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 ٘فاضي ٚ ّ٘ة ويىسٕٟاي ا٠الْ ٚ ا٘فاء ضفيك ازٛٔازيه

ـاي خياؼٜ واقي ّٚ٘ة ٔٛفك ويىسٕٟاي غٛؼواـا٠الْ ٚا٘فاء ضفيك ـ٠اير اَِٛ ٚاوسا٘ؽاـؼٞاي تفٚق ؼـ ايٗ قٔيٙٝ اق إٞير 

واـتفؼ ؼـ ِٙايٟ ٌٛ٘اٌٖٛ ؼـ ايٗ زطميك و١ي ٌؽٜ اور زا تا اوسفاؼٜ اق زىٙيىٟاي ٘فاضي ٚ زّفيك آٖ تا . غاِي تف غٛـؼاـ اور

تٝ يه ؼيؽ ٠ٕيك زفي اق ايٗ ٌٛ٘ٝ ويىسٕٟا خفؼاغسٝ ٌٛؼ، ٔٙافٟ ٘اٌي اق ويىسٕٟاي غٛؼواـ ا٠الْ ٚ ا٘فاء ضفيك ٠ّي ـغٓ ٞكيٙٝ 

ايٗ تفـوي تفاي وٕه تٝ . تف تٛؼٖ آٟ٘ا، تىياـ قياؼ تٛؼٜ تٝ ٘طٛيىٝ اوثف ِٙايٟ غٛاٞاٖ تٟسفيٗ ٘ٛٞ ايٍٙٛ٘ٝ ويىسٕٟا ٔيثاٌٙؽ

١ٔياـ ٞاي ا٘سػاب ؼـ ايٗ . ؼيفا٘ي اور وٝ ؼـِؽؼ غفيؽ ٚ خياؼٜ واقي ايٍٙٛ٘ٝ ويىسٓ ٞا ٘ثك اوسا٘ؽاـؼٞاي ٔٛخٛؼ ٞىسٙؽْ

. تفـوي تف اوان ٔكايا ٚ ١ٔاية ٞف يه اق ويىسٕٟا اوسٛاـ اور

 

ا٘ىاٖ ٚ ٔطيٗ اٚ ـا اغّة آزً وٛقيٟاي تكـي اق يه ضفيك وٛزه ٌفٚٞ ٔيٍٛؼ ٚ تٝ زؽـيح ٌىسفي ٔي ياتؽ، ق٘ؽٌي  :ٔمؽٔٝ 

غٙفاذ تىياـي زٟؽيؽ ٔيىٙؽ ايٗ غٙفاذ ٌاٜ تٙٛـ ٔىسميٓ اق٘اضيٝ غٛؼ ا٘ىاٖ تفٚق ٔيىٙؽٌٚاٜ تّٛـذ غيفٜ ٔىسميٓ ؼـ اثفواغسٝ 

ٞا ٠ّٛٙٔٚاذ فىف ٚ ؼور تٍف زدّي ٔيىٙؽ،ٌاٜ ؼـ اثف ف١ُ ٚ ا٘ف١االذ ٘ثي١ي تف ق٘ؽٌي اٚ زأثيف ٔػفب ٔيٍؿاـؼ، زىِٙٛٛلي ٌف 

٘ثي١ر ـا تفاي ا٘ىاٖ ٔيىف ٔيىاقؼ أا زٖٛ تا آقٔٙؽي ٚ قياؼٜ غٛاٞي ٚي ٕٞفاٜ ٌٍسٝ اٚ ٚ قيىسٍاًٞ ـا ؼـ  زٝ زىّٗ تف

. ١ٔفْ غٙف لفاـ ؼاؼٜ اور ، آزً وٛقي يىي اق غٙف٘اوسفيٗ خؽيؽٜ ٞايي اور وٝ غىاـذ خا٘ي ٚ ٔاِي ففاٚا٘ي تثاـ ٔياٚـؼ

اقغىاـاذ واِيا٘ٝ  4/3يً تيٙي ا٘ؽٚزٙا٘سٝ الؽأاذ القْ ِٛـذ خؿيفؼ آزً وٛقي ٞا لاتُ خيٍٍيفي ٚ ج% 80اِي % 75لفية تٝ 

ؼـ ؼ٘ياي ٌساتٙان ١ِٙسي أفٚق ـٌٟٚاي ٔطافٝر اق ؼوساٚـؼ ٞا ٚ ٔطّٛالذ ٚ خاٖ ا٘ىاٟ٘ا اق .٘اٌي اق ضفيك واوسٝ غٛاٞؽ ٌؽ

ي وفؼٜ ٚ ٠ىه ا١ُِٕ ٔٙاوة ٚ وفيٟ إٞير ٚيمٜ اي تفغٛـؼاـ اور ِؿا ٚخٛؼ ويىسٓ ٞايي وٝ فاخ١ٝ ـا ؼـ اتسؽاي ٚلٛٞ ٌٙاواي

خه اوسفاؼٜ اق ويىسٕي وٝ ؼـ ٕٞاٖ ِطٝاذ اِٚيٝ ٚلٛٞ ضفيك ـا ٌٙاوايي ٕ٘ايؽ ؼـ ا٘فاء .اق غٛؼ ٍ٘اٖ ؼٞؽ ٔفٚـي تٙٝف ٔيفوؽ

آٖ ٔٛثف غٛاٞؽ تٛؼ ،ويىسٕٟاي ا٠الْ ٚ ا٘فاء ضفيك ٚويّٝ اي ٔٙاوة خٟر ـويؽٖ تٝ ايٗ ٞؽف ٔيثاٌٙؽ ضسي ؼـ قٔا٘ي وٝ يه 

واٖ ٔٛـؼ تٟفٜ تفؼاـي لفاـ ٔيٍيفؼ تاق ٞٓ ؼـ ٔطّٟايي وٝ ؼٚـ يا ٔطفٛٚ تٛؼٜ ٚيا ؼـ ٔىاٟ٘ايي وٝ تٙؽـذ ٔٛـؼ تاق تيٙي لفاـ ْ

ٔيٍيف٘ؽ ٚ ٘يك ؼـ ٔطّٟايي وٝ آزً ٔيسٛا٘ؽ خيً اق وٍف ٌؽٖ آغاق ٌٍسٝ، ٌىسفي يافسٝ ٚ غىاـذ ٚاـؼ وٙؽ ويىسٕٟاي واٌف 

يىسٕٟاي ؼوسي تىياـ ٔكير ؼاـ٘ؽ ٘يك ؼـ قٔاٟ٘ايي وٝ ٔىاٖ ؼـ اٌغاَ ٘يىر ٔكاياي زٍػيُ ٚ ا٘فاء ضفيك ازٛٔازيه ٘ىثر تٝ ن

اوسفاؼٜ اق ويىسٕي وٝ ؼـ ٕٞاٖ ِطٝاذ اِٚيٝ ضفيك ـا ٌٙاوايي ٕ٘ايؽ ؼـ ا٘فاء آٖ تىياـ ٔٛثف . قٚؼ ٍٞٙاْ آٌىاـ ٚ ٚأص اور

ويىسٓ ٞاي غٛؼواـ ا٠الْ . ؼٖ تٝ ايٗ ٞؽف ٔيثاٌٙؽغٛاٞؽ تٛؼ، ويىسٕٟاي ا٠الْ ٚ ا٘فاء ضفيك ٚويّٝ اي ٔٙاوة خٟر ـوي

زغييفاذ فيكيىي ٔػسّفي ؼـ ٔطيٗ ا٘فاف ضفيك ـظ ٔي ؼٞؽ وٝ (غيف ؼٚوسا٘ٝ.آزً ٘اغٛاوسٝ)ؼـ ٔفاضُ اِٚيٝ ٚلٛٞ ضفيك. ضفيك 

زفيٗ واٌف ٞا تف ا٘ىاٖ ـا ٔي زٛاٖ يىي اق تٝ. اق ايٗ زغييفاذ ٔي زٛاٖ ؼـ ـؼياتي ضفيك ٚ خٌّٛيفي اق ٌىسفي آٖ اوسفاؼٜ ٌٛؼ

ؼـ ٔٛـؼ وٍف ضفيك ضٛان تٛيائي تيٙائي ٚالٔىٝ ٘مً اواوي ؼاـ٘ؽ ٠ٚالٜٚ تف آٖ ا٘ىاٖ . ٌٕفؼ قيفا ؼاـاي ضٛان خٙدٍا٘ٝ اور

ٔاِه غؽاؼاؼي ؼوسٍاٜ وأديٛزفي خيسيؽٜ ٚ تىياـ لٛي ٠ٚٝيٕي اور وٝ لاؼـ تٝ زدكيٝ ٚزطّيُ وفيٟ ففٔاٖ ٞاي ففوساؼٜ ٌؽٜ 

اق آٖ خائيىٝ ا٘ىاٖ تف اوان اضسياج ٘ياق تٝ اوسفاضر . ٖ تا يىؽيٍف ٚ زّٕيٓ ٌيفي وفيٟ ٚتٝ ٔٛلٟ ٔي تاٌؽٚٔمايىٝ ايٗ ففأي

ؼاـؼ ِؿا ضٛان فٛق اِؿوفؼـ ت١ٕي اٚلاذ غيف لاتُ ا٠سٕاؼ ٔيثاٌؽ ِؿا خٟر إ٘يٙاٖ تيٍسف ؼوسٍاٟٞاي واٌف وٝ اق يىىفي 

زمّيؽ ضه تٛيائي ا٘ىاٖ ؼـ ـؼياتي ٚ خٌّٛيفي اق ٌىسفي ضفيك  ل١ٙاذ ٔىا٘يىي اِىسفيىي ٚ اِىسفٚ٘يىي زٍىيُ ٌؽٜ خٟر

٘ٛـ  -2ٌفٔا  -1. وٝ لثُ اق ٚلٛٞ ضفيك لاتُ ـؼياتي ا٘ؽ ٠ثاـزٙؽ اق ( ٔٛاؼ ضاِّٝ)١َٕٔٛ زفيٗ ٠ٙاِفي. تٛخٛؼ آٔؽٜ ا٘ؽ 
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(Aerosol 3-  ِؿوف واغسٝ ٌؽٜ ا٘ؽ تايؽ ؾـاذ ا٘ٛاٞ واٌف ٞاي ٔٛخٛؼ تف اوان وٍف ٞف وؽاْ اق ٔٛاؼ ٘أثفؼٜ ٌؽٜ فٛق ا)ؼٚؼ

زٛخٝ ٕ٘ٛؼ وٝ ٔٛاؼ ٘أثفؼٜ فٛق ؼـ ت١ٕي اق ضفيك ٞاي تػَّٛ تٛخٛؼ ٕ٘ي ايٙؽ، زا تسٛاٖ ضفيك ـا لثُ اق ٌىسفي وٍف ٕ٘ٛؼ 

ٚ اق ايٗ ٌؿٌسٝ تايؽ زٍػيُ ؼاؼٜ ٌٛؼ وٝ وؽأيه اق ٔٛاؼ ٘أثفؼٜ ٌؽٜ قٚؼزف اق ؼيٍفي تٛخٛؼ ٔي ايؽ وٝ زٍػيُ ايٗ ٔىايُ 

ٔٙٝٛـ اق ويىسٓ ا٠الْ ضفيك آٖ اور وٝ ؼـ ِطٝاذ ٌفٚٞ آزً وٛقي ٚ خيً اق . واـ ٌٙاوايي ضفيك ٔي تاٌؽاق ٜٚايف 

ٌىسفي آٖ ؼوسٍاٟٞايي ٚخٛؼ ؼاٌسٝ تاٌٙؽ وٝ غٙف لفية اِٛلٛٞ ضفيك ـا ا٠الْ وٙٙؽ ٔٙا١ِاذ ا٘داْ ٌؽٜ ؼـ اياِر ٔسطؽٜ ٍ٘اٖ 

ٞف لؽـ ا٠الْ ضفيك وفي١سف ا٘داْ ٌٛؼ . ب ٘اٌي اق آزً وٛقي ؼاـؼؼاؼٜ ا٘ؽ وٝ ا٠الْ وفيٟ ضفيك اثفي ٟٔٓ تف واًٞ ٠ٛاق

: اخكا اِّي ويىسٓ غٛؼواـ ا٠الْ ضفيك ٠ثاـذ اور اق. اضسٕاَ ق٘ؽٜ ٔا٘ؽٖ اففاؼ تيٍسف اور

 

....( ١ٌّٝ،ٌاقت١ؽاقضفيك ؼٚؼ،ضفاـذ ٚ)يه وٙىٛـوٝ تٝ يىي اق تاق زاتٟاي ضفيك . آٌىاـ واق -1

. يىي اق ايٟٙا لفاـ ٌيفؼ تف يه ٔؽاـ اِىسفيىي اثف ٔي ٌؿاـؼ ضىان تٛؼٜ ٚ ٞفٌاٜ ؼـ ١ٔفْ

 

وٝ تف اثف ففٔا٘ي وٝ ؼـ ٔؽاـ اِىسفيىي تٝ ٚويّٝ ي آٌىاـ واق وٙسفَ ٔي ٌٛؼ تٝ واـ ( يا ٞف ٠الٔر ٍٞؽاـ ؼٞٙؽٜ ؼيٍف)آليف  -2

٘اٌٖٛ ؼاـ٘ؽ ٚ ا٘سػاب ٞف يه اق آٟ٘ا آٌىاـواقٞا ا٘ٛا٠ي ٌٛ. تا٘في ٚ زدٟيكاذ زأيٗ ٘يفٚ  -4تػً وٙسفَ ٔفوكي  -3. ٔي افسؽ

قيفا ٞؽف اق واـتفؼ ايٗ ٚوايُ ا٘الٞ وفيٟ اق ٚلٛٞ آزً . تىسٍي تٝ ٌفايٗ ٚ ٘ػىسيٗ ٔطَّٛ ضفيك ؼـ ٔاؼٜ ٔٛـؼ ٘ٝف ؼاـؼ

ٚاٞ اِثسٝ خيٍٟٙاؼ ٌؽٜ اور اق اٖ. تٙاتف ايٗ تايؽ ؼـ ا٘سػاب آٌىاـ واق تٝ اِٚيٗ ٔطَّٛ ضفيك ٞف ٔاؼٜ زٛخٝ ؼاٌر. وٛقي اور

(  Flame Detector)آٌىاـواقٞاي ١ٌّٝ اي -1. ٔػسّف آٌىاـواقٞا ؼـ ٞف ٔطيٗ اوسفاؼٜ ٌٛؼ ا٘ٛاٞ آٌىاـواقٞا ٠ثاـزٙؽ اق

يا غيف لاتُ ـٚير زٛوٗ ( آٍ٘ىسفْ 4000-7700)ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا ؼـ تفاتف ٜٟٛـ ا٘فلي ز١ٍ١ٍي لاتُ ـٚير زٛوٗ زٍٓ ا٘ىاٖ 

٘يٗ ا٘فلي ٔسّا٠ؽ اق ؾغاَ وفظ ٌؽٜ يا ١ٌّٝ آزً تا ٌؽذ وافي وثة ف١اَ ٌؽٖ ٕٞر.زٍٓ ا٘ىاٖ ٠ىه ا١ُِٕ ٍ٘اٖ ٔيؽٞؽ

١ٕٔٛال آٟ٘ا ـا تػا٘ف لؽـذ ٠ىه ا١ُِٕ وفي١ٍاٖ ؼـ ٘ما٘ي ٔا٘ٙؽ وىٛ ٞاي تاـٌيفي ٚ زػّيٝ ٔٛاؼ ٘فسي ٘ماٖ . آٟ٘ا ٔيٍٛؼ

وايُ ٔي زٛا٘ٙؽ ٘ىثر تٝ ٘ٛـ ٔفئي ايٗ ٚ.غٙف٘ان ؼـ واـغا٘داذ ٚ ٔىاٟ٘ائي وٝ أىاٖ وفيٟ ا٘فداـ ٔيفٚؼ ّ٘ة ٔيٕٙايٙؽ

. واـتفؼ ٘ٛـ ٔفئي تٝ ٠ٙٛاٖ ٠أُ زطفيه آٌىاـ واق ٍٔىُ اور. ضىان تاٌٙؽ(  UV)ٚ ففا تٙفً (  IR)خفزٛٞاي ففٚ وفظ 

تفاي ا٘ثاـٞاي ٔىمف ٚتاق  IRآٌىاـ واقٞا ي .قيفا تفاي يه آٌىاـ واق ٘ٛـ ٘ثي١ي ٚ ٘ٛـ ضاُِ اق آزً وٛقي زفاٚزي ٕ٘ي وٙؽ

تفاي ٔػاقٖ ٍٟ٘ؽاـي وٛغر زاٟٞاي ضفاـي ٘فر  UVآٌىاـواقٞاي . ز١ٕيفاذ ٞٛاخيٕا ؼـ ٔٙا٘ك ـٚ تاق ٔٙاوة ٞىسٙؽ ٚ ٘يك

 IRتفآٌىاـواقٞاي  UVٞفٌاٜ أىاٖ ـوٛظ ؼٚؼ ٚخٛؼ ؼاٌسٝ تاٌؽ آٌىاـواقٞا ي . ا٘ثاـٟٞا ٚ ازاله اودفي ـً٘ ٔٙاوة اور

ذ تٝ ٌاقٞاي ضاِّٝ اق ٌفٚٞ وٛغسٗ ٔٛاؼ ٚ يا ٘ىثر تٝ ٍ٘ر تفغي آٌىاـواقٞاي ٌاقي ايٗ ٚوايُ ٘ىة -2. تفزفي ؼاـ٘ؽ

آٌىاـواقٞاي ضفاـزي ايٗ ٘ٛٞ -3. ٌاقٞا ضىان ٞىسٙؽ زٙا٘سٝ ٔٛـؼ اغيف تاٌؽ يه ٚويّٝ خيٍٍيفي وٙٙؽٜ اق ضفيك غٛاٞؽ تٛؼ

غٛؼواـ يه ٘ٛٞ واٌف ٕٞفاٜ تا آب خاٌٟاي غٛؼ واـ اتؽاٞ ٌؽٜ ٚؼـ ضميمر ٔي زٛاٖ ٌفر آتداٌٟاي  1860واٌف ٞا ؼـواَ 

ٞاي ٌفٔايي اور وٝ ٌؿٌسٝ اق تٝ ِؽا ؼـ آٚـؼٖ ويىسٓ قً٘ غثف ؼٞٙؽٜ ٕٞكٔاٖ تا آٖ وف آب خاي ٞا تٙٛـ ازٛٔازيه تٝ خاٌيؽٖ 

تفاي ٔطيٗ ٞاي . واٌف ٞاي ضفاـزي اـقاٖ زفيٗ ا ٘ٛاٞ واٌف ٞاور ٚ وٕسف اق آٟ٘ا اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ. آب الؽاْ ٔي ٕ٘ايٙؽ

تٙٛـ وّي .٘كؼيه ومفٟا ٚ ـٚي ومف ّ٘ة ٔي ٌٛ٘ؽ. أىاٖ ٚلٛٞ وفيٟ ضفيك ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔٙاوة ٔي تاٌٙؽ وٛزه وف تىسٝ وٝ

واٌف  Fixed Temperature Detectors -1 Rate Of Rise Detectors -2. واٌفٟاي ضفاـزي تف ؼٚ ٘ٛٞ ا٘ؽ
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وٙٙؽٜ ؼـ آٖ تٝ ؼـخٝ ضفاـذ تػَّٛ ٚ ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا ٘ٛـي ٘فاضي ٌؽٜ ا٘ؽ وٝ ٚلسي إِٙر ٞاي ٠ُٕ  fixedضفاـزي ٘ٛٞ 

ثاتسي ٔي ـوؽ واٌف ؼـ ٍٞٙاْ ٠ُٕ ؼـخٝ ضفاـذ ٞٛاي ( Derectore.)ثا تسي تفوؽ تّؽا ؼـ آٔؽٜ ٚ ا٠الْ غٙف ٔي ٕ٘ايؽ

ؼـخٝ  130ضؽ ف١اِير آٟ٘ا اق . ٔطيٗ ٔي تايؽ اق ؼـخٝ ضفاـزي وٝ إِٙر ٠ُٕ وٙٙؽٜ واٌف ـا زطفيه ٔي ٕ٘ايؽ تيٍسف تاٌؽ

إِٙر ٞاي ٠ُٕ وٙٙؽٜ ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌف ٞا ٕٔىٗ اور تّٛـذ فيٛقي واغسٝ ٌٛؼ وٝ ايٗ فيٛق . تٝ تاال ٔي تاٌؽ فاـٟ٘اير

. آِيالي اور اق خٙه تيىٕٛذ وفب لّٟ ٚواؼٔيٓ وٝ تىف٠ر ؼـ ؼـخٝ ضفاـزي وٝ اق لثُ ١ٔيٗ ٚ زٙٝيٓ ٔي ٕ٘ايٙؽ ؾٚب ٌٛؼ

 

.  اور

 

(Bimatallic)ٝ٘ا ؼـ واٌفٟاي ضفاـزي اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ ٘ٛٞ ؼـ ايٗ ٘ٛٞ فيٛقٞا اق ؼٚ فّك تا ٔفية ٘ٛٞ ؼيٍفي اق فيٛقٞا وٝ اق آ

ؼـ ايٗ ٘ٛٞ فيٛقٞا ضفاـذ تا٠ث ٔيٍٛؼ وٝ فّكي وٝ ؼاـاي .ا٘ثىاٖ ضفاـزي ٔسفاٚذ وٝ تٝ يىؽيٍف ِطيٓ ٌؽٜ ا٘ؽ اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ 

زثؽيُ ٌؽٜ ٚ تاِٙسيدٝ ويىسٓ قً٘ اغثاـ تّؽا ؼـ ٔفية ا٘ثىاٖ وٕسفي اور غٓ ٌٛؼ ٚ ؼـ زٙيٗ ضاِر ٔؽاـ تاق تٝ ٔؽاـ تىسٝ 

واغسٝ ٌؽٜ (٘فق واـ واٌف ضفاـزي ٘ٛٞ Fixedفيٛق اق ٘ٛٞ ( Bimatallic Snap.آٔؽٜ ٚا٠الْ غٙف ٔي ٕ٘ايؽ

.Bimatallic ايٗ ؼيىه زطر وًٍ ) إِٙر ٞاي ٠ُٕ وٙٙؽٜ ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌف ٞاي ضفاـزي اق ؼيىه ٔم١ف ٌىّي اق خٙه

ايٗ واِىسٛـٞا وثة . ـفسٝ ٍ٘ؽٜ واِىسٛـٞايي وٝ ٜٚيفٝ خؿب ٌفٔا ـا ؼاـ٘ؽ تٝ لاب ؼوسٍاٜ واٌف ٔسُّ ا٘ؽ اق ٘ففيٗ لفاـ ي

ا٘سماَ وفيٟ ضفاـذ اق ٞٛاي ٔطيٗ تٝ إِٙر ٠ُٕ وٙٙؽٜ وٝ اقخٙه تيٕساِيه اور ٔي ٌٛ٘ؽ ٚلسي وٝ ؼيىه زطر زاثيف ضفاـذ 

ايٗ ٠ُٕ تا٠ث . ي ٌٛؼ تىف٠ر اق ضاِر ٔم١ف تٝ ٌىُ ٔطؽب ؼـ ٔي آيؽ لفاـ ٔي ٌيفؼ تٕا ٘ٙؽ فٍاـي وٝ اق تاال تٝ آٖ ٚاـؼ ْ

واٌفٟاي ضفاـزي وٝ إِٙر ٠ُٕ وٙٙؽٜ آٟ٘ا اق ٘ٛٞ تيٕساِيه ٔي تاٌؽ، خه اق . تىسٝ ٌؽٖ ٔؽاـ ٚ تٝ ِؽا ؼـ آٔؽٖ قً٘ غٛاٞؽ ٌؽ

. اي قً٘ غٛؼ تٝ غٛؼ لٟٙ ٔي ٌٛؼِٚؽ( ٔطؽب تٝ ٔم١ف)ا زٕاْ ضاِر أٙفاـي تّٛـذ ا زٛٔازيه تطاِر ا ِٚيٝ تف ٔي ٌفؼ٘ؽ 

تٝ ٠ّر زغييف فَّٛ ٚ ؼـ ٘سيدٝ زغييف ٘ثي١ي ؼـخٝ ضفاـذ ٕٔىٗ اور ايٗ ٚوايُ تٝ اٌسثاٜ آليف ـا تٝ ِؽا ؼـ آٚـ٘ؽ ٚ يا 

 15تا١ِىه ، ٞف ٌاٜ واـتفؼ آٌىاـواقٞا ي ضىان تٝ ؼٚؼ ٠ّٕي ٘ثاٌؽ اق ايٗ ٚوايُ اوسفاؼٜ ٔيٍٛؼ ايٗ ٚوايُ تٝ زغييف ؼٔاي 

يىي اق ( Rate of Rise Detector) واٌفٟاي ضفاـزي ٘ٛٞ ٔسغيف -2. ضىان ٞىسٙؽ(ؼـخٝ وازيٍفاؼ  4/9)ٜ فاـٟ٘اير ؼـج

ٕٞا ٘ٙٛـ وٝ لثال زٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽ ؼـ واٌفٟاي . زاثيفازي وٝ ١ٌّٝ ؼـ فٕاي تاالي ٔطيٗ ضفيك ٔيٍؿاـؼ اقؼياؼ ؼـخٝ ضفاـذ اور

٘ٙؽٜ زا قٔا٘ي وٝ ؼـخٝ ضفاـذ ٔطيٗ تٝ ٔيكاٖ ثا تسي ٘فوؽ ٠ىه ا١ُِٕ ٍ٘اٖ إِٙر ٞاي ٠ُٕ ن(  Fixed)ضفاـزي ٘ٛٞ ثاتر 

فاـٟ٘اير  12-15٘ػٛاٞؽ ؼاؼ ؼـ ضاِيىٝ ؼـ واٌفٟاي ضفاـزي ٘ٛٞ ٔسغيف إِٙر ٞاي ٠ُٕ وٙٙؽٜ تف ضىة زغييفاذ ؼـخٝ ضفاـذ 

يا ٞٛاي ؼاغُ ٔطفٝٝ ( ؼـ ٘ٛٞ ضّمٛي)٘فق واـ واٌفٟاي ضفاـزي ٘ٛٞ ٔسغيفٞٛاي ؼاغُ ِِٛٝ ٔىي . ؼـ ٞف ؼليمٝ ٠ُٕ ٔيٕٙايٙؽ

تف اثف ٌفٔا ٔٙثىٗ ٌؽٜ ٚ ايٗ ا٘ثىاٖ وثة ايداؼ فٍاـ ٔىا٘يىي ؼـ ـٚي ؼياففآٌ لاتُ ا١٘ٙاف خؿيف غٛاٞؽ ( ؼـ ٘ٛٞ ٘مٙٝ اي)

اٌف ؼـب ٔطفٝٝ .ٔطؽب ٌؽٖ ؼيّففآٌ تف اثف ٌفٔا تا٠ث تىسٝ ٌؽٖ ٔؽاـ اِىسفيىي ٚ تّؽا ؼـ آٔؽٖ قً٘ غثف غٛاٞؽ ٌؽ. ٌؽ

افكايً زؽـيدي ٌفٔا ٚ خاييٗ )وأال تىسٝ تاٌؽ افكايً زؽـيدي ٌفٔاي ٞٛاي ٔطيٗ يا خاييٗ آٔؽٖ فٍاـ يا ٞف ؼٚ ضاِر تا ٞٓ 

وثة ايداؼ واؾب قً٘ غثفي ٔيٍٛؼ اق ايٗ خٟر تفاي ـفٟ زٙيٗ اٌىاِي ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا وٛـاغي ؼـ ٘كؼيىي ( آٔؽٖ فٍاـ

ـا وٝ ٍٞٙاْ افكايً زؽـيدي ٌفٔا ضاُِ ٔي ٌٛؼ يا خاييٗ آٔؽٖ تاـٚٔا زيىي فٍاـ ـا زػّيٝ ؼياففآٌ ز١ثيٝ ٌؽٜ وٝ اقؼياؼ فٍاـي 

ٔيكاٖ ا٘ثىاٖ ( قٔاٖ ٚال١ي ٚلٛٞ ضفيك)ففْ ٚ ا٘ؽاقٜ وٛـاظ ٘ٛـي ٘فاضي ٌؽٜ اور وٝ ٍٞٙاْ زغييف وفيٟ ؼـخٝ ضفاـذ . ٕ٘ايؽ
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ٌؽ ٚ ؼـ ٘سيدٝ فٍاـ ؼاغّي ٔطفٝٝ يا ِِٛٝ قياؼ غٛاٞؽ ٌؽ ٚ ايٗ ٞٛا وفي١سف ٚ تاالزف اق ٔيكاٖ لؽـذ زػّيٝ ٞٛا اق ؼـيسٝ وٛـاظ تا

ؼوسٍاٟٞاي . آٌىاـواقٞاي ضىان تٝ ؼٚؼ-4. افكايً فٍاـ وثة ٔطؽب ٌؽٖ ؼياففآٌ ٚ تىسٝ ٌؽٖ ٔؽاـ اِىسفيىي غٛاٞؽ ٌؽ

٘فاضي ٌؽٜ اور ٘ٛٞ يٛ٘يكٜ ٘ٛـي ( زٍٓ اِىسفٚ٘يىي)٘ٛٞ فسٛ اِىسفيه  -2٘ٛٞ يٛ٘يكٜ  -smoke detector) 1واٌف ؼٚؼ

ـٚي ٘فق واـ وّي قيف تفاي زٕاْ . زا يه ٔيىفٖٚ ـا زٍػيُ ؼٞؽ  01/0وٝ ٔي زٛا٘ؽ ضٕٛـ ؾـاذ خأؽ يا ٔايٟ ؼٚؼ ـا تا٘ؽاقٜ 

اق ٘ٝف واغسٕاٖ ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟاي ؼٚؼ ياب يه ٔطفٝٝ ٘يٓ ٞاؼي خٟر ٚـٚؼ ؼٚؼ ز١ثيٝ . ايٗ ٘ٛٞ واٌف ٞا يىىاٖ ٔي تاٌؽ

ت١ٕي اٚلاذ اق تؽ٘ٝ ٔطفٝٝ . ٜ ؼٚ اِىسفٚؼ ٔٙثٟ ز١ٍٍٟ ٚ ٔٙثٟ زأيٗ ِٚر وافي لفاـ ؼاؼٜ ٌؽٜ اور ٌؽٜ اور ؼـ ايٗ ٔطفٛ

خٟر زٍفيص ٚ آواٖ ؼـن ٕ٘ٛؼٖ ّٔٙة ٔٙثٟ ا٘ؽاقٜ ٌيفي خفياٖ تفق ـا تا ٔٙثٟ زِٛيؽ .ت١ٙٛاٖ يىي اق اِىسفٚؼٞا اوسفاؼٜ ٔيٍٛؼ

٘ٛـي ٘فاضي وفؼٜ ا٘ؽ وٝ وٓ ٌؽٖ ٌؽذ خفياٖ ؼـ ٔؽاـ ٠أُ اِّي ايٗ واٌفٟا ـا . ِٚسال تٙٛـ وفي ؼـ ٔؽاـ لفاـ ٔي ؼٞيٓ

ؼاغُ ٔطفٝٝ واٌف ٔٙثٟ خػً ٔٛاؼ ـاؼيٛاوسيٛ لفاـ ؼاؼٜ ٌؽٜ اور وٝ اق غٛؼ .وٍف ؼٚؼ ٚ تّؽا ؼـ أؽٖ ويىسٓ غثف ٔي ٌٛؼ

ؾـاذ يٛ٘يكٜ .ٚ٘يكٜ ٔي ٕ٘ايؽؾـاذ ـاؼيٛ اوسيٛيسٝ تيٍسف اق ٘ٛٞ آِفا خػً ٔي ٕ٘ايؽ ٚ تؽيٗ زفزية ؾـاذ ٞٛاي ؼاغُ ٔطفٝٝ ـا ي

ٌؽٜ ٞٛا تٛويّٝ اِىسفٚؼٞاي ؼاغُ ٔطفٝٝ خؿب ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ تؽيٗ زفزية ِٚسال وٕي ـا تٛخٛؼ ٔي آٚـ٘ؽ وٝ ؼـ ٘سيدٝ تا٠ث ٠ثٛـ 

يه زا  01/0٘فق واـ ؼٚؼ ياب اق ٘ٛٞ يٛ٘يكٜ اٌف ؾـاذ ؼٚؼ تا٘ؽاقٜ . خفيا٘ي وٕسف اقيه ٔيّيٛ٘يٓ آٔدف ؼـ ٞف ؼليمٝ اق ٔؽاـ ٔيٍٛؼ

ٔيىفٖٚ ٚاـؼ ٔطفٝٝ ؼوسٍاٜ ؼٚؼ ياب ٌٛؼ ؾـاذ يٛ٘يكٜ ٌؽٜ ٞٛا تىف٠ر تٝ ؾـاذ ؼٚؼ ٔي زىثٙؽ ٚ ؼـ ٘سيدٝ ؾـاذ يٛ٘يكٜ ٌؽٜ 

وٓ ٌؽٖ ٌؽذ خفياٖ ـا تٛويّٝ ؼوسٍاٟٞاي اِىسفٚ٘يىي زمٛير ٕ٘ٛؼٜ ٚ وده تٝ . وٍٙيٗ زف ٌؽٜ ٚ ٚقٖ تيٍسفي خيؽا ٔي وٙٙؽ

ايٗ واٌفٟا ـا ١ٕٔٛال ؼـ زطر ٌفايٗ ِفف ي١ٙي . ؼـ ٟ٘اير قً٘ غثف تّؽا ؼـ ٔي آيؽويىسٓ قً٘ غثفي ا٘سماَ ٔي ؼٞٙؽ وٝ 

ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا ت١ّر خٕٟ ٌؽٖ ٌفؼ ٚ غان تف . ٌفايٗ تؽٖٚ ؼٚؼ ٚ ٘كؼيه تٝ ضاِر تّؽا ؼـ آٔؽٖ قً٘ ٔيكاٖ ٔي ٕ٘ايٙؽ

اق ضىاوير آٖ واوسٝ ٔي ٌٛؼ ٚ أىاٖ اقواـ ـٚي ِفطٝ ٞاي اِىسفٚؼٞا ٚ أىاٖ تٛخٛؼ آٔؽٖ اليٝ اي اق ـٚغٗ ٚ ٌفؼ ٚ غثاـ 

ـ٘ٛتر ؼـ ضفاـذ فٍاـ ٚ خفياٖ ٞٛا ؼـ ضىاوير ايٗ ٘ٛٞ ؼٚؼ ياتٟا . افساؼٖ واٌف ٚ يا تّؽا ؼـ آٔؽٖ واؾب واٌف ٚخٛؼ ؼاـؼ

يه ازاله ايٗ ٚوايُ اق . ت١ٙٛاٖ ٔثاَ وف٠ر ٞٛا ٚ غّٝر ؼـ تّؽا ؼـ آٚـؼٖ واؾب ؼٚؼ ياب ٘مً اواوي ؼاـ٘ؽ. زاثيف ٔي ٌؿاـ٘ؽ

ٔياٖ ايٗ ؼٚ ( ١ٔ241ٕٛال أفيىيْٛ )واغسٝ ٌؽٜ ا٘ؽ وٝ ؼاـاي ؼٚ ِفطٝ تا تاـ اِىسفيىي ٔػاِف اور ٚ يه ٔاؼٜ ـاؼيٛ اوسيٛ 

ٔاؼٜ ( ٔيىفٚوٛـي اور 9/0ٔمؽاـأفيىيْٛ آٖ. واَ اور ٚ زاتً وٙٙؽٜ آِفا ٔيثاٌؽ 432٘يٕٝ ٠ٕف أفيىيْٛ .)ِفطٝ لفاـ ٔيٍيفؼ

غٛؼ ٔٛخة يٛ٘يكاويٖٛ ٞٛاي ؼاغُ ازاله ٔيٍٛؼ تٝ ٘ٛـي وٝ يٟٛ٘اي ٔػاِف ِٚي تٝ ز١ؽاؼ ٔىاٚي ايداؼ ـاؼيٛ اوسيٛ تا زاتً 

ؼـ ٘سيدٝ يه خفياٖ يٛ٘ىاقي وٛزه ايداؼ . ٔيٍٛؼ ٞف يه اق يٟٛ٘ا تٝ وٛي ِفطٝ اي وٝ تاـ ٔػاِف غٛؼ ـا ؼاـؼ خؿب ٔيٍٛ٘ؽ

ٔٛاؼ تىياـ تكـٌسف اق ّٔىَٛ ٞاي يٛ٘يكٜ ٞٛا ٞىسٙؽ ٞف ٌاٜ ايٗ ؾـاذ ٔيٍٛؼ وٝ ٔيسٛا٘ؽ آٖ ـا ا٘ؽاقٜ ٌففر ؾـاذ ضاُِ اق اضسفاق 

ٚاـؼ ازاله آٌىاـواقي ٌٛ٘ؽ يٟٛ٘اي ٞٛا تٝ آٖ ٔي زىثٙؽ تٝ ايٗ زفزية تفغي اق ؾـاذ ؼاـاي تاـ ٔثثر ٌؽٜ ٚ تفغي ٘يك ؼاـاي 

واًٞ . زٝ تٝ وٛي ِفطاذ واوسٝ ٔيٍٛؼتاـ ٔٙفي ٔيٍٛ٘ؽ ٞف ؾـٜ ٔطُ خؿب تاـٞاي ٔػاِف ٔيٍٛؼ ٚ اق ز١ؽاؼ تاـٞاي ا٘سماَ ياف

ايٗ ٚوايُ تفاي ٔىاٟ٘ايي وٝ اق زٛب . ٔي ٌٛؼ( يا ٞفٌٛ٘ٝ ٠الٔر ؼيٍف)خفياٖ ٠ثٛـي اق ِفطاذ ٔٛخة تٝ ِؽا ؼـآٔؽٖ آليف 

ٕٞسٙيٗ ٔيسٛا٘ؽ ؼـ زٍػيُ ؼٚؼٞاي وٓ تٟسف اق آٌىاـواقٞاي فسٛاِىسفيه تاٌٙؽ . يا واغؿ زٕيك اوسفاؼٜ ٔيٍٛؼ ٔٙاوة ٞىسٙؽ

تايؽ زٛخٝ ؼاٌر زغييف ؼـ ـ٘ٛتر ٚ فٍاـ ٞٛا ٔيسٛا٘ؽ تف ـٚي خفياٖ ؼـٖٚ ازاله اثفي ٍٔاتٝ . يٕر آٟ٘ا ٘يك زٙؽاٖ ٌفاٖ ٘يىر ق

. ؼاٌسٝ تاٌؽ
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 .٘ماٖ ١ٔف ؼٚؼياب ٘ٛٞ يٛ٘يكٜ

 

اق ّ٘ة ٚخٛؼ  ؼـ ت١ٕي اق ا٘ٛاٞ ٘ياق تٝ زٙٝيٓ ٔدؽؼ ت١ؽ -2. ضىاوير ١ٔيفي ٘ىثر تٝ فاق اَٚ ضفيك اق غٛؼ ٍ٘اٖ ٔيؽٞؽ  -1

ٞف زٙؽ ٔؽذ يىثاـ تٝ وفٚيه ٚ ز١ٕيفاذ -4. ـ٘ٛتر ؼـخٝ ضفاـذ ٚ ٌفؼ ٚ غثاـ ؼـ ضىاوير آٟ٘ا زاثيف ٔيٍؿاـؼ-3. ؼاـؼ

ٔطّٟاي خػر ٚ خك تػاـيٟاي ؼيٛاـي )ؼـ ٔطّٟايي وٝ اضسفاق ٞاي ٠اؼي ِٛـذ ٔيٍيفؼ لاتُ ّ٘ة ٘يىسٙؽ -5. ٘ياقٔٙؽ٘ؽ

ؼـ تفاتف ؼٚؼٞاي ضاُِ اق  -7. ؾـاذ ؼٚؼ ٚ ؾـاذ ٘ىثسا تكـي ٠ىه ا١ِّٕي ٍ٘اٖ ٕ٘يؽٞٙؽ ؼـ تفاتف -6( ٔٛزٛـغا٘ٝ ٞا اخالٟا 

( ؼـخٝ تاٌؽ 900تاالي  P.V.Cٍٔف ؼـخٝ ضفاـذ  P.V.Cؼٚؼ ضاُِ اق )ت١ٕي اق ٔٛاؼ ٌيٕيايي ٠ىه ا١ُِٕ ٍ٘اٖ ٕ٘يؽٞٙؽ 

 

 ٔكاياي ؼٚؼياب ٘ٛٞ يٛ٘يكٜ

 

اقويىسٓ ٘ىثسا واؼٜ -3. ـيٟ ؼـ تفاتف اضسفاق ٞاي ٕٞفاٜ تا ١ٌّٝ ٍ٘اٖ ٔيؽٞؽ٠ىه ا١ُِٕ ن-2. تٝ ٔٙثٟ زِٛيؽ تفق ٘ياق ؼاـؼ-1

. اِىسفيىي تفغٛـؼاـ اور

 

 :ؼٚؼ ياب فسٛاِىسفيه 

 

ؼٚؼ ضاُِ اق اضسفاق ٔي زٛا٘ؽ تٝ ِٛـذ يه ٔاٟ٘ ؼـ ٔىيف زاتً . ايٗ ٚوايُ تفاي ٔٛاؼ ؼٚؼ قا ٔا٘ٙؽ خالوسيه ٔٙاوة ٞىسٙؽ 

اق يه زٍٕٝ ِٔٛؽ ٘ٛـ وٝ خفزٛٞاي ٘ٛـا ٘ي ـا تٝ وٕر يه وَّٛ ضىان تٝ ٘ٛـ ٌىيُ ٔي وٙؽ ؼـ ايٗ ٚوايُ . ٘ٛـ ٠ُٕ وٙؽ 

ٞف ٌاٜ ؼٚؼ ٔاٟ٘ ـويؽٖ خفزٛٞاي ٘ٛـ تٝ وَّٛ ضىان ٌٛؼ ٔؽاـ اِىسفيىي تفاي تٝ ِؽا ؼـ آٚـؼٖ آليف تفلفاـ . اوسفاؼٜ ٔي ٌٛؼ

. ٔي ٌٛؼ

 

ٚـ يه وَّٛ ضىان تٝ ٘ٛـ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ٔياٖ آٟ٘ا يه ٔاٟ٘ لفاـ ؼـ ٘ٛٞ ؼيٍف اق آٌىاـ واقي فسٛاِىسفيه ؛يه زٍٕٝ زاتً ٖ

ٞف ٌاٜ ؼٚؼ تٝ ايٗ ٔطفٝٝ تفوؽ ؾـاذ ؼٚؼ، ٘ٛـي وٝ تٝ آٟ٘ا زاتيؽٜ ٌؽٜ اور ـا تاق زاتً وفؼٜ ٚ ٔٛخة ـويؽٖ زاتٍٟاي . ؼاـؼ

آٔؽٖ آليف ٔيٍٛؼ ؼـ ٔطفٝٝ ايٗ  ٘ٛـا٘ي تٝ وَّٛ ضىان ٔيٍٛ٘ؽ؛ؼـ ٘سيدٝ وَّٛ ٔٛخة تف لفاـ ٌؽٖ ٔؽاـ اِىسفيىي ٚ تٝ ِؽا ؼـ

ؼـخٝ تف زٍٓ فسٛاِىسفيه ٔي زاتؽ لفاـ  90٘ٛٞ ؼٚؼ ياب يه ٔٙثٟ زِٛيؽ ٘ٛـ يا ٔٙثٟ زِٛيؽ ا١ٌٝ ِيكـ وٝ ٔىسميٕا يا زطر قاٚيٝ 

ـؼيا تي يا وٍف ؼٚؼ ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا تٛويّٝ وٓ ٌؽٖ زاتً ٚ ا٘سماَ آٖ تٝ لىٕر ضىان زٍٓ اِىسفيىي ا٘داْ ٔي . ؼاـؼ

ٍ٘ىسٗ ٌفؼٚ غثاـ يا خفؼٜ اي اق ـٚغٗ ٚ . زٙٝيٓ ٘ٛـ ٚ ٘طٜٛ زاتً آٖ ؼـ ٘فق واـ ٚ ضىاوير ؼوسٍاٜ ٘مً اواوي ؼاـؼ. ٌيفؼ

٘فق واـ ؼٚؼ ياب . ٌفؼٚ غان تفـٚي زفا٢ تا ٠ؽوي ٞا ٕٔىٗ اور ؼـ تّؽا ؼـ آٚـؼٖ واؾب ؼٚؼياب ؼغاِر ؼاٌسٝ تاٌؽ

ٔيىفٖٚ ٚاـؼ ٔطفٝٝ ؼٚؼياب ٔيٍٛؼ تا٠ث ٌىىسٗ ٘ٛـ ٌؽٜ وٝ اق آ٘دا تٛويّٝ  1000زا  5/0فسٛاِىسفيه ٚلسي وٝ ؾـاذ ؼٚؼ تيٗ 

ٌىىسٗ ٘ٛـ زٛوٗ ؼٚؼ وثة وٓ ٌؽٖ ٔماٚٔر ٚ ؼـ . آيٙٝ يا ٠ؽوي تٝ وٙص زٍٓ اِىسفيىي ٚ لىٕر ضىان آٖ ٔٙسمُ ٔي ٌٛؼ 

ٔيٕٙايٙؽ زا ِٚر وافي خٟر ويىسٓ ايٗ افكايً خفياٖ ـا تا آٔدّي فايف زمٛير . ٘سيدٝ افكايً خفياٖ ؼـ فسٛاِىسفيه ٔي ٌٛؼ

ت١ّر تىاـٌففسٗ الٔح يا ؼيٍف ٔٙاتٟ . ؼـخٝ ضفاـذ ـ٘ٛتر خفياٖ ٞٛا زاثيف زٙؽا٘ي ؼـ ويىسٓ واـ اٟ٘ا ٘ؽاـؼ. اغثاـي زأيٗ ٌٛؼ
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الٔح ٚخٛؼ  ويىسٓ ضفاٜسي تفاي زأيٗ ٘ٛـ. زِٛيؽ ٘ٛـ ويىسٓ ٔؽاـي ؼـ ايٗ ٘ٛٞ ؼٚؼ ياتٟا ٘ىثسا خيسيؽٜ زف اق ٘ٛٞ يٛ٘يكٜ ٔيثاٌؽ

ؼاـؼ وٝ ؼـ ِٛـذ غفاب ٌؽٖ الٔح ويىسٓ فٛق تىاـ ٌففسٝ ٔي ٌٛؼ ٚؼـ ٘سيدٝ ٘ٛـ وافي خٟر زأيٗ واـ ؼٚؼياب ففاٞٓ 

ؼـ ٠ايك تٙؽي ٞا ١ٕٔٛال )ٍ٘اٖ ٔيؽٞؽ  ٠P.V.Cىه ا١ُِٕ وفيٟ ؼـ ٔماتُ ؼٚؼ ضاُِ اق -1ٔكاياي ؼٚؼياب فسٛاِىسفيه . ٔيٍٛؼ

تّؽا  Aersolؼـ تفاتفٌاقٞا ٚؾـاذ  -3. ا١ُِٕ وفيٟ ؼـ ٔماتُ آزً وٛقي ٞاي تؽٖٚ ٠ّٝ١ٌىه -2( اوسفاؼٜ ٔيٍٛؼ P.V.Cاق 

ؼـ ٔماتُ خفياٖ ٌؽيؽ ٞٛا ٠ىه ا١ُِٕ ٍ٘اٖ ٕ٘ي ؼٞؽ اق ايٗ ٘ٝف ٔيسٛا٘يٓ آٟ٘ا ـا ٘كؼيه ويىسٕٟاي زػّيٝ ٚ  -4ؼـ ٕ٘ي آيؽ 

٘ٝيف آٌدك غا٘ٝ ( ١ٌّٝ . ضفاـذ. ٘ٛـ. ؼٚؼ)ذ ؼـ ٔىاٟ٘ائي وٝ ٔمؽاـ ٔطّٛالذ اضسفاق وٓ ان -5. ٚـٚؼ ٞٛا ّ٘ة ٕ٘اييٓ

فالؽ ٔٛاؼ ـاؼيٛ اوسيٛ تٛؼٜ ٚ اق ايٗ ٘ٝف تٝ ٞيسٍٛ٘ٝ الؽاْ اضسياخي ٍٞٙاْ وفٚيه  -6. ٔٛزٛـغا٘ٝ لاتُ ّ٘ة ٚ ٔٙاوة اور

ٍٞٙاْ  -8. ـ٘ٛتر ٚ خفياٖ ٞٛا ٚ اِىسفيىيسٝ واوٗ زا ثيفي ؼـ تّؽا ؼـآٚـؼٖ ويىسٓ قً٘ غثفي آٖ ٘ؽاـؼ -7. ٘ياقي ٕ٘ي تاٌؽ

ضىاوير تيٍسفي ٘ىثر تٝ ؼٚؼٞاي  -1٘ماٖ ١ٔف ؼٚؼياب ٘ٛٞ فسٛاِىسفيه . ّ٘ة تٝ ؼـخٝ تٙؽي ٔدؽؼ يا زٙٝيٓ اضسياخي ٘ؽاـؼ

تٝ تا٘فيٟاي ٘ىثسا لٛي خٟر زأيٗ ِٚسال وافي تفاي  2. وياٜ ـً٘ اق غٛؼ ٍ٘اٖ ٔيؽٞؽ ؼـ ٔمايىٝ تا ؼٚؼٞاي غاوىسفي ـً٘

زٖٛ أىاٖ وٛغسٗ الٔح ٚخٛؼ ؼاـؼ اق ايٗ ٘ٝفيٝ ويىسٓ أافي ضٕاير وٙٙؽٜ خٟر ـفٟ   -3 .ويىسٓ ـٌٚٙايي آٖ ٘ياق اور

واٌف ١ٌّٝ اي ٔاؼٖٚ لفٔك ويىسٕي وٝ ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا تىاـ تفؼٜ ٌؽٜ اور ٠ثاـزٙؽ اق يىىفي . زٙيٗ اٌىاِي ٘ياق اور

ج ٔاؼٖٚ لفٔك ٚ زٍٓ اِىسفيىي، تٝ وٕه فيّسفٞاي فيّسفٞاي ٔػَّٛ زّفيٝ وٙٙؽٜ أٛاج ٘ٛـا٘ي ٠ؽوي ٞاي ٔسٕفوك وٙٙؽٜ أٛا

زّفيٝ وايف أٛاج ز١ٍ١ٍي خؽا ٌؽٜ ٚ زٟٙا أٛاج ا١ٌٝ ٔاؼٖٚ لفٔك تٝ ٠ؽوي ٞاي ٔسٕفوك وٙٙؽٜ ٞؽاير ٔيٍٛؼ ٚ وده تٝ 

ٚوُ اق ايٗ ٔفضّٝ تٝ ت١ؽ اؼأٝ ٘فقواـ واٌف ٔا٘ٙؽ واٌف ٞاي ؼٚؼي ٘ٛٞ فر. لىٕر ٞاي ضىان زٍٓ اِىسفيىي ٔٙسمُ ٔيٍٛؼ

قٔاٖ خاوع ؼـ ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا تيٟٙاير وٓ اور ت١ثاـذ ؼيٍف ايٗ ٘ٛٞ واٌفٟا ٠ىه ا١ُِٕ وفيٟ ؼـ تفاتف ١ٌّٝ اق غٛؼ . ٔيثاٌٙؽ

واٌفٟاي ١ٌّٝ اي ٠ٕال ٔي تايؽ ١ٌّٝ ـا ؼيؽٜ ٚ وده ٠ىه ا١ُِٕ ٍ٘اٖ ؼٞٙؽ ِؿا ٔيثايؽ ٔىيف ؼيؽ آٟ٘ا تٙفيمي .ٍ٘اٖ ٔيؽٞٙؽ

ا٘سػاب ٚ ّ٘ة : خاي ّ٘ة ٚوايُ ا٠الْ ضفيك. زٍي تٝ ا٘ؽاقٜ ١ٌّٝ ٚ فاِّٝ آٖ زا واٌف ؼاـؼضىاوير آٟ٘ا ته. تىسٝ ٍ٘ٛؼ

واٌفٟا ٠ؽْ ؼلر ؼـ ا٘سػاب ِطيص واٌفٟا ٚ ـ٠اير ٕ٘ٙٛؼٖ ٘فيمٝ ِطيص ّ٘ة وثة تّؽا ؼـ آٔؽٖ واؾب ويىسٓ غثفي ٌؽٜ 

ت١ٙٛاٖ ٔثاَ ؼـ ٔطّٟا ئيىٝ . ئك إٞير اوراق ايٗ ٘ٝف ا٘سػاب ٚ ٔطُ ّ٘ة تيٟٙاير ضا.ٚ يا تا٠ث ٠ؽْ ا٠الْ ضفيك ٔيٍٛؼ

خٌٛىاـي ٞاي اِىسفيىي يا ٌاقي ِٛـذ ٔيٍيفؼ ّ٘ة واٌفٟاي ١ٌّٝ اي ٔاؼٖٚ لفٔك ِالش ٘يىر ٚ اٌف ّ٘ة ٌٛؼ ضاِّي 

خك تّؽا ؼـ آٚـؼٖ واؾب واٌف ٘ػٛاٞؽ ؼاٌر ٚ يا ّ٘ة ؼٚؼياب ؼـ ٔطّٟائيىٝ أىاٖ غفٚج ويٍاـ ؼٚؼ اٌكٚق ٔاٌيٗ يا ؼٚؼ 

تٙٛـ وّي ؼـ ّ٘ة واٌفٟا تايؽ . ضاُِ اق خػر ٚ خك ٔيفٚؼ تا٠ث تّؽا ؼـ آٔؽٖ ؼـٚغيٗ ويىسٓ غثفي ٔيٍٛؼ تػاـاذ

اـقٌياتي -4. ٔٙاتٟ خفلٝ-3. ٘ٛٞ ٔاؼٜ وٛغسي ٚ ٔمؽاـ آٖ-2. ٘ٛٞ ضفيمي وٝ ا٘سٝاـ ٔيفٚؼ-1. فاوسٛـٞاي قيف ـا ؼـ ٘ٝف ٌففر

ٖ زف ٚ ٕٞسٙيٗ اق ٘ٝف ٔيكاٖ ٠ىه ا١ُِٕ ؼـٚغيٗ ويىسٓ غثفي خاييٗ زف اق ت١ٙٛاٖ ٔثاَ واٌفٟاي ٌفٔائي اق ٘ٝف ليٕر اـقا. ٔطُ

اق ايٗ ٘ٝف . وايف واٌفٟا اور ِيىٗ اق ٘ٝف وف٠ر ٠ىه ا١ُِٕ ٚ تّؽا ؼـ آٚـؼٖ ويىسٓ غثفي وٙؽزف اق وايف واٌفٟا اور

وٝ ا٘سٝاـ ضفيك اق ٕٞاٖ ٘مٙٝ خائي )واٌفٟا ي ٌفٔائي تفاي ٔطّٟاي وفتىسٝ ٚ ّ٘ة تٙٛـ ٔىسميٓ ؼـ تاالي ٔطّٟاي غٙف٘ان 

 VFEٔٙاوة زف اور، ّ٘ة آٟ٘ا ٔيثايؽ تّٛـذ ٌثىٝ ٚ فٛاُِ واٌفٟا اق يىؽيٍف ٔيثايؽ ٔٙاتك اوسا٘ؽاـؼٞا ي( ٔيفٚؼ

ٚN.F.P.A  ا٘داْ ٌيفؼ، ت١ؽ اق ؼـ ٘ٝف ٌففسٗ ايٙىٝ زٝ ٘ٛٞ واٌف ٔيثايؽ ؼـ آٖ ٔطُ غاَ ّ٘ة ٌٛؼ ٔيثايؽ ؼـ ّ٘ة آٟ٘ا

اٌف واٌفٟا ـا تٙفيك ٘مٙٝ اي . واٌفٟا ـا تٙٛـ ٌثىٝ ٔا٘ٙؽ ٚ يا ٘مٙٝ اي ؼـ ـٚي ؼيٛاـ يا ومف ّ٘ة ٔيٕٙايٙؽ الؽاْ ٕ٘ٛؼ، ١ٕٔٛال

ؼـ ّ٘ة واٌفٟاي ضفاـزي ٔيثايؽ و١ي ٌٛؼ . ايٙر ٌٛؼ 4ّ٘ة ٕ٘اييٓ فاِّٝ ِثٝ غاـخي واٌف زا ؼيٛاـ يا ومف ٘ثايؽ وٕسف اق 
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ؼـ ٔىاٟ٘ائي وٝ ويىسٓ .ؼـ ّ٘ة واٌفٟاي ؼٚؼي ٔيثايؽ ؼلر تيٍسفي ٕ٘ٛؼ . اـ ٘ؽٞيٓوٝ آٟ٘ا ـا ؼـ ٘كؼيه اخالٟا يا ٔٙاتٟ ٌفٔا لف

زٟٛيٝ ّ٘ة ٌؽٜ ٚ ٘ياق تٝ ّ٘ة واٌفٟاي ؼٚؼي ٘يك ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔيثايؽ ؼـ ّ٘ة آٟ٘ا ؼلر ٕ٘ٛؼ واٌفٟاي ؼٚؼي ؼـ ايٗ ٔىاٟ٘ا 

ْ اق غّٝر وٕسفي تفغٛـؼاـ اور ٚ اق ٘فف ٔيثايؽ ٘ٛـي ّ٘ة ٌٛ٘ؽ وٝ ؼـ خٟر ٔٛافك ٚـٚؼ ٞٛاي وآِ تاٌٙؽ قيفا ٞٛاي واَ

ؼيٍف ؼـ ٍٞٙاْ ضفيك وثة ـا٘ؽٖ ؼٚؼ تٝ وٕر واٌف ٔيٍٛؼ، تفاي إ٘يٙاٖ اق تٝ ؼور آٚـؼٖ خٌٍٛي ٔٙاوة اق ؼزىسٛـٞا تا 

ؼـ ايٙدا تفاي ٕ٘ٛ٘ٝ، زٍٍٛ٘ي ّ٘ة ؼزىسٛـ ٞاي ؼٚؼي . وٕسفيٗ ٞكيٙٝ القْ اور زٍٍٛ٘ي ّ٘ة آٟ٘ا ٔٛـؼ تفوي لفاـ ٌيفؼ 

تٝ ٘ٛـي وّي ٞف ٌاٜ لفاـ اور زٟٙا يه ؼزىسٛـ ؼـ يه فٕا تٝ واـ ـٚؼ تٟسف اور ؼـ ٔفوك ٚ يا ؼـ . ٔيص ؼاؼٜ غٛاٞؽ ٌؽزٛ

ٞفٌاٜ تٝ . تٝ ايٗ زفزية تٟسفيٗ ١ٔٚير تفاي ٌٙاوايي ٔطّٛالذ ضفيك ايداؼ غٛاٞؽ ٌؽ . ٘كؼيىي ٔفوك ومف ّ٘ة ٌٛؼ 

فاِّٝ (وا٘سيٕسف 10)ايٙر  4اٌؽ ؛ ٞفٌك ٘ثايؽ ٔطُ ؼزىسٛـ تا ؼيٛاـ وٕسف اق ؼاليُ ٌٛ٘اٌٖٛ ّ٘ة ؼزىسٛـ ؼـ ٔفوك ومف ٠ّٕي ٘ة

اق ومف ( وا٘سيٕسف 30زا  10)ايٙر  12زا  4اٌف لفاـ اور ؼزىسٛـ تف ـٚي ؼيٛاـ ّ٘ة ٌٛؼ ِثٝ تااليي ؼزىسٛـ ؛ تايؽ . ؼاٌسٝ تاٌؽ

زٛخٝ تٝ خفياٖ ٞٛا وٝ : -ٔا٘ٙؽ . ـ ٘ٝف ٌففسٝ ٌٛؼ فاِّٝ ؼاٌسٝ تاٌؽ اِثسٝ ٍٞٙاْ ّ٘ة ؼزىسٛـ القْ اور ؼيٍف ٔالضٝاذ ٘يك ؼ

ؼـ ايٗ ِٛـذ تٟسف اور لثُ اق وٙىٛـ . ٔطيٗ ٞايي وٝ ؼاـاي ؾـاذ ٚ آِٛؼٌي قياؼ ٞىسٙؽ -ٕٔىٗ اور ٔىيف ؼٚؼ ـا زغييف ؼٞؽ 

ؼ ويٍاـ ؛ٌٛٔيٙٝ؛ زٛخٝ تٝ ؼيٍف ضاِر ٞاي ؼاـاي ؼٚؼ تٝ خك آزً وٛقي ؛ٔا٘ٙؽ ؼٚ. -ؼزىسٛـ يه فيّسف ٔٙاوة ٚخٛؼ ؼاٌسٝ تاٌؽ

فاِّٝ ٔٙاوة ( وٝ غاِثا ٘يك تٝ ٕٞيٗ ِٛـذ اور )ٞفٌاٜ القْ تاٌؽ تيً اق يه ؼزىسٛـ ؼـ ٔطيٗ ٚخٛؼ ؼاٌسٝ تاٌؽ ... وٛـٜ ٚ

ففْ وٙيؽ تٙاتف وفاـي واـغا٘ٝ واق٘ؽٜ ؼزىسٛـ ٔٛـؼ . ٔياٖ ؼزىسٛـٞا تف خايٝ وفاـي واـغا٘ٝ واق٘ؽٜ ؼـ ٘ٝف ٌففسٝ غٛاٞؽ ٌؽ

. فٛزي ـا خًٌٛ ؼٞؽ ؼـ ايٗ ِٛـذ ٔٙاتك ٌىُ ِفطٝ ت١ؽ، ٔي زٛا٘ؽ زٟاـ ؼزىسٛـ ؼـ آٖ ؼـ ٘ٝف ٌففر 30ِّٝ ٘ٝف تسٛا٘ؽ فا

ؼـ ِٛـزي وٝ تٙاتف وفاـي . فٛذ ٌٛؼ  30تيً اق  B ٚDِٚي؛ زيؽٖ ؼزىسٛـٞا تٝ ايٗ زفزية ٔٛخة ٔي ٌٛؼ فاِّٝ ؼزىسٛـ 

تٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ؼـ ٔفوك ايٗ ٔفتٟ ؛ . فٛذ ٌٛؼ 30تاٌٙؽ ٘ثايؽ تيً اق واـغا٘ٝ فاِّٝ ي ٔياٖ ؼٚ ؼزىسٛـ ٔسٛاِي ؛ ؼـ ٞف وٛيي وٝ 

فٛذ اور تٙاتف آ٘سٝ ٌفسٝ  2/21فٛذ، ي١ٙي  30يه ؼزىسٛـ ؼيٍف ّ٘ة غٛاٞؽ ٌؽ وٝ ٔىّٕا فاِّٝ آٖ تا ؼيٍف ؼزىسٛـٞا وٕسف اق 

فٛذ  2/21يف ٔيا٘ي ؼايفٜ اي تٝ ١ٌاٞ فٛذ تاٌؽ ؛ تفاي يافسٗ ؼزىسٛـ ـؼ 30ٌؽ ٞف ٌاٜ فاِّٝ ي ٔٙاوة ٔياٖ ؼٚ ؼزىسٛـ ٔسٛاِي 

. فٛذ تاٌؽ 30ؼـ ٚالٟ ا٘ؽاقٜ ١ٌاٞ ٔؿوٛـ تفاتف اور تا ّ٘ف ٚزف يه ٔثّث لائٓ اِكاٚيٝ وٝ ٞف يه اق ّٟٔ ٞاي آٖ . ـوٓ ٔيٍٛؼ

ٌؽٜ ٚ خه  فٛذ ؼـ َ٘ٛ ٚ ٠فْ ومف ؼـ ٘ٝف ٌففسٝ 30ي١ٙي ٘ما٘ي تا ا٘ؽاقٜ . ؼـ اؼأٝ ٘فاضي ٘يك، ٕٞيٗ ا٘ؽاقٜ ٞا تٝ واـ ٔيفٚؼ

غٛاٞؽ تٛؼٔٛٔٛٞ ؼيٍف وٝ ( لٙف ؼايفٜ )اق ز١ييٗ اِٚيٗ ٔطُ تفاي ّ٘ة ؼزىسٛـٞاي ـؼيف ٔيا٘ي تا ؼٚ تفاتف ا٘ؽاقٜ ي ١ٌاٞ ؼايفٜ 

تايؽ تٝ آٖ زٛخٝ ٌٛؼ ايٗ اور وٝ ٞف ٌاٜ ٌفايٗ تٝ ٌٛ٘ٝ اي تاٌؽ وٝ ٠فْ ٔطُ ٔٛـؼ ٘ٝف اق فاِّٝ ٔياٖ ؼزىسٛـٞا وٝ تٝ ٚويّٝ 

ؼـ ايٗ ٔٛـؼ تايؽ ٌفر تاق ٞٓ القْ اور . ٘ؽٜ ا٠الْ ٌؽٜ اور وٛزىسف تاٌؽ ٘فاضي تايؽ زٍٛ٘ٝ ِٛـذ ٌيفؼواـغا ٘ٝ ي واق

زٟاـ ١ّٔي ٞايي وٝ ؼـ ايٗ زٙيٗ ؼايفٜ اي خاي ) ؼايفٜ ي تٝ ؼور آٔؽٜ ـا ؼـ ٘ٝف ٌففر تفاي ٕٞٝ زٟاـ ١ّٔي ٞاي ٔطا٘ي 

فٛذ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ القْ اور تٝ ؼزىسٛـ ٔدٟك  82× 5/25ٜ ات١اؼ زٟٙا ّ٘ة يه ؼزىسٛـ وافي اور اوٖٙٛ يه ـاٞفٚ ب( ٌيف٘ؽ 

ٌٛؼ ؼـ ايٗ ِٛـذ تا ؼـ ٘ٝفٌففسٗ لا ٖ٘ٛ زٟاـ ١ّٔي ٞاي ٔطا٘ي ٚ ٔٙاتك ٌىُ قيف ٍٔػُ ٔي ٌٛؼ وٝ ّ٘ة ؼٚ ؼزىسٛـ 

فر ٚ ٘فاضي ـا زٙا٘سٝ ومف تٝ ٌىُ وِٛٝ تاٌؽ ٔي زٛاٖ اتسؽا آٖ ـا تٝ ِٛـذ زػر ؼـ ٘ٝف ٌف. تفاي ايٗ ـاٞفٚ وافي اور 

تٝ ايٗ زفزية وٝ يه ـؼيف ؼزىسٛـ ؼـ فاِّٝ ٞاي ز١ييٗ ٌؽٜ ؼـ . وده اق ٚوٗ ومف ٌفٚٞ تٝ زيؽٖ ؼزىسٛـ ٕ٘ٛؼ. ا٘داْ ؼاؼ

ّ٘ة ( فٛذ تاٌؽ  3ٚ يا ضؽاوثف زا خايي وٝ فاِّٝ ٔياٖ ٞف ّٟٔ ومف تا غٙي وٝ ٔٛاقي ٚوٗ ومف اور )ٚوٗ وِٛٝ 

ويىسٓ اودفيٙىّف : ا٘داْ ٌؽٜ ـؼيف ٞاي ت١ؽي ١ٔيٗ ٔيٍٛؼ غأٛي وٙٙؽٜ ازٛٔازيهوده تا ؼـ ٘ٝف ٌففسٗ ٘فاضي . ٔيٍٛؼ
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ٚويّٝ اي وٝ ٌاؼففي واغر اق يه ٔطفٝٝ آب . تٝ ٚويّٝ ففؼي تٝ ٘اْ أثفٚق ٌاؼففي اغسفاٞ ٌؽ 1723ؼـ واَ ( ٌثىٝ تاـ٘ؽٜ )

. ذ تٝ يه فسيّٝ ٚ زاٌٙي ٔسُّ ٌؽٜ اورازاله تاـٚ. زٍىيُ ٌؽٜ وٝ يه ازاله ضاٚي تاـٚذ ـا ؼـ ؼـٖٚ غٛؼ خاي ٔي ؼٞؽ 

ؼـ ِٛـذ تفٚق آزً وٛقي فسيّٝ ٚ زاٌٙي ف١اَ ٌؽٜ ٚ ٔٛخة ا٘فداـ تاـٚذ ٔي ٌٛ٘ؽ ؼـ ٘سيدٝ ٔطفٝٝ آب ٘يك ٔٙفدف ٌؽٜ ٚ 

اق آٖ قٔاٖ زا وٖٙٛ زالي ٞاي ففاٚاٖ تفاي تٟثٛؼ ٠ّٕىفؼ ٚ اثف تػٍي ايٗ . آب ؾغيفٜ ٌؽٜ تف ـٚي ٔطُ آزً وٛقي ٔي ـيكؼ

ويىسٓ اودفيٙىّف . زٓ ا٘داْ ٌؽٜ اور ٚ اغسفاٞ ٌاؼففي تا زغييفاذ ففا ٚاٖ ؼـ ٔطؽٚؼ واقي ضفيك تٝ واـ ٌففسٝ ٌؽٜ اورويه

يه ٌثىٝ تاـ٘ؽٜ غٛؼواـ اور وٝ تفاي غأٛي وفؼٖ آزً وٛقي ٞاي وٛزه تٛويّٝ خاٌيؽٖ ٚ افٍا٘ؽٖ آب تٝ واـ ٔي ـٚؼ ٚ 

ايٗ ويىسٓ يىي اق وٛؼٔٙؽزفيٗ ٚ خف ّٔفف زفيٗ . يه آزً ٍ٘ا٘ي اق ـاٜ تفوؽ تٝ ايٗ زفزية ـٌؽ ضفيك ـا وٙؽ ٔيىٙؽ زا وفٚ

 2ٞكيٙٝ واـتفؼ ايٗ زدٟيكاذ ؼـ ضؽٚؼ . واـايي ايٗ ٚوايُ تىياـ غٛب اور NFPAتٙاتف ٘ٝف . ٚوايُ ثاتر ؼـ ا٘فاء ضفيك اور

ؼـ ِؽ  90زا  40ٚـي وٝ ٞكيٙٝ ٞاي تيٕٝ تٝ ٖ. ؼـ ٠ْٛ ٔي زٛا٘ؽ تىياـ ٔفيؽ ٚالٟ ٌٛؼ. ؼـ ِؽ اق وُ وفٔايٝ ٞاي ٌفور اور

زٙا٘سٝ ٍٞٙاْ واغر يه تٙا ؛ ايٗ ويىسٓ ٞا ّ٘ة ٌٛ٘ؽ ٞكيٙٝ ٞا واًٞ خيؽا . وٕسف اق واغسٕاٖ ٞاي تؽٖٚ اودف يٙىّف اور

 افىٖٛ تف ٔىائُ السّاؼي زٙا٘سٝ ايٗ ٚوايُ تٝ غٛتي ّ٘ة ٌٛ٘ؽ ٚ تٝ واـ ٌففسٝ ٌٛ٘ؽ زاثيفي ٟٔٓ تف ٘داذ خاٖ.غٛاٞٙؽ وفؼ

تيً اق يه وْٛ ايٗ . ؼـ ِؽ ٔٛاؼ ؼـور ٠ُٕ ٘ىٙؽ 4زا 3تا ٚخٛؼ ايٗ آب خاي ٞاي غٛؼ واـ ٕٔىٗ اور . ا٘ىاٖ ٞا ؼاـ٘ؽ

ٞف ويىسٓ اودف يٙىّف ؼاـاي يه ٔػكٖ زأيٗ آب؛ ٌثىٝ ِِٛٝ وٍي آب ؛ ٌيفٞاي . ٔٛاـؼ تٝ ٠ّر تىسٝ تٛؼٖ ٌيف زأيٗ آب اور

٘ىّف يه ٚويّٝ ي ضىان تٝ ٌفٔا اور وٝ ٘ىثر تٝ يه ؼٔاي اق خيً ز١ييٗ ٌؽٜ ٞف اودف ي. وٙسفَ آب ٚ اودفيٙىّفٞا اور 

وٝ : خايٝ ي ازّاَ تٝ ِِٛٝ ٞاي آب -1. ٚاوًٙ ٍ٘اٖ ؼاؼٜ ٚ ٔٛخة خاًٌ آب ٔيٍٛؼ ٚ اق ًٌ خكء ٍٔػُ زٍىيُ يافسٝ اور

وٝ ٔٙطفف وٙٙؽٜ ـا ؼـ : ٞاـ زٛب تاقٚ يا ذ-3. وٝ ٔطُ غفٚج آب اور: ـٚق٘ٝ -2. ٔٛخة اـزثاٖ ـٚق٘ٝ تا ِِٛٝ ٞاي آب ٔيٍٛؼ

وٝ تف ـٚي ـٚق٘ٝ : والٞه -5. وٝ ٔٛخة خػً آب تا يه اٍِٛي زسف ٔا٘ٙؽ ٔيٍٛؼ : ٔٙطفف وٙٙؽٜ -4. خاي غٛؼ ٍ٘ٝ ٔي ؼاـؼ 

وٝ ٘ىثر تٝ يه ؼٔاي ٚيمٜ : تػً ٌؽاق خؿيف -6. لفاـ ٌففسٝ اور ٚ تٝ ٚويّٝ ي تػً ٌؽاق خؿيف ؼـ خاي غٛؼ ٍٟ٘ؽاـي ٔيٍٛؼ 

ايٗ تػً تف ؼٚ ٘ٛٞ . ٚ تٝ آب أىاٖ ٌىيُ ٔيؽٞؽ. تٛؼٜ ٚ ؼـ آٖ ؼٔا تا٠ث ٔيٍٛؼ والٞه اق ـٚي ـٚق٘ٝ تفؼاٌسٝ ٌٛؼضىان 

وٝ تفاي ـويؽٖ تٝ يه ٘مٙٝ ؾٚب ١ٔيٗ زفويثاذ آٖ ٕٔىٗ اور تا ٘ىثر ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ زغييف : آِيال فّكي ؾٚب ٌؽ٘ي -1: اور 

ٚ ( ِٚي وأال اق آٖ خف ٍ٘ؽٜ اور )وٝ ؼـ تف ؼاـ٘ؽٜ يه ٔايٟ اور : يٍٝ اي ٌٛي ي-2( واؼٔيْٛ ٚتيىٕٛذ  –وفب  -لّٟ )وٙؽ 

ٞف ٌاٜ ؼٔاي آٖ تٝ يه ا٘ؽاقٜ ١ٔيٗ تفوؽ تا ا٘ثىاٖ ٔايٟ ؼـٖٚ آٖ ٌٛي ٌىىسٝ ٚ . غٛؼ ؼـٖٚ يه ضثاب ٞٛا لفاـ ٌففسٝ اور

تٝ خك تػً ٞايي وٝ تياٖ ٌؽ؛ ٞف اودفيٙىّف . ٔمؽاـ ٔايٟ ؼـٖٚ ٌٛي تف خايٝ ي ؼٔاي ٔٛـؼ ٘ٝف ز١ييٗ ٔي ٌٛؼ. والٞه آقاؼ ٔيٍٛؼ

ويىسٓ ا٠الْ . ٠ّٕىفؼ ايٗ ويىسٓ تا ؼزىسٛـٞايي وٝ تيً اق ايٗ تياٖ ٌؽ ؛ زفاٚذ ؼاـؼ. ٔدٟك تٝ يه ويىسٓ ا٠الْ ضفيك اور

ضفيك ؼـ اودفيٙىّف يه وٛئير اِىسفيىي اور وٝ ٘ىثر تٝ خاـي ٌؽٖ آب ضىان تٛؼٜ ٚ تا خاـي ٌؽٖ آب اقؼٞا٘ٝ ي 

ؼٔايي وٝ اودفيٙىّف تٝ آٖ ضىان اور ؛ تٝ ٚويّٝ واـغا٘ٝ ي واق٘ؽٜ ز١ييٗ ٔيٍٛؼ ايٗ .يٙىّف ؛ آليف ـا تٝ ِؽا ؼـ ٔي آٚـؼاودف

ٍٞٙاْ ا٘سػاب اودف يٙىّف تايؽ تٝ تيٍسفيٗ .)ؼٔا تٝ ٚويّٝ ي وؽٞاي ـٍ٘ي ٍٔػُ ٔيٍٛؼ وٝ ؼـ خؽَٚ ِفطٝ ت١ؽ آٔؽٜ اور 

يٗ ِٛـذ ٕٔىٗ اور اودف يٙىّف تف اثف افكايً ؼٔاي ٔطيٗ ٚ تؽٖٚ آزً وٛقي، ؼٔاي ٠اؼي ؼـ ٔطيٗ زٛخٝ ؼاٌر ؼـ غيف ا

ضفاٜر غٛب تٝ ٚويّٝ ي اودفيٙىّف ٘ياقٔٙؽ يه تف٘أٝ ـيكي ٔٙاوة ؼـ تاقـوي .تٝ ايٗ ضاِر خفياٖ وفؼ ٔي ٌٛيٙؽ. ف١اَ ٌٛؼ 

زأيٗ آب ؛ آقٖٔٛ ٞاي زأيٗ آب ٚ  ؼـ ايٗ تف٘أٝ ـيكي القْ اور تاقـوي ؼٚـٜ اي اق ٌيفٞاي. ٚ ز١ٕيف ٚ ٍٟ٘ؽاـي اور

ا٘ٛاٞ ٌٛ٘اٌٖٛ اودف يٙىّف واغسٝ ٌؽٜ اور وٝ ٔي زٛاٖ آٖ ـا ؼـ يىي اق زٟاـ ٌفٜٚ قيف ٚ . تاقـوي فيكيىي اق ِِٛٝ ٞا تٝ ٠ُٕ آيؽ
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تاال ـفسٗ . ؼاـؼؼـ ايٗ ويىسٓ ٕٞٝ ِِٛٝ ٞا زا والٞه اودف يٙىّف زطر فٍاـ آب لفاـ : ويىسٓ زف  – 1يا زفويثي اق آٟ٘ا لفاـ ؼاؼ 

ايٗ ٘ٛٞ اودف٘يىّف تيٍسفيٗ واـتفؼ ـا . ؼٔاي ٔطيٗ تا٠ث ٔي ٌٛؼ والٞه تاق ٌؽٜ ٚ ؼـ ٘سيدٝ آب ـا ؼـ ٔٙٙمٝ قيف غٛؼ تداٌؽ

ٞفٌاٜ أىاٖ يع قؼٖ آب ؼـ ِِٛٝ ٞا ٚخٛؼ ؼاٌسٝ تاٌؽ؛ ٔا٘ٙؽ تػً تاـٌيفي ؼـ يه اوىّٝ ؛ القْ اور ٔٛاؼ ٔؽ يع وٝ . ؼاـؼ 

زٙا٘سٝ آب اودفيٙىّف اق . ٘ؽاـؼ ؛ تٝ آب افكٚؼٜ ٌٛؼ ٚ يا آٖ تػً اق ِِٛٝ ٞا تّٛـذ غٍه ٍ٘ٝ ؼاـي ٌٛؼ غاِير آزً ٌيفي 

ؼـ ِؽ ٚ يا خفٚخيّٗ ٌّيىَٛ  5/96ٔٙثٟ آب ٠ٕٛٔي تاٌؽ ٔي زٛاٖ تا ؼـ ٘ٝف ٌففسٗ ٔمفـاذ تٟؽاٌسي، ٌّيىفيٗ تا ؼـخٝ غَّٛ 

تايؽ زٛخٝ ؼاٌر ايٗ . ِٗ ٌّيىَٛ ؛ ازيّٗ ٌّيىَٛ ٚ وّفيؽ وّىيٓ اوسفاؼٜ ٕ٘ٛؼؼـ ٔٛاـؼ ؼيٍف ٔي زٛاٖ اق ؼي ازي. تٝ آٖ أافٝ وفؼ 

ٌاِٗ ٔٛاؼ  40تٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ٞفٌاٜ القْ تاٌؽ تيً اق . ٔٛاؼ ٔي زٛا٘ٙؽ ٔٛخة غٛـ٘ؽٌي ِِٛٝ ٞا ٌؽٜ ٚ تٝ ويىسٓ آوية تفوا٘ؽ 

ايٗ ويىسٓ ١ٕٔٛال ؼـ : ويىسٓ غٍه  – 2. ٔؽ يع ؼـ يه ويىسٓ تٝ واـ ـٚؼ تٟسف اور اق ويىسٓ ٞاي غٍه اوسفاؼٜ ٌٛؼ 

تا يه ضىاب وف اٍٍ٘سي ٔي زٛاٖ ٌفر ويىسٓ غٍه . ٔٙا٘مي وٝ أىاٖ يع قؼٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ تٝ خاي ويىسٓ زف تٝ واـ ٔي ـٚؼ 

ـ ؼـ ايٗ ويىسٓ ؛ ِِٛٝ ٞا ؼاـاي ٞٛاي فٍفؼٜ ٞىسٙؽ ٚ ؼ. ؼوسٍاٜ اودفيٙىّف تٝ واـ ـٚؼ  20ٍٞٙأي تٝ واـ ٔي ـٚؼ وٝ تيً اق 

خٍر آٖ يه ٌيف لفاـ ٌففسٝ اور وٝ خاـي ٌؽٖ آب ـا وٙسفَ ٔيىٙؽ ٞفٌاٜ والٞه اودفيٙىّف تاق ٌٛؼ، ٞٛا آقاؼ ٌؽٜ ٚ ؼـ ٘سيدٝ 

تايؽ زٛخٝ ؼاٌر وٝ ؼـ ايٗ ويىسٓ . ي افر فٍاـ ؛ ٌيف ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ي خفياٖ آب ٘يك تاق ٔي ٌٛؼ ٚ آب ؼـ ِِٛٝ ٞا خفياٖ ٔي ياتؽ 

غيف قٔا٘ي ؼـ غفٚج آب ٚخٛؼ ؼاـؼ تٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ؛ ؼـ تٙاٞاي غيّي غٙف٘ان ٘ثايؽ اق ايٗ ٌيٜٛ ٘ىثر تٝ ويىسٓ زف ؛ يه زا

ؼـ . ٕٞسٙيٗ ؛ تٝ ٠ّر ٚخٛؼ ايٗ زاغيف ؼـ ويىسٓ غٍه ٕٔىٗ اور زٙؽيٗ والٞه تٝ ٘ٛـ ٕٞكٔاٖ تاق ٌٛ٘ؽ. اوسفاؼٜ وفؼ

ـ ٔيسٛاٖ اق والٞه ٞايي وٝ وفيٟ تاق ٔي ٌٛؼ تفاي واًٞ ايٗ زاغي. ٘سيدٝ غىاـذ ٘اٌي اق خاـي ٌؽٖ آب تيٍسف ٔي ٌٛؼ 

تيً اق فٍاـ القْ تفاي تاق ( ويّٛ خاوىاَ  140زا  110 ) psi 20 -15ؼـ ٞفضاَ فٍاـ ٞٛا ؼـ ايٗ ويىسٓ ؼـ ضؽٚؼ . اوسفاؼٜ وفؼ 

. فٍاـٞاي تيٍسف ٔٛخة زاغيف تيٍسف غٛاٞؽ ٌؽ . ٌؽٖ ٌيف ٍٟ٘ؽاـي آب اور 

 

 : ويىسٓ ٞاي خيً ف١اَ  – 3

 

ياـ ٌثيٝ ويىسٓ ٞاي غٍه ٞىسٙؽ تا ايٗ زفاٚذ وٝ وفيٟ زف اق آٟ٘ا ٠ُٕ ٔي وٙؽ ٚ غىاـازٟاي ٘اٌي اق خاـي ٌؽٖ آب ٚ ٘يك ته

تٝ ٔٙٝٛـ خٌّٛيفي اق آوية ٞاي ٔىا٘يىي تٝ ويىسٓ ؛ ٍ٘ر فٍاـ ٞٛا تٝ . آوية ٞاي ٔىا٘يىي تٝ اودفيٙىّف ـا وٕسف ٔي وٙٙؽ 

ٍٞٙأي وٝ فٍا ٞٛا يىثاـٜ زغييف ٔي وٙؽ ٔثال ؼـ ِٛـذ ٌىىسٗ زّاؼفي ِِٛٝ ٞا . ٖ ٔيٍٛؼ ٚويّٝ يه ٔٙثٟ تٝ ٘ٛـ ازٛٔازيه زأي

ٌيفٞاي خيً ف١اَ وٝ ٠ثٛـ آب ـا تٝ . ؛ ٔٙثٟ زأيٗ ٞٛا ٔي زٛا٘ؽ تؽٖٚ آ٘ىٝ ٌيف غفٚج آب ـا تاق وٙؽ ٠الئٓ اغثاـي ايداؼ وٙؽ 

آٌىاـواقٞا ؼـ ٕٞاٖ ٔطُ لفاـ ؼاـ٘ؽ ٚ ٠ّٕىفؼ . ٠ُٕ ٔي وٙٙؽ ِِٛٝ ٞا ٞؽاير ٔي وٙٙؽ تٝ ٚويّٝ يه ويىسٓ آٌىاـواق خؽاٌا٘ٝ 

اق آٖ خايي وٝ ؼوسٍاٜ آٌىاـواق تيً اق والٞه اودفيٙىّف ٘ىثر تٝ ٌفٔا ضىان اور ؛ . آٟ٘ا ٔىسمُ اق واـ اودفيٙىّف اور 

زأيٗ آب تٝ ٘ٛـ ؼوسي ٕٞسٙيٗ ٕٔىٗ اور ٌيفٞاي . ٌيفٞاي زأيٗ آب قٚؼزف اق آ٘سٝ ؼـ ويىسٓ غٍه تياٖ ٌؽ تاق ٔي ٌٛ٘ؽ 

تٙاتف ايٗ ٕٔىٗ اور . غاِثا ؛ ٍٞٙأي آليف تٝ ِؽا ؼـ ٔي آيؽ وٝ ٌيف تاق ٌؽٜ ٚ آب تٝ ؼـٖٚ ِِٛٝ ٞا خفياٖ ياتؽ . وٙسفَ ٌٛؼ 

خيً اق آ٘ىٝ اودفيٙىّف تٝ ف١اِير ؼـ آيؽ تٝ ـٚي ٞاي ؼيٍف آزً ـا غأٛي وفؼٜ ٚ ٘ياقي تٝ ٠ّٕىفؼ اودفيٙىّف ٚ غفٚج آب ٚ 

 4. ايٗ ويىسٓ تٝ ٚيمٜ ؼـ ٍٟ٘ؽاـي ٚ ا٘ثاـ وفؼٖ واالٞاي ٌفاٖ تٟاء تىياـ اثف تػً اور . يدٝ آوية ٞاي ٘اٌي اق آٖ ٘ثاٌؽ ؼـ ٘ر

ؼـ ايٗ ويىسٓ والٞه اودفيٙىّف ٕٞٛاـٜ تاق اور ٚ ٌيفٞاي زأيٗ آب تٝ ٚويّٝ يه ويىسٓ : ويُ آوا / ويىسٓ ٞاي زٙؽ آتي  –
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اـواق ؼـ ٕٞاٖ ٘اضيٝ ي اودفيٙىّف ّ٘ة ٔي ٌٛؼ ٌيف زأيٗ آب ٕٔىٗ اور تٝ ِٛـذ آٌىاـواق ٠ُٕ ٔي وٙٙؽ ويىسٓ آٌه

ايٗ ويىسٓ ؼـ خايي وٝ ٘ياق تٝ خفياٖ زٙؽ ٚ يىثاـٜ آب ٚخٛؼ ؼاـؼ تٝ واـ ٔي ـٚؼ ٔا٘ٙؽ واـٌاٟٞايي وٝ أىاٖ . ؼوسي وٙسفَ ٌٛؼ 

وٝ الن اِىُ تٝ واـ ٔي تف٘ؽ ٚ واغسٕاٟ٘ايي وٝ ٔمؽاـي ا٘فداـ ٚخٛؼ ؼاـؼ ؛ ٔطُ ٞاي ضُٕ ٚ ٍٟ٘ؽاـي ٘يسفٚ وِّٛك، واـٌاٟٞايي 

( ِثٝ ي تيفٚ٘ي ) ٕٞسٙيٗ اق ايٗ ويىسٓ ٞا ؼـ ٔطٛ٘ٝ تيفٚ٘ي واغسٕاٖ ٔا٘ٙؽ خٙدفٜ ٞا، ٘ثً ؼيٛاـٞا . قياؼ ٔٛاؼ آزً ٌيف ؼاـ٘ؽ 

. ٞا ٚ ٔٙا٘ك ٕٞدٛاـ ضفٛ وٙؽ ايٗ زٙيٗ ويىسٓ ٞايي ٔي زٛا٘ؽ واغسٕاٖ ـاؼـ تفاتف آزً ٞاي ٘اٌي اق واغسٕاٖ. تٝ واـ ٔي ـٚؼ 

ايٗ ويىسٓ ٞا ١ٕٔٛال تٝ ِٛـذ ؼوسي وٙسفَ ٔيٍٛؼ ٚ تيٍسف ؼـ خايي تٝ واـ ٔيفٚؼ وٝ واغسٕاٖ ؼاـاي ضفاٜر ٔٙاوة ٚ يا 

يىي اق اخكاء ٟٔٓ ؼـ ٞف اودفيٙىّف وٝ تف ٠ّٕىفؼ آٖ ٚ ٘يك ٘فاضي ويىسٓ ِِٛٝ وً . فاِّٝ ي القْ اق ؼيٍف واغسٕاٖ ٞا ٘يىر 

تف آٚـؼ ز١ؽاؼ . تف خايٝ ي ا٘ؽاقٜ ي ـٚق٘ٝ ٘يك ٔيسٛاٖ اودفيٙىّف ٞا ـا زمىيٓ تٙؽي وفؼ . ـؼ ؛ ـٚق٘ٝ ي اودفيٙىّف اور اثف ؼا

ٔطُ . تفاي ّ٘ة اودفيٙىّف القْ اور ، لاتّير ٚ ٚيمٌي ٞاي ٔٛاؼ ٔٛخٛؼ ؼـ ٞف ٔطُ تف آٚـؼ ٌٛؼ : اودفيٙىّف ٞاي ٔٛـؼ ٘ياق 

ٔطُ ٞايي وٝ ؼاـاي ٔماؼيف وٓ اق : فٕاٞاي تا غٙف وٓ  – 1: يفي تٝ وٝ ٌفٜٚ زمىيٓ ٔيٍٛ٘ؽ ٞاي ٔػسّف اق ٘ٝف اوس١ؽاؼ آزً ي

ٔٛاؼ لاتُ اٌسغاَ اور ٚ ا٘سٝاـ ٔيفٚؼ وف٠ر خيٍففر آزً وٛقي اضسٕاِي ، ؼـ زٙيٗ ٔىا٘ي ٘ىثسا وٙؽ تاٌؽ ٔا٘ٙؽ ٔىاخؽ ، 

وٝ زا ا٘ؽاقٜ ا ي ٔٛاؼ آزً ٌيف ؼاـ٘ؽ ٚ وف٠ر خيٍففر ٔطُ ٞايي : فٕاٞايي تا غٙف ٔسٛوٗ  – 2ٔطيٗ ٞاي آٔٛقٌي ٚ ٔٛقٜ ٞا 

٘ا٘ٛايي ٞا ، ـغسٍٛـغا٘ٝ ٞا ، وٙىفٚ واقي ٞا ، ِٙايٟ ِثٙي ، آوياتٟاي : آزً وٛقي اضسٕاِي ؼـ زٙيٗ ٔىا٘ي ٔسٛوٗ تاٌؽ ٔا٘ٙؽ 

فٕاٞايي تا غٙف  – 3اي زٛب غالذ ، واـٌاٟٞاي زِٛيؽي زفْ ، ِٙايٟ واغؿ ، اوىّٝ ٞا ، تاـا٘ؽاقٞا ، ِٙايٟ الوسيه ٚ واـٌاٞٝ

ٌفؼ ٚ غثاـ ، خفق ٚ وفن آزً ٌيف ؼـ ٔطيٗ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ خيٍففر آزً وٛقي . ٔمؽاـ ٔٛاؼ لاتُ اٌسغاَ قياؼ اور : قياؼ 

واـٌاٟٞاي ـيػسٝ ٌفي زطر فٍاـ ، واـٌاٟٞاي تاقيافر الوسيه ، واـٌاٟٞاي : ٔا٘ٙؽ . اضسٕاِي ؼـ ايٗ زٙيٗ ٔىا٘ي قياؼ اور 

، ٔثّٕاٖ ٚ يا زٛ ؼٚقي غٛؼـٚٞا وٝ اق فْٛ خالوسيه اوسفاؼٜ ٔي وٙٙؽ ، واـٌاٟٞاي اٌثاٞ آوفاِر ٚ واـٌاٟٞاي غٛ٘ٝ زٍه ؼٚقي 

فاِّٝ ي تيٗ ؼٚ اودفيٙىّف ، تف خايٝ ي ٔيكاٖ غٙف اٌسغاَ ٔطيٗ ز١ييٗ ٔي ٌٛؼ تٝ ٘ٛـي وٝ ؼـ ٔطيٗ ٞايي تا غٙف . ٚـي ـً٘ 

اِثسٝ تىياـي اق ٔسػّّاٖ ٔي ٌٛيٙؽ وٝ تفاي . فٛذ تاٌؽ  12يي تا غٙف قياؼ فٛذ ٚ ؼـ ٔطيٗ ٞا 15وٓ ٚ ٔسٛوٗ ضؽاوثف 

قيفا ٕٔىٗ اور تٝ ٔفٚـ اق ٠ّٕىفؼ اودفيٙىّف واوسٝ . فٛذ ٘ثاٌؽ  8إ٘يٙاٖ تيٍسف تٟسف اور ٞفٌك فاِّٝ ٔياٖ اودفيٙىّف تيً اق 

فٛذ تاٌؽ القْ اور تٝ ٔٙٝٛـ  6ؼٚ اودفيٙىّف وٕسف اق  تٝ ايٗ ٘ىسٝ ٘يك تايؽ زٛخٝ ؼاٌر وٝ ٞفٌاٜ تٝ ٞف ؼِيّي فاِّٝ ٔياٖ. ٌٛؼ 

Cold Soldering  ( وفؼ ٌؽٖ تػً ٌؽاق خؿيف اودفيٙىّف تٝ ٠ّر خاًٌ آب اودفيٙىّف ٔداٚـ اور ) وٝ ؼـ ايٗ ِٛـذ ؼـ

ٔماتّٝ تا آزً ٔٛٔٛٞ ؼيٍفي وٝ تايؽ تٝ آٖ زٛخٝ ؼاٌر ايٗ اور وٝ اودفيٙىّفٞا تفاي . ٔٛلٟ ِكْٚ اودفيٙىّف ف١اَ ٘ػٛاٞؽ ٌؽ 

تٙاتف ايٗ تفاي ضفٛ اثف تػٍي اودفيٙىّف ٞا ٚ خٌّٛيفي اق ٌىسفي . وٛقي ؼـ ٕٞاٖ ٘ثمٝ اي وٝ ّ٘ة ٌؽٜ ا٘ؽ ٘فاضي ٌؽٜ ا٘ؽ 

خه . آزً وٛقي تٝ ٘ثماذ ؼيٍف القْ اور تا تٝ واـ افساؼٖ اودفيٙىّف ، ٕٞٝ ؼـٞا ، خٙدفٜ ٞا ٚ ؼـيسٝ ٞا تىسٝ ٍ٘ٝ ؼاٌسٝ ٌٛ٘ؽ 

لؽـذ خًٌٛ ٞف ِِٛٝ اِّي ٠ٕٛؼي ؼـ . اودفيٙىّف ٞا ٍٔػُ ٌؽ القْ اور لٙف ِِٛٝ ٞاي آب ٘يك ١ّْٔٛ ٌٛؼ  اق آ٘ىٝ ز١ؽاؼ

ٞكاـ فٛذ ٔفتٟ  52تٝ ٘ٛـي وٝ تفاي غٙفاذ وٓ ٚ ٔسٛوٗ . ويىسٓ اودفيٙىّف تف خايٝ غٙفاذ ٔٛخٛؼ ؼـ ٔطيٗ ز١ييٗ ٔي ٌٛؼ 

. تفآٚـؼ لٙف ِِٛٝ ٞاي افمي ؼٚ ـٚي ٚخٛؼ ؼاـؼ تفاي . ٞكاـ فٛذ ٔفتٟ غٛاٞؽ تٛؼ  25ٚ تفاي غٙفاذ قياؼ 

 

 خؽَٚ ز١ييٗ لٙف ِِٛٝ – 1

 ـٚي ٔطاوثاذ ٞيؽـِٚيه  – 2
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١ٕٔٛال تٝ واـٌيفي خؽاَٚ ز١ييٗ لٙف ِِٛٝ ٔٛخة ٔيٍٛؼ  

 

زغييف ؼـ ٠ْٛ ايٗ ـٚي ٘ىثر تٝ . لٙف ِِٛٝ ٞا تيً اق ا٘ؽاقٜ تفآٚـؼ ٌٛؼ وٝ تٝ ٘ٛتٝ ي غٛؼ ٔٛخة افكايً ٞكيٙٝ ٞا ٔي ٌٛؼ

. غٙفاذ ٔطيٙي ا١٘ٙاف خؿيف اور 

 

. تا اوسفاؼٜ اق ـٚي ٞاي ٔطاوثاذ ٞيؽـِٚيه ٔي زٛاٖ لٙف ٔٛـؼ ٘ياق ِِٛٝ ـا تٝ ؼلر ٔطاوثٝ وفؼ 

 

. ايٗ ـٚي السّاؼي زف اور 

 

.  ِٚي ٘ىثر تٝ زغييف غٙفاذ ٔطيٙي ا١٘ٙاف ٘ؽاـؼ

 

ؼاَٚ ز١ييٗ لٙف تف خايٝ غٙفاذ ٔطيٙي ٚ تيٍسفيٗ ز١ؽاؼ اودفيٙىّف وٝ ج. تٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ، واـتفؼ ايٗ ٌيٜٛ ٘ياق تٝ آيٙؽٜ ٍ٘في ؼاـؼ

ايٙر  2تٝ ِِٛٝ ٔسُّ ٞىسٙؽ لٙف ِِٛٝ ٞا ـا خيٍٟٙاؼ ٔي ؼٞٙؽ اِثسٝ ايٗ خؽاَٚ اـائٝ ٌؽٜ زٟٙا تفاي اودفيٙىّف ٞايي تا ـٚق٘ٝ ي 

. ـ ـٚ٘ؽ ٔٙاوة ٞىسٙؽ تفاي واـتفؼ ؼيٍف ـٚق٘ٝ ٞا القْ اور ـٚي ٔطاوثاذ ٞيؽـِٚيه تٝ وا

 

 خؽَٚ ز١ييٗ لٙف ِِٛٝ ؼـ ويىسٓ اودفيٙىّف تفاي ٔطيٗ ٞايي تا غٙفاذ وٓ

sprinklers maximum In . pipe can supply 
3 1 ¼ 

5 1 ½ 

10 2 

30 2 ½ 

60 3 

100 3 ½ 

Area Limit of 52000 sq.FT 4 

 

 

 ز١ييٗ لٙف ِِٛٝ ؼـ ويىسٓ اودفيٙىّف تفاي ٔطيٗ ٞايي تا غٙف ٔسٛوٗ: خؽَٚ 

 

sprinklers maximum In . pipe can supply 
3 1.¼  

5 1.½  
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10 2  

20 2.½  

40 3  

65 3.½ 

100 4  

160 5  

275 6  

Area Limit of 52000 sq . RT 8 

 

 ز١ييٗ لٙف ِِٛٝ ؼـ ويىسٓ اودفيٙىّف تفاي ٔطيٗ ٞايي تا غٙف قياؼ: خؽَٚ 

 

sprinkiers maximum In . pipe can supply 
2 1.¼  

5 1.½  

8 2  

15 2.½  

27 3  

40 3.½  

55 4  

90 5  

150 6  

Area Limit of 25000 sq . ft 8 

 

واَ  50ٞف ٌاٜ اودفيٙىّفٞا ؼـ يه ٔطيٗ ٔٙاوة ٚ غيف ٔػفب تٝ واـ تفؼٜ ٌٛ٘ؽ ٕٔىٗ اور زا : تفـوي ٚ ز١ٛيٓ اودفيٙىّف ٞا 

ؼيٍفي ٕٞسٖٛ ٔٛاؼ غٛـ٘ؽٜ ؼـ ٞٛاي ٔطيٗ ، ٍ٘ر  ِٚي افكٖٚ تف ٔؽذ واـتفؼ ٞف اودفيٙىّف ٠ٛأُ. ٘يك واـايي ؼاٌسٝ تاٌٙؽ 

تٙاتف ايٗ . تف ٘ياق تٝ ز١ٛيٓ اودفيٙىّف ٞا ٔٛثف ٞىسٙؽ ... ؾـاذ ٚ يا ـً٘ ، ٔفتٝ ٞاي ٔىا٘يىي ، إٔطالَ تػً ٌؽاق خؿيف ٚ 

افكٖٚ تف . ؼ ٚؼـ ِٛـذ ٘ياق ز١ٛيٓ ٌٖٛ. القْ اور ؼـ ٘ي ٌٍر ٞاي ايٕٙي تف والٔر اودفيٙىّف ٞا ٘ٝاـذ وافي ت١ُٕ آيؽ 

ؼـ . آٟ٘ا آقٔٛؼٜ ٌٛؼ  RTiواَ يىثاـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞايي اق اودفيٙىّفٞاي ّ٘ة ٌؽٜ ا٘سػاب ٌٛؼ ٚ  10آٖ القْ اور ؼـ فٛاُِ قٔا٘ي 

١ٕٔٛال يه ؼـ ِؽ اق وُ اودفيٙىّفٞا ؼـ ٞف ؼٚـٜ آقٔايً . ِٛـزي وٝ خٛاب آقٖٔٛ ٔٙاوة تٛؼ ٘ياقي تٝ ز١ٛيٓ ٘يىر 

فٕاي : -تفغي اق ٔٛاـؼي وٝ ٕ٘ي زٛاٖ اودفيٙىّف تٝ واـ تفؼ . ٞاي تفـوي ٌؽٜ تايؽ ز١ٛيٓ ٌٛ٘ؽ ؼـ ٞف ِٛـذ ٕ٘ٛ٘ٝ . ٔيٍٛ٘ؽ 

اِثسٝ تفاي ضفاٜر ٔثؽَ . ٍٞٙأي وٝ زدٟيكاذ اِىسفيىي ٔؽ ٘ٝف تاٌٙؽ -ٔسف  15اـزفاٞ تيً اق -وٛزه ٚ تىسٝ ، ٔا٘ٙؽ غٛؼـٚٞا 
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وٕثٛؼ ٔٙاتٟ آب -ي آب اوسفاؼٜ وفؼ ٞا ٚ ؼيٍف ٚوايُ اِىسفيىي ٘فر وٛق ٔي زٛاٖ اق افٍا٘ٝ ٞا

 

: -يه ضاِر ؼٌفٌٖٛ يافسٝ اق اودفيٙىّفٞا ٞىسٙؽ وٝ ؼـ تفغي ٚيمٌي ٞا تا يىؽيٍف زفاٚذ ؼاـ٘ؽ : ويىسٓ ٞاي افٍا٘ٝ ا ي آب 

يٙىّف ٞف اودف-اودفيٙىّف ٞا تفاي ضفاٜر يه ٔٙٙمٝ تٝ واـ ٔيفٚ٘ؽ ؼـ ِٛـزي وٝ افٍا٘ٝ ٞا تفاي يه ٟٔٛٔ ٚيمٜ تٝ واـ ٔيفٚ٘ؽ 

خػً آب -تٝ زٟٙايي ؼـ تفاتف آزً ٚاوًٙ ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ ٚ تاق ٔيٍٛؼ ؼـ ِٛـزي وٝ افٍا٘ٝ ٞا تٝ يىثاـٜ ٚ تا ٞٓ تٝ واـ ٔي افسٙؽ 

ؼـ اودفيٙىّف ٞا تٝ ِٛـذ ٠ٕٛؼي اور ٚ يه ٘اضيٝ ي زسف ٔا٘ٙؽ ـا خًٌٛ غٛؼ لفاـ ٔيؽٞؽ ِٚي افٍا٘ٝ ٞاي آب ؼـ ٕٞٝ 

. خٟاذ آب ـا خػً ٔي وٙٙؽ 

 

 

تفاي ز١ييٗ غأٛي وٙٙؽٞا تفاي ٞف لىٕر تا زٛخٝ تٝ ٔىاضر ٞف تػً ٚ تا ؼـ ٘ٝف ٌففسٗ ايٙىٝ ٞف ؼزىسٛـ ٚ : زيدٝ ٌيفيٖ

غأٛي وٙٙؽٜ تايىسي ضؽالُ ٔمؽاـ ١ٔييٙي اق فٕا ـا خًٌٛ ؼٞؽ اوسفاؼٜ ٌؽٜ اور ِؿا خا ٕ٘ايي واٌفٟا ٚ ويىسٓ ٞاي ا٘فاء 

ا٘داْ ٌففسٝ ٍ٘اٖ اق آٖ ؼاـؼ وٝ ٔؽيفيسٟا تايؽ ٘ىثر تٝ ٔىائُ ايٕٙي ضىان تٛؼٜ ٚ تٝ تفـوي ٞاي . ضفيك تىياـ ٟٔٓ تٙٝف ٔيفوؽ

ٕٞيٗ غا٘ف ٘ىثر تٝ زدٟيك واـٌاٟٞا تٝ أىا٘اذ ا٠الْ ٚ ا٘فاء ضفيك ٘ثك اوسا٘ؽاـؼٞا ٚ وايف ٚوائُ ايٕٙي الؽاْ وافي ـا ٔثؿَٚ 

ؼاٌسٝ تاٌٙؽ 

 

 
 

 


