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تقدمي :

 هذا التو�صيف يعد دلي ًال ا�سرت�شادياً للموا�صفات العامة والهامة التي يجب
�أن تتوفر يف جتهيزات ال�سالمة والإطفاء والإنذار يف املباين املدر�سية.
 كافة املراجع التي �سي�شار لها يف هذا الدليل الإر�شادي البد من الرجوع لهاللتفا�صيل الفنية الدقيقة .
 ما ن�صت عليه القوانني الدولية امل�شرعة للتجهيزات الأولية ملعدات ال�سالمةوالإطفاء والإن��ذار يف املدار�س ُتعد مقدمة على �أي اختالف ين�ص عليه هذا
الدليل الإر�شادي .
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جتهيزات ال�سالمة والإطفاء
ال :
�أو ً

جتهيزات ال�سالمة والإطفاء والإنذار املن�صو�ص عليها يف اللوائح املنظمة ل�سالمة املباين املدر�سية كحد �أدنى :
 -1خزان ملياه احلريق ( :وميكن دجمه �ضمن خزان ال�شرب بحيث تخ�ص�ص ثلث �سعة اخلزان من املياه للحريق
من خالل التحكم يف طول موا�سري ال�سحب (ن�سبة طول ما�سورة �سحب مياه ال�شرب �إىل طول ما�سورة تغذية م�ضخة
احلريق 3:2م ).
 -2م�ضخة حريق .
 -3متديدات ملياه احلريق .
� -4صناديق احلريق بكامل حمتوياتها .
 -5نظام الر�ش الآيل بكامل مكوناته  .ويركب يف ال�سراديب وقاعة املحا�ضرات وامل�ستودعات طفايات احلريق ب�أنواعها.
 -6نظام الإنذار بكامل مكوناته .
� -7أجرا�س احلريق .
 -8خمارج الطوارئ .
 -9لوحات خمارج الطوارئ .
� -10أ�سهم تدل على �إجتاه امل�سارات ملخارج الطوارئ .
� -11إنارة الطوارئ .
 -12نظام الإنارة .
 -13نظام ت�أري�ض التيار الكهربائي .
 -14مانع ال�صواعق .
 -15نظام التهوية الطبيعية وامليكانيكية .
 -16مر�شات لغ�سل اجل�سم يف املختربات .
 -17مر�ش لغ�سل العني .
 -18مالب�س واقية للمختربات معطف واقي  /نظارات حلماية العني /قفازات يد .
 -19مواقد كهربائية بدل الغاز .
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ثاني ًا  :التو�صيف الفني :
خزان احلريق :

�إ�ضافة �إىل اال�شرتاطات الهند�سية الإن�شائية وحتديد �سعة اخلزان وفق حجم املبنى :
 ت�صميم غطاء اخلزان حمكم ب�شكل ميكن �إقفاله . طالء الغطاء وكافة الو�صالت بطالء �ضد ال�صد�أ . كافة موا�سري ال�سحب من اخلزان يجب �أن ال يتجاوز عمقها ن�صف طول املوا�سري املغذية مل�ضخات احلريق ب�أي حال . يجب �أن يلحق باخلزان الت�سهيالت الإ�ضافية التالية : )1فتحة ال�صيانة مع الغطاء من احلديد اخلفيف وتكون ذات مقب�ض منا�سب مركب يف �أعلى اخلزان.
 )2ال�سلم الداخلي من الق�ضبان احلديدية واملقاومة لل�صد�أ بقطر منا�سب يثبت يف ج��دران اخل��زان عند �صب
اخلر�سانة �أو عند ت�صنيع اخلزان ،وقد يتطلب الأمر تركيب �سلم خارجي للو�صول �إىل �أعلى اخلزان لو كان خزان ًا
علوي ًا.
 )3و�صلة تعبئة اخلزان وتكون من �أنبوب بقطر ( 50مم) وم�سننة ومن ال�صلب املجلفن ومزودة ب�صمام حتكم و�صمام
عدم رجوع و�صمام عوامة للتحكم يف من�سوب املياه عند التعبئة.
 )4و�صلة ت�صريف الفائ�ض تكون �أنبوب من ال�صلب املجلفن بقطر ال يقل عن  50مم ومتتد �أعلى اخلزان �إىل �أقرب
نقطة ت�صريف.
 )5خط ت�أري�ض كهربائي ملوا�سري احلريق داخل اخلزان والعوامات الكهربائية وفقا ملوا�صفات اجلهات امل�س�ؤولة.
 )6م�ؤ�شر من�سوب املياه داخل اخلزان يكون من النوع الزئبقي الأنبوبي و يبني مقيا�س �أعلى و�أقل من�سوب املياه داخل
اخلزان .ويجوز �أن يطلب يف بع�ض امل�شاريع الكبرية تركيب مقيا�س من نوع ملف لولبي كهربائي ( عوامة كهربائية )
يو�صل بلوحة الإنذار الرئي�سية لإعطاء �إ�شارة عند �إنخفا�ض من�سوب املياه وخا�صة يف حالة ا�شرتاك اخلزان لتغذية
الأنظمة الأخرى.
 )7منف�س الهواء والغازات ويكون من �أنبوب �صغري القطر ( 25مم ) و مزود ب�شبكة كروية لتنفي�س �أي غازات مرتاكمة
يف اخلزان ويركب �أعلى اخلزان وبامل�ستوى املنا�سب.
 )8م�صفاة تركب �أ�سفل �أنبوب امل�أخذ ملنع دخول �أي مواد غريبة �إىل امل�ضخات .
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م�ضخة احلريق:

 −يجب �أن تكون مكونات امل�ضخات م�صنوعة ح�سب املوا�صفات الأمريكية �أو ح�سب �أي موا�صفات دولية معتمدة.
� DINأو املوا�صفات الأملانية .
 −يجب �أن تكون اجلهة امل�صنعة للم�ضخات �أو للوحاتها م�سجلة لدى �إحدى الهيئات الدولية املعتمدة ،ح�سب
املوا�صفات الدولية املعتمدة.
 −يجب تقدمي �شهادة فح�ص من اجلهة ال�صانعة تفيد ب�أنه قد مت اختبار امل�ضخة مع لوحاتها الكهربائية ح�سب
املوا�صفات املحددة من جهة االخت�صا�ص �،أو ما يعادلها� UL( ،أو ) FMيف حالة املوا�صفات الأمريكية ،يجب
تقدمي �شهادة من �إحدى الهيئات الدولية ،مثل :
)Underwriters Laboratories) (UL
)Underwriters Laboratories of Canada) (ULC
)Factory Mutual Research Corporation) (FM

تفيد ب�أنه قد مت اختبار امل�ضخة واملحرك واللوحة الكهربائية ح�سب ال�شروط واملوا�صفات املطلوبة .

٭٭ ٭
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جدول ()1-2/2ال�سعة املطلوبة (التدفق وال�ضغط) مل�ضخات املر�شات ح�سب LPC

درجة
اخلطورة

اختالف االرتفاع من امل�ضخة
(املباين املنخف�ضة) �أو فرق
امل�سافة بني �أدنى و�أعلى مر�ش
يف املباين املرتفعة )

املقدر اال�سمي بالإ�ضافة
�إىل �أي خمرج �صفيحة
�ضغط
التدفق العايل

اخل�صائ�ص املطلوبة
لي�ست �أقل من
التدفق املنخف�ض

�أكرث من
(م)

لي�ست �أكرث
من (م)

ال�ضغط عند
خمرج امل�ضخة
(بار)

التدفق
(ل/د)

ال�ضغط
عند
املقيا�س
(بار)

التدفق
(ل/د)

0

15

1.5

300

3.7

225

--

اخلفيفة

15
30

30
45

1.8
2.3

340
375

5.2
6.7

225
225

---

---

العادية
(املجموعة
الأوىل)

0

15

1.2

900

2.2

540

2.5

375

15
30

30
45

1.9
2.7

1150
1360

3.7
5.2

540
540

4.0
5.5

375
375

0

15

1.4

1750

2.5

1000

2.9

725

15
30

30
45

2.0
2.6

2050
2350

4.0
5.5

1000
1000

4.4
5.9

725
725

0

15

1.4

2250

2.9

1350

3.2

1100

15
30

30
45

2.0
2.5

2700
3100

4.4
5.9

1350
1350

4.7
6.2

1100
1100

0

15

1.9

2650

3.0

2100

3.5

1800

15

30

2.4

3050

4.5

2100

5.0

1800

العادية
(املجموعة
الثانية)
العادية
(املجموعة
الثالثة)
العادية
(املجموعة
الثالثة
خا�صة)
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ال�ضغط
عند
املقيا�س
(بار)

التدفق
(ل/د)
--

�صناديق احلريق :

يراعى يف توزيع اخلراطيم �أن ت�صل �إىل جميع �أجزاء املبنى ،بحيث ال تزيد امل�سافة بني قاذف الر�ش و�أبعد نقطة عن
 6م.
 يجب �أن يكون قطر اخلرطوم  25مم وطوله  30م م�صنوع ًا من املطاط ومينع ا�ستخدام الكتان . يجب �أن يكون قطر فتحة قاذف الر�ش  4.8مم �أو  6.35مم .ويكون القاذف من النوع الذي ميكن حتويله �إىلر�شا�ش عن طريق التحكم بتدفق املياه من فوهة القاذف.
 يجب �أن تكون �أقطار الأنابيب وفقا حل�سابات الت�صميم بحيث ال يقل الأنبوب الرئي�سي املغذي لأكرث من خرطومواحد عن  50مم.
 يجب �أن يكون جهاز امل�ضخات ل�شبكة اخلراطيم مكو ًنا من جمموعة متكاملة تت�ألف من م�ضختني ولوحة حتكموف ًقا ملوا�صفات م�ضخات احلريق وتعمل تلقائيا عند انخفا�ض ال�ضغط عن حد معني وتغلق تلقائ ًيا ،بالإ�ضافة
�إىل و�سيلة يدوية للت�شغيل والإيقاف .ويتم التحكم يف ت�شغيل امل�ضخات عن طريق لوحة حتكم وتتابع الت�شغيل عن
طريق مفاتيح كهربائية تعمل بخا�صية ال�ضغط .
 ي�سمح با�ستخدام م�ضخة واحدة يف حالة تغذيتها خلرطومني على الأكرث. يجوز يف الأماكن ذات اخلطورة اخلفيفة ح�سب تقدير جهة االخت�صا�ص ،تو�صيل خرطوم واحد مب�صدر مياهخم�ص�ص للأغرا�ض الأخرى (غري احلريق) �شريطة توفر ال�ضغط والكمية الالزمني للت�شغيل مدة ( )15د على
الأقل.
	ال يقل ارتفاع مركز البكرة عن  1.0م وال يزيد عن  1.3م من �سطح �أر�ضية البالط. يراعى يف تركيب اخلراطيم قربها من املخارج وال�سالمل والأماكن املحمية ،و�إذا تعذر ذلك تركب يف املمرات. يراعى عدم تعار�ض التقطيعات �أو الت�أثيث يف املبنى مع ا�ستعمال اخلراطيم ،ويف حال تعذر ذلك ل�ضرورة طبيعةا�ستعمال املبنى فيجب زيادة عدد اخلراطيم بحيث تغطي جميع م�ساحة املبنى املراد حمايته.
 يركب لكل خرطوم �صمام عزل بقطر(  25مم )على الأنبوب مبا�شرة قبل تو�صيله باخلرطوم مع تركيب و�صلةم�سننة لغر�ض ت�سهيل الفك والرتكيب لإجراء ال�صيانة.
 يجب �أن تركب اخلراطيم �ضمن اجلدران ،ويف احلاالت التي يتعذر فيها ذلك معمار ًيا تركب على وجه اجلدرانداخل �صناديق ذات باب من �إطار معدين ووجه من الزجاج امل�سلح ،يفتح فتحة كاملة بزاوية ( )180درجة حتى
ال يكون عائ ًقا للممرات ويجوز لأ�سباب معمارية �أن يكون غطاء الباب من �صفائح احلديد.
 -يجب تثبيت بكرات اخلراطيم لتدور باجتاه عك�س عقارب ال�ساعة مع و�ضع �سهم الجتاه ال��دوران وعالمة

9

-

�إر�شادية  ،تثبت عالمة �إر�شادية على وجه ال�صندوق يكتب عليها عبارة (حريق ) و �أخرى على بكرة اخلرطوم،
�أو داخل ال�صندوق تو�ضح �إر�شادات طريقة الت�شغيل ،مثل فتح ال�صمام ،و�سحب اخلرطوم ،وفتح قاذف الر�ش
 ...الخ.
�أثناء �أعمال تركيب ال�شبكة يجب فح�ص الأجزاء التي يتم تركيبها �أوال ب�أول للت�أكد من عدم وجود ت�سرب من
الو�صالت وال�صمامات عند �أعلى �ضغط للت�شغيل.
يجب �أن تكون ال�صناديق بات�ساع كاف ال�ستيعاب وتناول اخلراطيم و�أي معدات �أخرى قد تو�ضع �ضمنها.
يف�ضل �أن تكون متديدات �أنابيب ال�شبكة ظاهرة ولي�ست مدفونة �ضمن اخلر�سانة �أو حتت البالط ،و�إذا تعذر
ذلك لأ�سباب معمارية يف�ضل �أن تكون يف جما ٍر خا�صة بحيث ميكن الو�صول �إليها لأغرا�ض ال�صيانة.
يجب �أن تركب ال�صناديق ب�صورة �سليمة ،بحيث ال تت�أثر بالعوامل اجلوية اخلارجية.
يف امل�شروعات ذات امل�ساحات الكبرية مثل املخازن ،يجب الت�أكد من خلو مكان �صناديق احلريق من �أي عوائق
حتجب ر�ؤيتها ،و�إذا تعذر ذلك تثبت عالمات �إر�شادية و�أ�سهم يف م�ستوى �أعلى للداللة عليها.

يجب �أن يلحق بامل�ضخات خزان (ماء/هواء) للم�ضخات التي تغذي �أكرث من  3خراطيم.
 عند تغذية اخلراطيم املطاطية من م�صدر مياه عايل ال�ضغط يجب تركيب �صمامات تخفيف �ضغط منا�سبة،ويركب العدد املنا�سب من �صمامات العزل وامل�صايف على ال�شبكة يف كل الأحوال.

الطفايات :
توزع الطفايات يف �أماكن منا�سبة ال تبعد عن بع�ضها �أكرث من ( )20مرت ًا ويحدد العدد بطفاية واحدة لكل ()200
مرت مربع و ترتفع عن م�ستوى الأر�ض م�سافة مرت ًا واحد ًا.
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جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع (�أ)

نوع احلريق

الطفايات املنا�سبة

ح� ��رائ� ��ق ن ��وع
(�أ)
م� � ��واد ��ص�ل�ب��ة
ع�� � � � ��ادي�� � � � ��ة
ك� ��اخل � �� � �ش� ��ب
وال � � � � � � � � � ��ورق
وال � �ق � �م� ��ا�� ��ش
وغريها.

املاء
ي �ع �ت �م��د ت� ��أث�ي�ر م���ادة
الإط��ف��اء ع�ل��ى ح��رائ��ق
امل��واد ال�صلبة العادية
(ك��اخل�����ش��ب وال� � ��ورق
والقما�ش ..الخ) ب�شكل
رئ�ي���س��ي ع�ل��ى خا�صية
التربيد التي تتمتع بها.
وامل� � � ��اء م� �ث�ل�ا ي�ت�م�ت��ع
بخوا�ص تربيد �أف�ضل
بكثري من مواد الإطفاء
الأخ ��رى ل��ذل��ك يف�ضل
ا� �س �ت �ع �م��ال��ه مل�ك��اف�ح��ة
ح��رائ��ق امل��واد ال�صلبة
ال �ع��ادي��ة لأن��ه��ا ت �ع��اود
الإ�شتعال �إذا مل تربد
تربيدا كافيا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
امل��اء ينفذ ب�سرعـة �إىل
�أعماق احلريق.

عدد الطفايات
م�سافة الوزن املطلوب لكل
�سعة
نوع
يف
قذف التقريبي
مالحظات
الطفاية الطفاية
الطفاية الإجمايل 200م الطابق
الواحد
2
امل��اء مو�صل ماء وغاز  9لرت 10 ،م 1 18 - 10 ،
ج�� � � � �ي� � � � ��د م�ضغوط  2جالون  30قدم كغم
40 - 33
ل �ل �ك �ه��رب��اء
رطل
ل � � � ��ذل � � � ��ك
ي �ج��ب ع��دم م� � � � � � � ��اء
ا��س �ت �ع �م��ال��ه حم �ف��وظ
لإط� � � �ف � � ��اء بال�ضغط
احل � ��رائ � ��ق
الكهربائية.

1

2
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جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع (ب)

نوع احلريق

الطفاية املنا�سبة

ح��رائ��ق ن��وع
(ب)

( )1الرغوة  :يتم �إخماد
احلرائق بوا�سطة الرغوة
ب�شكل غطاء ف��وق �سطح
ال�سائل امل�شتعل ويبقى
ه��ذا الغطاء بعد ت�شكيله
ف�ت�رة م��ن ال��وق��ت تكفي
ل �ت�بري��د ال �� �س��ائ��ل وم �ن��ع
معاودة ا�شتعاله.

ال �� �س �ـ��وائ��ل
ال � �ق� ��اب � �ل� ��ة
ل�لا� �ش �ت �ع��ال
ك� � � ��امل� � � ��واد
ال��ب�ت�رول��ي��ة
والكيميائية.

ل ��ذل ��ك ف � � ��أن ال �ط �ف��اي��ة
ال��رغ��وي��ة ت�صلح ب�صفة
خ��ا��ص��ة ملكافحة ح��رائ��ق
ال �� �س��وائ��ل ال �ت��ي مي�ضي

مالحظات

ي�صعب ت�شكيل غطاء من رغ� � � � � � ��وة  9لتـر  8 18- 15م
كغم
ال��رغ��وة على �سائل حار �آل��ي��ة ف��وم
(  5 )2 3قدم2
2جالون
وي�ستحيل ذل��ك �إذا كان ميكانيكي
 4 0 -3 3قدم
ه ��ذا ال �� �س��ائ��ل ج ��ار على
رطل
�سطح ع�م��ودي فال�سوائل
ال �ت��ي ت���س�ي��ل ف ��وق ب�لاط
 1/2م2
 8 1 8 -1 5م2
رغ� � � � � � ��وة
�أو ��س�ط��ح �أف �ق��ي يحتمل
كغم -33
ك �ي �م��اوي��ة
(  5 )2 3قدم2
�أن مت �ت��د ف� ��وق م���س��اح��ة
 40رطل
ف�� � � �ـ� � � ��وم
قدم
اك�بر من طاقة الطفاية،
كيماوي.
وهناك عدد من ال�سوائل
مثل الكحول لديه القدرة
على حتطيم الغطاء الذي

مي�ك��ن ت�شكيله بوا�سطة
على ا�شتعالها ف�ترة من
الطفاية املنقولة العادية
الوقت �أو ت�صبح �ساخنة
وجعله غطاء غري فعال.
م��ن العمليات ال�ت��ي متر
بها ،مثل حرائق خزانات �إ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ف���إن
التـ�ســقـيـه و��س�خ��ان��ات ال� ��رغ� ��وة م ��و�� �ص ��ل ج�ي��د
ال��زي��ت و� �س �خ��ان��ات ب��ذر ل �ل �ك �ه��رب��اء وي��ج��ب ع��دم
الكتان وغاليات الورني�ش .ا� �س �ت �ع �م��ال �ه��ا مل �ك��اف �ح��ة
احلرائق الكهربائية.
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م�ساحة
الوزن م�سافة
التغطية
�سعة
نوع
القائم قذف
للطفاية
الطفاية الطفاية
التقريبي الطفاية
الواحدة
 1/2م2

جدول رقم 2-2

تابع جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع (ب)
نوع احلريق

الطفاية املنا�سبة

مالحظات

ت��اب��ع ح��رائ��ق
نوع (ب)
ال� ��� �س� �ـ ��وائ ��ل
ال� � �ق � ��اب� � �ل � ��ة
ل�ل�ا���ش��ت��ع��ال
ك�� � � ��امل�� � � ��واد
ال� �ب�ت�رول� �ي ��ة
والكيميائية.

( )2امل�����س��ح��وق اجل� ��اف
()Dray powder
امل �� �س �ح��وق اجل� ��اف �أف���ض��ل
ال� �ط� �ف ��اي ��ات امل �� �س �ت �خ��دم��ة
مل�ك��اف�ح��ة ح��رائ��ق ال���س��وائ��ل
ال �ق��اب �ل��ة ل�لا� �ش �ت �ع��ال وان
امل�سحوق يطفئ ُ�ش َعل اللهب
املمتدة ف��وق �سطح ال�سائل
ب�سرعة ويف�ضل ا�ستعماله
ب�صفة خا�صة ع��ن ال��رغ��وة
يف ح� ��االت احل ��رائ ��ق ال�ت��ي
يحتمل �أن متتد �إىل امل��واد
املجاورة قبل �إمكانية ت�شكيل
غ�ط��اء م��ن ال��رغ��وة فوقها،
ك�م��ا �أن م�ف�ع��ول الطفايات
الأخ� � ��رى امل �م��اث �ل��ة ل �ه��ا يف
احلجم يف ح��االت احلرائق
الكبرية ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن
امل�سحوق اجلاف غري مو�صل
للكهرباء وميكن ا�ستعماله
باطمئنان ملكافحة احلرائق
الكهربائية.

خ��وا���ص التربيد التي
يتمتع ب�ه��ا امل�سحوق
اجل � � � ��اف حم � � ��دودة
وال حت��ول دون ع��ودة
اال�شتعال التي يحتمل
ح��دوث �ه��ا ب �ع��د ت��وق��ف
الدفع.
وك��ذل��ك ف� ��إن مفعوله
ا� �ض �ع��ف م ��ن م�ف�ع��ول
ال � ��رغ � ��وة يف ح��ال��ة
ح� ��رائ� ��ق ال� ��� �س ��وائ ��ل
داخل اخلزانات حيث
ت�سخن ال�سوائل كثري ًا
ب�سبب ا�شتعالها لفرتة
م��ن ال��وق��ت �أو ب�سبب
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ت��ي متر
بها.

م�ساحة
الوزن م�سافة
التغطية
�سعة
نوع
القائم قذف
للطفاية
الطفاية الطفاية
التقريبي الطفاية
الواحدة
طفا يا ت
امل�سحوق
اجل � ��اف
ب�أنواعها
املختلفة.

 4كغم
 2كغم
 5-4رطل  10رطل
 9كغم
 3كغم
 7رطل  18رطل
 9كغم  18كغم
 20رطل  20رطل

 1م2
 3مرت
 10قدم  10قدم2
 5مرت 1 1/2
م2
 15قدم
 7مرت  15قدم2
 20قدم  4م2
 40قدم2
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تابع جدول رقم 2-2

تابع جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع (ب)

نوع احلريق

الطفاية املنا�سبة

ت��اب��ع ح��رائ��ق
نوع (ب)
ال� ��� �س� �ـ ��وائ ��ل
ال�� �ق� ��اب�� �ل� ��ة
ل�لا� �ش �ت �ع��ال
ك � � � ��امل � � � ��واد
ال� �ب�ت�رول� �ي ��ة
والكيميائية.

( )3ث ��اين �أك���س�ي��د ال�ك��رب��ون
 :يعمل ثاين �أك�سيد الكربون
على �إط �ف��اء �شعل اللهب من
فوق �سطح ال�سائل ب�سرعة �أكرب
من �سرعة الرغوة ويعد �أف�ضل
منها ملكافحة احل��رائ��ق التي
يحتمل ام �ت��داده��ا �إىل امل��واد
املحيطة قبل �إمكانية ت�شكيل
غطاء كامل م��ن ال��رغ��وة فوق
�سطح ال�سائل امل�شتعل.
ومي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام ط�ف��اي��ات
ث��اين �أك�سيد الكربون لإخماد
احلرائق ال�صغرية التي ت�شمل
�سوائل جارية على �أ�سطح �أفقية
دون تلوثها بامل�سحوق اجلاف
�أو الرغوة .ومن الأخطار التي
ي�صلح ث��اين �أك�سيد الكربون
ملكافحتها ح��رائ��ق ماكينات
ال���ص�ب��غ وال �� �ص �ق��ل وامل �ط��اب��خ
و�أدوات املختربات الدقيقة.
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مالحظات

م�ساحة
م�سافة
الوزن
التغطية
�سعة
نوع
قذف
القائم
للطفاية
الطفاية الطفاية
التقريبي الطفاية
الواحدة

خ ��وا� ��ص ال �ت�بري��د ط �ف��اي��ات  1كغم  6كغم
 13 2.5رطل
ال��ت��ي ي �ت �م �ت��ع بها ثاين
رطل  16كغم
ث�� � ��اين �أك� ��� �س� �ي ��د �أك�سيد
الكربون حم��دودة الكربون  3كغم  23رطل
 7رطل 21-19
وال حت� � ��ول دون
كغم
 4كغم
م�ع��اودة اال�شتعال
 10رطل 42-38
ال� � �ت � ��ي ي �ح �ت �م��ل
رطل
حدوثها بعد توقف
ال���دف���ع ،م�ف�ع��ول��ه
ا�ضعف من مفعول
ال ��رغ ��وة يف ح��ال��ة
ال�سوائل امل�شتعلة
داخ���ل اخل��زان��ات
حيث ت�سخن تلك
ال �� �س��وائ��ل ك �ث� ً
يرا
ب�سبب ا�شتعالها
لفرتة من الوقت.

-- 1.5مرت  1/2م2
 4قدم  5قدم2
 1م2
 3مرت
 7قدم  10قدم2

تابع جدول رقم 2-2

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

الطفاية املنا�سبة

مالحظات

ت��اب��ع ح��رائ��ق
نوع (ب)
ال� ��� �س� �ـ ��وائ ��ل
ال� � �ق � ��اب� � �ل � ��ة
ل�ل�ا���ش��ت��ع��ال
ك�� � � ��امل�� � � ��واد
ال� �ب�ت�رول� �ي ��ة
والكيميائية.

( )4ال�سوائل املتبخرة
:
ت �ع �م��ل ع��ل��ى �إخ� �م ��اد
���ش��ع��ل ال� �ل� �ه ��ب ع �ل��ى
�سطح ال�سائل امل�شتعل
ب� ��� �س ��رع ��ة وت �� �ص �ل��ح
ب�صفة خا�صة ملكافحة
احل ��رائ ��ق ال���ص�غ�يرة
ج� ��د ًا لأن ال�ط�ف��اي��ات
ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم فيها
ه��ذه ال�سوائل �صغرية
احل �ج��م ن���س�ب�ي� ًا .كما
ت�����س��ت��ع��م��ل ب �� �ص �ف��ة

ي� � � �ج � � ��ب ع � � ��دم
ا� �س �ت �ع �م��ال �ه��ا �أو
ح� � �ف� � �ظ� � �ه � ��ا يف
الأم ��اك ��ن املغلقة
�أو �أي �أم ��اك ��ن
ي� �ح� �ت� �م ��ل ف �ي �ه��ا
ا�ستن�شاق الأبخرة
�أو ال � � �غ� � ��ازات
الناجتة عنها عند
تعر�ضها للحرارة.
ب��روم �ي��د امل�ي�ث�ي��ل
� �ش��دي��د ال���س�م�ي��ة
وي��ن�����ص��ح ب �ع��دم

نوع
الطفاية

�سعة
الطفاية

��� �س� ��وائ� ��ل
م��ت��ب��خ��رة  1/2لرت
�سي.بي.ام 1/8
ب ��ي� ��.س ��ي .جالون
اف.

الوزن
القائم
التقريبي
 2كغم
 6رطل

م�سافة
قذف
الطفاية
 7مرت
 20قدم

م�ساحة
التغطية
للطفاية
الواحدة
 1/3م2

رئي�سية لإطفاء حرائق ا� � �س � �ت � �ع � �م� ��ال� ��ه
امل �ح��رك��ات ال�ت��ي ت��دار �ضمن حمتويات
ب���ال� �ب�ت�رول وال ��زي ��ت الطفاية.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل��ك
ف���إن��ه��ا غ�ي�ر م��و��ص�ل��ة
للكهرباء.
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تابع جدول رقم 2-2
جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع (ج  ،د) :

نوع احلريق

املطف�أة املنا�سبة

مالحـظـات

ح� ��رائ� ��ق ن ��وع ث��اين �أكـ�ســيـد ثاين �أك�سيد الكربون  ،امل�سحوق اجلاف  ،ال�سوائل املتبخرة :
تعد هذه املواد الثالث �أف�ضل املواد ملكافحة احلرائق الكهربائية ،ويجب عدم ا�ستعمال طفايات املاء �أو الرغوة لهذا
الكربـون ،
(ج)
م � � � � �ع� � � � ��دات ال�ـ�م�ـ���س�ـ�ـ�ح�ـ��وق الغر�ض خوف ًا من التعر�ض لل�صدمات الكهربائية( ،املاء والرغوة مو�صلني للكهرباء) �إال يف احلاالت التي ميكن فيها
قطع التيار الكهربائي لأن املاء من �أف�ضل املواد التي ميكن ا�ستخدامها ملكافحة احلرائق ،عدا احلرائق التي ت�شمل
ك �ه��رب��ائ �ي��ة �أو اجلـاف ،
ال� ��� �س� �ـ� �ـ ��وائ� �ـ ��ل زيوت �أو �سوائل فيجب ا�ستخدام مواد خا�صة مبكافحة ال�سوائل لإطفائها ،كما تعد طفايات ثاين �أك�سيد الكربون �أف�ضل
الكرتونية.
الطفايات للحرائق الكهربائية ب�سبب خفته.
املـتـبـخـرة.
ح� ��رائ� ��ق ن ��وع
(د)
املعادن القابلة
ل�ل�اح�ت�راق �أو
ب �ع ����ض امل� ��واد
البرتولية.

16

ال �ـ �م �ـ �� �س �ـ �ح �ـ��وق امل�سحوق الكيماوي اجلاف:
ال� �ك� �ـ� �ي� �م� �ـ ��اوي ال يوجد نوع من امل�سحوق اجلاف ي�صلح لكافة حرائق املعادن بل يوجد م�سحوق خا�ص لكل نوع من املعادن القابلة
لالحرتاق ،لذلك يجب االلتزام بالتعليمات املثبتة على املطف�أة من امل�صنع وا�ست�شارة الدفاع املدين عند اختيار النوع
الـجــاف.
املنا�سب من الطفايات حلرائق املعادن.
مــالحــظــات هــامـــة :توجد خطورة كبرية على ال�صحة �إذا ما �أ�سيء اختيار النوع املنا�سب من الطفايات يف مكافحة
حرائق املعادن.

�أنظمة �إنذار احلريق:

لوحة حتكم الإنذار :
(�أ) تكون مكونات اللوحة عبارة عن وحدات الكرتونية من نوع electronic modules
(ب) ت�صنع لوحة التحكم �شكل من احلديد املطاوع �أو الألومنيوم بحيث تكون ناعمة امللم�س  /ومعاجلة
عاما.
�ضد ال�صد�أ والتلف وتخدم ملدة ال تقل عن ً 20
(ج) ت�صنع اللوحة بحيث متنع دخول الغبار والرطوبة داخل اللوحة.
على اجلهة امل�صنعة �أن تقوم باعتماد اللوحة وملحقاتها من خمترب معتمد عامل ًيا و تقدمي �شهادات اعتماد
من �إحدى اجلهات العاملية املخت�صة مثل .UL .NFPA.LPC
(د) يجب �أن تعمل لوحة التحكم عند درجة حرارة (10م) �إىل(  50م ) و رطوبة ن�سبية تعادل ( . ) ٪80
(هـ) ويجب �أن تزود اللوحة بخا�صية االختبار اليدوي من خالل �أزرار وملبات بيان خم�ص�صة لذلك
( و) يجب �أن تزود اللوحة بخا�صية االختبار الذاتي واملراقبة التلقائية جلميع مكونات النظام
�إذا زاد نطاق لوحة التحكم عن (  ) 6مناطق حريق يجب �أن تزود اللوحة بخا�صية تو�صيل وحدات تكرار
الإ�شارة على التوازي مع اللوحة االليكرتونية ملناطق احلريق بطريقة نظام البطاقة .
(ز) يجب �أن تربط لوحة التحكم مب�صدر تيار احتياطي منف�صل مع �شاحن.
(ح) يجب �أن حتتوي لوحة التحكم على و�صلة جاهزة للربط مع �أقرب مركز �إطفاء.
(ط ) يجب �أن تقوم لوحة التحكم مبراقبة جميع الأجهزة والأ�سالك املو�صلة �إليها كهربائ ًيا ،كما تقوم
ب�إعطاء عالمة خلل �صوتية و�ضوئية عند حدوث خلل يف �أي دائرة �أو جزء من الدائرة.
(ي) يجب �أن جتهز لوحة التحكم بدوائر الكرتونية بحيث تقوم بجميع عمليات التحكم اخلا�صة بالإنذار
عن طريق مرحالت مثل �أجهزة التنبيه ،ما�سكات الأبواب ،التكييف خوانق ،احلريق ،وتكون مزودة
بالدوائر الالزمة لإر�سال �إ�شارة حتكم يف الأنظمة املختلفة املوجودة داخل املبنى (كهربائية –
ميكانيكية – �إطفاء حريق ) ويجب �أن تتوفر خمارج لتلك الدوائر ال�ستخدامها عند احلاجة.
(ك) يجب عمل طريقة لت�أخري عمل الأجرا�س عند حدوث حريق ملدة ال تزيد عن ( 10ثواين) .
(ل) يجب توفري زر للإخالء التام وذلك بت�شغيل جميع �أجهزة التنبيه يف امل�شروع (وحدات �إنذار يدوية)
( كا�سر زجاج ) يو�ضع عند كل خمرج ويغطى املبنى بكافة �أجزائه بوحدات �إنذار احلريق اليدوية
بحيث ال تزيد امل�سافة بني كل جر�س �إنذار حريق واملجاور له عن 30م .
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(م) يجب �أن تزود لوحة التحكم بو�سائل لف�صل مناطق احلريق.
(ن) يجب تزويد لوحة التحكم بزر لإ�سكات الأجرا�س و�آخر لإعادة النظام �إىل و�ضعه الطبيعي.
(�ص) يجب �أن حتتوي لوحة حتكم �إنذار احلريق على الإ�شارات التالية:
� )1إ�شارة وجود التيار الكهربائي وذلك بظهور م�صباح �أخ�ضر.
� )2إ�شارة انقطاع التيار الرئي�سي وذلك بظهور م�صباح �أ�صفر.
� )3إ�شارة انقطاع التيار االحتياطي.
� )4إ�شارة �ضعف البطارية.
� )5إ�شارة حريق لكل منطقة حريق وذلك بظهور م�صباح �أحمر.
� )6إ�شارة خلل لكل منطقة حريق بظهور م�صباح �أ�صفر ملنطقة احلريق.
� )7إ�شارة عند ف�صل كل منطقة حريق كهربائ ًيا.
� )8إ�شارة �إيقاف الأجرا�س وال�صافرات.
� )9إ�شارة خلل يف دوائر التنبيه.
� ) 10إ�شارة خلل عام.
� ) 11إ�شارة عند عطل املن�صهرات امل�ستخدمة للحماية اخلا�صة بلوحة التحكم .
� ) 12إ�شارة خلل ق�صر الدوائر �أو الدوائر املفتوحة يف دائرة نظام الإنذار.
� ) 13إ�شارة خلل لأي قطع �أو ق�صر يف دائرة االت�صال بني لوحة الإنذار والنظام ال�صوتي (يف حالة نظام الإنذار
ال�صوتي).
( �ض) يجب �أن ال تت�أثر دوائ��ر الإن��ذار �أو �إر�سال الإ�شارة من �أي عطل يحدث يف �أحدها ويجب �أن ت�ستمر جميع
املكت�شفات يف دائرة ما �أو الدائرة نف�سها يف �أداء وظيفي �إذا توقف مكت�شف �أو �أكرث .
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كوا�شف الدخان :

كوا�شف الدخان الأيونية :
يحتوي كا�شف الدخان الأيوين على حجرتني ثابتتني:
�إحداها معر�ضة للجو املحيط والأخرى مغلق عليها ب�إحكام داخل كا�شف الدخان بحيث يتم املقارنة بينهما الكرتون ًيا،
فعند حدوث حريق ينتقل الدخان �إىل احلجرة املعر�ضة للجو وت�ستقر �أيونات الدخان املوجودة داخل احلجرة وبذلك
تنتقل االليكرتونات وت�صبح حركتها �أبط�أ من احلالة العادية عند ذلك يقل التيار وعند نق�ص التيار حلد معني تر�سل
�إ�شارة من الكا�شف �إىل لوحة التحكم بوجود حريق يف املنطقة املوجود بها الكا�شف.
كوا�شف احلرارة :

�إ�ضافة مكت�شفات غاز �إىل النظام املذكور وتعمل تلك املكت�شفات على اكت�شاف خليط الهواء مع الغازات القابلة
لال�شتعال مثل ( الغاز الطبيعي – امليثان – الربوبان – البيوتان ) .
�أجهزة التنبيه ال�صوتية :
�أجهزة التنبيه ال�صوتية  :عبارة عن بوق الكرتوين مكون من مولد نغمات ووحدة تكبري و�سماعة ومن �أنواعها :
(�أ) الأجرا�س العادية :
 )1ي�صنع هيكل اجلر�س من ال�صلب امل�سبوك حيث يكون مطلي باللون الأحمر واملطرقة من معدن مقاوم لل�صدمات
وا�ضحا .
حيث يعطي �صوتًا
ً
 )2تعمل الأجرا�س على جهد كهربائي ( )24فولت تيار م�ستمر .ومعدل تيار جهاز التنبيه ال�صوتي عند ()24
فولت ال يزيد عن (  ) 100مل �أمبري وم�ستوى �ضغط ال�صوت (  )105دي �سيبل عند (  )1مرت
 )3يجب �أن تكون الدائرة الكهربائية للأجرا�س مزودة باملوحدات حلمايتها من الت�أثريات الكهرومغناطي�سية �أو
موجات الراديو.
 )4تعمل الأجرا�س عن طريق مرحالت مركبة يف لوحة التحكم.
 )5جميع �أجزاء الأجرا�س املعر�ضة للعوامل اجلوية يجب �أن تكون مقاومة لت�أثريات اجلو بدرجة حماية ( .) IP54
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( ب ) �أجرا�س احلريق:
 )1تعمل ال�صافرات على جهد كهربائي ( ) 24فولت تيار م�ستمر.
 )2يجب �أن تكون الدائرة الكهربائية لل�صافرات مزودة باملوحدات حلمايتها من الت�أثريات الكهرومغناطي�سية �أو
موجات الراديو.
 )3تعمل �أجرا�س احلريق عن طريق مرحالت مركبة يف لوحة التحكم� .أو بوا�سطة ال�ضغط اليدوي .
 )4جميع �أجزاء الأجرا�س املعر�ضة للعوامل اجلوية يجب �أن تكون مقاومة لت�أثريات اجلو وبدرجة حماية .IP54
م�صادر التيار :
تعمل لوحة التحكم و �إنذار احلريق على التيار الكهربائي من م�صدرين هما :
(�أ) التيار الرئي�سي :
تعمل لوحة التحكم على تيار مرتدد بجهد كهربائي ( )230فولت وذبذبة ( )60هرتز من ثم يتحول �إىل تيار م�ستمر
داخل لوحة التحكم عن طريق موحد تيار تكفي �سعته لت�شغيل نظام الإنذار يف احلالة العادية ويف حالة وجود �إنذار
ويجب �أي�ضا �أن يكفي ل�شحن م�صدر التغذية االحتياطي .
(ب) م�صدر التيار الإحتياطي :
يتم تزويد اللوحة بجهاز موحد تيار و�شاحن يعمل على جهد ( )230فولت وتردد ( )60هريتز ويكون اجلهاز وحدة
م�ستقلة وملحقة بوحدة التحكم وال تقل �سعة موحد التيار وال�شاحن عن (� )4أمبري.
 )1تنق�سم البطاريات امل�ستخدمة كم�صدر تيار احتياطي لنظام الإنذار �إىل الأنواع التالية:
�أ -بطاريات الر�صا�ص.
ب -بطاريات النيكل كادميوم اجلافة.
ج -بطاريات النيكل كادميوم ال�سائلة.
 )2ت�شحن هذه البطاريات عند تفريغها عن طريق �شاحن كهربائي بداخل لوحة التحكم و�إنذار احلريق.
 ) )3يجب �أن تكون البطاريات قابلة لل�شحن وبجودة عالية وم�أمونة اال�ستخدام وتكفي لت�شغيل النظام كامال ملدة
(� )48ساعة ون�صف �ساعة �إنذار عند انقطاع م�صدر الطاقة الرئي�سة و معتمدة من املختربات العاملية.)LPC,UL (.
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الأ�سالك الكهربائية:

(�أ) يجب �أن تكون الأ�سالك الكهربائية لنظام الإنذار والتمديدات الكهربائية وف ًقا ملوا�صفات اجلهة املخت�صة ،وتكون
جميع الكابالت امل�ستخدمة لتو�صيل املكت�شفات ووحدات التنبيه اليدوية وال�صوتية عبارة عن كابالت متعددة كل
كابل مكون من مو�صلني م�ساحة مقطع كل مو�صل  1,5مم 2وتكون م�صنوعة وفقا للموا�صفات العاملية ( . ) V.D.E
(ب) يجب �إمداد اخلطوط الرئي�سية التي تزود كافة �أجزاء نظام �إنذار احلريق بجهاز وقائي عازل (مثل قاطع
الدائرة) حتى تتوفر ال�سالمة الكهربائية .ومينع عمل و�صالت يف الكابالت املو�صلة بني اللوحة و�أجهزة النظام
الأخرى ومعزولة ومغلفة مبادة ( . ) P.V.C
(ج) اخلطوط الرئي�سية التي تزود كافة الأجزاء بنظام �إنذار احلريق بالدوائر النهائية يجب �أن تخ�ص�ص فقط
لنظام �إنذار احلريق ويجب �أال تخدم �أي �أنظمة �أو معدات �أخرى و�صناديق التوزيع وال�سحب على احلوائط تكون
وفقا للأ�صول الفنية وكتابة حرف (  ) fباللون الأحمر على �أن تبعد عن متديدات الأعمال الكهربائية الأخرى
مب�سافة ال تقل عن ( � ) 20سم.
(د) كل عازل ونظام وقائي ميكن �أن يقوم بف�صل عملية الإمداد لأنظمة �إنذار احلريق – ما عدا العازل الرئي�سي
للمبنى يجب �أن يو�ضع عليه مل�صق «�إنذار حريق» �أو مل�صق «�إنذار حريق ممنوع الإغ�لاق» ،يف حالة وجود
مفتاح حتويل ( �سواء كان به جهاز وقائي �أم ال).
(هـ) كل جهاز وقائي وحتويلي وعازل قادر على قطع ات�صال اخلطوط الرئي�سية بنظام �إنذار احلريق ،يجب �أن يو�ضع
يف مكان ال ميكن �أن ي�صل �إليه الأ�شخا�ص غري املخولني بذلك �أو حمايته من العمليات غري املرخ�ص بها من
�أ�شخا�ص ال ميتلكون �أجهزة خم�ص�صة.
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خمارج الطوارئ :

عدد املخارج املطلوبة لأعداد حمددة من الأ�شـخا�ص
عـدد الأ�شـخا�ص
عدد �أق�صاه � 200شـخ�ص
عدد �أق�صاه � 300شـخ�ص
عدد �أق�صاه � 500شـخ�ص
عدد �أق�صاه � 750شـخ�ص
عدد �أق�صاه � 1000شخ�ص

العر�ض ال�صايف الأدنى للمخرج
� 90سـم
� 122سـم
� 152سـم
� 152سـم
� 152سـم

عـدد املخارج
2
2
2
3
4

احلد الأدنى لعر�ض �سبل الهروب ( خمارج للطوارئ )
احلد الأدنى ال�صايف عر�ض �سبل الهروب بالأمتار
عدد الأ�شخا�ص
250
200
150

�أجزاء �سبل الهروب
100

300

الأبواب واملمرات

0,80

0,85

1,00

1,25

1,5

الأدراج

0,75

1,00

1,30

1,65

3,00

ح�ساب م�سافة االنتقال وامل�سافة املبا�شرة ملباين التعليم
امل�سافة املبا�شرة

امل�سافة بالأمتار
15

الطابق
الأر�ضي

احلالة واملالحظات
----

املوقع
داخل الف�صل الدرا�سي

10

ال�سرداب

----

15
20
30
6

ال�سرداب
طوابق �أخرى
طوابق �أخرى
�أي طابق

عند وجود �أكرث من خمرج واحد .
يف حالة املمرات الداخلية
يف حالة املمرات اخلارجية
يف حالة النهاية املغلقة

م�سافة االنتقال من باب الف�صل اىل
املخرج �أو الدرج املحمي
النهاية املغلقة
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التو�صيف الفني للدرابزين واملنحدرات:

الدرابزين :

يطلق على تلك احلواجز التي متنع �سقوط الأ�شخا�ص وتركب عادة على �سلم الدرج و ال�شرفات اخلارجية وقد
حدد ارتفاعها ب( � ) 90سنتي مرت يف الأجزاء الداخلية للمبنى و(� )120سنتي مرت للأجزاء اخلارجية ويلزم
وجودها يف �أي اختالف مل�ستوى الأر�ض يزيد عن (� ) 18سنتي مرت .
É°û∏ehCG ≈£Ñe
¢ûJCG (60) º°S (152) êôîŸG Üƒ∏£e

êQódG øjòHGQO

êQódG øjòHGQO

É°û∏ehCG ≈£Ñe
¢ûJCG (60) º°S (152) êôîŸG Üƒ∏£e

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

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

املنحدرات :

êQódG øjòHGQO

10 : 1 äGQóëæŸG áÑ°ùf

êQódG øjòHGQO

óMGhيف�Îeسبل الهروب ،وينطبق عليها
	املنحدرات :هي الطريق املائل البديل عن الدرج يف االنتقال من م�ستوى �إىل �آخر
ما جاء يف �شروط الدرج ب�صفة عامة� ،إ�ضافة لهذه ال�شروط.
يجب �أن تكون الأر�ضيات متينة وخ�شنة وغريÎe 10
قابلة لالنزالق.
•
12 - 3 πµ°ûdG
جميع¢ûfE� Gأجزاء
)(76يف
• يجب �أن تكون ن�سبة امليل واحدة
املنحدر¢ûfEG .
)(30) º°S (76
(30) º°S
امل�سار.
IRQÉÑdG ⁄Ó°ùdG QƒÑ©d
اجتاه»©«ÑW
تبديل≥jô£H
• يجب ا�ستعمال الب�سطة ،عندôjƒ°üJ
• يجب �أن ال تزيد ن�سبة املنحدرات عن . 10 : 1
10 : 1 äGQóëæŸG áÑ°ùf
Îe óMGh
Îe 10
12 - 3 πµ°ûdG
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لوحات و�أ�سهم خمارج الطوارئ والإنارة االحتياطية :

�إنارة الطوارئ لـ�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):
يجب �أن يتوفر جلميع �أجزاء �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ) �إنارة منا�سـبة تعمل يف حالة الطوارئ عند تعطل
الإنارة العادية وفقا لهذه ال�شروط واملوا�صفات �أو التي يو�صي بها الدفاع املدين.
 يجب �أن تغذى �إنارة الطوارئ لـ�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )من م�صدر احتياطي للتيار الكهربائي،خالف امل�صدر الرئي�سي بحيث يكون كافيا للعمل مـدة �ساعتني على الأقل �أو وفـقـا ل�شـروط الدفاع املدين.
 تعمل �إنارة الطوارئ تلقائيا عند انقطاع امل�صدر الرئي�سي بفا�صل زمني ال يزيد عن ع�شر ثوان �أو يكون م�شـغـالب�صفـة م�سـتـمـرة.
 يف حالة ا�ستعمال التيار امل�ستمر ( البطاريات) كم�صدر لتغذية �إنارة الطوارئ ،يجب �أن تكون ذات نظاممتكامل ومعتمد ،ح�سب موا�صفات اجلزء الثاين �أو اخلا�صة للدفاع املدين.
 يف احلاالت امل�سموح بها الواردة يف ال�شروط الوقائية للمباين ح�سب نوع اال�ستغالل يجوز �أن تكون �إنارة الطوارئبوا�سطة وحدات �إ�ضاءة كهر بائية م�ستقلة تغذى من امل�صدر العادي للتيار الكهربائي وت�شحن ذاتيا ،بحيث تعمل
فورا عند انقطاع التيار ملدة �ساعتني على الأقل� ،شـريطة �أن تكون من نوع معتمد من الدفاع املدين .
العالمات الإر�شـادية لـ�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ ):
يجب �أن جتهز �سبل الهروب بالعالمات الإر�شادية املطلوبة وتو�ضع يف الأماكن املنا�سبة وفقا لل�شروط الوقائية للمباين
ح�سب نوع اال�ستغالل ،وذلك للتعريف ب�سـبل الهروب والداللة على جتاه م�سـارها ،و الإر�شاد �إىل �أي تعليمات
تتعلق بالهروب خا�صة  ،وبالـ�ســالمـة عـامـة.
عالمة �إر�شـادية دالة على طريق املخرج :
 يجب �أن تكون هذه العالمات ذات حجم وعبارة ورمز ولون منا�سب وفقا للموا�صفات الفنية للدفاع املدين بحيثتببدو وا�ضحة ومميزة ومغايرة ملا جاورها من �إنارة �أو ت�شطيب �أو �ألوان �أو ديكور ،كما ال يجوز و�ضع �أي تركيبات
�أو �إنارة ،تعيق ر�ؤيتها �أو تلفت االنتباه عـنـهـا.
 تثبيت عالمة ( خمرج) على املخارج مبا�شرة ،وعالمة ( خمرج مع �سهم) للداللة على اجتاه م�سار الهروب،عندما ال يكون املخرج �أو امل�سار وا�ضحا �أو باديا للعيان ،كاملنعطفات والزوايا ،بحيث ال تبتعـد �أي نقطة يف امل�سار
عن العالمة �أكرث من (  30م ).
	ال يجوز تثبيت احلواجز والعوائق على نوافذ الواجهات اخلارجية املوجودة فوق الطابق الأر�ضي من البناء ماملتكن �سهلة الفتح.
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نظام الإنارة والتهوية يف املباين املدر�سية :

الإنارة:
الدمج بني الإ�ضاءة ال�صناعية والطبيعية حيث تزيد وتخف كل منها عند توفر الأخرى ب�شكل كاف من خالل ح�سا�سات
تركب على نظام الإ�ضاءة الكهربائي.
	الرتكيز على زيادة م�ساحة النوافذ وعلوها لت�سمح بنور النهار ومتنع االنعكا�سات على مواقع الب�صر داخلالف�صول الدرا�سية وكقاعدة ف�إن عمق تغلغل نور النهار يف الف�صل ي�ساوي مرتني ون�صف ارتفاع النافذة من
حافتها العليا �إىل القاعدة .
 واالنعكا�سات امل�سموح بها واملقبولة ( )%80على اال�سقف و( ) %50على اجلدران و ( ) %20على الأر�ضيات .مراعاة اجتاهات املباين فتلك ذات الواجهات ال�شمالية واجلنوبية تختلف يف توفري الظل عن ذات الواجهات ال�شرقية
والغربية يف �ساعات �أول و�آخر النهار مما تتطلب ت�شتيت ال�ضوء املبا�شر بوا�سطة ال�ستائر وما يف حكمها .
التهوية الطبيعية و�ضبط درجات احلرارة :
�أثبتت عدة درا�سات �أُجريت يف عدد من دول العامل العالقة الوثيقة بني التهوية والقدرة على اال�ستيعاب الدرا�سي
وحددت النظم والقوانني كمية التهوية مبقدار ( )cfm per student 15-10من ع�شرة �إىل خم�سة ع�شر قدم
مكعب للطالب الواحد .
�ضمان تنقية الهواء من امللوثات الداخلية وكذلك فلرتة الهواء الداخل من خارج املدر�سة حيث �أن الأطفال �صغار
ال�سن �أكرث ت�أثرا مبلوثات الهواء وقد ي�صل ال�ضرر �إىل الت�أثري على النمو بحيث تكون �سماكة الفلرت (  )1بو�صة طبقا
ملوا�صفات (  ) ASHRAEوعمل ال�صيانة الالزمة للمحافظة عليها .
ح�ساب اعتبارات املناخ يف املنطقة من حيث الرطوبة وتاليف مواد الإن�شاء املت�أثرة بالرطوبة �سواء يف الإن�شاء �أو
الت�شطيب وكذلك �شدة احلرارة والربودة و�أهمية كفاءة التكييف .
عزل ال�ضو�ضاء :
 �ضمان الهدوء وعزل الأ�صوات وهذا ميثل �أهمية بالغة وخا�صة يف ال�صفوف الدنيا ل�شدة ت�شتتهم مع الأ�صواتوعدم الرتكيز مع املدر�س عند تداخل �أ�صوات خارجية ،وذلك بتطبيق نظام عزل للأ�صوات الداخلية واخلارجية
ب�شكل جيد وحمكم كذلك �أهمية عزل غرف املعدات والتكييف للتقليل من حجم ال�صوت ال�صادر منها �أثناء
الت�شغيل بحيث ال يتعدى م�ستوى ال�ضو�ضاء ال�صادرة من �أجهزة التكييف والتهوية عن (  )40د�سيبل.
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التو�صيف الفني للمختربات :

املختربات واملعامل :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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م�ساحة ال تقل عن(  ) 84مرت مربع بواقع (  )3مرت للطالب الواحد .
نظام تهوية مبا ي�ضمن تغيري الهواء باملخترب �ست مرات بال�ساعة و�شفط كافة الأبخرة والغازات �إىل خارج
املبنى ومبا يحقق تغيري الهواء (  ) 6-2مرة يف ال�ساعة �أو ما يعادل  15 – 10قدم/3د لكل طالب .
جتهيز املخترب بنظام �إطفاء ونظام �إنذار �آيل .
حماب�س رئي�سية لقفل م�صادر اللهب والغازات امل�شتعلة يف احلاالت الطارئة.
خمرجان للطوارئ ال يقل عر�ض كال منهما عن مرت ون�صف .
مغ�سلة للعينني ود�ش لغ�سل اجل�سم يف حالة التعر�ض للمواد الكيميائية .
غرفة حت�ضري حتتوي على خزائن منا�سبة حلفظ املواد الكيميائية .
م�ساحة حول طاوالت املعمل بحيث تعطي الطالب امل�ساحة الكافية للعمل دون تواجد الآخرين من حوله.
توزيع كونرتات العمل يف املخترب ب�شكل دائري ي�سمح بالعمل اجلماعي ويتيح للمعلم �أو املعلمة �سهولة املتابعة
والتوجيه .
ت�صميم التو�صيالت الكهربائية و�أنابيب املياه يف ال�سقف
لي�سهل ا�ستخدامها دون �إعاقة احلركة على �أر�ضية املخترب .
�إي�ج��اد كبائن خا�صة للمالب�س ال�شخ�صية الواقية مثل:
نظارات حماية العينني وقفازات اليد واملعطف الواقي.
ت�صميم �أر�ضية املخترب ب�شكل ملتحم مع قاعدة اجلدران
حتى ي�سهل تنظيف �أي ان�سكاب للمواد الكيميائية مع وجود
م�صرف معزول عن املجاري العامة.
�أهمية وجود حافظات خا�صة للنفايات الكيميائية وي�سهل
التخل�ص منها .
وجود مغ�سلة مع م�صيدة للمواد الكيميائية وم�صرف خا�ص
خارج ال�صرف ال�صحي العام .
�إنارة كافية وتكييف جيد وثالجة حلفظ بع�ض املواد الكيميائية التي تتطلب درجات حرارة منخف�ضة .

موا�صفات مغا�سل العني واجل�سم يف املختربات التعليمية:

يجب �أن تكون جميع حمتوياتها من احلديد املقاوم لل�صد�أ ( �ستانل�س �ستيل )
يتم تركيبها وفق الأبعاد التالية :
Stay-Open Valve and Actuator Ring
Shower Head
Pull
Handle

Plumbed
Eyewash
)175.3 cm (69 inches

83.3 - 114.3 cm
)(33 to 45 inches

)208.3 - 243.8 cm (82 - 96 inches

61 cm
(24 in) max

Foot Pedal Actuator
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يجب �أن تكون املياه امل�ستخدمة لها مياه نظيفة وخالية من ال�شوائب ملنع �ضرر العني.
يجب �أن تكون حتت �ضغط منخف�ض حتى ال ت�ؤثر على العني.
م�ساحة املرو�ش ال تقل عن � 50.8سم * � 152سم.
كمية املياه يجب �أن تكون كافية للغ�سيل ملدة ال تقل عن  15دقيقه.
ت�صميم حو�ض املاء بحيث ميكن تغيري املاء والت�أكد من نقاوته.
يجب �أن ي�صمم املرو�ش بحيث ميكن ت�شغيل املاء فيه يف �أقل من ثوان عن طريق �سحب �أو �ضغط جهاز الت�شغيل.
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مراو�ش العني:
�إذا �صممت ب�شكل منفرد فيمكن �أن تكون على النحو التايل :

القفازات ومعطف الوقاية:
من �أهم املوا�صفات لهذه الأعيان �أن تكون مقا�سات حرة تتنا�سب مع كافة الأعمار.
�أن تكون طبقتها اخلارجية معاجلة ملقاومة املواد الكيميائية.
ان تكون لها درجة يف مقاومة درجات احلرارة.
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التو�صيف الفني لدورات املياه :

دورات املياه :
• تعد دورات املياه من �أهم مكونات البيئة النموذجية يف املدر�سة وذلك من حيث ت�صميمها بطرق �صحيحة
وتوفرها يف املكان املنا�سب وبالعدد املنا�سب ومبا يتنا�سب مع الأعمار واجلن�س .
• �ست دورات مياه لكل ( )150طالب وي�ضاف دورتان مياه لكل ( )150طالب �أو طالبة.
مبعنى(  ) 300طالب يخدمها( ) 8دورات مياه ( ) 450طالب يخدمهم (  ) 10دورات مياه وهكذا .مع وجود
دورة مياه على الأقل لذوي االحتياجات اخلا�صة .
• تتطلب منطقة دورة املياه اجلماعية تهوية طبيعية وميكانيكية بحيث يتم تغيري الهواء �ست مرات يف ال�ساعة
الواحدة  ،وب�شكل عام ف�إن ما يلزم لدورات املياه ما يلي :
 توفري دورات املياه بالعدد الكايف . ت�صميم دورات املياه على �أعلى م�ستوى من تعليمات الت�صميم والبيئة النموذجية وفق اللوائح والكود املحليوالعاملي .
 يجب �أن حتتوي على �أبواب ميكن قفلها . مراعاة ذوي االحتياجات اخلا�صة . نظافة دائمة ومتتالية طيلة �ساعات الدرا�سة . يلزم توفري املاء الدافئ وال�صابون واملناديل �أو جمفف الأيدي . توفري املنتجات ال�صحية وو�سائل التخل�ص منها للفتيات فوق �سن الثامنة . يجب �أن تكون مياه ال�شرب بعيدة عن منطقة دورات املياه . جميع املواد الإن�شائية امل�ستخدمة يف �أر�ضيات و�أ�سقف و�أبواب دورات املياه يجب �أن تكون معاجلة �ضد الرطوبة .معطيات هامة حول �سالمة دورات املياه يف املدار�س :
• ت�صميم دورات املياه يف املدار�س يف جمموعات �صغرية موزعة ب�شكل جيد بدال عن املجموعة الكبرية يف
مكان واحد وذلك ي�سهم يف �سهولة و�سرعة الو�صول ل��دورات املياه ويخفف من التجمع والإزدح��ام يف مكان
واحد .
• توزيع احلمامات وت�صميمها يف �أماكن ميكن متييزها ور�ؤيتها ب�سهولة ومراقبة ت�صرفات الطلبة فيها .
• الأخذ يف احل�سبان عزل قنوات التهوية بعوازل �صوت لتخفيف ال�صوت الناجت عن جريان هواء التهوية .
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•
•
•
•
•

ت�صميم الأر�ضيات واجل��دران ب�شكل حمكم دون وجود فتحات �أو فوا�صل ت�سمح بتجمعات املياه وتكوين
البكرتيا والروائح .
االهتمام بتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي و�إحاطة جميع الفتحات حول �أنابيب التمديدات املارقة خالل
الأ�سقف �أو اجلدران لقفل الفتحات بالكامل مبواد مقاومة للحريق .
مراعاة ال�ضغط داخل الأنابيب وعزلها عن امل�ؤثرات اخلارجية حلمايتها واملحافظة على متانتها .
مراعاة م�صادر املياه وتوفرها باحلجم الكايف وكذلك حجم التدفق .
و�ضع عالمات وا�ضحة على ال�صنابري الداخلية واخلارجية وفوق املغا�سل للمياه غري املخ�ص�صة لل�شرب .

موا�صفات اجلهات املر�شحة لأعمال تركيب و�صيانة جتهيزات ال�سالمة :

 -1م�سجلة ومرخ�صة لدى الدفاع املدين.
 -2جميع جتهيزات ال�سالمة والإطفاء والإنذار يجب �أن حتمل الرتخي�ص العاملي من �إحدى اجلهات الدولية املعتمدة
مثل  NFPA . UL. LBC . FMوما مياثلها .
 -3لديها الإم�ك��ان��ات الفنية مهند�س ميكانيكي  /مهند�س كهربائي وعمالة فنية يف الأع �م��ال امليكانيكية
واالكرتوميكانيكية وااللكرتونية ( �صيانة وتركيب ) .

٭٭ ٭
مراجع الدليل اال�سرت�شادي:
	الئحة جمل�س التعاون اخلليجي الطبعة الثانية (.) 2003	الئحة معدات احلريق ونظام الإنذار الكويتية.	-ال�سل�سلة الأوىل لكتيبات ال�سالمة � /إعداد امل�ست�شار عبداهلل بن علي معدي.
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المشرف العام
وكيل الوزارة امل�ساعد امل�شرف العام على الأمن وال�سالمة املدر�سية
ماجد بن عبيد احلربي

اإلعداد
امل�ست�شار  /عبداهلل بن علي معدي

المراجعة الفنية واللغوية:
الأ�ستاذة  /منى بنت �سلطان باهربي

الأ�ستاذ  /يو�سف بن ح�سن القحطاين

الأ�ستاذة  /هدى بنت حممد املقرن

الأ�ستاذة � /سليمان بن �شايع املطريف
الأ�ستاذة /هيله بنت ظافر الأحمري
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