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  ه ـمقدم

وساز افزايش ساخت  ،هر تهرانشدر كالن  اداري، تجاري و ...  گسترش اماكن و همچنين  رشد روزافزون جمعيت و نياز به مسكن 

اين سازمان،    .را به دنبال داشته است به  ارقام حوادث ارجاع شده  به آمار و  استناد  ايمني   عدم آگاهي سفانه  متأبا  از اصول 

حوادث و سوانح تلخ بسياري را موجب شده و خسارات مالي و جاني فراواني  هرساله افراد مسئول،  كوتاهي   بعضاًها و ساختمان

  نمايد.  ميرا به شهروندان محترم تحميل  

به رشد حريق و حوادث   با توجهچشم و متولي ايمني شهر ،    عنوانبهو خدمات ايمني شهرداري تهران    نشانيآتشسازمان  

جديد و موجود شهري    هايكاربريي تالش وسعي خود را معطوف به رعايت نكات ايمني در معماري، ساختار و دسترسي همه

همه همكاري  با  است  اميدوار  و  نهادهاي  نموده  ساختمانمهندسينظامسازمان    ازجمله  ربط ذيي  ملي  مقررات  سازمان ،   ،

شهري    هاي سازهدر بخش    ويژهبهايمني شهري    روزافزون هد توسعه  ، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، شاشهرداري،استاندارد

  باشيم. 

معماري، ضوابط ايمني تأسيسات مكانيكي و ضوابط  ضوابط ايمني    بخش، در سه  نشانيآتشمجموعه ضوابط و مقررات ايمني  

  .  است شده گردآوريسيسات الكتريكي ايمني تأ

كشي هاي آب، لولهنشاني كه مشتمل بر مخزن آب، پمپهاي آتشاطفاي حريق شامل ضوابط مرتبط با شبكه  هاي سامانه  ضوابط

يكي از    عنوانبهكه    يا اسپرينكلر  هاي بارندهها و طبقات و همچنين شبكهنشاني در پاركينگ هاي آب آتشو اتصاالت و جعبه

كه در  آن  شرطبه. وجود شبكه بارنده  شودمي، منتشر  شودميخته  حفاظت ساختمان در مقابل حريق شنا  هايمؤلفهترين  مهم

است كه در بعضي از كشورهاي بزرگ اروپايي از جنگ جهاني دوم   مؤثر  قدري بهي ايمني  در توسعه  نگهداري آن دقت شود، 

  . استها حتي براي يك مورد هم گزارش نشده سوزي در اين ساختمانناشي از وقوع آتش ومير مرگهيچ  تاكنون

ا تكيه بر پيشنهادات و گاه خالي از اشكال نبوده و اين سازمان اميد دارد تا بهايي هيچبديهي است گردآوري چنين مجموعه 

تر ، در راستاي هرچه بهتر و كاملضوابطاين  اصالح و بازنويسي    ابمهندسين و مخاطبين گرامي،  ا  شم هاي ارزشمند  راهنمايي

  بردارد. شدن اين مجموعه گام 

  

  

  معاون پيشگيري و حفاظت از حريق 

  . ري               ـديـمحمود ق

  .                     ٩٩ پاييز
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  تعاريف     -١

  رايزر  -١- ١

، تر يا  خشك  صورتبه) كه ممكن است  ، شبكه اسپرينكلر يا مشتركستادهلوله اي (  نشانيآتشمودي مربوط به سيستم  لوله ع

  .  تركيبي اجرا شود

به يك خروجي   هر طبقهاست به شكل عمودي كه در حالت عادي خالي از آب بوده و در    ايلولهرايزر خشك  :  رايزر خشك 

توسط    تواندمي  شدهبينيپيشهاي  ورودي  وسيله بهمتصل نبوده و  تأمين آب  خشك به آب شهري يا منبع    ر. رايزگرددميمتصل  

عمودي از   كشيلولهبدون اتالف وقت براي    دهدمياجازه    هانشانآتشتغذيه شود. اين رايزر به    نشاني آتشخودروي    هايپمپ

  سوزيآتش، نشانيآتشو با استفاده از يك بند لوله استاندارد  راحتي بهتا طبقات فوقاني ساختمان،  نشاني آتشمحل خودروي 

  را در هر طبقه ساختمان مهار نمايند.

آب سيستم اطفاي حريق ساختمان متصل است. در اين روش امكان   تأمينرايزر تر: رايزر تر همواره داراي آب بوده و به منبع 

  وجود ندارد.   نشاني آتشتغذيه سيستم توسط پمپ خودروي 

اطفاء حريق متصل آب سيستم    تأميندر سيستم تركيبي، لوله عمودي رايزر همواره داراي آب بوده و به منبع  :  كيبيرايزر تر

توسط پمپ    تواندميبوده كه در صورت نياز    نشاني آتشاست. عالوه بر آن اين سيستم داراي انشعاب مخصوص خودروهاي  

  تغذيه گردد.   نشاني آتشخودروهاي 

. شوديم آب سيستم اسپرينكلر و همچنين سيستم لوله ايستاده استفاده    تأمين رايزر مشترك: در اين روش تنها يك رايزر جهت  

مراجعه   ٥(به فصل  استفاده از اين روش مستلزم رعايت سايز مناسب و همچنين نكات طراحي مربوط به نحوه انشعاب گيري  

  .  باشدميشود) 

  )Standpipeسيستم لوله ايستاده (  -٢- ١

  ايگونهبهدر ساختمان يا سازه با اتصاالت شيلنگ كه    شدهنصبشيلنگ و ساير تجهيزات    اتصاالت  كشي، شيرآالت، آرايشي از لوله

اطفاي حريق، حفاظت از متصرفين و همچنين حفاظت از سازه و محتويات آن    منظور بهاند كه توانايي تخليه آب  جانمايي شده

  را داشته باشند.  

  )Sprinkler System( سيستم شبكه بارنده خودكار  -٣- ١

ها اسپرينكلرهاي متصل به  شير كنترل اصلي و چيدمان لوله  ،اسپرينكلرك يا چند منطقه  آب، ي   تأمينمتشكل از منبع يا منابع  

در    كنترل كه اساسًا عمل   بودهحريق با عامل اطفايى آب    يا كنترل   كشف و اطفاء  منظور بهخودكار    اسپرينكلر . سيستم  باشدمي

بروز خسارات    جهتازاينو    گرفتهانجامد حريق  ـاوليه رش  اين سيستم در مرحله  از  بعدى بسيار مؤثـر است و در جلوگيرى 

  .رساندميسوزى را به حداقل صدمات آتش

را   اسپرينكلر. برخى اوقات مراجع ذيصالح اجراى سيستم  دهدميمعموالً كل ساختمان را تحت پوشش قرار    اسپرينكلرسيستم  

محدودى   هاي قسمتو ممكن است فقط   نمايند مياختمان توصيه  حفظ جان افراد و خروج ايمن متصرفين از س  منظوربهفقط  

  قرار گيرند.  اسپرينكلرصالح است تحت پوشش سيستم مراجع ذي موردنظركه 
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 غير خودكار سيستم اطفاي   -٤- ١

  .  گيردميمورد استفاده قرار  نشانانآتشو يا  ديدهآموزش، نيروهاي و توسط متصرفين غير خودكار   صورتبهسيستمي كه 

  سيستم اطفاي خودكار   -٥- ١

و حريق را   شده  فعالمستقل يا توسط سيستم اعالم حريق    صورتبهسيستم اطفاي حريقي كه بدون دخالت عوامل انساني و  

  .  نمايدميكنترل يا اطفاء 

  ) Lay Flat( شيلنگ نواري  -٦- ١

بايد ابتدا   جهت استفاده .  گيردمياين شيلنگ در حالت بدون آب، به شكل يك نوار تخت دور قرقره يا روي رك مخصوص قرار  

ها مخصوص افراد استفاده از اين شيلنگ   .پر از آب شود  شير آب،   نمودن   باز كامل روي زمين پهن شده و سپس با    صورتبه

نيز يا شيلنگ كنفي  به اين نوع شيلنگ، شيلنگ فايرباكس    اشتباهاًدر حال حاضر در برخي از متون،    .باشدمي  ديدهآموزش

  .  شودميگفته 

  سخت شيلنگ الستيكي نيمه  -٧- ١

استفاده از  حالت ظاهري آن در شرايط بدون آب و آبگيري شده، مشابه هم است.    الستيك بوده و معموالً از جنس    اين شيلنگ 

در حال  .شودميدر نظر گرفته  و جهت استفاده متصرفين در مراحل اوليه حريق    بوده  ن نياز به آموزشساده و بدو  اين شيلنگ 

    شود.، شيلنگ هوزريل نيز گفته ميبه اين نوع شيلنگ  اشتباهبهحاضر در برخي از متون، 

  ايستگاه شيلنگ    -٨- ١

انشعاب  محلي به  تواند  ميو    جانمايي شدهنشاني  هاي آتششيلنگ   اتكه در آن    شيلنگ،   دارندهنگهقرقره  ادواتي نظير  مجهز 

  باشد.  دستي  هاي كنندهخاموشو همچنين و ادوات جانبي نازل  شيلنگ،

 رك مخصوص شيلنگ نواري  -٩- ١

جهت حفاظت بيشتر    تواندمي. اين محل  شودميتعبيه    نشانيآتشگ نواري  قرارگيري يك يا چند بند شيلن  منظوربهمحلي كه  

  داخل كابينت مخصوص قرار گيرد. 

  هاي چرخشي  سر لوله  -١٠- ١

تر از آن ها در پشت سرلوله و گرفتگي آن و مهمبندي صحيح، تجمع ذرات داخل لولهنوع خاصي از سرلوله كه به دليل عدم آب

  ها فاقد اهرم كنترل هستند. سرلولهگردد. اين توصيه نمي  هاآنبراي متصرفين، استفاده از  ها آنسختي كاركرد با 

  (Fire Department Connection)نشاني اتصال آتش  -١١- ١

نيروهاي آتش به شبكه لولهاتصال مخصوص  كه  بوده  نشاني  داخل ساختمان مرتبط  تركيبي  يا   پمپ  و توسطكشي خشك 

  .شودمينشاني، تغذيه خودروي آتش
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  نشاني انشعاب كمكي آتش  -١٢- ١

نشاني  آب مصرفي و توسط سازمان آب، تحت عنوان انشعاب آب آتش  انشعاب  مستقل از  طوربهكه  عابي از شبكه آب شهريانش

  . گرددميبه ساختمان متصل 

  نشاني شبكه آب آتش  -١٣- ١

آب   تأميننشاني، شيرهاي كنترل و متعلقات، منبع  هاي آتشرساني، جعبههاي آبنشاني، لولهاين شبكه شامل منبع آب آتش

 متفاوت اطفاء حريق بوده و هرگونه برداشت ديگري با مقاصد    منظوربهنشاني،  باشد. تنها مصرف مجاز از شبكه آب آتشو ... مي

  باشد. مياز اين شبكه مجاز ن آب سيستم سرمايش يا گرمايش ساختمان، شستشوي محيط و ...) تأمين (آبياري فضاي سبز، 

  كلكتور ورودي پمپ   -١٤- ١

 نشاني آتشآب    تأمين   مخزنارتباطي به    هاي لولهرا داشته و توسط    ها پمپ  هاي وروديكلكتور ورودي وظيفه رساندن آب به  

  .  گرددميمتصل 

 كلكتور خروجي پمپ   -١٥- ١

هدايت    نشانيآتشصلي  ا  هايرا دارد كه آن را به سمت رايزر  هاپمپآب پمپاژ شده توسط    آوريجمعخروجي وظيفه  كلكتور  

  . نمايدمي

  ) Manometer( فشارسنج  -١٦- ١

    . رودميبه كار  شبكه بسته و نمايش آن يك  يا  مخزنجهت سنجش ميزان فشار سيال داخل يك لوله يا  كه  ايوسيله

  )Presure Switch( سوئيچپرشر  -١٧- ١

ارسال فرمان به تجهيزات ديگر، كه در صورت كاهش فشار از حدي مشخص و يا افزايش فشار    با امكان تنظيم    قابل  ايوسيله

   .نمايد ميصادر  متناوبي  هايفرمان،  مشخصبه بيش از مقداري 

  )Test Valve( شير تست  -١٨- ١

اط نظير    مينانشيري كه جهت  استفاده   ايشاخهيا    هاپمپاز صحت عملكرد يك سيستم،  نصب و  بارنده  از خطوط شبكه 

  .شودمي

 ) OS & Y( اي با رزوه بلند شير دروازه  -١٩- ١

و قسمت رزوه آن   رفته  كاربه  نشانيآتششبكه بارنده    هايسيستماي كه معموالً جهت كنترل جريان آب در  نوعي شير دروازه

)Stemويژگي آن  رودمي  يا داخل آن فرو از بدنه شير بيرون زده    ،) بيرون از بدنه شير بوده و با باز شدن يا بسته شدن شير .

  .  ز و بسته بودن آن اطالع پيدا كرداز با توانمياين است كه با نگاه كردن به آن 

  )Check valve( طرفهيكشير   -٢٠- ١

  منظوربهدر مواردي كه جهت عبور سيال مهم باشد از اين تجهيز    .دهدميبه سيال اجازه عبور    جهت   يك نوعي شير كه تنها در  

  .شودميايجاد محدوديت در حركت سيال، استفاده 
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  ) Control Valve( شير كنترل  -٢١- ١

  نيازمند استاندارد ملي  . نمايدميهاي اطفاء حريق كنترل شيري كه جريان آب را در سيستم

  ) Ball valve( شير توپكي ربع گرد  -٢٢- ١

جهت كنترل جريان بوده و از يك قطعه توپي شكل جهت   درجه  ٩٠توپكي كه داراي يك اهرم با قابليت حركت  نوعي شير  

  . گيردميگسترده مورد استفاده قرار  طوربه نيز كشي گاز ساختمان لولهسيستم  . اين شير در كندميقطع جريان استفاده 

  ) Gate valve( ايدروازهشير   -٢٣- ١

ه براي قطع جريان استفاده وِك گُاي پيچشي جهت كنترل جريان بوده و از ي داراي فلكه  نوعي شير قطع و وصل جريان كه

  كشي آب بهداشتي آشاميدني نيز عمدتاً از اين نوع هستند.  كند. شيرآالت قطع و وصل جريان آب در لولهمي

 ) Wet Alarm Check Valve( اسپرينكلر هشداردهنده سيستم طرفهيكشير   -٢٤- ١

 صورت به  تواندمي. اين وسيله  باشدميج  و داراي فشارسن   رفته   كار بههاي اسپرينكلر  كه معموالً در سيستم  طرفه يك نوعي شير  

 مكانيكي بوده وهشدار  زنگ  و    ، شير تخليهال سيگنال به سيستم اعالم حريقارس  و   مكانيزم تشخيص جريانپكيج متشكل از  

    شود.ايزرهاي اسپرينكلر توصيه ميدر ابتداي ر آناز استفاده 

  ) Chamberمنبع انبساط (  -٢٥- ١

  .  را دارد كشي لولههاي ناشي از افزايش فشار سيستم كه وظيفه كنترل و كاهش شوك  فشارتحتنوعي مخزن 

 استاندارد   -٢٦- ١

شده يا   تائيد ندارد ايران  تجهيزات و مصالحي كه داراي استاندارد مشخص مناسب براي توليد بوده و توسط سازمان ملي استا

  المللي باشند.  داراي استانداردهاي معتبر بين

  )Listed( شدهفهرست  -٢٧- ١

، مصالح و يا خدمات مشمول در فهرست منتشره شده توسط نهاد قانوني مسئول كه مورد ارزيابي (شامل آزمون و تجهيزات

و اين فهرست بيانگر اين موضوع است كه   گيرندمي) قرار  ايدوره  صورت بهارزيابي مصالح و يا توليد تجهيزات و ارزيابي خدمات  

  هاآن، استانداردها و معيارهاي فني مصوب بوده و مناسب بودن  ها ستورالعملدتجهيزات، مصالح و خدمات، مطابق با مقررات،  

  براي هدف مشخصي تائيد شده باشند. 

معتبر و  داخلي يا بين المللي  هايتوسط موسسه و مصالحي هستند كه  تجهيزات در اين دستورالعمل، منظور از فهرست شده، 

، UL  ،Vds  ،FM  سازمان ملي استاندارد، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي،  نشاني تهران نظيرسازمان آتش  تائيدمورد  

LPCB    غيره عملكرد صحيح    آزمونمورد  و  و  رسمي  هاآنقرارگرفته  فني  اسناد  بررسي  طريق  در  از  بردن  كار  به  جهت   ،

نشاني (بخش  اين محصوالت در سايت رسمي سازمان آتششده باشد.  گرفته  قرار   تائيد مورد    ،نشانيآتشايمني و    هايسيستم

  ليست تجهيزات اطفاي حريق) قابل رويت هستند.
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  )Sprinkler، بارنده (اسپرينكلر  -٢٨- ١

 صورت به  شود، ميحساس به حرارت آن تا دماي مشخصي گرم    اي حباب شيشه  كههنگاميوسيله اطفاء يا كنترل حريق است و  

  كند. را در منطقه تحت پوشش خود تخليه مي خودكار عمل كرده و آب 

  )Pendent Sprinkler( زناسپرينكلر پايين  -٢٩- ١

  كند. جريان آب را به سمت پايين تخليه مي كه  نوعي اسپرينكلر

  ) Sidewall Sprinkler( اسپرينكلر ديواري  -٣٠- ١

ديوار  و در جهت مخالف    دايرهنيم  صورتبهبخش عمده آب خود را  كه توانايي تخليه  با دفلكتور خاص  كه  نوعي اسپرينكلر  

  رد.دا ، خود مجاور

  )Upright Sprinkler( اسپرينكلر باال زن  -٣١- ١

پايين سمت    و به  داده آب پس از برخورد به دفلكتور تغيير جهت    جريان آب را به سمت باال تخليه كرده و كه  اسپرينكلري است  

  . گرددبرميزمين 

  اسپرينكلر پوشش گسترده    -٣٢- ١

  تحت پوشش خود قرار دهد.   تواندميكننده است كه مساحتي بيشتر از انواع ديگر اسپرينكلرها را نوعي اسپرينكلر اسپري

 )  QRاسپرينكلر پاسخ سريع (  -٣٣- ١

  پاسخ استاندارد  يالعمل بيشتري نسبت به اسپرينكلرهااي با سرعت عكسكننده كه داراي حباب شيشهنوعي اسپرينكلر اسپري

 موردنظر  مقاصدسريع براي  اسپرينكلر پاسخ  عنوان بهو يا كمتر بوده و    ٢/1)ثانيه  - (متر    ٥٠كه نرخ اين پاسخ زماني    باشد مي

ناحيه طراحي و به دنبال    توجهقابلدر بسياري از موارد منجر به كاهش    تواندمياستفاده از اين نوع اسپرينكلر  .  شودميفهرست  

  . پمپ و حجم مخزن ذخيره خواهد شد يآن آبده

  ) Residentialاسپرينكلر مسكوني (  -٣٤- ١

و يا كمتر دارد و براي محافظت   ٢/1)ثانيه   - (متر    ٥٠پاسخ زماني    نرخ  با   اي نوعي اسپرينكلر پاسخ سريع است كه حباب شيشه

  شود.مي فهرستاز واحدهاي مسكوني 

  كننده اسپرينكلر اسپري  -٣٥- ١

    ها را دارد.سوزيآتش هاي مختلف گروه  از ايگستردهاسپرينكلري كه توانايي قابل قبولي در كنترل طيف  

  كننده استاندارداسپرينكلر اسپري  -٣٦- ١

  باشد.  داشته  الف، ب و ج -1-٥-٤ با جداول مطابق  پوششياسپرينكلري كه منطقه تحت  

  اسپرينكلر)  اندازيراهواحد مسكوني (براي نصب و   -٣٧- ١

شامل امكاناتي    تواندميو    شودميواحد مسكوني به يك يا چند اتاق كه براي زندگي يك يا چند نفر طراحي شده است گفته  

  . و غيره باشد خواب اتاقبهداشتي و  سرويس ،هال مثل آشپزخانه،
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  اتاق كوچك   -٣٨- ١

 است. مترمربع ٧٥غير مسدودكننده داشته و مساحت آن كمتر يا برابر با  ايسازهكه  خطركماتاقي در محيط  

  )Ceiling Height( ارتفاع سقف  -٣٩- ١

  باشد.فاصله بين كف تا وجه زيرين سقف يا بام در يك ناحيه مي 

  سقف مسطح    -٤٠- ١

  سقفي پيوسته كه در يك صفحه قرار داشته باشد. 

  سقف افقي  -٤١- ١

  باشد. درصد) 1٦.٦(  ٦در  1سقفي كه شيب آن برابر يا كمتر از 

  دار شيبسقف   -٤٢- ١

  باشد.درصد)  1٦.٦(  ٦در   1سقفي كه شيب آن بيشتر از 

  سقف صاف   -٤٣- ١

  وجود نداشته باشد. ايمالحظهقابل تورفتگي سقفي كه در آن برجستگي يا 

  كشي اسپرينكلرسيستم لوله   -٤٤- ١

لولهسيستمي   شبكه  از  با    هـككشي  متشكل  محافظمطابق  مهندسي  و شامل  استانداردهاي  آتـش طراحي شده  برابر  در  ت 

فعال    حرارت آتش تواند توسط  باشد كه ميجريان آب و شير تخليه مي  هشداردهنده ،  شير كنترلآب،    تأمين اسپرينكلر، منبع  

  كند.  سوزي تخليه و آب را روي منطقه آتششده 

كه در مجاورت حريق باشند   اسپرينكلرهايييا    اسپرينكلردر صورت بروز حريق، تنها  ها،  هاي متداول در ساختماندر سيستم

   نمايند. شروع به تخليه و پاشش آب نمي  زمانهم  طوربهها  اسپرينكلرتمامي    وجههيچبهور عامه افراد  ـتص  برخالففعال شده و  

كسي دچار    ندرتبه،  خودكار  اسپرينكلرهاي داراي سيستم  هاي گذشته نشان داده كه در ساختمانسوزيآتششود.    ررسيـب

   تگي شديد يا فوت شده است.سوخ

  )Hydraulically Designed System(  هيدروليكي بر اساس محاسبات  شدهطراحي سيستم   -٤٥- ١

. بر اساس اين شودميكشي تعيين  ها بر اساس محاسبه افت فشار آب در شبكه لولهسيستم اسپرينكلري كه در آن سايز لوله

طراحي سيستم اسپرينكلر بر اساس    مقدار مشخصي از آب بايد تخليه شود.فضاي طراحي    كفهر واحد سطح    ازايروش به  

  . ارجحيت داردسيستم شده و  كشي لوله هايهزينهها و  سايز لوله توجهقابلمحاسبات هيدروليكي منجر به كاهش  

  ) Pipe Schedule System( شدهتعيينكشي با جداول پيش لوله  سيستم  -٤٦- ١

بندي  شود كه در آن با توجه به طبقهانتخاب مي  شده تعيينها توسط جداول پيش  سيستم اسپرينكلري كه در آن اندازه لوله

ها نجر به افزايش هزينهشود الزم به ذكر است طراحي با اين روش عموماً م ها مشخص ميتصرف و تعداد اسپرينكلرها اندازه لوله

  .شودمي
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  )Wet Pipe Sprinkler Systemتر ( سيستم اسپرينكلر لوله  -٤٧- ١

كه   ايگونهبهمنبع آب  متصل به  كشي داراي آب به سيستم لولهمتصل اي خودكاري  اسپرينكلرهمجهز به  سيستم اسپرينكلري  

 شود.تخليه مي ،اسپرينكلرها در اثر حرارت آتش فعال شدنبالفاصله پس از در سيستم آب موجود 

  )Dry Pipe Sprinkler Systemسيستم اسپرينكلر لوله خشك (  -٤٨- ١

  متصل بوده فشارتحتكشي حاوي هوا يا نيتروژن كه به يك سيستم لوله  اسپرينكلرهاي خودكاراسپرينكلري مجهز به سيستم 

تحت   ،، يك شير مخصوص)اسپرينكلرعمل كردن يك  نظير  سيستم (  يك خروجي   كم شدن فشار، به سبب تخليه از   محضبهو  

و از اسپرينكلرهاي    كرده  پيدا جريان    كشيلولهو آب داخل شبكه    شدهباز    ، توسط فشار آب سيستم،عنوان شير لوله خشك 

  . شودمي خارج ،شدهفعال

  )Preaction Sprinker System( سيستم اسپرينكلر پيش عملگر  -٤٩- ١

كه    ) فشارتحتيا غير    فشار تحت(  كشي حاوي هوابه سيستم لوله  متصل   خودكار   هاي مجهز به اسپرينكلر  سيستم اسپرينكلري

  گردد. صادر مي كمك سيستم اعالم حريقه ب آب  شدن شير اصلي فرمان بازدر آن  

  )Presure requlating valve( شير تنظيم فشار  -٥٠- ١

  كاهش، محدود كردن و تنظيم فشار آب طراحي شده است.   باهدفكه  ايوسيله

 ) Branch Linesها (شاخه  -٥١- ١

  د.  كنمي تأمينمستقيم  طوربهاسپرينكلرها را  آب هايي كهلوله

  )Cross Mainsهاي اصلي (لوله  -٥٢- ١

  كند. مي تأمينمستقيم  طوربهها را شاخهآب هايي كه لوله

  )Feed Mains( كننده تغذيههاي اصلي لوله  -٥٣- ١

  . دكنمستقيم يا از طريق رايزرها تغذيه مي طوربهرا  هاي اصلي لوله  هايي كهلوله

  )Supervisory Device( هشداردهندههاي نظارتي سيستم  -٥٤- ١

 طراحي شده است.   نشاني و ...و آب آتش اسپرينكلر خودكار و وضعيت اجزاء شبكه كه براي نظارت بر شرايط  تجهيزاتي

  ) Waterflow Alarm Deviceجريان آب (دهنده هشدار  -٥٥- ١

هشداردهنده شنيداري   موردنظرمكانيكي يا الكتريكي تجهيزات    صورتبهكه حركت آب در سيستم را تشخيص داده و  اي  وسيله

  كند.يا ديداري را فعال مي

  )  Obstructed Constructionكننده ( ساختارهاي مسدود  -٥٦- ١

  و  شود ميمانع انتقال حرارت يا توزيع آب    نحوييا ساير ساختارها مانند تيرها، خرپاها و يا ساير اجزا كه به    پانليساختارهاي  

  گذارند.تأثير مي اطفاي حريق يا براي كنترل  هاتوانايي اسپرينكلرعمده بر  طوربه
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  )Un-Obstructed Construction( ساختارهاي غير مسدودكننده  -٥٧- ١

و بر روي توانايي   نشده و يا توزيع آب    جريان گرما مانع    هستند كه   ايگونهبهي كه در آن تيرها، خرپاها و ساير قطعات  يساختارها 

اي افقي توخالي دارند  ساختارهاي غير مسدودكننده، اعضاي سازهباشند. تأثيرگذار نمي كنترل يا اطفاي حريق در  هااسپرينكلر

  𝑚  و فاصله بين اعضاي سازه از يكديگر بيشتر از  انددادهدرصد مساحت سطح مقطع را تشكيل    ٧٠  در آن، بازشوها حداقلكه  

٢.٣ )𝑓𝑡 باشد.٥/٧ (    

  هاساختمان بنديگروه  -٥٨- ١

روه ساختماني بر اساس نوع و ساختار تصرف مطابق ذيل تعريف شده است. الزم به ذكر است اين در اين دستورالعمل، سه گ

. باشدميو استانداردها ن  هادستورالعملبه ساير    تعميمقابلتنها منحصر به برخي الزامات اين دستورالعمل بوده و    هابنديگروه

  اشاره نشده است، بايد طبق نظر مقام قانوني مسئول عمل شود. هاآندر خصوص ساير تصرفاتي كه در اين قسمت به 

  كلي ساختمان  زيربنايتصرفات بر اساس كاربري، ارتفاع و  بندي گروه - ٥٨-1جدول 

  *مساحت (مترمربع)

   **ارتفاع ساختمان (متر)
  كاربري مسكوني و اداري 

  و بيشتر  1٠٠٠٠    1٠٠٠٠تا  ٤٨٣٠   ٤٨٣٠زير 
 S1 S2 S3  متر ٢٣زير 

  S2 S3 S3 متر  ٣٠تا  ٢٣
 S3 S3 S3  متر و بيشتر ٣٠

 تجاري   

  S2 S3  S3  ***متر  1٢زير 
  S3  S3  S3  متر و بيشتر 1٢

 صنعتي و انبار   

 - و بيشتر 1٠٠٠ 1٠٠٠زير   نوع خطر تصرف 

  -  S2 S3  و خطر معمولي  خطركم
  -  S3  S3  پرخطر و تصرفات خاص 

  

  است.   هاقسمت * منظور از مساحت، زيربناي كل ساختمان شامل تمامي طبقات و 
  ** منظور از ارتفاع، فاصله كف آخرين طبقه تا تراز معبر دسترسي مجاور ساختمان است.  

از    هاآنطبقه كه مجموع متصرفين    ٢براي تصرفات تجاري حداكثر    *** در نظر    S1را    ساختمانگروه    توانمينفر باشد،    ٥٠كمتر 
  گرفت.
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  مختلف  هايبنديگروهالزامات حداقل   -٥٩- ١

در شكل   . باشدمي  ٥٩-1مطابق جدول    ٥٨-1در بند    ذكرشده  گانهسه  هاي گروهاطفاي حريق    هاي سيستمالزامات  حداقل  

  است.   شده  داده، نماي شماتيك يك سيستم اطفاي حريق به همراه برخي متعلقات نمايش ٥٩-1شماره 

  گانه سهاطفاي حريق تصرفات  هايسيستمالزامات  حداقل  - ٥٩-1جدول 

  S3تصرف    S2تصرف    S1تصرف    شرح  رديف 

     پايش سطح مخزن آب و ارسال سيگنال خطا به سيستم اعالم   1

   -    ابتداي رايزر OS&Yشير قطع كن از نوع   ٢

   -  در خط مكش پمپ   OS&Yشير قطع كن از نوع   ٣

   -  شير قطع كن مجهز به نشانگر و قابليت ارسال سيگنال نظارت  ٤

  - -  زنگ هشدار مكانيكي در ابتداي رايزر   ٥

  - -  طراحي سيستم به روش محاسبات هيدروليكي   ٦

 شدهفهرست شدهفهرست *شدهفهرست  فلوسوئيچ   ٧

 استاندارد استاندارد  استاندارد  **طرفهشيرهاي يك  ٨

 شدهفهرست شدهفهرست  استاندارد  شيرهاي قطع كن متعلقات اول خط  ٩

 شدهفهرست شدهفهرست  -  OS&Yشير قطع كن   1٠

 شدهفهرست  استاندارد  استاندارد  ***پمپ و شيرآالت و متعلقات مربوطه  11

  استاندارد  استاندارد  استاندارد  داخل جعبه و اتصاالت شيرآالت   1٢
 شدهفهرست  شدهفهرست  شدهفهرست  مجموعه قرقره شيلنگ و نازل   1٣

 شدهفهرست شدهفهرست شدهفهرست  اسپرينكلر   1٤

  استاندارد  استاندارد  استاندارد  و شير تست و تخليه مانومتر  1٥
  شدهفهرست  شدهفهرست  شدهفهرست  كننده دستي خاموش  1٦

  
  اين جدول، تعاريف عبارات مورد استفاده در جدول، مورد مطالعه قرار گيرد.  * پيش از مطالعه 

  از نوع فهرست شده باشد.  S3و   S2هاي * پيشنهاد مي شود به منظور حصول اطمينان بيشتر، شيرهاي يك طرفه در ساختمان*
بايد بر اساس «دستورالعمل ساخت مجموعه پمپ آتش نشاني» منتشر شده    S2و    S1هاي  پمپ هاي مورد استفاده در ساختمان*  **

شده بوده و از يكي از نهادهاي ، مجموعه كامل پمپ بايد فهرستS3هاي  خصوص ساختمانتوسط سازمان آتش نشاني، ساخته شوند. در  
  صالح داخلي يا بين المللي، داراي تاييديه باشد. ذي

دستورالعمل مذكور، شده بر اساس  هاي ساختهكارگيري پمپ، بهاستاي حمايت از سازندگان و توليدات داخلي، در رتا اطالع ثانوي  استثناً 
  باشد. با مشخصات ذيل، بالمانع مي S3هاي اداري و مسكوني گروه صرفاً براي ساختمان

  .ساختمان فاقد هرگونه كاربري ديگر به جز اداري و مسكوني باشد  

 متر باشد.   ٤٥نسبت به معبر دسترسي)، كمتر از (تراز كف آخرين طبقه  ارتفاع ساختمان  

  متر باشد.   ٥٠فاصله ايستگاه پمپاژ تا باالترين مصرف كننده كمتر از  
 S3هاي گروه  نمايد به منظور دستيابي به ضريب ايمني باالتر، تمامي ساختماننشاني توصيه اكيد ميالزم به توضيح است، سازمان آتش 

  شده استفاده نمايند.  نشاني فهرستهاي آتشمجموعه پمپ حتي در صورت احراز شرايط فوق نيز از
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    نماي شماتيك يك سيستم اطفاي حريق نمونه -٥٩-1شكل 
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  كليتذكرات   -٢

با كاربري تجاري، مسكوني و اداري    هاي ساختمان، مربوط به  دستورالعملدر اين    شدهمطرحاطفاي آبي    هاي سيستم  -١- ٢

. مجاز نيستو غيره    انبارها   ، ، مراكز تسليحاتيهانيروگاه،  هاپااليشگاهحساس نظير    هايو تصرف  هابوده و تعميم آن به كاربري

 در اين شرايط بايد از كدها و استانداردهاي معتبر و مرتبط جهت تكميل مطالب اين دستورالعمل استفاده گردد. 

اطفاي حريق    هايسيستمدر    كاررفته به  نشانيآتشاتصاالت  تهران، كليه    نشاني آتشطابق با اتصاالت مرسوم  جهت ت  -٢- ٢

 . باشد Storzبايد از نوع 

اطفاي حريق به    هايسيستمهاي اجرا و همچنين اطمينان از عملكرد صحيح سيستم، طراحي  جهت كاهش هزينه   -٣- ٢

  .گرددميروش محاسبات هيدروليكي توصيه 

هاي  لولهدستي و    هايكنندهخاموشاطفاي دستي، شامل    هاي سيستمدر اين دستورالعمل به ملزومات طراحي و اجراي    -٤- ٢

آالت كنترلي  ادوات و شير  ،هاپمپارنده)، مخازن ذخيره آب،  ، سيستم اطفاي آبي خودكار (شبكه بنشانيآتش  )هاجعبهايستاده (

    پرداخته خواهد شد. 
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  يهاي دستكنندهخاموش   -٣

  نكات عمومي   -١- ٣

دستي با ماده    كننده خاموشدر هر قسمتي از بنا، با توجه به نوع مواد سوختني موجود و گروه حريق احتمالي، بايد     -1-1- ٣

 انتخاب و نصب گردد.  )1-1-٣(مطابق با جدول   اطفايي مناسب

 مناسب بر اساس گروه حريق   كنندهخاموش -1-1-٣جدول 

  مناسب  كنندهخاموشنوع    گروه حريق 

A 

  آب و گاز  كنندهخاموش
  نوع هالوژنه كنندهخاموش

  ) ABC( چندمنظورهماده شيميايي خشك  كنندهخاموش
  ماده شيميايي تر  كنندهخاموش

B 

  ) AFFFكف (  كنندهخاموش
  ) AFFPكف (  كنندهخاموش

  2CO كنندهخاموش
  پودر خشك كنندهخاموش
  نوع هالوژنه كنندهخاموش

C  

  پودر خشك كنندهخاموش
  نوع هالوژنه كنندهخاموش

  2CO كنندهخاموش
D شده براي اين گروه  تائيدمناسب و  كنندهخاموش  
K شده براي اين گروه  تائيدمناسب و  كنندهخاموش  

 

 ) NFPA(بر اساس  . باشدميمطابق ذيل  هاحريق بندي طبقه   -٢-1- ٣

    هاپالستيك ناشي از مواد سوختني معمولي، نظير چوب، پارچه، كاغذ، الستيك و انواع  هايحريق: Aحريق گروه 

پايه روغني،    هايرنگ نفتي، قير، روغن،    هايگريسناشي از مايعات قابل اشتعال، مايعات سوختني،    هايحريق:  Bحريق گروه  

  ها و گازهاي قابل اشتعال صنعتي، الكل هاي الك، هاحالل

  ناشي از تجهيزات الكتريكي داراي جريان هايحريق :Cحريق گروه 

  ، سديم و ليتيوم زيركنيوم ، تيتانيوم، پتاسيم،منظير منيزيناشي از فلزات سوختني  هايحريق :Dحريق گروه 

گياهي و  هاي چربيآشپزي (روغن و  هايروغناي كه حاوي اشي از وسايل و تجهيزات آشپزخانهن هايحريق :Kحريق گروه 

  حيواني) هستند. 

مجزا در گروه  صورت بهو گازها نيز خود  باشد ميشامل مايعات قابل اشتعال  Bاستاندارد انگلستان، حريق گروه بندي در طبقه

C  ذيل، به شرح كنندميتغيير   ي حريق نيزهاگروهو به طبع آن مابقي  گيرندميقرار  :  

  ها و انواع پالستيك  الستيك ، كاغذ  ،پارچه چوب، نظير ناشي از مواد سوختني معمولي،  هايحريق :Aحريق گروه 
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  روغني،هاي پايهرنگ   روغن،  قير، هاي نفتي، گريس  سوختني،   مايعات  هاي ناشي از مايعات قابل اشتعال، حريق  : B  حريق گروه

  ها، الكلهاي صنعتيها، الكحالل

    گازهاي قابل اشتعال  :Cحريق گروه 

  ، سديم و ليتيوم زيركنيوم تيتانيوم، پتاسيم، منيزيم،هاي ناشي از فلزات سوختني نظير حريق :Dحريق گروه 

  ناشي از تجهيزات الكتريكي داراي جريان هايحريق :Eحريق گروه 

گياهي و   هاي چربيآشپزي (روغن و    هاي روغناي كه حاوي  ناشي از وسايل و تجهيزات آشپزخانه  هاي حريق  :Fحريق گروه  

  حيواني) هستند. 

اطفاي    هايسيستمبراي محافظت ساختمان و ساكنين بدون در نظر گرفتن ديگر    بايد  نشاني آتش  هايكنندهخاموش   -٣-1- ٣

   ثابت، تهيه و نصب گردند.

 

    هاكنندهخاموش تعداد  -٢- ٣

كالس     -1-٢- ٣ كننده  خاموش  ديگر    Aنصب  عبارت  به  است.  الزامي  فضاها  تمامي  داراي  در  كه  ساختماني  فضاي  هر 

جهت    Aكننده مناسب كالس حريق  بايد داراي يك خاموش،  باشد  ها آنيا هردوي    Cيا    Bبا بار حريق كالس  ي  يهاتصرف 

ها كنندهبه منظور كاهش تعداد خاموش  باشد.  هاآن  هردوييا    Cيا    Bهاي كالس  كنندهخاموش  عالوهبهحفاظت از ساختمان  

 نيز استفاده نمود.    ABCهاي نوع كنندهتوان از خاموشدر اين شرايط، مي

 مستقل با وزن مناسب نيز نصب شود. Aكننده نوع ، بايد خاموشBCكننده نوع در صورت استفاده از خاموش   -٢-٢- ٣

 كننده نصب شود.در هر طبقه از تصرف، بايد حداقل يك خاموش   -٣-٢- ٣

نصب شود و حداكثر فاصله    كيلوگرمي بايد   ٦كننده  خاموش  يك   واحد،   ٢به ازاي هر  تصرفات مسكوني و اداري،  در     -٤-٢- ٣

 متر نباشد.   ٢٣كننده از دورترين نقطه هر واحد، بيشتر از دسترسي تا هر خاموش

كننده  كيلوگرمي بايد نصب شود و حداكثر فاصله دسترسي تا هر خاموش  ٦كننده  خاموش  ٢ها حداقل  در پاركينگ    -٥-٢- ٣

 متر نباشد.  1٥از دورترين نقطه پاركينگ، بيشتر از 

كيلوگرمي و در واحدهاي تجاري    ٦كننده  خاموش  1  مترمربع  1٠٠اري، به ازاي هر واحد تجاري زير  در تصرفات تج    -٦-٢- ٣

مساحت   حداقل    مترمربع  1٠٠با  بيشتر  دسترسي    ٦كننده  خاموش  ٢و  فاصله  حداكثر  و  شود  نصب  بايد  هر كيلوگرمي  تا 

 . متر نباشد 1٥ين نقطه، بيشتر از كننده از دورترخاموش

تصرفات     -٧-٢- ٣ حداقل  در  بايد  هر    ٦كننده  خاموش  ٢صنعتي  تا  دسترسي  فاصله  حداكثر  شود.  نصب  كيلوگرمي 

 شده بيانتعداد و اوزان  متر بايد باشد. (  ٩صنعتي پرخطر    متر و در تصرفات  1٥كننده در تصرفات صنعتي خطر معمولي  خاموش

 ادير بايد افزايش يابد.) ها در تصرفات صنعتي حداقل بوده و در صورت نياز اين مق كنندهبراي خاموش
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حداقل يك عدد  هاي خروج باشد.  مناسب از هم و ترجيحًا نزديك درب  بافاصلههاي داخل واحد بايد  كنندهخاموش   -٨-٢- ٣

 باشد.  ) متر ٣درب خروج (حداكثر فاصله   ، بايد در مجاورتشودميهايي كه داخل واحد نصب كنندهاز خاموش

    هاكنندهخاموشجانمايي   -٣- ٣

آتشهكنندهخاموش   -1-٣- ٣ نحوي جانمايي شونداي  به  بايد  به  كه حدا  نشاني  مسافت دسترسي  مطابق مقادير    ها آنكثر 

 .متر نشود ٢٣بيش از  گاه بوده و هيچ ٢-٣در بند   ذكرشده

 هايي كه مقام قانوني مسئول ضروري تشخيص دهد، الزامي است. نشاني در كليه مكانكننده آتشنصب خاموش   -٢-٣- ٣

   .لحاظ گردد مناسب دارچرخ نشاني آتشكننده خاموشهاي ذيل، بايد در محل   -٣-٣- ٣

 اماكن پرخطر 

   كه محدوديت حضور افراد وجود دارد اماكني 

 
بازديد از ساختمان و در نظر گرفتن تمام شرايط آن    تابع  ر يك ساختمان،د  ها كنندهخاموشتوزيع واقعي و صحيح     -٤-٣- ٣

ها بايد داراي شرايط كنندهمكان نصب خاموش  حالدرعينباشد.  مي   غيرهديوارها، مسيرهاي دسترسي، موانع و  ها،شامل پارتيشن

 ذيل باشد:  

  يكپارچگي در توزيع رعايت شده باشد 

  آسان باشد  هاآندسترسي 

 ن تجهيزات در مقابل آن در امان باشد از انبار مواد يا قرار گرفت 

 در مجاورت مسيرهاي خروج باشد 

  ورود و خروج باشد  هايدربدر مجاورت 

  به حداقل رسيده باشد ها آنامكان وارد آمدن صدمات فيزيكي به 

 در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد و يا بارش باران و برف نباشد 

 باشد  رؤيتقابل سادگي به 

 

  جرا الزامات نصب و ا   -٤- ٣

مطلوب و مطمئن بوده و همواره    كارايي اي داراي  هاي دورهبايست با انجام سرويسنشاني ميهاي آتشكنندهخاموش   -1-٤- ٣

 نصب باشند.  شدهتعبيهبا شارژ كامل در محل 

  تائيدو مورد    المللي معتبر بين  تأييديه بايد داراي نشان استاندارد ملي ايران و يا داراي    مورداستفاده كننده  خاموش   -٢-٤- ٣

  باشد.  نشاني سازمان آتش

خوانا    صورتبه،  كننده خاموششناسنامه مربوط به تاريخ بازرسي و شارژ قبلي و تاريخ شارژ مجدد بايد بر روي بدنه     -٣-٤- ٣

 باشد.  شدهنصب رؤيتقابلو 
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  باشد. رؤيتقابل وضوحبهو هنگام نصب،  شدهنصب، بايد بر روي آن كننده خاموشدستورالعمل استفاده از    -٤-٤- ٣

  محكم و پايدار نصب گردد. صورتبه كنندهخاموشبا نوع  اسببايد با بست متن  كننده خاموش   -٥-٤- ٣

و مسير دسترسي به آن كوتاه و عاري از وسايل    شده  نصب  هاخروجبايد در طول مسير خروج و نزديك    كننده خاموش   -٦-٤- ٣

  مزاحم و دست و پاگير باشد. 

نوع    نشاني آتشيا جعبه    داخل كابينت   كننده خاموشجهت حفاظت،    كه درصورتي   -٧-٤- ٣ از  قرار گيرد، قفل كابينت بايد 

و استفاده از قفل جز در موارد خاص كه احتمال استفاده    ، با تابلوي مناسب محل نصب آن نمايش داده شودبوده  بازشوآسان

   وجود دارد، ممنوع است. كنندهخاموشاز  غيرمجاز 

،  كنندهخاموشبنا بسته به وزن    شده تمامف  نصب شود كه ارتفاع قسمت باالي آن، از ك  ايگونهبهبايد    كننده خاموش   -٨-٤- ٣

 سانتيمتر باشد.    1٠تا زمين نبايد كمتر از  كنندهخاموشحداقل فاصله زير  باشد. ٨-٤-٣مطابق شكل حداكثر 

  
  بنا  شدهتمامدستي از كف   كنندهخاموشارتفاع نصب  - ٨-٤-٣ شكل

  

نيست،    پذيرامكان  كنندهخاموشو فضاهاي بزرگ (مانند سالن كنفرانس) كه حذف تمامي موانع ديداري    هااتاقدر     -٩-٤- ٣

 استفاده گردد.  كننده خاموشمكان  دهندهنشانبايد از عالئم راهنماي مناسب 

 در صورت استفاده از عالئم راهنما رعايت موارد ذيل الزامي است:  -1٠-٤- ٣

  نصب گردند.   كنندهخاموشدر نزديكي و مجاورت  

  باشند.  رؤيتقابلدر مسير تردد و در شرايط عادي 

  باشدنورتاب  . 
 

كيلوگرم باشد، بايد به نحوي نصب گردند كه ارتفاع نقطه بااليي    1٨كمتر از   هاآني كه وزن كل هايكنندهخاموش  -11-٤- ٣

 سانتيمتر نباشد.  1٥٠ از از كف زمين بيشتر كننده خاموش

) بايد به نحوي  دارچرخ هاي كنندهخاموشكيلوگرم باشد (غير از  1٨بيش از  ها آني كه وزن كل هايكنندهخاموش  -1٢-٤- ٣

 سانتيمتر نباشد.   1٠٠از كف زمين بيشتر از  كننده خاموش نصب گردند كه ارتفاع نقطه بااليي
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   اسپرينكلر   -٤

مركز تحقيقات   ٨٤٣-نشريه شماره ض هاي اسپرينكلر، به  به منظور آگاهي كامل از ضوابط و مقررات طراحي سيستم:  مهمتذكر

اطفاي حريق (اسپرينكلرها)» كه به راه، مسكن و شهرسازي با عنوان «دستورالعمل طراحي و نصب شبكه هاي بارنده خودكار  

عنوان مدرك فني پشتيبان مقررات ملي ساختمان منتشر شده است مراجعه گردد. در اين فصل صرفاً خالصه اي از مطالب 

  مربوطه ارائه شده است.

    نكات عمومي   -١- ٤

ه در ساختمان  ك نقطفقط از ي   سوزيآتش  فرض اينكه با    )شبكه بارنده (  اسپرينكلركليه بندهاي مربوط به طراحي     -1-1- ٤

 شروع خواهد شد، نگارش شده است.

، در متن پيش  شوندمي  تائيدبا توجه به اينكه بسياري از تجهيزات سيستم اسپرينكلر بر اساس واحدهاي آمريكايي     -٢-1- ٤

  استفاده نمود.  ٢-1-٤از جدول   توانمياست. براي تبديل واحدها  شده اشاره ،گيرياندازه مرسوم رو به هر دو واحد 

  واحدها تبديل  -٢-1-٤جدول 

  واحد  نماد   ضريب تبديل

1 𝑔𝑎𝑙 = 3.785 𝐿 𝐿  ليتر  

1 𝑝𝑠𝑖 = 0.0689 𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑟 بار  

1 𝑓𝑡 = 0.3048 𝑚 𝑚 متر  

  

  قرار گيرد.  سيستم اسپرينكلر كامل تحت پوشش    طوربهبايد    هاآنو محل پارك خودروها و مسير تردد    ها پاركينگ    -٣-1- ٤

 هاي محلاز خودروهاي پاركينگ، اصولي نبوده و كليه فضاهاي پاركينگ، شامل    هركدام، به ازاي  اسپرينكلراجراي يك يا دو  

  ، بايد تحت پوشش كامل شبكه بارنده قرار گيرد.  هارمپ  مسيرهاي تردد و، پارك خودرو

كامل تحت پوشش شبكه بارنده قرار    طوربهواحدها و راهروهاي تجاري، بايد  تصرفات تجاري نظير    هايقسمتكليه     -٤-1- ٤

  گيرند.

  هاييساختمانكامل تحت پوشش شبكه بارنده قرار گيرند. در    طوربهمتر) بايد    ٢٣(باالي    بلندمرتبه   هاي ساختمان   -٥-1- ٤

و آشپزخانه و    نهارخوريو پذيرايي،  خواب، هال    هاياتاقفضاها نظير    كليه  كامل تحت پوشش شبكه بارنده هستند،  طوربهكه  

مسكوني   هايتصرفتحت پوشش كامل شبكه بارنده قرار بگيرند. كمدهاي لباس در    بايستميبهداشتي    هايسرويس  جزبهغيره  

 انباري با هر مساحتي، مستلزم نصب اسپرينكلر است. . نيازي به نصب اسپرينكلر ندارند مترمربع ٢.٢ حداكثر تا مساحت

ماده قابل اشتعال    گونههيچاگر اتاق فقط به تجهيزات برقي نوع خشك اختصاص داشته باشد و    هاي برق،اتاقدر     -٦-1- ٤

 پوشي نمود. از نصب اسپرينكلر چشم توانميديگري در آنجا انبار نشود، 

  كامل تحت پوشش شبكه بارنده باشند.  طوربهو فضاهاي تجمعي، بايد  تئاترهاآمفياجتماعات،  هاي سالن   -٧-1- ٤
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  قرار گيرند.نوع مناسب   انبارهاي اجناس و باراندازها، بايد تحت پوشش كامل شبكه بارنده   -٨-1- ٤

 توسط افراد مجاز، مورد آزمايش و بازبيني قرار گيرد.   هرسال، بايد اسپرينكلرسيستم    -٩-1- ٤

  ها (جهت طراحي سيستم اسپرينكلر) سيستمو  هاساختمان  بنديدسته  -٢- ٤

و نرخ حرارت    انبارشدهقابليت سوختن مواد موجود، مقدار مواد قابل اشتعال، ارتفاع كاالي    بر اساسرا    هاساختمان   -1-٢- ٤

 اسپرينكلر   هايسيستمتنها براي طراحي    بنديدسته، الزم به ذكر است اين  شودمي  بنديتقسيم  دسته  ٥آزاده شده به  

 نيست.   ها سيستمو  هابخش به ساير تعميم قابلكاربرد داشته و 

 ) Light Hazard( خطر كمط محي) الف

  هاي ساختمانساختمان يا بخشي از ساختمان كه مقدار، قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاده شده مواد موجود در آن كم باشد. 

تر بوده و به آب كمتري نياز  ساده  ها كالسگيرند. اطفاء اين كالس از ساير  قرار مي   دسته در اين    هابيمارستاناداري، مسكوني و  

  هاي كتابخانه،  مؤسساتباشگاه و كلوپ، آموزشگاه، بيمارستان،    از: اماكن مذهبي،  اندعبارت  خطركم  هايمكاناز    هايينمونهدارد.  

اداري،   دفاتر  موزه،  سالمندان،  خانه  كنفرانس    هايمحلكوچك،  تئاتر،  سالن  فضاي    استثناءبهمسكوني،  نمايش،  صحنه 

  رواني. زيرشي
  

 ) Ordinary Hazard – Group1( يك گروه محيط خطر معمولي،ب) 

ساختمان يا بخشي از ساختمان كه قابليت اشتعال مواد موجود در آن كم باشد، مقدار و نرخ حرارت آزاده شده مواد موجود در 

شامل اين كالس    هاپاركينگ و    ها رستورانمثل    هايمكانمتر) كمتر باشد.    ٢.٤فوت (  ٨از    انبارشدهآن متوسط و ارتفاع مواد  

نانوايي، توليد نوشيدني،    اندعبارت  يكطر معمولي گروه  خ  هايمكاناز    هايي نمونههستند.   نمايشگاه،  از: پاركينگ خودرو و 

لبنيات،   توليد  كنسرو،  محصوالت    هاكارخانهتوليد  توليد  الكترونيكي،  پردازش  واحد  الكترونيكي،  تجهيزات  ، ايشيشهتوليد 

  و ... لباسشويي
  

 )Ordinary Hazard – Group 2( محيط خطر معمولي، گروه دو ج)  

ساختمان يا بخشي از ساختمان كه مقدار و قابليت اشتعال مواد موجود در آن باالتر از متوسط، نرخ حرارت آزاده شده مواد در  

از:  اندعبارت دوخطر معمولي گروه  هايمكاناز  هايينمونه ) كمتر باشد. متر ٢.٤فوت ( ٨از  انبارشدهآن متوسط و ارتفاع مواد 

هاي بزرگ، اماكن تجاري داراي قابليت عرضه محصول در قفسه با مقادير باال (نظير سوپرماركت و  سوپرماركت و هايپرماركت

و ساخت محصوالت چوبي، توليد الستيك    نجاري آسياب غالت،  هاي لباس و ...)،  هايپرماركت، مراكز خريد و مال، فروشگاه

توليد و پردازش   ، توليد محصوالت چرمي  ،شوييخشك   ،خودرو  تعميرگاه ،  نشر  ، توليد منسوجات، چاپ وپزيشيرينيخودرو،  

  و ...، كارگاه تزريق پالستيك، بازرگاني ، توليد كاغذ ،ماشيني هايكارگاهمحصوالت كاغذي (صحافي، دفترسازي و ...)، 
  

 ) Extra Hazard – Group 1(  گروه يك ، محيط پرخطرد) 

باالست، نرخ حرارت آزاده شده   مواد موجود بسيار  از ساختمان كه مقدار و قابليت اشتعال  يا بخشي  زياد،   در آن ساختمان 

- گري و چاپخانه ريخته  هايكارگاهسرعت گسترش حريق در اين گروه باالست ولي مقدار مايعات قابل اشتعال، بسيار كم است  

هايي هكارگا  .گيرندميدر اين كالس قرار    كنندميدرجه فارنهايت استفاده    1٠٠تر از  با نقطه اشتعال كم   هاييمركبهايي كه از  
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 هايينمونه  ها ماشين آالتي وجود دارد كه از روغن هيدروليك تحت فشار استفاده شده و خطر نشت روغن وجود دارد،كه در آن

هاي  كارگاه  ، هايي كه ملزم به استفاده از سيستم فوم هستند)(به جز آن  از: آشيانه هواپيما   اند عبارتپرخطر گروه يك    هاي محيطاز  

، بازيافت، تركيب و ، دايكاستگريريخته،  و نئوپان   چنداليه چوبي    هاي تختهپالستيكي، توليد    هاي فومابر و  با  سازي  مبلمان

از  الستيك   كردن خشك  (استفاده  چاپ  اشتعال    هاييمركبها،  نقطه  از    هاآنكه  فا  1٠٠كمتر  يا  درجه  درجه   ٣٨رنهايت 

  ، كارگاه چوب بري، نساجي و ...باشد) گراد سانتي

  

 .شوندميبه چهار نوع متفاوت تقسيم   طوركليبه اسپرينكلر  هايسيستم   -٢-٢- ٤

  لوله تر  اسپرينكلر الف) سيستم 

باشد و  مي  اسپرينكلر  هايسيستمسيستم در مقايسه با ديگر    ترين اقتصادي،  ترينرايج،  ترينسادهلوله تر،    اسپرينكلرسيستم  

علت پر بودن   به  باشد.ها ميسيستم  از ساير  ترپايينعالوه بر موارد مذكور، هزينه تعميرات و نگهداري اين سيستم نيز بسيار  

كمتر بودن    به دليل ،  يابدميسيستم كاهش    العملعكسو زمان    شده  تخليه، آب  اسپرينكلرباز شدن    محض بهاز آب،    هالوله

اگر دماي محيط در    طوركليبهبود،    تر خواهداطمينانقابلتجهيزات در اين سيستم، احتمال خرابي نيز كمتر شده و سيستم  

  .شوندميتر به كار گرفته  هايسيستمباشد، در اكثر موارد  گرادسانتيدرجه  ٤سردترين شرايط بيشتر از 
  

  لوله خشك   سپرينكلر اب) سيستم 

در شرايطي كه نتوان دماي محيط را بيش از آن دما نگه داشت   و يا  گرادسانتيدرجه    ٤دماي هواي محيط كمتر از   كههنگامي

  شده استفادهاز نيتروژن با هواي فشرده  ها لوله. درون شوندميخشك به كار گرفته  اسپرينكلر  هاي سيستم) هاسردخانه(مانند 

) در  Gridded(  ايشبكه  كشي لوله. ضمناً استفاده از روش  شودمي) قرار داده  گراد سانتي  درجه ٤يط گرم (بيش از  و آب در مح

  كمك  ،شودميكارخانه سازنده شيرها تعيين   وسيلهبه. نسبت بين فشار هوا به فشار آب كه باشدنميخشك مجاز  هايسيستم

تا از   شود ميرو به باال استفاده    اسپرينكلرهاي خشك از    هاي سيستمتا شيرها در حالت نرمال بسته بمانند. اغلب در    كند مي

بايد   اسپرينكلر،  آويزان  اسپرينكلرهايجلوگيري شود. در صورت استفاده از    هاو يخ زدن آن در آن  اسپرينكلررسوب گرفتن  

  پردازد.هاي لوله خشك نمياين ضابطه به طراحي سيستم شود.) نصب Return bendروي «خم رو به پايين» (
  

  پيش عملگر  هايسيستمج) 
  

  سيالبي هايسيستمد) 

  

  قوانين كلي نصب اسپرينكلرها  -٣- ٤

  .   باشندمي تنها اسپرينكلرهاي نو و جديد مجاز به نصب در سيستم   -1-٣- ٤

 شود، نصب مجدد آن مجاز نيست.  جدا اگر اسپرينكلري به هر دليل از سيستم    -٢-٣- ٤

  د. نباش فهرست شده بايد از نوع اسپرينكلرها    -٣-٣- ٤
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  گيرندميحداكثر فشار كاري سيستم كه در معرض آن قرار    تحمل  در سيستم بايد توانايي  شدهاستفادهكليه اجزاي     -٤-٣- ٤

) براي bar1٠.٤(  psi1٥٠ روي زمين و  شدهنصب) براي اجزاي 1.bar1٢( psi1٧٥ كمتر از   را داشته باشند و اين فشار نبايد

 زير زمين باشند. شدهنصب اجزاي 

 شده باشند.، استاندارد يا فهرست٥٩-1اسپرينكلر، بايد مطابق با جدول  هايسيستمدر   مورداستفاده كليه تجهيزات    -٥-٣- ٤

انتخاب    ايگونهبهيك شير كنترل با دسترسي مناسب، مجهز شود. محل نصب شير بايد    هرينكلر بايد بهر سيستم اسپ   -٦-٣- ٤

   نمايد. كنترل را آب   تأمين خودكار منابع  يكه تمام شود 

اطمينان    هاآنبايد تحت نظارت باشند تا از باز بودن    S3و    S2گروه    هايساختمانشيرهاي كنترل سيستم اسپرينكلر     -٧-٣- ٤

 و در صورت بسته بودن، سيگنال خطاي آن به سيستم اعالم حريق ساختمان ارسال گردد.   شده حاصل

بايد     -٨-٣- ٤ اسپرينكلر  فعال شدن سيستم  افراد   سازي آگاه  منظوربههر سيستم  از  و    وسيلهبه،  درون ساختمان  تشخيص 

به دو صورت  هشدار جريان مناسب مجهز باشد الكتريكي  (مانند زنگ موتورآبيمكانيكي  هشدار  . اين تجهيزات  (سيستم  ) و 

  نمايند.عمل ند  توانمي اعالم حريق)

را داشته باشد. (شير سيامي)   نشانيآتشاتصال به نحو مناسب قابليت تغذيه توسط هر سيستم اسپرينكلر بايد    -٩-٣- ٤

  اسپرينكلر   بايد بر روي انشعابمترمربع،    ٤٨٣٠متر يا زيربناي كلي بيش از    ٢٣با ارتفاع بيش از    هايي ساختماندر    -1٠-٣- ٤

، متعلقات ذيل به ترتيب نصب شود:هر طبقهدر  ابتداي خط 

  :و شير تست و تخليه  فلوسوئيچ،  فشارسنج شير كنترل، درجه رايزر مستقل اسپرينكلر

 و شير تست و تخليه  فلوسوئيچ ، فشارسنج، درجه طرفهيك شير كنترل، شير ه ايستاده: رايزر مشترك اسپرينكلر و لول

ت متعلقا از نصب تنها يك سري مترمربع باشد،  ٤٨٣٠متر و زيربناي كلي كمتر از  ٢٣چنانچه ساختمان داراي ارتفاع كمتر از 

  اصلي كافي است.   ردر ابتداي رايزالذكر فوق

هاي آن نخواهد  هيچ تاثيري بر المان  ،اجزاي اين متعلقات همواره ثابت بوده و اجرا يا عدم اجراي سيستم اعالم حريق  تذكر:

در  اعالم حريق (مثًال  سيستم  ضوابط و يا عدم اجراي  بخش ديگري از  اي به دليل الزام  داشت. به عبارت ديگر اگر در طبقه

باشد، بايد تمامي متعلقات به صورت كامل و مطابق ترتيب فوق نصب شود.  د داشته  وجو  فلوسوييچها) نياز به اجراي  پاركينگ 

  . نيست، مجاز در طبقه  حذف قسمتي از متعلقات (مثًال فلوسوييچ) به دليل اجراي سيستم اعالم حريقهمچنين 

يله تشخيص و  وسچنانچه رايزر سيستم لوله ايستاده به صورت جداگانه طراحي شده باشد، در ابتداي رايزر بايد    -11-٣- ٤

با سيستم اعالم حريق نصب شده باشد.   در ارتباطهشدار جريان (فلوسوييچ) 

يك شير كنترل، درجه فشارسنج، شير تخليه اصلي و وسيله تشخيص و  بايد  در ابتداي رايزر سيستم اسپرينكلر،    -1٢-٣- ٤

در   S3گروه    هاي ساختمانيص جريان توسط فشارسنج) نصب شود. در  فلوسوئيچ يا مكانيزم خاص تشخهشدار جريان آب ( 

. درآيدزمان عملكرد سيستم، عالوه بر ارسال سيگنال هشدار به سيستم اعالم حريق، بايد زنگ هشدار مكانيكي نيز به صدا  
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  انگر و متعلقات ابتداي خط سيستم اسپرينكلر بايد مجهز به نش  شير قطع كن ،  S3و    S2گروه    هاي ساختماندر    -1٣-٣- ٤

باشد.   داراي قابليت ارسال سيگنال نظارت

جهت عملكرد بهينه سيستم اسپرينكلر و همچنين ارسال پيغام هشدار به سيستم اعالم حريق ساختمان، استفاده    -1٤-٣- ٤

 گردد.) در ابتداي رايزر اسپرينكلر هر زون، توصيه ميwet alarm valveسيستم اسپرينكلر (  هشداردهنده تر    طرفهيك از شير  

پكيج شامل مكانيزم فشارسنج، شير تخليه و زنگ مكانيكي استفاده شود كه در اين صورت نيازي    صورت به  تواندمياين وسيله  

  .  باشدمين در ابتداي رايزر به نصب فشارسنج، فلوسوئيچ، شير تخليه و زنگ مكانيكي جداگانه

آب مصرفي ساختمان    كهدرصورتي  -1٥-٣- ٤ از شير    نشاني مشتركبا آب آتشمخزن  بايد    جهت دوتايي    طرفهيك باشد، 

استفاده شود.  مكش، و لوله  مخزن، بين مخزنبه  نشانيآتشجلوگيري از برگشت آب شبكه  

 خود نصب شوند. مخصوص به با مشخصات فني  متناسب بايد در موقعيت عمودي يا افقي  طرفهيك شيرهاي   -1٦-٣- ٤

و   (شير تست  انشعاب بازرسي  بايد از ، جريان آبويژه  نظير پمپ و آالرم ،جهت آزمايش عملكرد تجهيزات سيستم  -1٧-٣- ٤

.  باشد اسپرينكلر سيستم  سايز    ترينكوچك معادل    ريفيس آن بايد و اُاينچ    1  حداقل   . سايز لوله اين انشعاباستفاده شود  ) تخليه

  هاآزمايشبازرسى و    آزمون عملكرد،   منظوربهسيستم اسپرينكلر  و متعلقات اول خط    فشارشكن مانومترها،    ،شيرها  -1٨-٣- ٤

 ره در دسترس باشند.و نگهدارى سيستم بايد هموا

اي ساخته و نصب شوند كه هر  گونهو به  شده باشند عملكرد خاص خود فهرست وسايل هشدار جريان آب بايد براي    -1٩-٣- ٤

كند  سيستم عبور مي بر روي شدهنصب Kضريب   ترينكوچك از يك اسپرينكلر خودكار با   ازآنچهجريان آبي مساوي يا بيشتر 

  دقيقه پس از آغاز جريان شروع و تا متوقف شدن جريان ادامه يابد.   ٥ حداكثر زنگ هشدار طي را تشخيص داده و

سايز شير تخليه مطابق  روي سيستم تعبيه شود.    سيستم در مواقع ضروري بايد شير تخليه بر  جهت تخليه آب  -٢٠-٣- ٤

. شودميتعيين  ٢٠-٣-٤جدول 

  سايز شير تخليه -٢٠-٣-٤جدول 

  ).𝑖𝑛(   ه شير تخليهزاندا  ).𝑖𝑛( اصلي    سايز رايزر يا لوله

  تربزرگيا     2  تا

  تربزرگا  ي 1  3،  3،  2

  2فقط   تر بزرگو  4
  

) است. در  psi 175بار (   1٢.1) و حداكثر فشار مجاز سيستم  psi 7بار (  ٠.٥حداقل فشار مجاز سيستم اسپرينكلر    -٢1-٣- ٤

قرار دهد، بايد ادوات تنظيم    تأثيراز سيستم كه فشار بيش از مقدار مجاز شود و يا شرايط طراحي اوليه را تحت    هايي بخش

  فشار مناسب نصب شود.  

  نصب شوند.هاي فشارسنج درجهبايد  فشار،   تنظيمدو طرف ورودي و خروجي هر شير  در هر  -٢٢-٣- ٤
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وجود داشته    زدگييخهاي باز عبور نمايند و احتمال بروز  از فضا  باشندميكه داراي آب   اسپرينكلرهاي  چنانچه لوله  -٢٣-٣- ٤

 ٤باشد كه دماي آب همواره بين حداقل    ايگونهبهمحافظت گردند. اين محافظت بايد    زدگي يخبايد در برابر    ها لولهباشد، اين  

  خشك اجرا شود. صورتبهيا سيستم  قرارگرفته  گرادسانتي ٤٨.٩و حداكثر  گراد سانتيدرجه 

  رزرو در  صورت به،  اسپرينكلرهادر هر ساختماني كه تحت پوشش سيستم اسپرينكلر قرار دارد، بايد تعداد كافي از    -٢٤-٣- ٤

هاي ذخيره بايد  اسپرينكلر  بالفاصله تعويض گردند.  هاآنو يا صدمه ديدن    اسپرينكلرهاتا هنگام عمل كردن    شدهانبار نگهداري  

انبا شرايط  داراي  قرار گيرند كه  محلي  از  در  كمتر  محل  آن  و درجه حرارت  بوده  تعداد    گرادسانتيدرجه    ٣٨رداري  باشد. 

 باشد. ٢٤-٣-٤مطابق با جدول مختلف بايد  هاي ذخيره در تصرفاتاسپرينكلر

  در ساختمان  كاررفته بهحداقل تعداد اسپرينكلرهاي ذخيره، با توجه به تعداد كل اسپرينكلرهاي  -٢٤-٣-٤جدول 

  ساختمان هاي  اسپرينكلرتعداد كل    ذخيره   هاياسپرينكلرتعداد  

  عدد  ٣٠٠  عدد   ٦حداقل 

  عدد  1٠٠٠الي  ٣٠٠  عدد  1٢حداقل 

  عدد  1٠٠٠بيش از   عدد  1٤حداقل 
 

  كلي طراحي  نكات   -٤- ٤

از حداكثر مساحت قابل پوشش    مساحت تحت پوشش هر اسپرينكلر،   كه  جانمايي شوند  ايگونهبهاسپرينكلرها بايد     -1-٤- ٤

  . مجاز، بيشتر نشود

موارد مندرج    جزبه  شوند.  كاربردهبهبايد اسپرينكلرهايي با كالس دماي معمولي و متوسط    طوركليبه  هاساختماندر     -٢-٤- ٤

 . ٦-٤-٤الي  ٣-٤-٤در بندهاي 

 حل نصب، خطر و بار اشتعال مواد موجود در محل، انتخاب شود.  بايد با توجه به م  اسپرينكلركالس دمايي    -٣-٤- ٤

  بندي رنگطبقه و دما بندي كالس - ٦-٤-٤جدول 

  بندي دما درجه   حداكثر دماي سقف 
  كد رنگ  دما   بنديكالس

حباب    رنگ
 ℃ ℉ ℃ ℉  اي شيشه

  قرمز  يانارنجي   رنگ، يا مشكي بي  معمولي ٣٧-٧٧ 1٣٥-1٧٠ ٣٨ 1٠٠

  زرد يا سبز  سفيد  متوسط   ٧٩-1٠٧  1٧٥-٢٢٥  ٦٦  1٥٠

  آبي  آبي  باال   1٢1-1٤٩  ٢٥٠-٣٠٠  1٠٧  ٢٢٥

  بنفش  قرمز  خيلي باال   1٩1-1٦٣  ٣٢٥-٣٧٥  1٤٩  ٣٠٠

  بنفش  قرمز  خيلي خيلي باال   ٢٠٤-٢٤٦  ٤٠٠-٤٧٥  1٩1  ٣٧٥

  مشكي  نارنجي   باال  العادهفوق   ٢٦٠-٣٠٢  ٥٠٠-٥٧٥  ٢٤٦  ٤٧٥

  مشكي  نارنجي   باال العاده فوق   ٣٤٣  ٦٥٠  ٣٢٩  ٦٢٥
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اي دمايي مطابق با حداكثر  هباشد، اسپرينكلرها با نرخ) بيشتر مي٣٨ ℃(  1٠٠ ℉حداكثر دماي سقف از    كههنگامي   -٤-٤- ٤

 بايد استفاده شوند. ٦-٤-٤دماهاي سقف جدول 

باشند بايد از  اي يا پالستيكي كه در معرض مستقيم اشعه خورشيد ميزير نورگير شيشه  شدهنصباسپرينكلرهاي     -٥-٤- ٤

  نوع دما متوسط باشند. 

نشده، بايد از نوع دما  نشده، يا شيرواني تهويه نشده و مخفي زير سقف عايقدر فضاي تهويه  شدهنصباسپرينكلرهاي     -٦-٤- ٤

  متوسط باشند.

 .شوندميتعيين    ٨-٤- ٤  مطابق با جدول  حرارتيديكي منابع  در نز  اسپرينكلرهانصب    فواصلهاي مسكوني،  در محيط   -٧-٤- ٤

  در مجاورت منابع حرارت   هااسپرينكلر فواصل نصب  -٨-٤-٤جدول 

  منبع گرما 
حداقل فاصله از لبه منبع  

  تا اسپرينكلر دما معمولي 

حداقل فاصله از لبه منبع  

  تا اسپرينكلر دما متوسط 

𝑖𝑛. 𝑚𝑚. 𝑖𝑛. 𝑚𝑚. 

 ٣٠٥ 1٢ ٩1٤ ٣٦  كنار بخاري توكار 

  ٩1٤  ٣٦  1٥٢٤  ٦٠  جلوي بخاري توكار

  ٣٠٥  1٢  1٠٦٧  ٤٢  چوبي يا زغالي هاي اجاق 

  ٢٢٩  ٩  ٤٥٧  1٨  محدوده آشپزخانه

  ٢٢٩  ٩  ٤٥٧  1٨  آون يا گرمخانه ديواري 

  ٢٢٩  ٩  ٤٥٧  1٨   هاي هواي داغلوله 

  ٢٢٩  ٩  ٤٥٧  1٨  فاقد عايق حرارتي   كانال گرمايشي

  1٥٢  ٦  ٣٠٥  1٢  هاي آب داغ فاقد عايق حرارتيلوله 

  ٣٠٥  1٢  ٦٠٧  ٢٤  هاي هواي داغ سقفي يا ديواريدريچهكنار 

  ٤٥٧  1٨  ٩1٤  ٣٦  هاي هواي داغ سقفي يا ديواريروبروي دريچه 

  ٧٦  ٣  1٥٢  ٦  يا كوره   كنگرمآب 

  ٧٦  ٣  1٥٢  ٦  وات   ٢٥٠تا  ٠روشنايي 

  1٥٢  ٦  ٣٠٥  1٢  وات   ٤٩٩وات تا  ٢٥٠روشنايي 
  

در صورت افزايش مساحت هر طبقه از ساختمان به بيش از حداكثر مقادير مجاز يك سيستم اسپرينكلر، بايد تعداد     -٨-٤- ٤

  طوربهند همگي  توانمير مستقل و مربوط به خود باشد. رايزرها  اسپرينكلر هر طبقه افزايش يافته و هر زون داراي رايز  هايزون

سيستم اسپرينكلر در هر  هر حداكثر مساحت قابل پوششسيستم متصل شوند.  نشانيآتشآب  تأمين مشترك به پمپ اصلي 

  طبقه عبارت است از:  

  خطركممحيط،  𝑚 ٤٨٠٠  )𝑓𝑡 ٥٢٠٠٠(  

   ،محيط خطر معمولي𝑚 ٤٨٠٠ )𝑓𝑡 ٥٢٠٠٠ ( 

 شدهمحاسبه، (هيدروليكي پرخطر  (𝑚 ٣٧٠٠  )𝑓𝑡 ٤٠٠٠٠(   
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  :  انواع زير باشندبايد مطابق با يكي از  خطركمهاي در محيط مورداستفاده اسپرينكلرهاي     -٩-٤- ٤

  واكنش سريع )Quick Response (  

 مسكوني  )Residential  ( 

 نصب شوند. ٧-٤- ٤بايد مطابق با شكل  حرارتيه واحد  اسپرينكلرهاي نزديك ب 

  

  
  متوسط در واحد حرارتي و دما دماباالمناطق  - ٧-٤-٤شكل 

فاصله    -1٠-٤- ٤ حداكثر  ديوار،  تا  فاصله  قانون  رعايت  بر  عالوه  بايد  ندارند  يكديگر  با  قائمه  زاويه  ديوارها  كه  مواردي  در 

  .از يكديگر باشد اسپرينكلرهابيشترين فاصله مجاز  %٧٥ ،11-٤-٤مطابق شكل  از كنج ديوار،اسپرينكلر 

  

  از كنج ديوار  اسپرينكلرحداكثر فاصله   -11-٤-٤ل شك
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  زنباالزن و پايين ،كننده استاندارداسپرينكلرهاي اسپريضوابط   -٥- ٤

الف  -1-٥-٤  با جداولبيشترين فاصله مجاز بين اسپرينكلرها مطابق    حداكثر مساحت قابل پوشش هر اسپرينكلر و   -1-٥- ٤

 .شوندميتا ج تعيين 

خطر و حداكثر فاصله اسپرينكلرهاي پاششي آويزان و عمودي استاندارد در محيط كم پوششمساحت   -الف -1-٥-٤جدول   

  نوع سيستم   نوع سازه
بيشترين مساحت 

  پوشش

بيشترين فاصله مجاز 

  هااسپرينكلربين  

𝑓𝑡  𝑚  𝑓𝑡 𝑚 
،  غيرمسدودكننده 

  سوختنغيرقابل

 محاسبه

  هيدروليكي 
٩/٢٠  ٢٢٥  1٦/٤  ٥ 

  ،غيرمسدودكننده 

  سوختنغيرقابل

جداول 

  شده تعيينپيش
٦  ٢٠٠/1٨  1٦/٤  ٥ 

  ،مسدودكننده 

  غيرقابل سوختن

 محاسبه

  هيدروليكي 
٩/٢٠  ٢٢٥  1٦/٤  ٥  

  ،مسدودكننده 

  غيرقابل سوختن

جداول 

  شده تعيينپيش
٦  ٢٠٠/1٨  1٦/٤  ٥  

  

  معمولي خطرو حداكثر فاصله اسپرينكلرهاي پاششي آويزان و عمودي استاندارد در محيط  پوششمساحت  -ب -1-٥-٤جدول 

  نوع سازه
نوع  

  سيستم

  بندي بيشينه فاصله  پوششبيشينه مساحت 

𝑓𝑡  𝑚  𝑓𝑡 𝑚 

 ٦/٤ 1٥ 1/1٢ 1٣٠  همه  همه
  

  پرخطراسپرينكلرهاي پاششي آويزان و عمودي استاندارد در محيط   پوشش و حداكثر فاصلهمساحت   -ج -1-٥-٤جدول 

  نوع سيستم   نوع سازه
  بندي فاصله بيشينه   پوشش بيشينه مساحت 

𝑓𝑡  𝑚  𝑓𝑡 𝑚 
 *  ٣.٧ * 1٢ ٨.٤ ٩٠  شده تعيينجداول پيش   همه

  همه
محاسبه هيدروليكي با  

  و بيشتر ٠.٢٥چگالي 
1٩.٣ ٠٠ 1٣.٧ * ٢  * 

  همه
محاسبه هيدروليكي با  

  ٠.٢٥چگالي كمتر از 
1٣٠ 1٢.1 1٤.٦ ٥ 

  

  بيشترين فاصله اسپرينكلر تا ديوار نبايد از نصف فاصله مجاز بين اسپرينكلرها بيشتر شود.   -٢-٥- ٤

 گيري شود.  عمودي تا ديوار اندازه  صورتبهفاصله از ديوار تا اسپرينكلر بايد    -٣-٥- ٤
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  دارد.  وجودتحت عنوان قانون اتاق كوچك    ، يك استثناءخطركماز ديوار در محيط    اسپرينكلرهادر خصوص فاصله     -٤-٥- ٤

شرايط قانون اتاق .  افزايش داد  فوت)  ٩(  متر  ٢.٧٥ها را تا يكي از ديوارهاي اتاق تا  اسپرينكلرتوان فاصله  اين قانون مي  بر اساس

  كوچك مطابق ذيل است:

  باشد.  خطركممحيط الف) 

 .اشدمترمربع ب ٧٥مساحت اتاق كمتر از ب) 

 باشد. مسدودكنندهسازه سقف غير ج) 

 بازشوفاصله باالي    كهدرصورتي  در ديوارها (مانند در و محل عبور)   بازشو باشد. وجود    شده احاطه  فضا بايد با ديوار و سقف  د)  

  باشد، بالمانع است.   متر سانتي ٢٠تا سقف بيشتر از 

   افزايش داد. ) فوت  ٩( متر ٢.٧٥ فاصله اسپرينكلر را از يكي از ديوارهاي اتاق به  توانميدر اتاق كوچك،    -٥-٥- ٤

  ) تا ديوار قرار بگيرند.اينچ ٤(  مترميلي 1٠٢كمتر از   فاصله اسپرينكلرها نبايد در    -٦-٥- ٤

  شدهنصباي بين اسپرينكلرها  ) نصب شوند مگر اينكه تيغهفوت   ٦(  متر  1.٨  كمتر از  ايفاصلهاسپرينكلرها نبايد در     -٧-٥- ٤

 باشد.  

  ٣٠٠ ) و حداكثراينچ  1( مترميلي ٢٥ كتور اسپرينكلر و سقف بايد حداقل، فاصله بين دفلمسدودكنندهدر سازه غير    -٨-٥- ٤

  ) باشد. اينچ 1٢(  مترميلي

و يا با قابليت اشتعال    غيرقابل اشتعالمتوسط با سقف  خطر و خطرهاي كممحيط،  مسدودكنندهغير    هايسازهدر     -٩-٥- ٤

  محدود، اگر شرايط زير حاكم باشد، جزئيات زير در نصب بايد رعايت شود: 

ارتفاع سقف درون منطقه تحت پوشش اسپرينكلر سبب ايجاد    كهدرصورتيالف)    ٩1٤  از بيشتر    ايفاصلهتغيير عمودي در 

  عنوان بهبايد    ناشي از تغيير ارتفاع  فرضي   شود، صفحه عموديمي) بين سقف بااليي و دفلكتور اسپرينكلر  اينچ   ٣٦(  متر ميلي

  ) الف -٩-٥-٤شكل ( يك ديوار در نظر گرفته شود. 

  
  اينچ)  ٣٦(  مترميلي ٩1٤ يشتر از تغيير عمودي در ارتفاع سقف ب -  الف -٩-٥-٤شكل 
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رعايت   شرطبه باشد، )اينچ  ٣٦( متر ميلي ٩1٤ اسپرينكلر كمتر و يا برابر با دفلكتور فاصله بين سقف بااليي و   كه درصورتي  ب)

  ب) -٩-٥-٤(شكل  مسطح هستند. هايسقفقوانين مربوط به موانع، اسپرينكلرها مجاز به قرارگيري مشابه با نمونه 

 
  ) اينچ ٣٦(  مترميلي ٩1٤ تغيير عمودي در ارتفاع سقف كمتر يا برابر با - ب -٩-٥-٤شكل 

  زير نصب شود:  هايروشدفلكتور اسپرينكلر بايد مطابق با يكي از   مسدودكننده هايسازهر د  -1٠-٥- ٤

زير اجزاي سازه به شرطي كه فاصله دفلكتور تا سقف بيشتر   )اينچ  ٦تا    1(  مترميلي  1٥٠تا    ٢٥  نصب دفلكتور در فاصلهالف)  

  .نباشد )اينچ  ٢٢(  مترميلي ٥٦٠ از

  

 مسدودكننده نصب اسپرينكلر در سازه  -1-الف -1٠-٥-٤شكل 

باشد بدون نگراني   اينچ)  ٨٦تا    ٣٥(  متر  ٢.٢متر الي    ٠.٩  شكل، وقتي فاصله اعضاء سازه از يكديگر بين  Tهاي سيماني  در سازه

  نصب نمود.  متر از پايين اعضاء سانتي ٢.٥را تا فاصله  هااسپرينكلرتوان از سقف اصلي، مي  اسپرينكلر از فاصله 

  

  شكل  Tنصب اسپرينكلر در سازه سيماني  -٢-الف -1٠-٥-٤شكل 

همچنين   نكردهاز اسپرينكلرها با سازه برخورد    شدهتخليهنصب دفلكتور در صفحه باالتر از اجزاي سازه به شرطي كه آب  ب)  

 . باشد )اينچ  ٢٢متر (سانتي ٥٦  فاصله دفلكتور تا سقف كمتر از 
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 ٢٥  حداقل  از سقف  توسط سازه سقف به شرطي كه فاصله دفلكتور  شده تشكيلهاي  اسپرينكلر در هريك از محفظهنصب  ج)  

  . باشد )اينچ  1٢( مترميلي ٣٠٠ و حداكثر )اينچ  1(  مترميلي

  

 توسط سازه سقف  شده تشكيلمحفظه نصب اسپرينكلر در  -ج -1٠-٥-٤شكل 

شرايط    كه درصورتي،  هاسقفدرون    هايفرورفتگياي روبه باال و آويزان از سقف در نورگيرها و  نصب اسپرينكلره  -11-٥- ٤

  .ذيل محقق گردد ضرورتي ندارد 

  باشد.  فوت مكعب) 1٠٠٠( مترمكعب  ٢٨حجم آن فرورفتگي كمتر از الف) 

  باشد. فوت) ٣( مترسانتي ٩٠عمق آن فرورفتگي كمتر از ب)  

  در زير سقف پوشش داده شود.   شدهنصبهاي اسپرينكلركف اتاق با ج)  

  از يكديگر واقع شده باشند. )فوت  1٠( متر ٣.٣ها به فاصله فرورفتگيد)  

  باشند. شدهساخته از سازه غيرقابل اشتعال يا با قابليت اشتعال محدود  هافرورفتگيح)  

  براي آن فضا از نوع واكنش سريع باشند.   شدهگرفتهكار ه  هاي باسپرينكلرو) 

  

  سقف  هايفرورفتگيشرايط عدم نياز به نصب اسپرينكلر در  -11-٥-٤شكل 

  . 1٢-٥-٤و  11-٥- ٤بندهاي  موارد مندرج در  استثنايبه، دنصب شو ها بايد موازي با سقفاسپرينكلردفلكتور   -1٢-٥- ٤

 بايد موازي با زمين نصب شود. آن ، دفلكتور  دارشيبهاي اسپرينكلر در تاج سقفصورت نصب در    -1٣-٥- ٤

موازي با   تواندميدرصد) باشد، دفلكتور اسپرينكلر   1٦.٧( 1٢در  ٢اگر شيب سقف كمتر از  دار شيبهاي در سقف  -1٤-٥- ٤

  سقف نصب موازات به بايد دفلكتور  ،درجه ٩.٤واحد يا زاويه بيش از  1٢ در   ٢شيب بيشتر از با  هايسقفدر زمين نصب شود. 

 شود.
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ازدارشيب  هايسقفدر    اسپرينكلر نصب باالترين    هنگام  -1٥-٥- ٤ از    ، فاصله    ٣(  متر سانتي  ٩٠باالترين نقطه سقف كمتر 

 . بايد باشد فوت)   ٢(  مترسانتي  ٦٠از ديوارها كمتر از  و  فوت)

  

  
 دار شيب هايسقفنصب اسپرينكلر  -1٥-٥-٤شكل 

  

 شده است. بنديجمع 1٦-٥-٤جهت درك بهتر، فواصل مجاز دفلكتور اسپرينكلر از سقف در جدول   -1٦-٥- ٤

 فواصل مجاز اسپرينكلرها از سقف  بندي جمع -1٦-٥-٤جدول 

  نوع سازه
حداقل فاصله 

  دفلكتور 
حداكثر فاصله 

  دفلكتور 
  توضيح

    متر سانتي ٣٠  مترسانتي ٥/٢  سازه داراي سقف مسطح 

  مسدودكننده سازه 
زير اعضاء   مترسانتي ٥/٢

  سازه
زير   مترسانتي 1٥

  اعضاء سازه 
مشروط بر اينكه فاصله با سقف اصلي  

  باشد.  مترسانتي ٥٦كمتر از 

شكل با   Tسازه سيماني 
  فاصله اعضاء سازه 

توان را مي اسپرينكلرها
متر  سانتي  ٥/٢در فاصله 

  زير اعضا سازه نصب كرد 
  

فاصله با سقف اصلي  محدوديتي براي 
  وجود ندارد.

شكل با   Tسازه سيماني 
  ٩1فاصله اعضاء سازه: بين 

  مترسانتي ٢٢٨الي 
    مترسانتي ٥٦  مترسانتي ٥/٢

داراي سقف  هايسازه
  دارشيب 

با باالترين نقطه سقف   اسپرينكلرباالترين 
حداكثر  هاكنارهفاصله و با   مترسانتي ٩٠حداكثر 

  . فاصله رعايت شود مترسانتي ٦٠

درجه  ٤/٩با شيب كمتر از  هايسقفدر 
  هايدرشيبشده و دفلكتورها افقي نصب

  . شوندميسقف نصب  موازاتبه بيشتر 
  

جهت اطمينان  يا  رسيدهتخليه به حداقل موانع  كهباشد   ايگونهبهبايد  ي باالزن و پايين زن اسپرينكلرهاجانمايي   -1٧-٥- ٤

  در نظر گرفته شوند.اسپرينكلرهاي اضافي دهي كافي، از پوشش
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  باشد. اينچ)  1٨(  mm٤٦٠ بايد بيشتر از  و محتويات فضا  انبارشده  باالي موادبين دفلكتور و فاصله   -1٨-٥- ٤

تعيين    1٩-٥-٤و شكل  مطابق با جدول    موانعوجود موانع پيوسته در نزديكي سقف، فاصله اسپرينكلر از    در صورت  -1٩-٥- ٤

 .  شودمي

 

  فاصله اسپرينكلرها از موانع ممتد نزديك به سقف  -1٩-٥-٤شكل 

  

  وقعيت اسپرينكلرها براي جلوگيري از برخورد آب با موانع ممتد (باالزن و پايين زن) م -1٩-٥-٤جدول 

فاصله اسپرينكلرها تا 
  ) Aكناره مانع (

حداكثر فاصله مجاز 
باالي لبه پاييني تا  دفلكتور  

  ).B) (inمانع (

فاصله اسپرينكلرها تا 
  ) Aكناره مانع (

حداكثر فاصله مجاز 
باالي لبه پاييني   تا  دفلكتور

  ).B) (inمانع (
  1٤  ٦.inو  ft٤تا كمتر از  ft٤  ٠  ft1كمتر از 

ft1  تا كمتر ازft1  وin.٢  ٦1 ٢  ftو  ٤in.تا كمتر از  ٦ft٢  ٥1 1٦  
ft1  وin.تا كمتر از  ٦ft٢  ٢1 ٣  ftتا كمتر از  ٥ftو  ٥in.٦  1٨  
ftتا كمتر از  ٢ftو  ٢in.٢  ٦1 ٥  ftو  ٥in.تا كمتر از  ٦ft٢٠  ٦  
ftو  ٢in.تا كمتر از  ٦ft٢  ٣1 ٧  ftتا كمتر از  ٦ftو  ٦in.٢٤  ٦  
ftتا كمتر از  ٣ftو  ٣in.٢  ٦1 ٩  ftو  ٦in.تا كمتر از  ٦ft٣٠  ٧  
ftو  ٣in.تا كمتر از  ٦ft٤  1٢  ftتا كمتر از  ٧ftو  ٧in.٣٥  ٦  
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  ديواري -استاندارد اسپرينكلرهاي اسپري كننده  -٦- ٤

 . شودميزير تعيين  1-٦-٤ پوشش و فاصله بين اسپرينكلرهاي ديواري مطابق با جدول  سطح   -1-٦- ٤

  ديواري استاندارد) اصل (اسپرينكلر پاششي  فوسطح پوشش و حداكثر  - 1-٦-٤جدول 

  فواصل

  ) خطركمكاري سقف (نازك  ) خطركمكاري سقف (نازك

  سوختني 
محدود    سوختني

  يا نسوختني 
  سوختني 

سوختني محدود  

  نسوختني يا  

  1٠  1٠  1٤  ft(  1٤(   حداكثر فاصله در طول ديوار 

  1٠  1٠  1٤  ft (  1٢حداكثر پهناي اتاق (

  1٠٠  ٨٠  1٩٦  ٢ft (  1٢٠حداكثر مساحت حفاظتي (

  

  اسپرينكلر تا ديوار مجاور نبايد از نصف فاصله مجاز بين اسپرينكلرها بيشتر باشد. فاصله    -٢-٦- ٤

  از ديوار مجاور قرار گرفته باشند.  )اينچ  ٤( متري ميلي 1٠٠ حداقل فاصله  اسپرينكلرها بايد در   -٣-٦- ٤

  گيري شود. اندازه نسبت به ديوار عمود  صورت بهبايد ديوار تا   اسپرينكلربين فاصله    -٤-٦- ٤

    نصب شود.  جداكننده  تيغهمگر اينكه بين اسپرينكلرها    باشدمي  فوت   ٦  متر  ٨/1  داقل فاصله مجاز بين اسپرينكلرهاح   -٥-٦- ٤

  از سقف نصب شوند. )٦ .in(  مترميلي 1٥٢ تا  )٤ .in(  مترميلي 1٠٢ اسپرينكلرهاي ديواري بايد در فاصله بين    -٦-٦- ٤

 سقف نصب شود. موازاتبهدفلكتور اسپرينكلرهاي ديواري بايد    -٧-٦- ٤

دهي  باشد كه موانع تخليه به حداقل رسيده يا جهت اطمينان از پوشش  ايگونهبهبايد    ي ديواري جانمايي اسپرينكلرها   -٨-٦- ٤

  كافي، اسپرينكلرهاي اضافي در نظر گرفته شوند.

  از موانع نصب شوند. ) ft٤( متر ٢/1 اسپرينكلرهاي ديواري نبايد در فاصله كمتر از    -٩-٦- ٤

 باشند. 1٠-٦-٤ و شكل اسپرينكلرها بايد مطابق با جدول )ft٤(  متر ٢/1 در فاصله بيش از  -1٠-٦- ٤



  ٣٣ي اطفاي حريق                                                                                                          ها وابط مالك عمل سامانهض
    

  

  

  موقعيت اسپرينكلرهاي ديواري تا مانع  - 1٠-٦-٤شكل 

  موقعيت اسپرينكلرهاي ديواري تا مانع  -1٠-٦-٤جدول 

فاصله اسپرينكلرها تا كناره  

  ) Aمانع ( 

تا  حداكثر فاصله مجاز دفلكتور 

  ) .B) (inباالي لبه پاييني مانع (

  مجاز نيست  ft٤كمتر از 

ftتا كمتر از  ٤ft٥  1  

ftتا كمتر از  ٥ftو  ٥in.٢  ٦  

ftو  ٥in.تا كمتر از  ٦ft٣  ٦  

ftتا كمتر از  ٦ftو  ٦in.٤  ٦  

ftو  ٦in.تا كمتر از  ٦ft٦  ٧  

ftتا كمتر از  ٧ftو  ٧in.٧  ٦  

ftو  ٧in.تا كمتر از  ٦ft٩  ٨  

ftتا كمتر از  ٨ftو  ٨in.٦  11  

ftو  ٧in.1٤  تربزرگيا  ٦  

 

 استفاده شود.  11-٦-٤بيرون زده از ديوار بايد از جدول و شكل  وجود موانع  در صورت  -11-٦- ٤

  

  در امتداد ديوار (اسپرينكلرهاي پاششي كنار ديواري استاندارد)  موانعموقعيت اسپرينكلرها براي جلوگيري  - 11-٦-٤شكل 
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  موانع بيرون زده از ديوار  جلوگيري ازموقعيت اسپرينكلرها براي  -11-٦-٤جدول 

فاصله از اسپرينكلرها به كناره  

  ) Aانسداد (

حداكثر فاصله مجاز صفحه 

  ).B) (in( از لبه باالييكننده منحرف

in.تا كمتر از  ٤in.٦  1  

In.تا كمتر از  ٦ft1  ٢  

ft1  تا كمتر ازft1  وin.٣  ٦  

ft1  وin.تا كمتر از  ٦ft٢  ٢1 ٤  

ftتا كمتر از  ٢ftو  ٢in.٥ ٤٣  ٦  

ftو  ٢in.تا كمتر از  ٦ft٧  ٣  

ftتا كمتر از  ٣ftو  ٣in.٨  ٦  

ftو  ٣in.تا كمتر از  ٦ft٤  ٤1 ٩  

ftتا كمتر از  ٤ftو  ٤in.٦  1٠  

ftو  ٤in.تا كمتر از  ٦ft٢  ٥1 11  

ftتا كمتر از  ٥ftو  ٥in.٤٣  ٦ 1٢  

ftو  ٥in.  تا كمتر از  ٦ft٦  1٤  

ftكمتر از  تا  ٦ftو  ٦in.٦  1٥  

ftو  ٦in.تا كمتر از  ٦ft٤  ٧1 1٦  

ftتا كمتر از  ٧ftو  ٧in.٤  ٦1 1٧  

  

از  در دو طرف مانع به شرطي كه فاصله اسپرينكلر  نصب اسپرينكلر    باشد   ) ft٤متر (  ٢/1  از   اگر عرض مانع كمتر  -1٢-٦- ٤

 . باشدميمجاز بين اسپرينكلرها تجاوز نكند، مجاز خط مركزي مانع از نصف فاصله 

 

  سيستم اسپرينكلر  هايلوله  انتخاب سايز  -٧- ٤

  »محاسبه هيدروليكي«و روش    » شدهجداول پيش تعيين«هاي سيستم اسپرينكلر از دو روش  جهت تعيين سايز لوله   -1-٧- ٤

 انجام محاسبات هيدروليكي ارجحيت دارد.    ،هاي اجرادر هزينه  جوييصرفه  منظوربهاستفاده نمود،  توانمي

 . باشدمياينچ  اينچ و لوله مسي   1 استفادهقابلحداقل سايز لوله فوالدي     -٢-٧- ٤

بايد   هاساختماناين  هايسيستممجاز نبوده و  شدهتعييناستفاده از روش جداول پيش  S3گروه  هايساختماندر    -٣-٧- ٤

 به روش محاسبات هيدروليكي طراحي شوند. 

و در محيط خطر متوسط    الف-٤-٧-٤مطابق جدول   خطر كمسايز لوله در محيط ،  شدهتعييندر روش جداول پيش     -٤-٧- ٤

 . شودميتعيين  ب-٤-٧-٤مطابق جدول 
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  شدهتعيينبه روش جداول پيش  هالولهسايز  -٤-٧-٤جدول 

  خطر معمولي   هاي محيطدر  ها لولهب) سايز     خطركم هاي محيطدر  ها لولهالف) سايز 

  سايز لوله
    اسپرينكلر تعداد حداكثر  

  سايز لوله
  اسپرينكلر تعداد حداكثر  

  لوله مسي  لوله فوالدي    لوله مسي  لوله فوالدي

1 𝑖𝑛. 1    عدد  ٢  عدد  ٢ 𝑖𝑛. عدد  ٢  عدد  ٢  
1 𝑖𝑛. 1    عدد  ٣  عدد  ٣ 𝑖𝑛. عدد  ٣  عدد  ٣  
1 𝑖𝑛. 1    عدد  ٥  عدد  ٥ 𝑖𝑛. عدد  ٥  عدد  ٥  
2 𝑖𝑛. 12    عدد  1٢  عدد  ٠ 𝑖𝑛. 1عدد  1٢  عدد  ٠  
2 𝑖𝑛. 2    عدد  ٤٠  عدد  ٣٠ 𝑖𝑛. عدد  ٢٥  عدد  ٢٠  
3 𝑖𝑛. 3    عدد  ٦٥  عدد  ٦٠ 𝑖𝑛. عدد  ٤٥  عدد  ٤٠  
4 𝑖𝑛. 14    عدد  11٥  عدد  ٠٠ 𝑖𝑛. 1عدد  11٥  عدد  ٠٠  

        5 𝑖𝑛. 1عدد  1٨٠  عدد  ٦٠  
        6 𝑖𝑛. عدد  ٣٠٠  عدد  ٢٧٥  

 

هر لوله اصلي، فقط با    هايشاخه، تعداد اسپرينكلرهاي هر شاخه، تعداد  هالولهسايز    در روش محاسبات هيدروليكي،    -٥-٧- ٤

 شود. فشار و دبي منبع سيستم محدود مي تأمينتوان 

تعيين    ٦-٧-٤و مساحت عملكرد اسپرينكلرها در روش محاسبات هيدروليكي، مطابق با نمودار    موردنيازمقدار چگالي     -٦-٧- ٤

  .شودمي

  
  منحني چگالي/ مساحت   -٦-٧-٤نمودار 

  

 



  ٣٦ي اطفاي حريق                                                                                                          ها وابط مالك عمل سامانهض
    

  
 

 : شودميويليامز) محاسبه  - مطابق رابطه زير (رابطه هيزن ها لولهافت فشار در    -٧-٧- ٤

𝑃 =
4.52 × 𝑄 .

𝐶 . ×  𝑑 .
 

𝑃  psi  برحسبهر فوت طول لوله    ازايافت فشار ناشي از اصطكاك به   

𝑄  برحسبدبي gpm 

𝐶 ضريب متناسب با زبري درون لوله  
𝑑   اينچ  برحسب هالولهقطر داخلي  

  

از     -٨-٧- ٤ استفاده  صورت  سريع،  اسپرينكلرهادر  واكنش  سايز    توان ميي  ذخيره،  مخزن  حجم  پمپ،  آبدهي  ظرفيت 

اين    هاكشيلوله از  استفاده  اجراي سيستم را كاهش داد.  بند  اسپرينكلرهاو همچنين هزينه  موجب كاهش   ٣-1-٥، مطابق 

 . شودميمساحت ناحيه طراحي 

شوند، رشد حريق  سپرينكلرهاي واكنش سريع زودتر از اسپرينكلرهاي واكنش معمولي فعال ميبا توجه به اينكه     -٩-٧- ٤

بود مي  هكمتر  كاهش  اسپرينكلرها  عمكلرد  مساحت  نتيجه  در  سيستملذا  يابد.  و  صورت  در  در  و  تر  لوله    كارگيريبههاي 

ناحيه  مساحت    فوت)،  ٢٠تا    1٠متر (  ٦.٦تا    ٣.٣  و خطر متوسط با ارتفاع   خطر كم  هايمحيطاسپرينكلرهاي واكنش سريع در  

،  ) فوت   1٠متر (  ٣.٣  براي ارتفاع سقف كمتر از الزم به ذكر است  .  يابدميزير كاهش    و نمودار   طهاسپرينكلرها مطابق راب  طراحي

 عدد كمتر شود. ٥فعال نبايد از   هايحداقل تعداد اسپرينكلردر نظر گرفته شود.   )فوت  1٠متر ( ٣.٣ بايد همان ارتفاع

𝑌 =
−3𝑥

2
+ 55 

Y  درصد كاهش مساحت مجاز  
X  فوت  برحسبارتفاع سقف  
 
  يا
  

𝑌 = −4.8𝑥 + 54.6 
Y  درصد كاهش مساحت مجاز  
X  متر  برحسبارتفاع سقف  
  

  

لولهدر سيستم  -1٠-٧- ٤ و هاي  دوپيش  خشك  همبندي  با  مساحت  عملگر  افزايش    % ٣٠اسپرينكلرها    ناحيه طراحي تايي، 

  يابد. مي

  .يابدميافزايش  % ٣٠اسپرينكلرها ناحيه طراحي واحد باشد، مساحت  ٦واحد در  1اگر شيب سقف بيش از   -11-٧- ٤
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  و سيستم اطفاي حريق دستي نشاني آتشلوله ايستاده    -٥

  نكات كلي  -١- ٥

در  با كالس مناسب نشاني متصل به لوله ايستاده بايد ايستگاه شيلنگ آتش ،در كليه طبقات و فضاهاي تحت تصرف   -1-1- ٥

 نظر گرفته شود.

  سيستم لوله ايستاده بنديكالس   -٢-١- ٥

الزم به ذكر است اكثر   .شودمياينچ، استفاده  2با سايز   نشانيآتشدر اين سيستم از اتصاالت شيلنگ  سيستم كالس يك:

  استفاده كرده و طراحي اين كالس، كارايي چنداني نخواهد داشت.جهت عمليات   1در ايران، از اتصاالت    نشانيآتشنيروهاي  

دو: كالس  شيلنگ    سيستم  اتصاالت  از  سيستم  اين  سايز    نشانيآتشدر  افراد    موردنيازآب    تأمين  منظوربهاينچ،   1با 

 .شودمي استفاده ،نشانيآتش يا سازمان ديدهآموزش

  ديدهآموزشافراد    موردنياز آب    تأمين، براي  اينچ 1با سايز    نشانيآتشدر اين سيستم از اتصاالت شيلنگ    سيستم كالس سه:

  يك و دو است.  هايكالساين سيستم، تركيبي از  . گردد مياينچ، استفاده  2سايز   و همچنين نشاني آتش سازمانو 

شيلنگ  سيستم كالس چهار: اتصاالت  از  اين سيستم  جهت  آب    تأمين  منظوربهاينچ،   با سايز    نشاني آتش  الستيكي  در 

  .  گرددمياستفاده  نشانيآتش سازمانو  ديدهآموزشافراد  موردنيازآب  تأميناينچ، جهت  1و سايز   استفاده متصرفين

مجهز به شير، قرقره، شيلنگ    اينچ    انشعابيك  لوله ايستاده كالس چهار بايد شامل    نشانيآتشايستگاه شيلنگ     -٣-1- ٥

نيمه آب  سخت  الستيكي  پاشنده  نازل  استفاده ساكنين ساختمان  و  يكجهت  و    نشانان آتشاستفاده  جهت    1انشعاب    و 

اتصال شيلنگ نواري    باشد.قطع كن مناسب  مجهز به شير  ،  نيروهاي آموزش بايد داراي كوپلينگ مناسب جهت  اين اتصال 

 باشد.  نشانيآتش

  نشاني بايد عالوه بر قرقره و شيلنگ الستيكي ايستگاه شيلنگ آتشدر    ،S3يا غير اداري گروه    غيرمسكونيدر تصرفات     -٤-1- ٥

سايز   ، اينچ  نواري  شيلنگ  پرسنل   1يك  استفاده  جهت  مخصوص  رك  روي  بر  مربوطه  نازل  و  اتصاالت  همراه  به  اينچ 

در ساير مواردي كه مقام قانوني مسئول تشخيص دهد، نصب تمهيدات فوق تعبيه شود.    نشانيآتشيا نيروهاي    ديدهآموزش

 الزامي است. 

  آميزي رنگ و با رنگ قرمز براق    شدهتوسط رنگ آستر پوشيده    بايست مي  نشانيآتشايستاده  لوله    هاي قسمتتمامي     -٥-1- ٥

 متصل باشند.  )ارتينگسيستم اتصال به زمين (به  بايست ميشود، رايزرهاي اصلي 

ايستگاه شيلنگ     -٦-1- ٥ مجموعه  قرار گيرد.    نشانيآتشداخل جعبه مخصوص    تواندمي  نشاني آتشجهت حفاظت بيشتر، 

 باشد.   شدهفهرستبايد  ينشان آتشقرقره شيلنگ و جعبه 

تا    ٢٠ها، بين  بسته به جانمايي جعبه  ها آنقطر داشته باشند و طول    متر ميلي  ٣٨نواري نبايد كمتر از    هايشيلنگ    -٧-1- ٥

 متر باشد.   ٣٠
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اطفاي تر يا تركيبي بايد به نحو مناسب در برابر   لوله ايستاده سيستم وجود دارد،    زدگييخكه امكان    هايي محلدر     -٨-1- ٥

 حفظ شود.  گراد سانتيدرجه  ٤٨.٩لي ا ٤.٤محافظت شده و دماي آب همواره بين  زدگي يخ

كه در معرض    هاي قسمتقرار گيرد، بايد    زدگي يخدر محوطه باز و در معرض    نشاني آتششيلنگ  ايستگاه  چنانچه     -٩-1- ٥

 حفاظت شوند.  زدگييخدر مقابل ب  هواي سرد قرار دارند، به نحوي مناس

 .نيستلوله ايستاده مجاز   هايسيستماستفاده از محلول ضد يخ در   -1-1٠- ٥

 

  نشانيآتشاتصال مخصوص   -٢- ٥

  هايلولهبراي    اينچ مجهز گردد. 2انشعاب    دو(سيامي) با حداقل    نشانيآتشبايد به اتصال مخصوص    لوله ايستاده   -1-٢- ٥

 . استفاده نمود اينچ 2  تكي انشعاب  از يك توانمياينچ و كمتر   ٣ايستاده با سايز 

و استفاده بوده و توسط عالئم مناسب    مشاهدهقابل  راحتيبه، بايد در محلي قرار گيرد كه  نشاني آتشاتصال مخصوص     -٢-٢- ٥

 مشخص شود.  

 رجي به داخل سيستم جلوگيري گردد. اجسام خاحتماً بايد به درپوش مجهز باشد تا از ورود  نشاني اتصال آتش   -٣-٢- ٥

را در داخل حياط يا البي اصلي ساختمان نيز نصب   نشانيآتشاتصال مخصوص    توانميجهت جلوگيري از سرقت،     -٤-٢- ٥

محل امن ممكن نسبت به ورودي اصلي ساختمان جانمايي شده و امكان دسترسي آن   تريننزديك نمود. اين اتصال بايد در  

 ايمن و بدون مخاطره باشد.  نشانيآتشمحيا باشد. محل نصب بايد براي نيروهاي  سادگي به نشانيآتشوهاي همواره براي نير

  طرفه يك و رايزر اصلي، بايد دو عدد شير    نشانيآتشجلوگيري از تخليه آب رايزر، بين اتصال مخصوص    منظوربه   -٥-٢- ٥

 كافي است.  طرفه يك شده، نصب يك شير فهرست طرفهيك الزم به ذكر است در صورت استفاده از شير نصب شود. 

مخصوص     -٦-٢- ٥ اتصال  بين  مسير  در  جريان،  كننده  قطع  يا  كنترل  شير  از  مجاز    نشانيآتشاستفاده  داخلي  سيستم  و 

 باشد.  نمي

 

  جانمايي و طراحي  -٣- ٥

 اينچ در نظر گرفته شود. ٤سايز لوله ايستاده كالس يك و سه بايد حداقل    -1-٣- ٥

 اينچ در نظر گرفته شود. 2سايز لوله ايستاده كالس چهار بايد حداقل     -٢-٣- ٥

 اينچ در نظر گرفته شود.   ٤بايد حداقل  اسپرينكلرها)و  كالس چهار لوله ايستادهمشترك ( رايزرسايز    -٣-٣- ٥

 . كاهش داداينچ   2  تا را توان حداقل سايز لوله ايستاده مشترك در صورت انجام محاسبات هيدروليكي، مي   -٤-٣- ٥
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جداسازي يك خط لوله ايستاده، بدون مختل شدن ساير خطوط متصل به منبع، ابتداي تمامي خطوط    منظوربه   -٥-٣- ٥

همچنين رايزر لوله ايستاده ايستاده خشك دستي)، بايد شير كنترل جريان مناسب نصب شود.    هايلولهايستاده (شامل    هايلوله

در صورت استفاده از رايزر  وسيله تشخيص و هشدار جريان (فلوسوييچ) در ارتباط با سيستم اعالم حريق باشد.    مجهز بهبايد  

كفايت مي نمايد.    مشترك اسپرينكلر و لوله ايستاده، نصب يك سري از متعلقات فوق الذكر

  خودكار، در انتهاي رايزر و در باالترين قسمت، بايد شير  لوله ايستاده خشك شده داخل  جهت خروج هواي محبوس   -٦-٣- ٥

 .شودتخليه هوا تعبيه 

بار بايد در نظر گرفته شود.    ٢  هيدروليكي)   از نظراينچ (   نشاني آتششيلنگ  دورترين  خروجي    موردنياز حداقل فشار     -٧-٣- ٥

   باشد.بار  ٧ها نبايد بيشتر از  فشار خروجي

بايد  S3گروه    هاي ساختماندر     -٨-٣- ٥ سيستم  فشار    ايگونهبه،  كه  شود  شيلنگ    در طراحي  اتصال  دورترين  خروجي 

 بار باشد.   ٤(از نظر هيدروليكي)، حداقل  نشانيآتش

استاندا   -٩-٣- ٥ فشار  از  بيش  به  فشار  افزايش  صورت  ادوات  در  كمك  به  بايد  محدوده  مناسب  رد،  در  فشار  فشار،  تنظيم 

 استاندارد حفظ شود. 

  توانميفشار باال و فشار پايين باشد،    هايزونبه علت ارتفاع باالي ساختمان، نياز به در نظر گرفتن    كهدرصورتي  -1٠-٣- ٥

  موردنياز ير تنظيم فشار، فشار را در محدوده  رايزرهاي مجزا با پمپ مشترك در نظر گرفت و در ابتداي هر رايزر، با استفاده از ش 

 زون مربوطه، تنظيم نمود. 

 شده باشند.  ادوات تنظيم فشار، بايد فهرست  -11-٣- ٥

هاي ايستاده مجهز به سامانه تنظيم فشار، بايد يك رايزر درين با سايز مناسب جهت تست عملكرد  در مجاورت لوله  -1٢-٣- ٥

از    ايگونهبهاجرا شود. سايز رايزر درين بايد    فشار  تنظيم  هر دستگاه توانايي هدايت جريان كامل خروجي  انتخاب شود كه 

 دستگاه تنظيم فشار را داشته و از مقادير ذيل كمتر نباشد.  ترينبزرگ

  2با سايز بيش از   هايدستگاهدستگاه تنظيم فشار، براي  ترينبزرگالف) سايز خروجي 

  2تنظيم فشار سايز   هايدستگاهاينچ براي تست  ٣ب) حداقل 

  1تنظيم فشار سايز   هايدستگاهاينچ براي تست   ٢ج) حداقل 

 ادوات تنظيم فشار بايد در محلي قرار گرفته باشد كه جهت تعمير و نگهداري داراي دسترسي مناسب باشند.   -1٣-٣- ٥

 يستاده كالس چهار بايد در نظر گرفته شود. راه خروج در ساختمان، حداقل يك لوله ا ٢به ازاي هر   -1٤-٣- ٥

جانمايي شوند كه احتمال نفوذ دود و    هاييمكانبايد در    هاآنو اتصاالت مربوط به    نشانيآتشايستاده    هايلوله  -1٥-٣- ٥

اتصاالت مربوطه معموالً  قرار داشته باشند.    ها آنحداقل بوده و تمامي فضاهاي طبقات در دسترسي مناسب    هاآنحرارت به  
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نصب   هاپلكانخروج يا پيش ورودي    هايدربيا جنب  در هر طبقه و در امتداد مسيرهاي فرار  )  نشاني آتش(ايستگاه شيلنگ  

 .شودمي

متر) در نظر گرفته    ٣٠(حداكثر  بكار رفته با طول شيلنگ  بايد متناسب نشانيآتششعاع پوشش دهي هر شيلنگ   -1٦-٣- ٥

 شود.

بايد مجهز به شير توپكي ربع گرد (اهرمي)  شيلنگ نيمه سخت،   جهت سهولت استفاده توسط متصرفين، انشعاب    -1٧-٣- ٥

  بوده و باز كردن آن نيازمند مهارت خاصي نباشد.

   قابل باز و بسته شدن باشد.  سادگي بهنصب گردد كه  ايگونهبهبايد شيلنگ نواري،  1شير كنترل انشعاب    -1٨-٣- ٥

 گالن در دقيقه بايد در نظر گرفته شود.    1٠٠كالس چهار،   نشانيآتشهاي ايستاده ظرفيت آبدهي لوله  -1٩-٣- ٥

نوع  آبدهيگالن در دقيقه    ٨بايد حداقل    نيمه سخت   نشاني آتششيلنگ  هر خروجي    -٢٠-٣- ٥ از  بايد  نازل آن   داشته و 

 نظيم براي حاالت جت و اسپري باشد.ت  ابليتبا ق شيردار   حالتهسه

  

  نشانيهاي آتشجعبه  -٤- ٥

بين كليه  مناسب داخل آن جانمايي شده و    طور بهباشد كه كليه تجهيزات و متعلقات الزم    ايگونهبهابعاد جعبه بايد     -1-٤- ٥

سانتيمتر فاصله وجود    ٢.٥حداقل    ) ، شيلنگ، قرقره و غيرهشيرآالتها،  و متعلقات داخل جعبه (از قبيل كوپلينگ   هاقسمت

باشند. حداقل ابعاد براي جعبه با قرقره و شيلنگ    استفاده قابلبه سهولت و بدون درگيري    بايد  تمامي متعلقات   . داشته باشد

نشان دادن اقالم    منظوربه  نشانيآتششيلنگ    هاي جعبهبدنه  همچنين    .بايد باشد  متر سانتي  ٦٥*٧٥  ، متر  ٢٠به طول    ٤/٣

بايد    داخل باشند.    گذاري عالمتآن  بر روي درب    صورت به  بايستميم ذيل  ئعالشده  مناسب  ابعاد  با  و    هاي جعبهشبرنگ 

 شود.نصب  نشانيآتش

  
 

سانتيمتر در نظر گرفته    1٦٠تا    1٤٠بنا بايد    شدهتمامتا كف    نشاني آتشجعبه    مركز قرقره شيلنگ فاصله عمودي     -٢-٤- ٥

 شود.
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باشد و در صورت كاهش ميزان ضخامت به    مترميلي  1  بايست مي  نشانيآتش  هايجعبهضخامت ورق بدنه  حداقل     -٣-٤- ٥

و عملكرد آن   فتهدر استاندارد بر روي آن صورت پذير  شدهعنوان  هايتست  بايد مقاومت بدنه    تائيد جهت    ،مترميلي  1كمتر از  

 . و به تأئيد رسيده باشد بررسي

 بوده و فاقد هرگونه كليد باشد.  بازشوآسان صورت به بايستمي نشانيآتش هاي جعبهقفل    -٤-٤- ٥

و مقاوم در مورد نشتي    ) پكيجي(  پرسي   صورت به، بايد  مربوطهانشعاب    شير   به   نيمه سخت  اتصال شيلنگ الستيكي    -٥-٤- ٥

 بوده و هم سايز با شيلنگ انتخاب شود.  آب 

    اشد.اوم بنشتي مق بايد در برابر  نشانيآتشكليه اتصاالت شيلنگ    -٦-٤- ٥

از    المقدورحتي  نشانيآتشجعبه     -٧-٤- ٥ استفاده  باشد. در صورت  قرمز  به رنگ  بايد    هايرنگ بايد  رنگ   ايگونهبهديگر، 

 باشد.   تشخيص قابل سادگي به كهنحويبهكه با رنگ ديوار پيرامون آن متفاوت بوده، انتخاب شود 

حفاظت از    منظور به،  نشاني آتشدر مجاورت جعبه    حملقابل  كننده خاموشدر صورت نياز به نصب    شود ميپيشنهاد     -٨-٤- ٥

 استفاده شود.  كنندهداراي محل مخصوص نصب خاموش  دو كابينهاي  از جعبه ، كنندهخاموش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  ٤٢ي اطفاي حريق                                                                                                          ها وابط مالك عمل سامانهض
    

  

 نشانيپمپ تأمين آب آتش   -٦

«دستورالعمل  ، بايد الزامات مندرج در  و لوله كشي، شيرآالت و اتصاالت مربوطه  جهت طراحي مجموعه پمپ آتش نشاني  تذكر:

  مورد مطالعه قرار گيرد.  ساخت مجموعه پمپ آتش نشاني» منتشر شده توسط سازمان آتش نشاني،

  طراحي و محاسبات  -١- ٦

از    كننده مصرفدورترين    موردنياز رايط حريق و فشار  سيستم در ش   موردنياز بايد بر اساس دبي  نشاني  آتش  آب   پمپ   -1-1- ٦

 .  انتخاب شودنظر هيدروليكي 

سيستم    موردنياز برابر با دبي  بايد    S2و    S1كالس    هاي ساختمانبراي    نشانيپمپ آب آتشظرفيت آبدهي  حداقل     -٢-1- ٦

در    سيستم لوله ايستاده كالس چهار  بارابر با جمع دبي سيستم اسپرينكلر  بايد ب  S3كالس    هايساختمانپرينكلر و براي  اس

 باشد.  ٢-1-٦ مطابق با يكي از اعداد جدول بايد هاپمپنظر گرفته شود. آبدهي اين 

  نشاني آتشي هاپمپميزان آبدهي  - ٢-1-٦ جدول

  ميزان آبدهي
 گالن در دقيقه

)𝑔𝑝𝑚(  
  مترمكعب در ساعت

)𝑚 ℎ⁄(  
  دقيقهگالن در  

)𝑔𝑝𝑚(  
  مترمكعب در ساعت

)𝑚 ℎ⁄(  
٥.٧  ٢٥  1٢٢٦.٨  ٠٠٠  
٥٠  11.٤  1٢٨٣.٥  ٢٥٠  
1٢٢.٦  ٠٠  1٣٤٠.٢  ٥٠٠  
1٤٥٣.٦  ٢٠٠٠  ٣٤  ٥٠  
٥٦٧  ٢٥٠٠  ٤٥.٤  ٢٠٠  
٦٨٠.٤  ٣٠٠٠  ٥٦.٧  ٢٥٠  
٧٩٣.٨  ٣٥٠٠  ٦٨  ٣٠٠  
٩٠٧.٢  ٤٠٠٠  ٩٠.٧  ٤٠٠  
٤٥٠  1٤٥٠٠  ٠٢  1٠٢٠.٦  
٥٠٠  11٥٠٠٠  ٣.٤  11٣٤  
٧٥٠  1٧٠.1      

  

 اصولي است. بخار و غيره) غيربر اساس توان الكتريكي الكتروموتور (كيلووات، اسبنشاني  آب آتشپمپ    و انتخاب   تذكر: سنجش

 

ظرفيت    تأميناز دو پمپ بايد توان    هركدامآبي، بايد دو پمپ اصلي در نظر گرفته شود.    نشانيآتشبراي هر سيستم     -٣-1- ٦

 رزرو ديگري است.  هاپمپكامل داشته و يكي از  طوربهسيستم را 

 شود.  وارد مدار  خودكار صورت بهبايد بنا به داليلي، پمپ اول از كار بيفتد، پمپ دوم  كهدرصورتي   -٤-1- ٦

   در نظر گرفتن يك پمپ كافي است.  شده،  فهرست  نشانيآتشدر صورت استفاده از پمپ آب    -٥-1- ٦
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  جزئي افت فشارهاي    تأمين اصلي، بايد مجهز به يك پمپ جوكي جهت  آبي، عالوه بر دو پمپ    نشاني آتشهر سيستم     -٦-1- ٦

 باشد.   كشي لولهشبكه  

خروجي از يك اسپرينكلر در سيستم،    جريان بايد كمتر از  ي اصلي و دبي آن  هاپمپ اندازه همفشار پمپ جوكي بايد     -٧-1- ٦

 در نظر گرفته شود.  

 باشد.   نشانيآتشسازمان  تائيد پكيج مورد  صورت بهبايد  نشانيآتشپمپ ، S3گروه   هايساختماندر    -٨-1- ٦

توان اضطراري (ديزل ژنراتور) هستند، بايد    تأمينكه مطابق دستورالعمل ملزم به اجراي سيستم    هايي ساختماندر     -٩-1- ٦

 در انتخاب و طراحي ديزل ژنراتور لحاظ شود.   هاپمپحداقل يكي از  موردنيازتوان 

بايد هم توسط سيستم برق شهري و هم توسط سيستم برق اضطراري    نشانيآتشهاي  در كليه شرايط، پمپ/پمپ  -1-1٠- ٦

 .  ، موتور ديزل باشدهاپمپبايد محرك يكي از تغذيه شوند. در غير اين صورت 

تابلوي فرمان    نشانيآتشهاي  در صورت تغذيه پمپ/پمپ  -1-11- ٦ بايد از يكديگر    هاپمپاز ديزل ژنراتور، مسير تغذيه و 

از مس بوده و  فرمان پمپ/پمپمستقل  خودكار هم از    صورت بهها، بايد  ير امن عبور داده شود. در اين شرايط هر دو تابلوي 

رايط بايد مطابق با ـــرساني در اين شراي سيستم برقـراتور تغذيه شود. نحوه اجـزل ژنـسيستم برق اصلي و هم از طريق دي

 باشد.   11-1-٦ شكل

  

 پمپ از ديزل ژنراتور  رساني برقنحوه اجراي سيستم  - 11-1-٦شكل 
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و براي    شده   گرفتهليتر در نظر    ٥به ازاي هر كيلووات توان پمپ،  پمپ يا ژنراتور ديزل بايد  سوخت  حجم مخزن    -1-1٢- ٦

 ضريب اطمينان نيز لحاظ شود.   %1٠ شده محاسبهمقدار نهايي 

بايد از    هاي موتور ديزلباشند. باتري  MICCنوع مقاوم حريق يا  از    بايدو مولد نيرو    هاپمپارتباطي بين   هايكابل  -1-1٣- ٦

 باشند.  )Maintenance Freeبه نگهداري ( نيازبينوع 

 سايز خطوط مكش و دهش پمپ بايد بر اساس كاتالوگ و مشخصات فني سازنده پمپ انتخاب شود.   -1-1٤- ٦

و حداقل يك سايز از بزرگترين    متصل به آنخروجي فعال  سايز كلكلتور خروجي پمپ بايد بر اساس رايزرهاي    -1-1٥- ٦

متصل به كلكتور خروجي  فعال  تعداد رايزرهاي    كه درصورتياينچ در نظر گرفته شود.    ٤انتخاب شده و حداقل    رايزر، بيشتر

بندي،  الزم به توضيح است چنانچه بنا به ملزومات طراحي يا زوناز رابطه ذيل استفاده نمود.    توانميعدد باشد    يكبيش از  

هاي مختلفي از ساختمان (در ارتفاع يا در طبقه) باشند،  ا زونبلوك هاي مجزاي ساختمان ي مربوط به رايزر مشابه كهچندين 

. تمامي فرضيات اين گيردبزرگترين رايزرهايي كه در يك حريق احتمالي، ممكن است فعال شوند، بايد معيار محاسبات قرار  

 ضابطه مربوط به وقوع حريق در يك بخش از ساختمان است.  

𝐷 = (𝐷 + 𝐷 + 𝐷 + ⋯ )  

  اينچ باشد.  ٥در نظر گرفته شده و حداقل    خروجيسايز بيشتر از كلكتور    يك   سايز كلكلتورهاي ورودي پمپ بايد   -1-1٦- ٦

 .  سايز با كلكتور لحاظ شودانشعاب ميان مخزن و كلكتور ورودي پمپ بايد هم 

از وضعيت    -1-1٧- ٦ يا    هرگونه  ، بايد تمهيداتي در نظر گرفته شودنشانيآتشبودن پمپ    كار بهآمادهجهت اطالع  اختالل 

 نل اعالم حريق شود. اهشدار خطا بر روي پ نمايش منجر به  ،هاپمپقطعي در سيستم مدار تغذيه برق شهر 

مگر آنكه پمپ  مخزن ذخيره آب قرار گيرد.  مركز  نسبت به    ترپايينارتفاعي  ، همواره بايد در تراز  نشانيآتشپمپ    -1-1٨- ٦

 ).  Vertical Shaft Turbineهاي  شده باشد (نظير پمپنسبت به مخزن، فهرست ترپايينمكش آب از تراز  منظور بهمذكور، 

انتخاب شود كه داراي ابعاد مناسب بوده و دسترسي به آن آسان و امكان    ايگونهبهبايد    نشاني آتشمحل نصب پمپ    -1-1٩- ٦

 تعميرات و نگهداري آن فراهم باشد.  

 بايد به شبكه بارنده مناسب مجهز باشد.   نشانيآتشپمپ  محل نصب  -٢٠-1- ٦

بايد در براب  پانلو ساير ادوات مربوطه نظير    نشانيآتشي  هاپمپمحل نصب    -٢1-1- ٦ ر كنترلي آن و قسمت تغذيه برق، 

فيزيكي،   باد، يخ بستگي و ساير شرايط مخرب محيطي،  گرفتگيآبآسيب  مناسب   طوربه، آتش، حرارت زياد، وزش شديد 

   محافظت شود.

اين فضا بايد  در آن وجود دارد،    سوزيآتشپمپ در قسمتي از ساختمان واقع شود كه احتمال وقوع    كهدرصورتي  -٢٢-1- ٦

 ساختمان تفكيك شود.  هايقسمت، از ساير مناسب طوربهبا مصالح مقاوم در برابر حريق 
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داخل فضاي موتورخانه و در مجاورت تجهيزات قابل اشتعال ديگر، محل نصب   نشانيآتشي  ها پمپدر صورت نصب    -٢٣-1- ٦

 شود.  بنديحوزهو  كامل جدا طوربهموتورخانه  هايقسمتآن بايد توسط مصالح بنايي مناسب، از ساير 

  ، مجاز است.نشانيآتشي ها پمپار نصب تجهيزات توزيع آب بهداشتي ساختمان، در كن   -٢٤-1- ٦

نصب و اجرا شود كه از انتقال    اي گونهبهم بوده و ضمن تحمل وزن و ارتعاشات پمپ،  بايد مستحك  ها پمپشاسي    -٢٥-1- ٦

 اين ارتعاشات به سازه ساختمان تا حد ممكن اجتناب شود. 

بايد داراي برچسب مشخصات باشند. اين برچسب بايد خوانا بوده و در برابر خوردگي و آسيب    نشاني آتشي  هاپمپ   -٢٦-1- ٦

   فيزيكي مقاوم باشد.

  سادگي بهي ساختماني مجزا شده و هاپمپمناسب از ساير  هاينشانهبايد توسط رنگ، عالئم و يا  نشانيآتشپمپ   -٢٧-1- ٦

 باشد.  تشخيص قابل

  نصب و اجرا   -٢- ٦

 بايد به تهويه مناسب مجهز باشد. اتاق پمپ يا ژنراتور ديزل    -1-٢- ٦

صورت    نشاني آتشجداگانه و توسط فيوز مخصوص    صورتبه، بايد بعد از كنتور برق  نشانيآتشي  هاپمپبه    رسانيبرق   -٢-٢- ٦

 پذيرد. 

 

  نشاني آتشايمني و  هايسامانه رساني برق - ٢-٢-٦ شكل

سوئيچ، مانومتر فشار، شير تست و تخليه و  پرشرت كنترل و پايش مناسب، نظير  بر روي كلكتور خروجي بايد متعلقا   -٣-٢- ٦

 اتصال مخزن ديافراگمي در نظر گرفته شود.  

 باشد. ٢٠-٣-٤بند  ، بايد مطابق باپمپ  سايز شير تست و تخليه   -٤-٢- ٦

 روي كلكتور خروجي، بايد متناسب با فشار نامي پمپ انتخاب شود.  شدهنصبمحدوده فشار مانومتر    -٥-٢- ٦
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 اينچ در نظر گرفته شود. 1د يك انشعاب آب شهر با سايز حداقل بر روي كلكتور خروجي پمپ، باي   -٦-٢- ٦

به نحوي با آب مصرفي در ارتباط است، نظير انشعاب آب شهر و اتصال    نشاني آتشكه شبكه آب    هاييقسمتدر كليه     -٧-٢- ٦

 دوتايي استفاده شود.  طرفه يك مخزن مشترك به كلكتور ورودي پمپ، بايد از شير 

  هاي ساختماندر  و يك صافي مناسب نصب شود.    ايدروازهاز نوع    شير قطع كن جريان در قسمت مكش پمپ، بايد يك     -٨-٢- ٦

 باشد.   OS&Yشير قطع كن خط مكش بايد از نوع  S3و  S2كالس 

 و يك شير قطع كن جريان نصب شود.   طرفه يك در قسمت دهش پمپ، بايد يك شير    -٩-٢- ٦

اينچ بايد در نظر گرفته شود. لوله خروجي شير تست    ٢جهت تست و تخليه سيستم، شير تست با سايز حداقل    -1٠-٢- ٦

 بايد به نحو مناسب به شبكه درين سيستم اطفاي حريق متصل شود.  

، بايد يك منبع ديافراگمي با ظرفيت مناسب، متصل  هاپمپشارهاي ناشي از عملكرد جهت جلوگيري از ضربات و ف  -11-٢- ٦

 كتور خروجي در نظر گرفته شود.  به كل

«دستورالعمل ساخت مجموعه    نشاني بايد بر اساس «ضوابط تابلو برق بوستر پمپ» وي آتشهاپمپتابلوي برق    -1٢-٢- ٦

 ساخته شود.  پمپ آتش نشاني» 

و    ازكارافتادن وارد مدارد شوند.    درستيبه  هاپمپباشد كه    ايگونهبهبايد    نشانيآتشپمپ    هايتنظيم پرشرسوئيچ  -1٣-٢- ٦

 بعدي شود.   هايسوييچاحتمالي  ازكارافتادن قطع شدن سوييچ پمپ اصلي نبايد منجر به 

  هاي ساختمانبايد از نوع استاندارد و براي    S2و    S1هاي گروه  براي ساختمان  نشانيآتشي  هاپمپ  پرشرسوئيچ  -1٤-٢- ٦

 از نوع فهرست شده باشد. S3گروه 

  و در انتخاب پمپ لحاظ شود. شده  محاسبهقسمت مكش پمپ، بايد ارتفاع مكش پمپ   كشيلولهدر هنگام   -1٥-٢- ٦
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  مخازن   -٧

نوع فلزي يا    تواندمي  نشانيآتشذخيره آب    مخزن  -1- ٧ به شرايط    چنداليه  اتيلنيپلياز  قرارگيري آن بسته  بوده و محل 

  متفاوت باشد. استفاده از منابع بتني مدفون در زمين، بالمانع است.  تواندميمحيطي 

صدمات فيزيكي  به شكل مناسب در برابر    بايد باشد،    قرار داشتهدر معرض عوامل جوي    نشاني آتشاگر منابع ذخيره آب    -٢- ٧

 محافظت گردد. زدگييخو 

رعايت    شرطبهساختمان    هايقسمتاير  روي بام، داخل موتورخانه، پمپ خانه و س  نشانيآتشذخيره آب    مخزننصب    -٣- ٧

اصول مهندسي مرتبط از قبيل قابليت تحمل وزن توسط سازه در شرايط عادي و يا زلزله و حريق، بالمانع است. محل نصب 

،  مناسب در برابر آتش محافظت گردد. همچنين بايد تمهيدات مناسب   ايگونهبهاين منابع بايد عاري از مواد قابل اشتعال بوده يا  

 در ساختمان لحاظ گردد. مخزندر سازه محل نصب 

 .باشدميمجاز ن نشاني آتشذخيره آب   مخزنتنها  عنوانبه، منابع روباز و يا چاه استخرهااستفاده از   -٤- ٧

انجام تعميرات  مخزن بررسي وضعيت    منظوربه  -٥- ٧ و  از ميزان ذخيره آب  بايد يك دريچه  مخزن، آگاهي  ابعاد  با    روآدم، 

 .  باشد دسترس قابل  راحتيبهايجاد شده و  بدنه مخزنروي  مناسب

كامالً    هاكرممخزن بايد در زمان بسته بودن كامالً هوابند بوده و در برابر نفوذ مواد آلوده، حشرات و    رويآدمدريچه    -٦- ٧

 حفاظت شود. 

زن به كمتر  و در صورت كاهش سطح آب مخ  شده گرفته  بايد در نظر  ،  مخزنميزان آب    پايش   تمهيدات مناسب جهت  -٧- ٧

 ، سيگنال خطا به سيستم اعالم حريق ارسال شود.  نشانيآتشسيستم   موردنيازاز حد مجاز و 

باشد كه با باز كردن شير آب بتوان   ايگونهبهنقطه، لوله تخليه آب داشته باشد. اين لوله بايد  ترين پايينمخزن بايد در    -٨- ٧

سانتيمتر باالتر و دورتر از كفشوي يا هر نقطه تخليه ديگر    1٥  كم دستكل آب مخزن را تخليه نمود. انتهاي لوله تخليه بايد  

 انتهاي لوله تخليه نبايد قابل اتصال به شيلنگ بوده و بايد با توري مقاوم در برابر خوردگي محافظت شود.  باشد.

يط بايد حجم  ساختمان، مجاز است. در اين شرا  نشانيآتشآب بهداشتي و آب    تأمينمشترك جهت    مخزن استفاده از    -٩- ٧

  جمع شود.  باهم محاسبه شده و  مخزنهر دو  موردنياز

شانزدهم    ه مخازن آب بهداشتي مندرج در مباحث چهاردهم و در اجراي مخزن ذخيره مشترك، كليه نكات مربوط ب  -1٠- ٧

  مقررات ملي ساختمان بايد رعايت گردد. 

باشد.  انشعاب    -11- ٧ به شير شناور مكانيكي  بايد مجهز  برقي،    كارگيري بهورودي مخزن  سطح آب    كنندهكنترلشيرهاي 

)Level Control نيست، مجاز مخزنكنترل پر شدن  جهت  وجود دارد هاآن) و غيره كه امكان خرابي يا عملكرد نامناسب.  

به داخل مخزن مشترك    نشانيآتشلودگي شبكه آب  كليه اتصاالت و انشعاباتي كه ممكن است منجر به ورود احتمالي آ  -1٢- ٧

 باشد.   دوتايي طرفهيك شود، بايد مجهز به شير 



  ٤٨ي اطفاي حريق                                                                                                          ها وابط مالك عمل سامانهض
    

  

بايد  نشانيآتشجهت حفظ كارايي و راندمان پمپ آب    -1٣- ٧ از مخزن  لوله مكش  طراحي و اجرا شود كه در    ايگونهبه، 

  گردابه (مغشوش شدن جريان) جلوگيري به عمل آيد. اي بوده و از پديد آمدن  لي مخزن داراي مكانيزم ضد گردابهقسمت داخ

سيستم اطفاي حريق آبي ساختمان را    موردنياز آب    دبي  انتخاب شود كه   اي گونهبهبايد    نشاني آتشآب    مخزن حجم    -1٤- ٧

  نمايد.  تأمين، نشانيآتشنيروهاي تا زمان رسيدن ) ٢-1-٦(مطابق بند 

بسته به سايز   توانمياز سازمان آب و فاضالب تهران،   ي نشانآتشآب  تأمين در صورت اخذ انشعاب كمكي مخصوص   -1٥- ٧

  ، حجم مخزن را كاهش داد. اخذشدهانشعاب 

از اسپرينكلرهاي واكنش سريع،    -1٦- ٧ ، مطابق شرايط  نشانيآتشدر حجم مخزن ذخيره آب    توانميدر صورت استفاده 

  نمود.   جوييصرفهاين ضوابط  ٩-٧-٤ قسمتمندرج در 

به    ول ادر اين جدمقادير مذكور    باشد. الف و ب  -1٧-٧ول شماره  اذخيره آب، بايد مطابق با جد  مخزن حداقل حجم    -1٧- ٧

گروه   ، در ساختمان  شده استفاده  اسپرينكلر، نوع  نشانيآتش، سايز انشعاب كمكي  موردنظرتفكيك منطقه شهرداري ساختمان  

 گروه خطر تصرف محاسبه شده است.  ساختمان و همچنين 

 S2و  S1گروه   هايساختمانبراي  نشانيآتشظرفيت مخزن ذخيره آب  -الف -1٧-٧جدول شماره 

  منطقه شهرداري 
  ظرفيت مخزن برحسب ليتر بر اساس گروه خطر و نوع اسپرينكلر

 ٢خطر معمولي گروه   ١خطر معمولي گروه  خطركم

 سريع واكنش استاندارد  سريع واكنش استاندارد  سريع واكنش استاندارد 

 1٠٢٠٠ 1٧٠٠٠ ٧٧٠٠ 1٢٨٠٠ ٥1٠٠ ٨٥٠٠  1٧و  1٦، 1٤، 1٢، 11، 1٠، ٩، ٨، ٧، ٦،  ٥مناطق 

 11٦٠٠ 1٩٣٠٠ ٨٧٠٠ 1٤٥٠٠ ٥٨٠٠ ٩٦٠٠ 1٨ و 1٥، ٤، ٣، ٢، 1مناطق 

 1٣٦٠٠ ٢٢٧٠٠ 1٠٢٠٠ 1٧٠٠٠ ٦٨٠٠ 11٣٠٠ ٢٢و   ٢1، ٢٠، 1٩، 1٣مناطق 

 

 S3گروه   هايساختمانبراي  نشانيآتشظرفيت مخزن ذخيره آب  -ب -1٧-٧جدول شماره 

  منطقه شهرداري 
  ظرفيت مخزن برحسب ليتر بر اساس گروه خطر و نوع اسپرينكلر

 ٢خطر معمولي گروه   ١خطر معمولي گروه  خطركم
 سريع واكنش استاندارد  سريع واكنش استاندارد  سريع واكنش استاندارد 

 1٥٩٠٠ ٢٢٧٠٠ 1٣٣٠٠ 1٨٤٠٠ 1٠٨٠٠ 1٤٢٠٠  1٧و  1٦، 1٤، 1٢، 11، 1٠، ٩، ٨، ٧، ٦،  ٥مناطق 

 1٨٠٠٠ ٢٥٧٠٠ 1٥1٠٠ ٢٠٩٠٠ 1٢٢٠٠ 1٦1٠٠ 1٨ و 1٥، ٤، ٣، ٢، 1مناطق 

 ٢1٢٠٠ ٣٠٢٠٠ 1٧٨٠٠ ٢٤٦٠٠ 1٤٤٠٠ 1٨٩٠٠ ٢٢و   ٢1، ٢٠، 1٩، 1٣مناطق 

 

فرض ارتفاع سقف الف و ب با  -1٧-٧سريع در جداول  هاي مربوط به اسپرينكلر واكنشكليه اعداد مندرج در ستون  تذكر مهم:

، محاسبات  اين دستورالعمل ٩- ٧-٤، بايد بر اساس بند متر ٣هاي با ارتفاع غير از براي سقفاند، متر محاسبه و نگارش شده ٣

گروه خطر ساختمان بايد بر اساس پرخطرترين تصرف موجود در آن  . شوداصالح آب مورد نياز سيستم و حجم مخزن ذخيره، 

  در نظر گرفته شود.


