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 القيادة العامة للدفاع  -وزارة الداخلية  - جميع الحقوق محفوظة لدولة االمارات العربية المتحدة

 المدني 

 

  ال يجوز نسخ اي مضمون سواء جزئيا او كليا من دليل االمارات للوقاية من الحريق وحماية

 االرواح او توزيعه او طباعته او بيعة او اعادة إنتاجه باي صفة 

 

 

 وزارة  -لدولة االمارت العربية المتحدة  كل حقوق اعادة االنتاج والتوزيع والبيع المحفوظة

 للدفاع المدني القيادة العامة  -الداخلية 



 

 

 

 

 

نهدي هذا الكتاب الي اولئك االبطال المجهولين في نهدي هذا الكتاب الي اولئك االبطال المجهولين في 

مكافحة الحرائق والذين قدمو ارواحهم بكل فداء خالل مكافحة الحرائق والذين قدمو ارواحهم بكل فداء خالل 

  عمليات مكافحة الحريق واالنقاذ عمليات مكافحة الحريق واالنقاذ 

ومازالت االالم والمعاناة الذين عايشوها في تلك اللحظات ومازالت االالم والمعاناة الذين عايشوها في تلك اللحظات 

االخيرة من كفاحهم مستمر وباقية حياة اسرهم وذويهم االخيرة من كفاحهم مستمر وباقية حياة اسرهم وذويهم 

سالمة الوقاية من الحريق  سالمة الوقاية من الحريق  لكي نتذكر اللكي نتذكر ال   



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح                                 المحتويات
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 رقم الصفحة المحتويات
 

 10 مقدمة  1.

 11 تقدير  2.

 13 الهدف  3.

 13 الطلب  4.

 13 االلتزام بأفضل الممارسات  5.

 13 مجلس الدفاع المدني لقانون مكافحة الحريق  6.

 01 دور مجلس الدفاع المدني لقانون مكافحة الحريق  7.

 00 مراجعة وتعديل القانون  8.

 02 خولين بالتوقيع في القانونتسجيل الم  9.
 01 الترخيص واالعتماد واألشخاص المختصين   10.
 00 الشهادات ومختبرات الفحص المعترف بها عالميا     11.
 03 الشخص المؤهل والمختص  12.
 03 تصنيف المنشآت والمباني  13.
 31 تقييم الخطر  14.
 30 اإللمام بالقوانين والمعايير المرجعية  15.

 

 1                  البناء وتقسيمات الحريقالبناء وتقسيمات الحريق:  :  00الفصل الفصل 

 
3131  

 33 1 عام   1.

 57 3 (القواطع الداخلية)درجة المقاومة المطلوبة بين اإلشغاالت  0.0الجدول    2.

 59 5 (المنصات المرتفعة)الفراغ تحت المنصات    3.

  5 متطلبات تصنيف مقاومة الحريق حسب الهيكل اإلنشائي   4.

 59 5 الجدران الخارجية   5.

 60 6 (ساعة)درجات المقاومة للجدران الخارجية 1.2 الجدول    6.

 60 6 الفصل األفقي   7.

 62 6 الخط الوهمي   8.

 62 9 الفتحات   9.

 62 9 الحد األدنى لحماية الفتحات الخارجية من الحريق  1.3الجدول 10.

 10 1.4الجدول  11.
لمنشآت ( النسبة المئوية للجدران الخارجية)مسموح بها للفتحات الغير محمية أقصى مساحة  

التجمع والتعليم والرعاية اليومية والرعاية الصحية والحجز والتصحيح والسكن والمجمعات 
 السكنية والرعاية والعمل والصناعة والمخازن قليلة الخطر

63 

 11  1.5الجدول  12.
( النسبة المئوية للجدران الخارجية)ا للفتحات الغير محمية أقصى مساحة مسموح به       

للمنشآت البحرية والصناعية والمخازن ذات الخطورة العادية والتخزين الصناعي عالي 
 الخطر

64 

 12 متطلبات االرتفاع والمساحة  13.
 12 االرتفاع والمساحة المسموح بها للمباني 1.6الجدول        

65 

دود اإلشغال والمساحة واالرتفاع وحمل اإلشغال لتوفير المرشات المائية ح1.7 الجدول  14.
 14 التلقائية

67 
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  17 اإلشغاالت المختلطة  15.

 69 17 المباني تحت األرض  16.

 17 الفصل والحماية من الحريق لمختلف الغرف   17.
 17 مركز قيادة الطوارئ17.1   

 17 غرف مضخات الحريق  17.2
 18 بخالمط   17.3
 21 فصل المسرح ، السينما أوصاالت الحفالت عن األجزاء األخرى من المبنى   17.4
 21 غرف النوم بالفنادق  17.5
 21 سكن العمال   17.6
 21 ورشة السيارات   17.7
 21 غرف الدهان ورش األصباغ   17.8
 22 غرفة التبريد      17.9

69 
69 
69 
70 
72 
72 
72 
72 
73 
73 

 74 23 التكسة  خارجية / لتي تتطلب جدرانا  خارجية الغرف ا  18.

 74 23 الفصل بين المستأجرين في وحدات المصفوفة  19.

 24 .المواد والمباني المقاومة للحريق    20.
 24 درجة مقاومة الهيكل البنائي للحريق    20.1
 24 الحد األدنى من الحماية المطلوبة   20.2
 27 .الحماية من الحريق لمختلف الغرف الفصل و 1.9الجدول    20.3
 28 1.10الجدول   20.4

        أدنى تصنيفات للحماية من الحريق لحاميات الفتحات في المجمعات المصنفة                   
 .بأنها مقاومة للحريق         
   على أساس  تصنيف مقاومة الحريق للممرات والجدران الداخلية: أ   1.10الجدول               

 المنشآت                           
 29 األبواب ذات اإلغالق التلقائي 20.5  
 29 مجمعات أبواب الحريق ومجمعات نوافذ الحريق  20.6
 29 مجمعات أبواب الحريق  20.7

75 
75 
75 
76 
77 

 
77 

 
 

78 
78 
78 

 30 موانع انتشار الحريق  21.
 31 تعريفات   21.4

 31 انتشار الحريق وانعم    21.4.1         
 31 نظام موانع انتشار الحريق    21.4.2         

 31 الحواجز    .121.4     
 31 اختراق الحواجز        21.4.4

 31 اختراق الطبقة       21.4.5 
 31 مقاوم للحريق وصالت        21.4.6
 32 مساحة الفراغات بين الحاجز مقاوم للحريق         21.4.7
 32 المتحرك وصالت         21.4.8
 32 الثابت وصالت         21.4.9
 F 32( اف) (الفترة زمنية) مدة       21.4.10

 T 32( تي) الفترة الزمنية)مدة     21.4.11
 L 32( ال)الفترة الزمنية )مدة    21.4.12
 33 المختبرة و المسجلة األنظمة    21.4.13
 33 التقييم الهندسي   21.4.14
 33 تصنيف نظم موانع انتشار الحريق21.5    

 33        نظام مانع انتشار الحريق للحواجز المخترقه21.5.1    
 نظام مانع انتشار الحريق للطباقات المخترقة    21.5.2
 34 المقاومة للحريقلوصالت نظم ا   21.5.3

79 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
1 

82 
82 
82 
83 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح                                 المحتويات

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 3

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 وجاهات الخارجيةنظام ال/ مساحة الفراغات بين الحواجز المقاومة للحريق  21.5.4
 35 موانع انتشار الحريقانظمة تصميم واختيار    21.6

 35 المنتجات     21.6.1 
 36 المقدمةمنتجات ال    21.6.2  
 36 ضمان الجودة    21.6.3  

 37 ناولة والتخزين والم وصيل الت    21.7
 37 الفحص والتجهيز   21.8
 37 (الحدود البيئية)المشروع حاالت    21.9

 38 التركيب 21.10
 38 فني التركيب  مؤهالت  21.10.1
 38 موانع انتشار الحريق انظمة من خالل اختراق   تركيب  21.10.2
 39 المقاومة للحريق صالتوانظمة التركيب   21.10.3
 39 مساحات الفراغات المقاومة للحريق /  الوجهات الخارجية تركيب   21.10.4

 40 التنسيق  21.11
 40 عريفالت  21.12
 40 التفتيش  21.13

 40 من خالل انظمة اختراق الحواجز المانعة انتشار الحريق        21.13.1
مساحات  /والواجهات ألخارجيةمقاومة للحريق انظمة وصالت المن خالل        21.13.2

 الفراغات المقاومة للحريق
 41 للجودة  ميدانيا  الرقابة ال  21.14
 ةالصيانة واإلدار  21.15

83 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
86 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
89 
89 

 42 الهواءو قنوات مرور فتحات التكييف   22.
 42 (Fire damper) اشتراطات خوانق الحريق  22.1

 42 خوانق الحريقل (فترة الزمنية )المدة 1.11 الجدول                
 45 التركيب       22.2
 45 الدخول والتعريفطريقة   22.3
 تشغيل خانق الحريقوحدة    22.4

90 
90 
90 
92 
92 
93 

 93 46 حواجز الدخان  23.

 93 46 اختراق حواجز الدخان  24.

 95 49 خوانق الدخانحالة االستغناء عن    25.

 95 49 لعامودية الفتحات ا  26.

 96 50 (المشتركة )لطوابق الغير محمية ا  27.

 52 98 (Atrium)|الفراغ الوسطي   28.

 99 (التقليدية) الفتحات بين طابقين   29.

 100 56 فتحات الخدمات  30.

 102 58 بئر المصعد  31.

 58 ( طوابق البينية)الميزانين  32.
 58 حدود المساحة  32.2
 60 فتاحات ال  32.3

102 
103 
104 

 61 الفراغات المخفية  33.
 61 (Draft  stops)القواطع  المقامة للحريق   33.1
 62 في الفراغات المخفية  القابلة لالشتعال المواد   33.2

105 
105 
105 

 62 سقف جدران واالتكسية ال اشتراطات   34.
 62 ستخدامات  التكسية ا  34.3
 62 حدود تصنيف التكسة  1.12الجدول        

105 
106 
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 64  الداخلية  سقفللجدران واال التكسية وتصنيف  اختبار   35.
 64 ة  داخلية فئة أيالتكس 35.3
 64 ة  داخلية فئة بيالتكس 35.4
 64 ة  داخلية فئة جيالتكس 35.5

107 
107 
107 
107 

 المواد المحددة   36.
 65 للجدران واألسقف  مواد التشطيب    36.1
 66 تد أو أغطية السقفجدار الفينيل المم    36.2
 ( سيليور)مادة الرغوة البالستيكية او اللدائن     36.3

 (خفيفة )المواد البالستكية الموصلة    36.4ا
 67 و لوحات الجدار    ةسقف المعدنياال   36.5
 67 التشذيب والتشطيب العرضي6   36.6
 67 لوحات النشرات والملصقات   ا   36.7

108 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
110 

 67 فحص وتصنيف التشطيب الداخلي لألرضيات  37.
 68 للتشطيب الداخلي لألرضية( 0)الفئة   37.4
 68 للتشطيب الداخلي لألرضية( 2)الفئة   37.5

110 
110 
110 

 111 68 التشطيب الداخلي فيما يتعلق بالمرشات المائية  38.

 111 68 اعتماد المواد  39.

 111 مراجع أخرى 40.

 

 

  دخول سيارات اإلطفاء واإلطفائييندخول سيارات اإلطفاء واإلطفائيين:  :      22الفصل الفصل 
 

111166  

 116  72 تعريفات  1.

 72 نقطة الدفع     1.1
 72 مستوى الدخول لخدمات اإلطفاء     1.2
 72 اإلطفاء الياتطريق      1.3
 72 مداخل اإلنقاذ/  الطفاءطريق وصول معدات      1.4
 72 مآخذ الحريق     1.5
 72 والبكرة أو الخرطوم المعلقالخرطوم ذ     1.6
 72 الصواعد شبكة     1.7

116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 

 116 73 عام 2.

 116 73 مستوى الدخول 3.

 116 73 الدخول للمباني التي بها شبكات أوأنابيب صاعدة 4.

 117 74 (من بلديات اإلمارات العربية المتحدة)فوهات الحريق الخارجية  5.

 118 74 الداخلية/ الحريق الخاصة فوهات  6.

 120 77 شبكة تغذية فوهات الحريق 7.

 122 79 معايير تصنيع األنابيب تحت األرض 2.1الجدول         

 123 80 األنابيب الصلبة  8.

 123 80 نوع وفئة األنابيب  9.

 123 81 ضغط النظام 10.

 124 81 التيارات الرئيسية 11.

 124 81 مواد التركيب واألبعاد   2.2الجدول        

 124 81 الحماية ضد التلف 12.

 124 85 مواصفات طريق دخول سيارات الدفاع المدني 2.3الجدول        
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   127 85 طرق الوصول لمعدات مكافحة الحريق 13.

 88 مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الغير صناعية والغير تخزينية  2.4الجدول        
 (بدون مرشات)      

130 

 88 مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الغير صناعية والغير تخزينية  2.5الجدول        
 (مع مرشات)       

130 

 132 91 (بدون مرشات)مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الصناعية والتخزينية   2.6الجدول        

 132 92 (مع مرشات)نة اإلطفاء للمنشآت الصناعية والتخزينية مدى وصول ماكي 2.7الجدول        

 137 98 طرق الوصول للحريق 14.

 137 98 طرق الدخول لسيارات اإلطفاء ومواصفات المسارات  2.8الجدول        

 99 دخول معدات مكافحة الحريق داخل المبنى 15.
 99 مصعد الحريق      15.1
 99 إنزال المصاعد      15.2
 100 طابق االنزال البديل         15.3
 100 ساللم مكافحة الحريق      15.4
 100 ردهة مكافحة الحريق      15.5
 101 (الفوهات الداخلية)موقع المآخذ الفرعية       15.6
 101 مركز قيادة الطوارئ       15.7

 

137 
137 
138 
138 
139 
139 
139 
140 

 141 102 اعتماد المواد 16.

 041 مراجع إضافية 17.

 

 

  مسالك الهروب مسالك الهروب   ::  11  الفصل الفصل 

  
114455  

 145 تعريفات  1.

 145 عام  2.

 مسار المخرج  3
 األبواب     3.2
 قياس عرض الباب    3.3
 قياس العرض الصافي    3.4

 أدنى عرض للباب3.5    
 مستوى األرضية عند الباب3.6    
 التأرجح والقوة 3.7    

 لج وأجهزة االنذاراألقفال والمزا    3.8
 األبواب اآللية3.9    
 أجهزة اإلغالق الذاتي3.10  
 األبواب التي تعمل بالطاقة  3.11

 األبواب الدوارة3.12  
 األبواب في التقسيمات القابلة للطي3.13  
 متطلبات مقاومة األبواب للحريق 3.14  

 مختلف المواقع أ  متطلبات تصنيف مقاومة األبواب للحريق في 3.1الجدول       

145 
146 
146 
147 
148 
148 
149 
149 
150 
151 
151 
151 
151 
152 
152 

 

 152 ممرات مسالك الهروب  4.
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 فصل  وحماية ممرات مسالك الهروب   4.2
 (Ramps)المنحدرات 4.3   
 مواصفات المنحدرات3.1 الجدول       

152 
154 
155 

 155 المخارج  5.

 ساللم الخروج  5.2
 مواصفات ساللم الخروج 3.2دول الج     

156 
156 

  

  

 أدنى قياس لعرض الدرج 5.2.3
 (بسطات ) المهابط 5.2.4
 أسطح العتبات والبسطات 5.2.5
 فصل وحماية الساللم الداخلية 5.2.6
 فصل وحماية الساللم الخارجية 5.2.7
 حماية الفتحات 5.2.8
 أحكام وشروط خاصة للساللم الخارجية   5.2.9

 ساللم المقص أو الساللم المتشابكة 5.2.10
 الساللم الحلزونية 5.2.11
 ساللم الهروب البسيطة المستعملة في الهروب من الحريق 5.2.12
 الدرابزين 5.2.13
 تفاصيل الدرابزين  5.2.14
 الحاميات/الواقيات  5.2.15
 عالمات الساللم 5.2.16
 مخطط الطابق 5.2.17

 نظام ضغط االدراج5.2.18  
 السياج المضاد للدخان 5.2.19  

 المخرج االفقي 5.2.20
 الجسور والشرفات5.2.21  
 (الساللم المتحركة)المصاعد 5.2.22  

 ردهة المصعد  5.2.23

157 
157 
157 
159 
161 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
165 
165 
167 
167 
168 
168 
171 
173 
174 
174 

 التصريف النهائي/ منفذ الخروج  6.
 مر الخروجطريق م  6.2
 التشييد  6.2.6      
 منطقة اللجوء  6.3
 االخالء من خالل المساحات في طابق منفذ الخروج  6.4
 الترتيبات ووضع عالمات منفذ الخروج  6.5

175 
175 
176 
177 
177 
178 

 178 عدد المخارج  7.

 البعد بين مخرجين  7.4
 عدد المخارج 3.4الجدول       

179 
179 

 شيأسطح الم  8.
 أسطح المشي في وسائل الخروج  3.5الجدول      

182 
182 

 182 التشطيب الداخلي لوسائل الخروج  9.

 182 مقاييس سبل الهروب  10.

 182 ترتيب سبل الهروب  11.

 مسافة االنتقال إلى المخرج 11.4
 قياس مسافة االنتقال إلى المخرج 11.5

183 
183 
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 184 سعة منفذ الخروج 11.6

 المخارج التي تخدم أكثر من طابق واحد      11.6.2     
 سعة الخروج من نقطة تجمع  11.6.3     
 سعة الخروج من الشرفات والميزانين  11.6.4     
 سعة الخروج للممر  11.6.5     
 سعة الخروج لمنفذ خروج واحد  11.6.6     
 سعة الخروج ألكثر من مخرج  11.6.7     
 لخروج لمخرج أرضية الشارعسعة ا 11.6.8     

184 
184 
184 
186 
186 
186 
186 

 186 المعوقات في المخرج أو موانع الخروج 11.7

             الممر العام والنهايات ) أ المتطلبات لترتيب  سبل الهروب  3.6الجدول        11.8
 (ومسافات السير وسعات منفذ الخروج      
 أدنى عرض للممر، حجم الغرفة) لترتيب  سبل الهروب ب المتطلبات  3.6الجدول      
 (    التي تحتاج مخرجين ، وغرف التدخل      

188 
 

192 

 200 متطلبات درج الخروج المنفرد  12.

 الشقق السكنية 12.1
 األعمال 12.2

200 
206 

 متطلبات منشآت التجمعات واألماكن العامة  13.
 عام 13.1
 حمل اإلشغال 13.2
 اكن االنتظارأم 13.3
 المرافق الخارجية 13.4
 وسائل الخروج 13.5
 األبواب  13.5.1     

 عدد وعرض مرافق الخروج                                                              13.6
 عدد وعرض المخارج 3.7الجدول 
 منشآت التجمع ذات المقاعد الثابتة  13.7
 (الخ..القاعات اإلسمنتية  –قاعات االحتفاالت  – السينمات –المسارح )        

 ممرات السير  13.7.1  
 ترتيب المقاعد 3.8الجدول 
 مكونات المخرج  13.8
 المخارج من المسرح والسينما أو قاعات الحفالت 13.9

 متطلبات المقاعد  13.10
 الفرش الداخلي  13.11
 معيار تشطيب الجدران الداخلية والسقف 13.12
 عايير تشطيب األرضياتم 13.13
 معيار الديكور والمناظر                                                                   13.14

209 
209 
209 
209 
209 
210 
210 
210 
210 
211 

 
212 
212 
213 
215 
216 
216 
216 
216 
217 

 سكن العمال  14.
 الحجم  14.2

217 
217 

 220 اعتماد المواد 15.

  

 220 مراجع أخرى 16.

  مطفئات الحريق المحمولةمطفئات الحريق المحمولة  ::  44الفصل الفصل 

  
222222    

 222 تعريف    1.
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 مطفئات الحريق المحمولة1.1  
 فئات الحريق 4.1: الجدول           

222 
222   

 التطبيق   2.
 أنواع مطفئات الحريق  4.2:الجدول           

 

223 
224 

 224 محمولة وتحديد موقعهااختيار مطفئات الحريق ال 4.3الجدول    3.

 تركيب مطفئات الحريق المحمولة    4.
 

225 

 225 فحص وصيانة مطفئات الحريق المحمولة   5.

 226 التدريب على تشغيل مطفئات الحريق المحمولة   6.

 226 اعتماد المواد   7.

 

  

  عالمات المخارجعالمات المخارج: :   33الفصل الفصل 

  

  

222288  

 228 عالمات المخارج والتوجيه    1.

 229 مسار الخروج     2.

 229 عالمات الخروج قرب الطوابق     3.

 229 وضع عالمات مسار الخروج قرب الطابق     4.

 230 الرؤيا    5.

 230 مكان التركيب    6.

 230 عالمات التوجيه    7.

 231 نقش العالمة    8.

 231 مصدر الطاقة    9.

 231 العالمات المضاءة خارجيا    10.

 231 حجم وموقع مؤشر التوجيه  11.

 232 مستوى اإلضاءة  12.

 232 العالمات المضاءة داخليا    13.

 232 العالمات ذات اإلشعاع الضوئي  14.

 232 عالمات عدم الخروج  15.

 233 عالمات المصاعد  16.

 233 اعتماد المواد  17.

 

  إنارة الطوارئ والمخارجإنارة الطوارئ والمخارج: :   66الفصل الفصل   223355
 عام 1. 235

 إنارة الطوارئ للممرات الردهة 2. 235

 إنارة الطوارئ للمناطق  3. 235

 أداء النظام  4. 236

 إنارة الطوارئ لمرافق اإلنارة للحريق 5. 237

 المصدر الثانوي إلمداد الطاقة 6. 237

 مراحل التصميم 7. 239
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 اعتماد المواد 8. 241

 مراجع أخرى9. 241

 

 

  خالء الصوتي واالتصاالت خالء الصوتي واالتصاالت نظام االنظام اال: :   77الفصل الفصل   224444
  

 عام  1. 244

 تعريف   2. 244

 نظام االخالء الصوتي واالتصاالت  اشتراطات   3. 244

 الرد التلقائي  4. 245

 رسائل اإلخالء الصوتية  5. 245

 النغمات  6. 245

 التحكم  7. 245

 النقل واإلخالء الجزئي  8. 246

246 
247 
247 
248 
248 

 الدوائر  9.

 عالمات مناطق اإلخالء 10.
 خدمة االتصال من اتجاهين 11.
 إعتماد المواد 12.
 مراجع أخرى 13.

  

 

 

  225522    من الحريقمن الحريق  واإلنذارواإلنذارنظام الكشف نظام الكشف     : :   88الفصل الفصل 
 252 عام -0

 252 تعريف ومصطلحات -2

 تصميم النظام -1
 عام 3.1

 مناطق الكشف  3.2            
 مناطق اإلنذار     3.3           

 مواصفات المصنع    3.4           
 ية نقاط النداء اليدو     3.5          

258 
258 
258 
258 
260 
260 

 متطلبات كاشفات الدخان والحرارة -0
 التركيب المريح 4.1
 الكاشف غطيةت  4.2

262 
262 
262 

 كاشفات الحرارة -3
 عام  5.1

 الترميز اللوني لكاشفات الحرارة 8.1الجدول 
 المكان 5.2

263 
263 
264 
264 
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 درجة الحرارة 5.3
 المسافات  5.4
 قواطع البناء الصلبة  5.5
 بناء العارضة  5.6
 المنحدر السقف   5.7
 السقف المرتفع  5.8

 ارتفاع السقف وعوامل تخفيض المسافات 8.2الجدول 

265 
265 
267 
268 
268 
269 
270 

  من النوع السطاع في نقطة واحدة  كواشف الدخان -3
 عام   6.1
 تحديد األماكن والمسافات   6.2

270 
270 
270 

 (Air Sampling)كواشف الدخان ذات السحب الهوائي  -3
 عام  7.1
 تحديد األماكن والمسافات  7.2

274 
274 
275 

 277 ساقطال/كاشف الدخان من النوع البصري -8

 279 واألسقف المعلقة مرتفعة األرضية ال -3

 279 الفواصل -01

 280 التسخين والتهوية والتكييف -00

 280 (الساطعة )واشف  الموقع الواحد الك -02

 280 العالية  للتخزين في االرفف العالية المخازن ذات األرفف  -01

 المناطق ذات التيارات الهوائية العالية -00
 عام 14.1
 الموقع 14.2
 المسافات 14.3
 الغرف الميكانيكية للتدفئة والتهوية والتكييف 14.4

281 
281 
281 
281 
282 

 284 دخان للصورة المرئيةكواشف ال -03

 كواشف أخرى -03
 المسافات بين كواشف الدخان على أساس حركة الهواء 8.3الجدول 

284 
285 

 285 نذار المتعلقة بنظام تدفق الميا  في المرشات المائية األجهزة اال -03

 286 الكشف عن تشغيل نظم اطفاء الحريق اآللية األخرى -08

 اجهزة االشراف على اطالق االشارة  -03
 بدء اإلشارة صمامات التحكم التي تشرف على جهاز  19.1

286 
286 

 286 اطالق اشارة التحكم ف الضغط  جهاز -21

 287 اطالق اشارة االشراف على مستوى سطح الميا جهاز  -20

 الدخان لمراقبة انتشار الدخان كواشف -22
 التصنيف  22.1
 االغراض  22.2
 التطبيق  22.3

287 
287 
288 
288 

 مجرى الهواء (قناة)ام انبوبكشف الدخان لنظ -21
 نظام إمداد الهواء 23.1

288 
288 
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 288 نظام رجوع الهواء 23.2

 289 مكان وتركيب الكواشف في نظم انبوب مجرى الهواء -20

 281 بواباال فتجكواشف الدخان لخدمة  -23

 نظم إنذار الحريق في المباني -23
 النظام اشتراطات 23.0
 مركبةنظم ال   26.3
 أجهزة الكشف –ة اإلنذار إطالق إشار   26.4
 المائية  نظم المرشات –إطالق إشارة اإلنذار   26.5
 نظم المرشات –مراقبة إطالق اإلشارة   26.6
 بخالف المرشات االخماد نظم  –إطالق إشارة اإلنذار   26.7
اطالق االشارة االشرافية ) –نظم إخماد الحريق  –مراقبة إطالق اإلشارة   26.8

 ( حريق بخالف المرشات بنظام اخماد ال
 مضخة الحريق –إطالق اإلشارة   26.9

 وحدات مراقبة إطالق الخدمة  –إنذار الحريق ومراقبة إطالق اإلشارة   26.10
 اطالق اشارة االعطال   26.11
 نظام االنذار من الحريق ونظام التنبية الشامل   26.12
ات الخروج وعربات أجهزة اإلعالم في حجيرات مخارج الساللم وممر  26.13

االدراج والممرات الخروج وعربات , اجهزة التنبيه في غرف المخارج المصعد
 المصاعد 

 مناطق التنبية  26.14
 تنبية التي يمكن مخاطبتها دوائر أجهزة ال 26.15

285 
295 
297 
298 
298 
298 
298 
299 
 

299 
299 
299 
300 
300 
 
 

300 
300 

 301 تشغيل نظام اإلخماد -23

 301 ءاإلطفا رجلمصعد  أستدعاء -28

 302 اإلنذار البصري -23

 302 إغالق المصعد -11

 303 نظم التسخين والتهوية والتكييف -10

 304 (تحرير) األبواباطالق خدمة  -12

 304 أجهزة فتح األبواب -11

 304 اشتراطات الوضع الصوتي العام  -10

 305 اشتراطات الوضع الصوتي الخاص  -13

 305 اشتراطات مناطق النوم  -13

 305 ة التنبيه المسموعة للمبنى اماكن اجهز -13

 . اماكن اجهزة التنبية المسموعة الشارات المناطق الواسعة  -18
 متوسط مستوى الصوت المحيط حسب الموقع 8.4الجدول 

306 
306 

 الطريقة العامة  –الصفات المرئية  -13
 والنبض خصائص الضوئ 39.1
 مكان الجهاز 39.2
 الغرف فيالمسافات  39.3

 افات في الغرف لألجهزة المرئية التي تركب على الحائطالمس 8.5الجدول 

307 
307 
307 
307 
308 
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 االمسافات في الغرف لألجهزة المرئية التي تركب على السقف 8.6الجدول 
 المسافات في الممرات  39.10

310 
312 

 313 اعتماد المواد -01

 313 مراجع أخرى  -00
 

  نظام االطفاء والحماية من الحريقنظام االطفاء والحماية من الحريق  ::    99  الفصلالفصل

    
332222  

 322 عام -0

 322 ومصطلحات اتتعريف -2

 التطبيقات  -1
 تصنيف المباني وتطبيق نظام االطفاء والحماية من الحريق  3.1

 االشغاالت الغير صناعية والغير تخزينية   3.2            
 االشغاالت الصناعية   3.3           
 اإلشغاالت التخزين   3.4           
 وتطبيقات نظم االطفاء و الحماية من الحريقتصنيف المباني  9.1الجدول 
 الغرف الخدمات واختيار نظم االطفاء و الحماية من الحريق 9.2الجدول 
 امكان واختيار نظم مكافحة اإلطفاء و الحريق للمنشآت الصناعية  9.3الجدول 
 امكان واختيار نظم مكافحة االطفاء و الحريق لمنشآت التخزين     9.4الجدول 

329 
329 
329 
330 
330 
332 
335 
337 
348 

 متطلبات والتصميم  -0
 نظم الصاعد الجاف  4.1
 أماكن كبائن فوهات الحريق الداخلية  4.2
 متطلبات الجريان ضغط الميا    4.3
 حساب كمية الميا  المطلوبة لنظام الحريق   4.4
 أحجام األنابيب  4.5
 مضخة االطفاء    4.6
 خزانات ميا  االطفاء    4.7
 نقطة الدخول    4.8
 نظام الصاعد الرطب   4.9

 متطلبات تدفق  الميا  والضغط  4.10
 تقسيم مناطق نظام الصاعد الرطب  4.11
 متطلبات الميا  الحريق 4.12
 طلب ميا  النظام المشتركمت 4.13
 حسابات الهيدروليكية    4.14
 احجام الصواعد  4.15
 مجموعة مضخات الحريق   4.16
 ميا  الحريق خزانات  4.17
 انابيب فحص وتصريف الصواعد   4.18
 نقطة الدخول   4.19

351 
351 
351 
351 
352 
352 
352 
353 
353 
353 
358 
360 
360 
364 
364 
365 
365 
366 
367 
368 
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 368 اماكن  وكيفية حماية فوهات الحريق الداخلية   4.20

 نظام مرشات المائية  -3
 عام  5.1

 
 أنواع تظام  المرشات المائية  5.2
 نظام المرشات المائية 5.3
 نظام المرشات ذو األنابيب الجافة 5.4
 نظام المرشات المسبق   5.5
 أنواع رؤوس المرشات  5.6
 أنواع رؤوس المرشات على أساس نمط التصريف  5.7
 أنواع رؤوس المرشات على أساس التغطية  5.8
 أنواع رؤوس المرشات على أساس عنصر اإلحساس  5.9

 .درجة حرارة تشغيل المرشات 5.10
 

 تصنيف درجات حرارة المرشات واأللوانها  9.5الجدول 
 

 سرعة تجاوب المرشة  5.11
 فتحة المرشة والفوهة والمعامل الثابت للفوهة  5.12
 حدود منطقة المرشات 5.13
 الضغط المطلوب عند تشغيل المرشات المائية 5.14
 .كثافة تصميم المرشات ومتطلبات إمداد الماء 5.15
 منطقة مفترضة للتشغيلأقصى /طريقة الكثافة 5.16
 طريقة تصميم الغرفة 5.17
 طلب الميا  على المرشات المشتركة ونظام الصواعد الرطبة 5.18
 الحسابات الهيدروليكية 5.19
 أحجام األنابيب 5.20

 عدد رؤوس المرشات المسموح به حسب احجام األنابيب 9.6الجدول 
 

369 
369 
 

369 
369 
370 
371 
372 
372 
373 
373 
374 
 

374 
 

374 
375 
375 
376 
376 
376 
376 
377 
378 
378 
378 

 

 379 شهادات  مضخات االطفاء  -3

 موقع وترتيب مضخة الحريق -3
 مضخات الحريق للفوهات الحريق الخارجية   7.8

380 
381 

 اختبار وفحص  وتصريف الميا    -8
 اختبار وفحص   8.1
 المجاري  8.2

380 
380 
381 

 تصنيف قطاعات الحريق في تصميم المرشات -3
 الخطر العادي  9.2
 الخطر متوسط  9.3
 الخطر فوق العالي 3.0
 التخزين/الخطر الخاص  3.3

383 
383 
383 
384 
385 
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 387 ات تصميم نظام المرشاتمتطلب -01

 متطلبات تصميم نظام المرشات لكل االشغاالت  خالف اشغاالت  التخزين -00
 .متطلبات تصميم المرشات لكل االشغال عدا اشغاالت  التخزين  9.7الجدول 

388 
389 

 404 اعتبارات خاصة في تصميم الردهات  -02

 متطلبات تصميم نظام المرشات الشغاالت  التخزين  -01
  بت لرؤوس فوهات الحريق لالالشغاالت التخزينيةالمعامل الثا  13.2

 تصميم المصنع لرؤوس المرشات في اشغاالت التخزين  9.8الجدول  13.3  

404 
405 
405 

 معيار التصاميم الشغاالت  التخزين -00
متطلبات طريقة تصميم التحكم في المنصات الخشبية الخالية التي   9.9الجدول 

 تخزن بالداخل
النزال الكبير في المنصات الخشبية الخالية التي متطلبات تصميم ا 9.10الجدول 

 تخزن بالداخل
 

 حامالت البالستيك الخالية 00.1
المخزنة في منصات أو تكون صلبة أو على  0و  1و  2و  0السلع من الفئة  00.0

 أرفف
 

 للمنصات الخشبية المخزنة في الداخل( 03.8فوهة )تطبيق خاص  9.11الجدول 
 للمنصات الخشبية المخزنة في الداخل( 03.3فوهة ) تطبيق خاص 9.12الجدول 
متطلبات تصاميم االستجابة السريعة لإلخماد المبكر للمنصات الخشبية  9.13الجدول 

 الخالية المخزنة داخليا
متطلبات تصميم االستجابة السريعة لإلخماد المبكر للمنصات الخشبية  9.14الجدول 

 المخزنة بالداخل 
 متر  1.3المخزنة حتى ارتفاع  0.0من الفئة من السلع  9.15الجدول 
 متر 3.0.متر  1.3المخزنة حتى ارتفاع  0.0السلع من الفئة من  9.16الجدول 
 متر 3.3متر الى  3.0المخزنة حتى ارتفاع  0.0السلع من الفئة من  9.17الجدول 
 متر 3.3متر الى  3.3المخزنة حتى ارتفاع  0.0السلع من الفئة من  9.18الجدول 

 
للسلع في  k و القيمة االسمية للمعامل  تصميم المرشة ذات النقطة الكبيرة    00.3

 منصات النقل واألكوام الصلبة
نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع في منصات النقل  00.3

 واألكوام الصلبة
 

زدوجة أو المخزنة في أرفف مفردة أو م 0و 1و  2و0السلع من الفئات   00.3
 متعددة 

حتى  0في موقع المرشة على الرف للسلع التي تخزن في األرفف من الفئة  00.8
 متر  3.3يتم تخزين السلع حتى ارتفاع  0الفئة 

 
تصميم المرشات  ذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت لتخزين  9.19 الجدول 

406 
407 
 

408 
 
 

409 
410 
 
 

411 
411 
412 
 

413 
 

414 
415 
416 
418 
 

419 
 

419 
 
 

420 
 

421 
 
 

423 
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 3.3الصلبة حتى ارتفاع السلع والبالستيك والمطاط في منصات النقل واألكوام 
 متر
نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع من الفئات  9.20الجدول 
 المحملة على حماالت أو اكوام صلبة 0و1و2و0
المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة  0و1و2و0السلع  من الفئات  9.21الجدول 

 متر 3.3أو متعددة حتى ارتفاع تخزين 
 0و1و2و0نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.22الجدول 

 متر 3.3المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة أو متعددة حتى ارتفاع تخزين 
متطلبات تصميم المرشة الرطبة ذات النقطة الكبيرة ومعامل  9.23الجدول 

في  0و  1و  2و  0الفوهة الثابت لتخزين السلع من الفئات 
ومزدوجة ومتعددة الصفوف أكثر من  ارتفاع  أرفف منفردة

 متر 3.3
 

 0و1و2و0نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.24الجدول 
 متر 3.3المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة أو متعددة أكثر من  ارتفاع  

 مجموعة البالستيك00.3        
 اإلطارات 00.01        
 ت الورقلفافا  00.00      
في صفوف رفوف مفردة  0و1و2و0تخزين السلع من الفئات   00.03       

 ومزدوجة ومتعددة
 

 متر 1.3المجموعة أ البالستيك المخزن حتى ارتفاع  9.25جدول 
نظام مرشات اإلخماد المبكر والتجاوب السريع على حماالت أو  9.26جدول 

 اكوام بالستيك صلبة أو مطاط
 قالة والمطاط في منصات ن

 متر 1.3اطارات تخزن حتى ارتفاع  9.27جدول 
 متر 1.3لفافات الورق تخزن حتى ارتفاع  9.28جدول 
 متر 3.0متر الى  1.3صفوف أرفف مفردة أو مزدوجة  تخزين  9.29جدول 
 متر 3.3متر حتى  3.0صفوف أرفف مفردة أو مزدوجة تخزين    9.30جدول 
 متر 3.3متر حتى  3.3ة تخزين  صفوف أرفف مفردة أو مزدوج  9.31جدول 
 متر 3.3متر حتى  1.3صفوف أرفف متعدد للتخزين   9.32جدول 
متر  0.3)قدم  03صفوف أرفف متعددة التخزين عمق الرف اكثر من  9.33جدول 
 ( متر 2.0)قدم  8أو ممرات أضيق من ( 

 

 
 

424 
 

425 
 

427 
 

428 
 
 
 
 

430 
 

431 
431 
431 
431 
 
 

433 
434 
 
 

436 
437 
438 
440 
442 
446 
447 
 
 

451 

 (تطبيقات الغرف الباردة)المناطق المبردة  -03
 عام 15.1
 لهواء المنخفضانذار ضغط ا 15.3
 امداد الهواء أو النتروجين  15.4

451 
451 
451 
451 
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 صمام التحكم  15.5
 صمام الفحص 15.6
 انابيب امداد الهواء أو النتروجين 15.7
 امداد النتروجين 15.8

 

451 
452 
452 
452 

 

 متطلبات االنابيب  -03
 انابيب فوق سطح األرض 16.1
 تجهيزات أنابيب فوق السطح 16.2
 .األنابيب والتجهيزات تحت األرض  16.3

 

453 
453 
453 
453 

 

 455 صمامات التحكم في األقسام أو الطابق/العزل -03

 456 صمامات الفحص االنذار  -08

 457 تجميع صمام انذار الفحص -03

 460 صمامات التحكم  -21

 461 اإلشراف -20

 461 قياسات الضغط -22

 461 صمامات تخفيض الضغط -21

 462 تجميع صمام التحكم في منطقة القسم أو الطابق -20

 تركيب رؤوس المرشات  -23
 عام  25.1
 ةرؤوس المرشات العمودي  25.3
 رأس المرشة المتدلية   25.4

 مسافة البعد العمودي القياسي للمرشات من المعوقات   9.34الجدول 
 المغلقة للمرشات المتدلية/الرؤوس الخارجية    25.6            

 .مسافة البعد العمودي القياسي للمرشات المتدلية إلى المعوقات   9.35الجدول 
 القياسي للمرشات المغلقة إلى المعوقات مسافة البعد العمودي 9.36الجدول 

464 
464 
467 
468 
467 
471 
470 
473 

المعوقات من اجزاء الهيكل واألنابيب واألعمدة والتجهيزات للمرشات العمودية  -23
 .والمتدلية 

480 
 

 

 المعوقات الرأسية المعلقة أو المركبة فوق األرض للمرشات العمودية أوالمتدلية  -23
 متدلية المسافة لتجنب المعوقات للمرشات العمودية وال 9.39الجدول 

480 
481 

 482 المعوقات التي تمنع تصريف المرشة من الوصول للخطر -28

 482 المعوقات في تطوير نمط تصريف المرشة للمرشات بجانب الجدار                       -23

 المعوقات المعلقة  المركبة رأسيا للمرشات بجانب الجدار -11
 المسافة لتجنب المعوقات للمرشات العمودية والمتدلية 9.40الجدول 

483 
483 

 المسافة أسفل السقف -10
 .ادنى مسافة بين المرشات ومصدر الحرارة  9.41الجدول 

484 
484 

 487 المكان والحماية لألنبوب الرأسي للمرشة -12

 487 المخزون من قطع غيار المرشات  -11



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح                                 المحتويات

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 17

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 488 أدنى تباعد لدعامات العالقات  9.43الجدول 

 488 نقطة دفع المرشات المائية   -10

 489 تثبيت انابيب المرشات -13

 490 بيبوصالت تمديدات األنا -13

 490 مكابح الطرق المائي -13

 490 تركيب الالفتات -18

 491 مصنعية التركيب -13

 التفتيش والفحص والتجربة -01
 التفتيش 40.1
 الفحص والتجربة 40.2

491 
491 
491 

 496 الصيانة -00

 نظم رش الميا  -02
 مقدمة 42.1
 مواصفات نظام رش الميا  42.2
 تطبيق نظام رش الميا  42.3
 متطلبات التصميم العام واالجراءات 42.4
 ابيب والتركيباألن 42.5

496 
496 
497 
497 
498 
502 

 مواصفات رذاذ الميا  -01
 مقدمة 43.1
 كيف يتكون رذاذ الماء 43.2
 مزايا وفوائد 43.3
 أنواع النظام 43.4
 أنواع القواذف 43.5
 المضخات وقوالب دعامات الضغط 43.6
 المرشحات والمصافي  43.7
 قياسات الضغط 43.8
 صمامات القسم 43.9

 الصمامات الكروية اليدوية 43.10
 مفاتيح الضغط 43.11
 .نظم اكتشاف الحريق  43.12
 تصميمات المشروع والسوائل 43.13
 التصميم وارشادات التشغيل والصيانة 43.14

 شهادة التشغيل والتجربة 43.15 
 تطبيقات رذاذ الماء 43.16
 اعتبارات التصميم 43.17
 المعايير 43.18

504 
504 
504 
504 
506 
507 
507 
511 
511 
511 
512 
512 
512 
512 
513 
513 
513 
514 
515 

 نظم االطفاء بالرغوة  -00
 مقدمة 44.1
 تلفة من الرغاوي وتطبيقاتهااألنواع المخ 44.2

516 
516 
517 
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 نسب الرغوة 44.3
 الخواص والحدود 44.4
 .معيار التصميم  44.5
 األنابيب والتركيب 44.6

 معيار التصميم لمخارج الرغوة الثابتة والسطحية والسطح الجانبي 9.44الجدول 
 معيار التصميم لمرشات الرغوة والماء 9.45الجدول 

519 
522 
523 
524 
525 
527 

 (غاز)نظام االطفاء التلقائي  -03
 مقدمة 45.1
 تعريفات 45.2
 (الغاز)نظم االطفاء التلقائي  45.3
 مجمع تخزين الكيماويات 45.4
 صمامات االسطوانات 45.5
 قواذف  45.6
 صمامات المنطقة 45.7
 األنابيب والتجهيزات 45.8
 سالمة الغرفة ومتطلبات وإحكام الهواء 45.9

 الغازات الخاملة   45.10
 الغازات الخاملة  مقارنات لمختلف 9.47الجدول 
 معامل فتحة الفوهة للمواد الصلبة والمرافق 9.48الجدول 

     
 الغازات الكيميائية 45.11          
 مقارنات لمختلف الغازات الكيميائية 9.49الجدول 

 
 نظم الحماية من الحريق 45.12           
م الحماية من مواضيع الصحة والسالمة  لنظم اطفاء الغاز ونظ 45.13          

 الحريق

529 
529 
529 
530 
532 
533 
533 
534 
534 
536 
540 
542 
551 
 

552 
553 
 

557 
562 

 

 565 نظام مسحوق الكيمائي الجاف  -03

 568 نظم مسحوق الكيميائي الرطب -03

 571 اعتماد المواد -08

 571 مراجع أخرى -03
 

 

  التهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخانالتهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخان  ::1100الفصل الفصل 

  
557766  

 تعريفات -0
 نظم تكييف الهواء والتهوية -2

576 
577 

 577 المتطلبات العامة للمعدات 2.0

 578 ء غرف وحدة التحكم في الهوا -1
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 غرف وحدة التحكم في الهواء  المستخدمة كمساحة لتجميع الهواء 1.0            
لها انابيب الهواء مباشرة في غرف وحدة التحكم في الهواء التي   1.2            

   الفتحة الرأسية للخدمات 

578 
578 

 

 578 فتحات الهواء الخارجي -0

 578 منظفات الهواء ومرشحات الهواء -3

 579 المراوح -3

 579 هواءانابيب ال   -3

 582 انابيب التهوية   -8

 583 منطقة تجمع الهواء    -3

 585 خوانق الحريقأجهزة  -01

 586 الدخان خوانقأجهزة  -00

 587 شف الدخان للتحكم اآللياك -02

 587 منطقة تجمع الهواءالمواد المصنوعة ل -01

 588 نظم الهواء في الممرات     -00

 المخارج -03
 

588 

 589 مكافحة الحريق وردهات الخالية من الدخان  الغرف -03

 590 ات المحرك وغرفة المولد ومركز قيادة الطوارئمضخة الحريقؤ ذ -03

 592 الغرف التي توجد بها مواد قابلة لإلشتعال ومتفجرات -08

 593 فحوصات القبول -03

 من الدخانالمباني نظام تهوية  -21
  الطابخ التجارية تهوية الدخان في  21.0

594 
594 

 والمخازن من الدخان اعية مباني الصنالتهوية  -20
 مرشاتذات الالمباني  20.0
 لمباني بدون مرشاتا 20.2

597 
597 
598 

 598 نظام التحكم في الدخان مبنى سكني  -22

 نظم التحكم في الدخان -21
 خروجاالدراج المحمية لل 21.0
 االمتدادسرعة  21.2
 والتنفيس التسرب  21.1
 توزيع الضغط 21.0

 

598 
598 
598 
598 
599 

 

 609 المصاعد -20

 واالدراج الهروب  التهوية للممرات الداخلية اشتراطات -23
 التحكم في الدخان لمختلف أنواع المباني معيار متطلبات نظام 01.0الجدول 

610 
611 

 621 المراكز التجارية والردهات -23

 622 للحريق  هندسةتحليل  -23

 624 المباني تحت األرض -28
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 نظام التحكم في الدخان في السرداب 28.2
 تهوية الدخان 28.0
 الدخان طردنظام  28.3

624 
625 
625 

 تحكم في الدخان للنظام المصمم  -23
 الحريق  حجم 23.0

 مختلف المنشآتفي ريق الححجم  01.2جدول رقم 
 

 سعة نظم تهوية الدخان    23.3
 الخالية المناطق    23.3
 (منطقة تجمع الدخان) خزان الدخان   23.3
 إزالة الدخان من منطقة الدوران أو البهو   23.3

 طرد الدخان من منطقة الدوران والردهة  23.01
 المناطق الراكدة 23.02
 حرارة طبقة الدخان درجة/ أقصى انسياب للدخان  23.00
 األسقف ذات الفتحات   23.20
 امداد الطاقة عند الطوارئ   23.22
 طريقة التشغيل   23.21
 التشغيل راليدوي   23.20
 اغالق جمية انظمة التكيف الهواء والتهوية    23.23
 مرواح االستعداد والمرواح المتعددة   23.28
 الدوائر المحمية   23.23
 حسب مقاومة الحريق لالنابيب  (الزمنية  فترة)مدة   23.10
 خانق الحريق  23.11
 تشغيل النظام 23.13
 نظام السالمة من االعطال  23.13
 بالكهرباء/تهوية الطرد الطبية 23.13
 حواجز الدخان  23.18
 معوقات وسائل الخروج 23.13
 مجرى الدخان او التوجية  23.01

                       

626 
626 
626 
 

627 
628 
628 
629 
631 
632 
633 
634 
635 
635 
636 
636 
637 
638 
638 
638 
638 
638 
638 
638 
639 
639 

 

المستخدمة او المقصود منها السينما او )لقاعات االجتماعات نظام الدخان  -11
 (قاعات الموسيقى او المسرح و التمثيل

 (المستخدمة أو المقصود بها السينما وقاعات الموسيقى ومسارح األداء)       

641 

 641 (المسيجة)مواقف السيارات المغلقة  -10

 642 مواقف السيارات المفتوحة -12

 ي مواقف السياراتنظام المراوح النفاثة الصماء ف -11
 األهداف  11.0
 النطاق  11.2
 اعتبارات التصميم  11.1

643 
643 
643 
644 
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 تحديد مناطق مواقف السيارات   11.0
 راوح النفاثةمنظام ال  11.3

644 
644 

 647  ترتيبات االسالك للمراوح النفاثة  -10

 647 توفير االمداد الهوائي لنظام المراوح النفاثة  -13

 648 تصميم مراوح الشفط لنظام المراوح النفاثة -13

 648 لنظام المراوح النفاثة في  قاومة الحريقم -13

 649 التحقق من تصميم نظام المراوح النفاثة -18

 649 معيار قبول نظام المراوح النفاثة -13

 650 نظام حاسب الي لحساب حركة الحريق لنظام المراوح النفاثة  -01

 651 سرعة المروحة النفاثة -00

 652 كتيب دليل تشغيل وصيانة نظم المراوح النفاثة -02

 652 ظام المروحة النفاثةالفحص التجريبي لن -01

 654 اعتماد المواد -00

 654 مراجع أخرى -03
 

  

  المسالالمسالاشتراطات السالمة من الحريق لتجهيزات غاز للبترول اشتراطات السالمة من الحريق لتجهيزات غاز للبترول ::  1111الفصل الفصل 

  

  

665566  

 656 النطاق 0

 656 لبترول المسال لاشتراطات العامة لتجهيزات  اسطوانات غاز  2

 657 لبترول المسال ل اشتراطات منشآت اسطوانات غاز 1

 لبترول المسال لالرئيسية الستعمال غاز االعتبارات   1.0 
 قوانين ومعايير الممارسة  1.2
 ايقاف الحريق  1.1
 الضغط  1.0
 طفاية الحريق   1.3
 التحذير/اشارة االنذار   1.3

 

657 
658 
658 
658 
658 
658 

 لبترول المسال لاشتراطات التجهيزات الخارجية السطوانات غاز  0
 لبترول المسال لوضع اسطوانات غاز   0.0
 جهيزات اسطوانات غاز للبترول المسال حماية ت  0.2
 شروط السالمة  0.1
 الكميات المسموح بها  0.0

 

659 
659 
660 
661 
662 

 اشتراطات التجهيزات الداخلية السطوانات غاز للبترول المسال  3
 عام   3.0
 شروط السالمة   3.2
 تجهيزات اسطوانات غاز للبترول المسال  في قسم منفصل   3.1

662 
662 
662 
664 
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 الكمية المسوح بها   3.0
 حماية جداريه القسم   3.3
 التهوية   3.3
 الموقع   3.3
 السالمة   3.8

 

664 
664 
664 
665 
666 

اشتراطات السالمة من الحريق لتجهيزات حاوية غاز للبترول المسال   3
 المركزي فوق السقف

 الوصف العام   3.0
 اشتراطات تصميم النظام   3.2
 المسافة المأمونة والكميات المسموح بها   3.1

 
 مسافة تفصل بين خزانات الغاز فوق السطحأدنى    00.0الجدول 

 
 األنابيب والتوصيالت   3.0
 مواد األنابيب   3.3
 مكونات إغالق النظام   3.3
 الحماية واشتراطات الحماية من الحريق    3.3
 خزان تخزين غاز للبترول المسال     3.8

 

666 
 

666 
667 
668 
 

669 
 

669 
669 
670 
671 
672 

 

كزي اشتراطات السالمة من الحريق لخزانات غاز للبترول المسال  المر 3
 فوق سطح األرض

 
أدنى مسافة تفصل بين خزانات غاز للبترول المسال  فوق  00.2جدول 

 سطح األرض
 

673 
 
 

673 
 

 

اشتراطات السالمة من الحريق لخزانات غاز للبترول المسال  المركزي  8
 تحت سطح األرض

أدنى مسافة تفصل بين خزانات الغاز المركزي تحت سطح  00.1جدول 
 األرض

 

674 
 

674 
 

  
المعايير والمواصفات لتجهيزات اسطوانات غاز للبترول   (    أ ) ملحق 

 المسال 
 المسافات المختلفة لتجهيزات الغاز الخارجية(      ب)ملحق 
تجهيزات اسطوانات غاز للبترول المسال  في األقسام (       ج)ملحق 

 المنفصلة
 التحذير/اشارات االنذار(       د)ملحق 
 ول المسال  فوق السطح تجهيزات غاز للبتر(    هـ)ملحق 

 
675 
 

685 
686 
 

690 
691 
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  669922    اشتراطات الوقاية من الحريقاشتراطات الوقاية من الحريق  ::1122الفصل الفصل 

 692 السياسة  -0

 692 عام      -2

 692 خطة الحماية من الحريق        -1

 693 برنامج السالمة من الحريق -0

 مسؤولية المالك في الحماية من الحريق -3
 تعريف المباني  3.2
 مسؤوليات مدير البرنامج  3.1
 أمن الموقع  3.0
 نالتدخي  3.3
 التخلص من النفايات  3.3

693 

693 

694 

694 

 المباني المؤقتة والمعدات والتخزين -3
 المكاتب والمظالت المؤقتة   3.0

 (المسافات الفاصلة بين المباني في موقع البناء 02.0الجدول )
 السياجات المؤقتة   3.1
 المعدات   3.0
 مواد البناء   3.3

695 

695 

695 

696 

 العمليات واألخطار   -3
 العمل بالتسخين    3.0
، واعمال الحرارة ( التنحيس)اللحام ، القطع ، التكسية بالنحاس    3.2

 األخرى واللهب المكشوف أو العمليات التي ينتج نمنها دخان
 اللحام الحراري    3.1
 التفتيش المسبق للموقع   3.0
 مراقبة  الحريق   3.3
 تفتيش ما بعد العمل   3.3

696 
697 
 

697 
698 

 زات المشتعلةالسوائل الملتهبة والقابلة لالشتعالر والغا   -8
 التخزين   8.0
 مناولة  السوائل الملتهبة والقابلة لالشتعال في نقاط االستعمال النهائية   8.2

698 
698 

 699 المواد المتفجرة   -3

 مواد أخرى قابلة لالشتعال -01
 التخزين  01.0

699 
699 
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 النفايات القابلة لالشتعال   01.2
 الخرق الزيتية  01.1

 

700 
700 

 الغازات المضغوطة -00
 الغاز حماية حاويات 00.0  
 الفصل  00.2  
 وضع العالمات  00.1   

700 
700 
700 
700 

 

 غاز البترول السائل -02
 المباني المسكونة  02.01

702 
702 

 اجهزة خاصة -01
 المعدات ذات المحركات  01.0
 معدات التسخين المؤقتة  01.2
 األسفلت وغاليات القار  01.1

702 
703 
703 

704 

 األجهزة الكهربائية -00
 التوصيل المؤقت لألسالك  14.5
 اإلضاءة      14.6

704 
704 
704 

 حماية من الحريقال -03
 التركيب والفحص والصيانة  03.0
 الصنابير  03.2
 األنابيب الرأسية  03.1
 تركيب األنابيب الرأسية في البنايات تحت التشييد  03.0
 طفايات الحريق  03.3
 جدران فصل المنطقة  03.3
 نظم مرشات الحريق  03.3
 امداد الميا   03.8
 نظام انذار الحريق   03.3

705 
705 
705 
705 
706 
707 
707 
707 
708 
708 

 ف واالتصاالتالهوات -03
 االبالغ عن انذار الحريق 03.0

708 

 709 دخول ومواقف سيارات الدفاع المدني -03

 وسائل مكونات الخروج -08
 وسائل الخروج  08.0
 أدنى عدد للمخارج  08.2
 الساللم  08.1

709 
710 
710 
710 
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 711 أدوات الرفع والصعود  08.0

 711 نقاط التجمع -03

 711 مواقف السيارات -21

 البناء والمحافظة وعمليات التبديل -20
 االت والتسنيد والقوالبالسق 20.0
 مواد البناء وتخزين المواد 20.2
 معدات التسخين الدائمة 20.1
 الغازات 20.0
 جدران فصل المبنى  20.3
 الحماية من الحريق أثناء البناء  20.3

711 
711 
711 
711 
711 
712 
713 

 المحافظة أثناء عمليات عمل األسقف -22
 غاليات األسفلت والقار 22.0  

 ظام الشعلةنظام التسقيف بطبقة واحدة وتطبيق ن 22.2
 معدات التسخين الدائمة 22.1
 الفتحات واالختراقات والواح الحماية 22.0
 الحماية الشخصية  22.3
 المعدات  22.3
 تفتيش المعدات 22.3
 اسطوانات غاز الوقود  22.8
 تكوين الجليد   22.3

 عمليات االطفاء في عمليات التسقيف 22.01
 الوقود لعمليات بناء السقف 22.00

714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
715 
715 
716 

 افظة خالل عمليا الهدمالمح -21
 عام 21.0
 احتياطات خاصة 21.2
 التدخين 21.1
 الهدم باستخدام المتفجرات 21.0
 الغاز  21.3
 موانع انتشار الحريق 21.3
 الحماية من الحريق أثناء الهدم  21.3
 صمامات التحكم في المرشات  21.8
 األنابيب الرأسية  21.3

 طفاية الحريق 21.01

717 
717 
717 
717 
717 
717 
717 
718 
718 
718 
718 

 

 العمليات تحت األرضالمحافظة أثناء  -20
 عام 20.0

718 
718 
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متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة 1133  ::الفصل الفصل 

  والمصانعوالمصانع( ( نوع المصاطبنوع المصاطب))المستأجرين المستأجرين 

  

772266   

  726 النطاق  -0

  726 تعريف     -2

  727 (الحجرة الصغيرة)القسم      -1

  728 نظم الحماية بواسطة المرشات وكطافحة الحريق -0

  728 التحكم في ارتفاع المخزونات -3

 مراقبة الدخان -3
 فتحات الدخان  6.2
 نظام تطهير الدخان   3.1
 تصميم مراقبة الدخان   3.0

السلع قليلة الخطر والمواد والنشاطات ذات الصلة  –( ليست شاملة( )أ)قائمة 
  01.0يتعلق بالجدول المستثناة من المرشات فيما 

729 
729 
730 
730 

 
731 

 

 

 األمن 20.2
 اإلمداد بالماء 20.1
 اجراءات الطوارئ  20.0
 التدريبات   20.3
 نظم الكشف والحماية من الحريق 20.3
 نظم اتصاالت الحريق 20.3
 الكهربائيات  20.8
 العمليات واالجراءات الخطيرة  20.3

 السوائل المشتعلة والقابلة لالشتعال 20.01
 لتخزينا 20.00
 المعدات 20.02
 التهوية  20.01

719 
719 
719 
720 
720 
721 
721 
722 
722 
723 
723 
723 

 

 (المكاتب الجاهزة التصنيع/البيوت)متطلبات مكاتب الموقع  -23
 متطلبات السالمة من الحريق في مواقع البيوت الجاهزة   23.0
 وضع عالمات لخطوط المرافق تحت األرض   23.1
 تركيب البيوت الجاهزة   23.0
 نظم الكشف والحماية من الحريق   23.3

724 
724 
724 
724 
724 

السالمة من الحريق وخطة اخالء المباني الواقعة تحت التشييد أو  -23
 التجديد

725 

 725 اعتماد المواد  -23

 725 مراجع أخرى -28
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  733 اعتماد المواد -3

 مراجع أخرى -8
 حجم حجرة الحريق 0.أ.01الجدول 
 متطلبات ادارة الدخان 2.أ.01الجدول 
 المسافة من فتحة الدخان 1.أ.01الجدول 
 المستودعات العامة التي ال تحتاج لمرشات   0.أ.01الشكل 
 المستودعات العامة التي تحتاج لمرشات   2.أ.01الشكل 
 المستودع العام بنوع غير مؤكد للمخزونات أو الذي يتم استئجار   1.أ.01الشكل 

 

733 
 

734 
734 
735 
736 
737 
738 

 

 

   

  773399  الفرعيــةالفرعيــةمحوالت الكهرباء محوالت الكهرباء   المحطاتالمحطات  اشتراطاتاشتراطات::  0000الباب الرابع عشر الباب الرابع عشر 

 739 عام  -0

 البناء  -2
 المحوالت والمعدات الخارجية المعزولة بالزيت 4.12

 رجيةالمسافات الفاصلة الدنيا للمحوالت الخا 00.0الجدول 
 المحوالت والمعدات الداخلية المعزولة بالزيت4.13   
 

739 
740 
740 
743 

 743 دخول سيارات الدفاع المدني  -1

 743 مسالك الهروب  -0

 744 األبواب -3

 طفايات الحريق المحمولة -3
 طفايات الحريق المحمولة للمحطات الفرعية 00.2الجدول 

744 
744 

 745 إشارات الخروج  -3

 745 أضواء الطوارئ والخروج -8

 حة الحريق نظام الكشف عن الحريق ومكاف -3
 المقبولة للكشف عن الحريق ومكافحة الحريق للمحطات نظمة اال 00.1الجدول 

 الفرعية  الكهرباء 

745 
746 
 

 

 749 نظام التهوية والتحكم في الدخان -01

 750 اعتماد المواد -00

 750 مراجع إضافية -02
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  االرواح االرواح سالمة سالمة نظام مراقبة اجهزة االنذار لنظام مراقبة اجهزة االنذار لمواصفات مواصفات 1166  ::الفصل الفصل 

    
775577  

 757 (0)الفئة  -3

 758 ( 2)الفئة  -01

 759 (1)الفئة     -00

 760 (0)الفئة      -02

 762 ( 3)الفئة  -01

  

  تحليل المخاطر تحليل المخاطر ارشادات القيام بدراسة ارشادات القيام بدراسة 1177  ::الفصل الفصل 

    
776644  

 764 المتطلبات العامة  -0

 األخطار تحليلالخطوط العريضة لتقرير دراسة  -2
 طرق العمل للتحليل  األخطار  03.0الجدول 

765 
767 

 767 معرفتها متطلبات خاصة بمكافحة الحريق مطلوب     -1

 ارشادي دليل    -0
 القيم  معامل مواد –دليل الحريق واالنفجار  03.2الجدول 

 األخطار العامة 0.8
 األخطار الخاصة 0.3

 دليل الحريق واالنفجار  0.01
 درجات السميات  0.00
 معامل القيم   0.02
 اتدليل درجة السمي   0.01

769 
769 
769 
770 
770 
771 
771 
772 

 
 

    للمعاقينللمعاقينالتحرك التحرك امكانية امكانية   اشتراطاتاشتراطات1155  ::الفصل الفصل   

 751 الغرض -0

 751 النطاق   -2

 751 قابلية التطبيق والتبني   -1

 752 القوانين والمعايير المرجعية  -0

 752 التصريح والتفتيش -3

 752 استثناءات عامة -3

 753 المتطلبات والشروط الدنيا -3
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  اشغاالت  خاصة اشغاالت  خاصة   وو  مبانيمباني1188  ::الفصل الفصل 

    
777733  

 عام  -0
 :ني خاصة الحريق للمباوانظمة  الروح البناء وسالمة  اشتراطات 08.0الجدول 

 
 الهياكل مختلفة المواد  08.0.0
 المترو والترامو  الحديد م سككانظ 08.0.2
 وحدات المنازل والمكاتب 08.0.1
 انفاق الطرق 08.0.0
 الذاتية(/اآللي)مواقف السيارات بالروبوت  الهايكل 08.0.3
 الخاصة لتسليةالهايكل ا  08.0.3
 الخيم   08.0.3

 اعتماد المواد 2
 خرى مراجع ا 1
 

773 
774 
 

774 
775 
778 
779 
781 
782 
783 
785 
785 

  778866      متطلبات تقديم المخططمتطلبات تقديم المخطط  التاسع عشرالتاسع عشر  ::    1199  الفصلالفصل

 786 السياسة  -0

 786 المتطبات الخاصة باالستشاريين -2

 788 مخططات القياسية لالستشاري -1

 781 المتطلبات من شركات الديكور -0

 790 القياسية لشركات الديكور مخطاطات -3

 791 متطلبات شركات المقاوالت -3

 791 مقاوالت المخططات القياسية المطلوبة من شركة ال    -3

 792 المتطلبات من شركات مقاوالت غاز البترول السائل وشركات نظم اخماد الغاز  -8

المخططات القياسية من شركات مقاوالت غاز البترول السائل وشركات نظم  -3
 اخماد الغاز

793 

 رموز النقوش األساسية للدفاع المدني  -01
 النقوش األساسية للدفاع المدني 01الملحق 
 المعماري 01.0
 نظام الكشف واالنذار عن الحريق 01.2
 نظام اإلخالء الصوتي 01.1
 إنارة الطوارئ ونظام اشارات الخروج 01.0
 نظام التحكم في الدخان والضغط 01.3
 نظام اطفاء الحريق بالماء 01.3
 طفايات الحريق المحمولة 01.3
 نظام اخماد الحريق بناء على الغاز 01.8
 نظام غاز البترول السائل 01.3

  سئلة المتداولةسئلة المتداولةاألاأل

794 
794 
794 
796 
797 
798 
799 
801 
803 
803 
804 

880055  
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 ةـــدمـــالمق  1.

       
  مارس الوقاية من الحريقمارس الوقاية من الحريق  ––ال تدع أحالمك تتطاير مع الدخان ال تدع أحالمك تتطاير مع الدخان 

 

مدفوعة برؤية صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو نائب رئيس 

دولة اإلمارات العربية الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم دخلت 

لدولة في السنوات الذي تعيشه ااإلذدهار في سباق مع الزمن يشهد على ذلك  هذا التطور السريع والمتحدة 

في لك ذ يتمثل و الدولة الطراز العالمي في  ذاتالكثير من المشروعات البارزة تم انجاز فلقد . األخيرة 

الشاهقة وشبكة المواصالت والحدائق الترفيهية والمرافق الصناعية  والمستودعات واألماكن العامة ني بامال

محور مركزي رات العربية المتحدة اآلن دولة االما عتبروت  .في المستقبل  توقعةرات الموالكثير من  التطو

، من الفعاليات سهم في ذلك الكثافة العالية من السكان ويوالصناعية والسكنية والسياحية و للتنمية التجارية

توافر مستوي عالي من حكومة االمارات العربية المتحدة ومجتمعها يستدعي  طموحفإن أحالم وأجل ذلك 

والتي يجب أن تتعاون دون قيد أو شرط من  تشييدالتخطيط واإلعمار والهندسة والفي قطاعات الخبرات 

لضمان حماية الحياة ومكافحة الحريق رواح سالمة االمجال في  مي ومعياري أجل الوصول إلى مستوى عال

 .الغالية والممتلكات 

وقد .  والمنشآت  مبانياألخيرة في ال ولألسف فقد كانت هنالك دروسا مأساوية تعلمناها من حوادث الحريق

إن الحريق في أي مبنى ال تتوافر فيه . رواحلألألموال وفقدان ل كانت العواقب وخيمة نتج عنها اتالف

يدات في عملية مكافحة المواصفات المناسبة للحماية من الحريق يمكن أن يقدم مشاكل قاسية ويخلق تعق

كان من الحريق والدخان خالل لسلحماية حاجة الي توفير نقص وهذه األسباب تؤدي حتما إلى ، الحريق 

 .الخروج  أو االخالء اتعملي

والمستشارين والمقاولين قد تبنوا معايير من  المتخصصين في مجال الوقاية من الحريق  إن معظم المهنيين

لحياة وتشييد المباني انقاذ ا وسائل وذلك فيما يتعلق بتصميم ( NFPAالوطنية للحماية من الحريق  هيئةال)

 فقد تولدت رغبة وعلى الرغم من ذلك . التهوية من الدخان  ةنظمأوالحماية من الحريق وانذار الحريق و

المحلية  والظروف  والمفاهيم للممارسة يتناسب مع التوجهات نظام لدى الدفاع المدني بالدولة لتوفير 

 .ق يالحراحتياجات عمليات مكافحة متطلبات وباإلضافة إلى 

هو نتاج لمناقشات بين مهندسي الدفاع المدني حماية األرواح من الحريق و لوقايةدليل اإلمارات لإن 

كما تم .  في هذا المجال  والممارسين للعمل الوقاية من الحريقمجال في  ستشارينواالالمتخصصين و

( الهيئة الوطنية للحماية من الحريقمعايير )مجربة مثل الناضجة والدولية المعايير بال ستعانةالرجوع واإل

(NFPA )  والمعايير البريطانية(بBS ) و المعايير األوربية(EN ) المعايير االلمانية و(VDS )نظام  و

 مهمة وتعتبر ضرورية ق والتي من الحريوالوقاية الخ في دراسة متطلبات السالمة ( ...ISO)الجودة 
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األخذ بعين كما تم .  اإلشغاالت للمباني مخاطر الحريق في مختلف أنواع لتحديد إشتراطات الوقاية من 

 . دليل ة هذا الغلعمليات التشغيلية للدفاع المدني في عملية صيال اإلعتبار

بطريقة العامة للدفاع المدني تنتهز هذه الفرصة لتشكر كل من ساهم  القيادة وزارة الداخلية ممثلة في إن 

االمارات للوقاية من الحريق لدليل األولى التي تعتبر الطبعة في إخراج هذه الطبعة  مباشرة أو غير مباشرة

 .حماية األرواح و

المختصين في مجال لعالقة مهنية مع  في الترسيخ ق هدفه يكون الدفاع المدني قد حق الدليل هذا  بإنجاز و 

 الممتلكات و األرواح ضافة إلى تأكيد وضمان حماية ، باإل ككل والمجتمعالمتعاملين الحريق و الوقاية من

مهنية ال منبدأ فصالً جديداً قد الدفاع المدني  وبذلك يكون األخرى  كوارثوالبيئة من الحريق وال

 .في دولة االمارات العربية المتحدة حماية األرواح الوقاية من الحريق وافي ية فحترااإلو
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   رــــــتقدي   2. 

 

 العامة للدفاع المدنيقيادة ال

 اللواء راشد ثاني المطروشي     القائد 

 باإلنابة لدفاع المدنياقائد عام                                   

 

 ابراهيمجمال أحمد : الرائد    :المشرف 

 دبي / اإلدارة العامة للدفاع المدني /  السالمة والوقائيةإدارة مدير     

 

 :التخطيط الهندسي والمشر وعات فريق / إدارة السالمة الوقائية  

 (سنغافورة)دبلوم متقدم في مكافحة الحريق واإلنقاذ  -دبلوم مباني  :طاهر حسن طاهر/ مالزم 

 هندسة اآللياتبكالوريوس    شاال. برامود ي

 هندسة مدنية، التصميم اإلنشائي –بكالوريوس هندسة    رغدة ناشد

 إدارة العمليات 

 هندسة السالمة  بكالوريوس   أشرف عمرو

التسويق ( HPL()اتش بي ال)دبلوم كامبريدج الدولي في اإلدارة    داوود. فاطة م

 اإلستراتيجي

 :المكتب القانوني 

 اإلدارة العامة للدفاع دبي / كمال الدين عبده محمد                المستشار القانوني 

 من الحريق والسالمة مستشاري الوقاية 

 MIFPO MNSFPE MNSPE MICC) بكالوريوس هندسة،ماجستير السالمة والحريق         بيل. باري ر

MIFMA) 

 الحريقفي هندسة ( شرف)بكالوريوس هندسة :جون هونيش
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 (CFPS)بكالوريوس في هندسة الحريق   ارون سي

 

 الحريق  ي ومصنعي منتجات الوقاية من ممارس

 ماجستير هندسة ميكانيكا  اليكسندر بينويت

 شهادة هندسة الحماية من الحريق -قسم الطاقة –بكالوريوس هندسة ميكانيكية  أمير توما

 MBA–بكالوريوس هندسة ميكانيكية  بول. د

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية اضمحمد في

 PGBMM –بكالوريوس هندسة ميكانيكية   : راجيندران ايكامبرام

الكترونيات واتصاالت ، دبلوم ما بعد التخرج في هندسة الحماية  –بكالوريوس هندسة  راجا سجاد حسين

 من الحريق

 FM DRIمعايير لجنة  UL STP, FCIAميكانيكا ( شرف)بكالوريوس هندسة  ساجد راجا

 بكالوريوس هندسة هندسة الكترونية سامر صديقي 

 كانيكايبكالوريوس هندسة م زين العابدين

 

 فريق التعريب والمراجعة والمطابقة باللغة العربية 

 جمال أحمد ابراهيم: الرائد 

 طاهر حسن طاهر/ مالزم 

 كمال الدين عبده محمد

 شاال. برامود ي

 محمد فياض
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 هدفـال   3.

 

. إن سياسة الدفاع المدني هي فرض معايير لتقليل مخاطر الحريق ولضمان سالمة األرواح والممتلكات 

والغرض من هذا القانون هو وصف اإلرشادات الدنيا لتقرير وتحديد التصاميم والبناء والتغييرات 

ق واإلشغاالت ونظم الكشف عن الحريق ونظم الحماية من الحري المباني  هياكلفي المباني و واإلنشاءات

وعلى مالك العقارات . لوصول لمجتمعات آمنة ممتطلبات سالمة األرواح بهدف اونظم الوقاية من الحريق و

والمصممين والمستشارين وشركات الديكور وشركات المقاوالت والموردين وشركات االنشاء وشركات 

 .باع أدنى المتطلبات لتلك النظم واللوائح الصيانة االلتزام بات
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   الطلب   4.

 

الدفاع المدني دليل )بـ ، والمشار اليه فيما بعد حماية األرواح االمارات للوقاية من الحريق ودليل يوصي 

أنظمة و حماية األرواح  تركيب وسائل ،  بأدنى متطلبات الدفاع المدني لتصميم و( الحريق للوقاية من

 منللحصول على االعتماد أو  إدارات المرور عبر عدة المعنيين  حيث يتطلب ذلك من. من الحريق  وقايةال

عندما ينشأ أي  ، و حماية األرواح و الوقاية من الحريق تحكم متطلبات التي النظم واللوائح الداخلية  خالل

للوقاية من الحريق  دليل اإلماراتحد األدنى من متطلبات تضارب بين متطلبات مختلف الدوائر  فإن ال

أعلى في درجة هو الذي يسود على كافة المتطلبات األخرى ما لم تكن المتطلبات األخرى حماية األرواح و

  حماية األرواحللوقاية من الحريق و من دليل اإلمارات

دين من الدفاع المدني باإلضافة الى قوائم فيها المعتمالعاملين و المنشآتجميع قوائم بأسماء إعداد يتم س

 . ومكافحة الحريق  المعتمدة المتعلقة بالوقاية من الحريق الملحقات المواد ووالمعدات و لألجهزة 

ودخول الدفاع المدني لكل المنشآت سواء حماية األرواح من الحريق ووقاية على الالدليل طبق أحكام هذا ت

منشآت مخلوطة موضوعة في بنايات ذات عمق كبير أو  عمق منخفض أو تحت كانت متعددة أو منفصلة أو 

 .األرض أو ذات ارتفاع منخفض أو متوسط أو بنايات شاهقة 

المتطلبات متطلبات الدفاع المدني في اإلشغاالت المتعددة أو المختلطة مع أحكام هذا الدليل و وتنطبق 

 .   ت إلشغاالالسائدة ل
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 االلتزام بأفضل الممارسات   5.

              

 :االلتزام بأفضل الممارسات . 0

 

الحريق المعتمدين وكذلك  المقاولين المعتمدين السعي بكل جد إلى الوقائية من سالمة الستشاري إعلى 

 :بـفيما يتعلق أفضل الممارسات 

 االلتزام بالنظم والمعايير ذات العالقة 

 االلتزام بالقوانين واللوائح ذات العالقة 

  المستوى العالي من جودة العمل. 

  البيئة حماية إدارة واستدامة. 

 الصحة والسالمة المهنية 

 

 :البيئة  حماية إدارة واستدامة. 2

هنالك كوكب واحد مأهول وهو األرض وأننا السكان إننا نعلم حتى اآلن وحسب ما هو متوفر لدينا أن 

لذا فمن الواجب علينا أن نحترم ونرعى ونحمي بيئته وموارده وجماله وذلك . الوحيدين في الوقت الحالي 

 .حتى ال تشعر أجيال المستقبل باألسف على إرثهم لهذا الكوكب 

ين والمنظمات بالزام انفسهم بأفضل ولذا فأن الدفاع المدني يحث كل األفراد والمستشارين والمقاول

تطبيق  البيئة  عندحماية البيئة السكنية لألرض من خالل إدارة واستدامة حماية الممارسات الممكنة  في 

 .من الحريق  وقاية ال

الصناعة ولكن وبسبب  تمجاالجميع كان غاز الهالون أكثر عامل فعال الطفاء الحريق في  0891وقبل عام 

باستنفاذ طبقة اآلوزون وعقب بروتوكول مونتلاير فقد تم االتفاق على استبعاد الهالون خاصيته 

(HCFCs ) اتي تطبيقات معينة ومتخصصة في صناعالعامة ما عدا ف اتالصناعفي ستعمال االمن 

ء وكبديل لغاز الهالون فقد أصبح لصناعة حماية الحريق تقنيات جديدة  وعوامل اطفا.  البحرية والطيران 

واليوم وبعد بروتوكول كيوتو فقد نشأت اهتمامات الستخدام بعض تلك البدائل كعوامل .  جديدة ونظم 

 " االحتباس الحراري " التي تؤدي الى بسبب خواصها (  PFCs) و ( HFCs)لإلطفاء مثل 

الصناعة فيما  ليخطو إلى األمام لكي يواكببإهتمام ومع ذلك فإن الدفاع المدني يأخذ هذه القضايا البيئية 

 " األوزونطبقة  ثقبب"يختص بالتقنيات الحديثة وعوامل اإلطفاء  المتوفرة حاليا وليس فقط ما يختص 

فإن الدفاع المدني  "المحافظة على المياه"و  " االحتباس الحراري "  مل األخرى مثل ولكن ومع العوا

ت التي تحظر استعمال أي عوامل تقنية أو يتمسك بأي بروتوكوالت في المستقبل ونتائج األبحاث والتبريرا

ولذلك فإن مسئولية . اطفائية والتي تكون لها آثار سالبة على البيئة وصحة االنسان واستدامة هذا الكوكب
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تقنية من التقنيات الدولية والمحلية المالك واالستشاري والمقاول والمورد القيام بتحديث أنفسهم بأحدث 

 .على قضايا البيئة جديدة وأثرها ئية واطفا

 

 :المحافظة على المياه . 3

ارات العربية المتحدة للمحافظة على المياه في دولة اإلم تشريع وطني سيتم في األشهر القادمة تطبيق أول 

وحيث أن الماء من أكثر العوامل المناسبة والتي . لوائح استخدام المياه وإدارتها  تشريع وسيضع ال. 

زء من ق في مجال اطفاء الحريق  فإن الماء أيضا من العناصر النادرة في هذا الجتستخدم على أكبر نطا

ولذا فإن الدفاع المدني يأخذ بزمام المبادرة في المحافظة على المياه من . مكلفة في التقطير  هالعالم ومخاطر

وكأمثلة لذلك فهنالك . خالل الترويج للتقنيات واألنظمة التي تحد من إهدار المياه في الحماية من الحريق 

نظام رذاذ المياه ونظام ضباب المياه حيث يتم انجاز حماية فعالة من الحريق باستخدام أقل قدر من المياه 

كما أن اعتماد نظام آلي لفحص الصمامات بدال من  . المنصرفة من النظم التقليدية لمكافحة الحريق بالماء

يضا سيمكن المفتشين من القيام بفحوصات الجريان واالنسياب النظام التقليدي  لفحص الصمامات باإلنذار أ

 .بدون إهدار وصرف المياه 

 

 :الصحة والسالمة المهنية . 4

 

دنية والعقلية والرفاهية االجتماعية حفاظ على أعلى درجة من الصحة البيهدف الدفاع المدني إلى تعزيز وال

أماكن العمل المأمونة توفر التماسك والموثوقية  حيث أن. المباني في كل المنشآت  مستخدميللعاملين و

يادة نشطة في الصحة والسالمة بها قكما أن أماكن العمل التي لها .  المطلوبة لبناء المجتمع وتنمية العمل

كما أن أماكن العمل المأمونة ال تنقذ الحياة فقط . اكثر انتاجية وأكثر رضا   عاملوناصابات أقل  ولديها 

 .ياة ناجحة وحيوية فإنها تعزز ح

إن حماية العاملين في أماكن عملهم من المخاطر الصحية المختلفة يدخل فيها  تطبيق بيئة مهنية يتم تكييفها 

 .مع امكانيات العمال البدنية والنفسية  مع تمكين العمال من ممارسات الصحة والسالمة الجيدة 

اريين والمقاولين واألفراد للتعرف على دورهم في لذلك فإن الدفاع المدني يدعو كافة المنظمات واالستش

الصحة )تأسيس الوعي حول بيئتهم والممارسات الصحيحة وتوالي االجراءات ومراعاة اآلخرين لجعل 

 . طريقة للحياة في االمارات العربية المتحدة ( والسالمة المهنية
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. إدارة الدليل  عن مراجعة  ئولة مس لجنة دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح كون سوف ت

 :ولتحقيق ذلك فيجب على اللجنة 

  شهرا  02مرة واحدة على األقل كل  دليل الالقيام بمراجعة. 

  إلجازتها القيادة تقديم كل التعديالت المقترحة إلى . 

 مستخدميه  المتعاملين مع الدليل و وضع وتطبيق استراتيجية لزيادة وعي . 

  الدليل تقديم الدعم الفني لعامة الجمهور للتأكد من صحة تطبيق . 

 الجمهور تاثيرها على نتائج وة وتطبيق المقترحات اإلشراف على إدار . 

  ودراستها وتحليلها بيانات المقترحات والتعليقات  استالم. 

 السنة خالل بالدليل مة على تحليل موحد حول االلتزام إعداد تقرير سنوي وبيانات قائ   . 
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 الدليل مراجعة وتعديل    8.

 

 :المراجعة 

.  لدليل عن مراجعة وتقييم وإدارة ا ةولئمس لجنة دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 

.  متعاملين مع لدليل وللقيام بمراجعته اينما كان مناسبا يجوز للجنة التشاور مع أي مجموعة أو أعضاء 

 .للنظر فيها  القيادة  لجنة وضع التوصيات إلىالوعلى 

 

 :التعديل 

لتأكد ا القيادة فعلى  الدليل وبمجرد أن يتم اجراء تعديل في .  الدليل قرر تعديل توفي وقت أن  جنةيجوز لل

قد تسلم سريعا إشعاراً بالتعديل  لجنة دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح أن كل عضو في 

 .والمنظمات األخرى على علم بالتعديل المتعاملين وأن التعديل قد تم نشره بالقدر المناسب بحيث يكون 
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 الدليل تسجيل المخولين بالتوقيع في   9.

 

 :المتطلبات السنوية 

من الحريق وكمقاول معتمد للسالمة الوقائية لكي يتم التسجيل لدى الدفاع المدني كاستشاري معتمد للسالمة 

من الحريق ومقاول السالمة من الحريق التسجيل أيضا الوقائية من الحريق فيجب على استشاري السالمة 

 .والمشاركة في االقتراحات والمراجعة  الدخول الي الدليل رسميا إلى مما يخولهم .  لجنة الدليل لدى 

 

 :الشطب من السجل

تجديد عدم مع   في المجالبالعجز في تقديم اقرار ممارسة ياريا أو بااليقاف أو توقف العضوية إما اخت

دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية العضوية سينتج عنه شطب العضوية من القائمة ومن قائمة 

 .األرواح
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 يص واالعتماد واألشخاص المختصينالترخ   10.

  

الحريق المتعلقة بالسالمة الوقائية من  األنشطةيقوم الدفاع المدني بإدارة الترخيص واالعتماد لممارسي 

  .من الحريق مجال السالمة الوقائية والمهنيين الذين يعملون في 
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 أو مختبرات الفحص/الشهادات المعترف بها  و  11.

 يتطلب  متحدةفي دولة االمارات العربية الالحريق ونظم الطوارئ الوقائبة من سالمة الأن استعمال منتجات 

والتي تقدم عند طلب , والفحص  اإلختبار يناء  على شهادات عتماد إلايتم و وجود إعتماد لهذه المنتجات، 

 .اإلعتماد 

وقد إعتمد  ,تم وضعها في الجدول أدناه (ISO 67) الشهادات المختلفة التي تناولها دليل أنظمة وجميع 

 .من الجدول أدناه  (5) األنظمة الموجودة في العامود رقم الدفاع المدني 

 االجراء
 (الشهادة تقوم بها جهة اصدار)

 أنواع النظام العام 76دليل ايزو 

 5 4 3 2 ب 0 ايه 0
 النظام المعتمد

7 

 ×       حسب الموجود( عينات)االختيار  

        تحديد الخواص حسب الموجود اما

        بالفحص ( أ

        التفتيش ( ب

        تقييم التصميم(   ج   

        تقييم الخدمات( د     

        (التقييم)المراجعة 

        القرار حول الشهادة

       × (التصديق)الترخيص 

        المراقبة المستمرة حسب ما هو موجود

 ×  ×   × × فحص العينات المختارة من السوق المفتوح ( أ

 ×  ×   × × من السوق المفتوحتفتيش العينات المختارة  ( ب

 ×    × × × فحص العينات المختارة من المصنع( ج

 ×    × × × تفتيش العينات المختارة من المصنع( د

   × × × × × مراجعة نظام الجودة متحدا مع فحص وتفنيش عشوائي( ه

     × × × تقييم عملية االنتاج أو الخدمة ( و
 

المعترف  اإلختبار أو مختبرات /الشهادات و)الجدول موجود على الموقع االلكتروني للدفاع المدني في دبي 

ونطاق  المحلية والدولية المعترف بها وبيانات االتصال اإلختبار أو مختبرات /توضح قوائم الشهادات و( بها

 .عمل المختبرات 

 منح شهادات فإذا كانت هناك أي بيانات تفصيلية عن أي جهة اومع ذلك فإن هذه القائمة ليست نهائية ولذا 

 faq@dcd.gov.aeيرجى ارسال استفسارك على العنوان تدرج لم 

( المجال االعتماد و)صالحية  التأكد من مسئولية وموردي المنتجات  تقع على االستشاريين والمقاولين

التي تصدر  مختبرات ورة في القائمة من وقت آلخر من خالل المواقع االلكترونية للالمذك للمختبرات 

 . االعتمادات

mailto:faq@dcd.gov.ae
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 المؤهلين والمختصين الفنيين    12.

  

التأهيل سيتم . المؤهلين والمختصين بالقدر المناسب وذلك للقيام بالعمل الفنيين على الشركات استخدام 

 . تحديده وفقا لالختبارات الكتابية و الشفهية  التي يجريها الدفاع المدني 
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 تصنيف المنشآت والمباني( 01)

                                                                       

 تعريفات        

 

 (السرداب)المباني والهياكل تحت األرض . 0

 فيه الطابق األرضي أسفل مستوى التصريف للخروج عبارة عن هيكل أو جزء من هيكل يكون

 

 الهياكل منخفضة العمق تحت األرض المباني و. 2

 أمتار أسفل مستوى المخرج 7الهيكل أو المبنى الذي يكون به حتى سردابين او أقل من عمق 

 

 األرضالمباني والهياكل مرتفعة العمق تحت . 1

 أمتار أسفل مستوى المخرج 7دابين أو  أعمق منالهيكل أو المبنى الذي يكون به اكثر من سر

 

 المباني منخفضة االرتفاع. 4

متر مقاساً  01تصنف المنشآت المتعددة والمختلطة  والمرافق والمباني والهياكل التي يزيد ارتفاعها عن  

ل ومن مستوى الرصيف أو مستوى دخول خدمات الحريق حتى مستوى أرضية آخر طابق مستعمل أو ُمشغ

. 

 

 المباني متوسطة االرتفاع . 1

متر إلى  01تصنف المنشآت المتعددة والمختلطة  والمرافق والمباني والهياكل التي يكون ارتفاعها بين  

متر  مقاساً من مستوى الرصيف أو مستوى دخول خدمات الحريق حتى مستوى أرضية آخر طابق  21

 .مستعمل أو ُمشغل 

 

 المباني العالية ارتفاع. 6

متر مقاساً  21المنشآت المتعددة والمختلطة  والمرافق والمباني والهياكل التي يزيد ارتفاعها عن  تصنف 

 .من مستوى الرصيف أو مستوى دخول خدمات الحريق حتى مستوى أرضية آخر طابق مستعمل أو ُمشغل 

 

 المنشآت المتعددة أو المختلطة . 7

. من فئة من االمنشآت بأنها منشأة متعددة أو مختلطة يصنف أي مبنى أو هيكل أو مرفق  توجد فيه أكثر 

تكون المنشآت غالبا مختلطة ومتداخلة مع نوع واحد من المنشآت الواقعة والمرتبطة بفئات أخرى من 

المنشآت والمرافق والمباني والهياكل بدون فاصل حريق محدد  مثل المكاتب التي توجد في صاالت العرض 

وبالمثل فإن منشآت التجمع مثل مركز . والمرافق الصناعية والمستشفيات ومراكز التسوق واألسواق 

كما أن اإلشغال الصناعي مثل المستودع يمكن أن . التسوق أو حدائق الترفيه تتداخل مع المنشآت التجارية 
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أو المجمع الصناعي  مثل وحدات التصنيع . يستوعب مكاتب ولذا يصبح مؤهال ليصنف كإشغال مختلط 

كما يعتبر أي مبنى سكني به محالت وصاالت عرض . ن يكون لها إشغاالت تخزين مرتبطة بهايمكن أ

 .واشغاالت تجارية أخرى في الطابق األرضي وبدون فواصل حريق بأنها إشغال متعدد 

بتطبيق وأينما تتواجد المنشآت المتعددة أو المختلطة فإن كل جزء من المبنى يصنف حسب استعماله ويقوم 

 ( . أسوأ االحتماالت)الخطورة  حسب درجة لحريق في تلك اإلشغاالت الحماية من اأنظمة 

 

 المنشآت المتعددة المنفصلة. 8

ولكن به فواصل ( المنشآت المتعددة)أي مبنى أو هيكل أو مرفق يحتوي على  إشغاالت متعددة كما هو في 

وتفصل مختلف األصناف من اإلشغاالت من بعضها البعض   فاصل مميز للوصول للمخرج,ق محددةحري

 . (الحريقالحواجز وحواجز منع انتشار  يتناول الباب األول من البناء والتقسيمات تفاصيل حول متطلبات)

 

 األعمال التجارية والمكاتب . 9

، المعلومات ،  أي إشغال أو مرفق أو مبنى أو هيكل يستعمل في معاملة تجارية أو غير تجارية في العمل

 :الحكومية نذكر منها  الجهاتو المحاماة ، التخصصية  

 . مكاتب العمل العامة 9.1

 .ية مكاتب الحكومال 9.2

 .ية  المالوالمكاتب المصارف مكاتب  9.3

 . مكاتب االستشارات الهندسية 9.4

 . مكاتب االستشارات 9.5

 مكاتب االستشارات الطبية 9.6

 .المحاماةمكاتب استشارات  9.7

 اتسمكاتب المؤس 9.8

 . مكاتب الطباعة والترجمة وطلب التأشيرات 9.9

 .مكاتب السياحة والسفر    9.10

 . مكاتب الصرافات وتحويل األموال    9.11

 . مكاتب التجميل    9.12

 . مكاتب التسويق والمبيعات    9.13

 . مكاتب تنمية األعمال    9.14

 . مكاتب اإلعالم    9.15

 

 التعليم. 01

مرفق أو هيكل أو مبنى يستخدم لألغراض التعليمية حيث يتم عقد النشاطات التعليمية  يه ية لتعليماالمنشآة 

ساعات أو أكثر مثل األكاديميات ورياض األطفال والمدارس والحضانات والمعاهد والمؤسسات التي  6لمدة 

 .تقدم الدورات 
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 المجمع. 00

شخص أو أكثر للتداول والعبادة والترفيه واألكل والشرب والتسلية  11لتجمع  عبارة عن منشأة تستعمل 

البناء الخاص بالتسلية بعض النظر عن حمل اإلشغال يعتبر . وانتظار المواصالت أو االستعماالت المماثلة 

 .بأنه إشغال مجمع 

 

 المتاجر. 02

 عبارة عن منشأة تستعمل لعرض ولبيع السلع التجارية 

 

 ية والمستشفيات والعياداتعاية الصحالر. 01

عبارة عن منشأة تستخدم لألغراض الطبية أو العالجات األخرى أو الرعاية لعدد اربعة أشخاص أو أكثر 

حيث يكون اولئك الشاغلين غالبا غير قادرين على الحفاظ على أنفسهم بسبب العمر أو العجز البدني أو 

 .نطاق سيطرة  الشاغلين خارج حترازية العقلي أو بسبب اجراءات أ

 

 الرعاية اليومية . 04

عبارة عن اشغال يتلقى فيه اربعة عمالء أو أكثر  الرعاية والمحافظة واإلشراف من قبل آخرين من غير 

 .ساعة في اليوم  24ذويهم أو أوصياء قانونيين ألقل من 

 

 الحبس واإلصالح. 01

مختلفة من ضبط النفس أو األمن حيث أولئك الشاغلين مكان يستعمل اليواء شخص أو اكثر تحت درجات 

 .غير قادرين على الحفاظ على أنفسهم بسبب اجراءات أمنية ليست تحت سيطرة الشاغلين 

 

 سكن العمال والموظفين  .06

سكن العمل هو مكان يتم فيه تقديم السكن لمجموعة من العمال أو العاملين المشاركين في بناء مشروعات 

 الخ..ييد وتصنيع وأعمال تش

 هو مكان يقدم فيه السكن الجماعي لشركة أو مكتب أو موظفي مبيعات( العاملين)سكن 

 

 مباني الصناعية والورش والمصانع ال. 07

مكان يتم فيه صنع المنتجات أو يتم فيه القيام بعمليات المعالجة والتجميع والخلط والتغليف والتشطيب 

 والديكور أو اإلصالح 

 

 والمستودعاتخزين الت. 08

كما أن مشاتل النباتات . مكان يستعمل لتخزين أو تغطية البضائع والسلع التجارية والمنتجات والسيارات 

 .مضمنة في هذه الفئة بسبب الطبيعة التخزينية 
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 السكن. 09

متعددة لل والشقق السكنية مع وحدات سكن م فيه توفير السكن لألسر مثل الفلل ومجموعات الفمكان يت

 وأجنحة صغيرة

 

 الفنادق. 21

مكان يكون فيه مبنى أو مجموعة مباني تحت إدارة واحدة توفر فيها مرافق للنوم والسكن مع أو بدون 

 .وجبات  للعابرين 

 

 سكن الحيوانات. 20

مكان  تكون فيه مساحة من مبنى أو هيكل بما في ذلك المساحات الداخلية والخارجية المجاورة يتم فيها 

تغذية وراحة وعمل وتدريب ومعالجة وعرض الحيوانات أو تستعمل مثل العيادات البيطرية وحدائق 

 .الحيوانات ومراكز رعاية الحيوانات 

 

 شغاالت إهياكل خاصة و. 22

هياكل خاصة واشغاالت لهياكل ذات أغشية خاصة والخيم ومواقف السيارات االشارة للفصل الثامن عشر 

 مترو والترام وانفاق الطرق والوحدات السكنية الروبوتية ومحطات ال
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 طراخمتقييم ال   14.

  

وعلى . طر في المنشآت على أساس المادة المشاركة وخواصها االشتعالية اخمتختلف مكونات وتقييم ال

واالجراءات المشاركة المالك والمستشارين والمقاولين تقديم تفاصيل مثل وصف المنشأة والعمليات 

 .واستعمال المادة في منشأتهم وذلك العتمادها من الدفاع المدني 

، منشآت  ةروفي المنشآت إلى منشآت منخفضة الخط حماية األرواح ويتم تصنيف تقييم األخطار ألغراض 

تصنيف أما فيما يتعلق بأغراض الوقاية من الحريق فيتم ..  ةرو، منشآت عالية الخط ةروعادية الخط

لذلك فإن نظم الكشف .  فوق العالية  مخاطرعالية ، مخاطرعادية ، مخاطر خفيفة ، الى مخاطر  المخاطر 

 .الحريق يجب أن يتم تصميمها لمخاطبة مختلف فئات المخاطر بشكل فعال  مكافحةوالوقاية و

اد مثل األوراق حيث تكون المو ة الخطورةعادي منشآت كما أن معظم المنشآت قد تم تصنيفها أساسا 

والسجالت والكتب وأجهزة الكومبيوتر والسجاد واألدوات المنزلية البالستيكية  واألجهزة المنزلية والمعدات 

المكتبية االلكترونية والكهربائية  ومعدات المستشفيات واألثاث والخشب واألسرة ومواد التنجيد ومواقف 

 .و تعطي حجما كبيرا من الدخان ربما تشتعل بسرعة احتراق متوسطة السيارات التي 

مثل تخزين  ةالعالي ةروالخطذات فئة الكما أن هنالك اخطار أخرى تكمن في المنشآت  والتي تقع تحت 

البطاريات والسوائل القابلة لالشتعال  مثل الديزل في المولدات والمختبرات ومواد التنظيف في غرف 

فوق  ة رولمنشآت الصناعية والتخزينية تشكل عادة خطا. التخزين وغاز الوقود في المطابخ والمخازن 

مع تخزين المواد سريعة االشتعال والمواد التي يتولد منها دخان كثيف  مثل البالستيك واإلطارات  ةالعالي

درجة حرارة عالية  تنتج والسوائل سريعة االشتعال  والغازات والغبار المحترق والعمليات واالجراءات التي 

 .ولهب 

وبالتالي . أن المنشآت المتعددة والمختلطة هي مزيج من مختلف األخطار من ناحية المحتوى والفئات كما 

 .فإن تطبيق القانون في تلك المنشآت يكون على أساس أكثر المتطلبات صرامة 
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 اإللمام بالقوانين والمعايير المرجعية   15.

 

 :المرجعية الدولية  القوانين والمعايير تشكل اعترافا بمختلف إصدارات  القائمة التالية

 (GCC)قانون دول مجلس التعاون الخليجي 

 (NFPA)  من الحريقالمنظمة الوطنية للوقاية 

 (ICC)مجلس القانون الدولي 

 (BS)المعايير البريطانية 

 (EN)المعايير األوروبية 

 قانون سنغافورة لمكافحة الحريق

 الدولة إدارة البضائع الخطرة في بالتشريعات المحلية المتعلقة 

 وفي نهاية كل باب يتم االعتراف بالقوانين والمعايير المرجعية 

 



 

 

 

 

 

    دليل اإلمارات للوقاية من الحريقدليل اإلمارات للوقاية من الحريق
  وحماية األرواحوحماية األرواح

  

  21022102نسخة نسخة 



 

 

 

 

 

 2102©حققوق الطبع 

 المتحدة العربية االمارات دولة

 الداخلية وزارة

 المدني للدفاع العامة القيادة

 

 

 القيادة العامة للدفاع  -وزارة الداخلية  - جميع الحقوق محفوظة لدولة االمارات العربية المتحدة

 المدني 

 

  ال يجوز نسخ اي مضمون سواء جزئيا او كليا من دليل االمارات للوقاية من الحريق وحماية

 االرواح او توزيعه او طباعته او بيعة او اعادة إنتاجه باي صفة 

 

 

 وزارة  -لدولة االمارت العربية المتحدة  كل حقوق اعادة االنتاج والتوزيع والبيع المحفوظة

 للدفاع المدني القيادة العامة  -الداخلية 



 

 

 

 

 

نهدي هذا الكتاب الي اولئك االبطال المجهولين في نهدي هذا الكتاب الي اولئك االبطال المجهولين في 

مكافحة الحرائق والذين قدمو ارواحهم بكل فداء خالل مكافحة الحرائق والذين قدمو ارواحهم بكل فداء خالل 

  عمليات مكافحة الحريق واالنقاذ عمليات مكافحة الحريق واالنقاذ 

ومازالت االالم والمعاناة الذين عايشوها في تلك اللحظات ومازالت االالم والمعاناة الذين عايشوها في تلك اللحظات 

االخيرة من كفاحهم مستمر وباقية حياة اسرهم وذويهم االخيرة من كفاحهم مستمر وباقية حياة اسرهم وذويهم 

سالمة الوقاية من الحريق  سالمة الوقاية من الحريق  لكي نتذكر اللكي نتذكر ال   
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 رقم الصفحة المحتويات
 

 10 مقدمة  1.

 11 تقدير  2.

 13 الهدف  3.

 13 الطلب  4.

 13 االلتزام بأفضل الممارسات  5.

 13 مجلس الدفاع المدني لقانون مكافحة الحريق  6.

 01 دور مجلس الدفاع المدني لقانون مكافحة الحريق  7.

 00 مراجعة وتعديل القانون  8.

 02 خولين بالتوقيع في القانونتسجيل الم  9.
 01 الترخيص واالعتماد واألشخاص المختصين   10.
 00 الشهادات ومختبرات الفحص المعترف بها عالميا     11.
 03 الشخص المؤهل والمختص  12.
 03 تصنيف المنشآت والمباني  13.
 31 تقييم الخطر  14.
 30 اإللمام بالقوانين والمعايير المرجعية  15.

 

 1                  البناء وتقسيمات الحريقالبناء وتقسيمات الحريق:  :  00الفصل الفصل 

 
3131  

 33 1 عام   1.

 57 3 (القواطع الداخلية)درجة المقاومة المطلوبة بين اإلشغاالت  0.0الجدول    2.

 59 5 (المنصات المرتفعة)الفراغ تحت المنصات    3.

  5 متطلبات تصنيف مقاومة الحريق حسب الهيكل اإلنشائي   4.

 59 5 الجدران الخارجية   5.

 60 6 (ساعة)درجات المقاومة للجدران الخارجية 1.2 الجدول    6.

 60 6 الفصل األفقي   7.

 62 6 الخط الوهمي   8.

 62 9 الفتحات   9.

 62 9 الحد األدنى لحماية الفتحات الخارجية من الحريق  1.3الجدول 10.

 10 1.4الجدول  11.
لمنشآت ( النسبة المئوية للجدران الخارجية)مسموح بها للفتحات الغير محمية أقصى مساحة  

التجمع والتعليم والرعاية اليومية والرعاية الصحية والحجز والتصحيح والسكن والمجمعات 
 السكنية والرعاية والعمل والصناعة والمخازن قليلة الخطر

63 

 11  1.5الجدول  12.
( النسبة المئوية للجدران الخارجية)ا للفتحات الغير محمية أقصى مساحة مسموح به       

للمنشآت البحرية والصناعية والمخازن ذات الخطورة العادية والتخزين الصناعي عالي 
 الخطر

64 

 12 متطلبات االرتفاع والمساحة  13.
 12 االرتفاع والمساحة المسموح بها للمباني 1.6الجدول        

65 

دود اإلشغال والمساحة واالرتفاع وحمل اإلشغال لتوفير المرشات المائية ح1.7 الجدول  14.
 14 التلقائية

67 
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  17 اإلشغاالت المختلطة  15.

 69 17 المباني تحت األرض  16.

 17 الفصل والحماية من الحريق لمختلف الغرف   17.
 17 مركز قيادة الطوارئ17.1   

 17 غرف مضخات الحريق  17.2
 18 بخالمط   17.3
 21 فصل المسرح ، السينما أوصاالت الحفالت عن األجزاء األخرى من المبنى   17.4
 21 غرف النوم بالفنادق  17.5
 21 سكن العمال   17.6
 21 ورشة السيارات   17.7
 21 غرف الدهان ورش األصباغ   17.8
 22 غرفة التبريد      17.9

69 
69 
69 
70 
72 
72 
72 
72 
73 
73 

 74 23 التكسة  خارجية / لتي تتطلب جدرانا  خارجية الغرف ا  18.

 74 23 الفصل بين المستأجرين في وحدات المصفوفة  19.

 24 .المواد والمباني المقاومة للحريق    20.
 24 درجة مقاومة الهيكل البنائي للحريق    20.1
 24 الحد األدنى من الحماية المطلوبة   20.2
 27 .الحماية من الحريق لمختلف الغرف الفصل و 1.9الجدول    20.3
 28 1.10الجدول   20.4

        أدنى تصنيفات للحماية من الحريق لحاميات الفتحات في المجمعات المصنفة                   
 .بأنها مقاومة للحريق         
   على أساس  تصنيف مقاومة الحريق للممرات والجدران الداخلية: أ   1.10الجدول               

 المنشآت                           
 29 األبواب ذات اإلغالق التلقائي 20.5  
 29 مجمعات أبواب الحريق ومجمعات نوافذ الحريق  20.6
 29 مجمعات أبواب الحريق  20.7

75 
75 
75 
76 
77 

 
77 

 
 

78 
78 
78 

 30 موانع انتشار الحريق  21.
 31 تعريفات   21.4

 31 انتشار الحريق وانعم    21.4.1         
 31 نظام موانع انتشار الحريق    21.4.2         

 31 الحواجز    .121.4     
 31 اختراق الحواجز        21.4.4

 31 اختراق الطبقة       21.4.5 
 31 مقاوم للحريق وصالت        21.4.6
 32 مساحة الفراغات بين الحاجز مقاوم للحريق         21.4.7
 32 المتحرك وصالت         21.4.8
 32 الثابت وصالت         21.4.9
 F 32( اف) (الفترة زمنية) مدة       21.4.10

 T 32( تي) الفترة الزمنية)مدة     21.4.11
 L 32( ال)الفترة الزمنية )مدة    21.4.12
 33 المختبرة و المسجلة األنظمة    21.4.13
 33 التقييم الهندسي   21.4.14
 33 تصنيف نظم موانع انتشار الحريق21.5    

 33        نظام مانع انتشار الحريق للحواجز المخترقه21.5.1    
 نظام مانع انتشار الحريق للطباقات المخترقة    21.5.2
 34 المقاومة للحريقلوصالت نظم ا   21.5.3

79 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
1 

82 
82 
82 
83 
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 وجاهات الخارجيةنظام ال/ مساحة الفراغات بين الحواجز المقاومة للحريق  21.5.4
 35 موانع انتشار الحريقانظمة تصميم واختيار    21.6

 35 المنتجات     21.6.1 
 36 المقدمةمنتجات ال    21.6.2  
 36 ضمان الجودة    21.6.3  

 37 ناولة والتخزين والم وصيل الت    21.7
 37 الفحص والتجهيز   21.8
 37 (الحدود البيئية)المشروع حاالت    21.9

 38 التركيب 21.10
 38 فني التركيب  مؤهالت  21.10.1
 38 موانع انتشار الحريق انظمة من خالل اختراق   تركيب  21.10.2
 39 المقاومة للحريق صالتوانظمة التركيب   21.10.3
 39 مساحات الفراغات المقاومة للحريق /  الوجهات الخارجية تركيب   21.10.4

 40 التنسيق  21.11
 40 عريفالت  21.12
 40 التفتيش  21.13

 40 من خالل انظمة اختراق الحواجز المانعة انتشار الحريق        21.13.1
مساحات  /والواجهات ألخارجيةمقاومة للحريق انظمة وصالت المن خالل        21.13.2

 الفراغات المقاومة للحريق
 41 للجودة  ميدانيا  الرقابة ال  21.14
 ةالصيانة واإلدار  21.15

83 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
86 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
89 
89 

 42 الهواءو قنوات مرور فتحات التكييف   22.
 42 (Fire damper) اشتراطات خوانق الحريق  22.1

 42 خوانق الحريقل (فترة الزمنية )المدة 1.11 الجدول                
 45 التركيب       22.2
 45 الدخول والتعريفطريقة   22.3
 تشغيل خانق الحريقوحدة    22.4

90 
90 
90 
92 
92 
93 

 93 46 حواجز الدخان  23.

 93 46 اختراق حواجز الدخان  24.

 95 49 خوانق الدخانحالة االستغناء عن    25.

 95 49 لعامودية الفتحات ا  26.

 96 50 (المشتركة )لطوابق الغير محمية ا  27.

 52 98 (Atrium)|الفراغ الوسطي   28.

 99 (التقليدية) الفتحات بين طابقين   29.

 100 56 فتحات الخدمات  30.

 102 58 بئر المصعد  31.

 58 ( طوابق البينية)الميزانين  32.
 58 حدود المساحة  32.2
 60 فتاحات ال  32.3

102 
103 
104 

 61 الفراغات المخفية  33.
 61 (Draft  stops)القواطع  المقامة للحريق   33.1
 62 في الفراغات المخفية  القابلة لالشتعال المواد   33.2

105 
105 
105 

 62 سقف جدران واالتكسية ال اشتراطات   34.
 62 ستخدامات  التكسية ا  34.3
 62 حدود تصنيف التكسة  1.12الجدول        

105 
106 
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 64  الداخلية  سقفللجدران واال التكسية وتصنيف  اختبار   35.
 64 ة  داخلية فئة أيالتكس 35.3
 64 ة  داخلية فئة بيالتكس 35.4
 64 ة  داخلية فئة جيالتكس 35.5

107 
107 
107 
107 

 المواد المحددة   36.
 65 للجدران واألسقف  مواد التشطيب    36.1
 66 تد أو أغطية السقفجدار الفينيل المم    36.2
 ( سيليور)مادة الرغوة البالستيكية او اللدائن     36.3

 (خفيفة )المواد البالستكية الموصلة    36.4ا
 67 و لوحات الجدار    ةسقف المعدنياال   36.5
 67 التشذيب والتشطيب العرضي6   36.6
 67 لوحات النشرات والملصقات   ا   36.7

108 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
110 

 67 فحص وتصنيف التشطيب الداخلي لألرضيات  37.
 68 للتشطيب الداخلي لألرضية( 0)الفئة   37.4
 68 للتشطيب الداخلي لألرضية( 2)الفئة   37.5

110 
110 
110 

 111 68 التشطيب الداخلي فيما يتعلق بالمرشات المائية  38.

 111 68 اعتماد المواد  39.

 111 مراجع أخرى 40.

 

 

  دخول سيارات اإلطفاء واإلطفائييندخول سيارات اإلطفاء واإلطفائيين:  :      22الفصل الفصل 
 

111166  

 116  72 تعريفات  1.

 72 نقطة الدفع     1.1
 72 مستوى الدخول لخدمات اإلطفاء     1.2
 72 اإلطفاء الياتطريق      1.3
 72 مداخل اإلنقاذ/  الطفاءطريق وصول معدات      1.4
 72 مآخذ الحريق     1.5
 72 والبكرة أو الخرطوم المعلقالخرطوم ذ     1.6
 72 الصواعد شبكة     1.7

116 
116 
116 
116 
116 
116 
116 

 116 73 عام 2.

 116 73 مستوى الدخول 3.

 116 73 الدخول للمباني التي بها شبكات أوأنابيب صاعدة 4.

 117 74 (من بلديات اإلمارات العربية المتحدة)فوهات الحريق الخارجية  5.

 118 74 الداخلية/ الحريق الخاصة فوهات  6.

 120 77 شبكة تغذية فوهات الحريق 7.

 122 79 معايير تصنيع األنابيب تحت األرض 2.1الجدول         

 123 80 األنابيب الصلبة  8.

 123 80 نوع وفئة األنابيب  9.

 123 81 ضغط النظام 10.

 124 81 التيارات الرئيسية 11.

 124 81 مواد التركيب واألبعاد   2.2الجدول        

 124 81 الحماية ضد التلف 12.

 124 85 مواصفات طريق دخول سيارات الدفاع المدني 2.3الجدول        
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   127 85 طرق الوصول لمعدات مكافحة الحريق 13.

 88 مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الغير صناعية والغير تخزينية  2.4الجدول        
 (بدون مرشات)      

130 

 88 مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الغير صناعية والغير تخزينية  2.5الجدول        
 (مع مرشات)       

130 

 132 91 (بدون مرشات)مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الصناعية والتخزينية   2.6الجدول        

 132 92 (مع مرشات)نة اإلطفاء للمنشآت الصناعية والتخزينية مدى وصول ماكي 2.7الجدول        

 137 98 طرق الوصول للحريق 14.

 137 98 طرق الدخول لسيارات اإلطفاء ومواصفات المسارات  2.8الجدول        

 99 دخول معدات مكافحة الحريق داخل المبنى 15.
 99 مصعد الحريق      15.1
 99 إنزال المصاعد      15.2
 100 طابق االنزال البديل         15.3
 100 ساللم مكافحة الحريق      15.4
 100 ردهة مكافحة الحريق      15.5
 101 (الفوهات الداخلية)موقع المآخذ الفرعية       15.6
 101 مركز قيادة الطوارئ       15.7

 

137 
137 
138 
138 
139 
139 
139 
140 

 141 102 اعتماد المواد 16.

 041 مراجع إضافية 17.

 

 

  مسالك الهروب مسالك الهروب   ::  11  الفصل الفصل 

  
114455  

 145 تعريفات  1.

 145 عام  2.

 مسار المخرج  3
 األبواب     3.2
 قياس عرض الباب    3.3
 قياس العرض الصافي    3.4

 أدنى عرض للباب3.5    
 مستوى األرضية عند الباب3.6    
 التأرجح والقوة 3.7    

 لج وأجهزة االنذاراألقفال والمزا    3.8
 األبواب اآللية3.9    
 أجهزة اإلغالق الذاتي3.10  
 األبواب التي تعمل بالطاقة  3.11

 األبواب الدوارة3.12  
 األبواب في التقسيمات القابلة للطي3.13  
 متطلبات مقاومة األبواب للحريق 3.14  

 مختلف المواقع أ  متطلبات تصنيف مقاومة األبواب للحريق في 3.1الجدول       

145 
146 
146 
147 
148 
148 
149 
149 
150 
151 
151 
151 
151 
152 
152 

 

 152 ممرات مسالك الهروب  4.
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 فصل  وحماية ممرات مسالك الهروب   4.2
 (Ramps)المنحدرات 4.3   
 مواصفات المنحدرات3.1 الجدول       

152 
154 
155 

 155 المخارج  5.

 ساللم الخروج  5.2
 مواصفات ساللم الخروج 3.2دول الج     

156 
156 

  

  

 أدنى قياس لعرض الدرج 5.2.3
 (بسطات ) المهابط 5.2.4
 أسطح العتبات والبسطات 5.2.5
 فصل وحماية الساللم الداخلية 5.2.6
 فصل وحماية الساللم الخارجية 5.2.7
 حماية الفتحات 5.2.8
 أحكام وشروط خاصة للساللم الخارجية   5.2.9

 ساللم المقص أو الساللم المتشابكة 5.2.10
 الساللم الحلزونية 5.2.11
 ساللم الهروب البسيطة المستعملة في الهروب من الحريق 5.2.12
 الدرابزين 5.2.13
 تفاصيل الدرابزين  5.2.14
 الحاميات/الواقيات  5.2.15
 عالمات الساللم 5.2.16
 مخطط الطابق 5.2.17

 نظام ضغط االدراج5.2.18  
 السياج المضاد للدخان 5.2.19  

 المخرج االفقي 5.2.20
 الجسور والشرفات5.2.21  
 (الساللم المتحركة)المصاعد 5.2.22  

 ردهة المصعد  5.2.23

157 
157 
157 
159 
161 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
165 
165 
167 
167 
168 
168 
171 
173 
174 
174 

 التصريف النهائي/ منفذ الخروج  6.
 مر الخروجطريق م  6.2
 التشييد  6.2.6      
 منطقة اللجوء  6.3
 االخالء من خالل المساحات في طابق منفذ الخروج  6.4
 الترتيبات ووضع عالمات منفذ الخروج  6.5

175 
175 
176 
177 
177 
178 

 178 عدد المخارج  7.

 البعد بين مخرجين  7.4
 عدد المخارج 3.4الجدول       

179 
179 

 شيأسطح الم  8.
 أسطح المشي في وسائل الخروج  3.5الجدول      

182 
182 

 182 التشطيب الداخلي لوسائل الخروج  9.

 182 مقاييس سبل الهروب  10.

 182 ترتيب سبل الهروب  11.

 مسافة االنتقال إلى المخرج 11.4
 قياس مسافة االنتقال إلى المخرج 11.5

183 
183 
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 184 سعة منفذ الخروج 11.6

 المخارج التي تخدم أكثر من طابق واحد      11.6.2     
 سعة الخروج من نقطة تجمع  11.6.3     
 سعة الخروج من الشرفات والميزانين  11.6.4     
 سعة الخروج للممر  11.6.5     
 سعة الخروج لمنفذ خروج واحد  11.6.6     
 سعة الخروج ألكثر من مخرج  11.6.7     
 لخروج لمخرج أرضية الشارعسعة ا 11.6.8     

184 
184 
184 
186 
186 
186 
186 

 186 المعوقات في المخرج أو موانع الخروج 11.7

             الممر العام والنهايات ) أ المتطلبات لترتيب  سبل الهروب  3.6الجدول        11.8
 (ومسافات السير وسعات منفذ الخروج      
 أدنى عرض للممر، حجم الغرفة) لترتيب  سبل الهروب ب المتطلبات  3.6الجدول      
 (    التي تحتاج مخرجين ، وغرف التدخل      

188 
 

192 

 200 متطلبات درج الخروج المنفرد  12.

 الشقق السكنية 12.1
 األعمال 12.2

200 
206 

 متطلبات منشآت التجمعات واألماكن العامة  13.
 عام 13.1
 حمل اإلشغال 13.2
 اكن االنتظارأم 13.3
 المرافق الخارجية 13.4
 وسائل الخروج 13.5
 األبواب  13.5.1     

 عدد وعرض مرافق الخروج                                                              13.6
 عدد وعرض المخارج 3.7الجدول 
 منشآت التجمع ذات المقاعد الثابتة  13.7
 (الخ..القاعات اإلسمنتية  –قاعات االحتفاالت  – السينمات –المسارح )        

 ممرات السير  13.7.1  
 ترتيب المقاعد 3.8الجدول 
 مكونات المخرج  13.8
 المخارج من المسرح والسينما أو قاعات الحفالت 13.9

 متطلبات المقاعد  13.10
 الفرش الداخلي  13.11
 معيار تشطيب الجدران الداخلية والسقف 13.12
 عايير تشطيب األرضياتم 13.13
 معيار الديكور والمناظر                                                                   13.14

209 
209 
209 
209 
209 
210 
210 
210 
210 
211 

 
212 
212 
213 
215 
216 
216 
216 
216 
217 

 سكن العمال  14.
 الحجم  14.2

217 
217 

 220 اعتماد المواد 15.

  

 220 مراجع أخرى 16.

  مطفئات الحريق المحمولةمطفئات الحريق المحمولة  ::  44الفصل الفصل 

  
222222    

 222 تعريف    1.
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 مطفئات الحريق المحمولة1.1  
 فئات الحريق 4.1: الجدول           

222 
222   

 التطبيق   2.
 أنواع مطفئات الحريق  4.2:الجدول           

 

223 
224 

 224 محمولة وتحديد موقعهااختيار مطفئات الحريق ال 4.3الجدول    3.

 تركيب مطفئات الحريق المحمولة    4.
 

225 

 225 فحص وصيانة مطفئات الحريق المحمولة   5.

 226 التدريب على تشغيل مطفئات الحريق المحمولة   6.

 226 اعتماد المواد   7.

 

  

  عالمات المخارجعالمات المخارج: :   33الفصل الفصل 

  

  

222288  

 228 عالمات المخارج والتوجيه    1.

 229 مسار الخروج     2.

 229 عالمات الخروج قرب الطوابق     3.

 229 وضع عالمات مسار الخروج قرب الطابق     4.

 230 الرؤيا    5.

 230 مكان التركيب    6.

 230 عالمات التوجيه    7.

 231 نقش العالمة    8.

 231 مصدر الطاقة    9.

 231 العالمات المضاءة خارجيا    10.

 231 حجم وموقع مؤشر التوجيه  11.

 232 مستوى اإلضاءة  12.

 232 العالمات المضاءة داخليا    13.

 232 العالمات ذات اإلشعاع الضوئي  14.

 232 عالمات عدم الخروج  15.

 233 عالمات المصاعد  16.

 233 اعتماد المواد  17.

 

  إنارة الطوارئ والمخارجإنارة الطوارئ والمخارج: :   66الفصل الفصل   223355
 عام 1. 235

 إنارة الطوارئ للممرات الردهة 2. 235

 إنارة الطوارئ للمناطق  3. 235

 أداء النظام  4. 236

 إنارة الطوارئ لمرافق اإلنارة للحريق 5. 237

 المصدر الثانوي إلمداد الطاقة 6. 237

 مراحل التصميم 7. 239
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 اعتماد المواد 8. 241

 مراجع أخرى9. 241

 

 

  خالء الصوتي واالتصاالت خالء الصوتي واالتصاالت نظام االنظام اال: :   77الفصل الفصل   224444
  

 عام  1. 244

 تعريف   2. 244

 نظام االخالء الصوتي واالتصاالت  اشتراطات   3. 244

 الرد التلقائي  4. 245

 رسائل اإلخالء الصوتية  5. 245

 النغمات  6. 245

 التحكم  7. 245

 النقل واإلخالء الجزئي  8. 246

246 
247 
247 
248 
248 

 الدوائر  9.

 عالمات مناطق اإلخالء 10.
 خدمة االتصال من اتجاهين 11.
 إعتماد المواد 12.
 مراجع أخرى 13.

  

 

 

  225522    من الحريقمن الحريق  واإلنذارواإلنذارنظام الكشف نظام الكشف     : :   88الفصل الفصل 
 252 عام -0

 252 تعريف ومصطلحات -2

 تصميم النظام -1
 عام 3.1

 مناطق الكشف  3.2            
 مناطق اإلنذار     3.3           

 مواصفات المصنع    3.4           
 ية نقاط النداء اليدو     3.5          

258 
258 
258 
258 
260 
260 

 متطلبات كاشفات الدخان والحرارة -0
 التركيب المريح 4.1
 الكاشف غطيةت  4.2

262 
262 
262 

 كاشفات الحرارة -3
 عام  5.1

 الترميز اللوني لكاشفات الحرارة 8.1الجدول 
 المكان 5.2

263 
263 
264 
264 
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 درجة الحرارة 5.3
 المسافات  5.4
 قواطع البناء الصلبة  5.5
 بناء العارضة  5.6
 المنحدر السقف   5.7
 السقف المرتفع  5.8

 ارتفاع السقف وعوامل تخفيض المسافات 8.2الجدول 

265 
265 
267 
268 
268 
269 
270 

  من النوع السطاع في نقطة واحدة  كواشف الدخان -3
 عام   6.1
 تحديد األماكن والمسافات   6.2

270 
270 
270 

 (Air Sampling)كواشف الدخان ذات السحب الهوائي  -3
 عام  7.1
 تحديد األماكن والمسافات  7.2

274 
274 
275 

 277 ساقطال/كاشف الدخان من النوع البصري -8

 279 واألسقف المعلقة مرتفعة األرضية ال -3

 279 الفواصل -01

 280 التسخين والتهوية والتكييف -00

 280 (الساطعة )واشف  الموقع الواحد الك -02

 280 العالية  للتخزين في االرفف العالية المخازن ذات األرفف  -01

 المناطق ذات التيارات الهوائية العالية -00
 عام 14.1
 الموقع 14.2
 المسافات 14.3
 الغرف الميكانيكية للتدفئة والتهوية والتكييف 14.4

281 
281 
281 
281 
282 

 284 دخان للصورة المرئيةكواشف ال -03

 كواشف أخرى -03
 المسافات بين كواشف الدخان على أساس حركة الهواء 8.3الجدول 

284 
285 

 285 نذار المتعلقة بنظام تدفق الميا  في المرشات المائية األجهزة اال -03

 286 الكشف عن تشغيل نظم اطفاء الحريق اآللية األخرى -08

 اجهزة االشراف على اطالق االشارة  -03
 بدء اإلشارة صمامات التحكم التي تشرف على جهاز  19.1

286 
286 

 286 اطالق اشارة التحكم ف الضغط  جهاز -21

 287 اطالق اشارة االشراف على مستوى سطح الميا جهاز  -20

 الدخان لمراقبة انتشار الدخان كواشف -22
 التصنيف  22.1
 االغراض  22.2
 التطبيق  22.3

287 
287 
288 
288 

 مجرى الهواء (قناة)ام انبوبكشف الدخان لنظ -21
 نظام إمداد الهواء 23.1

288 
288 
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 288 نظام رجوع الهواء 23.2

 289 مكان وتركيب الكواشف في نظم انبوب مجرى الهواء -20

 281 بواباال فتجكواشف الدخان لخدمة  -23

 نظم إنذار الحريق في المباني -23
 النظام اشتراطات 23.0
 مركبةنظم ال   26.3
 أجهزة الكشف –ة اإلنذار إطالق إشار   26.4
 المائية  نظم المرشات –إطالق إشارة اإلنذار   26.5
 نظم المرشات –مراقبة إطالق اإلشارة   26.6
 بخالف المرشات االخماد نظم  –إطالق إشارة اإلنذار   26.7
اطالق االشارة االشرافية ) –نظم إخماد الحريق  –مراقبة إطالق اإلشارة   26.8

 ( حريق بخالف المرشات بنظام اخماد ال
 مضخة الحريق –إطالق اإلشارة   26.9

 وحدات مراقبة إطالق الخدمة  –إنذار الحريق ومراقبة إطالق اإلشارة   26.10
 اطالق اشارة االعطال   26.11
 نظام االنذار من الحريق ونظام التنبية الشامل   26.12
ات الخروج وعربات أجهزة اإلعالم في حجيرات مخارج الساللم وممر  26.13

االدراج والممرات الخروج وعربات , اجهزة التنبيه في غرف المخارج المصعد
 المصاعد 

 مناطق التنبية  26.14
 تنبية التي يمكن مخاطبتها دوائر أجهزة ال 26.15

285 
295 
297 
298 
298 
298 
298 
299 
 

299 
299 
299 
300 
300 
 
 

300 
300 

 301 تشغيل نظام اإلخماد -23

 301 ءاإلطفا رجلمصعد  أستدعاء -28

 302 اإلنذار البصري -23

 302 إغالق المصعد -11

 303 نظم التسخين والتهوية والتكييف -10

 304 (تحرير) األبواباطالق خدمة  -12

 304 أجهزة فتح األبواب -11

 304 اشتراطات الوضع الصوتي العام  -10

 305 اشتراطات الوضع الصوتي الخاص  -13

 305 اشتراطات مناطق النوم  -13

 305 ة التنبيه المسموعة للمبنى اماكن اجهز -13

 . اماكن اجهزة التنبية المسموعة الشارات المناطق الواسعة  -18
 متوسط مستوى الصوت المحيط حسب الموقع 8.4الجدول 

306 
306 

 الطريقة العامة  –الصفات المرئية  -13
 والنبض خصائص الضوئ 39.1
 مكان الجهاز 39.2
 الغرف فيالمسافات  39.3

 افات في الغرف لألجهزة المرئية التي تركب على الحائطالمس 8.5الجدول 

307 
307 
307 
307 
308 
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 االمسافات في الغرف لألجهزة المرئية التي تركب على السقف 8.6الجدول 
 المسافات في الممرات  39.10

310 
312 

 313 اعتماد المواد -01

 313 مراجع أخرى  -00
 

  نظام االطفاء والحماية من الحريقنظام االطفاء والحماية من الحريق  ::    99  الفصلالفصل

    
332222  

 322 عام -0

 322 ومصطلحات اتتعريف -2

 التطبيقات  -1
 تصنيف المباني وتطبيق نظام االطفاء والحماية من الحريق  3.1

 االشغاالت الغير صناعية والغير تخزينية   3.2            
 االشغاالت الصناعية   3.3           
 اإلشغاالت التخزين   3.4           
 وتطبيقات نظم االطفاء و الحماية من الحريقتصنيف المباني  9.1الجدول 
 الغرف الخدمات واختيار نظم االطفاء و الحماية من الحريق 9.2الجدول 
 امكان واختيار نظم مكافحة اإلطفاء و الحريق للمنشآت الصناعية  9.3الجدول 
 امكان واختيار نظم مكافحة االطفاء و الحريق لمنشآت التخزين     9.4الجدول 

329 
329 
329 
330 
330 
332 
335 
337 
348 

 متطلبات والتصميم  -0
 نظم الصاعد الجاف  4.1
 أماكن كبائن فوهات الحريق الداخلية  4.2
 متطلبات الجريان ضغط الميا    4.3
 حساب كمية الميا  المطلوبة لنظام الحريق   4.4
 أحجام األنابيب  4.5
 مضخة االطفاء    4.6
 خزانات ميا  االطفاء    4.7
 نقطة الدخول    4.8
 نظام الصاعد الرطب   4.9

 متطلبات تدفق  الميا  والضغط  4.10
 تقسيم مناطق نظام الصاعد الرطب  4.11
 متطلبات الميا  الحريق 4.12
 طلب ميا  النظام المشتركمت 4.13
 حسابات الهيدروليكية    4.14
 احجام الصواعد  4.15
 مجموعة مضخات الحريق   4.16
 ميا  الحريق خزانات  4.17
 انابيب فحص وتصريف الصواعد   4.18
 نقطة الدخول   4.19

351 
351 
351 
351 
352 
352 
352 
353 
353 
353 
358 
360 
360 
364 
364 
365 
365 
366 
367 
368 
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 368 اماكن  وكيفية حماية فوهات الحريق الداخلية   4.20

 نظام مرشات المائية  -3
 عام  5.1

 
 أنواع تظام  المرشات المائية  5.2
 نظام المرشات المائية 5.3
 نظام المرشات ذو األنابيب الجافة 5.4
 نظام المرشات المسبق   5.5
 أنواع رؤوس المرشات  5.6
 أنواع رؤوس المرشات على أساس نمط التصريف  5.7
 أنواع رؤوس المرشات على أساس التغطية  5.8
 أنواع رؤوس المرشات على أساس عنصر اإلحساس  5.9

 .درجة حرارة تشغيل المرشات 5.10
 

 تصنيف درجات حرارة المرشات واأللوانها  9.5الجدول 
 

 سرعة تجاوب المرشة  5.11
 فتحة المرشة والفوهة والمعامل الثابت للفوهة  5.12
 حدود منطقة المرشات 5.13
 الضغط المطلوب عند تشغيل المرشات المائية 5.14
 .كثافة تصميم المرشات ومتطلبات إمداد الماء 5.15
 منطقة مفترضة للتشغيلأقصى /طريقة الكثافة 5.16
 طريقة تصميم الغرفة 5.17
 طلب الميا  على المرشات المشتركة ونظام الصواعد الرطبة 5.18
 الحسابات الهيدروليكية 5.19
 أحجام األنابيب 5.20

 عدد رؤوس المرشات المسموح به حسب احجام األنابيب 9.6الجدول 
 

369 
369 
 

369 
369 
370 
371 
372 
372 
373 
373 
374 
 

374 
 

374 
375 
375 
376 
376 
376 
376 
377 
378 
378 
378 

 

 379 شهادات  مضخات االطفاء  -3

 موقع وترتيب مضخة الحريق -3
 مضخات الحريق للفوهات الحريق الخارجية   7.8

380 
381 

 اختبار وفحص  وتصريف الميا    -8
 اختبار وفحص   8.1
 المجاري  8.2

380 
380 
381 

 تصنيف قطاعات الحريق في تصميم المرشات -3
 الخطر العادي  9.2
 الخطر متوسط  9.3
 الخطر فوق العالي 3.0
 التخزين/الخطر الخاص  3.3

383 
383 
383 
384 
385 
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 387 ات تصميم نظام المرشاتمتطلب -01

 متطلبات تصميم نظام المرشات لكل االشغاالت  خالف اشغاالت  التخزين -00
 .متطلبات تصميم المرشات لكل االشغال عدا اشغاالت  التخزين  9.7الجدول 

388 
389 

 404 اعتبارات خاصة في تصميم الردهات  -02

 متطلبات تصميم نظام المرشات الشغاالت  التخزين  -01
  بت لرؤوس فوهات الحريق لالالشغاالت التخزينيةالمعامل الثا  13.2

 تصميم المصنع لرؤوس المرشات في اشغاالت التخزين  9.8الجدول  13.3  

404 
405 
405 

 معيار التصاميم الشغاالت  التخزين -00
متطلبات طريقة تصميم التحكم في المنصات الخشبية الخالية التي   9.9الجدول 

 تخزن بالداخل
النزال الكبير في المنصات الخشبية الخالية التي متطلبات تصميم ا 9.10الجدول 

 تخزن بالداخل
 

 حامالت البالستيك الخالية 00.1
المخزنة في منصات أو تكون صلبة أو على  0و  1و  2و  0السلع من الفئة  00.0

 أرفف
 

 للمنصات الخشبية المخزنة في الداخل( 03.8فوهة )تطبيق خاص  9.11الجدول 
 للمنصات الخشبية المخزنة في الداخل( 03.3فوهة ) تطبيق خاص 9.12الجدول 
متطلبات تصاميم االستجابة السريعة لإلخماد المبكر للمنصات الخشبية  9.13الجدول 

 الخالية المخزنة داخليا
متطلبات تصميم االستجابة السريعة لإلخماد المبكر للمنصات الخشبية  9.14الجدول 

 المخزنة بالداخل 
 متر  1.3المخزنة حتى ارتفاع  0.0من الفئة من السلع  9.15الجدول 
 متر 3.0.متر  1.3المخزنة حتى ارتفاع  0.0السلع من الفئة من  9.16الجدول 
 متر 3.3متر الى  3.0المخزنة حتى ارتفاع  0.0السلع من الفئة من  9.17الجدول 
 متر 3.3متر الى  3.3المخزنة حتى ارتفاع  0.0السلع من الفئة من  9.18الجدول 

 
للسلع في  k و القيمة االسمية للمعامل  تصميم المرشة ذات النقطة الكبيرة    00.3

 منصات النقل واألكوام الصلبة
نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع في منصات النقل  00.3

 واألكوام الصلبة
 

زدوجة أو المخزنة في أرفف مفردة أو م 0و 1و  2و0السلع من الفئات   00.3
 متعددة 

حتى  0في موقع المرشة على الرف للسلع التي تخزن في األرفف من الفئة  00.8
 متر  3.3يتم تخزين السلع حتى ارتفاع  0الفئة 

 
تصميم المرشات  ذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت لتخزين  9.19 الجدول 

406 
407 
 

408 
 
 

409 
410 
 
 

411 
411 
412 
 

413 
 

414 
415 
416 
418 
 

419 
 

419 
 
 

420 
 

421 
 
 

423 
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 3.3الصلبة حتى ارتفاع السلع والبالستيك والمطاط في منصات النقل واألكوام 
 متر
نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع من الفئات  9.20الجدول 
 المحملة على حماالت أو اكوام صلبة 0و1و2و0
المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة  0و1و2و0السلع  من الفئات  9.21الجدول 

 متر 3.3أو متعددة حتى ارتفاع تخزين 
 0و1و2و0نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.22الجدول 

 متر 3.3المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة أو متعددة حتى ارتفاع تخزين 
متطلبات تصميم المرشة الرطبة ذات النقطة الكبيرة ومعامل  9.23الجدول 

في  0و  1و  2و  0الفوهة الثابت لتخزين السلع من الفئات 
ومزدوجة ومتعددة الصفوف أكثر من  ارتفاع  أرفف منفردة

 متر 3.3
 

 0و1و2و0نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.24الجدول 
 متر 3.3المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة أو متعددة أكثر من  ارتفاع  

 مجموعة البالستيك00.3        
 اإلطارات 00.01        
 ت الورقلفافا  00.00      
في صفوف رفوف مفردة  0و1و2و0تخزين السلع من الفئات   00.03       

 ومزدوجة ومتعددة
 

 متر 1.3المجموعة أ البالستيك المخزن حتى ارتفاع  9.25جدول 
نظام مرشات اإلخماد المبكر والتجاوب السريع على حماالت أو  9.26جدول 

 اكوام بالستيك صلبة أو مطاط
 قالة والمطاط في منصات ن

 متر 1.3اطارات تخزن حتى ارتفاع  9.27جدول 
 متر 1.3لفافات الورق تخزن حتى ارتفاع  9.28جدول 
 متر 3.0متر الى  1.3صفوف أرفف مفردة أو مزدوجة  تخزين  9.29جدول 
 متر 3.3متر حتى  3.0صفوف أرفف مفردة أو مزدوجة تخزين    9.30جدول 
 متر 3.3متر حتى  3.3ة تخزين  صفوف أرفف مفردة أو مزدوج  9.31جدول 
 متر 3.3متر حتى  1.3صفوف أرفف متعدد للتخزين   9.32جدول 
متر  0.3)قدم  03صفوف أرفف متعددة التخزين عمق الرف اكثر من  9.33جدول 
 ( متر 2.0)قدم  8أو ممرات أضيق من ( 

 

 
 

424 
 

425 
 

427 
 

428 
 
 
 
 

430 
 

431 
431 
431 
431 
 
 

433 
434 
 
 

436 
437 
438 
440 
442 
446 
447 
 
 

451 

 (تطبيقات الغرف الباردة)المناطق المبردة  -03
 عام 15.1
 لهواء المنخفضانذار ضغط ا 15.3
 امداد الهواء أو النتروجين  15.4

451 
451 
451 
451 
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 صمام التحكم  15.5
 صمام الفحص 15.6
 انابيب امداد الهواء أو النتروجين 15.7
 امداد النتروجين 15.8

 

451 
452 
452 
452 

 

 متطلبات االنابيب  -03
 انابيب فوق سطح األرض 16.1
 تجهيزات أنابيب فوق السطح 16.2
 .األنابيب والتجهيزات تحت األرض  16.3

 

453 
453 
453 
453 

 

 455 صمامات التحكم في األقسام أو الطابق/العزل -03

 456 صمامات الفحص االنذار  -08

 457 تجميع صمام انذار الفحص -03

 460 صمامات التحكم  -21

 461 اإلشراف -20

 461 قياسات الضغط -22

 461 صمامات تخفيض الضغط -21

 462 تجميع صمام التحكم في منطقة القسم أو الطابق -20

 تركيب رؤوس المرشات  -23
 عام  25.1
 ةرؤوس المرشات العمودي  25.3
 رأس المرشة المتدلية   25.4

 مسافة البعد العمودي القياسي للمرشات من المعوقات   9.34الجدول 
 المغلقة للمرشات المتدلية/الرؤوس الخارجية    25.6            

 .مسافة البعد العمودي القياسي للمرشات المتدلية إلى المعوقات   9.35الجدول 
 القياسي للمرشات المغلقة إلى المعوقات مسافة البعد العمودي 9.36الجدول 

464 
464 
467 
468 
467 
471 
470 
473 

المعوقات من اجزاء الهيكل واألنابيب واألعمدة والتجهيزات للمرشات العمودية  -23
 .والمتدلية 

480 
 

 

 المعوقات الرأسية المعلقة أو المركبة فوق األرض للمرشات العمودية أوالمتدلية  -23
 متدلية المسافة لتجنب المعوقات للمرشات العمودية وال 9.39الجدول 

480 
481 

 482 المعوقات التي تمنع تصريف المرشة من الوصول للخطر -28

 482 المعوقات في تطوير نمط تصريف المرشة للمرشات بجانب الجدار                       -23

 المعوقات المعلقة  المركبة رأسيا للمرشات بجانب الجدار -11
 المسافة لتجنب المعوقات للمرشات العمودية والمتدلية 9.40الجدول 

483 
483 

 المسافة أسفل السقف -10
 .ادنى مسافة بين المرشات ومصدر الحرارة  9.41الجدول 

484 
484 

 487 المكان والحماية لألنبوب الرأسي للمرشة -12

 487 المخزون من قطع غيار المرشات  -11
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 488 أدنى تباعد لدعامات العالقات  9.43الجدول 

 488 نقطة دفع المرشات المائية   -10

 489 تثبيت انابيب المرشات -13

 490 بيبوصالت تمديدات األنا -13

 490 مكابح الطرق المائي -13

 490 تركيب الالفتات -18

 491 مصنعية التركيب -13

 التفتيش والفحص والتجربة -01
 التفتيش 40.1
 الفحص والتجربة 40.2

491 
491 
491 

 496 الصيانة -00

 نظم رش الميا  -02
 مقدمة 42.1
 مواصفات نظام رش الميا  42.2
 تطبيق نظام رش الميا  42.3
 متطلبات التصميم العام واالجراءات 42.4
 ابيب والتركيباألن 42.5

496 
496 
497 
497 
498 
502 

 مواصفات رذاذ الميا  -01
 مقدمة 43.1
 كيف يتكون رذاذ الماء 43.2
 مزايا وفوائد 43.3
 أنواع النظام 43.4
 أنواع القواذف 43.5
 المضخات وقوالب دعامات الضغط 43.6
 المرشحات والمصافي  43.7
 قياسات الضغط 43.8
 صمامات القسم 43.9

 الصمامات الكروية اليدوية 43.10
 مفاتيح الضغط 43.11
 .نظم اكتشاف الحريق  43.12
 تصميمات المشروع والسوائل 43.13
 التصميم وارشادات التشغيل والصيانة 43.14

 شهادة التشغيل والتجربة 43.15 
 تطبيقات رذاذ الماء 43.16
 اعتبارات التصميم 43.17
 المعايير 43.18

504 
504 
504 
504 
506 
507 
507 
511 
511 
511 
512 
512 
512 
512 
513 
513 
513 
514 
515 

 نظم االطفاء بالرغوة  -00
 مقدمة 44.1
 تلفة من الرغاوي وتطبيقاتهااألنواع المخ 44.2

516 
516 
517 
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 نسب الرغوة 44.3
 الخواص والحدود 44.4
 .معيار التصميم  44.5
 األنابيب والتركيب 44.6

 معيار التصميم لمخارج الرغوة الثابتة والسطحية والسطح الجانبي 9.44الجدول 
 معيار التصميم لمرشات الرغوة والماء 9.45الجدول 

519 
522 
523 
524 
525 
527 

 (غاز)نظام االطفاء التلقائي  -03
 مقدمة 45.1
 تعريفات 45.2
 (الغاز)نظم االطفاء التلقائي  45.3
 مجمع تخزين الكيماويات 45.4
 صمامات االسطوانات 45.5
 قواذف  45.6
 صمامات المنطقة 45.7
 األنابيب والتجهيزات 45.8
 سالمة الغرفة ومتطلبات وإحكام الهواء 45.9

 الغازات الخاملة   45.10
 الغازات الخاملة  مقارنات لمختلف 9.47الجدول 
 معامل فتحة الفوهة للمواد الصلبة والمرافق 9.48الجدول 

     
 الغازات الكيميائية 45.11          
 مقارنات لمختلف الغازات الكيميائية 9.49الجدول 

 
 نظم الحماية من الحريق 45.12           
م الحماية من مواضيع الصحة والسالمة  لنظم اطفاء الغاز ونظ 45.13          

 الحريق

529 
529 
529 
530 
532 
533 
533 
534 
534 
536 
540 
542 
551 
 

552 
553 
 

557 
562 

 

 565 نظام مسحوق الكيمائي الجاف  -03

 568 نظم مسحوق الكيميائي الرطب -03

 571 اعتماد المواد -08

 571 مراجع أخرى -03
 

 

  التهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخانالتهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخان  ::1100الفصل الفصل 

  
557766  

 تعريفات -0
 نظم تكييف الهواء والتهوية -2

576 
577 

 577 المتطلبات العامة للمعدات 2.0

 578 ء غرف وحدة التحكم في الهوا -1
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 غرف وحدة التحكم في الهواء  المستخدمة كمساحة لتجميع الهواء 1.0            
لها انابيب الهواء مباشرة في غرف وحدة التحكم في الهواء التي   1.2            

   الفتحة الرأسية للخدمات 

578 
578 

 

 578 فتحات الهواء الخارجي -0

 578 منظفات الهواء ومرشحات الهواء -3

 579 المراوح -3

 579 هواءانابيب ال   -3

 582 انابيب التهوية   -8

 583 منطقة تجمع الهواء    -3

 585 خوانق الحريقأجهزة  -01

 586 الدخان خوانقأجهزة  -00

 587 شف الدخان للتحكم اآللياك -02

 587 منطقة تجمع الهواءالمواد المصنوعة ل -01

 588 نظم الهواء في الممرات     -00

 المخارج -03
 

588 

 589 مكافحة الحريق وردهات الخالية من الدخان  الغرف -03

 590 ات المحرك وغرفة المولد ومركز قيادة الطوارئمضخة الحريقؤ ذ -03

 592 الغرف التي توجد بها مواد قابلة لإلشتعال ومتفجرات -08

 593 فحوصات القبول -03

 من الدخانالمباني نظام تهوية  -21
  الطابخ التجارية تهوية الدخان في  21.0

594 
594 

 والمخازن من الدخان اعية مباني الصنالتهوية  -20
 مرشاتذات الالمباني  20.0
 لمباني بدون مرشاتا 20.2

597 
597 
598 

 598 نظام التحكم في الدخان مبنى سكني  -22

 نظم التحكم في الدخان -21
 خروجاالدراج المحمية لل 21.0
 االمتدادسرعة  21.2
 والتنفيس التسرب  21.1
 توزيع الضغط 21.0

 

598 
598 
598 
598 
599 

 

 609 المصاعد -20

 واالدراج الهروب  التهوية للممرات الداخلية اشتراطات -23
 التحكم في الدخان لمختلف أنواع المباني معيار متطلبات نظام 01.0الجدول 

610 
611 

 621 المراكز التجارية والردهات -23

 622 للحريق  هندسةتحليل  -23

 624 المباني تحت األرض -28



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح                                 المحتويات

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 20

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 نظام التحكم في الدخان في السرداب 28.2
 تهوية الدخان 28.0
 الدخان طردنظام  28.3

624 
625 
625 

 تحكم في الدخان للنظام المصمم  -23
 الحريق  حجم 23.0

 مختلف المنشآتفي ريق الححجم  01.2جدول رقم 
 

 سعة نظم تهوية الدخان    23.3
 الخالية المناطق    23.3
 (منطقة تجمع الدخان) خزان الدخان   23.3
 إزالة الدخان من منطقة الدوران أو البهو   23.3

 طرد الدخان من منطقة الدوران والردهة  23.01
 المناطق الراكدة 23.02
 حرارة طبقة الدخان درجة/ أقصى انسياب للدخان  23.00
 األسقف ذات الفتحات   23.20
 امداد الطاقة عند الطوارئ   23.22
 طريقة التشغيل   23.21
 التشغيل راليدوي   23.20
 اغالق جمية انظمة التكيف الهواء والتهوية    23.23
 مرواح االستعداد والمرواح المتعددة   23.28
 الدوائر المحمية   23.23
 حسب مقاومة الحريق لالنابيب  (الزمنية  فترة)مدة   23.10
 خانق الحريق  23.11
 تشغيل النظام 23.13
 نظام السالمة من االعطال  23.13
 بالكهرباء/تهوية الطرد الطبية 23.13
 حواجز الدخان  23.18
 معوقات وسائل الخروج 23.13
 مجرى الدخان او التوجية  23.01

                       

626 
626 
626 
 

627 
628 
628 
629 
631 
632 
633 
634 
635 
635 
636 
636 
637 
638 
638 
638 
638 
638 
638 
638 
639 
639 

 

المستخدمة او المقصود منها السينما او )لقاعات االجتماعات نظام الدخان  -11
 (قاعات الموسيقى او المسرح و التمثيل

 (المستخدمة أو المقصود بها السينما وقاعات الموسيقى ومسارح األداء)       

641 

 641 (المسيجة)مواقف السيارات المغلقة  -10

 642 مواقف السيارات المفتوحة -12

 ي مواقف السياراتنظام المراوح النفاثة الصماء ف -11
 األهداف  11.0
 النطاق  11.2
 اعتبارات التصميم  11.1

643 
643 
643 
644 
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 تحديد مناطق مواقف السيارات   11.0
 راوح النفاثةمنظام ال  11.3

644 
644 

 647  ترتيبات االسالك للمراوح النفاثة  -10

 647 توفير االمداد الهوائي لنظام المراوح النفاثة  -13

 648 تصميم مراوح الشفط لنظام المراوح النفاثة -13

 648 لنظام المراوح النفاثة في  قاومة الحريقم -13

 649 التحقق من تصميم نظام المراوح النفاثة -18

 649 معيار قبول نظام المراوح النفاثة -13

 650 نظام حاسب الي لحساب حركة الحريق لنظام المراوح النفاثة  -01

 651 سرعة المروحة النفاثة -00

 652 كتيب دليل تشغيل وصيانة نظم المراوح النفاثة -02

 652 ظام المروحة النفاثةالفحص التجريبي لن -01

 654 اعتماد المواد -00

 654 مراجع أخرى -03
 

  

  المسالالمسالاشتراطات السالمة من الحريق لتجهيزات غاز للبترول اشتراطات السالمة من الحريق لتجهيزات غاز للبترول ::  1111الفصل الفصل 

  

  

665566  

 656 النطاق 0

 656 لبترول المسال لاشتراطات العامة لتجهيزات  اسطوانات غاز  2

 657 لبترول المسال ل اشتراطات منشآت اسطوانات غاز 1

 لبترول المسال لالرئيسية الستعمال غاز االعتبارات   1.0 
 قوانين ومعايير الممارسة  1.2
 ايقاف الحريق  1.1
 الضغط  1.0
 طفاية الحريق   1.3
 التحذير/اشارة االنذار   1.3

 

657 
658 
658 
658 
658 
658 

 لبترول المسال لاشتراطات التجهيزات الخارجية السطوانات غاز  0
 لبترول المسال لوضع اسطوانات غاز   0.0
 جهيزات اسطوانات غاز للبترول المسال حماية ت  0.2
 شروط السالمة  0.1
 الكميات المسموح بها  0.0

 

659 
659 
660 
661 
662 

 اشتراطات التجهيزات الداخلية السطوانات غاز للبترول المسال  3
 عام   3.0
 شروط السالمة   3.2
 تجهيزات اسطوانات غاز للبترول المسال  في قسم منفصل   3.1

662 
662 
662 
664 
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 الكمية المسوح بها   3.0
 حماية جداريه القسم   3.3
 التهوية   3.3
 الموقع   3.3
 السالمة   3.8

 

664 
664 
664 
665 
666 

اشتراطات السالمة من الحريق لتجهيزات حاوية غاز للبترول المسال   3
 المركزي فوق السقف

 الوصف العام   3.0
 اشتراطات تصميم النظام   3.2
 المسافة المأمونة والكميات المسموح بها   3.1

 
 مسافة تفصل بين خزانات الغاز فوق السطحأدنى    00.0الجدول 

 
 األنابيب والتوصيالت   3.0
 مواد األنابيب   3.3
 مكونات إغالق النظام   3.3
 الحماية واشتراطات الحماية من الحريق    3.3
 خزان تخزين غاز للبترول المسال     3.8

 

666 
 

666 
667 
668 
 

669 
 

669 
669 
670 
671 
672 

 

كزي اشتراطات السالمة من الحريق لخزانات غاز للبترول المسال  المر 3
 فوق سطح األرض

 
أدنى مسافة تفصل بين خزانات غاز للبترول المسال  فوق  00.2جدول 

 سطح األرض
 

673 
 
 

673 
 

 

اشتراطات السالمة من الحريق لخزانات غاز للبترول المسال  المركزي  8
 تحت سطح األرض

أدنى مسافة تفصل بين خزانات الغاز المركزي تحت سطح  00.1جدول 
 األرض

 

674 
 

674 
 

  
المعايير والمواصفات لتجهيزات اسطوانات غاز للبترول   (    أ ) ملحق 

 المسال 
 المسافات المختلفة لتجهيزات الغاز الخارجية(      ب)ملحق 
تجهيزات اسطوانات غاز للبترول المسال  في األقسام (       ج)ملحق 

 المنفصلة
 التحذير/اشارات االنذار(       د)ملحق 
 ول المسال  فوق السطح تجهيزات غاز للبتر(    هـ)ملحق 

 
675 
 

685 
686 
 

690 
691 
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  669922    اشتراطات الوقاية من الحريقاشتراطات الوقاية من الحريق  ::1122الفصل الفصل 

 692 السياسة  -0

 692 عام      -2

 692 خطة الحماية من الحريق        -1

 693 برنامج السالمة من الحريق -0

 مسؤولية المالك في الحماية من الحريق -3
 تعريف المباني  3.2
 مسؤوليات مدير البرنامج  3.1
 أمن الموقع  3.0
 نالتدخي  3.3
 التخلص من النفايات  3.3

693 

693 

694 

694 

 المباني المؤقتة والمعدات والتخزين -3
 المكاتب والمظالت المؤقتة   3.0

 (المسافات الفاصلة بين المباني في موقع البناء 02.0الجدول )
 السياجات المؤقتة   3.1
 المعدات   3.0
 مواد البناء   3.3

695 

695 

695 

696 

 العمليات واألخطار   -3
 العمل بالتسخين    3.0
، واعمال الحرارة ( التنحيس)اللحام ، القطع ، التكسية بالنحاس    3.2

 األخرى واللهب المكشوف أو العمليات التي ينتج نمنها دخان
 اللحام الحراري    3.1
 التفتيش المسبق للموقع   3.0
 مراقبة  الحريق   3.3
 تفتيش ما بعد العمل   3.3

696 
697 
 

697 
698 

 زات المشتعلةالسوائل الملتهبة والقابلة لالشتعالر والغا   -8
 التخزين   8.0
 مناولة  السوائل الملتهبة والقابلة لالشتعال في نقاط االستعمال النهائية   8.2

698 
698 

 699 المواد المتفجرة   -3

 مواد أخرى قابلة لالشتعال -01
 التخزين  01.0

699 
699 
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 النفايات القابلة لالشتعال   01.2
 الخرق الزيتية  01.1

 

700 
700 

 الغازات المضغوطة -00
 الغاز حماية حاويات 00.0  
 الفصل  00.2  
 وضع العالمات  00.1   

700 
700 
700 
700 

 

 غاز البترول السائل -02
 المباني المسكونة  02.01

702 
702 

 اجهزة خاصة -01
 المعدات ذات المحركات  01.0
 معدات التسخين المؤقتة  01.2
 األسفلت وغاليات القار  01.1

702 
703 
703 

704 

 األجهزة الكهربائية -00
 التوصيل المؤقت لألسالك  14.5
 اإلضاءة      14.6

704 
704 
704 

 حماية من الحريقال -03
 التركيب والفحص والصيانة  03.0
 الصنابير  03.2
 األنابيب الرأسية  03.1
 تركيب األنابيب الرأسية في البنايات تحت التشييد  03.0
 طفايات الحريق  03.3
 جدران فصل المنطقة  03.3
 نظم مرشات الحريق  03.3
 امداد الميا   03.8
 نظام انذار الحريق   03.3

705 
705 
705 
705 
706 
707 
707 
707 
708 
708 

 ف واالتصاالتالهوات -03
 االبالغ عن انذار الحريق 03.0

708 

 709 دخول ومواقف سيارات الدفاع المدني -03

 وسائل مكونات الخروج -08
 وسائل الخروج  08.0
 أدنى عدد للمخارج  08.2
 الساللم  08.1

709 
710 
710 
710 
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 711 أدوات الرفع والصعود  08.0

 711 نقاط التجمع -03

 711 مواقف السيارات -21

 البناء والمحافظة وعمليات التبديل -20
 االت والتسنيد والقوالبالسق 20.0
 مواد البناء وتخزين المواد 20.2
 معدات التسخين الدائمة 20.1
 الغازات 20.0
 جدران فصل المبنى  20.3
 الحماية من الحريق أثناء البناء  20.3

711 
711 
711 
711 
711 
712 
713 

 المحافظة أثناء عمليات عمل األسقف -22
 غاليات األسفلت والقار 22.0  

 ظام الشعلةنظام التسقيف بطبقة واحدة وتطبيق ن 22.2
 معدات التسخين الدائمة 22.1
 الفتحات واالختراقات والواح الحماية 22.0
 الحماية الشخصية  22.3
 المعدات  22.3
 تفتيش المعدات 22.3
 اسطوانات غاز الوقود  22.8
 تكوين الجليد   22.3

 عمليات االطفاء في عمليات التسقيف 22.01
 الوقود لعمليات بناء السقف 22.00

714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
715 
715 
716 

 افظة خالل عمليا الهدمالمح -21
 عام 21.0
 احتياطات خاصة 21.2
 التدخين 21.1
 الهدم باستخدام المتفجرات 21.0
 الغاز  21.3
 موانع انتشار الحريق 21.3
 الحماية من الحريق أثناء الهدم  21.3
 صمامات التحكم في المرشات  21.8
 األنابيب الرأسية  21.3

 طفاية الحريق 21.01

717 
717 
717 
717 
717 
717 
717 
718 
718 
718 
718 

 

 العمليات تحت األرضالمحافظة أثناء  -20
 عام 20.0

718 
718 
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متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة 1133  ::الفصل الفصل 

  والمصانعوالمصانع( ( نوع المصاطبنوع المصاطب))المستأجرين المستأجرين 

  

772266   

  726 النطاق  -0

  726 تعريف     -2

  727 (الحجرة الصغيرة)القسم      -1

  728 نظم الحماية بواسطة المرشات وكطافحة الحريق -0

  728 التحكم في ارتفاع المخزونات -3

 مراقبة الدخان -3
 فتحات الدخان  6.2
 نظام تطهير الدخان   3.1
 تصميم مراقبة الدخان   3.0

السلع قليلة الخطر والمواد والنشاطات ذات الصلة  –( ليست شاملة( )أ)قائمة 
  01.0يتعلق بالجدول المستثناة من المرشات فيما 

729 
729 
730 
730 

 
731 

 

 

 األمن 20.2
 اإلمداد بالماء 20.1
 اجراءات الطوارئ  20.0
 التدريبات   20.3
 نظم الكشف والحماية من الحريق 20.3
 نظم اتصاالت الحريق 20.3
 الكهربائيات  20.8
 العمليات واالجراءات الخطيرة  20.3

 السوائل المشتعلة والقابلة لالشتعال 20.01
 لتخزينا 20.00
 المعدات 20.02
 التهوية  20.01

719 
719 
719 
720 
720 
721 
721 
722 
722 
723 
723 
723 

 

 (المكاتب الجاهزة التصنيع/البيوت)متطلبات مكاتب الموقع  -23
 متطلبات السالمة من الحريق في مواقع البيوت الجاهزة   23.0
 وضع عالمات لخطوط المرافق تحت األرض   23.1
 تركيب البيوت الجاهزة   23.0
 نظم الكشف والحماية من الحريق   23.3

724 
724 
724 
724 
724 

السالمة من الحريق وخطة اخالء المباني الواقعة تحت التشييد أو  -23
 التجديد

725 

 725 اعتماد المواد  -23

 725 مراجع أخرى -28
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  733 اعتماد المواد -3

 مراجع أخرى -8
 حجم حجرة الحريق 0.أ.01الجدول 
 متطلبات ادارة الدخان 2.أ.01الجدول 
 المسافة من فتحة الدخان 1.أ.01الجدول 
 المستودعات العامة التي ال تحتاج لمرشات   0.أ.01الشكل 
 المستودعات العامة التي تحتاج لمرشات   2.أ.01الشكل 
 المستودع العام بنوع غير مؤكد للمخزونات أو الذي يتم استئجار   1.أ.01الشكل 

 

733 
 

734 
734 
735 
736 
737 
738 

 

 

   

  773399  الفرعيــةالفرعيــةمحوالت الكهرباء محوالت الكهرباء   المحطاتالمحطات  اشتراطاتاشتراطات::  0000الباب الرابع عشر الباب الرابع عشر 

 739 عام  -0

 البناء  -2
 المحوالت والمعدات الخارجية المعزولة بالزيت 4.12

 رجيةالمسافات الفاصلة الدنيا للمحوالت الخا 00.0الجدول 
 المحوالت والمعدات الداخلية المعزولة بالزيت4.13   
 

739 
740 
740 
743 

 743 دخول سيارات الدفاع المدني  -1

 743 مسالك الهروب  -0

 744 األبواب -3

 طفايات الحريق المحمولة -3
 طفايات الحريق المحمولة للمحطات الفرعية 00.2الجدول 

744 
744 

 745 إشارات الخروج  -3

 745 أضواء الطوارئ والخروج -8

 حة الحريق نظام الكشف عن الحريق ومكاف -3
 المقبولة للكشف عن الحريق ومكافحة الحريق للمحطات نظمة اال 00.1الجدول 

 الفرعية  الكهرباء 

745 
746 
 

 

 749 نظام التهوية والتحكم في الدخان -01

 750 اعتماد المواد -00

 750 مراجع إضافية -02
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  االرواح االرواح سالمة سالمة نظام مراقبة اجهزة االنذار لنظام مراقبة اجهزة االنذار لمواصفات مواصفات 1166  ::الفصل الفصل 

    
775577  

 757 (0)الفئة  -3

 758 ( 2)الفئة  -01

 759 (1)الفئة     -00

 760 (0)الفئة      -02

 762 ( 3)الفئة  -01

  

  تحليل المخاطر تحليل المخاطر ارشادات القيام بدراسة ارشادات القيام بدراسة 1177  ::الفصل الفصل 

    
776644  

 764 المتطلبات العامة  -0

 األخطار تحليلالخطوط العريضة لتقرير دراسة  -2
 طرق العمل للتحليل  األخطار  03.0الجدول 

765 
767 

 767 معرفتها متطلبات خاصة بمكافحة الحريق مطلوب     -1

 ارشادي دليل    -0
 القيم  معامل مواد –دليل الحريق واالنفجار  03.2الجدول 

 األخطار العامة 0.8
 األخطار الخاصة 0.3

 دليل الحريق واالنفجار  0.01
 درجات السميات  0.00
 معامل القيم   0.02
 اتدليل درجة السمي   0.01

769 
769 
769 
770 
770 
771 
771 
772 

 
 

    للمعاقينللمعاقينالتحرك التحرك امكانية امكانية   اشتراطاتاشتراطات1155  ::الفصل الفصل   

 751 الغرض -0

 751 النطاق   -2

 751 قابلية التطبيق والتبني   -1

 752 القوانين والمعايير المرجعية  -0

 752 التصريح والتفتيش -3

 752 استثناءات عامة -3

 753 المتطلبات والشروط الدنيا -3
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  اشغاالت  خاصة اشغاالت  خاصة   وو  مبانيمباني1188  ::الفصل الفصل 

    
777733  

 عام  -0
 :ني خاصة الحريق للمباوانظمة  الروح البناء وسالمة  اشتراطات 08.0الجدول 

 
 الهياكل مختلفة المواد  08.0.0
 المترو والترامو  الحديد م سككانظ 08.0.2
 وحدات المنازل والمكاتب 08.0.1
 انفاق الطرق 08.0.0
 الذاتية(/اآللي)مواقف السيارات بالروبوت  الهايكل 08.0.3
 الخاصة لتسليةالهايكل ا  08.0.3
 الخيم   08.0.3

 اعتماد المواد 2
 خرى مراجع ا 1
 

773 
774 
 

774 
775 
778 
779 
781 
782 
783 
785 
785 

  778866      متطلبات تقديم المخططمتطلبات تقديم المخطط  التاسع عشرالتاسع عشر  ::    1199  الفصلالفصل

 786 السياسة  -0

 786 المتطبات الخاصة باالستشاريين -2

 788 مخططات القياسية لالستشاري -1

 781 المتطلبات من شركات الديكور -0

 790 القياسية لشركات الديكور مخطاطات -3

 791 متطلبات شركات المقاوالت -3

 791 مقاوالت المخططات القياسية المطلوبة من شركة ال    -3

 792 المتطلبات من شركات مقاوالت غاز البترول السائل وشركات نظم اخماد الغاز  -8

المخططات القياسية من شركات مقاوالت غاز البترول السائل وشركات نظم  -3
 اخماد الغاز

793 

 رموز النقوش األساسية للدفاع المدني  -01
 النقوش األساسية للدفاع المدني 01الملحق 
 المعماري 01.0
 نظام الكشف واالنذار عن الحريق 01.2
 نظام اإلخالء الصوتي 01.1
 إنارة الطوارئ ونظام اشارات الخروج 01.0
 نظام التحكم في الدخان والضغط 01.3
 نظام اطفاء الحريق بالماء 01.3
 طفايات الحريق المحمولة 01.3
 نظام اخماد الحريق بناء على الغاز 01.8
 نظام غاز البترول السائل 01.3

  سئلة المتداولةسئلة المتداولةاألاأل

794 
794 
794 
796 
797 
798 
799 
801 
803 
803 
804 

880055  
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 ةـــدمـــالمق  1.

       
  مارس الوقاية من الحريقمارس الوقاية من الحريق  ––ال تدع أحالمك تتطاير مع الدخان ال تدع أحالمك تتطاير مع الدخان 

 

مدفوعة برؤية صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو نائب رئيس 

دولة اإلمارات العربية الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم دخلت 

لدولة في السنوات الذي تعيشه ااإلذدهار في سباق مع الزمن يشهد على ذلك  هذا التطور السريع والمتحدة 

في لك ذ يتمثل و الدولة الطراز العالمي في  ذاتالكثير من المشروعات البارزة تم انجاز فلقد . األخيرة 

الشاهقة وشبكة المواصالت والحدائق الترفيهية والمرافق الصناعية  والمستودعات واألماكن العامة ني بامال

محور مركزي رات العربية المتحدة اآلن دولة االما عتبروت  .في المستقبل  توقعةرات الموالكثير من  التطو

، من الفعاليات سهم في ذلك الكثافة العالية من السكان ويوالصناعية والسكنية والسياحية و للتنمية التجارية

توافر مستوي عالي من حكومة االمارات العربية المتحدة ومجتمعها يستدعي  طموحفإن أحالم وأجل ذلك 

والتي يجب أن تتعاون دون قيد أو شرط من  تشييدالتخطيط واإلعمار والهندسة والفي قطاعات الخبرات 

لضمان حماية الحياة ومكافحة الحريق رواح سالمة االمجال في  مي ومعياري أجل الوصول إلى مستوى عال

 .الغالية والممتلكات 

وقد .  والمنشآت  مبانياألخيرة في ال ولألسف فقد كانت هنالك دروسا مأساوية تعلمناها من حوادث الحريق

إن الحريق في أي مبنى ال تتوافر فيه . رواحلألألموال وفقدان ل كانت العواقب وخيمة نتج عنها اتالف

يدات في عملية مكافحة المواصفات المناسبة للحماية من الحريق يمكن أن يقدم مشاكل قاسية ويخلق تعق

كان من الحريق والدخان خالل لسلحماية حاجة الي توفير نقص وهذه األسباب تؤدي حتما إلى ، الحريق 

 .الخروج  أو االخالء اتعملي

والمستشارين والمقاولين قد تبنوا معايير من  المتخصصين في مجال الوقاية من الحريق  إن معظم المهنيين

لحياة وتشييد المباني انقاذ ا وسائل وذلك فيما يتعلق بتصميم ( NFPAالوطنية للحماية من الحريق  هيئةال)

 فقد تولدت رغبة وعلى الرغم من ذلك . التهوية من الدخان  ةنظمأوالحماية من الحريق وانذار الحريق و

المحلية  والظروف  والمفاهيم للممارسة يتناسب مع التوجهات نظام لدى الدفاع المدني بالدولة لتوفير 

 .ق يالحراحتياجات عمليات مكافحة متطلبات وباإلضافة إلى 

هو نتاج لمناقشات بين مهندسي الدفاع المدني حماية األرواح من الحريق و لوقايةدليل اإلمارات لإن 

كما تم .  في هذا المجال  والممارسين للعمل الوقاية من الحريقمجال في  ستشارينواالالمتخصصين و

( الهيئة الوطنية للحماية من الحريقمعايير )مجربة مثل الناضجة والدولية المعايير بال ستعانةالرجوع واإل

(NFPA )  والمعايير البريطانية(بBS ) و المعايير األوربية(EN ) المعايير االلمانية و(VDS )نظام  و

 مهمة وتعتبر ضرورية ق والتي من الحريوالوقاية الخ في دراسة متطلبات السالمة ( ...ISO)الجودة 
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األخذ بعين كما تم .  اإلشغاالت للمباني مخاطر الحريق في مختلف أنواع لتحديد إشتراطات الوقاية من 

 . دليل ة هذا الغلعمليات التشغيلية للدفاع المدني في عملية صيال اإلعتبار

بطريقة العامة للدفاع المدني تنتهز هذه الفرصة لتشكر كل من ساهم  القيادة وزارة الداخلية ممثلة في إن 

االمارات للوقاية من الحريق لدليل األولى التي تعتبر الطبعة في إخراج هذه الطبعة  مباشرة أو غير مباشرة

 .حماية األرواح و

المختصين في مجال لعالقة مهنية مع  في الترسيخ ق هدفه يكون الدفاع المدني قد حق الدليل هذا  بإنجاز و 

 الممتلكات و األرواح ضافة إلى تأكيد وضمان حماية ، باإل ككل والمجتمعالمتعاملين الحريق و الوقاية من

مهنية ال منبدأ فصالً جديداً قد الدفاع المدني  وبذلك يكون األخرى  كوارثوالبيئة من الحريق وال

 .في دولة االمارات العربية المتحدة حماية األرواح الوقاية من الحريق وافي ية فحترااإلو
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   رــــــتقدي   2. 

 

 العامة للدفاع المدنيقيادة ال

 اللواء راشد ثاني المطروشي     القائد 

 باإلنابة لدفاع المدنياقائد عام                                   

 

 ابراهيمجمال أحمد : الرائد    :المشرف 

 دبي / اإلدارة العامة للدفاع المدني /  السالمة والوقائيةإدارة مدير     

 

 :التخطيط الهندسي والمشر وعات فريق / إدارة السالمة الوقائية  

 (سنغافورة)دبلوم متقدم في مكافحة الحريق واإلنقاذ  -دبلوم مباني  :طاهر حسن طاهر/ مالزم 

 هندسة اآللياتبكالوريوس    شاال. برامود ي

 هندسة مدنية، التصميم اإلنشائي –بكالوريوس هندسة    رغدة ناشد

 إدارة العمليات 

 هندسة السالمة  بكالوريوس   أشرف عمرو

التسويق ( HPL()اتش بي ال)دبلوم كامبريدج الدولي في اإلدارة    داوود. فاطة م

 اإلستراتيجي

 :المكتب القانوني 

 اإلدارة العامة للدفاع دبي / كمال الدين عبده محمد                المستشار القانوني 

 من الحريق والسالمة مستشاري الوقاية 

 MIFPO MNSFPE MNSPE MICC) بكالوريوس هندسة،ماجستير السالمة والحريق         بيل. باري ر

MIFMA) 

 الحريقفي هندسة ( شرف)بكالوريوس هندسة :جون هونيش
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 (CFPS)بكالوريوس في هندسة الحريق   ارون سي

 

 الحريق  ي ومصنعي منتجات الوقاية من ممارس

 ماجستير هندسة ميكانيكا  اليكسندر بينويت

 شهادة هندسة الحماية من الحريق -قسم الطاقة –بكالوريوس هندسة ميكانيكية  أمير توما

 MBA–بكالوريوس هندسة ميكانيكية  بول. د

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية اضمحمد في

 PGBMM –بكالوريوس هندسة ميكانيكية   : راجيندران ايكامبرام

الكترونيات واتصاالت ، دبلوم ما بعد التخرج في هندسة الحماية  –بكالوريوس هندسة  راجا سجاد حسين

 من الحريق

 FM DRIمعايير لجنة  UL STP, FCIAميكانيكا ( شرف)بكالوريوس هندسة  ساجد راجا

 بكالوريوس هندسة هندسة الكترونية سامر صديقي 

 كانيكايبكالوريوس هندسة م زين العابدين

 

 فريق التعريب والمراجعة والمطابقة باللغة العربية 

 جمال أحمد ابراهيم: الرائد 

 طاهر حسن طاهر/ مالزم 

 كمال الدين عبده محمد

 شاال. برامود ي

 محمد فياض
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 هدفـال   3.

 

. إن سياسة الدفاع المدني هي فرض معايير لتقليل مخاطر الحريق ولضمان سالمة األرواح والممتلكات 

والغرض من هذا القانون هو وصف اإلرشادات الدنيا لتقرير وتحديد التصاميم والبناء والتغييرات 

ق واإلشغاالت ونظم الكشف عن الحريق ونظم الحماية من الحري المباني  هياكلفي المباني و واإلنشاءات

وعلى مالك العقارات . لوصول لمجتمعات آمنة ممتطلبات سالمة األرواح بهدف اونظم الوقاية من الحريق و

والمصممين والمستشارين وشركات الديكور وشركات المقاوالت والموردين وشركات االنشاء وشركات 

 .باع أدنى المتطلبات لتلك النظم واللوائح الصيانة االلتزام بات
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   الطلب   4.

 

الدفاع المدني دليل )بـ ، والمشار اليه فيما بعد حماية األرواح االمارات للوقاية من الحريق ودليل يوصي 

أنظمة و حماية األرواح  تركيب وسائل ،  بأدنى متطلبات الدفاع المدني لتصميم و( الحريق للوقاية من

 منللحصول على االعتماد أو  إدارات المرور عبر عدة المعنيين  حيث يتطلب ذلك من. من الحريق  وقايةال

عندما ينشأ أي  ، و حماية األرواح و الوقاية من الحريق تحكم متطلبات التي النظم واللوائح الداخلية  خالل

للوقاية من الحريق  دليل اإلماراتحد األدنى من متطلبات تضارب بين متطلبات مختلف الدوائر  فإن ال

أعلى في درجة هو الذي يسود على كافة المتطلبات األخرى ما لم تكن المتطلبات األخرى حماية األرواح و

  حماية األرواحللوقاية من الحريق و من دليل اإلمارات

دين من الدفاع المدني باإلضافة الى قوائم فيها المعتمالعاملين و المنشآتجميع قوائم بأسماء إعداد يتم س

 . ومكافحة الحريق  المعتمدة المتعلقة بالوقاية من الحريق الملحقات المواد ووالمعدات و لألجهزة 

ودخول الدفاع المدني لكل المنشآت سواء حماية األرواح من الحريق ووقاية على الالدليل طبق أحكام هذا ت

منشآت مخلوطة موضوعة في بنايات ذات عمق كبير أو  عمق منخفض أو تحت كانت متعددة أو منفصلة أو 

 .األرض أو ذات ارتفاع منخفض أو متوسط أو بنايات شاهقة 

المتطلبات متطلبات الدفاع المدني في اإلشغاالت المتعددة أو المختلطة مع أحكام هذا الدليل و وتنطبق 

 .   ت إلشغاالالسائدة ل
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 1                  البناء وتقسيمات الحريقالبناء وتقسيمات الحريق:  :  11الفصل الفصل 

 
3535  

 35 1 عام   1.

 57 3 (القواطع الداخلية)درجة المقاومة المطلوبة بين اإلشغاالت  1.1الجدول    2.
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األول الفاصل  

 البناء وتقسيمات الحريق

 

 عام    .1

يستقر في ارتفاع أكبر من ذلك االرتفاع المسموح  ان أن ال يتجاوز حدود المساحة أو االشغاالتيجب على كل 1.1    

 استخدامهالبناء الذي يتم ونوع  شغالاالبه لذلك 

بالمائة من مساحة أي طابق في المبنى فإن االستخدام  52عندما ال تشغل االستخدامات الملحقة  الدنيا أكثر من 1.2  

 شغالاال (فترة زمنية)مدة الرئيسي سيحدد 

لحماية من ونظام ا ةالمقيدة والموجودة وشروط البناء العالي اشتراطاتفي المنشآت ذات االرتفاع العالي فإن أكثر 1.3   

 .طبق على كل أجزاء المبنى الحريق ست

مميز حسب ما هو موضح في  االشغالعندما تتوافر منشآت منفصلة فإن كل جزء من المبنى الذي يحتوي على    1.4

 1.1الجدول مقاومة للحريق حسب ما هو محدد في  بتجميعاتهذا الباب فإنه سيتم فصله من المنشآت األخرى  

 .أدناه

بساعة واحدة ولكن على  1.1الجدول ات مقاومة الحريق المحددة في (فترة زمنية)مدة خفيض يسمح بت:  ملحوظة  1.5

بناية محمية بنظام عندما تكون الوذلك  عن ساعة واحدة من مقاومة الحريق  محصلة المقاومة أن ال تقل

  .المرشات المائية التلقائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لطةلمنشأة متعددة محمية كمنشأة مخت مثال 1.1الشكل 
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   القواطع الداخلية/ ت غشااادرجة المقاومة المطلوبة بين اإل 1.1الجدول 2.     

 
 

 شغالاإل

 مجمعات
 حمل
 إشغال

أقل من 
أو 

تساوي 
033 

 مجمعات
 حمل
 إشغال
من 
033 
إلى 

0333 

 مجمعات
 حمل
 إشغال

أكثر من 
0333 

 
منشآت 
 تعليمية

رعاية 
يومية 
ألكثر 

 05من 
 عميل

دور 
للرعاية 
 اليومية

رعاية 
 صحية

رعاية 
صحية 
 اسعافية

حبس 
 وتصحيح

مسكن اسرة 
 أو اسرتين

سكن أو 
غرف 
 سكنية

تساوي أو أقل من  إشغال حمل ذو مجمعات
033  

 3 3 5 5 5 5 ! 5 5 ! 5 5 

إلى  033من  إشغال حمل ذو مجمعات
0333 

  3 5 5 5 5 ! 5 5 ! 5 5 

 5 5 ! 5 5 ! 5 5 5 5    0333أكثر من  إشغال حمل ذو مجمعات

 5 5 ! 5 5 ! 5 5 5     منشآت تعليمية

 5 5 ! 5 5 ! 5 0      عميل 05رعاية يومية ألكثر من 

 5 5 ! 5 5 ! 5       دور للرعاية اليومية

 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5        رعاية صحية

 ! 5 5 ! 5         متنقلةرعاية صحية 

 ! 5 ! 5          التوقيف واعادة تاهيل 

 0           مسكن اسرة أو اسرتين

            سكن أو غرف سكنية

 

 ( 1.5حسب ما هو مذكور في الفقرة ) التلقائيلساعة الواحدة بسبب وجود نظام المرشات المائية ال يسمح بتخفيض ا (   !    ) :  رمز
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 شغالاإل

فنادق 
 ومهاجع

بنايات 
 شقق

منامة 
 يرغص/ورعاية

منامة 
ورعاية 

 كبير

 محالت تجاري
تجارية 
سوق 
 مغطى

 محالت
تجارية 

بيع 
مفرق 
 وجملة

صناعي  اعمال
خطر 
 منخفض

تخزين  صناعي
خطر 
 منخفض

 تخزين

  5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 033أقل من أو تساوي   إشغال حمل ذو مجمعات

  5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0333إلى  033من   إشغال حمل ذو مجمعات

  5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0333أكثر من   إشغال حمل ذو مجمعات

  5 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 منشآت تعليمية

  5 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 عميل 05رعاية يومية ألكثر من 

  5 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 لرعاية اليوميةادور 

  ! 5 0 ! 5 ! 5 0 ! 5 5 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 رعاية صحية

  5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 رعاية صحية اسعافية

  ! 5 0 ! 5 0 0 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 التوقيف واعادة تاهيل 

  5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 مسكن اسرة أو اسرتين

  5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 سكنيةسكن أو غرف 

  5 0 5 5 0 5 5 5 5 5  بما في ذلك سكن العاملين فنادق ومهاجع

  5 0 5 5 0 5 5 5 5   بنايات شقق

  5 0 0 5 0 5 5 0    (يرصغ)رعاية منامة و

  5 0 0 5 0 5 5     (كبير)منامة ورعاية 

  5 5 5 5 0 3      تجاري

  5 0 0 5 0       تجارية سوق مغطى محالت

  5 0 0 5        تجارية بيع مفرق وجملة محالت

  5 5 5         اعمال 

  0 3          صناعي خطر منخفض

  0           صناعي

             تخزين خطر منخفض
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            لتوفير فصل بين أقسام  الثنين معاً عند اللزوم وذلكرأسية أو افقية أو ا شغالاإليجب أن تكون فواصل      2.1

 .في المبنى  شغالاإل        

 .الحريق  أن يتم حماية األجزاء الداعمة للهيكل بمقاومات متساوية فيجب أفقياً  شغالاإلعندما يكون فاصل    2.2

 1.6للجدول نوع البناء المطلوب للمبنى يتم تحديده وفقا 2.3   

 

 (المنصات المرتفعة )المنصات  الفراغ تحت3.    

للكوابل أو   يدات تغطىفي األماكن التي تستخدم فيها الفراغات أسفل المنصات كمخازن أو أي استخدام آخر ك    3.1

 .ساعةمواسير الصرف يجب أن تحقق األرضية درجة مقاومة التقل عن 

 

 

  مقاومة الحريق حسب الهيكل اإلنغشائي (فترة زمنية)مدة متطلبات     4.

       (فترة زمنية)مدة لحريق بمعدل يجب أن تكون لها مقاومة ل حمل لهيكلية واألرضيات وجدران الالعناصر ا   4.1    
                  

 .اليقل عن درجة المقاومة المطلوبة             

      اتصال مباشر باألعمدة التي تحمل العناصر الهيكلية مثل العوارض الخشبية والجسور والركنيات والتي لديها 4.2  

مقاومة للحريق ال  (فترة زمنية)مدة ثقيلة والتي تكون جوهرية الستقرار المبنى ككل يجب أن تكون لديها  حمااًل أ

 .يقل من مقاومة األعمدة التي تتصل بها 

 أرضية أو أرضية  مقاومة للحريق والتي تدعم أكثر من (فترة زمنية)مدة العناصر الهيكلية المطلوبة والتي لديها  4.3

أو جدار تحميل أو جدار غير حامل ألكثر من طابقين يجب أن يتم حمايتها منفصلة من كل الجوانب على وسقف 

 .وب مقاومة الحريق المطل (فترة زمنية)مدة كل طولها بمواد توفر 

لمقاومة  (فترة زمنية)مدة المواد المقاومة للحريق والتي تغطي األعمدة التي يكون من المطلوب أن تكون لها  4.4

الحريق حيث تكون معرضة للتلف من أثر حركة السيارات أو تناوزل البضائع أو بالطريقتين معا يجب حمايتها 

 .التلفمن 

 

 الجدران الخارجية      5.

و الجدول  1.2الجدول على أساس لمقاومة الحريق للجدران الخارجية  (فترة زمنية)مدة يجب أن يكون هنالك    5.1

 أيهما أكبر  1.6
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 (ساعة)درجات المقاومة للجدران الخارجية  1.2:الجدول       6.

 
 شغالاإل

  (متر)األفقي  الفاصل
معايير مقاومة 

 أخرى
 0.2اكثر من  0.2صفر الى

 0الى
 9أكثر من  9إلى  0أكثر من 

المنشااااااااآت التعليميااااااااة ،   مجامعاااااااااتال
ليوميااااة والرعايااااة الصااااحية والرعايااااة ا

والمسااااااكن  اعاااااادة تاهيااااال  التوقيااااافو
والمناماااات الساااكنية والرعاياااة وألعماااال 
التجارياااااة والصاااااناعية والمخاااااازن ذات 

 الخطورة المنخفضة

 حسب الجدول 3 3 0 0
1.4 

المنشآت التجارية والصناعية والمخازن 
 مع خطورة عادية 

 حسب الجدول 3 3 0 5
1.5 

والمنشآت الصناعية والتخزينية مع 
 خطورة عالية

 الجدول حسب 3 0 5 0
1.5 

 

 األفقي الفاصل    7.

 .درجة من الجدار الخارجي  93األفقي بزاوية  الفاصليجب أن يتم قياس  7.1

 

 الخط الوهمي     8.

األفقي يجب أن يتم قياسه من الجدار الخارجي على خط  الفاصلعندما تقع بنايتان أو أكثر في نفس القطعة فإن       8.1

 1.2الغشكل انظر الرسم التوضيحي  . وهمي أو حدود نظرية ترسم بين الجدران الخارجية للمباني المجاورة 

                                         

       الخط الوهمي أو الحدود النظرية بين بنائين 1.2 الشكل                                
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جود على المو على مسافة من الجدار الخارجي للمبنى المجاور تساوي الفاصل األفقييتم وضع الخط الوهمي      8.2

 الجدار على أساس مقاومته للحريق وفتحات الحماية ذلك

 :عندما يكون الجدار الخارجي شكال رأسيا غير منتظم يتم استيفاء المعايير التالية  8.3

من الجدار   يتم تحديد الفاصل األفقي بالقياس من مسطح رأسي موضوع بحيث ال يكون هنالك جزء  8.3.1    

 الخارجي بين ذلك المسطح العمودي والخط الذي تم قياس الفاصل األفقي منه 

 انظر.الرأسي  حات في الجدار الخارجي على المستوييتم تحديد مساحة الفتحات من إسقاط الفت8.3.2    

 (1.3الغشكل  )

 

 

 

 

 

 

  إسقاط الفتحات على مستوي اإلسناد للجدار الخارجي الغير منتظم 1.3الشكل       
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 الفتحات    9.

ن مساحة إا لمقاومة الحريق للجدار الخارجي ف(فترة زمنية)مدة عندما يكون من المطلوب أن يكون هنالك  9.1

أو  1.4الفتحات في الجدار الخارجي يجب أن ال تتجاوز تلك المسموح بها  حسب ما هو محدد في الجدول 

 1.5الجدول 

بارة عن اجمالي الفتحات الغير محمية المعبر عنها كنسبة عالغير محمية في جدار خارجي تكون مساحة الفتحات   9.2

 .مئوية للجدار الخارجي

في القياس من  دار الخارجي مضروبالجدار الخارجي مثل الطول والحافة إلى الحافة للجيتم حساب مساحة  9.3

 األرضية المشطبة إلى أعلى السقف مستوى

يسمح بأن تضاعف تحت أي من  1.5الجدول و  1.4الجداول مساحة الفتحات الغير محمية المسموح بها في  9.4

 :الشروط التالية 

 ومراقبة كهربائيا  معتمدةو محميا مع نظام مرشات تلقائيةون كل المبنى عندما يك 9.4.1

 مجمعاتمقاومة أو  أبوابمن خالل نوافذ مقاومة للحريق أو  عندما تكون الفتحات محمية 9.4.2

الحماية من الحريق  (فترة زمنية)مدة سدادات أو فتحة أخرى محمية مدرجة بالقائمة التي بها 

 1.3للجدول  وفقا

 قالحد األدنى لحماية الفتحات الخارجية من الحري :1.3الجدول      10.

 
حماية الجدران من الحريق  (فترة زمنية)مدة 

 (ساعة)

حماية الفتحات الخارجية من الحريق  (فترة زمنية)مدة 
 (ساعة)

5 0  ½ 

0 ¾ 
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  1.4الجدول      11.

لمنغشآت التجمع والتعليم والرعاية اليومية والرعاية الصحية والحجز والتصحيح ( المئوية للجدران الخارجيةالنسبة )  المكشوفة لبنايةلواجهة اأقصى مساحة مسموح بها 

 السكنية والرعاية والعمل والصناعة والمخازن قليلة الخطر مجامعاتوالسكن وال

الفاصل 
األفقي للحد 

أو الحد 
 النظري

 (متر)

 (متر مربع)  المكشوفة لبنايةلواجهة ا مساحة أقصى

9 01 09 50 52 03 13 22 52 31 21 90 013 022 503 052 152 903 ≤0253 

 (للمساحة المعرضة من الجدار)%   المكشوفة لبنايةلواجهة امساحة مسموح  أقصى 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0.5 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0.2 05 00 03 9 9 9 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

0.2 02 02 00 05 00 03 03 9 9 9 9 2 2 2 2 3 3 3 3 

5.0 52 53 03 02 01 05 00 00 03 03 03 9 9 2 2 2 2 3 3 

5.1 00 52 50 09 03 02 01 00 05 00 00 00 03 9 9 2 2 3 3 

5.3 10 05 53 50 50 02 05 02 01 00 05 05 00 03 9 9 2 2 3 

0.3 22 13 00 52 52 50 09 03 05 02 01 00 05 00 03 9 9 2 3 

 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 0.3اكبرمن
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  1.5الجدول      12.

للمنغشآت البحرية والصناعية والمخازن ذات الخطورة العادية ( المئوية للجدران الخارجيةالنسبة )  المكغشوفة لبنايةلواجهة ا أقصى مساحةأقصى مساحة مسموح بها 

 .والتخزين الصناعي عالي الخطر

الفاصل 
األفقي 
للحد أو 
الحد 

النظري 
 (متر)

 (متر مربع)  المكشوفة لبنايةلواجهة امساحة  أقصى

9 01 09 50 52 03 13 22 52 31 21 90 013 022 503 052 152 903 ≤0253 

 (للمساحة المعرضة من الجدار)%   المكشوفة لبنايةلواجهة امساحة مسموح  أقصى 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.2 9 3 3 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.0 05 03 2 2 3 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

5.1 03 00 00 9 9 3 3 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

5.3 50 05 00 05 03 9 2 3 3 3 5 5 2 2 2 1 1 1 1 

0.3 53 53 05 01 05 00 9 2 2 3 3 3 5 2 2 2 1 1 1 

1.2 59 12 02 00 53 50 02 05 01 00 05 05 9 2 3 5 5 2 1 

5 033 90 33 23 12 02 00 53 51 55 53 02 05 05 03 9 3 5 2 

3.2  033 033 90 33 29 12 10 05 05 59 53 53 05 01 00 9 3 2 

9    033 033 25 29 25 25 15 15 02 53 55 02 02 05 2 5 

 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033      9اكبر من
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 متطلبات اارتفاع والمساحة     13.

 االرتفاع والمساحة المسموح بها للمباني 1.6الجدول 

 النوع  ارتفاع المبنى
 اصغر م50

 النوع ب
 م 22اصغر

 النوع ج
 052اصغر

 م

 النوع د
 م052اكبر

 عناصر الهيكل

جدران التحميل الخارجية  033اصغر مجمعات 
الداخلية  وجدران التحميل

واألعمدة والجسور والعوارض 
والدعامات واألقواس واألرضية 

 والسقف

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد غير محدد غير محدد 0113 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 0333اصغر -033اكبر مجمعات 

  1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق
 

النوع د والنوع ج من المباني 
مقاومة الحريق  المصنفة في

يمكن ان تخفض مقاومة جدران 
التحميل الداخلية واألعمدة 
الداعمة لطابق واحد والسقف 

 ساعة واحدة

 غير محدد غير محدد غير محدد 0113 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 0333اكبر مجمعات 

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد محددغير  غير محدد 0113 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 اعمال تجارية 

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد غير محدد غير محدد 0122 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 اعمال تجارية 

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد غير محدد غير محدد 0122 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 النوع د والنوع ج من المباني     
المصنفة في مقاومة الحريق 
يمكن ان تخفض مقاومة 
الجسور والعوارض والدعامات 

 0واألقواس التي تدعم طابق 
 5والسقف مطلوب أن تكون 

 ساعة

 سكن ورعاية 

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد غير محدد 2003 0352 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 رعاية يومية 

 1 0 5 0 (ساعة)الحريقمقاومة 

 غير محدد غير محدد 2553 5153 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 التوقيف 

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد غير محدد غير محدد 0092 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

النوع د والنوع ج يمكن أن  التعليم 
 (فترة زمنية)مدة يخفض 

مقاومة الحريق لألرضية 
 والسقف لساعتين

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد غير محدد غير محدد 5153 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 الرعاية الصحية 

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

النوع ب من المباني المصنفة  غير محدد غير محدد غير محدد 0092 (5م)مساحة لألرضية  أقصى
حسب مقاومة الحريق يمكن ان 
تخفض مقاومة الجسور 
والعوارض والدعامات 
واألقواس التي تدعم السقف 

 بساعة واحدة 

  
 رعاية واسعافية

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

 غير محدد غير محدد غير محدد 0122 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 يوعادعية خطر منخفض صنا 

 1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق
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  غير محدد غير محدد غير محدد 5053 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

  تجاري 

  1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

  غير محدد غير محدد غير محدد 5333 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

  سكني 

  1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

  غير محدد غير محدد غير محدد 5503 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

  مخازن خطر منخفض وعادي 

  1 0 5 0 (ساعة)مقاومة الحريق

  غير محدد غير محدد 1153 5102 (5م)مساحة لألرضية  أقصى

 

 :ملحوظة 

 غير محددة المساحة -1

 

يمكن  د البناءالمباني المزودة بالمرشات بالكامل بخالف المنشآت التجارية والصناعية ومنشآت التخزين  من نوع  -2

 أن تخفض إلى النوع ج ويمكن أن يخفض النوع ج إلى النوع ب

 

متر في  05المباني المزودة بالمرشات بالكامل بخالف المنشآت التجارية والصناعية ومنشآت التخزين أقل من  -3

 االرتفاع نوع البناء ب يمكن أن تخفض للنوع أ
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 لتوفير المرغشات المائية التلقائية غشاالوالمساحة واارتفاع وحمل اإل غشاالحدود اإل :1.7الجدول     14.

الخ يرجى الرجوع ..الجافة  بيب الصاعدةالرطبة واألنا األنابيب الصاعدةللمزيد من التفاصيل المتعلقة بتوفير . هذا الجدول يراعى فقط لتوفير نظام المرشات : ملحوظة

 (ة الوقاية من الحريق انظمة أ)من الباب التاسع   9.4و  9.3،  9.2،  9.1 للجداول

 
 شغالاإلنوع 

 إذا ما تجاوزت أي من الشروط المذكورة أدناه آلية مرشاتبالكامل ب تغطىيجب ان 

( 5م)جمالي مساحة األرضيةإ
 االستعمال

مساحة أكبر 
 5قسم م

عدد 
 االرتفاع/الطوابق

عدد 
 ينالشغاالتاال

 مقاومة الحريق

بارات وعروض حية للترفيه  مجمعات 14.1
وصاالت رقص ومراقص واندية ليلية ، 

 بمقاعد مهرجانات مجمعات

 
 (يمكن التحكم فيها واالشراف عليها مرشات مائيةنظام يجب أن يمد ب)بدون شروط 

إذا كانت اكثر من  حيواناتحظائر  14.2
  5م 5503

إذا كانت أكثر من  
 02طوابق أو  0

متر فوق 
البنايات )الدرجة

 (متوسطة االرتفاع

 0إذا كانت أقل من  
 ساعة للهيكل

إذا كانت اكبر من  منشآت تعليم 14.3
 5م 0253

إذا كانت أكثر من  
 02طوابق أو  0

متر فوق 
البنايات )الدرجة

( متوسطة االرتفاع
 (قبو)مع سرداب  أو

فترة )مدة إذا كان ال 
 0أقل من   (زمنية

 ساعة للممرات

 (يمكن التحكم فيها واالشراف عليها آلية مرشاتيجب أن يزود بنظام )بدون شروط  الرعاية اليومية 14.4

 (يمكن التحكم فيها واالشراف عليها آلية مرشاتد بنظام زويجب أن ي)بدون شروط  الرعاية الصحية 14.5

 (يمكن التحكم فيها واالشراف عليها آلية مرشاتد بنظام يجب أن يزو)بدون شروط  رعاية صحية اسعافية 14.6

 (بفعل مقدم آلية مرشاتبنظام  يزوديجب أن )بدون شروط  حبس واصالح 14.7

إذا كان اكثر من  (فيلل)مسكن اسرة أو اسرتين  14.8
 متر مربع  0002

إذا كان اكثر من  5م 933إذا كان السرداب اكثر من 
متر في  50

بما في )االرتفاع 
 (ذلك السرداب

فترة )مدة إذا كان  
الجدار الفاصل  (زمنية

 5أقل من   بين البنايات
 ساعة 

 على طوابق أو 0إذا كان اكبر من   مبيتللدار سكن و 14.9
 من مستوا االرضمتر  02

   

 (شراف عليهايمكن التحكم فيها واإل آلية مرشاتيجب أن يمد بنظام )بدون شروط  فنادق ومساكن 14.10
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      مباني شقق 14.11

 (شراف عليهايمكن التحكم فيها واإل آليةمرشات يجب أن يمد بنظام )بدون شروط  مباني سكنية ورعاية 14.12

إذا كانت أكبر من  تجارية محالت 14.13
  5م 0002

إذا كانت اكثر من  
طوابق أو فوق  0

متر فوق  02
البناية  أي (الدرجة 

 (متوسطة االرتفاع

فترة )مدة إذا كان  
مقاومة الحريق  (زمنية

ساعة  0اقل من 
 للممرات

إذا كان االرتفاع  5م933إذا كان اكبر من   أعمال 14.14
متر  50اكثر من 

أي بناية عالية )
 (االرتفاع

فترة )مدة إذا كان  
مقاومة الحريق  (زمنية

ساعة  0اقل من 
 للممرات

صناعي مستأجر واحد مع نشاط ذو خطر  14.15
 القائمة أ 00منخفض حسب الباب 

إذاا كان اكبر من 
 5م5503

طوابق  0إذا كان  5م933إذا كان اكبر من 
متر من  02أو فوق 

أي بناية _الدرجة 
 (متوسطة االرتفاع

  

منخفضة تخزين مستأجر واحد مع مواد  14.16
 القائمة أ 00الخطورة حسب الباب 

إذاا كان اكبر من 
 5م5503

طوابق  0إذا كان  5م933إذا كان اكبر من 
متر من  02أو فوق 

أي بناية _الدرجة 
 (متوسطة االرتفاع

  

 0كان أكبر  إذا   سكن الموظفين 14.17
متر  02طوابق أو 

أي ) فوق الدرجة
متوسطة بناية 

 االرتفاع

  

 0253إذا كان اكبر من   العمالسكن  14.18
 5م

 0إذا كان اكبر 
متر  02طوابق أو 

أي )فوق الدرجة
بناية متوسطة 

 االرتفاع
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 ت المختلطةغشااااإل   15.

. والتي تم تحديد نوع البناء المطلوب بتطبيق اكثر نوع من التقييد على كل البناء  شغالالبنايات المختلطة اإل   15.1

 (1.2)الفقرة انظر 

 

 ألرضالمباني تحت ا    16.

رضية أكثر طابق منخفض للتصريف في المباني تحت بما في ذلك أ( أعضاء الهيكل)ل أجزاء الهيكل ك 16.1

أي كل البنايات تحت )ملم أو أكثر من طابقين تحت أدنى مستوى لمخرج التصريف   3333األرض أكثر من 

اليجب أن . ساعة  5البناء على األقل  (فترة زمنية)مدة يجب أن يكون ( األرض ذات العمق الكبير أو الهياكل

 .سرداب لتخزين كميات من السوائل سريعة االشتعال أو المواد المتفجرة ال يستخدم أي جزء من ال

 

 والحماية من الحريق لمختلف الارف الفاصل   17.

 غرفة التحكم مركز  17.1

المبنى كقطاع مفصول وبدرجة من األجزاء األخرى في نفس غرفة التحكم  يجب أن يتم فصل مركز  17.1.1

ظام االخماد الخاص بها مع مالحظة أن أقل مساحة للغرفة اليجب أن ساعة مع ن 0للحريق ال تقل عن 

 .  5م 2.9تقل عن 

 

 غرف مضخات الحريق 17.2

توضع مضخات الحريق في الطابق األرضي أو أسفل مستوى الدرجة مع مدخل محمي  17.2.1

 . الية االطفاء مخصص من مستوى الدخول 

عندما تطلب محموعات المضخات المتعددة في بناية عالية فأنه يتم وضع مضخات حريق في  17.2.2

مترا من مضخة الحريق األولى الموضوعة  93الوسط وخزانات مياه على مسافات كل منها 

 17.2.1الفقرة حسب ما ذكر في 

  :ملحوظة 

نظام مياه مكافحة الحريق     تغذية المياه وتسربها إلى أسفل في  مانععاله هو أ اشتراطاتالغرض من   -0

. 

الخدمات في المبنى الذي   أعاله تستدعى في التصميم المناسب وأوضاع طوابق  اشتراطاتلذلك فإن    -5

متر ما بين مضخات  93يمكن وضع مسافات       به مجموعات مضخات الحريق المتعددة حيث 

 .الحريق 

ساعة في المباني التي  5مقاومة الحريق لمقصورة مضخة الحريق  (فترة زمنية)مدة يكون يجب أن  17.2.3

 .ليس بها نظام المرشات 
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 المطبخ     17.3

أو عندما تستخدم أجهزة طبخ بها /في أي منشأة لألكل يكون المطلوب فيها وجود مطبخ إلعداد الطعام و 17.3.1

لهب مفتوح فيجب فصل المطبخ من األجزاء األخرى في نفس المبنى بجدار مقصورة وأرضية يكون 

 .مقاومة الحريق فيها على األقل ساعة واحدة  (فترة زمنية)مدة 

 بوابتفصل بين منطقة تقديم  الطعام فإن تلك األ اليامنزلقة  أبوابطابخ حيث تكون هنالك فيما يتعلق بالم 17.3.2

 .1.7و 1.6،  1.5 ، 1.4الغشكل انظر دقيقة  03مقاونها للحريق  (فترة زمنية)مدة  يجب أن يكون

  آلي بجهاز إغالق وتركبنصف ساعة  بوابمقاومة الحريق لأل (فترة زمنية)مدة يجب أن يكون  17.3.3

عندما تمر المدخنة أو مجرى األنبوب من خالل جدار المقصورة أو األرضية فإن المدخنة أو مجرى  17.3.4

للحريق في تلك المدخنة أو  بل لالشتعال وال يسمح بتركيب خوانقغير قا مواداألنبوب يجب أن يغلف 

 .األنبوب 

 غطىنظام مة مع فني للمطبخ عندما تكون كل مرافق الطبخ في المطبخ  الفاصليمكن استثناء متطلبات  17.3.5

 . (Kitchen hood system)نظام  مثلالتلقائي  طفاءلإل

األكل منفصلة من األجزاء األخرى في نفس  منشأةللمطبخ عندما تكون  الفاصليمكن استثناء متطلبات  17.3.6

المبنى بجدران وأرضيات تكون مقاومة الحريق فيها ساعة واحدة على األقل وتكون مقاومة الحريق 

 نصف ساعة على األقل  بوابلأل

في البنايات الغير محمية بنظام المرشات فإن منطقة أرضية مقصورة المطبخ يجب أن ال تزيد مساحتها  17.3.7

 .متر مربع  023عن 

في نشاطات الطبخ الذي يستخدم اللهب المكشوف  خدام اسطوانات الغاز المسالغير مسموح باست 17.3.8

 .الموجودة في السرداب 

 .المقصورات التي تستخدم فيها نشاطات اللهب المكشوف يجب أن ال تحتوي على أكثر من طابق واحد  17.3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 طفاء منفصل من المناطق األخرىمطبخ بدون نظام إ 1.4الشكل                    
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 طفاء منفصل من مناطق تناول الطعاممطبخ بدون نظام إ 1.5الشكل                            

 

 

  

                           

 

 

 

 التحضيرية الفاصل بين المطبخ ومنطقة الخدمة 1.6الشكل                          

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 مرشاتمنطقة المراقبة للمطبخ في المباني بدون   3-0لشكل ا           
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 لمبنىجزاء األخرى من األا ما أو صاات الحفالت عنالسين المسرح ، فصل 17.4

يجب فصل المسرح أو السينما أو قاعة الفرقة الموسيقية من األجزاء األخرى لنفس المبنى والتي تكون لها   17.4.1 

ذا كان المبنى إ. مختلفة وذلك بجدران تقسيم وارضيات تقوم مقاومتها للحريق على أألقل ساعتين استخدامات

يمكن أن مقاومة الحريق لجدران التقسيم أو األرضيات  (فترة زمنية)مدة فإن  محمي بنظام مرشات تلقائية

 .يخفض إلى ساعة واحدة 

عندما تكون هنالك فتحات مزودة للدخول بين المسرح أو السينما أو قاعة الفرقة الموسيقية وأي جزء آخر من  17.4.2

فترة )مدة كون بها مقاومة للحريق ي أبوابأخرى فإن الفتحات إما أن تحمى ب استخداماتنفس المبنى لمجموع 

 اشتراطاتمقاومة الحريق الالزم مثل الجدران واألرضيات الداخلية أو تزود بصالة والتي تتوافق مع  (زمنية

 . 11-1انظر الجدول . التالية 

 . أو ميكانيكياً  بجدران بها مقاومة حريق اقلها ساعة واحدة وتتم تهويتها طبيعياً يتم إحاطة الصالة  17.4.3

 

 غرف النوم بالفنادق   17.5

    نفس      الغرف المجاورة واألجزاء األخرى من  ن تكون كل غرفة في الفندق منفصلة عنيجب أ   17.5.1

 .مقاومة الحريق به ساعة واحدة على األقل  (فترة زمنية)مدة المبنى ببناء يكون 

 

 سكن العمال 17.6    

   يجب أن تفصل من الغرف المجاورة واألجزاء األخرى من نفس المبنى  كل غرفة نوم في سكن العمال   17.6.1

 .مقاومة الحريق به ساعة واحدة على األقل  (فترة زمنية)مدة ببناء يكون 

  يسمح فقط بإقامة المطابخ في الطابق األرضي على أن تحاط بجدار فاصل ذو مقاومة حريق اقلها ساعة    17.6.2

ويجب فصل المطبخ بممر ذو مقاومة حريق ساعة . مقاومة نصف ساعةواحدة بما في ذلك باب ذو 

 .ومحمي بعيدا عن منطقة السكن والنوم في الطابق األرضي 

 

 ورغشة السيارات      17.7

بها مقاومة يجب أن يتم فصل ورشة السيارات من أي جزء من نفس المبنى بجدران فاصلة وأرضيات  17.7.1

 .ساعة 5حريق ال تقل عن 
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  صباغغرف الدهان ورش األ   17.8

المناطق التي تتواجد فيها رش األصباغ أو التي يتم فيها أداء العمليات األخرى المتحدة أو القيام بها يجب  17.8.1

أن تفصل من األجزاء األخرى من نفس المبنى بجدران فاصلة وأرضيات تكون مقاومة الحريق ال تقل عن 

 . ن بها نظام داخلي لسحب األبخرةأن يكو أكشاك رش األصباغ يجب. ساعة 5

مدة صباغ أو كشك محمية بنظام ذاتي إلخماد الحريق يمكن أن يخفض عندما تكون هنالك غرفة رش أ 17.8.2

 (1.8الغشكل انظر) .ساعة إلى ساعة  5للغرفة أو الكشك من  الفاصلجدار  (فترة زمنية)

 

 

 

 

 والمناطق األخرىبين غرفة رش األصباغ  الفاصل: 2-0الشكل           

 

 غرفة التبريد        17.9

 خارجية          بطانة  متر مربع يجب تزويد  53ا عن عندما تكون هنالك غرفة تبريد تزيد مساحة أرضيته 17.9.1

 (فترة زمنية) مدةب                   من بناء غير قابل لالشتعال بما في ذلك الباب وتكون ذات مقاومة للحريق 

 1.9الغشكل انظر            . لتفصل محيط غرفة التبريد من المناطق األخرى( نظام المرشات مع)ساعة  0

 )إذا كانت غرفة التبريد بها مساحة أرضية ال تتجاوز يمكن االستغناء عن البطانة الخارجية المقاومة للحريق  17.9.2

 .ال تتضمن المواد المخزنة مواد كيميائية سريعة االشتعال يجب أن . وتكون محمية بمرشات مائية (5م 53

والمزودة ببطانة خارجية  5م 53نظام المرشات المائية غير مطلوب في غرفة التبريد ذات المساحة األقل من  17.9.3

 .شريطة أن التحتوي مواد التخزين على مواد قابلة لالشتعال
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 5م 53فاصل الحريق لغرفة التبريد التي تتجاوز مساحتها  1.9الشكل 

 

  ( تكسية الخارجية)  الارف التي تتطلب جدراناً خارجية   18.

الغرف التي تحتوي على محوالت تتضمن سوائل قابلة لالشتعال أو مولدات ، مخازن قابلة لالشتعال يجب أن    18.1

عند استخدام أجهزة التهوية الميكانيكية توضع داخل الغرف في األماكن المقابلة للجدران الخارجية 

(Louvers )المقاومة للحريق يجب أن تكون من النوع  بوابيجب أن يتم تركيبها في الجدران الداخلية ، األ

 .لتماشى مع نفس درجة الجدران 

 

 وحدات المصفوفة بين المستأجرين في  الفاصل   19.

للحريق بين الوحدات المستأجرة المنفردة في البنايات ذات الغرف المصفوفة  الفاصليجب توفير  19.1

 من تكونيالجزء الكلي الذي يضم كل من تلك الوحدات يجب أن ( . المستودعات متعددة التأجير والمصانع)

 أو أكثر واحدة  ساعة مقاومة حريق اقلها (فترة زمنية)مدة ات برضيفواصل مقاومة للحريق مع جدران وأ

مقاومة الحريق للمستودعات  -أ  00أنظر الباب . )على نوع المنشآت المذكورة في هذا القانون تغطىويع

 (والمصانع المتعددة االيجار
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 لمواد والمباني المقاومة للحريق ا   20.

 درجة مقاومة الهيكل البنائي للحريق  20.1

أن تكون مقاومة  يجبالبناء  مجامعاتواألسقف لأو الخليط من األرضيات سقف األو األرضيات  20.1.1

الجدول حسب ما هو موضح في  كما يجب أن تزود بحواجز تملك خاصية مقاومة الحريقللحريق ،

 .أيهما أكبر   أ 1.10و  1.9 ، 1.6 ، 1.1

متواصلة لمقاومة الحريق ولكن يسمح بها بأن يكون بها قنوات حديد  طباقاتاألسقف يجب أن تشكل  20.1.2

أو زنك أو نحاس وصناديق مخارج كهرباء وأنابيب وسكك وفتحات اشتعال وفتحات تفريغ وخرسانة 

لهب ومنتجات االحتراق حيث مرور ال مانعمحميا لأو مواد تتخلل البناء حيث يكون الفراغ الحلقي 

من  5م 9.0عن كل   5ملم 51.253مواد التي تتخلل السقف ال تقل عن تكون المساحة الكلية لل

 .السقف 

ت مجمعامقاومة حريق ساعة واحدة لألرضية أو  (فترة زمنية)مدة عندما يكون المطلوب للتشييد  20.1.3

ارضية السقف فإنه يمكن السماح بحذف حماية مقاومة حريق من الجانب السفلي من األرضية في 

حيث يشكل السقف السطح األعلى من  درجة ومن المنطقة تحت السقف في تلك ال ية المخف  منطقة

 .سطح المنزل 

 . السقف ألرضية السقف يجب أن تغلف بمواد مقاومة للحريق طبقة التي تتغلغل في  قنوات التكييف 20.1.4

 

  الحد األدنى من الحماية المطلوبة 20.2

ا لمقاومة الحريق كحد أدنى حسب ما هو محدد في (فترة زمنية) مدة يجب أن يكون لحماية الفتحات 20.2.1

 من الرسومات التوضيحية (1.10الغشكل  انظر)  1.10الجدول 

 

 أمثلة من حماية الفتحات 1.10الشكل                
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 لمختلف الارف والحماية من الحريق  الفاصل  1.9الجدول     20.3

 بدون حماية مرشات أو نظام إخماد آخر نظام اخماد آخرمع حماية المرشات أو  االستخدامات

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة محطة التكييف

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة وحدة تناول الهواء

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  (تحرق بالزيت)غرفة الغالية

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  5 م9.0الغساالت المركزية بالجملة أكبر من 

 غير مسموح ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  م  53غرفة التبريد اكبر من 

 (ال تخزين لمواد ملتهبة)0 (ال تخزين لمواد ملتهبة)صفر 5م 53اصغرغرفة تبريد 

 حسب نوع تشييد البناء تشييد البناء حسب نوع االتصاالت معلوماتمركز 

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرف التحكم

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء مركز البيانات

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة محرك المصعد الكهربائي

 نوع تشييد البناءحسب  حسب نوع تشييد البناء غرفة الكهرباء

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  الطوارئ غرفة التحكممركز 

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  غرفة االضاءة بالبطارية للطوارئ

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة المروحة أألساسية

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  الحريق غرفة مضخة

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  غرفة المولد

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة صفر (فترة زمنية)مدة  الهدايا ومبيعات التجزئة محالت

 ساعة 0 (زمنيةفترة )مدة  صفر ساعة (فترة زمنية)مدة  5م9.0>غرفة مغسلة الضيوف 

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  5م 9.0<غرفة مغسلة الضيوف 

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة المفاتيح جهد عالي

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة محرك المصعد الهايدرولي

إذا لم )ساعةت 0 (فترة زمنية)مدة  المطبخ
 (يتوفرنظام اخماد بالمطبخ

ساعة ومحدد الى  0 (فترة زمنية)مدة 
 5م 023

مختبرات تستخدم سوائل ملتهبة أو قابلة 
 لالشتعال 

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة 

 أو نظام اخماد آخر مرشاتبدون حماية  أو نظام اخماد آخر مرشاتمع حماية 

 ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  صفر ساعة (فترة زمنية)مدة  الخزاناتغرف 

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة مفاتيح الجهد المنخفض

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  ورشة الصيانة

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة التوزيع الرئيسية

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  غرفة خزان الزيوت

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء PABXغرفة 

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  خاليا مبطنة

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  صباغأ محالت

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  بالرملغرف مفروشة 

مع التخلص )ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  غرف صبغ بالرش
 (من البخار

مع )صساعة  5 (فترة زمنية)مدة 
 (التخلص من البخار

 حسب نوع تشييد البناء حسب نوع تشييد البناء غرفة خزان انابيب المياه/مرشات

 ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  صفر ساعة (فترة زمنية)مدة  5م 9.0>غرف تخزين  

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  5م  9.0<تخزين  غرفة

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  (النوزع الزيتي)غرفة المحول 

 ساعة 5 (فترة زمنية)مدة  ساعة 0 (فترة زمنية)مدة  غرفة جمع القمامة
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 1.10الجدول    20.4

تتم اإلغشارة )حريق المصنفة بأنها مقاومة لل مجامعاتات للحماية من الحريق لحاميات الفتحات في ال(فترة زمنية)مدة أدنى 

 (الثالث الفاصلمن  3.14أيضا للفقرة 

 الوقاية من الحريق (فترة زمنية)مدة  تصنبف مقاومة الحريق 
المقاومة  بواباأل مجامعات (ساعة)والفواصلالجدران  المكون

 (ساعة)للحريق
النوافذ المقاومة  مجامعات

 (ساعة)للحريق

 النوافذ غير مسموح بها واحد ونصف 5 طرق رافعة المصعد

 0 0  

القضيب الرأسي ، الدرج 
 وخدمات مكبات النفايات

 مسموح بها غيرالنوافذ  واحد ونصف 5

جدران مقاومة الحريق 
العالية وجران مقاومة 

 الحريق

 النوافذ غير مسموح بها 0 0

 0 0  

  واحد ونصف 5 

 النوافذ غير مسموح بها 0 1 حواجز الحريق

 النوافذ غير مسموح بها 0 0 

 النوافذ غير مسموح بها واحد ونتصف 5 

 0 0 ¾ 

 النوافذ غير مسموح بها واحد وتصف 5 مخرج افقي

 ¾ 0 0 ممرات للوصول للمخارج

 نصف واحد ونصف 5 ممرات للخروج

 ¾ نصف 0 حاجز دخان

 نصف نصف نصف فاصل دخان

            

    غشآتنرات والجدران الداخلية على أساس الممالحريق للممقاومة   (فترة زمنية)مدة : أ 11-1الجدول 

رعاية  رعاية يومية تعليمية 
 صحية

 أعمال تجاري سكن ورعاية سكني

 مقاومة الحريق لبناية مزودة بالمرشات بالكامل (زمنيةفترة )مدة 

الجدار الداخلي 
 للممر

- -  ساعة 0 ساعة0-  ساعة0- 

- -  ساعة 0 ساعة0-  ساعة0- 

       

 مقاومة الحريق ر لبناية بدون مرشات (فترة زمنية)مدة 

 ساعة 0 ساعة 0 ساعة 5 ساعة 0 ساعة 0 ساعة5 ساعة0 الداخلي للمر الجدار

 ساعة 0 ساعة 0 ساعة 0 ساعة 0 ساعة 0 ساعة 0 ساعة0

 :ملحوظة

 لمقاومة الحريق مطلوب (فترة زمنية)مدة يتم توفير فصل الدخان عندما ال يكون هنالك  -0

 1.10للجدول والنوافذ يرجى الرجوع  بوابمقاومة األ (فترة زمنية)مدة ل -5

 1.1شآت انظر الجدول للفصل بين مختلف المن -0
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 ذات اإلغالق التلقائي  بواباأل 20.5

  اإلغالق أو تغلق آلياً  آليةالتي تستخدم لحماية وسائل الخروج المقاومة للحريق  بوابيجب أن تكون األ    20.5.1

 

 لحريقنوافذ ا مجامعاتالحريق و أبواب مجامعات 20.6

 والنوافذ المصنفة لمقاومة الحريق يجب أن تكون وفقا لمعايير الهيئة الوطنية لمكافحة الحريق  بواباأل   20.6.1

 المباني الزجاجية  مجامعاتحول فحص مقاومة الحريق للنوافذ و 523ر والمعيا 525رقم 

ة معتمدة رخصت النوافذ المقاومة للحريق امجمعالمقاومة للحريق و بوابت األمجمعاتحمل كل  يجب أن  20.6.2

 .أو دولية  محليا من مختبرات 

 

 لحريقا أبواب مجامعات 20.7

 من  الفتحات الموجودة في الجدران والفواصل المقاومة للحريق يجب أن تكون ذات درجة مقاومة   20.7.1

 1.10الجدول  الحريق حسب

 من قانون  23النوافذ المقاومة للحريق وفقا للفقرة  مجامعاتو بواباأل مجامعاتيجب أن يتم تركيب    20.7.2

 .الهيئة الوطنية للوقاية من الحريق
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 الحريق انتغشار موانع   21.

 نظمة والتصميم والتركيب والتفتيش والصيانة واإلدارة ال (فترة زمنية)مدة يحدد هذا القسم متطلبات ال 21.1

حريق للبناء والتقسيم إلى المطلوب لمقاومة ال (زمنية فترة)مدة ايقاف انتشار الحريق وذلك لتحقيق ال

 .قطاعات

لبناء ة لكي تحتفظ بسالمة افني ة أو خليط من مواد انتشار الحريق ماد مانع انظمة توي يجب أن تح 21.2

أو الغازات الحارة من /انتشار اللهب والدخان و مانعحاجز فعال لحفاظ على المصنف لمقاومة الحريق بال

اإلمارات العربية المتحدة  حيط وفقا لمتطلبات قانونغلغل وفواصل مقاومة الحريق وفتحات المخالل الت

 .ة األخرى الموجودة والمعايير المرجعية في هذا المستند والقوانين الدولي.مقاومة الحريق ل

التي تتضمن على سبيل  غير المحدودة األماكنيجب أن يتم استخدام موانع انتشار الحريق في كثير من  21.3

 :المثال ال الحصر 

 

األسقف بما في ذلك كل من  مجامعاتاالختراقات من خالل األرضيات  المصنفة لمقاومة الحريق و 21.3.1

 .  مخترقةالفتحات الفارغة والفتحات التي تحتوي على مواد 

الجدران المصنفة لمقاومة الحريق بما في ذلك كل من الفتحات الفارغة  مجامعاتمن خالل  االختراقات 21.3.2

 . مخترقةوالفتحات التي تحتوي على مواد 
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الجدران المصنفة لمقاومة الحريق حيث تخترق البنود جانبا واحد من  مجامعاتفي  طباقاتاختراقات ال 21.3.3

 .الحاجز

 .المصنفة لمقاومة الحريق  مجامعاتبين ال الفواصل 21.3.4

 .الجدار الخارجي  مجمعاتاألسقف المصنفة لمقاومة الحريق و/فراغات المحيط بين األرضيات  21.3.5

 

 تعريفات     21.4

 (Fire stopping)انتغشار الحريق  مانع 21.4.1 

 مكونات التي تستخدم لقفل الفتحاتوال وادااليجابية من الحريق لمختلف الم لنظام الحمايةمصطلح عام 

 .األرضيات  مجامعاتأو /والفواصل في الجدار المقاوم للحريق و

 

  انتغشار الحريق  مانعنظام 21.4.2  

 وصالتالحريق أو مجموعة مواد حول مادة متحلحلة محددة أو في  مانع انتشارهو استعمال نظام محدد 

 .أو نوع من ارضية البناء /محدد في تقاطع مع جدار محدد و

 الحاجز  21.4.3 

  .للدخان حريق أو للمقاومة درجة أي جدار حامل أو غير حامل أو أرضية لها   

  ااختراقمن خالل  21.4.4 

أو األرضية  (فترة زمنية)مدة يستخدم هذا المصطلح للداللة على فتحة في جدار مقاوم للحريق حسب ال

 . التي يمر من خاللها جهاز ميكانيكي أو كهربائي أو انابيب أو تركيبات أو اتصاالت أو أجهزة أخرى 

 ل الاغشائي التالا 21.4.5

 .في جدار مقاوم للحريق والذي ينتهك فقط جانب واحد من الحاجز  اختراقأي                    

 مقاوم للحريق وصالت 21.4.6

أو فتحة سواء كانت ثابتة أو متحركة بين حاجزين مقاومين للحريق بما في ذلك  وصالتأي فجوة أو  

الجزء الذي تلتقي فيه حافة األرضية والجدار أو تلتقي حاقة جدار بجدار مشكل أو حافة أرضية بحافة 

 أرضية مشكلة ، أو حافة ارضية بجدار مشكل 

 حاجز طرفي 21.4.7

 مجمعاتوارضية مقاومة للحريق  مجمعاتأو فتحة سواء كانت ثابتة أو متحركة بين  وصالتأي فجوة أو  

 .لحريق جدران غير مصنف بمقاوم ل
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 المتحرك وصالتال 21.4.8

. لحريق المجاورة المصممة للسماح بحركة مستقلة في البناية لالفتحة الطولية أو الفجوة بين هياكل مقاومة  

أي مسطح بسبب قوى التحميل الناتجة من الحرارة  الستيعاب أي حركة فيوصالت في الهياكل صمم الت

 .والرياح والزالزل والعوامل األخرى 

 الثابت وصالتال  21.4.9

الفتحة الطولية أو الفجوة بين هياكل مقاومة الحريق المجاورة المصممة لكي ال تسمح باستيعاب حركة  

 .المبنى 

 (F) (فترة زمنية)مدة ال 21.4.10

مرور اللهب من خالل فتحة وال  مانعالوقت المبين بالساعات والذي سيقوم نظام ايقاف الحريق خالله ب 

-ASTM Eيسمح بإسقاط دفق المياه من خالل التجمع المقاوم للحريق حسب ما هو محدد في المعاييرب 

814, UL 1479, UL 2079والمعايير األخرى 

 (T) (فترة زمنية)مدة ال         21.4.11

 , ASTM E  814بنفس الفترة الزمنية المحددة بالمعيار  F (فترة زمنية)مدة يحتوي ممر لمعدات ال                     

UL1479 

  21.16انظر الفقرة   .أو معايير اختبار أخرى                       

 L)) (فترة زمنية)مدة ال 21.4.12

مصنف بمقاومة للحريق ،  ويحدد بتطبيق ضغط هواء محدد  مجمعاتالهواء من خالل  كمية تسرب 

يتم التعبير عن التصميف بالقدم المكعب في . حصالف مجمعاتعبر سطح ( وصة عمود مياهب 3.03_)

  ,  UL1479في  وصالتحسب ما هو ( تسرب هواء بالقدم المكعب في الدقيقة من خالل الفتحة)  الدقيقة

وم للحريق لحماية مرور مقا مجمعاتعبارة عن قياس للقدرة ل (L) (فترة زمنية)مدة ال.   UL2079و 

فترة )مدة ال. األخرى المصنفة في مقاومة الحريق مجامعاتالهواء من خالل مفاصل ايقاف الحريق وال

درجة  5323/ درجة ف 1333)أو /يتم الحصول عليها في درجات الحرارة المحيطة و( L)ات (زمنية

 (مئوية

 المختبرة و المسجلةة انظمة األ 21.4.12

وبعد ذلك تم  معتمدةالتي تم فحصها من قبل مختبرات فحص  مجامعاتزة أو اليشير إلى المواد أو األجه 

تحمل بطاقة  مجامعاتلضمان الجودة وأن المواد واألجهزة وال معتمدةنشر نتائج الفحص من قبل جهة 

 .نظام ايقاف حريق لكل معتمدةيجب تقديم التصاميم المدرجة ال. إدراج 

 الهندسي  التقييم  21.4.13

 عبارة عن تقييم لحالة ميدانية ال تتوافق مع أي نظام ايقاف حريق تم اختباره وادراجه 
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 الحريق  نع انتغشارا م انظمة  تصنيف 21.5

 نظام مانع انتغشار الحريق للحواجز المخترقه 21.5.1

في هذه الفئة تخاطب وتتناول الفتحات  21.5.1.1

المصنفة لمقاومة الحريق حيث  مجامعاتال

بناء  المخترقة من خاللتمر المواد 

وحيث يكون مصنف لمقاومة الحريق 

أو /المطلوب الحفاظ على سالمة الجدار و

 .األرضية 

 

بيل المثال تشمل على س: المخترقةالمواد  21.5.1.2

ية يكانيكال الحصر األجهزة الم

 ةوالكهربائية واألنابيب والعمار

 .واالتصاالت 

نظام ايقاف الحريق وفقا للمعيار األمريكي  (فترة زمنية)مدة وضع  االختراقيتم من خالل  

ASTM E814   مختبرات أوUL1479  13رجوع للقسم يرجى ال)ص ححسب طريقة الف 

 (الفحص البديلة المقبولة  لمعايير 

الحريق  مانع انتشار تغطىفي التصميم المعيشير نظام ايقاف الحريق إلى كل المكونات الالزمة  21.5.1.3

والفراغ الطولي وعمق التسرب  خترقةوالذي قد يشمل على سبيل المثال ال الحصر حجم المادة الم

 .ة األخرى في القائمة العوامل المتغيرو

جز الذي يتم فيه الحا (فترة زمنية)مدة مساويا لالحريق  انتشار مانعنظام  (فترة زمنية)مدة يكون  21.5.1.4

 .الحريق  انتشار مانعتركيب نظام 

 

  نظام مانع انتغشار الحريق للطباقات المخترقة    21.5.2 

ق حيث يكون هنالك جانب واحد المصنفة في مقاومة الحري مجامعاتلالفتحات في ا تتناولهذه الفئة  21.5.2.1

هنالك حاجة للحفاظ على سالمة من الحاجز المصنف لمقاومة الحريق قد تم اختراقه وحيث تكون 

وهذا يشمل البنود مثل على سبيل المثال ال الحصر  صناديق مخارج . أو األرضية /الجدار و

 .الكهرباء واألجهزة الكهربائية األخرى 

( ASTM E 119) نظام ايقاف الحريق وفقا للمعيار األمريكي  طبقة  (فترة زمنية)مدة يتم وضع  

 (لمعايير الفحص البديلة المقبولة  13الرجوع للقسم يرجى )حسب طريقة الفحص 

وإذا ما تم تركيب أكثر من ( أو األرضية)على كال جانبي الجدار  طبقة مخترقات اليسمح بتركيب  21.5.2.2

أو األفقية التي تفصلهما تكون أقل مسافة /الفحص فإن المسافة الرأسية و مجمعاتفي  طبقة مخترق 

 .ة ناتجة من ذلك فاصلة موضحة في أي قائم
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 المقاومة للحريقلوصالت ا انظمة  21.5.3       

بين حاجزين مقاومين ( سواء كانت ثابتة أو متحركة)أو فتحة  وصالتتتناول أي فجوة أو هذه الفئة  21.5.3.1

للحريق ويشمل ذلك حينما يلتقي أعلى الجدار باألرضية أو طرف الجدار بطرف مكونات الجدار أو 

 .طرف األرضية بمكونات طرف األرضية أو طرف األرضية بمكونات الجدار 

مختبرات أو   ASTM E 1966األمريكي المقاومة للحريق وفقا للمعيار  وصالتيتم وضع نظام  

لمعايير الفحص  13يرجى الرجوع للقسم )حسب طريقة الفحص     UL 2079 شركات التأمين

 (البديلة المقبولة

21.5.3.2 

والذي يمكن أن يشمل  تغطىالحريق المع انتشار مانعالمكونات الالزمة في تصميم  يشير النظام إلى 21.5.3.3

على سبيل المثال ال الحصر عرض 

، عمق التسرب أو المادة  وصالتال

المساندة والعوامل المتغيرة األخرى في 

 .القائمة

 مانعنظام  (فترة زمنية)مدة يكون  21.5.3.4

فترة )مدة الحريق مساويا ل انتشار

ن تم تركيب ين الذامجمعاتال (زمنية

 فيها الحريق  انتشار مانعنظام 

 

 

 

 

 نظام الوجاهات الخارجية/ مساحة الفراغات بين الحواجز المقاومة للحريق         21.5.4

رضية األ مجمعاتكانت ثابتة أو متحركة بين أو فتحة سواء  وصالت والفئة تتناول أي فجوة أ هذه            21.5.4.1

 .جدار خارجي غير مصنف لمقاومة الحريق  مجمعاتمصنف لمقاومة الحريق و

 

الرأسي الداخلي  هو حظر المرورة الطرفي وصالتالخارجية و يكون القصد من الجدران الساترة 21.5.4.2

للهب والغازات الحارة من طابق آلخر في المكان حيث يتقاطع الطابق مع الجزء الداخلي  

 .الجدار الساتر مجمعاتل

ايقاف حريق في الفجوة الطرفية  مجمعاتتكون المادة الواحدة أو مجموعة من المواد المستعملة في  21.5.4.3

جدار غير مصنف بأنه مقاوم للحريق ،  مجمعاتارضية مصنف بأنه مقاوم للحريق و مجمعاتبين 

انتشار الحرارة أو النار أو الغازات أو األخطار األخرى المعروفة من خالل   مانعقادرة على 

 .الجدار أو األرضية  مجمعاتالفتحة في  
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 ASTM Eاألمريكي نظام حاجز الحريق الطرفي وفقا للمعيار  (فترة زمنية)مدة يتم وضع  

في  (المقبولةلمعايير الفحص البديلة  13يرجى الرجوع للقسم )حسب طريقة الفحص    2307

 .الشروط الميدانية التكوين الذي يمثل تعليمات 

 

والذي يمكن أن يشمل  تغطىالحريق المع انتشار مانعالمكونات الالزمة في تصميم  يشير النظام إلى 21.5.4.4

على سبيل المثال ال الحصر حجم الفجوة ، عمق التسرب أو المادة المساندة والعوامل المتغيرة 

 .األخرى في القائمة

األرضية التي  تم  (فترة زمنية)مدة الحريق مساويا ل انتشار مانعنظام  (فترة زمنية)مدة يكون  21.5.4.5

 تركيب نظام ايقاف الحريق فيها 

 

 موانع انتغشار الحريقة انظمة اتصميم واختيار     21.6

 المنتجات    21.6.1   

كل المنتجات وكجزء من النظام يجب أن تحمل رقم ادراج التصميم وبطاقة الموافقة لتتوافق مع  21.6.1.1

 (فترة زمنية)مدة ومتطلبات  وصالتالمادة المخترقة والفراغ الطولي وفجوة النوع البناء ونوع 

 .منفصل  مجمعاتمقاومة الحريق لكل 

نع صمحريق يجب أن تكون محددة من قبل مانع انتشار مكونات مواد الحشو لكل نظام : الملحقات  21.6.1.2

وتشمل الملحقات على سبيل المثال ال . الحريق كجزء من قائمة نظام تصميمهم مانع انتشار منتج 

 :الحصر 

مواد المساندة مثل العزل بالصوف المعدني  والرغوة والتسرب واللوحات /وضع السدود/التشكيل الدائم -0

 PUالمصنفة لمقاومة الحريق وقضبان المساندة 

 .مواد التشكيل المؤقتة  -5

 طبقات االساسية  -0

 أكمام فوالذية -1

 

 المقدمةمنتجات ال 21.6.2 

 شركة التركيبم مانع انتشار الحريق المورد القيام بتقديم بيانات رسمية إلى / على صانع المنتج  21.6.2.1

 :والتي تشمل 

مناطق سالمة لكل مادة بما في ذلك  اتمواصفات الصانع والبيانات الفنية وكشف ببيان –بينات المنتج  -0

 والحدود إذا وجدت  االستخدام 

للفحص  تغطىام بما في ذلك الرسومات التوضيحية من مختبر معقائمة تصميم النظ –قوائم التصميم  -5

 والتي تنطبق على كل تكوين ايقاف الحريق ( 1-0االشارة للمادة )حسب المعايير المرجعين 

حريق محدد مختبر ومدرج بالقائمة لتكوين معين ،   انتشار مانع  عندما  ال يتوفر نظام: دسي الحكم الهن -0

 IFCويجب أن يتبع الحكم الهندسي ارشادات الحريق . هندسيا محدد للموقع  على الصانع أن يقدم حكما
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 .بيان الطريقة والتي تشرح بوضوح تعليمات الصانع للتركيب  -1

 

 

 ضمان الجودة     21.6.3

الحريق لكل نوع مصنف من  انتشار مانع انظمة حصول على يجب ال: د القيود من مصدر واح 21.6.3.1

 .من صانع واحد حيثما كان ذلك ممكنا  مجامعاتال

 مانعظام في نفس ن 1الحريق انتشار مانع نظمة فين الال يتم تركيب المواد من الصانعين المختل 21.6.3.2

 .الحريق أو الفتحة  انتشار

انتشار  مانع مجمعاتالحريق مرنة للسماح بالحركة حسب شروط  انتشار مانع انظمة تكون  21.6.3.3

 (متى كان ذلك منطبقا 21.4.9و  21.4.8يرجى الرجوع لألقسام  )وشروط البناء الحريق 

الحريق من األسطح المالصقة بحيث ينتج  فراغا من  انتشار مانعب أن ال يتم شق أو نزع مواد يج 21.6.3.4

 .ذلك 

 .المعالجة الحريق مقاومة للبلل وان ال تذوب في الماء بعد  انتشار مانعيجب أن تكون مواد  21.6.3.5

 

 ناولةوالتخزين والم وصيل الت 21.7

إلى موقع المشروع في حاويات اصلية وغير مفتوحة أو عبوات انتشار الحريق من و مانعيتم تسليم مواد  21.7.1

وصانع المنتج وتواريخ الصنع وتاريخ االنتهاء   اسم المنتج روءة من الصانع تحددديباجات سليمة ومقمع 

 . (فترة زمنية)مدة ورقم المجموعة وقائمة التصميم وعالمات ال

التدهور أو التلف بسبب الرطوبة أو تغيير  مانعيجب تخزين المنتجات وتناولها حسب تعليمات الصانع ل 21.7.2

 ,درجة الحرارة والتلوث أو األسباب األخرى 

 الحريق قبل انتهاء عمرها االفتراضي  انتشار مانعيتم تركيب كل مواد  يجب ان 21.7.3

 

 الفحص والتجهيز              21.8

 وصالتوتكوين الفتحات وبنود االختراق وفجوات  المواد االولية يجب أن يتم فحص الشروط العامة  21.8.1

 . كامالً  األخرى التي تؤثر في األداء فحص والشروط

 جراء التصحيح للشروط الغير مرضية يبدأ التركيب فقط بعد القيام بإ نيجب أ 21.8.2

أو البنود األخرى  التي تخترق البناء /كل األنابيب والقنوات واألسالك و يتحقق من  انى الفني  عل 21.8.3

 .الحريق  انتشار مانعالبدء في تركيب نظام المصنف لمقاومة الحريق قد تم تركيبها بشكل دائم قبل 

الحريق وذلك التزاما  انتشار مانع انظمة نظيف الفتحات قبل تركيب أن يقوم بت فني على ال: نظافة السطح  21.8.4

 .الحريق  انتشار مانعتوصيات الخطية من صانع نظام بال
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 (الحدود البيئية)المغشروع حاات             21.9

اق الحدود طفي نالحريق عندما تكون درجات الحرارة المحيطة أو األساسية  انتشار مانعيتم تركيب  21.9.1

 .المكتوبة من تعليمات الصانع 

الحريق عندما تكون الركائز غير معالجة ومبللة بسبب المطر أو  انتشار مانعيجب أن ال يتم تركيب  21.9.2

 تكثف الضباب أو أسباب أخرى 

 .الحريق قد تم تركيبها بحيث ال تلوث األسطح المجاورة  انتشار مانعالتأكد من أن مواد  فني ى اليجب عل 21.9.3

 .يجب أن تكون التهوية حسب كشف بيانات سالمة المواد للصانع  21.9.4

 

 التركيب            21.10

 التركيب  فني  مؤهالت21.10.1      

مرخصا من  فني ولكي يتم االعتماد فيجب أن يكون ال.  اً تغطىعلمقبول يجب أن يكون ما فني ال 21.10.1.1

الدفاع المدني ومؤهل من صانع لنظام ايقاف الحريق ويكون قد تلقى التدريب الالزم لتركيب 

 .المحددة  اشتراطاتمنتجات الصانع حسب 

 

 موانع انتغشار الحريق اانظمة ة من خالل اختراق   تركيب 21.10.2 

مؤهل بموجب المادة  فني الحريق من قبل  انتشار مانع انظمة من خالل اختراق يتم القيام بالتركيب  21.10.2.1

 (فني تأهيل ال) 4.1

التي تم  نظمة الحريق تلك اال انتشار مانع انظمة م ويركب من خالل اختراق أن يقد فني على ال 21.10.2.2

 أو معايير الفحص األخرى  ASTM E 814 – UL 1479فحصها حسب المعيار األمريكي 

للشروط الميدانية  في تكوين يكون ممثالً ( لمعايير الفحص البديلة المقبولة 13يرجى الرجوع للقسم )

. 

 اتصميم النظام في القائمة بما في ذلك الرسومات التوضيحية فيهالعلى الفني  أن يتقيد بصرامة  21.10.2.3

 .وتعليمات الصانع الخاصة بالتركيب 

  UL 1479و     ASTM E 814للنظام وفقا للمعيار ( F) (فترة زمنية)مدة يجب أن يوضع ال 21.10.2.4

ولكن ليس ( لمعايير الفحص البديلة المقبولة 13يرجى الرجوع للقسم )أو معايير الفحص األخرى 

 .مقاومة الحريق للحاجز الذي يتم اختراقه  (فترة زمنية)مدة بأقل من 

أو معايير   UL 1479و     ASTM E 814وفقا للمعيار ( T) (فترة زمنية)مدة تحديد اليتم  21.10.2.5

ون مطلوبا حيث يك (لمعايير الفحص البديلة المقبولة 13يرجى الرجوع للقسم )الفحص األخرى 

 .بقوانين البناء والحريق 
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مقاومة للرطوبة يتم توفير ( ائيةالم)األنابيب الرطبة  مرشات انظمة الختراقات األنابيب للسمكرة و 21.10.2.6

 .الحريق باالختراق  انتشار مانع انظمة من خالل 

الحريق من  انتشار مانع انظمة يتم توفير  تدخل فيها األنابيب المعزولةفيما يتعلق باالختراقات التي  21.10.2.7

 .خالل االختراق والذي ال يتطلب إزالة العزل 

 

 المقاومة للحريق صالتوانظمة التركيب   -  التركيب       21.10.3

مؤهل  فني ريق من قبل الحريق للمفاصل المقاومة للحانتشار مانعيجب أن يتم تركيب نظام  21.10.3.1

 . ينفنيمن تأهيل ال( 4.1)دة بموجب الما

المقاوم للحريق والتي تم فحصها حسب المعيار  وصالتال انظمة أن يوفر ويركب  فني على ال 21.10.3.2

 13يرجى ارجوع للقسم . )أو معايير فحص أخرى  ASTM E 1966 UL 2079األمريكي 

مقاومة الحريق المطلوبة ولكن ليس  (فترة زمنية)مدة وذلك النجاز ( لمعايير الفحص البديلة المقبولة

 . وصالتمقاومة الحريق في البناء التي تتواجد فيه  (فترة زمنية)مدة بأقل من 

أن يتقيد بصرامة بتصميم النظام في القائمة بما في ذلك الرسومات التوضيحية فيه  فني على ال 21.10.3.3

 .وتعليمات الصانع الخاصة بالتركيب 

الحريق قادرة على تحمل الحركات المفترضة للظروف  انتشار مانع مجامعاتيجب أن تكون  21.10.3.4

أو معايير فحص E1399  ASTMة  حسب ما هو محدد في المعيار األمريكي فني الميدانية ال

 (لمعايير الفحص البديلة المقبولة 13رجوع للقسم ليرجى ا. )أخرى 

بعد المعالجة تحت تلك الظروف ر الحريق والتي ال تتدهو انتشار مانع انظمة أن يوفر  فني على ال 21.10.3.5

والحركة  الحريق التي تتعرض للشاد مانع انتشار  موادأثناء وبعد التشييد وذلك فيما يتعلق 

 والرطوبة والتلف المادي

حريق قادرة على دعم احمال األرضيات المشاركة إما في  انتشار مانع انظمة توفير  فني على ال 21.10.3.6

 حمل لوحات تركيب األرض أو بالطرق األخرى وذلك فيما يتعلق باختراقات األرضية المعرضة ل

  . ممكنة وحركة ال

 

 مساحات الفراغات المقاومة للحريق/  الوجهات الخارجية تركيب  21.10.4

 مؤهل بموجب المادة فني من قبل  الحريق انتشار مانعالطرفي ل الحاجز انظمة يتم القيام بتركيب  21.10.4.1

 .فني من تأهيل ال( 4.1)

الحريق  والتي تم فحصها حسب  مانع انتشارويركب نظام الحاجز الطرفي أن يوفر  فني على ال 

 13يرجى ارجوع للقسم . )أو معايير فحص أخرى        ASTM 2307المعيار األمريكي 

 مقاومة الحريق المطلوبة (فترة زمنية)مدة وذلك النجاز ( لمعايير الفحص البديلة المقبولة

 على الفني التركيب يجب ان يتقيد بجميع اللوائح والنظم المسعتمد لدى المصنع والتصميم المعتمد    50.03.1.5
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االطارات المعدنية وعزل   الحريق  أي انتشار مانعحقات نظام الحواجز الطرفية لمليجب تركيب  21.10.4.3

الحريق حسب ما هو  انتشار مانعومواد السالمة ومواد الملحقات الميكانيكية جهات الخارجية وال

 .موجود في قوائم نظام التصميم 

 

 التنسيق                   21.11

 مانع مواد وشبه المهن لضمان أن المهن وبنود االختراق مع كل  وصالتيتم تنسيق بناء الفتحات و 21.11.1

 .المحددة  اشتراطاتالحريق قد ركبت حسب  انتشار

  وصالتالحريق لمواد االختراق ولكن قبل تغطية  الفتحات و انتشار مانعيتم برمجة  21.11.2

الحريق  حتى قيام جهة التفتيش لدى المالك أو السلطات  انتشار مانع يتم اخفاء وتغطية انشاءات ال 21.11.3

 .بتفتيش كل منشأة التي لها اختصاص التقاضي 

 

 التعريف               21.12

الحريق التي تم تركيبها بملصقات بالستيكية تكون حساسة  انتشار مانع انظمة يتم تعريف وتحديد  21.12.1

باني بشكل دائم على اسطح الم( تعليمات)ترفق الملصقات . للضغط وتلتصق ذاتيا ومطبوعة مسبقا 

حيث تكون الملصقات واضحة ومرئية ألي فرد . حريق   انتشار مانعالمخترقة على جانبي كل نظام 

يتم ادراج المعلومات التالية على . الحريق  انتشار مانع انظمة الة المواد المخترقة أو يبحث  عن إز

 :الملصقات 

ابالغ          –ممنوع اإلزعاج   –الحريق  مانع انتشارمن خالل نظام االختراق  –تحذير )الكلمات  (0

 (عن أي ضرر  إدارة البناية

 الحريق مع رقم النظام في القائمة  انتشار مانعاسم منتج  (5

 التفتيشالشركة وو فني اسم وعنوان الصانع وال (0

 .تاريخ التركيب  (1

سطة تخويل مكتوب للالملصقات والعالمات يمكن حذفها إذا كانت ستبدو ظاهرة في منطقة مشطبة مع  21.12.2

 .صاحبة االختصاص القضائي 

 

 التفتيش21.13             

 انظمة اختراق الحواجز المانعة انتغشار الحريقمن خالل  21.13.1

كون ت ان وجدار او مواد ة مقاومة للحريق أرضي الحريق عن طريق  انتشار مانع نظمة ش اليكون التفتي                   

الحريق التي تم  انتشار الممارسة القياسية للتفتيش الموقعي )   ASTM2174وفقا للمعيار األمريكي 

 (تركيبها
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 مساحات الفراغات المقاومة للحريق /والواجهات ألخارجيةمقاومة للحريق انظمة وصالت المن خالل        21.13.2

وفقا   مساحات الفراغات المقاومة /الواجهات ألخارجيةالمقاومة للحريق والحواجز في  وصالتيتم تفتيش                   

 /الواجهات ألخارجية انظمة فتيش الموقعي الممارسة القياسية للت)   ASTM2393للمعيار األمريكي 

 (مساحات الفراغات المقاومة

 

 للجودة ميدانياً الرقابة ال             21.14

الية حسب تقدم العمل الحريق في مراحل متت انتشار مانع انظمة يش المنشآت المكتملة من يتم القيام بتفت 21.14.1

 .الحريق  انتشار مانع انظمة في 

على المقاول التعاون بالكامل مع ومتى طلب منه ذلك السماح بأخذ عينات من العبوة األصلية للمواد  21.14.2

 .التي يتم استعمالها على أسطح المبنى 

الحريق إلى المنطقة التالية حتى تقرر وكالة  انتشار مانع انظمة غير مسموح بالسير في أعمال تركيب  21.14.3

 . اشتراطاتمع يش بأن األعمال المكتملة تتوافق التفت

الحريق وتقييم المواد وفحوصات  انتشار مانع انظمة المستقلة القيام بتفتيش التفتيش   شركة على  21.14.4

 .التطبيق وإعداد تقارير التفتيش 

يق تتوافق مع أو الحرانتشار  مانع انظمة ا إذا كانت ر ميالتفتيش أن توضح في  كل تقر شركة على  21.14.5

 . من االشتراطات معتمدة

يتم تعميم انظمة مانع انتشار الحريق ف المباني االخرى فقط بعدان يتم اصدار تقارير التفتيش وان  21.14.6

 المعتمدةتتوافق مع انظمة مانع اتشار الحريق  مع االشتراطات 

 

 الصيانة واإلدارة              21.15

الحريق انتشار مانع انظمة توفير حماية أخيرة وشروط صيانة خالل وبعد التركيب بحيث يتم التأكيد بأن  21.15.1

وإذا حدث التلف أو التدهور بالرغم من . ليست بها أضرار أو متدهورة في الوقت الجوهري لإلكمال 

الحريق التالفة والمتدهورة وتركيب مواد جديدة النتاج  انتشار مانع انظمة ية يتم فورا قطع وإزالة الحما

 المحددة اشتراطاتإيقاف حريق تتوافق مع  انظمة 

المركبة في نظتم مانع اتشار  قاومة الحريقلمللمادة المراد وا المطلوب (فترة زمنية)مدة يتم تفتيش ال 21.15.2

 مانع انظمة كما يتم اصالح .  سنويا التفتيش الخاصة بالمالك  شركةبصريا بواسطة المالك  الحريق 

لقوانين لتوافق مع اوإعادة واستبدال ذلك  الحريق التالفة أو المستبدلة أو المخالفة بشكل  صحيح انتشار

 .فاع المدني الداشتراطات السارية حسب 

الحريق لتوافق مع  انتشار مانعمرور المواد المخترقة بنظام فيها لتعمل يجب حماية أي فتحات جديدة  21.15.3

 .الدفاع المدني  اشتراطات القوانين السارية حسب 
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 الهواءقنوات مرور و فتحات التكييف       22.

 (Fire Damper) اغشتراطات خوانق الحريق      22.1

ز والجدران المقاومة جالحريق لحماية القنوات وفتحات نقل الهواء التي تخترق الحوا يتم تركيب خوانق 22.1.1

 .للحريق 

(  خوانقمعايير ال) EN 1366-2أو  UL555الحريق وفحصها وفقا لمتطلبات   يتم تصميم خوانق 22.1.2

فترة )مدة ل 1.11الحماية من الحريق المحدد في الجدول  (فترة زمنية)مدة ويكون لها الحد األدنى من 

 .المخترق  مجمعاتال (زمنية

 

 الحريق  خوانقل (فترة زمنية)مدة  1.11الجدول  22.1.3

 الحريق لخوانق (فترة زمنية)مدة أدنى  مجمعاتمقاومة الحريق لل (فترة زمنية)مدة 
 0 المصنفة بمقاومة الحريق مواد ساعات أو اكثر  0

 0½  الحريقالمصنفة بمقاومة  مواد ساعات  0أقل من 

 للمواد  (فترة زمنية)مدة نفس ال مواد االسقف أو   االسقف المستعارة و ارضية الطابق العلوي 

 

 

 :الحريق في األماكن التالية  يتم تركيب خوانق      22.1.4

 

ومة مقا (فترة زمنية)مدة القنوات وفتحات نقل الهواء التي تخترق الجدران والفواصل التي لديها  -0

 . ساعة أو أكثر 5الحريق 

 ة حريق مصنف بساعة واحدة أوتكون للقنوات وفتحات نقل الهواء لجدران العمود المخترق مقاوم -5

 .أكثر 

القنوات وفتحات نقل الهواء والذي يخترق األرضيات والمطلوب منها أن تكون لها فتحات محمية  -0

 عندما تكون القنوات غير محمية بسياج العمود 

 03مقاومة حريق  (فترة زمنية)مدة ها لتي تتواجد في الجدران والتي ليس لديفتحات نقل الهواء وا -1

 .أو أكثر دقيقة

 



 البناء وتقسيمات الحريق .1 الفصل                               دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح  

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2112  فحة | 91

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 

 

 الحريق والدخان خوانقمثال لتطبيق  1.12الشكل                                   

  

 :الحريق غير مطلوب تركيبها في األماكن التالية  خوانق 22.1.5

 الطوابق التي ال تتطلب فتحات محمية للطوابق -0

ويستخدم فقط إلخراج الهواء للخارج وال يخترق جدارا أو  في نظام القناة التي تخدم فقط طابق واحد -5

ساعة أو أكثر ويمر بالكامل من  5المطلوب لمقاومة الحريق وهو  (فترة زمنية)مدة فاصل له ال

 (1.13الغشكل أنظر )ومضمن في نفس عموده المخصص خالل النظام 

فيها جريان الهواء إلى صل إلى أنابيب اخراج مسيجة يكون عندما تكون هنالك قنوات فرعية ت -0

إلى داخل  حمل ملم ،  م 253األعلى ، وتكون هنالك قنوات حديدية فرعية يبلغ اقل طول لها 

 .األنبوب في كل مدخل 

 الحريق في غرفة مضخات -1

 .في غرفة المولد االحتياطي  -2
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 اختراقات قنوات التهوية إلخراج وإمداد الهواء  1.13الشكل                  

 

 التركيب         22.2

ات ذات العالقة بما في ذلك خوانق الحريق يتم تركيب شبكات قنوات التكييف والتسخين والتهوية  والمعد 22.2.1

 NFPA 90Bو   NFPA 90A، وفقا للمعيار المشتركة للحريق والدخان  وخوانق الدخان والخوانق

 .كييف الت انظمة هواء التدفئة و انظمة الخاص بتركيب 

 

 الدخول والتعريف طريقة   22.3

 :للدخول  وذلك كما يلي مدة تالحريق والدخان بوسائل مع م توفير خوانقيت     22.3.1     

 .وسائل الدخول تكون كبيرة بالقدر الكافي للسماح بالتفتيش والصيانة للخامدة واجزتئها التشغيلية  (0

 المقاومة للحريق  مجامعاتيجب أن ال يؤثر الدخول في سالمة ال (5

 . مجمعاتلل 1مقاومة الحريق (فترة زمنية)مدة يجب أن ال تقلل فتحات الدخول  (0

 .يجب أن تكون نقاط الدخول محدد بشكل دائم  (1

 ملم  00الدخول بملصق تكون الحروف المكتوبة فيها ال تقل في ارتفاعها عن  أبوابيجدب تعريف  (2

 :يكتب على الملصق ويقرأ ما يلي (5

 دخان/حريق خانق ( أ

 دخان خانق ( ب

 حريق خانق ( ت

 

 .الدخول للقنوات يجب أن تكون مثبتة بإحكام ومناسبة لتشييد القناة المطلوبة  أبواب (3
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 الحريق تغشايل خانق جهاز   22.4

درجة مئوية فوق درجة  53.2حوالي  يجب أن تكون درجة حرارة جهاز التشغيل عند التعرض للحرارة 22.4.1

 010تكون أكثر من  درجة مئوية أو يجب أن ال 30ل عن الحرارة العادية في داخل نظام القناة ولكن ال تق

و عندما يتم تركيب  خليط من خانق أ.  درجة مئوية اينما كان موجودا في نظام مطلوب لمراقبة الدخان 

درجة مئوية عندما يوضع في نظام  033درجة الحرارة عن ريق فيجب أن ال تزيد الح الدخان وخانق

 .مراقبة الدخان 

 

 حواجز الدخان     23.

ر خارجي إلى جدار خارجي ومن ان المطلوبة بموجب هذا القانون متواصلة من جدايجب أن تكون حواجز الدخ 23.1

 .ة إلى أرضية أو من حاجز دخان إلى حاجز دخان أو تركيب من ذلك ارضي

يجب أن تكون حواجز الدخان المطلوبة بموجب هذا القانون مستمرة خالل كل الفراغات المخفية مثل تلك الموجودة  23.2

 المخفية فوق السقف  بما في ذلك الفراغات 

البناء الذي  مواد شريطة أن يقدم المخفي غير المطلوب أن يمتد حاجز الدخان المطلوب لفراغ مشغول تحت الفراغ  23.3

 .مقاومة لمرور الدخان تساوي تلك المقدمة من حاجز الدخان  خالي دة الفراغ يشكل قاع

دخان مصمم ومفحوص  وفقا  انقخقبل قناة أو فتحة نقل هواء فإنه يجب تركيب  منأينما يتم اختراق حاجز الدخان  23.4

 EN 1366-10أو    UL 555 Sلمتطلبات 

الدخان يكون /الحريق يجب وضع تركيب من خانق هحريق  فإندخان  كحاجز لل شييد خانقوكذلك عندما يتم ت 23.5

 EN حسب معيار  EISحريق  أو خوانق   UL 555 و     UL 555 Sمصمما ومفحوصا حسب المعيار 

1366-2 

 

 الدخان  اختراق حواجز   24.

يجب حماية المخترقات للكوابل وحامالت الكوابل والقنوات واألنابيب والتهوية واألسالك واألشياء المماثلة  24.1

الكهرباء والميكانيكا واألعمال الصحية واالتصاالت والتي تمر من خالل جدار أو ارضية أو  انظمة الستيعاب 

سقف أو غطاء لسقف حاجز الدخان ، من   طبقةسقف تم تشييدها كحاجز للدخان ، أو من خالل  مجمعاتارضية 

 .نظام مدرج في القائمة أو مادة قادرة على تقييد انتقال الدخان 

،  فإنه يجب حماية المخترقات لتقييد انتشار الحريق لمدة اينما يتم تشييد حاجز للدخان  ايضا كحاجز للحريق  24.2

 .لتقييد انتقال الدخان وذلك للمواد مقاومة الحريق  (فترة زمنية)مدة تساوي 

 طبقة الغير قابلة لآلحتراق وذلك عندما تخترق المرشات  (اسكوتشين )القاعدة المعدنية سمح باستخدام الواح ي 24.3

يكون الفراغ حول  ولكن يشترط أن آليةمقاوم للحريق في بناية مجهزة بالكامل بنظام مرشات حريق  لمواد منفرد 

 . المرش  طبقة ويقاس من حافة ال( ملم 00)نصف بوصة مخترقة ال يزيد عن   كل مرش
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المخترق ليخترق حاجز الدخان ، فإنه يجب تأمين  المادة المخترقةفي  (سلسفز)تغطية الطبقةعندما يتم استخدام     24.4

 معتمدةمحشوا بمادة  (سليفز) الطبقة المادة المخترقة في حاجز الدخان وتكون المسافة بين ذلك ةالموضوع الطبقة

 .من القائمة أو مادة قادرة على تقييد انتقال الدخان 

 :عندما يراعى في التصميم انتقال االهتزازات فإن أي عازل لالهتزاز يجب أن يستوفي الشروط التالية  24.5

 .أن يكون مصنوعا على جانبي حاجز الحريق  -0

 .أن يكون مصمما للغرض المحدد  -5

 .من خالل حاجز الحريق والدخان لالختراق  1.15و  ( 1.14 ، 1.12)األغشكال انظر 

 

 االختراق خالل حاجز الحريق 1.14الشكل 

 

 االختراق خالل حاجز الدخان1.15الشكل 
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 خوانق الدخان عن حالة ااستاناء   25.

 :الدخان مطلوبة فيما يلي  ا تكون خوانق      25.1  

الدخان  دسي للتحكم في الدخان ويتداخل خانقنظام هن عندما تكون القنوات أو فتحات نقل الهواء جزءا من -0

 .الدخان بالتحكم  نظامملية تشغيل عمع 

قد تم ترتيبه لحماية إعادة  فني عندما يستمر الهواء في القنوات في التحرك ويكون نظام معالجة الهواء ال -5

 . و إعادة الهواء في حاالت الطوارئالدوران إلخراج أ

 .رة واحدة للدخان تحات الهواء مقيدة بحجمخارج فعندما تكون مداخل أو  -0

 .عندما تخترق القنوات األرضيات التي تعمل كحواجز للدخان  -1

 

 الدخان  خوانق (فترة زمنية)مدة  25.1.2 

: أقل من الدرجة الثانية حسب المعيار الدخان يجب أن ال تكون  خوانقات تسريب (فترة زمنية)مدة  -0

UL 555 S   حسب المعيار ( 5م/ساعة/ 0ملم 533وEN 1366-10 

درجة  013/ )درجة فهرنهايت 523درجة الحرارة المرتفعة عن  (فترة زمنية)مدة يجب أن ال يقل  -5

 (مئوية

 

 الدخان  كواغشف     25.2

ص الدخان باي وسيلة الدخان المطلوبة في القنوات التي تخترق حواجز الدخان يجب أن تغلق عند فح كواشف

حاجز الدخان ويقوم باب اطالق الكاشف  أبوابتخترق القنوات حواجز الدخان فوق الدخان ما لم  كواشفمن  معتمدة

 . الخانقبتشغيل 

 كواشفمن  معتمدةلدخان بوسائل الدخان المطلوبة في فتحات انتقال الهواء يجب أن تغلق عند الكشف عن ا خوانق 25.3

 .الدخان 

 

  العامودية الفتحات     26.

مع جدران حاجز الحريق وأن تكون متواصلة من ارضية إلى أرضية الفتحات عبر األرضيات  يجب أن تضمن  26.1

 .ومن ارضية إلى سقف ويجب أن تحمى بحاجز مصنف بقدر مناسب لمقاومة الحريق 

ذلك العمود  ويشترط أن تكون يمكن السماح بأن تنتهي األعمدة في غرفة أو فراغ يكون في استخدام يتعلق بغرض  26.2

 .فتحة المقاومة حريق وحماية  (فترة زمنية)مدة الغرفة أو الفراغ مفصوال من باقي المبنى ببناء يكون له 

يتم تركيبها وفقا  معتمدة خوانقيسمح بأن تتم حماية األعمدة التي ال تمتد إلى أسفل أو أعلى المبنى أو الهيكل بواسطة  26.3

 .حسب ما هو موجود وفي إطار ما يضمه العمود .لقائمة اإلدراج لها وذلك في أدنى أو أعلى مستوى لألرضية 
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 :ما يليالحريق لما تضمه فتحات األرضية يجب أن ا يقل عن   مقاومة  (فترة زمنية)مدة  26.4

ساعة  5مقاومة الحريق للحواجز   (زمنية فترة)مدة التي تصل اربعة طوابق أو أكثر يكون  المنشائات  -0

. 

ساعة  0مقاومة الحريق للحواجز   (فترة زمنية)مدة التي تصل ثالثة طوابق أو أقل يكون  المنشائات -5

يكون مطلوبا أن  رمقاومة الحريق المطلوب لألرضية المخترقة وال (فترة زمنية)مدة ولكن ال يقل عن 

 .طوابق  1واحدة لمقاومة الحريق ألقل رمن  ساعة لمقاومة الحريق وساعة 5يزيد عن 

 (للرسومات التوضيحية  1.16 الغشكل انظر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحريق لمحتويات الفتحة الرأسية مقاومة (فترة زمنية)مدة  1.16الشكل 

 

 

 

 (المغشتركة )الطوابق الاير محمية     27.

 

بين مستويات الطابق شريطة  للتواصل لألرضيات والتي تشكل حيزا (المكشوفة )المحمية يسمح بالفتحات الغير     27.1

 :استيفاء الشروط التالية 

 .بين أكثر من ثالثة طوابق متجاورة  لتواصلأن ال يصل حيز ا -0

 .لشارعاارضية متصل بطابق في داخل حيز  أن يكون الطابق األدنى أو المجاور ألي -5

  ي أي مفتوحا وبدون عوائق بحيث إذا حدث حريق فأن تكون كل مساحة األرضية لحيز االتصال  -0

 .قبل ذلك الوقت الذي يصبح فيه خطرا عليهم جزء فإن الحيز سيكون واضحا بسهولة للسكان 
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مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة  (فترة زمنية)مدة المبنى بحواجز للحريق ال يقل يفصل حيز االتصاالت من باقي  27.2

 :ما لم يستوفى واحد من الشروط التالية 

 .وحاجز للدخان  االلية لمرشاتافي المباني المحمية كلها بنظام  -0

 

 . اعادة تاهيل و التوقيفال ينطبق على الوحدات السكنية المزودة بنظام المرشات بالكامل في وحدات  -5

 

أو بها فقط مكونات  معتمدةو آليةكامل بمرشة مكونات عادية الخطورة محمية بالالطوابق الغير المحمية توجد  27.3

 منخفضة الخطورة 

كي يكون   (المشتركة)غير المحمية كافية لكي توفر لكل القاطنين في كل الطوابقمسالك الهروب أن تكون سعة  27.4

واحدة عند تحديد الارضية االومراعاة أنه مساحة   (المشتركة) للطوابق الغير المحميةواحد  وقت ج في خرمهنالك 

 .المطلوبة  مسالك الهروب سعة 

بحيث ال يضطر لقطع دخوال ال يقل عن مخرج واحد   (المشتركة )الطوابق الغير محمية يكون لكل قاطن وفي إطار  27.5

 . (المشتركة)الطوابق الغير محمية ل ابق آخر في داخوعبور ط

عن مخرج ال يقل  (المشتركة )المنطقة الغير محمية  دخولاليسمح لة ب(المشتركة )الغير محمية  الطوابق كل قاطن 27.6

 (التوضيحية للرسوم  1.17الغشكل انظر ) . (المشتركة)الطابق الغير محمي ون أن يدخل حيز بد واحد

 

 

 

 

 

 

 

 (المشتركة )المنطقة الغير محمية  1.17الشكل                                    
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 الفراغ الوسطي    28.

 :شريطة استيفاء الشروط التالية  يسمح بعمل فراغ وسطي 28.1

مقاومتها للحريق  (فترة زمنية)مدة مفصوال من الحيزات المجاورة بحواجز للحريق ال يقل  يكون الفراغ الوسطي 28.2

 :ساعة مع فتحة للحماية لجدران الممر ما لم يستوفى أحد المعايير التالية 0عن 

 بدون سياج على أساس نتائج التحليل المبنى أن يفتح مباشرة في الفراغ الوسطي بقاويسمح بأي عدد من ط 28.2.1

 .الهندسي 

في مقابل حواجز الحريق حيث يتم استيفاء كل مقفلة او غير قابلة للفتح  مح بعمل جدران زجاجية ونوافذ يس 28.2.2

 :الشروط التالية 

على ( الحريق فقط (فترة زمنية)مدة للحفاظ على  المرشات الخاصة بالنوافذ)يتم وضع مرشات اتوماتيكية  -0

 0203للعمل على مسافات ال تتجاوز المقفلة او غير قابلة للفتح  لنافذة مسافات على طول جانبي الزجاج وا

 .ملم 

ملم ويتم ترتيبها بحيث يكون كل  032يتم وضع المرشات األوتوماتيكية على مسافة من الزجاج ال تتجاوز  -5

 .سطح الزجاج مبلال عند تشغيل المرشات 

زجاج مغلف في مكان نظام الحشو والذي يسمح بنظام يجب أن يوضع زجاج مخفف أو يوصل بسلك أو  -0

 . المرشات الزجاج قبل تشغيل  ( تحميل)اإلطار الزجاجي ليتشتت بدون ان ينكسر 

 مغلقة او غير قابلة للفتح من جدار الزجاج والنوافذ  ات األوتوماتيكية في جانب الفراغ الوسطيال تكون المرش -1

فوق مستوى األرضية  ة ارضية أخرى على جانب الفراغ الوسطيساحللعمل حيث ال يوجد هناك ممشى أو م

 .الرئيسية 

 .في الجدران الزجاجية يجب أن تكون من الزجاج أو مادة أخرى تقيد مرور الدخان  بواباأل -2

 .  الدخاناكتشاف عند الية يجب أن تغلق ذاتيا أو تنغلق  بواباأل -5

صارف المخارج بأن تكون في الفراغ ويسمح أيضا بم الوسطيول للمخارج ليكون في نطاق الفراغ يسمح بالدخ 28.3

 :وذلك إذا استوفيت الشروط التالية  الوسطي

 نخفضة أو عادية الخطورة كمحتويات م (فترة زمنية)مدة في الفراغ مواصفات ال شغالاإلأن تستوفي  -0

 .بالكامل  ومغطى  الية أن يكون كل المبنى محميا كله من خالل نظام مرشات  -5

أعلى فتحة  حفاظ على واجهة طبقة الدخان فوق أوهندسي والذي يعرض أن المبنى مصمم للتقييم يجب القيام بأداء  28.4

 ارضية  للوصول للمخرج إلى الفراغ الوسطيملم فوق أعلى مستوى  0203غير محمية للفراغات المجاورة و 

 .ة ،  أيهما أكبر دقيق 53لمدة تساوي واحد ونصف من الزمن المحسوب لوقت اإلخراج أو 

 

 :بأي من الطرق التالية  في الدخان وأن يتم تشغيله منفصالً  أن يتم تركيب نظام هندسي للتحكم 28.5

 . المطلوبة في داخل الفراغ الوسطي أو المناطق المفتوحة في الفراغ الوسطي ليةاآل المرشات عند حساب نظام  28.5.1

 . الدفاع المدني تحكم يدوي والذي يكون سهل الوصول له من قبل  28.5.2
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 مثال للفراغ الوسطي 1.18الشكل                 

 

 

  (التقليدية) طابقين الفتحات بين      29.

2..1 

وتصل فقط طابقين متجاورين وتخترق فقط ارضية واحدة  الرئيسية  رجايسمح بعمل فتحة رأسية تعمل كمخرج آخر غير مخ

 .لكي تكون مفتوحة لواحد من الطابقين 

 :غير مخفية في تشييد المبنى وذلك كما يلي فتحات رأسية كما يسمح أيضا بعمل  29.2 

 (تخترق طابق واحد فقط )ال توصل تلك الفتحات أكثر من طابقين متجاورين  -0

 .الفتحات الرأسية الغير محمية والتي تخدم األرضيات األخرى بحواجز حريق ودخان  تكون تلك الفتحات منفصلة من -5

 .تلك الفتحات تكون منفصلة من الممرات  -0

 .للخروج لمهارب خدم كوسيلة ستلك الفتحات ال ت -1
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 مفصول               

 
 غير مفصول       

 فتحات الخدمات   30.

في أكثر من طابق في نفس الوقت ألسباب  يجب تزويد فتحات الخدمات المخصصة للتنقل حيث تكون مفتوحة 30.1

 .التشغيل ، بأجهزة إغالق 

أو محمية حسب  غلقةأن تكون فتحات الطابق فيها م التي ال تدخل فيها مخارج ومصاعد يجب مسافة االنتقال 30.2

 .المطلوب في الفتحات الرأسية 

يمكن  ىمشمأو فتحات ال السلم الكهربائي  المتحركفتحات  أو  ليةاآل لمرشاتالمحمية كليا بنظام في البنايات ا 30.3

 .ئر الحريق داتية   وستا  االلية  المرشات السماح بأن تكون محمية وفقا لطريقة
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 المستعملة في فتحة السلم الكهربائي المتحرك الحريق الداتية وستارة  المرشات 

 

 

 

 المستعملة في فتحة الخدمات الحريق الداتية ستارة  – المرشات مثال  1.20الشكل 
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يمكن  الممشى أو السلم الكهربائي  المتحرك أو فتحات  للمرشات المائية تغطىبالكامل بنظام معفي البنايات المحمية  30.4

مقاومة الحريق للفتحات الرأسية المحمية ويتم  (فترة زمنية)مدة مناسبة ل ن محمية بستائر حريقالسماح بأن تكو

 :استيفاء المعايير التالية 

  المرشات الدخان وتشغيل  اكتشاف مليات ذاتيا ومستقلة عن بعضها البعض عند ع تنغلق الستائر 30.4.1

 . طريقة يدوية لتشغيل وفحص الستائر يجب أن تكون هنالك 30.4.2

 .للتأكد من أنها تحافظ على حالة تشغيلية جيدة بمعدل ال يقل عن مرة واحدة في االسبوع  يتم تشغيل الستائر 30.4.3

وأن تجهز بطرف أمامي حساس (( نيةثا/متر 3.02))الدقبقة /قدم 03ال تتجاوز  يجب أن تعمل الستائر بسرعة 30.4.4

. 

بوصة  5على مسافة تقريبا  تنسحبي أن ة من التقدم لألمام ويتسبب فكالمتحر يحمي الستائر حساسةال الحافة 30.4.5

 .على سطح الحافة األمامية ( نيوتون 93)قدم /رطل53عند القاء قوة ال تتجاوز ( ملم 023)

 .في اإلغالق عقب االنسحاب تستمر الستائرأن   30.4.6

 .توفر من خالل مصدر طاقة احتياطي  منزلقة ال آلية تشغيل الستائر 30.4.7

 

 المصعد  بئر    31.

 :عدد عربات المصعد المسموح بها في بئر المصعد تكون كما يلي  31.1

ب وضع المصاعد في في بئرين من البناية فإنه يج بع عربات أو اكثر تخدم نفس الجزءعندما تكون هنالك أر 31.1.1

 ين على األقل منفصل

 . مغلق ومحمية عربات مصعد في بئر واحدة  1ال يجوز وضع أكثر من  31.1.2

 ما لم يكون غير مطلوب مثل الفراغ الوسطيساعة  0كون مقاومته للحريق على األقل تبئر المصعد جدار  31.1.3

 .وحيز التواصل والفتحات المناسبة أو بئر المصعد التي تواجه واجهة خارجية 

 

 (طوابق البينية)الميزانين   32.

 لمسموح به من الطوابق في المبنى كطابق بغرض تحديد العدد ا يحتسبالميزانين يجب أن ال  32.1
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 المساحة  حدود 32.2

 للمنشآت الصناعية لغرض خاصوعة تلك الموض عن أن ال يزيد اجمالي مساحة الميزانين ضمن غرفةيجب  32.2.1

 (لرسم التوضيحيل  1.21ل الغشكانظر . )المساحة المفتوحة للغرفة االتي يتواجد فيها الميزانين عن ثلث 

 

 تحديد المساحة للميزانين 1.21الشكل                                  

 في تحديد حجم المساحة التي يوضع فيها الميزانين مغلقةضم مساحة  اليتم    32.2.2   

 في المساحة المخصصة هنالك حد في عدد الميزانينال يكون يجب أن  32.2.3

تحديد المساحة المسموح بها  ستخداماتيجب أن ال تضمن في مساحة الغرفة وذلك ال إن مساحة الميزانين 32.2.4

 للميزانين 
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 (اانفتاح)المنطقة المفتوحة  32.3

ملم ، واألعمدة والدعامات يجب  0352كل أجزاء الميزانين بخالف الجدران التي ال يزيد ارتفاعها عن  32.3.1

ما لم يكن حمل   أن تكون مفتوحة نحو مخرج ليس بها تعويق من الغرفة التي يوجد فيها الميزانين

 .03الجمالي المساحة للفراغ المسيج ال يتجاوز  شغالاإل

الميزانين الذي يكون فيه وسيلتين أو أكثر للخروج ال يطلب أن يكون مفتوحا في الغرفة التي يتواجد فيها  32.3.2

إلى مخرج في  مدخال مباشرا من المنطقة المغلقة أقل من وسيلة واحدة للخروج توفر هنالك كنتإذا لم 

 (من الرسومات التوضيحية 1.23و  1.22الغشكل انظر . )مستوى الميزانين 

 

 ميزانين مغلق جزئياً 1.22الشكل 

 

                

 ميزانين مغلق كلياً    50-0الشكل 
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  المخفية  الفراغات  33.

 (Draft  stops)المقامة للحريق القواطع  33.1 

النتشار اللهب أكبر من  التعرضي يكون لمواد البناء فيها خطر أي مساحة مخفية قابلة لآلشتعال والت 33.1.1

 :يكون لها موقف تيار هواء كما يلي( أ)الفئة 

تحت سطح المنزل غير مشغولة يحب تقسيمها إلى فروع بمواقف تيار هواء بمساحات  أي مساحة بسيطة -0

 متر مربع 523ال تزيد عن 

أي  مساحة محمية بين السقف واألرضية أو السقف فما فوق تكون محمية بموقف تيار هواء لكل عمق  -5

المساحة على طول خط دعم الطول لألرضية أو اجزاء هيكل السقف وإذا لزم في أماكن أخرى لتشكل 

بين متر مربع ألي مساحة  523السقف واألرضية و متر مربع ألي مساحة بين  90مساحة ال تزيد عن 

 السقف والسطح

 :التالية إذا استوفيت أي من الشروط التالية  اشتراطاتال تنطبق    33.1.2

 . تلقائية المخفية محمية كليا بنظام مرشات مائيةإذا كانت المساحة  اشتراطاتال تنطبق  (0

لتجميع الهواء و الحراره والدخان واعادة  احات المخفية التي تعملسعلى الم اشتراطاتال تنطبق  (5

 ( بلينوم)استخدامة في ال 

يجب . بشكل مناسب   معتمدةمواد أخرى  أي  ملم أو 00ال تقل مواد ايقاف تيار الهواء عن لوح جبس   (0

 .تيار الهواء  منطقة الحفاظ على سالمة كل نقاط 

 

 

 في الفراغات المخفية القابلة لالغشتعال المواد  33.2

 0ال يسمح باستخدام المواد القابلة لالشتعال في المساحات المخفية من المباني المصنفة بالتشييد بالنوع  33.2.1

 .وفي جدران البناء بمواد غير قابلة لالشتعال أو مواد محدودة االشتعال  5أو النوع 

 

  الداخلية سقفجدران وااتكسية ال اغشتراطات     34.

ملم والتي توضع مباشرة على سطح الجدران  3.93المستخدمة بسماكة كلية ال تقل عن ال تعتبر المواد  34.1

بأنها تشطيب داخلي وتستبعد من الفحوصات التي يحاكى فيها التركيب الفعلي إذا استوفت متطلبات الفئة أ 

 .للجدار الداخلي أو تشطيبات السقف عندما تفحص وفقا لذلك 

والتي تستخدم ووقاية الصدمات الجدران  وورق ثابتة أو المتحركة واللوحات تعتبر الجدران والفواصل ال 34.2

األخرى ،  تشطيبات داخلية  ستخداماتفي الهيكل أو للديكور أو لتصحيح الصوت أو عزل السطح أو اال

 .وال تعتبير بأنها ديكورات أو تشطيبات 
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 ستخدامات  التكسيةا 34.3

 التكسية الداخلية  (فترة زمنية)مدة حدود  1.12الجدول 

 المساحات األخرى مسالك المهارب  المخارج شغالاإل
 أ  أو ب أ او ب أ 033اكبر  مجمعات

  5أو  0 5أو  0 شغاالتاال حمل 

 أ  أو ب أو ج أ او ب أ  033 اصغر مجمعات

  5أو  0 5أو  0 حمل اإلشغال

 أ أو ب ج لألقل أ أو ب أ منشآت تعليمية

 فواصل 5أو  0 5أو  0 

 أ او ب أ أ مراكز الرعاية اليومية

  5أو  0 5أو  0 

 أ أو ب أو ج أ أو ب أ او ب دور الرعايا اليومية

   5أو  0 

ب في الجْز األسفل من )أ  أ الرعاية الصحية
 الممر

ب في غرف األفراد )أ 
 (الصغيرة

 أ أو ب أو ج أ أو ب أ أو ب اعادة تاهيل و التوقيف

  5أو  0 5أو  0 

 أ أو ب أو ج أ أو ب أو ج أ أو ب أو ج سرتين ودار سكن وغرفأسرة أو أمنزل 

 أ أو ب أو ج أ أو ب أ الفنادق والمهاجع

  5أو  0 5أو  0 

 المساحات األخرى مسالك الهروب  المخارج شغالاإل

 أ أو ب أو ج أ أو ب أ مباني الشقق

  5أو  0 5أو  0 

 أو بأ  أ أ مساكن الرعاية والمبيت

  5أو  0 5أو  0 

 أ أو ب أ أو ب أ أو ب المنشآت التجارية

   5أو  0 

 ا وب و ج أ أو ب أو ج أ أو ب األعمال والصحة االسعافية

   5أو  0 

 أ أو ب أو ج أ أو ب أو ج أ أو ب المنشآت الصناعية

  5أو  0 5أو  0 

 أ أو ب أو ج أ أو ب أو ج أ أو ب التخزين

   5أو  0 
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  الدخلية سقفللجدران واا التكسية وتصنيف  اختبارات  35.

يب السقف الذي يكون مطلوبا في مكان آخر في هذا القانون الداخلية أو تشط التكسية  (فترة زمنية)مدة يتم  35.1

 NPFA 255ليكون من الفئة أ أو الفئة ب أو الفئة ج ،  على أساس  نتائج الفحص من طريقة معيار  

 ASTM E84أو المعيار األمريكي لمواد البناء  طريقة اإلختباِر القياسيِة للخصائِص الُمحترقِة السطحّيةِ 

 طريقة اإلختباِر القياسيِة للخصائِص الُمحترقِة السطحّيِة لمواد البناء

 هذا القانونلتشطيب الداخلي في المبطئ لال يتم استخدام التغليف المثبط للحريق للحصول على االلتزام  35.2

 

 (أ)داخلية فئة  تكسية 35.3

 52إلى   0اللهب من النتشار التشطيبات  بارة عن تلكعوالسقف  للتكسية يكون التشطيب من الفئة أ  35.3.1

أو أقل على أساس ميزان فحص  52ويشمل أي مادة مصنفة حتى  123لى إ 3وتطور الدخان من 

أي عنصر من ذلك عندما يفحص بتلك الكيفية . الدخان أو أقل من ميزان فحص  123انتشار اللهب و 

 .يحب أن ال يستمر في إكثار ونشر الحريق 

 

 (ب)داخلية فئة  تكسية  35.4

 32إلى 55اللهب من  النتشار  تلك التشطيبات  بارة عنعللجدران والسقف  بيكون التشطيب من الفئة  35.4.1

على أساس  32وال تزيد على  52أكثر من ويشمل أي مادة مصنفة  123وتطور الدخان من صفر الى 

 . أو أقل من ميزان فحص الدخان  123ميزان فحص انتشار اللهب و 

 

 (ج)داخلية فئة  تكسية  35.5

 76 اللهب من ص النتشار  يكون التشطيب من الفئة ج للجدران والسقف عبارة عن تلك التشطيبات  1-5-35

 533وال تزيد عن  32ويشمل أي مادة مصنفة أكثر من  123وتطور الدخان من صفر الى  533إلى 

 . أو أقل من ميزان فحص الدخان  123على أساس ميزان فحص انتشار اللهب و 

الوسائل  NFPA286يسمح باستعمال مواد تشطيب الجدران والسقف والتي تم فحصها وفقا للمقياس    35.6

لي للجدران والسقف في نمو الحريق في الغرف والتي خالتشطيب الداالقياسية لفحوصات الحريق لتقييم 

   NFPA255وفقا للمعيار (  أ) (فترة زمنية)مدة ،  عندما يكون المطلوب  37.10تستوفي شروط الفقرة 

 ASTM E 84أو المعيار 

 الداخلية والسقف من الفئة ج تكسية استعمال تشطيب  يكون مطلوباً يسمح باستخدام الفئة أ أو الفئة ب اينما  35.7

، الوسائل القياسية لفحص   NFPA 265يجب أن تلتزم وتتوافق المنتجات التي تم فحصها وفقا للمعيار  35.8

على اللوحات باالرتفاع الكامل والجدران  التشطيباتبالحريق لتقييم مساهمة نمو الحريق في الغرف المغطاة 

مع    NFPA 286ار عيكما يجب أن تلتزم المنتجات التي تم فحصها وفقا للم.  37.9، مع معيار الفقرة 

 . 37.10المعيار في الفقرة 
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ويتم استيفاء الشروط   NFPA 265ب من بروتوكول الفحص  ةيتم فحص المنتجات باستخدام الوسيل 35.9

 :التالية 

 كيلووات 13يجب أن ال ينتشر اللهب إلى السقف خالل التعرض  -0

 :كيلووات يتم استيفاء المعيار التالي  023خالل التعرض  -5

× ملم  5113يجب أن ال ينتشر اللهب إلى األطراف الخارجية للعينة في جدار مساحة   ( أ

 ملم 0553

 يجب أن ال يحدث وميض ( ب

 :الشروط التالية  ءويتم استيفا   NFPA 286لفحص يتم فحص المنتجات باستعمال بروتوكول ا 35.10 

 كيلووات 13يجب أن ال ينتشر اللهب إلى السقف خالل التعرض  -0

 :كيلووات يتم استيفاء المعيار التالي  053خالل التعرض  -5

× ملم  5113يجب أن ال ينتشر اللهب إلى األطراف الخارجية للعينة في جدار مساحة  (أ 

 ملم 0553

 وميضيجب أن ال يحدث  (ب 

 كيلوواط 233الفحص   طيلةمعدل اطالق للحرارة  أقصىيجب أن ال يتجاوز  (ج 

 0333جاوز أعلى معدل الطالق الدخان طيلة الفحص تفي المنشآت الجديدة يجب أن ال ي (د 

 متر مربع

 

 المحددة مواد    36.

 للجدران واألسقف مواد التغشطيب 36.1

 :أو السقف  التكسية على  التشطيباتيجب االلتزام بالشروط التالية في استعمال مواد  36.1.1

حات المحمية واألسقف للغرف أو المسا البطانةالمصنفة من الفئة أ على  التشطيباتيسمح باستخدام  -0

 .  ليةاآل للمرشات تغطىبنظام مع

وز ثالثة ارباع االرتفاع المصنفة من الفئة أ على الفواصل التي ال تتجا التشطيباتيسمح باستخدام  -5

 ملم في االرتفاع أيهما أقل  5113من األرضية إلى السقف أو ال تتجاوز 

ملم فوق األرضية المشطبة  0553المصنفة من الفئة أ إلى أكثر من  التشطيباتيسمح بأن تمتد  -0

 لسقفعلى جدران ارتفاع السقف وارتفاع فواصل ا

يث يكون الفحص قد تم وفق المعيار حالتشطيبات على الجدران والفواصل يسمج باستخدام مواد  -1

NFPA 265 

 

 السقف  أغطيةجدار الفينيل الممتد أو  36.2

 :يجب أن يتوافق استعمال جدار الفينيل الممتد أو أغطية السقف مع واحد من الشروط التالية    36.2.1

أو أسقف الغرف أو المساحات المحمية  بطانةالسماح باستعمال المواد المصنفة من الفئة أ على  -0

 . ليةللمرشات اآل تغطىبنظام مع
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السماح باستعمال المواد المصنفة من الفئة أ على الفواصل التي ال تزيد عن ثالثة أرباع االرتفاع  -5

 .أيهما أقل (  ملم 5113)قدم  2من األرضية للسقف أو ال يتجاوز ارتفاعها  

ملم فوق األرضية المشطبة  0553السماح باستعمال المواد المصنفة من الفئة أ لتمتد حتى ارتفاع  -0

 .السقف والفواصل على ارتفاع السقف  بطانةعلى ارتفاع 

   NFPA 265والفواصل حيثما تم فحصها وفقا للمعيار  البطانةيسمح باستعمال المواد على  -1

 NFPAوالفواصل واألسقف حيثما تم فحصها وفقا للمعيار  البطانةل المواد على يسمح باستعما -2

286   

 

 (خفيفة )المواد البالستكية الموصلة 36.3

سقف ما لم يتم السماح بشكل أو الرغوة كتشطيب لجدار داخلي أو  الموصلةال تستعمل مواد البالستيك  36.3.1

 : محدد 

أو الرغوة والتي تقابل تعريف العزل بالبالستيك الرغوي وفقا لفحوصات  الموصلة مواد البالستيك  -0

الحريق على المدى الواسع والتي تقتضي خواص االختراق للمواد في االستعمال المقصود تحت 

الرغوي يتعلق  الستيكمشطب بالب مجمعاتويتم القيام بأداء الفحوصات على . ظروف حريق فعلية 

درجة سمك مقصود  أقصىي  بما في ذلك أي غطاء أو واجهة وعلى بترتيب االستخدام النهائ

 .لالستعمال 

والرغوي للتشذيب بما ال يزيد عن عشرة بالمائة من مساحة  الموصلة يسمح باستعمال البالستيك  -5

ويحدد بنصف ( 0م/كجم 053) 0قدم/رطل 53 تقل كثافته عنالجدار أو السقف شريطة أن ال 

في العرض ويتوافق مع متطلبات الفئة أ أو ( ملم 033)بوصة  1في السمك و ( ملم 00)بوصة 

الدخان  (فترة زمنية)مدة والسقف وبالرغم من ذلك يجب أنت ال يكون  البطانةالفئة ب من تشطيبات 

 .محددا 

 

 بالستيك التوصيل الخفيف36.4   

واألسقف على أساس فحوصات  البطانةباستعمال بالستيك التوصيل الخفيف في تشطيبات  يسمح 36.4.1

الحريق على المدى الواسع والتي تقتضي صفات االحتراق في البالستيك لالستعمال المقصود تحت 

بالستيك توصيل خفيف  يتعلق  مجمعاتويتم القيام بأداء الفحوصات على . ظروف حريق فعلية 

درجة سمك مقصود  أقصىدام النهائي  بما في ذلك أي غطاء أو واجهة وعلى بترتيب االستخ

 .لالستعمال 

  

 لسقف المعدني ولوحات الجدارا36.5   

والمشطبة من المصنع بالفئة أ   معتمدةيسمح باستعمال األسقف المعدنية وجدران األلواح المدرجة وال 36.5.1

تلك األلواح المدهونة يسمح بها لإلستعمال في المساحات حيث . للتشطيب مع طبقة إضافية من الدهان

 (ملم3.93)اجمالي سمك الدهان يجب أن ال يزيد عن . تطلب التشطيبات الداخلية من الفئة أ 
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 التغشذيب والتغشطيب العرضي 36.6   

 

بالمائة من اجمالي  03بالتشذيب والتشطيب العرضي للجدار الداخلي والسقف بما ال يزيد عن يسمح  36.6.1

مساحات الجدار والسقف ألي غرفة أو مساحة لتكون من مواد الفئة ج في المنشآت التي يطلب فيها أن 

 .يكون تشطيب الجدران الداخلية واألسقف من الفئة أ أو الفئة ب 

 

المشتعملة كرابط للجدار واألرضية إلعطاء حدود لمهام ة الجدار واألرضية الداخلية مادة تشذيب قاعد 36.6.2

ملم يجب أن تستوفي متطلبات تشطيب الجدران الداخلية  023معينة أو تزيين وال يزيد ارتفاعها عن 

من لتشطيبات األرضية الداخلية أما إذا كان المطلوب هو تشطيب ارضية ( 5)لموقعها أو متطلبات الفئة 

 (.5)فإن تشذيب األرضية الداخلية يكون من الفئة ( 0)الفئة 

 

 

 والملصقات  نغشراتللوحات ا36.7   

من اجمالي مساحة % 53والملصقات والتي تثبت مباشرة بالجدار يجب أن ال تتجاوز  النشراتلوحات  36.7.1

 .الجدار التي توضع عليه 

 

 

 فحص وتصنيف التغشطيب الداخلي لألرضيات 37.

  ASTM D 2859يجب أن تلتزم تشطيبات األرضية بالسجاد أو ما شابه السجاد بالمعيار األمريكي  37.1

 . التشطيباتالوسيلة القياسية لفحص صفات االشتعال لمواد تشطيب األرضيات بالتغطية ب)

ني حد أد يجب أن تكون أغطية األرضيات بخالف السجاد والتي حكم بأنها تمثل خطرا غير عادي ، لها 37.2

  w/cm2 3.0انصهار قدره 

 NFPAعلى أساس نتائج الفحوصات  من معيار  1-5-03تصنف تشطيبات األرضيات الداخلية وفقا للفقرة  37.3

باستخدام مصدر طاقة تغطية األرضيات  نظمة الوسيلة القياسية لفحص درجة االنصهار الحرجة ال)  253

الوسيلة القياسية لفحص درجة االنصهار )  ASTM E 648 253أو المعيار األمريكي (  حرارية متوهج

 (تغطية األرضيات باستخدام مصدر طاقة حرارية متوهج نظمة الحرجة ال

 

  للتغشطيب الداخلي لألرضية( 1)الفئة  37.4

 (w/cm2  3.12 )درجة انصهار حرجة ال تقل عن 0يجب أن يكون لتشطيب األرضية الداخلي من الفئة  37.4.1

  

 للتغشطيب الداخلي لألرضية( 2)فئة ال 37.5

  3.55 )درجة انصهار حرجة ال تقل عن 5يجب أن يكون لتشطيب األرضية الداخلي من الفئة  37.5.1
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      w/cm2     )ولكن ال تقل عن( 3.12    w/cm2) 

األرضية من تشطيب  5لتشطيب األرضية الداخلية اينما يكون استعمال الفئة  0يسمح باستعمال الفئة  37.5.2

 . الداخلية مطلوباً 

 

  المائية طيب الداخلي فيما يتعلق بالمرغشاتالتغش    38.

 البطانةلتشطيبات ( ج)فإنه يسمح باستعمال المواد من الفئة  مائيةللمرشات ال تغطىحينما يوجد نظام مع 38.1

لتشطيب ( ب)الفئة كما يسمح باستعمال مواد واألسقف الداخلية في أي مكان حيث تكون الفئة ب مطلوبة  

 .مطلوبة ( ا)الجدران واألسقف الداخلية في أي مكان تكون الفئة 

في كل اقسام الحريق أو اقسام الدخان التي تحتوي على تشطيبات  المائية للمرشات تغطىحينما يوجد نظام مع 38.2

لية في أي مكان حيث لتشطيبات األرضيات الداخ( 5)ارضيات داخلية  فإنه يسمح باستعمال المواد من الفئة 

انصهار  (فترة زمنية)مدة فإنه ال يطلب ( 5)لتشطيب األرضيات  مطلوبة   وحيثما تطلب الفئة  0تكون الفئة 

 .حرج 

 

 إعتماد المواد     39.

والمعدات والمنتجات والملحقات المشار  مجامعاتوال نظمة يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد واال 39.1

ل  الدفاع  في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة الحياة والسالمة من الحريق وخدمات الطوارئ  من قب عليها 

 .المدني العتماد المواد 

 على كافة المنتجات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو االعتماد الدولي أعاله اشتراطاتتنطبق  39.2

 

 مراجع أخرى    40.

يمكن اإلشارة . القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا البابلقد تم الرجوع إلى  40.1 

 نظمة االقرار باال (03)أيضا يرجى النظر في . للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير 

 والمعايير الدولية

 NFPA 101   قانون سالمة الحياة 

 NFPA 5000    وتشييد المبانيقانون المباني 

 NFPA 70   قانون الكهرباء الوطني 

 IBC    قوانين البناء الدولية 

  متطلبات الفحص :ASTM E-814-02  ( الوسيلة القياسية لفحص الحريق من خالل اختراق مواقف الحريق) 

  حيث أن  –مختبرات في نورثبروكIL   تطبق معاييرASTM E-814   تحت تكليفهمUL1479    حيث نشرت

 :النتائج الخاصة بدليل مقاومة الحريق والذي يتم تحديثه سنويا 

 :دليل مقاومة الحريق لمختبرات (0
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 الحريق انتشار مانعأجهزة  (أ 

 مقاومة الحريق (فترة زمنية)مدة  (ب 

 الحريق من خالل االختراق انتشار مانع انظمة  (ج 

 مادة الحشو واالبطال والفراغ (د 

 تشكيل المواد (ه 

 وصالت انظمة  (و 

 حدود احتواء الحريق انظمة  (ز 

 مقاومة الحريق  (فترة زمنية)مدة  (ح 

 

 يجدد سنويا( دليل مختبرات اوميجا )البديل  (5

 

 متطلبات الفحص UL2079  (0992يوليو )مفاصل البنايات  نظمة فحص مقاومة الحريق ال 

 D.ANSI/ASTM E 2307  : وسيلة الفحص القياسية لتحديد مقاومة الحريق لحواجز الحريق الطرفية باستخدام

 (الميزان المتوسط وجهاز فحص الطوابق المتعددة

 متطلبات الفحص :ASTM E 1966-01 "مقاومة الحريق  وصالت نظمة قياسية الوسيلة الفحص ال 

 متطلبات التفتيش :ASTM E 2174-01 ةفني يش الموقعي لمواقف الحريق الللتفت الممارسة القياسية. 

 مواقف الحريق  نظمة ارشادات المجلس الدولي لوقف الحريق لتقييم األحكام الهندسية ال 

  ASTM E-84-01 وسيلة الفحص القياسية لصفات احتراق السطح لمواد البناء. 

  كل قوانين البناء الرئيسية الموجودة: ICBO, SBCCI, BOCA and IBC 

  البريطانية   نظمة تستخدم معايير االاينماBS لمواصفات المشروع تستخدم المعايير البريطانية التالية: 

0- BS476  فحص الحريق على مواد البناء 

5- BS 6401 فة اإلبصار الخاصة للدخان المتجمع من الموادطريقة القياس في الوكالة لكثا) 

0- BS6399 في المبنى حمل ال 

 قانون الممارسة لألحمال الميتة والمفروضة 1:1996الجزء  -1

 قانون ممارسة احمال القف المفروضة  0:0922الجزء  -2

مع  2.4.5.6القسم   1الجزء   لحماية واصالح مكونات البناء الخرسانية( DafStb)ارشادات : معيار التحمل -5

 .فحص الحريق التالي لضمان العمل بالمهام لمدة طويلة 

 

 ANSI/UL2079  م مقاومة الحريق لفواصل البناياتفحص نظا) 

  وقف الحريق  انظمة توصيات االرشاد للمجلس الدولي لوقف الحريق لتقييم أحكام هندسة 

 

 (ASTM)الجمعية األمريكية للفحوصات والمواد  (أ 

 

0- ASTM E 84 ويلة الفحص القياسية لخواص احتراق سطح مواد البناء 

5- ASTM E 119 وسائل فحص الحريق لتشييد المباني والمواد 

0- ASTM E 176 مصطلحات معايير الحريق 

1- ASTM E 814 وسيلة الفحص لفحوصات الحريق من خالل اختراق مواقف الحريق 

2- ASTM E 1966 مفاصل المباني انظمة وسيلة الفحص لمقاومة الحريق ا 

5- ASTM E 1399 وصالتقياس لعرض ال ىأقصوسيلة الفحص للحركة الدائرية وأدنى قياس و 
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3- ASTM E 2307  وسيلة الفحص القياسية لتحديد مقاومة الحريق لحواجز الحريق الطرفية باستخدام

 ميزان متوسط وجهاز فحص الطوابق المتعددة

2- ASTM E 2174 ةفني الممارسة القياسية للتفتيش الموقعي لمواقف الحريق ال 

9- ASTM E 2393 والمقاوم للحريق  فني الحريق ال وصالت نظمة ي الالممارسة القياسية للتفتيش الموقع

 وحواز الحريق الطرفية

 

 ULمختبرات  (ب 

 

0- UL 263  فحص الحريق لتشييد المباني والمواد 

5- UL 423  فحص خواص احتراق السطح لمواد البناء 

0- UL 1479 فحص الحريق من خالل اختراق مواقف الحريق 

1- UL 2079 اني مفاصل المب نظمة فحص مقاومة الحريق ال 

 

 ENالمعايير األوربية    (ج 

 

0- EN 1363-1  العامة اشتراطات –فحوصات مقاومة الحريق 

5- EN 1363-2 اجراءات بديلة وإضافية -فحوصات مقاومة الحريق 

0- EN 1364-3 الجدار الساتر الترتيب الكامل . ثقاالً مة الحريق للعناصر التي ال تحمل أفحوصات مقاو

 (بالكامل مجمعاتال)

1- EN 1364-4  الجدار الساتر الترتيب الجزئي. ثقاالً الحريق للعناصر التي ال تحمل أفحوصات مقاومة 

2- EN 1366-3  اقفال االختراق –فحوصات مقاومة الحريق لمنشآت الخدمة 

5- EN 1366-4 المستقيم والفجوة وصالتفحوصات مقاتومة الحريق لمنشآت الخدمة اقفال  ال 

3- EN 1366-2 الحريق خوانق 5آت الخدمة الجزء فحوصات مقاومة الحريق لمنش 

2- EN-1366-10  التحكم في الدخان خوانق 03الجزء  –فحوصات مقاومة الحريق لمنشآت الخدمة 

9- EN 12101-4  انظمة  1مراقبة الحرارة والدخان الجزء  انظمة SHEV  تهوية الحرارة والدخان 

03- EN 12101-8  مراقبة الدخان خوانق -2مراقبة الدخان والحريق الجزء  انظمة 

00- EN 15650-  الحريق خوانق –تهوية المباني 

05- EN 13501-3  مقاومة الحريق لمنتجات التشييد وعناصر البناء الجزء (فترة زمنية)مدة 

باستخدام البيانات من فحص مقاومة الحريق ؤعلى المنتجات والعناصر  (فترة زمنية)مدة ال:  3 -00

 الحريق خوانقمقاومة الحريق و المستخدمة في منشآت مبانء الخدمات انابيب

01- EN13501-4  الحريق لمنتجات التشييد وعناصر البناء (فترة زمنية)مدة 

مراقبة  انظمة باستخدام بيانات من فحوصات مقاومة الحريق على مكونات  (فترة زمنية)مدة ال:  1الجزء  -02

 .الدخان 

 

 

 أسرة القانون الدولي  (د 

0- IBC  قانون البناء الدولي 

5- IFC  (االطفاء)قانون الحريق الدولي 

 

 الرابطة القومية للوقاية من الحريق (ه 
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0- NFPA 1 قانون الحريق 

5- NFPA 3 انقاذ الحياة انظمة المعايير لتجريب والفحص الموحد للحماية من الحريق و 

0- NFPA 80 المقاومة للحريق والفتحات الواقية األخرى بوابالمعيار لأل 

1- NFPA 101 قانون انقاذ الحياة 

2- NFPA 5000  قانون تشييد المباني والسالمة 

 مجلس اإلطفاء العالمي (  و

 مواقف الحريق  انظمة لتقييم أحكام هندسة  IFCارشادات مجلس اإلطفاء العالمي  -0
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  التهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخانالتهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخان  ::1100الفصل الفصل 

  
557766  

 تعريفات -0
 نظم تكييف الهواء والتهوية -2

576 
577 

 577 للمعداتالمتطلبات العامة  2.0

 غرف وحدة التحكم في الهواء  -3
 غرف وحدة التحكم في الهواء  المستخدمة كمساحة لتجميع الهواء 3.0            
لها انابيب الهواء مباشرة في غرف وحدة التحكم في الهواء التي   3.2            

   الفتحة الرأسية للخدمات 

578 
578 
578 

 

 578 فتحات الهواء الخارجي -4

 578 منظفات الهواء ومرشحات الهواء -5

 579 المراوح -6

 579 انابيب الهواء   -7

 582 انابيب التهوية   -8

 583 منطقة تجمع الهواء    -9

 585 خوانق الحريقأجهزة  -01

 586 الدخان خوانقأجهزة  -00

 587 شف الدخان للتحكم اآللياك -02

 587 منطقة تجمع الهواءالمواد المصنوعة ل -03

 588 نظم الهواء في الممرات     -04

 المخارج -05
 

588 

 589 مكافحة الحريق وردهات الخالية من الدخان  الغرف -06

 590 مضخة الحريقؤ ذات المحرك وغرفة المولد ومركز قيادة الطوارئ -07

 592 الغرف التي توجد بها مواد قابلة لإلشتعال ومتفجرات -08

 593 فحوصات القبول -09

 الدخانمن المباني نظام تهوية  -21
  الطابخ التجارية تهوية الدخان في  21.0

594 
594 

 والمخازن من الدخان اعية مباني الصنالتهوية  -20
 مرشاتذات الالمباني  20.0
 المباني بدون مرشات 20.2

597 
597 
598 

 598 نظام التحكم في الدخان مبنى سكني  -22

 نظم التحكم في الدخان -23
 خروجاالدراج المحمية لل 23.0
 االمتدادسرعة  23.2
 والتنفيس التسرب  23.3
 توزيع الضغط 23.4

 

598 
598 
598 
598 
599 

 

 609 المصاعد -24

 واالدراج الهروب  التهوية للممرات الداخلية اشتراطات -25
 معيار متطلبات نظام التحكم في الدخان لمختلف أنواع المباني 01.0الجدول 

610 
611 
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 621 المراكز التجارية والردهات -26

 622 للحريق  هندسةتحليل  -27

 المباني تحت األرض -28
 نظام التحكم في الدخان في السرداب 28.2
 تهوية الدخان 28.4
 الدخان طردنظام  28.7

624 
624 
625 
625 

 تحكم في الدخان للنظام المصمم  -29
 الحريق  حجم 29.4

 مختلف المنشآتفي الحريق حجم  01.2جدول رقم 
 

 سعة نظم تهوية الدخان    29.5
 الخالية المناطق    29.6
 (منطقة تجمع الدخان) خزان الدخان   29.7
 إزالة الدخان من منطقة الدوران أو البهو   29.9

 طرد الدخان من منطقة الدوران والردهة  29.01
 المناطق الراكدة 29.02
 درجة حرارة طبقة الدخان/ أقصى انسياب للدخان  29.04
 األسقف ذات الفتحات   29.20
 امداد الطاقة عند الطوارئ   29.22
 طريقة التشغيل   29.23
 التشغيل راليدوي   29.24
 اغالق جمية انظمة التكيف الهواء والتهوية    29.26
 مرواح االستعداد والمرواح المتعددة   29.28
 الدوائر المحمية   29.29
 حسب مقاومة الحريق لالنابيب  (فترة الزمنية )مدة   29.30
 لحريق خانق ا 29.33
 تشغيل النظام 29.35
 نظام السالمة من االعطال  29.36
 بالكهرباء/تهوية الطرد الطبية 29.37
 حواجز الدخان  29.38
 معوقات وسائل الخروج 29.39
 مجرى الدخان او التوجية  29.41
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ننظم التهوية الميكانيكية والتحكم في الدخا  

 
 تعريفات  (1)

 

 :موصل الهواء  1.1

عبارة عن انبوب لنقل الهواء ما بين انبوب الهواء أو منطقة تجمع الهواء ووحدة محطة 

 .الهواء أو مدخل للهواء أو مخرج للهواء 

 

 انبوب الهواء  1.1

عبارة عن انبوب أو ممر لتحويل الهواء إلى أو من تسخين أو تبريد أو تكييف الهواء أو 

 جهاز تهوية ولكن ال تشمل منطقة تجمع الهواء

 

 

 :منطقة تجمع الهواء لغرفة وحدة التحكم في الهواء 1.1

 

 : ردهة 1.1

عبارة عن مساحة كبيرة الحجم تنشأ من فتحة طابق أو سلسلة فتحات طوابق وتربط بين 

طابقين أو أكثر والتي تكون مغطاة من أعلى سلسلة الفتحات وتستخدم ألغراض خالف تلك 

كفتحة أو طريق بئر المصعد أو فتحة سلم كهربائي أو  المحمي الموجودة في طريق الدرج 

 .سمكرة أو الكهرباء أو التكييف أو االتصاالت رأسية للمرافق لمرافق ال

 

 خانق الحريق 1.1

عبارة عن جهاز مركب في نظام توزيع الهواء ومصمم لكي يغلق تلقائيا عند الكشف عن 

 حرارة وذلك ليقطع حركة انسياب الهواء ولكي يقيد مرور اللهب والدخان والحرارة

 

 :جدار مقاومة الحريق 1.1

عبارة عن جدار بفصل المباني أو يقسم المبنى إلى أقسام لمنع انتشار الحريق وله تصنيف 

 وذو هيكل ثابتمقاومة للحريق 

 

 :المنصة المنطقية  1.1

متر تقاس من أدنى نقطة على أرض المنصة إلى  11عبارة عن منصة بارتفاع اكبر من 

 .ارضية المنصة فوقها أعلى نقطة للسقف أو 

 

 :ممر المشاة  1.1
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منطقة عامة للمشاة مسقوفة أو مغطاة في داخل مبنى للتسوق والتي تخدم كمدخل لعدد اثنين 

 أو أكثر من المستأجرين وال تتجاوز ثالثة مستويات والتي تكون مفتوحة في بعضها البعض

 

 :منطقة تجمع الهواء 1.1

توزيع  عبارة عن قسم أو غرفة يتصل بها انبوب أو أكثر للهواء والتي تشكل جزءا من نظام

 الهواء 

 

 :المنصة النظامية  1..1

متر أو أقل تقاس من أدنى نقطة من ارضية المنصة إلى  11عبارة عن منصة بارتفاع 

 .أو ارضية المنصة فوقها أعلى نقطة للسقف

 

 :الدخان  11.1

مادة ما الجسيمات الصلبة التي يحملها الهواء والسوائل والغازات النشاركة عندما تتعرض 

 ق مع كمية الهواء التي تجر أو خالف ذلك تختلط بكمياتللتحلل أو االحترا

 

 :التحكم في الدخان  11.1

عبارة  عن نظام يستخدم المراوح النتاج فروقات في  الضغط للسيطرة على حركة الدخان 

. 

 

 :خانق الدخان  11.1

أي ليظل مغلقا لمنع . عبارة عن جهاز داخل نظام توزيع الهواء للتحكم فيؤ حركة الدخان 

اللهب والدخان والحرارة في األقسام األخرى أو لينفتح لطرد الدخان خارج المنطقة انتشار  

. 

 

 :نظم تكييف الهواء والتهوية  (1)

 

 :المتطلبات العامة لألجهزة  1.1

ملم مع ارتفاع  ..1يتم ترتيب األجهزة لتوفير مسافة افقية للدخول ادناها  1.1.1

 . ملم للتفتيش والصيانة واإلصالح .1.1بالغرفة 

غبار و , مواديجب حراسة األجهزة للحماية من األفراد وضد إدخال  1.1.1

 شوائب 

إليقاف يزود كل نظام لتوزيع الهواء على األقل بوسائل تشغيل يدوية  1.1.1

 . التحكمتشغيل اإلمداد والرجوع ومراوح الشفط عند 

 .مخصصة لذلك أو في غرفة محمية التحكم  توضع وسائل التشغيل اليدوي في غرفة  1.1
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 :غرف وحدة التحكم في الهواء  (1)

 

 غرف وحدة التحكم في الهواء  المستخدمة كمساحة لتجميع الهواء 1.1

: 

غرف وحدة التحكم في الهواء التي تستعمل كمنطقة لتجمع الهواء ال  1.1.1

 .تستخدم لتخزين أو اإلشغال بخالف فترة صيانة المعدات 

 

تستخدم في منطقة تجمع هواء لغرفة وحدة التحكم في الهواء  يالمواد الت 1.1.1

يجب أن تكون غير قابلة لالشتعال أو محدودة االشتعال ويكون أدنى رقم  

عند فحصها  .1وأقصى رقم لتطكوين الدخان منها  11النتشار اللهب هو 

وتكون مناسبة للتعرض المستمر  ASTM E 84وفقا للمعيار األمريكي 

 .لدرجات الحرارة والرطوبة في جو بيئة منطقة تجمع الهواء 

 

يتم تصنيف األسالك الكهربائية والكيبالت وكيبالت األلياف البصرية بأن  1.1.1

 11..أو أقل ومتوسط كثافة بصرية  .1..لديها اقصى قمة كثافة بصرية 

متر أو أقلال أو يتم تركيبها في  1.1أو أقل ومسافة قصوى النتشار اللهب 

بالكامل في موصالت  محميةقنوات معدنية أو كيبالت معدنية مغلفة أو 

 .بدون تهوية 

 بهاال انابيب هواء تفتح مباشرة في الفتحة الرأسية للخدماتغرف وحدة التحكم في الهواء  1.1 

 : فتحات الهواء الخارجي (1)

ال تزيد فتحاتها عن من مادة مضادة للتاكل  مصفات  فتحات الهواء الخارجييتم حماية  1.1

 ملم 11.1

 . توضع فتحات الهواء الخارجي بحيث ال تقوم بإدخال النار أو الدخان في المبنى  1.1

 

 :ومرشحات الهواء منقيات  (1)

                            ANSI/UL 867  الهواء الكهروستاتيكية يتم تصنيفها وفقا للمعيار  مصفيات  1.1

 ANSI/UL 900وفقا للمعيار  1وفئة  1يتم تصنيف كل المرشحات كفئة  1.1

 

 

 

 :المراوح  (1)
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دنية لمنع دخول األوراق والنفايات بشبكات معمداخل المراوح المكشوفة يتم حمايتها  1.1

 والمواد الغريبة 

مئوية  ..1بفاعلية في درجة حرارة يجب أن تكون مراوح شفط الدخان قادرة على العمل  1.1

 .ساعة  1ولمدة 

 

 :أنابيب الهواء  (1)

يتم تشييد انابيب الهواء من الحديد أو الصلب أو األلمنيوم أو النحاس أو الخرسانة  1.1

 (للتوضيح  1..1انظر الشكل )أو تبنى 

من األنابيب الصلبة والمرنة للهواء  1يسمح باستعمال انابيب الفئة  صفر أو الفئة  1.1

عندما ال تزيد درجة   ANSI/UL 181والتي تم فحصها وفقا لتصنيف المعيار 

درجة مئوية أو عندما تستعمل كأنابيب عمودية ال  .11الحرارة في األنبوب عن 

 .تخدم أكثر من طابقين متجاورين في االرتفاع 

عزل األنابيب والمواسير واألغطية وتبطين األنابيب وواجهات لدى يجب أن يكون  1.1

مسكنات البخار والملصقات والمثبتات والشرائط والمواد الملحقة التي تضاف 

وبالشكل الذي ألنابيب الهواء ومناطق تجمع الهواء وكاتمات الصوت في األنابيب 

بدون اثبات الستمرار تطور  11بقدر  تستخدم فيه ، رقم اقصى النتشارل اللهب

عند الفحص وفقا للمعيار األمريكي  .1االحتراق ورقم اقصى لتطور الدخان 

ASTM E 84 

يجب أن تستخدم عوازل األنابيب والمواسير واأغطية وتبطين األنابيب والصقاتها  1.1

 ASTM E 2231واشرطتها اجراءات اعداد وتركيب العينات للمعيار األمريكي 

 توضيح لل 1..1و  1..1و  1..1و  1..1شكل ال 

يجب أن ال تمر موصالت الهواء من خالل أي جدار أو فاصل أو سياج أو فتحة   1.1

. ساعة أو أكثر  1والتي تكون مطلوب أن تكون مقاومة للحريق لمدة رأسية 

 .موصالت الهواء ال تمر من خالل الطوابق 

ب العهواء المجاورة لكل خانق حريق أو خانق يتم توفير  فتحة للخدمة في انابي 1.1

وأي كواشف للدخان تتطلب دخوال للتركيب والتنظيف والصيانة والتفتيش دخان 

 .والفحص 

سم لتشير لموقع  11يتم تعريف فتحات الخدمة بأحرف يكون أدنى حد الرتفاعها  1.1

 .أجهزة الحماية من الحريق في الداخل 

للحريق ومملوكة لتشييد انبوب مقاوم للحريق فإن عند استخدام مواد مصنفة  1.1

تصنيف مقاومة الحريق لألنبوب المصنف يجب أن يكون له نفس المدة لمقاومة 

 (للتوضيح  1..1انظر الشكل .)الحريق مثل الجدار أو الطابق الذي يخترقه 
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ية الفتحات الخاصة بمسارب دخول الهواء لكل نظم التحكم ونظم التهوية الميكانيك 1.1

الخروج والممرات الداخلية ونظم التحكم في الدخان  االدراجوالنظم المضغوطة 

 الشفط طردمتر من أي فتحات  1يجب أن ال تقل عن 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنبوب خالل الجدار يخترقتشييد األنبوب  1..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 أنابيب معدنية مع عازل قابل لالشتعال 1..1الشكل 

 

 انابيب معدنية مع عازل قابل لالشتعال 1..1الشكل 
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 أنابيب معدنية مع عازل غير قابل لالشتعال 1..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنابيب معدنية مع عازل غير قابل لالشتعال 1..1الشكل 
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 :أنابيب التهوية  (1)

 

 .مكافحة الحريق  ردهةال يجوز أن تمر أنابيب التهوية من خالل موقف الدخان أو  1.1

يجب  ردهةعندما ال يمكن تجنب ذلك ، فإن الجزء من انبوب التهوية الذي يمر من داخل ال 1.1

ان يكون مسيجا ببناء مع تصنيف مقاومة حريق تساوي على األقل المقاومة لتلك العناصر 

 (للتوضيح 1..1و  1..1و  1..1انظر الشكل . )في الهيكل 

وإذا تم شكل آخر من بناء مقامة الحريق فيجب تركيب الخانق . ذلك التشييد يكون مبنيا  1.1

ال يسمح بتغلغل انابيب التكييف أو التكييف من .  الردهاتحيث يتغلغل األنبوب في سياج 

 .من خالل جدران الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحمي الردهاتانبوب التهوية من خالل  1..1الشكل 
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 محمي ردههانبوب التهويثة في سياج مقاوم للحريق من خالل  1..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمي ردههانبوب التهوية داخل عارضة محمية من خالل  1..1الشكل 

 

 :تجمع الهواءمنطقة  (1)

 

أو أرضية  –السقف والسطح  –عبارة عن فسحة مغلقة بين السقف والطابق الذي يقع فوقه   1.1

مرتفعة وأرضية هيكلية في المبنى ويمكن استخدامها كمنطقة تجمع هواء شريطة أن تحتوي 

 :الفسحة المغلقة ما يلي 
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 كيبل معدني معزول في غالف معدني -1

 كيبل في غالف معدني -1

 بغالف معدنيكيبل  -1

 مجرى من معدن صلب -1

 كيبل معدني مغلف -1

 مجرى معدني مرن -1

متر أو كيبالت مغلفة  1مجرى مرن ال يسمح بتسرب السوائل بأطوال ال تزيد عن  -1

 بالمعادن

 كيبالت اتصاالت ألجهزة الكومبيوتر والتلفزيون والعاتف ونظام االتصاالت الداخلية -1

 تركيبات للحماية من الحريق -1

 .د غير قابلة لالشتعال تنقل سوائل غير قابلة لاللتهاب انابيب من موا -.1

والشكل  1..1انظر الشكل . الدعامات لغشاء السقف تكون من مواد غير قابلة االحتراق  1.1

 للتوضيح 1..1

 

 

 

 

 

 مجمع الهواء الراجع في فسحة السقف 1..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 المرتفعةمنطقة تجمع الهواء الراجع تحت األرضية  1..1الشكل 
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 :خوانق الحريقأجهزة  (.1)

 

 خوانق ويتم توفير . نابيب لجدران الحماية من الحريقاليجب تجنب اختراقات ا 1..1

للحريق معتمدة حيث تخترق األنابيب أو تنتهي في فتحات في الجدران أو الفواصل 

 .ساعة أو أكثر  1بمقدار لمقاومة الحريق  (فترة زمنية)مدةالمطلوب أن تكون 

عندما يمتد انابيب الهواء فقط من خالل طابق واحد وتخدم فقط طابقين متجاورين  1..1

للحريق في كل نقطة  خوانقأو يتم تركيب  المحمية فيجب أن تكون انابيب الهواء 

 .(للتوضيح  .1..1انظر الشكل )حيث تم اختراق  الطابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حريق موفرة في اختراقات األنابيب عبر أقسام الحريق خوانق  .1..1الشكل 

 

 :غير مطلوب توفير خانق الحريق لما يلي  1..1

 أنابيب شفط مجففات المالبس -1

 انابيب شفط األبخرة الخطرة -1

 الدرجأنابيب الضغط في بئر  -1

 انابيب استخالص واخراج الدخان -1

 مكبات الغسيل والنفايات -1

الحريق المستعملة لحماية فتحات  الجدران أو الفواصل أو  خوانق يجب أن تكون ل 1..1

ساعات ، مقاومة للحريق  1األرضيات ذات مقاومة الحريق المصنفة أقل من 

 خوانق ل  ANSI/UL 555وفقا للمعيار ( ساعة ونصف)ساعة  1.1مصنفة 

 EN 1366.2الحريق المأمونة أو 
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الحريق المستعملة لحماية فتحات  الجدران أو الفواصل أو  خوانق يجب أن تكون ل 1..1

ساعات ، حماية من الحريق   1األرضيات ذات مقاومة الحريق المصنفة أقل من 

الحريق المأمونة أو  خوانق ل  ANSI/UL 555ساعات وفقا للمعيار  1مصنفة 

EN 1366.2 

ق الرعاية الصحية الحريق التي تستخدم في أي مباني حساسة مثل مرافخوانق  1..1

والمباني التعليمية وأي مباني يتجاوز فيها ( منشآت مع خطر من النوم)والفنادق

متر ،  يجب السيطرة عليها بجهاز اطالق انذار آلي  11االرتفاع الصالح للسكن 

 وضمانى أنه ال يوجد تسرب دخان وال نقل حرارة

 NFPAعليها وفقا للمعيار السقف والحفاظ  خوانق الحريق و خوانق يتم تركيب  1..1

 EN 12101.4الخاص بحماية األبواب والفتحات األخرى أو المعيار  80

 الخانق المشتركى للحريق والدخان هو خانقر للحريق وال يمكن استعماله كخانق للدخان: ملحوظة

  

 :الدخان  خوانق اجهزة  (11)

الدخان في أو بجوار النقطة التي تمر فيها أنابيب الهواء من خالل  خوانق يتم تركيب  11.1

الدخان على مسافة تزيد  خوانق حواجز الدخان المطلوبة ولكن وفي كل األحوال ال تركب 

متر من الحاجز أو بعد اول مدخل ألنبوب الهواء أو المخرج أيهما أقرب لحاجز  1..عن 

 .الدخان 

الدخان على أنظمة الهواء بخالف ما هو ضروري لألداء  خوانق غير مطلوب تركيب  11.1

 :الصيح للوظيفة الخاصة بذلك النظام حيث صمم النظام خصيصا لتحقيق ما يلي

  

الوظيفة كنظام مصمم للتحكم في الدخان بما في ذلك توفير حركة مستمرة للهواء  -1

 .في نظام التحكم في الهواء 

 توفير فروقات الضغط خالل طوارئ الحريق -1

 خوانق إذا كانت معدات التحكم في الهواء تخدم أكثر من طابق عندها يتم تركيب  11.1

قدم مكعب  ...11)ثانية /لتر .1.1الحريق في النظم التي تبلغ سعتها أكثر من 

وذلك لعزل معدات التحكم في الهواء بما في ذلك المرشحات من باقي ( في الدقيقة

 النظام في كل جانب من امداد المبنى والرجوع من أجل تقييد دوران الدخان

فتحات في حواجز الدخان أو النظم الحريق المستعملة لحماية ال خوانق تصنف  11.1

الخاص بسالمة  ANSI/UL 5555المصممة للتحكم في الدخان وفقا لمعيار 

ارتفاع بمعدل ،  و 1أدنى للتسرب من الفئة  (فترة زمنية )مدة الدخان و خوانق 

 EN 1366.10درجة مئوية أو  .11ال تقل عن درجة حرارة 
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   10.5FPA 105الحريق والحفاظ عليها وفقا للمعيار  خوانق يتم تركيب     11.1

 ENالخاص بتركيب بتجمعات أبواب الحريق والحاميات األخرى للفتحات 

12101.4 

 الدخان بجهاز آلي الطالق اإلنذار خوانق يتم مراقبة  11.1

  

 :شف الدخان للتحكم الذاتي اك (11)

ا بإيقاف الفقرة تقوم ذاتيكواشف الدخان الموفرة حسب ما هو مطلوب في هذه   11.1

 .مراوحها هند الكشفر عن الدخان 

عندما تعمل مروحة ارجاع الهواء كجزء مصمم من نظام التحكم في الدخان ،  11.1

ويكونال المطلوب طريقة أخرى عندها ال يكون من المطلوب من كواشف الدخان 

 .أن توقف مراوحها المعنية 

 :في نظم توزيع الهواء يتم وضعها كما يلي  كواشف الدخان الصنفة لالستخدام 11.1

في الجزء الهابط من مرشحات الهواء وأمام أي فرع توصيالت في نظم إمداد الهواء والتي تكون  -1

 (قدم مكعب في الدقيقة  ...1)الثانية /لتر 111لها سعة أكبر من 

في كل طابق قبلر التوصيلة إلى الراجع العام وقبل أي إعادة تدوير أو وصلة مدخل هواء في نزم  -1

 ( قدم مكعب في الدقيقة ...11)ثانية /لتر .1.1ارجاع الهواء التي تكون لها سعة اكبر من 

 مغير مطلوب تواجد نظام كواشف الدخان الراجع حيث تكون كل المساحة التي يخدمها نظا -1

 .في المنطقة  كشف الدخانهواء محمية بنظام توزيع ال

غير مطلوب تواجد كواشفر الدخان لوحدات المراوح التي تكون وظيفتها فقط إزالة الهواء من  -1

 .داخل المبنى  إلى خارج المبنى 

القانون الوطني   NFPA 72الدخان ويتم فحصها وصيانتها وفقا للمعيار  يتم تركيبب كواشف -1

 إلنذار الحريق

غير مطلوب من كواشف الحريق التي تستعمل فقط إلغالق الخوانق أو ايقاف نظام التسخين أو  -1

 . المباني التهوية أو التكييف أن تقوم بتنشيط وتشغيل انذار اخالء 

 

 :منطقة تجمع الهواءل المواد المصنوعه (11)

تتجاوز  كما يجب أن ال. الهواء للسكنى أو التخزين  ال يتم استخدامة منطاق تجمع 11.1

 .درجة مئوية  111الهواء  درجة حرارة تلك المناطق لتجمع

غير قابلة  سقف يجب أن تكونهواء الال المواد التي تستخدم في منطقة تجمع 11.1

 11لالحتراق أو محدودة االحتراق وأن يكون عامل انتشار اللهب فيها ال يزيد عن 

 . .1واقصى عامل لتكوين الدخان 
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يتم تصنيف األسالك الكهربائية والكيبالت وكيبالت األلياف البصرية بأن لديها  11.1

أو أقل  11..أو أقل ومتوسط كثافة بصرية  .1..اقصى قمة كثافة بصرية 

متر أو أقلال أو يتم تركيبها في قنوات معدنية  1.1ومسافة قصوى النتشار اللهب 

 .صالت بدون تهوية بالكامل في مو محميةأو كيبالت معدنية مغلفة أو 

الهواء يجب أن تكون غير قابلة  لسقف الذي ينتهي في مناطقرلتجمعالجدار أو ا 11.1

 .1أو أقل وعامل لتكوين الدخان  11االشتعال أو أن تعرض انتشارا للهب بعامل 

 ASTM E 84أو أقل عند الفحص وفق المعيار األمريكي 

 

 :نظام الهواء في الممرات  (11)

التوقيف مال ممرات الخروج في منشآت الرعاية الصحية ومنشآت ال يتم استع 11.1

أو ارجاع أو شفط الهواء  والمنشآت السكنية كجزء من نظام إمداد واعادة التاهيل 

 .الذي يخدم المناطق المجاورة 

فتحات لنقل الهواء في الجدران أو في األبواب التي تفصل /ال يسمح بعمل فتحة 11.1

 المناطق المتاخمةممرات الخروج من 

 .يسمح باستخدام ممرات الخروج كجزء من النظام المصمم للتحكم في الدخان  11.1

 

 

 المخارج (11)

والمنحدرات والمخارج األخرى كجزء من نظام  الدراجال يتم استعمال ممرات الخروج وا 11.1

 .إمداد أو ارجاع أو شفط الهواء الذي يخدم المناطق األخرى في المبنى 

وج الداخلية  ، إذا وجدت يكون نظام التهوية الميكانيكية لكل درج للخروج   وممرات الخر 11.1

المخصصة وأن يلتزم بالمتطلبات التالية  االدراجاإلمداد فقط وحصرا إلى المسار  ة، مستقل

: 

ال ( فتحة)امداد الهواء للنظام يتم سحبه مباشرة من الهواء الخارجي مع نقطة للدخول  -1

 .الشفط  طردتر من أي فتحات لم 1تقل عن 

طوابق عن طريق  1الخروج التي تخدم أكثر من  دراجاليتم تحويل هواء اإلمداد  -1

 .من المخارج الموزعة على الطابق البديل  طردانبوب رأسي على طول االرتفاع وال

عندما يكون من الالزم أن يمر انبوب امداد الهواء الذي يخدم سلم الخروج اختراق  -1

أن يكون مسيجا ببناء ، يجب  الدرجفإن موقع جزء األنبوب خيثما يجتاز خارج  الدرج

مشيد أو جدار جاف تكون له على األقل نفس مقاومة الحريق لعناصر البناء وان ال 

 الحريق خوانق يتم تركيبها مع 

 .تغييرات للهواء في الساعة  1ال تقل تكون طريقة أمداد نظام التهوية  -1
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إضافة . يتم تشغيل نظام التهوية الميكانيكية ذاتيا من نظام انذار الحريق بالمبنى  11.1

غرفة التحكم لذلك يتم توفير مفتاح للتشغيل وااليقاف عن بعد لالطفائيين في مركز 

 . غرفة التحكمز كأو في لوحة اإلشارة للحريق حيث ال يوجد مر

 .التهوية الميكانيكية يتم توفير مؤشر مرئي لحالة التشغيل لنظام  11.1

 .غير مسموح بوجود وحدات التكييف ووحدات المراوح في سلم الخروج  11.1

 مخارج الحريق التي تخدم طوابق السرداب يجب أن تكون مكيفة ادراج كل  11.1

 .تخدم الطو ابق العليا مكيفة الضغط  االدراجآبار تلك االضغط إذا كانت 

الحريق التي تخدم فقط السرداب والتي تكون اكثر من طابقين أو  ادراج مخارج  11.1

المباني تحت األرض العميقة جدا )،  طردامتار تحت مستوى ال 1اكثر من 

 .يجب أن تكون مكيفة الضغط ( والهياكل

الحريق التي تخدم فقط السرداب والتي تكون اكثر من طابقين أو  ادراج مخارج  11.1

المباني تحت األرض منخفضة العمق )،  طردستوى الامتار تحت م 1أقل من 

 .يجب أن تزود بتهوية ميكانيكية ( والهياكل

 

 : الغرف الخالية من الدخان وردهات مكافحة الحريق  (11)

نظام التهوية الميكانيكية للردهات الخاصة بايقاف الدخان وردهات مكافحة الحريق  11.1

 :يلتزم بالمتطلبات التالية يجب أن يكون نظاما حصريا لتلك الردهات وأن 

تغييرات للهواء في  .1تكون طريقة اإلمداد لنظام التهوية فقط ال تقل عن  -1

 (سي للتوضيح 11..1و  11..1انظر الشكل )الساعة 

يتم سحب هواء اإلمداد مباشرة من الخارج مع نقطة لفتحة الدخول ال تقل عن  -1

 .ية للشفط أو فتحات للتهوية الطبيع طردأمتار من أي  1

أي جزء من انبوب اإلمداد يجري خارج ردهة ايقافر الدخان أو مكافحة  -1

الحريق والتي تخدم يكون إما مسيج أو مبني إلعطاء مقاومة حريق مصنفة 

 .لمدة ساعة على األقل 

 

. يتم تشغيل نظام التهوية الميكانيكية ذاتيا من نظام انذار الحريق بالمبنى 

لتشغيل وااليقاف عن بعد لالطفائيين في مركز إضافة لذلك يتم توفير مفتاح ل

يتم  . غرفة تحكم أو في لوحة اإلشارة للحريق حيث ال يوجد  غرفة التحكم 

انظر الشكل . )توفير مؤشر مرئي لحالة التشغيل لنظام التهوية الميكانيكية 

 (للتوضيح  11..1
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 :التحكم غرفةغرف مضخة الحريق التي تعمل بالمحرك وغرفة المولد ومركز  (11)

لغرفة مضخة الحريق وغرفة المولد ( إذا طلب)يتم توفير نظام مستقل للتهوية الميكانيكية  11.1

 :ويجب أن تلتزم بما يلي 

أمتار  1يتم سحب هواء اإلمداد مباشرة من الخارج مع نقطة لفتحة الدخول ال تقل عن  -1

الشفط يكون أيضا مباشرة إلى  طرد. للشفط أو فتحات للتهوية الطبيعية  طردمن أي 

 أمتار من أي من  فتحات ادخال الهواء  1الخارج وأن ال يقل عن 

في هيكل أو يتم  محميةعندما تكون األنابيب المقابلة تجري خارج الغرفة فإما تكون  -1

بناؤها إلعطاء نفس مقاومة الحريق على األقل مثل الغرفة التي تخدمها أو لتلك 

من  وينطبق التصنيف على التعرض للحريق. لها أيهما أكبر الغرفة التي تمر خال

 .األنبوب الداخلي أو الخارجي أو الهيكل 

أو ( بئر)عندما يكون من المطلوب أن يسيج األنابيب الرأسية في فتحة رأسية محمية  -1

التي تحتوي ( البئر)مبنية أو جدار جاف فيجب أن تقسم من باقي فسحة الفتحة الرأسية 

 .يب الخرى أو تركيبات الخدمات على األناب

للحريق في أي من انبوب اإلمداد أو الشفط المطلوب في هذه  خوانق ال يتم تركيب  -1

 .الفقرة 

المناطق التي اتخدمها األنابيب خالف الغرف التي تحوي المعدات المبينة في هذه  -1

 (11..1و  11..1انظر الشكل )الفقرة يجب أن ال تمر من خالل تلك الغرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكافحة الحريق( ايقاف الدخان)التهوية الميكانيكية للرهة مقاومة الدخان 11..1الشكل            



 العاشر التهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخانالباب  .10 الفصل       دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 591

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخروج ادراج مخطط ردهة مكافحة الحريق مصعد الحريق و 11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غرفة التحكم التهوية الميكانيكية لغرفة مضخة الحريق وغرفة المولد ومركز  11..1الشكل 
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األنابيب التي تخدم مناطق أخرى متجنبة  لغرفة مضخة الحريق وغرفة المولد  11..1الشكل 

  غرفة التحكمومركز 

 

 

 :لالنفجارالغرف التي تنطوي على استخدام مواد قابلة لالشتعال وقابلة  (11)

 

اينما يكون نظام التهوية الميكانيكية مطلوبا لغرف تنطوي على استخدام مواد قابلة  11.1

لالشتعال واالنفجار فيجب أن يكون ذلك منفصال من تلك التي تخدم أجزاء أخرى 

 :ويجب أن تلتزم بالمتطلبات التالية . من المبنى 

 .تغيير للهواء في الدقيقة .1واإلمداد بمعدل يجب أن يحتوي نظام التهوية على جزء للشفط  -1

 .امتار من أي فتحات إلدخال الهواء  1يكون الشفط مباشرة إلى الخارج وأن ال يبعد أقل من  -1

في هيكل أو تبنى لتعطي على األقل  محميةعندما تمر تلك األنابيب خارج الغرفة فإما تكون  -1

أو لتلك الغرفة التي تمر منها ايهما أكبر  نفس تصنيف مقاومة الحريق مثل الغرفة التي تخدمها

 .وينطبق التصنيف على التعرض للحريق من داخل أو خارج األنبوب أو الهيكل . 

في بئر محمية مبنية من طوب أو جدار  محميةاينما يكون مطلوبا أن تكون األنابيب الصاعدة  -1

جاف متوافق فيجب أن تقسم عن باقي فسحة البئر التي تحتوي على األنابيب األخرى أو 

 . تركيبات الخدمات 
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 ال يتم تركيب خامد للحريق في أي انبوب شفط أو إمداد مطلوب بموجب هذه الفقرة و -1

ف التي تنطوي على مواد قابلفة األنابيب التي تخدم مناطق أخرى يجب أن ال تجتاز الغر -1

 (11..1انظر الشكل )لالشتعال أو االنفجار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التهوية الميكانيكية للغرف التي تنطوي على مواد قابلة لالشتعال واالنفجار 11..1الشكل 

 

 

 فحوصات القبول  (11)

 

المبنى  يجب تشغيل كل خامدات الحريق وخامدات الدخان وخامدات السقف قبل إشغال 11.1

 .لتحديد أنها تعمل وفقا لمتطلبات هذا المعيار 

فحص القبول ألجهزة الحماية في نظم التكييف والتهوية يجب أن يتم بقدر اإلمكان تحت  11.1

 .ظروف تشغيلية عادية 

يجب القيام بالفحوصات لتحديد أن النظام يعمل مع طاقة احتياطية أو ظروف طريقة  11.1

 باإلضافة إلى تحت الظروف العادية  التحكمالتشغيل عند 

لتجنب أي فتحات في حالة انقطاع الكهرباء ولضمان توفير الطاقة يجب تشغيل خامدات  11.1

 .الدخان من خالل بث إشارة كهربائية وليس بقطع التيار 

 

 

 

 

 



 العاشر التهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخانالباب  .10 الفصل       دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 594

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 :من الدخان  المباني نظام تهوية  (.1)

 

 :تهوية من الدخان لعمليات الطبخ التجارية  1..1

انتاج دخان أو أبخرة محملة  اتيتم تجهيز معدات الطبخ المستخدمة في عملي 1.1..1

 .بالشحوم بنظام للشفط يتوافق مع كل المعدات ومتطلبات األداء في هذا المعيار 

تركب الخامدة التي تدفع بالحريق  في منطقة تجمع هواء اإلمداد في كل نقطة حيث  1.1..1

و مخرج انبوب أمداد الهواء الغشاء الملحوم يتخلل مدخل انبوب إمداد الهواء أ

 . باستمرار لتجمع غطاء الشفط 

يتم تصنيف خامدة الحريق لذلك االستعمال أو يكون جزءا من غطاء مصنف للشفط  1.1..1

 .مع أو بدون خامدة للشفط 

 .درجة مئوية  111يجب أن تكون أقصى درجة حرارة لجهاز التشغيل  1.1..1

أو أجهزة  (baffles)المصنفة  المصداتمرشحات الشحوم المصنفة ويتم توفير  1.1..1

ويتم فحص . إزالة الشحوم األخرى المصنفة المستخدمة مع معدات الطبخ التجارية 

 .ال يتم استعمال مرشحات الشبك.   UL 1046مرشحات الشحوم وفقا للمعيار 

ويجب أن تقود كل انابيب . انابيب الشفط يجب أن ال تمر من خالل جدران الحريق  1.1..1

كما . الشفط الهواء مباشرة لخارج المبنى بحيث ال تزيد دون لزوم أي خطر للحريق

يجب أن ال توصل نظم أنابيب الشفط داخليا مع أي نظام للتهوية أو الشفط لنظام 

 . بناية أخرى 

) ملم  1.11ب الشفط من وتدعم بحديد كربوني ال يقل سمكه عن يتم تشييد انابي 1.1..1

ال يقل سمكه عن ( ستينلس ستيل)أو حديد غير قابل للصدأ ( اس جي  م)ا 11رقم 

 (ام اس جي 11رقم )ملم  1..1

يجب أن تكون مراوح شفط الدخان قادرة على العمل بكافاءة تحت درجة حرارة  1.1.1.1

 . درجة مئوية لمدة ساعتين ..1

حواجز الحريق الرأسية متغلغلة ، يتم تسييج األنابيب في سياج  تكون في المطابخ حيث  1..1

مستمر يمتد من أول حاجز متغلغل وأي حواجز حريق الحقة أو مساحات مغلقة إلى أو من 

خالل الجزء الخارجي للحفاظ على تصنيف مقاومة الحريق ألعلى حاجز حريق متغلغل 

 (للتوضيح 11..1و  11..1،  11..1 ، 11..1انظر الشكل )
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الشكل   تمديد األنابيب للمطبخ الواحد 11..1ُ 

 

 

 

 

 

 

 

 الشك

 

 الحماية لتغلغل األنبوب من المطبخ 11..1الشكل 
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 ا

 بئر رأسية منفصلة النبوب الشفط بالمطبخ 11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدنى مسافة بين مصدر الحرارة والموادى القابلة لالشتعال 11..1الشكل 
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 نموذج لنظام الشفط في المطابخ .1..1الشكل 

 

ال يكون من المطلوب توفير سياج مستمر عندما يكون هنالك سياج النبوب مشحم  1..1

ميدانيا أو سياج انبوب مشحم في المصنع ،  محميا من خالل نظام حماية معتمدة 

الختراق االنبوب مساوية لمقاومة الحريق المصنفة للتجمع قد تم اختراقها وعندما 

 .تصنيف وتعليما المصنع تكون المواد قد تم تركيبها وفقا لشروط ال

 

 :تهوية المباني الصناعية والمخازن من الدخان  (11)

 المباني ذات المرشات  11.1

الدخان في المباني  حواجزالتهوية اآللية للسقف وال  مصارف ال يتم توفير 11.1.1

دخان في  حواجزويتم توفير تهوية دخان تعمل يدويا و. ذات المرشات 

 .البنايات ذات المرشات 
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 بدون مرشات  المباني  11.1 

للدخان في البنايات بدون مرشات  حواجزيتم توفير مصارف تهوية آلية و  11.1.1

نظم التهوية يتم تصميمها وفقا لهذا المعيار من خالل حساب مساحة . 

من خالل فتحات التهوية والتي  تدفقالتهوية المطلوب أن تحقق معدل 

 .تساوي المعدل الشامل النتاج الدخان 

 المباني الدخان من مواد غير قابلة لالشتعال أو محدودة االشتعال في  حواجزيتم تشييد  11.1

حول نوع   NFPA 220حسب ما هو محدد في المعيار  1أو النوع  – 1من النوع 

 .مرور الدخان تشييد المباني ويصمم ويبنى بحيث يقاوم 

 

 :نظام التحكم في الدخان  (11)

 :الخروج  ادراج  11.1

مترا فإن أي مخرج داخلي في  11في أي مبنى يتجاوز فيه اراتفاع السكن  11.1.1

بدون توفير التهوية الطبيعية المناسبة يجب أن يكون مكيفا  االدراجا

 .للضغط للتوافق مع متطلبات هذا القانون 

هنالك أيضا سياج مضاد للحريق مكيفا للضغط فإن الضغط عندما يكون  11.1.1

 11..1انظر الشكل )يجب أن يكون دائما أعلى  االدراجعند مخرج ا

 (للتوضيح 

 :الدخان  امتداد سرعة  11.1 

 تدفقعندما يكون نظام تكييف الضغط عامال فيجب أن يحافظ على معدل ل 11.1.1

توحة لمنع الدخان من الدخول األبواب المف الهواء بسرعة كافية من خالل

 .في المنطقة مكيفة الضغط 

عندما يكون هنالك بابين من أي طابقين  تدفقيتم الحفاظ على سرعة ال 11.1.1

اجمالي متوسط . الرئيسي مشتركة في الفتح بالكامل  طردمتتاليين وباب ال

ثانية /متر ..1السرعة على كل المنطقة لكل فتحة باب يجب أن ال تقل عن 

 (للتوضيح 11..1انظر الشكل )

 :التسرب والتنفيثس  11.1 

يجب أن يكون معدل االمداد للهواء المكيف الضغط إلى المنطقة المكيفة  11.1.1

ليعادل الخسارة من التسرب في المناطق المحيطة الغير الضغطى كافيا 

 .مكيفة الضغط 
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يتم توفير تنفيس مناسب للهواء المتسرب من المنطقة المأهولة وذلك لتجنب  11.1.1

ويمكن أن يكون التنفيس في شكل تسربات . بناء الضغط في هذه المنطقة 

 .محدودة أو نظم استخالص لهذا الغرض

 :توزيع الضغط  11.1 

 االدراجعدد وتوزيع نقاط الحقن المداد هواء تكييف الضغط إلى مخرج ا 11.1.1

 .يجب أن يضمن توزيعا عادال للضغط 

ترتيب نقاط الحقن والتحكم في في نظام تكييف الضغط يجب أن يصمم  11.1.1

 .للحفاظ على اختالف في فرق الضغط بقدر ما يكون ذلك ممكنا 

الضغط يجب أن يسحب مباشرة من الخارج وأن ال  تكييفأمداد نظام هواء  11.1.1

 .الشفط  طردأمتار من أي فتحات  1تقل فتحات الدخول عن 

يتم تشغيل نظام تكييف هواء الضغط آليا من خالل نظام انذار الحريق  11.1.1

إضافة إلى توفير مفتاح للتشغيل والقفل من على البعد لرجال . بالمبنى 

أو في لوحة االشارة للحريق حيث ال يكون  تحكم غرفةاالطفاء في مركز 

كما يجب توفير مؤشرات مرئيل لحالة التشغيل . تحكم غرفةهنالك مركز 

 .لنظام تكييف ضغط الهواء

أن تستعمل نظاما  ى لات المضادة للحريق والتي تستخدم تكييف ضغط الهواء عالحاجز 11.1

في  باسكل 11.1مصمما مع فرق في تصميم الضغط عبر الحاجز بما ال يقل عن 

بار في البنايات بدون مرشات وأن يستطيع الحفاظ على  11البناياتال ذات المرشات أو 

 .تلك الضغوط تحت ظروف مشابهة من اثار التيرات أو الرياح 

 : وفقا لواحدة من المواصفاتال التالية  الهواء تكييفيتم وضع المعدات وشبكة  11.1

ببناء غير  محميةبواسطة شبكة انابيب  الحاجزخارج المبنى وموصلة مباشرة إلى  -1

 .قابل لالشتعال 

مخرج للهواء تصرف مباشرة إلى  طردمع فتحة دخول وفتحة  الحاجز داخل -1

 .ساعة  1بمقاومة للحريق  محميةانابيب شبكة ات دالخارج من خالل تمدي

 :داخل المبنى تحت الشروط التالية -1

عندما تكون المعدات وشبكة األنابيب منفصلة عن باقي المبنى  بما في ذلك  ( أ

 ساعة  1المعدات الميكانيكية األخرى بمقاومة حريق 

،  محميا كله بنظام مرشات آلي معتمد  الحاجزعندما يكون المبنى بما في ذلك  ( ب

نفصلة عن باقي المبنى  بما في ذلك ومراقب وتكون المعدات وشبكة األنابيب م

 . ساعة  1المعدات الميكانيكية األخرى بمقاومة حريق ال تقل عن 
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ات مكيفة ضغط الهواء بكاشف للدخان تم تركيبه الحاجزيبدأ تشغيل النظام الخاصة بنظم  11.1

 .ملم من كل مدخل إلى سياج مقاومة الدخان  1..1في موقع معتمد على بعد 

مكيفة الضغط يتم توفيره في مركز  الدرجالتحكم في التشغيل وااليقاف اليدوي لنظم بئر  11.1

 . التحكم غرفة

 1تمر على أكثر من  الدرجال يتم استخدام نقطة واحدة لنظام الحقن عندما يكون ارتفاع بئر  11.1

مترا ، أيهما أقل  11طوابق فوق المستوى او ترتفع  1التي تبلغ منى  الدرجابار . طوابق 

 (للتوضيح  11..1انظر الشكل )يتم توفيرها مع نظم حق متعددة 

انظر الشكل )اما يغذى من األسفل أو من األعلى  ادراج تكييف ضغط هواء الف .11.1

 .ب للتوضيح 11..1أ و 11..1

والممرات في مختلف  الردهاتوبئر المصعد و الدرجتكييف ضغط هواء بئر  11.11

يمكن مشاهدة أمثلة من تكوين تكييف هواء .  1..1المنشآت يكون حسب الجدول 

أ إلى 11..1والممرات في الشكل  الردهاتوبئر المصعد و الدرجالضغط لبئر 

 ز 11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (p1>p 1) والمنطقة المأهولة االدراجفرق الضغط بين بئر ا 11..1الشكل 
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 سرعة انسياب الهواء عبرر فتحة الباب:  11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب ان ال ( 1اف )القوة لفتح الباب )والمنطقة المأهولة   الدرجاتجاه القوة من بئر  11..1الشكل 

 (نيوتن  111تزيبد عن 
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 االدراجمدخل لتكييف ضغط الهواء في عدة مستويات من ا 11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انظر المالحظات )الذي يغذى من األسفل  االدراجنموذج لصفات تكييف ضغط ا: أ  11..1الشكل 

 (في الصفحة التالية من أوصاف الصفات
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 :أ 22.01ملحوظات حول الشكل 

 

 .بار كحد أقصى  .1الخيار البديل هو مراقبة المروحة للتأكد من أن زيادة الضغط ال تتجاوز  -1

 . الدرجفي سياج بئر ( اقصى)بار  .1تنفيس الضغط تعمل بضغط  خوانق أن  -1

للمباني التي يزيد ارتفاعها عن  االدراجالضغط يتم بشكل متساو على طول ارتفاع ا طردأن  -1

منفرد في أعلى  طرديجوز قبول ( البنايات متوسطة االرافاع)طوابق فوق  1متر أو  11

 .مترا  11للبنايات التي يقل ارتفاعها عن  االدراجا

 مكافحة الحريق ادراج  -1

 السكن -1

 التنفيس الخارجي -1

 للردهاتلمضغوط المنصرف في كل مستوى الهواء ا -1

 الهواء ال يزيد عن مستوى ثالثة طوابق طردالمسافة بين  -1

 مكافحة الحريق ردههدخول  -1

 منطقة الحريق -.1

 مصارف اخراج الهواء -11

 مستوى دخول خدمات الحريق -11

 فتحة دخول الهواء المفردة -11

 كاشف الدخان -11

 خانق الدخان ذو المحرك -11

 لالقفال يجب ان يوقف النظام او يعمل على تشغيلة  التحكممفتاح  -11

 يجب ان يتم توفير نظام اولي وثانوي للنظام  -11

 ضغط الدخان ومراوح ساعتين لمدة حمية بأقسام مقاومة للحريق الم المراوحغرفة  -11
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 :ملحوظات

 االدراجا.1

 الردهات.1

 الوحدة السكنية.1

 امداد الهواء.1

 األبوابممرر التسرب عبر .1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 المنطقة المكيفة ضغط الهواء=بي

  

 

 مع الدرجأ تكييف ضغط الهواء لبئر  11..1الشكل  

 

 :ملحوظاتالردهات 

 االدراجا.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 ممرر التسرب عبر األبواب.1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 الهواءالمنطقة المكيفة ضغط =بي

 

 

 

الشكل                                    ُ  الردهاتمع  الدرجب تكييف ضغط الهواء لبئر  11..1ُ 

 



 العاشر التهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخانالباب  .10 الفصل       دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 605

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 

 :ملحوظات

 االدراجا.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 ممرر التسرب عبر األبواب.1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 المصعد1

 المنطقة المكيفة ضغط الهواء=بي

 

 

هذه الترتيبات شروط لسلم مكافحة الحريق )وبئر المصعد  االدراجا ردههج تكييف ضغط 11..1الشكل 

 (مكافحة الحريق والردههومصعد مكافحة الحريق 

 

 :ملحوظات

 االدراجا.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 ممرر التسرب عبر األبواب.1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 الممر-1

 المصعد-1

 

 

 

 وبئر المصعد الدرجد تكييف ضغط هواء بئر  11..1الشكل 
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 :ملحوظات

 االدراجا.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 ممرر التسرب عبر األبواب.1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 الممر-1

 المصعد-1

 منطقة مكيفة الضغط= بي        

 

 

 

 

 والممرات الدراجضغط الهواء ال تكييف( هـ)11..1الشكل 

 

 :ملحوظات

 االدراجا.1

 الردهات.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 ممرر التسرب عبر األبواب.1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 الممر -1

 المصعد.1

 منطقة مكيفة الضغط = بي        

 

 وتنفيس الهواء في الممرات االدراجتكييف ضغط الهواء لبئر ا –و  11..1الشكل 
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:ملحوظات  

 االدراجا.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 ممرر التسرب عبر األبواب.1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 الممر1

 المصعد.1

 منطقة مكيفة الضغط = بي        

 

 

 الدرجوبئر  االدراجتكييف ضغط الهواء لبئر ا –ز  11..1الشكل 

 

 

 

 :ملحوظات

 االدراجا.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 األبوابممرر التسرب عبر .1

 خالل المبنى ممرر تنفيس الهواء .1

 الممر     .1         

 

 منطقة مكيفة الضغط= بي        

 

 

 المرتبطة بها والممرات( الصاالت) الردهاتو الدرجتكييف ضغط العهواء لبئر  .ح 11..1الشكل 
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 :ملحوظات

 االدراجا.1

 الردهات.1

 السكن.1

 امداد الهواء.1

 األبوابممرر التسرب عبر .1

 ممرر تنفيس الهواء خالل المبنى.1

 الممر.1

 المصعد.1

 

 منطقة مكيفة الضغط= بي 

 

 

 

 

 

 

 

 والتنفيس المرتبط بها من الممرات الدراجتكييف الضغط ال)ط 11..1الشكل 
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 المصاعد(  11)

معدات صلبة للمصاعد غرف ماكينات المصاعد التي تحتوي على  تزويد يتم  11.1

ملم فوق  .111مترا فوق المنفذ أو تزيد عن  11وتكون مسافة السير لها تزيد عن 

مستوى المنفذ بنظم تهوية مستقلة أو تكييف للحفاظ على درجة الحرارة خالل 

يتم وضع وتحديد درجة . لعمليات المصاعد   التحكممكافحة الحريق عند عمليات  

 المواصفات  من صانع جهاز المصعد  حرارة التشغيل يكون حسب 

عندما يتم توصيل المصعد بمصدر طاقة احتياطية فيجب امداد جهاز المصعد  11.1

واتصاالت المصعد وغرفة تبريد ماكينة المصعد ومراقبة تبريد المصعد بطاقة 

 .عادية واحتياطية معا 

تشغيل ساعة  يتم وضع اسالك الكهرباء والتحكم وتحمى بالشكل السليم لضمان 11.1

 .واحدة على األقل في حالة الحريق 

يجب أن ال تفتح الناقالت والمصاعد والمصاعد الصغيرة لنقل األمتعة والطعام  11.1

 مخرجال حواجزوالناقالت بالهواء المضغوط والتي تخدم عدة طوابق في بناية في 

ي تشكل الحواجز الت. للمصعد  ردههيجب أن يكون في كل طابق به مصعد ،  11.1

 .ساعة وترتب بأنها حاجز للدخان  1المصعد تكون لها مقاومة حريق أدناها  ردهه

. ساعة  1 (فترة زمنية )مدة المصعد تكون لها مقاومة حماية من الحريق  ردهه 11.1

درجة مئوية فوق  .11كما يجب أن ال تتجاوز درجة الحرارة المرسلة آلخر نقطة 

باب الخروج من . دقيقة من التعرض للحريق  .1درجة حالرارة المحيط في نهاية 

 المصعد يجب أن تغلق ذاتيا أو آليا  ردهه

مباشرة  استجابة إلشارة من كاشف الدخان الموضوع حالة المصعد تغلقابواب  11.1

ب وابايسمح بان تغلق . او على كل فتحة باب  هالمصعد المجاورردهة خارج 

 المباني المصعد استجابة الشارة من نظام انذار الحريق في  ردهة

المصعد بواسطة كاشف الدخان أو بإشارة من نظام انذار  ردهةعندما ينغلق باب  11.1

لمصعد التي تخدم ذلك المصعد ا ردهةفإن كل مصاريع أبواب  المباني الحريق في 

 .ستنغلق 

اتصاالت ذو اتدجاهين بين صاالت المصعد ونقطة مركزية للمراقبة  يتم توفير نظام 11.1

توصيالت االتصاالت يجب أن . وبين عربات المصعد ونقطة مراقبة مركزية 

 .ساعة في حالة الحريق  1تكون محمية لضمان مقاومة حريق ادناها 
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 :اشتراطات التهوية ( 11)

نظام ضغط )تزود ممرات الفنادق العالية بنظام منطقة للتحكم في الدخان  11.1

الضغط في داخل تلك الممراتال يكون أعلى من ذلك الموجود في ( . ساندويتش

الخروج الداخلية أعلى من ذلك  ادراج غرف الضيوف ويكون الضغط داخل 

 .الضغط في الممرات 

ويتضمن تصميم نظام .  المبنىالدخان إلى خارج  طردالدخان تقوم بمنطقة شفط  11.1

 .شفط الدخان من المنطقة تحليل هندسي لحركة الدخان والرياح 

 تدفقفي الدخان المعتمد على الطابق أو المنطقة من خالل  نظام التحكميتم تشغيل  11.1

تم توفير وسائل وي( . أيهما يبدأ العمل أوال)مياه المرشات أو نظم كشف الدخان 

 .التشغيل اليدوي لنظم التحكم في الدخان في مواقع معتمدة 

 االدراجتكون طريقة التهوية القائمة على أساس أنواع المنشآت للممرات الداخلية وا 11.1

 .للتوضيح واألمثلة  11..1حتى  11..1انظر الشكل . أدناه  1..1 وفقا للجدول

لتشغيل مكافحة الحريق عندما ال تكون هنالك فتحات يتم توفير نظام إزالة الدخان  11.1

 .للتهوية الطبيعية أو عندما ال تكون هنالك لوحات قابلة للتشغيل أو نوافذ 

تكون التهوية الطبيعية للممرات الداخلية بواسطة فتحات ثابتة للتهوية في جدار  11.1

ة ارضية من مساح% 11خارجي على أن ال تقل  فتحات التهوية المذكورة  عن 

 .الممر الداخلي 

امتار من أي جزء من  1عن أكثر من يجب أن ال تزيد فتحات التهوية الطبيعية  11.1

 .الممر الداخلي 

 1يجب أن ال يقل معدل اخراج الهواء في الممرات التي تتم تهويتها ميكانيكيا عن  11.1

 .تغييرات في الساعة 

درجة  ..1العمل بكفاءة في درجة حرارة تكون مراوح اخراج الهواء قادرة على  11.1

للتوضيح في تكوين  11..1و  11..1انظر األشكال من . ساعة  1مئوية ولمدة 

 .اخراج الدخان 
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 أنواع المباني  معايير متطلبات نظام التحكم في الدخان لمختلف :  1..1الجدول 

منشأة مع خطر 

 النوم

بناية بارتفاع اكثر من 

(بناية عالية)متر 11  

 11بناية من  ارتفاع

مترا  11مترا إلى 

(متوسطة االرتفاع )  

 11ارتفاع بناية أقل من 

(منخفضة االرتفاع)متر ال  

سرداب أو  1أقل من 

امتار  1أقل من عمق 

(عمق منخفض)  

متر  ...1مساحة اكثر من 

مربع للسرداب أو أو أكثر من 

 1سرداب أو أكثر من عمق  1

(عمق مرتفع)متر   

 CSC and SP SP and CMV CMV or CNV and الفنادق

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP SMV and CMV CMV or CNV and شقق سكنية

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP SMV and CMV CMV or CNV and سكن موظفين

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP SMV and CMV CMV or CNV and سكن عمال

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP SP and CMV CMV or CNV and رعاية صحية

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

التوقيف واعادة 

 التاهيل 

CSC and SP SMV and CMV CMV or CNV and 

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP CMV or CNV اسكان حيوانات

and SMV or 

CMV or CNV and 

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 
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SNV 

مجموعة فيلل 

 تجارية

CSC and SP CMV or CNV 

and SMV or 

SNV 

CMV or CNV and 

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP CMV or CNV فيلل خاصة

and SMV or 

SNV 

CMV or CNV and 

SMV or SNV 

SNV or SMV 

and CNV or 

CMV 

SMV and CMV 

منشآت بدون 

 خطر النوم 

بناية بارتفاع اكثر من 

(بناية عالية)متر 11  

 11رتفاع بناية من ا

مترا  11مترا إلى 

(متوسطة االرتفاع )  

 11ارتفاع بناية أقل من 

(منخفضة االرتفاع)متر ال  

سرداب أو  1أقل من 

امتار  1أقل من عمق 

(عمق منخفض)  

متر  ...1مساحة اكثر من 

مربع للسرداب أو أو أكثر من 

 1سرداب أو أكثر من عمق  1

(عمق مرتفع)متر   

مكاتب عمل 

 تجاري

CSC and SP CMV and SMV CMV or CNV and 

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP CSC and SP CMV or CNV and مجمعات

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP CSC and SP CMV or CNV and مراكز تسوق

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

(مدارس)تعليمة   CSC and SP CMV and SMV CMV or CNV and 

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 
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 CSC and SP CMV and SMV CMV or CNV and رعاية يومية

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

 CSC and SP CMV and SMV CMV or CNV and تجارية 

SMV or SNV 

SMV and CMV SP and CSC 

على أساس أكثر المتطلبات ضيقا   منشآت مختلطة   

 

 :معنى الرمز

CSC على أساس تصميم المهندس ومفهوم السالمة من ( استخالص الدخان أو تكييف ضغط الهواء)مراقبة دخان الممر
 الحريق

CMV التهوية الميكانيكية للممر 

CNV التهوية الطبيعية للممر 

SP  دراجلالتكييف ضغط الهواء في 

SMV  دراجلالالتهوية الميكانيكية 

SNV دراجلال التهوية الطبيعية 

 

يتم توفير نظام إزالة الدخان في تشغيل مكافحة الحريق عندما ال تكون هنالك فتحات تهوية طبيعية أو عندما ال يكون هنالك لوحات قابلة 

 للتشغيل أو نوافذ
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 ادراج تتم تهويتها ميكانيكيا وبئر  ردهةتكييف ضغط الهواء في ممرات الفندق الداخلية مع  11..1الشكل 

 (يمكن تطبيقها في البنايات العالية )مكيفة ضغط الهواء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (يمكن تطبيقها في البنايات المنخفضة)مع تهوية ميكانيكية  ادراج ممر فندق و 11..1الشكل 

 

GR = Guest 

Room 

FD = Fire Door 

W = Window 

Internal Staircase 

with Mechanical 

Ventilation Internal Corridor with 

Mechanical Ventilation 

GR = Guest 

Room 

FD = Fire Door 

W = Window 
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 والممرات الدراجبناية فندق منخفض االرتفاع والتي تتطلب تهوية ميكانيكية ال 11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ب) الدراجومتطلبات المنشآت العالية ال( ا) الدراجمتطلبات المنشآت المنخفضة العلو ال 11..1الشكل 
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تنطبق متطلبات العمق )مكافحة الحريق والمخارج  ادراج لكل من تكييف ضغط الهواء  .1..1الشكل 

 (الكبير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر مربع تتطلب تكييف ضغط  ...1سرداب أكثر من بناية عميقة جدا أو أي مساحة  11..1الشكل 

 والممر  الدراجهواء لنظام مراقبة الدخان  ال
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 مكيفة ضغط الهواء دراج االنموذج الستخالص الهواء للممر الداخلي للبنايات العالية مع  11..1الشكل 

 :22.01ملحوظات حول الشكل 

 امداد هواء من المروحة -1

 (مروحة شفط)للدخام واخراج الحرارة كهربائي تهوية جهاز  -1

 انبوب امداد الهواء -1

 مستودع الدخان -1

 .سطح األنبوبخانق مراقبة خان مقاوم للحريق مركب على  -1

 مدخل الهواء -1

 انبوب اخراج دخان مقاوم للحريق -1

 قسم حريق -1

 خانق حريق -1

 خانق مراقبة دخان شبه مغمور مركب على سطح األنبوب -.1

 انبوبر اخراج دخانى شبه مغمور -11

A  =1..  ملم ≥ 

B   = ≤1 متر 

C   = ≥1.11 متر 

D   = ≤11 متر 

Pressurized 

or 

Mechanicall

y Ventilated 

staircase 

A B 
C 

D 
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 موقع مداخل امداد الهواء الميكانيكي 11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع لباب ال يقع بين مداخل امداد الهواء ومخارج اخراج الدخان : أ  11..1الشكل 

 

Supply 

Air 

Smoke 

Extract 

≤15

m 

≤15

m 
≤10

m 

Smoke 

Extract 

Supply Air 

≤15

m 

≤5m 

Supply Air 

Smoke 

Extract 
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 وفقا للقواعد المحمية في التوزيعات األفقية الهواء ميكانيكيا   استخراجبيجب القيام  22.01

 :التالية 

،   أن توزع مداخل إمداد الهواء ومخارج الدخان بالتبادل في صفوف متداخلة أو ال  1..11.1

 مراعاة محلية األخطارمع 

 .1.11يجب أن يكون الجزء األسفل من مخارج استخالص الدخان على مسافة  1..11.1

انظر الشكل )الجزء الثالث من الدوران متر فوق األرض وأن توضع بالكامل أعلى 

  (للتوضيح 11..1

 ..1 تقل عنال يجب أن يكون الجزء األسفل من مداخل امداد الهواء على مسافة  1..11.1

متر فوق األرض ويفضل  1ملم فوق األرض واعلى جزء منها على مسافة اكثرها 

إذا ما .  دراجلالأن توضع على أقرب جوار البواب ايقاف الحريق وابواب الدخول 

فيبجب أن يكون  متدلية حواففتحات تم القيام بوضع مداخل إمداد الهواء من خالل 

 (للتوضيح 11..1انظر الشكل )سطحها الحر في النصف األسفل من المبنى 

 على طوليجب أن ال تتجاوز المسافة األفقية بين االمداد واإلخراج عندما تقاس  1..11.1

عندما . متر عكس ذلك  .1مترا في حالة الخط المستقيم  و  11محور التوزيع ، 

لدخان على مدخلين إلمداد الهواء فإن المسافات بين ا استخراجعندما يعمل مخرج 

 للتوضيح( 11..1أنظر الشكل )المداخل والمخارج يجب أن تكون متساوية 

منه من الجمهور وال يقع بين مدخل امداد هواء  الدخول أي باب مبنى يمكن  1..11.1

امتار من أي واحد  1دخان يجب أن يكون على مسافة أقصاها  استخراجومخرج 

 .للتوضيح ( أ11..1انظر الشكل ) منها

الدخان ومدخل امداد الهواء يجب أن  استخراجأي قسم للتوزيع يقع ما بين مخرج  1..11.1

متر   1..تساوي على األقل  سعتهيتم اجتياحه من قبل مجرى هوائي لإلخراج 

في ( يدور العدد االجمالي ألقرب قيمة)كل وحدة مرور مكعب في الثانية عن 

أو أو جزء )هواء اإلخراج في دوران  تدفقالدوران ، ومع ذلك فإن اجمالي 

 ثانية/متر مكعب 1محدد بسرعة ( مفصول من دوران

والدوران  االدراجالدخان فإن فجوة الضغط ما بين ا استخراجعند تشغيل نظام  1..11.1

 .بار وتكون كل األبواب مغلقة  .1الذي اخلي من الدخان يجب أن يكون أقل من 

وال يمكن في نفس المستوى توصيل عدة دورانات بنفس شبكة األنابيب ما لم تشكل  1..11.1

 .,دخان واحدة  استخراجمعا منطقة 

اآللي تتم بواسطة مخارج شطف ميكانيكية  ستخراجالدخان عن طريق اال استخراج 11.11

وذلك للتأكد من التجريف للدخان ووضع مداخل امداد هواء طبيعية أو ميكانيكية 
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هذا التجريف يمكن أن ينجز بوضع الضغط الزائد ذو . الصحيح للحجم المعني 

 .العالقة في المناطق المطلوب حمايتها من الدخان 

تجديد الهواء أو التسخين أو تكييف )ويتها باستمرار إذا ما كانت الغرفة يتم ته 11.11

الدخان شريطة التقيد بأحكام هذا  ستخراجفيمكن استنخدام نظام التهوية ال( الهواء

يسمح بتواجد المرشحات . الباب وأنه ال يتداخل مع الحركة الطبيعية للدخان 

 .ومخفضات الصوت على شبكة اإلمداد 

ان من خالل مخارج الهواء المتصلة توصل بمروحة تتم مخارج استخراج الدخ 11.11

 شفط 

 مداخل للهواء توصل بمروحة إمداد مداخل   إمداد الهواء الميكانيكية تتم من خالل  11.1

 

 :إما من خالل تتم مداخل امداد الهواء الطبيعي  11.11

 فتحات ذات حواف متدلية في الواجهة .أ 

يتم تخليص أبواب البناء من الدخان وتكون الفتحات في الخارج أو األحجام  .ب 

 .اء نقي ردههالتي يمكن تهويتها 

 محميةالغير  االدراج  .ج 

 .مداخل الهواء  .د 

يجب أن يكون لها انبوب استخراج الدخان ميكانيكيا وأنبوب أمداد الهواء ميكانيكيا  11.11

من % .1تسرب الهواء فيها يجب أقل من ولذلك فإن اجمالي . إغالق محكم للهواء 

يوضع انبوب جمع الدخان . المطلوب التي ترعى تحت أكثر مستوى متميز  تدفقال

 .المستخرج تحت أدنى مستوى للضغط

متر  1.1يجب أن تكون سرعة الهواء من خالل مداخل امداد الهواء دائما أقل من  11.11

كما . يجب تصميم مداخل امداد الهواء الطبيعي لكل الهواء المستخلص. الثانية /مكعب

 1..هواء ال يقل عن حوالي   تدفقيجب أن يكون لمداخل امداد الهواء الميكانيكي 

 .الهواء المستخلص  تدفقضعفا من 

 .مغلقة في مكان انتظارها  خوانق تجهز تلك المداخل والمخارج المختلفة للهواء ب 11.11

حسب صفات شبكة األنابيب الموصلة بها يجب أن تصمم مراواح االمداد والشطف  11.11

 تدفقيتم القيام بقياس %( .1حوالي . )الهواء المعتمد حسب التسرب المقبول  تدفقو

يجب . الفنية الحالية على درجة الحرارة المحيطة  الهواء المعرف في التعليمات

 .بع تتا مفتاحتشغيل المراوح بواسطة 
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يجب التأكد من وظيفة مراوح الشفط وتةوصيالت األنابيب خالل ساعتين مع الدخان  .11.1

 .درجة مئوية  ..1في درجة حرارة 

محطة األمن أو إلى يتم رفع تقرير بحالة الفتح واإلغالق لمفتاح فصل المراوح  11.11

 يتم التأكد من هذه المتطلبات بمفتاح تتابع. محطة يتم االشراف عليها من حين آلخر

أو في مقر فني مفصول من المناطق  المباني يجب تركيب مراوح الشفط إما خارج  11.11

وتكون ابواب الدخول قادرة على . ساعة  1المجاورة  بجدران مقاومة للحريق بنسبة 

يكون نظام التهوية داخل المقر . ساعة ومجهزة بقفل للباب  1/  1 المقاومة لمدة

 .متوافقا مع تشغيل مختلف المعدات المركبة في ذلك المبنى 

ثانية  .1يجب أن تضمن اجهزة المراقبة أن بدء تشغيل المراوح يكون بتأخير اقصاه  11.11

والتأكد من أن ( اب الخوانق واألبو)من أجل السماح بتشغيل كل أجهزة األمن العاملة 

 .استخراج الدخان وتقسيم منطقة استخراج الدخان 

قفلها من موقع التحكم اليدوي وذلك ألوضاع  يمكنكل مروحة شفط  تكونيجب أن  11.11

 .أمنية 

 

 :مراكز التجاريبة والردهات  ( 11)

يتم فسحات الردهات وممرات المشي مع فتحة الطابق التي تصل أكثر من مستويين  11.1

 (11..1أنظر الشكل )تزويدها بنظام تحكم في الدخان 

يتم القيام بتحليل هندسي للردهات والتي تعرض بأن المبنى مصمم للحفاظ على طبقة الدخان  11.1

ملم فوق  .111التي تربط ما فوق أعلى فتحة غير محمية مجاورة للفسحات أو مسافة 

ضعف الوقت  1.1الردهة ولمدة تساوة أعلى مستوى طابق لمدخل الخروج وتفتح في 

 .دقيقة أيهما أكبر  .1المحسوب للخروج أو 
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 نموذج للردهة 11..1الشكل  

 :تحليل هندسة الحريق ( 11)

 :يجب أن يشمل تحليل هندسة الحريق ما يلي  11.1 

 حركة الحريق -1

 حجم وموقع الحريق -1

 المواد التي من المحتمل أن تشتعل -1

 المتصاعد عمود الحريقهندسة  -1

 عمود الدخان المتصاعد من الحريق وأثره على وسائل الخروج -1

 شروط قابلية الدفاع خالل مدة خروج السكان -1

بما في ذلك الحواجز الغير فعالة والكشف اآللي واالطفاء  المباني تجاوب وأداء نظم  -1

 .والتحكم في الدخان 

بما في ذلك أي وقت  المباني مدة التجاوب المطلوبة لسكان المبنى للوصول لمخارج  -1

 .للخروج من خالل الردهة 

عندما يكون هنالك نظام مصمم للتحكم في الدخان للردهات مركب لمواكبة المتطلبات   11.1

 :التالية فإن النظام يتم تشغيله مستقال بأي من ما يلي 

 (أيهما يعمل أوال)كواشف دخان  مطلوب نظام مرشات آلي أو -1
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 .نظم تحكم يدوي يمكن الدخول لها من دائرة االطفاء والحريق  -1

فيما يتعلق بالفسحات الكبيرة حيث يمكن حدوث تراكم الدخان يتم استخدام واحدة من وسائل  11.1

 :الكشف التالية 

طبقة كواشف الدخان من نوع الشعاع وتوجه نحو زاوية إلى األعلى لتتقاطع مع  -1

 .الدخان بغض النظر عن مستوى تراكم طبقات الدخان 

كواشف /كواشف دخان من نوع الشعاع تركب أفقيا وتوضع في السقف مع كاشف -1

اضافية من نوع الشعاع توضع في الطوابق األخرى بحجم يغطي أي فراغات 

 (هواء ميت)معروفة وغير مكيفة للهواء 

ل أدنى مستوى متوقع لتراكم طبقات كواشف دخان من نوع الشعاع تركب أفقيا أسف -1

 .الدخان 

 غرفةيتم توفير وسائل تفتح وتوقف يدويا لنظام إدارة الدخان وذلك في مركز  11.1

 .التحكم

درجة مئوية  ..1تكون مراوح شفط الدخان قادرة ألن تعمل في درجة حرارة  11.1

 .ساعة  1ولمدة 

وفتحات إلى ممرات التسرب الخارجية  زود بمراوحتالهواء يجب أن  وحدة معالجة 11.1

 .أو خليط من ذلك 

 الهواء يتم وضعها أسفل طبقة الدخان  لوحدة معالجةنقاط االمداد  11.1

لشفاط الدخان  تدفقوحدات معالجة الهواء الميكانيكية تكون أقل من اجمالي معدل ال 11.1

 .الميكانيكي 

من اجمالي % 11إلى % 11يوصى بأن يتم تصميم وحدة معالجة الهواء بنسبة  11.1

 شفط الهواء وال يشمل التسرب من خالل تلك الممرات الصغيرة  تدفقمعدل 

وحدة معالجة الهواء يجب أـن ال تسبب قوة إلغالق األبواب تتجاوز الحدود  .11.1

 .المسموح بها 

ثانية حيث يمكن يمكن /متر 1..1ال تتجاوز  يجب أنسرعة وحدة معالجة الهواء  11.11

أن تتصل وحدة معالجة الهواء مع عمود الدخان ما لم يتم دعم سرعة أعلى لوحدة 

 معالجة الهواء بتحليل هندسي 

متر مربع لفسحة الطابق في  1.1يحظر القيام بتصميم حمولة حريق اكثر من  11.11

 :اآلتي وأن يستعمل قي التحليل الهندسي للدخان 
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 كيلوواط ..11لردهة مباني المكاتب تكون حمولة الحريق  .أ 

 كيلوواط 1111للمنشآت التجارية تكون حمولة الحريق  .ب 

باستخدام يتم القيام بالتحليل الهندسي للدخان لممرات المشاة والردهات  .ج 

 نماذج كومبيوتر

 :المباني تحت األرض ( 11)

الهياكل تحت األرض بنظام يتم تزويد األجزاء التي تقع تحت األرض في  11.1

تهوية ميكانيكية معتمد حيث يكون للهيكل الذي يقع تحت األرض 

 :المواصفات التالية 

شخص في األجزاء تحت األرض من  ..1حمولة سكنية أكثر من  -1

 .الهيكل 

 .111يكون مستوى الطابق المستخدم لسكن االنسان واقع على بعد  -1

أكثر من طابق واحد يقع ملم أسفل أدنى مستوى لمنفذ الخروج أو 

 .اسفل أدنى مستوى لمنفذ الخروج 

محتويات قابلة لالشتعال أو تشطيبات داخللية قابلة لالشتعال أو مباني  -1

 .قابلة لالشتعال 

 :الدخان في السرداب ب التحكمنظام  11.1

 ...1عندما ال يتجاوز مجموع المساحة االجمالية لكل طوابق السرداب  11.1.1

 متر مربع يتم توفير فتحات للدخان آلية 

متر  ...1عندما يتجاوز مجموع المساحة االجمالية لكل طوابق السرداب  11.1.1

مربع يتم توفير نظام تحكم مصمم للدخان لكل أجزاء السرداب مع 

 :االستثناءات التالية 

ا يستخدم السرداب أو جزء من السرداب كموقف للسيارات عندم -1

 .شريطة أن يكون مقسما ومنفصال من باقي السرداب 

متر مربع  .11المعدات  مع مساحة تزيد عن /غرفة المصنع -1

ومقسمة ومنفصلة عن باقي السرداب ومزودة ببابين للوصول 

 .األفضل عند عمليات مكافحة الحريق 

متر مربع وال تزيد عن  .11دات  مع مساحة تزيد عن المع/غرفة المصنع 11.1.1

من الدخان  طرديتم تزويدها بفتحات دخان أو نظام متر مربع  ...1

 .تغييرات للهواء في الساعة  1بمعدل ال يقل عن 
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القاصرة على )مناطق الخدمات مثل المغاسل والمكاتب وغرف التخزين والورش  11.1

من الدخان بما ال  طردبنظم فتحات دخان أو نظم والتي تكون مقسمة ( العاملين فقط

تغييرات للهواء في الساعة والتي يمكن قبولها في مقابل نظام مراقبة  1تقلر عن 

 .اطفاء حريق أينما كان مطلوبا /ويتم توفير نظام انذار. الدخان المصمم لذلك 

 :فتحات الدخان  11.1

حدود السرداب ويكون من السهل  يتم توزيع فتحات الدخان بكل دقة على طول 11.1.1

كما يجب أن يتوافق . الوصول لمخارجها خالل مكافحة الحريق وعمليات اإلنقاذ

 :التركيب مع المتطلبات التالية 

يكون عددها وأحجامها بحيث يكون اجمالي الفتحات الفعالة للتهوية ال تقل عن  11.1.1

 .من مساحة طابق السرداب الذي تتم خدمته % 1.1

مخارج الفتحات إذا كانت مغطاة تحت الظروف العادية يجب أنى تكون قابلة للعمل  11.1.1

 .في حالة الحريق 

اماكن كل منخارج الفتحات والمساحة التي تخدمها يجب أن يشار اليها بالقدر  11.1.1

 .بجوار تلك المخارج  المناسب 

عندما يكون من المطلوب وجود انابيب لربط الفتحات بالمخارج فإما أن تكون  11.1

 .ساعة  1في هيكل أو مبنية بحي تعطي مقاومة للحريق أقلها  محميةاألنابيب 

 يجب توفير أنابيب منفصلة ومخارج فتحات لكل طابق سرداب  11.1

 

 :الدخان  طردنظام  11.1

معدات ومناطق خدمات مثل المغاسل والمكاتب /مصنعفي السراديب التي بها غرفة  11.1.1

 :زاغرف التخزين والورش ، يجب أن تتوافق مع المتطلبات التالية

 تغييرات هواء في الساعة 1يكون على األقل  طردمعدل ال -1

 المباني الدخان يجب أن يعمل تلقائيا مع نظام انذار الحريق في  طردنظام  -1

أو  التحكم غرفةإضافة لذلك يتم وضع نظام تشغيل وايقاف يدوي في مركز 

توضع اللوحة الرئيسية  المباني في  التحكم غرفةوفي حالة عدم وجود مركز 

 .لنظام انذار الحريق في أول طابق 

الدخان مع  طرديتمى ايضا توفير مؤشر مرئي يوضح الحالة التشغيلية لنظام  -1

 .تحكم من بعد 
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 (ملم 1.1سمك )صلب ثقيل ع األنابيب األفقية من حديد يتم تصني -1

درجة مئوية  ..1أن تستطيع مروحة الشفط العمل بكفاءة في درجة حرارة  -1

 .ساعة ويتم امدادها بمصدر إمداد ثانوي  1لمدة 

يتم التزويد بالهواء البديل ويتم امداده بنظام ميكانيكي منفصل ويتم توصيل  -1

 نويذلك النظام بمصدر كهرباء ثا

 : النظام المصمم للتحكم في الدخان ( 11)

النظام المصمم للتحكم في الدخان في شكل نظام تهوية للدخان سواء كان  11.1

 :نظام استخراج  طبيعي أو ميكانيكي يمكن تصميمه وفقا لما يلي 

مبادئ تصميم تهوية الدخان في مراكز التسوق المغلقة : 111بي ار  -1

 و( محميةال)

 أو طرق تصميم التحكم في الدخان في ردهات البنايات : 111بي ار  -1

 .معايير أخرى مقبولة  -1

هي تقارير منشورة من محطة ابحاث الحريق ( 111و  111بي ار : )ملحوظة  11.1

 بي ال11مؤسسة ابحاث المباني  بورهاموود هيرتس  دبليو دي 

 :نظام المرشات  11.1

مصمم للتحكم في الدخان يجب أن يكون محميا بنظام المبنى المطلوب تزويدة بنظام  

 .المرشات 

سعة نظام المصمم للتحكم في الدخان على أساس ب ةحساب  يمكنحجم الحريق  11.1

حادث ألقصى حد مماثل لحجم الحريق لحريق يتم التحكم فيه بالمرشات حسب 

 :ادناه  1..1التوصيات في الجدول 

 المنشآت  حجم الحريق في مختلف 1..1الجدول 

جم الحريقح المنشأة  

(ام دبليو)ناتج الحريق  (متر)حدود الحريق    

 المحالت

 المكاتب

 غرف الضيوف في الفنادق

5 

1 

0.5 

12 

14 

6 
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 المناطق العامة في الفندق

منشأة تجمعات مع مكقاعد 

 ثابتة

2.5 

2.5 

12 

12 

 

 :سعة نظام تهوية الدخان  11.1

المصمم للتحكم في الدخان أن تتعامل مع أكبر طلب من يجب أن تستطيع سعة النظام  

 11..1أ إلى  11..1انظر األشكال من )الدخان الذي تم شطفه من أسوأ حالة حريق 

 خطط األحداث ج كأمثلة لم

 

  

 

 

 

  

 

 مخطط احداث أ أصل الحريق في ادنى مستوى للردهةأ  11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 ب مخطط احداث ب أصل الحريق في الطالبق الثاني في منطقة المحالت 11..1شكل 

1.83m 

1.83m 
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 ج المخطط ب أصل الحريق في الطابق األول من منطقة المحالت 11..1الشكل 

 

 :المنطقة الخالية  11.1 

أدنى ارتفاع . لها أساس تصميم طبقة الدخان تكون فوق رؤوس األشخاص الهاربين أسف

 (للتوضيح 11..1انظر الشكل ) ملم .111يكون 

 

 

 

 

 

 

 منطقة خالية من الدخان 11..1الشكل 

 

 (منطقة تجمع الدخان ):خزان الدخان  11.1 

تكون  خزانات الدخان للحماية من االنتشار الجانبي للدخان ولتجميع الدخان إلزالته  تصنع

انظر الشكل . )درجات حرارة الدخان من بناء غير قابل لالشتعال ويستطيع تحمل 

 للتوضيح( 11..1

1.83m 

1
.8

3
m
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 ( مناطق تجمع) مخزن الدخان 11..1الشكل 

في الحاالت التي يتم فيها إزالة الدخان من الغرفة األصلية يجب أن ال يزيد حجم  11.1

 .للتوضيح ( 11..1أنظر الشكل )خزان  الدخان  لنظام تهوية الدخان عن التالي 

 مربع لنظام التهوية الطبيعية للدخانمتر  ...1 (1

 .متر مربع لنظام التهوية الميكانيكية للدخان  ..11 (1

 

 

 

 

 

 

 إزالة الدخان من غرفة األصل 11..1الشكل 

 

 إزالة الدخان من منطقة الدوران أو فسحة الردهة  11.1 

خزان في الحاالت التي يزال فيها الدخان من منطقة الدوران أو فسحة الردهة فإن حجم 

 .1..1،  11..1انظر األشكال )الدخان لنظام تهوية الدخان يجب أن ال يزيد عن ما يلي 

 للتوضيح ( 11..1و 

 متر مربع لنظام التهوية الطبيعية للدخان ...1 -1
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 متر مربع لنظام التهوية الميكانيكية للدخان  ..11 -1

 

 

 

 

 

 الدوران والردهاتإزالة الدخان من فسيحات  11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (منظر المخطط)إزالة الدخان من منطقة الدوران أو الردهة  .1..1الشكل 

 

 

 

 

 Minimum 

1.83m 
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 (منظر جانبي)إزالة الدخان من منطقة الدوران أو الردهة  11..1الشكل 

 

 :الدخان في منطقة الدوران أو الردهة  طرد .11.1 

 

من منطقة الدوران أو الردهة فإن الغرف التي تقوم في الحاالت التي يزال فيها الدخان 

 :الردهة تكون إما /الدخان في منطقة الدوران طردب

 ..11أو (  انظام التهوية الطبيعية)متر مربع  ...1لها مساحة ارضية ال تزيد عن  -1

 و( لنظام التهوية الميكانيكية (متر مربع 

وران أو الردهة فقط من جانب الدخان في منطقة الد طردمقسمة إلى فروع بحيث يتم  -1

متر  ..11أو ( للتهوية الطبيعية )متر مربع  ...1الغرفة بمساحة ارضية ال تزيد 

. والتي تكون مجاورة لمنطقة الدوران أو الردهة (  لنظام التهوية الميكانيكية)مربع 

نظر ا( )مستقلة لتهوية الدخان ( نظم)ومع ذلك فإن باقي الغرفة تحتاج أن تزودج بنظام 

 .للتوضيح (  11..1الشكل 
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 الدخان في منطقة الدوران أو الردهة  طرد 11..1الشكل 

متر أو خالف ذلك مثبت من  .1أقصى طول لخزان الدخان يجب أن ال يزيد عن  11.11

 . (cfd)برنامج حاسب االلي تحاليل 

 :المناطق الراكدة  11.11

والدقيقة في كل خزان دخان إلزالة الدخان بطريقة يجب القيام بالترتيبات المناسبة  

 (للتوضيح  11..1و  11..1انظر الشكل )تمنع تكوين مناطق راكدة 

 

 

 

 

 

 

 هردهمنطقة راكدة بسبب تصميم سقف ال 11..1الشكل 
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 منطقة راكدة بسبب إعاقة سقف الردهة  11..1الشكل 

 

القيم المذكورة اعاله ومراجعتها من خالل يجب التحقق من أي أرقام تزيد عن  11.11

 .التحليل الهندسي للحريق 

 :درجة حرارة طبقة الدخان/ الشامل تدفقأقصى حد لل 11.11

 :نظرا للتحديدات العملية ،  فإن نظام تهوية الدخان يجب أن يكون فيه 

 الثانية و/كياوجرام 111الشامل ال يتجاوز  تدفقحد أقصى لل -1

درجة مئوية فوق درجة حرارة  11الدخان ادناها درجة حرارة لطبقة  -1

 المنطقة المحيطة

 .يكون الهواء المستبدل بوسائل طبيعية تقوم بسحب الهواء مباشرة من الخارج  11.11

امتار في  1الهواء المستبدل المصممة عن  طرديجب أن ال تزيد سرعة  11.11

 .الهواء تدفقالثانية وذلك لمنع الهاربين الذين يعطلون بواسطة 

 طردأمتار من أي  1على بعد ال يقل عن يجب رؤية فتحة الهواء المستبدل  11.11

 .لهواء مشطوف 
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متر أسفل  1.1الهواء المستبدل على مستوى منخفض على األقل  طرديتم  11.11

طبقة الدخان المقصودة لمنع تسجيل الدخان في المنطقة الخالية في األسفل 

 ( للتوضيح 11..1انظر الشكل )

متر على   األقل أسفل  1.1عندما ال يمكن مشاهدة المدخل على مسافة  11.11

لمنع الهواء المستبدل من طبقة الدخان يتم استخدام ساتر أو حاجز للدخان 

 .جعل طبقة الدخان تنحرف 

 

 

 

 

 

 

 ساتر الدخان المستخدم فيما يتعلق بالهواء المستبدل 11..1الشكل 

المراوح  أو المداخل أو األجهزة ،  عندما يتم سحب الهواء المستخدم من خالل   .11.1

فيتم دمجها لتفتح تلقائيا تلك المراوح واألبواب للسماح باستبدال الهواء عند تشغيل 

 .نظام تهوية الدخان 

 

 :الفتحاتاألسقبف ذات  11.11

في الحاالت التي يكون فيها خزان الدخان موضوعا فوق األسقف المستعارة يكون  

 % .11بفتحات أقلها  ذو الفتحات السقف من النوع 
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 فتحاتاألسقف ذات ال 11..1الشكل 

 

 :التحكمامداد الطاقة عند  11.11 

 . يجب أن يزود نظام تهوية الدخان بمصدر إمداد ثانوي للطاقة   

شعاعية يتم وضعها في ابكواشف للدخان أو كوشف  الدخاننظام تهوية طريقة التشغيل   11.11

ويتم تصميم استعماتل كواشف الدخان أو الشعاع . منطقة التحكم في الدخان 

تجنب التشغيل الفجائي أو الغير مكتمل  ينبغي الخاصة بالتشغيل بعناية بحيث 

تدفق الدخان أو انتشاره من المناطق للكواشف في منطقة ال يوجد بها حريق بسبب 

 .للتوضيح (  11..1انظر الشكل ) األخرى 
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 التشغيل بواسطة كواشف الدخان أو الشعاع 11..1الشكل 

 

 :التشغيل اليدوي  11.11

يتم أيضا توفير مفاتيح للتشغيل والتحكم  اليدوي من البعد باإلضافة إلى مؤشر  11.11

وعندما ال  التحكم  غرفةمرئي لحالة التشغيل لنظام تهوية الدخان وذلك في مركز 

 .يكون ذلك في اللوحة الرئيسية لمؤشرات الحريق  تحكم غرفةيكون هنالك مركز 

 :والتهوية إغالق جميع نظم تكييف الهخواء  11.11

يجب إغالق جميع نظم تكييف الهواء والتهوية في داخل المنطقة التي تخدمها تلقائيا  

 .نظام تهوية الدخان عند تشغيل 
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يجب  أن ال يؤثر اإلغالق التلقائي لوحدة معالجة الهواء التهوية في المناطقر التالية  29.27

: 

 الخروج وممرات الخروج ادراج  .أ 

 مكافحة الحريق وردهات الخالية من الدخان الردهات  .ب 

 بئر المصعد .ج 

 االيواء منطقة  .د 

 .مواقف السيارات في السرداب .ه 

 التحكم غرفةمركز  .و 

 المخزونات من المواد القابلة لالشتعال والمواد الخطرة .ز 

 التحكمغرفة مولد  .ح 

 غرفة مضخة الحريق .ط 

  .ي 

 :مراوح االستعداد والمراوح المتعددة  11.11

مراوح استعداد أو مراوح متعددة مع سعة إضافية لكل نظام تهوية يتم إما توفير 

ميكانيكية  للدخان بحيث أنه في حالة تعطل المروحة التي تعمل أو المراوح ذات 

ويتم تشغيل . السعة الكبيرة ، فيتم الحصول على استخراج الدخان حسب المطلوب 

انظر الشطل . )مل مروحة االستعداد تلقائيا في حالة تعطل المروحة التي تع

 للتوضيح( 11..1

  

 

 

 

 

 

 

 مراوح االستعداد والمراوح المتعددة 11..1الشكل 
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 :الدوائر المحمية  11.11

 1درجة مئوية ولمدة  ..1يجب أن تستطيع المراوح العمل في درجة حرارة 

ويتم توصيل اسالك المراوح واألجهزة ذات العالقة بالتحكم في الدخان في . ساعة 

 .محمية مصممة لضمان التشغيل المستمر في حالة الحريق  دوائر

يتم توصيل اإلمداد الكهربائي للمراوح  وفي كل حالة لدائرة رئيسية فرعية خاصة  .11.1

 ساعة 1تكون مقاومة الكيبالت للحريق . بها بعد العازل الرئيسي للبناية 

 :األنابيب حسب مقاومة الحريق (الفرتة الزمنية )مدة  11.11

( لكل من شفط الهواء واستبدال الهواء)تكون مقاومة الحريق ألنابيب تهوية الدخان  

خالل قسم حريق آخر ذو تصنيف  وعندما يمر األنبوب من. ساعة  1ال تقل عن 

 .فيجب بناء األنبوب ليكون تصنيفه هو نفس تصميم ذلك القسم  ليهع

الخارجي لألنبوب المتعرض ينطبق تصنيف مقاومة الحريق الجزء الداخلي أو  11.11

 .للحريق وكذلك على الهيكل المتعرض 

 :خانق الحريق  11.11

 ال يتم تركيب خانق الحريق في نظام تهوية الدخان  

غير  مسموح بتركيب خانق الحريق في شبكة األنابيب في ردهة التحكم في الدخان  11.11

. 

 :تشغيل النظام  11.11

ة الدخان في داخل منطقة الدخان ليعمل بالكامل الوقت الذي يستغرقه نظام تهوي 

 .ثانية من تشغيل النظام  .1يجب أن ال يتجاوز 

 :نظام السالمة من العطل 11.11

 :تكون التهوية الطبيعية لنظام التهوية الطبيعية للدخان  

 النظام  و/في حالة تعطل الطاقة( المفتوح)في وضع  ( أ

 .موجب توضع بحيث ال تؤثر سلبا بضغط الرياح ال ( ب

 بالكهرباء/تهوية الشفط الطبيعية 11.11 

 .ال يتم استخدم شفط الهواء الطبيعي مع نظام شفط الدخان بالكهرباء   
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 :الدخان  حواجز 11.11 

الخان حيثما تكون مطلوبة وما لم تثبت بشكل دائم في  حواجزيجب أن توضع كل 

 .موقعها إلى وضعها  تلقائيا لتوفير الضيق المناسب للدخان والعمق الفعال 

 :معوقات وسائل الخروج  11.11  

يجب أن ال تشكل حواجز الدخان أو حواجز الدخان األخرى في أي مسار للدخول 

هروب وهي في وضعها التشغيلي ،  معوقا أو يقود إلى وسيلة والذي يشكل جزءا 

 .للتوضيح ( 11..1انظر الشكل )لمنع هروب الناس من خالل ذلك المسار 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 تعويق وسائل الخروج 11..1الشكل 

 :الدخان أو التوجيه  مجرى .11.1 

للدخان لتشكل خزانا للدخان  مجرىعندما يتم استخدام جدران زجاجية أو لوحات 

انظر األشكال .)أو كشاشات توجيه فيجب أن تتحمل أعلى درجة حرارة للتصميم 

 للتوضيح( 11..1و  .1..1
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 شاشات الدخان أو التوجيه .1..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشة الدخان أو التوجيه 11..1الشكل 

 

يمكن توريدها وتركيبها ( الدخان حواجزبما في ذلك )كل معدات التحكم في الدخان  11.11

 BS 7346مثل المعيار البريطاني )وفقا للمعايير المقبولة 
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المستخدمة أو القصد منها السينما أو قاعات الموسيقى )نظام التحكم في الدخان لقاعات االجتماعات  ( .1)

 (أو مسرح التمثيل

لتهوية الدخان لقاعات االجتماعات والتي تشمل السينما ( آلي)ر نظام تلقائي يتم توفي 1..1

يعتبر نظام التحكم في .  ومسارح التمثيل أو المباني المشابهةوصاالت الموسيقى 

 .الدخان المصمم على أسس هندسية مقبوال 

 :  المغلقة مواقف السيارات ( 11)

عندما يكون من المطلوب وضع نظام تهوية ميكانيكية في مناطق مواقف السيارات  11.1

متر مربع يتم توفير على  ...1مع مساحة للطابق تتجاوز  محميةفي السرداب أو 

للدخان يكون مستقال عن أي نظم تخدم األجزاء األخرى من المبنى  طرداألقل نظام 

 . غييرات هواء في الساعة الواحدة  ت 1وإزالة ال يقل عن  طردوذلك لتعطي معدل 

إضافة لذلك .  المباني الدخان تلقائيا بنظام انذار الحريق في  طرديتم تشغيل نظام  11.1

الحريق أو  غرفةيتم وضع مفتاح يدوي للفتح واإلغالق عن بعد وذلك في مركز 

كما يجب أيضا توفير . على اللوحة الرئيسية إلنذار الحريق في الطابق األول 

 .الدخان مع جهاز التحكم من بعد  طردمؤشرات مرئية لحالة التشغيل لنظام 

امتار من  1يتم سحب هواء اإلمداد مباشرة من الخارج وتكون فتحته ال تقل عن  11.1

مخارج هواء اإلمداد يتم توزيعها بشكل مناسب  ( .الزفير)الشفط  طردأي فتحات ل

 .على كل منطقة الموقف 

عندما تكون هنالك تهوية طبيعية لتلك المواقف في السرداب على فتحات تساوي ما  11.1

من مساحة ذلك الطابق فيمكن اعتبار تلك التهوية الطبيعية بديال % 1.1ال يقل عن 

م توزيع الفتحات بالتساوي على كل منطقة ويت. الدخان  طردكافيا لجزء إمداد نظام 

 .موقف السيارات 

أمتار من  1مباشرة للخارج وأن ال يكون أقل من ( الزفير)هواء الشفط  طرديتم  11.1

 .أي فتحة ادخال هواء 

الدخان  طردلنظام (  ملم 1.1سمك )يتم تصنيع أنابيب الشفط من حديد صلب ثقيل  11.1

 .من موقف السيارات في السرداب 

الغاز في موقف السيارات في السرداب  يجب أن تستطيع  طردمراوح الشفط لنظام  11.1

انظر الشكل )ساعة  1درجة مئوية ولمدة  ..1العمل بفاعلية في درجة حرارة 

 للتوضيح( 11..1
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 الدخان لهيكل موقف السيارات المسيج طرد 11..1الشكل 

 

 : ةموقف السيارات المفتوح ( 11)

يمكن ( غير مفتوح للسماء)موقف السيارات الذي يقع تحت الطابق األول في مبنى  11.1

ما تم كموقف مفتوح أو غير مسيج وال يحتاج لنظام مرشات آلي إذا  أن يعتبر

 :كل األشياء التالية االلتزام ب

 من حدود موقف السيارات تكون به فتحة دائمة للتهوية الطبيعية % .1 -1

فتحة تهوية % .1أن يكون على األقل ثالثة ارباع حدود موقف السيارات به  -1

 .طبيعية 

 متر في فتحة التهوية الطبيعية  .1أي جزء من موقف السيارات  يكون داخل  -1

 متر مربع .111أن ال تزيد مساحة موقف السيارات عن  -1

 .ن تكون تلك المواقف للسيارات ال تزيد عن ثالثة طوابق  من المواقفأ -1

ال ينطبق هذا على مواقف السيارات اسفل البنايات التي بها مرشات آليثة ومواقف  11.1

وفي هذه الحالة يتم توفير مرشات آلية لموقف .  متر  11السيارات التي تزيد عن 

 ( 11..1انظر الشكل . )السيارات 
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 التهوية الطبيعية لهيكل مواقف السيارات المفتوح 11..1الشكل 

 

 مواقف السيارات بدون انابيبنظام المراوح النفاثة  (11)

 األهداف  11.1

 :أهداف نظام المراوح النفاثة الصماء هي ما يلي 11.1.1 

 .اخراج الحرارة والدخان من موقف السيارات في حالة الحريق -1

 الحريق في تحديد ومهاجمة النيران بأمانن اطفائييمساعدة  -1

 :النطاق  11.1

تنطبق مجموعة المتطلبات هذه فقط لمواقف السيارات التقليدية حيث تقف  11.1.1

المركبات خفيفة الوزن بجانب بغضها البعض مع /سيارات المسافرين

وال يقصد بها نظام موقف السيارات الميكانيكي أو  غرفةدروب مشتركة لل

 .أي من أشكال نظم المواقف 

 اعتبارات التصميم  11.1 

 توفير نظام المرشات في موقف السيارات 11.1.1  

 .موقف السيارات في السرداب محميا بالمرشات يكون  11.1.1  

<23m 
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أنه إذا عملت ترتيب وضع رؤوس المرشات والمراوح النفاثة يكون بحيث  11.1.1

 .المراوح النفاثة يقل أثر نمط الرش للمرشات 

 :تحديد مناطق موقف السيارات  11.1 

تقسم فسحة موقف السيارات إلى مناطق تحكم في الدخان وال تزيد كل  11.1.1

( وتشمل غرف المصنع ومناطق التدوير) متر مربع  ...1منطقة عن 

وحيث أن المناطق . النار بغرض احتواء الدخان والتحديد السريع لمكان

مناطق دخان مرئية فيجب أن تعرض بأن الدخان يمكن احتواؤه داخل 

عملية العرض تتم باستخدام . حدود المنطقة ويوجه إلى مراواح الطرد

 فحص الدخان الحار كجزء من الفحص التجريبي 

 كل منطقة تحكم في الدخان يكون لها نظام المراوح النفاثة الخاص بها 11.1.1

الدخان من  طردل( مراوح هواء نقي مراوح شفط هواء ، ومراوح نفاثة)

 1.1يتم تصنيع األنابيب من حديد صلب ثقيل بسمك . المنطقة المتأثرة 

وبدال عن ذلك يسمح بتقاسم الهواء النقي وهواء الشفط شريطة أن . ملم

تكون المراوح وأسالك التوصيل ولوحة التحكم محمية بمقاومة للحريق ال 

ويتم أيضا تصميم نظام مروحة الشفط ليجري على  . تقل عن ساعة 

من % ..1جزئين على األقل بحيث ال تقل كفاءة الشفط عن اقل من 

المعدل المطلوب لإلخراج من المناطق المتأثرة في حالة تعطل أي جزء 

ينطبق هذا المطلوب أيضا على نظام اإلمداد الميكانيكي إذا ما تم . منها 

 . استخدامه 

 :نظام المراوح النفاثة  11.1

يتم تشغيل نظام المراوح النفاثة من نظام المرشات الذي يخدم طابق موقف  11.1.1

السيارات بالسرداب وأي مناطق أخرى موجودة في نفس الطابق أو نقطة 

ينحصر تشغيل نظام المراوح النفاثة على منطقة الدخان عند . النداء اليدوي

طفاء ويتم توفير مفتاح لرجل اال. الحريق وكل المناطق المجاورة لها

 . التحكم  غرفةوذلك في مركز ( زيادة الحمولة)إلغالق وتشغيل 

يتم توفير نظام المراوح النفاثة بمصدر امداد ثانوي للطاقة من خالل  11.1.1

 في حالة تعطل مصدر الطاقة األساسي التحكمالتشغيل الذاتي لمولد 

تم فحصه من النطاق الفعال الذي  1/1على مسافات تتباعد يتم توزيع  11.1.1

ويتم أخذ النطاق الفعال للمروحة النفاثة كمسافة . للمروحة النفاثة المحددة 

 .متر في الثانية من سرعة توزيع الهواء  1..حتى نقطة 
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 .امتار  1أدنى ارتفاع لتركيب المراوح النفاثة هو  11.1.1

 :ثة بالطريقة التالية 1يكون تفاعل مختلف مكونات نظام المراوح النفا 11.1.1

يتم تشابك كل مجموعة من مراوح الشفط لكل منطقة تحكم في  -1

 .لتلك المنطقةمن المراوح النفاثة  الدخان مع المجموعات المقابلة لها 

إذا ما توقفت مراوح الشفط أو تعطلت في أي منطقة تحكم في الدخان  -1

ولكن إذا . فيجب أن تتوقف المجموعات المقابلة لها في تلك المنطقة 

وحة شفط ما زالت تعمل في منطقة تحكم محددة للدخان كانت أي مر

 فإن كل المراوح النفاثة ستستمر في العمل في تلك المنطقة

يجب أن تستمر مروحة الشفط في الدوران حتى ولو تعطلت أي  -1

 .مجموعة واحدة من المراوح النفاثة 

تستمر المجموعات األخرى من المراوح النفاثة  في الدوران حتى  -1

 .أي مجموعة واحدة من المراوح النفاثة  ولو توقفت

إذا تم عزل اشارات اإلنذار فإن مراوح الشفط والمراوح النفاثة  -1

وإذا قام رجل اإلطفاء بإيقاف . ستستمر في العمل بسرعة عالية 

المراوع وأعاد تشغيلها فإن كل من مراوح الشفط والمراوح النفاثة 

الحال إلى أن يتم إعادة ويستمر ذلك على هذا . ستعمل بسرعة عالية 

 .المراوح لسرعة منخفضة في لوحة التحكم الميداني 

يجب أن يكون نظام المراوح النفاثة مستقال من أي نظم تخدم األجزاء  11.1.1

 .األخرى من المبنى 

يكون تصميم نظام المراوح النفاثة بحيث تكون سرعة الهواء الكلية التي  11.1.1

أمتار  1في حدود  الشفطافية إليقاف تقدم مروحة تنتجها المراوح النفاثة ك

 .الهواء الناتج  تدفقمن موقع الحريق في االتجاه المعاكس ل

 العيش فيه  رجال اإلطفاءقابل ليجب أن يكون هنالك على األقل مسار واحد  11.1.1

هكذا و. أمتار من ذلك الحريق  1إلى أي موقع ممكن للحريق حتى مسافة 

يجب عرضه على  الذي يمكن العيش فيه فالمعلومات فيما يتعلق بالمسار 

وهذا يمكن تحقيقه بترتيب منطقة التحكم . لوحة االنذار الرئيسية للحريق 

في منطقة التحكم في الدخان  وعند  التي في المرشات لتتقابل مع تلك

الرجوع في إطار منطقة معينة للتحكم في الدخان يمكن اكتشاف الحريق 

للعرض الذي يبين المسار القابل للعيش فيه لتلك المنطقة المعينة للتحكم في 

 .الدخان 
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يتم توصيل اللوحة الفرعية للتهوية الميكانيكية في كل منطقة تحكم في  11.1.1

الدخان إلى اللوحة الرئيسية للتهوية الميكانيكية بحيث يتم تلقائيا عرض أي 

على اللوحة الرئيسية للتهوية  في منطقة معينة عزل لنظام المراوح النفاثة 

 الميكانيكية

من المطلوب أن توضح اللوحة الرئيسية للتهوية الميكانيكية في موقف  .11.1.1

دار الحراسة واللوحة المحلية البعيدة /التحكم  غرفةالسيارات في مركز 

( أي السرعات المنخفضة والعالية)حالة اإلضاءة لسرعات المروحة 

كما يطلب أن تكون للوحات مجموعة منفردة من . لمراوح اإلمداد والشفط

المؤشرات المضيئة متشابكة مع مراوح الشفط الرئيسية في المناطق 

 .المعنية للتحكم في الدخان 

في حالة تعطل المصدر الرئيسي إلمداد الطاقة والتشغيل التالي لإلمداد  11.1.11

المراوح النفاثة  في حالة الحريق  الثانوي ،  فإن طريقة تشغيل نظام

مثال إذا تم إغالق تشغيل . ستعقب ذلك قبل تعطل المصدر الرئيسي للطاقة 

بواسطة رجال نظام المراوح النفاثة في منطقة معينة للتحكم في الدخان 

االطفاء عند الحريق وتعطل المصدر الرئيسي للطاقة فإن التشغيل الالحق 

ون بأن يظل نظام المراوح النفاثة في وضع إلمداد الطاقة الثانوي سيك

الحريق السابق أي وضع عدم التشغيل لتلك المنطقة للتحكم في الدخان في 

 .حين تستانف المناطق األخرى للتحكم في الدخان العمل 

وجود أي كما يجب المراعاة بأن يكون تصميم نظام المراوح النفاثة  11.1.11

من أرضية  .1/1بعمق اكثر من  عارضة سفلية أو معوقات أخرى تكون

 تدفقموقف السيارات إلى ارتفاع السقف وذلك لكي يتم حساب أي مقاومة ل

 .الهواء واالضطراب 

عند تشغيل نظام المراوح النفاثة فال ينبغي أن تؤثر حركة الدخان في اتجاه  11.1.11

سلبا في وسائل الهروب وأن تجعل الدخان ( نقاط اإلخراج)نقطة اإلخراج

 .الخروج  ادراج أو  الردهاتينفخ في منطقة 

ال تكون هنالك مناطق ركود يمكن يكون تشغيل نظام المراوح النفاثة بحيث  11.1.11

 .مع فيها الدخان في حالة الحريق أن يتج

يجب أن ال يسبب تشغيل المراوح النفاثة بأن يكون حجم الهواء المتحرك  11.1.11

 .أكبر من الحجم الذي يتم اخراجه من مراوح الشفط الرئيسية 
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 للمراوح النفاثة  األسالكترتيب ( 22)
  

 . جميع المراوح النفاثة يتم توصيلها بلوحة التحكم في مجموعات ال تزيد عن ثالثة    22.0
  

 بكابالت مقاومة الحريق (فترة زمنية )مدة سيتم توصيل  كل مجموعة      22.2
  

 . ستتم حماية كل مجموعة من المراوح النفاثة بنظام قاطع الدائرة الرئيسي    22.2
  

وإذا كان هنالك خطأ  .  CP5إمدادات الطاقة الواردة للمروحة النفاثة  يجب أن يتوافق مع   22.2
هناك خطأ في مروحة نفاثة واحدة ، فسوف يقطع القاطع الرئيسي للدائرة الكهربائية 

(MCB) القاطع الرئيسي المتبقي للمجموعة فقط ولن يوقفRCB  الذي يحمي
عة من ثالثة مراوح نفاثة محمية بقاطع الدائرة حيث أن كل مجموو. المجموعات األخرى

الرئيسي سيتوقف قبل أن يؤثر في قاطع الدائرة الرئيسي  عالقاطفإن ذلك (MCB)الرئيسي 
  .الداخلة في حالة زيادة الحمولة (MCB)للكهرباء 

  
توصل المراوح النفاثة في تكوين متعرج وال يتم توصيل مروحتين نفاثتين   كما يجب أن 11.1

في مجموعة واحدة من عطل  في حالة حدوث .متتاليتين في خط واحد في نفس المجموعة 
المجموعة المقابلة التالية ستكون قادرة على دفع الدخان نحو موقع  المراوح النفاثة ، فإن

وإذا توقفت مجموعة واحدة من (  11..1و  11..1انظر األشكال ) اخراجه الشفط
 .المجموعات ستستمر المراوح النفاثة فإن باقي 

 
منطقة يجب أن يكون مأمونا  اخل كل ة لتشغيل المراوح النفاثة دموقع لوحة التحكم المحلي 11.1

أمتار عن لوحات التحكم المحلي  1 بمسافة أقلها نسبيا داخل المنطقة وتكون متباعدة  آمنا
حات التحكم إذا على جميع لو قد يؤثراحتمال وقوع حريق لتقليل وهذا . للمناطق المجاورة
 .كفاءة نظام المراوح النفاثة ، ومما يجعل عدم فعالية لصيقبشكل  كانت متباعدة 

  
 لنظم المراوح النفاثة الهوائيتوفير اإلمداد  ( 11)
  

أو بواسطة  هواء ميكانيكية إلى موقف للسيارات عبر مراوح  الهوائيويمكن توفير اإلمداد   22.0
أمداد  وسواء . في المائة على األقل من المساحة األرضية 1.1 بنسبة الفتحات الدائمة 

فإن أقصى سرعة عبر فتحة عبر الفتحات الدائمة أو بواسطة مراوح ميكانيكية  الهواء يتم 
اإلمداد بالهواء يمكن . دخانإعادة تدوير الث لمنع /م 1ينبغي أن تكون   ،دخول الهواء 

 الطبيعية شريطة قبولها من المعيار المنصوص عليه فيتوفيره بالوسائل الميكانيكية أو 
  . من خالل وضع نماذج للحريق  11 القسم 

  
هاربين من إعاقة تدفق الث لمنع /م 1ال يتجاوز  ادراج سرعة الهواء داخل طرق الهروب و   22.2

 . الهواء
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فتحات ادخال استبدال  الهواء يجب أن توجه بعيدا من أي نقاط شفط هواء وتوضع على      11.1
إذا كانت فتحات امداد وشفط الهواء موضوعة في . دخانال لمنع تداولمتر  1 مسافة أقلها 

 .أمتار  1نفس واجهة المبنى فيجب أن يتم فصلها أيضا على مسافة 
 

في في النهاية المقابلة لنقاط شفط الهواء بحيث ال  يجب أيضا وضع فتحات استبدال الهواء 11.1
 .التي تجر نحو مروحة الشفط  معاكس بين امداد الهواء والدخان تدفقيكون هنالك 

 
  
 :تصميم مراوح الشفط لنظام المراوح النفاثة ( 23) 

 
ويمكن . مرة في الساعة خالل الحريق  11يزود موقف السيارات بنظام تغيير للهواء بعدد  11.1 

والذي يمكن  11السماح بتغيير أقل للهواء شريطة قبول المعيار المنصوص عليه في القسم 

 .انجازه من خالل وضع نماذج للحريق 

يتم حساب سعة مروحة الشفط وأي انابيب مرتبطة بها على أساس الضغط في موقف  11.1

 .السيارات القريب من نقاط اإلخراج  مساويا لضغط الجو الخارجي 

. يكون لكل منطقة تحكم في الدخان في موقف السيارات نظامها الخاص بمراوح الشفط  11.1

ليعمل على األقل في جزئين بحيث تكون ويتم تصميم نظام مراوح الشفط في كل منطقة 

من معدل االستخراج المطلوب في حالة % .1السعة االجمالية للشفط ال تكون أدنى من 

طل أو الخطأ في نظام مروحة الشفط في منطقة واحدة ال تعطل جزء واحد وأن ذلك الع

وتنطبق المتطلبات أعاله . يثؤثر في تشغيل نظام مراوح الشفط في المناطق األخرى 

ملحوظة إذا كان هنالك مشاركة في مراوح )لإلمداد الميكانيكي لمراوح الشفط إذا استخدمت 

 (11.1.1شفطط الهواء انظر الفقرة 

الدخان بحيث يكون استخراج الدخان بمراوح الشفط ال يؤثر في أي  طرد يتم وضع نقاط 11.1

 .منطقة مأهولة أو وسيلة هروب في الطابق الذي يتم فيه استخراج الدخان 

 

 :مقاومة الحريق في نظام المراوح النفاثة ( 11)

د الهواء ميكانيكيا أو مراوح شفط يكون نظام المراوح النفاثة مثله ومثل مراوح امدا  11.1

الهواء او المراوح النفاثة وشبكات األنابيب والتوصيالت ،  قادرة على العمل بكفاءة في 

ساعة ؟ ويمكن فحص المراوح واألنابيب  1درجة مئوية ولمدة  .11درجة حرارة 

 )ني الجزء الثاني والمعيار البريطا(   BS7346)والتوصيالت وفقا للمعار البريطاني 

BS476 ) و  11الجزء(NFPA 70 )وأي معايير معتمدة معترف بها 
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 :التحقق من تصميم نظام المراوح النفاثة ( 11)

 CFDبحساب حركة السوائل  للحريقعمل نماذج /فحص الدخان الحار  11.1 

يتم استعراض فعالية تصميم نظام المراوح النفاثة باستخدام فحص الدخان الحار  11.1.1

معدل اطالق الحرارة لحمولة الوقود في (. الفحص التجريبي 11انظر القسم )

المهندس  Bعلى . ميجاوات  1فحص الدخان الحار ، يجب أن ال يقل عن  

والذي الحريق  ذو العالقة أو مهندس سالمة الحريق أن يقرر مكان المتخصص

 .يعتبر أكثر مشقة مع التبرير 

عن طريق  الحريق  إضافة لفحص الدخان الحار ، فإن عمل نماذج للحريق بحساب 11.1.1

 :أيضا مطلوبا في الحاالت التنالية حساب الي 

 11إذا كان تغير الهواء في الساعة أقل من  -1

تصميم حجم إذذا كانت هنالك سيارة بضائع عامة أو مركبات حيث يتجاوز  -1

 (أي نار السيارة) ميجاوات 1الحريق 

 إذا كان هواء االستبدال خليط من وسائل ميكالنيكية وطبيعية  -1

 .من المدى الفعال للفحص  1/1ر من إذا  كان التباعد بين المراوح النفاثة اكب -1

 

حركة السوائل يجب تصديقها من مهندس سالمة الحريق  عن حاسب الي دراسة  11.1.1
للتأكد من توافق نظام المراوح النفاثة مع معيار القبول المنصوص عليه في القسم 

كما يجب على مهندس سالمة الحريق وضع تقرير عن هندسة وتصميم . ال 11
 ,FDSوبعض برمجيات عمل نماذج الحريق المعتمدة تشمل . الحريق 

Swift.AVL, Fluent and Pheonics.  
 
 :وح النفاثة امعايير قبول نظام المر( 11)
 

في موقف متر مربع  ...1ال يمكن أن تسجل كمنطقة دخان مساحة أكثر من  11.1
دقيقة بغض النظر ما إذا كان الحريق قد حدد مكانه داخل منطقة  .1السيارات ولمدة 

بعد مدة العشرين دقيقة من ملحوظة )االتحكم في الدخان أو عبر حدود المنطقة 
وفي داخل هذا ( . متر مربع ...1المتوقع أن يظل الدخان محصورا في مساحة 

المساحة المسجلة يكون هنالك علىال األقل مسار واحد يمكن العيش فيه يمكن رجال 
 :اإلطفاء حيث يتم اسايفاء الشروط التالية 

  
 1.1مئوية على ارتفغاع درجة  .11أن ال تتجاوز دالرجة حرارة الدخان  -1

 .متر من مستوى األرض 
 .متر من مستوى األرض  1.1امتار على ارتفاع  1أن ال تقل الروية عن  -1
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 تدفقامتار من مكان النيران في االتجاه المعاكس ل 1تبدأ هذه الشروط على مسافة  11.1
لمنطقة كل المناطق األخرى خارج ا. الهواء االجمالي الذي تدخله المراوح النفاثة 

المسجلة كمنطقة دخان يجب الحفاظ عليها خالية بشكل جوهري من الدخان أي 
مترا  11درجة مئوية وتكون الرؤية  .1تكون درجة حرارة الدخان  ال تزيد عن 

 (11..1و  11..1يرجى النظر للشكل )على األقل 
 

ى تشغيل نظام إذا ما تم القيام بفحص الدخان الحار فإن التقدير يكون عل: ملحوظة  11.1
الموضوعين . المراوح النفاثة وحركة الدخان نحو نقاط اإلخراج وانتشار الدخان 

معايير . األخيرين يمكن التحقق منهما بشكل عام باستعمال معايير الروية اعاله 
 .درجة الحرارة يجب التحقق منها على ضوء طبيعة فحص الدخان الحار 

 
 
 الحريق لنظام المراوح النفاثةنظام حاسب الي لحساب حركة  (:.1)
 
 :حجم الحريق  1..1 
   

ميجا وات على األقل من  1حجم الحريق الخاص بالتصميم يكون على أساس  1.1..1 
فيما يختص بمركبات البضائع العامة فإن ( مثال حريق سيارة)الحالة المنتظمة للحريق 

أألقل من الحالة ميجا واات على  .1حجم الحريق الذي يصمم يكون على اساس 
المنتظمة للحريق من المتوقع أن يقدم مهندس سالمة الحريق تبريرا للحجم األكبر 

 (للحريق خالف حريق السيارة
 

 
 :نوع الحريق  1..1 
 
 نوع الحريق يكون بولييوريثين ملتهب 1.1..1  
 
 مكان الحريق 1..1 
  

قاط الشفط وما بين في أقصى بعد من نمن ناحية عامة ، يتم وضع الحريق  1.1..1
المناطق  وعلى المهندس المتخصص ذو العالقة أو مهندس السالمة من 

 الحريق أن يقرر مكان الحريق والتي تعتبر أكثر خطورة مع التبرير 
 
 األعمدة النازلة أو المعوقات األخرى 1..1 
 

حركة السوائل تواجد ل عن طريق حاسب الي  يجب أن يراعي نموذج حساب 1.1..1
من  .1/1أي أعمدة نازلة أو معوقات أخرى والتي يكون عمقها اكثر من 

الهواء أو  تدفقارضية موقف السيارات إلى السقف وذلك لحساب أي مقاومة ل
 .اضطراب 
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 :سرعة المروحة النفاثة ( 11)
 

ويتم مقارنة . نموذج التحقق من ملف السرعة يتم القيام به لمروحة نفاثة واحدة  11.1
وهكذا فإن فحص المروحة . البييانات من النموذج مقابل بيانات الفحص البدني 

النفاثة الخاص بملف السرعة يقوم به مختبر معتمد للفحص للمقارنة ما بين ملف 
 .ويتم ارفاق تقرير الفحص إلى تقرير هندسة الحريق . سرعة المحاكاة 

 
االنحراف ما بين حساب حركة السوائل والفحص المعادلة التي يتم استخدامها في  11.1

 :الفعلي هي كما يلي 
  

 %..1× (ب ( /ب  .أ= ) االنحراف   المعادلة  
 

 االرتفاع من ملف حساب حركة السوائل/العرض/المسافة= أ  حيث 
 االرتفاع في ملف البيانات الفعلية/العرض/المسافة= ب 

 
االنحراف في المسافة والعرض واالرتفاع للملف الفعلي من ملف المحاكاة في مختلف    11.1

 %.1سرعات الهواء يجب أن تكون في حدود 
 
 

 
 :مدة محاكاة الحريق   11.1 
 
 دقيقة .1تكون مدة محاكاة الحريق على األقل  11.1.1  
 
 تنشيط المرشات 11.1 
 

تعمل لحجم الحريق المراد للتصميم النموذج يفترض أن هنالك مرشة  11.1.1
 (.1)المحدد في القسم 

 
 
 حل الشبكة  20.3 
 

حجم الشبكة المطلوب استخدامه في نموذج الحريق يجب أن ال يكون أكبر  11.1.1
مترفي منطقة التحكمى  في الدخان  1..× متر  1..× متر  1..من 

وبخالف تلك المناطق فإن . حيث يقع الحريق والمناطق المجاورة لها 
. متر  1..× متر  1..×مت  1..الشبكةى يجب أن ال تكون أكبر من 

وبدال عن ذلك يتعهد المهندس المتخصص ذو العالقة أو مهندس سالمة 



 العاشر التهوية الميكانيكية ونظم التحكم في الدخانالباب  .10 الفصل       دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 614

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

بكة للتأكد من الحجم المناسب للشبكة   الحريق بالقيام بدراسة لحل الش
أي ناتج الدراسة )الدخان المستعمل كنموذج  تدفقالمطلوبة لحجم الحريق و

 (يوضح أن هنالك حال إضافيا ال يصنع فرقا كبيرا في النتائج 
 
 
 دراسة الحساسية  20.7 

 
ة لتعطل المروح 1ينبغي القيام بدراسة للحساسية لتوضيح أثر المجموعة  11.1.1

هذه الدراسة تنطبق .  النفاثة األقرب للحريق على كل األثر لنظام المراوح 
وعلى الرغم من . على كل من عمل نموذج للحريق وفحص الدخان الحار

من المراوح النفاثة ، ولكن يجب الحفاظ على معيار  1عطل المجموعة 
 .القبول 

 
 :النفاثة كتيب دليل  التشغيل والصيانة لنظم المراوح  (22)
 

ويحتوي . يجب أن يتم ارفاق كتيب الدليل لتشغيل وصيانة المراوح النفاثة  11.1
المشغل والقيود المفروضة / المباني الدليل على أدوار ومسئوليات مالك 

لخدمات والصيانة على المبنى والتعرف على النظم الفرعية وخطط ا
ل أيضا لإلرشاد الخ ويمكن أن يستخدم الدلي..عطال والتعرف على األ

 . المباني للتجديدات في المستقبل والتغييرات في 
 
 :الفحص التجريبي لنظام المراوح النفاثة ( 22)
 

يجوز للمفتش المسجل والذي يقوم باجراء الفحص التجريبي لنظام   المراوح  11.1
. كدليل  1الجزء  1111من المعيار البريطاني بي اس  1النفاثة الرجوع للجدول 

مهندس سالمة / وعند القيام بفحص الدخان الحار فعلى المهندس المتخصص 
اإلشارة تكون إلى المعيار . ميجاوات 1حجم الحريق استعمال فحص حجم الحريق 

 .لفحص الدخان الحار أو أي معايير ناضجة معتمدة  1111األمريكي ايه اس 
 

هذا المعيار اكثر صلة بالنظام المصمم على أسس هندسية للتحكم في : ملحوظة  11.1
ومع ذلك فهنالك بعض الموضوعات في . الدخان أكثر من نظام المراوح النفاثة 

كن لمهندس الحريق ان يجد من األفضل كيفية  اجراء الفحص هذا المعيار حيث يم
 .وإعداده والقيام به بالشكل الصحيح 
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 تكوين التوصيالت لنظام المراوح النفاثة 11..1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع مناطق نظام المراوح النفاثة 11..1الشكل 
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 :إعتماد المواد (  11)

يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمعدات والمنتجات  11.1

والملحقات المشار غليها في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة الحياة والسالمة من 

 .دائرة الدفاع المدني العتماد المواد  من قبل  التحكمالحريق وخدمات 

ع أو بدون االدراج أو التسجيل أو تنطبق المتطلبات أعاله على كافة المنتجات م 11.1

 االعتماد الدولي

 مراجع أخرى(  11)

لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا  11.1

يمكن اإلشارة للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير .  الباب 

 قرار بالنظم والمعايير الدوليةاال 11)أيضا يرجى النظر في . 

 NFPA 90A    نظم تركيب تكييف الهواء والتهوية معيار 

 NFPA 90B    تركيب التدفئة بالهواء الساخن ونظم التكييفمعايير 

 NFPA 92    نظم ادارة الدخانمعايير   

 NFPA 92A    نظم التحكم في الدخان واالستفادة من الحواجز وفروق معايير

 الضغط

 NFPA 92B    إدارة الدخان في الممرات والردهات والمناطق الواسعةمعايير 

 NFPA 96    التحكم في التهوية والحماية من الحريق في عمليات الطبخ معايير

 التجاري

 EN 1366.2    خوانق  1فحوصات مقاومة الحريق لمنشآت الخدمة الجزء معايير 

 الحريق

 EN.1366.10    ق للمنشآت الخدمية الجزء فحوصات مقاومة الحريمعايير

 التحكم في الدخان خوانق  .1

 EN 12101.3    1الجزء  –نظم التحكم في الحرارة والدخان معايير. 

 مواصفات اجهزة التهوية التي تعمل بالكهرباء للدخان والحرارة

 EN 12101.4    1الجزء  –نظم التحكم في الدخان والحرارة معايير. 

 تركيب نظم الدخان والحرارة والشطف والتهوية الخاصة بتهوية الدخان والحرارة

 EN 12101.8    نظم التحكم في الدخان والحرارةمعايير 

 EN 15650    الحريق خوانق  –تهوية المباني 

 EN 13501.3   1تصنيف الحريق لمنتجات البناء وعناصر البناء الجزء – 

وصات مقاومة الحريق على المتنتجات والعناصر المستعملة في تصنيف استخدام البيانات من فح

  الحريق خوانق خدمة منشآت البنايات انابيب مقاومة الحريق و
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 EN 13501.4    الجزء  –تصنيف الحريق لمنتجات التشييد وعناصر البناء

 .تصنيف استخدام البيانات من فحوصات مقاومة الحريق لمكونات نظم التحكم في الدخان  1
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 657 لبترول المسال ل اشتراطات منشآت اسطوانات غاز 3

 لبترول المسال لاالعتبارات الرئيسية الستعمال غاز   3.1 
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اشتراطات السالمة من الحريق لخزانات غاز للبترول المسال  المركزي  5
 فوق سطح األرض

 
أدنى مسافة تفصل بين خزانات غاز للبترول المسال  فوق  11.2جدول 

 سطح األرض
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المسال البترول غاز لتجهيزات الحريق من السالمة ارشادات    
 

 النطاق (1)

 

 في توضع التي الغاز اسطوانات تجهيزات الحريق من السالمة ارشادات تغطي 1-1

 بالغاز امداد توفير هو منها والقصد.  الداخل في توضع التي وتلك الخارج

 وأماكن لألكل مخارج بها والتي والسكنية والصناعية التجارية للمباني المركزي

 غاز اسطوانات تستخدم والتي لألكل أخرى وأماكن ومطاعم ومقاصف لألكل

 التركيب اشتراطات االرشادات هذه تغطي كما.  الطبخ ألغراض المسال البترول

 . السطح فوق المسال البترول غاز لخزانات

 

  المسال البراول غاز اسطوانا  لرجهيزا  العامة تشرااطا اال (2)

 

 المباني كل في االسطوانات من المسال البترول غاز بتجهيزات مسموح غير  2.1

 البترول غاز نظم تركيب هو المدني للدفاع القوي المقصد وإن.  والمعدلة الجديدة

 . والمعدلة الجديدة المباني كل في المركزي المسال

 

 لموافقة قاطع بشكل المسال البترول غاز اسطوانات بتركيب التصديق يخضع 2.2

 .  للبناية الموقعي التفتيش أساس على المدني الدفاع

 

 وعلى الخارج في توضع التي المسال البترول غاز اسطوانات تجهيزات كافة 2.3

 بوضع عادة يسمح ال.  والصناعية التجارية المباني كل في األرضي الطابق

 ظروف تحت المدني الدفاع من ذلك يعتمد لم ما الداخل في الغاز اسطوانات

 . االرشادات هذه في المذكورة شتراطاتلال ووفقا خاصة

 

 تغطى أو تنفذ ال التي شتراطاتاال في  NFPA 58 و NFPA 54 معايير تفضل 2.4

 . هذه السالمة ارشادات بموجب

 

 فروع نظم ذلك في بما المسال البترول غاز اسطوانات تجهيزات كل 2.5

 غاز مخططات.  المدني الدفاع من اعتمادها يجب األنابيب تمديدات/األنابيب

 : التالية البنود تشمل أن يجب لالعتماد تقدم التي المسال البترول
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 التي المركزي الغاز السطوانات البناية مالك من كتابي تصريح -1

 من أقل تحفظ االجمالية الكمية بأن ويتعهد المستأجرين من ستستخدم

 . المدني الدفاع من معتمد واحد موقع في المبنى لكل كجم 454

 . موزع ونظام المسال البترول غاز بتخزين االستشاري من تصديق -2

 والموقع المكان خرائط -3

 صمام يوضح المسال البترول غاز امداد لنظام تخطيطية رسومات -4

 عن إغالق وجهاز الطوارئ اغالق وصمام والمنظم والمبخر التغيير

 المطلوبة األخرى الصفات وكل انبوب ومدخل وانهاء االقفال بعد

 . للسالمة

 : التالية التفاصيل توضح االرتفاع ومنظر خريطة -5

 (بالكيلوجرام) المسال الغاز اسطوانات وسعة وكمية مكان -6

  وصمام والمنظمات المبخر  مثل الملحقة والتجهيزات التركيب أماكن -7

 اءهوان بعد عن اإلغالق اجهزة, التغيير وصمامات الطوارئ ايقاف

 الخ.. األنبوب ومداخل اإلقفال

 ـ الخزانات أي) المسال البترول غاز اسطوانات وتسكين وضع -8

 الخ.. التقسيم وجدران – األسوار

 والمجاري والنوافذ الهواء دخول فتحات ، األبواب)  الفتحات كل -9

 والمخارج الخ.. والمنهوالت

 السيارات مواقف مناطق والشوارع الدخول طرق الصنابير أماكن -14

 الخ.. االشعال ومصادر الحدود وخطوط والمباني

 حماية الحريق خرطوم بكرة مثل أي)  الحريق سالمة شروط -11

 (العالقة ذات األخرى والميزات الغاز تسرب كاشف المرشات

 فيها يدخل التي المسال البترول غاز اسطوانات بتجهيزات يتعلق فيما -12

 خطة تسليم يجب الحريق اخماد نظام أو/و الميكانيكية التهوية نظام

 للدفاع  الحريق من الحماية خطة أو/و المنفصلة الميكانيكية التهوية

 .العتمادها المدني

 

 : المسال البراول غاز اسطوانا  رجهيزا  اتشرااطا  (3)

 

 : المسال البترول غاز الستخدام الرئيسية االعتبارات 3.1

  

 العملية النواحي وتحديد قرار اتخاذ عند التالية العناصر مراعاة يجب 3.1.1

 : المسال البترول غاز الستخدام والمناسبة

 الكافية التهوية  -1
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 الفردية الغرف استخدام مدى -2

 الموجود الحريق خطر -3

 للهروب المناسبة الوسائل -4

 والشروط الحريق مكافحة معدات -5

 : والمعايير الممارسة قوانين  3.2

 وتفحص وتصنع الملحقة وتركيباتها االسطوانات كل تصميم يتم 3.2.1

 أ الملحق في مبين هو ما حسب المعايير أو المقبولة للقوانين وفقا

 : الحريق ايقاف 3.3 

 أن يجب الطابق بالطة أو الحريق جدران تخترق التي األنابيب كل 3.3.1

 . مناسب بشكل الحريق توقف

 الضغط 3.4 

 البترول غاز بخار أو المسال البترول غاز جريان مطلقا يجوز ال 3.4.1

 حوالي( )المربعة البوصة/رطل) 24 يتجاوز ضغط تحت المسال

 .بناية اي في األنابيب في( كيلوباسكال 138

 : الحريق طفاية 3.5 

 بطفاية األقل على المسال البترول غاز تجهيزات تزود أن يجب 3.5.1

 9 لها سعة أدنى تكون( سي بي) تصنيف محمولة جافة كيميائية

 . كجم

 : التحذير/اإلنذار إشارة 3.6 

 ملم 644×  ملم 844 أقله بحجم تحذير أو انذار اشارة عرض يتم 3.6.1

 . التجهيزات واجهة في ومقروء دائم بشكل

/ سائل غاز)   تقرأ ملم 54 أقله بعلو حمراء بأحرف الكتابة تتم 3.6.2

( مكشوفة اضواء استعمال ممنوع/ التدخين ممنوع/ االشتعال شديد

 إشارة من األيسر الجزء على وذلك بيضاء خلفية على وتكتب

 . التحذير/االنذار

 صناديق ثالثة الخطرة المواد تصنيف وتحت مباشرة توضع 3.6.3

( 2( )الخطرة المواد قانون) الطوارئ اجراء( 1) توضح متساوية
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 الموردة الشركة واسم هاتف رقم( 3) و  باللتر المرخصة الكمية

 في واإلفادة المتخصصة المشورة على منها الحصول يمكن والتي

 (د الملحق), األوقات كل

 

 الهواء) الخااج في المسال البراول غاز اسطوانا  برجهيزا  الخاصة تشرااطا اال  (4)

 (الطلق

  المسال البترول غاز اسطوانات وضعت  4.1

 

 صلبة قاعدة على المسال البترول غاز اسطوانات وضع يتم 4.1.1

 األرضي المستوى على تشاهد أن ويجب.  ومستوية وجافة فةونظي

 الغاز في تسرب أي بتوزيع القيام يمكن حيث التهوية جيدة ومنطقة

 مخرج أو ممر ألي قريبة توضع ال أن ةيجب.  وبسرعة بأمان

 الغاز تسرب خالل السكان على خطر أو تعويق أي تسبب ال وأن

 ( للتوضيح أ الملحق انظر. ) الحريق أو

 داخل المسال البترول غاز اسطوانات موقع اليكون ان يجب 4.1.2

 مخرج له مبنى في للخروج مسار أي من متر 3 من أقل مسافة

 توفير يتم أمتار الثالثة بمسافة االلتزام الممكن من يكن لم إذا. واحد

 غاز وتجهيزات الحريق مخرج بين ساعة 2 بمقاومة  حائط

 جدار.  أمتار 3 تساوي افقية مسافة لتحقيق وذلك المسال البترول

 . األقل على متر 1.8 ارتفاعة يكون الطوب

 1.5 اقلها افقية مسافة على المسال البترول غاز اسطوانات توضع 4.1.3

 منافذ – هواء فتحات – أبواب – نوافذ) فتحات أي عن بعيدا متر

 وإذا. واحد مخرج من أكثر بها بناية أي في( الخ.. موازنة مداخن

 بالطوب جدار بناء يتم متر 1.5 بمسافة االلتزام باآلمكان يكن لم

 على تحافظ بحيث والتجهيزات الفتحات بين ما ساعة 2 بمقاومة

 1.8 ارتفاعة يكون الطوب جدار.  أمتار 3 تساوي افقية مسافة

 . األقل على متر

 عن تزيد التي للكميات امتار 3 قدرها افقية مسافة على الحفاظ يتم 4.1.4

 – نوافذ) فتحة أي من(  كجم 45× 6 اسطوانات)  كجم 274

 البنايات في( الخ.. متوازنة مداخن منافذ – هواء فتحات – أبواب

 االلتزام باآلمكان يكن لم وإذا.  واحد مخرج من أكثر بها التي

 بين ما ساعة 2 بمقاومة بالطوب جدار بناء يتم متر 3 بمسافة
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 الطوب جدار. افقية مسافة على تحافظ بحيث والتجهيزات الفتحات

 . األقل على متر 1.8 ارتفاعة يكون

 موقف حافة بين ما أمتار 3 اقلها مسافة على المحافظة يجب 4.1.5

 . المركبات

 أقلها أفقية مسافة على المسال البترول غاز اسطوانات وضع يجب 4.1.6

 أي أسفل تكون والتي ميكانيكيا الهواء إلدخال فتحة أي من أمتر 5

 مدخل أي من متر 1.35 مسافة و الميكانيكي النظام من جزء

 فروع نظام من جزء أي أعلى تكون والتي الميكانيكي للهواء

 . األنابيب

 أو النوافذ أسفل المسال البترول غاز اسطوانات تركيب يمكن 4.1.7

 أي أعلى بين ملم 154 مسافة هنالك تكون أن شريطة الفتحات

 . الفتحات او النوافذ وقاعدة األنابيب فروع نظام أو اسطوانة

 البالغة االجمالية السعة ذات المسال البترول غاز اسطوانات توضع 4.1.8

 غير) مكشوفة فتحة أي من متر 1.5 أقلها مسافة على كجم 274

 والحفر المجاري مثل االسطوانات مستوى من أدنى تكون( مغطاة

 الغاز باسطوانات يتعلق فيما أما.  الخ.. السرداب إلى والفتحات

 فإن ، كجم 454 وحتى كجم 274 من اكثر االجمالية السعة ذاتية

 . أمتار 3 اقلها تكون مكشوفة فتحة أي من المسافة

 أمتار 3 اقلها مسافة على المسال البترول غاز اسطوانات توضع 4.1.9

 . االطفاء سيارات لدخول طريق وأي حواجز أي من بعيدا

 14 اقلها مسافة على المسال البترول غاز اسطوانات وضع يتم 4.1.14

 . للحريق فواهات  أي عن بعيدا امتار

 

  المسال البراول غاز اسطوانا  رجهيزا  حماية 4.2 

 لدخول قابلة أماكن في الموضوعة المسال البترول غاز اسطوانات 4.2.1

 ، الحوادث من والتلف العبث ضد وقفلها حمايتها يجب الجمهور

 خزانة أو مناسبة  متر 1.8 عن ارتفاعه  يقل ال بسور وذلك

 . لالشتعال قابلة غير مادة من مصنوعة

 حدود في  متأكسدة أو سامة أو متآكلة مواد  أي توضع ال أن يجب 4.2.2

 . اسطوانة تجهيزات أي من أمتار 6
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  السالمة تشاوط 4.3 

 أو المنطقة في الغازات تسرب عن للكشف معتمد نظام توفير يتم 4.3.1

 لغاز الخاصة والتركيبات الداخلية األنابيب تركيب تم حيث القسم

.  الحريق انذار بلوحة توصيله يتم محلي انذار مع المسال البترول

 عند اإلغالق وصمام الشفط مراوح بنظام النظام ربط ويتم

 (أ الملحق انظر. ) موجودا كان ما متى الطوارئ

 النظام تشغيل فإن الحريق إلخماد ثابت بنظام المزودة المطابخ في 4.3.2

 . المطبخ إلى المسال البترول غاز إمداد تلقائيا يغلق أن يجب

 أمتار 3 اقلها مسافة على بعد عن اإلغالق صمامات وضع يتم 4.3.3

 واضح بشكل عليها يعلم أن ويجب المنشأة طرف عن بعيدا

 الطوارئ عند الدخول سهولة أجل من مناسب ارتفاع على وتوضع

 (ب الملحق انظر)

 أمتار 3 مسافة على لإلشتعال مصدر أي هنالك يكون ال أن يجب 4.3.4

 . االسطوانة تجهيزات تركيب من

 من متر 1.5 مسافة اطار في الثابتة الكهربائية المعدات كل 4.3.5

 بشكل مأمونة تكون وأن للشرار مضادة تكون أن يجب التجهيزات

 NFPA 70 المعيار في العالقة ذات للفقرة وفقا جوهري

 خزانات داخل تركيبها يتم ال أن يجب( المبخرات) المرذاذات 4.3.6

 البترول غاز باسطوانات الخاص الصندوق نفس داخل أو حديدية

 على وضعها يتم الجدار على تركب التي المرذاذات.  المسال

 أي عن بعيدا ملم 644و األرض فوق األقل على متر 1.8 مسافة

 . سائل بترول غاز اسطوانة

 تم ما إذا.  أمتار 3  منفصلة انابيب تفرع نظم بين مسافة أقل تكون 4.3.7

 أقرب بين المسافة فإن ، ساعة 2 للحريق بمقاومة طوب جدار بناء

 نظام من أي كان إذا.  متر 1.5 إلى تنصف ان يمكن اسطوانات

 فإن ، المسال البترول غاز من كجم 274 من اكثر به موزع

 يمكن المسافة هذه.  أمتار 6 يكون موزع نظامي بين المسافة

 2 بمقاومة بالطوب جدار بناء تم ما إذا أمتار 3 إلى تخفيضها

 . ساعة
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  بها المسموح الكميا  4.4 

 حتى القصوى السعة ذات المسال البترول غاز بتجهيزات يسمح 4.4.1

 البناية بجوار المركب موزع نظام إلى والمرفقة بالوزن كجم 454

 و أ الملحق انظر) التالية شتراطاتباال تماما االلتزام بشرط ولكن

 (ب

 وكل تجهيز لكل حديدية خزانة 2 بعدد األكثر على يسمح -1

 من كجم 4.5×5 األكثر على فيها يوضع أن يسمح خزانة

 . المسال البترول غاز اسطوانات

 على ملم 644 تكون أن يجب الخزانتين بين الفاصلة المسافة -2

 . األقل

 وأن لالشتعال قابلة غير تشييد مواد من المبنى يكون أن -3

 . ساعة 2 عن تقل ال حريق مقاومة للجدار يكون

 454 تكون المسال البترول لغاز بها مسموح كميات أقصى -4

 . أقل أيهما  اسطوانات 14 أو مبنى لكل كجم

 

 المسال البراول غاز السطوانا  الداخلية الرجهيزا  اتشرااطا    (5)

 عام 5.1

  المباني داخل المسال البترول غاز بتجهيزات مسموح غير عامة ناحية من 5.1.1

 أي تسبب ال بحيث صحيح بشكل المسال البترول غاز تجهيزات وضع يتم 5.1.2

 توفير ويتم.  الجمهور على خطر وأي الحريق من الهروب حالة في عائق

 . الطوارئ خدمات أجل من اسطوانة لكل ةمناسب مداخل

 طريق أي أو حدود أي من امتار 3 األقل على  التجهيزات طرف يبعد 5.1.3

 االطفاء سيارات لدخول

 

  السالمة تشاوط 5.2

 أو المنطقة في الغازات تسرب عن للكشف معتمد نظام توفير يتم 5.2.1

 بلوحة توصيله يتم محلي انذار مع الطعام وغرفة المطبخ ، القسم
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  في التحكم لوحة مع الغاز تسرب كاشف ربط يتم.  الحريق انذار

 موجودا كان ما متى الطوارئ عند اإلغالق وصمام الشفط مراوح

 (أ الملحق انظر. )

 فوق سم 34 عن يزيد ال بما الغاز تسرب كاشف وضع يفضل 5.2.2

 التجهيزات طرف عن بعيدا 1.5 عن يزيد وال األرض مستوى

 . االستهالك ونقطة

 على وتكون المقصورة داخل بعد عن اإلغالق صمامات تركيب يتم  ال    5.2.3

 عليها يعلم أن ويجب التجهيزات طرف من متر 1.5 اقله بعد

 الدخول سهولة أجل من مناسب ارتفاع على وتوضع واضح بشكل

  الطوارئ عند

 غاز اسطوانات تجهيزات إلى الثابتة الحريق خامدات ربط يتم 5.2.4

 بإغالق تشغيله عند تلقائيا النظام يقوم بحيث المسال البترول

 . المسال البترول بغاز للمطبخ اإلمداد

 تركيبها يتم ال أن يجب(  وجدت أينما()المبخرات) المرذاذات  5.2.5

 اسطوانات بوضع الخاص الصندوق نفس داخل أو مقصورة داخل

  المسال البترول غاز

 البترول غاز اسطوانات لتجهيزات فقط المقصورات تستخدم 5.2.6

 آخر استخدام بأي مسموح غير.  المسال

 السطح) الناعمة الخرسانة من قاعدة من المقصورة ارضية تكون 5.2.7

 وال(   االسطوانات انزال/تحميل خالل شرارة يسبب قد الخشن

 بخار يتراكم أن يمكن حيث مجاري أو فتحات أي على تحتوي

 الخارجي الجدار نحو أسفل إلى منحدرا جعله أو تسويته ويتم الغاز

 . التهوية تحت

 ما حيث) المدخل عبر ملم 254 بارتفاع عتبة أو منحدر توفير يتم 5.2.8

 البترول غاز اسطوانات تركب حيث المقصورة إلى( ممكنا يكون

 داخل المسال البترول غاز من ثقيل بخار أي ليحتوي المسال

 . المقصورة

 التجهيزات من وفقا الكهربائية واألجهزة التوصيالت تركيب يتم 5.2.9

 NFPA 72 المعيار في العالقة ذات للفقرة وفقا
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 :منفصلة مقصواة في المسال البراول غاز اسطوانة راكيب 5.3 

 مقصورات في المسال البترول غاز اسطوانات بتركيب يسمح 5.3.1

 التالية شتراطاتباال االلتزام شريطة األرضي الطابق على منفصلة

 (ج و أ الملحق انظر)

 

 : بها المسموح الكمية 5.4 

 كجم 274 بوزن االسطوانات من اقصى حد بتركيب يسمح 5.4.1

 عدد.  المقصورة داخل مفرد توصيل مجمع نظام باستعمال

 اسطوانة كل سعة عن النظر بغض  6 عن يزيد ال االسطوانات

 ( كجم 45× اسطوانات 6  أي)

 ملم 644 تكون االسطوانات من صفين كل بين الفاصلة المسافة 5.4.2

 . األقل على

 كجم 274 تكون المسال البترول غاز من بها مسموح كمية اقصى 5.4.3

 . أقل أيهما اسطوانات 6 أو بناية لكل

 

 : المقصواة 5.5 

 هناك يكون وال واحد خارجي جدار األقل على للمقصورة يكون 5.5.1

     . البناية إلى المقصورة من مدخل أي

 البناية في الداخلية والفسحات المقصورة بين ما المشتركة الجدران 5.5.2

  . الطوب من مبنية وتكون ساعة 2 للحريق مقاومتها تكون

 واحد مجمع نظام األقل على مقصورة كل تحتوي أن يجب 5.5.3

 المسال البترول غاز لتوصيل

 : الرهوية 5.6 
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 . الخارج إلى وتفتح ومنخفضة عالية( فتحات)ذو لألبواب تكون 5.6.1  

 الخارجي الجدار بين المسافة كانت إذا الطبيعية بالتهوية يسمح 5.6.2

 توفير يتم ذلك وخالف.  متر 1.5 عن تزيد ال له المقابل والجدار

  . ميكانيكية تهوية

 الجدار على للتهوية والمنخفضة العالية الفتحات توفير يتم 5.6.3

 اجمالي. األرض مستوى وفوق السقف اسفل مباشرة الخارجي

 مربع سم 344 األقل على تكون الموفرة للفتحات الخالية المساحة

 . الطابق مساحة من مربع متر/

 تصرف ال وأن معوقات أي من خالية التهوية فتحات على يحافظ 5.6.4

 تقل ال أن ويجب.  ممر أو رصيف أي  العامة المنطقة في مباشرة

 أقلها افقية مسافة على وتكون هواء ادخال فتحة أي من متر 5 عن

 فتحة مستوى اسفل تقع والتي المبنى فتحة من بعيدا متر 1.5

 . التهوية

 األقل على الهواء دوران يكون  الميكانيكية التهوية استخدام عند 5.6.5

.  الطابق مساحة من المربع المتر في .دقيقة/ مكعب متر 4.3

 بعيدا األقل على متر 1.5  افقي بعد على التصريف فتحات تكون

 . التصريف مستوى أسفل موضوعة بناية فتحة أي عن

  المكان 5.7 

 أي من متر 1.5 مسافة اطار في المقصورة طرف وضع يتم ال 5.7.1

 وسائل به تكون والذي مبنى أي من الحريق من خروج مسار

 1.5 بمسافة االلتزام الممكن غير من  كان إذا.  للخروج مخصصة

 مخرج بين ما ساعة 2 حريق بمقاومة بالطوب جدار بناء يتم متر

 متر 1.5 البالغة األفقية المسافة  لتوفير وذلك والتجهيزات الحريق

 فتحة أي من متر 1.5 أقلها مسافة على المقصورة طرف يوضع 5.7.2

 ، متوازنة مداخن مخارج ، تهوية فتحات ، أبواب ، نوافذ) افقية

  للهروب مخصصة وسيلة من أكثر به يكون الذي المبنى من( الخ..

 غير من  كان إذا سائل بترول غاز اسطوانة أقرب من افقيا تقاس

 بمقاومة بالطوب جدار بناء يتم متر 1.5 بمسافة االلتزام الممكن
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  لتوفير وذلك والتجهيزات الحريق مخرج بين ما ساعة 2 حربق

 متر 1.5 البالغة األفقية المسافة

 من األقل على امتار 3 مسافة على المقصورة طرف يوضع 5.7.3

 . االشتعال مصدر

 لموقف طرف اقرب امتار 3 اقلها افقية مسافة على الحفاظ يجب 5.7.4

 . المنظمة المنطقة إلى السيارات

 بأن الحفاظ يجب الفتحات او النوافذ أسفل الموضوعة المقصورات 5.7.5

 وأسفل المقصورة أعلى بين ما األقل على ملم 154 مسافتها تكون

 . الفتحات أو النافذة

 أي من امتر 5 اقلها افقية مسافة على المقصورة طرف وضع يتم 5.7.6

 و المقصورة من جزء أي أسفل تكون والتي ميكانيكية تهوية فتحة

 جزء أي أعلى تكون والتي ميكانيكية تهوية مدخل أي من متر 1.5

 . المقصورة من

 : السالمة 5.8 

 قابلة أن يجب المنظمة المناطق جدران على ألنبوب تغلغل أي 5.8.1

 الجدران مقاومة على والحفاظ المناسب بالشكل الحريق اليقاف

 . ساعة 2 بمعدل للحريق

 تمر حيث المقصورة في الغازات لتسرب معتمد كاشف توفير يتم 5.7.2

 لوحة مع محلي النذار توصيلة مع المسال البترول غاز انابيب

 التحكم لوحة مع الغاز تسرب كاشف ربط ويتم.  الرئيسية االنذار

 الملحق انظر. ) الطوارئ عند اإلغالق وصمام الشفط مروحة في

 (أ

 

 

 فوق الماكزي المسال البراول غاز خزانا  لرجهيزا  الحايق من السالمة ااتشادا      (6)

 : السقف

 

 : العام الوصف 6.1
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 البترول غاز خزانات هو االرشادات من الجزء هذا من القصد 6.1.1

 مسافات تشترط وهي البنايات سطح على تركب التي المسال

 ونظام الكشف ونظام البناء ومواد بها المسموح والكميات للفصل

 فيما األخرى النظم وتركيب الحريق مكافحة اشتراطاتو االخماد

 . السطح على بالتركيب يتعلق

 : النظام رصميم اتشرااطا  6.2 

 أماكن في المركزي المسال البترول غاز خزانات تركيب يفضل 6.2.1

 . السقف فوق األماكن من اكثر األرض فوق أو األرض تحت

 البنايات سطح على المسال البترول غاز خزانات بتركيب يسمح ال 6.2.2

 المتحدة العربية االمارات دولة مباني وبمراعاة ذلك ومع.  العالية

 السقف على بالتركيب السماح فيمكن الفسحات نحو والتوجه

 . اللوائح اشتراطاتو بالقانون الصارم للتقيد ذلك ويخضع

 222 – 2 النوع او 332 أو 443 – 1 النوع من المبنى يكون 6.2.3

 حول( NFPA 220) المعيار في محدد هو ما حسب التشييد ويكون

 التشييد من األخرى باألنواع يتعلقر فيما أما.  المباني تشييد انواع

 . جالون 1444 إلى تخفض بها المسموح الكمية اجمالي فإن

 من اثنين من دائما المسال البترول غاز خزانات تعبئة يتم 6.2.4

 البترول غاز امداد في تتحكم التي السيارة على واحد المشغلين

 . خزانال راقبي على واألخرى المسال

 . فقط خارجية أماكن في لخزاناتا تركيب يتم 6.2.5

 . البناية خارج تماما واقعان والتوصيل التعبئة خط يكون 6.2.6

 . مستوي سطح على لخزاناتا تركب 6.2.7

 . البناية هيكل نحو مؤمنة خزانال تكون أن يجب 6.2.8

 وأن بسهولة لها الوصول ينبغي التحكم وأجهزة الصمامات كل 6.2.9

 . للصيانة كافية  وفسحات فراغات لها تكون

 اكثر أو سم 3.2 تكون والتي والبخار السوائل سحب فتحات كل 6.2.10

 . داخلية بصمامات تجهيزها يتم
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 التشغيل أوقات في عدا ما مغلقة الداخلية الصمامات تظل أن يجب 6.2.11

. 

 وإغالق بعد عن لإلغالق بجهاز الداخلية الصمامات تجهيز يتم 6.2.12

 . الحراري التنشيط خالل من ذاتي

 من بالقرب اإلمكان بقدر القطع ذاتي يدوي صمام تركيب يتم 6.2.13

 . اإلمكان بقدر داخلي صمام كل.   الداخلي الصمام

  ارتداد منع بصمام البخار ودخول السوائل فتحات كل تجهيز يتم     6.2.14

 بالقرب يركب ذاتي قطع صمام مع ويركب ممكنا ذلك كان متى

 . اإلمكان بقدر االرتداد عدم صمام من

 حرارة درجة على الحفاظ من يتمكن أن يجب الغاز خزان عزل 6.2.15

 . دقيقة 54 أقلها ولمدة مئوية درجة 427 عن يزيد ال  بما  خزانال

 . للبناية الزلزالي المعيار بنفس خزانال دعامات تصمم 6.2.16

 ومساندة دعم يستطيع أن يجب خزانال عليه توضع الذي السقف 6.2.17

 . بالماء ممتلئة تكون عندما خزانال وزن

 

 : بها المسموح والكميا  المأمونة المسافا  6.3 

 لهواءا ةارحر دورة فيها تكون التي المناطق في لخزاناتا توضع 6.3.1

 واألبواب النوافذ مثل البناية فتحات من امتار 3 أقلها مسافة على

 للتكييف الهواء ادخال فتحات من متر 6.1 مسافة على تكون وأن

 أن يمكن المبنى وطرف خزانال بين المسافة.  التهوية ونظم

 إلى لخزاناتا بين المسافة زادت إذا وذلك امتار 3 حتى تخفض

 . أمتر  7.6

 فوق متر 2.4 عن تقل ال مسافة على توضع التعبئة توصيالت كل 6.3.2

 . األرض سطح

 جالون 2444 تكون السقف على بتركيبها المسموح الكمية اجمالي 6.3.3

 للمخاطر تحليال تتطلب جالون 2444 تفوق التي الكميات اجمالي. 



 المسال البترول غاز لتجهيزات الحريق من السالمة ارشادات  .11 الفصل دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 633

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 إلى باإلضافة( NFPA 58) معيار أساس على للطوارئ وتخطيط

 . التجهيزات لتلك التخطيط قبل المدني الدفاع من تصريح

 فإن( جالون 1444 سعة 2 عدد)  خزان من أكثر هنالك كان إذا 6.3.4

 11.1 للجدول وفقا يكون لخزاناتا/خزانال بين ما المسافة

 

  السطح على المركبة الغاز خزانات بين ما للفصل مسافات أدنى 11.1 الجدول

السطح على الغاز خزاناتت بين ما للفصل مسافات أدنى 11.1 الجدول  
الماء سعة اجمالي  هواء دخول لفتحة المسافة  

التهوية ونظام التكييف  
 

 فتحات إلى المسافة
 األبواب) البناية
(والنوافذ والمناور  

 سطح طرف حتى المسافة
 البناية

 ما المسافة
لخزاناتا بين  

 متر متر متر متر جالون
125 من أقل  6.1 3 0 0 

125.252 6.1 3 3 0 

251.522 6.1 3 3 1 

521.2222 6.1 3 7.6  1 

2222 من أكثر المنصات  أماكن في السطح على بالتركيب مسموح غير   

 

 : والروصيال  األنابيب رمديدا  6.4 

 كان أو األرض من أمتار 7 من اعلى خزانال مكان كان إذا 6.4.1

 ، طوله كل على المشغل قبل من مراقبته يمكن ال التعبئة خرطوم

 الغاز نقل لتحمل مشيد للتعبئة خط عن عبارة تكون خزانال فإن

 : التالية الملحقات به وتكون المسال

 الرجوع فحص صمام مع للتعبئة صمام -1

 التعبئة صمام غطاء -2

 للتحكم صمامين -3

 للتنفيس هايدروستاتيك مصما -4

 .  تنفيس خط -5

 

 أو ومعلمة واضحة تكون أن يجب والبخار المسال تعبئة توصيالت  6.4.2

 ملصق عليها
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 البناية في السيولة مرحلة في المسال البترول غاز بضخ  يسمح  ال 6.4.3

. 

 : التالية المناطق في يركب أن مسموح غير المسال البترول غاز 6.4.4

 .المبنى خالل صلبة أرضية تحت األرض في .1

 . المبنى أساس تحت .2

 ، المحوالت ، الكهربائية للمفاتيح المخصصة المناطق و الحجرات في .3

 .المولدات

 . الباردة الغرف و التبريد غرف .4

 . للتكييف المخصصة المنافذ و التهوية و بالهواء التزويد وحدات .5

 أو متأكسدة أو لالشتعال قابلة مواد على تحتوي األوعية و لألنابيب مجاورة .6

 . أخرى خطرة مواد أية أو للتآكل مسببة

 المسال البترول غاز ألنابيب صحيحةال انابيب بجن تركيب يتم 6.4.5

 طابق أو مهوية والغير المحمية المناطق داخل تجري التي

 مباشرة مكشوف واحد طرف هنالك يكون األقل وعلى السرداب

 األنابيب بجن توضع.  المفتوحة الخارجية السالمة لفسحة

 الغاز تسرب عن الكشف تسهل بحيث الغاز تسرب وكواشف

 . بفاعلية

 

 : األنابيب مادة 6.5 

 حسب ملحوم غير حديد من يكون المسال البترول غاز تعبئة خط 6.5.1

 ASTM A53,A106 GrB,API 5L GrB األمريكي المعيار

schedule 80 

 ملحوم غير حديد من تكون األرض أسفل األنابيب توزيع اعمال 6.5.2

ASTM A53, A106 أو  بيتومين/دينسو بشريط ربط مع  

HDPE/MDPE SDR 11 



 المسال البترول غاز لتجهيزات الحريق من السالمة ارشادات  .11 الفصل دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 635

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 حديد من يكون  األرض تحت األنابيب توزيع شبكة أعمال تكون 6.5.3

 ,ASTM A53 األمريكي المعيار حسب ملحوم غير كربوني

Grade B  

 المعيار مع األرض فوق النحاسي االنبوب يتوافق أن يجب 6.5.4

  ASTM B 280/BS 2871  والبريطاني األمريكي

 . مرن خرطوم من تكون للمعدات النهائية التوصيالت 6.5.5

 

 : اإلغالق نظم ركوين 6.6 

 فيها يكون ال التي المناطق في الغاز تسرب كواشف توفير يتم 6.6.1

 البترول غاز لبخار عرضي تراكم حدوث يمكن حيث كافية تهوية

 . المسال

 عند اإلغالق وصمام الشفط بمروحة الغاز تسرب كواشف ربط يتم 6.6.2

 . موجودا يكون حيث الطوارئ

 من متر 4.6 مسافة حدود في بعد من إغالق محطة توفير يتم 6.6.3

 . التحويل نقطة

 عن تقل ال بمسافة بعد عن إضافية إغالق محطة األقل على تركب 6.6.4

 . التحويل نقطة من متر 34.5 من أكثر أو متر 7.6

 بتجهيزات ربطه فيجب ، المطبخ في اخماد نظام تركيب تم ما إذا 6.6.5

 الذاتي النظام تشغيل يكون بحيث المسال البترول غاز اسطوانة

 الشكل انظر.  المطبخ إلى المسال البترول غاز إمداد إلغالق

 المسال البترول غاز إغالق بين ما للتوصيل أ الملحق من 11.1

 اإلخماد ونظام المطبخ في الشفط ومروحة الغاز تسرب وكاشف

 . المطبخ في

 

 : الحايق ومكافحة الحماية اتشرااطا  6.7 

 المنتج اطالق لحماية  طلب تقديم  المالك من يطلب أن يمكن 6.7.1

 الشخص أو المشغل أو العارضة لألشياء الجاهزية ومراجعة
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 عبارة تكون المراجعة.  المدني الدفاع من ذلك طلب إذا المخول

 مثل  المسال البترول غاز نظام في التحكم نظام لكل تقييم عن

 المجهزة الداخلية والصمامات الطوارئ عند اإلغالق صمام

 التنشيط خالل من الذاتي لإلغالق باإلضافة بعد عن لإلغالق

 . الحراري

 للوصول ومحميان ثابتان درج 2 بعدد محميا خزانال مكان يكون 6.7.2

 . اليه

 داخل حريق بفوهات مجهزة رطبة رأسية أنابيب نظام توفير يتم 6.7.3

 . المحمي الدرج

 األخرى الدخول ووسائل اإلطفاء سيارة دخول طريق توفير يتم 6.7.4

 الطوارئ لمراقبة واضحة عالمات وضع ويتم.  الحريق لمكافحة

 لها الوصول ويمكن جاهزة تكون بحيث المراقبة أجهزة وضع ويتم

 . الطوارئ حاالت في

 يمكن حيث مراقبة أجهزة أو المياه لرش ثابت نظام استخدام يتم 6.7.5

 . الحريق انذار بواسطة تلقائيا تشغيلها

 على المراقبة أجهزة أو الثابت المياه رش نظام يستطيع أن يجب 6.7.6

 لخزاناتا أسطح كل تكون بحيث وضعه ويتم يدويا التشغيل

 . للحريق مكشوفة

 يتعلق فيما  NFPA 54 و  NFPA 58 لمعيار الرجوع يتم 6.7.7

 غاز خزانات بتركيب المتعلقة العالقة ذات األخرى شتراطاتباال

 . السطح فوق المسال البترول

 

 

 

 

 : المسال البراول غاز رخزين صهايج 6.8 
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 مما لواحدة وفقا( تختم أو) وتعلم وتفحص وتصنع لخزاناتا تصمم 6.8.1

 : يلي

 األوعية تشييد وقواعد)) للنقل المتحدة الواليات دائرة لوائح -1

 1 الباب( 8) القسم(  الضغط طاردة

 ASME والضغط الغليان ألوعية األمريكي القانون -2

 للسوائل الضغط طاردة لألوعية API.ASME قانون -3

 . والغازات البترولية

  BS5500 or EN 12542/EN 14075 معايير -4

  AD Merkblatt معايير -5

 . التخزين خزانات داخل التبريد أو التسخين ملفات تركيب يتم ال 6.8.2

 وميزان للمستوى مغناطيسي  قياس بميزان خزان كل تجهيز يتم 6.8.3

 وميزان لإلغالق وصمام للسالمة تنفيس وصمام الثابت للسطح

 المرتد االنسياب فحص وصمام متعددة وصمامات الضغط لقياس

 األخرى والملحقات الزائد لالنسياب وصمام للتصريف وصمام

  العالقة ذات

 الماكزي المسال البراول لغاز لخزانا ا لرجهيزا  الحايق من السالمة ااتشادا    (7)

 االاض فوق الماكبة

 

 سطح من الفاصلة المسافة فإن المركزية المسال البترول غاز خزاناتب يتعلق فيما 7.1

 الجدول حسب تكون أن يجب العقار حدود أو الهيكل من نقطة أي إلى الخزان

11.2  

 يجب السالمة واحتياطات األخرى األنابيب وتمديدات والتجهيزات التصاميم كل كل 7.2

 (6) القسم حسب تكون أن

 

 

 

 

 

 

 

  األاض فوق المسال البراول غاز لخزانا  للفصل مسافة أدنى:  2.11 الجدول
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 األاض فوق المسال البراول غاز لخزانا  للفصل مسافة أدنى:   2.11  الجدول
الماء سعة اجمالي  هواء دخول لفتحة المسافة  

التهوية ونظام التكييف  
 

 فتحات إلى المسافة
 األبواب) البناية
(والنوافذ والمناور  

 من  نقطة أي إلى المسافة
  المبنى أو الهيكل

 بين ما المسافة
لخزاناتا  

 متر متر متر متر جالون
125 من أقل  6.1 3 0 0 

125.252 6.1 3 3 0 

251.522 6.1 3 3 1 

521.2222 6.1 3 7.6  1 

2221.32222 6.1 3 15 1.5 

32221.720222 6.1 3 23 ¼ of the 
diameter of 
the adjacent 
containers 

720221.020222 6.1 3 30 

020221.1220222 6.1 3 38 

1220221.2220222 6.1 3 61 

2220221.102220222 6.1 3 91 
مليون من أكثر  6.1 3 122 

 

 

 الماكبة الماكزي المسال البراول غاز خزانا  لرجهيزا  الحايق من السالمة ااتشادا  (8)

 على تشكل مارع االاض رح 

 

 تالل شكل في أو األرض تحت  المركزية المسال البترول غاز خزاناتب يتعلق فيما 8.1

 العقار حدود أو الهيكل من نقطة أي إلى الخزان سطح من الفاصلة المسافة فإن

  11.3 الجدول حسب تكون أن يجب

 يجب السالمة واحتياطات األخرى األنابيب وتمديدات والتجهيزات التصاميم كل كل  8.2

 (6) القسم حسب تكون أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول  11.3   :أدنى مسافة للفصل لخزانا  غاز البراول المسال رح  األاض
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الماء سعة اجمالي  هواء دخول لفتحة المسافة  
التهوية ونظام التكييف  

 

 فتحات إلى المسافة
 األبواب) البناية
(والنوافذ والمناور  

  نقطة أي إلى المسافة
  المبنى أو الهيكل من

 بين ما المسافة
لخزاناتا  

 متر متر متر متر جالون
125 من أقل  6.1 3 3 0 

125.252 6.1 3 3 0 

251.522 6.1 3 3 1 

521.2222 6.1 3 3  1 

2221.32222 6.1 3 15 1.5 

 لخزاناتا¼  15 3 6.1 32221.720222
 15 3 6.1 720221.020222 المجاورة

020221.1220222 6.1 3 15 

1220221.2220222 6.1 3 15 

2220221.102220222 6.1 3 15 
مليون من أكثر  6.1 3 15 
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 (أ) الملحق

 المسال البراول غاز اسطوانا  رجهيزا  ومواصفا  معاييا

 المعاييا (1)

 والتركيبات المسال البترول غاز باسطوانات الخاصة المعايير تتوافق أن يجب 1-1

  NFPA 54 and 58 معيار مع بها الملحقة

 

 : المواصفا       (2)

 : المسال البترول غاز اسطوانة تركيبات 2.1

  

 : مرنة خراطيم 2.1.1

 البترول غاز إلمداد تستخدم مرنة توصيالت أو خراطيم تركيب يتم

  من العالقة ذات للفقرات وفقا المعدات أو االستعمال ألجهزة المركزي

NFPA 54  و  NFPA 58    ال.  الجهاز إلى بأمان الخرطوم توصيل يتم 

  للخرطوم مجمع بدون منزلقة بنهايات مطاط باستعمال يسمح

 : المنظمات  2.1.2  

 الجدول في موضحة هي ما حسب المعايير مع المنظمات تتوافق أن يجب

 أعاله

 : الزائد الضغط من الحماية جهاز  2.1.3  

 النازلة التجهيزات لحماية جهاز هو الزائد الضغط من الحماية جهاز -1

 الموضوع الحد المخرج في الضغط تجاوز إذا الغاز انسياب وإغالق

. 

 الزائد الضغط من الحماية جهاز مع المنظم فإن عامة ناحية ومن -2

 : يلي ما لتحقيق تصميمه يجب

 

 . للغاز ومستمر معتمد امداد ضمان .أ

 الزائد الضغط ضد النازل النظام حماية .ب

  تنظيم جهاز ألي عطل أي من الحماية .ج

 . تشغيل ضغط أقصى من% 34 من بأكثر يزيد ال الزائد الضغط جهاز وضع  .3
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 الصمامات 2.1.4

 : االسطوانات صمامات 2.1.4.1 

 الجدول في المحددة المعايير مع االسطوانات صمامات تتوافق أن يجب

 . اعاله

 : السالمة صمامات   2.1.4.2 

 الضغط لتنفيس مصممة هايدروستاتيك تنفيس صمامات -1

 الغاز انابيب تمديدات أقسام في يتكون أن يمكن الذي الهايدروستاتيكي

 أن يجب.  قسم كل في تركيبها ويتم عازلين صمامين بين المسال

 لصماماتUL132     معيار مع الهايدروستاتيك صمامات تتوافق

 المسال البترول لغاز الضغط تنفيس

 صمام.  االقفال نقطة بعد الطوارئ عند اإلغالق صمام توفير يتم -2

 إغالق يمكن بحيث تنفيس آللية ربطه يتم الطوارئ عند اإلغالق

 غاز اسطوانات من أمتار 3 عن تقل ال مأمونة مسافة من الصمام

 تتضمن أن يمكن الطوارئ عند اإلغالق صمامات.  المسال البترول

 254 عن تزيد ال حرارة درجة في يذوب والذي منصهر عنصر

 عند اإلغالق صمام يجعل بما للحريق التعرض عند مئوية درجة

 . يقفل الطوارئ

 لكل المرتفع الجزء في له الوصول يمكن غاز إغالق صمام توفير يتم -3

 على الغاز لضغط منضمين تركيب يتم وعندما.  غاز ضغط منظم

 يدوي صمام توفير المطلوب من يكون ال واحد غاز خط في التوالي

 . الثاني المنظم في

 لتمدبدات نظم عدة في تتحكم والتي الغاز إلغالق الرئيسية الصمامات -4

 للتشغيل لها للوصول وجاهزة بارزة تكون أن يجب الغاز انابيب

 أن ويجب.  البدني التلف من تحميها بحيث صحيح بشكل ومركبة

 التركيب وكالة من ترفق دائمة اخرى وسيلة أو معدنية ببطاقة تعلم

 . منها المورد الغاز تمديدات نظام على التعرف بسهول يمكن بحيث

 كل إلى الغاز امداد بقفل للسماح لإلغالق خارجي صمام توفير يتم -5

 . عليه عالمة وضع ويتم بناية
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 : األنابيب تمديدات 2.1.5

 NFPA في العالقة ذات الفقرات حسب والمواصفات األنبوب تصميم يكون -1

 تمديدات لنظام بوليثيرين مواد باستعمال يسمح ال.   NFPA 58 و  & 54

 . الخاصة الصناعية للتطبيقات ماعد الغاز أنابيب

 أو ASTM المعروف األمريكي للمعيار وفقا وتعتمج األنبوب مواد فحص يتم -2

 منتج شهادة تقديم األنابيب مورد على.  البريطاني المعيار

 لحامها يتم المسال البترول لغاز الرئيسية والخطود الغاز خطوط تفرع مجمع -3

 ومعتمدين مؤهلين يكونوا أن يجب لألنابيب اللحامين.  اإلمكان بقدر بعيدة معا

 . بها معترف جهة من

 متخصص مهندس ويعتمده األنابيب خطوط ضغط فحص يشهد ان يجب -4

  ثالث طرف من مفتش أو( ميكانيكا)

 أنابيب وخطوط رقاألز باللون المسال البترول غاز أنابيب خطوط طالء يتم -5

 غاز) وكلمة عالمة وضع مع األصفر باللون المسال لالبترو غاز بخار

 . أمتار 3 يتجاوز ال بما تقاطعات عند( بترول

 فيجب ، الغاز انابيب خط نظام إلى إضافية غاز مرافق أجهزة توصيل عند -6

 غير كانت وإذا.  مناسبة سعتها كانت إذا ما لتحديد الموجودة األنابيب فحص

 غاز أجهزة توفير يتم أو المطلوب حسب الموجود النظام توسيع يتم مناسبة

 . مناسبة سعة ذات منفصلة

 

 اطراف االنبوب 2.1.6

( تي) ملم 6 وصمام انبوب أو متر 6 بطول مرن خرطوم اطراف تشمل -1

 . ملم 6 كروي وصمام الفائض لالنسياب صمام او  للفحص

 البترول غاز مع التفاعل وضد مقاومة مواد من المرن الخرطوم صنع يتم -2

 ادناه انفجاري لضغط تصميمه ويتم.  والبخار السيولة حالتي في المسال

 بوصة/رطل 354 عمل وضغط بار(121)(مربعة بوصة/رطل) 1754

 ال بما التقاطعات على( سائل غاز) عالمة وضع ويتم( . بار 24) مربعة

 . امتار 3 مسافة عن يزيد

 مع يتوافق أو  UL مختبرات مؤسسة من معتمد( تي) الفحص صمام -3

 . المعتمدة/بها المعترف األخرى المعايير

 مربعة بوصة/رطل 644 عن يقل ال بضغط مصنفا الكرة صمام يكون -4

 (بار 41)
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 : الضغط مقياس عداد 2.1.7

 عداد له يكون أن يجب المسال الغاز اسطوانات لصف موزع كل -1

 الضغط لقياس

 344 الى 4 من العالي الضغط اقسام في العداد ضغط مدى يكون -2

 ( بار 24.1 حتى 4 من)  مربعة بوصة/رطل

 54 إلى صفر من المنخفض الضغط اقسام في الضغط مدى يكون -3

 ( بار 3.45 حتى 4 من)  مربعة بوصة/رطل

 

 (  المبخار)  المرذاذ  2.1.8

 NFPA 58 في المطبقة لألحكام وفقا ، وجد اينما  ، المرذاذ انشاء يتم -1

 بها المعترف األخرى القوانين أو ASME األمريكي القانون أو

)  مربعة بوصة/رطل 254 ضغط لتصميم والمعايير األوعية لضغط

 : يلي بما ومقروء دائم بشكل تعليمها ويتم(  بار 17.24

 

 . الكتاب هذا خالل من المطلوبة العالمات .أ

 و عليها المصممة الحرارة جةودر للعمل به المسموح الضغط .ب

  المصنع رمز أو اسم .ج

 

 خالل من المسال مرور لمنع مناسبة الية بوسائل تزود المرذاذات -2

 مع تدمج أن بها يسمح الميزة هذه.  البخار صرف ألنابيب المرذاذ

 . الخارجية األنابيب بها تزود ذلك خالف أو المرذاذ

 أو حراري أي) ذاتي وصمام يدوي إغالق بصمام المرذاذات تزود -3

 الحمولة أو التيار انقطاع حالة في يغلق والذي( عائم أو مغناطيسي

 . الزائدة

 ميزاتمو الحرارة درجة في للتحكم تابع جهاز للمرذاذات يكون -4

 . الالزمة السالمة

 ضغط قياس على يوضع الضغط لتنفيس صمام للمرذاذات يكون -5

 موجهة االطالق نقطة مع( بار 17.24) مربعة بوصة/رطل 254

 . أعلى إلى
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 :اغالق النهائي 2.1.9

 وينتهي.  للتصريف صمامين األقل على النهائي االغالق يكون

 . النهاية في ويقفل األرضي الطابق في التصريف

 

 : الغاز عدادات 2.1.14  

 في العالقة ذات للفقرات وفقا الغاز عدادات ووضع تركيب يكون -1

 24 قدره ضغطا يتحمل أن يستطيع أن ويجب  NFPA 54 معيار

 (كيلوبار 6.895=  مربعة بوصة/رطل 1) مربعة بوصة/رطل

 الضغط وانخاض متوقع ضغط ألقصى الغاز عدادات اختيار يتم -2

 . به المسموح

 أو الصفيح  علبة نوع من هو الذي البخار عداد يستخدم ال -3

 بوصة/رطل 1 يتجاوز ضغط في ملحوم بتركيب يكون النحاس

 (باسكال كيلو 7) مربعة

 سبيكة أو( كاست الداي) نوع من البخار عدادات باستخدام يسمح -4

 تم التي العمل ضغط عن يقل أو يساوي ضغط أي في الحديد

 . تعليمها وتم لها تصميمها

 للفحص للدخول وقابلة مهواة فسحات في الغاز عدادات توضع -5

 . الالزمة الصيانة أو االستبدال أو والقراءة

 مثل للتلف فيها تتعرض التي األماكن في الغاز عدادات توضع ال -6

 أو الحريق من الهروب مخرج تحت أو السيارات طريق جوار

 أو الزائد للتآكل تتعرض عندما أو القاعات أو العامة الممرات

 . االهتزازات

 مصادر من األقل على متر 1 بعد على الغاز عدادات توضع -7

 . االشتعال

 حرارة لدرجة تتعرض أن يمكن عندما الغاز عدادات توضع ال -8

 يتم وال.  الحرارة درجة في فجائية قصوى تغييرات أو قصوى

 حرارة لدرجات فيها تتعرض التي المناطق في العدادات وضع

 .  الصانع من بها الموصى تلك عن خارجة

 ال حتى صلبة انابيب إلى توصل أو وتسند الغاز عدادات تدعم -9

 . العدادات على ضغطا تشكل

 المرتد والضغط الزائد الضغط ضد الغاز عدادات حماية تتم -14

 . متوقعة األحوال تلك تكون حيث والفراغ
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 : المصافي 2.1.11

 واتالف للخط المتجزئة المواد إغالق امكانية لتقليل المصافي تصمم

 للدخول قابال المصفاة عنصر يكون أن يجب. المنظمات أو العدادات

 . للتنظيف

 

 : الكهربائي والتأريض التوصيل 2.2 

 مكوناتها أو الغاز انابيب الكهربائية الدوائر تستخدم ال أن يجب 2.2.1

  كومصالت

 األسالك بين ما الكهربائية التوصيالت كل تتوافق أن يجب 2.2.2

 مع األنابيب نظام في بالكهرباء تعمل التي التحكم واجهزة

 NFPA 70 معايير اشتراطات

 تيار على يعتمد( المرذاذ في) السالمة في للتحكم رئيسي جهاز أي 2.2.3

 يغلق الذي النوع من يكون ان يجب  ، للتشغيل  كوسيلة كهربائي

 . التيار انقطاع حالة في الغاز انسياب( بسالمة يقطع)

 

 : الغازات تسرب كشف 2.3 

 المسال البترول غاز ألنابيب الغاز تسرب كشف نظام توفير يتم 2.3.1

 الطعام تناول مناطق ذلك في بما) الهواء مكيفة منطقة في تمر التي

  السرداب في أو(  والمطبخ

 عند اغالق وصمام محلي انذار بتنبيه الغاز تسرب كواشف توصل 2.3.2

 الغاز إغالق صمام.  المطبخ في الشكف لنظم باإلضافة الطوارئ

 في اآللي الحريق اخماد نظام مع متداخال أيضا يكون للسالمة

 (11.1 الشكل انظر. ) المطبخ
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 الحايق واخماد المطبخ في التشفط ونظام الغاز رساب لكاتشف الداخلية الروصيال  11.1 التشكل

 الغاز امداد ونظم

 

 : المحظواة األماكن   (3)

 

 المناطق في األنابيب ورجهيزا  المسال البراول غاز اسطوانا  بوضع يسمح ال 3.1

 : الرالية

 البناية داخل الخرسانية األرضيات تحت األرض في -1

 البناية أساسات تحت -2

 . الفراغات وجدران المصاعد بئر داخل -3

 أو المحوالت أو الكهربائية للمفاتيح المخصصة األنابيب أو المقصورات في -4

 . المولدات

 انابيب أو والتهوية الهواء معالجة وغرف الباردة والغرف التبريد غرف في -5

 . الهواء تكييف

 والتآكل التأكسد ، لالشتعال قابلة مواد تحتوي التي واألوعية األنابيب بجوار -6

 . األخرى والمخاطر

 الدخان ايقاف وصاالت الحريق قيادة ومراكز الحريق مكافحة صالة في -7

 وغرف الحريق مكافحة مياه خزانات وغرف الحريق مضخات وغرف

 االيواء ومناطق الرأسية الحريق مكافحة وانابيب المرشات في التحكم صمام

  المسكونة والمناطق النوم وغرف المحمية والساللم المحمية والممرات

 الخ..  األخرى

 المقفلة المناطق في تمر التي الغاز ألنابيب للمواسير صحيحة بجن تركيب يتم 3.2

 معرض األقل على واحد طرف هنالك ويكون.  السرداب طابق أو مهوية والغير

 إغالق تزويد الغاز

نظام كشف 

 تسرب الغاز

نظام تصريف 

الدخان  

 للمطابخ

نظام اإلطفاء 

 الخاص بالمطابخ

 مغلق
 مغلق

 مغلق

 مغلق مفتوح
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 استخدامها الممكن من كان إذا) والمأمونة المفتوحة الخارجية للفسحة مباشرة

 (الغاز تسرب عن الكشف نظام عمل لتسهيل

 محمية عمودية رأسية فتحة داخل تسييجها يتم رأسيا الجارية الغاز أنابيب 3.3

 والماكينات الكهرباء أنابيب من الحريق من بالكامل مفصولة وتكون ومخصصة

 . للغاز رأسي انبوب لهكذا التهوية فتحة تأمين يجب. والخدمات

 

 : الرقديم خطة في رضمينها المطلوب البنود قائمة   (4)

 

 األخرى والمعايير  NFPA 58, NFPA 54 و االرشادات هذه على الموافقة 4.1

  الحريق وقانون العالقة ذات  المعتمدة

 البترول غاز تجهيزات مع المرتبطة الموقع ومخطط والمكان الرئيسية الخطة 4.2

 . المسال

 غاز تجهيزات مع المرتبط(  الرأسي المسقط) االرتفاع ومنظر التفصيلية الخطة 4.3

 :يلي ما موضحا المسال البترول

  

 بالكيلوجرام الكمية إلى إضافة االسطوانات وعدد مكان -1

 والسور الخزانات أي المسال الغاز اسطوانات وضع أماكن -2

 صمامات ، االولى المرحلة منظم ، المرذاذ أي)  الخارجية التركيبات مكان -3

 وعاء ، بعد عن للكيبل ساحب ، تبديل صمامات ، الطوارئ عند اغالق

  االنبوب مدخل و الطرف

 فاصل ، اشتعال مصدر االطفاء سيارة دخول قطر ,فواهات الحريق  مكان -4

 . السيارات لمواقف ومناطق,  داخلية طرق,  للبناية خط حدودي

 وفتحات األبواب أي)  األفقية الفتحات وتفاصيل والساللم الخروج أماكن -5

 والمانهوالت المجاري أي) األرضية والفتحات(  والنوافذ الهواء دخول

 ( السرداب إلى والمدخل

 مؤشرات الحريق طفايات الخرطوم بكرة مثل الحريق من السالمة شروط -6

 ، الشفط نظام ميكانيكية تهوية ، الغاز تسرب كواشف  ، بالمرشات الحماية

 من الحماية خريطة تقدم.  )  موجودا يكون حيث   الحريق اخماد ونظام

 ( المبنى خريطة تقديم إلى باإلضافة لذلك وفقا التهوية وخريطة الحريق

 ذات األخرى المعلومات و(  د) الملحق في الخطر واشارات عالمات -7

 ( المسال البترول غاز تجهيزات مع المرتبطة العالقة
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 : المواد إعتماد(  5)

 والمعدات والمجمعات والنظم المواد كل وتسجيل واعتماد إدراج يجب 5.1

 بسالمة يتعلق فيما الباب هذا في إليها المشار والملحقات والمنتجات

 الدفاعادارة  قبل من  الطوارئ وخدمات الحريق من والسالمة االرواح

 . المواد العتماد المدني

 أو االدراج بدون أو مع المنتجات كافة على أعاله شتراطاتاال تنطبق 5.2

 الدولي االعتماد أو التسجيل

 أخاى مااجع(  6)

 واستشارتها ودراستها التالية الدولية والمعايير القوانين إلى الرجوع تم لقد 6.1

 هذه في وجدت اينما التفاصيل من للمزيد اإلشارة يمكن.   الباب هذا في

 والمعايير بالنظم االقرار 15) في النظر يرجى أيضا.  والمعايير القوانين

 الدولية

 NFPA 54   ANSI Z 223.1.2006   الغاز لوقود الوطني القانون 

 NFPA 58   المسيل البترول غاز قانون 
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ANNEX B . OUTDOOR LPG CYLINDER INSTALLATIONS 

3m 

3m 

0.6m 

1.5m 

1.5m 

0.6m 

3m 

Mechanical  

air intake 

3m 

 

vaporizer 

5m (for intakes below manifold system) 

1.5m (for intakes above manifold system) 

 

3m 1.5m 

0.6m 

6m (3m with 2hr 

fire wall) 

2 Groups of 2 x 45kg LPG cylinders 

attached to a single manifold 

2 groups of 4 x 45kg LPG cylinders 

attached to a single manifold 

Fire exit door 

Fire exit door 

fire exit route 

window 

Uncovered openings 

(All distances are minimum values) 

Boundary line 

Boundary line 

Emergency 

shut.off valve 

1 group of 4 x 45kg LPG cylinders 

attached to a single manifold 

Fixed electrical equipment 

(if only one exit or more than 

270kg, i.e. 6 x 45kg cylinders) 

0.6m 

2 Groups of 3 x 45kg LPG cylinders 

attached to a single manifold 

Maximum of 2 manifold systems are allowed per building 

(maximum of 450kg per building, 10 x 45kg cylinders) 

Vehicle parking 

lots 

3m 
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ANNEX B 

Max 600kg 

 

 

       

 

 

1.5
m 

1.5
m 

(3m if having only one exit) 

1.5
m 

0.6
m 

0.15
m 

 

 

0.6
m 

1.8
m 

Exit 
Door 

Vaporiz
er 

Window 

(3m if having only one 
exit ) 

45kg 45k
g 

45k
g 45k

g 
45k
g 

45k
g 

45k
g 

  

Building External 
Facade 

LPG 
pipe 

 

 
1.5
m 

5m (for intakes below manifold 
system) 
1.5m (for intakes above manifold 
system) 

Mechanical Air 
Intake 
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 الخارج في تركب التي المسال البترول غاز اسطوانات لتجهيزات المختلفة المسافات( ب) الملحق

الغاز كمية  من المسافة 

 الحدود

 الصفوف عدد

 موزع لكل

 لألانابيب

 عدد

 االسطوانات

 صف كل في

خارج/  

 عدد

 االسطوانات

/ خزانة لكل

 موزع

 بين المسافة

المجمو/الخزانة

 عة

 من المسافة

/الحفر/التصريف

 خزان المنهوالت

 وجدار ، الوقود

 وفتحة البوند

الخ.. السرداب  

 من المسافة

 الخروج مسار

الحريقذ من  

 من األفقية المسافة

 واألبواب النوافذ

 مداخل والفتحات

الخ..  

 فتحة من المسافة

 التهوية دخول

 الميكانيكية

 بين ما المسافة

 موزع نظم

 األنابيب

 من المسافة

 مواقف

 السيارات

 متر متر متر متر متر متر متر عدد عدد عدد متر كيلوجرام

 من أقل

كجم 272  

3 min. 2 max. 3 max. 6 max. 0.6 min. 1.5 min. 3 min.  

(one exit 

only) 

 

1.5 min. 

(more than 

one exit) 

1.5 Minimum. 5 min.  

(intakes below 

manifold 

system) 

 

1.5 min.  

(intakes above 

manifold 

system) 

3 min. 

(no fire 

rated wall) 

  

1.5 min.  

(with 2.hr 

fire rated 

wall) 

3.0 

Minimum. 
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 كجم 272

 452 حتى

  كجم

3 min. 2 max. 5 max. 10 max. 0.6 min 3 min. 3 min.  

(one exit 

only) 

 

1.5 min. 

(more than 

one exit) 

1.5 Minimum. 5 min.  

(intakes below 

manifold 

system) 

 

1.5 min.  

(intakes above 

manifold 

system) 

6 min. 

(no fire 

rated wall) 

     

3 min. 

(with 2.hr 

fire rated 

wall) 

3.0 

Minimum. 

 

  الداخل في الغاز اسطوانات لتجهيزات الفنية التفاصيل( ج) الملحق
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Boundary Line or Fire Engine 
Accessway 

Other part of 
building 

 

High and 
Low level 
Louvered Door 

6 X 15kg or 6 x 45kg LPG 
Cylinders  

(Maximum allowed 270kg). 

 

External 
wall not 
deeper 
than 1.5m 

Opposite 
Wall Not 
More 
Than 
1.5m 

 

1.5m 
from air 

intake 
above 

manifold 
system (5m 

for below 
manifold 
system) 

and 1.5m 
from 

building 
openings 

  
Emergen
cy shut-
off Valve 

 
1.5m 

Opposite 
Wall Not 
More Than 
1.5m 

3m 

2-hour fire 
rated 
compartment 
wall 

An approved gas leak 
detector system shall be 
provided in that compartment. 

High and low vents shall be 
provided in the external wall to at 
least 300 cm² per m² of the floor 
area 
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 الغاز اسطوانة موقع

 المسال

 المسموح الكمية

 بها

 مقاومة تصنيف

للمقصورة الحريق  

 اللهب من المسافة

 ومصدر المكشوف

 االشتعال

 كواشف/المرشات

الغاز تسرب  

الطبيعية التهوية الميكانيكية التهوية   

 

 من المسافة

 المخارج

 للتصريف مسافة اقل

 ادخال فتحة من

الميكانيكية التهوية  

دقيقة/2م   متر ساعة كجم   متر متر 

منفصلة مقصورة  274 اقصاه 

 45×6/)كجم

 15×  6 كجمأو

(كجم  

 

 اسطوانات 6

أقصى كحد  

متر 3 2  تسرب كاشف مطلوب 

 األنابيب جلب مع غاز

 استراتيجي موقع وفي

 امكانية هناك حيث

  التراكم

 سممربع 344( أ

 متر لكل فتحة

 مساحة من مربع

  المقصورة  ارضية

 توفير يتم( ب

 عالية تهوية فتحات

 ومنخفضة

 ال المقصورة( ج

 عمق 1.5عن تزيد

 الجدار من

 الخارجي

 

 مربع متر لكل 4.3

 ارضية مساحة من

 حسب المقصورة

  (NFPA 58 معيار

1.5 1.5 min. 

 نظام فوق الفتحة

 (التشعب

 

5 min. 

 نظام تحت االفتحة 

 (التشعب
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ANNEX D - WARNING SIGN / NOTICE 

 

LPG 

HIGHLY 
FLAMMABLE 

NO SMOKING 

NO NAKED 
FLAMES/ 
LIGHTS 

 

  

FLAMMABLE 

GAS 

2 

  

HAZCHEM 
CODE 

  2WE 

   
LICENSED 
QUANTITY 

LPG  n/e XXXX 
LITRES 

   
IN CASE OF 
EMERGENCY CALL 
ABC LP GAS SUPPLY 
(TELEPHONE 
NUMBER) 
IN CASE OF FIRE 
CALL 997  

60
0mm 

300
mm 

100
mm 

100
mm 

100
mm 

LETTERINGS IN 
RED 

WHITE 
BACKGROUND 

CLASS LABEL 

(LETTERINGS IN 
RED) 

(LETTERINGS IN 
BLACK) 

50
0mm 

300
mm 
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500 gal 

500 gal 

 1m 

3m  

Building openings like 
doors, shafts and 
windows 

Air intakes for air-
conditioning and 
ventilation systems 

6.1m 

Example 1 

 
 

Edge of building roof 

7.6m  
Edge of building roof 

 

 

7.6m 

1000 gal 1000 gal 
1m  

Building openings like 

doors, shafts and 

windows 

Air intakes for air-

conditioning and 

ventilation systems 

3m 

Example 2 

7.6m 

Edge of building roof 

6.1m 

Edge of building roof 

7.6m 

6.1m 

500 gal 500 gal 7.6m 3m 

Edge of building roof 

Air intakes for air-

conditioning and 

ventilation systems 

Building openings like 

doors, shafts and 

windows 

3m 

Example 3 

Edge of building roof 

3m 
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500 gal 

500 gal 

1m 

6.1m 

3m Building openings like 

doors and windows 

Air intakes for air-

conditioning and 

ventilation systems 

Edge of building roof 

7.6m 

500 gal 

500 gal 

Example 4 

Edge of building roof 

7.6m 

1000 gal 1000 gal 
7.6m  

Air intakes for air-

conditioning and 

ventilation systems 

3m 

7.6m 

Edge of building roof 

6.1m 

Building openings like 

doors and windows 

Example 5 

7.6m 

Edge of building roof 

500 gal 

500 gal 

500 gal 

500 gal 

7.6m 

7.6m 

7.6m 

7.6m 

3m 

Edge of building roof 

3m 

Building openings like 

doors and windows 

 

Air intakes for air-conditioning 

and ventilation systems 

6.1m 

Example 6 

Edge of building roof 

3m 
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500 gal 500 gal 7.6m 
7.6m 

Edge of building roof 

7.6m 

Edge of building roof 

Example 7 

500 gal 

1m 

500 gal 

1m 

Air intakes for air-

conditioning and 

ventilation systems 

6.1m 
3m 

Building openings like 

doors and windows 

7.6m 

2000 gal 

7.6m 

Edge of building roof 

7.6m 

Edge of building roof 

Air intakes for air-

conditioning and 

ventilation systems 

6.1m 

3m 

Building openings like 

doors and windows 

Example 8 
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  669922    الحريقالحريقاشتراطات الوقاية من اشتراطات الوقاية من   ::1122الفصل الفصل 

 692 السياسة  -2

 692 عام      -1

 692 خطة الحماية من الحريق        -3

 693 برنامج السالمة من الحريق -4

 مسؤولية المالك في الحماية من الحريق -5
 تعريف المباني  5.1
 مسؤوليات مدير البرنامج  5.3
 أمن الموقع  5.4
 التدخين  5.5
 التخلص من النفايات  5.5

693 

693 

694 

694 

 المباني المؤقتة والمعدات والتخزين -5
 المكاتب والمظالت المؤقتة   5.2

 (المسافات الفاصلة بين المباني في موقع البناء 21.2الجدول )
 السياجات المؤقتة   5.3
 المعدات   5.4
 مواد البناء   5.5

695 

695 

695 

696 

 العمليات واألخطار   -7
 العمل بالتسخين    7.2
، واعمال الحرارة ( التنحيس)القطع ، التكسية بالنحاس اللحام ،    7.1

 األخرى واللهب المكشوف أو العمليات التي ينتج نمنها دخان
 اللحام الحراري    7.3
 التفتيش المسبق للموقع   7.4
 مراقبة  الحريق   7.5
 تفتيش ما بعد العمل   7.5

696 
697 
 

697 
698 

 السوائل الملتهبة والقابلة لالشتعالر والغازات المشتعلة   -8
 التخزين   8.2
 مناولة  السوائل الملتهبة والقابلة لالشتعال في نقاط االستعمال النهائية   8.1

698 
698 

 699 المواد المتفجرة   -9

 مواد أخرى قابلة لالشتعال -21
 التخزين  21.2
 النفايات القابلة لالشتعال   21.1
 الخرق الزيتية  21.3

 

699 
699 
700 
700 

 الغازات المضغوطة -22
 حماية حاويات الغاز 22.2  
 الفصل  22.1  

700 
700 
700 
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 700 وضع العالمات  22.3   
 

 غاز البترول السائل -21
 المباني المسكونة  21.21

702 
702 

 اجهزة خاصة -23
 المعدات ذات المحركات  23.2
 معدات التسخين المؤقتة  23.1
 األسفلت وغاليات القار  23.3

702 
703 
703 

704 

 األجهزة الكهربائية -24
 التوصيل المؤقت لألسالك  14.5
 اإلضاءة      14.6

704 
704 
704 

 الحماية من الحريق -25
 التركيب والفحص والصيانة  25.2
 الصنابير  25.1
 األنابيب الرأسية  25.3
 تركيب األنابيب الرأسية في البنايات تحت التشييد  25.4
 طفايات الحريق  25.5
 جدران فصل المنطقة  25.5
 نظم مرشات الحريق  25.7
 امداد المياه  25.8
 نظام انذار الحريق   25.9

705 
705 
705 
705 
706 
707 
707 
707 
708 
708 

 الهواتف واالتصاالت -25
 االبالغ عن انذار الحريق 25.2

708 

 709 دخول ومواقف سيارات الدفاع المدني -27

 الخروج وسائل مكونات -28
 وسائل الخروج  28.2
 أدنى عدد للمخارج  28.1
 الساللم  28.3
 أدوات الرفع والصعود  28.4

709 
710 
710 
710 
711 

 711 نقاط التجمع -29

 711 مواقف السيارات -11

 البناء والمحافظة وعمليات التبديل -12
 السقاالت والتسنيد والقوالب 12.2
 مواد البناء وتخزين المواد 12.1
 التسخين الدائمةمعدات  12.3

711 
711 
711 
711 
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 الغازات 12.4
 جدران فصل المبنى  12.5
 الحماية من الحريق أثناء البناء  12.5

711 
712 
713 

 المحافظة أثناء عمليات عمل األسقف -11
 غاليات األسفلت والقار 11.2  

 نظام التسقيف بطبقة واحدة وتطبيق نظام الشعلة 11.1
 معدات التسخين الدائمة 11.3
 الفتحات واالختراقات والواح الحماية 11.4
 الحماية الشخصية  11.5
 المعدات  11.5
 تفتيش المعدات 11.7
 اسطوانات غاز الوقود  11.8
 تكوين الجليد   11.9

 عمليات االطفاء في عمليات التسقيف 11.21
 الوقود لعمليات بناء السقف 11.22

714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
715 
715 
716 

 المحافظة خالل عمليا الهدم -13
 عام 13.2
 احتياطات خاصة 13.1
 التدخين 13.3
 الهدم باستخدام المتفجرات 13.4
 الغاز  13.5
 موانع انتشار الحريق 13.5
 الحماية من الحريق أثناء الهدم  13.7
 صمامات التحكم في المرشات  13.8
 األنابيب الرأسية  13.9

 طفاية الحريق 13.21

717 
717 
717 
717 
717 
717 
717 
718 
718 
718 
718 

 

 المحافظة أثناء العمليات تحت األرض -14
 عام 14.2
 األمن 14.1
 اإلمداد بالماء 14.3
 اجراءات الطوارئ  14.4
 التدريبات   14.5
 نظم الكشف والحماية من الحريق 14.5
 نظم اتصاالت الحريق 14.7
 الكهربائيات  14.8
 الخطيرةالعمليات واالجراءات   14.9

 السوائل المشتعلة والقابلة لالشتعال 14.21
 التخزين 14.22
 المعدات 14.21

718 
718 
719 
719 
719 
720 
720 
721 
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722 
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 723 التهوية  14.23 
 

 (المكاتب الجاهزة التصنيع/البيوت)متطلبات مكاتب الموقع  -15
 الجاهزةمتطلبات السالمة من الحريق في مواقع البيوت    15.2
 وضع عالمات لخطوط المرافق تحت األرض   15.3
 تركيب البيوت الجاهزة   15.4
 نظم الكشف والحماية من الحريق   15.5

724 
724 
724 
724 
724 

السالمة من الحريق وخطة اخالء المباني الواقعة تحت التشييد أو  -15
 التجديد

725 

 725 اعتماد المواد  -17

 725 مراجع أخرى -18
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اشتراطات الوقاية من الحريق اثناء البناء والصيانة الثاني عشر الفصل   

   
 :السياسة  (1)

إن سياسة الدفاع المدني هو التأكد من أن أخطار الحريق خالل عمليات التشييد والبناء والتحويل والهدم  1-1

 .أدنى قدر وفقا لمتطلبات هذه الوثيقة منخفضة إلى 

 

 :عام  (2)

القصد من هذه المعايير هو وصف القدر األدنى من المحافظة في تشييد المباني الجديدة ومشروعات  2.1

والممتلكات من مخاطر  االرواح  حماية التحويل الجوهري في البنايات من أجل توفير درجة معقولة من 

 .الحريق 

دات على قواعد السالمة من الحريق خالل تشييد المباني حسب ما هي موضحة في قانون تقوم هذه االرشا 2.2

ومعايير الهيئة الوطنية للحماية من (  NFPA)من الحريق من الهيئة الوطنية للحماية من الحريق  الوقاية 

األساسية  والذي يقدم المعايير( معايير المحافظة على البناء والتحويل والهدم )و   NFPA241الحريق 

 .من الخسارة  الوقاية المطلوب اتباعها لتقليل و

 .ال يفسر هذا المستند بأنه بديل ألي قانون آخر أو لوائح تتعلق بسالمة مواقع البناء  2.3

 .والعام والمصممين اآلخرين من قبل مالك البناية مسئولين عن االلتزام بهذه المعايير  يكون المقاول 2.4

 . واإللزامي ستند ، فإنها تعني طلب اجباري في هذا الم( ال بد)عبارة عند استخدام  2.5

 يسمح بالقيام بنشاطات التحويل من أجل طلب استعمال كل من متطلبات نشاط الهدم والبناء بقدر اإلمكان  2.6

حق المالك  من الحريق في كل عقود البناء والتحويل والهدم كما يجب ادراج الوقاية البد من ادخال برنامج  2.7

 .في إدارة وتنفيذ هذا البرنامج  حتى ولو كان المبنى كل تحت اختصاص المقاول 

 

 من الحريق الوقاية خطة  (3)

 

ال بد من وضع خطة مكتوبة للحماية من الحريق لمشروعات البناء الرئيسية والمركبة وذلك حسب تقدير   3.1

وال بد من اعتماد الخطة من الدفاع المدني قبل السير في أعمال األساسات للمباني الجديدة . الدفاع المدني 

ة المكتوبة متسقة مع احتياطات كما ينبغي أن تكون الخط. أو مباشرة أعمال الهدم في مشروعات التحويل 

ويكون المقاول العام مسؤوال عن القيام بتنفيذ . من الحريق حسب ما هي موصوفة في هذا المعيار  الوقاية 

 : كما يتضمن توصيل الخطة ما يلي  الوقاية أحكام خطة 

 اجراءات تقديم تقارير الطوارئ إلى الدفاع المدني -1

أو تغيير مكان كل األفراد في البناية تحت التشييد وفي /واالخالء واجراء تقديم ابالغات الطوارئ  -2

 .الموقع 

وإدارة المواد الخطرة وإزالة النفايات المشتعلة ( النيران)االجراءات الخاصة باألعمال الساخنة  -3

 .وصيانة طرق الدخول عند الطوارئ 

وطفايات الحريق  خرائط الطوابق لتعريف اماكن الخروج وساللم الخروج ومسارات الخروج -4

 المحمولة 

الحريق في  فوهات مخططات الموقع التي تحدد طرق دخول جهاز ومعدات الحريق المطلوبة و -5

 .الموقع 

 .مخططات الموقع توضح فيها مناطق التجمع المخصصة لكل مسار لإلخالء  -6

 .ن الحريق م الوقاية اسماء األشخاص الذين يمكن االتصال بهم المسؤولين عن االلتزام بخطة /اسم -7
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 :من الحريق  الوقاية برنامج   (4)

 

البنود الرئيسية المطلوب . من الحريق في كل مراحل البناء والهدم  للوقاية ال بد من وضع برنامج شامل  4.1

 :التركيز عليها تشمل 

 حسن إدارة الممتلكات -1

 األمن في الموقع -2

 .للحماية من الحريق أثناء سير العمل في البناء  انظمة تركيب  -3

 .الموجودة أثناء الهدم  نظمة المحافظة على اال -4

 التنظيم والتدريب على اطفاء الحريق في الموقع -5

 ادارة الدفاع المدني وضع خطة مسبقة للحريق مع  -6

 االتصال السريع -7

 مراعاة األخطار الخاصة الناتجة من المنشآت السابقة -8

 من عمليات التشييد والتحويل والهدمحماية الهياكل الموجوة والمعدات من التعرض للحرائق الناتجة  -9

 

 :من الحريق  الوقاية مسئولية المالك عن  (5)

 

من الحريق  الوقاية والذي سيكون مسؤوال عن برنامج ( مدير برنامج)ال بد للمالك أن يخصص شخصا  5.1

 .والذي عليه التأكد من االلتزام به حتى االكمال 

 :تعريف المباني  5.2

ارقام وعنوان العقار أو مكان المشروع في  مكان واضح ومقروء من ال بد من وضع  5.2.1

الشارع أو الطريق الذي يواجه العقار وذلك على طريق دخول الدفاع المدني ومعداته 

 .أو حسب ما تم اعتماده خالف ذلك 

 

 

 :مسؤوليات مدير المشروع  5.3 

عن التأكد من القيام بتوفير التدريب الصحيح في استخدام معدات  مسئواليكون المدير  5.3.1

  الوقاية 

 الوقاية عن تواجد األعداد المناسبة والنوعيات من معدات وأجهزة  مسئواليكون المدير  5.3.2

 .من الحريق وعن الصيانة السليمة لها 

الحيديدة والتي مال عن اإلشراف عن نظام التصريح بعمليات االع مسئواليكون المدير  5.3.3

 ( النار) تحتوي على 

 لإلطالعال بد من تنفيذ برنامج اسبوعي للتفتيش الذاتي مع االحتفاظ بسجالت وتوفيرها  5.3.4

. 

االتصاالت يصرح بها  انظمة الحريق أو  االنذار  من  والوقاية  انظمة  تعوق عملية  5.3.5

 .من الحريق  الوقاية فقط من مدير برنامج 

من الحريق خالل  الوقاية ال بد من إزالة األغطية الواقية التي تستعمل على أجهزة  5.3.6

 الدهان فورا عند اكتمال العمل في المنطقةكمثال اثناء التجديد  

عندما يكون هنالك نظام عام للحماية أو نظام اطفاء خاص بالحريق يكون المدير  5.3.7

 .باالرتباط مع وكاالت الحريق مسئوال عن وضع خطط مسبقة للحماية 
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على مدير البرنامج ضمان العدد المناسب من العاملين لدى المقاول الرئيسي قد حصلوا  5.3.8

 .على التدريب على استنخدام طفايات الحريق وهي المساعد األول لمكافحة الحريق 

 

 :أمن الموقع    (5)

 

 . المختصة  الجهات ال بد من توفير خدمة الحراسة عندما تكونة مطلوبة من  5.4.1

 : اينما توفرت خدمة الحراسة فال بد من تدريب الحراس على ما يلي  5.4.2

 األفراداالدارة و,اجراءات التبليغ والتي تشمل استدعاء الدفاع المدني  -1

 من الحريق الوقاية المعرفة بمعدات  -2

 الحريقالتعرف على أخطار  -3

 استعمال مصاعد البناء -4

 ال بد من إعالم الحراس عن أي وضع خاص بمعدات الطوارئ أو األخطار 5.4.3

 ذات االختصاص الجهات ال بد من توفير حواجز أمنية حيث تكون مطلوبة من  5.4.4

ينها حيث للهيكل تحت التشييد والتحويالت أو الهدم البد من تأم( مثل األبواب والنوافذ)المداخل  5.4.5

 .المختصة  الجهات يكون ذلك مطلوبا من 

 :التدخين   5.5

ال بد من حظر التدخين تماما في أو حول منطقة العمليات الخطيرة أو المواد القابلة  5.5.1

 .في تلك المناطق ( ممنوع التدخين)توضع الفتة . االلتهاب /لإلشتعال

 يسمح بالتدخين فقط في المناطق المخصصة لذلك 5.5.2

 المناطق التي يسمح فيها بالتدخين يتم توفير أوعية لمواد التدخين 5.5.3

 

 :التخلص من النفايات  5.6

ال بد من إزالة تراكم نفايات المواد القابلة لالشتعال والغبار والركام من الهيكل ومن المحيط  5.6.1

 المباشر له في نهاية كل نوبة عمل أو بشكل متتالي حسب اللزوم لسالمة العمليات 

 .ذات االختصاص  الجهات ال يتم حرق الفضالت في المبنى بدون الحصول على تصريح من  5.6.2

واد التي يشكل في احتراقها الفوري مثل خرق الزيت ، ال بد من تخزينها في حاوية مصنفة الم 5.6.3

 .ضد الحريق للتخلص منها 

 .ذات االختصاص  للجهات عند استخدام مكب للنفايات يتم تقديم خطة معتمدة  5.6.4
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 :المباني المؤقتة والمعدات والتخزين  (6)

 

 .المشروع تعرف بأنها مدة بناء ( مؤقت)عبارة  6.1

 :المكاتب والمظالت المؤقتة  6.2

المسافات الفاصلة ما بين المباني تحت التشييد والهياكل المتعلقة بالبناء مثل المكاتب  6.2.1

المؤقتة والمقطورات والمظالت والمرافق األخرى لتخزين األدوات والمواد والتي بها 

  12.1محتويات قابلة لالشتعال تكون حسب الجدول 

 المسافات الفاصلة بين البنايات في مواقع البناء 12.1الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المناسبة الثابتة للحماية من الحريق  نظمة اال ال بد من الفصل ما بين الهياكل المؤقتة  6.2.2

 .ذات االختصاص  الجهات واألجهزة المحمولة حسب ما هو مطلوب من 

 .تستخدم فقط أجهزة التسخين المناسبة والمركبة بأمان في المكاتب المؤقتة والمظالت  6.2.3

المداخن وتوصيالت ال بد من توفير مساحات خالية حول المواقد والسخانات وكل  6.2.4

 .الفتحات لمنع اشتعال المواد المجاورة القابلة لالشتعال 

 

 المؤقتة( األسوار)السياجات  6.3

مقاوم للنار أو مواد معتمدة مساوية في غطاء يتم فقط استخدام لوحات غير قابلة لالشتعال  6.3.1

 خاصية مقاومتها للحريق 

تستخدم يجب اعتمادها بأنها تتوافق مع متطلبات طريقة أي منسوجات أخرى أو شرائح بالستيك  6.3.2

الطرق القياسية لفحوصات الحريق وانتشار اللهب في ( NFPA701)في معيار  2الفحص رقم 

 .المنسوجات والشرائح 

مؤقت يتعرض على طول الجدارهيكل   أدنى مسافة فاصلة 

 قدم متر قدم متر

6 20 9 30 

9 30 11 35 

12 40 12 40 

15 50 14 45 

18 60 15 50 

>18 >60 18 60 
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مواد التسوير وحيثما تستخدم لتسوير وتسييج هياكل أو تشكل جهازا وأشياء مماثلة ، فيجب أن  6.3.3

 الجهة تربط مواد التسوير بشكل امن او تحرس ببناء بحيث ال يمكن أن تعصف بها الريح 

 .السخانات ومصادر االشعال األخرى 

 المعدات 6.4

لمرتبطة بها مثل مكابس الهواء  والروافع توضع ماكينات االحتراق الداخلي والمعدات ا  6.4.1

والمصاعد والمضخات واألجهزة المشابهة بحيث تصرف العوادم جيدا بعيدا عن المواد القابلة 

 .لالشتعال 

موضوعة في أنابيب خارج الهيكل تحت التشييد أو التحويل أو ( العوادم)عندما تكون الشفاطات  6.4.2

حافظة عليها ما بين تلك يتم الم( بوصة 9)ملم  232ها أقل خاليةمنطقة الهدم تكون هنالك 

 .األنابيب والمواد القابلة لالشتعال 

يتم إغالق ماكينات االحتراق الداخلي والمعدات المرتبطة بها لكي تبرد بالقدر الكافي قبل تعبئتها  6.4.3

 .بالوقود 

 .التشييد  أو التحويل أو الهدم ال توضع مناطق خدمة وصيانة المعدات داخل الهيالكل تحت  6.4.4

ال يتم تخزين وقود ماكينات االحتراق الداخلي داخل الهياكل تحت التشييد أو التحويل أو الهدم ما  6.4.5

 .لم يسمح بخالف ذلك 

 

 :مواد  التشييد  6.5

ال بد أن تكون غير قابلة لالحتراق أو مقاومة للحريق ( االغطية األقمشة الساترة )مواد التشييد  6.5.1

  ASTM E.84حسب ما يتم فحصها وفقا للمعيار األمريكي  25بحد اقصى النتشارل اللهب 

 .أغطية البالستيك يجب أن تكون من النوع المقاوم للحريق  6.5.2

 مضغوط ضغط كامل يق الخشب الذي يستخدم في بناء مؤقت أو دائم يجب أن يكون مقاوم للحر 6.5.3

 SD410كل المواد المستخدمة في المباني المؤقتة أو الدائمة يجب أن تتوافق مع متطلبات  6.5.4

 

 :العمليات واألخطار  (7)

 (باللهب)األعمال الساخنة  7.1

أي أعمال تدخل فيها عمليات قادرة على ( باستعمال اللهب)تشمل األعمال الساخنة  7.1.1

انفجارات بما في ذلك القطع واللحام والتكسية والصهر والشحذ والرش بداية حريق أو 

الحراري ماسورة تذويب الثلج واألسقف التي تستخدم فيها األلواح أو أي نشاط مماثل 

ويكون استعمال معدات األعمال الساخنة وفقا للمتطلبات التالية بما في ذلك . آخر 

 .جراءات التفتيش الالحقة التفتيش المسبق للموقع  ومراقبة الحريق وا
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واألعمال الساخنة األخرى والعمليات التي فيها لهب مكشوف أو تنتج  الصقل عمليات اللحام والتقطيع  7.2

 :دخانا 

ساعة قبل العمل من المندوب الفني للمقاول  24ال بد من الحصول على إذن كتابي قبل  7.2.1

 .ومدير عمليات المبنى 

والعمليات  الصقل ال بد من إصدار تصريح داخلي يوميا لكل عمليات اللحام والتقطيع  7.2.2

األخرى التي ينتج عنها لهب مكشوف حينما يقرر أن العمل يمكن أن يتم بأمان في 

الموقع المطلوب وأن يتم فصل المواد القابلة لالحتراق من منطقة العمل وأن يكون الجو 

دقيقة بعد  32ق لفترة العمل ولاللتهاب ويتم وضع مراقب للحري مساعد على غير 

 .ذلك

 

  الحراري لحام  7.3 

 .ال بد من تجفيف القالب تماما قبل اشعال الشاحن ويغطى بغطاء  الحراري في لحام  7.3.1

متر على  15في مظلة منفصلة على بعد  الحراري يتم الحفاظ على مخزون مواد لحام  7.3.2

 .من المبنى الرئيسي ( قدم 52)األقل 

وتوضع في منطقة يمنع فيها التدخين  وتبقى التخزين يجب الحفاظ عليها جافة  مظالت 7.3.3

 .مغلقة 

 .لمواد بداية العمل بإحكام فورا بعد كل استعمال  الخزانات ال بد  من إغالق  7.3.4

 .حتى يتم التبريد الكافي وفقا لتعليمات الصانع المنشورة  المواد ة ال يتم إزال 7.3.5

 ( الحراري)ال يسمح اطالقا بالتدخين في المناطق التي تستخدم فيها مواد لحام  7.3.6

 

 :التفيش المسبق للموقع  7.4 

ال بد من القيام بتفتيش األعمال الساخنة في الموقع من قبل المقاول العام أو مندوبه المختص قبل عمليات 

 :مما يلي  للتأكدالعمل الساخن 

أو أن المواد القابلة  لالحتراقأن موقع العمل الساخن خال تماما من المواد القابلة  7.4.1

 .لالحتراق محمية 

 .محمية  لالحتراقأو أن المواد القابلة  لإلحراققابلة  مواد غيرأن البناء المعرض من  7.4.2

 .يجب حماية الفتحات  7.4.3

عدم وجود مواد قابلة لالحتراق معرضة في الجانب المقابل للفواصل والجدران  7.4.4

 الخ..واألسقف واألرضيات 

 وصالحة لالستخدامبالكامل  معباةتوفر طفايات الحريق  7.4.5
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 .أفراد مراقبة الحريق قد تم تحديدهم وتجهيزهم وتدريبهم أن  7.4.6

 

 مراقب الحريق 7.5 

الواجب الوحيد ألفراد مراقبة الحريق يكون هو مشاهدة حدوث الحريق اثناء وبعد   7.5.1

األفراد المخصصين لواجب مراقبة الحريق يجب أن يكون . عمليات العمل الساخن 

. وأن يكونوا مدربين على استخدام تلك المعدات لديهم معدات اطفاء للحريق متوفرة 

ويكون األفراد المخصصين لمراقبة الحريق مسؤولين عن اطفاء نقاط الحريق وتوصيل 

االعمال الساخنة التي تتم في المناطق المعرضة رأسيا وأفقيا للحريق ال يمكن . اإلنذار 

راقبة الحريق للتأكد من مراقبتها من فرد واحد والبد أن يتم تخصيص افراد إضافيين لم

 .ان كل المناطق المعرضة والمكشوفة تحت المراقبة 

 :التفتيش ما بعد العمل  7.6 

دقيقة بعد انتهاء العمل للبحث عن  32يجب المحافظة على مراقبة الحريق لمدة اقلها  7.6.1

 .أو مواد مشتعلة مخلفات أي شرارات باقية أو 

 

 :لإلحتراق والغازات الملتهبة السوائل الملتهبة والقابلة  (8)

 :التخزين   8.1

 الحفاظ على مناطق التخزين خالية من األعشاب والمواد الغريبة القابلة لإلحتراق  8.1.1

 .البد من حظر اللهب المكشوف والدخان في مناطق التخزين  8.1.2

( جالون 62)لتر  227 (2)والفئة (1)يجب أن ال يتجاوز تخزين السوئائل من الفئة  8.1.3

 .بعيدا عن الهيكل ( قدم 52)متر  (15)في حدود 

يجب الحفاظ على مناطق التخزين خالية من األعشاب والنفايات والمواد القابلة  8.1.4

 لالشتعال والغير الزمة للتخزين

 اب ال يسمح باللهب المفتوح والدخان في مناطق تخزين السوائل القابلة لإلحتراق وااللته 8.1.5

 (ممنوع التدخين)تلك المناطق يوضع عليها اشارة مناسبة بأنها مناطق  8.1.6

 :عليها اسم المنتج والفتة  الخزانات توضع عالمات على الخزانات و 8.1.7

 (ابعد النار واللهب –قابلة لإللتهاب )  

 تلصق عليها أيضا عالمة ( جالون 62التي تزيد عن  الخزانات أي )الخزانات  8.1.8

 ((متر 15)قدم من المبنى 52حافظ على مسافة ) 

 15)قدم  52التخزين أثناء الليل للدهانات والسوائل القابلة لالشتعال داخل أو في حدود  8.1.9

جالون ما لم يتم تخزينها في حجرة تخزين  12من المبنى يجب أن ال تتجاوز ( متر

 .ارة المبنى معتمدة للسوائل القابلة لالشتعال وفي مكان معتمد من إد

 :المواد الملتهبة والقابلة لإلشتعال في نقطة االستخدام النهائي  مناولة  8.2  

اي بي )ارطال من نوع  12)توضع على األقل طفاية حريق واحدة محمولة  8.2.1

وال تزيد عن ( امتار 3)اقدامة  12على مسافة ال تقل عن ( بي.22سي أو 

 .السوائل القابلة لالشتعال من مناطق  تخزين ( متر 15)قدم  52
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 .ال بد من حفظها في حاويات مأمونة ومعتمدة  2و  1السوائل من الفئتين  8.2.2

وفقا لمتطلبات المعيار  2أو الفئة  1المعدنية من الفئة  الخزانات تكون  8.2.3

NFPA30, 30A  أجهزة التصريف يجب أن . أو تكون ذات تصميم معتمد

 الخزانات ال يجوز الترابط بين . ال تسبب ضغطا داخليا على الحاوية 

 .المنفردة وتظل مغلقة عندما ال تكون في االستخدام 

مطلوب توفير االحتواء الثانوي أو وسائل التحكم في اإلراقة والتحكم في  8.2.4

والخزانات حسب اعتمادها من الدائرة  للخزانات  التصريف واالنسداد وذلك

 .أو الوكالة المحلية لبرنامج المواد الخطيرة 

 .سريعا وبأمان  واالنسكابيتم توفير الوسائل لتصريف التسرب  8.2.5

كون هنالك لهبا مكشوفا أو يفقط عندما ال  2والفئة  1توزع السوائل من الفئة  8.2.6

 .الممكن لمسار البخار  مصادر اشتعال أخرى في الممر

االستعمال ألي خزان للتخزين فوق /ال بد من تسليم مخططات التركيب 8.2.7

إلى الدفاع المدني وإذا كان ( جالون 62أي الحاوية األكبر من )األرض 

لبرنامج المواد الخطرة للمراجعة والتصريح  الجهة المختصة محليا موجودا 

 .قبل وصول الخزان المقترح للموقع 

 

 :المواد المتفجرة    (9)

 

وقانون   NFPA 495البد أن يكون تخزين ومناولة واستعمال المواد المتفجرة وفقا لمعيار  9.1

 .الصادر من بلدية دبي ( اي تشريع اتحادي او محلي الدارة البضائع الخطرة ) المواد المتفجرة و

ترخيص قانوني الستخدام كل عمليات التفجير تكون تحد اإلشراف المباشر لفرد يكون له  9.2

 .المتفجرات والذي يمتلك التصاريح الالزمة 

 

 

 :المواد األخرى القابلة لإلحتراق  (12)

 

 :التخزين  12.1

من ( متر 6)قدم  22ال بد من تخزين مواد البناء القابلة لالشتعال على مسافة ادناها  12.1.1

 :المبنى تحت التشييد أو يخضع إلعادة بناء ما عدا 

 .التي وضعت لمراحل البناء للتركيب على الطابق األول المواد  -1

المواد التي تعتمد من الدفاع المدني يمكن تخزينها في جراجات المواقف في  -2

وإذا كان هنالك نظام لمرشات الحريق اآللية يعمل وهناك  1المنشآت من النوع 

 .فتحات الرأسية محمية 
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 :األنقاض القابلة لالشتعال  12.2

األخشاب والكرتون ومواد التغليف وقوالب الخشب واألنقاض المشابهة القابلة  12.2.1

تلك األنقاض والنفايات والركام .  لإلشتعال ال يسمح بتراكمها داخل المبنى 

 .يجب ازالتها من المبنى يوميا 

 

 :الخرق الزيتية   12.3  

معدنية أو حاويات يتم تخزين الخرق الزيتية والمواد المشابهة في حاويات  12.3.1

 .أخرى معتمدة مجهزة بأغطية محكمة القفل 

 :الغازات المضغوطة  (11)

 :حماية حاويات الغاز  11.1

 :اسطوانات الغاز كما يلي /يتم حماية حاويات 11.1.1  

( امتار 3)أقدام  12المواد القابلة االشتعال تحفظ بعيدا على مسافة ال تقل عن  -1

 .من حاويات الغاز 

 يتم حماية األسطوانات ضد التلف الطبيعي  -2

 .يتم تخزين االسطوانات رأسيا وتؤمن بحيث تحمى من السقوط  -3

ال يسمح بوضع االسطوانات بجانب المصاعد أو حواف المنصات الغير محمية  -4

 ( متر 2.61)قدم  2أو المناطق األخرى حيث تنخفض أكثر من 

 .تتلف فيها باألشياء الساقطة  ال توضع االسطوانات في المناطق التي يمكن أن -5

 .عندما تكون االسطوانات غير مستخدمة توضع عليها اغطية لحماية الصمام  -6

ال يسمح باستخدام الحبال والسالسل أو الحماالت لتعليق اسطوانات الغاز ما لم  -7

 .تكن االسطوانة مصنوعة مع تركيبات مناسبة للرفع 

 

 :المسافة الفاصلة  11.2

تخزين اسطوانات الغاز ال بد أن تفصل من بعضها البعض على أساس عند  11.2.1

 .فئات خطرها 

 وضع العالمات 11.3  

 .توضع عالمات على اسطوانات الغاز مع اسم المحتويات  11.3.1   

 

 :غاز البترول السائل  (12)

 

وذلك كمصدر يمكن استخدام حاويات البروبين في البنايات تحت التشييد أو تخضع لتجديد كبير  12.1

للوقود للتسخين المؤقت وذلك لمعالجة الخرسانة وتجفيف البالستر والتطبيقات المشابهة وفقا لما 

 :يلي 
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اقدام  6على مسافة اقلها ( بخالف وحدات حاوية التسخين المتكاملة)توضع عناصر التسخين  12.2

 .من أي حاوية لغاز بترول سائل ( متر 1.8)

 

مع سخان الحاوية  إلرفاقهاحاوية السخانات المتكاملة والمصممة خصيصا  يمكن استخدام وحدات 12.3

، أو لمعيار مساندة مرفق مع الحاوية ، شريطة أن تصمم وتركب لتمنع الحرارة المباشرة أو 

 .باإلشعاع عن حاوية غاز البترول السائل 

 

 6)قدم  22السائل  في حدود وحدات النفخ واإلشعاع يجب أن ال توجه نحو حاوية غاز البترول  12.4

 (امتار

األجهزة التي تنتج حرارة ال بد من تركيبها مع مسافة فراغ إلى المادة القابلة لالشتعال وفقا  12.5

 .لتعليمات التركيب من الصانع 

 

( DOTدائرة المواصالت األمريكية )يجب أن تتوافق االسطوانات مع مواصفات اسطوانات  12.6

 .ع رأسي ويتم تأمينها في وض

 

ويتم تصميم التركيبات لضغط .  المسال الستخدامها مع غاز البترول  المنضمات يتم اعتماد  12.7

 .بوضة مربعة /رطل 252خدمة اقله  

 

 5ما لم يحدد حتى )بوصة مربعة /رطل 352يتم تصميم الخرطوم على ضغط عمل اقله  12.8

 (متر 1.8)اقدام  6وأن يكون بطول اقصاه ( بوصة مربعة/رطل

  

إلى الموقد الرئيسي وإلى  الغاز  يتم تجهيز السخانات المحمولة بجهاز آلي معتمد إلغالق جريان 12.9

يتم تجهيز السخانات المحمولة . الموقد الصغير  في حالة الفشل في اطفاء اللهب أو االحتراق 

والذي يجب  بموقد صغير لإلشعالاما ساعة /بي تي يو 52.222ذات سعة االدخال األكثر من 

 .أن يثبت قبل أن يتم اشعال الموقد الرئيسي أو نظام اشعال الكتروني معتمد 

 

 المباني المشغولة 02.01

في المباني المشغولة  المسال تخزين الغاز البترولي / باإلضافة إلى ما سبق، فإن استخدام   02.01.0

 .بالكامل أو جزئيا ، ينطبق أيضا 

في  المسال البترولي يجب الحصول على موافقة محددة من الدفاع المدني قبل رفع حاويات الغاز  02.01.2

 .الموقع

في المبنى ال  الخزانات جالون من المياه وعدد  5الفردية  للخزانات تكون  أقصى  سعة للمياه   02.01.3

 .المسال  البترولي يتجاوز عدد العمال المخصصين الستخدام هذا الغاز 

 .بدون مراقبة رطل  2,5سعة بسعة مياه أكبر من  الخزانات ال تترك  02.01.4

 

 



 الثاني عشر قوانين الحريق والسالمة أثناء البناء والصيانةالباب  .12 الفصل   دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 673

 اليسار إلى اليمينيتم قراءة الترقيم من                                       

 

 المعدات الخاصة    03

 المعدات ذات المحركات   03.0

 محركات االحتراق الداخلي، ال يسمح بإدارتها  داخل المباني، ما لم تتم الموافقة على التركيب  03.0.0

 .والسالمةإدارة البيئة جهات االختصاص المعنية 

بما في ذلك ماكينات االحتراق الداخلي التي تستعمل في البناء يتم  المعدات ذات المحركات 03.0.2

 :استخدامها وفقا لما يلي 

 .يتم تخزين الوقود للمعدات في منطقة معتمدة خارج المبنى  -1

 ال يجوز إعادة تعبئة المعدات بالوقود أثناء عملها  -2

 .عكس المواد القابلة لالحتراق( العادم)لشفاطات توضع المعدات بحيث ال تصرف ا -3

         

 .معدات التسخين المؤقتة   03.2

معدات التسخين المؤقتة مثل  تلك التي توقد بغاز البترول المسال والسخانات التي توقد بالزيت   03.2.0

 .يجب أن تصنف ويتم تركيبها واستعمالها وصيانتها  وفقا إلرشادات الشركة المصنعة

موصالت المدخنة أو التنفيس، حيثما يكون مطلوباً من السخانات التي توقد مباشرة بالنار ، يحتفظ  03.2.2

 .من المواد القابلة لإلحتراق ( بوصة 18)ملم  462بها على مسافة ال تقل عن  

يتم إعادة . يتم تأمين اجهزة التسخين بالشكل الصحيح وتحفظ بعيدا من المواد القابلة لإلحتراق  03.2.3

 .التعبئة بالوقود بطريقة معتمدة 

السخانات . رش السوائل القابلة لالشتعالفيها  ال تستخدم أجهزة التسخين  في المناطق التي فيها يتم 03.2.4

معدات التدفئة ال ينبغي تشغيلها  بدون . التي تعمل بغاز البروبين والكيروسين محظورة داخل المباني

 .اشراف 

بعيداً عن المواد ( م 2.9)أقدام  3التسخين  تكون موجودة كحد أدنى على مسافة من من معدات  03.2.5

 القابلة لالشتعال  وفي منطقة  من غير المرجح أن تدار فيها

اينما استخدمت، ال بد من  مراقبتها للتشغيل المأمون وصيانتها من قبل  ألمؤقتةمعدات التسخين  03.2.6

 .موظفين مدربين تدريبا سليما

 

 األسفلت والقار  غاليات   03.3

  
من أي من المواد القابلة (  م 6.1)قدما  22 ود ال يجوز وضع غاليات األسفلت  في حد       03.3.0

 .لالحتراق أو سطح المبنى فتحة المبنى
في حدود  شخص مراقب كون هنالك ، يجب أن يالغاليات عند عدم استخدام  باستثناء 03.3.2

 .من غالية عندما يتم فتح مصدر الحرارة( مترا 32)قدم  122
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وتجهز . مماثلة ال تشكل جزءا من االمسار  بين الحضور والغالية الحواجز الساللم  أو  03.3.3
 .الغاليات بأغطية محكمة اإلغالق 

ك يجب تنظيفها والخرق الغارقة بالقطران بها إمكانيات اإلشعال تلقائياً ولذلالمماسح  03.3.4
 .تماما  وتخزينها بعيداً عن أي هيكل ومادة قابلة لالحتراق 

ارطال وتوضع في اطار  12يتم توفير طفاية حريق محمولة من نوع ايه بي سي وزن  03.3.5
 .ال يتم استخدام طفايات المياه .  من الغالية ( م 9.1)قدما  32مسافة 

قدما  32في اطار بعد  ( تصنيف بي سي) 22األقل  يتم وضع طفاية حريق محمولة على    03.3.6
 .الحرارة قيد التشغيلعندما يكون  مصدر   B:Cاألسفلت  لجميع الغاليات ( م 9.1)

  
قدما  32في اطار بعد  ( تصنيف بي سي) 22يتم وضع طفاية حريق محمولة على األقل     03.3.7

 .خالل وضع طبقة األسفلت  االسطح على  B:Cمن كل غالية أسفلت ( م 9.1)
 

 :األجهزة الكهربائية   04
  

تكون جميع التوصيالت الكهربائية لعملية البناء والمعدات للضوء أو الحرارة أو ألغراض   04.0
 .الكهرباء الوطني دليل ، NFPA 72الطاقة وفقا لألحكام الموجودة من المعيار 

 .يحتفظ باألجهزة الكهربائية في حالة آمنة 04.2
 يحافظ على أسالك التمديدات بأن ال تتعرض للضرر 04.3
 يتم استبعاد المعدات المعطلة واألسالك من الخدمة حتى تصبح مأمونة 04.4

 
  

 .التوصيالت المؤقتة   04.5
  

 تنشأ من مخرج كهرباء معتمد أو لوحة  الدوار الكهربائية كل    04.5.0
 

 .يسمح بأن تكون الموصالت داخل سلك موصل متعدد أو تجمع أسالك أو موصالت مفتوحة  14.5.2
 

 حسب شدة تحمل الموصالت للتيارالمرتفعة التيار  الموصلة تتم حماية كل الموصالت  14.5.3
توضع مجاري الموصالت المفتوحة وحيث تكون الموصالت التخضع لألضرار المادية  14.5.4

 (قدم 12)امتار  3ت على مسافات ال تتجاوز ويتعين ربط الموصال
كل دائرة فرعية تقوم بتزويد أوعية اإلمداد أو األجهزة الثابتة يجب أن تحتوي على جهاز  14.5.5

 تأريض منفصل والذي يعمل كموصل مفتوح
  

 .اإلضاءة  04.6
  

لمنع اللمس العرضي مع المصباح الكهربائي  تركيب الحماية تجهز األضواء المؤقتة  14.6.1
 .غائرا جدا  حلم يكن تشييد العاكس يجعل المصباما 

مثل الكوارتز، التي تعمل في درجات حرارة قادرة على  ألمؤقتةتركيبات اإلضاءة  14.6.2
بأمان حيث تنتفي  ترمب وتتمشى إشعال المواد القابلة لالحتراق العادية يجب أن 

 .سة  مع مثل هذه الموادمالمالإمكانية 
والمحافظة على عزلها في  األضواء المؤقتة تجهز بأسالك كهربائية متينة مع توصيالت 14.6.3

 .حالة آمنة
  

ال يتم تعليق األنوار المؤقتة على أسالك كهربائية ما لم تكن تلك الحبال واألضواء وقد  14.6.4
 . صممت لهذا الغرض

 اوي ذلك الموجود في الكيبل يكون للتوصيالت عزال يس 14.6.5
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يتم إزالة التوصيالت المؤقتة فورا عند االنتهاء من التشييد أو الغرض الذي تم تثبيت  14.6.6

 األسالك له
 
 

 من الحرائق الوقاية     05
  

 .التركيب ووالفحص والصيانة  05.0
  

الحرائق وأجهزة إطفاء الحريق جميع األشياء المطلوبة من إنذار الحريق، االتصاالت، ومكافحة  05.0.0
لضمان جاهزية  NFPAة السارية في معايير  انظمة يتم تركيبها وفحصها  وصيانتها وفقا لأل

 . نظمة وتشغيل اال
 

  
 فوهات الحريق الخارجية  05.2

  
المياه سواء كانت مؤقتة أو دائمة في طبيعتها يتم تركيبها  استناداً إلى تقييم الحجم  فوهات  05.2.0

 .NFPAوالخطر من موقع البناء، بما يؤكد أن المعايير المطبقة هي 
  

المياه وإلى خارج  الحريق الخارجية  فوهاتحرية الوصول من الشارع إلى   يتم توفير 05.2.2
ت أو غيرها من معدات اطفاء الحريق ،  سواء الدائمة أو المؤقتة أو الرشاشا فوهات توصيالت ال

 .والحفاظ عليها في جميع األوقات
 .مياه فوهات ال يتم تشييد طرق المشاة المحمية بحيث  تعيق الوصول إلى  05.2.3
 ، أو معداتخراطيم الحريق المياه أو  فوهات ال يسمح ألي مواد أو مباني عرقلة الوصول إلى  15.2.4

 .إطفاء الحريق
 

  
 الصواعد  05.3

  
 نقطة وصول اليات  من(  م 12.7)قدما  35البناء أكثر من يصل ارتفاع عندما  الصواعد يجب تركيب  05.3.0

 .الدفاع المدني
  

بوصالت خرطوم اإلطفاء والمخارج في المواقع التي يمكن الوصول إليها اوالمجاورة  للدرج الصواعد ستزود    05.3.2
 .القابل لإلستخدام

  
يمدد نظام الصاعد مع تقدم البناء إلى داخل طابق واحد من أعلى نقطة في البناء بعد أن يتم تأمين القاعدة      05.3.3

 واألرضيات
  

وحيث يتطلب . لالستخدام من الدفاع المدني( مم 65)بوصة  2.5  ( )مأخذ )فوهات يزود كل طابق بمنفذ    05.3.4
، يتم توفير مضخات الحريق وصالت المياه الرئيسية لتخدم  3تركيب انبوب رأسي من الفئة  ارتفاع البناء

 . الصاعد 
  

 قيد االنشاء فيجب  في المباني  صواعدتوجد ال  ثأو حي الصاعد في جميع المباني الجديدة المطلوب فيها      05.3.5
 .جاهزة لالستخدام  الصواعد االحتفاظ بتلك 

 



 الثاني عشر قوانين الحريق والسالمة أثناء البناء والصيانةالباب  .12 الفصل   دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 676

 اليسار إلى اليمينيتم قراءة الترقيم من                                       

 

وتكون  جاهزة لالستخدام بمجرد  (مأخذ) من الفئة الثانية والفئة الثالثة ، يتم توفير خرطوم وفوهة صواعد في     05.3.6
 .أن تتوفر إمدادات المياه إلى األنبوب الرأسي 

  
المشتركة حيث يكون من غير المطلوب خرطوم الساكن ، يتم توفير خراطيم وفوهات مؤقتة  نظمة في اال     05.6.7

 خالل عملية التشييد 
 

  
 . في المباني قيد اإلنشاء صواعد تركيب األنبوب   05.4

  
طبيعة  سواء ذو صاعد المختصة، في المباني قيد اإلنشاء، يجب تثبيت نظام  الجهات حيثما يكون مطلوباً من  05.4.0

 .مؤقتة أو دائمة 
  

وتوضع عليها عالمات واضحة ومتاحة لوصول توصيالت الدفاع المدني خارج المبنى  الصواعد مأخذ ستزود  05.4.2
 .واحد على األقل في كل طابق خرطومعلى مستوى الشارع ويكون له 

  
والتفاصيل األخرى الخاصة بالبناء  تكون أحجام األنابيب، صمامات الخرطوم والخرطوم وإمدادات المياه،   05.4.3

 .االشتراطات الهندسية الجديد بموجب 
  

 .يتم انشائه  في كل طابق مثبتة بشكل آمن   مركبة  الصواعد وتكون   05.4.4
  

معتمدة واحد على األقل لربط خرطوم الدفاع المدني عند كل مستوى متوسط للهبوط  (مأخذ)فوهات ويتم توفير   05.4.5
 .المختصة الجهات أو مستوى الطابق في درج الخروج ، كما تحددها 

 
 .ميكانيكية محمية من االضرار تظل الصمامات مغلقة في جميع األوقات    05.4.6

  
وط الخارجية القياسية لحجم الصمام المحدد وفقا لمعيار  من الخي NHويكون لصمامات الخرطوم معيار   05.4.7

NFPA  توصيالت خراطيم الحريق"، 1963عام." 
  

المختصة ستقوم  الجهات ، فإن  1963لعام  NFPAحيث ال تتوافق توصيالت الدفاع المدني مع معيار   05.4.8
 .بتخصيص التوصيالت التي يتم استعمالها 

  
 .األعلى  منبد من تغطيتها بأمان الرأسية إلى أعلى لكل  طابق وال تمدد األنابيب   05.4.9

  
 . او على نفس طابق االنشاء طابق واحد أسفل  يكون على منافذ الخرطوم ال بد أن  05.4.01

               
 .الدائمة  الصواعد المؤقتة في الخدمة حتى اكتمال تركيب  الصواعد تظل   05.4.00

  
  

 
 الحريق طفايات  05.5

  
 تكون توفر أجهزة إطفاء حريق محمولة يتم تركيبها على الجدار أو تلصق في كل درج يمكن استخدامه بحيث   05.5.0

اوال يزيد ارتفاع التركيب إلى أعلى . في المبنى  (متر 23) أقدام  75إلى أي طفاية  ال تتجاوز  االنتقال مسافة 
أو خالف ذلك  2A10BCريق ال يكون تصنيفها  أقل من درجة طفايات الح(. م 1.5)أقدام  5الطفاية عن 

 .حسب ما يوجه به الدفاع المدني
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تقع بجوار مبنى قيد البناء أو الهدم، أو حيث  انشائة موخرا مثل كرفانات  خزًن عدد من المأينما كان هنالك محل  05.5.2
يتم استخدام أي غرفة أو مساحة داخل هذا المبنى للتخزين أو غرفة خلع المالبس أو ورشة واحدة على األقل يتم 

 .توفير طفاية واحدة معتمدة على األقل والحفاظ عليها في موقع يمكن الوصول إليه
  

ة على األقل تحت الرؤية المفتوحة  في كل طابق بمجرد تراكم المواد القابلة توفر طفاية حريق معتمدة واحد 05.5.3
 .لالحتراق

  
 .وتوفر طفايات الحريق المناسبة للمعدات ذاتية الحركة  05.4.4

  
يحافظ على حرية الوصول إلى اإلسعافات األولية الدائمة أو المؤقتة أو المحمولة الخاصة بالدفاع المدني في جميع  05.4.5

 .األوقات
 
  

 جدران فصل المنطقة   05.6
  

فورا بعد أن يتم حماية البناء ( مع جميع الفتحات المحمية)عند طلب الجدران الفاصلة للمنطقة ، يستكمل البناء  05.6.0
 .بشكل كاف من الطقس في موقع الجدران 

 
  

 مرشات الحريق  انظمة  05.7
  

التلقائية مطلوب تثبيتها في المباني الجديدة،  يتم وضع النظام في الخدمة، " مرشات  الحريق" انظمة حيثما تكون  05.7.0
 .في أقرب وقت ممكن

  
بمجرد االنتهاء من تركيب أنابيب المرشات  على كل مستوى ارضية ، يتم فحص األنابيب بطريقة هيدروستاتيك  05.7.2

ع المدني، يتم توصيل كل انابيب المرشات على مستوى كل طابق وبعد الموافقة على التفتيش من الدفا. وتفتيشها
 .إلى نظام اإلمداد الرأسي ويوضع في الخدمة 

  
من أجل اإلبالغ عن تنشيط النظام ،  يمكن تثبيت ناقوس انذار خارجي ويوصل بجهاز تدفق مياه المرشة   05.7.3

 .الحرائق قبل تركيب نظام الرصد والمراقبة 
 

مرشات الحريق التي تشهد تغييرات، يظلنظام المرشات  في الخدمة في جميع  انظمة المباني المجهزة بأما في  05.7.4
مرشات الحريق التي تخضع للتعديالت تعاد  انظمة . األوقات إال عندما تكون هنالك ضرورة لتغييرات النظام 

المقاول العام أو من  . غير ذلك إلى الخدمة في نهاية كل يوم عمل ما لم توافق إدارة مكافحة الحرائق على
في نهاية كل يوم عمل للتأكد من أنه تمت إعادة ( صمامات)سوف يقوم بفحص صمام التحكم في المرشات /يعينه

 .النظام للخدمة
  

ال يتم إشغال المبنى حتى أنجاز تركيب المرشات تماما  حماية االرواح مطلوبة من أجل المرشات  عندما تكون  05.7.5
ليست عرضه لألضرار المتكررة الناجمة عن التجارب والتصحيح  ، ما لم يسمح  الوقاية حيث أن  ها رواختبا

 به خالف ذلك
  

ال تحظر عملية اشغال الطوابق السفلي من المبنى، حتى وان كانت  الطوابق العليا في  15.7.5األحكام في الفقرة  05.7.6
                              :، شريطة  توفر الشروط التالية الوقاية مراحل مختلفة من البناء أو استيفاء 

  
 في الطوابق السفلي المأهولة مرشات المياهتم اكتمال وفحص   -1
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منفصلة تماما وصمامات تحكم منفصلة بحيث أن  انظمة أن حماية المرشات في الطوابق العليا مزودة ب -2
 . في الطوابق السفلي المأهولة  المرشات ق في أي حال من األحوال ال يعو الوقاية غياب أو نقص 

حيثما يكون تشغيل المرشات وإيقاف تشغيله بانتظام لتسهيل توصيالت األجزاء المستكملة حديثا، يتعين  -3
 .في الخدمة  المرشات فحص صمامات التحكم في المرشات  في نهاية كل نوبة عمل للتأكد من أن 

  
 

 .إمدادات المياه      05.8
  

إمدادات المياه للحماية من الحرائق، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، تتاح بمجرد تراكم   المواد القابلة   05.8.0
 .لالحتراق

  
 . من الحريق الوقاية ال يجوز أن يكون هناك أي تأخير في تركيب معدات   05.8.2

  
ركيبها واكمالها وادخالها في الخدمة المياه، فيجب ت فوهات في حال وجوب توفير مصادر المياه الجوفية و    05.8.3

 قبل مباشرة أعمال البناء 
  

ال يمكن تحديد الحد األدنى من إمدادات المياه نظراً إلى المدى الواسع من أنواع البناء والمواقع  05.8.4
لالحتراق  غير موجودة أساسا  في الهيكل المكتملة  القابلة ومع ذلك، ما لم تكن المواد . واألحجام

وفي (. الدقيقة/جالون 522)الدقيقة /لتر/1893شغال ، ينبغي توفير حد أدنى من اإلمداد بقدر  واإل
 .معظم الحاالت التي يكون االمداد مطلوبا بحجم أكبر فيجب استشارة الجهات المختصة 

 
  

 نظام إنذار الحريق   05.9
  

عندما  . في البناء  التعديالت الحريق في حالة تشغيلية في جميع األوقات أثناء  من  إنذار  مانظيتم الحفاظ على  05.9.0
الحريق، فإن جزء النظام الذي يتطلب العمل من  يتطلب إدخال تعديالت في التحويل على جزء من نظام اإلنذار

يكون من وعندما . يجب أن يكون معزوال ويحتفظ بما تبقى من النظام في الخدمة كلما كان ذلك عمليا
الحريق أو أي وسيلة تخفيف  ةنظام مراقب توفيرالحريق ، يتم  من الضروري  إيقاف تشغيل كل نظام إنذار

 .ويقوم بتنفيذها المقاول العام حتى يتم إرجاع هذا النظام للخدمة الكاملة الدفاع المدنيأخرى معتمدة من إدارة 
 
 

 الهاتف واالتصاالت    06
  

 .اإلنذار بالحريقاإلبالغ عن   06.0
  

يكون هناك صندوق عام إلنذار الحريق متاح بالقرب من أماكن العمل، وخدمة هاتفية للدفاع  يجب أن     06.0.0
 المدني للرد على الدفاع المدني أو المرافق المساوية

الهاتف،  رقم   حيث تستخدم خدمة. وتصدر تعليمات لألخطار الفوري للدفاع المدني في حالة الحريق      06.0.2 
 .وعنوان الموقع ويتم نشرها وطباعتها بشكل واضح وتلصق قرب الهاتف ( 997)الدفاع المدني 

  
  

 هاالدفاع المدني ووقوف اليات وصول  07
  

الدفاع المدني من خالل الطرق التي تكون  اليات جميع مواقع البناء ال بد من أن يتوفر  الوصول إليها من   07.0
 .دون عائق( متر 6.1)قدم  22الخدمة فيها في جميع انواع الطقس بعرض ال يقل عن 
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 .متر  4.5اقلها احمال معدات الدفاع المدني  للطرق القدرة على  تحمل  تكون     07.2
  

 . معتمدةيجب ان تكون لها منطقة دوران في الطول ( مترا 46)قدما  152عن  الطرق ذات النهاية المسدودة ال تزيد.07
  

 ومعدات يتم تخصيص مكان مناسب في الموقع كمركز للقيادة ويزود بالمخططات ومعلومات الطوارئ والمفاتيح     07.4
 حسب الحاجة 

  
 دة الموقع متى ما حدث الحريقمن الحرائق عليه الرد على مركز قيا الوقاية الشخص المسؤول عن     07.5

  
عندما يكون الوصول إلى أو داخل الهيكل أو إلى منطقة صعبا بنحو مفرط  بسبب فتحات مؤمنة أو     07.6

عندما يكون الدخول الفوري الزما إلنقاذ الحياة أو ألغراض مكافحة الحريق ، فإنه يسمح للسلطة 
 . وصول اليه المختصة بتركيب مفتاح للصندوق في مكان يسهل ال

  
الوصول الستخدام أجهزة الدفاع المدني يتم توفيره في موقع العمل الفوري للمشروع عند  بداية   07.7

 المشروع ويتم الحفاظ على ذلك حتى نهاية المشروع  
  

يجوز أن يعدل فيها، وحسب رأي الدفاع المدني   17.7وحتى الفقرة   17.1متطلبات الفقرات من      07.8
 .ال تتعطل  عمليات اإلطفاء أو اإلنقاذ بهذا التعديلبأن 

  
 .يجب عدم إعاقة العرض المطلوب للوصول إلى الطرق بأي طريقة، بما في ذلك السيارات المتوقفة   07.9

  
عالمات أو إشعارات أخرى مناسبة، أو كليهما تحظر العرقلة  ، ويحافظ  يسمح بأن يطلب وضع   07.01

 .عليها 
  

إلى كافة أجزاء الجدران الخارجية ( قدم 152)متر  46طريق الوصول إلى داخل مسافة   دديمت 07.00
 .للطابق األول من أي بناية 

  
 نظام معتمد يحدد من حيث ال يمكن توفير طريق للوصول ، يتم توفير نظام للحماية من الحريق أو   07.02

 .جهة االختصاص 
  

ليتحمل االحمال التي تقع علية ر للوصول فيجب بناؤه وصيانته عندما يكون المطلوب استخدام جس 07.03
 .من اليات الدفاع المدني 

 
 

 مكونات وسائل الخروج  08
  

 .وسائل للخروج  08.0
  

تظل طرق الخروج  واضحة للموظفين والعاملين في البناء وتكون محمية من اخطار الركام والمخاطر     08.0.0
 . المنطلقة ومخاطر األجسام الساقطة والمعوقات األخرى في جميع األوقات

  
الخروج مغلقة ، فيتم تزويدها بوسائل  بديلة تتوافق مع معيار مناطق إذا كان من الواجب أن تظل     08.0.2

NFPA101  حماية االرواح  دليل  
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 الحد األدنى لعدد المخارج      08.2
  

وتحدد جميع المخارج . يكون لجميع المباني الجديدة قيد اإلنشاء على األقل مخرج واحد بدون معوقات  08.2.0
 ".من الحريق الوقاية خطة "في 

  
 المباني متعددة الطوابق  08.2.2

  
درج  2يزود كل مستوى أعلى من الطابق  األولى في المباني الجديدة متعددة  الطوابق بعدد   -1

 االدراج طابق ويستمر طريق االنهاء من التشطيبات الداخلية ل للخروج على األقل بعد 
  .ويخرج إلى الطابق األول 

بعد ( كافية للفتحاتال الوقاية مع توفير )، يجب أن تتم إحاطتها التي تخدم طابقين االدراج   -2
مخرج الدرج في المباني الجديدة والموجودة والمأهولة  . النوافذ الموجودة /الجدران الخارجية

يجب إضاءتها والحفاظ عليها خالية من أي ركام ومواد البناء في كل األوقات باستثناء ما يلي 
.  

الخروج المطلوبة معوقا  لمباني الجديدة متعددة الطوابق، فيجوز أن يكون أحد ساللم أما ا  -3
أي تركيب الواح الجبس، . )ليس بأكثر من طابقين متجاورين ألغراض تشييد الدرج 

 (والطالء، واألرضيات إلخ
  

 .الدرج 08.3
  

شريطة واحد ، يكون هنالك درج بعرض كاف طابق  اكثر من  في جميع المباني التي يبلغ ارتفاعها  08.3.0
 .تعمال في جميع األوقاتأن يكون في حالة صالحة لالس

  
يمتد الدرج إلى األعلى مع تركيب  أي طابق  في البنايات الجديدة ويحافظ عليه في كل طابق ما يزال    08.3.2

 .تحت الهدم
  

 ال بد من إضاءة الدرج  08.3.3
  

 .حيث تتواجد جدران البناء الخارجية (  تسييج)خالل مرحلة التشييد، ال بد من إحاطة    08.3.4
وتشمل تلك العالمات مستوى الطابق  ال بد أن تزود كل مخارج الساللم بعالمات تعريفية للطوابق 08.3.5

 . وتخصيص الدرج واتجاه مسار الخروج حسب المطلوب وذلك لتوفير سالمة الخروج 
  
  

 . والمصاعد  08.4
  

وغيرها من معدات لمكافحة الحرائق المرهقة إلى  خراطيم حيثما تتوفر  المصاعد كوسائل فعالة وحيدة  لنقل    08.4.0
 .الطوابق العليا، فإنها يجب أن تكون جاهزة ومتوفرة للدفاع المدني متى ما كان ذلك الزما 

  
 
  

 نقاط التجمع     09
  

لإلخالء  وتحدد أيضا نقاط التجمع في  لعمليات البد من انشاء  نقاط التجمع الخارجية  ا لجميع العاملين في البناء   09.0
 ".النار الوقاية خطة "
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 مواقف السيارات       21
  

كحد أدنى من  المباني الجديدة قيد (متر 6.1)قدما  22يجب أن تقف جميع المركبات على مسافة            21.0
 .اإلنشاء مع االستثناءات التالية

  
غير . التفريغ أو العمليات األخرى المتصلة بالبناء  ، /مؤقتاً للتحميلالمركبات التي هي متوقفة   21.2

 أن هذه المركبات ال تترك بدون مراقب
  

قع البناء إذا كان نظام المرشات اآللية يعمل امو المواقفيجوز أن تتوقف المركبات الخاصة في   21.3
 . وأن الفتحات الرأسية محمية 

  
  

 وعمليات التحويل المحافظة  على البناء    20
  

 .المواد السقاالت والتدعيم، و              20.0
  

  المواد القابلة لالحتراق الغير ضرورية أو خشب  المواد ويحظر تراكم                  20.0.0
  

القابلة لالحتراق أو قوالب الخشب إلى هيكل البناء فقط عند   المواد يتم احضار                20.0.2
 .الحاجة لها 

  
 التشيدالقابلة لالحتراق أو قوالب الخشب من  الهيكل بمجرد اكتمال   المواد  يتم ازالة                20.0.3

  
ابلة لالحتراق لتخزين ق  مواد ال تستخدم تلك األجزاء من الهيكل التي تتواجد  فيها              20.0.4

 .مواد بناء أخرى قابلة لالحتراق
  

خالل عمليات التشكيل والتجريد ، يتم توفير أجهزة إطفاء حريق محمولة أو         20.5.5
خطوط خرطوم مملوءة  لحماية الحمولة  اإلضافية القابلة لالحتراق 

 .بصورة كافية
  

 
 

 مواد البناء وتخزين المعدات        2 .20
  

ال يجوز التخزين المؤقت للمعدات المطلوب تركيبها ، ومواد البناء القابلة لالشتعال أو مواد    20.2.0
بذالك التعبئة القابلة لالحتراق في هياكل غير محمية تحت اإلنشاء أو التحويل  ما لم 

 .لسلطات المختصةا
  

 موجودة  وقاية الال يجوز التخزين في الهياكل المحمية حتى تكون عملية    20.2.2
  

ساحة تخزين المعدات المطلوب تركيبها في البناء  أو مواد البناء  القابلة لالحتراق  ال   20.2.3
 الصيانةقدم  من الهيكل قيد البناء أو قيد ( 32)متر  9يجب ان تبعد بمسافة ال تقل عن 
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 .معدات التسخين  الدائمة    20.3
  

لمبنى جديد وتوضع في التشغيل في أقرب وقت ممكن ليتم تركيب معدات التسخين الدائمة        20.3
 .عمليا

  
 .الغاز  20.4

  
تركيب أنابيب الغاز ألغراض البناء، أو إدخال تعديالت على أنابيب الغاز الموجودة  أو معدات   20.4.0

 . شركة مرخصةاستخدام الغاز أو الملحقات ، يتم فقط من قبل 
 

 الوطني لوقود الغاز  دليل، NFPA 54تكون جميع هذه األعمال وفقا     20.4.2
  

 ة أنابيب الغاز تتم ويكون الغاز مغلقا انظمة جميع التعديالت على أ  20.4.3
  

الساخنة  ، شريطة أن أن يتم تركيبها من قبل طاقم من المدربين وذوي  فوهات يسمح بعمل ال   20.4.4
 .استخدام المعدات المصممة خصيصا لهذا الغرض فيالخبرة 

 
 

  
 .بناء الجدران الفاصلة   20.5

  
 .قواطع الحريق  20.5.0

  
، حيثما تكون مطلوبة في البناء المكتمل ، االدراج الممرات وو المقاومة للحريق جدران  -1

 تعطي أولوية التركيب في البناء 
أجهزة اإلغالق ويتم تركيب األجهزة حالما يجوز تركيب األبواب المقاومة للحريق  مع   -2

 .تصبح جاهزة لالستخدام ، ويفضل أن يكون ذلك قبل استخدام  المواد القابلة لالحتراق
 األبواب المقاومة للحريق يجب أن ال تعاق من اإلغالق بعد تركيبها  -3

 
 

  
  

 .الجدران الفاصلة المؤقتة   20.5.2
  

لفصل جزء مأهول من هيكل يشهد عمليات تحويل أو بناء أو هدم عند مراعاة أن مثل   توفر جدران  -1
  هذه العمليات بأنها ذات مستوى أعلى من المخاطر من الجزء المأهول من المبنى

 .ساعة على األقل 1الجدران يكون تصنيفها لمقاومة الحريق    -2
  
 دقيقة على األقل 45حمايات الفتحات يكون تصنيفها لمقاومة الحريق   -3
  
 يسمح بعمل جدران غير مصنفة وفتحات غير محمية عند تركيب نظام معتمد للمرشات  -4
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 .من الحرائق أثناء البناء الوقاية   20.6
         

 . 05تطبق أحكام المادة       20.6.0
 

   
 االسطح وقاية اثناء عملية بناء (   22)
  

 .غاليات القار واألسفلت  22.0
  

 .ال يكون مقر غاليات األسفلت والقار على االسطح  22.0.0
  

 .السطحيوضع  غطاء يمكن إغالقه بالجاذبية  على جميع غاليات  22.0.2
  

الغاليات يجب أن  تكون مالئمة ومصنعة من الصلب على جميع  غطيةالأ يجب أن تكون       22.0.3
 اس معيار تصنيع القي (بوصة 2.275)مم  2]بسمك ال يقل 

  
يتم تنظيف مماسح وخرق السقف المستعملة من األسفلت الزائد وتخزن بعيدا عن المباني       22.0.4

 .والمواد القابلة لالشتعال 
  

 المهملة والخرق يجب أن ال تكون على اتصال مع المواد القابلة لالشتعال  السطحمماسح     22.0.5
  

وفي اثناء تشغيلها تحت الرقابة من موظف واحد على  يجب أن تكون الغاليات باستمرار    22.0.6
ملم  7622ويكون الموظف على بعد  . كحد أدنى له معرفة بالعمليات والمخاطر  األقل

 .من الغالية وأن تكون الغالية في مدى البصر ( بوصة 322)
  

طرق أو يجب أن ال تغلق المخارج ، ووسائل الخروج، والبوابات أو ال االسطحغاليات  22.0.7
ملم  3222في أي حال من األحوال يجب أن ال تكون الغاليات  أقرب من . المداخل

 .من مخارج أو وسيلة للخروج( بوصة 122)
 
 

 .نظام االسطح ذات تاطبقة الواحدة   22.2
  

 عام  22.2.0
  

 .من طبقة واحدة وتطبيق الشعلة   باستخدام أقصى درجات الحذر االسطح انظمة  يتم تركيب   -1
  
 .وفقا لتوصيات الشركة المصنعة االسطحأو بندقية الهواء الساخن تستخدم لتأمين أغشية  المشعل  -2
  
 من أجل منع الدخان أو اشتعال أغشية األسطح ، يجب أن ال يزيد عدم االفراط في   تسخينها  -3

 

 
 االختراق الواح السقفالفتحات    22.3 

  
 ختراقات أو الواح السقوفالبالقرب من فتحات السقف أو ايجب توخي الحذر عند العمل    22.3.0
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يجب أن ال يأتي لهب  الشعلة في اتصال مباشر مع المثبتات الخشبية وشرائح تثبيت السقف أو        22.3.2
 .األلواح المعدنية للتثبيت 

  
من هذه المناطق قبل مشاعل صغيرة لتسخين الجانب السفلي للغشاء على مسافة   يتم استعمال       22.3.3

 .التأمين والتثبيت 
  

  .ادات رفع الساخن لثنى طبقة الريش والواح السقف  يجب أن تستخدم  22.3.4
 .حيت يتعذر رؤية اللهب والحامل ال تستخدم الشعلة في المناطق    22.3.5

  
 مفتوحة بدون رقابة  الشعلة ال تترك   22.3.6

 
  

 .من االتصال باللهب الوقاية  22.4
  

 القابلة لالحتراق  الموادال يستخدم لهب الشعلة مع    22.4.0
  

مثل الرغوة  )يتم استخدام طبقة األساس لتغطية المنصات الخشبية ومواد العزل القابلة لإلحتراق    22.4.2
الصغيرة، ، الشقوق (البالستيكية األلياف الزجاجية ذات الواجهة كرافت، أو األلياف الخشبية

 .الحشوات ، ألواح بالستيك التثبيت أو أي سطح قابل لالشتعال
  

 18طبقة القاعدة من لبادات األلياف الزجاجية أو لبادات عضوية بوزن كجم  يسمح بأن تتكون  22.4.3
 (.رطل 42)الحد األدنى 

  
 .يجب أن ال يتصل لهب الشعلة مع اسمنت التسقيف المكشوف  22.4.4

 
  

 التركيب    22.4.5
  

التسقيف بطبقة واحدة هي من  انظمة بطريقة الشعلة ، وفي بعض الحاالت،  االسقف تركيب   -1
 .، ما عدا عند اإلشارة إلى خالف ذلك5.1األعمال الساخنة والتي يجب أن تلتزم  بالقسم 

  
الحريق ، للحماية من B51NFPAالتسقيف باستخدام الشعلة تكون معفاة من معيار الشرط في   .2

 35)متر  11وأنه وفي  أثناء اللحام والقطع، واألعمال الساخنة األخرى تكون هنالك مسافة 
 "قدم 35قاعدة "من العمل الساخن، يشار إليها عادة باسم ( قدم

 
 

 . الشخصية الوقاية   22.5 
  

 .يجب ارتداء المالبس الواقية والمعدات الواقية من قبل عمال التركيب  22.5.0
  

 .المعدات  22.6
  

 ال بد من استخدام المعدات لتسخين أغشية التسقيف   22.6.0
  

( بوصة 322)ملم  7622تجهز المشاعل بجهاز تسوية ، وتسوية ارتفاع لهب، كحد أدنى من  22.6.2
 .انظمة لخرطوم مصنف، ومقياس الضغط وم( قدم 52)متر  15بحد أقصى 
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 .مشعل شرارة استخدم  22.6.3

  
صمامات األمان المدرجة أسماؤهم  ةكون مزودً تالشعلة رؤوس عربات الشعلة والعديد من األجهزة                  .7.6.4

 .في القائمة
  

 
 تفتيش المعدات   22.7
         

  ال بد من اجراء  تفتيش دقيق للمعدات وإصالحها أو استبدالها حسب الحاجة قبل    22.7.0
 .االستخدامالشروع في  

  
 

 .اسطوانات غاز الوقود  22.8
  

 ال يجب رفع  اسطوانات غاز الوقود من صماماتها    22.8.0
  

 تستخدم األحزمة التي توضع حول االسطوانات             22.8.2
  

 .العربات المستخدمة في نقل اسطوانات غاز الوقود تكون مستقرة           22.8.3
  

على كل اسطوانات غاز الوقود وتثبت  على الصمامات كلما  ية السالمةيتم وضع اغط  22.8.4
 .كانت االسطوانات ليست قيد االستخدام

  
 .يتم تحديد حجم اسطوانة غاز الوقود حسب الشعلة المستخدمة  22.8.5

  
 
 

 تكوين الجليد  22.9
  

معدل سحب بخار في حالة حدوث تكون  الجليد على اسطوانات غاز الوقود ويكون    22.9.0
غير كاف  لظروف التشغيل، ال يتم وضع االسطوانة على جانبها أو تسخينها مع لهب 

 .الشعلة
  

 .يتم فصل الخرطوم واستخدام اسطوانة أكبر  22.9.2
  

 
 .طفايات الحريق لعمليات التسقيف 22.01

  
ال يقل عن   تصنيففق و موجودهيكون هناك  على األقل طفاية حريق واحدة محمولة  22.01.0

( مم 7622)قدما  25وال تزيد  عن ( ملم 1522)أقدام  5ب و ال تقرب  من .22
 .لمسافة أفقية من كل غالية في كل األوقات أثناء تشغيل تلك الغالية 

  
 .يكون مقر طفايات الحريق في موقع يمكن الوصول إليها أو مرئية أو مكان محدد    22.01.2
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بي .22: أيه.2على األقل طفاية حريق واحدة محمولة متعددة األغراض يجب أن تتواجد   22.01.3
الذي يتم تغطيته أو اصالحه أو توفير  حماية اخرى من الحريق حسب  السطحسي على 
 .ذات االختصاص  الجهات ما تحدده 

 
  

بي .22: أيه.2يجب أن تتواجد على األقل طفاية حريق واحدة محمولة متعددة األغراض   22.01.4
من مسافة السير األفقية من جهاز التسقيف ( ملم 6122)قدم  22سي في داخل حدود 

 بالشعلة 
  

يجب  تدريب جميع مشغلي الغاليات وعمال تركيب السقف بواسطة الشعلة على استخدام  22.01.5
 .طفايات الحريق 

  
  

 .الوقود لعمليات التسقيف 22.00
  

حاويات الوقود والمواقد ومتعلقاتها لمعدات التسقيف والتي تستخدم غاز البترول المسال ألغراض  22.00.0
 . المسالغاز البترول  دليل، NFPA 58التسخين يجب أن تتوافق مع  جميع متطلبات 

  
يتم وضعها على مسافة اقلها  ( رطل 1)كجم  2.45صهاريج الوقود ذات السعة األكبر  من    22.00.2

هناك حيث تكون ( ملم 622)قدام  2من لهب الموقد أو على األقل ( ملم 3222)أقدام  12
 .معزولة بشكل صحيح عن الحرارة أو اللهب

  
 .الوقود الصلب أو الفئة األولى من السوائل ال تستخدم كوقود لغاليات التسقيف 22.00.3

  
 .للحيلولة دون االنقالب  المسال يجب تأمين اسطوانات الغاز النفطي   22.00.4

  
رأي  يجب توفي حماية عندما يكون هناك خطر باحتمال حدوث اضرار لصهاريج الوقود حسب   22.00.5

 السلطة المختصة 
 

 الوقاية أثناء عمليات الهدم  23 
  

 .عام  23.0
  

يجب أن تتبع  حسب  18إلى   1باإلضافة إلى المتطلبات المحددة لهذا الباب ، فإن أحكام القسم من   23.0.0
 .االقتضاء، لجميع عمليات الهدم

  
 

 .االحتياطات الخاصة   23.2
  

يجب اتخاذ االحتياطات الخاصة حيث يتم تنفيذ أعمال الهدم في المناطق التي فيها الطوابق غارقة بالنفط أو  23.2.0
المواد السائلة األخرى القابلة لالشتعال حيث تتواجد فيها تراكمات الغبار؛ أو التي توجد فيها مواد 

في هذه . ث يتم العمل الساخن أسطح حي/العزل القابلة لالحتراق في األرضيات أو الجدران أو السقوف
 الحاالت، يتم توفير خطوط خرطوم مشحونة بأعداد وأحجام كافية 
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يتم تصريف السوائل الملتهبة والقابلة لإلحتراق بطريقة آمنة من الخزانات والصهاريج الميكانيكية وإزالتها  23.2.2
لفات والحمأة إذا كانت تنطوي من المبنى فورا كما ينبغي ايالء اهتمام خاص إلزالة تراكمات المخ

 .على عمليات العمل الساخنة
  

 
 .التدخين  23.3

  
 .ويحظر التدخين في جميع أنحاء مناطق الهدم  23.3.0

 
  

 .الهدم  باستخدام المتفجرات   23.4
  

ال تقل ) خراطيم، توفر خطوط (االنهيار)إذا تم استخدام المتفجرات في أعمال الهدم   23.4.0
في [ قطرها( بوصة 2.5)مم  64أو واحد بقطر ( بوصة 1.5)مم  38عن اثنين بقطر 

 .المنطقة المتاخمة لموقع الهدم خالل التفجير الفعلي
  

تكون خطوط الخرطوم  المطلوبة ذات طول كافي لتكون قادرة على إطفاء أي حريق   23.4.2
 .صغير في أي مكان في موقع الهدم بعد التفجير

  
 .الغاز  23.5

  
 .في نقطة خارج المبنى  ويتم تغطيتها قبل الهدم، يتم  إيقاف إمدادات الغاز    23.5.0

  
يجب إزالة خطوط الغاز داخل المبنى بعد التغطية ما لم يسمح بخالف ذلك  من سلطة        23.5.2

 .مختصة
  

 .قواطع الحريق  23.6
  

إزالتها حسب ما  الهدمألفقي حتى  تستلزم عمليات يتم الحفاظ على القاطع الرأسي وا  23.6.0
 .المختصة الجهات تسمح به 

  
 .تغلق أبواب الحريق في نهاية كل يوم عمل  23.6.2

 
  

 .من الحرائق أثناء الهدم الوقاية   23.7
  

 .باإلضافة إلى المتطلبات المحددة لهذا القسم 15تطبق أحكام الباب    23.7.0
  

عندما يكون هنالك مبنى مجهز بالرشاشات، يتم االحتفاظ بحماية المرشات : النظامتشغيل      23.7.2
 .تحت الخدمة طيلة تواجد الشرط الخاص باستخدام المرشات 

  
  

 .صمامات التحكم الرش 23.8
  

عملية تشغيل صمامات التحكم في المرشات يسمح بها  فقط للموظفين المخولين بشكل صحيح  23.8.0
 .بإخطار من األطراف المعينة ويكون مرفقا 
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بالمرشات  وإيقاف تشغيله لتسهيل اإلزالة ووضع أغطية القطاعات،  الوقاية عندما يتم  تشغيل   23.8.2

قائمة  الوقاية فيجب فحص  صمامات تحكم المرشات  في نهاية كل نوبة عمل للتأكد من أن 
 .في الخدمة

 
  

 :األنابيب الرأسية   23.9
  

يتم الحفاظ على األنابيب الرأسية  وفقا للتقدم المحرز في نشاط الهدم بطريقة تؤكد    0. 23.9
 ادرة الدفاع المدنيدائماً أنها في حالة تأهب  لالستخدام من 

 . 
  

 . طفاية حريق  23.01
  

 . اتاحة معدات إطفاء الحريق يخضع للسلطة المختصة  23.01.0
  
  

 األرضالحفاظ على العمليات تحت   24
  

 عام 24.0
  

باإلضافة إلى المتطلبات المحددة لهذا الباب ، فإن أحكام كل األبواب تنطبق على   24.0.0
 .العمليات تحت األرض ما لم يتم تعديلها في هذا الباب 

  
تصمم شبكات الصرف الصحي بشكل صحيح ومثبتة إلزالة المياه من مصارف   24.0.2

 .المرشات ومياه خراطيم الحريق 
  

قيد االستخدام , ة النقل االرشادية تحت االرضية الموجودة انظمة السالمة من الحريق أل   24.0.3
معيار خطوط NFPA 130أو قيد االستبدال أو التجديد يجب أن تكون وفقا لمعيار  , 

 .ة السكك الحديدية للمسافرين انظمة النقل االرشادية الثابتة و أ
  

 NFPAتكون وسيلة للخروج للهياكل القائمة، والعاملة تحت األرض تكون وفقا لمعيار  24.0.4
 .، قانون سالمة الحياة101

  
 

 .األمن  24.2
  

عند كل مدخل فوق األرض ، يجب أن يكون هنالك نظام فحص للدخول والخروج للعمليات   24.2.0
يقوم بتقديم  سجل دقيق تحت األرض تحت إشراف شخص مؤهل في جميع األوقات، والذي   

 .عن كل شخص تحت األرض
  

من المدخل ( ملم 7622)قدما  25موقع نظام فحص الدخول والخروج يكون داخل حدود مسافة   24.2.2
 .ويتم التعرف عليها بسهولة 

  
حصنة وتميز بشكل صحيح األقسام المكتملة أو الغير مستخدمة لمرفق تحت األرض سوف تكون م 24.2.3

 عن الحدود  هبعيدوتكون 
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يتم التقسيم  من خالل تركيب حواجز للحريق والدخان وعلى مسافات تحد من مدى خطورة  24.2.4

 .الحريق والتي توفر  مناطق اللجوء لشاغليها
 

  
 .إمدادات المياه 24.3

  
 .يوفر  نظام إمدادات المياه لحماية حريق 24.3.0

  
إلمدادات المياه نظراً إلى وجود مجموعة واسعة من أنواع يمكن تحديد الحد األدنى ال   24.3.2

ومع ذلك، ما لم يكن النوع أساسا غير موجود في الهيكل . البناء والمواقع واألحجام
( جالون في الدقيقة 522) الدقيقة /لتر 1893المكتمل والمنشأة ، ينبغي توفير حد أدنى 

وينبغي الرجوع إلى السلطات في معظم الحاالت، الذي يكون اإلمداد كبيرا ، .  
 .المختصة

  
 معدات الدفاع المدني تتوافق مع  مع مخارج خطوط االمداديتم توفير تركيب قياسي   24.3.3

 (قدم 152)مترا  46االطفاء المحلية بحي تكون مسافة السير ال تزيد عن 
 

  
 .إجراءات الطوارئ   24.4

  
 .خطط اإلخالء 24.4.0

  
يجب وضع خطة مكتوبة للحماية من الحريق  وإخماد  الحرائق، وخطة اإلخالء في حاالت   -1

 . الطوارئ والمحافظة عليها وتحفظ وتحدث 
  
 وإبداء المالحظات علية المختصة  بنسخة من الخطة الحالية الستعراضه وتتاح  الجهات تزود   -2
  
الخروج، /وسائل الدخول ودخان إلى اليتعين إيالء اهتمام خاص لإلنقاذ وإجراءات تهوية   -3

 .وللتدريب وتوجيه الموظفين والزوار
  
يتم توفير التدريب  على إجراءات الطوارئ واإلخالء إلى جميع األفراد، بما في ذلك الزوار  ،    -4

 .وأن يكونوا على علم بالمخاطر قبل أن يذهب تحت األرض
 

 
 التدريبات   24.5 

  
لكل نوبة عمل مرة  االيواءالعمليات تحت األرض يجب أن تجرى لها  تدريبات على الكوارث  24.5.0

 .شهور أو أكثر حسب االقتضاء 6واحدة على األقل في بداية العمليات تحت األرض وكل 
  

 .يحتفظ بسجل لهذه التدريبات  24.5.2
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 .الوقاية ة انظمة الكشف عن الحريق وأ   24.6
  

من الحريق واالطفاء المالئمة لنوع الخطر للرأس ، ذيل  الوقاية يتم توفير معدات   24.6.0
ومحرك ، وبكرات الرفع  لحزام  النقل وعلى مسافات على طول خطوط أحزمة النقل و 

 (.قدم  322) متر  91الفواصل ال تتجاوز 
  

التي تحمل حمولة الحزام أحزمة  النقل المركبة  في مواقع تحت األرض، عدا األحزمة      24.6.2
على سطح معادن منخفضة االحتكاك دون البكرات، يجب أن تستوفي المتطلبات الدنيا 

                : التالية
  

 تتم الموافقة على أحزمة النقل   -1
  
المداخل التي تركب فيها أحزمة النقل يحافظ عليها خالية من أي تراكمات مثل القمامة   -2

 .القابلة لإلحتراق والركام والمواد 
  
جميع أحزمة النقل تزود بنظام معتمد لفتح االنزالق ومصمم لكي يغلق الحزام عند   -3

  تكوين احتكاك من االنزالق ما بين بكرات الحركة والحزام
 

 .نظام مفتاح االنزالق يفحص اسبوعيا   (أ
  

 .عند كل تركيب  جديد، يتم فحص نظام مفتاح االنزالق قبل استخدام الناقل  (ب
  

الحزام الناقل يتم تجهيزها بنظام متشابك معتمد يقوم بإغالق أحزمة النقل عندما  انظمة كل   24.6.3
يتوقف أي ناقل في النظام أو تقل سرعته العادية أو عند تنشيط أي نظام حماية للحريق 

 .مطلوب 
المواد الثابتة القابلة لالحتراق مثل الملصقات والقصاصات وحشوات السقف يجب أن  24.6.4

من المالمسة من قبل الحزام باستعمال معدن أو توضع على مسافة ال تقل عن نصف  تحمى
  أي بكرة ثابتة او متحركة عرض الحزام من 

 
ل مفاتيح  متوازية  طريقة بديلة لتقليل احتمال االشتعال الناتج من االحتكاك هو استعما -1

 .على مسافات كافية لمنع الحزام من مالمسة تلك المواد 
حراسة الماكينات في منطقة الحركة وفي النقاط األخرى على طول الحزام يجب أن  -2

 .تكون من مواد غير قابلة لالحتراق 
 

النقل أن تستخدم هيكال ال يوفر منصة بين المواقف على التركيبات الجديدة في أحزمة  24.6.5

 .العليا والدنيا للحزام 

يتم تركيب طفايات حريق مناسبة بحيث تكون مسافة السير من أي نقطة في نفق ال  24.6.6

 .على مستوى افقي ( قدم 322)مترا  91تتجاوز 

 .اإلخالء السليم مطلوب توفير انذار سمعي وبصري واضاءة للطوارئ من أجل  24.6.7
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 :االتصاالت عند الحريق  انظمة  24.7 

يتم توفير وسيلتين لالتصال مع السطح في كل األوقات مع كل المناطق في المرفق  24.7.1

 .تحت األرض 

 .يتم فحص وسائل االتصاالت اسبوعيا  24.7.2

 

 الكهربائيات  24.8 

 .وتناسب االستعمال في المناطق الرطبة يجب أن تكون األسالك والمقابس من النوع الثقيل   

 :الموصالت  24.8.1

ويسمح . بحيث تكون محمية من التلف المادي  تغطىيتم وضع الموصالت أو  -1

 .باستعمال كيبل محمول متعدد الموصالت إلمداد األجهزة المتحركة 

الموصل األرضي للجهاز يجب أن يجري في دائرة موصالت داخل مجرى  -2

 .غالف كيبل معدني أو داخل 

 .الموصل األرضي للجهاز يسمح أن يكون معزوال أو عاريا  -3

المحوالت المملوءة بالزيت تستخدم فقط تحت األرض عندما توضع في سياج  -4

مضاد ومقاوم للحريق له تهوية مناسبة إلى الخارج ومحاط  بخندق لحجز 

 .محتويات المحول في حالة التمزق 

 

 السياجات 24.8.2

العارية للمحوالت والمفاتيح والسيطرة على المحرك والمعدات األخرى يتم النهايات  -1

 .تسييجها لمنع المالمسة العارضة مع األجزاء المشحونة 

السياجات التي تستخدم في اآلنفاق يجب أن تكون مضادة لتسرب األمطار ومقاومة  -2

حيث قانون الكهرباء الوطني و – NFPA70للمياه حسب ما هو معرف في المعيار 

 .تستلزمها الشروط البيئية 

يجب ايالء اهتمام خاص للحفاظ على دخول مفتوح ومساحة عمل مناسبة حول الجهاز  -3

. الخاص السالمة من الكهرباء في أماكن العمل   NFPA70الكهربائي وفقا لمعايير 

 .كما يجب توفير اإلدارة المناسبة الداخلية لتجنب األخطار 

ر مشحونة بالكهرباء في األجهزة الكهربائية والمجاري كل األجزاء المعدنية الغي -4

المعدنية وأغلفة الكيبالت يجب أن تؤرض بشكل فعال وتربط بكل األنابيب المعدنية 

 .في كل النفق ( قدم 1222)متر  322والسكك في المدخل وعلى مسافات ال تزيد عن 

 

 العمليات واالجراءات الخطيرة  27.9

لمنع الحريق خالل اللحام   NFPA51Bقا لمعيار الساخن وف تتم عمليات العمل 24.9.1

 .والقطع واألعمال الساخنة األخرى 
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يكون هنالك طفاية حريق مناسبة أو جهاز آخر للتحكم في الحريق جاهز لالستعمال  24.9.2

 .الفوري في أي مكان يتم فيه العمل الساخن 

يسمح باستخدام االسيتيلين وغاز البترول السائل واألكسجين السائل وغاز الميثيل  24.9.3

اسيتيلين المستقر ، تحت األرض فقط في عمليات اللحام والقطع والعمل الساخن وفقط 

 ACGIH Thresholdإذا كانت جودة الهواء في الحدود المسوح بها وفقا لقيم 

Limit   1992.1993لمؤشرات التعرض الحيوي لعام  

كما . يتم حفظ كمية المواد القابلة لالحتراق التي تستخدم تحت األرض بأدنى قدر ممكن  24.9.4

يجب وضع تخطيط مسبق الستعمال المواد التي بها تجمع مشترك في نقاط االشتعال 

وتلك التي بها معدالت منخفضة لالحتراق واالنبعاث المنخفض للدخان والغازات 

 .الضارة 

 

 :السوائل القابلة لاللتهاب واالحتراق 24.01 

من السوائل القابلة لاللتهاب ال يجب أخذها أو تخزينها أو استعمالها تحت  1الفئة  24.12.1

 .من فتحة النفق أو فتحة البئر ( قدم 122)متر  32األرض أو في حدود 

ومعتمدة وعلب يجب نقلها وتخزينها في حاويات مغلقة  3والفئة  2السوائل من الفئة  24.12.2

 .مأمونة أو خزانات 

 .تقتصر الكميات على تلك الضرورية لنوبة عمل واحدة  24.12.3

زيوت التشحيم والشحوم وتكسية الحبال التي تؤخذ تحت األرض تكون في حاويات  24.12.4

 .معتمدة  مغلقة ويمكن إعادة إغالقها والتي ال تسمح للمحتويات بالتسرب أو االنسكاب 

لزيوت والشحوم ووقود الديزل   والتي تخزن تحت األرض يجب أن تحفظ في ا 24.12.5

 122)متر  32حاويات محكمة اإلغالق في مناطق مقاومة للحريق على مسافة اقلها 

 .من الفتحات الرأسية والمنحدرات ( قدم

المتمزقة أو  الخزانات توضع أماكن التخزين أو تحصر بحيث ال يمكن لمحتويات  24.12.6

 .المقلوبة أن تسيل من منطقة التخزين 

التي بها تجهيزات كهربائية كبيرة ( ملم 7622)قدم  25المناطق التي تقع في حدود  24.12.7

وخزانات غير مدفونة لسوائل قابلة لإلحتراق يجب أن تكون تلك المنطقة خالية تماما 

 .من المواد العابرة القابلة لإلحتراق 

 التخزين    24.11 

 32اق في حدود ال يجوز تركيب هيكل قابل لالحتراق وال يتم تخزين مواد قابلة لإلحتر 24.11.1

 .لفتحة رأسية أو بئر مصعد أو مدخل آخر  ىلمد( قدم 122)متر 
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يتم توفير حاويات معدنية مع غطاء ذاتي اإلغالق ليستخدم في تخزين النفايات القابلة  24.11.2

 .والركام ويتم إزالتها وأخذها للسطح يوميا لإلحتراق 

 :المعدات  24.12 

قليلة الخطر والمصنفة في الماكينات التي تعمل  غير قابلة للضغطيتم استعمال السوائل  24.12.1

تحت األرض والمعدات ما لم تكن تلك الماكينات والمعدات محمية من قبل نظام معتمد 

الطفاء الحريق أو من قبل طفايات حريق متاعددة األغراض مصنفة على األقل 

4.A:40.B:C    

وفير نظام اخماد للحريق أو طفاية اينما تستخدم معدة ذاتية الدفع تحت األرض يجب ت 24.12.2

 .على المعدة     A:40.B:C.4حريق مصنفة تحت 

 :التهوية  24.13 

النفق فيجب أن تكون قادرة /تهوية لمدخل واحد للفتحات الرأسية انظمة اينما تستخدم  24.13.1

 النفق /على أن تعكس من موقع في الخارج وفي قرب مجاور للفتحة الراسية

 .أن يكون نظام التهوية كافيا لعدد األشخاص والمعدات الموجودة تحت األرض يجب  24.13.2

يتم القيام بفحص الهواء قبل وبعد كل نوبة . يجب الحفاظ على سجالت لعينات الهواء  24.13.3

 .عمل 

 يجب توفر سجالت عينات الهواء للسلطة المختصة الطالعها 24.13.4

المراوح للمراوح الرئيسية ومراوح الحث وانابيب الهواء حجرات المراوح وحواجز  24.13.5

التي تصل المراوح الرئيسية إلى الفتحات تحت األرض يجب أن تشيد من مواد غير 

 .قابلة لالشتعال 

 (المكاتب الجاهزة/البيوت)متطلبات مكاتب الموقع   25

للمكاتب في الموقع وفقا لمعيار  حماية االرواح والوقاية من الحريقتكون متطلبات  25.1

(NFPA501 ) حول البيوت الجاهزة التصنيع والمعيارل(NFPA501A ) لمعيار

 .السالمة من الحريق للبيوت الجاهزة التصنيع والمواقع والمجمعات 

 :من الحريق لبيوت الموقع الجاهزة  الوقاية متطلبات  25.2

نين المحلية أو اللوائح أن تتوافق مسافات فصل الحريق مع القوا 25.2.1

 .قانون تشييد المباني والسالمة )NFPA5000إضافة لمعيار 

ال يجب أن توضع البيوت : الوضع الرأسي للبيوت الجاهزة  25.2.2

الجاهزة رأسيا وأن تركب فوق بعضها البعض سواء كان كلها أو 

جزئيا ما لم يكن الهيكل مصمما ومعتمدا لذلك التركيب ومسموح به 

 .السلطات المختصة من 

 



 الثاني عشر قوانين الحريق والسالمة أثناء البناء والصيانةالباب  .12 الفصل   دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 694

 اليسار إلى اليمينيتم قراءة الترقيم من                                       

 

 :وضع عالمات على خطوط المرافق تحت األرض  25.3 

يتم وضع اشارة على مكان الكيبالت الكهربائية تحت األرض وانابيب الغاز وانابيب  25.3.1

من حدود ( قدم 4)متر  1.2المياه وخطوط الصرف الصحي والتي تدفن في حدود 

الموقع وذلك بعالمة توضع فوق سطح األرض أو شرائط بعالمات   اكبر بيت جاهز في

 .تحت األرض تحدد قرب الخطوط 

لخطوط المرافق تحت ( الموقع حسب البناء)يتم توفير خريطة لقطعة األرض توضح  25.3.2

 .األرض وذلك للتركيبات في مرافق الموقع المتعددة 

 

 :تركيب البيوت الجاهزة  25.4 

الهيكلية  نظمة البيوت الجاهزة بما في ذلك تركيب نظام الدعم وتوصيل اال تركيب كل 25.4.1

والكهربائية والميكانيكية والصحية لمرافق الموقع أو بين األقسام في حالة تعدد أقسام 

 .البيت  ، يجب أن تتم وفقا لتعليمات التركيب المطبوعة المقدمة من صانع البيت 

ة والمباني الملحقة والهياكل والمباني االجتماعية ويحافظ يتم وضع كل البيوت الجاهز 25.4.2

 .عليها بحيث تكون نوافذ الخروج أو األبواب غير مغلقة 

 

 : الوقاية الكشف عن الحريق و انظمة   25.5

تنطبق  متطلبات المعيار  18وحتى الباب  1باإلضافة للمتطلبات في القسم  25.5.1

(NFPA501 ) التصنيع والمعيار حول البيوت الجاهزة(NFPA501A ) لمعيار

 .السالمة من الحريق للبيوت الجاهزة التصنيع والمواقع والمجمعات 

 

 :السالمة من الحريق وخطة اإلخالء للمباني قيد التشييد أو التجديد   26 

على الباني أو المقاول العام أو مدير المشروع وضع وتنفيذ خطة للسالمة من الحريق  26.1

يجب أن تكون الخطة مكتوبة وتوزع إلى كل العاملين . ء قبل البدء في العمل واالخال

ويجب أن تتضمن خطة . ومقاولي الباطن في المشروع بما في ذلك زوار الموقع 

 :السالمة واإلخالء ما يلي 

 المدني التقارير عن الطوارئ إلى الدفاع االجراءات حول -1

أو تغيير أماكن األفراد في البناية تحت /واالجراءات حول بالغات الطوارئ واالخالء   -2

 .التشييد وفي الموقع 

رة وإزالة الركام القابل لالشتعال وصيانة لخطاجراءات عمليات العمل الساخن وإدارة المواد ا -3

 طرق الدخول للطوارئ 

مخططات الطوابق لتعريف مواقع المخارج وساللم الخروج ومسارات الخروج وطفايات  -4

 .وخزائن خرطوم الحريق الحريق المحمولة 
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 .خريطة الموقع التي تحدد مكان التجمع الخارجي لكل مسار اخالء  -5

 الحريق في الموقع فوهات خريطة الموقع التي تحدد دخول سيارات اطفاء الحريق والطرق و -6

الهواتف لكل األشخاص المسئولين عن إدارة خطة االخالء   وأرقامتوثيق ولصق االسم  -7

 .والسالمة للحريق بما في ذلك المعلومات حول االتصال بعد ساعات العمل 

عند تشغيل  منطقة العمل الءبإخمراقبين للحريق  للتأكد من أن كل فرد قام /بقتعيين مرا -8

 جرس انذار الحريق

التي تراقب متطلبات األعمال الساخنة كجزء  معلومات االتصال الالحقة حول شركة األمن -9

 .من قانون الحريق وضمان أن كل العاملين في البناء يعلمون بمتطلبات العمل الساخن 

خطة اإلخالء لكل الجزء المأهول من المبنى والتأكد من أن خطة اإلخالء للجزء المأهول  -12

 .والجزء قيد البناء أو التجديد متوافقة 

عات السالمة من الحريق مع مدير المشروع والعمال والمراقب سجالت حول كل اجتما -11

 .ومقاولي الباطن والموردين واآلخرين الذين يمكن تواجدهم في الموقع 

سجالت حول التجريبات على الحريق التي يدخل فيها نظام انذار الحريق الحالي أو البديل   -12

حول ( الموت)بعد الحادث  ، اجراءات ما( الخ...حريق)مثل األبواق الهوائية والصياح 

 .تجاوب وأداء ووعي العاملبين 

اجراءات اإلبالغ عن إغالق نظام معين للسالمة إلى الدفاع المدني وأيضا االجراءات لعزله   -13

 .من باقي النظام والذي يجب أن يكون عامال 

 .مة االجراءات لتوفير مراقبة للحريق على مدار الساعة حتى يتم استعادة عمل النظام للخد -14

 

 :إعتماد المواد (  27)

ليها عوالمعدات والمنتجات والملحقات المشار   نظمةواأليجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد  27.1

 وخدمات الطوارئ  من قبلوحماية االرواح  الحريق من الوقاية من فيما يتعلق  الفصلفي هذا 

 .الدفاع المدني   ادارة

 على كافة المنتجات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو االعتماد الدوليتنطبق المتطلبات أعاله  27.2

 مراجع أخرى(  28)

يمكن .  لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا الباب  28.1

جى النظر في أيضا ير. اإلشارة للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير 

 والمعايير الدولية نظمة االقرار باال 15)

 NFPA  1    من الحريق الوقاية قانون 

 NFPA 241    معيار المحافظة على عمليات البناء  والتحويل والهدم 

  تشريعات الجهات المختصة لمواد الخطرة بالدولة  
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متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة 1133  ::الفصل الفصل 

  والمصانعوالمصانع( ( نوع المصاطبنوع المصاطب))المستأجرين المستأجرين 

  

772266   

  726 النطاق  -1

  726 تعريف     -2

  727 (الحجرة الصغيرة)القسم      -3

  728 نظم الحماية بواسطة المرشات وكطافحة الحريق -4

  728 التحكم في ارتفاع المخزونات -5

 الدخانمراقبة  -6
 فتحات الدخان  6.2
 نظام تطهير الدخان   6.3
 تصميم مراقبة الدخان   6.4

السلع قليلة الخطر والمواد والنشاطات ذات الصلة  –( ليست شاملة( )أ)قائمة 
  13.1المستثناة من المرشات فيما يتعلق بالجدول 

729 
729 
730 
730 

 
731 

 
 

 

  733 اعتماد المواد -7

 مراجع أخرى -8
 حجم حجرة الحريق 1.أ.13الجدول 
 متطلبات ادارة الدخان 2.أ.13الجدول 
 المسافة من فتحة الدخان 3.أ.13الجدول 
 المستودعات العامة التي ال تحتاج لمرشات   1.أ.13الشكل 
 المستودعات العامة التي تحتاج لمرشات   2.أ.13الشكل 
 الذي يتم استئجارهالمستودع العام بنوع غير مؤكد للمخزونات أو   3.أ.13الشكل 

 

733 
 

734 
734 
735 
736 
737 
738 
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السالمة من الحريق للمستودعات متعددة  اشتراطاتالباب الثالث عشر 

 المستأجرين والمصانع

   
 النطاق (1)

 

نطاق هذه االرشادات هو المستودعات المتعددة المستأجرين والمستودعات الجماعية  1-1
 تأجيرها  المراد المصانع المجهزة لالستعماالت المتعددة من عدة مالكين أو تلك /و

في منشآت التخزين حيث يتم توجد مخاطر إضافية ويتم تخزين مواد متفجرة في المصانع أو  1-2
في نشاطات التصنيع والمعالجة واالستخالص والتغليف  الصناعات حيث توجد األخطار

يجب تقديم تقرير تحليلي لمخاطر  9.3جدول  9والعالج وكل الصناعات المعرفة في الباب 
 الحريق للمرفق من قبل المستشار المعتمد لدى الدفاع المدني لدائرة الدفاع المدني المختصة 

 

 تعريف (2)

  المصانع   2.1
المصانع هي منشآت يتم فيها تصنيع المنتجات أو التي تتم فيها عملية  2.1.1

التجميع والخلط والتعبئة والتشطيب والتزيين وعمليات اإلصالح والعمليات 
 المماثلة 

 المستودعات   2.2 

 انواعيعرف المستودع بأنه فسحة أو مساحة تستخدم لتخزين مختلف   2.2.1
تودعات لتخزين المنتجات الغذائية وتشمل المس. البضائع أو المواد 

القابلة للتلف  واألوراق واألخشاب والمعادن والمواد األخرى والتي /الطازجة
  (MSDS)تصنف بأنها مواد غير خطيرة صحيفة بيانات السالمة الفردية
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 (المحمية  األقسام) الحريق  المقصورة (3)

 

المقاييس القصوى المسوح بها حجم مقصورة الحريق في المستودع يجب أن ال يتجاوز  3.1
من هذه االرشادات ويعتمد ذلك على نوع الحماية من  1.أ.13والموضحة في الجدول 

ويجب أن يكون للمستودعات متعددة المستأجرين . أو المصنع /الحريق وتكوين المستودع و
 .أو المصانع مقصورات للحريق ما بينها بغض النظر عن توفر المرشات /و

متدحرج  الجدار إلى مقصورات وفيما يتعلق بحدود الحجم يمكن تحقيقه  باستخدام التقسيم  3.2
تركيب كاشف محلي للدخان لتشغيل او انزال ويتم . أو وسائل أخرى معتمدة  (محمي )

ناية المتدحرج إلى نظام انذار الحريق في الب الجدار  المتدحرج ويمكن أيضا ربط الجدار 
ويتم توفير هذا الكاشف المحلي .  المحمي  و انزال الجداروالذي يعمل كمساند لتشغيل ا

النذار الحريق مع صوت صفارة ومع ذلك  الرئيسيةللدخان مع تعريف للمنطقة على اللوحة 
 .فإن تشغيله ليس ضروريا الطالق صوت انذار الحريق العام 

التفريغ عدا أن /ليتم توفير تقسيم المقصورات ما بين المستودع أو المصنع ومنطقة التحمي 3.3
تكون هنالك مستودع أو مصنع ذو طابق واحد ومستأجر واحد أو من النوع متعدد الطوابق 
ولمستأجر واحد مع وجود منطقة التحميل والتفريغ متاخمة لمنطقة خارجية أو أن السقف فوق 

 .أمتار  3التفريغ متاخم لمنطقة خارجية ال يزيد عن /منطقة التحميل
إذا لم يكن التفريغ /يشمل منطقة التحميل 1.أ.13قصورة المبين في الجدول حدود حجم الم 3.4

المستودع أو المصنع ما لم يكن كل المستودع بما في ذلك منطقة  مقسم للحريق من مساحة
تحكم من  التفريغ ومنطقة الدرب المغطى محميا بالمرشات ومزود بنظام حماية/التحميل
 .الدخان

مقصورات الحريق فيما بين المستودع أو المصنع والمناطق األخرى مطلوب التقسيم إلى  3.5
 .التي بها انواع مختلفة من اإلشغال 
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 نظم الحماية بالمرشات ومكافحة الحريق (4)

  

إذا كان حجم المقصورة في   NFPA13يتم توفير نظام مرشات آلي يتوافق مع معيار  4.1
من هذه  1.أ.13المستودع أو المصنع يزيد عن الحجم األقصى المسوح به في الجدول 

من المرشات إضافة لحجم ( أ)يسمح فقط باستثناء السلع الموجودة في القائمة . االرشادات 
 .المقصورة 

ودعات ذات ارفف إلى المناطق المحمية للدخول في المست ات يتم تمديد تغطية المرش 4.2
هياكل التدعيم يكون لها نفس تصنيف الحريق مثل عناصر . التخزين العالية أو المصنع 

 .الهيكل في المستودع 
يكون . بار  9.9خاصة تكون ذات ضغط من بعيد اعاله  الخارجية  حريقفوهات يتم توفير  4.3

ى طول خط سير متر من بعضها البعض عل 111هنالك تباعد ما بين الصنابير بمسافة 
 NFPA 24سيارة االطفاء وتكون وفقا لمعايير 

مياه حسبات  ويتم تقديم.  من الفوهاتيتم اعتبار عدد اثنين  الفوهاتعند حساب طلب  4.4
 . شتراطاتلتوضيح اال 3.أ.13و  2.أ.13،  1.أ.13انظر الشكل )الحريق لمدة ساعتين 

 
 التحكم في ارتفاع التخزين (5)

 

( التفريغ/بما في ذلك مناطق التحميل) يتم وضع اشارات على جدران المستودع أو المصنع  5.1
للتحكم في أقصى ارتفاع مسموح به للتخزين وللحفاظ على أدنى فسحة أسفل رؤوس 

 NFPA13المرشات وفقا للمعيار 

 غير)ملم حول الجدار الذي به اإلشارة التي تشير إلى  51يتم رسم خط أحمر بعرض  5.2
 31يتم توفير هذه اإلشارة على مسافة ال تبعد اكثر من ( . مسموح بالتخزين فوق هذا الخط
 .ملم  111أحرف اإلشارة يجب أن ال تقل عن . متر على طول الخط األحمر 
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ولتسهيل هذا المطلوب فعلى . تتم اإلشارة على الخرائط  بوضوح لحدود ارتفاع التخزين 5.3
المالك والمشغل في المستودع أو المصنع بحدود الفراغ المستشار المعتمد أن يعرف 

 . واالرتفاع المناسب لإلستعمال المخصص لذلك المستودع أو المصنع 

 

 التحكم في الدخان (9)

أو الجدول  NFPA92Bو  NFPA 204يكون توفير التحكم في الدخان وفقا للمعيار  9.1
للدخان أو  طردة للدخان أو اما في شكل فتح –ايهما اشد  –من هذه االرشادات  2.أ.13

 .نظام مصمم للتحكم في الدخان ويعتمد على حجم المقصورة ونوع نظام مكافحة الحريق 

 

 :فتحات الدخان  9.2
تكون من نوع الفتحات الدائمة  2.أ.13فتحات الدخان المبينة في الجدول  9.2.1

لقة يتم فتحات الدخان المغ.  3.أ.13وتتوافق الفتحة التنفيذية مع الجدول 
 .تصميمها لكي تعمل تلقائيا خالل الحريق 

ملم  911× ( طول)ملم  411المقياس األدنى لفتحة الدخان الرأسية يكون  9.2.2
متر  1.25( السطح أو السقف)وتكون مساحة فتحة الدخان األفقية ( ارتفاع)

 .مربع 
أي منطقة في المستودع أو المصنع يجب أن ال تزيد عن المسافة  9.2.3

وتقاس افقيا بعيد عن أي فتحة دخان  3.أ.13المنصوص عليها في الجدول 
 .رأسية أو افقية 

توضع جميع فتحات الدخانى على اعلى مستوى غير معوق على طول  9.2.4
 .حدود الجدار للمستودع أو المصنع 
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 :الدخان  طردنظام  9.3 

يطة أن يكون من الدخان شر  طرديسمح باستبدال فتحات الدخان بنظام  9.3.1
 .المصنع أو المستودع محميا بنظام المرشات 

 

 تصميم التحكم في الدخان 9.4 

يتم توفير النظام المصمم للتحكم في الدخان إذا كانت مساحة ارضية  9.4.1
 .متر مربع  4331المقصورة أكثر من 

يتم تصميم حجم الحريق ونظام تصميم التحكم في الدخان ويتم تركيبه وفقا  9.4.2
 NFPAمعيار  شتراطاتال
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القائمة )ا( )غير شاملة( – السلع منخفضة الخطر والمواد والنشاطات ذات الصلة المستثناة من المرشات 
 فيما يتعلق بالجدول 33.أ.3 والشكل 33.أ.3 و 33.أ.2 و 33.أ.3

 المصانع/النشاطات منخفضة الخظر  تخزين المواد منخفضة الخطر 
في مادة المعدن أو الزجاج % 12حتى  –المشروبات الكحولية  1

 أو السيراميك
 (غير كحولية)المشروبات  1

غير معبأة بدون مادة بالستيك  –األجهزة مثل الموقد والثالجة  2
 خارجية

 الطوب ومواد البناء 2

 السبائك 3 األسبستوس 3
معبأة في كراتين  –بدون ليثيوم  –بطاريات جافة  –البطاريات  4

 السيارات المملوءةوبطاريات 
  

الكاسات الفارغة مع سوائل غير قابلة  –الزجاجات ، الجرار  5
 لالحتراق أو مساحيق غير قابلة لالحتراق

  

   في كراتين –األطعمة المعلبة  9
   معدن فارغ –العلب  7
   في اكياس –األسمنت  3
   الطباشير ومواد التلوين 9
 معالجة اشارات االتصاالت الهاتفية 4 معلب في كراتين –البن  11
 (بداالت)مقاسم الهاتف  5 ملفات كهربائية 11
   فوسفات .في اكياس  .األسمدة 12
   مربوط في كرتون .معدن –خزانات الملفات  13
بدون تغليف  –غير مشمعة  .مجمدة –متنتجات األسماك  14

 كرتون  –معلبة  –بالستيك 
  

   بالستيك   –تغليف  بدون تشميع  –الطعام المجمد  15
صواني غير بالستيكية أو حاويات مع  –طازجة  –الفواكه  19

 فواصل خشبية
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 منتجات الزجاج 9 الزجاج والمرآة  17
 الجبس 7 الواح الجبس 13
 الثلج 3 االيسكريم 19
مجمدة بدون  –كرتون  –معلبة  –جملة  –منتجات اللحوم  21

 وبدون حاويات بالستيكية  –تشميع 
  

   مكاتب معدنية مع اسطح بالستيك وزخرفة 21
 (تصنيع وتجميع)منتجات معدنية  9 معادن 22
   الحليب ومنتجات األلبان 23
   كهربائية .محركات  24
   علب وكراتين –مكسرات  25
   كرتون, الذي أساسه ماء  –أصباغ  29
سوائل غير قابلة لالحتراق أو شبه سوائل  –حاويات بالستيك  27

 جالون 5في حاويات بالستيك اقل من 
  

 سيراميك 11 بروسلين وفخار 23
بدون تشميبع  –مجمدة  –كراتين  .1معلبة  –منتجات الدواجن  29

 وحاويات غير بالستيكية –
  

   اكياس –ملح  31
   حاويات اسطوانية معدنية –شراب  31
   جافة أو مملوءة بالزيت( بدون شحن )محوالت  32
   سلك عار على ملف معدني فوق دحروجة خشبية .اسالك 33
   مظالت –اسطبالت  34
   غساالت ومجففات 35
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 :إعتماد المواد (  7)

يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمعدات والمنتجات  7.1

والسالمة من  االرواحليها في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة عوالملحقات المشار .

 .الدفاع المدني العتماد المواد  ادارة  الحريق وخدمات الطوارئ  من قبل

ات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو أعاله على كافة المنتج شتراطاتتنطبق اال 7.2

 االعتماد الدولي

 مراجع أخرى(  3)

لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا  3.1

يمكن اإلشارة للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير  .  الباب

 (االقرار بالنظم والمعايير الدولية 15)أيضا يرجى النظر في . 

 NFPA  1   قانون الحماية من الحريق 

 NFPA 101   قانون سالمة الحياة 

 NFPA 5000    قانون تشييد وبناء المباني 

  الصادر من بلدية دبي ز( قانون الممارسة إلدارة البضائع الخطيرة في اإلمارات 
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حجم مقصورة الحريق  3.أ.31الجدول   

والمصنع المستودع تكوين مرشات مع  مرشات بدون   

 واحد طابق من ومصنع مستودع
(مستأجرين عدة)  

 

لألرضية مساحة أقصى  0384 اجمالية مساحة أقصى 

مربع متر  
 لكل اجمالية مساحة اقصى

مربع متر 044 مقصورة  

 أو مقصورة لكل مربع متر 282 اقصاه

مربع متر 044 اقصى  

تخزين أقصى متر NFPA13 8  حسب   
 الطوابق متعدد ومصنع مستودع

(مستأجرين عدة)ميزانين مع  
 

لألرضية مساحة اقصى  8224 اجمالية مساحة اقصى 

مربع متر  
 044 للمقصورة مساحة اتقصى

مربع متر  

 أو مقصورة لكل مربع متر 004 اقصى

اجمالية مساحة مربع متر 044  

(أقل أيهما) ) 

نللتخزي ارتفاع قصى متر NFPA13 8 حسب   

 

  الدخان التحكم إدارة اشتراطات 2.أ.31 الجدول

والمصنع المستودع موفقع المقصورة حجم  الدخان في التحكم اشتراطات   

والمصنع األرضي فوق عدالمستو مربع متر 284 حتى  8.أ.08 الجدول أساس على الدخان فتحة   
2م 2444 إلى 2م 284  الدخان طرد   

2م 0384 إلى 2م 2444  لدخانبا للتحكم نظام أو دخان طرد   

2م 0384 من أكثر  الدخانب للتحكم نظام   
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  الدخان فتحات بين ما المسافات 1.أ.31 الجدول

الطابق مساحة اساس على للدخان فتحة أدنى   الدخان لفتحة المستودع في نقطة أي من مسافة أقصى 

2.5% 12m 

5% 15m 

10% 18m 
15% 21m 

20% 24m 
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 مربع متر 284 تساوي أو أقل مقصورة كل .أ

 مقاومة ساعة 2  معدل تكون مصنع أو مستودع وحدة لكل الحريق مقاومة معدل .ب

 (مربع متر 044 تساوي أو أقل)مربع متر 244=  وحدات 0 لعدد االجمالية المساحة .ج

 متر 8 من أقل التخزين ارتفاع .د

 أ القائمة حسب والنشاطات والمواد السلع من 0 الفئة فقط تحتوي .ه

 فوهة ألبعد بار 9.0 اكثره بعد من ضغط مع فوهات الحريق الخارجية توفير مطلوب .و

 (الدقيقة في لتر 8344)بالدقيقة جالون 0444 سعة واحدة حريق مضخة توفير .ز

 ساعتين لمدة تكون الحريق المكافحة المياه .ح

 (ماخذ المياة)االلية وصوا عد  مرشاتنظام ال مطلوب غير .ط

 

 

 

 

a) . 

مرشاتنظام  يتطلب ال المستأجرين متعدد مصنع أو مستودع 3.أ.31 الشكل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو مستودع

 مصنع

 ج

 054مساحة مع

 مربع متر

150 m². 

مصنع أو مستودع  

 ب

مساحة مع  

مربع متر 244  

200 m². 

 أو مستودع

 مصنع

 أ

  054مساحة مع

 مربع متر

 

150 m². 

 مصنع أو مستودع

 د

 مساحة مع

 مربع متر 244

 

 0111 مضخة

 في جالون

   الدقيقة

نقطة ابعد على بار 9.6 ضغط  

hydrant 

 

ساعة  2خزان مياه للعمل   
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  مرشات يتطلب المستأجرين متعدد مصنع أو مستودع 2-أ-31 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مربع متر 032 من أكثر مقصورة كل .أ
 مقاومة ساعة 1  معدل تكون مصنع أو مستودع وحدة لكل الحريق مقاومة معدل .ب
 (مربع متر 022 تساوي أو اكبر)مربع متر 1200=  وحدات 4 لعدد االجمالية المساحة .ج
 متر 3 من أكثر التخزين ارتفاع .د
 أ القائمة حسب والنشاطات والمواد السلع من 1 الفئة  بدون أو مع .ه
 فوهة  ألبعد بار 9.0  من اكثر ضغط مع فوهات الحريق الخاصة توفير مطلوب .و
 أخرى حريق ومضخة فوهات الحريق بالدقيقة جالون 1222 سعة واحدة حريق مضخة توفير .ز

 وتعتمد رفوف شكل على المجمع او البكرة ذو الخرطوم أو الخرطوم وبكرة للمرشات توفر
  السوائل وحسابات النشاط/المخزون نوع على

 ساعتين لمدة تكون الحريق لمكطافحة المياه .ح
 مطلوبة غير (صواعد)ماخذ الحريق  .ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أو مستودعات 5 من مجموعة

 300 بمساحة أكثر أو مصانع

 مربع متر
 

 

 
 
 

 أو مستودعات 5 من مجموعة

 500 بمساحة أكثر أو مصانع

 مربع متر

 

 
 
 

 أو مستودعات 5 من مجموعة

 400 بمساحة أكثر أو مصانع

 مربع متر
 

 

 حريق مضخة

 في جالون 0000

 الدقيقة

 على الحريق مضخة سعة تعتمد

(هايدروليك)السوائل حسابات  

 بار 9.6 ضغط

بعدا الصنابير ألكثر  

 

ساعة 2خزان المياه يعمل لمدة   

 
 599 تصنيف على تعتمد المياه خزان سعة

   المادة أو السلعة أو الخطر نوع
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  للتأجير أو المخزون من مؤكد نوع بدون المستأجرين متعدد مصنع أو مستودع 1-أ-31 الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مربع متر 032 من أكثر مقصورة كل .1
 مقاومة ساعة 0  معدل تكون مصنع أو مستودع وحدة لكل الحريق مقاومة معدل .0
 (مربع متر 022 من أكثر)مربع متر 1922=  وحدات 4 لعدد االجمالية المساحة .3
 متر 3 من أكثر التخزين ارتفاع .4
 أ القائمة حسب والنشاطات والمواد السلع من 1 الفئة  بدون أو مع .5
 مع باالشتراك توفر الدقيقة في جالون 0222 ادناها بسعة حريق مضخة مجموعة .9

 مرشات وتوفير صنبور
  ساعة 0 لمد الحريق مياه .7
 المستقبل في المرشات نظام لتوصيل  مستودع وحدة لكل ةرطب صواعد توصيلة  .8
 توصيل صواعد الرطبة غير مطلوب  .0

 

مصنع أو مستودع  
 أ

مربع متر 400 بمساحة  

مصنع أو مستودع  
 ب

مربع متر 400 بمساحة  
 

مصنع أو مستودع  
 ج

مربع متر 400 بمساحة  
 

مصنع أو مستودع  
 د

مربع متر 400 بمساحة  
 حريق مضخة 

0000 

دقيقة/جالون  

 صواعد  توصيلة

مستودع كل إلى رطب  

 ألبعد بار 9.6 ضغط

 فوهة

 
ساعة 2خزان المياه يعمل لمدة   
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  773399  الفرعيــةالفرعيــةمحوالت الكهرباء محوالت الكهرباء   المحطاتالمحطات  اشتراطاتاشتراطات::  4141الباب الرابع عشر الباب الرابع عشر 

 739 عام  -4

 البناء  -2
 المحوالت والمعدات الخارجية المعزولة بالزيت 4.12

 المسافات الفاصلة الدنيا للمحوالت الخارجية 4144الجدول 
 المحوالت والمعدات الداخلية المعزولة بالزيت4.13   
 

739 
740 
740 
743 

 743 دخول سيارات الدفاع المدني  -3

 743 مسالك الهروب  -1

 744 األبواب -5

 طفايات الحريق المحمولة -6
 طفايات الحريق المحمولة للمحطات الفرعية 4142الجدول 

744 
744 

 745 إشارات الخروج  -7

 745 أضواء الطوارئ والخروج -8

 نظام الكشف عن الحريق ومكافحة الحريق  -9
 المقبولة للكشف عن الحريق ومكافحة الحريق للمحطات نظمة اال 4143الجدول 

 الفرعية  الكهرباء 

745 
746 
 

 

 749 نظام التهوية والتحكم في الدخان -41

 750 اعتماد المواد -44

 750 مراجع إضافية -42
 
 
 
 
 

 

  



 متطلبات المحطات الفرعيــة  .1 4الفصل                               دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 711

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

الفرعية الكهرباء  المحطة اشتراطاتالرابع عشر الباب   

 
 عام (1)

الفرعية هو حماية المعدات المركبة في الداخل مع الكهرباء الغرض من مبنى المحطة 1-1

.  والصيانة لتلك المعداتالفراغات الالزمة وفسحات العمل من أجل التشغيل المأمون 

نظم البناء والكشف عن الحريق واخماد  شتراطاتويغطي هذا الباب المعايير والحدود ال

 .الحريق 

 

ذات العالقة في كل األبواب  شتراطاتتعتبر االرشادات في هذا الباب مقترنة بالتفاصيل واال 1-2

 . الدليلذات الصلة في هذا 

 

و الغرض  االرواح المحطات الفرعية تصنف بأنها منشآت صناعية حساسة لتقييم سالمة  1-3

الصناعي الخاص بمجموعة خطورة المنشأة من ناحية اخماد الحريق بسبب طبيعة الخطر 

 .المختلط للمحطات 

 

 :البناء  (2)
 (443) 1يجب أن يكون مبنى المحطة الفرعية من بناء مقاوم للحريق يعادل النوع  2.1

 

غرف . الفرعية يجب أن تكون مقصورة منفصلة للحريق  ات الكهرباءمحطكل غرفة من  2.2

البطاريات وغرف التحكم وغرف المفاتيح وغرف تمديد الكيبالت وغرف شحن البطاريات 

 .ساعة  2الخ يجب أن تكون مفصولة من بعضها البعض بحاجز مقاوم للحريق لمدة ..

مبنى منفصل فعليا عن المبنى الرئيسي فإن ذلك المبنى يجب أن إذا كان هنالك هيكال أو  2.3

 (1.2البناء والتقسيم الجدول ( )1)مقاومة للحريق حسب الباب ومناسبة  يفصل بمسافة

 

ساعة الموجودة في الحاجز يجب أن تزود بمجمعات أبواب  2كل األبواب ذات مقاومة  2.4

 .دقيقة  09مقاومة للحريق لمدة 

 

راقات األخرى من خالل حواجز الحريق أو األرضيات أو األسقف مثل خانقات كل االخت 2.5

( حريق مانع)الخ يتم تزويدها بأقفال ضد االختراق ..الحريق ومجاري الكيبالت واألنابيب 

أو وسائل أخرى معتمدة تكون لها تصنيف للحماية يتسق مع تصنيف مقاومة الحريق 

 .المخصص للحاجز 
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ومساوية لتصنيف ( قابلة لإلزالة واالنهيار أو الطي)حواجز للحريق مناسبة يتم توفير  2.6

مقاومة الحريق عندما تكون هنالك مسافات مطلوبة لصيانة المعدات أو تحريكها أو 

 .استبدالها 

 

تزود سراديب المحوالت وغرفها وغرف تمديد الكيبالت والسرادايب وانفاق الكيبالت  2.7

 .مواسير بفضل بنظام ثابت للتصريف وي

 

يجب اتخاذ احتياطات خاصة لتجميع واحتواء الزيت للمعدات التي تعبأ بالزيت والمحوالت  2.8

 .خزانات حمل أو كوابح حول المعدات أو حفر  وذلك بتوفير  التي تمأل بالزيت

 

 الفرعية يجب أن يحاط للسماح بجريان الزيت إلى منطقة ال تؤثر أوالكهرباء  تدرج المحطة 2.0

 تعرض المعدات والمناطق  األخرى للخطر  

 

يدا عن أي معدات مجاورة وقريبة التصريف من أي جهاز لتنفيس الضغط يجب أن يوجه بع 2.19

 .ية من رش الزيت الملتهب حمم

 

الفرعية بما فيها تلك األجزاء التي ال تحمل حاليا كشفا  الكهرباء كل المعدات في المحطة 2.11

للحريق أو نظم للحماية ،  يجب أن توضع على موصالت كهربائية ذات حجم مناسب 

 .ونهايات صحيحة 

 

 :المحوالت والمعدات الخارجية المعزولة بالزيت  2.12

  

مباني مجاورة يجب فصل المحوالت الخارجية المعزولة بالزيت من أي هياكل و 2.12.1

ومن بعضها البعض بجدران حريق وفصل مكانها أو وسائل أخرى معتمدة لغرض 

 .تحديد الضرر واالنتشار المحتمل للنار نتيجة لتوقف المحول 

يجب فصل المحوالت المعزولة بالزيت من الهياكل المجاورة بحاجز حريق  2.12.2

حيثما يوجد حاجز حريق .  14.1ساعات أو بفصل المكان وفقا للجدول  4بتصنيف 

بين الهياكل والمحول فيجب أن يمتد ذلك الحاجز رأسيا وافقيا حسب ما هو موضح 

 14.1في الشكل 
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  الخارجية المحوالت بين ما الفاصلة المسافات 41.4 الجدول

 

الخارجية المحوالت بين ما الفاصلة المسافات 41.4 الجدول  

الزيت من المحول سعة حريق جدار بدون فصل مسافة أدنى   

جالون 055 من أقل متر 5.0   

جالون 055.0555 متر 6.7   

جالون 0555 من أكثر متر 50   

 

 

 
 المسافات الفاصلة وترتيبات جدار الحريق للمحوالت الخارجية  1.11الشكل 

 

فوق قمة ( متر 9331)قدم على األقل  1يمد جدار الحريق وبحد أدنى لمسافة  2.12.3

على األقل ( متر 9362)قدم  2صندوق المحول وخزان حفظ الزيت وعلى مسافة 

 14.2إلى ما بعد عرض المحول و شبكة التبريد حسب ما هو موضع في الشكل 
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 وضع جدار الحريق للمحوالت الخارجية  14.2الشكل 

  

من ( لتر 1809)جالون  599أما بالنسبة للمحوالت ذات السعة  األقل  من  2.12.4

الزيت ، وعندما ال يتوفر جدار الحريق ، فإن الحافة المفترضة لتسرب 

اقدام  5يجب أن تفصل بمسافة اقلها ( أي قاعدة التجميع إذا وجدت) الزيت 

 .دخول للهيكل من الهيكل المكشوف لمنع اللهب المباشر من ال(  متر 135)

اما وحدات تكثيف الطاقة والتي تحتوي على سائل عازل لالحتراق فتكون  2.12.5

امتار من أي هيكل أو مبنى ال يوجد له تصنيف لمقاومة  3المسافة اقلها 

 .الحريق 

 

 :المحوالت والمعدات الداخلية المعزولة بالزيت  2.13

 

للتجهيزات ( تبريد بالهواء)المحوالت تعتبر فقط إذا أمكن النوع الجاف من  2.13.1

 .الداخلية 

 

عندما يركب جهاز أو محول مملوء بالزيت  في الداخل فيجب تركيبه في  2.13.2

 .المكثف / غرفة المحول/سرداب

 

 199كما يجب فصل المحوالت المعزولة بالزيت التي تبلغ سعتها أكبر من  2.13.3

من المناطق المجاورة  والتي تركب في الداخل ،( لتر 370)جالون 

 .ساعات  4بحواجز حريق ذات تصنيف لمقاومة الحريق 

 35يتم فصل المحوالت  من المناطق المجاورة والتي لها تصنيف أكبر من  2.13.4

كيلوفولت ، والمعزولة بسائل قليل القابلية لالحتراق أو سائل غير قابل 
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يف مقاومة حريق لاللتهاب والتي تركب داخليا ،  بحواجز حريق ذات تصن

 .ساعات  3

 

ويتم فصل وحدات التكثيفق الموضوعة في الداخل والتي تحتوي على سائل  2.13.5

عازل لالحتراق ، من المناطق المجاورة بحاجز حريق ذو مقاومة حريق 

 .ساعات  4

لكي يتم تقليل التلف الهيكلي أو الميكانيكي الناتج عن انفجار جهاز أو  2.13.6

ملوء بالزيت فال بد من تركيب اجهزة تنفيس االنفجار محول  داخلي م

 . واجهزة تهوية 

 

 :الدفاع المدني دخول سيارات  (3)
 

ال بد من توفير طريق لدخول سيارات االطفاء والوسائل ومرافق الدوران  3.1

 (دخول سيارات االطفاء( )2)وذلك وفقا لما جاء في الباب 

 

امتار وذلك  4لدخول بعرض أقله يجب التأكد وضمان وجود فسحة خالية ل 3.2

اإلطفاء للوصول للمحطة الفرعية خصوصا في المناطق البعيدة  للسيارات

 .والريفية 

 

 مسالك الهروب (4)

 
 .مخرج على األقل وتوضع على النهايات القطرية المتقابلة  2يتم توفير   4.12

 

توضع مخرج على األقل  2تزود السراديب ومناطق تمديد الكيبالت بعدد  4.13

على النهايات المتقابلة وتكون مفتوحة مباشرة إلى خارج الطابق األرضي 

. 

 

 23يكون للسراديب ومناطق تمديد الكيبالت مسافة سير قصوى قدرها  4.14

 . سدودةت إلى المخرج بدون أي نهايات ممترا

 

ويكون لغرف التحكم وغرف البطاريات والمكاتب وغرف المفاتيح مسافة  4.15

 . مسدودةمترا بدون أي نهايات  69قدرها  سير قصوى

 



 متطلبات المحطات الفرعيــة  .1 4الفصل                               دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 716

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 .مترا  15الفرعية عن  الكهرباء ال يزيد الممر العام في المحطة 4316

 

الخ  بمسافة خالية أقلها ...يتم وضع لوحات المتابعة والتحكم والبطاريات  4.17

 .الخ ومن الجدار ..المعدات / ملم ما بين صف اللوحات  1525

  

 :األبواب  (5)
على كل األبواب ، و يتم إلغاء أي قفل ( زرافيل)توفر أجهزة الفزع  5.12

 .خارجي أو مزالج للسماح بالخروج من داخل المبنى 

 

 

 طفايات الحريق المحمولة (6)
  14.2توفر اجهزة اطفاء الحريق المحمولة حسب الجدول   6.12

 

  الفرعية للمحطات المحمولة الحريق طفايات 41.2 الجدول

 

 

 توفيرها المطلوب الطفاية نوع المكان
واحد( طقم) كمجموعة  

 مجموعة ألقرب سير مسافة أقصى
(طقم) اطفاء  

 لتر 0النوع المائي   المكاتب

  كجم 5ثاني اكسيد الكربون 

 

متر 15  

مناطق الدوران المشتركة والممرات 
  والصالت وطرق المرور

  لتر 0النوع المائي 

  كجم 5ثاني اكسيد الكربون 

 

متر 2235  

الكهرباء ، غرف الهاتف  غرف
كم ، غرف المفاتيح غرفة غرف التح
الرئيسي وغرف الخدمات  التوزيع 

 األخرى

 435اف نوع المسحوق الج 

 كجم

 كجم 5لكربون ثاني اكسيد ا 

متر 0  

 435نوع المسحوق الجداف   غرفة المحول وغرف المكثفات

 كجم

 كجم 5لكربون ثاني اكسيد ا 

  مسحوق جاف نوع المقطورة
 لكل محول كجم 25

متر 0  

 الجهد العالي  الجهد غرفة 
 المنخفض

  435نوع المسحوق الجداف 

 كجم

 كجم 5لكربون ثاني اكسيدى ا 

  نوع ثاني اكسيد الكربون.  
كجم قرب   12المقطورة 

 المخرج

متر 0  
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 (لوحات) إشارات الخروج (7)

 

 الكهرباء محطةج واشارات التوجيه في كل اجزاء يتم توفير اشارات الخرو 7.12

 . الدليلفي هذا ( (لوحات) اشارات الخروج) 5الفرعية وذلك حسب الباب 

 

 .توفر اشارات للخروج مضيئة مع صور للسرداب وطرق الخروج واألجهزة  7.13

 

يتم توفير اشارات التحذير المناسبة فيما يتعلق بالصدمات الكهربائية واثار  7.14

مناسب لطفايات الحريق وتعريف دقيق الصدمات الحرارية واالستخدام الغير 

 .لفوهات الدفع لنظام محدد المداد المياه وذلك في كل أنحاء المرفق 

 

 

 جراخمالطوارئ وال اناراة  (8)

 
الفرعية وفقا للباب  الكهرباء  في كل انحاء المحطة المخارجالطوارئ  انارةتوفر  8.12

 (المخارجالطوارئ  انارة) 6

الطوارئ يجب توصيله فيما يتعلق  برصد العطل وضعف البطارية  انارة كل نظام  8.13

 لكل األشياء المضيئة 

 

 

 :نظام الكشف عن الحريق ومكافحة الحريق (0)
 

تكون النظم المقبولة للكشف عن الحريق ومكافحة الحريق حسب الوارد في  0.12

نظم ) 8ويكون معيار التصميم حسب ما جاء في الباب  14.3الجدول 

 . الدليلمن هذا ( الكشف عن الحريق

 

الفرعية  الكهرباء يتم إغالق المصدر الرئيسي للكهرباء في كامل المحطة 0.13

بما في ذلك مغذي المحول وذلك عند اكتشاف الدخان أو الحرارة أو اللهب 

. 
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مكافحة الحريق لمحطات الكهرباءالفرعية,للكشف عن الحريق االنظمة المقبولة  3-41الجدول   

 

 عن الكشف اشتراطات المكان
 الحريق

  الحريق مكافحة اشتراطات

البطارية شحن غرفة   عن للكشف المبكر النظام 
 الدخان

 عن للكشف النقطة نظام 
 الدخان

 بالغاز االطفاء نظام 
 .الخامل

 الكيميائي بالغاز االطفاء. 

 المسبقةالمرشات  نظام 

البطاريات غرفة   اثبات نظام من خليط 
 عن والكشف االنفجار

 والحرارة اللهب

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 الكيميائي بالغاز االطفاء . 

الكيبالت تمديد غرفة   المبكر االنذار نظام 
 للغرفة الدخان عن للكشف
 الحراري االستشعار ونظام
 الكيبالت لمجاري الخطي

 

 يتم) المائية المرشات نظام 
 خالل من فقط التشغيل

 الحراري االستشعار نظام
 (الخطي

الكيبالت خنادق   المبكر االنذار نظام 
 للغرفة الدخان عن للكشف
 الحراري االستشعار ونظام
 الكيبالت لمجاري الخطي

 

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 الكيميائي بالغاز االطفاء 

 من يتم النظام تنشيط
 االستشعار نظام خالل

 . الخطي الحراري

الكيبالت  نفق   المبكر االنذار نظام 
 للغرفة الدخان عن للكشف
 الحراري االستشعار ونظام
 الكيبالت لمجاري الخطي

 

 يتم) بالماء الرش نظام 
 خالل من رفقط التشغيل

 الحراري االستشعار نظام
 (الخطي
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 عن الكشف اشتراطات المكان
 الحريق

  الحريق مكافحة اشتراطات

المكثف غرفة   الدخان عن الكشفر نظامى 
 النقطة نوع

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 بالغاز االطفاء نظام 
 الكيميائي

 المتأخرة مرشاتال نظام 

السفف فراغ   المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 الدخان عن الكشف نظام 
 النقطة نوع

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 الكيميائي بالغاز االطفاء 

 المسبقة مرشات نظام 

االتصاالت غرفة   المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 الدخان عن الكشف نظام 
 النقطة نوع

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 الكيميائي بالغاز االطفاء 

 

التحكم غرفة   المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 الدخان عن الكشف نظام 
 النقطة نوع

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 الكيميائي بالغاز االطفاء 

 المسبقة مرشات نظام 

الطابق فراغ   المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 الدخان عن كاشف نظام 
 النقطة نوع

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 الكيميائي بالغاز االطفاء 

 

 الكهربائي الضغط غرفة
والمتوسط المنخفض  

 المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 الدخان عن الكشف نظام 

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 االخماد نظام 
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 عن الكشف اشتراطات المكان
 الحريق

  الحريق مكافحة اشتراطات

 الغازات/بالكميائيات النقطة نوع

 

 المبكر االنذار نظام  المكاتب
 الدخان عن للكشف

 الدخان عن الكشف نظام 
 النقطة نوع

 اآللية المرشات نظام 

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 االخماد نظام 
 الغازات/بالكميائيات

 

الرئيسية  التوزيع غرفة   المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 الدخان عن الكشف نظام 
 النقطة نوع

 بالغازات االخماد نظام 
 الخاملة

 االخماد نظام 
 الغازات/بالكميائيات

 

المفاتيح غرفة   المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 

 بدون

(  المملوء) المحول غرفة
(بالزيت  

 متعدد الكشف نظام 
 االستشعار

 بالماء الرش نظام 

(  المملوء) المحول سرداب
(بالزيت  

 الحرارة كشف نظام 

 اللهب كشف نظام UV 
 الخارجية للمحوالت

 بالماء الرش نظام 

 والتهوية التسخين غرفة
 والتكييف

 الدخان عن الكشف نظام 
 النقطة نوع

 آلية ةمرشات نظام 

المتابعة غرفة   المبكر االنذار نظام 
 الدخان عن للكشف

 

 بدون
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 عن الكشف اشتراطات المكان
 الحريق

  الحريق مكافحة اشتراطات

الفرعية المحطة ساحة  في فوهات الحريق  نظام  بدون 
 فوهات  اعتبار مع) الساحة

 كمية  الطلب حساب عند
 (الماء

الحريق مضخات غرفة   الحرارة كشف نظام  آلية مرشات نظام 

 

الفرعية  الكهرباء  يتم توفير نظام اتصاالت للطوارئ في كل انحاء المحطة 0.14

 .وذلك إلنشاء نظام اتصال سريع  للمساعدة في حالة الحريق 

 يتم توفير نظام انابيب رأسية رطبة في كل انحاء المحطة الفرعية 0.15

 

يمكن أن يخدم نظام طاقم مضخة حريق واحد كل نظام مياه الحريق لكل  0.16

 .الساحة والنظام الثابت لمياه الحريق  فوهة الحريقمن شبكة 

 

 .ساعة  2احتياطي ومخزون مياه الحريق يكون لمدة  0.17

 

فوهات الدفع لنظام رش المياه للمحول يتم وضعها بعيدة بقدر اإلمكان من  0.18

 .مترا  12المحوالت وتفضل مسافة 

 

فوهات الدفع الرئيسية لشبكة المحطة الفرعية يتم وضعها خارج الساحة  0.10

 .وبقرب المدخل 

  

 :لتحكم في الدخان نظام التهوية وا (19)

 
يتم تزويد غرفة التحكم وغرف تمديد الكيبالت وغرفة المفاتيح بنظم تهوية  19.12

 .من الدخان 

 

 .كل السراديب يكون لها نظام للتخلص من الدخان  19.13
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تزود غرف البطاريات بنظم تهوية لتحديد تركيز الهيدروجين الى نسبة  19.14

 .من الحجم % 1

 

الحريق في األماكن التي تمر فيها األنابيب والمخارج عبر  خانقيتم توفير  19.15

 .الجدران المقاومة للحريق والفواصل واألرضيات 

 

 

 :إعتماد المواد     (11)

يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمعدات والمنتجات  11.1

والسالمة من  االرواح والملحقات المشار غليها في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة .

 .الدفاع المدني العتماد المواد  ادارة حريق وخدمات الطوارئ  من قبل ال

أعاله على كافة المنتجات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو  شتراطاتتنطبق اال 11.2

 االعتماد الدولي

 

 مراجع أخرى  (12)

لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا  12.1

يمكن اإلشارة للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير  .  الباب

 (االقرار بالنظم والمعايير الدولية 15)أيضا يرجى النظر في . 

 NFPA  1   قانون الحماية من الحريق 

 NFPA 101    االرواح قانون سالمة 

 NFPA 5000    قانون تشييد وبناء المباني 

 NFPA 850    المقترح للحماية من الحريق لمحطات توليد قانون الممارسة

  الكهرباء ومحوالت تحويل التيار المباشر للضغط العالي 

 NFPA  75   معايير الحماية ألجهزة تقنية المعلومات 

 NFPA  76    معايير الحماية من الحريق لمرافق االتصاالت الهاتفية 

 

 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح                                 الفصل 51 المحتويات
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    للمعاقينللمعاقينالتحرك التحرك امكانية امكانية   اشتراطاتاشتراطات1155  ::الفصل الفصل 

 751 الغرض -5

 751 النطاق   -2

 751 قابلية التطبيق والتبني   -3

 752 القوانين والمعايير المرجعية  -4

 752 التصريح والتفتيش -1

 752 استثناءات عامة -6

 753 المتطلبات والشروط الدنيا -7
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نللمعاقي تحركامكانية  اشتراطاتالخامس عشر الباب   

 

 المعاقين تحرك إلمكانية  االشتراطات
  

 الوصول، 21 لبابا السالمة، وقانون المباني تشييد ،NFPA 5000 من مقتبسة التالية  االشتراطات

  الباب الوصول إمكانية ، الدولي البناء قانونا الحياة؛ سالمة قانون ،NFPA 101 ؛1002 الطبعة

 .ICC ANS  A117.1الموحد  الوطنية األمريكية المعاييرو ، 1002  اصدار ،22

  

 الغرض       .1

 تصميم في  تتحكم التي هي (ADAG) المعاقين قانون باالشتراطات  الخاصة االمريكية الشروط

 الضعفأو الجسدية، اإلعاقة. جسديا للمعاقين االستخدام وقابلية التحرك إلمكانية مرافقال وتشييد

 ". الدرج استخدام على القدرة دون ولكن الدرج إلى  التحرك على القدرة" ،وهي الحركة في  الشديد

 يسهل والعناصر والمباني المرافق مواقع جعل" التقنية المعايير يحدد A117.1 ANSI المعيار

 المشي، على القدرة عدم مثل البدنية اإلعاقة ذوي ألشخاصا بواسطة لالستخدام إليها الوصول

 والصمم، السمع ضعف البصرية، واإلعاقة العمى ، المشي  معينات على واالعتماد المشي، صعوبة

  مع والتفاعل تفسيرال وصعوبة التحمل عدم والتالعب،  التوصل إعاقاتو  التنسيق عدم  المعاقين

 ".البدني الحجم من قصوىال درجاتالو الحسية، المعلومات

  النطاق.2

  المباني في المتغيرة المباني من وأجزاء والتشييد التصميم حديثة والمرافق المباني مجاالت جميع

 [NFPA 5000 ،212222. ]المتطلبات هذه  مع تتوافق مرافقالو القائمة

 ودخول للوصول  المعاقين قدرة على تؤثر التي البناء جوانب جميع أوسع بشكل النطاق ويشمل

. فيه  يتواجدون الذي الموقع أيضا بل والهياكل، المبنى" مرفق" مصطلح ويشمل.  المرفق واستخدام

 في تؤثر والتي هيكل، إلى عام طريق من مساراتالو  السيارات  وقوف مناطق مثل الموقع، ميزات

 .النطاق ضمن وذلك، إليها، الوصول إمكانية

 واالعتماد التطبيق قابلية       .3

 اعتمدت  قد المدني الدفاع في متمثلة المتحدة العربية اإلمارات دولة في المختصة المحلية السلطات

 وقانون ،(NFPA) الحياة وسالمة الحريق من للحماية الوطنية األمريكية  الهيئة قوانين ونفذت بالفعل

 (.IBC) الدولي بناءال

 مدى لتحديد النطاق تحديد أحكام توفر قد ، المدني بالدفاع ممثلة ،(AHJ) المختصة المحلية والسلطة

 السلطة تعتمده لم أو متوفر، غير القبيل هذا من حكمال أن  حالة وفي.  التقنية المعايير انطباق
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 أحكام مع توافقي أن يجب هوتشييد بناءال تصميم فإن ، المعينة المتطلبات بعض  تنفذ لم أو  المختصة

 .والمعايير إليها المشار القوانين في والمفصلة  هنا الموضحة القانون

  

 المرجعية والمعايير  القوانين       .4

4.1     NFPA 101، للخروج الوصول وسائل 7.5.4 الفرعي الجزء ،1002 الحياة، سالمة قانون. 

4.2     NFPA 500 الوصول امكانية 21  الباب" ،1002 ، سالمةالو المباني تشييد قانونو" 

  الوصول سهلة المباني ICC/ANSI A117.1  األمريكية الوطنية المعايير  4.3

 1002 والمرافق، واالستعمال

 1002 الوصول.إمكانية  ،22  الباب الدولي، البناء قانون  4.4

 

 

 والتفتيش  التصريح.5

 أو) تصريح إصدار فإن: NFPA 5000  األمريكي المعيار من،22722252122  على بناء

 السلطات من التشييد مستندات اعتماد أو( المتحدة العربية اإلمارات في  ممانعة عدم شهادة

 على موافقة أو ، تصريح  وأنه ذلك على موافقة بأنها تفسر ال (  المدني الدفاع) المختصة

 االمتثال عن المسؤول هو المعماري المهندس  فإن ولذا. القانون هذا أحكام من أي  انتهاك

 .المطبقة للقوانين

 في ،  بتصريح طلب استالم تم الذي الهيكل، أو المبنى تفتيش بحق نحتفظ مختصةال  سلطةال

  الممانعة عدم شهادة أو تصريحال إصدار قبل أو/و البناء أثناء وقت أي

 العامة االستثناءات. 6

 فإن ،1002. الدولي البناء قانون ،220221 و NFPA 5000 ،2122  المواد حسب

 مكافحة يةاتفاق شروط من  تعفى والعناصر المرافق،و والمباني، التالية، لمواقعا

 :يلي ما تشمل. المعلومات  من للمزيد المقابل القسم إلى ارجع. الحريقا

 

 

 .القائمة المباني

 . البناء مواقع

 .  المرتفعة المناطق

  الوصول محدودة المسافات

  والمعدات اآلالت بين المسافات

  االشغال آحادية هياكلال
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 . التوقيف وإعادة التأهيل 

 . السكنية المرافق

 . الموظف عمل  مناطق

 .  األهداف وتسجيل والقضاء للتحكيم المرتفعة المناطق

  المائية الشرائح

 . الحيوانات حجز مناطق

 المرتفعة والمصارعة المالكمة حلقات

 . الغوص ومنصات للغوص القفز لوحات

  

   

 حكامألوأ متطلباتال من األدنى الحد.7

 بالفئات والبناء بالتصميم المتعلقة واألحكام الشروط من األدنى الحد  يتلخص

 . التالية والخدمات والمكوناتا البناء عناصرو للموقع الفرعية والفئات

 فئة، بكل المتعلقة والمعلومات التفصيلية التقنية للمعايير الرجوع المصمم على كذلك

  المعني المشروع هذا على وتنطبق

 واستثناءات[ ICC ANSI A1171.103" ] االلتزام بدائل" أن بالمالحظة الجدير من
 تستثنى كما. عموما مقبولة] (  لقسما أو  الباب مرجع حسب]االشترطات 

 المثال سبيل على ، المتحدة العربية اإلمارات في الثقافية اإلضافية االحتياجات

 ما دائما ألنهم البصر وضعاف المكفوفين لألشخاص" باللمس الفتات" احتياج

 معاقين غير بأشخاص مصحوبين يكونون

 

  والبناء للموقع العامة العناصر               7.1

 الساللم، درابزين الحافالت، ومحطات الركاب تحميل ومناطق السيارات وقوف أماكن)

 ICC ANSI A117.1 ;12.8;12.9;12.29 الخامس الباب إلى الرجوع. ( والنوافذ
;12.10 NFPA500;11061109,IBCالدولي المباني قانون IBC 

 

 للخروج المتاحة الوسائل               7.2

  الموادو ؛NFPA 5000 ،21.7 ؛NFPA 101 ،72524 إلى الرجوع

  IBC للبناء الدولي القانون من .،2205&  2007
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  الوصول مسارات               7.3

( المصاعد ومنصة  المتحركة الساللمو  المنحدرات والمداخل، واألبواب المشي أسطح)

 ICC ANSI A117.1الباب الرابع  12.6NFPA 5000  المادة إلى الرجوع
1007.2.1.1010;1104IBC. الدولي البناء قانون من . 

 

 االيواء  مناطق              7.4

 البناء قانونNFPA 101 ;11.2.12,NFPA 5000 ;1007; IBC,7.2.12 إلى الرجوع

 IBC الدولي

 

  (بلوكات)اقسام المباني               7.5

 فسحة ، وااللتفاف الدوران مناطق الفضاء، تحول ، الطابق تغييرات ، الطوابق اسطح)

 الوصول ونطاقات  البارزة األشياء ،  القدمين  واطراف الركبة فسحات ، الخالية الطابق

  الباب ؛NFPA 5000 ،2125 ،2124  المواد إلى الرجوع( للتشغيل قابلةال واألجزاء

 IBC الدولي البناء قانون من ،2204 قسمالو ICC ANSI A117.1؛4

  

  والمرافق السباكة عناصر         7.6

 وحجرات والحمامات والتواليت الصغيرة والمطابخ والمطابخ الشرب،  حنفيات) 

 االستحمام وغرف الحمامات واحواض والمغاطس والمبوالت والتواليت المراحيض

          ،2  الباب إلى الرجوع( المالبس ومجففات الغسيل ماكيناتو والمقاعد، والمقابض

I ICC ANSI A117.1/.15000 ،21224 21222 و 21221 ،21222 ؛ NFPAوقسم ؛ 

 IBC الدولي البناء قانون ،2202

  الخواضو االتصال عناصر               7.7 

 نظم ، التحذير كواشف الهواتف، ، والالفتات االشارات بالحريق، اإلنذار أجهزة)

 إلى الرجوع( االتجاه ثنائي االتصال ونظم اآللي الصرف ماكينات ،  المساعدة االستماع

 و 21210 ،21222 ،21227 ،22 21 ،21225 ؛ICC ANSI A117.1 ،7  الباب

21211 21220، 5000 NFPAو ؛ E106، 1110، الدولي البناء قانون IBC 
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  والمسافات الخاصة الغرف               8.7 

 المطابخو والمطابخ المالبس؛ خلع وغرف ، اتتركيبال المالبس، ، عالتجم مناطق)

 قاعات/القضائية والمرافق السكنية والخاليا  زنزانات النقل، مرافق ، الصغيرة

 ،21221 21221 ؛ICC/ANSI A117.1 ،  1   البابا إلى الرجوع(  المحاكم

 ،2202220 ،220124 ،220121 و ؛NFPA 5000 ،21222 و 21211 ،21212

  الدولي البناء قانون ،E109 و ،220222122

  

    المدمجة واألجهزة مؤثث               9.7

 ومرافق والمبيعات الخدمات  طاوالت المقاعد، من العمل وأسطح الطعام تناول سطحا)

 و 21215 ؛ICC ANSI A117.1 ،2  الباب إلى الرجوع( التخزين ومرافق  الخدمات

21212 21211 21217، 5000 NFPAو ،220221 ،220122 ،22012121 و ؛ 

 IBCالدولي البناء قانون  ،2202221

  

  السكنية والمرافق النوم، ووحدات السكنية الوحدات            7.11

 مرافق بها التي والوحدات ، ب&  ا أنواع الوحداتو إليها الوصول يمكن التي وحداتال) 

 ANSI/الدولية الجنائية المحكمة ،20  الباب إلى الرجوع (لها الوصول يمكن اتصال
A117.121222 ؛، NFPA 5000الدولي البناء قانون ،2207 و ؛  

 

  البخار وغرف الساونا وحمامات والمنتجعات، السباحة وحمامات الفنادق            7.11 

 .NFPA 5000 ،21242 21241 و 21214 إلى الرجوع

 

 األلعاب ومناطق ، التمارين ومعدات  ماكينات            7.12

 .NFPA 5000 ،21240 و ،21222 إلى الرجوع

 

 الوقود وموزعات البريد وصناديق التغيير آالت البيع، وآالت مستودعات            7.13

 .NFPA 5000 ،21211 إلى الرجوع
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التوقيف واعادة  ومرافق ، الصحية الرعاية مرافق مثل ىاآلخر لمرفقبا يتعلق وفيما

 الرجوع والمطارات، ، ولفالج الترفيهية، القوارب مرافق للتسلية، الخيل وركوب ،التاهيل

 ،220221222 و ؛NFPA 500 21221 و ،21225 ،21224 ،21221 ،21212 إلى

 IBC الدولي البناء قانون ،E110 و ،2202224 ،22012421 ،22072525

 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح                                 الفصل 61 المحتويات

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2162  فحة | 730

 قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمينيتم                                       

 

  االرواح االرواح سالمة سالمة نظام مراقبة اجهزة االنذار لنظام مراقبة اجهزة االنذار لمواصفات مواصفات 1166  ::الفصل الفصل 

    
775577  

 757 (6)الفئة  -6

 758 ( 2)الفئة  -2

 759 (3)الفئة     -3

 760 (4)الفئة      -4

 762 ( 5)الفئة  -5
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االرواح سالمة ل االنذار مراقبة اجهزة نظام  السادس عشر الفصل   

 

التزاما لتعزيز سالمة االرواح  في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك على عاتقة  لقد وضع الدفاع المدني

 ( 563×7×42)والسنة  واألسبوعبتطبيق نظام المراقبة من بعد على مدار الساعة 

مكافحة الحريق   وأنظمة  الحريق االنذار من نظاممن  بالتقاط اشارة االنذاريقوم نظام المراقبة عن بعد 

نفس  في  واإلبالغكشف عن الغاز في المباني السكنية والداخلية والتجارية والصناعية ال  وأنظمةوالمصاعد 

 . الوقت

. ويغطي كل أنواع المباني بدءا من المستودعات وحتى المباني العالية  جميع امارة الدولة  ويشمل المشروع

تلقائيا في حاالت  النذاربإرسال اشارات ا( M2M)تكنولوجيا المشروع أحدث ما توصلت اليه يستخدم 

لغرف عمليات  ذلك  وينقل حاالت وتشمل المعلومات تفاصيل دقيقة حول موقع مصدر االنذار و. الطوارئ

 . للبالغات لالستجابة الفورية الدفاع المدني 

 : على النحو التالي فئات مختلفة خمسة  إلىالمستودعات /المباني وقد تم تقسيم 

 

 (1)الفئــــة 

 

 :وتشمل( أ)المباني صغير الحجم  :الفئة األولى

لوحة ) ولديها جهاز إنذار منفصل  قدم مربع (  3555) التزيد مساحتها عنالمنشآت التجارية التي  -
 (.إنذار

 .أمتار  ( 9)الذي اليزيد إرتفاعه عن المبنى  -

 .قدم مربع( 3555)المصنع الذي التزيد مساحته عن  -

 

دفاع لل مراقبةالواحدة لترتبط مع لوحة  المدرجة ضمن هده الفئة لوحة انذار والمنشئاتتتوفر في المباني 

 : ةالتاليالمراقبة المواصفات  لوحةوتكون ل. المدني 
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 حالة االتصال دون فولت تكون مغلقة في ). اتصاالت منفصلة بدون جهد كهربائي

 . التاليةللحاالت  (العادية ومفتوحة في حالة االنذار حاالت 

  المبنىبالحريق من  نذاراالنظام 

  بالمبنى  الحريق من نذارالنظام ااعطال حاالت  . 

 

  صحيحة للتوصيل نقاط 

  فولت في داخل لوحة التوصيل 455امداد كهرباء  نفاط 

  بجوار المكان المقترح لتركيب لوحة انذار المراقبة توضع لوحة. 

 على موقع لوحة انذار أن تكون محتوية. 

 : المرقبة موقع لوحة 

 :وفقا لألسس التالية  حدد موقع التركيبوي االنذار لوحة   بجوار المراقبة توضع لوحة 

   تغطية  ممتازة ألشارات(خدمة الالسلكي( )GPRS )في المكان. 

  ان يكون في الطابق االرضي او اي طابق فوق االرض . 

 يكون داخل المبنى وليس في الخارج. 

   اليهامن السهل الوصول . 

 

 (2)الفئــــــــة 

 :ويشمل( 4)المبنى صغير الحجم : الفئة الثانية

 .متر   ( 53)متر واليتجاوز ( 9)الذي يزيد إرتفاعه عن المبنى  -

 قدم مربع ( 55555) التتجاوز مساحتها قدم مربع و ( 3555)المصنع الذي تزيد مساحته عن  -

 
  واحدة لترتبط مع  انذارتتوفر في المباني والمنشئات المدرجة ضمن هده الفئة لوحة

 : ةالتاليالمراقبة المواصفات  لوحةوتكون ل. لدفاع المدني ل مراقبةاللوحة 

 

 حالة االتصال دون فولت تكون . اتصاالت منفصلة بدون جهد كهربي للنقاط التالية

 .العادية ومفتوحة في حالة االنذار  حاالت مغلقة في 

    نذار الحريق العام المبنىالانظام 
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  نظام انذار الحريق اعطالحاالت. 

   حاالت انخفاض مستوى المياه في خزان مياه اطفاء الحريق 

 

 نقاط صحيحة للتوصيل 

  فولت في داخل لوحة التوصيل 455نفاط امداد كهرباء 

 تأريض كهربائي صحيح 

  االنذاربجوار لوحة  المراقبة توضع لوحة . 

  أن تكون محتوية على موقع لوحة انذار. 

 : المرقبة موقع لوحة 

 :وفقا لألسس التالية  حدد موقع التركيبوي االنذار بجوار  لوحة  المراقبة توضع لوحة 

   تغطية  ممتازة ألشارات(خدمة الالسلكي( )GPRS )في المكان. 

  ان يكون في الطابق االرضي او اي طابق فوق االرض . 

 يكون داخل المبنى وليس في الخارج. 

  اليهال من السهل الوصو . 

 

 

 (3)الفئـــــة 

 :المبنى متوسط الحجم ويشمل: الفئة الثالثة
قدم ( 55555) التتجاوز مساحتها و قدم مربع ( 3555) تزيد مساحتها عن المنشآت التجارية التي  -

 .ولديها جهاز إنذار منفصل مربع

 .متر   ( 45)متر واليتجاوز (  53)الذي يزيد إرتفاعه عن المبنى  -

  .قدم مربع( 53555)قدم مربع وال تتجاوز المساحة ( 55555)مساحتها عن المصانع التي تزيد عن  -
 واحدة لترتبط مع لوحة  تتوفر في المباني والمنشئات المدرجة ضمن هده الفئة لوحة انذار

 : ةالتاليالمراقبة المواصفات  لوحةوتكون ل. لدفاع المدني ل مراقبةال
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  حالة االتصال دون فولت تكون مغلقة في . للنقاط التاليةنظام  بدون جهد كهربي

 .العادية ومفتوحة في حالة االنذار  حاالت 

   نذار الحريق العام المبنىالانظام 

  نظام انذار الحريق حاالت اعطال. 

   حاالت انخفاض مستوى المياه في خزان مياه اطفاء الحريق 

  المصاعد  انذار  حاالت 

  حاالت اعطال المصاعد 

  مضخة الحريق   تشغيل حاالت. 

  مضخات الحريق اعطال  حاالت 

 

  صحيحة للتوصيل نقاط 

  فولت في داخل لوحة التوصيل 455امداد كهرباء  نفاط 

 تأريض كهربائي صحيح 

  بجوار المكان المقترح لتركيب لوحة انذار المراقبة توضع لوحة. 

 أن تكون محتوية على موقع لوحة انذار. 

 : المرقبة موقع لوحة 

 :وفقا لألسس التالية  حدد موقع التركيبوي االنذار بجوار  لوحة  المراقبة توضع لوحة 

   تغطية  ممتازة ألشارات(خدمة الالسلكي( )GPRS )في المكان. 

  ان يكون في الطابق االرضي او اي طابق فوق االرض . 

 يكون داخل المبنى وليس في الخارج. 

   اليهامن السهل الوصول . 

 

 (4)الفئـــــة 

 

 :المبنى كبير الحجم: الفئة الرابعة
 .ولديها جهاز إنذار مفصل  قدم مربع( 55555)التي تزيد مساحتها عنالمنشآت التجارية  -

 .متر   ( 26)متر واليتجاوز (  45)الذي يزيد إرتفاعه عن المبنى  -
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 .قدم مربع( 45555)وال تتجاوز المساحة  قدم مربع( 53555)المصنع التي تزيد مساحتها عن  -

 

واحدة لترتبط مع لوحة  تتوفر في المباني والمنشئات المدرجة ضمن هده الفئة لوحة انذار

 : ةالتاليالمراقبة المواصفات  لوحةوتكون ل. لدفاع المدني ل مراقبةال

 

 حالة االتصال دون فولت تكون . اتصاالت منفصلة بدون جهد كهربي للنقاط التالية

 .العادية ومفتوحة في حالة االنذار  حاالت مغلقة في 

 المبنىبالحريق من  نذارنظام اال 

  بالمبنى الحريق من نذارالنظام احاالت اعطال 

 صحيحة للتوصيل( نقاط)محطات  

 حالة االتصال دون كهرباء تكون . اتصاالت منفصلة بدون جهد كهربي للنقاط التالية

 .العادية ومفتوحة في حالة االنذار  حاالت مغلقة في 

 

  في حالة أن لوحة االنذار ال )منطقة إلنذار الحريق /نقطة إنذار واحدة لكل طابق

 (تكون قادرة على توفير نظام اتصال مفتوح

  نذار الحريق العام المبنىالانظام 

  نظام انذار الحريق حاالت اعطال. 

 فاء الحريق  حاالت انخفاض مستوى المياه في خزان مياه اط 

   المصاعد  انذار حاالت 

  حاالت اعطال المصاعد 

   مضخة الحريق   تشغيلحاالت. 

   مضخات الحريق اعطال حاالت 

 لكشف عن الغازا نذارحاالت نظام  ا 

  نظام الكشف عن الغازحاالت اعطال 

  صصة الطفاء المتخنظم ال نظام انذار الحريقحاالت اعطال. 

 

 

  صحيحة للتوصيل نقاط 

  فولت في داخل لوحة التوصيل 455نفاط امداد كهرباء 

 تأريض كهربائي صحيح 
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  بجوار المكان المقترح لتركيب لوحة انذار المراقبة توضع لوحة. 

 أن تكون محتوية على موقع لوحة انذار. 

 

 : المرقبة موقع لوحة 

 :التالية وفقا لألسس  حدد موقع التركيبوي االنذار بجوار  لوحة  المراقبة توضع لوحة 

   تغطية  ممتازة ألشارات(خدمة الالسلكي( )GPRS )في المكان. 

  ان يكون في الطابق االرضي او اي طابق فوق االرض . 

 يكون داخل المبنى وليس في الخارج. 

   اليهامن السهل الوصول . 

 

 (5)الفئـــــة 

 :خامةالمبنى شديد الض: الفئة الخامسة

  متر( 26)المبنى الذي يزيد إرتفاعه 

  قدم مربع( 45555)المصنع التي تزيد مساحتها عن. 

 

واحدة لترتبط مع لوحة  تتوفر في المباني والمنشئات المدرجة ضمن هده الفئة لوحة انذار

 : ةالتاليالمراقبة المواصفات  لوحةوتكون ل. لدفاع المدني ل مراقبةال

 

 حالة االتصال دون فولت تكون . اتصاالت منفصلة بدون جهد كهربي للنقاط التالية

 .العادية ومفتوحة في حالة االنذار  حاالت مغلقة في 

 نظام انذار عام للحريق داخل المبنى 

 الخطأ  العام لنظام انذار الحريق 

 صحيحة للتوصيل( نقاط)محطات  

 حالة االتصال دون كهرباء تكون . تاليةاتصاالت منفصلة بدون جهد كهربي للنقاط ال

 .العادية ومفتوحة في حالة االنذار  حاالت مغلقة في 
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  في حالة أن لوحة االنذار ال )منطقة إلنذار الحريق /نقطة إنذار واحدة لكل طابق

 (تكون قادرة على توفير نظام اتصال مفتوح

  نذار الحريق العام المبنىالانظام 

  نظام انذار الحريق حاالت اعطال. 

   حاالت انخفاض مستوى المياه في خزان مياه اطفاء الحريق 

   المصاعد  انذار حاالت 

  حاالت اعطال المصاعد 

   مضخة الحريق   تشغيلحاالت. 

   مضخات الحريق اعطال حاالت 

 لكشف عن الغازا نذارحاالت نظام  ا 

  نظام الكشف عن الغازحاالت اعطال 

  صصةالطفاء المتخنظم النظام انذار الحريق حاالت اعطال 

 

 

 نهايات صحيحة للتوصيل 

  فولت في داخل لوحة التوصيل 455امداد كهرباء ( نفاط)محطات 

 تأريض كهربائي صحيح 

  بجوار المكان المقترح لتركيب لوحة انذار المراقبة توضع لوحة. 

 أن تكون محتوية على موقع لوحة انذار. 

 . 

 : المرقبة موقع لوحة 

 :وفقا لألسس التالية  حدد موقع التركيبوي االنذار بجوار  لوحة  المراقبة توضع لوحة 

   تغطية  ممتازة ألشارات(خدمة الالسلكي( )GPRS )في المكان. 

  ان يكون في الطابق االرضي او اي طابق فوق االرض . 

 يكون داخل المبنى وليس في الخارج. 

   اليهامن السهل الوصول . 
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رالمخاط تحليلالسابع عشر ارشادات القيام بدراسة الباب   

 

 :المتطلبات العامة  (1)

 

تم وضع الخطوط  المخاطر تحليلطر على عدة طرق لاخميجب أن يقوم تحليل ال .1.1

ويجب أن ( معتمدة أو أي طريقة أخرى ) 11.1العريضة لها في الجدول 

 :على ما يلي (ولكن ليس حصرا ) تتضمن 

 

هي القيام باجراء تحليل أولي للخطر  المخاطر تحليلالخطوة األولى ل .أ

مثل  المخاطريعقبه فحص تفصيلي بطريقة أخرى معروفة لتحليل 

 المخاطر تحليلكما ينبغي لدراسة . دراسات مخاطر عمليات التشغيل 

أو بعيدا عن /العمليات و/شئة داخل المبانيتقدير كافة األخطار النا

 .المواقع بسبب العمليات والتوصية بالترتيبات الالزمة لتخفيفها 

غير المنتظمة /تفصيلي للعمليات المنتظمة تحليلكما يجب القيام ب .ب

والنشاطات والمهام والتجهيزات الرئيسية بما في ذلك الخواص الفيزيائية 

معالجتها وكذلك بيانات كميات /تناولها/تخزينهاوالكيميائية للمادة التي يتم 

 الخ..المواد واحجامها وشروط انتاجها وتخزينها 

 الخ..مدى تناسب الموقع فيما يتعلق بالرياح والفيضانات  .ج

لتقديم وصف (تدرج األحداث)و ( تدرج األخطاء)كما يجب القيام بتحليل  .د

 .والتخزين مخطط بياني لتوالي األحداث المرتبطة بعمليات المصنع 

باستخدام تقنية ( ترددها حدتها واحتماالتها)توضيح المخاطر /تحليل .ه

المخاطر  يقود إلى تحديد المخاطر التي يجب  تحليلومعيار مقبولين ل

 إزالتها أو السيطرة عليها 

تحليل نتيجة الحادث وآثارها على االنسان وعلى البيئة وعلى المنشآت  .و

 .الموقع  تحليلالمجاورة كما يجب 

تقديم توضيح للمخاطر وتحديد تلك التي ينبغي ازالتها أو السيطرة عليها  .ز

. 

 .نظام الحماية من الحريق ونظام اإلنذار والتهوية  تحليل .ح



   ارشادات القيام بدراسة تقييم األخطار  .17 الفصل                   دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 740

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 خطر الحريق واالنفجار باستخدام مؤشر الحريق واالنفجار تحليل .ط

المواد الخطيرة على أساس المعايير الدولية المقبولة مثل المعيار  تصنيف .ي

 (IMDG)أو قانون ( .U.N)او ( NFPA)الوطني األمريكي 

ة وتحديدها باستعمال الخرائط الخاصة بالمرفق المخاطرتصنيف المنطقة  .ك

 .المقترح 

واألحداث البيئية الكبرى مثل البرق والفيضان كما /آثار حاالت الطوارئ .ل

 .ينبغي تحليل األفعال المؤذية والتخريبية 

 مخاطر الصحة المهنية واخطار البيئة المشاركة في العمليات تحليل .م

لكل ما ذكر اعاله  يجب وضع الترتيبات والتوصيات للحماية الفنية  .ن

 .إلى أدنى قدر ممكن  المخاطروالتنظيمية لتخفيض 

بالتنسيق مع وضع خطة عمل للطوارئ في الموقع وبعيدا عن الموقع  .س

 .الدفاع المدني 

عندما ال يمكن بوضوح إدارة خطر أو وضع فيكون من واجب  .ع

 .االستشاري ابراز ذلك وتوضيحه في التقرير 

 

 

 /:المخاطر تحليلالخطوط العريضة لتقرير دراسة  (2)

 

بما في ذلك اخطار الصحة والسالمة )    المخاطر تحليليجب أن يحتوي تقرير دراسة  2.1

ومن الناحية العملية فإن عمق المعلومات . على المعلومات التالية كحد أدنى ( والبيئة 

مرفق لوحده / موضح ادناه يعتمد على كل مشروع  يالمطلوبة حول كل موضوع ارشاد

لف حسب أحوال ويخت( الخ ..أي حجم وطبيعة العملية واألخطار المحددة وتاريخ الحادث )

 .المرفق الواحد 

 

 .الخلفية والهدف الذي يشمل الوصف الكامل للمشروع المقترح  .أ

وصف عملية المشروع المقترح أي العمليات األساسية والتفاعالت الفيزيائية  .ب

 الخ..والكيميائية ومخزون التشغيل 

أي الموقع وخريطة قطعة األرض مخطط سير العمل )معلومات حول التركيب  .ج

،  األفراد في الموقع ،  األرض المحلية المستخدمة ( PID)و ( دي افبي )

 (الخ..وتوزيع السكان 
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 منظور)معلومات حول تفاصيل المصنع واآلليات بما في ذلك المخططات  .د

 .لألليات والمخططات للعملية الجارية ( قطاعي

أي اسم طريقة رصد المادة تركيب األخطار في ) المخاطرمعلومات حول مواد  .ه

 الخ..قائمة الكيميائيات (   MSDS( ٍاالضطرابات الحركية)العملية   

أي الشخص المسؤول ومراقبة )المعلومات المطلوبة حول النظام اإلداري  .و

 (الخ..الجودة للتدريب على السالمة 

التعرف على األحداث الخطيرة الكبرى )معلومات حول األحداث الكبيرة  .ز

م الحماية والمراقبة ، اجراءات أحوال ،  نظ متدرجالمحتملة ، عمل مخطط 

 (الخ..، األعداد المعرضة للخطر  ةاإلرصاد الجوي

اإلطالق الممكن للمواد الخطيرة  تحليلأي  )معلومات حول الحوادث الممكنة ،  .ح

آثار حجم االطالق في  تحليلاالنتشار الممكن للمواد المنطلقة ،  . أو الطاقة 

 الخ..حية ، أضرار الممتلكات المنطقة المتأثرة ،  اآلثار الص

مستندات وملخص القوانين والمعايير والممارسات المقترحة والتي تم التشاور  .ط

 .حولها خالل مرحلة التصميم للمشروع 

 . المخاطر تحليلالتوصيات ومعايير التخفيف على أساس  .ي

،  يجب تقديم عرض   المخاطر تحليلقبل الموافقة النهائية على تقرير دراسة  .ك

 فاع المدني إذا طلب ذلك من الدفاع المدني أو كان مطلوباللد
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 األخطار تحليلالعمل في  طريقة 11.1الجدول 

 
 الطريقة

 
 الغرض

 

 
 الهدف

 
 مبدأ العمل

 التحليل األولي للخطر (1
 مخططات مصفوفة للتفاعالت (2
 استخدام المرجعية (3

 

 
التعرفعلى (1

 األخطار

 
 

 اكتمالفكرةالسالمة

 
 (معيناتالتفكير)استعمال

 
 تحليل أثر الفشل (4
 وقابلية العمل المخاطردراسة  (5
        

استعمالمعيناتالبحث (1  
 فيمستنداتالتخطيط

 
 

 تحليل ترتيب الحادث  (6
 (شجرة الخطأ)تحليل  (7

 (استنتاجي)

 
المخاطرتحليل (2

حسبترتيب
 ترددحدوثها

 
تحسيناالعتماد (3

وتوافرنظم
 السالمة

 
قرارالرسمالبياني(  3

لترتيبالخطأوالحسابات
 الرياضيةلالحتماالت

 
 تحليل نتيجة الحادث(  8

 
نتيجةتحليل(  3
 الحادث

 
تخفيفتداعيات(  3

وتطورتحسينخطط
 الطوارئ

 
الرياضيللعمليةالحسابات(  4

 الفيزيائيةوالكيميائية

 

 

 

 : معرفتهامتطلبات خاصة للحماية من الحريق مطلوب  (3)

 

 التعرف على خطر الحريق 3.1

 (11.2الرجوع للجدول )مؤشر الحريق واالنفجار ومؤشر قابلية التسمم /تحليل الخطورة 3.2 

 المخاطرمعالم /مناطق التخطيط 3.3 

 .االخرى  المخاطرمقارنة مباشرة مع البيانات الدقيقة و معايير  3.4 

 قياس التشتت/فات الفصل أقصى كمية لإلطالق ومسا تحليلمعيار  3.5 
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 سيناريو التطور 3.6 

 الحريق واالنفجار/تحليل االحتماالت 3.1 

 (مقبوال المخاطرإذا كان )ورصده  المخاطرمراقبة  3.8 

 .التعرف على المشاكل البيئية والمتعلقة بالحماية من الحريق   3.9 

أو /والتوصيات لمنع و(غير مقبول  المخاطرإذا كان ) المخاطرتحليل نظم وطرق تقليل  3.11

 .المستويات المقبولة /تقليلها للمستوى

 وامكانية التشغيل المخاطردراسة  3.11

 تدرج األحداث 3.12

 تواريخ األحداث أينما كان ذلك مناسبا 3.13

واللوائح بما في ذلك متطلبات وإدارة التصنيع وفقا لقانون  واإلجراءاتوانين قااللتزام بال 3.14

 .للغاليات وأواني الضغط   ASMEمعيار األمريكي ال

 قابلية التسمم 3.15

 يالتلف من الحريق واشعاع الحرار 3.16

 (TNT)معادل قوة االنفجار  3.11

 عالقات االنفجار األولي والثانوي 3.18

 تقدير تكرار الحدث األكبر 3.19

 .اجراءات التصميم والبناء  3.21

 عمليات الصيانة 3.21

 تثقيف وتدريب العاملين 3.22

 (الخطط في الموقع وبعيدا عن الموقع)اإلخالء /خطط الطوارئ  3.23
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 الدليل االرشادي  (4)

 

الذي يتم به قياس الخطورة مثل الوفاة ، اإلصابات وضرر  االساسال بد من تحديد  4.1

 .الممتلكات والمناطق التي يصلها اللهب 

 .قياس الخطورة المستخدم في حريق معين يجب تضمين الحسابات التي تحدد  4.2

 .الحريق  انظمة المعدات الحماية من و تحمل المبنى قوة  ال بد أن تضمن القياسات  4.3

يجب أن يخضع االستشاريون حصرا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة حول الخسائر  4.4

ء التصميم وأخطاء التنفيذ واألضرار فيما يتعلق بالحياة والممتلكات  الناشئة من أخطا

والمخالفات عند التفتيش  الفشل في البناء وفقا للمعايير المطلوبة والفشل في االلتزام بقواعد 

وأسس اخالق المهنة  ،   الفشل في استعمال المعرفة والخبرة من شركة المقاوالت 

المقاولون بمراقبة مع المقاولين عندما يتعهد   واألسباب المماثلة ،  ويكونون كذلك مسؤولين

كملة والتعويض  الكما يجب جعل االستشاريين يقومون بت. وتفتيش الخدمات في األعمال 

 .عن أي من تلك الخسائر أو األضرار وفقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة 

أو  الخسائرة  او االتزامات من سئوليو جميع العاملين فيها أي م ال يتحمل الدفاع المدني 4.5

 .المخالفات  واإلخفاقات من جانب االستشاريين  األضرار أو

 يشتق معامل المادة من الجدول التالي  4.6

 

 مؤشر نظام الحريق واالنفجار ومعامل المادة 2.17الجدول 
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ع في ئللغبار القابل لإلشتعال والمواد الصلبة القابلة لالشتعال والبضا MFمعامل المادة  4.1

الموضحة في ومباني التصنيع والمنشآت األخرى  يشتق من جداول  المخازن/المستودعات

11.2 

 

  األخطار العامة 4.8

عملية األخطار العامة هي العوامل التي تلعب دورا رئيسيا لتحديد كبر  4.8.1

تناول ( 2)العمليات الكيميائية ( 1)فالبنود بمعنى  ،حجم واقعة الخسارة

ف يصرت( 5)الوصول ( 4)االحتجاز ( 3)ا المخزونات ونقلها وتصنيعه

ار وعامل  األخطار العامة الشاملة  كلها يتم التحقيق فيها كأخط( 6)

 .مساهمة 

 

 

 : األخطار الخاصة   4.9

( 3)احوال الضغط ( 2)كميات المواد المشاركة ( 1)البنود التي تعني  4.9.1

عامل ( 5)مدى اللهب  /احتمال االنفجار ( 4)المواد السامة المشاركة 

األخطار الخاصة الشاملة والتي تشير إلى وجود ظروف خاصة كعامل 

 .واالنفجار  يتم التحقيق فيها  رئيسي مساهم في حوادث الحريق

 

 :مؤشر الحريق واالنفجار  4.11

يتم حساب مؤشر الحريق واالنفجار بإعطاء نسبة لكل من األخطار العامة   4.11.1

صيغة المعادلة المستخدمة . واألخطار الخاصة للمواد الداخلة في الحدث 

 :هي 

 
 
F&EI = MF x (1 + GH) x (1 + SH) 

 

الناتجة من معادلة مؤشر الحريق واالنفجار ترتب حسب الفئات التالية القيم  4.11.2

: 
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 خطر خفيف  45الى  1 

 خطر متوسط  61إلى  46 

 خطر عالي  95إلى  61 

 غخطر بلي  وما فوق 96 

 

 (قابلية التسمم)السمية  درجة  4.11 

المعيار الوطني األمريكي (  Nh)رقم قابلية السمية مشتق من معامل الصحة   4.11.1  

الرقم الصحي عدد صحيح يتراوح ما بين 704 (325M or 49 . ) (NFPA)،( NFPA)لمكافحة الحريق 

 وتتعلق  الخمس درجات من األخطار بمعدات الحماية التي تتوفر عادة لرجال اإلطفاء .   4صفر إلى 

TH Nh 

0 0 

50 1 

125 2 

250 3 

325 4 

 

 

 ( قيمة) الجزاءمعامل   4.12 

هو المعلم الثاني لقابلية التسمم والذي يستخدم لتحديد مؤشر  (قيمة) معامل الجزاء 4.12.1

 (قيم بداية الحد)معادلة  (قية) قيمة معامل الجزاء. قابلية التسمم 

 (Threshold Limit Values TLV)) 

الصناعات مأخوذة من المؤتمر األمريكي للعاملين الصحيين في  TLVقيم  4.12.2

 (الحكومية

لتركيز الهواء الذي يتعرض ( TWA) ِِمتوسطا للوقت الموزون  TLVتمثل قيم  4.12.3

وأحيانا يشار إلى . له العاملون خالل اسبوع العمل العادي بدون آثار مرضية 

TLV  ب(TWA)  نفس المعنى 
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 :يتم تحديد معامل الجزاء من الجدول التالي  4.12.4

 

 

 

 

 

 

 

 (السمية )مؤشر قابلية التسمم  4.13

إضافة   TSو  THيتم حسابه من رقم السمية و  التسمممؤشر قابلية  4.13.1

لمؤشرات الحريق واالنفجار ويتم ايجاد مؤشر السمية من  المخاطرلعوامل 

 :المعادلة التالية 

    TI: Th + Ts (1 + GH + SH) 

      100           
 :القيم الناتجة من مؤشر السمية يتم ترتيبها في ثالث فئات  هي  4.13.2  
 

 خفيفة  5 – 1    
 متوسطة  9 – 6    
 عالية وما  فوق 11    

 

 

Threshold Limit Values 

(TLVs) 

  Penaltyمعامل الجزاء 
Factor (Ts) 

  

<5 125 

5.50 75 

>50 50 
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  اشغاالت  خاصة اشغاالت  خاصة   وو  مبانيمباني1188  ::الفصل الفصل 

    
777733  

 عام  -8
 :الحريق للمباني خاصة وانظمة  الروح البناء وسالمة  اشتراطات 8188الجدول 

 
 الهياكل مختلفة المواد  818888
 المترو والترامو  الحديد م سككانظ 818882
 وحدات المنازل والمكاتب 818881
 انفاق الطرق 818881
 الذاتية(/اآللي)مواقف السيارات بالروبوت  الهايكل 818881
 الخاصة لتسليةالهايكل ا  818881
 الخيم   818881

 اعتماد المواد 2
 مراجع اخرى  1
 

773 
774 
 

774 
775 
778 
779 
781 
782 
783 
785 
785 
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خاصة اشغاالت الثامن عشر مباني والباب   

  

 عام (1)

 

 مختلفة الموادللمباني الخاصة مثل الهياكل  تشتاااا يلخص هذا الباب مختلف اال 1.1

والوحدا  السكنية ووحدا  المكاتب والخيم ومحاا  المتاو ومباني التسلية ومحاا  

 الذاتية(/االلي)التاام وأنفاق الااق ومواقف السيااا  بالاوبو  

  

ذا  الصلة  تشتاااا في هذا الباب باالقتاان مع التفاصيل واال اتشتاااا يجب مااعاة   1.1

 .لقانون والمعاييا الدولية الماجعية لكل األبواب األخاى ذا  العالقة من هذا ا

 

يجب أن يتشغل (  تاتيب مؤق )أو ( كمبنى مؤق )أي مبنى أو مبنى خاص مالوب تأهيله  1.1

 .أتشها من تاايخ التاكيب أو التتشييد  6 اقصهاأو يستخدم أو يعاض لمدة 

 

أتشها فإن  6إذا ما تم إتشغال أي مبنى أو مبنى خاص أو استخدم أو عاض  لمدة  أكثا من  1.1

 االاواحسالمة  اتشتاااا المبنى أو المبنى الخاص سعتبا بأنه مبنى دائم وعليه فإن كل 

والحماية من الحايق  ستكون حسب األبواب ذا  العالقة من هذا النظام والمعاييا الدولية 

 .األخاى 

 

( المباني الدائمة )تابق اجباايا على  االاواحسالمة  اتشتاااا البناء التالية و اا اتشتاا 1.1

الحماية من الحايق هي فقا للمباني الدائمة أو  اتشتاااا حيث أن . أو المباني الخاصة 

 .المباني الخاصة 
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 والحريق والطوارئ للمباني الخاصة االرواحالبناء ونظم سالمة  اشتراطات: 1.11الجدول 

 الحريق والطوارئ ةنظما اشتراطات االرواحسالمة  اشتراطات البناء اشتراطات الهياكل و االشغاالت 

11.1.1 
مختلفة الهياكل 
 المواد 

 فقا على اابق واحد مقتصا -1
 16يجب أن تكون هنالك مساحة فااغ  -1

على األقل ما بين ( ملم 511)بوصة 

 الخ..وأي جهاز أو تشئ  مختلفة المواد
من  1تحديد المساحة يكون حسب النوع  -1

البناء والتقسيم  في الباب  اتشتاااا 
 األول 

 مختلفة الموادانتتشاا اللهب في كل مواد  -1
 المكتشوفة  في الهيكل تكون من الفئة أ

 مختلفة المواد يج في الهيكل كل النس -1
اايقة  اتشتاااا يجب أن يستوفي 

المضمنة في المعياا ( 1)الفحص 
الوسائل   NFPA 701األمايكي 

اسية لفحوصا  الحايق النتتشاا القي
 ب في المنسوجا  واألفالم هالل

أغتشية األسقف يكون لها تصنيف تغاية  -6
لألسقف حسب ما هو مالوب من 

عند فحصها  قوانين البناء الموجودة
الااق   NFPA256وفقا لمعاييا 
الحايق ألغاية السقف    القياسية لفحص

   ASTM E 108و المعياا األمايكي 
ااق الفحص القياسية لفحوصا  
الحايق ألغاية السقف  أو المعياا 

UL 790   ااق الفحص لفحص ،

 مخاج على األقل  1 عددتوفيا (1

مخااج على األقل  1عدديتم توفيا  (1
 1555-155إذا كان حمل الساكن 

مخااج على األقل إذا  1يتم توفيا  (1
 1555كان حمل الساكن أكثا من 

 المساا المتشتاك والنهايا  المما (1
وعاض المخاج  نتقالومسافا  اال

وأن  االتشغالالخ تكون حسب نوع ..
مسالك )تتوافق مع الباب الثالث 

 (  الهاوب

يجب فصل منااق الابخ ومنااق  (1
 تخزين المواد الخاياة  

ال بد من تاكيب حاويا  غاز  (6
على مسافة ال تقل  المسال البتاول 
من أي ( ملم 1111)بوصة  65عن 
 (مؤق  مختلفة الموادهيكل 

مختلفة األاضية المحتواة بأي هيكل  (7
يجب أن ال تقل مسافتها عن  المواد
من كل المواد ( ملم 1515)قدم  15

 .الملتهبة والقابلة لالحتااق 

 

يتم  مغلقإذا كان هنالك هيكل  (1
توفيا نظام انذاا حايق حسب 

 واالنذاا اكتتشاف انظمة) 8الباب 
 (للحايق  من

يتم  مغلقإذا كان هنالك هيكل  (1
توفيا نظام مكافحة الحايق حسب 

من  5.1جدول وال االتشغالنوع 
نظام الحماية من ) 5الباب 
 (الحايق

يتم توفيا افايا  الحايق حسب  (1
افايا  الحايق ) 1الباب 
 (المحمولة
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 الحريق والطوارئ ةنظما اشتراطات االرواحسالمة  اشتراطات البناء اشتراطات الهياكل و االشغاالت 
 الحايق ألغاية السقف 

الهياكل التي تتضخم بالهواء يجب أن  -7
لى األقل وحدتي نفخ آلية يكون لها ع

مضادة لتقلبا  الجو مع تحكم آلي من 
عن  يادة الضغادون وجود احتمال ز

وتعمل بمحاكا  مستماة  الحد االقصى
 معتمدة على أقصى ااقة مالوبة 

يتم توفيا ااقة كهابائية احتيااية  -8
ساعا  لهياكل  1تستايع العمل لمدة 

 التي تتضخم بالهواء  مختلفة المواد

تصميم والمواد والبناء للهياكل يكون  -5
ة على أساس الخاائا مختلفة الموادال

والمواصفا  المعدة من مهندس 
معمااي ماخص وذو معافة بتتشييد 

 الهياكل 

يكون تحمل المواد وقوتها على أساس  -15
 الخواص الفيزيائية للمواد بعد التحقق 

 .واعتمادها من مختبا فحص معتمد 

11.1.2 
 
نظم سكك حديد المترو  

 والترام

يكون التخايا والتتشييد والهيكل وقوة  -1
المواد وفقا للقانون األمايكي 

NFPA130   الخاص بالااق
االاتشادية الثابتة لنظم سكك الماوا 

 والمسافاين 

يجب أن ال يقل تتشييد المباني لكل  -1
أو النوع  1المحاا  الجديدة عن النوع 

 1والنوع  1أو خليا من النوع  1

يجب أن توفا على األقل وسيلتين  (1
بعيدين عن بعضهما البعض للخاوج 

 .من كل اصيف بالمحاة 

عندما يكون مساا وسائل الخاوج  (1
بعيدا عن تغاية األاصفة المنفصلة 
فيجب أن تكون السعة الناتجة لمساا 
الخاوج كافية للحفاظ على وق  
 .اإلخالء المالوب من مكان الحادث

يتم توفيا تهوية للاواائ على أسس  (1
لكل سكك  (CFD)نظام حاسب االلي 

أكبا من المغلقة او لمحمية القاااا  
متا ،  سكك القاااا  تح   155

 65األاض إذا كان الاول اكثا من 
 .متا

تصمم مااوح تهوية الاواائ  (1
ومحاكاتها وكل المكونا  التابعة لها 
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 الحريق والطوارئ ةنظما اشتراطات االرواحسالمة  اشتراطات البناء اشتراطات الهياكل و االشغاالت 
ويكون من مواد معتمدة غيا قابلة 

 .للحايق 

الداج والساللم المتحاكة والتي تستخدم  -1
بانتظام من الاكاب غيا مالوب بأن 

 مغلقة او محمية تكون 

تكون المباني التابعة منفصلة من  -1
ويكون لكل المحاا  الفاعية . المحاة 

 (فتاة زمنية)مدة للااقة فاصال للحايق 
 مختلفة الموادا  ساعا  من كل  1اقله  

 .األخاى 

في الكهاباء يكون لغاف التحكم  -1
وغاف الكهاباء الخااجية وغاف 
مدة البااايا  التابعة يكون لها فاصال 

ساعة  1مقاومة للحايق  (فتاة زمنية)
 مختلفة الموادا  على األقل من كل 

 .األخاى 

غاف النفايا  يكون لها فاصل من  -6
 1مقاومة  (فتاة زمنية)مدة الحايق 

مختلفة ساعة على األقل من كل 
 .خاى األ الموادا  

غاف التحكم في القاااا  وغاف  -7
البااايا  التابعة يكون لها فاصل 

 1مقاومة  (فتاة زمنية)مدة للحايق 
مختلفة ساعة على األقل من كل 

 .األخاى  الموادا  

كل المنااق العامة يكون لها فاصل  -8

يجب أن ال يزيد مما السيا العام  (1
 متاا 11من نهايا  الاصيف عن 

أو اول عابة واحدة  ( قدم 81)
 أيهما أكبا

يجب أن ال تزيد أقصى مسافة للسيا  (1
على الاصيف إلى النقاة التي يتاك 
فيها مساا الخاوج الاصيف عن 

 (قدم 155)متا  155

يجب أن ال تزيد أقصى مسافة بين  (1
المخااج في داخل المحاا  

 761المسواة تح  األاض عن 
 (قدم 1155)متا 

م المحاة للسماح أيضا يتم تصمي (6
باإلخالء من أقصى نقاة بعيدة على 
الاصيف إلى نقاة السالمة في 

 .دقائق  6خالل 

يسمح باستخدام ااق الماوا  (7
المتقااعة  بدال عن ساللم خاوج 
الاواائ  إلى الساح حيث تقسم 
السكك الحديدية في األنفاق بجداان 

فتاة )مدة حايق مقاومة للحايق 
ا تكون ساعة أو عندم 1 (زمنية

 .سكك القاااا  في تجويفين اثنين

ناه يتم توفيا مسافة خالية بعاض اد (8
على اول ( بوصة 17)ملم  1155

كل األاصفة والمماا  

والمعاضة لجايان هواء التشفا ،  
لكي تعمل في جو محيا في داجة 

 181)داجة مئوية 115حاااة 
لمدة ساعة واحدة على ( فهانهاي 
 .األقل 

يبدأ تتشغيل مكونا  نظام تهوية  (1
الاواائ من محاة االتشااف 

 .الماكزية 

المواد المصنعة لكي تستخدم  (1
 صواعدكموصال  ومجااي مائية و

  مواد ساح الو ،وصناديق  وخزانا  
، يجب أن تتحمل داجا  حاااة 

 511)داجة مئوية  155حتى 
 .ساعة  1ولمدة ( فهانهاي 

المغاى بمولد تزود المحاا   (1
 65النوع  1من الفئة  احتيااي 

وانظمة توصل إلى أنواا الاواائ 
الوقاية ونظام الواحا  االاتشادية 

اتصاال  الاواائ وماكز إدااة 
 .الحايق 

إنااة الاواائ في كل يتم توفيا  (6
المحاة وذلك حسب ما جاء في  

أنواا الاواائ ( 6)الباب اقم 
 .والمخااج

يتم توفيا نظام آلي للكتشف عن  (7
الحايق واإلنذاا في كل المبنى حسب 
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 1مقاومة  (فتاة زمنية)مدة حايق 

ساعة على األقل من المنااق الغيا 
 .عامة 

ق المحاة العامة يكون لها كل مناا -5
مقاومة  (فتاة زمنية)مدة فاصل حايق 

مختلفة ساعا  على األقل من  1
 .التي ال يتم العبوا منها  الموادا  

البد أن تعاض الجداان الداخلية ومواد  -15
تتشايب األسقف خالف الجداان 

 باغوة  المغااة بمنسوجا  أو العزل
مؤتشا النتتشاا اللهب ال   يةالبالستيك

تاوا الدخان ال  دلو مع 11د عن يزي
عندما يفحص وفق  115يزيد عن 

أو   NFPA255المعياا األمايكي 
 ASTM84المعياا 

تكون حواجز الحايق المحياة  -11
ونظم  الواجهاتالخااجيةوالجداان 

حسب الباب . التكسية من نظام معتمد 
 (البناء والتقسيم( )1)

 

والمنحداا  التي تعمل كوسائل 
 .للخاوج 

يكون تصنيف مقاومة الحايق  (5
لألبواب والفتحا  األخاى خالل 

 دقيقة  55الفواصل 

يكون تصنيف مقاومة الحايق  (15
 1محاة الكهاباء الفاعية  لباب

 .ساعا  

حيثما يكون مالوبا أن يظل  (11
باب الحايق مفتوحا ،  يجب أن 
 .يكون من النوع الذي ينغلق ذاتيا 

يسمح بأن تكون الساللم  (11
المتحاكة وسيلة للخاوج في 
المحاا  تشاياة أن يتم تتشييد 

ة ساللم المتحاكة من مواد غيا قابلال
حاكة ويسمح للساللم المت. لالحتااق

التي تجاي في اتجاه  الخاوج بأن 
تبقى عاملة أما الساللم المتحاكة 
التي تجاي في االتجاه المعاكس 
التجاه الخاوج فيجب أن تكون 

مفتح بأن يتم ايقافها من بعد أو  قاداة
 . ايقاف من السلم نفسة 

الساللم المتحاكة يجب أن ال  (11
يعتمد عليها لسعة  أكثا من نصف 

 كل اابق وسائل الخاوج في

يسمح لتشاتشا  األاصفة األفقية  (11

نظام الكتشف ) 8ما جاء في الباب اقم 
 (وانذاا الحايق 

يتم توفيا نظام اإلخالء  (8
والمخاابة العامة في كل /الصوتي
والمباني التابعة حسب ما المحاة 

نظام اإلخالء ) 7جاء في الباب اقم 
 (الصوتي واالتصاال 

تزود كل المحاا  ما عدا المحاا   (5
المفتوحة الكائنة بعيدا عن المنااق 
العامة بنظام ماتشا  آلية مع نظام 

الاابة حسب  الصاعدنظام ( 1)الفئة 
نظم الحماية ) 5ما جاء في الباب اقم 

 (من الحايق

المباني التابعة بنظم اخماد  تزود (15
الحايق حسب ما جاء في الجدول اقم 

نظم الحماية ) 5من الباب اقم  5.1
 (من الحايق

يتم توفيا افايا  الحايق حسب  (11
افايا  ) 1ما جاء في الباب اقم 

 ( الحايق المحمولة

تكون مااكز إدااة الاواائ  (11
واجااءا  االستجابة للاواائ في 

 .مكانها 

قا تح  اتشااف يتم اإلخالء ف (11
وتوجيه الموظفين المخولين 
والمدابين على النظام أو األفااد 
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المنزلقة أو ابواب ااااف األاصفة 
أن تفصل الاصيف من سكة القااا 
في المحاا  تشاياة أن يسمح 
الباب بالخاوج الااائ من القااا 
إلى الاصيف بغض النظا عن مكان 

وأن األبواب توفا . وقوف القااا 
الخاوج عند اناباق قوة ال تزيد عن 

من جانب ( اال 185)نيوتن 115
كما أن . األبواب المواجه للقااا

األبواب تكون مصممة لتحمل 
الضغوا السالبة والموجبة بسبب 

 ماوا القاااا 

لمحاة ما  مختلفة الموادحمولة  (11
تكون على أساس حمولة القااا 
للقاااا  التي تدخل في آن واحد 
للمحاة على كل الخاوا في اتجاه 

فة إلى حاكة الماوا العادية إضا
 حمولة القاااا  المنتظاة

اآلخاين المخولين والمضمونين تح  
 \,وضع الاواائ 

 يةتحذيالوحا  يتم توفيا  (11
الخاوج  ولوحا   ولوحا  ااتشادية 

المناسبة في كل انحاء المحاة 
 (المافق)

وحدات  11.1.3
 المنازل والمكاتب

يكون البناء والهيكل والتخايا والمواد  (1
  NFPA 501الخ حسب معياا ...

 الخاصة بالمنازل الجاهزة التصنيع

التتشايب الداخلي للجداان واألعمدة  (1
والفواصل يجب أن ال يكون لها مؤتشا 

 155النتتشاا اللهب يزيد عن 

ال يكون لتتشايب السقف الداخلي مؤتشا  (1
 . 71النتتشاا اللهب يزيد عن 

مخاج على األقل  1يتم توفيا عدد  (1
 لكل وحدة

يجب أن ال يكون بابي الخاوج  (1
المالوبين في نفس الغافة أو في 
مجموعة غاف غيا محددة بجداان 

 .ثابتة 

يجب أن ال تبعد األبواب عن بعضها  (1
عند ( متا 1.7)قدم  11البعض عن 

ود وحدا  المنازل أو المكاتب تز (1
 كاتشف المؤقتة أو الدائمة بنظام

 .الدخان يعمل بالباااية 

تزود تجهيزا  وحدا  المنازل أو  (1
المكاتب الدائمة بنظام انذاا للحايق 
يمكن توجيهه حسب ما جاء في الباب 

نظام الكتشف واالنذاا )  8اقم 
 . معنون للحايق
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المجاواة أو التي تحيا بفان أو  الجداان (1

سخان مياه واألسقف فوقها يكون لها 
تتشايب داخلي بمؤتشا انتتشاا لهب ال 

 11يزيد عن 

المواد التي تستعمل كأساح لمنااق  (1
الابخ والتسخين يجب أن تكون من مواد 

أي في الواح جبس ) محدودة االحتااق 
 (ملم 8

قياسها في اتجاه أي خا مستقيم 
بغض النظا عن اول مما السيا 

 .بين األبواب 

عاض ( إذا وجد )تكون الساللم  (1
اا  الخاوج واألبواب خاج وممالم

اإلنااة حسب ما وومماا  الاوائ 
وسائل ) 1جاء في الباب اقم 

 (الخاوج

يجب أن ال تزيد مسافة السيا عن  (1
 مكتب/متا في أي وحدة منزل 15.7

ال يسمح بالابخ داخل الوحدة في  (6
مجموعة وحدا  المنازل أو 
. المكاتب الموجودة في موقع البناء 

في وحدة منفصلة  يتم اإلعداد للابخ
 .مخصصة للابخ 

 المسال كل تجهيزا  غاز البتاول  (7
تكون حسب ما جاء في الباب اقم 

السالمة من الحايق  اتشتاااا ) 11
 المسال في تجهيزا  غاز البتاول 

) 

يجبا أن تكون هنالك فسحة بعاض  (8
متا لدخول سيااا  اإلافاء  6أدناه 

إلى مجموعة وحدا  المنازل 
 .والمكاتب 

 
 

تزود تاكيبا   الوحدا  الدائمة  (1
لمجموعا  المنازل أو المكاتب بنظام 

فوها  بكاة خااوم الحايق أو نظام 
حسب ما جاء في  الحايق الخااجية

نظام ) 5من الباب اقم  5.1الجدول 
على ( االافاءالحماية من الحايق 

 .أساس المساحة الكلية 

مجموعة وحدا  المنازل أو يزود  (1
المكاتب المؤقتة بنظام بكاة خااوم 

 حايق 

يتم توفيا افايا  الحايق حسب ما  (1
افايا  الحايق ( )1)جاء في الباب 

 (المحمولة
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انفاق  11.1.4
 قالطر

يكون البناء والهيكل وقوة المواد  (1
  NFPA 502الخ حسب معياا ...

الخاصة بمعاييا انفاق الااق 
والجسوا وااق الدخول السايعة 

 األخاى محدودة الوصول

مخااج الاواائ اغلق وحماية يتم  (1
ذو مقاومة للحايق ال تقل عن  بمواد 

ساعة بها تتشايبا  داخلية من  1
 (أ)الفئة 

يتم توفيا مخااج الاواائ في كل  (1
انحاء النفق وعلى مسافا  ال تبعد 

عن ( قدم 1555)ا مت 155اكثا من 
 .بعضها البعض 

يتم توفيا إتشااا  عاكسة للضوء أو  (1
مضيئة تتشيا إلى المسافة إلى أقاب 
مخاجي اواائ على جانب 
الجداان على مسافة ال تبعد اكثا 

من بعضها ( قدم 81)متا  11من 
 البعض

عندما تكون األنفاق مقسمة ببناء  (1
 1 (فتاة زمنية)مدة مقاوم للحايق 
ل أو عندما تكون ساعة على األق

األنفاق في تجويفين اثنين فيجب أن 
ال تتجاوز تقااعا  الاايق بين 

 616)متا  155األنفاق أكثا من 
 .من بعضها البعض ( قدم

عند مسالك للهاوب يجب توفيا  (1
 1.11الاواائ بمساحة خالية اقلها 

وذلك على جانبي ( قدم 1.6)متا 
 الااق عبا المماا  

اول كل  تستما داوب المتشي على (1
 .النفق وتنتهي في داجة الساح 

يجب أن تتوافق مااقبة المواد  (6
قانون  اتشتاااا الخاياة مع 

الممااسة إلدااة البضائع الخاياة 

يجب أن تتوافق الهياكل الماتباة  (1
بالنفق مثل المحاا  الفاعية وغاف 
المحوال  وغاف المااقبة وغاف 

وغاف الكهاباء وغاف المولدا  
المعدا  وغاف الخدما  باألبواب 

 .ذا  الصلة في هذا القانون 

تزود انفاق الااق التي يزيد اولها  (1
متاا بوصول لمعدا  االافاء   55عن  
الاابة ، وافايا   الصواعدوانظمة ، 

الحايق المحمولة وإنااة الاواائ 
حسب األبواب ذا  الصلة في هذا 

وفيا نظم مااقبة كما يتم ت. القانون 
الحاكة والدوائا التلفزيونية المغلقة 
واجااءا  االستجابة للاواائ لكل 

متاا في  55األنفاق التي تزيد عن 
 .اولها 

عندما يساوي اول النفق أو يزيد عن  (1
وعندما تكون ( قدم 855)متاا  115

أقصى مسافة من أي نقاة داخل النفق 
متاا  115إلى نقاة السالمة تزيد عن 

صول فيجب أن يزود بو(  قدم 155)، 
كتشف عن لمعدا  االافاء ونظام آلي لل

اابة وافايا   صواعدالحايق ونظام 
حايق محمولة ونظم تهوية اواائ 
وانااة اواائ وذلك حسب ما واد في 
. األبواب ذا  الصلة من هذا القانون 
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كما يجب توفيا نظم الكتشف عن  في اإلمااا  الصادا من بلدية دبي

الهيداوكاابون والهواتف ونظم 
م مااقبة الماوا والدوائا الصاف ونظ

التلفزيونية المغلقة واجااءا  التجاوب 
مع الاواائ لكل اآلنفاق التي يزيد 

 .متا  115اولها عن 

عن  النفقاول  يساوي او يزيد عندما (1
 نفقهكذا ( قدم 1185) متا  1555

زود بمدخل و نظام كتشف ييجب أن 
صاعد ااب و نظام  اتوماتيكي و
  حايق و افايا آلي اافاء حايق

محمولة و نظام تهوية لحالة الاواائ 
اواائ و مولد كهاباء  انااة و 

للاواائ حسب االقسام المتعلقة بهذا 
الموضوع في هذا الكتاب ، نظام انذاا 

هواتف نظام , حايق هيداو كابوني 
انظمة تحكم بالماوا و , تصايف مياه 

مااقبة تلفزيونية و اجااءا  الاد في 
وا  أكبا من حالة الاواائ للقن

 .متا اول  1555

هياكل ال 11.1.5
مواقف السيارات 

 ذاتية(/آلي)بالروبوت
 

يكون البناء والهيكل والتخايا وقوة  (1
 NFPAالخ حسب معياا ...المواد 

88A   الخاصة بهياكل مواقف السيااا 

تلك األجزاء من هياكل مواقف السيااا   (1
الموضوعة داخل أو مباتشاة اسفل أو 

 115)ملم  1555مافقة أو أقل من 

يجب توفيا وسيلتين للخاوج على  (1
األقل بعيدين عن بعضهما والتي 
يمكن الوصول لهما من العاملين 

 في االافاء

افقية  مسالك للهاوب يتم توفيا  (1
 6للوصول على مسافا  تبعد 

والذي  المغلقة هيكل مواقف السيااا   (1
يعمل بالاوبو  وذاتيا يجب أن يزود 
 1بنظام تهوية يقدم باستمااا عدد 

كما يجب . تغييا للهواء في كل ساعة 
ادااج نظام مصمم لزيادة الهواء عند 

 .الحايق أو الدخان 
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من المبنى المستخدم ألي غاض ( بوصة

لها بفواصل جدااية أو آخا يتم فص
سقف اابق ذا   هاعأاضيا  تجم

لمقاومة الحايق ال يقل  (فتاة زمنية)مدة
 . ساعة  1عن 

حا  األخاى المماثلة المكاتب أو المسا (1
والتي تتعلق بتتشغيل هيكل موقف 

 155السيااا  والتي تقل مساحتها عن 
بخالف ( قدم مابع 1555)متا مابع 

اكتشاك الصاافين أو الحضوا ،  يتم 
فصلها من منااق المواقف بجداان أو 

 .فواصل تقاوم ماوا الدخان 

تكون فواصل الحايق المحياة  (1
ونظم الخااجية  واجها والجداان 

التكسية ، يجب أن تكون نظاما معتمدا 
البناء ) 1حسب ما جاء في الباب 

 (والتقسيم

 

 15ا و اأسي( قدم 15.1_)امتاا 
 افقيا( قدم 58.1)متا 

من أي نقاة  االنتقالال تزيد مسافة  (1
 متا 111إلى المخاج المسيج عن 

( الساللم)يكون عاض الداج (1
وعاض األبواب وتاتيبا  
المخااج وأبواب االنصااف 

الخ  حسب ما ..وتأاجح األبواب 
 (مسالك الهاوب ) 1جاء في الباب 

يتم توفيا نظام الكتشف عن الحايق  (1
واالنذاا في كل انحاء الهيكل لتغاية 
كل اابق للسيااا  حسب ما جاء في 

نظام الكتشف واالنذاا ( )8)الباب اقم 
 (للحايق

يتم توفيا نظام ماتشا  اغوة آلي مع  (1
اؤوس ماتشا  لكل مستوى اابق من 
السيااا  للهيكل وذلك حسب ما جاء 

نظام الحماية من ( )5)في الباب اقم 
 (الحايق 

اابة حسب ما  صواعديتم توفيا نظام  (1
 والافاء  نظام( )5)جاء في الباب اقم 
 (الحماية من الحايق

تزود المباني التابعة بنظم اخماد  (1
من الباب  5.1الحايق حسب الجدول 

الحماية من االافاء و نظام( )5)اقم 
 (الحايق

  الهايكل 11.1.6
 التسلية الخاصة

الخ ...يكون البناء والهيكل وقوة المواد  (1
الخاصة بهياكل التسلية الخاصة مثل 
بيو  األتشباح والسفن التي تدوا داخل 

وهيكل العاب متعدد الاوابق في ( مبنى
بناء ما واكوب الغواصة والتسليا  
المماثلة ، والتي ال يكون تشاغليها في 

 اتشتاااا الهواء الالق ،  تكون حسب 
  الوقاية وسالمة االاواح دليل االمااا

وسائل الخاوج تكون حسب  (1
( اتشغال المجمعا ) اتشتاااا 

مسالك ) 1من الباب اقم 
 (الهاوب 

تزود كل هياكل التسلية الخاصة التي  (1
متا مابع  11تزيد مساحتها عن 

  مختلفة الموادبغض النظا عن حمولة 
بنظام آلي للكتشف عن الحايق واإلنذاا  

نظام ) 8حسب ما جاء في الباب 
 (الكتشف وانذاا الحايق 

تزود كل هياكل التسلية الخاصة التي  (1
متا مابع  11تزيد مساحتها عن 
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 الحريق والطوارئ ةنظما اشتراطات االرواحسالمة  اشتراطات البناء اشتراطات الهياكل و االشغاالت 
الخاص بقانون ( اتشغال التجمعا )فصل  

السالمة والحايق  المعياا األمايكي 
NFPA101, NFPA5000 

التتشايب الداخلي يكون من الفئة أ في كل  (1
 اآلنحاء 

  مختلفة الموادحمولة  بغض النظا عن
اابة  صواعدبنظام ماتشا  آلية مع 

حسب ما جاء في الباب (   1)من الفئة 
 (الحماية من الحايق االافاء نظام) 5

عندما يكون مبنى التسلية تزويده  (1
بالماتشا  متحاكا أو محموال فإن 
امداد المياه للماتشا  يكون عبا وسائل 

 .امداد معتمدة 

ام الماتشا  أو عند ااالق انذاا من نظ (1
الكتشف تتم زيادة اإلضاءة  االنذاا نظام

في وسائل الخاوج وايقاف أي 
 أصوا  ومتشاهد متعااضة أو مابكة 

المخااج في مباني التسلية  لوحا  (1
الخاصة تكون من النوع المضيئ أو 
 ذاتية اإلضاءة أو مضاءة بالكهاباء  

 يسمح بالخيم فقا على أساس مؤق  (1 الخيم 11.1.7

التي تاكب يجب أن ال تغاي أكثا م الخي (1
 من المباني% 71من 

كل نسيج الخيام يجب أن يستوفي  (1
المضمنة ( اايقة الفحص) اتشتاااا 

  NFPA 701في المعياا األمايكي 
في  النتتشاا اللهبوسائل فحص الحايق 
 .المنسوجا  واألفالم

 15ها يجب أن تكون هنالك مسافا  اقل (1
 األوتادبين خاوا ( ملم 1515)اقدام 

 

المسافة ما بين الخيم المتجاواة  (1
متا على األقل كوسائل  1تكون 
 .للخاوج 

 ال يسمح بالدخان بتاتا في أي خيمة (1

يتم تاكيب حاويا  غاز البتاول  (1
 65على بعد ال يقل عن  المسال 
من أي خيمة ( ملم 1111)بوصة 

وذلك تأكيدا لما جاء في الباب اقم 
لغاز لالسالمة  اتشتاااا ) 11

 (المسال والبتاول 

يجب تأمين اساوانا  غاز البتاول  (1

يجب توفيا افايا  الحايق حسب ما  (1
افايا  الحايق ) 1جاء في الباب 

 (المحمولة



 مباني ومنشآت خاصة   .18 الفصل                               دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 760

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 الحريق والطوارئ ةنظما اشتراطات االرواحسالمة  اشتراطات البناء اشتراطات الهياكل و االشغاالت 
وخزانا  الوقود في وضع   ةالمسال 

 .اأسي وتحمى من حاكة الماكبا 

 ااتشادا  ها تيتم فقا استخدام أجهز (1
  السالمة 
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 : إعتماد المواد(  1)

دا  والمنتجا  والمجمعا  والمع االنظمةيجب إدااج واعتماد وتسجيل كل المواد  1.1

والسالمة من  االاواحليها في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة عوالملحقا  المتشاا 

 .اة الدفاع المدني العتماد المواد داا  الحايق وخدما  الاواائ  من قبل

المنتجا  مع أو بدون االدااج أو التسجيل أو  أعاله على كافة تشتاااا تنابق اال 1.1

 االعتماد الدولي

 

 مااجع أخاى(  1)

لقد تم الاجوع إلى القوانين والمعاييا الدولية التالية ودااستها واستتشااتها في هذا  1.1

يمكن اإلتشااة للمزيد من التفاصيل اينما وجد  في هذه القوانين والمعاييا  .  الباب

 ( االقااا بالنظم والمعاييا الدولية 11)في أيضا ياجى النظا . 

 NFPA1   قانون الحايق الموحد 

 NFPA 101    االاواحقانون سالمة 

 NFPA 5000    والسالمة تتشييد المبانيقانون 

 NFPA 88A    معياا هياكل مواقف السيااا 

 NFPA501    (المصنعة)معاييا المنازل الجاهزة 

 NFPA502    ، والجسوا والااق السايعة األخاى معاييا انفاق الااق

 المحدودة الوصول

 NFPA130    الااق الاسبعة  –معاييا الااق الثابتة  العاباين والاكاب

  للدخول

   إصداا بلدية دبي –قانون الممااسة إلدااة البضائع الخاياة في اإلمااا 
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  778866      متطلبات تقديم المخططمتطلبات تقديم المخطط  التاسع عشرالتاسع عشر  ::    1199  الفصلالفصل

 786 السياسة  -9

 786 المتطبات الخاصة باالستشاريين -2

 788 مخططات القياسية لالستشاري -3

 781 المتطلبات من شركات الديكور -4

 790 القياسية لشركات الديكور مخطاطات -5

 791 متطلبات شركات المقاوالت -6

 791 المخططات القياسية المطلوبة من شركة المقاوالت     -7

 792 المتطلبات من شركات مقاوالت غاز البترول السائل وشركات نظم اخماد الغاز  -8

المخططات القياسية من شركات مقاوالت غاز البترول السائل وشركات نظم  -1
 اخماد الغاز

793 

 رموز النقوش األساسية للدفاع المدني  -91
 النقوش األساسية للدفاع المدني 91الملحق 

 المعماري 9109
 الكشف واالنذار عن الحريق نظام 9102
 نظام اإلخالء الصوتي 9103
 إنارة الطوارئ ونظام اشارات الخروج 9104
 نظام التحكم في الدخان والضغط 9105
 نظام اطفاء الحريق بالماء 9106
 طفايات الحريق المحمولة 9107
 نظام اخماد الحريق بناء على الغاز 9108
 نظام غاز البترول السائل 9101

  المتداولةالمتداولة  األسئلةاألسئلة
 

794 
794 
794 
796 
797 
798 
799 
801 
803 
803 
804 

880055  
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 تقديم المخططاتالتاسع عشر متطلبات لباب ا

 

 السياسة (1)

إن سياسة الدفاع المدني هو التأكد وضمان تقليل مخاطر الحريق والتأكد من سالمة  .1.1

 .األرواح والممتلكات 

 

القصد من متطلبات الدفاع المدني هو وضع الحد األدنى من المتطلبات للتصميم والبناء  .1.1

والتغيير والتركيب للمباني ونظم الكشف والوقاية من الحريق واالهتمامات بسالمة 

 واللوائح المحلية  NFPAاألرواح حسب معايير القانون األمريكي 

 

 

شركات الديكور والمقاولين ا، يكونوا والمصممين واالستشاريين و المالكوعلى كافة  .1.1

المعايير والقوانين ذات .  الدليلمسئولين عن االلتزام بمعايير التصميم ومتطلبات 

 . المخطط العالقة التي تم استخدامها كمراجع سيتم بيانها وإقرارها على 

 

التقديمات الخاصة بالمشروع للحصول على موافقة الدفاع المدني يجب أن تؤكد على  .1.1

التقديمات التي ال تؤكد على . الجراءات والمعايير التالية لمتطلبات تكوين الخطة ا

 .المتطلبات لن يتم تعديلها ومراجعتها 

 

 

 المتطلبات من االستشاري (2)

 

المهندسين في مكتب االستشاري يجب أن يكونوا متخحصصين ومؤهلين /الموظفين 1.1

 .لتمثيل ومناقشة مشروعهم

االستشاري يجب أن يقدم بطاقة هويته الصالحة للدفاع المدني خالل مندوب مكتب  1.1

 .الموعد 

الدفاع المدني  دليل االمارت و تقديمات االستشاري يجب أن تتوافق مع متطلبات 1.1

 . 1الخاصة بخطط االستشاري القياسية حسب القسم 

 

 

 االستشاري القياسية مخططات (3)

 :بات التالية يجب أن تلتزم كل التقديمات بالمتطل 1.1
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 A1يجب أن تكون المخططات بدقة على ورق قياس   1.1.1 

   151:  1أو   111:  1بدقة بنسبة  المخططاتيكون مقياس رسم   1.1.1 

امتار كيلوجرام ، ) مخططات تكون بوحدات النظام المتركل األبعاد في ال 1.1.1

 (الخ..لتر 

التقديمات التي تسلم بدون ربط .يجب أن تربط وتحزم المخططات بأمان  1.1.1

 .لن يتم النظر فيها 

المخططات يجب أن تكون رسومات مطبوعة  التقديمات المكتوبة  1.1.5

 .والمرسومة باليد لن ينظر فيها 

غالف مع مساحات فارغة أدناها اليجب أن يكون للمخططات صفحة  1.1.6

 .ت ملم تخصص ألختام الدفاع المدني وكتابة المالحظا 61×151

 يجب أن تحتوي التقديمات على حسابات تفصيلية لكل بناء طابق  1.1.7

تفضل ) يجب أن تحتوي التقديمات على الخطط والتصاميم كما يلي 1.1.8

 (المخططات ذات الرموز باأللوان 

 

 حسابات المنطقة المبنية  1.1.8.1 

يمكن أن يكون لها مقياس رسم مناسب )وضع الخطط   1.1.8.1

 (الموجودحسب 

الخرائط المعمارية للطوابق توضح تصنيف مقاومة   1.1.8.1

 .الحريق للجدران والفواصل واألبواب والنوافذ

 .مسافات السير من أكثر األركان بعدا  1.1.8.1

 أقصى مسافات قطرية لمساحة المنطقة المبنية  1.1.8.5

 تفاصيل الدرج 1.1.8.6

، ومخطط تصميم نظام  مخطط تصميم نظام انذار الحريق 1.1.8.7

انارة الطوارئ ، ومخطط تصميم  اشارات الخروج ونظام 

 اإلخالء الصوتي مع رسومات األنابيب الرأسية 

مخطط تصميم نظام مكافحة الحريق ، ومخطط تصميم  1.1.8.8

توزيع طفايات الحريق وتفاصيل بيانات مضخات الحريق 

 الصواعد وخزان مياه الحريق مع رسومات 

ز يجب أن توضح حسب المناطق المحمية بنظم اخماد الغا 1.1.8.9

 المعيارية والرموزشعارات 

 طرد ام التحكم في الغاز والضغط وتصميم مخطط نظ 1.1.8.11

 الدخان ومواقع الخامدات ورسومات األنابيب الرأسية
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موقع خزان غاز البترول السائل والفتحات الرأسية  1.1.8.11

 .المخصصة والتصميم 

مواصفات نظام الجدار الساتر وتفاصيل الواجهات  1.1.8.11

 الخارجية مع ارقام ومراجع  النظام المعتمد 

التقديمات الخاصة بمشروعات المستودعات والتخزين يجب أن يكون معها  1.1.9

صورة من خطاب تعهد المالك حول مسئوليته  وتصنيف المواد المستخدمة 

 .لتخزين والمخزونة كما يجب أيضا وصف طريقة ا

التقديمات الخاصة بالصناعة واالنتاج والعمليات والتصنيع والمصانع يجب  1.1.11

أن يكونة معها نسخة من وصف وظيفة ومهمة المرفق والغرف وانسياب 

 .العمل 

يتم ارفاق خطاب إقرار وتعهد من االستشاري يبين أن تصميم نظم الحريق  1.1.11

ا النهائي على أساس الحسابات ونظم غاز البترول السائل سيتم وضعه

 التفصيلية القائمة المخططات التنفيذية للمقاول

يجب أن تتبع كل خريطة الرموز الموضحة في النقوش المعيارية للدفاع  1.1.11

كما يجب توضيح نقوش الدفاع المدني ( . أ)المدني حسب الملحق 

 .في الركن األيمن من كل صفحة ( حسب ما هو موجود)المعيارية 

من أجل اعتماد التغييرات والتعديل والتبديل في المبنى فإن التقديمات ينبغي  1.1.11

الخرائط )لكل طابق كمرجع و ( الخرائط المعتمدة للمباني الموجودة)

وذلك في مجموعة واحدة مع ابراز المناطق المعدلة والنظم (  المعدلة للبناء

 .المعدلة 

 

 طلبات من شركات الديكورالمت (4)

 

المهندسين في مكتب شركة الديكور يجب أن يكونوا متخحصصين /الموظفين  1.1

 .ومؤهلين لتمثيل ومناقشة مشروعهم

مندوب شركة الديكور يجب أن يقدم بطاقة هويته الصالحة للدفاع المدني خالل  1.1

 .الموعد 

متطلبات الدفاع المدني  دليل االمارات  تقديمات شركة الديكور يجب أن تتوافق مع 1.1

الخاصة بخطط شركة الديكور القياسية المخططات التي ال تلتزم بهذه المتطلبات 

 سترفض
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 شركة الديكور المعيارية  اتخططم (5)

 

 :يجب أن تلتزم كل التقديمات بالمتطلبات التالية  5.1

 

 A3يجب أن تكون المخططات بدقة على ورق قياس   5.1.1 

   151:  1أو   111:  1يكون مقياس رسم الخرائط بدقة بنسبة   5.1.1 

امتار كيلوجرام ، )كل األبعاد في المخططات تكون بوحدات النظام المتري  5.1.1

 (الخ..لتر 

المخططات يجب أن تكون رسومات مطبوعة  التقديمات المكتوبة  5.1.1

 .والمرسومة باليد لن ينظر فيها 

التقديمات التي تسلم بدون ربط .وتحزم المخططات بأمان يجب أن تربط  5.1.5

 .لن يتم النظر فيها 

يجب أن يكون للمخططات صفحة غالف مع مساحات فارغة أدناها  5.1.6

 .ملم تخصص ألختام الدفاع المدني وكتابة المالحظات  61×151

 يجب أن تحتوي التقديمات على حسابات تفصيلية لكل بناء طابق  5.1.7

تفضل ) يجب أن تحتوي التقديمات على الخطط والتصاميم كما يلي 5.1.8

 (المخططات ذات الرموز باأللوان 

 

 حسابات المنطقة المبنية  5.1.8.1 

الخرائط المعمارية للطوابق توضح تصنيف مقاومة   5.1.8.1

 .الحريق للجدران والفواصل واألبواب والنوافذ

 .بعدامسافات السير من أكثر األركان   5.1.8.1

 أقصى مسافات قطرية لمساحة المنطقة المبنية  5.1.8.1

 تفاصيل الدرج 5.1.8.5

مخطط تصميم نظام انذار الحريق ، ومخطط تصميم نظام  5.1.8.6

انارة الطوارئ ، ومخطط تصميم  اشارات الخروج ونظام 

  صواعد اإلخالء الصوتي مع رسومات 

ع رسومات ريق ، ممخطط تصميم نظام مكافحة الح 5.1.8.7

 لصواعدا

 مخطط تصميم توزيع طفايات الحريق  5.1.8.8

يقدم اقرار وتعهد من شركات الديكور يبين أن التصميم لنظم الحريق ونظم  5.1.9

المطابخ سيكون ( مداخن)غاز البتترول السائل ونظم حماية أغطية 

تصميمها حسب الحسابات التفصيلية القائمة على المخططات التنفيذية 

 للمقاول 
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المعيارية للدفاع يجب أن تتبع كل خريطة الرموز الموضحة في النقوش  5.1.11

كما يجب توضيح نقوش الدفاع المدني ( . أ)المدني حسب الملحق 

 .في الركن األيمن من كل صفحة ( حسب ما هو موجود)المعيارية 

من أجل اعتماد التغييرات والتعديل والتبديل في المبنى فإن التقديمات ينبغي  5.1.11

الخرائط )مرجع و لكل طابق ك( الخرائط المعتمدة للمباني الموجودة)

وذلك في مجموعة واحدة مع ابراز المناطق المعدلة والنظم (  المعدلة للبناء

 .المعدلة 

 

 :المتطلبات لشركات المقاوالت  (6)

 

 يجب أن تكون شركات المقاوالت مسجلة كشركات معتمدة لدى الدفاع المدني 6.1

متخحصصين ومؤهلين المهندسين في شركات المقاوالت يجب أن يكونوا /الموظفين 6.1

 .لتمثيل شركتهم  ومناقشة مشروعهم

 يجب أن تكون تقديمات شركات المقاوالت قائمة على أساس مخططات االستشاري 6.1

 المدني المختومة والمعتمدة من الدفاع 

لن يتم النظر ومراجعة تقديمات شركات المقاوالت  بدون  ختم وتوقيع االستشاري  6.1

. 

الدفاع المدني  دليل االمارات و ديمات الشركة مع متطلباتيجب أن تلتزم تق 6.5

(. 7)الخاصة بمعيار المخططات التنفيذية لشركات المقاوالت حسب القسم 

 .المخططات الغير ملتزمة بتلك المتطلبات سيتم رفضها 

 

 

 المخططات التنفيذية المعيارية لشركات المقاوالت (7)

 

 :بالمتطلبات التالية يجب أن تلتزم كل التقديمات  7.1

 

 A1يجب أن تكون المخططات بدقة على ورق قياس   7.1.1 

   151:  1أو   111:  1يكون مقياس رسم الخرائط بدقة بنسبة   7.1.1 

امتار كيلوجرام ، )كل األبعاد في المخططات تكون بوحدات النظام المتري  7.1.1

 (الخ..لتر 

بوعة  التقديمات المكتوبة المخططات يجب أن تكون رسومات مط 7.1.1

 .والمرسومة باليد لن ينظر فيها 
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التقديمات التي تسلم بدون ربط .يجب أن تربط وتحزم المخططات بأمان  7.1.5

 .سيتم رفضها 

يجب أن يكون للمخططات صفحة غالف مع مساحات فارغة أدناها  7.1.6

 .ملم تخصص ألختام الدفاع المدني وكتابة المالحظات  61×151

تفضل ) يجب أن تحتوي التقديمات على الخطط والتصاميم كما يلي 7.1.7

 (المخططات ذات الرموز باأللوان 

 

مخطط تصميم نظام انذار الحريق ، ونظام اإلخالء  7.1.7.1

الصوتي مع رسومات التوصيالت مع رسومات األنابيب 

 الرأسية 

 مخطط تصميم نظام إنارة الطوارئ واشارات الخروج مع 7.1.7.1

رسومات التوصيالت ورسومات األنابيب الرأسية 

وتفاصيل األسطح المشتركة وصفحة مخصصة مع 

 (من كتيب المنتج)مواصفات المتنتج المعين والتخطيطية 

يجب أن تتضمن مخططات تصميم نظام مكافحة الحريق  7.1.7.1

نسخة مصورة من حسابات السوائل وتعريف األخطار 

السلعة ومخخطات تمديد ومعيار التصميم وتصنيف 

األنابيب مع األحجام المقترحة وتفاصيل مضخة الحريق 

وخزان مياه الحريق ومواقع خزان مادة االخماد مع رسم 

كما تخصص صفحة لتوضح مواصفات . األنابيب الرأسية 

 (من كتيب المنتج)المنتج وتصنيفه وتخطيطه 

مخطط توزيع طفايات الحريق مع توضيح السعة  7.1.7.1

 المواصفات حسب كتيب المنتج و

يجب أن تتبع كل خريطة الرموز الموضحة في النقوش  7.1.7.5

كما يجب ( . أ)المعيارية للدفاع المدني حسب الملحق 

حسب ما هو )توضيح نقوش الدفاع المدني المعيارية 

 .في الركن األيمن من كل صفحة ( موجود

 

 لسائل ونظام اخماد الغازالمتطلبات لشركات مقاوالت نظام غاز البترول ا (8)

 

يجب أن تكون شركات مقاوالت غاز البترول السائل والغاز مسجلة كشركات  8.1

 معتمدة لدى الدفاع المدني
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المهندسين في شركات مقاوالت غاز البترول السائل والغاز  يجب أن /الموظفين 8.1

 .يكونوا متخحصصين ومؤهلين لتمثيل شركتهم  ومناقشة مشروعهم

يجب أن تكون تقديمات شركات مقاوالت غاز البترول السائل والغاز قائمة على  8.1

 أساس مخططات تصميم االستشاري المختومة والمعتمدة من الدفاع الالمدني 

يجب أن تحمل تقديمات شركات مقاوالت غاز البترول السائل والغاز ختم وتوقيع  8.1

 االستشاري

 

 اوالت غاز البترول السائل والغاز مع متطلباتيجب أن تلتزم تقديمات شركات مق 8.5

الدفاع المدني الخاصة بمعيار المخططات التنفيذية لشركات  دليل االمارات و

المخططات الغير ملتزمة (. 9)مقاوالت غاز البترول السائل والغاز حسب القسم 

 .بتلك المتطلبات سيتم رفضها 

 

غاز البترول السائل ونظام اخماد  المخططات التنفيذية المعيارية لشركات مقاوالت (9)

 الحريق بالغازات

 

 :يجب أن تلتزم كل التقديمات بالمتطلبات التالية  9.1

 

 A1يجب أن تكون المخططات بدقة على ورق قياس   9.1.1 

   151:  1أو   111:  1يكون مقياس رسم الخرائط بدقة بنسبة   9.1.1 

امتار كيلوجرام ، )النظام المتري كل األبعاد في المخططات تكون بوحدات  9.1.1

 (الخ..لتر 

التقديمات التي تسلم بدون ربط .يجب أن تربط وتحزم المخططات بأمان  9.1.1

 .سيتم رفضها 

 

يجب أن يكون للمخططات صفحة غالف مع مساحات فارغة أدناها  9.1.5

 .ملم تخصص ألختام الدفاع المدني وكتابة المالحظات  61×151

تفضل ) حتوي التقديمات على الخطط والتصاميم كما يلييجب أن ت 9.1.6

 (المخططات ذات الرموز باأللوان 

 

 الرئيسية لكل الطابق مخططات 9.1.6.1

إذا كان االقتراح عن نوع اسطوانات غاز البترول السائل  9.1.6.1

مصورة من تعهد فيجب أن يقدم مع التقديمات نسخة 
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 151يسمح بأكثر من سئوليته بأن ال المالك يوضح فيه م

 .كجم من االسطوانات وليس في مواقع متعددة في بنايته 

إذا كان االقتراح حول استعمال غاز البترول السائل فيجب  9.1.6.1

أن تقدم مع التقديمات نسخة مصورة من تعهد مالك 

المرفق يوضح فيه باختصار وصف الصناعة والمرفق مع 

 ل السائل المستعمل التطبيق المحدد واستعمال غاز البترو

يجب أن تتضمن مخطط تصميم تمديدات انابيب غاز  9.1.6.1

البترول السائل في كل طابق مع األحجام المقترحة وسعة 

خزان الغاز وموقعه وانابيب التعبئة ونقطة اإلمداد وموقع 

PRDP   ونظم كشف تسرب الغاز مع رسوم األنابيبب

المنتج  كما تخصص صفحة لتوضح مواصفات .الرأسية 

 (من كتيب المنتج)وتصنيفه وتخطيطه 

 

مخططات تصميم نظام اإلخماد باستعمال الغاز يجب أن  9.1.6.5

تتضمن نسخة مصورة من حسابات وكميات السوائل ، 

التعرف على األخطار ومعيار التصميم ومخططات تمديد 

األنابيب مع األحجام المقترحة وسعة خزان تخزين الغاز 

والكشف عن الحريق وتفاصيل االنذار وتفاصيل الموقع 

كما تخصص صفحة  الصواعدوالتشغيل مع رسومات 

من كتيب )لتوضح مواصفات المنتج وتصنيفه وتخطيطه 

 (المنتج

يجب أن تتبع كل خريطة الرموز الموضحة في النقوش  9.1.6.6

كما يجب ( . أ)المعيارية للدفاع المدني حسب الملحق 

حسب ما هو )المعيارية توضيح نقوش الدفاع المدني 

 .في الركن األيمن من كل صفحة ( موجود
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 (أ)انظر الملحق : )رموز النقوش التعريفية المعيارية للدفاع المدني (11)
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 :نظام الكشف عن الحريق واإلنذار  11.2
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 نظام اإلخالء الصوتي 11.1
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 واشارات الخروجنظام إنارة الطوارئ  11.1
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 نظام التحكم في الدخان والضغط 11.5
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  نظام مكافحة الحريق بالماء 11.6
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 طفايات الحريق المحمولة  11.7

 

 

 
 

 نظام اخماد الحريق بناء على الغاز 11.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas System Control Panel (For example, CA 
for Clean Agent Control Panel) 

360
o
 Nozzle 

180
o
 Nozzle 
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 نظام غاز البترول السائل  11.9

 

 

 

 

PRD
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 120 77 شبكة تغذية فوهات الحريق 7.

 122 79 معايير تصنيع األنابيب تحت األرض 2.1الجدول         

 123 80 األنابيب الصلبة  8.

 123 80 نوع وفئة األنابيب  9.

 123 81 ضغط النظام 10.

 124 81 التيارات الرئيسية 11.

 124 81 مواد التركيب واألبعاد   2.2الجدول        

 124 81 الحماية ضد التلف 12.

 124 85 مواصفات طريق دخول سيارات الدفاع المدني 2.3الجدول        

   127 85 طرق الوصول لمعدات مكافحة الحريق 13.

 88 مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الغير صناعية والغير تخزينية  2.4الجدول        
 (بدون مرشات)      

130 

 88 مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الغير صناعية والغير تخزينية  2.5الجدول        
 (مرشاتمع )       

130 

 132 91 (بدون مرشات)مدى الوصول لسيارة اإلطفاء للمنشآت الصناعية والتخزينية   2.6الجدول        

 132 92 (مع مرشات)مدى وصول ماكينة اإلطفاء للمنشآت الصناعية والتخزينية  2.7الجدول        

 137 98 طرق الوصول للحريق 14.

 137 98 طرق الدخول لسيارات اإلطفاء ومواصفات المسارات  2.8الجدول        

 99 دخول معدات مكافحة الحريق داخل المبنى 15.
 99 مصعد الحريق      15.1
 99 إنزال المصاعد      15.2
 100 طابق االنزال البديل         15.3
 100 ساللم مكافحة الحريق      15.4
 100 ردهة مكافحة الحريق      15.5
 101 (الفوهات الداخلية)موقع المآخذ الفرعية       15.6
 101 مركز قيادة الطوارئ       15.7

 

137 
137 
138 
138 
139 
139 
139 
140 

 141 102 اعتماد المواد 16.

 041 مراجع إضافية 17.
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  الثاني فصلال

طفائييندخول سيارات اإلطفاء واإل  

 

 تعريفات  1.

 

  نقطة الدفع    1.1

أو  الصواعد  و بضخ مياه إضافية في نظام المرشاتتوصيلة يمكن إلدارة الدفاع المدني أن تقوم من خاللها          

 .إضافية لإلمدادات المائية الحالية األخرى وتوفر مياه  انظمة 

 

 خدمات الحريقمستوى الدخول ل    1.2

 بما يضمن( الماكينة/ اإلطفاءسيارات )جهزة الدفاع المدني المستوى الذي يمكن أن يتم عليه توظيف وتشغيل أ        

 .لإلطفائيين طريق دخول مباشر للمبنى 

 

 اإلطفاءطريق سيارات     1.3

 .نقاذالدفاع المدني لمكافحة الحريق واإلالطريق إلى البناية أو الهيكل للسماح بدخول أجهزة          

 

 مداخل اإلنقاذ/طريق وصول معدات الحريق    1.4

 . واإلنقاذ اإلطفاءالمكان المجاور للمبنى والذي يتم من خالله التجهيز للعمليات الخاصة ب        

 

 (صواعد ) مآخذ الحريق   1.5

انظر القسم ) او في صندوق خراطيم الحريق  الهروب درج ملم عادة يوضع داخل  56للماء  بقطر  مخرج        

 .طفائيين مدربين أو من الدفاع المدني خالل الحريقالستخدامها من قبل إ( ع المعتمدة مواقلتفاصيل ال 66.5

 

 :والخرطوم المعلقأالخرطوم ذو البكرة   1.6

طفائيين مدربين أو من ملم مع نهاية مسننة للوصل الستخدامها من قبل إ 04ملم أو  56للماء  بقطر  خرطوم        

 .الدفاع المدني خالل الحريق

 

 شبكة الصواعد    1.7

رأسيا ( في نظام متحد والمرشات)وصيالت الخرطوم ، يقوم بتوصيل المياه لت الصواعد  الجزء الرأسي من نظام       

الذي يوصل  الصواعد فقي من نظام للجزء األ يمكن أن تشير أيضا  ( نبوباأل)العبارة . ن األرضية لألرضية م

 .على صمام منفرد ( االلية  ونظم المرشات)المياه لتوصيالت اثنين خرطوم أو أكثر مدادات إ
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   عام    2.

دوا التعامل بنجاح مع االوصول للحريق سريعا مع معداتهم إذا ما أر الدفاع المدني للقدرة على اطفائيويحتاج إ    2.1

لعدة أمتار من مستوى خدمة  وهذا في غاية األهمية في البنايات العالية حيث تكون النيران مرتفعة  جدا   . الحريق

 .الوصول للحريق

في .وكذلك البناية ومحتوياتها للخطر ولئك القاطنين في البناية واح كل من اإلطفائيين وأسالمة وأرقد تتعرض     2.2

 . حدث تأخير في الوصول لمكان الحريق حال

يؤخذ في الحسبان فيما يتعلق نقاذ من قبل خدمات الحريق إلى عامل آخر للسالمة ولكن هذا ال قد توفر عملية اإل    2.3

يجب أن يهدف دخول فرق مكافحة الحريق إلى مساعدة . بالمخاطر المحتملة للبناية أو السكان عند تصميم البناية 

نقاذ الممتلكات والبضائع وتقليل إلطفائيين وتقليل خسائر البناية وإالمدني لحماية الحياة وحماية ا خدمات الدفاع

 .األضرار بالبيئة 

 

 مستوى الدخول  3.

حيث في المواقف  مستوى دخول خدمات الحريق يمكن أن يكون في الطابق األرضي أو مستوى منصة أو     3.1

 ليست تحت األرض المستويات تكون تلك

 

 66من الوصول والوقوف على بعد  اإلطفاءالمدني وفي مستوى دخول خدمات  الدفاعيجب أن تتمكن سيارات     3.2

الحريق والساللم  ومصعدطار الرؤيا المناسبة من المدخل والذي يمنح الدخول إلى داخل المبنى وفي إ مترا  

 .الملحقة 

 

 

 وأنابيب صاعدةأالدخول للمباني التي بها شبكات   4.

  

متر  61آلية يجب أن تكون بها طرق للدخول ألجهزة الضخ في إطار  ونظام مرشات بصواعد اني المزودة المب    4.1

 2.1الشكل انظر .ريق واضحة ومرئية من طرق الدخول يجب أن تكون فوهات الح. من فوهة الحريق

 .للتوضيح

 

ماكنها عند تحديد أيجب أن تكون فوهات الحريق مرئية من طريق دخول سيارة الحريق لتجنب أي تأخير في     4.2

فضل والتقيد فقط بطول الخرطوم المستخدم فإن يجب أن ال ولكي يكون هنالك تحكم أ.  اإلطفاءوصول طاقم 

 . اإلطفاءمترا  من طريق دخول سيارة  61 توضع فوهات الحريق على بعد أكثر من

 

 

 فوهات الحريق الخارجية   5.

 

. متحدة مارات العربية الء من البنيات التحتية في دولة اإلكجزالحريق العامة  نظام لفوهات نشاءإيجب مراعاة    5.1

يز على توفير نظام الترك والمطورين والمناطق الحرة وأصحاب المشاريع   صةالسلطة المحلية المخت

 . رشادات األساسية في تلك المنشآتالتطورات القادمة في المستقبل وإتباع اإل في كل فوهات حريق خارجية
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 :العامة للحريق على طول الطرق العامة كما يلي تكون المسافات بين الفوهات    5.2

 .متر 654المنشآت السكنية والتجارية تكون  -6

 .متر 644منشآت التخزين ذات الخطورة الخفيفة تكون  -5

 .متر 644منشآت التخزين ذات الخطورة العادية تكون  -3

 .متر 54منشآت التخزين ذات الخطورة العالية تكون  -0

 .متر 644المنشآت الصناعية ذات الخطورة الخفيفة  تكون  -6

 .متر 644المنشآت الصناعية ذات الخطورة العادية  تكون  -5

 .متر 54المنشآت الصناعية ذات الخطورة العالية  تكون  -7

 

جالون  564)( ر في الدقيقةلت 6044 )جالون في الدقيقة  644الحريق العامة يكون  أدنى معدل تدفق لفوهات    5.3

 .(مخرج/لتر في الدقيقة  064مخرج ،   /قيقةفي الد

 

/ جالون 6444فوهة حريق خارجية عند احتساب باالعتبار كمية المياه المطلوبة ،مما يعني  5يراعي تشغيل     5.4

 .دقيقة /لتر 3144دقيقة أو 

 

 .بار 5.0أدنى ضغط  مطلوب على أبعد مخرج من الفوهات اليجب أن يقل عن     5.5

 

 

 الخاصة فوهات الحريق   6.

 

لحماية المباني والهياكل في  المتوفرة في عقار خاص خصيصا   فوهات الحريق الداخلية هي نظام شبكة الفوهات   6.1

 .خالل ذلك العقار المعين 

 

 الخاصة مدني فإنه يتم تخصيص شبكة للفوهاتمن قبل الدفاع ال بكة فوهات الحريق الداخليةعند طلب ش   6.2

 .ل السكني شتركة مع عمليات الري أو االستعمام داخلية ال يسمح باستخدام فوهات. بالحريق

 

 .من المبنى المطلوب حمايته  مترا   34متار وال تزيد عن أ 5يجب وضع فوهات الحريق على مسافة ال تقل عن    6.3

 

ق الدخول في عقار خاص في مسافة ليس بها أو طري/و اإلطفاءون كل جزء من طريق دخول سيارة يجب أن يك   6.4

 :معوقات تبعد 

 .مترللمنشآت عالية الخطورة 34 -6

 .متر لمنشآت التخزين المنخفضة والعالية الخطورة  64 -5

 نخفضة والعادية الخطورة متر للمنشآت الصناعية الم 64 -3

 .متر للمنشآت التجارية والسكنية  54 -0

يتم توفير فوهات  6.4ي القسم التي تتوافق  مع متطلبات المسافة ف (العامة)عندما ال تتوفر الفوهات الخارجية     6.5

 .من الرسومات التوضيحية   2.5والشكل  2.4الشكل  نظرا.  5للقسم  وفقا   داخلية خاصة

 وطريق الدخول  اإلطفاءة الخاصة للحريق على طريق دخول سيار تكون المسافات بين الفوهات    6.6

 .متر 654والتجارية تكون المنشآت السكنية  -6
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 .متر 644منشآت التخزين ذات الخطورة الخفيفة تكون  -5

 .متر 644منشآت التخزين ذات الخطورة العادية تكون  -3

 .متر 644المنشآت الصناعية ذات الخطورة الخفيفة  تكون  -0

 .متر 644المنشآت الصناعية ذات الخطورة العادية  تكون  -6

 .متر 54الية  تكون المنشآت الصناعية ذات الخطورة الع -5

   6044( )لتر في الدقيقة 6044) جالون في الدقيقة  644ة يكون لخاصالحريق ا أدنى معدل تدفق لفوهات    6.7

 .(مخرج/لتر في الدقيقة  064مخرج ،   /قيقةجالون في الد

جالون في  6444دفق إلى تحريق لحساب طلب الماء وبالتالي نصل لمتطلبات ال يجب أن يراعى وضع فوهتي    6.8

 .(لتر في الدقيقة 3144)الدقيقة 

 .بار 5.0   دنى ضغط مطلوب على أبعد مخرج من الفوهات اليقل عنأ6.9          

 .ساعة  5الخاصة لمكافحة الحريق يكون لمدة  إمداد المياه لفوهة الحريق    6.10

 

  مضخات الحريق للفوهات  6.11

 يمكن طلب . الحريق لشبكة فوهات  حجم وسعة مضخة الحريق المطلوبة لتحديدحساب الهايدروليكية ليتم توفير   1.

    .مضخات منفصلة لتناول تذبذب الضغط في شبكة الفوهات     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال لموقع فوهة الحريق ومدخل البناية ومركز طلبات الطوارئ وغرفة مضخة الحريق 2.1الشكل 
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    لفوهات ( لتر في الدقيقة 3144)جالون في الدقيقة  6444تدفق المياه لكل مضخة حريق يكون أدناه   معدل  2.

 .بار 64.3دناه  الحريق بضغط مضخة أ 

 

  شبكة تغذية فوهات الحريق  7.

 

بالمياه من الدفاع المدني وأن تتوافق مع معايير التصنيع  بيب ومواد التركيب إلمداد الفوهةيتم اعتماد األنا 7.1

 2.2الجدول و 2.1الجدول حسب 

للتوصيل مع ( ملم 665)بوصة  5من نوع معتمد وأن ال يقل قطرها عن   الفوهاتيجب أن تكون  7.2

 . صمام عدم االرتداد ونقطة الدفعلصمام البوابة  ،  القاعدة  2.2الشكل انظر . المصادر 

 

 

 

 

 .القاعدة لصمام البوابة  ، صمام عدم االرتداد ونقطة الدفع  2.2الشكل                           

 

 (Breeching Inlets)أماكن وعالمات نقاط الدفع     7.3

 

 .على جانب الطريق من المباني  يتم وضع نقاط الدفع  7.3.1

 

بحيث يمكن وبسهولة وبشكل مقبول توصيل والحاق خطوط الخراطيم  ب نقاط الدفعيتم وضع وترتي  7.3.2

 بالمداخل بدون تعارض وتداخل من أي أشياء قريبة بما في ذلك المباني واألسوار واألعمدة أو

 . التوصيالت األخرى لنقاط الدفع

 

 : اآلتي يجب أن تخصص بوضع عالمة عليها توضح كل نقطة دفع خاصة بنظام المرشات  7.3.3

 .ملم على لوحة أو تركيبة  56.0حرف الالفتة بارزة أو محفورة بارتفاع ال يقل عن أن تكون أ  -6

 :دمة التي يقصد منها التوصيل وأن تقرأ كمثال كما يلييجب أن تشير الالفتنة إلى الخ -5

 .نظام الصاعد/ مرشات/ خزان مياه      
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ويسمح . ب لتوصيل أقصى طلب للنظام يجب أن تشير الالفتة عند المداخل إلى الضغط المطلو 7.3.4

 .( ملم 56)بوصة  5.6بتركيب صمامات على مخارج قطر 

أو ما ) حجار مسطحة أو بالطة خرسانية وأن توفر لها حجارة صغيرة فوهات الحريق يجب أن توضع على أ 7.4

 .وتوضع حول المجرى لضمان التصريف ( يعادلها

انظر .وق الدرجة النهائية ملم ف 060ملم و اليزيد عن  067 يجب أن ال يقل مركز مخرج الخرطوم عن 7.5

 للتوضيح 2.3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 (ملم 067)أدنى ارتفاع للمخرج                               

 

 
 ( ملم 060) أقصى ارتفاع للمخرج                          

                  

 فوهات الحريق أدنى وأقصى ارتفاع لمخرج 2.3الشكل                      

 

 

 بمتاريس إذا كانت عرضة للتلف التجاري يجب حماية فوهات الحريق 7.6

 

 . مع التوصيل إلى أو تشغيل الصماماتيجب ترتيبها بطريقة ال تتداخل  حماية الصماماتوسائل  7.7

 

 : حريق وشبكة المياه المغذية الرئيسيةال لتالية في منطقة الخدمة بين فوهةال يجوز تركيب األشياء ا    7.8

 .امات عدم رجوع صم -6
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 . صماماتت كشف عدم الرجوع  -5

 . صمامات منع ارتداد تدفق الماء -3

 .أي صمامات مشابهة للمذكورة أعاله  -0

و  2.1الجدول األنابيب تحت األرض يجب اعتمادها  لخدمة الحماية من الحريق أو تتوافق مع المعايير في    7.9

2.2 

 

 معايير تصنيع األنابيب تحت األرض 2.1الجدول 

 المعيار المواد واألبعاد
  الحديد المرن

 AWWA C104 قطع التوصيل لألنظمة المائيةو نبوب الحديد المرنبطانة األسمنت أل

 AWWA C105 تلبيسات البولثيرين لنظم انبوب الحديد المرن

بوصة  01بوصة حتى  3حديد الزهر من للحديد المرن و قطع التوصيل
 للماء والسوائل األخرى

AWWA C110 

 AWWA C111 ألنابيب الحديد المرن والتركيبات المضغوطةالطوق المطاطي وصالت  

نبوب الحديد المرن ذو الحواف مع حواف ذات خيوط من الحديد المرن أ
 والحديد الزهر

AWWA C115 

 AWWA C150 نبوب الحديد المرنتصميم سمك أ

 AWWA C151 للماء  أنبوب الحديد المرن المصاغ مركزيا  

 AWWA C600 معيار تركيب األنابيب الرئيسية للمياه من الحديد المرن وتوابعها

  الحديد الصلب

 AWWA C200 بوصة وأكبر 5 من الصلبأنابيب المياه 

 من الحديد الصلبالتغليف والتبطين الوقائي بقار الفحم لخطوط أنابيب المياه 
 يستعمل حارا –الطالء والشريط 

AWWA C203 

بوصة  0 الحديد الصلبسمنت الواقي ألنبوب التبطين والتغليف بمالط اإل
 يطبق في الورشة –وأكبر 

AWWA C205 

 AWWA C206 نبوب المياه الفوالذياللحام الميداني أل

 600بوصة حتى  0حجام أ –نبوب الفوالذ لخدمة أعمال المياهحواف أ
   كبروأ– بوصة

AWWA C207 

 AWWA C208 بعاد تركيبات انابيب الفوالذ المصتعةأ

 AWWA M11 والتركيبنابيب الفوالذ الدليل لتصميم أ

  النحاس

 ASTM B 75 النحاس بدون لحام أنبوبمواصفات 

 ASTM B 88 المياه من النحاس بدون لحامأنبوب مواصفات 

 ASTM B 251 سبيكة النحاس  وأنبوبالنحاس المطاوع بدون لحام أنبوب متطلبات 

  الخرسانة

طواني للمياه سالنوع الفوالذي اإل –األنابيب الخرسانية المقواة للضغط 
 والسوائل األخرى

AWWA C300 

سطواني اإل الصلبالنوع  –الجهد المسبق األنابيب الخرسانية المقواة للضغط 
 للمياه والسوائل األخرى

AWWA C301 

 AWWA C302سطواني للمياه الغير  إ الصلبالنوع  –األنابيب الخرسانية المقواة للضغط 
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 والسوائل األخرى

 والمسبق الشد  سطوانياإل الصلبالنوع  –األنابيب الخرسانية المقواة للضغط 
 للمياه والسوائل األخرى

AWWA C303 

بوصة  65بوصة إلى  0سمنت والجبس من المعيار ألنبوب التوزيع من اإل
 للمياه والسوائل األخرى

AWWA C400 

 AWWA C401 واالسمنتمعيار ممارسة اختيار انابيب المياه من االسبستس 

 AWWA C602 الموجودة -بوصة فما فوق 0تبطين مالط االسمنت لخطوط انابيب المياه من 

 AWWA C603 لتركيب انبوب مياه الجبس واالسمنتالمعيار 

  البالستيك

 65بوصة إلى  0من ( بي في سي)انابيب  الضغط بولي فينيل كلورايد
 بوصة للمياه والسوائل األخرى

AWWA C900 

 

 

 األنابيب الصلبة  8.

 

 .نابيب الحديد الصلب للخدمة العامة تحت األرض ما لم يتم اعتماد ذلك بشكل خاص لتلك الخدمة ال تستخدم أ   8.1

 

 نوع وفئة األنابيب  9.

 :من خالل مراعاة العناصر التالية  ة األنبوب المراد استخدامه تحت األرضيتم تحديد نوع وفئ   9.1

 الحريق لألنبوبمقاومة  -6

 أقصى ضغط متوقع في النظام -5

 العمق الذي يتم فيه تركيب األنابيب -3

 ظروف التربة -0

 التآكل -6

نبوب لألحمال الخارجية األخرى بما ذلك حمولة األرض والتركيبات أسفل المباني والحركة أو قابلية األ -5

 .السيارات  حمولة

 .(متر 4.0) قدم  3اليقل عن  قتحت طرق السيارات على عم الواقع نبوبيجب دفن األ   9.2

 .(متر 6.5)قدم  0على عمق نبوب تحت طرق السكك الحديدية يجب دفن األ   9.3

        ويعطى االعتبار دائما لدرجة المستقبل أو  بوب إلى مستوى الرصيفنيتم قياس عمق الغطاء من أعلى األ   9.4

 .الدرجة األخيرة وطبيعة التربة 

 

  ضغط النظام  10.

 .(بار 64.3)بي اس اي 664يتم تصميم األنبوب والتركيبات لتحمل نظام ضغط العمل بما ال يقل عن   10.1

 

 

 

 التيارات الرئيسية  11.
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ومعدات  ة وفوهات مراقبة مركبة على صماماتفوهات مراقب م توصيل التيارات الرئيسية من خالليت 11.1

لتر في  064)لدقيقة جالون في ا 564مشابهة للتيارات الرئيسية تكون قادرة على توصيل اكثر من 

 (الدقيقة

 بعادمواد التركيب واأل 2.2الجدول 

 المعيار المواد واألبعاد
  الحديد الزهر

 ASME B 16.4 564و  656تركيبات الحديد الزهر المترابطة الفئة 

 ASME B 16.1 الزهر والتركيبات ذات الحوافنبوب الحديد حواف أ

  (المرن)الحديد المطاوع 

 ASME B 16.3 344و  664تركيبات الحديد المطاوع المترابطة الفئة 

  

  الصلب

 ASME B 16.9 التركيبات الملحومة من الصلب من صنع المصنع 

 ASME B 16.25 نهايات ملحومة لألنابيب والصمامات والحواف والتركيبات

مواصفات تركيبات األنابيب للحديد المطاوع الكربوني وسبائك الحديد لدرجات 
 الحرارة المتوسطة والمرتفعة

ASTM A 234 

 ASME B 16.5 نابيب الصلب والتركيبات ذات الحوافحواف أ

 ASME B 16.11 تركيبات الحديد المقلدة المقبس الملحوم والمترابط

  النحاس

 ASME B 16.22 البرونز الملحومة ضغط تركيبات النحاس المرن ووصلة 

 ASME B 16.18 وصلة ضغط البرونز الصب الملحومة تركيبات 

 

 

 الحماية ضد التلف  12.

 

 .يجب أن ال تجري األنابيب تحت المباني  12.1

 

 :عندما يكون من الضروري أن تجري األنابيب تحت المباني يتم اتخاذ احتياطيات معينة تشمل ما يلي  12.2

 ألنبوبتقوس جدران األساس فوق ا -6

 األنابيب في خنادق مغطاة وجود -5

 توفير صمامات لعزل أقسام األنبوب التي تقع تحت البناية  -3

 .األساساتنابيب خدمة الحريق للبناية بجوار يسمح بإدخال أ  12.3

عندما تكون هنالك هياكل مجاورة أو ظروف طبيعية تجعل من غير العملي وضع أنابيب رأسية مباشرة   12.4

 داخل الجدار الخارجي فإنه يسمح بوضع تلك األنابيب الرأسية قريبة بقدر اإلمكان للجدران الخارجية لتقليل

 .األنابيب تحت األرض وتحت البناية  كمية

نبوب رأسي قريبا من أساسات المبنى وذلك صحيحة التصميم والنوعية عند وضع أدام التركيبات اليتم استخ  12.5

 .لتجنب وضع وصالت األنابيب في أو تحت األساسات 
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 :تخضع األنابيب  لتقييم لشروط التحميل الخاصة التالية ويتم حمايتها إذا لزم   12.6

 .ثقيلة  السكك الحديدية التي تحمل شحنات األنابيب التي تجري تحت -6

 .األنابيب التي تجري تحت أكوام كبيرة من السلع الثقيلة  -5

 .وهزات ثقيلة مناطق تخضع لصدمات لتي توضع فياألنابيب ا -3

 

نبوب من معدن غير مشابه فإنه يجب عزل الوصلة عندما يكون من الضروري وصل أنبوب معدني مع أ  12.7

 .هربائي باستخدام وسيلة معتمدة ضد مرور أي تيار ك

 

 .الخدمات الكهربائية  ضن األحوال استعمال األنبوب لتأريال يجوز بأي حال م  12.8

 

 

 متر وتعتمد على الخطر 54متر أو  64متر ،  34تكون المسافة من أ إلى ب أو ج  : لحوظةم  12.9

 

 إلى الصنبور العام اإلطفاءالمسافة من أقصى نقطة لطريق دخول سيارة  2.4الشكل            
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 الحريق الخاصة  فوهاتالمسافات بين : 2.5الشكل       

 

ون هنالك أكثر من فوهة حريق مطلوبة خاصة ، فإنه يتم وضع الفوهات في الحاالت وعندما يك: ملحوظة   12.10

أو /طريق الدخول وبحيث يكون كل جزء من طريق دخول أي أو /و اإلطفاءعلى طول طريق دخول سيارة 

 متر من أي فوهة 54متر أو  64أو  متر 34طريق الوصول يفع داخل مسافة ليس بها معوق قدرها 

الحريق يجب أن يتوافق مع المتطلبات  عملية تشييد وتركيب فوهة. الخطر ويعتمد ذلك على نوعية 

تركيب األنابيب الخاصة :  NFPAمن الئحة الهيئة الوطنية للحماية من الحريق  50الموضحة في الفقرة 

 .لخدمات الحريق وملحقاتها

 

 

 

 

 ارات الدفاع المدنيمواصفات طريق دخول سي:  2.3الجدول 
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 مواصفات طريق دخول سيارات الدفاع المدني

 المتطلبات البند
 متر 66 أقصي مسافة لموقف سيارة الدفاع المدني من مدخل المبنى

 متر 61 نقطة الدفعاقصى مسافة لموقف سيارة الدفاع المدني من فوهة 

 %64 دخول سيارات الدفاع المدنيميالن لطريق  أقصى درجة

 

توى دخول خدمة عندما يكون هنالك مبنى فوق مستوى أو مستويات موقف سيارات مفتوح الجوانب فإن مس  12.11

لدخول سيارات  متوفرا   على مستوى موقف السيارات شريطة أن يكون هنالك مسارا   الحريق يكون مقبوال  

 .في ذلك المستوى  اإلطفاءللوصول لمصعد  اإلطفاء

من تفتيش كل ( طفائييناإل) كما يشترط أيضا توفير ممر مناسب للوصول لتمكين مكافحي الحريق 12.12

أي ممر . ن رصف ممر مناسب أو ممر ممهد بحصىكما يمك. االرتفاعات في المبنى خالل وبعد الحريق 

متر على األقل كما ال يجوز ان تعوق النباتات أو الشجيرات أو الجدران أو المعالم  6كذلك يكون عرضه 

 .األخرى ذلك الممر 

انب يمكن قبول ممر للوصول من خالل موقف ف سيارات مفتوح الجوعندما يكون هنالك مبنى فوق موق 12.13

 .السيارات في أدنى مستوى 

 

 يق الوصول لمعدات مكافحة الحريق طر  13.

 

متر على طول الطريق ، بحيث يكون مالئما  لمناورات سيارات  5أقل عرض لطريق الوصول اليقل عن    13.1

 .، الساللم القابلة لالمتداد ، المعدات الهوائية ، معدات الضخ والمنصات الدوارة الهيدروليكية  اإلطفاء

 

يجب توفير  فإن( السكن الجماعي هو سكن أرضي مع مرافق مشتركة) بالمجمعات السكنية فيما يتعلق 13.2

ل نقطة متر في ك 54متر لوصول أجهزة الحريق لمسافة  0دناه بعرض أ اإلطفاءطريق وصول لسيارات 

 .للتوضيح 2.6الشكل نظر ا. لكل مبنى في تطويرات السكن  على المساحة المخصصة
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 إلى أبعد اإلطفاءالمسافة بين حافة طريق وصول سيارة  2.6لشكل ا                                    

  مترا   54البنايات ال تتجاوز نقطة في مجمع                                           

 

ما عدا الفنادق والمهاجع والغرف )في مباني المنشآت السكنية المنخفضة  غير مطلوبة لوصولطرق ا  13.3

يجب توفير طريق لوصول سيارات  ومع ذلك.  مترا   66والتي يكون ارتفاعها المأهول أقل من ( المفروشة

متر لكل نقطة على مساحة الخريطة  54متار لدخول معدات الحريق بمسافة حركة أ 0بعرض أدناه  اإلطفاء

 .الموضوعة للمبنى 

 

قف اومو النواديعلى المباني الغير سكنية المنعزلة مثل  اإلطفاءوصول سيارة  ال تنطبق متطلبات طريق 13.4

 .الخ والكائنة في داخل التطوير السكني ...السيارات 

 

 .ة وتكون أقرب لنظام األنابيب الصاعدعلى الجدار الخارجي فوق مستوى األرض  توضع نقاط الدفع 13.5
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 إلى أبعد نقطة اإلطفاءق وصول سيارة المسافة بين حافة طري 2.7لشكل ا     

 . مترا   06في مجمع البنايات ال تتجاوز                                        

 

ال تطلب طرق للوصول في مباني المنشآت المنخفضة للرعاية اليومية والحبس واإلصالح والتعليم والرعاية  13.6

ومع ذلك يجب .  مترا   66يزيد ارتفاعها المأهول أكثر  من  الالصحية والمنشآت التجارية والمجمعات التي 

متر  06متار لدخول معدات الحريق بمسافة حركة أ 0بعرض أدناه  اإلطفاءسيارات توفير طريق لوصول 

 2.7الشكل انظر .مساحة الخريطة الموضوعة للمبنى لكل نقطة على 

 

ال تطلب طرق للوصول في مباني المنشآت المتوسطة االرتفاع  للرعاية اليومية والحبس واإلصالح والتعليم   13.7

طريق . مترا  66زيد ارتفاعها المأهول أكثر  من والرعاية الصحية والمنشآت التجارية والمجمعات التي  ي

بما في ذلك الحمامات والمخازن ومناطق التدوير )الوصول يوفر بناء على أساس اجمالي مساحة الطابق 

 2.4الجدول ألكبر طابق في المبنى حسب ما هو موضح في ( الخ..
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 (مرشاتبدون )للمنشآت الغير صناعية والغير تخزينية  اإلطفاءمدى الوصول لسيارة :  2.4الجدول 

 (متر66اقلة من ) 5/6  محيط األدنى

 ¼محيط  متر مربع 0444متر مربع إلى  5444

  5/6محيط   متر مربع 1444متر مربع إلى  0444

 ¾ محيط  متر مربع 65.444متر مربع إلى  1444أكبر من 

 كل المحيط متر مربع 65.444أكبر من 

 

  2.5الجدول  في المرشات المائية ، يتم احتساب ضعف المساحة كما هو موضح مفي المباني المحمية بنظا 13.8 

 

 (مرشات مع)لغير صناعية والغير تخزينية للمنشآت ا اإلطفاءمدى الوصول لسيارة :  2.5الجدول 

 (متر 66اقله )5/6محيط  األدنى

 ¼محيط  متر مربع 1444متر مربع إلى  0444

 5/6محيط   متر مربع 65.444متر مربع إلى  1444أكبر من 

 0/3محيط  متر مربع 35444متر مربع إلى  65444أكبر من 

 كل المحيط متر مربع 35444أكبر من 

 

لكل البنايات متوسطة االرتفاع وعالية االرتفاع  متر من نقطة الدفع 61ل إلى حدود يتم توفير طريق الوصو  13.9

 . االرتفاع المأهول لخمسة عشر مترا   والتي تتجاوز

 

 اإلطفاءأقل طول لوصول سيارة :  2.8الشكل                             
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 طريق وصول ربع المحيط 2.9لشكل ا                                    

 

 

 طريق وصول نصف المحيط 2.10الشكل                                      
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ويتم . لكل المباني التي تندرج تحت المنشآت الصناعية أو المخازن  اإلطفاءيتم توفير طريق وصول لمعدات  13.10

  2.6الجدول جمالي لمكعب البناء حسب ما هو موضح في إلحساب توفير طريق الوصول على المدى ا

 

 (بدون مرشات) يةللمنشآت الصناعية والتخزين اإلطفاءمدى الوصول لسيارة :  2.6الجدول 

 (متر 66اقله ) 5/6محيط  الحجم األدنى

 0/6محيط   متر مكعب 51.044أكثر من 

 5/6محيط   متر مكعب 65.144أكثر من 

 0/3محيط  مكعبمتر  16.544أكثر من 

 كل المحيط متر مكعب 663.544أكبر من 

 

 الجدولكما هو موضح في  ني المحمية بنظام المرشات التلقائيةيمكن مضاعفة القدر المكعب من المبنى للمبا   13.11

2.7 

 

 

 (مرشات مع) يةللمنشآت الصناعية والتخزين اإلطفاءمدى الوصول لسيارة :  2.7الجدول 

 (متر 66اقله ) 5/6محيط  الحجم األدنى

 0/6محيط   متر مكعب 65.144أكثر من 

 5/6محيط   متر مكعب 663.544أكثر من 

 0/3محيط  متر مكعب 674.044أكثر من 

 كل المحيط متر مكعب 557.544أكبر من 

 

في طبيعتها  وأن الحرائق قد تكون أكثر تعقيدا   إن أحمال الحريق في المباني الصناعية أعلى كثيرا  : ملحوظة  13.12

في  ونجد أن هنالك أحجام أكبر للتقسيمات في تلك المباني خصوصا  . ومقدارها مقارنة بالمباني التجارية 

من القابلية لالشتعال  كبيرا   العالية تخلق حجما   الرفوفكما أن تخزين المواد  في . مناطق العمليات والتخزين 

جمالي السعة المكعبة يستخدم لحساب المدى فإن إ ري مالحظة أنه في المباني الصناعيةومن الضرو. 

فإن السعة المكعبة للمباني يمكن  يات المحمية بنظام المرشات التلقائيةأما البنا. المطلوب لطرق الوصول 

 .مضاعفتها 

متر من الموقع  64أو أكثر من  متر 5ريق الوصول بحيث بحيث تكون أقرب حافة ال تقل عن يتم اعتماد ط 13.13

 .المركزي لفتحة الوصول بقياس أفقي 

 %64رصيف أو إذا كان على منحدر فإن الميل يجب أن ال يزيد عن اليوضع طريق الوصول على مستوى  13.14

متر في الطول أو  06عن  اإلطفاءيجب أن ال تزيد النهاية القصوى لطريق الوصول وطريق دخول سيارة  13.15

 2.11الشكل طاف حسب ما هو موضح في توفر مع مرافق انع مترا   06تجاوزت إذا 
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 اإلطفاءمرفق االنعطاف لسيارة  2.11كل الش                                        

 

مع  اإلطفاءيجب أن يتوافق نصف القطر الخارجي لالنعطاف في طريق الوصول ووصول سيارة  13.16

 2.12الشكل  موضح فيبات حسب ما هو المتطل

 

 اإلطفاءمرفق االنعطاف لسيارة  2.12  الشكل                                        
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متر لمرور معدات  0.6تكون على األقل  اإلطفاءوطريق دخول سيارة  ،لطريق الوصول صافي االرتفاع 13.17

ور تصل بين المباني أو جس بوابة الدخول ل يمكن أن تكونالمعوقات الفوقية لطريق الوصو.  مكافحة الحريق 

 2.13الشكل انظر. 

 

 اإلطفاءلطريق دخول سيارة  صافي االرتفاع  2.13 الشكل                                     

 

طة أن يكون موقع تلك الطرق يتوافق مع شري اإلطفاءرق العامة لطريق لوصول سيارات يمكن أن تعمل الط 13.18

 . اإلطفاءمتطلبات دخول سيارة 

 

خالية من أي معوقات وكما يجب أن ال تعيق  اإلطفاءطرق الوصول وطريق دخول سيارة  يجب الحفاظ على 13.19

ق الوصول وفتحات األجزاء األخرى من المباني والنباتات واألشجار والتركيبات األخرى المرور بين طر

 2.14الشكل انظر  .وصول ال
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 الفسحة الهوائية الفارغة  للمعدات:   2.14الشكل                                  

 

المعوقات األخرى قد  .إلى الطابق الرابع  اإلطفاءحافة المنصة تعيق وصول ذراع رافعة سيارة : ملحوظة 13.20

لم الهوائية على زاوية الخ وللسماح باالمتداد الكامل للسال...تكون األشجار على طرف الطريق وسقف المدخل 

.   اإلطفاءمطلوب مساحة كافية لوضع سيارة درجة ،   وال 14إلى  54  سليمة للتسلق أو زاوية االرتفاع  

شريطة أن يكون طرف الطريق العام إلى  اإلطفاءيارات ق العامة كموقف صلب من سويمكن استخدام الطر

 .متار أ 64ة الدخول موضوعة وال تزيد عن واجهة المبنى حيث توجد فتح

 

نب التعويق لذراع رافعة سيارة يتم إعادة وضع البرج المرتفع من المبني األقرب إلى قاعدة المنصة  لتج 13.21

عن  متر بعيدا   64متر على األقل ولكن ليس بأكثر من  5ة على مساف اإلطفاءويتم وضع سيارة .  اإلطفاء

على  اإلطفاءوإذا ما تم وضع سيارة . لمبنى ل( بما في ذلك أي معوقات فوقية. )ة الجدار الخارجي أو الواجه

متر من المبنى ،  فإن السلم الهوائي عندما ينشر يقع خارج الحد اآلمن للعمل  أي انحدار السلم يكون  5بعد 

متار من المبنى فإن الوصول الفعال أ 64على مسافة أكثر من  اإلطفاءوإذا ما تم وضع سيارة .  جدا   حادا  

 .للسلم الهوائي يجب تخفيضه 
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 الموانع والهياكل المؤقتة 2.15الشكل                                        

 

 صندوق اآلمان على العمود .  اإلطفاءب أن ال يعيق طريق وصول سيارة الفاصل األمني عندما يرفع يج 13.22

 . اإلطفاءيجب أن ال يبرز إلى طريق وصول سيارة 

وضع عالمات األركان يجب أن يكون بألوان متباينة . ركان طريق الوصول يجب وضع عالمات على كل أ 13.23

 مع أسطح األرضية أو التشطيبات 

يفضل جسم )يجب وضع عالمات عليها مع جسم متباين في اللون  المتوفرة على طرق عشبيةرق الوصول ط 13.24

من بعضها البعض  متر 3أن تكون على مسافات ال تقل عن  العالمات يجب. بالليل  ويكون مرئيا  ( عاكس

 .ويتم توفيرها على جانبي الطريق من طريق الوصول 

وذلك على مدخل طريق (  الطريق اخالء -اإلطفاءسيارات  طريق وصول)يتم وضع لوحات تعرض كتابة  13.25

 . ملم  64قل من يكون أحجم الكلمات يجب أن ال . وصول ال
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 طرق الوصول للحريق   14.

 اإلطفاءمدني علي طرق ومسارات لسيارات التابعة للدفاع ال اإلطفاءأن تحتوي طرق الدخول لسيارات  يجب 14.1

 .ذلك  ومسارات للوقوف أو مجموعة  من

 

 ومواصفات المسارات اإلطفاءول لسيارات خطرق الد: 2.8لجدول ا

 طرق الوصول ومواصفات المسار

 اإلطفاءسيارات لمعدات  البند
 االعتيادية

تدخل لمعدات سيارات ال
 السريع

أدنى سعة للحمولة للقيادة على المسطحات في كل 
 انواع الطقس لتحمل مركبات الدفاع المدني

 كجم 16.444 كجم 06.444

 متر 06 متر 06 أقصى حد للنهاية

 متر 5 متر 5 أدنى عرض بدون إعاقة

 متر 0.6 متر 0.6 أدنى فسحة فارغة بدون معوق رأسي ألي درجة

 %64 %64 أقصى درجة للطريق

 متر 5 متر Krebs 5أدنى عرض للطريق بين الكريبس 

 متر 0 متر 0 أدنى عرض للبوابات

 متر 65 متر 65 ( دوار)أدنى نصف قطر الجدار لدائرة انعطاف 

 

 

ومع ذلك وبسبب وزن معدات  .من معدات الضخ العادية  أثقل تماما   لمعدات الخاصة لسيارات التدخل السريعا 14.2

الوصول السريع فقد تم توزيعه على عدد من المحاور حيث روعي أن االستعمال الغير متكرر لطرق الوصول 

كجم  06.444ولذلك فمن المعقول تصميم قاعدة الطريق حتى   كجم ال يسبب ضررا   060444مصمم لحمولة 

 .كجم بالكامل  16.444جب أن تصمم لحمولة من مسار الدخول ي بالرغم من أن أي جسور تشكل جزءا  

ومع ذلك فإن وزن معدات الحريق المذكور يجب أن يفحص مع الدفاع المدني حول أي تعديالت في المركبات  14.3

 .أو تقديم مركبات جديدة 

 

 الحريق داخل المبنىرجال االطفاء دخول    15.

 مصعد الحريق    15.1

في أي بناية مصنفة بأنها من البنايات المرتفعة أو عميقة جدا وتكون بها أكثر من طابقين في السرداب  15.1.1

تواة في عمود محمي ومنفصل أو عمود واحدة للحريق والتي تكون مح مصعد فيجب أن توفر لها 

كل  األخرى تخدم  المصاعد بأن تكون أخرى ويخضع ذلك  مصاعد محمي منفصل يحتوي على 

 .مكافحة حريق  ردهةطابق من 
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 . أو عرضا   ملم إما طوال   6064يكون  مصعد رجال االطفاء دنى قياس أ 15.1.2

إلى كال طابق مأهول فوق أو تحت الطابق  مصعد رجال االطفاء يجب أن يكون هنالك وصول  15.1.3

حة حريق في مكاف من مخرج ساللم ويمكن الوصول له من خالل ردهة  وأن يكون مجاورا   المشغول

 .كل طابق 

لغاء النداء األول أو السابق والذي تم مكافحة الحريق بميزة تشغيلية تمكن اإلطفائي من إ تزود رافعة 15.1.4

 .بدون قصد لرافعة مكافحة الحريق خالل الطوارئ 

عن ذلك يمكن توفير  يمكن إدراج هذه الميزة التشغيلية في داخل نظام التحكم في المصعد أو بدال   15.1.5

نظام التحكم في المصعد ،  فليس  وإذا ما تم إدراج هذه الميزة التشغيلية في. مفتاح منفصل جانبي

 .جباريا أن يزود بمفتاح جانبي منفصل إ

 . لرجال االطفاء المصعد الذي يتم تخصيصه لنقل البضائع ال ينبغي ؤ أن يخصص كمصعد  15.1.6

ة من أي مصدر آخر رعية رئيسية مخصصة للمصعد ومستقلف للمصعد من دائرة الكهرباء ليتم توصي 15.1.7

 . ن خالل منطقة قليلة الخطريجب أن تمر مكما  الكيبالت التي توصل بالمصاعد  فرعي من دائرة 

 

 إنزال المصاعد 15.2

تشغيل أي جهاز لكشف الحريق أو نظم إنذار الحريق فيجب أن تنزل  وعندعند حدوث حريق طارئ   15.2.1

 بواب المصعد مفتوحة للنزول األرضي أو طابق الخروج وأن تظل أ كل مصاعد الركاب إلى الطابق

اء لكهرب اإلمداد للمصاعد يجب تحويله فورا   فإن ،من المبنى في حالة انقطاع التيار الكهربائي 15.2.2

نزال كل المصاعد للطابق األرضي وأن تظل أبواب النزول في المولد ويتم إالطوارئ من محطة 

 .عند عودة التيار الكهربائي العادي ويتم إعادة التنشغيل العادي للمصعد تلقائيا  . المصعد مفتوحة

ويجب . (ARD)بجهاز إنقاذ آلي يةيمكن تزويد كل مصاعد الركاب بما في ذلك المصاعد الهايدروليك 15.2.3

المصاعد وأن تكون أن يسمح جهاز اإلنذار اآللي للمصاعد بالتحرك والتوقف في أقرب طابق لوقوف 

غير مسموح بإنزال . وذلك في حالة انقطاع التيار الكهربائي في وضع مفتوح أبواب المصاعد 

 .المصاعد لطابق السرداب 

  

 طابق اإلنزال البديل     15.3

يجب  0 طابق التسوق أو مكتب ي منطقة مشغولة في طابق معين مثلصاعد مباشرة فعندما تفتح الم 15.3.1

نزال المصعد للطابق البديل في حالة وجود حريق في ذلك الطابق ويتم إ0 تحديد طابق بديل معين 

غطي منطقة تشغيل أي كاشف أو مرشة مائية ت. مصعد المعين في الجوار القريب من باب نزول ال

 .الطابق المعين سيتسبب بأن يعاد توجيه المصعد لينزل في الطابق البديل  نزول المصعد في

ةأن يكون في الطابق البديل  يجب 15.3.2 لنزول الركاب حيث يمكن  مسبقا   كحد أدنى وجود منطقة عزل معدَّ

 .آخر من باب نزول المصعد  روب بسالم في مخرج ساللم أو مخرجلألفراد اله
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( NFPA)لمعايير ومتطلبات الهيئة الوطنية لمكافحة الحريق  وفقا   أن تكون مهواةآبار المصعد يجب  15.3.3

 (ASME)و المعاير األمريكي 

 يجب توفير تيار كهربائي  لمصاعد الركاب عند الطوارئ لإلضاءة والتهوية ونظم اإلنذار  15.3.4

 في أي بناية مصنفة بأنها عالية فإنه يجب تحجيم االمداد الكهربائي للطوارئ بحيث يكون  15.3.5

 .يمكن الوصول له لكل طابق  لرجال االطفاء بخالف مصعد )صعد واحد على األقل هنالك م -6

هنالك مصعد واحد من كل منطقة رأسية إذا ما تم ترتيب المصاعد لخدمة مناطق مختلفة في المبنى  -5

 .في حالة انقطاع التيار الكهربائي  عامال  ،  يظل 

هناك مفتاح يدوي لمصعد رجال االطفاء ويتحكم في جميع الحاالت التي تم ذكرها اعالة في   66.3.5

 الطوارئ ان يكون مفتاح التحكم في غرفة التحكم    حالة

 

 كافحة الحريق ساللم م       15.4

 .ملم 6544الحريق  يكون أقل عرض لساللم مكافحة    15.4.1 

 

 ردهة مكافحة الحريق      15.5

تمكنهم من جمع معداتهم مثل طفائيين ،  يجب تخصيص مساحة الحريق من اإلقبل التمكن من مكافحة  15.5.1

 .طفاء الحريق الخ قبل التقدم إل..فتح األبواب  الخراطيم الطويلة والفروع وأدوات

. لكل مصعد امتار مربعة  6رضية خالية ال تقل عن الحريق مساحة أتكون لردهة مكافحة يجب أن  15.5.2

متر مربع للمساحات التي تخدم أربعة  54المساحة األرضية الخالية يجب أن ال تتجاوز مساحتها  

 .ربعة مصاعد صعد للمساحات التي تخدم أكثر من أمتار مربعة لكل ممصاعد أو خمسة أ

ات التي تخدم حتى أربعة متر في المساح 1متر وال تزيد عن  6.6ة عن ال تقل  كل األبعاد الرئيسي 15.5.3

 .ربعة مصاعد في المساحات التي تخدم أكثر من أ دمتر لكل مصع 5مصاعد أو 

 .من أي مواد قابلة لالحتراق ومصادر االشتعال  أن تكون ردهة مكافحة الحريق خاليةيجب  15.5.4

 

  (الفوهات الداخلية) المآخذ الفرعيةموقع       15.6

 :وفقا لألولويات التالية  آخذ الفرعية المتوضع    15.6.1       

 .األول  الفرعي مأخذلل( إذا توفرت)في ردهة مكافحة الحريق  -6

 .للمأخذ الفرعي األولفي ساللم الحريق أو الخروج  -5

 .أو الممر الخارجي في المنطقة الخالية من الدخان -3

 .المنطقة المشتركة من خالل عمود التهوية المحميفي الممر المشترك أو  -0
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 .المأخذ الفرعيمتر من  34كل جزء من مساحة الطابق تكون في إطار تغطية   15.6.2

 

 (غرفة التحكم )مركز قيادة الطوارئ 15.7

أكثر متر أو  53من النوع العالي مع ارتفاع  تكونوالتي في أي بناية  غرفة التحكم يتم توفير مركز  15.7.1

 : غرفة الطوارئ ز كسرتين وأن يضم ذلك المرمع استثناء مسكن أسرة أو أ

 مصعد للحريق -6

 نظام اتصال صوتي للطوارئ -5

 نظم هندسي للتحكم في الدخان -3

الخ  لنظم ..إليواء كل معدات التحكم للمحطات واإلشراف يكون حكم مركز قيادة الطوارئ مناسبا   15.7.2

متر مربع بأبعاد ال تقل عن  1.0الحريق ومنطقة حرة للعمل أقلها كشف عن الحماية من الحريق وال

 ملم 5004

أي )الطابق المخصص في المبنى ق في لردهة مصعد الحري مجاورا   غرفة الطورئ يوضع مركز  15.7.3

 (ردهة المبنى في الطابق األول أو على الجوار المباشر له 

مداد كهربائي ثانوي وأن تكون له مع ا مطلوب  حيث يكون ية يتم توفير التكييف أو التهوية الميكانيك 15.7.4

 .نابيب توصيل أخرى تخدم األجزاء األخرى من المبنى أنابيب مستقلة من أي أ

 :ق التالية طرئ ذو اتجاهين بين مركز قيادة الطوارئ والمنايتم توفير تظام اتصال للطوا 15.7.5

  و ردهة الطابق االرضي  كل ردهة مكافحة الحريق -6

كل أنظمة المكافحة المتعلقة بغرف المعدات الميكانيكية بما في ذلك غرفة مضخات المرشات،  -5

وغرف المفاتيح وغرف المولدات غرفة مضخات األنابيب الصاعدة، غرفة المضخات ، الخراطيم 

. 

 .كل الغرف التي توجد فيها معدات التحكم في الدخان  -3

 .كل غرف محركات المصاعد  -0

 اء رجال االطفمصعد  -6

 سلم مكافحة الحريق -5

 االيواء كل منطقة  -7

 غرف التحكم في معالجة الهواء -1

 غرفة التحكم األجهزة التالية يجب توفيرها في مركز   15.7.6

عليها مخططات الطوابق المتكررة وتفاصيل المواقع لمخارج البناية  خريطة المبنى موضحا   -6

ول للمخرج ونظام والساللم ووسائل الخروج ومسارات الخروج والممرات المحمية والوص

 . الدفاع المدني قسام الحريق ومعدات مكافحة الحريق والدخول إلدارة الحماية من الحريق وأ

 .االنذار/االخالء الصوتي وحدة نظام  -5

 .وحدة نظام كشف الحريق ونظام اإلنذار  -3

 .إلى موقع المصعد وتشغيلها  مذيع يشير بصريا   -0

 .مؤشر للحالة ونظام التحكم في معالجة الهواء -6
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 .أو التحكم في الوصول أبواب الدرجتحكم في إغالق االلكترومغناطيسي ال -5

 .ولوحات عرض كاشف تدفق المياه  صمام المرشات -7

 .والكهرباء االحتياطي مؤشرات لحالة الطوارئ  -1

 .مؤشرات لحالة مضخات الحريق -0

 .شراف على المولدات وخواص التشغيل اليدوي والتحويلأجهزة اإل -64

 .نظام التخاطب العام -66

 .الدفع  مراقبة لنظام إدارة الدخان بما في ذلك المراوح  -65

 

 إعتماد المواد    16.

يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمعدات والمنتجات والملحقات المشار غليها في  16.1

الدفاع المدني  ادارة هذا الباب فيما يتعلق بسالمة الحياة والسالمة من الحريق وخدمات الطوارئ  من قبل

 .العتماد المواد 

 .مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو االعتماد الدوليتنطبق المتطلبات أعاله على كافة المنتجات  16.2

 

 مراجع أخرى  17.

مكن اإلشارة للمزيد ي. لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا الباب 40.1

 أيضا يرجى النظر في . ينما وجدت في هذه القوانين والمعايير من التفاصيل أ

 

 . االقرار بالنظم والمعايير الدولية.  01

 NFPA 1   ة الحريق الموحدقانون مكافح  

 NFPA 14   معيار تركيب شبكة الصواعد والخراطيم 

 NFPA 24 (فوهات الحريق الخارجية )الخاصة وتوابعها معيار تركيب خدمة الشبكات الرئيسية 

 NFPA 22    الخاصةلمكافحة الحريق معيار خزانات المياه 

 NFPA 20   ير تركيب مضخات الحريقمعاي 
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  مسالك الهروب مسالك الهروب   ::  33  الفصل الفصل 

  
114455  

 145 تعريفات  1.

 145 عام  2.

 مسار المخرج  3
 األبواب     3.2
 قياس عرض الباب    3.3
 قياس العرض الصافي    3.4

 أدنى عرض للباب3.5    
 مستوى األرضية عند الباب3.6    
 التأرجح والقوة 3.7    

 األقفال والمزالج وأجهزة االنذار    3.8
 األبواب اآللية3.9    
 أجهزة اإلغالق الذاتي3.10  
 األبواب التي تعمل بالطاقة  3.11

 األبواب الدوارة3.12  
 األبواب في التقسيمات القابلة للطي3.13  
 متطلبات مقاومة األبواب للحريق 3.14  

 أ  متطلبات تصنيف مقاومة األبواب للحريق في مختلف المواقع 3.1الجدول       

145 
146 
146 
147 
148 
148 
149 
149 
150 
151 
151 
151 
151 
152 
152 

 

 ممرات مسالك الهروب  4.
 فصل  وحماية ممرات مسالك الهروب   4.2

 (Ramps)المنحدرات 4.3   
 مواصفات المنحدرات3.1 الجدول       

152 
152 
154 
155 

 155 المخارج  5.

 ساللم الخروج  5.2
 مواصفات ساللم الخروج 3.2الجدول      

156 
156 

  

  

 أدنى قياس لعرض الدرج 5.2.3
 (بسطات ) المهابط 5.2.4
 أسطح العتبات والبسطات 5.2.5
 فصل وحماية الساللم الداخلية 5.2.6
 فصل وحماية الساللم الخارجية 5.2.7
 حماية الفتحات 5.2.8
 أحكام وشروط خاصة للساللم الخارجية   5.2.9

 ساللم المقص أو الساللم المتشابكة 5.2.10
 الساللم الحلزونية 5.2.11
 ساللم الهروب البسيطة المستعملة في الهروب من الحريق 5.2.12
 الدرابزين 5.2.13
 تفاصيل الدرابزين  5.2.14
 الحاميات/الواقيات  5.2.15
 عالمات الساللم 5.2.16
 مخطط الطابق 5.2.17

 نظام ضغط االدراج5.2.18  
 السياج المضاد للدخان 5.2.19  

 المخرج االفقي 5.2.20
 والشرفاتالجسور 5.2.21  

157 
157 
157 
159 
161 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
165 
165 
167 
167 
168 
168 
171 
173 
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 (الساللم المتحركة)المصاعد 5.2.22  
 ردهة المصعد  5.2.23

174 
174 

 التصريف النهائي/ منفذ الخروج  6.
 طريق ممر الخروج  6.2

 التشييد  6.2.6      
 منطقة اللجوء  6.3
 االخالء من خالل المساحات في طابق منفذ الخروج  6.4
 الترتيبات ووضع عالمات منفذ الخروج  6.5

175 
175 
176 
177 
177 
178 

 178 عدد المخارج  7.

 البعد بين مخرجين  7.4
 عدد المخارج 3.4الجدول       

179 
179 

 أسطح المشي  8.
 أسطح المشي في وسائل الخروج  3.5الجدول      

182 
182 

 182 التشطيب الداخلي لوسائل الخروج  9.

 182 مقاييس سبل الهروب  10.

 182 ترتيب سبل الهروب  11.

 مسافة االنتقال إلى المخرج 11.4
 قياس مسافة االنتقال إلى المخرج 11.5
 سعة منفذ الخروج 11.6

183 
183 
184 

 المخارج التي تخدم أكثر من طابق واحد      11.6.2     
 سعة الخروج من نقطة تجمع  11.6.3     
 سعة الخروج من الشرفات والميزانين  11.6.4     
 سعة الخروج للممر  11.6.5     
 سعة الخروج لمنفذ خروج واحد  11.6.6     
 سعة الخروج ألكثر من مخرج  11.6.7     
 سعة الخروج لمخرج أرضية الشارع 11.6.8     

184 
184 
184 
186 
186 
186 
186 

 186 المعوقات في المخرج أو موانع الخروج 11.7

             الممر العام والنهايات ) أ المتطلبات لترتيب  سبل الهروب  3.6الجدول        11.8
 (ومسافات السير وسعات منفذ الخروج      
 أدنى عرض للممر، حجم الغرفة) ب المتطلبات لترتيب  سبل الهروب  3.6الجدول      
 (    التي تحتاج مخرجين ، وغرف التدخل      

188 
 

192 

 200 متطلبات درج الخروج المنفرد  12.

 الشقق السكنية 12.1
 األعمال 12.2

200 
206 

 متطلبات منشآت التجمعات واألماكن العامة  13.
 عام 13.1
 حمل اإلشغال 13.2
 أماكن االنتظار 13.3
 المرافق الخارجية 13.4
 وسائل الخروج 13.5

 األبواب  13.5.1     
 عدد وعرض مرافق الخروج                                                              13.6

 عدد وعرض المخارج 3.7الجدول 
 منشآت التجمع ذات المقاعد الثابتة  13.7

 (الخ..القاعات اإلسمنتية  –قاعات االحتفاالت  –السينمات  –المسارح )        
 ممرات السير  13.7.1  

 ترتيب المقاعد 3.8الجدول 
 مكونات المخرج  13.8
 المخارج من المسرح والسينما أو قاعات الحفالت 13.9

209 
209 
209 
209 
209 
210 
210 
210 
210 
211 

 
212 
212 
213 
215 
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 متطلبات المقاعد  13.10
 الفرش الداخلي  13.11
 ران الداخلية والسقفمعيار تشطيب الجد 13.12
 معايير تشطيب األرضيات 13.13
 معيار الديكور والمناظر                                                                   13.14

216 
216 
216 
216 
217 

 سكن العمال  14.
 الحجم  14.2

217 
217 

 220 اعتماد المواد 15.

  

 220 مراجع أخرى 16.

    
  

  

  

  

  

  

  

 



                    وسائل الخروج .3 الفصل                               دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح  

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 145

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

الثالث الفصل  

 مسالك الهروب 
 

 تعريف   1.

 

 مسالك الهروب   1.1

ثالثة أجزاء ويتكون من  خارج المبنى مبنى إلى الأي نقطة في  لالنتقال منمتواصل وبدون معوقات  مسار هو      

 جوخرمنفذ الو  المخرج, ار المخرجمس: ميزة منفصلة وم

 

 عام  2.

 

تحديد التصميم والتشييد والحماية والموقع والترتيب لمرافق الخروج  قطر دليلمن ال الفصلتوضح أحكام هذا  1.2

.  غيير نوع االشغال أو المراد ت شيدها التي تم ت االشغاالت كافة سكان من المأمونة للخروج  مسالكلتوفير 

 المسار اليسحات الغرف ومفقي والذي يمكن أن يخترق على مسار رأسي ومسار أ الهروب مسالكوتحتوي 

والردهات  بئر المصعد والمصاعد  االدراج  منحدرات الخروج و لممرات والشرفاتلمسار للقاعات و اب والألبوا

 .الخارجية  مخارج األفقية والساحاتوال

 :إلى األقسام التالية مسالك الهروب  قسم ت  2.2

 المخرج مسار -1

 المخرج -2

 منفذ الخروج -3

 

 مسار المخرج  3.

 

سحات  موبعبارة أخرى تعتبر كل ال, مخرج والذي يقود إلى  مسلك الهروب هو ذلك الجزء من  مسار المخرج 3.1

 الغرف و المسحات الفارغة  بين  ج مثل األبوابلمخرل مسارالمأهولة والتي يتم اجتيازها للوصول لمخرج بأنها 

فئة في إطار أي  االدراج كما يمكن استعمال .  منحدرات الخروجوالمصاعد والشرفات وممرات الو صاالتوال

 . المبنىفي  الدرجموقع على   ذالك ويعتمد لمخرجنهاية لمخرج أو كمسار 

 

 األبواب   3.2

حواجز او  يجب وضع  و.واضح ومباشر  مسلك الهروب كون تبحيث  ب تصميم األبواب وتشييدهايج 3.2.1

بواب بسبب مظهرها الطبيعي أو أ يشتبة بأنها  األخرى مثل الديكور والنوافذ والتي قد لالضافات درابزين 

يمكن أن تكون األبواب من . هايلاغير قابلة للوصول  ها بحيث تصبح مها أو المواد المستخدمة في صنعتصمي

واألبواب  دوارة واألبواب اآلليةيتناول ويغطي األبواب العادية واألبواب ال الفصل وهذا . أنواع متعددة 

   .المتدحرجة ب الجرارة المراقبة واألبوا
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 قياس عرض الباب 3.3

 :ألغراض قياس سعة الخروج يتم احتساب عرض األبواب كما يلي   3.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعة الخروج –عرض الباب  3.1الشكل             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعة الخروج مع المعوقات المسموح بها مدخلعرض  3.2الشكل        

 

 المدخل  عندما يكون الباب مفتوحا   اب المتأرجحة الجديدة يتم فقط احتساب عرضفيما يتعلق باألبو 3.3.2

 درجة  09بزاوية قائمة 

ملم  في كل  09 البروز اليزيد عنان سعة الخروج في كل األبواب إذا ك ال يعتبر التخفيض في عرض 3.3.3

 .ملم  069ثر من من المدخل بارتفاع ال يزيد عن أكجانب من 

 .وقفلمتأرجحة ما بين واجهة الباب والتيتم قياس سعة الخروج لألبواب ا 3.3.4
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 الصافيقياس العرض   3.4

 

 يتم قياس العرض الصافي من أضيق نقطة في فتحة الباب  3.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بين واجهة الباب والموقف)أدنى عرض صافي  3.3الشكل 

 ملم في عرض المدخل من جهة 199تأرجحة ال تعتبر البروزات التي التزيد في األبواب الم 3.4.2      

 ضغطفي العرض ،  شريطة ألن تكون تلك البروزات ألغراض وضع جهاز  المفصلة تخفيضا  

البروزات التي . ملم فوق األرض  569تقل عن  أو جهاز مخرج حريق ويتم وضعها بمسافة ال

 .ملم فوق األرض ال تعتبر بأنها تخفيضات في العرض  2939تتجاوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدنى عرض صافي مع معوقات مسموح بها 3.4لشكل ا  
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 أدنى عرض للباب 3.5

وعندما يتوفر . ملم في عرضها الصافي  019الخروج عن  مسالكيجب أن ال تقل فتحات األبواب في  3.5.1

 .ملم للفتحة ( 019) 519زوج من األبواب فيجب أن ال يقل العرض الصافي ألي من األبواب عن 

ملم في العرض المطلوب  159الخروج عندما يفتح بالكامل أكثر من  مسالكال يجب أن يبرز أي باب في  3.5.2

 .كان نزوللممر أو دهليز أو ممشى أو م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدنى عرض مطلوب 3.5لشكل ا

 

 مستوى األرضية عند الباب   3.6

 .ملم 13على جانبي أي باب عن أكثر من يجب أن ال يختلف ارتفاع سطح األرض   3.6.1

 جانب الباب  يجب المحافظة على ارتفاع سطح األرض على جانبي المدخل بمسافة ال تقل عن عرض 3.6.2

 .ملم  13في المدخل عن  يزيد ارتفاع العتباتيجب أن  3.6.3

ملم بانحدار ال يزيد في عن  6.3المرتفعة وتغييرات مستوى األرضية التي تزيد عن  يجب شطف العتبات 3.6.4

 2في  1
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 التأرجح والقوة 3.7

الخروج يجب أن يكون من النوع ذو المفصل الجانبي أو يتأرجح على محور ويتم  مسالكأي باب في  3.7.1

 .تركيبه ليتمكن من التأرجح من أي موقع إلى العرض المطلوب الكامل من الفتحة التي تم تركيبه فيها 

فإن عندما تخضع األبواب إلى حركة من اتجاهين أو عندما يمكن أن تتداخل فتحاتها مع حركة المشاة  3.7.2

 .وضع لوحة مرئية مناسبة قد تقلل فرصة الحوادث 

ح على محور ،  يجب أن تتأرجح األبواب المطلوب أن تكون من النوع ذو المفصل الجانبي أو التي تتأرج 3.7.3

 .أو أكثر  99ج حيث تخدم غرفة أو مساحة بحمل إشغال روفي اتجاه مسار الخ

 :لخروج تحت أي من الشروط التالية جح الباب في اتجاه مسار ايجب أن يتأر 3.7.4

 عندما تكون األبواب مستخدمة للغرف -1

 عندما تخدم األبواب منطقة محتويات عالية الخطورة  -2

الخروج يجب أن ال يترك خالل تأرجحه أقل من نصف العرض المطلوب ألي ممر أو  مسالكأي باب في  3.7.5

ملم في العرض المطلوب  159يبرز بما ال يزيد عن  ندهليز أو ممشى أو منطقة نزول بدون عائق وأ

 . ألي ممر أو دهليز أو ممشى أو منطقة هبوط وذلك عندما يفتح بالكامل 

 ،لفتح المزالج نيوتن 66:في وسيلة الخروج عن  يجب أن ال تزيد القوة المطلوبة لفتح الباب بالكامل يدويا   3.7.6

 .الباب ألقل عرض مطلوب  نيوتن لفتح 66و،نيوتن لتحريك الباب  133و

 

 ألقفال والمزالج وأجهزة اإلنذار ا 3.8

 . يجب أن تجهز األبواب لتنفتح من جانب الخروج متى ما كان المبنى مأهوال   3.8.1

 :الدرج الذي يخدم أكثر من أربعة طوابق يجب أن يستوفي واحدا من ما يلي أي باب في داخل منطقة 3.8.2

 الدرج إلى داخل المبنى  بيتيتم توفير  عودة الدخول من  -1

يعمل مع بدء عمل نظام االنذار من الحريق في المبنى وذلك إلغالق كل يزود بجهاز اطالق تلقائي  -2

 أبواب بيت الدرج للسماح بعودة الدخول

 .تنطبق أحكام إعادة الدخول فقط على بيت درج الخروج إلى الدرج الخارجي      3.8.3

ربعة طوابق تتداخل بين الطوابق حيث يكون من الممكن ترك بيت يجب أن ال يكون هنالك أكثر من أ 3.8.4

 (3.6انظر الشكل . )الدرج للوصول لمخرج آخر

على الطابق العلوي أو الطابق الذي يلي الطابق األعلى الذي يخدمه بيت الدرج  يكون إعادة الدخول ممكنا   3.8.5

 .يسمح بالوصول لمخرج آخر وذلك الطابق يجب أن 

 .يجب تعريف األبواب التي تسمح بإعادة الدخول بمثل ذلك التعريف الموجود على جانب الدرج للباب  3.8.6
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 طابق إعادة الدخول 3.6الشكل      

 

  األبواب اآللية 3.9 

الخروج بنظام مراقبة معتمد للدخول والخروج  مسالكيسمح بتجهيز األبواب في  3.9.1

 :شريطة استيفاء المعايير التالية 

الذي يقترب من األبواب والتي  للشخصيتم تزويد جانب الخروج بجهاز استشعار ويرتب بحيث يكشف  -1

تم إعدادها لتنفتح في اتجاه الخروج عند كشف الشخص الذي يقترب أو انقطاع الطاقة عن جهاز 

 .االستشعار

في اتجاه الخروج  سيفتح األبواب تلقائيا  بواب ظام مراقبة الوصول والذي يغلق األانقطاع الكهرباء عن ن -2

. 

 1229ملم إلى  1919يتم إعداد األبواب في اتجاه الخروج من جهاز فتح يدوي يوضع على مسافة من  -3

 .ملم من األبواب المؤمنة  1929فوق األرض وفي خالل  ملم رأسيا  

 (ادفع للخروج: )للوصول ومحدد بوضوح بعالمة تقرأ ما يلي اليدوي يجب أن يكون معدا  جهاز الفتح  -4

لفتح األبواب في اتجاه الخروج  كشف الحريق يؤدي تلقائيا   عملية تشغيل المرشات المائية للمبنى أو نظام -9

 د يدويا  وتظل األبواب مفتوحة حتى يتم إعادة نظام اإلشارة للحماية من الحريق إلى وضع االستعدا
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  أجهزة اإلغالق الذاتي 3.10

  . آليا   أو غير مؤمن في وضع الفتح في أي وقت وأن ينغلق ذاتيا   مغلقا   ادة ما يكون الباب المطلوبع 3.10.1

 :شريطة استيفاء المعايير التالية  يسمح بأن تغلق األبواب ذاتيا   3.10.2

 .يصبح الباب ذاتي اإلغالق  طالق آلية اإلبقاء الميكانيكيإعند   -1

 .طالق يصبح ذاتي اإلغالقوعند اإل يدويا   طالق الباب فورا  جهاز اإلطالق مصمم بحيث يتم إ -2

 .شف دخان معتمدة امن خالل تشغيل كو يتم تشغيل آلية اإلطالق اآللي أو  -3

قاء على الفتح ويصبح باإلبقاء الميكانيكي في حالة الفتح يتم إطالق آلية اإلعند انقطاع الطاقة من جهاز  -4

 .الباب ذاتي اإلغالق 

 

 األبواب التي تعمل بالطاقة 3.11

أو مزودة بعملية تشغيل يدوية ،الخروج تعمل بالطاقة عند اقتراب شخص  مسالكعندما تكون أبواب  3.11.1

للسماح  في حالة انقطاع الطاقة ،  بحيث تفتح األبواب ذاتيا  اعدة الطاقة ، فإن التصميم يكون بمس

 .الخروج  مسالكعند اللزوم لوقاية الخروج أو تنغلق  مسالك 

نيوتن لفتح  66نيوتن لتحريك الباب و  133عن  يجب أن ال تزيد القوى المطلوب لفتح األبواب يدويا   3.11.2

 .الباب للحد األدنى للعرض المطلوب 

الباب من الجانب الذي يتم منه الخروج ،  يتم تصميم الباب وتركيبه بحيث أنه إذا ما وقعت قوة على  3.11.3

يتمكن من التأرجح من أي وضع لتوفير االستخدام الكامل للعرض المطلوب لإلنفتاح الذي تم تركيبه 

 .فيه 

ملم  على خلفية مختلفة  29واضحة الرؤيا ودائمة وبأحرف ال يقل ارتفاعها عن يتم وضع الفتة  3.11.4

عند )باللغتين العربية واالنجليزية وذلك على جانب الخروج من كل باب ومتباينة وتقرأ كما يلي 

 (الطوارئ ادفع ليفتح 

 

 األبواب الدوارة     3.12

 .الخروج  مسالكغير مسموح باستخدام األبواب الدوارة ضمن مكونات  3.12.1

 

 يمات القابلة للطي األبواب في التقس  3.13 

مركبة بشكل دائم أو متحركة بحيث تقسم الغرفة إلى عندما تكون هنالك مطويات  3.13.1

تقسيمات صغيرة يتم توفير باب متأرجح أو مدخل مفتوح كواصل للمخرج من كل واحد 

 .من تلك األقسام 
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 متطلبات مقاومة األبواب للحريق  3.14 

 في مختلف المواقع ألبواب للحريقمقاومة ا (فترة زمنية)مدةمتطلبات :   أ  3.1الجدول 

 (فترةزمنية)مدة  المكان اإلشغالنوع 
باب مقاومة ال
 للحريق

 المزالج إغالق ذاتي مقاوم للدخان

 غير مسموح نعم نعم دقيقة 09 الخروج ادراج  اإلشغاالتكل 

 غير مسموح نعم نعم دقيقة 09 منفذ الخروج اإلشغاالتكل 

 غير مسموح ال نعم دقيقة 69 المخرج ممر اإلشغاالتكل 

 مسموح ال ال دقيقة 69 ممر الخدمات    اإلشغاالتكل 

 مسموح ال ال دقيقة 69 غرف الخدمات اإلشغاالتكل 

الدخول للوحة  اإلشغاالتكل 
 المفاتيح

 مسموح ال ال دقيقة 69

 غير مسموح نعم نعم دقيقة 69 ردهة المصعد اإلشغاالتكل 

 مسموحغير  نعم نعم دقيقة 09 المخارج األفقية اإلشغاالتكل 

 مسموح ال ال دقيقة 39 باب الغرفة سكن العمال

 مسموح ال ال دقيقة 69 باب الشقة الرئيسي الشقق السكنية

باب الغرفة  الفنادق
 الرئيسي

 مسموح ال ال دقيقة 69

 مسموح نعم نعم دقيقة 69 رئيسيالمدخل ال المكاتب

 

 ممرات مسالك الهروب  4.

 

رور من خالل أي غرف للمخرج دون الم وصوال    الهروبممرات مسالك يجب أن توفر  4.1

سموح بأن تكون مفتوحة إلى والردهات والمساحات األخرى الم الممرات بخالفمتداخلة 

لما ال يقل عن مخرجين معتمدين  ن توفر وصوال  أ يضا  ممرات مسالك الهروب يجب أ. الممرات 

 3.7انظر الشكل )ج خارجي درج الخروج يمكن أيضا الوصول له من خالل ممشى مخر. 

 . )كمثال للممرات

 

 فصل وحماية ممرات مسالك الهروب 4.2

 

 فردا   39تجاوز التي تخدم منطقة بها حمل اشغال ي للمخرج و يجب فصل الممرات المستعملة 4.2.1

أما الهيكل البنائي فيتم فصله حسب المتطلبات . الدخان جزاء األخرى من البناية بحواجزمن األ

 : التالية

 .ساعة  1يجب أن يكون تصنيف مقاومة الحريق للفاصل ال يقل عن  -1

الفاصل ذو مقاومة الحريق لواحد ساعة يجب أن يكون مصنوعا من مادة خفيفة الوزن في المباني  -2

 .ربعة طوابق أو أكثرقة تحت األرض والمباني التي تصل أميوالمباني المتوسطة والمباني الع المرتفعة

واألجزاء األخرى من المبنى يجب تشييدها من مجمع  المطلوبة بين ممرات مسالك الهروبالفواصل  -3

 .من مواد غير قابلة االحتراق وأن تدعم ببناء له مقاومة حريق ال تقل عن ساعة 
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 (مفتوحة )ممر المسالك الخارجية  3.3جدول                      

 

 

 

تصنيف حريق الممرات :  أ 1.10أيضا الرجوع للباب األول التشييد والتقسيم الجدول   4.2.2

 وتوفير المرشات اإلشغاالتعلى أساس والجدران الداخلية 
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متطلبات  3.14انظر )يتم حماية الفتحات في الفواصل بمجمعات أبواب مجهزة بمغلق للباب  4.2.3

 (تصنيف الحريق لألبواب 

حجيرات المخارج تكون قاصرة على األبواب من المناطق المأهولة عادة الفتحات في  4.2.4

 .والممرات واألبواب للخروج من الغرفة 

سبل الخروج إلى المخرج النهائي يسمح بأن تكون من خالل سلم الخروج أو من القطاعات  4.2.5

 . المشغولة إلى الممرات التي تخدم طوابق أخرى 

 .األبواب  بفتحات الرؤية داخليسمح  4.2.6

 :ما يلي  تقتصر االختراقات والفتحات من خالل غرف المخارج على 4.2.7

 أبواب الحريق مع إغالق ذاتي -1

الدرج مثل النظم األمنية ونظم  مساردم جاري األنابيب الكهربائية التي تخم -2

 مخاطبة الجمهور وأجهزة اتصاالت الطوارئ في الدفاع المدني 

 روج المطلوبةأبواب الخ -3

 للضغط المستقل في الدرجعمال األنابيب والمعدات الالزمة أ -4

 أنابيب نظام المرشات المائية -9

 الخاصة بفوهات الحريق الرأسيةالصاعدة  األنابيب  -6

 

أنابيب معدنية  مسارالكيبالت والدوائر الخاصة بنظام اإلنذار يجب أن تخترق الجدران عن  4.2.8

 . لتأمين اختراقات محمية

 .تمنع االختراقات أو فتحات االتصال ما بين بيوت الخروج المجاورة  4.2.9

 .يجب أن يوفر بيت الخروج ممرا محميا ومتواصال للسير إلى منفذ خروج   4.2.10

 .والوصول  االيواء الخروج  بيت الخروج ألي غرض غير إلشغالال يتم استخدام  4.2.11

 

  (المائلةاألسطح ) المخارج  المنحدرات 4.3 

 االدراج الخروج ويفضل أن تكون فوق  مسالككجزء من   يسمح باتخاذ المنحدرات 4.3.1

ادارة  من  المتطلبات التشييدية المعتمدة منتحت ظروف معينة شريطة التوافق والتأكد 

 .الدفاع المدني  الدفاع المدني 
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 مواصفات المنحدرات:  3.1لجدول ا           

 األسطح المائلةمواصفات 

 المتطلبات البند

 ملم 1299 أدنى عرض بدون إعاقة

 ملم 114 أقصى بروز في او اسفل ارتفاع الدرابزين في كل جانب

 %(5.3) 12في  1 أقصى نسبة ميالن طولي 

 %(2) 45في  1 نسبة ميالن عرضيأقصى 

 ملم 669 رأسي للبسطةقصى ارتفاع أ

 %(2) 45في  1 اقصى انحدار للنزول

 ملم 1229 أدنى عرض للنزول في اتجار المسار

 

مادة غير قابلة  لوبة يجب أن تكون من بناء دائم والخروج المط كل المنحدرات المتعلقة بسبل 4.3.2

 لالحتراق

 .ثقوبوالمهابط صلبة وبدون أي  تكون أرضية المنحدرات 4.3.3

 .في الجزء األعلى وفي األسفل وفي فتحات األبواب على السطح بسطات يكون للمنحدرات 4.3.4

 .عرض ال يقل عن عرض المنحدر ايكون له بسطةكل  4.3.5

السطح يجب أن ال  بسطاتمن مسار يمكن الوصول له فإن  ليس جزءا   عندما يكون المنحدر 4.3.6

 مستقيما   ملم في اتجاه السير شريطة أن يكون للسطح مسارا   1229تتجاوز 

 .البسطاتلسير فقط في منطقة جراء أي تغييرات في اتجاه ايتم إ 4.3.7

المتوسطة بدون انخفاض في العرض على طول اتجاه سير  البسطاتو تستمر المنحدرات 4.3.8

 .الخروج 

 

 حماية المنحدرات 4.3.9

 .خروج يجب أن تسيج أو تحمى كسلم  مسالكاألسطح المطلوبة ضمن  4.3.9.1

 

 المخارج  5.

 

لمبنى ببناء لكي الخروج والذي يكون مفصوال  عن كل القطاعات األخرى ل مسالكذلك الجزء من هو  المخرج 5.1

خروج ،أسطح مائلة   ادراج خارجية ،  وتشمل المخارج أبوابا  . للسير إلى منفذ الخروج محميا   ا  مساريوفر 

  .فقية ومخارج أ
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  خروجال ادراج  5.2

  

سواء كانت داخلية أو خارجية في المبنى تقوم بعدة وظائف حيث تسمح بالحركة العادية  االدراج  5.2.1

رئ والحريق وتسهل عمليات اإلنقاذ والتحكم ق المبنى وتوفر الخروج عند الطواللسكان بين طواب

 .طفائيين الحريق من قبل اإلفي 

 

 خروجال ادراج مواصفات  3.2الجدول                         

 المخرج ادراج مواصفات 

 المتطلبات البند

 ملم  1299 شخص 2999أدنى عرض بدون إعاقة ألقل من 

 ملم   1429 شخص 2999أدنى عرض بدون إعاقة ألكثر من 

 ملم  159 لدرجة الواحدةارتفاع ل أقصى

 ملم 199 لدرجة الواحدةأدنى ارتفاع ل

 ملم 259 (بسطة الدرجة)أدنى عرض للجزء األفقي من الدرج 

 ملم 2939 رأسي للدرجأدنى ارتفاع 

 ملم 3669 لبسطاتأقصى ارتفاع بين ا

 (45في  1)ملم  21 والمهبط الدرجأقصى انحدار للجزء األفقي من 

 

 : ملحوظة 

 اإلشغاللمراعاة حمل  5.2.3.1ايضا أنظر  -1

كثافة التصريف  اإلشغاللعوامل حمل    ب 3.6أ و  3.6الجدول  11.8ايضا انظر القسم  -2

 .وأدنى عرض للممر 

 

 المائلة االرتفاع الرأسي لألدراجقياسات  5.2.2

 .أداه  3.3والجدول  5-3قياسات الفسحة الخالية في ارتفاع الحجيرة يجب أن تكون وفقا للشكل 

 

 االرتفاع الرأسي:  3.8الشكل 
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 أسي للسلمراالرتفاع ال مواصفات فسحة 3.3الجدول 

 مواصفات االرتفاع الرأسي 

 المتطلبات البند

 ملم 2259 أدنى ارتفاع

 ملم 2939 أدنى ارتفاع مع البروز من السقف

 ملم 2939 أدنى ارتفاع للدرج

 ملم 6.3 أقصى بروز

 2إلى  1يشطف من  ملم 13 –ملم  6.3إذا كان التغيير في االرتفاع ما بين 

 يتم تحقيقه بسطح مائل أو درج ملم 13من إذا كان التغيير في االرتفاع أكثر 

 

 ى قياس لعرض الدرجأدن 5.2.3 

ملم عند أو تحت  114العرض األدنى الصافي لكل العوائق ما عدا البروز ال يزيد عن  5.2.3.1

على أساس تجميع   الدرجتحسب متطلبات عرض . ارتفاع الدرابزين في كل جانب

 .في كل طابق يخدمه ذلك الدرج اإلشغالحمل 

من  الدرجدرج معين عبارة عن حصة المخصص ل اإلشغالجمالي تراكم حمل يكون إ 5.2.3.2

 . اإلشغالجمالي حمل إ

جمالي عدد الشاغلين من خروج إلى األسفل على أساس إيكون عرض الدرج لسير ال 5.2.3.3

 .الطوابق فوق المستوى الذي يتم فيه قياس العرض 

يكون عرض الدرج لسير الخروج إلى أعلى على أساس اجمالي عدد الشاغلين من  5.2.3.4

 .الطوابق تحت المستوى الذي يتم فيه قياس العرض 

 

 (البسطات) المهابط  5.2.4 

 .بسطات عند فتحات الباب  دراج تكون لال 5.2.4.1  

والبسطات الوسطى بدون زيادة في العرض على طول اتجاه  االدراج يجب أن تستمر  5.2.4.2

 .سير الخروج 

 .يكون لكل بسطة أبعاد يتم قياسها في اتجاه السير شريطة أن يكون للسلم مسار مستقيم  5.2.4.3

 

 والبسطات أسطح العتبات 5.2.5 

 يجب أن يكون الجزء العلوي من الدرج والبسطات صلبة وبدون بروز 5.2.5.1  
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 إلى األمام الدرجمع ميل الجزء العلوي من  قياس قائمة عتبة الدرج 3.9الشكل 

 

 

 

 

  

 إلى الخلف الدرجمع ميل الجزء العلوي من  قياس قائمة عتبة الدرج 3.10الشكل 

 

 

 

 

 العتبة عمق 3.11الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 مع دعم مستقر في الطرف األمامي الدرجقياس الجزء العلوي من  3.12الشكل 
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 مع دعم غير مستقر في الطرف األمامي الدرجقياس الجزء العلوي من  3.13الشكل 

 

 

  الداخلية االدراج فصل وحماية ا   5.2.6

ف المصنمع البناء المطلوب يجب أن تسيج وتحمى  الداخلية التي تخدم مخرجا   االدراج كل  5.2.6.1

 .الحريق لمقاومة 

الفتحات الرأسية لمتطلبات تصنيف مقاومة  26الرجوع للباب األول التشييد والتقسيم القسم  5.2.6.2

 الحريق لدرج الخروج وممرات الخروج

البنايات العميقة تفاع ، البنايات متوسطة االرتفاع وبنايات عالية االرالدرج الخروج الذي يخدم  5.2.6.3

ربعة طوابق أو أكثر يتم بناءها من الخرسانة المسلحة تصل أبنايات التي تحت األرض وال

 بتصنيف أدناه ساعتين لمقاومة الحريق 

ايات التي البنايات الغير عميقة تحت األرض والبنمنخفضة ، البنايات الدرج الخروج الذي يخدم  5.2.6.4

 .ساعة لمقاومة الحريق  2أو أقل يتم حمايتها ببناء مصنف  تصل ثالثة طوابق

عندما تكون هنالك جدران غير مصنفة أو فتحات غير محمية تحتوي الجزء الخارجي من الدرج  5.2.6.5

درجة ، يتم  159من المبنى بزاوية تقل عن وأن الجدران أو الفتحات تتعرض من أجزاء أخرى 

غير ملم افقيا من الجدار الغير مصنف أو الفتحة ال 3999بناء الجدران  الحاوية وفي داخل أبعاد 

 .الدرج بما في ذلك حاميات الفتحات ( بيوت)محمية  حسب ما هو مطلوب لحاويات 
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 .درج مع جدار خارجي غير مصنف لمقاومة الحريق في نفس مستوى الجدار الخارجي للبناية :  3.14الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 .للبناية درج مع جدار محيط خارجي غير محمي يبرز قبل  الجدار الخارجي : 3.15

 

 

 

 

 

 

 

 درج مع جدار خارجي غير مصنف معرض من جدار خارجي مجاور لبناية :  3.16
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ملم فوق  3999من األرض إلى نقطة  نشاءات المصنفة لمقاومة الحريق رأسيا  يجب أن تمتد اإل 5.2.6.6

 .من الدرج أو خط السقف أيهما أدنى  أكثر بسطة علوا  

يكون على األقل  االدراج ملم من  3999يكون تصنيف مقاومة الحريق للفاصل الذي يمتد  5.2.6.7

 .تصنيف واحد ساعة لمقاومة الحريق 

ما لم  الدرجوالمستعملة داخل حجيرة المخرج بما في ذلك الجزء تحت المسدودة تمنع الفراغات  5.2.6.8

 :تستوفى المعايير التالية 

  الدرجبنفس المادة المقاومة للحريق في حجيرة  الدرجمن حجيرة يجب فصل الفراغ  -1

 . الدرجالمدخل إلى الفراغ المسيج أو المستخدم يجب أن ال يكون من داخل حجيرة  -2

 

 الخارجية  االدراج فصل وحماية  5.2.7

 للخروج ال يمكن أن يربط أكثر من أربعة طوابق الدرج المفتوح المستخدم كوسيلة  5.2.7.1

الخارجية من داخل المبنى من خالل تشييد ذو تصنيف لمقاومة الحريق  االدراج يتم فصل  5.2.7.2

 :باستثناء ما يلي دراج مطلوب لال

على طول ممر الخروج  كما  (مفتوح )خارجي ة التي تخدم ممر الخارجي االدراج يسمح بعدم حماية  -1

 (3.17انظر الشكل ) الممر  نهاية في  مخرجيينيكون لها 

الخارجية التي تخدم ما ال يزيد عن طابقين متجاورين بما في ذلك طابق منفذ  االدراج يسمح بعدم حماية    -2

 . الخروج حيث يكون هنالك مخرج ثاني موضوع بعيدا  

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 الدرجاالقتراب الخارجي والداخلي إلى مخرج :  3.17الشكل                               

 

 ممر داخلي مغلق 

Unprotected outside 

stair 

Interior exit Stair 

ي مفتوحممر خارج  
Unprotected outside 

stair 
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انظر  ).ساعة  1يكون على األقل مصنف  االدراج ملم من  3999تصنيف مقاومة الحريق الممتد حتى  5.2.7.3

 :نشاءات الجدار كما يليوتمتد إ(.  الرسم التوضيحي 3.18الشكل 

بسطة أو إلى السقف ملم فوق أقصى  3999من األرض حتى نقطة على ارتفاع  رأسيا   -1

 . أيهما أقل 

 .ملم  3999ألقل من  فقيا  أ   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخارجية  االدراج حماية : 3.18الشكل 

 

 : تشييد السقف يجب أن يستوفي المعايير التالية  5.2.7.4 

 االدراج يجب أن يوفر الحماية أسفل  -1

 ملم 3999بمسافة ال تقل عن  االدراج إلى كل جانب من  يجب أن يمتد  أفقيا   -2
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 حماية الفتحات  5.2.8

الخارجي بمجمع ال يقل تصنيفه لمقاومة الحريق بأقل من  الدرجيجب حماية كل الفتحات أسفل  5.2.8.1

 .ساعة واحدة 

 متر تصنيفا   3الخارجي في إطار  الدرجأن يكون تصنيف الفتحات على جوانب  كما يجب أيضا   5.2.8.2

 .ساعة  1للحماية قدره 

 .مغلقة بشكل دائم في كل األوقات الخ فيجب أن تظل .. لة النوافذ القابلة للفتحفي حا 5.2.8.3

كما يجب . من جانب واحد % 99الخارجية يجب أن تكون مفتوحة بما ال يقل عن  االدراج  5.2.8.4

   .الخارجية لمنع تراكم الدخان  االدراج ترتيب 

 

 الخارجية  دراج شروط خاصة لال احكام و   5.2.9

من قبل األشخاص الذين  االدراج لتجنب أي عوائق الستخدام الخارجية  االدراج يجب ترتيب  5.2.9.1

ة طوابق في االرتفاع يجب أن الخارجية أكثر من ثالث االدراج . يتخوفون من األماكن العالية

 .ملم  1229جب بصري غير شفاف ال يقل ارتفاعه عن تزود بحا

 

 المتشابكة  االدراج  المقص أو ادراج   5.2.10 

و  3.19انظر الشكل .)المقص أو المتشابكة كمخرج منفرد  ادراج يجب اعتبار  5.2.10.1

3.20) 

 :المتشابكة أو المقص شريطة أن تستوفي المعيار التالي  االدراج يسمح ب 5.2.10.2

 .نشاء الغير قابلة لإلحتراق أن تكون محتواة في ومع النوع الصحيح من مادة اإل -1

فة ساعة ومصن 2ببناء له مقاومة حريق أن تكون مفصولة من بعضها البعض  -2

 .بأنها غير قابلة لإلحتراق 

اختراقات عير محمية أو فتحات اتصال  يبين عدم وجود مخرج محمي أو  -3

 . االدراج حجيرات 

 

 

 

 

 

 منظر مقطعي لنموذج ادراج المقص 3.10الشكل 
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 (مقص)متشابكة  ادراج نموذج منظر مقطعي ل 3.20الشكل 

 

 الحلزونية  االدراج   5.2.11

 .الخروج مسالكالحلزونية ضمن  االدراج غير مسموح باستخدام  5.2.11.1 

 

 الحريق المستعملة في الهروب منالبسيطة  الهروب  ادراج   5.2.12

الخروج فقط عند توفر واحد من األشياء  مسالكالهروب من الحريق في  ادراج يسمح باستعمال  5.2.12.1

 :التالية 

 ة خروج ثانوية من غرف الغاليات كوسيل -1

ثالثة أشخاص يكونون على مقدرة على  اإلشغالنفس الفسحات وتخضع بأن ال يتجاوز  -2

 . الدرجاستعمال 

الهروب من الحريق بمتطلبات السالمة حسب المعيار األمريكي  ادراج يجب أن تلتزم  -3

ANSIA14 الثابتة  االدراج الخاصة ب. 

 درجة  69مع درجة ميالن  االدراج يب يجب ترك -4

ملم فوق مستوى السطح  399يجب أن ال يكون ارتفاع أدنى درجة من أي سلم اكثر من  -9

 .المستوي أسفلها 
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 الدرابزين   5.2.13

 .على الجانبين  والمنحدرات االدراج درابزين في يجب أن يكون هنالك  5.2.13.1 

 1099التي يزيد عرضها عن  االدراج باإلضافة إلى الدرابزين المطلوب على جانبي   5.2.13.2        

ملم في كل األجزاء المطلوبة لعرض  669ملم ،  فإنه ينبغي توفير درابزين في إطار 

 .المخرج 

 موقع الدرابزين 3.21الشكل 

المتواصلة وفي  الدرجيجب أن تتواصل الحاميات والدرابزين المطلوبة على كل درجات  5.2.13.3

 . المتواصلة الدرجالتحويالت الداخلية تستمر الدرابزين على طول درجات 

 

 تفاصيل الدرابزين  5.2.14

ملم فوق  069ملم وال أكثر من  569عن  االدراج ال يقل ارتفاع الدرابزين على  5.2.14.2

حتى أعلى الدرابزين من الطرف  ويقاس رأسيا  ( موطئ)سطح الجزء األفقي من الدرج 

 .الدرجاألمامي للجزء األفقي من 
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 تفاصيل الدرابزين 22-3الشكل 

 069من الحماية  عن  الدرابزين المطلوب والذي يشكل جزءا  يسمح بأن يزداد ارتفاع  5.2.14.2

من الطرف  الدرجحتى أعلى  قاس رأسيا  ملم وي 1969كن على أن ال يزيد عن ملم ول

 .األمامي من الجزء األفقي للدرج 

 .ن الرئيسي يسمح بعمل درابزين إضافي  يكون أعلى أو أسفل الدرابزي   5.2.14.3

ملم بين الدرابزين والجدار الذي  96يب الدرابزين إلعطاء مجال فراغ ال يقل عن يتم ترك  5.2.14.4

 .يتم التركيب عليه 

 .ملم  91ملم وال يزيد عن  32مقطع دائري بقطر خارجي ال يقل عن  5-14-2-5

 

 

 

   

 قياس الدرابزين 3.23الشكل          قياس الدرابزين 22-3الشكل 
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مساك به بقوة مع قبضة مريحة وبحيث يمكن أن تنزلق اليد تم تصميم الدرابزين بحيث يمكن اإلي 5.2.14.6

 .الشكل العام للدرابزين يجب أن يتوافق مع قبضة اليد . أي معوقات بدون على طول المجرى 

 مساك على كل طول المجرىالدرابزين يجب أن يتواصل في إمكانية اإل

 

 الحاميات/  الواقيات  5.2.15

ملم فوق األرضية  669الخروج والتي تتجاوز  مسالكلجوانب المفتوحة ليتم توفير واقيات على ا 5.2.15.1

سطات الخروج والتي قد تتطلب حماية مع الواقيات تشمل الب مسالكمكونات . أو الدرجة السفلى

 . والممشى والرواق والميزانين  والشرفات والممرات واألرضية وفتحات السقف والمنحدرات

إلى أعلى الواقية من سطح المجاور لها وال يقل عن  المطلوب يتم قياسه رأسيا  ارتفاع الواقيات  5.2.15.2

 .تفاع رملم في اال 1969

 

  االدراج عالمات   5.2.16

 :وابق أو أكثر يجب أن تتوافق مع ما يلي المسيجة والتي تخدم أربعة ط االدراج  5.2.16.1

 في كل بسطة طابق( الحجيرة)بعالمات خاصة داخل السياج  االدراج تزود  -1

 .يجب أن تشير العالمة إلى رقم الطابق  -2

 (حجيرةال)في السياج  الدرجأعلى وأسفل  ةنهاي يجب أن تشير العالمة إلى -3

 (الدرجحجيرة )يجب أن تشير العالمة إلى تعريف سياج  -4

 لخروجيجب أن تشير العالمة إلى مستوى األرضية واتجاه منفذ ا -9

ملم فوق بسطة األرضية في موقع  1929حوالي  يجب وضع العالمة داخل السياج تقريبا   -6

 .عندما يكون الباب في وضع إغالق  يكون مرئيا  

 

 

 

 

 

 

 

 االدراج مثال لعالمة  3.24الشكل 
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 يجب أن تكون العالمة واضحة تحت كل ظروف اإلضاءة على األرجح 5.2.16.2

تتطلب حركة إلى االتجاه األعلى للوصول لمستوى منفذ الخروج فيجب وضع  االدراج  بيتأينما تكون  5.2.16.3

مهبط في طابق بها عالمات خاصة مع مؤشرات لالتجاه توضح اتجاه طابق منفذ الخروج ويجب تزويد كل 

 .يكون المطلوب فيه االتجاه إلى أعلى 

 1.6ن على الجدار على بعد تثبت بأما، ويجب طالء العالمة أو تلصق على الجدار أو على لوحة منفصلة  5.2.16.4

 .رضية الطابق المشطب سم من أ

 .ملم  29قلها في أعلى العالمة بعلو حروف أ  االدراج يجب وضع حرف تحديد  5.2.16.5

وتوضع تحت ( ال مدخل للسقف)أو  ( للسقف خل مد)الوصول للسقفف أو عدمه يجب أن يحدد بعالمة تقرأ  5.2.16.6

 .ملم في االرتفاع  29سمك الحروف ال يقل عن .  الدرجحرف تعريف 

ف أو تعري( M)يخصص لطابق الميزانين الحرف . ملم في االرتفاع  129  يقل حجم  رقم الطابق عنال 5.2.16.7

أو حرف تعريف مناسب ( B) ص ألرقام السرداب الحرفمناسب يسبق رقم الطابق في حين يخص آخر

 .م الطابق يسبق رقآخر 

ملم  29ي أسفل العالمة بارتفاع لألحرف أدناه يجب أن يوضع ف دراج حد األعلى لالتحديد الحد األسفل وال 5.2.16.8

 .لألرقام 

 

 مخطط الطابق  5.2.17

. على الجدار بالقرب من باب الخروج  االدراج يتم توفير مخطط للطابق في في بسطة  5.2.17.1

 المنطقة المحمية ي فنذار الحريق وفير مخططات الطابق بجانب لوحات إكما يتم أيضا ت

مكافحة الحريق وفي غرف األفراد في الفنادق ومنشآت  خالية من الدخان وممرات

 الرعاية الصحية 

 االدراج واقع مخارج توضح مخططات الطابق الشكل العام الفعلي للطابق وم 5.2.17.2

وبكرات الخرطوم وطفايات الحريق وبهو  والمآخذ الفرعيةوالممرات والغرف 

 .وكذلك للشاغلين  لالدارةالمصاعد والمعلومات األخرى المفيدة 

للخارج  موظف التخاذ القرار باإلخالء علومات السالمة من الحريق لكليتم توفير م 5.2.17.3

من الخيارات  استخدام أي جمعأو البقاء في المكان أو  االيواءواإلخالء إلى منطقة 

 .الثالثة 

  نظام ضغط األدراج  5.2.18

 .ضد الدخان  تكونللهروب في بناية عالية يجب أن   ادراج  بيتأي  5.2.18.1 

 

مترا  أو اكثر يجب أن تكون بغرفة مضادة  23خدم بناية يبلغ ارتفاعها كل سلم هروب ي 5.2.18.2

و  3.26و 3.25انظر األشكال .نظام ضغط األدراج  مساروكذلك عن . للدخان 

 . االدراج كأمثلة للضغط في  3.27
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 االدراج للضغط في ( 1)مثال  3.25الشكل                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االدراج للضغط في ( 2)مثال  3.26الشكل                                         
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 االدراج الضغط في ( 3)مثال  3.27الشكل 

 

 

 :إلحدى المواصفات التالية وفقا   االدراج أنابيب ضغط معدات توضع  5.2.18.3

نشاء غير قابل قنوات مضمنة في إ مسارعن  االدراج خارج البناية حيث تكون متصلة مباشرة ب -1

 .لالحتراق

نابيب تهوية لدخول وخروج الهواء مباشرة خارج أو من خالل شبكة أ مع داخل غرفة األدراج -2

 ساعة 2معيار مسورة بمادة مقاومة للحريق 

/ عندما تكون غرفة األدراج ومعدات ضغط األدراج مفصولة عن المبنى بمادة مقاومة للحريق  -3

 . اعةس 1معيار 

ات ويتم ليها في الصيانة والعمليقاوم للحريق على تلك التي يحتاج إالمتقتصر الفتحات داخل اإلنشاء  -4

 .حمايتها بأجهزة  موانع انتشار مقاومة للحريق

كاشف الدخان، يتم اعتماد مكان  مسارفي غرفة األدراج المضغوطة، يتم تفعيل نظام الضغط عن  -9

 . من مدخل غرفة الدرج ملم 3999تركيب الكاشف في حدود 

ينبغي أن يعمل النظام الميكانيكي المطلوب عند تشغيل كاشفات الدخان وبمعدات تحكم يدوية يمكن  5.2.18.4

 :كما ينبغي أن يبتدئ النظام المطلوب بما يلي إذا تم اشتراطه.  ادراة الدفاع المدني الوصول لها من 

 عالمة لتدفق المياه من نظام مرشات آلي -1

 .نذار اإلخالء إ عالمة -2

 

 

 



 وسائل الخروج .3 الفصل                                 اشتراطات الوقاية والسالمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني صفحة | 171

 

 

 السياج المضاد للدخان  5.2.19

م وضع السياج المضاد للدخان من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة بحواجز ذات معيار مقاومة يت 5.2.19.1

 .ساعة  2للحريق قدره 

ساعة ويعتبر بأنه جزء من  2 /عند استخدام ممر فيجب أن يكون داخل قطاع مقاوم للحريق  5.2.19.2

 .المضاد للحريق  القطاع

أو في ساحة أو ميدان به مسار مباشر  للدخان يجب أن يفرغ في منطقة عامةمضاد  كل قطاع 5.2.19.3

ممر الخروج هذا يجب أن يكون بدون فتحات بخالف . عام أو في ممر للخروج  مسارإلى 

 .العام  رمساالمدخل إلى السياج المضاد للدخان والباب إلى خارج الساحة أو الميدان أو ال

 .ساعة  2يتم فصل ممرات الخروج من باقي المبنى بمادة مقاومة للحريق بمعيار  5.2.19.4

هندسي معتمد للدخان مع فرق تصميم في  يجب أن تستعمل القطاعات المضادة للدخان بنظام 5.2.19.5

فرق لى متر مربع ويكون قادرا على الحفاظ ع/نيوتن12.9الضغط على طول الحاجز ال يقل عن 

فرق الضغط عبر األبواب يجب أن ال . ثر المداخن أو الرياحالضغط في ظروف مماثلة من أ

كأمثلة  20-3و  25-3ل انظر الشك.نيوتن  133باب بأن ينفتح بقوة يزيد عن ذلك الذي يسمح لل

 .المضادة للحريق  من الغرف

عادية أو ميكانيكية أو توفير سياجات  هويةللبنايات الغير عالية مع ت دراج اليتم توفير تهوية ل 5.2.19.6

 .مضادة للحريق 
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 أمثلة للسياجات المضادة للدخان 3.28الشكل 
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نظام التهوية الميكانيكية والتحكم في ) 19للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للباب رقم   5.2.19.17

 ( الدخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المضادة للدخان أبعاد الغرف 3.29الشكل 

 

 المخرج األفقي   5.2.20

في نفس مستوى  في بناية أخرى تقع تقريبا   االيواء مرور من بناية واحدة إلى منطقة مسار 5.2.20.1

في  تقع تقريبا   االيواء أو حول حاجز من الحريق إلى منطقة  مرور من خالل مسارالطابق أو 

من  والتي تسمح بالسالمة من الحريق والدخان الذي يخرج نفس مستوى الطابق في نفس البناية

 يسمح فقط بالمخرج األفقي لمنشآت الرعاية الصحية . الحادث منطقة 

جمالي سعة الخروج ستبدل بالمخارج األخرى حيث تكون إيسمح فقط بمخرج أفقي واحد لكي ي 5.2.20.2

ال تقل ( واألبواب التي تقود إلى خارج البناية ، والمنحدرات  االدراج )خرى لكل المخارج األ

أن ال يكون أي عن نصف تلك السعة المطلوبة لكل مساحة المبنى أو المباني المتصلة ويشترط 

المخارج األفقية تطبق فقط على طول نظم التحكم في الدخان .  فقيا  من المخارج األخرى أ

 (مثال للمخرج األفقي  3.30انظر الشكل . )وتحليالت الدفاع المدني 

ساعة مع مجمعات ابواب مصنفة  2على جدار مصنف لمقاومة الحريق توضع المخارج األفقية  5.2.20.3 

 دقيقة  09لمقاومة الحريق معيار  
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 مثال للمخرج األفقي 3.30الشكل 

 

 الجسور والشرفات   5.2.21

 .فقي يجب ان تكون لها حاميات ودرابزين مخرج أو شرفة تستعمل بالتقاطع مع كل جسر أ 5.2.21.1

وأن ال يقل عرضه  قود إليهجسر أو شرفة عن عرض الباب الذي ييجب أن ال يقل عرض كل  5.2.21.2

 .نشاءات الجديدة ملم لإل 1299عن 

في اتجاه واحد فالمطلوب أن يتأرجح باب المخرج  فقيا  أ ر أو الشرفة مخرجا  عندما يخدم الجس 5.2.21.3

 .األفقي في اتجاه مسار الخروج 

في االتجاهين فيجب توفير أبواب في شكل أزواج  فقيا  أ عندما يخدم الجسر أو الشرفة مخرجا   5.2.21.4

 .تتأرجح في االتجاه المعاكس 

 المصاعد   5.2.22

 مستقلة عن المصاعد من سعة الخروج يجب أن توفر  مائة في المائة  5.2.22.1 
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 عدالمص ردهة         5.2.23

الحواجز التي تشكل بهو . لذلك المصعد  أن يكون لكل طابق يخدمه مصعد بهويجب  5.2.23.1

ساعة ويتم  1المصعد يجب أن يكون لها تصنيف مقاومة للحريق ال تقل عن معيار 

 . أو خالف ذلك المطلوب عمل ضغط لعمود المصعد . ترتيبها كحاجز للدخان 

  التصريف النهائي/  الخروج ذمنف  6.

 

مأمونا للمسار  الذي يوفر لشاغلي المبنى مرورا  يعرف منفذ الخروج أو المنفذ من المخرج بأنه  6.1

من  تحقيقة هذا  المسار يمكن أن يكون داخل أو خارج المبنى ويمكن . عام  مسارمن مخرج إلى 

 .خالل ممر للخروج 

 

 ممر الخروج  مسار  6.2

 

جمالية المطلوبة لكل المخارج التي تنفذ ليسع السعة اإل ن يكون مناسبا  الخروج يجب أعرض ممر  6.2.1

 .من خالله

 .عام أو في منفذ خروج خارجي  مساريجب أن تنتهي المخارج مباشرة في  6.2.2

يجب أن تكون الساحات والميادين والمناطق المفتوحة أو األجزاء األخرى لمنفذ الخروج حسب  6.2.3

العام  مساروذلك ليزود كل الشاغلين بمسار آمن إلى ال مطلوب والحجم ومفتوحة للسماءالعرض ال

. 

من مخارج البناية % 99ة المبنى من الشاغلين ومن سع%99نفذ ما ال يقل من يجب أن ت 6.2.4

تعني هنا في هذا السياق المسار األفقي بما ( مباشرة. )مباشرة إلى الهواء الطلق في خارج المبنى 

يمكن أن يمتد ممر الخروج من .  ب  3.6أ  و  3.6يزيد عن المسافة المذكورة في الجدول ال 

 (3.31انظر الشكل ) مباشرا   الخروج  لكي تصبح منفذا   ادراج عمود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليتوافق مع منفذ الخروج االدراج امتداد مخرج   3.31الشكل 
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انظر الشكل ) االدراج زوم لتجنب السير المفرط إلى ليمكن أيضا تطبيق ممرات الخروج عند ال 6.2.5

3.32 ) 

 

 

 

 

 

 

 لتقابل متطلبات مسافة المسير  االدراج تمديد  3.32الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (الموالت)ممرات الخروج في مراكز التسوق  3.33الشكل 

 

 التشييد  6.2.6

شاء نمن األجزاء األخرى للمبنى بإ االدراج من غرفة  يجب فصل ممر الخروج الذي يخدم منفذا   6.2.6.1

 . االدراج  غرفةمة الحريق مثل تلك المطلوبة لمعيار مقاو غير قابل لالحتراق وأن تكون بنفس
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  االيواءمنطقة   6.3

ولذلك فإن أي مساحة . في كل البناية  تزود كل البنايات العالية بنظام مرشات يتم التحكم فيه آليا   6.3.1

يمكن اعتباره منطقة بالحريق  وليس ملتصقا   الطابق الذي يوجد به الحريقفي الطابق خالف 

 .المساعدة في الهروب والفرار  ألولئك الذين ينتظرون االيواء

 

 الموجودة في طابق منفذ الخروج  اإلخالء من خالل المساحات 6.4

ن من العدد المطلوب م% 99البنايات المحمية بنظام المرشات أن تنفذ أكثر من ال يجوز في  6.4.1

الخروج المطلوبة من خالل المناطق التي يوجد فيها منفذ  من سعة% 99المخارج وال أكثر من 

 .الخروج 

نشاء يكون معيار من المناطق األدنى وذلك من خالل إيجب فصل كل المنطقة في طابق التفريغ  6.4.2

 . االدراج تقل عن تلك المطلوبة لغرفة مة الحريق فيه ال مقاو

مفتوحة إلى طابق الخروج حيث يكون ال الردهةالطوابق تحت طابق الخروج في يسمح بأن تكون  6.4.3

نشاءات المقاومة للحريق وفواصل الدخان بقدر مناسب بالمرشات واإل ذلك الطابق للخروج محميا  

أو معايير مقبولة لدى  امعترف بهال وفق الشروط العالمية مصمما   أو نظام هندسي لمراقبة الدخان

 (3.34الشكل )منفذ الخروج موضح بالرسم  . الدفاع المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة لمنفذ الخروج 3.34الشكل                                   
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 ووضع عالمات منفذ الخروج  الترتيبات 6.5 

. االعام  مسارالخروج وتوضع عالمة له لتوضيح االتجاه نحو الخروج لليتم تجهيز منفذ  6.5.1

 .العام  مساربحيث تجعل من الواضح االتجاه للخروج نحو ال االدراج ويتم تجهيز 

التي تستمر ألكثر من واحد ونصف طابق فوق مستوى منفذ الخروج يجب أن  االدراج  6.5.2

انظر الشكل )فعالة أخرى  مسالكواب أو تنقطع عند طابق منفذ الخروج بفواصل أو أب

3.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفاصل بين المخرج من السرداب والطابق األعلى 3.35الشكل 

 

 عدد المخارج  7.

 

عدد  االنتقال ،وااللتزام بمتطلبات مسافة  اإلشغال حملالستيعاب  الخروج كافيا   مسالكيكون عدد  7.1

 3.4المخارج يجب االلتزام بالجدول 
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 عدد المخارج 3.4الجدول 

 مواصفات المخارج

 المتطلبات البنـــــد

 2 أدنى عدد مطلوب من المخارج في كل طابق

 2 ليها من كل جزء من كل طابقن المخارج المنفصلة يمكن الدخول إأدنى عدد م

-999ليها من كل جزء من كل طابق لعدد ن المخارج المنفصلة يمكن الدخول إأدنى عدد م
 شخص 1999

3 

ليها من كل جزء من كل طابق لعدد أكثر ن المخارج المنفصلة يمكن الدخول إأدنى عدد م
 شخص 1999من

4 

 

 

العام ال يتجاوز المسافة المبينة في  الممر المشتركيسمح بوسيلة خروج منفردة من الميزانين  شريطة أن يكون  7.2

 ب6-3أ و 6-3الجدول 

من بعضها  واحد من البنايات أو جزء منها ، فإن تلك المخارج يجب أن توضع بعيدا  عندما يطلب أكثر من مخرج  7.3

 .البعض وترتب وتبنى لتقليل امكانية احتمال انغالق أكثر من واحد بأي حريق أو حالة طوارئ آخرى 

 

 البعد بين أكثر من مخرجين  7.4

في بناية مجهزة بالمرشات يجب أن ال تقل عن ثلث   المسافة بين مخرجين أو أبواب التصريف 7.4.1

تكون نصف القطر للبنايات هذه المسافة . طول أقصى قياس لقطر البناية أو المنطقة التي ستخدم 

 (3.39و  3.38و  3.37،  3.36انظر الشكل ) الغير مجهزة بالمرشات

 

 

 

 

 

 

 (قياس مسافة القطر للغرفة أو الفسحة) 3.36الشكل 
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 مسافة نصف القطر ويدخل فيها منفذ الخروج داخل فسحة 3.37الشكل 

 

 قياس المسافة القطرية التي يدخل فيها غرفتين متجاورتين 3.38الشكل 
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 لفصل المخرج على طول الممر المصنف لمقاومة الحريق 4مثال  3.39الشكل 

 

عندما يكون هنالك أكثر من مخرج أو أبواب منفذ خروج مطلوبة يتم على األقل ترتيب اثنين من المخارج  7.4.2

 أو أبواب منفذ الخروج لتتوافق مع متطلبات مسافة الفصل األدنى 

 . يكون الباقي متوفرا   صبح واحد منهما مغلقا  بحيث إذا أ بواب منفذ الخروج يتم وضعهاباقي المخارج أو أ 7.4.3

أما .  3.38حسب ما هو موضح في الشكل  مستقيما   يكون قياس المسافة بين المخارج للمباني العالية خطا   7.4.4

القياس للمسافة بين مخرجين للبنايات الغير عالية فيمكن أن يكون ممر المشي بين المخرجين المقاسين 

 3.39الموضح في الشكل حسب ما هو موضح بخط النقاط 
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 أسطح المشي    8.

 3.5ون أسطح المشي كما هي في الجدول تك 8.1 

  

 الخروج مسالكأسطح المشي  في  3.5الجدول 

 مواصفات سطح المشي

 المتطلبات البنـــــد

 ومقاوم لالنزالق ون مستويا  يك سطح المشي

 %(9) 29في  1 أقصى انحدار في اتجاه مسار الخروج

 %(2) 45في  1 الخروجأدنى انحدار عمودي نحو اتجاه مسار 

 ملم 6.3 أقصى تغير في شدة االنحدار

 2الى  1يشطف من  ملم 13-ملم 6.3إذا كان التغيير في االرتفاع بين 

 ينفذ مع منحدر أو سلم ملم 13إذا تجاوز االرتفاع 

 

 الخروج مسالكل الداخلي بالتشطي     9.  

غرف الخروج ، الجدران واألسقف الداخلية البطانة الداخلية ، تشطيب السقف واألرضيات في  9.1

دراج  معايير تم إ .  (سامة)يجب أن تكون معدة من مواد غير قابلة لالحتراق وغير مؤكسدة 

 .القبول للدفاع المدني في قسم المعايير في هذا القانون 

 

  مقاييس سبل الهروب10.  

 

أضيق نقطة لمكون  المنطقة المفتوحة حتىعرض وسيلة الخروج في قياس  يؤخذ بعين االعتبار  10.1

 .المعني  الخروج 

ملم في كل جانب على  114الخروج والذي ال يزيد عن أكثر من  مسالكيسمح بالبروز داخل  10.2

 .ملم وأقل  069ارتفاع 

 

  سبل الهروبترتيب  11.  

لها في كل مكن الوصول خروج بحيث تكون المخارج جاهزة ويتوضع المخارج ومنافذ ال 11.1

 .األوقات 

عندما تكون المخارج ال يمكن الوصول لها مباشرة من منطقة مفتوحة في طابق أو ممرات  11.2

 ها وترتيبها لتوفير مامتواصلة أو ممشى أو دهاليز تقود مباشرة إلى كل مخرج فيجب الحفاظ علي

 لكل ساكن   للمسارين منفصلين مسارال يقل عن مخرجين ب

الخروج من الغرف أو الفسحات يسمح بأن تكون من خالل غرف مشتركة أو متداخلة أو منفذ  11.3

غرف . مناطق شريطة أن تكون تلك الغرف أو المناطق يمكن وصولها إلى المنطقة التي تخدمها 

ف البهو والصاالت واالستقبال المشيدة حسب المطلوب كممرات يجب أن ال تفسر بأنها غر

روج بحي ال يكون من الضروري المرور من خالل أي منطقة منفذ الخويتم ترتيب . متداخلة 

 .خطر 
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 مسافة االنتقال إلى المخرج 11.4

  

نهاية الممر ( ج) ،نهاية خط السير( ب) ، الممر العام للمسير( أ)يصف  3.44الشكل  11.4.1

 .المشترك العام والنهائي للمسير 

 

 إلى المخارج االنتقالمسافة  قياس 11.5 

 :و على سطح آخر للمشي كما يلي يتم قياس مسافة االنتقال إلى مخرج ما على األرضية أ 11.5.1 

من أكثر نقطة بعيدة ويخضع للمنشأة  ر المسير العادي يبدأعلى طول الخط األوسط لمم -1

 (3.40في الشكل  4لى إ 3إلى  2إلى  1انظر  )

ملم من هناك ، وتنتهي في واحد  399االنحناء حول أي اركان أو عوائق مع منطقة خالية  -2

 :من ما يلي

 مركز المدخل ( أ

 نقطة أخرى يبدأها المخرج ( ب

فإن المسافة تشمل  ، كممر للمسير إلى المخارج المطلوبة اتمنحدرأو ال االدراج عند اعتبار  11.5.2

أو المنحدر والسير من نهاية الدرج أو المنحدر إلى خارج الباب أو  االدراج المسير على 

 .أو المنحدر  االدراج اآلخر باإلضافة للمسافة التي تم سيرها إلى كل من  المخرج

 6لى إ 9انظر ) القياس من مسطح رأس العتبة  فإنه يتم أخذ االدراج عندما تشمل المقاييس  11.5.3

 (3.40في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس مسافة االنتقال 3.40الشكل 
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 سعة منفذ الخروج  11.6 

الخروج ألي طابق أو شرفة أو طبقة أو أي فسحة مأهولة يجب  مسالكجمالية لالسعة اإل 11.6.1

 .أن تكون كافية لحمولة شاغليها 

 

 رج التي تخدم أكثر من طابق واحد المخا 11.6.2

لكل طابق  اإلشغال حملحد فإنه يتم استعمال عندما يخدم مخرج ما أكثر من طابق وا 11.6.2.1 

لحساب السعة المطلوبة للمخرج في ذلك الطابق شريطة أن تكون سعة الخروج  ويعتبر فرديا  

 .للمخارج ال ينقص في اتجاه مسير الخروج

 

 سعة الخروج من نقطة تجمع  11.6.3            

 مسالكالخروج من طابق فوقي وطابق أسفل في طابق وسط فإن سعة  مسالكإذا التقت  11.6.3.1

 .جمالي سعة وسيلتي الخروج جب أن ال تقل عن إالتجمع يالخروج من نقطة 

 

 سعة الخروج من الشرفات والميزانين 11.6.4 

من خالل غرفة في يمران  ميزانين ن الشرفة أومطلوبة مالخروج السعة  احتساب عند 11.6.4.1

السعة المطلوبة يجب أن تضاف إلى سعة الخروج المطلوبة من الغرفة في  األسفل فإن 

 (3.41انظر الشكل . )األسفل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سعة الخروج في الميزانين 3.41الشكل              
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                  إذا لم يكن المطلوب الممر العام ،  تلتقي مع مسار yإلى   xالمسافة من : 3.41الشكل 

 .سلم مسيج من طابق الميزانين  مخرج     
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 لممر سعة الخروج ل 11.6.5  

التي تستخدم الممر لمنفذ الخروج  اإلشغال حمللوبة للممر عبارة عن تكون السعة المط 11.6.5.1

على العدد المطلوب من المخارج التي يربطها الممر على أن ال تقل سعة الممر  مقسوما  

 .ليه الممرات لسعة المطلوبة للمخرج الذي تقود إعن ا

أو أكثر يجب أن ال تقل  99شغال من لصافي ألي ممر أو ممشى يخدم سعة إالعرض ا 11.6.5.2

 ملم 1299عن 

 

 خروج واحدسعة الخروج  11.6.6 

إذا كان هنالك منفذ خروج واحد يقود إلى مخرج ، فإن سعته فيما يتعلق بالعرض يجب  11.6.6.1

 .ليه لسعة المطلوبة للمخرج الذي يقود إأن ال تقل عن ا

 

 مخرج الخروج ألكثر منسعة  11.6.7 

يكون لها عرض إلى مخرج ، فإن سعته  نالك أكثر من منفذ خروج واحد يقودإذا كان ه 11.6.7.1

 .األشخاص الذين يستوعبهم  مناسب لعدد

 

 خرج أرضية الشارعالخروج لمسعة   11.6.8 

لسكان لطابق الشارع إضافة لسعة ن تكون منافذ طابق الشارع كافية لحمولة ايجب أ 11.6.8.1

 .والمنحدرات التي تفرغ من خالل طابق الشارع  االدراج حمولة 

 

 أو موانع الخروج  معوقات في المخرجال 11.7 

الخروج يجب أن  مسالكأي نصيحة أو تحذير يركب لتقييد االستعمال الغير صحيح ل 11.7.1

لتلك الوسيلة من  ئيصمم ويركب بحيث ال يمنع حتى عند فشله في منع االستعمال الطار

 .الخروج 

ن ال يكون الوصول الى مخرج من خالل المطابخ وغرف التخزين أو الغرف يجب أ 11.7.2

 .التي تخضع لإلغالق األخرى أو الفسحات 

الخروج خالية من أي معوقات أو موانع من  مسالكيجب الحفاظ باستمرار على  11.7.3

كمثال  3.43انظر الشكل . )االستخدام الكامل في حالة الحريق أو الطوارئ األخرى 

 (للمر منفذ خروج ناقص 
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 مثال لمنفذ الخروج الناقص إلى الممر 3.43الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.43الشكل 

(a)  عام لالنتقالمسافة  ،(b ) نهاية مسدودة (c ) عام مشترك ونهايةلالنتقال  مسافة ، (d )ممر عام لالنتقال .  
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 مسالك الهروب  رتيبتلمتطلبات ال( أ 3.6) الجدول  11.8

 حمل شغالاإل
متر )اإلشغال
مربع 

 (للشخص

 سعة منفذ الخروج بدون حماية مرشات مع حماية مرشات

 النهاية  
 المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

مسافة 
 االنتقال

 (اقصى)

 النهاية
المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

 مسافة االنتقال
 (اقصى)

 االدراج 
ملم )

 (للشخص

ملم )المنحدرات
 (للشخص

الممرات 
ملم )

 (للشخص

           منشآت العمل

 9 9 6.6 م 61 م 23 م 6.1 م 01 م 39 م 19 2م0.3 

           العيادات الطبية

 9 9 6.6 م 61 م 23 م 6.1 م 01 م 39 م 19 2م0.3 

           التعليمية

 9 9 6.6 م 49 م 23 م 6.1 م 61 م 39 م 19 صافي 1.0 الفصول

المختبرات 
 واخرى

 9 9 6.6 م 49 م 23 م 6.1 م 61 م 39 م 19 صافي 4.6

           المجمعات

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 صافي 9.69 مركزة

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 صافي 1.4 هغير مركز

 1 مقاعد الجلوس
 499/شخص

 ملم طولي

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1

عدد المقاعد  مقاعد ثابتة
 الثابتة

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 9.25 مناطق االنتظار

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 0.3 المطابخ

 جمع التمناطق 
 المكتبةفي 

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 0.3

غرف القراءة في 
 المكتبة

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 صافي 4.6

سطح )4.6 حوض السباحة
 (المتاء

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1

طاوالت حوض 
 السباحة

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 2.5
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 حمل شغالاإل
متر )اإلشغال
مربع 

 (للشخص

 سعة منفذ الخروج بدون حماية مرشات مع حماية مرشات

 النهاية  
 المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

مسافة 
 االنتقال

 (اقصى)

 النهاية
المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

 مسافة االنتقال
 (اقصى)

 االدراج 
ملم )

 (للشخص

ملم )المنحدرات
 (للشخص

الممرات 
ملم )

 (للشخص

غرفة التمارين مع 
 المعدات

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 4.6

غرفة التمارين 
 بدون معدات

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 1.4

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 1.4 المسارح

رات ماإلضاءة وم
 الضيقةالمشي 

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 صافي 0.3

الكازينوهات 
 ومناطق االلعاب

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 1

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م 23 م6.1 4.6 حلقات التزلج

           الرعاية الصحية

العالج الداخلي 
 للمرضى

 9 9 6.6 م49 م39 م0.1 م61 م39 م0.1 22.3

 9 9 6.6 م49 م39 م0.1 م61 م39 م0.1 11.1 النوم

 9 9 6.6 م49 م39 م0.1 م61 م39 م0.1 0.3 الصحية الرعاية

 اإلشغاالت
 التجارية

          

منطقة البيع في 
 طابق الشارع

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م39 م19 2.5

منطقة البيع في 
طابقين أو أكثر 
 من طابق الشارع

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م39 م19 3.6

منطقة البيع في 
الطابق دون 

 مستوى الشارع

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م66 م39 م19 2.5

           الحجز واألصالح

 9 9 6.6 م49 م19 م6.1 م61 م39 6.1 11.1 

           اإلشغاالت
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 حمل شغالاإل
متر )اإلشغال
مربع 

 (للشخص

 سعة منفذ الخروج بدون حماية مرشات مع حماية مرشات

 النهاية  
 المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

مسافة 
 االنتقال

 (اقصى)

 النهاية
المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

 مسافة االنتقال
 (اقصى)

 االدراج 
ملم )

 (للشخص

ملم )المنحدرات
 (للشخص

الممرات 
ملم )

 (للشخص

 السكنية

 9 9 6.6 م49 م23 م19.6 م61 م35 م19 15.6 المهجع

 الشقق مباني
 السكنية

 

 9 9 6.6 م49 م23 م19.6 م61 م35 م19 15.6

منشآت سكن 
 كبيرة ورعاية

 9 9 6.6 م49 م23 م19.6 م61 م35 م19 15.6

استخدام الرعاية 
 اليومية

          

 9 9 6.6 م49 م23 م6.1 م61 م39 م19 3.3 

           

           سكن العمال

التتجاوز )3 
متر  129

 مربع للغرفة

 9 9 19 م49 م23 م6.1 م66 م39 م19

سكن /فنادق
 موظفين

 9 9 6.6 م93 م23 م19.6 م00 م35 م19 15.6

           منشآت صناعية

 9 9 6.6 (عام)م61 م19 م19 م66 م39 م19 0.3 عام

 19 19 15 (خاص)م01 م19 م19 م122 م39 م19 0.3 عمليات خاصة

     م19 م19 م23 م39 م19 0.3 خطر عالي

تخزين مع 
 خطورة عادية

          

 9 9 6.6 م61 م19 م19 م122 م39 م39 26.0 

تخزين مع 
 خطورة عالية

          

 19 19 15 م23 م19 م19 م39 م19 م19 26.0 
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 حمل شغالاإل
متر )اإلشغال
مربع 

 (للشخص

 سعة منفذ الخروج بدون حماية مرشات مع حماية مرشات

 النهاية  
 المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

مسافة 
 االنتقال

 (اقصى)

 النهاية
المسدودة 
 القصوى

الممر 
 المشترك

 (أقصى)

 مسافة االنتقال
 (اقصى)

 االدراج 
ملم )

 (للشخص

ملم )المنحدرات
 (للشخص

الممرات 
ملم )

 (للشخص

 هياكل مواقف 
السيارات 

 مفتوحةال

          

 9 9 6.6 م01 م19 م19 م122 م19 م19 26.0 

           

هياكل مواقف 
 غلقةم

          

 9 9 6.6 م49 م19 م19 م69 م19 م19 26.0 

سكان مرافق إ
 حيوانات 

          

 9 9 19 م49 م19 م6.1 م61 م39 م6.1 11.1 
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 سبل الهروبترتيب لمتطلبات ال:  ب  3.6الجدول   11.8

مخرج على  2حجم الغرفة التي تحتاج  (ملم)ر أو الممشىمأدنى عرض للم المنشأة
 (2م)األقل

 (متر)خالل الغرف المتداخلة  مسافة االنتقال

-  2م259  ملم1299 مجمع

ج في من الغرفة المتداخلة على باب المخر 23 لكل غرفة دراسة 2م03 ملم 1539 (3.49الشكل انظر )منشأة تعليمية
 الممر

 (بدون بروزاتت)ملم 1299 الرعاية اليومية

 1539(مع البروز)ملم 

  19 من أي نقطة في غرفة النوم الى باب
 الغرفة

 39(46  محمية بالمرشات إذا كانت
من باب خروج غرفة النوم إلى ( المائية
 االدراج مخرج 

 46(61  إذا كانت محمية بالمرشات
في غرفة النوم إلى من أي نقطة ( المائية
 (االدراج مخرج 

 

 (مع بروز)ملم  1539 (3.46انظر الشكل )الرعاية 

 1299  ملم للمناطق الغير سكنية وال
 (العالجية أو المرضى الداخليين

 03لغرف النوم 2م 

 469آلجنحة النوم 2م 

 469 آلجنحة النوم تتطلب  699ى إل
 (مراقبة)اشراف بصري 

 239  لألجنحة لغير النوم 039الى) 

 19  باب من أي نقطة في غرفة النوم الى
 منفذ الخروج

 39 لغرفة تداخل واحدة 

 19  إلى غرفتين متداخلتين 

انظر الشكل )سعافية الرعاية الصحية اإل
3.45) 

من باب ( إذا كانت بمرشة 46) 39 2م 232 ملم 1299
 (االدراج الغرفة  إلى مخرج 

 46(61 إذا كانت محمية بمرشات مائية )
االدراج من أي نقطة في الغرفة إلى مخرج 

) 
 

 التوقيف واعادة التاهيل منشآت 
 (3.49انظر الشكل )

 من الغرفة الى باب الغرفة  19 2م259 ملم 1229

 39 من غرفة النوم الى الباب 

 39(46  إذا كانت محمية بمرشات مائية
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إلى مخرج  من باب الغرفة( وتحكم دخان
 االدراج 

 61(66 إذا كانت محمية بمرشات مائية 
من أي نقطة في غرفة ( وتحكم في الدخان
 (االدراج النوم إلى مخرج 

 

للعائلة الواحدة أو  – سكانالسكن ودار اإل
 العائلتين

 االدراج من الغرفة لمخرج   23 159 ملم1299
 

 إذا كانت محمية بمرشات مائية  23(35 159 ملم 1299 (3.50انظر الشكل ) الفنادق والمهاجع
 من الغرفة لباب الغرفة(

 39(61  إذا كانت محمية بمرشات
 االدراج من باب الغرفة لمخرج (مائية

إذا كانت محمية بمرشات   23(35  1299 (3.50انظر الشكل )الشقة 
 .الى البابمن الغرفة (مائية

 49(61 إذا كانت محمية بمرشات مائية )
 .من الغرفة الى المخرج

انظر الشكل ) مجمع سكني ورعاية
3.50) 

1929 159  23(35  إذا كانت محمية بمرشات
 .من الغرفة الى الباب(مائية
( إذا كانت محمية بمرشات مائية 61)49

 .من الغرفة الى المخرج

 للتفاصيل الخاصة بتجهيز الخروج 14انظر القسم  سكن العمال

  1669 تجاري

 1929 (دهليز خروج) 

 - -

  2م  1299  259 عمالأ

- -   1299 صناعي

- -   1299 تخزين
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 غرفة متداخلة مع كاشف دخان أو كاشف حرارة                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجهيز الخروج لمنشأة تعليمية 3.45الشكل  /  مرشات مائيةغرفة متداخلة مع 
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 االدراج ج مسافة االنتقال من غرفة النوم حتى مخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود البروز على طول الممر

 ترتيب الخروج في منشأة للرعاية اليومية 3.46الشكل 
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 من خالل الغرف المتداخلة  لمخارج لمختلف الغرف ومسافة االنتقالعدد ا

E1 to E2 ≤30m  , D3 to D4 ≤15 m)) 

 

 ((X to C ≤15m , C to EX≤ 46 m االدراج من غرفة النوم إلى مخرج  مسافة االنتقال

 

 ترتيب الخروج في منشأة للرعاية الصحية 3.47الشكل 
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 المسافة القصوى

 ) m 46C to E - ≤  30mمحمية بمرشات مائية )

 ) m 16X to C - ≤  46mمحمية بمرشات مائية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشأة للرعاية الصحية االسعافيةترتيب الخروج في  3.48الشكل 
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     صوىالمسافة الق 

 X1 to C1 - ≤ 15m                                      

  X2 to C2 -  ≤ 30m     

 

  m6C1 to E1 - ≤  30m(4محمية بمرشات مائية )

 ) m 46C2 to E2 - ≤ 30mمحمية بمرشات مائية )

 ) m 16X1 to E1 - ≤46mمحمية بمرشات مائية )

 

 ) m 76X2 to E2 - ≤ 61mمحمية بمرشات مائية )

 

 تصحيحية ز منشأت حج 3.49الشكل                                
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 وشقة وسكن جماعي ورعاية مهجع/ ترتيب الخروج لفندق : 3.50الشكل                   
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 الواحد درج متطلبات 12.  

 

 الشقق السكنية 12.1

 

استيفاء واحد من  يسمح ألي وحدة سكنية بدون مرشات أن يكون لها مخرج منفرد شريطة 12.1.1

 :ية المعايير التال

األرضي لساحة في الطابق باشرة للشارع أو لأن يكون للوحدة  السكنية باب خروج يفتح م -1

. 

ويخدم وحدتين على األكثر ويكون  الدرجإلى  مباشرا   أن يكون للوحدة السكنية مسارا   -2

 .كالهما موجودا في نفس الطابق 

داخلية تخدم تلك الوحدة فقط ومفصولة  ادراج إلى  مباشرا   أن يكون للوحدة السكنية مسارا   -3

ساعة  1للحريق  مقاومتها الدنيامة للحريق تكون من األجزاء األخرى للبناية بحواجز مقاو

 .بدون فتحة في داخلها 

انظر )إلى المخرج النهائي  مترا   23مكان في الوحدة ال تتجاوز أي  مسافة االنتقال من -4

 (3.51الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من شقتين  للمبنى الواحدمخرج  3.51الشكل 

 تلقائية معتمد ومراقبم مرشات مائية يمكن أن يسمح ألي بناية محمية بكاملها بنظا 12.1.2

وحدات  6وال يوجد بها أكثر من ( منخفضة)متر  19ويكون اقصى ارتفاع للبناية 

 ادراج )متشابك  دراج سكنية في الطابق ، أن يكون لها مخرج منفرد لال

 :شريطة أن تنطبق كل الشروط التالية ( مقص/متقاطعة

تكون مقاومة للحريق حواجز من باقي المبنى ب للسلم مفصوال   مسارأن يكون ال -1

 ساعة  1.9ساعة مع إغالق ذاتي بمجمع أبواب ذات مقاومة للحريق  2ئة من الف

 .أكثر من واحد ونصف طابق أسفل منفذ الخروج  االدراج  مسارخدم أن ال ي -2
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ساعة مع  1أن تكون كل الممرات التي تخدم كمدخل مقاومة للحريق من الفئة  -3

 .ساعة  1فئة بواب ذات مقاومة حريق من المجمع أ

ن أقصى نقطة بعيدة من الوحدة إلى م مترا   14أن ال يكون هنالك أكثر من  -4

من باب الدخول ألي  متر من مسافة االنتقال 0وال أكثر من مخرج باب الوحدة 

 .وحدة سكنية إلى سلم الخروج 

توفير فواصل افقية ورأسية  ذات مقاومة حريق من الفئة واحد ساعة بين  -9

 .السكنية الوحدات 

( مقص)المتقاطعة  االدراج بواب فحص الدخان بين المدخلين في يتم توفير أ -6

 .لترتيب الممر الداخلي 

 .متر مربع  999قصى مساحة اجمالية للطابق أ -6

تكون لها مدخل واحد إلى ) دراج المتشابكة بمخرج منفرد لال االدراج يمكن استبدال متطلبات  12.1.3

وذلك إذا حافظت عدد الوحدات في الطابق على أقصى عدد من الوحدات (  االدراج مخرج 

 (للتوضيح 3.53والشكل  3.52انظز الشكل .  )السكنية 

خروج  ادراج ضد الدخان و ام ممرات الخروج الخارجية وقطاعاتكما يمكن أيضا استخدام نظ 12.1.4

 3.54انظر الشكل . )نفرد للسلم ير مخرج مخارجية لترتيبات الخروج  للشقق السكنية مع توف

المخرج الواحد للشقق السكنية  ادراج و( مقص)المتقاطعة االدراج لترتيبات كأمثلة  3.60حتى 

 (12.1.3و  12.1.2،  (12.1.1التي تنحصر في الشروط في الفقرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدات سكنية ربعمن أ للمبنى المتشابكة  االدراج دل للخروج يستب الواحد  الدرج   3.52الشكل 

(A to E ≤ 9m) 
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أقل   متر مربع لمساحة الطابق ، 999وحدات للطابق  6)متشابكة لبناية شقق سكنية  ادراج ترتيب  3.53الشكل 

 (A to E ≤ 9m) .متر ارتفاع البناية 19من 

9m 

Apartment 5 

Apartment 2 Apartment 1 

Apartment 4 

Apartment 3 

Apartment 6 

Smoke check door 

Smoke check door 

A 

E 
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وحدات  4)مقاوم للدخان لبناية شقق سكنية   أو قطاع خارجي مع ممر خارجي الواحدمخرج ترتيب  3.54الشكل 

 (A to E ≤ 9m). متر ارتفاع البناية 19أقل من   متر مربع لمساحة الطابق ، 999للطابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4)مقاوم للدخان لبناية شقق سكنية   محمي مع ممر خارجي  أو ( مقص)ترتيب مخرج سلم متقاطع 3.55الشكل 

قرب أ، باب خروج الوحدة إلى  متر ارتفاع البناية 19متر مربع لمساحة الطابق ،  أقل من  999وحدات للطابق 

 (½ 9m ، D>7m  ≥  سلم 

 

Apartment 1 

Apartment 2 

A 

E 

Apartment 3 

Apartment 4 
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متر  999وحدات للطابق  4)مخرج سلم منفرد  مع ممر خارجي وسلم خارجي لبناية شقق سكنية   3.56الشكل 

 (9m > االدراج باب خروج الوحدة إلى  -متر ارتفاع البناية 19مربع لمساحة الطابق ،  أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وارتفاع الفتحة الغير محمية من الطابق األرضي االدراج مسافة  الفصل للفتحة الغير محمية إلى  3.57الشكل 

1 hour fire rated doors and compartment wall 

Maximum allowable 9m 
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  أقصى مسافة مسموح بها وادنى فتحة دائمة لممر تتم تهويته طبيعيا   3.58الشكل              

 

 

 

 

 

 

 

 أقصى مسافة مسموح بها من وحدة الشقة إلى وحدة الباب وإلى سلم الخروج 3.59الشكل 

 

 

14m 

9m 
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 االدراج من وحدة الشقة إلى وحدة الباب وإلى مخرج  االنتقالمثال لمسافة : 69-3الشكل 

 

 األعمال  12.2

شخص شريطة  199قل من أللسكان   جماليإ مل إشغالرج منفرد لغرفة أو مساحة بحيسمح بمخ 12.2.1

 :االلتزام بما يلي

 3.61انظر الشكل . )أن ينفذ المخرج مباشر ة إلى الخارج في طابق منفذ المخرج للمبنى  -1

 199من خالل المخرج من أي نقطة بما في ذلك المسير  مالي مسافة االنتقالجإال يتجاوز  -2

 (متر 39)قدم 

ر في ابق أو إذا كان هنالك ضرورة للسيعلى نفس مستوى الط اجمالي مسافة االنتقال -3

تفاع ويجب أن في ار( ملم 4969)قدم  19تتجاوز يجب أن ال  االدراج فإن تلك  االدراج 

 .بسياج كامل  لفصلها من أي جزء من المبنى بدون وجود باب فيها  االدراج تزود 

ملم  4969يسمح بعمل سلم خارجي ليخدم كل الطوابق في حدود مسار رأسي بمقاس  -4

 .المسار الرأسي  كمثال للسرداتب لحدود( 3.62انظر الشكل )
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 ساكن 199لمنشأة أعمال ألقل  من  الواحد  االدراج مخرج :  3.61الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدود المسار الرأسي 3.62الشكل 

Total travel distance from any 

point is ≤30m to the exit 

Exit leads directly to street or an 

open area at ground level 

Occupant load of room < 100 
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للطابق شخص  39اشغال اكثر من  حملثة طوابق وال تتجاوز ال ال تتجاوز ثالعمأأي منشأة  12.2.2

 :ةالتالي ل لكل طابق شريطة استيفاء الشروطيسمح لها بمخرج مفرد منفصالواحد ، 

 مترا   39إلى خارج البناية ال تتجاوز  فقط عندما تكون مسافة االنتقالرتيب يسمح بهذا الت -1

 .مستويات وطوابق أخرى وينفذ مباشرة إلى الخارج  غرفة المخرج خدموعندما ال ت

 .يسمح بسلم خارجي منفرد لخدمة كل الطوابق -2

ون الممر يسمح بعمل وسيلة خروج منفردة من الميزانين في داخل منشأة عمل شريطة أن يك 12.2.3

معتمد  آلي  كله بنظام مرشات متر إذا كان محميا   39متر أو  23العام للمسير ال يتجاوز 

 ومراقب 

ظام قصاها طابقين لمستأجر واحد وتكون محمية بالكامل بنأسمح بعمل مخرج منفرد لبناية ي 4-2-12

انظر الشكل ) مترا   39تجاوز مرشات آلي معتمد ومراقب حيث يكون إجمالي مسافة االنتقال ال ي

 (للتوضيح 3.63والشكل  3.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طوابق 3شأة أعمال ال تتجاوز نسلم بمخرج منفرد لم 3.63الشكل 
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  واألماكن العامةمنشآت التجمعات متطلبات     13.

 

 عام 13.1

 :رشادات المتطلبات للمنشآت التالية توضح اإل  13.1.1

 قاعات التجمع -1

 صاالت العرض -2

 السينمات -3

 قاعات الموسيقى -4

 المسارح -9

تنطبق هذه االرشادات على الهياكل الخاصة واالنشاءات التي تخدم أو تستوعب منشآت التجمع  13.1.2

 .ضافة للمناطق العامة للجمهورإلبا

  اإلشغالحمل  13.2

 اإلشغالالخروج لهم على أساس عامل حمل  مسالكيكون عدد األشخاص الذين يتم توفير  13.2.1

  ب 3.6 و  أ 3.6الموضوح في الجدول 

 

  االنتظار أماكن 13.3

حيث تكون  تنطبق المتطلبات التالية في المسارح ومنشآت التجمع األخرى 13.3.1

أو مساحة مماثلة قاعة المقاعد غير متوفرة ويسمح لألشخاص باالنتظار في 

 :حتى تتوفر المساحة أو المقاعد 

للصالة أو المساحة المماثلة على  يجب أن ال يتعدى ذلك االستعمال -1

 .العرض الخالي المطلوب للمخارج

 مسالكيجب أن تنحصر مناطق االنتظار في المساحات من غير  -2

 .الخروج المطلوبة 

يتم توفير المخارج لمساحات االنتظار على أساس شخص واحد لكل  -3

 .متر مربع من مناطق فسحات االنتظار  9.25

ون إضافة للمخارج المخصصة لقاعة االنتظار تك المخارج لقاعات -4

وأن تتوافق في تشييدها وترتيبها مع القواعد االجتماعات الرئيسية 

 .العامة المبينة في هذا الباب 

 الخارجيةالمرافق  13.4

الخروج لهم يكون  مسالكفي المرافق التي تقع خارج المبنى فإن عدد السكان الذين يتم توفير  13.4.1

 .متر مربع للشخص  1.4بمعدل  اإلشغالعلى أساس عامل حمل 
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 الخروج  مسالك 13.5

 األبواب  13.5.1

ية أو أقل  في المجمعات التجار 399فيها  اإلشغاليسمح في منشآت التجمعات والتي تبلغ حموالت  13.5.1.1

المخارج /أو أبواب تتوافق مع المداخل ةأو رأسي ةلألمن أفقي نقاطفي أن تكون فيها ( الموالت)

 الرئيسية 

 199 اإلشغالون فيها حمل ي وسيلة خروج مطلوبة من منطقة يكفيسمح بأن يزود كل باب  13.5.1.2

للرعب كجهاز أو جهاز  مثيرا  شخص أو أكثر ، بمزالج أو قفل فقط إذا كان المزالج أو القفل 

 .مخرج للحريق 

ويجب  الخروج بنظام مسار للتحكم في الخروج يكون معتمدا   مسالكيسمح بتجهيز األبواب في  13.5.1.3

تلك األبواب . شغولة لخروج عندما تكون منشأة التجمع مأن ال تغلق تلك األبواب من جانب ا

ستخدام األبواب بسهولة خالل إنذار نذار الحريق والذي يسمح باتوصيلها بنظام إ يجب أيضا  

 .عن مراقبة المسار شكل مستقلالحريق ب

بحيث تتداخل  كب في أي منشأة ترالأي أبواب دوارة أو أجهزة تقيد حركة األشخاص يجب أن  13.5.2

 .الخروج المطلوبة  مسالكمع مرافق 

 عدد وعرض مرافق الخروج  13.6

ة في الجدول يجب أن تتوافق مع األحكام المبينالعدد والحد األدنى لمخارج منشآت التجمعات  13.6.1

 :التالي

 عدد وعرض المخارج:  3.7الجدول 

 أدنى عرض للممرات اقل عدد من األبواب عدد السكان

99-299 2 1129 

291-999 2 1129 

991-1999 3 1229 

 1229 4 2999حتى  1999من  اكبر
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 أدنى عرض للمشى 3.64الشكل 

 

 

ولكن ال تتجاوز  شخصا   99هو أكثر من ،  لقاعة االجتماعات اإلشغاللحمولة جمالي العدد اإل 13.6.2

الستقبال ما يقل عن نصف  العرض الفارغ لكل باب مخرج يجب أن يكون كافيا  .  شخصا   299

قل عن يجب أن ال ي الرئيسية  الممرالعرض الفارغ للممشى أو . السكان في مساحة الطابق 

 بواب المخارج بعيدا عن بعضها البعض ويجب أن تشاهد أ. ملم  1129

 

 (الخ...سينمات قاعات اجتماعات وقاعات موسيقى  –مسارح ) مع مقاعد ثابتة منشأة تجمع  13.7

 ممرات السير  13.7.1 

حول قاعات يتم توفير ممشى صافي أو ممر رئيسي ال يقل عرضه عن أدنى عرض للممرات  -1

  األبواب أو أبواب الخروجاالجتماعات والمناور والشرفات إلى 

 

عد في كل صف المقاعد ويكون عدد المقامن  رئيسية بصفين متقاطعينيزود الممشى والممرات ال -2

 :عليها في الجدول أدناه  وفقا لألحكام المنصة

 

 

 



 وسائل الخروج .3 الفصل                                 اشتراطات الوقاية والسالمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني صفحة | 212

 

 

 

 ترتيب المقاعد  3.8 الجدول 

 أقصى عدد للمقاصد في الصف الواحد للمقاعد مسارعرض ال

 الممشى من الجانبين الممشى من جانب واحد 

 14 6 324إلى 399

 16 5 340 إلى 329

 15 0 364 إلى 399

 29 19 300 إلى 369

 22 11 424 إلى 499

 24 12 440 إلى 429

 26 12 464 إلى 499

 25 12 400 إلى 469

المذكورة في  النتقالمحددة بمسافة ا 12 وما فوق 999
 NFPA 101 النظام العالمي

 

ملم ويقاس حسب المسافة  399أدنى مسافة بين المقاعد والذي ال يقل عن  بأقل عرضالمقاعد  مساريكون  13.7.2

وأقرب بروز للصف من (  تلك المقاعد التي تنفتح تلقائيا  ويشمل )األفقية الفارغة منة خلف الصف مباشرة 

 .لى طول كل الصف ع للمقاعد ثابتا   مساريكون عرض ال ما تكون المقاعد في الوضع الرأسيالخلف عند

 

 

 

 بين الممرات وعدد المقاعد في الصف مسارعرض ال 3.65الشكل 
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يوضح العرض المنتظم للمر الرئيسي في اتجاه الهروب حيث يكون الهروب في االتجاه  3.65الشكل  13.7.3

 المعاكس متوفر في قاعة االجتماعات

السينمات والمسارح وصاالت الموسيقى وقاعات  ن تفحص المواد المصنوعة منها المقاعد فيأمطلوب  13.7.4

 الخ من قبل مختبر معتمد للفحص..االجتماعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمقاعد مسارتحديد عرض ال 3.66الشكل 

 3.8المقاعد عن العرض الموضح في الجدول رقم  في مساريجب أن ال يقل عرض ال 13.7.5

 .على طول كل الصف  وأن يكون ثابتا  

 المخرج اتمكون 13.8 

يجب أن ال تستخدم لتغطي الفرق في المستوى  الدرجعند تغير المستويات فإن درجات  13.8.1

 19في  1داخل الممشى أو الممر الرئيسي ما لم يكون الميل لذلك الممر أكثر من 

 

 تغيير المستوى 3.67الشكل     
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 19في  1درجة أو يتجاوز ميل المنحدر  39 زاوية الدرج  تجاوزتيتم توفير الدرابزين عندما  13.8.2

 .يتم توفيرها في الممشى والممرات الرئيسية مجاورة للمقاعد

 

 الدرابزين على طول المنحدر 3.68الشكل 

 

 

 

 

 االدراج الدرابزين على طول درجات  3.69الشكل 

 

 

أو المنحدر التي تشكل الممشى أو الممر الرئيسي  الدرجيتم تشطيب أرضيات سطح درجات  13.8.3

 .باستخدام مواد غير قابلة لالنزالق
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مرئية بوضوح عندما تكون اإلضاءة العامة  الدرجبحيث تكون درجات  االدراج تكون إضاة  13.8.4

 .مطفأة 

 

 

 االدراج إضاءة  3.70الشكل 

 

ذلك . ادراج القصد منه تنبيه الجمهور العام على وجود  االدراج إن األساس المنطقي إلضاءة  13.8.5

وعندما تكون إضاة الطوارئ في القاعة أو صالة االجتماعات . الترتيب سيساعد في منع التعثر 

فال يكون من المطلوب توفير مصدر طاقة  دراج القدر الكافي من اإلضاءة لالكافية لتوفير 

 . االدراج منفصل للطوارئ إلضاءة 

 

 قاعات الحفالت وأ رح والسينماالمخارج من المس 13.9 

يتم توفير عدد وسعة المخارج من المسارح والسينمات وصاالت الموسيقى في داخل  13.9.1

الحساب المخارج الموفرة لألجزاء المجاورة لها في ن يوضع في أبدون مقصورتها 

 .نفس المبنى الموجودة فيه 

 299فيها  اإلشغالحمولة تستثنى المسارح والسينمات وصاالت الموسيقى التي تتجاوز 13.9.2

 المقصورةيتم على األقل توفير نصف سعة المخرج في داخل  وفي هذه الحالة

أو المرفقة بالسينما أو المسرح أو صالة الموسيقى  يمكن تقاسم المخارج المجاورة 13.9.3

 :وماشابهها كمخارج مع األجزاء األخرى للمبنى ويخضع ذلك لما يلي 

 من المناطق العامة المحيطة بها  أن تكون المخارج قابلة للوصول لها -1

المسرح و صالة الموسيقى وما شابهها ال للسينما ،  اإلشغال حملأن يكون  -2

 . شخصا   299تتجاوز 
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 متطلبات المقاعد     13.10

مع المعيار  أو التي ترفع آليا   يجب أن تتوافق المقاعد التي ترتفع ذاتيا   13.10.1

 آللية المقاعد التي ترتفع ذاتيا ة الفحص مسار  ASTM F 851األمريكي 

 :فيما يتعلق بمعيار الفحص التالي BS5852المعيار البريطاني  13.10.2

 مصدر مشتعل  -1

 1إلشعال اللهب  مصدر -2

 9كومة من الخشب كمصدر لإلشعال  -3

 

 اخليالفرش الد   13.11

تكون مواد الجدران الداخلية واألسقف من الفئة أ أو ب في كل الممرات والصاالت  13.11.1

 .ومن الفئة أ في الدرج 

 399األكثر من  اإلشغال لة واألسقف من الفئة أ أو ب لحمتكون مواد الجدران الداخلي 13.11.2

األقل من  اإلشغالتكون مواد الجدران الداخلية واألسقفف من الفئة أ أو ب أو ج لحمولة  13.11.3

399 

 2ال يقل  تشطيب األرضية الداخلية عن الفئة  13.11.4

 

 معيار تشطيب الجدران الداخلية والسقف 13.12

اس نتائج الفحص من يتم تصنيف تشطيب الجدران الداخلية واألسقف على أس 13.12.1

NFPA255 المعيار/  ة القياسية لفحص خواص احتراق السطح لمواد البناءمسارال 

كما يجب أن يستوفي .   UL723البريطاني  المعيار أو  ASTM E 84األمريكي 

 NFPA 701فحص مقاومة اللهب متطلبات 

499لى ، تكون الدخان من صفر إ 29فر الى انتشار اللهب ص الفئة أ  -1

 عدم وجود انتشار جديد للحريق في أي عنصر  -

499لى ، تكون الدخان من صفر إ 69الى  26انتشار اللهب  الفئة ب  -2

-   

  499لى ، تكون الدخان من صفر إ 299إلى  66انتشار اللهب  الفئة ج -3

 29قمشة الستائر ال تكون لها كثافة دخان أكثر من أ 13.12.2
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 معايير تشطيب األرضيات    13.13 

يجب أن تكون وفق المعيار  جاد وما شابه تشطيبات األرضيات من الس 13.13.1

ة الفحص القياسي لخواص االشتعال مسار  ASTM D 2859األمريكي 

 لمواد تغطية األرضيات باألقمشة 

ة المثالية مسارالNFPA 253 تصنف تشطيبات األرضيات وفقا لمعيار  13.13.2

تغطية األرضية باستعمال مصدر طاقة تدفق اإلشعاع األقصى لنظام لفحص 

 .حرارية 

 2سم/واط 9.49تدفق اإلشعاع األقصى ال يقل عن  1الفئة  

 2سم/اطو 9.22تدفق اإلشعاع الاألقصى ال يقل عن  2الفئة  

 

 معيار الديكور والمناظر 13.14 

الغير محمية المستعملة ألغراض وة البالستيكية المعرضة والمواد تكون مواد الرغ 13.14.1

معيار فحص الحريق لبالستيك   UL 1975الديكور أو مناظر المسرح وفقا للمعيار 

 .الرغوة ألغراض الديكور 

 سكن العمال   14.

 

يشمل سكن العمال المباني أو الفسحات في المباني حيث يتم توفير السكن لنوم العمال مع أو بدون  14.1

تشير إلى عدم ( بدون مرافق طبخ لألفراد)العبارة . مرافق طبخ لألفراد الوجبات ولكن بدون 

 .وجود معدات الطبخ في أي غرفة أو وحدة 

 

 

 الحجم 14.2

 متر مربع 129ال تتجاوز كل غرفة نوم أو وحدة مساحة  -1

متر مربع  3جمالي مساحة األرضية  على أساس إعلى أساس  اإلشغاليكون حمل  -2

 العدد الفعلي للسكان الذين تم تصميم كل مساحة اشغال في الطابقللشخص أو على أساس 

 ؟.حسب ما هو موضح في الخريطة أيهما أكبر  عليهم

 .ل طابق في المبنى من ك دراج الك على األقل مخرج مستقل لاليجب أن يكون هن -3

لى ي سكن العمال إتقاس من غرفة النوم فمن أبعد نقطة  يجب أن ال تتجاوز مسافة االنتقال -4

في هذا  امسموح به ج الطابق اآلخر ،  أقصى مسافة انتقالأقرب سلم للمخرج أو مخر

 .الباب 

 :يجب أن تتوافق غرف النوم التي يمكن الوصول لها  من خالل ممر داخلي  مع المتطلبات التالية  14.3

 .على األقل تكون غرف النوم منفصلة من الممر الداخلي بجدار تكون مقاومته للحريق ساعة واحدة  -1
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األبواب التي تفتح في الممرات الداخلية تكون لها مقاومة حريق ساعة واحدة ومجهزة بجهاز إغالق  -2

 .ذاتي 

وتكون فتحات التهوية ة في الجدار الخارجي تات الداخلية طبيعية مع فتحات ثابتكون تهوية الممر -3

 من مساحة أرضية الممر الداخلي % 19تلك أقل من 

متر مربع وتكون بدون عائق  من الجدار  3.9ال تقل فتحات التهوية في الجدران الخارجية عن  -4

الفاصل أو مستوى الدرابزين إلى أعلى وتكون موضوعة على الجوانب المتقابلة من الممر بحيث 

 تهوية متبادلة في كل فسحة الممر توفر 

 متر من أي جزء من الممر  12ي الجدران الخارجية أكثر من ال تكون فتحات التهوية ف -9

من ممر غرفة النوم والتي  والفسحات التي تفتح في أو تشكل جزءا  يجب أن تسور الغرف األخرى  -6

بواب حريق فئة مقاومة حواجز من فئة مقاومة ساعة واحدة وأالخروج ب مسالكقد تخل بشرط 

 .نصف ساعة 

 :خالل ممر خارجي   مع المتطلبات التالية  يجب أن تتوافق غرف النوم التي يمكن الوصول لها  من  14.4

تكون غرف النوم منفصلة من الممر الخارجي  بجدار تكون مقاومته للحريق ساعة واحدة على  -1

ما عدا فتحات التهوية للبناء الغير قابل لالشتعال والذي يمكن تثبيته في أو فوق المستوى . األقل 

 الخارجي إلى عتبة ارتفاع الفتحة متر يقاس من مستوى الطابق الذي تم تشطيبه للممر  1.1

 .ألبواب التي تفتح في الممرات الخارجية غير مطلوب أن تكون لها تصنيف لمقاومة الحريق ا -2

الخروج الخارجي فيما يتعلق بأدنى  مسارمخرج الممرات الخارجية يجب أن تتوافق مع متطلبات  -3

 .ت في مستوى الطابق وحماية السطح والسياج على الجانب المفتوح اعرض وتغيير

من ثالثة طوابق فوق سطح  المخرج من أي جزء من مبنى به أكثر ادراج في المدخل إلى يجب أن يتوفر  14.5

ويسمح بعمل  الضغط . سياج مانع للدخان إلى سلم الخروج ( متر ارتفاع متوسط 19كبر من أ)األرض 

 3.74و  3.73و  3.72و  3.71انظر الشكل . في مقابل توفير صالة لوقف الدخان  االدراج في 

  للتوضيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ترتيب الممر الفاصل لسكن العمال 3.71الشكل                                            
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 للممر الداخلي( العابرة)فتحة التهوية المتبادلة  3.72الشكل                            

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقصى مسافة من فتحة التهوية الطبيعية    3.73الشكل                                    
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 حماية للمر الخارجي  3.74الشكل 

 

 إعتماد المواد   15.

والملحقات دات والمنتجات يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمع 15.1

ليها في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة الحياة والسالمة من الحريق وخدمات الطوارئ  المشار ع

 .دائرة الدفاع المدني العتماد المواد  من قبل

 تنطبق المتطلبات أعاله على كافة المنتجات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو االعتماد الدولي 15.2

 

 مراجع أخرى  16.

يمكن . لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا الباب 16.1

االقرار بالنظم  19أيضا يرجى النظر في . اإلشارة للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير 

 والمعايير الدولية

 NFPA 101    سالمة الحياةقانون 

 NFPA 5000   قانون تشييد المباني والسالمة 

 IBC   القانون الدولي للبناء 
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  مطفئات الحريق المحمولةمطفئات الحريق المحمولة  ::  44الفصل الفصل 

  
222222    

 تعريف    1.
 مطفئات الحريق المحمولة1.1  

 فئات الحريق 4.1: الجدول           

222 
222 
222   

 التطبيق   2.
 أنواع مطفئات الحريق  4.2:الجدول           

 

223 
224 

 224 اختيار مطفئات الحريق المحمولة وتحديد موقعها 4.3الجدول    3.

 تركيب مطفئات الحريق المحمولة    4.
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 225 فحص وصيانة مطفئات الحريق المحمولة   5.

 226 التدريب على تشغيل مطفئات الحريق المحمولة   6.

 226 اعتماد المواد   7.
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الرابع فصلال  

الحريق المحمولة مطفئات  
 

 تعريف   1.

 ةالمحمول مطفئات الحريق   1.1

           طفاء والتي يمكن م تشغيله باليد ويحتوي على مادة إعبارة عن جهاز متنقل يحمل أو على عجالت ويت   1.1.1

 .طفاء الحريقاخراجها بالضغط ألغراض إخماد أو إ

 

  فئات الحريق 4.1الجدول 

 فئات الحريق

 التعريف تصنيف الحريق مسلسل
1 

   (  أ)الفئة 
 

د عادية صلبة قابلة الحرائق التي تحتوي على موا
المطاط ، ، الورقالقماش ، ، الخشب لالحتراق مثل 

 وأنواع كثيرة من البالستيك

2 

 (  ب)الفئة 

الحريق الذي تدخل فيه  سوائل قابلة لالشتعال وسوائل 
وكل منتجات البترول والمذيبات قابلة لالحتراق 

 واألصباغ والكيماويات والغازات القابلة لالشتعال

3 

 ( ج)الفئة 
 

الحرائق التي تدخل  فيها معدات تنشيط كهربائية 
 بسبب االشتعال ذو الطبيعة الكهربائية

4 

 ( د)الفئة 
 

ها معادن قابلة لالحتراق مثل الحرائق التي تدخل في
يوم والصوديوم ونكغنسيوم والتيتانوم والزيرالم

 يوموالليثيوم والبوتاس

الحرائق التي تدخل فيها معدات الطبخ بسبب وسط  ( ك)الفئة  5
الطبخ القابل لالشتعال مثل الزيوت النباتية والشحوم 

 الخ..الحيوانية 
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 التطبيق   2.

 

لكي  ، الحريق المحمولة  خط الدفاع األول في المراحل األولى للحريق وذلك في كل المنشآت مطفئات تعتبر   2.1

وهنالك عدة فئات وأنواع من . يستعملها السكان إلطفاء الحريق قبل نمو الحريق لتصبح خارج السيطرة 

 .الحريق المختلفة  طفاء فئاتمطفئات الحريق المحمولة والتي تستعمل إل

 

 أنواع مطفئات الحريق 4.2الجدول                                             

 أنواع مطفئات الحريق

 أنواع المطفئات تصنيف الحريق مسلسل
1 

   (  أ)الفئة 
 

 مطفئات مائية 

 بودرة جافة مطفئات متعددة االستعمال 

  الكربون أكسيدمطفئات ثاني 

  مطفئات الرغوة 

2 

 (  ب)الفئة 

 مطفئات بودرة جافة 

  مطفئات الرغوة 

  الكربون أكسيدمطفئات ثاني 

3 

 ( ج)الفئة 
 

  الكربون أكسيدمطفئات ثاني 

 مطفئات بودرة جافة 

4 

 ( د)الفئة 
 

 مطفئات بودرة جافة لألغراض الخاصة 

 مطفئات من نوع كيميائي رطب  ( ك)الفئة  5

 

 

أنظمة إخماد للحريق مثبتة أي بغض النظر عن وجود هزت مطفئات الحريق المحمولة لحماية األبنية والمنشآت ج    2.2

 .في ذلك المكان
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 وتحديد موقعها الحريق المحمولة مطفئاتاختيار  4.3الجدول    3.

المطلوب توفرها  مطفئاتنواع الأ الموقع
 كمجموعة

إلى أقرب  أقصى مسافة انتقال
 مطفئاتمجموعة 

 لتر9النوع المائي   المكاتب

  كغ 2الكربون  أكسيدثاني 

 متر 15

مناطق الدوران العامة والممرات والبهو 
 مسالك الهروب و

  لتر9النوع المائي 

  كغ 5الكربون  أكسيدثاني 

 متر 22.5

غرف الهاتف وغرفة غرف الكهرباء و
المحطة الميكانيكية وغرفة ماكينة 

 وغرف الخدمات األخرى المصعد

  كغ4.5نوع البودرة الجافة 

  كغ 5الكربون  أكسيدثاني 

 متر 9

( أ و ب و ج)متعددة األغراض   مواقف السيارات
  كغ 4.5بودرة جافة 

  كغ 5الكربون  أكسيدثاني 

  رغوة مكافحة الحريق نوع
(FFP)جالون 22 عربة صغيرة 

 متر 15
 
 

 متر على طول خط السير 32

  كغ 4.5بودرة جافة   غرفة المحول

  كغ 5الكربون  أكسيدثاني 

 25 بودرة جافة  نوع العربة مطفئة 
 لكل محول كغ

 متر 9

غرفة الضغط الكهربائي 
 المنخفض/العالي

  كغ 4.5بودرة جافة  

  كغ 5الكربون  أكسيدثاني 

  الكربون   نوع  أكسيدمطفئة ثاني
 قرب المخرج كغ 12العربة 

 متر 9

  كغ 4.5بودرة جافة   غرفة المولد بالديزل

  كغ 5الكربون  أكسيدثاني 

  رغوة مكافحة الحريق نوع(FFP )
 لكل مولد جالون 22عربة صغيرة 

9 

  كغ 6بودرة جافة   غرفة جمع النفايات
 

 متر 9

 لتر 9النوع المائي  مطفئة  المكتبة

 كغ 2الكربون  أكسيدثاني  مطفئة 

 كغ 4.5نوع البودرة الجافة  مطفئة 

 متر 15

 لتر 9النوع المائي  مطفئة  المختبرات

 كغ 2الكربون  أكسيدثاني  مطفئة 

 كغ 4.5نوع البودرة الجافة  مطفئة 

 متر 9

 لتر 9النوع المائي  مطفئة  صالة الجمباز

 كغ 4.5نوع البودرة الجافة  مطفئة 

 متر 15

 لتر 9النوع المائي  مطفئة  المسرح

 كغ 2الكربون  أكسيدثاني  مطفئة 

 كغ 4.5نوع البودرة الجافة  مطفئة 

 متر 15

 كغ 2الكربون  أكسيدثاني  مطفئة  المطبخ

 كغ 4.5نوع البودرة الجافة  مطفئة 

 متر 9
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 مطفئة كيمائية رطبة .  رغوه مطفئة 

 لتر 9النوع المائي  مطفئة  غرف المرضى

 كغ 2الكربون  أكسيدثاني  مطفئة 

 كغ 4.5نوع البودرة الجافة  مطفئة 

 متر 15

 لتر 9النوع المائي  مطفئة  الفنادق

 كغ 2الكربون  أكسيدثاني  مطفئة 

 كغ 4.5نوع البودرة الجافة  مطفئة 

 متر 15

 

 

 الحريق المحمولة مطفئاتتركيب    4.

  

الحريق المحمولة من النوع الذي يركب على الحائط يجب تركيبها بحيث يكون الجزء األعلى من  مطفئات 4.1

سم من األرضية  32عن  مطفئةمتر من األرض وال يقل الجزء األسفل من ال 1.5ال يبعد أكثر من  مطفئةال

 .المشطبة 

مناطق الرؤية المباشرة بدون أي معوقات في في موقع سهل الوصول له وفي الحريق  مطفئاتيجب تركيب  4.2

 .طريق الهروب 

 .ل متجهة نحو الجانب األمامي لتقرأ بوضوح بحيث تكون تعليمات التشغي مطفئاتيجب أن تركب كل ال 4.3

في داخل الحريق  مطفئاتفي الممرات وطرق المرور وبهو المصعد حيث تبرز مسائل جمالية يمكن تركيب    4.4

وفي هذه الحالة يجب وضع عالمات تعريفية صحيحة على الخزانة  .خزانة خرطوم الحريق في داخل الجدار

الحريق الموضوعة داخل  مطفئات. الحريق مطفئةويكون الباب األمامي من الزجاج المحمي بأسالك لرؤية 

 .الخزانات يجب أن تكون في اتجاه االمام لقراءة تعليمات التشغيل بوضوح

 لحرارة في الخارج تتجاوز الحد المسموح واطق تكون درجة افي أي منالحريق  مطفئاتال يتم تركيب   4.5

الحريق في المناطق التي تتراوح  مطفئاتوعموما فإن يسمح بتركيب . الحريق مطفئةالموضح في بطاقة 

 .درجة مئوية  49درجة مئوية إلى  4درجات حرارتها ما بين 

يجب تعبئة كل وفي اثناء التركيب . اخل المرفقدالحريق يجب أن ال تكون مغلقة بأي حال في  مطفئاتخزانات  4.6

 .تكون جاهزة لالستعمال في حالة الطوارئالحريق ل مطفئات

 

 الحريق المحمولة مطفئاتفحص وصيانة    5.

 يوما   32بشكل منتظم على فترات ال تقل عن  دوريا  عقب التركيب و الحريق فورا   مطفئاتيجب فحص كل  5.1

رفق من قبل مندوب اإلدارة أو لدى مقاول تركيب وصيانة معدات الحماية الصيانة الميجب الحفاظ على سجل  5.2

 .اإلدارة  د من الدفاع المدني  والذي تعينهممن الحريق المعتم

الحريق التي تم تركيبها في المنشأة بما في  مطفئاتعلى األشخاص الذين يقومون بالفحص االحتفاظ بسجل لكل  5.3

 .جراء الذي تم الحريق التي تتطلب إجراء تصحيحي وتاريخ اإل مطفئاتذلك 

 NFPAانظرمعيار  )الدفاع المدني   ادارة الحريق من قبل شركة صيانة معتمدة من  مطفئاتيجب صيانة كل  5.4

 .لتفاصيل الفحص والصيانة ( 10
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 الحريق المحمولة  مطفئاتالتدريب على تشغيل    6.

 

                             وطاقم اإلشراف لكل منشأة من رجال األمن والسكان والموظفين % 12يجب أن يتم تدريب على األقل      6.1

       .أسس أنواع الوعي بالحريق وأنواع الحريق واستعمال وتشغيل المطفئات في حاالت الطوارئ  ىوذلك عل      

 .فراد الدفاع المدني ولة من الدفاع المدني أو من قبل أيجب أن يقوم بالتدريب وكالة مخ    6.2

  التصنيف حسب%  122يجب ان يتم تدريب جميع الموظفين الشركات المعتمدة لدى الدفاع المدني  3.6

 (ب)من الموظفين والعاملين في المنشآت حسب التصنيف %  52يجب ان يتم تدريب  3.4

 

 

 اعتماد المواد  7.

ليها في دات والمنتجات والملحقات المشار عواعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمعيجب إدراج   7.1

هذا الباب فيما يتعلق بسالمة الحياة والسالمة من الحريق وخدمات الطوارئ  من قبل دائرة الدفاع المدني 

 .العتماد المواد 

 .دراج أو التسجيل أو االعتماد الدولياإل على كافة المنتجات مع أو بدونتنطبق المتطلبات أعاله   7.2

 

 مراجع أخرى  8.

يمكن اإلشارة للمزيد . لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا الباب 8.1

االقرار بالنظم والمعايير  15)يرجى النظر في  أيضا  . من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير 

 .(الدولية

 NFPA 10  : الحريق المحمولة  مطفئةمعيار 
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الخامس الفصل  

(لوحات )عالمات الخروج  
 

 والتوجيه  عالمات المخارج   1.

ن ، فإنه يجب أن يتم وبوضوح تحديد المدخل ألي تسرة واحدة أو اثنيل البنايات عدا تلك التي تسكنها أفي ك  1.1

ويتم وضع تلك العالمات بحيث يتم رؤيتها . على كل باب مخرج( مخرج)بق وذلك بعالمة اطفي كل          مخرج 

 .في كل األوقات          بوضوح 

 في الممرات الطويلة في مناطق األرضيات المفتوحة وفي كل األوضاع والتي يكون فيها مكان المخرج ال يمكن   1.2

 5.1انظر الشكل .ي من كل أجزاء الممر أو الطوابق رشادلتعمل كدليل إيته يتم توفير إشارات توجيهية رؤ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 (لوحات)موقع عالمات الخروج والتوجيه 5.1الشكل 
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 يتم توفير عالمات خروج وتوجيه إضافية على مستوى منخفض أو تركب على األرض في طوابق السكن الفندقي   1.3

 . الداخلية بما في ذلك        

 ذلك على المخارج بخالف المخرج من أي اتجاه لمسار خروج و معتمدة وتكون واضحة تماما   يتم وضع إشارات  1.4

 .الخارجي الرئيسي والتي تكون معروفة وواضحة بشكل بديهي كمخارج      

 :الخروج يجب أن توفر لتلبية المعايير التالية  الالفتات الملموسة  لباب   1.5

 .توضع الالفتات الملموسة  في كل باب مخرج يتطلب عالمة مخرج -1

 .(مخرج)تقرأ الالفتات الملموسة  كما يلي  -2

لوصو المعيار الوطني األمريكي ل) ICC ANSI A117.1يجب أن تتوافق الالفتات الملموسة مع المعيار  -3

 .(والمرافقواستعمال المباني 

 

 مسار الخروج    2.

ير عليه بعالمات معتمدة ومرئية في كل الحاالت عندما يكون المخرج أو الطريق يتم التأش المسار إلى الخروج 2.1

 .من أقرب عالمة  للسكان غير واضح

 33ال تكون هنالك نقطة في ممر لمسار خروج تتجاوز المسافة المصنفة للرؤية أو  بحيث وضع أي عالمة جديدة  2.2

 .أيهما أقل من أقرب عالمة  متر 

 

 عالمات الخروج قرب الطوابق   3.

ينما تكون هنالك عالمات خروج مطلوبة قرب الطوابق فيتم وضع تلك العالمة قرب مستوى الطابق إضافة لتلك أ 3.1

ملم فوق  555ملم ولكن ال يتجاوز  153عن العالمة  ال يقل أسفل.لألبواب أو الممرات  وبةالمعلومات المطل

 .األرض 

 العالمة في حدود نلباب وأن تكون أقرب حافة ملتركب عليها العالمات على الباب أو مجاورة بواب  المخارج أ 3.2

 .ملم من إطار الباب   133

 

 قرب الطابق وضع عالمات مسار الخروج   4.

يوضح مسافة بعد المخرج قرب الطابق يتم تركيب نظام  لتوضيح  عندما يطلب وضع عالمة على مسار الخروج 4.1

 .ملم من األرضية  555ويتم تركيبه في حدود من الداخل  ومضاءا   ومعتمدا   من الطابق ويكون مصنفا  

ما  الخروج المخصص وأن يكون متواصال  لمسار السير على طول مسار يجب أن يوفر النظام تخطيط مرئي  كما 4.2

 .طرق األبواب والطرق للقاعات أو الممرات أو خالفه مثل الخواص المعمارية  طعاتعدا تقا

 .و في أي وقت يتم فيه تشغيل نظام إنذار الحريق في المبنى يجب أن يعمل النظام باستمرار أ 4.3
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 الرؤيا   5.

ن تكون متباينة ألتصميم بحيث تكون واضحة الرؤيا والحجم واللون المميز وا يتم تركيب كل عالمة مطلوبة وبذلك   5.1

 .مع الديكور والتشطيب الداخلي أو العالمات األخرى

ال يسمح بتركيب أي ديكور أو أثاث أو معدات قد تمنع رؤية العالمة وال يسمح بوضع عالمة ذات إضاءة ساطعة  5.2

ض أو تقترب من خط رؤية عالمة المخرج المطلوبة والتي قد تعيق أو تعرض أو تعتر( خالف ألغراض المخرج)

 .االنتباه من عالمة المخرج 

 

 التركيب  مكان  6.

ملم فوق الحافة العليا لفتحة الخروج المقصود  2333أسفل عالمة الخروج على مسافة رأسية ال تزيد عن  تثبت 6.1

 .بها وضع تلك العالمة 

ال تزيد عن العرض المطلوب لفتحة الخروج عند قياسها من حافة فقية أتم وضع عالمات الخروج على مسافة ي 6.2

 5.2انظر الشكل  .فتحة الخروج المقصود منها وضع تلك العالمة إلى أقرب حافة من العالمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان تركيب عالمة المخرج على واجهة باب المخرج 5.2الشكل 

 

 (لوحات )عالمات التوجيه   7.

تكون العالمات التوجيهية ذات مؤشر للتوجيه يوضح اتجاه السير وتوضع في كل مكان حيث يكون اتجاه السير  7.1

 . ومرئيا   للوصول ألقرب نقطة خروج واضحا  

EXI

T 

EXI

T 

EXI

T 

EXI

T 

EXI

T 

X 

≤2030mm 

≤X ≤X 
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 العالمة  نقش   8.

 أو يمكن استعمال  كلمات مناسبة أخرى  قرؤةا يلي بأحرق واضحة ومتقرأ العالمات كم   8.1 

 مخرج      

 5.3انظر الشكل  .باستعمال  رمز واضح يسمح    8.2      

 

 

 

 

 

 

 (لوحات)العالمة الرمزية أو التوجيهية 5.3الشكل 

 

 مصدر الطاقة    9.

العالمات األخرى المعتمدة   باإلضافة إلى, العالمات  ,تكون هنالك مرافق مضيئة للطوارئ مطلوبة  حيثما  9.1

 .مولدات احتياطية والعالمات المعتمدة ذات اإلشعاع الضوئي بموجبها يجب إضاءتها من مرافق  المضيئة ذاتيا  

 

  العالمات المضاءة خارجيا    10.

   خرى مناسبة بحروف مقروءة بوضوح أو تستخدم فيها كلمات أ( مخرج) تقرأ العالمات المضاءة من الخارج10.1   

 .ملم  11عن ملم وأن ال يقل عرض   كتابة الحروف الرئيسية  153ن ال يكون ارتفاعها أقل من وأ

 

 (لوحات)مؤشر التوجيه  حجم وموقع   11.

 :يجب أن تلتزم مؤشرات التوجيه بما يلي    11.1  

 .ملم من كل حرف 1.5بحيث ال يقل بعده عن ( مخرج)التوجيه خارج نقش وكتابة يوضع مؤشر  -1

 .العسكرية يكون مؤشر التوجيه من النوع مثل شريط الرتبة -2

 .مترا   12كمؤشر للتوجيه على مسافة  ا  يجب أن يكون مؤشر التوجيه معروف -3

 .بشكل متناسب " و ارتفاعا" يجب أن يزداد عرضا  من الحد األدنىمؤشر التوجيه األكبر  ان -5

 .لالتجاه المؤشر له  الالفتهيوضع مؤشر التوجيه في نهاية  -5
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 مؤشر من نوع شارة الرتبة العسكرية  5.4الشكل                   

 

 مستوى اإلضاءة   12.

    على سطح اإلضاءة ( لكس 55)شمعة /قدم 5تضاء العالمات التي تضاء من الخارج بإضاءة ال تقل قوتها عن    12.1

من نهاية % 03وى اإلضاءة عن ومع ذلك ال يسمح بأن يميل مست. 3.5وأن تكون لها نسبة تباين ال تقل عن 

 .ضاءة الطوارئإمدة 

 

  العالمات المضاءة داخليا    13.

 .جهزة الطاقة إلضاءة الطوارئ وأ( UL 924)وفقا للمعيار  العالمات المضاءة داخليا   يتم تصنيف 13.1

 

 (لوحات) العالمات ذات اإلشعاع الضوئي 14.

تبين خطة اإلخالء واضحة لكل ( ط إخالء الطابقائخر) ضوئيالطوابق المعنية  بعالمات ذات اشعاع  تزويديتم  14.1

 .طابق 

ستويات اإلضاءة على وجه عالمة م. شغال المبنى باستمرار عند إ شعاع الذاتي مضيئا  يكون وجه عالمة اإل 14.2

مصدر يكون . من مصدر إضاءة يعتمد عليهيكون شحن اإلضاءة . لتصنيفها  شعاع الذاتي يجب أن تكون وفقا  اإل

 .مات المنتجاإلضاءة من النوع الموصف في عال شحن

 

 (لوحات) عالمات عدم الخروج 15.

أي باب أو ممر أو طريق للسلم والذي هو ليس بمخرج وال طريق لمسار الخروج والذي يقع أو يوضع بحيث   15.1

 NO EXIT( ال يوجد مخرج)عالمة توضع عليه    طريق الخطأ االعتقاد بأنه مخرج  يجب أنيمكن وعن 

، وكلمة مخرج ملم  1.5 ، بعرض ملم 51بارتفاع ( االنجليزية )عالمة عدم الخروج يجب أن تكون حروفها  15.2

(EXIT)  و كلمة مخرج  ، ملم 25يكون ارتفاعها(EXIT) سفل كلمة الأ(NO )،  ما لم تكن تلك العالمات

 .عالمات خروج معتمدة 
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 (لوحات)عالمات المصاعد   16.

 .ملم وتوضع في كل بهو للمصعد  10ذات ارتفاع أقله ( االنجليزية)تكون أحرف العالمات المتعلقة بالمصاعد  16.1

يجب أن تكون لها الفتات واضحة مع عدد الطوابق التي تخدمها المصاعد المخصصة كمصاعد للحريق  16.2

 عن إدارةولين ؤاألفراد المسطوارئ وأرقام هواتف وتعريف مفاتيح تجاوز الطوارئ وأجهزة االتصال بال

 .الخ..المرفق

 

 إعتماد المواد   17.

ليها في دات والمنتجات والملحقات المشار إيجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمع  17.1

المدني الدفاع ادارة  والسالمة من الحريق وخدمات الطوارئ  من قبل االرواح هذا الباب فيما يتعلق بسالمة 

 .العتماد المواد 

 .دراج أو التسجيل أو االعتماد الدولية المنتجات مع أو بدون اإلأعاله على كافاالشتراطات تنطبق    17.2

 

 مراجع أخرى  18.

يمكن اإلشارة للمزيد  .لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا الباب 18.1

 (.قرار بالنظم والمعايير الدوليةاإل 15( نظراأيضا . ه القوانين والمعايير من التفاصيل اينما وجدت في هذ

 NFPA 72   القانون الوطني إلنذار الحريق والعالمات. 

 NFPA 70   قانون الكهرباء المحلي. 

 NFPA 110   االستعدادمعيار نظم الطوارئ وطاقة. 

 NFPA 111   وطاقة االستعدادمعيار نظم الطاقة الكهربائية المخزونة. 

 NFPA 170   رموز السالمة من الحريق والطوارئمعايير. 

 IEC60598-2.22   الطوارئ طلبات خاصة المواد الالمع إلضاءةمت –المواد الالمعة. 

 ISO3864    (1)الجزء  --لوان السالمة وعالمات السالمة أ --الرموز الكتابية:  

 .تصميم عالمات السالمة في أماكن العمل والمناطق العامة مبادئ                                     
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السادس الفصل  

الطوارئ والمخارج إنارة  
 

 عام 1.

 مثل احتراق مصباح واحد  إنارةالطوارئ بحيث انه إذا تعطل أي عنصر  إنارة انظمة تخصص وتركب    1.1

 .طوارئ نارةفي حاجة إلأي مساحة في ظالم دامس تكون ال يترك  بحيث نارةاإل   

الطوارئ  إنارةأن تستوفي في حالة تعطل انارة العادية لللمبنى المشغول ، للطوارئ  انارة الهدف من وجود    1.2

 :المهام التالية 

 .أن تؤشر بوضوح وبدون أي غموض الى مسارات الهروب  .أ 

 .على طول تلك المسارات للسماح بسالمة الحركة نحو أو من خالل المخارج المتوفرة  نارةتوفير اإل .ب 

تكون على طول خط المسار بحيث نذار الحريق وأجهزة مكافحة الحريق التأكد من أن نقاط استدعاء إ .ج 

 .جاهزة 

 .السماح بالعمليات المتعلقة بمعايير السالمة  .د 

 

 

 الطوارئ للممرات والبهو  إنارة 2.

 

 الهروب ، الردهات وكل المساحات المذكورة في هذا الباب  مسالك الطوارئ في كل الممرات ،  إنارةيتم توفير   2.1

 .سرتينسرة أو أأكل المباني ما عدا المباني لسكن ل 

 

 

 الطوارئ للمناطق المسكونة  إنارة 3.

وذلك في كل المنشآت  (سرتينلسكن أسرة أو أعدا تلك المباني المخصصة )الطوارئ لكل المباني  إنارةيتم توفير    3.1

 :في المناطق التالية 

 .على طول ممر المخرج وممر الخروج والردهات وساللم الخروج  -1

 .فوق المنطقة إذا كان ال يوجد مخرج واضح يقود إلى الممرات والردهات والمخارج  -2

 .في غرف الفنادق واألجنحة -3

صالة الجيم ،  قاعات الموسيقى وقاعات االجتماعات )المنشآت التعليمية التي تستخدم كمجمعات   -4

 .(والمسارح

 .متر مربع 06في غرف المكاتب بمساحة أكثر من  -5

 

 :الطوارئ في األماكن التالية  إنارةعاله فإنه يتم توفير أبالرغم من المتطلبات في الفقرة   3.2

 .عربات المصعد -1
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  .غرف التحكم مراكز  -2

 . الغرف العامة -3

 . السردابالسيارات في  مواقف -4

 .  غرف مضخات الحريق -5

 .داخل نفس المبنى االيواء مناطق  -0

 .ثانية  1الطوارئ للمناطق المسكونة ال تزيد عن  إنارة ومولد العادية  نارةبين انقطاع الكهرباء من اإل الفترة  3.3

  .التغيير من مصدر طاقة إلى آخرعلى  نارةعندما تعتمد صيانة اإلثواني   16ال تزيد على  بفترة يسمح  3.4

 

 أداء النظام   4.

 . العادية نارةفي حالة انقطاع اإلساعات  3الطوارئ لمدة ال تقل عن  إنارةيتم توفير     4.1

 

وفي أي نقطة ( لكس 1601)شمعة /قدم 1أولية ال تقل في متوسطها  إنارةالطوارئ لتوفير  إنارةيتم ترتيب مرافق  4.2

 .رضية الطابق أل ممشى الخروج على تقاس على طو( لكس 101)شمعة /قدم 601ال تقل عن 

 

وفي أي نقطة ال تقل عن ( لكس 005)شمعة  -قدم 600بأن تميل بما ال يقل عن متوسط  نارةيسمح بمستويات اإل 4.3

 46من  نارةال تقل نسبة االنتظام  الدنيا والقصوى لإل. في نهاية الساعة والنصف( لكس6.05) شمعة /قدم 6060

 .1لى إ

 

، بالتوافق  1، مستوى  105صنف ،   16الطاقة الجديدة إلنارة الطوارئ يجب أن تكون على األقل نوع  نظمة أ    4.4

 .(الطوارئ وطاقة االستعداد انظمة معيار ) NFPA 110مع 

 

 :العادية بسبب أي من ما يلي نارةفي حالة أي انقطاع لإل تلقائيا   نارةالطوارئ لتوفير اإل إنارةيتم ترتيب نظام  4.5

  

 . انقطاع مصدر الطاقة الكهربائية من المرفق العام أو المصدر الخارجي .أ 

 . (الفيوز)فتح قاطع التيار أو المنصهر  .ب 

 . العادية نارةالعارض لمفتاح يسيطر على مرافق اإلاألفعال اليدوية بما في ذلك الفتح /الفعل .ج 

لمعايير طاقة الطوارئ  الطوارئ وفقا   إنارة انظمة يتم تركيب وفحص وصيانة مولدات الطوارئ التي تغذي  4.6

 .االستعداد  أنظمةو

لمعايير طاقة  الطاقة الكهربائية المخزنة حسب المطلوب في هذا القانون وفقا   انظمة يتم تركيب وفحص  4.7

 .االستعداد   أنظمةوالطوارئ 

 طوارئ من قبل مختبرات فحصالوحدات والبطاريات الخاصة بالمواد الالمعة لل انظمة يتم تصنيف واعتماد  4.8

 دولية  محلية و

معتمدة من البطاريات القابلة  الطوارئ الحالية والتي تعمل بالبطاريات ، فقط انواعا   إنارةتستخدم وحدات  4.9

البطاريات المستخدمة في تلك . المزودة بمرافق  مناسبة للحفاظ عليها في حالة شحن سليمة إلعادة الشحن و

 .المقصود منها  يجب أن تكون معتمدة لالستعمال نارةاإل
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من خالل نظام المراقبة المخصص  اينما تم تركيبه ، آليا  يجب أن تتم مراقبة وفحص نظام البطاريات المركزي  4.10

 .نذار الحريق حكم في  المبنى ووحدة التحكم في إنظام التمع نظام  متفاعال   والذي يكون أيضا  

ائرتان فيجب أن يوفر له ترتيب لتقاطع المناطق كما يجب أن تغطي دعند تواجد نظام البطاريات المركزي  4.11

 . ةناركب وحدات اإلعلى األقل في المنطقة بتر

مراقبة وفحص آلي من خالل نظام المراقبة  فيجب أن توفر مع  رئ محتواة ذاتيا  اطو انارةإذا ما تم استخدام  4.12

الدوائر والمواد الالمعة . نذار الحريق حكم في  المبنى ووحدة التحكم في إالمخصص والذي يتفاعل مع نظام الت

ما يجب أن تستطيع البطاريات ك.  6.1انظر الشكل  وحالتهااقبتها حول ضعف البطارية يتم مر المحتواة ذاتيا  

 .ساعات خالل انقطاع الكهرباء أو الطوارئ  3أن تعمل على األقل لمدة 

كما أن ( كنظام معتمد) معتمدا   4.12الوارد ذكره في الفقرة  الطوارئ المراقب ذاتيا   إنارةيجب أن يكون نظام  4.13

 . (النظام )الخ يجب أن تعتمد كمجمع..والبطاريات  والقوالب   ووحدة التحكم مواد لمعان الطوارئ

 .بدون تدخل يدوي  للعمل ذاتيا   في التشغيل أو يكون قادرا   ا  الطوارئ يجب إما أن يكون مستمر إنارةنظام  4.14

 .رئ الطوا إنارةة الطوارئ وتركيباته يجب أن تصمم وتفحص وتعتمد لالستعمال ألغراض كل مكونات إضاء 4.15

يب مع ترت رئ المركزية أو المحتواة ذاتيا  االطو إنارةلنظام الوضع المثالي  6.3و  6.2توضح األشكال  4.16

 المراقبة 

   

 للحريق  نارةالطوارئ لمرافق اإل إنارة   5.

إنذار الحريق بشكل مناسب في كل األوقات بحيث يمكن  و نذار الحريق ونقاط نداءإلوحات  إنارةيجب أن يتم  5.1

 .تحديدها بسهولة 

 

 16الطوارئ للمرافق يجب أن ال تتجاوز  إنارة مولدات العادية  نارةمداد الكهربائي إلى اإلبين انقطاع اإل الفترة  5.2

 .ثواني

 

 

 الطاقة المصدر الثانوي إلمداد   6.

مداد العادي والمصدر الثانوي يكون حسب ما هو للطوارئ والمخارج بين اإل نارةاإل انظمة  لتوليد  الفترة 6.1

 .منصوص عليه في الفقرة ذات العالقة في هذا الباب 

 

الطاقة للطوارئ  انظمة ومعيار  NFPA 110يجب أن تتوافق فترة االمداد الثانوي بالطاقة مع متطلبات معيار  6.2

 .الطوارئ وطاقة االستعداد نارةالطاقة المخزنة إل انظمة واالستعداد ومع معايير 

يكون مكان وترتيب والتحكم وتركيب توصيالت األسالك الكهربائية لنظام االمداد بالطاقة الثانوية والذي يكون  6.3

األخرى ، يجب أن تتوافق  المطلوبةيار المستمر والمعدات تو مولد في حالة استعداد ومحول الفي شكل بطارية أ

 .NFPA 70مع متطلبات المعيار 
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 تصلة بنظام التحكمأنوار الطوارئ المحتواة ذاتيا  الم 6.1الشكل 
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 أضواء الطوارئ المتصلة ببطارية مركزية مع تحكم محلي بالدائرة 6.2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط قياسي ألنوار الطوارئ الموصلة بالبطارية المركزية  6.3الشكل 

 

 

 

 

 مراحل التصميم    7.

 .المخرج والطوارئ نارةإلما يلي المتطلبات العامة  7.1

 

  في األمكان االجبارية رئالطوا اناراتوضع   7.1.1 

   االناراةللنقاط االجبارية  6.3الشكل انظر  .نوار الطوارئ أعلى اماكن محددة حيث يتم توفير  التعرف                   

 .الطوارئ           
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 خارج وقرب كل مخرج نهائي        في عالمات الخروج بأمان                في كل باب مخرج  

        (2m ≥) 

   

 كل نقطة إسعافات أوليةقرب            في كل نقطة تغير               قرب الساللم بحيث تحصل

 (≤ 2m)  الخطوات على إنارة مباشرة

         (2m ≥  ) 

 

    

 

 

 

 عند كل جهاز إطفاء للحريق          في كل تقاطع للمر                     قرب أي تغيير في مستوى          

 ونقطة اتصال                                                                      (  ≤ 2m) األرض             

 الطوارئ فيها إنارةالمواقع المحددة التي يجب وضع  6.3الشكل 

 

 شكل عالمات الخروج   7.1.2

العالمات التي توفر في كل . ل صحيح وحجم صحيح شكشكيل عالمات الخروج التأكد من أن 

المقصود استعمالها في الطوارئ وعلى طول مسارات المخرج يجب إضاءتها لإلشارة وبدون المخارج 

أن تكون  هنالك رؤية مباشرة  إذا لم يكن ممكنا. أي غموض على خط سير الهروب إلى نقطة األمان 
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للمساعدة في التوجه ( أو سلسلة من العالمات)لمخرج الطوارئ يتم توفير عالمات توجيهية مضيئة 

 .مخرج الطوارئ نحو

 

  في المناطق الرئيسية من المبنى مضيئةوضع المواد ال   7.1.3

وعلى الرغم من أنها فقط في الظروف االستثنائية قد تكون جزءا من خط سير  - عربات المصاعد .أ 

 .الخروج ،  تشكل مشكلة فعلية حيث أن الجمهور يمكن أن يعلق فيها في حالة انقطاع التيار 

متر مربع أو بدون  1مساحتها عن الخاصة بالمعاقين والمرافق التي تزيد  الحماماتكل :  الحمامات .ب 

 .نوار مستعارة أ

 .لتمكين المستخدمين للنزول منها بسالم : الساللم المتحركة .ج 

الطوارئ لمساعدة أفراد  إنارةمداد أو المصنع تتطلب بطارية إل التحكمغرف : الطاقة المولدات  .د 

 .لة انقطاع التيار الصيانة والتشغيل في حا

التي ال توجد فيها  المواد  ةالعادي يجب توفير خطوط مسالك الهروب: لمغطاة مواقف السيارات ا .ه 

 .ساعات على األقل  3الالمعة لمدة 

 

خطارها فإنها تتطلب الهروب ولكن بسبب أوط مسالك من خط تلك المواقع ليست جزءا   7.1.3.1

 .الطوارئ  إنارةحماية ب

 

  المناطق المفتوحة    7.1.4    

ر محددة من خطاط سير للخروج من خاللها أو أخمتر مربع مع  06فتوحة األكبر من المناطق الم

 .للطوارئ  نارةكلها تحتاج إلخطار البناية خالل تقييم أ

 

  المناطق عالية الخطورة   7.1.5 

 االيواءغرف المحطة وغرف الطوارئ في المناطق عالية الخطر مثل المطابخ و إنارةمطلوب وجود 

 1601المثالية المسموح بها هي مستوى  نارةاإل. سعافات األولية وغرف التحكم في المعدات وغرف اإل

 .(لكس)

 

 اعتماد المواد   8.

ليها في دات والمنتجات والملحقات المشار إوالمجمعات والمع  نظمةواأليجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد    8.1

الدفاع المدني  ادارة والسالمة من الحريق وخدمات الطوارئ  من قبل االرواح هذا الباب فيما يتعلق بسالمة 

 .العتماد المواد 

 .تنطبق المتطلبات أعاله على كافة المنتجات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو االعتماد الدولي   8.2

 مراجع أخرى  9.



 إنارة الطوارئ والمخارج .6الفصل                               للوقاية من الحريق وحماية األرواح دليل اإلمارات  

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 242

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

يمكن اإلشارة للمزيد . القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا الباب لقد تم الرجوع إلى 9.1

والمعايير  نظمة االقرار باال 15)أيضا يرجى النظر في . من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير 

 .(الدولية

 NFPA 72   القانون الوطني إلنذار الحريق والعالمات 

 NFPA 70   قانون الكهرباء المحلي 

 NFPA 110    الطوارئ وطاقة االستعداد انظمة معيار 

 NFPA 111    الطاقة الكهربائية المخزونة وطاقة االستعداد انظمة معيار 

 NFPA 170   معايير رموز السالمة من الحريق والطوارئ 

 BS EN 60 598-2-22   الطوارئ نارةمتطلبات خاصة المواد الالمع إل –المواد الالمعة 

 BS EN 50171              البطارية المركزية نظمة المعايير ال  

 EN50172    الطوارئ إنارةتركيب 

 BS5266-1    الطوارئ إنارةتركيب 

 EN 1838   الطوارئ إنارة – نارةتطبيقات اإل 

 EN 4844-1   الرموز الكتابية الوان السالمة وعالمات السالمة 

 EN 4844-2    السالمةاشارات 

 EN 50272-1 & 2  متطلبات السالمة للبطاريات الثانوية وتركيب البطارية 

 ISO3864   مبادئ تصميم عالمات  – 1الجزء  –وعالمات السالمة  رموز الكتابة        

 السالمة في أماكن العمل والمناطق العامة                                               
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السابع  لفصلا  

نظام االخالء الصوتي واالتصاالت    
 

 عام 1.

يمكن الحصول على المزيد من  . نظام االخالء الصوتي واالتصاالت يستخدم هذا القسم في تصميم وتطبيق     1.1

 .نظام الكشف واإلنذار عن الحريق ( 8)التفاصيل في الباب 

 

 تعريف   2.

 

 االخالء الصوتي عند الطوارئ   2.1

 جميع الحريق إلعطاء رسائل باإلخالء أو بالطوارئ في من  نذارانظمة اال مع عبارة عن نظام موصل داخليا           

 .المبنى ولكل السكان 

 

 

 االتصاالت وعند الطوارئ  الصوتي اإلخالء نظام اشتراطات  3.

 

غرفة عند الطوارئ لطريق واحد  ونظام اتصال باإلضافة لمركز  الصوتي واالتصال اإلخالءنظام يتم توفير  3.1

 :كما يلي التحكم

إشغال متر مربع أو تكون لها سعة  0822جمالي مساحة الطابق إالكبيرة والتي تبلغ  لجميع المباني -1

شخص وكذلك المباني الصناعية والمستودعات بمساحة إجمالية للطابق اكبر من  1222تتجاوز 

 .متر مربع 0222

 .ة بأنها مباني مرتفعة أو مجمع (فترة زمنية)مدة لكل البنايات ال -0

 .مترا   03لكل منشآت الفنادق والرعاية الصحية التي يبلغ ارتفاع البناء  -3

 . تخاطب عامأي نظم  تعند الطوارئ ونظام االتصاال الصوتي  خالءاإلنظام  يقطعيجب أن  3.2

الساللم والممرات والمواقع وغرف خالء عند الطوارئ في كل بهو للمصاعد يتم وضع مكبرات صوت لإل 3.3

 .االستراتيجية في إطار مسافة مسموعة لكل األطراف في كل طوابق المبنى 

ض لمواقف السيارات في السرداب وغرف الميكانيكا واآلالت ومناطق يتم توفير مكبرات صوات بأضواء توم 3.4

 50وفي األماكن التي يكون فيها مستوى الضجيج ( متر مربع 0222أكثر من )الكبيرة في المصانع  المكائن

 .ديسبل أو أكثر

الحريق لألغراض شعار باإلنذار في  نظم إنذار إباستعمال مكبرات الصوت التي تستخدم كأجهزة  يسمح  أيضا   3.5

 :دناهأ( 0)و ( 1)ريطة استيفاء الشرطين خالف الطوارئ ش

 .مزودا  بأفراد مدربين بصفة دائمة ومتواجدين غرفة التحكمأن يكون مركز   (1)

أن تركب مكبرات الصوت واألجهزة المرتبطة بها أو توضع مع حاميات لمقاومة العبث والخلل لتلك   (0)

 .المقصود للطوارئالمكونات الضرورية لإلشعار 
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شعار باإلنذار في  نظم إنذار الحريق كأنظمة إباستعمال مكبرات الصوت التي تستخدم كأجهزة  يسمح  أيضا   3.6

 .شاملة لإلشعار 

يجب أن تكون عالمات اإلنذار بالحريق متميزة وواضحة للتعرف بها ومع استثناء مدخل االنذار الشامل  ،   3.7

نذار الحريق ويجب اإلشارة لما يلي إي عالمة أخرى حتى عندما تبدأ بعالمات غير على أاألسبقية تكون لها 

 :حسب الترتيب التنازلي لألولوية 

 .االرواح العالمات المرتبطة بسالمة  -1

 .العالمات المرتبطة بحماية الممتلكات -0

 .الممتلكات /االرواح عالمات االضطرابات المرتبطة بحماية  -3

 .كل العالمات األخرى  -4

االرشادات الصوتية الحية الناشئة من المباني المحمية من الحريق أو نظم اإلشعار الشامل يجب أن تتجاوز  3.8

 :وأن تكون لها األسبقية على كل من ما يلي وتفوق كافة العالمات التي تم تركيبها سابقا  

 .أي عالمات الحقة للبداية التلقائية على تلك القناة  -1

 .اشئة من على البعدرسائل اإلنذار الشامل الن -0

 

 

 الرد التلقائي  4.

لتوفير رد تلقائي على اإلشارة المستلمة الدالة على إنذار إنذار  \الطوارئ االخالء الصوتي  نظام يستخدم  4.1

 .الحريق أو أي طارئ آخر

، تطبيق إشارة اإلخالء التلقائي لمنطقة إخالء محددة اإلشارة أو ألكثر من  النظام يسمح، حيث أمكن  4.2
يجب أن تسمح بتصفح يدوي لمناطق إخالء ذات إشار أخرى بشكل انفرادي أو , منطقة، و بنفس الوقت 

 .مجتمع 
 
 

 رسائل اإلخالء الصوتية   5.

 .سالة صوتية مسجلة يقوم النظام وردا  على بداية إشارة تدل على حريق طارئ ببث ر 5.1

 .رسالة اإلخالء تسبقها وتتبعها دورتان على األقل من اشارة إخالء الطوارئ  5.2

 

 

 النغمات   6.

النغمة  التي تسبق أي رسالة يجوز أن تكون جزءا  من رسالة البريد الصوتي أو تحال تلقائيا     6.1
 .من مولد نغمة منفصل

 
 
 

 

 التحكم  7.
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 غرفة مركز "لطوارئ في االخالء الصوتي واالتصاالت لوتوجد عناصر التحكم لنظام    7.1
 .أو موقع مركزي يمكن الوصول من موظفي المبنى والمستجيبين للطوارئ " تحكم

 
 .عناصر التحكم أو تؤمن للسماح بالوصول فقط للموظفين المخولين والمدربين توضع    7.2

 
 .عناصر التحكم يجب أن تكون محددة بشكل واضح    7.3

 
، يكون   ئانظمة االخالء الصوتي واالتصاالت للطوارإذا كانت هناك عدة مواقع لمراقبة    7.4

 .هنالك عنصر تحكم واحد فقط في أي وقت من األوقات
 

 .ويحدد موقع سيطرة النظام بإشارة مرئية في ذلك الموقع   7.5
 

–on)يقاف إشارة مرئية من وضع التشغيل واإلترتيب عناصر التحكم اليدوي لتوفير  يجب  7.6
off)  الخاصة بمناطق اجالئهم. 

  
( المناطق)إذا كانت هنالك تعليمات صوتية حية فيجب أن تفوق اإلشارات السابقة إلى المنطقة    7.7

باألولوية على أي إشارة الحقة تلقائيا تكون قد انطلقت  في  المختارة  وتتمتع
 .المناطق المحددة /المنطقة

 
 

 النقل  واإلخالء الجزئي  8.

  

 .يتم توفير األنظمة بقدرات للبث الصوتي اليدوي بشكل انتقائي لمنطقة واحدة أو أكثر أو على أساس كل الطلبات 8.1

 

إلى  3عندما يستخدم النظام لبث تعليمات النقل أو رسائل عدم اإلخالء األخرى تطلق نغمة تحذير متواصلة لمدة  8.2

وتكون تلقائية ويكرر الترتيب ثالث ( أو الرسائل عندما تكون هنالك قدرة لعدة قنوات) ثواني عقب الرسالة  12

ث يبدأ ارسال اشارات اإلنذار حسب خطة اخالء مرات على األقل لتوجيه السكان في منطقة اشارة اإلخالء حي

 .الحريق في المبنى 

 

 . بيت  الدرجأينما تتوفر ،  يتم توصيل مكبرات الصوت بمنطقة االشعار المنفصلة للنداء اليدوي في كل  3-8

  

يتم تصميم وتركيب نظم إنذار الحريق التي تستخدم لإلخالء الجزئي أو النقل بحيث يكون مواجهة النيران في  4-8

 .منطقة اإلخالء ال يعيق سيطرة وتشغيل أجهزة اإلشعار خارج منطقة اشارات اإلخالء 

 

 

 الدوائر  9.

 

يعتبر . يجب حماية كافة الدوائر الخاصة بتشغيل أجهزة اإلشعار حتى تدخل منطقة اشارات اإلخالء التي تخدمها  9.1

 :الخاصة بهذا القسم الجزئي شتراطاتأي من الطرق التالية مقبوال بأنه يلبي اال

 .ساعة 0لمقاومة حتى  (فترة زمنية)مدة أن يكون كيبل السالمة من الحريق  -1

 .(م حماية الدائرة الكهربائيةانظ)ساعة  0لمقاومة الحريق حتى  ( فترة زمنية)مدة نظام كيبل  -0

 .ساعة 0لمقاومة الحريق لمدة  (فترة زمنية)غرفة مدة   -3
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المباني المحمية بالكامل بنظام مرشات آلي ومع توصيالت داخلية أو كيبالت تستعمل لتشغيل أجهزة  -4

 .اإلشعار المركبة في قنوات معدنية

في أجزاء النظام التي يسيطر عليها  نظام االخالء الصوتي واالتصاالت عندما ينتج من مواقع فصل صوت  9.2

موقع واحد يعتمد على جهاز السيطرة في مواقع أخرى فإن الدوائر ما بين عناصر التحكم المعتمدة عليها يتم 

 :النيران باستخدام واحد من الوسائل التالية  مواجهةحمايتها ضد 

 .ساعة 0ا  لمقاومة حتى (فترة زمنية)مدة كون كيبل السالمة من الحريق أن ي -1

 .(نظام حماية الدائرة الكهربائية)ساعة  0لمقاومة الحريق حتى  (فترة زمنية)مدة نظام كيبل  -0

 .ساعة 0توجيه الكيبل من خالل حجيرة ذات مقاومة للحريق لمدة  -3

صيالت داخلية أو كيبالت تستعمل لتشغيل أجهزة المباني المحمية بالكامل بنظام مرشات آلي ومع تو -4

 .اإلشعار المركبة في قنوات معدنية

 الزائدة بين المواقع المختلفة بمعدات التحكم التي التعتمد على بعضها بعضليس من الضروري حماية الدوائر     3.3

  

 عالمات مناطق اإلخالء  10.

 

 .قسام إشارات باإلخالء أمناطق الحريق والدخان الغير مقسمة ال يتم تقسيمها إلى  10.1

 

إذا كانت هنالك عدة دوائر ألجهزة إشعار متوفرة في  منطقة مقسمة إلشارات اإلخالء ، فإن كل أجهزة اإلشعار  10.2

 . أو بتشغيل عنصر السيطرة العام  داخل المنطقة يتم وضعها لتنشيط أو عدم تنشيط وذلك في آن واحد إما آليا  

 

 

 خدمة االتصال من اتجاهين  11.

  

إذا ما تم توفير خدمة االتصال بالهاتف من اتجاهين فسيتم استخدامها لخدمة الحريق وفي نفس المكان مع جهاز  11.1

 .إلنذار الحريق  االخالء الصوتي 

 

 .االتجاهينيتم توفير مراقبة سالمة دوائر اتصاالت الهاتف من  11.2

  

على السماح بالتشغيل اآلني ألي خمسة من محطات  يجب أن يكون نظام خدمة الهاتف من االتجاهين قادرا   11.3

 .الهاتف في وضع الحديث العام 

 

تشير إشارة اإلشعار في جهاز السيطرة والمتميزة عن أي إنذار آخر أو إشرافي أو إشارة عن مشكلة إلى حالة  11.4

وإذا ما تم توفير  خدمات اتصاالت هاتفية منتقاة يتم وضع مؤشر مميز ومرئي لكل . المتحدث  دائرة الهاتف

 .دائرة مختارة بحيث تكون كل الدوائر عند رفع الهاتف مشار إليها باستمرار وبوضوح 

 

أي مؤتمر أو )تكون هنالك على األقل في خدمات الحريق ،  عدد اثنين هاتف بنظام االتجاهين لالستعمال العام  11.5

لكل مخرج  هاتف محمول خاص برجال االطفاء ويوفر على األقل محطة هاتف أو  ( دائرة خط من جهة 

 .للساللم 
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لكل  هاتف محمول خاص برجال االطفاء نايات المجهزة بمضخات الحريق يتم توفير محطة هاتف أو بفي ال 11.6

 .غرفة مضخات حريق 

يجب تخزين سماعتين هاتف على األقل في كل مركز  هاتف محمول خاص برجال االطفاء إذا ما تم توفير  11.7

 .تتحكم لالستعمال من المستجيبين للطوارئ 

 

 :دام واحدة من الطرق التالية خيتم تركيب كل الدوائر الالزمة لنظام االتصاالت بالهاتف من اتجاهين باست 11.8

 .ساعة 0ا  لمقاومة حتى (فترة زمنية)مدة أن يكون كيبل السالمة من الحريق     -1

 .(نظام حماية الدائرة الكهربائية)ساعة  0لمقاومة الحريق حتى  (فترة زمنية)مدة نظام كيبل     -0

 .ساعة 0ة لمقاومة الحريق لمدة (فترة زمنية)مدة حجيرة    -3

          لتشغيل لمباني المحمية بالكامل بنظام مرشات آلي ومع توصيالت داخلية أو كيبالت تستعمل ا   -4

 .أجهزة اإلشعار المركبة في قنوات معدنية  

     

 إعتماد المواد   12.

 يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم والمجمعات والمعدات والمنتجات والملحقات المشار إليها في   12.1

الدفاع المدني العتماد  ادارةهذا الباب فيما يتعلق بسالمة الحياة والسالمة من الحريق وخدمات الطوارئ  من قبل 

 .المواد 

 .أعاله على كافة المنتجات مع أو بدون اإلدراج أو التسجيل أو االعتماد الدولي شتراطاتتنطبق اال   12.2

 

 مراجع أخرى  13.

يمكن اإلشارة للمزيد . القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا البابلقد تم الرجوع إلى  13.1

االقرار بالنظم والمعايير  10)أيضا يرجى النظر في . من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير 

 (الدولية

 NFPA 72   القانون الوطني إلنذار الحريق والعالمات 

 NFPA 70   قانون الكهرباء المحلي 
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  225522    من الحريقمن الحريق  واإلنذارواإلنذارنظام الكشف نظام الكشف     : :   88الفصل الفصل 
 252 عام -0

 252 تعريف ومصطلحات -2

 تصميم النظام -3
 عام 3.1

 مناطق الكشف  3.2            
 مناطق اإلنذار     3.3           
 مواصفات المصنع    3.4           
 ية نقاط النداء اليدو     3.5          

258 
258 
258 
258 
260 
260 

 متطلبات كاشفات الدخان والحرارة -4
 التركيب المريح 4.1
 الكاشف غطيةت  4.2

262 
262 
262 

 كاشفات الحرارة -5
 عام  5.1

 الترميز اللوني لكاشفات الحرارة 8.1الجدول 
 المكان 5.2
 درجة الحرارة 5.3
 المسافات  5.4
 قواطع البناء الصلبة  5.5
 بناء العارضة  5.6
 المنحدر السقف   5.7
 السقف المرتفع  5.8

 ارتفاع السقف وعوامل تخفيض المسافات 8.2الجدول 

263 
263 
264 
264 
265 
265 
267 
268 
268 
269 
270 

  من النوع السطاع في نقطة واحدة  كواشف الدخان -6
 عام   6.1
 تحديد األماكن والمسافات   6.2

270 
270 
270 

 (Air Sampling)كواشف الدخان ذات السحب الهوائي  -7
 عام  7.1
 تحديد األماكن والمسافات  7.2

274 
274 
275 

 277 ساقطال/كاشف الدخان من النوع البصري -8

 279 واألسقف المعلقة مرتفعة األرضية ال -9

 279 الفواصل -01

 280 التسخين والتهوية والتكييف -00

 280 (الساطعة )واشف  الموقع الواحد الك -02

 280 العالية  للتخزين في االرفف العالية المخازن ذات األرفف  -03

 المناطق ذات التيارات الهوائية العالية -04
 عام 14.1
 الموقع 14.2
 المسافات 14.3
 الغرف الميكانيكية للتدفئة والتهوية والتكييف 14.4

281 
281 
281 
281 
282 

 284 كواشف الدخان للصورة المرئية -05

 284 كواشف أخرى -06
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 285 المسافات بين كواشف الدخان على أساس حركة الهواء 8.3الجدول 

 285 نذار المتعلقة بنظام تدفق الميا  في المرشات المائية األجهزة اال -07

 286 تشغيل نظم اطفاء الحريق اآللية األخرىالكشف عن  -08

 اجهزة االشراف على اطالق االشارة  -09
 بدء اإلشارة صمامات التحكم التي تشرف على جهاز  19.1

286 
286 

 286 اطالق اشارة التحكم ف الضغط  جهاز -21

 287 اطالق اشارة االشراف على مستوى سطح الميا جهاز  -20

 الدخان لمراقبة انتشار الدخان كواشف -22
 التصنيف  22.1
 االغراض  22.2
 التطبيق  22.3

287 
287 
288 
288 

 مجرى الهواء (قناة)كشف الدخان لنظام انبوب -23
 نظام إمداد الهواء 23.1
 نظام رجوع الهواء 23.2

288 
288 
288 

 289 مكان وتركيب الكواشف في نظم انبوب مجرى الهواء -24

 281 بواباال فتجكواشف الدخان لخدمة  -25

 نظم إنذار الحريق في المباني -26
 النظام اشتراطات 2660
 مركبةنظم ال   26.3
 أجهزة الكشف –إطالق إشارة اإلنذار    26.4
 المائية  نظم المرشات –إطالق إشارة اإلنذار   26.5
 نظم المرشات –مراقبة إطالق اإلشارة   26.6
 بخالف المرشات االخماد نظم  –إطالق إشارة اإلنذار   26.7
اطالق االشارة االشرافية ) –نظم إخماد الحريق  –مراقبة إطالق اإلشارة   26.8

 ( بنظام اخماد الحريق بخالف المرشات 
 مضخة الحريق –إطالق اإلشارة   26.9

 الخدمة  وحدات مراقبة إطالق –إنذار الحريق ومراقبة إطالق اإلشارة   26.10
 اطالق اشارة االعطال   26.11
 نظام االنذار من الحريق ونظام التنبية الشامل   26.12
أجهزة اإلعالم في حجيرات مخارج الساللم وممرات الخروج وعربات   26.13

االدراج والممرات الخروج وعربات , اجهزة التنبيه في غرف المخارج المصعد
 المصاعد 

 مناطق التنبية  26.14
 تنبية التي يمكن مخاطبتها دوائر أجهزة ال 26.15

285 
295 
297 
298 
298 
298 
298 
299 
 

299 
299 
299 
300 
300 
 
 

300 
300 

 301 تشغيل نظام اإلخماد -27

 301 ءاإلطفا رجلأستدعاء مصعد  -28

 302 اإلنذار البصري -29

 302 إغالق المصعد -31

 303 نظم التسخين والتهوية والتكييف -30

 304 (تحرير) األبواباطالق خدمة  -32

 304 أجهزة فتح األبواب -33

 304 اشتراطات الوضع الصوتي العام  -34
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 305 اشتراطات الوضع الصوتي الخاص  -35

 305 اشتراطات مناطق النوم  -36

 305 اماكن اجهزة التنبيه المسموعة للمبنى  -37

 6 اماكن اجهزة التنبية المسموعة الشارات المناطق الواسعة  -38
 متوسط مستوى الصوت المحيط حسب الموقع 8.4الجدول 

306 
306 

 الطريقة العامة  –الصفات المرئية  -39
 والنبض خصائص الضوئ 39.1
 مكان الجهاز 39.2
 الغرف فيالمسافات  39.3

 المسافات في الغرف لألجهزة المرئية التي تركب على الحائط 8.5الجدول 
 االمسافات في الغرف لألجهزة المرئية التي تركب على السقف 8.6الجدول 
 المسافات في الممرات  39.10

307 
307 
307 
307 
308 
310 
312 

 313 اعتماد المواد -41

 313 مراجع أخرى  -40
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من الحريق ناا الكشف واإل نظام : الثامن الفصل  
 

 عام (1)

هذا القسم يغطي التوصيات المطلوب اتباعها للتخطيط والتصميم والتركيب والتشغيل   1.1
النظم التي يشملها القانون هي . عن الحريق في كل المنشآت  نذاروالصيانة لنظم الكشف واإل

نواع المنشآت نظم يدوية وآلية يجب أن توفر لكل أ. اآللية  نذاراليدوي ونظم اإل نذارنظم اإل
 . نذارلإل

 
 :تعريفات ومصطلحات  (2)

  (Addressable) المعنون نظام   2.1
ستقبلة إليه ذات عنوان محدد حيث هو نظام تكون فيه األجهزة الموصولة سواء مرسلة أو م

 .يمكن قراءتها ، التعرف عليها والتحكم بها من خالل لوحة التحكم

 

 (في المضخة الي الحساس )الدخان ذات السحب الهوائي  كواشف  2.2    

نظام للكشف عن الدخان حيث يتم فيه سحب عينة من الهواء من المنطقة المحمية عن 
 إلى جهاز استشعار مركزي والذي يقوم بتحليل عينة الهواء بحثا  طريق التهوية أو المضخة 
 .عن وجود جزيئات الدخان 

 

 : ذنذاراإل  إشارة 2.3 

من كل السكان  فوريا   للتنبيه عن ظرف طارئ يتطلب اجراءا   نذارإشار يتم تنشيطها بنظام اإل
 في المنطقة المتأثرة
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 :التحذير  إذنذار  2.4 

من  خاصا   ا  حول ظروف طارئة والتي تتطلب اجراء نذاريتم تشغيلها من نظام اإل إشارة
 يكونوا متأثرين أو غير متأثرين  المنطقة المحددة الناس الذين قد 

 : ذنذاراإل  قطاع 2.5 

منفصلة ومستقلة، والذي تصل إليه  إنذارهو جزء فرعي من المنطقة المحمية ، ذو إشارة 
 . تحذير من أي قطاع آخر في نفس المنطقة المحميةوال نذاراإل إشاراتكل 

 :الكاشف المتذناظر  2.6 

، وهو  حسب تغير الحالة في المنطقة المحمية شاراتجهاز يقوم بإصدر كميات من اإل
 on/off( ايقاف/تشغيل)الكواشف التقليدية التي تشير فقط إلى حالة  مختلف عن

 (Analogue Addressable System ( المتناظر المعنوننظام  2.7 

 أكثر من اشارتين  شاراته في شكل كميات من اإلإشاراتوالذي تكون  المعنون نظام   

 :جهاز اإلعالن    2.8

وحدة تحتوي على مصباح مؤشر ، عداد رقمي أو أي إضافة أخرى والتي تعمل على 
 .المنظومة ومكانها من جهاز التحكم الرئيسي / إعطاء حالة الدائرة 

 

 :مذنطقة التغطية الصوتية   2.9

شاراتو  إنذار الصوت الكالمية من  شارةالمنطقة التي تكون فيها اإل التحذير من النظام مسموعة  ا 
 بشكل كاف
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 :اآللي ذنذاراإل   2.10

ظام مكافحة مثل ن،  إنذار آلي يقوم بتشغيل األنظمة المربوطة بالنظامعبارة عن نظام 
 .الحريق والمصاعد ونظم السالمة 

 

 الجرس  2.11

 صوتية مسموعة إشاراتيستخدم إلصدار  جهاز كهروميكانيكي
 

 جهاز يستخدم إلصدار صوت تحذير مذنخفض دون أن يسبب خوفا   الطذنان  2.12
 

 المدمج/  المركبالكاشف  2.13

أكثر من ظاهرة حريق واحدة أو أكثر من مبدأ رد إما على ي جهاز مركبعبارة عن 
مثلة الموجودة لهذا التركيب هو تركيب واأل. من تلك الظواهرإلحساس بواحدة تشغيل ل

 .كاشفات حرارة ذات تحكم حراري ثابت ومتزايدأو  ، كاشف الحرارة مع كاشف الدخان
 

 الذنظام المركب  2.14

 .يحتوي على نظم تقليدية وتخاطبية ومتناظرة  إنذارعبارة عن نظام 
 

  لوحة التحكم  2.15

هي عبارة عن مكونات نظام اإلنذار مزودة بمصدر كهربائي أساسي وثانوي ، والتي 
من األجزاء الخارجية لتحديد المهام المطلوبة المرسلة عن تعمل على تلقي اإلشارات 

 . طريقها
 

 : (الديسبل)وحدة القياس الصوت     2.16

من الجرس وهو  (01/0) عشر على الصوت وتساوي واحد الديسبل هي وحدة قياس مستوى قوة
 .العشري للنسب بين كميتين  (اللوغاريثم)
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 االتصال الصوتي عذند الطوارئ  2.17

الحريق إلعطاء رسالة إخالء أو طوارئ في كل المبنى لكل  إنذارمع  عبارة عن نظام مرتبط داخليا  
 .السكان 

 :الء ذنظام االخ  2.18

خالء يةآمن عن طريق إذاعة رسائل تحذير  خالء السكان من المبنى إلى ملجأنظام الغرض منه إ  وا 
 

 :كاشف اللهب  2.19

 .جهاز يستخدم للكشف عن األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية المنبعثة من اللهب 
 

 :الجهد الذنهائي للبطارية   2.20

فيها هذا الجهد ربما يكون في نقطة يكون . مستنفذةالذي تعتبر فيه البطارية ( الفولتية)هو فرق الجهد 
الجهاز ال يقوم بوظيفته حسب المقصود من المصنع حيث يكون المزيد من الشحن قد يسبب عملية 

 .فاشلة أو قد تسبب تلفا كبيرا للبطارية أو كليهما 
 

 كاشف درجة الحرارة الثابتة  2.21

جهاز يقوم بالرد فقط عندما يسخن العنصر الحساس فيه وتصل درجة الحرارة إلى درجة محددة 
 . مسبقا  

 

 :كاشف الحرارة   2.22

 ارة أو نسبة االرتفاع أو كالهما عن االرتفاع الغير عادي لدرجة الحر  كاشف للحريق يقوم بالكشف
 

 (صفارة) البوق  2.23

 .مسموعة تختلف عن أصوات الجرس  إشاراتيستخدم إلصدار  القمع جهاز في شكل
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 كاشف الحرارة من الذنوع الخطي  2.24

 للكشف عن الحرارة التي يكون فيها عنصره الحساس باستمرار في خط مع ممر معين جهاز يستخدم
 

 :ذنقطة الذنداء اليدوية   2.25

 .الحريق  إنذارجهاز تشغيل يدوي يستخدم لتشغيل 
 

 :الذنظام اليدوي  2.26

 . الحريق قد نشط فقط يدويا   إنذار حتوي كواشف آلية حيث ينشطام ال ينظ
 

  /المصغر المخطط  2.27

ويحتوي على دوائر كهربائية تقوم  اعبارة عن مخطط طبوغرافي للمباني المحمية واإلدارات التابعة له
 . نذارإلى مكان اإل شارةبنظام للحريق لإل مرتبطا   نذارالمرئية لإل شاراتبتشغيل اإل

 

 :الحاالت  الكاشف المتعدد  2.28

والحاالت الغير ( الحر يق إنذار :العادية )وتشمل  ( كثر من اثنين أ) إشاراتجهاز يقوم بإصدار 
 .عادية 

 

 البصري كاشف الدخان من ذنوع الشعاع  2.29

استقبال يكشف عن تعويق مسار  يحتوي على مصدر ضوئي وجهازعبارة عن كاشف للدخان 
 يكونا في مكان واحد جهازي البث واالستقبال يمكن أن. الضوء نتيجة لوجود دخان على طول الخط 

 .مع عاكس في الجانب المقابل 
 

 المجزء/ اإلخالء المرحلي   2.30

إخالء تلك  نظام لإلخالء يتم فيه اخالء عدة مباني وفق ترتيب على مراحل وتحت المراقبة ويتم أوال  
 .المباني التي يتوقع أن تكون تحت خطر 
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 :كاشف معدل االرتفاع  2.31

 .أكثر من المستوى المحدد مسبقا جهاز يستجيب عندما ترتفع درجة الحرارة 
 

 : كاشف الدخان  2.32

تستخدم عدة . قمرئية للدخان الناتجة من االحتراجهاز يستخدم للكشف عن الجزيئات المرئية وغير ال
ة الضوء الكهربائية والتأين  الكواشف من النوع ذو نقط: تشغيل للكشف وتشمل األمثلة لذلك واعد ق
 .الهواء ونوع الشعاع البصري  سحبكواشف الدخان من نوع و 

 

 كواشف الدخان  2.33

 .جهاز تم فيه تركيب عنصر حساس في مكان معين 
 

 :على المراحل  ذنذاراإل  2.34

محددة  إنذارتعطى في منطقة  نذارالحريق توجد فيه مرحلتين أو أكثر من التحذير واإل نذارنظام إل
 .في المنطقة  نذاراإل إشارةقبل انطالق  

 

 مصدر الطاقة الثاذنوي  2.35

 

الحريق ويشتغل في حالة انقطاع امداد  إنذار ي بالطاقة الكهربائية متصل بنظامامداد آل  2.36
 .الطاقة الرئيسية 

 

 الصوتي ذنذارذنظام اإل   2.37

شاراتأو توزيع تعليمات صوتية و  طالقنظام يدوي أو آلي مخصص إل من أجل التنبيه واإلخالء  ا 
 .هذا النظام يستخدم في الظروف الطارئة مثل الحريق . للسكان اإلخالء المأمون 
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 : القطاع  2.38

تعريف المنطقة  احد أو أكثر من كواشف الحريق حيث يتمجزء من المبنى المحمي يحتوي على و 
 .ليها في لوحة التحكم يزة ويشار إبأحرف وأرقام مم

 

 تصميم الذنظام (3)

 :عام   3.1
التعرف عليها واختصار تقسم المباني إلى عدد من مناطق الكشف وذلك لتسهيل  3.1.1

الحريق لتتوافق مع خطة اجراءات  إنذارويتم تصميم نظم . الزمن في البحث 
الحريق التي يتبعها السكان خالل الطوارئ بحيث ال تؤثر الفتحة الواحدة أو الدائرة 

نطقة كشف واحدة على تشغيل أو األرض في م( التماس الكهربائي)القصيرة 
ة وفي النظم التقليدية فإن كل منطقة كشف يتم تزويدها بدائر . المناطق األخرى

يمكن أن تكون هنالك عدة مناطق يتم  المعنونمنفصلة في حين أن في نظم 
 .بدائرة كهربائية مفردة تزويدها 

 
 مذناطق الكشف  3.2

 :مساحة وعدد المناطق في بناية معينة بما يلي اليجب أن تلتزم  3.2.1 
، باستثناء  0م 0111أي قطاع حريق في المبنى يجب أن التتجاوز مساحته  -0

 . 0م 01111مباني الطابق الواحد المفتوحة والتي التتجاوز 

متر مربع ، يجب أن يقسم إلى  0111إذا كانت مساحة الطابق أكثر من  -0
طريق القواطع الطبيعية كما يمكن أن  قطاعات ، والتي يمكن أن تحقق عن

 .التكون موجودة 
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أما مسافة البحث . مترا للنظم التقليدية  01يجب أن ال تتجاوز مسافة البحث  -3
محمية بالمرشات  المبنى متر شريطة أن تكون  011نظم التخاطب فهي ل

 . المائية

فاع متر مربع واالرت 311نى معين أقل من في مب رضيةإذا كانت مساحة األ -4
 .أكثر من طابق كقطاع واحد/  المبنى ، يجوز حماية  مترا   01أقل من 

فإن كل  متر مربع 311وحيث أنه في حالة أن مساحة أرض المبنى تتجاوز  -1
 .منطقة كشف يجب أن تنحصر في طابق واحد 

ات الحريق الذاتية داخل أي غرفة درج ، بئر مصعد أو أي هيكل مشابه كاشف -0
 . كمنطقة كشف منفصلة، يجب أن تعتبر 

إلى حالة منطقة الكشف في لوحة التحكم تكون بمصباح ضوئي  شارةاإل -7
LED  أو مؤشر بنص كتابي /و. 

الفراغات فوق أو تحت أرضية للغرفة ، يمكن احتسابها كقطاع واحد شريطة  -8
 . 0م 0111أن تكون مساحة الغرفة التتعدى 

 Remote) دةالمؤشرات البعيواضحة على  ملصقاتيجب أن توضع  -9

indicators)  أو /أن تشاهد وويجب . للكواشف الموضوعة في الفراغات
 .التي تخدمها  في تحديد موقع الكواشف تلصق بحيث تساعد

 

 : ذنذارمذناطق اإل  3.3

بنايات المجمعات حيث يكون من بوضوح في  نذاريتم تعريف مناطق اإل 3.3.1
 .راحل خالء على مإلالمطلوب ا

 .عدة مناطق كشف وليس العكس  نذارأن تشمل منطقة اإل يمكن  3.3.2
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أو مناطق /والحريق  غرفمع  نذاريجب أن تتناسق حدود منطقة اإل 3.3.3
 الكشف

يجب أن ال يكون  إنذارمع مناطق  إشاراتالمدى المسموح ألي تداخل  3.3.4
 .للسكان في أي منطقة من المبنى  لينتج عنه ارتباكا   كافيا  

وجود تضارب في إذاعة التحذير من الحريق  ال يتم مطلقا   يجب أن 3.3.5
شاراتو   .واحدة  إنذارفي منطقة  نذاراإل ا 

 

 :الصذنع والمواصفات  3.4 

أن يتم اتباع مواصفات الصانع  الفصلينبغي وباإلضافة للتوصيات في هذا  3.4.1
 .المعتمدة فيما يتعلق بتفاصيل المسافات والتركيب 

استخدام  أنابيب معدنية لألسالك والكيبالت والتي هي ليس بالضرورة  3.4.2
 مصنفة لمقاومة الحريق ويمكن استخدام األنابيب المعدنية  في بيئات التآكل 

 

 :ذنقاط الذنداء اليدوية  3.5 

إضافة  لذلك فإن  .الحريق إنذار طالقتستخدم نقاط النداء اليدوية فقط إل 3.5.1
متشابهة في التصميم ب أن تكون داء اليدوي في منشأة يجكل نقاط الن

االنحراف من تصميم واحد يجب أن يبرر على أساس االحتياجات .
 .الخاصة ويتم اعتماده من سلطات الدفاع المدني 

طالقيجب أن ال يتجاوز الوقت ما بين تشغيل نقاط النداء و  3.5.2  نذاراإل إشارة ا 
 .ثواني عشر 
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ئات قابلة لإلحتراق أو االشتعال فيجب ينما يتم تركيب نقاط النداء في بيأ 3.5.3
 .تصنيف تلك األجهزة للتطبيق 

ينما يتم تركيب نقاط النداء اليدوية في بيئة إلعداد الطعام حيث يمكن أن أ 3.5.4
تتسبب األجزاء المكسورة خطرا فعلى المصمم التشاور وااللتزام بالمعايير 

 .المعتمدة ذات العالقة 

 ل مسارات الهروب وبالتحديد في يجب تركيب نقاط النداء اليدوية في  ك 3.5.5
 .وكل المخارج للهواء الطلق  مداخل الساللم

بحيث تكون واضحة وسالكة ويمكن  ةيجب تركيب نقاط النداء اليدوي 3.5.6
 .الوصول لها 

 ترا  م 41يتم توزيع نقاط النداء اليدوي بحيث تكون مسافة السير ال تزيد عن  3.5.7
 .للوصول ألقرب نقطة نداء يدوية 

في المناطق المحدودة  مترا   00و  مترا   01يتم خفض هذه األرقام إلى  3.5.8
 لحركة تطور سريعة محتملة قابلةالحركة وحيث تكون عمليات المنطقة 

متر من مخرج فتحة الباب  0.1يتم تركيب نقاط النداء اليدوية في إطار  3.5.9
متر  00.0الجانبين من فتحات مجمعة عرضها أكثر من ويتم تركيبها على 

 .متر من كل جانب من الفتحة  0.1و 

متر فوق ( 0.4 – 0.0)يتم تركيب نقاط النداء اليدوية عموما على ارتفاع   3.5.10
مستوى األرضية وفي أماكن مسطحة ويمكن الوصول لها ومضاءة جيدا 

 .وخالية من الموانع 
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فيجب أن يكون عندما يكون من المتوقع أن يقوم بالتشغيل أشخاص معاقين  3.5.11
  (متر 0.0سم الى  90_االرتفاع منخفضا حتى 

 

 لكواشف الدخان والحرارةالعامة اشتراطات  (4)

 التركيب الثابت             4.1.1

 ال يتم تركيب الكواشف بشكل ثابت على سطح التركيب ما لم يتم فحصها وتصنيفها  

 

 :الكواشف أماكن   4.2

والسراديب والبسطات   الكواشف في كل الغرف والقاعات ومناطق التخزين تركب 4.2.1

ف المعلقة واألقسام الفرعية األخرى والمساحات التي يمكن والفراغات فوق األسق

مصاعد تلبية الطلبات  لها باإلضافة إلى داخل غرف التخزين وآبار  الوصول

 . وغرف القمامة

دة قابلة لالشتعال في منطقة ماالتي ال يمكن الوصول اليها  عندما تحتوي المناطق 4.2.2

غير نافذة ، يجب أن تزود بفتحة للوصول إليها باالضافة إلى تركيب الكواشف 

 .  4.2.3 المطلوبة ، يستثنى هذه المناطق في حال توفر الشروط الواردة في

اشف من المناطق القابلة للحريق والمعلقة في حال توفر أي يمكن االستغناء عن الكو         4.2.3

 :من الشروط التالية 

عندما يكون السقف متصل مباشرة بالجانب األسفل من العوارض لسقف قابل  -0

 .رضية سطح  االلالشتعال أو 

في )عندما يكون المكان المغلق مملوء بالكامل بعازل غير قابل لالشتعال  -0

فقط الفراغ من السقف  صلبة مطلوب أن يمأل العزل ات الدعامات الالمباني ذ

 .إلى الحافة السفلى لدعامة السقف أو بسطة األرضية 

مغلقة فوق الغرف بشرط أن ال تتجاوز  ةعندما تكون هنالك مساحات صغير -3

 متر مربع 4.0مساحة  أي فراغ 

أو دعامات صلبة في  ات التي تشكل بمجموعات فواصل مقاومةفي الفراغ -4

 سقف عندما تكون المسافة بين الفواصلالجدران أو األرضيات أو األ

 ملم 011المواجهة والدعامات الصلبة ال تقل عن 
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أن تكون الكواشف أسفل أسقف الشبك المفتوحة إذا تواجدت كل  ليس مطلوبا   4.2.4

 :الشروط التالية 

 .أو أكبر في أقل قياس ( ربع بوصة)ملم  0.4إذا  كانت فتحات الشبك  -0

 .سمك المادة ال يتجاوز أقل مقاس  كان إذا -0

 . من مساحة مادة السقف% 71إذا كانت الفتحات تشكل  -3

التي تستعمل  الكواشف غير مطلوبة في المناطق المغلقة ، حتى عند وجود فتحات التهوية 4.2.5

يلة من المجرى كمجرى للهواء الراجع شريطة أن يكون كاشف الدخان مضمنا في كل توص

أي في نظام يلبي متطلبات المعيار )لنظام التكييف والتهوية ويكون متصال بلوحة التحكم 

أو باستعمال كواشف الدخان من نوع عينات الهواء في كل ( NFPA90A)البريطاني 

 .مستخلص من المجرى 

 أسفل ارصفةأي )أسفل فراغات الطابق التي يمكن الوصول لها  غير مطلوبة  الكواشف  4.2.6

 :وذلك إذا وجدت الشروط التالية ( أغطيتها التحميل المفتوحة أو المنصات و

أن المساحة غير ممكن الوصول لها ألغراض التخزين أو مدخل األشخاص الغير   -0

 .تحملها الرياح مية مضادة لتراكم النفايات التي مخول  لهم وتكون مح

ارية واألسالك الكهربائية واألعمدة أن المساحة ال تحتوي على تلك األنابيب البخ -0

 .والمحوالت 

 .أن األرضية فوق الفراغ ضيقة  -3

 .ال  توجد سوائل ملتهبة تتم معالجتها أو تناولها أو تخزينها في األرضية العليا  -4

 

 :كواشف الحرارة ( 1)

 عام  5.1

مع آخر النشرات سواء من  سة للحرارة بأنواعهايجب أن تتوافق كواشف الحريق الحسا 5.1.1

EN  أو ايزو أوUL 

أو  ENع الخطي ، مع آخر النشرات سواء من تتوافق الكواشف الحرارية من النويجب أن  5.1.2

 ULايزو أو 

حسب درجة حرارة التشغيل وتعلم برمز لوني وفقا للجدول ( يو ال)يجب تصنيف كواشف  5.1.3

8.1 
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 الحرارةشف االرموز اللونية لكو 8.1الجدول 

 تصنيف درجة الحرارة  تصنيف درجة الحرارة
 ويةمدى الدرجة المئ

أقصى درجة 
 حرارة للسقف 
 درجة مئوية

 الرمز اللوني

 بدون لون 08 17-39 منخفض

 بدون لون 47 79-18 عادي

 ابيض 09 000-81 متوسط

 ازرق 000 000-000 مرتفع

 أحمر 010 014-003 مرتفع جدا

 أخضر 094 019-011 مرتفع جدا جدا

 برتقالي 049 310-001 فوق العالي

 

 :المكان 5.2

عن رارة على األسقف بمسافة ال تقل توضع كواشف الحريق من نوع النقطة الحساسة للح 5.2.1

ملم من  311ملم حتى  011ملم من جانب الجدار أو على الجدر الجانبية ما بين  011

 (8.1انظر الشكل )السقف 

 فقط الكواشف في حالة المباني من نوع العوارض الصلبة في أسفل العوارضتركب  5.2.2

يسمح بتركيب الكواشف في أسفل العوارض وذلك في حالة أن تكون مباني العوارض أقل  5.2.3

 .متر من المركز  0.4ملم في العمق وأقل من  311من 

بعد ال ران الجانبية بيتم وضع كواشف الحرارة من نوع الخط على السقف أو على الجد 5.2.4

 .ملم من السقف  111يزيد عن 

 (مكرر.)يتم تركيب الكواشف في أسفل الروافد في حالة البناء ذو الروافد الصلبة  5.2.5

يسمح بتركيب الكواشف في أسفل العوارض وذلك في حالة أن تكون مباني العوارض أقل  5.2.6

 (مكرر.)متر من المركز  0.4ملم في العمق وأقل من  311من 

عندما يستخدم كاشف من نوع الخط في تطبيق خالف حماية منطقة مفتوحة يتم اتباع  5.2.7

 تعليمات الشركة الصانعة
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 :درجة الحرارة 5.3

وفقا للجدول الكواشف التي بها درجات حرارة ثابتة أو معدل تعويض العناصر يتم اختيار  5.3.1

تصنيف درجة الحرارة للكاشف يجب . ف ألقصى درجة متوقعة في المحيط حول السق 8.1

 .درجة مئوية فوق أقصى درجة حرارة متوقعة في السقف  00أن ال تقل عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شف من نوع النقطةامكان الكو 8.1الشكل 

 

 (:المسافات ) التباعد 5.4

 على السقف األملسالتباعد  5.4.1

 :على األقل  تنطبق واحدة من المتطلبات التالية يجب أن  5.4.1.1 

أن ال تزيد المسافة بين الكواشف عن التباعد المصنفة عليه ويجب أن تكون هنالك  -0

كواشف على مسافة تساوي نصف التباعد المصنف ويقاس في زوايا قوائم من كل 

 .من أعلى ارتفاع للسقف % 01ى أعلى على مسافة الجدران  أو  الفواصل الممتدة إل
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 1.7السقف يجب أن يكون لها كاشف على مسافة تساوي كل النقاط الموجودة على  -0

رة والخط على لكواشف الحرا 8.2انظر الشكل ( 1.71)ضعفا من التباعد المصنف 

 التوالي 

 

 

 كواشف الحرارة والخط على السقف األملسالتباعد بين  8.2الشكل 

أكبر من مة الشكل لتكون المناطق الغير منظ في يسمح بالتباعد بين الكواشف 5.4.2

المصنفة شريطة أن ال يكون أقصى بعد من الكاشف إلى للمناطق تباعد مسافة ال

 1.7أبعد نقطة من جدار جانبي أو ركن في إطار منطقة حمايتها ،  أكبر من 

 (8.3انظر الشكل . )أضعاف التباعد المصنف 
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 مكان كاشف الحرارة أو الدخان على األشقف غير منتظمة الشكل  8.3الشكل 

 

 :المباني ذات العوارض الصلبة 5.5

شف الحرارة عند قياسه في زوايا قوائم إلى العوارض الصلبة ان ال يتجاوز التباعد بين كويجب أ

 (8.4أنظر الشكل )من تباعد السقف األملس  % 11

 

 

 

 

 

 

 

 مواقع كواشف الحرارة على األسقف ذات العوارض الصلبة 8.4الشكل 
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 :العوارض كواشف  5.6

ملم أسفل  011يعامل السقف بأنه  سقف أملس إذا كانت العوارض تبرز بما ال يزيد عن  5.6.1

 .السقف 

ملم أسفل السقف فإن التباعد بين كواشف الحرارة  011عندما تبرز العوارض ألكثر من  5.6.2

النقطة على زاوية قائمة نحو اتجاه سير العارضة يجب أن ال يكون أكثر من ثلثي من نوع 

 .التباعد في السقف األملس

متر  في  0.4من ون أكثر ملم أسفل السقف وتك 401ألكثر من عندما تبرز العوارض  5.6.3

 .تكونه العوارض يعامل كمنطقة منفصلة  المركز فإن كل قطاع

 

 :األسقف المنحدرة  5.7

  القمة   5.7.1    

ملم  911يتم أوال وضع صف من الكواشف على مسافات في أو في حدود  5.7.1.1 

يكون عدد وتباعد الكواشف اإلضافية إذا وجدت ،  على . من قمة السقف  وتقاس أفقيا 

 (8.5انظر الشكل . )أساس البروز األفقي للسقف وفقا لنوع بناء السقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان في السقف المنحدرأو الدخ كاشف الحرارةمكان  8.5الشكل 
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 :المظلة   5.7.2

كون بها صف من الكواشف موضوعة على السقف في حدود األسقف المنحدرة يجب أن ت 5.7.2.1

وتتباعد حسب نوع بناء  فقيا  مقاس أمن الجانب األعلى في السقف ( قدم 3)ملم  911

أما باقي الكواشف إذا وجدت ، فيتم وضعها في المساحة الباقية على أساس  .السقف 

 (8.6انظر الشكل )البروز األفقي للسقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على أسقف المظالتموقع كاشف الدخان أو الحرارة  8.6الشكل 

 

 :درجة 33انحدار السقف أقل من  5.7.3

درجة  31ار أقل من ذات االنحدكل الكواشف في األسقف يكون التباعد ما بين  5.7.3.1

درجة فإن متوسط  31أما للسقف المنحدر أكثر من . باستعمال االرتفاع في القمة 

 .ارتفاع االنحدار يستخدم لكل الكواشف خالف تلك الموضوعة في القمة 

 

 :األسقف العالية   5.8

  9.0متر إلى  3يتم خفض المسافات الطولية بين كواشف الحرارة في األسقف المرتفعة  5.8.1

تخفيض إضافي للعوارض والروادف أو  وذلك قبل اجراء أي 8.2قا للجدول وفمتر

 .المنحدر اينما كان موجودا 
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 مضروبا في معامل التخفيض ارتفاع السقف بالمتر
 0 3.11صفر إلى 

 1.9 3.00إلى  3.10

 1.84 4.07إلى  3.07

 1.77 4.88إلى  4.08

 1.70 1.49إلى  4.89

 1.04 0.01إلى  1.11

 1.18 0.70إلى  0.00

 1.10 7.30إلى  0.70

 1.40 7.93إلى  7.33

 1.41 8.14إلى  7.94

 1.34 9.04إلى  8.11

 

 :في نقطة واحدة الساطع الدخان من النوع  كواشف(  0) 

 عام 6.1

نقطة واحدة مع آخر  في الساطع يجب أن تتوافق كواشف الدخان من النوع  6.1.1

 (iso)أو ايزو ULأو   ENالنشرات المحدثة إما من 

 في نقطة واحدة يجب  الساطع وع عند اختيار ووضع كواشف الدخان من الن 6.1.2

مراعاة كل من صفات األداء للكاشف والمساحة التي سيتم فيها تركيب تلك 

 يح بعد التركيب ات أو التشغيل الغير صحنذارالكواشف للحماية من إزعاج اإل

في نقطة واحدة إذا ما تواجدت أي من  الساطع ع يجوز تركيب كواشف الدخان من النوال  6.2

 :الشروط التالية ما لم تصمم وتصننف خصيصا للشروط المتوقعة 

 (فهرنهايت 30)إذا كانت درجة الحرارة أقل من صفر مئوية  -0

 (درجة فهرنهايت 011)درجة مئوية  38إذا كانت درجة الحرارة فوق  -0

 %93إذا كانت الرطوبة النسبية فوق  -3

 (قدم في الدقيقة 311)ثانية /متر 0.1اكبر من  الرياحإذا كانت سرعة  -4

على أساس تقييم المصادر  في نقطة واحدة  الساطع وع مكان كواشف الدخان من الن 6.3

ئية أو الميكانيكية المحيطة المحتملة للدخان والرطوبة والغبار واألبخرة والمؤثرات الكهربا

 .نذارلتقليل إزعاج اإل
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المصادر العامة للرذاذ والجزيئات والتي قد ثؤثر أو تفعل أداء كواشف الدخان يمكن : ملحوظة 

 NEPA72:2010من معيار   A.17.7.1.9(a)الرجوع اليها في الجدول 

 

أي . ال يتم تركيب الكواشف إال بعد النظافة التامة لكافة أعمال البناء واكتمالها وانهائها  6.4

سيتم فحصها للتأكد  كواشف يتم تركيبها خالل التشييد ألغراض الحماية أثناء عملية البناء

من أن حساسيتها في إطار التصنيف والمدى المؤشر عليه بالحساسية ويتم اصالحه أو 

 .ب اللزوم استبداله حس

 :أماكن الكواشف وتباعدها 6.5

 عام   6.5.1 

يكون وضع أماكن كواشف الدخان والتباعد بينها على أساس االنسياب   6.5.1.1 

المتوقع للدخان بسبب فتحة المدخنة والسقف الناتج من الحريق المتوقع باإلضافة 

والذي يمكن أن يتواجد في القسم هواء موجود مسبقا من المحيط  تدفقإلى أي 

كما يراعي التصميم مشاركة العوامل التالية للتنبؤ باستجابة . المحمي من المبنى 

 :صود أن يستجيب لها النظامقالكاشف للحريق المتوقع والم

 شكل وسطح السقف -0

 ارتفاع السقف -0

 .تركيب المكونات في المنطقة المحمية  -3

المحتملة للحرائق المتوقعة التي تدخل فيها االشتعال ونسب التساوي خواص  -4

 .أحمال الوقود في المنطقة المحمية 

 .التهوية في القسم  -1

 . والجو المحيط  درجة الحرارة والضغط واالرتفاع والرطوبة -0

إذا كان القصد هو الحماية من خطر محدد فيجوز السماح بتركيب الكواشف لتكون  6.5.2

 .ف اعتراض الدخان أقرب للخطر وفي مكان يمكن للكاش

قطة واحدة على السقف بمسافة في  ن الساطع يتم وضع كواشف الدخان من النوع  6.5.3

من أقرب حافة أو على جدار جانبي بين ملم من الجدار الجانبي  011قل عن ال ت

 .ملم إلى أسفل من السقف إلى أعلى الكاشف  311ملم إلى  011

لتقليل التلوث بالغبار ، فقط في الطوابق المرتفعة  تركيب كاشف الدخان  في ويتم 6.5.4

 (8.7انظر الشكل . )االتجاه الذي تم تصميمه فيه 
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1 

 

 

 

 

 

 

 تركيب كواشف الدخان في الطوابق المرتفعة 8.7الشكل 

 في الساطع في األسقف الملساء أن يكون التباعد ما بين كواشف الدخان من النوع يسمح  6.5.5

تزيد نقطة واحدة وفي غياب األداء الذي يقوم على معيار التصميم باستعمال مسافات ال 

 .متر ما بينها  9.0عن 

 .وفي كل الحاالت يجب اتباع التعليمات المطبوعة للصانع  6.5.6

مسافات التباعد األخرى يسمح باستعمالها على أساس ارتفاع السقف أو الشروط المختلفة  6.5.7

 .االستجابة  أو متطلبات
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اضعاف مسافة التباعد المختارة لكل  1.7على مسافة تساوي يجب أن يكون هنالك كاشف  6.5.8

 .النقاط على السقف وذلك فيما يختص باألسقف الملساء

ة في نقطة الساطعفي المباني ذات الروافد الصلبة والعوارض فإن التباعد ما بين كواشف الدخان  6.6

 :واحدة تكون كما يلي

الروافد الصلبة مساوية للعارضات فيما يتعلق بارشادات التباعد ما بين كواشف   تعتبر 6.6.1

 : تويات السطحمسوتنطبق الشروط التالية على . الدخان 

عمق يسمح بمسافات التباعد في األسقف الملساء فيما يتعلق باألسقف التي يكون  -0

 (|H0.1)ائة من ارتفاع السقف بالم 01العارضة فيها أقل من 

في نقطة واحدة وذلك فيما يتعلق  الساطع وضع كواشف دخان من النوع يسمح ب -0

 من ارتفاع السقف% 01عمق عوارض يساوي أو أكبر من باألسقف التي لها 

3-  (H1.0  )ة من ارتفاع بالمائ 41ن العوارض تساوي أو أكبر من والمسافات ما بي

 .( ارتفاع H1.4)السقف 

أو النوع المسطح مع عوارض أو روافد صلبة  المفرغة سقف يسمح  بما يلي لأل -4

متر من المركز  3.00ملم في العمق وال يكون التباعد  أكبر من  011ليست أكثر من 

  للمركز  

 

بما فيها تلك البروزات المسموح بها في المناطق الغير األسقف الملساء مسافات  ( أ

 .منتظمة 

احدة على األسقف أو على أسفل ة في نقطة والساطعاألماكن لكاشفات الدخان  ( ب

 العوارض

 

ض في السقف أو روافد صلبة ملم أو أقل وبها عوار 4.1للممرات التي يبلغ عرضها  -1

 :ة مع طول الممر يسمح بما يلي متعامد

 

مسافات األسقف الملساء بما فيها تلك البروزات المسموح بها في المناطق الغير  ( أ

 .منتظمة 

ة في نقطة واحدة على األسقف أو على أسفل الساطع األماكن لكاشفات الدخان  ( ب

 .العوارض أو الروافد الصلبة 

 

 .متر مربع أو أقل يكون المطلوب فقط كاشف دخان واحد  84للغرف بمساحة  -0
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لجارية بشكل متوازي إلى أعلى فإن الميالن والمسافة علق باألسقف المائلة مع العوارض افيما يت 6.7

 : يجب أن تتوافق مع اآلتي

 المستوية يتم استخدام التباعد لألسقف ذات العوارض  -0

  يؤخذ ارتفاع السقف كمتوسط لالرتفاع فوق المنحدر -0

درجات فغير المطلوب أن تكون هنالك كواشف توضع على نصف  01للمنحدرات األكثر من  -3

 المسافة بين النهاية السفلى 

 .بروز األفقي لألسقف يتم قياس التباعد على طول ال -4

عبر الميالن فإن التباعد  يجب أن  العوارض الجارية بشكل متعامد ما يتعلق باألسقف المائلة مع في 6.8

 :تتوافق مع اآلتي 

 يتم استخدام التباعد لألسقف ذات العوارض المستوية  -0

  يؤخذ ارتفاع السقف كمتوسط لالرتفاع فوق المنحدر -0

 

 (Air Sampling)ذات السحب الهوائي الدخان  كواشف( 7)

 عام 7.1

  EN 54-20 ما مع معيار إ ب أن تتوافق كواشف الدخان ذات السحب الهوائييج  7.1.1

 UL268أو  ISO) (7041-01 أو ايزو

 :في األحوال التالية  ب أن تتوافر كواشف الدخان ذات السحب الهوائييج 7.1.2

 .عندما يطلب كشف مبكر 7.1.2.1  

 عندما يكون الدخول للصيانة محدودا 7.1.2.2  

عندما تكون المناطق المحمية بها صعوبات فيما يتعلق بشروط    7.1.2.3               

الغبار )أو التلوث  /و( الحرارة ، البرودة ، الرطوبة)البيئة 

 (واألوساخ

الهواء المرتفع عندما يكون من الصعوبة الكشف عن الدخان بسبب اندفاع     7.1.2.4             

 التباعد الكبير بين األسقف/أو الحجم الكبير 

الهواء بفئات مختلفة من الحساسية والتي تعتبر  معاينةتتوافر كواشف الدخان من نوع     7.1.3

 .التصميم األمثل والتطبيق 

 .تلف الفئات تقابل مخ إشاراتأن يوفر عدة  اشف الدخان ذو السحب الهوائييمكن لك 7.1.4
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ككواشف ذات حساسية )قد تم اجازتها  هنالك بعض كواشف الدخان ذات السحب الهوائي 7.1.5

ومع ذلك يمكن تعديلها لتكون ذات حساسية عالية أو متقدمة إذا كان ذلك مطلوبا ( عادية

 .للتطبيق 

 :ألغراض هذا القانون ، يوصى بالتطبيقات التالية  7.1.6

 :الحساسية العالية جدا  7.1.6.1 

المبكر جدا في المناطق ذات القيمة العالية في  نذارستخدم في المراقبة واإلت

الخطر خصوصا للغرف التي بها معالجة بيانات الكترونية  وللغرف التي 

على قطع أثرية أو أشياء ذات قيمة علية بشكل خاص وللغرف أو تحتوي 

و الحجيرات التي تحتوي على أجهزة أو ماكينات تدعم عملية حساسة أ

 .خدمات 

 :الحساسية المتقدمة  7.1.6.2  

تنطبق كمراقبة للمناطق عندما تكون هنالك صعوبات بشكل خاص في 

في نقطة  الساطع الكشف عن الدخان باستعمال كاشف الدخان من النوع 

متر وفي المناطق  01واحدة ، وفي المناطق التي يبلغ ارتفاع السقف فيها 

تغييرات هوائية في كل  01أكثر من ) التي يوجد بها اندفاع عالي  للهواء 

 .مبكر للعاملين  إنذاروعندما يكون المطلوب ( ساعة

 :حساسية عادية  7.1.6.3  

 الساطع عادة ما تطبق بشكل خاص في مكان الكشف عن الدخان القياسي 

حيث تكون هنالك عوامل بيئية قاسية أو وجماليات  ( بقعة)في نقطة واحدة 

وصا في ؤالمباني التراثية خص.  واشياء مخفية ووصول سهل للصيانة 

راغات السقف وفراغات األرضية والمخازن الباردة وزنزانة السجون ف

 .ق حظر الدخول ومناط

 :المكان والتباعد  7.2 

فيما يتعلق بكواشف الدخان المصنفة للهواء المركبة على السقف فتعامل كل فتحة  7.2.1

بغرض الوضع ( بقعة)في نقطة واحدة  الساطع تصنيف ككاشف دخان من النوع 

 (6.5انظر الفقرة . )والتباعد

فيما يتعلق بالتطبيق والوضع في يتم توفير كاشف تصنيف على شبك رجوع الهواء  7.2.2

 .الهواء العالي مجرى 
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 داخل انبوب مجرى تكييف الهواء فإنأما فيما يتعلق بالكشف عن الدخان في  7.2.3

يعمل على التصنيف من أعلى ثلث المجرى ويتم تركيبها وفقا لتوصيات  الكاشف

 .الصانع 

أمتار ، وحيثما يتوقع تشكل طبقات ،  01ق التي فيها ارتفاعات أكثر من للمناط 7.2.4

يجب أن تؤخذ العينات بشكل عمودي ، فتحات أخذ عينات عمودية يجب أن يكون 

أمتار في الثلث  8عن   ال يزيدو أمتار في الثلث االعلى ، 3تباعدها ال يزيد عن 

 .غير مطلوب في الثلث األسفل  ، أخذ عينات وسط األ

يكون أقصى وقت لنقل عينة الهواء من أبعد نقطة تصنيف للهواء إلى الكاشف ،   7.3

 .ثانية  001ال يزيد عن  ات بحيثالتعليم/على حسب تصنيف الكاشف 

أو /والجداول و. شبكة أنابيب التصنيف يجب أن تصمم وفقا لقواعد التصميم  7.4

م متوافق مع تصنيف الكاشف أن أداء النظاالبرمجية المقدمة من الصانعين لضمان 

 .التصميم أو أهداف /و

الهواء  تدفقت تفاصيل شبكة أنابيب التصنيف يجب أن تشمل حسابات توضح صفا 7.5

 .األنابيب وكل حفرة للتصنيف لشبكة 

بوجود مشكلة إذا  إشارةكواشف الدخان من النوع المصنف للهواء يجب أن تعطي  7.6

 .حدد للصانع الهواء خارج المدى الم تدفقكان 

يجب أن تضمن المرشحات في داخل الخط والمستعملة في شبكة األنابيب في قائمة  7.7

 .تصنيف كواشف الدخان من النوع المصنف للهواء 

وفقا للتعليمات ( إذا وجد)يجب الحفاظ على حفر التصنيف والمرشح الداخلي  7.8

 .المنشورة للصانع 

يجب أن تكون شبكات أنابيب تصنيف الهواء والتجهيزات محكمة اإلغالق ومثبتة  7.9

 .بشكل دائم 

 :متطلبات الملصقات  7.10

انبوب ) يجب أن يعرف نظام تصنيف األنابيب بوضوح بأنه  7.10.1

 (يرجى عدم اإلزعاج -كشف تصنيف الدخان

 عند تغيير االتجاهات أو فروع األنابيب -0

الجدران واألرضيات أو الحواجز  في كل جانب من تغلغل -0

 .األخرى 
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على مسافات على األنابيب والتي توفر رؤيا داخل الفراغ  -3

 .متر  0 بما ال يزيد عن

يجب أن يوضح التصنيف بشكل واضح ما لم يكن المقصود به أن يكون  7.10.2

 .مخفيا وفي هذه الحالة يجب توفير لوحة واضحة بمواقعها 

 

 الساقط/لشعاع البصريذات اكواشف الدخان ( 8)

 :عام 8.1

كواشف الدخان من نوع الشعاع البصري يجب أن تتوافق مع آخر النشرات المطبوعة إما من  8.1.1

EN أو ايزو(ISO)  أوUL  

 :البصري تستخدم في الحاالت التالية كواشف الدخان من نوع الشعاع  8.1.2

 الكشفتتطلب عندما تكون هنالك مساحة واسعة مفتوحة  8.1.2.1 

 عندما يكون ارتفاع السقف مرتفعة جدا وهنالك خطر كبير من التطبق 8.1.2.2 

مساحة منفردة تكون وفقا أقصى مسافة بين كواشف الدخان البصرية المتعددة التي تحمي  8.2

 (8.8انظر الشكل )متر  01ات المنشورة من الصانع وأن ال تتجاوز للتعليم

لوجود طبقات ، كواشف عالية يجب أن تزود في االرتفاعات  قوي عندما يكون هنالك احتمال 8.3

 .المتوسطة باإلضافة إلى كواشف معلقة على السقف

حيثما ارتفاع الطبقات المحتمل معروفا  ، الكواشف في المنطقة المتوسطة يجب أن  8.3.1

 . 8.2تعلق على هذا االرتفاع ، يجب أن تكون تباعداتها حسب متطلبات الفقرة 

حيثما ارتفاع الطبقات المحتمل غير معروف ، الكواشف ذات الشعاع البصري في  8.3.2

بسحابة مرتفعة من محجوبة  المنطقة المتوسطة يجب أن تتوضع  بحيث تكون

 . إنذارالدخان كافية للتسبب في 

إما بفحص ميزان كامل من الدخان  8.3.2يمكن عرض متطلبات الفقرة   8.3.2.1

 .كيبه على النظام الذي تم تر

أقصى مسافة بين الشعاعات تكون أقل من االرتفاع فوق األرضية مقسوما  8.3.2.2

 .على اربعة 
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 .يجب أن ال يتجاوز طول الشعاع الحد األقصى المسموح به في تصنيف الجهاز  8.4 

 

إذا ما تم استعمال عاكسات مع كاشف الدخان ذو الشعاع البصري فيتم تركيب العاكسات  8.5

 .وفقا لتعليمات الصانع المنشورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التباعد بين كواشف الدخان ذات الشعاع البصري 8.8الشكل 

دخان ذات البقعة ذو الشعاع البصري مساويا لصف  كواشف ال يعتبر كاشف الدخان 8.6

 .األسقف المستوية والمنحدرةلتطبيقات 

الشعاع البصري والعاكسات على أسطح ثابتة للحماية من يتم تركيب كواشف الدخان ذات  8.7

 .بسبب الحركة  الزائف والغير منتظم التشغيل 

يتم تصميم الشعاع بحيث ال تمنع حركة الزاوية الصغرى لمصدر الضوء أو المستقبل  8.8

 .ا مزعجا إنذاربق التشغيل بسبب الدخان وال يسب

ي خاليا من العقبات الغير شفافة ف يتم حفظ مسار الضوء لكاشف الدخان من نوع الشعاع 8.9

 .جميع األوقات 

العالية )صري على األسقف المائلة يتم أوال وضع كواشف الدخان ذات الشعاع الب 8.10

سقف من أعلى نقطة في ال( قدم 3)ملم  911على مسافة في حدود ( أو المظللة
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 ويتم وضع عدد وتباعد الكواشف اإلضافية  ، إذا وجدت ، على. مقاسا افقيا 

 .البروز األفقي من السقف العالي 

 

 :المرتفعة واألسقف المعلقة  األرضيات( 9)

صلة ألغراض فتعامل المسافات أسفل األرضيات المرتفعة وفوق األسقف المعلقة كغرف من 9.1

األرضيات المرتفعة أو أسفل الكواشف التي تركب . الدخان اشف تباعد المسافات بين كو

فعة واألسقف المعلقة األسقف المعلقة أو كليهما بما في  ذلك األرضيات المرتفوق 

 .المستخدمة في هواء البيئة يجب أن  ال  تستخدم في مقابل توفير الكشف في داخل  الغرفة 

ملم فما فوق فيما يتعلق بمستوى األرضية  411تنطبق األشياء التالية لألرضيات المرتفعة  9.2

 :أو المواد القابلة لالحتراق التي يحتويها 

تكون المسافات بين الكواشف التي تركب أسفل األرضيات المرتفعة وفقا لمتطلبات  -0

 (8.7)الكواشف من نوع البقعة والشكل 

عندما تكون المساحة التي تقع أسفل األرضيات المرتفعة تستخدم أيضا للهواء الطبيعي  -0

والتهوية وتكييف  التدفئة فيجب أن يتوافق التباعد بين الكواشف مع شروط ( البيئي)

 .الهواء الموضحة في هذا الباب 

من مستوى ملم فما فوق  811تنطبق الشروط التالية على األسقف المعلقة والتي تكون  9.3

 أو المواد القابلة لإلحتراق التي تحتويها /السقف و

تكون المسافات بين الكواشف التي تركب فوق األسقف المعلقة وفقا لمتطلبات  -0

 .لتكوين األسقف  الكواشف من نوع البقعة

ى أسقف مستخدمة مع هواء البيئة فإن يتم تركيب الكواشف المستخدمة علعندما  -0

والتهوية وتكييف الهواء  التدفئة توافق مع شروط تيجب أن المسافات بين الكواشف 

 .الموضحة في هذا الباب 

 : الفواصل ( 01)

فات التي تفصلها السقف فإن المسامن ارتفاع % 01قواطع إلى حدود عندما تمتد ال 10.1

 .أنها غرف منفصلة القواطع تعتبر ب

 

 



 نظام الكشف واإلنذار من الحريق:  .8 الفصل                        دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 280

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 :التكييف والتهوية و التدفئة ( 00)

في الفسحات التي توجد بها نظم لمعالجة الهواء فإن الكواشف يجب أن توضع على  11.1

 .متر عندما يمنع انسياب الهواء تشغيل الكواشف  0مسافة ال تقل عن 

 :في الغرف التي يدفع فيها الهواء مع ما يلييجب ان تتوافق الكواشف التي تركب  11.2

خدم فسحات السقف والتي تستفي الفسحات التي تقع أسفل األرضية وفوق  -0

هوية والتكييف يتم تصنيف الكواشف حسب والت التدفئة كغرف لدفع هواء 

البيئة المتوقعة  حسب ما تتطلبه الظروف المحيطة مثل درجة الحرارة 

 .والرطوبة واندفاع الهواء 

الهواء المتوقع  تدفقيتم اختيار مسافات ومواقع الكواشف على أساس أنماط  -0

 .ونوع الحريق 

ال يتم استخدام الكواشف التي تستعمل في انابيب مجاري الهواء الطبيعي  -3

أو الغرف التي يدفع فيها الهواء كبديل لكواشف المناطق المفتوحة ( البيئي)

يجب أن وعند استخدام الكواشف للتحكم في انتشار الدخان فإن المتطلبات .

 . للتحكم في انتشار الدخان ( شف الدخان كوا)تتبع القسم تحت بند 

 

 (الساطع) شف الموقع الواحداكو( 00)

عبارة كواشف للدخان متجمعة وبها عدة استشعارات ولها درجة  حرارة ثابتة كجزء من الوحدة  12.1

 .وذلك ألقصى درجة حرارة للسقف متوقعة أن تعمل  8.1ويتم اختيارها وفقا للجدول 

الثقوب في خلف الكاشف تغطى بحشوة ومانع للتسرب أو وسيلة مساوية ويتم تركيب الكواشف  12.2

 بحيث ال يمنع  تيار الهواء من الداخل أو حول الجهاز دخول الدخان خالل الحريق او الفحص

 

 التخزين في األرفف العالية (03)

يجب أن تراعي السلعة والكمية  المكان والتباعد بين كواشف الدخان في أرفف التخزين العالية 13.1

 (8.10والشكل  8.9انظر الشكل )وين لرف التخزين والتك

 

 

 



 نظام الكشف واإلنذار من الحريق:  .8 الفصل                        دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 281

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 المناطق ذات التيارات الهوائية العالية( 04)

  عام 14.1

غرض ونطاق هذا القسم سيكون تقديم ارشادات حول المكان والتباعد  14.1.1

المبكر للحريق في مناطق  نذارلكواشف الدخان والتي يقصد بها اإل

ال يتم استخدام مثل هذه الكواشف في األرضيات . التيارات الهوائية العالية 

 (المساحات المغلقة)المرتفعة او األسقف المعلقة 

 

 :المكان  14.2 

 ال يتم وضع كواشف الدخان مباشرة في جهاز التحكم في تيار الهواء 14.2.1

  التباعد 14.3 

 8.11والشكل  8.3يق وفقا للجدول اعد بين كواشف الحريكون التب 14.3.1
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 :والتهوية وتكييف الهواء  التدفئة غرف ماكينات  14.4 

 

والتكييف كنقطة لرجوع  والتهوية التدفئة اينما تستخدم غرف ماكينات  14.4.1

الهواء فال يتطلب ذلك تخفيض المسافات بين كواشف الحريق على أساس 

 .تغييرات الهواء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العرضية  حيث تكون المسافات بين المداخل( قلرف مغ)ان الكاشف للتخزين الصلب مك 8.9الشكل 

 الشرائح أو الصلبةوالطولية غير منتظمة أو غير موجودة كما في ارفف التخزين ذات 
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حيث توجد أو مخزن بدون ارفف ( ةمفتوحوف الرف) مكان الكاشف في مخازن الباالت  8.10الشكل 

 وطولية منتظمة عرضية مسافات بين المداخل
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  واشف الدخان للصور المرئيةك( 01)

 

مكوناتها بما في ذلك الجهاز والبرمجية يتم تصنيفها  وكل المرئية لكشف عن الدخان بالصورة نظم ا 15.1

 .لغرض الكشف عن الدخان 

 .يتم تصميم النظم وفقا لطريقة تصميم تعتمد على األداء   15.2

 

 :كواشف أخرى ( 00)

كواشف اللهب  –هنالك كواشف أخرى تستعمل مثل كواشف استشعار الحريق بطاقة االشعاع  16.1

وكواشف الدخان   بالصورة  المرئية وكواشف الشرارة والجمرة والكشف عن اللهب بالصورة 

تيار ويكون اخ. ذات االستشعار المتعدد شف اوخليط التكنولوجيا والمعايير المتعددة والكو المرئية 

  :وتحديد المسافات والتركيب لتلك الكواشف على أساس المعيار ذو العالقة مثل 

 حجم الحريق المطلوب الكشف عنه -0

 المواد المحترقة  -0

 حساسية الكاشف -3

 مجال رؤية الكاشف -4

 المسافة بين الحريق والكاشف -1

 امتصاص الجو للطاقة االشعاعية -0

 وجود مصادر خارجية لالنبعاثات اإلشعاعية -7

 الغرض من نظام الكشف -8

 المطلوب للرد تالوق -9

 األعمدة صفات الهيكل والحجم وشكل الغرف والفسحات بين  -01

 اشغال واستعماالت المنطقة -00

 ارتفاع السقف -00

 شكل السقف والسطح والعوائق -03

 التهوية -04

 البيئة المحيطة -01

 صفات االشتعال للمواد القابلة لالحتراق الموجودة -00

 .تكوين المحتويات في المنطقة المطلوب الكشف فيها  -07

 .لذلك يجب اتباع مواصفات الصانع على التطبيقات المختلفة وصفات التصميم  باإلضافة  16.2
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 بين كواشف الدخان على أساس حركة الهواء( المسافات)التباعد 8.3الجدول 

 التباعد لكل كاشف تغييرات الهواء في الساعة الدقائق عن كل    تغيير للهواء
0 01 00.00 

0 31 03.03 

3 01 34.84 

4 01 40.41 

1 00 18.10 

0 01 09.08 

7 8.0 80.09 

8 7.1 83.00 

9 0.7 83.00 

01 0 83.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساحة التغطية لمناطق حركة الهواء العالية 8.11الشكل 

 

 : اإلنذار المتعلقة بنظام تدفق المياه في المرشات المائيةأجهزة ( 07)

الحريق وعند حدوث  إنذارالماء في جهاز بدء  تدفقثانية من  91يحدث تفعيل بدء الجهاز خالل  17.1

واحدة من اصغر حجم فتحة   ن أكبر من ذلك الذي يأتي من مرشةوالذي يساوي أو يكو تدفقال

 .مركب في النظام 
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 إنذار إشارةحركة المياه بسبب النفايات أو الطوفان أو اختالف الضغط يجب أن ال تطلق  17.2

 

  البدائل االخرىحريق الكشف عن تشغيل نظم اطفاء  (08)

 طالقمن خالل اجهزة اإل إنذار إشارةتشغيل نظم اطفاء الحريق أو نظم اإلخماد يجب أن تطلق عملية  18.1

 .ف كل واحد يالمركبة وفقا لتصن

 

 : شارةاإل إطالقاجهزة االشراف على  (09)

 :شارةاإل إطالقجهاز صمام التحكم لآلشراف على  19.1 

اشارتين منفصلتين ومتميزتين واحدة تشير لحركة  الصمام من  إطالقيتم  19.1.1 

 واألخرى تشير استعادة الصمام لوضعه العادي ( ايقاف عادي)وضعه  العادي 

 0,1خالل الدورتين األوائل ليد العجلة   خالل مسافة ( عادي=ايقاف) إشارةتنطلق  19.1.2

  السير لجهاز صمام التحكم من موقعه العادي 

 .ألي وضع للصمام ما عدا الوضع العادي ( ايقاف عادي) إشارة يتم استعادة ال 19.1.3

لموضع االشراف لصمام التحكم مع تشغيل  إطالقيجب أن ال يتداخل أي جهاز  19.1.4

 .الصمام أو يعيق مشاهدة المؤشر فيه أو يمنع الوصول لصيانة الصمام 

 

 التحكم في الضغط إشارة إطالقجهاز ( 01)

تنطلق اشارتين منفصلتين ومتميزتين واحدة تشير إلى أن الضغط المطلوب قد  20.1

واآلخرى تشير إلى استعادة الضغط لقيمته العادية ( عادي-ايقاف)ازداد أو انخفض 

. 

اإلشراف على  إشارات إطالقتنطبق المتطلبات التالية على اإلشراف على أجهزة  20.2

 .الضغط 

عن االشراف على الضغط في الخزان لمصدر محدود  إشارة طالقجهاز إل -0

الضغط من المياه مثل خزان الضغط ، ويشير إلى كل من ظروف الضغط 

 .العالية والمنخفضة 
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لعادي أو ينخفض عادي عندما يزيد الضغط ا/االيقاف إشارة إطالقجهاز  -0

 (يبي أس آ 01)كيلو باسكال 71بمعدل 

الضغط لنظام رشاش االنبوب  االشراف على إطالقيجب أن  يشير جهاز  -3

 إشارة. الجاف إلى كل من ظروف الضغط العالي والضغط المنخفض

كيلو باسكال  71الضغط أو ينخفض بمعدل تنطلق عندما يزيد ( عادي/ايقاف)

 (يبي أس آ 01)

يجب أن  يشير إلى حالة  االشراف على ضغط البخار إشارة إطالقجهاز  -4

قبل انخفاض ( عادي/ايقاف) إشارةكما يجب انطالق . ضغط منخفض 

من أدنى ضغط للتشغيل للجهاز الذي يعمل % 001الضغط إلى أقل من 

 .بامداد تيار المياه 

 

 :االشراف على مستوى سطح المياه  إشارة إطالقجهاز ( 00)

تنطلق اشارتين منفصلتين ومتميزتين واحدة تشير إلى أن مستوى سطح الماء  21.1

 واآلخرى تشير إلى العودة( عادي-ايقاف) المطلوب قد انخفض أو ارتفع

 عن الضغط في الخزان إلى  احوال كل من المستوى  إشارة إطالقالجهاز الخاص ب 21.2

تنطلق عندما ينخفض ( عادي/ايقاف) إشارة. . العالي والمنخفض لمستوى سطح الماء 

 (بوصة 3)ملم  70أو يرتفع ( بوصة 3)ملم  70مستوى سطح الماء  بمعدل 

لالشراف على األشياء األخرى خالف خزانات  شارةاإل إطالقيشير جهاز   21.3

انخفاض مستوى سطح الماء عند انخفاض مستوى الماء إلى  إشارةالضغط إلى 

 (بوصة 00)ملم  311

 

 :كواشف الدخان لمراقبة انتشار الدخان ( 00)

 التصنيف 22.1

تركب كواشف الدخان وتستخدم لمنع انتشار الدخان بالبدء في السيطرة على   22.1.1

 :المراوح والخامدات واألبواب والمعدات األخرى يتم تصنيفها بالطريقة التالية 

 .يبها في األقسام ذات العالقة بالدخان كواشف المنطقة والتي يتم ترك -0

 .ءالكواشف التي يتم تركيبها في نظم انابيب مجاري الهوا -0

والذي يركب في األقسام ذات العالقة بالدخان  المرئية كشف الدخان بالصورة  -3

. 
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 :األغراض  22.2

ال في انبوب مجرى الهواء لمنع إعادة مد لالستعميتم تركيب كاشف معت  22.2.1

دورة الكميات الخطيرة من الدخان وذلك على جانب االمداد من نظم 

لتركيب نظم  NFPA-90Aالتعامل مع الهواء حسب المطلوب بمعيار 

 .تكييف الهواء والتهوية 

 :التطبيق  22.3 

 :الدخان  كواشف الدخان في قطاعات 22.3.1  

للتحكم في انتشار  ف الدخان في قطاعات الدخانباستعمال كواش يسمح  22.3.1.1

 ومعدات أخرى خوانقابواب تشغيل  إطالقالدخان ب

 

 :الهواء ىمجرقناة ال كشف الدخان لنظام انبوب( 03)

 :نظام إمداد الهواء  23.1 

 الكشف عن الدخان في نظام إمداد  NFPAعندما يكون مطلوبا وحسب معايير  23.1.1

مصنفة لسرعة الهواء الحالية وتلك ( كواشف)، يتم تركيب كاشفاء الهو

الموجودة في انبوب امداد  الهواء المتجه إلى أسفل لكل من المروحة 

ال يكون مطلوبا تركيب كواشف إضافية لتركب في . والمرشحات 

المجاري حيث يمر نظام مجرى الهواء من خالل اقسام دخان أخرى ال 

 .يخدمها ذلك األنبوب 

 

 :نظام رجوع الهواء  23.2 

حيث يخرج  مصنف لسرعة الهواء الحالية( كواشف)يتم تركيب كاشف  23.2.1

الهواء من كل قسم للدخان أو في نظام األنبوب قبل دخول الهواء إلى لنظام 

 .عودة الهواء العام إلى أكثر من قسم دخان 

غير مطلوب تركيب كواشف دخان إضافية في األنبوب حيث يمر نظام  23.2.2

 .انبوب الهواء من خالل اقسام اخرى للدخان ال يخدمها األنبوب 

عندما يتم تركيب اجمالي تغطية الكشف عن الدخان في كل المناطق ألقسام  23.2.3

الدخان والتي يخدمها نظام عودة الهواء ،  فال يكون مطلوبا تركيب 
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ف مجرى الهواء في نظام عودة الهواء شريطة أن تتوافق وظيفتها كواش

 (8.13و  8.12أنظر الشكل )مع تصميم نظام الكشف في المنطقة 

 

 :الهواء  قناة مجرى مكان وتركيب الكواشف في نظم انبوب( 04)

 . يتم تصنيف الكواشف حسب األغراض التي تستخدم من أجلها 24.1 

يتم تركيب كواشف انبوب الهواء بتلك الطريقة بحيث يتم الحصول على عينة تمثل تيار  24.2

 :ويسمح بهذا النوع من التركيب ليتم انجازة بأي طريقة من الطرق التالية . الهواء 

 ل األنبوب تركيب صلب داخ -0

 تركيب صلب إلى جدار األنبوب مع عنصر االستشعار والذي يبرز إلى األنبوب -0

لداخل األنبوب  خارج األنبوب مع انابيب سحب الهواء  مركبة بصالبة تبرزكيب التر -3

. 

 .مع شعاع ضوئي ساقط عليها  خالل القناة التركيب -4

يتم تركيب الكواشف وفقا للتعليمات المنشورة   من الصانع ويمكن الوصول لها للتنظيف  24.3

لتركيب  نظم   NFPA90Aمن خالل توفير ابواب للدخول أو وحدات تحكم وفقا لمعيار 

 تكييف الهواء والتهوية 

يجب أن تكون مواقغ كل الكواشف في مجرى انبوب الهواء واضحة بشكل دائم ويتم  24.4

 .التعرف عليها بوضوح وتسجيلها 

تخدم انابيب عينات لنقل  يتم تصميم وتركيب  الكواشف التي تركب خارج األنبوب والتي 24.5

ه من األنبوب تدفقالكاشف للسماح بالتحقق من تيار الهواء والدخان من داخل األنبوب إلى 

 .إلى الكاشف 
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 كاشف الدخان الموضوع في صاالت رجوع الهواء 8.12الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان كاشف الدخان على طول مجرى رجوع الهواء 8.13الشكل 

يتم تصنيف الكواشف للتشغيل على المدى الكامل لسرعات الهواء ودرجة الحرارة  24.6

 .الهواء الكاشف عندما يتم تشغيل نظم تداولوالرطوبة المتوقعة عند 
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كل اختراقات انبوب رجوع الهواء في رؤية الكواشف المركبة على أو في انبوب  24.7

مجرى هواء يجب أن تغلق لمنع دخول  الهواء الخارجي والتخفيف المحتمل أو 

 .إعادة توجيه الدخان في داخل االنبوب 

أمتار  3واشف دخان داخل األنبوب في اماكن مغلقة أكثر من عندما يتم تركيب ك 24.8

الكاشف أو مؤشر  إنذارألرضية المشطبة أو في الترتيبات الذي يكون فوق ا

عن بعد أو  إنذاراإلشراف غير مرئي لألشخاص المسئولين  يتم تزويد المؤشرات ب

 .مؤشر اشراف في مكان داخل الغرفة 

موقع يمكن الوصول له ويكون  عن بعد أو مؤشر االشراف في نذاريتم تركيب اإل 24.9

تناول ( وحدات)لكل من وظيفته ووحدة شارةموضوعا عليه ملصق واضح لإل

 .الهواء المرتبط بكل كاشف 

 

  شف الدخان لخدمة فتح األبواباكو( 01)

يسمح بكواشف الدخان والتي هي جزء من نظام لحماية منطقة مفتوحة تغطي الغرفة أو  25.1

على كل جانب من باب الدخان والتي توضع وتكون مسافاتها   المحمية الممر أو المساحة 

( فتح ) إطالقحسب ما هي مطلوبة في الكواشف ذات النقطة المحددة بأن تنفذ مع خدمة 

 . أبواب الدخان 

ابواب الدخان مباشرة من كواشف الدخان يتم تصنيف  الفتح  إطالقإذا ما تم تنفيذ خدمة  25.2

  طالقالكواشف لخدمة اإل

 .ع آخر معتمد هروضوئي أو المتأين أو نوتكون كواشف الدخان من النوع الك 25.3

أو أقل يكون من المطلوب ( بوصة 04)ملم  001إذا كان عمق قسم الجدار فوق األبواب  25.4

تركيب كاشف دخان واحد    على جانب واحد   من المدخل فقط أو كاشفين يركبان على 

 (Bأو  Aالجزء  8.14الشكل )ن المدخل ينطبق الحائط على كل جانب م
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 متطلبات موقع الكاشف ألقسام الجدار 8.14الشكل 
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من جانب واحد (بوصة 04)ملم  001إذا كان عمق قسم الجدار فوق األبواب أكبر من  25.5

واحد في الجانب األعلى     او سقف   في يكون من المطلوب تركيب كاشف دخان واحد 

من المدخل فقط أو كاشف واحد يركب على الحائط على كل جانب من المدخل ينطبق 

 (D الجزء 8.14الشكل )

على الجانبين  يكون ( بوصة 04)ملم  001إذا كان عمق قسم الجدار فوق األبواب أكبر من  25.6

ركب على الجدار واحد  كاشف يركب على السقف أو كواشف ت 0من المطلوب تركيب عدد 

 (F الجزء  8.14الشكل )على جانب واحد   من المدخل فقط 

إذا كانت الكواشف مصنفة خصيصا للتركيب على اطار الباب أو إذا استخدمت مجموعة  25.7

كواشف اغالق األبواب يكون المطلوب كاشف واحد إذا ما من مصنفة أو مجموعة متكاملة 

وتنطبق  8.14الشكل )تم تركيبه بالطريقة التي أوصى بها الصانع في تعليماته المنشورة 

 (Eو  A,Cاألجزاء 

، كل مدخل يجب أن يعامل  )إنش 04/ملم  001)إذا كانت الفواصل بين المداخل تزيد عن    25.8

 (، يجب أن يطبق Eالجزء ,  8.15الشكل . )بشكل منفصل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات موقع الكاشف لألبواب المفردة والمزدوجة 8.15الشكل 
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 (11الشكل . )و أكثر تعامل منفصلة كل مجموعة مكونة من ثالثة أبواب أ 25.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات موقع الكاشف لمداخل المجموعة  8.16الشكل 

 

متر في العرض ، مقاسة  6.1كل مجموعة من المداخل المفتوحة التي تزيد عن    25.10                  

 ( 8.17يجب تطبيق الشكل .) على كامل نهاياتها يجب أن تعامل بشكل منفصل 

 

 

 

 

 

 متر في العرض 6.1متطلبات موقع الكاشف لمداخل المجموعة البالغة أكثر من  8.17الشكل                 
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ك كواشف مصنفة لتركب على  إذا كانت هنالك مداخل متعددة وكانت هنال 25.11

أو إذا استخدمت مجموعة مصنفة أو مجموعة متكاملة من كواشف  األبواب

 أو مزدوج اغالق األبواب ، يكون المطلوب كاشف واحد لكل مدخل منفرد 

إذا كان المطلوب تركيب كواشف دخان على السقف في سطح أملس  25.12

 : لمدخل منفرد أو مزدوج ، يتم وضعها كما يلي 

 .في الخط األوسط للمدخل  -0

تقاس على طول السقف وعمودية ( قدم 1)متر  0.1ليس بأكثر من  -0

 ( 8.14ينطبق الشكل .)على المدخل 

و  Dو  Bاألجزاء  8.14لشكل ال يكون أقرب مما هو موضح في ا -3

F) 

 : المباني الحريق في  إنذارنظم ( 00)

الحريق  نذاراالحتياجات العامة إلالحريق في المباني المحمية التي تخدم  إنذارنظم  

 :للمبنى أو المباني تشمل النظم التالية اينما وجدت 

 اليدوية نذاراإل إشارة إطالق -0

 يةاآلل نذاراإل إشارة إطالق -0

 ير عادية في نظم اخماد الحريقاألحوال الغمراقبة  -3

 نظم اخماد الحريق تنشيط -4

 تنشيط مهام سالمة الحريق -1

 نذارباإل التنبيهتنشيط اجهزة  -0

 نذارتوصيل اإل/صوت الطوارئ -7

 خدمة اإلشراف على حركة الحارس -8

 نظم اشراف مراقبة العمليات -9

 شارات البعيدة عن المبانيتنشيط اإل -01

 النظم المشتركة -00

 .المربوطة كاملة النظم المت -00
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 :متطلبات النظام  

 :وقت التشغيل  26.2.1

أو توصيل صوت الطوارئ ومهام سالمة الحريق واإلعالن  نذارباإل التنبيهتشغيل أجهزة 

 . طالقثواني بعد تشغيل جهاز اإل 01في المباني المحمية يجب أن يحدث في خالل 

مفتوحة أو حالة ارضية اإلعالن عن حريق  إنذاريجب أن ينتج عن أي دوائر  26.2.2

 .ثانية  011بمشكلة ما في المباني المحمية في خالل  إشارة

تم اختياره الناتجة من جهاز كشف آلي للحريق  شارةيجب أن يتم التعرف على اإل 26.2.3

ثانية من  01رب في خالل من قبل موظف مد ،  نذارالتشغيل االيجابي لإللتتبع 

 . نذارمرحلة التحقيق في اإل قإطالمن أجل اإلعالن 

اشعار  إشاراتثانية يتم فورا تشغيل   01في خالل  شارةإذا لم يتم التعرف على اإل 26.2.4

 عن بعد  إشاراتوفقا لخطة اخالء المبنى أو إالنتقال و

ثانية خالل مرحلة التحقيق لتقييم  081يستغرق الموظفون المدربون زمن حتى  26.2.5

النظام لوضعه خالل مرحلة يق وإعادة النظام لوضعه وإذا لم يتم إعادة حالة الحر

اشعار وفقا لخطة اخالء المبنى أو إالنتقال  إشاراتالتحقيق يتم فورا تشغيل  

 عن بعد إشاراتو

في خالل مرحلة  نذارإذا ما تم تشغيل كاشف حريق آلي مختار للتتبع االيجابي لإل 26.2.6

إشعار وفقا لخطة اخالء المبنى  إشاراتفورا وآليا  تشغيل التحقق من الحريق ، يتم 

 .عن بعد  إشاراتأو االنتقال و

 ا  اشعار وفق إشارات إطالقاخرى يتم فورا  إطالقإذا ما تام تشغيل أي أجهزة  26.2.7

 لخطة اخالء المبنى واالنتقال 

 . نذارعلى النظام توفير وسائل لتجنب التتبع الموجب لإل 26.2.8

تتم مراقبة عرض موجة النظام للتأكد من أن كل االتصاالت  بين المعدات والتي  26.2.9

الحريق أو وظائف السالمة من الحريق وذلك في  إنذارتكون حساسة لتشغيل نظام 

 .ثانية 011ثواني والعجز في ذلك يشار اليه في خالل  01خالل 

و ظائف السالمة من الحريق الحريق أ إنذارحاسم في تشغيل نظام اخفاق أي جهاز  26.2.10

 .ثانية  011في خالل  نذارعليه في الوحدة الرئيسية للتحكم في اإل شارةتتم اإل
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يتم توفير ممر حاجزمصنف متكامل مع أو مرفق مع وحدة تحكم أو مجموعة  26.2.11

وحدات تحكم  ، حسب ما هو مناسب ، لحماية النظم األخرى من التداخل مع 

 .من الحريق  ذارنالتحكم في نظام اإل

 نذارموصلة داخليا يجب مراقبتها بشكل منفصل لإل نذاركل وحدة تحكم في اإل 26.2.12

 .روف المشاكل واإلشراف وظ

الحريق المتصلة داخليا من خالل  إنذارت التحكم في ايسمح بأن يتم مراقبة وحد 26.2.13

 .عامة متحدة  إشاراتمنطقة أو ب

في المباني المحمية يجب أن تكون قادرة على إعادتها  نذاروحدات التحكم في اإل 26.2.14

 .في المباني المحمية  نذارلوضعها األول أو اسكاتها فقط من وحدة مراقبة اإل

الحريق أو لظروف  إنذارالحريق يتم تصنيفها الستعمال  إنذاركل المكونات لغير  26.2.15

 .الحريق 

 

 :النظم المركبة  26.3 

الحريق يسمح أيضا  إنذارالصوت التي تستخدم كأجهز لإلشعار بالحريق في نظم  مكبرات  26.3.1

 :باستخدامها لألغراض من غير الطوارئ شريطة استيفاء الشروط التالية 

 .بشكل دائم بموظفين مدربين  ن يكون مركز قيادة الطوارئ موجودأ -0

 

موضوعة أن تكون مكبرات الصوت واألجهزة السمعية ذات الصلة مركبة أو  -0

مع واقيات لمقاومة العبث وسوء التنسيق لتلك المكونات الضرورية ألشعار 

 .الطوارئ المقصود 

 

الحريق  إنذارعلى نظم  نذارمكبرات الصوت التي تستعمل كأجهزة اشعار باإل 26.3.2

 الشامل  التنبيهيسمح بها أيضا لكي تستعمل لنظم 

الحريق من النظم المركبة يجب أن تكون متميزة  إنذار إشاراتيجب أن تكون  26.3.3

الشامل ،  لها األفضلية على أي  التنبيهوواضحة التعرف عليها وباستثناء مدخالت 

ويشار اليها كما الحريق أوال  إنذارلغير  شاراتاإل إطالقأخرى حتى ولو تم  إشارة

 :يلي تنازليا حسب االفضلية ما لم يسمح بخالف ذلك في القانون 

 المرتبطة بالسالمة واالنقاذ شاراتاإل -0



 نظام الكشف واإلنذار من الحريق:  .8 الفصل                        دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح 
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 298

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 .المرتبطة بحماية الممتلكات  شاراتاإل -0

 أو الممتلكات/المشاكل المرتبطة بحماية الحياة و إشارات -3

الشامل  التنبيهالتعليمات الصوتية الحية التي تنشأ من المباني المحمية من الحريق أو نظم        26.3.4

 :مسبقا وتكون  لها األفضلية على كل مما يلي قة المنطل شاراتيجب أن تغطي على كل اإل

 .الحقة تنطلق آليا في تلك القناة  إشاراتأي  -0

 .الرسائل المتجمعة من على البعد لإلشعارات الشاملة  -0

تبث لنظام  من كواشف أول اكسيد الكربون ونظم كشف أول أكسيد الكربون التي شاراتاإل     26.3.5

 .اشرافية  إشاراتالحريق يسمح بأن تكون  إنذار

 :أجهزة الكشف  – نذاراإل إشارات إطالق 26.4

ال  نذارالذي يخضع باستمرار لتركيز الدخان فوق نعلة اإلكاشف الدخان  26.4.1

 .يؤخر وظيفة النظام أكثر من دقيقة واحدة 

 

 : نظم المرشات المائية: االنذار  إشارة إطالق 26.5 

لمياه وحيث يكون من المطلوب تدفق ا إنذار إطالقيتم توصيل اجهزة  26.5.1

الحريق لوظيفة مخصصة   إنذاروحدة مراقبة  ىتها الكترونيا ، إلمراقب

ونظام اشراف ويتم التعرف عليها بشكل ( مياه تدفق مرش)وتخصص بأنها 

 .دائم على وحدة التحكم وسجل المخططات 

حريق في بناية فمن غير  إنذارلنظام   شارةاإل إطالقعندما توصل أجهزة  26.5.2

 المطلوب استعمال وحدة ذات وظيفة مخصصة 

ا المسموح بتوصيله لتدفق المياه شاراتاإل إطالقعدد اجهزة ال يتجاوز  26.5.3

 .ة الخمسة إشارات مفرد إطالقإلى دائرة جهاز 

 

 : نظم اإلخماد بخالف المرشات:  نذاراإل إشارة إطالق 26.7 

حريق  إنذاروتركيب نظام  المبنى عندما تكون هنالك رقابة مطلوبة على  26.7.1

أو حالة اشرافية  إنذارفإن تشغيل نظام اخماد الحريق يجب أن يعلن عن 

 . المبنى الحريق في  إنذاروحدة التحكم في  في
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 : المرشات فاخماد الحريق بخال امنظ - اإلشراف شارةا إطالق 26.8 

الة فإن ححريق  إنذاروتركيب نظام  المبنى عندما تكون هنالك رقابة مطلوبة على  26.8.1

في  وحدة التحكم   ب أن يعلن عن حالة االشرافوتشغيل لنظام الحريق يج/ايقاف

 . المبنى الحريق في  إنذارفي 

التشغيل وتتطلب إعادة وضع /اإلشراف التي تغلق في حالة االيقاف إشاراتيسمح ب 26.8.2

 النظام يدويا واستعادته للوضع العادي 

 

 :مضخة الحريق :  شارةاإل إطالق 26.9

ليسمح الحريق  إنذاريتم تركيب نظام يكون من المطلوب مراقبة المضخات ، عندما  26.9.1

 . إنذارف أو اشرا إشارةلتكون  إشارة للمضخة بإصدار

 

 :طالقوحدات التحكم في خدمة اإل –اإلشراف  إشارةالحريق و إنذار إشارة إطالق 26.10

 إنذارإلى المباني المحمية لنظم  طالقيتم توصيل وحدات التحكم في خدمة اإل 26.10.1

 .الحريق 

اإلشراف التي تتجمع في وحدة  إشاراتالحريق و إنذار إشاراتيتم اإلعالن عن  26.10.2

 حريق لبناية محمية إنذارفي وحدة  طالقالتحكم في اإل

 إطالقتشغيل أي نظام اخماد واينما كان مطلوبا ومتصال بوحدة التحكم في خدمة  26.10.3

الحريق حتى ولو كان تشغيل النظام  إنذاريجب االعالن عنه في وحدة التحكم في 

 . طالقتعمل بدون تشغيل وحدة التحكم في خدمة اإلبوسائل يدوية  أو خالف ذلك 

فإن الصمام  إطالقإذا ما تم تركيب صمام في التوصيلة بين نظام اإلخماد وجهاز  26.10.4

 .يجب االشراف عليه 

 

 : االعطال  إشارة إطالق  26.11

 إشارات إطالقفي نظام اخماد الحريق األلي وأجهزة  نذاراإل إطالقأجهزة  26.11.1

بحيث ال تخضع للعبث والفتح اإلشراف ودوائرها ، يجب أن تصمم وتركب 
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هذا الشرط يجب أن يتضمن الوصالت بين .  إشارة إطالقواإلزالة بدون 

 .  طالقالصناديق المركبة خارج المباني لتسهيل الوصول لدائرة جهاز اإل

 

 :الحريق ونظام التنبيه الشامل  إنذار    26.12

 السكانتنبيه  26.12.1

الحريق والتنبيه الشامل المتوفر عند اإلخالء أو النقل للسكان يكون له  إنذارنظم   26.12.1.1

 .تنبيه واحد أو أكثر في كل طابق من المبنى 

 

 :ممرات الخروج وعربات المصاعد ،( االدراج)رج االمخأجهزة التنبيه في بيوت    26.13

وممرات الخروج  غير مطلوبة في غرفة المخرجية التنبيه المرئ إشاراتأجهزة  26.13.1

 .وعربات المصاعد 

 

 :مناطق التنبيه    26.14

مع خطة االستجابة للطوارئ وخطة اإلخالء في يجب أن تتسق مناطق التنبيه  26.14.1

 .المباني المحمية 

حدود مناطق التنبيه يجب أن تكون في نفس المكان مع الجدران الخارجية للمبنى أو  26.14.2

وفواصل األرضيات أو األقسام الفرعية األخرى للسالمة من حدود أقسام الدخان 

 .الحريق 

 

 دوائر اجهزة التنبيه التي يمكن مخاطبتها  26.15

في المباني المحمية بأكثر من منطقة تنبيه واحدة فإن دائرة قصيرة مفتوحة واحدة    26.15.1

 .على تركيب النظام لن تؤثر التشغيل في أكثر من منطقة تنبيه واحدة  ةأو أرضي
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 :اإلخماد تشغيل نظام ( 07)

 . د الحريق ليدوي لنظام اخماالحريق للتشغيل اآللي أو ا حدات التحكم في إنذارو يتم تفعيل  27.1

 . طالقلنظم االخماد مع وحدات التحكم في خدمة اإل طالقيتم تصنيف أجهزة اإل  27.2

مع مفتاح غير موصل للسماح  طالقمات اإلالحريق الخماد الحريق وخد إنذاريتم توفير نظم  27.3

 .بفحص النظام بدون تشغيل نظم اخماد الحريق 

 إنذاراشرافية في وحدة التحكم في  إشارةتشغيل المفتاح الغير متصل أو الوظيفة المعطلة سيسبب  27.4

 الحريق

 .عدم التوصيل يكون مفتاحا طبيعيا وال يكون باستعمال برنامج   27.5

ذات  طالقيتم التحكم في نظم االخماد أو المجموعات بوحدة تحكم منفردة والتي ترصد اجهزة اإل 27.6

إذا . التنبيه ذات العالقة  إطالقذات العالقة وتتحكم في عامل اجهزة  طالقة وتشغل اجهزة اإلالعالق

حريق منفصل فيتم مراقبتها  إنذارفي مباني محمية بها  طالقما تم وضع وحدات التحكم في اإل

ام ت المشاكل ولكن ال تكون معتمدة على أو تتأثر بتشغيل أو اخفاق نظاالشراف واشاراو  نذارلإل

 الحريق في  المباني المحمية  إنذار

حمية بفاعلية من التلف الذي نظام االخماد يتم تركيبها بتلك الطريقة بحيث تكون م إطالقوظائف  27.7

 تشغيل نظم االخماد التي يتحكم فيها  سيسببه

 

 استدعاء المصعد لخدمة رجال االطفاء( 08)

الذاتية الموضوعة في صاالت المصاعد وطرق نوع نظام كواشف الدخان أو كواشف الحريق  28.1

رافعة المصعد وغرف ماكينات المصاعد بما في ذلك فسحة الماكينة وغرفة التحكم وفسحة التحكم 

الحريق  إنذارنظام ل ات رجال االطفاء يجب أن توصل آليا  ستدعاء خدمالنداء وا طالقالمستخدمة إل

 . المبنى في 

صاعد وطرق رافعة المصعد وغرف ماكينات المصاعد  أو كل كاشف دخان في صاالت الم 28.2

نداء استدعاء المصعد وذلك عندما تكون  إطالقعلى كواشف الحريق األخرى يجب أن تكون قادرة 

 . نذارقد تم وضعها يدويا أو أليا في وضع اإل طالقكل األجهزة األخرى في نفس دائرة اإل

متر من الخط األوسط لكل باب مصعد  0.4لى مسافة يتم وضع كاشف دخان  للصالة على السقف ع 28.3

 .في مجموعة المصاعد تحت سيطرة الكاشف 
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أو رافعة مصعد ما لم تكن قد ركبت لتنشيط  كواشف الدخان في مصعد بدون مرشاتيب ال يتم ترك  28.4

 .الدخان في مسار رافعة المصعد  إطالقجهاز 

كاشف الدخان الذاتي فيمكن السماح بتركيب كاشف روفا محيطة تمنع تركيب إذا كانت هنالك ظ 28.5

 حريق آلي آخر

 ه استدعاء لرجال االطفاء يجب أن يعلن ويوضح في أي كاشف وعندما ينشط ويكون بعند تنشيط  28.6

 .المطلوبة من بعد وأدوات االعالن   المبنى الحريق في  إنذاروحدة التحكم في 

 

 :المرئي للمصاعد  نذاراإل( 09)

التنشيط من خالل كواشف الدخان الموجودة في خط رافعة المصعد وغرفة ماكينة المصعد ، أو أي  29.1

 إنذاروحدة التحكم في  فيكواشف آلية أخرى يجب أن يسبب إعالن منفصل ومرئي بشكل واضح 

تنبيه االطفائيين وأفراد ت االعالن المطلوبة لوادوا نذارأو وحدة التحكم في اإل الحريق في المبنى

 .الطوارئ اآلخرين بأن المصاعد غير مأمونة الستعمالها 

 شارةاستدعاء المصعد فإن اإل إطالقلمصاعد لغرض آخر غير عندما تستخدم كواشف صاالت ا  29.2

 . إنذار إشارةالمنطلقة من الكاشف يجب أن تطلق 

المرئية للمصعد استجابة لما  نذاراإل شارةإل( نواتج)لكل مصعد أو مجموعة مصاعد يتم تقديم ناتج 29.3

 :يلي 

 لغرف ماكينة المصعد طالقتشغيل اجهزة اإل -0

 .لطريق رافعة المصعد  طالقتشغيل اجهزة اإل -0

 

 :إغالق المصاعد  (31)

 المرشات تخدام كواشف الحرارة إلغالق الكهرباء من المصعد قبل تشغيل عند اس 30.1

وحساسية أعلى مقارنة أن يكون للكاشف تصنيف لدرجة الحرارة العليا  فيجب

 . المرشات ب

فيجب  مرشإذا استخدمت كواشف الحرارة إلغالف كهرباء المصعد قبل تشغيل ال 30.2

  مرشملم من كل رأس  001أن توضع على مسافة 
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قبل فورا أو  الماء إلغالق كهرباء المصعد تدفقأو  يح للضغطإذا ما استخدمت مفات 30.3

تأخير )فال يسمح باستعمال األجهزة مع مفاتيح  التخلص من المياه من المرشات

 او القدرة على تأخير الوقت ( الوقت

. يتم مراقبة دوائر التحكم إلغالق كهرباء المصاعد للتأكد من وجود طاقة تشغيل  30.4

افية لتنطلق إلى اشر إشارةفقد الطاقة من دائرة التحكم لوسائل الفصل سيتسبب في 

 .وحدة التحكم وادوات االعالن المطلوبة 

 .الحريق  إنذارحكم في للسالمة من قبل وحدة الت طالقتتم مراقبة أجهزة اإل 30.5

 

 :والتهوية والتكييف  التدفئةنظم ( 30)

 التدفئةفي تشغيل نظم  كشف المستعملة مراقبة كل أجهزة التتم من أجل السالمة  31.1

الحريق والتحكم في المروحة وأبواب  خوانقالدخان  خوانقوالتهوية والتكييف 

 .الذي يخدم المباني المحمية  نذاروأبواب الحريق إذا تم توصيلها بنظام اإلالدخان 

والتهوية والتكييف إما  التدفئة تقوم كواشف الدخان المركبة على انابيب هواء نظم  31.2

كون مأهوال اشراف في موقع ي إشارةباني المحمية أو في الم إنذار إشارة إطالقب

 .شراف بشكل مستمر أو محطة ا

والتهوية والتكييف  التدفئة الحريق بتشغيل نظام  إنذارإذا ما قامت وحدة التحكم في  31.3

اآللية يتم تنسيقها مع  نذاراإل إطالقألغراض التحكم في الدخان ، فإن مناطق 

 .تشغلها مناطق مراقبة الدخان التي 

محطة مكافحة حريق )اينما كان هنالك توصيل داخلي كنظام مشترك يتم توفير  31.4

التحكم اليدوي على التشغيل اآللي الستراتيجية نظام التحكم ألداء ( ومراقبة الدخان 

 .في الدخان 

ام مشترك فإن برمجة نظام التحكم في الدخان أينما كان هنالك توصيل داخلي كنظ 31.5

والتهوية والتكييف أو التغييرات ال  التدفئة يتم تصميمه بحيث يكون تشغيل نظام 

 .تمنع األداء المقصود الستراتيجية التحكم في الدخان 
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 (تحرير)األبواب  إطالقخدمة ( 30)

يتم مراقبتها من ( تحرير)الباب  إطالقكل اجهزة الكشف المستخدمة في خدمة االمساك و 32.1

 .أجل السالمة 

 طالقفتح واغالق األبواب الموحدة المستخدمة في خدمة اإلأجهزة االمساك باألبواب ،  كل 32.2

 .يجب مراقبتها من أجل السالمة ( التحرير والفتح)

طاقة التشغيل يجب بغلق األبواب عند انقطاع  اسك الباب المغناطيسي والتي تسمحم 32.3

 .الحريق الذي يخدم المباني المحمية  إنذارتوصيلها لنظام 

 

 :أجهزة فتح األبواب ( 33)

 إنذارأي جهاز أو نظام القصد منه تشغيل فتح أو إغالق المخارج يجب توصيله بنظام  33.1

 دم المباني المحمية الحريق الذي يخ

الحريق  إنذارحريق عن طريق نظام  إنذار إشارةكل المخارج يجب أن تفتح عند تلقي أي  33.2

 .الذي يخدم المباني المحمية 

ث قبل أو الحريق فإن مهمة الفتح يجب أن تحد إنذارإذا ما تم فتح أبواب المخارج بنظام  33.3

التي تخدمها المخارج (  المناطق)زة تنبيه عامة في المنطقة تتزامن مع تشغيل أي أجه

 .المغلقة عادة 

الحريق يجب أن تظل مفتوحة حتى يتم إعادة  إنذارل األبواب المطلوب بأن تفتح بنظام ك 33.4

 الحريق لوضعه إنذارحالة 

 

 :متطلبات الوضع الصوتي العام  (34)

يجب أن يكون العامة المسموعة مسموعة بوضوح ، الطريقة  إشاراتللتأكد من أن  34.1

 1ديسبل فوق مستوى متوسط الصوت المحيط أو  01مستوى الصوت فيها اقله 

أيهما أكبر يقاس على . ثانية  01ديسبل فوق اقصى مستوى صوت تكون مدته 

( 8.4انظر الجدول ) متر فوق األرض في المنطقة المطلوب خدمتها  0.1مسافة 

 (حول مستوى الصوت على أساس الموقع

الحريق المعد اليقاف أو تخفيض الضجيج المحيط ،   إنذارينتج نظام جب أن  34.2

 1ديسبل فوق المستوى المخفض  للصوت المحيط أو  01مستوى صوت اقله 
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ثانية على األقل بعد تخفيض  01ديسبل فوق أقصى مستوى صوت تكون مدته 

  فيمتر فوق األرضية  0.1مستوى الضجيج المحيط أيهما أكبر تقاس على مسافة 

 .المنطقة المطلوب خدمتها 

 

 : متطلبات الوضع الصوتي الخاص (31)

يجب أن يكون لخاصة  المسموعة بوضوح ، الطريقة ا إشاراتللتأكد من أن  35.1

 1ديسبل فوق مستوى متوسط الصوت المحيط أو  01مستوى الصوت فيها اقله 

يقاس على أيهما أكبر . ثانية  01ديسبل فوق اقصى مستوى صوت تكون مدته 

 متر فوق األرض في المنطقة المطلوب خدمتها 0.1مسافة 

الحريق المعد اليقاف أو تخفيض الضجيج المحيط  إنذاريجب السماح أن ينتج نظام  35.2

 1ديسبل فوق المستوى المخفض  للصوت المحيط أو  01،  مستوى صوت اقله 

بعد تخفيض ثانية على األقل  01ديسبل فوق أقصى مستوى صوت تكون مدته 

متر فوق األرضية في   0.1مستوى الضجيج المحيط أيهما أكبر تقاس على مسافة 

 .المنطقة المطلوب خدمتها 

 

 : متطلبات منطقة النوم( 30)

ويجب أن يكون لها . لمناطق النوم  إشاراتيجب تركيب األجهزة المسموعة لتوفير  36.1

ديسبل  1المحيط أو ديسبل فوق مستوى الصوت  01مستوى صوت ال يقل عن 

ديسبل  71ثانية أو مستوى صوت اقله  01فوق أقصى مستوى صوت لمدة اقلها 

 .أيهما أكبر يقاس على مستوى الوسادة في المناطق المطلوب خدمتها 

إذا كان هنالك أي حاجز مثل الباب أو الستارة أو قاطع متحرك  مركب بين أجهزة  36.2

تم قياسه مع الحاجز وهو موضوع بين الجهاز التنبيه والوسادة فإن ضغط الصوت ي

 .والوسادة 

 

 :مكان أجهزة التنبيه المسموعة للمبنى أو الهيكل ( 37)

إذا ارتفاعات السقف تسمح فإن التجهيزات المعلقة على الجدران يجب أن تكون أعالها فوق  37.1

ملم ، وأسفل األسقف المشطبة على  0091األرضيات المشطبة على ارتفاع اليقل عن 

 .ملم  011مسافات التقل عن 
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 يسمح باألجهزة التي تركب على السقف أواألجهزة المرتبة  37.2

 

 :المناطق الواسعة  شاراتالتنبيه المسموعة إلأماكن اجهزة ( 38)

سعة يتم تركيبها وفقا للمناطق الوا إشارات إطالقأجهزة التنبيه المسموعة الخاصة ب 38.1

لمستندات التصميم المعتمدة وتعليمات التركيب الصادرة من الصانع وذلك لتحقيق 

 .األداء المطلوب 

8.4الجدول  متوسط مستوى الصوت المحيط حسب المكان   

 (ديسبل)متوسط الصوت النحيط  المكان

 11 منشآت العمل

 41 المنشآت التعليمية

 81 المنتشآت الصناعية

 11 المنشآت المؤسسية

 41 المنشآت التجارية

 81 الغرف الميكانيكية

 41 األرصفة والهياكل المحاطة بالماء

 11 أماكن التجمع

 31 السكنية المنشآت

 31 المنشآت التخزينية

 71 الطرق والمناطق الحضرية ذات الكثافة العالية

 11 الطرق والمناطق الريفية متوسطة الكثافة

 41 الطرق والمناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية

 31 منشآت األبراج

 41 الهياكل تحت األرض والمباني بدون نوافذ

 11 المركبات والسفن
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 الطريقة العامة: المواصفات المرئية ( 39)

 خصائص الضوء واللون والنبض 39.1 

من  وال اقل( هرتز 0)ضين في الثانية ال يزيد معدل الوميض عن ومي 39.1.1

 .في كل مدى الطاقة الخاصة بالجهاز ( هيرتز 0)وميض واحد كل ثانية 

 .بالمائة  41ثانية مع دورة قصوى للعمل  1.0أقصى مدة للنبض تكون  39.1.2

نقاط األولى والنهائية لكل مدة النبض يتم تعريفها كفترة زمنية فاصلة بين ال 39.1.3

 . إشارةلمائة من أقصى با 01

القصد لتكملة  إشاراتالحريق أو  إنذار شاراتاألضواء التي تستعمل إل 39.1.4

 0111بيضاء  وأن ال تتجاوز اسماء االخالء يجب أن تكون واضحة أو 

 .كثافة فعالة ( سي دي)

للسكان للبحث عن معلومات أو  إشاراتاء التي تستخدم إلعطاألضواء  39.1.5

 تعليمات يجب أن تكون واضحة وباسماء بيضاء

  

 :مكان الجهاز  39.2 

ون فيها جب أن تستخدم في المناطق التي يكي( وميض) المرئية نذاراإل إشارات 39.2.1

تشغيل المسارح )المسموعة غير فعالة وغير مجدية لنوعية المنشأة  نذاراإل إشارات

في المستشفيات والبيئات  مفرطة الضجيج مثل غرفة الماكينات ووحدات العناية 

 نذارتطلب اإلأو في المناطق حيث يت( ية الصحية المركزة في منشآت الرعا

 ا مرئيا إنذارالسمعي 

ب على الجدران يجب أن تركب بحيث تكون كل العدسات ال تقل تي تركاألجهزة ال 39.2.2

 ملم فوق األرضية المشطبة  0441ملم وال تزيد عن  0131عن 

 

 المسافات في الغرف 39.3

 8.5 المسافات بين األجهزة التي تركب على السقف أو الجدار تكون وفقا للجدول 39.3.1

 .وفقا لذلك  8.6والشكل 
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 المرئية التي تركب على الجدار المسافات في الغرف بين األجهزة  8.5الجدول 

 (الكثافة الفعالة)أدنى ناتج مطلوب للضوء  للغرفة اقصى أبعاد 

توضع )ضوء لكل غرفة  0 ضوء واحد للغرفة قدم م
 (المقابلةفي الجدران 

ضوء )أضواء للغرفة 4
 (واحد للجدار

 غير موجود غير موجود 01 01×01 0.01×0.01

 غير موجود غير معروف 31 08×08 8.13×8.13
 غير موجود 01 34 31×31 9.04×9.04
00.0×00.0 41×41 01 31 01 

 09 معروف غير 71 41×41 03.7×03.7

01.0×01.0 11×11 94 01 31 

 31 غير معروف 001 14×14 00.1×00.1

 08 غير معروف 001 11×11 00.8×00.8

08.3×08.3 01×01 031 91 31 

 37 غير معروف 011 03×03 09.0×09.0
 

 (الكثافة الفعالة)أدنى ناتج مطلوب للضوء  للغرفة اقصى أبعاد

توضع )لكل غرفة ضوء  0 ضوء واحد للغرفة قدم م
 في الجدران المقابلة

ضوء )أضواء للغرفة 4
 (واحد للجدار

 43 غير معروف 077 08×08 01.7×01.7

00.3×00.3 71×71 084 91 01 

04.4×04.4 81×81 041 031 01 

07.4×07.4 91×91 314 081 91 

31.1×31.1 011×011 371 041 91 

33.1×33.1 001×001 411 041 031 

30.0×30.0 001×001 141 311 031 
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30.0×30.0 031×031 031 371 081 

 

 

  المسافات في الغرف لألجهزة المرئية المركبة على الجدران 8.18الشكل 
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 المسافات في الغرف األجهزة المرئية التي تركب على السقف 8.6الجدول 

الفعالة الكثافة )أقصى ناتج مطلوب للضوء  اقصى ارتفاع للسقف للغرفة اقصى أبعاد
     (سي دي)ضوء واحد

  قدم متر  قدم م
0.0×0.0 01×01 3.1 01 01 

9.0×9.0 31×31 3.1 01 31 

00.0×00.0 41×41 3.1 01 01 

03.4×03.4 44×44 3.1 01 71 

01.0×01.0 11×11 3.1 01 91 

001.0×00.0 13×13 3.1 01 001 

00.8×00.8 11×11 3.1 01 001 

08.1×08.1 19×19 3.1 01 031 

09.0×09.0 03×03 3.1 01 011 

01.7×01.7 08×08 3.1 01 077 

00.3×00.3 71×71 3.1 01 081 

0.0×0.0 01×01 0.0 01 31 

9.0×9.0 31×31 0.0 01 41 

03.4×03.4 44×44 0.0 01 71 

04.1×04.1 40×40 0.0 01 81 

01.0×01.0 11×11 0.0 01 91 

00.0×00.0 13×13 0.0 01 001 

00.8×00.8 11×11 0.0 01 001 

08.1×08.1 19×19 0.0 01 031 

09.0×09.0 03×03 0.0 01 011 

01.7×01.7 08×08 0.0 01 077 
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00.3×00.3 71×71 0.0 01 081 

0.0×0.0 01×01 9.0 31 11 

9.0×9.0 31×31 9.0 31 71 

01.0×01.0 11×11 9.0 31 91 

00.0×00.0 13×13 9.0 31 001 

00.8×00.8 11×11 9.0 31 001 

08.1×08.1 195x19 9.0 31 031 

09.0×09.0 03×03 9.0 31 011 

01.7×01.7 08×08 9.0 31 077 

00.3×00.3 71×71 9.0 31 081 
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 :باستخدام واحدة مما يلي  5-8م تركيب أجهزة التنبيه المرئية وفقا للجدول تي 39.4

 جهاز تنبيه مرئي واحد -0

 تنبيه مرئيين يركبان على الجدران المتقابلةجهازي  -0

األجهزة المرئية لكل مجموعة  مجموعتين من أجهزة التنبيه المرئية حيث تكون -3

ذا يشمل وه. نفس الغرفة أو الفسحة المجاورة في نطاق منطقة الرؤيا منة في متزا

 .نظمة منفصلة تزامن الوميض الذي يشغل أ

مجموعات من األجهزة المتزامنة في نفس الغرفة  أكثر من جهازين للتنبيه المرئي أو -4

 .أو الفسحة المجاورة في منطقة الرؤيا والتي تومض في زمن واحد

 

لألجهزة التي تركب على الجدار  8.18والشكل  8.5المسافات داخل الغرف وفقا للجدول  39.5

 .رئي في نصف مسافة الجدار ن على أساس وضع جهاز التنبيه المتكو

الغرف المربعة مع أجهزة ليست في المركز أو في الغرف الغير مربعة ،  فإن الكثافة في  39.6

اقصى ابعاد كب على الجدار سيتم تحديدها حسب الفعالة من جهاز تنبيه مرئي واحد مر

للغرفة التي يتم الحصول  عليها اما بقياس المسافة بين ابعد جدار أو بمضاعفة المسافة إلى 

 8.16والشكل  8.3هما اكبر حسب ما هو مطلوب في الجدول ابعد جدار مقابل اي

الغرفة المربعة التي تسمح  ة غير مربع فإن يسمح باستعمال أبعادإذا كان تركيب الغرف 39.7

 باحتواء كل الغرفة أو تسمح بتقسيم الغرفة إلى اجزاء فرعية إلى عدة مربعات 

فيتم تعليق اجهزة التنبيه المرئية على ( قدم 31)متر  9.04إذا كان ارتفاع السقف يتجاوز  39.8

 3-8أو يتم تركيب جهاز التنبيه المرئي وفقا للجدول (  قدم 31)متر  9.04أقل أو ادنى من 

أما . إذا كان جهاز التنبيه المرئي المركب على السقف في وسط الغرفة يتم استخدام الجدول  39.9

قف ليس في وسط الغرفة فإن الكثافة إذا لم يكن جهاز التنبيه المرئي المركب على الس

لى أبعد جدار للحصول على أقصى الفعالة سيتم تحديدها بمضاعفة المسافة من الجهاز إ

 .للغرفة  أبعاد

 

 :المسافات في الممرات    39.10

متر أو  0.0تركيب اجهزة التنبيه المرئية في الممرات التي يبلغ عرضها  39.10.1

  8.0و 8.5أقل تكون بالتالي حسب المتطلبات في الجدول 
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في التطبيق في الممرات فإن اجهزة التنبيه المرئية تصنف بما ال يقل عن  39.10.2

 (كثافة فعالة)سي دي  01

حسب  متر يجب أن تلتزم أيضا  0.0الممرات التي يبلغ عرضها اكبر من  39.10.3

 8.4أو  8.3متطلبات المسافات للغرف وفقا للجداول 

متر من نهاية الممر مع  4.17توضع اجهزة التنبيه المرئية بمسافة ال تقل عن  39.11

 .متر بين األجهزة  31.4فاصل ال يزيد عن 

ة في الممر ، مثل باب حريق أو تغيير في الساطع إذا كان هنالك انقطاع في الرؤيا  39.12

 .االرتفاع أو أي عائق آخر عندها تعامل المنطقة كممر منفصل 

أي مجال رؤية   لممرات التي يوجد بها أكثر من جهازين مرئيين للتنبيه فيفي ا 39.13

 .فيجب أن تومض في زمن واحد 

اجهزة التنبيه المرئية المركبة على الجران في الممرات يسمح بأن تركب في كل  39.14

متر من   4.57جانب من نهاية الجدار أو جانب الجدار في الممر بما ال يزيد عن 

 .متر بين األجهزة  31.4نهاية الممر ما فاصل ال يزيد عن 

 

 :اعتماد المواد  (43)

د والنظم والمجمعات والمعدات والمنتجات يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل الموا   40.1

والملحقات المشار غليها في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة الحياة والسالمة من الحريق 

 .وخدمات الطوارئ  من قبل دائرة الدفاع المدني العتماد المواد 

االعتماد تنطبق المتطلبات أعاله على كافة المنتجات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو  40.2

 الدولي

 

 مراجع أخرى(  40)

لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا  41.1

. للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير  شارةيمكن اإل. الباب

 (االقرار بالنظم والمعايير الدولية 01)أيضا يرجى النظر في 

 NFPA 72   الحريق والعالمات نذارالقانون الوطني إل 

 NFPA 70   قانون الكهرباء المحلي 
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 NFPA 75  معايير حماية الكومبيوترEDP  /العناصر النظيفة 

 NFPA76 معايير الحماية من الحريق لمرافق االتصاالت الهاتفية 

 NFPA 110  في حالة االستعدادمعايير الطوارئ وأنظمة الطاقة 

 NFPA 111 هربائية المخزنة للطوارئ وانظمة الطاقة في المعايير لألجهزة المخزنة للطاقة الك

 حالة االستعداد

 NFPA 170 المعايير لرموز سالمة الحريق والطوارئ 

 BA6266 قانون الممارسة -الحماية من الحريق لتركيبات المعدات االلكترونية 

 FIA COP يانة لنظم كواشف الدخان  الشفاطةقانون الممارسة والتركيب والتشغيل والص 
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  نظام االطفاء والحماية من الحريقنظام االطفاء والحماية من الحريق  ::    99  الفصلالفصل

    
332222  

 322 عام -0

 322 ومصطلحات اتتعريف -2

 التطبيقات  -3
 تصنيف المباني وتطبيق نظام االطفاء والحماية من الحريق  3.1

 االشغاالت الغير صناعية والغير تخزينية   3.2            
 االشغاالت الصناعية   3.3           
 اإلشغاالت التخزين   3.4           

 تصنيف المباني وتطبيقات نظم االطفاء و الحماية من الحريق 9.1الجدول 
 الغرف الخدمات واختيار نظم االطفاء و الحماية من الحريق 9.2الجدول 
 امكان واختيار نظم مكافحة اإلطفاء و الحريق للمنشآت الصناعية  9.3الجدول 
 امكان واختيار نظم مكافحة االطفاء و الحريق لمنشآت التخزين     9.4الجدول 

329 
329 
329 
330 
330 
332 
335 
337 
348 

 متطلبات والتصميم  -4
 نظم الصاعد الجاف  4.1
 أماكن كبائن فوهات الحريق الداخلية  4.2
 متطلبات الجريان ضغط المياه   4.3
 حساب كمية المياه المطلوبة لنظام الحريق   4.4
 أحجام األنابيب  4.5
 مضخة االطفاء    4.6
 خزانات مياه االطفاء    4.7
 نقطة الدخول    4.8
 نظام الصاعد الرطب   4.9

 تطلبات تدفق  المياه والضغطم  4.10
 تقسيم مناطق نظام الصاعد الرطب  4.11
 متطلبات المياه الحريق 4.12
 طلب مياه النظام المشتركمت 4.13
 حسابات الهيدروليكية    4.14
 احجام الصواعد  4.15
 مجموعة مضخات الحريق   4.16
 خزانات مياه الحريق  4.17
 انابيب فحص وتصريف الصواعد   4.18
 نقطة الدخول   4.19
 اماكن  وكيفية حماية فوهات الحريق الداخلية   4.20

351 
351 
351 
351 
352 
352 
352 
353 
353 
353 
358 
360 
360 
364 
364 
365 
365 
366 
367 
368 
368 

 نظام مرشات المائية  -5
 عام  5.1

 
 أنواع تظام  المرشات المائية  5.2
 نظام المرشات المائية 5.3
 نظام المرشات ذو األنابيب الجافة 5.4
 نظام المرشات المسبق   5.5
 أنواع رؤوس المرشات  5.6

369 
369 
 

369 
369 
370 
371 
372 
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 أنواع رؤوس المرشات على أساس نمط التصريف  5.7
 أنواع رؤوس المرشات على أساس التغطية  5.8
 أنواع رؤوس المرشات على أساس عنصر اإلحساس  5.9

 .درجة حرارة تشغيل المرشات 5.10
 

 تصنيف درجات حرارة المرشات واأللوانها  9.5الجدول 
 

 سرعة تجاوب المرشة  5.11
 فتحة المرشة والفوهة والمعامل الثابت للفوهة  5.12
 حدود منطقة المرشات 5.13
 الضغط المطلوب عند تشغيل المرشات المائية 5.14
 .كثافة تصميم المرشات ومتطلبات إمداد الماء 5.15
 منطقة مفترضة للتشغيلأقصى /طريقة الكثافة 5.16
 طريقة تصميم الغرفة 5.17
 طلب المياه على المرشات المشتركة ونظام الصواعد الرطبة 5.18
 الحسابات الهيدروليكية 5.19
 أحجام األنابيب 5.20

 عدد رؤوس المرشات المسموح به حسب احجام األنابيب 9.6الجدول 
 

372 
373 
373 
374 
 

374 
 

374 
375 
375 
376 
376 
376 
376 
377 
378 
378 
378 

 

 379 شهادات  مضخات االطفاء  -6

 موقع وترتيب مضخة الحريق -7
 مضخات الحريق للفوهات الحريق الخارجية   7.8

380 
381 

 اختبار وفحص  وتصريف المياه   -8
 اختبار وفحص   8.1
 المجاري  8.2

380 
380 
381 

 المرشات تصنيف قطاعات الحريق في تصميم -9
 الخطر العادي  9.2
 الخطر متوسط  9.3
 الخطر فوق العالي 9.4
 التخزين/الخطر الخاص  9.5

383 
383 
383 
384 
385 

 387 متطلبات تصميم نظام المرشات -01

 متطلبات تصميم نظام المرشات لكل االشغاالت  خالف اشغاالت  التخزين -00
 .متطلبات تصميم المرشات لكل االشغال عدا اشغاالت  التخزين  9.7الجدول 

388 
389 

 404 اعتبارات خاصة في تصميم الردهات  -02

 متطلبات تصميم نظام المرشات الشغاالت  التخزين  -03
  المعامل الثابت لرؤوس فوهات الحريق لالالشغاالت التخزينية  13.2

 تصميم المصنع لرؤوس المرشات في اشغاالت التخزين  9.8الجدول  13.3  

404 
405 
405 

 معيار التصاميم الشغاالت  التخزين -04
متطلبات طريقة تصميم التحكم في المنصات الخشبية الخالية التي   9.9الجدول 

 تخزن بالداخل
متطلبات تصميم االنزال الكبير في المنصات الخشبية الخالية التي  9.10الجدول 

 تخزن بالداخل
 

406 
407 
 

408 
 
 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح                                الفصل 9 المحتويات

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 317

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 حامالت البالستيك الخالية 04.3
المخزنة في منصات أو تكون صلبة أو على  4و  3و  2و  0السلع من الفئة  04.4

 أرفف
 

 للمنصات الخشبية المخزنة في الداخل( 06.8فوهة )تطبيق خاص  9.11الجدول 
 للمنصات الخشبية المخزنة في الداخل( 09.6فوهة )تطبيق خاص  9.12الجدول 
متطلبات تصاميم االستجابة السريعة لإلخماد المبكر للمنصات الخشبية  9.13الجدول 

 الخالية المخزنة داخليا
متطلبات تصميم االستجابة السريعة لإلخماد المبكر للمنصات الخشبية  9.14الجدول 

 ل المخزنة بالداخ
 متر  3.7المخزنة حتى ارتفاع  0.4السلع من الفئة من  9.15الجدول 
 متر 6.0.متر  3.7المخزنة حتى ارتفاع  0.4السلع من الفئة من  9.16الجدول 
 متر 6.7متر الى  6.0المخزنة حتى ارتفاع  0.4السلع من الفئة من  9.17الجدول 
 متر 7.6متر الى  6.7تفاع المخزنة حتى ار 0.4السلع من الفئة من  9.18الجدول 

 
للسلع في  k و القيمة االسمية للمعامل  تصميم المرشة ذات النقطة الكبيرة    04.5

 منصات النقل واألكوام الصلبة
نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع في منصات النقل  04.6

 واألكوام الصلبة
 

المخزنة في أرفف مفردة أو مزدوجة أو  4و 3و  2و0السلع من الفئات   04.7
 متعددة 

حتى  0في موقع المرشة على الرف للسلع التي تخزن في األرفف من الفئة  04.8
 متر  7.6يتم تخزين السلع حتى ارتفاع  4الفئة 

 
بت لتخزين تصميم المرشات  ذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثا 9.19 الجدول 

 7.6السلع والبالستيك والمطاط في منصات النقل واألكوام الصلبة حتى ارتفاع 
 متر
نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع من الفئات  9.20الجدول 
 المحملة على حماالت أو اكوام صلبة 4و3و2و0
مفردة أو مزدوجة المخزنة على أرفف  4و3و2و0السلع  من الفئات  9.21الجدول 

 متر 7.6أو متعددة حتى ارتفاع تخزين 
 4و3و2و0نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.22الجدول 

 متر 7.6المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة أو متعددة حتى ارتفاع تخزين 
متطلبات تصميم المرشة الرطبة ذات النقطة الكبيرة ومعامل  9.23الجدول 

في  4و  3و  2و  0فوهة الثابت لتخزين السلع من الفئات ال
أرفف منفردة ومزدوجة ومتعددة الصفوف أكثر من  ارتفاع 

 متر 7.6
 

 4و3و2و0نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.24الجدول 
 متر 7.6المخزنة على أرفف مفردة أو مزدوجة أو متعددة أكثر من  ارتفاع  

 مجموعة البالستيك04.9        
 اإلطارات 04.03        

409 
410 
 
 

411 
411 
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413 
 

414 
415 
416 
418 
 

419 
 

419 
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 لفافات الورق  04.04      
في صفوف رفوف مفردة  4و3و2و0تخزين السلع من الفئات   04.05       

 ومزدوجة ومتعددة
 

 متر 3.7المجموعة أ البالستيك المخزن حتى ارتفاع  9.25جدول 
والتجاوب السريع على حماالت أو نظام مرشات اإلخماد المبكر  9.26جدول 

 اكوام بالستيك صلبة أو مطاط
 والمطاط في منصات نقالة 

 متر 3.7اطارات تخزن حتى ارتفاع  9.27جدول 
 متر 3.7لفافات الورق تخزن حتى ارتفاع  9.28جدول 
 متر 6.0متر الى  3.7صفوف أرفف مفردة أو مزدوجة  تخزين  9.29جدول 
 متر 6.7متر حتى  6.0دة أو مزدوجة تخزين  صفوف أرفف مفر  9.30جدول 
 متر 7.6متر حتى  6.7صفوف أرفف مفردة أو مزدوجة تخزين    9.31جدول 
 متر 7.6متر حتى  3.7صفوف أرفف متعدد للتخزين   9.32جدول 
متر  4.9)قدم  06صفوف أرفف متعددة التخزين عمق الرف اكثر من  9.33جدول 
 ( متر 2.4)قدم  8أو ممرات أضيق من ( 
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 صمام التحكم  15.5
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 امداد النتروجين 15.8
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 455 صمامات التحكم في األقسام أو الطابق/العزل -07

 456 صمامات الفحص االنذار  -08

 457 تجميع صمام انذار الفحص -09

 460 صمامات التحكم  -21

 461 اإلشراف -20

 461 قياسات الضغط -22

 461 صمامات تخفيض الضغط -23
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 رؤوس المرشات العمودية  25.3
 رأس المرشة المتدلية   25.4

 مسافة البعد العمودي القياسي للمرشات من المعوقات   9.34الجدول 
 المغلقة للمرشات المتدلية/الرؤوس الخارجية    25.6            

 .مسافة البعد العمودي القياسي للمرشات المتدلية إلى المعوقات   9.35الجدول 
 مسافة البعد العمودي القياسي للمرشات المغلقة إلى المعوقات 9.36الجدول 
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 المضخات وقوالب دعامات الضغط 43.6
 المرشحات والمصافي  43.7
 قياسات الضغط 43.8
 صمامات القسم 43.9

 الصمامات الكروية اليدوية 43.10
 مفاتيح الضغط 43.11
 .نظم اكتشاف الحريق  43.12
 تصميمات المشروع والسوائل 43.13
 التصميم وارشادات التشغيل والصيانة 43.14

 شهادة التشغيل والتجربة 43.15 
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 المعايير 43.18
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 الخواص والحدود 44.4
 .معيار التصميم  44.5
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 مقارنات لمختلف الغازات الخاملة  9.47الجدول 
 والمرافقمعامل فتحة الفوهة للمواد الصلبة  9.48الجدول 

     
 الغازات الكيميائية 45.11          
 مقارنات لمختلف الغازات الكيميائية 9.49الجدول 

 
 نظم الحماية من الحريق 45.12           
مواضيع الصحة والسالمة  لنظم اطفاء الغاز ونظم الحماية من  45.13          
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 نظام االطفاء والحماية من الحريق 

  
 عام (1)

 وصول آلي باإلضافة إلى الوصول الحماية من الحريق هو توفيراالطفاء و نظامإن توفير   1.1

جود معدات مكافحة الحريق رجال اإلطفاء في الدفاع المدني مع و منه اليدوي الطفاء الحريق ويستفيد

للقيام بمكافحة الحريق يدويا وبالتالي حماية  المنشائاتفي  المتوفرهالحماية من الحريق  نظاممن 

لذا فإن تواجد نظام مكافحة الحريق المصمم جيدا والذي يعمل أيضا جيدا . ارواح الناس الممتلكات و

تلف ماية من الحريق واطفاء الحريق بمخويمكن انجاز عملية الح. بر هاما جدا في أي منشأة يعت

ومع ذلك ومن ناحية أساسية فإن المفاهيم وراء كل معايير اإلطفاء تكون واحدة أو . التقنيات واالليات 

 :أكثر مما يلي 

 أن تكون منفصلة طبيعيا من المواد القابلة لالشتعال من اللهب -1

 داد االكسجينإزالة أو تخفيض ام -2

 تخفيض درجة الحرارة للمادة المشتعلة أو اللهب -3

 االشتعال  ئية كيميا من التي تغير هئيالكيميامواد  إدخال -4

المتطلبات لتطبيق وتصميم وتركيب وصيانة األنواع التالية من  ويتناول هذا القسم من القانون   1.2

 الحماية من الحريق المقبولة والمعتمدة دوليا  االطفاء نظام

 الحماية من الحريق التي تقوم على المياه  االطفاء و نظام  -1

 .ات ريق القائمة على الغاز والكيميائيالحماية من الح االطفاء و نظام -2

د االطفاء وطرق االطفاء واالليات التي ليست ااألنواع األخرى من طفايات الحريق ومو -3

 .ة عليها من الدفاع المدني فقالقانون يجب أن تحصل على موا جزءا من هذا

 

 

 :تعريفات (2)

  الحريق القائمة على المياه  من  حمايةاالطفاء و  نظام 2.1

يعتبر الماء من أكثر المواد استخداما وتوفرا الطفاء الحريق فالماء ليس غاليا ومتوافر  2.1.1

فالتقنيات واآلليات في استخدام . الحريق وفعال جدا في اخماد ( 2.1.2انظر الفقرة )

الماء وقدرته على امتصاص الحرارة والتبريد ومميزات اطفاء ومكافحة الحرائق هي 

المرشات  نظامللماء و الصاعدحماية من الحريق مثل نظام باطفاء وال التي تقوم نظامال



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 323

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

الرغوة  نظامو الخارجية  الحريقفوهات  نظامالماء و رذاذ نظامرش المياه و نظاماآللية و

 الخ...

 

اإلدارة البيئية واالستدامة ( 2)انظر الباب الخامس تعليق حول أفضل الممارسات القسم  2.1.2

 (وفر المياه )حول 

 

 :ات يميائيكالحماية من الحريق التي تقوم على الغازات والاالطفاء و نظام 2.2

إزالة األكسجين وذلك  "بدايةتقوم تكنولوجيا اطفاء الحريق بالغازات بشكل رئيسي  2.2.1
ة حيث يتناقص محتواها من األكسجين إلى ال مواد اطفاء غازية في جو الغرفبادخ

وعملية االطفاء بالغازات تستخدم اما . الحد الذي تتوقف فيه عملية االشتعال 
ام مختلف التقنية واآللية في استخد وهذه. غازات خاملة أو غازات كيميائية 

وثاني اكسيد الكربون والكيميائيات الجافة والمواد ( الغاز النظيف)الغازات مثل 
 نظامالكيميائية الرطبة وخواصها في اطفاء الحريق لمكافحة واطفاء الحرائق تسمى 

 .الحماية من الحريق القائمة على الغازات والكيميائيات 

 

 الصواعد م انظ 2.3

الحريق القائم على الماء والتي  من  حماية االطفاء و نظام صواعدمن  الرئيسيالجزء  2.3.1
(  ة المشتركةنظامفي األ المياه والمرشات)  الخراطيمتوصل المياه لتوصيالت  

ن إلى الجزء األفقي م( صواعد)كما يمكن أن تشير عبارة . رأسيا من طابق لطابق 
والمرشات )المياه لتوصيالت خرطومين أو أكثر د والتي توصل امداصواعدنظام 
 .في مستوى واحد ( ة المشتركةنظامفي األ

ني على أساس مواصفات المباني من الدفاع المد صواعدال نظاميتم اعتماد نوعين من  2.3.2
ممتلئة  صواعدجافة والثاني  صواعدعبارة عن نظام  هاواحد. ومساحات الطوابق 

والفئة  2والفئة  1تصنف أيضا إلى الفئة  صواعدكما أن تلك األنواع من ال. بالماء 
 .صواعدال نظاممن  3

المشتركة مع انبوب رأسي عام يقوم بتوفير إمداد المياه لكل من  صواعدلا نظام 2.3.3
المرشات غير مسموح بها من الدفاع  نظامتوصيالت الخرطوم باإلضافة إلى 

 .المدني 
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   الجافة صواعدال نظام 2.4 

توصيل دائم للمياه  ما تكون جافة بدون وجودالجافة عادة  صواعدال نظام 2.4.1
ويتكون . ويعتمد على سيارة اطفاء الدفاع المدني لضخ المياه في النظام 

و أفقية وتنتهي للمدخلين  صواعدمن واحدة أو عدة أنابيب  صواعدنظام ال
الموجود في الطابق األرضي وموصول بفوهة خروج لطوق الدفاع المدني 

أو غير مزدوجة مع قطر ( دائرة الحريق)ملم  56مزدوجة للحريق بقطر 
متر مع فوهة  33وخرطوم مطاطي مقوى ومبطن بطول . ملم  56

خرطوم ذات عدة أغراض  والتي تكون موضوعة في خزانة الستعمال 
 .مدربين على مكافحة الحريق افراد الدفاع المدني أو األفراد اآلخرين ال

 

 (الرطبة صواعدنظام ال) الممتلئة بالماء صواعدالنظام  2.5 

عادة ما تكون تحت الضغط ولديها إمداد بالماء من  الرطبة صواعدال نظام 2.5.1
 صواعدنظام ال. مضخات مياه الحريق وخزانات تخزين مياه الحريق 

صاعده من واحدة أو عدة أنابيب  صواعدالمملوءة بالماء  ويتكون نظام ال
المائي باإلضافة إلى أو أفقية والتي تغذي نظام المرشات ونظام الرش 

إلى مضخات  صواعدتوصل تلك ال. صيالت فوهات الحريقالخرطوم وتو
 26الحريق وخزانات تخزين مياه الحريق الموجودة في البناية واقطارها 

ملم  56الخرطوم وقطر  ملم لنظام رف 43ملم لنظام بكرة الخرطوم و 
مملوءة بالماء  صواعدلفوهة الحريق ويتم توصيل مواسير من كل أنابيب 

في كل مستوى طابق وتجهز بخراطيم متعددة األغراض وفوهات والتي 
تكون موضوعة في خزانة الستعمال افراد الدفاع المدني أو األفراد 

الك اربعة مداخل إضافة لذلك فهن .اآلخرين المدربين على مكافحة الحريق 
لطوق الدفاع المدني موجودة في الطابق األرضي وموصولة بأسفل 

 .لضخ المياه من سيارة اطفاء الدفاع المدني كمصدر ملحق للمياه  صواعدال

 

 : ذو البكرة خرطوم الحريق نظام 2.6 

ت ضغط الماء ولها امداد خرطوم الحريق ذو البكرة عادة ما تكون تح نظام 2.6.1
حريق وخزانات تخزين مياه الحريق  بالمياه من مضخات مياه الدائم 

احدة أو .  صواعدالمن أنابيب  ذو البكرة خرطوم الحريق ويتكون نظام
ملم  26لة بتجويف بقطر متعددة أو أنابيب تجرى افقيا وتكون متص

ويشمل النظام . متر موضوعة في كل الطوابق  33ق بطول وبكرات حري
 .وخزانات مياه للحريق مضخات حريق دائمة 
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 : ذو الرف خرطوم الحريق نظام 2.7 

عادة ما تكون تحت ضغط الماء ولها امداد  ذو الرف خرطوم الحريق نظام 2.7.1
. زين مياه الحريق دائم بالمياه من مضخات مياه الحريق وخزانات تخ

واحدة أو  صواعدالمن أنابيب  ذو الرف خرطوم الحريق ويتكون نظام
ملم  43أو أنابيب تجرى افقيا وتكون متصلة بتجويف بقطر متعددة 

متر مطوي رأسيا ومرفق فوق المسامير  33وخرطوم حريق بطول 
ويشمل النظام مضخات . بطريقة معتمدة   موضوعة في كل الطوابق 

 .حريق دائمة وخزانات مياه للحريق 

 (0)نظام الفئة   2.8 

ملم مقترنة أو  56من مخارج مأخذ فرعية بقطر ( 1)الفئة  نظامتتكون  2.8.1
 33ملم وطول  56غير مقترنة مع خرطوم مطاطي مبطن ومقوى بقطر 

متر مع فوهة خرطوم متعددة األغراض الستعمال أفراد دائرة الدفاع 
 .المدني أو األفراد اآلخرين المدربين لمكافحة الحريق 

 (2)نظام الفئة   2.9

ملم لنظام بكرة الحريق أو  26من تجويف  بقطر( 2)الفئة  نظامون تتك 2.9.1
مطاطي مبطن ومقوى ائي ثنملم  مقترنة مع خرطوم  43تجويف بقطر 

السكان  ملم يستعمله 8أو  5عددة األغراض بتجويف مقترن فوهة مت
األولية حتى وصول  الحرائق الصغيرة أو يكون الحريق في مراحله الطفاء

 .لدفاع المدني رجال االطفاء من ا

 (3)نظام الفئة    2.10 

الستخدام السكان ( 2)والفئة ( 1)من الفئة  عبارة عن خليط( 3)م الفئة نظا   2.10.1
يتم ( 1)وعموما فإن معدات نظام الفئة , باإلضافة إلى استعمال الدفاع المدني 

فتكون في مستوى أعلى ( 2)تركيبها في مستوى ادنى أو قسم أم معدات نظام الفئة 
 .أو قسم من خزانة 

من ( 3)وبدال عن ذلك وبسبب االستعمال المتعدد فإن نظام الفئة   2.10.2
ملم مع محول يمكن ازالته  56تحتوي على مأخذ فرعي بقطر صواعدالصواعد

ملم وطول  43ومقترن مع خرطوم حريق بقطر ملم  43×ملم  56بسهولة بأبعاد 
 .متر ويسمح بعمل فوهة في حالة خاصة  33
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 : التلقائيةنظام المرشات  2.11

المرشات هي األجهزة التي تحتوي على ثقب لتصريف الماء وعادة ما تكون مغلقة  2.11.1
بقرض أو غطاء ويكون محموال في مكانه بعنصر حساس لدرجة الحرارة مثل 

ن النار بالتسبب وتقوم الحرارة الناتجة م.  الروابط المنصهرة أو مصابيح الكوارتز 
ن المرشات الحساسة للحرارة وبالتالي تسمح بتدفق و اثنين مفي تشغيل واحد أ

المثالي بشكل المرش ويتكون نظام . المياه مباشرة على المنطقة المتأثرة بالحريق 
جوهري من شبكة أنابيب  متصلة مع مصدر دائم للمياه وصمامات تحكم تغذي اليا 

دمات اإلنذار مرشات المياه وتتباعد بانتظام في كل المباني المحمية ويدخل فيها خ
 .إدارة المطافي المحلية وخدمات 

 نظام الغمر المائي 2.12

فهو يتم تشغيله آليا ويدويا ويتكون من شبكة أنابيب مشابه لنظام المرشات التلقائية   2.12.1
ثابتة متصلة بمصدر ثابت إلمداد المياه ومجهز بفوهات لرش المياه مصممة لتوفير 

 . على األسطح المحميةتوزيعها تصريف محدد للمياه و

 

 الرذاذ/ المائي  الرذاذنظام  2.13  

المائي نظام للحماية من الحريق  يتم تشغيله  نظام المرشات االلية فنظام الرذاذمشابه ل  2.13.1
آليا ويدويا متصل مع شبكة أنابيب ثابتة  إلمداد المياه ويستخدم فوهات خاصة تقوم 

أثر )النتاج جزيئات صغيرة من الماء  ( .مائي رذاذأي )اء برش رذاذ ناعم من الم
والذي يقوم بامتصاص الحرارة ويحل محل األكسجين أو إغالق الحرارة ( ضبابي

الكامنة من أجل التحكم أو إخماد الحريق في بيئة يكون هنالك اهتمام بعدم اهدار 
والضغط  المائي متوفر في كل من الضغط العالي الرذاذ نظام. المياه وكميات المياه 

المرشات في  نظامالمائي يمكن أن تستخدم كبديل ل الرذاذ نظامكما أن . المنخفض 
 .تطبيقات محددة 

 الخارجيهالحريق  نظام فوهات 2.14

مصدر امداد المياه خارجية  ماخذ مياهعبارة عن وصلة الخارجيه  حريق ال فوهة 2.14.1
امداد  بنظام شبكة انابيوكنظام فهو . والتي توفر وصلة أو وصلتين بالخرطوم 

بالمياه لها مخرج أو اكثر ويستخدم إلمداد الخرطوم ومضخات الدفاع المدني بالماء 
الخاصة  المياه العام يتم امداد الفوهات في الممتلكات الخاصة وعند التوصيل بنظام

من وسيلة خدمة خاصة تبدأ من نقطة الخدمة وعادة على صمام يشغل يدويا قرب 
 .خط العقار 

على كل شبكة للحريق موزعة  فوهاتالحريق يمكن أن يكون أيضا  فوهاتنظام  2.14.2
مداد الماء المضغوط والذي عادة ما يكون مع خزان دائم للمياه ومضخات إلصواعد
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 2انظر الباب )الخاصة واألمالك بدون نظام المياه الاالشغاالت مطلوبا لحماية 
 (5القسم 

 

 :(Foam)نظام الرغوة  2.15

الرغوة عبارة عن تجمع لفقاقيع مملوءة بالغاز بكثافة أقل من الزيت أو  2.15.1 
الماء وتتكون من محاليل مائية من عوامل ترغية للسوائل مركزة مكونة خصيصا  
والتي تعرض تشتتا لتغطية األسطح األفقية ووتنتج طبقة مستمرة خالية من الهواء 

نظام الرغوة . ه بحيث تمنع االشتعال من مادة تغلق البخار وتحمل المياوباردة 
المحدد هو تركيب متكامل حيث يتم خلط الرغوة المركزة والماء في محطة للرغوة 

من محطة انتاج الرغوة صواعدوبالتالي خلق الرغوة المطلوبة والتي ترسل عبر 
 معوتنصرف من خالل مخارج محددة إلى منطقة الخطر المطلوب حمايتها 

 .دائم حسب المطلوب مضخات مركبة بشكل 

يمكن لنظام الرغوة أن يكون أيضا متنقال مع أي نوع من وحدات انتاج الرغوة  2.15.2
والتي تركب على عجالت والتي تحرك ذاتيا أو تقطر بسيارة ويمكن توصيلها 

 .بمصدر مياه أو يمكن أن تستفيد من محلول رغوة مخلوطة مسبقا 

 نظام الغاز النظيف  2.16

التي تطفئ الحريق والتي تكون غير  يعتبر الغاز النظيف من العوامل الرئيسية 2.16.1
المواد النظيفة . موصلة للكهرباء وتتبخر بسرعة وال تترك أي رواسب عند التبخر 

(  مركابت الهالوكاربون)هي بدائل الهالون والتي تصنف بشكل واسع إلى فئتين 
و ( Hydrobromoflurocarbon هايدروبروموفلوروكاربون مثل

و  Hydroflurocarbon (HFC)) هايدروفلوروكاربون 
 و Hydrochloroflurocarbon (HFC)هايدروكلوروفلوروكاربون 

و فلورودوكاربون  Perflurocarbons (FC or PFC) بيرفلوروكاربون 
Flurolodocarbons فلوروكيتون و Fluroketone FK  وغازات خاملة

 .مثل النيتروجين واألرجون أو مزيج من تلك الغازات 

(  اإلدارة البيئية واالستدامة) 2القسم (  مالحظات حول أفضل الممارسات ) أنظر    2.16.2
 (المواد النظيفة المقبولة والمعتامدة  نظام)حول 

آخر  NFPA2001المواد النظيفة حسب المعيار  نظامكل  وتصميم يجب تصنيف 2.16.3
 . إصدار

آلية تصريف المادة من ( بغمر كامل)هذه المواد النظيفة يمكن إما أن يتم تصريفها  2.16.4
كيز للمادة ومن خالل الفوهات ألغراض تحقيق أقل تر صواعدخالل توزيع شبكة 
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حيث يكون هنالك نظام ( كتطبيق محلي)حريق أو يمكن التصرف فيها  طيلة تواجد
 .اد بمادة نظيفة تم إعدادها للتصريف مباشرة على المادة المحترقة يحتوي على امد

 

 : (CO2) نظام ثاني اكسيد الكربون 2.17 

غاز ثاني اكسيد الكربون غير موصل ويقوم باطفاء الحريق بنظرية خفض  2.17.1
الغمر اآللي الشامل  األكسجين ويمكن تحقيق هذا من خالل عدة آليات مثل

ي الغمر الشامل هو إمداد ثان. وخطوط الخراطيم اليدوية محلي والتطبيق ال
ع خطوط انابيب وفوهات اكسيد الكربون من خالل مستودع تخزين  وتوزي

للتصرف فيها والتعبئة للتركيز الصحيح والمكان المسيج أو السياج حول 
وكذلك فإن التطبيق المحلي هو تصريف ثاني اكسيد الكربون . الخطر 

اليدوية على  صواعدوتحتوي شبكة خطوط . حتراق مباشرة لمنطقة اال
ثاني اكسيد  وخزان صواعدتجمع خرطوم وفوهة متصلة بشبكة من 

يتم تطبيق . الكربون أو يوصل مباشرة لمصدر من ثاني اكسيد الكربون 
 .نظام ثاني اكسيد الكربون للمناطق التي ال يوجد فيها أشخاص 

 :نظام الكيماويات الجافة  2.18

الكيماويات الجافة عبارة عن مسحوق من أجزاء صغيرة عادة بيكربونات  2.18.1
الصوديوم وبيكربونات البوتاسيوم وفوسفات األمونيا تقوم على أساس مواد 
صغيرة ملحقة مضافة بمعالجة معينة لتوفير مقاومة للتغليف ومقاومة 

.  والمقدرات الصحيحة لالنسياب ( االكساء)امتصاص الرطوبة  في الجو ، 
لدى الكيماويات الجافة قدرة على امتصاص االكسجين والتبريد واإلشعاع 

طفاء الحرائق بمختلف اآلليات الذاتية ي إوخواص التجليد والتي تستعمل ف
 واليدوية مثل الغمر الشامل والتطبيق المحلي والخرطوم اليدوي 

 (مع الماء)نظام الكيميائيات السائلة  2.19

الكيماويات السائلة هي محاليل مائية من أمالح عضوية وغير عضوية أو  2.19.1
تخفيض األكسجين وخواص ذلك والتي تشكل مادة لإلطفاء لخليط من 

أو شبكة أنابيب يتم صواعدريف المادة من خالل حيث يتم تص. التبريد 
 من خالل ضغط غاز  تحقيقها
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 :التطبيق  (3)

 
 :الحماية من الحريق  نظامتصنيف المباني وتطبيق    3.1

 
اية من الحريق في الحم نظامختصرات التالية تستخدم كمرشد عند اختيار التطبيق لالم 3.1.1

 ا القانون األقسام القادمة من هذ
 

DRS   جافة صاعدنظام 

WRS   رطبة صاعدنظام 

FHR   الخارجية الحريقنظام فوهات 

AS   نظام المرشات التلقائية 

PAS   مسبقالمرشات النظام (Pre-action) 

WSS  نظام الغمر المائي 

WMS   المائي الرذاذنظام 

YFH  نظام فوهات الحريق الخارجية 

FSS   الفوم رغوةنظام 

FIS   الفوم رغوةنظام حقن 

DCS  ات الجافةيميائينظام الك 

WCS  (مع الماء)ات السائلة ينظام الكيميائ 

CAS  نظام الغاز النظيف 

CDS   اكسيد الكربوننظام ثاني 

FM  قاذفات رغوة الفوم 

FE   الحريق المحمولة مطفئات 

 

 :الغير صناعية والغير تخزينية االشغاالت  3.2 

بع يجب أن يتم متر مر 23333 التي تتجاوز مساحتهااالشغاالت كل  3.2.1
حريق حريق خارجية مع تخصيص مضخة  فوهات نظاممع  توفيرها

 .وخزان مياه 

االشغاالت الغير صناعية والشغاالت الحريق لالالحماية من اختيار نظام  3.2.2
 9.1 الغير تخزينية تكون حسب الجدول
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مثل الغرف الكهربائية وغرف الهاتف وغرف الخدمية االشغاالت  3.2.3
الخ والمتصلة مع أو جزء ...المولدات وغرف التخدير والمختبرات 

  9.2األساسية أو الغالبة يجب أن تلتزم بمتطلبات الجدول االشغاالت 

 :الصناعية االشغاالت  3.3

 

متر مربع  يجب أن  3533الصناعية البالغ مساحتها أكثر  من االشغاالت كل  3.3.1
 تزود بنظام الفوهات الخارجية

ول يجب ان خطوابق فوق مستوى الد 3ا اكثر من الصناعية التي بهاالشغاالت كل  3.3.2
يكون استعمال  التياالشغاالت المرشات المائية أما في تكون محمية بالكامل بنظام 

ط لالطفاء ليس مناسبا بسبب وجود مواد متفاعلة في الماء يتم اقتراح يالماء كوس
 طريقة اطفاء اخرى مناسبة 

طوط الغاز يتم فيها التعامل مع خالصناعية ذات الخطر العالي التي االشغاالت كل  3.3.3
والسوائل األخرى القابلة لالشتعال أو تخزن تحت ظروف معينة يشارك فيها 

ب أو غبار غبار من الحبوب ونشارة الخش ابخرة قابلة لإلشتعال أواحتمال اطالق 
لغبار القابلة أو األنواع األخرى من ا  البالستيك أو غبار األلومنيوم والمغنيسيوم

أو ات خطيرة أومتفجرات يتم تصنيعها أو تخزينها وحيث تتواجد كيميائي لالنفجار
يتم تداولها  أو تكون هنالك مواد تتم معالجتها أو تناولها تحت ظروف قد ينتج منها 
مواد متطايرة قابلة لالشتعال  أو عند تواجد حاالت مشابهة من الخطر في التصنيع 

ناك عندها يتم أو المعالجة أو االستخالص أو التغليف ونشاطات المعالجة تتم ه
ويتم اعداد تحليل لمخاطر الحريق  في المرفق يعده الدفاع   9.3الرجوع للجدول 

 المدني ويعتمده مستشار االطفاء ويتم تقديمه لسلطة الدفاع المدني 
متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة  13ايضا انظر الباب  3.3.4

أو المصانع /المعينة لمجموعات المستودعات وااليجار والمصانع وذلك للمتطلبات 
 .والتي تم اعدادها الستعمال المالكين المتعددين 

 متطلبات السالمة من الحريق للمحطات الفرعية  14انظر الباب  3.3.5
 9.3اعية انظر الجدول الصنالشغاالت الحماية من الحريق لال نظام 3.3.6

 

 (المخازن)التخزين اشغاالت  3.4

متر مربع ، يجب أن  3533التخزينية التي تزيد مساحتها عن االشغاالت  3.4.1
 .تزود بنظام فوهات الحريق الخارجية

ول يجب ان طوابق فوق مستوى الدخ 3ا اكثر من الصناعية التي بهاالشغاالت كل       3.4.2
حيث يكون استعمال االشغاالت  محمية بالكامل بنظام مرشات مائية ، أما في تكون

الماء كوسط لالطفاء ليس مناسبا بسبب وجود مواد متفاعلة في الماء يتم اقتراح 
 طريقة اطفاء اخرى مناسبة 
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التخزين حيث تكون هنالك متفجرات وسوائل قابلة لالشتعال االشغاالت كل  3.4.3
ق ووسوائل وغازات يتم تخزينها ، ويتم اعداد تحليل لمخاطر الحريق  في المرف

 يعده الدفاع المدني ويعتمده مستشار االطفاء ويتم تقديمه لسلطة الدفاع المدني 
متطلبات السالمة من الحريق في المستودعات متعددة  13ايضا انظر الباب  3.4.4

أو المصانع /االيجار والمصانع وذلك للمتطلبات المعينة لمجموعات المستودعات و
 .المتعددين  والتي تم اعدادها الستعمال المالكين

  9.4 اعية حسب الجدولالصناية من الحريق لالشغاالت الحم تيار نظاميكون اخ    3.4.5
 
 
 
 
 

 الرموز المستخدمة

DRS  جافةصاعدد نظام WSS نظام الغمر المائي DCS نظام الكيميائيات الجافة 

WRS  رطبةصاعد نظام WMS  نظام الرذاذ المائي WCS  مع )نظام الكيميائيات السائلة
 (الماء

FHR  نظام فوهات الحريق YFH  الحريق الخارجية فوهاتنظام CAS نظام الغاز النظيف 

AS
  

 نظام ثاني اكسيد الكربون CDS نظام رغوة الفوم FSS نظام المرشات التلقائية

PAS  نظام المرشات المسبق(Pre-
action) 

FIS نظام حقن رغوة الفوم FM قاذفات رغوة الفوم 

    FE  المحمولةمطفئات الحريق 
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 الحماية من الحريق نظامتصنيف المباني وتطبيق   9.1الجدول  

 الحماية من الحريق نظامتصنيف المباني وتطبيق    9.1الجدول  

/ طابقأكبر  المنشأة نوع 
أكبر مساحة 

قطاع أقل أو 
 033ساوي ت

 متر مربع

/ أكبر طابق
مساحة أكبر 
قطاع تزيد عن 

 متر مربع 033

ذات العمق  البناية
المنخفض تحت 

اقل أو ما األرض 
سرداب أو  2يساوي 

مساحة سرداب اقل من 
متر  033او تساوي 

 مربع 

البناية ذات 
العمق العالي 
تحت األرض 
 2مع اكثر من  
سرداب أو 

اب ساحة سردم
 033 اكثر من

 متر مربع

البنايات 
المنخفضة 

بارتفاع أقل أو 
 متر 16يساوي 

البنايات 
المتوسطة 
 16بارتفاع من 
 23متر إلى 
 متر

البنايات 
المرتفعة 

بارتفاع أكثر 

 متر23من 

مطلوب نظام المرشات إذا 
انظر )وجدت الشروط التالية 

كمرجع  1.7جدول  1الباب 

) 

 DRS WRS DRS بيوت الحيوانات
AS 

WRS 
AS 

DRS WRS 
AS 

WRS 
AS 

اجمالي المساحة اكثر من 
 متر مربع 2233

 WRS تجمع
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

 غير مشروط

 DRS WRS أعمال
AS 

DRS 
AS 

WRS 
AS 

DRS WRS WRS 
AS 

 

وسكن /رعاية يومية
 رعاية/داخلي

DRS 
AS 

WRS 
AS 

DRS 
AS 

WRS 
AS 

DRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

 غير مشروط

 WRS حجز واصالح
PAS 

WRS 
PAS 

WRS 
PAS 

WRS 
PAS 

WRS 
PAS 

WRS 
PAS 

WRS 
PAS 

 غير مشروط

 DRS WRS تعليم
AS  إذا لم يكن

 بممر  مفتوح

DRS 
AS 

WRS 
AS 

DRS 
AS  إذا لم يكن

 بممر  مفتوح

WRS 
AS 

WRS 
AS 

المساحة أكثر من  اجمالي
 2م 1853

 1عدد السراديب اكثر من 

صحية رعاية 
 واسعاف

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

 غير مشروط

 WRS فنادق
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

 غير مشروط

 DRS WRS DRS سكن عمال
AS 

WRS 
AS 

DRS WERS 
AS 

WRS 
AS 

اجمالي مساحة أكبر قسم اكثر 
                                                                                                                                                                                            2م 1853من 
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 الحماية من الحريق نظامتصنيف المباني وتطبيق    9.1الجدول  

 الحماية من الحريق نظامتصنيف المباني وتطبيق   9.1الجدول  

/ طابقأكبر  نوع المنشأة
مساحة  أكبر 
قطاع أقل أو 

 033ساوي ت
 متر مربع

/ طابقأكبر 
مساحة أكبر 
قطاع تزيد عن 

 متر مربع 033

ة ذات العمق البناي
المنخفض تحت 

اقل أو ما  األرض
سرداب أو  2يساوي 

مساحة سرداب اقل من 
متر  033او تساوي 

 مربع 

البناية ذات 
العمق العالي 
تحت األرض 
 2مع اكثر من  
أو سرداب 

مساحة سرداب 
 اكثر  من 

 متر مربع 033

البنايات 
المنخفضة 

بارتفاع أقل أو 
 متر 16يساوي 

البنايات 
المتوسطة 
 16بارتفاع من 
 23متر إلى 
 متر

البنايات 
المرتفعة 

بارتفاع أكثر 

 23من 

 متر

مطلوب نظام المرشات إذا 
انظر )وجدت الشروط التالية 

كمرجع  1.7جدول  1الباب 

) 

 DRS WRS DRS تجاريةاالشغاالت 
AS 

WRS 
AS 

DRS WRS 
AS 

WRS 
AS 

 الكبر قطاع اجمالي المساحة
 متر مربع 1116اكثر من 

متعددة االشغاالت 
 ومختلطة

DRS WRS 
AS 

DRS 
AS 

WRS 
AS 

DRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

 

 DRS WRS DRS شقق سكنية
AS 

WRS 
AS 

DRS WRS WRS 
AS 

 

ودار  سكن موظفين
 للمبيت والسكن

DRS WRS DRS 
AS 

WRS 
AS 

DRS WRS 
AS 

WRS 
AS 

 

الموصولة مع المالك بتوفير نظام المرشات  ينصح  سكن خاص/ فيلل
  نظام المياه الداخلي للفلل

  حريق محمولةطفايات 

  ِAS   ينصح المالك
بتوفير نظام 
المرشات 

الموصولة مع 
نظام المياه 
الداخلي للفلل 
طفايات حريق 

 محمولة

AS AS  2م 1116المساحة أكثر من 

مجموعات /فيلل
 تجارية

YFH YFH YFH 
AS 

WRS 
AS 

YFH 

YFH YFH WRS 
AS 

YFH 
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 الحماية من الحريق نظامتصنيف المباني وتطبيق    9.1الجدول   

 الحماية من الحريق نظامتصنيف المباني وتطبيق  9.1الجدول  

/ طابق أكبر أةنوع المنش
مساحة اكبر 
قطاع  أقل أو 

 033ساوي ت
 متر مربع

/ طابقأكبر 
مساحة أكبر 
قطاع تزيد عن 

 متر مربع 033

ة ذات العمق البناي
المنخفض تحت 

اقل أو ما  األرض
سرداب أو  2يساوي 

مساحة سرداب اقل من 
متر  033او تساوي 

 مربع 

البناية ذات 
العمق العالي 
تحت األرض 
 2مع اكثر من  
و سرداب أ

مساحة سرداب 
 033اكثر  

 متر مربع

البنايات 
المنخفضة 

بارتفاع أقل أو 
 متر 16يساوي 

البنايات 
المتوسطة 
بارتفاع 

 16من 
متر إلى 

 متر 23

البنايات 
المرتفعة 
بارتفاع 
أكثر من 

 متر 23

مطلوب نظام المرشات إذا 
انظر )وجدت الشروط التالية 

 (كمرجع  1.7جدول  1الباب 

ع  ومصان/مستودعات
مؤجر واحد وسلع قليلة 
الخطورة النشاط حسب 

 أالقائمة   13الباب 

DRS WRS 
AS 

 DRS 

 AS 

WRS 
AS 

DRS WRS 
AS 

WRS 
AS 

 2233من اجمالي المساحة اكثر 
 2م

إذا كان اجمالي  YFHنظام 
المساحة للمجموعة الموزعة 

والمصنع مع المواد أو  عللمستود
 13النشاطات حسب الباب 

 2م 3533أكثر من ( أالقائمة 

طابق واحد لعدة 
 مستأجرين 

مجموعة مستودعات 
نشاطات /ومصانع بها سلع

انظر الباب )قليلة الخطر 

 (أالقائمة  13

 13انظر الباب 
 الشكل

 ( 13أ .1)
 ( 13أ .2)
 ( 13أ .3)

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

 الشكل 13انظر الباب 
 ( 13أ .1)
 ( 13أ .2)
 ( 13أ .3)

عدة /عدة طوابق
مستأجرين مجموعة 

مستودعات بها 
نشاطات قليلة الخطر /سلع

القائمة  13انظر الباب )

 (أ

 13انظر الباب 
 الشكل

 ( 13أ .1)
 ( 13أ .2)
 ( 13أ .3)

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

WRS 
AS 

 الشكل 13انظر الباب 
 ( 13أ .1)
 ( 13أ .2)
 ( 13أ .3)
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 الحماية من الحريق نظامالغرف اإلضافية واختيار   9.2الجدول 

 الحماية من الحريق نظامالغرف اإلضافية واختيار   9.2الجدول 
 

 اخماد الحريق المقبولة والمطبقة  نظام نوع المنشأة
      AS  PAS غرف التخدير

      CAS PAS  غرف شحن البطاريات

      CAS PAS  غرف نظام ادارة البناية

      CAS PAS  غرف البطاريات

الخزانات التي بها سخانات 
 ومجففات وافران

AS    WMS    

      PAS   الغرف الباردة 

       CAS  غرف الكومبيوتر

      CAS PAS  غرف التحكم

   FSS WMS WSS    مولدات الديزل

   WMS WSS     خزانات تخزين الديزل

      CAS PAS  غرف الكهرباء

        AS غرف وحدات تناول الهواء

        AS غرف النفايات

   ESS WMS WSS    غرف المولدات

        AS صالة الجيمنازيوم

الضغط /الضغط العاليغرف 
 المنخفض

 CAS       

المختبرات التي بها سوائل 
 مشتعلة

   FSS WMS    

        AS المغاسل
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      PAS   غرف ماكينات المصعد

   FSS WMS WMS    خزانات الغاز السائل

      CAS PAS  غرف الهاتف الرئيسية

        AS تخزين الغازات الطبية

        AS غرف المضخات

        AS مختبرات المدارس

      CAS PAS  غرف الخادم

        AS غرفة المالبس المتسخة

        AS غرف المخزن

  FHS       احواض السباحة

  WSS       غرف المحوالت
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 

 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 DRS WRS غرفة ضغط الهواء 
AS 

WRS 
AS 

 WRS 
AS 

  

االخماد  نظامتقوم        مصانع األسلحة والذخيرة
على أساس تحليل 

 المخاطر

 DRS WRS WRS المخابز
AS 

مساحة اكبر قسم 
 033اكثر من 
 2م

اجمالي مساحة 
الطابق أكثر من 

 2م 2233

WRS 
AS 

  

إذا كانت المساحة     غرف البطاريات
متر  15اكثر من 

 مربع

 CAS  

صناعة المشروبات والتبغ 
 وصناعات الزيت الحيوية

DRS WRS WRS 
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي 
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 

WRS 
AS 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 2م
 WRS      الغالية واالحتراق

AS 
WSS 

 

 DRS تقناة الكيبال/تمديد الكيبالت
WMS 

WRS 
WMS 

WRS 
AS 

 WRS 
AS 

WRS 
AS 

 

 DRS WRS WRS مصانع المعلبات
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي مساحة
الطابق اكثر من 

 2م 2233

WRS 
AS 

  

البالستيك /الكيميائياتصناعة 
 والبترول

االخماد  نظامتقوم       
على أساس تحليل 

 المخاطر
االخماد  نظامتقوم        الجريان المعاكس/ابراج التبريد

على أساس تحليل 
 المخاطر

الجريان –منتجات األلبان 
 العكسي

DRS WRS WRS 
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي

WRS 
AS 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

مساحة الطابق 
 2233اكثر من 
 2م

 FSS      مولدات الديزل
WMS 

 

 DRS WRS WRS مصانع التنظيف الجاف
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

  االعتماد
على تصنيف 
 المواد المذابة

   

 WRS      المعدات الكهربائية
CAS 
WMS 

 

إذا كانت     غرف الكهرباء وغرف الهاتف
المساحة اكبر 

 2م 15من 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

مساحة      مصانع االلكترونيات
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

االخماد  نظامتقوم   
على أساس تحليل 

 المخاطر

 DRS WRS WRS الهواءب التحكممعدات غرف 
AS 

    

كل انواع المصانع التي تستخدم 
وغازات ومواد قابلة سوائل 

 لالشتعال

االخماد  نظامتقوم       
على أساس تحليل 

 المخاطر

كل انواع المصانع بدون مواد 
أو نشاطات حسب المذكور في 

 13القائمة أ الباب 

DRS WRS WRS 
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 232من 

  اجمالي
مساحة الطابق 
اكثر من 

 2م033

WRS 
AS 

االخماد  نظامتقوم  
على أساس تحليل 

 المخاطر

 DRS WRS WRS صناعة الغذاء
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

WRS 
AS 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

صناعة األحذية واللباس والجلود 
 والمطاط

DRS WRS WRS 
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

WRS 
AS 

  

 WRS     التعامل في الوقود والفحم
AS 

  

التعامل في الوقود والغازات في 
 الداخل

االخماد  نظامتقوم       
على أساس تحليل 

 المخاطر

االخماد  نظامتقوم        التعامل في الوقود غاز خارجي
على أساس تحليل 
 المخاطر

االخماد  نظامتقوم        التعامل في الوقود الزيوت
على أساس تحليل 
 المخاطر
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 DRS WRS WRS األفران
AS 

 WRS 
AS 

  

 DRS WRS WRS النفايات
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

WRS 
AS 

  

 FSS      غرف المولدات
WMS 

 

 DRS WRS WRS تصنيع الزجاج
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

خدمة _مظالت الطائرات 
 وصيانة

DRS WRS FSS 
WMS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 2233اكثر من 
 2م

المنخفض  غرف الضغط
 والعالي

     CAS  

 DRS WRS WRS معالجة النفايات
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

 DRS WRS WRS المغاسل
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

 WSS      خزانات الغاز السائل
WMS 

 

المعادن وصناعة المعادن 
 عل مع الماءتتفا( قليمعادن ال)

ال ينطبق نظام    
 اإلخماد بالماء

االخماد  نظامتقوم   
على أساس تحليل 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 المخاطر

منتجات معادن ال تتفاعل /معادن
 مع الماء

DRS WRS WRS 
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

االخماد  نظامتقوم        تناول مواد متأكسدة
على أساس تحليل 

 المخاطر

االخماد  نظامتقوم        مصانع األصباغ والورنيش
على أساس تحليل 

 المخاطر

االخماد  نظامتقوم        معالجة البالستيك
على أساس تحليل 

 المخاطر

 DRS WRS WRS محطات الضخ
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 2م

االخماد  نظامتقوم        تناول المواد المشعة
على أساس تحليل 

 المخاطر

مساحة  DRS WRS FSS  معالجة المطاط
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

االخماد  نظامتقوم   
على أساس تحليل 

 المخاطر

 DRS WRS WRS المناشير
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 232اكثر من 
 2م

   

  FSS      عمليات الصبغ بالرش

 DRS WRS WRS مولدات البخار
AS 

  CAS 
WSS 
WMS 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 غرف مفاتيح التروس والتقوية
 2م 15التي تتجاوز مساحتها 

     CAS 
WSS 
WMS 

 

مساحة  DRS CAS CAS  مقاسم الهاتف
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

 DRS WRS النسيجصناعة 
AS 

WRS 
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 232اكثر من 
 2م

   

 CAS      غرف المحوالت
WSS 
WMS 

 

اإلخماد  نظامتقوم        التربينات
على أساس تحليل 
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 الصناعيةالشغاالت الحماية من الحريق لال نظاممكان واختيار :  9.3الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع 1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
يل لأساس تقرير تح
 المخاطر

 المخاطر

 DRS WRS WRS تصنيع و تجميع السيارات
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

صناعة الخشب واألثاث والورق 
 والطباعة

DRS WRS WRS 
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 232من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 033اكثر من 
 2م

   

 DRS WRS WRS الورش
AS 

  مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م
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 التخزينالشغاالت الحماية من الحريق ال نظاممكان واختيار :  9.4الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
أساس تقرير تحيل 

 المخاطر

مخزن ذو خطر 
 مستأجر واحد/منخفض

 من هذا الباب 9.1الرجوع للجدول 

 13أ .3/  13أ .2/  13أ .1الشكل  13انظر الباب  متعدد/مخزن ذو خطر منخفض

االخماد  نظامتقوم        مخازن عالية الخطورة
على أساس تحليل 

 المخاطر
مستودعات ومصانع متعددة 

 االيجار
  من هذا الباب 9.1انظر الجدول 

مساحة  DRS WRS   الحظائر
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

االخماد  نظامتقوم        تخزين نفط 
على أساس تحليل 

 المخاطر
االخماد  نظامتقوم        تخزين اجمالي لسوائل مشتعلة

على أساس تحليل 
 المخاطر
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 التخزينالشغاالت الحماية من الحريق ال نظاممكان واختيار :  9.4الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
أساس تقرير تحيل 

 المخاطر

االخماد  نظامتقوم        تخزين اجمالي لغازات مشتعلة 
على أساس تحليل 

 المخاطر

االخماد  نظامتقوم        تخزين اجمالي لمواد متفجرة
على أساس تحليل 

 المخاطر

 DRS WRS تخزين بارد
PAS 

   مساحة
اكبر قسم اكثر 

 2م 033من 

  اجمالي
مساحة الطابق 

 2233اكثر من 
 2م

   

 WRS      (تخزين فقط)حظائر الطائرات
AS 

WMS 
FSS 
 

 

 WRS      محطات الشحن
AS 

WMS 
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 التخزينالشغاالت الحماية من الحريق ال نظاممكان واختيار :  9.4الجدول 
 

اجمالي مساحة  نوع المنشأة
أقل من  األرضية

 033أو تساوي 
 متر مربع

أجمالي مساحة 
األرضية أكثر من 

 متر مربع 033

أي مبني مع 
 سراديب/سرداب

مطلوب نظام 
اإلخماد إذا 

تواجدت الظروف 
انظر )تالية ال

الجدول  1الباب 

 (كمرجع1.7

المباني األكثر 
طوابق أو  3من 

 16اعلى من 
 متر

الحماية مطلوبة 
 بدون أي معيار

على  نظامتكون ال
أساس تقرير تحيل 

 المخاطر

 WRS      مصاعد نقل الغالل
AS 

 

 WRS  مسيجةهياكل مواقف 
AS 

     

      DRS WRS هياكل مواقف مفتوحة

اجمالي مساحة   DRS WRS اسطبالت خيل
الطابق اكثر من 

 2م 2233

   

االخماد  نظامتقوم  DRS WRS    WRS محطات شاحنات
على أساس تحليل 

 المخاطر

 DRS WRS محطات بحرية
AS 

   WRS  االخماد  نظامتقوم
على أساس تحليل 

 المخاطر

محموعة مستودعات ومصانع 
 مع عدة مستأجرين

 ودعات والمصانع متعددة االيجار ستمتطلبات السالمة من الحريق للم 13انظر الباب 
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 متطلبات   التصميم  (4)

 

 الجافة  صواعدنظام  ال    4.1

وحسب المعيار الموضح في  االشغاالت الجافة  في   صواعدتوفير نظام اليتم    4.1.1

 9.4والجدول  9.3والجدول    9.1الجدول 

 

 :مواقع  كابينة فوهات الحريق الداخلية  4.2

من  2والفئة  1من الفئة هي عبارة عن خليط  3من الفئة  كابينة فوهات الحريق الداخلية 4.2.1
وبجانب توصيالت الخرطوم ويفضل وضعها داخل سياج الدرج في الطوابق المتكررة 

 ( 15.6القسم 2ايضات انظر الباب )المخارج في الطابق األرضي 

مرئية بشكل واضح بجانب المخرج أو  السلم كابينة فوهات الحريق الداخلية يجب أن تكون  4.2.2
إضافية على طول طريق الخروج في الممر كابينة فوهات حريق داخلية يتم تركيب . 

 سيارات بحيث تكون كل األجزاء في كل طابق علىوالمخرج األفقي أو في داخل موقف ال
عند قياسها على طول الممر الطبيعي للسير من  متر من محطة خرطوم الحريق 33بعد 

 .محطة الخرطوم 

ملم وال تزيد عن  033الفرعية على ارتفاع ال يقل عن  الداخلية يتم تركيب فوهات الحريق  4.2.3
كرة خرطوم الحريق أو رف بملم من مستوى الطابق المنتهي في حين يتم تركيب  1233

ملم من مستوى الطابق  1633ملم وال يزيد عن  1233الخرطوم على ارتفاع ال يقل عن 
 .المشطب 

 

 :متطلبات الجريان والضغط  4.3

 2اليتجاوز الضغط في أي جزء من منطقة الشبكة المشغولة التابعة للفئة يجب أن  4.3.1
بار ، كما يجب أن اليقل احتساب جريان الماء والضغط على أبعد مخرج  12عن 

 بار 5/ غالون بالدقيقة 5.6ملم عن  26/ للخرطوم ذو البكرة 

 1تابعة للفئة يجب أن اليتجاوز الضغط في أي جزء من منطقة الشبكة المشغولة ال 4.3.2
بار ، كما يجب أن اليقل احتساب جريان الماء والضغط على أبعد مخرج  12عن 

 بار 5/ بالدقيقة غالون  133ملم عن  43لفوهة الخرطوم 

 

 1يجب أن اليتجاوز الضغط في أي جزء من منطقة الشبكة المشغولة التابعة للفئة  4.3.3
الماء والضغط على أبعد مخرج بار ، كما يجب أن اليقل احتساب جريان  12عن 
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بار، وفي حالة تجاوز  5.0/ غالون بالدقيقة  263لفوهة الحريق الداخلية عن 
بار ، يجب إدخال صمام تخفيض ضغط معتمد لحصر  7الضغط المتبقي عن 

 .بار  7الضغط إلى 

. 

 : حساب كمية المياه المطلوبة لنظام الحريق 4.4

التي تبلغ الشغاالت لنظام مكافحة الحريق لال المطلوبة مياه الحريق يتم حساب كمية 4.4.1
على أساس معدالت الجريان ، متر مربع   033أقل من  فيها ساحة الطابقم

 .لمخارج خرطوم الحريق المركبة في النظام 

ملم    26الخرطوم بقطر  ريان للسوائل على أساس أبعد خرطوم يكون أدنى معدل ج 4.4.2
لرف أما في ابعد  فوهة . بار 5 جالون في الدقيقة مع تحقيق أقل  ضغط  5.6، 

بار ويتم القيام   5 جالون في الدقيقة بضغط  133 ملم يكون 43الخرطوم بقطر 
المطلوبة صواعدابات للسوائل لتحديد طلب مياه الحريق والضغط وأحجام سبالح

 .لنظام بكرة الحريق المركب 

 :أحجام األنابيب 4.5

ملم  26ألنبوب يخدم خرطوم حريق واحد يجب أن اليقل قطره عن  أدنى مقاس 4.5.1
 63لذي يخدم بكرتين للخراطيم أو اكثر  يجب أن ال يقل قطره عن اصواعدوخط 
 .ملم 

ملم في حين يكون  133ال يقل قطره عن  لكل انبوب رأسي يجب أن أدنى مقاس 4.5.2
 56ال يقل قطرها عن  لحريق الداخليةالمؤدية إلى فوهات ا الفرعيةصواعدقياس 
 .ملم 

 جافة افقية فإن أدنى احجام لألنابيب التي تخدم فوهةأنابيب  وطة وجود خطفي حال 4.5.3
الذي يخدم فوهتي صواعدط ملم وخ 56عن  اال يقل قطره ملم 56م بقطر خرطو
 ملم 133يجب أن ال يقل قطره عن أو أكثر ،  حريق

  

 : الحريق  مجموعة مضخات  4.6

وغير  . اية لتضخ الماء إلى أعلى توى في البنسيتم وضع مضخات الحريق في أدنى م 4.6.1
مسموح بوضع  مضخات الحريق في الطوابق العليا من أدنى طابق في البناية لتغذية الماء 

 .إلى أسفل 
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أن تحتوي  الجافة يجبصواعدالصواعدمجموعة المضخات المطلوبة للمباني التي بها نظام  4.6.2
 133رعة تدفق ال تقل عن سة رئيسية ومضخة ديزل كاحتياطي  بعلى مضخة كهربائي

 (السوائل)جالون في الدقيقة مع متطلبات الضغط حسب حسابات الهايدروليك 

 

 :خزانات مياه الحريق  4.7

يتم تخزين مياه الحريق في خزان مياه ثابت ودائم يتكون من قسمين أو خزانين غير  4.7.1
متصلين مع احتياطي فعال من مياه مكافحة الحريق لتموين وتزويد الطلب على الضخ بما 

 .دقيقة من سعة مجموعة مضخات الحريق  53ال يقل عن 

يتم تزويد خزانات مياه الحريق بتوصيلة للتعبئة مباشرة من مصدر مياه دائرة الماء  4.7.2
يتم تزويد الخزانات بنظام . لتعبئة إلعادة اوالكهرباء مع  صمام يعمل ذاتيا مع عوامة 

توى المنخفض ستصريف وتوصيلة للفائض ومؤشرات لمستوى الماء ومفاتيح للم
 والملحقات الالزمة األخرى 

يتم وضع خزانات مياه الحريق وتشيد بحيث أن مجموعة مضخات الحريق تحصل على  4.7.3
ذو الطرد المركزي األفقي  امداد فائض من الماء في حالة أن  مضخات  الحريق من النوع

. 

امداد فائض من المياه يسمح باجراء عمليات سحب سالب بعندما  ال تسمح األوضاع  4.7.4
آلي كامل مع  الخزان األساسي  الحريق من خالل توفير خزان مساعد لمضخة بكرة انبوب

 .والملحقات  حسب المطلوب

 

 : الجافةة نظاملال( نقاط الدخول) وصالت الدفاع المدني  4.8

يجب ان ينتهي نظام األنبوب الرأسي الجاف  العمودي بوصلة ذات  4.8.1
ملم مع مخرج ذو حواف مع  اثنين  133اتجاهين يكون قطر كل منها 

ملم توضع على مستوى الدخول  56مدخل ذكر مزدوج فوري بقطر 
طوق الدفاع )م وضعها وصالت الدفاع المدني يت, للحريق للدفاع المدني

ح ومرئي كون من السهل الوصول لها ووضع واضبحيث ت (المدني
خصوصا في الجانب األمامي من المبنى على الطابق األرضي في إطار 

انظر الى الباب ) متر من منطقة طريق دخول سيارات الدفاع المدني   18
 (للتفاصيل 2

 :الرطبةصواعدالصواعدنظام  4.9

لكابينة  3نظام الفئة  في (الرطبة) بالماءالمملوءة صواعدالصواعديتم توفير نظام  4.9.1
خرطوم ملم ،  26بكرة خرطوم حريق بقطر على  خرطوم الحريق والتي تحتوي
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ومن  . الفوهات ملم مع الخراطيم و 56حريق وصمام فوهة مدخل حريق بقطر 
الخرطوم داخل سياج السلم في الطوابق المتكررة وبجانب  األفضل  وضع كابينات

 (15.6من القسم  2ايضا انظر الباب )كل طريق مخرج في الطابق األرضي

خرطوم إضافية على طول طريق الخروج في الممر والمخرج األفقي يتم تركيب كابينات  4.9.2
متر من  33بعد  أو في داخل موقف السيارات بحيث تكون كل األجزاء في كل طابق على

 .الخرطوم  للسير من كابينةمحطة خرطوم الخليج عند قياسها على طول الممر الطبيعي 

ملم  1233ملم وال تزيد عن  033على ارتفاع ال يقل عن يتم تركيب فوهات الحريق الداخلية   4.9.3
كرة خرطوم الحريق أو رف الخرطوم بمن مستوى الطابق المنتهي في حين يتم تركيب 

 .ملم من مستوى الطابق المشطب  1633ملم وال يزيد عن  1233ى ارتفاع ال يقل عن عل

 2إضافة لذلك يتم توفير انبوب متفرع من السقف يحتوي على عدد فوهات فرعية عدد  4.9.4
األبعد  (على مستوى السقف)في األنبوب الرأسي وذلك في أعلى نقطة ملم  56بقطر 

 .هايدروليكيا وذلك ألغراض الفحص



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 355

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 

 الجافة مع نظام بكرة خرطوم الحريقصواعدترتيب مثالي لألنابيب ال( 1)مثال 
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 تخطيط نموذجي لمضخة الحريق واالنبوب الرأسي الجاف مع نظام بكرة خرطوم الحريق مع خزان أولي( 2)مثال 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 357

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 

 9.3الشكل 

 الحريقنبوب الرأسي الجاف ونظام بكرة خرطوم مخطط نموذجي للمرشات مع األ( 3)مثال 
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 :والضغط  متطلبات تدفق المياه  4.10

 صواعدالرئيسية في نظام فإن كل الصواعداينما يتم تركيب اثنين أو اكثر من  4.10.1
 صواعدالمملوءة بالماء يتم توصيلها داخليا في قاعدة 

 12يجب أن اليتجاوز الضغط في أي نقطة في إطار بكرة خرطوم الحريق عن  4.10.2
أن اليقل احتساب جريان الماء والضغط على أبعد مخرج للخرطوم بار ، كما يجب 

بار، وفي حالة تجاوز الضغط  4.5/ غالون بالدقيقة 5.6ملم عن  26 /ذو البكرة 
بار ، يجب إدخال صمام تخفيض ضغط معتمد لحصر الضغط إلى  7المتبقي عن 

 .بار  7

 1المشغولة التابعة للفئة  يجب أن اليتجاوز الضغط في أي جزء من منطقة الشبكة 4.10.3
بار ، كما يجب أن اليقل احتساب جريان الماء والضغط على أبعد مخرج  12عن 

بار، وفي حالة تجاوز  5.0/ غالون بالدقيقة  263لفوهة الحريق الداخلية عن 
بار ، يجب إدخال صمام تخفيض ضغط معتمد لحصر  7الضغط المتبقي عن 

 .بار  7الضغط إلى 

بار يتم تركيب صمام  12الساكن في أي صمام فوهة فرعية  ما تجاوز الضغطإذا  4.10.4
 بار 12لتخفيض الضغط لتقييد  الضغط حتى 

يبات للعبور تكون بها نفس الملحقات في ترت على تخفيض الضغط حتوي مجموعةت 4.10.5
الضغط العامل . ادناه  4-0سية حسب ما هو موضح في الشكل التوصيلة الرئي

لكل األجهزة بما في ذلك صمام التخفيض ، المركب في الجانب الطالع المصنف 
يجب أن يكون أعلى من مكان محطة مدخل الضغط    من صمام تخفيض الضغط

 .لصمام خفض الضغط 

 

 

 

 

 

 

 الترتيب النموذجي لمحطات صمام خفض الضغط في نظام مكافحة الحريق9.4 الشكل 

  



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 359

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 لماء مع الفوهات الداخليةالمملوءة باصواعدالصواعدمخطط نموذجي للمرشات المتوفرة ونظام  9.5الشكل 
 في سياج السلم وموقع بكرات الخرطوم في مناطق الطوابق المتكررة
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 (:مملوة  بالماء)الرطبة  صواعدلاتقسيم  نظام  4.11

 بنايات العالية حيث يستفاد منالرطبة يتم تأسيسها في الصواعدالصواعدعملية التقسيم لنظام  4.11.1
خة حريق واحدة عوضاً عن عدة مضخات وذلك للحفاظ صمام تخفيض الضغط مع مض

الرجاء الرجوع للشكل .  الفوهة الداخليةي مخرج صمام بار أل 12على حدود الضغط في 
الرطبة المتعددة مع مجموعة صواعدالصواعدتقسيم والذي يوضح الترتيب النموذجي ل 9.6

 .الحريق مضخات 

الرطبة يجب أن ال صواعدالصواعدوبالرغم من ذلك فإن الضغط في أي نقطة من نظام  4.11.2
مع مجموعة المضخات حتى عند ضغط التشغيل والذي  بار في أي نقطة زمنية 24يتجاوز 
 .من الضغط التشغيلي المصنف % 143 يقل إلى

حريق متعددة كاملة مع نظام  اتلضغط هذا الحد يتم توفير مجموعة مضخإذا تجاوز ا 4.11.3
 (9.7انظر الشكل )منفصل عن اآلخر مخصص لخزانات مياه الحريق لكل محطة ضخ 

 

 :حساب الماء المطلوب 4.12

 ت الجريان في فوهة الحريق الداخليةيتم حساب الطلب لمياه الحريق على أساس معدال 4.12.1
معدل وأدنى . الرطبةصواعدالصواعدورفوف أو بكرات خرطوم الحريق المركبة في نظام 

الرطبة يجب أن ال يقل عن صواعدالصواعدملم  في  56فوهة فرعية  بقطر  جريان ألبعد
 .بار 7دقيقة وأقل ضغط متوفر جالون في ال 263

 5.6في نظام مكافحة الحريق يكون  ملم  26ألبعد بكرة خرطوم قطر  أدنى معدل جريان 4.12.2
ملم  43خرطوم  ة ألبعد  صمام بار وبالنسب 4.6 أقل ضغط متوفر جالون في الدقيقة على

 بار 4.6 جالون في الدقيقة على أقل ضغط متوفر 133في نظام مكافحة الحريق يكون 

في النظام اليجب أن يقل عن ( الصواعد)صواعدالصواعدأقل تدفق محتسب للمياه ألبعد  4.12.3
األفقية والتي تضم صواعد، بينما في  3لفئة وا 1غالون في الدقيقة ، زذلك في الفئة  633

 .غالون في الدقيقة  763فوهات حريق أو أكثر ، يتم احتساب التدفق بحيث اليقل عن  3

جالون في الدقيقة مع  263يكون  (صاعد)لكل انبوب رأسي إضافي  أدنى معدل للتدفق 4.12.4
جالون في الدقيقة إذا كانت  1333جالون في الدقيقة أو  1263طلب اجمالي ال يتجاوز 

 .البناية محمية بالكامل بنظام مرشات آلي 
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 9.6الشكل 

  رطبة للبنايات العاليةصواعدترتيب نموذجي لقسمي نظام انابيب 
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 (1مثال )عالية  تالرطبة المتعدد في بناياصواعدالصواعدترتيب نموذجي لنظام  79.الشكل 
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 أ 9.7الشكل

 (2مثال )عالية  تالرطبة المتعدد في بناياصواعدالصواعدترتيب نموذجي لنظام   

 : ة المشتركةنظامحساب كمية المياه الوحدة المطلوبة في األ 4.13

 

إذا كان أمداد المياه موحداً لكل من  نظام المرشات المائية ونظام فوهات الحريق الداخلية  4.13.1
 :يكون نظام طلب المياه كما يلي

اآللية ، تحسب كمية المياه حسب بند المذكور في البنايات المحمية بالكامل بنظام المرشات  4.13.2
 .اه إضافي اليهالرطبة بدون إضافة طلب ميصواعدنظام ال 4.12في القسم 

ة بنطام المرشات ، تحسب كمية المياه حسب أما في البنايات المحمية جزئيا أو غير محمي 4.13.3
طلب المياه المحسوب  الرطبة ، مضافاً إليهصواعدلألنابيب ال 4.12في القسم البند المذكور 

 . لنظام المرشات اً كيهايدرولي
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بما في ذلك بدل جريان فوهات المرش لنظام  اً كيهايدروليإذا تجاوز طلب المياه المحسوب  4.13.4
 الرطبة حسب ما هوصواعد، طلب المياه لألنابيب ال ة المشتركةنظامالحريق في األ

 .األكبر من قيمة الطلبين فيتم احتساب كمية الماء 4.12موضوع في القسم 

 

 :الحسابات الهيدروليكية  4.14

 

المطلوبة لنظام  صواعدقيام بالحسابات المائية لتحديد التدفق والضغط ومقاسات يتم ال 4.14.1
 . ( فوهات الحريق)الصواعد 

لمائية باستخدام برامج مصنفة ومعتمدة من قبل السادة الدفاع المدني يتم القيام بالحسابات ا 4.14.2
 :المعايير التالية على أساس 

والتي تعطي جريانا  صواعدالمن أكثر  نقطةعدد اثنين من فوهات الحريق عند أبعد  -1

مخرج بار لكل مخرج ، باإلضافة إلى  7تحت ضغط جالون في الدقيقة  252قدره 

جالون في  252 قدره المجاورة بجربان صواعدلفوهة فرعية في أعلى نقطة من ال

 .بار لكل مخرج  7الدقيقة تحت ضغط 

 

مخارج أو أكثر من الفوهات  3يقوم بإمداد  ة األفقي الرطب صواعدإذا كان نظام ال -2

فإن الحسابات المائية تقوم على أساس ثالثة أعداد من الفوهات الفرعية في طابق ما ، 

 252والتي يكون الجريان فيها   الرطبة صواعدالفرعية في اكثر نقطة نائية من ال

م واحد وصما ، باالضافة الحتساب بار لكل مخرج 7جالون في الدقيقة تحت ضغط 

جالون في  252المجاورة بجربان  صواعدمن اللكل لدائرة المطافي  في أعلى نقطة 

 .بار لكل مخرج  7الدقيقة تحت ضغط 

 جالون في الدقيقة في كل 1263 يجب أن ال يتجاوز اجمالي الطلب على ماء الحريق 4.14.3
الرأسيةلنظام صواعدحوال ، وذلك لتحديد األنبوب الرئيسي األفقي المغذي لكل األ

 . الصواعد الرطبة

 

 :صواعدأحجام  4.15
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ومع ذلك فإن أدنى مقاس . المائية  لألنابيب حسب الحساباتيتم تحديد أدنى مقاس  4.15.1
ملم في حين أن  163رطبة يجب أن ال يقل قطرها عن صواعدأنابيب لألنابيب لكل 

 .ملم  56فروع كل فوهة فرعية يجب أن ال يقل قطرها عن 

لألنابيب التي تخدم  الرطبة ، فإن أدنى مقاس صواعدال في نظام  صواعدفي حالة  4.15.2
ملم واكثر من اثنين  133ملم يجب أن ال يقل قطرها عن  56فوهة فرعية بقطر 

 .ملم  163يخدمها انبوب ال يقل قطره عن 

مباشرة من أنابيب يمكن تفريع وصلة امداد المياه لبكرات خراطيم الحريق إما  4.15.3
 .ملم  56ملم أو من خط فرعي للفوهة الفرعية بقطر  163 رطبة ذات قياس صواعد

خطوط التغذية الرئيسية والصواعد الخاصة بها في نظام الصواعد يجب أن تكون  4.15.4
 . مفصولة عن نظام المرشات المائية ، واليسمح بعملية الدمج بينهما

 

 :مجموعات مضخات الحريق  4.16

 

وغير . توضع مضخات الحريق في أدنى مستوى من المبنى لتضخ المياه إلى أعلى 4.16.1
مسموح بوضع مضخات الحريق في المستويات األعلى من المستوى األدنى للمبنى 

 .مع إمداد المياه إلى أسفل 

أن تحتوي مضخات الحريق الرطبة يجب صواعدفي النظام النموذجي لألنابيب ال 4.16.2
مضخة رئيسية تعمل بالكهرباء وواحدة احتياطي تعمل بالديزل ومضخة من 

وضغط أدنى جريان  ، يتم اختيار المضخات لتوفير  كهربائية صغيرةمساعدة 
 .المائية لكي تقوم بإمداد طلب مياه الحريق الهيدروليكية  حسب الحسابات مطلوبان 

موعات متعددة من المضخات فإن اينما يطلب تحديد الضغط والحسابات المائية لمج 4.16.3
وتحتوي على المجموعة المذكورة أعاله من كل مجموعة مضخات تكون منفصلة 
ويتم احتسابها لتأمين المنطقة فوقها والمصممة  المضخات مع خزانات مياه منفصلة

 . ألجلها

 

 :خزانات مياه الحريق  4.17

 

من قسمين أو يتم تخزين مياه الحريق في خزان مياه ثابت ودائم يتكون  4.17.1
ياه مكافحة الحريق يكون احتياطي فعال من م خزانين غير متصلين لتأمين



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 366

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

دقيقة متواصلة من سعة المضخة  53كافياً إلمداد المضخات بالماء لمدة 
 . كاملة

باشرة من مصدر مياه يتم تزويد خزانات مياه الحريق بتوصيلة للتعبئة م  4.17.2
 . دائرة الماء والكهرباء مع  صمام يعمل ذاتيا مع عوامة إلعادة التعبئة 

يتم تزويد الخزانات بنظام تصريف وتوصيلة للفائض ومانهول للدخول  4.17.3
توى المنخفض والملحقات سوساللم  ومؤشرات لمستوى الماء ومفاتيح للم

 .دني الالزمة األخرى المطلوبة من الدفاع الم

وضع خزانات مياه الحريق بحيث أن مجموعة مضخات الحريق /يتم بناء    4.17.4
تحصل على امداد فائض من الماء في حالة أن  مضخات  الحريق من 

 .النوع ذو الطرد المركزي األفقي 

فيمكن قبول الخزانات األوضاع بامداد فائض من المياه  عندما  ال تسمح 4.17.5
مضخات حريق من نوع التوربين العمودي حسب ما بتوفير  صواعداسفل 

  9.8هو موضح في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمودية التوربينية ال وذجي لنظام مضخات الحريق معتطبيق نم 9.8الشكل 
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 :والتصريف صواعدأنابيب الفحص ال  4.18

بجانب ملم وتركب  133يجب أن تكون هنالك ماسورة للتصريف بقطر ال يقل عن  4.18.1
 . (الصاعد) األنبوب الرأسي الرطب

للتصريف تركب مع وصلة ذكر مباشرة مع صمام عدم رجوع  صواعدالمواسير ال 4.18.2
بالقرب من كل مخرج فوهة فرعية لتسهيل فحص بزنبرك داخلي مع غطاء اجوف 

 .الفوهة الفرعية خالل الفحص العادي 

في خزان مياه الحريق أو التصريف  للتصريف يجب أن تنتهي صواعدالماسورة ال 4.18.3
 .المفتوح 

وباإلضافة لذلك ، يتم التزويد بعدد ثالثة مخارج فوهات فرعية للحريق متشعبة في  4.18.4
من أبعد (  على مستوى السقف)وذلك في أعلى نقطة ملم ،  56السقف بقطر 

 . ألغراض الفحص صواعدماسورة 

ملم في  63بنظام تصريف بقطر ال يقل عن يتم تزويد كل انبوب رأسي رطب  4.18.5
غير الماسورة واينما تصواعدالجانب النازل من صمام عزل الماسورة ال

 .المحجوزة في تلك األقسامالمياه  اتجاهها لتجنبصواعدال

 

 : ة الرطبة نظاملأل (نقاط الدخول ) وصالت الدفاع المدني 4.19

الرطبة تنتهي بنقطة دخول ذات أربعة مخارج  صواعدالالبنايات المزودة بنظام  4.19.1
 4ملم مع عدد  163بقطر  وتكون نقطة الدخول ذات الحواف مربوطة بالنظام 

ابق األرضي في أماكن ملم توضع على الط 56وصالت اقتران ذكر مباشرة بقطر 
مترا من طريق دخول سيارات  18لها وتكون واضحة  على بعد  يمكن الوصول
ت الكبيرة من المباني تزود بنقاط كل البنايات المرتفعة والمجمعا. الدفاع المدني 

 .اقلها اثنين لكل انبوب رأسي رطب في األماكن البعيدة  دخول

د بوصلة الرطبة إلى عدة مناطق فإن كل منطقة رطبة تزو صواعدعندما تقسم ال 4.19.2
 .واحدة أو أكثر للدفاع المدني 

أما في البنايات المرتفعة فإن الطوابق المرتفعة ال يمكن تزويدها بالماء من سيارات  4.19.3
وصالت الدفاع المدني لألنابيب . الدفاع المدني بسبب متطلبات الضغط العالي 

المياه الرطبة للمناطق المرتفعة يتم إعادة وضعها بتوصيل خزانات صواعدال
كما هو موضح في الشكل ضخ اضافية 1المركبة في السقف من خالل وحدات 

/ ويتم توفير وصلة دفاع مدني ذات اربع اتجاهات وتوصل بكل خزان مياه  9.7
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اقسام إلعادة تعبئة خزانات المياه من سيارة الدفاع المدني في حاالت متطلبات 
 .الطوارئ

دني باتجاهين ويعتمد ذلك على أعلى طلب للمياه يمكن توفير وصلتين للدفاع الم 4.19.4
 .للبنايات المنخفضة 

 

 :مكان وحماية األنبوب الرأسي الرطب ا 4.20

 صواعديجب أن يتم تركيب كل نظام مكافحة الحريق بما في ذلك بكرة الخرطوم ال 4.20.1
 .ساعة  2 الجافة والرطبة في سياج محمي اليقل تصنيفه لمقاومة الحريق عن

 صواعدلاإذا كان المبنى محميا بالكامل بنظام مرشات آلية فإن حماية ماسورة نظام  4.20.2
 .ساعة  1لمكافحة الحريق تكون مقاومته للحريق 

واينما ال . تطلى بطالء أحمر كل المواسير الحديدية والتجهيزات لخدمات المكافحة  4.20.3
تسمح األوضاع بسبب التشطيبات المعمارية الداخلية فيمكن طالء الماسورة بألوان 
أخرى مع التأشير على انبوب مكافحة الحريق بشريط أحمر كل ثالثة أمتار مع 

  . سهم توجيهي يشير الى اتجاه جريان الماء 

 

 : المائية نظام المرشات (5)

 

 :عام    5.1

في كل أنواع ف هذا القسم متطلبات التصميم لنظام المرشات المائية التلقائية يص 5.1.1
الغرض من نظام المرشات هو الكشف ، والتحكم واطفاء الحريق من . االشغاالت 

 .تلقائيا لتوفير الحماية لحياة السكان والممتلكات خالل تصريف مياه 
.  ب في شبكة أنابيب مضغوطةتنشط بالحرارة وترك رؤوس المرشات التلقائية 5.1.2

هنالك عدة فئات )لنقطة التشغيل المرش وعندما ترفع حرارة النيران درجة حرارة 
ينكسر وعاء زجاجي مملوء (  درجة 253إلى  67من درجات الحرارة  من 

ويتم . مما يسمح باندفاع المياه المرش أو ينصهر لحام وصلة ليفتح تلك بسائل 
قط بتكسير المياه إلى نقاط و عاكسة وهي مصممة ليس فتوجيه الماء إلى ناشرة أ

 .محددة ولكن أيضا لتوجيه الرذاذ لتغطية طابق محدد ومنطقة جدار  لمساحات
نظام المرشات أيضا على صمامات تحكم، وتركيب صمام فحص  كما يحتوي 5.1.3

 الخ..ووصالت الدفاع المدني  اإلنذار ، صمامات التحكم الطابقية
ن توضع أيضا داخل ذار وصمامات مراقبة الطابق يجب أت فحص اإلنصماما 5.1.4

 .سياج الساللم على مستوى أعلى من الغرفة الفوقية للساللم 
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 :المرشات  نظامأنواع  5.2

 :المرشات تستخدم بشكل عام من الدفاع المدني  نظامهنالك ثالثة أنواع من   5.2.1 

 المائيةنظام المرشات  -1

 . االنبوب الجافنظام المرشات ذو  -2

 ( Pre – action) المسبق نظام المرشات  -3

 :نظام المرشات المائية  5.3

وهذا . نظام انابيب المياه هو ابسط واكثر نوع شائع من تركيب مرشات الحريق  5.3.1
يلها بنظام تعبئة ت آلية ونوع مغلق  والتي يتم توصالنظام يستخدم رؤوس مرشا

على اناء زجاجي يتجاوب مع الحرارة أو عنصر وتحتوي المرشات إما . المياه 
المياه محجوزة حتى ذلك  وتظل.  المرش هر يمنع من اندفاع المياه إلى  فوهة منص

الوقت الذي تقوم فيه حرارة النيران من تشغيل العنصر وتتسبب في أن يطلق 
 .ويسمح باندفاع المياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركيب نموذجي لنظام المرشات المائية  9.9الشكل 

 :الجافة ذو االنابيب نظام مرشات  5.4

الجافة هو نظام يستخدم فيه رؤوس مرشات آلية ونوع ذو االنابيب  نظام مرشات  5.4.1
والتي يتم توصيلها بنظام أنابيب تحتوي على غاز مضغوط أو نيتروجين  مغلق 
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عندما تكون المنطقة الغير محمية غير قادرة وهذا النوع يستخدم . أكثر من الماء 
 4درجة فهرنهايت أو  43)على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة طيلة السنة 

 .مثل غرف التبريد أو التجميد ( درجات مئوية

فذلك يجعل النظام غير قادر على العمل وحتى قد صواعدعندما تتجمد المياه في  5.4.2
 نظامويتم تركيب . يسبب ضررار بليغا لمكونات النظام من شقوق وكسور 

الجافة غالبا في المناطق التي تخضع لدرجات حرارة التجمد مثل مناطق صواعد
رات األغرض الخاصة ووحدات ومختب المخازن المبردة والبرادات والمجمدات 

 .المعالجة 

درجات  4حرارة أقل من في حالة غرف التبريد أو التجميد حيث تكون درجة ال 5.4.3
باستخدام هواء )ال من الرطوة التأكد من أن الهواء داخل الماسورة خ مئوية فيجب

من الداخل صواعدكما يؤخذ بعين االعتبار حسابات حجم (.  جاف أو نتروجين
 .د تصميم النظام عن صواعدوحجم الضاغط للمادة المستعملة داخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب نموذجي لنظام المرشات الجافة 9.10الشكل 
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 ( Pre –action) المسبقنظام المرشات  5.5

خدم رؤوس مرشات آلية أو نوع هو نظام يست (Pre –action)النظام المشروط  5.5.1
( إما هواء مضغوط أو غير مضغوط)متصلة بنظام أنابيب يحتوي على هواء  مغلق

 .مثل المرشات مع نظام ملحق للكشف يخدم نفس المنطقة 

تستخدم بشكل أمثل في التطبيقات حيث يحدث اندفاع عارض للمياه مما  نظامتلك ال 5.5.2
كينات مثال خوادم الكومبيوتر وغرف ما. )يسبب كارثة في استخدام المنشأة 

 (المصاعد وأجهزة االتصاالت الهاتفية  والمكونات الكهربائية ذات الجهد العالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمشروطترتيب نموذجي لنظام المرشات  ا 9.11الشكل 
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 :أنواع رؤوس المرشات  5.6

 :هنالك نوعان من رؤوس المرشات تقوم على عنصر الحساسية  5.6.1

لها عنصر حساس يحتوي على بصيلة مرش وهي : نوع البصيلة الكوارتزية  -1
 .زجاجية مملوة بسائل كوارتيزي ليتحسس درجة الحرارة االمحيطة 

 

لها عنصر حساس يحتوي على رابط لحام مرش وهي : نوع الرابط المنصهر -2
 .قابل لالنصهار لتحسس درجة الحرارة المحيطة 

 

 :التي تقوم على نمط التصريفأنواع رؤوس المرشات  5.7

 :هنالك عدة أنواع من رؤوس المرشات التي تقوم على نمط التصريف   5.7.1 

مصممة ليتم تركيبها بتلك الطريقة بحيث يتم مرش  :العمودي المرش رأس  -1
 يه الماء إلى أعلى باتجاه عاكس مركب من نفس المرشةتوج

وهو مرش مصمم ليتم تركيبه بتلك الكيفية التي يتم فيه : المتدليالمرش رأس  -2
في .  المرش ان الماء إلى أسفل باتجاه عاكس مركب من نفس جريتوجيه 

 .موقع تركيبها  سالرأس المتدلي هنالك نوعان تقوم على أسا

المتدلية التي تظهر كاملة عند التركيب المرش هي : ة نظامالمتدلية المالمرش  -3
، باستثناء منطقة التوصيل مع األنبوب والتي يمكن أن تكون مخفية كاملة أو 

  .ئياً جز

 مرشةة مخفية مع غطاء: غلقة المرشات المتدلية الم -4

المتدلية أو المرش مصممة لتركيب مرش عبارة عن : التقليدي المرش رأس  -5
 .العمودية 

لها منحرفات خاصة تم تصميمها مرش وهي : بجانب الجدارالمرش رأس  -6
 الخراج معظم الماء بعيدا عن الجدار المجاور بنمط يحوي ربع دائرة مع

 .المرش خلف  جزء بسيط للتصريف موجه نحو العاكس ليغطي تدفق بسيط 

 

 :أنواع رؤوس المرشات على أساس التغطية  5.8

 :هنالك نوعان من رؤوس المرشات على أساس التغطية     5.8.1 

نوع من مرشات الرذاذ بمساحة تغطية أقصاها حسب ما هو : التغطية القياسية  -1
 .9.5موضح في الجدول 
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نوع من مرشات الرذاذ مع تغطية قصوى لمساحات التغطية : التغطية الموسعة  -2
 .القياسية 

 :أنواع رؤوس المرشات على أساس عنصر اإلحساس 5.9

 :التجاوب  سرعة هنالك نوعان من رؤوس المرشات التي تعتمد على   5.9.1 

والتي يوجد الرذاذ التي تستجيب ألسرع معيار مرش نوع من : نوع التجاوب القياسي  -1

 .متر في الثانية  نصف أو أكثر  02بها عنصرر حراري مع معدل 

 

الرذاذ التي تلبي التجاوب السريع مرش نوع من (  السريع)نوع من التجاوب العاجل -2

 .متر في الثانية  نصف أو أقل  52يوجد بها عنصرر حراري مع معدل 

 

 

 :درجة حرارة تشغيل المرشات  5.10

الحرارة  المقترحة لتشغيل المرشات تقوم على أساس اقصى درجة حرارة درجة  5.10.1
لية يجب أن تكون لها المرشات اآل. للغرفة متوقعة على مستوى السقف في أي وقت

مادة للتغطية أو بصيلة بها سائل ملونة حسب المتطلبات في أساسات ، منحرفات ، 
 .أدناه  9.5الجدول 

 ت التصنيف ورموز األلواندرجات حرارة المرشا 9.5الجدول 

اقصى درجة 
حرارة 

 (مئوية)للسقف

درجة الحرارة 
مرش المطلوبة لل

 (مئوية)

تصنيف درجة 
 الحرارة

الرمز اللوني  لون بصيلة الزجاج
نوع رابط مرش لل

 اللحام

 60درجة ، 57 درجة 30حتى 

( كوارتز )درجة 

درجة ،  62أو 

نوع )درجة 74

 (الرباط المنصهر

 غير ملون أو أسود أو أحمربرتقالي  عادي

درجة  30فوق 

 درجة 66حتى 

نوع _درجة 77

 122أو ( كوارتز

الرباط )درجة 
 (المنصهر

 أبيض أصفر أو أخضر متوسط

 أزرق ازرق عالينوع )درجة 141درجة  66فوق 
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 107أو ( كوارتز درجة 127حتى 

الرباط )درجة
 (المنصهر

 

 :المرش  سرعة تجاوب   5.11

إن الحساسية الحرارية هي المقياس للسرعة التي يعمل معها العنصر الحراري حسب ما  5.11.1
أن عنصر التجاوب الوقتي هو قياس لحساسية العنصر . محددة مرش هو مركب في 

وهنالك نوعان من المرشات تستخدم بشكل عام وهي . معينة مرش الحراري المركب في 
 .يع التجاوب القياسي والتجاوب العاجل والسر

فإن كل المرشات المستخدمة يجب أن تكون من نوع  الخفيفذات الخطر االشغاالت في  5.11.2
ومن نظرة عامة فإن المرشات ذات التجاوب  .المرشات ذات التجاوب العاجل أو السريع 

 .ملم  3العاجل والسريع تتكون من بصيلة زجاجية من الكوارتز بسمك 

ا باستخدام المرشات ذات الخطر العادي وخطر التخزين يسمح إمذات االشغاالت أما في  5.11.3
السريع أو القياسي ومن نظرة عامة تتكون من بصيلة زجاجية من الكوارتز بسمك  التجاوب

 .ملم  6

 

 : والفوهة والمعامل الثابت للفوهةالمرش  فتحة 5.12

ملم ويكون له فوهة  12.7)مرشات القياسية ال يقل عن نصف بوصة يكون حجم فتحة ال 5.12.1
 (83معامل متري ) 6.5مع المعامل الثابت للفوهة ( نملم 12.7)بحجم نصف بوصة 

المرشات ذات التغطية الواسعة يكون حجم خيوطها وحجم الفوهة والمعامل الثابت للفوهة  5.12.2
 .حسب قائمة التصنيف المعتمدة وقد تختلف حسب المصنعين 

 16)وبها نصف بوصة ( 83) 6.5امل الثابت للفوهة يزيد عن المرشات التي يكون المع 5.12.3
 .المرشات الجديدة  نظامال يسمح بتركيبها في   NPT( ملم

جالون  2.1)متر مربع /لتر في الدقيقة  8.1عندما تكون كثافة التصميم المطلوبة اكبر من   5.12.4
جالون في  3.7)مربع متر /لتر في الدقيقة  13.0ولكن أقل من ( متر مربع( /في الدقيقة

المعامل المتري ) 8.3يكون معامل الفوهة الثابت مرش فيتم استخدام (  متر مربع/الدقيقة
115 ) 

جالون  3.7)متر مربع /لتر في الدقيقة  13.0إذا كانت  كثافة التصميم المطلوبة اكبر من  5.12.5
المعامل )  11.2الثابت يكون معامل الفوهة مرش فيتم استخدام (  متر مربع( /في الدقيقة
 .أو أعلى حسب قائمة التصنيف (  151المتري 
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 :حدود منطقة المرشات  5.13

أقصى مساحة محمية بنظام واحد من المرشات المائية اليجب أن يتجاوز المساحة المذكورة  5.13.1
كما أن األنبوب الرأسي الرئيسي المغذي لتلك المساحة . الموضح أدناه  9.6في الجدول 

واء كان مفصوالً أو مشتركاً مع نظام فوهات الحريق يجب أن اليتجاوز نفس المساحة س
 . المذكورة في الجدول

، يجب إضافة أنبوب رأسي لنظام المرشات  9.6عند تجاوز المساحة المذكورة في الجدول  5.13.2
 . مزود بصمام فحص اإلنذار وصمام عزل

في نفس الطابق حيث تكون باإلضافة لما سبق ، يجب أن تركب صمامات التحكم الطابقية  5.13.3
 . قد أخذت من الخط الرئيسي

 الساللم في نذار وصمامات التحكم الطابقية يتم وضعها داخل غرفةصمامات فحص اال 5.13.4
 ( اعلى السلم)مستوى أعلى من المطلوب 

 : المرشات المائيةالضغط المطلوب عند تشغيل     5.14

لتحديد متطلبات امداد المياه مرش أدنى مستوى للضغط لتشغيل أي  ليجب أن ال يق 5.14.1
بار في  3.1قليلة الخطر و عن االشغاالت في ( بي اس اي 7)بار  3.6عن 

 (بي اس اي 14.6)عادية الخطر االشغاالت 

 بار 12 عن م المرشات يجب أن ال يزيدأقصى ضغط  للتشغيل في نظا 5.14.2

مرشات ، فإن كل المرشات اليستخدم ضغط تشغيل عالي لنظام الحينما  5.14.3
والتجهيزات يجب أن تصنف لضغط التشغيل العالي ومع ذلك فإن ضغط صواعدو

 بار في أي حال 15 يكون أكثر من التشغيل يجب أن ال

 

 :كثافة تصميم المرشات ومتطلبات إمداد الماء  5.15

مستوى مطلوب لتصميم كثافة دفع المياه فوق منطقة السطح المحمي تحدد أدنى  5.15.1
 :على أساس المنشأة وتصنيفها من ناحية الخطر وتحدد بأي من الوسائل التالية 

 اقصى منطقة مفترضة للتشغيل /طريقة الكثافة -1

 .طريقة تصميم الغرفة  -2

 

 أقصى منطقة مفترضة للتشغيل/طريقة الكثافة  5.16
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اقصى منطقة مفترضة للتشغيل ، فإن طلب مياه / طريقة الكثافة في  5.16.1
على أساس ( السوائل)سيتم حسابه بطريقة حساب الماء مرش الحريق لل

معينة  من فسحة كمية معينة من الماء في خالل مدة محددة في منطقة 
 .ادناه  9.7عن ما هو محدد في الجدول  محمية وأن ال تقل

 

 :الغرفة طريقة تصميم  5.17 

نظام تصميم الغرفة بطريقة حساب المياه  يتم حساب طلب مياه الحريق في 5.17.1
إما على أساس أكبر غرفة مفردة والتي تتطلب طلب مياه أكبر أو عدة 

ويتم . غرف والتي بها فتحات اتصال بينها والتي تتطلب طلب مياه أكبر
وفي . ة لكل غرفة تقديم كثافة التصميم على أساس الخطر بالنسبة للمنشأ

هذه الحالة فإن أعلى معدل لطلب مياه الحريق سيكون مياه الحريق 
 .المطلوبة لنظام المرشات 

ى منطقة مفترضة كون أقصوتعندما يتم استخدام طريقة تصميم الغرفة  5.17.2
للتشغيل هي ممر محمي بصف من المرشات المفردة مع فتحات محمية ، 

تي تحتاج أن تحسب يجب أن ال تقل عن فإن أقصى عدد من المرشات ال
متر  23خمسة في حالة المرشات القياسية أو كل المرشات في اطار 

 .طولي للممر في حالة مرشات التغطية الموسعة 

عندما يتم استخدام طريقة تصميم الغرفة وتكون أقصى منطقة مفترضة    5.17.3
والتي تحتاج متعددة  صواعدللتشغيل هو منحدر خدمات مزود بمرشات 

لتر في  53بأن يحسب لها ، يجب أن ال تقل عن سبعة بمعدل جريان أدناه 
 (جالون في الدقيقة 16.8)الدقيقة  

 

 :الرطبة  صواعدال مياه على المرشات المشتركة ونظامطلب ال 5.18 

 

بات المائية حسب تصنيف على أساس الحسامرش لب المياه لليتم حساب ط 5.18.1
الخطر للمنشأة وكثافة تصريف المياه وتصميم اقصى منطقة مفترضة 

 9.7من المرشات حسب ما هو موضح في الجدول (  للتشغيل

ة طلب المياه لتشغيل خرطوم حريق إلى طلب المياه للمرشات يتم إضاف 5.18.2
وذلك حسب نوع خرطوم مكافحة الحريق على أساس تصنيف  المائية

 9.7المنشأة حسب ما هو موضح في الجدول 
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د المياه مشتركا مع كل من المرشات إذا كان امداوبالرغم من ذلك  5.18.3
الجافة فإن طلب مياه الحريق يتم وضعه بناء  صواعدلنظام ل صواعدالو

 :على ما يلي 

لية فإن طلب مياه اآلمرشات الفي البنايات المحمية بالكامل بنظام  5.18.3.1
الرطبة  يسمح به ليخدم نظام  صواعدالحريق القائم على نظام ال

 .المرشات بدون إضافة طلب مياه أضافية له 

في البنايات المحمية جزيا أو غير محمية بنظام المرشات فإن طلب  5.18.3.2
الرطبة سيزيد بإضافة طلب المياه  صواعدالمياه القائم على نظام ال

 .ه للمرشات المحسوب على أساس حساب الميا

الطلب على الرطبة  صواعدإذا تجاوز الطلب المحسوب لنظام ال 5.18.3.3
بر من ذلك جريان المياه في الخرطوم فإن األكفي بما  المرشات

الخطر  تصنيف م األخذ به اعتمادا علىاالثنين في قيمة الطلب سيت
. 

 : الحسابات الهيدروليكية     5.19

 

يتم القيام بالحسابات المائية بالكومبيوتر لتحديد طلب المياه والضغط وأحجام  5.19.1
 .االشغاالت المطلوبة لنظام المرشات المركب في كل انواع صواعد

. المدني جيات المصنفة والمعتمدة للدفاع يتم القيام بالحسابات المائية باستعمال البرم 5.19.2
 :المائية ويتم اتباع المعيار التالي للحسابات 

طلب على المياه ويكون  ات الذي يحمي خطر في منشأة ذو أعلىنظام المرش 5.19.3
ة موجودا في أي مكان داخل المنشأة لتصميم أقصى منطقة مفترضة للتشغيل وكثاف

 .التصريف ، حسب تصنيف المنشأة 

مصدر نظام امداد مياه  أبعد منطقة خطر في منشأة عننظام المرشات الذي يحمي  5.19.4
ة التصريف ، لتصميم أقصى منطقة مفترضة للتشغيل وكثافالحريق في المنشأة 

 .حسب تصنيف المنشأة 

مصدر نظام امداد مياه  عن خطر في منشأةأعلى منطقة نظام المرشات الذي يحمي  5.19.5
الحريق في المنشأة لتصميم أقصى منطقة مفترضة للتشغيل وكثافة التصريف ، 

 .حسب تصنيف المنشأة 

 المعيار اعاله الكبر متطلبات للمياه مصدر مياه الحريق على أساسيتم اختيار  5.19.6
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 :االنابيب أحجام   5.20

وعلى الرغم من  الحسابات الهيدروليكية ،تم تحديده حسب أدنى حجم لألنابيب ي 5.20.1
 9.6ذلك فإن أدنى حجمى لألنابيب يجب أن ال يقل عن األقطار المبينة في الجدول 

 :ادناه

 عدد رؤوس المرشات المسموح بها حسب حجم الماسورة 9.6الجدول 

العادية مواسير الحديد 
 لملمقطر با

ذات االشغاالت في 
 الخطر القليل

 ذاتاالشغاالت في 
الخطر العادي 
 والمستودعات

في مناطق التخزين ذات الخطورة 
فوق األسقف ) القليلة والعادية 

 (المستعارة أسفل الطابق المرتفع

 2 2 2 ملم 25

 4 3 3 ملم  32

 7 5 5 ملم 42

 15 12 12 ملم  52

او حسب الحسابات  32 ملم 65

 المائية

او حسب الحسابات  22

 المائية

 الحسابات المائيةاو حسب  32

او حسب الحسابات  62 02

 المائية

او حسب الحسابات  42

 المائية

 او حسب الحسابات المائية 62

او حسب  122 122

 الحسابات المائية

او حسب  122

 الحسابات المائية

 او حسب الحسابات المائية 122

أو حسب حدود  232 152

احة سمساحة المنطقة بم

متر مربع أيهما  4031

اكبر وحسب الحسابات 
 المائية

أو حسب حدود  275

احة سمساحة المنطقة بم

متر مربع أيهما  3716

اكبر وحسب الحسابات 
 المائية

أو حسب  232أو  322

 الحسابات المائية

احة لمناطق المرشات العالية الخطورة أو الخطورة اإلضافية هي سأقصى حد للم 152

 متر مربع 3716

 

ملم وما فوق في  56والتي قطرها  صواعدومع ذلك فإن عدد المرشات التي تغذيها  5.21
مرشات المنطقة يمكن السماح بها للزيادة ويخضع ذلك لتقديم حسابات مائية مقبولة محسوبة 

 .بالكومبيوتر حسب حدود منطقة الحماية حب ما هي محددة 

 مضخات الحريق  شهادات  (6)
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على المضخات الطاردة المركزية ذات المرحلة الواحدة  ادناهعتمد المعيار المذكور ي 6.1
والمتعددة المراحل ذات تصميم العمود األفقي أو العمودي ومضخات اإلزاحة الموجبة ذات 
تصميم العمود األفقي أو العمودي والتي تم اقتصار القصد منها فقط في نظام الحماية من 

 .الحريق 
واعتمادها من  م تنظيمها هاز تحكم ومورد طاقة يتجكل مضخة ، ناقل للحركة ،  6.1.1

 .مختبر مصنف ومعتمد من سلطة الدفاع المدني 
يجب أن تعمل وحدة المضخة والتي تحتوي على المضخة وناقل الحركة والتحكم  6.1.2

والتجهيزات التزاما بهذا المعيار كوحدة كاملة عندما تركب أو عندما تكون 
 .التحقق من تصنيف المضخة المختارة قبل التشغيل يجب. المكونات قد استبدلت 

 يكون واالختيارلمستخدمة في بناء المضخة معتمدة ، يجب أن تكون كل المواد ا 6.1.3
على أساس تحمل التآكل المحتمل من البيئة والسوائل المستخدمة وظروف التشغيل 

بالحصان كما يجب أن تكون للماكينات لوحة باالسم يشير إلى تصنيف القوة . 
 .المصنفة عليها والمتوفرة إلدارة المضخة 

يجب أن تضم كل المعدات والمواد أو الخدمات في قائمة تنشر من مختبر للفحص  6.1.4
كما يجب أن تهتم المختبرات بتقييم المنتجات أو الخدمات والتي تتطلب . معتمد 

دمات وأن تستوفي تفتيشا دوريا النتاج المعدات أو المواد أو التقييم الدوري للخ
 .المعايير المناسبة لغرض معين

يتم تخصيص جهة واحدة لتكون مسئولة عن ناقل الحركة في المضخة والكابح  6.1.5
المشاكل  تحمل االلتزام لإلجابة وحلوأن ت. وجهاز مفتاح التحويل والملحقات

 ويجب أن تقع. المتعلقة بالتركيب الصحيح والتوافق واألداء وقبول المعدات 
. مسولئة الوحدة على المركب حتى يتم قبول المعدة وتسلم رسميا إلى مالك البناية 

 .المورد /ضمانات الصانع على  وهذا يجب أن ال يؤثر
األفراد المسئولين عن التركيب يجب أن يكونوا مؤهلين ويتم اإلشراف عليهم من  6.1.6

الحماية من الحريق  نظامافراد مؤهلين في عملية التركيب والتفتيش والفحص على 
ويتم تقديم اثبات التأهيل واإلعتماد لألفراد في أي وقت عندما تطلب من سلطات 

كما يجب تسجيل فريق التركيبب وترخيصه أو اعتماده من سلطة . الدفاع المدني 
 .الدفاع المدني 

 

 :موقع وترتيب مضخة الحريق  (7)

 
ي نظام اطفاء حريق بما يق أليجب أن تشتمل مجموعة المضخات المقترحة للحر 7.1

 :على ما يلي  في ذلك فوهات الحريق الخارجية
  

 .مضخة كهربائية رئيسية -1

 .مضخة احتياطية تعمل بالديزل  -2

 .صغيرة ذات ضغط عالي مساعدةمضخة  -3
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يمكن استخدام مضختين كهربائيتين واحدة تعمل والثانية احتياطي في حالة 
للمضختين يعتمد عليه ومستقال لكل كما يجب أن يكون إمداد الكهرباء . استعداد 
 .واحدة 

. ناية لتضخ الماء إلى أعلى خات الحريق في أدنى مستوى في البيتم وضع مض 7.2
طوابق العليا من أدنى طابق في وغير  مسموح بوضع  مضخات الحريق في ال

 .البناية لتغذية الماء إلى أسفل 

 ريان والضغط حسب الحسابات الهيدروليكيةيجب أن يكون للمضخات حد أدنى للج 7.3
 . ظام المرشات والفوهات الداخلية والخارجيةوذلك إلمداد مياه الحريق إلى ن

النظام العام لمجموع مضخات الحريق يعتبر مقبوال إلمداد كل من المرشات ونظام   7.4
جموع المضخات يجب أن ال وفي هذه الحالة فإن سعة م. الرطبة صواعدالصواعد

 .تم حسابه  تقل عن أعلى طلب

يجب أن يكون لمضخات الحريق وخزانات مياه الحريق مدخال محميا ومخصصا  7.5
 .ينات الحريق من طابق الدخول لماك

يتم وضع مضخات الحريق الناقلة وخزانات مياه الحريق الناقلة على أرضيات  7.6
 .ميكانيكية ويجب أن ال توضع على اعلى السطح 

مترا في االرتفاع المعتاد من أدنى مستوى للمبنى يحتاج  03كل مبنى اعلى من  7.7
 .ية الميكانيكية لمجموعة مضخات للنقل وخزان ناقل للمياه يوضع على األرض

 

 : الخارجية فوهاتمضخات الحريق لل 7.8

مضخة الحريق المطلوبة لشبكة يتم تقديم الحسابات الهيدروليكية لتحديد حجم  7.8.1
يمكن طلب مضخات منفصلة لتناول تأرجح .   الخارجية الحريق فوهات

 . فوهاتالضغط في شبكة ال

جالون في الدقيقة لطلب  1333اه يكون معدل جريان كل مضخة حريق أدن 7.8.2
 .بار  13.3تحت ضغط للمضخة ادناه  فوهات الحريق الخارجية

 :فحص المفتشين   (0)

 
االرتفاع يجب مراعاة وضع صمام معتمد لفحص المنطقة في كل البنايات عالية  8.1.1

وذلك لتمكين المفتشين من اجراء الفحص اآللي لمفتاح الجريان وتقليد أداء تنشيط 
 .(االلتزام بأفضل الممارسة ، الحفاظ على المياه  -6انظر )المرشات 
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يتم توفير صمام فحص انذار معتمد في كل قسم  أو تجمع صمامات تحكم في  8.1.2
يجب أن ال . منطقة في جريان الماء إلى أسفل وذلك في البنايات الغير مرتفعة 

مح بأن ملم في الحجم ويكون قطر الفوهة يس 26يقل قطر صمام الفحص عن 
صغر فوهة واحدة من النوع الذي يكون به أمرش يعطي جريانا مساو أو أقل من 

 .مركبة في النظام المعين لفحص كل جهاز انذار الجريان في كل نظام 
يوضع صمام فحص المفتشين في منطقة سهل الدخول لها وفي موقع مرئي مع   8.1.3

 .واالنجليزية لوحة تعريفية في موقع واضح باللغتين العربية 
الفحص في غرفة مغلقة أو باب لمدخل أو لوحة فيجب أن عندما تركب صمامات  8.1.4

تزود بلوحة تعريفية وفي موقع مرئي مع لوحة تعريفية في موقع واضح باللغتين 
 العربية واالنجليزية

 التصريف 8.2 

تصريف ات ويركب بطريقة يمكن بها يتم تصميم كل نظام أنابيب المرش 8.2.1
 .كل المياه 

 صواعداليف رئيسي في كل نظام مرشات في تصر يتم تركيب صمام 8.2.2
صمام . الرئيسية في جانب الجريان إلى أسفل لصمام فحص اإلنذار 

 .التصريف الرئيسي للنظام يمكن أن يكون جزءا من صمام فحص اإلنذار 

صمام فحص )يجب أن ال يقل قطر حجم الصمام الرئيسي للتصريف  8.2.3
ويتم توفير ملحق للتصريف عندما يمنع التغيير في . ملم 63عن ( االنذار
 . التصريف من خالل صمام التصريف الرئيسي  لنظام  صواعداتجاه 

متوفر ، يجب أن  طابقي صمام تحكم إضافة لذلك وعندما يكون هنالك 8.2.4
ملم لتصريف ذلك الجزء من  26لة تصريف بقطر ال يقل عن يزود بتوصي

يسمح باستعمال صمام تصريف . النظام الذي يتحكم فيه الصمام القطاعي 
وفحص مصنف ومعتمد في المنطقة القطاعية او الطابق لتجمع صمام 

 .التحكم 

لنظام  صواعدالماسورة اليتم تركيب انبوب راسي للتصريف بجانب  8.2.5
 .المرش 

صرف المياه إلى يجب أن يالمرش لنظام تصريف  األنبوب الرأسي 8.2.6
سبب في خارج المبنى في منطقة خالية من امكانية التمصرف مفتوح 

وعندما ال يكون من الممكن تصريف المياه خارج جدار . اهدار المياه 
والتي بدورها ( مستنقع)المبنى ، يكون التصريف في ماسورة إلى بركة 

ريف بالجاذبية أو تضخ لمصرف المياه القذرة أو الصرف تقوم بالتص
كاف لحمل االنابيب  المرش ويكون حجم ماسورة تصريف . الصحي 

اثناء التصريف تحت  للتصريفالمياه بعيدا من الصمام المفتوح بالكامل 
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وعندما يكون ذلك غير ممكن يتم توفير .  ضغط نظام المياه العادي 
غراض الفحص مع تصريف حر يوضع في أل ةتصريف ملحق بحجم مساو

 . أو فوق الدرجة 

ود لخزان المياه إذا للتصريف لتنتهي وتع يمكن السماح باألنبوب الرأسي 8.2.7
وفي هذه الحالة فإن مجرى .. ات ال تخدم االستخدام المحلي كانت الخزان

ولوائح صحية أو لوائح دائرة المياه  نظامالتصريف يجب أن يتوافق مع أي 
 (للتوضيح  9.12انظر الشكل . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقياس الضغط الغير مقبول                                    مقياس الضغط المقبول

 توصيلة مقياتس التصريف والضغط لنظام األنبوب الرأسي  129.الشكل 
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 :تصميم المرشات تصنيف قطاعات الحريق في  (7)

 
نة المخزمواد ال على أساس استعمالها ومحتوياتها أواربع فئات إلى االشغاالت يتم تصنيف  9.1

وتركيبها وتصريف المياه ومضخة  فيها وذلك لتحديد تصميم نظام المرشات الضرورية 
 . التابعة لها  الحريق ومتطلبات التخزين

 
  الخطر الخفيف 9.2

تحتوي كميات منخفضة أو مواد  التيصناعية والغير االشغاالت و المناطق 9.2.1
والتي من المتوقع أن تطلق معدالت حرارة أقل خالل اقل قابلية لالشتعال 

 .ذات خطر خفيف االشغاالت ظروف الحريق يجب أن تصنف بأنها 
 

 :الخطر العادي  9.3
 

التي تستخدم في معالجة وتناول المواد العادية القابلة االشغاالت و المناطق 9.3.1
في  كثيفلالشتعال بشكل رئيسي والتي من غير المحتمل تكوين حريق 

كما . ذات خطر عادي االشغاالت المراحل األولية يجب أن تصنف بأنها 
 .العادية إلى فئات فرعية من مجموعتين االشغاالت يتم تصنيف 

 
 ( 0)المجموعة  –الخطر العادي  9.3.1.1

التي تستخدم في استعماالت تجارية أو صناعية االشغاالت المناطق و 
وتحتوي على كميات متوسطة و مواد متوسطة االشتعال وتخزن على 

متر والتي من المتوقع أن تطلق معدالت حرارة  2.4ارتفاع حتى 

متوسطة خالل حالة الحريق يتم تصنيفها بأنها ذات خطر عادي من 

 .1 المجموعة

 :2المجموعة :  متوسطالخطر  9.3.1.2
التي تستخدم في استعماالت تجارية أو صناعية االشغاالت المناطق و 

وتحتوي على كميات متوسطة و مواد متوسطة أو عالية  االشتعال وتخزن 

متر والتي من المتوقع أن تطلق معدالت حرارة  3.6على ارتفاع حتى 

خالل  متر  224ية حتى ارتفاع ، وإطالق معدالت حرارة عال متوسطة

 .2حالة الحريق يتم تصنيفها بأنها ذات خطر عادي من المجموعة 

 
 :فوق العاليالخطر  9.4
التي تستخدم في معالجة وتناول احمال حريق االشغاالت المناطق وهي  9.4.1     

غير عادية ومن  المحتمل انتاج حرائق كثيفة مع معدالت عالية الطالق 
في المراحل األولية يجب أن  الرتفاعات عالية الحرارة مع وجود تخزين 
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ذات االشغاالت وتصنف . ذات خطر عادي االشغاالت تصنف بأنها 
 :ضافيتين إلى مجموعتين ا الخطر فوق العالي

 
 (0)المجموعة  –الخطر فوق العالي                
التي تستخدم في االستخدامات الصناعية وتحتوي االشغاالت المناطق و 9.4.1.1

كميات عالية ومواد شديدة االشتعال والتي تدعم تكوين حريق ومن المتوقع 
اقل أن تطلق معدالت عالية من الحرارة خالل حالة الحريق وبها مواد 

اشتعاال أو ال تشتعل أو سوائل قابلة لالشتعال وغازات يتم تصنيفها إلى 
 . 1خطر فوق العالي من المجموعة 

 
 ( 2)الخطر فوق العالي المجموعة  9.4.1.2

 
التي تستخدم في االستخدامات الصناعية وتحتوي االشغاالت المناطق و 

قابلة لالشتعال  عالية من سوائل وغازات  ملتهبة ،  كميات من متوسطة إلى
جدا ومن المتوقع أن تطلق معدالت عالية سريع للحريق  والتي تدعم نمو

من الحرارة خالل حالة الحريق وبها مواد اقل اشتعاال أو ال تشتعل أو 
سوائل قابلة لالشتعال وغازات يتم تصنيفها إلى خطر فوق العالي من 

 2المجموعة 

 :خطر التخزين /الخطر الخاص 9.5

التي تستخدم في التخزين متعدد األغراض والتي االشغاالت المناطق و 9.5.1
تخزين الشغاالت متر يتم تصنيفها ال 3.5يكون التخزين فيها أعلى من 

التخزين الخطر يتم تصنيفها إلى ثمانية فئات حسب ما االشغاالت . خطر 
 :هو موضح أدناه 

  

 (:0)الفئة السلع  9.5.1.1  

هي المواد الغير قابلة لالشتعال والتي تخزن مباشرة على  1السلع من الفئة 

مموجة  من الكرتون مع أو بدون منصات  خشبية وطبقات مفردة تحميل منصات
 تحميل و لفائف صغيرة أو مغلفة في ورق كوحدة مع أو بدون منصات تحميل 

 (:2)السلع الفئة  9.5.1.2  

هي المواد الغير قابلة لالشتعال والتي تخزن على صناديق خشبية  2السلع من الفئة 

أو تغليف مضلعة وصناديق خشبية صلبة  وطبقات مفردة مموجة  من الكرتون 
 .مماثل للمواد مع أو بدون منصات تحميل 
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 (:3)السلع الفئة  9.5.1.3 

الطبيعية هي المواد المصنعة من الخشب والورق واأللياف  3السلع من الفئة 

المجموعة ج من البالستيك مع أو بدون كراتين أو صناديق أو مضلعات مع أو 

من الحجم أو بالوزن من  %5المادة التي تحتوي على . حميل بدون منصات ت

 . 3يمكن أن تعتبر بأنها من السلع من الفئة  (ج)البالستيك من المجموعة منتجات 

   

 (:4)السلع الفئة  9.5.1.4

هي المواد المصنعة من المجموعة ب من البالستيك  أو من  4السلع من الفئة 

% 15-5مجموعة البالستيك أ الحرة التدفق أو تحتوي في داخلها أو عبوتها 

 بالوزن أو بالحجم من البالستيك من المجموعة أ 

 البالستيك المجموعة أ 9.5.1.5  

-ABS (Acrylonitrileهي ( أ)أمثلة لمواد البالستيك من المجموعة 
butadiene-styrene copolymer ) بوتاديين-اكريلونتريل)ايه بي اس-

بوليمثيل )، أكريليك (  بوليفوالرماليهايد)و أسيتال ( كوبواليمر-ستيرين
اف ار بي ( مطاط –بروبلين -ايثلين)و بوتيل ربر ، اي بي دي ام ( ميثاكريليت

اكرينولتينيل )نيتريل ربر ( إذا تمدد)، مطاط طبيعي ، ( بوليستر فايبرجالس مقوى)
( ) بوليبوتاديين( )بوليستر بالستيك حراري)بي اي تي ( بوتادين مطاط
بوليستر االستومير ، بوليتيلين ، بوليبوتديين ، بوليسترين ، ( بوليكاربونيت

عاي البالستيك مع محتوى بالستيك  -بولفينيل كلورايد)بوليريثين ، بي في سي 

و اس بي ار ( ستيرين اكرينولتريل)سان (  نادر الوجود) %22أكبر من 

 ( مطاط –استيرين بوتاديين )

 :البالستيك المجموعة ب 9.5.1.6  

سيليلوز اسيتيت ، سيليلوز )أمثلة لمواد البالستيك من المجموعة ب هي السليلوز ، 

مطاط كلوروبرين ، فلوروبالستيك ، ( اسيتيت بوتيريت ، ايثيل سيليلوز

(ECTIF  ايثلين كلوروفليرو ايثلين كوبوليمر-  ،ETFE   ايثلين تيترافوريثلين

غير )مطاط عادي ( فلورينيتد اثيلين وبروبلين كوبوليمر FEP(  -كوبوليمر  –

 .ومطاط سيليكونى ( 6/6ةونايلون  6نايلون )نايلون ( ممدد

 :المجموعة ج –البالستيك  9.5.1.7  
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  PCTFE)هي الفلوروبالستيك ( ج)وعة أمثلة من مواد البالستيك من المجم

ميالمين ( بوليتيترافلورو ايثلين  PTFE) و ( بولي كلوروتريلفورو ايثلين

بي في سي ( -بوليفينيل كلةرايد )، فينوليك ، بي في سي ( ميالمين فورمالديهايد)

بي في ( بوليفنالداين كلورايد)،  بي في دي سي % 22مع محتوى بالستيك حتى 

يوريا )ويوريا ( بوليفينيل فلورايد)بي في اف ( بوليفنديل فلورايد)دي اف 

 ( يدفورمالديها

 :مخزن الورق الملفوف  9.5.1.8 

يمكن تقسيم مرفق تخزين لفائف الورق إلى أربعة فئات فرعية  9.5.1.8.1

 :لتحديد نظام المرشات ومعيار التصميم على أساس وزنها 

تشمل فئة الوزن الثقيل الورق المقوى  : فئة الوزن الثقيل -1

كجم لكل  7.1 ومخزون الورق ذات الوزن األساسي 

 .متر مربع  72.7

فئة الوزن المتوسط تشمل فئة الوزن المتوسط كل السلسلة  -2

كجم الى  4.5العريضة من الورق ذات الوزن األساسي من 

 .متر مربع  72.7كجم لكل  7.1

تشمل فئة الوزن الخفيف كل الوراق ذات : فئة الوزن الخفيف -3

 .متر مربع  72.7كجم لكل  4.5الوزن األساسي 

يشمل ورق المحارم نطاق واسع من الورق مع خاصية رقة الملمس والتي  9.5.1.8.2
في بعض الحاالت تكون شفافة مثل ورق الحشو وفئة الورق الصحي  بما  

 . في ذلك محارم الوجه وورق المفارش وورق الحمام والفوط 

 :المرشات  نظام متطلبات تصميم (12)

 

خالف االشغاالت لتصميم نظام المرشات لكل  يعني هذا القسم  الدليل واالرشاد 10.1
 .التخزين االشغاالت 

رشات مضخة حريق مخصصة أو مشتركة ، خزانات مياه  ، مواسير نظام الم  10.2
صمامات تحكم لإلمداد، وصمام فحص لإلنذار ، وصلة للدفاع المدني ،  صواعد

 .في منطقة الطابق وأنابيب تغذية رئيسية وانابيب فرعية ومرشات 
مع اعد صيتم تركيب صمام آلي لتنفيس الهواء في أعلى نقطة من كل ماسورة  10.3

 .صمام كروي للعزل 
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في الجانب  للمرشصاعد  يتم تركيب صمام تحكم لإلشراف في قاعدة كل ماسورة  10.4
ألغراض  صواعدالصاعد من صمام فحص االنذار وذلك لعزل الماسورة ال

 .اإلصالح والصيانة
 صواعدمعتمد للضغط في أسفل وأعلى كل ماسورة ( عداد)يتم تركيب مقياس  10.5

مع ترتيبات ( قضيب العداد)وصمام فحص االنذار مع صمام التحكم  رشللم
 .للتصنيف 

على نظام المرشات الرطبة الشبكي وعداد للضغط يتم تركيب تنفيس الضغط  10.6
 .بار  12.1لتنفيس الضغط عندما يتجاوز 

ي قسم حريق بتجمع صمامات للتحكم ف أو منطقة( طابق)زويد كل مستوى يتم ت 10.7
اد لقياس الضغط اح لجريان المياه وعدقة ويحتوي صمام عزل اشرافي  ومفتالمنط

 .لفحص المفتشين وصمام تصريف قطاعي  مع صمام عزل وصمام
العمودية /المتدليةتكون أقصى تغطية حماية ومسافات بين امتداد التغطية للمرشات  10.8

 .وبجانب الجدار ، ال تقل عن ما هو مصنف في التصنيف المعتمد 
صنيفات الخطر المتعدد وبدل جريان الخرطوم وأمداد ذات ت نظامتكون المتطلبات لل 10.9

 .المياه هي المتطلبات ألعلى تصنيف للخطر في النظام 
 

 

 :طلب الخرطوم  10.10

 

مطلوبة للخرطوم الداخلي والخرطوم الخارجي عندما تمد ال تكون الزيادة  10.10.1
 .المرشات بالمياه فقط  نظام الخزانات

عندما تمتص المضخات الماء من مصدر خاص المداد مياه الحريق إلى المرشات 10.10.2
فقط  فإن  المضخة تحتاج أن يحدد حجمها لتستوعب الخرطوم الداخلي والخارجي 

 .ييم المياه المتاحة لإلمداد لخرطوم لتقفي ا وتعتبر هذه الزيادة. 
عند توصيلة المياه  ارجي يتم إضافتها لمتطلبات المرشاتزيادة المياه للخرطوم الخ 10.10.3

 .صواعدالرئيسية للمدينة أو صنبور في ساحة ايهما أقرب لنظام الماسورة ال
 

 : يطبق مايلي يتم التخطيط أو الطلب لمحطات الخرطوم الداخلية عندما  10.11

جالون في الدقيقة لتركيب محطة  52يضاف اجمالي زيادة مياه بمعدل  -1

 .المرش خرطوم واحدة إلى متطلبات 

لتر في  302)جالون في الدقيقة  122يضاف اجمالي زيادة مياه بمعدل  -2

 .المرش لتركيب محطة خرطوم متعددة وذلك لمتطلبات ( الدقيقة

لتر  172)جالون في الدقيقة  52دة البالغة يتم أضافة زيادة المياه في الزيا -3

وتبدأ من ابعد محطة خرطوم مع كل زيادة تضاف على الضغط ( في الدقيقة
 .في تلك النقطة المرش المطلوب لتصميم نظام 
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وجريان  عندما تتجاوز زيادة جريان الماء في طلب نظام  المرشات المشتركة 10.12
 .الرأسي ونظام الخرطوم يستعمل الطلب األعلى  الخرطوم متطلبات األنبوب

في البنايات التي بها مرشات جزئية فإن طلب المياه تتم إضافته إلى متطلبات   10.13
 .الخرطوم  نظامالمياه في األنبوب الرأسي و

 

 :التخزين االشغاالت بخالف االشغاالت لمرشات لكل متطلبات تصميم نظام ا (11)

 

والذي يصف تعريف المخاطر والمسافات  9.7حسب الجدول  يتم التقيد بمعيار التصميم   11.1
وزيادة الجريان في الخرطوم ومدة مرش بين المرشات وكثافة التصميم ومساحة التشغيل لل

  .متطلبات التصريف
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 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

فوق األسقف المستعارة 
ادنى فسحات ,المغلقة 

 األرضية المستعارة

مجموعة )عادي
2 ) 

 4.5اقصى 12
 1.8أدنى 

 3اقصى 0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633(143
) 

063(263) 53 4831 

محطات تعبئة اسطوانات 
 االسيتيلين

مجموعة _اضافي
1) 

طوانة المعيار لمحطات تعبئة اس (NFPA 51A (معيار
 مغلقة الرأسالمفتوحة أو الالمرش نظام  ذو االستيلين

12.2 
(3.33) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

53 3715 

مرافقر فحص ماكينات 
 (خلية الفحص/الطائرات

NFPA423  063-  23.4 (مرافق فحص ماكينات الطائراتالمعيار لتشييد وبناء 
(263) 

33  -

مجموعة )إضافي الطائراتحظائر 
1) 

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(3.33) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

03 3715 

مباني المطار ، تصريف 
 الوقود ، وممرات التحميل

مجموعة )عادي
1) 

 4.6اقصى 12
 1.8أدنى 

 3اقصى 0.3
 1.8ادنى

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

مباني المطار ، العفش 
والتغليف ومناطق تناول 

 البريد 

مجموعة )عادي
2) 

 4.5اقصى  12
 1.8أدنى 

 3اقصى 0.3
 1.8أدنى 

8.1 
_3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

تحتاج لنوع  مرافق سكن الحيوانات
 سريع االستجابة

المرشات  نظامالقياسي لتركيب   NFPA 13ارجع للمعيار 
. 

 - - - - -

مجموعة )عادي  األرشيف
2) 

 4.5اقصى  12
 1.8أدنى 

 3اقصى  0.3
 1.8أدنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 إضافي تركيز األسفلت
 2مدجموعة 

 3.7اقصى  0.3
 1.8أدنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

 4831 53 133 1633 4.1 4.27اقصى  18.2 4.5اقصى  21 خطر خفيفاألدوار العليا الغير 
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 (143) (3.21) 1.8ادنى  1.8ادنى  مستعملة

 4.5اقصى  21 خطر خفيف الصاالت
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
(3.21) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

مجموعة )عادي  مواقف السيارات
1) 

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 عادي المخابز
 (1مجموعة )

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

محموعة )عادي  صناعات المشروبات
1) 

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

المباني غرف  نظام ادارة
 مراقبة الحريق

مجموعة )عادي 
1) 

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

للحماية من الحريق في محطات الممارسة الموصى بها  NFPA 850معيار  غرفة مد الكيبالت
 المباشرتوليد الكهرباء ومحطات الضغط العالي لتحويل التيار 

12.2 
(3.33) 

2633 
(232) 

   

الممارسة المقوصى بها للحماية من الحريق في محطات  NFPA 850معيار  انفاق الكيبالت
 توليد الكهرباء ومحطات الضغط العالي لتحويل التيار المباشر

12.2 
(3.33) 

2633 
(232) 

   

مجموعة )عادي  التعليب
1) 

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

مجموعة )عادي  مناطق مواقف السيارات
2) 

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  طواحين الغالل
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

مصانع الكيميائيات 
 (عادي)

عادي 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف الكنائس
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

غرف الضغط  –الفئة أ 
 العالي

 8.1 المرشات نظاممعايير تركيب  NFPA13انظر معيار 
(3.23) 

 - - - -

 3.7)5.1- -  غرف النظافة
 (عمودي

 - -8.1 
(3.23) 

(270)  - - -

الخزانات التي بها 
سخانات ومجففات 

 (وافران

- - -- - -  المرشات نظاممعايير تركيب  NFPA13انظر معيار 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف األندية 
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

مناطق استعمال سوائل 
 هايدرولية قابلة لالشتعال

إضافي مجموعة 
1) 

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(3.33) 

2500 
(232) 

1900 
(633) 

03 3715 

غازات مضغوطة وسوائل 
مبردة في حاويات محمولة 

 وثابتة وخزانات

عادي 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

(278) 063 
(263) 

53 4831 

عادي  منتجات حلويات
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 4831 53 133 1633 4.1 4.27اقصى  18.2 4.5اقصى  21 خطر خفيف غرف المؤتمرات
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 (143) (3.13() 1.8ادنى  1.8ادنى 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف الممرات
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

عادي  صناعة منتجات األلبان 
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  معالجة منتجات األلبان
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف معالجة البيانات
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف واصالححبس 
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

إضافي  صب مكعبات المعادن
 (1مجموعة )

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(3.33) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

03 3715 

عادي  المقطرات 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  الغسيل الجاف
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

- - - -  10 المرشات نظاممعايير تركيب  NFPA13انظر معيار  األنابيب نظام

 4.5اقصى  21 خفيفخطر  تعليميةاالشغاالت 
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

 4831 53 063 1633 5.1 3اقصى  0.3 4.5اقصى  12عادي  مصانع الكترونيات
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 (263) (143) (3.16) 1.8ادنى  1.8ادنى  (1مجموعة)

مولدات الديزل للطوارئ 
 وتوربينات االحتراق

الممارسة الموصى بها للحماية من الحريق في محطات  NFPA 850معيار 
 توليد الكهرباء ومحطات الضغط العالي لتحويل التيار المباشر

13.2  - - - -

مجموعة مولدات 
 الطوارئ 

عادي 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  طواحين التغذية
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

- - - -  13.2 المرشات نظاممعايير تركيب  NFPA13انظر معيار  غرفة مضخات الحريق

سوائل ملتهبة وقابلة 
 لالشتعال

إضافي 
 (2المجموعة )

 1033 الملتهبة والمشتعلة شقانون السوائل  NFPA33انظر معيار 
(633) 

123  

 اضافي رش سوائل قابلة لاللتهاب
 (2مجموعة )

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

إضافي  وصبغ بالرش فتغلي
 (2مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

عادي  (اصالح)جراجات 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  غرف جمع النفايات
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  صناعة الزجاج
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 4831 53 063 1633 5.1 3اقصى  0.3 4.5اقصى  12عادي  صناعة منتجات زجاجية
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 (263) (143) (3.16) 1.8ادنى  1.8ادنى  (1مجموعة)

نادي /صالة رياضة
 رياضي

 4.5اقصى  21 خطر خفيف
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

عادي  اسطبالت الخيل
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف المستشفيات
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

المحارق والنفايات ونظام 
تناول المالبس والمعدات 

 13نصف بوصة )
والمرشات المصنفة (ملم

 بالفوهة ودرجة الحرارة

 
 

 تناول المالبس والمعدات نظامحول المحارق والنفايات و NFPA 82انظر المعيار 

االفران الصناعية 
باستخدام جو لعملية 

 خاصة

 
 عمليات خاصة مفتوحةلصناعية باستخدام حول األفران ا  NFPA 86Cانظر المعيار 

 

معدات تكنولوجيا 
 المعلومات

 معالجة البيانات حيث يتم توصيل صمامات منفصلة من المرشات األخرى/حماية أجهزة الكومبيوتر NFPA 76انظر المعيار 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف مؤسسات 
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

مختبرات تستخدم 
 كيميائيات

 2خطر عادي مجموعة  –الفئة أ و ب 
 1الفئة ج و د خطر عادي المجموعة 

8.1(3.23 
5.1(3.16 

143 063 
(263) 

53  -
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

عادي  مغاسل
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  صناعة بضائع جلدية
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف 2م 033مكتبات أقل من 
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

مكتبات مساحة اكثر من 
 2م 033

عادي 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  غرفة ماكينة المصعد
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف البهو
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

عادي  محالت الماكينات
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  ورش الصيانة
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

مجموعة )اضافي مباني بيوت جاهزة
2) 

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

 حول بناء والحماية من الحريق للمحطات البحرية واألرصفة NFPA 307المعيار  ارصفة /محطات بحرية

عادي  غرف محطة الماكينات
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف غرف االجتماعات
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

عادي  اعمال تجارية
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 إضافي تشكيل المعادن بقوالب
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  9.3
 1.8ادنى 

- - 12.2 
(0.30) 

2500 
(232) 

1900 
(500) 

90 3716 

عادي  أعمال معدنية
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  مخازن متنوعة
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

إضافي  (قياسية)تجمعات مباني 
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف مساجد
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف قاعات ألغراض متعددة
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف متاحف
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

مجموعة )اضافي فيلم نترات
2) 

ليلوز يتم ر لتخزين وتناول فيلم نترات السيالمعيا  NFPA 40 15.3- -  2.4اقصى  5
 واحدة لكل رفمرش توفير 

 4831 53 133 1633 4.1 4.27اقصى  18.2 4.5اقصى  21 خطر خفيف دور التمريض
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 (143) (3.13() 1.8ادنى  1.8ادنى 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف مكاتب
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

الممارسة الموصى بها للحماية من الحريق في محطات  NFPA 850معيار  غاليات حقول النفط
 توليد الكهرباء ومحطات الضغط العالي لتحويل التيار المباشر

13.2  - - - -

مجموعة )اضافي التبريد المفتوح للنفط
2) 

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

 عمليات خاصة مفتوحةالمعيار للمواقد الصناعية باستخدام   NFPA 86Cانظر  األفران والمواقد

حجرات التموين والمطاعم 
وقاعات تقديم الطعام 

 ومناطق الجلوس 

عادي 
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  مطاحن الورق واللب
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  محطات معالجة الورق
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8 ادنى

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

إضافي  صناعة جسيمات اللوحات
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

90 3715 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف الممرات
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

 4.5اقصى  21 خطر خفيف المرضىغرف 
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 398

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

عادي  الركائز واألرصفة
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

مجموعة )اضافي معالجة البالستيك
2) 

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

إضافي  صناعة الباليوود
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(3.33) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

90 3715 

عادي  مكاتب البريد
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  دور الطباعة والنشر
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

احبار مع نقاط )طباعة 
 (درجة مئوية 38اقل من 

إضافي 
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

 1033  75  3-  بالستيك بايروكسين
(633) 

لكل ) 23
 (مرشة

 -

 4.5اقصى  21 خطر خفيف سكني
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

مناطق استخدام الصمغ 
 (الراتنج)

عادي 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

مناطق الجلوس في 
 المطاعم

 4.5اقصى  21 خطر خفيف
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

 4831 53 063 1633 6.1 3اقصى  0.3 4.5اقصى  12عادي مناط تقديم الطعام في 
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 (263) (143) (0.15) 1.8ادنى  1.8ادنى  (2مجموعة) المطاعم

المطاعم والصاالت 
 والمطابخ

عادي 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  مناطق بيع التجزئة
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

إضافي  مركبات المطاط
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

إضافي  تجفيف المطاط
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

إضافي  طحن المطاط
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

إضافي  استصالح المطاط
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

إضافي  تصنيع المطاط
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

إضافي  المناشير
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

123 3715 

عادي  غرف الخدمات
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  صاالت العرض
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 400

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

مجموعة )اضافي غسيل المذيبات
2) 

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -15.3 
(3.43) 

232 1033 
(633) 

123 3715 

مجموعة )عادي استخالص المذيبات
2) 

 ، لنظام الغمر المائي NFPA15متر مربع في حال استخدام المعيار / دقيقة/ لتر   10.2
 ، لنظام رغوة الفوم NFPA16متر مربع في حال استخدام المعيار /دقيقة/لتر  6.5

مجموعة )عادي المسارح
2) 

 4.6اقصى  12
 1.8ادنى 

 3أقصى  9.3
 1.8أدنى 

8.1 
(3.23) 

1500 
(140) 

950 
(250) 

60 4831 

مجموعة )عادي مخازن القرطاسية
2) 

 4.6اقصى  12
 1.8ادنى 

 3أقصى  9.3
 1.8أدنى 

8.1 
(3.23) 

1500 
(140) 

950 
(250) 

60 4831 

مخازن ، مواد الرعاية 
 المنزلية

عادي 
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

مخازن المواد الكيميائية 
 الغير خطيرة والعادية

عادي 
 (1مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

5.1 
(3.16) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

إضافي  ألقمشةمزج ا
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

90 3715 

إضافي  تمشيط األقمشة
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

90 3715 

عادي  األقمشةصناعة 
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

إضافي  فتح األقمشة
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(0.30) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

90 3715 

 3715 90 1033 2633 12.2- -  3.7اقصى  0.3إضافي  التقاط األقمشة
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 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

 (633) (232) (0.30) 1.8ادنى  (1مجموعة)

 4.5اقصى  21 خطر خفيف المسارح
 1.8ادنى 

 4.27اقصى  18.2
 1.8ادنى 

4.1 
()3.13) 

1633 
(143) 

133 53 4831 

عادي  صناعة اإلطارات
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  صناعة منتجات التبغ
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

الممارسة الموصى بها للحماية من الحريق في محطات  NFPA 850معيار  حامل مولد التوربين
 توليد الكهرباء ومحطات الضغط العالي لتحويل التيار المباشر

12.2 
(3.33) 

454 1033 
(633) 

123  -

مولد التوربين تحت ارض 
 التشغيل

 يحتاج لنظام 
 الفومرغوة 

12.2 3 (3.33) 12.2 454 1033 
(633) 

123  -

إضافي  تنجيد
 (1مجموعة)

 3.7اقصى  0.3
 1.8ادنى 

 - -12.2 
(3.33) 

2633 
(232) 

1033 
(633) 

03 3715 

  123 1333  13.2 نظام مراف محطات الغاز السائل NFPA 59انظر معيار  مرفق محطة الغاز السائل

 إضافي ورنيش وغمس الطالء
 (2مجموعة)

 3.7اقصى  9.3
 1.8ادنى 

- - 16.3 
(0.40) 

2500 
(232) 

1900 
(500) 

120 3716 

أبراج تبريد المياه وامتداد 
 حامل المروحة

لتر في  5.11
 1.5) 2م/الدقيقة

جالون في 
في ( 2م/الدقيقة

الجانب األسفل 

NFPA 214   1033-  14.25 معايير ابراج تبريد المياه 
(633) 

53  -
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 التخزين االشغاالت عدا االشغاالت لكل المرش معيار تصميم  9.7الجدول 

كثافة  الجانبيةالمرشات  المرشات القياسية  فئة الخطر  المكان
 التصميم

 (/دقيقة/لتر)
 2م

/ غالون)
 (دقيقة

منطقة 
 التشغيل

 2م/2قدم 

زيادة 
جريان 

 الخرطوم
 دقيقة/ لتر
 /جالون)

 (دقيقة

مدة خزان 
 (دقيقة)المياه

الحد 
األقصى 
لمساحة 

كل قطاع 
محمس 

بالمرشات 
 2م

اقصى 
 (2م)تغطية

 المسافات
 (م)

اقصى 
 (2م)تغطية

 (م)مسافات 

امتداد حامل  من 
 المروحة

أبراج تبريد المياه و حامل 
المروحة ألبراج التدفق 

 المعاكس

NFPA 214   1033-  23.4 معايير ابراج تبريد المياه 
(633) 

53  -

أبراج تبريد المياه و حامل 
ألبراج التدفق المروحة 

 العابر

NFPA 214   1033-  13.46 معايير ابراج تبريد المياه 
(633) 

53  -

أبراج تبريد المياه مجاالت 
الملء ألبراج التدفق 

 العابر

NFPA 214   1033-  23.4 معايير ابراج تبريد المياه 
(633) 

53  -

عادي  ماكينات الخشب
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

عادي  تجميع منتجات الخشب
 (2مجموعة)

 4.5اقصى  12
 1.8ادنى 

 3اقصى  0.3
 1.8ادنى 

8.1 
(3.23) 

1633 
(143) 

063 
(263) 

53 4831 

 

 : ملحوظة

كل األخطار الخاصة مثل ماكينات الديزل والغاليات والتوربينات واألفران وابراج التبريد وحظائر الطائرات والعمليات الكيميائية ،  

   NFPAوالمختبرات واستخالص المذيبات والمحطات البحرية وانفاق الكيبالت واألخرى ، يجب أن تلتزم بالمعيار المناسب من 
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مع تقرير تقييم المخاطر وذلك للتحقق من نوع الخطر ( اينما تواجد)يتم توفير كشف بيانات سالمة المواد . ومتطلبات الدفاع المدني
 وتصميم النظام  القابل للتطبيق في الحماية من الحريق 

 تحليل المخاطر /لمتطلبات مرفق 9.4والجدول  9.3أيضا انظر الجدول  
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 اعتبارات خاصة في تصميم الردهات  (12)

 

 :القاعات  12.1

مرشات القاعات  إذا كانت تفتحن الزجاجية والنوافذ التي ال يسمح بوجود الجدرا 12.1.1
 72على مسافات ال تتجاوز  نبي الزجاج والنوافذ الغير قابلة للفتحعلى طول جا

 (ملم 1833)بوصة 
موضوعة على مسافة من الجدار الزجاجي ال المحددة أعاله المائية ن المرشات إ 12.1.2

بحيث يكون كل سطح الزجاج مبتل عند تشغيل  نظامملم وت 336تتجاوز  
 .المرشات 

أو مضاء ومحمول في مكان  او شبكي\ار الزجاجي من زجاج مخفف أن يكون الجد 12.1.3
جاج لينحرف بدون كسر الزجاج بواسطة نظام طوق يسمح بنظام عمل اطار للز

 .المرش شغيل قبل ت
دار الزجاج والنافذة التي غير مطلوب وجود المرشات اآللية في القاعات بجانب ج 12.1.4

حيث ال يكون هنالك طريق للمرور أو مساحة اخرى من الطابق في جانب  ال تفتح
 .القاعة فوق مستوى الطابق الرئيسي 

في كل الوحدات  يتم استعمال مرشات مصنفة سريعة التجاوب أو مرشات سكنية 12.1.5
 .السكنية 

  NFPA13متطلبات حاجز الحريق والمرشات القريبة المسافات حسب معيار  12.1.6
-NFPA 101ستكون غير مطلوبة لفتحات وسائل الراحة المتوافقة مع معيار 

 .حيث تكون الفتحات داخل الوحدة السكنية   8.6.8.2
 

 :التخزين  الشغاالت متطلبات نظام المرشات  (13)

 

 :عام 13.1

 على افتراض أن تهوية السقف وستائرمعايير الحماية بالمرشات تقوم  13.1.1
 .الحجز غير مستخدمة 

ألسقف ددة هي تطبيقها في المباني ذات االمرشات المح نظامالقصد من  13.1.2
ام بأقسما لم يتم تغييرها %( 15.7) 12في  2المنحدرة التي ال تتجاوز 

 .معينة 
أقصى ارتفاع للمبنى حتى الجانب األسفل لحامل السطح أو يتم قياس  13.1.3

 .السقف 
يتم استخدام المرشات ذات االخماد المبكر والتجاوب السريع فقط في  13.1.4

المباني التي يساوي ارتفاعها أو أقل من ارتفاع المبنى الذي تم تصنيفها له 
. 

والفراغ حتى  يكون تصميم نظام المرشات على أساس ارتفاع التخزين 13.1.5
السقف والذي يتواجد روتينيا أو دوريا في المبنى وينشأ عنه أكبر طلب 
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وعندما يتم وضع المخزونات فوق األبواب فيجب أن يحسب . للمياه 
 .ارتفاع التخزين من قاعدة المخزون فوق وأعلى الباب 

متر وعندما تكون  0.14فيما يتعلق بارتفاعات األسقف التي تتجاوز  13.1.6
متر ،  5.1لمسافة بين ارتفاع السقف وأعلى المخزون الذي يتجاوز ا

متر  5.1فيجب توفير الحماية الرتفاع المخزون والذي ينتج عنه مسافة 
 .بين ارتفاع السقف وأعلى المخزون 

التلقائية الجافة فإن صواعدال نظامالجافة والصواعدالصواعدة نظامفي أ 13.1.7
 .بدون تعديل الكثافة % 33بنسبة ستزداد المرش مساحة تشغيل 

يتم اختيار الكثافات والمساحات بحيث تكون المساحة النهائية للتشغيل بعد  13.1.8
 .متر مربع  667.4زيادة الثالثين بالمائة ال تزيد عن 

 

  :التخزينية الشغاالت المعامل الثابت لرؤوس فوهات الحريق لال 13.2 

متر  3.36أوضحت االختبارات عندما يكون هنالك مسافة خالية أكبر من  13.2.1
ال مفر منها ، فإن المرشات ذات الفوهة بين قمة المخزون والمرشات 

ج أفضل من المرشات ذات ستنت( وأكبر 11.2معامل ثابت )كبر األ
أو /الفوهات الصغيرة بسبب نقاط الماء األكبر التي تتخلل عمود الدخان و

مياه أكثر وبالتالي خلق تبريد أكثر للجو والمبنى والمزيد من تصريف 
ولذلك فإن استخدام مرشات بفوهات . تغلغل المياه في المناطق المحترقة 

أكبر عادة ما يكون أفضل ليس فقط أن متطلبات الكثافة تزداد ولكن أيضا 
 .متر  13.36أن الفسحات تتجاوز 

ة الثابت لكثافات معينة للتصميم يشير إلى معامل الفوه 9.8الجدول  13.3
 لتطبيقات المخازن 

 يشير إلى معامل الفوهة الثابت لكثافات معينة للتصميم لتطبيقات المخازن 9.8جدول 
 

المعامل الثابت للفوهة  كثافات التصميم تطبيق التخزين
 المفضل

أو ( 83)6.5المعامل  (دقيقة/لتر 8.2)جالون في الدقيقة  3.23أقل من  التخزين العام
 اكبر

أو ( 116)8المعامل (د/ل 13.0)د /ج 3.34-( د/ل 8.2)د /ج 3.23 رففتخزين األ
 أكبر

تخزين اطارات مطاط لفائف 
 ورق وباالت قطن

( 151)11.2معامل  (د/ل 13.0)د /ج 3.34أكثر من 
 أو أكبر
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صنفة يسمح باستعمال المرشات سريعة التجاوب لتطبيقات التخزين عندما تكون م 13.4
 .لذلك االستعمال 

المرشات ذات النقطة الكبيرة وطريقة تطبيق التحكم والمرشات ذات االخماد  13.5
حتى  1والتجاوب السريع يسمح بها لحماية الخطر العادي وسلع التخزين من الفئة 

 .وسلع البالستيك والتخزين المتنوع والتخزين اآلخر  4

 

 :التخزين شغاالت معيار التصميم ال (14)

 
التخزينية حسب الجداول التالية والتي تصف الشغاالت يكون معيار التصميم لال 14.1

والكثافة المطلوبة للتصميم تصنيف السلعة ونوع المخزون وارتفاع المخزون 
 .وزيادة جريان الخرطوم  ومتطلبات مدة التصريف المرش ومساحة تشغيل 

 
 :منصات التحميل الخشبية الفارغة 14.2

 

التحميل الخشبية يمكن أن تخزن في الخارج أو تخزن في  منصات 14.2.1
وعندما يتم تخزين حماالت خشبية في , الخارج في هيكل منفصل 

الداخل فإن ذلك الترتيب في المنشأة يجب أن يحمى مع نظام 
 .مرشات آللية 

لمنصات التحميل ( المنطقة/التصميم)معيار تصميم طريقة التحكم  14.2.2
 9.9في الداخل يكون حسب الجدول الخشبية المخزنة 

متطلبات التصميم للنقطة الكبيرة لمنصات التحميل الخشبية  14.2.3
 9.10المخزنة في الداخل تكون حسب الجدول 
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 متطلبات تصميم طريقة التحكم لمنصات التحميل الخشبية الخالية 99.الجدول 

 التحميل الخشبية الخاليةمتطلبات تصميم طريقة التحكم لمنصات   99.الجدول 
 

أقصى ارتفاع  معامل الفوهة الثابت الداخليترتيبات التخزين 
 للتخزين

أقصى 
ارتفاع 
 للسقف

افة التصميم كث
د /ج)المطلوبة 

 دقيقة/أو لتر

 المرش مساحة تشغيل 
 ( 2م)  2قدم

 

 

 

اجمالي 
الخرطوم 
الداخلي 

والخارجي 
د أو /ج)المتحد

 (د/ل

زمن 
خزان 
المياه 

 (دقيقة)

لمرشات ذات ا     
درجة الحرارة 

 العالية

المرشات ذات 
درجة الحرارة 

 العادية

  

 91 (0911)111 (279)3111 (081)2111 (8.2)1.21 م 1.0  >متر 08 او اكبر( 001)8 على األرض

 91 (0911)111 (372)2111 (232)2111 (08.3)1.21 م9.0  >متر22 أو أكبر( 011)002

 91 (0911)111 (081)2111-  (22.1)1.11 م9.0  >1.0 (222)01.8

على األرض أو الرف بدون 
 أرفف صلبة 

 أو أكبر( 010)00.2
 91 (0911)111 6000(557) (325)3500 (22.1)1.11 م9.0 م2.2-3.7

 91 (0911)111-  (208)2111 (22.1)1.11 م9.0 م3.7-1.0
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 متطلبات تصميم النقطة الكبيرة لحامالت الخشب الخالية المخزنة في الداخل على األرض 9.10الجدول 

 متطلبات تصميم النقطة الكبيرة لحامالت الخشب الخالية المخزنة في الداخل على األرض 109.الجدول 
 

المعامل الثابت  نوع النظام
 التوجه/للفوهة

اقصى ارتفاع 
 للتخزين

اقصى 
ارتفاع 
 للسقف

اجمالي الخرطوم المشترك  مرشات التصميم بأدنى ضغطعدد 
 (د/ل( )د/ج)داخليا وخارجيا

 الزمن بالدقائق

 03 (1033)633 01 01 16 م0.1 > 5.1 فوقية (153)11.2 رطب

   (153)11.2 جاف
   فوقية

 123 (1033)633 26 26 26 م 0.1  > م 5.1
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للحامالت ( 15.8معامل الفوهة الثابت )التصميم التطبيق الخاص لمتطلبات  14.2.4
 .9.11 الخشبية الخالية المخزنة في الداخل وعلى األرض تكون حسب الجدول

للحامالت ( 10.5معامل الفوهة الثابت )التطبيق الخاص لمتطلبات التصميم  14.2.5
 .9.12الخشبية الخالية المخزنة في الداخل وعلى األرض تكون حسب الجدول 

متطلبات تصميم المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للحامالت الخشبية  14.2.6
  9.13الخالية المخزنة في الداخل وعلى األرض تكون حسب الجدول 

 

 :حامالت البالستيك الخالية  14.3

وعندما .  مبنى منفصليمكن تخزين حامالت البالستيك الخالية في الخارج أو في  14.3.1
تخزن حامالت البالستيك الخالية في الداخل فإن ذلك الترتيب في المنشأة يكون 

 محميا بنظام مرشات آلية 

يمكن السماح بحماية حامالت البالستيك للتخزين الداخلي بنظام المرشات اآللي  14.3.2
 :وفقا للترتيب التالي 

 متر 3.15أقصى ارتفاع للتخزين  -1

 متر 7.1اقصى ارتفاع للسقف  -2

قدم  2222فوق ( دقيقة/ملم24.4)د لكل قدم مربع /ج 2.6المرش كثافة  -3

 (متر مربع  106)مربع 

 16.0أدنى معامل ثابت للفوهة  -4

 

 :عند التخزين في الغرف المنقطعة ينطبق ما يلي 14.3.3

 جدار خارجي واحدأن يكون للغرف المنقطعة على األقل   -1

على الحامالت البالستيكية منفصال عن باقي البناية بجدران  يكون المخزون -2

 ساعات 3مقاومة للحريق مصنفة 

د لكل متر قدم /ج 2.6أن يكون المخزون محميا بمرشات مصممة لتوصيل  -3

لكل الغرفة أو برغوة ذات تمدد عالي ومرشات مصممة ( د/ل 24.5)مربع 

 .ة لكل الغرف( د/م 12.2)د لكل قدم مربع /ج 2.32لنقل 

متطلبات التصميم لإلخماد المبكر والتجاوب السريع لحامالت البالستيك  14.3.4
 9.14الخالية المخزنة في الداخل يكون حسب الجدول 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 410

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 :أرفففي منصات نقالة أو اكوام صلبة أو  المخزنة 2و   3و  2و 0من الفئات  السلع 14.4

 :متر  3.7تخزين حتى ارتفاع    14.4.1  

متطلبات التصميم للسلع المخزنة في منصات نقالة أو اكوام صلبة    14.4.1.1
 1متحركة فيكون تخزين السلع من الفئة  أرفففي رفوف أو تخزين في 

 9.15متر يكون حسب الجدول  3.7بارتفاع تخزين  4إلى الفئة 

 :متر  1.0 إلى 3.7 ارتفاع منتخزين   14.4.2  

متطلبات التصميم للسلع المخزنة في منصات نقالة أو اكوام صلبة     14.4.2.1
 1متحركة فيكون تخزين السلع من الفئة  أرفففي رفوف أو تخزين في 

-0متر يكون حسب الجدول  5.1حتى  3.7بارتفاع تخزين  4إلى الفئة 
15 

 

 :متر   1.7حتى  1.0ارتفاع  منتخزين   14.4.3  

متطلبات التصميم للسلع المخزنة في منصات نقالة أو اكوام صلبة    14.4.3.1
 1متحركة فيكون تخزين السلع من الفئة  أرفففي رفوف أو تخزين في 

متر يكون حسب الجدول   5.7حتى  5.1من بارتفاع تخزين  4إلى الفئة 
9.17 

 :متر  7.1حتى  1.7ارتفاع  منتخزين   14.4.4  

متطلبات التصميم للسلع المخزنة في منصات نقالة أو اكوام صلبة     14.4.4.1
 1متحركة فيكون تخزين السلع من الفئة  أرفففي رفوف أو تخزين في 

متر يكون حسب الجدول  7.5حتى  5.7من بارتفاع تخزين  4إلى الفئة 
9.18 

يتم تعديلها  9.18و  9.17و  9.16الكثافات المختارة للجداول    14.4.4.2
بدون تعديل مساحة التصميم  9.13وفقا الرتفاعات التخزين حسب الجدول 

. 
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 للحامالت الخشبية الخالية المخزنة في الداخل وعلى األرض( 01.8معامل الفوهة الثابت )متطلبات تصميم تطبيق خاص   9.11الجدول رقم 

 للحامالت الخشبية الخالية المخزنة في الداخل وعلى األرض( 16.0معامل الفوهة الثابت )تصميم تطبيق خاص  متطلبات 119.الجدول رقم 

 
المعامل الثابت  نوع النظام

 التوجه/للفوهة
اقصى ارتفاع 

 للتخزين
اقصى 
ارتفاع 
 للسقف

عدد مرشات 
 التصميم

أدنى ضغط 
 للتشغيل

 (بي أس آي)

اجمالي التدفق المشترك 
الداخلي والخارجي 

 للخرطوم 

 مدة خزان المياه

( 242)16.0 رطب

 عمودي

 72 (1722)522 15 15 م  7.1 م 6.1

 122 (1722)522 15 15 م 7.1 م 6.1 عمودي( 242)16.0 جاف

 

 الخالية المخزنة في الداخل وعلى األرضللحامالت الخشبية ( 17.1معامل الفوهة الثابت )تصميم تطبيق خاص  متطلبات 9.12الجدول رقم 

 للحامالت الخشبية الخالية المخزنة في الداخل وعلى األرض( 117.معامل الفوهة الثابت )تصميم تطبيق خاص  متطلبات 129.الجدول رقم 

 
المعامل الثابت  نوع النظام

 التوجه/للفوهة
اقصى ارتفاع 

 للتخزين
اقصى 
ارتفاع 
 للسقف

عدد مرشات 
 التصميم

أدنى ضغط 
 للتشغيل

 (بي أس آي)

اجمالي التدفق المشترك 
الداخلي والخارجي 

 للخرطوم 

 مدة خزان المياه
 بالدقائق

( 202)16.0 رطب

 متدلي

 72 (1722)522 16 15 م  7.1 م 6.1

 72 (1722)522 25 15 م 12.6 م 6.1 متدلي( 202)16.0 رطب

 72 (1722)522 32 15 وم 12.1 م 6.1 متدلي( 202) 17.6 رطب
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 متطلبات تصميم المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع 9.13الجدول 

 اقصى ارتفاع للسقف اقصى ارتفاع للتخزين السلعة ترتيب التخزين

 معامل الفوهة الثابت لنوع توجيه المرشة
 أدنى ضغط للتشغيل

 

(بي أس آي)  

 زيادة الخرطوم
مدة خزان المياه 

 بالدقائق

 

 عمودي

 

 

 متدل

 

على األرض أو 

منصات متحركة بدون 

 أرفف صلبة

حامالت خشبية 

 فارغة

7.

6 

 

 

9.1 

- 14 (201) 50 

250 GPM 

(950) LPM 

60 

- 16.8 (242) 35 

- 22.4 (322) 25 

- 25.2 (363) 15 

7.6 

 

 

9.8 

- 14 (201) 60 

- 16.8 (242) 42 

- - - 

- - - 

9.

1 

 

 

10.7 

- - - 

- - - 

- 22.4 (322) 35 

- 25.4 (360) 30 

10.7 

 

12.2 

- 14 (201) 75 

- 16.8 (242) 52 

- 22.4 (322) 40 

- 25.2 (363) 25 

 

12.

2 

13.7 

- 22.4 (322) 25 

- 25.2 (363) 40 

 على األرض

 

حامالت خشبية 

(سائبة)خالية  

- 

- - 

- - - 

250 GPM 

(950) LPM 

 

60 

 

- - - 

6.1 

 

 

9.1 

- 14 (201) 50 

- 16.8 (240) 35 

 10.7 

- 14 (201) 75 

- 16.8 (240) 35 
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 المخزنة في الداخلمتطلبات التصميم لمرشات اإلخماد المبكر والتجاوب السريع لمنصاحات التحميل من البالستيك السائبة  9.14الجدول  

 

  

 

 متطلبات التصميم لمرشات اإلخماد المبكر والتجاوب السريع لمنصاحات التحميل من البالستيك السائبة المخزنة في الداخل 9.14الجدول 

 

 اقصى ارتفاع للسقف اقصى ارتفاع للتخزين السلعة ترتيب التخزين
بي ) أدنى ضغط للتشغيل معامل الفوهة الثابت لنوع توجيه المرشة

(أس آي  

 زيادة الخرطوم
مدة خزان المياه 

 متدلي عمودي بالدقائق

على األرض أو 

منصات متحركة بدون 

صلبة أرفف  

حامالت خشبية 

 فارغة

7.6 

 

 

9.1 

- 14 (201) 50 

250 GPM 

(950) LPM 

60 

- 16.8 (242) 35 

- - - 

- - - 

7.

6 

 

 

9.8 

- 14 (201) 60 

- 16.8 (242) 42 

- - - 

- - - 

- 

 

- 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

10.7 

 

 

12.2 

- 14 (201) 75 

- 16.8 (242) 52 

- - - 

- - - 

- 

- 

- - - 

- - - 
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 متر 3.7حتى ارتفاع : المخزنة في منصات نقالة أو اكوام صلبة أو أرفف 4و   3و  2و 1السلع من الفئات  159.الجدول 

 

 متر 3.7ارتفاع تخزن حتى  4الفئة  – 1السلع من الفئة  159.الجدول 

 اقصى ارتفاع للتخخزين فئة السلعة ترتيب التخزين
اقصى ارتفاع 

 للسقف
(د/ج)التصميم المطلوبة كثافة   

مرش مساحة التشغيل لل

(2م)  

األرففمرش في ن  

 

اجمالي التدفق المشترك للخرطوم 

(د/د أو ل/ج)داخليا وخارجيا   

مدة خزان المياه 

(دقيقة)  

صناديق /محمملة في منصات

داخل أرفف / رف/خانات

(متحركة  

, 

I < 3.7 m - 0.15 (6.1) 1500 (140) 90 (950) 250 ال تحتاج 

II 

< 3 m - 
 90 (950) 250 ال تحتاج (140) 1500 (6.1) 0.15

3 m – 3.7 m - 
 90 (950) 250 ال تحتاج (140) 1500 (8.1) 0.20

III < 3.7 m - 
 90 (950) 250 ال تحتاج (140) 1500 (8.1) 0.20

IV < 3 m - 
 90 (950) 250 ال تحتاج (140) 1500 (8.1) 0.20

صناديق /محمملة في منصات

/ رف/خانات  

IV 3 m – 3.7 m - 

 90 (950) 250 ال تحتاج (140) 1500 (8.1) 0.20

 على أرفف متحركة
IV 3 m – 3.7 m - 

 120 (1900) 500 ال تحتاج (232) 2500 (12.2) 0.30
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 متر 6.1متر حتى  3.7ارتفاع  من: المخزنة في منصات نقالة أو اكوام صلبة أو أرفف 4و   3و  2و 1السلع من الفئات  169.الجدول 

 متر 6.1متر حتى  3.7 ارتفاع تخزن  من 4الفئة  – 1السلع من الفئة  169.دول الج

عرض الممر و 

 التغليف
 

رففمرشات في األ فئة السلع  

(د/ج) طلب المياه على ماء المرشات  

رففمع مرشات في األ رففبدون مرشات في األ   

منفردة أو مزدوجة أرففصفوف  منفرد أو مزدوج أرففصف   متعددة الصفوف أرفف   

سقف بدرجة حرارة عالية مرش 

رف بدرجة حرارة عاديةمرش و  

سقف بدرجة حرارة عادية مرش 

رف بدرجة حرارة عادية مرش و  

سقف بدرجة مرش 

عاليةحرارة   

مرشات سقف درجة 

 حرارة عادية 

مرشات سقف درجة 

 حرارة مرتفعة

ORDINARY 

TEMPERATUR

E CEILING 

SPRINKLERS 

متر 1.2مغلفة   

 - - 0.55 *0.55 0.35 0.30 ال حاجة 1

 - - 0.55 *0.55 0.35 0.30 ال حاجة 2

1طابق  3  0.35 0.39 - - - - 

1طابق  4  0.48 0.55 (22.4) - - - - 

متر 1.2غير مغلفة   

 - - 0.37 0.32 0.26 0.23 ال حاجة 1

 - - 0.44 0.38 0.3 0.26 ال حاجة 2

 - - 0.49 0.43 0.33 0.29 ال حاجة 3

 - - *0.60 0.58 0.44 0.39 ال حاجة 4

متر 2.4مغلفة   

 - - 0.54 0.47 0.28 0.25 ال حاجة 1

 - - 0.54 0.47 0.28 0.25 ال حاجة 2

1طابق  3  0.28 0.32 - - - - 

1طابق  4  0.39 0.45 (18.3) - - - - 

متر غير مغلفة 2.4  

 - - 0.33 0.29 0.22 0.19 ال حاجة 1

 - - 0.37 0.33 0.24 0.21 ال حاجة 2

 - - 0.42 0.37 0.28 0.24 ال حاجة 3



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 416

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 - - 0.57 0.49 0.37 0.32 ال حاجة 4

 فقط تصميم نقطة واحدة

 متر 6.7متر حتى  6.1من ارتفاع : المخزنة في منصات نقالة أو اكوام صلبة أو أرفف 4و   3و  2و 1السلع من الفئات  179.الجدول 

 متر 6.7حتى  6.1التي تخزن على ارتفاع من  4و 3و  2و  1فئات السلع  9.17لجدول ا

التغليفعرض الممر و   
 

 فئة السلع
مرشات في 

رففاأل  

(د/ج)المرشات طلب المياه على ماء   

رففمع مرشات في األ رففبدون مرشات في األ   

منفردة أو مزدوجة أرففصفوف  منفرد أو مزدوج أرففصف   متعددة الصفوف أرفف   

سقف بدرجة حرارة عالية مرش 

رف بدرجة حرارة عاديةمرش و  

سقف بدرجة حرارة عادية مرش 

رف بدرجة حرارة عادية مرش و  

سقف بدرجة مرش 

 حرارة عالية

مرشات سقف درجة 

 حرارة عادية 

مرشات سقف درجة 

 حرارة مرتفعة

مرشات سقف ذات درجة حرارة 

 عادية

متر 1.2مغلفة   

1طابق  1  0.30 0.35 - - - - 

1طابق  2  0.30 0.35 - - - - 

1طابق  3  0.35 0.39 - - - - 

1طابق  4  0.47 0.55 - - - - 

متر 1.2غير مغلفة   

 - - 0.37 0.32 0.26 0.23 ال حاجة  1

 - - 0.44 0.385 0.29 0.26 ال حاجة  2

 - - 0.49 0.43 0.33 0.29 ال حاجة  3

 - - *0.60 0.58 0.44 0.39 ال حاجة  4

متر 2.4مغلفة   

1طابق  1  0.24 0.275 - - - - 

1طابق  2  0.24 0.275 - - - - 
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1طابق  3  0.28 0.32 - - - - 

1 طابق 4  0.39 0.45 - - - - 

متر غير مغلفة 2.4  

 - - 0.33 0.29 0.22 0.19 ال حاجة  1

 - - 0.37 0.325 0.24 0.21 ال حاجة  2

 - - 0.42 0.37 0.28 0.24 ال حاجة  3

 - - 0.57 0.495 0.37 0.32 ال حاجة  4

 متر 7.6متر حتى  6.7من ارتفاع : اكوام صلبة أو أرفف المخزنة في منصات نقالة أو 4و   3و  2و 1السلع من الفئات  189.الجدول 

 

متر 7.6حتى   6.7التي تخزن على ارتفاع من  4و 3و  2و  1فئات السلع  710لجدول ا  

 

عرض الممر و 

 التغليف
 

رففمرشات في األ فئة السلع  

(د/ج)طلب المياه على ماء المرشات   

رففمع مرشات في األ رففمع مرشات في األ   

منفردة أو مزدوجة أرففصفوف  منفردة أو مزدوجة أرففصفوف   منفردة أو مزدوجة أرففصفوف    

سقف بدرجة حرارة مرش 

رف بدرجة مرش عالية و

 حرارة عادية

سقف بدرجة حرارة مرش 

رف بدرجة مرش عالية و

 حرارة عادية

سقف بدرجة مرش 

مرش حرارة عالية و

رف بدرجة حرارة 

 عادية

سقف بدرجة مرش 

مرش حرارة عالية و

رف بدرجة حرارة 

 عادية

سقف بدرجة مرش 

مرش حرارة عالية و

رف بدرجة حرارة 

 عادية

سقف بدرجة حرارة مرش 

رف بدرجة مرش عالية و

 حرارة عادية

متر 1.2مغلفة   

1طابق  1  0.305 0.35 - - - - 

1طابق  2  0.305 0.35 - - - - 

1طابق  3  0.35 0.39 - - - - 

1طابق  4  0.475 0.55 - - - - 

متر 1.2غير مغلفة   

 - - 0.355 0.32 0.26 0.23 ال حاجة 1

 - - 0.44 0.38 0.29 0.255 ال حاجة 2

 - - 0.49 0.43 0.325 0.275 ال حاجة 3

1طابق  4  0.39 0.44 - - - - 
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متر 2.4مغلفة   

1طابق  1  0.24 0.275 - - - - 

1طابق  2  0.24 0.275 - - - - 

1طابق  3  0.28 0.32 - - - - 

1طابق  4  0.39 0.45 - - - - 

متر غير مغلفة 2.4  

 - - 0.28 0.29 0.22 0.19 ال حاجة 1

 - - 0.37 0.325 0.24 0.21 ال حاجة 2

 - - 0.42 0.37 0.275 0.24 ال حاجة 3

1طابق  4  0.32 0.37 - - - - 
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 السقف حسب ارتفاع التخزينمرش تغيير كثافة  9.13الشكل 

للسلع في منصات النقل  k و القيمة االسمية للمعامل  ذات النقطة الكبيرة المرش تصميم  14.5

 واألكوام الصلبة

و  3و  2و  1نظام المرشات التلقائية أو الجافة يسمح به في السلع من الفئات من  14.5.1
متر أو أقل  7.5صلبة مع ارتفاع للتخزين  والتي توضع على حامل أو اكوام 4

  26ضغط مصمم مع  26لمرشات المصمم لذلك النظام يكون وعدد ا

 k و القيمة االسمية للمعامل نقطة الكبيرة متطلبات التصميم للمرشات ذات ال 14.5.2
 . 9.19سيكون حسب الجدول 

 منصات النقل واألكوام الصلبةنظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع في  14.6

 (ESFR) نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع  14.6.1

ينطبق نظام الحماية بالمرشات لإلخماد المبكر والتجاوب ال  14.6.1.1
 :السريع حسب التعريف على ما يلي 

 رففالمتحركة والذي تدخل فيه األ رففالتخزين على األ -1
 الصلبة

المتحركة الذي يدخل فيه المواد القابلة  رففالتخزين على األ -2
 .لالشتعال والكراتين المفتوحة من أعلى أو الحاويات 

نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع يتم تصميمه  14.6.2
بحيث يكون أدنى ضغط للتشغيل ال يقل عن ما هو مشار اليه في 
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ين وارتفاع الجدول حول نوع تخزين السلع وجدول ارتفاع التخز
 المبنى 

أكثر منطقة لطلب المياه والتي يجب أن تشتمل مساحة التصميم  14.6.3
 .ثالثة خطوط  مرشات على 4وتشمل مرش  12تضم 

تم تركيب نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع ياينما  14.6.4
اثنين من المرشات و أسفل المواد المعترضة فيجب إضافة فوق أ

في  ويات مع تلك التي في المستوى المراد حسابهالمستلواحد من 
 .الحسابات المائية 

متطلبات نظام تصميم المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع  14.6.5
 2و  1للسلع في منصات النقل واألكوام الصلبة للسلع من الفئات 

 . 9.20يكون حسب الجدول  4و  3و 

مفردة او مزدوجة أو  أرففالمخزنة على منصات  2 و 3و  2و  0ت ئاالسلع من الف  14.7
 :متعددة 

 :متر  7.5حتى ارتفاع تخزين   14.7.1 

ذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت حتى المرش تصميم  14.7.1.1
 متر 7.5ارتفاع 

ومعامل الفوهة  ذات النقطة الكبيرة  متطلبات تصميم المرشات 14.7.1.1.1
 1الرطبة االسمي لمعيار التصميم للسلع من الفئات مرش الثابت لل

مفردة أو مزدوجة أو متعددة  أرففالمخزنة في  4و  3و  2و 
 . 9.21ستكون حسب الجدول متر  7.5حتى ارتفاع 

 7.5اإلخماد المبكر والتجاوب السريع  حتى ارتفاع مرش تصميم  14.7.1.2
 متر

بكر  ذات النقطة الكبيرة متطلبات تصميم مرشات اإلخماد الم 14.7.1.2.1
الرطبة االسمي لمعيار التصميم مرش ومعامل الفوهة الثابت لل

مفردة أو  أرففالمخزنة في  4و  3و  2و  1للسلع من الفئات 
متر ستكون حسب الجدول  7.5مزدوجة أو متعددة حتى ارتفاع 

9.22 . 

 :متر  7.5أكثر من  ارتفاع تخزين   14.7.2 

 رففذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت لألالمرش تصميم  14.7.2.1
 متر 7.5أكثر من  ارتفاع 
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متطلبات تصميم المرشات ذات النقطة الكبيرة  ومعامل ال تنطبق  14.7.2.1.1
الرطبة االسمي لمعيار التصميم للسلع من مرش الفوهة الثابت لل

 . متر 7.5ألكثر من المخزنة  4و  3و  2و  1الفئات 

تكون متطلبات تصميم المرشات ذات النقطة الكبيرة  ومعامل  14.7.2.1.2
الرطبة االسمي لمعيار التصميم للسلع من مرش الفوهة الثابت لل

متر يكون حسب  7.5المخزنة ألكثر من  4و  3و  2و  1الفئات 
 . 9.23الجدول 

 

 :متر  7.5فوق  رففنظام مرشات االخماد المبكر لأل 14.7.2.2 

 3 و 2و  1المرشات للسلع من الفئة  تكون متطلبات معيار تصميم 14.7.2.2.1
منفردة أو مزدوجة أو متعددة حسب  أرففالمخزنة في  4و 

 9.24الجدول 

 7.1التي تخزن الرتفاع فوق  2إلى الفئةى  0لتخزين السلع من الفئة  رفففي مواقع مرشات األ 14.8
 متر

صلبة  أرففطبقات  أرففالمنفردة أو المزدوجة بدون  رفففي األ 14.8.1
متر فإن المرشات داخل  7.5متر ححتى  3.7والمخزنة من ارتفاع 

 9.30يتم تركيبها وفقا للجدول  رففاأل

 

متر 7.6المخزنة حتى ارتفاع  4و  3و  2و  1للسلع من الفئات  رففالتباعد بين المرشات في األ  

 

 فئة السلع عرض الممشى

2و  1الفئة  3الفئة   4الفئة    

1.2 3.7 m 2.4 m 2.4 m 

2.4 3.7 m 3.7 m 2.4 m 

 

بدون  رفففي الصفوف المفردة أو المزدوجة لأل رففيتم تركيب المرشات في األ 14.8.2
متر  حسب  5.7متر حتى  5.1رفوف صلبة والمخزن للتخزين من ارتفاع 

 9.31الجدول 

بدون  رفففي الصفوف المفردة أو المزدوجة لأل رففيتم تركيب المرشات في األ 14.8.3
متر  حسب  7.5متر حتى  5.7رفوف صلبة والمخزن للتخزين من ارتفاع 

 9.32الجدول 
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 4.0األعمق من  رفففي الصفوف المتعددة  لأل رففيتم تركيب المرشات في األ 14.8.4
متر  7.5تخزين اكثر من  ارتفاع متر أو أعرض مع 2.4متر مع ممشى بعرض 

 9.33حسب الجدول    رفففإن المرشات في األ

 4.0األعمق من  رفففي الصفوف المتعددة  لأل رففيتم تركيب المرشات في األ 14.8.5
متر  7.5متر مع ارتفاع تخزين اكثر من  2.4متر مع ممشى بعرض اقل من  

 9.33حسب الجدول 

في مستوى واحد يتم التخزين حتى بما في ذلك ارتفاع  رفففي المرشات في األ 14.8.6
يتم وضعها على اول درجة طابق على أو فوق ثلث أو ثلثي ارتفاع متر  7.5

 . التخزين 

في مستويين يتم فقط التخزين حتى بما في ذلك ارتفاع  رفففي المرشات في األ   14.8.7
ق ثلث أو ثلثي ارتفاع متر يتم وضعها على اول درجة طابق على أو فو 7.5

. التخزين 
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 مت 7.6ذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت لتخزين السلع والبالستيك والمطاط في منصات النقل واألكوام الصلبة حتى ارتفاع  ات تصميم المرش 9.19الجدول 

متطلبات تصميم نظام النقطة الكبيرة والمعامل االسمي الثابت لفوهات المرشات الرطبة لكل السلع والبالستيك والمطاط المخزن حتى  17-7الجدول 

متر 7.6ارتفاع   

أقصى ارتفاع  تصنيف السلع ترتيب التخزين

 للتخزين

المعامل االسمي الثابت لنوع النقطة الكبيرة  أقصى ارتفاع للسقف

11.2(161)  

( 242)16.0المعامل الثابت للفوهة 

عدد المرشات حسب أدنى ضغط  

 للتصميم

مدة خزان المياه  زيادة الخرطوم

(دقائق)  

الضغط  ضغط التصميم عدد المرشات

(بار 2.7)12  

الضغط 

(بار 1.5)22  

 على حماالت نقل

I 7.6 10.7 15 25 psi - - 500 (1900) 120 

II 7.6 10.7 15 25 psi - - 500 (1900) 120 

III 7.6 10.7 15 25 psi - - 500 (1900) 120 

I or II 7.6 9.1 - - 15 - 500 (1900) 120 

III or IV 7.6 9.1 - - - 15 500 (1900) 120 

IV 6.1 9.1 15 50 psi - - 500 (1900) 120 

البالستيك والمطاط في 

كراتين أو معرضة لعدم 

 التمدد

6.1 9.1 25 25 psi - - 

500 (1900) 120 

7.6 9.1 - - - 15 

البالستيك والمطاط في 

كراتين أو معرضة لعدم 

 التمدد

5.5 7.9 15 50 psi - - 500 (1900) 120 

 أكوام صلبة

البالستيك والمطاط في 

كراتين أو معرضة لعدم 

 التمدد

6.1 9.1 15 50 psi - - 

500 (1900) 120 

7.6 9.1 - - - 15 

I 6.1 9.1 15 25 - - 500 (1900) 120 

I 7.6 9.1 - - 15 - 500 (1900) 120 

II 6.1 9.1 15 25 - - 500 (1900) 120 

II 7.6 9.1 - - 15 - 500 (1900) 120 

III 6.1 9.1 15 25 - - 500 (1900) 120 
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III 7.6 9.1 - - - 15 500 (1900) 120 

IV 6.1 9.1 15 50 - - 500 (1900) 120 

IV 7.6 9.1 - - - 15 500 (1900) 120 

 المحملة على حماالت أو اكوام صلبة 4و3و2و1نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع من الفئات  9.20الجدول 

 المحملة على حماالت أو اكوام صلبة 4و3و2و1نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع من الفئات  9.20الجدول 

أقصى ارتفاع  تصنيف السلع ترتيب التخزين

 للتخزين

أقصى ارتفاع 

 للسقف

زيادة  أدنى ضغط للتشغيل معامل الفوهة الثالبت لنوع توجه المرشة

 الخرطوم

مدة خزان 

المياه 

(دقيقة)  

 متدلي عمودي

على منصات نقل 

 وأكوام صلبة

و  3و  2و  1الفئات 

4 

6.1 7.6 

14 (201) 14 (201) 50 

250 GPM 

(950 LPM) 

60 

16.8 (242) 16.8 (242) 35 

- 22.4 (322) 20 

- 25.2 (363) 15 

7.6 

 

9.1 

14 (201) 14 (201) 50 

16.8 (242) 16.8 (242) 35 

- 22.4 (322) 20 

- 25.2 (363) 15 

7.6 9.8 

14 (201) 14 (201) 60 

- 16.8 (242) 42 

9.1 10.7 

 14 (201) 75 

16.8 (242) 16.8 (242) 52 

- 22.4 (322) - 

- 25.2 (363) - 

10.7 12.2 

- 14 (201) 75 

16.8 (242) 16.8 (242) 52 

- 22.4 (322) 40 

- 25.2 (363) 25 

10.7 13.7 - 22.4 (322) 40 
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 المحملة على حماالت أو اكوام صلبة 4و3و2و1نظام المرشات لإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع من الفئات  9.20الجدول 

أقصى ارتفاع  تصنيف السلع ترتيب التخزين

 للتخزين

أقصى ارتفاع 

 للسقف

زيادة  أدنى ضغط للتشغيل معامل الفوهة الثالبت لنوع توجه المرشة

 الخرطوم

مدة خزان 

المياه 

(دقيقة)  

 متدلي عمودي

- 25.2 (363) 40 

12.2 13.7 

- 22.4 (322) 40 

- 25.2 (363) 40 

 

 

 متر 7.6مفردة أو مزدوجة أو متعددة حتى ارتفاع تخزين  أرففالمخزنة على  4و3و2و1السلع  من الفئات  9.21الجدول 

المخزنة على  4و3و2و1السلع  من الفئات متطلبات تصميم نظام المرشات الرطبة ذات اتلنقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت االسمي  9.21الجدول 

 متر 7.6مفردة أو مزدوجة أو متعددة حتى ارتفاع تخزين  أرفف

 

السلعةفئة  نوع النظام أقصى ارتفاع  

 تخزين

اقصى ارتفاع 

 للسقف

ذات المرش المعامل الثابت للفوهة لنوع 

التوجيه/النقطة الكبيرة   

عدد المرشات ( 242) 16.0 1المعامل الثابت للفوهة 

التوجيه/حسب أدنى ضغط للتصميم  

عدد المرشات ( 202)17.6المعامل الثابت للفوهة 

توجيه/حسب أدنى ضغط تصميم  

لخرطومزيادة ا  المدة بالدقائق 

 ضغط عدد المرشات

 التصميم
10 

PSI  

(0.7 

BAR)  

15 

PSI  

(1 

BAR)  

22 PSI  

(1.5 

BARS)  

35 PSI  

(2.4 

BARS)  

16 PSI  

(1.1 

BARS)  

25 PSI  

(1.7 

BARS)  

30PSI  

(2.1 

BARS ( 

  

WET I, II 

 psi 25 عمودي / 15 9.1 6.1

15 / 

 عمودي

 - - متدلي / 15 - - -

500 

(1900) 

120 

 120 500 - - متدلي / psi 15 / - - - 15 25 عمودي / 20 9.1 7.6
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 (1900) عمودي

III 

 - psi 25 عمودي / 15 9.1 6.1

15 / 

 عمودي

  متدلي / 15 - -

 500 

(1900) 

120 

7.6 9.1 

طابق لداخل  1 +15

 الرف
25 psi -  

15 / 

 عمودي

  متدلي / 15 

 500 

(1900) 

120 

7.6 10.6 

طابق لداخل  1 +15

 الرف
25 psi - 

15+ 1 

طابق 

لداخل 

الرف 

عمودي/  

- - - 

15 /  

 متدلي

متدلي  / 15  

500 

(1900) 

120 

IV 

 - - psi 50 عمودي/15 7.6 6.1

15 / 

 عمودي

 - - متدلي / 15 -

500 

(1900) 

120 

6.1 9.1 

 psi 50 عمودي /20

- 

 

- 

 

15 / 

 عمودي

- 

- 

 متدلي / 15
- 

- 

- 

- 

500 

(1900) 

500 

(1900) 

120 

 psi 75 عمودي / 15 120

7.6 9.1 

طابق لداخل  1 +15

 الرف
50psi - - 

15 / 

 عمودي

 - - متدلي / 15 -

500 

(1900) 

120 

7.6 10.6 

طابق لداخل  1 +22

 عمودي الرف

50 psi 

- 

 

- 

22+  1 

طابق لداخل 

الرف 

 عمودي

15+ 1 

طابق لداخل 

الرف 

عمودي/  

- 

 

- 

 

- 

 

500 

(1900) 

500 

(1900) 

120 

طابق لداخل  1  +15 120

عمودي الرف  

75 psi 

PRE- 

ACTION 

OR DRY 

I,II 

 - psi 25 عمودي / 25 9.1 6.1

25 / 

 عمودي

- - - - - 

500 

(1900) 

120 

 - psi 25 عمودي / 30 9.1 7.6

30 / 

 عمودي

- - - - - 

500 

(1900) 

120 

III 6.1 9.1 25 / 25 عمودي psi - 

25 / 

 عمودي

- - - - - 

500 

(1900) 

120 
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مفردة أو مزدوجة أو متعددة حتى  أرففالمخزنة على  2و3و2و0نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.22الجدول 
 متر 7.1ارتفاع تخزين 

 متر 7.6مفردة أو مزدوجة أو متعددة حتى ارتفاع تخزين  أرففالمخزنة على  4و3و2و1نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.22لجدول 

معامل الفوهة الثالبت لنوع توجه  أقصى ارتفاع للسقف أقصى ارتفاع للتخزين السلع ترتيب التخزين

 المرشة

أدنى ضغط 

 للتشغيل

مدة خزان  زيادة الخرطوم

المياه 

(دقيقة)  
 متدلي عمودي

ذات  رففاأل

الصف الواحد 

والصف 

المزدوج 

والصفوف 

المتعددة 

حاويات )

مفتوحة من 

(أعلى  
 

السلع من 

 1الفئات من 

مغلفة  4إلى 

 أو غير مغلفة

6.1 

 

 

7.6 

14 (201) 14 (201) 50 

250 GPM 

(950) LPM 

60 

16.8 (242) 16.8 (242) 35 

- 22.4 (322) 25 

- 25.2 (363) 15 

7.6 

 

 

 

 

9.1 

14 (201) 14 (201) 50 

16.8 (242) 16.8 (242) 35 

- 22.4 (322) 25 

- 25.2 (363) 15 

9.8* 

14 (201) 14 (201) 60 

16.8 (242) 16.8 (242) 42 

10.7 

14 (201) 14 (201) 75 

16.8 (242) 16.8 (242) 52 

- 22.4 (322) 35 

- 25.2 (363) 20 

12.2 

- 14 (201) 75 

- 16.8 (242) 52 

- 22.4 (322) 40 

- 25.2 (363) 25 

13.7 

- 14 (201) 90 

- 16.8 (242) 63 

 22.4 (322) 40 
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 متر 6.1ال تنطبق على التخزين حتى ارتفاع *

 أرفففي  4و  3و  2و  1السلع من الفئات ذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت لتخزين  الرطبةالمرش تصميم متطلبات  9.23الجدول 

 متر 7.6ارتفاع  منفردة ومزدوجة ومتعددة الصفوف أكثر من 

 25.2 (363) 40 

منفردة ومزدوجة  أرفففي  4و  3و  2و  1الرطبة ذات النقطة الكبيرة ومعامل الفوهة الثابت لتخزين السلع من الفئات المرش متطلبات تصميم  9.23الجدول 

 متر 7.6ومتعددة الصفوف أكثر من  ارتفاع 

أقصى ارتفاع  فئة السلعة نوع النظام

 تخزين

اقصى ارتفاع 

 للسقف

المرش المعامل الثابت للفوهة لنوع 

التوجيه/ذات النقطة الكبيرة   

( 242) 16.0 1المعامل الثابت للفوهة 

عدد المرشات حسب أدنى ضغط 

التوجيه/للتصميم  

عدد ( 202)17.6المعامل الثابت للفوهة 

توجيه/المرشات حسب أدنى ضغط تصميم  

 المدة بالدقائق زيادة الخرطوم

 15 ضغط التصميم عدد المرشات

 2بوصة/رطل

(بار 1)  

22 

 1.5)2بوصة/رطل

(بار  

25 

 21.7بوصة/رطل

(بار  

 2بوصة/رطل 32

(بار 2.1)  

  

 رطبة 

I, II 

9.1 

        

10.6 

طابق + 22

/ داخل الرف 

 عمودية

    25 PSI 

 

طابق + 22

/ داخل الرف 

  عمودية

 

 

    - 

     

 

 متدلية / 15

    - 
500 (1900) 120 

10.6 

        

12.1  

    -     -     -     - 
 متدلية / 15 

500 (1900) 120 

III, IV 

 

 

9.1 

        

10.6 

    -     -     -     - 

 

 متدلية / 15

    - 
500 (1900) 120 
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10.6 

 

 

12.1     -     -     -     -     - 

 

 متدلية / 15
500 (1900) 120 

 I, II تلقائية أو جافة

9.1 

        

10.6 

طابق + 32

/ داخل الرف 

 عمودية

25 PSI 

طابق + 32

/ داخل الرف 

 عمودية
    -     -     - 500 (1900) 120 

10.6 

        

12.1  

 psi 55 عمودي/ 36

 
 

 عمودي/ 36
    -     - 500 (1900) 120 
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مفردة أو مزدوجة أو متعددة أكثر  أرففالمخزنة على  4و3و2و1نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.24الجدول 

 متر 7.6من  ارتفاع  

مفردة أو مزدوجة أو متعددة أكثر من   أرففالمخزنة على  4و3و2و1نظام المرشات ذات اإلخماد المبكر للسلع  من الفئات  9.24الجدول 

 متر 7.6ارتفاع  

(متر)أقصى ارتفاع للتخزين  السلعة ترتيب التخحزين قصى ارتفاع أ 

 للسقف

معامل الفوهة الثالبت لنوع توجه 

 المرشة
أدنى ضغط 

 للتشغيل

زيادة 

 الخرطوم

مدة خزان 

(دقيقة)المياه  

 متدلي عمودي

ذات  رففاأل

الصف الواحد 

والصف 

المزدوج 

والصفوف 

المتعددة 

حاويات مفتوحة )

(من أعلى  
 

السلع من 

 0الفئات من 

مغلفة أو  2إلى 

 غير مغلفة

9.1 

 

 

10.7 

14 (201) 14 (201) 75 

250 GPM 

(950) LPM 

60 

16.8 (242) 

16.8 

(242) 

52 

- 

22.4 

(322) 

35 

- 

25.2 

(363) 

20 

10.

7 

 

 

12.2 

- 14 (201) 75 

- 

16.8 

(242) 

52 

- 

22.4 

(322) 

40 

- 

25.2 

(363) 

20 

12.

2 

 

13.7 

 

- 14 (201) 90 

- 

16.8 

(242) 

63 

- 

22.4 

(322) 

40 

- 

25.2 

(363) 

40 
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 (أ)المجموعة  –البالستيك  14.9

 متر 3.7تخزين حتى ارتفاع   14.9.1

للمجموعة أ من  أرففالمتطلبات للتخزين على حامالت خشبية أو في رفوف أو  14.9.1.1
 9.25متر تكون حسب الجدول  3.7البالستيك الرتفاع أقل من 

حسب ما يتم حمايتها السائبة  البالستيكية  من المواد( أ)ة موعوالمج( ب)البالستيك المجموعة  14.10
 (4)هو مطلوب للسلع من الفئة 

 

 3بنفس حماية السلع من الفئة ( ج)يتم حماية البالستيك من المجموعة  14.11

متطلبات التصميم لنظام المرشات ذات اإلخماد المبكر والتجاوب السريع للسلع المحملة على  14.12
 9.26منصات أو البالستيك الصلب المكوم والمطاط يكون حسب الجدول 

 :اإلطارات  14.13

 متر 3.7التخزين حتى ارتفاع   14.13.1 

أو رفوف مع تخزين  أرففالمتطلبات لتخزين اإلطارات في أكوام أو  14.13.1.1
 9.27متر تكون حسب الجدول  3.7الرتفاع أقل من 

 : الورق لفافات 14.14

 :متر  3.7تخزين حتى ارتفاع  14.14.1 

متر تكون حسب الجدول  3.7متطلبات تخزين لفافات الورق حتى ارتفاع اقل من  14.14.1.1
9.28  

 :في صفوف رفوف مفردة ومزدوجة ومتعددة 2و3و2و0تخزين السلع من الفئات    14.15

 :متر 6.1متر إلى  3.7تخزين من ارتفاع من  14.15.1 

متر إلى  3.7من ارتفاع منفردة أو مزدوجة  أرففلبات للتخزين في صفوف المتط   14.15.1.1
 9.29متر تكون حسب الجدول  5.1

متر  تكون حسب  7.5متعددة حتى ارتفاع  أرففالمتطلبات  للتخزين في صفوف  14.15.1.2
 9.33و  9.32 الجدول 
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 :متر 6.7متر حتى  6.1التخزين من ارتفاع  14.15.2

منفردة أو مزدوجة من ارتفاع  أرففالمتطلبات للتخزين في صفوف   14.15.2.1
 9.30متر تكون حسب الجدول   5.7متر إلى 5.1

متر    7.5متر حتى  5.7متعددة من ارتفاع  أرففالمتطلبات  للتخزين في صفوف  14.15.2.2 
 9.31تكون حسب الجدول 

 متر 5.1متر حتى وبما في ذلك ارتفاع  3.7فيما يتعلق بالتخزين الرتفاع اعلى من 14.15.2.3 
متر حتى  3.7مع حماية بنظام مرشات للسقف فقط وللتخزين الرتفاع أعلى من 

متر مع حماية بنظام المرشات بالسقف والحد األدنى المطلوب في  5.1ويشمل 
و  9.30و  9.29فإن الكثافات يتم الحصول عليها من الجدول  رففمرشات األ

  9.14ضبطها وفقا للشكل  ويتم 9.33و  9.32و  9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.14الشكل 

 تعديل كثافات مرشات السقف وفقا الرتفاعات التخزين 
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متر 3.7تخزين حتى ارتفاع ( أ)البالستيك من المجموعة  25-7الجدول   

اقصى ارتفاع  ترتيب التخزين  فئة السلعة

 للتخزين

أقصى ارتفاع 

 للسقف

كثافة التصميم 

د /المطلوبة ج

د/أو ل  

مساحة التشغيل 

(2متر )مرش لل  

في مرش 

رففاأل  

 

اجمالي السعة 

المشتركة الداخلية 

والخارجية  

( 2قدم)للخرطوم 

(2م)  

المدة 

 بالدقائق

البالستيك من المجموعة 

كرتون غير متمدد ( أ)

 ومتمدد
 

على حماالت ، 

صناديق بخانات 

 ورفوف

< 1.5 m - 0.20 (8.1) 1500 (140) 90 (950) 250 الحاجة 

1.5 m – 3 m 4.6 m 0.30 (12.2) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

1.5 m – 3 m 6 .1 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

3 m – 3.7 m 5.2 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

3 m – 3.7 m 8.2 m 0.20 (8.1) 1500 (140) 1 90 (950) 250 مستوى 

حماالت ، على 

صناديق بخانات 

 ورفوف

3 m – 3.7 m 8.2 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

 90 (950) 250 مستوى m – 3.7 m 8.2 m 0.20 (8.1) 1500 (140) 1 3 في رف

المجموعة 

أ من 

البالستيك 

 مكشوف

متمدد وغير 

 متمدد

على حماالت ، 

صناديق بخانات 

 ورفوف

< 1.5 m - 0.20 (8.1) 1500 (140) 90 (950) 250 الحاجة 

1.5 m – 3 m 4.6 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

على حماالت ، 

صناديق بخانات 

 ورفوف

1.5m–2.4m 8.5 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

3 m – 3.7 m 5.2 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

 في رف
3 m – 3.7 m 5.2 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

3 m – 3.7 m 8.2 m- 0.20 (8.1) 1500 (140) 1 90 (950) 250 مستوى 

على حماالت ،  غير متمدد

صناديق بخانات 

 ورفوف

1.5 m – 3 m 6.1 m 0.40 (16.3) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

 90 (950) 250 مستوى m – 3 m 6.1 m 0.20 (8.1) 1500 (140) 1 1.5 في رف متمدد
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 نظام مرشات اإلخماد المبكر والتجاوب السريع على حماالت أو اكوام بالستيك صلبة أو مطاط 269.الجدول 

 نظام مرشات اإلخماد المبكر والتجاوب السريع على حماالت أو اكوام بالستيك صلبة أو مطاط 269.الجدول 

 

أقصى ارتفاع  أقصى ارتفاع للتخزين السلعة ترتيب التخزين
 للسقف

المعامل الثابت للفوهة لنوع توجه 
 المرشات

أدنى ضغط 
 للتشغيل

زيادة 
 الخرطوم

المدة 
 بالدقائق

 متدلية عمودية

على حماالت 
 أو اكوام صلبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
على حماالت 
 أو اكوام صلبة
 

كراتين بالستيك 
 التتمدد

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

7.6 

14 (201) 14 (201) 50 

جالون   250

 بالدقيقة

لتر  (950)

 بالدقيقة

60 

16.8 (242) 16.8 (242) 35 

- 22.4 (322) 25 

- 25.2 (363) 15 

7.6 

 

 

9.1 

14 (201) 14 (201) 50 

16.8 (242) 16.8 (242) 35 

- 22.4 (322) 25 

- 25.2 (363) 15 

9.1 

 

 

10.7 

14 (201) 14 (201) 75 

16.8 (242) 16.8 (242) 52 

- 22.4 (322) 35 

- 25.2 (363) 20 

10.

7 

 

 

12.2 

- 14 (201) 75 

- 16.8 (242) 52 

- 22.4 (322) 40 

- 25.2 (363) 25 

12.2 

13.7 

- 22.4 (322) 25 

- 25.2 (363) 40 

 بالستيك مكشوف ال يتمدد

 

7.6 

- 14 (201) 50 

جالون  250

 بالدقيقة

لتر  (950)

 بالدقيقة

 

60 

 

- 16.8 (242) 35 

7.6 

 

 

9.1 

- 14 (201) 50 

- 16.8 (242) 35 

9.1 

 

 

10.7 

- 14 (201) 75 

- 16.8 (242) 52 

10.

7 

 

 

12.2 

- 14 (201) 75 

- 16.8 (242) 52 

 25.2 (363)*  

 50 (201) 14 (201) 14 7.6   كرتون بالستيك يتمدد

16.8 (242) 16.8 (242) 35 
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 متر 6.1ينطبق على ارتفاع تخزين  ال* 

  

7.6 

 

 9.1 14 (201) 14 (201) 50 

16.8 (242)- 16.8 (242) 35 

 9.8 14 (201)* 14 (201)* 75 

16.8 (242)* 16.8 (242)* 52 

  (363) 25.2  12.2  7.5 بالستيك مكشوف  ويتمدد 
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 متر 3.7ورفوف مع ارتفاع تخزين حتى  أرففاكوام صلبة وعلى شكل تخزين اإلطارات  279.الجدول 

متر 3.7تخزين اإلطارتت حنى ارتفاع  27-7الجدول   

ارتفاع اقصى  ترتيب التخزين  فئة السلعة

 للتخزين

أقصى ارتفاع 

 للسقف

كثافة التصميم 

د أو /المطلوبة ج

د/ل  

مساحة التشغيل 

(2متر )مرش لل  

في مرش 

رففاأل  

 

اجمالي السعة المشتركة 

الداخلية والخارجية  

(2م( )2قدم)للخرطوم   

المدة 

 بالدقائق

إلطاراتا  

 

على الجانب/على األرض  1.5 m – 3.7 m 8.2 m 0.30 (12.2) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

وعلى /على الممشى/على األرض

 الجانب

<1.5 m   0.20 (8.1) 1500 (140) 90 (950) 250 الحاجة 

منفردة أو مزدوجة  أرففصفوف 

على الجانب/على الممشى  

<1.5 m   0.20 (8.1) 1500 (140) 90 (950) 250 الحاجة 

محمول على الممشى  أرففصف 

 أو على الجانب

1.5 m – 3.7 m 8.2 m 0.30 (12.2) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

منفرد ثابت على  أرففصف 

 الممشى أو على الجانب

1.5 m – 3.7 m 8.2 m 0.30 (12.2) 2500 (232) 120 (1900) 500 الحاجة 

1.5 m – 3.7 m 8.2 m 0.20 (8.1) 1500 (140) 1 90 (950) 250 مستوى 
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 متر 3.7تخزين حتى ارتفاع  –لفافات الورق  289.الجدول 

 متر 3.7تخزين حتى ارتفاع  –لفافات الورق  289.الجدول 

 

اقصى ارتفاع  ترتيب التخزين  فئة السلعة

 للتخزين

أقصى ارتفاع 

 للسقف

كثافة التصميم 

د /المطلوبة ج

د/أو ل  

مساحة التشغيل 

(2متر )مرش لل  

في مرش 

رففاأل  

 

اجمالي السعة 

المشتركة الداخلية 

والخارجية  

( 2قدم)للخرطوم 

(2م)  

المدة 

 بالدقائق

لفافات ورق وزن ثقيل 

 أو متوسط
 90 (950) 250 ال حاجة  m 8 m 0.20 (8.1) 1500 (140) 3 > في النهاية

لفافات ورق ، محارم 

 وزن خفيف
 120 (950) 250 ال حاجة  m 8 m 0.30 (12.2) 2500 (232) 3 > في النهاية

 

  



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 
 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 438

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

صلبة على صفوف  أرففبدون ( م6.1)قدم  22ال وحتى ويشمل ارتفاع (م 3.7)قدم 12تخزين على ارتفاع أكثر من  299.الجدول 

 منفردة أو مزدوجة أرفف

قدم  22ال وحتى ويشمل ارتفاع (م 3.7)قدم 12منفردة أو مزدوجة على ارتفاع أكثر من  أرففتخزين فوق صفوف  299.الجدول 

 ( م6.1)

الممر عرض 

 والتغليف
 فئة السلعة

مرشات داخل 

رففاأل  

(متر)السقف مرش طلب الماء ل   

رففمع مرشات األ رففاأل بدون مرشات داخل   

منفردة أو مزدوجة أرففصف  منفردة أو مزدوجة أرففصفوف     

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة 

عادية في السقف ومرشات 

درجة حرارة عادية في 

رففاأل  

مرشات سقف 

 درجة حرارة عالية

 مرشات درجة

حرارة عادية 

 للسقف

 

متر 1.2 مغلفة  

I  (22.4) 0.55 (22.4) 0.55 (14.3) 0.35 (12.2) 0.30 ال حاجة 

II (22.4) 0.55 (22.4) 0.55 (14.3) 0.35 (12.2) 0.30 ال حاجة 

III 1 (15.9) 0.39 (14.3) 0.35 مستوى --- --- 

IV 1 (22.4) 0.55 (19.1) 0.47 مستوى --- --- 

متر 1.2غير مغلفة   

I (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 (10.6) 0.26 (9.3) 0.23 ال حاجة 

II (17.9) 0.44 (15.5) 0.38 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال حاجة 

III (20.0) 0.49 (17.5) 0.43 (13.4) 0.33 (11.8) 0.29 ال حاجة 
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IV (24.5) 0.60 (23.6) 0.58 (17.9) 0.44 (15.9) 0.39 ال حاجة 

متر 2.4غير مغلفة   

I (22.0) 0.54 (19.1) 0.47 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 ال حاجة 

II (22.0) 0.54 (19.1) 0.47 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 ال حاجة 

III 1 مستوى 
0.28 (11.4) 0.32 (13.0) --- --- 

IV 1 (18.3) 0.45 (15.9) 0.39 مستوى --- --- 

متر 2.4غير مغلفة   

I (13.4) 0.33 (11.8) 0.29 (9.0) 0.22 (7.7) 0.19 ال حاجة 

II (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 (9.8) 0.24 (8.6) 0.21 ال حاجة 

III (17.1) 0.42 (15.0) 0.37 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 ال حاجة 

IV (23.2) 0.57 (20.0) 0.49 (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 ال حاجة 

 

 تصميم لنقطة واحدة فقط
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(  م6.7)قدم  22ارتفاع  و يتضمنحتى ( م1.6)قدم 22ارتفاع أكثر من  - رفوف على صف واحد أو صفينتخزين فوق  309.لجدول ا

 صلبة أرففبدون 

 الجدول 7- 32 تخزين فوق رفوف على صف واحد أو صفين - ارتفاع أكثر من 22 قدم)6.1م( حتى و يتضمن ارتفاع 22 قدم )6.7م(  

عرض الممر 

 والتغليف
 فئة السلعة

مرشات داخل 

رففاأل  

(متر)السقف مرش طلب الماء ل   

رففمع مرشات األ رففمرشات األ بدون   

منفردة أو مزدوجة أرففصف  منفردة أو مزدوجة أرففصف     

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة 

في السقف ومرشات  عادية

درجة حرارة عادية أرفف  

مرشات درجة 

حرارة عالية في 

لسقف         ا  

ة مرشات درج

حرارة عادية في 

  السقف 

 

متر 1.2مغلفة   

I 1 (14.3) 0.35 (12.2) 0.30 مستوى --- --- 

II 1 (14.3) 0.35 (12.2) 0.30 مستوى --- --- 

III 1 (15.9) 0.39 (14.3) 0.35 مستوى --- --- 

IV 1 (22.4) 0.55 (19.1) 0.47 مستوى --- --- 

متر 1.2غير مغلفة   

I (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 (10.6) 0.26 (9.3) 0.23 ال حاجة 

II (17.9) 0.44 (15.5) 0.38 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال حاجة 

III (20.0) 0.49 (17.5) 0.43 (13.4) 0.33 (11.8) 0.29 ال حاجة 
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IV (24.5) 0.60 (23.6) 0.58 (17.9) 0.44 (15.9) 0.39 ال حاجة 

متر 2.4غير مغلفة   

I 1 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 مستوى --- --- 

II 1 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 مستوى --- --- 

III 1 (13.0) 0.32 (11.4) 0.28 مستوى --- --- 

IV 1 (18.3) 0.45 (15.9) 0.39 مستوى --- --- 

متر 2.4غير مغلفة   

I (13.4) 0.33 (11.8) 0.29 (9.0) 0.22 (7.7) 0.19 ال حاجة 

II (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 (9.8) 0.24 (8.6) 0.21 ال حاجة 

III (17.1) 0.42 (15.0) 0.37 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 ال حاجة 

IV (23.2) 0.57 (20.0) 0.49 (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 ال حاجة 

 

 تصميم لنقطة واحدة فقط
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 25ارتفاع " و متضمنا وحتى ( م6.7)قدم 22أكثر من  تخزين ارتفاع – رفوف على صف واحد أو صفينتخزين فوق  319.الجدول 

 صلبة أرففبدون (  م7.6)قدم 

قدم  25ارتفاع " وحتى  و متضمنا( م6.7)قدم 22ارتفاع تخزين أكثر من  – رفوف على صف واحد أو صفينتخزين فوق  319.الجدول 

 بدون أرفف صلبة(  م7.6)

عرض الممر 

 والتغليف
 فئة السلعة

مرشات داخل 

رففاأل  

(متر)السقف مرش طلب الماء ل   

رففمع مرشات األ رففمرشات األ بدون   

منفردة أو مزدوجة أرففصف  منفردة أو مزدوجة أرففصف    

 

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة 

في السقف ومرشات  عادية

درجة حرارة عادية أرفف  

مرشات درجة 

حرارة عالية في 

 السقف 

مرشات درجة 

في  حرارة عادية

 السقف 

متر 1.2مغلفة   

I 1 (14.3) 0.35 (12.2) 0.30 مستوى --- --- 

II 1 (14.3) 0.35 (12.2) 0.30 مستوى --- --- 

III 1 (15.9) 0.39 (14.3) 0.35 مستوى --- --- 

IV 1 (22.4) 0.55 (19.1) 0.47 مستوى --- --- 

متر 1.2غير مغلفة   

I (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 (10.6) 0.26 (9.3) 0.23 ال حاجة 

II (17.9) 0.44 (15.5) 0.38 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال حاجة 

III (20.0) 0.49 (17.5) 0.43 (13.4) 0.33 (11.8) 0.29 ال حاجة 
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IV (17.9) 0.44 (15.9) 0.39 ال حاجة --- --- 

متر 2.4غير مغلفة   

I 1 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 مستوى --- --- 

II 1 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 مستوى --- --- 

III 1 (13.0) 0.32 (11.4) 0.28 مستوى --- --- 

IV 1 (18.3) 0.45 (15.9) 0.39 مستوى --- --- 

متر 2.4غير مغلفة   

I (13.4) 0.33 (11.8) 0.29 (9.0) 0.22 (7.7) 0.19 ال حاجة 

II (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 (9.8) 0.24 (8.6) 0.21 ال حاجة 

III (17.1) 0.42 (15.0) 0.37 (11.0) 0.27 (9.8) 0.24 ال حاجة 

IV (15.0) 0.37 (13.0) 0.32 ال حاجة --- --- 

 

 تصميم لنقطة واحدة فقط
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أو أعرض ،  ارتفاع ( متر 2.4)م قد 0الممر ( متر 4.7)قدم  16متعددة عمق الرف حتى ويشمل رفوف بصفوف   329.الجدول 

 (متر 7.6)قدم  25وحتى ( متر 3.7)قدم  12التخزين اكثر من 

أو أعرض ،  ارتفاع التخزين اكثر من ( متر 2.4)قدم  0الممر ( متر 4.7)قدم  16فوف بصفوف متعددة عمق الرف حتى ويشمل ر 329.الجدول

 (متر 7.6)قدم  25وحتى ( متر 3.7)قدم  12

 االرتفاع 
 فئة السلعة

 

 التغليف
 داخلمرشات  

رففاأل  

(د/ل)د /طلب ماء مرشات السقف  ج  

رففمع مرشات في األ رففبدون مرشات في األ   

متعددة  أرففصفوف  متعددة  أرففصفوف    

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

في  مرشات درجة حرارة عادية

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة عالية في 

 السقف 

مرشات درجة حرارة حرارة 

في السقف عادية  

قدم  12أكثر من 

وإلى ( متر 3.7)

قدم  15ويشمل 

(متر 4.6)  

I 

 ال

 ال حاجة 

0.23 (9.3) 0.26 (10.6) 0.37 (15.1) 0.41 (16.7) 

 (20.8) 0.51 (18.8) 0.46 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 نعم

II 

 (19.1) 0.47 (17.1) 0.42 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال

 (23.9) 0.59 (21.4) 0.52 (15.2) 0.38 (13.2) 0.33 نعم

III 

 (21.4) 0.52 (19.1) 0.47 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 ال حاجة ال

 ال توجد ال توجد (16.7) 0.41 (14.6) 0.36 مستوى 1 نعم

IV (17.9) 0.44 (15.1) 0.37 (17.9) 0.44 (15.7) 0.39 ال حاجة ال 
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 N/A N/A (22.6) 0.56 (19.5) 0.48 مستوى 1 نعم

فدم  15أكثر من 

وحتى ( متر 4.6)

قدم  22ويشمل 

(متر 6.1)  

 

I 

 ال

 ال حاجة

0.23 (9.3) 0.26 (10.6) 0.37 (15.1) 0.41 (16.7) 

 (20.8) 0.51 (18.8) 0.46 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 نعم

II 

 (19.1) 0.47 (17.1) 0.42 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال

 (23.9) 0.59 (21.4) 0.52 (15.2) 0.38 (13.2) 0.33 نعم

III 

 (21.4) 0.52 (19.1) 0.47 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 ال حاجة ال

 (16.7) 0.41 (14.6) 0.36 مستوى 1 نعم

جدال تو ال توجد  

IV 

 ال

 مستوى 1

0.39 (15.7) 0.44 (17.9) 

 (22.6) 0.56 (19.5) 0.48 نعم
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الجدول 7-32 – رفوف بصفوف متعددة عمق الرف حتى ويشمل 16 قدم )4.7 متر( الممر 0 قدم )2.4 متر( أو أعرض ،  ارتفاع 

 التخزين اكثر من 12 قدم )3.7 متر( وحتى 25 قدم )7.6 متر(

 االرتفاع 

 فئة السلعة

 

 التغليف
مرشات  

رففاأل داخل  

(د/ل)د /طلب ماء مرشات السقف  ج  

رففمع مرشات في األ رففمرشات في األ بدون   

متعددة  أرففصفوف  متعددة  أرففصفوف    

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

في  مرشات درجة حرارة عادية

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة عالية في 

 السقف 

 مرشات درجة حرارة عادية

 في السقف 

 22أكثر من 

( م 6.1)قدم 

وحتى ويشملر 

 7.6)قدم  25

(متر  

I 

 (16.7) 0.41 (15.1) 0.37 (10.6) 0.26 (9.3) 0.23 ال حاجة ال

 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 مستوى 1 نعم

 ال يوجد ال يوجد

II 

 ال

 مستوى 1

0.26 (10.6) 0.30 (12.2) 

 (15.2) 0.38 (13.2) 0.33 نعم

III 

 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 ال

 (16.7) 0.41 (14.6) 0.36 نعم

IV 

 ال

مستوى 2  

0.39 (15.7) 0.44 (17.9) 

 (22.6) 0.56 (19.5) 0.48 نعم

 تصميم نقطة واحدة فقط
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أو أعرض ،  ارتفاع ( متر 2.4)قدم  0الممر ( متر 4.7)قدم  16عمق الرف حتى ويشمل  -متعددة رفوف بصفوف 339.لجدول ا

 (متر 7.6)قدم  25وحتى ( متر 3.7)قدم  12التخزين اكثر من 

أو أعرض ،  ارتفاع التخزين اكثر من ( متر 2.4)قدم  0الممر ( متر 4.7)قدم  16عمق الرف حتى ويشمل  -رفوف بصفوف متعددة 339.لجدول ا

 (متر 7.6)قدم  25وحتى ( متر 3.7)قدم  21

 االرتفاع 

 فئة السلعة

 

 التغليف
مرشات  

رففاأل داخل  

(د/ل)د /طلب ماء مرشات السقف  ج  

رففمع مرشات في األ رففمرشات في األ بدون   

متعددة  أرففصفوف  متعددة  أرففصفوف    

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

في  مرشات درجة حرارة عادية

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة عالية في 

 السقف 

 مرشات درجة حرارة عادية

 في السقف 

 12أكثر من 

( م 3.7)قدم 

وحتى ويشمل 

 4.6)قدم  15

(متر  

I 

 ال

 ال حاجة

0.23 (9.3) 0.26 (10.6) 0.37 (15.1) 0.41 (16.7) 

 (20.8) 0.51 (18.8) 0.46 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 نعم

II 

 (19.1) 0.47 (17.1) 0.42 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال

 (23.9) 0.59 (21.4) 0.52 (15.2) 0.38 (13.2) 0.33 نعم

III 

 (21.4) 0.52 (19.1) 0.47 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 ال

 N/A N/A (16.7) 0.41 (14.6) 0.36 مستوى 1 نعم

IV (17.9) 0.44 (15.7) 0.39 (17.9) 0.44 (15.7) 0.39 ال حاجة ال 
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 N/A N/A (26.9) 0.66 (23.6) 0.58 مستوى 1 نعم

 15أكثر من 

( م 4.6(قدم 

مل وحتى ويش

 6.1)قدم  22

(متر  

I 

 ال

 مستوى 1

0.23 (9.3) 0.26 (10.6) 

 غير موجود غير موجود

 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 نعم

II 

 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال

 (15.2) 0.38 (13.2) 0.33 نعم

III 

 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 ال

 (16.7) 0.41 (14.6) 0.36 نعم

IV 

 (17.9) 0.44 (15.7) 0.39 ال

 (26.9) 0.66 (23.6) 0.58 نعم
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أو أعرض ،  ارتفاع ( متر 2.4)قدم  0الممر ( متر 4.7)قدم  16عمق الرف حتى ويشمل  - متعددة بصفوفرفوف  339.لجدول ا

 (متر 7.6)قدم  25وحتى ( متر 3.7)قدم  12التخزين اكثر من 

التخزين اكثر من أو أعرض ،  ارتفاع ( متر 2.4)قدم  0الممر ( متر 4.7)قدم  16عمق الرف حتى ويشمل  -متعددة  رفوف بصفوف  339.لجدولا

 (متر 7.6)قدم  25وحتى ( متر 3.7)قدم  12

 االرتفاع 

 فئة السلعة

 

 التغليف

مرشات  

داخلر 

رففاأل  

(د/ل)د /طلب ماء مرشات السقف  ج  

رففمع مرشات في األ رففمع مرشات في األ   

متعددة  أرففصفوف  متعددة  أرففصفوف    

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة عالية في 

درجة  أرففالسقف ومرشات 

 حرارة عادية

مرشات درجة حرارة عالية 

 أرفففي السقف ومرشات 

 درجة حرارة عادية

قدم  22أكثر من 

حتى ( متر 6.1)

قدمة  25ويشمل 

(متر 7.6)  

I 

 ال

 مستوى 1

0.23 (9.3) 0.26 (10.6) 

 ِِ وجودغير ِم  غير موجود 

 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 نعم

II 

 (12.2) 0.30 (10.6) 0.26 ال

 (15.2) 0.38 (13.2) 0.33 نعم

III 

 (13.2) 0.33 (11.7) 0.29 ال

 (16.7) 0.41 (14.6) 0.36 نعم

IV 2مستوى  ال  0.39 (15.7) 0.44 (17.9) 
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 (26.9) 0.66 (23.6) 0.58 نعم

 

تصميم لنقطة واحدة فقط
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 :(تطبيقات الغرف الباردة)المناطق  المبردة  15  

 :عام  15.1

من خالل جدار أو أرضية في منطقة مبردة يتم توفير  ات المرش عندما يمر أنبوب  15.1.1
طول الماسورة الذي . قسم من الماسورة وإعداده لإلزالة فورا في تلك المنطقة 

 ملم 752يزال يجب أن ال يقل عن 

 :انذار انخفاض ضغط الهواء  15.2

ور نخفاض ضغط الهواء في الموقع المحظيجب تركيب انذار با  15.2.1
 باستمرار 

المجهزة بانذارات محلية بانخفاض ضغط الهواء وجهاز  نظامال 15.2.2
في المناطق  أن تطلق انذارا  ال يطلبالمحافظة على  الهواء  

 .المحضورة باستمرار 

 :اإلمداد بالهواء أو النيتروجين  15.3

 :ة كما يلي نظامهواء أو النيتروجين لأليكون اإلمداد بال  15.3.1 

ادنى درجة حرارة لتخفبض محتواها من الهواء من الغرفة ذات  -1
 .الرطوبة 

المجفف المصنفة للتطبيق لإلستفادة من مجموعات مكبس الهواء  -2
 .الهواء المحيط 

غاز النيتروجين المضغوط من اآلسطوانات المستخدم بدال عن الهواء  -3
 .المضغوط 

 :صمامات التحكم  15.4

فحوصات تشغيل يتم توفير صمام تحكم من نوع المؤشر بغرض  15.4.1
خارج المنطقة مرش النظام بوضعه على كل انبوب رأسي لل

 .المبردة 

 :صمام الفحص  15.5 

في المفصل وذلك قي نظام ملم  2.4بقطر مع فتحة يتم تركيب صمام فحص  15.5.1
 .األنبوب الرأسي أسفل صمام الفحص

من غير المطلوب وجود صمامات فحص عند استخدام انبوب جاف أو  15.5.2
صمام تلقائي ويكون مصمما لتصريف كل المياه بالكامل فوق المقعد وتلك 
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المصنفة للتركيب بدون أن تظل مياه أولية  وحيث ال تستخدم المياه األولية 
 .في االنبوب الراسي للنظام 

 

 : أنابيب إمداد الهواء والنيتروجين 15.6 

يتم تجهيز انابيب األمداد بخطين لإلمداد ويكونا سهلي اإلزالة بطول ال يقل  15.6.1
ملم حسب ما هو موضح في الشكل  26.4متر وبقطر ال يقل عن  1.0عن 

9.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل 
نظام مرشات المناطق المبردة المستخدم لتخفيض فرص تكوين  9.15

 سدادات الثلج

 :بالنيتروجين اإلمداد  15.7
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يتم تجهيز انابيب األمداد بخط لإلمداد ويكون سهل اإلزالة بطول ال يقل  15.7.1
 (  سم 2.64)بوصة  1وبقطر ال يقل عن ( متر 1.0)قدم  5عن 

 .يتم تجهيز كل خط امداد بصمامات تحكم توضع في المنطقة الدافئة  15.7.2

داد نظام إمداد الهواء في أي يفتح فقط خط واحد إلمداد الهواء وذلك إلم 15.7.3
 .وقت 

 :صواعدمتطلبات تمديد  -01

 :فوق األرض  صواعدتمديد  16.1

ي داخل أو المستعملة لنظام المرشات والمركبة فصواعديجب أن تكون  16.1.1
من المصنع ويكون من نوع اي ار دبليو من الحديد المجلفن  خارج البناية 

 ASTM A 53 Gr. B orأو بدون لحام ومصنع وفقا للمعيار األمريكي 
ASTM A 795 Gr. B, Sch-40   أو مصننوع حسب المعيار

المستخدمة لكل صواعدأما (. ثقيل ) ]الفئة   BS-1387البريطاني 
 .المرشات يجب أن تحصل على االعتماد من الدفاع المدني 

 :فوق األرض صواعدتركيبات        16.2

ملم وأكبر والمستخدمة في 63بأقطار صواعد تجهيزات 16.2.1
فوق األرض تكون مجلفنة من المصنع ، صواعدتمديدات 

 يد المرن وتكون الوصالت المسننةالحديد المطاوع أو الحد
تعمل تحت و  B16.3متوافقة مع المعيار البريطاني  

 .بار 15ضغط ال يقل عن 

والمستخدمة في  ملم فمافوق 56بأقطار صواعدزات تجهي 16.2.2
فوق األرض تكون مجلفنة من المصنع ، صواعدتمديدات 

أما الوصالت الملحومة أو الطوقية . لمرن أو الحديد ا
 & AMSTاألمريكي متوافقة مع المعيار  فيجب أن تكون

B16.9   مع ( الوصالت_ووتوافق اطواق األنابيب
تعمل تحت ضغط و ASME B16.5يكي المعيار األمر

 .عن ضغط تشغيل النظام ال يقل 

 :تحت األرض  والوصالتصواعدتجهيزات  16.3

رض تحت األ التي تمدد التي تستخدم في نظام مكافحة الحريق صواعد 16.3.1
 :لبات التالية يجب أن تتوافق مع أي من المتط

الهيئة األمريكية  المصنوع وفقا لمعايير( مرن)انابيب الحديد الدكتايل  -1
متوافقة مع  والوصالت تكون AWWA C 151 ألعمال المياه 
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AWWA C110  فتتوافق مع  أما المرابطAWWA C115  
 AWWA C 105وفقا للمعيار ومحمية ضد التآكل 

بدون لحام المصنعة وفقا صواعدع ، والمجلفنة من المصنصواعد -2
 AMST A 53 bGr. B or ASTM A795للمعيار األمريكي 

Gr.B, Sch-40  أو مصنوعة حسب المعيار البريطانيBS-
مع طالء ايبوكسي وسطح حماية ضد التآكل ( ثقيل)الفئة ج   1387

تكون التجهيزات ملحومة العقب أو ملحومة المحجر وتكون . 
على اعتماد  كل المواد المقترحة يجب أن تحصل .الوصالت بأطواق 

 .الدفاع المدني 

وتجهيزاتها  HDPEالكثافة العالية المعتمدة أنابيب البوليثين ذات  -3
مع درجة   AWWAC906-07لمصنعة وفقا للمعيار األمريكي ا

 حرارة وضغط قدره ال يقل من ضغط تشغيل النظام مع الوضع في
جة الحرارة واالرتفاع المتكرر الحسبان عامل ارتفاع وانخفاض در

 احياناوارتفاع الضغط 
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 في األقسام والطوابقصمامات التحكم / العزل  -07

كل صمامات العزل والتحكم في األقسام المركبة في نظام المرشات يتم  17.1
او صمامات قرصية تركب  O.S. &Yمراقبتها من قبل صمام تحكم نوع 

ريق في البناية للمراقبة أو مع كابح أو مفتاح تحكم موصول بنظام انذار الح
ما لم يتم تحديد شئ خالف ذلك يؤمن في موقع مفتوح بقفل سقاطة أو حزام 

 .ويعتمد من الدفاع المدني 

تم انشاؤها من اجل كل صمامات العزل التي تركب في نظام المرشات ي 17.2
يجب أن ر العمود مع حركة عقارب الساعة يدوإغالق الصمام حيث 

توضع عالمات واضحة على عجالت اليد إلغالق الصمامات وذلك لتشير 
 .ارة العجلة لقفل الصمام إلى أي اتجاه يجب إد

 .يجب أيضا وضع إشارة لتوضح أيضا ما إذا كان الصمام مفتوحا أو مغلقا  17.3

في الجهة مرش يتم تركيب صمامات للعزل في كل انبوب رأسي لل 17.4
مرش الصاعدة لصمام الفحص بحيث يكون عزل االنبوب الرأسي الواحد لل

األخرى للمرشات من نفس صواعدالصواعدال يقطع إمداد المياه من 
 .مصدر اإلمداد 

الصمام الموجود في االتجاه الصاعد من عداد الجريان في خط فحص  17.5
وذلك لتسهيل الخنق ( جلوب)مضخة الحريق يكون من النوع المنزلق 

 (الغلق)

ضخة الحريق ومخارج خزان المياه الصمامات في جهة االمتصاص من م 17.6
  O.S. &Yكون من نوع صمام  ت

تصنف كل الصمامات فيما يتعلق بالضغط الخاص بتشغيل النظام ودرجة  17.7
 .يتم اعتمادها من دائرة الدفاع المدنياه الخدمة حيث حرارة مي

ابق يتم تركيبها في مواقع سهلة واألقسام أو الطو/ل صمامات العزلك 17.8
 .الدخول والوصول لها ومرئية 

كم مع لوحة تعريفية توضع في مكان يتم توفير صمامات العزل والتح 17.9
 .واضح باللغتين العربية واالنجليزية

أو بئر مصعد  عندما يتم تركيب صمامات العزل والتحكم في غرف مغلقة 17.10
دخول ولوحات مع لوحة تعريفية في موقع واضح يتم توفير أبواب لل

 .ومرئي باللغتين العربية واالنجليزية 
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 صمامات الفحص -08

مشتركة لفوهات الحريق صواعدإذا ما تم اقتراح وضع حالة أنابيب  18.1
بعد تجمع صمامات  اإلشراف والمرشات يتم تركيب صمام تحكم معتمد 

 والتحكم لمنطقة المرشات 

يتم تصنيف كافة صمامات الفحص فيما يختص بضغط تشغيل النظام  18.2
 .كل ذلك من الدفاع المدني  ويتم اعتماد. حرارة مياه الخدمة ودرجة 

يتم تركيب كافة صمامات الفحص في أماكن يسهل الوصول والدخول لها  18.3
 ومرئية 

عندما يكون هنالك أكثر من مصدر إلمداد المياه يتم تركيب صمام فحص  18.4
 .في كل توصيلة 

عندما يتم تركيب المرشات في جانبين متجاورين في البناية ويقومان  18.5
اية ضد تعرضات مميزة ومنفصلة مع صمامات تحكم منفصلة لكل بالحم

بحيث يسمح بعمل  جانب ، يتم توصيل الخطوط النهائية مع صمام فحص 
أما األنبوب األوسط بين صمامي الفحص فيتم . واحدة حول الزاوية مرش 

 .للتوضيح  9.16انظر الشكل . )وضعهمها لتصريف المياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذجي لصمامات الفحص الوضع 9.16الشكل 
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 البديل لصمامات الفحص الترتيب 9.17الشكل 

إضافية كحل بديل على كل نظام يقع حول الزاوية من مرش يتم تركيب  18.6
 (للتوضيح 9.17انظر الشكل )النظام المشارك 

يعتبر الجهاز الخاص بالحماية من رجوع الماء صمام فحص ويكون من  18.7
 .وب وضع صمام إصافي للفحص لالمطغير 

عند استخدام خزانات وسائد مع مضخات الحريق اآللية فمن غير المطلوب  18.8
 .استخدام صمام فحص في توصيلة الخزان المساند 

 .أو أفقية وفقا لتصنيفها صواعديتم تركيب صمامات الفحص في مواقع   18.9

رطبة مجهز مع صواعد عندما يكون هنالك نظام مرشات ذات انابيب 18.10
توصيلة للدفاع المدني فإن صمامات اإلنذار تعتبر كصمام فحص وال يكون 

 .مطلوبا صمام إضافي للفحص 

 

 صمامات فحص إلنذار تجميعة -17

يتم تركيب تجمع صمامات فحص اإلنذار في كل نظام المرشات حسب  19.1
المعدات حماية المرشات والذي يحتوي على لأقصى مساحة منطقة 

 :والملحقات التالية 

 وجهاز التأخير التوزيعصمام فحص انذار كامل مع عدة  -1

 جرس انذار لمحرك المياه -2

 مفتاح كهربائي لضغط االنذار -3
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 (الماء الصاعد والنازل)قياس الضغط عداد  -4

 صمامات فحص االنذار 19.2

كامال مع  لنظام المرشاتصواعدالصواعدكل صمام اإلنذار في يتم تركيب  19.2.1
 .في مباني المكاتب المرش الموزعات المطلوبة في كل تركيبات نظام 

تحتوي موزعات صمام اإلنذار على موزع رئيسي مع كل  19.2.2
المطلوبة والتجهيزات والصمامات وجرس انذار محرك المياه صواعد

والمفتاح الكهربائي النذار الضغط وأجهزة قياس ضغط  وحجيرة التعويق 
 .المياه الصاعد والنازل 

يتم توصيل مفتاح ضغط االنذار من الداخل مع نظام انذار الحريق في  19.2.3
 .البناية لتشغيل انذار الحريق 

ملم ليصل الجانب الصاعد والنازل  23يتم توفير خط أنابيب جانبي بقطر  19.2.4
ط المياه بدون رفع سداد الصمام بعيدا عن مقعده والذي من اندفاع ضغ

 .الكاذب يمنع من اإلنذار 

م ودرجة ضغط تشغيل النظاعلى يتم تصنيف صمامات فحص االنذار  19.2.5
 .الدفاع المدني  حرارة مياه الخدمة حسب مايحدده

 يتم تركيب صمامات الفحص في أماكن يسهل الوصول لها ومرئية  19.2.6

يتم تركيب كافة صمامات الفحص عموديا مع فسحة مناسبة حوله  19.2.7
 .ألغراض الفحص والصيانة 

يتم تركيب جهاز التعويق في خط اإلنذار لمنع اإلنذار الكاذب بسبب تغير  19.2.8
 .ضغط المياه في نظام المرشات 

 

 :محرك المياه مميكانيكي ذوجرس انذار  19.3 

مع نظام معتمد النذار محرك المياه يتم تجهيز نظام المرشات  19.3.1
مترا من صمام  26والذي يتم وضعه على مسافة ال تزيد عن 

 .فوق صمام اإلنذار  أمتار 5وعلى ارتفاع ال يزيد عن  اإلنذار

والتجهيزات الخاصة بها مجلفنة صواعديجب أن تكون شبكة  19.3.2
 .وباألحجام المحددة من الشركات الصانعة وبياناتها 

من خالل تجهيزات لديها لتصريف المياه صواعديتم ترتيب شبكة  19.3.3
وتشكل صفحة الفوهة جزءا ال . ملم  3فوهة ال يتجاوز قطرها 
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يتجزأ من التجهيزات ولكن يجب أن يصنع من مادة غير حديدية 
 .نغالق بسبب التآكل لحماية الثقب من اإل

ركيب لكل ملم على جانب الت 16ام فحص بقطر يتم تركيب صم 19.3.4
 .صمام انذار 

ضح يتم توفير لوحات وعالمات معتمدة للتعريف حسب ما هو مو 19.3.5
يتم وضع العالمة . الخارجية  ألجهزة االنذار 9.18في الشكل 

قرب الجهاز في موقع واضح وتكون الكلمات المكتوبة عليه كما 
 :هو ادناه 

دائرة عندما يرن الجرس قم باستدعاء  –انذار حريق مرش ) 
 (اإلطفاء أو الشرطة 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحة تعريف االنذار  9.18الشكل 

 :الضغط  المفتاح الكهربائي إلنذار 19.4

 

يتم تركيب المفاتيح الكهربائية إلنذار الضغط في النظام ويتم  19.4.1
تركيبها ووضعها على فرع رأسي من األنبوب بطول ال يقل عن 

 ملم 333

يكون مفتاح الضغط من نوع  الغشاء الرافع للصوت أو انبوب  19.4.2
منحني ويكون  حساسا  بالقدر الكافي للعمل عندما تكون هنالك 

 . واحدة تعمل مرش 

غير محددة )يتم توفير مفتاح الضغط مع اجهزة حرة الفولطية  19.4.3
 .مع نظام انذار الحريق للمراقبة ( الجهد
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تشغيل ضغط النظام غط الخاص على يتم تصنيف مفتاح الض 19.4.4
 .الدفاع المدني  حرارة مياه الخدمة حسب مايحدده ودرجة

 :صمامات التحكم  -21

بصمام مؤشر مصنف وفقا للموقع ويتم مرش يتم تزويد كل نظام  20.1
 .وضعه للتحكم في كل المصادر اآللية إلمداد المياه 

يتم على األقل تركيب صمام بمؤشر مصنف في كل مصدر إلمداد  20.2
ويجب أن ال يكون . المياه ولكن ليس لتوصيالت دائرة االطفاء 

انظر الشكل )هنالك صمام للغلق في توصيالت دائرة االطفاء 
9.19 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة من ترتيبات الصمامات المقبولة  199.الشكل 
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 :المراقبـــــة  -21

يتم اإلشراف ومراقبة الصمامات على توصيالت امداد المياه وصمامات  21.1
المراقبة على األقسام والعزل والصمامات األخرى في انابيب اإلمداد 

 :التالية  بالمياه الثابتة بواحدة من الطرقاإلخماد األخرى  نظاموللمرشات 

خدمة اإلشارة من المحطة المركزية أو ملكية خاصة أو من على  -1
 البعد 

خدمة اإلشارة المحلية التي تسبب صوتا إلشارة مسموعة في نقطة  -2
 .يكون فيها تواجد مستمر 

 .الصمامات المغلقة في الوضع الصحيح  -3

الصمامات الموجودة في سياجات مسورة تحت سيطرة المالك ومغلقة  -4
 .فحصها اسبوعيا كجزء من اجراء معتمد في وضع مفتوح ويتم 

 :عدادات قياس الضغط  -22

( للعداد عمود)يتم تركيب عدادات قياس الضغط مع صمام تحكم  22.1
ف وذلك على الجانب الصاعد والجانب تكون به ترتيبات للتصري

وذلك لقراءة االمداد وضغوط النازل من صمامى فحص االنذار 
 .النظام 

مرش الضغط فوق كل انبوب رأسي لل دات قياسيتم تركيب عدا 22.2
 .وفي كل تجمع صمامات للمنطقة 

لضغط تشغيل النظام ودرجة  ،  يتم تصنيف عدادات قياس الضغط 22.3
 .دائرة الدفاع المدني ارة مياه الخدمة حسب اعتماد حر

من أقصى ضغط للنظامى % 163أقصى قراءة للعداد تكون  22.4
 بار 3.2ال تتجاوز ويكون في كل عداد أقسام 

تلف يتم تعبئة كل عدادات قياس الضغط بسائل الجلسرين لمنع  22.5
 .ضغط نظام المياه بسبب ارتفاع ( المؤشرات)اإلبر 

 

 :صمامات خفض الضغط  -23

يتم تركيب صمام خافض للضغط مصنف في أجزاء النظام الذي  23.1
بار  12.1تكون فيه كل المكونات غير مصنفة للضغط أكثر من 

ألكثر ( في غير حالة الحريق)عادي ويوجد احتمال لضغط الماء ال
بار في  11.3بار  ويجهز لمخرج ضغط ال يزيد عن  12.1من 

 .أقصى مدخل للضغط 
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 س الضغط على جوانب مدخل ومخرج كليتم تركيب عدادات قيا 23.2
 .صمام خافض للضغط 

على جانب  ملم 13يتم توفير صمام للتنفيس بحجم ال يقل عن  23.3
التصريف لمجموعة صمام خفض الضغط على ضغط ال يتجاوز 

 .بار  12.1

يتم توفير صمام بمؤشر مصنف على جانب الدخول من كل صمام  23.4
خافض للضغط ما لم يستوفي الصمام الخافض للضغط متطلبات 

 .التصنيف الستخدامات صمام المؤشر 

خفض الضغط وذلك يتم توفير وسائل إلى األسفل لكل صمامات  23.5
 .الجراء فحوصات الجريان في طلب نظام المرشات 

 

 : (الصمامات الطابقية) صمامات التحكم لألقسام أو منطقة الطابق تجميعة  -22

صمامات التحكم في األقسام ومنطقة الطوابق  يتم تركيب تجميعة 24.1
لكل طابق مرش عندما يتم أخذ المواسير من األنبوب الرأسي لل

انظر ) 6.7وعندما تتجاوز مساحة الطابق الحد المحدد في الجدول 
كل تجمع لصمامات التحكم في ويتكون ( للتوضيح 9.20الشكل 

 :المنطقة من االتي 

مراقب مجهز بمؤشر يوضح وضع  صمام نوع فراشة -1
ويكون كامال مع احزمة لتأمين القفل ( مغلق)و ( مفتوح)

ويتم تركيب الصمام على الجانب الصاعد من . الحلقي
 .مفتاح جريان الماء 

مفتاح انذار جريان الماء الذي يوجد به مؤشر يتم تثبيت  -2
من نوع المجداف النسياب المياه المناسب لحجم االنبوب 

ليه ،  بعد الصمام الحلقي وذلك على االنبوب المركب ع
 .مرش الرئيسي لإلمداد وقبل أخذ  أي توصيل لل

يتم تركيب توصيالت للتفتيش والتصريف بقطر ال يقل  -3

 .ملم على الجانب النازل من مفتاح الجريان  25عن 

تتناسب مع الضغط  دات قياسيتم تركيب أقراص لعدا -4
ها بسهولة للفحص يمكن ازالت ضغط المياه وترتب بحيث

عداد قياس . واالختبار بدون اغالق المياه وامدادها 
الضغط يتم تركيبه بين الصمام الحلقي ومفتاح جريان 

 .المياه 
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اح جريان الماء إلى الصمام نوع أدنى مسافة بين مفت -5
ولصمام الفحص والتصريف يجب أن ال يتجاوز  فراشة

 .ملم  622

اآلنبوب أو حسب ما هو يركب مفتاح جريان المياه فوق  -6
 .موصى به في كشف البيانات األصلية لصانع الجهاز 

كل معدات صمام التحكم في المنطقة يتم تصنيفها لضغط  -7
 . خدمة المياه للنظام التشغيل ودرجة حرارة 

تجمع صمامات التحكم في المنطقة في مكان يسهل  -0
الدخول اليه ويكون مرئيا ويفضل أن يكون في سياج 

 االرتفاع المطلوب  ستار فوق

تزود صمامات التحكم في المنطقة بلوحة تعريفية في  -7
 .مكان واضح ومرئي باللغتين العربية واالنجليزية 

اينما وضع صمام التحكم في المنطقة في غرفة مغلقة أو  -12
الخدمات يتم توفير باب للدخول أو فتحة مع لوحة بئر 

 .ليزية تعريفية في مكان مرئي باللغتين العربية واالنج

ت التحكم في المنطقة بحيث تكون لها اصمام يتم تركيب -11
 .فسحة مناسبة حولها ألغراض الفحص والصيانة 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 صمام التحكم في منطقة الطابق 22-7الشكل 
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 :تركيب رؤوس المرشات  -25

 عام  25.1 

لبات التصميم بناية حسب متطيتم تركيب رؤوس المرشات في كل  25.1.1
 .تصنيف خطر المنشأة في كل مباني المكاتب حول 

مرشات بتلك الكيفية بحيث تكون أقصى منطقة حماية يتم تركيب ال 25.1.2
 .لها ال تتجاوز الحد حسب خطر المنشأة 

ى أساس نوع بناءها ومواصفات أداءها يتم تركيب المرشات عل 25.1.3
حول نمط  9.21انظر الشكل .  بدون تعويق نمط التصريف فيها 

 .التصريف للمرشات القياسية العمودية أو المتدلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رذاذ قياسية مرش لالمرش المعوقات لتطور نمط تصريف  9.21الشكل 
 عمودية أو متدلية 
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 الرؤوس العمودية للمرشات 25.2 

بحيث يكون يتم تركيب رؤوس المرشات العمودية بتلك الطريقة  25.2.1
للوضع الرأسي فقط مع توازي أذرع اإلطار مع كاشفها مواجها 

 .الخط الفرعي لتقليل التعويق المتعلق بنمط التصريف 

يتم تركيب المرشات العمودية حيث ال توجد اسقف مستعارة مثل  25.2.2
موقف السيارات والمخازن وغرف النبات والمساحات المغلقة فوق 

 الخ..منطقة  األسقف المستعارة 

ملم  26السقف عن  لى المرشراس  ال تقل المسافة بينن يجب أ 25.2.3
 .ملم  333وال تزيد عن 

 333في نطاق الـ المرش ا ال تسمح األوضاع بوضع رأس عندم 25.2.4
ملم يجهز بلوحة كاشف  333تزيد عن ملم من السقف ، وكانت 

ملم ويتم  233مصنوعة من الحديد االستينليس بقطر ال يتجاوز 
 لكاشف تركيبه مرفقا مع ا

 

العمودية فورا بعد تجربة تشغيل المرش يتم إزالة أغطية حماية   25.2.5
 .نظام المرشات 

حيث تكون هنالك  يتم تجهيز المرشات العمودية بواقي للحماية    25.2.6
 .المرش تلف عرضي من فقاقيع احتماالت بوجود 

المجاورة يجب أن ال تتجاوز  والمرش  المرش  أدنى  مسافة بين 25.2.7
 .متر  1.8

القياسية  أقصى مسافة بين المرش المتدلية القياسية إلى المرش 25.2.8
وعندما يتم . متر  4.6المجاورة يجب أن ال تزيد عن أكثر من 

فإن أقصى ت العمودية ذات التغطية الموسعة استخدام المرشا
يف المعتمد لها التصنيجب أن ال تزيد عن  إلى المرشمسافة بين 

 .حسب كشف البيانات الفنية للصانعين 

المتدلية إلى الجدار يجب أن ال تزيد عن  أدنى مسافة بين المرش 25.2.9
 .ملم  133

عن  متدلية إلى الجدار يجب أن ال تقلمرش أقصى مسافة بين أي  25.2.10
 .متر أو نصف التباعد بين المرشات  2.26

لك أي معوقات مستمرة أو غير مستمرة مثل يجب أن ال تكون هنا  25.2.11
والقنوات صواعداألعمدة والعوارض شبكات الجملونات واألوتار و
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تمنع نمط التصريف اسفل رأس والتركيبات األخرى والتي قد 
 .المرش أسفل  ملم 633إلى أقل أو ما يساوي  المرش

الثابتة التي يتجاوز معوقات اليجب تركيب المرشات تحت    25.2.12
متر مثل القنوات ومجاري الكيبالت وأرضيات  1.2عرضها

 الخ...البوابة المفتوحة 

يجب أن ال يقل  رشورأس الم فسحة فراغ بين سقف المخزنأدنى  25.2.13
ملم في أوضاع خاصة  1333متر ويكون ما بين  633عن 

شات االخماد المبكر والتجاوب السريع لمرشات خاصة مثل مر
  ELOة ومرشات الفوهة الواسع

المرشات تحت المنور الزجاجي أو البالستيكي والتي تتعرض  25.2.14
ألشعة الشمس المباشرة تكون من النوع ذو تصنيف درجة الحرارة 

 .المتوسطة 

عندما يكون هنالك تغير عمودي في واجهة السقف في داخل  25.2.15
ملم  033فة أكثر من ، وتخلق مساالمرش المساحة التي تغطيها 

، فإن السطح الرأسي الممتد  علوي وكاشف المرشالسقف البين 
لغرض  راً اأسفل من السقف عند تغير االرتفاع يعتبر جد إلى

 .التباعد بين المرشات 

، أقل أو  فة بين السقف العلوي وكاشف المرشعندما تكون المسا 25.2.16
ملم فإنه يسمح بأن يكون التباعد بين المرشات كأن  033تساوي 
تجاويف سطح شريطة مراقبة قواعد المعوقات وقواعد السقف م
 السقف 

جزء  ات في المباني ذات المعوقات على أخذ كليتم تركيب المرش 25.2.17
على مسافة  منفصل من انسداد البناء مع مرشات موضوعةرئيسي 

 ملم من السقف 333ملم إلى ما ال يزيد عن  26ال تقل عن 

االنسداد في التصريف أو يتم توفير بحيث تمنع توضع المرشات  25.2.18
 .مرشات إضافية لضمان التغطية المناسبة للخطر 

يسمح بأن يكون التباعد بين المرشات على الجوانب المقابلة من  25.2.19
متر في العرض شريطة أن تكون  1.2االنسداد ال يزيد عن 

المسافة بين الخط األوسط لالنسداد إلى المرشات ال يتجاوز نصف 
 .سافة المسموح بها بين المرشات الم

االنسدادات الموضوعة مقابل الجدار والتي ال يزيد عرضها عن  25.2.20
 .ملم يسمح بأن تكون محمية  752
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لتجنب  9.34 يسمح بتركيب المرشات تحت ظروف انسداد البناء حسب الجدول 25.3
 انظر الشكل  . العموديةانسداد تصريف نمط المياه في المرشات 

 

 النموذجي لتجنب انسداد نمط تصريف المياه العموديةوضع المرشات  9.34الجدول 

المسافة من المرشات إلى جانب 

(أ)المعوق   

أقصى مسافة مسموح بها  لجهاز االنعطاف 

(ب)فوق أسفل المعوق   

ملم 322أقل من   صفر ملم 

ملم 452ملم إلى  322 ملم 65   

ملم 622ملم إلى  452 ملم 72    

ملم 752ملم إلى  622 ملم 142   

ملم 722ملم إلى  752 ملم172    

ملم 1252ملم إلى  722 ملم 242   

ملم 1222ملم إلى  1252 ملم 325   

ملم 1352ملم  1222 ملم 355   

ملم 1522ملم إلى  1352 ملم 422   

ملم 1652ملم إلى  1522 ملم 457   

ملم 1022ملم إلى  1652 ملم 520   
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 الرؤوس المتدلية للمرشات  25.4

يتم تركيب رؤوس المرشات العمودية بتلك الطريقة بحيث يكون كاشفها   25.4.1  
مواجها للوضع الرأسي فقط مع توازي أذرع اإلطار مع الخط الفرعي لتقليل 

 .التعويق المتعلق بنمط التصريف 

 

حيث ال توجد اسقف مستعارة مثل  المتدليةيتم تركيب المرشات  25.4.2
موقف السيارات والمخازن وغرف النبات والمساحات المغلقة فوق 

 الخ..منطقة  األسقف المستعارة 

إلى السقف عن  المتدليةالمرش يجب أن ال تقل المسافة بين كاشف  25.4.3
 .ملم  333ملم وال تزيد عن  26

 333في نطاق الـ المرش عندما ال تسمح األوضاع بوضع رأس  25.4.4
ملم يجهز بلوحة كاشف  333ملم من السقف ، وكانت تزيد عن 

ملم ويتم  233مصنوعة من الحديد االستينليس بقطر ال يتجاوز 
 تركيبه مرفقا مع الكاشف 

 

فورا بعد تجربة تشغيل  المتدليةالمرش يتم إزالة أغطية حماية   25.4.5
 .نظام المرشات 

بواقي للحماية  حيث تكون هنالك  المتدليةت يتم تجهيز المرشا   25.4.6
 .المرش احتماالت بوجود تلف عرضي من فقاقيع 

المجاورة يجب أن ال تتجاوز المرش و المرش أدنى  مسافة بين   25.4.7
 .متر  1.8

القياسية المرش المتدلية القياسية إلى المرش أقصى مسافة بين  25.4.8
وعندما يتم . متر  4.6المجاورة يجب أن ال تزيد عن أكثر من 

ذات التغطية الموسعة فإن أقصى مسافة  المتدليةاستخدام المرشات 
يجب أن ال تزيد عن التصنيف المعتمد لها المرش إلى المرش بين 

 .حسب كشف البيانات الفنية للصانعين 

لى الجدار يجب أن ال تزيد عن المتدلية إالمرش أدنى مسافة بين  25.4.9
 .ملم  133

متدلية إلى الجدار يجب أن ال تقل عن مرش أقصى مسافة بين أي  25.4.10
 .متر أو نصف التباعد بين المرشات  2.26
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يجب أن ال تكون هنالك أي معوقات مستمرة أو غير مستمرة مثل  25.4.11
والقنوات صواعداألعمدة والعوارض شبكات الجملونات واألوتار و

والتركيبات األخرى والتي قد تمنع نمط التصريف اسفل رأس 
 .المرش ملم أسفل  633إلى أقل أو ما يساوي المرش 

يجب تركيب المرشات تحت المعوقات الثابتة التي يتجاوز  25.4.12
متر مثل القنوات ومجاري الكيبالت وأرضيات  1.2عرضها

 الخ...البوابة المفتوحة 

يجب أن ال يقل المرش حة فراغ بين سقف المخزن ورأس أدنى فس 25.4.13
ملم في أوضاع خاصة  1333متر ويكون ما بين  633عن 

لمرشات خاصة مثل مرشات االخماد المبكر والتجاوب السريع 
  ELOومرشات الفوهة الواسعة 

المرشات تحت المنور الزجاجي أو البالستيكي والتي تتعرض  25.4.14
تكون من النوع ذو تصنيف درجة الحرارة  ألشعة الشمس المباشرة

 .المتوسطة 

عندما يكون هنالك تغير عمودي في واجهة السقف في داخل  25.4.15
ملم  033، وتخلق مسافة أكثر من المرش المساحة التي تغطيها 

، فإن السطح الرأسي الممتد المرش بين السقف العلوي وكاشف 
تبر جداراً لغرض إلى أسفل من السقف عند تغير االرتفاع يع

 .التباعد بين المرشات 

، أقل أو المرش عندما تكون المسافة بين السقف العلوي وكاشف  25.4.16
ملم فإنه يسمح بأن يكون التباعد بين المرشات كأن  033تساوي 

السقف مسطح شريطة مراقبة قواعد المعوقات وقواعد تجاويف 
 السقف 

ذات المعوقات على أخذ كل جزء  يتم تركيب المرشات في المباني 25.4.17
رئيسي منفصل من انسداد البناء مع مرشات موضوعة على مسافة 

 ملم من السقف 333ملم إلى ما ال يزيد عن  26ال تقل عن 

توضع المرشات بحيث تمنع االنسداد في التصريف أو يتم توفير  25.4.18
 .مرشات إضافية لضمان التغطية المناسبة للخطر 

بأن يكون التباعد بين المرشات على الجوانب المقابلة من  يسمح 25.4.19
متر في العرض شريطة أن تكون  1.2االنسداد ال يزيد عن 

المسافة بين الخط األوسط لالنسداد إلى المرشات ال يتجاوز نصف 
 .المسافة المسموح بها بين المرشات 
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عرضها عن االنسدادات الموضوعة مقابل الجدار والتي ال يزيد     25.4.20
 ملم يسمح بأن تكون محمية 752

لتجنب  9.35يسمح بتركيب المرشات تحت ظروف انسداد البناء حسب الجدول  25.5
 . 9.22انظر الشكل  .انسداد تصريف نمط المياه في المرشات المتدلية 

 

 وضع المرشات المتدلية النموذجي لتجنب انسداد نمط تصريف المياه 9.35الجدول 

المرشات إلى جانب المسافة من 

(أ)المعوق   

أقصى مسافة مسموح بها  لجهاز االنعطاف 

(ب)فوق أسفل المعوق   

ملم 322أقل من   صفر ملم 

ملم 452ملم إلى  322 ملم 65   

ملم 622ملم إلى  452 ملم 72    

ملم 752ملم إلى  622 ملم 142   

ملم 722ملم إلى  752 ملم172    

ملم 1252ملم إلى  722 ملم 242   

ملم 1222ملم إلى  1252 ملم 325   

ملم 1352ملم  1222 ملم 355   

ملم 1522ملم إلى  1352 ملم 422   

ملم 1652ملم إلى  1522 ملم 457   

ملم 1022ملم إلى  1652 ملم 520   
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 :المغلقة /الظاهرةرؤوس المرشات المتدلية في    25.6

 تجاويفيتم تركيب المرشات المتدلية النوع المركب في  25.6.1
أو مغلق بتلك الطريقة بحيث تكون كواشفها  (الظاهرة)

 .متجهة إلى وضع أسفل فقط 

يتم تركيب المرشات المتدلية في التجاويف أو المغلقة في  25.6.2
ئيسي مناطق األسقف المستعارة مثل ردهات المدخل الر

والمطابخ وصاالت  كاتبوالممرات العامة ووحدات الم
 الخ..جزئة عرض مبيعات الت

عندما يطلب أن تكون األسقف وتشطيبات الديكور  25.6.3
المعمارية الداخلية  من ناحية جمالية في المناطق الحساسة 
يوصى باستخدام  المرشات المغلقة بلوح غطاء حسب 
التشطيبات المعمارية 

 الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذجي لمنع االنسداد المتدليةوضع المرشات  9.22 الشكل 
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المرشات من نوع االستجابة السريعة والعاجلة يتم تركيبها في مناطق  25.6.4
 الخطر الخفيف

ت المناطق المغلقة حسب ارشادا/يتم تركيب المرشات في التجاويف 25.6.5
 األصلي للجهاز التركيب التي أوصى بها الصانع

الكبيرة معتمدة ومصنفة من النوع المرن ذو النقطة مرش يتم استخدام  25.6.6
مع المرش من األنبوب الفرعي إلى مرش وذلك لتمديد انبوب التنقيط لل

 .تجهيزات السقف المعتمدة واألدوات 

يتم فورا إزالة األغطية الوقائية واألحزمة في المرشات المتدلية بعد بعد  25.6.7
 .اجراء التشغيل التجريبي لنظام المرشات 

متر  1.8المجاورة يجب أن ال تتجاوز  شأدنى  مسافة بين  المرش  والمر 25.6.8
. 

القياسية المجاورة المرش المتدلية القياسية إلى المرش أقصى مسافة بين  25.6.9
وعندما يتم استخدام المرشات . متر  4.6يجب أن ال تزيد عن أكثر من 

 المرش إلى لموسعة فإن أقصى مسافة بين المرشالعمودية ذات التغطية ا
يف المعتمد لها حسب كشف البيانات الفنية يجب أن ال تزيد عن التصن

 .للصانعين 

 

ملم  011عن  تقلالمتدلية إلى الجدار يجب أن ال  أدنى مسافة بين المرش 25.6.10 
. 

 

 2.26متدلية إلى الجدار يجب أن ال تزيد عن  بين أي مرشأقصى مسافة  25.6.11
 .متر أو نصف التباعد بين المرشات 

يجب أن ال تكون هنالك أي معوقات مستمرة أو غير مستمرة مثل األعمدة  25.6.12
والقنوات والتركيبات صواعدوالعوارض شبكات الجملونات واألوتار و
إلى أقل أو ما  رأس المرشاألخرى والتي قد تمنع نمط التصريف اسفل 

 ملم 633يساوي 

يجب أن ال يقل عن  رشرأس المبين سقف المخزن و أدنى فسحة فراغ 25.6.13
ملم في أوضاع خاصة لمرشات  1333متر ويكون ما بين   633

خاصة مثل مرشات االخماد المبكر والتجاوب السريع ومرشات الفوهة 
  ELOالواسعة 
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المرشات تحت المنور الزجاجي أو البالستيكي والتي تتعرض ألشعة  25.6.14
 .لحرارة المتوسطة الشمس المباشرة تكون من النوع ذو تصنيف درجة ا

عندما يكون هنالك تغير عمودي في واجهة السقف في داخل المساحة التي  25.6.15
علوي ملم بين السقف ال 033فة أكثر من ، وتخلق مساالمرش تغطيها 

قف عند تغير ، فإن السطح الرأسي الممتد إلى أسفل من الس وكاشف المرش
 .رشات لغرض التباعد بين الماالرتفاع يعتبر جداراً 

، أقل أو تساوي  فة بين السقف العلوي وكاشف المرشعندما تكون المسا    25.6.16
ملم فإنه يسمح بأن يكون التباعد بين المرشات كأن السقف مسطح  033

 شريطة مراقبة قواعد المعوقات وقواعد تجاويف السقف 

 جزء رئيسي ات في المباني ذات المعوقات على أخذ كليتم تركيب المرش 25.6.17
في مستوى واحد مع من انسداد البناء مع كاشف مرشات يوضع  منفصل
 السقف

االنسداد في التصريف أو يتم توفير  تقلل منتوضع المرشات بحيث  25.6.18
 .مرشات إضافية لضمان التغطية المناسبة للخطر 

نسداد ال يسمح بأن يكون التباعد بين المرشات على الجوانب المقابلة من اال 25.6.19
متر في العرض شريطة أن تكون المسافة بين الخط األوسط  1.2يزيد عن 

لالنسداد إلى المرشات ال يتجاوز نصف المسافة المسموح بها بين 
 .المرشات 

ملم  752االنسدادات الموضوعة مقابل الجدار والتي ال يزيد عرضها عن  25.6.20
 .يسمح بأن تكون محمية 

لتجنب  9.36شات تحت ظروف انسداد البناء حسب الجدول يسمح بتركيب المر 25.7
انظر الشكل )انسداد تصريف نمط المياه في المرشات في التجاويف والمغلقة 

9.22 ) 

 

المغلقة النموذجي لتجنب انسداد نمط /وضع المرشات في التجاويف 9.36الجدول 
 تصريف المياه

المسافة من المرشات إلى جانب 

(أ)المعوق   

مسافة مسموح بها  لجهاز االنعطاف أقصى 

(ب)فوق أسفل المعوق   

ملم 322أقل من   صفر ملم 
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ملم 452ملم إلى  322 ملم 65   

ملم 622ملم إلى  452 ملم 72    

ملم 752ملم إلى  622 ملم 142   

ملم 722ملم إلى  752 ملم172    

ملم 1252ملم إلى  722 ملم 242   

ملم 1222ملم إلى  1252 ملم 325   

ملم 1352ملم  1222 ملم 355   

ملم 1522ملم إلى  1352 ملم 422   

ملم 1652ملم إلى  1522 ملم 457   

ملم 1022ملم إلى  1652 ملم 520   

 

  

 ( :المرشات األفقية الجانبية)رؤوس المرشات بجانب الجدار  25.8

 

على طول الجدار أو  يتم تركيب رؤوس المرشات بجانب الجدار 25.8.1
بجانب العارضة أو أسفل السقف المسطح األملس حيث ال  تفضل 
المرشات العمودية أو المتدلية مع تمديات انابيب مفتوحة بسبب 

 المسائل الجمالية 

تكون موزعاتها محاذية حيث ب بجانب الجداريتم تركيب المرشات  25.8.2
 ومتوازية للسقف أو السطح

لمرشات بجانب الجدار في المنحدرات لحماية أي يتم تركيب ا 25.8.3
مكتب أو غرفة ال توجد بها أسقف مستعارة وال يكون هنالك رغبة 

 .في التمديد المكشوف لألنابيب بسبب اشياء جمالية 
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العاجل  تركب في مناطق /السريع التجاوب نوعالمرشات من  25.8.4
 الخطر الخفيف 

في التجاويف أو المغلقة حسب يتم تركيب المرشات المتدلية  25.8.5
 ارشادات الصانع الرئيسي للجهاز

فورا بعد تجربة تشغيل  الجانبيةالمرش يتم إزالة أغطية حماية   25.8.6
 .نظام المرشات 

حيث تكون   بواقي للحماية بجانب الجدار يتم تجهيز المرشات    25.8.7
 .المرش تلف عرضي من فقاقيع  هنالك احتماالت بوجود 

بجانب الجدار إلى السقف يجب أن ال المرش المسافة بين موزع  25.8.8
وبالرغم من ذلك . ملم  163ملم وأن ال تزيد عن  133تقل عن 

 موزع وفي مناطق األسقف الغير قابلة لالحتراق فإن المسافة بين
ملم حتى  163إلى السقف يسمح بأن تكون نب الجدار بجا المرش
ملم إذا كانت المرشات مصنفة  463ملم حتى  333ملم و  333

 لذلك االستعمال حسب البيانات الفنية للصانع األصلي للجهاز

عندما تكون الجوانب السفلية من المبنى المستخدمة في تركيب  25.8.9
ملم في العرض او البروز  233المرشات  بجانب الجدار تفوق 

 .من الجدار يتم تركيب مرشات أسفل الجزء السفلي

بجانب الجدار إلى الجدار يجب أن ال تقل  أدنى مسافة بين المرش 25.8.10
 .ملم  133عن 

المرش أقصى مسافة بين  ذات الخطر الخفيف فإن االشغاالت في  25.8.11
يجب  المجاورة المرش وحتى الجدار القياسية إلى  بجانب الجدار

وأن ال يزيد عرض الغرفة عنى متر  3أن ال تزيد عن أكثر من 
ذات تغطية واسعة فإن  جانبيةوعندما تستخدم مرشات .  متر 3.3

غرفة يجب أقصى تباعد بين المرشات على طول الجدار وعرض ال
المعتمد حسب كشف البيانات الفنية  أن ال يزيد عن تصنيفها
 .لصانعي الجهاز األصليين 

المرش أقصى مسافة بين  ذات الخطر العادي  فإن االشغاالت في    25.8.12
المجاورة  يجب المرش بجانب الجدار القياسية إلى الجدار وحتى 

متر وأن ال يزيد عرض الغرفة عنى  3أن ال تزيد عن أكثر من 
ذات تغطية واسعة فإن  جانبيةوعندما تستخدم مرشات . متر  3.3

غرفة يجب أقصى تباعد بين المرشات على طول الجدار وعرض ال
ب كشف البيانات الفنية المعتمد حس أن ال يزيد عن تصنيفها
 .لصانعي الجهاز األصليين 
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إلى الجدار يجب أن ال تزيد  بجانب الجدارالمرش أدنى مسافة بين  25.8.13
 .ملم  133عن 

إلى الجدار يجب أن ال  بجانب الجدار مرش أقصى مسافة بين أي  25.8.14
 1.6في الخطر الخفيف وأن ال تزيد عن  متر 2.126عن تقل 

 .أو نصف التباعد بين المرشات  ر العادي متر في الخط

يجب أن ال تكون هنالك أي معوقات مستمرة أو غير مستمرة مثل  25.8.15
والقنوات صواعداألعمدة والعوارض شبكات الجملونات واألوتار و

والتركيبات األخرى والتي قد تمنع نمط التصريف اسفل رأس 
 ملم 633إلى أقل أو ما يساوي المرش 

 1.2يجب تركيب المرشات تحت معوقات ثابتة بعرض أكثر من  25.8.16
متر مثل القنوات ومجاري الكيبالت وأرضيات البوابة المفتوحة 

 الخ...

بجانب المرش أدنى فسحة فراغ بين أعلى المخزونات إلى رأس  25.8.17
 متر  633يجب أن ال يقل عن الجدار 

نور الزجاجي أو تحت الم بجانب الجدار الواقعة  المرشات 25.8.18
البالستيكي والتي تتعرض ألشعة الشمس المباشرة تكون من النوع 

 .ذو تصنيف درجة الحرارة المتوسطة 

االنسداد في التصريف  تقلل بحيث بجانب الجدار توضع المرشات  25.8.19
 .أو يتم توفير مرشات إضافية لضمان التغطية المناسبة للخطر 

متر  1.2 عن ال تقلفة اسيتم تركيبها بم شات بجانب الجدارالمر 25.8.20
 .قات المماثلة من تركيبات اإلضاءة أو المعو

متر من  1.2تكون المسافة بين تركيبات اإلضاءة والمعوقات المماثلة أكثر من   25.9
  0.23والشكل   9.37وتكون وفقا للجدول المرش 

 

 

 

 

 

 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 478

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 

 

 

 

 اإلنسدادالنموذجي لتجنب  بجانب الجدار وضع المرشات  9.37الجدول 

المسافة من المرشات إلى جانب 

(أ)المعوق   

أقصى مسافة مسموح بها  لجهاز االنعطاف 

(ب)فوق أسفل المعوق   

ملم 1222أقل من   غير مسموح 

ملم 1522ملم إلى  1222 ملم 25   

ملم 1652ملم إلى  1522 ملم 52    

ملم 1022ملم إلى  1652 ملم 75   

ملم 1752ملم إلى  1022 ملم 122    

ملم 2122ملم إلى  1752 ملم 152   

ملم 2252ملم إلى  2122 ملم 175   

ملم 2422ملم الى  2252 ملم 225   

2552ملم الى  2422 ملم 275   

ملم وما فوق 2552 ملم 352   

 

بجان الجدار المرش المعوقات التي تبرز من نفس الجدار مثل تلك التي يتم عليها تركيب  25.10
 9.24والشكل  9.38يكون حسب الجدول 
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وضع المرشات بجانب الجدار لتجنب اإلنسداد ( األسفل) 9.24والشكل  (األعلى) 9.23الشكل 
 طول الجدار  على

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع المرشات بجانب الجدار لتجنب اإلنسداد على طول الجدار  9.38 الجدول
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بجانب الجدار  المسافة من المرشات 

(أ)إلى جانب المعوق   

أقصى مسافة مسموح بها  لجهاز االنعطاف 

(ب( )ملم)فوق أسفل المعوق   

ملم 152أقل من   25 mm 

ملم 322ملم الى  152  50mm 

ملم 452ملم الى  322  75 mm 

ملم 622ملم الى  452   110mm 

ملم 752ملم الى  622  145mm 

ملم 722ملم الى  752   175mm  

ملم 1252ملم الى  722  200mm 

ملم 1222ملم الى  1252  235mm 

ملم 1352ملم الى  1222  250mm 

ملم  1522ملم الى  1352  280mm 

ملم 1652ملم الى  1522  320mm 

ملم 1022ملم الى  1652  350mm 

ملم 1752ملم الى  1022   375mm 

ملم 2122ملم الى  1752  406mm 

ملم 2252ملم الى  2122  440mm 
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واألعمدة والتركيبات للمرشات العمودية صواعدالمعوقات من من األجزاء الهيكلية و(  26)

 :والمتدلية 

يتم وضع المرشات بعيدا عن المعوقات بمسافة اقلها ثالثة أضعاف أكبر  26.1
( . واألعمدة والتركيبات صواعدأي األجزاء الهيكلية ، )مقاييس للمعوق 

 .(ادناه  9.25أقصى مساحة فارغة مطلوبة تكون وفقا للشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 للمرشات المتدلية والعمودية  هيكلي عائقمن الدنيا المسافة  9.25الشكل 

 

 : مركبة على االرض للمرشات المتدلية والعموديةال أو صواعدعوائق (  27)

 

و , فواصل الغرف , االقسام القائمة بذاتها , الخاصة  و الستائر المرشاتالمسافة بين       27.1
 الشكلو  9.39 يجب ان تكون وفق الجدول, شغاالت الخطرة الخفيفة االالعوائق االخرى في 

9.26 
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 رأسي مركب على األرض للمرشات المتدلية والعمودية  عائقالمسافة من  9.26الشكل 

 

 والمتدلية صواعدللمرشات ال( االنسداد)المسافة لتجنب التعويق  9.39الجدول 

(أ)المسافة األفقية  (ب)أسفل الموزع صواعدأدنى مسافة    

(B) 

ملم وأقل  152  75 mm 

ملم 232ملم حتى  152أكثر من   100mm 

ملم 325ملم حتى  232أكثر من   150 mm 

ملم 302ملم حتى  325أكثر من   200mm 

ملم 455ملم حتى  302أكثر من   240mm 
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ملم 612ملم حتى  455أكثر من    315mm  

ملم 762ملم حتى  612أكثر من   390mm 

ملم 762أكثر من   455mm 

 

:المعوقات التي تمنع وصول تصريف المرشات إلى الخطر ( 20)   

لتي تمنع وتقطع تصريف المياه في المعوقات المستمرة أو غير المستمرة وا 28.1
بطريقة تحد من المرش ملم أسفل كاشف  467أفقي أكثر من مسطح 

 .توزيع المياه وتمنعها من الوصول للمنطقة المحمية 

ملم مثل  1.2يجب تركيب المرشات تحت معوقات مثبتة بعرض فوق  28.2
لألرضيات وطاوالت القطع  وحواجز الشبك المفتوح القنوات والمنصات 

 واألبواب العليا 

المطلوب أن تكون المرشات أسفل المعوقات التي ال تكون مثبتة من غير  28.3
 .في مكان مثل طاوالت المؤتمرات 

الحواجز المركبة تحت الحواجز الشبكية المفتوحة تكونة من نوع المستوى  28.4
أو خالف ذلك من تصريف المرشات  رففاألعلى التخزين /المتوسط
 .الفوقية 

 .ملم أو اكثر  467واعلى تخزين يكون  المسافة الخالية بين الموزع 28.5

 

 :فيما يتعلق بالمرشات بجانب الجدار المرش المعوقات لتطور نمط تصريف   ( 29)

يتم وضع المرشات بعيدا عن المعوقات بمسافة اقلها ثالثة أضعاف أكبر  29.1       
( . واألعمدة والتركيبات صواعدأي األجزاء الهيكلية ، )مقاييس للمعوق 

 .(ادناه  9.27أقصى مساحة فارغة مطلوبة تكون وفقا للشكل 
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 (القياسية بجانب الحائط المرش )أدنى مسافة من المعوق  9.27الشكل 

 

 :المعوقات المعلقة أو المركبة رأسيا على األرض للمرشات بجانب الجدار  ( 32)

تكون المسافة من المرشات بجانب الجدار إلى الستائر الخاصة والفواصل  30.1
ذات الخطر االشغاالت الحرة وتقسيمات الغرفة والمعوقات المماثلة في 

 9.28و الشكل  9.40الخفيف حسب الجدول 

 

(أ)المسافة األفقية  (ب)أسفل الموزع صواعدأدنى مسافة    

(B) 

ملم وأقل  152  75 mm 

ملم 232ملم حتى  152أكثر من   100mm 

ملم 325ملم حتى  232أكثر من   150 mm 

ملم 302ملم حتى  325أكثر من   200mm 
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ملم 455ملم حتى  302أكثر من   240mm 

ملم 612ملم حتى  455أكثر من    315mm  

ملم 762ملم حتى  612أكثر من   390mm 

ملم 762أكثر من   455mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمرشات بجانب الجدار المعوقات المعلقة أو المركبة رأسيا على األرض 9.28الشكل 

 

 المسافات أسفل السقف ( 31)

المرش تكون المسافة في االنشاءات التي بدون معوقات بين موزع  31.1
ملم في كل المنطقة التي  336ملم وبحد أقصى  26.4والسقف بحد أدنى 

 .المرش تغطيها 

عندما يكون هنالك تغير عمودي في ارتفاع السقف في داخل المساحة التي  31.2
متر  بين السقف العلوي  3.01، وتخلق مسافة أكثر من المرش تغطيها 
، فإن السطح الرأسي الممتد إلى أسفل من السقف عند تغير المرش وكاشف 

افة وعندما تكون المس. لغرض التباعد بين المرشات جداراً االرتفاع يعتبر 
متر فيمكن  3.01أقل من أو تساوي  المرش بين السقف العلوي وموزع 

عاة المرشات كأن السقف مسطح شريطة مراالسماح بأن يكون التباعد بين 
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للتوضيح  9.29انظر الشكل )وتطبيق قواعد المعوقات والتجاويف السقفية 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السقففي ارتفاعات صواعدال التغييرات 9.29الشكل 

 حتى مصدر الحرارةالمرش أدنى مسافة تباعد بين  9.41الجدول 

أدنى مسافة بين حافة  المصدر الحراري

المصدر إلى ىمرشات درجاة 

 الحرارة العادية

أدنى مسافة بين حافة المصدر إلى ىمرشات 

 درجاة الحرارة العادية

 تركيبات اإلضاءة الكهربائية

واط 263-صفر  

300 mm 200mm 
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 تركيبات اإلضاءة الكهربائية

واط 633-263اكبر من   

450 mm 300mm 

 300mm 150 mm سخان المياه أو الموقد

ف ناشر الحرارة والتهوية والتكيي

 المركب على الجانب األمامي للجدار 

1000mm 500mm 

ناشر الحرارة والتهوية والتكييف 

 المركب على جانب السقف أو الجدار

750mm  450mm 

قنوات الحرارة الغير معزولة أو انابيب 

 الماء الساخن

500mm 300mm 

 

 

األسقف المعلقة على سبيل المثال، )يجب توفير مرشات في األماكن الخفية  31.4
حيث توجد المواد القابلة  (األرضيات المرتفعة وخلف لوحات الجدار، 

لالحتراق والخدمات مثل القنوات الميكانيكية، والمراوح، والكابالت 
 .الكهربائية ومكوناتها

 
السقف المعلق واألرضية )عمق المساحة المخفية  أن ال يقل  يجب 31.5

 .الستيعاب تركيب أنابيب الري بالرش ملم 422( المرتفعة

 
هي  المساحات المخفية خفية إذا كانت الماكن األفي  المرشاتيمكن إعفاء  31.6

وذلك في األماكن الخفية ( 1) البابمن  34وفقا للفقرة   للحريقأقسام 

 من المساحات المخفية  هي أقسام للحريق ممرات الخروج والممرات و
 .أجزاء أخرى من األرضو
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 :مرش للموقع وحماية االنبوب الرأسي  (32)

 

ليس شرطا إجباريا للمتطلبات في البناية مرش حماية األنبوب الرأسي لل  32.1
 .التي تكون محمية بالكامل بنظام مرشات آلية 

المستخدمة لخدمة  (الوصالت) يتم دهان كل أنابيب الصلب والتجهيزات  32.2
بسبب تشطيبات  بتغيير اللونحيث يسمح . مكافحة الحرائق باللون األحمر 
انبوب  يلصق علىعلى أن بألوان أخرى  الهندسة المعمارية والداخلية

 أمتارشريط أحمر ووضع سهم للتوجيه في كل ثالثة المرش 

المرشات  لنظام  صواعدالومرش أن يكون انبوب التغذية الرئيسي لل يجب 32.3
يسي ال يسمح باستخدام انبوب مغذي رئ. الرطب صواعدالعن نظام  مستقال
 . اترشمونظام الصواعدلألنابيب ال مشترك

 

 االحتياطيةالمخزون من المرشات   ( 33)

مرشات مائية من كل نوع االحتياطية بما ال يقل  عن ستة  المرشاتتودع   33.1
 .النوع ودرجة الحرارة  وتحفظ كمخزون في المبنى من حيث 

كما يتم حفظ المرشات االحتياطي في خزانات حديدية تكون درجة الحرارة   33.2
وتوضع خزانة المرشات . درجة مئوية في أي وقت  38فيها ال تتجاوز 

 يحددهاحريق أو في غرفة التحكم كما الاالحتياطية داخل غرفة مضخة 
 .الدفاع المدني

 

لكل نوع من أنواع ( مفتاح البراغي) مفتاح ربطما ال يقل عن ب يحتفظ  33.3
 .في المخزون مع المرشات االحتياطية داخل الخزانة  المرشات

ى حد من المخزون نفي المباني العالية ومجمعات المكاتب فإن أد 33.4
االحتياطي من المرشات المطلوب تخزينه يجب أن يشمل كل األنواع 

 9.42دول والتصنيفات من المرشات المركبة وتكون وفقا للج
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 أدنى مخزون من المرشات االحتياطية 9.42الجدول 

في المنشأةالعدد االجمالي للمرشات المركبة   العدد األدنى المطلوب من المرشات كمخزون 

مرشة 322عندما يكون بالمنشأة أكثر من    6ال يقل العدد عن  

مرشة 1222إلى  322عندما يكون بالمنشأة من  12ال يقل العدد عن    

مرشة 1222عندما يكون بالمنشأة أكثر من    24ال يقل العدد عن  

 

يتم توفيرمفتاح ربط خاص بالمرشات وحفظه في خزانة لكي يستخدم لفك  33.5
لكل نوع مركب  للمرشات يتم توفير مفتاح ربط واحد. رشات وتركيب الم

 .من المرشات 

 وتحت الحيازة خزانة المرشات المركبة  تلصق قائمة في داخل 33.6

 :يجب أن تشمل القائمة ما يلي  33.7

إذا كانت مجهزة أو الصانع والموديل والفوهة مرش الرقم التعريفي لل -1
 .ونوع الموزع والحساسية الحرارية وتصنيف الضغط 

 الوصف العام -2

 .الكمية من كل نوع الذي تحتويه الخزانة  -3

 .تاريخ اصدار أو مراجعة القائمة  -4

 

 : الخاصة بنظام المرشات المائيةفوهات الدفاع المدني ل خولدنقاط ال – 32

دخول الدفاع المدني على الطابق األرضي في مكان سهل  نقاطيتم وضع  34.1
الوصول له وموقع مرئي خصوصا في الجانب الخلفي واألمامي للبناية 

 .مترا من منطقة دخول سيارة الدفاع المدني  18وذلك في حدود 

في داخل خزانات مع باب زجاجي يكون مقوى نقاط الدخول يتم تركيب  34.2
نقطة )أو ( نقطة دخول لنظام المرشات) جزئيا بالسلك مع اشارات مثل 

 (فوهة الحريق/دخول مشتركة المرشات 

إذا ما تم تركيب أكثر من مدخل لخدمة عدة أبراج أو بنايات أو منطقة فإن  34.3
ضحة ومقروءة مع رسم بياني ذلك يجب تحديده بوضوح بتوفير الفتة وا

 .توضيحي



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 490

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

ملم   633دفاع المدني على ارتفاع ال يقل عن لل نقطة الدخوليتم تركيب  34.4
ملم من األرضية التي تم تشطيبها أو مستوى الطابق  1233وال يزيد عن 

. 

 :تمديدات انابيب المرشات  (31)

بشكل مناسب  مثبتاً تركيب تمديدات أنابيب نظام المرشات يجب أن يكون  35.1
 .حسب الممارسات الهندسية الجيدة ووفقا للمعايير الدولية المقبولة 

لنظام تمديدات أنابيب المرشات يجب أن يسمح المتوفرة  المثبتاتكل  35.2
بحركة التمدد واالنكماش للمواسير وأن يوضع مع تأكيد وضمان بأن 

خالل التمدد أو االنكماش  بالمثبتاتالخطوط الفرعية أو التركيبات ال تتأثر 
 .لتركيبات االنبوب 

أو لصاعد الرئيسية لنظام المرشات يجب أن يدعم بمشابك  صواعدال 35.3
ملم من  533خطافات توضع على التوصيالت األفقية في حدول مسافة 

التي  صواعدال يسمح باستعمال مشابك ال. مركز خط األنبوب الرأسي 
التي تستند على  صواعدومشابك البطريقة البراغي  صواعدتدعم ال

 .أفقيا  صواعدالجدران باستعمال قضبان في الوضع األفقي ،  لكي تدعم ال

العمودية المسنودة في قاعدة األنبوب الرأسي في أدنى مستوى  صواعدال 35.4
أقصى مسافة . صواعدااللتواءات وأعلى الوفي كل مستوى ، فوق وأسفل 
 .امتار  3زيد عن بين كل دعامة انبوب رأسي ال ت

عمودية لتحمل  صواعدالكل أنابيب ( أسفل )يتم توفير دعم آخر في قاعدة  35.5
الوزن االجمالي للماسورة وللحماية من الحركة بدفع إلى أعلى في نظام 

 .المرشات 

رشات يجب أن تدعم بحيث يصمم كل مالمواسير الجارية افقيا في أنابيب ال 35.6
اضعاف وزن الماء الذي يمأل األنبوب إضافة دعم ليتحمل حمولة خمسة 

 .كيلوجرام  116إلى 

والمثبتات  المثبتة للدعامةقضبان الدعامة وحجم الأدنى مسافة بين  35.7
الخ يجب أن تصمم ويتم اختيارها لتحمل حمولة ..والمسامير والمشابك 

 .كيلوجرام  116خمسة اضعاف الماسورة الممتلئة بالماء إضافة إلى 

والتي  المثبت للدعامةقضيب الوحجم  الدعامةومع ذلك فإن المسافات بين  35.8
 9.43المسافة المحددة في الجدول األفقية يجب أن ال تقل عن صواعد متدع
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 أدنى تباعد لدعامات حظيرة الطائرات واحجام القضبان 9.43الجدول 

الدعامةالتباعد في  حجم األنبوب المسامير/حجم القضبان   

ملم 52-25قطر من  متر 2  ملم 12   

ملم 122-65قطر من  متر 2.5  ملم12.5   

ملم 222و  152قطر  متر 3  ملم 16   

 

 :صواعدوصالت تمدد ( 31)

يجب دعم انابيب المرشات بطريقة تسمح بالحركة الحرة بسبب التمدد  36.1
واالنكماش ويتم تركيب الدعامات بالقرب من الوصالت واألكواع وفروع 

 .اإلمكانبقدر ( تي)

حيثما كان مطلوبا وصالت تمدد وحلقات تمدد يتم توفيرها للسماح بالحركة  36.2
أو /الحرة لتركيب األنبوب بسبب التمدد واالنكماش لهيكل المبنى و

 .صواعد

 

 :موانع طرق المياه ( 37)

يتم تركيب نوع مانعات اندفاع المياه المعتمد من الدفاع المدني في  37.1
 نظام المرشات للحماية من مطرقة المياه 

 :اللوحات  تركيب( 38)

يتم توفير لوحات واشارات تعريفية لكل تجمعات صمامات فحص  38.1
المرشات وتجمعات صمامات التحكم في الطابق ومحطات تخفيض الضغط 

المفتشين والمجاري ومداخل وصالت الدفاع المدني وصمامات فحص 
وخزانات المرشات االحتياطية ومضخات الحريق وخزانات المياه وغرف 

الخ المصنوعة من المواد الغير قابلة للتآكل وتأمين ...مضخات الحريق 
 .األجهزة وجدران المبنى بسالسل ومثبتات مقاومة للتآكل 

صميم السوائل لكل نظام المرشات بالقرب يتم الصاق الفتات بمعلومات ت 38.2
 .من تجمعات صمام الفحص وفي غرفة مضخات الحريق 
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 :مصنعية التركيب (  39)

يتم تركيب نظام المرشات فقط من قبل الفنيين والمهندسين المعتمدين  39.1
 والمؤهلين  من الدفاع المدني ومن ذوي الخبرة 

الهندسية الجيدة ووفقا للمعايير  يتم تركيب كل النظام حسب الممارسات 39.2
 .المقبولة دوليا والمعتمدة من الدفاع المدني 

 

 :التفتيش والفحص والتشغيل التجريبي( 21)

 :التفتيش  40.1 

نظام المرشات بالكامل وبدقة قبل يتم تفتيش كل مكونات وأجهزة  40.1.1
ميكانيكيا تركيبها والتأكد من أنها خالية من أي أوساخ وليست تالفة 

 .خالل نقلها 

يتم تفتيش تركيبات نظام المرشات بانتظام خالل مرحلة التشييد     40.1.2
للتأكد من أن التركيبات قد تمت وفقا للمخططات المعتمدة من 
الدفاع المدني والممارسات الهندسية المقبولة وحسب المعايير 

 .المقبولة دوليا والمعتمدة من الدفاع المدني 

إضافة لذلك فيجب تفتيش كل مكونات نظام المرشات بصريا على  40.1.3
فترات منتظمة ال تقل عن ربع سنة بعد التشغيل التجريبي لتحديد 
أن المكونات خالية من التآكل والمواد الغريبة والتلف المادي 
 .والمعوقات أو الحاالت األخرى التي تؤثر سلبا في تشغيل النظام 

 :تجريبي الفحص والتشغيل ال 40.2 

 :الغسيل بالماء الدافق  40.2.1  

يتم غسل كل تمديدات أنابيب نظام المرشات بالماء الدافق إلزالة  40.2.1.1
الغريبة أو النفايات األخرى أو النفايات األخرى من الركام  دالموا

 العالقة في األنبوب خالل التركيب

فوق  لنظام المرشات صواعدتمديدات أجزاء يخضع كل من  40.2.1.2
ة الغسل يعمل, األرض وتحت األرض لعملية الغسيل بالماء الدافق 

بالماء الدافق تتم باستمرار حتى يأتي الماء النظيف والصافي من 
 .صواعدخط 

 3عن صواعديتم ضخ المياه بحيث ال تقل السرعة داخل تمديدات  40.2.1.3
أدنى جريان . كام أمتار في الثانية وتكون كافية لرفع وغسل أي ر
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مطلوب للغسيل بالماء الدافق ال يقل عن حسابات السوائل لطلب 
 .أمتار في الثانية  3المياه للنظام النتاج سرعة ال تقل عن 

 ييتم اجراء الغسيل بالماء الدافق قبل الفحص الهايدروستاتيك 40.2.1.4
مخرج مجرى . وتركيب أي رؤوس مرشات صواعدلتمديدات 

الغسيل يجب أن يخرج الماء بدون عائق إلى أبعد انبوبة 
 .ية عللفوهة الفرصواعد

يتم انهاء كل خطوط المرشات الرئيسية العابرة بأنبوب ال يقل  40.2.1.5
 43ملم ومركب بصمام كروي بقطر ال يقل عن  43قطره عن 

 .للخرطوم  نظاممملم مع تركيب 

أن تزود كل  مصممة على شكل شبكة يجبصواعدتكون  عندما  40.2.1.6
الخطوط الفرعية بترتيبات للغسل بالماء الدافق حسب متطلبات 

 .الدفاع المدني 

 

 : اتيكيالفحص الهايدروست   40.2.2  

بعد غسيل تمديدات أنابيب المرشات بالماء الدافق تخضع كل  40.2.2.1
لفحص الهايدروستيكي على  صواعدأقسام تمديدات تركيبات 

بار  15ضعفا من الضغط لعمل الشبكة أو  1.6األقل بما يساوي 
 .أيهما ذو قيمة أكبر 

يتم قياسه على أقل ارتفاع   يضغط الفحص الهايدروستاتيك 40.2.2.2
 .صواعدالصواعدفي النظام وان يتم فحص صواعدلألنابيب ال

س الضغط في أعلى نقطة من إضافة لذلك يتم تركيب عدادات قيا   40.2.2.3
األفقي الذي تم فحصه ويتم  صواعدوابعد نقطة من قسم  صواعدال

تسجيل قراءات الضغط لكل العدادات في كل فترة منتظمة قدرها 
 .ساعات ويجب أن تكون النتائج مرضية ومقبولة  4

تحت المراقبة  ييتم حفظ نتيجة فحص الضغط الهايدروستاتيك 40.2.2.4
ساعة ويتم االشهاد عليه واعتماده من قبل  24عن لمدة ال تقل 

 .ل عن المشروع ؤواري المسشالمهندس االست

ألي قسم بدون تثبيت  يإذا ما تم إجراء الفحص الهايدروستاتيك 40.2.2.5
رؤوس المرشات والصمامات األخرى يتم إعادة الفحص بعد 
تركيب كل أجهزة نظام المرشات وتكون نتائج الفحص مرضية 

يتم تسليم نتائج . ويجب تسجيلها واعتمادها من المهندس المسئول 
 .الفحوصات إلى سلطات الدفاع المدني عند الطلب كإثبات 
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 :التجريبي الفحص والتشغيل  04-2 

 :فقمتدالغسيل بالماء ال  04-2-1  

يتم غسل كل تمديدات أنابيب نظام المرشات بالماء الدافق إلزالة  04-2-1-1
المواد الغريبة أو الشوائب من الركام العالقة في األنبوب خالل 

 .التركيب

تخضع اجزاء تمديدات األنابيب لنظام المرشات  فوق األرض  04-2-1-2
عملية الغسل بالماء الدافق , ة الغسيل بالماء الدافق وتحتها لعملي

تتم باستمرار حتى خروج الماء النظيف والصافي من خط األنابيب 
 . في نهاية التدفق

داخل تمديدات األنابيب عن  تهايتم ضخ المياه بحيث ال تقل السرع 04-2-1-3
. لتكون كافية لرفع وغسل أي شوائب, أمتار في الثانية الواحده 3

أدنى جريان مطلوب للغسيل بالماء المتدفق ال يقل عن حسابات 
أمتار في  3السوائل لطلب المياه للنظام النتاج سرعة ال تقل عن 

 .الثانية 

الفحص الهايدروستاتيكي  يتم اجراء الغسيل بالماء المتدفق قبل 04-2-1-0
حيث ان مخرج . لتمديدات األنابيب وتركيب أي رؤوس مرشات

إلى أبعد  شوائبمجرى الغسيل يجب أن يخرج الماء بدون اي 
 .نقطه رأسية للفوهة الفرعية 

يتم تركيب صمام من النوع الكروي في نهاية كل انبوب رئيسي  04-2-1-5
ملم من خالل  04ل عن افقي خاص بالمرشات المائيه بقطر ال يق

 .ملم مع تركيب وصلة للخرطوم  04أنبوب ال يقل قطره عن 

فيجب العمل على , عندما يكون تصميم األنابيب على شكل شبكه  04-2-1-6
 اشتراطاتحسب , تنظيف وغسل كل الخطوط حتى الفرعية منها

 .الدفاع المدني 

 

 :الفحص الهايدروستيكي  04-2-2  

تخضع كل , مديدات أنابيب المرشات بالماء المتدفقبعد غسيل ت 04-2-2-1
أقسام تمديدات و تركيبات األنابيب للفحص الهايدروستيكي على 

بار أيهما  16ضعفا من ضغط الشبكة أو  1.5األقل بما يساوي 
 .ذو قيمة أكبر

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK 
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فحص الضغط الهايدروستاتيكي يتم قياسه على ادنى نقطه من  04-2-2-2
ابيب الرأسية للنظام مع التأكد من فحص االنبوب الصاعد في األن

 .األنابيب الرأسية 

إضافة لذلك يتم تركيب عدادات قياس الضغط في أعلى نقطة من  04-2-2-3
األنابيب الرأسية وابعد نقطة من قسم األنابيب األفقي الذي تم 
فحصه ويتم تسجيل قراءات الضغط لكل العدادات في كل فترة 

يجب أن تكون النتائج مرضية  ساعات حيث 0منتظمة قدرها 
 .ومقبولة 

يتم حفظ نتيجة فحص الضغط الهايدروستاتيكي تحت المراقبة  04-2-2-0
عليه واعتماده من قبل  تصديقساعة ويتم ال 20لمدة ال تقل عن 

 .المهندس االستشاري المسؤول عن المشروع 

ثبيت إذا ما تم إجراء الفحص الهايدروستاتيكي ألي قسم بدون ت 04-2-2-5
رؤوس المرشات والصمامات األخرى يتم إعادة الفحص بعد 
تركيب كل أجهزة نظام المرشات وتكون نتائج الفحص مرضية 

حيث يتم تسليم . ويجب تسجيلها واعتمادها من المهندس المسؤول 
 .الدفاع المدني عند الطلب كإثبات  اداراتنتائج الفحوصات إلى 

 

 :إعدادات الضغط  3-2-40 

يتم التحقق من إعدادات صمامات تخفيض الضغط المركبة  1-3-2-40
في مجموعة صمامات تخفيض الضغط قبل تركيبها 
والتأكد بأنها معدة من المصنع للضغط المطلوب وأن 
صمام تنفيس الضغط في الجانب النازل من صمام 

بار حسب  12.1تخفيض الضغط معد بما ال يتجاوز 
 .العامه  شترطاتاال

التحقق من كل صمامات تخفيض الضغط في نظام  يتم 2-3-2-40
المرشات قبل تركيبها وبأنه معده حسب إعدادات المصنع 

كما يجب ان , للضغط المطلوب وحسب الحسابات المائية
تكون مجموعة صمامات تخفيض الضغط مغلقه و 

 .مختومه

إذا وجد ان هنالك عبث في ختم المصنع الخاص بإعدادات  3-3-2-40
استبداله بواحد جديد أو ارساله إلى المصنع الضغط فيجب 

 .الصالحه 
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 :التدفق / فحص الجريان 40—4-2 

بعد الوصول للنتائج المرضيه لكل النظام ، واجراء  1-4-2-40
الغسيل بالماء المتدفق والفحص الهايدروستاتيكي لنظام 

يتم اجراء فحص الجريان لنظام المرشات , المرشات
  اشتراطاتائل التالية حسب بواحدة أو أكثر من الوس

 . الدفاع المدني

بواسطة كسر بصيالت المرشات على  -1
 .مساحة مالئمة/أرضية

بواسطة تشغيل صمامات الخرطوم في مجموعه  -2
 .الفحص للحريق في الطابق االرضي 

بواسطة تشغيل خط الفحص المركب في غرفة  -3
 .المضخات بمساعدة عداد فياس الجريان والضغط 

أن تكون نتائج فحوصات الجريان مقبوله ومسجله بواسطة يجب  2-4-2-40
 .مهندس للحماية من الحريق معتمد من الدفاع المدني 

لك لفحص الجريان والضغط ذيتم استخدام عداد متنقل للجريان و 3-4-2-40
 .الهيدروليكي للمرشات في اقصى وأبعد مكان عن المصدر

ن خالل التفتيش من قبل إضافة لذلك يتم القيام بفحص الجريا 4-4-2-40
الدفاع المدني حسب المطلوب للتأكد من أن النتائج مرضية  ادارات

 .ومسجلة 

 

 :اليدوي / الفحص البدني 5-2-40  

يجب فتح أو إغالق كافة الصمامات بما فيها صمامات  1-5-2-40
التحكم وصمامات الفحص والتصريف يدويا بلف يد /العزل

مداها الكامل وإعادة لفها عجلة الكرنك أو المفتاح إلى 
 .لوضعها العادي 

التحكم الخاصة باالنذار /يتم فحص صمامات العزل 2-5-2-40
االشرافي بإغالق وفتح الصمامات وتنبيهات مراقبة 

يتم فحصها باجراء فحص صمامات  حيث جريان الماء 
ويتم التحقق وتسجيل االشارات . الفتح والتصريف 

 .التحكم النذار الحريق المربوطه والمدخله في لوحة 
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 :الصيانة ( 01)

من , حالة  جيدة على مدار العامتعمل ب يجب التأكد من ان نظام المرشات 1-41
قبل مقاولين اكفاء لصيانة نظام الحماية من الحريق والمسجلين في أحدث 

 .برنامج شامل للصيانة في الدفاع المدني

, الرئيسية مثل مضخات الحريقيتم ارفاق بطاقة على كل األجهزة  2-41
تجمعات , تجمعات صمامات التنبيه, وصالت فوهات الدفاع المدني

صمامات تخفيض الضغط وصمامات , الطابق/صمامات التحكم في المنطقة
وذلك لتسجيل المعلومات التي تشير لتاريخ التفتيش . الخ..العزل والتحكم 

دم المستحق  للتفتيش البصري وتاريخ الصيانة التي تمت والتاريخ القا
 .والصيانة 

 

 : الرذاذ/نظام الغمرالمائي( 02)

 :مقدمة  1-42 

إلى الماء الذي يخرج من فوهات مصممة ( الغمر المائي)ترجع عبارة  1-1-42
خصيصا أو أجهزة  تنتج نمطا محددا من الرذاذ بحجم جسيمات صغيرة دو 

لماء ونظام المرشة هو الميزة الرئيسية بين رذاذ ا. سرعة وكثافة محددتين 
حيث يتم توفير نظام رذاذ . التغطية الخاصة في مقابل تغطية مساحة عامة 

 .الماء بشكل نموذجي لحماية قطعة خاصة من جهاز مع تغطية للسطح 

نمط خروج رذاذ المياه من فوهات الرذاذ على سطح يمكن أن يكون على  2-1-41
ف البارز يكون مخروطيا حيث ان مقطع التصري, شكل بيضاوي أو دائري

. كما يتم توجيه رذاذ المياه بقوة على الجسم أو السطح الذي تتم حمايته .  
و يجب أن يحمل نمط خروج الرذاذ من الفوهة الماء إلى المسافة بين 
الفوهة والهدف وتعويض ظروف الرياح والتيارات وأن يضرب بفاعلية 

لوب يكون بالجالون في كثافة التصريف المط. السطح المطلوب حمايته 
المتر المربع مع ضرورة / القدم المربع أو باللتر في الدقيقة / الدقيقة 

 . التغطية الكاملة للمنطقة المطلوب حمايتها والتي هي عناصر هامة 

هذا الباب يغطي استعماالت وتطبيقات نظم رذاذ الماء إلخماد واطفاء  3-1-42
كونات لنظام الرذاذ واالستعماالت الحريق مع التحكم واالطفاء ووصف الم

ونظرا للتشابهات  بين نظم المرشات ونظم رذاذ المياه .  الخاصة للنظم 
فقد تم تلخيص متطلبات إمداد المياه وبعض المعدات المستخدمة في 

 .االنظمه وحسابات السوائل لتحديد إمدادات المياه 

مثبتة موصولة بإمداد معتمد إن نظام رذاذ الماء عبارة عن نظام ماسورة  4-1-42
من مياه الحماية من الحريق ومجهز بفوهات لرذاذ الماء من أجل تصريف 
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ويتم توصيل . خاص موزع على السطح أو المنطقة المطلوب حمايتها 
نظام امداد األنابيب بمصدر للمياه من خالل صمام غمر مائي يمكن تشغيله 

كن تشغيل صمامات النظام اآللية كما يم. آليا أو يدويا لبدء جريان المياه 
لنظم الرذاذ كهربائيا وذلك بتشغيل جهاز كشف آلي مثل كاشفات الحرارة 

أو ميكانيكيا بواسطة أنظمه تعمل , والدوائر المتتابعة وكواشف الغاز
 .بالسوائل أو بالهواء وتعتمد على طريقة التشغيل لكل صمام لوحده 

 

 :مواصفات نظام رذاذ المياه  2-42

من ناحية عامة يمكن استخدام رذاذ المياه ليقوم وبفاعلية بإطفاء الحريق أو  1-2-42

 .أو الحماية من الحريق /التحكم فيه أو الوقاية من التعرض للحريق و

رذاذ المياه يقوم بإطفاء الحريق بالتبريد أو بالخنق وذلك بواسطة انتاج  2-2-42
أو بخليط من العوامل  تمييع بعض السوائل الملتهبة/بخار أو تخفيف

 .المذكورة 

يمكن استعمالها للحد من انتشار الحريق ، والسيطره عليه في حال وجود  3-2-42
مواد قابله لالشتعال ال تتأثر بذلك النظام او اذا كان اإلطفاء غير مرغوب 

 .فيه 

يتم حماية المواد المعرضة للحريق باستعمال رذاذ المياه مباشرة على   4-2-42
زاء المعرضة للحريق أو المعدات إلزالة أو تخفيض الحرارة المنقولة األج

تكون حواجز رذاذ المياه المركبه على بعد . اليها من النيران المهددة 
 .مسافة من السطح المعرض للحريق أقل فاعلية من التطبيق المباشر 

يع أو تبريد من الممكن أحيانا استعمال رذاذ المياه إلذابة أو تخفيف أو توز 5-2-42
 .المواد الملتهبة أو المشتعلة قبل اشتعالها اوتعرضها لمصدر اشعال 

 

 :تطبيق نظام رذاذ المياه  3-42

ينبغي مراعاة طبيعة المعدات المطلوب حمايتها والخواص الفيزيائية  1-3-42
والكيميائية للمواد المشتركة وبيئة الخطر عند تحديد تصميم وفعالية نظام 

 . رذاذ المياه

اخماد النيران في المواد العادية القابلة لالحتراق مثل الورق والخشب  -1
 .أكثر من التحكم فيها . واألقمشة

 

تركيبات المعدات الكهربائية مثل المحوالت ومفاتيح الزيوت  -2
 .والماكينات الكهربايئة الدوارة 
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يكون الهدف من انظمه الحريق هو . الغازات المشتعلة والسوائل -3
 .على تلك المواد القابله لالشتعالالسيطره 

 
 
السوائل القابلة لالشتعال وخزانات الغاز وأجهزة المعالجة والهياكل  -0

 .والتي تكون كحماية ضد التعرض للحريق 

 

حامالت الكوابل المفتوحة والقنوات التي تحتوي على كوابل كهربائية  -5
 .أو أنابيب 

 

 : االشتراطات واالجراءات العامة للتصميم 4-42

يجب مراعاة , عند القيام بتصميم نظام الغمر المائي لمنشأة معينة 1-0-42 
 :ما يلي 

 . نوع االشغال -1

 .الغرض العام من النظام  -2

 . مواصفات الوظيفة -3

 الغمر/المنطقة المطلوب حمايتها بنظام واحد بالرذاذ -0

 .مصدر امداد المياه  -5

 . التلف -6

 .السوائل الطافية القابلة لالشتعال  -7

 .هازإغالق الج -8

 .تأثير المناخ  -9

 . الحواجز الغير قابلة لالحتراق -14

 .ضرورة اثبات االنفجار للمعدات الكهربائية  -11

 . الجهاز المناسب -12

 

تعتبر كثافة المياه المطلوبة إلطفاء الحريق أو امتصاص الحرارة المتوقعة  2-0-42
وعندما يتم تحديد ذلك . من التعرض للنيران أو االحتراق عوامل هامة 

اختيار فوهة والتي توفر تلك الكثافة في سرعة مناسبة لتجاوز يمكن 
ويجب أن . تيارات الهواء ولحمل الرذاذ إلى الجهاز المطلوب حمايته 

تكون هنالك زاوية صحيحة للتصريف لتغطية المنطقة المطلوب حمايتها 
 .بتلك الفوهة 
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, يعتمد عليه تحتاج عملية تحديد الكثافة الصحيحة لإلطفاء تقييم هندسي 3-0-42
وفي حالة السوائل الملتهبة أو القابلة لالحتراق فيعتمد ذلك على تلك 
الخواص من ضغط بخار الوقود ونقطة السخونة واللزوجة  وقابلية الذوبان 

جالون في الدقيقة و  4.2وتتراوح الكثافة ما بين . في الماء والثقل النوعي 
من ( متر مربع/دقيقة/لتر 24.0إلى  8.1)قدم مربع / دقيقة /جالون 4.5

 .السطح المحمي 

قدم مربع /د/ج 4.25لحماية السفن من التعرض للحريق ، مطلوب كثافة  4-0-42
وذلك لتوفير تبريد كاف للحد من التعرض ( متر مربع/دقيقة/لتر 14.2)

وتختلف كثافة الماء . لحرارة النيران الداخلة من خالل جدران السفينة
الدعامات الهيكلية واألجهزة المتنوعة مثل حوامل المطلوبة لحماية تعرض 

 4.1الكيبالت والقنوات وأرفف األنابيب والمحوالت والحزام الناقل ما بين 
متر /لتر في الدقيقة 12.2إلى  0.1)قدم مربع /جالون في الدقيقة 4.3إلى 

كما يجب العناية بتصميم . لمنطقة السطح المعرضة للحريق( مربع 
 .التوزيعات  الكثافات لمختلف

عند استخدام رذاذ المياه لحماية األجهزة الكهربائية المملوءة بالزيوت مثل  5-0-42
المحوالت وتروس المفاتيح الكبيره يجب اتخاذ عناية خاصة لتوفير 

وقد تم تطوير فوهات خاصة وثابتة لرذاذ المياه . مساحات كهربائية آمنة 
الستيعاب الرياح مع ترتيبات لتوفير قدر مناسب من كثافة الرذاذ ومدى 

 .ألنابيب مبسطة بينها مسافات امنه من األجزاء التي بها كهرباء 

تم تحديد الموقع العملي لتمديدات األنابيب والفوهات فيما يتعلق بالسطح  6-0-42
الذي يطبق عليه الرذاذ أو المنطقة الذي يكون الرذاذ فعاال فيها ،  بشكل 

. تياجات الحماية للمنشأة التي تتطلب الحماية كبير بترتيبات طبيعية واح
يتم تحديد حجم الفوهة التي سوف تستخدم , وبمجرد وضع المعيار

 .ومخروط فوهة التصريف وضغط المياه 

يتم ايضا تنسيق الحدود أعاله مع توصيات الصانعين وذلك الختيار  7-0-42
تغطية المطلوبة واستخدام فوهات الرذاذ والمكان والتباعد بينها إلعطاء ال

للمنطقة مع الحسابات المائية وذلك لوضع الحجم المناسب لألنبوب 
 .ومتطلبات إمداد المياه 

لكل نظام ( للسوائل)يجب حساب حجم األنبوب من ناحية هايدروليكية  8-0-42
وذلك بحيث يكون الماء في فوهة الرذاذ له ضغط مناسب لتوفير الجريان 

 .ب الالزم ونمط الرذاذ المطلو

 :كميه المياه المطلوبه/الطلب على المياه  9-0-42

رذاذ المياه بالكثافة ( انظمه)يجب أن يكون االمداد بالمياه مناسبا إلمداد نظام 10-0-42
. حسب ضغط فعال ( لتر في الدقيقة)المطلوبة من الجالونات في الدقيقة 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 501

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

مياها إضافية انظمه رذاذ المياه المجاورة للخطر والمحمية أساسا قد تتطلب 
. 

كما . يجب أن يتمكن مصدر المياه من إمداد خراطيم المياه في آن واحد  11-0-42
امدادات المياه ومعدالت الجريان عند , ينبغي النظر في اجمالي الضغط

 .تصميم النظام 

ي تم  تختلف مدة التصريف المطلوبة حسب طبيعة الخطر والغرض الذ 12-0-42
 عوامل أخرى يمكن تقييمها فقط في مكل المنشأة تصميم النظام من أجله و

يتم تحديد الطلب على المياه فيم يتعلق بكثافة الرذاذ المنتظم مقاسا بالجالون  13-0-42
. للمنطقة المحمية ( لتر في الدقيقة لكل متر مربع)قدم مربع /في الدقيقة 

قد  ويعتمد معدل التصريف لكل وحدة مساحة على ما إذا كان نظام الرذاذ
تم تركيبه إلطفاء الحريق والتحكم في الحريق أو الحماية من التعرض 

 .للحريق وعلى خواص المواد الداخلة في ذلك 

ما يلي عبارة عن مثال مع اجراء نظام رذاذ المياه لخزان الغاز السائل  14-0-42
 (34-9انظر الشكل :) والذي يكون افقيا بشكل عام 

 :للخزان األفقي نظام رذاذ المياه  15-0-42

D

h L

 

  

 األبعاد النموذجية للخزان األفقي 34-9الشكل 
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 :احسب المساحة االجمالية للخزان  -1

 
  × الطول × القطر ×=  1المساحة :  حساب مساحة سطح الغالف .أ

 2احسب مساحة النهايات المسطحة مساحة  .ب

 3مساحة ( محدب أو مقعر)احسب مساحة الجزء الكروي  .ج

 0احسب مساحة النهايات النصف كروية مساحة  .د

 0مساحة +  3مساحة +  2مساحة +  1مساحة = اجمالي المساحة  .ه

 

قدم /دقيقة/ج 2.7)متر مربع /دقيقة/لتر 14.2=  د تكون تصميم الكثافة لمعدل المياه -2
 (مربع

 

 A x d( لتر في الدقيقة ) معدل استعمال المياه المطلوب نظريا  -3

 

حسب توصيات الصانع المناسبة )مطلوب ألبعد فوهة ( بار)حد للضغط  وضع ادنى -0
 (لتصميم الكثافة ومنطقة االستعمال 

 

من خالل كل فوهة حسب الضغط الموضح ( لتر في الدقيقة)وضع أدنى تصريف  -5
 (بار)اعاله 

 

 .اختيار عدد من الفوهات ليتم توفيرها حسب متطلبات التغطية  -6

 

 (عدد الفوهات/الكمية)ل فوهة ايجاد الماء المطلوب من ك -7

 

 (المعامل الثابت لفتحة الفوهة)اختيار السعة المناسبة للفوهة  -8

 

تعديل التصميم حسب الجريان والضغط المحسوب المطلوب عند نقطة انطالق  -9
 .الفوهه

 

 .توفير عدد من الكواشف حسب متطلبات التغطية  -14

 

 

 

لتمديدات األنابيب وترتيب ادناه للتخطيط النموذجي  31-9انظر الشكل  02-0-16
 .مسال الفوهات لخزانين من الغاز ال
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 :تمديد األنابيب والتركيب  5-42

الرجوع لألقسام حول تمديدات األنابيب والتركيب وباب فحص وتجربة  02-5-1
.المرشات مع كتيبات الصانع 

 

 مسالالتخطيط النموذجي لنظاتم رذاذ المياه لخزان الغاز ال 31-9الشكل 
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 المسالالترتيب الخاص بنظام رذاذ المياه لخزاني غاز  32-9الشكل رقم 
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 :مواصفات نظام ضباب المياه ( 04)

 : مقدمة   1-43

تم استخدام انظمه ضباب المياه سواء كان بضغط منخفض أو ضغط متوسط أو 
التكنولوجيا الجديدة نسبيا والتي وقد تم اكتساب هذه , سنة 24ضغط عال دوليا منذ 

انتشرت بشكل واسع في االستعماالت البحرية والبرية وفي الخارج حيث أن استعمال 
كميات صغيرة جدا من المياه في شكل ذرات ناعمة جدا من الضباب أو الرذاذ وهذا 
يعني أن استخدام المياه يقل جدا ويقلل كذلك من تلف المباني والحفاظ على 

إلن تكنولوجيا استخدام ضباب المياه يستخدم فيه وبشكل متفاوت  . ت المحتويا
 .فقط من حجم المياه مقارنة لنظام المرشات التقليدي % 144حوالي 

 :كيف يعمل ضباب المياه  2-43

 :إن تقنيات ضباب المياه هي االخماد والسيطره على النيران بثالثة طرق رئيسية  

 تخفيف األكسجين -1

 اإلشعاعيةتخفيف الحرارة  -2

 التبريد -3

ينطوي على (    MVDميكرون  1444أقل من )كما أن استخدام قطرات مياه صغيرة جدا 
ويعني ذلك أن القطرات الصغيرة , أن تحتل النقاط مساحة سطح واسعة حسب نسبة الحجم

سوف تمتص الحرارة سريعا وتتبخر وبذلك تبعد الحرارة بعيدا عن عمود النيران وفي نفس 
إن تكنولوجيا ضباب المياه هو استعمال مبدع لطاقة النار . الوقت تسبب إزاحة لألكسجين 

 .لتسبب في خنق واطفاء الحريق , سهاضد نف

 :المزايا والفوائد  3-43

بعض المزايا والفوائد لتكنولوجيا ضباب المياه بالمقارنة مع التقنيات األخرى لإلخماد مثل 
 :مرشات المياه التقليدية والعوامل الغازية األخرى إلطفاء الحريق هي كما يلي 
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 استخدام أقل للمياه 1-4-43

ل من المرشات التقليدية وبالتالي توفير التكاليف للبنيات التحتية اق% 94حوالي 
وهذا يعني كفاءة . وأثر النظام  وانابيب ذات اقطار صغيرة وتركيبات ومكونات 

أكبر واستعمال أفضل لمصادر المياه وفي نفس الوقت التسبب في إتالف أقل للمياه 
 .عوضا عن طريقه نظام الغمرالمائي 

 . اج لوجود غرفه محكم القفلال تحت 2-4-43 

وليس كمثل عوامل الحريق , نظم ضباب المياه ال يتطلب غرفة محكمة القفل ليعمل
 . األخرى التي تتطلب إغالقا تاما ومحكما للهواء لكي تعمل بشكل صحيح

 تبريد سريع 3-4-43 

يعرف نظام ضباب المياه بأنه يقوم سريعا بتبريد درجة حرارة الغرفة المحيطة 
التالي يمنع األشياء األخرى من االحتراق كما يخفض درجة حرارة غاز السقف وب

الغازات ال تخلق تبريدا جوهريا . وبالتالي يخفض ظاهرة حدوث وميض أكثر 
 .لدرجات الحرارة المحيطة 

 :تنقية السموم 4-4-43 

 وترسيب, تعرف انظمه ضباب المياه بأنها تقوم بتنقية البيئة داخل منطقة الحريق
االحتراق السام بمنتجات إلى مستوى األرض وبالتالي تساعد على مواجهة الحريق 

عمليات الفحص الحي . برؤية اوضح وتزيد من احتمالية المحافظة على الحياة 
اظهرت انخفاضا واضحا في , للحريق الذي يتم من قبل المختبرات األخرى المعتمدة

 .وريد الهيدروجين اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون وفل

 :سالمة البيئة  5-4-43 

انظمه ضباب المياه والتي ال تستخدم فيها أي إضافات كيميائية مأمونة للبيئة  وهي 
وبالتالي فإن نظم الحماية من الحريق . حميدة في استعمالها في المناطق المأهولة 
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لحريق للمباني يمكن تنشيطها اسرع وبالتالي تخفض من الدخان واألضرار المتعلقة با
 .ومكوناتها 

 

 :العديد من االستعماالت  6-4-43 

لقد تم اختبار انظمه ضباب المياه وتركيبها في عدة استعماالت وتشمل 
 ( . الكهربائية( )هـ)االشغاالت من  الفئة أ والفئة ب والفئة 

 (غير قابل للصدأ)مكونات حديد ستينليس ستيل  7-4-43 

انابيب ستينليس ستيل بشكل متفاوت في  تستخدم انظمه ضباب المياه
وهذا يعزز من طول استدامة النظام وتخفض من . تجهيزات والمكونات 

فاستعمال األنابيب االستينليس . تكاليف الصيانة مما يزيد من عمر البناية 
 .ستيل يعني عدم وجود صدأ في داخل االنابيب والمكونات 

 :في النظام  تكلفة أقل  8-4-43 

تستخدم  ألنها لتثبيتها وتركيبها إرهاقا  عادة ما تكون أقل ضباب المياه نظم
وأصغر مما يساعد على الحد من الفوضى و زيادة الجانب  أقل مكونات
 .الجمالي

 

 :أنواع االنظمه  4-43 

 :تصاميم األنابيب الجافة  1-0-43  

ما  وغالبا, يتم تركيب فوهات مفتوحة لضباب المياه على شبكة األنابيب
بمعنى أن كل الفوهات في (  الغمر التام )يكون تصريف النظام بمفهوم  

القسم المفتوح أو المنطقة ستخرج ضباب ماء في آن واحد في حين يعمل 
وعندما يكون من المطلوب الحماية من خطر كبير نسبيا مثل . النظام 

ن المستودعات أو المصانع ، يكون غالبا من الالزم أن تعزل المنطقة م
 .مختلف المناطق أو األقسام باستخدام صمامات معتمدة للمنطقة 
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 (المملوءة بالمياه )انظمه األنابيب الرطبة  2-0-43  

تستخدم فوهات بصيلية من الزجاج تعمل آليا وتركب على شبكة األنابيب 
ويتم ملء شبكة انابيب التوزيع بالماء وتضغط بالماء باستخدام مضخات 

ويتم الحفاظ على ضغط الخط على ضغط اسمي . معتمدة محمولة صغيرة 
وعند حدوث حريق تقوم الفوهات الذاتية برش . بار  16قياسي مثال 

وإذا تطورت النيران سريعا وانتشرت أكثر . على الحريق  ضبابال
ستتحطم المزيد من البصيالت الزجاجية لتعمل المزيد من الفوهات الطالق 

لة فإن نظام ضباب المياه سيحل محل نظام وفي هذه الحا. ضباب الماء 
يمكن استخدام مختلف البصيالت الزجاجية . المرشات المائية التقليدية 

 بدرجات حرارة معتمدة لتناسب االستعمال المخصوص 

 :أنواع الفوهات   5-43 

 :فوهات سوائل مفردة  1-5-43  

بغاز أو يضغط )يستخدم فيها الماء لوحده والضغط يؤخذ من المضخة 
ويحدد التحول إلى (  النايتروجين الجاف عند استخدام اسطوانات مخزنة 

 .ذرات عند الفوهة 

 :فوهات سوائل مزدوجة  2-5-43  

يستخدم فيها كل من الماء والهواء لتأين الماء والذي ينشأ بالتفاعل 
وفي هذا . الداخلي بين الماء والغاز تحت الضغط داخل الفوهة 

ان مختلفان من األنابيب لكل فوهة ضباب ماء التصميم هنالك نوع
 .أي واحدة للغاز وواحدة للوسط لمائي 

 دعامات وحدات المضخات والضغط  6-43 

للوقاية من الحريق إما أن تستخدم  مضخات الحريق المعتمدة ، أي   لمياهنظم ضباب ا
ضيل العمالء اعتمادا على تف(. PSM)الكهربائية ومضخات الديزل أو التي تعمل بالضغط  

وحجم وتعقيد المشروع، ويمكن استخدام مضخات الكهرباء أو مضخات الديزل المعتمدة 
عادة ما تستخدم انظمه ضباب . وذلك لضخ وضغط المادة الوسيطة إلى فوهات ضباب المياه

الماء منخفضة الضغط مضخات طاردة مركزية في حين تستخدم انظمه ضباب المياه ذات 
, كما يجب ان توصل مع مصدر مائي نظيف.مضخات إزاحة ترددية الضغط األعلى مكبس

 ULIأو ( م.ف)مضخات الحريق وأجهزة التحكم يجب ان تكون معتمده وموافق عليها من 
 .NFPA20وان تكون مطابقة للمعايير الدوليه 
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 :أدناه أمثلة نموذجية لكل من ضخ مياه الحريق ودعامات وحدات الضغط 
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 الرئيسية واالحتياطية–ترتيب نموذجي لوحدات دعامات الضغط 
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 .الترتيب النموذجي لنظام المضخة واحدة كهربائية تعمل واألخرى كهربائية احتياطيه

غالبا ما تحتاج المشروعات الكبيرة عدة مضخات لتوفير الطلب االجمالي على 
وفي هذه الحالة توصل المضخات مع بعضها البعض ويتم برمجتها بأن . المياه 

او   ULIأو   FMصمامات منع الرجوع . تعمل بالترتيب لتخفيض حمولة الطاقة 
ا بين المضخات لمنع المياه يجب تركيبهمن ادارة الدفاع المدني معتمدة اي مختبر 

 .من العودة إلى مضخة متوقفة 

يتم تزويد وتركيب المضخة الرئيسية التي تعمل ومضخة الحريق االحتياطية أينما 
ذا اخفقت المضخة الرئيسية العاملة في أن تبدأ الدوران فإن المضخة . كان ممكنا  وا 

كلها كهربائية شريطة مضخات الحريق يمكن أن تكون . االحتياطية تعمل تلقائيا 
ال وخالف ذلك يتم توفير مضخة  توافر تيار كهربائي مخصوص في كل األوقات وا 

 .تعمل بالديزل إضافة لمضخة الحريق الكهربائية الرئيسية بنفس الحجم 

يجب تصميم مضخات الحريق ومعدات التحكم وتركيبها وفقا ألحدث إصدار 
 المضخات تصميم يتم( . NFPA20 & NFPA750)لمعايير نظام ضباب الماء 

 كل% . 5± من بأكثر أداؤها يتأرجح ال وان% 111 ضخ بسعة حجمها وتحديد
 فحصها تم قد أن يجب الحريق مكافحة ألغراض تستخدم التي الحريق مضخات
 ومعتمدة مستقلة ثالث طرف سلطة وجود عدم حالة في وذلك المصنع من وقبولها
 كل مع المصنع في المضخة وقبول فحص تقارير ارفاق يجب كما, عليها لفحص

 . المشروع استشاري أو المشروع لمالك وتقدم المضخات

  

وحدات دعم الضغط اينما استخدمت يجب أن تكون لها مصطبة رئيسية وأخرى 
احتياطية لتعمل كمنطلق ثاني ولتعمل كنظام احتياطي لمكافحة الحريق اثناء اشغال 

انظر الرسم التخطيطي النموذجي لوحدة دعامة . المصطبة الرئيسية أو تجديدها
 .الضغط
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 :الفالتر والمصافي(المرشحات ) 7-43

من الضروري أن تكون جميع نظم ضباب المياه مثبتة و يجب أن يكون لها  سلة مياه 
اللتقاط أي أوساخ من  -Yمناسبة ومعتمدة وتتضمن مرشح للمياه ومصفاة معتمة شكل  

من المستحسن استخدام المياه الصالحة . سبب انسداد الفوهةالدخول إلى المضخات مما ت
تكون بمثابة المرحلة  -Yالمصفاة  . للشرب النظيفة في جميع األوقات ألنظمة رذاذ الماء

 .األولى من الترشيح وتعمل سلة المياه كمرحلة ثانية للترشيح

مقاوم للصدأ يجب على كل فوهة رذاذ مياه أن يركب في  ثناياه غربال من الفوالذ ال
هذه هي المرحلة . لمنع القاذورات من دخول فوهة والتسبب في االنسداد ( ستينليس ستيل)

 .الثالثة من الترشيح

أو المرشحات  -Yوحدات دعامات الضغط ليس من الواجب عليها استعمال مصافي  
قد تمت  المضمنة في  سلة ألنه يجب بالفعل أن تكون المياه داخل الحاويات المبطنة داخليا

ويتعين استخدام الماء المقطر لملئ اسطوانات . تصفيتها وتكون خالية من المواد المفتتة
 .تخزين المياه

 :عدادات قياس الضغط 8-43

يتم تركيب عدادات قياس للضغط مناسبة ومصنفة تستخدم في كل المضخات ووحدات دعم 
 . الضغط

 :الصمامات القطاعية  9-43

مصنفة أو معتمدة من ( تيار مباشر/فولت 20)يتم استخدام صمامات كهربائية 
لولبية في كل مكان في اقسام المقاطع ( ستينليس ستيل )الحديد الغير قابل للصدأ 

يجب أن تكون الصمامات قادرة على تحمل ضغط النظام . لمشروع ضباب المياه 
يتم االشراف على  .إضافة إلى تحمل ضعف ونصف من ضغط النظام المصمم

الصمامات الكهربائية للمناطق ورفع تقارير للهيئة الرئيسية للتحكم في الحريق 
 . واالنذار 
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 :اليدوية / الصمامات الكرويه  10-43

يتم توفير واستعمال صمامات يدوية مناسبة ومصنفة ومعتمدة مصنوعة من 
فل ، في كل مكان مع مقابض قابلة للق(ستينليس ستيل)الحديد الغير قابل للصدأ

كما يجب أن تكون الصمامات قادرة على تحمل . في مشروع ضباب الماء 
اقصى ضغط لتشغيل النظام إضافة إلى تحمل ضعف ونصف من ضغط 

 .ويشمل هذا كل صمامات التصريف . النظام المصمم

 :مفاتيح الضغط 43- 11

نفة ومعتمدة في يتم توفير واستعمال مفاتيح ارسال أو تحويل الضغط  مناسبة ومص
وظيفتها هي رصد الضغط في النظام وارسال . كل مكان في مشروع ضباب الماء

 . رتقارير إلى الهيئة الرئيسية للتحكم في الحريق واالنذا

 :انظمه الكشف عن الحريق 43- 12

ويجب أن يكون . يتم توريد وتركيب انظمه مصنفة ومعتمدة للكشف عن الحريق 
 .المعتمد متوافقا أيضا مع انظمه ضباب الماءنظام الكشف عن الحريق 

 :تصاميم المشروع والحسابات الهيدروليكيه 43- 13

يجب أن يكون مصمما حسب الطلب , كل مشروع محمي بنظام الضباب المائي
ويجب تقديم .  NFPAوتكون مواصفاته الهندسية حسب المصنع ومرتبطة بمعايير 

المخططات الهندسية إلى ال التي لديها الصالحية القضائية لإلعتماد وموضحا 
عليها كافة التفاصيل مثل األنابيب والتركيبات وتساوي القياسات والشكل العام 

وعلى مورد نظام ضباب المياه . الخ...لمكونات النظام والمضخات ومعدات التحكم 
الهيدروليكيه للسوائل لدلك المشروع مستخدما برنامج  أن يعد أيضا ويورد الحسابات

 .معتمد للسوائل 
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 :التصميم وكتيبات دليل التشغيل والصيانة  43- 14

على مورد نظام ضباب المياه ان يقدم على األقل مجموعة واحدة مطبوعة من 
تفاصيل تصميم النظام وكتيبات التشغيل والصيانة وذلك إلى صاحب المشروع أو 

 .تشاري بعد اكتمال المشروع االس

 :شهادات التشغيل التجريبي 43- 15

عند انتهاء المشروع وقبل تسليم المشروع ينبغي على صانع نظام ضباب المياه 
اجراء التشغيل التجريبي للنظام المركب والتأكد من أن كافة الوظائف تعمل بشكل 

وفحص لتصريف وهذا عادة ما يدخل فيه قائمة كاملة بفحص المشروع .مرضي 
النظام البارد للتأكد من أن كافة المضخات ومعدات التحكم تبدأ عملها حسب 

وعند التشغيل التجريبي . المطلوب وأن كل فوهات التصريف تعمل بصورة صحيحة 
للنظام ينبغي على صانع أو مورد ضباب المياه أن يقدم لصاحب المشروع أو 

ا نهائيا بالتفتيش وشهادة التشغيل تقرير  –حسب ما تكون الحالة  –االستشاري 
 .كما يطلب أيضا تقديم  شهادات ضمان خالل هذا الوقت . التجريبي 

ويتوفر اآلن المزيد من معايير . إن استعاماالت نظام ضباب المياه متعددة ومختلفة  16-43
وتشمل بعض االستعماالت التي يدخل فيها نظام . نظام ضباب المياه في كل عام 

 :ياه والتي تم تركيبها بنجاح حتى اليوم ما يلي ضباب الم

 المحطات الفرعية للمحوالت الكهربائية. 

 غرف الكومبيوتر والبيانات. 

 غرف تروس المفاتيح الكهربائية. 

  (الكهرباء)مرافق توليد الطاقة. 

 انفاق الكيبالت الكهربائية. 

 انفاق الطرق. 

 البواخر البحرية. 

 األرصفة البحرية. 
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 لكبيرةالمستودعات ا. 

 مصافي البتروكيماويات. 

 المباني السكنية  والشقق.  

  الفنادق والمكاتب في البنايات العالية. 

 المطارات والموانئ. 

 النظم السريعة للنقل بالسكك الحديدية. 

 المتاحف وقاعات الفنون والمكتبات. 

 حظائر ومخابئ الطائرات العسكرية. 

 نظم األحزمة الناقلة. 

  روالغاتوربينات االحتراق. 

 سجون الدولة. 

 المسارح. 

 مصانع المساحيق. 

  الخ..مرافق معالجة الزيوت 

على صانعي انظمة ضباب المياه الذين قاموا باجراء اختبارات حية للحريق في 
أن يقدموا , مختبرات مستقلة لفحص الحريق في حضور وشهادة السلطات المختصة

إلى الدفاع المدني تقاريرهم المختبرية لفحص الحريق واعتمادات المنتج التي تم 
كما . اعتمادها وتصديقها الحصول عليها من سلطات االعتماد ، وذلك بغرض 

ينبغي على مقدمي الطلبات لنظام ضباب المياه  والذين يبحثون عن االعتمادات من 
 . الدفاع المدني ايداع استمارة الطلب الصحيحة لدى الدفاع المدني 

 :اعتبارات التصميم  43- 17

على مصنع انظمه ضباب المياه ان يصمم نظمه للحماية من الحريق بواسطة 
المياه حسب اعتمادات المنتج  وحول االختبارات الحية للحريق التي تم القيام  ضباب

وعلى صناع النظام أيضا مراعاة كل المعايير . بها في مختبرات مستقلة للفحص 
وعندما تكون معايير الصناعة . المتعلقة بصناعة الحريق والقوانين والنظم الموجودة 
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عندها يتم االلتزام بتوصيات الصانع أو , نأو القوانين غير محددة في موضوع معي
السلطة المختصة والرجوع لتصميم الصانع  والتركيب وكتيبات دليل الخدمة تعتبر 

 .اسنادات ومراجع ترافقية 

على مورد نظام الحريق ان ال يتجاوز التصنيفات والتصديقات خصوصا التباعد في 
لى التباعد بين شبكة ويجب النص ع. شبكات الفوهات والتي يجب مراعاتها 

الفوهات أو منطقة التغطية الفعالة للفوهة في داخل تقارير فحص الحريق حسب 
مسافة الفوهات من الجدران يجب . اصدارها من مختبر الفحص أو سلطة االعتماد 

مثال النظام الذي يكون فيه التباعد بين . أن ال تتجاوز نصف تباعد شبكة الفوهات 
 .متر  2ر عندها تكونة مسافة الفوهة من الجدار ال تتجاوز مت 0×متر  0الفوهات 

وبالمثل على صانع النظام أن ال يتجاوز تصنيفاته واعتماداته الخاصة بالمسافة 
كما يجب أن تلتزم تصميمات نظام ضباب . الرأسية للفوهة من مستوى األرض

 .المياه للحماية من الحريق بكتيب دليل التصميم الصادر من الصانع 

 :المعايير   43- 18

على صانعي نظام الضباب المائي ونظام الحماية من الحريق توريد وتصميم نظمهم للحماية 
 :من الحريق بالضباب المائي االلتزام بقدر اإلمكان وبقدر ما هو عملي بالمعايير التالية 

1. NFPA750   2443اصدار  –معيار الضباب المائي 

2. AS4587-1999  معيار الضباب المائي 

3. FM5560  2448معيار الضباب المائي 

0. IMO MSC/Circ. 668/728   الخاص بالمسافات بين الماكينات وغرف
 مضخات الشحن

5. IMO MSC/Circ. 1165   الخاص بالمسافات بين الماكينات وغرف مضخات
 الشحن
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6.  IMO MSC/Circ. 913  المحلية االستعماالتالخاص بنظم 

7. IMO 800(A)  الفخمة والحجرياتمرات مالخاص بالمسافات السكنية وال 

   EN12845:2004العرف األوربي .8

 EN14972 العرف األوربي  .9

14. NFPA20    1999اصدار  –مضخات الحريق الثابتة للحماية من الحريق 

11. NFPA13  معايير نظم مرشات المياه 

12. CEA 4001:2005-09 

13. FM Global    مضخات الحماية  7-3كشوفات بيان الحماية من فقد الممتلكات
  2449من الحريق يونيو 

10. FM Global     ان 0-13 –ان  7-3كشوفات بيان الحماية من فقد الممتلكات
  2441سبتمبر  -(المضخات الثابتة للحماية من الحريق)

 

15. FM Global –    تفتيش الحماية ) 81-2كشوفات بيان الحماية من فقد الممتلكات
 (2448يناير )الفحص والصيانة والتفتيشات األخرى لفقد الممتلكات ( من الحريق

 .يكون االسناد إلى أحدث اإلصدارات للمعايير أعاله اينما وجدت 

 

 :انظمه اإلطفاء بالرغوة ( 00)

 :مقدمة  44- 1 

يتم إنتاج الرغوة من خالل مزج تركيز رغوي مع المياه بتركيز مناسب ، ومن  1-1-44
بعض الرغاوي سميكة ولزجة  . ثم تهوية واثارة المحلول  لتشكيل هيكل رغوي
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وصعبة التكوين وتكون بطانة مقاومة للحرارة فوق اسطح السوائل المحترقة  
بعض الرغاوي .  الرغاوي األخرى  أرق وتنتشر بسرعة. والمناطق الرأسية

لها القدرة على انتاج طبقة بخارية رقيقة  للقفل   على سطح محلول المياه 
وتهدف بعضها ، مثل متوسطة أو عالية الرغوة . على سطح السائل

الستخدامها بكميات كبيرة من خاليا الغاز الرطب لتغرق السطوح وملء 
 .التجاويف

نسبة آخر حجم للرغوة إلى حجم تحدد الرغاوي بنسبة تمددها والتي هي  2-1-44
كما انها مقسمة إلى ثالث . المحلول األصلي للرغوة قبل إضافة الهواء 

 :نطاقات 

 2401التمدد حتى  –رغوة منخفضة التمدد  -1

 24401إلى   24تمدد من  -رغوة متوسظة التمدد -2

  144401إلى   244رغوة عالية التمدد  -3

 .اطفاء ثابتة أو محمولة  تستخدم رغاوي مكافحة الحريق في نظم 3-1-44

ويتم استخدام اجهزة مختلفة . تتولد الرغوة بتناسب تركيز الرغوة في الماء  4-1-44
وتشمل اجهزة اإلخراج والتصريف الفوهات راصدات الرغوة . متناسبة 
 .والمرشات 

 :األنواع المختلفة للرغوة واستعمالتها  2-44

تعرف بمركزات الرغوة  تتوافر عدة انواع من عناصر الرغوة 00-2-1
فالبعض منها . وبعضها مصمم الستعماالت مخصصة 

مناسب إلطفاء كل أنواع الحرائق للسوائل القابلة لالشتعال 
بما في ذلك تلك التي تذوب في الماء والمواد التي تدمرها 

 :أدناه اوصاف لألنواع العامة لعوامل الرغوة . الرغوة 

 .( ف.ف.ف.ا)عناصر تكوين الغشاء المائي -1

 .عناصر رغوة الفلوروبروتين -2
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 .عناصر رغوة الفلوروبروتين -3

  .عناصر رغوة البروتين -0

 .عناصر الرغوة لدرجة الحرارة المنخفضة -5

 .عناصر تكوين الرغوة من النوع الكحولي -6

 . عناصر الرغوة للتمدد المتوسط والتمدد العالي -7

 .عناصر رغوة اخرى من الهايدروكاربون االصطناعي السطحية -8

الرغوة منخفضة التمدد تستعمل بشكل رئيسي الطفاء المواد الملتهبة  2-2-44
المحترقة أو السوائل المشتعلة أو حرائق الخزانات وذلك باستعمالها لخلق 

                                                               .                                                                                                       بطانة تبريد متماسكة

بطانية الرغوة التي تغطي السطح السائل للخزان والتي يمكن أن تمنع انتقال  3-2-44
كما أن الوقود . التبخر لبعض الوقت ويعتمد ذلك على استقرار وعمق الرغوة

البطانية بعد مدة  كما يمكن إزالة. السائل يؤمن سريعا ببطانة الرغوة 
 .وعادة ليس لها أثر ضار بالمنتج الذي تلتصق به. مناسبة من الوقت 

يمكن استخدام الرغاوي لتقليل أو ايقاف تولد األبخرة المحترقة من السوائل  4-2-44
الغير مشتعلة أو المواد الصلبة ويمكن أن تستخدم التجاويف أو السياجات 

 .شتعلةحيث تتجمع الغازات السامة أو الم

إن للرغوه اهمية كبرى حيث يتم تزويد الطائرات بالوقود وتشغيلها كما أن  5-2-44
اإلراقة الكبيرة والمفاجئة للوقود الناتجة من حوادث الطائرات أو التعطل 

كما يتم انجاز أفضل لحظائر الطائرات . تتطلب استعماال سريعا للرغوة 
 .للحماية من الحريق بالنظم المخصصة للرغوة

إضافة لذلك فإن المستودعات والمباني التي تخزن كميات كبيرة من المواد  6-2-44
القابلة لإلشتعال والسوائل القابلة لاللتهاب تتم حمايتها بنظم مرشات الرغوة 

فالحماية المطلوبة هي وظيفة لنوع وكمية السائل المخزون وارتفاع المبنى . 
 .ومكونات المخزون
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يمكن (  مرة 1444إلى  24)النوع المتوسط أو العالية التمدد الرغاوي من  7-2-44
او عنابر السفينة ( القبو)استعمالها لملئ الغرف مثل مناطق غرفة السرداب 

حيث تعمل . حيث يكون من الصعوبة او من المستحيل الوصول للنيران
كما أن . الرغوة هنا اليقاف انتقال الحرارة ووصول الهواء لالحتراق  

الرغاوي . رها من المياه تقوم بالتبريد وتقليل االكسجين بإزاحة البخامكونات
يمكن أن تستخدم للتحكم (  544إلى  044مع نسب تمدد )من ذلك النوع 

في في نيران الغاز السائل الطبيعي المتسرب والمساعدة في توزيع وتشتيت 
 .السحابة المتكونة من البخار

 :تناسب الرغوة  44- 3

عملية انتاج واستعمال رغاوي الهواء لمكافحة الحريق ثالثة عمليات  تتطلب 1-3-44
مرحلة ( 2)عملية التناسب  ( 1)وهي  . منفصلة وكل منها تستهلك طاقة 

 .طريقة التوزيع( 3)توليد الرغوة  و 

ويجب . من المهم جدا أن يكون تركيز الرغوة متناسبا بدقة في تيار الماء  2-3-44
اسب وتركيز الرغوة وجهاز التصريف لتنتج التركيز أن يتواءم جهاز التن

 .الصحيح للمحلول عند ضغط النظام حسب التصميم

إذا كان التناسب منخفضا فإن الرغوة ستكون ضعيفة نسبيا وغير قابلة  3-3-44
ذا كانت مرتفعة جدا فقد تكون الرغوة صلبة ويتلف التركيز  لالستعمال وا 

ولذلك فيمكن خلط حجم . تشغيل النظام وبالتالي يقلل من الزمن الفعال ل
محدد سلفا من تركيز رغوة السائل مع جريان الماء ليشكل محلول الرغوة 

 :ويتم استخدام الطرق العامة التالية . بتركيز ثابت 

الوسائل التي تستخدم طاقة ضغط تيار الماء عن طريق عمل البخاخ  -1
 .والفوهات لعمل التركيز

ت الخارجية أو رؤوس الضغط لحق الطرق التي تستخدم المضخا -2
 .التركيز في تيار الماء بنسبة جريان محددة 
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 األشكال التالية توضح بعض ترتيبات  نظم الرغوة الموذجية 4-3-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج ترتيب خزان النبوب رطب لنظام الرغوة باستعمال ضغط المياه 33-9الشكل 
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 الخواص والحدود 44- 4

استعمال الرغوة من خالل الجداول الصلبة التي تهبط في السائل المشتعل قد ينتج  1-0-44

وقد تكون االشتعاالت ألسباب التصريفات  الساكنة . عنها مصادر الشتعال للنيران 

ولذلك فإن أي استعمال للرغوة لسائل غير مشتعل , الناتجة من االصطدام والدوران

وتشمل وسائل االستعمال الصحيح  نمط .  يجب أن يكون بكل رفق بقدر االمكان

الرش أو توجيه جدول الرغوة على لوحة خلفية بحيث تنساب الرغوة برفق على 

 .سطح السائل 

ولذلك . تتكسر الرغوة وتتبخر مختوياتها من المياه عند مهاجمتها بالحرارة واللهب  2-0-44

لتعويض ذلك يجب يجب استعمالها على سطح سائل محترق بحجم ونسبة كافية 

الفقد مع إضافة كمية اضافية لضمان طبقة مترسبة من الرغوة على السائل الذي 

 .اطفئ 

الرغوة الغير مستقرة يمكن أن تتكسر بسهولة بقوة فيزيائية أو ميكانكية مثل تيار  3-0-44

 .مندفع من خرطوم 

فعند . سريعا يمكن أيضا لبعض األبخرة الكيميائية أو السوائل أن تدمر الرغوة  4-0-44

استعمال مواد اطفاء اخرى معينة باالختالط مع الرغوة قد يحدث انهيار حاد 

 .للرغوة 

الهواء الدوار أو الغازات المرتفعة والمحترقة من النيران قد تحول مسار الرغوة  5-0-44

 .من المنطقة المحترقة 

إذا . ئق الكهرباء محاليل الرغوة جيد التوصيل لذا ال يوصى استعمالها في حرا 6-0-44

ومع ذلك . استعملت الرغوة فإن الرذاذ أقل توصيال للكهرباء من الجدول المستقيم 

وبسبب أن الرغوة  متماسكة وتحتوي على مواد تسمح للماء بتوصيل الكهرباء لذا 

 .فإن رذاذ الرغوة اكثر توصيال من رذاذ الماء 

متوسط أو العالي في الحرائق في ال يتم استعمال نظام الرغوة ذات التمدد ال 7-0-44

 :األخطار التالية 

الكيميائيات مثل السيليلوز نايتريت والتي تطلق اكسجينا كافيا أو عوامل  -1

 .مؤكسدة أخرى الستمرار االحتراق 

 . المعدات الكهربائية النشطة الغير مسورة -2

سبائك ( ) ناك)المعادن المتفاعلة مع الماء مثل الصوديوم والبوتاسيوم و  -3

 . (الصوديوم والبوتاسيوم
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والفوسفور ( تريثيل المنيوم)المواد الخطيرة التي تتفاهل مع الماء مثل  -0

 . (بنتوكسايد

 .الغازات السائلة الملتهبة  -5

لقد ساهمت مقدرة الرغوة في االطفاء السريع لنيران السوائل الملتهبة في انقاذ  8-0-44

فحة الحريق يتم فحصها بدقة حول فإن رغاوي مكا. الحياة والحفاظ على الممتلكات 

وتنحصر االهتمامات الرئيسية بسميتها وتدرجها . احتماالت اثرها على البيئة 

الحيوي واستمرارها وقابلية معالجتها في محطات معالجة مياه النفايات وحمولتها 

 . (قسم إدارة البيئة واالستدامة/ تعليق حول افضل الممارسات:" انظر )المحايدة 

 عايير التصميمم 5-44

يجب  االلتزام واتباع متطلبات التصميم الهندسي للصانع ووسائل االستعمال  1-5-44

 .المقترحة 

المواد التي تذوب في الماء وبعض السوائل المعينة القابلة لالشتعال والملتهبة  2-5-44

والمذيبات القطبية والتي تدمر الرغاوي المقاومة لغير المواد الكحولية تتطلب 

 .رغاوي مقاومة للمواد الكحولية 

يتم استخدام الكشف عن الحريق اآللي للنظم الثابتة ما عدا في بعض األوضاع  3-5-44

 .خارج األبواب حيث يمكن قبول األنظمة التي تثار ذاتيا على أساس تقييم الخطأ 

 .الماء  الفوم على األقل من محلول% 3يتم تصريف  4-5-44

ويتم ( متر مربع 9.5)قدم مربع  144رأس مرشة يكون  أقصى مساحة لكل 5-5-44

 .بين المرشات ( متر 3.7)قدم  12المحافظة على مسافة تباعد اقصاها 

 دقيقة 64يتم ضمان امداد للماء لمدة ادناها  6-5-44

 076)قدم مربع  5444تكون أدنى مساحة تصميم للتغطية لنظم المرشات المغلقة  7-5-44

غي أن تصرف نظم المرشات المفتوحة ألبعد من كل منطقة كما ينب( . متر مربع

 .الخطر 

درجة فهرنهايت  344الى  254تتراوح اقصى درجة للحرارة للمرشة ما بين  8-5-44

درجة فهربنهايت  174-135في قاعدة السقف و (  درجة مئوية 109الى  121)

 .للمرشات في الوسط ( درجة مئوية 57-77)

ر التصميم التالية للحماية بالرغوة لتكون فعالة بالكامل لمخاطر يجب اتباع معايي 9-5-44

 :السوائل الملتهبة والخطيرة 
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يجب أن تكون درجة حرارة السائل اقل من درجة الغليان  1-9-5-44

  .فيما يتعلق بدرجة الحرارة والضغط للمنطقة المحيطة 

ت يجب أخذ الحيطة عند استعمال الرغوة على السوائل ذا 2-9-5-44

 144)درجة فهرنهايت 212درجة الحرارة األكبر من 

وفي درجات حرارة الوقود هذه وما فوق ( . درجة مئوية

. ، فإن الرغوة تشكل مستحلب من البخار والهواء والوقود

وهذا قد ينتج عنه زيادة اربعة أضعاف في الحجم عند 

الخطير واالنزالق  زيادةاستخدامها على خزان حريق مع 

 .حترقة للمادة الم

يجب أن ال يكون السائل مدمرا بدون داع للرغوة  3-9-5-44

المستخدمة أو يجب أن ال تكون الرغوة قابلة للذوبان كثيرا 

 .في السائل المطلوب حمايته 

 .السائل يجب أن ال يتفاعل مع الماء  4-9-5-44

ال يمكن . يجب أن يكون الحريق بالرغوة على سطح افقي  5-9-5-44

أو ( الوقود الساقط)الحرائق ذات الثالث ابعاد اطفاء 

حرائق الضغط ما لم يكن للخطر نقطة وميض عالية 

 .ويمكن أن تبرد لإلطفاء بالماء الموجود في الرغوة 

 تهاحماي المراداألساسية للتصميم ألخطار  شتراطاتيصف ا 00-9الجدول     10-5-44

 .ثابتة بخرطوم المياه أو ادوات الرقابة أو المخارج ال

التصميم األساسية لمرشات رغوة الماء أو نظم  شتراطاتيصف ا 05-9الجدول  11-5-44

 .رش رغوة الماء ألخطار معينة 

في حال لم يتم تصنيف الخطورة الجداول السابقة لتصنيف الخطورة ونظام     12-5-44

 . 7-9المرشات يرجى االطالع علي جدول 

 

 

 :تمديد األنابيب والتركيب  44- 6

الرجوع ألقسام تمديدات األنابيب والفحص والتشغيل التجريبي  ألبواب المرشات  مع 

 كتيبات الصانع
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 معياتر تصميم مخارج الرغوة الثابتة واستعماالت السطح والسطج الفرعي  00-9الجدول 

تركيز الرغوة  الخطر
 المطلوب

الطلب على المياه 
وكثافة التصميم/  

منطقة التصميم 
-0-02انظر )

للتفاصيل 7  

إضافة الرغوة لعدم 
 توازن السوائل

 

متدة 
التصريف 

(0دقائق)  

      التخزين في الخارج

 AFFF, FFFP 0.10 gpm/ ft2  10% 30 (م 37-37)ف  104-ف  144الوقود بنقطة اشتعال  

أو ( م 37)ف  144انواع الوقود ذات نقطة اشتعال اقل من 
 االشتعالالسوائل التي تسخن إلى ما فوق نقطة 

AFFF, FFFP 0.10 gpm/ ft2  10% 55 

 AFFF, FFFP 0.10 gpm/ ft2  10% 55 البترول الخام

      خزان تخزين داخلي للمواد الهايدروكاربونيه

-37)ف  104 –ف  144انواع الوقود ذات نقطة اشتعال 
 ( م 37

AFFF, FFFP 0.16 gpm/ ft2  10% 30 
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م أو  37)ف  144أقل من أنواع الوقود ذات نقطة اشتعال 
 السوائل التي تسخن فوق نقطة اشتعالها

AFFF, FFFP 0.16 gpm/ ft2  10% 55 

 AFFF, FFFP 0.16 gpm/ ft2  15% 55 البترول الخام

 AFFF, FFFP 0.20 gpm/ft2  15% 10 حظائر الطائرات

 AFFF, FFFP 0.10 gpm/ ft2  10% 15 التحميل والتفريغ للمواد المسكوبه

 AFFF, FFFP 0.16 gpm/ ft2  10% 20 المنطقة المسدودة



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 528

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 معيار التصميم لمرشات رغوة المياه ونظم رش رغوة المياه  05-9الجدول 

تركيز الرغوة  الخطر
 المطلوب

الطلب على المياه 
 وكثافة التصميم/

منطقة التصميم 
-0-02انظر )

 للتفاصيل 7

إضافة الرغوة لعدم 
 توازن السوائل

 

متدة 
التصريف 

 (0دقائق)

 تخزين األرفف في حاويات معدنية 

 جالون 5أقل من 

     

 IB, IC, II, IIIA  AFFF, FFFP 0.30 gpm/ ft2 2000 ft2 10% 15السوائل من الفئات

 تخزين األرفف في حاويات معدنية 

 جالون 5أقل من 

     

 IB, IC, II, IIIA  AFFF, FFFP 0.30 gpm/ ft2 3000 ft2 10% 15 السوائل من الفئات 

 IIIB  AFFF, FFFP 0.30 gpm/ ft2 2000 ft2 10% 15 السوائل من الفئة 

 AFFF, FFFP     



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 529

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

 

  

 التخزين المنقول في حاويات معدنية 

 جالون 5أقل من 

     

 IB, IC, II, IIIA  AFFF, FFFP 0.30 gpm/ ft2 3000 ft2 10% 15 السوائل من الفئات

 AFFF, FFFP 0.40 gpm/ ft2 5000 ft2 10% 15 استخدام  الرش باستعمال مواد مشتعلة وقابلة لالشتعال 

   AFFF, FFFP 0.20 gpm/ ft2 5000 ft2 استعماالت التغليف بالمساحيق

 AFFF, FFFP 0.30 gpm/ ft2 5000 ft2 10% 10 مولد الديزل
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 :نظم إخماد الغاز ( 05)

 :مقدمة  1-45

ومن . للحماية من الحريق ونظم إطفاء الغازات  المطلوبة شتراطاتتصف هذه ا 05-1-1

الممكن عموما حماية البضائع القيمة في مراكز البيانات وغرف التحكم وغرف 

الكهرباء وغرف خدمات إدارة البناية وغرف الهاتف واألرشيف والمخازن مع 

التصميم الفعلي لنظم اخماد الغاز تلك تكون على . حماية الحريق أو نظم اإلخماد 

الصانع المعتمدة من الدفاع المدني واالرشادات والحسابات من  عليماتساس تأ

 .خالل برمجية معتمدة 

 :تعريفات   2-45

 :العنصر النظيف   1-2-45

عناصر إلطفاء الحريق غير موصلة للكهرباء ومتطايرة أو غازية والتي ال   1-1-2-45

 .تترك أثرا عند التبخر 

 :عامل التصميم  2-2-45

عبارة عن كسر من أدنى كمية للتصميم مضافة لها وتعتبر مناسبة   1-2-2-45

 .بسبب صفة محددة من استعمال الحماية أو التصميم لنظام اإلخماد

 

 : كمية التصميم النهائية 3-2-45

عبارة عن كمية العنصر المحددة من أدنى كمية للعنصر حسب ضبطها  1-3-2-45

 . الضغطوفق عوامل حساب التصميم وتعديل 

 

 : نظام االستعمال المحلي 4-2-45

نظام يحتوي على إمداد بعنصر لإلطفاء مرتب على أن يخرج  1-4-2-45

 .مباشرة على المادة المحترقة أو الجهاز ( يصرف)
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 : هندسيا صممالنظام الم 5-2-45

عبارة عن نظام به معدالت للجريان محددة مسبقا وضغوط فوهات  1-5-2-45

ولدى تلك النظم احجام محددة لألنابيب واطوال . وكميات من العنصر 

دنيا وقصوى لألنابيب ومواصفات مرنة للخرطوم وعدد من التجهيزات 

األخطار التي . موصفة من مختبر للفحص الوعدد وأنواع من الفوهات 

. النظم تقوم على أساس الفحوصات الفعلية للحريق تتم حمايتها بتلك 

ويمكن تضمين حدود األخطار المحمية من تلك النظم في كتيب الصانع 

 .للتركيب والتي يشار اليها كجزء من التصنيف 

 

 :نظام الغمر   6-2-45

  .مصمم لتحقيق حالة غمر في منطقة خطرغاز نظيف عبارة عن نظام  1-6-2-45

 :الغاز  انظمه إخماد 3-45

لكي تبدأ النار وتستمر في االشتعال مطلوب تواجد مواد قابلة لالشتعال وغاز األكسجين  1-3-45

ومعظم وسائل . ومصدر حراري وكل تلك المواد إذا انعدم واحد منها فإن النار تخمد 

 .اإلطفاء تعمل إما بإزالة مصدر الحرارة أو األكسجين 

فمن جانب نجد . لحريق هو تقليل الخسائر البشرية والبضائع الهدف من أي نظام لمكافحة ا 2-3-45

أنه من الضروري تنشيط االجراءات الخاصة باطفاء الحريق بسرعة على قدر اإلمكان 

ومن الجانب اآلخر فإن تكنولوجيا اإلطفاء في حد ذاتها يجب أن تحقق أقل قدر من التلف 

 .اإلضافي 

مع صفته وخاصيته بامتصاص الحرارة وإيقاف النار  إن الماء هو عنصر ممتاز لإلطفاء 3-3-45

. ومع ذلك فإن استخدام الماء بهذه الطريقة يمكن أن يتلف المباني والبضائع. عال تمن االش

وفي المناطق التي يكون فيها الحفاظ على الدخول عامال رئيسيا أو حيث تتواجد اشياء قيمة 

 .حل المثالي مخزنة نجد ان استعمال الماء ليس دائما  هو ال

إن عناصر اطفاء الغازات توفر حال مثاليا لحماية المناطق الهامة حيث أن استعمالها ال  4-3-45

 .ينتج عنه أي اضرار اضافية 

االلتزام  – 5انظر الباب . )ومع ذلك هنالك اعتبارات بيئية لعناصر معينة إلطفاء الغازات  5-3-45

ة واالستدامة للمسائل القادمة المتعلقة بقبول عناصر إدارة البيئ -2القسم / بأفضل الممارسات

 .نظيفة في الصناعة 
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وبإدخال عنصر إطفاء . تقوم تكنولوجيا اطفاء الغازات أساسا على مبدأ إزالة األكسجين  6-3-45

غازي في جو الغرفة فينخفض محتواها من األكسجين إلى النقطة التي تتوقف فيها عملية 

 .ة اطفاء الغاز إما غازات خاملة أو كيميائية تستخدم عملي. االحتراق 

 

 :فوائد تكنولوجيا اطفاء الغازات  7-4-45

 .حماية المنشأة والتجهيزات بدون ضرر من الماء  -1

 . غازات اإلطفاء غير موصلة للكهرباء -2

 . ليس هنالك خطر على األفراد الذين يستخدمون محطات أو ماكينات كهربائية -3

 .الدوائر الكهربائية القصيرة إما خالل أو بعد عملية اإلطفاء ليس هنالك خطر من  -0

 :االستعمال المثالي  8-4-45

 غرف الكهرباء -1

 غرف الضغط المنخفض -2

 غرف األجهزة الكهربائية -3

 غرف االتصاالت الهاتفية -0

 (السيرفر)غرف الخادم  -5

 غرف إدارة خدمات المبنى -6

 مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات -7

 المتاحف -8

 المعارض -9

 ركز المفاتيح المتحركةم -14

 المخزونات -11

 األرشيف -12

 الماكينات -13

 (الكابينات)الحجيرات الضغيرة  -10

الصورة التالية توضح مبدأ نظم اطفاء الغازات من الهام جدا الحساب الصحيح لتنفيس  05-3-9

 الضغط لحماية الجدران واألبواب والنوافذ بسبب الضغط الفائض خالل عملية اإلطفاء

. 
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 نموذج لإلطفاء بالغاز مع تنفيس للضغط الزائد 03-9الشكل 

 

 :مكان تخزين العنصر     4-45

للعنصر النظيف والملحقات وترتيبه بحيث تسهل ( مصطبة) اسطوانات يتم وضع مكان 1-0-45

عمليات التفتيش والفحص وإعادة الشحن ونشاطات الصيانة األخرى والحفاظ على انقطاعها 

 .في اقل قدر 

في أقرب مكان ممكن في أو داخل الخطر أو األخطار التي  نةالمخز اسطواناتع يتم وض 2-0-45

 .تحميها 

بحيث يمكن أن ال تعمل أو ال يعتمد عليها بسبب التلف  نةالمخز اسطواناتال يتم وضع  3-0-45

. الميكانيكي أو التعرض للكيميائيات أو سوء األحوال الجوية أو بسبب آخر غير متوقع 

  . فيتم استخدام غرف مناسبة ومقاييس للحماية سطوانةوعندما ال يمكن تفادي تعرض ا

نها حسب توصيات التركيب التي حددها بأمان ويتم تأمي نةالمخز اسطواناتيتم تركيب  4-0-45

 .الصانع وبطريقة توفر للخدمة الفردية المريحة أو وزن المحتويات

يتم تركيب االسطوانات بحيث يمكن أن تركب كل  اسطوانة لوحدها وتجهز بصمام عدم  5-0-45

إلى االنبوب المتفرع إذا كانت هنالك اكثر من اسطوانة للحماية ( صمام فحص)رجوع 

 اسطوانةالعنصر ولضمان سالمة األفراد إذا ما تم تشغيل النظام عند إزالة أي لنفس 

 .للصيانة 
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أي ( . إذا وجد باضافة للكمية االحتياطية)يتم مراقبة ورصد كمية عنصر االطفاء المتوفر  6-0-45

من عنصر اإلطفاء في أي اسطوانة % 14ا لوحظ فقد في الوزن اوفي الضغط أكثر من ذا

 . رة  على تسرب الغاز فيه من الزجاجة عن طريق الفحص الوظيفي تتم  السيط

يتم فقط استخدام ( الغاز)متعددة االسطوانات من العنصر النظيف  (النظام) في المصطبة 7-0-45

 .حجم واحد وضغط واحد من االسطوانات 

 .من ضغط التعبئة العادي % 2.5-/صفر+يكون تحمل التعبئة لكل زجاجة  8-0-45

االسطوانات بوضع اسم الشركة المسئولة عن التركيب ونوع الغاز  اتيتم إضافة  تعليم 9-0-45

 .وكمية الغاز وكثافة التعبئة ودرجة الضغط ومواصفات الغاز المستخدم كوسادة للضغط 

 

 : صمامات االسطوانات 5-45

وتحتوي على صمامات االسطوانات تكون جالسة على الضغط وتصميم بنسبة جريان عالي  1-5-45

مكبس من الحديد المقاوم للصدأ مع قفل وتنفيس للضغط لتشغيل الصمام وتجمع فرص 

 .للسالمة ومخرج لتشغيل الضغط وعداد لقياس الضغط 

تزود صمامات االسطوانات بقابس مقاوم لالرتداد مركب على مخرج صمام التصريف  2-5-45

حالة التصريف في حال ان تكون  لمنع االنطالق نتيجة لحادث أو دوران االسطوانة في

 .االسطوانة غير مركبة بشكل آمن 

 

 : الفوهات 6-45

يتم ترتيب الفوهات بشكل مركزي واستراتيجيا بحيث يتحقق مزيج متجانس من الغاز  1-6-45

  .المركز

 . أقصى مساحة محمية لكل فوهة يجب أن ال تتجاوز المدى الذي اوصى به الصانع 2-6-45

ويتم  .زتوضع الفوهات بحيث ال توزع أي مواد قابلة لالشتعال عند تصريف الغا يجب أن 3-6-45

 .ترتيب الفوهات بحيث ال يتلف أثر التصريف المكونات التي تتم حمايتها 

 .توضع الفوهات في المنطقة العليا في منطقة الغمر  4-6-45

للحصول على توزيع  امتار تتخذ احتياطات خاصة 5إذا كانت منطقة الغمر أعلى من  5-6-45

 .متعادل للغاز بتركيب فوهات على مستويات متوسطة 
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أما في الغرف التي . التي يمكن إفساد الفوهات فيها حواليتم اجراء الترتيبات الالزمة في اال 6-6-45

 .بها اخطار كهربائية أو الكترونية تصنع الفوهات بمواد تكون مقاومة للتآكل 

 

 : صمامات المنطقة 7-45

ال يمكن تخزين أي مواد قابلة لالشتعال في . توضع صمامات المنطقة خارج منطقة الغمر  1-7-45

 .الجوار المباشر لصمام المنطقة 

 :يتم ترتيب وضع صمامات المنطقة بحيث ال تفتح عندما تخضع إلى  2-7-45

 .تشغيل اهتزازات بيئية  -1

 .ن االهتزازات الناتجة من الصمام على فتحة اسطوانة التخزي -2

 .من فتحات صمامات اختيار أخرى  -3

. أَو وسائل كهربائية/ أَو هوائي و/ بالوزِن الساكِن و سيشغلتشغيل اآللي لصماِم منطقِة  3-7-45

 نجزي ان مكنبطريقة بحيث أّن فحص التشغيل  الصحيِح على الموقِع ي ستصممالوحدة 

 .غازبدون إطالق 

فاء بالرغم من تعطل الجهاز االلي لتشغيل صمام إذا كان من الممكن إطالق عنصر االط 4-7-45

المنطقة ،  فإن الية اطالق الطوارئ يجب أن ال تخالف القوانين المحلية للسالمة الفردية وال 

األجهزة المطلوبة لمنع الضرر من الضغط الزائد الذي يخرج من الغاز الذي يتم تصريفه 

 .في منطقة الغمر 

كما تقوم . منطقة تلقائيا وفي آن واحد مع فتح صمام االسطوانة يجب أن تنفتح صمامات ال 5-7-45

اجهزة اطالق الضغط بتصريف الغاز في الجو بعيدا عن النوافذ وفتحات التهوية والفتحات 

يتم تجميع صمامات . الخ وفي كل األحوال يجب أن ال يشكل هذا خطرا على األشخاص ...

 .السالمة في وضع رأسي 

 

 :والتجهيزات األنابيب  8-45

وتكون قادرة على ( بدون لحام وصالت)تصنع األنابيب وتوصيالت األنابيب من معدن  1-8-45

 .تحمل الضغط حسب ما هو محدد ومحسوب وأي درجة حرارة منخفضة تواجه بها 

يكون فحص الضغط آلنبوب نظام الغاز الخامل بين االسطوانات وصمام المنطقة ، بمعدل  2-8-45

وتكون مقاومة فحص  -بار لالسطوانة 344-244أي . )ضغط الخدمة  ضعف ونصف من



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 536

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

فحص الضغط لالنبوب بين صمام ( بار على التوالي  054-344الضغط وضغط االنبوب 

بار  64أي ) المنطقة والمنطقة المحمية يكون له ضغط ضعف ونصف من ضغط الخدمة 

 (ومقاومة لضغط االنبوب –بار فحص للضغط  94 –ضغط 

 غطويجب أن تكون التركيبات مناسبة للض. تحسب التركيبات لضغط الخدمة الذي يحدث  3-8-45

أما في اقسام االنبوب التي تخضع لضغط ساكن على ( . درجة مئوية 54-حوالي  )األعمق 

يجب أن ال يزيد ضغط الخدمة إذا كانت هنالك حاجة ( شبكة االنابيب المغلقه)الرأس ، 

 .لتركيب صمام سالمة 

شبكة األنابيب بين االسطوانة وصمام المنطقة يتم التأشير عليه من الصانع بحيث يكون من  4-8-45

تفرع األنابيب والتوزيع يمكن . الممكن التعرف عليه حسب شهادات الفحص بعد التركيب 

يجب أن تكون هنالك شهادة واضحة . التأشير عليها كصندوق من قبل شخص مخول 

يتم فقط استخدام .  Dبنقطة حمراء والحرف االنجليزي ( شيرالتأ)ويتم تعليم . للمهمة 

وتكون األنابيب والخراطيم .انابيب مرنة وخراطيم عندما تكون األنابيب الثابتة غير مناسبة 

 .المرنة قصيرة قدر اإلمكان ومعتمدة

. يئية يتم حماية داخل وخارج األنابيب تماما ضد التآكل إذا كان ذلك تستلزمه الظروف الب 5-8-45

أي الكومبيوتر من جزيئات التآكل في شبكة اآلنابيب يتم )ولحماية الماكينات الحساسة 

 .استخدام حديد مجلفن  مثل األلومنيوم 

أو سطح حماية مناسب  إذا كانت األنابيب /يتم استخدام تغليف  بسبائك حديد خاصة و 6-8-45

 .ية من التآكل المستخدمة والتوصيالت تجعل الحديد ال يوفر حماية كاف

يتم ترتيب شبكة اآلنابيب بحيث ال تتلف بسبب وزنها الخاص وتغير درجة الحرارة  7-8-45

 .واالهتزازات وانطالق الغازات أو العوامل األخرى  األصلية المؤثرة من التركيب 

شبكة انابيب الغاز يجب أن تكون . كل شبكات اآلنابيب يجب أن تكون قابلة للوصول  8-8-45

أي فيما يتعلق وصالت االنابيب الغير . )وإذا لزم وجود موصالت متعادلة محتملة . ثة مؤر

 (بين كل األنابيب يجب أن تزود أو يتم تأريث المنشأة في نقاط مختلفة (  موصلة للكهرباء 

يتم نفخ الهواء الجاف أو النيتروجين إلى داخل األنابيب إلزالة أي شوائب قبل تركيب  9-8-45

 . الفوهات

يتم تأمين إغالق األنابيب خصوصا بالقرب من الفوهات لمنع تحرك األنبوب بسبب الضغط  10-8-45

 .العالي خالل التصريف 
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 :اشتراطات سالمة الغرف وإحكام الهواء 9-45

 :الغرف محكمة إغالق الهواء 1-9-45

من الحريق ونظم  الرئيسي الستعمال الحماية لبإن الغرف المحكمة اإلغالق هي المط  1- 05-9-1

 .اإلخماد بالغاز 

 :إحكام إغالق الغرف العام 2-9-45

من أجل الوقاية من الحريق ونظم اإلطفاء بالغاز يجب أن تكون المنطقة  05-9-2-1

 .المحمية مغلقة تماما لتصبح محكمة إغالق الهواء 

 :  n50وصف قيمة   –إحكام إغالق الغرفة  3-9-45

هي تغير الهواء في كل ساعة ويعني عدد األوقات في كل   n50قيمة  05-9-3-1

ساعة التي تتسرب فيها كمية من الهواء مساوية لحجم المنطقة المطلوب 

  .باسكال 54حمايتها إلى الخارج تحت ضغط  

  n50قياس قيمة  4-9-45

النافخ هي وسيلة علمية للتعريف والسيطرة على ترشيح ( بلور)قياس باب  1-4-9-45

وهي تستخدم بشكل رئيسي لفحص امكانية تواجد أي تسرب في . اء الهو

 .فوق الضغط وتحت الضغط : مساحة معينة باستعمال نوعين من الضغط

ويعني عدد األوقات تبنى الحسابات حول تغيير الهواء في الساعة الواحده  2-4-9-45

في كل ساعة التي تتسرب فيها كمية من الهواء مساوية لحجم المنطقة 

  باسكال 54لمطلوب حمايتها إلى الخارج تحت ضغط  ا

-14تحت ضغط /جهاز قياس تهوية نافخ الهواء يخلق ضغطا قياسيا فوق 3-4-9-45

حيث يهرب الهواء فوق أسطح . في المنطقة المحمية ( باسكال) 64

التسرب للجدران واألبواب والنوافذ إلى الخارج خالل قياس الضغط 

 . خالل قياس الضغط المنخفض المرتفع أو تدخل من هناك

  54يقوم الجهاز بقياس حجم الجريان المطلوب بحيث يكون فرق الضغط  4-4-9-45

وبعد ادخال كل . المطلوب للقياس يمكن الحفاظ عليه في المنطقة ( كمثال )

والتي بنفسها تنظم  n50القيم ذات العالقة يقوم البرنامج  بحساب قيمة  

 .باسكال 54وتتعلق إلى قيمة الضغط الناشئة وهي  
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 :الصورة التالية توضح كيف تبدو نتيجة قياس الباب النافخ   5-4-9-45

 مثال لتقرير قياس الباب النافخ 00-9الشكل 

 الجدران 5-9-45

يجب أن تتوافق الجدران إضافة إلى األرضيات المرتفعة وسقف المناطق  1-5-9-45

أو تحتوي على مواد ( 34اف )المحمية على األقل مع فئة مقاومة الحريق 

كما يجب ايضا أن تكسى . غير قابلة لالحتراق وغير قابلة للذوبان 

 .الجدران وإذا كان ذلك غير كاف فيتم طالؤها بتغطية محكمة مناسبة 

 :األبواب والنوافذ  6-9-45

يجب ايضا ان تتوافق األبواب والنوافذ في المناطق المحمية مع لوائح  1-6-9-45

وتحتاج . الحريق وأن تكون محكمة اإلغالق من الهواء لمنع التسرب

. األبواب والنوافذ إلى آلية لإلغالق الذاتي في حالة احوال الطوارئ

النوافذ في كل األوقات ما عدا ولحماية االنظمه يجب أن تغلق األبواب و

 .وقت الدخول 
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 : احكام اغالق االماكن المخترقه 7-9-45

االختراقات المغلقة بإحكام لألنابيب والكيبالت هي أيضا مسألة ضرورية  1-7-9-45

جدا وإال فسيكون لها أثر كبير بسبب الوقت الذي يستغرقه االمساك بتركيز 

االنتباه إلى أن المادة العادية إليقاف يرجى .  الغاز في المنطقة المحمية

وتتوفر في السوق مواد . الحريق ال تغلق الفتحة في مادة محكمة اإلغالق 

وهنالك حل آخر وهو أن تغلق بمادة . منع  مخصصة محكمة اإلغالق  

 .للحريق أوال ثم إضافة اكريليك لمنع التسرب يليه طالء التيكس  نتشارا

 : تخفيف الضغط 8-9-45

يجب حساب تخفيف الضغط في كل انظمه االطفاء بالغازات ويطبق  1-8-9-45

نظم الحماية من الحريق ال . لحماية الغرف من اضرار زيادة الضغط 

 .تتطلب تخفيفا للضغط 

 

 :معيار التصميم لالستعمال  9-9-45

يجب أن تتماشى كل تصميمات االطفاء بالغاز مع واحد من المراجع  1-9-9-45

لإلعتماد خصوصا كل برامج الحسابات والتصميم يجبر أن يتم الدولية 

 :اعتمادها من 

i. AFNOR (Association Francoise de Normalization), 
France 

الفرنسية الهيئة  

ii. FM (Factory Mutual), US  

امريكا - المتبادل المصنع  

iii. LPCB (Loss Prevention Certification Board), UK 

اتلمتحدة المملكة -الفقد من الحماية لجنة  

iv. NTC (National Test Center), China 

الصين - القومي الفحص مركز  

v. SSL (Scientific Services Laboratory),  Australia 

استراليا - العلمية الخدمات مختبر  

vi. UL (Underwriters Laboratory Inc), US 

المتحدة الواليات –(أل يو) مختبر مؤسسة  
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vii. ULC (Underwriters Laboratory Canada), Canada 

كندا -(أس دي في) كندا مختبر  

viii. VdS (Verband der Sachversicherer e.V.), Germany 

 المانيا
 

 : بإحكام الغرفة إغالق 2-9-9-45

 (64-9 جدول) التالي الجدول حسب الغرفة في الهواء إغالق إحكامى تصميم يتم 2-9-9-45 

 األحجام أساس على 51أن قيمة 64-9 الجدول

 500,000 50,000 10,000 1,000 100 1 الحجم بالمتر المكعب 

N50 – Value in 1/h 

 القيمة في ساعة واحدة

5.0 1.5 1.0 0.1 0.05 0.01 

 

 . المتوسطة لألحجام التخزين وحدات لكافه الخطي االستيفاء تطبيق يتم 2-9-9-45

 

 : المغلقة للخزائن خاصة اشتراطات 10-9-45

 – الهواء من اإلغالق والمحكم المسيج القبو) المغلقة بالخزائن يتعلق فيما 1-10-9-45

 نظام تطبيق يجب ، المحمية المناطق داخل( الخ.. المعلومات تقنية وخزائن

 الحريق عن الكشف داخل أي) الحريق من والحماية الحريق عن للكشف

 حالة في لألبواب اآللي والفتح الحريق عن الكشف وداخل الحريق واطفاء

 ( الحريق من الحماية

 كشف باسنعمال المغلقه للخزائن الممكنة الحلول توضح التالية الصورة 2-10-9-45

 ( فيها مدمج لإلطفاء عنصر مع للحريق داخلي
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 (محكمة اإلغالق من الهواء)الكشف واطفاء الحريق في الخزائن المغلقة 05-9الشكل 

 

 :الغازات الخاملة  10-45

عند إدخال الغاز الخامل فإن محتوى الغرفة من األكسجين سينقص حتى تلك النقطة  1-14-45

 .التي يقع فيها تركيز األكسجين أدنى المستوى الذي يمكن فيه حدوث االحتراق 

 ومثل الغازات النبيلة ال. الغاز الخامل هو أي غاز ال يتفاعل مع العناصر األخرى  2-14-45

ومثل الغازات . يكون الغاز الخامل عنصرا بذاته ولكن يكون مركب من غازات

النبيلة فإن قابلية عدم التفاعل تكون بسبب التكافؤ الكيميائي حيث يكون االلكترون 

وهذه قابلية وليست قاعدة . الخارجي في القشرة مكتمال في كل الغازات الخاملة 

 .ملة يمكن أن تتفاعل لتكوين مركبات حيث أن الغازات النبيلة والغازات الخا

الغازات الخاملة التي تستخدم للحماية من الحريق هي النيتروجين واألرجون وثاني  3-14-45

 .اكسيد الكربون ومزيج من تلك الغازات الثالثة 

ال  يمكن استعمال ثاني اكسيد الكربون عادة في المنشآت المأهولة بسبب خصيته  4-14-45

 .مكن استعماله في التطبيقات واالستعماالت الصناعية السامة ولكن ي

 .ثانية  64أقصى وقت لتصريف كل الغازات الخاملة يجب أن ال يزيد عن  5-14-45

 :المخطط التالي يوضح الهيكل األساسي لنظام االطفاء بالغازات الخاملة  6-14-45
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 مخطط لنظم االطفاء بالغازات الخاملة 06-9الشكل 

إن النيتروجين واألرجون واالنيرجين واألرجونايت وثاني اكسيد الكربون كلها  7-14-45

 :ادناه يلخص المقارنة بين الغازات الخاملة  07-9الجدول . عناصر خاملة لإلطفاء 
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 مقارنات الغازات الخاملة  07-9الجدول 

 مقارنات الغازات الخاملة  07-9الجدول 

 ثاني اكسيد الكربون أرجونايت انيرجين األرجون النيتروجين 

 ثاني اكسيد الكربون IG 541 IG 55 ارجون IG 100, NN 100 األسماء التجارية

 غير سام  اإليجابيات

 للبيئة  ةصديق 

  غير موصل
 للكهرباء

  تنفس عادي بعد
 الغمر

  يكون مركب غير
ضار بعد مزجه 

 بالماء 

 

 غير سام 

 للبيئة  ةصديق 

  للكهرباءغير موصل 

  تنفس عادي بعد
 الغمر

  يكون مركب غير ضار
 بعد مزجه بالماء 

 

  يحتوي فقط على
 غازات طبيعية

  غير سام 

 غير موصل للكهرباء 

 تنفس عادي بعد الغمر 

  مرن الستخدامه في
 المساحات المأهولة

 

  يحتوي فقط على
 غازات طبيعية

 غير سام 

 للبيئة  ةصديق 

 غير موصل للكهرباء 

  تنفس عادي بعد
 الغمر

  يكون مركب غير ضار
 بعد مزجه بالماء 

 

  غاز ثاني اكسيد
الكربون عنصر طبيعي 

من % 4044يكون 
 مكونات الهواء

  به معظم خواص
االطفاء الفعالة لكل 

 الغازات الخاملة

  يتم استخدامه كعنصر
 84ي لإلطفاء منذ حوال

 سنة 

  مثالي الطفاء الحريق
في األقسام المفتوحة 

 أو الغير مغلقه
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 موصل للكهرباء  غير 

 
غير مناسبر لإلطفاء   السلبيات 

في المناطق الغير 
مسيجة بسبب كثافته 

 األخف من الهواء 

 

  بسبب أن كثافته أثقل
من الهواء فإنه 

 يصدتاثير التهوية 

  غير مناسب لإلستعمال
 لألشياء الغير مغلقة 

 

  بسبب أن كثافته أثقل من
الهواء فإنه يصدتاثير 

 التهوية 

  غير مناسب لإلستعمال
 لألشياء الغير مغلقة 

 

  غير مناسب للمناطق
 المأهولة 

  بسبب أن كثافته أثقل
من الهواء فإنه 

 يصدتاثير التهوية 

  غير مناسب لإلستعمال
 . لألشياء الغيرمغلقه

 
 

 يهدد الحياة 

  يسمح فقط بتخفيف
ضغط الهواء عبر 

المناطق المجاورة في 
 ظروف معينة 

  ثاني ) وبسبب كثافته
اكسيد  الكربون اثقل بمرة 

وقد ( ونصف من الهواء
تصبح المناطق السفلية 
ملوثة من خالل التسرب 

. 

  المسافة بين
زجاجة الغاز /الخزان

والمنطقة المطلوب غمرها 
 محدودة 

  ال يستعمل في مباني
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 المكاتب 

 

 ال يسبب ضباب  صفات اإلطفاء

  تخفيض ال يذكر
 لدرجة الحرارة 

  من تركيز االطفاء
04-01% 

  الوقت االسمي
 ثانية  04للتصريف 

 

 بال يسبب ضبا 

  تخفيض ال يذكر لدرجة
 الحرارة 

  45تركيز االطفاء من-
04% 

  الوقت االسمي للتصريف
 ثانية  04

 

 ال يسبب ضباب 

  تخفيض ال يذكر لدرجة
 الحرارة 

  اإلزالة من المنطقة
المغمورة عن طريق 

 التهوية العادية 

  44منتركيز االطفاء-
45% 

  الوقت االسمي للتصريف
 ثانية  04

 

 ال يسبب ضباب 

  تخفيض ال يذكر لدرجة
 الحرارة 

  اإلزالة من المنطقة
المغمورة عن طريق 

 التهوية العادية 

  41تركيز االطفاء من-
43% 

  الوقت االسمي للتصريف
 ثانية  04

 

  يسبب ضباب 

  انخفاض ملحوظ في
درجة الحرارة اثناء الغمر 

. 

  المناطق خطر على
المجاورة من خالل 

 التسرب

  يخفف من ضغط الغرف
خالل اإلطفاء من خالل 

التغذية المباشرة للمنطقة 
 المفتوحة فقط

  اإلزالة من المنطقة بعد
الغمر يجب أن تكون 

 بإشراف خدمات اإلطفاء 

 10105الكثافة   معلومات فنية 
 متر مكعب/كجم

 ال يختلط في الخزان 

  متر /كجم 10002الكثافة
 مكعب

 ال يختلط في الخزان 

  متر /كجم 10018الكثافة
 مكعب

 ال يختلط في الخزان 

  10012الكثافة  
 متر مكعب/جمك

 ال يختلط في الخزان 

 

 ال يختلط في الخزان 

 فقد ضئيل باالحتكاك 
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 فقد ضئيل باالحتكاك 

 في صورة غاز  يخزن
-244تحت ضغط 

 بار 444

 

 فقد ضئيل باالحتكاك 

  يخزن في صورة غاز
 444-244تحت ضغط 

 بار

 

 فقد ضئيل باالحتكاك 

  يخزن في صورة غاز
 444-244تحت ضغط 

 بار

 

 فقد ضئيل باالحتكاك 

  يخزن في صورة غاز
 444-244تحت ضغط 

 بار

  

  يخزن في صورة سائل
وعادة يتطلب مساحة أقل 

 الزجاجات /للخزان

  يخزن في اسطوانات في
صورة سائل تحت ضغط 

 بار  04
 الكهربائيةاألجهزة   االستعمال 

  غرف المعدات
 واألجهزة

  االستعماالت
 الصناعية 

 المستودعات 

 خاليا الكيبالت 

  غرف االتصاالت
مركز )الهاتفية 

 (التحويل المتحرك

 المخزونات 

 األرشيف 

 

  غمر جزئي في الفرغات
األرضية في مراكز تقنية 

المعلومات وغرف 
 الهاتف واالتصاالت 

 

 األجهزة الكهربائية 

 ألجهزةغرف المعدات وا 

 المتاحف 

 المعارض 

 مراكز تقنية المعلومات 

  غرف االتصاالت الهاتفية
 (مركز التحويل المتحرك)

 المخزونات 

 األرشيف 

 

  غمر جزئي في الفرغات
األرضية في مراكز تقنية 

المعلومات وغرف 
 الهاتف واالتصاالت 

 

 غرف المفاتيح الكهربائية 

  األجهزة المفتوحة مثل
 لمكائنالخزانات وا

 المناطق  االخص وعلى
 التي ال يتواجد بها أحد
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 :ثاني اكسيد الكربون بالتفصيل  8-14-45 

 :المكان  1-8-10-45 

مكان تخزين ثاني اكسيد الكربون يجب أن يكون في منطقة خارج منطقة  1-1-8-10-45

الخطر في حالة الحريق ولكن يجب وضعها بقدر اإلمكان بالقرب من 

 .المنطقة المحمية 

مكان تخزين ثاني اكسيد الكربون يجب أن يكون سياجا منفصال يمكن  2-1-8-10-45

يا ضد الوصول من الدخول له بسهولة حتى في وقت الحريق ويكون محم

يجب عدم توافر اي مواد قابلة لالحتراق وال . األشخاص الغير مخولين 

 .تخزين أي بضائع في المنطقة 

مكان تخزين ثاني أكسيد الكربون يجب أن يكون مفصوال من الغرف  3-1-8-10-45

أو المناطق بحيث تكون مكونات نظام ثاني اكسيد الكربون /المجاورة و

في هذه المنطقة محميا من التعرض للماكينات والكيمائيات الذي تم تركيبه 

 .والجو 

 

 : المعدات 2-8-10-45

 منطقة تخزين ثاني اكسيد الكربون يجب أن توفر لها إضاءة كهربائية كافية  1-2-8-10-45

درجة حرارة الغرفة في منطقة تخزين ثاني اكسيد الكربون يجب أن ال تقل  2-2-8-10-45

أي تسخين إذا لزم . درجة مئوية  35مئوية وال تزيد عن عن صفر درجة 

يجب حماية مكونات نظام ثاني اكسيد الكربون في . ، يجب أن يكون ثابتا 

منطقة تخزين ثاني اكسيد الكربون ضد التسخين ألكثر من درجة حرارة 

 .المنطقة المحيطة التي يسببها ضوء الشمس والمصادر األخرى 

ن غير الممكن تحديد درجة حرارة الغرفة في منطقة تخزين ثاني إذا كان م 3-2-8-10-45

اكسيد الكربون  ألقل من صفر درجة مئوية في حالة نظم الضغط العالي 

 .يتم حساب شبكة انابيب التوزيع وقياسها لنظم الضغط المنخفض 

يجب أن تكون منطقة تخزين ثاني اكسيد الكربون سهلة الدخول للقيام  4-2-8-10-45

 .يانة والتفتيش لمكونات النظام لنظام ثاني اكسيد الكربون فورا بالص

في منطقة تخزين ثاني اكسيد الكربون يتم تثبيت ما يلي بشكل واضح على  5-2-8-10-45

 :التوالي 
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وإذا توفرت الشركة ( المركب)اسم الجهة التي قامت بالتركيب  .أ

ظام ثاني المسؤولة عن صيانة النظام والسنة التي تم فيها تركيب ن

 .اكسيد الكربون 

تعليمات التشغيل مع مخطط لشبكة األنابيب والتحكم في نظام ثاني  .ب

 .اكسيد الكربون ، إذا وجد وعدد األوزان المطلوبة لتشغيل الحاويات 

 .مخطط المنطقة المحمية بنظام ثاني اكسيد الكربون  .ج

 

 : حاويات امداد ثاني اكسيد الكربون وصمامات االختيار 3-8-10-45

 .الضغط  اسطواناتيجب استيبفاء أي متطلبات قانونية أو رسمية  1-3-8-10-45 

الصمامات واألجهزة لنظام امداد ثاني اكسيد الكربون والتي يجب  2-3-8-10-45

تجميعها في نظام ثاني اكسيد الكربون يجب اعتمادها من السلطات 

 المختصة 

تى تلك التي حسب معيار أي صمامات أو أي صمامات منزلقة ح 3-3-8-10-45

DIN3352   يجب اعتمادها. 

ثاني اكسيد الكربون  اسطواناتفي كل انظمه الضغط العالي  فإن كل  4-3-8-10-45

وأعلى . يجب أن تحتوي على نفس كمية ثاني اكسيد الكربون 

مستوى للتعبئة مسموح به في تلك الحاويات إلمداد ثاني اكسيد 

ويجب . كل لتر من حجم الحاوية كيلوجرام ل 4.75الكربون  هو 

 .لتر  67.51أن ال يتجاوز حجم الحاوية لكل حاوية 

تتم مراقبة امداد ثاني اكسيد الكربون بشكل دائم بجهاز آلي معتمد  5-3-8-10-45

 .من السلطات المختصة 

يجب أن تستجيب هذا المراقبة للتسرب في آخر وضع عندما تتبقى  6-3-8-10-45

إذا ما كانت . . ثاني اكسيد الكربون المخزونة من كمية %  94

كميات أمداد ثاني اكسيد الكربون مخزنة في عدة حاويات فيجب 

 .مراقبة كل الحاويات 

ثاني اكسيد الكربون في نظام الضغط  اسطواناتيتم توصيل  7-3-8-10-45

العالي إلى االنبوب الرئيسي لإلمداد عن طريق صمام فحص 

الخدمة واستبداله في كل األوقات بدون  بحيث يمكن إخراجه من

 .األخرى  سطواناتالتداخل مع اال



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 549

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

يجب أن تتم بجهاز  سطواناتعملية الفتح التلقائي لصمامات اال 8-3-8-10-45

االعتمادية لمهمة ذلك الجهاز يجب يكون من . معتمد من السلطات 

السهل تفتيشها فورا بدون التسبب في تصريف غاز ثاني اكسيد 

 .ون الكرب

عند الطوارئ فيجب أن يتم اعتماده  االطالقإذا ما تم توفير جهاز  9-3-8-10-45

 .من السلطات المختصة 

بار في نظم  23يجب أن ال يتجاوز التجاوب مع ضغط صمام األمان  10-3-8-10-45

 .الضغط المنخفض 

 21)ك 252يتم حفظ ثاني اكسيد الكربون في درجة حرارة بين  11-3-8-10-45

درجة مئوية تحت  19) ك 250و ( ة مئوية تحت الصفر درج

بار و  19بمجموع تبريد آلي يقابل الضغط المطلق ما بين ( الصفر

امداد ثاني اكسيد  اسطوانة وإذا تجاوز الضغط في. بار  21

ويكون العزل . بار يتم اطالق تحذير بالخطأ  22الكربون 

امداد  ثاني اكسيد الكربون  في الحد األدنى  سطوانةالحراري ل

بحيث وفي أثناء توقف اجمالي التبريد ،  يتحمل درجة حرارة 

وليس أكثر من ( درجة مئوية  34)ك  343محيطة تبلغ 

من كمية امداد ثاني اكسيد الكربون في الساعة الذي يتم 4.45%

 .تصريفه عبر صمام األمان 

( أي خاويات االنذار )ال يوجد بها انبوب ارجاع التي  سطواناتاال 12-3-8-10-45

بدون  اسطوانات)يجب أن توضع عليها وبشكل دائم عالمات 

ولهذا الغرض يمكن ادخال انبوب ذو حواف عند (  انبوب غمر

 . سطوانةلولبتها في  صمام ال

 األنابيب 4-8-10-45 

المنخفض  تتطلب كل أنابيب ثاني اكسيد الكربون في نظم الضغط 1-4-8-10-45

وفوهات شبكات انابيب ثاني اكسيد الكربون في نظم الضغط 

هذه الشهادة يجب أن .  EN 10 204العالي شهادة حسب معيار 

 .توضح بأن األنابيب مصممة حسب ضغط التشغيل المطلوب 

 ENفروع األنابيب تتطلب شهادة فحص من المصنع حسب معيار  2-4-8-10-45

 .بأنها مصممة لضغط التشغيل المطلوب  توضح   204 10
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إضافة لذلك فإن كل المواد والمكونات المستخدمة يجب أن تكون 

 .محددة في الشهادة 

وصمام االختيار فإنها تخضع  ةسطوانبعد تركيب األنابيب بين ا 3-4-8-10-45

 .دقيقة  64لفحص ضغط المياه لمدة 

اينما تم استخدام التوصيالت ذات الحواف يمكن استبدال فحص  4-4-8-10-45

المياه المذكور بفحص ضغط للمياه لكل واحدة من المكونات أو 

وفي هذه الحاالت يتم اجراء فحص لتسرب الغاز بعد . األنبوب 

 (pabs=3 bar)التركيب 

إذا ما تم تمديد فروع األنابيب الموجودة للضغط المنخفض ال  5-4-8-10-45

 :يكون من المطلوب اجراء فحص لضغط المياه شريطة أن 

 04أن يخضع التمديد لفحص ضغط المياه تحت ضغط  .أ

 بار

 (الجزء القديم والجديد)أن يتم عمل لحام للوصلة  .ب

الكربون لكل يتم القيام بفحص تسرب غاز ثاني اكسيد  .ج

لنظام  ةالحالي سطوانةفروع األنابيب  باستخدام ضغط ا

 .الضغط المنخفض 

أعمال اللحام في شبكة األنابيب يتم القيام بها فقط من قبل لحامين  6-4-8-10-45

 .يحملون شهادات تأهيل حسب المعايير المحلية 

ستعمال يتم تصميم التركيبات حسب ضغط التشغيل المتوقع ولال 7-4-8-10-45

درجة مئوية تحت  54حوالي )في درجات الحرارة المنخفضة 

 (الصفر

كل أقسام األنابيب لنظام ثاني اكسيد الكربون ذو الضغط العالي  8-4-8-10-45

وصمامات االختيار يجب أن تحمل عالمة  سطواناتبين اال

الصانع بحيث يمكن التعرف عليها حسب شهادات فحص المصنع 

أما فروع األنابيب وحيث أنها وحدات ..  حتى ما بعد التركيب

يجب أن يكون . مادية يمكن وضع عالمات عليها من قبل خبير 

من الممكن وجود تنازل واضح من الوحدة المادية لشهادة فحص 

 المصنع 
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على اللحام أن يضع عالمة على كل وصلة لحام بحيث يتم التعرف  9-4-8-10-45

 .ها من ذلك اللحام المعين على الوصلة بسهولة بأنه قد تم عمل

إذا كان مطلوبا حسب االستخدام يتم حماية السطح الداخلي والخارجي  10-4-8-10-45

 .بشكل كاف من التآكل 

يتم اعتماد الخراطيم المستخدمة لتركيب نظام االطفاء بثاني اكسيد  11-4-8-10-45

الكربون من قبل السلطة المختصة ويجب أن ال تكون األنابيب 

من الالزم وتستخدم فقط حيثما يكون من غير الممكن  أطول

 .استعمال انابيب ثابتة 

 : القواذف 5-8-10-45

 .من قبل السلطات للتركيب في نظم ثاني اكسيد الكربون  القواذف  يتم اعتماد .أ

 .ملم مربع غير مسموح بها  7البالغ قطرها أقل من  القاذففتحات  .ب

مع القطر المساوي : بوضوح وبشكل دائم أي  قاذفيتم وضع عالمة على كل  .ج

 . للقاذف

ثاني اكسيد الكربون بحيث يكون كمية التصميم المطلوبة الثاني  قواذفيتم قياس نظم  .د

 . اكسيد الكربون يمكن أن تصرف في منطقة الغمر في خالل وقت التصريف

 

الشتراطات قد يجب تقديم الدليل عبر اجراء معتمد من السلطات بأن تلك ا 1-5-8-10-45

لالنظمه مع التصريف الموسع يتم االتفاق  القواذفقياسات . تم استيفائها 

 .عليها مع السلطات 
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 المعامل الثابت لفتحة الفوهة للمواد الصلبة والمرافق  -08-9الجدول 

    WITHIN 4 MIN WITHIN 1 MIN 

 المادة

KB -

factor 

CO2 

vol% 

O2 

vol% 

CO2 

vol% 

O2 

vol% 

 13.80 34.00 9.10 57.00 2.00 الورق

 13.80 34.00 8.20 61.00 2.25 البالستيك

 13.80 34.00     1.00 بوليسترين

 13.80 34.00     1.00 بوليثرين

 13.80 34.00 8.20 61.00 2.25 سيليلوز

 وغرف الكهرباء مفاتيح

 13.80 34.00 12.60 40.00 1.20 التوزيع

البيانات معالجة انظمه  2.25 61.00 8.20 34.00 13.80 

 في للتخزين المراقبة غرفة

العالية األرفف  1.50 47.00 11.20 34.00 13.80 

 انظمه و الصبغ محالت

 13.80 34.00 11.20 47.00 1.50 التجفيف

التبريد انظمه و المولدات  2.00 57.00 9.10 34.00 13.80 

 وارضيات الكيبالت غرف

الكيبالت وقنوات الكيبالت  1.50 47.00 11.20 34.00 13.80 

بالزيت المملوءة المحوالت  2.00 57.00 9.10 34.00 13.80 

األقمشة ماكينات  2.00 57.00 9.10 34.00 13.80 
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 نموذج لنظام اإلخماد بغاز ثاني اكسيد الكربون  07-9الشكل 

 

 :الغازات الكيميائية  11-45

الغازات الكيميائية في اإلطفاء على كل من العمليات الكيميائية تقوم قدرة  1-11-45

وباإلضافة إلى إخماد األكسجين كما هو الحال في الغازات الخاملة فإن . والفيزيائية 

 .الغازات الكيميائية تمتص الحرارة وتقوم كيميائيا بايقاف عملية االحتراق 

يلخص  09-9الجدول . ية في األسواق تتوفر العديد من عناصر االطفاء الكيميائ 2-11-45

 .المقارنة بين الغازات الكيميائية 

 .ثواني  14أقصى وقت للتصريف لكل الغازات الكيميائية ال يتجاوز  3-11-45

يجب أن تتقيد كل نظم االطفاء بالغازات الكيميائية بتوصيات الصانع لسالمة المادة  4-11-45

خاصة حيث أن بعض الغازات الكيميائية تنتج يجب إعطاء عناية . ومعالم التصميم 

منتجات فرعية خطيرة خالل عملية االطفاء عندما تلتحم باألسطح المشتعلة أو 

 .الساخنة 

 .تستعمل فقط عناصر مساحيق االيروسول في المناطق الغير مأهولة فقط  5-11-45
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 مقارنات بين الغازات الكيميائية 09-9الجدول 

 ارنات بين الغازات الكيميائيةمق 09-9الجدول 

 HFC 227 HFC 125 C6 F12 O 

  ,FM-200, FE-227, MH227 األسماء التجارية 

Solkaflam 227 

NAFS 125, ECARO-25, FE-

25TM 

Novec 1230 

 تركيف منخفض للغاز المطلوب  اإليجابيات

 ال يسبب استنفاذا لألوزون 

  مجدي لالستعمال في المساحات المأهولة 

 

  لألوزوناستنفاذا  يسببال 

  مجدي لالستعمال في المساحات
 المأهولة 

 

  ال اتالف للمباني والمعدات عند الغمر 

 لألوزون استنفاذا  ال يسبب 

  مجدي لالستعمال في المساحات المأهولة 

 
 

احتمال االحتباس الحراري العالمي عالي جدا   السلبيات
 سنة من عمر العنصر 02-41بحوالي 

  يتحلل العنصر في درجة الحرارة العالية إلى
فلوريد الهيدروجين والذي يترك رائحة الذعة 

مع تحلل منتجات أخرى مثل أول اكسيد 
 الكربون وثاني اكسيد الكربون 

 

  يولد تفاعال خطيرا الحريق وحرارة مركزة 

  االلتصاق يسبب قضمة الصقيع 

  عقب الغمر يتم فحص الجو قبل العودة
 للدخول 

 
 

  النيران ذات درجة الحرارة العالية قد تنشطر
عنها منتجات من النوفيك والتي تصنف بأنها 

 .سامة

 ( بي.دي.تي( )د.اس.م)الرجوع ل. 
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 ارنات بين الغازات الكيميائيةمق 09-9الجدول 

 HFC 227 HFC 125 C6 F12 O 

% 0025إخماد فعال للحريق بتركيز ما بين   صفات اإلطفاء
 %9إلى 

  ثواني  14أقصى مدة للتصريف 

 

  إلى % 8اخماد فعال للحريق ما بين
14% 

  تمتص  الحرارة أسرع على مستوى
الجزيئات من توليد الحرارة لذا فالنار 

 ال تستطيع   أن تستديم  نفسها 

  ثواني 14أقصى مدة تصريف 

 

  سائل في درجة حرارة الغرفة ويتحول لغاز
 مباشرة بعد التصريف

  ثواني  14أقصى مدة للتصريف 

 

 تحتوي على كربون وفلورين وهايدروجين  معلومات فنية 

  يمكن ضغطها إلى أقصى حد  مع النيتروجين
 كيلوباسكال 2082إلى 

 بدون لون أو رائحة وغير موصل للكهرباء 

  درجة مئوية إلى  1202-درجة حرارة التشغيل
 درجة مئوية 0500

 02-24 يخزن في شكل سائل تحت ضغط 
 بار

 

  تحتوي على كربون وفلورين
 وهايدروجين

  يمكن ضغطها إلى أ قصى حد  مع
 كيلوباسكال 2082النيتروجين إلى 

  بدون لون أو رائحة وغير موصل
 للكهرباء

  درجة  1202-درجة حرارة التشغيل
 درجة مئوية 0500مئوية إلى 

 20يخزن في شكل سائل تحت ضغط  

  درجة مئوية 09+نقطة الغليان 

  يخزن في شكل سائل ويضغط لحد عال مع
 بار 25النيتروجين حتى 
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 ارنات بين الغازات الكيميائيةمق 09-9الجدول 

 HFC 227 HFC 125 C6 F12 O 

 بار

 

 غرف الكهرباء  االستعمال

 غرف الهاتف 

 مراكز البيانات 

  (÷سيرفر)غرف الخادم 

 غرف إدارة خدمات البناية 

 المناطق ذات القيمة العالية 

 الغرف النظيفة 

   األرشيف وتخزين السجالت 

 

 النقل والبنيات التحتية 

 االستعماالت البحرية 

 التخزين 

 المختبرات 

 صناعات البتروكياويات 

 

 استعماالت المضخات 

  الغرف التي تحوي اجهزة معالجة البيانات
 االلكترونية 

 الغرف التي تحوي اجهزة االتصاالت 

 المخازن 

 االستعماالت البحرية 

  االستعماالت الصناعية 
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 :نظام الوقاية من الحريق 45- 12

التي تتطلب  وحسب قيمة البضائع. يمكن للنار أن تندلع في الظروف العادية وفي أي وقت  1-12-45

وتمتد الترتيبات والمعايير . الحماية يتم اتخاذ االجراءات لتقليل التلف حسب ذلك التصور 

من طفاية حريق بسيطة تحمل باليد إلى االنظمه اآللية للكشف المبكر عن الحريق واالطفاء 

وكل هذه الطرق والوسائل لها شئ واحد مشترك وهو أنه تعمل فقط عندما يندلع الحريق 

 .عال ف

إن الوقايه من الحريق تقدم نظاما والذي يمكنه بكل فاعلية أن يمنع النار من االندالع ولذلك  2-12-45

 .يقدم حماية من الحريق بنسبة مائة بالمائة 

 :فوائد نظام الوقايه من الحريق هي  3-12-45

 التأكد واليقين بتجنب اندالع وانتشار الحريق -1

 الحريق لتأمين العمليات التجارية والسلع القيمةالحماية والوقاية الدائمة من  -2

تجنب المزيد من األضرار المتسسبه من الدخان وانتشار النيران أو من انظمه  -3

 . االطفاء

 .تكيف بدون مشاكل مع التغييرات في أخطار الحريق  -0

 .مدى واسع من الحرية في التصميم  -5

 .ق توفير النفقات في مرحلة تشييد اجراءات الكشف عن الحري -6

 .الحفاظ على دخول العاملين للمناطق المحمية  -7

8-  

 :الحماية من الحريق باستخالص األكسجين 4-12-45

إذا . من أجل أن يبدأ اشتعال الحريق هنالك حاجة لحرارة ومادة مشتعلة وأكسجين من الجو  1-4-12-45

أدناه مستوى معين من تركيز . ما نقص األكسجين فإن مستوى اللهيب ينقص أيضا 

وهذا هو مبدأ الحماية من الحريق من خالل . األكسجين ال تستطيع النيران أن تشتعل فيه 

 .استخالص األكسجين 
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 الجو الطبيعي

 

 

   بنسبة يقلل تركيز االكسجين في الجو الحماية من الحريق

15 % 

 

 

 مقارنة بين جو الحماية الطبيعي والحماية من الحريق 08-9الشكل 

 

وبإدخال . تخفيض األكسجين يسهل تخفيضا في مستوى األكسجين في المناطق المغلقه إن  2-4-12-45

وفي . النيتروجين فإن المحتوى من األكسجين ينخفض بالتخفيف ويقف في مستوى دقيق 

 .جو فإن اندالع الحريق يمكن أن ينتهي تماما  ذاه

 :الدخول للمنطقة المحمية  5-12-45

ظمه الحماية تظل قابلة للدخول لألشخاص بحيث ال يكون الغرف المحمية بأن 1-5-12-45

 .هناك انخفاض في وظائف المكان 

 :انتاج األكسجين في الموقع  6-12-45

النيتروجين المطلوب لتخفيض تركيز األكسجين يمكن توليده بطريقة غير  1-6-12-45

 .مكلفة في الموقع باستخدام نظام معالجة الهواء 

 :استعمال النيتروجين لتخفيض محتوى األكسجين فوائد  7-12-45 

 .باالشتراك مع الهواء يشكل أكبر خليط يمكن تحمل تنفسه  -1

 .من هواء الجو العادي % 78موجود بنسبة  -2

 .بسيط لتوليده في الجو -3

 . غير سام -0

 .يتوزع سريعا وبالتساوي  -5
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. المفردة والمتعددة نظم الحماية من الحريق تستطيع حماية استعماالت المنطقة  1-7-12-45

وتعرف المنطقة المحمية على أساس نظام حالة الهواء ومساحات الغرف المتصلة 

 .بذلك التكييف للهواء 

 الصور التالية توضح مخطط النظام ألنظمه المناطق المفردة والمتعددة 2-7-12-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط نظام تخفيض األكسجين للمنطقة المفردة 09-9الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط نظام خفض األكسجين للمنطقة المتعددة 54-9الشكل 
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 :التطبيقات المثالية  8-12-45

 :مثل ,  محكمة االغالق ئةمنطقة دخول مراقبه مثل البي 1-8-12-45

 . مراكز تقنية المعلومات والبيانات -1

 . (سيرفر)غرف الخادم  -2

التحكم في  مثل اسطوانات محطة البث األساسية غرف)غرف االتصاالت الهاتفية  -3

 . (مراكز المفاتيح المتحركة  ، محطة البث

غرف  ة ،أي غرف الضغط المنخفض ، غرف الضغط العالي)غرف الكهرباء  -0

 .( الخ..البطاريات 

 . األرشيف -5

 . المستودعات الخطرة -6

 .المستودعات الباردة والمبردة  -7

 .مستودعات التحميل للنقل الصغير -8

 . مواقف السيارات اآللية -9

 . التخزين للمتاحف والمعارضغرف  -14

 

 :الحماية من الحريق مع انخفاض سريع لألكسجين  9-12-45

 

يمكن استخدام نظم الحماية من الحريق بالتخفيض السريع لألكسجين تحت  1-9-12-45

 :الظروف التالية 

تصميم تركيز األكسجين أعلى من نقطة االشتعال للمادة داخل  -1

 . المنطقة المحمية

 خطر الحريق باستعمال نظام خفض األكسجين السريع منالحد سيتم  -2

. 

إن نظام خفض األكسجين سيتولى الرعاية في حالة بداية االشتعال  -3

فإن مستوى األكسجين سينخفض إلى تركيز التصميم حسب المواد 

 .داخل المنطقة المحمية 

نظام الحماية من الحريق يكون قادرا على التمسك بهذا المستوى لمدة  -0

 .تهية من الوقت غير من

 . ليس من الضروري اغالق نظام تكييف الهواء والكهرباء -5

 .عملية العمل التجاري يمكن أن تسير بدون انقطاع  -6
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 مخطط نظام المنطقة الواحدة مع خفض سريع لألكسجين 51-9الشكل 

 

 :اشتراطات خاصة النظمة الحماية من الحريق  10-12-45

لنظام الحماية من الحريق وحدة خاصة ومنفصلة لنظام التحكم في  يجب أن يكون  1-10-12-45

 .الهواء لكل منطقة محمية غير مسموح بدخول هواء نقي 

األهداف من تواجد نظام وحدة تحكم في  الهواء تتوافق مع متطلبات الحماية من  2-10-12-45

 :الحريق ستكون 

 \.القضاء على دخول الهواء النقي للمنطقة المحمية  -1

 لقضاء على تسرب النيتروجين من المنطقة المحمية إلى الخارجا -2

 .تخفيض تكلفة استهالك الطاقة  -3

في حالة وضع وحدة التحكم في الهواء خارج المنطقة المحمية فعليك التأكد من أن  3-10-12-45

خالل القنوات الخارجية محكمة اإلغالق لمنع دخول الهواء النقي أو تسرب 

 .النيتروجين 

نظام التحكم في الهواء للمبنى يجب أن يصمم بالطريقة التي ال يحدث فيها فرق في  4-10-12-45

فروقات الضغط تؤدي الى . الضغط بين المناطق المحمية والمناطق المجاورة 
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أما األثر . حدوث معدل تبادل أعلى للهواء بحيث ال يعمل نظام الحماية بشكل فعال 

 .تحكم في المناطق الغير محمية  اآلخر فيكون إدخال نيتروجين بدون

 

 :مواضيع الصحة والسالمة ألنظمة االطفاء بالغاز وأنظمة الوقايه من الحريق  13-45

 :سالمة نظم االطفاء بالغاز  1-13-45

من أجل تحذير األشخاص يجب أن تزود مناطق الخطر بنظم انذار سمعية وبصرية من أجل  -1

 .الغمر  تحذير األفراد المتواجدين في في منطقة

يجب أن تكون إشارة أجهزة اإلنذار السمعية مختلفة التميز من ضجيج التشغيل وأن تكون  -2

 .فوق مستوى األصوات في البيئة ( أ)ديسبل  5على األقل أكبر بمعدل 

كما ينبغي أن تقدم أجهزة . يجب توافر أجهزة االإنذار المرئية باإلضافة لألجهزة السمعية  -3

 .ن طريق الوميض اإلنذار إشارة واضحة ع

بقدر ما تكون نظم اإلطفاء بعنصر الغاز معنية فيجب إغالق إنذار اإلطفاء فقط عقب التأكد  -0

 .من أن األشخاص الغير مخولين بالدخول لمنطقة الخطر غير متواجدين 

 .دقيقة  34في كل األحوال يجب أن يكون امداد االنذار بالطاقة كافيا لمدة  -5

على . تي تسبب ضررا باألشخاص بسبب الغمر ، بأجهزة تأخير يتم تزويد نظم اإلطفاء ال -6

فقط بعد تشغيل أجهزة اإلنذار وانقضاء مدة التحذير  عملأجهزة التأخير التأكد من أن الغمر سي

 المسبق  

فيما يتعلق بنظم الغمر الشامل فإن وقت التحذير المسبق يجبر أن يكون فعاال لكل اطالق آلي  -7

 . أو يدوي لنظام اإلطفاء

ويتم القيام باإلغالق ميكانيكيا بحيث يكون . يجب أن يكون هنالك شرطا الطالق نظام اإلطفاء  -8

 .عنصر اإلطفاء المنطلق محميا بشكل آمن 

 .كما يجب أن ترتكز تمديدات األنابيب على الكهرباء  -9

 يتم ترتيب الغرف المحمية  بنظم اإلطفاء بحيث ال تتمكن عناصر اإلطفاء من التسرب بدون -14

 .قصد بتلك الكميات التي تؤثر على األشخاص الموجودين في تلك الغرف المجاورة 

 .يتم توفير مسارات الهروب لكل مناطق اإلطفاء والخطر  -11

أما تلك الغرف التي تمر منها مسارات الهروب في منطقة اإلطفاء يجب أن تعامل كمنطقة  -12

 .اطفاء طالما أن ذلك يعني اإلنذار والتأخير 

جب أن تكون مشيدة لتغلق ذاتيا وأن تتأرجح وتفتح في اتجاه الهروب وأن تكون األبواب ي -13

 .سهلة الفتح من الداخل في أي وقت بدون أي أدوات أخرى 

إذا كان من الضروري أن تظل األبواب التي تغلق ذاتيا مفتوحة ألغراض تشغيلية ، فيجب أن  -10

 .ذاتيا عند تشغيل نظام اإلطفاء  وتكون مصممة بحيث تنغلق. تجهز بنظام البقاءها مفتوحة 
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على المالك أن يضع اجراءات للتشغيل على أساس تعليمات التشغيل المقدمة من الصانع أو  -15

 .مركب األبواب والتي تغطي على وجه الخصوص كل معلومات السالمة الالزمة 

نشاطاتهم  على المالك توجيه كافة األشخاص الذين يدخلون إلى مناطق الخطر قبل القيام بتنفيذ -16

وذلك سنويا على األقل فيما يتعلق باألخطار الممكنة لعناصر اإلطفاء وأي معايير الزمة 

 .للحماية بناء على اجراءات الحماية 

 .يجب توثيق التعليمات  -17

على المالك القيام بإصالح أي أخطاء في نظام اإلطفاء والتي تعوق مهمة األشخاص بدون  -18

فيجب ان يكون مضمونا بوسائل , لعمليه إغالق النظام وإذا كان ذلك غير ممكن. تأخير 

 . أخرى بديله 

يمكن العودة لدخول الغرف المغمورة فقط  عند اصدار تعليمات للقيام بذلك من الشخص  -19

وإذا كان من المطلوب يتم . المخول من المالك أو من الدفاع المدني عقب التحريات الكافية 

 .وتركيز األكسجين  القيام بقياس تركيز غازات اإلطفاء

ولعمل ذلك يجب ضمان أن األشخاص . يتم تهوية الغرف المغمورة قبل إعادة الدخول اليها  -24

 .في الغرف المجاورة والقريبة ليسوا  معرضين للخطر 

 .يتم القيام بتهوية الغرف المغمورة من قبل أشخاص تم توجيههم بموجب ذلك  -21

إن هذا يسمح به فقط عند استعمال أجهزة في حالة ضرورة دخول الغرف ليتم تهويتها ف -22

 .للتنفس ويكون مستقال من الجو المحيط 

 

 :سالمة نظم الوقايه من الحريق  2-14-45

تعمل نظم الوقايه من الحريق مع الجو الناقص األكسجين للحماية من  1-2-13-45

ويعتمد تركيز التصميم على المواد المخزنة داخل المنطقة . اندالع الحريق 

% 17ويكون تركيز التصميم في االستعماالت القياسية ما بين . المحمية 

ويعمل جسم االنسان بشكل جيد بتركيز . حجم اكسجين % 13من الحجم و

وعلى . من حجم األكسجين % .24.9حجم و% 12اكسجين ما بين 

أصحاب العمل توفير فحوصات طبية أولية لكل الموظفين العاملين الذين 

غرف المزودة بنظام الحماية من الحريق مع مستويات يدخلون إلى ال

ويجب أن تحتوي الفحوصات الطبية على . منخفضة من األكسجين 

 :االستبيانات التالية على األقل 

هل هنالك تاريخ أسري بأمراض دم حميدة أو امراض دم  -1

 موروثة أو فقر دم  ؟؟ 

دا ما ع)هل تعاني من أي آالم عند صعود الجبال أو الطيران  -2

 ؟.مثل أالم المعدة أو الصدر أو آالم المفاصل ( الصداع 
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أو  هل تعاني من أي صداع أوغثيان أو صعوبات في التنفس -3

  ؟  إرهاق عند صعود الجبال أوالطيران بحيث تشعر بأنك مريض

 هل لديك أي مرض قلب معروف ؟ -0

 ض معروفه في الرئتين أو مجاري التنفس ؟امراهل لديك أي  -5

 م من أي نوع ؟هل لديك فقر د -6

 هل لديك فقر دم منجلي في الخاليا؟ -7

أو هل  ةدماغي عابر جلطةأن أصبت بسكتة دماغية أو هل حدث  -8

 تعلم أنك مصاب بضيق في الشريان السباتي ؟

 هل تم عالجك من ضربات القلب الغير منتظمة ؟ -9

تدخلت في هل شعرت بدوخة في الثالثة أشهر األخيرة والتي  -14

 ؟.نشاطاتك اليومية 

 هل اغمي عليك في خالل السنة األخيرة ؟ -11

هل عليك أن تتوقف في اثناء نشاطاتك الخاصة أو المهنية بسبب  -12

 ضيق التنفس عند بذل الجهود ؟

 في أثناء  صعود الدرج هل تتوقف لتلتقط أنفاسك ؟ -13

هل تدهورت لياقتك البدنية بشكل ملحوظ خالل الثالثة أشهر  -10

 ة ؟األخير

هل تعاني من أي آالم أو ضغط في الصدر عند اإلجهاد البدني أو  -15

 الذهني ؟

هل عانيت في الشهر األخير من أي آالم في صدرك حتى خالل  -16

 الراحة ؟

هل استيقظت في خالل الثالث أشهر األخيرة بسبب عدم قدرتك  -17

 على التنفس بشكل سليم ؟

فيمكن للشخص أن يدخل ( ال)لمة إذا كانت اإلجابة على جميع األسئلة بك 2-2-13-45

وفي كل الحاالت األخرى فيجب فحص . للمناطق قليلة األكسجين بأمان 

ويحدد وقت العمل داخل الجو قليل األكسجين . الشخص من قبل طبيب 

 34وعقب األربع ساعات على األشخاص االستراحة لمدة . بأربع ساعات 

 .دقيقة في هواء نقي قبل العودة لدخول المنطقة 
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 :الجافة  ةأنظمة اإلخماد بالكيميائي(  00)

 :مقدمة  11-64

. الجافة هي خليط مسحوق يتم استعماله كعنصر إلطفاء الحريق  ةالكيميائي 1-11-46

والقصد منه أن يستعمل بطريقة الطفايات المحمولة ونظم خطوط الخراطيم 

 .أو النظم الثابتة 

القاعدية الرئيسية المستعملة في االنتاج الحالي المتوفر من  ةالكيميائي 2-11-46

الصوديوم  بكربونات)الجافة هي  ةعناصر اإلطفاء من الكيميائي

وبيكربونات البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم وبيكربونات يوريا بوتاسيوم 

ويتم خلط مختلف اإلضافات مع تلك المواد . والمونو امونيوم فوسفيت 

من أكثر . حسين خواص تخزينها وانسيابها وصد المياه القاعدية لت

االستيرات الفلزية وترايكالسيوم )اإلضافات التي تضاف بشكل عام 

والتي تغلف جزيئات المواد الكيميائية الجافة ( فوسفيت أو السليكونز ، 

بعوامل الرطوبة  أثرلتجعل منها جارية في حرية ومقاومة آلثار الت

 .واالهتزاز 

الجافة متعددة األغراض على النيران في السوائل  الكيميائيةيمكن استعمال  3-11-46

 سريعة االشتعال والنيران التي تدخل فيها أجهزة كهربائية نشطة 

 

 :االستعمال  12-46 

 .السوائل سريعة االشتعال  -1

غير مسموح باستعمال الكيميائيات الجافة في أغطيه )أغطية المطابخ والقنوات  -2

 . (الرطبة  ةنظام الكيميائي)انظر القسم التالي حول . )الجديدة المطابخ 

 .القاليات العميقة  -3

 .المحوالت المملوءة بالزيت  -0

 .قواطع التيار المملوءة بالزيت  -5

 . ماكينات النسيج -6

 .محالج القطن  -7

الجافة العادية لها استعماالت معينة ومحدودة في إطفاء حرائق األسطح  ةالكيميائي  1-12-46

تحتاج لماء إلطفاء النيران عميقة  ةالمتوهجة مع مواد محترقة عادية ولكن الكيميائي

 .الجذور
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 :الحدود  46- 13

يجب ( أ)الجافة العادية المتوفرة لالستعمال على الحرائق السطحية من الفئة  ةالكيميائي -1

ق  بها رذاذ مياه إلطفاء الجمرات المشتعلة أو في حالة أن تنزل النيران إلى أسفل أن يلح

 .السطح 

واألغراض تصبح لزجة عندما تسخن حيث يصبح  االستعماالتالجافة متعددة  ةالكيميائي -2

 .من الصعوبة إزالة الرواسب من أجزاء الماكينة 

الجافة في التركيبات التي تتواجد فيها المحوالت واالتصاالت  ةال ينبغي استخدام الكيميائي -3

حيث أن خواص ( غرف مقاسم الهاتف ، وأجهزة الكومبيوتر : مثال )االلكترونية الدقيقة 

 .الجافة قد تجعل من تلك األجهزة غير قادرة على العمل  ةالعزل في الكيميائي

الكامل أو عندما تكون كل تستخدم نظم الغمر الشامل فقط عندما يحاصر الخطر ب -0

 .الفتحات المحيطة بذلك الخطر يمكن إغالقها آليا 

 

 :معيار التصميم  46- 14

الشامل أو استعمال محلي  الجافة يمكن أن تكون من نوع الغمر ةانظمه الكيميائي 1-14-46

الجافة يمكن  ةأي نظام للكيميائي. أو من نوع الخرطوم اليدوي أو خليط من ذلك 

وينبغي أن يكون كل النظام من اسطوانات وحاويات . أو يصمم مسبقا  أن يصمم

جافة والغازات الصادرة واألنابيب والصمامات والفوهات حسب  ةوكيميائي

 .تعليمات الصانع مع االعتماد والتصنيف لالستعماالت المعينة 

تيار الجافة وحجم النظام ومعدل الجريان والكمية واخ ةاستعمال الكيميائي 2-14-46

 .الفوهات وترتيبب األنابيب تكون وفقا لتوصيات الصانع 

نظام الكشف عن الحريق واالنذار للكشف آآللي الحريق لتشغيل ) 8انظر الباب  3-14-46

 .النظام 

 يجب أن يوفر مشغل يدوي واحد على األقل للنظام  4-14-46

ضغط وعادة من تركيبة من الحديد  اسطواناتيتم تخزين العناصر الكيميائية في  5-14-46

الملحوم إما تحت ضغط الجو حتى يتم تشغيل النظام أو تحت ضغط الغاز 

 .الطارد المخزن داخليا 

منفصلة تحت ضغط الجو بمدخل  ةالتي تخزن فيها الكيميائي سطواناتتجهز ا 6-14-46

 ةميائيللغاز الطارد وفتحة تغلق بالبخار أو تمال لتغلق بالرطوبة ومخرج للكي

ويقود مدخل الغاز تنظيم داخلي ألنبوب الغاز مكون بحيث أنه إذا . الجافة 
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مخرج . انساب في الخزان يحرك ويتخلل المسحوق ويجعله مثل السائل 

الجافة مزود بقرص ممزق أو صمام ليسمح بتكوين ضغط للتشغيل في  ةالكيميائي

 .ريان الخزان قبل أن تبدأ المادة الكيميائية الجافة في الج

تجمع الغاز الطارد يتكون من وعاء ضغط للتخزين  مع الصمامات الالزمة  7-14-46

 ةومنظمات الضغط وأنابيب لتوصيل الغاز الطارد إلى خزان حفظ الكيميائي

 .الجافة تحت الضغط الصحيح ومعدل الجريان 

هواء  عادة ما يكون الغاز الطارد هو نيتروجين جاف ومع ذلك يمكن استخدام 8-14-46

 .جاف أو غازات أخرى 

تجمعات الغاز الطارد الكيميائي توضع بقدر اإلمكان بالقرب من الخطر  9-14-46

ويفضل أن تكون في منطقة تظل فيها درجة الحرارة ما بين . المطلوب حمايته 

( درجة مئوية 09درجة تحت الصفر  إلى  04)درجة فهرنهايت  124إلى  04

 .الجافة  ةميائيوذلك للحفاظ على جودة الكي

يجب القيام بإغالق التهوية والمراوح والفتحات واألبواب والنوافذ وإغالق  10-14-46

الخ وذلك في وقت تصريف ..الوقود والغاز والكهرباء في األجهزة المحمية 

 .النظام وذلك من أجل اإلطفاء الناجح للحريق 

دما ال يكون هنالك سياج دائم يتم استخدام نوع من نظام الغمر الشامل فقط عن 11-14-46

 .يحيط بالخطر والذي يمكن من تكوين التركيز المطلوب 

( غير مغلقة)يجب أن ال تتجاوز المساحة اإلجمالية للفتحات الغير قابلة للقفل   12-14-46

وعندما تتجاوز الفتحات .  بالمائة وذلك من جوانب وأعلى وأسفل الغرفه  15

بالمائة من اجمالي مساحة سطح السياج يتم استخدام نظام  15الغير قابلة للقفل 

 .استعمال محلي لحماية كل منطقة الخطر 

في االغطية الحالية للمطابخ وحماية قنوات الشفاطات  العامة فإن كل جهاز  13-14-46

محمي للطبخ واألغطية  وفروع قنوات الشفط  والموصلة مباشرة بالغطاء أو 

يجب . حمايتها بنظام منفرد أو نظم تصمم لعملية التقليد قناة الشفط العام يجب 

أن يركب على أألقل رابط منصهر أو كاشف حرارة في كل فتحة قناة شفط وفقا 

يتم توفير رابط منصهر أو كاشف حرارة فوق كل جهاز .  لتصنيف الصانع

 .طبخ محمي ووفقا لتصنيف الصانع للنظام 
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 (:السائلة)رطبة ال ةنظم اإلخماد بالكيميائي(  03)

 :مقدمة  11-47

الرطبة من أمالح عضوية وغير عضوية ممزوجة بالماء  ةتحتوي الكيميائي 1-11-47

لتكون محلوال قلويا يمكن تصريفه من خالل األنابيب أو القنوات عندما 

ويمكن استخدامه كعنصر إلطفاء . يكونى تحت ضغط الغاز الطارد 

يقة الطفايات المحمولة ونظم خطوط والقصد منه أن يستعمل بطر. الحريق

 .الخراطيم أو النظم الثابتة 

الرطبة هي خليط خاص يحتوي على كربونات  ةعناصر الكيميائي 2-11-47

وتاسيوم سيتريت أو مزيج من ذلك بالبوتاسيوم والبوتاسيوم اسيتيت وال

وحامض الفسفور ( الفينول فيتالين)تخلط بالماء مع إضافات أخرى مثل 

وبما أنها سوائل فعال في صفاتها فإن الكيميائيات السائلة ال . صباغ أو  أ/و

 .تحتاج إلضافات لتحسين الجريان 

الرطبة فإنها ترش على حريق  ةعند استعمال عناصر اطفاء الكيميائي 3-11-47 

للشحوم وتتفاعل مباشرة مع الشحم وتتصبن وتشكل بطانية من الرغوة 

 . على السطح التي تم رشها عليه

 

 :االستعمال  12-47

 

 اغطية المطابخ -1

 

 :الحدود  13-47

 

الرطبة كعناصر لإلطفاء في المناطق التي تدخل في  ةالكيميائي تستعملال        07-13-1

 .الحريق فيها أجهزة تنشيط كهربائية 

 

 :معيار التصميم   14-47

الرطبة  يمكن أن تكون من نوع الغمر الشامل أو استعمال محلي  ةنظم الكيميائي 1-10-47

الجافة يمكن  ةأي نظام للكيميائي. أو من نوع الخرطوم اليدوي أو خليط من ذلك 

وينبغي أن يكون كل النظام من اسطوانات وحاويات . أن يصمم أو يصمم مسبقا 
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وكيميائيات جافة والغازات الصادرة واألنابيب والصمامات والفوهات حسب 

 .تعليمات الصانع مع االعتماد والتصنيف لالستعماالت المعينة 

ومعدل الجريان والكمية واختيار  الرطبة  وحجم النظام ةاستعمال نظام الكيميائي2-10-47

 .الصانع  تعليماتالفوهات وترتيبب األنابيب تكون وفقا 

نظام الكشف عن الحريق واالنذار للكشف آآللي الحريق لتشغيل ) 8انظر الباب  3-10-47

 .النظام 

 .يجب أن يوفر مشغل يدوي واحد على األقل للنظام  4-10-47

بالستيكية سعة  اسطواناتائية الرطبة لإلطفاء في يتم تخزين العناصر الكيمي 5-10-47

يجب االنتباه إلى نقطة التجمد لبعض العناصر ( . لتر 19)جالون  5حتى 

خزانات النظام التي تحتوي . سنة  12المعينة ؟ عمر التخزين للعنصر حوالي 

 3وحتى ( لتر 5.7)جالون  1.5المواد الكيميائية الرطبة تتراوح سعتها ما بين 

 . ويعتمد ذلك على تصميم الصانع ( لتر 11.0)ن جالو

لطرد العنصر ، تستخدم معظم االنظمه خراطيم من النيتروجين أو ثاني اكسيد  6-10-47

ولضمان التشغيل الصحيح فإن درجة الحرارة تتراوح في نظم . الكربون 

فهرنهايت  134و ( صفر مئوية )درجة فهرنهايت  32الرطبة ما بين  ةالكيميائي

 (مئوية 50)

الخ وذلك في ..يجب القيام بإغالق الوقود والغاز والكهرباء في األجهزة المحمية  7-10-47

 .وقت تصريف النظام وذلك من أجل اإلطفاء الناجح للحريق 

تمديدات األنابيب والتركيبات يجب أن تكون من مواد غير قابلة لالشتعال  8-10-47

انابيب التوزيع تكون إما حديد اسود من . الرطبة  ةوتتوافق مع خواص الكيميائي

 أو مطلية بالكروم أو حديد غير قابل للصدأ  04الجدول 

 . مع غطاء قابل لإلزالة وذلك للحماية من القفل بسبب الشحوم  قواذفيتم  توفير  9-10-47

في االغطية الحالية للمطابخ وحماية قنوات الشفاطات  العامة فإن كل جهاز محمي   10-10-47

للطبخ واألغطية  وفروع قنوات الشفط  والموصلة مباشرة بالغطاء أو قناة 

يجب أن . االشفط العام يجب حمايتها بنظام منفرد أو نظم تصمم لعملية التقليد 

في كل فتحة قناة شفط وفقا يركب على أألقل رابط منصهر أو كاشف حرارة 

يتم توفير رابط منصهر أو كاشف حرارة فوق كل جهاز .  الصانع تعليماتل

 . طبخ محمي ووفقا لتصنيف الصانع للنظام 



 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح           الفصل 9  .نظام االطفاء والحماية من الحريق
 

 

 اإلمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة للدفاع المدني حققوق الطبع © 2102  فحة | 570

 يتم قراءة الترقيم من اليسار إلى اليمين                                      

 

موضح في الشكل ( السائلة)الرطبة  ةنموذج لحماية غطاء المطبخ بنظام الكيميائي 11-10-47

 أدناه  9-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (السائلة)الرطبة  ةاية غطاء المطبخ بالكيميائينموذج لحم 52-9الشكل 

 

 :التفتيش والصيانة  15-47

لنظام االطفاء القيام بتفتيش شهري لتحديد ما إذا كان  ةعلى مالكي الكيميائي 1-15-47

وهذا التفتيش الغرض منه أن يكون تفصيليا . النظام في حالة تشغيلية أم ال 

 :ولكنه مجرد فحص بصري للنظام للتأكد من البنود التالية 

القيام بنظافة انسداد الفوهات والروابط المنصهرة بسب الشحوم أو الصبغ أو  -1

 . الغبار

 .ن نظام اإلطفاء موضوع في الموقع الصحيح أ -2

 . أن المشغالت اليدوية غير معوقة -3

 .أن المؤشرات التي يمكن العبث بها واألختام سليمة  -0
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 .بطاقة الصيانة أو الشهادة في مكانها  -5

 .ال يوجد تلف واضح أو توجد حالة قد تمنع التشغيل  -6

 . ال يوجد تلف أو عائق أو منصهرات أو أجهزة تشغيل -7

 . ادات قياس الضغط إذا وجدت تعمل في المدى المطلوبعد -8

 . أغطية الفوهات سليمة وغير تالفة -9

أن الغطاء والقنوات الخاصة بأجهزة الطبخ المحمية لم يتم تغيير مكانها أو  -14

  . تعديلها أو تغيير مكانها

 :إعتماد المواد (  08)

والمجمعات والمعدات والمنتجات يجب إدراج واعتماد وتسجيل كل المواد والنظم  11-48

والسالمة من  رواحليها في هذا الباب فيما يتعلق بسالمة االع والملحقات المشار

 .دائرة الدفاع المدني العتماد المواد  الحريق وخدمات الطوارئ  من قبل

تنطبق المتطلبات أعاله على كافة المنتجات مع أو بدون االدراج أو التسجيل أو  12-48

 د الدولياالعتما

 

 مراجع أخرى(  09)

لقد تم الرجوع إلى القوانين والمعايير الدولية التالية ودراستها واستشارتها في هذا  1-49

يمكن اإلشارة للمزيد من التفاصيل اينما وجدت في هذه القوانين والمعايير .  الباب 

أيه .بي.أف.ان)االقرار باألنظمه والمعايير الدولية  15)أيضا يرجى النظر في . 

11.) 

 

 NFPA 11   معيار تمدد الرغوة المنخفض والمتوسط والعالي 

 NFPA 12   معايير انظمة االطفاء بثاني اكسيد الكربون 

 NFPA 13   معايير تركيب نظم المرشات   

 NFPA 13D    معايير تركيب المرشات في البنايات السكنية ألسرة أو اسرتين      

 والبيوت الجاهزة

 NFPA 13R    معايير تركيب نظم المرشات في المنشآت السكنية حتى اربع

 طوابق في االرتفاع

 NFPA 14   معايير ترنيب المواسير الرأسية ونظم الخراطيم 

 NFPA 15   معايير تركيب نظم رذاذ المياه الثابتة للحماية من الحريق 
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 NFPA 16   ةمعايير تركيب مرشات الماء والرفغوة ونظم رذاذ الماء والرغو  

 NFPA 17   الجافة ةمعايير نظم اطفاء الكيميائي 

 NFPA 17A   (الرطبة)السائلة  ةمعايير نظم اإلطفاء بالكيميائي 

 NFPA 20   معايير تركيب المضخات الثابتة للحماية من الحريق 

 NFPA 22   معايير خزانات المياه للحماية الخاصة من الحريق 

 NFPA 2001   طفاء الحريق معايير العناصر النظيفة إل 

 NFPA 2010   معايير نظم اطفاء الحريق باإليروسول الثابت 

 NFPA 750   معايير الحماية من الحريق بنظام ضباب المياه 
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 األسئلة المتداولة

 هو تصنيف مقاومة الحريق للبنايات التي بها أكثر من سردابين؟ما  1س
 

م مل 0777 بعمق ف المباني تحت األرض كل األجزاء الهيكلية حتى وبما فيها أرضية أدنى مستوى لتصري 1ج

أي كل المباني تحت األرض ذات )وما تحت أو أكثر من طابقين تحت أدنى مستوى تصريف الخروج 
 ساعة   2تصنف كمباني ذات مقاومة للحريق على األقل ( العمق العالي أو الهياكل 

 

 ؟ شديد االرتفاع ما هو تعريف المبنى  أو الهيكل  2س
 

المتعددة أو المختلطة والمرافق والمباني والهياكل التي يكون فيها اجمالي ارتفاع  االشغاالت أو  االشغاالت  2ج
مترا فوق أدنى درجة أو أدنى مستوى لوصول خدمات  22المساحة القابلة لإلشغال أو االستعمال اكثر من 

 تصنف بأنها مبنى مرتفع ، إلى المنشأة  مكافحة الحريق  
 

 كل متوسط االرتفاع ؟ما هو تعريبف المبنى أو الهي 2س
 

المتعددة أو المختلطة والمرافق والمباني والهياكل التي يكون فيها اجمالي ارتفاع  االشغاالت أو  االشغاالت  2ج
مترا فوق أدنى درجة أو أدنى مستوى  22مترا وحتى   11المساحة القابلة لإلشغال أو االستعمال ما بين  

 الحريق إلى المنشأة ،  تصنف بأنها مبنى متوسط االرتفاع مكافحة لوصول خدمات
 

 ما هو تعريف المبنى أو الهيكل قليل االرتفاع ؟ 4س
 

المتعددة أو المختلطة والمرافق والمباني والهياكل التي يكون فيها اجمالي ارتفاع  االشغاالت أو  االشغاالت  4ج
ترا فوق أدنى درجة أو أدنى مستوى لوصول خدمات م 11المساحة القابلة لإلشغال أو االستعمال حتى 

 الحريق إلى المنشأة ،  تصنف بأنها مبنى قليل االرتفاع مكافحة 
 

 ما هو تعريف الهيكل أو المبنى ذو العمق المنخفض؟ 1س
 

 أمتار تحت مستوى مخرج التصريف 0سرداب أو حتى  2هو الهيكل أو المبنى الذي به حتى  1ج 

 

 الهيكل أو المبنى ذو العمق الكبير ؟ ما هو تعريف 6س
 

 أمتار تحت مخرج التصريف 0هو الهيكل أو المبنى الذي به أكثر من سردابين أو ألكثر من  6س

 

 ما هو تصنيف مقاومة الحريق وأدنى مساحة لمركز قيادة الطوارئ؟ 0س
 

ال بد أن يفصل مركز قيادة الطوارئ من األجزاء األخرى من نفس المبنى بجدران تقسيم وارضيات تكون  0ج
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 متر مربع 9.8أقل مساحة للمركز يكون . ساعة مع نظام اخماد الحريق  1لها مقاومة حريق اقلها 

 

 في أي مستوى يمكن تركيب مضخة الحريق داخل البناية ؟ 9س
 

توضع مضخات الحريق على الطابق األرضي أو أدنى مستوى الدرجة التي بها مسار وصول مخصص  9ج
 .من مستوى وصول معدات االطفاء 

 

 في أي مستوى يمكن وضع مضخات الحريق الوسطى وخزانات المياه في المباني ذات االرتفاع الشديد؟ 8س
 

مبنى شديد االرتفاع يتم وضع مضخات حريق عندما يكون المطلوب وجود طاقم مضخات متعددة في  8س
مترا من أول مضخة حريق موضوعة على أدنى  87وسطى وخزانات مياه على مسافات ال تزيد عن 

 .مستوى من الهيكل 
 

 متى يمكن  االعفاء من  الفصل ما بين المطبخ ومنطقة تناول الطعام ؟ 17س
 

 معتمد  مرافق الطبخ في المطبخ  مجهزة بنظام اطفاء يمكن االعفاء من متطلبات الفصل عندما تكون كل 17ج
عندما اإلعفاء من متطلبات فصل المطبخ  كما يمكن أيضا.  المطبخ( غطاء)مثل نظام االخماد في مدخنة 

ألكل مفصولة من األجزاء األخرى للمبنى بجدران وارضيات لها مقاومة حريق اقلها منطقة  ايكون هنالك 
 .مة حريق اقلها نصف ساعة ساعة وأبواب لها مقاو 1

 

 ما هو أقصى حجم مسموح به للمطبخ في البناية بدون مرشات ؟؟ 11س
 

 .متر مربع  117فيما يتعلق بالبنايات الغير محمية بالمرشات فإن مساحة ارضية المطبخ ال تزيد عن  11س

 

الموسيقى  من األجزاء األخرى ما هو تصنيف مقاومة الحريق للفواصل بين المسرح والسينما وصالة  12س
 للمبنى ؟

 

يتم فصل المسرح أو السينما أو صالة الموسيقى من األجزاء األخرى في نفس المبنى والذي يكون من  12س

.  ساعة  2المجموعة ذات األغراض المختلفة بجدران تقسيم أو ارضيات تكون ذات مقاومة للحريق اقلها 

فإن تصنيف مقاومة الحريق لجدران التقسيم أو األرضيات  ا كان المبنى محميا بنظام مرشات تلقائية وإذ
 ساعة  1يخفض إلى 

  

 ما هو تصنيف مقاومة الحريق لغرف النوم في الفنادق ؟؟ 12س
 

المبنى كل غرفة نوم في الفندق يجب أن تكون مفصولة من الغرف المجاورة واألجزاء األخرى من نفس  12ج

 .ساعة  1ببناء تكون له مقاومة حريق ال تقل عن 

 

 ما هو تصنيف مقاومة الحريق لغرف سكن العمال ؟؟ 14س
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كل غرفة نوم  في سكن العمال  يجب أن تكون مفصولة من الغرف المجاورة واألجزاء األخرى من نفس  14ج
 .ساعة  1المبنى ببناء تكون له مقاومة حريق ال تقل عن 

 

 ما هي متطلبات تصنيف مقاومة الحريق للمطبخ لسكن العمال ؟؟ 11س
 

 1يسمح فقط بانشاء المطابخ في الطابق األرضي ويتم تسويرها بجدار تقسيم ذو مقاومة للحريق اقلها  11ج
وال بد من فصل المطبخ بممر ذو تصنيف مقاومة . ق نصف ساعة عة بما في ذلك باب ذو مقاومة حريسا

 .طابق األرضي بعيدا عن مناطق غرف النوم  في الساعة ومحمي  1للحريق 

 

 ما هو تصنيف مقاومة الحريق المطلوب لورش السيارات ؟ 16س
 

حريق ال تقل عن  ال بد من فصل ورشة السيارات من أي جزء من نفس المبنى بجدران تقسيم لها مقاومة 16ج
 .ساعة  2

 

 طالء بالرش أو ألي عملية طالء بالرش ؟ غرف ي متطلبات تصنيف الحريق والتهوية لما هو 10س
 

المناطق التي تتم وتؤدى  فيها عمليات الطالء بالرش أو العمليات األخرى المتحدة  يجب أن تفصل من  10ج

غرف . ساعة  2مقاومة حريق ال تقل عن أو ارضيات لها ألخرى لنفس المبنى بجدران تقسيم األجزاء ا

 .ركب فيها من الداخل نظام للتخلص من األبخرة بالرش يجب أن يالطالء 
 

 ؟مقاومة البناء  للحريق للغرف الباردة وتصنيفما هو الحجم المطلوب  19س
 

متر مربع ال بد من توفير طبقة فاصلة خارجية  27عندما تكون هنالك غرفة تبريد ذات مساحة اكبر من  18ج

( مع مرشات)ساعة  2من البناء غير قابلة لالحتراق بما فيها الباب وتكون ذات مقاومة للحريق اقلها 

الخارجية المقاومة للطبقة  سياج توفيرغير مطلوب . لفصل سياج الغرفة الباردة من المناطق األخرى 
للحريق بما في ذلك أبواب الحريق للغرفة الباردة إذا كانت الغرفة الباردة لها ارضية تزيد مساحتها عن 

أما . كما يجب أن ال تشمل المواد المخزونة كيميائيات عالية االلتهاب . متر مربع ومحمية بالمرشات  27

اصل ذو مقاومة للحريق اقله ساعة ال ينبغي توفيره متر مربع والمزودة بف 27الغرف الباردة األقل من 

 .بمرشات شريطة أن ال تحتوي المخزونات مواد ملتهبة 
 

 ما هي اقصى مساحة مسموح بها لطابق الميزانين ؟ 18س
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منشآت صناعية ذات أغراض خاصة الموضوعة في المساحة االجمالية للميزانين داخل الغرفة خالف تلك  18ج
 .ثلث المنطقة المفتوحة للغرفة التي يوضع فيها الميزانين ،  يجب أن ال تزيد عن 

 ما هي وصلة الدفاع المدني ؟ 27س

عبارة عن وصلة يمكن من خاللها ألدارة الدفاع المدني ضخ مياه اضافية وملحقة في نظام المرشات أو  27ج
 .الموجودة  لمياه ومساعدة إمدادات  اطفاء الحريق إلوتزود المياه  نظام أخرأي األنبوب الرأسي أو 

 ما هو تعريف مستوى وصول معدات اطفاء الحريق؟. 21س 

وحيث يكون لرجال ( ماكينة اإلطفاء/سيارة)هو المستوى الذي يتم فيه استخدام أجهزة الدفاع المدني  21ج
 اإلطفاء وصول مباشر إلى داخل المبنى 

 

 ما هو تعريف طريق وصول معدات اطفاء الحريق ؟؟ 22س

 المدني لمكافحة الحريق و االنقاذ هو الطريق إلى المبنى أو الهيكل الذي يسمح بوصول معدات الدفاع 22ج

 ما هو تعريف ممر وصول معدات اطفاء الحريق؟ 22س

الدفاع المدني قبل مكافحة الحريق من التجهيز لعمليات هو الممر المجاور للمبنى أو الهيكل للسماح ب 22ج
 .التهوية وأجهزة االنقاذ مثل األجهزة 

 ما هي فوهة الحريق ؟؟ 24س
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ن مدربين أو يملم عادة ما يوضع داخل أو بقرب مهبط الدرج الستخدامه من اطفائ 61هو منفذ للمياه بقطر  24ج

 .رجال الدفاع المدني خالل الحريق 

 المسموح بها بين حافة ممر معدات االطفاء ووصلة الدفاع المدني ؟؟ ما هي المسافة القصوى 21س

يجب ان تكون بها ممرات ألجهزة الضخ في حدود جهزة بأنابيب رأسية ونظام مرشات تلقائية المباني الم 21ج
فتحات وصلة الدفاع المدني يجب أن تكون مرئية من ممرات . مترا من مدخل وصلة الدفاع المدني  19

 .الوصول 

الحريق الخاصة على طول ممر وطريق وصول معدات اطفاء الحريق فوهات ما هي المسافات المطلوبة ل 26س
 ؟؟

 :الخاصة على طول ممر وطريق وصول معدات اطفاء الحريق تكون كما يلي المسافات ما بين الفوهات 26ج
 متر للمنشآت السكنية والتجارية 127 -1
  ةرومتر لمنشآت التخزين خفيفة الخط 177 -2
 ةالعادي ةرومتر لمنشآت التخزين ذات الخط 177 -2
 ةرومتر للمنشآت الصناعية قليلة الخط 177 -4
 .ةالعادي ةرومتر للمنشآت الصناعية ذات الخط 177 -1
 ورةمتر للمنشآت عالية الخط 67 -6

 

 ؟ ةحريق خاص فوهةما هو أدنى معدل لجريان الماء لكل  20س

 .جالون في الدقيقة  177يكون للحريق فوهة  أدنى معدل لجريان كل 20ج

 الحريق ؟ فوهة الحريق فيما يتعلق بصماماتما هو أدنى ضغط مطلوب ل 29س

 بار 6.8الحريق الخاصة هو  فوهةأدنى ضغط مطلوب ل 29ج
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 ؟ ةالحريق الخاصلفوهة اقل مدة ألمداد المياه لمكافحة الحريق  ما هي 28س

 .ساعة  2الخاصة هو  الفوهاتمدة امداد المياه لمكافحة الحريق من  28ج

 الحريق ؟ فوهةما هي حدود ارتفاع  27س

 (المستوى)ملم فوق الدرجة النهائية  814ملم وال يزيد عن  410ال يقل مركز منفذ الخرطوم عن  27ج

 كم تكون المسافة بين ممر وصول معدات االطفاء وأي فتحة وصول للبناية ؟ 21س

امتار من مكان مركز  17ن واليزيد عمتر  2يوضع ممر الوصول بحيث يكون اقرب طرف ال يقل عن  21ج

 .فتحة الوصول ويقاس ذلك افقيا 

 ما هي متطلبات درجة الميالن لممر وصول معدات االطفاء ؟ 22س

 %17يوضع ممر الوصول على منصة مستوية أو إذا كان في ميالن فال تزيد  درجة الميالن عن  22ج

 ما هي اقصى مسافة مسموح بها للطريق المسدود لممر وصول معدات االطفاء؟ 22س

مترا في الطول  41يجب أن اليزيد الطريق المسدود لممر الوصول وطريق وصول معدات االطفاء عن  22ج

 .دوران منطقة مترا يتم تزويده ب 41أو إذا كان اكثر من 
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 الخالية على طول ممر وصول معدات االطفاء وطريق الوصول ؟ما هي ادنى ارتفاع للفسحة  24س

متر لمرور  4.1بإرتفاع الفسحة الخالية الممر وصول أو طريق وصول معدات االطفاء تكون على األقل  24ج

كون بوابة الدخول أو حاجز أو جسر ات الفوقية لممر الوصول يمكن أن تالمعوق أجهزة مكافحة الحريق ، 
 .باني يصل ما بين الم

 في أي نوع من المباني مطلوب ايجاد مصعد للحريق ؟ 21س

يجب تزويد  أي مبنى مصنف بأنه شديد االرتفاع أو المبنى ذو العمق الكبير الذي يكون به اكثر من طابقين  21ج
محمية أو فتحة ( بئر)توى في فتحة رأسية للحريق على األقل والذي يكون مح من السرداب بمصعد واحد

مشتركة تحتوي على المصاعد األخرى شريطة أن تكون المصاعد األخرى تحصل على خدمة  رأسية
 .الحريق في كل طابق من صالة لمكافحة الحريق

 

 لعربة مصعد الحريق ؟االقل  بعاد االما هي  26س

 .ملم طول أو عرض  1817 أقل أبعاد لعربة مصعد الحريق هي 26ج

 

 الحريق ؟مكافحة لدرج ما هو أقل عرض  20س

 ملم 1277مكافحة الحريق يكون ادناه درج عرض  20ج

 مكافحة الحريق؟بهو ما هي متطلبات حجم  29س
 

كما يجب أن ال تزيد مساحة . متر مربع  1مكافحة الحريق مساحة ارضية خالية ال تقل عن  يكون لبهو  29ج

متر مربع لكل مصعد  1مترا مربعا للفسحات التي تخدم اربعة مصاعد أو  27األرضية الخالية عن 

 .للفسحات التي تخدم أكثر من اربعة مصاعد 
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 اين يفضل  تركيب فوهات الحريق؟ 28س

 :فوهات الحريق وفقا لألفضليات التالية توضع  28ج
 

 وذلك لفوهة الحريق األولى( إذا توفر)مكافحة الحريق  بهوفي  -1
 .في درج مكافحة الخريج أو درج الخروج وذلك لفوهة الحريق األولى  -2
 في السياجات الخالية من الدخان أو الممر الخارجي -2
 .ية في الممر العام أو المناطق داخل الفتحة الرأسية المحم -4

 

 هة الحريق األولى ؟ما هو طول مساحة  التغطية لفو 47س

 .متر لفوهة الحريق  27تغطية  نطاق كل جزء من مساحة الطابق يكون في  47ج

 متى يتم توفير مركز لقيادة الطوارئ ؟ 41س

مترا    22ارتفاع  ال بد من توفير مركز لقيادة الطوارئ في كل بناية تكون شديدة االرتفاع وذلك في حدود  41ج

 :أو اكثر باستثناء السكن ألسرة واحدة أو اثنين ويحتوي كل مركز لقيادة الطوارئ ما يلي 
 

 مصعد للحريق -1
 نظام اتصال صوتي للطوارئ -2
 . نظام مصمم للتحكم في الدخان  -2

 

 لمركز قيادة الطوارئ؟( المساحة)ما هو الحجم المطلوب  42س 

الخ لحماية ..التحكم /يكون مركز قيادة الطوارئ مناسبا في حجمه الحتواء كل المحطات ومعدات اإلشراف 42ج
على أن ال متر مربع  9.8البناية من الحريق ونظم الكشف عن الحريق ومنطقة خالية للعمل ال تقل عن 

 ملم 2447تقل األبعاد عن 
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 مركز قيادة الطوارئ؟ موقع  أين يكون 42س

أي )ابق المخصص من المبنى بهو المصعد الخاص بالحريق في الطيوضع مركز قيادة الطوارئ بجوار  42ج
 (مباشرة  لمبنى في الطابق األول أو بجوارها بهو

 ما هو اتجاه تأرجح فتح األبواب في  مخارج الحريق ؟ 44س

الذي يتأرجح محوريا وأن يفتح في  وع ذو المفصالت الجانبية أو النوعمطلوب أن تكون األبواب من الن 44ج
ويجب أن يفتح الباب في . أو أكثر  17اتجاه مسار  الخروج حيث يخدم غرفة أو منطقة ذات حمولة اشغال 

 :اتجاه مسار الخروج تحت أي من الشروط التالية 
 

 .عندجما تستخدم األبواب في سياج المخرج  -1
 ة عندما يخدم الباب منطقة ذات مكونات عالية الخطور -2

 

 على أساس ارتفاع المبنى ؟درج  الخروج الرأسي ما نوع البناء المطلوب لفتحة  41س
 

مخارج الدرج التي تخدم البنايات شديدة االرتفاع والمباني تحت األرض ذات العمق الكبير والمباني التي  41ج

 2الحريق ال تقل عن تصل اربعة طوابق أو أكثر يجب أن تبنى بالخرسانة المسلحة مع تصنيف لمقاومة 
ميقة والبنايات التي خفضة والمباني تحت األرض الغير عأما مخارج الدرج التي تخدم المباني المن. ساعة 

 .ساعة  2تصل ثالثة طوابق أو اقل يجب أن تكون محمية ببناء ذو مقاومة للحريق 

 

 للخروج ؟؟ الدرج الحلزوني هل يمكن استخدام  46س 

 .جزءا من وسائل الخروج الحلزوني  ال يسمح بأن يكون الدرج  46ج
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 المتداخلة أو المتقاطعة كدرجين منفصلين ؟ هل يمكن معاملة االدراج  40س

 .فقط  مخرج واحد( مقص)لمتقاطعة المتداخلة او ا االدراجتعتبر  40ج

 لطابق ؟ا مخطط يوضع اين  49س

وضع كما يجب . تخطيط  للطابق في مهابط الدرج وتوضع على الحائط بجانب باب الخروج وضع  يجب 49ج
مكافحة الحريق  بهورسومات الطابق أيضا بجانب لوحات اإلنذار وفي السياجات الخالية من الدخان وفي 

 .للفنادق ومنشآت الرعاية الصحية  المنفصلة وفي الغرف 

 في مخطط الطابق ؟ ما هي المعلومات المطلوب وجودها 48س

يجب أن توضح مخططات الطابق المخطط العام للطابق ومواقع المخارج والممرات والغرف وفوهات  48ج
 المفيدة إلدارة الحريق والمصاعد والمعلومات األخرى بهوالحريق وبكرات الخراطيم وطفايات الحريق و

 .للسكان 

 (متر أو أكثر  22ارتفاع ) عالية االرتفاع الخروج في المباني لدرج ما هي طريقة التهوية  17س

أن يكون محمي من دخول الدخان عن متر أو اكثر  22خدم البنايات ذات ارتفاع درج  للهروب يكل  17ج

 طريق الضغط 

 لدخان ؟للمنطقة المحمية من  اما هو تصنيف مقاومة الحريق  11س

أعلى نقطة إلى أدنى نقطة بحاجز تكونة مقاومته  منيتم حمايتها يجب أن لمنطقة المحمية من  الدخان ا 11ج
 .ساعة  2للحريق 
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 مقاومة الحريق لممر الخروج ؟ ما هي متطلبات  12س

 .ساعة  2مقاوم للحريق بتصنيف  بحاجزيتم فصل ممر الخروج من باقي المبنى  12ج

 

 ما هي طريقة التهوية المطلوبة للمباني الغير مرتفعة ؟ 12س

 حواجزفي المباني الغير مرتفعة عن طريق تهوية طبيعية أو ميكانيكية أو بتوفير للدرج توفير تهوية ايجب  12ج
 .مضادة للدخان 

 ما هي متطلبات الخروج النهائية للبنايات المحمية بالمرشات ؟ 14س

وال أكثر من من العدد المطلوب للمخارج % 17في المباني المحمية بالمرشات فإنه ال ينبغي ألكثر من  14ج

 .من سعة المخارج المطلوبة ،  أن تصرف من خالل مناطق تقع فوق مستوى تصريف الخروج % 17

 

 ما هي أدنى مسافة للفصل  بين المخرجين ؟ 11س

المسافة الدنيا التي تفصل بين مخرجين أو ابواب وصول في بناية بها مرشات يجب أن ال تقل عن ثلث  11ج
مباني الغير القطر للنصف لهذه المسافة تكون . المبنى أو المنطقة التي ستخدم الطول ألقصى قياس لقطر 

 .محمية بالمرشات 
 

 لممر أو درب ؟  خاليما هو الحد األدنى للعرض ال 16س
 

 .ملم 1277ن ال يقل عأو أكثر  17من  حمولة اشغال خدم ي دربألي ممر أو  العرض الخالي ويكون  . 16ج
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 السماح بمخرج واحد في بناية سكنية بدون مرشات ؟ في أي وضع يمكن 10س

 ريطة استيفاء المعايير التالية شيمكن السماح ألي وحدة سكنية بأن يكون بها مخرج واحد  10ج
 

 . لمنطقة خالية في مستوى األرضأن يكون للوحدة السكنية باب يفتح مباشرة في الشارع أو  -1
ويخدم وحدتين على األكثر ويكون  خارجيكون للوحدة السكنية وصول مباشر لدرج أن ي -2

 .كالهما موجودين في نفس الطابق 
خدم فقط تلك الوحدة وتكون مفصولة درج داخلي يأن يكون للوحدة السكنية وصول مباشر ل -2

 1لها مقاومة حريق ادناها  بدون فتحات   األجزاء األخرى للمبنى بحواجز حريق عن
 .ساعة

متر إلى منطقة الخروج  22كان في الوحدة عن أن ال تزيد مسافة السير من أي م -4

 .والتصريف النهائي 
 متر مربع 177جمالية للطابق اقل من أن تكون المساحة اال -1

 

 مرشات ؟ب محمية في أي وضع يمكن السماح بمخرج واحد في بناية سكنية  19س
 
 

 وال أقل أو طوابق بارتفاع أربع و تلقائية معتمد مائية مرشات نظام طريق عن محمية سكنية وحدة أي 19ج
 جميع توفرت إذا واحد بمخرج  لها يسمح الواحد الطابق في وحدات سكنية أربع منتحتوي على أكثر 

 : التالية الشروط

 واحدة، ساعة عن تقل الحريق لل ةممقاو يملك بحاجز المبنى بقية عن معزول أن يكون الدرج  -1
  والمبنى الدرج   بين ما الفتحات كل يحمي واحدة ساعةل يقرللح باب مقاوم ذاتيا   يغلق وبباب

 . الخروج مستوى تحت طابق نصف من أكثر يخدم ال السلم -2

 عن تقل ال لحريق لمدة امقاومل  تكون أن يجب للمخارج كطريق تستخدم  التي الممرات كل  -2
 . واحدة ساعة

  أي قدم 21 عن تزيد ال أن يجب الخروج درجو سكنية وحدة أي مدخل بين ما التنقل مسافة  -4

 .م 17.0

 .توفير حاجز أفقي وراسي بين الوحدات السكنية  مقاوم للحريق لمدة التقل عن ساعة ونصف   -1

 .م 22 الـ تتجاوز ال أن يجب مخرج  أخر إلى بالوحدة مكان أي من التنقل مسافة -6

 . 2 م 177 عن تقل للطابق الكلية المساحة -0
 

 ما هو تعريف سكن العمال ؟؟ 18س
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أو بدون مباني أو المساحات في المباني حيث يتم توفير النوم والسكن للعمال مع يشمل سكن العمال ال 18ج
تعود إلى عدم وجود معدات الطبخ ( بدون مرافق طبخ )العبارة . وجبات ولكن بدون مرافق طبخ لألفراد 

 .في أي غرفة أو وحدة 

 لتركيب طفاية الحريق المحمولةما هو االرتفاع المطلوب  67س 

ن ون الجزء األعلى ملطريقة بحيث يكالذي يركب على الحائط يتم تركيبها بتلك ا طفايات الحريق من النوع 67ج
 اليسم من قاعدة الطفاية  27متر من األرض وال يقل عن  1.1ن طفاية الحريق ال يزيد ارتفاعه ع

 .األرض المشطبة 
 

حريق وعلى استخدام للوقاية من الالقواعد األساسية من االشخاص المطلوب تدريبهم على ما هو ادنى عدد  61س
 .طفايات الحريق المحمولة 

من افراد األمن والسكان والموظفين والمشرفين من األفراد في كل منشآة % 17ينبغي على األقل تدريب   61ج

 .ات الحريق في حاالت الطوارئ على القواعد األساسية للوعي بالحريق وأنواعه وتشغيل طفاي
 

 يجب تثيبت عالمات الخروج ؟ أرتفاععلى أي  62س

ب من يجب وضع عالمات الخروج تلك بالقراينما يكون من المطلوب تركيب وتثبيت عالمات الخروج ف 62ج
عن  ويكون أسفل العالمة ال يقل. وى األرض باإلضافة لتلك العالمات المطلوبة لألبواب أو الممرات تمس

 . يةملم فوق األرض 411ملم ولكن ال يزيد عن  117

 

 ارئ ؟ما هي وظيفة أنارة الطو 62س 

انقطاع  اإلضاءة العادية في المبنى  وارئ لإلنارة في حالة  الطوارئ أو عندللطأنارة الهدف من وجود  62ج 
 :الطوارئ الوظائف التالية تؤدي  أنارة ويجب أن . المأهول 

 
 لمسارات الهروباإلشارة بوضوح  .أ 
توفير اإلضاءة على طول تلك المسارات للسماح بالحركة المامونة نحو أو في اتجاه المخارج  .ب 

 .المتوفرة 
الحريق الموجودة على  بسهولة من موقع وجود  نقاط نداء انذار الحريق ومعدات إطفاءالتأكد  .ج 

 .طول مسارات الهروب
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 .بمعايير السالمة المتعلقة لعمليات السماح ل .د 
 

 الطوارئ ؟أنارة  اين يمكن توفير 64س 
 

في  االشغاالت في كل المباني عدا تلك المسكونة من اسرة أو اسرتين ، يجب توفير أنوار الطوارئ في كل  64ج
 :المناطق التالية 

 
 الخروج درج و مسارات  الخروج والردهات على طول ممرات الخروج و -1
 .والمخارج  والتي تقود إلى الممرات والردهات واضحة الغير  المنطقة في  -2
 .في غرف الفنادق واألجنحة  -2
 ت الجمباز وصاالت الموسيقى والقاعات يمية المستخدمة كتجمعات  أي صاالالتعل االشغاالت في  -4

 .والمسارح 
 .متر مربع  67في غرف المكاتب ذات المساحة األكثر من  -1

 
 :الطوارئ في األماكن التالية  أنارة لفقرة أعاله فيجب توفير وعلى الرغم من المتطلبات المذكورة في ا

 
 عربات المصاعد (1
 مراكز قيادة الطوارئ (2
 غرف مولدات الكهرباء  (2
 مواقف السيارات في السرداب (4
 غرف مضخات الحريق  (1
 .في نفس المبنى  االخالءمناطق ا (6

 

 الطوارئ ؟ أنارةما هوم مستوى اللمعان واإلضاءة المطلوبة في  61س 
 

( لكس 17.9)قدم  1 /لتوفير إضاءة أولية ال تقل عن متوسط اضاءة شمعةيتم إعداد مرافق إنارة الطوارئ  61ج

تقاس على طول طريق الخروج في ( لكس 1.1)قدم  7.1 /وفي أي نقطة ال تقل عن إضاءة  شمعة 

 .مستوى الطابق 
 

 المركزية ؟ة تكون هنالك حاجة للبطاري االشغاالت في أي نوع من  66س
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نظام . أيضا  المحتويذاتية المنفردة  ةرومع ذلك فال يسمح بأألنا. باريا نظام البطارية المركزية ليس اج 66ج
نظام إنارة الطوارئ ذاتي المحتوى مراقب والذي  مركزية أو البطارية الإنارة الطوارئ إما أن يكون نظام 

 .االنذار ونظام مراقبة المبني   يراقب اتوماتيكيا ويفحص من خالل لوحة تحكم نظام
 

 ؟لحاالت الطوارئ  نظام األخالء  الصوتيما هو تعريف  60س

الحريق إلعطاء رسائل باالخالء أو الطوارئ في كل انحاء المباني لكل  هو نظام مربوط داخليا مع انذار 60ج
 .السكان 

 ؟صوتي و االتصال عند الطوارئ يطلب فيه وجود نظام االخالء ال االشغاالت أي نوع من  69س

إضافة لمركز قيادة الطوارئ ذو االتجاه الواحد في حاالت الطوارئ   االخالء الصوتي واالتصالنظام  69ج
 :يجب توفيره كما يلي 

متر مربع أو يكون بها حمولة  2977اكبر من لكل المباني الضخمة بمساحة اجمالية للطابق  -1

لمستودعات الكبيرة بمساحة شخص والمباني الصنااعية وا 1777 اجمالية للسكان تزيد على

 .متر مربع  1777اجمالية لألرضيات اكبر من 
 لكل المباني المصنفة بأنها مباني عالية أو تجمع -2
 .مترا  22عن  هاللفنادق ومنشآت الرعاية الصحية التي يقل ارتفاع -2

 
 

 ؟ التحذيرية ضواءاالفي أي مكان يطب ايجاد مكبرات الصوت مع  68س

ب توفيرها لمواقف السيارات في يطل(  ذات الوميض المتقطع )األضواء التحذيرية مكبرات الصوت مع ا 68س
وفي األماكن ( متر مربع 1777أكثر من )السرداب وغرف الماكينات واآلالت ومناطق الماكينات الكبيرة 

 .ديسبل أو أكثر  01التي تكون فيها الضجة المحيطة اكثر من 

 

 ؟انذار الحريق واتصاالت الطوارئ  ما هو التصنيف المطلوب لمقاومة الحريق لكيبالت 07س

كل الدوائر الالزمة لتشغيل أجهزة اإلشعار واإلخطار يجب أن تكون محمية حتى تدخل منطقة اشارات  07ج
 :الفقرة الفرعية تعتبر أي من الطرق التالية مقبولة الستيفاء متطلبات هذه . اإلخالء التي تخدمها 
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  ساعة 2ذو مقاومة للحريق لدائرة سليمة كيبل  -1
 

 (نظام دائرة كهربائية محمية )ساعة  2نظام كيبل مصنف لمقاومة الحريق  -2
 

 ساعة 2ذو تصنيف مقاومة للحريق مغطي  -2
 

مع التوصيالت الداخلية الكيبالت المستخدمة  تلقائية المباني المحمية بالكامل بنظام مرشات  -4
 معدنية   قنوات أجهزة اإلشعار المركبة في  لتشغيل

 
 

 اين يتم وضع نقاط النداء اليدوية ؟ 01س

مترات للوصول ألقرب نقطة نداء  41سير ال تزيد عن نداء اليدوية بحيث تكون مسافة اليتم توزيع نقاط ال 01ج

مترا في مناطق التنقل المحدودة  وحيث تكون  16مترا و 21األرقام إلى يمكن تخفيض تلك . يدوية 

 .العمليات في المنطقة قد ينتج عنها احتمال حريق سريع 
 

 ما هو االرتفاع المطلوب لتركيب نقطة النداء اليدوية ؟ 02س
 

فوق مستوى األرض وفي ( متر 1.4 – 1.1)عموما يمكن تركيب نقاط النداء اليدوية على ارتفاع من   02ج

التي يمكن أما في األماكن  ، وجيدة اإلضاءة وخالية من أي معوقات، أماكن مستوية ويمكن الوصول لها 
 1.2 –سم  81)فإن االرتفاع يمكن أن يخفض إلى  أن يعمل فيها أشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 ( متر
 

ف الدخان داخل يمكن ايجاد كواشعلى أي مستوى فوق األرض وفيما يختص باألرضيات المرتفعة  02س
 المنطقة المغلقة ؟

أو التي تحتوي مواد قابلة /ملم وما فوق فإن مستوى األرض و 477فيما يتعلق باألرضيات المرتفعة حتى  02ج

 .لالشتعال يجب تزويده بكواشف للدخان 

 على أي ارتفاع يطلب توفير كواشف للدخان ما بين األسقف المعلقة ومستوى السقف ؟  04س
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أو التي تحتوي مواد قابلة /ملم من مستوى السقف و 977فيما يتعلق باألسقف المعلقة التي تكون فوق  04ج

 .يجب توفير كواشف للدخان  شتعاللال

 باالنذار لألغراض الغير طارئة ؟في أي حالة يمكن استخدام مكبرات الصوت لإلشعار  01س
 

يسمح أيضا باستخدام مكبرات الصوت كأجهزة إشعار باإلنذار لكي تستعمل لألغراض الغير طارئة  01ج
  2أو  1شريطة استيفاء الشرطين 

 
 .بشكل مستمر ص مدربون في مركز قيادة الطوارئ أن يتواجد أشخا -1

 
المرتبطة بها مركبة أو موضوعة مع الواقيات أن تكون مكبرات الصوت واألجهزة السمعية  -2

 الزمة إلشعار الطوارئ المقصود تناسق تلك المكونات العدم لمقاومة العبث أو
 

 هل يمكن استخدامك مكبرات الصوت لإلشعار باالنذار كمكبرات صوت شاملة لإلشعار ؟ 06س

يسمح أيضا باستخدام مكبرات الصوت التي تستعمل كأجهزة إشعار باإلنذار في نظم انذار الحريق لنظم  06ج
 اإلشعار الشاملة 

 

 من نظام انذار الحريق ؟( 1)ما هو تعريف الفئة  00س

ملم مقترن أو غير مقترن   61من انذار الحريق تحتوي على منفذ فوهة حريق بقطر ( 1)نظم الفئة  00ج

متر من المطاط المقوى والمبطن مع فوهة خرطوم متعدد األغراض  27ملم وطول  61بخرطوم بقطر 

 .لإلستخدام من قبل العاملين في الدفاع المدني أو األفراد اآلخرين المدربين على اإلطفاء 
 

 .من نظام مكافحة الحريق ( 2)ما هو تعريف الفئة  09س

ملم   47ملم لنظام بكرة الخرطوم أو فتحة بقطر  21مكافحة الحريق تحتوي على فتحة بقطر ( 2)نظم الفئة  09ج

 9أو  6وخرطوم ثنائي مطاطي مقوى مقترن مع فتحة فوهة متعددة األغراض بقطر ، الخرطوم لحمالة 
األولى حتى وصول مراحلها ملم الستعمال السكان الطفاء الحرائق الصغيرة أو عندما تكون النار في 

 .ين من الدفاع المدني االطفائ
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 .من نظام مكافحة الحريق ( 2)ما هو تعريف الفئة  08س

الستخدام السكان باإلضافة ( 2)والفئة ( 1)عبارة عن مزيج من نظام الفئة مكافحة الحريق ل( 2)م الفئة انظ 

يتم تركيبها في المستويات المنخفضة أو ( 1)ومن ناحية عامة فإن معدات الفئة . الستعمال الدفاع المدني 

دال عن ذلك وبسبب وب. تركب في المستوى األعلى أو القسم من الكابينة ( 2)القسم ومعدات الفئة 

والذي يحتوي على فوهة حريق بقطر ( 2)فيمكن السماح بنظام األنبوب الرأسي للفئة عدد االستخدام المت

ملم  47ومقترن بخرطوم حريق بقطر  ملم  47× ملم  61بقياس   ملم مع منظم قابل لإلزالة بسهولة 61

 . متر وفوهة  27وطول 

  

 خراطيم الحريق وما هي مسافة التغطية لها ؟ خزانة أين يتم وضع  97س

اقصى )ة بجانب طريق الخروج أو السلم في مكان واضح الرؤي م الحريقاطيخر خزانة ون يكيجب أن  97ج

خراطيم حريق  خزانةكما يجب تركيب ( أمتار من طريق المخرج أو سلم الخروج  6مسافة مسموح بها 

إضافية على طول ممر الوصول إلى المخرج أو المخرج األفقي أو في طوابق مواقف السيارات بحيث 
الحريق حيث تقاس على طول الممر نة خراطيم خزامتر من  27تكون كل األجزاء من كل طابق في حدود 

 .  الطبيعي للسير
 

 في أي طابق من المبنى يمكن تركيب مضخات الحريق ؟؟ 91س
 

بأن  لتضخ الماء إلى أعلى ، ال يسمحينبغي وضع مضخات الحريق الحريق عند أدنى مستوى من المبنى  91ج
أعلى من المستوى األدنى يكون ضخ المضخة الي المستوي األدني في حالة وضع المضخة في مستوى 

 .لمبني ل
 

 ما هي الترتيبات لنظام األنابيب الرأسية الجافة ؟؟ 92س
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كون بقطر ذو حواف فتحتين لوصل خراطيم الدفاع المدني تيجب أن ينتهي نظام األنبوب الرأسي الجاف ب 92ج
ملم توضع على مستوى وصول معدات  61فورية بقطر ( ذكر)منافذ اقتران  2ملم مع عدد  177قياس 

 .االطفاء للدفاع المدني 
 

 ؟الرطبة لنظام المناطق المتعددة ما هو حد الضغط لألنابيب الرأسية  92س
 

المرتفعة حيث تستخدم محطة المتعددة لألنابيب الرأسية الرطبة يجب أن تنشأ في البنايات اطقةنظام المن 92ج
ق مفردة  بدال عن محطات المضخات المتعددة وذلك لتقييد ام تخفيض الضغط مع طاقم مضخة حريصم

 .بار في أي مخرج لفوهة الحريق  12حدود الضغط في اطار 

 

 .ذات الخطر العادي  االشغاالت رأس المرشة في ما هو أدنى ضغط لتشغيل  94س

 0.1)بار  7.1الضغط األدنى للتشغيل ألي رأس مرشة لتحديد متطلبات امداد المياه يجب أن ال يقل عن  94ج

( بوصة مربعة/رطل 14.1)بار  1.7و  ذات الخطورة المنخفضة   االشغاالت في ( رطل للبوصة المربعة

  ةالعادي ةروذات الخط االشغاالت في 
 

 ؟ ما هو أقصى ضغط لتشغيل نظام المرشات 91س
 

وعند استعمال ضغط أعلى . بار  12أقصى ضغط للتشغيل في نظام المرشات يجب أن ال يكون أكبر من  91ج

للتشغيل لنظام المرشات فإن كل المرشات واألنابيب والتجهيزات يجب أن تصنف للتشغيل بضغط عالي 

 .األحوال  جميعبار في  16يكون أكبر من  الومع ذلك فإن ضغط التشغيل يجب أن 

 

 ماذا يجب أن يحتوي طاقم مضخة الحريق ؟ 96س
 

الحريق يجب أن يحتوي على  فوهاتطاقم مضخة الحريق المقترح ألي نظام لإلخماد بالمياه بما في ذلك  96ج
 :ما يلي 

 
 مضخة كهرباء رئيسية -1
 مضخة احتياطي تعمل بالديزل -2
 مضخة كهربائية صغيرة -2
 المضخة ادوات تحكم في -4
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 صمامات وتركيبات تابعة  -1
 

 اين يتم وضع مضخة الحريق في البناية ؟ 90س 

 09االجابة رقم  90ج

وخزان الحريق  تحويل  الستيعاب  مضخة لمعدات الميكانيكية الذي به طابق لما هي حدود ارتفاع المبنى  99س
 ؟

مترا في  ارتفاع سكني من أدنى مستوى للمبنى يتطلب طاقم  مضخة  87أي مبنى يبلغ ارتفاعه أكثر من  99ج

 طابق المعدات الميكانيكية  ب توضع تحويل وخزان للمياه 

 المعرفة بأنها منشآت منخفضة الخطورة ؟ االشغاالت ما هي  98س

كمية قليلة من المواد والمواد التي تستعمل ألغراض غير صناعية وتحتوي على  االشغاالت المناطق و 98ج
قليلة االحتراق والمتوقع بأن تطلق معدالت حرارة أقل خالل ظروف الحريق ،  يمكن أن تصنف بأنها 

 منشآت قليلة الخطر 
 

 ؟ ةر عاديوالتي تعرف بأنها ذات خط االشغاالت ما هي  87س

التي تستعمل لمعالجة وتناول مواد عادية االحتراق بشكل رئيسي والتي من غير االشغاالت المناطق و 87ج
مشتعلة في المراحل األولية يمكن أن تصنف بأنها منشآت عادية  الحرائق التطور تؤدي الي المحتمل أن 

  ةروالخط
 

 ؟ ةالعادي ورةلخطذات ا األولى مجموعةالالتي تعرف بأنها من  االشغاالت ما هي  81س
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التي تستعمل في استخدامات تجارية وصناعية وتحتوي على كمية متوسطة ومواد  االشغاالت المناطق و 81ج
حرارة متر والتي يتوقع أن تطلق معدل  2.4والتخزين فيها حتى ارتفاع متوسطة القابلية لإلحتراق 

 .العادي  متوسطة خالل الحريق يمكن أن تصنف بأنها من المجموعة األولى للخطر
 

 ؟ ةالعادي ةرولخطتعرف بأنها من المجموعة الثانية ذات االتي  االشغاالت ما هي  82س 

التي تستعمل في استخدامات تجارية وصناعية وتحتوي على كمية متوسطة ومواد  االشغاالت المناطق و 82ج
التي يتوقع أن تطلق للمواد متر   2. 6والتخزين فيها حتى ارتفاع ، متوسطة إلى عالية  القابلية لإلحتراق 

يتوقع أن تطلق معدالت عالية  التيللمواد متر  2.4والتخزين حتى ارتفاع ،   معدل  حرارة متوسطة

 .خالل الحريق يمكن أن تصنف بأنها من المجموعة الثانية للخطر العادي للحرارة 
 

 .ية ذات الخطورة العالما الذي يعرف بأنه من المجموعة األولى  82س 

التي تستعمل في استخدامات تجارية وصناعية وتحتوي على كمية كبيرة ومواد  االشغاالت المناطق و 82ج
والتي من المتوقع أن تطلق معدالت حرارة عالية  القابلية لإلحتراق والتي تدعم التطور السريع جدا للهب 

يمكن أن عالية جدا في ظروف الحريق وتكون بها سوائل وغازات بها قابلية قليلة أو عالية لالشتعال 
 . ةرولخطااألولى ذات تصنف بأنها من المجموعة 

 

 .ذات الخطورة العالية عرف بأنه من المجموعة الثانية ما الذي ي 84س

التي تستعمل في استخدامات صناعية وتحتوي على كمية متوسطة إلى  كبيرة من  االشغاالت المناطق و 84ج
السوائل والغازات والتي تساند النمو السريع للحريق والتي من المتوقع أن تطلق معدالت عالية جدا من 

 . .ةذات الخطورة العاليالحرارة خالل حالة الحريق يمكن أن تصنف بأنها من المجموعة الثانية 
 

 والتخلص من الدخان ؟ السحبما هي درجة الحرارة وتصنيف مقاومة الحريق لمراوح  81س

درجة  477جب أن تتمكن من العمل بكفاءة تحت درجة حرارة السحب والتخلص من الدخان يمراوح  81ج

 .ولمدة ساعتين 
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 ؟ سحبوأي فتحات للتصريف والما هي أدنى مسافة بين فتحات ادخال الهواء  86س 

ادخال للهواء من الخارج إلى كل نظم المعالجة ونظم التهوية الميكانيكية ونظم الضغط لمخرج فتحات  86ج
لتصريف افتحات  يجب أن ال تقل  المسافة بينها وبين الدرج والممرات الداخلية ونظم التحكم في الدخان 

 . أمتار 1والسحب عن  

 

والمحصور ما بين السقف والسطح أو األرضيات المرتفعة كمساحة متى يمكن استعمال المكان المغلق  80س
 لتجميع الهواء ؟؟

رتفعة األرضية الم طابق اعاله أو السقف والسطح أولسفقف والالمغلقة والمحصورة ما بين االمساحة  80ج
المحصورة وارضية الهيكل في أي بناء يمكن استخدامها كمنطقة لتجمع الهواء شريطة أن تحتوي المنطقة 

 :ما يلي فقط 
 

 .الكيبالت المعدنية المعزولة والمغلفة بالمعادن  -1
 الكيبالت المغلفة باأللمنيوم -2
 الكيبالت المغلفة بالنحاس  -2
 .الموصالت المعدنية الصلبة  -4
 .المعدنية المغلقة  التمديدات -1
 .الموصالت المعدنية المرنة  -6
متر أو الكيبالت المكسوة  2المحكمة ضد السوائل بطول ال يزيد عن الموصالت المعدنية المرنة  -0

 بالمعادن 
 .كيبالت االتصاالت ألجهزة الكومبيوتر والتلفزيون والهاتف ونظم االتصال الداخلي  -9
 .تركيبات الوقاية من الحريق  -8
 .انابيب المواد الغير قابلة لالحتراق والتي تنقل سوائل غير قابلة لالحتراق  -17

 

التي تتخلل الجدران  قنوات  الهواء خوانق الحريق المطلوب تركيبها في يف مقاومة الحريق للما هو تصن 89س
 ؟المانعة النتشار الحريق 

 

حريق خوانق وال بد من توفير .  تجنبهايجب الجدران المانعة النتشار الحريق  التي تتخللقنوات  الهواء  89ج
أن تكون لها مقاومة  والهواء أو تنتهي في فتحات في الجدران أو الفواصل  قنوات عندما تتخلل معتمدة 

 . للحريق لجدارا ساعة أو أكثر ويعتمد ذلك على تصنيف مقاومة 1للحريق بمعدل 

 

 الحريق ؟ خوانقب استعمال االماكن ال يطلفي أي  88س
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 :الحريق في ما يلي  خوانقمن غير المطلوب استعمال  88ج
 

 التخلص من مجففات المالبسقنوات  -1
 .األبخرة الخطرة ( عادم)تصريف قنوات  -2
 بئر السلم المضغوطةقنوات  -2
 التخلص من الدخانقنوات  -4
 مكبات المغاسل والنفايات  -1

 

 لتي من المطلوب استعمالها في بناء منطقة تجمع الهواء في السقف ؟ما نوع المادة المعتمدة وا 177س

لبناء منطقة تجمع الهواء في السقف يجب أن تكون غير قابلة لالشتعال أو محدودة المواد التي تستعمل  177ج
 . 17لدخان وأقصى معدل النتشار ا 21شار للهب ال يزيد عن االشتعال ويكون لها معامل انت

 ؟ مضغوطةخدم طابق السرداب تي تال االدراج كون تفي أي األوضاع  171س
 

نفس في إذا كانت  مضغوطة والتي تخدم طابق السرداب يجب أيضا أن تكون جميع أدراج مخارج الحريق  171ج
 ج الحريق والتي تخدم فقطارخم أدراج  يضاأ ، مضغوطة وابق العليا االدراج  التي تخدم الطآبار  ا

البنايات تحت )امتار تحت مستوى التصريف  0طابق  او اكثر من  2السرداب الذي يكون به اكثر من 

 . يجب أن تكون مضغوطة ( العمق والهياكلاالرض عالية 
أمتار أسفل  0طابق أو أقل من  2الحريق والتي تخدم فقط السرداب الذي به أقل من  أدراج مخارجأما 

 .يجب أن تزود بتهوية ميكانيكية ( البنايات والهياكل تحت األرض الغير عميقة)مستوى التصريف 
 

 ؟ مضغوط الدرج  مخرج  يكونيجب أن للمباني  في أي ارتفاع 172س

 لهرالذي ال يتوف داخليال  درجمخرج ال مترا فإن 22في أي بناية يكون االرتفاع المسكون فيها اكثر من  172ج

 .يكون مضغوط يجب أن  لطبيعية التهوية ا

 ؟طلوبة للحقن المتعدد الخاص بضغط الدرج ما هي الترتيبات الم 172س
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يجب ، .أكثر من ثمانية طوابق  الدرجال يتم استخدم نظام الحقن من نقطة واحدة عندما يكون ارتفاع بئر  172ج
م امتر في ارتفاعها أيهما أقل بنظ 11التي ترتفع أكثر من ثالثة طوابق فوق الدرجة أو  الدرجأن تزود  آبار

 .حقن متعدد 
 

 الداخلية ؟ ما هو أدنى معدل للتهوية الميكانيكية للممرات 174س
 

تغييرات للهواء في  6ال يقل عن  تنقيةالتهوية الميكانيكية للممرات الداخلية يجب أن يكون لها معدل  174ج

 .الساعة 

 ما هو أدنى معدل للتهوية الميكانيكية للسرداب ؟ 171س

 .تغييرات للهواء في الساعة  8يكون على األقل نقية معدل الت 171ج

 م إدارة الدخان ؟اارتفاع خال لطبقة الدخان عند تصميم نظما هو أدنى  176س

الحد األدنى لالرتفاع . يكون أساس تصميم طبقة الدخان فوق رؤوس األشخاص الهاربين إلى اسفل منه 176ج
 .ملم  1927يكون 

 ما هي األوضاع المطلوب فيها توفير نظام إزالة الدخان في عمليات مكافحة الحريق ؟ 170س
 

البد من توفير نظام إزالة الدخان لعمليات مكافحة الحريق عندما تكون هنالك فتحات طبيعية أو عندما ال  170ج
 .قابلين للحركة تكون هنالك الواح أو نوافذ 

 ما هي النسبة المئوية للفتحة المطلوبة للتهوية الطبيعية والمسافة من الممر الداخلي ؟ 179س
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و التقل  فتحات التهوية الطبيعية للممر الداخلي تكون بواسطة فتحات تهوية ثابتة في الجدار الخارجي  179ج
يجب أن ال تزيد فتحات التهوية الطبيعية عن . من مساحة أرضية الممر الداخلي % 11التهوية تلك عن 

 .امتار من أي جزء من الممر الداخلي  8أكثر من 
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