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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(
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   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

224



  نظام مرشات المياه التلقائية4/1

 2006رـيناي                                                    ـ الجزء الثاني                   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 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

232



  نظام مرشات المياه التلقائية4/1

 2006رـيناي                                                    ـ الجزء الثاني                   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 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
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  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 (

 
 

 
 
 
 
 
 

 

254



  نظام مرشات المياه التلقائية4/1

 2006رـيناي                                                    ـ الجزء الثاني                   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 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

 

 

259



  نظام مرشات المياه التلقائية4/1

 2006رـيناي                                                    ـ الجزء الثاني                   االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 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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