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تقدمي :

-  هذا التو�سيف يعد دلياًل ا�سرت�سادياً للموا�سفات العامة والهامة التي يجب 

اأن تتوفر يف جتهيزات ال�سالمة والإطفاء والإنذار يف املباين املدر�سية.

-  كافة املراجع التي �سي�سار لها يف هذا الدليل الإر�سادي لبد من الرجوع لها 

للتفا�سيل الفنية الدقيقة .

-  ما ن�ست عليه القوانني الدولية امل�سرعة للتجهيزات الأولية ملعدات ال�سالمة 

اأي اختالف ين�ص عليه هذا  ُتعد مقدمة على  املدار�ص  والإن��ذار يف  والإطفاء 

الدليل الإر�سادي .
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جتهيزات ال�سالمة والإطفاء

اأوًل :

جتهيز�ت �ل�سالمة و�لإطفاء و�لإنذ�ر �ملن�سو�ص عليها يف �للو�ئح �ملنظمة ل�سالمة �ملباين �ملدر�سية كحد �أدنى :

�ملياه للحريق  �ل�سرب بحيث تخ�س�ص ثلث �سعة �خلز�ن من  1- خز�ن ملياه �حلريق : )وميكن دجمه �سمن خز�ن 

من خالل �لتحكم يف طول مو��سري �ل�سحب )ن�سبة طول ما�سورة �سحب مياه �ل�سرب �إىل طول ما�سورة تغذية م�سخة 

�حلريق 3:2م (.

2- م�سخة حريق .

3- متديد�ت ملياه �حلريق .

4- �سناديق �حلريق بكامل حمتوياتها .

5- نظام �لر�ص �لآيل بكامل مكوناته . ويركب يف �ل�سر�ديب وقاعة �ملحا�سر�ت و�مل�ستودعات طفايات �حلريق باأنو�عها.

6- نظام �لإنذ�ر بكامل مكوناته .

7- �أجر��ص �حلريق .

8- خمارج �لطو�رئ .

9- لوحات خمارج �لطو�رئ .

10- �أ�سهم تدل على �إجتاه �مل�سار�ت ملخارج �لطو�رئ .

11- �إنارة �لطو�رئ .

12- نظام �لإنارة .

13- نظام تاأري�ص �لتيار �لكهربائي .

14- مانع �ل�سو�عق .

15- نظام �لتهوية �لطبيعية و�مليكانيكية .

16- مر�سات لغ�سل �جل�سم يف �ملخترب�ت .

17- مر�ص لغ�سل �لعني .

18- مالب�ص و�قية للمخترب�ت معطف و�قي / نظار�ت حلماية �لعني/ قفاز�ت يد .

19- مو�قد كهربائية بدل �لغاز .
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ثانيًا : التو�صيف الفني :

خزان احلريق :

 �إ�سافة �إىل �ل�سرت�طات �لهند�سية �لإن�سائية وحتديد �سعة �خلز�ن وفق حجم �ملبنى : 

- ت�سميم غطاء �خلز�ن حمكم ب�سكل ميكن �إقفاله .

- طالء �لغطاء وكافة �لو�سالت بطالء �سد �ل�سد�أ .

- كافة مو��سري �ل�سحب من �خلز�ن يجب �أن ل يتجاوز عمقها ن�سف طول �ملو��سري �ملغذية مل�سخات �حلريق باأي حال .

- يجب �أن يلحق باخلز�ن �لت�سهيالت �لإ�سافية �لتالية : 

1( فتحة �ل�سيانة مع �لغطاء من �حلديد �خلفيف وتكون ذ�ت مقب�ص منا�سب مركب يف �أعلى �خلز�ن. 

�سب  عند  �خل��ز�ن  ج��در�ن  يف  يثبت  منا�سب  بقطر  لل�سد�أ  و�ملقاومة  �حلديدية  �لق�سبان  من  �لد�خلي  �ل�سلم   )2

�خلر�سانة �أو عند ت�سنيع �خلز�ن، وقد يتطلب �لأمر تركيب �سلم خارجي للو�سول �إىل �أعلى �خلز�ن لو كان خز�نًا 

علويًا.

3( و�سلة تعبئة �خلز�ن وتكون من �أنبوب بقطر )50 مم( وم�سننة ومن �ل�سلب �ملجلفن ومزودة ب�سمام حتكم و�سمام 

عدم رجوع و�سمام عو�مة للتحكم يف من�سوب �ملياه عند �لتعبئة.

4( و�سلة ت�سريف �لفائ�ص تكون �أنبوب من �ل�سلب �ملجلفن بقطر ل يقل عن 50 مم ومتتد �أعلى �خلز�ن �إىل �أقرب 

نقطة ت�سريف.

5( خط تاأري�ص كهربائي ملو��سري �حلريق د�خل �خلز�ن و�لعو�مات �لكهربائية وفقا ملو��سفات �جلهات �مل�سوؤولة.

6( موؤ�سر من�سوب �ملياه د�خل �خلز�ن يكون من �لنوع �لزئبقي �لأنبوبي و يبني مقيا�ص �أعلى و�أقل من�سوب �ملياه د�خل 

�خلز�ن. ويجوز �أن يطلب يف بع�ص �مل�ساريع �لكبرية تركيب مقيا�ص من نوع ملف لولبي كهربائي ) عو�مة كهربائية ( 

يو�سل بلوحة �لإنذ�ر �لرئي�سية لإعطاء �إ�سارة عند �إنخفا�ص من�سوب �ملياه وخا�سة يف حالة ��سرت�ك �خلز�ن لتغذية 

�لأنظمة �لأخرى.

7( منف�ص �لهو�ء و�لغاز�ت ويكون من �أنبوب �سغري �لقطر )25 مم ( و مزود ب�سبكة كروية لتنفي�ص �أي غاز�ت مرت�كمة 

يف �خلز�ن ويركب �أعلى �خلز�ن وبامل�ستوى �ملنا�سب.

8( م�سفاة تركب �أ�سفل �أنبوب �ملاأخذ ملنع دخول �أي مو�د غريبة �إىل �مل�سخات .
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م�صخة احلريق: 

�أي مو��سفات دولية معتمدة.  �أو ح�سب  �لأمريكية  �ملو��سفات  �أن تكون مكونات �مل�سخات م�سنوعة ح�سب  − يجب 
. �لأملانية  �ملو��سفات  �أو   DIN

ح�سب  �ملعتمدة،  �لدولية  �لهيئات  �إحدى  لدى  م�سجلة  للوحاتها  �أو  للم�سخات  �مل�سنعة  �جلهة  تكون  �أن  يجب   −
�ملو��سفات �لدولية �ملعتمدة.

�لكهربائية ح�سب  لوحاتها  �مل�سخة مع  �ختبار  باأنه قد مت  تفيد  �ل�سانعة  �سهادة فح�ص من �جلهة  تقدمي  − يجب 
يجب  �لأمريكية،  �ملو��سفات  حالة  (يف   FM �أو    UL( يعادلها،  ما  ،�أو  �لخت�سا�ص  جهة  من  �ملحددة  �ملو��سفات 

تقدمي �سهادة من �إحدى �لهيئات �لدولية، مثل :

)Underwriters Laboratories( )UL
)Underwriters Laboratories of Canada( )ULC
)Factory Mutual Research Corporation( )FM

تفيد باأنه قد مت �ختبار �مل�سخة و�ملحرك و�للوحة �لكهربائية ح�سب �ل�سروط و�ملو��سفات �ملطلوبة .

٭ ٭ ٭
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LPC جدول )2/2-1(ال�سعة املطلوبة )التدفق وال�سغط( مل�سخات املر�سات ح�سب

درجة

�خلطورة

اختالف الرتفاع من امل�سخة 

)املباين املنخف�سة( اأو فرق 

امل�سافة بني اأدنى واأعلى مر�ص 

يف املباين املرتفعة (

املقدر ال�سمي بالإ�سافة

اإىل اأي خمرج �سفيحة

�سغط

التدفق العايل

اخل�سائ�ص املطلوبة

لي�ست اأقل من

التدفق املنخف�ص

اأكرث من 

)م(

لي�ست اأكرث 

من )م(

ال�سغط عند

خمرج امل�سخة 

)بار(

التدفق

)ل/د(

ال�سغط

عند 

املقيا�ص

)بار(

التدفق

)ل/د(

ال�سغط

عند

املقيا�ص

)بار(

التدفق

)ل/د(

�خلفيفة

0151.53003.7225----

15301.83405.2225----

30452.33756.7225----

�لعادية

)�ملجموعة 

�لأوىل(

0151.29002.25402.5375

15301.911503.75404.0375

30452.713605.25405.5375

�لعادية

)�ملجموعة 

�لثانية(

0151.417502.510002.9725

15302.020504.010004.4725

30452.623505.510005.9725

�لعادية

)�ملجموعة 

�لثالثة(

0151.422502.913503.21100

15302.027004.413504.71100

30452.531005.913506.21100

�لعادية

)�ملجموعة 

�لثالثة 

خا�سة(

0151.926503.021003.51800

15302.430504.521005.01800
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�صناديق احلريق :

ير�عى يف توزيع �خلر�طيم �أن ت�سل �إىل جميع �أجز�ء �ملبنى، بحيث ل تزيد �مل�سافة بني قاذف �لر�ص و�أبعد نقطة عن 

6 م.

يجب �أن يكون قطر �خلرطوم 25 مم وطوله 30 م  م�سنوعًا من �ملطاط ومينع ��ستخد�م �لكتان .  -

-  يجب �أن يكون قطر فتحة قاذف �لر�ص 4.8 مم �أو 6.35 مم. ويكون �لقاذف من �لنوع �لذي ميكن حتويله �إىل 

ر�سا�ص عن طريق �لتحكم بتدفق �ملياه من فوهة �لقاذف.

-  يجب �أن تكون �أقطار �لأنابيب وفقا حل�سابات �لت�سميم بحيث ل يقل �لأنبوب �لرئي�سي �ملغذي لأكرث من خرطوم 

و�حد عن 50 مم.

-  يجب �أن يكون جهاز �مل�سخات ل�سبكة �خلر�طيم مكوًنا من جمموعة متكاملة تتاألف من م�سختني ولوحة حتكم 

وفًقا ملو��سفات م�سخات �حلريق وتعمل تلقائيا عند �نخفا�ص �ل�سغط عن حد معني وتغلق تلقائًيا، بالإ�سافة 

�إىل و�سيلة يدوية للت�سغيل و�لإيقاف. ويتم �لتحكم يف ت�سغيل �مل�سخات عن طريق لوحة حتكم وتتابع �لت�سغيل عن 

طريق مفاتيح كهربائية تعمل بخا�سية �ل�سغط .

ي�سمح با�ستخد�م م�سخة و�حدة يف حالة تغذيتها خلرطومني على �لأكرث.  -

-  يجوز يف �لأماكن ذ�ت �خلطورة �خلفيفة ح�سب تقدير جهة �لخت�سا�ص، تو�سيل خرطوم و�حد مب�سدر مياه 

خم�س�ص لالأغر��ص �لأخرى )غري �حلريق( �سريطة توفر �ل�سغط و�لكمية �لالزمني للت�سغيل مدة )15( د على 

�لأقل.

ل يقل �رتفاع مركز �لبكرة عن 1.0 م ول يزيد عن 1.3 م من �سطح �أر�سية �لبالط.  -

-  ير�عى يف تركيب �خلر�طيم قربها من �ملخارج و�ل�سالمل و�لأماكن �ملحمية، و�إذ� تعذر ذلك تركب يف �ملمر�ت.

ير�عى عدم تعار�ص �لتقطيعات �أو �لتاأثيث يف �ملبنى مع ��ستعمال �خلر�طيم، ويف حال تعذر ذلك ل�سرورة طبيعة   -

��ستعمال �ملبنى فيجب زيادة عدد �خلر�طيم بحيث تغطي جميع م�ساحة �ملبنى �ملر�د حمايته.

-  يركب لكل خرطوم �سمام عزل بقطر) 25 مم (على �لأنبوب مبا�سرة قبل تو�سيله باخلرطوم مع تركيب و�سلة 

م�سننة لغر�ص ت�سهيل �لفك و�لرتكيب لإجر�ء �ل�سيانة.

يجب �أن تركب �خلر�طيم �سمن �جلدر�ن، ويف �حلالت �لتي يتعذر فيها ذلك معمارًيا تركب على وجه �جلدر�ن   -

د�خل �سناديق ذ�ت باب من �إطار معدين ووجه من �لزجاج �مل�سلح، يفتح فتحة كاملة بز�وية )180( درجة حتى 

ل يكون عائًقا للممر�ت ويجوز لأ�سباب معمارية �أن يكون غطاء �لباب من �سفائح �حلديد.

وعالمة  �ل��دور�ن  لجتاه  �سهم  و�سع  مع  �ل�ساعة  عقارب  عك�ص  باجتاه  لتدور  �خلر�طيم  بكر�ت  تثبيت  يجب    -



10

�إر�سادية ، تثبت عالمة �إر�سادية على وجه �ل�سندوق يكتب عليها عبارة )حريق ( و �أخرى على بكرة �خلرطوم، 

�أو د�خل �ل�سندوق تو�سح �إر�ساد�ت طريقة �لت�سغيل، مثل فتح �ل�سمام، و�سحب �خلرطوم، وفتح قاذف �لر�ص 

... �لخ.

-  �أثناء �أعمال تركيب �ل�سبكة يجب فح�ص �لأجز�ء �لتي يتم تركيبها �أول باأول للتاأكد من عدم وجود ت�سرب من 

�لو�سالت و�ل�سمامات عند �أعلى �سغط للت�سغيل.

-  يجب �أن تكون �ل�سناديق بات�ساع كاف ل�ستيعاب وتناول �خلر�طيم و�أي معد�ت �أخرى قد تو�سع �سمنها.

-  يف�سل �أن تكون متديد�ت �أنابيب �ل�سبكة ظاهرة ولي�ست مدفونة �سمن �خلر�سانة �أو حتت �لبالط، و�إذ� تعذر 

ذلك لأ�سباب معمارية يف�سل �أن تكون يف جماٍر خا�سة بحيث ميكن �لو�سول �إليها لأغر��ص �ل�سيانة.

يجب �أن تركب �ل�سناديق ب�سورة �سليمة، بحيث ل تتاأثر بالعو�مل �جلوية �خلارجية.  -

يف �مل�سروعات ذ�ت �مل�ساحات �لكبرية مثل �ملخازن، يجب �لتاأكد من خلو مكان �سناديق �حلريق من �أي عو�ئق   -

حتجب روؤيتها، و�إذ� تعذر ذلك تثبت عالمات �إر�سادية و�أ�سهم يف م�ستوى �أعلى للدللة عليها.

يجب �أن يلحق بامل�سخات خز�ن )ماء/هو�ء( للم�سخات �لتي تغذي �أكرث من 3 خر�طيم.

-  عند تغذية �خلر�طيم �ملطاطية من م�سدر مياه عايل �ل�سغط يجب تركيب �سمامات تخفيف �سغط منا�سبة، 

ويركب �لعدد �ملنا�سب من �سمامات �لعزل و�مل�سايف على �ل�سبكة يف كل �لأحو�ل.

الطفايات :

توزع �لطفايات يف �أماكن منا�سبة ل تبعد عن بع�سها �أكرث من )20( مرتً� ويحدد �لعدد بطفاية و�حدة لكل )200( 

مرت مربع و ترتفع عن م�ستوى �لأر�ص م�سافة مرتً� و�حدً�.
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جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع )اأ(

مالحظاتالطفايات املنا�سبةنوع احلريق
نوع 

الطفاية

�سعة 

الطفاية

م�سافة 

قذف 

الطفاية

الوزن

التقريبي

الإجمايل

عدد الطفايات

املطلوب لكل

200م

يف 

�لطابق 

�لو�حد

ح����ر�ئ����ق ن���وع 

)�أ(

م������و�د ���س��ل��ب��ة 

ع������������ادي������������ة 

ك����اخل���������س����ب 

و�ل���������������������ورق 

و�ل����ق����م����ا�����ص 

وغريها.

�ملاء

ي��ع��ت��م��د ت����اأث����ري م����ادة 

�لإط���ف���اء ع��ل��ى ح��ر�ئ��ق 

�لعادية  �ل�سلبة  �مل��و�د 

)ك���اخل�������س���ب و�ل������ورق 

ب�سكل  �لخ(  و�لقما�ص.. 

خا�سية  ع��ل��ى  رئ��ي�����س��ي 

�لتربيد �لتي تتمتع بها.

و�مل��������اء م���ث���ال ي��ت��م��ت��ع 

�أف�سل  تربيد  بخو��ص 

بكثري من مو�د �لإطفاء 

يف�سل  ل��ذل��ك  �لأخ����رى 

����س��ت��ع��م��ال��ه مل��ك��اف��ح��ة 

�ل�سلبة  �مل���و�د  ح��ر�ئ��ق 

�ل��ع��ادي��ة لأن���ه���ا ت��ع��اود 

تربد  مل  �إذ�  �لإ�ستعال 

تربيد� كافيا.

بالإ�سافة �إىل ذلك فاإن 

�إىل  ب�سرع�ة  ينفذ  �مل��اء 

�أعماق �حلريق.

مو�سل  �مل��اء 

ج�����������ي�����������د 

ل��ل��ك��ه��رب��اء 

ل���������ذل���������ك 

ي��ج��ب ع��دم 

����س��ت��ع��م��ال��ه 

لإط�������ف�������اء 

�حل�����ر�ئ�����ق 

�لكهربائية.

ماء وغاز 

م�سغوط

9 لرت ،

2 جالون

10م ،  

30 قدم

 18 - 10

كغم

 40 - 33

رطل

12

م����������������اء 

حم��ف��وظ 

بال�سغط

12
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جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع )ب(

مالحظاتالطفاية املنا�سبةنوع احلريق

نوع 

الطفاية

�سعة 

الطفاية

الوزن 

القائم 

التقريبي

م�سافة 

قذف 

الطفاية

م�ساحة 

التغطية 

للطفاية 

الواحدة

ح��ر�ئ��ق ن��وع 

)ب(

�ل�������س�������و�ئ���ل 

�ل����ق����اب����ل����ة 

ل��ال���س��ت��ع��ال 

ك��������امل��������و�د 

�ل���ب���رتول���ي���ة 

و�لكيميائية.

)1( �لرغوة  : يتم �إخماد 

�لرغوة  بو��سطة  �حلر�ئق 

�سطح  ف��وق  غطاء  ب�سكل 

ويبقى  �مل�ستعل  �ل�سائل 

ت�سكيله  بعد  �لغطاء  ه��ذ� 

تكفي  �ل���وق���ت  م���ن  ف���رتة 

ل��ت��ربي��د �ل�����س��ائ��ل وم��ن��ع 

معاودة ��ستعاله.

ل���ذل���ك ف������اأن �ل��ط��ف��اي��ة 

ب�سفة  ت�سلح  �ل��رغ��وي��ة 

ح��ر�ئ��ق  ملكافحة  خ��ا���س��ة 

مي�سي  �ل���ت���ي  �ل�����س��و�ئ��ل 

من  ف��رتة  ��ستعالها  على 

�ساخنة  ت�سبح  �أو  �لوقت 

متر  �ل��ت��ي  �لعمليات  م��ن 

خز�نات  حر�ئق  مثل  بها، 

و���س��خ��ان��ات  �لت��س��ق�ي�ه 

�ل���زي���ت و���س��خ��ان��ات ب��ذر 

�لكتان وغاليات �لورني�ص.

من  غطاء  ت�سكيل  ي�سعب 

حار  �سائل  على  �ل��رغ��وة 

كان  �إذ�  ذل��ك  وي�ستحيل 

ه���ذ� �ل�����س��ائ��ل ج���ار على 

فال�سو�ئل  ع��م��ودي  �سطح 

�ل��ت��ي ت�����س��ي��ل ف����وق ب��الط 

يحتمل  �أف��ق��ي  ���س��ط��ح  �أو 

م�����س��اح��ة  ف����وق  مت��ت��د  �أن 

�لطفاية،  طاقة  من  �ك��رب 

�ل�سو�ئل  من  عدد  وهناك 

�لقدرة  لديه  �لكحول  مثل 

على حتطيم �لغطاء �لذي 

بو��سطة  ت�سكيله  مي��ك��ن 

�لعادية  �ملنقولة  �لطفاية 

وجعله غطاء غري فعال.

ف���اإن  ذل���ك  �إىل  �إ���س��اف��ة 

�ل�����رغ�����وة م���و����س���ل ج��ي��د 

ل��ل��ك��ه��رب��اء وي���ج���ب ع��دم 

����س��ت��ع��م��ال��ه��ا مل��ك��اف��ح��ة 

�حلر�ئق �لكهربائية.

رغ���������������وة 

�آل���ي���ة ف��وم 

ميكانيكي

9 لت�ر

2جالون

 18-  15

كغم

 4 0 -3 3

رطل

8 م

 )2 3 (

قدم

1/2 م2

5 قدم2

رغ���������������وة 

ك��ي��م��اوي��ة 

ف�������������������وم 

كيماوي.

 1 8 -1 5

-33 كغم 

40 رطل

8 م2

 )2 3 (

قدم

1/2 م2

5 قدم2
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جدول رقم 2-2

تابع جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع )ب(

مالحظاتالطفاية املنا�سبةنوع احلريق
نوع 

الطفاية

�سعة 

الطفاية

الوزن 

القائم 

التقريبي

م�سافة 

قذف 

الطفاية

م�ساحة 

التغطية 

للطفاية 

الواحدة

ت��اب��ع ح��ر�ئ��ق 

نوع )ب(

�ل�������س�������و�ئ���ل 

�ل�����ق�����اب�����ل�����ة 

ل���ال����س���ت���ع���ال 

ك����������امل����������و�د 

�ل���ب���رتول���ي���ة 

و�لكيميائية.

�جل����اف  �مل�������س���ح���وق   )2(

)Dray powder(

�مل�����س��ح��وق �جل����اف �أف�����س��ل 

�ل���ط���ف���اي���ات �مل�����س��ت��خ��دم��ة 

مل��ك��اف��ح��ة ح��ر�ئ��ق �ل�����س��و�ئ��ل 

و�ن  ل��ال���س��ت��ع��ال  �ل��ق��اب��ل��ة 

�للهب  �ُسَعل  يطفئ  �مل�سحوق 

�ل�سائل  �سطح  ف��وق  �ملمتدة 

��ستعماله  ويف�سل  ب�سرعة 

�ل��رغ��وة  ع��ن  خا�سة  ب�سفة 

يف ح����الت �حل���ر�ئ���ق �ل��ت��ي 

�مل��و�د  �إىل  متتد  �أن  يحتمل 

�ملجاورة قبل �إمكانية ت�سكيل 

فوقها،  �ل��رغ��وة  م��ن  غ��ط��اء 

�لطفايات  م��ف��ع��ول  �أن  ك��م��ا 

�لأخ������رى �مل��م��اث��ل��ة ل��ه��ا يف 

�حلر�ئق  ح��الت  يف  �حلجم 

�أن  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لكبرية 

�مل�سحوق �جلاف غري مو�سل 

��ستعماله  وميكن  للكهرباء 

�حلر�ئق  ملكافحة  باطمئنان 

�لكهربائية.

�لتي  �لتربيد  خ��و����ص 

�مل�سحوق  ب��ه��ا  يتمتع 

�جل���������اف حم�������دودة 

ع��ودة  دون  حت���ول  ول 

يحتمل  �لتي  �ل�ستعال 

ح��دوث��ه��ا ب��ع��د ت��وق��ف 

�لدفع.

مفعوله  ف���اإن  وك��ذل��ك 

����س��ع��ف م���ن م��ف��ع��ول 

ح���ال���ة  يف  �ل������رغ������وة 

ح�����ر�ئ�����ق �ل�������س���و�ئ���ل 

حيث  �خلز�نات  د�خل 

كثريً�  �ل�سو�ئل  ت�سخن 

��ستعالها لفرتة  ب�سبب 

ب�سبب  �أو  �ل��وق��ت  م��ن 

�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ي متر 

بها.

ت  يا طفا

�مل�سحوق 

�جل�����اف 

نو�عها  باأ

�ملختلفة.

2 كغم

4-5 رطل

3 كغم

7 رطل

9 كغم

20 رطل

4 كغم

10 رطل

9 كغم

18 رطل

18 كغم

20 رطل

3 مرت

10 قدم

5 مرت

15 قدم

7 مرت

20 قدم

1 م2

10 قدم2

 1 1/2

م2

15 قدم2

4 م2

40 قدم2
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تابع جدول رقم 2-2

تابع جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع )ب(

مالحظاتالطفاية املنا�سبةنوع احلريق
نوع 

الطفاية

�سعة 

الطفاية

الوزن 

القائم 

التقريبي

م�سافة 

قذف 

الطفاية

م�ساحة 

التغطية 

للطفاية 

الواحدة

ت��اب��ع ح��ر�ئ��ق 

نوع )ب(

�ل�������س�������و�ئ���ل 

�ل�����ق�����اب�����ل�����ة 

ل��ال���س��ت��ع��ال 

ك���������امل���������و�د 

�ل���ب���رتول���ي���ة 

و�لكيميائية.

�ل��ك��رب��ون  �أك�����س��ي��د  ث���اين   )3(

�لكربون  �أك�سيد  ثاين  يعمل    :

من  �للهب  �سعل  �إط��ف��اء  على 

فوق �سطح �ل�سائل ب�سرعة �أكرب 

من �سرعة �لرغوة ويعد �أف�سل 

�لتي  �حل��ر�ئ��ق  ملكافحة  منها 

�مل��و�د  �إىل  �م��ت��د�ده��ا  يحتمل 

ت�سكيل  �إمكانية  قبل  �ملحيطة 

فوق  �ل��رغ��وة  م��ن  كامل  غطاء 

�سطح �ل�سائل �مل�ستعل.

ومي��ك��ن ����س��ت��خ��د�م ط��ف��اي��ات 

لإخماد  �لكربون  �أك�سيد  ث��اين 

ت�سمل  �لتي  �ل�سغرية  �حلر�ئق 

�سو�ئل جارية على �أ�سطح �أفقية 

�جلاف  بامل�سحوق  تلوثها  دون 

�لتي  �لأخطار  ومن  �لرغوة.  �أو 

�لكربون  �أك�سيد  ث��اين  ي�سلح 

ماكينات  ح��ر�ئ��ق  ملكافحتها 

�ل�����س��ب��غ و�ل�����س��ق��ل و�مل��ط��اب��خ 

و�أدو�ت �ملخترب�ت �لدقيقة.

خ���و�����ص �ل��ت��ربي��د 

بها  ي��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي 

ث��������اين �أك�������س���ي���د 

حم��دودة  �لكربون 

دون  حت������ول  ول 

�ل�ستعال  م��ع��اودة 

�ل������ت������ي ي���ح���ت���م���ل 

توقف  بعد  حدوثها 

�ل����دف����ع، م��ف��ع��ول��ه 

��سعف من مفعول 

�ل���رغ���وة يف ح��ال��ة 

�مل�ستعلة  �ل�سو�ئل 

د�خ����ل �خل��ز�ن��ات 

تلك  ت�سخن  حيث 

�ل�������س���و�ئ���ل ك��ث��ريً� 

��ستعالها  ب�سبب 

لفرتة من �لوقت.

ط��ف��اي��ات 

ثاين

�أك�سيد

�لكربون

1 كغم

 2.5

رطل

3 كغم

7 رطل

4 كغم

10 رطل

6  كغم

13 رطل

16 كغم

23 رطل

 21-19

كغم

 42-38

رطل

1.5 مرت

4 قدم

3 مرت

7 قدم

--

--

1/2 م2

5  قدم2

1 م2

10 قدم2
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تابع جدول رقم 2-2

تابع جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع )ب( :

مالحظاتالطفاية املنا�سبةنوع احلريق
نوع 

الطفاية

�سعة 

الطفاية

الوزن 

القائم 

التقريبي

م�سافة 

قذف 

الطفاية

م�ساحة 

التغطية 

للطفاية 

الواحدة

ت��اب��ع ح��ر�ئ��ق 

نوع )ب(

�ل�������س�������و�ئ���ل 

�ل�����ق�����اب�����ل�����ة 

ل���ال����س���ت���ع���ال 

ك����������امل����������و�د 

�ل����ب����رتول����ي����ة 

و�لكيميائية.

�ملتبخرة  �ل�سو�ئل   )4(

:

ت��ع��م��ل ع���ل���ى �إخ���م���اد 

����س���ع���ل �ل���ل���ه���ب ع��ل��ى 

�مل�ستعل  �ل�سائل  �سطح 

ب�������س���رع���ة وت�������س���ل���ح 

ملكافحة  خا�سة  ب�سفة 

�حل���ر�ئ���ق �ل�����س��غ��رية 

�ل��ط��ف��اي��ات  لأن  ج����دً� 

فيها  ت�����س��ت��خ��دم  �ل��ت��ي 

�سغرية  �ل�سو�ئل  ه��ذه 

ن�����س��ب��ي��ًا. كما  �حل��ج��م 

ت�������س���ت���ع���م���ل ب�����س��ف��ة 

رئي�سية لإطفاء حر�ئق 

�مل��ح��رك��ات �ل��ت��ي ت��د�ر 

ب����ال����ب����رتول و�ل���زي���ت 

ذل��ك  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ف���اإن���ه���ا غ���ري م��و���س��ل��ة 

للكهرباء.

ي�������ج�������ب ع�������دم 

�أو  ����س��ت��ع��م��ال��ه��ا 

ح�����ف�����ظ�����ه�����ا يف 

�ملغلقة  �لأم���اك���ن 

�أم���اك���ن  �أي  �أو 

ي���ح���ت���م���ل ف��ي��ه��ا 

�لأبخرة  ��ستن�ساق 

�ل������غ������از�ت  �أو 

�لناجتة عنها عند 

تعر�سها للحر�رة.

ب��روم��ي��د �مل��ي��ث��ي��ل 

���س��دي��د �ل�����س��م��ي��ة 

وي���ن�������س���ح ب��ع��دم 

������س����ت����ع����م����ال����ه 

حمتويات  �سمن 

�لطفاية.

������س�����و�ئ�����ل 

م���ت���ب���خ���رة 

�سي.بي.�م 

ب���ي.����س���ي.

�ف.

1/2 لرت

 1/8

جالون

2 كغم

6 رطل

7 مرت

20 قدم

1/3 م2
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تابع جدول رقم 2-2

جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع )ج ، د( :

مالح�ظ�اتاملطفاأة املنا�سبةنوع احلريق

ح����ر�ئ����ق ن���وع 

)ج(

م����������ع����������د�ت 

�أو  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

�لكرتونية.

�أك��س��ي�د  ث���اين 

�لكرب�ون ،

�ل�����م��������س��������ح�����وق 

�جل�اف ،

�ل�������س�����������و�ئ�������ل 

�مل�ت�ب�خ�رة.

ثاين �أك�سيد �لكربون ، �مل�سحوق �جلاف ، �ل�سو�ئل �ملتبخرة :

تعد هذه �ملو�د �لثالث �أف�سل �ملو�د ملكافحة �حلر�ئق �لكهربائية، ويجب عدم ��ستعمال طفايات �ملاء �أو �لرغوة لهذ� 

�لغر�ص خوفًا من �لتعر�ص لل�سدمات �لكهربائية، )�ملاء و�لرغوة مو�سلني للكهرباء( �إل يف �حلالت �لتي ميكن فيها 

�أف�سل �ملو�د �لتي ميكن ��ستخد�مها ملكافحة �حلر�ئق، عد� �حلر�ئق �لتي ت�سمل  قطع �لتيار �لكهربائي لأن �ملاء من 

زيوت �أو �سو�ئل فيجب ��ستخد�م مو�د خا�سة مبكافحة �ل�سو�ئل لإطفائها، كما تعد طفايات ثاين �أك�سيد �لكربون �أف�سل 

�لطفايات للحر�ئق �لكهربائية ب�سبب خفته.

ح����ر�ئ����ق ن���وع 

)د(

�لقابلة  �ملعادن 

�أو  ل���الح���رت�ق 

ب��ع�����ص �مل�����و�د 

�لبرتولية.

�ل�����م��������س�����ح�����وق 

�ل���ك�������ي���م�������اوي 

�ل�ج��اف.

�مل�سحوق �لكيماوي �جلاف:

�لقابلة  �ملعادن  نوع من  لكل  يوجد م�سحوق خا�ص  بل  �ملعادن  لكافة حر�ئق  �مل�سحوق �جلاف ي�سلح  نوع من  يوجد  ل 

لالحرت�ق، لذلك يجب �للتز�م بالتعليمات �ملثبتة على �ملطفاأة من �مل�سنع و��ست�سارة �لدفاع �ملدين عند �ختيار �لنوع 

�ملنا�سب من �لطفايات حلر�ئق �ملعادن.

م��الح��ظ��ات ه��ام���ة: توجد خطورة كبرية على �ل�سحة �إذ� ما �أ�سيء �ختيار �لنوع �ملنا�سب من �لطفايات يف مكافحة 

حر�ئق �ملعادن.
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اأنظمة اإنذار احلريق:

لوحة حتكم �لإنذ�ر :

electronic modules أ( تكون مكونات �للوحة عبارة عن وحد�ت �لكرتونية من نوع�(

ت�سنع لوحة �لتحكم �سكل من �حلديد �ملطاوع �أو �لألومنيوم بحيث تكون ناعمة �مللم�ص / ومعاجلة  )ب( 

�سد �ل�سد�أ و�لتلف وتخدم ملدة ل تقل عن 20 عاًما.

)ج(  ت�سنع �للوحة بحيث متنع دخول �لغبار و�لرطوبة د�خل �للوحة.

على �جلهة �مل�سنعة �أن تقوم باعتماد �للوحة وملحقاتها من خمترب معتمد عاملًيا و تقدمي �سهاد�ت �عتماد 

.UL .NFPA.LPC من �إحدى �جلهات �لعاملية �ملخت�سة مثل

)د( يجب �أن تعمل لوحة �لتحكم عند درجة حر�رة )10م( �إىل) 50 م ( و رطوبة ن�سبية تعادل ) ٪80 ( . 

)ه�( ويجب �أن تزود �للوحة بخا�سية �لختبار �ليدوي من خالل �أزر�ر وملبات بيان خم�س�سة لذلك 

) و( يجب �أن تزود �للوحة بخا�سية �لختبار �لذ�تي و�ملر�قبة �لتلقائية جلميع مكونات �لنظام 

�إذ� ز�د نطاق لوحة �لتحكم عن ) 6 ( مناطق حريق يجب �أن تزود �للوحة بخا�سية تو�سيل وحد�ت تكر�ر 

�لإ�سارة على �لتو�زي مع �للوحة �لليكرتونية ملناطق �حلريق بطريقة نظام �لبطاقة .

)ز( يجب �أن تربط لوحة �لتحكم مب�سدر تيار �حتياطي منف�سل مع �ساحن.

)ح( يجب �أن حتتوي لوحة �لتحكم على و�سلة جاهزة للربط مع �أقرب مركز �إطفاء.

)ط ( يجب �أن تقوم لوحة �لتحكم مبر�قبة جميع �لأجهزة و�لأ�سالك �ملو�سلة �إليها كهربائًيا، كما تقوم 

باإعطاء عالمة خلل �سوتية و�سوئية عند حدوث خلل يف �أي د�ئرة �أو جزء من �لد�ئرة.

)ي( يجب �أن جتهز لوحة �لتحكم بدو�ئر �لكرتونية بحيث تقوم بجميع عمليات �لتحكم �خلا�سة بالإنذ�ر 

عن طريق مرحالت مثل �أجهزة �لتنبيه،  ما�سكات �لأبو�ب، �لتكييف  خو�نق، �حلريق، وتكون مزودة 

 – )كهربائية  �ملبنى  د�خل  �ملوجودة  �ملختلفة  �لأنظمة  يف  حتكم  �إ�سارة  لإر�سال  �لالزمة  بالدو�ئر 

ميكانيكية – �إطفاء حريق ( ويجب �أن تتوفر خمارج لتلك �لدو�ئر ل�ستخد�مها عند �حلاجة. 

)ك( يجب عمل طريقة لتاأخري عمل �لأجر��ص عند حدوث حريق ملدة ل تزيد عن )10 ثو�ين( .

)ل( يجب توفري زر لالإخالء �لتام وذلك بت�سغيل جميع �أجهزة �لتنبيه يف �مل�سروع )وحد�ت �إنذ�ر يدوية( 

) كا�سر زجاج ( يو�سع عند كل خمرج ويغطى �ملبنى بكافة �أجز�ئه بوحد�ت �إنذ�ر �حلريق �ليدوية 

بحيث ل تزيد �مل�سافة بني كل جر�ص �إنذ�ر حريق و�ملجاور له عن 30م .
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)م( يجب �أن تزود لوحة �لتحكم بو�سائل لف�سل مناطق �حلريق.

)ن( يجب تزويد لوحة �لتحكم بزر لإ�سكات �لأجر��ص و�آخر لإعادة �لنظام �إىل و�سعه �لطبيعي.

)�ص( يجب �أن حتتوي لوحة حتكم �إنذ�ر �حلريق على �لإ�سار�ت �لتالية:

1( �إ�سارة وجود �لتيار �لكهربائي وذلك بظهور م�سباح �أخ�سر. 

2( �إ�سارة �نقطاع �لتيار �لرئي�سي وذلك بظهور م�سباح �أ�سفر. 

3( �إ�سارة �نقطاع �لتيار �لحتياطي. 

4( �إ�سارة �سعف �لبطارية. 

5( �إ�سارة حريق لكل منطقة حريق وذلك بظهور م�سباح �أحمر. 

6( �إ�سارة خلل لكل منطقة حريق بظهور م�سباح �أ�سفر ملنطقة �حلريق. 

7( �إ�سارة عند ف�سل كل منطقة حريق كهربائًيا. 

8( �إ�سارة �إيقاف �لأجر��ص و�ل�سافر�ت. 

9( �إ�سارة خلل يف دو�ئر �لتنبيه. 

10 ( �إ�سارة خلل عام. 

11 ( �إ�سارة عند عطل �ملن�سهر�ت �مل�ستخدمة للحماية �خلا�سة بلوحة �لتحكم . 

12 ( �إ�سارة خلل ق�سر �لدو�ئر �أو �لدو�ئر �ملفتوحة يف د�ئرة نظام �لإنذ�ر. 

�أو ق�سر يف د�ئرة �لت�سال بني لوحة �لإنذ�ر و�لنظام �ل�سوتي )يف حالة نظام �لإنذ�ر  �إ�سارة خلل لأي قطع   ) 13

�ل�سوتي(.

ت�ستمر جميع  �أن  ويجب  �أحدها  �أي عطل يحدث يف  �لإ�سارة من  �إر�سال  �أو  �لإن��ذ�ر  دو�ئ��ر  تتاأثر  ل  �أن  ) �ص( يجب 

�ملكت�سفات يف د�ئرة ما �أو �لد�ئرة نف�سها يف �أد�ء وظيفي �إذ� توقف مكت�سف �أو �أكرث .

٭ ٭ ٭
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كوا�صف الدخان :

كو��سف �لدخان �لأيونية :

يحتوي كا�سف �لدخان �لأيوين على حجرتني ثابتتني: 

�إحد�ها معر�سة للجو �ملحيط و�لأخرى مغلق عليها باإحكام د�خل كا�سف �لدخان بحيث يتم �ملقارنة بينهما �لكرتونًيا، 

فعند حدوث حريق ينتقل �لدخان �إىل �حلجرة �ملعر�سة للجو وت�ستقر �أيونات �لدخان �ملوجودة د�خل �حلجرة وبذلك 

تنتقل �لليكرتونات وت�سبح حركتها �أبطاأ من �حلالة �لعادية عند ذلك يقل �لتيار وعند نق�ص �لتيار حلد معني تر�سل 

�إ�سارة من �لكا�سف �إىل لوحة �لتحكم بوجود حريق يف �ملنطقة �ملوجود بها �لكا�سف.

كوا�صف احلرارة :

�لقابلة  �لغاز�ت  مع  �لهو�ء  خليط  �كت�ساف  على  �ملكت�سفات  تلك  وتعمل  �ملذكور  �لنظام  �إىل  غاز  مكت�سفات  �إ�سافة 

لال�ستعال مثل ) �لغاز �لطبيعي – �مليثان – �لربوبان – �لبيوتان ( .

�أجهزة �لتنبيه �ل�سوتية :

 �أجهزة �لتنبيه �ل�سوتية : عبارة عن بوق �لكرتوين مكون من مولد نغمات ووحدة تكبري  و�سماعة  ومن �أنو�عها :

)اأ( الأجرا�س العادية : 

1( ي�سنع هيكل �جلر�ص من �ل�سلب �مل�سبوك حيث يكون مطلي باللون �لأحمر و�ملطرقة من معدن مقاوم لل�سدمات 

حيث يعطي �سوًتا و��سًحا .

�لتنبيه �ل�سوتي عند )24(  2( تعمل �لأجر��ص على جهد كهربائي )24( فولت تيار م�ستمر. ومعدل تيار جهاز 

فولت ل يزيد عن ) 100 ( مل �أمبري وم�ستوى �سغط �ل�سوت ) 105( دي �سيبل عند ) 1( مرت

3( يجب �أن تكون �لد�ئرة �لكهربائية لالأجر��ص مزودة باملوحد�ت حلمايتها من �لتاأثري�ت �لكهرومغناطي�سية �أو 

موجات �لر�ديو.

4( تعمل �لأجر��ص عن طريق مرحالت مركبة يف لوحة �لتحكم. 

.) IP54 ( جميع �أجز�ء �لأجر��ص �ملعر�سة للعو�مل �جلوية يجب �أن تكون مقاومة لتاأثري�ت �جلو بدرجة حماية )5

٭ ٭ ٭
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) ب ( اأجرا�س احلريق:

1( تعمل �ل�سافر�ت على جهد كهربائي )24 ( فولت تيار م�ستمر. 

�أو  �لكهرومغناطي�سية  �لتاأثري�ت  باملوحد�ت حلمايتها من  لل�سافر�ت مزودة  �لكهربائية  �لد�ئرة  تكون  �أن  يجب   )2

موجات �لر�ديو.

3( تعمل �أجر��ص �حلريق عن طريق مرحالت مركبة يف لوحة �لتحكم. �أو بو��سطة �ل�سغط �ليدوي .

.IP54 4( جميع �أجز�ء �لأجر��ص �ملعر�سة للعو�مل �جلوية يجب �أن تكون مقاومة لتاأثري�ت �جلو وبدرجة حماية

م�سادر �لتيار :

تعمل لوحة �لتحكم و �إنذ�ر �حلريق على �لتيار �لكهربائي من م�سدرين هما :

)�أ( �لتيار �لرئي�سي :

تعمل لوحة �لتحكم على تيار مرتدد بجهد كهربائي )230( فولت وذبذبة )60( هرتز من ثم يتحول �إىل تيار م�ستمر 

د�خل لوحة �لتحكم عن طريق موحد تيار تكفي �سعته لت�سغيل نظام �لإنذ�ر يف �حلالة �لعادية ويف حالة وجود �إنذ�ر 

ويجب �أي�سا �أن يكفي ل�سحن م�سدر �لتغذية �لحتياطي .

)ب( م�سدر �لتيار �لإحتياطي :

يتم تزويد �للوحة بجهاز موحد تيار و�ساحن يعمل على جهد )230( فولت وتردد )60( هريتز ويكون �جلهاز وحدة 

م�ستقلة وملحقة بوحدة �لتحكم ول تقل �سعة موحد �لتيار و�ل�ساحن عن )4( �أمبري.

1( تنق�سم �لبطاريات �مل�ستخدمة كم�سدر تيار �حتياطي لنظام �لإنذ�ر �إىل �لأنو�ع �لتالية: 

�أ- بطاريات �لر�سا�ص.

ب-  بطاريات �لنيكل كادميوم �جلافة.

ج-  بطاريات �لنيكل كادميوم �ل�سائلة.

2( ت�سحن هذه �لبطاريات عند تفريغها عن طريق �ساحن كهربائي بد�خل لوحة �لتحكم و�إنذ�ر �حلريق. 

3( ( يجب �أن تكون �لبطاريات قابلة لل�سحن وبجودة عالية وماأمونة �ل�ستخد�م وتكفي لت�سغيل �لنظام كامال ملدة 

.)LPC،UL  (.ساعة ون�سف �ساعة �إنذ�ر عند �نقطاع م�سدر �لطاقة �لرئي�سة و معتمدة من �ملخترب�ت �لعاملية� )48(
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الأ�صالك الكهربائية:

)�أ( يجب �أن تكون �لأ�سالك �لكهربائية لنظام �لإنذ�ر و�لتمديد�ت �لكهربائية وفًقا ملو��سفات �جلهة �ملخت�سة، وتكون 

جميع �لكابالت �مل�ستخدمة لتو�سيل �ملكت�سفات ووحد�ت �لتنبيه �ليدوية و�ل�سوتية عبارة عن كابالت متعددة كل 

. ) V.D.E ( كابل مكون من مو�سلني م�ساحة مقطع كل مو�سل 1،5 مم2 وتكون م�سنوعة وفقا للمو��سفات �لعاملية

قاطع  )مثل  عازل  وقائي  بجهاز  �حلريق  �إنذ�ر  نظام  �أجز�ء  كافة  تزود  �لتي  �لرئي�سية  �إمد�د �خلطوط  يجب  )ب( 

�لد�ئرة( حتى تتوفر �ل�سالمة �لكهربائية. ومينع عمل و�سالت يف �لكابالت �ملو�سلة بني �للوحة و�أجهزة �لنظام 

. ) P.V.C ( لأخرى ومعزولة ومغلفة مبادة�

�أن تخ�س�ص فقط  يجب  �لنهائية  بالدو�ئر  �إنذ�ر �حلريق  بنظام  �لأجز�ء  كافة  تزود  �لتي  �لرئي�سية  )ج( �خلطوط 

لنظام �إنذ�ر �حلريق ويجب �أل تخدم �أي �أنظمة �أو معد�ت �أخرى و�سناديق �لتوزيع و�ل�سحب على �حلو�ئط تكون 

وفقا لالأ�سول �لفنية وكتابة حرف ) f ( باللون �لأحمر على �أن تبعد عن متديد�ت �لأعمال �لكهربائية �لأخرى 

مب�سافة ل تقل عن ) 20 ( �سم.

)د( كل عازل ونظام وقائي ميكن �أن يقوم بف�سل عملية �لإمد�د لأنظمة �إنذ�ر �حلريق – ما عد� �لعازل �لرئي�سي 

�أو مل�سق »�إنذ�ر حريق  ممنوع �لإغ��الق«، يف حالة وجود  �أن يو�سع عليه مل�سق »�إنذ�ر حريق«  للمبنى  يجب 

مفتاح حتويل ) �سو�ء كان به جهاز وقائي �أم ل(. 

)ه�( كل جهاز وقائي وحتويلي وعازل قادر على قطع �ت�سال �خلطوط �لرئي�سية بنظام �إنذ�ر �حلريق، يجب �أن يو�سع 

يف مكان ل ميكن �أن ي�سل �إليه �لأ�سخا�ص غري �ملخولني بذلك �أو حمايته من �لعمليات غري �ملرخ�ص بها من 

�أ�سخا�ص ل ميتلكون �أجهزة خم�س�سة.

٭ ٭ ٭
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خمارج الطوارئ :

عدد املخارج املطلوبة لأعداد حمددة من الأ�سـخا�ص

العر�ص ال�سايف الأدنى للمخرجع�دد املخارجع�دد الأ�س�خا�ص

90 �س�م2عدد �أق�ساه 200   �س�خ�ص

122 �س�م2عدد �أق�ساه 300   �س�خ�ص

152 �س�م2عدد �أق�ساه 500   �س�خ�ص

152 �س�م3عدد �أق�ساه 750   �س�خ�ص

152 �س�م4عدد �أق�ساه 1000  �سخ�ص

احلد الأدنى لعر�ص �سبل الهروب ) خمارج للطوارئ ( 

�حلد �لأدنى �ل�سايف عر�ص �سبل �لهروب بالأمتار�أجز�ء �سبل �لهروب

عدد �لأ�سخا�ص

100150200250300

0،800،851،001،251،5�لأبو�ب و�ملمر�ت

0،751،001،301،653،00�لأدر�ج

ح�ساب م�سافة النتقال وامل�سافة املبا�سرة ملباين التعليم

�حلالة و�ملالحظات�لطابق�مل�سافة بالأمتار�ملوقع

�مل�سافة �ملبا�سرة

د�خل �لف�سل �لدر��سي

----�لأر�سي15

----�ل�سرد�ب10

م�سافة �لنتقال من باب �لف�سل �ىل 

�ملخرج �أو �لدرج �ملحمي

عند وجود �أكرث من خمرج و�حد .�ل�سرد�ب15

يف حالة �ملمر�ت �لد�خليةطو�بق �أخرى20

يف حالة �ملمر�ت �خلارجيةطو�بق �أخرى30

يف حالة �لنهاية �ملغلقة�أي طابق6�لنهاية �ملغلقة
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التو�صيف الفني للدرابزين واملنحدرات:

الدرابزين :

يطلق على تلك �حلو�جز �لتي متنع �سقوط �لأ�سخا�ص وتركب عادة على �سلم �لدرج و �ل�سرفات �خلارجية وقد 

حدد �رتفاعها ب) 90 ( �سنتي مرت يف �لأجز�ء �لد�خلية للمبنى و)120( �سنتي مرت لالأجز�ء �خلارجية ويلزم 

وجودها يف �أي �ختالف مل�ستوى �لأر�ص يزيد عن )18 ( �سنتي مرت .

É°û∏ehCG ≈£Ñe

¢ûJCG (60) º°S (152) êôîŸG Üƒ∏£e

êQódG øjòHGQO
êQódG øjòHGQO

¢ûfEG (30)  º°S (76)    ¢ûfEG (30)  º°S (76)

IRQÉÑdG ⁄Ó°ùdG QƒÑ©d »©«ÑW ≥jô£H ôjƒ°üJ

10 : 1  äGQóëæŸG áÑ°ùf

Îe óMGh

 Îe 10

12 - 3 πµ°ûdG

املنحدرات :

�ملنحدر�ت: هي �لطريق �ملائل �لبديل عن �لدرج يف �لنتقال من م�ستوى �إىل �آخر يف �سبل �لهروب، وينطبق عليها   

ما جاء يف �سروط �لدرج ب�سفة عامة، �إ�سافة لهذه �ل�سروط.

لالنزلق. قابلة  وغري  وخ�سنة  متينة  �لأر�سيات  تكون  �أن  يجب  	•
�ملنحدر. �أجز�ء  جميع  يف  و�حدة  �مليل  ن�سبة  تكون  �أن  يجب  	•

�مل�سار. �جتاه  تبديل  عند  �لب�سطة،  ��ستعمال  يجب  	•
.  10  :  1 عن   �ملنحدر�ت  ن�سبة  تزيد  ل  �أن  يجب  	•

 

É°û∏ehCG ≈£Ñe

¢ûJCG (60) º°S (152) êôîŸG Üƒ∏£e

êQódG øjòHGQO
êQódG øjòHGQO

¢ûfEG (30)  º°S (76)    ¢ûfEG (30)  º°S (76)

IRQÉÑdG ⁄Ó°ùdG QƒÑ©d »©«ÑW ≥jô£H ôjƒ°üJ

10 : 1  äGQóëæŸG áÑ°ùf

Îe óMGh

 Îe 10

12 - 3 πµ°ûdG
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لوحات واأ�صهم خمارج الطوارئ والإنارة الحتياطية :

اإنارة الطوارئ لـ�سـبل الهروب ) خمارج الطوارئ (:

�إنارة منا�س�بة تعمل يف حالة �لطو�رئ عند تعطل  يجب �أن يتوفر جلميع �أجز�ء �س�بل �لهروب ) خمارج �لطو�رئ ( 

�لإنارة �لعادية وفقا لهذه �ل�سروط و�ملو��سفات �أو �لتي يو�سي بها �لدفاع �ملدين.

�لكهربائي،  للتيار  �حتياطي  م�سدر  (من  �لطو�رئ  خمارج   ( �لهروب  ل��س�بل  �لطو�رئ  �إنارة  تغذى  �أن  يجب    -

خالف �مل�سدر �لرئي�سي بحيث يكون كافيا للعمل م�دة �ساعتني على �لأقل �أو وف�ق�ا ل�س�روط �لدفاع �ملدين. 

تعمل �إنارة �لطو�رئ تلقائيا عند �نقطاع �مل�سدر �لرئي�سي بفا�سل زمني ل يزيد عن ع�سر ثو�ن �أو يكون م�س�غ�ال   -

ب�سف�ة م�س�ت�م�رة.

نظام  ذ�ت  تكون  �أن  يجب  �لطو�رئ،  �إنارة  لتغذية  كم�سدر  �لبطاريات(   ( �مل�ستمر  �لتيار  ��ستعمال  حالة  يف    -

متكامل ومعتمد، ح�سب مو��سفات �جلزء �لثاين �أو �خلا�سة للدفاع �ملدين.

-  يف �حلالت �مل�سموح بها �لو�ردة يف �ل�سروط �لوقائية للمباين ح�سب نوع �ل�ستغالل يجوز �أن تكون �إنارة �لطو�رئ 

بو��سطة وحد�ت �إ�ساءة كهر بائية م�ستقلة تغذى من �مل�سدر �لعادي للتيار �لكهربائي وت�سحن ذ�تيا، بحيث تعمل 

فور� عند �نقطاع �لتيار ملدة �ساعتني على �لأقل،  �س�ريطة �أن تكون من نوع معتمد من �لدفاع �ملدين .

العالمات الإر�سـادية لـ�سـبل الهروب )خمارج الطوارئ  (:

يجب �أن جتهز �سبل �لهروب بالعالمات �لإر�سادية �ملطلوبة وتو�سع يف �لأماكن �ملنا�سبة وفقا لل�سروط �لوقائية للمباين 

ح�سب نوع �ل�ستغالل، وذلك للتعريف ب�س�بل �لهروب و�لدللة على جتاه م�س�ارها، و �لإر�ساد �إىل �أي تعليمات 

تتعلق بالهروب خا�سة ، وبال��س��الم�ة ع�ام�ة.

عالمة اإر�سـادية دالة على طريق املخرج :

-  يجب �أن تكون هذه �لعالمات ذ�ت حجم وعبارة ورمز ولون منا�سب وفقا للمو��سفات �لفنية للدفاع �ملدين بحيث 

تببدو و��سحة ومميزة ومغايرة ملا جاورها من �إنارة �أو ت�سطيب �أو �ألو�ن �أو ديكور، كما ل يجوز و�سع �أي تركيبات 

�أو �إنارة، تعيق روؤيتها �أو تلفت �لنتباه ع�ن�ه�ا.

-  تثبيت عالمة ) خمرج( على �ملخارج مبا�سرة، وعالمة ) خمرج مع �سهم( للدللة على �جتاه م�سار �لهروب، 

عندما ل يكون �ملخرج �أو �مل�سار و��سحا �أو باديا للعيان، كاملنعطفات و�لزو�يا، بحيث ل تبتع�د �أي نقطة يف �مل�سار 

عن �لعالمة �أكرث من ) 30 م (.

ل يجوز تثبيت �حلو�جز و�لعو�ئق على نو�فذ �لو�جهات �خلارجية �ملوجودة فوق �لطابق �لأر�سي من �لبناء مامل   -

تكن �سهلة �لفتح.
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نظام الإنارة والتهوية يف املباين املدر�صية :

الإنارة:

�لدمج بني �لإ�ساءة �ل�سناعية و�لطبيعية حيث تزيد وتخف كل منها عند توفر �لأخرى ب�سكل كاف من خالل ح�سا�سات 

تركب على نظام �لإ�ساءة �لكهربائي.

د�خل  �لب�سر  مو�قع  على  �لنعكا�سات  ومتنع  �لنهار  بنور  لت�سمح  وعلوها  �لنو�فذ  م�ساحة  زيادة  على  �لرتكيز   -

�لف�سول �لدر��سية وكقاعدة فاإن عمق تغلغل نور �لنهار يف �لف�سل ي�ساوي مرتني ون�سف �رتفاع �لنافذة من 

حافتها �لعليا �إىل �لقاعدة .

- و�لنعكا�سات �مل�سموح بها و�ملقبولة )80%( على �ل�سقف و) 50% (على �جلدر�ن و )20% ( على �لأر�سيات .

مر�عاة �جتاهات �ملباين فتلك ذ�ت �لو�جهات �ل�سمالية و�جلنوبية تختلف يف توفري �لظل عن ذ�ت �لو�جهات �ل�سرقية 

و�لغربية يف �ساعات �أول و�آخر �لنهار مما تتطلب ت�ستيت �ل�سوء �ملبا�سر بو��سطة �ل�ستائر وما يف حكمها .

التهوية الطبيعية و�سبط  درجات احلرارة :

جريت يف عدد من دول �لعامل �لعالقة �لوثيقة بني �لتهوية و�لقدرة على �ل�ستيعاب �لدر��سي 
ُ
�أ �أثبتت عدة در��سات 

وحددت �لنظم و�لقو�نني كمية �لتهوية مبقد�ر )cfm per student 15-10( من ع�سرة �إىل خم�سة ع�سر قدم 

مكعب للطالب �لو�حد .

�أن �لأطفال �سغار  �سمان تنقية �لهو�ء من �مللوثات �لد�خلية وكذلك فلرتة �لهو�ء �لد�خل من خارج �ملدر�سة حيث 

�ل�سن �أكرث تاأثر� مبلوثات �لهو�ء وقد ي�سل �ل�سرر �إىل �لتاأثري على �لنمو  بحيث تكون �سماكة �لفلرت ) 1( بو�سة طبقا 

ملو��سفات ) ASHRAE ( وعمل �ل�سيانة �لالزمة للمحافظة عليها .

�أو  �لإن�ساء  يف  �سو�ء  بالرطوبة  �ملتاأثرة  �لإن�ساء  مو�د  وتاليف  �لرطوبة  حيث  من  �ملنطقة  يف  �ملناخ  �عتبار�ت  ح�ساب 

�لت�سطيب وكذلك �سدة �حلر�رة و�لربودة و�أهمية كفاءة �لتكييف .

 عزل ال�سو�ساء :

�سمان �لهدوء وعزل �لأ�سو�ت وهذ� ميثل �أهمية بالغة وخا�سة يف �ل�سفوف �لدنيا ل�سدة ت�ستتهم مع �لأ�سو�ت   -

وعدم �لرتكيز مع �ملدر�ص عند تد�خل �أ�سو�ت خارجية، وذلك بتطبيق نظام عزل لالأ�سو�ت �لد�خلية و�خلارجية 

�أثناء  �ل�سادر منها  للتقليل من حجم �ل�سوت  و�لتكييف  �ملعد�ت  �أهمية عزل غرف  ب�سكل جيد وحمكم كذلك 

�لت�سغيل  بحيث ل يتعدى م�ستوى �ل�سو�ساء �ل�سادرة من �أجهزة �لتكييف و�لتهوية عن ) 40( د�سيبل.
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التو�صيف الفني للمختربات :

املختربات واملعامل : 

. �لو�حد  للطالب  مرت   )3  ( بو�قع  مربع  مرت   )  84 عن)  تقل  ل  م�ساحة  	•
�إىل خارج  و�لغاز�ت  �لأبخرة  كافة  و�سفط  بال�ساعة  �ست مر�ت  باملخترب  �لهو�ء  تغيري  ي�سمن  تهوية مبا  نظام  	•

�ملبنى  ومبا يحقق تغيري �لهو�ء ) 2-6 ( مرة يف �ل�ساعة �أو ما يعادل 10 – 15 قدم3/د لكل طالب .

. �آيل  �إنذ�ر  ونظام  �إطفاء  بنظام  �ملخترب  جتهيز  	•
�لطارئة.  �حلالت  يف  �مل�ستعلة  و�لغاز�ت  �للهب  م�سادر  لقفل  رئي�سية  حماب�ص  	•

. ون�سف  مرت  عن  منهما  كال  عر�ص  يقل  ل  للطو�رئ  خمرجان  	•
. �لكيميائية  للمو�د  �لتعر�ص  حالة  يف  �جل�سم  لغ�سل  ود�ص  للعينني  مغ�سلة  	•

. �لكيميائية  �ملو�د  حلفظ  منا�سبة  خز�ئن  على  حتتوي  حت�سري  غرفة  	•
حوله. من  �لآخرين  تو�جد  دون  للعمل  �لكافية  �مل�ساحة  �لطالب  تعطي  بحيث  �ملعمل  طاولت  حول  م�ساحة  	•

�أو �ملعلمة �سهولة �ملتابعة  توزيع كونرت�ت �لعمل يف �ملخترب ب�سكل د�ئري ي�سمح بالعمل �جلماعي ويتيح للمعلم  	•
و�لتوجيه .

�ل�سقف  يف  �ملياه  و�أنابيب  �لكهربائية  �لتو�سيالت  ت�سميم  	•
لي�سهل ��ستخد�مها دون �إعاقة �حلركة على �أر�سية �ملخترب .

مثل:  �لو�قية  �ل�سخ�سية  للمالب�ص  خا�سة  كبائن  �إي��ج��اد  	•
نظار�ت حماية �لعينني وقفاز�ت �ليد و�ملعطف �لو�قي.

�جلدر�ن  قاعدة  مع  ملتحم  ب�سكل  �ملخترب  �أر�سية  ت�سميم  	•
وجود  مع  �لكيميائية  للمو�د  �ن�سكاب  �أي  تنظيف  ي�سهل  حتى 

م�سرف معزول عن �ملجاري �لعامة.

وي�سهل  �لكيميائية  للنفايات  خا�سة  حافظات  وجود  �أهمية  	•
�لتخل�ص منها .

خا�ص  وم�سرف  �لكيميائية  للمو�د  م�سيدة  مع  مغ�سلة  وجود  	•
خارج �ل�سرف �ل�سحي �لعام .

. منخف�سة  حر�رة  درجات  تتطلب  �لتي  �لكيميائية  �ملو�د  بع�ص  حلفظ  وثالجة  جيد  وتكييف  كافية  �إنارة  	•
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موا�سفات مغا�سل العني واجل�سم يف املختربات التعليمية:

يجب �أن تكون جميع حمتوياتها من �حلديد �ملقاوم لل�سد�أ ) �ستانل�ص �ستيل (

يتم تركيبها وفق �لأبعاد �لتالية :

20
8.3

 - 
24

3.8
 cm

 (8
2 -

 96
 in

ch
es

)

83
.3 

- 1
14

.3 
cm

(3
3 t

o 4
5 i

nc
he

s)

17
5.3

 cm
 (6

9 i
nc

he
s)

Stay-Open Valve and Actuator Ring

Shower Head

Pull
Handle

61 cm
(24 in) max

Plumbed
Eyewash

Foot Pedal Actuator



28

يجب �أن تكون �ملياه �مل�ستخدمة لها مياه نظيفة وخالية من �ل�سو�ئب ملنع �سرر �لعني.

يجب �أن تكون حتت �سغط منخف�ص حتى ل توؤثر على �لعني.

م�ساحة �ملرو�ص ل تقل عن 50.8 �سم * 152 �سم.

كمية �ملياه يجب �أن تكون كافية للغ�سيل ملدة ل تقل عن 15 دقيقه.

ت�سميم حو�ص �ملاء بحيث ميكن تغيري �ملاء و�لتاأكد من نقاوته.

يجب �أن ي�سمم �ملرو�ص بحيث ميكن ت�سغيل �ملاء فيه يف �أقل من ثو�ن عن طريق �سحب �أو �سغط جهاز �لت�سغيل.
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مراو�س العني:

�إذ� �سممت ب�سكل منفرد فيمكن �أن تكون على �لنحو �لتايل :

القفازات ومعطف الوقاية:

من �أهم �ملو��سفات لهذه �لأعيان �أن تكون مقا�سات حرة تتنا�سب مع كافة �لأعمار.

�أن تكون طبقتها �خلارجية معاجلة ملقاومة �ملو�د �لكيميائية.

�ن تكون لها درجة يف مقاومة درجات �حلر�رة.
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التو�صيف الفني لدورات املياه :

دورات املياه :

�سحيحة  بطرق  ت�سميمها  حيث  من  وذلك  �ملدر�سة  يف  �لنموذجية  �لبيئة  مكونات  �أهم  من  �ملياه  دور�ت  تعد  	•
وتوفرها يف �ملكان �ملنا�سب وبالعدد �ملنا�سب ومبا يتنا�سب مع �لأعمار و�جلن�ص .

طالبة.  �أو  طالب   )150( لكل  مياه  دورتان  وي�ساف  طالب   )150( لكل  مياه  دور�ت  �ست  	•
         مبعنى) 300 ( طالب يخدمها) 8 (دور�ت مياه )450 ( طالب يخدمهم ) 10 ( دور�ت مياه وهكذ� .مع وجود 

دورة مياه على �لأقل لذوي �لحتياجات �خلا�سة .

تتطلب منطقة دورة �ملياه �جلماعية تهوية طبيعية وميكانيكية بحيث يتم تغيري �لهو�ء �ست مر�ت يف �ل�ساعة  	•
�لو�حدة ، وب�سكل عام فاإن ما يلزم لدور�ت �ملياه ما يلي :

-   توفري دور�ت �ملياه بالعدد �لكايف .

�ملحلي  و�لكود  �للو�ئح  وفق  �لنموذجية  و�لبيئة  �لت�سميم  تعليمات  من  م�ستوى  �أعلى  على  �ملياه  دور�ت  ت�سميم     -

و�لعاملي .

-   يجب �أن حتتوي على �أبو�ب ميكن قفلها .

-   مر�عاة ذوي �لحتياجات �خلا�سة .

-   نظافة د�ئمة ومتتالية طيلة �ساعات �لدر��سة .

-   يلزم توفري �ملاء �لد�فئ و�ل�سابون و�ملناديل �أو جمفف �لأيدي .

-   توفري �ملنتجات �ل�سحية وو�سائل �لتخل�ص منها للفتيات فوق �سن �لثامنة .

-   يجب �أن تكون مياه �ل�سرب بعيدة عن منطقة دور�ت �ملياه .

-   جميع �ملو�د �لإن�سائية �مل�ستخدمة يف �أر�سيات و�أ�سقف و�أبو�ب دور�ت �ملياه يجب �أن تكون معاجلة �سد �لرطوبة .

معطيات هامة حول �سالمة دورات املياه يف املدار�س :

يف  �لكبرية  �ملجموعة  عن  بدل  جيد  ب�سكل  موزعة  �سغرية  جمموعات  يف  �ملد�ر�ص  يف  �ملياه  دور�ت  ت�سميم  	•
مكان  و�لإزدح��ام يف  �لتجمع  ويخفف من  �ملياه  ل��دور�ت  �لو�سول  و�سرعة  �سهولة  ي�سهم يف  وذلك  و�حد  مكان 

و�حد .

. فيها  �لطلبة  ت�سرفات  ومر�قبة  ب�سهولة  وروؤيتها  متييزها  ميكن  �أماكن  يف  وت�سميمها  �حلمامات  توزيع  	•
. �لتهوية  هو�ء  جريان  عن  �لناجت  �ل�سوت  لتخفيف  �سوت  بعو�زل  �لتهوية  قنو�ت  عزل  �حل�سبان  يف  �لأخذ  	•
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وتكوين  �ملياه  بتجمعات  ت�سمح  فو��سل  �أو  فتحات  وجود  دون  حمكم  ب�سكل  و�جل��در�ن  �لأر�سيات  ت�سميم  	•
�لبكرتيا و�لرو�ئح .

خالل  �ملارقة  �لتمديد�ت  �أنابيب  حول  �لفتحات  جميع  و�إحاطة  �ل�سحي  و�ل�سرف  �ملياه  بتمديد�ت  �لهتمام  	•
�لأ�سقف �أو �جلدر�ن لقفل �لفتحات بالكامل مبو�د مقاومة للحريق .

. متانتها  على  و�ملحافظة  حلمايتها  �خلارجية  �ملوؤثر�ت  عن  وعزلها  �لأنابيب  د�خل  �ل�سغط  مر�عاة  	•
. �لتدفق  حجم  وكذلك  �لكايف  باحلجم  وتوفرها  �ملياه  م�سادر  مر�عاة  	•

. لل�سرب  �ملخ�س�سة  غري  للمياه  �ملغا�سل  وفوق  و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�سنابري  على  و��سحة  عالمات  و�سع  	•
 

موا�صفات اجلهات املر�صحة لأعمال تركيب و�صيانة جتهيزات ال�صالمة :

م�سجلة ومرخ�سة لدى �لدفاع �ملدين.  -1

جميع جتهيز�ت �ل�سالمة و�لإطفاء و�لإنذ�ر يجب �أن حتمل �لرتخي�ص �لعاملي من �إحدى �جلهات �لدولية �ملعتمدة   -2

مثل  NFPA . UL. LBC . FM وما مياثلها .

�مليكانيكية  �لأع��م��ال  يف  فنية  وعمالة  كهربائي  مهند�ص   / ميكانيكي  مهند�ص  �لفنية  �لإم��ك��ان��ات  لديها   -3

و�لكرتوميكانيكية و�للكرتونية ) �سيانة وتركيب ( .

 

٭ ٭ ٭

مراجع الدليل ال�سرت�سادي:

لئحة جمل�ص �لتعاون �خلليجي �لطبعة �لثانية )2003 (.  -

لئحة معد�ت �حلريق ونظام �لإنذ�ر �لكويتية.  -

�ل�سل�سلة �لأوىل لكتيبات �ل�سالمة / �إعد�د �مل�ست�سار عبد�هلل بن علي معدي.  -
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المشرف العام

وكيل الوزارة امل�ساعد امل�سرف العام على الأمن وال�سالمة املدر�سية

ماجد بن عبيد احلربي

اإلعداد

امل�ست�سار  /  عبداهلل بن علي معدي

المراجعة الفنية واللغوية:

الأ�ستاذ / يو�سف بن ح�سن القحطاين الأ�ستاذة /  منى بنت �سلطان باهربي   

الأ�ستاذة / �سليمان بن �سايع املطريف الأ�ستاذة /  هدى بنت حممد املقرن   

الأ�ستاذة /هيله بنت ظافر الأحمري


