوءة بالرغوة المركزة لتنقبض 
الرغوة تقاس . از تحكم الخلطخالل خط تغذية الرغوة، إلى جهة الضغط المنخفض لجه

 جهاز الخلط جهة الماء المغذي إلىالمركزة باستعمال فتحة أو صمام قياس توصل 
 ).5ـ4/3( شكل، انظر  الرغوةصانعالرئيسي، وذلك إلرسال محلول الرغوة الصحيح إلى 
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   التحديـدات)2(
ن استعمال النظام ، عدا أنه يمك))هـ(4/3/3/4(      نفس المذكور في خزان الخلـط المضغوط

  . المركزةوةلجميع أنواع الرغ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخلط المضغوط ) 4ـ4/3( شكل
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خلط المضغوط مثاني للخزان ) 5ـ4/3( شكل
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  ) 6ـ4/3( شكل ، الخلط حول المضخة)ز( 
) دفع(فاض الضغط بين جهتي الدفع والسحب لمضخة الماء للنظام لتحريض انخيستعمل  )1(

الرغوة المركزة إلى تيار الماء، عن طريق فتحات مناسبة متغيرة أو ثابتة موصلة مع 
 بين جهتي السحب والدفع للمضخة، يمكن تحقيق سعات التحويلة على فنتوري محرض

  . يدوي التحكمصمام قياس مزدوجمختلفة باستخدام 
   التحديـدات)2(

يجب أن يكون الضغط المقاس عند خط سحب المضخة للماء صفراً أو سالباً، حيث أن ـ 1
قليالً من الضغط الموجب عند خط سحب المضخة قد يؤدي إلى تقليل كمية الرغوة 

  .المحرضالمحرضة أو يسبب تدفق الماء عكسياً إلى وعاء الرغوة المركزة من خالل 
 المحرضلمسافة بين مستوى قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى  يجب أن ال تزيد اـ2

  .المحرض م عندما يكون الوعاء أسفل من مستوى 1.8عن ) فنتوري(
 يعتمد د/ ل150- 35  بتدفق يتراوح بينالمحرض إلى التحويلة إن تيار الماء المار من ـ3

 عند عتباراالعلى قياس الجهاز وعلى ضغط الدفع للمضخة، ويجب أن يؤخذ هذا بعين 
  . حساب التدفق الصافي للمضخة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  طريقة الخلط حول المضخة) 6ـ4/3( شكل
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  ) 7ـ4/3( شكل ، طريقة التحريض األولي والثانوي)ح(
 الواصلة على التحويلة على المنطقة المراد حمايتها جدار على عبارة عن وحدة مكونة )1(

جزء من الماء من خالل يتدفق  .الرغوةصانع  تزويد المياه الرئيسـي وي بين خطالتوازي
خط يمر ، أنبوب القط األولي ويسحب الرغوة المركزة من الوعاء عن طريق المحرض

خليط  يندفع  الرغوة، وصانع الثانوي الموجود عند للمحرض المنفثالماء الرئيسي خالل 
  . الثانويللمحرض األولي إلى جهة السحب المحرضدمة من الماء والرغوة المركزة القا

   التحديدات)2(
يجب أن  و . الثانويالمحرض من  م150 األولي على بعد المحرض يجب أن يركب ـ1

 ةالمصنع الجهةاألنابيب على خطوط الماء والمحلول حسب توصيات تكون مقاسات 
  .وحسب الترخيص

 المحرضقاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى  يجب أن ال تزيد المسافة بين مستوى ـ2
  .المحرض عندما يكون الوعاء أخفض من مستوى م 1.8األولي عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
|  
  
  
  
  
  

  طريقة التحريض األولي و الثانوي) 7ـ4/3( شكل
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   حفـظ الرغـوةأوعية  4/3/3/5

  
طلى بطالء متجانس مع ت مواد متجانسة مع الرغوة أو  حفظ الرغوة منأوعية يجب أن تصنع )أ(

  .الرغوة
  
  .البوليستر الحراري أو  المقاوم للصدأالصلب يجب أن يكون الوعاء من مواد مقاومة للصدأ مثل )ب(

  
   الرغـوةصانع  4/3/3/6

  :نا هو الجهاز الذي يتم فيه خلط الهواء مع محلول الرغوة لتكوين الرغوة النهائية، ويوجد نوعو  
  

   الرغوة الثابتصانع )أ(  
 محلول الرغوة، يستغل جزء من إمدادعلى خط   مصمم خصيصاً لسحب الهواء موصلو وه

كون  ي،طاقة السائل لسحب الهواء إلى التيار، والتيار المضطرب المتشكل عند هذه النقطة
  .ا المراد حمايتهالمنطقةرغوة مستقرة يمكن توجيهها إلى 

  
  مضغوطالرغوة الصانع  )ب(

ل الرغوة تحت ـواء إلى تيار محلول الرغوة لتشكـ لسحب الهفنتوريستخدم مبدأ و ي وه
ة في هذا الجهاز، لذلك فإن الرغوة المنتجـة يمكن أن توصل ـة سرعة كافيـتحفظ طاق. الضغط

 من مواد مقاومة الرغوة صانعصنع يو. هـم إلى المكان المراد حمايتـعبر األنابيب أو الخراطي
 كـالسبائ والبرونز أو اس االصفرـالنحيق والصدأ ومتجانسة مع مادة الرغوة، مثل للحر

 وقادرة على تحمل ضغط جهة االختصاصة معتمدة من ـالخفيفة، وفقاً لمواصفات عالمي
  ).9ـ4/3(  شكلو) 8ـ4/3( كلـش، التشغيل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام شبه الثابت وضغط ارتدادي عالي وقصير لل الرغوةصانع )8ـ4/3( شكل
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  للنظام الثابت وضغط ارتدادي عالي وثابتالرغوة صانع ) 9ـ4/3( شكل
 

  
  الرغـوة مدافع    4/3/3/7

  الرغوة اليدوية مدافع )أ(    
ويحدد رد فعل . لى مكان الحريق     وهي عبارة عن خراطيم وفوهات رغـوة يتم توجيههـا باليد إ

  :ن من فوهات الرغوة هماا، ويوجد نوعد/ ل950إلى الفوهة كمية الرغوة المتدفقة 
  بمحرض مدفع) 1(

حيث يتم فيها خلط الرغوة المركزة مع الماء لتشكيل محلول الرغوة كما هو مذكور في 
  .)4/3/3/1( الفقرة

  محرضبدون  مدفع) 2(
في لخط الواصل بين الفوهة ومصدر المياه، كما هو مذكور حيث يتم خلط الرغوة على ا

  .)4/3/3/1( الفقرة
 المقاوم لصلبا عادة من مواد مقاومة للصدأ وال تتأثر بمحلول الرغوة مثل المدافعوتصنع 
 الخفيفة، وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة من السبائك أو النحاس األصفر أو البرونز أو للصدأ

.  الرغوة ومصفاة عند فتحة الدخول، وأنبوب توجيهصانعي على  وتحتوجهة االختصاص
الباب األول ـ ( مواد معدات الحريقمواصفات  حسب  و يكون من النوع المبطنوالخرطوم

  .)الفصل األول
  

   الرغوة ذات السعة الكبيرة مدافع  )ب(
  : وتنقسم إلى األنواع التالية      
  الرغوة الثابتمدفع ) 1(

 على قاعدة، يزود بمحلول الرغوة اً كمية كبيرة من الرغوة، ويكون مثبتوهو جهاز لدفع
  :بواسطة أنابيب أو خراطيم، وتنقسم من حيث التحكم إلى نوعين

  ).10ـ4/3( شكل ،تحكم يدويـ 1
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 بمحركين للحركة أفقياً ورأسياً، وعلبتي اً مزودالمدفعتحكم تلقائي عن بعد، ويكون ـ 2
أو  اًهوائي أو اً، أو هيدروليكياًأن يكون التحكم كهربائيسرعة أفقية ورأسية ويمكن 

  ).11ـ4/3(  شكل،اً هوائياًكهربائي
   الرغـوة المتحـركمدفع) 2(

 على عربة متحركة، ويمكن نقله اًوهو جهـاز لدفع كمية كبيـرة من الرغوة ويكون مثبت 
ز الخلط، إلى مكان الحريق، وقد تحتوي العربة على خزان الرغوة المركزة، وجها

 من المدافعوتصنع  .)12ـ4/3( شكل ، بواسطة خراطيم إلى مصادر المياهمدفعويوصل ال
 البرونز أو  المقاوم للصدأالصلبمواد مقاومة للحريق والصدأ ومتجانسة مع الرغوة مثل 

جهة  الخفيفة وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة من السبائك أو النحاس األصفرأو 
  .االختصاص

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تحكم يدويـ  مدفع رغوة ثابت )10ـ4/3( شكل
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  من بعدتلقائي  تحكم  ـمدفع رغوة ثابت) 11ـ4/3( شكل

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

   متحركمدفع رغوة) 12ـ4/3( شكل
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   الخلط المضغوطسابقةالرغوة  نظام       4/3/4
    

  التعريـف       4/3/4/1
 الخلط من الخزان بواسطة غاز طارد ومضغوط مثل سابقةيعتمد هذا النظام على تدفق محلول الرغوة 

 لتغمر فوهات الرش الرغوة إلى صانع، عبر شبكة األنابيب إلى ثاني أكسيد الكربون أو النيتروجين
 أو على شكل تيار محكم رذاذح المكان المراد حمايته، يمكن أن تكون الرغوة المتدفقة على شكل سط

ويمتاز هذا النظام بأنه ال يحتاج إلى مصدر للمياه ومضخات  .منخفض السرعة حسب متطلبات التصميم
  .)14ـ4/3(  و شكل)13ـ4/3( شكل، وأجهزة خلط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الخلط المضغوطسابقةنظام الرغوة ) 13ـ4/3( شكل
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   الخلط المضغوط مع الخراطيمسابقةنظام الرغوة ) 14ـ4/3( شكل

  
  

  

  مـادة اإلطـفاء   4/3/4/2
، وكمية AFFF نوع  غالباًةوهي عبارة عن محلـول مكون من كميـة معينـة من الرغوة المركز

أو % 3معينة من الماء مخزنة في وعاء خاص وتكون نسبة خلط الرغوة المركزة إلى الماء عادة 
أما إذا استعملت محاليل أخرى من الرغوة المركزة، يجب استشارة . حسب متطلبات التصميم% 6

  .جهة االختصاص
  

  )استعماالت النظام(التطبيق    4/3/4/3
في حماية األماكن والحاالت التاليةالستعمالهـاالً  يعتبر هذا النظام فع :  

  
  .لالحتراق أو السوائل الساخنة القابلة لالشتعال غرف تخزين السوائل القابلة )أ(
  
  . واسع للحريقالنتشار المعرضة لالحتراق المواد القابلة )ب(
  
  ).الديزل( الكهرباء التي تعمل بالوقود السائل مولدات غرف )ج(
  
  .محوالت الكهرباء التي تعمل بالزيت غرف )د(
  
 في األماكن التي تحتاج إلى الحماية بنظام الرغوة وال تتوفر فيها مصادر للمياه، أو أن يكون )هـ(

  .ضغط المياه غير كاف
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أماكن تحضير السوائل الحرائق في مثل  الحرائق ذات ثالثة أبعاد  ال يطبق هذا النظام على:مالحظة
 رغوة ـ فوهات رشوفي مثل هذه الحاالت تستعمل أنظمة . ما شابههاالقابلة لالشتعال و

 عن طريق  مم25وأيضاً للسـوائل القابلة لالنحالل في الماء بعمق يزيد عن . ماء المعتمدة
  .المرذذة رشالفوهات 

 

   النظامتشغيـل   4/3/4/5
  تشغيل وسائل ال )أ(

   تشغيل تلقائي)1(
لمنصهرة التي تقوم بفتح صمام الغاز الطارد بواسطة كاشفات الحريق أو الوصالت ا

  .الهوائي أو بواسطة الضغط المضغوط
   تشغيل يدوي كهربائي)2(

  . الحريقكاشفات    بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام 
   تشغيل يدوي ميكانيكي)3(
  بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية           

  
  أجهزة التشغيل  )ب( 

 إلطالق الغاز الطارد المضغوط من أسطوانته لضغط محلول الرغوة في الخزان عند       وتستعمل
  .هوائيةتلقيها اإلشارة من لوحة تحكم النظام وهي تعمل بطريقة كهربائية أو ميكانيكية أو 

  
  مكونـات النظـام   4/3/4/5

  
  : الخلط المضغوط من األجزاء الرئيسية التاليةسابقة يتكون نظام الرغوة     

  .وعاء أو خزان يحتوي على محلول الرغوة )أ(
  
  .أكسيد الكربونسطوانات الغاز الطارد المضغوط، وغالباً ما يكون غاز النيتروجين أو ثاني ا )ب(
  
  .الرغوةصانع شبكة األنابيب وملحقاتها و )ج(
  
، وفي هذه الحالة ال تحتاج  فوهات رش الرغوة ومحرض، ويمكن أن تأخذ شكل فوهات رش )د(

    .محرضبكة إلى الش
  
  .يوضح مكونات النظام) 13ـ4/3( شكلأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة،  )هـ(
  
الخلط داخل الخزان باستعمال مضخة تدوير وذلك للمحافظة على سابقة تدوير محلول الرغوة  )و(

  .تجانس المحلول وتقليل الترسبات في قاع الخزان
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  مواصفات المـواد   4/3/4/6
  

  الرغـوة محلـول )أ(
الرغوة المتدفقة على شكل رذاذ يجب أن تشكل بسرعة طبقة متماسكة تنتشر بسرعة حول 

وزمن مرات  8 إلى 4والرغوة التي تحقق هذه المتطلبات لها نسبة تمدد تتراوح ما بين . العوائق
 كما جاء في مواصفات  ث60 ـ  ث20يتراوح ما بين من زمن التدفق % 25نسـبة ب تالشي

أما الرغوة المتدفقة على شكـل تيار محكم منخفض السرعة  .لمركبات الرغوة صاصجهة االخت
  ).2ـ4/3( شكليجب أن يكون لها خواص ضمن المجال المبين في 

      
   الخلط سابقة خزان محلول الرغوة )ب(    

 يجب أن يكون الخزان مصنعاً بطريقة اللحام، ويصمم ويصنع ويختم عليه حسب متطلبات )1(
ASME أو ما يعادلها من المواصفات، وحسب الضغط المطلوب  المضغوطةطواناتلالس.  

 يجب أن يكون الخزان مصنوعاً من سبائك الفوالذ المقاومة للصدأ وأن يكون السطح الداخلي )2(
الخلط، سابقة مبطناً بطبقة مناسبة لتمنع الصدأ أو التآكل الناتج عن الماء أو محلول الرغوة 

  .طة في الخزان وصمامات القفل يجب أن تكون من نفس الموادوجميع الوصالت الراب
  هـاؤ فتحة التعبئة وغطا)3(

 ويجب أن  مم100يجب أن يكون الخزان مزوداً بفتحة للتعبئة ذات قطر داخلي ال يقل عن   
وأن يكون غطاء فتحة التعبئة مزوداً بممسكين حتى يتم شد الغطاء باليد دون استعمال أدوات، 

ويجب أن يكون الغطاء مزوداً بحاشية من . عندما يكون الخزان تحت الضغطب ال يحدث تسر
  .المطاط، ويجب تزويد فتحة تهوية لألمان على غطاء التعبئة

   صمام التنفيس )4(  
 أو ما يعادلها من الهيئات ASMEضغط معتمد من لل تنفيسيجب أن يزود الخزان بصمـام 

 . ضغط التشغيل األقصى المسموح بهمن% 110 الضغط عند بصورة سليمة تم ضبطه

   مقيـاس الضغـط)5(
  . الخلط بمقياس للضغط لمعرفة الضغط داخل الخزانسابقةيجب أن يزود خزان الرغوة 

  
  سطوانات الغاز الطارد المضغوطا )ج(

 DOTسطوانات ثاني أكسيد الكربون معتمدة من اسطوانات النيتروجين أو ا يجب أن تكون )1(     
  .لها من الهيئات الدوليةأو ما يعاد

  سطوانات الغاز الطاردا صمامات )2(
غازات المضغوطة أو ما لل DOTسطوانات حسب مواصفات اال     يجب أن تكون صمامات 

، ويجب أن تسنين حسب الشروط الدوليةيجب أن يكون لها ويعادلهـا من المواصفـات، 
  : التاليـة الشروطتستوفيتكون أيضاً من النوع الذي يفتح بسرعة ويجب أن 

  : إمكانية فتحها يدوياً بالوسـائل التاليـةـ1
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سطوانة اسطوانة نيتروجين أو اعجلة التشغيل اليدوية لكل  ـ ذراع الفتح السريع أوأ
  .ثاني أكسيد الكربون

  .سطوانات النيتروجيناـ مشغل لفتح جميع ب 
  . بعضها البعض أن تكون جميع طرق الفتح مستقلة ومرتبة بحيث ال تتعارض معـ2
  .سطوانةاال إمكانية قفلها يدوياً عند رأس ـ3
  . المختلفةمزودة بمقياس ضغط تكاملي لقياس الضغوطأن تكون  ـ4

  منظم ضغط الغاز الطارد) 3(
 المزودة كافياً للمحافظة على التدفق المحدد لكل منظمات الضغط يجب أن يكون عدد ـ1

  .التدفقأجهزة 
بار ويجب أن  200مصمماً لضغط دخول ال يقل عن  ضغطمنظم  يجب أن يكون كل ـ2

  .يعير ويقفل ليدفع النيتروجين عند ضغط التشغيل المطلوب
-قادراً على العمل بأمان ضمن مجال درجات الحرارة  منظم الضغط يجب أن يكون ـ3

45 o
o 70و م  

  .م 
تصريف الضغط، ل  نابضيذ أو مجمع منظمات بصماممنظم  يجب أن يجهز كل ـ4

 بالسلك ال يقل قطره مسلحسطوانات النيتروجين بخرطوم اويجب أن يكون موصالً مع 
  . مم9.5عن 

  
   الرغوةصانع األنابيب والوصالت و)د(

  . لنظام الرغوةجهة االختصاص حسب مواصفات      
  
  فوهات الرش )هـ(

  .المبانيألنظمة الرغوة الثابتة داخل  جهة االختصاص حسب مواصفات 
  
  التحكم والتشغيل والمراقبة أجهزة )و(

  :تشمل األنواع التاليـة       
  أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي) 1(

التابعة للنظام وفقاً لوحة التحكم ، واللهب أو الدخان أو كاشفات الحرارةوهي ـ 1
  ).صل األول الف ـالخامسالباب ( أنظمة إنذار الحريقلمواصفات 

الباب األول ـ الفصل (اصفات مواد معدات الحريق مولوفقاً سطوانة اال رأس مشغلـ 2
  .)األول

الباب األول ـ (اصفات مواد معدات الحريق لمو ومفتاح الضغط وفقاً ملف لولبيـ 3
  .)الفصل األول

   أجهزة التشغيل اليدوي)2(
صل  الف ـالخامسالباب ( أنظمة إنذار الحريق وفقاً لمواصفات التشغيل اليدويةوحدة  وهي     

   .معتمد حسب المواصفات الدولية ذراع التشغيل الميكانيكيو ) لاألو
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   أجهزة اإلنذار التابعة للنظام)3(
 أنظمة إنذار الحريق وفقاً لمواصفات الصافرات والعالمات الضوئية واألجراس وهي     

  ). صل األول الف ـالخامسالباب (
  
  التصميـم   4/3/4/7
  

سطوانات لتشغيل النظام عندما يكون ضغط النيتروجين اال يجب أن يكون هناك عدد كاف من )أ(
 بار تقريباً لطرد كمية المحلول التصميمية 58 بار تقريباً أو ضغط ثاني أكسيد الكربون 103

  .كلها، وكمية احتياطية أيضاً كافية لتنظيف جميع الخطوط
  
  سطوانات الغاز الطاردا تخزين )ب(

من يسهل الوصول إليه، وذلك لغرض التشغيل آ سطوانات في مكاناال يجب أن توضع      
  .والصيانة وأن ال يكون معرضاً للعوامل الجوية، من درجة الحرارة وغيرها

  
بعد ) إن وجدت( بحيث يمكن غسيل خطوط الخراطيم والصمامات تصمم شبكة األنابيب )ج(

  .االستعمال
  
، فإنه يجب أن توضع عالمة  رشاتوهف باستعمال المبنى عند حماية منطقة كاملة من الغرفة أو )د(

 بينها حسب منحنيات األداء الخاصة بها بحيث ةعدابمعلى أعلى ارتفاع ممكن لها في المنطقة، وال
  .تغطي المنطقة المحمية كلها

  
 في حالة استعمال الخراطيم ببكرة فإنه يمكن التحكم بتدفق محلول الرغوة لكل خرطوم عن )هـ(

  .طريق صمام كروي
  
  

   الفنيةالتجهيزات   4/3/4/8
  :ألنظمة الرغوة الداخلية مع مراعاة اآلتي جهة االختصاصحسب مواصفات ومتطلبات     

  
سطوانات الغاز الطارد بشكل جيد على الحوامل المخصصة ا الخلط وسابقة تثبيت خزان الرغوة )أ(

  .لها
  
سطوانة عبر منظم اال بحيث يمر الغاز عند التشغيل من والصمامات يجب أن تركب األنابيب )ب(

بقة الخلط االضغط أو مجمع المنظمات واألنابيب للمحافظة على ضغط ثابت في خزان الرغوة س
  .أثناء التفريغ حسب التصميم
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، وأجزاء المكان المراد حمايته بتركيب صمام عدم المبنى التنسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء )ج(
  .فوهات الرشتضمن عدم إعاقة عمل  الفوهات وأجزاء الشبكة بحيث وتركيبرجوع، 

  
 توصيل لوحة نظام التشغيل والتحكم التابعة للنظام مع لوحة تحكم اإلنذار الرئيسية للمبنى في حالة )د(

  .وجودها
  
  الحسـابـات   4/3/4/9
  

 يؤخذ AFFF يؤخذ معدل التدفق التصميمي المطلوب لمحلول الرغوة حسب نوع الرغوة، إذا كان )أ(
   .2م/د/ل 6.5و بروتين أو فلوروبروتين يؤخذ  أ2م/د/ ل4.2

  
  . لمحلول الرغوة للمساحة المطلوب تغطيتها)د/ل(  يحسب معدل التدفق التصميمي الكلي)ب(
  
د على األقل، أو حسب نوعية الرغوة، أو حسب  10 يؤخذ أقل زمن مطلوب لتشغيل النظام )ج(

    .الترخيص وظروف المشروع
  
  . باللتروة المطلوبة خالل زمن التشغيل تحسب كمية محلول الرغ)د(  

  
وعلى ضوئها تحسب كمية % 6 أو% 3  تؤخذ نسبة خلط الرغوة المركزة إلى الماء عادة)هـ(

  .الخلطسابقة ن في خزان الرغوة االرغوة المركزة، وكمية الماء المطلوبت
  
 أو يحسب ،ا حسب المسـاحة التي يغطيهفوهة رشلكل  )د/ل(  يحسب معدل التدفق التصميمي)و(

  . متساويةفوهات الرش إذا كانت المساحات التي تغطيها فوهة رشالتدفق لكل متوسط معـدل 
  
( فوهة الرشند  يؤخذ الضغط المطلوب ع)ز(

n
P( لتحقيق التدفق )

n
Q( من منحنيات األداء 

 :أو من المعادلة التالية. صنعةم الجهةلل الدليل المصورالموجودة في 

  
                                )1ـ4/3( معادلة                                     

nn
PKQ =                                                                                            

                               
  :حيث      
        K لجهة المصنعة لالدليل المصورتؤخذ قيمته من ، فوهة الرش ثابت.  

  
ر األنابيب والوصالت من  يحسب فاقد الضغط في األنابيب والوصالت بمعرفة التدفق، وأقطا)ح(

  .واألطوال المكافئة للوصالت) هازن وليامز(معادلة 
  

332



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

  .صنعةم الجهةلل الدليل المصور الخلط من سابقةط في خزان الرغوة غض يؤخذ فاقد ال)ط(
  
  .االرتفاعات يحسب الضغط الناتج عن االختالف في )ى(
  
من ) ي(و) ط(و) ز(اصل جمع  من حالخلط سابقة يحسب أقل ضغط مطلوب في خزان الرغوة )ك(

  .)4/3/4/9( الفقرة
  
  .صنعةمال للجهةالدليل المصور الخلط من  سابقة يحسب أو يؤخذ الحجم الكلي لخزان الرغوة )ل(
  
  . بمعرفة أقطار األنابيب وطولها يحسب حجم األنابيب لطرد الرغوة من الخزان واألنابيب)م(
  
  .نوع الغاز الطارد حسب ،)كجم( تحسب كتلة الغاز المطلوبة )ن(
  
 بمعرفة كتلة الغاز الطارد المضغوط، ودرجة الحرارة التي سيخزن فيها والضغط والكثافة، )س(

 أن غاز ثاني أكسيد االعتبارسطوانة الغاز الطارد المضغوط، مع األخذ بعين ايحسب حجم 
  .الكربون يخزن في الحالة السائلة

  
  الفحص واالستالم  4/3/4/11
  

  :ي عند االستالميراعى ما يل    
  .الدليل المصور المعتمدة و التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات)أ(    

  
  .فوهات الرش تعترض عمل عوائق التأكد من عدم وجود )ب(
  
سطوانات الغاز الطارد وشبكة األنابيب ا التأكد من وسائل تثبيت خزان محلول الرغوة و)ج(

  .وملحقاتها
  
لتأكد من أن القراءات صحيحة، وأيضاً مالحظة حجم ووزن  مالحظة مؤشرات الضغط وا)د(

  .سطوانات الغاز وسعة خزان محلول الرغوةا
  
 إجراء فحص عملي إلطالق الغاز الطارد من الشبكة، وذلك لفحص نظام التشغيل وتلقي )هـ(

اإلشارات عند لوحة التحكم ولوحة اإلنذار وسماع اإلنذار وفي بعض الحاالت يتطلب الفحص 
 .ق الرغوة فعلياً حسب الترخيصإطال

  
  

333



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

  الصيانـة  4/3/4/11
  

  : عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يليةالمصنعالجهة يجب إتباع تعليمات     
  . يجب أن يزود كل نظام بكتيب يبين تعليمات التشغيل والصيانة)أ(    

  
  . يجب توفير الوسائل المناسبة لفحص النظام بدون تفريغه)ب(    

  
  .لصمامات وأجهزة اإلنذار شهرياً وتسجيل النتائج يجب فحص ا)ج(
  
  .سطوانات الغاز الطارد وكمية محلول الرغوة في الخزان سنوياًا يجب فحص ضغـط ووزن )د(
  
 الخلط من مستويات مختلفة من الخزان وفحصها للتأكد سابقة أخذ عينات من محلول الرغوة )هـ(

وذلك على فترات منتظمة حسب نوعية الرغوة  ئهمن تجانس المحلول والترسبات فيه وحسن أدا
  .المركزة المستعملة

  
الخلط داخل الخزان باستعمال مضخة تدوير وذلك للمحافظة على  سابقة تدوير محلول الرغوة )و(

  .تجانس المحلول وتقليل الترسبات في قاع الخزان
  
  .ةالمصنعلجهة ا عند استبدال القطع الفعالة والحساسة يجب إتباع تعليمات وتوصيات )ز(
  
 يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام سنوياً، للتأكد من المقاومة للصدأ أو التلف الناتج عن )ح(

  .األعمال األخرى أو الحريق
  
  . يجب فحص النظام كامالً من قبل فنيين مختصين سنوياً وتسجيل النتائج وتسليمها إلى المالك)ط(
  
  .تعمال المكان لم يتغيراستغالل أو اسأن  يجب التأكد من )ى(
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   داخل المبانيلالشتعالأنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القابلة     4/3/5
  
  التعريـف   4/3/5/1

يختص هذا الجزء بأنظمة مكافحـة الحريق بالرغوة التي تعتبر كحماية أولية ألماكن خاصة موجودة   
  .الغرف أو المبانيداخل الغرف والمباني أو حماية عامة لمحتويات 

  
  )استعماالت النظام(التطبيق   4/3/5/2
  

 التي تخزن أو تعالج داخل المباني ولها السوائل القابلة لالشتعالتطبق هذه األنظمـة جزئياً على   
  :م والسوائل الساخنة القابلة لالحتراق، وهذه التطبيقات يمكن أن تكون فيo 60  مننقطة وميض أقل

  . المعرضة النتشار واسع للحريقاألماكنوأماكن التخزين  )أ(
  
المواد معدات التحضير وغرف المضخات والخزانات التي يمكن أن تتواجد في مصانع  )ب(

  .الكيميائية
  
  . ومصانع التقطير والتكريرالمذيباتمصانع سحب  )ج(
  
  . الكهرباء التي تعمل بالديزلمولداتغرف  )د(
  
  .بالزيتغرف محوالت الكهرباء التي تعمل  )هـ(

  
 ،المضغوطة الخلطة ـسابق ام الرغوةـنظ  ال يطبق هذا النظام كما هو مذكور في:مالحظـة

  .)4/3/4(رة ـالفق
  
  أنـواع النظــام  4/3/5/3

  
   رش الرغوة نظام )أ(

 بفوهاتعبارة عن شبكة أنابيب متصلة مع مصدر إنتاج محلول الرغوة ومجهزة  نظام خاصهو     
 وتوزيعها فوق سطح المنطقة المراد حمايتها، وهذه األنظمة من النوع  لدفع الرغوة مرذذةرش

  . في نفس الوقت الرشذي المخارج المفتوحة حيث أن الرغوة تندفع من جميع فوهات
  
   أنظمة الرغوة على شكل تيار محكم منخفض السرعة)ب(

كل تيار محكم منخفض  منتجة للرغوة على شمصباتب وهي مشابهة للنظام السابق إال أنها مزودة     
  .السرعة
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  مكونـات النظـام  4/3/5/4
  :يتكون نظام الرغوة الثابتة داخل المباني بصورة عامة من األجزاء التالية  

  
  . أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة)أ(  

  
  . مصدر مياه مناسب)ب(  

  
  ).خزان الرغوة والمواد المنتجة للرغوة( مصدر الرغوة المركزة )ج(  

  
  .عدات المزج النسبيم )د(  

  
  . شبكة األنابيب وملحقاتها)هـ(  

  
          .صانع الرغوة )و(  

              

صانع ، وفي هذه الحالة ال تحتاج الشبكة إلى وأجهزة الخلط الرغوة، فوهات الرش و مصبات )ز(
  .الرغوة

  
  مم، وفي3.2 أقل من لنظام، والفي ا  رشفوهة أكبر من أصغر المرشحات يجب أال تكون )ح(                   

  .متناول نظام الصرف
  

  . للتأكد من صالحيته وخلوه من األعطالالنظام مكونات اختبار )ط(  
  
  مواصفـات المـواد  4/3/5/5

  المركزة مصادر الرغـوة ) أ(       
  :وتشمـل ما يلـي  
  مادة الرغـوة) 1(

 طبقة متماسكة تنتشر بسرعة ل يجب أن تشكالمرذذة فوهات الرشالرغوة المتدفقة من ـ 1
 ،8 إلى 4الرغوة التي تحقق هذه المتطلبات، لها نسبة تتراوح ما بين . حول العوائق

، كما جاء ث 60ـ   ث20 ويتراوح ما بين  من زمن التدفق%25نسبة ب التالشيوزمن 
  .)4/3/2/2(، الفقرة  الرغوةأنواعفي مواصفات 

لى شكل تيار محكم منخفض السرعة، يجب أن يكون الرغوة المتدفقة من أنظمة الرغوة ع ـ2
  .)4/3/2/2(، الفقرة  الرغوةأنواعكما جاء في مواصفات لها خواص 

الكحولية عندما يكون النظام مصمماً خصيصاً لهذا الغرض الرغوة يمكن استعمال أنواع  ـ3
  .وحسب الترخيص
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ا للتطبيق المراد  استخدامهعلى إمكانية تسمحيجب أن المستخدمة الرغوة ـ أنواع 4
  .استخدامها فيه

فقرة  حفظ الرغوة المركزةأوعية  كما جاء في مواصفات خزانات الرغوة المركزة )2( 
 الخزان من معادن متوافقة مع المحلول الرغوي الذي سيتم تخزينه إنشاء يتم .)4/3/3/5(

  .يتعرض لها درجات الحرارة التي يمكن أن صالحاً للعمل تحتكون الخزان يجب أن ي .فيه
 ولوحات  أو ما يعادلها،  ULحسبمسجلة  من نوعية التروس  مضخات الرغوة المركزة وهي)3(

يجب أن تكون معتمـدة من قبل مختبرات و التحكم التي تنظم بدء الحركة للمضخات الكهربائية 
 في حالة .NFPA-20دولية معروفة متخصصة بالحريق، أو يمكن أن تكون حسب مواصفات 

يلزم أن تنظف المضخة بالماء بعد و ، الطروقالحديد  أو الحديد الزهرم مضخات من استخدا
  . إلى تلف المضخةالرغوة المركزةؤدي تاالنتهاء من االستخدام حتى ال 

  
   الرغوة معدات خلـط)ب(

سيتحمل المحلول الرغوي  .)4/3/3/2( ، الفقرة     هي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة
  . أن يتعرض لها الماءأعلى ضغوط يمكن

  
   األنابيب والوصالت)ج(

الباب األول ـ ( مواصفات مواد معدات الحريقألنابيب والوصالت  ا     وهي وفقاً لمواصفات
  ).األولالفصل 

  
   الرغـوةصانع  )د(

  ).4/3/3/6( المذكورة في الفقرةلمواصفات ل     وهي وفقاً 
  
  .)ج15ـ4/3(  شكلو) ب15ـ4/3(  شكلو) أ15ـ4/3(  شكل الرغوة، رشفوهات )هـ(                   

 الرغوة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ مثل فوهات رشيجب أن تكون ) 1(
، وأن تكون مسجلة للغرض المطلوب استعمالها الخ...، البرونز، الصلب المقاوم للصدأ

  .فيه
 عاكسبعب، تكون مزودة المنتجة للرغوة على شكل رذاذ أو مجرى متش فوهات الرش) 2(

  . منخلأو 
 المنتجة للرغوة على شكل تيار محكم السرعة يمكن أن تكون مزودة أو فوهات الرش) 3(

شكل وصلة أنبوب  فوهات الرش  يمكن أن تأخذ أو موجه للتيار، وعاكسغير مزودة ب
  . رغوة صغير بفتحات خروجصانعمفتوحة، فوهة تدفق مباشرة، أو 

 للرغوة صانعلنوعان المذكوران أعاله مزودين أو غير مزودين بايمكن أن يكون ) 4(
  .كأجزاء مكملة
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   الرغـوة رشةفوه) أ15ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رش الرغـوةفوهة  ) ب15ـ4/3( شكـل
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   ساحبة للهواءرش الرغـوةفوهة  ) ج15ـ4/3(شكـل

  
  
  التشغيـل   4/3/5/6

  :يتم تشغيل نظـام الرغوة الثابت بالوسـائل التاليـة    
  

   تشغيـل تلقائـي)أ(
 بواسطة كاشفات الحريق التي تقوم بفتح صمام التحكم للمياه أو صمام الغمر أو أي أجهزة تشغيل     

  .أخرى
  
  كهربائي  تشغيـل يـدوي)ب(

  . بواسطة مفتاح كهربائي يقوم مقام كاشفات الحريق    
  
  تشغيـل يدوي ميكانيكي) ج(

  .الصمامات بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية مثل     

339



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

  التصمـيم    4/3/5/7
  

 يجب ، فإنـه المرذذة الرغوةفوهات رشباستعمال حماية منطقة كاملة من الغرف أو المبنى  عند )أ(
 ممكن في المنطقة، والبعد بينها حسب منحنيات األداء الخاصة بها ارتفاعأن توضع على أعلى 

  .بحيث تغطي المنطقة المحمية كلها
  
، يجب أن توضع بحيث تتدفق الرغوة بأكبر سرعة ممكنة  األرضيةفوهات الرش عندما تستعمل )ب(

  .فوق سطح المنطقة
  
 الخزان الجانبية فوهات رش المفتوحة بواسطة لالشتعال يمكن حماية خزانات السوائل القابلة )ج(

فوهات الرش التي تدفع الرغوة بسرعة منخفضة مباشرة فوق سطح السائل أو بواسطـة 
  ).16ـ4/3( شكلن التي تركب فوق الخزا المرذذة

  
  توضع فوقها، أو بواسطة فوهاتفوهات رش يمكن حماية أجزاء معينة من معدة ما باستعمال )د(

موجهة عليها حيث أن الغرض األساسي من النظام هو إطفاء الحريق المنتشر على ال الرش
ة األرض، باإلضافة إلى أن غمرها بالرغوة يؤدي إلى عزلها وحمايتها من التعرض للحرار

  .أثناء إطفاء الحريق
  
 من مساحة المنطقة المحمية، ما 2 م9.0  واحدة على األقل لكل رشفوهة يجب أن يكون هناك )هـ(

 موزعة بشكل  الرشفوهات مسجلة لتغطية مساحة أكبر ويجب أن تكون  الرشفوهاتلم تكن 
لموجودة في مناسب يضمن تغطية المنطقة المراد حمايتها، وأيضاً غمر المعدات واألجهزة ا

  .FM أو االختبار أو تسجيلها من جهة العتمادهاالمنطقة، ويجب أن توزع الفوهات وفقاً 
  
 في فوق األرض أو تحت األرض) سائل رغوي هوائي مركز(أنابيب الرغوة  عندما تكون )و(

 فإن الرغوة داخل هذه األنابيب يجب أن تكون مضغوطة، ويمكن ، م15.0 مسارات تزيد عن
  . على الضغط باستعمال مضخة مساعدة أو أي وسيلة أخرى مناسبةالمحافظة

  
 التحكم وصمامات يجب أن توضع معدات الرغوة مثل خزان الرغوة، أجهزة الخلط، المضخات )ز(

  .في مكان آمن يسهل الوصول إليه وغير معرض لخطر الحريق
  
 المركزةر من المياه والرغوة  يمكن استخدام أنظمة لحماية مكان أو عدة أماكن تغذى بنفس المصد)ح(

  .صمامات التوجيهبواسطة 
  
 مصادر المياه االعتبار حجم نظام واحد يجب أن يصمم صغيراً كلما أمكن ذلك، مع األخذ بعين )ط(

 جهة االختصاصوالعوامل األخرى التي تؤثر على عمل وأداء النظام حيث أنه حسب رأي 
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عاً، باستعمال نظام مستقل لكل مكان، أو أن يمكن حماية مكانين أو أكثر معرضين للحرق م
يكون النظام مصمماً لتغطية جميع األماكن المعرضة للحريق معاً وفي بعض الحاالت الخاصة، 
قد يتطلب النظام بأن يغلق تلقائياً بعد زمن تشغيل معين وفي مثل تلك الحاالت يجب أخذ موافقة 

  .جهة االختصاص
  
 النظام وفقاً مدادإلكافية ) الرغوة المركزة(مواد إنتاج الرغوة  يجب أن يكون هناك كمية من )ي(

 كافية حتى يتم وضع النظام في موضع الخدمة بعد التشغيل، احتياطيةلمتطلبات التصميم وكمية 
هذه الكمية يمكن أن تكون في خزانات مستقلة أو براميل أو صفائح في الموقع، أو أن تكون 

  .س 24متوفرة لدى مورد معتمد خالل 
  
 يجب تزويد النظام بإنذار محلي يعمل مستقالً عن تدفق المياه، ليدل على تشغيل أجهزة الكشف )ك(

  .التلقائي
  
  . تدل على تدفق مياه النظام،أجراس مائية أو كهربائية خارجيةتركيب جهة االختصاص   تطلب)ل(
  
 إلنذار تدفق المياه، يفضل  في الحاالت التي ال يمكن فيها توفير محطة مركزية أو محطة خاصة)م(

أو أقرب مركز إطفاء أو أي مكان آخر  جهة االختصاصربط وحدات اإلنذار الكهربائي بمبنى 
  .مناسب تتوفر فيه اإلسعافات األولية

  
 كاشفات الحريق يجب تزويد إنذار مناسب لألعطال لكل نظام للداللة على الخطأ أو العطل في )ن(

  . التشغيل األخرى للنظام، أو معدات ووسائلةالتلقائي
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   داخل الخزانائلعلى سطح الس الجانبية لغمر الرغوةفوهات الرش  )16ـ4/3( شكـل
  

  
  الحســابـات   4/3/5/8
  

  :تجرى عمليات الحساب للنظام وفقاً للمعايير التالية    
  ـق  معـدل التدف)أ(    
  السوائل الهيدروكربونية) 1(       

 نوة عـدل تدفق محلول الرغـ معال يقلة معينة يجب أن ـاية منطقة أو مساحـ لحمـ1
  .من المنطقة المحمية 2م/د/ ل6.5

 عندما يكون هناك تداخل بين أسطح أفقية يمكن أن تجمع رغوة مثل الخزانات الكبيرة، ـ2
فإنها يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لتحقيق معدل . الخ..  الميزانين، واألسطح ،السنادر

  .التدفق التصميمي
 موضوعة فوقها، فإن معدل التدفق يجب فوهات رشعند حماية خزانات مفتوحة بواسطة ـ 3

  .من سطح السائل 2م/د/ ل6.5أن يكون 
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 ، يجب األخذ بعينفوهات الرش المرذذةصغيرة بواسطة  عند حماية خزانات مفتوحة ـ4
ار نسبة التدفق التي تدخل الخزان فعلياً للتأكد من أن معدل التدفق المطلوب قد االعتب
  .تحقق

  
) المتأينة(إن السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق والقابلة لالنحالل في الماء والمحاليل القطبية 

ل هذه التي تهدم الرغوة العادية تتطلب استعمال نوع الرغوة الكحولي، إن األنظمة التي تستعم
تتطلب عناية هندسية خاصة، وهذا يمكن أن يتطلب معدالت تدفق أعلى، في جميع ة الرغو

رغوة المركزة ومعدات تكوين الرغوة عن التمديدات لل ةمصنعالجهة الالحاالت يجب استشارة 
  .والتوصيالت المعتمدة من جهات التسجيل والفحص واختبارات الحريق النوعية

  
   زمـن التشغيـل )ب(

 د على األقل، وعندما يصمم النظام 10 زمن تفريغ الرغوة يجب أن يكونلحماية منطقة معينة ) 1(
ن تخفيض زمن التفريغ نسبياً بحيث ال يقل عن ـ يمك،2م/د/ ل6.5على معدل تدفق أعلى من 

  . د7
  :2م 37.2 للخزانات ذات سطح سائل بمساحة أقل من) 2(

  . د5 زمن تفريغ الرغوة يجب أن ال يقل عن  العلوية، فإن المرذذةلفوهات الرش ـ1
  .د 3 الرغوة يجب أن ال يقل عن  المثبتة على الخزان، فإن زمن تفريغللمصبات ـ2
 يجب توفير الوسائل المناسبة للتدفق الفائض للمحافظة على سطح حر ثابت ال تقل سماكته ـ3

  . 2م 2.3  للخزانات التي تزيد مساحة سطحها عن مم100 أو  مم50عن 
 وأكبر تطبق عليها شروط زمن التشغيل 2 م37.2الخزانات التي تزيد مساحة سطح السائل فيها ) 3(

  .)4/3/6( كما هو مذكور في الفقرةللخزانات الخارجية 
  
   كمية الرغوة المركزة وكمية الماء)ج(

بة الخلط، التي اللتر بمعرفة كل من معدل التدفق وزمن التشغيل ونسب      تحسب كمية الرغوة المركزة 
  . أو بطريقة مشابهةاللتربوأيضاً كمية الماء تحسب % 6أو % 3تؤخذ عادة 

  
 نظام الرغوة  حسب ما جاء فيفوهة رش يحسب معدل التدفق التصميمي والضغط المطلوب لكل )د(

  .))ز(و) و(ـ4/3/4/9( الفقرة  الخلطسابقة
  
  ـد الضغـطقاف )هـ(

صـالت المياه ومحلول الرغوة بمعرفة التدفق وأقطار  يحسب فاقد الضغط في أنابيب وو)1(
  .واألطوال المكافئة للوصالت) هازن ووليامز(األنابيب من معادلة 

 الرغوة المركزة حسب المنحنيات الموجودة في إمداد يحسب فاقد الضغط في أنابيب ووصالت )2(
  ).  ب1ـ4/3(  منحنىو) أ1ـ4/3( منحنى

  ).4/3/3/2 (الفقرة ، الخلط وفقاً لما جاء في طرق خلط الرغوة يحسب فاقد الضغط في أجهزة)3(
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  .رتفاعاتاال في االختالفيحسب الضغط الناتج عن ) 4(
من الفقرة ة جمع البنود ـعند مصدر المياه نتيجب الضغط الكلي المطلوب للنظام ـيحس) 5(

  .))4( و)3(و) 1(ـ)  هـ(ـ4/3/5/8( و ))ز(و) و(ـ4/3/4/9(
% 15 مقاسات األنابيب لتزويد تدفق منتظم، يجب أن يكون مبنياً على أساس تغيير التعديل في )6(

 في النظام بحيث يكون التدفق الكلي فوهة رشالتدفق المفترض لكل متوسط كحد أقصى من 
  .للنظام مساوياً لمعدل التدفق التصميمي المطلوب

  .NFPA-16اصفات لمومطابقة  بصورة عامة الحسابات الهيدروليكية يجب أن تكون )7(
  

  المخططـات والمواصفـات   4/3/5/9

  
  :عند تقديـم طلب الترخيـص يجب أن يرفق به المخططات والبيانات التالية

 المخططات التصميمية موضحاً عليها المساقط األفقية والرأسية بمقياس رسم مناسب تبين المكان )أ(
  .ورينظام بكافة مكوناته ومخطط منظالمراد حمايته، وموقع ال

  
  . مواصفات مكونات النظام)ب(
  
 المخططات التنفيذية التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق )ج(

  .مع حسابات التصميم
  
  . البيانات والحسابات وفقاً للنماذج المعدة لذلك)د(

  :البيانات المطلوبة تتضمن اآلتي
  .الغرض من تصميم النظام) 1(
  .دل التدفق وزمن التشغيلمع) 2(
  .الحسابات الهيدروليكية) 3(
  .البيانات وشهادات الفحص لمصادر المياه الموجودة) 4(
  .مخطط تفصيلي لشبكة األنابيب وأجهزة الكشف والتشغيل) 5(
  . المراد استعمالهافوهات الرشنوع ) 6(
  .فوهات الرشالموقع والمسافات بين ) 7(
  . األنابيبتاتمثبو  عالقاتتفاصيل عن ) 8(
  . إن وجدت السحبموقع ستائر) 9(
) الخلط( ونسبة التركيز االحتياطية كمية ونوع الرغوة المركزة المطلوب تخزينها والكمية )10(

  .التصميمية
 مخططات كاملة وبيانات تفصيلية تصف المضخات، المحركات، لوحات التحكم مصادر )11(

  . وحاالت السحبالطاقة، الوصالت، توصيالت السحب والدفع،
  . الفرمليةالقدرةومنحنيات المردود و منحنيات األداء للمضخات )12(
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 ط في أنابيب ووصالت تغذية الرغوة المركزةضغ الفاقد) أ1ـ4/3( منحنى

  

  
  ة الرغوة المركزةفي أنابيب ووصالت تغذيط ضغال فاقد) ب1ـ4/3( منحنى
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   الفنيـةالتجهيزات  4/3/5/10
يجب ) الباب األول ـ الفصل األول( مواصفات مواد معدات الحريقإضافةً إلى ما هو مذكور في   

  :القيام بالتجهيزات التالية

 يجب االنفجاريجب أن تعلق األنابيب بطريقة آمنة، وعندما تكون األماكن المحمية معرضة لخطر  )أ(
ألنابيب على دعائم غير مثبتة على السقف، بحيث أنه إذا تطاير السقف أو تحطم فإن أن تعلق ا

  .األنابيب ال تتحطم أو تتشوه

 مم 12.5  مناسبة وأن تكون ذات ميل بمقدارصرف يجب أن تزود أنابيب توزيع الرغوة بوسيلة )ب(
  . باتجاه نقاط الصرف م3لكل 

المعتمد، ويجب عدم السماح عامة بالثقب والربط  من النوع العالقات يجب أن تكون جميع )ج(
  .والعالقاتبعناصر اإلنشاء الحاملة، يمكن أن يكون الربط باإلنشاء القائم الحديدي أو األسمنتي 

 فوهات الرش مواصفات التركيب ألنابيب نظام الرغوة هي كما ورد في مواصفات التركيب لنظام )د(
  .ما عدا المذكور أدناه

 عندما يكون تنفيذها ال ا لألنابيب المضغوطة مسموح بهANSIلحام حسب المواصفات  عملية ال)هـ(
يجب أخذ العناية الخاصة لضمان أن الفتحات قطعت كاملة وأنه ال يوجد . يشكل خطر حريق

  .عوائق في مسار المياه

ر  الرغوة التي تحمي مكان معين يجب أال تمر فوق مكان آخفوهات الرشل التغذية أنابيب )و(
  .معرض للحريق في نفس المنطقة

 يجب التنسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء المبنى، وأجزاء المكان المراد حمايته، وكل من )ز(
  .فوهات الرش وأجزاء الشبكة بحيث تضمن عدم إعاقة عمل فوهات الرش

  

  الفحـص واالختبار  4/3/5/11

يجب أن تتم أعمال الفحص  بالنظام، زةالرغوة المركتتم أعمال الفحص واالختبار دون إطالق  )أ(
  :واالختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً ألصول المهنة وشروط العقد على أن ال تقل عن النقاط التالية

  .المعتمدالدليل المصور والمعتمدة  التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات )1(
  .فوهات الرش التأكد من عدم وجود معوقات تعترض عمل )2(
  . وجميع مكونات النظام فوهات الرش الشبكة ومثبتاتالتأكد من  )3(
  . التأكد من ضغط وتدفق مصادر المياه والمضخات ومنحنيات األداء)4(
  . التأكد من تركيب أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي بالشكل الصحيح)5(
كور في طرق  فحص أجهزة خلط الرغوة ونسبة الخلط، والتأكد من تركيبها حسب ما هو مذ)6(

  .)4/3/3/2( الفقرةخلط الرغوة 
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  ).الكمية والضغط والتدفق( التأكد من مصادر الرغوة المركزة )7(
  . بالشكل الصحيح وفحص عملها الرغوةصانع التأكد من تركيب )8(
  . قياس معدل التدفق لمحلول الرغوة والتأكد من التشغيل وكمية الرغوة)9(
حكم والتشغيل، وتلقي اإلشارات عند لوحة التحكم ولوحة  إجراء فحص عملي ألجهزة الت)10(

  .اإلنذار، وسماع اإلنذار والتحكم بالخدمات األخرى
  
   النظاماستالماختبارات ) ب(

  شطف األنابيب المتصلة بمصدر المياه) 1(
 .اختبارات الضغط الهيدروستاتيكي) 2(

د مقدار يأال يزيلزم و ،  س2 لمدة من ضغط النظام% 150يتم ضخ األنابيب على 
  . لكل وصلة بغض النظر عن أقطار األنابيبد/ ل0.032  عنالتسرب

  .ضغط التدفق، والتدفق الحقيقي) 3(
  .اختبار أنظمة الخلط) 4(

  
  الصيـانة  4/3/5/12

  : إلجراء الصيانة مع مراعاة ما يليةالمصنعالجهة يجب إتباع تعليمات   
  .ات التشغيل والصيانة يجب أن يزود كل نظام بكتيب يبين تعليم)أ(  

  
  . يجب التأكد من أن استغالل أو استعمال المكان لم يتغير)ب(  

  
  . يجب فحص الصمامات وأجهزة التشغيل واإلنذار شهرياً وتسجيل النتائج)ج(  

  
 يجب أخذ عينات من الرغوة المركزة وفحصها مخبرياً للتأكد من صالحيتها وحسن أدائها، )د(

  ).4/3/2/2( الفقرة ،حسب نوعية الرغوة المركزة المستعملةوذلك على فترات منتظمة 
  
عليها نيات األداء، والضغوط التي تعمل  فحص مضخات الحريق شهرياً والتأكد من منح)هـ(    

الباب الثاني ـ (المضخات، وإجراء الصيانة لها كما هو مذكور في مضخات الحريق 
  ). الثانيالفصل

  
  .والتأكد من حسن أدائها، ومعايرة نسب الخلط فحص أجهزة الخلط شهرياً )و(  

  
 يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام سنوياً، للتأكد من وجود المقاومة للصدأ أو التلف )ز(                        

  .الناتج عن األعمال األخرى أو الحريق
ن سنوياً وتسجيل النتائج وتسليمها إلى  يجب فحص النظام كامالً من قبل فنيين مختصي)ح(                        

  .المالك
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      أنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القابلة لالشتعال خارج المباني    4/3/6
  
  التعريــف  4/3/6/1

يختص هذا الجزء بالمتطلبات التي تطبق لألنواع المختلفة من أنظمة الرغوة المستعملة لحماية   
تعال أو االحتراق الموجودة خارج المباني، والمعرضة للعوامل خزانات السوائل القابلة لالش

 أو الخزانات بدون األسقف أو الخزانات ذات األسقف الثابتة سواء ذات األسقف الجويـة،
طافية، وكذلك المناطق المعرضة لحرائق السوائل الناجمة عن االنسكاب أو أماكن تخزين ال

 مصبات وذلك بواسطة .ن ذات رفوف متعددة األدوار تخزيأماكنالسوائل القابلة لالشتعال في 
دفع الرغوة الثابتة وفقاً لمواصفات معينة، وهذه األنظمة تصمم عادة لتعمل يدوياً أو تلقائياً أو 

  .تلقائية في آن واحد/يدوية
  
  التطبيـق  4/3/6/2

ك المخاطر تستعمل هذه األنظمة لحماية خزانات التحضير والتخزين الخارجية، وتشمل حماية تل  
ية، وتعتبر أفضل يائ الكيم الموادفي المصانع وحقول البترول الكبيرة، ومصافي البترول ومصانع

 .حماية لخزانات السوائل القابلة لالشتعال الخارجية

 

  أنـواع األنظمـة  4/3/6/3

  
   النظـام الثابـت )أ(  

مركزية للرغوة، ويتكـون هذا النظـام من شبكـة من األنابيب الثابتة متصلة بمحطة   
ثابتة إلى سطح السائل المطلوب حمايته وإذا تطلب األمر مصبات وتنساب الرغوة خالل 

  ).  17ـ4/3( شكـل ،تركيب مضخات فإن هذه المضخات تكون بصفة دائمة
  :ويتم دفع الرغوة إلى سطح السائل بالطرق التالية

 )أ18ـ4/3( شكـل ،سائل لدفع الرغوة لسطح ال مثبتة أعلى الخزانمصباتمن خالل ) 1(
  .  )ب18ـ4/3( و شكـل

 )أ19ـ4/3( شكـل ،زانـوة قرب قاع الخـات لدفع الرغـالل مصبـمن خ) 2(
  ).ب19ـ4/3( وشكـل

              )أ20ـ4/3( شكـلومتصلة بخرطوم من قرب قاع الخزان  مصباتمن ) 3(
ومتصلة من أعلى الخزان إلى أسفل الزيت  مصباتمن أو ). ب20ـ4/3( و شكـل
   ). د20ـ4/3( وشكـل) ج20ـ4/3( شكـل ،بخرطوم 

  ).    21ـ4/3(  شكـل،)حقن الرغوة(من صانع الرغوة لدفع الرغوة قرب قاع الخزان ) 4(
  

   النظام شبه الثابت )ب(
يتكون من مصبات الرغوة متصلة مع شبكة أنابيب ممتدة إلى بعد كاف من فتحات 

وتنقل . شبكة األنابيب على معدات تكوين الرغوةوال يشترط أن تحتوي . تصريف الرغوة
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الحريق وتوصل بشبكة األنابيب، معدات ومواد تكوين الرغوة إلى مكان الحادث بعد حدوث 
 هو ا، وتحدد أعداد الخراطيم التي يتم تركيبها وفقا لقطر أكبر خزان كم)22ـ4/3(شكـل

  .)3- 4/3(موضح بجدول
  

    الرغوةافعمد النظام الشبه ثابت باستخدام )ج( 
وة الرئيسية إلى مكان قريب ـد أنابيب محلول الرغوة من محطة الرغـفي هذا النوع تمت      

ل المطلوب حمايته بواسطة ـمن الخزان المطلوب حمايته وتقذف الرغوة إلى سطح السائ
راج قذف الرغوة لن ـ، مع مراعاة أن أبمـ الرغوة وأبراج قذف الرغوة والخراطيمدافع

م، 18تة التي يزيد قطرها عن ـسيلة الرئيسية لحماية الخزانات ذات األسقف الثابتعد الو
  ). 23ـ4/3( لـشك

  
   نظام الرغوة المتنقل على عجالت )د(

     يشمل هذا النظام وحدة إنتاج الرغوة والتي تكون مثبتة على عربة بعجالت ويمكن قطرها 
راطيم المتصلة بمصدر مياه مناسب بسيارة إلى مكان الحادث ثم تجري عملية توصيل الخ

  ).24ـ4/3(  شكـل،بصانع الرغوة) مآخذ الحريق(
  
   النظـام المتنقـل )هـ(

  . في هذا النظام تحمل معدات عمل الرغوة والخراطيم باليد إلى مكان الحادث                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لحماية السوائل القابلة لالشتعال خارج المبانيالنظام الثابت ) 17ـ4/3( شكـل

  

 غرفة الرغوة
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  مصبات الرغوة مثبتة أعلى الخزان لدفع الرغوة لسطح السائل) أ18ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مصبات الرغوة مثبتة أعلى الخزان لدفع الرغوة لسطح السائل) ب18ـ4/3( شكـل

  

 غرفة الرغوة

350



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مصبات لدفع الرغوة قرب قاع الخزان) أ19ـ4/3( شكـل
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فع الرغوة قرب قاع الخزانمصبات لد) ب19ـ4/3( شكـل
  

  
  

  

 غرفة الرغوة
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  مصبات الرغوة قرب قاع الخزان ومتصلة بخرطوم) أ20ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصبات الرغوة قرب قاع الخزان ومتصلة بخرطوم) ب20ـ4/3( شكـل
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   متحركمتصلة بخرطوممن أعلى الخزان ومصبات الرغوة ) ج20ـ4/3( شكـل

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصبات الرغوة من أعلى الخزان ومتصلة بخرطوم) د20ـ4/3( شكـل
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  صانع الرغوة لدفع الرغوة قرب قاع الخزان) 21ـ4/3( شكـل
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  النظام شبه الثابت لتوصيل الرغوة للخزانات) 22ـ4/3( شكـل
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   أعداد الخراطيم) 3- 4/3( جدول

  قطر أكبر خزان
 )م(

   األدنىالحد
  ألعداد الخراطيم المطلوبة

 1 19.5أقل من 

19.5، 36 2 

 3 36أكبر من 

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النظام شبه الثابت باستخدام مدافع الرغوة) 23ـ4/3( شكـل
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   وحدة الرغوة المتنقلة)24ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  مكونـات نظـام الرغـوة  4/3/6/4
  

  :للحصول على نظام مكافحة بواسطة الرغوة يجب أن يتوفر اآلتي  
  

  . مصدر مياه مناسب ومضخات)أ(  
  

  . مصدر الرغوة المركزة)ب(  
  

  . معدات الخلط المناسبة)ج(  
  

  . شبكة األنابيب وملحقاتها)د(  
  

  .)معدات تكوين الرغوة ( الرغوةصانع )هـ(  
  

  .مصبات الرغوة )و (
  
  .أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة )ز(  
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  مواصفـات المـواد       4/3/6/5
  

و )  الفصل األول ـالباب الثاني( مصادر المياه وهي وفقاً لمواصفات مصدر المياه والمضخات) أ(
  :مع مراعاة اآلتـي) الثانيالفصل ـ الباب الثاني ( خات الحريقمض
  .يمكن استخدام الماء العذب أو ماء البحر )1(
 بدون  تؤثر على الرغوةكيميائيةيجب أن ال يحتوي الماء على محلول مانع للصدأ أو أي مواد  )2(

  .استشارة الجهة المصنعة للرغوة
  

  :ي وتشمل اآلتـ مصدر الرغوة المركزة)ب(
  ).4/3/2/2(الرغوة المركزة وهي وفقاً لمواصفات مادة الرغوة ) 1(
الرغوة أو خزان الرغوة المركزة يجب أن يصنع خزان الرغوة المركزة من مواد ال تتأثر ب) 2(

  .الرغوةبيطلى بطالء ال يتأثر
  . أو ما يعادلهاUL يجب أن تكون مسجلة حسب مضخات الرغوة المركزة) 3(

المواد المكونة ألجزاء المضخة الداخلية مناسبة لنوع الرغوة المركزة،  يجب أن تكون ـ1
  .وذلك لتقليل الصدأ وعمل الرغوة داخل المضخة

  . يجب أن يكون مانع التسرب المستخدم من نوعية جيدةـ2
أو ما  NFPA لوحـة التحكـم، يجب أن تكـون لوحـة تحكم المضخة حسب مواصفات ـ3

  .يعادلها
  

  الرغوةخلط  معدات )ج(
  ).4/3/3/2(وهي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة 

  
   األنابيب والوصالت)د(

  ـالباب األول( لألنابيب والوصالت لنظام الرغوة مواد معدات الحريقوهي وفقاً لمواصفات 
  ).األولالفصل 

  
   معدات تكوين الرغوة)هـ(

  . الرغوةصانعل جهة االختصاصوهي وفقاً لمواصفات 
  

  رغوة المصبات )و(
   الرغوةمصباتن من ايوجد نوع

 تعمل على أو معتمدة لتفريغ الرغوة بدون أن تجعلها تغوص تحت سطح السائل مصبات) 1(
  .تحريكه

  اندفاع الرغوة تحت سطح السائل أو تقليلتأثير وتتجاهلمعتمدة لتفريغ الرغوة مصبات ) 2(
  .حركته
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 قابل للتمزق عند تأثره بضغط بغطاء محكم من الداخلمصبات الرغوة  يجب أن تزود ـ1
  . واألنابيبمصبات الرغوةمنخفض وذلك لكي يمنع دخول أبخرة السوائل إلى 

بوسيلة يمكن من خاللها فحص الفتحة، وفحص أو مصبات الرغوة يجب أن تزود ـ 2
  .استبدال الغطاء المانع لدخول أبخرة السوائل

تطبيقات السوائل م استخدامها في  الخزان يراعى عدـ بالنسبة لمصبات الرغوة قرب قاع3
التي تتضمن كحول، والتي تستخدم في إخمادها أنواع من الرغوة المضاد للكحول، أما 

فانه يراعى في FFFP أو AFFF  أويةبالنسبة لألنواع التي تستخدم الرغوة الفلوروبروتين
         .4لى  إ2 قرب قاع الخزان أن يتراوح معدل التمدد من بالتفريغالتطبيقات الخاصة 

  
  مبادئ التصميـم   4/3/6/6

  
 األفقية أو المضغوطة، وكذلك بالنسبة للسوائل الخزاناتيستخدم هذا الطراز في حماية  ال

م تقريبا، ويلزم أال يقل زمن التدفق عن o 93الهيدروكربونية ذات درجة حرارة وميضية أعلى من 
  . د35
  

   كميـة الميـاه)أ(    
  نفس في المياه متوفرة باستمرار لتزويد جميع معدات مكافحة الحريق  يجب أن تكون كمية )1(

  .الوقت
  . فال داعي لوجود مصدر مياه مستمرة في حالة نظام الرغوة المخلوط)2(

  
   ضغط الميـاه)ب(    

جهاز عمل الرغوة أو جهاز خلط محلول (يجب أن ال يقل ضغط المياه عند مدخل الرغوة   
  . الذي صمم له نظام الرغوةعن الضغط) الرغوة بالهواء

  
   حرارة الميـاه)ج(

م وأي انخفاض أو o 38.0 وأن ال تزيد عن مo 4.0يجب أن ال تقل درجة حرارة المياه عن   
  .ارتفاع في درجة الحرارة يقلل من كفاءة الرغوة

  
   كمية الرغوة المركزة)د(     

فية إلطفاء أكبر موقع مطلوب حمايته أو إلطفاء مجموعة                         يجب أن تكون كمية الرغوة المركزة كا
 مع األخذ في االعتبار أن يكون التصميم على أساس .مواقع مطلوب حمايتها في وقت واحد

  . أكبر احتياج لمعدالت الرغوة وليس فقط حجم الموقع المراد حمايته
  

   الكمية االحتياطية من الرغوة المركزة)هـ(
  . احتياطية من محلول الرغوة كافية لمتطلبات التصميمتوفر كميةتيجب أن ) 1(
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يجب أن تكون هذه الكمية مخزنة في براميل أو جالونات أو يمكن توفيرها من مصدر ) 2(
  .س 24معتمد خالل 

  
   حفظ وتخزين الرغوة المركزة ومعداتها)و(

ليه في يجب أن تحفظ الرغوة المركزة ومعدات نظام الرغوة في مكان يسهل الوصول إ) 1(
  .حالة حدوث حريق

في حالة األنظمة الخارجية غير التلقائية يمكن تحديد مكان تخزين معدات الرغوة والرغوة ) 2(
  .جهة االختصاصالمركزة، وذلك باستشارة 

يجب أن تحفظ الرغوة المركزة في مكان تكون درجة حرارته مناسبة وحسب التعليمات من ) 3(
  .لمادةل الجهة المصنعة

  
   خات الرغوة المركـزة مض)ز(

  .يجب أن تكون سعة المضخة مناسبة لمتطلبات التصميم العليا) 1(
للتأكـد من الحصول على حقن جيد لمحلول الرغوة المركزة في أنابيب المياه يجب أن يكون ) 2(

  .ضغط المحلول أعلى من ضغط الماء بالشبكة في المكان الذي يحقن به محلول الرغوة المركزة
  . أو ما يعادلهاULأن تكون من األنواع المسجلة حسب يجب ) 3(
  

   معدل كمية الرغوة المستخدمة)ح(
االعتبار أن جميع كمية الرغوة المستخدمة تصل إلى سطح السائل المطلوب في يجب األخذ ) 1(

  .حمايته
 االعتبار معدات الرغوة بواسطة تيارفي لتحديد معدل تدفق الرغوة المطلوبة، يجب األخذ ) 2(

  .الهواء والعوامل األخرى
يجب أخذ الحيطة عند استخدام محلول الرغوة للسوائل ذات اللزوجة العالية مثل اإلسفلت ) 3(

 وبالرغم من أن الماء يمكن أن يبرد السائل مo 95 والزيوت الثقيلة ألنها تسخن إلى درجة
  .إال أن هناك احتمال خروج السائل إلى الخارج

  :وي على سوائل قابلة لالشتعال وتحتاج إلى محلول رغوة خاصةالخزانـات التي تحت) 4(
السوائل القابلة لالشتعال ولها خاصية الذوبان مثل الكحول يجب أن تكافح بواسطة ـ 1

  .محلول رغوة مقاوم للكحول
 الرغوة، وخصوصاً إذا مدافعيمكن أن يستخدم محلول الرغوة المقاوم للكحول بواسطة ـ 2

 مدفع، أما إذا زاد عمق السائل فيجب أن يستعمل  مم25يتجاوز كان عمق السائل ال 
  .الرغوة والخراطيم نوعاً خاصاً من محلول الرغوة المقاوم للكحول

محلول الرغوة لتحديد معدل التدفق ل الجهة المصنعةفي جميع األحوال يجب استشارة ـ 3
  .لمحلول الرغوة
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   الحد األدنى لمدة تدفق الرغوة)ط(
ب المعدل المذكور في ـام الرغوة حسـة الحريق بنظـ تعمل معدات مكافحأنيجب ) 1(

   . ولمدة زمنية معينة))ح(ـ4/3/6/6 (رةـالفق
) ب2- 4/3( ومنحنى) أ2- 4/3( وة في األنابيب باستخدام منحنىـ الرغ يحسب معدل)2(

  ). ج2-4/3( ومنحنى
االعتبار أكبر في فيجب األخذ عند تحديد كمية محلول الرغوة المطلوبة لحماية الخزانات ) 3 (

  .كمية مطلوبة
االعتبار كمية محلول الرغوة المطلوبة لتغذية األنابيب من مصدر الرغوة في يجب األخذ ) 4(

  .إلى أبعد مكان مطلوب حمايته
 .يجب توفير كمية من محلول الرغوة االحتياطي) 5(

  
  

  
  

  )40(  حسب جدول) مم350ـ65( لرغوة بالنسبة لقطر األنبوبمعدل ا) أ2- 4/3( منحنى
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  )40( حسب جدول)  مم450ـ350( معدل الرغوة بالنسبة لقطر األنبوب) ب2- 4/3( منحنى

 

  

  
  )40( حسب جدول)  مم600ـ500( معدل الرغوة بالنسبة لقطر األنبوب )ج2-4/3( منحنى    

  
  مالحظـة

نقطة وميضها عند ( من الدرجة الثالثة شتعالالخزانات التي تحتوي على سوائل قابلة لال
 ال يتطلب حمايتها بواسطة نظام الرغوة، ويتم حماية السوائل القابلة )مo 60 درجة حرارة

 التخزين ذو قيمة عالية، لالحتراق بواسطة الرغوة في الحاالت غير العادية، وعندما يكون
 .أو للسوائل التي تسخن لدرجة حرارة فوق نقطة وميضها
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   معدات خلط الرغوة)ي(
  ).4/3/3/2( ، فقرة       يجب أن تصمم معدات خلط الرغوة وفقاً لطرق خلط الرغوة 

  
   شبكـة األنابيـب)ك(

  .NFPA     يجب أن تصمم شبكة األنابيب وفقاً لشروط 
  
  ن الرغوة معدات تكوي)ل(

  ).4/3/3/6( ، فقرة الرغوةصانعواصفات       يجب أن تصمم وفقاً لم
  
  مصبات الرغوة )م(

 امتالئه بحيث ال يسمح لمحتويات الخزان عند المصباتيجب أن يكون موقع ) 1(
  .بالدخول إلى أنابيب نظام الرغوة

سموح  بحيث ال تتعدى حدود الضغط والتدفق الممصبات الرغوةيجب أن تصمم ) 2(
  .به

  
   أجهزة كشف الحريق والدخان ولوحة التحكم)ن(

 ـ الفصل الباب الخامس(، أنظمة إنذار الحريقلمواصفات       يجب أن تصمم وفقاً 
  ) األول

  
   طرق التشغيل والتحكم بنظام الرغوة)س(

 اإلنذار في جرسيجب أن يعمل نظام الكشف عن الحريق التلقائي على تشغيل ) 1(
  . يكون بها أفراد المراقبةالمنطقة التي

 وحدة التشغيلبواسطة (يجب أن يعمل جرس اإلنذار في حالة عمل النظام يدوياً ) 2(
  . يدوياًالصماماتأو فتح ) اليدوية

يجب أن يكون المكان والهدف من نقطة التحكم أو التشغيل معروفاً، وأن يكون ) 3(
  .من ضمن تعليمات التشغيل

ع مختلفة من أجهزة كشف الحريق المعتمدة وهذه األجهزة استخدام عدة أنوا يجب) 4(
  . تحكم الماء أو جهاز آخرصمامتعمل على تشغيل نظام الرغوة بواسطة فتح 

يجب أن تكون معدات الكشف عن الحريق والتي تكون ضمن منطقة الحريق ) 5 (
  .مصممة خصيصاً لهذا الغرض

  
   موقع نقطة التحكم بنظام الرغوة)ع(

يكون التحكم بتشغيل نظام الرغوة في مكان يسهل الوصول إليه، وبعيداً يجب أن ) 1(
  .عن منطقة الخطر لكي يكون باإلمكان تشغيل النظام في حالة حدوث حريق

  .يجب أن يكون مكان التشغيل قريب بحيث يمكن التأكد في حالة الحريق) 2(

362



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

  الحسـابات   4/3/6/7
  :يير التاليـة عمليات الحساب للنظام وفقاً للمعاىتجر      

  
   معـدل التدفـق)أ(      

 من مساحة سطح 2م/د/ل 6.5يجب أن ال يقل معدل تدفق محلول الرغوة عن ) 1(
  .السائل المطلوب حمايته

يشمل هذا البند مكافحة السوائل التي تحتوي على نسبة من الكحول  :)1(مالحظـة 
جب في% 10بالنسبة للحجم، أما إذا زادت النسـبة عن % 10أقل من 

  . طرق المكافحة باستعمال محلول رغوة خاصةإتباع
 تحتاج إلى معدل أعلى مo 38 السوائل التي لها نقطة غليان أقل من :)2(مالحظـة 

 على ىالندفاع الرغوة، ويحدد هذا بواسطة الفحوصات التي تجر
  .2م/د/ل 8.1السائل، ويمكن أن يصل معدل اندفاع الرغوة إلى 

معدل التدفق يكون  Kلقابلة لالشتعال والتي تذوب في الماءالمحاليل افي حالة  )2(
  ).4ـ4/3( كما هو موضح بجدولالمطلوب 

عند استعمال محلول الرغـوة البروتيني أو الفلوروبروتيني، فإن معدل التدفق ال ) 3(
، فإن AFFF، أما في حال استعمال محلول الرغوة نوع 2م/د/ل 6.5يقل عن 

  .2م/ د/ل 4.1 معدل التدفق ال يقل عن
  
  

   معدل التدفق حسب نوع السائل)4ـ4/3( جدول                                  

  معـدل التدفـق نـوع السـائل

 )2م/د/ل(

 6.5 كحول األثيل والمثيل

 9.8 األثير

 9.8 الكحول االيوبروبولي

  
  
  التدفق زمـن )ب(

ا ورد في ـ مبـق حسـدل تدفـوة بمعـعمـل معدات الرغتأن ب ـيج) 1(
  : وفترات زمنية كاآلتـي))أ(ـ4/3/6/7 (رةـالفق
  . د60لمدة الخراطيم اليدوية ومدافع قذف الرغوة ـ 1
 ةـ عند درجات التي تحتوي سوائل هيدروكربونية ونقطة وميضهاـالخزانـ 2

38 – 93 o د50 لمدة م .  
  . د65  لمدةمo 38  أقل منهالخزانات التي تحتوي على سائل نقطة وميضـ 3
  . د65 لمـدة ،البترول الخـامـ 4
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 والتي تذوب في الماء، فيجب أن يكون لالشتعالأما بخصوص السـوائل القابلة ) 2(
ولمدة  ))أ(ـ4/3/6/7 (الفقرةق لمحلول الرغوة حسب ما ورد في ـمعدل التدف

 بواسطة الحسابات والتجارب إمكانية تقليل ت الجهة المصنعة إال إذا أثبت د65
  .ن ذلكعالتدفق زمن 

 لحماية التدفقفي حالة استخدام نظام الرغوة الثابت أو شبه الثابت يتم تحديد زمن ) 3(
  ).5ـ4/3( ، جدولالرغوة المركبةمصبات الخزانات حسب نوع 

  
   مصبات الرغوة)ج(

 للسوائل عند درجة حرارة أقل من ث/ م3.0 يجب أن ال تزيد سرعة التدفق عند الفتحة عن )1(
38

o38 للسوائل األخرى عند درجة حرارة أكبر من ث/م 6.0و  أم
oم.  

يجب أن يتناسب عدد مصبات الرغوة مع قطر أو مساحة الخزان وحسب نوع السائل ) 2 (
  ).6ـ4/3( ، جدولالمطلوب حمايته

  
  
  

  من التشغيل لحماية الخزاناتز )5ـ4/3( جدول

الخزانات المحتوية على سوائل 

 هيدروكربونية

  وة مصبات الرغ

   من النوع األول
 )د(

  مصبات الرغوة

   من النوع الثاني
 )د(

  نقطة الوميض بين درجة حرارة
 مo 93 ـ 38 

20 30 

  نقطة الوميض عند درجة حرارة
 مo 38 أقل من 

30  55  

 55 30 النفط الخام
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   الرغوة حسب قطر الخزانمصباتعدد ) 6ـ4/3(  جدول

  قطـر الخـزان

 )م(

ي نقطة السوائل الت

 مo 38وميضها أقل من 

السوائل التي نقطة 

 مo 38وميضها أعلى من 

 1 1 24أقل من 

 1 2 36 ـ 24

 2 3 42 ـ 36

 2 4 48 ـ 42

 2 5 54 ـ 48

 3 6 60 ـ 54

 **3 *6 60أكثر من 

  2 م465 واحدة لكل ةمصب إلى باإلضافة* 

  2 م697 واحدة لكل ةمصب إلى باإلضافة                   ** 
  

   الفنيـةالتجهيزات   4/3/6/8

 يجب تزويد مضخة سائل الرغوة المركزة بصمام تصريف الضغط الزائد على خط التصريف )أ(
  .لمنع زيادة الضغط والحرارة

  
مساحة نسبة  يجب تركيب مصفاة على أنبوب الرغوة ليمنع مرور األجسام الغريبة وأن تكون )ب(

  .10:1نبوب  إلى مساحة األبالمصفاةالفتحات 
  
  .م/ مم2 يجب عمل ميل في أنابيب الشبكة بمقدار )ج(

  
  . يجب أن ال تمر األنابيب المغذية لمنطقة حريق بمنطقة حريق أخرى)د(

  
  . لكي ال تنفجر األنابيبمصادر الخطورة عندما تمر األنابيب في منطقة خطرة يجب تجنب )هـ(

  
ن يتم التعليق في األجزاء الرئيسية التي ال تتأثر  من نوعية معتمدة وأالعالقات يجب أن تكون )و(

  .بالحريق
  

   الرغوةمصبات )ز(
  .بأعلى الخزانالمصبات يجب أن تثبت ) 1(
  .المصباتبشكل جيد بحيث ال يؤثر تحريك السقف على المصبات يجب أن تثبت ) 2(
ح السائل  يجب أن يتم التوزيع بحيث ال تنتقل الرغوة على سطةمصبعند وجود أكثر من ) 3(

  .م 30أكثر من 
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الرغوة بمانعات التسرب لكي ال تسمح بتسرب بخار السائل إلى مصبات يجب أن تزود ) 4(
  .الخارج

  
  : ويتمثل باآلتيالتجهيزات من االنتهاء غسيل الشبكة بعد )ح(

يجب غسيل شبكة األنابيب سواء كانت فوق األرض أو تحت األرض بالمياه وبمعدل تدفق ) 1(
ما تتحمله الشبكة وذلك قبل توصيل األنابيب إلى نظام الرغوة من أجل إزالة حسب أقصى 

  .جميع المواد الغريبة العالقة التي تكون قد دخلت أثناء التركيب
يجب أال يقل معدل تدفق المياه عن المعدل الذي صممت من أجله الشبكة وأن يكون تدفق ) 2(

  .المياه لمدة زمنية كافية
  .عتبار تصريف المياه المستخدمة في غسل الشبكةيجب األخذ باال) 3(
يجب غسل الشبكة بعد االنتهاء من التركيب وذلك باستعمال المياه الخاصة بنظام الرغوة ) 4(

  .مع عدم توصيل معدات تكوين الرغوة
عندما يكون من الصعب عمل غسيل لشبكة األنابيب فعند ذلك يجب فحص األنابيب من  )5(

  .يبالداخل أثناء الترك
  

  الفحـص واالختبار   4/3/6/9
  

يجب أن يتم فحص النظام بعد االنتهاء من تركيبه بواسطة أشخاص مؤهلين   وذلك ألخذ الموافقة من 
الهدف من فحص النظام هو التأكد من أن نظام الرغوة يعمل حسب ما ، و جهة االختصاصقبل 

  .صمم من أجله
  
   التفتيش والفحص بالعين المجردة)أ(

  .يجب أن يفحص نظام الرغوة بواسطة النظر للتأكد من أنه قد تم تركيب النظام بشكل جيد  )1(
  يجب أن يشمل الفحص بالنظر اآلتي )2(

  . ـ مطابقة شبكة األنابيب المنفذة بالمخططات التي تم اعتمادها1
  . ـ اتصال األنابيب2
  . في متناول اليدالصمامات ـ التأكد من أن 3
  . والتحكم الضغطمقاييس ـ 4
  .ـ التأكد من تركيب مانع بخار السائل بشكل جيد 5
  . ـ فحص جميع األجهزة والتأكد من وجود تعليمات التشغيل6
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  فحص األنابيب بالضغط) ب(
من ضغط التشغيل لمدة   بار3.4 زائد %150 أو  بار13.4 لمستوىيب ـيجب أن تضغط األناب

  . س2
  

   فحص التشغيـل)ج(
لى نظام الرغوة يجب أن تفحص جميع األجهزة والمعدات للتأكد من أنها تعمل قبل الموافقة ع

  .التشغيلحسب مواصفات 
  

   فحص التفريـغ)د(
 يجب عمل فحص لتدفق الرغوة للتأكد من أن المنطقة المطلوب حمايتها محمية حسب )1(

  .مواصفات التصميم
  : يجب مالحظة اآلتي أثناء الفحص)2(

  . ضغط الماء الساكنـ1
  . صمام التحكم ضغط الماء بالشبكة أثناء التدفق عندـ2
  . ضغط الماء عند أبعد نقطة بالنظامـ3
  . معدل التدفق الفعليـ4
  .الرغوة المركزة معدل تدفق ـ5
  . فحص الرغوة الناتجة للتأكد من نقاوتهاـ6
  .الرغوة المركزةـ فحص نسبة تركيز 7
  

  الصيانــة  4/3/6/10

  
  د االستعمال غسيل الشبكة بع)أ(     

  غسل شبكة األنابيب بالماء النقي بعد االستعمالليصبح ،يجب عمل توصيالت بالشبكة) 1(
  .ممكنا

  .التأكد من أن معدات الكشف عن الحريق التلقائية صالحة وليس بها أي عطل) 2(
  .التأكد من أن مضخات محلول الرغوة تعمل تلقائياً )3(
  .ة نظام الرغوة تعمل تلقائياًالتأكد من أن مضخات المياه لشبك) 4(
  .التأكد من صالحية محلول الرغوة المركز) 5(
  . نظام الرغوة يعمل تلقائياًصمامالتأكد من أن ) 6(
مصبات التأكد من وجود الغطاء المانع لدخول أبخرة السوائل إلى أنابيب الشبكة على ) 7(

  .الرغوة
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  المخططـات    4/3/6/11
  

  .المخططات إلى من لهم الخبرة والمسؤولية الكافيةيجب أن يعهد بتحضير  )أ(
  
  .يجب أن تكون المخططات حسب مقياس رسم مناسب )ب(
  
  :يجب أن تتضمن المخططات المعلومات التالية )ج(

 الوصف الطبيعي للمنطقة المطلوب حمايتها من جهة الموقع ومكونات البناء )1(
  .ونوعية المادة المطلوب حمايتها

  .يز محلول الرغوة نوعية وترك)2(
  . معدل تدفق محلول الرغوة)3(
  . متطلبـات المـاء)4(
  . الحسابات التي تبين كمية الرغوة المطلوبة)5(
  . الحسابات الهيدروليكية)6(
  . تحديد سعة جميع المعدات واألجهزة)7(
ومصبات تحديد مسار األنابيب ومواقع أجهزة الكشف عن الحريق وأجهزة التشغيل ) 8(

  . والمعدات اإلضافيةالرغوة
  . تقديم مخطط مبسط يوضح المواقع واألجهزة المستخدمة وشبكة األنابيب)9(
  .توضيح أي مظاهر خاصة للنظام) 10(

  
يجب أن يكون محلول الرغوة ومعدات عمل الرغوة من ضمن المعدات والمحاليل  )د(

  .المعتمدة
  
  .اول ألخذ الموافقة قبل التنفيذ يجب تقديم المخططات التنفيذية من قبل مهندس المق)هـ(
  
  . يجب تقديم منحنى عمل المضخات الذي يبين الضغط ومقدار التدفق)و(
  
 جهةاليجب أخذ الموافقة على أي تعديل على مخططات أو معدات نظام الرغوة من قبل  )ز(

  .المختصة
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  أنظمـة الرغـوة متوسطة ـ وعالية التمدد    4/3/7
  
  التعريــف   4/3/7/1

 هي عبارة عن مجموعات من الفقاعات المتولدة ميكانيكياً، عن طريق  متوسطة وعالية التمددةالرغو  
يبلل بواسطة محلول مائي ) نظيف(مرور الهواء أو الغاز خالل شبكة أو شاشة أو أي وسط نفاذ 

 إلى 20 مكافحة الحريق ذات تمدد من وةتحت هذه الظروف يمكن أن تتولد رغ.لوسيط رغوي
 وسيط مميز، لنقل الماء إلى األماكن التي ال يمكن الوصول إليها، ةتعطي مثل هذه الرغو.1000

  .لغمرها كلياً ولإلحالل الحجمي للبخار، الحرارة والدخان
 المياه التلقائية تحت ظروف مرشاتلقد أثبتت التجارب أن عند استعمال الرغوة عالية التمدد مع 

  . إطفاء للحريق أكبر منه عند استعمال أحد النظامين منفرداًمعينة يعطي سيطرة إيجابية وفعالية 
  
  

  التطبيـق    4/3/7/2

  
  التمدد متوسطة نظام الرغوة )أ(

 يمكن أن يستعمل لحرائق الوقود الصلب والوقود السائل عندما يكون هناك ضرورة لتغطية 
م، أو غمر جزء من العمق بدرجة معينة، ومثال على ذلك هو الغمر الكلي لألماكن صغيرة الحجـ

  .الحيز وهو فعال في األماكن الداخلية والخارجية
  

  عالية التمدد نظام الرغوة )ب(
يمكن أن يستعمل لحرائق الوقود الصلب والوقود السائل، ولكن لتغطية عمق أكبر مما هو ) 1(

  . التمددمتوسطةفي نظام الرغـوة 
لحريق بمستويات مختلفة، كمثال  األحجام التي يحدث فيها اءوهو بذلك مناسب أكثر لمل

  .األرفف العاليةالمخازن ذات على ذلك 
يمكن استعماله أيضاً في األماكن التي ال يمكن إرسال أشخاص إليها، أو األماكن التي تشكل ) 2(

  .خطورة على األفراد مثل السراديب واألنفاق
 ذات الخطورة التالية ما  للحرائقالرغوة متوسطة وعالية التمدديجب أن ال تستعمل أنظمة ) 3(

  .لم تثبت التجارب عكس ذلك
 المواد المؤكسدة أو حيث أنها تطلق األكسجين يلوزلنترات الس مثل يائيةالكيمالمواد  ـ1 

  .االحتراقاألخرى التي تساعد على 
  ).الخارجية(محاطة بحيز ال المعدات الكهربائية الحية غير ـ2
  .سيوماالبوت، الصوديوم  المعادن التي تتفاعل مع الماء مثلـ3
 خامس أكسيد ، وثالثي ِإثيل األلمنيوم المواد التي تتفاعل مع الماء بخطورة، مثل ـ4

  .الفُسفور
  .لالشتعال الغازات المسالة القابلة ـ5
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  أنـواع النظـام   4/3/7/3
  : هيمتوسطة وعالية التمدداألنظمة المعروفة للرغوة     

  
   نظام الغمر الكلي )أ(

 بالرغوة الحيز المحيط لمكان حدوث ي عن أجهزة توليد الرغوة الثابتة التي تغذوهو عبارة
الحريق وتغمره ويستعمل هذا النظام عندما يكون مكان الحريق محاطاً بحيز يمكن غمره بوسيط 
. اإلطفاء، والمحافظة عليه لمدة كافيه من الزمن لضمان السيطرة على الحريق أو إخماده

  : بطريقة الغمر الكلي يمكن تقسيمها إلى ثالث فئاتإخمادهالسيطرة عليها أو والحرائق التي يتم ا
  .الصلبة والمواد االحتراق أو لالشتعال التي تتضمن السوائل القابلة الحرائق السطحية) 1(
  . المتساميةالمواد الصلبة التي تتضمن الحرائق العميقة) 2(
  .لالشتعالبلة  لبعض السوائل القاالحرائق ذات ثالثة أبعاد )3(

  
   نظام الغمر الموضعي )ب(

وهو عبارة عن أجهزة توليد الرغوة الثابتة التي تغذي بالرغوة المركزة والماء، عبر شبكة من 
ويمكن استعمال . األنابيب ترتب بحيث تدفع الرغوة مباشرة إلى الحريق أو السائل المنتشر

، أو الغاز االحتراق أو لالشتعاللقابلة النظام إلخماد أو السيطرة على الحرائق في السوائل ا
تماماً،   عندما يكون المكان غير مغلق" أ "الفئة الطبيعي المسال أو المواد المحترقة العادية ذات 

وهذا النظام هو األفضل لحماية األسطح المنبسطة مثل تدفق السوائل، الخزانات المفتوحة، 
  .وغيرها مجاري الخدماتاألماكن المحاطة برصيف الحفر، 

  
  المتنقلةأجهزة توليد الرغوة  )ج(

 للرغوة، يعمل يدوياً وسهل التنقل، يوصل عن طريق خرطوم أو أنابيب صانعوهي عبارة عن 
  .وخرطوم إلى مصدر الماء والرغوة المركزة

 تستعمل أن يمكن و أو مفصولة عنه صانع الرغوةوأجهزة الخلط يمكن أن تكون ضمن 
 األماكن المذكورة في الفقرات السابقة، من قبل رجال اإلطفاء أو لمكافحة الحرائق في جميع

  .أشخاص مدربين جيداً
  
  

  مكونـات النظــام   4/3/7/4
  ).25ـ4/3(  شكل،تتكون أنظمة الرغوة متوسطة ـ وعالية التمدد بصورة عامة من األجزاء التالية  

  
  .أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة )أ(
  
  .ومضخات مصدر مياه مناسب )ب(
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  .مصدر الرغوة المركزة )ج(
  

  . معدات الخلط المناسبة)د(
  
  .شبكة األنابيب وملحقاتها )هـ(
  
  . الرغوةصانع )و(

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكونات أنظمة الرغوة متوسطة وعالية التمدد) 25ـ4/3( شكـل
  
  
  
  مواصفـات المـواد   4/3/7/5
  

  يل والتحكم والمراقبة أجهزة التشغ)أ(
  :تشمل المكونات التالية       
  أجهزة التحكم والتشغيل التلقائـي) 1(

 ولوحات التحكم لالحتراق اللهب أو األبخرة القابلة أوكاشفات الحرارة أو الدخان  ـ1
 ـ الفصل الباب الخامس. (أنظمة إنذار الحريقوالمراقبة التابعة للنظام وفقاً لمواصفات 

  ).األول
 نظام الغمر المائي صمامقاً لمواصفات طب صمامات الغمر المائي أو  التحكمصماماتـ 2

 الفصل  ـالباب األول( التحكم التلقائية لصمامات مواد معدات الحريقومواصفات 
  ).األول
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، أجهزة الخلط، الصمامات الرغوة، صانعأجهزة التشغيل وهي التي تتحكم في تشغيل ـ 3
غالباً ما تكون ميكانيكية، كهربائية، هيدروليكية  وهي اإلغالقات معدالتحكم بالتدفق، و

 مسجلة ومعتمدة، ويجب أن تزود بمصدر طاقة مناسب يعتمد عليه، ومصدر هوائيةأو 
 دوائر تطابقيجب أن . لطاقة الكهربائية لتشغيل أنظمة الرغوة متوسطة وعالية التمددل

  ). الفصل الثاني ـالباب الثاني(ق مضخات الحريق مواصفات مضخات الحريالكهرباء ل
 يجب أن تكون من الخوانقأجهزة الغلق مثل الصمامات الخانقة البوابات، األبواب، ـ 4

النوع سريع الفتح، وتحافظ على الغلق أثناء الحريق وأن تتحمل الحريق والحرارة، 
  . المياهومرشات الرغوة اندماجوضغط 

  أجهزة التشغيل اليدوي) 2(
 ـ الفصل الباب الخامس( أنظمة إنذار الحريق لمواصفات طبقاً شغيل اليدوية التوحدة ـ1

  ).األول
 الفصل  ـالباب الرابع( نظام الغمر المائيلمواصفات طبقاً  ذراع التشغيل الميكانيكي ـ2

  ).األولالفصل ـ الباب األول  (للصمامات مواد معدات الحريقومواصفات ) الثاني
  ة للنظـامأجهزة اإلنذار التابع) 3(

الباب ( أنظمة إنذار الحريق لمواصفات طبقاًوهي األجراس والعالمات الضوئية والصافرات  
  ). ـ الفصل األولالخامس

  
   مصادر المياه والمضخات)ب(

ومضخات الحريق باإلضافة )  الفصل األول ـالباب الثاني( مصادر المياه واصفاتوهي وفقاً لم
ر نوعية الماء وقابليته إلنتاج الرغوة متوسطة وعالية التمدد، إلى أنه يجب األخذ بعين االعتبا

تجمد أو للحيث أن استعمال الماء المالح أو العسر أو وجود المواد المانعة الصدأ أو المواد المانعة 
األعشاب والفطريات البحرية، الزيوت أو أي مواد ملوثة يمكن أن تؤدي إلى تقليل حجم الرغوة 

  .لرغوةل ةمصنعالجهة التشارة ويجب اس. أو ثباتها
  

   مصادر الرغوة المركزة)ج(
  : وتشمل ما يلـي

   مـادة الرغـوة)1(
 الرغوة المركزة المستعملة في النظام يجب أن تكون مسجلة للمعدات المستعملة معها أو ـ1

، حيث أن أداء جهة االختصاصأن تكون الرغوة المركزة من نوعية مكافئة مقبولة لدى 
  .مد على تركيب الرغوة المركزة باإلضافة إلى العوامل األخرىالنظام يعت

 تفحص حسب إن نوعية الرغوة المركزة لألداء الجيد في هذه المواصفة يجب أن ـ2
  .االختبارات المناسبة

   خزان الرغوة المركـزة)2(
يجب أن يكون الخزان من مواد مقاومة للصدأ ومن تركيب متوافق مع الرغوة المركزة، 

 واألخذ بعين االعتبار عند )4/3/3/5( الفقرة حفظ الرغوة المركزة أوعية لمواصفات ووفقاً
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معدات ل ةمصنعالجهة التصميم الخزان أن يكون تبخر الرغوة المركزة قليالً ويجب استشارة 
  .الرغوة

  مضخـات الرغوة المركـزة) 3(
  مصنعة من،لة لالشتعالوهي كما هو مذكور في أنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القاب

  ).4/3/5 ( الفقرةالبرونز
  

   معـدات الخلـط)د(
  .)4/3/3/2 (الفقرة ،وهي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة

  
   شبكة األنابيب وملحقاتهـا)هـ(

  األنابيـب والوصـالت) 1 (
األنابيب والوصالت التي تالمس الرغوة المركزة باستمرار يجب أن تكون من مواد ـ 1

 يمكن أن هجلفنمالاألنابيب  للصدأ ومتوافقة مع الرغوة المركزة المستعملة، مقاومة
  .تكون غير متوافقة مع الرغوة المركزة

 )40( جدولأما باقي األنابيب والوصالت يجب أن تكون من الوزن القياسي ـ 2
 أو للصلب األسود لألنابيب، ومن الوزن القياسي المجلفن أو الصلب األسود

  .  للوصالتالطروقالحديد  أو المطاوعديد الحالمجلفن، 
 الباب (مواد معدات الحريقاألنابيب والوصالت يجب أن تكون وفقاً لمواصفات ـ 3

  ). األول الفصلـ األول
  الصمـامـات) 2(

يجب أن تكون جميع الصمامات مناسبة للغرض المراد استعمالها فيه وتبعاً لسعة ـ 1
  . نوع مسجلالتدفق والتشغيل، ويجب أن تكون من

يجب أن ال تكون الصمامـات سهلة التعرض ألي تلف ميكانيكي أو كيميائي أو ـ 2
  .غيره

 ـ األولالباب ( مواد معدات الحريقلمواصفات يجب أن تكون الصمامات وفقاً ـ 3
  ).الفصل األول

ـ يجب أن يتم تركيب الصمامات على مسافة ال تقل عن قطر الخزان المراد 4
  . م15 األحوال على مسافة ال تقل عن كل حمايته، وفي 

  الخرطـوم) 3(
ء أو المحلول يجب أن  الرغوة المتنقل بمصادر الماصانع     الخرطوم المستعمل لربط 

 هيدروليكية االعتبار ويختار مقاس الخرطوم وطوله مع األخذ بعين ،يكون مبطناً
  .النظام بأكمله

  
  
  

373



   أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة4/3

  2006ـريناي                                                        ـ الجزء الثاني               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار
  

   الرغوةصانع )و(
  :نقسم إلى نوعين حسب طريقة إدخال الهواء همايالية التمدد  الرغوة المتوسطة وعصانع

  للهواء ) الماص (النوع الساحب ـ  الرغوةصانع) 1(
متص الكميات التيارات النفاثة لمحلول الرغوة ت. كون ثابت أو متنقلي يمكن ان ووه

 هذه األنواع تنتج . إلنتاج الرغوةالمنخل بعد ذلك تسقط على المناسبة من الهواء ثم
  .)26ـ4/3(  شكلمن الحجم األصلي، 250 غالباً رغوة بنسبة تمدد ال تزيد عن

ة أو متنقلة، يندفع ـ وهي يمكن أن تكون ثابت النفخةـمروحوة ـ نوع ـ الرغصانع) 2(
لد من ـات من خالل تيار هواء مار متوـ على الشاشرذاذمحلول الرغوة على شكل 

ائي، محركات ـحرك كهربن طريق مـمروحة، المروحة يمكن أن تدار ع
راق الداخلي، الهواء الغاز أو المحركـات الهيدروليكية أو المحركات المائية، ـاالحت

 )ب27ـ4/3( شكلو )أ27ـ4/3( شكل ،غالباً ما تدار بواسطة محلول الرغوة
 .)28ـ4/3( شكلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  احب للهواء  الرغوة السصانع) 26ـ4/3( شكـل
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  ) نفخ(الرغوة بمروحة دفع الهواء صانع ) أ27ـ4/3( شكـل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) نفخ(الرغوة بمروحة دفع الهواء صانع ) ب27ـ4/3( شكـل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرغوة باستخدام محرك مائي لمروحة الهواءصانع ) 28ـ4/3( ـلشك
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  التشغيـل   4/3/7/6
   يتم تشغيل نظام الرغوة المتوسطة وعالية التمدد بالوسائل التالية)أ(    

 تشغيل تلقائـي بواسطة كشافات الحريق التي تقوم بفتح صمام التحكم للمياه أو صمام الغمر )1(
  .  أو أي أجهزة تشغيل أخرى

  . تشغيل يدوي كهربائي بواسطة مفتاح كهربائي يقوم مقام كاشفات الحريق)2(
  .تشغيل يدوي ميكانيكي بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية) 3(

  
  : المحافظة على الحجم المغمور للرغوة عالية التمدد في نظام الغمر الكلي)ب(

ى الحجم المغمور لمدة ال تقل عن لضمان السيطرة الكافية أو اإلطفاء، يجب أن يحافظ عل) 1(
  . د لألماكن المحمية بالمرشات30محمية بالمرشات ولمدة ال د لألماكن غير 60

  .عندما يكون هناك سوائل قابلة لالحتراق أو االشتعال فقط فإنه يمكن تقليل هذه المدة) 2(
ألي من أو جميع يمكن المحافظة على الحجم المغمور بواسطة التشغيل المستمر أو المتقطع ) 3(

  . المتوفرةصانعات الرغوة
يجب أن تؤخذ الترتيبات والطرق للمحافظة على الحجم المغمور بدون ضياع الرغوة ) 4(

  . االشتعالعودةحتاج إليها في حالة يالمركزة التي يمكن أن 
  

  التصميــم   4/3/7/7
 نفس مصدر الرغوة المركزة يمكن استعمال األنظمة لحماية مكان واحد أو عدة أماكن باستعمـال) أ(

عاً بسبب قربهما  أو أكثر مموضعينوالماء، ما عدا الحاالت التي يمكن أن يحدث بها الحريق في 
وفي هذه الحاالت يجب أن يحمى كل مكان بنظام مستقل،  جهة االختصاصلبعض، وحسب رأي 

  . في آن واحدها معاأو أن يكون النظام مصمماً لتغطية جميع األماكن المتوقع حدوث الحريق في
  
 الرغوة متوسطة صانعات يجب توفير المياه بالكمية الكافية والضغط لتغذي العدد األكبر من )ب(

  . الحريق األخرىأنظمةوعالية التمدد التي يحتمل أن تعمل معاً باإلضافة إلى احتياجات 
  
 مكان محمي أو مجموعة يجب أن تكون كمية الرغوة المركزة في النظام كافية على األقل ألكبر )ج(

  .األماكن المراد حمايتها معاً
  
كافية ) الرغوة المركزة(واد المنتجة للرغوة ـ يجب توفير مخزون احتياطي جاهز من الم)د(

لمتطلبات التصميم، لكي يتم وضع النظام في موضع الخدمة بعد التشغيل، ويمكن أن تكون في 
أو تكون متوفرة من مصدر خارجي معتمد . نخزانات منفصلة أو براميل أو صفائح في المكا

  .س 24خالل 
  
كن مالحظة م يجب تزويد مراقبة ألجهزة الكشف التلقائية والتشغيل، ويجب أن تركب بحيث ي)هـ(

  . اكتشاف إشارة الخطأ في الحالأو
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في تنبيه األشخاص، والداللة على الخطأ ويجب تركيب إنذار مسموع للداللة على تشغيل النظام،  )و( 

الباب الخامس ـ الفصل ( أنظمة إنذار الحريقجهاز أو آلية مراقبة، وحسب مواصفات 
  .)األول

  
 يجب أن توضع أجهزة التحكم اليدوي للتشغيل والغلق في مكان آمن يسهل الوصول إليه في )ز(

محطات التشغيل اليدوي عن بعد يمكن أن تطلب عندما تكون المساحة كبيرة . جميع األوقات
  .المختصةجهة االالخروج أو عندما تطلب من قبل وصعبة 

  
 يجب أن تزود جميع المعدات التي تعمل تلقائياً وتتحكم في توليد وتوزيع الرغوة بوسائل مستقلة )ح(

. معتمدة للتشغيل اليدوي الطارئ، سهلة الوصول وبالقرب من المعدات التي يتم التحكم فيها
  . من مكان واحد إذا أمكن ذلكويصمم النظام بحيث يتم التشغيل الطارئ

  
 تبين أن المحاطة يجب تزويد الهواء من خارج الغرفة المحمية لتوليد الرغوة ما لم تكن البيانات )ط(

  .الهواء من الداخل يمكن أن يكون كافياً
  
  . الرغوةلصانعات يجب توفير تهوية لمنع تدوير نواتج االحتراق في فتحات دخول الهواء )ي(
  
 المنطقة الرغوة في مكان سهل الوصول للتفتيش والصيانة، وبالقرب من صانع كوني يجب أن )ك(

  .بحيث تكون محمية من التعرض للحريق أو االنفجارو االمراد حمايته
  
 يجب أن تصمم جميع األنابيب وفقـاً للحسابات الهيدروليكية لضمان معدل التدفق المطلوب عند )ل(

  . الرغوةصانعات
  
لالستعمال مع ة ، مناسبالتحكم صمامصفاة على خط الماء المتجه إلى أعلى من  يجب تزويد م)م(

 الجهة المصنعةالرغوة، ويمكن استعمال مصافي ثانوية حسب توصيات وصانعات أجهزة الخلط 
  .معدات الرغوةل

  
 يجب أن تصمم مجاري توزيع الرغوة ومجاري دخول الهواء بحيث تمنع السريان المضطرب )ن(

جهة لجب حساب معدل التدفق الفعلي للرغوة باالختبار أو بطريقة أخرى مقبولة المفرط، وي
  .االختصاص

  
  :ةاألمور التالييجب مراعاة  بالنسبة ألنظمة الغمر الكلي )س(

 الفتحات، نظراً ألن كفاءة النظام غالقإب يجب منع تسرب الرغوة من الحيز المراد حمايته )1(
  .لرغوةلالمناسبة تعتمد على المحافظة على الكمية 
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ض يعويتم ت فتحات ال يمكن إغالقها، فإن النظام يجب أن يصمم بحيث في حالة وجود )2(
  .الكمية المفقودة من الرغوة، ويجب أن يختبر لضمان األداء الصحيح

عندما يستخدم الهواء الخارجي لتوليد الرغوة، يجب تزويد تهوية في مستوى عالي للهواء ) 3(
  . في الهواء الحرث/م50  ويجب أن ال تزيد سرعة التهوية عن. لرغوةالذي تحل محله ا

 درجة عند عندما يتطلب التصميم مراوح طرد، فإنها يجب أن تكون معتمدة للتشغيل )4(
 حماية المفاتيح واألسالك واألجهزة الكهربائية األخرى يراعىحرارة عالية، بحيث 

  . الرغوةلصانعات المكافئلضمان األداء الذي يعتمد عليه لمراوح الطرد 
 بناء الرغوة النسبي يتم الرغوة متوسطة وعالية التمدد بحيث صانعات يجب أن توضع )5(

  .التفريغزمن من خالل المنطقة المحمية أثناء 
يجب أن تطلق الرغوة عالية أو متوسطة التمدد بالمعدل الكافي بحيث تمأل الحيز إلى ) 6(

  .حطمها بدرجة غير مقبولةالعمق الفعال فوق الحريق قبل ت
  

  :األمور التاليةيجب مراعاة  بالنسبة ألنظمة الغمر الموضعي )ع(
يجب أن يشمل المكان المراد حمايته جميع المناطق التي يمكن أن ينتشر منها أو إليها ) 1(

  .الحريق
خاطر يمكن استعمال أنظمة الغمر الموضعي للرغوة المتوسطة والعالية التمدد ولحماية الم) 2(

أو المسقوفة جزئياً، أو في الخارج ويجب األخذ بعين االعتبار المبنى اخل دالموجودة في 
  .تأثير الرياح والعوامل الجوية األخرى

  
  الحسـابـات   4/3/7/8

  : الحسابات للنظام وفقاً للمعايير التاليةىتجر    
   نظام الغمـر الكلي)أ(    

  عمـق الرغـوة) 1(
  دد  الرغـوة عاليـة التمــ1

وال يقل بأي  خطورة مرة من ارتفاع أعلى مكان 1.1لرغوة عن اعمق  يجب أن ال يقل 
 للسوائل القابلة لالشتعال أو االحتراق يمكن  . فوق هذا المكان م0.6 عن حال من األحوال

  .أن يعتبر العمق المطلوب فوق المكان أكبر ويجب أن يحسب باالختبارات
  الرغوة متوسطة التمدد ـ2

  . العمق المطلوب فوق المكان وفقاً للتمدد ويجب أن يحسب باالختباراتيتغير
  الحجم المغمور للرغوة عالية التمدد) 2(

  :يعرف الحجم المغمور باآلتي
  . العمق المذكور أعاله مضروباً في مساحة أرض المكان المراد حمايتهـ1
، فإن لالحتراقل ، وذات تركيب داخلي قابلمرشاتمحمية باال في حـالة الغرف غير ـ2

 السطواناتا الحجم المشغول باستبعاديمكن . الحجم الفعلي يتضمن الفراغات المخفية
  .أو أي معدات أخرى موجودة دائماً عند حساب الحجم المغموروالمكائن 
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  زمن الغمر للرغوة عالية التمدد) 3(
 وتجهيزات  به لتحقيق الحجم المغمور لمختلف أنواع األماكن والمخاطرىالزمن الموص

  ).2ـ4/3( جدول، المباني
  معـدل التدفـق ) 4(

  الرغـوة متوسطة التمددـ 1
  .يجب أن يحسب معدل التدفق للرغوة متوسطة التمدد باالختبارات

  الرغـوة عالية التمدد ـ 2
 إن معدل تدفق الرغوة الضروري لإلطفاء أو السيطرة الكاملة على الحريق تعتمد أ ـ

، طبيعة وشكل المكان، قابلية اإلنشاء والمحتويات للحريق تالمرشاعلى قوة حماية 
  . واإلنتاجالعقارواحتمال فقد الحياة و

 الماء، تأثير احتفاظعلى خواص الرغوة مثل نسبة التمدد، أيضاً  يعتمد المعدل ب ـ
  .الخ... ، تأثير الحرارة على احتفاظ الماءملوثات الماء

  : الكلية يجب أن تحسب من المعادلة التاليةرغوةصانع ال إن أقل معدل تدفق أو سعة ج ـ
  

                    )2ـ4/3( معادلة   
LNS CCR

T

V
R ××








+=                                 

  :حـيــث  
R= د/3م(دل التدفق مع( 

V= 3م (الحجم المغمور( 

T= 2ـ4/3( ، يتم حسابه من جدول)د(زمن الغمر( 

S
R= د/3م (معدل تكسر الرغوة بالمرشات( 

N
C=  1.15 =انكماش الرغوةمعامل لتعويض  

LC=  قيمة افتراضية( 1.2 = التسربمعامل لتعويض( 

    
 لتعويض تكسر الرغوة بالمرشات إما باالختبار أو بواسطة المعادلة RS معامل يحسب
 :التالية

 

QSR                            )3ـ4/3( معادلة   
S

×=                                        
  

 :حـيــث

S= د/ل( )د/3م (0.075=  تكسر الرغوة من تدفق المرشات( 

 Q= عدد رؤوس المرشاتx المساحة للمرش x د/ل( كثافة الرغوة( 

 

 والفتحات غير النوافذالرغوة بسبب التسرب حول األبواب و فقد  لتعويضCL إن المعامل
مغلقة، يجب أن يحسب من قبل المهندس المصمم بعد التقييم السليم للبناء، وهذا المعامل يجب ال
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 للمبنى ذي الفتحات المغلقة 1.2يمكن أن يكون هذا المعامل مرتفعاً إلى . 1.0أن ال يقل عن 
  . وعمق الرغوةالمرشاتمدد الرغوة وتشغيل دائماً، معتمداً على نسبة ت

   الكميــة)5(
 عالية التمدد لتسمح بالتشغيل ةالرغوة المركز من بالكمية الكافية النظامزود ي يجب أن ـ1 

 الحجم المغمور، أيهما أقل، ولكن أو لتوليد أربع أضعاف  د25المستمر للنظام كامالً لمدة 
  .للتشغيل الكامل  د15ليس أقل بأي حال من األحوال من زمن 

 يجب أن تحسب كمية الرغوة متوسطة التمدد باالختبارات المناسبة المتطورة بواسطة ـ2
  .مختبرات فحص مستقلة

  
   نظام الغمر الموضعي)ب(

  المواد الصلبة وواالحتراق لالشتعالالسوائل القابلـة ) 1(
 ق ال يقل عنـ المكان لعم يجب أن تتدفق الرغوة بالمعدل المناسب لتغطية:معدل التدفقـ 1

  . د2 خالل  م0.6
 الكمية الكافية من الرغوة المركزة والماء لتسمح بالتشغيل المستمر يجب تزويد :الكميةـ 2

  من الرغوة وفقااالحتياطيويجب توفير المخزون  . د على األقل12لكامل النظام لمدة 
  . ))د(ـ4/3/7/7(للفقرة 

  
   الفنيـةالتجهيزات   4/3/7/9
  

 يجب أن تركب جميع أجهزة التشغيل وتحمى بشكل مناسب بحيث ال تتعرض ألي حاالت )أ(
  . أي حاالت أخرى تجعلها غير قابلة للتشغيلأو كيميائية أو مناخية أوميكانيكية 

  
 يجب أن تعتبر جميع أجهزة غلق األبواب والشبابيك، فتحات التهوية وأجهزة الغلق الكهربائية )ب(

  .ملة للنظام وتعمل عند تشغيلهالمطلوبة أجزاء مك
  
  . يجب أن تعرف جميع أجهزة التشغيل اليدوي حسب المكان المستعملة في حمايته)ج(
  
في مكان تكون درجة الحرارة فيه ما بين ) الرئيسية واالحتياطية( يجب أن تخزن الرغوة المركزة )د(

o 
 oو  م2

  .، أو ضمن مجال درجة الحرارة المسجل عندها الرغوةم38
  
 مغلقة بإحكام في منطقة نظيفة وجافة لمنع أوعية يجب أن يحفظ المخزون االحتياطي في )هـ(

  .التلوث والتلف
  
 مرشات المياه أنظمةلمواصفات وفقاً ) األنابيب والوصالت(األنابيب شبكة  يجب أن تركب )و(

  ).الفصل األول ـ الباب الرابع( التلقائية
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 المكان المراد حمايته فإنها يجب أن تكون مقاومة أو محمية من  في الرغوةصانعات عندما تركب )ز(

التعرض للحريق ويمكن أن تكون الحماية بشكل عزل أو صبغ مقاوم للحريق أو غمر مائي أو 
  .الخ ... مرشات

  
 مجاري توزيع الرغوة ومجاري دخول الهواء بصورة مناسبة بحيث ى يجب أن تركب وتحم)ح(

  .ميكانيكي الكيميائي وغيرهتكون غير معرضة للتلف ال
  
 يجب أن تركب الفتحات الموجودة تحت العمق المراد تعبئته مثل األبواب والشبابيك وغيرها )ط(

بحيث تغلق تلقائياً قبل أو مع بدء انطالق الرغوة، مع األخذ بعين االعتبار عملية إخالء 
  .األشخاص، وذلك في نظام الغمر الكلي

  
المطلوبة من فتحات مناسبة، إما أن تكون مغلقة دائماً أو مفتوحة دائماً  يجب أن تكون التهوية )ي(

  .ومرتبة بحيث تفتح تلقائياً عند تشغيل النظام
  
  . يجب أن تغلق أنظمة التهوية الميكانيكية تلقائياً عندما تتعارض مع بناء الرغوة الصحيح)ك(
  
حريق التصميمية، ضمن الزمن نظام، بحيث تغطي منطقة اللل مصبات الرغوة يجب أن ترتب )ل(

  .الموصف وتبقى بالعمق المناسب لضمان إخماد الحريق الفعال والنهائي
  
  الفحص واالختبار  4/3/7/10
  

يجب أن تتم أعمال الفحص واالختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً ألصول المهنة وشروط العقد بواسطة   
  :لنقاط التاليةمهندسين ومفتشين مؤهلين ومدربين على أن ال تقل عن ا

  .المعتمدة و الدليل المصور المعتمد التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات )أ(    
  

  .الرغوةصانعات  التأكد من عدم وجود معوقات تعترض عمل )ب(    
  

  .شبكة األنابيب ومجاري الهواء ومجاري الرغوة وجميع مكونات النظاممثبتات  التأكد من )ج(
  
  .دفق مصادر المياه والمضخات ومنحنيات األداء التأكد من ضغط وت)د(  

  
  . التأكد من تركيب أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي بالشكل الصحيح)هـ(  
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 فحص أجهزة خلط الرغوة ونسبة الخلط، والتأكد من تركيبها حسب ما هو مذكور في طرق خلط )و(
  ).4/3/3/2(فقرة الرغوة 

  
  ).الكمية والضغط والتدفق(ة  التأكد من مصادر الرغوة المركز)ز(    

  
  . الرغوة بالشكل الصحيح وفحص عملهاصانع التأكد من تركيب )ح(    

  
  .قياس معدل تدفق محلول الرغوة والتأكد من التشغيل وكمية الرغوة )ط(    

  
إجراء فحص عملي ألجهزة التشغيل والتحكم، وتلقي اإلشارات عند لوحة التحكم ولوحة اإلنذار،  )ي(

  .ذار والتحكم بالفتحات واألبواب والخدمات األخرىوسماع اإلن
  
  . يجب عمل فحوصات التفريغ المناسبة عند أي كشف للداللة على حسن األداء)ك(
  
خطوات أو طرق التشغيل الكامل لنظام الغمر الكلي بعناية لمنع فقد السيطرة يجب ترتيب  )ل(

  .المواصفات الدوليةتباع با  وذلكالمتكونة من النظام
  

  الصيانــة  4/3/7/11
  

 يجب فحص جميع أنظمة الرغوة المتوسطة والعالية التمدد كاملة والتأكد من التشغيل الصحيح )أ(
وذلك يتضمن حساب . بواسطة مهندسين أو مفتشين مؤهلين ومدربين مرة واحدة على األقل سنوياً

  .ية على النوعثرأي تغييرات في الخواص الفيزيائية للرغوة المركزة التي تؤ
الهدف من هذا التفتيش واالختبار هو ضمان أن النظام في وضع التشغيل الكامل السليم، ) 1(

  .والداللة على االستمرار المحتمل لهذا الوضع حتى الفحص القادم
  .يجب كتابة تقارير الفحص مع التوصيات الالزمة بمعرفة المالك) 2(
لجدول المعتمد، وذلك بين الفحوصات يجب أن يفحص النظام بواسطة شخص مؤهل متبعاً ا) 3(

  .واالختبارات المنتظمة في عقد الصيانة
  

 يجب عمل فحوصات أسبوعية مسجلة ألنظمة الرغوة المتوسطة والعالية التمدد، والبنود التي يتم )ب(
  :التأكد منها تتضمن اآلتي حسب الطلب

  . الرغوة المركزةمدادإغرفة تحكم الرغوة وتشمل نظام ) 1( 
خات الرغوة المركزة، الخزانات، والتأكد من عدم وجود التسرب والعطل من مض ـ1

  .ى الرغوة المركزة في الخزاناتتو مس والتأكد منالخطوط
  . مضخات الرغوة المركزة تعمل بصورة سليمةـ2
  . التي تعمل يدوياً للنظام في الوضع الصحيح ومقفولةالعزل صماماتجميع ـ 3
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  .للوحة الرئيسية تعمل بشكل صحيح اإلشارات الضوئية على اـ4
  . في وضع التشغيللوحة التحكم في مفاتيح التشغيل جميع ـ5
  .صحيح معدل تدفق وضغط مصدر المياه ـ6
  . البطاريات مشحونة تماماً ومستوى السائل طبيعيـ7
  . ومفاتيح اإلغالق في الوضع العادياقد تم فحصه إنذار الحريق وإنذار األعطال أنظمة ـ8
  .يع عمليات المراقبة تعمل بشكل صحيحجم ـ9

   الكهربائيةالرغوةصانعات ) 2(
  . ـ جميع مفاتيح الفصل في وضع التشغيل ومقفولة1

   المياه واإلنذاروإمداد المرشات) 3(
  . الصاعدة عاديالمرشات ضغط المياه على أنابيب ـ1
   . إنذار تدفق المياهتم فحص نظام ـ2
  .ل يدوياً مفتوحة وعليها قفلالتي تعم  العزلصمامات جميع ـ3

  المنطقـة المحميـة) 4( 
  . جميع الفتحات التي تغلق تعمل بصورة سليمةـ1
  . تفحص المصافي وتنظف بعد كل استعمال واختبارـ2
  . تلف في الحال بواسطة شخص مؤهلأو يصلح أي عطل ـ3

  
  

  سالمـة األشخاص  4/3/7/12

  
حجب الرؤيا، تغمر األشخاص وتلية التمدد يمكن أن تدفق كميات كبيرة من الرغوة متوسطة أو عا  
سبب اإلرباك المكاني، لذا يجب تعمل على عدم الراحة في التنفس، وت و، صعوبة في السمعتحدثو

  : التعليمات التاليةإتباع
 ترتب المواقع النسبية لنقاط دفع الرغوة إلى مخارج المبنى، بحيث تسهل عملية إخالء الناس بقدر )أ(

  .اإلمكان
  
 عدم دخول األشخاص إلى المبنى المليء بالرغوة النعدام الرؤيا ووجود الحريق، وللدخول يمكن )ب(

  .استعمال رذاذ ماء شديد لقطع طريق في الرغوة
  
 عدم ارتداء القناع ذو العلبة عند الدخول إلى الرغوة حيث أن المواد الكيميائية للقناع يمكن أن )ج(

وإذا كان الدخول الطارئ ضرورياً يجب استعمال .  االختناقتتفاعل مع ماء الرغوة وتسبب
  ).دليل النجاة(أجهزة التنفس الذاتية مع استعمال خط المياه 

  
  . عند عمل النظامالمعزولة فصل التيار الكهربائي عن األجهزة الكهربائية غير )د(
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 معزولة وجميع أجزاء النظام  المحافظة على المسافات الدنيا بين األجزاء الكهربائية الحية وغير)هـ(
    ).7ـ4/3( جدولكما هو مذكور في 

  
 

و جميع أجزاء معزولة الالمسافات الدنيا بين األجزاء الكهربائية الحية و غير ) 7ـ4/3(جـدول 
  النظام للرغوة ذات التمدد المتوسط و العالي

  جهد الخط

  
 )كيلو فولت(

  الجهد األرضي

  
 )كيلو فولت(

  أساس مستوى

  لمصممالعزل ا
 )كيلو فولت(

  أدنى مسافة

  
 )مم(

 178 110 9حتى  15حتى 

23 13 150 254 

34.5 20 200 330 

46 27 250 432 

69 40 350 635 

115 66 550 940 

138 80 650 1118 

161 93 750 1321 

900 1600 

1050 1930 

1175 2210 
196 -230 114 -132 

1300 2489 

1425 2769 
380-287 220-166 

1550 3048 

1675 3327 

1800 3607 500 290 

1925 3886 

2100 4267 
500 -700 400-290 

2300 4674 
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  نظام الرغوة لحماية مهابط الطائرات العمودية  4/3/8
  
  )التطبيـق(ماالت النظام عاست  4/3/8/1

ح المباني من ناحية على أسط) الهليكوبتر(تختص هذه المواصفات بمهابط الطائرات العمودية  
  . تعرضها للحريق والوسائل المناسبة لحمايتها عند حدوث حريق

  
  تعريـف  4/3/8/2
  

   مهبط الطائرات العمودية)أ(
 وإقالع الطائرات العمودية ويحتوي على مساحة مخصصة للهبوط الستقبال موقع مخصص     

  .وملحقات العمليات األخرى
    

   المساحة المخصصة للهبوط)ب(
على أرضية   هي المساحة األرضية التي تهبط عليها الطائرة العمودية ويمكن أن تكون مجهزة       

  . بإتقان فوق سطح البنايةيةمبنالسطح أو 
  
   والمبانياإلنشـاءات  4/3/8/3

  ).الجزء األول(وفقاً لشروط نظام الوقاية من الحريق في المباني   
  
  نظام مكافحة الحريق واإلنذار  4/3/8/4

  
   التصميـم)أ(  

عند  جهة االختصاصيجب توفير نقـاط إنذار يدوية متصلة مع نظام إنذار معتمد ومع ) 1(
 ـ الفصل الباب الخامس( أنظمة إنذار الحريقمخارج مهبط الطائرة، حسب مواصفات 

  ).األول
الذي يوضـح كمية المياه الالزمة ) ب8ـ4/3( و جدول )أ8ـ4/3(  جدولمراجعةيجب ) 2(

مسحوق الكيميائي الجاف لنظام الالرغوة، كمية محلول الرغوة المركزة، وكمية لعمل 
   : حسب التصنيف التاليمكافحة الحريق لمختلف أحجام الطائرات العمودية

  
 أشخاص وسعة خزان وقودها أقل من 6للطائرات العمودية التي يقـل ركابها عن   1هـ 

  .ل 400
 شخص وسعة 12 أشخاص وأقل من 6 أكثر من للطائرات العمودية التي ركابها  2هـ 

  .ل 800خزان وقودها أقل من 
 شخص أو أكثر وسعة خزان وقودها أكثر من 12للطائرات العمودية التي ركابها   3هـ 

  .ل 800
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 يجب توفير خرطومين لقذف الرغوة على األقل ومزودين من مصدر ثابت وأن ال تقل )3(
وأن يكونا متباعدين عن بعضهما لكي يكون . د لكل خرطوم/ ل380كمية التدفق عن 

كما يحدد . باإلمكان توجيه الرغوة إلى أي مكان بالطائرة وأي مكان في مهبط الطائرة
  .عدد الخراطيم حسب مساحة مهبط الطائرة

 في حالة استخدام النظام الثابت يجب أن تكون كمية محلول الرغوة المتوفرة كافية لتزويد )4(
 أخرى الستخدام  د5 وتضاف مدة  د10الخراطيم باستمرار لمدة العدد المطلوب من 

  .الخراطيم اليدوية
  . المياه التلقائيةمرشات يجب حماية الغرف والمناطق القريبة والمتعلقة بمهبط الطائرة بنظام )5(
رة، انظـر ـوى مهبـط الطائـ الرغـوة مع مستات رشـفوهون ـن أن تكـ يمك)6(

  ).30ـ4/3( و شكل )29ـ4/3( كلـش
  . يجب األخذ باالعتبار تأثير الريح على مدى قذف الرغوة وتوزيعها عند تصميم النظام)7(
ليست بالتحديد لمهبط الطائرات ) 31ـ4/3(  يجب مالحظة أن المعدات المطلوبة بشكل)8(

العمودية على سطح المبنى فقط وإنما يمكن األخذ بها أيضاً لمهابط الطائرات في أي مكان 
  .آخر

  . يجب تركيب نظام إنذار تلقائي يبين عمل نظام الرغوة)9(
  

  طريقة تحديد مساحة الحريق الحرجة للطائرة العمودية) أ8ـ4/3(جدول 

 (AFFF) وأقل كمية مياه مطلوبة لخط الخرطوم لنظام 

  الطائرة تصنيف

حسب قطر المهبط طبقاً 
 NFPA/ICAOلمواصفات 

 1/2  x الطول 

الكلي ألكبر 
 )1(طائرة

رض جسم ع

ثالثة الطائرة 
 )2(أضعاف

مساحة النار 

الحرجة 
 العملية

كمية الماء  كثافة الرغوة

 للتحكم 

مخزون 

 اإلطفاء

كمية الماء 

الكاملة 
 لإلطفاء

 )ل(  (%)  )د/ل(  )2م)/ د/ل((  )2م(  )م(  )م( )م( 

 x 4.6 = 34.8 x 4.1 = 141.9 + 100 = 283.8 7.6 15.2 < 0 1هـ 

 x 6.4 = 78.0 x 4.1 = 317.9 + 100 = 635.8 12.2 24.4 < 15.2 2هـ 

 x 7.3 = 133.8 x 4.1 = 545.0 + 100 = 1090.0 18.3 36.3 < 24.4 3هـ 

  .الطول الكلي يقاس من رأس الدوار الرئيسي حتى طرف دوار الذيل ممدود كلياً) 1 (
  .تقاس من خارج الكبينة) إلنزال اترسال تشمل (العرض الفعلي لجسم الطائرة = عرض جسم الطائرة ) 2(

  
   الرغـوةكثافة) ب8ـ4/3(جدول 

 كثافة الرغوة
 نوع الرغــوة

 )2 م/)د/ل((

AFFF 4.1 

 6.5 فلوروبروتين

 8.1 بروتين
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  معدات الرغوة       ) 31ـ4/3(                  شكـلحماية مهبط الطائرات العمودية   ) 30ـ4/3( شكـل   
  

   المواصفـات)ب(  
  . الرغوة أو المياه فقطدفع الرغوة خفيفة الوزن وأن تكون مصممة لمدافعأن تكون يجب ) 1(
 النوع ذو البكرة وإمكانية عمله بكفاءة دون سحب  يفضل أن يكون الخرطوم المستخدم من)2(

  . فوهة الخرطوم من النوع سريع الفتح والغلقالخرطوم بأكمله وأن تكون
  
   الفنيـةالتجهيزات )ج(  

      يجب أن تمتد أنابيب نظام مكافحة الحريق إلى السطح وأن يتوفر عدد كافي من الفوهات 
سهل استعمالها دون الحاجة إلى يالستخدام الخراطيم بحيث تكون موزعة على السطح بالكامل ل

نابيب والخراطيم لأل مواصفات مواد معدات الحريقخرى حسب توصيل الخراطيم بوصالت أ
  .)الباب األول ـ الفصل األول(

  
   التشغيـل)د(  

 يجب أن يتم تشغيل نظام الرغوة الثابت من داخل غرفة التحكم والتي تكون قريبة من )1(
المخرج ويمكن عمل غرفة تحكم إضافية في مهبط الطائرة وفي هذه الحالة يجب أن 

  .شخاص مدربين على تشغيل النظاميكون األ
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 بعد االستعمال يجب أن تحفظ خراطيم الحريق ومعدات مكافحة الحريق وتكون جاهزة )2(
  .لالستعمال قبل إعادة استقبال المهبط للطائرات

  
   خدمـات هندسيـة)هـ(  

  .معتمدةالمواصفات ال  يجب أن تكون عملية تزويد الوقود حسب )1(
اعد التي تخدم مهبط الطائرات مصدر كهرباء احتياطي الستعماله  يجب أن يتوفر للمص)2(

  .في حالة الطوارئ
  
   الصيــانـة)و(  

 يجب حماية معدات مكافحة الحريق اليدوية من تأثير العوامل الجوية بحيث تكون جاهزة )1(
  .للعمل في أي وقت

ب إزالته ن الوقود أو الزيت والمتجمع منها يجيخزت يجب عمل فحص دوري لنظام )2(
  .بالطرق السليمة

  
   عــام)ز(  

يجب تواجد األشخاص المدربين على استخدام أنظمة مكافحة الحريق لعدة دقائق قبل هبوط 
  .الطائرة أو إقالعها وأن يكونوا على استعداد الستعمال نظام المكافحة
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  عــرابـــــاب الــالبــ

  
  عـــرابـــالل ـــالفصـ

  

   الجافالمسحوق الكيميائينظام 
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  التعريـف    4/4/1
    

 اسطواناتالنظام عبارة عن شبكة من األنابيب موزعة على األماكن المطلوب حمايتها، تغذى من   4/4/1/1
 مضغوط بغاز النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون) كوسيط إطفاء( حفظ المسحوق الكيمـيائي

 تحت ضغط معين فوهات الرشليندفع عند التشغيل من خالل فتحات في الشبكة مركب عليها 
 التفاعل الكيمـيائيسلسلة ات في يئحيث تتناثر جزيئاته على المواد المشتعلة وتدخل هذه الجز

  .للحريق وتعمل على إخماده
  

  كيب المادة وخصائصهاتر    4/4/2
  

 إلكسابه الجاف عبارة عن مادة على شكل مسحوق معالج بشكل خاص المسحوق الكيمـيائي
مقاومة للرطوبة وخاصية االنسياب في األنابيب وتنقسم من حيث التركيب الكيميائي إلى األنواع 

  :التالية
    

  (NaHCO3)بيكربونات الصوديوم    4/4/2/1

 المجموعة الخ و... والتي تشمل األخشاب، األقمشة والورق "أ" وعةالمجموتصلح إلطفاء حرائق 
وهي فعالة لمكافحة   ،الكهربائيةاألجهزة  والتي تشمل "ج "المجموعة  و، والتي تشمل السوائل"ب"

  .حرائق الزيوت والشحوم في أجهزة الطبخ
    

  أمالح البوتاسـيوم   4/4/2/2

بيكربونات  أو (KCL)كلوريد البوتاسيوم أو  (KHCO3)بيكربونات البوتاسيوم متوفرة تجارياً مثل 
، وهي "ج" ةالمجموعو "ب" ة وتصلح لمكافحة حرائق المجموع(KC2 N2 H3 O3)يوريا البوتاسيوم 

  ."ب"  في إطفاء حرائق المجموعةبيكربونات الصوديومأفضل من 
    

  ضمتعدد األغراالجاف  المسحوق الكيمـيائي   4/4/2/3

  باإلضافة إلى أنه يصلح لمكافحة(NH4H2PO4)أحادي فوسفات األمونيوم تركيبه األساسي هو 
 وال ينصح باستعماله في ."أ" وفعال في مكافحة حرائق المجموعة "ج" و" ب"حرائق المجموعتين 

  .حرائق شحوم الطبخ، وحرائق مصانع النسيج واألجهزة الكهربائية الحساسة
    

  وافق مع الرغوةالجاف المت المسحوق الكيمـيائي   4/4/2/4

  . وشروط الرغوةالجهة المصنعةعند استعمال هذا النوع يجب التقيد بتعليمات 
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  )استعماالت النظــام(التطبيـق     4/4/3
    

 ستعماللالالجاف تصلح  فإن أنظمة المسحوق الكيمـيائي) 4/4/2( الفقرةإضافة إلى ما ذكر في   4/4/3/1
  :في حماية األماكن والحاالت التالية

  
  .السوائل القابلة لالشتعال والغازات القابلة لالحتراق )أ(  

  
 عند االحتراق، أي  والقارللنفتالين المواد الصلبة القابلة لالحتراق التي لها خواص مشابهة )ب(

  .التي تنصهر عند الحريق
  
ت أو  الكهربائية مثل المحوالت، أو قواطع الدوائر الكهربائية التي تحتوي على الزياألجهزة )ج(

  .نقاط اتصال كوابل الزيت
  
  . عمليات تصنيع النسيج المعرضة لحرائق الوميض السطحي)د(
  
  . مثل الخشب والورق واألقمشةوزيةليلالس المواد )هـ(
  
  . األقماع وقنوات التصريف التي تستعمل في معدات الطبخ التجارية)و(
  
  .خطورة بعض أنواع البالستيك، حسب المواد التي تتكون منها وال)ز(
  
  

  : في إطفاء حرائق المواد التاليـةيعتبر نظام المسحوق الكيمـيائي الجاف فعاالً  4/4/3/2
  

نترات  المواد الكيميائية التي تحتوي على أكسجين ذاتي يساعد على استمرار اشتعالها مثل )أ(
  .يلوزلالس

  
  .الزركونيوموالتيتانيوم وسيوم يالمغنوالبوتاسيوم و الصوديوم الفلزات القابلة لالحتراق مثل )ب(

  
الجاف في إطفاء حرائق الغازات المتسربة بسبب  ينصح بعدم استعمال المسحوق الكيمـيائي

  .خطورة االنفجار الذي يحدث من إعادة اشتعال الغازات المتسربة بعد إطفاء اللهب
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  مكونـات النظــام    4/4/4
  

  :)2ـ4/4( شكل و )1ـ4/4( ، شكللجاف من المكونات التاليةا يتألف نظام المسحوق الكيميائي          4/4/4/1
  

  . تخزين المسحوق مضغوطاً أو غير مضغوطاسطوانة) أ( 
  
  .سطوانة الغاز الضاغطا )ب(

  
  .فوهات الرشرؤوس  )ج(

  
  .أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة )د(

  
  .األنابيـب )هـ(

  
  ة رش المسحوق الكيميائي الجاف فوه)1ـ4/4( شكل
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   المسحوق الكيميائي الجافنظام) 2ـ4/4( شكل
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  مواصفـات المـواد    4/4/5
    

  الجـاف المسحوق الكيمـيائي  4/4/5/1
  

المذكورة في لكيميائية ات صغيرة جداً على شكل مسحوق مكون من المركبات اجزيئعبارة عن   
  : مضافاً إليها مواد أخرى إلكسابها الخواص التالية)4/4/2 (الفقرة

  
  .والضغط مقاومة للتعبئة )أ(  

  
  . مقاومة امتصاص الرطوبة والتكتل)ب(
  
  . سهولة االنسياب والتدفق في األنابيب)ج(
  
  . سهولة التناثر وغمر المكان المراد حمايته)د(
  
  ).السوائل( االلتصاق على المواد المحترقة )هـ(
  
  . يحافظ على فعاليته لفترة طويلة)و(
  
  . مقاومة االهتزازات)ز(
  

  فوهات الرشرؤوس   4/4/5/2
  

  . مسجلة حسب الغرض المراد استعمالها فيهفوهات الرشيجب أن تكون  )أ(  
  

  .بالمتانة التي تتحمل الضغط الذي ستعمل عليهفوهات الرش يجب أن تكون  )ب(
  
 من البرونز أو الفوالذ غير القابل للصدأ وأن ال يؤثر مصنوعةفوهات الرش يجب أن تكون  )ج(

  .الحريق على أدائها
  
  .مسجالً عليها بوضوحفوهات الرش يجب أن يكون نوع ومقاس  )د(
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  الصمامــات  4/4/5/3
  

يجب أن تكون جميع الصمامات مسجلة حسب الغرض المراد استعمالها فيه، وحسب كمية  )أ(
  .التدفق والتشغيل

  
  .أن تزود الصمامات التلقائية بوسيلة تشغيل يدويةيجب  )ب(
  
الباب  ( ومعدات الحريقق مواصفات الصمامات الواردة في المواصفات العامة لموادـتطبي )ج(

  ).األول الفصل  ـاألول
  

  األنابيـب والوصــالت  4/4/5/4

  
 العامة للمواد يجب أن تكون غير قابلة للصدأ والتآكـل، وال تتأثر بالحريق طبقاً للمواصفات  
  .الحديد الزهر منمع مراعاة عدم استعمال أنابيب أو وصالت ) الفصل األول  ـالباب األول(

  

   المسـحوق اسطوانة  4/4/5/5
  

 عند ة ومفحوصTUV-17 مثل  مواصفات سالمة معتمدةة ومصنعة حسبكون مصممتيجب أن   
 ويجب تقديم شهادة ث 20من ضغط التشغيل، على أن يتم ضغط الوعاء خالل % 130ضغط 
  . من جهة فحص معروفةلالسطوانةفحص 

  
  سطوانة الغـاز الضاغـطا  4/4/5/6

  .DOTمصنعة حسب مواصفات دولية معتمدة مثل يجب أن تكون 
  

  أجهزة التحكـم والتشغيـل  4/4/5/7
  

   أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي)أ(
التابعة للنظام وفقاً لمواصفات  لوحة التحكم والدخانكاشفات  أو كاشفات الحرارةوهي ) 1(

  ). الخامس ـ الفصل األولالباب( أنظمة إنذار الحريق
  .صمام رأس االسطوانة) 2(
ـ األول الباب  (مواصفات مواد معدات الحريقلوفقاً  الضغط مفتاح وصمام الملف) 3(

  ).الفصل األول
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   أجهزة التشغيل اليدوي)ب(
الباب الخامس ـ الفصل ( أنظمة إنذار الحريقات لمواصف اليدوي وفقاً لتشغيلازروهي   

 ـ الباب األول( مواد معدات الحريق مواصفاتلالميكانيكي وفقاً وذراع التشغيل ) األول
  ).الفصل األول

  

   أجهزة اإلنذار التابعة للنظام)ج(
 أنظمة إنذار الحريق، وفقاً لمواصفات الصافرات والعالمات الضوئية واألجراسوهي    
  .)الخامس ـ الفصل األولالباب (

   

  أنـواع النظــام    4/4/6
    

  تنقسم أنظمة المسحوق الكيمـيائي الجاف من حيث األداء والتغطية إلى األنواع التالية  4/4/6/1
    
  نظام الغمـر الكلـي )أ(  

 ث، 30      يعتمد على غمر الحيز كله بالمسحوق ليصل إلى تركيز معين في مدة أقصاها 
      )أ3ـ4/4( شكل ،في األماكن التي يسهل إحكام إغالقها قبل تدفق المسحوقويستعمل عادة 

  .)ب3ـ4/4( و شكل
  
  نظام الغمـر الموضعـي )ب(  

 إلى فوهات الرشيعتمد على غمر أجزاء محددة في المكان المراد حمايته، حيث يتم توجيه   
 عليها محكمة اإلغالق هذه األجزاء مباشرة، ويستعمل عادة في األماكن التي يصعب اإلبقاء

  . المكان بكاملهحجميكون الجزء المراد حمايته صغيراً جداً نسبة إلى أو أن 
  
  النظـام شبه اليدوي )ج(

 للمسحوق تحت ضغط الغاز، وخرطوم مع قاذف خاص الستعمال اسطوانةيتكون من   
كن المسحوق، ويعتمد على مكافحة أجـزاء خطرة في أماكن متفرقة أو مكشوفة وال يم

تركيب شبكة ثابتة، ومن المميزات لهذا النظام كونه قليل التكاليف وممكن نقله من مكان 
  .آلخر بسهولة
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  )منظر عام (نظام الغمـر الكلـي) أ3ـ4/4( شكل
  

  
  

  )تفاصيل (نظام الغمـر الكلـي) ب3ـ4/4( شكل
  

 كاشف دخان

  رشفوهة

 األنابيب
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  التشغيل    4/4/7
  

  : الجاف بالوسائل التاليـة الكيميائييتم تشغيل نظام المسحوق  4/4/7/1
  

 تشغيل تلقائي )أ(

  . المسحوقاسطوانةبواسطة كاشفات حريق تقوم بفتح صمام        
  
  ئي تشغيل يدوي كهربا)ب(
  .بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات الحريق       
  
   تشغيل يدوي ميكانيكي)ج(

  . بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية    
  

  أجهزة التشغيل  4/4/7/2
  

من المسحوق الجاف في  المخزون طردسطوانته لا المضغوط من النتروجينتستعمل إلطالق غاز 
  .االسطوانة

  
  مة الثابتـة في األنظ)أ(

 أو ميكانيكية هوائية بطريقة كهربائية، أو اسطوانتهوفي هذه الحاالت ينطلق الغاز من ) 1(
  .سطوانةعن طريق إسقاط ثقل يعمل على فتح صمام اال

 لخرطوشة والذي بدوره يثقب غطاء األحكام "النابض"أو بطريقة ميكانيكية مطلقـا ) 2(
  .الغاز

 أو ميكانيكية تلقائيةنطلق بطريقة يتحت الضغط فإنه  مخزن المسحوقكون يعندما ) 3(
  .قرص قصيف أو بواسطة نابض كهربائي أو بإسقاط ثقل يفتح بدوره صمام التفريغ

سطوانات اال إلسقاط األثقال لمجموعة من قطع بالضغطيمكن استعمال مفاتيح ) 4( 
الغاز المأخوذ  لحماية مكان واحد، ومفاتيح الضغط تعمل بضغط آنياًتعمل ) الوحدات(

وفي حالة التشغيل بطريقة . من الجانـب المنخفض الضغط لمنظم ضغط الغاز الطارد
  ).بطاريات(كهربائية يجب توفير مصدر كهرباء احتياطي 

  
  )الخراطيم (  في األنظمة اليدوية )ب(

 .الذراع أو بتحريك ذو العجلة اليدوية الصمامسطوانة بفتح فإنه يتم تشغيلها من اال      
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  مبادئ التصميـم        4/4/8
  
  : الجاف من حيث التصميم إلى نوعين الكيميائيتنقسم أنظمة المسحوق      4/4/8/1
  

    هندسياًالمحسوبة  األنظمة )أ(
، فوهات الرشوهي التي ال تحتاج إلى حساب كمية ومعدل تدفق المسحوق ومقاسات األنابيب 

 وحسب اعتماد ةالمصنعالجهة قترحها تماكن التي حيث أن هذا النوع من األنظمة مناسب لأل
  .ULو  FMجهات الفحص والمختبرات المعروفة مثل 

  
   هيدروليكياً المحسـوبة)ب(

 لخطورة فوهات الرشوهي التي تحسب فيها كمية المسحوق ومعدل تدفقه ومقاسات األنابيب  
  . وحجم النظاممعينة، أي تحتاج حسابات حسب الخطورة

  
ونظرا لتواجد حالتي الصالبة والغازية للمسحوق في الشبكة فإنه يصعب تصميم النظام بالطرق       4/4/8/2

العادية كما في حالة وجود المادة بحالة ثابتة كالغازية أو السائلة، لذا يجب األخذ بعين االعتبار 
  :العوامل التالية

  
 حيث أن ةالمصنعالجهة س يجب أن تكون مكونات النظام ماعدا األنابيب والوصالت من نف )أ(

 وكذلك فإن مكونات النظام يجب أن ،ىألخر ةمصنعجهة خصائص المسحوق تختلف من 
  .تتوافق مع بعضها البعض

  
 لذلك يجب ، الكيميائيالكفاءة المطلوبة للنظام على الخواص الفيزيائية للمسحوقتعتمد  )ب(

  .المخصص لكل نظام على حدةاستعمال المسحوق 
  

  سـطواناتاال والمسحوقمكـان        4/4/8/3
  

سطوانات الغازات الطاردة المضغوطة بجانب المكان ا المسحوق واسطواناتيجب أن توضع 
 ويجب أن ال تكون معرضة لخطورة الحريق أو االنفجار، ويمكن الوصول إليها ،هالمراد حمايت
  .مo 49- 21ين وإذا استعمل غاز النيتروجين يجب أن تكون حرارة المكان ب. بأمان وسهولة

 مo 49- 0بين درجة حرارة المكان ذا استعمـل غاز ثاني أكسيد الكربون فيجب أن تكون إأما 
  .المسافة المحددة بالحساباتويجب أن ال تزيد المسافة بين وعاء المسحوق والمكان المحمي عن 

  
كمية المسحوق لتغطي  تحسبو ،صمامات التوجيه أكثر من مكان يمكن استعمال  حمايةفي حالة      4/4/8/4

المكان األكبر واألخطر منها وفي هذه الحالة يجب توفير كمية احتياطية من المسحوق مساوية للكمية 
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سطوانة واحدة، وإذا ا كمية المسحوق المطلوبة في ، ويفضل أن تكونالمجمعوتوصل مع المطلوبة 
  .عةسطوانة فيجب أن تكون جميعها بنفس المقاس والسااستعملت أكثر من 

  
  . المكان المراد حمايتهي بشكل مناسب بحيث تغطفوهات الرشيتم توزيع       4/4/8/5

  
، ا متساوي تقريبفوهات الرشيجب أن تكون شبكة األنابيب متوازنة لكي يكون انخفاض الضغط على      4/4/8/6

  .مسحوقوذلك للحصول على تدفق خليط متجانس من المسحوق والغاز، وعدم انفصال الغاز عن ال
  
   الكلينظـام الغمـر المائـيفي       4/4/8/7

 التكييف في الحيز المغطى بهذا النظام بحيث يتم إغالقها مجارييجب السيطرة على جميع الفتحات و  
 إيقاف نظام التكييف ومراوح التهوية تلقائياً بتوصيلها  يكونأيضا  .بإحكام قبل انطالق المسحوق

 فإن بعض األماكن محكمة اإلغالق قد تحتاج إلى تهوية وأيضاابع للنظام، بنظام التشغيل التلقائي الت
  .إلى الخارج مع مراعاة عدم التأثير على األماكن المجاورة أو أماكن العمل

  
  الموضعـيالمائي نظـام الغمـر في          4/4/8/8

    ريبة من بعضها يجب عمل جدار يجب عزل كل منطقة خطر عن األخرى، وفي المناطق الق                      
  .فاصل بينها أو تحمى جميعها بتفريغ المسحوق في وقت واحد

  
 على الوقود يجب التحكم بنظام إمداد الوقود بأن يغلق يإذا كان المكان المحمي بهذا النظام يحتو       4/4/8/9

  . قبل انطالق المسحوقتلقائياً
  

  .ل والتحكم التابع للنظام بلوحة اإلنذار الرئيسية للمبنى في حالة وجودهاتوصيل لوحة نظام التشغي      4/4/8/10
  

 مناطق الحريق التقاطعية بطريقة الدخانكاشفات تصميم نظام التشغيل التلقائي في حالة استعمـال       4/4/8/11
  .إشارتينويكون التشغيل بواسطة 

  
 عن صوت اإلنذار في در عن صفارة اإلنذار مميزاًعند انطالق المسحوق يكون الصوت الذي يص      4/4/8/12

  .اإلشارة األولى
  

يجب أن تكون وسيلة التشغيل اليدوي في مكان يسهل الوصول إليه أثناء الحريق وعلى ارتفاع      4/4/8/13
  . م من سطح األرض1.45بحدود 

   
  .الجهة المصنعةتعليمات عندما يحتاج النظام إلى تعديل فيجب أن يكون تحت مسئولية و      4/4/8/14
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  : للمعايير التاليـةتجرى عمليات الحساب للنظام وفقاً      4/4/8/15
  

  .3م/ كجم0.6 تحسب كمية المسحوق الجاف بنسبة تركيز : نظـام الغمـر الكلـي)أ( 
  

   نظام الغمر الموضعي)ب(
 تحسب كمية ، لحماية مكان ذي ثالثة أبعاد ضمن حيز مفتوح من جهة واحدة أو جهتين)1(

  .3م/كجم 1.0المسحوق بنسبة تركيز 
 تحسب كمية المسحوق ، لألماكن المحصورة ضمن حيز ومفتوحة من ثالث جهات على األقل)2(

 كجم لألبعاد الخارجية غير 1.0إضافة و 3م/كجم 1.2 استعمال نسبة تركيزبالكيمـيائي الجاف 
  .المحاطة بجدار

  .2م/كجم 4.0 نسبة تركيز ال تقل عن إلىمفتوحة تحتاج لألماكن السطحية مثل الخزانات ال )3(
  

 المطلوبة  لتحقيق نسبة التركيز)ث/كجم(  بالـ يحسب معدل التدفق: حسـاب معـدل التدفـق)ج(
  . ث30بزمن أقل من 

  
   يجب زيادة الكمية المحسوبة في البنود السابقة كما يلي )د(

  .من كمية المسحوق% 20  يضاف نسبة،األماكن التي يوجد فيها تهوية )1(
 تحتاج إلى زيادة في كمية المسحوق ،األماكن التي فيها خطورة إعادة اشتعال محتملة )2(

  .الكيميائي
خذ بعين االعتبار تأثير الرياح على األماكن المفتوحة بل يجب أ الحسابات المذكورة أعاله ال ت)3(

  .أن تقدم لها حسابات خاصة
  

  سطوانات المسحوقال حساب الضغط األوسط )هـ(
سطوانة المسحوق الجاف مع األخذ بعين ا    يتم حسابه بمعرفة حجم األنابيب وحجم وضغط 

  . بار24 االعتبار أن الحد األعلى للضغط في وعـاء المسحوق والغاز معاً
  

  . الرشفوهاتواألنابيب  حساب مقاسات )و(
الحسابات من أجل الحصول على  بحيث تتوافق مع فوهات الرشويجب اختيار مقاسات األنابيب 

  .فوهة رشمدى التدفق المطلوب للمسحوق الجاف عند كل 
  

  هندسياًاألنظمة المحسوبة  )ز(
صنعة معتمدة من مختبرات م جهةل الدليل المصور حسب وفوهات الرشتم اختيار األنابيب ي

  .الفحص
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  الهندسيةاألنظمـة  )ح(
والمعتمدة من صنعة م الالجهةلمقدمة من قبل   تستعمل المعادالت والمخططات التجريبية ا

  برامجمختبرات الفحص في حساب فاقد الضغط في شبكة األنابيب، أو تستعمل حسابات
بحيث تحقق التدفق صنعة مالالجهة  كتالوجاتمن  فوهات الرشالكمبيوتر المعتمدة، ويتم اختيار 
  .المطلوب وفق الضغط المحسوب

  
  يجب أن يرفق به المخططات والبيانات التالية عند تقديـم طلب الترخيص )ط(

  مبينا20ً : 1مقياس ب عليها المساقط األفقية والرأسية المخططـات التصميمية موضحاً )1(
  .منظوري المكـان المطلـوب حمايته وموقع النظـام بكافة مكوناته ومخطط عليها

مخططات التصميمية بحيث واردة في الالالمخططات التنفيذية التي توضح التفاصيل غير  )2(
  .تتوافق مع حسابات التصميم

  . للنماذج المعدة لذلك البيانات والحسابات وفقاً)3(
  
  

   الفنيـةالتجهيزات     4/4/9
   :يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً ألصول المهنة إضافة للشروط التالية

  
فوهات ن المطلوب حمايته وكل من التنسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء المبنى وأجزاء المكا  4/4/9/1

  .فوهات الرشوأجزاء الشبكة بحيث تضمن عدم إعاقة عمل الرش 
  

يراعى تجنب المنحنيات الحادة في الشبكة كي ال تسبب هذه المنحنيات في فصل المسحوق عن    4/4/9/2
  .الغاز الضاغط

  
 تثبيت شبكة األنابيب بشكل سطوانات بشكل جيد على الحوامل المخصصة لها، وأيضاًاالتثبيت   4/4/9/3

  .مواصفات الجهة المصنعة حسب فوهات الرشوالمنحنيات و  األكواعجيد وخاصة عند 
  

سطوانات الغاز الطارد المضغوط للتأكد من أنه أكبر من القيمة الصغرى ايجب فحص أو وزن   4/4/9/4
  .مقياس الضغطة والتأكد من المصنعالجهة المنصوص عليها من قبل 

  
 بأغطية مناسبة لمنع دخول الرطوبة أو الغبار أو أي مواد أخرى إلى  الرشفوهاتيجب أن تزود   4/4/9/5

فوهة قطر كون ي بتأثير ضغط الغاز والمسحوق عند التفريغ، ويجب أن األنابيب بحيث تنزع تلقائياً
  . حسب القياس الوارد بالتصميمالرش

  

403



   نظام المسحوق الكيميائي الجاف4/4

  2006ـيناير                                                     ـ الجزء الثاني                   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

بسهولة وخالية من ) ينساب( للتأكد من أنه ينطلق يجب فحص المسحوق بعناية قبل تعبئة النظام  4/4/9/6
  .كتلتال
  

  .يجب تزويد شبكة األنابيب بوسيلة مناسبة للتصريف والتنظيف تستعمل بعد كل عملية تفريغ  4/4/9/7
  

 في النقاط بصمامات صرف داخل األنابيب فيجب تزويدها ثيفإذا كان هناك احتمال تك  4/4/9/8
  .المنخفضة

  
  . جميع معدات وشبكة األنابيب لنظام المسحوق لتفادي الكهرباء الساكنة أثناء التفريغضتأرييجب   4/4/9/9

  
  .ويستعمل النيتروجين فقطالهواء  وأ عدم استعمال الماء ىعند اختبار ضغط الشبكة يراع  4/4/9/10
  
  

  الفحـص واالختبـار  4/4/10

  
ألصول المهنة على أن ال تقل عن  يجب أن تتم أعمال الفحص واالختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً

  :النقاط التالية
  

  . المعتمدةوالكتالوجاتالتأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات   4/4/10/1
  
  .فوهات الرشالتأكد من عدم اعتراض عمل   4/4/10/2
  
  .سطواناتاال الشبكة ومثبتاتالتأكد من   4/4/10/3
  
  .ءات صحيحةمراقبة مقياس الضغط والتأكد من أن القرا  4/4/10/4
  
  . من أية مواد غريبةفوهات الرشالتأكد من خلو   4/4/10/5
  
إجراء فحص عملي إلطالق غاز النيتروجين من الشبكة وذلك لفحص نظام التشغيل، وتلقى   4/4/10/6

  .اإلشـارات عند لوحة التحكم ولوحة اإلنذار، وسماع اإلنذار والتحكم بالفتحات والخدمات
  
  .)حسب الترخيص (اًت يتطلب الفحص إطالق المسحوق الجاف عمليفي بعض الحاال  4/4/10/7
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  سالمـة األشخـاص   4/4/11
  

  :يجب توفير وسائل السالمة لألشخاص بمراعاة األمور اآلتية    
  
تزيد نسبته عن الحد المسموح به في  تيوالعدم استعمال نسبة تركيز المسحوق الكيمـيائي الجاف        4/4/11/1

    .المشروع لشروط اًهولة طبقاألماكن المأ
  
ث، وتوفير وسائل إنذار صوتية  30 توفير مخارج كافية تمكن الموجودين من الهروب خالل      4/4/11/2

  .وضوئية أقوى من األجواء السائدة
  
  وذلكأن يكون هناك تأخر زمني بين إشارة اإلنذار الثانية وانطالق المسحوق، كاف إلخالء المكان      4/4/11/3

  .المأهولةفي حالة األماكن 
  
  .توفير نظام تهوية معتمد لتخليص المكـان من الغاز والمسحوق بعد عملية تشغيل النظام      4/4/11/4
  
  .توفير العالمات اإلرشادية والتحذيرية المناسبة وإنارة الطوارئ والمخارج      4/4/11/5
  
  . التصرف عند تشغيل النظام في حالة الحريقتدريب العاملين في المبنى على كيفية      4/4/11/6
  
  .النظامالمحافظـة على األبعاد بين األجزاء الكهربائية الحية وأجزاء       4/4/11/7

  
  

  الصيــــانة   4/4/12

  
  : عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يليالجهة المصنعةيجب إتباع تعليمات     

   
  . يبين تعليمات التشغيل والصيانةبيجب أن يزود كل نظام بكتي       4/4/12/1
  
  .يجب التأكد من أن استغالل أو استعمال المكان لم يتغير       4/4/12/2
  
  .يجب توفير الوسائل المناسبة لفحص النظام بدون تفريغه       4/4/12/3
  
  . وتسجيل النتائجيجب فحص الصمامات وأجهزة اإلنذار شهرياً       4/4/12/4
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  .سطوانات المسحوق الجاف كل ستة شهوراسطوانات الغاز الطارد وايجب فحص ضغط ووزن        4/4/12/5
  
سطوانة وإعادة  فإنه يجب تفريغ اال أو متكتالًيجب فحص المسحوق كل ستة أشهر وإذا وجد رطباً       4/4/12/6

  .الجهة المصنعةتعبئتها حسب تعليمات 
  
  .ةصنعلماالجهة فعالة والحساسة يجب إتباع توصيات وتعليمات عند استبدال القطع ال       4/4/12/7
  
يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام مرة واحدة كل ستة أشهر، للتأكد من المقاومة للصدأ أو        4/4/12/8

  .التلف الناتج عن األعمال األخرى أو الحريق
  
  وتسجيل النتائج وتسليمها إلى المالكنوياً فنيين مختصين سبواسطة يجب فحص النظام كامالً     4/4/12/9

  .)وعالج أي مالحظات تظهر على النظام(
 

  الفحص الهيدروستاتيكي      4/4/12/10
سطواناته عن ا ألنظمة المسحوق التي تقل سعة  الهيدروستاتيكييجب إجراء الفحص أو االختبار

 التي يجرى عليها الفحص  واألجزاء، سنة12منتظمة ال تزيد الفترة عن  كجم على فترات 70
صمامات و الوصـالتو، والخراطيـم المساعدة الضغط اسطواناتسطوانات المسحـوق واهي 

ويجب أن تكـون طريقة  .رشال وفوهات، المجمعاتوالتوجيه صمامات و ،عدم الرجوع
  :الفحـص حسب اعتماد المختبرات لكل نوع من المعدات، ويجب مراعاة اآلتي

    
  .المسحوق المزال من االسطوانة قبل عملية الفحص وعدم استعمالهن يجب التخلي ع )أ(
  
  . قبل إعادة التعبئةيجب التأكد من أن المعدات التي تم فحصها جافة تماماً )ب(
  
  . أثناء القيام بعملية الفحصالمختصةجهة اليجب حماية المكان بنظام بديل توافق عليه  )ج(
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  التعريـف    4/5/1

    

 متصلة بأسطوانات تحتوي على محلول أمالح الرش فوهاتوالوصالت وعبارة عن شبكة من األنابيب 
  .البوتاسيوم يتم ضغطه بغاز النتروجين

  

  

  التطبيـق   4/5/2

 لتصريف األبخرة علويةأغطية خ التجارية التي تحتوي على يعتبر هذا النظام فعاالً لحماية المطاب
  .والدخان

  

 مكونات النظـام  4/5/3

  

   :يتألف النظام من المكونات التالية         4/5/3/1
  

  . من محلول أمالح البوتاسيوماًتكون أساسي اإلطفاء وسيط )أ(
  

 عندما يضغط التصميمالثابت تحت المنظم الميكانيكي التلقائي يعمل على تدفق النتروجين بمعدل ) ب(
  .الجهاز يعمل

  

  . األسطوانةمثبتات) ج(
  

  .رأس التحكم الميكانيكي) د(  
  

  . النتروجينخرطوشة) هـ(
  

  . الضغطمقياس) و( 
  

  .فوهات رش) ز(  
  

  .األنابيب والوصالت) ح(  
  

  . واألسالكالمنصهرات) طـ(  
  

  .مفتاح إلغالق الكهرباء) ي(   
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  .غازمفتاح إلغالق ال) ك(
  

  . التشغيل اليدويمحطة) ل(  
  

  . تنفيسسدادة) م(
  

       .األجراس) ن(   

  

  

 مواصفـات المـواد  4/5/4

  

، ولكن هناك شروط ةالمصنعالجهة  شروطتعتمد مواصفات المواد على النظام الذي يتم تقديمه وحسب     4/5/4/1
 : في بعض عناصر الكشف منهاإتباعهامحتمة يجب 

  
 أو الحديد للصدأقابل الالصلب غير يجب أن تكون مصنوعة من مادة : األسطوانات النقالة وتوابعها) أ                   (

  .المعالج ضد التآكل
  

النحاس الصلب الغير قابل للصدأ ويمكن استخدام األنابيب المستخدمة يجب أن تكون من نوع ) ب(
 .ب ما جاء في مواصفات الموادحس  المغطى بالكرومالصلب األسود أو األحمر

  
 المغطى بطبقة من األحمرالنحاس  أو من قابل للصدأالالصلب غير بالنسبة للفوهات يستخدم ) ج                   (

 .الكروم

  
 النظام مئوتال ةالمصنعالجهة بالنسبة لعناصر المواد األخرى فيجب أن تكون المواصفات حسب ) د                   (

 .ب عليهاتأثيرات التي تتروالت

  
  .جميع مكونات النظام يجب أن تكون معتمدة من هيئة معترف بها دولياً) هـ                   (
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 أنـواع النظـام  4/5/5

  

 :ينقسم النظام من حيث التشغيل إلى نوعين    4/5/5/1

  
  .النظام المضغوط داخلياً )أ(  

  
  .هرطوشالخالنظام المضغوط عن طريق  )ب(  

 

 

  

  التصميـم  4/5/6

  

  :يتم التصميم حسب المراحل التالية   4/5/6/1
  

  . النظام حسب مكان حمايتهافوهات رشتوزيع  )أ(
  
  .توزيع شبكة أنابيب النظام )ب(
  
  . كمية المادة المطلوبة)ج(
  
  . عدد األسطوانات المطلوبة)د(
  
  . نظام التحكـم)هـ(

  
جهة لل الدليل المصوربالوارد وحسب نظام التصميم حسب مكان حمايتها النظام  فوهات رشيتم توزيع   4/5/6/2

  .المصنعة
      

   الهواء مجاري )أ(

 واحدة لتغطية مستطيل فوهة رش م يتم حساب 1.0 القصيرة والتي ال تزيد عن المجاري) 1(
  كما في شكل م0.9  وأال يزيد طول المستطيل عن م2.5  عنالشكل بحيث ال يزيد المحيط

واحدة بحيث ال يزيد قطر  فوهة رشأما بالنسبة للمجاري الدائرية يتم حسب ). 1ـ4/5(
  . م0.7المجاري عن 

بفوهتي  تحمي  م2.5وال يزيد محيطها عن  م 1.0 عن ارتفاعهاالمجاري الطويلة التي يزيد ) 2(
لألعلى واألخرى لألسفل  للمجاري المستطيلة أو الدائرية بحيث تكون واحدة موجهه رش
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 الفقرةأما بالنسبة للقياسات فهي كما جاءت في ) 2ـ4/5(  هو مبين في شكلكمـا
  .)1 ( رقم)4/5/6/2(

 تقسم إلى أجزاء بحيث ال  م2.5وكذلك محيطها عن  م 1 عن ارتفاعها التي يزيد المجاري) 3(
 )4/5/6/2 (في الفقرة كما جاء فوهات الرش ويحسب عدد  م2.5يزيد محيط كل جزء عن 

 ).3ـ4/5( ما بشكل وك،)2(رقم 

  
  فوهة رش حيز )ب(

فوهة  وإذا زاد عن ذلك فيضاف  م0.51 بعرض  م2.0 مساحة بطول وهة رشف كل غطيت) 1(
الهواء   مرشح، أما إذا كانت فتحات الهواء تحتوي على )4ـ4/5(  شكل، م2.0لكل  رش

  ).5ـ4/5(  شكل، طولي م2.0غطي مساحة  تفوهة رشفإن كل 
  م2.0غطي ت ة واحدفوهة رشف Vالهواء بحيث تأخذ شكل حرف  مرشحم أما إذا كان يض) 2(

  .طولي
حمي مساحة  تفوهة رشهواء على فتحات مجاري الهواء فإن كل لل مرشحوجد يإذا لم ) 3(

  ).6ـ4/5( شكل،  م2.0 وبعرض  م2.0مسطحة بطول 
  
   قاليـةال فوهة رش )ج (

ركب ت فوهات الرشلن ا كما ويوجد نوع2 م0.650 مساحة ال تزيد عن فوهة رشغطي كل ت      
  .على المستوى العالي أو المنخفض

  

  . فتحات تدفق الوقود تغطى بفوهة واحدة لكل منطقةفوهات رش )د(

  
   م2.5مجـرى مستطيل ال يزيد محيطـه عن  )1ـ4/5( شكل    
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   م2.5 م وال يزيد محيطه عن 1مجرى طويل يزيد ارتفاعه عن  )2ـ4/5( شكل

  

  
   م2.5 م ومحيطه يزيد عن 1مجرى يزيد ارتفاعه عن  )3ـ4/5( شكل

  

413



   نظام حماية المطابخ التجارية4/5

  2006رـيناي                                        ـ الجزء الثاني                               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  
   فتحـة هـواء قصيرة رشفوهـة )4ـ4/5( شكل

  
  فتحـة هـواء طويلةفوهـة رش  )5ـ4/5( شكل

  

  
  مرشحاتمجـرى هواء طويـل مع عـدم وجـود  )6ـ4/5( شكل

  

414



   نظام حماية المطابخ التجارية4/5

  2006رـيناي                                        ـ الجزء الثاني                               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  توزيع شبكة أنابيب النظـام   4/5/6/3

  

  :كالتاليينقسم توزيع الشبكة إلى أربع أقسام     
  

  .التغذية خط )أ(    
  

  .الهواء فرع مجرى )ب(    
  

  . مجرى الهواءمرشحات فرع )ج(    
  

  . فرع الوقود)د(    
  

  . وكذلك الوصالت التابعة للشبكةةالمصنعالجهة هذا ويعتمد أقطار األنابيب حسب     
  
  كمية محلول المادة المطلوبة   4/5/6/4

  

  :تحسب هذه الكمية كاآلتي    
  

  .2م/ ل2 ـ 1.5 يقل عن  الهواء والمجاري تحسب كميتها بما الومرشحات القلي جهاز )أ(
  
  .2م/ ل1 وإذا لم توجد مصافي هواء تحسب بما ال يقل عن )ب(
  
   . تحسب كمية المحلول الذي يمر خالل األنابيب)ج(

  
  سطـوانات النظـاماعدد    4/5/6/5

  

  .ةالمصنعالجهة  يعتمد عدد أسطوانات النظام على السعة التي يتم تصنيفها من قبل )أ(
  
 والمرشحاتنظام إلى وجود أسطوانتين فتخصص أسطوانة لمجاري الهواء  الاحتاج إذا )ب(

  .واألسطوانة األخرى لحماية المعدات
  
  
  
  
  

415



   نظام حماية المطابخ التجارية4/5

  2006رـيناي                                        ـ الجزء الثاني                               االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

   الفنيـةالتجهيزات    4/5/7

  

  :التجهيزات ما يلي في االعتباريؤخذ بعين    4/5/7/1
  .تثبت األسطوانة بدعامات بصورة جيدة) أ(    

  
  .بت بصورة جيدةتركب األنابيب الخاصة بالنظام وتث) ب(    

  
  .تضغط األنابيب بالماء ثم بالنيتروجين) ج(    

  
  . حسب قياساتها الرشفوهاتتركب ) د(    

  
 م عن سطح 1.3 في األماكن المطلوبـة بحيث ال يبعد منصهر عن المنصهراتتركب ) هـ(

  .األرض
  

  .م2.5 عن ارتفاعهجرس إنذار للنظام بحيث ال يقل تركيب ) و(
  

 وأن ال ، م1.5 الوحدة عن ارتفاعشغيل اليدوية مع أسالك السحب وبحيث ال يزيد تركيب وحدة الت) ز(
  .م 3التشغيل لألسطوانة عن  صمامتزيد المسافة بين وحدة التشغيل اليدوية عن 

  
  . تشغيل األسطوانةصمام م من 18.0 عن يجب أن ال يزيد طول األنبوب الرئيسي) ح(

  
  . والذي يعمل تلقائياً عند تشغيل النظام أو الكهرباءتركيب جهاز إغالق الغاز والوقود) طـ(

  
  

  الفحـص والتشغيـل  4/5/8

  

  :طريقة التشغيل لهذا النظام تتم بثالث طرق  4/5/8/1
 درجة حرارتها إلى الحرارة المطلوبة فينقطع السلك ارتفاععن طريق الوصالت المنصهرة بعد  )أ(

 اندفاع تفريغ النظام مما يؤدي إلى خرطوشةى التحكم الرئيسي مباشرة أو إل صمامالواصل إلى 
  .مادة اإلطفاء إلى الشبكة

  

 الرئيسي الصمامعن طريق وحدة التشغيل اليدوية، وذلك بسحب سلك التشغيل مما يؤدي إلى فتح  )ب(
  .واندفاع مادة اإلطفاء إلى الشبكة

  
  .طوشةخر الرئيسي أو المتصل بالالصمامالتشغيل الموجود على  زرعن طريق  )ج(  
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  الصيـانة الدوريـة  4/5/9

  

  .تجرى الصيانة الدورية حسب تعليمات الجهة المصنعة وحسب جداول التدقيق  
  

  الفحص الشهري  4/5/9/1

  

  . أنه يعمل والتأكد منفحص صمام التنفيس )أ(    
  

  .فحص جميع أجزاء النظام والتأكد من أنه ال توجد أضرار ميكانيكية )ب(    
  

والتأكد من أنها نظيفة أو استبدالها بأخرى تكون من نفس ) اشفات الحرارةك (المنصهراتفحص  )ج(
  .ظيفهاتندرجة الحرارة إذا لم يمكن 

      
  . الغطاء الخاص بهاوجود نم النظام وفوهات رشنظافة التأكد من  )د(

  
  . سلك السحب الذي يشغل النظام سالمةالتأكد من )هـ(    

  

  الفحص السنوي  2 /4/5/9

  

  .ابيب بحيث تضغط بغاز النيتروجينفحص األن )أ(
  
  .خرطوشةالسطوانة أو االفحص ضغط  )ب(
  

  .)4/5/9/1(  الفقرة الفحص الشهريفيالمذكورة فحص النظام حسب الخطوات  )ج(     
      

  )كل خمس سنوات(الفحص   3 /4/5/9

  

  .هامن التآكل واألجزاء المتعلقة بلخلوها سطوانة جيداً االفحص  )أ(    
  

  . اإلطفاء والتأكد من فعاليتهطوسيفحص  )ب(    
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  البـاب الـرابـع
  

  السادس ـلالفص

  

   الهــالونمنظا
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  التعريـف    4/6/1

    

سطوانات االنظام عبارة عن شبكة من األنابيب موزعة في األماكن المطلوب حمايتها وتغذى من 
مضغوط بغاز النيتروجين حيث يندفع عند التشغيل من خالل ) كوسيط إطفاء(تحتوي على غاز الهالون 

  . للحريق وإخمادهالتفاعل الكيميائيسلسلة اف  تحت ضغط معين، ويعمل على إيقفوهات الرش
  

  

 تركيب المادة وخصائصها   4/6/2

  
يعتبر غاز الهالون من المركبات الهالوجينية التي تحتوي على ذرة أو أكثر من عناصر العمود السابع    4/6/2/1

كيميائي إلى وتنقسم من حيث التركيب ال. في الجدول الدوري، وهي الفلور، والكلور، واليود، والبروم
 :النوعين التاليين وهما األكثر شيوعاً

  
 . الميثانوبرومو ثالثي فلور) 1301(هالون  )أ(  

  
  . الميثانو فلوردايكلورو برومو ) 1211(هالون  )ب(  

   
  ).1301(وسوف تقتصر هذه المواصفات على الهالون    

 

 

  

  التطبيـق  4/6/3

  
 :ماكن والحاالت التاليـةتستعمل أنظمة الهالون في حماية األ   4/6/3/1

  
 .لالحتراق والغازات القابلة لالشتعالالسوائل القابلة  )أ(

  
 ). وغيرها…محوالت ـ مفاتيح كهربائية ( الكهربائية األجهزة )ب(

  
 .لالحتراق القابلة الصلبةالمواد  )ج(

  
 .غرف الحاسب اآللي والتحكم )د(
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 :طفاء الحرائق الناتجة عنال يعتبر هذا النظام فعاالً في إكما    4/6/3/2

 ). المدافعبارود ـ نترات السليلوز (ميائيةط الكيالئبعض الخ )أ(

  
 ). وغيرها…الصوديوم ـ البوتاسيوم ـ ( المعادن شديدة التفاعل  )ب(

  
 . المعادن المائية )ج(

  
المواد (عضوية المركبات ال  بعضالتي لها القدرة على حل المركبات تلقائياً مثل ميائيةالكيالمواد  )د(

  ).عالية األكسدة
 

  

 مكونـات النظــام  4/6/4

  
 :يتألف نظام الهالون من المكونات التالية    4/6/4/1

  
 . الغازسطوانةا )أ(    

  
 .شبكة األنابيب وملحقاتها )ب(   

  
 .فوهات الرش )ج(   

  
  .أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة )د(   

 

  

 مواصفـات المـواد    4/6/5

  

 : المـواد التي سيتـم تركيبها، يجب أن تكون ذات مواصفات عالمية معروفة، وكما يلياراختيعند     

  
  سطوانة غاز الهالونا  4/6/5/1

  سطوانةجسم اال )أ(

 . أو ما يعادلها)1ـ4/6ج( جدولالمذكورة في  يجب أن يكون مصنوعاً طبقاً للمواصفات                        

  
  ةسطوانالصمام اللولبي لال )ب(

  .  بار42 بار يكون ضغط التشغيل 25الضغط المنخفض  لنظام )1       (
  .  بار70 بار يكون ضغط التشغيل 42الضغط العالي  لنظام )2 (
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 كلـوش )أ1ـ4/6( ي شكلـة المعلومات الواردة فـسطوانان على كل ـون مبيـأن يك يجب )ج(
  . العربية واإلنجليزيةباللغتين) ب1ـ4/6(

  
 بيب والوصالتاألنا  4/6/5/2

  

 أو ما )2ـ4/6ج( جدولللمواصفات المذكورة في يجب أن تكون األنابيب والوصالت طبقاً  )أ(
 .يعادلها

  
 المنخفض، و  الضغطامـ بار لنظ90 ال يقل عن لألنبوب المجمع االختباريجب أن يكون ضغط  )ب(

 .ام الضغط العاليـ بار لنظ130

  
  ).الباب األول ـ الفصل األول(معدات الحريق مواصفات مواد  الصمامات حسبتكون  )ج(

  
 فوهات الرش  4/6/5/3

  .الجهة المصنعة  مواصفاتحسب                    
  
  أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي  4/6/5/4

  

 أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي  )أ(  

أنظمة إنذار الحريق ات كاشفات الحرارة أو الدخان ولوحة التحكم التابعة للنظام وفقاً لمواصف) 1(
  .)الباب الخامس ـ الفصل األول(

مواد معدات  ومفتاح الضغط وفقاً لمواصفات  لولبيصمامسطوانة الكهربائي، مشغل رأس اال) 2(
  .)الباب األول ـ الفصل األول(الحريق 

  
  : أجهزة التشغيل اليدوي وهي)ب(

الباب الخامس ـ (مة إنذار الحريق أنظ وفقاً لمواصفات التلقائية/وحدة التشغيل اليدوية) 1(
  .)الفصل األول

 وطبقاً للمواصفات المذكورة في NFPA-12A وحدة التشغيل الميكانيكية وفقاً للمواصفات )2(
  .)2ـ4/6ج( جدول

  
  : أجهزة اإلنذار التابعة للنظام وهـي)ج( 

  .صافرات وأجراسوحدة اإلنذار الصوتي و) 1(
الباب (أنظمة إنذار الحريق ات المضيئة وفقاً لمواصفات وحدة اإلنذار المرئي واإلشار) 2(

 .)الخامس ـ الفصل األول
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   لوحة البيانات لنظام الهالون ـ باللغة العربية )أ1ـ4/6( شكل
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  لوحة البيانات لنظام الهالون ـ باللغة االنجليزية )ب1ـ4/6( شكل
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 أنـواع النظــام       4/6/6

  

 :تقسم أنظمـة الهالـون من حيث األداء والتغطية إلى األنواع التالية

  
   نظام الغمر الكلي)أ(

 ويستعمل ث 10صل إلى تركيز معين في مدة أقصاها  يعتمد على غمر الحيز كله بغاز الهالون لي      
 ).2ـ4/6(  شكل،عادة في األماكن التي يسهل إغالقها بإحكام قبل تدفق الغاز

  
   نظام الغمر الموضعي)ب(

 إلى هذه فوهات الرش يعتمد على غمر أجزاء محددة في المكان المطلوب حمايته حيث يتم توجيه       
دة في األماكن التي يصعب بقاءها محكمة اإلغالق، أو أن يكون ويستعمل عا. األجزاء مباشرة

  .الجزء المطلوب حمايته صغيراً جداً بالنسبة للمكان بكامله
 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نظام الغمر الكلي)2ـ4/6( شكل
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 التشغيـل       4/6/7

  

 :سائل التاليةيتم تشغيل نظام الهالون بالو   4/6/7/1

  

   تشغيل تلقائي)أ(

 .سطوانات الهالوناللولبي الصمام القوم بفتح ي إنذار حريق حيث نظام بواسطة      

  
   تشغيل يدوي كهربائي)ب(

 . ويتم بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات الحريق     

  
   تشغيل يدوي ميكانيكي)ج(    

  .طة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية ويتم بواس                        
  
   أجهزة التشغيل         4/6/7/2

سطوانة إلطالق غاز الهالون عند تلقيها اإلشارة من لوحة تحكم لال لولبيال صمامالوهي تستعمل لفتح                  
  .أو ميكانيكية) الغاز المضغوط (هوائيةالنظام وهي تعمل بطريقة كهربائية أو 

 

 

 

 الكلي الغمر نظام       4/6/8

  

  التصمـيم ئمبـاد        4/6/8/1

  

 : وفقاً لما يلـينظام الغمر الكلـييتم تصميم 

  
 .الجهة المصنعة يجب أن تكون مكونات النظام ما عدا األنابيب والوصالت من نفس )أ      (  

  
 اإلمكانوب حمايته قدر سطوانات بجانب المكان المطلاال يجب أن توضع ،سطوانات الهالونامكان  )ب(

 ويمكن الوصول لها بأمان وسهـولة، مo 45وأن تحفظ في غرفـة ال تزيد درجة الحرارة فيها عن 
سطوانات تحفظ في غرفة ال تحتوي على أية مواد تعرض لالوفي حالة عدم توفر غرفة منفصلة 

 .سطوانات للتلفاال

  
 .سطواناتاال مكان لوحة تحكم الهالون داخل غرفة )ج(
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 في حالة حماية عدة غرف مختلفة، وفي هذه الحالة تحسب كمية صمامات التوجيه يمكن استخدام )د(
 .الهالون لتكفي أكبر وأخطر غرفة

  
 . بشكل يسمح بوصول الغاز إلى جميع أجزاء الحيزفوهات الرش توزع )هـ(

  
 ).1ـ5/1ج( جدول حسبالدخان كاشفات  توزع )و(

  
ستعمال كاشفات الحرارة للتشغيل يجب استعمال كاشفات دخان في منطقة  في الحاالت التي تتطلب ا)ز(

الحريق األخرى، وتختار درجة الحرارة التي يعمل عليها كاشفات الحرارة بحيث تكون أعلى من 
 .مo 30درجة المكان بـ 

  
 . في مكان يسهل الوصول إليها قرب المدخل التشغيل اليدويةوحدة يجب أن تكون )ح(

  
 هي عبارة عن مفتاح يعمل على وضع النظام إما تلقائية/ يدويةل نظام هالون بوحدة تشغيل  يزود ك)ط(

 .بحالة تشغيل تلقائي أو يدوي ويكون بالقرب من المدخل من الخارج

  
 الصافرةمكان جرس اإلنذار داخل الحيز المحمي ويعمل عند استالم اإلشارة األولى ومكان يكون  )ي(

القرب منه، وهي تعمل عند استالم اإلشارة الثانية ويكون صوتها مميزاً عن خارج الحيز المحمي أو ب
 .الجرس

  
خارج الحيز المحمي وعند المدخل كما في ) وحدة اإلنذار المرئي(مكان المصباح الوماض يكون  )ك(

 ).3ـ4/6( شكل

  
 إلغالق فتحات انخوانق الدخوتستعمل لإلغالق  تستعمل ستائر الحريق إلغالق الفتحات غير القابلة )ل(

تعمل عند تلقي إشارة اإلنذار الثانية قبل خروج واً لتسرب الغاز ـومجاري التكييف والتهوية منع
 الون أو بواسطة الغاز المضغوط كما في شكلـاً بواسطة نظام إنذار الهـالغاز إما كهربائي

 ).4ـ4/6(

  
  .في حالة وجودهاللمبنى نذار الرئيسية  توصل لوحة نظام التشغيل والتحكم التابع للنظام بلوحة اإل)م(
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  تركيب الصافرة والمصباح الوماض مكان  )3ـ4/6( شكل

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الهالون الفتحات في المناطق المحمية بنظام إلغالقستائر  )4ـ4/6( شكل
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 الحسـابـات   4/6/8/2

  

  : للنظام وفقاً للمعايير التالية كمية غاز الهالونعمليات حسابى تجر )أ(
 التي يحتويها الحيز ومن ثم لالشتعالنوع الخطورة، وذلك بتحديد نوع وكمية المواد القابلة ) 1(

  %.7وبحد أقصى % 5تحدد نسبة التركيز المطلوبة وبحد أدنى 
في   أية فتحات موجودةاالعتبار الحيز بقيمته العظمى والصغرى مع األخذ بعين حساب حجم) 2(

  .هذا الحيز بقيمتها العظمى والصغرى
  .تحديد درجة الحرارة المتوقعة في الحيز بقيمتها العظمى والصغرى) 3(
  : وبناء على ما تقدم، تحسب كمية الهالون طبقاً للمعادلة التالية)4(

  
  

)                           1ـ4/6( معادلة
)100( CS

CV
W

−

×
=                                                   

    
  :حيث         

W= كجم (وزن الهالون( 

C= نسبة التركيز 

V= 3م(حجم الحيز( 

S=  مجك/3م(الحجم النوعي( 

 

الجهة سطوانات حسب مواصفات االت الهالون الالزمة طبقاً لحجم سطـوانااوبناء عليه تحدد عدد 
  .المصنعة

  
 .سطواناتاال كمية الغاز الموجودة في لكل ث 10يؤخذ زمن التفريغ بحيث ال يزيد عن  )ب(

  
  .)2ـ4/6ج( جدولو حسب المواصفة المذكورة في  لآلتيتحسب أقطار شبكة األنابيب وفقاً  )ج(

  ).1ـ4/6(يب طبقاً للجدول أقطار األناباختيار) 1(
 كما هو مبين والصماماتتحسب أطوال األنابيب مضافـاً إليها األطوال المكافئة للوصالت ) 2(

  ).3ـ4/6( و جدول)2ـ4/6( لبجدو
  ).4ـ4/6( حسب حجم األنابيب كما في جدولي) 3(
  . ث10حساب كمية التدفق لكل قطاع من األنابيب بحيث ال يزيد زمن التفريغ عن ) 4(
  ).5ـ4/6( دولجتقدر نسبة كمية الغاز بالشبكة وفقاً للمعادلة التالية و) 5(
  

   )                       2ـ4/6( معادلة          

2

1

K
Vp

m

K
H

+







=                                                   
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  :حيث           
H=  80ويجب أال تزيد عن  (%)نسبة الغاز في األنابيب.% 

1K= 5ـ4/6(ثابت من جدول( 

2K= 5ـ4/6(ثابت من جدول( 

m= كجم (كتلة شحنة الهالون( 

PV=  3م(الحجم الداخلي لألنابيب( 

  
    ).ب1ـ4/6( منحنى  أو)أ1ـ4/6( تحديد متوسـط الضغـط كما في منحنى) 6(
  .حساب فاقد الضغط في الشبكة) 7(
  . يحسب الضغط عند كل نقطة تصميم)8(
  .من متوسط الضغط% 50 على أن ال يقل عن  رشفوهةحساب الضغط عند كل ) 9(

   

  
  أدنى معدل للتدفق التصميمي )1ـ4/6( جـدول

 القطر االسمي )40(جـدول  )80(جـدول 

  أقل تدفق

 )ث/كجم(

  أقل تدفق

 )ث/كجم(

  

 )مم(

0.05 0.09 6 

0.11 0.15 8 

0.22 0.31 10 

0.36 0.45 15 

0.86 0.91 20 

1.27 1.54 25 

2.18 2.63 32 

3.41 3.81 40 

5.90 5.90 50 

7.72 8.85 65 

11.80 14.98 80 

21.79 26.33 100 

36.77 43.13 125 

49.49 57.66 150 
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 والصماماتصالت المسننة للوالطـول المكافئ  )2ـ4/6( جـدول

 مجمع أو قارنه

 صمام بوابة

تي وصلة 

 ةجانبي

90 كوع 
 oلفة طويلة  

  ووصلة تي عابرة

90 كوع
o 45 كوع

o  قطر

 األنبوب

 )مم( )م( )م( )م( )م( )م(

0.09 0.82 0.24 0.40 0.18 10 

0.12 1.04 0.30 0.52 0.24 15 

0.15 1.37 0.43 0.67 0.30 20 

0.18 1.74 0.55 0.85 0.40 25 

0.24 2.29 0.70 1.13 0.52 32 

0.27 2.65 0.82 1.31 0.61 40 

0.37 3.41 1.07 1.68 0.79 50 

0.43 4.08 1.25 2.01 0.94 65 

0.55 5.06 1.55 2.50 1.16 80 

0.73 6.64 2.04 3.26 1.52 100 

0.91 8.35 2.56 4.08 1.92 125 

1.07 10.00 3.08 4.94 2.32 150 

 

  

  

 الطـول المكافئ للوصـالت الملحومـة )3ـ4/6( ولجـد

 مجمع أو قارنه

 صمام بوابة

وصلة تي 

 جانبية

90 كوع 
 o لفة طويلة 

 ووصلة تي عابرة 

90 كوع
o 45 كوع

o  قطر

 األنبوب

 )مم( )م( )م( )م( )م( )م(

0.09 0.49 0.15 0.21 0.06 10 

0.12 0.64 0.21 0.24 0.09 15 

0.15 0.85 0.27 0.34 0.12 20 

0.18 1.07 0.34 0.43 0.15 25 

0.24 1.40 0.46 0.55 0.21 32 

0.27 1.65 0.52 0.64 0.24 40 

0.37 2.10 0.67 0.85 0.30 50 

0.43 2.50 0.82 1.01 0.37 65 

0.55 3.11 1.01 1.25 0.46 80 

0.73 4.08 1.34 1.65 0.61 100 

0.91 5.12 1.68 2.04 0.76 125 

1.07 6.16 2.01 2.47 0.91 150 
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  ) طوليم/3م(الصلبالحجم الداخلي ألنابيب ) 4ـ4/6( جـدول

القطر االسمي     ) 40( جدول  ) 80( جدول 

الحجم الداخلي 

  )م/3م(

  القطر الداخلي

 )مم(

الحجم الداخلي 

  )م/3م(

  القطر الداخلي

 )مم(

 )مم(

0.00005 7.67 0.00007 9.25 8 

0.00009 10.74 0.00012 12.52 10 

0.00015 13.87 0.00020 15.80 15 

0.00028 18.85 0.00034 20.93 20 

0.00046 24.31 0.00056 26.64 25 

0.00083 32.46 0.00097 35.05 32 

0.00114 38.10 0.00131 40.89 40 

0.00190 49.25 0.00217 52.50 50 

0.00270 59.00 0.00309 62.71 65 

0.00426 73.66 0.00477 77.93 80 

0.00573 85.45 0.00638 90.12 90 

0.00742 97.18 0.00822 102.26 100 

 

 

  

  حسـاب نسبة كميـة الغـاز في الشبكـة) 5ـ4/6( جـدول

    خط األنابيبضغط

 )بــار(

  كثافة التعبئة

 )3م/ جمك(

  معامل
 K 1 

  معامل
 K 2 

25  
25  
25  
25  
25  
25  
25  
25 

600  
700  
800  
900  
1000  
1100  
1121  
1200 

109,900 

109,500  
109,100  
108,700  
108,300  
107,900  
107,777  
107,500 

520  
580  
640  
700  
760  
820  
833  
880 

42  
42  
42  
42  
42  
42  
42  
42 

600  
700  
800  
900  
1000  
1100  
1121  
1200 

118,700  
118,000  
117,300  
116,600  
115,900  
115,200  
115,050  
114,500 

424  
484  
544  
604  
664  
724  
735  
784 
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  ) بار25(  متوسط الضغط ـكثافةال) أ1ـ4/6( منحنى
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) بار42(متوسط الضغط  ـ كثافةال) ب1ـ4/6( منحنى
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 المخططات   4/6/8/3

  

 :المخططات والبيانات التاليـة يجب أن ترفق به ،عند تقديـم طلب الترخيص

  
   المخططات التصميمة)أ(

 مبيناً المكان المراد حمايته، وموقـع 20:1موضحاً عليها المساقط األفقية والرأسية بمقياس رسم       
النظام بكافة مكوناته ومخطط هيكلي موضحاً عليه أرقام نقاط التصميم وقطاعات األنابيب على 

 .الشبكة

  
  لتنفيذية المخططات ا)ب(

 التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق مع حسابات      
 .التصميم

  
   البيانات والحسابات)ج(

  ).4/6/8/2( الفقرةحسب ما ورد في       
 

  

  الفنيـةالتجهيزات     4/6/9

  

 :وط التاليةيجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً ألصول المهنة إضافة إلى الشر   4/6/9/1

  
 .سطوانات بشكل جيد وذلك بتركيب قوائم في الحائط المجاوراالتثبت  )أ(

  
 . الحادةباالنحناءاتسطوانات بطريقة ال تسمح  لالاللولبيصمام الوتركب الوصالت بين الشبكة  )ب(

  
 .مم 300 متجاورين ال تقل عن صمامين فإن المسافة بين مركزي هيوجتال صماماتعند استعمال  )ج(

  
 . الضغط مواجهاً للفاحص بحيث يمكن قراءته بسهولةمقياس أن يكون اتجاه )د(

  
مواد معدات طبقاً لما جاء بمواصفات و، )5ـ4/6( شكل ، تثبت جميع أجزاء الشبكة بشكل محكم)هـ(

  .)الباب األول ـ الفصل األول(الحريق 

  
 األنواع االعتباريث يؤخذ بعين  انسياب الغاز بحاتجاه عند تفرع الشبكة إلى أجزاء يراعى )و(

    ).6ـ4/6( الموضحة في شكل
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 ).7ـ4/6( شكل،  يتم تثبيت وحدة التشغيل اليدوي ـ التلقائي جيدا)ز(

  
  ).8ـ4/6( شكل،  اإلنذار المرئيةأجهزة ووالصافراتيتم تثبيت األجراس  )ح(
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طريقة تثبيت األنابيب )5ـ4/6( شكل
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  بيب طريقة التفرع لألنا )6ـ4/6( شكل
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  التلقائية عن مستوى األرض/ارتفاع وحدة التشغيل اليدوية )7ـ4/6( شكل         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   عن مستوى األرضالجرس والصافرةارتفاع  )8ـ4/6( شكل
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  ضعـينظـام الغمـر المو  4/6/10

  
 التعريـف    4/6/10/1

  

   .هو النظام الذي يعتمد في تصميمه على غمر أجزاء معينة من الحيز بالغاز                

    
 التطبيـق    4/6/10/2

  

 :المثال يعتبر هذا النظام فعاالً لحماية األماكن الخطرة في حيز كبير الحجم، نذكر على سبيل

  
  من حيث التطبيـق )أ(

  .ت التي تحتوي على سوائل قابلة لالشتعال الخزانا)1(
  . لوحات التحكم الكهربائية الموجودة في حيز كبير)2(
  . إلخ…مكائـن الطباعـة  )3(
  

  :التالي باستثناء )4/6/8/1  فقرةمن حيث التصميم يتبع ما ورد في نظام الغمر الكلي )ب(
  .مطلوبة في التصميممن الكمية ال% 150 كمية الهالون المطلوبة تحسب بأن تكون )1(
  . يراعى أن يتدفق الهالون بشكل سائل على المكان المحمي)2(
  . بحيث تغطي المنطقة المراد حمايتها بالكامل الرشفوهات عدد يجب اختيار )3(
  

الغمر   لنظامالتجهيزات الفنيةمن حيث التركيب يراعى عند تركيب الجهـاز ما ورد في شروط  )ج(
  :عدا ما يلي ما )4/6/9( فقرةالكلي

  . قريبة بقدر اإلمكان من المنطقة المراد حمايتهافوهات الرش تركب )1(
   واألماكن التي يمر فوهات الرش في حالة حماية المعدات الكهربائية تترك مسافة مناسبة بين )2(

  .فيها تيار الضغط العالي
  

  .جميع البنود األخـرى كمـا في نظـام الغمـر الكلـي    4/6/10/3
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  واالختبارالفحـص   4/6/11
 

  عند نهاية التنفيذ وفقاً ألصول المهنة وشروط العقد على أن الواالختباريجب أن تتم أعمال الفحص         4/6/11/1
  :يقل عن النقاط التالية

الباب (أنظمة إنذار الحريق لفحص وسيلة التشغيل التلقائية لنظام إنذار الهالون يتبع ما جاء في  )أ (
 .)الخامس ـ الفصل األول

  
 .لتأكد من أن تنفيذ جميع أجزاء النظام القائم قد تم حسب مواصفات التركيب والتصنيعا )ب(

  
من % 10 وفي حالة نقص الضغط عن مقياس الضغطسطوانات بقراءة االالتأكد من ضغط ووزن  )ج (

 .ئتها وضغطها يجب نقلها وتفريغها من الغاز بالكامل، ثم إعادة تعبيضغط التصميمال

  
 .سطوانةيجب توفير وسيلة للتأكد من مستوى الهالون في اال )د( 

  
 .التأكد من عمل وسائل إغالق الفتحات وإيقاف التهوية والتكييف )هـ(

  
  .من متوسط الضغط% 150تقديم شهادة فحص الشبكة، بحيث ال يقل فحص الضغط عن ) و(

 

  

  الصيانـة  4/6/12
 

  : عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يليالجهة المصنعةاع تعليمات يجب إتب         4/6/12/1
 . اإلنذارنظامنظام التشغيل الكهربائي كما جاء في مواصفات الصيانة التابع ل )أ( 

  
 .طوانات أسبوعياًاالس الموجودة على المقاييسقراءة الضغوط من ) ب( 

  
 .ام أو المكان المحمي بهالتأكد من عدم وجود أي إضافات أو تعديالت في النظ )ج( 

  
 . أو كاشفات الحريق الرشفوهاتلالتأكد من عدم وجود أي عوائق  )د( 

  
 .التأكد من وجود العالمات التحذيرية واإلرشادية في أماكنها )هـ( 

  
  .سطوانات الهالون كما هو بالتصميم مرتين في السنةاالتأكد من وزن ) و( 

  
  . الهالون مرتين في السنةبلوحة تحكممتصلة التأكد من عمل جميع األنظمة ال )ز( 

440



   نظـام الهـالون4/6

  2006ـريناي                                               ـ الجزء الثاني                          االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

 سالمـة األشخاص  4/6/13

  
 :يجب توفير وسائل السالمة لألشخاص بمراعاة األمور اآلتية       4/6/13/1

  
  و)أ9ـ4/6( لـ، شكةـاالنجليزي ة وـ باللغة العربيةـتحذيري ات إرشادية وـر عالمـتوفي )أ(

 .)ب9ـ4/6(كل ـش

  
 .اءة تدل على المخارج في المكان المحمي بالنظامتوفير إشارات مض )ب(

  
 .توفير نظام تهوية بحيث يساعد على طرد الغاز بعد التفريغ )ج(

  
 .تدريب أشخاص على كيفية تشغيل النظام وإخالء المكان  )د(

  
  .التأكد من أن زمن التأخير كاف إلخالء األشخاص )هـ(

  
  

  نماذج التدقيق  4/6/14

      
 ).1ـ4/6(، انظر نمـوذج )الجـزء الميكانيكي(ميم والتنفيذ لشبكة نظام الهالون ـ التص     4/6/14/1

  

 ).2ـ4/6(، انظر نمـوذج )الجـزء الميكانيكي(اعتماد نوعية الدليل المصور لمعدات الهالون ـ      4/6/14/2

  

  ).3 ـ4/6( ، انظر نمـوذج)الجزء الميكانيكي( لنظام الهالون ـ       الصيانة الدورية4/6/14/3
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   عالمة تحذيرية لنظام الهالون ـ باللغة العربية)أ9ـ4/6( شكل            
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  ة لنظام الهالون ـ باللغة االنجليزية عالمة تحذيري)ب9ـ4/6( شكل      
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  )الجـزء الميكانيكـي( ـ التصميم والتنفيذ لشبكة نظام الهالونتدقيـق ) 1ـ4/6(نمـوذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 موقع اسطوانات الهالون 1
        مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 األنبوب المجمع 2
             موجود(  ) 
       موجودغير  (  )

 

 الوصلة المرنة  3
           موجودة(  ) 
       موجودةغير  (  )

 

 سطوانةمثبتات اال 4
            موجودة(  ) 
       موجودةغير  (  )

 

  على األنبوب المجمع تنفيسصمام 5
             موجود(  ) 
       موجودغير  (  )

 

 نوع النظام 6
        ضغط عالي(  ) 
 ضغط منخفض (  )

 

7 
حجم الغرفة مقارنة بكمية الهالون 

 والتركيز

         مناسب    (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 نوع األنابيب المستخدمة 8
             مناسب(  ) 
 غير مناسب (  )

 

 تثبيت األنابيب 9
        مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

  الرشنوع فوهات 10
            مناسب(  ) 
 غير مناسب (  )

 

  الرشتوزيع فوهات 11
       مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 درجة حرارة قاع االسطوانة 12
               ةجيد(  ) 
          ةجيدغير  (  )

 

 الفتحات وطرق المعالجة 13
                ةجيد(  ) 
          ةجيدغير  (  )

 

 الجزء الكهربائي 14
أنظمة إنذار حسب ما جاء بمواصفات 

 )الباب الخامس ـ الفصل األول(الحريق 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

444



   نظـام الهـالون4/6

  2006ـريناي                                               ـ الجزء الثاني                          االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
  

  )الجـزء الميكانيكـي ( ـمعدات الهالونل الدليل المصوراعتماد نوعية تدقيـق ) 2ـ4/6(نمـوذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 سطوانة الهالون وسعتهاا 1
       معتمده     (  ) 
 غير معتمده (  )

 

 األنبوب المجمع وقياسه وأبعاده 2
       مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 الوصلة المرنة وقياسها وأبعادها 3
            ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 سطوانةمثبتات اال 4
       مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

  التنفيسصمام 5
        مناسب    (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 األنابيب والوصالت 6
            ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 سطوانة الرئيسي لالالصمام 7
       مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 مثبتات األنابيب 8
            ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 نوع النظـام 9
      مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 وحدة التشغيل الميكانيكي 10
            ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 الجزء الكهربائي 11
أنظمة إنذار حسب ما جاء بمواصفات 

 )الباب الخامس ـ الفصل األول(الحريق 
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   )الجزء الميكانيكي (  ـلنظام الهالونالصيانة الدورية ) 3ـ4/6( نمـوذج
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 التأكد من أقطار األنابيب 1
           ةمناسب (  )
 ةغير مناسب (  )

 

 التأكد من مثبتات األنابيب 2
      جيـد       (  )
 غير جيـد (  )

 

 سطوانةالتأكد من ضغط اال 3
      جيـد       (  )
 غير جيـد (  )

 

 سطوانةالتأكد من مثبت اال 4
      جيـد       (  )
 دغير جيـ (  )

 

 فحص األنابيب وتنظيفها من الداخل 5
      جيـد       (  )
 غير جيـد (  )

 

  وموقعها الرشفوهات 6
            ةجيـد (  )
 ةغير جيـد (  )

 

7 
طوانة الهالون يجب أن يكون اسموقع 

 حسب التصميم

    مناسب      (  )
 غير مناسب (  )

 

 التأكد من وحدة التشغيل الميكانيكي 8
          ةمناسب (  )
 ةمناسبغير  (  )

 

9 
التأكد من كمية الهالون بالنسبة للغرفة 
 المحمية وعدم التغيير في حجم الغرف

          هجيـد (  )
 هغير جيـد (  )

 

 التأكد من عدم وجود فتحات جديدة 10
    مناسب       (  )
 غير مناسب (  )

 

 الجزء الكهربائي 11

أنظمة إنذار ت حسب ما جاء بمواصفا
الباب الخامس ـ الفصل (الحريق 

 )األول
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  التعريـف    4/7/1

هو عبارة عن شبكة من األنابيب موزعة في األماكن المطلوب حمايتها من خطر الحريق، تغذى من   
تحت  فوهات الرشيندفع عند التشغيل من خالل حيث سطوانات غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط ا

 تعمل على خنق و إخماد الحريق ومنع وفي الحيز المحمي بتركيز معين ناثر جزيئاته ضغط معين، فتت
  .انتشاره

  

  تركيب المادة وخصائصها   4/7/2
يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون من ذرة كربون وذرتي أوكسجين وهو غاز عديم اللون والرائحة، وغير 

  . إطفاءوسيطكذوب في الماء، ويستخدم  مرة، كما أنه ي1.5قابل لالشتعال وأثقل من الهواء بـ 
  
  التطبيق  4/7/3
  :يعتبر هذا النظام فعاالً الستعماله في حماية األماكن والحاالت التاليـة   4/7/3/1
  

  . السوائل القابلة لالشتعال)أ(    
  

  ).المحوالت والقواطع الكهربائية( غرف الكهرباء وأماكن التوصيالت الكهربائية الخطرة )ب(    
  

  ).المشتقات البترولية(المحركات التي تعمل بالوقود السائل  )ج(    
  

  .والخشب) المنسوجات البترولية( أماكن تخزين الورق واألقمشة )د(    
  

  . الخطرة والقابلة لالشتعالالصلبة المواد )هـ(    
  

  :ال يعتبر هذا النظام فعاالً في إطفاء الحرائق الناتجة عن  4/7/3/2
  

 بارود و يلوزلنترات الس(مثل  التي تحتوي على مصدر األوكسجين بداخلها  المواد الكيميائية)أ(
  ).المدافع

  

  .البوتاسيوم والصوديوم المعادن شديدة التفاعل مثل )ب(
  

   . المعادن المائية)ج(
  

  

  .لمختصةجهة االيجب أن ال يستعمل هذا النظام إال في حالة عدم وجود نظم بديلة وبعد أخذ موافقة   4/7/3/3
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  أنواع النظــام  4/7/4
  

  :تنقسم أنظمة ثاني أكسيد الكربون من حيث األداء والتغطية إلى األنواع التالية    4/7/4/1
  )1ـ4/7(  شكل، نظام الغمر الكلي)أ (

  .      يعتمد في تصميمه على غمر الحيز كله بغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تركيز محددة
  

   نظام الغمر الموضعي)ب(

فوهات في تصميمه على غمر أجزاء محددة في المكان المطلوب حمايته، حيث يتم توجيه ويعتمد   
  .إلى هذه األجزاء مباشرة الرش

  

   نظام الخراطيم اليدوية)ج(

  .                         يعتمد في تصميمه على وجود خرطوم متحرك ومصدر للغاز
  

   نظام الشبكة الخالية)د(

الجزئي أو نظام الخراطيم  ذية شبكة أنابيب نظام الغمر الكلي أوويعتمد في تصميمه على تغ  
  .وتنقل بواسطة عربات مملوءة بالغاز اسطواناتاليدوية، وذلك باستعمال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام الغمر الكلي )1ـ4/7( شكل
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  التشغيـل    4/7/5

  

  :كربون كما يلييتم تشغيل نظام ثاني أكسيد ال    
  
  تشغيل تلقائي  4/7/5/1

إرسال بحيث تقوم الكاشفات )  ـ كاشفات أخرىلهبدخان ـ حرارة ـ ( بواسطة كاشفات الحريق   
 بواسطةسطوانات ثاني أكسيد الكربون اإشارة إلى لوحة التحكم للنظام والتي تعمل على فتح صمام 

  . أو وسيلة أخرىمشغل
  
    تشغيل يدوي كهربائي  4/7/5/2

  .سطواناتاالويتم بواسطة مفتاح تشغيل كهربائي عن طريق لوحة التحكم التي تعمل على فتح صمام    
  

  تشغيل يدوي ميكانيكي  4/7/5/3

سطوانات  تفتح صمام االذراع تشغيل ميكانيكية أو أزرار ويتم بواسطة أدوات تشغيل يدوية مثل   
  .مباشرة

  
  
  مكـونات النظـام  4/7/6

  

  :م ثاني أكسيد الكربون من المكونات التاليةيتألف نظا  4/7/6/1
  

  . الغازسطوانةا )أ(  
  

  . شبكة األنابيب وملحقاتها)ب(  
  

  .فوهات الرش )ج(  
  

  . أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة)د(  
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  مواصفـات المـواد  4/7/7

  

  :فة، كما يلـي المـواد التي سيتم تركيبهـا، يجب أن تكون ذات مواصفات عالمية معرواختيارعند   
  سطوانة غاز ثاني أكسيد الكربونا  4/7/7/1

  سطـوانة جسـم اال)أ(  

يجب أن يكون مصنعاً ) مo 21 بار عند درجة حرارة 51.2 (: نظـام الضغط العالي) 1(  
 أو ما يعادلها، وأن يكون مصنعاً DOT-3A,  DOT-3AA,  DOT-1800ومفحوصاً حسـب متطلبات 

  .ومفحوص من قبل هيئة معتمدة من البلد المصنع الصلب غير ملحوم من مادة
 يجب أن يكون مصنعاً )مo 18 -  عند درجة حرارة بار 21.0( : نظام الضغط المنخفض)2(  

  . أو ما يعادلهاASMEومفحوصاً حسب متطلبات 
  
  سطوانةالاللولبي لصمام ال )ب(

 االنفجار ال يقل عن       يجب أن يكون مصنعاً من مواد ذات مواصفات عالمية معتمدة، وضغط
   .لنظام الضغط المنخفض بار 34.5 لنظام الضغط العالي، وال يقل عن بار 41.5

  
   صمام التنفيس)ج(

 الباب األول( دات الحريقـمواد معمواصفات اً لشروط ـ يجب أن يكون بصورة عامة وفق)1(
   ).1/1/4/3( فقرة )األول الفصل ـ

  بار400، وحدود التشغيل حتى DOT ومعتمد من فقصيقرص  يجب أن يكون من نوع )2(     
  . لنظام الضغط المنخفض بار335لنظام الضغط العالي، وحتى 

  
  األنابيـب والوصـالت   4/7/7/2

  :والمواصفات التالية) ـ الفصل األول الباب األول( دات الحريقـمواد معمواصفات حسب     
   األنابيـب)أ(    

واد غير قابلة لالحتراق وأن تكون بالمتانة الكافية بحيث تتحمل       أن تكون جميع األنابيب من م
لصدأ ل مسببةضغط التشغيـل العالي وأن تطلى بمواد مقاومة للصدأ في حالة تعرضها لظروف 

  :وأمثلة على هذه األنابيب هي
 المذكورة في اتـمواصفال تكون حسب  ونلفج المالصلب أو  األسودالصلبيب ـأناب) 1(

 حديداليعادلها من المواصفـات ويجب عدم استعمـال أنابيب أو ما  )1ـ4/7ج( دولـج
  .الزهر

  في نظام الضغط العالـي) 2(
  . كحد أدنى)40(  جدول وأقل، يمكن أن تكون حسب مم20قطار ذات األاألنابيب ـ 1     
 )80(  جدول يجب أن تكون حسب مم100 المتفرع من أنبوب  مم25األنابيب بقطر ـ 2

  .كحد أدنى
  .كحد أدني) 40( جدولفي نظام الضغط المنخفض يجب أن تكون األنابيب حسب  )3(    
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  فوهات الرش  4/7/7/3

 بحيث تتحمل الضغوط الواقعة عليها ـ  المقاوم للصدأالصلبيجب أن تكون من مواد مثل   
على غطاء يمنع دخول الشوائب إلى الفتحة ويزال بالضغط عند  فوهة الرشحتوي تويجب أن 

  .لتشغيلا
  

  أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة       4/7/7/4

  

 دخان كاشفات كونهاالمالئمة لطبيعة الخطورة من حيث ) الكاشفات( يتم اختيار أجهزة كشف الحريق )أ(
  .أو حرارة أو لهب أو غيرها من األنواع القياسية

  
 التيار إمداد النظام مستقلة عن  الخاصة بتشغيلالكهربائي والتوصيالت الكهربائية يكون التيار )ب(

تنفيذ ذلك توضع وسائل ميكانيكية مع وجود مصدر من  التمكن وفي حالة عدم ،لألغراض األخرى
  .ثانوي احتياطي يعمل عن طريق مفتاح تحويل تلقائي في حالة فشل التيار األصلي

  
  .مرحلتين يكون تشغيل النظام بواسطة إنذار ذو )ج(
  
  .ة الكشف والتشغيل من أنواع معتمدة ومسجلة دولياً للنظام يجب أن تكون أجهز)د(
  
الفصل  ـ الباب الخامس (أنظمة إنذار الحريق مواصفات تكون نوعيات أجهزة اإلنذار كما في )هـ(

  ).األول
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  التصميـم       4/7/8

  :تم عملية الحساب للنظام وفقاً للمعايير التاليةت    
  
  نظام الغمـر الكلي   4/7/8/1

  :عتبر النقاط التالية المبادئ األساسية لحساب هذا النظامت    
  

  .  إما أن يكون الحريق سطحياً أو متعمقاًالمشتعلة يجب تحديد نوع الحريق طبقاً لنوع المواد )أ(
  :الحرائق السطحية وتحسب كمية الغاز وفقاً لما يلي) 1(

  . المراد حمايتهاالمنطقةحساب حجم ـ 1
  .للمواد األخرى% 34أو ) 1ـ4/7( وب حسب جدولحساب التركيز المطلـ 2
، يجب زيادة كمية إضافية تعادل حاصل %34بعض المواد تحتاج إلى نسبة تركيز أكثر من ـ 3

  ).1ـ4/7(  وفق منحنىالتحويلضرب الكمية التصميمية في معامل 
االت يؤخذ بعين االعتبار إضافة كمية محسوبة من ثاني أكسيد الكربون لتعويض بعض الحـ 4

اع واالنخفاض ـ أو االرتف،قابلة لإلغالقالاء كالفتحات غير ـاإلطفالتي تؤثر على فعالية 
 منذلك تحسب كمية الغاز المطلوبة ل .مo 21 معدلات الحرارة بـغير المتوقع في درج

  .)2ـ4/7( منحنىو) 4ـ4/7( جدول و)3ـ4/7( جدولو )2ـ4/7( دولـج
لي للحرائق السطحية بحيث يستمر ليبلغ التركيز المطلوب تحسب مدة التدفق لنظام الغمر الكـ 5

  .د1بأقل من 
  العميقةالحرائـق  )2(

  . د20يجب المحافظة على المكان مغلقا، والمحافظة على نسبة التركيز لمدة ـ 1
يؤخذ بعين االعتبار إضافة كمية محسوبة من غاز ثاني أكسيد الكربون لتعويض بعض ـ 2

قابلة لإلغالق أو االرتفاع الفعالية اإلطفاء كالفتحات غير الحاالت التي تؤثر على 
  ).4ـ4/7( جدول و) 3ـ4/7( كما في جدول. واالنخفاض في درجات الحرارة

  د7 يجب أن يصل التركيز المطلوب في المنطقة المراد حمايتها إلى النسبة التصميمية خاللـ 3
  . د2من التركيز خالل % 30تكون  د وبحيث ي20و يستمر في نفس التركيز لمدة ال تقل عن 

سطوانات، ففي نظام الضغط المنخفض يجب أن يكون االيحسب التدفق على أساس ضغط ـ 4
، على أن ال يقل  الرشلفوهات) 5ـ4/7( جدولمعدل التدفق بالنسبة للقطر المكافئ حسب 

  . بار10الضغط التصميمي عن 
بالنسبة للقطر المكافئ حسب يجب أن يكون معدل التدفق لنظام الضغط العالي ـ 5

  . بار21 عن لفوهة الرش على أن ال يقل الضغط التصميمي  الرشلفوهات) 6ـ4/7(جدول
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 NFPA حسب لإلطفاء  نسبة لتركيز ثاني أكسيد الكربونأدنى )1ـ4/7( جـدول

أدىن نسبة لتركيز ثاين أكسيد  Material المادة

  (%)-) الكمية النظرية(الكربون 

  تركيز ثاين أكسيد الكربونأدىن نسبة ل

 (%) -) الكمية التصميمية (

 Acetylene 55 66 غاز اإلسيتلين

 Acetone 27 34 أسيتون

 Aviation Gas Grades 115/145 30 36  115/145غاز الطيران درجة 

 Benzol Benzene 31 37 بنزين بنزول

 Butadiene 34 41 بيوتادايين

 Butane 28 34 البيوتان

 I Butane-I 31 37تان ـ البيو

 Carbon Disulfide 60 72 ثاني كبريتيد الكربون

 Carbon Monoxide 53 64 أول أكسيد الكربون

 Coal or Natural Gas 31 37 فحم حجري أو غاز طبيعي

 Cyclopropane 31 37 بروبانسيكلو

 Diethyl Ether 33 40 يثر ثنائي اإلثيلإ

 Dimethyl Ether 33 40 يثر ثنائي المثيلإ

 Ethane 33 40 إيثان

 Ethyl Alcohol 36 43 كحول إثيلي

 Ethyl Ether 38 46 األيثر اإلثيلي

 Ethylene 41 49 إثيلين

 Ethylene Dichloride 21 34 ثاني كلوريد اإلثيلين

 Ethylene Oxide 44 53 أكسيد اإلثيلين

 Gasoline 28 34  جازولين–بنزين 

 Hexane 29 35 رافين هدروكربونيهكسان، ب

 Higher Paraffin )مرتفع(برافين هدروكربوني 

Hydrocarbons 

28 34 

 Hydrogen 62 75 هدروجين

 Hydrogen Sulfide 30 36 كبريتيد الهيدروجين

 Isobutane 30 36 أيسوبيوتان

 Isobutylene 26 34 أيسوبيوتلين

 Isobutyl Format 26 34 وبيوتيلسفورمات اإلي

 JP-4 (Jet Fuel) 30 36 وقود الطائرات

 Kerosene 28 34 كيروسين ـ زيت البرافين

 Methane 25 34 ميثان

 Methyl Acetate 29 35 ايستات المثيل

 Methyl Alcohol 33 40 كحول المثيل

 Methyl Butene-I 30 36 مثيل

 Methyl Ethyl Ketone 33 40 مثيل إثيل كيتون

 Methyl Formate 32 39 يلفورمات المث

 Pentane 29 35 )برافين هدروكربوني(بنتان،

 Propane 30 36 بروبان

 Propylene 30 36 بروبلين

 Quench, Lube oils   28 34 زيت التزليق
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  عامل التحويلم )1ـ4/7(منحنـى

 

 

 

 

   الخطورةحسب نوع الغمر ملاعم )2ـ4/7( جـدول

يتركيز التصميمال الخطورة نوع معامل الحجم          

) CO2) كجم/ 3م(  3م/  CO2كجم)
 

 

50 0.62 1.60 
  مواد كهربائية خطرة

)3 م56.6 حيز(  

أدنى حد)  كجم91 (1.33 0.75 50  
 مواد كهربائية خطرة

)3 م56.6ر من بأكحيز (  

65 0.50 2.00 
اق بكميات أور(تخزين ملفات 

أنابيب و خنادق مغطاة, )كبيرة  

مجمعات الغبار, مخازن فراء 2.66 0.38 75  
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 الغمرعامل م )3ـ4/7( جـدول

 المنطقةحجم 

 

 معامل الحجم

 

  ةالكمية المحسوب

) أقل منليس ( 

 )كجم( )3م/CO2كجم ( )CO2كجم /3م( )3م(

 ــ 1.15 0.86 3.96لغاية 

3.97 - 14.15 0.93 1.07 4.5 

14.16 - 45.28 0.99 1.01 15.1 

45.29 - 127.35 1.11 0.90 45.4 

127.36 - 1415.5 1.25 0.80 113.5 

 1135.0 0.77 1.38 1415.5ر من بأك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ثاني أكسيد الكربون بتغير درجة الحرارة اختالف ضغط )2ـ4/7( منحنـى
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  المكافئة للفتحةمقاسات ال )4ـ4/7(ـدول ج

  رقم رمز

  الفتحة

   المكافئ قطرال

 المفردةلفتحة   ل

  المكافئةمساحة ال

 مفردةفتحة ال   لل

 )2مم( )مم( 

1 0.79 0.49 

1.5 1.19 1.11 

2 1.59 1.98 

2.5 1.98 3.09 

3 2.38 4.45 

3.5 2.78 6.06 

4 3.18 7.94 

4.5 3.57 10.00 

5 3.97 12.39 

5.5 4.37 14.97 

6 4.76 17.81 

6.5 5.16 20.90 

7 5.56 24.26 

7.5 5.95 27.81 

8 6.35 31.68 

8.5 6.75 35.74 

9 7.14 40.06 

9.5 7.54 44.65 

10 7.94 49.48 

11 8.73 59.87 

12 9.53 71.29 

13 10.32 83.61 

14 11.11 96.97 

15 11.91 111.29 

16 12.70 126.71 

18 14.29 160.32 

20 15.88 197.94 

22 17.46 239.48 

24 19.05 285.03 

32 25.40 506.45 

48 38.40 1138.71 

64 50.80 2025.80 
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  فتحةللالمكافئة مساحة ال من 2 لكل ممفريغ معدل الت)5ـ4/7( جـدول

  ) بار20.7(الضغط المنخفض 

 التفريغمعدل  ضغط الفتحة

 )2مم/د/كجم( )بار(

20.7 2.970 

20.0 2.041 

19.3 1.671 

18.6 1.443 

17.9 1.284 

17.2 1.165 

16.5 1.073 

15.9 0.992 

15.2 0.918 

14.5 0.851 

13.8 0.792 

13.1 0.737 

12.4 0.688 

11.7 0.642 

11.0 0.600 

10.3 0.559 

  

  فتحةللمساحة المكافئة ال من 2 لكل ممفريغمعدل الت )6ـ4/7( جـدول

  ) بار51.7( العاليلضغط ا

 معدل التفريغ ضغط الفتحة

 )2مم/د/كجم( )بار(

51.7 3.258 

50.0 2.706 

48.3 2.403 

46.5 2.174 

44.8 1.995 

43.1 1.840 

41.4 1.706 

39.6 1.590 

37.9 1.488 

36.2 1.397 

34.5 1.309 

32.8 1.224 

31.0 1.140 

29.3 1.063 

27.6 0.985 

25.9 0.908 

24.1 0.830 

22.4 0.760 

20.7 0.690 
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  نظام الغمـر الموضعـي   4/7/8/2

  :تعتبر النقاط التاليـة المبادئ األساسية لحساب هذا النظام    
 تعتمد حساب كمية الغاز على مساحة أو حجم الحيز المراد حمايته ومدة التفريغ الالزمة إلطفاء )أ(

  .الحريق
  
من الكمية المقررة % 40ام الضغط العالي تضاف كمية من الغاز تعادل  في حالة استخدام نظ)ب(

  .لنظام الغمر الكلي
  
، كبيرة وتتطلب أطوال كبيرة من األنابيب سطواناتواالإذا كانت المسافة بين المنطقة المحمية  )ج(

  .يجب أن يعوض فاقد الغاز
  

  : المعادلة التالية عند استخدام نظام الضغط العالي تحسب كمية التدفق وفق)د(      
  

)                                      1ـ4/7( معادلة
l

f

f
T

W
Q

4.1
=                                                           

  
  :حيـث

         fQ=د/مجك(  معدل التدفق الجزئي لنظام الغمر الكلي(  
         fW= مجك( الكمية الكلية لغاز ثاني أكسيد الكربون لنظام الغمر الكلي(  

  lT= ،ما الطريقة السطحية أو طريقة الحجمإ معدل التدفق للغاز على طريقتين  
  

 ومجاري ث، يؤخذ بعين االعتبار نوع المواد القابلة لالشتعال، 30 أن ال تقل مدة تفريغ الغاز عن )هـ(
  .التهوية والتكييف ودرجات الحرارة وكذلك زيادة مدة التدفق

  
  .ما الطريقة السطحية أو طريقة الحجمإطريقتين، يحسب معدل التدفق للغاز على  )و(

  
  نظام الخراطيم ونظام الشبكة الخالية       4/7/8/3

  . تعتبر النقاط التالية المبادئ األساسية لحساب تدفق هذين النظامين  
  

  . د1عن استعماله قل مدة تبحيث ال  يعتمد معدل التدفق على نوع المكان، ومدى خطورته وحجمه )أ(
  
  . د1في حالة استخدام أكثر من خرطوم، فإن معدل التدفق يجب أن ال تقل مدة استعماله عن  )ب(
  
 التدفق من خالل العربات  بالنسبة لنظام الشبكة الخالية يجب أن يكون الزمن وكمية الغاز ومعدل)ج(

  .كافياً ليعطي التركيز المطلوب
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   الفنيـةالتجهيزات       4/7/9

  

  : الشروط التاليةىتم أعمال التركيب وفقاً ألصول المهنة اضافة إليجب أن ت    4/7/9/1
  

  . يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً ألصول المهنة وبواسطة أشخاص مؤهلين ولديهم الخبرة الالزمة)أ(
  
  .ك بتركيب قوائم في الحائط المجاورسطوانة بشكل جيد وذل تثبت اال)ب(
  
  .سطوانات بطريقة ال تسمح بانحناءات حادةاال وصمام تركب الوصالت من أجزاء الشبكـة )ج(
  
ل عن ـيجب أن ال تق المتجاورين الصمامفإن المسافة بين مركزي  هيوجتال اتـصمام عند استعمال )د(

  .مم 300
  
  . مواجهاً للفاحص بحيث يمكن قراءته بسهولة الضغطمقياس يجب أن يكون اتجاه )هـ(
  
الباب ( مواصفات مواد معدات الحريقمحكم وذلك حسب ما جاء في  تثبت جميع أجزاء الشبكة بشكل )و(

  ).2ـ4/7( بشكلوكما ) األول الفصل  ـاألول
  
 الموضحة في األنواع أجزاء يراعى اتجاه انسياب الغاز بحيث يؤخذ بعين االعتبار عند تفرع الشبكة إلى )ز(

  .)3ـ4/7( شكل
  

  ).4ـ4/7( كما بشكل،  جيداًئيالتلقا/اليدويالتشغيل  يتم تثبيت وحدة )ح(       
  

  ).6ـ4/7( شكل و) 5ـ4/7( شكل، اإلنذار ووسائل الصافرات واألجراس يتم تثبيت )طـ(
  
سطوانات الغـاز في غرفة غير معرضة للعوامل الجوية وفي أقرب مكان للغرفة ا يجب أن توضـع )ي(

  .المحمية
  
  .لخاص بهاسطوانات بصمام عدم رجوع مع المجمع ا يجب أن تزود اال)ك(
  
  .الوصالت واألنابيب واالنكماش في للتمدد يجب أن يؤخذ في االعتبار توفير وصالت )ل(
  
 في حالة عدم ظهور أنابيب النظام خارج الحائط يجب توفير مداخل أو فتحات للوصول إلى أي نقطة في )م(

  .األنابيب بسهولة
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  .الرباط أو باألسنانصيل  والتواللحام يجب استخدام الشروط الدولية في عمليات )ن(
  
 األجزاء المعدنية الخاصة بنظام ثاني أكسيد الكربون التي تركب داخل غرف  كلتأريض يجب )س(

  .الكهرباء
  
 باللغتين العربية واإلنجليزية سطوانة الغازا يجب أن توضع لوحة البيانات التي توضح المعلومات على )ع(

  .)ب7ـ4/7(  و شكل)أ7ـ4/7( في شكلهو موضح كما 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طريقة تثبيت األنابيب) 2ـ4/7( شكـل
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  طريقة التفرع لألنابيب) 3ـ4/7( شكـل
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  التلقائية عن مستوى األرض/ارتفاع وحدة التشغيل اليدوية) 4ـ4/7 (شكـل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارتفاع الجرس والصافرة عن مستوى األرض) 5ـ4/7( شكـل
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  لوماضمكان تركيب الصافرة والمصباح ا) 6ـ4/7( شكـل
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   ـ باللغة العربيةسطوانة ثاني أكسيد الكربونلوحة البيانات ال) أ7ـ4/7( شكـل
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   ـ باللغة االنجليزيةسطوانة ثاني أكسيد الكربونلوحة البيانات ال) ب7ـ4/7( شكـل
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  الفحص واالختبار  4/7/10

  

يجب أن تتم أعمال الفحص عند نهاية التنفيذ وفقاً ألصول المهنة والمواصفات الدولية ومع وضع  )أ(
  .الشروط الالزمة للسالمة أثناء الفحص

  
لوحة  و،مفاتيح الضغطو ،يهصمامات التوجويتم فحص أجهزة الفحص التلقائي من كاشفات  )ب(

) الباب الخامس ـ الفصل األول( أنظمة إنذار الحريق مواصفات حسب ما جاء في ،التحكم
  .تصميمبالومقارنتها 

  
الجهة يتم التأكد من استكمال جميع أجزاء النظام حسب ما جاء في شروط التركيب وتعليمات  )ج(

  .الدليل المصور وةالمصنع
  

% 10سطوانات بقراءة مقياس الضغط وفي حالة نقص الضغط عن اال ووزن يتم التأكد من ضغط )د(
  .سطوانة للتعبئة تعاد االيضغط التصميمالمن 

  
التأكد من عمل وسائل إغالق الفتحات وإيقاف التهوية والتكييف وأي وسيلة أخرى تعمل مع  )هـ(

  ).8ـ4/7( شكـل ،انطالق الغاز
  

  ).حسب الترخيص(ة تعدد األنظمة يؤخذ أكبر نظام يتم تفريغ الغاز بالكامل وفي حال )و(  
  

     % 150 بحيث ال يقل الضغط عن والتجهيزاتتقديم شهادة فحص للشبكة من حيث التسريب  )ز(
  .الضغط المطلوب للنظام وتوجه عناية خاصة ألجزاء الخراطيم أو الوصالت المرنة من متوسط

  
 المحمي وعلى المقاول القائم بالعمل توفير المعدات يتم التأكد من نسبة تركيز الغاز في الحيز )ح(

  .الالزمة لذلك
  
  . أثناء عملية االختبارالتفريغزمن  و زمن التأخيريتم التأكد من  )ط(

  
  .يتم عمل تقرير بالفحص وفي حالة وجود أي مالحظات تدون إلجرائها )ي(  

  
  .ص وعمل المالحظاتيتم وضع النظام في حالة استعداد للتشغيل بعد إجراء الفح )ك(  
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   بنظام ثاني أكسيد الكربونالمراد حمايتها المناطقستائر إلغالق الفتحات في ) 8ـ4/7( شكـل

  

  

  

  الصيانـة الدوريـة  4/7/11

بالدليل ية واستعمال التوجيهات الخاصة  إجراء الصيانة الدور عندالجهة المصنعةيجب إتباع تعليمات                     
  .المصور

  

  الصيانة األسبوعية          4/7/11/1

  

الباب ( أنظمة إنذار الحريق مواصفاتتم الصيانة لنظام التشغيل واإلنذار حسب ما جاء في ت) أ(  
  ).الفصل األول-الخامس

  
  . الضغط والتأكد من أن الضغط مناسب وال يوجد تسربمقاييس قراءة )ب(
  
  . التأكد من عدم وجود أي إضافات أو تعديالت على النظام أو المكان المحمي)ج(
  
  . كاشفات الحريق أو الرشفوهاتعلى  التأكد من عدم وجود أي عوائق )د(
  
  .التأكد من وجود العالمات التحذيرية واإلرشادية في المكان )هـ(
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  الصيانة الشهرية           4/7/11/2

  

  . في الصيانة األسبوعية إجراء ما تم)أ(
  
  .سطواناتا عمل فحص نظري لجميع أجزاء النظام من أنابيب و)ب(
  
  .سطوانات والتأكد من أن النظام يعمل بصورة سليمةاال فحص عملي للنظام مع فصل ويتم )ج(

  
  الصيانـة السنويـة          4/7/11/3

  

  . يتم إجراء ما تم في الصيانة الشهرية)أ(
  
 النظام بالكامل وقياس التركيز والتأكد من عمل أنظمة السالمة والتهوية كما في حالة  يتم تشغيل)ب(

ل الصيانة اعمأسجل ما تم في ي أي مالحظات تظهر ووتدون). حسب الترخيص(الحريق بالكامل 
  .بالكامل

  
  سالمـة األشخـاص          4/7/11/4

  

  :يجب توفير وسائل السالمة لألشخاص حسب النقاط التالية
  
  . إلخالء األشخاص من جميع األماكن التي قد يصلها الغازٍف يجب التأكد من أن زمن التأخير كا)أ(
  

هو موضح في كما ة ـة واإلنجليزيـباللغتين العربييجب توفير عالمات تحذيرية وإرشادات  )ب(
  .)ب9ـ4/7( شكلو ) أ9ـ4/7( شكل

  
  . المكان المحمي بالغاز في يجب توفير إشارات مضيئة وأسهم تدل على المخارج)ج(
  
خارج   يجب توفير نظام تهوية بكفاءة بحيث يعمل على طرد الغاز بالكامل من جميع األماكن إلى)د(

  . وتوفير وسائل دخول هواء نقي وإخماد الحريق بعد التشغيلالحيز المحمي بالنظام
  
  . وعمل التهوية الالزمةيجب تدريب أشخاص مسئولين عن كيفية تشغيل النظام وإخالء المكان )هـ(
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   ـ باللغة العربيةنموذج اإلرشادات التحذيرية لنظام ثاني أكسيد الكربون) أ9ـ4/7( شكـل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ـ باللغة االنجليزيةي أكسيد الكربوننموذج اإلرشادات التحذيرية لنظام ثان) ب9ـ4/7( شكـل
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  نمـاذج التدقيـق  4/7/12

      
  .)1 ـ 4/7( نموذج، انظر ) الميكانيكيالجزء(ـ ثاني أكسيد الكربون التصميم والتنفيذ لشبكة نظام      4/6/12/1
  

  .)2ـ4/7( نموذجنظر ا، )الجزء الميكانيكي( نظام ثاني أكسيد الكربون ـ الدليل المصور لمعدات اعتماد      4/6/12/2
  

  .)3ـ4/7( نموذج، انظر )الجزء الميكانيكي(  ثاني أكسيد الكربون ـالصيانة الدورية لنظام     4/6/12/3
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  )الجزء الميكانيكي( ـ ثاني أكسيد الكربونالتصميم والتنفيذ لشبكة نظام ) 1ـ4/7( نموذج
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

  كسيد الكربونثاني أسطوانة اموقع  1
            مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 األنبوب المجمـع 2
           موجود      (  )
 غير موجود (  )

 

 الوصلة المرنـة 3
                ةموجود (  )
 ةموجودغير  (  )

 

 سطوانـةمثبتات اال 4
                ةموجود (  )
 ةموجودغير  (  )

 

 عنفيس على األنبوب المجم التصمام 5
            موجود      (  )
 غير موجود (  )

 

 نوع النظام 6
           ضغط عالي  (  )
 ضغط منخفض (  )

 

7 
 وتركيز حجم الغرفة ومقارنتها بكمية

 ثاني أكسيد الكربون

            مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 نوع األنابيب المستخدمة 8
                 ةبمناس(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 تثبيت األنابيب 9
            مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

  الرشنوع فوهات 10
                 ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

11 
   الرشتوزيع فوهات

 
            مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 سطوانةدرجة حرارة قاع اال 12
                  ةجيـد (  )
 ةغير جيـد (  )

 

 الفتحات وطرق المعالجة 13
                  هجيـد (  )
 هغير جيـد (  )

 

 الكهربائيالجزء  14
أنظمة إنذار حسب ما جاء بمواصفات 

 )الباب الخامس ـ الفصل األول( الحريق
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  )الجزء الميكانيكي(   ـثاني أكسيد الكربوننظام معدات ل رالدليل المصواعتماد تدقيق ) 2ـ4/7( نموذج
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

  وسعتهاثاني أكسيد الكربونسطوانة ا 1
  معتمد        (  )
 غير معتمد (  )

 

 األنبوب المجمع وقياسه وأبعاده 2
  مناسب       (  )
 غير مناسب (  )

 

 الوصلة المرنة وقياسها وأبعادها 3
        ةمناسب (  )
       ةمناسبغير  (  )

 

 سطوانةمثبتات اال 4
        ةمناسب (  )
       ةمناسبغير  (  )

 

  التنفيسصمام 5
  مناسب       (  )
 غير مناسب (  )

 

 األنابيب والوصالت 6
        ةمناسب (  )
       ةمناسبغير  (  )

 

 سطوانة الرئيسي لالالصمام 7
        مناسب (  )
 غير مناسب (  )

 

 مثبتات األنابيب 8
        ةمناسب (  )
       ةمناسبغير  (  )

 

 نوع النظام 9
  مناسب      (  )
 غير مناسب (  )

 

 وحدة التشغيل الميكانيكي 10
        ةمناسب (  )
       ةمناسبغير  (  )

 

 الجزء الكهربائي 11
أنظمة حسب ما جاء بمواصفات 

الباب الخامس ـ ( حريقإنذار ال
 )الفصل األول
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  )الجزء الميكانيكي(   ـثاني أكسيد الكربونالصيانة الدورية لنظام ) 3ـ4/7( نموذج
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 التأكد من أقطار األنابيب 1
        ةمناسب (  )
       ةمناسبغير  (  )

 

 نابيبالتأكد من مثبتات األ 2
             ةجيـد (  )
 ةغير جيـد (  )

 

 سطوانةالتأكد من ضغط اال 3
       جيـد       (  )
 غير جيـد (  )

 

 سطوانةالتأكد من مثبت اال 4
      جيـد        (  )
 غير جيـد (  )

 

 فحص األنابيب وتنظيفها من الداخل 5
     جيـد        (  )
 غير جيـد (  )

 

  وموقعهالرشافوهات  6
            ةجيـد (  )
 ةغير جيـد (  )

 

7 
 ثاني أكسيد الكربونسطوانة اموقع 

 حسب التصميم

      مناسب      (  )
 غير مناسب (  )

 

 التأكد من وحدة التشغيل الميكانيكي 8
           ةمناسب (  )
 ةغير مناسب (  )

 

9 
  ثاني أكسيد الكربونالتأكد من كمية

غرفة المحمية وعدم التغيير في بالنسبة لل
 حجم الغرف

            ةجيـد (  )
 ةدغير جيـ (  )

 

 التأكـد من عدم وجود فتحات جديدة 10
     مناسب       (  )
 غير مناسب (  )

 

 الجزء الكهربائي 11
أنظمة إنذار حسب ما جاء بمواصفات 

 )الباب الخامس ـ الفصل األول( الحريق
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 ـاب الـرابــعـالبـ
 

 نـامـالثل ـــفصال

 

 الوسائط النظيفة نظام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

                 



 الوسائط النظيفةنظام  4/8

 2006رـيناي                                             ـ الجزء الثاني                                      االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 

 التعريـف          4/8/1

، كاستجابة إلى القيود الدولية المفروضة ئط النظيفةاالوستتضمن هذه المواصفة متطلبات أنظمة اإلطفاء باستخدام 
ونظراًَ ألن التكنولوجيا في هذا المجال . 1987سبتمبر  16على غاز الهالون بموجب بروتوكول مونتريال الموقع في 

 .لمعرفة التغيرات المستحدثةبصفة دورية،  -2001NFPA مراجعة المواصفة يجب، تشهد تطوراً متواصالً
 
 الوسائط النظيفةتركيب             4/8/2

 .رباء وال تترك رواسب عند التبخرالحريق هي عوامل غير موصلة للكهلمكافحة  الوسائط النظيفة             4/8/2/1
  ).1ـ4/8( جدولكما في  تنقسم الوسائط النظيفة إلى التالي،             4/8/2/2

هذه تحتوي و  تحتوى على واحد أو أكثر من المركبات العضوية كمركبات أساسية، يةهالوكربونوسائط ) أ(
 . كلور أو البروم أو اليود المركبات العضوية على واحد أو أكثر من عناصر الفلور أو ال

تحتوي على واحد أو أكثر من غازات األرجون أو النيتروجين كمكونات أساسية،  الغازات الخاملةوسائط  )ب(
 .وقد تحتوى على ثانى أكسيد الكربون كمكون ثانوي

 

 -2001NFPAالوسائط النظيفة حسب) 1ـ4/8( جدول
 المادة   الصيغة الكيميائية 

C3F8 بانو بروبيرفلور Perfluoropropane FC-3-1-10 

C4F10 وتانيب وبيرفلور Perfluorobutane FC-3-1-10 

CHCI2CF3  يثانإداي كلورو تراى فلورو 
Dichlorotrifluoroethane  

HCFC-123 (4.75%) 

CHCIF2 كلوروداى فلورو ميثان 
Chlorodifluoromethane  

HCFC-22 (82%) 

CHCIFCF3 كلورو تترا فلورو إيثان 
Chlorotetrafluoroethane  

HCFC-124 (9.5%) 

 
 ميثيل -1–أيزو بروبانيل 
 %)3.75 ( سايكلوهكسين

Isopropenyl-1-  

methylcyclohexene  

(3.75%) 

HCFC خليط A * 
 

CHCIFCF3 كلورو تترا فلورو إيثان Chlorotetrafluoroethane HCFC-124 

CHF2CF3  بنتا فلورو إيثان Pentafluoroethane HFC-125 

CF3CHFCF3 هيبتا فلورو بروبان Heptafluoropropane HFC-227ea 

CHF3 تراى فلورو ميثان Trifluoromethane HFC-23 

CF3CH2CF3 هكسا فلورو بروبان Hexafluoropropane HFC-236fa 

 اتلهالوكربونا

CF3I  تراي فلورو ايودايد Trifluoroiodide FIC-13I1 

Ar أرجون Argon IG-01 

N2 نيتروجين Nitrogen IG-100 

N2  52(نيتروجين(% Nitrogen (52%) 

Ar 40(رجون أ(% Argon (40%) 

CO2  8(ثاني أكسيد الكربون(% Carbon dioxide (8%) 

IG-541 

N2 50 (نيتروجين(% Nitrogen (50%) 

 ة الخاملاتالغاز

Ar 50(رجون أ(% Argon (50%) 
IG-55 
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 التطبيـق          4/8/3
 

 :تستعمل الوسائط النظيفة في حماية األماكن والحاالت التالية         4/8/3/1
 . مصادر الخطر الكهربائية واإللكترونية)أ(
 
 . األرضيات السفلية و المساحات المخفية األخرى)ب(
 

 .وائل و الغازات القابلة لالحتراق والسريعة االشتعال الس)ج(
 

 . األصول األخرى عالية القيمة)د(
 

 . مرافق االتصاالت)هـ(
  
 . القابلة لالشتعالفي األماكن المحتوية على المواد خمادلإل و االنفجارللوقاية من  )و(

 

 

 :لمواد التاليةفي الحرائق التي تشتمل على االوسائط النظيفة  تستخدمال   4/8/3/2
 

 .والبارود نترات السليلوز السريع في غياب الهواء مثل القابلة للتأكسد الكيميائيةمواد ال )أ(
 
و   كونيوم و اليورانيوم رالزيوم و المغنيزيوم و التيتانيوم و مثل اللثيوم و الصوديوم و البوتاسالحفازةالمعادن  )ب(

 .البلوتينيوم
 

  .)بات مؤلفة من الهيدروجين و عناصر أخرىمرك ( المعادندريداتيه )ج(
 

 ).الهيدرازين و البروكسيد(عضوية المواد  بعض الذاتي مثلالحراري ال للتحللالقابلة الكيميائية المواد  )د(

  

 

         تحذير4/8/3/3

 

كن لهذه يم و ،مأرضةال غير للموصالت اء الساكنةالكهرببقد يحدث شحن عند تفريغ الغازات المسالة،   )أ (
 . بطاقة كافية لتوليد انفجاراً كهربائياًقوس أخرى مسببةً بأجسامن تفرغ الشحالموصالت أن 

 

 وسيط للمحدد على تركيز والحفاظح بتحقيق اسملل مصدر الخطر تطويق يجبالكلي عند استخدام نظام الغمر ) ب(
 .لفترة محددة من الوقت

 
 أن يؤخذ في االعتبار تأثير يجب درجات الحرارة العالية، عندالخطر  في مصادر الوسائط النظيفة عند استخدام )ج(

 .إنتاج مواد ضارة بالصحةعلى و  على فعالية الحماية من الحريق وعلى المعدات الوسيط النظيفتحلل
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 مكونـات النظــام            4/8/4
 

 :)1ـ4/8( ، انظر شكلةمن المكونات التاليالوسائط النظيفة  نظام يتكون                      
 . من الغاز المضغوطكمية اإلمداد الرئيسي واالحتياطي )أ(

 

 .سطواناتاال )ب(
 

 .شبكة التوزيع )ج(
 .نابيب األ )1(
 . األنابيبوتركيبات وصالت )2(

 .الصمامات )3(

 .الرشفوهات  )4(

 
 .واإلنذار والتحكمأجهزة التشغيل  )د(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات نظام الوسائط النظيفة) 1ـ4/8( شكل
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 مواصفـات المـواد             4/8/5

 

 الجهات ى ومسجلة لد المـواد التي سيتـم تركيبها، يجب أن تكون ذات مواصفات عالمية معروفةاختيارعند                       
 :، وكما يليالمختصة

 

  النظيفةودة الوسائطج             4/8/5/1

 NFPA-2001.بمقاييس الجودة المقدمة في النظيفة يجب أن تفي خواص الوسائط 
                                                     

  التخزيناسطوانات                4/8/5/2

 .لجهة المصنعة اتيبكما هو محدد في كمستوى ضغط فائق عند لكثافة ملء أو االسطوانات  يتم تعبئة )أ(
 
 :اسطوانة على كل همبينالمعلومات التالية كون تيجب أن  )ب(

وهي فارغة و إجمالي الوزن، مستوى االسطوانة وزن ،  النظيف نوع الوسيط:ات الهالوكربونوسائط) 1(
 .الضغط الفائق

 . للوسيط     السميالحجم ا، سطوانة، مستوى الضغط لال النظيف نوع الوسيط:الغازات الخاملة وسائط) 2(
 

 .CTC أو DOT بمواصفاتشحن، يجب أن تفي لل اسطواناتك سطواناتاالعندما تستخدم  )ج(
 
يستخدم التسخين أو التبريد و . المصنعةجهة اليجب أن تكون درجات حرارة التخزين حسب مواصفات ) د(

 .  التخزيناسطوانةالخارجي للمحافظة على درجة حرارة 
 
 . مo 55  ـ21من  للحد األقصى للضغط اً مناسبيضغط التصميمالكون ينبغي أن ي ) هـ(
 

 صالت الوو األنابيب         4/8/5/3

                 .)ـ الفصل األولاألول الباب ( مواصفات مواد معدات الحريق                   انظر 
                           

  تركيبات األنابيب              4/8/5/4
  التشغيل الحد األدنى لضغطيزيد عنعادل أو ي المقدركون لجميع التركيبات حد أدنى من الضغط ييجب أن  )أ(

 فيجب ، في شبكة أنابيب التوزيع للضغط اًمخفض اً جهازتستخدمفي األنظمة التي و . التصميمي للوسيط المستخدم
 بعد الحد األقصى المتوقع  للضغط  أو يزيد عنيعادللجهاز حد أدنى للضغط المقدر ا بعدلتركيبات يكون لن أ

 . شبكة األنابيب
 
 إال إذا كانت تفي  كجم75فئة  من األنابيبوال تستخدم تركيبات . الحديد الزهريجب عدم استخدام تركيبات من  )ب(

 .اإلجهاد لحسابات ANSIبمواصفات  
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 الصمامات                4/8/5/5

 والمكونات األخرى للصمام من مواد تتوافق مع مانعات التسربو الحلقات الدائريةو شياتاالحيجب أن تكون جميع 
  . واألضرار األخرىيةئاي ضد األضرار  الميكانيكية و الكيميجب توفير حمايةو. الوسيط النظيف

 
  الرش فوهات               4/8/5/6

 و الحد ، حدود االرتفاعات والتغطيةة مساحخصائص التدفق و  على الرشمواصفات فوهات  تشتمليجب أن  )أ(
 من مادة مقاومة للتآكل المداخل للتفريغ، وصفيحة الضغطو  فوهات الرشتكون  يجب أن و. األدنى للضغط

 . والجو المحيطبالنسبة للوسيط المستخدم
 
  . األجواء المسببة للتآكل الشديد فيمقاومة للتآكلمواد خاصة  أو طالءيجب استخدام  )ب(
 
 .نوع وحجم الفتحةو مصنعةجهة الالتحديد بشكل دائم ب الرشفوهات  تمييزيجب  )ج(
 
أي حدث  أو أي أجهزة أخرى مناسبة حتى ال يأغطية تصريف أو بقرص قصيف الرشتزويد فوهات يجب  )د(

 و توضع بحيث ال تسبب إصابة ، هذه األجهزة تشغيل النظامتعطل أن ال ويجب .  بواسطة مواد خارجيةانسداد
 .لألشخاص

 

 أجهزة التشغيل                  4/8/5/7

 .إيقافالتفريغ ومعدات ب أجهزة التحكم الوسيط و صمامات تصريفزة التشغيل على تحتوي أجه) أ(
 
 .مo 54 إلى 29 من حرارة عند درجة يجب تصميم أجهزة التشغيل للعمل بشكل سليم )ب(
 
 .للطاقة كاٍف مصدر يجب استخدامة أو هوائية، و يتم التشغيل بوسائل ميكانيكية أو كهربائي)ج(
 

 ال تكون معرضةً ألضرار ميكانيكية أو توضع كافة األجهزة و تركب و يتم حمايتها بشكل مناسب بحيث )د(
 .ية أو أضرار أخرى يمكن أن تجعلها معطلةئايكيم

 
، وتراقب معدات ة كهربائية يدوي أوة ميكانيكيةيدويتلقائياً ويجب أن تتوفر وسائل تشغيل يكون التشغيل  )هـ(

  .التحكم مستوى جهد البطارية االحتياطية
 
في جميع األوقات و يشمل ذلك وقت اندالع إليه  الوصول في مكان يسهل اليدوية أجهزة التحكموضع ت )و(

 .تم التعرف عليها بوضوح ذات مظهر مميز و يأجهزة التحكمكون تينبغي أن و . الحريق
 

 .  م فوق األرض1.2  ارتفاع ال يزيد عنلىع يدوي واحد على األقل جهاز تحكم يجب أن يوضع )ز(
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 يجب تصميم ،االسطوانات المتبقية لتفريغ كوسائل الدليلية االسطواناتعند استخدام ضغط الغاز من النظام أو  )ح(
 .المتبقيةاالسطوانات  جميع  تفريغليناسبمعدل اإلمداد و التفريغ 

 
 معدات التحكم                     4/8/5/8

                          

 .معدات التحكم الكهربائي )أ(                                   
 

 . معدات التحكم التي تعمل بالهواء المضغوط)ب(                                   
 

 NFPA-2001  لمواصفات                            وتحدد معدات التحكم طبقاً

 

 اإلنذار و التحكمأنظمة                      4/8/5/9

 .)الباب الخامس ـ الفصل األول( أنظمة إنذار الحريقمواصفات حسب 
 

 

  التصمـيم ئمبـاد                4/8/6

 

 حسابات التدفق             4/8/6/1

 

 أن  يجبو. لحصول على اعتمادهال المختصةجهة ال إلىمخططات العمل حسابات التدفق مع م ييجب تقد )أ(
  . وحسب الجداول الصادرة منهايكون تصميم النظام في إطار الحدود المدرجة للجهة المصنعة

 
و  أحجام األنابيب التي سوف تستخدم معها عند حساب والتركيباتصمامات لللطول المكافئ اتقدير يجب  )ب(

رأس و وصمام سيفون على أنبوبة  الحساباتملتشت أن يجب وسطوانة االلصمام  إدراج الطول المكافئ يجب
 .مرنةوصلة و تفريغ

 
 .لجهة المصنعةلمواصفات ا طبقاً  الرش وفوهاتكبيةاالوصالت التر أن تكون أطوال األنابيب واتجاه يجب )ج(
 
 إعداد رسومات بيج التركيب النهائي عن الرسومات والحسابات المعدة من قبل فإنه اختالففي حالة  )د(

 .الفعليةوحسابات جديدة تمثل التجهيزات 
 

  المنطقة المراد حمايتها                 4/8/6/2

 

  . في االعتبارالمنطقة المراد حمايتها خصائص  أن توضعيجبفإنه الكلي عند تصميم أنظمة الغمر  )أ(
 
 . حمايتهاالمنطقة المراد ال يمكن إغالقها في تقليل المساحة التييجب  )ب(
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 .لمنطقة المراد حمايتهال إزالة الضغط/ الضغطاختباراتيجب إجراء  )ج(
 
 أن يتم إحكام سداد هذه الفتحات يجب فإنه أخرىلمنع تسرب الوسيط النظيف من خالل الفتحات إلى أماكن  )د(

 يجب فإنه ياًل غير ممكن عمحصر التسربوعندما يكون  .تلقائية غلق بمعداتبصورة دائمة أو تجهيزها 
المراد  النظيف إلى المنطقة الوسيط المجاورة، أو يتم إضافة المزيد من المناطقشمل تالتوسع في الحماية ل

 .الممتدباستخدام التفريغ حمايتها 
 

 سلبيةنظم التهوية بالهواء المدفوع حيث أن تشغيلها المستمر قد يؤثر بصورة ل  بطريقة تلقائيةغالقاإليجب  )هـ(
  الهواءمجاريو حجم نظام التهوية يجب حساب و. قي أو يؤدي إلى انتشار الحرلوسيط النظيفاعلى أداء 

 .الوسيطالكلي عند تحديد كمية خطورة المن حجم  كجزء
 
، وإذا ما مثلت الضغوط الناتجة الوسيط الحتواء تفريغ  إنشائيةقوة منطقة المراد حمايتهالل  يجب أن يكون)و(

 .لضغط الزائدل منفس توفير يجبفإنه   اإلنشائيةقوةللتهديداً 
 

 متطلبات التركيز التصميمي        4/8/6/3

 بالنسبة لوقود إطفاء اللهب أو إخماد استخدام تركيزات يجبفإنه  النظيف عند تحديد التركيز التصميمي للوسيط
ماد أو إطفاء اللهب  استخدام قيمة اإلخيجبالوقود فإنه   أنواع مختلفة من منتركيبوفي حالة استخدام  .ما

 . الفعلي لذلك الوقودالخليط عمل اختبارات خاصة على إال إذا تم ،بالنسبة للوقود الذي يتطلب أعلى تركيز
 

 إطفاء اللهب         4/8/6/4

 

) حارق الكوب(استخدام طريقة ب" ب" تحديد تركيز إطفاء اللهب بالنسبة ألنواع الوقود من الفئة يجب )أ(
 . NFPA-2001الموضحة في

 
 المذكورة فيارات ـ من خالل االختب"أ"اء اللهب بالنسبة ألنواع الوقود من الفئة ـ تحديد تركيز إطفيجب )ب(

UL-2127 ة، أو للغازات الخاملUL-2166 أو ما يعادلهااتكربونلوالهل . 
 
لنظام أو االوقود السطحي  أو "ب" المجموعةمن  وأ" أ" المجموعةبالنسبة للمواد الخطرة من أنواع الوقود من  )ج(

 أن يكون الحد األدنى للتركيز التصميمي هو تركيز اإلطفاء طبقاً لما تم يجب فأنه الذي يتم تشغيله يدوياً فقط
 .1.3 وقيمته األمان مضروباً في معامل ،))أ(ـ4/8/6/4( لفقرةاتحديده في 
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 الكليكمية الغمر                  4/8/6/5

  كمية الوسيط النظيف ـ الهالوكربون)أ(                       

 : الهالوكربون الالزمة للوصول إلى التركيز التصميمي من المعادلة التاليةوسيط حساب كمية يجب

  

                                )1ـ4/8( معادلة








−

=

C

C

s

V
W

100
                                                                 

 

 :حيث        
W=   كجم(وزن الوسيط النظيف( 

V=   اإلنشاءات مطروح منه حجم كلي، محسوباً كحجم )3م(ورة  الخطمنطقةصافي حجم 
  .الثابتة غير المنفذة لبخار الوسيط النظيف

s=  حرارة  ضغط جوي ودرجة 1عند ) كجم/3م( الحجم النوعي لبخار الوسيط النظيفt.  

C=   بالحجم(% التركيز التصميمي للوسيط النظيف(. 

 t=   ةالمحميالمنطقة الحد األدنى لدرجة الحرارة المتوقعة بالنسبة لحجم )o
 .)م 

 

 

 كمية الوسيط النظيف ـ الغاز الخامل) ب( 

 

 :لى التركيز التصميمي باستخدام المعادلة التالية الالزمة للوصول إ       يتم حساب الكمية
 

                             

                             )2ـ4/8( معادلة    








−
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 أو 

                            )3ـ4/8( معادلة                                








−










+

=

C
Log

t
X

100

100

273

4.294
303.2 10                                   

     
 :حيث      

X =  في )3م/  3م ( منطقة الخطورةمن حجم  وحدة لكل  المضافلماغاز الخالحجم 
o 21 بار، 1.013(  القياسيةالظروف 

 .)م 

Vs =  21 بار، 1.013( عند ) كجم/3م(للغاز الخاملالحجم النوعي o
 .)م 

s=   ضغط جوي ودرجة حرارة 1(عند ) كجم/3م( الخاملغاز للالحجم النوعي t(. 

C =  النسبة المئوية بالحجم( للغاز الخاملالتركيز التصميمي(. 

 t=  لحجم المحميالحد األدنى لدرجة الحرارة المتوقعة بالنسبة ل )o
 ).م 
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حمايتها  المراد تشتمل هذه الحسابات على الكمية المسوح بها بالنسبة للتسرب الطبيعي من المنطقة )ج(
 .والناشئ عن تمدد الوسيط النظيف

 

 من خالل استخدام العوامل التصميمية لتعويض أي من الوسيط النظيف كميات إضافية من زيادةيجب  )د(
 . قد تؤثر في كفاءة عملية اإلطفاءالظروف الخاصة التي

 
 

 تيالتصميم للوصالت  معامل          4/8/6/6

لخطورة يستخدم ل منطقة معرضةمن عندما يتم استخدام مصدر واحد للوسيط النظيف بغرض حماية أكثر 
  .تيللوصالت لتحديد معامل التصميم ) 2ـ4/8( جدول

 
 

 بيب تيالمعامل التصميمي لوصالت األنا) 2ـ4/8( جدول

 المعامل التصميمي لوصالت تيا عدد

 للهالوكربون

 المعامل التصميمي

 الخاملةللغازات 

0-4 0.00 0.00 

5 0.01 0.00 

6 0.02 0.00 

7 0.03 0.00 

8 0.04 0.00 

9 0.05 0.01 

10 0.06 0.01 

11 0.07 0.02 

12 0.07 0.02 

13 0.08 0.03 

14 0.09 0.03 

15 0.09 0.04 

16 0.10 0.04 

17 0.11 0.05 

18 0.11 0.05 

19 0.12 0.06 
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 األخرى العوامل التصميمية           4/8/6/7

 :يجب أن تحدد العوامل التصميمية لكل مما يلي
 
 الفقرةاً ـ انظر أيضالوسيط النظيف وتأثيراتها على عملية التوزيع وتركيز ، الفتحات التي ال يمكن إغالقها)أ(

 .)2)(د)(4/8/6/9(
 
 .التحكم في الغازات الحمضية )ب(
 
 .إعادة االحتراق من األسطح الساخنة )ج(
 

  وتأثيراتها على والعوائقالمراد حمايتهانوعية الوقود والتركيبات والسيناريوهات والشكل الهندسي للمنطقة  )د(

 .التوزيععملية 
 
 

 فترة الحماية           4/8/6/8

 باتخاذ اإلجراءات ركيز التصميمي للوسيط النظيف لفترة محددة من الوقت للسماحعلى التيجب أن يتم الحفاظ 
 القوس الكهربي(ن مصدر االشتعال المتواصل إ حيث ، الحرائقمجموعاتفي جميع وذلك عند الطوارئ، الفاعلة 

 .عودة االشتعاليؤدي إلى قد ) العميقةالحرائق ،  األوكسي استيلينمشعل  ـالمصدر الحراريـ 
                          

   نظام التوزيع           4/8/6/9

 

  معدل االستخدام)أ(

يعتمد الحد األدنى للمعدل التصميمي لالستخدام على كمية الوسيط النظيف الالزمة لتحقيق التركيز  
 .المطلوب والوقت المحدد للوصول إلى هذا التركيز

 
  وقت التفريغ)ب(

 ث 10 أال يزيد عن يجب األمانمن معامل % 20ية فإن وقت التفريغ القائم على  الهالوكربونللوسائط )1(
الخاص بإطفاء  من الحد األدنى للتركيز التصميمي% 95لتحقيق وذلك  ختصاصاال جهة شروطأو تبعاً ل
  .اللهب

 ث 60عن  أال يزيد يجب األمانمن معامل % 20فإن وقت التفريغ القائم على الخاملة بالنسبة للغازات  )2(
من الحد األدنى للتركيز التصميمي الخاص بإطفاء % 95 لتحقيق وذلك ختصاصاال جهة شروطتبعاً لأو 

  .اللهب
بالنسبة  أو طبقاً لتعليمات دليل االستخدام )4/8/6/1( لفقرة أن يتم استخدام حسابات التدفق طبقاً ليجب )3(

 . هندسياًالمصممة والنظمللنظم المدرجة 
 أن يضمن تحقيق الحد يجب الخاصة بمنع االنفجار فإن وقت التفريغ للوسائط النظيفة ألنظمةا في حالة )4(

 .األدنى من التركيز التصميمي لإلخماد قبل أن تصل تركيزات األبخرة القابلة لالشتعال إلى حد اشتعالها
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  التفريغ الممتد )ج(

فإنه ى التركيز التصميمي لفترة محددة من الوقت عندما يستلزم األمر أن يكون هناك تفريغا ممتداً للحفاظ عل
االبتدائي يجب أن يكتمـل التفريـغ و يمكن استخدام كميات إضافية من الوسيط النظيف بمعدل منخفض، 

 أن يتم التأكد من أداء نظام يجب و. )ب)(4/8/6/9( وقت التفريغ كما هو مذكور في الفقرة حـدود فـي
 .باراالخت من خالل الممتدالتفريغ 

 
  ومواقعها الرش اختيار فوهات)د(

 أن يتم وضعها في إطار يجب من النوع المدرج للغرض المطلوب و  الرشفوهات أن تكون يجب) 1(
المنطقة المراد حمايتها باالمتثال إلى الحدود المدرجة الخاصة بالمساحات وغطاء األرضيات 

 .واالستقامة
لتركيز التصميمي في كافة محققة ل وعددها ومواقعها رةالمختا فوهات الرش أن تكون نوعية يجب) 2(

 يؤدي التفريغ فيها إلى بعثرة  وبالصورة التي ال،أجزاء المكان الذي يشتمل على مصادر الخطورة
 انفجار حدوث انتشار الحريق أو أو أي نتيجة تسبب أو وجود سحب من الغبار السوائل القابلة لالشتعال

 .المنطقة المراد حمايتهات  على محتوياأو تؤثر سلبياً
 

 المخططات          4/8/6/10

 : يجب أن ترفق به المخططات والبيانات التاليـة،عند تقديـم طلب الترخيص

 
 التصميمية المخططات )أ(

 المكان المراد حمايته، وموقـع النظام بكافة مع بيان 20:1موضحاً عليها المساقط األفقية والرأسية بمقياس رسم      
 .كوناته ومخطط هيكلي عليه أرقام نقاط التصميم وقطاعات األنابيب على الشبكةم

 
  المخططات التنفيذية)ب(

 . التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق مع حسابات التصميم     

 
  البيانات والحسابات)ج(

 ).4/8/6( الفقرةحسب ما ورد في       

 
 ل المصورالدلي) د(
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 الفنيـةالتجهيزات               4/8/7

 

 :يجب أن تتم أعمال التركيب وفقاً ألصول المهنة باإلضافة إلى الشروط التالية         4/8/7/1
 

 . فحص نظام توزيع األنابيب للتأكد من مطابقته لمستندات التصميم والتركيبيجب )أ(

 

وصالت و  فحص حجم األنابيب  يجب و، النظاملمخططات ةبقاطمألنابيب  وحجم االرش تكون فوهات أن يجب )ب(
 .لتصميمل للتأكد من مطابقتها تي

 
ودعامات األنابيب بصورة آمنة لمنع حدوث أي حركة غير  الرشفوهات يجب أن يتم ربط وصالت األنابيب و )ج(

التي تمنع انفصال األنابيب أثناء عملية  بالصورة الرش أن يتم تركيب فوهات يجب و, مرغوبة أثناء عملية التفريغ
 .التفريغ

 

 قد تؤدي المواد األخرى التيوجود أي من الزيوت أو للتأكد من عدم يجب فحص نظام توزيع األنابيب من الداخل  )د(
 .الرشة لفوهة ي المساحة الفعللتصغير كنتيجة توزيع الوسيطإلى تلويث منطقة مصدر الخطورة أو تؤثر في 

 
 .الوسيط النظيفنشر تؤدي إلى أفضل فاعلية ل بالصورة التي الرش أن يتم توجيه فوهة يجب )هـ(

 
 . وضعه بالصورة التي تحقق أقصى استفادة منهيجب فانه  الرشةلفوه عاكسفي حالة تركيب  )و(

 

 أال يتم بيجكما . لألشخاص اً األنابيب و األرفف المنصبة بطريقة ال تسبب ضررة وشبكالرش ة فوهتوجيهيجب  )ز(
 يجبكما .  في مواقع العمل المعتادةاألشخاصبصورة مباشرة في األماكن التي يتواجد بها الوسيط النظيف  نشر

 حيث ةالمشابه أو األسطح الخزائن أعلي أو األرففثابتة أو ال غير األجسامعلى الوسيط النظيف أيضاً أال يتم فتح 
 .قذائففتتحول إلى  غير الثابتة األجساميمكن أن يوجد عليها بعض 

 
 فإن المدة وفي نهاية  بار2.76 د عند ضغط 10 اختبار األنابيب بالهواء المضغوط في دائرة مغلقة لمدة يجب )ح(

 . من ضغط االختبار% 20يجب أن ال يتعدى انخفاض الضغط 

 
للتأكد من استمرار تدفق الغاز  إجراء اختبار التدفق باستخدام النيتروجين أو الغاز الخامل على شبكة األنابيب يجب )ط(

 . الرش األنابيب أو فوهاتانسدادوالتأكد أيضا من عدم 
 

 لمنطقة المراد حمايتها ل فحص تسرب الهواء       4/8/7/2

 وذلك ، المنطقة المراد حمايتها واختبارها للتأكد من فاعلية موضعها ومدى إحكامهافيالكلي يجب فحص أنظمة الغمر 
 في محددةاللفترة لوسيط النظيف لل المطلوبتركيز ال الحفاظ على مستوى عدمواء والذي يسبب لغلق أي تسرب لله

 الحصول يجبو  . هي استخدام وحدة دفع الهواء ومخططات الدخانةالمفضلالفحص طريقة و. المنطقة المراد حمايتها
 .)4/8/6/8( ما في فقرةكالمحددة للحماية والفترة  للوسائط النظيفة كمية التركيز المحدد مقدارعلى 
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 واالختبارالفحـص       4/8/8

 . على األقلنظمة مرة واحدة سنوياً واختبار كافة األفحص يجب )أ( 

 
 . أو من ينوب عنه المالكبحضور التوصيات وإيضاح الفحصتعبئة تقرير يجب  )ب(

 
  .االسطواناتالتأكد من كمية الوسيط النظيف وضغط يجب  )ج(
 
أو أن هناك فقد في الضغط % 5 بنسبة تزيد عن قد قلت في االسطوانة الهالوكربونيةط ائلوسن كمية اإذا اتضح أ )د(

 .أو استبدالهااالسطوانات إعادة تعبئة هذه يجب نه فإ% 10بنسبة تزيد عن ) المعدل طبقا لدرجة الحرارة(

 
يجب نه فإ% 5 بنسبة تزيد عن الخاملةات لغازوسائط ااسطوانة في )  لدرجة الحرارةالمعدل طبقاً( الضغط إذا قل )هـ(

 . أو استبدالهااالسطواناتإعادة تعبئة هذه 

 
 . مقاييس الضغط مرة واحدة على األقل سنوياًمعايرةيجب  )و(
 

 اختبار االسطوانات         4/8/8/1

 
في  فحصها إعادةقبل  CTCأو   DOT لتعليمات المصممة تبعاًالوسيط النظيف اسطوانات تعبئة عدم إعادة يجب )أ(

عادة إويسمح ب .االسطواناتاختبار ومعاينة لهذه فحص و سنوات من تاريخ آخر 5 تزيد عن  مدة ي مضحالة
في  لما هو موضح  البصري تبعاًالفحص الهالوكربونية بحيث يتكون االختبار من الوسائط تخزين اسطواناتفحص 

49 CFR 173.34 (e) (10). 

 
تسجيل   و، سنوات5 كل  أو أكثرسطوانات التي تستمر في الخدمة بدون تفريغ مرةإجراء فحص بصري لاليجب  )ب(

 :النتائج على ما يلي
 .اسطوانةملصق للسجل يوضع بصفة دائمة على كل ) 1(
 .عن عملية الفحصتقرير ) 2(

سجالت  ويجب االحتفاظ بهذه ال، بنسخة كاملة من تقرير فحص النظامهمثلمن ي المالك أو تزويد أن يتم يجب
 . العمر التشغيلي للنظامخالل المالك بواسطة

 
 . إجراء المزيد من اختبارات القوةيلزمفانه االسطوانات  تلفإلى  البصري الفحصشير ي عندما )ج(
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 اختبار الخراطيم        4/8/8/2

 . سنوات5 كل الخراطيم اختبار كافة يجب )أ ( 
  
عند واالسطوانة ة من الضغط تعادل مرة ونصف الحد األقصى لضغط ـيماختبار كافة الخراطيم عند قيجب  )ب( 

45.4 oالمذكورة في  للخطوات  أن تكون طريقة االختبار تبعاً يجبم وNFPA-2001. 
 

 المنطقة المراد حمايتها فحص      4/8/8/3

رى خد ثقوب أو تغيرات أ للتأكد من عدم وجواً شهر12 مرة واحدة على األقل كل  المنطقة المراد حمايتهافحص يجب
 تشير عملية الفحص إلى وجود عندما و.في حجم مصدر الخطورةأو تغير /تؤثر على تسرب الوسيط النظيف و

عادة اختبار إ ويلزم, أن يتم تصحيحهايجب نه إ فالوسيط النظيفظروف تؤدي إلى عدم القدرة على االحتفاظ بتركيز 
 .)4/8/7/2( للفقرة موافقتهاشك في ذلك للتأكد من إذا ما كان هناك  المنطقة المراد حمايتها

 
 

 الصيانـة       4/8/9

 . من حيث الحالة التشغيلية الكاملةاألنظمةيجب صيانة  )أ (
 
 .  الخطرنحماية مال تصحيح أي مشاكل أو معوقات في الوقت المناسب بالصورة التي تتوافق مع يجب )ب(
 
 كافية اإلغالق أن تكون طريقة  يجبو،  فوراًإحكامب إغالقها يجبف اد حمايتهاالمنطقة المر في إذا حدثت أي ثقوب )ج(

 . للحرائقا األصلي من حيث مقاومتها إلى وضعهالمنطقة المراد حمايتها إلعادة
 
 

 سالمـة األشخاص           4/8/10
 

 :يجب توفير وسائل السالمة لألشخاص بمراعاة األمور اآلتية               
 

 . توفير عالمات إرشادية وتحذيرية)أ(                       
 

 . توفير إشارات مضاءة تدل على المخارج في المكان المحمي بالنظام)ب(                       
 

 . توفير نظام تهوية بحيث يساعد على طرد الغاز بعد التفريغ)ج(                       
 

 . تدريب أشخاص على كيفية تشغيل النظام وإخالء المكان)د(                       
 

 . كاف إلخالء األشخاصزمن التأخير التأكد من أن )هـ(                       
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 العوامل البيئية             4/8/11
 

 : يجب مراعاة التأثيرات التالية عند اختيار أي من الوسائط النظيفة المالئمة إلخماد الحريق)أ(

 .التأثير البيئي المحتمل للحريق في المنطقة المحمية) 1(

 .االتأثير البيئي المحتمل للوسائط النظيفة التي يمكن استخدامه) 2(
 

 أثناء  يعاد تعبئتهاالتي الوسائط النظيفة اسطوانات من إزالتهاكل الكمية التي يتم  تدوير إعادةو يجب جمع )ب(
 . للقوانين واللوائح المعمول بهاسبة من الناحية البيئية وطبقاًالصيانة، أو التخلص منها بصورة منا

 
 
 التوافق مع الوسائط األخرى            4/8/12
 

 .حمايتها   المنطقة المراد زامن لوسائط مختلفة لنفس  ال يسمح باستخدام األنظمة التي تعمل على التفريغ المت     
 
 

 نمـاذج التدقيـق        4/8/13

 

 ).1ـ 4/8( ، انظر نمـوذج)الجـزء الميكانيكـي(الوسائط النظيفة ـ التصميم والتنفيذ لشبكة نظام         4/8/13/1
 

 ).2ـ 4/8( ، انظر نموذج)الجـزء الميكانيكـي(الوسائط النظيفة ـ معدات ل الدليل المصوراعتماد نوعية         4/8/13/2
 

 ).3ـ 4/8( ، انظر نمـوذج)الجزء الميكانيكي( ظيفة ـ الوسائط النلنظام كشف موقعي         4/8/13/3
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 )الجـزء الميكانيكـي( ـ الوسائط النظيفةالتصميم والتنفيذ لشبكة نظام تدقيـق ) 1ـ 4/8(نمـوذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 الوسائط النظيفةموقع اسطوانات  1
       مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

  المجمعاألنبوب 2
            موجود(  ) 
       موجودغير  (  )

 

 الوصلة المرنة  3
          موجودة(  ) 
       موجودةغير  (  )

 

 سطوانةمثبتات اال 4
           موجودة(  ) 
       موجودةغير  (  )

 

  على األنبوب المجمعتنفيسال صمام 5
            موجود(  ) 
       موجودغير  (  )

 

 نوع النظام 6
    )بار------  (  ضغط عالي(  ) 
    )بار------( ضغط منخفض (  )

 

7 
الوسائط   وتركيز بكميةتهامقارنوحجم الغرفة 

 النظيفة 

        مناسب    (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 نوع األنابيب المستخدمة 8
            ةمناسب(  ) 
 ةغير مناسب (  )

 

 تثبيت األنابيب 9
       مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

  الرشنوع فوهات 10
           ةمناسب(  ) 
 ةغير مناسب (  )

 

  الرشفوهاتتوزيع  11
      مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 درجة حرارة قاع االسطوانة 12
           ةمناسب(  ) 
 ةغير مناسب (  )

 

 الفتحات وطرق المعالجة 13
               ةدجي(  ) 
          ةجيدغير  (  )

 

 الجزء الكهربائي 14

أنظمة حسب ما جاء بمواصفات 
ـ  الباب الخامس( إنذار الحريق
 )الفصل األول

 

 

494



 الوسائط النظيفةنظام  4/8

 2006رـيناي                                             ـ الجزء الثاني                                      االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 

 )الجـزء الميكانيكـي( ـ الوسائط النظيفةمعدات ل الدليل المصوراعتماد نوعية تدقيـق ) 2ـ4/8(نمـوذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 وسعتهاالوسائط النظيفة سطوانة ا 1
      معتمده     (  ) 
 غير معتمده (  )

 

 األنبوب المجمع وقياسه وأبعاده 2
      مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 الوصلة المرنة وقياسها وأبعادها 3
           ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 سطوانةاالمثبتات  4
           ةمناسب(  ) 
 ةغير مناسب (  )

 

  التنفيسصمام 5
       مناسب    (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 األنابيب والوصالت 6
           ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 سطوانة الرئيسي لالالصمام 7
      مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 مثبتات األنابيب 8
           ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 نوع النظـام 9
     مناسب     (  ) 
 غير مناسب (  )

 

 وحدة التشغيل الميكانيكي 10
           ةمناسب(  ) 
 ةمناسبغير  (  )

 

 الجزء الكهربائي 11

أنظمة حسب ما جاء بمواصفات 
الباب الخامس ـ ( إنذار الحريق
 )الفصل األول
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 )الجزء الميكانيكي(  ـ نظيفةالوسائط اللنظام تدقيق كشف موقعي ) 3ـ 4/8(نموذج 
 مالحظـات التفاصيـل البنـد 

 التأكد من أقطار األنابيب 1
 ةمناسب (  )
 ةغير مناسب (  )

 

 التأكد من مثبتات األنابيب 2
 ةجيـد (  )
 ةغير جيـد (  )

 

 سطوانةالتأكد من ضغط اال 3
 )بار------             (جيـد (  )
 )بار------        (غير جيـد (  )

 

 سطوانةالتأكد من مثبت اال 4
 جيـد (  )
 غير جيـد (  )

 

 فحص األنابيب وتنظيفها من الداخل 5
 جيـد (  )
 غير جيـد (  )

 

 وموقعها  الرشفوهات 6
 ةجيـد (  )
 ةغير جيـد (  )

 

7 
    الوسائط النظيفةسطوانة اموقع 

 تصميملل

 مناسب (  )
 غير مناسب (  )

 

 التأكد من وحدة التشغيل الميكانيكي 8
 ةمناسب (  )
 ةمناسبغير  (  )

 

9 

الوسائط النظيفة التأكد من كمية 
بالنسبة للغرفة المحمية وعدم التغيير 

 في حجم الغرف

 هجيـد (  )
 هغير جيـد (  )

 

 التأكد من عدم وجود فتحات جديدة 10
 مناسب (  )
 غير مناسب (  )

 

 الجزء الكهربائي 11

أنظمة إنذار سب ما جاء بمواصفات ح
الباب الخامس ـ الفصل ( الحريق
 )األول
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  مقدمةال          4/9/1
 من األنظمة الخاصة التي تعتمد في تطبيقاتها على الدقة الشديدة و الخبرات العلمية الضباب المائيم انظيعتبر 

 كسجيناأل عزل حرارة الحريق و امتصاصوفكرة تطبيق هذا النظام تبنى على . لمصممي و منفذي هذه األنظمة
 يستخدم أنهبو يمتاز النظام عن غيره . الحريق أو التحكم بهأو إلطفاء  إلخماد اإلشعاع الحراريو تخفيف اثر 

  .ضبابقطرات مائية ذات دقة متناهية في الصغر و على شكل 
  

  التعريـف          4/9/2
 النظام ذو الوسيط الواحد              4/9/2/1

  .ي يستخدم شبكة أنابيب منفردة لتغذية كل فوهات الرشهو نظام الضباب المائي الذ
  

 النظام ثنائي الوسيط              4/9/2/2

  . منفصلين بحيث يتم الخلط من خالل فوهة الرشالترذيذهو نظام الضباب المائي الذي يستخدم الماء و وسيط 
 

 

  التطبيق           4/9/3
  

  :المائي في األماكن التاليةيستخدم نظام الضباب               4/9/3/1

  . الغازتربينات )أ(
 

  . داخل اآلالت)ب(
 

  . المحوالت الكهربائية)ج(
 

  . أجهزة الطباعة)د(
 

  .كي وحدات إنتاج البالست)هـ(
 

  .األرشيفغرف  )و(
 

  . المتاحف)ز(
 

  . الفنادق و المطاعم)ح(
 

  . الكهربائيةالكبالت حامالت )ط(
  

  . لوحات الكهرباء)ي(
 

  .زن المواد القابلة لالشتعال مخا)ك(
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  مواقع يحظر تركيب النظام فيها        4/9/4
  
يمنع تركيب نظام الضباب المائي لمكافحة الحريق للمواد التي تتفاعل مع المياه أو التي تنتج تفاعالت شديدة           4/9/4/1

  :مثل
  .)الخ...انيم  التيت– المنجنيز – البوتاسيم –الليثيم (  المعادن المتفاعلة )أ(
 

  .)امايد الصوديوم(  االكاسيد القلوية مثل هيدكسيد الصوديوم و االمايد )ب(
 

  .و الهاليد من كلوريد البنزول و كلوريد األلمنيوم) كربايد الكالسيوم(  الكربايد )ج(
 

  .كسي هاليدات و السيالنات و السلونايرات و كاينات الهيدرات و األ)د(
 

  .هذه األنظمة للتطبيقات المباشرة في حاالت الغازات المسالة كذلك ال تستخدم )هـ(
  
 

  النظام             مميزات4/9/5
  

  . سالمة األشخاص عند استعمال النظام)أ(
 

  .غير ضار بيئيا )ب(
 

  .قلأ كمية مياهيستهلك  )ج(
 

  .الدخان و الحرارة التأثير الفوري على )د(
 

  .في إيقاف تفاعل الحريقيؤثر  )هـ(
 

  . يتغلغل إلى الفراغات)و(
 

  . إمكانية إضافة وسيط آخر إلى النظام)ز(
 

 .إنذار الحريقأنظمة  يعمل مع جميع أنواع )ح(

  
  . سهولة توزيع مكونات النظام)ط(
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  أنواع أنظمة الضباب المائي        4/9/6
  
 النظام الجاف            4/9/6/1

أنابيب تحتوي على الهواء المضغوط أو غاز النتروجين أو بة  تلقائية موصل رشفوهاتالنظام الجاف يستخدم 
 و انخفاض الضغط يفتح صمام التحكم و يخرج الضباب شالرفوهات  ىإحدغاز خامل مضغوط و عند فتح 
  .من خالل فوهات الرش المفتوحة

  
  النظام الرطب            4/9/6/2

تحتوي على المياه المضغوطة و التي تعمل فيها النظام الرطب يستخدم فوهات رش تلقائية موصلة بأنابيب 
  .فورا إذا تأثرت بالحرارة الناتجة من الحريق شالرفوهات 

  
 النظام الهندسي             4/9/6/3

هو النظام الذي يحتاج إلى عمل حسابات و تصميم خاص لتحديد معدالت التدفق و الضغط و أقطار األنابيب 
 والسعة شالرفوهات  لكل فوهة رش و كثافة الرش و نوعية مراد حمايتهاال و حجم المنطقة رشالفوهات و 

  .المعنية لكل فوهة رش
  

 اًالنظام المحسوب هندسي           4/9/6/4

  .هذا النظام الذي تم تحديد معدالت التدفق له و ضغوط فوهات الرش و كميات المياه مسبقا
  

 النظام الموضعي           4/9/6/5

  . داخل حيز أو مكان مفتوحة سواءينتم إعداده لعمل تغطية تدفق مباشر فوق خطورة معالنظام الذي ي
  

 النظام المطبق لمنطقة           4/9/6/6

  .المنطقةهو النظام المصمم لحماية جزء محدد من داخل 
  

 النظام سابق التشغيل           4/9/6/7

ومزود ) مضغوط أو غير مضغوط( تحتوي على الهواء يبـ تلقائية متصلة بأنابشريستخدم هذا النظام فوهات 
 و يكون تشغيل النظام بواسطة الكاشفات التي تعمل على ،رشال فوهات بكاشفات حريق مركبة في نفس منطقة

  . التي فتحترشالفوهات لفتح صمام التحكم ليتم تدفق المياه 
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  مكونات النظام        4/9/7
  
للضغط كونات هذه األنظمة من األنواع المسجلة لالستخدام لهذا الغرض و أن تكون مناظرة يجب أن تكون م       4/9/7/1

  . و أن تكون مقاومة للصدأ و التآكل أو معالجة ضد الصدأالمستخدم
 

  الماء و الغاز اسطوانات       4/9/7/2

تكون  و. لهاعة ـالوارد من الجهة المصنحسب المتطلبات والتصميم االسطوانات  ةيجب أن تكون سع
المواصفات المذكورة في ب ـمعتمدة حسلة وـمسج ات الدولية وـلمواصفل  طبقاًمصنعةات ـاالسطوان

و تصمم لمواجهة ضغط التشغيل األقصى عند درجة . أو ما يعادلها DOT-CFR49أو  )1ـ4/9ج( دولـج
 مؤشر مستوى السطواناتل  يضافو.  بوسيلة أمان لتصريف الضغط الزائداالسطوانةو تزود . مo 54حرارة 
 في ملصق على الجدار الخارجي باالسطوانة مع وضع جميع المعلومات الخاصة .التلف  منمحميالسائل 

تكون بنفس السعة و فيجب أن  لمجمع واحد االسطواناتإذا جمعت  و. ) نوع الوسيط– الوزن –الحجم (
  ). 1ـ4/9( ، انظر شكلالتدفق

  
  المضخات       4/9/7/3

تصميم، انظر على مضخات خاصة يتم اختيارها بعد عمل الحسابات الهيدروليكية والفي عمله مد النظام قد يعت
   ).2ـ4/9( شكل
  

 األنابيب و الوصالت        4/9/7/4

 و تكون مساوية أو ،األنابيب و الوصالت المستخدمة من األنواع المقاومة للصدأ و التآكليجب أن تكون 
مسجلة ألداء هذا الغرض حسب الاألنواع من  و تكون )2ـ4/9ج( جدولكورة في المواصفات المذ من أفضل

طريقة يجب أن تكون كذلك .  المصنعة للنظامةوحسب توصية الجه مo 54 ضغوط التشغيل عند درجة حرارة
المذكورة في  و ال تقل عن المواصفات ةالمصنعالجهة به  وصيت  ماالتركيب و التسنين و اللحام حسب

به الجهة وصي ت حسب ما أو NFPA-750حسب ما جاء في ف و التعليق  طرق التثبيتأما. )3ـ4/9ج( دولـج
   .ةالمصنع

  
 فوهات الرش       4/9/7/5

استخدام ( فوهات الرش من األنواع المسجلة لهذا الغرض و أن تتضمن المعلومات المهمة يجب أن تكون 
 الجدرانبعد مسافة عن أ – أعلى ارتفاع للتركيب – خصائص المياه - الضغوط – معدل التدفق –  رشةفوه

لصدأ و التآكل والضغوط مقاومة ل من مواد خاصة رشالفوهات تصنع   و.) زوايا االستخدام–أو العوائق 
  .المعرضة لها عند درجات الحرارة العالية

  
  الصمامات        4/9/7/6

تكون مقاومة للعوامل الجوية و ، و مات دائمةتكون هذه الصمامات من األنواع المسجلة و تزود بعاليجب أن 
 .مقاومة للصدأ و التآكل و درجات الحرارة العالية و أن تكون مصنعة لهذا الغرض
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  المرشحات و المصافي        4/9/7/7
مقاومة للصدأ و التآكل تكون  و ،المرشحات مصنعة من مواد مالئمة و مسجلة لهذه اإلغراضتكون يجب أن 

 ، وذات عمر افتراضي طويل و تحتوي على وصالت تصريف وغسيل مناسبة،وط المستخدمةومناسبة للضغ
  .ةالمصنعالجهة حسب توصية تكون و 
  

  معدات اإلنذار و التشغيل و التحكم        4/9/7/8
 

الباب (أنظمة إنذار الحريق مواصفاتجميع معدات اإلنذار والتشغيل والتحكم تركب وتفحص حسب  )أ(
  .الجهة المصنعةمع مراعاة توصيات ) صل األولالخامس ـ الف

 

  . و يدوياًجميع معدات اإلنذار و التشغيل و التحكم تكون مسجلة لهذه الوظيفة و تعمل تلقائياً )ب(
 

  .اًهوائيأو  ياًو كهربائأ تشغيل أنظمة الضباب المائي يكون ميكانيكياً )ج(
 

و جميعها تتحمل الظروف .  الوصول إليهايسهلمية و كل معدات التشغيل تكون مركبة في أماكن آمنة مح )د(
  .القاسية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسطوانات الماء والغاز) 1ـ4/9( شكل
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  مكونات نظام الضباب المائي) 2ـ4/9( شكل
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  عوامل التصميم        4/9/8
  
  .يجب تحديد الغرض من النظام من حيث إخماد الحريق أو التبريد أو التحكم بالحريق          4/9/8/1

 

  . أو نظام تدفق كليحيث يكون النظام موضعياًيجب تحديد طريقة التطبيق           4/9/8/2
 

  . والفتحات و تأثيرها على التدفقمنطقة المراد حمايتهاباليجب تحديد طبيعة التهوية الموجودة           4/9/8/3
 

 ،"ب" المجموعة ،"أ" المجموعة( الحريق نوعبالمكان و تصنيف يجب تحديد الحمل الحراري وطبيعة الخطورة           4/9/8/4

  . الحريقةه العناصر في حالذو مدى تداخل ه) "ج"المجموعة 
 

  . المكان عن عناصرابتعادهمتوقع و ارتفاعه و تحديد حجم الحريق ال          4/9/8/5
 

  .يجب توزيع فوهات الرش بحيث ال تتعارض مع العوائق و تغطي الخطورة الموجودة بطريقة مناسبة          4/9/8/6
 

  .تحديد مصادر الكهرباء و تقدير قوتها و المسافة المناسبة للبعد عن تأثيرهايجب           4/9/8/7
 

 . بالمكان االشتعالعودةتحديد أي عوامل تؤدي إلى يجب           4/9/8/8
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   الفنيةالتجهيزات        4/9/9
  
  .يجب أن تكون المواد و المعدات المستخدمة مسجلة لهدا الغرض          4/9/9/1

 

  .تعرض ألي صدمات أو احتكاكتيجب أن تكون المعدات مركبة في مكان آمن ال           4/9/9/2
 

  .الجهة المصنعة حسب توصيات التجهيزاتيكون الفحص و يجب أن           4/9/9/3
 

  . و االرتفاعات و عناصر البناء األخرىالجدران و فوهات الرش بين  مناسبةالمسافاتتكون يجب أن           4/9/9/4
 

الجهة  مناسبة و حسب توصيات  حرارةأماكن لها درجاتتراعى أن تكون المعدات و المواد مركبة في        4/9/9/5

  .ةالمصنع
 

  . و تزود بوسيلة اختبار، أو تلقائياً و تغلق يدوياًتعمل المضخات تلقائياًيجب أن           4/9/9/6
 

  .ر إمكانية التشغيل التلقائي لمعدات التحكم و ملحقاتهاييجب توف          4/9/9/7
 

الجهة تصريف الضغط الزائد ألجزاء النظام و تكون حسب توصيات ر أجهزة تنظيم الضغط و ييجب توف       4/9/9/8
  .ةالمصنع

 و أن تكون مناسبة لسعة ، الضغط في األماكن المناسبة من النظام لكل من المياه و الغازمقاييستوفير يجب           4/9/9/9

  .النظام
 

 إلى  الحرارةمن مصدر و المسافات الالزمة رشفوهات التحديد معدل الحرارة المؤثر على توزيع يجب           4/9/9/10

  .رشالفوهات 
 

ل و الهزات ز و يجب مراعاة الحماية من الزالة مناسبة للضغوط المستخدمالعالقاتو  المثبتاتتكون أن يجب          4/9/9/11

  .األرضية
 

الجهة لمياه و الغاز و حسب توصيات  االسطوانات الالزمة لمثبتاتا توفيرو المناسبة التجهيزاتيجب عمل        4/9/9/12

 .هائأدا أال تتعرض لظروف جوية أو ميكانيكية أو كيميائية تؤثر على يجبو، المصنعة
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  حسابات التدفق        4/9/10
  
ناك أي تعمل حسابات التدفق لجميع األنظمة الجديدة حسب الفئة و النوع و يعاد عمل الحسابات كلما كان ه          4/9/10/1

  ةالمصنعالجهة والحيز و شروط  التجهيزاتتعديل على طبيعة النظام من حيث 
 

د عن ـك لحساب التدفق في شبكة نظام الضباب المائي و بسرعة تدفق ال تزيبوس ـ تستعمل معادلة دارسي          4/9/10/2

  .ث/ م7.6
  

5                                       )1ـ4/9( معادلة

2

252.2
d

QfL
Pm

ρ
=∆         

  

                               

  :حيث                    

mP= بار، ضغط المقياس( قد االحتكاكاف( 

f= معامل االحتكاك 

L=  م( طول األنبوب( 

ρ=  3م/كجم( المائع أو الماءكثافة( 

Q= د/ل( التدفق( 

d= مم( قطر األنبوب الداخلي( 

  

 

 

 

عن  بار و بسرعة تدفق ال تزيد 12 مكن استخدام معادلة هازن وليم لألنظمة التي ال يتعدى الضغط فيها عني          4/9/10/3

 .ث/ م7.6

5                         )2ـ4/9( معادلة

87.485.1

85.1

1005.6 ×=
m

m
m

dC

Q
P                                  

  :حيث                   

mP= م طولي ـ لألنبوب/بار( مقاومة االحتكاك( 

mQ= د/ل( التدفق( 

md= م( قطر األنبوب الداخلي( 

C= قد االحتكاكامعامل ف 
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  :و تحسب سرعة التدفق في الشبكات حسب المعادلة التالية          4/9/10/4
 

 

                                 )3ـ4/9( معادلة                       
4

2

001123.0
D

Q
Pv =       

                                                   
  

  :حيث*                    
Pv= 2بوصة/باوند( ضغط السرعة( 

 Q= د/جالون( التدفق( 

 D= بوصة( القطر الداخلي( 

  .يراعى أن الوحدات المستخدمة هي الوحدات البريطانية*                         
 

 

  

 .ةمصنعالالجهة يرجع إلي توصية ف)  ماء–هواء (أما حسابات التدفق في النظام الثنائي           4/9/10/5

  

  
  

  مصادر المياه        4/9/11
  
و مصدر تلقائي للهواء ) واحد أو أكثر( للماء تلقائيي نظام للضباب المائي على مصدر أيجب أن يحتوي           4/9/11/1

المحسوبة  أما األنظمة ،الهندسية د في األنظمة 30عن مدة التدفق  و ال تقل .المضغوط في األنظمة الثنائية
  .التعبئة توفير كمية احتياطية من وسيط اإلطفاء إلعادة ويجب. فيحتاج النظام إلى ضعف كمية المياه هندسياً

 

  .فوهات الرش مصفاة للمياه في كل يجب تركيب          4/9/11/2
 

 زالةإللعذبة  بالمياه ا معدة للغسيلكون الشبكةتفي حالة استعمال مياه البحر لنظام الضباب المائي يجب أن         4/9/11/3

  .الملوحة
 

  . للمياه على كل خط رئيسيمصفاة يجب تركيب          4/9/11/4

  
على خط التدفق الرئيسي لنظام الضباب المائي للمواقع التي تزيد مساحة التغطية فيها  نقطة دفعيجب تركيب           4/9/11/5

  .نقطة دفع بعدم تركيب المصنعةالجهة طلب  في األنظمة الثنائية أو عند نقطة الدفعو ال تركب . م 200عن 
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  الفحـص واالختبار     4/9/12
  

قل عن تيجب أن تتم أعمال الفحص واالختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً ألصول المهنة وشروط العقد على أن ال   
  :النقاط التالية

  
الباب الخامس ـ (أنظمة إنذار الحريقائي يتبع ما جاء في لفحص وسيلة التشغيل التلقائية لنظام إنذار الضباب الم    4/9/12/1

  .)الفصل األول
  

  .التأكد من أن تنفيذ جميع أجزاء النظام القائم قد تم حسب مواصفات التركيب والتصنيع     4/9/12/2
  

ط ضغالمن % 10 بقراءة مقياس الضغط وفي حالة نقص الضغط عن االسطواناتالتأكد من ضغط ووزن     4/9/12/3
  .إعادة تعبئتها وضغطهايجب  يالتصميم

  
  .سطوانةاالتوفير وسيلة للتأكد من مستوى الضباب المائي في       4/9/12/4

  
  .التأكد من عمل وسائل إغالق الفتحات وإيقاف التهوية والتكييف       4/9/12/5

  
ائي، في حالة تعدد األنظمة يتم اختيار بتفريغ كامل مخزون الضباب المملياً فحص نظام الضباب المائي ع      4/9/12/6

  .أكبرها حجماً
  

  .من متوسط الضغط% 150عن الفحص تقديم شهادة فحص الشبكة، بحيث ال يقل ضغط        4/9/12/7
  

  . أثناء عملية الفحصالتفريغزمن   ومن التأخيرزالتأكد من        4/9/12/8
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  الصيانـة  4/9/13
  

  : عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يليالجهة المصنعة  تعليماتتباعإيجب     
  
  .)الفصل األول الباب الخامس ـ(نظام التشغيل الكهربائي كما جاء في مواصفات الصيانة لجهاز اإلنذار       4/9/13/1
  
  .سبوعياًأسطوانات اال الموجودة على المقاييسقراءة الضغوط من           4/9/13/2
  
  .المنطقة المراد حمايتهاالتأكد من عدم وجود أي إضافات أو تعديالت في النظام أو           4/9/13/3
  
  . أو كاشفات الحريق الرشالتأكد من عدم وجود أي عوائق لفوهات          4/9/13/4
  
  .التأكد من وجود العالمات التحذيرية واإلرشادية في أماكنها          4/9/13/5
  
  . كما هو بالتصميم مرتين في السنةاالسطواناتكمية الوسيط في التأكد من           4/9/13/6
  
  .التأكد من عمل جميع األنظمة المتصلة بلوحة تحكم الضباب المائي مرتين في السنة          4/9/13/7
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