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 عــــــــام  1/1/1 

  
 المعايرة وأجهزة القياس ووالصماماتتغطي هذه المواصفات أنابيب الشبكات والوصالت الخاصة بها  1/1/1/1

 . الفنيةوالتجهيزات العزل والتغليفمواد  واألصباغ والقاتالع والمثبتاتو
 
تعتبر هذه المعلومات هي الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لتوصيف المواد المستخدمة، وعلى المصمم  1/1/1/2

 حسب طبيعة وحجم النظام، وأن تكون المواد معتمدة ومسجلة حسب االختياروالمستشار مراعاة 
 .اسها الدولية المصنعة على أسالمواصفات

 
من الضغوط الالزمة لتشغيل  %150 بحيث ال تقل عن لالختبار الضغوط الالزمة االعتباريؤخذ في  1/1/1/3

النظام، وكذلك العوامل الطبيعية، مثل درجات الحرارة، والتفاعالت الكيميائية، على أال يتعارض ذلك مع 
 .ةيملالشروط والمواصفات العا

 
 الهيئات الدولية إحدىواصفات القياسية الدولية يجب إثبات صحة التعادل من عند تقديم ما يعادل الم 1/1/1/4

 .المعتمدة أو تقديم النص األصلي للمعادلة باللغة اإلنجليزية للمقارنة
 

 مواصفــات األنابيب  1/1/2

 
رف  ـ غ المطاطيةالخراطيم ـ المآخذ ـ المرشات(األنابيب المستخدمة في أنظمـة شبكات المياه  1/1/2/1

 :)إلخ... المضخات 
 

 ألنابيـب فـوق األرضا )أ (

 غير الملحوموني ـالكربالصلب يب من ـتكون األناب، أو أصغر مم 65يب ذات القطر ـاألناب )1(
  المواصفات المذكورة فيحسـب) 40( اكات عن جدولـ بحيث ال تقل السمةـمجلفنو 
 من  األحمرالنحاسن ويجـوز في حاالت خاصـة أن تكون األنابيب م .)1ـ1/1ج( دولـج

  ).2ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسـب  K, Lالفئـات 

 ملحومالغير  ونيـالكربتكون من الصلب  ، مم100 مم حتى 65األنابيب ذات القطر أكبر من ) 2(
المواصفات المذكورة في  حسب )40( األنابيب عن جدولة اكـعلى أال تقل سم مجلفنةو 
 .)3ـ1/1ج( دولـج

الملحوم  الكربونيود ـالصلب األستكون من  ،مـ م150 مم حتى 100األنابيب ذات القطر من  )3(
المواصفات حسب ) 40(  عن جـدولبـاألنابية بحيث ال تقل سماكو  غير الملحومأو 
 ).4ـ1/1ج( دولجورة في ـالمذك
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 غير  أوالملحوموني ـالكربالصلب تكون من  ، مم150يب ذات القطر أكبر من ـ األناب)4( 
المواصفات المذكورة في حسب  )40( عن جـدول األنابيبة تقـل سمـاك البحيث وم ـالملح
 ).5ـ1/1ج( دولـج

 
 أنابيب أنظمة المياه تحت األرض )ب (

 بنتوء أو حلزونياً الملحوم يـ الكربونتكون من الصلب  ، أو أصغر مم100 لألنابيب ذات القطر )1(           
ي ـالمواصفات المذكورة ف بـحس شكلالصلب الم أو قاومة الكهربائيةالملحوم بالم الحديدأو من 
حسب ) 80(  عن جدولةبحيث ال تقل السماك أو من الصلب الكربوني ،)6ـ1/1ج( جدول

 النحاسوفي حاالت خاصة تكون األنابيب من  .)7ـ1/1ج( جدولفي المواصفات المذكورة 
   .)8ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب األحمر 

المواصفات المذكورة حسب   الزهردـن الحديـتكون م، مـ م100األنابيب ذات القطر أكبر من  )2(
ي ـالمواصفات المذكورة فب ـحس المطاوع الحديد األنابيب من تكون أو) 9ـ1/1ج( جدولفي 

على أن تكون األنابيب مبطنة من الداخل بطبقة من األسمنت عند التصنيع ) 10ـ1/1ج( جدول
 المصنع زهرالحديد الأو تكون األنابيب من ). 11ـ1/1ج( جدوللمواصفات المذكورة في احسب 

وفي حاالت خاصة تكون ). 12ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  بالطرد المركزي
 ).13ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  الصلب غير القابل للصدأاألنابيب من 

 

 الكيميائيـةأنابيب األنظمـة  1/1/2/2

 

 أنابيب نظام الرغوة )أ (

المواصفات المذكورة حسب  غير الملحومالكربوني الصلب كون من  ت مم أو أصغر65 لألقطار) 1(
 في المجلفنةوال تستعمل األنابيب ، )40(  مكافئة لجدولةبسماك )14ـ1/1ج( جدولفي 

  .توصيالت المحلول المركز
 الصلب مم واألنابيب تحت األرض تكون من 150 مم حتى 65األنابيب ذات القطر من ) 2(

 ةبسماكـ )15ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  غير الملحوم  األسودالكربوني
ـ جالمواصفات المذكورة في حسب  قابل للصدأالالصلب غير أو من  )40( دولـمكافئة لج

 .الزهرالحديد وال يستعمل  ،)16ـ1/1ج( دول
 
 يميائي الجاف الكالمسحوقأنابيب نظام  )ب (

حسب  ةمجلفن وغير الملحوم تكون األنابيب من الصلب ،أو أصغر  مم65األنابيب ذات قطر ) 1(
أو تكون  .)40(  مكافئـة لجدولة بسماكـ،)17ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

وال ، )18ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  لب الكربونيصالألنابيب من ا
 . الزهرالحديد تستعمل أنابيب
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حسب  قابل للصدأالالصلب غير  مم يجب أن تكون األنابيب من 65ولألقطار أكبر من ) 2( 
المواصفات حسب  النحاسمن تكون األنابيب أو  )19ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

 يقل سمك األنبوب عن أن ال وK أو Lعلى أن تكون فئة  )20ـ1/1ج( جدولي ـالمذكورة ف
 .ئاتهذه الف

 
  الرطبالمسحوقأنابيب نظام  )ج (

ي ـورة فـات المذكـالمواصفحسب وم ـ وغير الملحرومـلكالمطلي باون من الصلب ـتك
ات المذكورة في ـالمواصفب ـحسقابل للصدأ الر ـأو من الصلب غي) 21ـ1/1ج( دولـج
 .األلومنيوم أو مركبات حديد الزهر أو المجلفنوال يستعمل الصلب  )22ـ1/1ج( دولـج
                            
 الوسائط النظيفة الهالوكربونيةأو  أنابيب نظــام الهالـون  )د (

 المواصفات المذكورة فيحسب  وغير الملحوم األسود الكربونيالصلب  من األنابيبتستخدم 
المواصفات حسب  يبالطرد المركزأو تكون األنابيب من الصلب المصنع  .)23ـ1/1ج( دولـج

حسب  النحاسوفي حاالت خاصة تستخدم األنابيب من  ،)24ـ1/1ج( جدول المذكورة في
 الزهروال تستخدم أنابيب الحديد  .K أو Lمن فئات  )25ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

 الهالونوفي أنظمة  UL 536:1997. مواصفات حسب المعدنية المرنةلخراطيم ابأي صورة وتكون 
ار وضغوط التشغيل من حيث الضغوط العالية أو المنخفضة وكذلك  األنابيب حسب األقطككون سمي

   .NFPA-12Aمواصفات حسب طرق توصيل هذه األنابيب 
 

  الوسائط النظيفة من الغازات الخاملة أوأنابيب نظام ثاني أكسيد الكربون) هـ(

 الصغيرة ر وذلك لألقطاملحومالغير  الصلب المجلفن من ثاني أكسيد الكربونتكون أنابيب نظام 
تقل السماكات  على أن ال )26ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب والضغوط المنخفضة 

 الصلب مم للضغوط العالية تكون األنابيب من 100 ـ 25وبالنسبة لألقطار من  ).40(عن جدول
 على أن ال تقل السماكات )27ـ1/1ج( جدول المذكورة في ةالمواصفحسب   غير الملحومالكربوني

 )28ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  الصلب الكربونيأو من  ).80(عن جدول
 أنابيب تستخدموال ، )29ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في  وال تستخدم ،للضغوط العالية

 UL 536:1997.مواصفات حسب  الوصالت المعدنية المرنة في هذا النظام وتكون الزهرالحديد 
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 مواصفــات وصالت وملحقات األنابيب  1/1/3 

 

 : إلىالتركيباتتنقسم الملحقات إلى عدة أصناف من حيث الشكل واألنظمة المستخدمة فيها واألقطار و
 

 وصالت األنابيبأنواع  1/1/3/1

 :  التاليةمجموعاتال علىتشمل وصالت األنابيب  
 تركيباتال  نوعية منملحقات األنابيب) أ(

 .إلخ .. .السدادات والمخفضاتو" تي "وصالت وكواعاألوتشمل        
 
 الروابط والمجمعات )ب(

 .الوصالت التراكبية والقارنات والمجمعات  وتشمل 
 
 .كماماألوالشفات  )ج(
 
 .الوصالت الميكانيكية )د(
 

 طرق التوصيل 1/1/3/2

 .التسنين )أ (

 
 .اللحام )ب (

 

 .بالمساميرالرباط  )ج (

 

  الميكانيكية األخرىالتركيبات )د (

 
  المستخدمة فيها واألقطار والتركيب األنظمةمن حيث  1/1/3/3
 

  وصالت أنظمة المياه ) أ(

 :تشمل اآلتي)  ـ إلخالخراطيم المطاطية ـ المآخذ ـ المرشات(      
. بالتسنين، وفي الغالب تركب هذه الوصالت أصغر مم و65 ذات القطر التركيبات لمجموعات) 1(

حسب  الصلب الطري أو المطروقالصلب  أو من قالطروالحديد تكون الوصالت من 
 .أو ما يعادلها   )30ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

 في حالة إذا كانت .اللحام مم ، يمكن تركيبها بالتسنين أو 65 أكبر من التركيبات لمجموعات )2(
ل بالطريقة  بعد التشغيالتركيبات في التوصيل يجب جلفنة اللحام واستخدم مجلفنةاألنابيب 
 أو من  تناكبياالصلب الملحوم أو المطروق الصلب الكربوني وتكون الوصالت من .المناسبة
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وفي حالة . أو ما يعادلها )31ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  المشكلالصلب  
المواصفات المذكورة حسب  النحاس تكون الوصالت من البرونز أو النحاساستخدام أنابيب 

   ).32ـ1/1ج( جدولفي 
 أو الحديد الحديد الطروق تكون من قارنات  ومجمعات  الوصالت المستقيمة للربط نوعية)3(

 مم، أو 100ولألقطار أقل من  بار 21.0 وذلك إذا كانت ضغوط التشغيل أقل من الزهر
 وذلك إذا كان الضغط المطروق الصلب الكربونيمن أنواع   تناكبياالصلب الملحومتكون من 

المواصفات المذكورة   وتكون حسب إحدى. مم100أو القطر أكبر من  بار 21.0ى من أعل
 مم 100 لألقطار من األنابيب المجلفنةوإذا استخدمت ، أو ما يعادلها )33ـ1/1ج( جدولفي 

 .الميكانيكيةالوصالت يمكن استعمال  وأكبر
 ةالوصالت ذات الشف) 4(

إذا كان ضغط التشغيل أكبر من  المشكلب الصلأو  المطروق ونيـالصلب الكربتكون من 
ل أقل من ـضغط التشغي إذا كان و. أو التسنينامـباللح وتركب هذه الوصالت ، بار14.0
دام ـ وذلك في حالة استخالحديد الزهر أو الحديد المطاوعتكون هذه الوصالت من ف بار 14.0

أو ما  )34ـ1/1ج( دولـجالمواصفات المذكورة في حسب يب، وتكون ـنفس نوعية األناب
المواصفات المذكورة في حسب  تكون الوصالت نحاسيب الـوفي حالة استخدام أناب، يعادلها

 دأـغير القابل للصالة استخدام أنابيب الصلب ـوفي ح،  ما يعادلهاأو )35ـ1/1ج( دولـج
 .و ما يعادلهاأ )36ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب الوصالت نوعية تكون 

نفس النوعية من  أو الحديد الزهر تكون من الحديد المطاوعالوصالت المستخدمة مع أنابيب  )5(
 : وتكون بإحدى الطرق التاليةالزهرالحديد  أو الحديد المطاوع

 .الوصالت التراكبية  ـ1
 .الوصالت التراكبية بلحام الرصاص ـ 2
 .الضغطتركب بالوصالت ذات حاشية   ـ3
 NFPA-24 األخرى تكون الوصالت بالطرق الموضحة في أنظمة ةالوصالت الميكانيكي  ـ4

 . ما يعادلها أو)37ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب 
 تستخدم في توصيل أو إحكام توصيل بعض التركيبات وهذه المساميرو الحلقات والحاشيات )6(

األلياف ط أو من  من المطاالحاشيات وتستخدم الوصالت الميكانيكية وهالشفالوصالت مثل 
 بأنواع مختلفة حسب األقطار والمسامير أو مواد أخرى وكذلك تستخدم الحلقات الزجاجية

 .أو ما يعادلها )38ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب المطلوبة وتكون 
 

 وصـالت نظـام الرغـوة) ب(

ار أكبر من ـ لألقطالصلب الطري أو كبياًاتر والملحوم المطروقوني ـالصلب الكربتكون من 
الحديد وتكون من . أو ما يعادلها )39ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  مم 100

المواصفات حسب  مم 100من الصلب الطري لألقطار أقل من أو  الحديد الطروقأو  المطاوع
بل قاالالصلب غير وفي حالة استخدام أنابيب ، أو ما يعادلها )40ـ1/1ج( جدولالمذكورة في 

وال  .أو ما يعادلها )41ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  تكون الوصالت للصدأ
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المطاطية ويكون الحاشيات وكذلك ال تستعمل .  في هذا النظامالمجلفنةتستخدم وصالت الصلب  
 التسنينويكون ،  يعادلهاما أو )42ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  باللحام التوصيل
 .و ما يعادلهاأ )43ـ1/1ج( جدوللمواصفات المذكورة في احسب 

 
 فالجاالمسحوق الكيميائي وصـالت نظـام ) ج( 

 أو النحاس األصفر أو من الصلب غير القابل للصدأ أو الصلب المجلفنتكون الوصالت من 
 نينالتس أو الوصالت باللحـاموتركب . الزهرالحديد وال يستخدم  الحديد المطاوع أو من األحمر

وقد تستخدم . أو ما يعادلها )44ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب وتكون الوصالت 
 .وصالت النحاس في حالة استخدام أنابيب النحاس كما في أنظمة المياه

  الرطبالمسحوق الكيميائيوصـالت نظـام ) د(

فات المذكورة في المواصحسب المغطى بطبقة من الكروم  روقـالحديد الطتستخدم الوصالت من 
 وال تستعمل وصالت الصلب الصلب غير القابل للصدأ ويستعمل أو ما يعادلها )45ـ1/1ج( دولـج

 .الحديد الزهر أو المجلفن
 
 الوسائط النظيفة من الغازات الخاملةنظـام   أوثاني أكسيد الكربونوصـالت نظـام ) هـ(

وذلك في حالة األقطار  الحديد الطروق أو الحديد المطاوع أو المطروق الصلب الطريتكون من  
 إذا المشكلالصلب  وتكون الوصالت من .، وكذلك للضغوط المنخفضةفأصغر مم 65الصغيرة 

 الحديد المطاوع أو المطروقالصلب ومن الممكن استخدام ،  مم65كانت األقطار أكبر من 
 وال تستخدم حامالل أو بالتسنينوتوصل الوصالت .  مم فقط80للضغوط العالية حتى قطر 

 لحام بسبيكةتخدام الوصالت النحاسية تلحم بطريقة ـ وفي حالة اس.التداخلية أو المحززةالوصالت 
 .أو ما يعادلها )46ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب وتكون هذه الوصالت 

 
 الوسائط النظيفة الهالوكربونيةنظـام  أو الهالـونوصـالت نظـام ) و(

 مم وللضغوط المنخفضة 50لألقطار حتى  الحديد الطروق أو المجلفنت من الصلب تكون الوصال  
 مم والضغوط 40 أقل من األقطار في حالة شكلالصلب الم، ويستخدم كذلك  بار21.0 أقل من

 لألقطار الكبيرة والضغوط العالية وكذلك تناكبياالملحوم ويستخدم الصلب . العالية أو المنخفضة
، وكذلك ال الحديد الزهر أو التسنين وال تستخدم وصالت باللحام وتركب الوصالت ،الحديد المطاوع

.  إال في حاالت خاصة، ويجب أن تكون معتمدة لنظام الهالونالمحززةتستخدم التوصيالت 
ويجب أال تقل .  النحاسيبـأناب في حالة استخدام البرونز أو النحاسدم الوصالت من ـوتستخ

في حالة  بار 70.0 و المنخفض الضغطالة ـفي ح بار 43.0  عنت للوصالارـاالختبضغوط 
أو ما  )47ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب وتكون الوصالت . العالي الضغط
أو ما  )48ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب وفي حالة وصالت النحاس ، يعادلها
 . ما يعادلهاأو )49ـ1/1ج( جدولي المواصفات المذكورة فحسب  اللحامويكون ، يعادلها
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 مواصفــات الصمامـات   1/1/4 

 

 :يراعى في اختيار الصمامات ألنظمة مكافحة الحريق البنود التالية 1/1/4/1
 

 النوعية) أ( 

 . ألداء غرض معين من الصماماتحيث يناسب كل جزء في الشبكة نوعية معينة     
 

 

 قطر الصمـام) ب( 

لصمامات وطرق التشغيل واألداء باختالف قطر الصمام وغالباً ما تنقسم إلى تختلف مواد صنع ا 
 . مم65 أقل واكبر من :فئتين

 
 الضغوط المصنعة على أساسها الصمامات) ج(

 بار 16 و  لألقطار الصغيرة بار12على أساسها الصمامات  المصممة التشغيل تكون ضغوط 
 . بار24 بار و 16 عن االختباروال يقل ضغط  ،لألقطار الكبيرة

 
 مواد تصنيع الصمامـات) د( 

 البرونز والنحاس للتآكل والصدأ، مثل مقاومةتكون الصمامات ذات األقطار الصغيرة من مواد  
، وتكون الصمامات ذات األقطار الكبيرة من مواد مقاومة للضغط الصلب غير القابل للصدأو

 . أو الصلبالحديد الزهرواألداء الثقيل مثل 
 

 االعتمادات )هـ(
يجب أن تكون الصمامات المستخدمة ألنظمة مكافحة الحريق من األنواع المسجلة والمعتمدة من       

 .حسب المواصفات العالمية التي تم تصنيع هذه الصمامات طبقاً لهاوإحدى الهيئات المعترف بها 
 
  ةصمـام بواب 1/1/4/2

 

 مجمع نهايتين مسننتين مع ا وذالبرونز أو لنحاسايكون جسم الصمام من ،  مم65لألقطار حتى  )أ(
 وقاعدة مسننة وصلة ويكون رأس الصمام على شكل ، والمتحركالمسنن من النوع العمودويكون 

 من حلقة واألجزاء الداخلية من البرونز وتكون يد التشغيل على شكل قرصالصمام على شكل 
  .)أ1ـ1/1(  انظر شكل.الزهرالحديد  أو النحاس

 واألجزاء الصلب الكربوني أو زهرالحديد اليكون جسم الصمام من   ، مم65لألقطار أكبر من  )ب(
 من اًمسننو اً صاعدالعمود ويكون ، المتحركالقرص الصمام وقاعدةالداخلية من البرونز وتشمل 

 النهاية و،هنوع الممكن تغييرال الصمام من قاعدة وتكون OSS&Y من نوع اًالخارج ومتحرك
 محورية من عجلة على شكل يد التشغيل وتكون . الثابتسفيناإلة للصمام تكون من نوع العلوي
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  تدور في مستوى واحد ويتحرك العمود إلى أعلى وأسفل داخل أسنانالنحاس أو الحديد الزهر 

 وتركب .ويكون هناك قفل لحركة العمود ومؤشر على العجلة يوضح اتجاه الفتح والغلق. العجلة
الصلب غير القابل  من البرونز أو الوازنة وتكون بالمسامير أو مسننة شفةبواسطة هذه الصمامات 

 ). ب1ـ1/1(  انظر شكل.للصدأ
 

أو ما  )50ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب تكون الصمامات من نوع البوابة  )ج(
 .يعادلها

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةصمـام بواب )أ1ـ1/1( شكل
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 OSS&Y ـ ةصمـام بواب )ب1ـ1/1( شكل

 

  صمـام بطيء 1/1/4/3

 نهايات له واألجزاء الداخلية من البرونز والبرونزيكون جسم الصمام من  ، مم65لألقطار حتى  )أ(
 العمود، ويتحرك مجمع على شكل الجزء العلوي للتغيير، و الصمام قابالًقرص، ويكون مسننة

 .سفللأل وعلىلأل الصاعد
، النحاس أو الصلب الكربوني أو الزهرالحديد  يكون جسم الصمام من ، مم65لألقطار أكبر من  )ب(

أجزاء مركبة معاً،   من عدةرصالق الصمام من النوع الممكن تغييره، ويتكـون مقعدويكون 
 ألعلى وأسفل،  الصاعدالعمود واحد، ويتحرك  أفقيفي محورو التشغيل عجلةويكون العمود داخل 

 تربط أو  مسننةاتشفنهايات لل وتكون ،البرونز أو قابل للصدأالغير  من الصلب الوازنةوتكون 
 .أو ما يعادلها )51ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  ويكون الصمام .بالمسامير
 ). 2ـ1/1( انظر شكل
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 بطيءصمـام  )2ـ1/1( شكل

 

  صمام عدم رجوع 1/1/4/4

 قاعدة رجوعية اذ يكون جسم الصمام من البرونز، ويكون مقعد الصمام ، أو أقل مم65لألقطار  )أ(
 متكاملة  الصماممقعدووتكون األجزاء الداخلية  ومن النوعية الكروية الهادئة، بنابض لولبي اًومزود

صمام للمن مساحة فتحة التدفق ويكون % 110 وال تقل مساحة المقعد عن .تجمع معاواألجزاء 
  .مسننة نهايات

 
الصلب أو  الزهرالحديد  أو الحديد المطاوع مم، يكون جسم الصمام من 65لألقطار أكبر من  )ب(

، وتكون األجزاء الداخلية من البرونز، ئالهاد المتأرجحنوع ويكون الصمام من ال، الكربوني
 من النوعية التي يمكن والمقعد والقرص . من البرونز مع إطار أو طبقة من المطاطالقرصو

، ويجب أال تقل قابل للصدأالالصلب غير  أو البرونز من الوازنةو االرتكاز ويكون محور .تعديلها
  للصمام وتكون اختبارادةبسد مفتحة التدفق، ويزود الصمامن % 110 الصمام عن قاعدةمساحة 
 .أو ما يعادلها )52ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب وتكون الصمامات  .بشفة نهاية

 .)3ـ1/1( انظر شكل
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 عدم رجوعصمـام  )3ـ1/1(شكل

 

 
 

  صمام فراشة 1/1/4/5

 أو الحديد الزهريكون جسم الصمام من  مم و65 أكبر من بأقطارتكون هذه الصمامات في الغالب 
 الصلب غير القابل أو ويكون المقعد من البرونز للصدأ قابلالالصلب غير  أو من ،الصلب الكربوني

 ةبعجل  من المطاط، ويكون على شكل صندوق حشو من النوع الممكن تغييره، ويزودطارإللصدأ مع 
 ويكون الصمام بشفة نهاية  للصمام وتكون،ه لبيان وضعمؤشر ذامام ـويكون الص ، قفلاتتشغيل ذ
 .)4ـ1/1(  انظر شكل.أو ما يعادلها )53ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب 

 

  صمام عزل 1/1/4/6

، واألجزاء الحديد الزهر، ويكون الجسم من سفينإ الجزء العلوي وصمام البوابة يكون من نوعية 
لصمام من النوع المزدوج، ويستخدم هذا الصمام بأقطار أكبر مقعد اقرص الداخلية من البرونز، ويكون 

 )54ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب ويكون الصمام . بشفة النهايات مم، وتكون 65 من
 .          أو ما يعادلها
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 فراشةصمـام  )4ـ1/1( شكل

 
  

  قسيمصمام ت 1/1/4/7

الحديد ، ويكون الجسم من  البوابةصمام  ويكون من نوعية مم65أكبر من بأقطار  يستخدم هذا الصمام 
 من عمود الصمامو ،دشالمقاومة النحاس عالي  وتكون األجزاء الداخلية من الحديد المطاوع أو الزهر
  OSS&Y من الخارجالمسننالصاعد   من النوع المتحركالعمود، ويكون  المطروقلومنيوماأل  أوالبرونز
 أو الصلب وتدور عكس عقرب الساعة، النحاستكون عجلة التشغيل من  من البرونز وصامولةمع 
وجهين، الفي حالة استخدام صمام تحت األرض يكون من النوعية ذات . بشفةكون نهايات الصمام تو

 ويشغل ، من الصلب داخل أنبوب بالستيكيووصلة تمدد تراكبية بوصلةيزود و اًويكون العمود ثابت
، ويد التشغيل بعجلة أو مؤشر ا ذعمود اإلدارة ويكون .برميلي ذي نافذةبواسطة يد متصلة بأنبوب 

المواصفات حسب إحدى  ويكون الصمام .المينا، أو يبوكسيا طالء مفصلية، ويطلي الصمام بنوع من
 .أو ما يعادلها )55ـ1/1ج( جدولالمذكورة في 

 

  ويركصمام  1/1/4/8

قابل ال مم ومن الصلب المسبوك أو غير 65ة أقل من  يكون جسم الصمام من البرونز لألقطار الصغير
، ويكون جسم الصمام على شكل قابل للصدأالالصلب غير للصدأ لألقطار الكبيرة وتكون الكرة من 

 مفتاح، أو يد ويعمل بواسطة فلونِت على هيئة حلقات، ويكون مقعد الصمام من نوع حشوصندوق 
 مم وبشفة لألقطار 65 لألقطار أقل من مسننة النهاياتزاوية أو مستقيم، وعلى شكل ويكون الصمام 

أو ما  )56ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب إحدى  مم ويكون الصمام 65أكبر من 
 .)5ـ1/1(  انظر شكل.يعادلها
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 كرويصمـام  )5ـ1/1( شكل

 

 

   صمام صرف و فحص 1/1/4/9

 جسم من البرونز ووصلة للخرطوم مع وله ، شكل زاوية علىالبطيءالصمام  من نوعية  يكون الصمام
من  النحاسمن  يد أو ، ويعمل بواسطة مفتاحغشاء مسنن ويكون قلب الصمام على شكل .غطاء مسنن

 )57ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب ، مسننة ةنهاي صماملل كونويالنوع الممكن ضبطه، 
  .أو ما يعادلها

 

 الضغطصمام تخفيف  1/1/4/10

، واألجزاء الداخلية من النحاس، وحامل الصمام النحاس أو الحديد الزهر يكون جسم الصمام من 
الصلب  و نابض لولبي من النيوبرين قاعدة من قرصويكون للصمام . الداخلي من البرونز المنجنيزي

مقاومة لي صلب عا مرفقة وغطاء من النحاس أو بصامولة ويزود  من النوع الممكن ضبطه،الكربوني
المواصفات المذكورة في و  UL 1478:2004 حسبيكون و ، شفة أو مسننة نهايةصمام لل، ويكون الشد
  .أو ما يعادلها )58ـ1/1ج( جدول

 
   صمام تخفيض الضغط 1/1/4/11

لألقطار  الحديد المطاوع مم، ومن الحديد الزهر أو 65 لألقطار أقل من النحاس يكون جسم الصمام من 
 .مطاط النتريلقواعد من الطارات أو اإل، وتكون األجزاء الداخلية من النحاس، و مم65 أكبر من

 ويعمل اًويكون المقعد مفرد الشدمقاومة صلب عالي الولألقطار الكبيرة تكون األجزاء الداخلية من 
بل قاالالصلب غير  من السليكون، أو والمقعدبواسطة دليل تحكم هيدروليكي من البرونز المسبوك، 

حسب  قابل للصدأالالصلب غير  من البرونز ونابض من وازنة  من الصلب وغشاء كروي مع للصدأ
صمام للويكون الصمام من النوع الممكن ضبطه، ويكون ، )59ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

  . مم65 لألقطار أكبر من اتشفو  مم 65 لألقطار أقل من مسننة نهايات
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  م الضغطصمام تنظي 1/1/4/12 

الحديد  مم، ومن الحديد الزهر أو 65 أو البرونز لألقطار أقل من النحاس يكون جسم الصمام من 
 مم ويكون النابض من الصلب ويمكن ضبطه، والمقعد من السليكون أو 65 لألقطار أكبر من المطاوع

أو ما  )60ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب ، ويكون الصمام قابل للصدأالالصلب غير 
 .يعادلها

 
  صمام تنفيس الهواء 1/1/4/13

، شفة  الصمامنهايةل النحاس، ويكون  منالقارنة، وتكون النحاس يكون جسم الصمام من الصلب أو 
 .)7ـ1/1( شكل انظر ،ويكون من النوع الممكن ضبطه

 
 

 
 تنفيس الهواءصمـام  )7ـ1/1( شكل

 

 

  يصمام تنفيس الهواء التلقائ 1/1/4/14

 مزوداًقابل للصدأ أو المطاط، ويكون ال، والعوامة من الصلب غير الحديد الزهر يكون جسم الصمام من 
 .شفة أو مسننة نهايةويكون للصمام ، ويكون من النوع الممكن ضبطه، النحاسبصمام تصريف من 

 
 قدمصمام  1/1/4/15

الة وجود منحنيات على هذا  في حخط السحبهو صمام عدم رجوع مزود بمصفاة يركب على نهاية 
الخط أو وجود سحب سالب و يمنع رجوع المياه للخزان عند إيقاف المضخات وتكون مواصفات 

 من المصفاةوصمام الرجوع من النوع المتأرجح ويركب بصورة رأسية وتصنع  NFPAالمصفاة حسب
 .)8ـ1/1( انظر شكل، الصلب غير القابل للصدأ
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 قدمصمـام  )8ـ1/1( شكل

 

  صمام عوامة 1/1/4/16

الصلب غير  من الوازنة وتكون النحاس أو الحديد الزهر والجسم من يءالبط من النوع الصمام يكون 
، ويكون شفة أو مسننة نهايةويكون للصمام  والعوامة من النحاس أو البالستيك القوي ،قابل للصدأال

  .أو ما يعادلها )61ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب 

 
   لولبيصمام 1/1/4/17

قابل الالصلب غير  من الكباس والعمود من مادة سنتالك، والقاعدة، والصلب أو النحاس يكون الجسم من 
، واألجزاء األخرى )62ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في  حسب دليل، ويعمـل بواسطة للصدأ

 . UL 429:1999اصفات موحسبقابل للصدأ، ويكون الصمام المن النحاس أو الصلب غير 
 

   صمام تحكم 1/1/4/18

كون  ويمتأرجح  عدم رجوعصمام  واآلخر،ةبوابصمام  همااكون الصمام كمجموعة من صمامين أحدت ي
الضغط وفتحة تصريف لتركيب مقاييس  لتركيب مسننة ويزود صمام عدم الرجوع بفتحات اتشف هنهاياتل

لمنع زيادة  تعويق وعاءب ويمكن تزويده الهيدروليكي وأخرى للجرس ،مفتاح التدفق أو مفتاح الضغط
 .)9ـ1/1( شكل انظر ،NFPAأو  LPC ويكون تركيب الصمام حسب نظام .ضغط الماء
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 تحكمصمـام  )9ـ1/1( شكل

 

 

  صمام الضغط الخلفي 1/1/4/19

 يزود، و أو بشفةننةـمس بنهاياتون ـ أو النحاس ويكالحديد الزهر من وعـ عدم رجصمامكون من ت ي
المواصفات المذكورة حسب ة ويكون ـ إضافيسدادات  و الضغطسـمقايي ووصالت تصريف وصلةب

 . ما يعادلهاأو )63ـ1/1ج( جدولفي 
 

  منفس الهواء 1/1/4/20

، ويكون الجسم من الحديد النابض والكرة العائمة يكون من النوعية ذات األداء المزدوج بطريقـة 
ها احدإ مطاطي على فتحة التنفيس، ويوجد فتحتا تنفيس دليل وبمساميرالزهر أو النحاس بغطاء مزود 

 .كبيرة للتنفيس أثناء التشغيل واألخرى صغيرة للتنفيس عند تراكم الهواء
 

  مانع دوامات 1/1/4/21

 الصلب غير القابل للصدأ مع تقوية من لينيالبوليثلين أو البالستيك مع ب من البولي بروالغالف يكون 
 .)10ـ1/1( انظر شكل. شفة ةتهايلنويكون 
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  مانع دوامات)10ـ1/1( شكل

 

 

  المصفاة 1/1/4/22

 أو الصلب غير القابل للصدأ ويكون صندوق المخلفات من الحديد الزهر، والشبكة من النحاس تكون من 
 .)11ـ1/1( انظر شكل. بشفة نهايةذات   ومم 0.8، وتكون مثقبة بقطر ال يزيد عن النحاس

 

 

  المصفاة)11ـ1/1( شكل
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 أجهزة القياس والتشغيل  مواصفــات  1/1/5 
 
  الضغطمقياس  1/1/5/1

 مم، وتكون القراءات 90 وبقطر ال يقل عن ، مؤشر متحركا وذ،مقياس بوردون من نوعية  دائرياًيكون
 مسننة بوصلةشغيل للنظام، ويركب من ضغط الت% 150 البار ، ويكون التدريج بسعة ال تقل عن ةبوحد
أو  404:2005ULأو  393:2005UL مواصفات  حسبالمقياس مم، وصمام من النحاس ويكون 15بقطر 

ASMEأو ما يعادلها )64ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في  إحدى  أو. 
 

  مقياس التدفق 1/1/5/2

 أنبوبي من الزجاج القاسي على المقياسويكون جسم  فنتوريصمام يكون من األنواع التي تعمل بطريقة 
، والمفاتيح وأدوات الصلب غير القابل للصدأشكل أنبوب زئبقي مدرج، والعوامة والتوصيالت من 

 من النوع الدائري المقياس بالبالستيك وفي حاالت خاصة يكون ة المسلحاأللياف الزجاجيةالضبط من 
ويكون  .د/لبوحدة ءة المباشرة، وتكون القراءة  المتحرك، ويكون القياس من نوع القراالمؤشر يذ

أو ما  )65ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب   أوASME مواصفات حسب التدفق مقياس
 .يعادلها

 
  مفتاح الضغط 1/1/5/3

 من حاشية من سبيكة من الزنك والغطاء من الصلب مع الغالف، ووالبريليوميكون الغشاء من النحاس 
 حدين ا مم، ويكون المفتاح من النوع المزدوج األداء ذ15 األنبوب نحاسية بقطر وصلةكون  وتالنيوبرين

دون   بار28.0ضغط حتى الأعلى وأسفل يمكن ضبطهما عن طريق مؤشر متحرك، ويجب أن يتحمل 
 .أو ما يعادلها )66ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  ويكون . من دقتهاًأن يفقد أي

 

  فتاح التدفقم 1/1/5/4

ويزود ) معوق(ثابت مرحل يعمل كمؤخر وعضو   هوائي بعضوويتصل الريشة ييكون من النوع ذ
 والبلي الخاص بالسكينة ولولب إرجاع من ، منفردة لتوصل بقطب كهربائيوصلة لهبمفتاحين كالهما 

حكام ويجب إلل من المطاط بحاشية المفتاح من الصلب ويزود يكون غطاء وقابل للصدأالغير الصلب 
أو ما  )67ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب وجود عالمة توضح اتجاه التدفق، ويكون 

 .يعادلها
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  الفنية والتشطيب والفحصالتجهيزاتمواصفــات   1/1/6 

 

 التجميع والربط والتوصيل  1/1/6/1

 

 التسنين ) أ(

 لألقطار مسننةالت ـ بوصاألسودالصلب  و المطروقالصلب   تركب أنابيب الصلب المجلفن و)1(
 . مم100 حتى مسننة الالشفاتفي حاالت و مم 65حتى 

 .عند تقطيع األنابيب أو تسنينها يجب إزالة الزوائد من الداخل والخارج )2(
 .مسننة شفات مم ولكن تستخدم 50 لألقطار أكبر من مسننة مجمعات ال تستخدم ) 3(
نين ـعند التوصيل بالتس المطروقالصلب  لتوصيل أنابيب ونفلِت  يستخدم شريط من نوع)4(

 مم، وتستخدم مواد معتمدة لألقطار أكبر من ذلك ويوضع الشريط على 50لألقطار حتى 
 .أطراف األنابيب فقط وال يوضع على الملحقات

 . عند إجراء عملية التسنين يجب إجراء عملية تبريد للمعدن أثناء التشغيل)5(
 وعمق  التسنينلخطوة واألنبوب وكذلك بالنسبة الوصلةوافق أنواع األسنان لكل من  يجب أن تت)6(

 .السن
أو ما  )68ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب يكون التسنين لألنابيب والملحقات ) 7(

 .يعادلها
 

 عمليات اللحام ) ب(  

 مم، ويكون 50قطار أكبر من  لألبلحام القوس الكهربائي المطروقالصلب  أنابيب لحاميكون  )1 (
 . أنواع الصلب األخرى باالنصهارلحام

، وذلك لألنظمة ذات K, L الفضة أو النحاس ألنواع باللحام بسبيكةتوصل أنابيب النحاس  )2(
ام عن ـاللح مادة انصهاروية العادية، ويجب أال تقل درجة ـالخطورة الخفيفة والظروف الج

540 oم. 
 النحاس، مع تركيب  بسبيكةلحام مم، يستخدم 50 لألقطـار أكبر من لنحاسا أنابيب لحام عند )3(

 .، وال يستخدم المطاطاأللياف الزجاجية من الحاشيات وتكون ، من البرونزشفات
 .تستخدم محوالت عند توصيل أنابيب ذات قطر صغير مع أنابيب ذات قطر كبير، )4(
 . مسدودةشفات األنابيب، بل يجب تركيب  شرائح معدن في نهاياتة أيلحام يجب أال يتم )5(
 باألنابيب باللحام أخرى مثبتات أي أو المشابك أو كالصواميل يجب أال توصل أي أجزاء غريبة )6(

 .أو ملحقاتها
 .اللحام يجب إزالة القشور والزوائد من الداخل و الخارج لألنابيب بعد )7(
 .اماللح بعد الملحقات أو األنابيب يجب عدم تبريد )8(
 .أو ما يعادلها )69ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  تكون عمليات اللحام )9(
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  والوصالت الميكانيكيةبالمساميرالرباط ) ج(   

 وأنابيب الزهر  الحديدو الحديد المطاوع تستخدم الطرق المعتمدة في تجميع األنابيب من )1(
 . مم65الصلب ذات األقطار أكبر من 

 ، والمعدات عند تركيبها مع األنابيبالصمامات ألطراف المسننة الملحومة أو الشفاتم تستخد) 2(
 ذات الرؤوس المربعة أو ذات المساميروتوصل األجزاء األخرى من األنابيب بواسطة 

 .الصواميل والحاشيات و الورداتالصواميل مع تركيب 
الحديد في توصيالت أنابيب   التراكبيةالوصالتو  نيوبرين من نوع ياتحاشال تستخدم )3(

 .المطاوع
 ألنابيب الصلب ،هكتفيالف اطراألات و ذ مع الزوائد التراكبيةالمحززةعند استخدام النوعية  )4(

 .محززة، وال يجب توصيلها مع حلقات )40( يجب أال تقل سماكة األنابيب عن جدول
، بحيث المحززةنوعية لتجميع وربط الوصالت من ال الحديد الطروق من مشابك تستخدم )5(

 ، وتكون الحاشيات مزدوجة مع موانع ازاويللعين م بانحراف الحاشياتتسمح المشابك مع 
 المناسبة ويجب أن تكون من الصواميل والوردات والمسامير تستخدموتسرب خاصة، 

 .المجلفنةاألنواع 
وحسب الجهات ، NFPA تستخدم طرق التوصيل الميكانيكية حسب األنظمة المعمول بها لدى )6(

أو ما  )70ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في ، وحسب إحدى المعتمدة في الدولة
 .يعادلها

 
  لألنابيبركائزوال لمثبتاتواالعالقات   1/1/6/2

 

 تعاريـف) أ(       

  العالقات )1(
ين أو  في مستوى أفقي معاألنبوب من المعدن لتعليق أنبوب من نقطة ثابتة للحفاظ على تركيبة

 .مستوى مائل
  المثبتات )2(

 .وسيلة للتعليق الدائم لألنبوب تثبت في إنشاءات المبنى
  الركائز )3(

 .وسيلة دائمة لوضع األنبوب في مركز معين على المستوى الرأسي أو المائل
 ركيزة أساسية )4(

 .عمل أقواس لتأمين تعليق في إنشاءات المبنى باستعمال مثبت أو أكثرلوسيلة 
   تعليقمجموعة  )5(

 ركيزة بواسطة وسيلة أو أكثر في إنشاءات المبنى لتعطي مشبك لتثبيت مسننة فتحة تعليق
 .أساسية

  مسمار عروة )6(
 .وسيلة لتأمين تعليق قطاع مفرغ في إنشاءات المبنى     
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  (U) قضيب حرف )7( 
 .أساسي األنبوب خالل مثبت الرتكاز مسننتينقضيب مشكل مع نهايتين 

  مشبك )8(
 . ميكانيكيةارتكاز أنبوب مؤمنة مباشرة بواسطة مثبت إلنشاءات المبنى أو بوسيلة ارتكازوسيلة 

ملحقاتها والصمامات حسب قطر األنبوب   ألنابيب الشبكات ووالمثبتات الركائز العالقات وتستخدم  )ب(
 إنشاءات المبنى والمستوى األفقي والرأسي المطلوب لمسار هذا األنبوب وحسب طبيعة ونوعية

 :وفق الشروط اآلتية
 عن معامل األمان كجم وال يقل 100 وزن نصف األنبوب مضافاً إليه عالقة يجب أن تتحمل كل )1(

 .من وزن األنبوب%  50
 . مم300 يجب أال يبعد المعلق عن الكوع األفقي مسافة أكثر من )2(
 . على األقل مم380 األفقية للعالقات يجب أن يكون عيار التضبيط )3(
قات من النوع المتأرجح المزدوج عند استخدام أنابيب متعددة متوازية وعلى ارتفاع  تكون العال)4(

 .واحد
 .نالمسن لعمود التعليق وصمولة وردة يجب تركيب )5(
 .غراض أخرى مع أنابيب أنظمة الحريقأل أنابيب  أية يجب أال تثبت) 6(
 بتاتـالمث على األنبوب، ويجب أال تزيد المسافة بين وصلة لكـل العالقات أو المثبتات تركب )7(

 .م لجميع القياسات في حالة وجود وصالت أو ملحقات على األنبوبم 650عن 
 لكل طابق على األقل، ويكون في مشبك عند تركيب مشابك لألنابيب الرأسية يجب استعمال )8(

 .الربع األول من الطابق
 عند كل تغيير في اتجاه مسار األنبوب إذا كانت ركائز أو تعالقا أو مثبتاتيجب تركيب ) 9(

 .األنابيب على المستوى األفقي، وكذلك عند بداية الخط األفقي ونهايته
 . لكل مجموعة وصالت تركب معا على مستوى رأسي بصورة مناسبةالمثبتات يجب تركيب )10(
 .إلى أنبوب فرعي عند خروج األنبوب من أنبوب رئيسي المثبتات يجب تركيب )11(
 مم، وعند وجود 12 األخيرة واألنبوب المعلق ال تقل عن التشطيبات يجب توفير مسافة بين )12(

 .وصالت أو صمامات يجب زيادة هذه المسافة
 تثبت في األجزاء قضبانتحمل إنشاءاته ثقل التعليق يجب تركيب ت في حالة وجود سقف ال )13(

 .العالقات لتثبيت كابوليمبنى، أو  للالصلبةالخرسانية أو المعدنية 
 مزدوجة ويجب عمل الحسابات العالقات يراعي حجم قطاع المنشأ الحديدي عند تركيب )14(

 .الالزمة لذلك
 . في الهيكل الحديدي للمبنىالعالقات في تثبيت اللحام ال يستعمل )15(
 . مم25 في وسط األنبوب الرأسي حتى قطر المثبتات يجب تركيب )16(
ستعمل ت نحاس مم أو أقل، وألنابيب ال50 من الصلب المجلفن لألنابيب قطر رباط يستعمل )17(

 .صامولة بالزنك مع ة مطليعالقة بالنحاس، أو ة مطليعالقة
 كجم 100ة بالماء مضافا إليها ؤ يجب التأكد من أن هيكل المبنى يتحمل وزن األنابيب ممل)18(

 .للحمل المسلط على نقاط التثبيت
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 تثبيت هذه األنابيب بهيكل المبنى، أو فيجب الهواء مجاري إذا كانت أنابيب المياه مركبة تحت )19( 
 .، على أن تكون الزوايا مطابقة لجداول األحمال المعتمدةالهواءتستعمل زوايا معدنية لمجاري 

ت بواسطة عند نقاط التثبي صغيرة عالقة بفتحةال و ةيحلقال ةعالقال  من نوعيةالعالقات تثبت )20(
 . لمنع أي حركة مفاجئةوصامولةحلقات زنق 

 في تثبيت األنابيب، على أن يكون الجزء السفلي من الثقب لعالقة يمكن استخدام الثقوب كبديل ل)21(
 .بكفاءة لحمل ثقل األنابيب

 والصواميل بطريقة أفقية وال المسامير عند التعليق في األجزاء الخرسانية يجب أن تثبت )22(
 .العالقاتمل المسامير العادية أو الصواميل غير المعدنية لتثبيت ستعت

 . على األقل لكل أنبوب فرعية واحدعالقةتوفر تيجب أن ) 23(
 م فال تزيد المسافة 1.8 في أنابيب المرشات أقل من رؤوس المرشاتإذا كانت المسافة بين  )24(

 . م3.6 عن العالقاتبين 
 1.8ية األنبوب الفرعي الموصل مباشرة من األنبوب الرئيسي أقل من بداالمسافة من  إذا كانت )25(

 عالقة إذا لم يكن هناك أو عند هذا الخط، التغذية إال إذا كانت نهاية عالقة استخدامم، فال يلزم 
 .ة إضافيعالقةفي وسط تقاطع األنبوب الرئيسي مع الفرع، فيجب تركيب 

 مم إذا كانت هذه 80 عن الرش فوهات والمرشات  يجب أال تقل المسافة بين محور رؤوس)26(
 .الرؤوس مركبة إلى أعلى

ابيب ـ مم ألن910 عن مرش ألنابيب المرشات وبين آخر العالقات تزيد المسافة بين أال يجب )27(
 إذا زادت المسافة يجب . مم أو أكثر40 مم ألنابيب قطر 1200 مم، وال تزيد عن 25قطر 

 .ة إضافيعالقةمرش وتركيب زيادة طول األنبوب بعد ال
 المرشات في حالة وجود سقف صناعي أسفل أنابيب شبكة المرشات وإذا كان تركيب رؤوس )28(

 بطريقة تمنع حركة العالقات بار يجب أن تثبت 7ألسفل، والضغط داخل الشبكة يزيد عن 
 . ألعلىاألنبوب

 
المسحوق  والوسائط النظيفةو  ربونثاني أكسيد الك والهالونفي تعليق وتثبيت أنابيب أنظمة  )ج(

حسب و NFPA تكون حسب األنظمة المعمول بها في الرطبالمسحوق  و الجافالكيميائي
 .ما يعادلها أو )71ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

   
 )72ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  الركائز والمثبتات والعالقاتتكون مواصفات  )د(

 .لهايعاد أو ما
 

 

 

 

 

 
 

26



 معدات الحريق  مواصفـات مـواد1/1

 2006ـيناير                                                      ـ الجزء الثاني                     نذاراإلو اإلطفاء معداتاالشتراطات الخاصة ب 

  لألنابيب وملحقاتهاالطالء والتغليفالتبطين و 1/1/6/3 

  

 التبطين ) أ(

 فينول بسمك ال يبوكساإل أو ينـالبيتوملية من ـ بطبقة داخلب األسودـالص أنابيبتبطن  )1(
 . مم80 ألقطار األنابيب حتى دام مياه البحرخستا، أو المطاط في حالة  ميكرون25ل عن ـيق

حسب بطبقة من األسمنت و الحديد الكربوني  الحديد الزهرو الحديد المطاوعنابيب تبطن أ )2(
 . مم80 ألقطار األنابيب أكبر من أو ما يعادلها )73ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

 

 التغليف ) ب(         

 تحت اتتركيببإحدى الطرق التالية حسب ال الحديد المطاوعو أنابيب الحديد الزهر تغليف )1(
 حتها وتأثيرات المركبات الكيميائيةواألرض ومنسوب المياه األرضية ودرجة مل

  التركيب تحت األرضـ1
المواصفات حسب  لينيثيالبولمن مادة  لفاتمع ،  قطران الفحمطالءمن طبقتان ـ أ 

مع طبقة من شرائح البالستيك  ، أو ما يعادلها)74ـ1/1ج( جدولالمذكورة في 
 .الملونة

 بشريط من الخيش أو الجوت المقطرن التغليف أو القار مع البيتومينمن بقتان ط ـ ب
بحيث تطلى وتغلف ثم تطلى الطبقة الثانية وتغلف مرة أخرى بحيث ال يقل السمك 

 . مم6عن 
 طالئها، أو يتم ةالمصنعالجهة ـ تكون الصمامات والوصالت من النوع المطلي من  ج

 . المقاوم لتأثير الكيماويات والمياه المالحةالمينا أو ، أو المطاطبالبالستيك الحراري
 .الملون ن من مادة مقاومة للصدأ مع طبقتين من الدهان الزيتياللتركيب فوق األرض طبقت ـ2 
طبقتان ) عالية الرطوبة( المخفية في أماكن مغلقة أو داخل المناور الصلب األسود ألنابيب ـ3

حسب للصدأ مع طبقتين من قطران الفحم الزيتي  المقاوم األكسيد األحمر طالءمن 
    ).75ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في 

المقاوم للصدأ   مادة كروم الزنكطالءمن طبقتان  للجو ة المعرضةالمجلفن ألنابيب الصلب ـ4
 .مع طبقتين من الدهان الزيتي النهائي الملون

 من دهان مادة انطبقت) ةـالية الرطوبع( داخل أماكن مغلقة ةـ ألنابيب الصلب المجلفنـ5
المواصفات المذكورة في حسب كروم الزنك مع طبقتين من مادة قطران الفحم الزيتي 

   . الزيتي النهائيالطالءمع طبقتين من  ،)75ـ1/1ج( دولـج
 والطالء يجب إجراء عملية تنظيف األنابيب وملحقاتها من التغليف قبل إجراء عملية ـ6

أو ما  )76ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب وت واألتربة الشوائب والزي
 .يعادلها
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 تمييز شبكات أنظمة مكافحة الحريق) ج(   

 شبكات مكافحة الحريق بألوان مميزة لكل أجزاء الشبكة وفي حالة صعوبة ذلك أنابيب تصبغ )1(
 طولي بعرض  خطوط لكل متر3تميز األنابيب بخطوط عرضية من اللون المطلوب بعدد 

 األنابيب ألي عائق وعند خروج األنبوب، وعند تركيب اختراق على األقل وقبل ،مم 100
 .ملحقات لألنابيب

 : تستخدم األلوان حسب النظام المطلوب كما يلي)2(
 . الالمعتكون باللون األحمر) طاطيةمالخراطيم ال ـ المآخذ ـ مرشاتال( نظام أنابيب المياه ـ1
 .الزرعي  باللون األخضرالوسائط النظيفة أو الهالون أنابيب نظام ـ2
 . باللون األزرق الفاتح الجافالمسحوق الكيميائي أنابيب نظام ـ3
 . باللون األصفرالرغوة أنابيب نظام ـ4
 . باللون األسودثاني أكسيد الكربون أنابيب نظام ـ5

                   .ها ما يعادلأو )77ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في حسب  يكون التلوين )3(
 

 

 تشطيبات شبكة األنابيب والفحص 1/1/6/4

 
 التشطيبات ) أ(  

أو ما يعادلها في تشطيبات شبكة  )78ـ1/1ج( جدولالمواصفات المذكورة في  يجب إتباع )1(
 .األنابيب

قطر  حسب تصميم معتمد لطبيعة الحائط وأكمام األنابيب لحائط يجب تركيب اختراق عند )2(
 .األنبوب

 يجب مراعاة اتجاه درجة ميل مسارات األنابيب، بحيث تكون في حدود درجة واحدة عن )3(
 .المستوى األفقي، وذلك في اتجاه نقاط الصرف

 .ال تتعارض األنابيب مع الخدمات األخرى أن مراعاةيجب ) 4(
وصالت تمدد معتمدة  يجب مراعاة التمدد والتقلص في شبكات األنابيب ويتم ذلك باستخدام )5(

 .حسب قطر األنبوب وامتداده
 عند تركيب أنابيب مكشوفة خارج المبنى أو المنور، تكون هذه األنابيب في جهة واحدة من )6(

 .الحائط، وتجمع في خطوط متوازية ومنتظمة
، ةالمصنعالجهة من قبل   بهاى من األنواع الموصأكواع يجب استخدام األنابيب عند تغيير اتجاه )7(

 .وال يسمح باستخدام أكواع مشكلة أو ثني األنابيب
، وال يسمح باستخدام مخفضات متدرجة عند حدوث تخفيض في قطر األنبوب يجب استخدام )8(

 .خطوط السحب للمضخاتل  إالالتداخلية المخفضات
 والمعدات حرة الصمامات في أماكن يسهل الوصول إليها، وأن تكون الوصالت أن تركب  يجب)9(

 .الحركة وال يعوق أداءها أي عائق
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، وذلك أسفل تركب الصمامات إلى أعلى أو بميل قليل، وال يسمح بتركيبها معكوسة إلى )10( 
 عند فتحها اًالصمامات بحيث ال تشكل عائق لألنابيب األفقية، وفي حالة األنابيب الرأسية تركب

 .أو إغالقها
يجب عمل فتحات أو صناديق ) أو خلف الحائطداخل المنور ( مخفية صمامات عند تركيب )11(

 . لتشغيلها أو صيانتهاالصماماتلهذه 
قبل ( عند تخزين األنابيب أو أثناء العمـل في المشاريع وأثناء ترك نهايات األنابيب مفتوحة )12(

يجب سد هذه النهايات بوسائل مناسبة لمنع دخول ) الصماماتتركيب الرؤوس أو المعدات أو 
 . هذه األنابيب مبدئيا لمنع تأثير العوامل الجويةطالءيبة إليها، كذلك يجب أي مواد غر

 ومواصفات ةالمصنعالجهة يجب أن تكون األنابيب والملحقات والصمامات مختومة باسم ) 13(
 .التصنيع القياسية

،  أجزاء من الشبكة كهربائياًعزل عند استخدام وصالت من معادن مختلفة، وعند الحاجة إلى )14(
، الحديد الطروق من مسننة مجمعاتتستخدم الوصالت من المواد العازلة كهربائيا، وتستخدم 

 من المواد العازلة كهربائيا لتحمل شفات، أو تستخدم النحاس إحدى نهاياتها سبيكة من فيو
 . فولت بالخطوط الجافة600فرق جهد 

مقاومة سية يجب أن تكون من مواد  والملحقات النحاوالصمامات نحاس عند استخدام أنابيب ال)15(
 .لنزع الزنك

 بعد استكمال تركيب الشبكات، يجب إجراء عملية تنظيف إلزالة المخلفات وأي رواسب أخرى، )16(
 أو المرشاتفك بعض رؤوس (ويتم ذلك بأن تكون نهايات األنابيب بأطراف الشبكة مفتوحة 

طها بالماء، وتصريفه وإعادة وضغطها بالهواء ثم ضغ) صرفال صمامات أو  الرشفوهات
 .تركيب النهايات

 يجب أن تكون وحدات قياس الصمامات والوصالت هي نفس نوعية وحدات قياس األنابيب )17(
 .المركبة عليها

 . يجب وضع أسهم تبين اتجاه السريان على أجزاء الشبكة)18(
م م x 100  مم40 بقياس  معدنية وتكون هذه اللوحاتبسلسلة يجب تركيب لوحات معدنية تثبت )19(

تبين رقم الصمام، والوضع العام لهذا الصمام من حيث الفتح أو اإلغالق، وتكون الكتابة بأنواع 
 .الدهان الصعب اإلزالة أو أن تكون محفورة على اللوحة، ومميزة بلون آخر

 
 الفحص) ب(        

 . س قبل إجراء الفحص24دة تغلق الشبكة لم والتفريغ بالغسيل بعد إجراء عملية التنظيف )1(
 . الشبكة بالمياهءفحص أي تسريب للمياه بعد مل  يجب فحص ميل مستوى األنابيب و)2(
 . عند تعبئة الشبكة، تترك النقاط العلوية مفتوحة بعض الوقت لتنفيس الهواء)3(
تشبع األنابيب قبل  في حالة الشبكات المبطنة باألسمنت تترك الشبكة مدة كافية مملوءة بالمياه، ليتم )4(

 .الفحص
من % 25 تضغط الشبكة بالمياه باستخدام مضخة يدوية وبزيادة مضطردة في الضغط قدرها )5(

 . بعد كل زيادة ضغطد 10الضغط المطلوب للشبكة مع ترك فواصل زمنية مدتها 

29



 معدات الحريق  مواصفـات مـواد1/1

 2006ـيناير                                                      ـ الجزء الثاني                     نذاراإلو اإلطفاء معداتاالشتراطات الخاصة ب 

زيد وال ي بار 7.0من ضغط التشغيل وال يقل عن % 150بمقدار الساكن ضغط ال تفحص الشبكة ب)6( 
 التغير االعتبارمع األخذ في ( ساعات 4وتترك الشبكة مضغوطة لمدة ال تقل عن  بار 17.0عن 

 ).في درجة الحرارة
المناسب المخفض  يركب ، للحد األعلى من الضغط المطلوباًً عندما يكون ضغط الفحص مقارب)7(

 .للشبكة
تشغيل األخرى في وضع ومعدات ال) الصرفصمامات عدا ( تترك الصمامات داخل الشبكة )8(

 واحدا تلو اآلخر ابتدءاً من نهايات الصماماتمفتوح قبل الفحص، وبعد الفحص يتم إغالق 
 .) الداخلية للصماماتاألجزاء(  الصماماتالتنفيس وذلك لضمان عدم  انحشار قلوب

 .لكل ساعة بار 0.1 يتم التأكد من عدم وجود تسرب، وذلك بمنع انخفاض الضغط أكثر من )9(
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