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مع أنظمة مواسري الرصف

أمنية ثغرات 
مثبتة 

الحريق انتشار  ضد  الغرفة  تأمني  عند 
أسفل إىل 



هيكل االختبار

تم إجراء تركيب نظام مواسري رصف SML مصنوع من الحديد الزهر وأنظمة مواسري رصف مختلفة مصنوعة من البالستيك يف هيكل اختبار 
ن من ثالثة طوابق. كانت املواسري النازلة ألنظمة املواسري متر عرب غرفة تم إحداث حريق فيها وفًقا ملنحنى درجة الحرارة القيايس. اخرتقت  مكوَّ

املواسري سقًفا ألعىل يف الهواء الطلق وأرضية ألسفل، حيث انتهت بعد ذلك يف اعوجاج أفقي.

تحت غرفة الحريق

فوق غرفة الحريق

غرفة الحريق

 نظام مواسري رصف واحد من الحديد الزهر

5 أنظمة مواسري رصف بالستيكية

D1 D2 D3 D4 D5 D6

متطلبات الحامية من الحريق ملواسري الرصف الصحي

غالبًا ما تعرب تركيبات خدمات البناء، مثل مواسري الرصف، جدران وسقوف مناطق الحريق. هنا، تتطلب املادة 40 الفقرة 1 من  •
قانون البناء النموذجي أن يتم مترير هذه الخطوط فقط من خالل املكونات املغلِقة للغرفة )الجدران والسقوف( التي تتطلب توفر إمكانية     

مقاومة الحريق إذا مل يكن يٌخىش من انتشار الحريق يف املستقبل القريب.  

وفًقا للامدة 31 من قانون البناء النموذجي، يجب أن تكون السقوف البينية مقاِومة للحريق كمكونات مغلِقة للمساحة يف     فئة املبنى 5    •
ومثبِّطة للحريق بشكل فائق يف فئة املبنى 4. هذا يعني أن املكونات املقاِومة للحريق يجب أن تتحمل النار ملدة 90 دقيقة  

.(DIN 4102-2: 1977-09 واملكونات املثبِّطة للحريق بشكل فائق يجب أن تصمد للنار ملدة 60 دقيقة )املواصفة  

نتيجة لذلك، يجب أيًضا أن تتمتع بعض الخطوط أو عنارص منع انتشار الحريق الخاصة بها بنفس درجة مقاومة الحريق )مواصفة أنظمة    •
خطوط املواسري النموذجية لعام 2015، النقطة رقم 4.1(. ال ميكن تحقيق األمن الالزم الحتواء النار إال بنفس درجة مقاومة الحريق.  

التأكد من موثوقية الحامية من الحريق

 DIN EN 1366-3 يجب إجراء اختبارات مناسبة إلثبات ما إذا كانت هناك حامية موثوقة من الحريق. ومع ذلك، فإن معيار االختبار الحاسم
يتطلب فقط اختباًرا ألعىل لعنارص حامية السقوف من انتشار الحريق ملواسري الرصف، ولكن ليس ألسفل. ينص معيار االختبار رصاحًة عىل أنه ال 

ميكن تقييم خطر انتشار الحريق إىل أسفل من خالل إجراءات االختبار املنظَّمة فيه.

ميكنك العثور عىل متطلبات تفصيلية حول تقنيات الحامية من الحريق وخلفيات أساسية يف
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الحامية من الحريق: السالمة أواًل
خلفية اختبار الحريق ملركز معلومات تكنولوجيا الرصف الصحي

البداية نقطة 

عندما نقيم يف مبنى متعدد الطوابق يف أملانيا، فإننا نعتمد عىل أن يكون املبنى آمًنا وتجهيزاته آمنة قدر اإلمكان. بعد كل يشء، هناك متطلبات 
صارمة لسالمة املباين يف هذا البلد، مبا يف ذلك الحامية الوقائية من حرائق املباين.

تنقسم املباين يف أملانيا إىل فئات. قبل كل يشء، يتم تقسيم املباين املرتفعة )فئتا البناء 4 و5، أي املباين التي يبدأ رتفاعها من 7 أمتار أو 13 
مرتًا وفًقا للامدة 2 الفقرة 3 البنَدين 4 و5 من قانون البناء النموذجي - MBO( إىل مناطق حريق تبًعا ملتطلبات املساحة. تتمتع الحامية من 
الحريق بأولوية قصوى وينظمها عدد كبري من املعايري القانونية. يف حالة اندالع حريق، يجب التأكد من عدم انتشاره إىل مناطق حريق أخرى 

خالل فرتة زمنية معينة. هذا ينطبق يف جميع االتجاهات: يف الجانب وإىل أعىل وإىل أسفل.

)IZEG( الهدف من اختبار الحريق ملركز معلومات تكنولوجيا الرصف الصحي

بصفتنا مؤسسة متخصصة مسؤولة لتكنولوجيا أنظمة الرصف الصحي املصنوعة من الحديد الزهر، فإننا مهتمون دامئًا بأعىل مستويات األمان 
وأعىل معايري الجودة ملنتجات الرصف الصحي.

ولذلك، أجرينا اختبار الحريق ملركز معلومات تكنولوجيا الرصف الصحي مع رشكات مصنِّعة رائدة ألنظمة مواسري الرصف املصنوعة من الحديد 
الزهر.

كان هدفنا هو معرفة مدى نجاح مواسري الرصف املختلفة وأنظمة منع انتشار الحريق املرتبطة بها يف اجتياز اختبار الحريق ليس فقط لألعىل، 
ولكن أيًضا لألسفل.

تم إجراء اختبار الحريق التوجيهي هذا يف 5 فرباير/شباط 2021 
يف معهد اختبار املواد املعتمد يف براونشفايج.

 “MPA„ ميكن العثور عىل معلومات حول معهد اختبار املواد »
mpa.tu-braunschweig.de عىل املوقع اإللكرتوين

السؤال – تأمني الغرفة ضد انتشار الحريق يف حالة نشوب حريق يف منصة االختبار

تم اختبار أنظمة مواسري الرصف املختلفة ذات عنارص منع انتشار الحريق للمواسري من حيث خصائص أدائها ومدى مالءمتها يف حالة نشوب 
حريق. كان تركيز الفحص هو التأثري عىل التأمني املطلوب للسقوف ضد انتشار الحريق يف قانون البناء النموذجي واللوائح اإلدارية امللموسة 

القامئة عىل أساسه، وال سيام الفئتني „مقاِومة للحريق“ و“مثبِّطة للحريق بشكل فائق“.
أُجري اختبار حريق مركز معلومات تكنولوجيا الرصف الصحي وفًقا لألسئلة التالية:

أ(   التحقق من استمرار تأمني املكان ضد انتشار الحريق طوال فرتة االختبار البالغة 90 دقيقة
ن الدخان خارج منطقة الحريق ب(  تقييم تكوُّ

ن اللهب املحتمل يف الغرفة السفلية ج(   مراقبة تكوُّ
د(   التحقق من انتقال درجة الحرارة إىل الغرف املجاورة ملعرفة الزيادة غري املقبولة



مدة االختبار 90 دقيقة النتائج أسفل غرفة الحريق

انتشار  ضد  الغرفة  تأمني  فقدان 
السفلية الغرفة  إىل  الحريق 

نظام مواسري الرصف

ميكنك أن تطلب اآلن تقرير الفحص الصادر من معهد اختبار 
املواد „MPA“ عىل:
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اللهب ن  تكوُّ

غري  الحرارة  درجة  انتقال 
به املسموح 

مشتعلة مكونات  تساقط 

آمن حرج  غري مقبول 

املواسري انفتاح خط   / متّزق 

الدخان ن  تكوُّ

النتائج فوق غرفة الحريق:
 استطاعت جميع أنظمة املواسري املختربة االمتثال لتوجيهات منع انتشار الحريق.

D1

14 دقيقة

REHAU 
RAUPIANO 

PLUS

D1

13 دقيقة

13 دقيقة

15 دقيقة

90 دقيقة

D6

SML 
(DÜKER, 

PAM-GLOBAL®, 
PREIS®)

D6

آمن

آمن

آمن

آمن

آمن

آمن

26 دقيقة

D3

GEBERIT 
SILENT-PRO 

D3

25 دقيقة

16 دقيقة

20 دقيقة

18 دقيقة

26 دقيقة

26 دقيقة

32 دقيقة

D5

GEBERIT 
SILENT DB20

D5

32 دقيقة

31 دقيقة

31 دقيقة

31 دقيقة

31 دقيقة

D2

12 دقيقة

POLO-KAL XS

D2

60 دقيقة

12 دقيقة

15 دقيقة

12 دقيقة

26 دقيقة

D4

WAVIN AS 

D4

31 دقيقة

20 دقيقة

19 دقيقة

19 دقيقة

19 دقيقة



أنظمة مواسري الرصف وأنظمة منع انتشار الحريق الخاضعة للفحص

REHAU RAUPIANO PLUS  D1
REHAU مثبَّتة بطوق مواسري ،REHAU من الرشكة املصنِّعة Z-42.1-223 مواسري رصف صحي وتركيبات مواسري وفًقا ملوافقة املفتشية العامة للبناء رقم  

Z-19.53-2459 باإلضافة إىل املوافقة العامة عىل التصميم رقم REHAU وفًقا ملتطلبات املوافقة العامة عىل التصميم لنظام Z-19.17-1662 باإلضافة إىل موافقة املفتشية العامة للبناء رقم  

POLO-KAL XS  D2
مواسري رصف صحي وتركيبات مواسري وفًقا ملوافقة املفتشية العامة للبناء رقم Z-42.1-506من الرشكة املصنِّعة POLOPLAST، مثبَّتة بطوق مواسري  

Z-19.53-2306 وفًقا ملتطلبات موافقة املفتشية العامة للبناء رقم POLO-BSM F نظام  

Geberit Silent-Pro  D3
مواسري رصف صحي وتركيبات مواسري وفًقا ملوافقة املفتشية العامة للبناء رقم Z-42.1-542، مثبَّتة مع نظام Geberit Rohrschott 90 Plus EN وفًقا ملتطلبات موافقة املفتشية  

Z-19.53-2236 العامة للبناء رقم  

Wavin AS  D4
مواسري رصف صحي وتركيبات مواسري وفًقا ملوافقة املفتشية العامة للبناء رقم Z-41.1-228, R90 Wavin، مثبَّتة مع نظام BM-R90 وفًقا ملتطلبات موافقة املفتشية العامة  

Z-19.53-2307 للبناء رقم   

Geberit Silent db20  D5
مواسري رصف صحي وتركيبات مواسري وفًقا ملوافقة املفتشية العامة للبناء رقم Z-42.1-265، مثبَّتة مع نظام Geberit Rohrschott 90 Plus وفًقا ملتطلبات موافقة املفتشية  

Z-19.17-1927 العامة للبناء رقم   

PREIS® SML  ،SAINT-GOBAIN HES PAM-GLOBAL® S  ،SML:Düker SML  D6
ROCKWOOL  Klimarock مثبَّتة مع عنارص منع انتشار الحريق للمواسري مع حصرية الصوف الصخري ،DIN EN 877 مواسري رصف وتركيبات مواسري ووصالت ربط وفًقا للمواصفة   

P-3725/4130-MPA BS وفًقا لشهادة اختبار املفتشية العامة للبناء رقم   

 +49 (6254) 9596019 . info@izeg.de :الهاتف | Werner-von-Siemens-Straße 30 .  64625 Bensheim

مجلس اإلدارة: دانييل لوسيتش )رئيس مجلس اإلدارة( أوليفر كراكسرن )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

سجل الجمعية: VR 8710، املحكمة االبتدائية يف بون . رضيبة املبيعات

www.izeg.de

نتيجة أنظمة مواسري الرصف املصنوعة من الحديد الزهر:

تأمني الغرفة ضد انتشار الحريق بنسبة %100، أمان
 بنسبة 100%

تأمني الغرفة ضد انتشار الحريق يف جميع االتجاهات

ال يتكون دخان يف الغرف املجاورة

ال يتكون لهب يف الغرفة السفلية

ال يوجد انتقال غري مسموح به لدرجة الحرارة

ال يحدث فتح أو متزّق لخط املواسري
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