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 المقدمــة  2/1/1

   

ن هما، الضغط والكمية ان أساسياجب أن يتوفر في مصدر المياه المخصص لمكافحة الحريق عنصري 

وكذلك فإن نوعية المياه ودرجة .  المصدرذلكالالزمين، وهذا يعتمد على نوع النظام المطلوب تغذيته من 

 .نقاوتها لها تأثير على األنابيب والمعدات المستخدمة في النظام
 

 

 در المياهأنواع مصا 2/1/2

 

 .شبكة المياه العامة 2/1/2/1

 .مضخاتالخزان السحب مع نظام              2/1/2/2

 .الخزان العلوي   2/1/2/3

 .خزان الضغط 2/1/2/4

 .سيارة اإلطفاء  2/1/2/5

 .مياه البحر  2/1/2/6

 .المصادر األخرى  2/1/2/7

 

 مبادئ التصميم  2/1/3

  

 : والموقع كما فيوعدده وفقا لشروط نظام المكافحة المطلوب، تبعا لظروف المبنى يتم تحديد نوع المصدر   2/1/3/1

 ).الباب الثالث ـ الفصل الثاني(أنظمة الخراطيم المطاطية ذات البكرة  )أ(

 ).الباب الثالث ـ الفصل الرابع(  الحريق الخارجية)فوهات (أنظمة مآخذ )ب(

 ).رابع ـ الفصل األولالباب ال( المياه التلقائية مرشات نظام )ج(

 

 النظام يمد المصدر كل أو بعض أنظمة مكافحة الحريق في المبنى، وكذلك من الممكن أن يمدمن الممكن أن  2/1/3/2

 ).أساسي و إضافي(الواحد من أكثر من مصدر 

 

تطلبات األنظمة التي مويتم تحديد كمية المياه والضغط الالزم توافرهما بالمصدر وفقا لمدة االستخدام ونوعية  2/1/3/3

 : بعد إجراء الحسابات الالزمة ومراعاة عوامل أساسية أخرى منها،يغذيها المصدر

 

 . حجم المبنى وارتفاعه ودرجة الخطورة)أ( 

 . قرب مركز اإلطفاء من الموقع)ب( 

 . سهولة أو صعوبة حركة المرور في ساعات الذروة)ج( 

 .خرى إمكانية االستعانة بمصادر المياه األ)د( 
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 .يتم تحديد أنسب مكان لمصدر المياه بالمبنى أو موقعه بالنسبة للمبنى   2/1/3/4

 

 النوعية والسعة والضغط والمكان المالئم لمصدر المياه ومدى الالزمة لتحديدتقدم المخططات والمعلومات  2/1/3/5

 .لجهة االختصاص  لألنظمة المطلوبةمالءمته
 

 

 شبكة المياه العامة  2/1/4

 

 : المتبعةلشروطا حسب بعض األنظمة التالية وتغذيةلشبكة المياه العامة أحد المصادر المناسبة  تعتبر )أ( 2/1/4/1

 . الخارجيةالحريق) فوهات (مآخذنظام ) 1(

 . ذات البكرة المطاطيةالخراطيمنظام ) 2(

 . المياه التلقائيةمرشاتنظام ) 3(

 

الموافقة   على أن تتضمن،لعامة موافقة السلطة التابعة لها هذه الشبكة من شبكـة المياه االتغذيةيشترط في  )ب(

 :بيانا باآلتي

لغرض   التدفق عند أعلى مستوى لالستهالك اليومي مضافا إليه الكمية الممكن الحصول عليها)1(

 .اإلطفاء

 . هذا االستهالكدالضغط األدنى المتوقع عن) 2(

 . الخطقطر األنبوب الممكن توصيله على هذا) 3(

 

 لها توفر التدفق المستفيدةثبت من قبل الجهة  رئيسي ووحيد إذا تغذيةتعتبر شبكة المياه العامة كمصدر  )ج                    (

 .والضغط الالزمين كمصدر أساسي للنظام المطلوب تغذيته

 

مضخات في حالة عدم ال تغذيةلتعبئة خزان أو ) ثانوي(إضافي تغذية تعتبر شبكة المياه العامة كمصدر  )د(

 .تغذيتهته كمصدر أساسي للنظام المطلوب يكفا

 

     األنظمة الخاصة لتغذيةيجب أن يزود خط شبكة المياه العامة ببعض التسهيالت اإلضافية عند توصيله  )هـ(

 :وهي) ب1ـ2/1( شكل و )أ1ـ2/1( بمكافحة الحريق كما في شكل

 الحاشية المطاطية والمسامير وشفتين مع "تي "بوصلةعي نبوب الفرمتصل باألاألنبوب الرئيسي ) 1(

الباب ( معدات الحريق  وتكون من األنواع المعتمدة حسب شروط مواصفات مواد،الخاصة بها

 .)الفصل األول األول ـ

 . من األنواع المعتمدةصمام تحكمو صمام عدم رجوع) 2( 

 . مباشرةبعد الصماماتوتربط  من األنواع المعتمدة نقطة دفع) 3( 

 .وصمام تصريف المياه مقاييس ضغط) 4( 

 ).ب1ـ2/1( و شكل) أ1ـ2/1( شكلفي ، وكما هي موضحة غرفة التفتيش) 5( 
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 غرفة التفتيش) أ1ـ 2/1( شكل 

 
 

 
 

 غرفة التفتيش) ب1ـ2/1( شكل

 نقطة الدفع

 صمام

  عدم رجوع

  الرئيسيالخط

 صرف أرضي

 شبكة مكافحة

  الحريق

 صمام عدم رجوع
 صمام فحص وصرف

 الخط الرئيسي
 شبكة مكافحة

  الحريق

 صرف أرضي

صمام 

بوابة 
OSS&Y 

 نقطة الدفع

 صمام عدم رجوع
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  الفنيةالتجهيزات  2/1/4/2

  

 إذا كان نظام مكافحة الحريق كبيرا، يجب أن تؤخذ أكثر من وصلة من خط شبكة المياه العامة للنظام على )أ(

 .التوازي

 

ه العامة، ويجوز تركيبه على  يجب أال يركب صمـام تصريف الضغط على وصلة خط شبكة الميا)ب(

 .الوصالت الفرعية لألنظمة إذا دعت الضرورة لذلك

 

 . يجب ترك مسافة مناسبة بين الصمامات والوصلة مع خط شبكة المياه العامة لغرض تسهيل الصيانة)ج(

 

ة  في حال اشتراك خط شبكة المياه العاممانع تدفق خلفي إضافي من نوع صمام عدم رجوعيجب تركيب  )د(

 ).2ـ2/1( شكل آخر عن طريق خزان أو مضخات في نفس النظام كما في تغذيةمع مصدر 

 

 تشير إلى مكان وجود وصلة خط شبكة المياه العامة، بأبعاد خرساني يجب تثبيت لوحة على مكعب )هـ(

 . الحريق)فوهات( مآخذوفقا لشروط مناسبة 

 

 خط شبكة المياه العامة مباشرة، بل يؤخذ على) يقأنظمة مكافحة الحر(حريق  يجب أال تركب أي معدات )و(

 .فرع جانبي مزود بصمام تحكم معتمد
 

 

 

 مانع تدفق خلفي) 2ـ2/1( شكل
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 الصيانة الدورية  2/1/4/3

  
 .ة أشهر تنظيف غرفة التفتيش وتشغيل الصمامات وتشحيمها على األقل مرة كل ثالث)أ(

 
 على األقل إزالة تراكمات األتربة والتأكد من سالمة لوحة المكان وإعادة طالئها إذا لزم األمر، والتأكد )ب(

 . إن وجدتالمقاييسمن سالمة غطاء غرفة التفتيش وعمل الصمامات واختبار   أشهر6مرة كل 
 

 
 خزان السحب مع المضخات  2/1/5
 

درة والنوعية المالئمة الستخدام نظام واحد أو أكثر من نظام حسب الحاجة وفقا تكون المضخات بالسعة والق 2/1/5/1
 .لشروط المضخات

 

يجب أن يكون الخزان مخصصا لمياه الحريق فقط، وإذا تعذر ذلك يجب التأكد من تخصيص جزء من الخزان  2/1/5/2
ى المياه المخصصة الستعمال معدات الحريق وذلك بوضع خطوط سحب لألنظمة األخرى أعلى من مستو

 .لإلطفاء وأن تكون تعبئة الخزان بصفة مستمرة حسب الترخيص
 
،  عديدةلمكعب واألسطواني والبيضاوي، وكذلك تصنع من مواد عديدة، منها اشكال هندسيةبأتصمم الخزانات  2/1/5/3

 .حسب السعة وظروف الموقع الزجاجيةواأللياف منها الخرسانة المسلحة وألواح الصلب 
 
يكون الخزان علويا، أعلى المبنى أو على برج أو على سطح األرض أو تحت األرض، على أن تكون  2/1/5/4

المضخات في المستوى السفلي للخزان لضمان سحب موجب، وإذا تعذر ذلك يركب خزان تحضيري بسعة 
 .صغيرة أعلى من مستوى المضخات

 
 على أن ال تزيد المسافة بين الخزان ، الوصول إليهسهليو، مناسباًً يجب أن يكون موقع الخزان من المبنى 2/1/5/5

 . م30والمضخات عن 
 

 مكونات ومواصفات الخزان 2/1/5/6

 

 يجب أن تكون جدران الخزان مصنعة من المواد المناسبة بحيث تكون مقاومة للحريق ومتينة وذات جودة )أ(
ألرضية ويعتمد في تصنيعها على عالية لضمان التحمل ومقاومة جهد الماء والرشح والهزات ا

 :المواصفات التالية
 ).1ـ2/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب مواصفات الخرسانة المسلحة ) 1   (                     

 ).2ـ2/1ج( جدول المواصفات المذكورة فيحسب  باللحاممواصفات تصنيع ألواح الصلب ) 2(          
 ).3ـ2/1ج( جدول المواصفات المذكورة فيحسب  بالمساميرنيع ألواح الصلب مواصفات تص) 3(           
 .الزجاجيةاأللياف مواصفات تصنيع ) 4 (    
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 . يجب أن تكون الجدران مطلية بطبقة مناسبة من الدهانات والمواد المقاومة للرشح والتآكل)ب(
 

 .على أن تكون من نوع معتمد) 3ـ2/1( ل يجب أن يلحق بالخزان التسهيالت اإلضافية التالية، حسب شك)ج(  
 . مناسب مركب في أعلى الخزانمقبض ذات  وتكونالخفيف مع الغطاء من الحديد فتحة الصيانة) 1(
)2 (ت في جدران الخزان عند صب السلم الداخلي من القضبان الحديدية والمقاومة للصدأ بقطر مناسب يثب

 .للوصول إلى أعلى الخزان األمر تركيب سلم خارجي الخرسانة أو عند تصنيع الخزان، وقد يتطلب
مزودة بصمام و المجلفنمن الصلب و مسننةو مم 50وصلة تعبئة الخزان وتكون من أنبوب بقطر ) 3(

 . للتحكم في منسوب المياه عند التعبئةصمام عوامةوتحكم وصمام عدم رجوع 
 وتمتد أعلى الخزان  مم65ال يقل عن  بقطر المجلفنأنبوب من الصلب تكون وصلة تصريف الفائض ) 4(

 .إلى أقرب نقطة تصريف
 .ةئولالجهات المسللخزان وفقا لمواصفات  كهربائي تأريضخط ) 5(     

مقياس أعلى وأقل منسوب يبين و  داخل الخزان يكون من النوع الزئبقي األنبوبي مؤشر منسوب المياه) 6(
  لولبيملفمشاريع الكبيرة تركيب مقياس من نوع  ويجوز أن يطلب في بعض ال.لمياه داخل الخزانا

 المياه وخاصة في حالة  يوصل بلوحة اإلنذار الرئيسية إلعطاء إشارة عند انخفاض منسوبكهربائي
  . األنظمة األخرىلتغذيةاشتراك الخزان 

مزود بشبكة كروية لتنفيس أي و   مم25كون من أنبوب صغير القطر ي والغـازات و الهواءمنفس) 7(
 .ركب أعلى الخزان وبالمستوى المناسبيغازات متراكمة بالخزان و

 . لمنع دخول أي مواد غريبة إلى المضخاتخذأأنبوب المركب أسفل ت مصفاة) 8(
منع الرشح عند صب الخزان من يركب في جدار الخزان مع مواد خاصة يخذ وأ أنبوب المكم) 9(

 .الخرسانة أو تصنيع الخزان بالطرق األخرى
 .ويركب على األنبوب من الخارج OSS&Yنوع  من كروي بطىء صمام تحكم) 10(
 .صمام التحكم ويركب بعد أرجحيت  صمام عدم رجوع)11(
خذ كنوع من صمامات عدم أ على المصمام قدمفي بعض الحاالت الخاصة يتطلب األمر تركيب ) 12(

 .ر وفي هذه الحالة ال يركب صمام عدم رجوع آخبمصفاةالرجوع المزودة 
فيجب  وإذا كان سحب المياه مباشرة  قطر صغير وارتفاع عاٍللهإذا كان الخزان من النوع الرأسي و) 13(

 .مانع دواماتتركيب 
 فراغ في قاع الخزان بمنسوب أسفل مستوى الخزان لتجميع الرواسب وتزود وهي حفرة الرواسب) 14(

هذه الحفرة على استخدام كل بفتحة لتصريف مياه الخزان عن طريق خط تصريف وكذلك تعمل 
 .خذ على نفس مستوى الخزان السفلي تقريباأالمياه الموجودة بالخزان بوضع الم
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 مكونات الخزان )3ـ2/1( شكل

 

 
 

 التجهيزات الفنية  2/1/5/7

 

وفتحة التعبئة والتصريف والمؤشر قبل صب الخرسانة أو تصنيع الخزان  المأخذ كم يراعى تحديد مكان )أ(
 .بعمل الحسابات الالزمة لذلك

 
 .بحيث تضمن استيعاب الكمية المطلوبة) دولية( يفضل أن يكون الخزان بأبعاد وسعات قياسية )ب(
 
ير الهزات األرضية  يجب أخذ االحتياطات الكافية لعمل أساسات الخزان ومحاور االرتكاز من حيث تأث)ج(

والقوى الجانبية والشد السطحي للمياه ووضع معامل أمان عال لالجتهادات الميكانيكية والعوامل الجوية 
 .للموقع

 

 

 صمام عوامة

 منفس

 مصرف الماء الفائض

 مصفاة

صمام بوابة 
OSS&Y 

صمام عدم 
 رجوع
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 الصيانة الدورية  2/1/5/8

 
 : الدورية وفقا ألصول المهنة والمواصفات العالمية بحيث ال تقل عما يليالصيانةيجب أن تكون خدمات  

 
أي تصدع ومعالجة مالحظة و ن منسوب المياه وتشغيل الصمامات ومراجعة أي رشح أو تسرب  التأكد م)أ(

 .أو تشقق مرة كل ثالثة أشهر
 

 تفريغ مياه الخزان وإعادة تعبئته بالمياه النقية بعد تنظيفه وبعد التأكد من سالمة فتحة الصيانة والسلم )ب(
 .الداخلي وباقي األجزاء مرة كل ستة أشهر

 
د إجراء الصيانة ألنظمة الحريق التي يغذيها هذا الخزان يتم التأكد من سالمة األجزاء والوصالت  عن)ج(

 .وإعادة تعبئة المياه للمنسوب المطلوب
 

 

 الخزان العلوي   2/1/6

  
  المطاطية والتي الوالخراطيم المرشات األنظمة الصغيرة والمتوسطة مثل لتغذيةيعتبر من الطرق المناسبة  2/1/6/1

 األنظمة لتغذية مصادر أو قوى إضافية الخزانات العلوية بعدم احتياجها إلىتحتاج إلى ضغوط عالية، وتمتاز 
 .بالمياه

 
 إال أن هذا الخزان يجب أن يركب على مستوى خزان السحب مكونات ومواصفات الخزان العلويينطبق على  2/1/6/2

يكون االرتفاع بين أقل منسوب للخزان إلى  بحيث ،نظام المطلوب للتدفق خالل الالساكنالضغط  ليوفر عاٍل
 نتيجة فاقد الضغط لمقدار الضغط المطلوب لتشغيل هذا النظام مضافا إليه خارج النظام مساوياًمأعلى مستوى ل

 .االحتكاك في األنابيب والوصالت على طول الخط الواصل من الخزان حتى آخر منافذ النظام
 
 في الشكل لنوعية الخزان وشكله من حيث التركيب ومواد البناء اً الحامل للخزان مناسبرجالب يجب أن يكون 2/1/6/3

 من حيث  عاٍلمعامل أمان وبحيث يكون هناك ،)4ـ2/1( بالشكل كما اًخرسانة مسلحة أو حديدكانت سواء 
 .يةحمولة الوزن والتأثيرات األخرى الميكانيكية الطبيعية مثل مقاومة الرياح والهزات األرض

 

 .يفضل أن يكون الخزان منفصال عن المبنى وقائما بذاته وخصوصا إذا كان يغذي أكثر من مبنى منخفض 2/1/6/4
 
 وأن يكون ،صيف أو ممر للصيانة مزود بسورالرلسلم وليزود الخزان مع البرج بوسائل السالمة مثل حماية  2/1/6/5

 .مة للحريق والعوامل الجوية أو يغلف بالمواد المقاو،من المواد المقاومة للحريق
 

وبحيث ال يقل الفرق بين  بار 3.8يغذي الخزان العلوي أنظمة الحريق التي ال يزيد الضغط المطلوب لها عن  2/1/6/6
 . م15.0عن ) رؤوس المرشات(قاع الخزان وأعلى مستوى للنظام 
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بكة المياه العامة وفي هذه الحالة  يجب  أن في حاالت خاصة قد يكون الخزان العلوي بمثابة مصدر التغذية لش  2/1/6/7
 مصدرا الخزان العلوي م وإال أعتبر 80تكون السعـة  كافية  لالستهالك عند الذروة وأال يقل االرتفاع عن 

 .ثانويا للتغذية
 
المضخات مثل  كمصدر تغذية مع مصادر مساعدة إضافية يمكن استخدام الخزان العلويفي حاالت أخرى  2/1/6/8

واستخدام  مرشات وذلك لتغذية أكثر من نظام مثل استخدام الخزان لتغذية نظام خزان الضغط أو عززةالم
، أو استخدام الخزان العلوي مع )5ـ2/1(  الحريق كما بشكلخراطيملتغذية   التوازي على المضخات المعززة

 .خزان الضغط العلوي كمصدر لتغذيةخزان الضغط لنظام غمر مائي وكذلك يمكن اعتبار الخزان 
 
 . ألنبوب التغذية الخارج من الخزانوصالت تمددم يجب عمل 10في حالة ارتفاع الخزان عن   2/1/6/9
 

 .غرفة تفتيشيجب أن تكون صمامات التحكم للخزان في أقرب مكان له داخل غرفة، أو  2/1/6/10
 

 

 الصيانة الدورية  2/1/6/11

 
 .والسلم والتمديدات مرة كل شهر على األقل يجب التأكد من سالمة الخزان والبرج )أ(
 
 . يجب التأكد من منسوب المياه وعمل الصمامات مرة كل شهر على األقل)ب(
 
 . يجب تفريغ الخزان وتنظيفه وإعادة تعبئته مرة كل ستة شهور على األقل)ج(
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  للخزان العلويالبرج الحامل )4ـ2/1( شكل
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  كمصدر لتغذية خراطيم الحريق الخزان العلوي)5ـ2/1( شكل

 
 

 خزان الضغط   2/1/7

  
تزيد  ولمدة تدفق قصيرة ال  عاليةبسرعةو اً عالياً عندما يتطلب نظام التدفق ضغطخزان الضغطيمكن استخدام  2/1/7/1

 للمباني ذات الخطورة االستخدام وحيث تكون المضخات المطلوبة صعبة ،الغمرالمائي د مثل أنظمة 15عن 
وكذلك ). الباب الرابع ـ الفصل األول ( كما هو موضح في فصل نظام مرشات المياه التلقائيةوالخفيفةالعادية 

مثل محطات (رات ميكانيكية أو كهربائية يكون هذا الخزان مناسبا لألنظمة المتواجدة في مناطق ذات تأثي
 .وحيث تكون مصادر المياه األخرى غير مؤكدة عند الحريق) القوى

 
 خزان الضغط كمصدر إضافي أو ثانوي مع مصادر مياه أخرى مثل الخزان العلوي أو المضخات يستخدمقد  2/1/7/2

 نظام تغذيةلك بأن يبدأ خزان الضغط في  وذ،في حاالت الخطورة العالية والتي تحتاج إلى تدفق كبير وبسرعة
 .مكافحة الحريق حتى تصل مضخات الحريق إلى مستوى األداء الفعال للنظام

45



   مصادر المياه2/1

 2006ـ يناير                           اني  ـ الجزء الث االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 لألنظمة  ل12000بحيث تكون  ،ل 4000 قياسية بمضاعفات لها سعاتيفضل استخدام خزانات ضغط  2/1/7/3
 . لألنظمة عالية الخطورةل 36000 الصغيرة وحتى

 
 نظام إطفاء حريق قد يحدث ما يسمى بظاهرةتغذية اشتراك خزان الضغط مع خزان علوي في في حالة  2/1/7/4

 وذلك بعدم فتح صمام عدم الرجوع وتنتج هذه الظاهرة إذا كان ضغط ،في الخزان العلوي لهواء اانحباس
يتبقى غط غ المياه من خزان الضالخزان العلوي على الصمام أقل من ضغط تفريغ خزان الضغط وعندما تفر

 من الخزان تغذيةال عدم الرجوع مغلقا خط صمام، ويظـل  بار1.0ضغط في حدود الهواء في الشبكة عند 
 ووضع ، حجم الخزانثلثي  الماء داخل خزان الضغط ليكونالعلوي ولمعالجة هذه الظاهرة يجب زيادة حجم

ثير ضغط الخزان العلوي لفتح صمام عدم الرجوع للخزان العلوي في أقل أجزاء الخط انخفاضا ليزيد تأ
 .الصمام

 
 :ضغط الهواء داخل الخزان يجب أن يكافئ مجموع كل من 2/1/7/5
 

 . بار1.0ال يقل عن  المرشات الضغط المطلوب عند )أ(
 
 .الضغط الالزم للتغلب على االحتكاك داخل األنابيب عند أعلى تدفق )ب(
 
 .)الساكنالضغط  (رشإلى أعلى مستوى للمالضغط الالزم للرفع من مستوى قاعدة الخزان  )ج(

 
 : التاليةلةيمكن حساب هذا الضغط بالمعاد        و  

 

3)                         1ـ2/1( معادلة

32

1

)(
P

F

pp
P −

+
=                                                        

       
 
 
                               حجم الهواء داخل الخزان إلى حجم الخزان الكلي من نسبةتحسب  Fو قيمة                           

          

 

                                                                            F=   حجم الهواء داخل الخزان     )                2ـ2/1( معادلة 
                                                                                                                                ��� ا���ان ا���

                    

  
 :حيث                 

 =  P1   بار 8.5  ـ6.0 )الضغط االبتدائي(قبل بدء التفريغ ضغط الهواء  

=  P2  بار 1يقل عن ال ، ويجب أ)الضغط النهائي(ضغط عند نهاية تفريغ المياه ال + 
 الضغط الساكن+  ضغط فاقد االحتكاك          

=  P3  الضغط الجوي 
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 تعبئة الخزان  2/1/7/6

 

 ال تقل عن سعة سعته يتم تعبئة الخزان بالمياه عن طريق مضختي رفع متصلتين بخزان مياه احتياطي   )أ(
بواسطة الخزان تكون التعبئة  أو ،)أو متصلتين بخط المدينة الرئيسي(المياه المطلوبة لخزان الضغط 

يا عند انخفاض منسوب وتعمل المضخات تلقائ. اعاتس 4العلوي بحيـث ال تزيد مدة تعبئة الخزان عن 
 .المياه أو إلعادة التعبئة وتتوقف تلقائيا عند المنسوب المطلوب بواسطة مفتاح

 
 مع لهما وحدتان منفصلتان يتم تغذية الخزان بالهواء المضغوط بواسطة ضاغطين من النوع الترددي )ب(

تياطي أو القوى  بمصدر الكهرباء االحنوصالي وبكل منهماأجهزة التحكم ومفتاح الضغط الخاص 
 الضغط د تلقائيا عنتتوقف وتعمل الضاغطات تلقائيا عند انخفاض ضغط الهواء و.الميكانيكية االحتياطية

عن لوب ـ المط الضغطإلىلوب بواسطة أجهزة التحكم ويجب أال تزيد مدة ضغط الخزان بالهواء ـالمط
 .س 2

 
 مكونات ومواصفات خزان الضغط  2/1/7/7

 

 ).6ـ2/1( كل اسطواني رأسياً أو أفقياً مع ملحقاته كما بالشكليكون الخزان ذا ش
 

المواصفات حسب جسم الخزان من ألواح الصلب بالسمك المناسب وتصنع بطريقة محكمة وجودة عالية  )أ(
   .)4ـ2/1ج( جدولالمذكورة في 

 
لمواصفات من البرونز السميك وتؤمن ضد التسرب والضغوط حسب ا أكمام فتحات التوصيالت من )ب(

 .السابقة أو ما يعادلها
 

  معدات الحريق   حسب مواصفات مواد الصلب المجلفن  من مم100بقطر ال يقل عن دفع المياه وب ـ أنب)ج(
 ويركب على .مصفاة من قاع الخزان مع  مم50ويصل األنبوب إلى مسافة ) الفصل األول-ولالباب األ(

 أرجحي تصمام عدم رجوع مع  معتمدOSS&Yنوع  بةصمام بوامن نوع  صمام تحكمالخط من الخارج 
 .من جهة النظام الخاص بمكافحة الحريق

 
- الباب األول(مواد معدات الحريقحسب مواصفات  النحاس أو المجلفن من الصلب تغذية الهواءأنبوب  )د(

أو  بوابة صمام من نوعويزود بصمام  ، ضد التسربناًيكون مؤم و مم25بقطر ال يقل عن ) الفصل األول
 . من البرونزجحيأر تصمام عدم رجوعرص قاعدة قابل للتبديل، وله ق من البرونز بطئصمام كروي 

 
  من  كروي بطئتحكم بصمام اًمزودو  اًمسننويكون   مم50 من الصلب بقطر تعبئة المياه أنبوب )هـ(

 .من البرونز تأرجحي البرونز وصمام عدم رجوع 
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ل بالسبك أو التسنين وبالسمك كَّ وتشَ، البرونز منشفتيندائرية ذات وتكون  ، مع الغطاءفتحة الصيانة )و(
 ويفضل أن تكون في .مطاطية حاشيةو بالمسامير وتجمع مع الغطاء بواسطة الربط المحكم .المناسب

 .مستوى منخفض من الخزان
 

 بأقرب نقطة  ويتصل، على األقل مم15من أنبوب التصريف وصمام تحكم بقطر  خط صرف المياه )ز(
 .صرف أرضية

 
متصل و ، مثبت على عمود من البرونز لحمايته مم20 من أنبوب من الزجاج بقطر  المياهمنسوبمؤشر  )ح(

يكون  و.قطعة واحدةكلها  والمجموعة ، من البرونز كروي بطئأعلى بصمام تحكم من من أسفل و
 ويتصل المؤشر بالخزان عن طريق . للخزان الرأسي مم450 للخزان األفقي و  مم300نبوب بطول األ

صغيرة وغطاء  من أسفل بفتحة المؤشر ويزود ،حمرأ ويحدد مستوى الماء المطلوب بخط ،الصمامين
 . وال يفتح الصمامان إال عند القياس فقط، والصيانةللتنظيف

 
ريف ويضبط لتص ،مسجلمن نوع معتمد وم م 20ويكون من النحاس بقطر   الزائد الضغطتخفيفصمام  )ط(

 بين صمام عدم الرجوع ذية الهواءتغ ويركب على خط ،من ضغط التشغيل% 110ما يزيد عن 
 .للمضخاتيركب والضاغط وكذلك 

 
 مواداألنواع المعتمدة حسب مواصفات وتكون من األنواع الدائرية بقراءات مناسبة ومن  مقاييس الضغط )ي(

 وخط دفع ،ه والهواءبالميا تغذيةالكل من خط  وتركب على ،)الفصل األول-ولالباب األ(معدات الحريق
 . والخزان،المياه

 
 البيان مستوى المياه والضغط والتفريغ وحدوث عطل مصابيح لخزان الضغط وتوضح لوحة التحكم )ك(

باألجهزة أو انخفاض مستوى المياه أو ضغط الهواء والوضع العادي، وتتصل بلوحة اإلنذار إلعطاء 
 .إشارة بالتشغيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48



   مصادر المياه2/1

 2006ـ يناير                           اني  ـ الجزء الث االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 

 

 
 

  مكونات و مواصفات خزان الضغط)6ـ2/1( شكل

 
 

  التجهيزات الفنية 2/1/7/8

 يوضع خزان الضغط والمضخات والضواغط وأجهزة التحكـم في غرفة مستقلة محمية من الحريق )أ(
 ويفضل أن تكون الغرفة ، الصيانة مع تهوية مناسبة وتكون الغرفة باتساع مناسب لعمل،والعوامل الجوية

 .فوق مستوى األرض
 

من  يجب أن يرتكز الخزان ويثبت على قواعد ثابتة من الخرسانة المسلحة مع وجود وصالت تؤمن )ب(
 .االهتزازات

 
 . يجب أن يطلى الخزان من الداخل والخارج بالمواد المقاومة للتآكل والعوامل الجوية)ج(

 
 . توضح تاريخ الصنع وسعة الخزان من الماء والهواء وضغط التشغيل واالختبار يجب تركيب لوحة بيان)د(
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 االختبارات  2/1/7/9

 
من ضغط التشغيل على األقل % 150 يجب تقديم شهادة معتمدة بمواصفات الخزان واختباره عند ضغط )أ(

 .قبل الطالء  السينيةباألشعةوفحص اللحام 
 

 واختبار ضغط التشغيل الصماماتب وتعبئته بالماء والهواء مع إغالق  يجب اختبار الخزان بعد التركي)ب(
 . س48لمدة ال تقل عن 

 
 . عند المستويات المطلوبةوالمقاييس الصماماتو  يجب اختبار عمل الوصالت )ج(

 
 
 الصيانة الدورية  2/1/7/10

 
 . يجب مراجعة منسوب المياه وضغط الهواء يوميا)أ(

 
 . شهريا الخزانوصمامات م التنفيسصما يجب مراجعة عمل )ب(

 
 يجب تفريغ الخزان وإعادة تعبئته والتأكد من مكان التركيبات وعدم وجود أي عيوب أو تأثيرات في )ج(

 .اللحام أو الوصالت أو التنفيس مرة سنويا على األقل
 

 . سنوات على األقل3 يجب تنظيف الخزان من الداخل وإعادة طالئه مرة كل )د(
 
 

 
 دفع النقطة  2/1/8

 
بوصلة ال ) عدا الخراطيم المطاطية( لجميع أنظمة مكافحة الحريق التي تعمل بالمياه نقطة دفعيجب أن تتوفر  2/1/8/1

 الحريق) فوهات(مآخذ  فوهتين أو أربع كما في أنظمة ات وتكون ذ مم150 وال تزيد عن  مم100 تقل عن
 .الداخلية

 
دة وصلة دفع بعد مصادر المياه الخاصة بهذا النظام مباشرة وعلى الخط ركب لكل نظام على حييجب أن  2/1/8/2

حيث   الرشفوهات مع المرشات رئيسي واحد كنظام تغذية عدا األنظمة التي تشترك في خط تغذيةللالرئيسي 
 . ذات أربع فوهاتنقطة دفعتركب 

 
 .داخليةالحريق ال) فوهات(مآخذ مواصفات نقطة الدفع كما في شروط تكون  2/1/8/3
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  مياه البحر   2/1/9

  

 مياه مكافحة الحريق للمناطق  تغذيةل وتكون من أنسب الطرق ، المياهتغذيةلتعتبر مياه البحر مصدر ال نهائي   2/1/9/1

 مثل األغراض الصناعية ،ها إلى كميات كبيرة من المياهالقريبة من البحر والتي تحتاج األنظمة في

الحريق ) فوهات(مآخذ ك وتغذي مياه البحر أنظمة مكافحة الحريق .والبتروكيماويات ذات الخطورة العالية

  ).حسب الترخيص( وأنظمة الرغوة الخارجية

  

  .عيات المواد والمعدات لشبكة الحريق بمياه البحر إلى احتياطات خاصة في نومدتحتاج أنظمة الحريق التي ت  2/1/9/2

  

  :الحريق من البحر من العناصر التاليةمكافحة تتكون التركيبات الخاصة بسحب مياه   2/1/9/3

  

 لتوفير العمق الالزم لسحب المياه دون حدوث دوامات أو أعطال لمضخات السحب ولضمان تصفية البئر   )أ(

رة عن غرفة من الخرسانة المسلحة من أنواع من األسمنت ويكون البئر عبا. المياه إلى الحد المقبول

 وتكون باألبعاد المناسبة ،ويطلى بالمواد العازلة) معالجي منيوموأسمنت أل(المقاوم لألمالح ومياه البحر 

 )ب7ـ2/1( بشكل  و)أ7ـ2/1( كما بشكل ،)السحب من البحيرات (LPC حسب مواصفاتلخط السحب 

  ).8ـ2/1( بشكل و

  

 معتمد وتكون صمام قدم من األنواع الخاصة مع بمصفاةون األنابيب مزودة وتك المياه  مأخذوصلة )ب(

الفصل - ولالباب األ( معدات الحريق مواد مواصفاتحسب ، األنابيب من األنواع المبطنة باألسمنت

  .)األول

  

ها ؤل أن تكون أجزا ويفض، وتكون من األنواع المناسبة والمواد المقاومة لمياه البحرمضخات السحب  )ج(

الباب الثاني  (مضخات الحريقحسب مواصفات  أو من مواد معادلة قابل للصدأالغير من أنواع الصلب 

إمكانية السحب بضغط سالب مثل   من األنواع التي تتوافر بهاالمضخات وأن تكون ،)ـ الفصل الثاني

  . حسب شروط المضخاتالمضخات التربينية
 

 

 

 

  

  رى لمياه مكافحة الحريقالمصادر األخ  2/1/10

  

ويجب إجراء الدراسة الالزمة عند استخدام هذه المياه من حيث نوعيتها ) إضافية(تعتبر كلها مصادر ثانوية    2/1/10/1

ومالءمتها لالستعمال في مكافحة الحريق من حيث الكمية وسهولة السحب والتأثيرات الكيميائية والطبيعية على 

  :الحريق ومن هذه المصادر
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    مصادر المياه2/1

  2006ـ يناير                            اني  ـ الجزء الث ت اإلطفاء واإلنذاراالشتراطات الخاصة بمعدا 
  

  

  ).االرتوازية( المياه الجوفية )أ(

  

  .المياه قليلة الملوحة )ب(

  

  . مياه البرك والمستنقعات)ج(

  

  ).الناتجة من أعمال صناعية خاصة بالمصانع( المياه الصناعية )د(

  

  .الخزانات األرضية وأحواض السباحة )هـ(

  

 . المياه المعالجة)ز(  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 ـبواسطة السد بئر السحب من مياه البحر)أ7ـ2/1( شكل
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    مصادر المياه2/1

  2006ـ يناير                            اني  ـ الجزء الث ت اإلطفاء واإلنذاراالشتراطات الخاصة بمعدا 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ـبواسطة القناة بئر السحب من مياه البحر)ب7ـ2/1( شكل

 

 

 

 

 

 

  ـبواسطة األنبوب بئر السحب من مياه البحر)8ـ2/1( شكل
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