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   عــام    4/3/1
    

 تعاريـف  4/3/1/1

   الرغـوة)أ(
 المجتمعة المملوءة بالهواء، تتشكل من محلول مائي، وتمتاز ة    هي مجموعة من الفقاعات الصغير

  منئل قابل لالحتراق أو االشتعال، وأيضاً أقل كثافةأنها أقل كثافة من أي سابهذه الفقاعات 
 يؤدي إلى فصل الوقود ا، كما تمتاز بقدرتها على االلتصاق بسطح الوقود السائل المشتعل ممالماء

عن الهواء، ومنع أبخرة الوقود من التصاعد إلى الهواء المحيط، وتبريد الوقود إلى درجة أقل من 
  .إلى إخماد الحريقدرجة حرارة االشتعال، ومن ثم 

  
  الرغـوة المركزة) ب(

 .      هي سائل مركز لوسيط رغوي

  

   التركيـز)ج(
      هو نسبة سائل الرغوة المركز في محلول الرغوة، يعتمد معدل التركيز على نوعية الرغوة 

يخلط ثالثة أجزاء من الرغوة المركزة % 3المركزة، مثالً للحصول على محلول رغوة بتركيز 
 مع  المركزة يخلط ستة أجزاء من الرغوة%6 ، أو محلول رغوة بتركيز جزء من الماء97مع 
 .جزء من الماء 94

  

   محلول الرغـوة)د(
 .      هو خليط متجانس من الماء والرغوة المركزة، بنسب خلط معينة

  

    التمـدد)هـ(
الرغوة قبل إضافة الهواء،       هو النسبة بين الحجـم النهائي للرغوة إلى الحجم األصلي لمحلول 

 ).1ـ4/3( المذكورة في جدولويمكن تقسيم التمدد بصورة عامة إلى الفئات 

  

  تمدد الرغوة من الحجم األصليونسبة  نوع )1ـ4/3( جدول                               

 التمددنسبة  نوع التمدد

 20  لغاية التمـدد المنخفـض

 200 ≥  20 التمـدد المتوسـط

 1000 ≥  200 لتمـدد العالـيا

 

  التالشي  زمن)و(
 عند التدفقزمن من % 25نسبة بقدر يوعادة . الماء من الرغوة بالدقيقةهبوط زمن هو       

 .وهو مؤشر نوعي لدرجة بقاء الماء وانسيابية الرغوة ومقاومة الحرارة. التصميم
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  نظرية استعمال الرغوة في إطفاء الحريق  4/3/1/2
 :رية استعمال الرغوة في إطفاء الحريق على األسس التالية نظتعتمد

  

 .لالشتعال خنق الحريق ومنع اختالط الهواء مع أبخرة السوائل القابلة )أ(

  

 .االشتعال منع أبخرة السوائل من التصاعد واستمرار )ب(    

  
 . عزل اللهب عن سطح السائل المشتعل لكونها ذات مقاومة عالية للنيران)ج(    

  
 ء الرغوةالحتوا األسطح المعدنية المجاورة نتيجة باإلضافة إلىد السوائل والمواد المشتعلة ي تبر)د(                   

  .على الماء
  
  استعماالت الرغوة   4/3/1/3

 :االستعماالت األساسية لنظام الرغوة هي

  

 .ءإطفاء السوائل المشتعلة أو المحترقة ذات كثافة أقل من كثافة الما )أ(

  

الحماية من اشتعال السوائل المنتشرة أو المتسربة على األسطح عن طريق تغطيتها بطبقة  )ب(
 .متماسكة من الرغوة

  
 .عزل وحماية األسطح المعرضة للحرارة المتنقلة باإلشعاع )ج(    

  
  . والعاليةإطفاء الحرائق السطحية للمواد القابلة لالحتراق ذات الخطورة العادية )د(           
      
 :وال تعتبر الرغـوة مناسـبة لالستعماالت التالية    

  
 .حرائق الغازات )أ(

  
 .حرائق السوائل المتدفقة أو المتسربة نتيجة للضغط )ب(

  
 .المواد التي تتفاعل مع الماء )ج(

  
  . الكهربائية الحيةاألجهزة )د(

ان أعلى من درجة  نقطة غليذاتيجب توخي الحرص عند تطبيق الرغوة على السوائل  :مالحظة
  .غليان الماء
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 )وسيط اإلطفاء(مادة الرغوة   4/3/2

  

  خواص الرغـوة  4/3/2/1
 :من أجل تحقيق اإلطفاء الفعال للحريـق، فإن الرغوة يجب أن تتمتع بالخواص الست التالية

  

   التماسـك)أ(  

 .يجب أن تكون فقاعات الرغوة مرتبطة مع بعضها البعض وتشكل غطاءاً قوياً متماسكاً

  

   منع تصاعد األبخرة)ب(

يجب أن تكون الرغوة قادرة على منع تصاعد األبخرة القابلة لالشتعال وذلك للتقليل من خطورة 
   . االشتعالعودة

 

   االستقرار ومقاومة فقد المياه)ج(

 .يجب أن يكون للرغوة مقاومة فقد المياه وذلك للمحافظة على مفعولها وأدائها التبريدي

  

  لحرارة مقاومة ا)د(

قلة باإلشعاع من نتالناتجة عن الحرارة الم يجب أن تكون الرغوة قـادرة على مقاومة التأثيرات
 .أي حريق متبقي أو من المواد الساخنة

  

   السيولة واالنسيابية)هـ(

وتنساب بحرية حول أي عائق موجود في مكان الحريق، وهذه الخاصية الرغوة يجب أن تتدفق 
 .التصادم واالرتطاممهمة في حاالت حرائق 

  

   مقاومة الوقود أو تحمله)و(

وقدرتها على تقليل خلط  )لوقودا(للمركبات العضوية الطيارة الرغوة الجيدة بمقاومتها تتمتع 
  ). االشتعالعودة(حيث ال يتم تبخره واحتراقه بالوقود، 

 

 أنواع الرغـوة المركـزة  4/3/2/2

  

لخواص المذكورة أعاله بدرجات متفاوتة، ومن أجل ضمان  المتوفرة للمصمم باوةأنواع الرغتتمتع   
االختيار الصحيح للرغوة المركزة، فإنه من الضروري معرفة خواص كل نوع وتنقسم الرغوة 

  :المركزة إلى األنواع التالية
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  (P) الرغوة البروتينية )أ(
نحل بالماء، مضافاً إليها  الم الحيوانية البروتينية تتكون مبدئياً من منتجات البروتينوة      الرغ

مقاومة التعفن لمواد ، وواالسطواناتنع صدأ المعدات امثبتات وموانع للحماية من التجمد، وم
 %6 أو% 3  وهي تخفف بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز من.البكتيري، وللتحكم باللزوجة

 وتتميز بكونها ذات ة،المساحيق الكيميائية الجافوهي متوافقة مع أنواع معينة من . حسب النوع
 ومن عيوبها الرئيسية عدم .منخفضال وسعرها ،مقاومة عالية للحرارة، وقدرتها على االستقرار

 وترسب  في إخماد الحريقءيها البطؤ، وأدا)لوقودا(  للمركبات العضوية الطيارةقاومتهام
 .مكوناتها وتحتاج إلى التقليب كل فترة زمنية

  
  FP يةالرغـوة الفلوروبروتين )ب(

، ولكن يضاف إليها مركبات فلوروكربونية نشطة، تزيد من ي مشابهة للرغوة البروتينية       وه
على سطح السوائل المشتعلة، وتكسبها خاصية مقاومة الوقود العالية واألداء وة تماسك الرغ

حسب % 6 أو% 3وهي تخفف بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز . السريع في إخماد الحريق
  .ة الجافالكيميائيةق يحاوهي متوافقة مع أنواع معينة من المس، وعالن

  
    الصناعيةالرغومركب  )ج(

  :بروتينية وتشمل اآلتيال        تعتمد على وسائط الرغوة غير 
  AFFF   رغوة مشكلة لطبقة مائية رقيقة) 1(

ت رغوة، لها درجة  منشطة للسطح مضافاً إليها مثبتا فلوروكربونية     تتكون أساساً من مواد
 طبقة  األخرى، مما يجعلها تنساب سريعاً على األسطح مكونةوةلزوجة أقل من أنواع الرغ

 غطاء محكم لحجب الهواء ومنع تصاعد أبخرة السوائل، وبهذا تتميز بمقدرة رقيقة تشكل
لة  لتغطية أسطح السوائل القابوةسريعة جداً على إخماد النار، ويستخدم هذا النوع من الرغ
 ،البروتينية الرغوة المركزة موادلالشتعال ذات توتر سطحـي أكبر من التوتر السطحي ل

 المواد الصلبةكما أنه النخفاض درجة لزوجتها فإنه يمكن استخدامها إلطفاء حرائق 
  .المسامية إلمكانية تشرب هذه المواد بمحلول الرغوة
والرغوة % 6أو % 3 بنسب تركيز     غالباً ما تخفف هذه الرغوة بالماء لتشكل محاليل

 المركزة هي متوافقة وكذلك مناسبة لالستعمال المشترك مع المساحيق AFFFالمنتجة من 
 . الجافةيائيةالكيم

  
   الرغوة متوسطة وعالية التمدد )2(

شتق من هيدروكربون منشـط للسطح، تستعمل بواسطة معدات هذه الرغـوة غالبـاً ما تُ
من الحجم  1000 إلى 20ج الرغـوة بنسب تمدد تتراوح بين ذات تصميم خاص إلنتـا

نظام الرغوة متوسطة وعالية ل  المواصفات العالمية ووفقاً لما هو مذكور فياألصلي،
 .التمدد
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   رغوة هيدروكربونية صناعية )3(
وهي تتكون أساساً من مواد هيدروكربونية منشطة للسطح ومسجلة كوسائط رطبة أو وسائط 

  . الرغوة المتنقلةبفتحات تدفقعمالها محدود رغوية واست
  

 FFFP رغوة الفلوروبروتينية المشكلة لطبقة رقيقةال )د(

طبقة رقيقة لمنع تصاعد أبخرة الوقود يكون  تستعمل مواد فلوروكربونية إلنتاج سائل مائي 
ات ويستخدم أيضاً هذا النوع من الرغوة أساس بروتيني مضافاً إليه مثبت .الهيدروكربوني

  .عودة االشتعالوموانع للحماية من التجمد والصدأ والتعفن البكتيري، وإكسابه خاصية مقاومة 
وهي متوافقة مع % 6أو % 3غالباً ما تخفف هذه الرغوة بالماء لتشكل محاليل بنسب تركيز 

  . الجافميائيالمسحوق الكي
  

   ARAFFF غوة المقاومة للكحولالر )هـ(
 الهيدروكربونية وةل القابلة لالنحالل في الماء مثل الكحوالت تحطم الرغالمحاليل القطبية والسوائ

 فيها، لذلك هذه األنواع من السوائل تحتاج إلى نوع خاص من ىألنها تمتص المـاء المحتو
المقاومة للكحول كانت تصنع من  وةالرغاألنواع القديمة من  .الرغوة المركزة المقاومة للكحول

 مسبق ها تعاني من قصر زمن تخزينها عندما تخزن على شكل محلولأساس بروتيني، إال أن
 يسمى مشترك وهو مكون من الرغوة، في الوقت الحاضر تم استبدالها بنوع آخر من الخلط
ناعي مضافاً إليه مواد رغوية وفلوروكربوينة ومثبتات ومواد خاصة أخرى، ومن طصامركز 

 في الماء والسوائل لالنحاللرائق السوائل القابلة أنه يمكن استعمالها لكل حالرغوة ميزات هذه 
  .الهيدروكربونية

للمحاليل، معتمدة  %6 أو% 3الرغوة المركزة المقاومة للكحول غالباً ما تستعمل بنسب تركيز 
وعند تصميم أنظمة مكافحة الحريق  . ونوع الرغوة المركزةحمايتهعلى طبيعة المكان المراد 

رغوة بخصوص لل ةمصنعالجهة ال في الماء، فإنه من المهم استشارة لالنحاللللسوائل القابلة 
  .المعدل الصحيح المطلوب للرغوة، لكل نوع من السوائل المراد حمايتها

  
   الرغوة الكيميائيـة )و(

مع محلول ملح حمضي ) غالباً بيكربونات الصودا(وهي تصنع بواسطة تفاعل محلول ملح قلوي 
بوجود الوسيط الرغوي مما يسبب ) ثاني أكسيد الكربون( لتشكيل غاز )نيوموغالباً سلفات األلم(

يبين مقارنة بين ) 2ـ4/3( جدول،  الغاز في فقاعات لتشكيل رغوة قوية مقاومة للحريقانحصار
  . أنواع الرغوة المختلفة
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  لرغوة ا  تالشيمن بداية مقاسهرغوة ذات التمدد العالي لل  أقصى زمن غمر) 2ـ4/3( جدول

  غمر الرغوةزمن 
 )د(

   من الصلب  خفيفبناء
 غير محميبناء أو 

  بناء ثقيل
 محمي مقاوم للناربناء  أو 

 ع الخطورةنو

 فوهة رشبدون  مع فوهة رش فوهة رشبدون  فوهة رش مع 

نقطة [سوائل قابلة لالشتعال 
 بحيث ]م38o الوميض أقل من

ال يزيد ضغط البخار عن 
 بار 2.8

3 2 5 3 

نقطة [لة لالحتراق سوائل قاب
 ]م وأكثر38oالوميض من 

4 3 5 3 

مواد قابلة لالحتراق ذات 
مطاط (كثافة منخفضة 

رغوي، بالستيك رغوي، 
 )مناديل ملفوفة، أو ورق

4 3 6 4 

مواد قابلة لالحتراق ذات 
ورق مقوي (كثافة عالية 

 )ملفوف أو مطلي ومحزم

7 5 8 6 

مواد قابلة لالشتعال ذات 
ورق مقوى  (كثافة عالية

 )ملفوف أو مطلي غير محزم

5 4 6 5 

 6 8 5 7 إطارات مطاطية

مواد قابلة لالشتعال في 
كراتين، أكياس أو براميل 

 ليفية

7 5 8 6 
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  فحـص الرغـوة   4/3/2/3
 مختصة اختباريجب أن تخضع مادة الرغوة إلى االختبارات والفحوص التي تتم من قبل هيئات 

جهة للمواصفات المعتمدة والنماذج المعدة لذلك ويجب تقديم شهادات االختبار إلى ومعروفة، ووفقاً 
  :واالختبارات التي تخضع لهـا مادة الرغـوة هي كاآلتي .االختصاص

  
   الفحص المخبري)أ(

  :المعايير التالية حسب مواصفات النوع المطلوبيبين و 
  .الكثافة النوعية) 1(
  .)يز ـ التوصيل الكهربائيمعامل الترك(نسبة التركيـز) 2(
  .pH األس الهيدروجيني) 3(
  .نسبة الرواسب في المحلول) 4(
  . التوافق مع وسائط اإلطفاء األخرى)5(
  . التوافق مع استعمال الماء العذب والمالح)6(

  
   الفحص الموقعي)ب(

مة الختبار يبين أداء وفعالية الرغوة ومحلول الرغوة في إطفاء الحريق بحيث تخضع العينة المقد
  :ميداني يبين ما يلي

  .نسبة التمدد) 1(
  . من زمن التدفق%25 التالشيزمن ) 2(
  .زمن إخماد الحريق) 3(
  . االشتعالعودة) 4(

 وفقاً لديها أو أية جهة اختبار معتمدة جهة االختصاص وتتم عملية الفحص هذه من قبل
  .لإلجراءات والنماذج المعدة لذلك

  
   في النظامهدة المخزن الفحص الدوري للما)ج(

 وشروط الصيانة لكل نظام ة المصنع الجهةتؤخذ عينة من النظام على فترات زمنية وفقاً لشروط
  .وتجري عليها االختبارات المذكورة في الفحص الموقعي
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  مواصفات أجهـزة ومعـدات الرغوة    4/3/3
  .غيرها  وFM أوUL  معروفة مثليجب أن تكون أجهزة ومعدات الرغوة معتمدة من هيئات اختبار  

  
  خلـط الرغـوة    4/3/3/1

   التعريـف)أ(    
     خلط الرغوة هي عملية تزويد الرغوة المركزة بالمعدل المطلوب إلى تيار الماء لتشكيل محلول 

  .الرغوة
  
  الرغـوة طـرق خلـط    4/3/3/2

  : التالي    توجد عدة طرق للخلط أهمها
  .ماءمضخة مزدوجة تدار بال )أ(
  
  . المباشرالتحريض )ب(
  
  .بمحرضفوهة الرغوة  )ج(
  
  .)ةالخلط بنسب مقاس(الخلط بالضغط المتوازن  )د(
  
  .خزان الخلط المضغوط )هـ(
  
  .الخلط حول المضخة )و(
  
  .طريقة التحريض األولي والثانوي )ز(
  

  )التطبيق(اختيار طريقة الخلط   4/3/3/3

 لكل حالة حسب االعتباردد من العوامل تؤخذ جميعها بعين اختيار طريقـة الخلط على عيعتمد  )أ(
  .نوعها

  
  :أهـم عاملين همــا )ب(

  . التدفق المطلوب لحماية مكان معين)1(
  . ضغط الماء المتوفر في المكان)2(

  
االختيار ليس صعباً أو معقداً كما يبدو عند استعمـال نظام ما مع األخذ بعين االعتبار الحلول  )ج(

  .البديلة
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 كما في(ات والضغوط مطلوباً لحماية أماكن متنوعة ـعندما يكون هناك مجال واسع من التدفق )د(
ينصح باستعمال طريقة ) الخ...محطات الطاقة اويات، حقول الخزانات،ـ مصانع البتروكيمحالة

  .الخلط بالضغط المتوازن
  

  المكونات والمواصفات والتشغيل والتحديدات  4/3/3/4
  جة تدار بالماءمضخة مزدو) أ(

 عندما يتدفق . تدوران على محور واحد كبيرة وأخرى صغيرةة حجميةمضخعبارة عن ) 1(
المضخـة الصغيرة التي بدورها تسحب الرغوة تدير الماء إلى المضخة الكبيرة يجعلها 

تندفع الكمية الصحيحة  . الكبيرةها إلى خط دفع الماء للمضخةعالمركزة من وعائها وتدف
  . عن طريق التحكم بنسب مقاسات المضختينة إلى تيار الماءمن الرغو

  اتد التحدي)2(
  . وأكبر تدفق بار6.5 عند ضغط% 25 الضغط عبر هذا الجهاز هو انخفاضـ 1
  .حجم الماء المتدفق يتحكم في حجم الرغوة المتدفقة إلى تيار الماءـ 2
د / ل700 ـ 220ولة بين يصنع هذا الجهاز بمقاسين فقط، الصغير يخلط ضمن حدود مقبـ 3

  .للرغوة المركزة% 6.5و % 5.5 بتركيز بين د/ ل4000 – 750 والكبير يخلط بين
  .ليس له تحديدات بالنسـبة للضغط )3(

  
   التحريض المباشر) ب(

 المحرض الرغوة، وهذا صانع يوضع على خط تزويد المياه إلى فنتوري محرضعبارة عن ) 1(    
متعددة مع مصدر الرغوة المركزة، وهو معاير أو يمكن إعادة متصل بخط واحد أو بخطوط 

  .)1ـ4/3( شكل انظر، معايرته
  ديـداتحالت )2(

 ا استعمالهالمطلوب ربطالوصلة  أو  الرغوةصانعل وفقاً اًمصمم المحرضيجب أن يكون  ـ1
 مع أطوال معينة للخرطوم أو األنبوب الواصل بينه وبين الستعمالهمعه ويكون مصمماً 

  . الرغوةانعص
  .الضغط عند مدخلهثلث   يساوي تقريباًالمحرض في فاقد الضغط ـ2
 عن المحرضتزيد المسافة بين مستوى قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى  يجب أن الـ 3

  .المحرض م عندما يكون الوعاء أخفض من مستوى 1.8
  

  ) 2ـ4/3( شكل ،بمحرضفوهة الرغوة ) ج(
مأخذ للرغوة (وأنبوب سحب . وريتة تحتوي على أنبوب فنوهي عبارة عن فوهة رغو) 1(

مصممة بشكل مناسب بحيث تندفع الرغوة المركزة عبر أنبوب مرن قصير متصل ) المركزة
بين الفوهة وخزان الرغوة المركزة بالتحريض، عند مرور الماء من الفوهة، وبذلك تختلط 

  .الرغوة المركزة تلقائياً مع الماء بالنسبة المطلوبة
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  التحديـدات )2(
 الرغوة عن صانعيجب أن ال تزيد المسافة بين قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى   ـ1

  . م1.8
الرغوة  صانع طول وقطر الخرطوم أو األنبوب الواصل بين وعاء الرغوة المركزة و  ـ2

  .ةالمصنعالجهة يجب أن يكون حسب توصيات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  وري على خطتمحرض فن) 1ـ4/3( شكل

  
  
  
  

  

  
  
  

  
  فوهة الرغوة بمحرض) 2ـ4/3( شكل
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  ) 3ـ4/3( شكل ،الخلـط بالضغـط المتوازن) د( 
تستعمل لحقن الرغوة في تيار الماء، فتحات أو  للرغوة المركزة عبارة عن مضخة مستقلة) 1(

كالهما تتحكم أو تقيس نسبة خلط الماء إلى الرغوة المركزة، يمكن تغيير وري أو تأنابيب فن
  .كمية الرغوة المحقونة يدوياً أو تلقائياً عن طريق التحكم بالضغط أو التدفق

 لموازنة ضغط الماء والرغوة مثانيخزان هناك طريقة أخرى للخلط تستعمل فيها مضخة أو ) 2(
  .المركزة

   التشغيـل) 3(

  . المزدوجالمقياس المياه الرئيسي وتؤخذ قراءة الضغط على امصميفتح ـ 1
  بين خطى السحب والدفع لمضخة الرغوة المركزةالتحويلةالموجود على  الصماميفتح ـ 2

  . بالعمل المضخةتبدأف بالكامل
 يزيد ضغط الدفع للرغوة ء الموجود على التحويلة ببطالصمامعن طريق إغالق ـ 3

  . ضغط الماءمقياس المزدوج مع للمقياسلمؤشر الثاني المركزة حتى يتوافق ا
 على نفس النقطة يتم حقن الكمية المناسبة من الرغوة المقياس اعندما يتوافق مؤشرـ 4

 .المركزة إلى تيار الماء

  التحديـدات) 4(
  .من السعة المحدودة للجهاز% 200و % 50سعة جهاز الخلط يمكن أن تتراوح ما بين  ـ1
 وذلك يعتمد على حجم  بار2 -  0.3 ضغط عبر جهاز الخلط يتراوح بينانخفاض ال ـ2

  . ضمن حدود السعات المذكورة أعالهالمحرضالماء المار عبر 
 .المحرضمضخة مستقلة مطلوبة لدفع الرغوة المركزة إلى  ـ3

 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قاط حقنالخلط بالضغط المتوازن لعدة ن) 3ـ4/3( شكل
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  )4ـ4/3( شكل، خزان الخلط المضغوط  )هـ(

طاقة، حيث يضغط الماء المغذي خزان لل هذه الطريقة تعتمد على ضغط الماء كمصدر )1(
أو فتحة ور  مجافنتوريالرغـوة المركزة، وبنفس الوقت يتدفق الماء من خالل أنبوب 

متصل مع خزان الرغوة فنتوري غط، جهة الضغط المنخفض ألنبوب  في الضاًيولد فرقف
المركزة، وبذلك فرق الضغط بين الماء المغذي وجهة الضغط المنخفض يدفع الرغوة 

  .فنتوريالمركزة من خالل فتحة القياس إلى أنبوب 
 أنبوب يكفي ، لذلكأيضاً التدفقغير نسبة ي فنتوريضغط عبر أنبوب      االختالف في ال

  .خلط نسب صحيحة خالل مجال واسع التدفقل واحد نتوريف
     انخفاض الضغط خالل هذه الوحدة يعتبر قليل نسبياً ويوجد طريقة فحص خاصة للسماح 

 .باستعمال أقل كمية من الرغوة المركزة عند فحص نظام الخلط المضغوط

   التحديـدات)2(
 كما وروبروتين فقط،للبروتين والفهذا النظام يستعمل عادة مع الرغوة المكونة من اـ 1

  . الرغوة المركزة ذات الوزن النوعي المشابه للماء مشكلة عند الخلطيمكن أن تمثل
  .من السعة المحدودة للجهاز% 200  ـ50سعة جهاز الخلط يمكن أن تتراوح ما بين ـ 2
، ذلك يعتمد على  بار2 -  0.3 انخفاض الضغط عبر جهاز الخلط يتراوح ما بينـ 3

  .حجم الماء المتدفق ضمن حدود السعات المذكورة أعاله
طرد الرغوة المركزة يجب أن يوقف النظام عن العمل، ويفرغ الخزان من عندما تُـ 4

  .الماء ويعاد تعبئته بالرغوة المركزة
عندما يدخل الماء إلى الخزان وتندفع الرغوة المركزة فإنه ال يمكن إعادة تعبئة ـ 5

  .ناء التشغيل كما في الطرق األخرىالرغوة المركزة أث
هذا النظام يخلط بنسب مخفضة مميزة عند معدالت تدفق منخفضة، ويجب أال يستعمل ـ 6

  .عند تدفق أقل من التدفق التصميمي

  
  خلط المضغوط  للمثانيخزان  )و(

 هذه الطريقة تعتمد على ضغط الماء كمصدر للطاقة ولها نفس مبدأ عمل وجميع ميزات )1(
.  منقبضة تفصل الرغوة المركزة عن الماء المغذيمثانةيقة السابقة إضافة إلى وجود الطر

جهاز  . البروتين أو فلوروبروتينAFFFوبذلك يمكن استخدام الرغوة المركزة من نوع 
 الرغوة من إمداد معدل، متصل من جهة الضغط المنخفض مع خط فنتوريالخلط هو جهاز 

وجزء من هذا ) فنتوري(ين خالل جهاز تحكم الخلط يمر الماء تحت ضغط مع  .الخزان
المثانة الماء يحول إلى خط تغذية الماء للخزان، هذا الماء يضغط الخزان ويؤثر بقوة على 

 مما يجعل الرغوة المركزة تندفع إلى الخارج من ببطءالمملوءة بالرغوة المركزة لتنقبض 
الرغوة تقاس . از تحكم الخلطخالل خط تغذية الرغوة، إلى جهة الضغط المنخفض لجه

 جهاز الخلط جهة الماء المغذي إلىالمركزة باستعمال فتحة أو صمام قياس توصل 
 ).5ـ4/3( شكل، انظر  الرغوةصانعالرئيسي، وذلك إلرسال محلول الرغوة الصحيح إلى 
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   التحديـدات)2(
ن استعمال النظام ، عدا أنه يمك))هـ(4/3/3/4(      نفس المذكور في خزان الخلـط المضغوط

  . المركزةوةلجميع أنواع الرغ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخلط المضغوط ) 4ـ4/3( شكل
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خلط المضغوط مثاني للخزان ) 5ـ4/3( شكل
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  ) 6ـ4/3( شكل ، الخلط حول المضخة)ز( 
) دفع(فاض الضغط بين جهتي الدفع والسحب لمضخة الماء للنظام لتحريض انخيستعمل  )1(

الرغوة المركزة إلى تيار الماء، عن طريق فتحات مناسبة متغيرة أو ثابتة موصلة مع 
 بين جهتي السحب والدفع للمضخة، يمكن تحقيق سعات التحويلة على فنتوري محرض

  . يدوي التحكمصمام قياس مزدوجمختلفة باستخدام 
   التحديـدات)2(

يجب أن يكون الضغط المقاس عند خط سحب المضخة للماء صفراً أو سالباً، حيث أن ـ 1
قليالً من الضغط الموجب عند خط سحب المضخة قد يؤدي إلى تقليل كمية الرغوة 

  .المحرضالمحرضة أو يسبب تدفق الماء عكسياً إلى وعاء الرغوة المركزة من خالل 
 المحرضلمسافة بين مستوى قاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى  يجب أن ال تزيد اـ2

  .المحرض م عندما يكون الوعاء أسفل من مستوى 1.8عن ) فنتوري(
 يعتمد د/ ل150- 35  بتدفق يتراوح بينالمحرض إلى التحويلة إن تيار الماء المار من ـ3

 عند عتباراالعلى قياس الجهاز وعلى ضغط الدفع للمضخة، ويجب أن يؤخذ هذا بعين 
  . حساب التدفق الصافي للمضخة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  طريقة الخلط حول المضخة) 6ـ4/3( شكل
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  ) 7ـ4/3( شكل ، طريقة التحريض األولي والثانوي)ح(
 الواصلة على التحويلة على المنطقة المراد حمايتها جدار على عبارة عن وحدة مكونة )1(

جزء من الماء من خالل يتدفق  .الرغوةصانع  تزويد المياه الرئيسـي وي بين خطالتوازي
خط يمر ، أنبوب القط األولي ويسحب الرغوة المركزة من الوعاء عن طريق المحرض

خليط  يندفع  الرغوة، وصانع الثانوي الموجود عند للمحرض المنفثالماء الرئيسي خالل 
  . الثانويللمحرض األولي إلى جهة السحب المحرضدمة من الماء والرغوة المركزة القا

   التحديدات)2(
يجب أن  و . الثانويالمحرض من  م150 األولي على بعد المحرض يجب أن يركب ـ1

 ةالمصنع الجهةاألنابيب على خطوط الماء والمحلول حسب توصيات تكون مقاسات 
  .وحسب الترخيص

 المحرضقاع وعاء الرغوة المركزة ومستوى  يجب أن ال تزيد المسافة بين مستوى ـ2
  .المحرض عندما يكون الوعاء أخفض من مستوى م 1.8األولي عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
|  
  
  
  
  
  

  طريقة التحريض األولي و الثانوي) 7ـ4/3( شكل
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   حفـظ الرغـوةأوعية  4/3/3/5

  
طلى بطالء متجانس مع ت مواد متجانسة مع الرغوة أو  حفظ الرغوة منأوعية يجب أن تصنع )أ(

  .الرغوة
  
  .البوليستر الحراري أو  المقاوم للصدأالصلب يجب أن يكون الوعاء من مواد مقاومة للصدأ مثل )ب(

  
   الرغـوةصانع  4/3/3/6

  :نا هو الجهاز الذي يتم فيه خلط الهواء مع محلول الرغوة لتكوين الرغوة النهائية، ويوجد نوعو  
  

   الرغوة الثابتصانع )أ(  
 محلول الرغوة، يستغل جزء من إمدادعلى خط   مصمم خصيصاً لسحب الهواء موصلو وه

كون  ي،طاقة السائل لسحب الهواء إلى التيار، والتيار المضطرب المتشكل عند هذه النقطة
  .ا المراد حمايتهالمنطقةرغوة مستقرة يمكن توجيهها إلى 

  
  مضغوطالرغوة الصانع  )ب(

ل الرغوة تحت ـواء إلى تيار محلول الرغوة لتشكـ لسحب الهفنتوريستخدم مبدأ و ي وه
ة في هذا الجهاز، لذلك فإن الرغوة المنتجـة يمكن أن توصل ـة سرعة كافيـتحفظ طاق. الضغط

 من مواد مقاومة الرغوة صانعصنع يو. هـم إلى المكان المراد حمايتـعبر األنابيب أو الخراطي
 كـالسبائ والبرونز أو اس االصفرـالنحيق والصدأ ومتجانسة مع مادة الرغوة، مثل للحر

 وقادرة على تحمل ضغط جهة االختصاصة معتمدة من ـالخفيفة، وفقاً لمواصفات عالمي
  ).9ـ4/3(  شكلو) 8ـ4/3( كلـش، التشغيل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام شبه الثابت وضغط ارتدادي عالي وقصير لل الرغوةصانع )8ـ4/3( شكل
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  للنظام الثابت وضغط ارتدادي عالي وثابتالرغوة صانع ) 9ـ4/3( شكل
 

  
  الرغـوة مدافع    4/3/3/7

  الرغوة اليدوية مدافع )أ(    
ويحدد رد فعل . لى مكان الحريق     وهي عبارة عن خراطيم وفوهات رغـوة يتم توجيههـا باليد إ

  :ن من فوهات الرغوة هماا، ويوجد نوعد/ ل950إلى الفوهة كمية الرغوة المتدفقة 
  بمحرض مدفع) 1(

حيث يتم فيها خلط الرغوة المركزة مع الماء لتشكيل محلول الرغوة كما هو مذكور في 
  .)4/3/3/1( الفقرة

  محرضبدون  مدفع) 2(
في لخط الواصل بين الفوهة ومصدر المياه، كما هو مذكور حيث يتم خلط الرغوة على ا

  .)4/3/3/1( الفقرة
 المقاوم لصلبا عادة من مواد مقاومة للصدأ وال تتأثر بمحلول الرغوة مثل المدافعوتصنع 
 الخفيفة، وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة من السبائك أو النحاس األصفر أو البرونز أو للصدأ

.  الرغوة ومصفاة عند فتحة الدخول، وأنبوب توجيهصانعي على  وتحتوجهة االختصاص
الباب األول ـ ( مواد معدات الحريقمواصفات  حسب  و يكون من النوع المبطنوالخرطوم

  .)الفصل األول
  

   الرغوة ذات السعة الكبيرة مدافع  )ب(
  : وتنقسم إلى األنواع التالية      
  الرغوة الثابتمدفع ) 1(

 على قاعدة، يزود بمحلول الرغوة اً كمية كبيرة من الرغوة، ويكون مثبتوهو جهاز لدفع
  :بواسطة أنابيب أو خراطيم، وتنقسم من حيث التحكم إلى نوعين

  ).10ـ4/3( شكل ،تحكم يدويـ 1
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 بمحركين للحركة أفقياً ورأسياً، وعلبتي اً مزودالمدفعتحكم تلقائي عن بعد، ويكون ـ 2
أو  اًهوائي أو اً، أو هيدروليكياًأن يكون التحكم كهربائيسرعة أفقية ورأسية ويمكن 

  ).11ـ4/3(  شكل،اً هوائياًكهربائي
   الرغـوة المتحـركمدفع) 2(

 على عربة متحركة، ويمكن نقله اًوهو جهـاز لدفع كمية كبيـرة من الرغوة ويكون مثبت 
ز الخلط، إلى مكان الحريق، وقد تحتوي العربة على خزان الرغوة المركزة، وجها

 من المدافعوتصنع  .)12ـ4/3( شكل ، بواسطة خراطيم إلى مصادر المياهمدفعويوصل ال
 البرونز أو  المقاوم للصدأالصلبمواد مقاومة للحريق والصدأ ومتجانسة مع الرغوة مثل 

جهة  الخفيفة وفقاً لمواصفات عالمية معتمدة من السبائك أو النحاس األصفرأو 
  .االختصاص

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تحكم يدويـ  مدفع رغوة ثابت )10ـ4/3( شكل
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  من بعدتلقائي  تحكم  ـمدفع رغوة ثابت) 11ـ4/3( شكل

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

   متحركمدفع رغوة) 12ـ4/3( شكل
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   الخلط المضغوطسابقةالرغوة  نظام       4/3/4
    

  التعريـف       4/3/4/1
 الخلط من الخزان بواسطة غاز طارد ومضغوط مثل سابقةيعتمد هذا النظام على تدفق محلول الرغوة 

 لتغمر فوهات الرش الرغوة إلى صانع، عبر شبكة األنابيب إلى ثاني أكسيد الكربون أو النيتروجين
 أو على شكل تيار محكم رذاذح المكان المراد حمايته، يمكن أن تكون الرغوة المتدفقة على شكل سط

ويمتاز هذا النظام بأنه ال يحتاج إلى مصدر للمياه ومضخات  .منخفض السرعة حسب متطلبات التصميم
  .)14ـ4/3(  و شكل)13ـ4/3( شكل، وأجهزة خلط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الخلط المضغوطسابقةنظام الرغوة ) 13ـ4/3( شكل
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   الخلط المضغوط مع الخراطيمسابقةنظام الرغوة ) 14ـ4/3( شكل

  
  

  

  مـادة اإلطـفاء   4/3/4/2
، وكمية AFFF نوع  غالباًةوهي عبارة عن محلـول مكون من كميـة معينـة من الرغوة المركز

أو % 3معينة من الماء مخزنة في وعاء خاص وتكون نسبة خلط الرغوة المركزة إلى الماء عادة 
أما إذا استعملت محاليل أخرى من الرغوة المركزة، يجب استشارة . حسب متطلبات التصميم% 6

  .جهة االختصاص
  

  )استعماالت النظام(التطبيق    4/3/4/3
في حماية األماكن والحاالت التاليةالستعمالهـاالً  يعتبر هذا النظام فع :  

  
  .لالحتراق أو السوائل الساخنة القابلة لالشتعال غرف تخزين السوائل القابلة )أ(
  
  . واسع للحريقالنتشار المعرضة لالحتراق المواد القابلة )ب(
  
  ).الديزل( الكهرباء التي تعمل بالوقود السائل مولدات غرف )ج(
  
  .محوالت الكهرباء التي تعمل بالزيت غرف )د(
  
 في األماكن التي تحتاج إلى الحماية بنظام الرغوة وال تتوفر فيها مصادر للمياه، أو أن يكون )هـ(

  .ضغط المياه غير كاف
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أماكن تحضير السوائل الحرائق في مثل  الحرائق ذات ثالثة أبعاد  ال يطبق هذا النظام على:مالحظة
 رغوة ـ فوهات رشوفي مثل هذه الحاالت تستعمل أنظمة . ما شابههاالقابلة لالشتعال و

 عن طريق  مم25وأيضاً للسـوائل القابلة لالنحالل في الماء بعمق يزيد عن . ماء المعتمدة
  .المرذذة رشالفوهات 

 

   النظامتشغيـل   4/3/4/5
  تشغيل وسائل ال )أ(

   تشغيل تلقائي)1(
لمنصهرة التي تقوم بفتح صمام الغاز الطارد بواسطة كاشفات الحريق أو الوصالت ا

  .الهوائي أو بواسطة الضغط المضغوط
   تشغيل يدوي كهربائي)2(

  . الحريقكاشفات    بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام 
   تشغيل يدوي ميكانيكي)3(
  بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية           

  
  أجهزة التشغيل  )ب( 

 إلطالق الغاز الطارد المضغوط من أسطوانته لضغط محلول الرغوة في الخزان عند       وتستعمل
  .هوائيةتلقيها اإلشارة من لوحة تحكم النظام وهي تعمل بطريقة كهربائية أو ميكانيكية أو 

  
  مكونـات النظـام   4/3/4/5

  
  : الخلط المضغوط من األجزاء الرئيسية التاليةسابقة يتكون نظام الرغوة     

  .وعاء أو خزان يحتوي على محلول الرغوة )أ(
  
  .أكسيد الكربونسطوانات الغاز الطارد المضغوط، وغالباً ما يكون غاز النيتروجين أو ثاني ا )ب(
  
  .الرغوةصانع شبكة األنابيب وملحقاتها و )ج(
  
، وفي هذه الحالة ال تحتاج  فوهات رش الرغوة ومحرض، ويمكن أن تأخذ شكل فوهات رش )د(

    .محرضبكة إلى الش
  
  .يوضح مكونات النظام) 13ـ4/3( شكلأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة،  )هـ(
  
الخلط داخل الخزان باستعمال مضخة تدوير وذلك للمحافظة على سابقة تدوير محلول الرغوة  )و(

  .تجانس المحلول وتقليل الترسبات في قاع الخزان
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  مواصفات المـواد   4/3/4/6
  

  الرغـوة محلـول )أ(
الرغوة المتدفقة على شكل رذاذ يجب أن تشكل بسرعة طبقة متماسكة تنتشر بسرعة حول 

وزمن مرات  8 إلى 4والرغوة التي تحقق هذه المتطلبات لها نسبة تمدد تتراوح ما بين . العوائق
 كما جاء في مواصفات  ث60 ـ  ث20يتراوح ما بين من زمن التدفق % 25نسـبة ب تالشي

أما الرغوة المتدفقة على شكـل تيار محكم منخفض السرعة  .لمركبات الرغوة صاصجهة االخت
  ).2ـ4/3( شكليجب أن يكون لها خواص ضمن المجال المبين في 

      
   الخلط سابقة خزان محلول الرغوة )ب(    

 يجب أن يكون الخزان مصنعاً بطريقة اللحام، ويصمم ويصنع ويختم عليه حسب متطلبات )1(
ASME أو ما يعادلها من المواصفات، وحسب الضغط المطلوب  المضغوطةطواناتلالس.  

 يجب أن يكون الخزان مصنوعاً من سبائك الفوالذ المقاومة للصدأ وأن يكون السطح الداخلي )2(
الخلط، سابقة مبطناً بطبقة مناسبة لتمنع الصدأ أو التآكل الناتج عن الماء أو محلول الرغوة 

  .طة في الخزان وصمامات القفل يجب أن تكون من نفس الموادوجميع الوصالت الراب
  هـاؤ فتحة التعبئة وغطا)3(

 ويجب أن  مم100يجب أن يكون الخزان مزوداً بفتحة للتعبئة ذات قطر داخلي ال يقل عن   
وأن يكون غطاء فتحة التعبئة مزوداً بممسكين حتى يتم شد الغطاء باليد دون استعمال أدوات، 

ويجب أن يكون الغطاء مزوداً بحاشية من . عندما يكون الخزان تحت الضغطب ال يحدث تسر
  .المطاط، ويجب تزويد فتحة تهوية لألمان على غطاء التعبئة

   صمام التنفيس )4(  
 أو ما يعادلها من الهيئات ASMEضغط معتمد من لل تنفيسيجب أن يزود الخزان بصمـام 

 . ضغط التشغيل األقصى المسموح بهمن% 110 الضغط عند بصورة سليمة تم ضبطه

   مقيـاس الضغـط)5(
  . الخلط بمقياس للضغط لمعرفة الضغط داخل الخزانسابقةيجب أن يزود خزان الرغوة 

  
  سطوانات الغاز الطارد المضغوطا )ج(

 DOTسطوانات ثاني أكسيد الكربون معتمدة من اسطوانات النيتروجين أو ا يجب أن تكون )1(     
  .لها من الهيئات الدوليةأو ما يعاد

  سطوانات الغاز الطاردا صمامات )2(
غازات المضغوطة أو ما لل DOTسطوانات حسب مواصفات اال     يجب أن تكون صمامات 

، ويجب أن تسنين حسب الشروط الدوليةيجب أن يكون لها ويعادلهـا من المواصفـات، 
  : التاليـة الشروطتستوفيتكون أيضاً من النوع الذي يفتح بسرعة ويجب أن 

  : إمكانية فتحها يدوياً بالوسـائل التاليـةـ1
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سطوانة اسطوانة نيتروجين أو اعجلة التشغيل اليدوية لكل  ـ ذراع الفتح السريع أوأ
  .ثاني أكسيد الكربون

  .سطوانات النيتروجيناـ مشغل لفتح جميع ب 
  . بعضها البعض أن تكون جميع طرق الفتح مستقلة ومرتبة بحيث ال تتعارض معـ2
  .سطوانةاال إمكانية قفلها يدوياً عند رأس ـ3
  . المختلفةمزودة بمقياس ضغط تكاملي لقياس الضغوطأن تكون  ـ4

  منظم ضغط الغاز الطارد) 3(
 المزودة كافياً للمحافظة على التدفق المحدد لكل منظمات الضغط يجب أن يكون عدد ـ1

  .التدفقأجهزة 
بار ويجب أن  200مصمماً لضغط دخول ال يقل عن  ضغطمنظم  يجب أن يكون كل ـ2

  .يعير ويقفل ليدفع النيتروجين عند ضغط التشغيل المطلوب
-قادراً على العمل بأمان ضمن مجال درجات الحرارة  منظم الضغط يجب أن يكون ـ3

45 o
o 70و م  

  .م 
تصريف الضغط، ل  نابضيذ أو مجمع منظمات بصماممنظم  يجب أن يجهز كل ـ4

 بالسلك ال يقل قطره مسلحسطوانات النيتروجين بخرطوم اويجب أن يكون موصالً مع 
  . مم9.5عن 

  
   الرغوةصانع األنابيب والوصالت و)د(

  . لنظام الرغوةجهة االختصاص حسب مواصفات      
  
  فوهات الرش )هـ(

  .المبانيألنظمة الرغوة الثابتة داخل  جهة االختصاص حسب مواصفات 
  
  التحكم والتشغيل والمراقبة أجهزة )و(

  :تشمل األنواع التاليـة       
  أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي) 1(

التابعة للنظام وفقاً لوحة التحكم ، واللهب أو الدخان أو كاشفات الحرارةوهي ـ 1
  ).صل األول الف ـالخامسالباب ( أنظمة إنذار الحريقلمواصفات 

الباب األول ـ الفصل (اصفات مواد معدات الحريق مولوفقاً سطوانة اال رأس مشغلـ 2
  .)األول

الباب األول ـ (اصفات مواد معدات الحريق لمو ومفتاح الضغط وفقاً ملف لولبيـ 3
  .)الفصل األول

   أجهزة التشغيل اليدوي)2(
صل  الف ـالخامسالباب ( أنظمة إنذار الحريق وفقاً لمواصفات التشغيل اليدويةوحدة  وهي     

   .معتمد حسب المواصفات الدولية ذراع التشغيل الميكانيكيو ) لاألو
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   أجهزة اإلنذار التابعة للنظام)3(
 أنظمة إنذار الحريق وفقاً لمواصفات الصافرات والعالمات الضوئية واألجراس وهي     

  ). صل األول الف ـالخامسالباب (
  
  التصميـم   4/3/4/7
  

سطوانات لتشغيل النظام عندما يكون ضغط النيتروجين اال يجب أن يكون هناك عدد كاف من )أ(
 بار تقريباً لطرد كمية المحلول التصميمية 58 بار تقريباً أو ضغط ثاني أكسيد الكربون 103

  .كلها، وكمية احتياطية أيضاً كافية لتنظيف جميع الخطوط
  
  سطوانات الغاز الطاردا تخزين )ب(

من يسهل الوصول إليه، وذلك لغرض التشغيل آ سطوانات في مكاناال يجب أن توضع      
  .والصيانة وأن ال يكون معرضاً للعوامل الجوية، من درجة الحرارة وغيرها

  
بعد ) إن وجدت( بحيث يمكن غسيل خطوط الخراطيم والصمامات تصمم شبكة األنابيب )ج(

  .االستعمال
  
، فإنه يجب أن توضع عالمة  رشاتوهف باستعمال المبنى عند حماية منطقة كاملة من الغرفة أو )د(

 بينها حسب منحنيات األداء الخاصة بها بحيث ةعدابمعلى أعلى ارتفاع ممكن لها في المنطقة، وال
  .تغطي المنطقة المحمية كلها

  
 في حالة استعمال الخراطيم ببكرة فإنه يمكن التحكم بتدفق محلول الرغوة لكل خرطوم عن )هـ(

  .طريق صمام كروي
  
  

   الفنيةالتجهيزات   4/3/4/8
  :ألنظمة الرغوة الداخلية مع مراعاة اآلتي جهة االختصاصحسب مواصفات ومتطلبات     

  
سطوانات الغاز الطارد بشكل جيد على الحوامل المخصصة ا الخلط وسابقة تثبيت خزان الرغوة )أ(

  .لها
  
سطوانة عبر منظم اال بحيث يمر الغاز عند التشغيل من والصمامات يجب أن تركب األنابيب )ب(

بقة الخلط االضغط أو مجمع المنظمات واألنابيب للمحافظة على ضغط ثابت في خزان الرغوة س
  .أثناء التفريغ حسب التصميم
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، وأجزاء المكان المراد حمايته بتركيب صمام عدم المبنى التنسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء )ج(
  .فوهات الرشتضمن عدم إعاقة عمل  الفوهات وأجزاء الشبكة بحيث وتركيبرجوع، 

  
 توصيل لوحة نظام التشغيل والتحكم التابعة للنظام مع لوحة تحكم اإلنذار الرئيسية للمبنى في حالة )د(

  .وجودها
  
  الحسـابـات   4/3/4/9
  

 يؤخذ AFFF يؤخذ معدل التدفق التصميمي المطلوب لمحلول الرغوة حسب نوع الرغوة، إذا كان )أ(
   .2م/د/ل 6.5و بروتين أو فلوروبروتين يؤخذ  أ2م/د/ ل4.2

  
  . لمحلول الرغوة للمساحة المطلوب تغطيتها)د/ل(  يحسب معدل التدفق التصميمي الكلي)ب(
  
د على األقل، أو حسب نوعية الرغوة، أو حسب  10 يؤخذ أقل زمن مطلوب لتشغيل النظام )ج(

    .الترخيص وظروف المشروع
  
  . باللتروة المطلوبة خالل زمن التشغيل تحسب كمية محلول الرغ)د(  

  
وعلى ضوئها تحسب كمية % 6 أو% 3  تؤخذ نسبة خلط الرغوة المركزة إلى الماء عادة)هـ(

  .الخلطسابقة ن في خزان الرغوة االرغوة المركزة، وكمية الماء المطلوبت
  
 أو يحسب ،ا حسب المسـاحة التي يغطيهفوهة رشلكل  )د/ل(  يحسب معدل التدفق التصميمي)و(

  . متساويةفوهات الرش إذا كانت المساحات التي تغطيها فوهة رشالتدفق لكل متوسط معـدل 
  
( فوهة الرشند  يؤخذ الضغط المطلوب ع)ز(

n
P( لتحقيق التدفق )

n
Q( من منحنيات األداء 

 :أو من المعادلة التالية. صنعةم الجهةلل الدليل المصورالموجودة في 

  
                                )1ـ4/3( معادلة                                     

nn
PKQ =                                                                                            

                               
  :حيث      
        K لجهة المصنعة لالدليل المصورتؤخذ قيمته من ، فوهة الرش ثابت.  

  
ر األنابيب والوصالت من  يحسب فاقد الضغط في األنابيب والوصالت بمعرفة التدفق، وأقطا)ح(

  .واألطوال المكافئة للوصالت) هازن وليامز(معادلة 
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  .صنعةم الجهةلل الدليل المصور الخلط من سابقةط في خزان الرغوة غض يؤخذ فاقد ال)ط(
  
  .االرتفاعات يحسب الضغط الناتج عن االختالف في )ى(
  
من ) ي(و) ط(و) ز(اصل جمع  من حالخلط سابقة يحسب أقل ضغط مطلوب في خزان الرغوة )ك(

  .)4/3/4/9( الفقرة
  
  .صنعةمال للجهةالدليل المصور الخلط من  سابقة يحسب أو يؤخذ الحجم الكلي لخزان الرغوة )ل(
  
  . بمعرفة أقطار األنابيب وطولها يحسب حجم األنابيب لطرد الرغوة من الخزان واألنابيب)م(
  
  .نوع الغاز الطارد حسب ،)كجم( تحسب كتلة الغاز المطلوبة )ن(
  
 بمعرفة كتلة الغاز الطارد المضغوط، ودرجة الحرارة التي سيخزن فيها والضغط والكثافة، )س(

 أن غاز ثاني أكسيد االعتبارسطوانة الغاز الطارد المضغوط، مع األخذ بعين ايحسب حجم 
  .الكربون يخزن في الحالة السائلة

  
  الفحص واالستالم  4/3/4/11
  

  :ي عند االستالميراعى ما يل    
  .الدليل المصور المعتمدة و التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات)أ(    

  
  .فوهات الرش تعترض عمل عوائق التأكد من عدم وجود )ب(
  
سطوانات الغاز الطارد وشبكة األنابيب ا التأكد من وسائل تثبيت خزان محلول الرغوة و)ج(

  .وملحقاتها
  
لتأكد من أن القراءات صحيحة، وأيضاً مالحظة حجم ووزن  مالحظة مؤشرات الضغط وا)د(

  .سطوانات الغاز وسعة خزان محلول الرغوةا
  
 إجراء فحص عملي إلطالق الغاز الطارد من الشبكة، وذلك لفحص نظام التشغيل وتلقي )هـ(

اإلشارات عند لوحة التحكم ولوحة اإلنذار وسماع اإلنذار وفي بعض الحاالت يتطلب الفحص 
 .ق الرغوة فعلياً حسب الترخيصإطال
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  الصيانـة  4/3/4/11
  

  : عند إجراء الصيانة مع مراعاة ما يليةالمصنعالجهة يجب إتباع تعليمات     
  . يجب أن يزود كل نظام بكتيب يبين تعليمات التشغيل والصيانة)أ(    

  
  . يجب توفير الوسائل المناسبة لفحص النظام بدون تفريغه)ب(    

  
  .لصمامات وأجهزة اإلنذار شهرياً وتسجيل النتائج يجب فحص ا)ج(
  
  .سطوانات الغاز الطارد وكمية محلول الرغوة في الخزان سنوياًا يجب فحص ضغـط ووزن )د(
  
 الخلط من مستويات مختلفة من الخزان وفحصها للتأكد سابقة أخذ عينات من محلول الرغوة )هـ(

وذلك على فترات منتظمة حسب نوعية الرغوة  ئهمن تجانس المحلول والترسبات فيه وحسن أدا
  .المركزة المستعملة

  
الخلط داخل الخزان باستعمال مضخة تدوير وذلك للمحافظة على  سابقة تدوير محلول الرغوة )و(

  .تجانس المحلول وتقليل الترسبات في قاع الخزان
  
  .ةالمصنعلجهة ا عند استبدال القطع الفعالة والحساسة يجب إتباع تعليمات وتوصيات )ز(
  
 يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام سنوياً، للتأكد من المقاومة للصدأ أو التلف الناتج عن )ح(

  .األعمال األخرى أو الحريق
  
  . يجب فحص النظام كامالً من قبل فنيين مختصين سنوياً وتسجيل النتائج وتسليمها إلى المالك)ط(
  
  .تعمال المكان لم يتغيراستغالل أو اسأن  يجب التأكد من )ى(
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   داخل المبانيلالشتعالأنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القابلة     4/3/5
  
  التعريـف   4/3/5/1

يختص هذا الجزء بأنظمة مكافحـة الحريق بالرغوة التي تعتبر كحماية أولية ألماكن خاصة موجودة   
  .الغرف أو المبانيداخل الغرف والمباني أو حماية عامة لمحتويات 

  
  )استعماالت النظام(التطبيق   4/3/5/2
  

 التي تخزن أو تعالج داخل المباني ولها السوائل القابلة لالشتعالتطبق هذه األنظمـة جزئياً على   
  :م والسوائل الساخنة القابلة لالحتراق، وهذه التطبيقات يمكن أن تكون فيo 60  مننقطة وميض أقل

  . المعرضة النتشار واسع للحريقاألماكنوأماكن التخزين  )أ(
  
المواد معدات التحضير وغرف المضخات والخزانات التي يمكن أن تتواجد في مصانع  )ب(

  .الكيميائية
  
  . ومصانع التقطير والتكريرالمذيباتمصانع سحب  )ج(
  
  . الكهرباء التي تعمل بالديزلمولداتغرف  )د(
  
  .بالزيتغرف محوالت الكهرباء التي تعمل  )هـ(

  
 ،المضغوطة الخلطة ـسابق ام الرغوةـنظ  ال يطبق هذا النظام كما هو مذكور في:مالحظـة

  .)4/3/4(رة ـالفق
  
  أنـواع النظــام  4/3/5/3

  
   رش الرغوة نظام )أ(

 بفوهاتعبارة عن شبكة أنابيب متصلة مع مصدر إنتاج محلول الرغوة ومجهزة  نظام خاصهو     
 وتوزيعها فوق سطح المنطقة المراد حمايتها، وهذه األنظمة من النوع  لدفع الرغوة مرذذةرش

  . في نفس الوقت الرشذي المخارج المفتوحة حيث أن الرغوة تندفع من جميع فوهات
  
   أنظمة الرغوة على شكل تيار محكم منخفض السرعة)ب(

كل تيار محكم منخفض  منتجة للرغوة على شمصباتب وهي مشابهة للنظام السابق إال أنها مزودة     
  .السرعة
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  مكونـات النظـام  4/3/5/4
  :يتكون نظام الرغوة الثابتة داخل المباني بصورة عامة من األجزاء التالية  

  
  . أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة)أ(  

  
  . مصدر مياه مناسب)ب(  

  
  ).خزان الرغوة والمواد المنتجة للرغوة( مصدر الرغوة المركزة )ج(  

  
  .عدات المزج النسبيم )د(  

  
  . شبكة األنابيب وملحقاتها)هـ(  

  
          .صانع الرغوة )و(  

              

صانع ، وفي هذه الحالة ال تحتاج الشبكة إلى وأجهزة الخلط الرغوة، فوهات الرش و مصبات )ز(
  .الرغوة

  
  مم، وفي3.2 أقل من لنظام، والفي ا  رشفوهة أكبر من أصغر المرشحات يجب أال تكون )ح(                   

  .متناول نظام الصرف
  

  . للتأكد من صالحيته وخلوه من األعطالالنظام مكونات اختبار )ط(  
  
  مواصفـات المـواد  4/3/5/5

  المركزة مصادر الرغـوة ) أ(       
  :وتشمـل ما يلـي  
  مادة الرغـوة) 1(

 طبقة متماسكة تنتشر بسرعة ل يجب أن تشكالمرذذة فوهات الرشالرغوة المتدفقة من ـ 1
 ،8 إلى 4الرغوة التي تحقق هذه المتطلبات، لها نسبة تتراوح ما بين . حول العوائق

، كما جاء ث 60ـ   ث20 ويتراوح ما بين  من زمن التدفق%25نسبة ب التالشيوزمن 
  .)4/3/2/2(، الفقرة  الرغوةأنواعفي مواصفات 

لى شكل تيار محكم منخفض السرعة، يجب أن يكون الرغوة المتدفقة من أنظمة الرغوة ع ـ2
  .)4/3/2/2(، الفقرة  الرغوةأنواعكما جاء في مواصفات لها خواص 

الكحولية عندما يكون النظام مصمماً خصيصاً لهذا الغرض الرغوة يمكن استعمال أنواع  ـ3
  .وحسب الترخيص
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ا للتطبيق المراد  استخدامهعلى إمكانية تسمحيجب أن المستخدمة الرغوة ـ أنواع 4
  .استخدامها فيه

فقرة  حفظ الرغوة المركزةأوعية  كما جاء في مواصفات خزانات الرغوة المركزة )2( 
 الخزان من معادن متوافقة مع المحلول الرغوي الذي سيتم تخزينه إنشاء يتم .)4/3/3/5(

  .يتعرض لها درجات الحرارة التي يمكن أن صالحاً للعمل تحتكون الخزان يجب أن ي .فيه
 ولوحات  أو ما يعادلها،  ULحسبمسجلة  من نوعية التروس  مضخات الرغوة المركزة وهي)3(

يجب أن تكون معتمـدة من قبل مختبرات و التحكم التي تنظم بدء الحركة للمضخات الكهربائية 
 في حالة .NFPA-20دولية معروفة متخصصة بالحريق، أو يمكن أن تكون حسب مواصفات 

يلزم أن تنظف المضخة بالماء بعد و ، الطروقالحديد  أو الحديد الزهرم مضخات من استخدا
  . إلى تلف المضخةالرغوة المركزةؤدي تاالنتهاء من االستخدام حتى ال 

  
   الرغوة معدات خلـط)ب(

سيتحمل المحلول الرغوي  .)4/3/3/2( ، الفقرة     هي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة
  . أن يتعرض لها الماءأعلى ضغوط يمكن

  
   األنابيب والوصالت)ج(

الباب األول ـ ( مواصفات مواد معدات الحريقألنابيب والوصالت  ا     وهي وفقاً لمواصفات
  ).األولالفصل 

  
   الرغـوةصانع  )د(

  ).4/3/3/6( المذكورة في الفقرةلمواصفات ل     وهي وفقاً 
  
  .)ج15ـ4/3(  شكلو) ب15ـ4/3(  شكلو) أ15ـ4/3(  شكل الرغوة، رشفوهات )هـ(                   

 الرغوة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ مثل فوهات رشيجب أن تكون ) 1(
، وأن تكون مسجلة للغرض المطلوب استعمالها الخ...، البرونز، الصلب المقاوم للصدأ

  .فيه
 عاكسبعب، تكون مزودة المنتجة للرغوة على شكل رذاذ أو مجرى متش فوهات الرش) 2(

  . منخلأو 
 المنتجة للرغوة على شكل تيار محكم السرعة يمكن أن تكون مزودة أو فوهات الرش) 3(

شكل وصلة أنبوب  فوهات الرش  يمكن أن تأخذ أو موجه للتيار، وعاكسغير مزودة ب
  . رغوة صغير بفتحات خروجصانعمفتوحة، فوهة تدفق مباشرة، أو 

 للرغوة صانعلنوعان المذكوران أعاله مزودين أو غير مزودين بايمكن أن يكون ) 4(
  .كأجزاء مكملة
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   الرغـوة رشةفوه) أ15ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رش الرغـوةفوهة  ) ب15ـ4/3( شكـل
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   ساحبة للهواءرش الرغـوةفوهة  ) ج15ـ4/3(شكـل

  
  
  التشغيـل   4/3/5/6

  :يتم تشغيل نظـام الرغوة الثابت بالوسـائل التاليـة    
  

   تشغيـل تلقائـي)أ(
 بواسطة كاشفات الحريق التي تقوم بفتح صمام التحكم للمياه أو صمام الغمر أو أي أجهزة تشغيل     

  .أخرى
  
  كهربائي  تشغيـل يـدوي)ب(

  . بواسطة مفتاح كهربائي يقوم مقام كاشفات الحريق    
  
  تشغيـل يدوي ميكانيكي) ج(

  .الصمامات بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية مثل     
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  التصمـيم    4/3/5/7
  

 يجب ، فإنـه المرذذة الرغوةفوهات رشباستعمال حماية منطقة كاملة من الغرف أو المبنى  عند )أ(
 ممكن في المنطقة، والبعد بينها حسب منحنيات األداء الخاصة بها ارتفاعأن توضع على أعلى 

  .بحيث تغطي المنطقة المحمية كلها
  
، يجب أن توضع بحيث تتدفق الرغوة بأكبر سرعة ممكنة  األرضيةفوهات الرش عندما تستعمل )ب(

  .فوق سطح المنطقة
  
 الخزان الجانبية فوهات رش المفتوحة بواسطة لالشتعال يمكن حماية خزانات السوائل القابلة )ج(

فوهات الرش التي تدفع الرغوة بسرعة منخفضة مباشرة فوق سطح السائل أو بواسطـة 
  ).16ـ4/3( شكلن التي تركب فوق الخزا المرذذة

  
  توضع فوقها، أو بواسطة فوهاتفوهات رش يمكن حماية أجزاء معينة من معدة ما باستعمال )د(

موجهة عليها حيث أن الغرض األساسي من النظام هو إطفاء الحريق المنتشر على ال الرش
ة األرض، باإلضافة إلى أن غمرها بالرغوة يؤدي إلى عزلها وحمايتها من التعرض للحرار

  .أثناء إطفاء الحريق
  
 من مساحة المنطقة المحمية، ما 2 م9.0  واحدة على األقل لكل رشفوهة يجب أن يكون هناك )هـ(

 موزعة بشكل  الرشفوهات مسجلة لتغطية مساحة أكبر ويجب أن تكون  الرشفوهاتلم تكن 
لموجودة في مناسب يضمن تغطية المنطقة المراد حمايتها، وأيضاً غمر المعدات واألجهزة ا

  .FM أو االختبار أو تسجيلها من جهة العتمادهاالمنطقة، ويجب أن توزع الفوهات وفقاً 
  
 في فوق األرض أو تحت األرض) سائل رغوي هوائي مركز(أنابيب الرغوة  عندما تكون )و(

 فإن الرغوة داخل هذه األنابيب يجب أن تكون مضغوطة، ويمكن ، م15.0 مسارات تزيد عن
  . على الضغط باستعمال مضخة مساعدة أو أي وسيلة أخرى مناسبةالمحافظة

  
 التحكم وصمامات يجب أن توضع معدات الرغوة مثل خزان الرغوة، أجهزة الخلط، المضخات )ز(

  .في مكان آمن يسهل الوصول إليه وغير معرض لخطر الحريق
  
 المركزةر من المياه والرغوة  يمكن استخدام أنظمة لحماية مكان أو عدة أماكن تغذى بنفس المصد)ح(

  .صمامات التوجيهبواسطة 
  
 مصادر المياه االعتبار حجم نظام واحد يجب أن يصمم صغيراً كلما أمكن ذلك، مع األخذ بعين )ط(

 جهة االختصاصوالعوامل األخرى التي تؤثر على عمل وأداء النظام حيث أنه حسب رأي 
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عاً، باستعمال نظام مستقل لكل مكان، أو أن يمكن حماية مكانين أو أكثر معرضين للحرق م
يكون النظام مصمماً لتغطية جميع األماكن المعرضة للحريق معاً وفي بعض الحاالت الخاصة، 
قد يتطلب النظام بأن يغلق تلقائياً بعد زمن تشغيل معين وفي مثل تلك الحاالت يجب أخذ موافقة 

  .جهة االختصاص
  
 النظام وفقاً مدادإلكافية ) الرغوة المركزة(مواد إنتاج الرغوة  يجب أن يكون هناك كمية من )ي(

 كافية حتى يتم وضع النظام في موضع الخدمة بعد التشغيل، احتياطيةلمتطلبات التصميم وكمية 
هذه الكمية يمكن أن تكون في خزانات مستقلة أو براميل أو صفائح في الموقع، أو أن تكون 

  .س 24متوفرة لدى مورد معتمد خالل 
  
 يجب تزويد النظام بإنذار محلي يعمل مستقالً عن تدفق المياه، ليدل على تشغيل أجهزة الكشف )ك(

  .التلقائي
  
  . تدل على تدفق مياه النظام،أجراس مائية أو كهربائية خارجيةتركيب جهة االختصاص   تطلب)ل(
  
 إلنذار تدفق المياه، يفضل  في الحاالت التي ال يمكن فيها توفير محطة مركزية أو محطة خاصة)م(

أو أقرب مركز إطفاء أو أي مكان آخر  جهة االختصاصربط وحدات اإلنذار الكهربائي بمبنى 
  .مناسب تتوفر فيه اإلسعافات األولية

  
 كاشفات الحريق يجب تزويد إنذار مناسب لألعطال لكل نظام للداللة على الخطأ أو العطل في )ن(

  . التشغيل األخرى للنظام، أو معدات ووسائلةالتلقائي
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   داخل الخزانائلعلى سطح الس الجانبية لغمر الرغوةفوهات الرش  )16ـ4/3( شكـل
  

  
  الحســابـات   4/3/5/8
  

  :تجرى عمليات الحساب للنظام وفقاً للمعايير التالية    
  ـق  معـدل التدف)أ(    
  السوائل الهيدروكربونية) 1(       

 نوة عـدل تدفق محلول الرغـ معال يقلة معينة يجب أن ـاية منطقة أو مساحـ لحمـ1
  .من المنطقة المحمية 2م/د/ ل6.5

 عندما يكون هناك تداخل بين أسطح أفقية يمكن أن تجمع رغوة مثل الخزانات الكبيرة، ـ2
فإنها يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لتحقيق معدل . الخ..  الميزانين، واألسطح ،السنادر

  .التدفق التصميمي
 موضوعة فوقها، فإن معدل التدفق يجب فوهات رشعند حماية خزانات مفتوحة بواسطة ـ 3

  .من سطح السائل 2م/د/ ل6.5أن يكون 
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 ، يجب األخذ بعينفوهات الرش المرذذةصغيرة بواسطة  عند حماية خزانات مفتوحة ـ4
ار نسبة التدفق التي تدخل الخزان فعلياً للتأكد من أن معدل التدفق المطلوب قد االعتب
  .تحقق

  
) المتأينة(إن السوائل القابلة لالشتعال واالحتراق والقابلة لالنحالل في الماء والمحاليل القطبية 

ل هذه التي تهدم الرغوة العادية تتطلب استعمال نوع الرغوة الكحولي، إن األنظمة التي تستعم
تتطلب عناية هندسية خاصة، وهذا يمكن أن يتطلب معدالت تدفق أعلى، في جميع ة الرغو

رغوة المركزة ومعدات تكوين الرغوة عن التمديدات لل ةمصنعالجهة الالحاالت يجب استشارة 
  .والتوصيالت المعتمدة من جهات التسجيل والفحص واختبارات الحريق النوعية

  
   زمـن التشغيـل )ب(

 د على األقل، وعندما يصمم النظام 10 زمن تفريغ الرغوة يجب أن يكونلحماية منطقة معينة ) 1(
ن تخفيض زمن التفريغ نسبياً بحيث ال يقل عن ـ يمك،2م/د/ ل6.5على معدل تدفق أعلى من 

  . د7
  :2م 37.2 للخزانات ذات سطح سائل بمساحة أقل من) 2(

  . د5 زمن تفريغ الرغوة يجب أن ال يقل عن  العلوية، فإن المرذذةلفوهات الرش ـ1
  .د 3 الرغوة يجب أن ال يقل عن  المثبتة على الخزان، فإن زمن تفريغللمصبات ـ2
 يجب توفير الوسائل المناسبة للتدفق الفائض للمحافظة على سطح حر ثابت ال تقل سماكته ـ3

  . 2م 2.3  للخزانات التي تزيد مساحة سطحها عن مم100 أو  مم50عن 
 وأكبر تطبق عليها شروط زمن التشغيل 2 م37.2الخزانات التي تزيد مساحة سطح السائل فيها ) 3(

  .)4/3/6( كما هو مذكور في الفقرةللخزانات الخارجية 
  
   كمية الرغوة المركزة وكمية الماء)ج(

بة الخلط، التي اللتر بمعرفة كل من معدل التدفق وزمن التشغيل ونسب      تحسب كمية الرغوة المركزة 
  . أو بطريقة مشابهةاللتربوأيضاً كمية الماء تحسب % 6أو % 3تؤخذ عادة 

  
 نظام الرغوة  حسب ما جاء فيفوهة رش يحسب معدل التدفق التصميمي والضغط المطلوب لكل )د(

  .))ز(و) و(ـ4/3/4/9( الفقرة  الخلطسابقة
  
  ـد الضغـطقاف )هـ(

صـالت المياه ومحلول الرغوة بمعرفة التدفق وأقطار  يحسب فاقد الضغط في أنابيب وو)1(
  .واألطوال المكافئة للوصالت) هازن ووليامز(األنابيب من معادلة 

 الرغوة المركزة حسب المنحنيات الموجودة في إمداد يحسب فاقد الضغط في أنابيب ووصالت )2(
  ).  ب1ـ4/3(  منحنىو) أ1ـ4/3( منحنى

  ).4/3/3/2 (الفقرة ، الخلط وفقاً لما جاء في طرق خلط الرغوة يحسب فاقد الضغط في أجهزة)3(
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  .رتفاعاتاال في االختالفيحسب الضغط الناتج عن ) 4(
من الفقرة ة جمع البنود ـعند مصدر المياه نتيجب الضغط الكلي المطلوب للنظام ـيحس) 5(

  .))4( و)3(و) 1(ـ)  هـ(ـ4/3/5/8( و ))ز(و) و(ـ4/3/4/9(
% 15 مقاسات األنابيب لتزويد تدفق منتظم، يجب أن يكون مبنياً على أساس تغيير التعديل في )6(

 في النظام بحيث يكون التدفق الكلي فوهة رشالتدفق المفترض لكل متوسط كحد أقصى من 
  .للنظام مساوياً لمعدل التدفق التصميمي المطلوب

  .NFPA-16اصفات لمومطابقة  بصورة عامة الحسابات الهيدروليكية يجب أن تكون )7(
  

  المخططـات والمواصفـات   4/3/5/9

  
  :عند تقديـم طلب الترخيـص يجب أن يرفق به المخططات والبيانات التالية

 المخططات التصميمية موضحاً عليها المساقط األفقية والرأسية بمقياس رسم مناسب تبين المكان )أ(
  .ورينظام بكافة مكوناته ومخطط منظالمراد حمايته، وموقع ال

  
  . مواصفات مكونات النظام)ب(
  
 المخططات التنفيذية التي توضح التفاصيل غير الواردة في المخططات التصميمية بحيث تتوافق )ج(

  .مع حسابات التصميم
  
  . البيانات والحسابات وفقاً للنماذج المعدة لذلك)د(

  :البيانات المطلوبة تتضمن اآلتي
  .الغرض من تصميم النظام) 1(
  .دل التدفق وزمن التشغيلمع) 2(
  .الحسابات الهيدروليكية) 3(
  .البيانات وشهادات الفحص لمصادر المياه الموجودة) 4(
  .مخطط تفصيلي لشبكة األنابيب وأجهزة الكشف والتشغيل) 5(
  . المراد استعمالهافوهات الرشنوع ) 6(
  .فوهات الرشالموقع والمسافات بين ) 7(
  . األنابيبتاتمثبو  عالقاتتفاصيل عن ) 8(
  . إن وجدت السحبموقع ستائر) 9(
) الخلط( ونسبة التركيز االحتياطية كمية ونوع الرغوة المركزة المطلوب تخزينها والكمية )10(

  .التصميمية
 مخططات كاملة وبيانات تفصيلية تصف المضخات، المحركات، لوحات التحكم مصادر )11(

  . وحاالت السحبالطاقة، الوصالت، توصيالت السحب والدفع،
  . الفرمليةالقدرةومنحنيات المردود و منحنيات األداء للمضخات )12(
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 ط في أنابيب ووصالت تغذية الرغوة المركزةضغ الفاقد) أ1ـ4/3( منحنى

  

  
  ة الرغوة المركزةفي أنابيب ووصالت تغذيط ضغال فاقد) ب1ـ4/3( منحنى
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   الفنيـةالتجهيزات  4/3/5/10
يجب ) الباب األول ـ الفصل األول( مواصفات مواد معدات الحريقإضافةً إلى ما هو مذكور في   

  :القيام بالتجهيزات التالية

 يجب االنفجاريجب أن تعلق األنابيب بطريقة آمنة، وعندما تكون األماكن المحمية معرضة لخطر  )أ(
ألنابيب على دعائم غير مثبتة على السقف، بحيث أنه إذا تطاير السقف أو تحطم فإن أن تعلق ا

  .األنابيب ال تتحطم أو تتشوه

 مم 12.5  مناسبة وأن تكون ذات ميل بمقدارصرف يجب أن تزود أنابيب توزيع الرغوة بوسيلة )ب(
  . باتجاه نقاط الصرف م3لكل 

المعتمد، ويجب عدم السماح عامة بالثقب والربط  من النوع العالقات يجب أن تكون جميع )ج(
  .والعالقاتبعناصر اإلنشاء الحاملة، يمكن أن يكون الربط باإلنشاء القائم الحديدي أو األسمنتي 

 فوهات الرش مواصفات التركيب ألنابيب نظام الرغوة هي كما ورد في مواصفات التركيب لنظام )د(
  .ما عدا المذكور أدناه

 عندما يكون تنفيذها ال ا لألنابيب المضغوطة مسموح بهANSIلحام حسب المواصفات  عملية ال)هـ(
يجب أخذ العناية الخاصة لضمان أن الفتحات قطعت كاملة وأنه ال يوجد . يشكل خطر حريق

  .عوائق في مسار المياه

ر  الرغوة التي تحمي مكان معين يجب أال تمر فوق مكان آخفوهات الرشل التغذية أنابيب )و(
  .معرض للحريق في نفس المنطقة

 يجب التنسيق الكامل بين الخدمات وأجزاء المبنى، وأجزاء المكان المراد حمايته، وكل من )ز(
  .فوهات الرش وأجزاء الشبكة بحيث تضمن عدم إعاقة عمل فوهات الرش

  

  الفحـص واالختبار  4/3/5/11

يجب أن تتم أعمال الفحص  بالنظام، زةالرغوة المركتتم أعمال الفحص واالختبار دون إطالق  )أ(
  :واالختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً ألصول المهنة وشروط العقد على أن ال تقل عن النقاط التالية

  .المعتمدالدليل المصور والمعتمدة  التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات )1(
  .فوهات الرش التأكد من عدم وجود معوقات تعترض عمل )2(
  . وجميع مكونات النظام فوهات الرش الشبكة ومثبتاتالتأكد من  )3(
  . التأكد من ضغط وتدفق مصادر المياه والمضخات ومنحنيات األداء)4(
  . التأكد من تركيب أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي بالشكل الصحيح)5(
كور في طرق  فحص أجهزة خلط الرغوة ونسبة الخلط، والتأكد من تركيبها حسب ما هو مذ)6(

  .)4/3/3/2( الفقرةخلط الرغوة 
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  ).الكمية والضغط والتدفق( التأكد من مصادر الرغوة المركزة )7(
  . بالشكل الصحيح وفحص عملها الرغوةصانع التأكد من تركيب )8(
  . قياس معدل التدفق لمحلول الرغوة والتأكد من التشغيل وكمية الرغوة)9(
حكم والتشغيل، وتلقي اإلشارات عند لوحة التحكم ولوحة  إجراء فحص عملي ألجهزة الت)10(

  .اإلنذار، وسماع اإلنذار والتحكم بالخدمات األخرى
  
   النظاماستالماختبارات ) ب(

  شطف األنابيب المتصلة بمصدر المياه) 1(
 .اختبارات الضغط الهيدروستاتيكي) 2(

د مقدار يأال يزيلزم و ،  س2 لمدة من ضغط النظام% 150يتم ضخ األنابيب على 
  . لكل وصلة بغض النظر عن أقطار األنابيبد/ ل0.032  عنالتسرب

  .ضغط التدفق، والتدفق الحقيقي) 3(
  .اختبار أنظمة الخلط) 4(

  
  الصيـانة  4/3/5/12

  : إلجراء الصيانة مع مراعاة ما يليةالمصنعالجهة يجب إتباع تعليمات   
  .ات التشغيل والصيانة يجب أن يزود كل نظام بكتيب يبين تعليم)أ(  

  
  . يجب التأكد من أن استغالل أو استعمال المكان لم يتغير)ب(  

  
  . يجب فحص الصمامات وأجهزة التشغيل واإلنذار شهرياً وتسجيل النتائج)ج(  

  
 يجب أخذ عينات من الرغوة المركزة وفحصها مخبرياً للتأكد من صالحيتها وحسن أدائها، )د(

  ).4/3/2/2( الفقرة ،حسب نوعية الرغوة المركزة المستعملةوذلك على فترات منتظمة 
  
عليها نيات األداء، والضغوط التي تعمل  فحص مضخات الحريق شهرياً والتأكد من منح)هـ(    

الباب الثاني ـ (المضخات، وإجراء الصيانة لها كما هو مذكور في مضخات الحريق 
  ). الثانيالفصل

  
  .والتأكد من حسن أدائها، ومعايرة نسب الخلط فحص أجهزة الخلط شهرياً )و(  

  
 يجب فحص جميع أجزاء ومكونات النظام سنوياً، للتأكد من وجود المقاومة للصدأ أو التلف )ز(                        

  .الناتج عن األعمال األخرى أو الحريق
ن سنوياً وتسجيل النتائج وتسليمها إلى  يجب فحص النظام كامالً من قبل فنيين مختصي)ح(                        

  .المالك
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      أنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القابلة لالشتعال خارج المباني    4/3/6
  
  التعريــف  4/3/6/1

يختص هذا الجزء بالمتطلبات التي تطبق لألنواع المختلفة من أنظمة الرغوة المستعملة لحماية   
تعال أو االحتراق الموجودة خارج المباني، والمعرضة للعوامل خزانات السوائل القابلة لالش

 أو الخزانات بدون األسقف أو الخزانات ذات األسقف الثابتة سواء ذات األسقف الجويـة،
طافية، وكذلك المناطق المعرضة لحرائق السوائل الناجمة عن االنسكاب أو أماكن تخزين ال

 مصبات وذلك بواسطة .ن ذات رفوف متعددة األدوار تخزيأماكنالسوائل القابلة لالشتعال في 
دفع الرغوة الثابتة وفقاً لمواصفات معينة، وهذه األنظمة تصمم عادة لتعمل يدوياً أو تلقائياً أو 

  .تلقائية في آن واحد/يدوية
  
  التطبيـق  4/3/6/2

ك المخاطر تستعمل هذه األنظمة لحماية خزانات التحضير والتخزين الخارجية، وتشمل حماية تل  
ية، وتعتبر أفضل يائ الكيم الموادفي المصانع وحقول البترول الكبيرة، ومصافي البترول ومصانع

 .حماية لخزانات السوائل القابلة لالشتعال الخارجية

 

  أنـواع األنظمـة  4/3/6/3

  
   النظـام الثابـت )أ(  

مركزية للرغوة، ويتكـون هذا النظـام من شبكـة من األنابيب الثابتة متصلة بمحطة   
ثابتة إلى سطح السائل المطلوب حمايته وإذا تطلب األمر مصبات وتنساب الرغوة خالل 

  ).  17ـ4/3( شكـل ،تركيب مضخات فإن هذه المضخات تكون بصفة دائمة
  :ويتم دفع الرغوة إلى سطح السائل بالطرق التالية

 )أ18ـ4/3( شكـل ،سائل لدفع الرغوة لسطح ال مثبتة أعلى الخزانمصباتمن خالل ) 1(
  .  )ب18ـ4/3( و شكـل

 )أ19ـ4/3( شكـل ،زانـوة قرب قاع الخـات لدفع الرغـالل مصبـمن خ) 2(
  ).ب19ـ4/3( وشكـل

              )أ20ـ4/3( شكـلومتصلة بخرطوم من قرب قاع الخزان  مصباتمن ) 3(
ومتصلة من أعلى الخزان إلى أسفل الزيت  مصباتمن أو ). ب20ـ4/3( و شكـل
   ). د20ـ4/3( وشكـل) ج20ـ4/3( شكـل ،بخرطوم 

  ).    21ـ4/3(  شكـل،)حقن الرغوة(من صانع الرغوة لدفع الرغوة قرب قاع الخزان ) 4(
  

   النظام شبه الثابت )ب(
يتكون من مصبات الرغوة متصلة مع شبكة أنابيب ممتدة إلى بعد كاف من فتحات 

وتنقل . شبكة األنابيب على معدات تكوين الرغوةوال يشترط أن تحتوي . تصريف الرغوة
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الحريق وتوصل بشبكة األنابيب، معدات ومواد تكوين الرغوة إلى مكان الحادث بعد حدوث 
 هو ا، وتحدد أعداد الخراطيم التي يتم تركيبها وفقا لقطر أكبر خزان كم)22ـ4/3(شكـل

  .)3- 4/3(موضح بجدول
  

    الرغوةافعمد النظام الشبه ثابت باستخدام )ج( 
وة الرئيسية إلى مكان قريب ـد أنابيب محلول الرغوة من محطة الرغـفي هذا النوع تمت      

ل المطلوب حمايته بواسطة ـمن الخزان المطلوب حمايته وتقذف الرغوة إلى سطح السائ
راج قذف الرغوة لن ـ، مع مراعاة أن أبمـ الرغوة وأبراج قذف الرغوة والخراطيمدافع

م، 18تة التي يزيد قطرها عن ـسيلة الرئيسية لحماية الخزانات ذات األسقف الثابتعد الو
  ). 23ـ4/3( لـشك

  
   نظام الرغوة المتنقل على عجالت )د(

     يشمل هذا النظام وحدة إنتاج الرغوة والتي تكون مثبتة على عربة بعجالت ويمكن قطرها 
راطيم المتصلة بمصدر مياه مناسب بسيارة إلى مكان الحادث ثم تجري عملية توصيل الخ

  ).24ـ4/3(  شكـل،بصانع الرغوة) مآخذ الحريق(
  
   النظـام المتنقـل )هـ(

  . في هذا النظام تحمل معدات عمل الرغوة والخراطيم باليد إلى مكان الحادث                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لحماية السوائل القابلة لالشتعال خارج المبانيالنظام الثابت ) 17ـ4/3( شكـل

  

 غرفة الرغوة
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  مصبات الرغوة مثبتة أعلى الخزان لدفع الرغوة لسطح السائل) أ18ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مصبات الرغوة مثبتة أعلى الخزان لدفع الرغوة لسطح السائل) ب18ـ4/3( شكـل

  

 غرفة الرغوة
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  مصبات لدفع الرغوة قرب قاع الخزان) أ19ـ4/3( شكـل
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فع الرغوة قرب قاع الخزانمصبات لد) ب19ـ4/3( شكـل
  

  
  

  

 غرفة الرغوة
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  مصبات الرغوة قرب قاع الخزان ومتصلة بخرطوم) أ20ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصبات الرغوة قرب قاع الخزان ومتصلة بخرطوم) ب20ـ4/3( شكـل
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   متحركمتصلة بخرطوممن أعلى الخزان ومصبات الرغوة ) ج20ـ4/3( شكـل

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصبات الرغوة من أعلى الخزان ومتصلة بخرطوم) د20ـ4/3( شكـل
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  صانع الرغوة لدفع الرغوة قرب قاع الخزان) 21ـ4/3( شكـل
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  النظام شبه الثابت لتوصيل الرغوة للخزانات) 22ـ4/3( شكـل
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   أعداد الخراطيم) 3- 4/3( جدول

  قطر أكبر خزان
 )م(

   األدنىالحد
  ألعداد الخراطيم المطلوبة

 1 19.5أقل من 

19.5، 36 2 

 3 36أكبر من 

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النظام شبه الثابت باستخدام مدافع الرغوة) 23ـ4/3( شكـل
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   وحدة الرغوة المتنقلة)24ـ4/3( شكـل
  
  
  
  
  مكونـات نظـام الرغـوة  4/3/6/4
  

  :للحصول على نظام مكافحة بواسطة الرغوة يجب أن يتوفر اآلتي  
  

  . مصدر مياه مناسب ومضخات)أ(  
  

  . مصدر الرغوة المركزة)ب(  
  

  . معدات الخلط المناسبة)ج(  
  

  . شبكة األنابيب وملحقاتها)د(  
  

  .)معدات تكوين الرغوة ( الرغوةصانع )هـ(  
  

  .مصبات الرغوة )و (
  
  .أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة )ز(  
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  مواصفـات المـواد       4/3/6/5
  

و )  الفصل األول ـالباب الثاني( مصادر المياه وهي وفقاً لمواصفات مصدر المياه والمضخات) أ(
  :مع مراعاة اآلتـي) الثانيالفصل ـ الباب الثاني ( خات الحريقمض
  .يمكن استخدام الماء العذب أو ماء البحر )1(
 بدون  تؤثر على الرغوةكيميائيةيجب أن ال يحتوي الماء على محلول مانع للصدأ أو أي مواد  )2(

  .استشارة الجهة المصنعة للرغوة
  

  :ي وتشمل اآلتـ مصدر الرغوة المركزة)ب(
  ).4/3/2/2(الرغوة المركزة وهي وفقاً لمواصفات مادة الرغوة ) 1(
الرغوة أو خزان الرغوة المركزة يجب أن يصنع خزان الرغوة المركزة من مواد ال تتأثر ب) 2(

  .الرغوةبيطلى بطالء ال يتأثر
  . أو ما يعادلهاUL يجب أن تكون مسجلة حسب مضخات الرغوة المركزة) 3(

المواد المكونة ألجزاء المضخة الداخلية مناسبة لنوع الرغوة المركزة،  يجب أن تكون ـ1
  .وذلك لتقليل الصدأ وعمل الرغوة داخل المضخة

  . يجب أن يكون مانع التسرب المستخدم من نوعية جيدةـ2
أو ما  NFPA لوحـة التحكـم، يجب أن تكـون لوحـة تحكم المضخة حسب مواصفات ـ3

  .يعادلها
  

  الرغوةخلط  معدات )ج(
  ).4/3/3/2(وهي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة 

  
   األنابيب والوصالت)د(

  ـالباب األول( لألنابيب والوصالت لنظام الرغوة مواد معدات الحريقوهي وفقاً لمواصفات 
  ).األولالفصل 

  
   معدات تكوين الرغوة)هـ(

  . الرغوةصانعل جهة االختصاصوهي وفقاً لمواصفات 
  

  رغوة المصبات )و(
   الرغوةمصباتن من ايوجد نوع

 تعمل على أو معتمدة لتفريغ الرغوة بدون أن تجعلها تغوص تحت سطح السائل مصبات) 1(
  .تحريكه

  اندفاع الرغوة تحت سطح السائل أو تقليلتأثير وتتجاهلمعتمدة لتفريغ الرغوة مصبات ) 2(
  .حركته
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 قابل للتمزق عند تأثره بضغط بغطاء محكم من الداخلمصبات الرغوة  يجب أن تزود ـ1
  . واألنابيبمصبات الرغوةمنخفض وذلك لكي يمنع دخول أبخرة السوائل إلى 

بوسيلة يمكن من خاللها فحص الفتحة، وفحص أو مصبات الرغوة يجب أن تزود ـ 2
  .استبدال الغطاء المانع لدخول أبخرة السوائل

تطبيقات السوائل م استخدامها في  الخزان يراعى عدـ بالنسبة لمصبات الرغوة قرب قاع3
التي تتضمن كحول، والتي تستخدم في إخمادها أنواع من الرغوة المضاد للكحول، أما 

فانه يراعى في FFFP أو AFFF  أويةبالنسبة لألنواع التي تستخدم الرغوة الفلوروبروتين
         .4لى  إ2 قرب قاع الخزان أن يتراوح معدل التمدد من بالتفريغالتطبيقات الخاصة 

  
  مبادئ التصميـم   4/3/6/6

  
 األفقية أو المضغوطة، وكذلك بالنسبة للسوائل الخزاناتيستخدم هذا الطراز في حماية  ال

م تقريبا، ويلزم أال يقل زمن التدفق عن o 93الهيدروكربونية ذات درجة حرارة وميضية أعلى من 
  . د35
  

   كميـة الميـاه)أ(    
  نفس في المياه متوفرة باستمرار لتزويد جميع معدات مكافحة الحريق  يجب أن تكون كمية )1(

  .الوقت
  . فال داعي لوجود مصدر مياه مستمرة في حالة نظام الرغوة المخلوط)2(

  
   ضغط الميـاه)ب(    

جهاز عمل الرغوة أو جهاز خلط محلول (يجب أن ال يقل ضغط المياه عند مدخل الرغوة   
  . الذي صمم له نظام الرغوةعن الضغط) الرغوة بالهواء

  
   حرارة الميـاه)ج(

م وأي انخفاض أو o 38.0 وأن ال تزيد عن مo 4.0يجب أن ال تقل درجة حرارة المياه عن   
  .ارتفاع في درجة الحرارة يقلل من كفاءة الرغوة

  
   كمية الرغوة المركزة)د(     

فية إلطفاء أكبر موقع مطلوب حمايته أو إلطفاء مجموعة                         يجب أن تكون كمية الرغوة المركزة كا
 مع األخذ في االعتبار أن يكون التصميم على أساس .مواقع مطلوب حمايتها في وقت واحد

  . أكبر احتياج لمعدالت الرغوة وليس فقط حجم الموقع المراد حمايته
  

   الكمية االحتياطية من الرغوة المركزة)هـ(
  . احتياطية من محلول الرغوة كافية لمتطلبات التصميمتوفر كميةتيجب أن ) 1(
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يجب أن تكون هذه الكمية مخزنة في براميل أو جالونات أو يمكن توفيرها من مصدر ) 2(
  .س 24معتمد خالل 

  
   حفظ وتخزين الرغوة المركزة ومعداتها)و(

ليه في يجب أن تحفظ الرغوة المركزة ومعدات نظام الرغوة في مكان يسهل الوصول إ) 1(
  .حالة حدوث حريق

في حالة األنظمة الخارجية غير التلقائية يمكن تحديد مكان تخزين معدات الرغوة والرغوة ) 2(
  .جهة االختصاصالمركزة، وذلك باستشارة 

يجب أن تحفظ الرغوة المركزة في مكان تكون درجة حرارته مناسبة وحسب التعليمات من ) 3(
  .لمادةل الجهة المصنعة

  
   خات الرغوة المركـزة مض)ز(

  .يجب أن تكون سعة المضخة مناسبة لمتطلبات التصميم العليا) 1(
للتأكـد من الحصول على حقن جيد لمحلول الرغوة المركزة في أنابيب المياه يجب أن يكون ) 2(

  .ضغط المحلول أعلى من ضغط الماء بالشبكة في المكان الذي يحقن به محلول الرغوة المركزة
  . أو ما يعادلهاULأن تكون من األنواع المسجلة حسب يجب ) 3(
  

   معدل كمية الرغوة المستخدمة)ح(
االعتبار أن جميع كمية الرغوة المستخدمة تصل إلى سطح السائل المطلوب في يجب األخذ ) 1(

  .حمايته
 االعتبار معدات الرغوة بواسطة تيارفي لتحديد معدل تدفق الرغوة المطلوبة، يجب األخذ ) 2(

  .الهواء والعوامل األخرى
يجب أخذ الحيطة عند استخدام محلول الرغوة للسوائل ذات اللزوجة العالية مثل اإلسفلت ) 3(

 وبالرغم من أن الماء يمكن أن يبرد السائل مo 95 والزيوت الثقيلة ألنها تسخن إلى درجة
  .إال أن هناك احتمال خروج السائل إلى الخارج

  :وي على سوائل قابلة لالشتعال وتحتاج إلى محلول رغوة خاصةالخزانـات التي تحت) 4(
السوائل القابلة لالشتعال ولها خاصية الذوبان مثل الكحول يجب أن تكافح بواسطة ـ 1

  .محلول رغوة مقاوم للكحول
 الرغوة، وخصوصاً إذا مدافعيمكن أن يستخدم محلول الرغوة المقاوم للكحول بواسطة ـ 2

 مدفع، أما إذا زاد عمق السائل فيجب أن يستعمل  مم25يتجاوز كان عمق السائل ال 
  .الرغوة والخراطيم نوعاً خاصاً من محلول الرغوة المقاوم للكحول

محلول الرغوة لتحديد معدل التدفق ل الجهة المصنعةفي جميع األحوال يجب استشارة ـ 3
  .لمحلول الرغوة
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   الحد األدنى لمدة تدفق الرغوة)ط(
ب المعدل المذكور في ـام الرغوة حسـة الحريق بنظـ تعمل معدات مكافحأنيجب ) 1(

   . ولمدة زمنية معينة))ح(ـ4/3/6/6 (رةـالفق
) ب2- 4/3( ومنحنى) أ2- 4/3( وة في األنابيب باستخدام منحنىـ الرغ يحسب معدل)2(

  ). ج2-4/3( ومنحنى
االعتبار أكبر في فيجب األخذ عند تحديد كمية محلول الرغوة المطلوبة لحماية الخزانات ) 3 (

  .كمية مطلوبة
االعتبار كمية محلول الرغوة المطلوبة لتغذية األنابيب من مصدر الرغوة في يجب األخذ ) 4(

  .إلى أبعد مكان مطلوب حمايته
 .يجب توفير كمية من محلول الرغوة االحتياطي) 5(

  
  

  
  

  )40(  حسب جدول) مم350ـ65( لرغوة بالنسبة لقطر األنبوبمعدل ا) أ2- 4/3( منحنى
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  )40( حسب جدول)  مم450ـ350( معدل الرغوة بالنسبة لقطر األنبوب) ب2- 4/3( منحنى

 

  

  
  )40( حسب جدول)  مم600ـ500( معدل الرغوة بالنسبة لقطر األنبوب )ج2-4/3( منحنى    

  
  مالحظـة

نقطة وميضها عند ( من الدرجة الثالثة شتعالالخزانات التي تحتوي على سوائل قابلة لال
 ال يتطلب حمايتها بواسطة نظام الرغوة، ويتم حماية السوائل القابلة )مo 60 درجة حرارة

 التخزين ذو قيمة عالية، لالحتراق بواسطة الرغوة في الحاالت غير العادية، وعندما يكون
 .أو للسوائل التي تسخن لدرجة حرارة فوق نقطة وميضها
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   معدات خلط الرغوة)ي(
  ).4/3/3/2( ، فقرة       يجب أن تصمم معدات خلط الرغوة وفقاً لطرق خلط الرغوة 

  
   شبكـة األنابيـب)ك(

  .NFPA     يجب أن تصمم شبكة األنابيب وفقاً لشروط 
  
  ن الرغوة معدات تكوي)ل(

  ).4/3/3/6( ، فقرة الرغوةصانعواصفات       يجب أن تصمم وفقاً لم
  
  مصبات الرغوة )م(

 امتالئه بحيث ال يسمح لمحتويات الخزان عند المصباتيجب أن يكون موقع ) 1(
  .بالدخول إلى أنابيب نظام الرغوة

سموح  بحيث ال تتعدى حدود الضغط والتدفق الممصبات الرغوةيجب أن تصمم ) 2(
  .به

  
   أجهزة كشف الحريق والدخان ولوحة التحكم)ن(

 ـ الفصل الباب الخامس(، أنظمة إنذار الحريقلمواصفات       يجب أن تصمم وفقاً 
  ) األول

  
   طرق التشغيل والتحكم بنظام الرغوة)س(

 اإلنذار في جرسيجب أن يعمل نظام الكشف عن الحريق التلقائي على تشغيل ) 1(
  . يكون بها أفراد المراقبةالمنطقة التي

 وحدة التشغيلبواسطة (يجب أن يعمل جرس اإلنذار في حالة عمل النظام يدوياً ) 2(
  . يدوياًالصماماتأو فتح ) اليدوية

يجب أن يكون المكان والهدف من نقطة التحكم أو التشغيل معروفاً، وأن يكون ) 3(
  .من ضمن تعليمات التشغيل

ع مختلفة من أجهزة كشف الحريق المعتمدة وهذه األجهزة استخدام عدة أنوا يجب) 4(
  . تحكم الماء أو جهاز آخرصمامتعمل على تشغيل نظام الرغوة بواسطة فتح 

يجب أن تكون معدات الكشف عن الحريق والتي تكون ضمن منطقة الحريق ) 5 (
  .مصممة خصيصاً لهذا الغرض

  
   موقع نقطة التحكم بنظام الرغوة)ع(

يكون التحكم بتشغيل نظام الرغوة في مكان يسهل الوصول إليه، وبعيداً يجب أن ) 1(
  .عن منطقة الخطر لكي يكون باإلمكان تشغيل النظام في حالة حدوث حريق

  .يجب أن يكون مكان التشغيل قريب بحيث يمكن التأكد في حالة الحريق) 2(
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  الحسـابات   4/3/6/7
  :يير التاليـة عمليات الحساب للنظام وفقاً للمعاىتجر      

  
   معـدل التدفـق)أ(      

 من مساحة سطح 2م/د/ل 6.5يجب أن ال يقل معدل تدفق محلول الرغوة عن ) 1(
  .السائل المطلوب حمايته

يشمل هذا البند مكافحة السوائل التي تحتوي على نسبة من الكحول  :)1(مالحظـة 
جب في% 10بالنسبة للحجم، أما إذا زادت النسـبة عن % 10أقل من 

  . طرق المكافحة باستعمال محلول رغوة خاصةإتباع
 تحتاج إلى معدل أعلى مo 38 السوائل التي لها نقطة غليان أقل من :)2(مالحظـة 

 على ىالندفاع الرغوة، ويحدد هذا بواسطة الفحوصات التي تجر
  .2م/د/ل 8.1السائل، ويمكن أن يصل معدل اندفاع الرغوة إلى 

معدل التدفق يكون  Kلقابلة لالشتعال والتي تذوب في الماءالمحاليل افي حالة  )2(
  ).4ـ4/3( كما هو موضح بجدولالمطلوب 

عند استعمال محلول الرغـوة البروتيني أو الفلوروبروتيني، فإن معدل التدفق ال ) 3(
، فإن AFFF، أما في حال استعمال محلول الرغوة نوع 2م/د/ل 6.5يقل عن 

  .2م/ د/ل 4.1 معدل التدفق ال يقل عن
  
  

   معدل التدفق حسب نوع السائل)4ـ4/3( جدول                                  

  معـدل التدفـق نـوع السـائل

 )2م/د/ل(

 6.5 كحول األثيل والمثيل

 9.8 األثير

 9.8 الكحول االيوبروبولي

  
  
  التدفق زمـن )ب(

ا ورد في ـ مبـق حسـدل تدفـوة بمعـعمـل معدات الرغتأن ب ـيج) 1(
  : وفترات زمنية كاآلتـي))أ(ـ4/3/6/7 (رةـالفق
  . د60لمدة الخراطيم اليدوية ومدافع قذف الرغوة ـ 1
 ةـ عند درجات التي تحتوي سوائل هيدروكربونية ونقطة وميضهاـالخزانـ 2

38 – 93 o د50 لمدة م .  
  . د65  لمدةمo 38  أقل منهالخزانات التي تحتوي على سائل نقطة وميضـ 3
  . د65 لمـدة ،البترول الخـامـ 4
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 والتي تذوب في الماء، فيجب أن يكون لالشتعالأما بخصوص السـوائل القابلة ) 2(
ولمدة  ))أ(ـ4/3/6/7 (الفقرةق لمحلول الرغوة حسب ما ورد في ـمعدل التدف

 بواسطة الحسابات والتجارب إمكانية تقليل ت الجهة المصنعة إال إذا أثبت د65
  .ن ذلكعالتدفق زمن 

 لحماية التدفقفي حالة استخدام نظام الرغوة الثابت أو شبه الثابت يتم تحديد زمن ) 3(
  ).5ـ4/3( ، جدولالرغوة المركبةمصبات الخزانات حسب نوع 

  
   مصبات الرغوة)ج(

 للسوائل عند درجة حرارة أقل من ث/ م3.0 يجب أن ال تزيد سرعة التدفق عند الفتحة عن )1(
38

o38 للسوائل األخرى عند درجة حرارة أكبر من ث/م 6.0و  أم
oم.  

يجب أن يتناسب عدد مصبات الرغوة مع قطر أو مساحة الخزان وحسب نوع السائل ) 2 (
  ).6ـ4/3( ، جدولالمطلوب حمايته

  
  
  

  من التشغيل لحماية الخزاناتز )5ـ4/3( جدول

الخزانات المحتوية على سوائل 

 هيدروكربونية

  وة مصبات الرغ

   من النوع األول
 )د(

  مصبات الرغوة

   من النوع الثاني
 )د(

  نقطة الوميض بين درجة حرارة
 مo 93 ـ 38 

20 30 

  نقطة الوميض عند درجة حرارة
 مo 38 أقل من 

30  55  

 55 30 النفط الخام
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   الرغوة حسب قطر الخزانمصباتعدد ) 6ـ4/3(  جدول

  قطـر الخـزان

 )م(

ي نقطة السوائل الت

 مo 38وميضها أقل من 

السوائل التي نقطة 

 مo 38وميضها أعلى من 

 1 1 24أقل من 

 1 2 36 ـ 24

 2 3 42 ـ 36

 2 4 48 ـ 42

 2 5 54 ـ 48

 3 6 60 ـ 54

 **3 *6 60أكثر من 

  2 م465 واحدة لكل ةمصب إلى باإلضافة* 

  2 م697 واحدة لكل ةمصب إلى باإلضافة                   ** 
  

   الفنيـةالتجهيزات   4/3/6/8

 يجب تزويد مضخة سائل الرغوة المركزة بصمام تصريف الضغط الزائد على خط التصريف )أ(
  .لمنع زيادة الضغط والحرارة

  
مساحة نسبة  يجب تركيب مصفاة على أنبوب الرغوة ليمنع مرور األجسام الغريبة وأن تكون )ب(

  .10:1نبوب  إلى مساحة األبالمصفاةالفتحات 
  
  .م/ مم2 يجب عمل ميل في أنابيب الشبكة بمقدار )ج(

  
  . يجب أن ال تمر األنابيب المغذية لمنطقة حريق بمنطقة حريق أخرى)د(

  
  . لكي ال تنفجر األنابيبمصادر الخطورة عندما تمر األنابيب في منطقة خطرة يجب تجنب )هـ(

  
ن يتم التعليق في األجزاء الرئيسية التي ال تتأثر  من نوعية معتمدة وأالعالقات يجب أن تكون )و(

  .بالحريق
  

   الرغوةمصبات )ز(
  .بأعلى الخزانالمصبات يجب أن تثبت ) 1(
  .المصباتبشكل جيد بحيث ال يؤثر تحريك السقف على المصبات يجب أن تثبت ) 2(
ح السائل  يجب أن يتم التوزيع بحيث ال تنتقل الرغوة على سطةمصبعند وجود أكثر من ) 3(

  .م 30أكثر من 
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الرغوة بمانعات التسرب لكي ال تسمح بتسرب بخار السائل إلى مصبات يجب أن تزود ) 4(
  .الخارج

  
  : ويتمثل باآلتيالتجهيزات من االنتهاء غسيل الشبكة بعد )ح(

يجب غسيل شبكة األنابيب سواء كانت فوق األرض أو تحت األرض بالمياه وبمعدل تدفق ) 1(
ما تتحمله الشبكة وذلك قبل توصيل األنابيب إلى نظام الرغوة من أجل إزالة حسب أقصى 

  .جميع المواد الغريبة العالقة التي تكون قد دخلت أثناء التركيب
يجب أال يقل معدل تدفق المياه عن المعدل الذي صممت من أجله الشبكة وأن يكون تدفق ) 2(

  .المياه لمدة زمنية كافية
  .عتبار تصريف المياه المستخدمة في غسل الشبكةيجب األخذ باال) 3(
يجب غسل الشبكة بعد االنتهاء من التركيب وذلك باستعمال المياه الخاصة بنظام الرغوة ) 4(

  .مع عدم توصيل معدات تكوين الرغوة
عندما يكون من الصعب عمل غسيل لشبكة األنابيب فعند ذلك يجب فحص األنابيب من  )5(

  .يبالداخل أثناء الترك
  

  الفحـص واالختبار   4/3/6/9
  

يجب أن يتم فحص النظام بعد االنتهاء من تركيبه بواسطة أشخاص مؤهلين   وذلك ألخذ الموافقة من 
الهدف من فحص النظام هو التأكد من أن نظام الرغوة يعمل حسب ما ، و جهة االختصاصقبل 

  .صمم من أجله
  
   التفتيش والفحص بالعين المجردة)أ(

  .يجب أن يفحص نظام الرغوة بواسطة النظر للتأكد من أنه قد تم تركيب النظام بشكل جيد  )1(
  يجب أن يشمل الفحص بالنظر اآلتي )2(

  . ـ مطابقة شبكة األنابيب المنفذة بالمخططات التي تم اعتمادها1
  . ـ اتصال األنابيب2
  . في متناول اليدالصمامات ـ التأكد من أن 3
  . والتحكم الضغطمقاييس ـ 4
  .ـ التأكد من تركيب مانع بخار السائل بشكل جيد 5
  . ـ فحص جميع األجهزة والتأكد من وجود تعليمات التشغيل6
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  فحص األنابيب بالضغط) ب(
من ضغط التشغيل لمدة   بار3.4 زائد %150 أو  بار13.4 لمستوىيب ـيجب أن تضغط األناب

  . س2
  

   فحص التشغيـل)ج(
لى نظام الرغوة يجب أن تفحص جميع األجهزة والمعدات للتأكد من أنها تعمل قبل الموافقة ع

  .التشغيلحسب مواصفات 
  

   فحص التفريـغ)د(
 يجب عمل فحص لتدفق الرغوة للتأكد من أن المنطقة المطلوب حمايتها محمية حسب )1(

  .مواصفات التصميم
  : يجب مالحظة اآلتي أثناء الفحص)2(

  . ضغط الماء الساكنـ1
  . صمام التحكم ضغط الماء بالشبكة أثناء التدفق عندـ2
  . ضغط الماء عند أبعد نقطة بالنظامـ3
  . معدل التدفق الفعليـ4
  .الرغوة المركزة معدل تدفق ـ5
  . فحص الرغوة الناتجة للتأكد من نقاوتهاـ6
  .الرغوة المركزةـ فحص نسبة تركيز 7
  

  الصيانــة  4/3/6/10

  
  د االستعمال غسيل الشبكة بع)أ(     

  غسل شبكة األنابيب بالماء النقي بعد االستعمالليصبح ،يجب عمل توصيالت بالشبكة) 1(
  .ممكنا

  .التأكد من أن معدات الكشف عن الحريق التلقائية صالحة وليس بها أي عطل) 2(
  .التأكد من أن مضخات محلول الرغوة تعمل تلقائياً )3(
  .ة نظام الرغوة تعمل تلقائياًالتأكد من أن مضخات المياه لشبك) 4(
  .التأكد من صالحية محلول الرغوة المركز) 5(
  . نظام الرغوة يعمل تلقائياًصمامالتأكد من أن ) 6(
مصبات التأكد من وجود الغطاء المانع لدخول أبخرة السوائل إلى أنابيب الشبكة على ) 7(

  .الرغوة
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  المخططـات    4/3/6/11
  

  .المخططات إلى من لهم الخبرة والمسؤولية الكافيةيجب أن يعهد بتحضير  )أ(
  
  .يجب أن تكون المخططات حسب مقياس رسم مناسب )ب(
  
  :يجب أن تتضمن المخططات المعلومات التالية )ج(

 الوصف الطبيعي للمنطقة المطلوب حمايتها من جهة الموقع ومكونات البناء )1(
  .ونوعية المادة المطلوب حمايتها

  .يز محلول الرغوة نوعية وترك)2(
  . معدل تدفق محلول الرغوة)3(
  . متطلبـات المـاء)4(
  . الحسابات التي تبين كمية الرغوة المطلوبة)5(
  . الحسابات الهيدروليكية)6(
  . تحديد سعة جميع المعدات واألجهزة)7(
ومصبات تحديد مسار األنابيب ومواقع أجهزة الكشف عن الحريق وأجهزة التشغيل ) 8(

  . والمعدات اإلضافيةالرغوة
  . تقديم مخطط مبسط يوضح المواقع واألجهزة المستخدمة وشبكة األنابيب)9(
  .توضيح أي مظاهر خاصة للنظام) 10(

  
يجب أن يكون محلول الرغوة ومعدات عمل الرغوة من ضمن المعدات والمحاليل  )د(

  .المعتمدة
  
  .اول ألخذ الموافقة قبل التنفيذ يجب تقديم المخططات التنفيذية من قبل مهندس المق)هـ(
  
  . يجب تقديم منحنى عمل المضخات الذي يبين الضغط ومقدار التدفق)و(
  
 جهةاليجب أخذ الموافقة على أي تعديل على مخططات أو معدات نظام الرغوة من قبل  )ز(

  .المختصة
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  أنظمـة الرغـوة متوسطة ـ وعالية التمدد    4/3/7
  
  التعريــف   4/3/7/1

 هي عبارة عن مجموعات من الفقاعات المتولدة ميكانيكياً، عن طريق  متوسطة وعالية التمددةالرغو  
يبلل بواسطة محلول مائي ) نظيف(مرور الهواء أو الغاز خالل شبكة أو شاشة أو أي وسط نفاذ 

 إلى 20 مكافحة الحريق ذات تمدد من وةتحت هذه الظروف يمكن أن تتولد رغ.لوسيط رغوي
 وسيط مميز، لنقل الماء إلى األماكن التي ال يمكن الوصول إليها، ةتعطي مثل هذه الرغو.1000

  .لغمرها كلياً ولإلحالل الحجمي للبخار، الحرارة والدخان
 المياه التلقائية تحت ظروف مرشاتلقد أثبتت التجارب أن عند استعمال الرغوة عالية التمدد مع 

  . إطفاء للحريق أكبر منه عند استعمال أحد النظامين منفرداًمعينة يعطي سيطرة إيجابية وفعالية 
  
  

  التطبيـق    4/3/7/2

  
  التمدد متوسطة نظام الرغوة )أ(

 يمكن أن يستعمل لحرائق الوقود الصلب والوقود السائل عندما يكون هناك ضرورة لتغطية 
م، أو غمر جزء من العمق بدرجة معينة، ومثال على ذلك هو الغمر الكلي لألماكن صغيرة الحجـ

  .الحيز وهو فعال في األماكن الداخلية والخارجية
  

  عالية التمدد نظام الرغوة )ب(
يمكن أن يستعمل لحرائق الوقود الصلب والوقود السائل، ولكن لتغطية عمق أكبر مما هو ) 1(

  . التمددمتوسطةفي نظام الرغـوة 
لحريق بمستويات مختلفة، كمثال  األحجام التي يحدث فيها اءوهو بذلك مناسب أكثر لمل

  .األرفف العاليةالمخازن ذات على ذلك 
يمكن استعماله أيضاً في األماكن التي ال يمكن إرسال أشخاص إليها، أو األماكن التي تشكل ) 2(

  .خطورة على األفراد مثل السراديب واألنفاق
 ذات الخطورة التالية ما  للحرائقالرغوة متوسطة وعالية التمدديجب أن ال تستعمل أنظمة ) 3(

  .لم تثبت التجارب عكس ذلك
 المواد المؤكسدة أو حيث أنها تطلق األكسجين يلوزلنترات الس مثل يائيةالكيمالمواد  ـ1 

  .االحتراقاألخرى التي تساعد على 
  ).الخارجية(محاطة بحيز ال المعدات الكهربائية الحية غير ـ2
  .سيوماالبوت، الصوديوم  المعادن التي تتفاعل مع الماء مثلـ3
 خامس أكسيد ، وثالثي ِإثيل األلمنيوم المواد التي تتفاعل مع الماء بخطورة، مثل ـ4

  .الفُسفور
  .لالشتعال الغازات المسالة القابلة ـ5
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  أنـواع النظـام   4/3/7/3
  : هيمتوسطة وعالية التمدداألنظمة المعروفة للرغوة     

  
   نظام الغمر الكلي )أ(

 بالرغوة الحيز المحيط لمكان حدوث ي عن أجهزة توليد الرغوة الثابتة التي تغذوهو عبارة
الحريق وتغمره ويستعمل هذا النظام عندما يكون مكان الحريق محاطاً بحيز يمكن غمره بوسيط 
. اإلطفاء، والمحافظة عليه لمدة كافيه من الزمن لضمان السيطرة على الحريق أو إخماده

  : بطريقة الغمر الكلي يمكن تقسيمها إلى ثالث فئاتإخمادهالسيطرة عليها أو والحرائق التي يتم ا
  .الصلبة والمواد االحتراق أو لالشتعال التي تتضمن السوائل القابلة الحرائق السطحية) 1(
  . المتساميةالمواد الصلبة التي تتضمن الحرائق العميقة) 2(
  .لالشتعالبلة  لبعض السوائل القاالحرائق ذات ثالثة أبعاد )3(

  
   نظام الغمر الموضعي )ب(

وهو عبارة عن أجهزة توليد الرغوة الثابتة التي تغذي بالرغوة المركزة والماء، عبر شبكة من 
ويمكن استعمال . األنابيب ترتب بحيث تدفع الرغوة مباشرة إلى الحريق أو السائل المنتشر

، أو الغاز االحتراق أو لالشتعاللقابلة النظام إلخماد أو السيطرة على الحرائق في السوائل ا
تماماً،   عندما يكون المكان غير مغلق" أ "الفئة الطبيعي المسال أو المواد المحترقة العادية ذات 

وهذا النظام هو األفضل لحماية األسطح المنبسطة مثل تدفق السوائل، الخزانات المفتوحة، 
  .وغيرها مجاري الخدماتاألماكن المحاطة برصيف الحفر، 

  
  المتنقلةأجهزة توليد الرغوة  )ج(

 للرغوة، يعمل يدوياً وسهل التنقل، يوصل عن طريق خرطوم أو أنابيب صانعوهي عبارة عن 
  .وخرطوم إلى مصدر الماء والرغوة المركزة

 تستعمل أن يمكن و أو مفصولة عنه صانع الرغوةوأجهزة الخلط يمكن أن تكون ضمن 
 األماكن المذكورة في الفقرات السابقة، من قبل رجال اإلطفاء أو لمكافحة الحرائق في جميع

  .أشخاص مدربين جيداً
  
  

  مكونـات النظــام   4/3/7/4
  ).25ـ4/3(  شكل،تتكون أنظمة الرغوة متوسطة ـ وعالية التمدد بصورة عامة من األجزاء التالية  

  
  .أجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة )أ(
  
  .ومضخات مصدر مياه مناسب )ب(
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  .مصدر الرغوة المركزة )ج(
  

  . معدات الخلط المناسبة)د(
  
  .شبكة األنابيب وملحقاتها )هـ(
  
  . الرغوةصانع )و(

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكونات أنظمة الرغوة متوسطة وعالية التمدد) 25ـ4/3( شكـل
  
  
  
  مواصفـات المـواد   4/3/7/5
  

  يل والتحكم والمراقبة أجهزة التشغ)أ(
  :تشمل المكونات التالية       
  أجهزة التحكم والتشغيل التلقائـي) 1(

 ولوحات التحكم لالحتراق اللهب أو األبخرة القابلة أوكاشفات الحرارة أو الدخان  ـ1
 ـ الفصل الباب الخامس. (أنظمة إنذار الحريقوالمراقبة التابعة للنظام وفقاً لمواصفات 

  ).األول
 نظام الغمر المائي صمامقاً لمواصفات طب صمامات الغمر المائي أو  التحكمصماماتـ 2

 الفصل  ـالباب األول( التحكم التلقائية لصمامات مواد معدات الحريقومواصفات 
  ).األول
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، أجهزة الخلط، الصمامات الرغوة، صانعأجهزة التشغيل وهي التي تتحكم في تشغيل ـ 3
غالباً ما تكون ميكانيكية، كهربائية، هيدروليكية  وهي اإلغالقات معدالتحكم بالتدفق، و

 مسجلة ومعتمدة، ويجب أن تزود بمصدر طاقة مناسب يعتمد عليه، ومصدر هوائيةأو 
 دوائر تطابقيجب أن . لطاقة الكهربائية لتشغيل أنظمة الرغوة متوسطة وعالية التمددل

  ). الفصل الثاني ـالباب الثاني(ق مضخات الحريق مواصفات مضخات الحريالكهرباء ل
 يجب أن تكون من الخوانقأجهزة الغلق مثل الصمامات الخانقة البوابات، األبواب، ـ 4

النوع سريع الفتح، وتحافظ على الغلق أثناء الحريق وأن تتحمل الحريق والحرارة، 
  . المياهومرشات الرغوة اندماجوضغط 

  أجهزة التشغيل اليدوي) 2(
 ـ الفصل الباب الخامس( أنظمة إنذار الحريق لمواصفات طبقاً شغيل اليدوية التوحدة ـ1

  ).األول
 الفصل  ـالباب الرابع( نظام الغمر المائيلمواصفات طبقاً  ذراع التشغيل الميكانيكي ـ2

  ).األولالفصل ـ الباب األول  (للصمامات مواد معدات الحريقومواصفات ) الثاني
  ة للنظـامأجهزة اإلنذار التابع) 3(

الباب ( أنظمة إنذار الحريق لمواصفات طبقاًوهي األجراس والعالمات الضوئية والصافرات  
  ). ـ الفصل األولالخامس

  
   مصادر المياه والمضخات)ب(

ومضخات الحريق باإلضافة )  الفصل األول ـالباب الثاني( مصادر المياه واصفاتوهي وفقاً لم
ر نوعية الماء وقابليته إلنتاج الرغوة متوسطة وعالية التمدد، إلى أنه يجب األخذ بعين االعتبا

تجمد أو للحيث أن استعمال الماء المالح أو العسر أو وجود المواد المانعة الصدأ أو المواد المانعة 
األعشاب والفطريات البحرية، الزيوت أو أي مواد ملوثة يمكن أن تؤدي إلى تقليل حجم الرغوة 

  .لرغوةل ةمصنعالجهة التشارة ويجب اس. أو ثباتها
  

   مصادر الرغوة المركزة)ج(
  : وتشمل ما يلـي

   مـادة الرغـوة)1(
 الرغوة المركزة المستعملة في النظام يجب أن تكون مسجلة للمعدات المستعملة معها أو ـ1

، حيث أن أداء جهة االختصاصأن تكون الرغوة المركزة من نوعية مكافئة مقبولة لدى 
  .مد على تركيب الرغوة المركزة باإلضافة إلى العوامل األخرىالنظام يعت

 تفحص حسب إن نوعية الرغوة المركزة لألداء الجيد في هذه المواصفة يجب أن ـ2
  .االختبارات المناسبة

   خزان الرغوة المركـزة)2(
يجب أن يكون الخزان من مواد مقاومة للصدأ ومن تركيب متوافق مع الرغوة المركزة، 

 واألخذ بعين االعتبار عند )4/3/3/5( الفقرة حفظ الرغوة المركزة أوعية لمواصفات ووفقاً
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معدات ل ةمصنعالجهة التصميم الخزان أن يكون تبخر الرغوة المركزة قليالً ويجب استشارة 
  .الرغوة

  مضخـات الرغوة المركـزة) 3(
  مصنعة من،لة لالشتعالوهي كما هو مذكور في أنظمة الرغوة الثابتة لحماية السوائل القاب

  ).4/3/5 ( الفقرةالبرونز
  

   معـدات الخلـط)د(
  .)4/3/3/2 (الفقرة ،وهي وفقاً لمواصفات طرق خلط الرغوة

  
   شبكة األنابيب وملحقاتهـا)هـ(

  األنابيـب والوصـالت) 1 (
األنابيب والوصالت التي تالمس الرغوة المركزة باستمرار يجب أن تكون من مواد ـ 1

 يمكن أن هجلفنمالاألنابيب  للصدأ ومتوافقة مع الرغوة المركزة المستعملة، مقاومة
  .تكون غير متوافقة مع الرغوة المركزة

 )40( جدولأما باقي األنابيب والوصالت يجب أن تكون من الوزن القياسي ـ 2
 أو للصلب األسود لألنابيب، ومن الوزن القياسي المجلفن أو الصلب األسود

  .  للوصالتالطروقالحديد  أو المطاوعديد الحالمجلفن، 
 الباب (مواد معدات الحريقاألنابيب والوصالت يجب أن تكون وفقاً لمواصفات ـ 3

  ). األول الفصلـ األول
  الصمـامـات) 2(

يجب أن تكون جميع الصمامات مناسبة للغرض المراد استعمالها فيه وتبعاً لسعة ـ 1
  . نوع مسجلالتدفق والتشغيل، ويجب أن تكون من

يجب أن ال تكون الصمامـات سهلة التعرض ألي تلف ميكانيكي أو كيميائي أو ـ 2
  .غيره

 ـ األولالباب ( مواد معدات الحريقلمواصفات يجب أن تكون الصمامات وفقاً ـ 3
  ).الفصل األول

ـ يجب أن يتم تركيب الصمامات على مسافة ال تقل عن قطر الخزان المراد 4
  . م15 األحوال على مسافة ال تقل عن كل حمايته، وفي 

  الخرطـوم) 3(
ء أو المحلول يجب أن  الرغوة المتنقل بمصادر الماصانع     الخرطوم المستعمل لربط 

 هيدروليكية االعتبار ويختار مقاس الخرطوم وطوله مع األخذ بعين ،يكون مبطناً
  .النظام بأكمله
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   الرغوةصانع )و(
  :نقسم إلى نوعين حسب طريقة إدخال الهواء همايالية التمدد  الرغوة المتوسطة وعصانع

  للهواء ) الماص (النوع الساحب ـ  الرغوةصانع) 1(
متص الكميات التيارات النفاثة لمحلول الرغوة ت. كون ثابت أو متنقلي يمكن ان ووه

 هذه األنواع تنتج . إلنتاج الرغوةالمنخل بعد ذلك تسقط على المناسبة من الهواء ثم
  .)26ـ4/3(  شكلمن الحجم األصلي، 250 غالباً رغوة بنسبة تمدد ال تزيد عن

ة أو متنقلة، يندفع ـ وهي يمكن أن تكون ثابت النفخةـمروحوة ـ نوع ـ الرغصانع) 2(
لد من ـات من خالل تيار هواء مار متوـ على الشاشرذاذمحلول الرغوة على شكل 

ائي، محركات ـحرك كهربن طريق مـمروحة، المروحة يمكن أن تدار ع
راق الداخلي، الهواء الغاز أو المحركـات الهيدروليكية أو المحركات المائية، ـاالحت

 )ب27ـ4/3( شكلو )أ27ـ4/3( شكل ،غالباً ما تدار بواسطة محلول الرغوة
 .)28ـ4/3( شكلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  احب للهواء  الرغوة السصانع) 26ـ4/3( شكـل
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  ) نفخ(الرغوة بمروحة دفع الهواء صانع ) أ27ـ4/3( شكـل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) نفخ(الرغوة بمروحة دفع الهواء صانع ) ب27ـ4/3( شكـل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرغوة باستخدام محرك مائي لمروحة الهواءصانع ) 28ـ4/3( ـلشك
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  التشغيـل   4/3/7/6
   يتم تشغيل نظام الرغوة المتوسطة وعالية التمدد بالوسائل التالية)أ(    

 تشغيل تلقائـي بواسطة كشافات الحريق التي تقوم بفتح صمام التحكم للمياه أو صمام الغمر )1(
  .  أو أي أجهزة تشغيل أخرى

  . تشغيل يدوي كهربائي بواسطة مفتاح كهربائي يقوم مقام كاشفات الحريق)2(
  .تشغيل يدوي ميكانيكي بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية) 3(

  
  : المحافظة على الحجم المغمور للرغوة عالية التمدد في نظام الغمر الكلي)ب(

ى الحجم المغمور لمدة ال تقل عن لضمان السيطرة الكافية أو اإلطفاء، يجب أن يحافظ عل) 1(
  . د لألماكن المحمية بالمرشات30محمية بالمرشات ولمدة ال د لألماكن غير 60

  .عندما يكون هناك سوائل قابلة لالحتراق أو االشتعال فقط فإنه يمكن تقليل هذه المدة) 2(
ألي من أو جميع يمكن المحافظة على الحجم المغمور بواسطة التشغيل المستمر أو المتقطع ) 3(

  . المتوفرةصانعات الرغوة
يجب أن تؤخذ الترتيبات والطرق للمحافظة على الحجم المغمور بدون ضياع الرغوة ) 4(

  . االشتعالعودةحتاج إليها في حالة يالمركزة التي يمكن أن 
  

  التصميــم   4/3/7/7
 نفس مصدر الرغوة المركزة يمكن استعمال األنظمة لحماية مكان واحد أو عدة أماكن باستعمـال) أ(

عاً بسبب قربهما  أو أكثر مموضعينوالماء، ما عدا الحاالت التي يمكن أن يحدث بها الحريق في 
وفي هذه الحاالت يجب أن يحمى كل مكان بنظام مستقل،  جهة االختصاصلبعض، وحسب رأي 

  . في آن واحدها معاأو أن يكون النظام مصمماً لتغطية جميع األماكن المتوقع حدوث الحريق في
  
 الرغوة متوسطة صانعات يجب توفير المياه بالكمية الكافية والضغط لتغذي العدد األكبر من )ب(

  . الحريق األخرىأنظمةوعالية التمدد التي يحتمل أن تعمل معاً باإلضافة إلى احتياجات 
  
 مكان محمي أو مجموعة يجب أن تكون كمية الرغوة المركزة في النظام كافية على األقل ألكبر )ج(

  .األماكن المراد حمايتها معاً
  
كافية ) الرغوة المركزة(واد المنتجة للرغوة ـ يجب توفير مخزون احتياطي جاهز من الم)د(

لمتطلبات التصميم، لكي يتم وضع النظام في موضع الخدمة بعد التشغيل، ويمكن أن تكون في 
أو تكون متوفرة من مصدر خارجي معتمد . نخزانات منفصلة أو براميل أو صفائح في المكا

  .س 24خالل 
  
كن مالحظة م يجب تزويد مراقبة ألجهزة الكشف التلقائية والتشغيل، ويجب أن تركب بحيث ي)هـ(

  . اكتشاف إشارة الخطأ في الحالأو
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في تنبيه األشخاص، والداللة على الخطأ ويجب تركيب إنذار مسموع للداللة على تشغيل النظام،  )و( 

الباب الخامس ـ الفصل ( أنظمة إنذار الحريقجهاز أو آلية مراقبة، وحسب مواصفات 
  .)األول

  
 يجب أن توضع أجهزة التحكم اليدوي للتشغيل والغلق في مكان آمن يسهل الوصول إليه في )ز(

محطات التشغيل اليدوي عن بعد يمكن أن تطلب عندما تكون المساحة كبيرة . جميع األوقات
  .المختصةجهة االالخروج أو عندما تطلب من قبل وصعبة 

  
 يجب أن تزود جميع المعدات التي تعمل تلقائياً وتتحكم في توليد وتوزيع الرغوة بوسائل مستقلة )ح(

. معتمدة للتشغيل اليدوي الطارئ، سهلة الوصول وبالقرب من المعدات التي يتم التحكم فيها
  . من مكان واحد إذا أمكن ذلكويصمم النظام بحيث يتم التشغيل الطارئ

  
 تبين أن المحاطة يجب تزويد الهواء من خارج الغرفة المحمية لتوليد الرغوة ما لم تكن البيانات )ط(

  .الهواء من الداخل يمكن أن يكون كافياً
  
  . الرغوةلصانعات يجب توفير تهوية لمنع تدوير نواتج االحتراق في فتحات دخول الهواء )ي(
  
 المنطقة الرغوة في مكان سهل الوصول للتفتيش والصيانة، وبالقرب من صانع كوني يجب أن )ك(

  .بحيث تكون محمية من التعرض للحريق أو االنفجارو االمراد حمايته
  
 يجب أن تصمم جميع األنابيب وفقـاً للحسابات الهيدروليكية لضمان معدل التدفق المطلوب عند )ل(

  . الرغوةصانعات
  
لالستعمال مع ة ، مناسبالتحكم صمامصفاة على خط الماء المتجه إلى أعلى من  يجب تزويد م)م(

 الجهة المصنعةالرغوة، ويمكن استعمال مصافي ثانوية حسب توصيات وصانعات أجهزة الخلط 
  .معدات الرغوةل

  
 يجب أن تصمم مجاري توزيع الرغوة ومجاري دخول الهواء بحيث تمنع السريان المضطرب )ن(

جهة لجب حساب معدل التدفق الفعلي للرغوة باالختبار أو بطريقة أخرى مقبولة المفرط، وي
  .االختصاص

  
  :ةاألمور التالييجب مراعاة  بالنسبة ألنظمة الغمر الكلي )س(

 الفتحات، نظراً ألن كفاءة النظام غالقإب يجب منع تسرب الرغوة من الحيز المراد حمايته )1(
  .لرغوةلالمناسبة تعتمد على المحافظة على الكمية 
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ض يعويتم ت فتحات ال يمكن إغالقها، فإن النظام يجب أن يصمم بحيث في حالة وجود )2(
  .الكمية المفقودة من الرغوة، ويجب أن يختبر لضمان األداء الصحيح

عندما يستخدم الهواء الخارجي لتوليد الرغوة، يجب تزويد تهوية في مستوى عالي للهواء ) 3(
  . في الهواء الحرث/م50  ويجب أن ال تزيد سرعة التهوية عن. لرغوةالذي تحل محله ا

 درجة عند عندما يتطلب التصميم مراوح طرد، فإنها يجب أن تكون معتمدة للتشغيل )4(
 حماية المفاتيح واألسالك واألجهزة الكهربائية األخرى يراعىحرارة عالية، بحيث 

  . الرغوةلصانعات المكافئلضمان األداء الذي يعتمد عليه لمراوح الطرد 
 بناء الرغوة النسبي يتم الرغوة متوسطة وعالية التمدد بحيث صانعات يجب أن توضع )5(

  .التفريغزمن من خالل المنطقة المحمية أثناء 
يجب أن تطلق الرغوة عالية أو متوسطة التمدد بالمعدل الكافي بحيث تمأل الحيز إلى ) 6(

  .حطمها بدرجة غير مقبولةالعمق الفعال فوق الحريق قبل ت
  

  :األمور التاليةيجب مراعاة  بالنسبة ألنظمة الغمر الموضعي )ع(
يجب أن يشمل المكان المراد حمايته جميع المناطق التي يمكن أن ينتشر منها أو إليها ) 1(

  .الحريق
خاطر يمكن استعمال أنظمة الغمر الموضعي للرغوة المتوسطة والعالية التمدد ولحماية الم) 2(

أو المسقوفة جزئياً، أو في الخارج ويجب األخذ بعين االعتبار المبنى اخل دالموجودة في 
  .تأثير الرياح والعوامل الجوية األخرى

  
  الحسـابـات   4/3/7/8

  : الحسابات للنظام وفقاً للمعايير التاليةىتجر    
   نظام الغمـر الكلي)أ(    

  عمـق الرغـوة) 1(
  دد  الرغـوة عاليـة التمــ1

وال يقل بأي  خطورة مرة من ارتفاع أعلى مكان 1.1لرغوة عن اعمق  يجب أن ال يقل 
 للسوائل القابلة لالشتعال أو االحتراق يمكن  . فوق هذا المكان م0.6 عن حال من األحوال

  .أن يعتبر العمق المطلوب فوق المكان أكبر ويجب أن يحسب باالختبارات
  الرغوة متوسطة التمدد ـ2

  . العمق المطلوب فوق المكان وفقاً للتمدد ويجب أن يحسب باالختباراتيتغير
  الحجم المغمور للرغوة عالية التمدد) 2(

  :يعرف الحجم المغمور باآلتي
  . العمق المذكور أعاله مضروباً في مساحة أرض المكان المراد حمايتهـ1
، فإن لالحتراقل ، وذات تركيب داخلي قابلمرشاتمحمية باال في حـالة الغرف غير ـ2

 السطواناتا الحجم المشغول باستبعاديمكن . الحجم الفعلي يتضمن الفراغات المخفية
  .أو أي معدات أخرى موجودة دائماً عند حساب الحجم المغموروالمكائن 
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  زمن الغمر للرغوة عالية التمدد) 3(
 وتجهيزات  به لتحقيق الحجم المغمور لمختلف أنواع األماكن والمخاطرىالزمن الموص

  ).2ـ4/3( جدول، المباني
  معـدل التدفـق ) 4(

  الرغـوة متوسطة التمددـ 1
  .يجب أن يحسب معدل التدفق للرغوة متوسطة التمدد باالختبارات

  الرغـوة عالية التمدد ـ 2
 إن معدل تدفق الرغوة الضروري لإلطفاء أو السيطرة الكاملة على الحريق تعتمد أ ـ

، طبيعة وشكل المكان، قابلية اإلنشاء والمحتويات للحريق تالمرشاعلى قوة حماية 
  . واإلنتاجالعقارواحتمال فقد الحياة و

 الماء، تأثير احتفاظعلى خواص الرغوة مثل نسبة التمدد، أيضاً  يعتمد المعدل ب ـ
  .الخ... ، تأثير الحرارة على احتفاظ الماءملوثات الماء

  : الكلية يجب أن تحسب من المعادلة التاليةرغوةصانع ال إن أقل معدل تدفق أو سعة ج ـ
  

                    )2ـ4/3( معادلة   
LNS CCR

T

V
R ××








+=                                 

  :حـيــث  
R= د/3م(دل التدفق مع( 

V= 3م (الحجم المغمور( 

T= 2ـ4/3( ، يتم حسابه من جدول)د(زمن الغمر( 

S
R= د/3م (معدل تكسر الرغوة بالمرشات( 

N
C=  1.15 =انكماش الرغوةمعامل لتعويض  

LC=  قيمة افتراضية( 1.2 = التسربمعامل لتعويض( 

    
 لتعويض تكسر الرغوة بالمرشات إما باالختبار أو بواسطة المعادلة RS معامل يحسب
 :التالية

 

QSR                            )3ـ4/3( معادلة   
S

×=                                        
  

 :حـيــث

S= د/ل( )د/3م (0.075=  تكسر الرغوة من تدفق المرشات( 

 Q= عدد رؤوس المرشاتx المساحة للمرش x د/ل( كثافة الرغوة( 

 

 والفتحات غير النوافذالرغوة بسبب التسرب حول األبواب و فقد  لتعويضCL إن المعامل
مغلقة، يجب أن يحسب من قبل المهندس المصمم بعد التقييم السليم للبناء، وهذا المعامل يجب ال
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 للمبنى ذي الفتحات المغلقة 1.2يمكن أن يكون هذا المعامل مرتفعاً إلى . 1.0أن ال يقل عن 
  . وعمق الرغوةالمرشاتمدد الرغوة وتشغيل دائماً، معتمداً على نسبة ت

   الكميــة)5(
 عالية التمدد لتسمح بالتشغيل ةالرغوة المركز من بالكمية الكافية النظامزود ي يجب أن ـ1 

 الحجم المغمور، أيهما أقل، ولكن أو لتوليد أربع أضعاف  د25المستمر للنظام كامالً لمدة 
  .للتشغيل الكامل  د15ليس أقل بأي حال من األحوال من زمن 

 يجب أن تحسب كمية الرغوة متوسطة التمدد باالختبارات المناسبة المتطورة بواسطة ـ2
  .مختبرات فحص مستقلة

  
   نظام الغمر الموضعي)ب(

  المواد الصلبة وواالحتراق لالشتعالالسوائل القابلـة ) 1(
 ق ال يقل عنـ المكان لعم يجب أن تتدفق الرغوة بالمعدل المناسب لتغطية:معدل التدفقـ 1

  . د2 خالل  م0.6
 الكمية الكافية من الرغوة المركزة والماء لتسمح بالتشغيل المستمر يجب تزويد :الكميةـ 2

  من الرغوة وفقااالحتياطيويجب توفير المخزون  . د على األقل12لكامل النظام لمدة 
  . ))د(ـ4/3/7/7(للفقرة 

  
   الفنيـةالتجهيزات   4/3/7/9
  

 يجب أن تركب جميع أجهزة التشغيل وتحمى بشكل مناسب بحيث ال تتعرض ألي حاالت )أ(
  . أي حاالت أخرى تجعلها غير قابلة للتشغيلأو كيميائية أو مناخية أوميكانيكية 

  
 يجب أن تعتبر جميع أجهزة غلق األبواب والشبابيك، فتحات التهوية وأجهزة الغلق الكهربائية )ب(

  .ملة للنظام وتعمل عند تشغيلهالمطلوبة أجزاء مك
  
  . يجب أن تعرف جميع أجهزة التشغيل اليدوي حسب المكان المستعملة في حمايته)ج(
  
في مكان تكون درجة الحرارة فيه ما بين ) الرئيسية واالحتياطية( يجب أن تخزن الرغوة المركزة )د(

o 
 oو  م2

  .، أو ضمن مجال درجة الحرارة المسجل عندها الرغوةم38
  
 مغلقة بإحكام في منطقة نظيفة وجافة لمنع أوعية يجب أن يحفظ المخزون االحتياطي في )هـ(

  .التلوث والتلف
  
 مرشات المياه أنظمةلمواصفات وفقاً ) األنابيب والوصالت(األنابيب شبكة  يجب أن تركب )و(

  ).الفصل األول ـ الباب الرابع( التلقائية
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 المكان المراد حمايته فإنها يجب أن تكون مقاومة أو محمية من  في الرغوةصانعات عندما تركب )ز(

التعرض للحريق ويمكن أن تكون الحماية بشكل عزل أو صبغ مقاوم للحريق أو غمر مائي أو 
  .الخ ... مرشات

  
 مجاري توزيع الرغوة ومجاري دخول الهواء بصورة مناسبة بحيث ى يجب أن تركب وتحم)ح(

  .ميكانيكي الكيميائي وغيرهتكون غير معرضة للتلف ال
  
 يجب أن تركب الفتحات الموجودة تحت العمق المراد تعبئته مثل األبواب والشبابيك وغيرها )ط(

بحيث تغلق تلقائياً قبل أو مع بدء انطالق الرغوة، مع األخذ بعين االعتبار عملية إخالء 
  .األشخاص، وذلك في نظام الغمر الكلي

  
المطلوبة من فتحات مناسبة، إما أن تكون مغلقة دائماً أو مفتوحة دائماً  يجب أن تكون التهوية )ي(

  .ومرتبة بحيث تفتح تلقائياً عند تشغيل النظام
  
  . يجب أن تغلق أنظمة التهوية الميكانيكية تلقائياً عندما تتعارض مع بناء الرغوة الصحيح)ك(
  
حريق التصميمية، ضمن الزمن نظام، بحيث تغطي منطقة اللل مصبات الرغوة يجب أن ترتب )ل(

  .الموصف وتبقى بالعمق المناسب لضمان إخماد الحريق الفعال والنهائي
  
  الفحص واالختبار  4/3/7/10
  

يجب أن تتم أعمال الفحص واالختبار عند نهاية التنفيذ وفقاً ألصول المهنة وشروط العقد بواسطة   
  :لنقاط التاليةمهندسين ومفتشين مؤهلين ومدربين على أن ال تقل عن ا

  .المعتمدة و الدليل المصور المعتمد التأكد من تنفيذ النظام حسب المخططات )أ(    
  

  .الرغوةصانعات  التأكد من عدم وجود معوقات تعترض عمل )ب(    
  

  .شبكة األنابيب ومجاري الهواء ومجاري الرغوة وجميع مكونات النظاممثبتات  التأكد من )ج(
  
  .دفق مصادر المياه والمضخات ومنحنيات األداء التأكد من ضغط وت)د(  

  
  . التأكد من تركيب أجهزة التحكم والتشغيل التلقائي بالشكل الصحيح)هـ(  
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 فحص أجهزة خلط الرغوة ونسبة الخلط، والتأكد من تركيبها حسب ما هو مذكور في طرق خلط )و(
  ).4/3/3/2(فقرة الرغوة 

  
  ).الكمية والضغط والتدفق(ة  التأكد من مصادر الرغوة المركز)ز(    

  
  . الرغوة بالشكل الصحيح وفحص عملهاصانع التأكد من تركيب )ح(    

  
  .قياس معدل تدفق محلول الرغوة والتأكد من التشغيل وكمية الرغوة )ط(    

  
إجراء فحص عملي ألجهزة التشغيل والتحكم، وتلقي اإلشارات عند لوحة التحكم ولوحة اإلنذار،  )ي(

  .ذار والتحكم بالفتحات واألبواب والخدمات األخرىوسماع اإلن
  
  . يجب عمل فحوصات التفريغ المناسبة عند أي كشف للداللة على حسن األداء)ك(
  
خطوات أو طرق التشغيل الكامل لنظام الغمر الكلي بعناية لمنع فقد السيطرة يجب ترتيب  )ل(

  .المواصفات الدوليةتباع با  وذلكالمتكونة من النظام
  

  الصيانــة  4/3/7/11
  

 يجب فحص جميع أنظمة الرغوة المتوسطة والعالية التمدد كاملة والتأكد من التشغيل الصحيح )أ(
وذلك يتضمن حساب . بواسطة مهندسين أو مفتشين مؤهلين ومدربين مرة واحدة على األقل سنوياً

  .ية على النوعثرأي تغييرات في الخواص الفيزيائية للرغوة المركزة التي تؤ
الهدف من هذا التفتيش واالختبار هو ضمان أن النظام في وضع التشغيل الكامل السليم، ) 1(

  .والداللة على االستمرار المحتمل لهذا الوضع حتى الفحص القادم
  .يجب كتابة تقارير الفحص مع التوصيات الالزمة بمعرفة المالك) 2(
لجدول المعتمد، وذلك بين الفحوصات يجب أن يفحص النظام بواسطة شخص مؤهل متبعاً ا) 3(

  .واالختبارات المنتظمة في عقد الصيانة
  

 يجب عمل فحوصات أسبوعية مسجلة ألنظمة الرغوة المتوسطة والعالية التمدد، والبنود التي يتم )ب(
  :التأكد منها تتضمن اآلتي حسب الطلب

  . الرغوة المركزةمدادإغرفة تحكم الرغوة وتشمل نظام ) 1( 
خات الرغوة المركزة، الخزانات، والتأكد من عدم وجود التسرب والعطل من مض ـ1

  .ى الرغوة المركزة في الخزاناتتو مس والتأكد منالخطوط
  . مضخات الرغوة المركزة تعمل بصورة سليمةـ2
  . التي تعمل يدوياً للنظام في الوضع الصحيح ومقفولةالعزل صماماتجميع ـ 3
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  .للوحة الرئيسية تعمل بشكل صحيح اإلشارات الضوئية على اـ4
  . في وضع التشغيللوحة التحكم في مفاتيح التشغيل جميع ـ5
  .صحيح معدل تدفق وضغط مصدر المياه ـ6
  . البطاريات مشحونة تماماً ومستوى السائل طبيعيـ7
  . ومفاتيح اإلغالق في الوضع العادياقد تم فحصه إنذار الحريق وإنذار األعطال أنظمة ـ8
  .يع عمليات المراقبة تعمل بشكل صحيحجم ـ9

   الكهربائيةالرغوةصانعات ) 2(
  . ـ جميع مفاتيح الفصل في وضع التشغيل ومقفولة1

   المياه واإلنذاروإمداد المرشات) 3(
  . الصاعدة عاديالمرشات ضغط المياه على أنابيب ـ1
   . إنذار تدفق المياهتم فحص نظام ـ2
  .ل يدوياً مفتوحة وعليها قفلالتي تعم  العزلصمامات جميع ـ3

  المنطقـة المحميـة) 4( 
  . جميع الفتحات التي تغلق تعمل بصورة سليمةـ1
  . تفحص المصافي وتنظف بعد كل استعمال واختبارـ2
  . تلف في الحال بواسطة شخص مؤهلأو يصلح أي عطل ـ3

  
  

  سالمـة األشخاص  4/3/7/12

  
حجب الرؤيا، تغمر األشخاص وتلية التمدد يمكن أن تدفق كميات كبيرة من الرغوة متوسطة أو عا  
سبب اإلرباك المكاني، لذا يجب تعمل على عدم الراحة في التنفس، وت و، صعوبة في السمعتحدثو

  : التعليمات التاليةإتباع
 ترتب المواقع النسبية لنقاط دفع الرغوة إلى مخارج المبنى، بحيث تسهل عملية إخالء الناس بقدر )أ(

  .اإلمكان
  
 عدم دخول األشخاص إلى المبنى المليء بالرغوة النعدام الرؤيا ووجود الحريق، وللدخول يمكن )ب(

  .استعمال رذاذ ماء شديد لقطع طريق في الرغوة
  
 عدم ارتداء القناع ذو العلبة عند الدخول إلى الرغوة حيث أن المواد الكيميائية للقناع يمكن أن )ج(

وإذا كان الدخول الطارئ ضرورياً يجب استعمال .  االختناقتتفاعل مع ماء الرغوة وتسبب
  ).دليل النجاة(أجهزة التنفس الذاتية مع استعمال خط المياه 

  
  . عند عمل النظامالمعزولة فصل التيار الكهربائي عن األجهزة الكهربائية غير )د(
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 معزولة وجميع أجزاء النظام  المحافظة على المسافات الدنيا بين األجزاء الكهربائية الحية وغير)هـ(
    ).7ـ4/3( جدولكما هو مذكور في 

  
 

و جميع أجزاء معزولة الالمسافات الدنيا بين األجزاء الكهربائية الحية و غير ) 7ـ4/3(جـدول 
  النظام للرغوة ذات التمدد المتوسط و العالي

  جهد الخط

  
 )كيلو فولت(

  الجهد األرضي

  
 )كيلو فولت(

  أساس مستوى

  لمصممالعزل ا
 )كيلو فولت(

  أدنى مسافة

  
 )مم(

 178 110 9حتى  15حتى 

23 13 150 254 

34.5 20 200 330 

46 27 250 432 

69 40 350 635 

115 66 550 940 

138 80 650 1118 

161 93 750 1321 

900 1600 

1050 1930 

1175 2210 
196 -230 114 -132 

1300 2489 

1425 2769 
380-287 220-166 

1550 3048 

1675 3327 

1800 3607 500 290 

1925 3886 

2100 4267 
500 -700 400-290 

2300 4674 
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  نظام الرغوة لحماية مهابط الطائرات العمودية  4/3/8
  
  )التطبيـق(ماالت النظام عاست  4/3/8/1

ح المباني من ناحية على أسط) الهليكوبتر(تختص هذه المواصفات بمهابط الطائرات العمودية  
  . تعرضها للحريق والوسائل المناسبة لحمايتها عند حدوث حريق

  
  تعريـف  4/3/8/2
  

   مهبط الطائرات العمودية)أ(
 وإقالع الطائرات العمودية ويحتوي على مساحة مخصصة للهبوط الستقبال موقع مخصص     

  .وملحقات العمليات األخرى
    

   المساحة المخصصة للهبوط)ب(
على أرضية   هي المساحة األرضية التي تهبط عليها الطائرة العمودية ويمكن أن تكون مجهزة       

  . بإتقان فوق سطح البنايةيةمبنالسطح أو 
  
   والمبانياإلنشـاءات  4/3/8/3

  ).الجزء األول(وفقاً لشروط نظام الوقاية من الحريق في المباني   
  
  نظام مكافحة الحريق واإلنذار  4/3/8/4

  
   التصميـم)أ(  

عند  جهة االختصاصيجب توفير نقـاط إنذار يدوية متصلة مع نظام إنذار معتمد ومع ) 1(
 ـ الفصل الباب الخامس( أنظمة إنذار الحريقمخارج مهبط الطائرة، حسب مواصفات 

  ).األول
الذي يوضـح كمية المياه الالزمة ) ب8ـ4/3( و جدول )أ8ـ4/3(  جدولمراجعةيجب ) 2(

مسحوق الكيميائي الجاف لنظام الالرغوة، كمية محلول الرغوة المركزة، وكمية لعمل 
   : حسب التصنيف التاليمكافحة الحريق لمختلف أحجام الطائرات العمودية

  
 أشخاص وسعة خزان وقودها أقل من 6للطائرات العمودية التي يقـل ركابها عن   1هـ 

  .ل 400
 شخص وسعة 12 أشخاص وأقل من 6 أكثر من للطائرات العمودية التي ركابها  2هـ 

  .ل 800خزان وقودها أقل من 
 شخص أو أكثر وسعة خزان وقودها أكثر من 12للطائرات العمودية التي ركابها   3هـ 

  .ل 800
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 يجب توفير خرطومين لقذف الرغوة على األقل ومزودين من مصدر ثابت وأن ال تقل )3(
وأن يكونا متباعدين عن بعضهما لكي يكون . د لكل خرطوم/ ل380كمية التدفق عن 

كما يحدد . باإلمكان توجيه الرغوة إلى أي مكان بالطائرة وأي مكان في مهبط الطائرة
  .عدد الخراطيم حسب مساحة مهبط الطائرة

 في حالة استخدام النظام الثابت يجب أن تكون كمية محلول الرغوة المتوفرة كافية لتزويد )4(
 أخرى الستخدام  د5 وتضاف مدة  د10الخراطيم باستمرار لمدة العدد المطلوب من 

  .الخراطيم اليدوية
  . المياه التلقائيةمرشات يجب حماية الغرف والمناطق القريبة والمتعلقة بمهبط الطائرة بنظام )5(
رة، انظـر ـوى مهبـط الطائـ الرغـوة مع مستات رشـفوهون ـن أن تكـ يمك)6(

  ).30ـ4/3( و شكل )29ـ4/3( كلـش
  . يجب األخذ باالعتبار تأثير الريح على مدى قذف الرغوة وتوزيعها عند تصميم النظام)7(
ليست بالتحديد لمهبط الطائرات ) 31ـ4/3(  يجب مالحظة أن المعدات المطلوبة بشكل)8(

العمودية على سطح المبنى فقط وإنما يمكن األخذ بها أيضاً لمهابط الطائرات في أي مكان 
  .آخر

  . يجب تركيب نظام إنذار تلقائي يبين عمل نظام الرغوة)9(
  

  طريقة تحديد مساحة الحريق الحرجة للطائرة العمودية) أ8ـ4/3(جدول 

 (AFFF) وأقل كمية مياه مطلوبة لخط الخرطوم لنظام 

  الطائرة تصنيف

حسب قطر المهبط طبقاً 
 NFPA/ICAOلمواصفات 

 1/2  x الطول 

الكلي ألكبر 
 )1(طائرة

رض جسم ع

ثالثة الطائرة 
 )2(أضعاف

مساحة النار 

الحرجة 
 العملية

كمية الماء  كثافة الرغوة

 للتحكم 

مخزون 

 اإلطفاء

كمية الماء 

الكاملة 
 لإلطفاء

 )ل(  (%)  )د/ل(  )2م)/ د/ل((  )2م(  )م(  )م( )م( 

 x 4.6 = 34.8 x 4.1 = 141.9 + 100 = 283.8 7.6 15.2 < 0 1هـ 

 x 6.4 = 78.0 x 4.1 = 317.9 + 100 = 635.8 12.2 24.4 < 15.2 2هـ 

 x 7.3 = 133.8 x 4.1 = 545.0 + 100 = 1090.0 18.3 36.3 < 24.4 3هـ 

  .الطول الكلي يقاس من رأس الدوار الرئيسي حتى طرف دوار الذيل ممدود كلياً) 1 (
  .تقاس من خارج الكبينة) إلنزال اترسال تشمل (العرض الفعلي لجسم الطائرة = عرض جسم الطائرة ) 2(

  
   الرغـوةكثافة) ب8ـ4/3(جدول 

 كثافة الرغوة
 نوع الرغــوة

 )2 م/)د/ل((

AFFF 4.1 

 6.5 فلوروبروتين

 8.1 بروتين
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  معدات الرغوة       ) 31ـ4/3(                  شكـلحماية مهبط الطائرات العمودية   ) 30ـ4/3( شكـل   
  

   المواصفـات)ب(  
  . الرغوة أو المياه فقطدفع الرغوة خفيفة الوزن وأن تكون مصممة لمدافعأن تكون يجب ) 1(
 النوع ذو البكرة وإمكانية عمله بكفاءة دون سحب  يفضل أن يكون الخرطوم المستخدم من)2(

  . فوهة الخرطوم من النوع سريع الفتح والغلقالخرطوم بأكمله وأن تكون
  
   الفنيـةالتجهيزات )ج(  

      يجب أن تمتد أنابيب نظام مكافحة الحريق إلى السطح وأن يتوفر عدد كافي من الفوهات 
سهل استعمالها دون الحاجة إلى يالستخدام الخراطيم بحيث تكون موزعة على السطح بالكامل ل

نابيب والخراطيم لأل مواصفات مواد معدات الحريقخرى حسب توصيل الخراطيم بوصالت أ
  .)الباب األول ـ الفصل األول(

  
   التشغيـل)د(  

 يجب أن يتم تشغيل نظام الرغوة الثابت من داخل غرفة التحكم والتي تكون قريبة من )1(
المخرج ويمكن عمل غرفة تحكم إضافية في مهبط الطائرة وفي هذه الحالة يجب أن 

  .شخاص مدربين على تشغيل النظاميكون األ
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 بعد االستعمال يجب أن تحفظ خراطيم الحريق ومعدات مكافحة الحريق وتكون جاهزة )2(
  .لالستعمال قبل إعادة استقبال المهبط للطائرات

  
   خدمـات هندسيـة)هـ(  

  .معتمدةالمواصفات ال  يجب أن تكون عملية تزويد الوقود حسب )1(
اعد التي تخدم مهبط الطائرات مصدر كهرباء احتياطي الستعماله  يجب أن يتوفر للمص)2(

  .في حالة الطوارئ
  
   الصيــانـة)و(  

 يجب حماية معدات مكافحة الحريق اليدوية من تأثير العوامل الجوية بحيث تكون جاهزة )1(
  .للعمل في أي وقت

ب إزالته ن الوقود أو الزيت والمتجمع منها يجيخزت يجب عمل فحص دوري لنظام )2(
  .بالطرق السليمة

  
   عــام)ز(  

يجب تواجد األشخاص المدربين على استخدام أنظمة مكافحة الحريق لعدة دقائق قبل هبوط 
  .الطائرة أو إقالعها وأن يكونوا على استعداد الستعمال نظام المكافحة
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