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 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
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 :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                                








−










+

=
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t
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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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 الوسائط النظيفةنظام  4/8

 2006رـيناي                                             ـ الجزء الثاني                                      االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 

 )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
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 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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 الوسائط النظيفةنظام  4/8

 2006رـيناي                                             ـ الجزء الثاني                                      االشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 

 )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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