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 التعريـف  3/3/1

موزعة في طوابق وأجزاء المبنى المطلوب حمايته لمكافحة الحريق الفعلية حريق ) فوهات(خذ آهي م 
 .فيما بعدسيتم ذكره  بالمياه من مصدر مناسب كما ى تغذداخل المبنى، ومرتبطة بشكل أنابيب

 

 أنـواع األنظمـة  3/3/2

 :الداخلية إلى األنواع التاليـةحريق الخذ آمتقسم   
 
   الجافالصاعدنظام   3/3/2/1

 مأخـذ يبدأ من الدور األرضي ب    و  أنبوب رئيسي صاعد، خال من المياه، يركب في المباني          يتكون من    
حريق موزعة في الطوابـق     ) فوهات(خذ  آمفع المياه من قبل مضخات اإلطفاء، ويغذي        لد) نقطة دفع (

، انظـر   اه المكافحة إلى الطوابق العليـا     ـ مي إيصالاعدة رجال اإلطفاء في     ـن المطلوبة لمس  ـواألماك
 ).1-3/3( شكل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجافالصاعدنظام  )1-3/3( شكل
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  الصاعد الرطبنظام  3/3/2/2
 فـي أجـزاء وطوابـق     الحريق الموزعة خذ  آمشبكة تمديدات للمياه، مصممة هندسياً لتغذي       تكون من   ي

بالمياه من مصدر مياه مناسب وذلك لمكافحة الحريـق مـن      الشبكة  تغذى  و  المبنى المطلوب حمايتـه،    
 :قبل رجال اإلطفاء أو األفراد المدربين لهذا الغرض، وتقسم إلى فئتين

 
وفقـا لشـروط     مم65 بقطر الخرطوموحريق  الخذ أمكون  ي رجال اإلطفاء فقط، و    الستعمال وهي   )أ(

 .الترخيص
 
 مم 65بقطر حريق  الخذ أمكون ي بحيث  اء والعاملين المدربين،ـ رجـال اإلطفالـالستعم وهي )ب(

 المبنى شاغليقبل من وذلك لتسهيل استعمال الخرطوم للخرطوم،  مم 40  إلىمع محول قطر
 .المدربين

 
 

 مصادر المياه 3/3/3

يجب أن يكون مصدر المياه مناسباً، وفقاً لشروط التصميم والتفاصيل الواردة في الشروط العامة   
 .)الباب الثاني ـ الفصل األول(لمصادر المياه 

 
 
 مكونات النظام 3/3/4

 

 :من المكونات التالية  الجافالصاعدنظام يتألف  3/3/4/1
 

 .اعد األنبوب الرئيسي الص)أ( 
 

 .نقطة دفع )ب( 
 

 .صمام عدم رجوع )ج( 
 

 .خذآ م)د( 
 

 .صمام تنفيس الهواء )هـ( 
 

 .صمام عزل )و( 
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 : من المكونات التاليةالصاعد الرطبنظام يتألف  3/3/4/2
 . الجافبنظام الصاعدالمكونات المذكورة  )أ( 

 
 . مصدر المياه)ب( 

 
 .مفتاح التدفق )ج( 

 
 .دات مفتاح الصمام والمع)د( 

 
 . الداخليةالمآخذ صناديق )هـ( 

 
 . األنابيب ووصالتها وملحقاتها)و(

 
 مواصفات المواد 3/3/5

 :يجب أن تكون مكونات النظام وفقاً للمواصفات التالية 
 
 األنابيب وملحقاتها 3/3/5/1

من % 150وتتحمل ضغطاً قدره )  ـ الفصل األولالباب األول( ريقـ معدات الحوفقاً لمواصفات مواد 
 .ضغط التشغيل

 
  الحريقمأخذ 3/3/5/2

 مع الغطاء أنثى سريعةقارنة وتكون الوصلة  ،)1-3/3ج( جدولالمذكورة في  وفقاً للمواصفات 
 ).3ـ3/3( وتصنع عادة ألوضاع مختلفة كما في شكل ).2ـ3/3(شكل انظر ،السلسلة والحاشيةو

   
 نقطة الدفـع 3/3/5/3

تتألف النقطة   و. مم65بقطر   سريعةقارنة ذكر ، غير أن الوصلة     ريقمأخذ الح  مواصفات   تنطبق عليها  
بقطـر   ات إذا كان األنبوب الصـاعد     ـ مم وأربع فتح   100 بقطر   األنبوب الصاعد من فتحتين إذا كان     

 ).4ـ3/3( كما في شكل ، مم25قطر بصمام صرف  وصمام عدم رجوع مم مدمج معها 150
 

 الخرطوم 3/3/5/4

ويكون  ،) الفصل األولـ الباب األول(  معدات الحريقوادـوفقاً لمواصفات مط نسيج مبطن بالمطـا 
   . مم65 م وبقطر 25 أو طول ، مم40  م بقطر30طول الخرطوم 

 

  والتوصيالت الرشذفاق          3/3/5/5

 .) ـ الفصل األولالباب األول(  معدات الحريقوفقاً لمواصفات مواد  
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 الحريق ) ةفوه( خذأشكل م  )2ـ3/3( شكل
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 أربع فتحاتأو فتحتين ب  نقطة الدفـع)4ـ3/3( شكل

 

  التصميمئمباد  3/3/6

 :ا ما يليم بنوعيهمآخذ الحريقيجب أن يراعى عند تصميم وحساب نظام   
 
  الجافالصاعدنظام   3/3/6/1

 

تحدد عدد األنابيب الرئيسية الصاعدة حسب مساحة الطابق وبمعدل ال يقل عن أنبوب رئيسي واحد ت )أ(
 .2م 1000لكل 

 
 وأبعد نقطة في الطابق عن مأخذ في الطابق بحيث ال يزيد البعد بين أي مآخذ الحريق يحدد عدد )ب(

 . م20
 
مم، والذي يغذي 100واحد بالطابق عن  مأخذ الذي يغذي لصاعد ااألنبوب يجب أن ال يقل قطر )ج(

 . مم150بالطابق عن  مأخذأكثر من 
 
 .االحتكاكفاقد  ذات قطر كبير لتقليل أكواع استعمال مسار األنبوب يجب اتجاه تغييرعند  ) د(
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 في أعلى نقطة من األنبوب الصاعد ويفضل أن تكون في الهواء صمام تنفيس الهواءيركب  )هـ(
 .خارجي على السطحال

 الصاعد الرطبنظام   3/3/6/2

 ).3/3/6/1( العوامل المذكورة في الفقرة السابقة )أ(
 
 مم الستعماله في الحرائق البسيطة وحسب شروط 25 حريق مطاطي قطر خرطوميجوز إضافة  )ب(

 .الترخيص
 
 . س1 يجب أن تكون كمية المياه كافية لمدة )ج(
 
د مهما بلغ عدد / ل1000د لكل أنبوب صاعد، وبزيادة / ل2000مطلوب  يجب أن يكون التدفق ال)د(

 .األنابيب الصاعدة
 
 فعند حساب كمية التدفق الصاعد الرطب نظام مكافحة حريق آخر مع نظام اشتراك في حالة )هـ(

الحاجة للنظامين معا، وعند حساب الضغط تصمم الشبكة على أساس الضغط  االعتباريؤخذ بعين 
 .شبكتين على أن يزود النظام اآلخر بوسائل لتخفيض الضغطاألعلى لل

 
 مأخذ على أساس أن الحد األدنى للضغط عند أبعد ه يحسب الضغط الالزم توفره في مصدر الميا)و(

 .االرتفاع وفرق االحتكاك بتأثير فاقد الضغطمضافاً إليه  د/ ل950 بار على تدفق 4.5
 
  م يمكن تقسيم طوابق المبنى إلى مناطق ضغط منخفض80 ن عارتفاعها في المباني التي يزيد )ز(

بأنبوب ، ويجب أن تغذى كل منطقة منهما دوار العليالأل مناطق ضغط مرتفعو ، لألدوار السفلى
 ).5ـ3/3(  كما في شكل، رئيسي مستقلصاعد

 
 كل ي يغذ منفصلة يجب أنحريق مناطق في المباني ذات المساحة الطابقية الكبيرة والمقسمة إلى )ح(

 .قطاع بأنبوب رئيسي صاعد مستقل
 
إذا كان   مم150 م و 30 ارتفاعهإذا كان   مم100 الصاعد عن األنبوب يجب أن ال يقل قطر )ط(

 .أكثر من ذلك ارتفاعه
 
 يجب أن يكون قطر األنبوب الرئيسي المتصل مباشرة بالمضخة أكبر من قطر األنبوب الصاعد أو )ي(

 .هتفرع عنيأي أنبوب آخر 
 
  .)1ـ3/3( ، وفقاً للجدولواإلمداد يجب أن يكون قطر األنبوب مناسباً للتدفق )ك(
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 قواذفبحيث تصل   م40 متتاليين في نفس الطابق عن مأخذينتزيد المسافة بين كل ال  يجب أن )ل(
 .م من ابعد نقطة في الطابق10إلى مسافة ال تزيد عن )  م30طول الخرطوم  (الخراطيم رش

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نموذج ألنظمة مآخذ الحريق الداخلية ومرشات الحريق)5ـ3/3(شكل
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 الصاعد  قطر األنبوب)1ـ3/3(جدول

 قطر األنبوب 

 )مم (

 التدفق

 )د/ل(

 طول األنبوب

 )م( 15حتى 

 طول األنبوب

 )م( 30حتى 

طول األنبوب 

 )م( 30أكثر من 
1520 
2280 
3040 
 3040أكثر من 

100 
150 
150 
200 

100 
150 
150 
200 

150 
150 
200 
200 

 

 

 مخططات الترخيص  3/3/6/3

 

 :عند تقديم طلب الترخيص يجب أن ترفق به المخططات والبيانات التاليـة
 
 في كل والمآخذ نقاط الدفعقع االمخططات التصميمية موضحاً بها مساقط رأسية وأفقية تبين مو )أ(

 . لعزلصمامات التنفيس واطابق وكذلك 
 
 .ط الدفع وصناديق الحريقاونق المآخذ مخططات تفصيلية لتركيب )ب(
 
 الدليل المصور المخططات التنفيذية والحسابات الهيدروليكية وفقا للنموذج المعد لذلك، إضافة إلى )ج(

 .وباقي الموادنقاط الدفع لو للمآخذ
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  الفنيةالتجهيزات  3/3/7

 
  الجافالصاعدنظام  3/3/7/1

، إضافة إلى الشروط المصنعة أن تتم أعمال التركيبات الفنية وفقاً ألصول المهنة وتعليمات الجهة يجب
 :التالية

، بحيث يكون ظاهراً خارج المأخذ تركيب األنبوب الرئيسي الصاعد في المنور القريب من مكان )أ(
 في أعلى نقطة هواءصمام تنفيس ال في الطوابق، والمآخذ وجميع بنقطة الدفعالجدران، ومتصالً 

 .منه
 
 . م من أرضية البالط في جميع الطوابق والسطح1.3 م إلى 1.0 من ارتفاع على المأخذتركيب  ) ب(
 
المذكورة في  واصفاتـب المـدران حسـي صناديق داخل الجـ فالمآخذافظة على ـالمح ) ج(

 .، أو داخل صندوق معدات اإلطفاء)2-3/3ج( دولـج

 
حة الدرج المحمية أو الدرج المحمي، وإذا تعذر ذلك، يجب أن تكون  داخل فسالمأخذ يجب تركيب )د(

 .جهة االختصاص  بحيث توافق عليها الهروبقريبة من مخارج
 
ال تقل عن واحدة في وأحكام بواسطة أدوات ومرابط مناسبة ومعتمدة إ يجب أن تثبت األنابيب ب)هـ(

 . في األسفل تتحمل وزن األنبوبارتكازكل طابق، وقاعدة 
 
 .  إذا كانت األنابيب تمتد لمسافة كبيرة، فيجب تزويدها بوسائل للحماية من التمدد)و(
 
 . مانع للتآكل تليها طبقة الطالء النهائية باللون األحمربطبقة أساس يجب طالء األنابيب والوصالت )ز(
 
 : التاليةالشروط يجب مراعاة نقطة الدفع عند تركيب )ح(

 . عند مدخل المبنى بمواجهة الشارع الرئيسيأن تكون في مكان ظاهر) 1(
 . سطح األرض منمم 600 م وال يقل عن 1.0 عن ارتفاعهاأن ال يزيد  )2(
 .لألسفلصرف ال أن تكون فتحة صمام )3(
 . م عن أقرب مكان تصل إليه سيارة اإلطفاء18 أن ال تبعد أكثر من )4(
 .استخدامها أن تثبت عليها عالمة إرشادية تبين )5(
 

 معتمد بعد نقطة الدفع بمسافة مناسبة، حتى ولو كانت نقطة الدفع صمام عدم رجوع يجب تركيب )ط(
 .تحتوي على صمام عدم رجوع، ويمنع تركيب أي صمام آخر على نقطة الدفع

 
 .المطاطية الخاصة بها اتالحاشيباألغطية ونقاط الدفع  والمآخذ يجب أن تزود )ي(

183



 الحريق الداخلية) فوهات( مآخذ أنظمة 3/3

 2006ـيناير                                                                  ـ الجزء الثاني       نذاراإلو اإلطفاء معداتاالشتراطات الخاصة ب 
 

 
 ). جاف الستعمال رجال اإلطفاء فقطمأخذ(مكتوب عليها  يجب وضع عالمة إرشادية )ك(
 
 .المعتمدة في الدولةلمواصفات ل وفقا تأريض يجب توصيل الشبكة بخط )ل(
 
 في الستعماله البناء، وذلك ارتفاع أثناء التنفيذ ليرتفع مع األنبوب الصاعد يجب المباشرة بتركيب )م(

 .المكافحة أثناء التنفيذ وذلك إذا لم يزود المشروع بشبكة مؤقتة لهذا الغرض
 

 الصاعد الرطبنظام   3/3/7/2

 

  ).3/3/7/1( ـ فقرة  الجافالصاعدنظام   الفقرة السابقة،ة فيرد الشروط الوا)أ(
  

 الخرطومل ق بالقطر المناسب مع حامي الحرخراطيم داخل صناديق تحتوي على خذآالم تركيب )ب(
 ).6ـ3/3(  شكل،والوصالت وأية معدات أخرى حسب شروط الترخيص الرش قاذفو

 
من خط التغذية إلى الخزان ويكون قطره مساوياً ) إن وجدت( يركب خط لفحص أداء المضخات )ج(

 .لقطر خط التغذية
 
د عند  معتمد عند مصدر المياه، إضافة للصمام الموجووصمام عزل، صمام عدم رجوع يركب )د(

 .نقطة الدفع
 
  مؤشرو ذقائمصمام  معتمدة، يجب تركيب  إذا كان مصدر المياه يغذي أكثر من شبكة في مباٍن)هـ(

 .على بعد مناسب من المبنى، وكذلك على األنبوب الرئيسي الواصل لنفس المبنى
 
 . معتمد عند مصدر المياه مناسب لضغط الشبكةمقياس ضغط يجب تركيب )و(
 
 كما هو موضح في منظم للضغط على المأخذ بار يجب أن يحتوي صمام 7 الضغط عن  إذا زاد)ز(

 ).7ـ3/3( شكل
 
 الفتح واإلغالق والتدفق بواسطة أسهم اتجاه يجب أن تكون جميع الصمامات من األنواع التي تبين )ح(

 .الفتح يدمعدنية بارزة على الصمام أو 
 
 المترسبة كي ال تتسرب إلى األوساخ تصريف إلزالة  مزودة بفتحةالمآخذ يجب أن تكون صمامات )ط(

 .الخرطوم
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 وذلك حسب شروط مأخذ في المباني العالية وذات المساحات الكبيرة، يجب تركيب أكثر من )ي(
 .الترخيص

 
، يجب أن يكون لكل نظام المآخذإذا كان مصدر المياه يغذي أنظمة حريق أخرى إضافة لنظام  )ك(

 .ابها لوحة مكتوب عليها نوع النظام المرتبط به مستقلة مرفق نقطة دفع
 
 من األنبوب انخفاضامن المستوى األكثر  المآخذ يجب أن يكون توصيل مصدر المياه مع شبكـة )ل(

 .الرئيسي
 
 وعند وجود . للهواء داخل الشبكةانحباس حدثي في مسار األنابيب بحيث ال انحناءيجب تفادي أي  )م(

 .منفس هواء يجب تركيب )سيفون(أي وصلة مقلوبة 
 
 يجب أن ال تمر أنابيب الشبكة في مناطق ذات خطورة محتملة أو غير محمية، ويجب أن تكون )ن(

 .بعيدة عن أية تأثيرات خارجية محتملة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صندوق مأخذ داخلي بكامل معداته)6ـ3/3(شكل 
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 ضغطللمنظم ذو  مأخذ داخلي )7ـ3/3( شكل

 

 واالختبارلفحص ا  3/3/8

 :يجب أن تجري عمليات الفحص وفقاً ألصول المهنة بحيث ال تقل عن اآلتي
 

 ف الجاالصاعدنظام   3/3/8/1

 

 .من ضغط التشغيل لمدة ساعتين على األقل% 150 بار أو عند 15 تفحص الشبكة تحت ضغط )أ(
 
مقاييس الضغط والتدفق  يقوم المقاول المنفذ أو جهة اإلشراف بتحضير معدات الفحص وتشمل )ب(

 .المناسبة
 
 .صمام التنفيس التأكد من صالحية  يجب، وكذلكنقطة الدفعمن  مأخذ وأبعد مأخذفحص أقرب ي )ج(
 
 في جميع الطوابق، وأن يكون التسرب في المآخذ في انسدادتسرب أو وجود  يجب التأكد من عدم )د(

 .نقطة الدفع، في حدود مقبولة بعد التشغيل
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 الصاعد الرطبنظام   3/3/8/2

 

 ).3/3/8/1( ـ فقرة  الجافالصاعدنظام   الفقرة السابقة،ة فيرد الشروط الوا)أ (
 
 . وذلك بواسطة األدوات الخاصة بهذا الغرضمفاتيح التدفق يجب فحص عمل )ب(
 
 والمفاتيح لجميع الصمامات ومالحظة وصول إشارة اإلنذار إلى لوحة مقاييسيجب فحص ال ) ج(

 .التحكم
 
 . في الحالتين، ومطابقته مع التصميمرق الضغطاف في أعلى مستوى، ومالحظة المأخذيتم فتح  )د(
 
 .المآخذ يتم فحص التدفق والضغط عند مصدر المياه و)هـ(
 
 . للتأكد من صالحيتهاالمثبتات ولعالقاتا والركائز فحص )و(
 
 

 الصيانة الدورية  3/3/9

 

 ل المهنة بحيث ال تقل عن الشروط التاليةيجب إجراء أعمال الصيانة وفقاً ألصو   
 
 ةسبوعيالصيانة األ  3/3/9/1

 .عدا فترة الصيانةما صمام الرئيسي مفتوح دائماً ال التأكد من أن )أ(
 
 .لنقطة الدفع صمام عدم الرجوع التأكد من تصريف المياه من )ب(
 
 المطاطية وأغطية الحاشيةد  واختبار عملها ووجوبالمآخذ التأكد من إغالق الصمامات الخاصة )ج(

 . وعدم وجود تسربالمآخذ
 
 .ونقاط الدفع وتنظيفها وإعادة كتابتها إذا لزم األمر المآخذ التأكد من وجود اللوحات في مواقع )د(
 
 .الصاعد الرطبنظام  التأكد من مستوى المياه في الخزان في حالة )هـ(
 
 .الصاعد الرطبنظام  في حالة ضخات للم  يجب التأكد من إيصال التيار الكهربائي)و(
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 ةشهريالصيانة ال  3/3/9/2

 

 . الجافالصاعدنظام  وتنظيفها في حالة المآخذ  تجربة )أ(
 
 وعدم ، ووضعها في الصندوق بالصورة المالئمةالخراطيموالتأكد من سالمة  المآخذ تنظيف )ب(

 .نظام الصاعد الرطبفي حالة  المآخذتوصيل الخرطوم في 
 
 .نظام الصاعد الرطب في حالة والمقاييسغيل المضخات ومراقبة لوحات التحكم  تش)ج(
 
 . الهواءنفيستصمام  التأكد من صالحية )د(
 

 الصيانة السنوية  3/3/9/3

 

الباب الثاني ـ  (والصيانة وفقاً لشروط مصادر المياه نظام الصاعد الرطب تغيير المياه في حالة )أ(
 .)الفصل األول

 
 وفقاً لشروط نظام الصاعد الرطبصيانة الالزمة للمضخات ولوحات الكهرباء في حالة  عمل ال)ب(

 .)الباب الثاني ـ الفصل الثاني( مضخات الحريق
 
 .، ومالحظة أي تسرب وإصالحهالركائز والمثبتاتو التأكد من وضع الشبكة وتمديدات األنابيب )ج( 
 
 

 مـاذج التدقيـقن 3/3/10

 
 .)1ـ3/3( نموذج، انظر إلى )الحريـق الداخليـة مآخذ( والمخصصات التنفيذية ـ التصميم     3/3/10/1
 

 .)2ـ3/3( نموذج، انظر إلى )نظام الصاعد الجاف و نظام الصاعد الرطب(المواد المقترحة ـ      3/3/10/2
 

 .)3ـ3/3( نموذج، انظر إلى )نظام الصاعد الجاف و نظام الصاعد الرطب( كشف موقعي ـ     3/3/10/3
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 )الحريـق الداخليـة مآخذ( ـ مراجعة التصميم والمخصصات التنفيذية) 1ـ3/3( وذجمن

 مالحظـات لتفاصيـلا البنـد 

1 
 كان نقطة الدفع بالنسبة لموقع المبنىم

  وأقرب مكان للشارع

 مناسب          (  ) 
 غير مناسب       (  ) 

 

 صمام عدم الرجوع  2
  موجود         (  ) 
 غير موجود       (  ) 

 

 رتفاع نقطة الدفعا 3
 مناسب          (  ) 
 غير مناسب      (  ) 

 

 مآخذكان الم 4
 بجوار المخرج  (  ) 
 بعيد عن المخرج  (  ) 

 

 المأخذرتفاع ا 5
 مناسب          (  ) 
 غير مناسب       (  ) 

 

  في الطابقالمآخذدد ع 6
             كاٍف(  ) 

        غير كاٍف ) ( 
 

7 
  في صمـام التنفيسكـان م

 أعلى  الشبكة
 صحيح          (  ) 
 غير صحيح       (  ) 

 

 صمام العزلكان م 8
 صحيح          (  ) 
 غير صحيح       (  ) 

 

 )الصاعد الرطبنظام (صدر المياه م 9
 خـزان    (  ) 
 خزان علوي      (  ) 

 

 عة مصدر المياهس 10
 كافية              ) (

 غير كافية        (  ) 
 

 لضغط المتوفرا 11
 كاٍف            (  ) 
 غير كاٍف       (  ) 

 

 لحسابات الهيدروليكيةا 12
 صحيحة         (  ) 
 غير صحيحة      (  ) 
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 )بالصاعد الجاف و نظام الصاعد الرط نظام ( ـ مراجعة المواد المقترحة) 2ـ3/3( نموذج

 مالحظـات لتفاصيـلا البنـد 

   لداخليةا مآخذ الحريق
   )الماركة(الجهة المصنعة ) 1(
   )الموديل(الطراز) 2(
   الوكيل) 3(
   معتمد حسب مواصفات ) 4(

 الشكل) 5(

 مائل رأسي      (  ) 
 مستقيم قائم(  ) 
 مائل قائم        (  ) 
   مائل أفقي               (  ) 

 
1 

    ا منهةالمصنوعالمواد ) 6(
    الدفـعنقطة
   )الماركة(الجهة المصنعة ) 1(
   )الموديل(الطراز) 2(
   الوكيل) 3(
    معتمد حسب المواصفات) 4(

2 

 الشكل ) 5(
 مزدوج          (  ) 
 رباعـي          (  ) 

 

   ألنابيـبا
 3   النوعية) 1(
   المواصفات) 2(
   مام عدم الرجوعص

   لنوعيةا) 1(
   )الموديل(الطراز ) 2(
   المواصفات) 3(

4 

   الوكيل) 4(
   مام العـزلص

   النوعية) 1(
   )الموديل( الطراز)2(
   المواصفات) 3(

5 

   الوكيل) 4(
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 )طبنظام الصاعد الجاف و نظام الصاعد الر( ـ  تدقيق كشف موقعي)3ـ3/3( موذجن

 مالحظـات لتفاصيـلا البنـد 

 ئهاركيب نقطة الدفع وأجزات 1
 بصورة مناسبة  (  ) 
 غير مناسبة       (  ) 

 

  نقطة الدفعنوعية 2
المعتمدة بالكتالوج                         (  ) 
غير النوعية المعتمدة                      (  ) 

 

 مخالف للمخطط   (  )     حسب المخطط(  )  كان نقطة الدفعم 3

 وأجزائها المآخذركيب ت 4
   بصورة مناسبة  (  ) 
 غير مناسبة       (  ) 

 

 المآخذ نوعية 5
المعتمدة بالكتالوج                         (  ) 
غير النوعية المعتمدة                      (  ) 

 

  للمخطط   مخالف(  )     حسب المخطط (  )  المآخذكان م 6

 ركيب صمام عدم الرجوعت 7
غير موجود                 (  )              موجود(  ) 
غير مناسب       (  )    مناسب          (  ) 

 

8 
 ركيب صمام التنفيس ت

 في أعلى الشبكة
غير موجود                 (  )              موجود(  ) 
غير مناسب        ) (    مناسب          (  ) 

 

9 
 ركيب صمام العزلت
 ) فقطالصاعد الرطبنظام (

 مكان صحيح    (  ) 
 غير صحيح       (  ) 

 

 وحة إرشاد نقطة الدفعل 10
                 ةغير موجود(  )              ةموجود(  ) 
       ةغير مناسب(  )               ةمناسب(  ) 

 

  والوصالتركيب األنابيبت 11
    حسب المخطط  (  ) 
 مخالف للمخطط   (  ) 

 

 لتثبيت لألنابيب والملحقاتا 12

 بصورة سليمة   (  ) 
 غير سليمة(  ) 
مصبوغة باللون األحمر                   (  ) 
غير مصبوغة                                     (  ) 

 

 ار النظامبختا 13
       يوجد تسرب (  ) 
 ال يوجد تسـرب(  ) 

 

 لضغطا 14
               ناسب م) (  

 غير مناسب(  ) 
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