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��ت ا	داء 2/2/1ب��  
 

 م ـ 10:  سم1 م ـ ماء للضغط أو 5:1األداء للمضخة المطلوبة ممثلة بمقياس رسم يتم تقديم منحنيات  2/2/1/1ب
 . سم20ماء للضغط على المحور الرأسي ويكون ارتفاع هذا المحور 

 
 سم، ويمثل مقياس 30د على المحور األفقي ويكون هذا المحور بطول /تم تمثيل التدفق بوحدات لي 2/2/1/2ب

  :الرسم كالتالي
 .)1-2/2ب(  شكل،LPCحسب   والمضخات الصغيرةالمضخات المساعدة )أ(

 .)2-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م30 و 15المضخات للخطورة الخفيفة ـ ) ب(

 .)3-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م45ـ  المضخات للخطورة الخفيفة )ج(

 .)4-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م30 و 15 المضخات للخطورة العادية المجموعة األولى ـ )د(

 ).5-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م45 المضخات للخطورة العادية المجموعة األولى ـ )هـ(

 ).6-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م15 المضخات للخطورة العية المجموعة الثانية ـ )و(

 ).7-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م45 ـ 30دية المجموعة الثانية اد المضخات للخطورة العا)ز(

 ).6-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م15 المضخات للخطورة العادية المجموعة الثالثة ـ )ح(

 ).8-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م30المضخات للخطورة العادية المجموعة الثالثة ـ  )ط(

 ).9-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م45ة العادية المجموعة الثالثة ـ  المضخات للخطور)ي(

1).10-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م15 المضخات للخطورة العادية المجموعة الثالثة الخاصة ـ )ك(
 ).8-2/2ب(  شكل،LPCحسب   م30 المضخات للخطورة العادية المجموعة الثالثة الخاصة ـ )ل(

 ).ب11-2/2ب( و شكل) أ11-2/2ب(  شكل،LPCحسب  المضخات للخطورة العالية )م(

 ).12ـ2/2ب(  شكل،NFPA المضخات الصغيرة للخطورة الخفيفة حسب )ن(

 ).13ـ2/2ب(  شكل،NFPAحسب العادية  المضخات المتوسطة للخطورة )س(

 ).14ـ2/2ب(  شكل،NFPAحسب العالية  المضخات الكبيرة للخطورة )ع(

 

 .يوضح أنواع الخطورة)  األولالباب الرابع ـ الفصل( ه التلقائيةنظام مرشات الميا: مالحظة 
 

أسفل أو أعلى منحنى األداء ) استهالك الكهرباء بالكيلو وات( المطلوبة للمضخة القدرة الفرمليةتمثل  2/2/1/3ب
 .للتدفق والضغط بمقياس رسم مناسب

 
 .حنيات الخاصة بالتدفق والضغط المضخة عند نقاط مختلفة للمنكفاءةيمثل منحنى       2/2/1/4ب
 
 .قرص الدفع والضغط بتغيير قطر لتدفقيمثل أكثر من منحنى ل 2/2/1/5ب
 
 .)والمضخة(تمثل منحنيات التدفق والضغط عند السرعات المختلفة للمحرك      2/2/1/6ب
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 يمثل المنحنى لضغطصفيحة اإذا اختلف المنحنى األصلي للتدفق والضغط عن المنحنى نتيجة تركيب     2/2/1/7ب
 .بالخطوط والمنحنى األصلي بنقاط الجديد 

 

 

 
 LPCحسب  المضخات المساعدة والمضخات الصغيرة) 1-2/2ب( شكل
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 LPCحسب   م30 م و 15ـ المضخات للخطورة الخفيفة) 2-2/2ب( شكل
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 LPCحسب   م45ـ المضخات للخطورة الخفيفة) 3-2/2ب( شكل
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 LPCحسب   م30 م و 15ـ المضخات للخطورة العادية األولى )4-2/2ب( شكل
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 LPCحسب   م45ـ المضخات للخطورة العادية األولى) 5-2/2ب( شكل
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 LPCحسب   م15و للخطورة العادية الثالثةـ المضخات للخطورة العادية الثانية) 6-2/2ب( شكل
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 LPCحسب   م45ـ عادية الثانيةالمضخات للخطورة ال) 7ـ2/2ب( شكل
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  م 30ـ  المضخات للخطورة العادية الثالثة)8ـ2/2ب( شكل

 LPCحسب   م15و للخطورة العادية الثالثة الخاصةـ 
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 LPC حسب  م45ـالمضخات للخطورة العادية الثالثة )9ـ2/2ب( شكل
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 LPCحسب   م15لخاصةـ  االمضخات للخطورة العادية الثالثة) 10ـ2/2ب( شكل
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 LPCحسب  لخطورة العاليةلالمضخات ) أ11ـ2/2ب( شكل
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 LPCحسب  لخطورة العاليةلالمضخات ) ب11ـ2/2ب( شكل
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 NFPA حسب  للخطورة الخفيفة المضخات الصغيرة) 12ـ2/2ب( شكل
 

 

 NFPA للخطورة العادية حسب  المضخات المتوسطة) 13ـ2/2ب( شكل
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 NFPA حسب العالية للخطورة  المضخات الكبيرة) 14ـ2/2ب( شكل

 

 

 

 LPCخواص المضخات حسب المواصفات  2/2/2ب

 

 فوهاتمنفصلة عن مضخة تغذية و تكون  فقط مرشاتيجب أن تكون المضخة مخصصة لتغذي نظام        2/2/2/1ب
ومن الممكن أن تغذي  ، حسب مواصفات دولية أخرىفوهات الرش وتكون مواصفات مضخة .الرش

 . فقط مم25خراطيم مطاطية بقطر مضخة المرشات 
 
 أي أن يكون مستوى سحب المياه فوق مأخذ المضخة أعلى من ،اًيجب أن يكون ضغط السحـب موجب      2/2/2/2ب

إذا كان ضغط ) حسب الترخيص( وفي حاالت خاصة .)للمضخات األفقية(مستوى محور المضخات 
المضخة بالمياه عند التشغيل حتى ال يحدث ارتفاع درجة حرارة مل وسيلة لتغذية  يجب عاالسحب سالب

 .خزان تحضير ويتم ذلك بتوفير ،المحرك
 
 ، ويكون الخزان على ارتفاع مناسب3 م1.0 قل عنتيجب أن يوفر نظام لتحضير المياه بسعة مناسبة ال        2/2/2/3ب

مدينة إذا وجد، ويوصل الخزان إلى المضخة مباشرة عند ومن الممكن إعادة تعبئته في أي وقت بخط ال
 .عند اقرب نقطة من المضخة يصمام ضغط خلفنقطة على خط الدفع مع توصيل 
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للمضخات حسب  مم 25يجب أن يكون الخط الواصل من خزان التحضير للمضخة بقطر ال يقل عن      2/2/2/4ب
 .ات للخطورة العادية والعالية في حالة المضخ مم50عن الخطورة الخفيفة وال يقل 

 
ب عن ـرعة المياه في خط السحـ إذا كانت المضخة تعمل تحت ضغط سحب موجب يجب أال تزيد س     2/2/2/5ب

 .ث في حالة أقصى تدفق ألنظمة الحريق المحسوبة هيدروليكيا/ م1.8
 
 يجب أال تقل أقطار مآخذ أنابيب السحب للمضخات حسب        2/2/2/6ب
 

  . مم80الخطورة الخفيفة عن  )أ( 
 

  . مم150 الخطورة العادية عن )ب( 
 

  ويجب أال تزيد سرعة المياه  . مم200 الخطورة العادية من الدرجة الثالثة والخطورة العالية عن )ج(

 .ث/ م1.5في األنابيب عن         
  

 ماء عندما تعمل المضخة عند أي تدفق م ـ 5.9المتاح عن   صافي ضغط السحب الموجبيجب أال يقل       2/2/2/7ب
 م عند التدفق المطلوب حتى أقصى 5.4 وأال يزيد صافي الضغط السالب المطلوب عن ،حتى أقصى تدفق

 .تدفق
 

 وإذا كانت المضخات تسحب المياه من مصدر مياه . عند مأخذ المضخةمصفاة و قدمصماميجب تركيب        2/2/2/8ب
 . مم85مركز محور المضخات أقل من مستوى المياه بما ال يقل عن كبير نسبيا أن يكون مستوى 

 
 اً م إذا كان ضغط السحب سالب3.7يجب أال يزيد الفرق بين مستوى المياه ومركز محور المضخات عن      2/2/2/9ب

 .في أي حال من األحوال
 
ر للتدفق ـب أن تقع نقاط الضغط المناظ يج:اًـهندسيالمحسوبة خات المغذية ألنظمة الحريق ـداء المض  أ   2/2/2/10ب

ي قريب من ـي التدفق عند أقل مستوى رأسـى المنحنى وبحيث ال يوجد أي زيادة كبيرة فـالمطلوب عل
 .اـتدريجي وبحيث ينخفض الضغط مع زيادة التدفق ،اتـات عن أبعد نقطة من المضخـالمضخ

خات حسب درجة الخطورة وارتفاع مآخذ  نقاط األداء المطلوبة لمنحنى المضيعطي) 1-2/2( دولـوج
 .النظام عن مستوى المضخات

  
من التدفق % 135  ـ125 من اًفي مضخات األنظمة المحسوبة هيدروليكيا يجب أن تعطي المضخة تدفق     2/2/2/11ب

 .حمل زائد بدون حدوث حالة المرشاتلعدد المطلوب 
 
 . عندما تعمل المضخة عند أقصى تدفق ـ ماء م4.5ضخة عن  للمالسحب السالبضغط قل ييجب أال       2/2/2/12ب
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األخذ في  مع ، بار عند مخرج المضخة عندما يكون التدفق أقل ما يمكن10يجب أال يزيد الضغط عن      2/2/2/13ب
 موجبالسحب ال أو زيادة ضغط السحب أو اختالف الضغط في حالة المحركاالعتبار الزيادة في سرعة 

 . خفض الضغطوسيلة حالة زيادة الضغط المقرر يجب أخذ االحتياطات بتوفير  وفي.سالبالأو 
 

المطلوب التدفق  بحيث يكون الضغط الخارج من المضخة عند ة الضغطحيفبص يجب تزويد المضخة )أ(
 اًصفر= إذا كان ضغط السحب   أو لتعطي شكل المنحنى المطلوب،)1-2/2( بجدول  موضحكما هو

  .)باعتبار أكبر تدفق(
 
     :ة الضغط من المعادلةحيف لصKة الضغط كوحدة واحدة مع المضخة ويحسب معامل حيف تعتبر ص)ب(

 

)                                  1ـ2/2ب( معادلة      
P

Q
K

2

2
= 

 
 :حيث

Q = المطلوب التدفق  
 = Pاالنخفاض في الضغط خالل الصفيحة  

 السرعة المطلوبة عند التدفق ة الضغطحيفص وفي جميع األحوال يجب أن تعطي 
وأال يزيد استهالك الطاقة للمحرك عند  ،)1-2/2(جدولهو موضح بوالضغط كما 

 .السرعة المطلوبة حتى إذا كان التدفق هو أعلى تدفق للمضخة
 

 دفع وبـمركبة عليه أو أنبمن قطر األنبوب ال% 50 عن  الضغطصفيحة يجب أال يقل قطر فتحة )ج(
 .)1 ـ2 /2ب( دولـالمضخة وبالسمك المناسب كما بج

 

 يجب أال تبعد صفيحة الضغط أكثر من ضعف قطر األنبوب من وصلة المضخة باتجاه التدفق، )د(
 للفتحة ومعلومات Kويجب أن تركب بحيث يسهل رؤية المعلومات موضحة قطر األنبوب ومعامل

 .تمييزها
 

 سمك صفيحة الضغط) 1 ـ2/2ب(    جـدول                      

 قطر األنبوب 

 )مم( 

  الضغطسمك صفيحة

 )مم( 
65 3 

80 3 

100 6 

150 6 

200 9 
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 NFPAخواص المضخات حسب المواصفات   2/2/3ب

 

من التدفق % 150من الضغط المطلوب عندما يصل التدفق إلى % 65يجب أال يقل الضغط عن  2/2/3/1ب
 .وبالمطل

 
 على نقطة تقاطع التدفق مع الضغط المطلوبين أو أن تكون )الضغط ـ التدفق(يجب أن يمر منحنى 2/2/3/2ب

 .النقطة أسفل المنحنى وقريبة منه
 

للمضخة من الضغط المطلوب % 120تدفق عن  وجود يجب أال يزيد أعلى ضغط للمضخة في حالة عدم 2/2/3/3ب
 .للمضخة طرفية السحب %140 وال يزيد عن ،المنفصلة أفقيا

 
من التدفق % 150 م ـ ماء عند 5.9يجب أن يتوفر للمضخة صافي ضغط سحب موجب ال يقل عن  2/2/3/4ب

 .المقرر للمضخة
 

د بحيث تكون المضخات مجموعـات تلبي / ل400يجب أن تكون السعات المقررة للمضخات ألقرب  2/2/3/5ب
المجموعة الثانية و ، د/ل) 2000  ـ1200ـ  800ـ  400(المجموعة األولى احتياجات األنظمة مثل 

 .د/ل) 10000 ـ 8000ـ  6000 ـ 4000 (المجموعة الثالثة و، د/ل) 4000 ـ 3000 ـ 2000(
 

 كيلو وات 22.5قصوى حتى  وبقدرة فرمليةالمقررة من السعة % 130تكون المجموعة األولى محددة بـ       2/2/3/6ب
 .وذلك لألنظمة الصغيرة

 
 تلقائياً حسب أو LPC حسب مواصفات  يدوياً إماإيقافهايكون  وً، تلقائيا المضخةيكون تشغيل   2/2/3/7ب

ويجب عمل وسيلة لعزل تأثير مفتاح الضغط على تشغيل وإيقاف المضخة يدوياً ويجب .  NFPAمواصفات
 .، وذلك بالوسيلة المناسبةسالبالالسحب عدم تشغيل المضخات تلقائياً في حالة 

 
 : في حاالت خاصة منهامفتاح تدفق أو بواسطة ضغط مفتاحعن طريق يتم تشغيل المضخات        2/2/3/8ب

 
 .نخفاض الضغط بسرعةال المتوقع فتحه ال يكفي المرشات إذا كان عدد )أ( 

 
 .إذا كان النظام كبيرا وهناك تردد في انخفاض وارتفاع الضغط )ب( 

 
 . نظام إذا كانت المضخة تغذي أكثر من)ج( 

 
 .حتاج إلى سرعة كبيرة للتشغيلي إذا كان النظام بدرجة خطورة عالية و)د( 
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المضخات  هذا يجب أن تستبدل يتحقق وإذا لم ،يجب أن تعمل المضخات بوجود ضغط سحب موجب     2/2/3/9ب
 . بأخرى رأسيةاألفقية

 
ء السحب وتكون بفتحات بحجم مناسب استخدام مضخات رأسية يجب وجود مصفاة على مدخل بدعند     2/2/3/10ب

 .ث/ م4.6بحيث ال تزيد السرعة خاللها عن 
 

 

 

  الكهربائيةالمخططات  2/2/4ب

 )الباب الثاني ـ الفصل الثاني(من ) أ( انظر المعدات والتوصيالت الكهربائية ملحق 
 

 

 

  والتسجيلعتماداال  2/2/5ب

 

 لدى إحدى الهيئات لةمسجو اللوحات الكهربائية للمضخات  اتالجهة المصنعة للمضخكون تيجب أن        2/2/5/1ب
 .الدولية المعتمدة

 
الصغيرة حتى سعة   الرشفوهات أو المرشاتفي حالة مضخات تغذية الخراطيم المطاطية ومضخات        2/2/5/2ب

 ار المضخة قبل توريدها وكذلكب بأنه قد تم اختالمصنعةالجهة د يجب تقديم شهادة من /ل 2000
 .لوحاتها الكهربائية

 
 NFPAحسب د / ل2000ذات السعة أكبر من   الرشفوهات أو المرشات المضخات لتغذية ةفي حال       2/2/5/3ب

ار المضخة واللوحة ب أو ما يعادلهما باختUL أو FMيجب تقديم شهادة من إحدى الهيئات الدولية مثل 
للوحة الكهربائية بلوحة ذات ختم معدني باسم  على أن تزود المضخة وا،الكهربائية حسب المواصفات
 وتوضح الشهادة رقم المضخة واللوحة الكهربائية والسعة ومنحنيات ،الطرازجهة االختبار مدموغ برقم 

 شهادة كما يجب تقديم . من المسجلين لدى الهيئة الدولية المعتمدةةالمصنعالجهة كون تاألداء على أن 
 . واللوحة الكهربائيةباختبار المضخةالجهة المصنعة 

 
 أو LPCحسب د / ل2000 ذات السعة أكبر من  الرشفوهات أو المرشات لتغذيةفي حالة المضخات          2/2/5/4ب

 لتصنيع المضخات واللوحات الكهربائية لةمسجتكون الجهة المصنعة مواصفات دولية معتمدة يجب أن 
 ،من إحدى الهيئات الدولية المعتمدة باختبار المضخة وان يتم تقديم شهادة ،لدى إحدى الهيئات الدولية

 .هانفسالجهة المصنعة إضافة إلى شهادة من 
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 ،جهة االختصاصالشروط الالزمة العتماد تسجيل نوع من مضخات الحريق للمشاريع لدى يجب توفر        2/2/5/5ب
 :وهي كما يلي

 
 الشروط الفنية) أ( 

 : الفني موضحا بها اآلتيليل المصورتقديم نسخة أصلية من الديجب  )1(
 .)الموديل( الطراز ـ نوعية المضخة من حيث الشكل وطريقة التشغيل ورقم 1
 وصافي ضغط د /الدوراتوعدد القدرة الفرملية تشمل الضغط والتدفق وو ـ منحنيات األداء، 2

 . وقطر القرص، بمقياس رسم مناسبلسحب الموجبا
السحب والدفع والغالف والقرص وعمود اإلدارة ومانع  ـ أبعاد أجزاء المضخة وقطر 3

 .التسرب
 . ـ مواد تصنيع أجزاء المضخة والمواصفات الخاصة بهذه المواد4
 .ـ المواصفات التي تم تصنيع المضخة والمحرك طبقا لها5
ودرجة ، وخواص ونوع العازل ودرجة حرارة التشغيل )ديزل/كهربائي(ـ نوع المحرك 6

 . وطريقة التبريدد/الدورات وعدد ركحرارة تحمل المح
سطوانات ـ في حالة محرك الديزل، يجب تقديم المعلومات الكافية حول نوع المحرك وعدد اال7

سطوانة وعدد الدورات وطريقة التبريد والكفاءة والمؤشرات والمبينات الالزمة وسعة اال
 وتوصيالت للمحركائد  الزالحملو د/الدورات وعدد  و الوقودلضغط الزيت ودرجة الحرارة

 .اإلنذار وغيرها
 :لوحات التحكم الكهربائية )2(

 أو ستار ـ دلتايجب تقديم المخططات الكهربائية للوحات التحكم موضحا بها طريقة التوصيل 
 . وأجزاء اللوحة ورموز قراءة هذه المخططات،المباشر التوصيل بطريقة

 ).إن وجد(لتحكم عن بعد نظام اإلنذار والتشغيل للمضخة وايجب بيان  )3(
 أو أي أنظمة LPC أو NFPA مثل طبقاً لها بيان نوعية أنظمة الحريق التي تعمل المضخةيجب ) 4(

 الحريق فقط أو )فوهات(مآحذ  لتغذيةإذا كانت المضخات مصممة تحديد دولية أخرى، وكذلك 
م تحديد جهة االختبار على ذلك يت ءبنا و.  مياه فقط أو أنظمة مشتركة لمكافحة الحريقمرشات

 والمضخات لألنظمة حسب ،UL أو FM تعتمد من  NFPAوالتسجيل، حيث أن المضخات لألنظمة 
BS أو LPCتفحص من المختبرات الدولية البريطانية المعتمدة أو ما يعادلها . 

ات  المضخطرازو  ونماذجبأرقام التسجيل واالختبار من الجهات الدولية المعتمدة، يجب بيان  )5(
 وكيفية إثبات هذا التسجيل واالختبار من حيث شهادة الفحص أو إضافة ،المسجلة والتي تم اختبارها

 .عالمة معينة
 

 الشروط اإلدارية) ب(

تقديم صورة عن عقد الوكالة بين الجهة المصنعة والوكيل وتقديم المعلومات اإلجرائية يجب  )1(
 .الترخيصبالمتبعة في الدول المعنية 

 .ةالمصنعالجهة تقديم شهادة منشأ من دولة  يجب )2(
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ال يقل عن مهندس (توفير الجهاز الفني الالزم لعمليات تركيب وتشغيل وصيانة المضخات يجب  )3(
، وتسجيل اسم المدير الفني المسئول ووسيلة االتصال الفورية به في حالة )كهرباء ومهندس ميكانيك

 .جهة االختصاص ىالطوارئ لد
حسب الجهة (تكفي المضخات المباعة والمعدة للبيع بحيث هد بتوفير قطع الغيار الالزمة التعيجب ) 4(

 ).المصنعة
 . ورشة مناسبة لعمليات اإلصالح والصيانة وتجهيزها بالمعدات الالزمةنشاءإيجب  )5(
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