
 األسس التصمیمیة للفنادق

 

 :موقع الفندق: أوال

 طبیعة و أھمیة الفندق و یجب أن یكون قریبا من محطات القطارات أو المواني أو من یتم اختیار موقع الفندق حسب

الترفیھیة و یمكن اختیار موقعھ في  المیادین العامة و یجب أن یكون أیضا قریبا من المناطق ذات األھمیة التجاریة أو

التلوث أو بالقرب من األنھار و یجب أن یبتعد عن أماكن العبادة و  األحیاء الھادئة البعیدة عن مصادر الضوضاء أو

 . المستشفیات المدرس و

 

 :غرف نوم النزالء: ثانیا

 

 :أحجام الغرف (1)

المستوي العالي  ذات أما في الفنادق 2م) 17 – 15(الفنادق ذات المستوي المتوسط یكون حجم حجرة النوم من  في

 . تضم غرفة االستقبال و ال تضم ھذه المساحة الصالة و الحمامات و لكن 2م) 28(فتصل إلي 

 138(سم ، و السریر المزدوج یكون بمقاس  (190 * 99(مقاس السریر المفرد حسب المواصفات األمریكیة و یكون 

أغلب الفنادق تكون مجھزة علي . سم ) 215*  183(فاألسرة تتراوح عروضھا  سم أما في األجنحة الملكیة) 203* 

مبني علي  المنفصلین علي أنھم سریر واحد مزدوج لتوفیر المرونة الضروریة حتى ال یكون المكان أساس السریرین

الغرفة للجلوس أو لالجتماعات  بعض الغرف تصمم علي أساس أن األسرة تطوي بحیث تستعمل. الثوابت الجامدة 

التي یمكن طیھا بطریقة رأسیة توازي الحائط المقطوع ، و  (میرفي(ألسرة التي یطلق علیھا اسم الصغیرة و ھناك ا

سم و ) 200(سم و ارتفاع باب المدخل یكون ) 230 – 250(بین األرض و السقف من  ارتفاع الحجرة المسموح ما

 . (التكییف(سم الباقیة فوق المدخل لتسمح بوضع التركیبات المیكانیكیة  (30(ال 

انتقال  من الغرف تكون ذات أبواب متصلة و یفضل أن تكون مبطنة بالمطاط أو بمادة عازلة لتقلیل (%20(نسبة 

الناتجة من المرور أو الطائرات  الصوت بین الغرف و بعضھا بین الغرف و الممرات أما بالنسبة للضوضاء الخارجیة

ت الخارجیة لتقلیلھا و لتحقیق المزید من الخصوصیة و الفتحا فیمكن التحكم علیھا عن طریق عمل زجاج مزدوج في

 . إضافي بین المدخل و غرف النوم عزل الصوت یمكن وضع باب

 

 :دورات المیاه الخاصة (2)

المستوي  عادة تشمل مرحاض ، حوض بمرآة ، بانیو ، دش و أحیانا یضاف البیدیھ و في الفنادق ذات دورة المیاه

المساحة و لكن في بعض الفنادق یكون  ن منفصل قریبا من الحمام و ذلك یوفر قلیال فيالرفیع قد یوضع الدش في مكا

 . الجزء الخاص بالدش ملحق أو منفصل عنھ

 . الحمامات البد أن یكون دقیق لسھولة القیام بعملیات الصیانة تصمیم

 

 :الساللم – الممرات: ثالثا

سم حسب نوعیة الفندق ) 200(ال تزید عن  سم و) 120(قل عن الممرات یجب أال تكون طویلة أكثر من الالزم و ال ت

االعتبار التعدیل الذي یطرأ علي الممرات بسبب أبواب غرف النوم ، و  و كثافة المرور في الممر و یجب وضع في

ألیة خدوش ،  الموضوعة علي األبواب یجب أن تكون واضحة و مضاءة جیدا ، حمایة األركان من التعرض العالمات

إضاءة للطوارئ و سجاد لألرضیات لتوفیر  سم و البد من توفیر) 120(اتیح النور البد أن تكون علي مسافة قدرھا مف

 . المھمالت الھدوء و مكان لماكینة تنظیف األحذیة مع سلة

 

 :اتباع الطرق المحلیة لمقاومة الحریق: رابعا

الفواصل بین  قل بعد نصف ساعة من بدایة الحریق ، وإلي غرف النوم البد أن تغلق ذاتیا علي األ األبواب المؤدیة

لمدة ساعة إال إذا كان رشاش الحریق مثبت  غرف النزالء و الممرات البد أن تكون لھا قدرة علي المقاومة علي األقل

بالنسبة لساللم المبني في ثالث طوابق بمدة ساعة أما أربع طوابق فتقدر  في الغرف و تقدر سرعة انتشار الحریق

الخروج المؤدیة  دقیقة في الممرات ، و كل أبواب) 18(إنجلترا األبواب تغلق ذاتیا بسبب الدخان في  في. بساعتین 

تصمم األبواب بمفتاح إغالق أوتوماتیكي ، و بسبب  للساللم البد أن یكون ھناك تقدیر محدد لمسافة الوصول للساللم ، و

، و األبواب یجب أن تجھز بأقفال ) دھلیز(یقة للخروج عن طریق ممر ھناك طر الحریق في خالل ساعتین البد أن یكون

 . و زجاج سھل الكسر سھلة الفتح

 

 :واجھة الفندق: خامسا

           elbassair.net



 :المدخل (1)

بتوقف السیارات  ھناك ممر إلدخال السیارات حتى ال تكون عائق في الطریق و مساحة أمام الفندق تسمح البد أن یكون

یكون المكان مملوء بالنزالء یفضل أن یكون  أمام الفندق ، عندما) سقیفة(توفیر مظلة  و. و سیارات األجرة أمامھ 

الفنادق ذات المستوي الرفیع و تجھیزات خاصة لألمتعة في الفنادق التي  ھناك باب أوتوماتیكي منفصل للشنط في

 . كثیرین تستقبل نزالء

 :منطقة االستقبال (2)

علیھا بترتیب الحروف األبجدیة أسماء النزالء و أخري خاصة بالرسائل ،  وحة مثبتةمكتب االستقبال البد أن تكون بھ ل

صغیرة  لوحة مفاتیح بحروف تبع الغرف و یكون من السھل الوصول إلیھا ، و من المفید وجود غرفة رف ، أدراج ،

 . خلف ھذا المكتب لوضع األشیاء الصغیرة ، صندوق البرید ، مكان المفاتیح

 :ستقبالمكتب اال (3)

نظام ملئ الكروت سواء یدویا أو إلكترونیا و یوجد مستویات  و البد من وجود. یثبت بلوح مائل غیر مرئي للنزالء 

خلف  أعلي لكي یكتب علیھ النزالء و مستوي أقل للعمل ، أرفف ، دوالیب بالحروف األبجدیة ، لمكتب االستقبال مستوي

و البد أن .قبل موظف االستقبال  الحجز و ھو قریب و سھل الوصول إلیھ من مكتب االستقبال البد أن یكون ھناك مكتب

 . یكون ھناك مكان كافي علي الحائط للبیانات و خالفھ

 :(موظف الخزینة(مكتب الكاشیر  (4)

من مكتب االستقبال بینھ و بین االستقبال فاصل خاص برئیس الخزینة و  في الفنادق المتوسطة تكون الخزینة كجزء

أقفال و أرفف  اثنین من الذین یسجلون المدفوعات باإلضافة إلي حیز لتحصیل الفواتیر و أدراج لھا ب یضم واحد أومكت

تلیفون و فتحة تھویة إذا لزم األمر ، لوحة  خزانات أمانات خاصة بالعاملین و. و أدراج و خزانات أمانات النزالء 

تقبال حتى یستطیع تشغیلھ إذا احتاج األمر ، في أحیان أخري في موظف االس تشغیل التلیفون عادة ما توضع قریبة من

االستقبال حیث  إنذار الحریق یجب أن یكون في مكتب.قریبة من الصالة الرئیسیة و التلیفونات العمومیة  غرفة منفصلة

 . سعة متواصلة) 24(یكون التواجد فیھ 

 :(Lobby) الفندق الصالة الرئیسیة في (5)

ساعة  –مراقبة عامة بالشاشات لدواعي األمن  – تلیفون عام –ھي تلیفون داخلي " اللوبي"ة في األشیاء الضروری

مكتب  –مكاتب طیران  –مكاتب سیاحیة للرحالت  –علي االستفسارات  مكتب للرد – Teleprinters نتیجة –حائط 

 . دورات میاه –مكتب خدمات  –سكرتاریة لخدمة النزالء  –أماكن الجلوس و االنتظار  – محالت –تأجیر سیارات 

 :غرفة حفظ مقتنیات النزالء (6)

یكون اقتصادیا تعیین شخص مسئول بعینھ عن المعاطف و حقائب  في بعض الفنادق الصغیرة و المتوسطة حیث ال

ھذه الغرفة في الصالة  أخري تحرص علي وجود فنادق بوجود الحارس أو األبواب و النزالء و الضیوف فیكتفون

) 120(یكون ھناك منطقة أمام الكاونتر علي األقل  سیة بجانب المطاعم حتى نضمن سھولة الحركة و التعامل والرئی

  . سم حتى ال یكون ھناك ازدحام

 المطاعم

 :مقدمة

یزاول اإلنسان فیھا الكثیر من األنشطة و المتمثلة سواء في  تعد المطاعم من المنشآت الحیویة و الھامة في حیاتنا حیث

عشاء عمل  المشروبات ، أو قد یعقد فیھا بعض من االجتماعات أو اللقاءات تحت ما یسمي بغذاء أو ول الوجبات أوتنا

 . لذا یجب أن یراعي في تصمیم المطاعم كل ما ھو جذاب و الفت للنظر. 

یمكن أن یشغل  المطعم تتطلب دائما المطاعم مساحة أكبر ، و حیث أن الزائرین سیمكثون وقت قصیرا فكل مكان في و

 . عدة مرات في الیوم الواحد

 

 :مراعاتھا عند تصمیم المطاعم محددات و اعتبارات یجب

 . أشخاص ممر عریض للخدمة یترك بین كل صفین من الطاوالت ذات األربعة (1)

 . متر (2.4 * 2.20(المساحة المخصصة لطاولة ذات أربعة أشخاص  (2)

 . 2م) 1.34(المساحة المناسبة لكل شخص  (3)

 طاوالت بشكل موازي للجدار و ھذه الوضعیة تتواجد كثیرا في مراكز المنتزھات و في ھذه في بعض البالد توضع (4)

وقف جاره و ذلك من أجل أن  الحاالت فإن الشخص الذي یجلس بجوار الجدار ال یمكن أن یأخذ مكان أو یغادره إال إذا

 . یحرر لھ مكانا

 : ذلك باستخدام جید للمكان وتسمح األركان بتوفیر  (5)

 أبعاد الطاوالت المستطیلة (6)

 م 0.8*  0.625شخص ) 2(من أجل 



 م) 1.25*  0.8(م أو ) 0.85* .0.85(أشخاص ) 4(من أجل 

 م 1.75 * 0.8أشخاص ) 6(من أجل 

 م 2.5*  0.8أشخاص ) 8(من أجل 

 م 3.75*  0.8شخص ) 12(من أجل 

 

 :أبعاد الطاوالت الدائریة (7)

 م 0.6شخص قطر ) 2(ن أجل م

 م 0.8شخص قطر  (4(من أجل 

 م 0.9شخص قطر ) 6(من أجل 

 م 1.10شخص قطر ) 8(من أجل 

 م 1.25شخص قطر  (10) من أجل

 م 1.4شخص قطر ) 12(من أجل 

 م 1.55شخص قطر ) 14(من أجل 

 م 1.85شخص قطر ) 16( من أجل 

 م 2.20شخص قطر ) 18(من أجل 

 م 2.5شخص قطر  (20(من أجل 

 

 . متر) 1.825*1.5(المناسب لكل شخص  متر یكون المكان) 0.85(مع الطاوالت المستدیرة بقطر  (8)

الكاونترات و یحدد شكل ھذه القطع احتیاجات و شكل الفراغ و طبیعتھ أیضا  ھناك أشكال مختلفة من الطاوالت و (9)

 . (U) مربعة و مستدیرة و مستطیلة و علي شكل حرف فھناك طاوالت

 . یكون مكان تواجدھم ال یؤثر و ال یزعج الزبائن بالنسبة للخادمین البد أن (10)

 . الدیكور و التكییفات یجب االھتمام باإلضاءة و (11)

 . ال یفضل عمل مستویات في قاعة الطعام (12)

 . بخدفع النقود یجب أن یكون عند الدخول أو في دور الخدمات أو علي اتصال بمساحة المط مكان (13)

قبل تناولھ وجبتھ أو  بعض من المطاعم الخاصة یوجد بھا بارات یتناول الشخص علیھا بعض المشروبات (14)

 . یتلقي األوامر و ینفذھا مباشرة انتظاره لشخص ما ، و یصمم ھذا البار بحیث یخدم علیھا خادم خاص

تكون الخدمة علي الكاونتر أو یأخذ  لتناول الوجبات الخفیفة و و ھو یصمم (Snack bar) ھناك ما یسمي (15)

 . 2م) 2 – 1.5(مكان جلوسھ و المكان المخصص العداد الوجبات یشغل مساحة  الشخص الوجبة منھ إلي

وسط المكان و األكثر  و المقاھي تحتوي في أغلب األحیان مقاعد ثابتة و یتم تسلیم الطلبات فیھا أماكن الشرب (16)

 . قربا من غرفة الخدمة

) التحضیر التجھیز أو(یكفي خادم واحد إذا كنا ال نقدم إال األطباق السابقة –" الجارسونات" بالنسبة ألعداد الخدم (17)

 . خادم فأكثر) 2- 1(أما في حالة األطباق و المشروبات فیجب حساب 

 . (%50-25(النسبة المئویة لصالة الطعام بالنسبة إلي المساحة اإلجمالیة  (18)

 . (%25- 15(طبخ فقط مساحة الم (19)

 . صالة الطعام یتم الطبخ و غسیل األطباق قدر اإلمكان في طابق (20)

 : تجزأ المساحة اإلجمالیة للمطبخ إلي

 . خدمة •

 . خضار –حساء مركز  – شواء –طھو  •

 . مشروبات –سمك  –فاكھة –سلطات –لحوم مبردة  •

 . محلیات –مربیات  –مرطبات  – حلویات •

 . باقغسیل األط •

 . دقیقة مما یدل علي أن المكان سیستخدم ثالث مرات خالل ساعة واحدة) 20(الطعام ھو  الزمن المتوسط لوجبة (21)

للمستخدمین و تمدیدات التدفئة و  مثل المراحیض أو الصالة المشتركة و غرفة تغییر المالبس:الغرف الملحقة  (22)

في صالة لذا تالحظ و جود حامالت للمالبس أو المعاطف بسیطة علي  الثیاب التكییف ال ینزع الزبائن فیھا إال القلیل من

 . مكان بسیط تحت الطاوالت من أجل القبعات الجدار كما یجب توفیر

كونترات التوزیع فقط الكبیر منھا أما علي طاوالت أمام المطبخ أو بجانب  تتواجد أواني التحضیر جزئیا تحت (23)

األطول یجب عمل مدخل  المنشآت الكبیر منھا أما علي طاوالت أمام المطبخ أو بجانب الجداراألطول و من أجل  الجدار

 . و مخرج متمیزین كما یكون الصندوق عند المخرج



 

 :ذات الخدمة الذاتیة مطاعم

 .حالة المطعم أو التخدیم السریع تستعمل الخدمة الذاتیة في حالة عدم توفیر المستخدمین و في

سھولة في الدخول و في تناول األطباق بطریقة تناول األطعمة من  الحركة السھلة للزبائن تتطلب إن ضرورة تأمین

 . وصوال إلي الصندوق و من إلي صالة الطعام و بعد ذلك إلي الخروج منضدة الخدمة الذاتیة

في المطاعم  ر عنھاسرعة الخدمة فإن تلك الطریقة تخلق جوا مستحبا ألن مدة المكوث في المطعم أقص باإلضافة إلي

 . العادیة

 : باب الخدمة الموصل من المطبخ إلي المطعم*

االرتفاع و التھویة و في  مھم جدا و یجب أن ینفذ بطریقة علمیة علي أساس القواعد العالمیة في المقاسات و ھذا الباب

 : المطعم و یتكون من اآلتي جمیع األحوال عدم تسرب روائح المأكوالت من المطبخ إلي

متحرك علي مفصالت مروحة واحدة للدخول من جھة  بابین من جھة المطبخ من الخشب ضلفة واحدة لكل باب (1)

 . المطبخ و األخرى للخروج

ممر صغیر  من جھة المطعم من الخشب و متحرك علي مفصالت مروحة واحدة للدخول للمطعم یقابلھ عبر بابین (2)

 . المطبخ طعم یقابلھ عبر ممر صغیر الدخول إليباب خروج المطبخ و اآلخر للخروج من الم

 . و كذلك مقاس الفتحات أبواب و تطبق المواصفات الواردة في بند النجارة) 4(أي في النھایة عدد 

 . علي شاسیھ للفصل بین حركة الدخول و الخروج الممر الفاصل بین األبواب یفصلھ حائط مباني أو خشب (3)

 . الممر و كذلك سبوت الیت لإلضاءة ة في سقفتركب مراوح تھویة محوری (4)

 . أرضیة الممر تتمشى مع أرضیة المطبخ (5)

یكتفي بعمل بابین بین منطقة  في حالة تواجد المطعم في منسوب مختلف عن منسوب المطبخ ال تطبق ھذه القاعدة و

علي أساس  –وراء الباب نظارة زجاج تكشف ما  الخدمة و بین المطعم واحد للدخول و اآلخر للخروج مع عمل

  . المطبخ المحافظة لعدم تسرب روائح المأكوالت إلي

 األعمال التنفیذیة للمشروع
 
 :األساسیة المتكاملة أعمال البنیة-1

 . الخارجیة اإللكترومیكانیكیة/ الصرف / التغذیة بالمیاه / الطرق  (1)
 . (الھیكل اإلنشائي و تشطیباتھ(أعمال المنشآت و المباني  (2)
 . أعمال التنسیق الداخلي و التجھیزات (3)
 . لجمیع المباني و المناطق المفتوحة أعمال اإللكترومیكانیكیة الداخلیة (4)
 . أعمال تنسیق المواقع (5)
 . المالعب أعمال (6)
 . أعمال المارینا (7)

 
 . احتیاطات واجب اتباعھایجب األخذ في االعتبار تنفیذ األعمال ب في حالة تواجد المشروع علي ساحل البحر

 .المحیطة المباني من عوامل التعریة و أجواء البحار باستخدام دھانات و بیاض مقاوم لألجواء وقایة (1)
 . األرضیات استخدام مواد عازلة للمیاه و الرطوبة و الحرارة و األسقف و (2)
 . من أخطار السیول عمعالجة الموقع بالسدود و مجاري السیول أو كلیھما لحمایة المشرو (3)
 . العالمیة األخذ في االعتبار اشتراطات الھیئات الصحیة المحلیة و (4)
 . اشتراطات وزارة السیاحة (5)

 
 : تأثیرھا المباشر علي التشغیل الفندقي فیما یلي األعمال التنفیذیة و

 . الحوائط –األسقف  –األرضیات  (1)
 . النجارة (2)
 . تردد الصوت (3)
 . ریق و الوقایة منھالح (4)
 . المعالجة المناخیة للمباني (5)
 . الموقع العام (6)

 . الحوائط / األسقف/ األرضیات -1
 :األرضیات: أوال

 . أرضیات مدخل الفندق أن تكون من الرخام الجید (1)
لھ قدرة تحمل و قابل لالتساخ و  أرضیات منطقة الخدمة بما فیھا الممرات نفضل أن تكون من السیرامیك الغیر (2)

 . كذلك بمناطق األوفیسات



 بتصمیم خاص –المناطق العامة و الممرات الخاصة بالنزالء نفضل أن تكون من الموكیت  أرضیات غرف النوم و (3)
. 

 . و في المناطق الحارة أو المصایف تكون من السیرامیك الجید
في  لمكسیة رخام و كذلك عمل وزرات سیرامیكالفراندات تكون من بالط كسر رخام لألرضیات ا التراسات و (4)

 . األماكن المكسیة حوائط و أرضیات سیرامیك أو قیشاني
 : ملحوظة ھامة

ھو عیب متكرر في  أن تكون األرضیات علي منسوب واحد و االبتعاد عن المیول في حالة اختالف المناسیب و یھمنا
تحدید األماكن المطلوب لھا وصالت أرضیة  زالء لذلك یجبأغلب المشروعات و تصدر منھ حوادث كثیرة و متنوعة للن

العیب بین حمامات غرف النوم و الغرفة و كذلك بین الغرفة و  صرف و خالفھ عند صب األرضیات و تالحظ أن ھذا
 . األوفیسات و صاالت الطعام أو عند فواصل األبنیة الطرقات و بین المطابخ و

 :األسقف: ثانیا
 . دھانات عادیة مع تشطیب ممتاز – غرف النوم أسقف (1)
 . "مسار التكییف"تجلیده في حالة وجود وحدة مناولة للتكییف أو دكت  تغطیة السقف و –سقف مدخل الغرفة  (2)
و خالفھ ) الھوائیة جھاز المناولة(حمامات الغرف یتم عمل سقف معلق لتغطیة مسارات الكھرباء و التكییف  أسقف (3)

 . م وجود وحدة شباك مستقلةو ذلك في حالة عد_ 
الكھرباء و  المناطق العامة الستقبال النزالء یتم تغطیتھا بأسقف معلقة لتغطیة مسارات التكییف و جمیع أسقف (4)

بتركیب سماعات اإلذاعة و  دیكور یسمح –و یصمم لھا رسم خاص بشكل خاص  –نفضل األسقف الماصة للصوت 
 . الخ.. شموع االستشعار 

 . یتم دھانھا ممرات و مناطق الخدمةأسقف  (5)
 . جمیع األسقف مقاومة للرطوبة و الصوت و الحریق (6)
 :الحوائط :ثالثا
 . لتصمیم الدیكور غرف النوم یمكن دھانھا أو لصق ورق حائط أو تجلید جزء بخشب طبقا (1)
 . للتصمیمورق حائط طبقا  مناطق استقبال النزالء یمكن تجلیدھا بالرخام أو الدھان أو (2)
 :أعمال الدھانات (3)

 البویات خالیة من المواد الغریبة بحیث تسمح بعمل أوجھ مستویة ملساء و یجب أال تقل بصفة عامة یجب أن تكون •
 . ساعة) 24(ساعات و ال تزید مدة الجفاف النھائي عن ) 8(مدة الجفاف السطحي عن 

 .%2.5النھائي عن  اسب علي أال تزید نسبتھا في الوجھال یسمح بإضافة السوائل المجففة إال بالقدر المن •
 . المغلي و اإلسبیداج مع إضافة الزنك و اللون إذا لزم المعجون الالزم ألعمال بویة الزیت یعمل من زیت بذرة الكتان •
 . البویة قبل جفاف الوجھ السابق علیھ تماما ال یسمح بدھان أي وجھ من •
للعوامل الجویة و مواجھة الھواء یجب غسلھا بمحلول مجفف من حمض  المعرضةعند دھان األسطح الحدیدیة  •

كرومات الزنك  و ذلك مساء الیوم السابق من السلقون أو أكسید الزنك أو أكسید الحدیدیك أو (%5) الفوسفوریك بنسبة
یترك الوجھ األول لمدة كافیة للتغطیة و  و تدھن بالفرشاة مع استعمال الدق و یالحظ أن یغطي السطح بطبقة سمیكة

الطریقة للوجھ األول ثم الوجھ الثالث و الرابع بالطریقة العادیة و استعمال  ساعة ثم یدھن الوجھ الثاني بنفس) 24(
 . المطلوب اللون

جرام كرومات البوتاسیوم ) 6(یتكون من  في حالة فطریات أو عفن علي سطح تزال بالغسیل بمحلول نحاس نشادري •
 . لتر ماء(10) + (0.88(محلول النشادر كثافتھ  جرام) 1+ (

 : "الموكیت"المواصفات الخاصة بالسجاد  (4)
ألیاف صناعیة علي أن تصنع خلفیتھ من ألیاف صناعیة %) 20(صوف و %) 80(علي  سجاد منسوج یحتوي •

 : مقاومة للرطوبة و تتلخص المواصفات العامة كما یلي منسوجة
 صوف% 80نسیج السطح  

 نایلون 20%
 مم 9ارتفاع الوبرة  
 صفوف10بوصة )1(عدد الصفوف لكل عرض یساوى  

  صف11.4بوصة )1(عدد الصفوف لكل طول یساوى 
 114عدد العقد لكل بوصة تربیع  

  50وزن النسیج لكل بوصة تربیع 
 96الوزن الكلى لكل بوصة تربیع  
 متر 4العرض  

 :ملحوظة
مراقبة ومتحكم فیھا في النسیج النایلون و زلك  یث تكون قوى الكھرباء االستاتیكیةیجب أن یكون النسیج منسوج بح
 . في المراحل االبتدائیة في التصنیع

 . یفضل أن یكون النایلون الداخل في صناعة السجاد من نوع الدیبون
 . عام) األندالیر(السفلیة الوسائدیة للسجاد  الطریقة •

أال تقل التخانة عن –سفلیة من اللباد لتحقیق المواصفات المطلوبة  طبقةقبل فرش وتركیب السجاد تستعمل 



 . قابلیتھ لالشتعال طبقا للمواصفات األمریكیة بوصة و)0.357(
  . التثبیت طبقا ألصول الصناعة جمیع اإلكسسوارات و مواد اللصق و

 : أعمال التجالید الخشبیة (5)
و  بقا للمواصفات العالمیة الخاصة بذلك و مطابقة للمواصفاتمم ط) 18(من أخشاب الكونتر  یجب أن تكون •

بجمیع الوحدات باألرو  االستخدامات العامة و لتلصق علیھا قشر أرو طبیعي أو جوز تركي طبیعي و یتم التكشیط
طبقا ألصول  –و للصق متطابقة علي الكونتر  الماسیف أو الزان طبقا لنوع القشرة المستخدمة و تكون اللحامات

بواسطة شاسیھات خاصة و ألواح تركیب من الخشب الموسكي طبقا  وتركب األلواح الخاصة بالتجالید –الصناعة 
 باشتراطات النجارة و یكون سمك تلك الشاسیھات متناسب مع مقاسات و أوزان ألواح لألصول الصناعیة الخاصة

 . التجالید علي أال یقل السمك عن قطاعات
من الخشب الموسكي و المعزول بدھانات ) 2،  1(الحائط مباشرة بقطاعات  لفات مثبتة عليو یتم تركیب ذلك علي ع •

ذلك بتغطیتھ  الخ ثم یعزل.. السلقون و یمأل بین شاسیھ العلفات بیاض تخشین من األسمنت و الرمل  بوجھین من
ن كل جھة علي أن تلصق سم م (15) بألواح من روالت النایلون مع مراعاة عمل ركوب بین كل لفافة ال یقل عن

 . العلفة و ألواح الحلیة األحرف بشرائط اللصق لضمان العزل التام بین الحائط و
تتم دراسة أساسھا الرسومات المعماریة لتحدید الفراغات لكل  و لتحدید التصور الكامل للتجھیزات الفندقیة یجب أن •

للتشغیل و  بدأ دراسة التجھیزات الفندقیة طبقا للتصور العامفندقیة و دیكور و بناءا علیة ت منطقة و ھي دراسة مشتركة
للدیكور و كذلك التجھیزات الفندقیة بما  تحدید البنود المطلوبة الستكمال أعمال الدیكور و ھي اإلكسسوارات المكملة

 . یتفق مع مستوي و درجة المشروع السیاحي
 

 :النجارة -2
 :السیاحیة ریةاألبواب في جمیع فتحات الفندق أو الق (1)

 . أبواب صاج لجمیع المداخل الرئیسیة للخدمة و المخازن.  أ
 . أبواب سیكوریت للمداخل الرئیسیة للفندق و كذلك المحالت التجاریة . ب
الضلفة من  عادي بدون تجالید بمناطق الخدمة و المخازن مع األخذ في االعتبار عمل قدمة أسفل أبواب خشب.  ت

 . سم لحمایة الباب من غسیل األرضیات بالمیاه) 20(ارتفاع شرائح األلومنیوم ب
الخاصة بغرف النوم أو الصاالت و  أبواب خشب بتجلید قشرة أو فورمایكا أو دھانات طبقا للتصمیم و ھي األبواب.  ث

 . مناطق استقبال النزالء
 بواب تحدد نوعیة خردوات البابمنطبقة لفصل صالة أو منطقة عن بعضھا و في جمیع ھذه األ (أوكودیون(أبواب .  ج

خامة غیر قابلة للصدأ  من مفصالت و خالفھ بحیث تكون من نوعیة جیدة الصنع حتى ال تعوق التشغیل و أن تكون من
 . و كذلك المسمار

 : الداخلیة الحد األدنى لمقاسات األبواب.  ح
 عرض ارتفاع

 م 2.1م  1.5العیادة الطبیة  •
 م 2.1م  2.0حجرة الكھرباء  •
 م 2.1م  2.0حجرة المیكانیكا  •
 م 2.5م  2.0جراجات و مخازن و خالفھ  •
 م 2.1م 0.7حمامات و دورات میاه و خلع مالبس  •

 و ما في حكمھا
 م 2.1م  0.9غرف النوم و المكاتب  حجرات •
 الحد األدنى لمقاسات األبواب الخارجیة.  خ
 م 2.1م  0.9الخ .. الشالیھات و غرف المكاتب  •
 م 2.5م  1.8 حجرات و عناب األجھزة المیكانیكیة •
 .ممتاز خالي العیوب التشطیب ونوعیة الخشب المصنع منھ األبواب یجب أن یكون علي مستوي.  د
األخذ في االعتبار عمل مجري تخفي لحام الحوائط  بشكل ھندسي جمیل مع) برور(عمل حلیات لألبواب الخشب .  ذ

 . عند التقائھ بالخشب و نبین قطاع للبر المطلوب تثبیتھ علي الحلق یل البیاضباألبواب لتفادي عملیة تنم
مفجرة یتبع نفس  الخ و إذا كانت قشرة.. القشرة یجب أن تكون مخاویة في الشكل و التصبیع و اللون  اختیار.  ر

 . "أي تكون من صندوق واحد" الخ .. األسلوب من حیث اللون و الشكل 
األلوان المناسبة لكل منطقة تحدد بمعرفة  ات یكون الدھان علي مستوي راقي في التشطیب مع اختیارفي حالة الدھان.  ز

 . مصمم الدیكور
 : الوزرات الخشبیة -2

جمال لنھایة الحوائط تفرز من أعال  یتم تنفیذ الوزرات و كراسي البر لألبواب من نوعیة الخشب الجید و بشكل یعطي
عمل مجري أخري لتثبت الباكتة الحابسة للسجاد ، و ھذا ینطبق  واب أما من أسفل یتممجري بنفس أسلوب بروز األب

 . سجاد أو موكیت فقط علي المناطق المفروشة
الكھربائیة أسف الحوائط و یعمل لھا بواطات علي خط الوزر  كما تفضل أن تكون الخطوط الرأسیة للمبات للتوصیالت

ت علما بأن تنفیذ الخطوط الرئیسیة للكھرباء جري العرف أن یكون مسارھا التوصیال لسھولة الكشف علي األسالك و
األمر الذي یتطلب إعادة  الحوائط األمر الذي یفقدھا جمالھا بفتحات بواطات و اتساخ الحوائط عند الكشف علیھا أعلي



 . دھان الحوائط بعد الكشف علي األسالك
 : المطبخ و المطعم أو الكافیتریا أبواب بین -3

بین المطبخ و أي منطقة أخري مستقلة للنزالء تكون األبواب مزدوجة  یجب أن تكون األبواب بین المطعم و المطبخ أو
 . حتى ال تتسرب روائح المأكوالت من المطبخ إلي ھذه األماكن" شفاط"بھ تھویة  و بین البابین ممر

 : كوالین األبواب -4
 : األتي ترقم طبقا للتوزیع لھا أھمیة خاصة في التشغیل الفندقي تحدد و

 :نسخ توزع كاألتي كوالین األبواب الصاج لھا شكل خاص و كل كالون لھ مفتاح خاص بھ ثالث.  أ
 . مدیر األمن •
 . مدیر عام الفندق •
 . یحفظ بالخزانة العامة للفندق داخل مظروف مغلق و •
 :تاح خاص من ثالث نسخ توزع كاألتيكالون لھ مف كوالین أبواب السیكوریت و لھا شكل ممیز و كل.  ب
 . مدیر األمن •
 . الفندق مدیر عام •
 . داخل مظروف مغلق و یحفظ بالخزانة العامة للفندق •
 : أبواب خشبیة و تنقسم إلي قسمین كوالین.  ت
 . "قسم الھاوس كییر"االستقبال و العاملین باألدوار  كوالین مفاتیحھا متداولة بین النزالء و •
 " الخ .. الكافتیریا –البارات  –المطاعم "بین المسئولین عند تشغیل مناطق استقبال النزالء  لین مفاتیحھا متداولةكوا •
 . كوالین مفاتیحھا متداولة بین المسئولین عن مناطق الخدمات و المخازن •
 

كات المتخصصة في الكوالین أنتجت الشر ألھمیة مفاتیح الغرف و المحافظة على تداولھا للحد من السرقات والجرائم
 . تداول مفاتیح الكوالین نوعیھ خاصة تساعد لتحقیق الھدف وھو الرقابة على
مفتاح (الفندق و عند تنفیذ المشروع یستخدم مفتاح ویسمى  یتم صنع الكوالین بما یخدم المقاول و من بعدة إدارة

 . التشطیب و الفرش للمشروع و یستخدم طول مدة) المقاول
المدیر العام في كسر السنة الخاصة بمفتاح المقاول و في ھذه  ویبدا.لمفاتیح األصلیة لمدي عام الفندق شخصیا تسلم ا

األصلي داخل  كسر السنة مجرد دخول المفتاح(المقاول غیر صالح لالستعمال تلقائیا بعد كسر السنة  الحالة یكون مفتاح
 .( الكالون یتم كسر السنة
 . للنظام األتي یح الكوالین طبقاوتتم السیطرة على مفات

 . یفتح جمیع ابواب الفندق-الكنج  (1)
 . مجموعة كوالین لخدمة نوعیھ متجانسة للتشغیل ألما ستر یفتح (2)
 . المرقم برقمھ فقط بفتح الباب.مفتاح الباب  (3)

الفتح یتم أثناء –یة اإلقامة و ھو نظام متقدم لرفاھ یمكن استخدام كامیرات تلیفزیوني لفتح أال بواب خاصة األجنحة
 . إقامة النزیل و یتم من الداخل

 : ملخص النظام*
 .كامیرات تثبت على لباب من أعلي •
 . " مكان جلوس النزیل أو بجوار السریر"داخل الجناح  شاسیھ تلیفزیوني •
 لى مفتاح و یتم فتح البابفي حالة موافقة النزیل على دخول الطارق على الباب یضغط ع جھاز لفتح الباب كھربائیا •

 . كھربائیا
دورین أو یزید عن ثالث غرف أو شقة كاملة  و ھو نظام مكلف و نفظل استخدامھ باألجنحة المكونة من منسوبین أي

 . الخ..أو شالیھ أو فیال 
 
 : الكروت أسلوب*

رفة الكارت العام إللغاء البرامج تضع المش لكل كالون لھ عدة كروت ممغنطة بعد استعمال النزیل للكارت و عند مغادرتھ
  جدید وفي ھذه الحالة ال یفتح الباب إال بكارت تمھیدا لتشغیل برنامج آخر الستعمال نزیل

  : النزیل ھذا باإلضافة إلى
 . كارت عام •
 . كارت ماستر لكل مجموعھ •

 :تركیبات و توصیالت الكھرباء -
 :و تنقسم إلى المشروعاألعمال الكھربائیة المطلوبة ب تشتمل علي جمیع

 . ك ف)11(–ضغط متوسط  •
  ف مع تركیب أجھزة تحسین معامل للقدرة.ك)220/380(ضغط منخفض  •
 . تیار ضعیف •
 : تتكون من عناصر رئیسیة و
 : الشبكة الكھربائیة الخارجیة.  أ

 . ف.ك)11(ولوحات الضغط المتوسط  غرف المحوالت (1)



 . ف)220/380(شبكة الضغط المنخفض  (2)
 . شبكة اإلنارة الداخلیة (3)
 . المولدات–المصدر االحتیاطي للتیار الكھربي  (4)

 : التوصیالت الداخلیة.  ب
 . األسالك و المواسیر و البواتات و النھایات التي تخدم جمیع أنواع التوصیالت داخل مكونات المشروع وتشمل

 . مفاتیح الكھرباء (1)
 . البرایز الكھربائیة (2)
 . مخارج التلیفونات (3)
 . االیلایر المركزي مخارج وبرایز (4)
 . مخارج اإلذاعة الداخلیة (5)
 . االنزار بالحریق (6)
 . تغذیة أجھزة التكییف و أجھزة مناولة الھواء (7)

 : لوحات التوزیع.  ت
مكونات المشروع و طاقة  و یجب أن یتم طبقا للتقسیم المعماري و.ھو عنصر أساسي للتحكم في التیار الكھربائي  و

 : األجھزة و اإلنارة و خالفة
 . لوحة توزیع رئیسیة (1)
 . لوحة توزیع مناطق (2)
 . لوحة توزیع فرعیة (3)
 . و كل منطقة لوحة توزیع لكل غرفة (4)

لة لقطع التیار تلقائیا بمفتاح تحكم في حا وفي جمیع الظروف یجب ن تكون لوح التوزیع مزودة بقاطع أوتوماتیكي
 . التوصیالت حدوث أي عطل فني في أي توصیلھ من

 : المحوالت الكھربیة.  ث
ف و ھو جھاز محول قوي مغمور .ك)200/380(ف إلي .ك)11(من  و مھمة ھذه المحوالت أن تقوم بخفض الجھد

 : یزود المحول باألجھزة اآلتیة بالزیت و التبرید بالھواء و
 . لجھاز تغییر الجھد بالید و بدون حم (1)
 . خزان لملئ الزیت یركب بھ زجاجة بیان (2)
 . الرطوبة أنبوبة مملوءة بالسبلیكا جیل المتصاص (3)
 . ترمومتر لقراءة درجة حرارة الزیت (4)
 . التوزیع والمحوالت أرضي عمومي لحجرة لوحات (5)

 : شبكة الكابالت األرضیة للضغط المنخفض.  ج
 . (كوفریھ(التوزیع  صنادیق (1)
 . علب توصیل الكابالت األرضیة المسلحة (2)
 . الضغط المنخفض المسلحة كابالت (3)
 . داخلھا في حالة مرورھا تحت المباني أو الطرقات مواسیر الزھر أو الفخار أو األسمنت لتركیب الكابالت (4)
 . یسھل سحب و تغییر الكابالت بھا غرف تفتیش المواسیر الزھر (5)

 : ھربیةمناسیب األدوات الك.  ح
 . الكھربیة علي المناسیب اآلتیة من سطح األرضیة النظیفة بعد تمام األعمال تركب األدوات

 . سم) 135(مفاتیح اإلنارة العادیة الغاطسة في الغرف و الطرقات علي ارتفاع  (1)
 . سم) 30(البرایز في الغرف و البلكونات و المكاتب علي ارتفاع  (2)
 . سم) 135(و األوفیسات و مناطق الخدمة والمأكوالت علي ارتفاع  المطابخ البرایز داخل (3)
التنسیق الداخلي  اإلضاءة علي الحوائط تحدد طبقا لطبیعة توزیع اإلضاءة داخل كل وحدة بما یتفق و مخارج (4)

 . سم) 190(الحوائط بارتفاع  للمشروع و كذلك األسقف أما بالنسبة للحمامات تكون المخارج علي
سم و ھي برایز ) 160(الواقف أمام الحوض و تكون علي ارتفاع  رایز المركبة داخل الحمام تكون علي یمینالب (5)

 . فولت) 110(فولت و ) 220(علي  الحالقة و تقبل التشغیل
 . (اللوحات الداخلیة للمناطق أو الغرف(سم  (150) لوحات التوزیع حافتھا السفلي علي ارتفاع (6)

 : وحدات اإلضاءة.  خ
 :لألتي اإلضاءة من مكان إلي أخر طبقا لطبیعة استعماالت كل منطقة و عموما تقسم الوحدات طبقا تختلف
 . المطاعم األبالیك و تستخدم طبقا لتوزیع المنسق الداخلي في مناطق غرف النوم و (1)
رف النوم و الصالونات و داخل مناطق غ و تستخدم طبقا لتوزیع المنسق الداخلي –األباجورات و الالمبادیرات  (2)

 . المكاتب الرئیسیة
 . بمداخل غرف النوم و الممرات و الصالونات و لمناطق استقبال النزالء االسبوت الیت توزع (3)
 . و جمیع مناطق الخدمة علي مستوي المشروع –حمامات الغرف  –الفلورسنت  (4)
 . جود بمناطق مظلمةإلنارة السلم المو) قایمة الدرج(یثبت علي  –الیت  فوت (5)
 . المداخل الرئیسیة أو الحدائق و حمام السباحة كشافات (6)

 



 : المصاعد و الروافع -4
 : توجد عدة نوعیات من المصاعد لخدمة أغراض مختلفة وھي

 : مصاعد الركاب.  أ
یتم إعداد غرفة  خدمتھم لألدوار و تحتسب السرعات وعدد الركاب و عدد الوقفات لكل دور و عدد األشخاص المطلوب

سماعة لإلذاعة الداخلیة و إضاءة تكفي للكبینة باإلضافة إلي تجلید  أما الكبائن تزود بتلیفون و –اآلالت أعلي المبني 
 . إلكترونیا الخ و تھویة صناعیة تغلق األبواب.. بمادة دیكور أو مرآة طویلة أو لوحة فنیة  السقف و الجوانب

 : مصاعد العفش.  ب
 . مدخل الكابینة لدخول تریلال العفش و یزود بتلیفون و إضاءة العتبار أحمال عفش النزالء و مقاسیؤخذ في ا

 : مصاعد الخدمة.  ت
 . الخ.. العامة  و تریلال البیاضات و تروللي الخدمة –یؤخذ في االعتبار مقاس عربة خدمة األكل 

 : مكونات المصعد*
 . اآلالت و األجھزة (1)
 . لوحة توزیع (2)
 . (و األثقال/ حبال صلب للكبائن (وایر  (3)
 . الخ..إضاءة / مفاتیح إضاءة / لوحة إرشاد / تلیفون  – مجھزة تجھیز كامل –الكبائن  (4)
 . الثقل (5)
 . إلكترونیا المصاعد وقفة عند كل دور وتكون الكابینة مستویة مع أرضیة الدور ویستحسن أن تعمل أبواب (6)
 . لالستدعاء إلكترونیامفتاح لكل دور  (7)
 . الكابینة باألدوار عالمات تبین مكان (8)

 و فكرتھ مثل الكوریك الرافع للسیارات.أو ستة أدوار  كما یمكن استخدام المصاعد الھیدرولیكیة و ھي تخدم حتى خمسة
. 

مل المصعد في صناعة وتركیب و تشغیل و صیانة المصاعد و كل ما یھمنا أن یع و ھي منتجات شركات متخصصة
كثیرة و خدمة  دون تدخل العمالة فیھا و دون عطل یترتب علیھ إرباك المنشأ السیاحي بما لھ من فوائد بطریقة آلیة

 . للنزالء و العمالء
 

 : الیفط و إعالنات بالنیون أو باإلضاءة -6
العربي و  –أسلوب الخط االعتبار  تحدد شركة اإلدارة شعار المشروع و یسلم إلي المصمم المعماري مع األخذ في

حجم الیفط الخارجیة بما یعطي التمییز لقرائھ الیفط علي مسافات  و بناءا علیھ یتولي المصمم دراسة مكان و –الالتیني 
 . خامة للیفط و یمكن استخدام أكثر من. تصمیم الیفط الخارجیة و نوعیة الخامات و أسلوب اإلضاءة  و كذلك. متباعدة 

 
 

 : واجھةیفط علي ال.  أ
 : الغالب من النیون المصنع لإلضاءة بأنابیب توضح الشعار و االسم و تتكون من یفط علي الواجھة و تكون في -1
 . أنابیب من النیون المصنع طبقا ألشكال الحروف و الشعار •
 . خاصة كإبل توصیلھ كھربائیة •
 . طفاءلوحة توزیع للیفط الخاصة بھا مفاتیح للتحكم في اإلنارة و اإل •

 . یفط نحاسیة و تضاء من الخلف -2
 . الداخل و تضاء من) بالستیك(یفط من البرسبكس  -3

الترانسات لعدم سماع صوت الذبذبات الذي یؤرق  علي أن یراعي في جمیع األحوال االبتعاد عن غرف النوم عند تثبیت
 . للترانسات النزالء و المقیمین بالغرف المجاورة

 . لقریة أو مدخل الفندقیفط علي مدخل ا.  ب
 . مدخل كل منطقة یفط إن أمكن علي.  ت
 
 

 التھویة الصناعیة داخل مناطق
 المطابخ الخدمة و

 
الدورات العمومیة و ذلك بتركیب مراوح طرد  یتم تھویة حمامات الغرف باإلضافة إلي المناطق الخاصة بالخدمة و (1)

 . أن تكون مناطق ال تنبعث منھا روائح مأكوالت أو خالفھ یجب تؤدي إلي المناور أو خارج المبني و جمیعھا
 : األوفیسات من الھواء الساخن تھویة المطابخ و (2)

عبارة عن برقع علوي یشكل بأشكال مختلفة و نوجز شرح  یتم تركیب مجموعة كاملة لسحب الھواء الساخن وھو
 : للبرقع و المجاري الھوائیة

 . برقع من الصلب الذي ال یصدأ.  أ
 . الحادة یراعي خلوه من الزوایا و األطراف.  ب
 : یتكون البرقع من األتي.  ت



المتكاثفة الناتجة من عملیة التبخر و ذلك لتصریفھا بواسطة ماسورة قطر  یجھز كل برقع بمجري لتجمیع الزیوت •
 . كاملة بمحبس بوصة) 4/3(

 . وال یتأثر باألحماض و الزیوت و الحرارة لألبخرة یجھز كل برقع بوحدات اإلضاءة الذاتیة من النوع المضاد •
و یثبت ) 2(فالتر عادیة و یكون من النوع القابل للغسیل بسمك ال یقل عن  یجھز كل برقع بمجموعة فالتر للدھون و •

 )300(الفلتر عن  تجویف الصاج لبطن البرقع بحیث یمكن فكھ بسھولة علي أال تزید سرعة الھواء علي سطح جیدا في
 من الكمیة كاحتیاطي%) 35(لسنة تشغیل أي  دقیقة و ھي قطع تستھلك بسرعة و البد من توافر قطع غیار كفي/ قدم 

. 
 . متر من األرضیة (3(یم تعلیق البرقع علي منسوب .  ث
عن مم علي أال یقل نصف قطر الكوع من الداخل  (2(مم و الكیعان ) 1.5(مجاري الھواء من الصاج المجلفن سمك .  ج
 . مرة قطر الفرع الخاص بھ) 1.5(
األكثر شرط أن تكون قبل  قدم علي) 20(تزود مجاري الھواء األفقیة بفتحات نظیفة ذات أغطیة محكمة و ذلك كل  . ح

 . أو بعد كل كوع
د المركزي و ذات سعة مناسبة تعمل علي حفظ استاتیكي مناسب طبقا للمسار المحد مراوح السحب من النوع الطارد.  خ

 . دقیقة/ قدم ) 1800(تزید السرعة عند مخرج المروحة عن  بحیث ال
 كھربي یتم قفل الحكة بواسطة مجوعة خفض سرعة مع مفتاح بدء الحركة أوتوماتیكي تزود المروحة بمحرك.  د

 . بریلیھات علي أن یتم التشغیل من داخل المطبخ
 . ف) 600(ة حتى درجة الذي یتحمل درجت الحرار تكون مروحة السحب من النوع.  ذ
 . االشتعال أوتوماتیكیا و یدویا یزود كل برقع بوسیلة للوقایة من.  ر

 
 :المراوح الطاردة المركزیة*

االستاتیكي  تكون كل مروحة قادرة علي سحب كمیة الھواء المطلوب سحبھ بعد التغلب علي فقد الضغط یجب أن (1)
 –دنابر الحریق  –دنابر الموازنة  –التنقیة  موعة السحب و منھا فالترخالل األجزاء المختلفة التي تشتمل علیھا مج

 . الخ… مجاري  –مأخذ الھواء 
اھتزاز من نوع  أن یكون جسم المروحة من النوع القابل للدوران و مزود بباب كشف محكم و كامال بمانعات یجب (2)
 . جید

 . متزنة استاتیكیا و دینامیكیا یجب أن تكون المروحة (3)
النوع المقاوم للشرارة كما یتم  یجب أن تكون جمیع أجزاء المروحة المتصلة مباشرة بتیار الھواء المطرود من (4)

 . مقاومة للرطوبة و األحماض معالجة ھذه األجزاء بثالث طبقات من مادة معتمدة
تكون طاردات نقل الحركة  التحكم في وضع المحرك و یجب أن یتم تركیب المروحة علي قاعدة معدنیة بحیث یمكن (5)

التحكم في ضبط سرعة الدوران علي أن یتم اختیار طاردة نقل حركة لھا قدرة تعادل  من النوع المتغیر بحیث یمكن
 . قدرة المحرك (1.5(

 . و یجب أن تشتمل مجموعة نقل الحركة علي حاجز واقي
النوع الذي ال  ابي و أن یكون عازل الملفات منیكون محرك المروحة من النوع التأثیرى ذو القفص السنج یجب أن (6)

مستمرة و یكون قادرا علي إدارة األجزاء المتحركة  یتأثر بارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة و أن یتحمل التشغیل بصفة
 . بكفاءة زیادة الحمل الواقع علیھا

العالمیة الكھربائیة و أن تكون  تیجب أن یكون المحركات مناسبة للجھد و التردد المنصوص علیة بالمواصفا (7)
 . كاملة بالكونتاكتورو األوثرلود

التیار  كل مروحة أو مجموعة مراوح علي تابلوة للتشغیل و التوصیالت الالزمة المناسبة لشدة یجب أن تشمل (8)
 . المار بھا

 . یتم إعداد بیان لمنحنیات األداء لجمیع المراوح (9)
 
 : المراوح المحوریة*

الھواء المطلوبة بعد لتغلب علي فقد الضغط االستاتیكي بجمیع  أن تكون كل مروحة قادرة علي تحقیق كمیة یجب (1)
 . األجزاء المختلفة

دیسبیل علي ) 30(تشغیلھا عن  یجب أن تكون المراوح من النوع الصامت و أال یزید مستوي الصوت الناتج عن (2)
 . قدم من المصدر) 5(مسافة 

 مخفض للصوت قبل وبعد المروحة و یجب) 2(المركبة بمجاري الھواء یجب أن تشمل علي عدد  راوحبالنسبة للم (3)
 . أن تركب المروحة علي مانعات اھتزاز من نوع جید معتمد

تزید  المحركات مناسبة للجھد و التردد و مطابقة للمواصفات العالمیة للكھرباء و یجب أال یجب أن تكون جمیع (4)
 . دقیقة و یكون كامال بجھاز التحكم في سرعة الدوران/ لفة ) 700( سرعة المحرك عن

 . النوع المتحرك یجب أن تكون المروحة المتزنة اساتیكیا و دینامیكیا و أن تكون الریش من (5)
أو من النوع الذي ال یتأثر ارتفاع درجة الحرارة  یجب أن یكون المحرك من النوع التأثیري و أن یكون عازل ملفات (6)

 . مستمرة دون زیادة في الحمل الواقع علیھ الرطوبة و أن یتحمل التشغیل بصفة
مراوح علي تابلوة للتشغیل و یكون كامال بأجھزة الحمایة و القیاس و  یجب أن تشمل كل مروحة أو مجموعة (7)

 . التوصیالت الكھربائیة الالزمة بقطاعات مناسبة لشدة التیار المار بھا مفتاح التشغیل و



 . إعداد بیان بمنحنیات األداء لجمیع المراوح یتم (8)
 
 : تكییف الھواء*

تھویتھا و في  أجھزة تكییف الھواء المركزي یجب تحدید المناطق المطلوب تكییفھا و المناطق المطلوب عند دراسة
ماكن تستقبل و تتعامل جزء أل –إلي جزأین  جمیع األحوال یقسم الفندق أو المشروع إذا كانت قریة سیاحیة أو خالفھ

 . یلي أمثلة لذلك مع النزالء و األخر للخدمات و نوجز فیما
 : األماكن المطلوب لھا تكییف-1

 . (یمكن فصلھا في حالة تزویدھا بوحدات مستقلة) غرف النوم أو الشالیھات (1)
 . و الصالونات بھو المدخل و قاعة االستقبال (2)
 . كاونتر االستقبال (3)
 . اتب األمامیةالمك (4)
 . الرئیسي المطعم (5)
 . الكافتیریا (6)
 . البار (7)
 . الصالونات و صاالت الحفالت (8)
 . المطاعم الرئیسیة و الخاصة (9)

 . الصاالت و الصالونات متعددة األغراض (10)
 : األماكن المطلوب لھا تھویة مركزیة-2

 . جمیع مناطق الخدمة المطلوب تھویتھا
 
 : التكییف الھواء المركزينظم أجھزة *

ھذا الموضوع ال یھم كثیرا الفندقیین أو المعماریین و لھ تخصص منفصل لحساب  حیث أن مثل(نوجزھا باختصار شدید 
داخل مناور یسھل  و كل ما یھمنا أن تكون مسارات المواسیر و الدكتات) األجھزة و وحدات مناولة الھواء طاقة

تحدث صوتا و یمكن تغطیتھا و الكشف علیھا  ولة الھواء أن تكون مثبتة جیدا و الصیانتھا و بالنسبة ألجھزة منا
 . بسھولة الصالح أعطالھا

 . مركزیة النتاج المیاه المثلجة صیفا وحدات (1)
 . البخار المتولد من أجھزة الغالیات مبدالت حراریة لتسخین المیاه باستخدام (2)
تدفع المیاه المثلجة و الساخنة داخل شبكة مواسیر صلبة معزولة  ساخنة مجموعة طلمبات میاه مثلجة أو میاه (3)

 . مناولة الھواء المنتشرة بالمبني تصل إلي جمیع وحدات
الفندق داخل كل غرفة و داخل كل منطقة بما یسھل السیطرة علیھا و  وحدات مناولة الھواء توزع علي مستوي (4)

ما یھمنا  حساباتھا بمعرفة المتخصصین طبقا للسطح المطلوب تكییفھ و كما سبق لنا و شرحنا أن كل التحكم فیھا أو تتم
 . علي ھذه المناطق أن تكون مثبتة جیدا بحیث ال یصدر منھا صوتا یقلق راحة النزالء و المترددین

 . انسب دولیة یجب مراعتھ نسب تغیر الھواء وتجدیده بھواء نقي داخل مناطق الخدمة و ھي
 . دقائق)4(عنابر الغالیات تجدد كل  •
 . دقائق)2(الھندسیة و الورش تجدد كل  غرف األجھزة •
 . دقائق)3(عنبر المغسلة تجدد كل  •
 . دقائق)5(أماكن تغییر المالبس و اللوكرز تجدد كل  •
 . دقائق)5(العامة تجدد كل  دورات المیاه الخاصة و •
 . دقائق)8(ل عموم المخازن تجدد ك –المخازن  •

 .المتعارف علیھا مع األخذ في االعتبار أن تكون براقع سحب األبخرة من المطابخ تطابق النسب العالمیة ھذا
 
 : شباك –نظام أجھزة الوحدات المنفصلة *

مثل سكن  في األجھزة في القري السیاحیة بالشالیھات أو المباني المنفصلة عن المبني الرئیسي في الغالب تركب
 . الخ… یرین أو العاملین أو المكاتب المد

 : الھواء في األتي و نلخص مھمة وحدات مناولة
 . بمرشحات تنقیة و ترشیح الھواء من الشوائب و األتربة العالقة بھ (1)
 . الھواء و ترطیبھ شتاء و یتم ذلك تلقائیا تبرید و نزع الرطوبة من الھواء الطب الساخن صیفا و كذلك تسخین (2)
 . من ممرات الھواء وزیع الھواء المكیف من خالل شبكةت (3)
 . سحب الھواء الراجع من األماكن المكیفة (4)

 : نظام التھویة*
خالل ممرات الھواء یتم سحب  یعتمد نظام التھویة علي اإلمداد بالھواء النقي المرشح بواسطة مراوح مركزیة من

 . محوریةالھواء بواسطة مراوح أخري سواء طاردة مركزیة أو 
 : الغرض من تكییف الھواء و التھویة*

المحافظة علي الھواء النقي بما یتفق و أسس القواعد العلمیة المعمول بھا و  الغرض من تكییف الھواء و التھویة ھو
 . علي نسبة الحرارة و الرطوبة صیف و شتاءا المحافظة



 : ة اآلتیةبدرجات الحرارة و لرطوب یجب أن تحتفظ جمیع األماكن المكیفة
 . 2+درجة ف بالترمومتر الجاف  76صیفا  •

 . %5+رطوبة نسبة % 5-
 . 2+درجة ف بالترمومتر الجاف  72شتاء  •

 . %5+ رطوبة نسبة 50%
حرارة و رطوبة كافیة و مماثلة و دون  و في جمیع المناطق و داخل الغرف یتم توزیع الھواء متعادال لیعطي درجة

 . دقیقة في مستوي التنفس/ قدم  50عن  و أال تزید سعة الھواءحدوث أیة تیارات داخلیة 
 . مرة في الساعة أیھما أكبر 1.5 ق لكل فرد أو/3قدم  5یجب أن یجدد الھواء 

 : مستوي الصوت*
دیسبیل مع مراعاة قیاس مستوي  35الناتج عن األجھزة داخل األماكن المكیفة عن  یجب أال یزید مستوي الصوت

 . دیسبیل و ذلك علي بعد متر واحد من مخرج الھواء 40رال رادیو للصوت علي شبكة بجھاز جن الصوت
 : األجزاء الرئیسیة لتكییف الھواء المركزي*

التحكم  الطراز الترددي كاملة بالكباسات و المكثفات الھوائیة و مبردات المیاه و أجھزة وحدات التبرید المركزي من (1)
 . و خالفھ و أجھزة قیاس و جمیع الملحقات

 . لوازمھا للتدفئة المبادالت الحراریة و (2)
 . شبكات مواسیر المیاه المثلجة و المسخنة (3)
 . المیاه المثلجة و طلمبات المیاه المسخنة طلمبات (4)
 . الخارجي مكیفات الھواء و السحب و الھواء (5)
 . شبكات مجاري الھواء و العزل و مخارج الھواء و موانع الصوت (6)
 . أجھزة التحكم والوقایة (7)
 . أجھزة القیاس (8)

 
 :للمباني المعالجة المناخیة*

 :عام-1
مدي تأثیرھا علي المباني في فصول السنة المختلفة و  یراعي المصمم الظروف المناخیة المختلفة المؤثرة بالموقع و

 وفروق الدرجات صباحا و لیال و تأثیر المعلومات المناخیة المختلفة من درجات الحرارة یستند المصمم علي تسجیل
المباشرة و خالفھ من مؤثرات  البیئة من ناتج األتربة و عواصف الرمال و الریاح و الرطوبة و تأثیر أشعة الشمس

 . مناخیة
العوامل و المؤثرات المناخیة علي مواد النھو و التشطیبات المختلفة للوصول  و علي المصمم أن یذكر مدة تأثیر تلك

أو األماكن العامة  الراحة لإلنسان سواء باألماكن و األبنیة المغلقة أو الممرات المفتوحة و النصف مغطاة ي مستويإل
 . المفتوحة أو المغلقة لكي نضمن للرواد مناخ معتدال صیفا و شتاءا

 : العزل الحراري-2
 . لك للوصول إلى المعدالت المطلوبةالحوائط إذا تطلب ذ یجب مراعاة استخدام العزل الحراري في جمیع األسطح و

 الحریق و الوقایة منھ
 
 : بالحریق غرفة األجھزة باإلنذار*

مناطق الفندق و ھي شبكة كاملة تغطي جمیع  إعداد غرفة لإلنذار بالحریق متصلة بشموع االستشعار المثبتة بأسقف
ذلك بواسطة توصیالت تصل إلى غرفة أجھزة بحیث تبین مكان الحریق و  و تقسم اللوحة. المناطق المغطاة بالمشروع 

 . من األدخنة علي یتم تشغیل جرس اإلنذار بحیث ال یتوقف عن العمل إال بعد زوال الحریق و التخلص. اإلنذار بالحریق
األجھزة و طاقة المشروع و سوف نستعرض  یمكن تجمیع أكثر من غرفة في مكان واحد لتكون غرفة واحدة طبقا لحجم

بالتجھیزات الفندقیة توزیع األجھزة علي مستوي المشروع و أن تكون  ناطق الواردة بالباب الثالث الخاصفي شرح الم
 . لعدم إتالف األجھزة اإللكترونیة ھذه الغرف مكیفة

 
 :الحریق والوقایة منھ*

لتصمیم المناسب ا التصمیم المعماري یؤخذ في االعتبار عمل ساللم ھروب عند نھایة الطرقات و كذلك وضع عند إعداد
الحرائق أي أن كل یكون لھا فتحتین مدخل  بما یساعد علي الھروب و عدم حبس النزالء نتیجة األدخنة الناتجة من

 . رئیسي و باب ھروب
عن  یكون مشوار الھروب من أي نقطة واقعة في دور أو طابق ما إلي أقرب مخرج ھروب ال تزید یصمم المبني بحیث

 . متر)25(
 : مقاومة المباني للحرائقجدول یوضح 

 لمقاومة األدخنة و اللھب و الحریق موضحا بالساعة المنطقة الزمن األدنى
 حوائط خارجیة

 حوائط داخلیة أبواب و أرضیات
.. المطعم و الكافتیریا و البار و بھو الفندق  –االحتفاالت  قاعة –غرف النوم  –الشالیھات  –المكاتب  –العیادة الطبیة 



 - 1الخ 
 1 1المختلفة  لمخازنا

 - 2الخ .. محطات و غرف الكھرباء و التكییف 
 - 1األرضیات جمیعھا 

 - 1حوائط حجرات غالیات المیاه و ما في حكمھا 
 
 
 : أجھزة الحریق تركیبات وتوصیالت*

واصفات المدني و االشتراطات المذكورة ھي الم مصلحة الدفاع(یراعي أن ینفذ المصمم االشتراطات العامة للحریق 
 . فیما بعض ما یھمنا في اإلنشاءات الفندقیة و نذكر) 13.4(الباب ) 476(البریطانیة 

 . شبكة لمواسیر الحریق (1)
 . بوصة) 2.5(حنفیة إطفاء حریق تركب علي الحائط  (2)
مم  )3(م و لھ باب من الزجاج ) 0.35(م و عمق ) 0.8* (م ) 1(بوصة بمقاس  (8/1(دوالب صاج مجلفن سمك  (3)

 . حریق باللغتین العربیة و األجنبیة مكتوب علیھ
م و یركب الخرطوم و الباشبوري ) 0.45(بطول ) باشبوري(الكور و  (2(م و لھ عدد ) 30(خرطوم إطفاء بطول  (4)

 . داخل الدوالب
 . طفاءرجال اإل بوصة و لھا الكور عند الشقة لتركیب خراطیم) 2.5(حنفیة إطفاء حریق تركب تحت األرض  (5)

للمدخل و باب للھروب أي مدخلین و في األدوار  یؤخذ في االعتبار عند التصمیم المعماري أن یكون لكل منطقة باب
 . إرشادیة تبین سھم في اتجاه باب الھروب باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة المتكررة و مھم جدا إشارات بلوح

  باإلضافة إلي األجھزة الخفیفة و ھي عبارة عن ھذا
 . رغوي – جھاز بودرة لمقاومة الحریق (1)
 . جھاز لمقاومة احتراق األسالك و الكابالت الكھربائیة (2)
 . رغوي علي عجل كبیر الستخدامھ بمناطق خدمة الفندق أو المشروع جھاز (3)

 . المنشأ من الحریق المةالمعمول بھ دولیا ھو نظام اإلطفاء الذاتي كذلك نظام اإلنذار بالحریق بما یكفل س و یتبع النظام
بجوار السویتش مقسمة إلي مناطق اإلنذار و جرس  یركب جھاز اإلنذار بالحریق و ھو عبارة عن لوحة عمومیة تركب

 . یظل یعمل حتى تالفي الحریق
 
 :تصنیف كواشف الحریق التلقائیة*

 : حیث استشعار ظواھر الحریق تصنیف كواشف الحریق التلقائیة من .1
 : التي تستشعرھا إلي ف الحریق التلقائیة من حیث ظاھرة الحریقتصنف كواش

 . كواشف حرارة.  أ
 . كواشف دخان.  ب
 . كواشف لھب.  ت

 : تصنیف كواشف الحریق التلقائیة من حیث نطاق العمل .2
 : التلقائیة من حیث نطاق العمل إلي تصنف كواشف الحریق

 . تكون أداة االستشعار مركزة في موضوع معین كواشف موضعیة و في ھذا النوع من الكواشف.  أ
 . الكواشف یكون االستشعار مستمرا علي طول مسار العین كواشف خطیة و في ھذا النوع من.  ب

 : كواشف الحرارة: أوال
 : تنقسم كواشف الحرارة إلي نوعین رئیسین من حیث نطاق العمل ھما

 .مباشرة ة الموضعي بطبقة الھواء الساخن المجاورة لھیتأثر كاشف الحرار: الحرارة الموضعیة  كواشف.  أ
الساخن المجاورة ألي جزء منھ علي طول  یتأثر كاشف الحرارة الخطي بطبقة الھواء: كواشف الحرارة الخطیة .  ب

 . مساره
 : المذكوران سابقا ینقسم إلي نوعین رئیسین ھما كال نوعي كواشف الحرارة *

 . وھو یستشعر درجة الحرارة الثابتة المحددة : ةكاشف درجة الحرارة الثابت .1
 .و ھو یستشعر معدل االرتفاع السریع في درجة الحرارة:الحرارة  كاشف معدل االرتفاع في درجة .2
 : الحرارة من حیث قابلیتھا للرجوع إلي وضع التشغیل إثر كشفھا عن حریق إلي تصنف كواشف *

الحریق ، مثل كواشف  اشف التي تتلف فیھا أداة االستشعار إثر كشفھا عنو ھي الكو:كواشف غیر قابلة للترجیع  .1
 . الحرارة الموضعیة التي تعمل بالوصلة المنصھرة

الحریق و تنقسم إلي  و ھي الكواشف التي ال تتلف فیھا أداة االستشعار إثر كشفھا عن: قابلة للترجیع  كواشف .2
  : نوعین

 . الجھاز یدویا و ضبطھ في وضع االستعداد للتشغیل یلزم فیھا ترجیعو : كواشف قابلة للترجیع یدویا  •
تعود ذاتیا لوضعھا قبل الكشف عن الحریق و تصبح في وضع االستعداد للتشغیل دون  وھي: كواشف ذاتیة الترجیع  •

 . بشري تدخل
 : كواشف الدخان: ثانیا

 : نوعین ھما تنقسم كواشف الدخان من حیث نطاق العمل إلي



 : الكواشف الموضعیة.  أ
 : األنواع اآلتیة و تنقسم من حیث كیفیة استشعار الدخان إلي

أقل من میكرون (أكثر لجسیمات الدخان غیر المرئیة  یعمل ھذا النوع بتأین الھواء ویستجیب: كواشف دخان أیونیة  .1
 .Flaming Combustion المصحوب بلھب و التي تنتج عن االحتراق) واحد
اإلعتام الناتج عن اعتراض الدخان ألشعة ضوئیة مسلطة علي خلیة  و یعمل ھذا النوع بفعل: ان بصریة كواشف دخ .2

 . كھروضوئیة داخل الكاشف
التي تنتج من االحتراق المتوھج  مثل) أكثر من میكرون واحد(و یستجیب ھذا النوع أكثر لجسیمات الدخان المرئیة 

 . Smoldering Combustion الغیر مصحوب بلھب
بھا ثقوب في المنطقة  و ھي تعتمد علي سحب لعینات من الھواء من خالل أنابیب:كواشف دخان بالعینة الھوائیة  .3

 . وجود الدخان فیھا المحمیة التي یغطیھا الكاشف ، والذي یقوم بتحلیلھا بحثا عن
المسافات البینیة لكواشف  الخاصة بالمكان و و یعتبر كل كاشف بمثابة كاشف موضعي من حیث تطبیق المتطلبات

 . الدخان الواردة
 : الخطي كاشف الدخان.  ب

النوع علي اإلعتام الناتج عن اعتراض  یعرف ھذا النوع بكاشف الدخان ذو الحزمة الشعاعیة و یعتمد تشغیل ھذا
 . الدخان للحزمة الشعاعیة

 : اللھب كواشف: ثالثا
 . المنبعثة من اللھب ر الطاقة اإلشعاعیةتعتمد ھذه الكواشف في كشفھا للحریق علي استشعا

اللھب في المراحل األولي للحریق كحرائق المواد  كواشف اللھب مناسبة للكشف عن الحرائق التي تتكون فیھا ألسنة
 . القابلة لاللتھاب
 : اللھب إلي نوعین رئیسین ھما تنقسم كواشف

 . كواشف األشعة فوق البنفسجیة المنبعثة من اللھب.  أ
 . كواشف األشعة تحت الحمراء المنبعثة من اللھب . ب

 : الكواشف المزدوجة: رابعا
مثل الكواشف التي تجمع بین  ھي الكواشف التي تعتمد في عملھا علي استشعار أكثر من ظاھرة من ظواھر الحریق ،

رة الثابتة و معدل بین طریقتین استشعار درجة الحرا استشعار الحرارة و استشعار الدخان و الكواشف التي تجمع
 . االرتفاع في درجة الحرارة

 
 

 المتطلبات الفنیة
 ألنظمة الكشف و اإلنذار عن الحریق

 
 : اختیار و تركیب الكواشف أسس
 : العوامل اآلتیة یتوقف اختیر أنواع الكواشف علي نتائج دراسة (1)

 . حمایتھا طبیعة المواد القابلة لالشتعال أو التجھیزات المطلوب.  أ
 . طبیعة و ظروف الموقع المراد حمایتھ.  ب
مالءمتھا لمكان التركیب و مدي حساسیتھا لظواھر الحریق المحتمل حدوثھ ، و ذلك  خواص الكواشف و مدي.  ت

 . إعطاء إنذار مبكر قدر اإلمكان بھدف
لموقع الماد حمایتھ ، و یختلف التقدیر السلیم لكل العوامل المؤثرة با اختیار أنواع الكواشف یستلزم توافر الخبرة و (2)

 . الكواشف لظروف كل حالة ، و قد یحتاج األمر في بعض الحاالت إلي استخدام أكثر من نوع واحد من االختیار طبقا
الكاذبة إلي أدني حد ممكن ، و علي سبیل المثال  یراعي في اختیار أنواع الكواشف تقلیل احتمال صدور اإلنذارات (3)

معدل ارتفاع في درجات الحرارة بالمواقع المعرضة لمتغیرات مفاجئة في  كواشف التي تستشعرال یجوز تركیب ال
كواشف اللھب  خالل تشغیلھا العادي ، مثل المطابخ و غرف الغالیات ، و علي سبیل المثال أیضا فان درجات الحرارة

تركیبھا في مواقع تجري فیھا عملیات  تم التي تستشعر األشعة فوق البنفسجیة یمكن أن تعطي إنذارات كاذبة إذا ما
غیر مناسبة لتأمین المواقع المخصصة للتدخین و المطابخ و ما شابھ ذلك  أیضا كواشف الدخان تعد. اللحام بالكھرباء 

 . درجة حساسیة عالیة إذا كانت لھا
قع في الظروف العادیة ھذه الظواھر تحدث في المو ال یجوز تركیب كواشف تستشعر ظواھر حریق معینة إذا كانت (4)

 . دون حروق
عنھ في  االستجابة یكون أطول للكواشف التي تعمل عند درجات حرارة ثابتة في األماكن الباردة یراعي أن زمن (5)

إلي درجة التشغیل ، بینما تستغرق  األماكن الحارة ، نظرا للوقت الالزم لرفع درجة الحرارة للجو المحیط بالكاشف
الحرارة نفس زمن االستجابة للحریق سواء كان في األماكن الباردة أو  شعر معدالت الزیادة في درجةالكواشف التي تست

 . الحارة
 . الجھة الصانعة یجب أن تكون الكواشف مناسبة لالستخدام في الغرض الذي ستركب ألجلھ طبقا لتعلیمات (6)

 
 : متطلبات عامة لتركیب الكواشف

 . عي أو قاعدتھ علي مبین یوضح حالھ التشغیل العادي و حالة االستجابة للمؤثرالموض یجب ن یشتمل الكاشف (1)



الظاھرة ،یجب أن یكون المبین  بالنسبة للكواشف الموضوعة في مجاري التھویة و التكییف أو في األماكن غیر (2)
سقف ،یجب أن تكون بالفتة مثبتة علي الحائط أو ال منفصال عن الكاشف و موضوعا في أقرب مكان ظاھر و موضحا

 . إجراء الصیانة الدوریة ھذه الكواشف مركبھ بطریقة یسھل معھا
متناول أیدي األفراد ،فیجب أن تتوافر لھا وسیلة تثبیت خاصة  بالنسبة للكواشف التي تركب باألماكن التي تكون في (3)

 . بمعرفة غیر المتخصصین بحیث ال یمكن نزعھا
 . كما ال یجوز غائرة.التوصیالت  دون االرتكاز عليیجب أن تثبت الكواشف جیدا  (4)
 . تعلیمات التركیب الصادة عن الجھة الصانعة یجب أن تركب الكواشف طبقا لالشتراطات و (5)
 االنتھاء من التشطیبات الداخلیة للمبني و ذلك ما لم تكون من األنواع المحمیة ضد ال یجوز تركیب الكواشف إال بعد (6)

 . واد الغریبةاألتربة و الم
 . الرسومات التصمیمیة و التنفیذیة للنظام یجب أن تكون أماكن تركیب الكواشف محددة علي (7)
طبقا للتعلیمات الصادرة من الجھة الصانعة بشط أال تزید عن الحدود القصوى  تحدد المسافات البینیة للكواشف (8)

بالمسافة البینیة  یة المحددة في تعلیمات الجھة الصانعةھذا الجزء من الكود ، و تسمي المسافة البین الموضحة في
المحددة في تعلیمات الجھة الصانعة بمسافة  كما تسمي مسافة تباعد الكواشف عن الحوائط و. الموصوفة للكاشف 

 . تباعد الموصوفة
 : المسافات الموصوفة للكواشف بھدف تحقیق أي من األغراض اآلتیة و یمكن تخفیض (9)

 . االستجابة ر زمناختصا.  أ
 . استجابة الكاشف لحرائق أصغر.  ب
 . للموقع المطلوب حمایتھ التوافق مع الشكل الھندسي.  ت
 . موانع أخري اعتبارات خاصة مثل حركة التیارات الھوائیة أو وجود.  ث

جمیع الغرف و فیجب تركیب الكواشف في  في حلة الحاجة إلي تغطیة مبني بالكامل بنظام الكشف عن الحریق (10)
 Raised Floors األسقف المعلقة و أسفل األرضیات المرفوعة المخازن و أنفاق الكابالت و األماكن التي فوق

و تستثني األماكن التي فوق األسقف المعلقة من وضع الكواشف بھا إذا كانت . اآللیة  كالمستخدمة في غرفة الحواسب
أو إذا كان ارتفاع الفراغ  لسقف المعلق مقاما و مركبا كسقف مقاوم للحریقتحتوي علي مواد قابلة لالشتعال و كان ا ال

 . سم (10) الواقع بین السقف اإلنشائي و السقف المعلق ال یزید عن
المرفوعة كغرف منفصلة و یتم تحدید المسافة  تعامل األماكن التي فوق األسقف المعلقة و التي تحت األرضیات (11)

بالكیفیة الموضحة في البنود التالیة الخاصة بمتطلبات تركیب الكواشف  بقا لطبیعة األسقفالبینیة بین الكواشف ط
 . فیھ و یراعي أن تركب الكواشف بحیث تكون في الوضع الطبیعي لھا الذي اختبرت. المختلفة  بأنواعھا

 
 : المتطلبات الخاصة بتركیب كواشف الحرارة

 رة و حركة التیارات الھوائیة داخل المبني حیث أن مواجھة الكواشفتركیب الكواشف الحرا یجب أن یراعي في (1)
تركیب كواشف إضافیة في األماكن  لتیارات الھواء المتجددة تقلل من استجابتھا نتیجة لتبدد الحرارة و قد یستلزم األمر

الھواء المندفع من أنظمة و ال یجوز تركیب الكواشف في ملتقى  التي یتجدد فیھا الھواء أكثر من أربع مرات في الساعة
  . متر) 1(بصفة عامة یجب أال تقل المسافة بین الكاشف و مخرج الھواء عن  التھویة و التكییف و

أقرب إلي مصدر  أن یؤخذ في االعتبار في توزیع كواشف الحرارة أن سرعة استجابة الكاشف تزداد كلما كان یجب (2)
لكواشف الحرارة أن یضع في االعتبار حجم  ظام في حالة استخدامھالحریق و بناء علي ذلك یجب علي المصمم الن
 . تتكون قبل صدور اإلنذار الحریق المحتمل و كمیة الحرارة التي یمكن أن

المحددة یجب أال تقل درجة حرارة تشغیلھا عن درجة الحرارة  كواشف الحرارة التي تعمل عند درجات الحرارة (3)
 + درجة مئویة و ال تزید عن درجة الحرارة العادیة للمكان المطلوب حمایتھ) 14+ (ھ حمایت العادیة للمكان المطلوب

 . درجة مئویة (28)
متر في األجواء ) 6(في األجواء المتوسطة و ال عن  م من األرضیة) 9(یجب أال یزید ارتفاع كواشف الحرارة عن  (4)

 . ة علي ارتفاعات أكبرنصت تعلیمات الجھة الصانع ذات درجات حرارة مرتفعة إال إذا
 . مع نوع النظام و مع لوحة البیان و التحكم یجب أن تكون الكواشف متوافقة (5)
 مم) 50(الموضوعیة بحیث تتباعد أداة االستشعار عن السقف بمسافة ال تزید عن  یجب أن تركب كواشف الحرارة (6)

. 
 . تصمیمیجب توضیح درجة حرارة تشغیل كواشف الحرارة بمستندات ال (7)
كما  سم) 10(الحرارة الموضوعیة تحت األسقف بحیث تكون بعیدة عن الحوائط بمسافة ال تقل عن  تركب كواشف (8)

سم وفي جمیع األحوال  (30 – 10(یمكن تركیبھا علي الحوائط بحیث تكون بعیدة عن السقف بمسافة تتراوح بین 
 . یجب الرجوع إلي تعلیمات الجھة الصانعة

الممرات التي ال  المسافات البینیة للكواشف الموضوعیة في األماكن ذات المسقط األفقي غیر المنتظم و ادةیمكن زی (9)
%) 70(المساحة المحمیة و بین أقرب كاشف عن  متر بشرط أال تزید المسافة بین أي نقطة في) 5(یزید عرضھا عن 

 . من المسافة البینیة الموصوفة
 : وضعیة تحت األسقف األفقیة المستویةتركیب كواشف الحرارة الم (10)

بین أي نقطة في  متر ، و ال تزید المسافة األفقیة) 7(المسافة البینیة لكواشف الحرارة الموضعیة عن  یجب أال تزید.  أ
 . یجب الرجوع إلي تعلیمات الجھة الصانعة متر ، و في جمیع األحوال) 5.3(المساحة المحمیة و بین أقرب كاشف عن 

سم ، فیجب دراسة كل ) 45(بحیث كان السقف یرتفع عنھا بمسافة ال تزید عن  ي حالة وجود قواطیع غیر كاملة ،ف.  ب



 . القواطیع بصورة منفصلة حیز بین
 : المستویة تركیب كواشف الحرارة الموضعیة تحت األسقف المائلة (11)

 .المساحة المسقطة أفقیا للسقف عليبالنسبة لألسقف المائلة في اتجاه واحد ، یتم توزیع الكواشف .  أ
 سم للقمة) 90(الكاشف األقرب للقمة علي بعد أفقي ال یزید عن  فیكون تركیب) 8:1(إذا كان میل السقف أكبر من .  ب
. 

 . تعامل علي أنھا أفقیة%) 4(ال یزید میلھا عن  األسقف التي.  ت
تم توزیع الكواشف الموضعیة علي المساحة المسقطة أفقیا ، ی) الضلعین المائلین ذات(بالنسبة لألسقف المثلثیة .  ث

یتقاطع مع كل من  مع مراعاة أن یكون تركیب كواشف القمة في نطاق حیز محصور بین القمة و بین خط أفقي للسقف
 . سم من القمة) 90(الضلعین المائلین عند بعد أفقي ال یزید عن 

إذا كان سقوط الكمرات أسفل  یة مسلحة فتعامل كأسقف مستویةبالنسبة لألسقف المحمولة علي كمرات خرسان (12)
التباعد بین الكواشف و الكمرات عن ثلثي مسافة التباعد  سم فیجب أال یزید) 45(السقف عن ذلك و بما ال یجاوز 

سم فیجب اعتبار كل مساحة محصورة بین الكمرات ) 45(الكمرات أسفل السقف عن  الموصوفة أما إذا زاد سقوط
 . حمایة منفصلة احةكمس

م عن األرضیة ) 3(األسقف مرتفعة أكثر من  تركیب كواشف الحرارة الموضعیة تحت األسقف المرتفعة إذا كانت (13)
 :تساوي نسبة مئویة من المسافة البینیة الموصوفة وفقا للجدول التالي فیجب تخفیض المسافة البینیة للكواشف بحیث

 ئویة من المسافات البینیة الموصوفةبالمتر النسبة الم ارتفاع السقف
  من إلي

3 3.6 91 
3.6 4.2 84 
4.2 4.8 77 
4.8 5.4 71 

5.4 6 64 
6 6.60 58 

6.60 7.2 52 
7.2 7.8 46 
7.8 8.4 40 

8.4 9 34 
 

 : الخطیة متطلبات تركیب كواشف الحرارة
یث تختلف طریقة التركیب بحسب للكاشف ح یجب أن ركب كواشف للحرارة الخطیة طبقا لتعلیمات الجھة الصانعة (1)

 . المراد حمایتھا نوع الكاشف المستخدم و المسافة و المحتویات
 

 : متطلبات خاصة بتركیب كواشف دخان وضعیة
نتیجة لتبدد الدخان  یراعي في تركیب كواشف الدخان حركة التیارات الھواء المتجددة تقلل من استجاباتھا یجب أن (1)

فیھا الھواء أكثر من أربع مرات في الساعة و ال  ب كواشف إضافیة في األماكن التي یتجددو قد یستلزم األمر تركی
المندفع من أنظمة التھویة والتكییف و بصفة عامة یجب أال تقل المسافة بین  یجوز تركیب الكواشف في ملتقى الھواء

 . متر) 1(مخرج الھواء عن  الكاشف و
 : اآلتي ع كواشف الدخانیجب أن یؤخذ في االعتبار في توزی (2)

 . تزداد سرعة استجابة الكاشف كلما كان أقرب إلي الحریق.  أ
معین في زمن معین  زاد ارتفاع السقف كلما زاد حجم الحریق المؤثر الذي یمكن أن یتسبب في تشغیل كاشف كلما.  ب

ضع في االعتبار حجم الحریق الدخان أن ی فمن وجھة النظر ھذه یجب علي المصمم الذي یلجأ إلي استخدام كواشف
 . قبل صدور اإلنذار المحتمل و كمیات الدخان التي یمكن أن تتكون

) 60(سم و ال تزید عن ) 2.5(بمسافة ال تقل عن  تركب كواشف الدخان بحیث تتباعد أداة االستشعار عن السقف (3)
 . سم

 . سم) 10(سافة ال تقل عناألسقف بحیث تكون بعیدة عن الحوائط بم تركب كواشف الدخان تحت (4)

 الحریق و الوقایة منھ
 
 : بالحریق غرفة األجھزة باإلنذار*

مناطق الفندق و ھي شبكة كاملة تغطي جمیع  إعداد غرفة لإلنذار بالحریق متصلة بشموع االستشعار المثبتة بأسقف
توصیالت تصل إلى غرفة أجھزة  بحیث تبین مكان الحریق و ذلك بواسطة و تقسم اللوحة. المناطق المغطاة بالمشروع 

 . من األدخنة علي یتم تشغیل جرس اإلنذار بحیث ال یتوقف عن العمل إال بعد زوال الحریق و التخلص. اإلنذار بالحریق
األجھزة و طاقة المشروع و سوف نستعرض  یمكن تجمیع أكثر من غرفة في مكان واحد لتكون غرفة واحدة طبقا لحجم

بالتجھیزات الفندقیة توزیع األجھزة علي مستوي المشروع و أن تكون  دة بالباب الثالث الخاصفي شرح المناطق الوار
 . لعدم إتالف األجھزة اإللكترونیة ھذه الغرف مكیفة



 
 :الحریق والوقایة منھ*

ناسب التصمیم الم التصمیم المعماري یؤخذ في االعتبار عمل ساللم ھروب عند نھایة الطرقات و كذلك وضع عند إعداد
الحرائق أي أن كل یكون لھا فتحتین مدخل  بما یساعد علي الھروب و عدم حبس النزالء نتیجة األدخنة الناتجة من

 . رئیسي و باب ھروب
عن  یكون مشوار الھروب من أي نقطة واقعة في دور أو طابق ما إلي أقرب مخرج ھروب ال تزید یصمم المبني بحیث

 . متر)25(
 : باني للحرائقجدول یوضح مقاومة الم

 لمقاومة األدخنة و اللھب و الحریق موضحا بالساعة المنطقة الزمن األدنى
 حوائط خارجیة

 حوائط داخلیة أبواب و أرضیات
.. المطعم و الكافتیریا و البار و بھو الفندق  –االحتفاالت  قاعة –غرف النوم  –الشالیھات  –المكاتب  –العیادة الطبیة 

 - 1الخ 
 1 1ختلفة الم المخازن

 - 2الخ .. محطات و غرف الكھرباء و التكییف 
 - 1األرضیات جمیعھا 

 - 1حوائط حجرات غالیات المیاه و ما في حكمھا 
 
 
 : أجھزة الحریق تركیبات وتوصیالت*

المدني و االشتراطات المذكورة ھي المواصفات  مصلحة الدفاع(یراعي أن ینفذ المصمم االشتراطات العامة للحریق 
 . فیما بعض ما یھمنا في اإلنشاءات الفندقیة و نذكر) 13.4(الباب ) 476(ریطانیة الب

 . شبكة لمواسیر الحریق (1)
 . بوصة) 2.5(حنفیة إطفاء حریق تركب علي الحائط  (2)
مم ) 3(م و لھ باب من الزجاج ) 0.35(م و عمق ) 0.8* (م ) 1(بوصة بمقاس  (8/1(دوالب صاج مجلفن سمك  (3)

 . حریق باللغتین العربیة و األجنبیة علیھمكتوب 
م و یركب الخرطوم و الباشبوري ) 0.45(بطول ) باشبوري(الكور و  (2(م و لھ عدد ) 30(خرطوم إطفاء بطول  (4)

 . داخل الدوالب
 . رجال اإلطفاء بوصة و لھا الكور عند الشقة لتركیب خراطیم) 2.5(حنفیة إطفاء حریق تركب تحت األرض  (5)
للمدخل و باب للھروب أي مدخلین و في األدوار  ذ في االعتبار عند التصمیم المعماري أن یكون لكل منطقة بابیؤخ

 . إرشادیة تبین سھم في اتجاه باب الھروب باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة المتكررة و مھم جدا إشارات بلوح
  باإلضافة إلي األجھزة الخفیفة و ھي عبارة عن ھذا

 . رغوي – بودرة لمقاومة الحریق جھاز (1)
 . جھاز لمقاومة احتراق األسالك و الكابالت الكھربائیة (2)
 . رغوي علي عجل كبیر الستخدامھ بمناطق خدمة الفندق أو المشروع جھاز (3)

 . أ من الحریقالمنش المعمول بھ دولیا ھو نظام اإلطفاء الذاتي كذلك نظام اإلنذار بالحریق بما یكفل سالمة و یتبع النظام
بجوار السویتش مقسمة إلي مناطق اإلنذار و جرس  یركب جھاز اإلنذار بالحریق و ھو عبارة عن لوحة عمومیة تركب

 . یظل یعمل حتى تالفي الحریق
 
 :تصنیف كواشف الحریق التلقائیة*

 : حیث استشعار ظواھر الحریق تصنیف كواشف الحریق التلقائیة من .1
 : التي تستشعرھا إلي لتلقائیة من حیث ظاھرة الحریقتصنف كواشف الحریق ا

 . كواشف حرارة.  أ
 . كواشف دخان.  ب
 . كواشف لھب.  ت

 : تصنیف كواشف الحریق التلقائیة من حیث نطاق العمل .2
 : التلقائیة من حیث نطاق العمل إلي تصنف كواشف الحریق

 . االستشعار مركزة في موضوع معین تكون أداة كواشف موضعیة و في ھذا النوع من الكواشف.  أ
 . الكواشف یكون االستشعار مستمرا علي طول مسار العین كواشف خطیة و في ھذا النوع من.  ب

 : كواشف الحرارة: أوال
 : تنقسم كواشف الحرارة إلي نوعین رئیسین من حیث نطاق العمل ھما

 .مباشرة بطبقة الھواء الساخن المجاورة لھیتأثر كاشف الحرارة الموضعي : الحرارة الموضعیة  كواشف.  أ
الساخن المجاورة ألي جزء منھ علي طول  یتأثر كاشف الحرارة الخطي بطبقة الھواء: كواشف الحرارة الخطیة .  ب

 . مساره
 : المذكوران سابقا ینقسم إلي نوعین رئیسین ھما كال نوعي كواشف الحرارة *



 . تشعر درجة الحرارة الثابتة المحددةوھو یس : كاشف درجة الحرارة الثابتة .1
 .و ھو یستشعر معدل االرتفاع السریع في درجة الحرارة:الحرارة  كاشف معدل االرتفاع في درجة .2
 : الحرارة من حیث قابلیتھا للرجوع إلي وضع التشغیل إثر كشفھا عن حریق إلي تصنف كواشف *

الحریق ، مثل كواشف  تلف فیھا أداة االستشعار إثر كشفھا عنو ھي الكواشف التي ت:كواشف غیر قابلة للترجیع  .1
 . الحرارة الموضعیة التي تعمل بالوصلة المنصھرة

الحریق و تنقسم إلي  و ھي الكواشف التي ال تتلف فیھا أداة االستشعار إثر كشفھا عن: قابلة للترجیع  كواشف .2
  : نوعین

 . الجھاز یدویا و ضبطھ في وضع االستعداد للتشغیل ترجیعو یلزم فیھا : كواشف قابلة للترجیع یدویا  •
تعود ذاتیا لوضعھا قبل الكشف عن الحریق و تصبح في وضع االستعداد للتشغیل دون  وھي: كواشف ذاتیة الترجیع  •

 . بشري تدخل
 : كواشف الدخان: ثانیا

 : نوعین ھما تنقسم كواشف الدخان من حیث نطاق العمل إلي
 : موضعیةالكواشف ال.  أ

 : األنواع اآلتیة و تنقسم من حیث كیفیة استشعار الدخان إلي
أقل من میكرون (أكثر لجسیمات الدخان غیر المرئیة  یعمل ھذا النوع بتأین الھواء ویستجیب: كواشف دخان أیونیة  .1

 .Flaming Combustion المصحوب بلھب و التي تنتج عن االحتراق) واحد
اإلعتام الناتج عن اعتراض الدخان ألشعة ضوئیة مسلطة علي خلیة  و یعمل ھذا النوع بفعل :كواشف دخان بصریة  .2

 . كھروضوئیة داخل الكاشف
التي تنتج من االحتراق المتوھج  مثل) أكثر من میكرون واحد(و یستجیب ھذا النوع أكثر لجسیمات الدخان المرئیة 

 . Smoldering Combustion الغیر مصحوب بلھب
بھا ثقوب في المنطقة  و ھي تعتمد علي سحب لعینات من الھواء من خالل أنابیب:شف دخان بالعینة الھوائیة كوا .3

 . وجود الدخان فیھا المحمیة التي یغطیھا الكاشف ، والذي یقوم بتحلیلھا بحثا عن
البینیة لكواشف الخاصة بالمكان و المسافات  و یعتبر كل كاشف بمثابة كاشف موضعي من حیث تطبیق المتطلبات

 . الدخان الواردة
 : الخطي كاشف الدخان.  ب

النوع علي اإلعتام الناتج عن اعتراض  یعرف ھذا النوع بكاشف الدخان ذو الحزمة الشعاعیة و یعتمد تشغیل ھذا
 . الدخان للحزمة الشعاعیة

 : اللھب كواشف: ثالثا
 . المنبعثة من اللھب إلشعاعیةتعتمد ھذه الكواشف في كشفھا للحریق علي استشعار الطاقة ا

اللھب في المراحل األولي للحریق كحرائق المواد  كواشف اللھب مناسبة للكشف عن الحرائق التي تتكون فیھا ألسنة
 . القابلة لاللتھاب
 : اللھب إلي نوعین رئیسین ھما تنقسم كواشف

 . كواشف األشعة فوق البنفسجیة المنبعثة من اللھب.  أ
 . شعة تحت الحمراء المنبعثة من اللھبكواشف األ.  ب

 : الكواشف المزدوجة: رابعا
مثل الكواشف التي تجمع بین  ھي الكواشف التي تعتمد في عملھا علي استشعار أكثر من ظاھرة من ظواھر الحریق ،

و معدل  بین طریقتین استشعار درجة الحرارة الثابتة استشعار الحرارة و استشعار الدخان و الكواشف التي تجمع
 . االرتفاع في درجة الحرارة

 
 

 المتطلبات الفنیة
 ألنظمة الكشف و اإلنذار عن الحریق

 
 : اختیار و تركیب الكواشف أسس
 : العوامل اآلتیة یتوقف اختیر أنواع الكواشف علي نتائج دراسة (1)

 . حمایتھا طبیعة المواد القابلة لالشتعال أو التجھیزات المطلوب.  أ
 . ظروف الموقع المراد حمایتھ طبیعة و.  ب
مالءمتھا لمكان التركیب و مدي حساسیتھا لظواھر الحریق المحتمل حدوثھ ، و ذلك  خواص الكواشف و مدي.  ت

 . إعطاء إنذار مبكر قدر اإلمكان بھدف
د حمایتھ ، و یختلف التقدیر السلیم لكل العوامل المؤثرة بالموقع الما اختیار أنواع الكواشف یستلزم توافر الخبرة و (2)

 . الكواشف لظروف كل حالة ، و قد یحتاج األمر في بعض الحاالت إلي استخدام أكثر من نوع واحد من االختیار طبقا
الكاذبة إلي أدني حد ممكن ، و علي سبیل المثال  یراعي في اختیار أنواع الكواشف تقلیل احتمال صدور اإلنذارات (3)

معدل ارتفاع في درجات الحرارة بالمواقع المعرضة لمتغیرات مفاجئة في  تستشعر ال یجوز تركیب الكواشف التي
كواشف اللھب  خالل تشغیلھا العادي ، مثل المطابخ و غرف الغالیات ، و علي سبیل المثال أیضا فان درجات الحرارة

ي مواقع تجري فیھا عملیات تم تركیبھا ف التي تستشعر األشعة فوق البنفسجیة یمكن أن تعطي إنذارات كاذبة إذا ما



غیر مناسبة لتأمین المواقع المخصصة للتدخین و المطابخ و ما شابھ ذلك  أیضا كواشف الدخان تعد. اللحام بالكھرباء 
 . درجة حساسیة عالیة إذا كانت لھا

وف العادیة ھذه الظواھر تحدث في الموقع في الظر ال یجوز تركیب كواشف تستشعر ظواھر حریق معینة إذا كانت (4)
 . دون حروق

عنھ في  االستجابة یكون أطول للكواشف التي تعمل عند درجات حرارة ثابتة في األماكن الباردة یراعي أن زمن (5)
إلي درجة التشغیل ، بینما تستغرق  األماكن الحارة ، نظرا للوقت الالزم لرفع درجة الحرارة للجو المحیط بالكاشف

الحرارة نفس زمن االستجابة للحریق سواء كان في األماكن الباردة أو  الزیادة في درجة الكواشف التي تستشعر معدالت
 . الحارة
 . الجھة الصانعة یجب أن تكون الكواشف مناسبة لالستخدام في الغرض الذي ستركب ألجلھ طبقا لتعلیمات (6)

 
 : متطلبات عامة لتركیب الكواشف

 . تھ علي مبین یوضح حالھ التشغیل العادي و حالة االستجابة للمؤثرالموضعي أو قاعد یجب ن یشتمل الكاشف (1)
الظاھرة ،یجب أن یكون المبین  بالنسبة للكواشف الموضوعة في مجاري التھویة و التكییف أو في األماكن غیر (2)

ن تكون بالفتة مثبتة علي الحائط أو السقف ،یجب أ منفصال عن الكاشف و موضوعا في أقرب مكان ظاھر و موضحا
 . إجراء الصیانة الدوریة ھذه الكواشف مركبھ بطریقة یسھل معھا

متناول أیدي األفراد ،فیجب أن تتوافر لھا وسیلة تثبیت خاصة  بالنسبة للكواشف التي تركب باألماكن التي تكون في (3)
 . بمعرفة غیر المتخصصین بحیث ال یمكن نزعھا

 . كما ال یجوز غائرة.التوصیالت  از عليیجب أن تثبت الكواشف جیدا دون االرتك (4)
 . تعلیمات التركیب الصادة عن الجھة الصانعة یجب أن تركب الكواشف طبقا لالشتراطات و (5)
 االنتھاء من التشطیبات الداخلیة للمبني و ذلك ما لم تكون من األنواع المحمیة ضد ال یجوز تركیب الكواشف إال بعد (6)

 . ةاألتربة و المواد الغریب
 . الرسومات التصمیمیة و التنفیذیة للنظام یجب أن تكون أماكن تركیب الكواشف محددة علي (7)
طبقا للتعلیمات الصادرة من الجھة الصانعة بشط أال تزید عن الحدود القصوى  تحدد المسافات البینیة للكواشف (8)

بالمسافة البینیة  في تعلیمات الجھة الصانعة ھذا الجزء من الكود ، و تسمي المسافة البینیة المحددة الموضحة في
المحددة في تعلیمات الجھة الصانعة بمسافة  كما تسمي مسافة تباعد الكواشف عن الحوائط و. الموصوفة للكاشف 

 . تباعد الموصوفة
 : المسافات الموصوفة للكواشف بھدف تحقیق أي من األغراض اآلتیة و یمكن تخفیض (9)

 . تجابةاالس اختصار زمن.  أ
 . استجابة الكاشف لحرائق أصغر.  ب
 . للموقع المطلوب حمایتھ التوافق مع الشكل الھندسي.  ت
 . موانع أخري اعتبارات خاصة مثل حركة التیارات الھوائیة أو وجود.  ث

و  فیجب تركیب الكواشف في جمیع الغرف في حلة الحاجة إلي تغطیة مبني بالكامل بنظام الكشف عن الحریق (10)
 Raised Floors األسقف المعلقة و أسفل األرضیات المرفوعة المخازن و أنفاق الكابالت و األماكن التي فوق

و تستثني األماكن التي فوق األسقف المعلقة من وضع الكواشف بھا إذا كانت . اآللیة  كالمستخدمة في غرفة الحواسب
أو إذا كان ارتفاع الفراغ  ق مقاما و مركبا كسقف مقاوم للحریقتحتوي علي مواد قابلة لالشتعال و كان السقف المعل ال

 . سم (10) الواقع بین السقف اإلنشائي و السقف المعلق ال یزید عن
المرفوعة كغرف منفصلة و یتم تحدید المسافة  تعامل األماكن التي فوق األسقف المعلقة و التي تحت األرضیات (11)

بالكیفیة الموضحة في البنود التالیة الخاصة بمتطلبات تركیب الكواشف  األسقف البینیة بین الكواشف طبقا لطبیعة
 . فیھ و یراعي أن تركب الكواشف بحیث تكون في الوضع الطبیعي لھا الذي اختبرت. المختلفة  بأنواعھا

 
 : المتطلبات الخاصة بتركیب كواشف الحرارة

 التیارات الھوائیة داخل المبني حیث أن مواجھة الكواشفتركیب الكواشف الحرارة و حركة  یجب أن یراعي في (1)
تركیب كواشف إضافیة في األماكن  لتیارات الھواء المتجددة تقلل من استجابتھا نتیجة لتبدد الحرارة و قد یستلزم األمر

ندفع من أنظمة و ال یجوز تركیب الكواشف في ملتقى الھواء الم التي یتجدد فیھا الھواء أكثر من أربع مرات في الساعة
  . متر) 1(بصفة عامة یجب أال تقل المسافة بین الكاشف و مخرج الھواء عن  التھویة و التكییف و

أقرب إلي مصدر  أن یؤخذ في االعتبار في توزیع كواشف الحرارة أن سرعة استجابة الكاشف تزداد كلما كان یجب (2)
لكواشف الحرارة أن یضع في االعتبار حجم  ة استخدامھالحریق و بناء علي ذلك یجب علي المصمم النظام في حال

 . تتكون قبل صدور اإلنذار الحریق المحتمل و كمیة الحرارة التي یمكن أن
المحددة یجب أال تقل درجة حرارة تشغیلھا عن درجة الحرارة  كواشف الحرارة التي تعمل عند درجات الحرارة (3)

 + رجة مئویة و ال تزید عن درجة الحرارة العادیة للمكان المطلوب حمایتھد) 14+ (حمایتھ  العادیة للمكان المطلوب
 . درجة مئویة (28)
متر في األجواء ) 6(في األجواء المتوسطة و ال عن  م من األرضیة) 9(یجب أال یزید ارتفاع كواشف الحرارة عن  (4)

 . اعات أكبرنصت تعلیمات الجھة الصانعة علي ارتف ذات درجات حرارة مرتفعة إال إذا
 . مع نوع النظام و مع لوحة البیان و التحكم یجب أن تكون الكواشف متوافقة (5)
 مم) 50(الموضوعیة بحیث تتباعد أداة االستشعار عن السقف بمسافة ال تزید عن  یجب أن تركب كواشف الحرارة (6)



. 
 . یجب توضیح درجة حرارة تشغیل كواشف الحرارة بمستندات التصمیم (7)
كما  سم) 10(الحرارة الموضوعیة تحت األسقف بحیث تكون بعیدة عن الحوائط بمسافة ال تقل عن  تركب كواشف (8)

سم وفي جمیع األحوال  (30 – 10(یمكن تركیبھا علي الحوائط بحیث تكون بعیدة عن السقف بمسافة تتراوح بین 
 . یجب الرجوع إلي تعلیمات الجھة الصانعة

الممرات التي ال  ات البینیة للكواشف الموضوعیة في األماكن ذات المسقط األفقي غیر المنتظم والمساف یمكن زیادة (9)
%) 70(المساحة المحمیة و بین أقرب كاشف عن  متر بشرط أال تزید المسافة بین أي نقطة في) 5(یزید عرضھا عن 

 . من المسافة البینیة الموصوفة
 : األسقف األفقیة المستویةتركیب كواشف الحرارة الموضعیة تحت  (10)

بین أي نقطة في  متر ، و ال تزید المسافة األفقیة) 7(المسافة البینیة لكواشف الحرارة الموضعیة عن  یجب أال تزید.  أ
 . یجب الرجوع إلي تعلیمات الجھة الصانعة متر ، و في جمیع األحوال) 5.3(المساحة المحمیة و بین أقرب كاشف عن 

سم ، فیجب دراسة كل ) 45(بحیث كان السقف یرتفع عنھا بمسافة ال تزید عن  د قواطیع غیر كاملة ،في حالة وجو.  ب
 . القواطیع بصورة منفصلة حیز بین
 : المستویة تركیب كواشف الحرارة الموضعیة تحت األسقف المائلة (11)

 .ة المسقطة أفقیا للسقفالمساح بالنسبة لألسقف المائلة في اتجاه واحد ، یتم توزیع الكواشف علي.  أ
 سم للقمة) 90(الكاشف األقرب للقمة علي بعد أفقي ال یزید عن  فیكون تركیب) 8:1(إذا كان میل السقف أكبر من .  ب
. 

 . تعامل علي أنھا أفقیة%) 4(ال یزید میلھا عن  األسقف التي.  ت
لكواشف الموضعیة علي المساحة المسقطة أفقیا ، یتم توزیع ا) الضلعین المائلین ذات(بالنسبة لألسقف المثلثیة .  ث

یتقاطع مع كل من  مع مراعاة أن یكون تركیب كواشف القمة في نطاق حیز محصور بین القمة و بین خط أفقي للسقف
 . سم من القمة) 90(الضلعین المائلین عند بعد أفقي ال یزید عن 

إذا كان سقوط الكمرات أسفل  تعامل كأسقف مستویةبالنسبة لألسقف المحمولة علي كمرات خرسانیة مسلحة ف (12)
التباعد بین الكواشف و الكمرات عن ثلثي مسافة التباعد  سم فیجب أال یزید) 45(السقف عن ذلك و بما ال یجاوز 

سم فیجب اعتبار كل مساحة محصورة بین الكمرات ) 45(الكمرات أسفل السقف عن  الموصوفة أما إذا زاد سقوط
 . منفصلةحمایة  كمساحة
م عن األرضیة ) 3(األسقف مرتفعة أكثر من  تركیب كواشف الحرارة الموضعیة تحت األسقف المرتفعة إذا كانت (13)

 :تساوي نسبة مئویة من المسافة البینیة الموصوفة وفقا للجدول التالي فیجب تخفیض المسافة البینیة للكواشف بحیث
 مسافات البینیة الموصوفةبالمتر النسبة المئویة من ال ارتفاع السقف

  من إلي
3 3.6 91 

3.6 4.2 84 
4.2 4.8 77 
4.8 5.4 71 

5.4 6 64 
6 6.60 58 

6.60 7.2 52 
7.2 7.8 46 
7.8 8.4 40 

8.4 9 34 
 

 : الخطیة متطلبات تركیب كواشف الحرارة
ریقة التركیب بحسب للكاشف حیث تختلف ط یجب أن ركب كواشف للحرارة الخطیة طبقا لتعلیمات الجھة الصانعة (1)

 . المراد حمایتھا نوع الكاشف المستخدم و المسافة و المحتویات
 

 : متطلبات خاصة بتركیب كواشف دخان وضعیة
نتیجة لتبدد الدخان  یراعي في تركیب كواشف الدخان حركة التیارات الھواء المتجددة تقلل من استجاباتھا یجب أن (1)

فیھا الھواء أكثر من أربع مرات في الساعة و ال  افیة في األماكن التي یتجددو قد یستلزم األمر تركیب كواشف إض
المندفع من أنظمة التھویة والتكییف و بصفة عامة یجب أال تقل المسافة بین  یجوز تركیب الكواشف في ملتقى الھواء

 . متر) 1(مخرج الھواء عن  الكاشف و
 : اآلتي دخانیجب أن یؤخذ في االعتبار في توزیع كواشف ال (2)

 . تزداد سرعة استجابة الكاشف كلما كان أقرب إلي الحریق.  أ
معین في زمن معین  زاد ارتفاع السقف كلما زاد حجم الحریق المؤثر الذي یمكن أن یتسبب في تشغیل كاشف كلما.  ب

تبار حجم الحریق الدخان أن یضع في االع فمن وجھة النظر ھذه یجب علي المصمم الذي یلجأ إلي استخدام كواشف
 . قبل صدور اإلنذار المحتمل و كمیات الدخان التي یمكن أن تتكون

) 60(سم و ال تزید عن ) 2.5(بمسافة ال تقل عن  تركب كواشف الدخان بحیث تتباعد أداة االستشعار عن السقف (3)



 . سم
 . سم) 10(ل عناألسقف بحیث تكون بعیدة عن الحوائط بمسافة ال تق تركب كواشف الدخان تحت (4)

 




