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 المحتوى

 

 رقم الصفحة الموضوع التسلسل

 عام الباب االول:

 1/1 الهدف 1-1

 1/1 حقل التطبيقو  المجال 2-1

 1/1 المجال 1-2/1

 1/1 حقل التطبيق 1-2/2

 1/1 االستثناءات 1-3

 2/1 المسؤوليات والمهام 1-4

 2/1 التوسعات 1-5

 2/1 المتطلبات االضافية 1-6

 3/1 المراجع 

 ثاني: التعاريف والرموز والوحداتالباب ال
 1/2 التعاريف 1-2

 3/2 المختصراتو  المصطلحات 2-2

 2/3 المصطلحات 2-2/1

 2/6 المختصرات 2-2/2

 7/2 الوحدات  3-2

 8/2 المراجع 

 ستعماالت االبنية ومنظومات االطفاءالباب الثالث: تصنيف ا
 1/3 ستعماالت االبنيةتصنيف ا 1-3

 1/3 واطئة الخطورة الستعماالت ورة االولى: االبنية ذات االفئة الخط 2-3

 2/3 الخطورة  العاديةستعماالت االبنية ذات اال فئة الخطورة الثانية: 3-3
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 3/2 (Group1المجموعة االولى ) –االبنية العادية الخطورة  3-3/1

 3/2 (Group 2المجموعة الثانية ) –لخطورة االبنية العادية ا 3-3/2

 2/3 عالية الخطورةالستعماالت فئة الخطورة الثالثة: االبنية ذات اال 4-3

 3/2 (Group 1المجموعة االولى ) –االبنية العالية الخطورة  3-4/1

 3/2 (Group 2المجموعة الثانية ) –االبنية العالية الخطورة  3-4/2

 3/3 الخاصة  رابعة: األبنية ذات االستعماالت الخطرةفئة الخطورة ال 5-3

 3/3 تصنيف الموجودات  6-3

 3/3 التصنيف تبعًا لمقاومة المواد للحريق 3-6/1

 3/4 البالستك 3-6/2

 5/3 طفاءتصنيف منظومات اإل 7-3

 5/3 منظومات مرشات الماء 1/7-3

 6/3 طفاءخراطيم اإلو شاقوليةمنظومات االنابيب ال 2/7-3

 6/3 مضخات االطفاء 3/7-3

 7/3 خزانات الماء 4/7-3

 7/3 الحريق النقالةافئ مط 5/7-3

 7/3 من منظومات االطفاء انواع اخرى 6/7-3

 10/3 المراجع 

 الباب الرابع: منظومات مرشات الماء
 1/4 مقدمة 1-4

 1/4 مكونات المنظومة 2-4

 1/4 المرشات 4-2/1

 2/4 فةاالنابيب المكشو  2/2-4
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 2/4 االنابيب تراكيب 3/2-4

 2/4 تراكيبهاربط االنابيب و  4/2-4

 2/4 االنابيب ماالتح 5/2-4

 2/4 الصمامات 6/2-4

 2/4 توصيالت الدفاع المدني 7/2-4

 3/4 منبهات جريان الماء 8/2-4

 3/4 انواع المنظومات 3-4

 3/4 مملوءة بالماء )الرطبة(ات االنابيب المنظوم 1/3-4

 4/4 (الجافة) الفارغة منظومات االنابيب 2/3-4

 5/4 منظومات التفعيل المسبق 3/3-4

 5/4 منظومات الغمر 4/3-4

 6/4  شات التلقائية ذات التوصيالت غير المقاومة للحريقمنظومات المر  5/3-4

 7/4 منظومة مرشات الحماية 6/3-4

 7/4 منظومات الفضاءات المثلجة 7/3-4

 7/4 المطابخ التجاريةو  نظومات اطفاء حريق اجهزة الطبخم 8/3-4

 8/4 متطلبات التنصيب 4-4

 8/4 المتطلبات االساسية 4-4/1

 8/4 استعماالتهاو  المرشاتانواع  2/4-4

 11/4 تباعد المرشاتو مواقع 4-4/3

 11/4 خواص تدفق الماء للمرشات 4/4-4

 11/4 تنصيب انابيب المنظومة 5/4-4

 11/4 تنصيب ملحقات المنظومة 6/4-4
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 12/4 تثبيت انابيب المنظومة 5-4

 12/4 متطلباتهاو حماالت االنابيب 1/5-4

 12/4 تنصيب حماالت االنابيب 2/5-4

 13/4 طمورةاالنابيب الم 6-4

 13/4 ماساليب التصمي 7-4

 13/4 ستعمال المبنىالتصميم باالعتماد على خطورة ا 1/7-4

 13/4 طرائق التصميم الخاصة 2/7-4

 14/4 الخزنالمتطلبات العامة لمنظومات  8-4

 4/14 توصيالت الخراطيم  4-8/1

 4/14 خطورة المناطق المتجاورة  4-8/2

 4/14 منظومات االنابيب المملوءة بالماء  4-8/3

 4/15 منظومات االنابيب الجافة ذات التفعيل المسبق 4-8/4

 4/15 متطلبات منظومات الرش في اماكن الخزن 4-8/5

9-4 
منظومات اطفاء الحريق في االبنية ذات االستعماالت الخطرة  متطلبات
 الخاصة

15/4 

 15/4 الحساباتو المخططات 10-4

 15/4 مخططات العمل  1/10-4

 16/4 الماءمعلومات مصادر  2/10-4

 16/4 الحسابات الهيدروليكية 3/10-4

 17/4 قياسات االنابيب 4/10-4

 18/4 منظومات الغمر 5/10-4

 18/4 مرشات الحماية 6/10-4
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 18/4 مرشات رفوف المخازن 7/10-4

 18/4 سماحات خراطيم المياه 8/10-4

 19/4 تسلموال الفحص والقبول 11-4

 19/4 المراجع 

 الباب الخامس: منظومات االنابيب الواقفة وخراطيم االطفاء

 1/5 الجزاء والكيانات المادية للمنظومةا 1-5

 1/5 االنابيب وملحقاتها 1/1-5

 1/5 االنابيب والملحقات لحام 2/1-5

 1/5 الصمامات 3/1-5

 1/5 وتوصيالت الخراطيم خزانة 4/1-5

 2/5 توصيالت الدفاع المدني 5/1-5

 2/5 تنظيم ضغط الماء آالت 6/1-5

 2/5 متطلبات المنظومة 2-5

 2/5 التلقائية وشبه التلقائية منظومات االنابيب الفارغة 5-2/1

 3/5 المقاييس 2/2-5

 3/5 منبهات جريان الماء الرقابية 3/2-5

 3/5 متطلبات التنصيب 3-5

 5/3 متطلبات االنابيب 5-3/1

 5/4 الصمامات غير المرجّعةو  الصمامات البوابية 5-3/2

 5/4 الصيانةو الفحص 5-3/3

 4/5 التصميم 4-5

 4/5 محددات ضغط الماء 5-4/1
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 4/5 مواقع ربط الخراطيم 2/4-5

 5/5 اعداد االنابيب الواقفة  5-4/3

 5/5 اقفة وتفرعاتهاقياسات االنابيب الو  4/4-5

 5/5 تصميم المنظومة وقياسات االنابيب 5/4-5

 5/5 حدود الضغط االقصى واالدنى 6/4-5

 5/5 تحديد مناطق منظومة االنابيب الواقفة 7/4-5

 5/5 جريان التحديد معدالت  8/4-5

 6/5 انابيب التصريف وانابيب الفحص الصاعدة 9/4-5

 6/5 توصيالت الدفاع المدني 10/4-5

 6/5 المخططات والحسابات 5-5

 6/5 المواصفات 1/5-5

 7/5 الحسابات الهيدروليكية 2/5-5

 7/5 مصادر المياه 6-5

 7/5 تسلماجراءات الفحص والقبول وال 7-5

 5/8 المراجع 

 طفاء الحريقالباب السادس: مضخات ا
 1/6 عام 1-6

 1/6 المتطلبات العامة 2-6

 1/6 متطلبات اداء مضخات الحريق 6-2/1

 1/6 ومسيطرات المضخاتمحركات  2/2-6

 1/6 سعة مضخة االطفاء الطاردة المركزية 3/2-6

 2/6 لوحة الهوية 4/2-6
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 2/6 مقاييس الضغط 5/2-6

 3/6 صمام التنفيس 6/2-6

 3/6 االنابيب والملحقات 7/2-6

 4/6 حماية االنابيب والصمامات 8/2-6

 5/6 مضخات ادامة الضغط 9/2-6

 5/6 مواصفات المضخة الطاردة المركزية 10/2-6

 12/6 صمامات باتجاه واحد )غير مرجعة( 11/2-6

 12/6 السيطرة على ضغط الماء ادوات 12/2-6

 14/6 المضخات الطاردة المركزية 3-6

 14/6 دة المركزيةاداء المضخة الطار  1/3-6

 16/6 ملحقات االنابيب 2/3-6

 16/6 االساس وضبط التنصيب 3/3-6

 17/6 المضخات التوربينية ذات المحور الشاقولي 4-6

 6/11 غمر المضخة 6-4/1

 17/6 مضخات االزاحة الموجبة 5-6

 18/6 مضخات مركز الرغوة والمضافات 1/5-6

 18/6 مضخات الرذاذ 2/5-6

 18/6 لحقات والمسيطراتالم 3/5-6

 19/6 التنصيبو  سااالس 4/5-6

 19/6 محرك المضخة الكهربائي 6-6

 19/6 المواصفات العامة 1/6-6

 20/6 المحركات الكهربائية 2/6-6
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 20/6 تسلمالو  القبولو  الفحص 7-6

 6/22 شطف المنظومة 6-1/1

 6/21 لهيدروستاتيكيالفحص ا 6-1/2

 6/21 فحص القبول والتسلم 6-1/3

 22/6 المراجع 

 الباب السابع: خزانات الماء

 1/7 عام 1-7

 1/7 الخزانات الفوالذية الملحومة 2-7

 1/2 سمك الواح الفوالذ للخزانات 1-2/1

 1/3 تحضير االلواح الفوالذيةو  اللحام 1-2/2

 1/3 الملحومة ملحقات الخزانات الفوالذية 1-2/3

 4/7 الخزانات المضغوطة 3-7

 1/4 الماء وضغط الهواء 1-3/1

 1/4 قواعد الخزانات المضغوطة 1-3/2

 1/5 العالماتو الطالء 1-3/3

 1/5 ملحقات الخزان المضغوطو  تراكيب االنابيب 1-3/4

 7/7 الخزانات الخرسانية 4-7

 1/8 حمل الهزات االرضية 1-4/1

 1/8 لجدرانمعالجة ا 1-4/2

 8/7 الخزانات اللدائنية المسلحة بااللياف الزجاجية 5-7

 1/8 حمايتهاو  الخزانات المطمورة  1-5/1

 1/9 الخزانات فوق االرض وحمايتها 1-5/2
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 1/9          توصيالت الخزان 1-5/3

 9/7               االبراجو  سس الخزاناتأ 6-7

 1/9           انات االرضيةسس الخز أ 1-6/1

 1/12 ركائز الخزانات المرتفعة )االبراج(و  سسأ 1-6/2

 1/12 تدعيم الركائز 1-6/3

 1/10 قوة تحمل التربة 1-6/4

 11/7 الخزانات الفوالذية المحمولة على االبراج 7-7

 1/11 توصيالتهاو  االنابيب الفوالذية 1-1/1

 1/12 االحمال 1-1/2

 1/12 اعمدة البرج  1-1/3

 1/12 الخزانات الفوالذية المحمولة الجاهزة 1-1/4

 13/7 ملحقاتهاو  توصيالت االنابيب 8-7

 1/13 ملء خزان ماء نظام اطفاء الحريق 1-8/1

 1/13 سحب الماء من الخزان 1-8/2

 1/14 تثبيت االنابيب 1-8/3

 1/14 ملحقات االنابيب 1-8/4

 1/14 مؤشر مستوى الماء 1-8/5

 1/14 تعمال الخزان الغراض اخرىاس 1-8/6

 15/7 حجرة الصمامات  9-7

 1/15 تصميم الحجرة 1-9/1

 16/7 اختيار الخزاناتو  تصميم 10-7

 20/7 تسلمالو  القبولو  الفحص 11-7
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 1/20 (Water tightnessسدودية الخزان ) 1-11/1

 1/21 ذية الملحومةالخزانات الفوال 1-11/2

 1/21 الخزانات المضغوطة 1-11/3

 1/21 الخزانات اللدائنية المسلحة بااللياف 1-11/4

 1/21 الخزانات الخرسانية 1-11/5

 1/21 ملحقات الخزانات 1-11/6

 22/7 المراجع 

 الباب الثامن: مطافئ الحريق النقالة
 1/8 عام 1-8

 1/8 تصانيف عامة 2-8

 1/8 العالماتو  نيفالتص 8-2/1

 2/8 تعريف محتويات المطفأة 2/2-8

 4/8 كتيب التعليمات 3/2-8

 4/8 الحريق الفاسدة مطافئ 4/2-8

 4/8 اختيار مطفأة الحريق المناسبة 3-8

 4/8 متطلبات عامة 1/3-8

 4/8 نواع الحريق تصنيف ا 2/3-8

 5/8 خطورة الحريقنظام تصنيف  3/3-8

 5/8 الحريق النقالة على اساس الخطورة يار مطافئاخت 4/3-8

 5/8 الختيار على اساس اشغال الموقعا 5/3-8

 6/8 توزيع مطافئ الحريق 4-8

 6/8 (A) أ لصنفا من توزيع مطافئ الحريق 8-4/1
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 6/8 (Bب ) لصنفا من توزيع مطافئ الحريق 2/4-8

 6/8 (C) ج لصنفا من ئ الحريقتوزيع مطاف 8-4/3

 6/8 (D) د لصنفا من توزيع مطافئ الحريق 4/4-8

 6/8 (K) هـ لصنفا من توزيع مطافئ الحريق 5/4-8

 8/6 شحن مطافئ الحريق اليدويةو  الصيانةو الفحص 8-5

 8/6 خطوات الفحص 8-5/1

 8/1 شحن المطافئو  الصيانة 8-5/2

 8/8 المراجع 

 1أ/ اد المستعملة في عمليات االطفاءالملحق )أ(: المو  
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 الباب االول
 عام

 الهدف 1-1
هو توفير المستوى المطلوب من الحماية عند حدوث  الحريقإن الهدف من مدونة أنظمة إطفاء 

الحريق وبهدف تقليل الخسائر في األرواح والممتلكات من خالل تنصيب وتشغيل منظومات إطفاء  الحريق
دامتها لدوام فاعليتها وذلك إعتمادًا ع ادواتهاالمختلفة و  لى التصاميم الهندسية المعتمدة والخبرات التطبيقية وا 

تقنيات أو مواد جديدة تتوافق مع متطلبات  تعمالهذه المدونة من اس واالساليب المتبعة عالميًا. التمنع  أحكام
هذه المدونة واحكام ومتطلبات مدونات البناء العراقية األخرى ذات العالقة وبالخصوص مدونتي حماية 

 الحريق.ب نذارلحريق واإلاألبنية من ا
 المجال وحقل التطبيق 1-2
 المجال 1-2/1

الملحقة بتلك  التنواعها المختلفة واآلبأ الحريقتشمل هذه المدونة المتطلبات االساسية ألنظمة إطفاء 
 .(2/2-1تطبيق )البند المنظومات حيثما كانت هناك ضرورة لهذه المنظومات في المباني المبينة في حقل ال

من داء الفعال واآلمة بما يضمن األبق متطلباتها على أسس التصميم والنصب والتشغيل والفحص واإلداوتنط
 على األرواح والممتلكات في المباني العراقية. الحريقويكفل الحد من اخطار  التلتلك المنظومات واآل

 حقل التطبيق 1-2/2
وللجهات المانحة إلجازات البناء والجهات  إن هذه المدونة موجهة أساسًا للمصممين ولمهندسي المواقع

األخرى ذات العالقة بسالمة المشاريع اإلنشائية والتي تشمل المباني السكنية والخدمية واالدارية والتجارية 
التنفيذ المخزنية. كما انها تخص القائمين على  عماالتليمية والصحية وابنية االستواالماكن العامة واألبنية التع

 .المذكورة انفاً ال المنفذة في المباني لالعم تسلملقبول والوالفحص وا
فيها  مبينةالمتطلبات التشمل هذه المدونة المباني القائمة التي تم ترخيصها قبل صدور هذه المدونة لتطبيق 

الحد االدنى من المتطلبات مع سالمة المبنى القائم واجراء التحويرات الضرورية فقط  يتوافرأن  يجببحيث 
الدخال لها طلبات اجازة  تقدمفي هذه المدونة على االبنية التي  مبينةكما تطبق المتطلبات ال الحد االدنى،وب

اذا ارتأت الجهة الرسمية أو  صنفه،أو  عمالهانوع استتبديل أو  التوسعات والتحويرات واالضافات عليها لتعديل
 .المبنى عمالعتمادا على خطورة استالمختصة ضرورة تطبيقها ا

 االستثناءات 1-3
 يجبو  بها، خاصة يقحر  ت التي تتطلب منظومات إطفاءآالمنش تطبيق هذه المدونة من يستثنى

 من هذه المنشآت:و ، المدونات الخاصة بها عند الحاجةالى  عندئذ الرجوع
 ت العسكرية آالمنش -
 ائيةيت النفطية والكيمآالمنش -
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 المطارات العسكرية ومالجئ الطائرات -
مشاغل ارات المدنية وساحات وقوف الطائرات فيها ومسقفات ومالجئ الطائرات و مدارج  المط -

 اصالحها وفحصها (ورش)
 ت المحصنةآالمالجئ والمخازن والمنش -
 محطات توليد القدرة الكهربائية وتحويلها -
 مصافي النفط وخزانات الوقود التابعة لها -
 ساحات خزن الوقود في محطات الضخ ومرافئ التصدير  -
 الت النووية والمنظومات الملحقة بهاالمفاع -
في هذا الفصل من لما ذكر آنفًا المماثل  عمالالخطورة العالية وذات االستت ذات آالمنش -

 المدونة.
 المسؤوليات والمهام 1-4

مديرية الدفاع المدني العامة الصالحية و يكون للدائرة المختصة ومسؤولي إصدار إجازات البناء 
والتأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه المدونة  الحريقي مراجعة وثائق التصميم وحسابات أنظمة إطفاء الكاملة ف

المسؤول المعني الطلب من أو  طبقًا لنوعية المبنى واإلستعمال المقصود بطلب اإلجازة، ويحق لتلك الدائرة
التي أو  ة بها التي ستنصب في المنشأالمقاول تقديم البيانات المكتوبة لألنظمة واألجهزة الملحقأو  رب العمل
أو  اجزاء منها مع مواصفات المصنعين وتوصياتهم بكيفية النصب والتشغيل، وعلى رب العملأو  ستستبدل

تعديل على اسس التصميم لمنظومة أو  المقاول الحصول على الموافقات االصولية عند اجراء اي تغيير
عتبارها جزء من الحريقإطفاء   .تسلمهابول المنظومة و متطلبات ق وا 

مع  الحريقالتصميم الهندسي الذي يفي بمتطلبات هذه المدونة ومواصفات اجزاء منظومة إطفاء  يعد تقديم
من اآلالت و  ومكونات المنظومة والنشريات الفنية )الكتلوكات( لمصنعي االجهزة التية آلالمواصفات الفن

الى الدائرة المختصة للحصول على االجازة المطلوبة  ثائق. وعليهما تقديم هذه الو المقاولو مهام رب العمل 
[1،2.] 
 التوسعات  1-5

اليجوز إدخال إذ  .الجديدةأو  يشمل هذا الفصل التوسعات االفقية والعمودية في المباني القائمة
لكي  تبديل اجزاء المنظومة األساسأو  ال بعد اضافة انظمة إطفاء الحريق المناسبة فيها وتعديلإالتوسعات 

تستوعب اإلضافات والمستحدثات الجديدة في المبنى. كما يجب الحصول على موافقة الدائرة المختصة 
 لشمول اإلجازة بهذه التوسعات وبما يتوافق مع متطلبات هذه المدونة والمدونات العراقية األخرى ذات العالقة.

 المتطلبات االضافية  1-6
ضرورية على التصاميم الهندسية األولية  ديدة تراهاجيجوز للدائرة المختصة إضافة متطلبات 

لجعلها تفي بمتطلبات هذه المدونة ولحماية األرواح والممتلكات وفي إطار التصميم  الحريقلمنظومات إطفاء 
ستعمال وتنوع اشغال ية االالهندسي المتكامل خاصة في المباني ذات الطبيعة متعددة األغراض ومتعددة نوع
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نما بما يتماشى مع قواعد التصميم الهندسي أو  ذلك بدون إضافات تعسفية حققويت .المبنى تعجيزية وا 
 المقبول ومتطلبات هذه المدونة والمدونات العراقية األخرى ذات العالقة.

 
 
 
 
 

 المراجع
 

   ،بغداد واالسكان، عماروزارة اال (،504م.ب.ع.، مدونة بناء عراقية )"مدونة حماية االبنية من الحريق[ "1]
2012. 

[2] "North Carolina Fire Code", State of  N. Carolina, U.S.A. , 2006. 
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 الباب الثاني
 التعاريف والرموز والوحدات

 
 التعاريف 2-1

 هجائيةالحروف ال رتبت بحسب وقد تية مستمدة من المراجع في آخر هذا الباب،إن التعاريف اآل
   -العربية :

(: اشارة تدل على وجود حالة طارئة تتطلب رد فعل فوري، مثل اشارة تنذر Alarm signalاشارة انذار )
 بالحريق.

جزء منه. مثل مكاتب ومخازن أو  المبنى يستعمل : الغرض الذي من اجله(Occupancyل المبنى )اشغا
 وغيرها.

(: انبوب فارغ )جاف( يمتد شاقوليًا خالل طوابق المبنى مع Dry riserانبوب شاقولي )عمودي( جاف )
 مخارج لصمامات فوهات الحريق في كل طابق.

يرتبط بمصدر ماء دائم )عادة داخل و  بالماء وب شاقولي مملوء(: هو انبWet riserانبوب صاعد  رطب )
 بمضخات. جهزالمبنى( م

(: مصطلح عام يعني اي انبوب عمودي للمياه وبالخصوص الغراض Stack pipeانبوب صرف عمودي )
 بدونها.أو  يمتد الى طابق واحد على االقل مع تفرعات جانبيةو التنفيس والتهوية 

ه بالماء لجميع جهز السالة الذي يصل الى المبنى وي(: انبوب ماء اWater main pipeانبوب ماء رئيس )
 االغراض.

وظيفة  تؤديالحماية من الحريق،  نظومةنظام في مأو  جهازأو  آلة (:Automatic)اوتوماتيكي( ) تلقائي
ارتفاع بمعدل و أ دون الحاجة الى تدخل االنسان وذلك استجابة لمدى محدد من ارتفاع بدرجة الحرارةبطارئة 

 ازدياد درجة الحرارة لمواد قابلة لالشتعال.
(: جداول تتضمن سمك جدران األنابيب بقياساتها المختلفة. ويعتمد Pipe schedulesجداول سمك األنابيب )

,على الضغط الساري داخل االنبوب، حيث يزداد السمك الواحداالنبوب االسمي  مقاساالنبوب لسمك جدار 
 غط داخل االنبوب.مع زيادة الض

مجموعة جداول تصف مكونات العمل وكمياتها بشكل أو  (: جدولBill of quantitiesكميات )الجدول 
 اساس من وثائق التعاقد مع المقاولين. تقريبي الغراض تسعير الفقرات وتنفيذها، وهي جزء  

عدة أو  واحدة انبوبًا واحداً وقد تحمل الحمالة ال .وسائل تعليق األنابيب من السقوف (:Hangersحماالت )
 . عمالهعلى قطر االنبوب ونوعية است وب تثبيتها في السقفاسلو نوعها  انابيب. ويعتمد
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نبوب ألقواعد ل على شكل (: وسائل تثبيت انابيب كبيرة القطر إعتياديًا. وغالبًا ماتكونAnchors) مثبتات
أو  الحديدأو  من الخرسانة عادة تكونو . كبيرةالقية فالنابيب األل ئمدعاأو  ،شاقولي عند محل صعوده االولال

 كليهما.
ويمتاز بخفه وزنه وطوفانه فوق سطح الماء،  ،(: منتج رغوي يشبه في هيأته مساحيق الغسيلFoamرغوة )

 وعند حقنه في تيار من الماء وتعرض الخليط لشفط الهواء تتكون الرغوة المطلوبة إلطفاء الحريق.
ويعبر عنه عادًة بوحدات المتر  ،(: معدل التدفق الحجمي من المضخةPump capacityسعة المضخة )

mالمكعب بالساعة )
3
/h)  أو( اللتر بالثانيةl/s.) 

( ويمثل طريقة NPSH(: يختصر بالحروف )Net positive suction headصافي ضغط السحب العمودي  )
ويشمل احيانًا  .اوطأ من دوالب المضخة لتوصيف حدود قدرة المضخة في حالة سحب السوائل من مستويات

( اوالمطلوب NPSH availableما متوفر منه )بة وضغط بخاره. ويعرف احيانًا درجات حرارة السائل المرتفع
 (.NPSH required)منه 

ويدل على . ي نوع كان من مقاييس الضغط،أ(: هو الضغط المقاس بGauge pressureضغط المقياس)
 انخفاضه عن الضغط الجوي.أو  ارتفاع الضغط قدارم

: هو ضغط الهواء في اي ارتفاع كان فوق مستوى سطح (Atmospheric pressure)ضغط جوي )بارومتري( 
رارة  ــــــــالبحر وبأية درجة حرارة سائدة. اما الضغط الجوي المعياري فيقاس عند مستوى سطح البحر وبدرجة ح

  
5
◦
C 100                                        :        ويبلغ bar = 101.325 kPa = 10.333m H2O     

(: هو الضغط المسلط من سائل ساكن على سطح معين، ويعبر عنه Static headضغط عمودي ساكن )
 غيرها.أو  Hgcmأو  m H2Oاي وحدة طول اخرى مثل أو  بوحدات االرتفاع الشاقولي لعمود السائل باالمتار

 (: هو مجموع ضغط المقياس والضغط الجوي. Absolute pressureضغط مطلق )
المواد المتطايرة  يقر موصل للكهرباء، يستعمل مع حر (: عامل إطفاء حريق غيClean agent) عامل نظيف

 تبخره.أو  اليترك مخلفات عند تفاعلهفوالغازية 
ح مقداره مابين قطر االنبوب ويتراو  ،(: هو قطر االنبوب االسميNormal pipe size) االسمي قياس االنبوب

القرب أو  ويؤخذ اعتياديًا ضمن سمك االنبوب والقرب ملمتر في الوحدات العالمية .الخارجي وقطره الداخلي
 جزء من العقدة )االنج( في الوحدات البريطانية.

وقد  .بيته. ويعتمد تصميمها على ماتقوم بتثالتثبيت األنابيب والتراكيب واآل(: وسائل تSupportsمساند )
 تصمم خصيصًا للغرض المطلوب.أو  تكون من  نوع نمطي

ها خاصية تمكن مضخة ذات (:Self-priming pumpتخلخل الضغط ) ةبواسطتعمل  تالء تلقائيمضخة ام
من تفريغ الهواء من جهة السحب من دوالبها محدثة بذلك خواًء بداخلها، مما يجعل الضغط الجوي قادرًا على 

 جهة السحب الى داخل المضخة لبدء عملية ضخ السائل.دفع السائل في 
ستلم منها ت  اوقد تشير الى مساحة  ،(: منطقة معرفة ضمن المساحات المحمية في المنشأZoneمنطقة )

 مساحة تجري عليها سيطرة من نوع ما.أو  ،رسل اليها اشارةت  أو  ،اشارة
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أو  تتكون من اجهزة ودوائر كهربائية جزء من منظومةأو  (: منظومةAlarm systemمنظومة إنذار )
اإلشراف على اجهزة واشارات بدء اإلنذار )مثل أو  الكترونية وظيفتها مراقبة واعالن حالة اإلنذار بالحريق،

نذار وتشغيل منظومة إطفاء الكواشف( مع فعل االستجابة المناسب لهذه اإلشارات مثل قرع اجراس اإل
 . يقالحر 

(: منظومة مرشات ماء مفتوحة، مرتبطة بشبكة انابيب عبر صمام يفتح Deluge systemمنظومة غمر)
المنطقة التي تغطيها المرشات، وعند انفتاح هذا الصمام يجري  شارة من نظام انذار منصوب فياستجابة ال

 الماء في شبكة األنابيب لتصريفه من جميع المرشات المرتبطة بالشبكة.
مواد ومكونات اي منشأ والتي بموجبها و فاصيل الفنية والهندسية لفقرات (: هي التSpecificationsمواصفات )

 ، وهي جزء اساس من وثائق اية مقاولة.مستلزمات(و هز المواد )من اجهزة ذ االعمال وتجنفت
ة ز جه(: نظام معتمد من األAutomatic fire extinguishing system) (اوتوماتيكي) تلقائي نظام إطفاء حريق

ويطلق عوامل إطفاء حريق معتمدة في منطقة الحريق من تلقاء نفسه )اوتوماتيكيًا(  سس الحريقيتح التواآل
 وعليها.

مجموعة انظمة أو  واجهزة وانظمة معتمدة آالت(: Fire protection systemنظام حماية من الحريق )
دخان والمخلفات ال السيطرة عليه، وكذلك لمعالجةأو  اطفائهو به  حريق واطالق اإلنذارمصممة لكشف ال

 اكثر من هذه األنظمة.أو  اي واحدأو  هالناتجة من
األنابيب والمرشات (: نظام متكامل من Automatic sprinkler system) (اوتوماتيكي) تلقائي نظام مرشات
طفاء الحر  وفق المواصفات الهندسية على مصمم يقإلطفاء الحر  ، ويتضمن النظام مصدر ماء يقلمكافحة وا 

ومربوطة بالمرشات بطريقة منهجية نظامية. ويتفعل النظام اعتياديا  شمولةانابيب تغطي المناطق الم بكةوش
 باشارات من نظام اإلنذار بالحريق ويرش الماء على منطقة الحريق.

 المصطلحات والمختصرات 2-2
 المصطلحات  2-2/1

 ، وقديقالحر  معاني المصطلحات االنكليزية الشائعة المتداولة في انظمة إطفاء( 2/1-2) في الجدول أدرجت
 االنكليزية لسهولة ايجاد معنى المصطلح المطلوب. حسب الحروفهجائيًا ب رتبت
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 يق: المصطلحات الفنية المتداولة في أنظمة إطفاء الحر 2/1-2جدول ال

 
 
 
 

 المصطلح االنكليزي المعنى العربي
 Alarm انذار

 Anchor مثبت

 Automatic تلقائي )اوتوماتيكي(

 Automatic Fire Alarm System نظام انذار تلقائي بالحريق

 Automatic Fire Detection كشف الحريق تلقائياً 

 Automatic Fire Extinguishing System نظام اطفاء حريق تلقائي

 Automatic Sprinkler مرشة تلقائية

 Bearing Plate صفيحة تحميل

 Casing غالف )غطاء( 

 Capacity سعة

 Cavitation تكهف

 Certification اصدار شهادة

 Classification تصنيف

 Classification of Hazard Content تصنيف خطورة المحتويات

 Classification of Occupancy تصنيف االستعمال )االشغال(

 Combustible قابل لالحتراق

 Combustion راقاحت

 Detection كشف

 Detector كاشف

 Egress خروج

 Equipment عدد ،اجهزة/ آالت

 Explosion انفجار

 Extinguishing Requirements متطلبات االطفاء

 Extinguishing System نظام اطفاء
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 2/1-2جدول ال تتمة

 
 
 

 المصطلح االنكليزي المعنى العربي
 Fire حريق

 Fire Alarm System نذار بالحريقمنظومة ا

 Fire Hose خرطوم حريق

 Foam رغوة

 Hangers حماالت

 Hazard خطورة

 Hazard of Content خطورة المحتويات

 Hose خرطوم

 Hose Cradle حمالة خرطوم

 Hose Reel بكرة خرطوم

 Hydrant فوهة حريق

 Initiating Equipment (device) اداة بدء التشغيل

 Main Pipe انبوب رئيس

 Main Water ماء االسالة

 Manual Alarm انذار يدوي

 Manual Extinguishing Device اداة اطفاء يدوية

 Non Return (Check) Valve صمام غير مرجع

 Occupancy اشغال/استعمال

 Protection وقاية

 Pump مضخة

 Running Fire حريق جار

 Scope مجال

 Sign عالمة

 Signal اشارة

 Sprinkler مرشة
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 2/1-2جدول ال تتمة

 
 المختصرات   2-2/2

ر التقييس المختصرات الشائعة السماء المؤسسات والجمعيات الهندسية ودوائ (2/2-2)يدرج الجدول 
مع االسم الكامل  يقالحر  اسماء المواصفات العالمية ذات العالقة بانظمة إطفاءو والسيطرة النوعية العالمية 

 حسب الحروف االنكليزية.بللمختصر ومرادفه العربي مرتبة هجائيًا 
 

 : مختصرات واسماء المؤسسات2/2-2جدول ال
 المختصر االسم االنكليزي المرادف العربي

 American Concrete Institute ACI لخرسانة االميريكيمعهد ا

 American National Standards Institute ANSI المعهد االميريكي للمقاييس الوطنية

 American Petroleum Institute API معهد النفط االميريكي

 American Refrigeration Institute ARI معهد التثليج االميريكي

 American Society of Mechanical Engineering ASME نالميكانيكي ينهندسمميريكية لللجمعية االا

 American Society for Testing and Materials ASTM الجمعية االميريكية للفحص والمواد

 American Welding Society AWS الجمعية االميريكية للحام

 American Water Works Association AWWA الجمعية االميريكية العمال المياه

 British Standards BS المواصفات البريطانية

 Canadian Standards Association الجمعية الكندية للمقاييس
CSA 

 International Code Council ICC مجلس الكود العالمي

 Institute of Plumbing IP معهد التأسيسات المائية

 Industry Safety Equipment Association ISEA الصناعية السالمة آالتجمعية 

 
 
 
 

 المصطلح االنكليزي المعنى العربي
 Sprinkler System نظام )منظومة( مرشات

 Stack انبوب صرف عمودي

 Valve صمام

2/2 

2/2 
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 2/2-2جدول التتمة 
 المختصر االسم االنكليزي المرادف العربي

الجمعية الوطنية لمصنعي االجهزة 
 الكهربائية

National Electrical Manufacturers Association 

 

NEMA 

 

 National Fire Protection Association NFPA الجمعية الوطنية للحماية من الحريق

 National Sanitation Foundation NSF المؤسسة الوطنية لالعمال الصحية

 Plumbing and Drainage Institute PDI معهد التأسيسات المائية والصرف الصحي

 Underwriters Laboratory UL ةمؤسسة المختبرات الضامن

 
 الوحدات 2-3

اهم الوحدات ذات العالقة بجريان الماء والضغط وقياسات الطول  (3/1-2)الجدول  تندرج في
 والمساحة والحجم وغيرها فيما يخص انظمة إطفاء الحريق وملحقاتها.

 
 ثوابت تحويل وحدات :3/1-2جدول ال

 الى بريطاني .S.I.  S.Iبريطاني الى  الكمية

 inch=25.4 mm 1 الطول

1 ft=0.3048 m 

1mm=0.03937 inch 

1 m =3.2808 ft 

 المساحة
 

1ft
2
=0.092903 m

2 

 

1 m
2
 =10.7639ft

2
 

 الحجم
1ft

3
= 0.028317 m

3 

1 imp.gal.=0.004546 m
3 

1 US gal.= 0.003785 m
3

 

1m
3  

=35.3147ft
3

 

= 219.9693 imp gal 

=264.1722 US gal 

 السرعة
 

1 fps=0.3048 m/s 

1fpm=0.0050808 m/s 

1 m/s=3.2808 fps 

=196.85 fpm 

cfm=0.00047195 m 1 الحجمي معدل التدفق
3
/s 

1 gpm=0.0000631 m
3
/s 

1 m
3
/s=2118.88 cfm 

=15850.3 gpm(us) 

lb/ft 1 الكثافة
3
= 16.0185 kg/m

3
 1 kg/m

3
=0.06243 lb/ft

3
 

ft 1 الحجم النوعي
3
/lb=0.06243 m

3
/kg 

1m
3
/kg =16.0185 ft

3
/lb 

 lbf=4.4479 N 1 N=0.2248 lbf 1 القوة

 
 

2/2 
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 3/1-2جدول ال تتمة
 الى بريطاني .S.I.  S.Iبريطاني الى  الكمية

 lbm=0.45359 kg 1 kg=2.2046 lbm 1 الكتلة

 الضغط
1 psi=6894.76 Pa 

1 ft H2O=2988.86 Pa 

1 in H2O=249.072 Pa 

1 in Hg=3384.89 Pa 

1 Pa(N/M
2
)=0.000145 psi 

=0.00033457 ft H2O 

=0.00401490 in H2O 

=0.0002954 in Hg 

 hp=0.7457 kW 1 القدرة
1 kW=1.341 hp(550 

ft.lb/s) 

 lb/min= 0.007559 kg/s 1kg/s=132.292 lb/min 1 معدل تدفق كتلي

 
 
 
 
 

 المراجع
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[2] North Carolina State Building Code, "Fire Code", N.C.Building Code Council, U.S.A., 
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 الباب الثالث
 منظومات االطفاءو  ستعماالت االبنيةاتصنيف 

 
  ستعماالت االبنيةاتصنيف  3-1

ن  االخاصيت ناحيث تحدد هات استعماالته،حسب طبيعة بناء المنشأ و ب المنشأتو  تصنف األبنية
بل اختيار لذا من الضروري ق ؛حماية المنشأ  تبعا لذلك تختار طرائقو  يقر الحر درجة تعرض األبنية  لمخاط

مدى الخطورة التي استعماالتها و و  اإلطفاء معرفة األبنية جيدا من حيث طبيعة مواد بنائهاو  منظومات الحماية
( 1/1-3) دولــــــــــــــــــــمن العوامل المهمة لتصنيف األبنية. يبين الجيق الحر  انتشاركما تعد سرعة  تتعرض لها.

لعام  646كما يصنف الدليل االسترشادي المرجعي  .[1] اد مختلفةمع مو  يقالحر انتشار امثلة على سرعة 
( من فصله االول " تصنيف االبنية بحسب خطورتها بالنسبة للحرائق"، يذكر فيه 1[ في الجدول )2] 1996

يصنف المباني الى ثالثة اصناف هي واطئة الخطورة واعتيادية الخطورة وعالية و  االبنيةكافة استعماالت 
 .اضافية حول المباني واستعماالتها معلوماتألي يمكن الرجوع اليه و  الخطورة.

 
 .[1] انواع الحريق انتشار: سرع 1/1-3الجدول 

انتشار انواع  سرعة ت
 الحريق

 لموادا
انتشار مؤشر 

 طاقة الحريق
(kJ/sec) 

 0.0029 ذات القابلية المحدودة لالحتراق المواد بطيئة 1
 0.012 كبيرةبكميات و  ذلك ه.وماشابالخشب. ،االوراقمواد سليلوزية مثل  متوسطة 2
 0.047 هاهماشابو  اكداس من االقمشةأو  رومةفمواد بالستيكية م سريعة 3
 0.188 السوائل القابلة لالشتعالو  الوقود )سريعة جدًا( عالية 4

 
طورة محتويات تصنيف الحريق وتصنيف خ ]3[ورد في الباب الثاني من مدونة حماية االبنية من الحريق 

االبنية مع امثلة عدة النواع المباني، ويمكن الرجوع اليها لتفاصيل اوسع واشمل. ولكن الغراض انظمة 
[ والمواصفات 1] 2002اطفاء الحريق نكتفي بالتصنيف اآلتي على وفق المواصفات البريطانية لسنة 

 [.4] 2010لسنة  NFPAاالميركية 
   (Low Hazard Occupancy)واطئة الخطورة ال ذات االستعماالت فئة الخطورة االولى: االبنية 3-2

 تلقائيفيها فرص االشتعال الفر اتتو  حيث ال االحتراق قليلة أوبطيئة هي المباني التي تكون محتوياتها
الشاغلين  تزاحم خطورة محتملة عند هناك ولكن .للحريق، وبالتالي تكمن خطورة الحريق في مصادر خارجية

ومن االمثلة  الحريق في هذه المباني ذات سرعة االحتراق البطيئة. الطوارئ في حال اندالع على مخارج
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من ذلك  القاعات المفتوحة وماشابهالمتاحف و الكثيرة على هذه المباني اماكن العبادة والمدارس والمستشفيات و 
 .[4] التي ال تحتوي عادة على مواد سريعة االحتراق المباني

 (Normal Hazard Occupancy)خطورة الثانية: االبنية ذات االستعماالت العادية ال فئة الخطورة 3-3
كذلك كمية و  ،متوسطة كانت ام سريعة ،الى مجموعتين تبعا لسرعة انتشار الحريق بنيةاالتقسم هذه 

 وكما يلي: .الطاقة المنبعثة من االحتراقو  كثيرة،أو  يةمحدودة الكم ،المواد القابلة لالحتراق
  (Group 1)المجموعة  االولى  -ادية الخطورة عاالبنية ال    3-3/1

جزئيا بكميات محدودة من المواد أو  ادية الخطورة المشغولة كلياعال انها مجموعة األبنية تعرف هذه المجموعة
المثلة على متر. ومن ا 2.4ارتفاع الخزن فيها  تجاوزال يو  ،القابلة لالحتراق ذات االنبعاثية الحرارية المعتدلة

لمطاعم مناطق الخدمة في او معامل االجهزة االلكترونية و  المخابزو مواقف السيارات معارض و ذلك 
 .هاماشابهو 
   (Group 2)المجموعة  الثانية  -عادية الخطورة االبنية ال   /3-32

كثيرة أو  ت معتدلةجزئيا  بكمياأو  الخطورة المشغولة كليا العاديةتعرف هذه المجموعة انها مجموعة األبنية 
 متر 3.66 ارتفاع الخزن  ال يتجاوز يجب ان معتدلة الخطورةالعند خزن المواد ، و من المواد القابلة لالحتراق

 مرائبو  االقمشة مخازنو  معاملبنية األومن االمثلة على هذه  .ورةالخط العاليةللمواد  متر 2.4ال يتجاوز و 
 [.5] ما شابه ذلكو  المباني الفندقيةو كاتب البريد موالمكتبات و  المباني الحكوميةالتصليح و 

 (Extra Hazard Occupancy )    عالية الخطورة فئة الخطورة الثالثة: األبنية ذات االستعماالت 3-4
مواد  احتوائها علىعالية بسبب  الحريقانها عالية الخطورة حيثما كانت احتمالية وقوع  بنيةاألتصنف 

 الى مجموعتين .بنية األتقسم هذه و  .ذات قابلية احتراق كبيرة
  ( Group 1 )المجموعة االولى  -عالية الخطورة األبنية ال    3-4/1
غبار له أو  مواد على ويتجزئيا والتي تحأو  نها مجموعة األبنية المشغولة كلياأتعرف هذه المجموعة  

 كميات قليلةتحوي  وقد رارة،بصورة سريعة مع بعث كميات عالية من الح الحريقالقابلية على تكوين 
 . من االمثلة على هذه المواد، على سبيل المثال ال الحصر:[5] لالحتراق محدودة جدا من السوائل القابلةو 

 المواد الهيدروليكية القابلة لالحتراق -
 اماكن صب القوالب -
 غبارهو  الخشب المضغوط -
 قطنيةأو  االقمشة بكافة انواعها صناعية -
 ةالرغوات البالستيكي -

   ( Group 2 )المجموعة الثانية  -عالية الخطورة االبنية ال   3-4/2
أو  جزئيا والتي تحوي كميات معتدلة  من الموادأو  تعرف هذه المجموعة انها مجموعة األبنية المشغولة كليا

على سبيل  بنيةمن االمثلة على المواد التي قد تتواجد في مثل هذه األو  االحتراق.أو  لالشتعال السوائل القابلة
   :المثال ال الحصر
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 الرذاذو  السوائل القابلة لالحتراق -
 حتراقثاثها على مواد قابلة لالأأو  اتهاءاألبنية التي تحتوي انها -
 اماكن تواجد الزيوت المفتوحة -
 للتنظيف عملةالمست المواد المذيبة -
 االصباغ  -

 (Special Occupancy Hazard) الخاصة   فئة الخطورة الرابعة: األبنية ذات االستعماالت الخطرة  3-5

 المواد زئيا والتي تحوي كميات منجأو  نها مجموعة األبنية المشغولة كليابنية أاأل تعرف هذه
قد ينتج الحريق من تفاعل و  سائلة،أو  غازيةأو  صلبة قد تكون التي االنفجارأو  لالحتراق المختلفة القابلة

منظومات اطفاء خاصة  بنيةاألهذا النوع من  اطفاء حريق يتطلبو   .منها جزء  أو  المواد المتاحة ىحدإ  
 تصممم لهذا الغرض.

 ( (Commodity Classificationتصنيف الموجودات   3-6
تكون هذه و  ،ج(و  بو  ثالث مجاميع بالستيكية )أو  رئيسةاربع فئات  اعتياديا الىتصنف الموجودات 

 .[4،5] التقسيمات شاملة لكافة الموجودات
 التصنيف تبعًا لمقاومة المواد للحريق  3-6/1

 ق خزنهاائطر الحريق و  ذلك تبعا لقابلية المواد على مقاومةو  الموجودات على اساسهاتصنف  هناك اربع فئات
 :كما يليو  تغليفهاو 
 الفئة االولى     3-6/1/1

 تية:ئص اآلالخصا  ىحدإ  تعرف هذه الفئة انها الموجودات غير القابلة لالحتراق والتي تنطبق عليها 
  مواد فوق منصة تحميل نقالة خشبية.  -1 
       مواد موضوعة على طبقة واحدة من الكارتون المقرنص مع ورق مقوى عازل )او بدونه(              -2 

    بدونها.أو  من الممكن ان تكون مع منصة تحميلبين البضاعة و 
               أو  على شكل وحدة واحدة مع منصة تحميل خشبية النايلون المنكمشأو  الورقب مغلفة مواد -3 

 بدونها.  
 الفئة الثانية    3-6/1/2

اي تكون جدرانها  القابلة لالحتراق تكون اكثر. مواد التغليفلكن كمية االولى و  ان هذه الفئة مشابهة الى الفئة
بمقابض بالستيكية، مع منصة  حيانفي بعض االو قد تكون مدعمة بشرائط حديدية و اكثر من طبقة واحدة 

                    بدونها.أو  خشبية
 الفئة الثالثة    3-6/1/3

، ه ذلكماشابو  الورق اوالخشب اوالقماشكلالحتراق  مكوناتها  قابلة تكون وهي الموجودات االعتيادية التي
الفئة  هونها. كما يسمح لهذبدأو  قد تكون على منصة تحميلو  ،بدونهاأو  المخزونة داخل علب كارتونية

 وزنية. أو  %  كنسبة حجمية5ب على ان ال تتعدى  أ و باحتواء كميات محدودة من المجاميع البالستيكية 
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 الفئة الرابعة  3-6/1/4
ان كانت مع  شترطوال يالتالية،  ة من الموجوداتانها الموجودات التي تندرج تحت واحد تعرف هذه الفئة

 :، وهيابدونهأو  منصة تحميل
 جزئيا على مواد بالستيكية من المجموعة  أ.أو  احتوائها كليا عند تشمل هذه الفئة كل الفئات السابقة  -1
    جزئيا من  مواد بالستيكية من المجموعة  ب .أو  الموجودات التي تتكون كليا  -2
%  من 15ال تتعدى و  %5التقل عن  وزنية تغليفها على نسبةأو  الموجودات المغلفة التي تحتوي هي -3

 [.5] منها نسبة حجميةك%  25 التتعدىأو  أ من المجموعةستك البال
وجود منصات تحميل خشبية. وفي حالة  تعتمد على افتراضان عملية التصنيف من الفئة االولى الى الرابعة 

نيف االول التصنيف درجة واحدة. فاذا كانت الموجودات من التصزيادة  من البالستك يجب كون المنصة
لكن المنصة من البالستك تصبح الموجودات من الصنف الثاني. وهناك منصات تحميل بالستيكية و مثال،  

 التصنيف. استعمالها بدون زيادة درجةباالمكان  ، أيذات مواصفات مشابهة للنوع الخشبي
 البالستك    3-6/2

. حيث ان قابليتها على انتاج الحرارة تتراوح من  اطفاء حريقها من اهم التحديات في (البالستيك)دائن تعتبر الل
احتراق بمعدالت  مرات اكبر من الخشب على اساس وزني. كما ان للمواد البالستيكية قابلية  3الى    1.5

.مينتج  عالية  نها انبعاث حراري عال 
 المجاميع الخطرة من أ  المجموعة وتعد ج . و  بو  الى ثالث مجاميع رئيسة هي أ ةالبالستيكيالمواد  تصنف

تعتبر المجموعة  ج  االقل خطورة . اما المجموعة  ب  فتعتبر  خواصها مطابقة لخواص الفئة في حين  جدا
 [.5] الثالثة من الموجودات

 تشمل: و  المجموعة أ   3-6/2/1
    ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer) بولمير  يرين كو است -كريلوناترال بيوتادينالا  -    

    Acrylic (polymethyl methacrylate)  -  ( الاالكرلك)بولي ميثيل ميثاكرياليت  
 -المطاط الطبيعي المسحوب 

 Acytal (Polyformaldehyde) )بولي فورمالدهايد(   اسيتال  - 
Butyl rubber بيوتل      المطاط   - 

  EPDM  (ethylene-propylene rubber) لين ثلين بروبيالمطاط ا  - 
 FRP (fiberglass reinforced polyester)  البولي استر المقوى بألياف الزجاج - 

  Polyethylene -  بولي اثلينال  
  PVC (highly plasticized) (   شديد التلدينبي في سي )ال  - 

  Polycarbonate     بولي كاربونيتال - 
  Polyester elastomer  -  رستر ايالستوما بوليال  

 Polyurethane ن  وريثاي بوليال  -  
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 تشمل:و  المجموعة  ب    3-6/2/2
  Cellulosic's   السيلولوزات -  

   Chloroprene rubber    مطاط الكلوروبرين -  
( ECTFE,ETFE,FEP ) نواعة   بأفلوروبالستك   - 

المطاط الطبيعي غير المسحوب     -  
( 6\6نايلون و  6يلون االنايلون )ن  -    

 PET لثرمو بالستك   ا  -   
Silicone rubber    المطاط السليكوني - 

تشملو   المجموعة  ج     3-6/2/3  
PCTFE و PTFE  من النوعين فلوروبالستكال  - 

  Melamine  الميالمين- 
Phenolic الفينولك     - 

  PVC (rigid or lightly  plasticized) (   القاسيأو  الملّدن بخفةبي في سي )ال  - 
   PVDC (Polyvinylidene chloride) نيلدين كلورايد (   يبولي فالي في دي سي )الب  - 

PVF (Polyvinyl fluoride) بولي فنيل فلورايد(   البي في اف )ال  - 
PVDF (Polyvinylidene fluoride)   بولي فينيلدين فلورايد( البي في دي اف )ال - 

 Urea (Urea formaldehyde)   مالدهايد( اليوريا )يوريا فور - 
  ،خليط يحتوي على الكثير من المواد المختلفة مكونة منهي و  خطورتهاحسب عند تصنيف الموجودات ب

تصنف الموجودات تبعا لذلك. و  المواد، الموجودة ضمن الخليط، اكثر خطورةمن  االعتبار اي يؤخذ بنظر
ذات ، فهي الحريق شبوب ر فاعلية عندتكون اكث ة عادة هي التيور الخطالعالية والبد من مالحظة ان المواد 

داخل (  أ) ذلك،  اذا كانت مواد من المجموعة  . ومثال علىالحريقسرعة انتشار مهيمن على  تأثير
ثير المسيطر على الحريق خاصة أصناديق من الفئة الرابعة فان المواد في صناديق هذه الفئة يكون لها الت

 . [6] في مراحله االولى
 مات اإلطفاءتصنيف منظو  3-7

( المعد من قبل مديرية الدفاع 1قبل البدء بالحديث عن انواع منظومات االطفاء نشير الى الملحق )
المدني الخاص بانواع مواد االطفاء وتركيبها الكيميائي وآلية اطفائها انواع الحريق لالطالع عليه عند 

 ة.الحاجة. ويتطرق هذا الفصل الى انظمة اطفاء الحريق الميكانيكي
 ( (Water Sprinklers Systems منظومات مرشات الماء   3-7/1

بضغط معين  و  المائع عبر مضخاتأو  ان هذا النوع من منظومات اإلطفاء يعتمد على عملية ضخ الماء
مجموعة من  المرشات حيث  تقوم االخيرة بتوزيع الماء باتجاهات مختلفة في ب تنتهي عبر منظومة انابيب

من ميزات هذه المنظومة هي و  تلقائية.أو  يمكن ان تعمل المنظومة  بصورة يدويةو . [7] منطقة الحريق
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. الحريقق التقليدية في اخماد ائفاعليتها بالسيطرة على الحريق باقل الخسائر للممتلكات قياسا بالطر و  سرعتها
(. في حين تستعمل مترًا لمنظومات االنابيب الفارغة )الجافة 60ويجب ان ال يزيد ارتفاع المبنى على 

مترًا مع وجوب نصب خزانات ماء  60منظومات االنابيب المملوءة بالماء للمباني التي يزيد ارتفاعها على 
 [.8]لها ووضع مضخات اطفاء في عدد من الطوابق

 (Standpipe and Hose Systems)خراطيم اإلطفاء   و  الشاقولية منظومات االنابيب    3-7/2
رجال الدفاع المدني عن طريق ربط  عملهاكي يست هالى مصدر الميا تحقق ربطًا سريعاً لهي منظومة مصممة 

مربوط مع و  واقف مثبت شاقولياً  الخراطيم بصورة مباشرة بانبوب الماء. تتكون هذه المنظومة من انبوب
ر فيحتوي خما الطرف اآلأ. سيارة اإلطفاء(أو  هخزانات المياأو  للماء من جهة ) الشبكة المصدر الرئيس

قد تكون متصلة بصورة مباشرة  بمنظومة أو  ،على مخارج متعددة تكون سريعة الربط مع خراطيم االطفاء
 كما يلي:و  المرشات . وهناك نوعان من االنابيب الواقفة

          (Dry Standpipe (or Riser)) () الجافة منظومة االنابيب الفارغة 3-7/2/1
.  الحريق شبوب بالماء فقط عند ألمت  و  ر مملوءة بالماء في الحاالت االعتياديةتكون هذه االنابيب جافة غي

على ارتفاع البناية بصورة  شاقوليهذا النوع في األبنية ذات الطوابق المتعددة حيث يثبت االنبوب ال عملستي
اطيم اإلطفاء. اما مدخل االنبوب تكون هذه المخارج سهلة التعشيق مع خر و  ،دائمية وله مخارج في كل طابق

الدفاع المدني لربطه بسيارات  رجال وأدوات لفيكون خارج المبنى وفي مكان يسهل الوصول اليه من قب
ملم من نوع الكبس  65. ويكون قطر انبوب التوصيل اإلطفاء الى منظومة االنابيب هتجهيز مياو  اإلطفاء

مضخات اإلطفاء حيث تقوم يمكن ربط االنابيب بخزانات و  كما. BSS 336ومطابقًا للمواصفة البريطانية 
 .[7] االخيرة بتجهيز المياه للمنظومة عند الحاجة

 (Wet Standpipe))الرطبة(  ملوءةمنظومة االنابيب الم 3-7/2/2
هذا النوع  عملستي وتحت ضغط في جميع االحوال. تكون هذه االنابيب مملوءة بالماء في الحاالت االعتيادية

بصورة دائمية وله و  على ارتفاع البنايةشاقولي االنبوب الحيث يثبت  ،ذات الطوابق المتعددة األبنيةفي 
الدفاع المدني للسيطرة أو  مخارج في كل طابق لربطه بخراطيم اإلطفاء، عند الحريق، من قبل الشاغلين

ال طفاء في كل طابق. و قد تكون االنابيب مربوطة بصورة دائمية مع بكرات اإلو  .السريعة على الحريق
صفر الالتي قد تبلغ درجة الحرارة فيها اقل من أو  ة في االجواء المكشوفةملوءمنظومة االنابيب الم عملتست

 .[5،6] انابيب المنظومة ضرراذ قد يتجمد الماء بداخلها مما قد يؤدي الى ت ،مئويال
 (Fire Pumps)مضخات اإلطفاء    3-7/3

الحريق الى حيث تقوم بضخ  مياه اطفاء  ؛الحريقمن منظومة اطفاء  أيتجز ال  جزءمضخة اإلطفاء إن 
ولها القابلية  ،تحت ضغط ثابتوكذلك خراطيم الحريق و  (الواقفة) الشاقولية منظومات االنابيبمرشات الماء و 

 هناك عدة انواع من مضخاتو  .اعتياديا على ضخ كمية كبيرة نسبيا من مياه اإلطفاء وباعتمادية عالية
 :[9] )راجع الباب السادس لتفاصيل اكثر( كما يليو  طفاءاإل
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 المضخات الثابتة  3-7/3/1
المخازن المواقع المراد حمايتها مثل أو  اماكن قريبة من األبنيةو هذا النوع من المضخات في غرف  وضعي

 ر مياه اإلطفاء.تكون مربوطة بمصدو بالوقود الخفيف أو  تعمل غالبا بالكهرباءو  ،ماشابه ذلكالمفتوحة و 
 المضخات المتنقلة  3-7/3/2

قد تكون و  ،محمولة على سيارة ضخأو  تكون هذه المضخات محمولة على مقطورة متنقلة  مع محركها،
 وتربط هذه المضخات بصورة مباشرة مع مصدر المياه. لهذه المضخات فوهة مفردة اعتياديا، .محمولة يدويا

 . اطيم الحريق بها بصورة مباشرةقد تجهز بفوهات متعددة لتعشيق خر و 
 مضخات ادامة الضغط  3-7/3/3

الحفاظ على ضغط ثابت  واجبها الرئيس ،وهي مضخات صغيرة الحجم مربوطة مع انابيب منظومة اإلطفاء
في حالة و  .تقوم بالعمل مباشرة عند اي انخفاض جزئي بالضغط في منظومة االنابيبو  ،في المنظومة

تكون و  .الرئيسة عن طريق منظومة السيطرة طفاءضغط  تقوم بتشغيل مضخات اإلفي ال االنخفاض الكبير
 لمنظومة المضخات الرئيسة.  متمماً  ءاً هذه المضخات عادة جز 

 ( Water Tanks)خزانات الماء     3-7/4
 كمية كبيرة من  المياه تكفي لسد هيئت حيث ،الحريقتعتبر خزانات الماء من المقومات الرئيسة لمكافحة 

 المحلية. تكون الخزانات مملوءة هدون االعتماد على شبكة الميابحاجة منظومات اإلطفاء بصورة سريعة 
تربط معها بصورة مباشرة. توجد عدة انواع من الخزانات مثل من مضخات الحريق و  قريبةبشكل دائم و 

غيرها )راجع و  خزانات الضغطحة و لالخزانات اللدائنية المسوالخزانات الخرسانية و  الخزانات الفوالذية الملحومة
 يحتوي كل خزان على مؤشر لمستوى المياه في الخزان.  يجب ان الباب السابع(. كما

 (Portable Fire Extinguishers)الحريق النقالة    فئمطا    3-7/5
ديين العا لمكافحة الحريق في  مراحله االبتدائية من قبل االشخاص تستعمل اطفاء حريق نقالة أدواتهي 

ق ائاختالف  طر و  المطافئ اليدوية على اختالف انواعها دواتاأل من هذهو  .المنشأأو  المتواجدين في المبنى
من ميزات هذه االنواع من المطافئ، سهولة و  .بطانيات مقاومة الحريقو  ،اوعية الماءو  ،اوعية الرمل، و عملها

منشأ و  فر هذه المطافئ في كل مبنىاب ان تتو يج قد تكون لها عجالت اذا كان الحجم اكبر.و  نقلها يدويا،
من الجدير و  .تماشيا مع تعليمات الدفاع المدنيو  حسب نوعية الحريق المحتمل في مكان تواجدهابوتوزع 

 على وفقو  حسب جدول مثبتبو  السالمةمالكات تخضع للفحص الدوري من قبل  مطافئال بالذكر ان هذه
 رجوع الى الباب الثامن لتفصيل اكثر.يمكن الو  [10] تعليمات الدفاع المدني

  من منظومات االطفاء انواع اخرى     3-7/6
الهــــــــدف الــــــــرئيس الي  أن ، حيــــــــثالميكانيكيــــــــة االخــــــــرى هنــــــــاك الكثيــــــــر مــــــــن انــــــــواع منظومــــــــات اإلطفــــــــاء

خمـــــاد نـــــوع إلهـــــا القابليـــــة علـــــى  نأي أ ،بصـــــورة توافقيـــــة الحريـــــققابليتهـــــا علـــــى التعامـــــل مـــــع هـــــو  منظومـــــة
ـــــق ـــــق. ف ببحســـــ الحري ـــــحر المـــــاء مـــــع  عملمـــــثال ال يســـــتمـــــواد الحري ـــــودق ي ـــــاء وانمـــــا تســـــتأو  الوق عمل الكهرب
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ك تفاصـــــيل اكثـــــر فـــــي البـــــاب وهنـــــا معـــــه طريقـــــة معينـــــة فـــــي التعامـــــل حريـــــق لكـــــل حالـــــة إ نّ أي   الرغـــــوات.
 الثامن. 

 (CO2 Extinguishing Systems)ي اوكسيد الكاربون نائمنظومات ث 3-7/6/1
 هذا زعة  على االماكن التي يراد حمايتها من الحريق عن طريق فوهات مصممة لتوزيعهي شبكة انابيب مو  

. بون المخزون في اسطوانات ضغط عال  اوكسيد الكار  بغاز ثنائيهذه االنابيب  جهزت. و الغاز بشكل منتظم
أو  ،شبكةلل جهزموجود على االنبوب الرئيس الم يمكن تشغيل هذا النوع من الشبكات يدويا عن طريق مفتاح

 يمكن ان تعمل بصورة تلقائية عن طريق صمام كهربائي ضمن الشبكة الرئيسة. يفتح هذا الصمام عند
. يجب المالحظة انه من ضمن الحيز المحمي االيعاز بوجود حريق من قبل المتحسسات الموجودةصدور 

 عندقبل التشغيل اليدوي. اما  خالءكد من االأالتمع  شبكة اإلطفاء وجودجدا اخراج العاملين من مكان المهم 
اعطائهم و  التشغيل التلقائي فيجب تحذير الشاغلين عن طريق صافرة الحريق  الخالء   المنشأ من الشاغلين

 .  [11] تعليمات الدفاع المدني( على وفققبل التشغيل )و  الوقت الكافي  للمغادرة
 (Water Spray Systems)منظومات الرش بالماء  3-7/6/2

على االماكن التي يراد حمايتها من الحريق عن طريق فوهات مصممة لتوزيع رذاذ  كة انابيب موزعةهي شب
. يمكن تشغيل هذا عن طريق مضخات هذه االنابيب من  شبكة ماء اإلطفاء جهزتو  ،الماء بشكل منتظم

يمكن ان تعمل  أو ،للشبكة جهزالرئيس المالنوع  من الشبكات يدويا عن طريق مفتاح موجود على االنبوب 
االيعاز  صدور يفتح هذا الصمام عندو  بصورة تلقائية عن طريق صمام كهربائي ضمن الشبكة الرئيسة.

 . يجب المالحظةضمن الحيز المحمي درجة الحرارة  من قبل المتحسسات الموجودةارتفاع أو  بوجود حريق
القابلة لالشتعال  السوائلو  الغازيةالمواد  حريق يقتصر علىو  هذا النوع من المرشات محدود عمالان است

درجات  زايدتلقائيا لمنع تحيث تعمل المنظومة  ،درجة حرارة المحيطأو  خاصة عند ارتفاع درجة حرارتها
 . [7]الخطورة  العاديةللمواد  عملتست انها الحرارة الى حد االتقاد. كما

  بمزيج الماء والرغوة  منظومات الرش 3-7/6/3
(Water-Foam Sprinkler and Water Foam Spray Systems) 

على االماكن التي يراد حمايتها من الحريق عن طريق فوهات مصممة لتوزيع الرغوة  شبكة انابيب موزعةهي 
شبكة ماء اإلطفاء عن  منهذه االنابيب  جهزت. و الماء بشكل منتظمو  على شكل مزيج من المادة الرغوية

هناك . و المزيج الرغوي في حالة المزج قبل التدفق عبر الفوهات تأتي الرغوة من حاوياتو  طريق مضخات
. يتدفق المزيج على وينجز الضخ عبر االنابيب مزج الرغوة بالماء مسبقات، اي طريقة ثانية هي المزج المسبق

يقوم الماء بعملية التبريد.  في حينشكل فقاعات تعمل كستارة عازلة للهواء الخارجي عن السطح المشتعل 
أو  ،للشبكة جهزموجود على االنبوب الرئيس الم ن تشغيل هذا النوع من الشبكات يدويا عن طريق مفتاحيمك

يفتح هذا الصمام عند  ؛يمكن ان تعمل بصورة تلقائية عن طريق صمام كهربائي ضمن الشبكة الرئيسة
 .[7]الحيز المحمي من قبل المتحسسات الموجودة ضمن درجة الحرارةارتفاع أو  بوجود حريق صدور االيعاز
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 (Dry Chemical Extinguishing Systems)ية  الجافة ائمنظومات العوامل الكيمي  3-7/6/4
شبكة انابيب موزعة  على االماكن التي يراد حمايتها من الحريق عن طريق فوهات مصممة لتوزيع هي  

)المسحوق  ائيفظ العامل الكيميح من اوعيةاالنابيب  هذه جهزت. و الجاف بصورة منتظمة ائيالعامل الكيمي
د الكاربون )وسط دافع( ليندفع من سيوكأي ائنثأو  روجينمضغوط بغاز النيتالهو وسيط اإلطفاء و  (ائيالكيمي

تلقائيا عن طريق صمام أو  يمكن تشغيل هذا النوع من الشبكات يدويا .الفوهات عبرخالل شبكة االنابيب 
درجة الحرارة  ارتفاع أو  االيعاز بوجود حريق صدور الصمام عندا يفتح هذ ؛كهربائي ضمن الشبكة الرئيسة
ن مبدأ عمل هذا النوع من االنظمة هو خلط الغاز إ. ضمن الحيز المحمي من قبل المتحسسات الموجودة

عند  ائيالعامل الكيمي تحولحيث ي ،في  شبكة انابيب اإلطفاء هقبيل ضخ ائيالكيمي الدافع بوسيط اإلطفاء
ويفضل استعمالها الطفاء حريق المحوالت والمحركات الكهربائية وحامالت  شكل سائل جاف. الىاالختالط 

 كل ستة اشهر.تخضع هذه المنظومات الى فحص دوري  القابلو. ويجب ان
 (Wet Chemical Extinguishing Systems) ية السائلةئمنظومات العوامل الكيميا   3-7/6/5
 الماكن التي يراد حمايتها من الحريق عن طريق فوهات مصممة لرششبكة انابيب موزعة  على اهي  

حفظ  من اوعية االنابيب هذه جهزتالحريق.  سطوحعلى  منتظمة ي السائل بصورةائوتوزيع العامل الكيمي
د يسوكأي ائنثأو  مضغوط بغاز النيتروجينالوسيط اإلطفاء وهو  (ئي)السائل الكيميا ئيالعامل الكيميا
يل هذا النوع من الشبكات ط دافع( ليندفع من خالل انابيب الشبكة عبر الفوهات. يمكن تشغالكاربون )وس

االيعاز  صدور لصمام عندا يفتح هذاو  تلقائيا عن طريق صمام كهربائي ضمن الشبكة الرئيسة.أو  يدويا
لهذا النوع من  إنّ  من قبل المتحسسات الموجودة ضمن الحيز المحمي. درجة الحرارةارتفاع أو  ريقبوجود ح

 اماكن طبخ الوجبات السريعة.الحريق في اماكن الطبخ مثل المطاعم و المنظومات خاصية اطفاء 
تمنع الزيت و  انتاج رغوة تقوم بتبريد الحريقلتفاعل مع الزيوت و قابليته على ا ئيئل الكيمياامن ميزات السو  

 [12] .من اعادة االشتعال
   (Clean Agent Fire Extinguishing Systems)منظومات العوامل النظيفة  3-7/6/6 

لرش وتوزيع  على االماكن التي يراد حمايتها من الحريق عن طريق فوهات مصممة شبكة انابيب موزعةهي 
هذه االنابيب  من اوعية  جهزتو  الحريق. سطوحمنتظمة على   الغازي النظيف  بصورة ئيالعامل الكيميا

يمكن تشغيل هذا النوع من  الفوهات. يتدفق هذا العامل عبرالحريق بوب ش عند. و تحفظ العامل تحت الضغط
 صدور الصمام عندا تلقائيا عن طريق صمام كهربائي ضمن الشبكة الرئيسة. يفتح هذأو  الشبكات يدويا
 لهذا. و درجة الحرارة  من قبل المتحسسات الموجودة ضمن الحيز المحميارتفاع أو  د حريقااليعاز بوجو 

)غازات تحتوي  غازات الهالون كانت المكان.في  ثيرأالت دونبسريعة  اطفاء خاصية ن المنظوماتالنوع م
 اعمالهمنع است بعد ولكن ،في هذه المنظومات نظيف سيطكو في الماضي  فلوروكاربون( تستعملعلى كلورو 

هي المعول عليها  اصبحت بدائلهافقد  تساعد على تفكك طبقة االوزون ألنها ريـالبروتوكول مونتل تنفيذاً 
 . [10] كونها صديقة للبيئة
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 الباب الرابع
 منظومات مرشات الماء

Water Sprinkler Systems 

 

 مقدمة  4-1
تجهز و  نها شبكة انابيب موزعة على األماكن المراد حمايتها: أيمكن تعريف منظومات مرشات الماء  

الضغط ليندفع الماء من خالل رؤوس مرشات تفتح تلقائيا و  بمياه االطفاء من مصدر مناسب من حيث الكمية
ان الماء يندفع  بمساعدة وسيلة إنذار من خالل رؤوس مفتوحة تغمر منطقة الحريق أو  ؛ثير الحرارةأل تبفع

أو  الدفاع المدني، فرق لحين وصول هعدم انتشار و  السيطرة على الحريق ن هدف هذه المنظومات هوإبالمياه. 
 . [1]ةعملنوع المرشات المست ىذلك اعتمادا علو  اطفاء الحريق كليا

 مكونات المنظومة  4-2
 (Sprinklers)المرشات   4-2/1
لهاااااا القابلياااااة علاااااى توزياااااع ميااااااه االطفااااااء لتغطاااااي المسااااااحة و  المرشاااااات هاااااي الجااااازء النهاااااائي مااااان المنظوماااااة، 

تعتباااااار المرشااااااات ماااااان االجاااااازاء الرئيسااااااة فااااااي منظومااااااة الاااااار  مهمااااااا كااااااان نوعهااااااا و  .المطلااااااوب منهااااااا تغطيتهااااااا
 ا  تلقائيااااااألول ذات صااااامام يفاااااتح  .رشاااااات بحساااااب كيفياااااة بااااادء عملهااااااالم هنااااااك نوعاااااان مااااانو  معقااااادا.أو  بسااااايطا

 .[2]الثاني هو المر  المفتوح بدون صمام و  ( 2/1-4كما مبين في الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 [2] تلقائيا  مرش بصمام يفتح : 2/1-4 الشكل
 

 .حسب تصميم المنظومةبو  المغلقةو  العمل مثل المفتوحةو  كما توجد عدة انواع من المرشات من ناحية الشكل
 
 

موزع مادة 

 األطفاء

منفث مادة 

 األطفاء

الصمام 

 الزجاجي
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  (Above Ground Piping)األنابيب المكشوفة    2 /4-2
 األنابيب مكشوفة هتكون هذو  .فرعية تنتهي جميمعها بالمرشاتو  تتكون هذه المنظومة من مجموعة انابيب رئيسة

حمل درجات كذلك تو  تحمل ضغط المنظومة  القابلية على نابيبيجب ان تكون لألو  ،مثبتة في سقوف االبنيةو 
 .أثناء الحريق في الحرارة العالية

 (Fittings)األنابيب    تراكيب   4-2/3
يجب ان و  ،قابليتها على تحمل ضغط المنظومةو  القياسو  مناسبة من حيث الشكل تراكيبتحتوي المنظومة على 

تخضع  اماكن الربط  ان يجب و  يق.ومة درجات الحرارة العالية للحر اعلى مق تراكيبخذ بنظر االعتبار قابلية الؤ ي
 تعليمات الدفاع المدني. على وفق للفحص الدوري

 تراكيبهاو  ربط األنابيب   4-2/4
مرشات بالتسنين مع ضبط التوصيل ضد و  تقاسيمو  (عكوس) زواياو  من توصيالت تراكيبهاتربط األنابيب ب

كذلك لدرجات و  ط الماءيخضع الربط للفحص الهندسي من ناحيتي تحمل المنظومة لضغ يجب انو  النضوح.
 الدفاع المدني.و  لسالمةعلى وفق تعليمات او  الحرارة العالية

 (Hangers)حماالت األنابيب    4-2/5
ولكن يجب ان تثبت  ،حملها لالنابيبو  طريقة تثبيتها اعتمادا  علىهناك عدة انواع من حماالت األنابيب 

كما يجب  االنبوب. مقاسيناسب  مقاسبو  ورة محكمةبصو  غير قابلة للصدأ معدنيةالمنظومة بواسطة حماالت 
 دون االخفاق في حمل األنابيب. بان تتحمل درجات الحرارة المرتفعة 

 الصمامات   4-2/6
لضمان تدفق مياه (check valves) عة تحوي المنظومة مجموعة من الصمامات منها الصمامات غير المرج  

كذلك صمامات الفتح التلقائي و  ت السيطرة على مستوى الضغطاطفاء الحريق باتجاه واحد، كما توجد صماما
 .[3] التي تفتح عند انخفاض الضغط

  (Fire Department Connections)توصيالت الدفاع المدني   4-2/7
خزاناااااااات ميااااااااه االطفااااااااء فاااااااي و  تتصااااااال منظوماااااااة المرشاااااااات بواساااااااطة شااااااابكة األنابياااااااب بمجموعاااااااة المضاااااااخات

ربااااط هااااذه المنظومااااة بساااايارات الاااادفاع الماااادني عاااان طريااااق مأخااااذ خااااار  حيااااان يمكاااان فااااي بعااااض األو  ،المبنااااى
مديرياااااااااااااااااة الااااااااااااااااادفاع المااااااااااااااااادني. تخضاااااااااااااااااع طريقاااااااااااااااااة الاااااااااااااااااربط هاااااااااااااااااذه لمتطلباااااااااااااااااات يجاااااااااااااااااب انو  ،البناياااااااااااااااااة
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 (Water Flow Alarms)منبهات جريان الماء    4-2/8
 المرشات منبهات جريان الماء  في منظومات مرشات الماء حيث تكون مربوطة على انابيب يجب ان تستعمل
سريان الماء داخل األنابيب تعطي هذه المنبهات اشارة الى و  عند عمل منظومة المرشاتو  ،بصورة مباشرة
وجود الحريق. يبين ببتحذير الشاغلين  تقوم  اجهزة اإلنذارفوجود حريق في المبنى بالحريق ب منظومة اإلنذار

 .[3] نموذجا لهذه المنبهات (2/2-4)الشكل 
  
 
 
 

 
 

 
 [3] منبه جريان: 2/2-4كل الش

 
 انواع المنظومات  4-3

 يمكن توضيحها كما يلي:و  ،معين ستعمالت مرشات الماء ولكل نوع  اهناك عدة انواع من منظوما
 (Wet Pipe Systems))الرطبة(   ملوءة بالماءمنظومات األنابيب الم   4-3/1

كون شبكة  انابيب  المرشات مملوءة  بالماء بصورة هي من المنظومات االكثر شيوعا في االبنية المكيفة. حيث ت
فتح  حالحيث  يجهز الماء  يقلحر ا إلطفاء ما يميز هذا النوع من االنظمة هو االستجابة السريعةو  ،[3]دائمية

  (3/1-4)هذه الطريقة عندما تتعرض الشبكة الى درجات حرارة واطئة. يبين الشكل  عملال تست .[4]المرشات 
 .ومةلمنظنموذجا ل

 
 
 
 
 
 
 

لسان تحسس 

 جريان الماء
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 [4] منظومة األنابيب المتخومة: 3/1-4الشكل 
 
   (Dry Pipe Systems)منظومات األنابيب الفارغة )الجافة(   4-3/2

األنابيب غير مملوءة بالماء بل يستعاض  مع اختالف كون ملوءةيشبه هذا النوع من المنظومات المنظومة الم
مما يسبب هبوطا في  المضغوط الهواء تنفتح المرشة فيخر عند حدوث الحريق . غوطعنه بملئها بالهواء المض

هذا النوع من  عمليست .ضخ المياه الى مكان الحريقو  مضخات الحريق بدء اشتغالهذا يؤدي الى و  الضغط
 درجة واطئة )تحتأو  المنظومات عندما تكون شبكة المرشات في بيئة قد تتعرض لدرجات حرارة اعتيادية

 .نظومةنموذجا لهذه الم (3/2-4)االنجماد(. يبين الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [4] فارغةالنابيب األ منظومة : 3/2-4الشكل 

 مرشة

مقاييس 

 ضغط

 منظم ضغط

انبوب جاف مشحون 

أو  بالهواء

 النتروجين

 مرشة

صمام 

 السيطرة

صمام االطالق 

 سالرئي

صمام 

 كهربائي
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 (Pre-Action Systems)منظومات التفعيل المسبق  4-3/3
لمنظومات ، مع الفرق ان هذه االربطو  من حيث الشبكة مذكورة انفا  يشبه هذا النوع من المنظومات المنظومات ال

 ذات قيمة عالية. تكون انابيب هذه المنظومة فارغة محتوياتأو  أجهزةالتي تحوي في األماكن المهمة  عملستت
صمام فتح مياه االطفاء.  ُيسيطر على و  ةالذي يكون محصورا فيها ما بين المرش مملوءة بغاز النيتروجينأو 

كان المحمي. فعند حدوث الحريق تستشعره منظومة عمل هذا النوع من المنظومات منظومة متحسسات داخل الم
. ان وجود ملوءةلمنظومة األنابيب الم ة  تصبح المنظومة مشابهو  االيعاز بفتح صمام الماء يصدرالمتحسسات 

الضغط في بوط اهعند حصول ف يضمن عدم وجود مشكلة نضوح في األنابيب.سالمنظومة في  الغاز المضغوط
  (3/3-4). يبين الشكل هيجب معالجت ان هناك خلال   شير المتحسسات الىستبالمنظومة الي سبب كان، 

 .[4] نموذجا لمنظومة التفعيل المسبق
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 [4] منظومة تفعيل مسبق: 3/3-4الشكل 
 
   (Deluge Systems)منظومات الغمر  4-3/4

ألنابيب غير مملوءة بالماء وال يوجد ا ملوءة مع االختالف أنهذا النوع من المنظومات  مشابه للمنظومة الم
منظومة المتحسسات الموجودة داخل  هانما يسيطر على عمل المنظومة صمام تتحكم فيو  صمام عند المرشات

عي، تقوم المتحسسات بيالط المستوى ارتفاع درجات الحرارة فوقأو  الحريق شبوب عندف[. 4،3] الحيز المحمي
مضخات الحريق   غازية بااليعاز لفتح الصمام وبذلك تعمل منظومةأو  كيةدرولييهأو  التي قد تكون كهربائية

 للسيطرة هالى كميات كبيرة من الميا حاجةالمنظومات عند ال ههذ عمل مثلتستو  .المرشات بالماءجهز لت تلقائيا
 .نظومةلهذه الم نموذجا    (3/4-4)بصورة سريعة. يبين الشكل يق الذي ينتشر على الحر 

 

انبوب التغذية 

 الرئيس

منظومة 

 السيطرة

 مرشة
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 [4]منظومة الغمر: 3/4-4الشكل 
 
                                                      تلقائية ذات التوصيالت غير المقاومة للحريقمنظومات المرشات ال 4-3/5

(Automatic Sprinkler Systems with non-Fire Protection Connections) 
وياة فاي اتعمال تلقائياا عناد الحرياق. تثبات الح ة واحادةوياة ذات مرشااشكل حهي منظومات  صغيرة متكاملة على 

المنظوماة انهاا رخيصاة  همان ميازات هاذو  .ذلاك ماشاابهأو  ب الساياراتائااألماكن المراد حمايتهاا مثال مر أو  الغرف
 د االطفااءوياة بعادة اناواع مان ماوااالح ءكاذلك امكانياة مالو  بهاا توصايالت خاصاةأو  ال تحتا  الاى انابيابو  الثمن

تعليماات  على وفاقو  الفحص الدوريو  يخضع هذا النوع للصيانة يجب ان . كما[6،5] محدودةالتي تكون كمياتها 
 نموذجا لهذا النوع من المرشات. (3/6-4)يبين الشكل و  .الدفاع المدني

 
 
 
 
 
 
 

منظومة 

 االطالق

انبوب 

 رئيس

 مرشة
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 [7] تلقائية ةمرش : 3/5-4الشكل 
 
 (Exposure Protection Sprinkler Systems)منظومة مرشات الحماية    4-3/6

 لكن تكون شبكة األنابيبو  من ناحية العمل نفا  آمذكورة هذا النوع من المنظومات  مشابه للمنظومات الإن 
درجات  تأثير اةالمهم مراع منو  .[7]حماية المنشأ من الخار  أو  مكافحة حققنه تتأ، اي أالمرشات خار  المنشو 

 ة حيث قد تتعرض المنظومة  الى االنجماد في درجات الحرارة المنخفضة.الحرارة خار  االبني
  (Systems for Refrigerated Spaces)منظومات الفضاءات المثلجة  4-3/7

يجب و  تعمل في ظروف مثلجة. هامنظومات التفعيل المسبق ولكنو  للمنظومات الفارغة ةهذه المنظومات مشابه
عدم وضعها و  .في تيارات الهواء الباردة ةلتالفي وجود المرش مدروسة اختيار اماكن وضع المرشات بصورة

 المثلج.أو  مباشرة امام مجرى الهواء البارد
 المطابخ التجارية و  الطبخ منظومات اطفاء حريق اجهزة 4-3/8

فاعليتهاااااااااااا و  يااااااااااة الساااااااااااائلة لخصوصاااااااااايتهاائفااااااااااي المطاااااااااااابخ التجاريااااااااااة منظوماااااااااااات  العواماااااااااال الكيمي عملتساااااااااات
. [8] يااااااااااادوياأو  تعمااااااااااال تلقائياااااااااااا بامكاااااااااااان هاااااااااااذه المنظوماااااااااااات انو  حرياااااااااااق الناشااااااااااا  فيهاااااااااااا.ال اطفااااااااااااء فاااااااااااي

 .(3/5-4)الشكل وتثبت فوهات المرشات في اماكن تواجد الحرارة كما مبين في
 
 
 
 
 
 
 
 

خزان مادة 

 االطفاء

مقياس 

 مرشة ضغط
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 [9] : منظومة اطفاء مطابخ3/6-4الشكل 
 
 
 (Installation Requirements)متطلبات التنصيب      4-4

على هذا االساس توزع و  البناية.التي قد تتعرض لها  االخطار تحديدو  الشروع بالتنصيب يجب معرفة قبل
   .تار متطلبات التنصيب تبعا لذلكتخكمية الماء المطلوبة ثم  تحسبو  المرشات

 المتطلبات االساسية   4-4/1
كذلك و  احجامهاو  ال األنابيباطو  سبثم تح موقعهاو  شكل البنايةو  تصمم المنظومة على اساس نوع الخطورة

 الضغوط من الحسابات الهيدروليكيةو  تحسب معدالت تدفق الماء المطلوبة في كل انبوب  يجب ان توزيعها. كما
 على اساس عدد المرشات في كل منطقة محمية.  و 

 عماالتهااستو  انواع المرشات  4-4/2
 المرشاتو  المفتوحة  المرشات ى نوعين رئيسين همايمكن تصنيفها ال التي [3] يوجد الكثير من انواع  المرشات

 .ذات الصمام
 المرشات المفتوحة 4-4/2/1

هذا النوع  عمليست .االطفاء عند تشغيل  شبكة منظومة االطفاءتعمل على ر  مادة  هي مرشات مفتوحة النهاية
 .كذلك منظومة مرشات الحمايةو  من المرشات في منظومات الغمر الكلي

 ات ذات الصمام المرش 4-4/2/2
 بااااااااااالفتح تلقائيااااااااااا ةيقااااااااااوم الصاااااااااامام الموجااااااااااود فااااااااااي رأس المرشااااااااااحيااااااااااث عماال  وهااااااااااي االنااااااااااواع االكثاااااااااار اساااااااااات 
 غياااااااااار أن ،لمرشاااااااااااتا لهااااااااااذه مكااااااااااان الحريااااااااااق. توجااااااااااد عاااااااااادة تصاااااااااااميمأو  حسااااااااااب درجااااااااااة حاااااااااارارة الحياااااااااازبو 

منظومة المتحسسات 

منظومة  الكهربائية

 المرشات
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 الناااااااااوع االخيااااااااار مااااااااان المرشاااااااااات ماااااااااا يميااااااااازمو  .االكثااااااااار شااااااااايوعا هاااااااااي المرشاااااااااات ذات الصااااااااامام الزجااااااااااجي
الحااااااااااارارة  درجاااااااااااةإلاااااااااااى  ر زجاجاااااااااااة الصااااااااااامام تلقائياااااااااااا عنااااااااااادما تصااااااااااال درجاااااااااااة حااااااااااارارة محيطهااااااااااااكس اااااااااااو تهااااااااااا

ولقاااااااااااد صااااااااااانفت هاااااااااااذه الصااااااااااامامات علاااااااااااى اسااااااااااااس لاااااااااااون الساااااااااااائل داخااااااااااال  .ة لكسااااااااااار الصاااااااااااماميالتصاااااااااااميم
درجااااااااة حاااااااارارة معينااااااااة لفااااااااتح  عاااااااان كاااااااال لااااااااون ب اااااااارحيااااااااث يع .(4/1-4)زجاجااااااااة الصاااااااامام كمااااااااا فااااااااي الشااااااااكل 

 الصمام.
 
 
 
 
 
 
 

 [6] صمامات المرشات حفت لوانأ :4/1-4الشكل 
 

 ،ة في سوائل المرشات ال تعتبر دليال قاطعا لدرجة حرارة الفتح التلقائيعملمن الجدير بالذكر ان االلوان المستو 
اضافة الى االلوان، تكون درجة حرارة الفتح و  عمال،االست حسب المواصفات القياسية لبلدببل تكون مصنعة 

  . لذا تعتمد الكتابة وال تعتمد االلوان في هذه المدونة.االختالط في االلوان مكتوبة )محفورة( على المرشات لتجنب
يجب تجنب استعمال و  .[6] مثاال على عالقة االلوان بدرجات حرارة فتح الصمام  (4/1-4)يبين الجدول 

رجة حرارة درجة مئوية في العراق حيث قد تبلغ د 56المرشات ذات الفتح التلقائي التي تكون درجاتها اقل من 
 درجة مئوية مما يؤدي الى فتح المرشة. 65المحيط في العراق اكثر من 

 [6]عالقة الوان المرشات بدرجات حرارة فتح الصمام )المواصفات النيوزلندية(:4/1-4الجدول
 (ة)مئوي التي ينفتح فيها الصمام درجاااة الحرارة لااون الصماااام الزجاجااي

 65 الااابرتقاااالي
 56 اامراالحا

 57 االصااافر
 73 االخاااضر
 141 االزرق
 162 البنفسجي
 255،  225 االسود
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 (Mist Sprinkler)مرشات الرذاذ  4-4/2/3
محدودة في الوقت  عماالتولها است هباء )رذاذ دقيق(، تحويلها الىو  المرشات بترذيذ مياه االطفاء هتقوم هذ
 في المنازل.  عماالتتبعض االسو  في السفن هي تستعملو  .الحاضر

 (Pendant and Upright Sprinklers)الواقفة  و  المرشات المعلقة  4-4/2/4
 فعاليةالب تينالمرش تاتتميز كل .(بو  أ 4/2-4)بالشكل  هي مبينةو  تعمل هذه المرشات بحسب اسلوب ربطها،

 ،ى االسفل على شكل ر  دائريينعكس بواسطة العاكسة الو  يضخ الماء الى االعلى ففي المرشة الواقفة .نفسها
 .[10] على شكل دائري هتقوم العاكسة بنشر و  الى االسفل فيها يضخ الماءف معلقةاما ال
 
 
 
 
 
 
 

 )ب( معلقة    )أ(  واقفة                                                           
 [11] معلقةو  مرشات واقفة:4/2-4الشكل 

 
 (Side Wall Sprinklers)بية المرشات الجان 44/2/5-

حيث انها  ال توجه ؛ في اعالها التي المرشات عن سابقتيها اال باختالف واحد هو في العاكسة هال تختلف هذ
باالتجاهات االخرى. هناك عدة تصاميم لهذا  له تسمحو  معين هانما تمنعه فى اتجاو  ماء االطفاء بشكل دائري

 .ةتقليدي ةجانبي ةصورة لمرش  (4/3- 4)يبين الشكل و  ،صميممتطلبات الت التي تختار بحسبالنوع 
 
 
 
 
 
 

 [11] ةجانبي ةمرش: 4/3-4الشكل 
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 انواع خاصة من المرشات   4-4/2/6
توجد انواع متعددة من و  .هي مرشات غير تقليدية لها القابلية على توزيع الماء بطريقة تخدم التصميم الخاص

 .هجلألذي صممت من كل منها الغرض ا يحققهذه المرشات 
 تباعد المرشات و  مواقع  4-4/3

 تباعدها عن بعضها بالدرجة األولى على فئة الخطر الذي ينتمي اليه المكانو  تعتمد عملية توزيع المرشات
في األبنية ذات االستعماالت  افة بين المرشات. حيث تكون المستغطيها المرشةالمساحة التصميمية التي و 
عالية الخطورة ال عماالتاالست االبنية ذات تكون اكثر تقاربا في في حين متر  4.6لخطورة ا العاديةواطئة و ال

متر  1.6المرشة عن و  يجب ان ال تقل المسافة بين اعلى ارتفاع للمواد الشاغلة للمكانو  ر.امتأ 3حيث تكون 
[3.]  

 (Sprinkler Discharge Characteristics)خواص تدفق الماء للمرشات   4-4/4
 في اخرا  الكمية المالئمة من الماء (orifice) ةعلى حجم ثقب المرش ةتعتمد كمية الماء التي تخر  من المرش

حيث يعرف هذا . ةللداللة على خواص المرش  (K)معامل التدفق الكمي للثقب ك عمليستو  ،بالضغط المناسبو 
اصل جذر الضغط عند المرشة )يحسب العامل الالبعدي بقسمة كمية التدفق من المرشة )لتر/ دقيقة( على ح

  الضغط بوحدة البار(.
 تنصيب انابيب المنظومـــة   4-4/5

تفحاص األنابياب بعاد تنصايب  ثام حسب مخططات التصميم الخاصة بهاا.ب يقب انابيب منظومة اطفاء الحر تنص
 ظومة االسمي.ضغط عمل المن بقدر س مرتين ونصفعلى اساو  كد من تحملها الضغوط المطلوبةأكل مرحلة للت

مان الفئاة األولاى  الاى كحد أدنى في االبنياة ذات الموجاودات الخطارة ملم   155تكون األنابيب الرئيسة   بقطر و 
)التاي تحتاوي ابنيتهاا علاى موجاودات ذات فئاات خطاورة  للفئاات المختلطاة كحد أدنى ملم 165بقطر تكونو  الثالثة

تنصااب المرشااات فااي نهايااات انابيااب التوزيااع فااي و  ،ادنااى حاادا   ملاام 56. امااا فااروع األنابيااب فتكااون  [3] مختلفااة(
أنابيااب الفااوالذ أو  وم للصاادأاانابيااب الفااوالذ المقاا عماليمكاان اسااتو  ،معلقااةأو  تااربط امااا واقفااةو  يااقشاابكة اطفاااء الحر 

 Chlorinated Polyvinylالباولي فينال المكلاور انابياب عمالالنحااس. كماا يمكان اساتأو  (Carbon Steel) المكاربن

Chloride (CPVC) ال يحباااذ و  لكاان يجااب ان تتحماال ضااغط المنظومااة.و  فااي االبنيااة بشاااكل كبياار عملالتااي تساات
فااي  عملةال تمتلااك  خااواص األنابيااب المعدنيااة المسااتالنهااا  مياااه تحتااوي علااى  الكلااور فااي هااذه األنابيااب عمالاساات

 العالية. الحرارة درجات تحملت المات االخرى و المنظو 
  (System Attachments)قات المنظومة تنصيب ملح 4-4/6
المضخات  تباعا، وهي أجزاء المنظومة األخرىو  تربط بقية التراكيب فحص األنابيبو  تنصيبو  عملية ربط بعد

 غيرها من اجزاء المنظومةو  المتحسساتو  كذلك المرشاتو  الصمامات المختلفةو  الفرعيةو  واألنابيب الرئيسة
 حسب تصميمها المعتمد.بو 
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  (Hanging and Bracing of System Piping)بيت أنابيب المنظومــة  تث 4-5

مساند بحيث تمنع الحركة و  جيد على حماالتو  فروعها بشكل محكمو  يجب ان تثبت األنابيب
 .هي مملوءة بالماءو  الجانبية لالنابيب كما تكون لها القابلية على تحمل وزن األنابيبو  المستعرضة

 (Hangers)متطلباتها  و  حماالت األنابيب 4-5/1
لها القابلية على حمل و  تثبت بشكل جيد ومأمونو  يتطلب من الحمالة ان تكون من نوعية جيدة, غير قابلة للصدأ

لغير هذا  عمالهاال يسمح باستو  ا  كيلوغرام 135 مع وزن اضافي مقدارههي مملوءة بالماء و  وزن  انابيب المرشات
  .[3] الغرض

 ألنابيب تنصيب حماالت ا 4-5/2
متر لالنابيب االفقية. وال   4.6 ال علىو  متر لالنابيب العمودية 5.5على ال تزيد المسافة بين حماالت األنابيب 

متر النابيب  1.6المسافة  وزاكون بدون حمالة في حال تجتفي األنابيب الفرعية ان  ةالنهائي ةيسمح للمرش
تأرجح و  لمنع الحركة الجانبية ذلكو  أنابيب البولي فينل المكلورو  متر بالنسبة لالنابيب النحاسية  5.56و الفوالذ

متر  5.5تكون على بعد ال يتعدى  وسطية جانبية اضافيةاألنابيب بواسطة حماالت  هذه تثبتو  ا ، ,األنابيب افقي
 .(4/4-4)  الرئيسة كما مبين في الشكل من وسط المسافة بين الحماالت

 
 
 

 حمالة وسطية جانبية                                                                              
 حمالة عمودية

 
 
 

 [3] : تعليق األنابيب بحماالت اضافية4/4-4 الشكل                               
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 (Underground Pipes) طمورةاألنابيب الم 4-6
 ويا لقطر االنبوب الرئيس للمرشات،امسطمور األنابيب يجب ان يكون قطر االنبوب المطمر  عند

 ،توقع احمال كبيرة على السطح المتر في ح 1.6و متر لالحمال االعتيادية 1.2على عمق  يطمر االنبوبو 
 5.2على طبقة سمكها  يوضع االخيرو   .(PVC) كلورايد نيلفي وليويكون االنبوب الرئيس داخل انبوب من الب

حتى  تربة المنتخبةمن ثم الو  متر 5.4أولية من الرمل تغطي االنبوب بسمك  بطبقةطمر متر من الرمل ثم ي
 السطح.

    (Design Approaches)اساليب التصميم  4-7
معدل تدفق و  اماكنهاو  في حساب عدد المرشات تؤثران بشكل اساسيدرجة خطورتها و  ان شكل االبنية

  ،عددها في كل منطقةو  االعتبار اماكن توزيع  المرشات يجب االخذ بعينو  ،مياه االطفاء الكافية الخماد الحريق
طبيعة خزن مختلفة  لهماالمرشات من منظومتين  منفصلتين يجب أن تجهز ففي حال وجود فضاءات مفتوحة، 

مرشات المنظومتين الواحدة داخل  المساحة المغطاة عند عمل ذ يجب هنا ان تتداخلإ ؛من ناحية درجة الخطورة
عند وجود قاطع انشائي مضاد للحريق بين المنظومتين أما  ،متر 4.5ال يقل مقدارها عن  سافةفضاء االخرى بم

 اداء المنظومة. فيعند التصميم، يجب مراعاة العوامل االخرى المؤثرة  عليهو  .لهذا التداخل حاجةفال 
 ستعمال المبنىالتصميم باالعتماد على خطورة ا 4-7/1

 ستعرف التي على اساسهاو  الثالث حيث يجب معرفة ماهية الخطورةباب ت الخطورة االبنية تبعا لفقرا تصنف
 ( 4/6-4)معدل تدفق مياه االطفاء. يبين الشكل  و  منظومة اطفاء الحريق التي يجب أن تغطيهاالمساحة 

 ،مخططا لمعدل تدفق الماء بوحدات لتر/ دقيقة على وحدة المساحة الواحدة )متر مربع( تبعا لدرجة  الخطورة
 . [10]لكل درجة خطورةو  ةكل مرشلحيث باالمكان معرفة كمية المياه التي يجب ان تجهز  

 (Special Design Approaches)طرائق التصميم الخاصة    4-7/2 

على التصميم  ةالتي يجب ان يتعامل المصمم معها بصورة مختلفة معتمدو  توجد الكثير من الحاالت غير القياسية
المكااان المحماي سااواء كاناات  فااي ثرؤ التاداخالت االخاارى التااي تاو  نوعيااة المكاان المطلااوب حمايتااهو  الهيكلاي للبنايااة

ففي األماكن المفتوحة المتداخلة مع األماكن المحمية يجب على المصمم عمل  ،خارجيةأو  داخلية )نوع الخطورة(
وباة علاى اسااس ذلاك. كماا يجاب تحسب كمية مياه االطفااء المطلو  .المرشات ستعمالباستارة مائية لعزل المنطقة 

.[5،3] الطاااااااااوار  المرشاااااااااات عنااااااااد مخاااااااااار  وضااااااااع علااااااااى المصااااااااامم فااااااااي حالاااااااااة االبنيااااااااة المشاااااااااغولة تجناااااااااب
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 [3] معدل تدفق الماء لوحدة المساحة تبعا للخطورة :4/5-4الشكل 

  (General Requirements for Storage)  الخزنالمتطلبات العامة لمنظومات  4-8
حسب بمتطلبات المنظومة  تحسبو  من المنظومات المهمة في حماية المخازن، ان منظومات الر 

ارتفاعات الخزن.  كما يجب و  خذ بنظر االعتبار مساحاتؤ ي يجب أنو  .[10] طريقة الخزنو  تصنيف الخطورة
 تختلف كميات مياه عليهو  ،على منظومة الر  ان تكون لها القابلية على غمر منطقة الخطر بالمياه الكافية

 ق الخزن. ائاالطفاء تبعا لخطورة المنشأ وطر 
 (Hose Connections)توصيالت الخراطيم   4-8/1

في اماكن مختلفة و  هو القطر القياسي المستعمل في اجهزة االطفاء،و  ،ملم 45خذ مائية بقطر آفر ماتو ت ان يجب
 ( لتفاصيل اكثر.1/4-6لبند )الجهات المخولة وذلك للمعالجة االولية قبل انتشار الحريق. راجع ا تحدد من

 (Adjacent Hazards)ورة  اجتخطورة المناطق الم  4-8/2
 , يجااااااااااب ان تتااااااااااداخلالمتجاااااااااااورتين لمنطقتاااااااااايناجااااااااااود اي قاااااااااااطع عااااااااااازل حااااااااااراري بااااااااااين و  فااااااااااي حالااااااااااة عاااااااااادم

متااااااااار  4.5بمساااااااااافة ال يقااااااااال مقااااااااادارها عااااااااان  المتجااااااااااورة منظوماااااااااات الااااااااار  المسااااااااااحة المغطااااااااااة مااااااااان قبااااااااال
 فر القاطع.اعند تو  هذا التداخلل حاجةال و  الواحدة مع االخرى

 (Wet Pipe Systems)ملوءة بالماء منظومات األنابيب الم  4-8/3
المرشات ذات رد الفعل السريع  المتعفي المخازن كما يمكن اس ملوءة بالماءمنظومات الر  الم عماليمكن است

 من تضرر خوفتهناك أو  يها انجمادهذه المنظومات في المخازن التي قد يحصل ف عمالوال يسمح باست ،فيها
الى ان المرشات ذات رد الفعل  هنا تجدر االشارةو  ، يجب اللجوء حينئذ الى المنظومات الجافة عليهو  ،البضاعة

 ملوءة بالماء.فقط في منظومات األنابيب الم عملالسريع تست
 

رشة
 الم
مل
 ع
حة
مسا

- 
m2

 

 l/min.m2 -معدل التدفق



SECRET

 

 5/84م                                                 7082هـ/8541                                          504/5م.ب.ع.

 (Dry Pipe and Pre-action Systems)  ذات التفعيل المسبقالجافة  منظومات األنابيب 4-8/4
يمكن زيادة و  هذه المنظومات في المواقع التي قد يحصل فيها انجماد.  عملحيث تست (3/3-4) الحظ البند

التي  ، على ان ال تتعدى المساحة الكليةالتصحيحية دون تغيير بالحساباتب% 35 بحدود مساحة عمل المنظومة
 .ا  بعمر  ا  متر  355يمكن للمنظومة ان تغطيها بعد الزيادة 

  (Storage Applications)الخزن  متطلبات منظومات الرش في اماكن  4-8/5
المهم تصنيف نوع المخاطر الموجودة في المخازن  منو  منظومات الر  في الكثير من اماكن الخزن، عملتست
 .المرشات المالئمةو  تختار المنظومة المناسبةكي 

مرشات تستعمل  ماشابه هذه المواد،و  االقطانو  المطاطو  قفي المخازن ذات الخزن العام مثل الور  4-8/5/1
أو  المرشات المعلقة عمالال فرق بين استو  مربع. لتر/دقيقة لكل متر 13.7الى   6.2 من ذات معدل تدفق

 الواقفة في هذه الحالة.
ابات فئات خطورة متباينة، فتكون الحس بموجودات ذاتفي حالة وجود اماكن مختلفة في المخزن  4-8/5/2

 على اساس الفئة االخطر.
يغطي المساحة و  توزع المرشات داخل المخازن بحيث يتداخل عمل المرشات مع بعضها البعض  4-8/5/3

لتوزيع  [3] االستعانة بخواص المرشات القياسية للجمعية الوطنية للحماية من الحريقو  يمكن الرجوعو  بالكامل
ر الموقع الجغرافي للمنظومة وال ينصح باستعمال منظومة االنابيب يؤخذ بنظر االعتباو  .المرشات داخل المخازن

 المملوءة بالماء في االماكن التي تقل فيها درجات الحرارة دون الصفر المئوي مثل شمال العراق.
 منظومات اطفاء الحريق في االبنية ذات االستعماالت الخطرة الخاصةمتطلبات  4-9

  (Special Occupancy Requirements) 
كذلك كل مايتعلق بالمنظومات و  ( فيما يخص طرائق التصميم الخاص5/2-4الفقرة )يشمل هذا البند 

المواد السائلة جميع األبنية التي تستعمل )أو تخزن( فيها تشمل و  غير القياسية التي تتطلب حسابات خاصة.
 كذلكو  طورة من المجموعة الثانيةمواد شديدة الخأنها ساس أن تعامل على أالقابلة لالشتعال واالحتراق على 

 المواد التي تر  )ترذذ( بواسطة غازات دافعة قابلة لالحتراق مثل العطورو  (Aerosol) منتوجات الهباء الجوي
التفعيل   ذاتأو  الفارغةأو  ملوءة بالماءمنظومات األنابيب الم عماليمكن استو  مستحضرات التجميل وماشابه.و 

 الغمر.أو  المسبق
 (Plans and Calculations)الحسابات و  مخططاتال 4-11
 مخططات العمل  4-11/1

التعديل على المخططات وال أو  تصديقتقدم مخططات العمل الى الجهة المخولة ذات الصالحية لغرض ال
 النهائي عليها.   تصديقيسمح ببدء التنفيذ قبل ال
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 محتويات مخططات العمل   4-11/1/1
نوع المنظومة ة ائط الهندسية لكل طابق مرسومة على اساس مقياس رسم موحد مبينتحتوي مخططات العمل الخر 

 تحتوي مايلي:     يجب أنو  مع مستلزماتها عملةالمست
 

 موقع البناية.و  هاتجاو  الشاغلة مع العنوان الكامل,و  اسم الجهة المستفيدة  -1        
                                                                                                                                                                                          ارتفاعاتها.والسقوف و  وع الهيكلمخطط توضيحي يبين نأو  مقطع عمودي للبناية  -2        
 ومة للحريق.اقواطع المقكذلك الو  اماكن قواطع البناية  -3        
 األماكن المختلفة للبناية.و  بيان درجات الخطورة للغرف   -4        
 .تحديد ضغوطهاو  توضيح اماكن تواجد اقرب شبكة للماء   -6        
 درجة حرارة التي تعمل بها و  وصناعتها وطرازها عملة لكل منظومةتوضيح نوع المرشات المست  -5

 رشات ذات درجات الحرارة االكثر ارتفاعا.اماكن الم كذلك بيان
عدد  بيان عددها في كل طابق. كما يجبو  بيان المساحات  المحمية  بالمرشات لكل منظومة -5

 المرشات التي يجهزها كل انبوب.
                             كذلك طريقةو  األنابيب مع بعضها ق توصيلائطر و  قياساتهاو  عملةنوع األنابيب المست -6 

  تثبيت المرشات عليها.
 تفاصيل خزانات المياهو  لكل متر مربعالمنظومة )لتر/دقيقة(  هالماء الذي تحتاجالكلية من  كميةال  -9       

كل ما يتعلق بها من مخططات و  اماكن تواجد الصماماتو  ق ربطها والضغوطائطر و  المضخاتو 
 كهربائية.و  ميكانيكية

 .يم التي اعتمدت في الحسابات  وكل ما يتعلق بالمنظومةق التصمائبيان طر   -15       
  (Water Supply Information)معلومات مصادر الماء    4-11/2

كما يجب بيان  ،معدل الجريان )لتر/ دقيقة(و  من حيث الضغط عملةيجب توفير معلومات كافية عن المياه المست
  .ء الى معالجةفي المنظومة حيث قد يحتا  الما عملخواص الماء المست

 (Hydraulic Calculations)الحسابات الهيدروليكية   4-11/3
ق المعتمدة في ائفيه الطر  ُتوضحتقدم الحسابات الهيدروليكية على شكل جدول يعد خصيصا لهذا الغرض، 

مة للمنظو و  العالية الخطورة، تصميم منظومات اطفاء الحريق لألبنية ذات االستعماالتخاصة في و  الحسابات،
البرمجيات التخصصية في الحسابات الهيدروليكية على عمال يمكن استو  مخططات.و  ولاعلى شكل جدو  كاملة

 .[8] بشكل واضحو  المعايير التي اعتمدت في الحسابو  ان تذكر المباد 
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 (Pipe Schedules)قياسات األنابيب    4-11/4
تستند هذه المعطيات على و  سرعة الجريانو  ضغطهو  يعتمد اختيار احجام األنابيب على اساس معدل تدفق الماء

البنية ذات ان الحسابات الهيدروليكية مهمة جدا في ا .عدد المرشات في المنطقة المحميةو  نوع الخطورة
الثانية، حيث تحدد قياسات األنابيب تبعا لذلك. اما المناطق ذات و  عالية الخطورة من الفئة األولى االستعماالت
 ول قياسات انابيب المرشات. ابصورة مباشرة من جد لها فتحدد قياسات األنابيب ةعاديالخطورة ال

   ةالواطئة الخطور  في منظومات اطفاء الحريق لألبنية ذات االستعماالت قياسات  األنابيب 4-11/4/1
(Pipe Schedule for Low Hazard Occupancy) 

 .األنابيب هذه مثاال لقياسات (15/1-4)يبين الجدول 
 [3]واطئة الخطورة في منظومات اطفاء الحريق لألبنية ذات االستعماالت قياسات األنابيب :11/1-4الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخطورة      عادية ال في منظومات اطفاء الحريق لألبنية ذات االستعماالتقياسات األنابيب   4-11/4/2

(Pipe Schedule for Normal Hazard Occupancy)    
 المنظومات. هذه مثاال لقياسات األنابيب في (15/2-4)يبين الجدول 

 عالية الخطورةالق لألبنية ذات االستعماالت في منظومات اطفاء الحري قياسات األنابيب 4-11/4/3
(Pipe Schedule for Extra Hazard Occupation)                                                                                                                              

في منظومات اطفاء الحريق لألبنية ذات األنابيب  قياسات الحسابات الهيدروليكية في حساب عملتست
 .الثانيةو  األولى مجموعتينعالية الخطورة من الال االستعماالت

 قطر االنبوب )ملمتر(
  عدد المرشات

  االنابيب النحاسية االنابيب الحديدية
25 2 2  
32 3 3 
41 5 5 
51 11 12 
61 31 41 
81 61 65 
91 111 115 
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 [3] الخطورة في منظومات اطفاء الحريق لألبنية ذات االستعماالت العاديةقياسات األنابيب  : 11/2-4الجدول 
 

 (Deluge Systems)منظومات الغمر    4-11/5
 حسب المعايير المعتمدة.بالمفتوحة هيدروليكيا  و  قياسات األنابيب في منظومات الغمر تحسب

 (Exposure Protection Sprinkler Systems)مرشات الحماية    4-11/6
 وي علىاقياسات األنابيب على اساس الحسابات الهيدروليكية المعتمدة على ان يوزع الضغط بالتس تحسب
عليه و  يؤخذ بنظر االعتبار نوع الخطر الذي قد يتعرض له المنشأو  ،ن واحدآالمرشات سوية في  جميع

 ادنى.  ية للر  على ان ال تقل عن ساعة واحدة حدا  تحسب المدة الزمن
 (In-Rack Sprinkler Systems)مرشات رفوف المخازن   4-11/7

كمية المياه المطلوبة لمرشات  تضافو  ،قياسات األنابيب على اساس الحسابات الهيدروليكية المعتمدة تحسب
 الستائر تعاملو  نادا الى الضغط االعلى.الرفوف الى المرشات السقفية على ان يوازن الضغط بينهما  است

 .نفا  آالمذكورة  نفسها بالطريقةعمالها استد المائيةعن
 (Hose Allowance) هسماحات خراطيم الميا 411/8-
الخارجية عندما تكون خزانات المياه مخصصة لتجهيز منظومة أو  اية سماحات للخراطيم الداخلية تحسبال 

 .المرشات فقط
 
 

 )ملمتر( قطر االنبوب
 عدد المرشات

 األنابيب النحاسية ةاألنابيب الحديدي
25 2 2 
32 3 3 
41 5 5 
51 11 12 
61 21 25 
81 41 45 
91 65 75 

111 111 115 
125 161 181 
151 275 311 
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  تسلمالو  القبولو  الفحص 4-11
الشروط المعتمدة لدى الجهة المخولة ذات و  الى التعليمات التسلمو  القبولو  تخضع عملية الفحص

 وفق مواصفات العمل المعتمدة. علىو  ليةو المسؤ 
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 الباب الخامس

 طفا خراطيم اإلو  الواقفة األنابيبمنظومات 
Stand Pipes and Hose Systems 

 
 (System Components and Hardware)  الكيانات المادية للمنظومةو  زجاا اال 5-1
 ملحقاتها                                                                        و  األنابيب   5-1/1

التي النحاسية   األنابيبكذلك و  الفوالذية والفوالذية المغلونة األنابيبفي هذه المنظومات ان تستعمل يسمح 
 باللحام او  األنابيبمع بقية  متصلا و  اذا كان االنبوب من الفوالذ مية.للمواصفات العال مطابقةتختار لتكون 

بار بدون نضوح. كما  02ال يقل عن حمل ضغطاا يتان  اا كيهيدروستاتي فحصه بواسطة التسنين  فيجب  عند
انابيب  عماليمكن استو  يمكن ثني االنبوب شرط ان ال يحصل تشويه او انبعاج او تصغير في قطره.

في   (M)م و   (L)ل و   (K)ك  االنواعمن  التصنيف العالمي النابيب النحاس المصنف بحسبالنحاس 
على ان ال يحدث تشويه او انبعاج او تصغير في قطر ول  ك نوعينكما يمكن حني ال .األنابيب الواقفة

ال و  .األنابيب من حيث الضغط والحجممع  األنابيبملحقات ربط  مواصفات يجب ان تتوافق كما االنبوب.
المصغرات كلما  عماليمكن استو  .ملم 02األنابيب االكبر من الملحقات المسننة القطار عمل يجوز ان تست
المسننة  ذات الرأس السداسي في  عمال التوصيلتكون قطعة واحدة. كما يمكن استان ت الىدعت الحاجة 

 .     [1] فر المصغرات االخرىاالتصغير عند عدم تو 
 (Welded Pipe and Fittings)الملحقات  األنابيب و  لحام    5-1/2

 تكمممممنمممممما لمممممم  ملمممممم  02 لمممممىاألنابيمممممب التمممممي يزيمممممد قطرهممممما عال يسممممممح باسمممممتعمال التوصممممميلت المسمممممننة فمممممي 
األنابيممممب كلممممما احتمممماج االمممممر علممممى . وانممممما يسمممممح  بلحممممام [2]طفمممما منظومممممات اإ سممممموحاا باسممممتعمال ا فمممميم

                                                                                         عماليمممممة. و يمنمممممع  اسمممممتتح العااكمممممالمطر او المممممثل  او الريمممممتحمممممت ظمممممروف جويمممممة سمممممي ة  نفمممممذ اللحمممممامان ال ي
اللحممممممام بواسممممممطة فنممممممي لحممممممام انابيممممممب                                                                                    نفممممممذاألنابيممممممب الواقفممممممة.  كممممممما يجممممممب ان يالمشمممممماعل لقطممممممع او تحمممممموير 

وط  الفنيممممممة حسممممممب الشممممممر بو  ال ندسممممممية  تخضممممممع وصمممممملت اللحممممممام للفحممممممو  يجممممممب انو  .مخممممممولو  متمممممممرس
 المعتمدة.  

 الصمامات                                                                            5-1/3
ان تكمون و  علي مااا يكمون اتجماه الجريمان م شمر و  الصمامات قابلة علمى تحممل ضمغوط المنظوممة يجب ان تكون

 .نفس ابيب المنظومة انا تخضع الصمامات لفحو و  .موضحة في المخططات مواقع ا
  توصيالت الخراطيم                                                                و  خاانة   5-1/4

مراعاة س ولة  يجبيجب ان يكون حجم خزانة الخراطيم مناسباا إحتوا  الخراطيم والمستلزمات االخرى. كما 
عن  من االفضل ان تكون هناك فسحة بما ال يقلو  .زانةخم وبأي اتجاه كان  داخل الالوصول الى الصما
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ق ويكتب بشكل الحري ادوات اطفا  لغير اغراضعمل الخزانة وجدران ا. وال تست خزانةملم بين محتويات ال 00
معامل ال خزانة من النوعفي ال عملجاج المستيجب ان يكون نوع الز و  ."خرطوم حريق" خزانةواضح على ال

ل ذا  عمالهن يكون من النوع المسموح استاذا كان من مادة البلستك الزجاجي فيجب اا ام. اا امينو  حراريا
بطول ال ملم و   02إطفا  بقطر على خرطوم  خزانةتحتوي كل يجب ان  حسب المعايير العالمية.بو  الغرض
 خزانةلاذا كانت ا اماو  ،من قبل االشخا  المدربين عمالوجاهزا للست يكون مربوطاو  مترا  02يتجاوز 

 حين ذ ببكرة حريق. ملم  فتج ز  02تحتوي على خرطوم قطره اقل من  
 توصيالت الدفاع المدني    5-1/5

مة  دني، مع االخذ بنظر االعتبار ملتوصيلة تربط بمنظومة الدفاع الم ن لكلامأخذ فراتو ان ييجب 
غطا  للمأخذ لتجنب  فراتو ي ان التوصيلت في المبنى مع توصيلت منظومة الدفاع المدني.  كما يجب

او اعلى من متطلبات  اا ضغط منظومة الدفاع المدني مساويدخول مواد غريبة للمنظومة. يجب ان يكون 
[ فيما 0] 606وعلى المصمم الرجوع الى القسم الثالث من الدليل االسترشادي المرجعي  ضغط المنظومة .

 حدود المنشأ. يخ  توزيع فوهات الحريق الخارجية وتلك التي تقع ضمن
              الما                                                                         ضغط تنظيمآالت    5-1/6

من  بتنظيم الضغط االعلى في المنظومة على ان ال يتعدى ضغط الما  في اي نقطة  التتقوم هذه اآل
 6.0طفا  على ضغط المنظومة عند خراطيم اإال يزيد مقدار  ر. كما يجب انبا 00اجزا  انابيب المنظومة 

 . [1] ضغطاللتنظيم  (الحريق خزانةفي  قبل الخراطيم ) ضغط يجب نصب  منظمات خلفا لذلك،و  بار
 (System Requirements)متطلبات المنظومــــــة    5-2

ونوع ا  استعماالت المنظومة امن  ،الواقفة األنابيبمنظومات  تحديد متطلبات تتحكم عدة عوامل في
 . األنابيبس ولة الوصول الى و  وطبيعة اشغال المبنى

 شبه التلقائيةو  تلقائيةمنظومات األنابيب الفارغة ال 5-2/1
(Automatic and Semi-Automatic Dry Pipe Systems) 

 :في ا تيةفر الملحقات اآلايجب ان تتو  التيالمنظومة  هذه حول  عمل (0/0-0)راجع البند 
  التلقائيةالفارغة  األنابيبمنظومات  5-2/1/1
 :على االزجاا  التالية للمنظومةمقاييس ضغط   يزجب نصب 5-2/1/1/1
 النتروجين(ج تي  الما  والغاز)عند  ( 1)
 في المنظومة(عمل او النتروجين او اي غاز مست خزان الغاز )ال وا عند ( 0)
 زي.التفريغ الغاو  منظومة التفعيلعند ( 0)
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 الصمامات                                     5-2/1/1/2
يمكن السماح بزيادة سعة و  اا،لتر  0502لكل  واحد   بواقع صمام  و  يتحدد عدد الصمامات تبعا لسعة المنظومة

الى المنظومة خلل فترة  ج يزان تج ز الما  من ابعد فوهة تالمنظومة في حال ربط ا  بخراطيم تستطيع 
 . [0] دقا ق  0اها اقص

 الصمام المغمور من االنجماد .و  ج ة الغازعند صمام اليجب حماية    5-2/1/1/3
 مثل ضاغط لل وا  مصدر له ت ي ةال وا ، يجب  المنظومة بغاز النتروجين او  عند مل   5-2/1/1/4

د انخفاضه في على ضغط ثابت في  المنظومة، يعوض تلقا يا عن ظومنظم ضغط وقناني نيتروجين للحفا
 صمام امان للضاغط . نصب الفح  الدوري او غير ذلك. معالمنظومة بسبب التسرب او 

في الج ة الفارغة  (Check Valves)ة صمامات غير مرجع  على المنظومة  تحتوييجب ان  5-2/1/1/5
 لمنع الرجوع العكسي للغاز او الما  اينما تقتضي الحاجة لذلك. ملو والم

 .ساعة 00بار خلل   2.1على  تسرب الغاز يزيد مقدار تناق  الضغط بسببان ال يجب  5-2/1/1/6
 شبه التلقائيةمنظومات األنابيب الفارغة   5-2/1/2

 يدويا. يشغلعمل بواسطة ج از تفعيل متطلبات هذه المنظومة متطلبات المنظومة التلقا ية ولكن ت تماثل
 ( Gages)المقاييس  5-2/2
جمز   ب واضمح القمرا ة عنمد  مخمرج كملحجمم مناسم يذ  (بموردن)قياس ضغط نموع يجب وضع م  5-2/2/1

 .األنابيب الصاعدةن اية  عندو  بعدهو  كذلك قبل  كل قفلمن اجزا  المنظومة و 
روف ظمممحمايت مما مممن ال يجممب لة  القممرا ة و يس  فممي اممماكن  واضممحة سممياتوضممع  المقمميجممب ان   5-2/2/2

 وما شابه ذلك.المطر و  مثل االنجماد  القاسية الجوية
 .يوضع محبس عزل قبل كل مقياس ضغط مع تركيبة  تنفيس     5-2/2/3
 ( Water Flow Supervisory Alarm)منبهات زجريان الما  الرقابية  5-2/3
 األنابيبيستثنى من ذلك منظومات  و  منب ات الجريان في كافة المنظوماتيجب ان تستعمل  5-2/3/1

 الجافة  اليدوية .
منظومات الغمر فيجب الواقفة اما في  األنابيبمتحسسات مل مة للجريان في  يجب ان تستعمل  5-2/3/2

 .  (0/0-0)في ا منب ات الجريان ذات اللسان كتلك المبينة في الشكل  ان تستعمل
تربط المنب ات و  التأكد من عمل منب ات الجريان.و  يجب توفير وصلت ربط الغراض المعايرة   5-2/3/3

 ومة االنذار مع منظومة السيطرة الك ربا ية.ضمن منظ
 (Installation Requirements) متطلبات التنصيب 5-3
 األنابيبمتطلبات  5-3/1
حسب معايير الج ات ب هدون اجرا  الفح  عليباي انبوب في المنظومة  عمالال يسمح باست 5-3/1/1

 المخولة.
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 الطبيعية.و  الميكانيكيةمحمية من االضرار  األنابيبتكون يجب ان   5-3/1/2
عند وجود و  .مانعة للصدأ للحماية من الرطوبة بطبقتين من  اصباغ األنابيبتطلى يجب ان   5-3/1/3
 .األنابيبالطل ات المناسبة لحماية عمال اد وابخرة كيميا ية يجب استمو 
 .(6-0) صلتعامل كما في الف طمورة يجب أناألنابيب الم   5-3/1/4
 ة الصمامات غير المرزجع  و  ت البوابيةالصماما  5-3/2
 مرجع عند كل مأخذ ما  وكذلك عند المضخات غير خرآان يكون هناك صمام بوابي و يجب   5-3/2/1
 النقاط االخرى التي تستوجب ذلك.  و  انابيب الربطو  الخزاناتو 

 الدفاع المدني . إطفا عزل لمداخل شبكة  صمامات عملال تست   5-3/2/2
دون بمممممخمممممر ث يمكمممممن عمممممزل اجزا  ممممما الواحمممممد عمممممن اآلبصممممممامات  بحيممممم األنابيمممممبشمممممبكة  تج مممممز  5-3/2/3
 .عض ا من ناحية تج يز ما  اإطفا ثير على بأالت
 الصيانةو  الفحص 5-3/3

كمممممد ممممممن أ مممممات ذات العلقمممممة للتالصممممميانة الدوريمممممة ممممممن قبمممممل الجو  تخضمممممع المنظوممممممة المممممى الفحممممم يجمممممب ان 
 ير المعتمدة.حسب المعايبواألنابيب و  جاهزية الصمامات

 (Design)التصميم   5-4
 نوع الشواغلو  الواقفة مثل ارتفاع البناية األنابيبتصاميم في  ثير مباشرأهناك عدة عوامل ل ا ت

ويفترض ان ال يزيد  ماشابه ذلك.و  وكذلك ضغط المنظومة طفا كمية احتياج البناية لمياه اإو  تصنيف او 
متراا تجنباا للحاجة الى ضغوط ما  عالية قد ال تتوافر في عجلت  62ارتفاع االنابيب الواقفة الجافة على 

 [.1االطفا  ]
  (Pressure Limitation)محددات ضغط الما     5-4/1
 .ربا 0.0 على لمنظومة األنابيب في اي نقطة الضغط االقصىزيد يجب ان ال ي  5-4/1/1
قيمة  لىملم ع 02 ذات قياس طفا اإعند وصلت تراكيب خراطيم  األنابيبضغط   زيدال ي  5-4/1/2

منظومة على هذه الحدود المسموحة ل ا تستعمل  تراكيبالالضغط عند وصلت  زيادةفي حالة و .بار 6.0
 تحديد ضغط مل مة.

 مواقع ربط الخراطيم   5-4/2
 ثر عند فتحألية من العوا ق في جميع االوقات وال تتخا األنابيبيجب ان تكون مواقع ربط   5-4/2/1
 . [0] متر عن مستوى االرضية 1.0 -2.0على  ارتفاع  يتراوح بين و  غلق ابواب  البنايةو 

لى االو  المناطق ذات الموجودات بف ة الخطورة في ملم 60 قياس الخراطيم ذات عماليفضل است  5-4/2/2
كذلك في ، و خارج االبنيةامة وفي مداخل ومواالماكن الع ة لمجمعات التسوقمثل الطوابق والمداخل الر يس

 . [1] البعيدة عن منظومات الرشو  اا متر  62يزيد ارتفاع ا على الفضا ات التي 
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في كل الثانية  المناطق ذات الموجودات بف ة الخطورةفي  ملم 02 قياسالخراطيم ذات تستعمل  5-4/2/3
 القياسلخرطوم  اقل من هذا في حالة كون قطر او  .رخآمترا بين موقع و  00 اليزيد على الطوابق وعلى بعد

 .    مترا 06بين مواقع الخراطيم على  المسافة يجب ان ال تزيدف
تج ز المناطق ذات الموجودات بف ة الخطورة الثالثة بنقاط ربط لخراطيم المياه ذات كل    5-4/2/4

المدربة من  ملم، حيث يستعمل االول من قبل ملكات الدفاع المدني والملكات 02ملم و 60القياسين 
 شاغلي البناية ويستعمل القياس االخير من قبل شاغلي البناية من غير المدربين.

  (Number of Standpipes) األنابيب الواقفةاعداد    5-4/3
 حسب الحاجة.بتج ز انابيب واقفة منفردة  عند مخارج  السللم  او 

 تفرعاتها و  الواقفة األنابيبقياسات    5-4/4
 .ملم 122األنابيب الواقفة  عن يقل قياس  ال 5-4/4/1
 .ملم 102ب ان تكون بقياس فيج رش من منظومة اا الواقفة جز  األنابيباذا كانت  5-4/4/2
 .ملم 60ال ال تقل عن تعتمد قياسات التفرعات على الحسابات ال يدوليكية ولكن في جميع االحو  5-4/4/3
 األنابيبقياسات و  تصميم المنظومة 5-4/5

 كونات منظوماتاألنابيب الواقفة متل مة تماما مع مخذ بنظر االعتبار ان منظومة   اعداد التصاميم ي عند
يجب استشارة الج ات  هناو  ،وكمية الما  وقياسات األنابيب المحلية للدفاع المدني من حيث الضغوط طفا اإ

 .كوناتالعلقة للتأكد من توافق الم ذات
 نىالداو  حدود الضغط االقصى 5-4/6
بار عند ابعد فوهة النبوب  6.0 هل ا امكانية توفير ضغط مقدار  أن تكونصمم منظومة األنابيب الواقفة بت

 خراطيم. خزانةملم عند  ابعد  02 قياسه بار النبوب 0.0ملم و 60 هقياس
 الواقفة األنابيبتحديد مناطق منظومة  5-4/7

يسمح   ( حيث0/0-0التي ينطبق علي ا البند )تلك  بمضخة منفردة ، عدا المنظومات الواقفة تج ز
المناطق الواط ة  عمال مضخات. كما يمكن است[6]مضخة او عدة مضخات للمنطقة الواحدة تعمال باس

 كمية جريان.و  من ضغط نفس ا الخوا  مناطق االعلى على ان تكون ل التج يز ال
 تحديد معدالت الزجريان   5-4/8
في انابيب المنظومة المنصوبة في المناطق ذات الموجودات بف تي  معدل الجريان ال يقل 5-4/8/1

 . [6] ةلتر/دقيق 1022ملم عن   60قياسه البعد انبوب واقف الثالثة و  االولى الخطورة
في انابيب المنظومة المنصوبة في المناطق ذات الموجودات بف تي معدل الجريان ال يقل  5-4/8/2

 .لتر/دقيقة 0502 عن يج ز ثلثة مناطق نبوب واقفبعد االثالثة الو  االولى الخطورة
و فمممممممممممي حالمممممممممممة اضمممممممممممافة انابيمممممممممممب واقفمممممممممممة  ،بنيمممممممممممة غيمممممممممممر المخدوممممممممممممة بنظمممممممممممام المرشممممممممممماتلل   5-4/8/3

دقيقممممممممممة لكممممممممممل ثمممممممممماني انبمممممممممموب  لتممممممممممر/ 002و لتممممممممممر/ دقيقممممممممممة لكممممممممممل اول انبمممممممممموب اضممممممممممافي 1022يضمممممممممماف 
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فممممممممي حالممممممممة كممممممممون و  .اا مربعمممممممم اا متممممممممر  0222دنممممممممى اذا كانممممممممت مسمممممممماحة الطممممممممابق اكبممممممممر مممممممممن أ اضممممممممافي حممممممممداا 
للبنيمممممممممة المخدوممممممممممة كليممممممممما  . اممممممممممادقيقمممممممممة لكمممممممممل انبممممممممموب لتمممممممممر/ 002 المسممممممممماحة اقمممممممممل ممممممممممن ذلمممممممممك يضممممممممماف

كحممممممممممممد اعلممممممممممممى لتر/دقيقممممممممممممة  0052 كميممممممممممممة الجريممممممممممممان للنبمممممممممممموب الواقممممممممممممف بنظممممممممممممام المرشممممممممممممات   تكممممممممممممون
 .[1] دقيقة للبنية المخدومة جز يا لتر/ 0002و
 (Drain Pipes and Test Risers) التصريف وانابيب الفحص الصاعدة انابيب 5-4/9

الواقفة الصاعدة   األنابيبالواقفة بمنظومة انابيب فح  ذات اقطار مل مة مربوطة مع  األنابيبتج ز 
فح  الضغوط في اماكن مختلفة  األنابيب ه. حيث يتم من خلل هذ[0] بواسطة تقسيم معد ل ذا الغرض

قطر االنبوب الواقف   (0/1-0)يبين الجدول و  يغ.كذلك التفر و  اجرا  فح  معدل الجريانو  من المنظومة
 الصاعد مع انابيب التصريف.

 
 [1] قطر االنبوب الواقف الصاعد مع انابيب التصريف :4/1-5الزجدول 

 قطر انبوب التصريف قطر االنبوب الواقف
 ملم او اكبر 02 ملم 02الى حد 

 ملم او اكبر 00 ملم 60-02
 ملم )فقط( 02 ملم او اكبر 122

 
 توصيالت الدفاع المدني  5-4/11

مممممممدني مممممممع االخممممممذ بعممممممين منظومممممممة الممممممدفاع ال كونمممممماتي االبنيممممممة نقمممممماط ربممممممط انابيممممممب بمفر فممممممايجممممممب ان تتممممممو 
 االقطممممارو لمممممدني مممممن حيممممث كميممممة جريممممان الميمممماه الممممدفاع ا كونمممماتمممممة نقمممماط التوصمممميل مممممع م االعتبممممار مل
كممممممذلك الرجمممممموع الممممممى الممممممدليل االسترشممممممادي و  [5] طفمممممما اإ آالت ق الممممممربط ومنافممممممذ وصممممممولا ممممممالمل مممممممة وطر 

 .[0في هذا المجال ] 1006لسنة  606المرجعي 
  (Plans and Calculations)الحسابات  و  المخططات 5-5
 (Specification)المواصفات   5-5/1

ان تحتوي و  ليةو تعليمات الج ات المخولة ذات المس  و  يجب ان تتوافق المخططات مع القوانين النافذة
 تية .التفاصيل الموضحة في الفقرات اآل ت علىالمخططا

 .مناسبوبمقياس رسم  مرسومة بشكل هندسيو  قابلة للقرا ةو  تكون المخططات واضحة  5-5/1/1
 على وفقوكل التفاصيل و  جميع مكونات اجزا  المنظومةخططات موقع تج يز الما  و تبين الم 5-5/1/2

 المعايير القياسية المعتمدة. 
المكونة  جزا ية عن االجزا  والمواد واالوتفاصيل واف عملةالمخططات نوع المواد المست تحوي  5-5/1/3

 للمنظومة .
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 المنشأ. ى مقاطع تبين مستويات البناية اوعل المخططات يجب احتوا  5-5/1/4
 الحسابات الهيدروليكية    5-5/2
مع المخططات نموذج حسابي يبين يقدم و  طبقا للحسابات ال يدروليكية األنابيبقياسات  تحسب  5-5/2/1

 الخلصة.و  الطريقة المعتمدة مبينا في ا المنحنياتو  تفاصيل الحسابات
 تصنيف خطورة المبنى وموجوداتهع واسم صاحب العمل و الموقو  تحتوي الخلصة على التاريخ  5-5/2/2
 ريان )لتر/دقيقة( .كمية الجو  الواقفة األنابيبتشمل عدد و  متطلبات النظامو  المقاولو  اسم المصممو 

وكذلك القوانين  في الحسابات ال يدروليكية عملةسابي يحتوي على الطريقة المستيقدم نموذج ح  5-5/2/3
والمعايير  المدخلتالبرنام  و  هذا برنام  حاسوبي تعطى تفاصيل عمالوفي حالة است عملةال ندسية المست

 لتشغيله. عملتالقياسية التي است
 الخراطيمو  الواقفة األنابيبمتطلبات  و  نيات الحسابات ال يدروليكية لتج يز المياهتقدم منح  5-5/2/4
 كذلك  المتطلبات الجز ية للمرشات .و 
 (Water Supply) همصادر الميا 5-6

يجب ان تكفي المياه المج زة  و  .كاف  و  موثوق مياه ربط كافة  المنظومات الواقفة  بمصدر جبي 
مكانية شبكة المياه المحلية تحقيق في حالة عدم او  دة ال تقل عن نصف ساعة .لم طفا لتشغيل منظومة اإ

 الكميات المطلوبة. ذلك، تستعمل خزانات المياه لتج يز
 تسلمرا ات الفحص والقبول والازج  5-7

عملية  نفذتتطابق مع التصميم، ت عملةواألنابيب المست مكونات المنظومةن كافة أكد من أبعد الت
 وكما يأتي: [1] كد من جاهزيت اأقبل الت أال يسمح باستعمال المنشول و القبو  الفح 

مع األنابيب الواقفة والصاعدة في كل مرحلة من مراحل نصب  اا هيدروستاتيكيفح  المنظومة  جب ي  -1
 دق علي ا من الج ات المخولة.وفق التصاميم المص جزا  ا واشتغال ا علىكد من صلحية اأالت
  .لمدة ساعتين بار 10مقدارة  كيضغط هيدروستاتي الواقفة  عند الفح   الى األنابيب تخضع منظومة  -2
 ا ية او المحاليل لمعالجة التسرب.يالمواد الكيم عمالاي تسرب ان وجد وال يسمح باستيعال  يجب ان  -3
من الممكن في االماكن التي  ساعة( 00بار لمدة  0)بضغط مقداره  ال وا  المضغوط عماليمكن است   -4

بار عند ثبات الظروف الحرارية اذ انه  2.1ان يحصل في ا انجماد. ويجب معالجة اي  انخفاض بمقدار 
 يعني وجود تسرب .

تسلم استمارات تلك المعايرات الى و  .القبول كجز  من فحو اييس الضغط ومعايرت ا فح  مق جبي -5
 لية.و الج ة ذات المس  
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، مع االحتياج التصميمي ت ا وتحقيق انابيب الواقفة والتأكد من تغطيفح  معدل الجريان للجب ي  -6
 اعداد استمارات خاصة ب ا.

 توصيات  الج ات المخولة . و  خر مذكور في تعليماتآاجرا  اي فح  يجب    -7
  ((.0( حتى )1تقبل المنظومة بعد التأكد من جاهزيت ا باجتيازها المتطلبات المذكورة آنفاا ) من )  -8
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 الباب السادس
 مضخات إطفاء الحريق

 
 عام 6-1

تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث سعة المضخة  أن يشترط في مضخات إطفاء الحريق
تكون  أن منوالبد وفق متطلبات هذه المدونة.  على منصوبة وان تكون وقدرة المحرك والضغط المطلوب

تراطات الجمعية الوطنية للحماية من الحريق محمية بموجب اش والمحرك ومنظومة تشغيلهاالمضخة 
أو  الحريقأو  ( ضد احتماالت توقف عملها في حال تعرضها للحوادث مثل االنفجارNFPA 20) األمريكية
درجة حرارة غرفة  وان تكونمن عوارض.  وماشابه ذلكالحيوانات القارضة أو  السرقةأو  الزالزلأو  الفيضان

Cالمضخة اعلى من
°
 [.1الوسائل المطلوبة لذلك ]هيئة عرضها لالنجماد بتعدم تمع  5 

 المتطلبات العامة 6-2
 (Fire Pump Performance Requirementsمتطلبات اداء مضخات الحريق ) 6-2/1

تسري اشتراطات هذا الباب على مضخات إطفاء الحريق من النوع الطارد المركزي سواء كانت ذات مرحلة 
أو  ( االفقيshaft( من االنواع ذوات المحور الدوار )multistageاحل متعددة )مر أو  (single stageواحدة )

ها االفقي والعمودي. ( بنوعيPositive displacement pumpالعمودي وكذلك مضخات االزاحة الموجبة )
 [.2المخططات التصميمية المعدة لها ] على وفقو وفق متطلبات عملها  وتختار المضخات على

 (Pump Drivers and Controllers) ومسيطرات المضخاتمحركات  6-2/2
أو  تكون محركات مضخات إطفاء الحريق في المنظومة الواحدة وفي الموقع الواحد اما محركات كهربائية

في حال انقطاع التيار عند الضرورة  ليهماكأو  بالوقود الخفيف )الديزل(احتراق داخلي تعمل آالت )مكائن( 
ئية ولوحة الكهرباالت يخصص لكل محرك اآل أن ويشترط محركها الخاص بها. خةمض، ولكل الكهربائي

يكون ذلك  أن يفضلو  ،وفق المواصفات الفنية الخاصة به على المحرك اختيارويجب السيطرة الخاصة به. 
ة فــــــــــــــــــــــــــــــــة لمضخات إطفاء الحريق والمواصللمحركات الكهربائي ((NFPA 20-9 المواصفةوفق على 

((NFPA 20-11 المحركات القدرة المطلوبة للمضخة عند سرعة  لدى فراو تت أن لمحركات الديزل. ويشترط
 [.2المضخة التشغيلية وبسعة المضخة القصوى وتحت جميع ظروف جريان الماء ]

 (Centrifugal Pump Capacityسعة مضخة اإلطفاء الطاردة المركزية ) 6-2/3
بالمئة من السعة القصوى المطلوبة  151سعة مضخة اطفاء الحريق بأن ال تقل عن  تختار أن يجب

بالمئة  151 عن سعة المضخة ال تقل أن بعبارة اخرىأو  [.2]لمنظومة االطفاء والشبكة المرتبطة بالمضخة 
سمية تدرج السعات اال (2/1-6)من معدل الجريان المطلوب في الشبكة المرتبطة بالمضخة. ويبين الجدول 

لكل  أكثرأو  bar 3المفضلة لمضخات إطفاء الحريق. ويكون ضغط الدفع لمضخات إطفاء الحريق بحدود 



SECRET

 404/4م                                         م.ب.ع.1037هـ/3418                                              6/1

مراجعة مواصفاتها والموافقة عليها من قبل  جبفي l/min 18,920 على. اما المضخات التي تزيد سعتها سعة
 طرف مخول ثالث مثل المختبرات المختصة.أو  الجهة ذات الصالحية

 
 [2] الطاردة المركزية إطفاء الحريق: تدرج السعات االسمية لمضخات 2/1-6 الجدول

 
l/min   l/min 

587,5 55 

18754 4,5 

58677 575 

78577 56, 

58169 757 

448555 517 

458917 48456 

458417 48541 

478759 48775 

4,8595 48,59 

 98,55 

 
 (Name Plateلوحة الهوية ) 6-2/4

[. 2مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ ] تعريفية هز كل مضخة إطفاء حريق بلوحة هويةتج أن يجب
ها الجهة طلباخرى مفيدة ت واية معلومات وضغط الدفع وسعتها االسميةلوحة على رقم المضخة  وتحوي كل
 المخولة.

 مقاييس الضغط 6-2/5
ضعف ضغط التشغيل  ءة فيهوتكون اقصى قراخط الدفع من المضخة  ينصب مقياس ضغط على أن يجب

أو     mm 100يكون قطر مقياس الضغط  أن في اي حال. يفضل bar 11عن قل تمضخة والاالعتيادي لل

 أكبرأو  mm 6 قياسهبمحبس فصل  ويجهز المقياسمن جهة دفع المضخة.  نقطة أقربوينصب في  أكبر
التدرج  على وفق bar اس بوحدات حسب تسنين وصلة ربط المقياس. ويكون تدرج الضغط في المقيببقليل 

 أقربفي جهة سحب المضخة وفي ثاٍن  ضغط وينصب مقياس [.2االعتيادي الذي يصنعه صانع المقياس ]
 فصل ومجهزًا بمحبس أكبرأو  mm 477الضغط يكون قطر مقياس  أن موقع من جهة السحب. ويفضل

أ من ـــــط السحب في المضخة اوطحسب تسنين وصلة ربط المقياس. وعندما يكون ضغبأو  mm 6قياسه 
1.3 bar ضغط الخواء أو  وفي اي ظرف تشغيل كان فعندئذ ينصب مقياس ضغط مركب يقرأ ضغط السحب

(vacuum )يكون تدرج ضغط المقياس بوحدات ةالضغط الجوي. وفي هذه الحال بحدود تحت mm  أو  زئبق
bar كانت المضخة توربينية ذات محور  إذانصب مقياس ضغط في جهة السحب من المضخة  يشترط. وال

 [.2شاقولي ]
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 (Circulation Relief Valveصمام التنفيس ) 6-2/6
ينصب صمام تنفيس تلقائي )اوتوماتي( في جهة الدفع من مضخة إطفاء الحريق وقبل الصمام غير  أن يجب

حترار المضخة عندما انع صمام التنفيس تدفقا كافيا من الماء لم حققي أن (. يشترطcheck valveالمرجع )
نقطة تصريف ماء  أقربماء صمام التنفيس الى  ويجب تصريفتعمل بدون دفع الماء. أو  يتوقف الدفع منها

ديزل النوع من كان محرك المضخة محرك  إذاأما  ي انبوب تصريف آخر.أمع عدم ربط هذا التصريف ب
 .نفاً آالمذكور ا لصمام التنفيس التلقائي دهتبريده من جهة الدفع من المضخة فال حاجة عن ويأخذ ماء

المصمم خصيصا لمضخات  ومن النوعيربط لكل مضخة إطفاء حريق صمام تنفيس خاص بها  أن يجب
الدفع في  وهو ضغطدون ضغط ايقاف المضخة بإطفاء الحريق. وينظم ضغط اغالق الصمام لنفسه 

للمضخات بسعة اسمية ال  mm 20س صمام التنفي قياسيكون و د اوطأ ضغط سحب متوقع. المضخة عن
                l/min 18,925لغاية  l/min 11,355للمضخات بسعة اسمية  mm 25وبحجم  l/min 9,460تعدى ت

[2.] 
 ( Pipes and Fittingsاألنابيب والملحقات ) 6-2/7

األنابيب  صل هذهوتو مستوى االرض.  وتمد فوقبمضخات إطفاء الحريق  ربطهانابيب الفوالذية لتستعمل األ
بوصالت الربط المشفهة أو  (Quick jointالوصالت سريعة الربط )أو  اللحامأو  ببعضها بواسطة التسنين

(flanges ) مسببا أو  لماء مالحافي حالة كون مصدر ا اما. وقياس االنبوبالمعتمدة  المواصفاتوبحسب
تطلى األنابيب الفوالذية من الداخل أو  خة،المضاألنابيب المغلونة في جهة سحب  فتستعملوالتآكل للصدأ 

تثبت  الطالءات القيرية لهذا الغرض. عمالم للسطوح المغمورة. ويمنع استقبل ربطها ببعضها بطالء مالئ
من هذه  (5-1)بموجب الفصل  ئمبيب بواسطة حماالت ومساند ودعااألنابيب والتراكيب وملحقات األنا
بأسلوب ُيعتنى به يعمل  المضخة،ل. وتمد األنابيب من جهة السحب من المدونة والمواصفات المعتمدة للعم

 يعرقل سريان الماء الى فوهة سحب المضخة.تكوين جيب هوائي داخلها أو  اتجنب تسرب الهواء اليهعلى 
 بوب السحب وملحقاتهأن 6-2/7/1

ة رجوعا الى مصدر بوب السحب كافة التراكيب والصمامات ابتداء من فوهة سحب المضخأن تشمل ملحقات
بحيرة وما شابه ذلك. أو  اً نهر أو  اً مستودعأو  خزان ماءأو  بوب ماء اسالة رئيسأن الماء الذي قد يكون

 .[3] للعمل المعتمدةوالمواصفات الصحية  لألعمالنية لمواصفات الفاوفق  على وتنصب األنابيب
 

بحيث يكفي لجريان ما  سويا،عمل لمجموعة مضخات تأو  الواحدة،بوب السحب للمضخة أن قياسيصمم 
ضغط المقياس عند  وبحيث يكون المضخات،مجموعة أو  المضخة،بالمئة من سعة  151 ال يقل عن معدله

تسحب الماء من خزان قريب  المضخات،أو  المضخة،كانت  إذااعلى. اما أو  bar 0فوهة سحب المضخة 
عند مستوى الماء  bar 0.2-نخفض الى ي أن تستوي قاعدته مع مستوى المضخة فيسمح لضغط السحب
 مدة ضخ الماء القصوى.أو  االدنى في الخزان بعد تجهيز المنظومة باستيعابها االقصى
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( بحيث eccentric) ةتمركزيتكبير ال أو  بوب السحب بفوهة السحب في المضخة بوصلة تصغيرأن يربط
تركيبة أو  ربط اي توصيلة ويفضل عدم وائي.ال يسمح بتكوين جيب هيكون المستوى العلوي للتوصيلة افقيا و 

 نصبويستحسن  االنبوب.امثال قياس قطر  اال بعد طول يساوي عشرةفي جهة السحب من المضخة 
 في جهة السحب من مضخة إطفاء الحريق. والتراكيب اآلتيةالصمامات 

 صمام بوابي لعزل االنبوب عن مصدر الماء. -
عند توقف  والمتصاص الصدماتاألنابيب الطويلة  فيوالتقلص وصلة مرنة الستيعاب التمدد  -

 بدء تشغيلها.أو  المضخة
 بوب السحب مملوءًا بالماء دائما.أن صمام غير مرجع ليكون -
بوب أن ضغط موجب في الحصول علىأو  ،متحسسات ضغط السحب المختلفة لتشغيل المضخة -

 بوب السحب.أن فيالمضخة عند هبوط ضغط الماء دون الحد األدنى  إليقافأو  ،السحب
 كان مصدر الماء يستوجب ذلك. إذاماء  اةمصف -
 المواصفات المعتمدة.أو  اداة تطلبها الجهة ذات المسؤوليةأو  اي تركيبة -
 بوب الدفع وملحقاته أن 6-2/7/2

 ويشمل كافةبوب الدفع من فوهة الدفع في المضخة الى نقطة ارتباطه بمنظومة إطفاء الحريق، أن يمتد
الدفع بوب الدفع على اساس ضغط أن التراكيب في هذا الجانب من المضخة. تصمم ملحقاتالصمامات و 

الدفع  ألنبوبهذا  ضغط التصميم وال يقلجريان الماء منها.  بدونوهي تعمل ولكن االقصى من المضخة 
 [.2ي حال ]أابيب إطفاء الحريق بأن صميم شبكةعن ضغط ت وملحقاته،

المواصفات الفنية  على وفقو وفق المواصفات المعتمدة  على الدفع بألنبو فحص هيدروستاتيكي  ىيجر 
 قد تقللاية اداة  وال تنصبمطلوبا من الجهة ذات المسؤولية.  ت[ ايهما كان3]الصحية  لألعمالالعراقية 

 بوب الدفع لمضخة إطفاء الحريق.أن ضغط الدفع في
 تية:بوب الدفع التراكيب اآلأن تشمل ملحقات

 .صمام غير مرجع -
 ابيب إطفاء الحريق.أن شبكة وفي بداية( بعد الصمام غير المرجع butterfly valveصمام فراشة ) -
 .وامتصاص الصدماتوصلة مرنة المتصاص التمدد والتقلص  -
صمامات أو  اداة تتطلبها المواصفات المعتمدة مثل متحسسات الضغطأو  صمامأو  اي تركيبة -

 .وغير ذلكبالتوالي أو  توازيمن مضخة بال أكثرأو  تشغيل مضخة واحدة
 حماية األنابيب والصمامات 6-2/8

مجموعة مضخات إطفاء أو  موقع مضخة والتراكيب فيفسحات مناسبة حول الصمامات تتهيأ  أن يجب
عند اجراء اعمال  صدمات عارضةأو  ضربات أيولتجنيبها الوصول اليها بسهولة  ألغراضالحريق 

أو  السقوفأو  اثناء اختراقها الجدران في ابيب إطفاء الحريقأن فسحات حول وكذلك تتركالصيانة. 
أل [. يم2]ًا من قطر االنبوب بخمسين ملمتر  وبقطر أكبرالفسحات دائرية الشكل  وتكون هذهاالرضيات. 
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مواد الحماية من  االنبوب وتخضع لمواصفاتفي  لدنة مرنة ال تؤثر بمادةوالفسحة بين االنبوب الفراغ 
 [.1]الحريق في مدونة حماية االبنية من كورة مذالحريق ال

الغربية خفيفة مثل شمال العراق والمنطقة  وان كانت ارضية،هزات أو  في المواقع التي قد تحصل فيها زالزل
( في شبكة إطفاء الحريق بوصالت مرنة في قاعدة risersربط األنابيب الصاعدة) جبفي ومواقع السدود

 دفع المضخة المتصاص حركة االزاحة الجانبية. بأنبوب االنبوب الصاعد عند اتصاله
 ( Jockey or Make-up Pumpsمضخات ادامة الضغط ) 6-2/9

 جزءًا من المنظومةصبح ت ولكنها قد. يقة الضغط في كل منظومة إطفاء حر ال يشترط وجود مضخات ادام
( Jockey Pumpالضغط ) [. تنصب مضخات ادامة2]المنظومة المواصفات المعتمدة لتلك إذا اشترطت 

 عملها الحصول على رةما تكون مضخات صغي وهي غالبااعتياديا مع منظومة مرشات إطفاء الحريق. 
فتح احدى مرشات إطفاء الحريق يسبب هبوطا حادا في ضغط  أن ذإضغط عال فوق العادة في المنظومة. 

ة إطفاء الحريق مسببا تشغيل هذه سه متحسسات الضغط في منظومة السيطرة التلقائية لمضخستحتالشبكة 
الحريق مضخات إطفاء أو  من منظومة السيطرة لمضخة اً مضخات ادامة الضغط جزء وبذلك تعدالمضخة. 

[5.] 
ها تعيد ضغط منظومة إطفاء الحريق الى قيمته التصميمية بعد أن سعة مضخة ادامة الضغط بحيثتختار 

هذه السعة عن سعة اي تسريبات ماء  وال تقلنظومة. عمل بعض المرشات التي تسبب هبوطا في ضغط الم
 الضغط المطلوب في منظومة إطفاء الحريق. لإلدامةدفع هذه المضخات كافيا  ويكون ضغطمن المنظومة. 

 ( Centrifugal Pump Specificationمواصفات المضخة الطاردة المركزية ) 6-2/11
حسب بتسمية لها أو  من تصنيف وهناك أكثر المركزيةالطاردة  واع من مضخات إطفاء الحريقأن هناك عدة

تصنيف مضخات إطفاء الحريق الطاردة  ويمكن اجماالبلد المنشأ. أو  تسمية المصنعأو  المرجع المعتمد
في تصنيفها من اسلوب ربط المضخة بأنابيب السحب  ويأتي االختالف[. 6واع ]أن المركزية الى خمسة

لكنها (. و casingغـطاء المضخة )أو  ية احتواء دوالب المضخة في غالفذلك هو كيف واالهم من، والدفع
( الذي impellerلدوالب المضخة ) ة الطاردة المركزيةبواسطة القو  حققدفع الماء يت أن في تشترك جميعها

 :التاليةالطاردة المركزية الخمسة هي محرك ديزل. وانواع المضخات أو  يدار بمحرك كهربائي
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 ( Horizontal Split Case Pumpمنفصل )الفق  االغالف ال ذات مضخةال 6-2/11/1
هذا النوع من المضخات.  (2/1-6)االكثر استعماال في مضخات إطفاء الحريق ويبين الشكل  وهو النوع

 (.براغٍ ) مسامير ملولبة يرتبط النصف العلوي من غطاء المضخة بالنصف السفلي افقيا بواسطة مجموعة
 تاز هذه المضخة بسهولة الوصولمشتركة. تم ولهما قاعدةبالمحرك اعتياديا بوصلة مرنة  لمضخةوترتبط ا

ضخ معدالت كبيرة من  وقدرتها على العاليةوفعاليتها كثيرة  بأحجاموتوافرها  ةجميع اجزائها المتحرك الى
 النوع من المضخات الى مصدر ماء بضغط سحب موجب. ويحتاج هذاالماء. 

 
 
 
 
 

 
 [6] منفصل: مضخة طاردة مركزية بغالف افق  2/1-6الشكل 

  
 
 
 
 
 
 
 

غالف 

افقي 

 منفصل

مقياس 

 ضغط

المحرك  وصلة ربط
 الكهربائي

 المحركقاعدة المضخة و

صمام 

 تنفيس
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 (Vertical Split Case Pump)المضخات ذات الغالف العمودي المنفصل  6-2/11/2
خذ أبط المضخة مع محركها الكهربائي ير  أن يماثل هذا النوع من المضخات بغالف متـنصف افقيا ما عدا

الشكل ارتباط محور المضخة ارتباطا مباشرا  ويتضح من. (2/2-6)الشكل  شكال شاقوليا كما مبين في
 بالمحرك )بدون وصلة مرنة( مع االختالف الواضح في شكل قاعدة المضخة.

 يهيئركها الكهربائي عن االرض مما من االرضية مع ارتفاع مح أصغرها تشغل حيزا أن تمتاز هذه المضخة
 المضخة الى مصدر ماء بضغط سحب موجب كذلك. وتحتاج هذه في حال غرق االرضية. أفضلله حماية 

 ((.3/3-6وتحتاج كذلك الى ضبط استوائية قاعدتها )راجع البند )
 
 

 [6] مضخة بغالف عمودي منفصل :2/2-6لشكل ا
 
 
 
 
 
 
 

المحرك 

 الكهربائي

 وصلة ربط

 المحركقاعدة المضخة و

 مقياس ضغط
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 (Vertical in-line Pumpالنصب )خطية العمودية المضخة ال 6-2/11/3
 بأنبوبيه يرتبط مباشرة أن يمتاز الذيوع من المضخات الطاردة المركزية لنهذا ا (2/3-6)يبين الشكل 

في ارضية  حتاج الى مساحةتاذ ال  ا،عملية نصبه وهذا يسهلخاصة به.  والدفع وبدون قاعدةالسحب 
 .للمنظومات الصغيرة ولكنها مناسبةعلى ضخ الماء  واقل قدرةحجما  أصغرالموقع. تكون هذه المضخات 

وللوصول الى دوالب المضخة البد من رفع المحرك المضخة الى ضغط سحب موجب لعملها.  ذهوتحتاج ه
 مع نصف غطاء المضخة العلوي إلجراء اعمال الصيانة.

  
 

 [6] : مضخة عمودية خطية النصب2/3-6الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 المضخة

وصلة 

 ربط

المحرك 

 الكهربائي
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 ( Vertical Turbine Pumpتوربينية )العمودية المضخة ال 6-2/11/4
سـحب  وانمـا باسـتطاعتهاها ال تحتاج ضغط سحب موجـب أن لمضخة عن االنواع الثالثة السابقةتختلف هذه ا

تــوفر  فإنهــامــن دواليــب المضــخة المتعاقبــة  ولوجــود عــدد(. self-primingالســحب بنفســها) ومــلء حجــرةالمــاء 
ولكــن . الرضـيةاوالخزانـات بـار اآل عـادةً  ضـغطا مرتفعـا للمـاء. تكـون مصــادر المـاء لهـذا النـوع مـن المضــخات

لهـذه  ( نموذجـا2/1-6)هناك ما يمنع نصبها مـع مصـادر مـاء ذات ضـغط سـحب موجـب. يبـين الشـكل  ليس
 درجة. 01يتغير اتجاه الماء عبرها بزاوية  المضخات

 
 
 

 [6] : مضخة عمودية توربينية2/4-6الشكل 
 
 
 

 وصلة ربط

المحرك 

 الكهربائي

 خروج الماء

دواليب 

المضخة 

 المتعاقبة

 مصفى مشبك

 قاعدة تجليس
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 (End Suction Pumpطرفية )السحب ال مضخة 6-2/11/5
درجـــــة كمـــــا مبـــــين فـــــي  01 والـــــدفع بزاويـــــةر اتجـــــاه المـــــاء فـــــي هـــــذه المضـــــخات بـــــين فـــــوهتي الســـــحب يتغيـــــ

اختالفهـــــا االســـــاس عـــــن االنـــــواع االفقيـــــة التـــــي ال يتغيـــــر فيهـــــا اتجـــــاه المـــــاء.  وهـــــذا هـــــو ،(2/5-6) الشـــــكل
بمحركهــــــا الكهربــــــائي  وتــــــرتبط المضــــــخةفوهــــــة الســــــحب عموديــــــا علــــــى محــــــور المضــــــخة.  ويكــــــون مســــــتوي

ـــــــــة )أو  (close-coupled) رةامـــــــــا مباشـــــــــ ـــــــــط مرن ـــــــــاج هـــــــــذه(. flexible-couplingبواســـــــــطة وصـــــــــلة رب  وتحت
ـــــــوكــــــذلك تحتــــــاج الــــــى ضــــــبط اســــــتوائية قاعــــــدتها )راج المضــــــخة الــــــى ضــــــغط ســــــحب موجــــــب. ـــــــع البنـــ د ـــــــــــــ

(6-3/3.)) 

 
 [6] طرفية: مضخة سحب 2/5-6الشكل 

 
المطلوب منها. اما  ومقدار الضغطفق معدل تدفق الماء المطلوب و على مضخة إطفاء الحريق تختار سعة 

بموجب المخططات التصميمية لموقع  كونفي نفاً آلمذكورة من االنواع الخمسة ا اختيار نوعها من بين واحد
 وفقعلى و كبيرة الحجم أو  متوسطةأو  وسعة المنظومة سواء كانت صغيرة ومصدر الماءمنظومة اإلطفاء 

 بالعمل. والمواصفات الخاصة راطيم اإلطفاءوخعدد فوهات 
 يقإطفاء الحر  والدفع لمضخاتسحب أنابيب ال قياساتت الضرورية لالمعلوما (2/2-6)يبين الجدول 

سعة اسمية من سعات  لكلومقياسها لماء وعدد خراطيم اإلطفاء تدفق ا مقياسومقاس  والصمامات الضرورية
تخدمها مضخة  يقيم اإلطفاء في منظومة إطفاء حر صل لخراطاالنبوب الرئيس الوا مقياسالمضخات مع 
 طاردة مركزية.

 
 

 قاعدة المضخة

بيت 

 الدوالب

فوهة 

 سحب

فوهة 

 دفع

حشوة محور 

 الدوران
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 [2] ق الطاردة المركزيةياسية لتوصيالت مضخات إطفاء الحر : المعلومات االس2/2-6جدول ال

 (mm)   الحدود الدنيا لمقاسات االنابيب

سعة 
المضخة 
(L/min) 

مقياس 
االنبوب 
الرئيس 
الواصل 

 لخرطوم الماء

راطيم عدد الخ
التي تربط 
 بالمضخة 

ومقاس صمام 
 الدفع

مقياس 
 تدفق الماء

بوب أن قياس
صمام 
 التنفيس

قياس 
صمام 
 التنفيس

 قياس
بوب أن

 الدفع

 قياس
بوب أن

 السحب

25 
33 
65 
65 
65 

 1ــــ33
 1ــــ33
 1ــــ65
 1ــــ65
 1ــــ65

32 
51 
65 
55 
55 

25 
33 
51 
65 
65 

10 
32 
33 
51 
51 

25 
32 
50 
65 
75 

25 
38 
50 
65 
75 

95 
189 
379 
568 
757 

55 
55 
111 
111 
111 

 1ــــ65
 1ــــ65
 2ــــ65
 2ــــ65
 2ــــ65

35 
35 
111 
111 
125 

65 
35 
125 
125 
125 

51 
65 
55 
55 
55 

55 
111 
111 
125 
125 

85 
100 
100 
125 
125 

946 
1,136 
1,514 
1,703 
1,892 

151 
151 
211 
211 
211 

 3ــــ65
 1ــــ65
 6ــــ65
 6ــــ65
 6ــــ65

125 
151 
151 
211 
211 

151 
211 
211 
211 
251 

111 
111 
151 
151 
151 

151 
151 
211 
211 
251 

150 
200 
200 
200 
250 

2,839 
3,785 
4,731 
5,677 
7,570 

251 
251 
311 
311 
311 
311 

 3ــــ65
 12ــــ65
 12ــــ65
 16ــــ65
 16ــــ65
 21ــــ65

211 
211 
251 
251 
251 
251 

251 
311 
311 
351 
351 
351 

151 
211 
211 
211 
211 
211 

251 
311 
311 
311 
351 
351 

250 
300 
300 
350 
400 
400 

9,462 
11,355 
13,247 
15,140 
17,032 
18,925 
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 (Check Valvesصمامات باتجاه واحد )غير مرجعة( ) 6-2/11
  back flow)س  و عكالمالتراكيب المانعة للجريان أو  تكون مواصفات الصمامات غير المرجعة أن يجب

preventers) نصب هذه مواصفات صانعيها. ت وفقوعلى  مناسبة لالستعمال في منظومات إطفاء الحريق
بوب خط السحب أن ( عشرة اضعاف قطر11) تقل عن وعلى مسافة الالمضخة  الصمامات في خط السحب
( relief valve) نفيسصمام ت على تركيبة منع الجريان المعكوس وعند احتواء[. 2]من فوهة سحب المضخة 

االحساس أو  يسمح بجريان تدفق الماء المتوقع مع امكانية رؤية ماء التصريف بأنبوبفتربط فوهة التصريف 
 [.2] بتصريف الماء

 السيطرة على ضغط الماء ادوات 6-2/12
(، Jockey pumpsالضغط ) مضخات ادامة ومن ضمنهاحريق مجموعة مضخات إطفاء أو  لكل مضخة

يطرة. ( ملحق بنظام السpressure sensing line) ا يحتوي على خط تحسس ضغطنظام سيطرة خاص به
 ويكونبوب الدفع من المضخة. أن في وصمام الغلقبين الصمام غير المرجع تحسس الضغط هذا  ويقع خط

 Lأو  Kنوع ال من النحاس الصلب )غير المطاوع(أو  (brassتحسس الضغط من النحاس االصفر ) بوبأن
 mm [2.] 13به  والتراكيب الملحقة ويكون قياسه 311تسلسل ذي الالفوالذ المقاوم للصدأ أو  Mأو 

بمضخة طاردة مركزية بغالف متـنصف افقيا مع الصمامات  يقنظام إطفاء حر  (2/6-6)يبين الشكل 
مع أنابيب توصيل  ئيةوالسيطرة الكهربا وصناديق التشغيلعمودية الدامة الضغط  ومضخة توربينيةاالساسية 

 [.5] المضخة والدفع منالضغط بين جهتي السحب 
 
 
 
 
 



SECRET

 6/31                                    م           1037هـ/3418                                            405/4م.ب.ع.

 
 

 [7] نموذج  يق: نظام مضخة إطفاء حر 2/6-6شكل ال
 

 
 
 

 صندوق التحكم في مضخة إطفاء الحريق -3 صمام عزل بوابي  -1
 صمام غير مرجع -0 مقياس ضغط مركب  -2
 مة الضغطصندوق التحكم بمضخة ادا -11 مضخة بغالف متـنصف افقيا -3
 مضخة ادامة الضغط -11 صمام تنفيس اوتوماتي -1
 صمامات لعزل األنابيب-12 صمام تنفيس لحجرة الدوالب -5
 صمام تصريف ماء -13 مقياس ضغط الدفع -6
 تركيبة صمام فحص مع صمامات للخراطيم -11 صمام غلق عند انخفاض ضغط السحب -5



SECRET

 404/4م                                         م.ب.ع.1037هـ/3418                                              6/34

 (Centrifugal Pumpsالطاردة المركزية ) المضخات 6-3
هي من نوع المرحلة الواحدة  يقظمة إطفاء الحر أن في عملةمضخات الطاردة المركزية المستان معظم ال 

(single stage .اي بدوالب دفع واحد )أو  الدوالب بمدخل واحد كما في "مضخة السحب الطرفية" وقد يكون
المتـنصفة  وتستعمل المضخات. اي من جانبي الدوالب، كما في "المضخات المتـنصفة" مدخلين، يبدوالب ذ
أو  مباشرة بالمحرك مرتبطةها أن المضخات وقد تصنف[. 3جريان الماء الكبيرة ] والعمودية لمعدالتاالفقية 

ضغط سحب لرفع الماء لفوهة  الحاجة الىالمضخات الطاردة المركزية عند  تستعملوال مرنة.  ةبواسطة وصل
 [.2]الحالة ة في هذه المضخات التوربيني وانما تستعملالسحب 

 (Centrifugal Pump Performanceاداء المضخة الطاردة المركزية ) 6-3/1
 اختباراتوفق على ( performance curvesيوضح اداء المضخة الطاردة المركزية اعتياديا بمنحنيات اداء )

 1000ضخ الماء بكثافة مجموعة منحنيات ل ويبين الشكل. (3/1-6)مختبرية يجريها المصنع كما في الشكل 

kg/m
وفق منهجية  ختبارات علىمن جريان الماء. تجرى ا واسعولمجال ن الدواليب مختلفة االحجام لعدد م 3

Hydraulic Institute,2008-2010[ "3 .]" 2111لغاية  2113معهد الهيدروليك في السنين  أعدهانظامية 
 أقطارب( بحجم معين لكن مع عدد من دواليب الدفع voluteفي المصنع لبيت دوالب ) ى هذه االختباراتتجر 

تمثل المنحنيات المعلمة بالنسب المئوية فعالية المضخة، وهي النسبة بين  [.3] نفسهمختلفة في بيت الدوالب 
تبين المنحنيات المعلمة بالقياسات و قدرة الدفع الهيدروليكي للماء والقدرة المستهلكة من قبل المضخة. 

( منحنيات قطر دوالب المضخة. في حين تمثل الخطوط المستقيمة المقطعة القدرة mm 180-120)ية تر المليم
 المستهلكة من قبل المضخة.

 [8] منحنيات اداء نموذجية لمضخة طاردة مركزية :3/1-6شكل ال
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محرك المضخة لحجم  يختار أن ويجب .ينخفض ضغط الدفع من المضخة مع زيادة معدل جريان الماء
( عند معدل جريان الماء االقصى. overloadعين )معدل جريان معين( بحيث ال يعمل فوق طاقته )دوالب م
كل ــــــــــالش( كما في steepشديد االنحدار )أو  (flatنسبيًا ) ياً منحني اداء المضخة الواحدة مستو  وقد يكون

[ كما هو 3ء المفتوحة ]ذات المنحني شديد االنحدار في منظومات الما المضخاتوتستعمل . (6-3/2)
 .يقمة إطفاء الحر ظأن الحال في

 
 

 [8] وشديدة االنحدار: منحنيات اداء مستوية نسبيا 3/2-6الشكل 
  

ــــــي مخطــــــط واحــــــد  يقــــــدم مصــــــنعو ــــــات اداء لمضــــــخات ذات ســــــعات مختلفــــــة ف المضــــــخات مجموعــــــة منحني
يــــــــار االول للمضـــــــــخة . تســــــــهل مجموعـــــــــة المنحنيــــــــات هـــــــــذه االخت(3/3-6)اعتياديــــــــا كمـــــــــا فــــــــي الشـــــــــكل 

ــــينالمطلوبــــة  ــــك بتعي ــــى الشــــكل  والضــــغط المطلــــوبينســــعة المضــــخة  وذل ــــواة لكــــل  وتمثــــل المســــاحةعل المحت
اســـــتعمال منحنـــــى  ولكـــــن يجـــــب. وضـــــغط الـــــدفعمضـــــخة حـــــدود عملهـــــا مـــــن نـــــاحيتي معـــــدل جريـــــان المـــــاء 

االخـــــذ بنظـــــر  ، مـــــعتلـــــك المضـــــخة تفـــــي بالمتطلبـــــات أن لتأكيـــــداالختيـــــار اداء المضـــــخة التـــــي وقـــــع عليهـــــا 
ـــــي شـــــديد االنحـــــدار كمـــــا فـــــي الشـــــكل  ـــــار المضـــــخة ذات المنحن ـــــك  (3/2-6)االعتبـــــار اختي كلمـــــا أمكـــــن ذل

 (.3/3-6في الشكل ) Nو  Mو  Lو  K مثل المنحنيات

 �      

 �      
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 [8] مضخات: منحنيات مصنع نموذجية لمجموعة 3/3-6الشكل 

   
( من جانبي الدوالب. bearingsحميل )يكون دوالب مضخة إطفاء الحريق محموال على كرسيي ت أن يفضل

عمودية أو  المضخة افقية وقد تكونعبر وصلة مرنة. أو  المضخة بالمحرك ارتباطا مباشرا وقد ترتبط
 [.2وفق المواصفات المطلوبة ] على بمرحلتينأو  وبمرحلة واحدة

 ( Pipe Fittingsملحقات األنابيب ) 6-3/2
[. 2]له يل معتمد وكأو  يقة من قبل صانع مضخة إطفاء الحر حاجتية عند الُتوفر ملحقات األنابيب اآل

 عنهما. وليس بديال (2/5/2-6)و  (2/5/1-6)متمما للفقرتين  فصلال ويعتبر هذا
 (Automatic air release valveصمام تنفيس هوائي تلقائي ) -1
 ( Circulation relief valveتصريف عند تدوير الماء )لل تنفيس صمام -2
 والدفعلخطي السحب  مقاييس ضغط -3
 :تيةفر التراكيب االضافية اآلاو تت أن يجب وعند الحاجة 
 في فوهة السحب من المضخة تكبير( المركزيةوصلة تصغير )او  -1
 تركيبة صمامات خراطيم الماء -2
 مقياس معدل تدفق الماء -3
 (discharge coneفي فوهة الدفع ) وتركيبة مخروطيةصمام تنفيس  -1
 مصفاة ماء في خط السحب -5

 (Foundation and Settingsاالساس وضبط التنصيب ) 6-3/3
قاعدة مشتركة صلبة مستوية من الخرسانة تضمن تحمل المضخة  ومحركها علىتنصب المضخة  أن يجب

محركها بوصلة مرنة على قاعدة مستوية مشتركة من الى الدوام. تستند المضخات المتصلة  ومحركها على
الخرسانة بصورة مستوية.  صبهالحديدية على  وتجلس القاعدة(. 2/1-6ل مثال الشكيراجع صفيح الحديد )

 L/sالسعة 

ي 
كل

 ال
ط

ضغ
ال

k
P

a
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 2/2-6ن مثال الشكال يراجعمن ضمان استواء قاعدة المضخات المرتبطة مباشرة بمحور المحرك ) وال بد
 من صفيح الحديد لضمان استواء القاعدة الجديدة االكبر على الصبة الخرسانية. أكبر( بقاعدة 2/5-6و
 (Vertical Shaft Turbine-Type Pumpsخات التوربينية ذات المحور الشاقول  )المض 6-4

( عندما يكون مصدر 2/11/1-6تستعمل المضخات التوربينية ذات المحور الشاقولي )راجع الفقرة  
الماء الى  إليصالكان ضغط الماء في جهة السحب غير كاف  إذاأو  الماء اوطأ من فوهة سحب المضخة

 تحقق ما ال يقل عن أن ويجبق المواصفات المعتمدة وفعلى الحريق. يكون اختيار المضخة  مضخة إطفاء
 بالمئة من 65ال يقل عن  يضمن بلوغ ما بضغط لمنظومة اطفاء الحريق بالمئة من السعة االسمية 151

ا تفي هأن بار والخزانات االرضية للماء[. يشترط في قبول اآل2] ( المطلوبhead) ارتفاع ضغط السحب
 ق.يها مصادر ماء وافية إلطفاء الحر المعتمدة من قبل الجهة المخولة كون بالمتطلبات

 (Pump Submergenceغمر المضخة ) 6-4/1
. يكون مستوى يقمضخة إطفاء حر يفضل غمر المضخة التوربينية ذات المحور الشاقولي لضمان عملها ك

متر تحت مستوى سطح الماء عند  3.5 يقل عن )البشارة( الثاني في المضخة على عمق ال غمر الدوالب
متر  311لكل  متراً سنت 31الغمر بمقدار  مستوىويزاد بالمئة من سعتها االسمية.  151 تعادل ضخها بطاقة

ذا كانتحر )كما في المناطق الجبلية(. من ارتفاع المنشأ فوق مستوى سطح الب من  أكبرسعة المضخة  وا 
 وضمان بلوغ( Cavitationوالتكهف )دة عمق الغمر لمنع تكون الدوامات زيا فيجبلتر في الدقيقة  5611
 [.2] ( المطلوبNPSHضغط السحب الموجب ) ارتفاعصافي 

 (Positive Displacement Pumpsمضخات االزاحة الموجبة ) 6-5
ويعتمد ثابت بغض النظر عن ضغط الدفع. معدل تدفق  ذات تعد مضخات االزاحة الموجبة مضخات 
 المضخات عموما الى نوعين هما: وتقسم هذه. ونوعهاضخها على سرعتها الدورانية  معدل
 (Reciprocatingالترددي ) -1
 (Rotaryالدوار ) -2

من مضخات  وثمانية اصناففهناك صنفان من الترددية  ،تعتمد كيفية دفع الماء على تصميم المضخة
والن مسافات [. 0غالف المضخة ] اء الدوارة داخلاالزاحة الموجبة الدوارة اعتمادا على الشكل الهندسي لألجز 

  .خاصية امتالء تلقائيتعد هذه المضخات ذات  الدوارة ضئيلة جداأو  بين االجزاء الترددية السماح
 ىغيره(. لذلك يكون منحنأو  ل )ماءعند اهمال النضوحات تضخ هذه المضخات معدال ثابتا لتدفق السائ

 [.11( خطًا مستقيما عموديا ]مع الضغطير معدل التدفق اداء هذا النوع من المضخات )تغ
استعمال حشوات منع التسرب مع  وال يجوزالمطاطية المشفهة فقط أو  تستعمل مانعات التسرب الميكانيكية

( للتخلص من الضغط عند بدء تشغيل Dump Valveصمام تفريغ تلقائي ) ويجب نصبهذه المضخات. 
ضخة اختيار نوع الم جبالمطلوب. ي وسعة ضخهاعتيادية تها الدورانية االالى سرع ولغاية وصولهاالمضخة 

والبد كل اجزاء المضخة. آتأو  بحيث ال يتسبب بصدأ عملمة نوع السائل المستءمنها لمال والمواد المصنوعة
 [.2] عملالمضخة مع لزوجة السائل المست تتوافق سعة دفع أن من
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 (Foam Concentrate and Additive Pumpsوالمضافات )مضخات مركز الرغوة  6-5/1
علو  ويفوق صافيتتوافق مواصفات مضخات المضافات مع متطلبات مضخات مركز الرغوة.  أن من البد

معطى من متر عمود سائل عن الضغط ال 1.5( لهذه المضخات بمقدار NPSHضغط السحب الموجب )
ة المشفهة مالئمة لنوع مركز الرغوة المستعمل المطاطيأو  التسرب الميكانيكية وانعم وان تكونالمصنع. 
 .والمضافات

وفق المواصفات المعتمدة.  على مضخة مركز الرغوة معدل الجريان االقصى المطلوب للرغوة تحقق أن يجب
دون بدقائق مستمرة  11( لمدة dry runتعمل جافة ) أن المطلوبة لمضخة مركز الرغوة ومن المعايير

ولجميع ضغط دفعها ضغط الماء االقصى في نقطة حقن مركز الرغوة  وان يفوق ،تلفأو  اذى أليتعرضها 
 [.2التشغيل ] ظروف

 (Water Mist Pumpsمضخات الرذاذ ) 6-5/2
في المواصفات المعتمدة  مضخات الرذاذ ذات االزاحة الموجبة سعة تدفق الماء المطلوبة تحقق أن منالبد 

 لىسائل عالد عمو  من متر 1.5 بمقدار ( للمضخةNPSH) بالموج ضغط السحب ارتفاعصافي  وان يزيد
 وان كانتيفوق ضغط السحب الضغط االقصى المعتمد من المصنع.  وان ال ،الضغط المعطى من المصنع

معدل جريان الماء المطلوب في المنظومة فالبد من نصب  تحقق ما يزيد على أن مضخة الرذاذ قادرة على
( Safety relief valveالصمام اضافة الى صمام االمان ) ويكون هذاالزائد. فوهة تفريغ للجريان أو  صمام

 [.2عنه ] وليس بديال
 (Fittings and Controllersالملحقات والمسيطرات ) 6-5/3

 [.2تية ]اآل وادامته للمحدداتعلى الضغط  وادوات السيطرةتخضع ملحقات مضخات االزاحة الموجبة 
اعتيادي على  ومقياس ضغط( على خط السحب Compound Gageنصب مقياس ضغط مركب ) -1

 خط الدفع.
بالمئة من سعة المضخة  111( قادر على تصريف Safety Relief Valveنصب صمام امان ) -2

ضبط ضغط  وتنظم قيمة(. set pointبالمئة من قيمة ضبط ضغط الصمام ) 125بضغط ال يتجاوز 
مكون من المنظومة.  أليضغط اسمي  أيف السعة االسمية للمضخة عند اوطالصمام لتصر 
 الصمام على جانب الدفع من المضخة لحماية منظومة إطفاء الحريق. وينصب هذا

 خزان مركز الرغوة. التصريف الىيعيد  بأنبوبيربط صمام االمان لمضخة مركز الرغوة  -3
صريف نقطة ت أقربيربط صمام االمان لمضخة الرذاذ ذات االزاحة الموجبة لتصريف الماء الى  -1

 .وبالضغط الجوي
بوب أن امثال قطر تجهز المضخات بمصفاة قابلة للتنظيف تنصب على بعد ال يقل عن عشرة -5

مساحة فتحات المصفاة عن اربعة اضعاف  وال تقلمن فوهة سحب المضخة.  اً السحب محسوب
 توصيات مصنع المضخة. وفقعلى و مساحة مقطع االنبوب 
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تداخالت تحمي مصدر الماء مفصوال عن باقي الشبكة من  وملحقاتها بحيثابيب المضخة أن تصمم -6
 .ومن ملوثات الماء الربط

 تعمل كمضخة ادامة ضغط. أن االحتياطأو  ال يسمح باستعمال مضخة إطفاء الحريق الرئيسة -5
 وفي حاليسمح باستعمال مضخات الرذاذ عند الحاجة كمضخات ادامة ضغط في المنظومة.  -3

صغـر خرطوم إطفاء أل المطلوب جريانالمن نصف سعة  أكثرال تجهز  أن رضاستعمالها الدامة الضغط يفت
 كانت ادامة الضغط مطلوبة عند اصغـر خرطوم. إذافي المنظومة 

 (Foundation and Settingوالتنصيب )س اساأل 6-5/4
 ومحركهاالمضخة  وتستند قاعدةقاعدة مشتركة مستوية من صفيح الحديد.  ومحركها علىتنصب المضخة 

 .والمحركالمضخة  يخرسانية صلبة بصورة مستوية تضمن استقامة محور  ةصب الى الحديدية
(. timing gear typeنقل حركة بتروس مسننة ) بأحزمةأو  بوصلة مرنةأو  ترتبط المضخة بمحركها مباشرة

المعتمدة.  والمطابقة للمواصفاتحسب نوع المضخة المختارة بغير المباشر أو  الربط المباشر نوعويختار 
ذا كان  وسرعة دورانتتحمل الوصلة المرنة قدرة المحرك  أن من الربط غير مباشر بوصلة مرنة فال بد وا 
 المضخة.

وضمان ( بعد انتهاء النصب على القاعدة الخرسانية alignmentومحركها )المضخة  استواءضبط  يجب
 [.2صفات صانع الوصلة المرنة ]وفق موا علىوالمحرك الوصلة المرنة مع محوري المضخة  استقامة

 محرك المضخة الكهربائ  6-6
 المواصفات العامة 6-6/1

 تي:الكهربائية بالتيار المتناوب اآل تشمل اهم خصائص القدرة 
 فرق الجهد )الفولتية( -1
 عدد االطوار -2
 التردد )الذبذبة( -3
 السيطرة على الفولتية -1
 استمرارية التيار -5

 National Electrical) األمريكيةية لمصنعي االجهزة الكهربائية للجمعية الوطن MG1 المواصفةوتعطي 

Manufacturers Association – NEMA) [. 11]الكهربائية المحركات  واعأن كافة المعلومات التقنية لجميع
ب الواج وطرائق تنصيبهاة الكهربائية ز جهكافة متطلبات األ 605المادة  -NFPA 70 وتعطي المواصفة

 [.2]يق ظمة إطفاء الحر نأ اتباعها في
 وان ال يزيد بالمئة 11± لى لواصل الى المحركات الكهربائية عمقدار تغير فرق الجهد ا ال يزيد أن يشترط

. وعدم االنقطاعارية تتسم القدرة المجهزة الى المحرك باالستمر  أن منوالبد بالمئة.  5 ±لى تغير الذبذبة ع
 [.2] من احد المصادر االتية يق بالقدرةاء الحر إطف ألنظمةالكهربائية  المحركاتوتجهز 

 .يقص لنظام إطفاء الحر توصيل مخص  -1
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 .يقالموقع مخصصة لنظام إطفاء الحر وحدة توليد قدرة كهربائية في  -2
 ق.يلتوصيل المخصص لنظام إطفاء الحر ( مأخوذ مباشرة من اfeederخاص ) جهزم -3
فر فيه اخاص تتو  جهزممليًا، يجهز غير ممكن ع 2و 1في  يكون التجهيز بحسب ما ذكرعندما  -1

 تالية:ال شروطجميع ال
 .لمنشأ المحمي جزء من مجموعة مبانٍ ا -
 .له بمجهز القدرة االعتياديال عالقة  توافر مصدر تجهيز احتياطي -
 من الجهة ذات المسؤولية. يكون التجهيز مقبوالً  أن -
.جهيزمن مصدر ت أكثرفر اعند تو  تناسق اجهزة الحماية الخاصة بزيادة التيار فيما بينها -  

 مستقل من محولة كهربائية مخصص لهذه الخدمة. جهز قدرةم -5 
ق من لهب يظمة إطفاء الحر أن لمحركات مضخاتالكهربائي  جهيزر حماية خاصة لنظام التتتواف أن من البد

 منطاقة الكهربائية مصدر ال تمكني أن منوالبد لعوامل الضرر االخرى.  ومن التعرضالحريق داخل المنشأ 
 [.2]مستمرة تشغيل محركات مضخات اإلطفاء بصورة 

 المحركات الكهربائية 6-6/2
مع  NEMA – MG1ق مطابقة للمواصفة يإطفاء الحر  ألنظمةت الكهربائية تكون جميع المحركا أن يجب

طفاء مصنفة خصيصا لمضخات إ وان تكون NEMA-Design Bمواصفات التصميم للمحركات الكهربائية 
 هذا الخصوص.ب( 112الكهربائية )م.ب.ع. للتأسيسات العراقيةالمدونة  ومطابقة الشتراطاتق يالحر 

ليكون التيار متساويا في الملفين  51-51( part-windingتكون نسبة اللف في المحركات بملفات جزئية )
التيار  أن حصانية( للمحرك بحيثالقدرة البالكيلوواط ) وتكون القدرةعند دوران المحرك بسرعته االعتيادية. 
 الالفولتية  وربما تذبذب وتحميل المحركظرف من عمل  وتحت ايالساري في اي طور من االطوار الثالثة 

معامل في رك عند عمله بتحميل كامل مضروبا ( للمحrated currentالتيار االقصى االسمي ) لىيزيد ع
 حدا اقصى. 1.15من  أكبردمة معامل الخ وال يؤخذ(. service factorالخدمة )

 والقبول والتسلمالفحص  6-7
 شطف المنظومة 6-7/1

 وتنجز عمليةاعلى منها. أو  (5/1-6)( بالمعدالت المبينة في الجدول بالماء)ينظفبوب السحب أن يشطف
فر معدالت اعدم تو  وفي حال. والتسلمالقبول  وقبل فحوصة كيالهيدروستاتي صالشطف قبل اجراء الفحو 

أو  بالمئة من سعة المضخة 111الى شطفها بما ال يقل عن  لجأي (5/1-6)ف المنظومة في الجدول شط
 معدل تدفق الماء المطلوب في المنظومة.
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 [2] ابيب السحبأن : معدالت شطف7/1-6جدول ال
 (l/min)معدل الشطف ((mmقطر االنبوب االسمي 

5, 557 

57 557 

75 1,400 

477 2,150 

125 3,500 

150 4,900 

977 9,000 

250 14,000 

577 20,000 

 
 (Hydrostatic Test)  يكالفحص الهيدروستات 6-7/2

أو  bar 41عن ا بضغط ال يقل كيق هيدروستاتييمنظومة إطفاء الحر  والدفع فيب ابيب السحأن تفحص
يدام ضغط  أن ويجب. برأكالضغط االقصى الذي يدام في المنظومة ايهما  لىع bar5.5  بمقداربضغط يزيد 
فحص لهذا الغرض تقدم الى الجهة ذات  وتعد استمارة. ال تقل عن ساعتين بدون اي نضوح الفحص لمدة
 المسؤولية.

 والتسلمفحص القبول  6-7/3
وجودة الكهربائية  التوصيالتوتفحص ة لمقارنتها بفحص التشغيل. تستحضر منحنيات المضخات المصنعي

الحركة  بادئاتأو  لوحة السيطرةأو  ربائيةلمنظومة سواء كانت المحركات الكهفي جميع اجزاء ا الربط
(starters )معدل تدفق  ويستحضر مقياسوفق المخططات التصميمية. على كد من ربطها أالت مع وغير ذلك

اجزاء المنظومة قبل اجراء فحوص تشغيل وعمل  فحص وتعد وثائقالماء من النوع المناسب للمنظومة 
 .مة بشكل متكامل وقبولها وتسلمهاالمنظو 

واعها الطاردة أن تفحص معدالت جريان الماء في المضخات لمطابقتها مع منحنيات االداء للمضخات بجميع
ويسمح . وغيرهامضخات ادامة الضغط أو  مضخات االزاحة الموجبةأو  التوربينية الشاقوليةأو  المركزية
اجراء الحسابات الالزمة لتعديل معدل التدفق  والمضافات معالماء لفحص مضخات مركز الرغوة  باستعمال

 وفق توصيات المصنع.على للرغوة  والسائل المركزبما يتوافق مع لزوجة الماء 
 ومقياس معدلمقاييس الضغط  والتسلم مثلالقبول  فحوص لإلجراءص المعايرة الالزمة تستحضر ادوات الفح

الدوران وغيرها.  ومقياس سرعةالكهربائية  والتيار للمحركات ةومقياس الفولتيتدفق الماء عبر المضخات 
االسمية التصميمية  بالقيموتقارن بيانات معدة لهذا الغرض  وتسجل في عند اجراء الفحوص وتدون القياسات
يستمر فحص  أن يجبالهوية للمحركات الكهربائية. في لوحة  والقيم المسجلةللمضخات  ومنحنيات االداء

ا الطبيعية. لمدة ال تقل عن ساعة من عمل المضخات بحالته اء ومضخة السائل المركز للرغوةمضخة االطف
 رب العمل.أو  الجهة ذات المسؤولية الىوالفحوص سخة من نتائج القياسات تسلم ن الفحوص وعند اكمال
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 تشغيل كتيبات واجزائها الميكانيكية والكهربائية معتسلم نسخ من المخططات التصميمية للمنظومة 
 المنظومة،بادامة  واالدوات والعدد الخاصةاالحتياطية االساسية  وقوائم المواداألجهزة وصيانتها  (كتالوكات)
رب العمل عند اكتمال أو  الى الجهة ذات المسؤولية والصيانة الدورية ومقاييس الفحص وجدت،ن إ

 .الفحوص
اصالح أو  ل الجزء المعطوباستبدا يجب والتسلمالقبول  في فحوصل فشل اي جزء من المنظومة في حا
من متطلبات قبول  والقياسات وتعد جزءاً اعادة الفحص. تسلم استمارات الفحص بمعلومات الفحص  ثمالخلل 

 .جزئيات الفحوص حول[ لالستزادة 2]رجع الى الم وباإلمكان الرجوعالمنظومة. 
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 الباب السابع
 خزانات الماء

 Water Tanks 
 عام  7-1

يفضل و  بعد دراسة كافة العوامل ذات العالقة بالموقع المعني. هذ قرار حجم الخزان ونوعه وموقعيتخ
سعة الخزان باالمتار المكعبة  تختارياسية كلما امكن ذلك، و التصاميم القو  اختيار حجم الخزان من االحجام

 قطة فيبين ادنى نليمثل الحيز المحصور ويحسب حجم الخزان  .جلهاأة المصمم من بما يتوافق مع الحاج
 ( في اعلى الخزان. over flowبوب تصريف الماء الفائض )أن فوهة حتىبوب السحب داخل الخزان أن

مصدر يغطي  أليي حجم الخزان المطلوب. ويسمح يغط دائم وموثوقفر للخزان مصدر ماء ايتو  أن من البد
 اذا كان مصدر الماءو  .يستعمل لملء الخزان أن ته وضغطهو انقو  يلبي شروط كمية الماءو  الحتياجهذا ا

مصدر ثان يفي  جب اختيارالضغط المطلوب في أو بوب االسالة الرئيس ال يفي بمتطلبات كمية الماءأن
البد من  لذلك .ءد احد الشروط الختيار مصدر الماعتفر الماء مستقبال ان موثوقية تو إبالمتطلبات. كما 

 [.1،2حجمه ]و  نوعهو  بصورة وافية قبل اتخاذ قرار موقع الخزان لمذكورة آنفا  دراسة االمور ا
اللدائن المسلحة بااللياف  أو الخرسانة المسلحة أو من الفوالذ يقالحر  ظمة إطفاءأن تصنع خزانات ماء

دات مؤسسة المختبرات الضامنة تنصيبه لمحدو  طريقة صنعهو  تخضع مواصفات مواد الخزانو  الزجاجية.
(Underwriters Laboratory-UL)  و( مواصفات الجمعية االميريكية للمهندسين الميكانيكيينASME )

 الخاصة بهذا العمل.
 (Welded Steel Tanksالخزانات الفوالذية الملحومة ) 7-2

ت مرتفعة ينزل الماء منها خزانابشكل اما  يقلحر تستعمل الخزانات الفوالذية الملحومة النظمة إطفاء ا
 أو نها ارضية داخل المبنى بمستوى  المضخاتإ أو (Gravity tanksالى فوهة سحب المضخة بالجاذبية )

سعة الخزان بما ال يقل عن  تختار(. Suction tanksتسحب مضخة اإلطفاء الماء منها سحبا  )و  تحتها
اسمية نموذجية  . هناك سعات(1-7)ي الفصل كما ف سعةالعمل، وتحسب السعة المطلوبة في مواصفات ال

االمتار المكعبة كتلك المدرجة في  أو عشرات االالف من الغالونات أو الفآتقاس ب فوالذيةللخزانات ال
 وفق الحاجة. على تنصيب سعات اخرىو  ال يمنع ذلك من تصميمو  ،(2/1-7)الجدول 
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 [1] يةسمية للخزانات الفوالذاالسعات ال: 2/1-7جدول ال
 

 *(m3) السعة  *(m3) السعة 
(227) (19) 

(284) (38) 

(379) (57) 

(568) (76) 

(757) (95) 

(1,136) (114) 

(1,893) (151) 

 (189) 

 *قربت السعة باالمتار المكعبة الى اقرب متر مكعب   
 

  التالية: التصنيع ي شكل هندسي مع التأكيد على خضوعه لمواصفاتأيكون ب أن اما شكل الخزان فيمكن

AWWA-D 100  M-A 3  و  AST6أوASTM- A 283 ق ائطر و  مايوازيها بخصوص سمك الواح الفوالذ أو
في مبينة ال ضمن حدود السماحللوح القياسي لكل سمك و وفق وزن اعلى تجهز الواح الفوالذ و  .اللحام

 .ASTM- A 20مواصفة ال
 سمك الواح الفوالذ للخزانات 7-2/1
ي تالمس الماء يكون لاللواح التو mm 4.8  ذ المستوية التي ال تالمس الماءمك االدنى اللواح الفواليكون الس 

( tensile stressاقصى ) لتتحمل اجهاد شد[. وتصمم االلواح المعرضة لالجهاد 1]mm 6.4  السمك االدنى
وفق قطر الخزان كما على  المعرضة للماء فيكون سمكهاو  ما االلواح دائرية الشكلأ. (MPa 103.5)مقداره 

 [.1] (2/2-7الجدول )في 
 

[1: الحد االدنى لسمك صفائح فوالذ الخزانات لكل قطر خزان ]2/2-7الجدول  

 
 

 أو عند احتواء الماء على مواد ملحية أو معرضة للماء لتقوية هيكل الخزانو  داخلية ئمعاوعند الحاجة لد 
يكون سمك الواح الفوالذ لقواعد الخزانات  .ذكر آنفا  عما  mm 1.6 سمك صفائح الفوالذ بمقدار ادقاعدية يز 

 سمك صفائح الفوالذ االسطوانية قطر الخزان
 m 6.4 mm 15اقل من 

63 m -11 m 4.6  mm 

61 m -36 m 7.9  mm 

 m 9.5  mm 61كبر من أ
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نوع و  اع الماء في الخزانالذي يعتمد على ارتف (7-3/2)وفق الجدول  على الفوالذية الملحومة بقواعد فوالذية
على  أو نه يجلس على صبة خرسانيةإ أو الخرسانية أو ( الفوالذيةbeams) بعتان كان من االإمسند القاعدة 

 محدولة.و  ارضية طبيعية مستوية 
 

 [1] ملم : سمك الواح قواعد الخزانات الفوالذية7-3/2 جدولال

 
 تحضير االلواح الفوالذيةو  اللحام 2/2-7

تخضع لمتطلبات مواصفة جمعية و  تيار اللحامو  تكون اسالك اللحام المستعملة مناسبة لسمك االلواح أن يجب
اية مواصفة اخرى لهذه الجمعية النواع اللحام االخرى. تحضر حافات االلواح و   AWS 5.1االميريكية اللحام 

 تخضع توصيالت اللحامو  .وفق مواصفات العمل علىو  ق ميكانيكية الستقبال مادة اللحام بين االلواحائبطر 
جة لتدوير االلواح عند الحاو  .AWWAD 100 تصميمها لمواصفة الجمعية االميريكية العمال المياهو 

 للخزانات االسطوانية يكون تدويرها على البارد لتناسب االنحناء المطلوب.
 ملحقات الخزانات الفوالذية الملحومة  7-2/3
 يحتوي على فتحة تفتيش.و  ا  يكون سقف الخزان محكم أن يجب 7-2/3/1
 العمل. فق مواصفاتو  علىو  حسب الحاجةبالداخلية و  يجهز الخزان بالساللم الخارجية 7-2/3/2
 قواعد الخزانو  االجزاء التي ال يستطاع الوصول اليهاو  الخارجيةو  تطلى سطوح الخزان الداخلية 7-2/3/3
 .AWWA D-102وفق المواصفة  على زائه بعد تنظيفها تماماجميع اجو 

(m)  الطول  عمق الماء 
(m) 

نوع 
 3.1 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 6.8 7.3 7.9 8.5 9.1 12.2 الدعائم

9.5 

11.1 

11.1 

12.7 

14.3 

17.5 

7.9 

9.5 

9.5 

11.1 

12.7 

14.3 

7.9 

9.5 

9.5 

11.1 

12.7 

14.3 

7.9 

7.9 

9.5 

11.1 

11.1 

14.3 

7.9 

7.9 

9.5 

9.5 

11.1 

12.7 

7.9 

7.9 

9.5 

9.5 

11.1 

12.7 

7.9 

7.9 

7.9 

9.5 

11.1 

12.7 

7.9 

7.9 

7.9 

9.5 

9.5 

11.1 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

9.5 

11.1 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

9.5 

11.1 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

9.5 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

7.9 

9.5 

3.7 

4.3 

4.9 

5.5 

6.1 

7.3 

االعتاب 
 الفوالذية

 أو
 الخرسانية

 ــــ 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

صبة 
 خرسانية

ارضية  أو
 طبيعية
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لعمل مستوى الماء لمواصفات او  التصريفو  الفائضو  الخارجو  تخضع توصيالت الماء الداخل  7-2/3/4
 .[6لالعمال الصحية ] العراقية الفنية كله وموقعه والمواصفاتشو  بما يتوافق مع حجم الخزان

 (Pressurized Tanksالخزانات المضغوطة )    7-3
ت الخاصة التي فيها آق في المنشيالحر  ظمة إطفاءأن يسمح باستعمال خزانات الماء المضغوطة في  

. NFPA 15و NFPA 14و NFPA 13مواصفات التلك التي تشملها  بالتحديدو  ق،ريح طفاءإل مستقل نظام
تنصب هذه الخزانات في مواقع ال  أن [.  يجب1ل خزانات الماء المضغوطة خارج هذا النطاق ]عموال تست

 تتعرض فيها لالنجماد اطالقا .
 [.4تية ]يشمل تصميم هذه الخزانات االمور االساسية اآل أن يجب 

 ء.ملادة المصدر الماء واعتعيين   -1
 المدة الزمنية الستعمال الخزان.تحديد  -2
 حجم الخزين القابل لالستعمال. أو سعة الخزانتقدير  -6
 ء.بوب الملأن حماية كيفيةلماء الفائض و تراكيب اتصميم  -4
 وسيلة لمعرفة مستوى الماء.تركيب  -1

 تية:الخزانات المضغوطة للمواصفات اآل صناعةو  يخضع تصميم
- UL-58 وUL-142 وUL-1746 

- AWWA D 100-5 وAWWA D 1002-06 

- ASME "Rules for the Construction of Unfired Pressure Vessels" 

 طمر، وال يسمح بطمورا  تحت االرضوكونه فوق مستوى التربة ام م سعتهو  حسب نوع الخزانبذلك و 
اي منطقة و  لعراقالجنوبية من او  الخزانات المضغوطة تحت المستوى الطبيعي للتربة في المناطق الوسطى

 .m 5بعمق اقل من و  قريبا  مستوى سطح األرضو  اخرى يكون فيها مستوى المياه الجوفية ضحال  
 لتالية:الخزان المضغوط من المعادلة ايحسب حجم 

Tank capacity = flow rate × duration of use                   (1/3-7) 

 وفق متطلبات عمل الخزان.على م الخزان المضغوط تستحصل موافقة الجهة ذات المسؤولية على حجو 
 ضغط الهواءو  الماء  7-3/1

يحفظ الخزان المضغوط كمية من الماء كافية لمعدل الجريان المطلوب في المدة الزمنية المطلوبة في نظام 
نظام  ضغطه كافيين لدفع كل الماء من الخزان الىو  تكون كمية الهواء المحصور فوق الماءو  ق،يالحر  إطفاء
يكون مستوى الماء االعتيادي عند مستوى و  ق مع االحتفاظ بضغط كاف في اعلى المنظومة.يالحر  إطفاء

 خزن يقابل ثلثي سعة الخزان الكلية.
 قواعد الخزانات المضغوطة   7-3/2

اعد توزع القو و  الخرسانة المسلحة.أو  ق من الفوالذيالحر  تصنع قواعد خزانات الماء المضغوطة النظمة إطفاء
هو مملوء بالماء. واذا كانت و  بحيث يتوزع ثقل الخزان بصورة صحيحةو  اهتزازه أو بحيث تمنع هطول الخزان
 (.7-7وز االجهاد فيها االجهاد المسموح للخزانات المرتفعة )راجع الفصل االقواعد من الفوالذ فال يتج



SECRET

 7/4                                    م           1037هـ/3418                                            405/4م.ب.ع.

 العالماتو  الطالء  7-3/3
ذلك بتنظيف سطوح و  AWWA D-102مواصفة الوفق  على ارجالخو  تطلى الخزانات المضغوطة من الداخل

( ثم الطالء النهائي. كما تطلى كافة االجزاء التي تصبح ال Prime coatلية )أو  ها بطبقةئن وطالالخزا
 كونه مخصصا إلطفاء ا  يكون لون الطالء الخارجي احمر قرمزيو  يستطاع الوصول اليها بعد نصب الخزان.

 ق.يالحر 
 [.1تية ]حة اسم وهوية تحوي المعلومات اآللمضغوط بلو يجهز الخزان ا

 عنوان المصنعو  اسم -1
 التجميع أو سنة الصنع -2
 قطرهو  طول الخزان -6
 سعة الخزان الكلية بالمتر المكعب -4
 barضغط عمل الخزان بوحدات  -1

ن تكون هذه أذلك بو  يكون موقع لوحة الهوية مؤشرا لثلثي سعة الخزان، أن NFPA 22تتطلب مواصفات 
تسهل معرفة هذا و  فيها سهم واضح يكون اعاله مؤشرا لثلثي سعة الخزان.و  وحة ملحومة في ذلك الموقعالل

 من ارتفاع الخزان عن قاعدته. 63 %ه على ارتفاع أن الموقع
 ملحقات الخزان المضغوطو  تراكيب األنابيب  7-3/4
تشتمل التراكيب  أن منالبد ليها، و تية وال تقتصر عقات الخزان المضغوط الفقرات اآلحلمو  تشمل التراكيب 

 اشتراطات الجهة ذات الصالحية.و  على جميع الفقرات المطلوبة في مواصفات الخزان المضغوط
 (Manholeفتحة تفتيش ) 7-3/4/1
توى يكبببببببببون مسبببببببببتواها تحبببببببببت مسبببببببببو  فر فتحبببببببببة تفتبببببببببيش محكمبببببببببة فبببببببببي الخزانبببببببببات الكبيبببببببببرةاو تبببببببببت أن يجبببببببببب 

 ASME خبببببببببببرى فبببببببببببي الخبببببببببببزان بموجبببببببببببب مواصبببببببببببفاتاايبببببببببببة فتحبببببببببببات و  فتحبببببببببببةال هبببببببببببذه  وتصبببببببببببنع .المببببببببببباء
"Rules for Construction of Unfired Pressure Vessels". 

 بوب السحبأن 7-3/4/2
باية حال من االحوال.  mm 100ال يقل عن و  بوب السحب بقطر كاف لتدفق معدل الماء المطلوبأن يكون 

تركيد  ابتعادا  عن مساحة mm 5بمقدار  بوب السحب بقعر الخزان مع بروز فوهته من داخل الخزانأن يتصل
ينصب صمام غير مرجع و  لمنع هذه العوالق من المرور الى المنظومة.و  الرواسب التي قد تكون عالقة بالماء

[، مع 1الخزان ]وكذلك اية تراكيب اخرى مطلوبة في المواصفات الخاصة ببوب السحب أن بصورة افقية في
 لسحب.النبوب ا ئم كافيةمساند ودعا نصب

 بوب ملء الخزانأن 7-3/4/3
يكون مصدر الماء فيه مستقال عن مضخات ملء الخزان. و  mm 38بوب ملء الخزان عن أن ال يقل قطر 

بوب أن . يربطحماالت وافية لهذا االنبوب مع حمايته من التعرض لضربات ميكانيكيةو  فر مسانداو تت أن يجب
بطه باسفل الخزان عند الضرورة مع موافقة الجهة ذات يمكن ر و  اعتياديا ى الخزانملء الخزان في اعل
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يكون موقع صمام العزل و  صمام عزل في خط السحبو  ينصب صمام غير مرجع بصورة افقية و  المسؤولية.
 كالهما قبرب  الخزان.و  الصمام غير المرجعو  ما بين الخزان

 بوب الهواء المضغوطأن 7-3/4/4
يكون محموال بصورة و  يربط بالخزان فوق مستوى الماء،و  mm 25  بوب الهواء المضغوط عنأن يقل قطرال  

 globe)قبل الخزان مباشرة صمام عزل كروي و  محميا من التعرض للكسر. يربط على هذا االنبوبو  ثابتة

valve)  و( قبله صمام غير مرجعcheck valve[ برونزي )1.] 
 (Water Level Gauge)مستوى الماء  قياسم  7-3/4/5
بصمامي  قياسويجهز الم زجاجي لبيان مستوى الماء. بوبأن قياس على شكللخزان المضغوط بما جهزي 

مستوى  صل ارتفاعبحيث ي قياسنصب هذا الميmm 19.  بوب الزجاجأن واسفله ويكون قطر عزل في اعاله
خزان عبر بال قياساالنبوب الزجاجي. يتصل الم ارتفاع قرابة نصف فيه عند امتالء الخزان الماء المعتاد

هذان الصمامان منفصالن و  (.angle globeوي البرونزي )اصمامين واحد في كل نهاية من النوع البوابي الز 
 قياستتوافق الصمامات وتوصيالت الم أن اسفل االنبوب الزجاجي. يجبو  عن صمامي المقياس في اعلى

بوبي مشروح من البرونز لحمايته أن ويجب حماية االنبوب الزجاجي بواق   بالخزان مع قطر االنبوب الزجاجي.
ند فحص مستوى الماء فقط تفتح عو  الزجاجي مغلقة اعتياديا قياسربات العرضية. تترك صمامات الممن الض

 بصمام تصريف لتفريغ المقياس. سالمقياجهز [. وي1]
 مقياس ضغط الهواء 7-3/4/6
يربط مع حيز و  من النوع الجيدmm 114  المضغوط بمقياس ضغط الهواء بقطر يجهز الخزان أن يجب 

يكون مدى و  المقياس بصمام عزل عن الخزانويجهز سقف الخزان. و  الهواء ما بين اعلى مستوى للماء
تركيبة ربط المقياس بفوهة مع صمام عزل تجهز الضغط االسمي لعمل الخزان. و  المقياس االقصى ضعف

 [.1لربط مقياس معايرة عند فحص الخزان ] mm 6قطر ب
 ضاغط الهواء 7-3/4/7
متر مكعب بالدقيقة من الهواء  5.41يجهز خزان الماء المضغوط بضاغط هواء سعته ال تقل عن  أن يجب 

متر مكعب  5.3عن بضاغط سعته ال تقل  و  .ا  مكعب ا  متر  65للخزانات بسعة لغاية  (غير المضغوط)الحر 
يجهز الضاغط و  قريبا منه. أو رفة الخزانبالدقيقة من الهواء الحر للخزانات االكبر. ينصب الضاغط في غ

 ،بوب الهواء المضغوطأن ضغط العمل في فوق %10بصمام امان برونزي يفتح عند ارتفاع الضغط بمقدار
 .mm 19عن  مقاسهبوب الهواء المضغوط وال يقل أن ينصب صمام االمان هذا فيو 
 مصدر ماء الخزان 7-3/4/8
 ء معتمدةمصدرا موثوقا وان تكون مضخات الملات المضغوطة يكون مصدر الماء للخزان أن من ال بد 
المعتمد في فترة زمنية ال تزيد تجهيزه بالمعدل المطلوب بوجود الضغط و  اعادة ملء الخزانو  قادرة على ملءو 
، يفتح عند زيادة mm 38 عن  مقاسهاربع ساعات. تجهز مضخة الملء بصمام امان برونزي ال يقل  لىع
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فوق ضغط دفع المضخة عندما يكون الخزان تحت ضغط الهواء  %10بمقدار ملءبوب الأن ضغط
 التصميمي.

 اشتراطات اخرىو  ملحقات 7-3/4/9
بببببوب تصببببريف وصببببمام بقطببببر ال يقببببل أن مببببعخببببزان مضببببغوط بوسببببيلة تصببببريف مسببببتقلة كببببل  يجهببببز -

 .mm 40 عن
 التراكيب بحيث يسهل الوصول اليها واستعمالها.و  تنصب جميع الملحقات -
ارضية المنشأ فيجب حمايته  أو سقف أو ابيب الخزان المضغوط خالل جدرانأن ر اي منعند مرو  -

 من التعرض للرطوبة تماما.
بواسطة مرشات ماء تلقائية في حال وجود مواد  تتحقق حماية الخزان المضغوط من الحريق أن يجب -

 الحريق. شبوبة الخزان لحرارة شديدة عند تعرض غرف أو قابلة لالشتعال قربه
 (Concrete Tanksالخزانات الخرسانية )  7-4

خزانات و  خزانات تحتهاو  واع من الخزانات الخرسانية. هي خزانات فوق مستوى األرضأن هناك ثالثة
. تنشأ طمورةم أو اما فوق االرضيق الحر  مرتفعة )محمولة(. تكون غالبية الخزانات الخرسانية النظمة إطفاء

تكون جدران هذه الخزانات معرضة لضغط و  د اعداد التربة الستقبال الخزان.الخزانات فوق األرض مباشرة بع
فتكون معرضة لضغط الماء  طمورةربة. اما جدران الخزانات المضغط التو  قاعدتها معرضة لوزن الماءو  الماء

 ل الى االسف تكون قاعدتها معرضة لوزن الماءو  من الخارج وضغط المياه الجوفية ضغط التربةو  من الداخل
 [.1] وضغط المياه الجوفية الى االعلى ضغط التربةو 

 تطمركون بالضرورة من الخرسانة. و قد تنصب الخزانات الصغيرة نسبيا فوق مستوى األرض مع سقف ال ي
الخزانات الكبيرة نسبيا تحت األرض الخفائها عن النظر. تبنى الخزانات الخرسانية اعتياديا موقعيا بسبب وزن 

ال بد من معالجتها لذا  ةن الخرسانة مادة نفاذوألب االحيان. ضرورة الصب الموقعي في غالو  يةالمواد االنشائ
 [.3نفاذ اي مواد مذابة اخرى في التربة الى داخل الخزان ] أو لمنع نفاذ الماء خاللها

خلطات  استعمال يجب(. ولذلك impermeableتكون خزانات الماء الخرسانية غير نفاذة للماء ) أن من ال بد
kg/m 300السمنت فيهاعن  كميةوال يسمح باستعمال خلطات تقل  غنية بالسمنت

[ 1[. يراجع المصدر ]1]3
 .ت وانواع وصالت التمدد المختلفةاالجهاداو  تفاصيل التسليحو  لتفاصيل تصميم الخرسانة المسلحة للخزانات

المدونة العراقية ة االنشاء مع مواصفات طريقو  المواد المستعملة بهو  يتوافق تصميم الخزانات أن من وال بد
(. اما الخزانات live loadمع اعتبار الماء حمال حيا )[ 7( ]654المسلحة والعادية )م.ب.ع. لخرسانةل

 AWWAتتوافق مع مواصفة الجمعية االميريكية العمال المياه   أن منفال بد  الصبالخرسانية مسبقة 

D110لغاية  ا  مكعب ا  متر  63فنية للخزانات الخرسانية المسلحة بسعة من . تغطي هذه المدونة المتطلبات ال
يسمح و  ،متر مكعب 6355لغاية  ا  مكعب ا  متر  63من  الصبللخزانات الخرسانية مسبقة و  بمتر مكع 1055

 [.1باستعمال خزانات بسعات اكبر ]
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 حمل الهزات االرضية 7-4/1
ة ومة الضرر الناجم عن الهزات االرضياالفنية الالزمة لمق تتوافق الخزانات الخرسانية مع المتطلبات أن يجب

تكون المبتطلبات الفبنيبة للخزانات الخرسببانية و  ،ACI 350Rفي المواصفة   مذكورةوذلك باتباع المتطلبات ال
حسب ب AWWA  D115أو المواصفة  AWWA  D110  متوافبقة مبع متبطلبات المواصفبة الصب مسببقة

 مدونة الزالزل العراقيةو  (654المسلحة والعادية )م.ب.ع. مع المدونة العراقية للخرسانة كذلكو  [1الحالة ]
 (.656)م.ب.ع.

 معالجة الجدران 7-4/2
تعالج الجدران الداخلية لخزانات الماء الخرسانية بحيث تكون غير نفاذة للماء من داخل الخزان الى  أن يجب

ذائبة في التربة من خارج الخزان الى داخله. يتم ذلك باستعمال المواد الو  كذلك غير نفاذة للرطوبةو  خارجه
نفاذية  أو اخلية والخارجية للخزان لمنع اي نضوحالطالءات على السطوح الد أو االغشية غير النفاذة

 [.1تجاهين ]باال
 (Glass-Reinforced Plastic (GRP) Tanks)الخزانات اللدائنية المسلحة بااللياف الزجاجية   7-5

ق التي تعمل يالحر  ظمة إطفاءأن يسمح باستعمال الخزانات اللدائنية المسلحة بااللياف الزجاجية في
وح في المصنع مع يجب فحصها للنضو  ، AWWA D120بالضغط الجوي. تخضع هذه الخزانات للمواصفة 

ة التي تجمع في قبل شحنها للموقع. اما الخزانات اللدائنيو  كانت مصبوبة في المصنع أن توثق بذلكشهادة 
اليسمح باستعمال الخزان في حالة و  [.1الموقع فتفحص للنضوح من قبل ممثل المصنع بعد اكمال تجميعها ]

 وجود اي نضح فيه.
 حمايتهاو  طمورةالخزانات الم 7-5/1

 يكون مستوى أن لطمرهايشترط و  الخزانات اللدائنية تحت التربة اال بموافقة الجهة ذات المسؤولية طمرال ت
في المناطق الشمالية التي و  تحت مستوى سطح التربة. ارمتا 1المياه الجوفية في الموقع بعمق اكثر من 

الخزانات  تطمر أن فيجوزجة االنجماد باستمرار تهبط درجة الحرارة فيها اقل من در  أو تتساقط فيها الثلوج
 طمروال يسمح ب توى التربة.تحت مس ا  سنتمتر  35بعمق ال يقل عن و  تحت مستوى االنجماد في التربة

 اي منطقة تتعرض لثقل غير اعتيادي، أو مداخل االبنية أو السكك الحديد أو الخزانات تحت طرق السيارات
 الخالية من االنشاءات.و  الساحات المكشوفة أو ورة للمبنىافي المساحات الخضراء المج طمروانما ت

من اعلى نقطة بالخزان الى  طمراس عمق اليقو  ,الخزانات باالعماق المسموحة من قبل المصنعطمر ت
مثل الحصى الناعم  الخزان بمواد خاملة طمروالجوانب وي طمر. تحضر ارضية المستوى التربة النهائي

الجيد ال  طمر. يغطى الخزان بطبقة من رمل الوفق ما يوصي به مصنع الخزان رصوص علىالصغير الم
لتغطي منطقة  طمرفوق ال ضع قطع خرسانية مسبقة الصبتو  أن يفضلو  ا  سنتمتر  65يقل سمكها عن 

 لحمايته من الضربات.و  الخزان
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 الخزانات فوق االرض وحمايتها 7-5/2
مواصفات صفات المصنع و وفق موا يق علىالحر  ظمة إطفاءأن ( فيGRPتنصب الخزانات اللدائنية المسلحة )

ق. اذا كان الخزان يالحر  ى، بمرشات ماء إطفاءكانت منصوبة داخل المبن أن تحمى هذه الخزانات،و  العمل،
 فوقاكثر  أو ا  سنتمتر  41يجلس على ارتفاع و  ا  سنتمتر  125 لىومنصوبا افقيا وكان قطره يزيد ع اسطوانيا

 NFPA 13 وفق المواصفة  ة علىالوصول اليه بسهول كل ما يعيقفة المنهاة فيجب حمايته من ارضية الغر 
المعرضة للعوامل و  حماية للخزانات اللدائنية المسلحة المنصوبة خارج المبنىوسائل تتوافر  أن يجب[. 1]

من اشعة الشمس فوق و  االضرار الميكانيكية العارضةو  من االنجماد تشمل هذه الوسائل ما يحميهاو  الجوية،
 .UVالبنفسجية 

 توصيالت الخزان 7-5/3
لحماية   mm 50بانبوب تنفيس ال يقل قطره عن ق يالحر  ظمة إطفاءأن تجهز الخزانات اللدائنية المسلحة في
ى التربة بوب التنفيس فوق مستو أن من الخواء الممكن عند افراغه. يمتد أو الخزان من الضغط الزائد عند ملئه

وفة على شكل قمستوى التربة وينتهي بتركيبة معفوق  ا  سنتمتر  65بمسافة ال تقل عن  طمورةللخزانات الم
 بشبكة مانعة لدخول الحشرات. جهزةمن دخول الخزان وم المواد الغريبةو  المياهو  رلمنع االمطا  Uالحرف 

ق مستوى االرض للخزانات يكون هذا االنبوب فو و  وفق المواصفات، على يجهز الخزان بانبوب ملء
 طمورا  (. واذا كان الخزان م6/4/1-7يجهز الخزان بمؤشر مناسب لمستوى الماء )راجع الفقرة و  ،طمورةالم
 [.1يمكن قراءته ]و  يكون المؤشر فوق مستوى التربة أن يجبف
 (Tank and Tower Foundationاالبراج )و  اسس الخزانات 7-6

 عن  اعد واسس الخزانات واالبراجقو  ال تقل مقاومة االنضغاط التصميمية لخرسانة أن يجب
20.7MPa،  العراقية لالسس والجدران  المدونةمواد متوافقة مع و  قائتنشأ بطر و  االسسو  تصمم القواعدو

. يمكن استثناء الخزانات (654( والمدونة العراقية للخرسانة المسلحة والعادية )م.ب.ع.652الساندة )م.ب.ع.
تجلس على دكة  أن من القواعد الخرسانية، اذ يمكن ا  مكعب ا  متر  11قل من السعة االالفوالذية الملحومة ذات 

 حسب الحالة.ب AWWA D103 أوAWWA D100 مواصفةالوفق على ه بدون أو مرتفعة بحزام حلقي فوالذي
 اسس الخزانات االرضية 7-6/1

على جدار حلقي  أو ( على قاعدة خرسانية مستويةSuction Tanksتجلس الخزانات التي يسحب منها الماء )
اعم حصى ن أو ةرصوصبتربة م يمأل داخل الجدار الحلقيو  ( يكون اساسا للخزان.Ring Wallواطئ )

ال و  الحصى بمستوى قاعدة الخزان،و  ة من الرملرصوصلحالة تكون الطبقة العليا المفي هذه او  ،رصوصم
تسوى و  تحتها، رصوصةالجاف فوق الطبقة الممن الرمل النظيف  mm 75يقل سمك هذه الطبقة االخيرة عن 
 من جميع االتجاهات.و  كل متر طول باتجاه مركز الخزانل mm 8الطبقة االخيرة هذه بانحدار بمقدار

يمتد هذا  أن يجبفي المناطق التي تكون عرضة لالنجماد، و  عند استعمال الجدار الحلقي اساسا للخزان،
يمتد الجدار  أن يجب . كماوفي داخل التربة الى االسفل تحت خط االنجماد cm 75الجدار الى عمق 

لى اع mm 150الجدار الى ما ال يقل عن يرتفع و  ن الخزانراخارج جد  mm 150الحلقي بعبرض ال يقل عن 
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مة و امقوالتمدد و  لتحمل اجهادات االنكماشالجدار الحلقي  يصمم أن جبمن مستوى التربة المحيطة. ي
يكون السطح العلوي للجدار  أن من ال بدو  [.1داخله ] رصوصةالترابية الم طبقة التحشيةالضغط الجانبي ل

متر تبعدان بحدود  بين اي نقطتين من سطحه mm 6ستواء اكثر من وت في االاال يسمح بتفو  الحلقي مستويا
 واحد عن بعضهما.

جب جعلها من خرسانة غير منفذة خرسانية، في الفوالذي خزان سحب الماء القاعدة التي يستند اليهااذا كانت 
 الفوالذية. الرطوبة الى قاعدة الخزان أو لمنع وصول الماء ((4/2-7( والبند )4-7للماء )راجع الفصل )

 ركائز الخزانات المرتفعة )االبراج(و  سسأ 7-6/2
. ويمتد اساس mm 150بارزا فوق مستوى التربة بما اليقل عن و  ساس الركيزة مستويايكون السطح العلوي أل

 تحت خط االنجماد في التربة ايهما اعمق. يمكن أو تحت مستوى التربة m 1.2يقل عن  ال الركيزة الى عمق
حد اعمدة عندما تسند الركيزة او  المسلحة،ويكون من الخرسانة  كل الركيزة اي شكل هندسي مناسبيتخذ ش أن

وفق  على تصمم أو مركز ثقل الركيزة بامتداد مركز ثقل العمود، يكون أن يجبالخزانات المرتفعة 
 Bearing)حميل خارج محبيط صفبيحة الت mm 75يمتد السطح العلوي للركيزة بمقدار و  المواصفات المطلوبة،

plate)   تحملها في كل منطقة و  وفق طبيعة التربة على الركائزو  تصمم االسسو  [.1الجوانب ] من جميع
 .(652)م.ب.ع. والجدران الساندة بموجب مدونة األسس من العراق

 (Anchorageتدعيم الركائز ) 7-6/3
( ومتطلبات المدونة 654حة )م.ب.ع.متطلبات المدونة العراقية للخرسانة المسلوفق  على تصمم الركائز

يكون وزن الركيزة  أن . ويجبهي ولوالب التثبيت التي معها (652سس والجدران الساندة )م.ب.ع.العراقية لأل
 اخذ تأثير لكن معو  ومة القوة القصوى لدفع التربة الى اعلى، محسوبا عندما يكون الخزان فارغااكافيا لمق

يسمح بادخال وزن التربة الواقع و  ها تهب من اي جانب،أن تؤخذ الرياح علىو  حمل الرياح على الخزان.
، اال اذا mm 32يكون القطر االدنى للوالب التثبيت في الركيزة  [.1عموديا فوق التربة مع وزن الركيزة ]

يكون طول و  ،mm 19ال يقل في اي حال من االحوال عن و  سمحت المواصفات المعتمدة بقطر اصغر،
صاموالتها لبيئة تساعد و  عند تعرض لوالب التثبيتو  كافيا الستقبال صاموالت التثبيت بصورة تامة. اللوالب

 تية:ق الثالث اآلائلعوامل جوية قاسية فيجب حمايتها باحدى الطر  أو على التآكل
 (Galvanizationنة )لو الغ -1
 كلآمة للصدأ والتو اسبائك مقاستعمال  -2
 نصب الركائزطالءات موقعية واقية بعد استعمال  -6
يمكن استعمال مونة السمنت و  هاالي تقلبصورة محكمة لتتحمل الثقل المن (Base Plateصفيحة القاعدة )تثبت 

 [.1لتثبيتها بشكل محكم ] 25mmبسمك ال يقل عن 
 قوة تحمل التربة 7-6/4

ذاو  ،التربة الحقلية والمختبريةوفق تحريات  على تؤخذ قوة تحمل التربة لكل موقع على حدة كانت هناك  ا 
المعتمد للخزان فيسمح باعتمادها  مشابهة للموقعت محيطة بالموقع وذات خصائص آلمنش سابقة تربة تحريات
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يعتمد عامل و  من قبل استشاري انشائي ذي خبرة؛ سسألتعد التصاميم لو  بعد موافقة الجهة ذات المسؤولية.
مودية ساب قوة تحمل التربة لالحمال العحسب طريقة ح 6 ( بقيمة ال تقل عنSafety factorاالمان )

 موافقة الجهة ذات المسؤوليةو  المواصفات العراقية لكل حالة بحالتها وفق مواصفات العمل المباشرة. وتعتمد
 للموقع المعني في اية منطقة كانت في العراق.و 
 (Tower Mounted Steel Tanksالخزانات الفوالذية المحمولة على االبراج ) 7-7

 على وفق المواصفات التالية ملحقاتهاو  انشاء الخزانات الفوالذية المحمولة على االبراجو  تصميم يتبع
 حسب االختصاص:بكل 

1- AWWA D100 Standard for Welded Steel Tanks for Water Storage 

2- AWWA  D102 Standard for Tank Painting 

3- ASTM A36,A572,A992 Standard Specification for Plate and Structural Steel 

4- NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection 

 

 يحسب ارتفاع الخزان من مستوي التربة تحته الى مستوي قعر الخزان.
لخاصة بالخرسانة المسلحة المواصفات او  من هذه المدونة (3-7)الركائز الخرسانية للفصل و  تخضع االسس

(. 3/4-7تصمم الركائز تبعا لتحريات التربة الموقعية )البند و  ،ACI 318و ACI 301ت الخرسانية آوالمنش
 احمال الزالزلو  احمال الثلوجو  احمال الرياحو  االحمال الحيةو  االسس لتحمل االحمال الميتةو  تصمم الركائز

تحسب احمال الزالزل للمناطق المعرضة للزالزل في و  اسسه،و  اية احمال اخرى يتعرض لها برج الخزانو 
تبعا للمواصفات  أو  1kPaالعراق. تؤخذ احمال الثلوج في المناطق الشمالية من العراق على أنها بحدود

  االنشائية السائدة لكل منطقة.
 mm 6.4 يكون السمك االدنى للصفائحو  ASTM صفائح الفوالذ المتوافقة مع مواصفاتو  تستعمل الواح

 تطبق توصياتو  باللحام بحيث يكون سطح الخزان مستوياتوصل و  [. تثنى الصفائح باالنحناء المطلوب1،8]
 التوصيالت االخرى الملحومة.و  للصفائح AWSمواصفات الجمعية االميريكية للحام و 
 توصيالتهاو  االنابيب الفوالذية 7-7/1

توصيالت االنابيب المتصلة به بحيث تتحمل االضرار الناجمة عن احتمال تجمد الماء و  يصمم باطن الخزان
  Bالصنف  ASTM A53المواصفة تعتمد  [. لألنابيب الفوالذية8] في فوهات االنابيب المتصلة به أو لهداخ
[. تكون التوصيالت من 7،1] Schedule 40من التصنيف و  (seamlessمن النوع غير الملحوم )بال درز( )و 

تكون توصيالت الربط و  (.butt weldingمن النوع القابل للحام التناكبي ) 45صنف من الالفوالذ الكاربوني 
 المسامير الملولبة لحام. تستعملال من مشكلة بالطرق مع رقبةو  ( من الفوالذ الكاربونيflangesالمشفهة )

 (برغي) مسمار ملولب برأس Bالصنف  ASTM A307الصاموالت المتوافقة مع المواصفة و  (البراغي)
( ما بين gasketsعمل وصالت منع التسرب )صاموالت ثقيلة سداسية الشكل ايضا. تستو  سداسي الشكل

 [.8] ذات ديمومةو  متينة 2mm أو 1.5mmالتوصيالت المشفهة بسمك 
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جميع التوصيالت و  فوهة الماء الفائضو  التصريفو  التفريغو  السحب منهو  ابيب ملء الخزانأن تصمم قياسات
 وفق المواصفات المعتمدة ىعلو  وفق معدالت جريان الماء المطلوبة لكل حالة على مع صماماتها كافة

 متطلبات هذه المدونة.و 
 االحمال 7-7/2

ت والملحقات كافة. يمكن التوصيالو  البرجو  زان جميع مكونات الخزانأو  تتكون االحمال الميتة من مجموع
kg/m 7900وياتس هاأن كثافة الفوالذ فتراضا

kg/m 2300ان كثافة الخرسانة بحدود و  3
3

االحمال  لتقدير 
 [.1الميتة ]

صريف الماء يتكون الحمل الحي من وزن الماء في الخزان مقاسا حجمه من قعر الخزان لغاية فوهة ت
kg/m 1000كثافة الماء  فتراضالفائض. ويمكن ا

 لتقدير هذا الحمل. 3
وتراجع مدونة  وفق معدل الرياح التصميمي للمنطقة ذات العالقة في مناطق العراقعلى يؤخذ حمل الرياح 

فر بيانات معتمدة لتلك المنطقة يمكن استعمال اعند عدم تو و  ،( لهذه الغاية651والقوى )م.ب.ع.االحمال 
kg/m 145ه بحدود أن حمل الرياح

2
طوح االسطوانية يمكن استعمال في حالة السو  شاقولي، على سطح مستو   

kg/m 88بمقدار  حمل
2

 [.1( ]projected areaعلى المساحة المستوية المنظورة للشكل االسطواني ) 
 عند انشاء خزانات الماء المحمولة على االبراج في مناطق قد تكون معرضة للزالزل، يحسب حمل الزالزل

 .(656مدونة الزالزل )م.ب.ع. وفق متطلبات على
 (Columnsاعمدة البرج ) 7-7/3

تتبع في  أن يفترضو  وفق المواصفات المعتمدة للعمل على الخرسانية أو تصمم اعمدة االبراج الحديدية
( ومتطلبات مدونة الخرسانة المسلحة والعادية 651متطلبات مدونة االنشاءات الفوالذية )م.ب.ع.معظمها 
بالخصوص تلك و  في تفاصيل اللحام لالعمدة الفوالذية أو االنشاءو  في تفاصيل التصميم (654)م.ب.ع.

دق على المخططات التصميمية صتو  ،ة. يقوم بالتصميم استشاري انشائي ذو خبر (7-7)المذكورة في الفصل 
 العمل.هة ذات المسؤولية قبل مباشرة الج

اعمدة   ASTM 53مواصفة الالمتوافقة مع و  (seamlessيسمح باستعمال االنابيب الفوالذية غير الملحومة )
اكبر من السمك  أو يكون سمك جدار االنبوب اكبر من السمك االدنى التصميمي أن لحمل الخزان شرط

 [.1نهايات هذه االنابيب لتكوين قاعدة لها في نهايتها ] حنيوال يسمح ب دنى المطلوب بهذه المواصفة،اال
 الخزانات الفوالذية المحمولة الجاهزة 7-7/4

وفق  علىو  يمكن استعمال خزانات محمولة جاهزة مع اعمدتها من الشركات المصنعة المتخصصة
 .اعمدة فوالذية وبتوصيالت كاملة اذا كانت فوالذية الصنع مع متطلبات هذه المدونةو  المواصفات المعتمدة

اشتراطات و  نتائج تحريات التربةو  وفق توصيات المصنع على تصمم اسس خزانات الماء الفوالذية الجاهزةو 
ملحقات و  الساللمو  تجهز هذه الخزانات الفوالذية الجاهزة بكافة ملحقاتها من قضبان التقويةو  هذه المدونة،

 كل ما تتطلبه المواصفات الخاصة بالعمل.و  الطالءو  فتحات التفتيشو  بيباالنا
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وفق توصيات المصنع وباسلوب اللحام التناكبي. تلحم االلواح  على يجري لحام اجزاء الخزان باسالك لحام
تفحص لضمان و  كلآوالت تعالج خطوط اللحام ضد التأكسدو  الفوالذية مسبقة التشكيل لتعطي سطحا مستويا

اللحام مع اعطاء  ومن قبل طرف ثالث متخصص بفحوص وفق المواصفات المعتمدة على النضوح عدم
 شهادة ضمان بذلك.

 على تثبتو  المصنع جهزهاان التثبيت والتدعيم التي يقضبو  الصاموالتو  (البراغي) عمل المسامير الملولبةتست
 عموما. (7-7)الفصل و  متطلبات المواصفات المذكورة في هذا البابو  وفق توصياته

يمكن االكتفاء بسلم واحد من اسفل و  حسب المواصفات الخاصة بالعملبتجهز هذه الخزانات بسلم )أواكثر( 
الخارج اطالقا . يصل السلم الخارجي الى فتحة  أو الى الداخل ته. يكون السلم شاقوليا غير منحن  البرج الى قم

عند وجود  أو داخلي لفحص الخزان دوريا من الداخليجهز الخزان بسلم و  الخزان العلوية المحكمة السد،
 [.8صيانة ] أو اعمال فحص

 بالسمك الذي تطلبه المواصفات،و  بااللوان المطلوبةو  تطلى هذه الخزانات بطبقتين من الطالءات المعتمدة
 .نفسهصنع الخزان الفوالذي المحمول كمية الطالء من مو  يفضل تجهيز نوعيةو 

وفق ما  على أو وفق تصميم المصنع علىو  بممشى حديدي )أو اكثر( حول الخزان تجهز الخزانات الكبيرة
الساللم و  تتطلبه مواصفات العمل. يتصل هذا الممشى )أو المماشي( بالساللم العمودية بحيث تكون المماشي

 تفتيش للخزان.و  منصات فحص
 ملحقاتهاو  توصيالت االنابيب 7-8
 قيالحر  ملء خزان ماء نظام إطفاء 7-8/1

 وفببببق سببببعة الخببببزان علببببى بببببوب مببببلء الخببببزانأن مقبببباسبوب ذي مصببببدر مبببباء دائببببم، ويحببببدد يمببببأل الخببببزان بببببان
يحبببببافظ علبببببى و  سببببباعات. يثمبببببان علبببببىاليزيبببببد زمبببببن مبببببلء الخبببببزان  أن فتبببببرضيو  نظبببببام اإلطفببببباء المعتمبببببد.و 

توى ببببببببببببببببعبببببن المس mm 100ر مبببببن بببببببببببببببببكثأتوى المببببباء بببببببببببببببمح بنقصبببببان مسببببببببببباليسو  الخبببببزان مملبببببوءا  دائمبببببا
 مقبببببباسال يقببببببل  ،مسبببببباعدة عنببببببد الحاجببببببة يمكببببببن االسببببببتعانة بمضببببببخات مببببببلءو  المعتمببببببد إلطفبببببباء الحريببببببق،

 خببببرآاي مصببببدر موثببببوق  أو بببببوب االسببببالة الببببرئيسأن تسببببحب المبببباء مببببن، و 50mmبببببوب الببببدفع فيهببببا عببببنأن
 [.1تصدق عليه الجهة ذات المسؤولية ]

 سحب الماء من الخزان 7-8/2
يقصد و  ق في كل موقع.يالحر  إطفاء تطلبات نظاموفق م على بوب سحب الماء من الخزانأن مقاس يتحدد

التي  NFPA 22-14.2 مواصبفبةاليسبترشبد بو  المنظومة بماء اإلطفاء،جهز الذي يبهذا االنبوب، االنبوب 
ل عن ببببببما ال يقو  ،ا  مكعب ا  متر  01للخزانات بسعة لغاية  150mm هذا االنبوب بما اليقل عن تحدد مقاس

200 mm  250 بوب ال يقل عنأن مقاسوب ،ا  مكعب ا  متر  635لغاية  ا  مكعب ا  متر  116للخزانات بسعة من mm 
  mm 150اصغر من ذي مقاس  بوب سحب من الخزانأن يسمح باستعمالو  للخزانات ذات السعات االكبر.

ال بد و  الحاالت ذات الظروف المالئمة لذلك.و  في الحاالت التي ال تتطلب تصريف ماء كبير إلطفاء الحريق
 بوب سحب الماء من الخزان.أن مقاسافقة الجهة ذات المسؤولية على من استحصال مو 
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 تثبيت االنابيب 7-8/3
الفصل و  [6] المواصفات الفنية لالعمال الصحيةوفق  ئم علىب بالحماالت والمساند والدعاتثبت كافة االنابي

 مواصفات العمل المعتمدة. تعطى العناية الخاصة عند اختراق ايو  من هذه المدونة (2/7-3)البند و  (4-1)
يكون طوق  أن في اي موقع كان من الخزان، علىو  الخرساني باي اتجاه كان أو بوب لبدن الخزان الفوالذيأن

صة بعمل هذا المواد الخا لمعوتست تماما ال يسمح بنضوح الماء بتاتا، الغلق اتصال االنبوب بالخزان محكم
 مواصفات العمل.[ و 6]و [1] رجعينوفق مواصفات الم على الطوق

 ملحقات االنابيب 7-8/4
 على انبوب الماء الفائضو  انبوب التصريفو  السحب من الخزانو  ابيب ملء الخزانأن ملحقاتتكون  أن يجب

 [.6]  العمال الصحيةالفنية ل مواصفاتالواصفات المعتمدة و المو  (2/7-3ذكر في فقرات البند ) وفق ما
 ال تقتصر عليها:و  تياآل تشمل هذه الملحقاتو 

 التصريفو  السحبو  سيطرة للملءو  صمامات عزل -1
 بوب السحبأن صمام غير مرجع منصوب بشكل افقي في -2
 وصالت تمدد اينما دعت الضرورة -6
 انبوب ماء فائض في اعلى مستوى من الخزان -4
 ماء من الخزانبوب سحب الأن تركيبة مانع الدوامات في فوهة -1
 مصنع الخزان الجاهبز أو اي تركيبة اخرى يوصي بها المصمم -3

 مؤشر مستوى الماء 7-8/5
 ق بمؤشر لبيان مستوى الماء فيه. يكون نوع المؤشر مالئما لنوع الخزانيالحر  يجهز خزان ماء نظام إطفاء

 ينصبو  لماء من قبل المصنعقراءته. يجهز الخزان الفوالذي الجاهز بمؤشر مستوى او  ادامتهو  يسهل نصبهو 
مؤشر  عمل. اما للخزانات الخرسانية فيستمحموال على برج أو وفق توصياته سواء كان الخزان ارضيا على

للعوارض  حملهعى عند اختيار نوع المؤشر تبهذا الخصوص. يرا AWWA مواصفات وفق على مناسب
 الرياح.و  الثلجو  الغبارو  الجوية مثل االمطار
ي تتطلبها ظروف التو  لمستوى الماء بالملحقات الضرورية التي يوصي بها مصنع المؤشريجهز كل مؤشر 

صمامات تفريغ و  معايرة المؤشرو  ، مثل ادوات ضبطوتصديق االستشاري المصمم مواصفات العملالمنشأ و 
سائل تسخين بعض اجزائه لحمايتها من و الصيانة، و  صمامات عزل المؤشر عن الخزان الغراضو  المؤشر

 غير ذلك.و  لتجمد عند الضرورةا
 استعمال الخزان الغراض اخرى 7-8/6

ق مثبببببل اسبببببتعمال يبببببالحر  ق الغبببببراض اخبببببرى غيبببببر إطفببببباءيبببببالحر  ظمبببببة إطفببببباءأن قبببببد تسبببببتعمل خزانبببببات مببببباء
تسببببببمى  هببببببذه الخزانببببببات حينئببببببذ خزانببببببات مزدوجببببببة و  غيرهببببببا.و  الغسببببببيلو  الشببببببربو  المبببببباء لالغببببببراض العامببببببة

 [:1تية ]عى النقاط اآلالحالة ترا في هذهو  (،dual serviceالخدمة )
 ق.يالحر  ابيب ماء نظام إطفاءأن ابيب الخدمة الثانية منفصلة تماما عنأن تكون -1
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 ق.يالحر  يجهز الخزان بصورة مستمرة بالماء لضمان الخزين الكافي إلطفاء -2
بوب سحب الماء الغراض الخدمة الثانية في الخزان اعلى من مستوى محدد أن يكون مستوى -6

 ق على الدوام.يالحر  وجود خزين ماء كاف لنظام إطفاءيضمن 
ويسمح  بوب سحب الماء للخدمة الثانية داخل الخزان من البراص لمنع تآكله في الماء،أن يكون -4

من حديد الزهر اذا كان قطره اكبر من  أو mm 75من الفوالذ اذا كان قطره اكبر من  بوبا  أن كونهب
150 mm. 

خارج و  ثبيت المعتمدة في المواصفات النابيب الخدمة الثانية داخلفر اساليب التاتو ت أن يجب -1
 [.6] على وفق اشتراطات المرجعمع الملحقات المعتادة  داخل المبنىو  الخزان

 معستواه االعلى المسموح في الخزان مو  جهاز تحسس للمستوى االدنى للماءينصب  أن جبي -3
 باجهزة السيطرة للخزان. توصيله

 ت حجرة الصماما 7-9
تقع في و  يقصد بها الحجرة التي تحوي الصمامات االساسية اسفل الخزانات المحمولة على االبراج،

وفق  على موقعهاحدد وي ،طمورةم أو تكون فوق مستوى التربة أن مكنيو  نهاية االنبوب النازل من الخزان
 الظروف الخاصة بكل موقع.

 تصميم الحجرة 7-9/1
الطابوق  أو نفسهاويمكن استعمال الخرسانة  ،طمورةة المجدران الحجر و  يةتستعمل الخرسانة المسلحة الرض

. mm 200لجدران الحجرات فوق مستوى التربة مع االنهاءات الضرورية. ال يقل سمك الصبة الخرسانية عن 
جدران الحجرة من جميع و  ما بين الصمامات mm 300عن  كي تتيسر مسافة ال تقلابعاد الحجرة  ختارت

بحيث ينصب الصمام غير و  يتسع عمق الحجرة الستقبال توصيلة العكس اسفل االنبوب النازلو  ،الجوانب
ر لالنبوب النازل والصمام غي ئماالدعو  ر وسائل التثبيتفاالمرجع افقيا تحت خط االنجماد في التربة مع تو 

  [.1فوق مستوى التربة ] mm 150بما ال يقل عن  طمورةالميرتفع سطح الحجرة و  المرّجع،
وزن عمود الماء و  تصمم لتتحمل دفع التربةو  القوى المسلطة على ارضية الحجرة وجدرانهاو  تحسب االحمال

وفق متطلبات  على اية احمال اخرىو  من قعر الحفرة الى اعلى نقطة في الخزان مع وزن االنبوب النازل
 المواصفات المعتمدة.و  الموقع

نصب الصمام في حين ي، لنازل للحجرات فوق مستوى التربة دائماينصب صمام العزل البوابي على االنبوب ا
 غير المرجع افقيا بعد العكس الموجود اسفل االنبوب النازل.

عن  ضلعهافتحة مربعة ال يقل قياس  أوmm 600 فر فتحة تفتيش قياسية بقطر ال يقل عن او تت أن يجب
500 mm ،مثبت الفتحة الى قاعدة الحجرة سلم حديدي من هذه يجب نصبو  في سقف حجرة الصمامات 

 بصورة متينة.
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 الجانب، ذلكتعمل الطالءات المعتمدة لضمان تسو  الرطوبة أو ارضية الحجرة غير نفاذة للماءو  تكون جدران
ن آزلة للحرارة ومانعة للرطوبة في االنبوب داخل الحجرة بمواد عاو  تراكيب االنابيبو  يفضل عزل الصماماتو 

 ء داخل التراكيب في المناطق الباردة.واحد لمنع تجمد الما
ية بالوسائل االرض أو جوانبها أو نضوحه الى داخل الحجرة من سقفها أو ضمان عدم نفاذ الماءجب ي

تربط مع لحيثما كان ذلك ممكنا  و  فتحة تصريف في قعر الحجرة عند الضرورة وجودالمعتمدة ويفضل 
من  أو معدنيا أو لحجرة من الخرسانة المسلحةيكون سقف ا أن ويمكن [.1منظومة الصرف الصحي ]

البد من احكام سطوح التقاء السقف مع جدران الحجرة ضد و  .ة آنفا  ر المذكو فر فتحة التفتيش االخشب مع تو 
 على اللون المطلوبو  الخشبية باالصباغ المناسبةو  نضوح الماء الى داخل الحجرة. تطلى السقوف المعدنية

 مدة.وفق مواصفات العمل المعت
 اختيار الخزاناتو  تصميم 7-11

في الفصول  ذكرلدائنية كما  أو خرسانية أو ق فوالذيةيالحر  ظمة إطفاءأن تكون خزانات أن يمكن
فوق  أو طمورةة والخرسانية واللدائنية متكون الخزانات الفوالذي أن يمكن( و 1-7)و (4-7)و (6-7)و (7-2)

اللدائنية داخل و  قد تستعمل الخزانات الفوالذيةو  خرسانية. أو محمولة على ابراج فوالذية أو مستوى التربة
غالبا ما تنصب في الطوابق العليا في العمارات الشاهقة كي تعمل مع الجاذبية و  كان، مستو   المباني في اي

 ق.يالحر  في إطفاء
 ق،يالحر  فاءظمة إطأن مختلفة من الخزانات المستعملة مع نماذج   (15/3-7)الى  (15/1-7)تبين االشكال 

ق يالحر  إلطفاء خزانات متنقلة كذلك هنالكو  وفق متطلبات المنشأ المعني، على قد اختيرت هذه الخزاناتو 
ق متكاملة مقطورة يحر  فر تجاريا منظومات إطفاءاتتو و  ،(15/2-7)تستعمل عند الضرورة كما في الشكل 

تستعمل هذه االخيرة و  .(15/3-7)ملحقات الربط كما في الشكل و  المضخةو  تشمل الخزانو  على عربة
 للمباني الصغيرة.و  بصورة خاصة في المناطق النائية
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 [9] : خزان فوالذي محمول على برج مع خزان فوالذي ارضي11/1-7شكل ال

 

 
 : خزانات متنقلة لحماية منشأة صناعية عند تعطل مصدر الماء االساس لنظام إطفاء11/2-7شكل ال

 [9] قيالحر 
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 [9] : خزان فوالذي ملحوم في اعلى طابق في مبنى شاهق11/3-7شكل ال

 

 
 [9] ق فوق سقف خزان خرساني يقع تحت مستوى االرضيةيحر  : مضخات إطفاء11/4-7شكل ال
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 [10]: خزان خرساني ارضي11/5-7شكل ال

 

 
 [11]ق متكاملة على مقطورة يحر  : منظومة إطفاء11/6-7شكل ال
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 تية عند اختيار نوع الخزان:اسة االمور اآلظر االعتبار والدر يؤخذ بن
 المدة الزمنية.و  يحددها معدل التصريفو  –سعة الخزان  -1
 لدائني. أو خرساني أو فوالذي –نوعية الخزان  -2
 المكان المخصص في المبنى.و  خارج المنشأ ام فوق التربة ام داخل المبنى طمورم –موقع الخزان  -6
 خارجه.و  داخل المبنى –موقع الخزان مع محيطه و  مالءمة نوع -4
 بوب بلدية رئيس ام بئر ام مصدر اخر.أن –مصدر الماء  -1
 كذلك ربطه مع شبكة اإلطفاء.و  مع سيارات اإلطفاء أو مع خزانات سحب اضافية –ربط الخزان  -3
 ملحقاته.و  الكلفة التخمينية للخزان -7
 مدة االنجاز. -3
 خر.آوتصميم معين على خيار فضيل نوع ؤدي الى تتقد  فهي –الموقع و  دراسة تحريات التربة -0

 الزالزل.تعرض الخزان للرياح واالمطار والثلوج و 10- 
 يجمع في الموقع. أو هل يصنع الخزان من مواد محلية ام يستورد جاهزا   –فر المواد اتو  -11
 متطلبات رب العمل.و  اختيار االستشاري المصمم الحاذق -12
 (.متطلبات الجهة ذات المسؤولية )المستفيدة -16
 اية امور اخرى. -14

 تصاميمميم وموثوقة من خالل اليكون بسعة قياسية معتمدة في التصا أن اختيار الخزانو  يفضل عند تصميم
 مادة صناعة الخزان.و  النوعو  السابقة من حيث الشكل

وفق على و  واع الخزاناتأن وفق االسس المعتمدة في تصميم كل نوع من على ةيتجري الحسابات التصميم
االدلة المرجعية و  من ذلك كتب التصاميمو  العراقية للتصاميم،و  المواصفات العالميةو  مراجع الهندسيةال
(guidesالمعتمدة من قبل استشاريي االنشاءات )  المواصفات العالمية مثل وAWWA  وACI  وASTM 

قبل الجهة ذات تصميمه من و  على نوع الخزان يصدق أن جبلخزانات، ويغيرها الخاصة بتصاميم او   APIو
 المسؤولية قبل إنشائه.

 التسلم و  القبولو  الفحص 7-11
تجمع  أو اثناء العمل للخزانات التي تنشأ في مطابقة المواصفاتو  تجرى فحوص جودة العمل

 تسلممن قبل المصنع قبل المنقولة الى موقع العمل فتطلب شهادة فحص و  موقعيا. اما الخزانات المصنعة
 تسلمها.و  تية على الخزانات كشرط من شروط قبولهاوص اآلوتجرى الفح الخزان،

 (Water tightnessسـدودية الخزان )   7-11/1
مناطق اتصال الخزان و  وصالت الربطو  تفحص جميع الخزانات ضد نضوح الماء من خطوط اللحام أن يجب

ولة من الجهة ذات ق معتمدة مقبائتصليح الخزان بطر  جبوي غير ذلك،و  الملحقات الخارجيةو  بالتراكيب
 المسؤولية عند وجود اية نضوح.
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 الخزانات الفوالذية الملحومة   7-11/2
ضغط  أو يستعمل ضغط الهواءو  تفحص جميع خطوط اللحام ضد نضوح الماء قبل طالء الخزان، أن يجب

 ضوح،تحري تكون فقاعات في اماكن الن( لlinseed oilزيت بذور الكتان ) أو الخواء مع رغوة الصابون
بعد اكتمال و  ( كلما امكن ذلك،non-destructive) غير االتالفية فحوصيفضل فحص اللحام بواحد من الو 

ساعة مع مراقبة مستوى الماء لضمان  24يترك لمدة و  انشاء الخزان يمأل بالماء الى حافة فوهة الماء الفائض
 سدودية الخزان.

 الخزانات المضغوطة   7-11/3
يمكن اجراء فحص و  وفق توصيات المصنع قبل ادخاله الخدمة.على مضغوط يجري فحص الخزان ال

تعد وثيقة و  .ساعة 24لمدة و  هو مملوء الى ثلثي سعته االسميةو  bar 10 السدودية كذلك بضغط ال يقل عن
 .لمسؤوليةا ذات تسلم الى الجهةو  مسؤول الموقع،و  فحص توقع من قبل ممثل المصنع

 ية المسلحة باالليافالخزانات اللدائن   7-11/4
 من 75mmبالماء لغاية  ء الخزانوذلك بمل (Hydrostatic)ي يكتفحص هذه الخزانات بضغط هايدروستات

اثناء  في الصماماتو  تغلق جميع الفتحاتثم لمدة ال تقل عن ساعتين. و  فتحة التفتيش أو العلوية تهفوه
 يراقب مستوى الماء في الخزانو  ضوحها.يمكن استعمال السدادات لهذه التوصيالت في حال نو  ،الفحص

 من اي مكان. هطيلة فترة الفحص لضمان عدم نضوح
 الخزانات الخرسانية    7-11/5

ويحسب هبوط مستوى الماء لفترة  ساعة، (عشرينو  اربع)يترك مملوءا  لمدة و  يمأل الخزان بسعته القصوى
تطرح كمية الماء المتبخر طبيعيا بعد حسابها، و  .السبعين ساعة الالحقة لتحديد كمية فقدان الماءو  ينتاالثن

بعد دخول الخزان الى  اي نسبة نضوح ن وجد. وال تقبلإلنضوح من كمية الفقدان الكلي لتقرير نسبة ا
 الخدمة.

 ملحقات الخزانات    7-11/6
ل ذلك يشمو  اداء عملها بصورة صحيحة.و  تفحص ملحقات الخزانات لتقرير مطابقتها للمواصفات المطلوبة

هذه  نتائج توثقو  غيرهاو  مقياس الضغطو  مؤشر مستوى الماءو  بوب السحبأن تركيبة منع الدوامات بداية
 تسلم الى الجهة ذات المسؤولية.والتسلم من قبل القائمين بالفحوص و  في وثيقة الفحص الفحوص
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 الباب الثامن
 الحريق النقالة افئمط

 عام  8-1
 وتعد مناالبتدائية ه الفعالة لمكافحة الحريق في مراحللية و الوسيلة األ اليدوية افئتعتبر المط

تكون جميع المطافئ المثبتة في المبنى الواحد مماثلة  أن ويفضل لية لمكافحة الحريق.و االسعافات األ
ات حجم مناسب وسهلة الحمل مع تجنب استعمال عدد قليل من لبعضها من حيث النوع والمظهر وذ

ن إ[. كما 1عدد كبير من ذوات معامل اداء منخفض جدًا ] أوالمطافئ ذات معامل االداء العالي جدًا 
 عجالت االطفاء التابعة للدفاع المدني جزء اساس من آليات اطفاء الحرائق النقالة. 

 عامة تصانيف 8-2
  Identification and Labeling)عالمات )والالتصنيف   8-2/1

 المطفأة، بحسبدرجة تصنيف  :بشكل واضح ال يقبل الشك التاليةالعالمات  أةعلى كل مطف ثبتت أن يجب
النقالة على اساس العالمات  افئالمط ويمكن تصنيف. وطريقة استعمالها أةالمطف وكذلك وزندرجة الخطورة، 

دول ـــــــــــفي الج كما [2] عهاتتعامل م أن مواد الحريق التي من الممكن التي تكتب على المطفأة مبينة نوع
(8-2/1) . 
 

 النقالة بحسب تصنيفها ةمواد الحريق التي تالئمها المطفأ :2/1-8جدول ال
 [2)العالمة المثبتة عليها( وصنف الحريق ]

تصنيف المطفأة النقالة 
)العالمة المثبتة عليها( 

 ف الحريقيصنتو 

لعالمات اشكل 
 المعتمدة

 تفصيل مواد الحريق

 A   - أ
 

 وماشابه ذلك الورق واالقمشةو االخشاب و يلوزية المواد السل
 المطاط وكذلك

 B   - ب
 

مثل الوقود واالصباغ والزيوت   شتعالالقابلة لال سوائلال
 ذلك. ما شابهو  ....

 C  -  ج
 

 واآلالت الموادو االجهزة الكهربائية مثل المحركات و المواد 
 وما شابه ذلك الكهربائية .....

 D -   د
 

الصوديوم و مثل المغنيسيوم  شتعالالقابلة لال فلزاتال
 ذلك شابه ماو  البوتاسيوم ...و الليثيوم و 

 الطبخ وتشمل مواد الطبخ القابلة لالحتراق.ادوات واجهزة   K,E - ه
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  (Identification of Contents)محتويات المطفأة   تعريف 8-2/2
 الحجم ومواد االطفاء من حيث تانا مختلفممن حيث الشكل لكنهبهتان متشا والمطفأة النقالة المطفأة اليدوية

مواد  اساس علىويمكن تصنيف المطفأة  على عجالت. أو. وقد تكون المطفأة محمولة يدويًا التي بداخلها
 كما سيأتي ًا على الحريق الذي تتعامل معه المطفأةمادة المطفأة ليست دلياًل قاطع أن االطفاء مع االنتباه الى

 .تباعاً  تفصيله
 نوعين:وتصنف الى  لإلطفاءمادة كالماء  فيها عمليست، المطفأة المائية 8-2/2/1
كغاز دافع للماء.  والذي يعملكسيد الكاربون أو ي نائث بخرطوش )عبوة( مطفأة الماء العاملة 8-2/2/1/1
داخل حيز االسطوانة المملوءة بالماء، يقوم الغاز المنبعث بدفع محتويات  الى الخرطوشاثناء فتح في ف

 [.3] المطفأة من الماء بواسطة خرطوم القذف
 هــــــذه تشــــــحن .كســــــيد الكــــــاربونأو بــــــداًل مــــــن ثنــــــائي  أة المــــــاء العاملــــــة بغــــــاز النتــــــروجينمطفــــــ 8-2/2/1/2

الغــــاز علــــى دفــــع المــــاء الــــى الخــــارج  يعمــــل وعنــــد االســــتعمالعــــد ملئهــــا بالمــــاء. المطفــــأة بغــــاز النتــــروجين ب
 مائية.  مطفأة (1/1-8) ويبين الشكللهذا الغرض.  ممةمص ةعبر مرش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [.2] مائية : مطفأة1/1- 8الشكل 
 
 المطفأة الرغوية 8-2/2/2

 :نوعين وتكون على لإلطفاءمادة  تعطي هذه المطفأة سائال رغويا
من التفاعل يعمل غازا  الناتجوالغاز  ،ي داخل المطفأةئفاعل كيميات وتنتج من :ائيةيالرغوة الكيم -1     

 دافعا للرغوة.
 دافع هوبغاز  والماء ويتحقق الدفعادة الرغوة بالهواء ن خلط مم وهي ناتجة :الرغوة الميكانيكية  -2     

 االستعمال.طريق فتح خرطوش الغاز عند  وذلك عنكسيد الكاربون أو ي نائغاز ث
 
 

انبوب منع 
 الزيادة في الملء
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 كسيد الكاربونأو طفأة غاز ثنائي م 8-2/2/4
حيث يخزن داخل  بعض المطافئ كمادة وحيدة إلطفاء الحريقكسيد الكاربون في أو ي ائغاز ثن عمليست

رض. يبين غباشرة عن طريق خرطوم معد لهذا الموقع الحريق م ويرش علىاسطوانة فوالذية على شكل سائل 
 .(CO2)كسيد الكاربون أو ي نائمطفأة ث (1/2-8)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [2] (CO2)كسيد الكاربون أو ي نائمطفأة ث: 1/2-8الشكل 
 
 ي الجاف   ئالمسحوق الكيميا افئمط 8-2/2/3

 .نوعين من حيث طريقة الدفع وهي على لإلطفاءالمسحوق الجاف مادة  افئهذه المط عملتست
  خرطوشالمطفأة التي تعمل بال   8-2/2/3/1

الجاف كسيد الكاربون حيث يقوم بتهييج المسحوق أو ي ائنمشحون بغاز ثيفتح الخرطوش ال ستعمالهاعند ا
المسحوق الكيميائي  مطفأة (1/3-8) الى خرطوم المطفأة. يبين الشكل فيدفعهلحالة المائع  ويجعله مشابها

 الجاف العاملة بالخرطوش.
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 

 .[2عبوة الدافقة( ]الالخرطوش )الكيميائي الجاف العاملة ب مطفأة المسحوق :1/4-8الشكل 

العبوة 

 الدافعة

 غطاء الملء
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  ظالمطفأة التي تعمل بالضغط المحفو  8-2/2/3/2
 هذا النوع من المطافئ غاز النتروجين غازا دافعا للمسحوق. عمليست
 كتيب التعليمات 8-2/4

وصيانتها ومدة وخزنها  ستعمالهاأة بتعليمات تبين طريقة امطفكل  تجهز أن يجب السالمة ألغراض
 والتحذيرات الالزمة.ستعملة فيها ذكر نوع مادة االطفاء الم المصّنعوعلى .  صالحيتها للعمل

 (Obsolete Fire Extinguisher)الحريق الفاسدة    مطافئ 8-2/3
 مطفأة ةواي ،العالقة والجهات ذاتفاع المدني واعها لتعليمات الدأن الحريق على اختالف مطافئتخضع 
 :[2تشمل ]ويجب رفعها و فاسدة  عدمن النوع القديم ت أولمواصفات خارج ا
 .الخرطوشالماء ذات  افئمط .1
)هي المطافئ التي كانت تصنع قديما بدون لحام وتركب مع بعضها بواسطة ذات البرشام  افئالمط .2

 مسامير البرشام(
                                                                                                  ذات البوق المعدني.كسيد الكاربون أو ي ائثن أةمطف .3
 الصودا الكاوية                                                                                                              أة مطف .4
  .وصبغ وتحويرسمكرة  ألعمال بعد خضوعها المجددةافئ المط .5

 (Selection of Fire Extinguisher)الحريق المناسبة   أةختيار مطفا 8-4
 متطلبات عامة 8-4/1

 عليهاوالتعرف  ستعمالهاسهولة ا: لها منها ويجب االنتباهالمطفأة فرها في اهناك عدة متطلبات يجب تو 
فئ الحريق تعد خط الدفاع ن مطاإ .اخمادهوخطورته وامكانيتها  الحريق لنوعومالءمتها بها  وسهولة التحرك

واع الحريق التي تشب في المبنى ويكون حجم امتدادها محدودًا. واختيار النوع المناسب من أن ل ضدو األ
مطافئ الحريق النقالة )كما سيتطرق اليه في هذا الفصل( يجري بشكل مستقل وال يعتمد على كون المبنى 

 غيرها(. أومنظومة االنابيب الواقفة  أوات التلقائية مجهزًا بنظام اطفاء حريق آخر )مثل منظومة المرش
                        ق                                                       يالحر  واعأن تصنيف   8-4/2
 :(2/1-8)ة كما في الجدول واع رئيسأن ق الى خمسةيالحر  واعأن صنفت
 أ(نوع )ال من قيالحر  8-4/2/1
واع أن العديد منو المطاط و  القماشو الورق و ب شالصلبة الكاربونية االصل مثل الخلمواد ا و حريقوه

 .البالستك
 الحريق من النوع )ب( 8-4/2/2
مثل النفط والبنزين والكحول والشحوم النفطية والقير واالصباغ ذات  السوائل القابلة لالشتعال و حريقوه

    ة لالشتعال.االساس النفطي، والمذيبات، والغازات القابل
                                                                                              ج(  نوع )ال من قيالحر  8-4/2/4
     .التجهيزات الكهربائيةو لمواد و حريق اوه
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                                                                                          د(  نوع )ال من قيالحر  8-4/2/3
 . البوتاسيوم و المغنيسيوم والتيتانيوم والليثيومو شتعال مثل الصوديوم القابلة لال و حريق الفلزاتوه
  الحريق من النوع )هـ( 8-4/2/4

التـــــــــــي تتضـــــــــــمن المـــــــــــواد الغذائيـــــــــــة مـــــــــــن خضـــــــــــراوات ودهـــــــــــون وشـــــــــــحوم  مـــــــــــواد الطـــــــــــبخ و حريـــــــــــقوهـــــــــــ
 .[4] المطابخادوات و  حيوانية،

  الحريق خطورةظام تصنيف ن 8-4/4
  .(3/2/5-8)الى  (3/2/1-8) الفئات المذكورة في الفقراتعلى اساس  الحريق خطورةتصنف 

 (Classification by Hazard)  اختيار مطافئ الحريق النقالة على اساس الخطورة 8-4/3
الخطورة الناشئة عن طبيعة استعمال المبنى ونوعية المواد القابلة لالحتراق  على اساسمطافئ الحريق  ختارت

 فيه وكآالتي:
  واطئة الخطورة مطافئ حريق نقالة ألنواع الحريق 8-4/3/1
القابلة  المواد وتكون كمية .(B)ب و  (A)الحريق أ فيلى اساس قابليتها التعامل مع صنالمطفأة عتختار  

 لتر. 3.8 لىع ال تزيدمن الصنف ب  لالحتراق
   اعتيادية الخطورة حريق نقالة ألنواع الحريق مطافئ 8-4/3/2

الحريق  يفنــــــــــــــــعلى اساس قابليتها التعامل مع ص وتختار المطفأةمعتدلة.  نبعثةحيث تكون كمية الحرارة الم
في اي  لتر 18.1لتر الى  3.8من  الصنف بمن  اد القابلة لالحتراقالمو  وتكون كمية  (B)وب  (A)أ 

 مساحة من المبنى. أوغرفة 
  عالية الخطورة  مطافئ حريق نقالة ألنواع الحريق 8-4/3/4

الحريق  نفيــــــــــــــامل مع صــــــلى اساس قابليتها التعع المطفأةوتختار عالية.  نبعثةحيث تكون كمية الحرارة الم
 أوفي اي غرفة  لتر 18.1من  أكثر الصنف بمن  المواد القابلة لالحتراق وتكون كمية  (B)وب  (A)أ

التي يكون نمو الحريق فيها سريعا مع انطالق كميات عالية  في المخازنقد يحصل  كما مساحة من المبنى
 من الحرارة. 

 (Selection by Occupancy)على اساس اشغال الموقع    االختيار 8-4/4
 فر منظوماتابغض النظر عن تو  والبناية معالها القابلية على حماية الموجودات  افئ نقالةتجهز االبنية بمط

الظروف الجوية القاسية مثل  أوكما يجب اجتناب وضع المطافئ في االماكن الرطبة  حريق اخرى. اطفاء
 البرودة القاسية وماشابه ذلك. أوالشمس المباشرة 

هـ  د، ج، ب، أ، افئ من االصنافبمط االستعماالت مختلفة الخطورةتجهز االبنية ذات  8-4/4/1
(A,B,C,D,K) .بحسب نوعية الخطورة الموجودة في المبنى 

مثل االخشاب  يلوزيةالمواد السل التي تحتوي االبنية في  (A)أ من الصنفة أفر مطفاتو ت أن يجب 8-4/4/2
 .وكذلك المطاط لكذماشابه و  والورق واالقمشة
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نف ــــــــالصمن مطافئ  لمكانل يضاف  (B,C)ج  أوب  الصنفكان نوع الحريق المتوقع من  إذا 8-4/4/4
 .                                                                                                 يضاً أ (A) أ

 الحريق افئتوزيع مط 8-3
    (Aأ ) لصنفا من الحريق افئطتوزيع م 8-3/1
علـــــــى  وتحســـــــب اعـــــــدادهاة لتغطـــــــي مســـــــاحة المنشـــــــأ كافيـــــــ افئتكـــــــون اعـــــــداد المطـــــــ أن جـــــــبي 8-3/1/1

 . على المساحة التي تحميها كل مطفأةقسمة مساحة البناية  اساس حاصل
 ذلك. استوجب غير إذااال  اً متر  21 افئال تتعدى المسافة بين المط  8-3/1/2
 .(A)الصنف أ  بداًل عن (C)ج  أو (B)ب  افئ من الصنفينمط عمالباست محال يس  8-3/1/4
 (B) لصنف با من الحريق افئمط توزيع 8-3/2
 .اً متر  15 هااالبنية بشكل بحيث ال تتجاوز المسافة بين فيالمطافئ المحمولة  توزع 8-3/2/1
 .ىدنأ كحد  (B)مطفأة ال تحتوي على الصنف ب  عمالال يسمح باست  8-3/2/2
 دون عوائق.ب وسهلة الوصولفي اماكن واضحة  افئالمطيجب وضع   8-3/2/4
 مترا. 33ها ال تتجاوز المسافة بين أن ذات عجالت في االبنية فيجب افئفي حالة وجود مط 8-3/2/3
 (C) ج من الصنفالحريق  افئتوزيع مط 8-3/4
 الكهربائية. للحرائق (C)الصنف ج   تعمل مطافئتس  8-3/4/1
 .مناسبالوقود ولكن بشكل  أولكهرباء توزع في االماكن التي قد يحدث فيها حريق بسبب ا 8-3/4/2
 (D) لصنف دا من الحريق افئتوزيع مط 8-3/3
 .شتعالالقابلة لال فلزاتلل   (D)الصنف د تستعمل مطافئ  8-3/3/1
 .اً متر  22من  د( أكثرال تبتعد المطفأة عن منطقة الخطر ) أن يجب  8-3/3/2
 المساحات.على  افئالمط في توزيعد على المصنع يعتم  8-3/3/4
قابل  فلكل فلزفأة مع نوع الخطر )د( الكيميائي للمط مة المسحوقمالءالى  هاالنتبا يجب 8-3/3/3
 باالعتماد على تعليمات المصنع.  يوصىاطفائه، وعليه مسحوق  شتعاللال
 [2( ]K) هـلصنف ا ق منالحري افيمط توزيع 8-3/4
 .ومشتقاتهازيوت الطبخ  وحيثما تتوافرفي اماكن الطبخ  تعمل هذه المطافئتس 8-3/4/1
 .  أمتار 1من  أكثرال تبتعد المطفأة عن مصدر الخطر  أن يجب 8-3/4/2
 الحريق اليدويةوالصيانة وشحن مطافئ الفحص  8-4
 خطوات الفحص 8-4/1
  التأكد من وجود المطفأة في المكان المحدد لها 8-4/1/1
 من العوائق. الذي توضع فيه المطفأة خالياً  المكان يكون أن يجب 8-4/1/2
 .المطفأة فاعلية الى يؤشر الذي مؤشر مقياس الضغطقراءة  8-4/1/4
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مادة االطفاء في داخلها خاصة  وعدم ركودامتالئها  وتحريكها لبيانكد من وزن المطفأة أالت 8-4/1/3
 ائية.يبالنسبة للمساحيق الكيم

ن وجدت( إالخراطيم والعجالت ) ويشمل حالةحسن المظهر الخارجي للمطفأة من  التأكد 8-4/1/4
 والتآكل.من االضرار مثل الكدمات  وخلو المطفأةوبطاقة الفحص الدوري  والعالمات الملصقة

 وبحسب تعليمات تفحص شهرياً خاصة حيث  لعناية  (D)د صنفمن ال افئتخضع المط 8-4/1/6
 المصنع.

 المثبتة على المطفأة مع ذكر يقوم الشخص المخول بالفحص بتثبيت تأريخ الفحص على البطاقة 8-4/1/2
كد من أبالفحص الدوري. وعلى المخول الت سجالت خاصة والمالحظات في واسم المخولتأريخ الفحص 

 واالرشاد الواضحة.وجود عالمات الداللة 
 الفحص.اثناء  عيب في التي تحتوي على اي االحتفاظ بالمطافئ يمنع 8-4/1/8
 وشحن المطافئالصيانة  8-4/2
 يقوم بعملية الصيانة شخص مخول بذلك. أن يجب 8-4/2/1
 .تعليمات المصنع في صيانة المطفأةيجب اتباع  8-4/2/2
 سالمتها. وتؤكدالميكانيكية للمطفأة كافة  تفحص صالحية االجزاء 8-4/2/4
 ا. صالحيته وتؤكدتفحص مادة االطفاء  8-4/2/3
الجهة  ساس تعليماتأعلى  صالحيتها وتؤكدالغازات الدافعة  ة خراطيشصالحيتفحص  8-4/2/4

 المصنعة.
وجود  أوعدم وجود انسدادات في منافذ االطالق  ضمانمع ة الفحص الفيزيائي للمطفأيجرى  8-4/2/6

 االجزاء.تلف في  أوتآكل 
جهات لل وبحسب التعليمات النافذة أشهركل ستة  أو الفحص الشامل على اساس سنوييجرى  8-4/2/2

 المخولة.
 الجهة المصنعة. عمال المطافئ وبحسب تعليماتبعد است مباشرةوالشحن تجرى الصيانة  8-4/2/8
 .[2] علىأ كل ثالث سنوات حداً  افئي للمطيكالفحص الهيدروستات ىيجر  8-4/2/9
 وتعليمات الجهاتالصيانة  ارشادات اتباعتعتبر المطفأة غير صالحة للعمل في حالة عدم  8-4/2/11

 .  [3]المخولة 
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 المراجع
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 الملحق )أ(
 )معد من قبل مديرية الدفاع المدني العامة ومنقح من قبل فريق االعداد(

 المواد المستعملة في عمليات االطفاء
 المواد المستعملة في االطفاء

 -ندرج هذه المواد بحسب تسلسلها الزمني في االستعمال: 
 -الماء:  -اوالا 

يرجع و عد الماء من أقدم المواد المستعملة في اإلطفاء يستعمل الماء في اخماد الحريق من الصنف )أ(، إذ ي
تاريخ استعماله الى السالالت االولى مع تطور الجنس البشري، فقد عرف االنسان خاصية هذه المادة 

ما ينتج منها. فعند حدوث ظاهرتي البرق و بمحض الصدف، اذ كان االنسان القديم يراقب المتقلبات الجوية 
ام الشرارة الناجمة عن البرق بالمواد المحيطة به والقابلة لالحتراق فينتج من ذلك والرعد، قد يحدث اصطد

احتراق هذه المواد وما يلبث ان يلحظ هطول المطر المصاحب لهذه الظاهرة، وهذه االمطار تكون كفيلة 
}وَعَلَمك َما لْم بإخماد ذلك الحريق. فمنذ ذلك الوقت يستعمل الماء كمادة اساسية إلخماد الحريق. قال تعالى: 

 (.111َتكْن َتعلُم وكاَن فضُل اهلِل َعلْيك َعِظيمًا{ )سورة النساء، اآلية 
 -مميزات الماء: 

 -ة: اآلتييمتاز الماء عن غيره من المواد المستعملة في االطفاء بالميزات 
 اقتصادي التكاليف. -1
 سهولة الحصول عليه. -2
 غير سام وال ينتج مخلفات سامة عند استعماله. -1
 له قدرة عالية على االطفاء عن طريق التبريد والخنق. -4
 يمكن التعامل به مع انواع مختلفة من الحريق مع تغيير طريقة الضخ. -5

 -عيوب الماء: 
 موصل جيد للكهربائية لذلك ال يمكن استعماله في حريق الكهرباء. -1
عمل الصوديوم يجب توخي الحذر وعدم استعماله في المعامل والمصانع الكيميائية التي تست -2

 واالحماض المركزة.
 ال يستعمل في حريق المواد النفطية. -1
 يتلف المواد واالجهزة الموجودة في موقع الحريق. -4

 -فاعلية الماء في اطفاء الحريق: 
يمكن تلخيص فاعلية الماء في اخماد الحريق من خالل االخالل بشروط االشتعال المتضمنة تقليل درجة 

بتبريدها الى دون درجة االتقاد والحصول على عملية الخنق )عزل االوكسجين( حرارة المادة المشتعلة 
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فضال عن عملية تخفيف المواد السائلة القابلة لالمتزاج بالماء، اي ان الماء يقوم بكسر اضالع مثلث 
 -تي: وكاآلاالشتعال الثالث في آن واحد 

 -التبريد:  .1
حرارة الكامنة للتبخر له عالية ايضًا ولذلك له قدرة يمتاز الماء بحرارة نوعية عالية فضال عن ان ال
 -: اآلتيعالية على التبريد. ويمكن توضيح ذلك بالمثال 

  من الماء درجة مئوية واحدة يلزم سعرة حرارية كاملة. 1سم 1لرفع درجة حرارة 
  ذا افترضنا وجود لتر واحد من اما لرفع درجة حرارة لتر واحد من الماء يلزم ألف سعرة حرارية. وا 

م فألجل تبخر هذا اللتر البد من ان يصل الماء الى درجة 13الماء في درجة الحرارة االعتيادية 
 م.133الغليان 

 03333م وكمية الحرارة المطلوبة لذلك  03=13-133اذن البد من ان ترتفع درجة الحرارة بمقدار 
  سعرة.

ص الحرارة من الحريق ألجل التحول الى ويتضح من المثال السابق قدرة المياه العالية على امتصا
 سعرة حرارية لكي يتبخر. 03333بخار، فاللتر الواحد من المياه يمتص 

 -ة: اآلتيوتتوقف قدرة الماء التبريدية على العوامل 
 حجم قطرات الماء 
 قوة اندفاع الماء 
 درجة الحرارة الماء 
 قوة اللهب 
 .سرعة وشدة تحرك الرياح في الحريق المكشوف 

مرة بقدر حجمه االصلي فيعمل على امتصاص  1033مئوية الماء يتوسع  133درجة حرارة  عند
الحرارة بشكل سريع وتبريد المادة المشتعلة )الوقود( حتى اقل من درجة حرارة االتقاد. كذلك يزيح 

ر اي منتج ينتج من االحتراق. وفي بعض الحاالت يعمل بخا أو بخار الماء الغازات الحارة واالبخرة
 الماء على خنق النار عن طريق خنق االوكسجين.

 -الخنق:  .2
ويعد عامال ثانويا فضال عن عامل التبريد ويقوم بالمساعدة على اخماد الحريق بإزاحة االوكسجين 
من الوسط وتقليل نسبته وفصله عن المادة القابلة لالشتعال عن طريق بخار الماء الناتج من عملية 

 التبريد.
 -التخفيف:  .3

السوائل القابلة لالمتزاج بالماء فان الماء يعمل على تخفيف تركيز المادة القابلة لالشتعال مثل في 
الكحول الذي إذا خفف الى درجة محددة فانه يفقد القدرة على االشتعال وبالتالي يتحقق اخماد 
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المتزاج به الحريق. ولكن الماء يشكل خطورة عالية إذا ما استعمل في حريق السوائل غير القابلة ل
 -للسببين اآلتيين: 

 .خطورة تحريك وازدياد انتشار السائل ألنه اقل كثافة من الماء 
  تبخر قطرات الماء الكثيفة داخل السوائل المشتعلة فتنفجر مخرجة البخار الى سطح السائل مما

 يدفع السائل الى االنسكاب خارج حدود الخزانات.
 استعمال الماء في مطافئ الحريق

يستعمل كنتيجة  أو كسيد الكربونأو  الماء في المطفأة ويتم اما دفعه عبر غاز مضغوط مثل ثنائي يستعمل
لتفاعل مادة بيكربونات الصوديوم المذابة بالماء والتي تتفاعل مع حامض الكبريتيك المركز فينتج منها تولد 

. ويمكن زيادة فعالية هذه المطافئ كسيد الكربون الذي يدفع المحتوى المائي للمطفأة الى الخارجأو  غاز ثنائي
 كسيد الكربون،أو  المائية بإضافة بعض المواد الكيميائية التي لها بعض الفوائد في مكافحة الحريق مثل ثنائي

مواد مانعة لالنجماد مثل كلوريد الكالسيوم الذي يجعل الماء مقاومًا لالنجماد في فصل الشتاء لدرجات  أو
م(. اال ان كلوريد الكالسيوم يعد مادة آكلة للمعدن لذا يجب ان تبطن  °5-حرارية منخفضة تصل الى )

المطافئ بمواد مقاومة للتآكل ألن كلوريد الكالسيوم يعد مادة آكلة للمعدن. وقد وجد ان استعمال مادة كلوريد 
ئة تصل الى الليثيوم فعال لدرجة عالية جدًا اذ يمكن استعمال المطافئ التي تحتويه في درجات حرارية واط

 م(، ويستعمل ايضا كاليكول االثيلين كمانع لالنجماد اال ان لهذه المواد مساوئها لقابليتها لالشتعال. 43°-)
كما تستعمل مواد مبللة تعمل على زيادة فاعلية الماء في اخماد الحريق وهي مواد صابونية منشطة وفي 

قليلة جدا في خزانات عجالت االطفاء لرفع بعض الحاالت يستعمل مسحوق االلمنيوم الذي يضاف بنسب 
 فعالية المياه في اخماد الحريق عشرة اضعاف قدرته االصلية.

ويكون الماء أكثر فعالية في االطفاء إذا كان على هيئة رذاذ، فضال عن ازدياد فعاليته لدرجة قصوى عندما 
 %.43يستعمل كبخار بنسبة 

  -الرغوة:  -ثانياا 
تكمن فعالية الرغوة في تكوين طبقة من السائل تطفو و ريق من الصنفين )أ( و )ب(، تستعمل في اخماد الحو 

 البخار المشتعل. -على سطح المادة المشتعلة فتعزلها عن الهواء فيتوقف تكوين مخاليط من الهواء
تعمل الرغوة من حيث المبدأ على عزل المادة المشتعلة بتكوين طبقة يتفاوت سمكها بحسب نوع الرغوة 

اآلالت المستعملة وبذا ينقطع اتصال االوكسجين بالمادة المشتعلة وبالتالي تعمل على اخماد النار. ومما و 
يساعد على االخماد احتواء الرغوة نفسها على الماء في تركيبها الذي بدوره يعمل على تقليل درجة الحرارة من 

ويل نسبة عالية من الماء الى هيئة بخار ناحية، ومن ناحية اخرى فان ارتفاع درجة الحرارة سيعمل على تح
% من مكونات الهواء المحيط بالمادة 43الذي يكون أثقل من الهواء، ويشكل هذا البخار نسبة تصل الى 

المشتعلة فيعمل على طرد االوكسجين من المنطقة المشتعلة. ولكي تكون الرغوة صالحة ألعمال االطفاء 
مشتعلة، كما يجب ان تكون على درجة عالية من اللزوجة لكي ال يجب ان تكون اقل كثافة من المادة ال

 تتكسر بفعل النار.
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 -كسيد الكاربون: أو  ثنائي -ثالثاا 
استمر االنسان في معالجة مختلف انواع الحريق التي تحدث في محيطه باستعمال الماء والرغوة حتى 

ريق وحيث أنه لم يكن لدى االنسان اكتشاف الكهرباء ورافق هذا االكتشاف حدوث مشاكل تنتهي بشبوب ح
سوى الماء والرغوة فعند استعمال هاتين المادتين في اطفاء حريق الكهرباء تسبب ذلك في حدوث اصابات 

 ثنائي ووفيات، لذا تم اجراء عدد من البحوث للتوصل الى مادة فعالة في اخماد حريق الكهرباء، واختير غاز
 -ة: اآلتيد الكيميائية لألسباب ف المواالآكسيد الكاربون من بين أو 

 .يعد غازًا خاماًل كيميائيًا 
 .يمتاز بأنه غير مخدش 
 .ال يترك اي اثر بعد االطفاء 
 .أثقل من الهواء 
 ( مما يسبب ضغطًا  °0131-يتسامى ويتحول من صلب الى غاز بدرجات حرارة اقل من )م

 داخل الحاوية المسدودة أكثر من الضغط الجوي.
  هو رداءة توصيله للتيار الكهربائي.الخاصية االهم 
 .ال يشتعل وال يساعد على االشتعال 

كسيد الكاربون في اخماد الحريق تعتمد على خاصية هذا الغاز فلكونه أثقل من أو  وميكانيكية عمل غاز ثنائي
انه اقل  الهواء يقوم بطرد االوكسجين من منطقة االشتعال فضال عن تأثير ثانوي للغاز في عملية التبريد اال

من تأثير العامل االول، اذ ان النار تعاود على االتقاد بعد اضمحالل تركيزه. وهذا الغاز له القدرة على 
% ويحافظ على هذه النسبة حتى عند تحول السطوح الساخنة بعد الحريق 6تخفيف نسبة االوكسجين بنسبة 
استعمال هذا الغاز في اخماد اي حريق سببه المواد الكيميائية الحاوية  الى سطوح باردة. وال يجوز

العناصر التي تتفاعل مع الغاز مثل الصوديوم، البوتاسيوم،  أو لألوكسجين مثل نترات السيللوز، والفلزات
 المغنيسيوم، التيتانيوم، الزركونيوم هيدريدات الفلزات.

ي مطافئ الحريق ال يتأثر بشدة درجات الحرارة. اذ يمكن كسيد الكاربون المستعمل فأو  ان غاز ثنائي
كسيد الكربون في هذه المطافئ على أو  ويكون ثنائي .م( °123±استعماله في درجات حرارية تتراوح بين )

كسيد أو  فما فوق. ويجب ان تبلغ نسبة ثنائي 2كغم/سم 63هيئة سائل ألنه يكون تحت ضغوط عالية بحدود 
نات الهواء الجوي حتى يصبح فعااًل في اخماد الحريق، وبما ان الحد االقصى % من مكو 13الكاربون 

% لذا يجب ان ينجز االخماد في االماكن المغلقة 1المسموح به من هذا الغاز في الهواء الصالح للتنفس هو 
 باستعمال اجهزة تنفس وان تكون المنطقة خالية من االشخاص.
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 -فة: المواد الكيميائية الجا -رابعاا 
ربونات الصوديوم والبوتاسيوم والتي يحصل لها تفاعل كيميائي في اتكون هذه المواد الكيميائية صلبة مثل بيك

تكون هذه المواد من مساحيق كيميائية و اثناء مالمستها النار محررة بذلك مواد كيميائية تسيطر على النار. 
الثي فوسفات الكالسيوم. لقد أجرى الباحثون عدة جافة مثل مسحوق الكرافيت وخليط من كلوريد الصوديوم وث

دراسات حول ميكانيكية فعالية المواد الصلبة المطفئة للنار مع تحري سبب زيادة فعالية بعضها مقارنة 
باألخرى. وتبين ان المواد الكيميائية الصلبة لها تأثير قاتل للهب فيزيائيًا بالنسبة للحرارة المغلفة لمصدر 

ئيًا ألنها تؤدي الى بعثرة سالسل التفاعل الكيميائي في اثناء االحتراق إذ ان تكوين الجذور الوقود، وكيميا
OHالحرة وخصوصًا جذر الهيدروكسيل 

 أو الفعالة كيميائيًا يعد بمثابة المفتاح لحصول الحريق أما امتزاز -
اطفاء الحريق. ومن انواع  التصاق جذر الهيدروكسيل على سطوح المواد الكيميائية الصلبة فأنه سيعمل على

  -المساحيق الكيميائية الجافة: 
 -المادة القاعدية:  -بيكاربونات الصوديوم  .أ 

استعملت هذه المادة منذ زمن طويل في اطفاء الحريق ولكن عند استعمالها من الضروري اضافة 
انسيابية المادة،  مواد اليها مثل ستيارات الكالسيوم المغنيسيوم والزنك لطرد الرطوبة عنها وتسهيل

 حيث وجد انها تعمل على تحطيم رغوات البروتين لدرجة تجعله غير مؤثر. 
 -المادة القاعدية:  –بيكاربونات البوتاسيوم 

لقد استعملت هذه المادة بعد انجاز بحوث مكثفة قام بها الباحثون في مختبرات نافال، وقد ثبت 
ذ ان فعالية االخيرة هي إادة بيكاربونات الصوديوم، افضلية هذه المادة في االطفاء وتفوقها على م

 %( من فعالية بيكاربونات البوتاسيوم.53تقريبًا )
 -(: AMPالمادة القاعدية ) –أحادي امونيوم احادي الفوسفات  .ب 

ان هذه المادة انتجها االلمان في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي من المواد الكيميائية الصلبة التي 
فاعليتها في اطفاء حريق السوائل السريعة االشتعال ولكنها ذات تأثير وقتي ضد المواد  تأكدت

لها القابلية على امتصاص الرطوبة، و NH4H2PO4الصيغة التركيبية  AMPالسليلوزية، تمتلك مادة 
ولذلك يجب خزنها في اماكن بعيدة عن الرطوبة، كذلك يجب طحنها ألجل الحصول على دقائق 

( مايكرون. تستعمل هذه المادة أكثر من بيكاربونات الصوديوم والبوتاسيوم في حريق 05-15بقطر )
المواد السليلوزية. وتحصل عملية اطفاء النار بواسطة هذه المادة بتفككها الى االمونيا وحامض 
االورثوفوسفوريك، ومن ثم تؤدي التفاعالت الكيميائية الحاصلة الى تفكك المادة وتكوين حامضي 

كسيد الفسفور من خالل تفاعل أو  لبايروفوسفيك الميتافوسفوريك اللذين بدورهما يكونان غاز خماسيا
اختزالي للحوامض االخيرة. إن جميع التفاعالت المذكورة آنفًا هي ماصة للحرارة فتؤدي الى تبريد 

دروكسيل. أما قوي لشعلة اللهب الغازية، كذلك فان االمونيا المتولدة تقلل من تركيز ايونات الهي
عملية اطفاء اللهب بهذه المادة، فيعتقد بانها تحدث خالل احاطة اللهب بطبقة من غاز االمونيا، 
تكون هذه الطبقة ثابتة إذا كانت ساخنة فتعمل على التبريد وتتحول الى طبقة هشة اي مضادة للهب 
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 أو االلكترونية الحساسة بفعل عزلها عن الهواء. ان هذه المادة ال تستعمل إلطفاء حريق االجهزة
االجهزة االخرى التي تتأثر بسرعة، وقد توصلت دراسات عديدة الى عدم امكانية خلط هذه المادة مع 

البوتاسيوم حتى ولو بكميات قليلة في عملية االطفاء. اما إذا خلطت هذه  أو بيكاربونات الصوديوم
 المواد سوية فأنها ستولد ضغطًا هائاًل داخل الحاوية.

 -المادة القاعدية:  –. كلوريد البوتاسيوم د
، ولذلك استعملت في اطفاء معظم انواع الحريق 1703كانت هذه المادة جديدة االستعمال في العام  

مثل مادتي البيكربونات. وبعد استعمالها ومقارنتها بأداء المواد الكيميائية الصلبة االخرى من حيث 
%( المواد االخرى 25هذه المادة ذات قدرة اطفاء تفوق بمقدار )القدرة على اطفاء الحريق. تبين ان 

 فيما اذا اجريت المقارنة بأوزان ثابتة من المواد.
 -السوائل المتبخرة:  -خامساا 

التقني، فقد واكبه تصنيع أجهزة ذات تقنيات حديثة ذات و تسارع التقدم العلمي و مع استمرار تطور البشرية 
بما أنه ال يمكن مطلقًا استعمال المواد االعتيادية في اخماد حريق مثل و لة جدًا، بمبالغ طائو مواصفات دقيقة 

البد من توافر مواد اطفاء اذا ما تم  ، لذاهذه االجهزة، اذ سيتعذر تشغيل هذه االجهزة بعد اطفاء الحريق
اآلونة االخيرة ونتيجة لمجموعة كبيرة من البحوث تم في  .استعملت لن تؤثر في عمل هذه االجهزة الدقيقة

تصنيع مواد لها القابلية على اخماد مختلف انواع حريق هذه االجهزة بدون تأثير يذكر، ومن هذه المواد 
هي و الفلور، و البروم و هالوجين، مثل الكلور  تغيير ذرات الهيدروجين فيه بذرات مشتقات غاز الميثان بعد

تقوم بإخماد الحريق عبر و واء بحدود خمس مرات اثقل من الهو غير سامة و مركبات كيميائية عديمة اللون 
فضال  ، فقط الهالونات يخص ال علما ان هذا الجدول، (1-أ) جدولال سلسلة من التفاعالت الكيميائية الحظ

كذلك فان وجود الفلور في مثل هذه المواد يزيد من قابلية المركب و ن هذه المركبات تقوم بالتبريد ايضا، أعن 
 مادة على مقاومة االحتراق.االستقرارية، في حين ان وجود البروم يزيد من قابلية الو على الخمول 

 
 االطفاء لمواد المتطايرة السوائل(: 1-)أالجدول 

 السوائل المتطايرة
سمية االبخرة قبل التفكك نسبة الى 

 كسيد الكاربونأو  سمية ثنائي
 سمية االبخرة الناتجة من تفككه

 1 1 كسيد الكاربونأو  ثنائي
 40 3.0 الهالون برومو ثالثي فلور ميثان

 164.5 1.1 كلورو برومو ميثان
 217.5 21.5 رباعي كلوريد الكاربون

 
يعد فعاال في اخماد  ، (Halon 104)  نذي يعرف تجاريًا بهالو ال، وعلى الرغم من أن رباعي كلوريد الكاربون

كسيد الكاربون( أو  التحاد مع نواتج الحريق الرئيسة )احاديوميله الى اعالية ال تهألفسبب بال انه إالحريق، 
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حلت و  عقود عدة منذ هستعمالا اوقف فقد ،جينمكونًا غازات شديدة السمية كالفوسجين وثنائي وثالثي الفوس
 جدا واطئة سمية وذات امينة غازات وهي .(Halon 1211, Halon 1301 )    محله غازات هالون أخرى هي
 -: ةاآلتيوتمتاز الهالونات بالمميزات 

تستعمل إلخماد حريق االجهزة الكهربائية  هيفلذلك  ،غير موصلة للحرارة والكهربائية نهاإ .1
 وااللكترونية.

وبذلك ال تحتاج االجهزة التي  .ثر بعد االستعمال، حيث تتحول كليا الى بخارأي أال تترك نها إ .2
 ستعمال.تحتويها الى تنظيف بعد اال

مواد غير سامة، لذلك يمكن استعمالها مع تواجد  (Halon 1211, Halon 1301 )  لكون الهالونات  .1
 االشخاص في المناطق المراد حمايتها.

 ال تتفاعل وال تسبب التآكل في اثناء الخزن في اجهزة االطفاء.فهي لذلك  ،مواد خاملة إنها  .4
وبسبب قابليتها  .وسهلة االستعمال والتداولالى غاز، وتكون اجهزتها غير معقدة  سهلة التحولإنها  .5

على التبريد باإلضافة الى خاصية الخنق، فان لها القدرة على اطفاء بعض انواع حريق المواد 
 الصلبة، وكذلك انواع الحريق الصغيرة المكشوفة بالهواء وحريق السوائل والغازات الملتصقة.

 %( في حين عند استعمال غاز ثنائي6-1دود )ان نسبة الهالون المستعملة لإلطفاء منخفضة وبح .6
 %(.13كسيد الكاربون يجب ان تكون نسبته بحدود )أو 
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