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 تعاریف - 1

 : باشد می زیر شرح به کاربرد دامنه و  معانی واجد ضوابط این  در رفته بکار اصطالحات و عبارات

 رایزر  - 1-1

 ی اطفاء آبی رایزر نامیده می شود.  سیستم هاجهت انتقال آب در عمودی های لوله 

.  شده و هر دو سیستم را تغذیه می نماید سیستم اسپرینکلر و لوله ایستاده بصورت مشترک اجرا  که برای    یرایزر  : رایزر مشترک

 باشد.  استفاده از این روش مستلزم رعایت سایز مناسب و همچنین نکات طراحی مربوط به نحوه انشعاب گیری می

 ( Standpipeلوله ایستاده )سیستم    - 2-1

ای  آرایشی از لوله کشی، شیرآالت، اتصاالت شیلنگ و سایر تجهیزات نصب شده در ساختمان یا سازه با اتصاالت شیلنگ که به گونه

حریق، حفاظت از متصرفین و همچنین حفاظت از سازه و محتویات آن را    اطفاءجانمایی شده اند که توانایی تخلیه آب به منظور  

 داشته باشند.

 (Sprinkler Systemسیستم شبکه بارنده خودکار )  - 3-1

آب، یک یا چند منطقه اسپرینکلر، شیر کنترل اصلی و چیدمان لوله های متصل به اسپرینکلرها    تأمینمتشکل از منبع یا منابع  

رینکلر خودکار به منظور کشف و اطفاء یا کنترل حریق با عامل اطفایى آب بوده که اساساً عمل کنترل در این  . سیستم اسپباشد می

از انجام گرفته و  اولیه رشد حریق  بروز خسارات    جلوگیریاین جهت در    سیستم در مرحله  بسیار مؤثر است و صدمات    بعدیاز 

را  ساختمانکل  بایدسیستم ، این گرددکه نصب سیستم اسپرینکلر الزامی می ساختمانهایی  در  .رساند میرا به حداقل  سوزى آتش

قرار دهد.   پوشش  تمام بخشهای ساختمانتحت  پذیرایی  بدین معنی که  آشپزخانه، هال،  اتاقها،  تمامی  راهروها، مشاعات،    ، نظیر 

با  اء مواردی معدودی مانند حمام و سرویس های بهداشتی( باید  )به استثن  (، انباری ها و .... خودروهاپارکینگ ها )محل پارک و تردد  

 . اسپرینکلر قرار گیرندکامل تحت پوشش قوانین مربوط به جانمایی، تمامی  رعایت 

 غیر خودکار  اطفاءسیستم    - 4-1

 .گیرد میسیستمی که به صورت غیر خودکار و توسط متصرفین، نیروهای آموزش دیده و یا آتش نشانان مورد استفاده قرار 

 خودکار   اطفاءسیستم   -5-1

صورت مستقل یا توسط سیستم اعالم حریق فعال شده و حریق را کنترل  حریقی که بدون دخالت عوامل انسانی و به  اطفاءسیستم  

 . ایدنم مییا اطفاء  

 ( Lay Flatشیلنگ نواری )  - 6-1

. جهت استفاده باید ابتدا به  گیرد میاین شیلنگ در حالت بدون آب، به شکل یک نوار تخت دور قرقره یا روی رک مخصوص قرار  

مخصوص افراد آموزش   ها شیلنگصورت کامل روی زمین پهن شده و سپس با باز نمودن شیر آب، پر از آب شود. استفاده از این  

 . شود می. در حال حاضر در برخی از متون، اشتباهاً به این نوع شیلنگ، شیلنگ فایرباکس یا شیلنگ کنفی نیز گفته باشد  میدیده 
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 شیلنگ الستیکی نیمه سخت  -7-1

این شیلنگ معموالً از جنس الستیک بوده و حالت ظاهری آن در شرایط بدون آب و آبگیری شده، مشابه هم است. استفاده از این  

. در حال حاضر در  شود میشیلنگ ساده و بدون نیاز به آموزش بوده و جهت استفاده متصرفین در مراحل اولیه حریق در نظر گرفته  

 .شود میخی از متون، به اشتباه به این نوع شیلنگ، شیلنگ هوزریل نیز گفته بر

 ایستگاه شیلنگ   -8-1

مجهز به ادواتی نظیر قرقره نگهدارنده شیلنگ، شیلنگ،    تواند میجانمایی شده و    نشانی آتشی  ها شیلنگمحلی که در آن انشعابات  

 ی دستی باشد. ها کنندهنازل و ادوات جانبی و همچنین خاموش 

 رک مخصوص شیلنگ نواری  - 9-1

جهت حفاظت بیشتر   تواند می. این محل  شود می تعبیه    نشانی آتشمحلی که به منظور قرارگیری یک یا چند بند شیلنگ نواری  

 وص قرار گیرد.داخل کابینت مخص

 سر لوله های چرخشی   - 10-1

بندی صحیح، تجمع ذرات داخل لوله ها در پشت سرلوله و گرفتگی آن و مهمتر از آن نوع خاصی از سرلوله که به دلیل عدم آب

 . این سرلوله ها فاقد اهرم کنترل هستند. گردد میسختی کارکرد با آنها برای متصرفین، استفاده از آنها توصیه ن

 ( Fire Department Connection) نشانی آتشاتصال  -11-1

، تغذیه  نشانی آتشکه به شبکه لوله کشی داخل ساختمان مرتبط بوده و توسط پمپ خودروی    نشانی آتشاتصال مخصوص نیروهای  

 .شود می

 نشانی آتشانشعاب کمکی    -12-1

به    نشانی  آتشآب، تحت عنوان انشعاب آب    اداره سط  انشعابی از شبکه آب شهری که به طور مستقل از انشعاب آب مصرفی و تو

 . گردد میساختمان متصل 

 نشانی  آتششبکه آب    -13-1

آب و ...    تأمین، شیرهای کنترل و متعلقات، منبع  نشانی آتش، لوله های آبرسانی، جعبه های  نشانی آتشاین شبکه شامل منبع آب  

، به منظور اطفاء حریق بوده و هرگونه برداشت دیگری با مقاصد متفاوت )آبیاری  نشانی آتش. تنها مصرف مجاز از شبکه آب  باشد  می

 . باشد میآب سیستم سرمایش یا گرمایش ساختمان، شستشوی محیط و ...( از این شبکه مجاز ن تأمینفضای سبز، 

 کلکتور ورودی پمپ  -14-1

متصل    نشانی  آتشآب    تأمینرا داشته و توسط لوله های ارتباطی به مخزن    ها  پمپکلکتور ورودی وظیفه رساندن آب به ورودی های  

 . گردد می
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 کلکتور خروجی پمپ  - 15-1

هدایت    نشانی  آتشرا دارد که آن را به سمت رایزرهای اصلی    ها  پمپکلکتور خروجی وظیفه جمع آوری آب پمپاژ شده توسط  

 . نماید می

 (Manometerفشارسنج )- 16-1

 . رود میوسیله ای که جهت سنجش میزان فشار سیال داخل یک لوله یا مخزن یا یک شبکه بسته و نمایش آن به کار  

 ( Pressure Switchپرشرسوئیچ )- 17-1

به تجهیزات دیگر، که در صورت کاهش فشار از حدی مشخص و یا افزایش فشار به    سیگنالوسیله ای قابل تنظیم با امکان ارسال  

 . نماید میی متناوبی صادر ها سیگنال بیش از مقداری مشخص، 

 (Test Valveشیر تست )  - 18-1

 .شود میی از خطوط شبکه بارنده نصب و استفاده  ا شاخهیا  ها پمپشیری که جهت اطمینان از صحت عملکرد یک سیستم، نظیر  

 (OS & Yبا رزوه بلند )  دروازه ای شیر    -19-1

در حالتی که شیر باز است، دیده شده و در حالتی که شیر بسته است   (Stem)  قسمت رزوه آن  است که  دروازه ایکنترل  نوعی شیر  

 دیده نمی شود. به کمک این ویژگی، باز یا بسته بودن شیر با یک نگاه قابل تشخیص است. 

 ( Check valveشیر یکطرفه )  - 20-1

م باشد از این تجهیز به منظور . در مواردی که جهت عبور سیال مهدهد مینوعی شیر که تنها در یک جهت به سیال اجازه عبور  

 .شود میایجاد محدودیت در حرکت سیال، استفاده 

 (Control Valveشیر کنترل )  -21-1

از  شیری که   امکان قطع و وصل جریان آب در شبکه لوله کشی را فراهم می سازد. شیر دروازه ای و شیر پروانه ای نمونه هایی 

    شیرکنترل هستند. 

 (Ball valveربع گرد ) شیر توپکی    - 22-1

   بکار گرفته می شود.    ”¾شلنگ های جریان و وصل قطع است که برای اهرم مجهز به نوعی شیر توپکی  

 ( Gate valveای ) شیر دروازه  -23-1

.  کند میجهت کنترل جریان بوده و از یک گُوِه برای قطع جریان استفاده    چرخشینوعی شیر قطع و وصل جریان که دارای فلکه ای  

 شیرآالت قطع و وصل جریان آب در لوله کشی آب بهداشتی آشامیدنی نیز عمدتاً از این نوع هستند. 
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 ( Wet Alarm Check Valveشیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر )  -24-1

متشکل   ییله به صورت پکیج. این وسباشد میی اسپرینکلر به کار رفته و دارای فشارسنج  ها سیستمنوعی شیر یکطرفه که معموالً در  

 می باشد.  از مکانیزم تشخیص جریان و ارسال سیگنال به سیستم اعالم حریق، شیر تخلیه و زنگ هشدار مکانیکی 

 (Chamber)پمپ  منبع انبساط   - 25-1

 .ی ناشی از افزایش فشار سیستم لوله کشی را داردها شوکنوعی مخزن تحت فشار که وظیفه کنترل و کاهش 

 استانداردتجهیزات   -26-1

ایران تائید شده یا دارای   ادارهتجهیزات و مصالحی که دارای استاندارد مشخص مناسب برای تولید بوده و توسط   ملی استاندارد 

 استانداردهای معتبر بین المللی باشند.

 (Listedفهرست شده )تجهیزات    -27-1

وسط نهاد قانونی مسئول که مورد ارزیابی ) شامل آزمون و ارزیابی  تجهیزات، مصالح و یا خدمات مشمول در فهرست منتشره شده ت

و این فهرست بیانگر این موضوع است که تجهیزات،  گیرند میمصالح و یا تولید تجهیزات و ارزیابی خدمات به صورت دوره ای ( قرار  

، استانداردها و معیارهای فنی مصوب بوده و مناسب بودن آنها برای هدف مشخصی  ها دستورالعملمصالح و خدمات، مطابق با مقررات،  

نظیر  موسسه های معتبر    هدارای تأییدیتائید شده باشند.در این دستورالعمل، منظور از فهرست شده، تجهیزات و مصالحی هستند که  

UL  ،FM  ،ULC  ،LPCB    یاVds  منتشر شده    اداره  این  مورد تائید قرار گرفته و در پرتال اینترنتی  مقام قانونی مسئولو توسط    بوده

 باشد. 

 ( Sprinklerاسپرینکلر، بارنده ) - 28-1

تا دمای مشخصی  )حباب شیشه ای یا اتصال ذوب شدنی(  حساس به حرارت آن    مانلِاِ  که هنگامیوسیله اطفاء یا کنترل حریق است و  

 . کند می، به صورت خودکار عمل کرده و آب را در منطقه تحت پوشش خود تخلیه شود میگرم 

 ( Pendent Sprinklerاسپرینکلر پایین زن )   - 29-1

 تخلیه می کند. در مقابل دفلکتور هدایت و نوعی اسپرینکلر که جریان آب را به سمت پایین 

 ( Sidewall Sprinklerاسپرینکلر دیواری )  -30-1

ی که بر روی  و در جهت مخالف دیوار ربع کرهخش عمده آب خود را به صورت پ نوعی اسپرینکلر که با دفلکتور خاص که توانایی 

 .داردآن نصب شده است را 

 ( Upright Sprinklerاسپرینکلر باال زن )  -31-1

اسپرینکلری است که جریان آب را به سمت باال تخلیه کرده و آب پس از برخورد به دفلکتور تغییر جهت داده و به سمت پایین زمین  

 .گردد می بر
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 اسپرینکلر پوشش گسترده  -32-1

 تحت پوشش خود قرار دهد.  تواند میانواع دیگر اسپرینکلرها را  کننده است که مساحتی بیشتر از نوعی اسپرینکلر اسپری 

 (QR)  واکنش سریعاسپرینکلر   - 33-1

  واکنش استانداردبا سرعت عکس العمل بیشتری نسبت به اسپرینکلرهای    ای شیشهحباب  مجهز به    کننده نوعی اسپرینکلر اسپری

نظر    برای مقاصد مورد   واکنش سریعو یا کمتر بوده و به عنوان اسپرینکلر    50  (متر  . ثانیه  )  2/1که نرخ این پاسخ زمانی    باشد  می

در بسیاری از موارد منجر به کاهش قابل توجه ناحیه طراحی و به دنبال آن    تواند می. استفاده از این نوع اسپرینکلر  شود میفهرست  

 آبدهی پمپ و حجم مخزن ذخیره خواهد شد. 

 ( Residentialاسپرینکلر مسکونی )   -34-1

و یا کمتر دارد و برای محافظت از   50متر(    .)ثانیه    2/1با نرخ پاسخ زمانی    ای شیشهاست که حباب    واکنش سریعنوعی اسپرینکلر  

 .شود میواحدهای مسکونی فهرست 

 اسپرینکلر اسپری کننده  -35-1

 ها را دارد. سوزی آتشی مختلف ها گروهاز  ای گستردهاسپرینکلری که توانایی قابل قبولی در کنترل طیف 

 اسپرینکلر اسپری کننده استاندارد - 36-1

 داشته باشد.  1-5-4منطقه تحت پوششی مطابق با جدول اسپرینکلری که 

 اندازی اسپرینکلر(  واحد مسکونی )برای نصب و راه  - 37-1

شامل امکاناتی مثل    تواند میو    شود میواحد مسکونی به یک یا چند اتاق که برای زندگی یک یا چند نفر طراحی شده است گفته  

 . آشپزخانه، هال، سرویس بهداشتی و اتاق خواب و غیره باشد 

 اتاق کوچک  -38-1

 مترمربع است. 74 آن حداکثرغیر مسدود کننده داشته و مساحت  ای سازهاتاقی در محیط کم خطر که 

 ( Ceiling Heightارتفاع سقف ) - 39-1  

اگر سقف کاذب غیر قابل اشتعال یا قابلیت اشتعال محدود در اتاق    .باشد  میفاصله بین کف تا وجه زیرین سقف یا بام در یک ناحیه 

 ان ارتفاع سقف در نظر گرفته می شود. نصب شده باشد، فاصله بین کف تا سقف کاذب به عنو

 سقف مسطح   -40-10

 سقفی پیوسته که در یک صفحه قرار داشته باشد. 

 سقف افقی   -41-1

 ( باشد. درجه 4/9 تا ) 12در  2سقفی که شیب آن برابر یا کمتر از 
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 سقف شیبدار  -42-1

 باشد.درجه(  4/9 بیشتر از) 12در  2سقفی که شیب آن بیشتر از 

 صاف سقف    -43-1

 رفتگی قابل مالحظه ای وجود نداشته باشد. فرو  سقفی که در آن برجستگی یا  

 سیستم لوله کشی اسپرینکلر   -44-1

سیستمی متشکل از شبکه لوله کشی که مطابق با استانداردهای مهندسی محافظت در برابر آتش طراحی شده و شامل اسپرینکلر، 

  ناشی از حریق، فعال شده   توسط حرارت    تواند میکه    باشد میآب، شیر کنترل، هشداردهنده جریان آب و شیر تخلیه    تأمینمنبع  

روی منطقه   را  آب  در  ها سیستمدر    تخلیه کند.  سوزی  آتشو  متداول  یا ها ساختمانی  اسپرینکلر  تنها  بروز حریق،  ، در صورت 

  زمان  همبه هیچ وجه تمامی اسپرینکلرها به طور   ،فعال شده و برخالف تصور عامه افراد ،اسپرینکلرهایی که در مجاورت حریق باشند 

ی دارای سیستم اسپرینکلر  ها ساختمانگذشته نشان داده که در های  آتش سوزی. بررسی نمایند نمیشروع به تخلیه و پاشش آب 

 خودکار، به ندرت کسی دچار سوختگی شدید یا فوت شده است. 

 ( Hydraulically Designed Systemسیستم طراحی شده بر اساس محاسبات هیدرولیکی )  - 45-1

. بر اساس این روش شود میسیستم اسپرینکلری که در آن سایز لوله ها بر اساس محاسبه افت فشار آب در شبکه لوله کشی تعیین 

اساس محاسبات    ازاءبه   بر  اسپرینکلر  باید تخلیه شود. طراحی سیستم  از آب  هر واحد سطح کف فضای طراحی مقدار مشخصی 

 .لوله ها و هزینه های لوله کشی سیستم شده و ارجحیت دارد هیدرولیکی منجر به کاهش قابل توجه سایز

 (Pipe Schedule Systemسیستم لوله کشی با جداول پیش تعیین شده )   -46-1

که در آن با توجه به طبقه بندی تصرف    شود میسیستم اسپرینکلری که در آن اندازه لوله ها توسط جداول پیش تعیین شده انتخاب  

 .شود میالزم به ذکر است طراحی با این روش عموماً منجر به افزایش هزینه ها    .شود میو تعداد اسپرینکلرها اندازه لوله ها مشخص  

 ( Wet Pipe Sprinkler Systemسیستم اسپرینکلر لوله تر )  - 47-1

اری متصل به سیستم لوله کشی دارای آب متصل به منبع آب به گونه ای که آب  سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودک

 .شود می، تخلیه ناشی از حریقموجود در سیستم بالفاصله پس از فعال شدن اسپرینکلرها در اثر حرارت 

 (Dry Pipe Sprinkler Systemسیستم اسپرینکلر لوله خشک )  - 48-1

ی خودکار که به یک سیستم لوله کشی حاوی هوا یا نیتروژن تحت فشار متصل بوده و به سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرها

محض کم شدن فشار، به سبب تخلیه از یک خروجی سیستم )نظیر عمل کردن یک اسپرینکلر(، یک شیر مخصوص، تحت عنوان  

شده،   کرده و از اسپرینکلرهای فعالشیر لوله خشک، توسط فشار آب سیستم، باز شده و آب داخل شبکه لوله کشی جریان پیدا  

 .شود میخارج 
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 ( Preaction Sprinkler Systemسیستم اسپرینکلر پیش عملگر )  -49-1

سیستم اسپرینکلری مجهز به اسپرینکلرهای خودکار متصل به سیستم لوله کشی حاوی هوا )تحت فشار یا غیر تحت فشار( که در  

 . گردد میآن فرمان باز شدن شیر اصلی آب به کمک سیستم اعالم حریق صادر 

 

 تجهیزات تنظیم فشار  - 50-1

 شیر تنظیم فشار   - 1-50-1

     د کردن و تنظیم فشار آب طراحی شده است.هدف کاهش، محدو  وسیله ای که با

 

 تنظیم فشار دوتایی   تجهیز  -2-50-1

است. در    دو شیر تنظیم فشاردو پرشر سوئیچ و  فشار سنج،    4شیر کنترل،    6شامل  که    2-50-1مطابق با شکل  چیدمان تجهیزات  

   شیر کنترل در حالت نرمال بسته می باشند.  2شیر کنترل در حالت نرمال باز و  4این چیدمان، 

 

 شیر تنظیم دوتایی  2-50-1شکل 

 (Branch Linesشاخه ها )  - 51-1

  .کند می تأمینلوله هایی که آب اسپرینکلرها را به طور مستقیم 

 ( Cross Mainsلوله های اصلی )  - 52-1

 . کند  می تأمینطور مستقیم  لوله هایی که آب شاخه ها را به

 (Feed Mainsلوله های اصلی تغذیه کننده )  -53-1

 . کند  میلوله هایی که لوله های اصلی را به طور مستقیم یا از طریق رایزرها تغذیه 
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 ختلف شبکه لوله کشیء ماجزا 51-1شکل 

 

 (Supervisory Deviceسیستم های نظارتی هشداردهنده )- 54-1

 و ... طراحی شده است. نشانی  آتشتجهیزاتی که برای نظارت بر شرایط و وضعیت اجزاء شبکه اسپرینکلر خودکار و آب 

 (Waterflow Alarm Deviceهشداردهنده جریان آب )  - 55-1

نظر هشداردهنده شنیداری یا   وسیله ای که حرکت آب در سیستم را تشخیص داده و به صورت مکانیکی یا الکتریکی تجهیزات مورد

 . کند میدیداری را فعال  

 ( Obstructed Construction)  همسدود کنندساختارهای   -56-1

و به طور عمده بر توانایی اسپرینکلرها برای  د نشو مییا توزیع آب  حرکت جت سقفی به نحوی مانع یی که اعضاء سازه ای ساختارها

 گذارند. حریق تأثیر می اطفاءکنترل یا 

 ( Un-Obstructed Construction)  همسدود کنندساختارهای غیر  - 57-1

مسدود  ساختارهای غیر  می شوند.  و توزیع آب ن  جت سقفیحرکت  هستند که مانع    ای گونه به  اعضاء سازه ایساختارهایی که در آن  

فاصله بین    یا اند  درصد مساحت سطح مقطع را تشکیل داده  70افقی توخالی دارند که در آن، بازشوها حداقل    ای سازه، اعضای  هکنند

 باشد.  m3/2 (7/5ft)اعضای سازه از یکدیگر بیشتر از 

در سایر تصرفات، الزام به نصب سیستمهای اسپرینکلر  به آنها اشاره شده است،    63-1تا    59-1غیر از ساختمانهایی که در    -58-1

 تعیین می گردد.  1400در برابر آتش سوزی( ویرایش سال  ا )دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانه 112بر اساس نشریه 
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وسط زمین متر از تراز مت  23ساختمانی که ارتفاع باالترین کف طبقه قابل بهره برداری آن بیش از  -ساختمان بلند مرتبه - 59-1

باشد. برای ساختمان های مخاطره آمیز این ارتفاع را می توان به تشخیص مرجع قانونی صدور پروانه و کنترل ساختمان، کمتر از  

 ( 1395 سوم این مقدار در نظر گرفت. )مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، ویرایش

دارای ارتفاع   مچنانچه سقف آتریو  ساختمانی که دارای آتریوم است، باید مجهز به شبکه بارنده خودکار تایید شده باشد. کل    -  60-1

از   نیست.  17بیشتر  الزامی  آتریوم  قسمت  در سقف  خودکار  بارنده  شبکه  بوسیله  محافظت  باشد،  ملی   متر  مقررات  )مبحث سوم 

 (1395ر حریق، ویرایش سوم ساختمان ایران، حفاظت ساختمان ها در براب

در ساختمان های عمیق تمام طبقات تراز تخلیه خروج که به طبقات زیرزمین سرویس می دهد و طبقات پایین تر از آنها    - 61-1

)مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، حفاظت ساختمان ها در برابر حریق،  باید بطور کامل به شبکه بارنده خودکار مجهز باشند.  

 (1395ایش سوم ویر

 متر نسبت به پایین ترین تراز تخلیه خروج هستند.   9ساختمان های عمیق: ساختمان هایی که دارای حداقل یک کف با عمق بیش از  

 (1395)مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، ویرایش سوم 

)مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، حفاظت   رنده خودکار تایید شده باشند.پارکینگ های بسته باید مجهز به شبکه با  - 62-1

 (1395ساختمان ها در برابر حریق، ویرایش سوم 

 

 

 : به شرح جدول زیر می باشندتقسیم بندی تصرفات جهت تعیین نوع تجهیزات سیستمهای اطفاء حریق،  -63-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه بندی تصرفات بر اساس کاربری، ارتفاع و زیربنای کلی ساختمان 63-1جدول 

 .منظور از مساحت، زیربنای کل ساختمان شامل تمامی طبقات و قسمت ها است*

 .منظور از ارتفاع، فاصله کف آخرین طبقه تا تراز معبر دسترسی مجاور ساختمان است**
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را در نظر   S1 نفر باشد، می توان گروه تصرف 50رفین آن ها کمتر از طبقه که مجموع متص 2برای تصرفات تجاری حداکثر ***

 .گرفت

اگر بخشی از ساختمان به کاربری تجاری اختصاص یافته باشد و مساحت این بخش  ، مسکونی یا اداریر ساختمان های د ****

 مالک عمل خواهد بود. مساحت کل ساختمان باشد، الزامات مربوط به بخش تجاری  %10بیشتر از 

 

 حداقل الزامات گروه بندی های مختلف   64-1

بر  دستی  اسپرینکلر، لوله های ایستاده و خاموش کننده های ی اطفاء حریق آبی سیستم هاطراحی و تجهیزات الزامات مربوط به 

 گردآوری شده اند.   1-64جدول  در( S3و  S1 ،S2سه گانه )گروه های اساس 

 S3تصرف  S2تصرف  S1تصرف  شرح  ردیف 

 ✓ ✓ ✓ پایش سطح مخزن آب و ارسال سیگنال خطا به سیستم اعالم  1

 ✓ - - ابتدای رایزر اسپرینکلر زنگ هشدار مکانیکی در   2

 ✓ - - الزام طراحی به روش محاسبات هیدرولیکی  3

 فهرست شده  فهرست شده  استاندارد  شیر کنترل در ابتدای رایزر اسپرینکلر و لوله های ایستاده  4

 فهرست شده  فهرست شده  استاندارد  فلوسوئیچ  5

 فهرست شده  فهرست شده  استاندارد   زون کنترل   6

 فهرست شده  استاندارد  استاندارد  شیرهای یکطرفه متعلقات ابتدای رایزر 7

 استاندارد  استاندارد  استاندارد  سایر شیرهای یکطرفه  8

 فهرست شده  استاندارد  استاندارد  پمپ و متعلقات مربوطه  9

 فهرست شده  فهرست شده  استاندارد  پرشر سوئیچ پمپ  10

 استاندارد  استاندارد  استاندارد  )شیر، شلنگ، نازل، ...( متعلقات داخل جعبه آتش نشانی   11

 فهرست شده  فهرست شده  استاندارد  اسپرینکلر  12

 استاندارد  استاندارد  استاندارد  درجه های فشار  13

 استاندارد  استاندارد  استاندارد  خاموش کننده های دستی  14

 سه گانه  گروه های ی اطفاء بر اساس  سیستم هاحداقل الزامات  64-1جدول 

 حریق به همراه برخی متعلقات نمایش داده شده است.   اطفاء، نمای شماتیک یک سیستم 65- 1در شکل   -65-1
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 حریق نمونه  اطفاءیک سیستم نمای شماتیک    65-1شکل 
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 تذکرات کلی   - 2

ساختمان های با کاربری تجاری، مسکونی و اداری بوده و تعمیم  ، مربوط به  ضوابطآبی مطرح شده در این    اطفاءسیستم های  -1-2

آن به کاربری ها و تصرف های حساس نظیر پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، مراکز تسلیحاتی، انبارها و غیره توصیه نمی شود. در این شرایط  

 اده گردد. باید از کدها و استانداردهای معتبر و مرتبط جهت تکمیل مطالب این دستورالعمل استف

حریق باید از نوع   اطفاءرفته در سیستم های   جهت تطابق با اتصاالت مرسوم آتش نشانی، کلیه اتصاالت آتش نشانی به کار-2-2

Storz  در شهرهایی که سازمان آتش نشانی از انواع دیگری استفاده می کند، اتصاالت بکارگرفته شده در سیستمها باید متناسب  باشد .

 مان آتش  نشانی محلی باشد.  با امکانات ساز

های  -3-2 طراحی سیستم  عملکرد صحیح سیستم،  از  اطمینان  و همچنین  اجرا  های  هزینه  کاهش  به    اطفاءجهت  وش رحریق 

الزم بذکر است اگر در گروه های    توصیه می گردد.ترجیحاً  S2و   S1و در گروه های بوده الزامی  S3در گروه محاسبات هیدرولیکی 

S1    وS2  همان گروه ها  تجهیزات مطابق با    ،64-1از جدول  ی اسپرینکلر به روش محاسبات هیدرولیکی طراحی شوند،  سیستم ها

 .   خواهد بودن  S3شده و الزامی به رعایت قوانین مربوط به گروه انتخاب 

دستی، شامل خاموش کننده های دستی و لوله های ایستاده    اطفاءمات طراحی و اجرای سیستم های  الزادر این دستورالعمل به  -4-2

آبی خودکار )شبکه بارنده(، مخازن ذخیره آب، پمپ ها ادوات و شیرآالت کنترلی، پرداخته   اطفاء)جعبه ها( آتش نشانی، سیستم  

 . شده است
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 خاموش کننده های دستی  - 3

 نکات عمومی   - 1-3

در هر قسمتی از بنا، با توجه به نوع مواد سوختنی موجود و گروه حریق احتمالی، باید خاموش کننده دستی با ماده اطفایی    -1-1-3

نشانی باید برای محافظت ساختمان و ساکنین  خاموش کننده های آتش  .انتخاب و نصب گردد ( 1-1-3)مطابق با جدول   مناسب

      .تهیه و نصب گردند  اتوماتیک یا دستی،   ءهای اطفا سیستم بدون در نظر گرفتن دیگر 

 نوع خاموش کننده مناسب  کالس حریق 

A   آب و گاز، هالوکربنی، پودر شیمیایی خشک چند منظوره(ABC)شیمیایی تر، فوم ، 

B   پودر شیمیایی خشک معمولی(BC)  پودر شیمیایی خشک چند منظوره ،(ABC)  کربن، فوم، هالوکربنی، دی اکسید 

C   پودر شیمیایی خشک معمولی(BC)  پودر شیمیایی خشک چند منظوره ،(ABC) هالوکربنی، دی اکسید کربن ، 

D   خاموش کننده های کالسD 

K شیمیایی تر 

 خاموش کننده مناسب بر اساس گروه حریق- 1-1-3جدول                                                

   به ترتیب زیر تعیین می شوند:  NFPA10بر اساس حریق های   کالس -2-1-3

 ها : حریق های ناشی از مواد سوختنی معمولی، نظیر چوب، پارچه، کاغذ، الستیک و انواع پالستیک Aحریق گروه 

پایه روغنی،  ی  ها رنگهای نفتی، قیر، روغن،   : حریق های ناشی از مایعات قابل اشتعال، مایعات سوختنی، گریس  Bحریق گروه  

 ها و گازهای قابل اشتعال  های صنعتی، الکل ها، الک حالل

 : حریق های ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان  Cحریق گروه 

 : حریق های ناشی از فلزات سوختنی نظیر منیزیم، تیتانیوم، پتاسیم، زیرکنیوم، سدیم و لیتیوم  Dحریق گروه 

  های گیاهی و ی آشپزی )روغن و چربیها روغنسایل و تجهیزات آشپزخانه ای که حاوی  : حریق های ناشی از و  Kحریق گروه  

 حیوانی( هستند.

و پرخطر طبقه    (خطر معمولیمیان خطر) یا  کم خطر،  محیط های  به  از نظر میزان ریسک  تصرفات  ،  NFPA10بر اساس    - 3-1-3

 بندی می شوند. 

کم بوده و نرخ    Bو     Aدر تصرفات کم خطر مقدار و قابلیت اشتعال مواد قابل اشتعال و قابل احتراق کالس های    محیط کم خطر:

  Aآزادسازی حرارت ناشی از حریق نسبتا پایین می باشد. خطر حریق موجود در این تصرفات معموال شامل مواد قابل اشتعال کالس 

 لیتر می باشند.  8/3کمتر از     Bالس بوده و یا اینکه  مقدار مواد قابل احتراق ک

متوسط   Bو مواد قابل احتراق کالس    Aدر تصرفات میان خطر  مقدار و قابلیت اشتعال  مواد قابل اشتعال کالس    تصرفات میان خطر:

تعال  خطرات حریق در این تصرفات گاهی شامل مواد قابل اش بوده و نرخ آزادسازی حرارت ناشی از حریق نیز متوسط می باشد. 

  9/18لیتر تا  3/ 8بین  موجود در این فضاها معموال  Bبه غیر از اثاثیه معمولی بوده و یا مقدار کل مواد قابل احتراق کالس   Aکالس 

 لیتر می باشد. 
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زیاد بوده و یا اینکه مقادیر زیادی از مواد  Aدر تصرفات پرخطر  مقدار و قابلیت اشتعال  مواد قابل اشتعال کالس  تصرفات پرخطر:

خطات حریق این تصرفات  موجود باشد و سرعت گسترش حریق ونرخ آزادسازی حرارت بسیار زیاد است.   Bقابل احتراق کالس  

فضاها بیشتر   بوده و یا اینکه مقدار مواد قابل احتراق موجود در این      Aشامل انبارش، ساخت، بسته بندی مواد قابل اشتعال کالس 

 لیتر می باشد.   9/18از 

 تعداد خاموش کننده ها   - 2-3

، باید دارای یک خاموش  باشد میدوی آنها   یا هر  Cیا    Bیی با بار حریق کالس  ها تصرفهر فضای ساختمانی که دارای    - 1-2-3

 دوی آنها باشد.  یا هر  Cیا   Bجهت حفاظت از ساختمان بعالوه خاموش کننده های کالس  Aکننده مناسب کالس حریق 

 مستقل با وزن مناسب نیز نصب شود. A، باید خاموش کننده نوع  Cو   Bدر صورت استفاده از خاموش کننده نوع -2-2-3

 در هر طبقه از تصرف، باید حداقل یک خاموش کننده نصب شود.  -3-2-3

   ULخاموش کننده های دستی بر اساس تست های حریق انجام شده توسط    (Rate)میزان  و  ء  قابلیت اطفا،  NFPA 10تاندارد  در اس  - 4-2-3

محاسبه تعداد خاموش کننده های مورد نیاز و نحوه چیدمان آنها به میزان خاموش کننده ها وابسته است.  میزان  انجام می شود.      ULCیا  

(Rate)    .برخی از خاموش کنند ها در جدول زیر گردآوری شده است 

 اطفاء (Rate)میزان  نوع

 2A لیتری   10خاموش کننده آب و گاز  

 10B:C کیلوگرمی   6  -خاموش کننده دی اکسید کربن

 60B:C کیلوگرمی   6  -(BC)خاموش کننده پودر خشک

 4A:80B:C کیلوگرمی  6  -(ABC)خاموش کننده پودر خشک چند منظوره

 2A:10B:C کیلوگرمی  6  -خاموش کننده هالوکربنی

 2A:K لیتری  6  -خاموش کننده شیمیایی تر
                                           

 خاموش کننده مناسب بر اساس گروه حریق- 4-2- 3جدول 

 

و میزان خاموش کننده ها تعیین می شوند.    خطر محیطو متناسب با کالس     5-2-3، مطابق با جدول  Aخاموش کننده های کالس   -5-2-3

 . متر می باشد  23متر مربع و بیشترین مسافت پیمایش تا خاموش کننده    1045بیشترین مساحتی که با یک خاموش کننده قابل پوشش است  

 تصرف پرخطر تصرف میان خطر تصرف کم خطر   معیار

 2A 2A 4A حداقل میزان خاموش کننده 

 93 139 279 )متر مربع(   Aبیشترین مساحت قابل پوشش توسط هر واحد  
 

 Aهای کالس خاموش کننده الزامات جانمایی  -5-2- 3جدول 

و میزان خاموش کننده ها    خطر محیطو متناسب با کالس    6-2-3، مطابق با جدولBمسافت پیمایش تا خاموش کننده های کالس  -3-2-6

 تعیین می شوند. 

 اندازه گیری می شود و بصورت خط مستقیم نخواهد بود.    در امتداد مسیر حرکت از دورترین نقطه تا خاموش کننده  ،مسافت پیمایش  •
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 بیشترین مسافت پیمایش )متر(  حداقل میزان خاموش کننده  تصرف

 کم خطر 
5B 14/9 

10B 25/15 

 میان خطر 
10B 14/9 

20B 25/15 

 پر خطر 
40B 14/9 

80B 25/15 

 Bهای کالس خاموش کننده الزامات جانمایی  -6-2- 3جدول 

  خاموش کننده های داخل واحد باید بافاصله مناسب از هم و ترجیحاً نزدیک درب های خروج باشد. حداقل یک عدد از  - 8-2-3

 باشد. متر(  3، باید در مجاورت درب خروج )حداکثر فاصله شود میخاموش کننده هایی که داخل واحد نصب 

 جانمایی خاموش کننده ها  -3-3

نشانی  باید در موقعیت های واضح و قابل دید قرار گرفته شوند تا به آسانی در دسترس بوده و در زمان   خاموش کننده آتش 1-3-3

ل ضروری  در کلیه مکان هایی که مقام قانونی مسئو  خاموش کننده هابروز آتش سوزی بتوان به سرعت از آنها استفاده نمود. نصب  

 تشخیص دهد، الزامی است. 

 دار مناسب لحاظ گردد.  چرخ نشانی آتشی ذیل، باید خاموش کننده ها محلدر   -2-3-3

 اماکن پرخطر  •

 اماکنی که محدودیت حضور افراد وجود دارد •

تمام شرایط آن شامل  توزیع واقعی و صحیح خاموش کننده ها در یک ساختمان، تابع بازدید از ساختمان و در نظر گرفتن  - 3-3-3

. درعین حال مکان نصب خاموش کننده ها باید دارای شرایط ذیل  باشد میها، دیوارها، مسیرهای دسترسی، موانع و غیره   پارتیشن

 باشد: 

 . یکپارچگی در توزیع رعایت شده باشد •

 . دسترسی آنها آسان باشد •

 . از انبار مواد یا قرار گرفتن تجهیزات در مقابل آن در امان باشد •

 . در مجاورت مسیرهای خروج باشد •

 . های ورود و خروج باشد در مجاورت درب •

 . امکان وارد آمدن صدمات فیزیکی به آنها به حداقل رسیده باشد •

 . در مقابل تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران و برف نباشد •

 . به سادگی قابل رؤیت باشد  •
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 الزامات نصب و اجرا  - 4-3

کننده های آتش نشانی می بایست با انجام سرویس های دوره ای دارای کارایی مطلوب و مطمئن بوده و همواره با  خاموش    - 1-4-3

 شارژ کامل در محل تعبیه شده نصب باشند. 

ام  مق  استفاده باید دارای نشان استاندارد ملی ایران و یا دارای تأییدیه معتبر بین المللی و مورد تائید  خاموش کننده مورد-2-4-3

 باشد.  قانونی مسئول

شناسنامه مربوط به تاریخ بازرسی و شارژ قبلی و تاریخ شارژ مجدد باید بر روی بدنه خاموش کننده، به صورت خوانا و قابل  -3-4-3

 رؤیت نصب شده باشد. 

 رؤیت باشد. دستورالعمل استفاده از خاموش کننده، باید بر روی آن نصب شده و هنگام نصب، به وضوح قابل -4-4-3

 خاموش کننده باید با بست متناسب با نوع خاموش کننده به صورت محکم و پایدار نصب گردد. -5-4-3

خاموش کننده باید در طول مسیر خروج و نزدیک خروج ها نصب شده و مسیر دسترسی به آن کوتاه و عاری از وسایل  -6-4-3

 مزاحم و دست و پاگیر باشد. 

قرار گیرد، قفل کابینت باید از نوع آسان    نشانی آتشت، خاموش کننده داخل کابینت یا جعبه  درصورتی که جهت حفاظ -7-4-3

بازشو بوده، با تابلوی مناسب محل نصب آن نمایش داده شود و استفاده از قفل جز در موارد خاص که احتمال استفاده غیرمجاز از  

 خاموش کننده وجود دارد، ممنوع است.

یک   بسته به وزن خاموش کننده،،  به گونه ای نصب شود که ارتفاع قسمت باالی آن، از کف تمام شده بنا   خاموش کننده باید -8-4-3

 سانتیمتر باشد.  10متر باشد. حداقل فاصله زیر خاموش کننده تا زمین نباید کمتر از 

 

 ارتفاع نصب خاموش کننده دستی از کف تمام شده بنا -8-4-3شکل 

پذیر نیست، باید از   و فضاهای بزرگ )مانند سالن کنفرانس( که حذف تمامی موانع دیداری خاموش کننده امکان ها تاق در ا-9-4-3

 عالئم راهنمای مناسب نشان دهنده مکان خاموش کننده استفاده گردد.

 در صورت استفاده از عالئم راهنما رعایت موارد ذیل الزامی است:-10-4-3

 ده نصب گردند. در نزدیکی و مجاورت خاموش کنن •

 در مسیر تردد و در شرایط عادی قابل رؤیت باشند.  •
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 نورتاب باشد.  •

کیلوگرم باشد، باید به نحوی نصب گردند که ارتفاع نقطه باالیی خاموش    18خاموش کننده هایی که وزن کل آنها کمتر از    -11-4-3

 سانتیمتر نباشد.  150کننده از کف زمین بیشتر از 

کیلوگرم باشد )غیر از خاموش کننده های چرخدار( باید به نحوی نصب    18خاموش کننده هایی که وزن کل آنها بیش از    -12-4-3

 سانتیمتر نباشد.  100ش کننده از کف زمین بیشتر از گردند که ارتفاع نقطه باالیی خامو
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 اسپرینکلر  - 4

 نکات عمومی   - 1-4

کلیه بندهای مربوط به طراحی اسپرینکلر )شبکه بارنده( با فرض اینکه آتش سوزی فقط از یک نقطه در ساختمان شروع -1-1-4

تدوین شده و مواردی که در نسخه   NFPA13ضوابط براساس استاندارد  بخش از  الزم بذکر است این    خواهد شد، نگارش شده است.

 فعلی ضوابط ذکر نشده اما مطابق با استاندارد مذکور می باشند، مورد قبول خواهند بود.  

   ، در متن پیش رو بهشوند میید تأی  با توجه به اینکه بسیاری از تجهیزات سیستم اسپرینکلر بر اساس واحدهای آمریکایی  -2-1-4

 استفاده نمود. 2-1-4توان از جدول  هر دو واحد مرسوم اندازه گیری، اشاره شده است. برای تبدیل واحدها می

 

 تبدیل واحدها -2- 1-4جدول 

اجرای یک   و محل پارک خودروها و مسیر تردد آنها باید بطور کامل تحت پوشش سیستم اسپرینکلر قرار گیرد.ها   پارکینگ  - 3-1-4

پارک خودرو،  ها محلاز خودروهای پارکینگ، اصولی نبوده و کلیه فضاهای پارکینگ، شامل    مهر کدا  ازاءیا دو اسپرینکلر، به   ی 

 ، باید تحت پوشش کامل شبکه بارنده قرار گیرد.ها  رمپمسیرهای تردد و 

  ناهارخوری ی خواب، هال و پذیرایی،  ها تاق ها نظیر ا  فضا  کلیهنصب اسپرینکلر در آنها الزامی می باشد،  یی که  ها ساختماندر    -4-1-4

 2/2و کمدها تا مساحت  متر مربع  1/5تا ی بهداشتی ها سرویسحمام و  غیره به جز و   راهروها، مشاعات، پارکینگ ها و آشپزخانه و

 گیرند.با رعایت کامل قوانین مربوط به جانمایی، تحت پوشش اسپرینکلر قرار  بایست میمتر مربع، 

برق، اگر اتاق فقط به تجهیزات برقی نوع خشک اختصاص داشته باشد و هیچگونه ماده قابل اشتعال دیگری  تاق های  در ا  -5-1-4

انبار نشود،   آنجا  اسپرینکلر چشم پوشی نمود.  توان میدر  اتاق برق حذف می شود،    از نصب  از  اسپرینکلر  در چنین شرایطی که 

سیستم ساختمان از پوشش کامل  تا    شود  در اتاق نصب  )مانند سیستم اطفاء گازی( بایدجایگزین  سیستم اطفاء اتوماتیک مناسب  

 ی اطفاء اتوماتیک برخوردار گردد.  ها

آب تخلیه شده اسپرینکلر به   ناشی از  دلیل آسیبه  میست، اگر بدر ساختمانهایی که نصب سیستم اسپرینکلر در آنها الزا  - 6-1-4

ی اطفاء اتوماتیک مناسب جایگزین  سیستم هاتجهیزات حساس موجود در اتاق )مانند اتاق سرور(، سیستم اسپرینکلر اجرا نشود،  

 اتوماتیک برخوردار گردد.  ی اطفاء سیستم هاباید در اتاق نصب گردد تا ساختمان از پوشش کامل )مانند سیستم اطفاء گازی( 

 مورد آزمایش و بازبینی قرار گیرد. ذیصالحباید توسط افراد پس از نصب و راه اندازی  سیستم اسپرینکلر -7-1-4
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 )جهت طراحی سیستم اسپرینکلر(  ها و اسپرینکلر  ها سیستم  ،  ها ساختماندسته بندی    - 2-4

دسته تقسیم    5بر اساس قابلیت سوختن مواد موجود، مقدار مواد قابل اشتعال، و نرخ حرارت آزاده شده به     ها ساختمان  - 1-2-4

ی اسپرینکلر کاربرد داشته و قابل تعمیم به سایر  ها سیستم، الزم به ذکر است این دسته بندی تنها برای طراحی  شود میبندی  

 نیست.  ها سیستمو  ها  بخش

 (  Light Hazardالف( محیط کم خطر ) 

شده مواد موجود در آن کم باشد. اطفاء این کالس از    ساختمان یا بخشی از ساختمان که مقدار، قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد

اری، مسکونی،  ساختمانهای ادی کم خطر عبارتند از:  ها مکاندارد. نمونه هایی از    ساده تر بوده و به آب کمتری نیاز  ها  کالسسایر  

کتابخانه های کوچک، خانه  محل سرویس به مشتریان در رستورانها،   اماکن مذهبی، باشگاه و کلوپ، مؤسسات،بیمارستان، آموزشی، 

 شیروانی. سالمندان، موزه، سالن تئاتر، کنفرانس به استثناء صحنه نمایش، فضای زیر

 (   Ordinary Hazard – Group1ب( محیط خطر معمولی، گروه یک)  

ساختمان یا بخشی از ساختمان که قابلیت اشتعال مواد موجود در آن کم باشد، مقدار و نرخ حرارت آزاده شده مواد موجود درآن 

ی خطر معمولی  ها مکانهایی از  متر( کمتر باشد. نمونه    4/2فوت )  8از    با رهایش گرمای متوسط  متوسط و ارتفاع مواد انبارشده

تولید کنسرو، تولید لبنیات، کارخانه    نانوایی، تولید نوشیدنی،  ، ها محل طبخ غذا در رستوران،  خودرو  نمایشگاه  گروه یک عبارتند از:  

 .  لباسشویی و ها تولید تجهیزات الکترونیکی، واحد پردازش الکترونیکی، تولید محصوالت شیشه ای

 ( Ordinary Hazard – Group2ج( محیط خطر معمولی، گروه دو )  

ساختمان یا بخشی از ساختمان که مقدار و قابلیت اشتعال مواد موجود در آن باالتر از متوسط، نرخ حرارت آزاده شده مواد درآن 

ی خطر معمولی گروه  ها مکانمتر( کمتر باشد. نمونه هایی از    4/2فوت )  8از  با رهایش گرمای زیاد  متوسط و ارتفاع مواد انبارشده  

کتابخانه های بزرگ،    آسیاب غالت، چوب بری و ساخت محصوالت چوبی، تولید الستیک خودرو،،  پارکینگ خودرودو عبارتند از:  

چرمی،   محصوالت  تولید  تعمیرگاه، خشکشویی،  نشر،  و  چاپ  منسوجات،  تولید  پزی،  ماشیرینی  های  کاغذ،  شینیکارگاه  تولید   ،

 بازرگانی. 

 ( Extra Hazard – Group1د( محیط پرخطر، گروه یک )  

ساختمان یا بخشی از ساختمان که مقدار و قابلیت اشتعال مواد موجود بسیار باالست، نرخ حرارت آزاده شده در آن زیاد، سرعت  

محیط های پرخطر گروه یک     گروه باالست ولی مقدار مایعات قابل اشتعال، بسیار کم است نمونه هایی ازگسترش حریق در این  

تخته های چوبی چندالیه، ریخته گری، بازیافت، ترکیب و  های پالستیکی، تولید  لوازم منزل با فومید تولعبارتند از: آشیانه هواپیما،  

درجه سانتیگراد   38درجه فارنهایت یا    100، چاپ )استفاده از مرکب هایی که نقطه اشتعال آنها کمتر از  ها الستیکخشک کردن  

 و برشکاری.   باشد(
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 ( Extra Hazard – Group2ح ( محیط پرخطر، گروه دو )  

تصرف یا بخشی از سایر تصرفات که مقدار مایعات قابل سوختن و قابل اشتعال متوسط رو به باال است یا تصرفاتی که بدلیل وجود 

 های زیاد، آب تخلیه شده از اسپرینکلرها به آسانی به مواد سوختنی نخواهد رسید.    پوشش و محافظ

 

 . شوند میکلی به چهار نوع متفاوت تقسیم ی اسپرینکلر به طورها سیستم -2-2-4

 الف( سیستم اسپرینکلر لوله تر

عالوه    و  باشد میی اسپرینکلر  ها سیستمسیستم اسپرینکلر لوله تر، ساده ترین، رایج ترین، اقتصادی ترین سیستم در مقایسه با دیگر  

. به علت پر بودن لوله ها از باشد می  ها  سیستمبر موارد مذکور، هزینه تعمیرات و نگهداری این سیستم نیز بسیار پایین تر از سایر  

آب، به محض باز شدن اسپرینکلر، آب تخلیه شده و زمان عکس العمل سیستم کاهش می یابد، به دلیل کمتر بودن تجهیزات در این  

ابی نیز کمتر شده و سیستم قابل اطمینان تر خواهد بود، به طورکلی اگر دمای محیط درسردترین شرایط بیشتر  سیستم، احتمال خر

   .شوند میی تر به کار گرفته ها سیستمدرجه سانتیگراد باشد، در اکثر موارد  4از 

 ب( سیستم اسپرینکلر لوله خشک

سانتیگراد و یا در شرایطی که نتوان دمای محیط را بیش از آن دما نگه داشت )مانند  درجه    4که دمای هوای محیط کمتر از   هنگامی

ا هوای فشرده استفاده شده و آب در  یشوند. درون لوله ها از نیتروژن  های اسپرینکلر خشک به کار گرفته می سردخانه ها(، سیستم

های   ( در سیستم  Griddedفاده از روش لوله کشی شبکه ای )  شود. ضمناً است درجه سانتیگراد( قرار داده می  4محیط گرم )بیش از  

کند تا   شود، کمک می خشک مجاز نمی باشد. نسبت بین فشار هوا به فشار آب که  به وسیله کارخانه سازنده شیرها تعیین می

از باقی ماندن و یخ  شود تا   های خشک از اسپرینکلرهای رو به باال استفاده می شیرها در حالت نرمال بسته بمانند. اغلب در سیستم

خم رو به  "در صورت استفاده از اسپرینکلرهای پایین زن، اسپرینکلر باید روی  زدن آب پشت اسپرینکلر پایین زن جلوگیری شود.  

 ( نصب شود. Return bend)   "پایین

 ی پیش عملگر ها سیستمج(  

   وارد شدن آب به شبکه لوله کشی استفاده می شود.در این سیستم از تجهیزات اعالم حریق بعنوان وسایل و ادوات کمکی و تکمیلی 

 بطور کلی سیستم های پیش عملگر به سه روش اجرا می شوند:

صادر می شود، پس از باز    : فرمان باز شدن شیر اتوماتیک فقط از طریق سیستم اعالم حریق(Single Interlock)همبندی تکی  -

 شدن شیر اتوماتیک، سیستم همانند سیستم تر عمل می کند. 

: فرمان باز شدن شیر اتوماتیک از طریق سیستم اعالم حریق و باز شدن اسپرینکلر صادر (Double Interlock)همبندی دوتایی  -

نیز مجاز    (Gridded)روش لوله کشی شبکه ای    محدودیت سایز این نوع سیستم همانند سیستم لوله خشک تعیین شده ومی شود.  

 بوده و کاهش این فشار نشانگر وجود نشتی یا باز شدن اسپرینکلر خواهد بود.  psi 7فشار هوای درون لوله ها   نمی باشد.
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: فرمان بازشدن شیر اتوماتیک از طریق سیستم اعالم حریق یا باز شدن اسپرینکلر صادر می  (Non-Interlock)بدون همبندی-

شود، از این سیستم بعنوان سیستم بدون خطا یاد می شود چرا که حتی در اثر از کار افتادن سیستم اعالم حریق، به محض باز شدن  

 می باشد.  psi 7 اسپرینکلر، آب تخلیه می شود. فشار هوای درون لوله ها 

های سیالبی  د(  سیستم  

  سیالبی به شیر    بصورت دستی، نیوماتیک یا الکتریکالدر این سیستم تمامی اسپرینکلرها از نوع باز بوده و فرمان ورود آب به شبکه  

  .ارسال می شود

  هااسپرینکلر  انواع  - 3-2-4

 انتخاب اسپرینکلر یکی از مهمترین بخش های طراحی می باشد. کاربردهای گوناگون موجود است و انواع مختلف اسپرینکلرها با  

اسپرینکلرها از نظر جهت نصب، درجه حرارت باز شدن و سرعت عملکرد، مساحت پوشش و سایز قطرات تولید شده به زیرشاخه های  

 مختلفی تقسیم می شوند. 

باالزن انواع  به  اسپرینکلرها  نصب  جهت  نظر  زن(Upright)از  پایین   ،(Pendent)    دیواری شوند.    (Sidewall)و  می  تقسیم 

اسپرینکلرهای پایین زن نیز به زیرشاخه های استاندارد، توکار و مخفی و اسپرینکلرهای دیواری نیز به زیرشاخه های افقی، توکار و  

بر   حرارت،  منابع  از  اسپرینکلرها  نصب  فاصله محل  و  نرمال  شرایط  در  دمای محیط  شوند.  می  بندی  تقسیم  انتخاب روکار  روی 

 حساسیت دمایی اسپرینکلرها موثر است.

                                                                                                                     

 اسپرینکلر باالزن                   اسپرینکلر پایین زن                         اسپرینکلر دیواری                             

 قوانین کلی نصب اسپرینکلرها  - 3-4

   .ساختمان نصب شوند در  و بصورت پوشش کامل  سرتاسری  اسپرینکلرها باید به طور -1-3-4

 به نصب در سیستم می باشند. مجاز   (غیر مستعمل)و جدیدتنها اسپرینکلرهای نو   -2-3-4

 اگر اسپرینکلری به هر دلیل از سیستم جدا شود و یا دچار ضرب دیدگی شود ، نصب مجدد آن مجاز نیست. -3-3-4

را    گیرند میمعرض آن قرار  کلیه اجزای استفاده شده در سیستم باید توانایی تحمل حداکثر فشار کاری سیستم که در    -4-3-4

لوله    برای  150psi  (10.4bar)برای اجزای نصب شده روی زمین و  175psi  (12.1bar)  داشته باشند و این فشار نباید کمتر از

 باشند.  های دفنی

استاندارد یا    ،64-1جدول  با  مطابق  متناسب با گروه تصرف و  ی اسپرینکلر، باید  ها سیستماستفاده در   کلیه تجهیزات مورد -5-3-4

 فهرست شده باشند.      
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ی اطفاء آبی آماده بکار هستند،  سیستم هاوقتی هر سیستم اسپرینکلر باید به شیر کنترل با دسترسی مناسب، مجهز شود.   - 6-3-4

ارت دیگر فقط  به عبشیرآالت کنترل )نظیر شیرهای کنترل ابتدای رایزر یا زون کنترل( باید همیشه در حالت باز قرار داشته باشند.  

 در شرایطی خاص نظیر تعمیرات سیستم، شیرآالت کنترل بسته می شوند. 

الکتریکال  باید تحت نظارت    S3و    S2گروه های  های    ساختمانو لوله های ایستاده  شیرهای کنترل سیستم اسپرینکلر    -7-3-4

سیگنال خطای آن به سیستم اعالم حریق ساختمان ارسال  باشند تا از باز بودن آنها اطمینان حاصل شده و در صورت بسته بودن،  

 گردد. 

دهنده  خیص  تجهیز تشهر سیستم اسپرینکلر باید به منظور آگاه سازی افراد درون ساختمان از فعال شدن سیستم،  بر روی    -8-3-4

سوئیچ یا فلو سوئیچ به   شرعالوه بر هشدار الکتریکی )ارسال سیگنال از طریق پر  S3در ساختمانهای  .  نصب شودجریان   و هشدار

فقط  سوئیچ   استفاده از پرشر. الزم بذکر است  گرددنیز نصب   آبی( هشدار مکانیکی )مانند زنگ موتورسیستم اعالم حریق( باید تجهیز  

 بر روی ابتدای رایزر مجاز بوده و در زون کنترل ) یا فلور کنترل( نباید از این تجهیز استفاده شود.  

 )شیر سیامی( را داشته باشد.   نشانی آتشهر سیستم اسپرینکلر باید به نحو مناسب قابلیت تغذیه توسط اتصال   -9-3-4

اسپ  -10-3-4 )سیستم  مشترک  رایزر  اجرای  و  طراحی  صورت  سیستم  در  انشعاب  روی  بر  باید  ایستاده(،  لوله  سیستم  و  رینکلر 

 اسپرینکلر در هر طبقه به ترتیب شیر کنترل، شیر یکطرفه، درجه فشارسنج، فلوسوئیچ و شیر تست و تخلیه نصب گردد. 

سیستم اسپرینکلر مترمربع، باید بر روی انشعاب    4830متر یا زیربنای کلی بیش از    23یی با ارتفاع بیش از  ها ساختماندر    -11-3-4

درجه فشارسنج، فلوسوئیچ و شیر  شیر یکطرفه،  شیر کنترل،  )شامل     زون کنترلاز رایزر در هر طبقه )متناسب با مساحت هر طبقه(،  

ید در معرض صدمه فیزیکی بوده و به منظور تست،بازرسی و نگهداری مناسب   شیرآالت نصب شده نبانصب گردد.    (تست و تخلیه

   باید در دسترس باشند. 

 

 زون کنترل  11-3-4شکل  
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مترمربع باشد، نصب زون کنترل در طبقات    4830در ساختمان هایی که مساحت تحت پوشش سیستم اسپرینکلر تا    1-11-3-4

اسپرینکلر   مثال ساختمانی که سیستم  عنوان  )به  نیست.  پارکینگ هافقط  الزامی  آن  در  و مجموع مساحت    ی  است  نصب شده 

 مترمربع است(  4830پارکینگ ها تا 

درجه فشارسنج، شیر تخلیه اصلی و وسیله تشخیص شیر یکطرفه،  در ابتدای رایزر سیستم اسپرینکلر، باید یک شیر کنترل،    -12-3-4

زمان عملکرد سیستم، عالوه بر ارسال    در  S3گروه    یها ساختمان( نصب شود. در  چپرشر سوئیهشدار جریان آب )فلوسوئیچ یا    و

 حریق، باید زنگ هشدار مکانیکی نیز به صدا درآید. سیگنال هشدار به سیستم اعالم 

از نوع باید    ی اسپرینکلر و لوله های ایستاده  سیستم هارایزر  ابتدای  کنترل  شیر    ،S3و    S2گروه های  ی  ها ساختماندر    -13-3-4

 د. نباش (Indicating)نشانگر دارای 

پیغام هشدار، استفاده از شیر یکطرفه تر هشداردهنده سیستم جهت عملکرد بهینه سیستم اسپرینکلر و همچنین ارسال  -14-3-4

در گروه های  و   الزامی    S3گروه    ساختمانهای   در در ابتدای رایزر اسپرینکلر هر زون،  (  Wet Alarm Check Valve)  اسپرینکلر

S1  وS2  می باشدفشارسنج، شیر تخلیه و زنگ مکانیکی  مسیر تست، شیر یکطرفه، این وسیله شامل  .گردد میتوصیه   . 

ارتباط شیرآالت و تجهیزات سیستم های اطفای اتوماتیک با سیستم اعالن حریق با قابلیت های هشدار و نمایش محل  -15-3-4

ی حریق دقیق منطقه تحت پوشش، اعالم هشدار نظارت و نمایش محل سیگنال نظارت و نمایش حالت کارکرد غیرعادی سیستم اطفا

   اتوماتیک توسط مرکز کنترل اعالم حریق ضروری است.

با آب    -16-3-4 از شیر    نشانی آتشدرصورتیکه مخزن آب مصرفی ساختمان  باید  باشد،  از برگشت جریان "مشترک   " جلوگیری 

بین    استفاده شود. این تجهیز    به مخزن  نشانی آتشاز برگشت آب شبکه    ممانعت جهت  و دو شیرکنترل(  یکطرفه  )شامل دو شیر  

 پمپ نصب می گردد.   و لوله مکشآب مخزن 

 شیرهای یکطرفه باید در موقعیت عمودی یا افقی متناسب با مشخصات فنی مخصوص به خود نصب شوند. -17-3-4

رسی استفاده شود.  جهت آزمایش عملکرد تجهیزات سیستم، نظیر پمپ و آالرم های ویژه جریان آب، باید از انشعاب باز  -18-3-4

اینچ بوده و    1سایز لوله این انشعاب حداقل    شوند.   (در انتهای سیستم نصباین انشعاب باید بعد از آالرم هشدار جریان )ترجیحا  

 اُریفیس آن باید معادل کوچکترین سایز اسپرینکلر سیستم باشد. 

و    ها  آزمایش شیرها، مانومترها، فشارشکن و متعلقات اول خط سیستم اسپرینکلر به منظور آزمون عملکرد، بازرسى و    - 19-3-4

 نگهدارى سیستم باید همواره در دسترس باشند.

  وسایل هشدار جریان آب باید برای عملکرد خاص خود فهرست شده باشند و به گونه ای ساخته و نصب شوند که هر  -20-3-4

را    کند  مینصب شده بر روی سیستم عبور    Kآنچه از یک اسپرینکلر خودکار با کوچکترین ضریب    ن آبی مساوی یا بیشتر ازجریا

 دقیقه پس از آغاز جریان شروع و تا متوقف شدن جریان ادامه یابد.  5تشخیص داده و زنگ هشدار طی حداکثر 
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مطابق   -21-3-4 تخلیه  شیر  سایز  شود.  تعبیه  سیستم  روی  بر  تخلیه  شیر  باید  ضروری  مواقع  در  سیستم  آب  تخلیه   جهت 

 .شود میتعیین  20-3-4جدول 

 

 سایز شیر تخلیه  -20-3-4جدول 

  ( است. در  psi 175بار )   1/12  سیستم( و حداکثر فشار مجاز  7psiبار )  5/0  اسپرینکلر،  عملکرد هرحداقل فشار مجاز    - 22-3-4

یی از سیستم که فشار بیش از مقدار مجاز شود و یا شرایط طراحی اولیه را تحت تأثیر قرار دهد، باید ادوات تنظیم فشار  ها بخش

 مناسب نصب شود. 

 در هر دو طرف ورودی و خروجی هر شیر تنظیم فشار، باید درجه های فشارسنج نصب شوند.  -23-3-4

وجود داشته باشد،    زدگی یخاز فضاهای باز عبور نمایند و احتمال بروز    باشند میچنانچه لوله های اسپرینکلر که دارای آب    -24-3-4

درجه   4ت باید به گونه ای باشد که دمای آب همواره بین حداقل  محافظت گردند. این محافظ  زدگی  یخاین لوله ها باید در برابر  

 سانتیگراد قرارگرفته یا سیستم بصورت خشک اجرا شود.  9/48سانتیگراد و حداکثر 

باید  برای هر نوع از اسپرینکلرهای استفاده شده در پروژه،  در هر ساختمانی که تحت پوشش سیستم اسپرینکلر قرار دارد،   -25-3-4

تعداد کافی از اسپرینکلرها، به صورت رزرو در انبار نگهداری شده تا هنگام عمل کردن اسپرینکلرها و یا صدمه دیدن آنها بالفاصله  

 38بوده و درجه حرارت آن محل کمتر از    داری  تعویض گردند. اسپرینکلرهای ذخیره باید در محلی قرار گیرند که دارای شرایط انبار

 باشد.   24-3-4درجه سانتیگراد باشد. تعداد  اسپرینکلرهای ذخیره در تصرفات مختلف باید مطابق با جدول 

 

 

 

 رفته در ساختمان  حداقل تعداد اسپرینکلرهای ذخیره، با توجه به تعداد کل اسپرینکلرهای بکار  -24-3-4جدول 

 نکات کلی طراحی   - 4-4

اسپرینکلرها باید به گونه ای جانمایی شوند که مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر، از حداکثر مساحت قابل پوشش مجاز،   -1-4-4

 بیشتر نشود. 

کلی باید اسپرینکلرهایی با کالس دمای معمولی و متوسط به کار برده شوند. بجز موارد مندرج در    بطور  ها ساختماندر    - 2-4-4

 .  6-4-4 الی -3-4-4بندهای 

 تعداد اسپرینکلر های ذخیره  تعداد کل اسپرینکلرها ساختمان 

 عدد   6حداقل   عدد   300

 عدد   12حداقل   عدد   1000الی    300

 عدد   24حداقل   عدد   1000بیش از  



 

  26 

 

از    که هنگامی  -3-4-4 دمای سقف  بیشتر  38℃)  100℉حداکثر  با  باشد می(  اسپرینکلرها  حداکثر  ها نرخ،  با  مطابق  دمایی  ی 

 باید استفاده شوند.  6-4-4دماهای سقف جدول 

باید از نوع دما    باشند  میاسپرینکلرهای نصب شده زیر نورگیر شیشه ای یا پالستیکی که در معرض مستقیم اشعه خورشید    - 4-4-4

 متوسط باشند. 

عایق   اسپرینکلرهای نصب  - 5-4-4 از نوع دما    نشدهشده در فضای تهویه نشده و مخفی زیر سقف  یا شیروانی تهویه نشده، باید 

 متوسط باشند. 

، فاصله تا منابع حرارتی و بیشترین دمای نزدیک به سقف )در شرایط کالس دمایی اسپرینکلر باید با توجه به محل نصب  - 6-4-4

 .، انتخاب شود نرمال و بدون حریق(

 

 درجه بندی دما  دمای سقف   حداکثر
 رنگ حباب شیشه ای کد رنگ  کالس بندی دما 

F0 C0 F0 C0 

 نارنجی یا قرمز یا مشکی بی رنگ معمولی 77-57 170-135 38 100

 زرد یا سبز سفید متوسط  107-79 225-175 66 150

 آبی آبی باال  149-121 300-250 107 225

 بنفش  قرمز خیلی باال 191-163 375-325 149 300

 مشکی سبز خیلی خیلی باال 246-204 475-400 191 375

 مشکی نارنجی باالفوق العاده  302-260 575-500 246 475

 مشکی نارنجی فوق العاده باال 343 650 329 625

 

 کالس دمایی اسپرینکلرها  6-4-4

 نصب شوند.  - 7-4-4اسپرینکلرهای نزدیک به واحد حرارتی باید مطابق با شکل   -7-4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناطق دما باال و دما متوسط در واحد حرارتی  -7-4-4شکل 
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 . شوند میتعیین   8-4-4مسکونی، فواصل نصب اسپرینکلرها در نزدیکی منابع حرارتی مطابق با جدول ی  ها محیطدر   -8-4-4

 

 فواصل نصب اسپرینکلرها در مجاورت منابع حرارت -8-4-4جدول 

 باید مطابق با یکی از انواع زیر باشند: خطر  کمی  ها محیطاستفاده در  اسپرینکلرهای مورد -9-4-4

 ( Quick Responseواکنش سریع ) •

 (  Residentialمسکونی ) •

 

در صورت افزایش مساحت هر طبقه از ساختمان به بیش از حداکثر مقادیر مجاز یک سیستم اسپرینکلر، باید تعداد زون   - 10-4-4

از متعلقات هر رایزر و قبل  رایزرها  ابتدای  های اسپرینکلر هر طبقه افزایش یافته و هر زون دارای رایزر مستقل و مربوط به خود باشد.  

سیستم متصل شوند. حداکثر مساحت قابل پوشش هر سیستم   نشانی  آتشآب  تأمینمشترک به پمپ اصلی  ند همگی بطورتوان می

 اسپرینکلر در هر طبقه عبارت است از:

 4830𝑚2(52000𝑓𝑡2)محیط کم خطر،    •

 4830𝑚2(52000𝑓𝑡2)محیط خطر معمولی،  •

 3720𝑚2(40000𝑓𝑡2)هیدرولیکی(،  محاسبه شده به روش پرخطر ) •
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در مواردی که دیوارها زاویه قائمه با یکدیگر ندارند باید عالوه بر رعایت قانون فاصله تا دیوار، حداکثر فاصله اسپرینکلر   -11-4-4

 بیشترین فاصله مجاز اسپرینکلرها از یکدیگر باشد.  75%

 

 اسپرینکلر از کنج دیوار حداکثر فاصله  -11-4-4شکل 

 

 و پایین زن  نباالزضوابط اسپرینکلرهای اسپری کننده استاندارد،    -5-4

 . شوند میتعیین    1-5-4حداکثر مساحت قابل پوشش هر اسپرینکلر و بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها مطابق با جداول  -1-5-4
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  استاندارد  باالزنو  پایین زن اسپری کنندهمساحت پوشش و حداکثر فاصله اسپرینکلرهای  1-5-4جدول

 بیشترین فاصله اسپرینکلر تا دیوار نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر شود.   -2-5-4

 فاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به صورت عمودی تا دیوار اندازه گیری شود.  -3-5-4

در خصوص فاصله اسپرینکلرها از دیوار در محیط کم خطر، یک استثناء تحت عنوان قانون اتاق کوچک وجود دارد. براساس   -4-5-4

 فوت( افزایش داد.   9متر )75/2فاصله اسپرینکلرها را تا یکی از دیوارهای اتاق تا   توان میاین قانون 

 شرایط قانون اتاق کوچک مطابق ذیل است:

 اشد. الف( محیط کم خطر ب

 مترمربع باشد.  74ب( مساحت اتاق کمتر از 

 کننده باشد.  ج( سازه سقف غیر مسدود

تا   درصورتیکه فاصله باالی بازشو د( فضا باید با دیوار و سقف احاطه شده باشد. وجود بازشو در دیوارها )مانند در و محل عبور(

 سانتیمتر باشد، بالمانع است.  20سقف بیشتر از 

  9متر )    75/2را از یکی از دیوارهای اتاق به    هااسپرینکلریک اسپرینکلر یا یک ردیف از  فاصله    توان میدر اتاق کوچک،    - -5-5-4

 فوت( افزایش داد.   

 اینچ( تا دیوار قرار بگیرند.  4میلیمتر ) 102اسپرینکلرها نباید در فاصله کمتر از  - 6-5-4
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 فوت( نصب شوند مگر اینکه تیغه ای بین اسپرینکلرها نصب شده باشد. 6متر )   8/1ر از  اسپرینکلرها نباید در فاصله ای کمت  - 7-5-4

میلیمتر  300اینچ( و حداکثر    1میلیمتر )  25کننده، فاصله بین دفلکتور اسپرینکلر و سقف باید حداقل   در سازه غیر مسدود  -8-5-4

 باشد.  اینچ( 12) 

با سقف غیرقابل اشتعال و یا با قابلیت اشتعال محدود،    معمولی  های کم خطر و خطردر سازه های غیر مسدودکننده، محیط  -9-5-4

 اگر شرایط زیر حاکم باشد، جزئیات زیر در نصب باید رعایت شود: 

     میلیمتر 914ای بیشتر از   الف( درصورتیکه تغییر عمودی در ارتفاع سقف درون منطقه تحت پوشش اسپرینکلر سبب ایجاد فاصله

، صفحه عمودی فرضی ناشی از تغییر ارتفاع باید به عنوان یک دیوار در نظر  شود میبین سقف باالیی و دفلکتور اسپرینکلر    اینچ(  36)

 الف(-9-5-4)شکل  گرفته شود.

 

 اینچ( 36میلی متر ) 914تغییر عمودی در ارتفاع سقف بیشتر از   –الف  -9-5-4شکل 

اینچ( باشد، به شرط رعایت قوانین  36میلیمتر ) 914ب( درصورتیکه فاصله بین سقف باالیی و دفلکتور اسپرینکلر کمتر و یا برابر با 

 ب( -9-5-4)ند.های مسطح هست مربوط به موانع، اسپرینکلرها مجاز به قرارگیری مشابه با نمونه سقف

 

 اینچ( 36میلی متر ) 914 تاتغییر عمودی در ارتفاع سقف  -ب -9-5-4شکل 

 های مسدودکننده دفلکتور اسپرینکلر باید مطابق با یکی از روشهای زیر نصب شود:   در سازه -10-5-4

x≤36 in (914mm) 

S 
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  550اینچ( زیر اجزای سازه به شرطی که فاصله دفلکتور تا سقف بیشتر از  6تا  1میلیمتر )  150تا  25الف( نصب دفلکتور در فاصله 

 اینچ( نباشد.  22میلیمتر ) 

 

 نصب اسپرینکلر در سازه مسدودکننده  -1-الف -10-5-4شکل 

سانتیمتر   55فاصله دفلکتور تا سقف کمتر از    که قانون تیر رعایت شود و  ب( نصب دفلکتور در صفحه باالتر از اجزای سازه به شرطی  

 اینچ( باشد.  22) 

از محفظه های تشکیل شده توسط سازه سقف به شرطی که فاصله دفلکتور از سقف حداقل    25ج( نصب اسپرینکلر در هر یک 

 اینچ( باشد.  12میلیمتر )   300چ( و حداکثر این 1میلیمتر ) 

 

 

 

 

 

 نصب اسپرینکلر در محفظه تشکیل شده توسط سازه سقف -ج -10-5-4شکل 

 

سانتیمتر باشند، بدون نگرانی از فاصله    230شکل، وقتی فاصله مرکز تا مرکز اعضاء سازه ای از یکدیگر تا    Tدر سازه های سیمانی  د(  

میلیمتری از پایین سازه نصب کرد. در این شرایط قانون تیر هم باید    25دفلکتور تا سقف اصلی، می توان اسپرینکلرها را تا فاصله  

 رعایت شود.   

 
 شکل Tنصب اسپرینکلر در سازه سیمانی -2-الف-10-5-4شکل 

 ه از زیر اعضاء میلیمتر بیشترین فاصل  25

  55حداکثر 

 سانتیمتر
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شرایط ذیل محقق گردد  تمامی  ، درصورتیکه  ها سقفدر فرورفتگی های درون    پایین زنو    زننصب اسپرینکلرهای باال  -11-5-4

 الزامی نیست:

 باشد. فوت مکعب(   1000مکعب )  متر 28الف( حجم آن فرورفتگی کمتر از 

 فوت( از یکدیگر واقع شده باشند. 10متر )   3ها به فاصله  ب( فرورفتگی

 فوت( باشد.  3سانتیمتر )  90( عمق آن فرورفتگی کمتر از ج

 ( کف اتاق با اسپرینکلرهای نصب شده در زیر سقف پوشش داده شود.د

 ساخته شده باشند. ه( فرورفتگی ها از سازه غیرقابل اشتعال یا با قابلیت اشتعال محدود 

 و( اسپرینکلرهای به کار گرفته شده برای آن فضا از نوع واکنش سریع باشند. 

 

 شرایط عدم نیاز به نصب اسپرینکلر در فرورفتگی های سقف -11-5-4شکل 

 

متر مکعب    28فوت( و مجموع حجم فرو رفتگی ها تا    10متر)  3الزم بذکر است اگر فاصله تورفتگی های سقفی از یکدیگر کمتر از  

الزامی اسپرینکر داخل فرو رفتگی  نصب  ایت گردد،  ( رع"و"تا    "ج")زیر بندهای  باشد، در صورتیکه سایر موارد ذکر شده در بند  

   نخواهد بود. 

 . 14-5-4و  13-5- 4موارد مندرج در بندهای  ءدفلکتور اسپرینکلرها باید موازی با سقف نصب شود، به استثنا -12-5-4

 در صورت نصب اسپرینکلر در تاج سقف های شیبدار، دفلکتور آن باید موازی با زمین نصب شود. -13-5-4

موازی با زمین    تواند میصد( باشد، دفلکتور اسپرینکلر  رد  16.7)  12در    2تر از  مب دار اگر شیب سقف کیدر سقف های ش  - 14-5-4

 درجه، دفلکتور باید موازی با سقف نصب شود. 4/9یه بیش از اویا ز 12در  2نصب شود. در شیب های بیش از  

 بیشتر شود. فوت(  3سانتیمتر ) 90ردیف اسپرینکلرها تا تاج نباید از باالترین فاصله   -15-5-4
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 اسپرینکلر سقف های شیبدار نصب  -15-5-4شکل 

جانمایی اسپرینکلرهای باالزن و پایین زن باید به گونه ای باشد که موانع تخلیه به حداقل رسیده یا جهت اطمینان از    - 16-5-4

 پوشش دهی کافی، اسپرینکلرهای اضافی در نظر گرفته شوند. 

 اینچ( باشد.  18میلیمتر ) 460شده و محتویات فضا باید بیشتر از  فاصله بین دفلکتور و باالی مواد انباردر انبارها،  -17-5-4

)قانون   .شود میدر صورت وجود موانع پیوسته در نزدیکی سقف، فاصله اسپرینکلر از موانع مطابق با جدول زیر تعیین    -18-5-4

 هم تراز یا پایین تر از تیر نصب شود.   باید  اسپرینکلر میلیمتر باشد، 300کمتر از   (A)(. اگر فاصله افقی اسپرینکلر از مانع  تیر

 

 فاصله اسپرینکلرها از موانع ممتد نزدیک به سقف  -18-5-4شکل 
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 موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری از برخورد آب با موانع ممتد )باالزن و پایین زن(  -18-5-4جدول 

 

 

 دیواری - استاندارداسپرینکلرهای اسپری کننده   - 6-4

 . شود میسطح پوشش و فاصله بین اسپرینکلرهای دیواری مطابق با جدول زیر تعیین  - 4-6-1

 

 دیواری استاندارد( اسپری کنندهسطح پوشش و حداکثر فواصل )اسپرینکلر  -1-6-4جدول

 اسپرینکلرها بیشتر باشد. فاصله اسپرینکلر تا دیوار مجاور نباید از نصف فاصله مجاز بین  - 2-6-2

 اینچ( از دیوار مجاور قرار گرفته باشند.  4میلیمتری ) 100اسپرینکلرها باید در فاصله حداقل  - 3-6-3

 فاصله بین اسپرینکلر تا دیوار باید بصورت عمود نسبت به دیوار اندازه گیری شود. - 4-6-4
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 (Baffle)کننده   مگر اینکه بین اسپرینکلرها تیغه جدا  باشد میفوت(    6متر )  8/1حداقل فاصله مجاز بین اسپرینکلرها    - 5-6-4

 نصب شود.

 اینچ( از سقف نصب شوند. 6میلیمتر )  152اینچ( تا  4میلیمتر )  10اسپرینکلرهای دیواری باید در فاصله بین  -6-6-4

 دفلکتور اسپرینکلرهای دیواری باید به موازات سقف نصب شود. - 7-6-4

اسپرینکلرهای دیواری باید به گونه ای باشد که موانع تخلیه به حداقل رسیده یا جهت اطمینان از پوشش دهی  جانمایی    - 8-6-4

 کافی، اسپرینکلرهای اضافی در نظر گرفته شوند.

 فوت( از موانع نصب شوند. 4متر ) 2/1اسپرینکلرهای دیواری نباید در فاصله کمتر از  - 9-6-4

 جدول زیر باشند. شکل و فوت(، اسپرینکلرها باید مطابق  4تر )م 2/1در فواصل بیش از  - 10-6-4

 

 

 

 

 

 

 موقعیت اسپرینکلرهای دیواری تا مانع-10-6-4شکل 

  

 

 

 

 

 

موقعیت اسپرینکلرهای دیواری تا مانع -10-6-4جدول   

 باید از جدول زیر استفاده شود.  ی که اسپرینکلر بر روی آن نصب شده است، در صورت وجود موانع بیرون زده از دیوار - 11-6-4
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 موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای دیواری استاندارد( -11-6-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیوار موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع بیرون زده از -11-6-4جدول 

 

فوت( باشد، نصب اسپرینکلر در دو طرف مانع به شرطی که فاصله اسپرینکلر از خط   4متر )  2/1اگر عرض مانع کمتر از    -12-6-4

 . باشد میمرکزی مانع از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها تجاوز نکند، مجاز 

 انتخاب سایز لوله های سیستم اسپرینکلر   -7-4

 توان  می  ”محاسبه هیدرولیکی“و روش    “جداول پیش تعیین شده  “جهت تعیین سایز لوله های اسپرینکلر از دو روش    -1-7-4

                  استفاده نمود. به منظور صرفه جویی در هزینه های اجرا، انجام محاسبات هیدرولیکی ارجحیت دارد.                                     

اینچ و لوله مسی   1سایز لوله فوالدی قابل استفاده  حداقل -2-7-4
3

4
 . باشد میاینچ  

استفاده از روش جداول پیش تعیین شده مجاز نبوده و سیستم های این ساختمان ها باید به روش پرخطر    تصرفاتدر    -3-7-4

 محاسبات هیدرولیکی طراحی شوند. 
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 و در محیط خطر   (الف)در محیط کم خطر مطابق جدول  جداول زیر،    اساسدر روش جداول پیش تعیین شده، سایز لوله ها    -4-7-4

 .شود میب( تعیین )نیز مطابق جدول  معمولی

 

 شده  سایز لوله ها به روش جداول پیش تعیین-4-7-4جدول 

  ایی اصلی، فقط با تواندر روش محاسبات هیدرولیکی، سایز لوله ها، تعداد اسپرینکلرهای هر شاخه، تعداد شاخه های هر لوله  -5-7-4

  .شود میفشار و دبی منبع سیستم محدود  تأمین
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تعیین می    6-7-4و مساحت عملکرد اسپرینکلرها در روش محاسبات هیدرولیکی، مطابق با نمودار  نیاز موردمقدار چگالی  - 6-7-4

الح و بررسی سیستمهای موجود هر در طراحی سیستمهای جدید، باید نقاط پایین از هر منحنی در نظر گرفته شود. در اص  شود.

 نقطه از منحنی قابل انتخاب است.   

 

 منحنی چگالی/ مساحت-6-7-4نمودار 

 شود: ویلیامز( محاسبه می  -افت فشار در لوله ها مطابق رابطه زیر )رابطه هیزن -7-7-4

𝑃𝐿 =
4.52 𝑄1.85

𝐶1.85 𝑑4.87 
 

𝑃𝐿 برحسب  ،هر فوت طول لوله ءافت فشار ناشی از اصطکاک به ازاpsi بر فوت 

Q برحسب   ،دبیgpm 

C ضریب متناسب با زبری لوله 

d برحسب اینچ ،قطر داخلی لوله 

ظرفیت آبدهی پمپ، حجم مخزن ذخیره، سایز لوله کشی ها و    توان میدر صورت استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع،    - 8-7-4

موجب کاهش مساحت ناحیه طراحی    9-7-4استفاده از این اسپرینکلرها، مطابق بند    همچنین هزینه اجرای سیستم را کاهش داد.

 .شود می
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و خطر متوسط با ارتفاع خطر   کمی لوله تر و در صورت بکارگیری اسپرینکلرهای واکنش سریع در محیط های  ها سیستمدر    -9-7-4

است برای ارتفاع   . الزم به ذکریابد میفوت(، مساحت ناحیه طراحی اسپرینکلرها مطابق رابطه زیر کاهش    20تا    10متر )  1/6تا    3

 فوت( در نظر گرفته شود.  10متر ) 3فوت(، باید همان ارتفاع  10متر ) 3سقف کمتر از 

𝑌 = (
−3𝑥

2
) + 55 

Y  درصد کاهش مساحت مجاز 

X  ارتفاع سقف برحسب فوت 

 

 % افزایش می یابد.  30ی لوله خشک و پیش عملگر با همبندی دوتایی، مساحت ناحیه طراحی اسپرینکلرها  ها سیستمدر    -10-7-4

 % افزایش می یابد.  30واحد باشد، مساحت ناحیه طراحی اسپرینکلرها   12واحد در  2اگر شیب سقف بیش از  -11-7-4

 

 الزامات آب مورد نیاز   -8-4

از   که به روش جداول پیش تعیین شده محاسبه شده اند،   S2و    S1گروه های    در  دبی و فشاربرای تعیین حداقل الزامات    1-8-4

 استفاده شود.   1-8-4جدول 
 

تقسیم بندی بر  

 اساس ریسک 

   حداقل فشار باقیمانده

 مورد نیاز اسپرینکلرها
 حداقل دبی موردنیاز 

Psi bar gpm lpm 
 950 250 1 15 کم خطر

 1500 400 1.4 20 خطر معمولی

 دبی و فشار مورد نیاز در صورت طراحی به روش جداول از پیش تعیین شده   1-8-4جدول 

 

 .  تعیین شوندباید بر اساس محاسبه هیدرولیکی   S3گروه ساختمانهای مقادیر دبی و فشار مورد نیاز سیستم  2-8-4

در  باید از منحنی های مساحت / چگالی محاسبه شود.  در روش محاسبات هیدرولیکی،  اسپرینکلرها    حداقل دبی مورد نیاز  3-8-4

طراحی سیستمهای جدید، باید نقاط پایین از هر منحنی در نظر گرفته شود. در اصالح و بررسی سیستمهای موجود هر نقطه از 

 منحنی قابل انتخاب است.   
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 نقشه ها و محاسبات    9-4

با مشخصات زیر رسم شوند روی برگه های هم اندازه و به همراه نقشه هر طبقه  ،  نقشه ها باید در یک مقیاس مشخص شده  4-9-1

 برسد .   مقام قانونی مسئولقبل از اجرا به تأیید و 

 نام پروژه و نام مالک  -1

 آدرس پروژه -2

 تعیین جهت شمال نقشه  -3

 جانمایی اسپرینکلرها -4

 جانمایی جعبه های آتش نشانی  -5

 جانمایی خاموش کننده های دستی -6

کشی سیستم اسپرینکلر به همراه سایزینگ )با توجه به محاسبات هیدرولیکی یا جداول از پیش تعیین شده( متناسب  لوله   -7

 با الزامات طراحی پروژه 

 لوله کشی جعبه های آتش نشانی به همراه سایزینگ با توجه به محاسبات هیدرولیکی انجام شده   -8

 ه مشخص نمودن زون بندی سیستم اسپرینکلر بر روی نقش  -9

در نظر گرفته شده برای هر کاربری روی نقشه و جدول مربوط به     (Design Area)مشخص نمودن ناحیه های طراحی -10

)کم خطر، میان خطر و ...(، مساحت طراحی    محاسبه هیدرولیکی هر ناحیه طراحی.  در این  جدول فوق باید نوع تصرف

تعداد اسپرینکلرهای واقع در ناحیه طراحی و دبی و فشار    در نظر گرفته شده، چگالی تخلیه متناسب با فضای موردنظر، 

 موردنیاز آن فضا ذکر شود. 

در طراحی با نمادهای مختص به هر نوع، در قالب یک جدول و بر اساس   استفاده مشخص نمودن نوع اسپرینکلرهای مورد  -11

   k-Factorجهت نصب، حساسیت دمایی و  

اعم از لوله، اسپرینکلر، شیرآالت، خاموش کننده های دستی و ... در نقشه    تعیین مشخصات تمامی تجهیزات مورد استفاده  -12

 NFPA 170همراه نمادهای مربوطه مطابق با ه های طراحی ب

 مشخص کردن محل دقیق اتصال مخصوص آتشنشانی )شیر سیامی( و لوله کشی مربوطه بر روی نقشه  -13

 ءدیاگرام سیستم اطفا رایزر  -14

 اجرایی نصب اسپرینکلر و جعبه های آتش نشانی و شیر سیامی  (Detail)جزئیات   -15

 دفترچه محاسبات هیدرولیکی  -16

 های مربوط به نرم افزار محاسبات هیدرولیکی  فایل -17
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ارائه گزارشی مبنی بر خالصه روند طراحی شامل فرض های در نظر گرفته شده در طراحی و جانمایی اسپرینکلرها و نکات    -18

 کلی طراحی 

 اطالعات مورد نیاز طرح باید مطابق جدول و فرم زیر تهیه و ارسال گردند.   4-9-2

 پروژه: اطالعات کلی

  نام مالک یا نام پروژه: 

  : شماره پرونده شهرسازی

  شماره پرونده آتش نشانی: 

  تاریخ تنظیم و ارسال گزارش:

  کاربری های پروژه: 

  متراژ کل زیربنا: 

  تعداد کل طبقات: 

  تعداد طبقات روی همکف: 

  تعداد طبقات منفی: 

  ارتفاع ساختمان:

  نوع سازه ساختمان:

  سیستم های اطفای به کار رفته: 

  استفاده شده جهت طراحی:استاندارد های 

  نرم افزار مورد استفاده: 

  شرکت ارسال کننده مدارک: 

  نام مهندس محاسب:
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 :مربوط به محاسباتی هیدرولیکی سیستم اطالعات خالصه

  تعداد زون ارتفاعی

  شماره طبقات واقع در هر زون ارتفاعی

  تعداد زون های اسپرینکلر در هر طبقه

  تعداد رایزرهای اصلی 

  راه پله های خروج تعداد 

 3ناحیه طراحی  2ناحیه طراحی   1ناحیه طراحی  ناحیه طراحی 

    طبقه

    نوع کاربری 

    گروه خطر 

    (𝒇𝒕𝟐)مساحت طراحی در نظر گرفته شده 

    (gpm/𝒇𝒕𝟐)  چگالی آب لحاظ شده

    نوع اسپرینکلر 

K-Factor اسپرینکلر    

    (𝒇𝒕𝟐)مساحت پوشش هر اسپرینکلر 

    ( psiکمترین فشار اسپرینکلر واقع در ناحیه طراحی )

    ( gpmکمترین دبی اسپرینکلر واقع در ناحیه طراحی ) 

    تعداد اسپرینکلرهای فعال در ناحیه طراحی 

    ( gpmدبی کل مورد نیاز سیستم اسپرینکلر )

    ( psiمورد نیاز سیستم اسپرینکلر )فشار کل 

  کالس سیستم استندپایپ: 

  (gpmدبی مورد نیاز سیستم استندپایپ )

  ( psiفشار مورد نیاز سیستم استندپایپ )

  (gpmدبی مورد نیاز کل سیستم اطفاء ) 

افت فشار در نظر گرفته شده برای دورترین مصرف  

 ( psiکننده )
 

گرفته شده برای محاسبات حجم مدت زمان در نظر  

 ( minمخزن ذخیره )
 

  ( litحجم مخزن ذخیره آب )

 ( psiهد ) ( mهد ) پمپ
دبی  

(m3/hr ) 
 ( gpmدبی )

     مشخصات پمپ نظر گرفته شده

  محل نصب پمپ نظر گرفته شده 

  نوع پمپ

  نوع و جنس لوله های مورد استفاده:
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 حریق دستی  اطفاءو سیستم   نشانی  آتشلوله ایستاده   - 5

 نکات عمومی:  -1-5

متصل به لوله ایستاده با کالس مناسب در نظر    نشانی آتشدر کلیه طبقات و فضاهای تحت تصرف، باید ایستگاه شیلنگ    -1-5-1

 گرفته شود.

 سیستم لوله ایستاده   بندی کالس  -2-1-5

2با سایز    نشانی آتشدر این سیستم از اتصاالت شیلنگ    سیستم کالس یک: 
1

2
بدلیل فشار و دبی باالی  .  شود میاینچ، استفاده    

 این کالس، عمدتاً در ایران کاربرد ندارد.

1با سایز    نشانی آتشدر این سیستم از اتصاالت شیلنگ    سیستم کالس دو:
1

2
افراد آموزش   نیاز موردآب    تأمین اینچ، به منظور    

 .شود می، استفاده  نشانی  آتش ادارهدیده یا 

1با سایز    نشانی آتشدر این سیستم از اتصاالت شیلنگ    سیستم کالس سه:
1

2
نیاز افراد آموزش دیده   آب مورد  تأمیناینچ، برای    

2و همچنین سایز اداره آتش نشانی  و 
1

2
 ی یک و دو است. ها کالس. این سیستم، ترکیبی از گردد میاینچ، استفاده   

با سایز    نشانی آتشدر این سیستم از اتصاالت شیلنگ الستیکی    سیستم کالس چهار:
3

4
آب جهت استفاده   تأمینمنظور    اینچ، به  

1متصرفین و سایز  
1

2
 .گردد میاستفاده  اداره آتش نشانی افراد آموزش دیده و  نیاز موردآب  تأمیناینچ، جهت  

لوله ایستاده کالس چهار باید شامل یک انشعاب    نشانی آتشایستگاه شیلنگ    -3-1-5
3

4
اینچ مجهز به شیر، قرقره، شیلنگ الستیکی    

1نیمه سخت و نازل جهت استفاده ساکنین ساختمان و یک انشعاب 
1

2
و نیروهای آموزش، مجهز به شیر    آتش نشانانجهت استفاده   

 باشد.   نشانی آتشقطع کن مناسب باشد. این اتصال باید دارای کوپلینگ مناسب جهت اتصال شیلنگ نواری 

باید عالوه بر قرقره و شیلنگ الستیکی   نشانی آتش، در ایستگاه شیلنگ  S3گروه مسکونی یا غیر اداری  در تصرفات غیر  -4-1-5
3

4
 

1اینچ، یک شیلنگ نواری سایز  
1

2
اینچ به همراه اتصاالت و نازل مربوطه بر روی رک مخصوص جهت استفاده پرسنل آموزش دیده    

 سایر مواردی که مقام قانونی مسئول تشخیص دهد، نصب تمهیدات فوق الزامی است.  تعبیه شود. در نشانی آتشیا نیروهای 

توسط رنگ آستر پوشیده شده و با رنگ قرمز براق رنگ آمیزی    بایست می  نشانی آتشی لوله ایستاده  ها قسمتتمامی    -5-1-5

 شود.

  نشانی  آتشقرار گیرد. جعبه    نشانی  آتشداخل جعبه مخصوص    تواند  می  نشانی آتشجهت حفاظت بیشتر، ایستگاه شیلنگ    - 6-1-5

 باید دارای نشان استاندارد ملی بوده و مورد تائید باشد. 

 متر باشد.   30قابل استفاده  شیلنگبیشترین طول   -7-1-5

  زدگی یختر یا ترکیبی باید به نحو مناسب در برابر    اطفاءوجود دارد، لوله ایستاده سیستم    زدگی یخیی که امکان  ها محلدر    -8-1-5

 درجه سانتیگراد حفظ شود. 9/48الی  4/4محافظت شده و دمای آب همواره بین 



 

  44 

 

ی که در معرض هوای  ها قسمتقرار گیرد، باید    زدگی یخدر محوطه باز و در معرض    نشانی آتشچنانچه ایستگاه شیلنگ    - 9-1-5

 حفاظت شوند.  زدگی یخسرد قرار دارند، به نحوی مناسب در مقابل  

 . باشد میی لوله ایستاده مجاز نها سیستماستفاده از محلول ضد یخ در  -10-1-5

 نشانی  آتشاتصال مخصوص    - 2-5

2)سیامی( با حداقل دو انشعاب    نشانی آتشلوله ایستاده باید به اتصال مخصوص    -1-2-5
1

2
اینچ مجهز گردد. برای لوله های ایستاده    

2از یک انشعاب تکی   توان میاینچ و کمتر  3با سایز 
1

2
 اینچ استفاده نمود. 

، باید در محلی قرار گیرد که به راحتی قابل مشاهده و استفاده بوده و توسط عالئم مناسب  نشانی آتشاتصال مخصوص    - 2-2-5

 مشخص شود.

 حتماً باید به درپوش مجهز باشد تا از ورود اجسام خارجی به داخل سیستم جلوگیری گردد.  نشانی  آتشاتصال  -3-2-5

را در داخل حیاط یا البی اصلی ساختمان نیز نصب نمود.  نشانی  آتشاتصال مخصوص  توان می جهت جلوگیری از سرقت، - 4-2-5

همواره برای    امن ممکن نسبت به ورودی اصلی ساختمان جانمایی شده و امکان دسترسی آنترین محل   این اتصال باید در نزدیک

 ایمن و بدون مخاطره باشد.  نشانی آتشباشد. محل نصب باید برای نیروهای  فراهمبه سادگی  نشانی آتشنیروهای 

صلی، باید دو عدد شیر یکطرفه نصب شود.  و رایزر ا  نشانی  آتشبه منظور جلوگیری از تخلیه آب رایزر، بین اتصال مخصوص    - 5-2-5

 الزم به ذکر است در صورت استفاده از شیر یکطرفه فهرست شده، نصب یک شیر یکطرفه کافی است. 

 باشد.  و سیستم داخلی مجاز نمی  نشانی آتشاستفاده از شیر کنترل یا قطع کننده جریان، در مسیر بین اتصال مخصوص  - 6-2-5

 جانمایی و طراحی تجهیزات مورد نیاز،   - 3-5

 اینچ در نظر گرفته شود. 4سایز لوله ایستاده کالس یک و سه باید حداقل  -1-3-5

2سایز لوله ایستاده کالس چهار باید حداقل   -2-3-5
1

2
 اینچ در نظر گرفته شود. 

 اینچ در نظر گرفته شود. 4سایز رایزر مشترک )لوله ایستاده کالس چهار و اسپرینکلرها( باید حداقل  -3-3-5

2حداقل سایز لوله ایستاده مشترک را تا   توان میدر صورت انجام محاسبات هیدرولیکی،    -4-3-5
1

2
 نچ کاهش داد. ای 

های  لوله  رایزرهایبه منظور جداسازی یک خط لوله ایستاده، بدون مختل شدن سایر خطوط متصل به منبع، ابتدای تمامی    -5-3-5

 ایستاده )شامل لوله های ایستاده خشک دستی(، باید شیر کنترل جریان مناسب نصب شود. 

جهت خروج هوای محبوس شده داخل لوله ایستاده خشک، در انتهای رایزر و در باالترین قسمت، باید شیر خودکار تخلیه    - 6-3-5

 هوا تعبیه شود.

  نشانی آتشخروجی دورترین شیلنگ    نیاز موردحداقل فشار    -7-3-5
3

4
بار باید در نظر گرفته شود. فشار    2اینچ )از نظر هیدرولیکی(    

 بار باشد.  7یشتر از خروجی ها نباید ب
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)از نظر هیدرولیکی(،  ”½ 1  نشانی آتشفشار در خروجی دورترین اتصال شیلنگ    ،  S3های گروه   ساختمانی  ها ساختماندر    -8-3-5

 د. وش تأمینتوسط پمپ ید  با بار  7و حداکثر  بار  4حداقل 

در صورت افزایش فشار به بیش از فشار استاندارد، باید به کمک ادوات مناسب تنظیم فشار، فشار در محدوده استاندارد    - 9-3-5

 حفظ شود.

 رایزرها   توان میی فشار باال و فشار پایین باشد،  ها زوندرصورتیکه به علت ارتفاع باالی ساختمان، نیاز به در نظر گرفتن    -10-3-5

 . با پمپ مشترک در نظر گرفتو مجزا بصورت  را

اگر فشار از محدوده تعیین شده در این دستورالعمل باالتر رود و لوله بیش از دو اتصال شلنگ را تغذیه کند، نصب تجهیز   -11-3-5

ه از وسیله  در صورت عدم نصب تجهیز تنظیم فشار دوتایی، استفادالزامی خواهد بود.  (  2-50-1مطابق با بند )تنظیم فشار دوتایی  

 فشار برای هر یک از اتصاالت شلنگ نیز مجاز است.  کننده  تنظیم 

با سایز مناسب جهت تست عملکرد هر   تخلیهدر مجاورت لوله های ایستاده مجهز به سامانه تنظیم فشار، باید یک رایزر    -12-3-5

بزرگترین   که توانایی هدایت جریان کامل خروجی ازباید به گونه ای انتخاب شود    تخلیهدستگاه تنظیم فشار اجرا شود. سایز رایزر  

 دستگاه تنظیم فشار را داشته و از مقادیر ذیل کمتر نباشد. 

2های با سایز بیش از  الف( سایز خروجی بزرگترین دستگاه تنظیم فشار، برای دستگاه 
1

2
 

2اینچ برای تست دستگاه های تنظیم فشار سایز   3ب( حداقل 
1

2
 

1های تنظیم فشار سایز    برای تست دستگاهاینچ   2ج( حداقل 
1

2
 

 ادوات تنظیم فشار باید در محلی قرار گرفته باشد که جهت تعمیر و نگهداری دارای دسترسی مناسب باشند.  -13-3-5

 .شوداجرا کالس چهار لوله ایستاده  رایزر یک  بایدخروج در ساختمان، پله هر  راه  ازاءبه   -14-3-5

یی جانمایی شوند که احتمال نفوذ دود و حرارت  ها مکانو اتصاالت مربوط به آنها باید در    نشانی آتش لوله های ایستاده    -15-3-5

)ایستگاه شیلنگ   قرار داشته باشند. معموالً اتصاالت مربوطهبه آنها حداقل بوده و تمامی فضاهای طبقات در دسترسی مناسب آنها  

 . شود میها نصب  ( در هر طبقه و در امتداد مسیرهای فرار یا جنب دربهای خروج یا پیش ورودی پلکاننشانی آتش

 رفته شود.متر( در نظر گ 30باید متناسب با طول شیلنگ بکار رفته )حداکثر  نشانی آتششعاع پوشش دهی هر شیلنگ  - 16-3-5

  جهت سهولت استفاده توسط متصرفین، انشعاب  -17-3-5
3

4
شیلنگ نیمه سخت، باید مجهز به شیر توپکی ربع گرد )اهرمی( بوده    

 و باز کردن آن نیازمند مهارت خاصی نباشد. 

1شیر کنترل انشعاب   -18-3-5
1

2
 شیلنگ نواری، باید به گونه ای نصب گردد که به سادگی قابل باز و بسته شدن باشد.  

 .شود تأمینتوسط پمپ سیستم دقیقه  برگالن  100باید  کالس چهار رایزر دو  به ازاء هر، S3در ساختمانهای گروه  -19-3-5

و  در نظر گرفته می شود  گالن در دقیقه    8نیمه سخت باید حداقل    نشانی  آتششیلنگ  دبی    S2و    S1در ساختمانهای    - 20-3-5

 جت و اسپری باشد.  بسته، نازل آن باید از نوع سه حالته شیردار با قابلیت تنظیم برای حاالت
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پرشر  در ابتدای هر رایزر جعبه های آتش نشانی باید به ترتیب شیر کنترل، شیر تخلیه، درجه فشارسنج و فلوسوئیچ )یا     -5-3-21

 سوئیچ( نصب شود.

 

 نشانی  آتشجعبه های    -4-5

کلیه    -1-4-5 بین  و  آن جانمایی شده  مناسب داخل  بطور  متعلقات الزم  و  تجهیزات  کلیه  باشد که  ای  به گونه  باید  ابعاد جعبه 

داشته    فاصله وجودمیلیمتر    50حداقل  ها، شیرآالت، شیلنگ، قرقره و غیره(   و متعلقات داخل جعبه )از قبیل کوپلینگ  ها قسمت

به طول   4/3باشد. تمامی متعلقات باید به سهولت و بدون درگیری قابل استفاده باشند. حداقل ابعاد برای جعبه با قرقره و شیلنگ  

 سانتیمتر باشد.  65* 75متر، باید  20

  بایست  میالئم ذیل  به منظور نشان دادن اقالم داخل آن باید عالمت گذاری شده باشند. ع   نشانی آتشبدنه جعبه های شیلنگ  -2-4-5

 نصب شود.  نشانی آتشبه صورت شبرنگ و با ابعاد مناسب بر روی درب جعبه های 

 

 سانتیمتر در نظر گرفته شود. 160تا  140شده بنا باید  تا کف تمام نشانی آتشفاصله عمودی مرکز قرقره شیلنگ جعبه   -3-4-5

میلیمتر باشد و در    1  بایست می  نشانی آتشحداقل ضخامت ورق بدنه جعبه های    و  مرغوب  استیل  تمام   باید   جعبه  جنس  - 4-4-5

های عنوان شده در استاندارد بر روی آن   میلیمتر، جهت تائید مقاومت بدنه باید تست  1صورت کاهش میزان ضخامت به کمتر از  

 ید رسیده باشد. یصورت پذیرفته و عملکرد آن بررسی و به تأ 

و باید دارای اندازه الزم جهت تجهیزات داخل آن بوده و   بصورت آسان بازشو باشد  بایست می  نشانی آتشقفل جعبه های    -5-4-5

استفاده سریع از اتصاالت شیلنگی، شیلنگ و سایر تجهیزات در زمان  رای  مزاحمتی ب  هیچگونهای باشد که  گونهباید به  آنهاطراحی  

 سوزی نداشته باشد.  وقوع آتش
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اتصال شیلنگ الستیکی نیمه سخت به شیر انشعاب مربوطه، باید بصورت پرسی )پکیجی( و مقاوم در مورد نشتی آب بوده   - 6-4-5

 و هم سایز با شیلنگ انتخاب شود. 

 باید در برابر نشتی مقاوم باشد.   نشانی آتشکلیه اتصاالت شیلنگ   -7-4-5

ی دیگر، رنگ باید به گونه ای انتخاب ها رنگمز باشد. در صورت استفاده از حتی المقدور باید به رنگ قر نشانی آتشجعبه  -8-4-5

 شود که با رنگ دیوار پیرامون آن متفاوت بوده، به نحوی که به سادگی قابل تشخیص باشد. 

، به منظور حفاظت از  نشانی آتشدر صورت نیاز به نصب خاموش کننده قابل حمل در مجاورت جعبه    شود میپیشنهاد    -9-4-5

 کننده استفاده شود.  خاموش کننده، از جعبه های دو کابین دارای محل مخصوص نصب خاموش

( بین هر  اینچ  2)  میلیمتر 50حداقل  ای قرارگرفته باشاند که گونه، اتصااالت شایلنگی باید بهجعبه آتش نشاانیدر داخل  -10-4-5

 قسمت جعبه با در و دستگیره شیر، زمانی که شیر در حالت کامالً باز تا کامالً بسته است، فضا وجود داشته باشد.

 طور مشخص، نشان داده شود.نشانی استفاده شود و هر کابینت باید به جعبه آتش نشانی باید تنها برای تجهیزات آتش -11-4-5

 گذاری شوند.جعبه های آتش نشانی دارای شیلنگ باید برای مشخص نمودن محتویات داخل آن، نشانه  -12-4-5

 گذاری شاده با شاند و از فلز مقاوم در برابر شارایط جوی یا مواد پال ساتیکی ساخت و محکم  شاانهعالئم باید به طور دائم ن  -13-4-5

 .ساخته شده باشند

 

 

 نشانی آتشآب   تأمینپمپ    - 6

 طراحی و محاسبات   - 1-6

نیاز دورترین   نیاز سیستم در شرایط حریق و فشار مورد  دبی موردبیشترین  باید بر اساس    نشانی آتشپمپ آب  انتخاب    - 1-1-6

فشار قابل    rateبطور کلی هر پمپ با نرخ یا    .صورت گیرد  و با توجه به منحنی شرکت سازنده آن  مصرف کننده از نظر هیدرولیکی

، پمپ ها باید بتوانند بیشترین فشار را در حالت بدون  NFPA 20تولید در دبی معین شناخته می شود. از لحاظ تئوری و مطابق با  

جریان یعنی    نرخ فشار است، تولید کنند. همچنین کمترین فشار قابل تولید پمپ که در بیشترین حالت  %140جریان که معادل  

نشانی بر اساس توان الکتریکی   سنجش و انتخاب پمپ آب آتش  نرخ فشار پمپ باشد.  % 65نرخ جریان اتفاق می افتد، باید    150%

 الکتروموتور )کیلووات، اسب بخار و غیره( غیراصولی است. 

نیاز سیستم    باید برابر با دبی مورد  S2و    S1های  گروه  ی  ها ساختمانبرای    نشانی  آتشحداقل ظرفیت آبدهی پمپ آب  -2-1-6

باید برابر با جمع دبی سیستم اسپرینکلر با سیستم لوله ایستاده کالس چهار در نظر گرفته    S3گروه  ی  ها ساختماناسپرینکلر و برای  

 شود. 

 در نظر گرفته شود.  gpm 50حداقل  دبی پمپ بایدکه فقط دارای سیستم لوله ایستاده هستند، در ساختمان هایی  -3-1-6

ظرفیت سیستم   تأمینآبی، باید دو پمپ اصلی در نظر گرفته شود. هرکدام از دو پمپ باید توان    نشانی آتشبرای هر سیستم    - 4-1-6

 رزرو دیگری است. ها پمپرا بطور کامل داشته و یکی از 

 ، پمپ دوم باید بصورت خودکار وارد مدار شود.بیافتد درصورتیکه بنا به دالیلی، پمپ اول از کار - 5-1-6

 فهرست شده، در نظر گرفتن یک پمپ کافی است.  نشانی آتشدر صورت استفاده از پمپ آب   -6-1-6
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افت فشارهای جزئی شبکه    تأمینآبی، عالوه بر دو پمپ اصلی، باید مجهز به یک پمپ جوکی جهت    نشانی  آتشهر سیستم    - 7-1-6

 لوله کشی باشد. 

باید    -8-1-6 از فشار  psi 10فشار پمپ جوکی  از یک اسپرینکلر در    بیشتر  از جریان خروجی  باید کمتر  پمپ اصلی و دبی آن 

 سیستم، در نظر گرفته شود.

 باشد. فهرست شده صورت پکیج  باید به  نشانی آتش، پمپ  S3گروه  ی  ها ساختماندر  - 9-1-6

توان اضطراری )دیزل ژنراتور( هستند، باید توان   تأمینیی که مطابق دستورالعمل ملزم به اجرای سیستم  ها ساختماندر    - 10-1-6

 در انتخاب و طراحی دیزل ژنراتور لحاظ شود. ها پمپحداقل یکی از  نیاز مورد

باید هم توسط سیستم برق شهری و هم توسط سیستم برق اضطراری تغذیه  نشانی آتشی  ها پمپدر کلیه شرایط، پمپ/  - 11-1-6

 ، موتور دیزل باشد. ها پمپشوند. در غیر این صورت باید محرک یکی از 

باید از یکدیگر مستقل   ها پمپاز دیزل ژنراتور، مسیر تغذیه و تابلوی فرمان  نشانی  آتشی ها پمپدر صورت تغذیه پمپ/ - 12-1-6

، باید بصورت خودکار هم از سیستم برق اصلی  ها پمپامن عبور داده شود. در این شرایط هر دو تابلوی فرمان پمپ/  بوده و از مسیر

 باشد.  11-1-6نحوه اجرای سیستم برق رسانی در این شرایط باید مطابق با شکل  و هم از طریق دیزل ژنراتور تغذیه شود.

 

 پمپ از دیزل ژنراتور رسانی  نحوه اجرای سیستم برق-11-1-6شکل 

لیتر در نظر گرفته شده و برای مقدار نهایی    5هر کیلووات توان پمپ،    ازاءحجم مخزن سوخت پمپ یا ژنراتور دیزل باید به    -13-1-6

 % ضریب اطمینان نیز لحاظ شود. 10محاسبه شده 

ی موتور دیزل باید از نوع  ها باتریباشند.    MICCو مولد نیرو باید از نوع مقاوم حریق یا    ها پمپی ارتباطی بین  ها کابل  - 14-1-6

 ( باشند. Maintenance Freeبدون نیاز به نگهداری )

 سایز خطوط مکش و دهش پمپ باید بر اساس کاتالوگ و مشخصات فنی سازنده پمپ انتخاب شود. - 15-1-6
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 باشند.   OS & Yباید از نوع  ،متری از فلنج ورودی 15در فاصله کش پمپ روی لوله مشیر کنترل نصب شده   -16-1-6

 بر روی لوله دهش پمپ باید شیر یکطرفه نصب شود.   - 17-1-6

، باید تمهیداتی در نظر گرفته شود هرگونه اختالل یا قطعی  نشانی آتشجهت اطالع از وضعیت آماده به کار بودن پمپ    - 18-1-6

 ، منجر به نمایش هشدار خطا بر روی پانل اعالم حریق شود. ها پمپدر سیستم مدار تغذیه برق شهر 

نسبت به مرکز مخزن ذخیره آب قرار گیرد. مگر آنکه پمپ مذکور،    تر پایین، همواره باید در تراز ارتفاعی  نشانی آتشپمپ   -19-1-6

 (. Vertical Shaft Turbineی ها پمپنسبت به مخزن، فهرست شده باشد )نظیر  تر پایینبه منظور مکش آب از تراز 

ن آسان و امکان  باید به گونه ای انتخاب شود که دارای ابعاد مناسب بوده و دسترسی به آ  نشانی  آتشمحل نصب پمپ    - 20-1-6

 تعمیرات و نگهداری آن فراهم باشد. 

 باید به شبکه بارنده مناسب مجهز باشد.  نشانی آتشمحل نصب پمپ  - 21-1-6

و سایر ادوات مربوطه نظیر پانل کنترلی آن و قسمت تغذیه برق، باید در برابر آسیب   نشانی آتشی  ها پمپمحل نصب    -22-1-6

 و سایر شرایط مخرب محیطی، بطور مناسب محافظت شود.  زدگی گرفتگی، آتش، حرارت زیاد، وزش شدید باد، یخ  فیزیکی، آب

در آن وجود دارد، این فضا باید با    وزیس آتشدرصورتی که پمپ در قسمتی از ساختمان واقع شود که احتمال وقوع    - 23-1-6

 ی ساختمان تفکیک شود.ها قسمتمصالح مقاوم در برابر حریق بطور مناسب، از سایر  

در طراحی سیستم اسپرینکلر اتاق پمپ، برای پمپهای الکتریکال محیط میان خطر گروه یک و برای پمپ دیزل، پرخطر - 24-1-6

 در نظر گرفته خواهد شد.   2گروه 

 ، مجاز است. نشانی  آتشی ها پمپنصب تجهیزات توزیع آب بهداشتی ساختمان، در کنار  - 25-1-6

گونه ای نصب و اجرا شود که از انتقال این    باید مستحکم بوده و ضمن تحمل وزن و ارتعاشات پمپ، به  ها پمپشاسی    -26-1-6

 ارتعاشات به سازه ساختمان تا حد ممکن اجتناب شود.

باید دارای برچسب مشخصات باشند. این برچسب باید خوانا بوده و در برابر خوردگی و آسیب    نشانی  آتشهای    پمپ   - 27-1-6

 فیزیکی مقاوم باشد. 

ی ساختمانی مجزا شده و به سادگی قابل  ها پمپمناسب از سایر    های نشانهباید توسط رنگ، عالئم و یا    نشانی آتشپمپ   -28-1-6

 تشخیص باشد. 

 نصب و اجرا   - 2-6

 اتاق پمپ یا ژنراتور دیزل باید به تهویه مناسب مجهز باشد.  - 1-2-6

صورت    نشانی آتش، باید بعد از کنتور برق بصورت جداگانه و توسط فیوز مخصوص  نشانی آتشی  ها پمپبرق رسانی به    - 2-2-6

 پذیرد. 
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 نشانی آتشرسانی سامانه های ایمنی و برق-2- 2-6شکل 

بر روی کلکتور خروجی باید متعلقات کنترل و پایش مناسب، نظیر پرشرسوئیچ، مانومتر فشار، شیر تست و تخلیه و اتصال    - 3-2-6

 مخزن دیافراگمی در نظر گرفته شود.

 باشد.  20-3-4باید مطابق با بند  سایز شیر تست و تخلیه پمپ - 4-2-6

 محدوده فشار مانومتر نصب شده روی کلکتور خروجی، باید متناسب با فشار نامی پمپ انتخاب شود. - 5-2-6

 اینچ در نظر گرفته شود. 1بر روی کلکتور خروجی پمپ، باید یک انشعاب آب شهر با سایز حداقل   -6-2-6

به نحوی با آب مصرفی در ارتباط است، نظیر انشعاب آب شهر و اتصال    نشانی آتشیی که شبکه آب  ها قسمتدر کلیه    - 7-2-6

 مخزن مشترک به کلکتور ورودی پمپ، باید از شیر یکطرفه دوتایی استفاده شود. 

 در قسمت مکش پمپ، باید یک شیر قطع کن جریان از نوع دروازه ای و یک صافی مناسب نصب شود.  - 8-2-6

 ک شیر یکطرفه و یک شیر قطع کن جریان نصب شود. در قسمت دهش پمپ، باید ی - 9-2-6

آب خارج شده از شبکه باید به  اینچ باید در نظر گرفته شود.    2جهت تست و تخلیه سیستم، شیر تست با سایز حداقل    - 10-2-6

 طور ایمن کنترل و هدایت شود.  

بع دیافراگمی با ظرفیت مناسب، متصل به  ، باید یک منها پمپجهت جلوگیری از ضربات و فشارهای ناشی از عملکرد    - 11-2-6

 کلکتور خروجی در نظر گرفته شود.

 باشد.   54حداقل  IPباید دارای  ها پمپتابلوی برق   - 12-2-6

افتادن و    کار   به درستی وارد مدار شوند. از  ها  پمپباید به گونه ای باشد که    نشانی آتشهای پمپ    چپرشر سوئیتنظیم    - 13-2-6

 ی بعدی شود. ها یچئسوافتادن احتمالی   کار پمپ اصلی نباید منجر به ازیچ ئقطع شدن سو

از  باید   S3و    S2های  گروه  باید از نوع استاندارد و برای   S1  ی گروهها ساختمانبرای    نشانی  آتشی ها پمپ  چپرشر سوئی - 14-2-6

 نوع فهرست شده باشد. 

 در هنگام لوله کشی قسمت مکش پمپ، باید ارتفاع مکش پمپ محاسبه شده و در انتخاب پمپ لحاظ شود. - 15-2-6
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 مخازن - 7

از نوع فلزی یا پلی اتیلنی چندالیه بوده و محل قرارگیری آن بسته به شرایط محیطی  تواند می نشانی آتشمخزن ذخیره آب  -1-7

 ی مدفون در زمین، بالمانع است.متفاوت باشد. استفاده از منابع بتن تواند می

در معرض عوامل جوی قرار داشته باشد، باید به شکل مناسب در برابر صدمات فیزیکی و    نشانی آتشاگر منابع ذخیره آب    -2-7

 محافظت گردد.  زدگی یخ

ی ساختمان به شرط رعایت اصول ها قسمتروی بام، داخل موتورخانه، پمپ خانه و سایر   نشانی آتشنصب مخزن ذخیره آب   -3-7

این منابع باید   مهندسی مرتبط از قبیل قابلیت تحمل وزن توسط سازه در شرایط عادی و یا زلزله و حریق، بالمانع است. محل نصب

  . (و ...  )به عنوان مثال با نصب سیستم اسپرینکلرمحافظت گرددعاری از مواد قابل اشتعال بوده یا به گونه ای مناسب در برابر آتش  

 همچنین باید تمهیدات مناسب، در سازه محل نصب مخزن در ساختمان لحاظ گردد. 

 . باشد میمجاز ن نشانی آتشعنوان تنها مخزن ذخیره آب  استفاده از استخرها، منابع روباز و یا چاه به -4-7

به منظور بررسی وضعیت مخزن، آگاهی از میزان ذخیره آب و انجام تعمیرات مخزن، باید یک دریچه آدم رو با ابعاد مناسب    -5-7

 روی بدنه مخزن ایجاد شده و به راحتی قابل دسترس باشد. 

ها کامالً حفاظت   حشرات و کرمروی مخزن باید در زمان بسته بودن کامالً هوابند بوده و در برابر نفوذ مواد آلوده،   دریچه آدم  -6-7

 شود.

تمهیدات مناسب جهت پایش میزان آب مخزن، باید در نظر گرفته شده و در صورت کاهش سطح آب مخزن به کمتر از حد   -7-7

 ، سیگنال خطا به سیستم اعالم حریق ارسال شود.نشانی آتشسیستم  نیاز موردمجاز و 

باشد که با باز کردن شیر آب بتوان کل   ای گونهین نقطه، لوله تخلیه آب داشته باشد. این لوله باید به  تر پایینمخزن باید در    -8-7

باشد. انتهای   سانتیمتر باالتر و دورتر از کفشوی یا هر نقطه تخلیه دیگر 15آب مخزن را تخلیه نمود. انتهای لوله تخلیه باید دستکم 

 بوده و باید با توری مقاوم در برابر خوردگی محافظت شود. لوله تخلیه نباید قابل اتصال به شیلنگ 

 نیاز  موردساختمان، مجاز است. در این شرایط باید حجم    نشانی آتشآب بهداشتی و آب    تأمیناستفاده از مخزن مشترک جهت    -9-7

 هم جمع شود.  هر دو مخزن محاسبه شده و با

به مخازن آب بهداشتی مندرج در مباحث چهاردهم و شانزدهم مقررات  در اجرای مخزن ذخیره مشترک، کلیه نکات مربوط   -10-7

 ملی ساختمان باید رعایت گردد. 

 Levelسطح آب ) کننده کنترلگیری شیرهای برقی، کار بهانشعاب ورودی مخزن باید مجهز به شیر شناور مکانیکی باشد.  -11-7

Control آنها وجود دارد جهت کنترل پر شدن مخزن، مجاز نیست. ( و غیره که امکان خرابی یا عملکرد نامناسب 

به داخل مخزن مشترک   نشانی آتشکلیه اتصاالت و انشعاباتی که ممکن است منجر به ورود احتمالی آلودگی شبکه آب    -12-7

 شود، باید مجهز به شیر یکطرفه دوتایی باشد. 
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از مخزن باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که در قسمت   ، لوله مکشنشانی  آتشجهت حفظ کارایی و راندمان پمپ آب    -13-7

 داخلی مخزن دارای مکانیزم ضد گردابه ای بوده و از پدید آمدن گردابه )مغشوش شدن جریان( جلوگیری به عمل آید. 

 تأمین حریق آبی ساختمان را   اطفاءسیستم  نیاز موردباید به گونه ای انتخاب شود که دبی آب  نشانی آتشحجم مخزن آب  -14-7

 نماید. 

 بسته به سایز انشعاب اخذ   توان میآب و فاضالب،    ادارهاز    نشانی آتشآب    تأمیندر صورت اخذ انشعاب کمکی مخصوص    -15-7

 شده، حجم مخزن را کاهش داد. 

 .، صرفه جویی نمودنشانی آتشدر حجم مخزن ذخیره آب  توان میدر صورت استفاده از اسپرینکلرهای واکنش سریع،    -16-7

  17-7مطابق جدول  لوله ایستادهی اسپرینکلر و سیستم ها، حجم مخزن آب آتش نشانی S2و   S1در ساختمانهای گروه  -17-7

این جدول حجم مخزن آب آتش نشانی بر حسب لیتر و متناسب با روش محاسبه سایز لوله ها، میزان ریسک در تعیین می شود.  

 اسپرینکلر برآورد شده است.   حرارتی محیط و حساسیت 

 روش محاسبه
 میان خطر گروه دو میان خطر گروه یک کم خطر 

 واکنش سریع  واکنش استاندارد  واکنش سریع  واکنش استاندارد  واکنش سریع 
 18،000 34،000 16،000 26،000 12،000 جداول پیش تعیین شده 
 9،000 17،000 8،000 13،000 6،000 محاسبات هیدرولیکی

 

 بر حسب لیتر  S2و  S1حجم مخزن آب آتش نشانی گروه های  17-7جدول 

ی اسپرینکلر  سیستم هاکمک روش محاسبات هیدرولیکی و بر اساس مجموع مصرف  ه  ، حجم مخزن باید بS3در ساختمانهای    -18-7

  می تواند با توجه به شرایط پروژه، زمانمقام قانونی مسئول    .دقیقه، تعیین شود  20و لوله های ایستاده با در نظر گرفتن حداقل زمان  

 . آب طوالنی تری را الزام نماید تأمین

 تخلیه ها   - 8

 نشانی  باید به اتصاالت تخلیه مجهز شوند. ایستاده آتش های لوله سیستمتمامی  -1-8

 سیستم فراهم شود.، تخلیه اصلی در سیستم لوله ایستاده باید در سمت شیر کنترل 2-8مطابق با شکل   -2-8

 

 اتصاالت تخلیه برای رایزر سیستم   2-8شکل 
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   اتوماتیک و دستیی اطفاء آبی  سیستم هاو اتصاالت    ها لوله  - 9

 لوله های زیر زمینی -1-9

در اغلب موارد منابع آب از طریق لوله کشی های زیرزمینی به سیستم های اطفای داخل ساختمان متصل می شوند. لوله های  

اید  را داشته باشند. لوله ها ب  psi 150ساخته شوندو تحمل فشار کاری   ASTM یا  AWWAموردنیاز باید بر اساس استاندارد  

 تولید شده باشند:     1-9مطابق با استانداردهای مندرج در جدول 

 

 

 استانداردهای مربوط به انواع لوله های زیرزمینی  1-9جدول

 

 : و اتصاالت )سیستم های اسپرینکلر(لوله -2-9

 175تولید شده و تحمل فشار کاری    ASTMو    AWWAلوله های استفاده شده بر روی زمین باید مطابق استانداردهای معتبر نظیر  

psi  .استانداردهای موردتایید    را داشته باشندNFPA13    درج شده است.   2-9مربوط به لوله های قابل استفاده روی زمین در جدول   
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 سیستم های اسپرینکلرهای مربوط به انواع لوله های قابل استفاده در استاندارد   2-9 جدول

 

تولید  ASTM A795 یا   ASTM A53،ASTM A135مطابق با استانداردهای  های فوالدی  در شرایط زیر و مادامیکه لوله    -3-9

 شده باشد، فهرست شده بودن لوله الزامی نیست: 

به هم متصل شده و فشار آب حداکثر    (Roll Grooved)شیار غلتکی  یا  یا بیشتر، که با روش جوشکاری    10لوله های فوالدی رده    -

300 psi  .است 

شیار  یا  اینچ و بزرگتر، که با روش رزوه ای    8برای سایز    30اینچ و حداقل رده    6برای سایز تا    40لوله های فوالدی با حداقل رده    -

 است.  psi 300به هم متصل شده و فشار آب حداکثر (Cut Grooved)برشی 

باید فهرست شده باشند و در محیطهای کم خطر قابل استفاده هستند. در محیط های میان خطر اگر مساحت    CPVCلوله های    -4-9

 مجاز است.   CPVCلوله های  استفاده ازمتر مربع( باشد،  37فوت مربع )  400اتاق تا 
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 استاندارد های مربوط به انواع اتصاالت قابل استفاده در سیستم های اسپرینکلر   3-9 جدول
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 لوله و اتصاالت سیستم های لوله ایستاده: -5-9

 

 

 سیستم های لوله ایستادهدراستاندارد های مربوط به لوله های قابل استفاده    4-9 جدول
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 استاندارد های مربوط به اتصاالت قابل استفاده درسیستم های لوله ایستاده   5-9 جدول
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 انبارها:  در نکلریاسپر یها  ستمیس الزامات کلی-10

 :ردیمد نظر قرار گ ریموارد ز دی در انبارها با نکلریاسپر یها ستمیس یطراح یبرا

 انبار شده و روش انبارش آنها مشخص گردد.  ینوع اجناس و کاالها-

 گردد.  نیی( مرتبط تعclearanceارتفاع انبارش، ارتفاع ساختمان و فواصل مجاز)-

 گردد.  ت یانبارها رعا ی الزامات کل-

 انجام شود. ستمی س یمناسب طراح نکلریمتناسب با موارد ذکر شده و انتخاب اسپر-

  یکیپالست  یراکد )بدون کاال(، پالت ها  ی چوب  یپالت ها  یانبارها  یبرا   نکلریاسپر  یستمهایس  یانبارش کاالها الزامات طراح  روش

و انبار رول    نیماش  کیدرون قفسه، انبار رک، انبار الست  پالت، درون جعبه،  یراکد )بدون کاال(، انبار متفرقه، توده صلب، انبارش رو

در خصوص    یحاتی، توض  شتریب  یی(  ارائه شده است، که جهت آشنا2016)NFPA13استاندارد    ستمی تا ب  ازدهمکاغذ در فصول دو  یها

 گردد.   یهر روش انبارش ارائه م

 ( : Idle Wood Palletsراکد ) یچوب یها  پالت -1-10

 قیو عمالً اطفاء حر دیبه سطوح در حال سوختن خواهد رس یکاف ژنیراکد، اکس ی چوب یسوختن پالتها تیتوجه به هندسه و قابل با

 درون رک انبار شوند.    ای نیزم یتوانند رو  یم  یچوب یمواجه خواهد شد. پالتها  یبا چالش جد

 

 

 

 

 ( : Idle Plastic Palletsراکد ) یکیپالست یها پالت -2-10

  تیقابل لیتفاوت که بدل نی هم معتبر است با ا یکیپالست یپالت ها  یراکد، برا یچوب ی سوختن پالتها یارائه شده برا حاتیتوض

 دشوارتر خواهد بود.   قینسبت به چوب، اطفاء حر کیسوختن باالتر پالست

    

 

 

 

 

 

 ( :  Miscellaneous) انبارمتفرقه-3-10
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 گردد: یرا دارا باشد اطالق م  ریز طیشرا ی که تمام یمتفرقه به انبار انبار

 فوت( باشد.   12متر ) 7/3ارتفاع انبارش تا (1

 است(  افتهیمواد خام اختصاص  ا ی یی نها یکه به انبارش کاال دیاز خط تول یتصرفات باشد. )مانند بخش ریاز سا یانبار قسمت(2

  نکلریاسپر ستمیفوت مربع( تحت پوشش س4000مترمربع ) 372از  شتریب  ایساختمان مساحت  %10از  شتریمساحت انبارش، ب(3

 نباشد )هرکدام که بزرگتر است( 

فوت( با آن    25متر ) 6/7حداقل  د یبا  گری فوت مربع( باشد و توده د 1000مترمربع ) 93از  شتری ب دی مساحت هر توده کاالها نبا(4

 فاصله داشته باشد.  

 

 

 

 

 

 ( : Solid Piledتوده صلب ) انبارش-4-10

 شوند.   یم یقرار داده شده و نگهدار گریکدی یروش، کاالها بر رو نیا در

 

 

 

 

 

 

شوند.                                                         یم ی( نگهدارUnstable)داری( و ناپا Stable) داری کاالها به دو صورت پا عمدتاً 

محتمل نباشد،   ق،یحر لی آنها در اوا نیب یرفتن فواصل عمود نیاجناس  و ازب ختنیباشد که فرور یکاالها بگونه ا دمانیاگر چ

  لیآنها در اوا نیب یرفتن فواصل عمود نیاجناس  و ازب ختنیباشد که  فرور یکاالها بگونه ا  دمانیشده و اگر چ دهینام داری پا

اما    زند، یر ی فرو م قیدر اثر حر  تاً یاجناس  نها یتوده ها یتمام  ی شود.  بطورکل یم   دهینام داریمحتمل باشد، ناپا  اریبس ق،یحر

محفظه ، وزن  ای اشتعال کارتن  تیمثل ضخامت، استحکام و قابل یادی ز یبه پارامترها داری ناپاو   داری حالت پا نیب  یریگ میتصم

در   یدیمحفظه ها، وابسته است. نکته کل  ایو  بند جهت بستن کارتن ها   سمانیمحفظه و استفاده از ر ای درون کارتن  یکاال

انبارش توده صلب،   یبرا داریو  ناپا داریپا تیاست.  وضع "قی به محض گسترش حر"کاالها  ختنیحالت، توجه  به فرور صیتشخ

 شود.   یت، درون جعبه و درون قفسه بکار برده م لپا یرو
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 ( : Palletizedپالت ) یرو انبارش-5-10

 شود.   یاجناس فراهم م  نیب ی که فاصله  افق یپالت بگونه ا یکردن اجناس رو انبار

 

 

 

 

 

 ( :  Bin Boxدرون جعبه ) انبارش-6-10

بدون( کمک   ای کارتن که قسمت باز هر جعبه به سمت راهرو است. جعبه ها با )  ایساخته شده ازچوب، فلز  ی پنج وجه یها جعبه

 وجود نداشته باشد.  یاصالً  فاصله ا ا ی کوچک بوده  اریآنها بس نیکه فاصله ب رند یگ یقرار م یسازه ،طور

 

 

 

 

 

 ( : Shelf Storageدرون قفسه ) انبارش-7-10

  75به عرض حداقل  ییمقابل  با راهرو  فی( که از ردنچیا 30) متریسانت 75با عمق حداکثر تا     ییاجناس در  سازه ها ینگهدار

 ( فاصله گرفته اند. نچیا 30) متریسانت
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 ( :  Back to Back  Shelf Storageقفسه پشت به پشت ) انبارش-8-10

قرارگرفته و حداکثر   گریکدی( بوده و  بصورت پشت به پشت  نچیا 30) متریسانت 75حداکثر تا   ک یعمق هر نیشتریقفسه که ب دو

 فوت( باشد.   15متر ) 6/4ارتفاع انبارش در آنها 

 ( :  Rack Storageرک) انبار-9-10

 دارند.  یو مورب که کاالها را نگه م  یعمود ،ی از اعضاء افق یبیترک

 گردند:   یم  یرک، بررس یانبارها یاز اصطالحات پرکاربرد در طراح یبخش، برخ نیا در

 (: Open Rackباز )  رک-10-10

متر مربع                       9/1صلب )بدون حفره( داشته باشد، مساحت آن حداکثر  ی اگر کف ا یو   ستندین یکف یکه دارا ییها رک

مساحت آن باز باشد. الزم                         %50حداقل  دی حفره دار باشد، با ای یبصورت  تور یباشد. اگر  کف  یفوت مربع(  م 20)

مربع باشد، رک بسته درنظر گرفته                  9/1از  شتریرک ب قرار گرفته درون   یباز، اگر سطح کاال  یبذکر است در رک ها

 خواهد شد.    

 (:  Solid Shelfبسته ) رک-11-10

 شوند.   یرک بسته در نظر گرفته م رند، یگ یرک باز قرار نم فیکه در تعر ییها رک

 (:  Single Row Rack) فهیتک رد رک-12-10

متر                                         1/1آنها  حداقل   نیفوت( بوده و عرض  راهرو  ب 6متر ) 8/1که عمقشان تا  ی بدون فاصله باز طول ییها رک

 باشد.    یفوت( م 5/3)

 (:  Double Row Rack) فهیدو رد رک-13-10

که بصورت پشت به پشت قرارگرفته اند                           فهیتک رد ی رک ها ایفوت( است  12متر ) 6/3که عمقشان تا   ییها رک

 باشد.    یفوت( م  5/3متر ) 1/1آنها حداقل  نیفوت( بوده و عرض راهرو ب  12متر )  6/3و مجموع عمق آنها حداکثر 

 (:  Multiple Row Rack) فهیچند رد رک -14-10

که عرض راهرو                          یا فهیو دو رد فهیتک رد ی رک ها ا یفوت( است  12متر ) 6/3از  شتریکه عمقشان ب ییها کر

 باشد.    یفوت( م 5/3متر ) 1/1آنها کمتر از  نیب

 ( : Rubber Tire Storage)نیماش کیالست انبار -15-10

  یها به طرق مختلف کیشود. الست یم  دهی نام نیماش کیالست  ا ی ر یشود انبار تا ی م ینگهدار نیماش کیکه درآن الست  یی انبارها

 شوند..    ی...  انبار م   ،یافق ک،یعاج الست یرو یعمود  ،یهرم رینظ

 ( : Roll Paper Storageرول کاغذ)  انبار -16-10
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 شود.   ی م ده یشود انبار رول کاغذ نام یم یکه درآن کاغذ بصورت رول نگهدار   ییانبارها 

 گردند:  ی م یرول کاغذ، بررس ی انبارها یاز اصطالحات پرکاربرد در طراح یبخش برخ نیا در

 ( :  Lightweight Paperسبک وزن ) کاغذ

 پوند( وزن داشته               باشد.   10) لوگرمیک 5/4فوت مربع( از مساحت آنها، کمتر از  1000متر مربع )  9/92که هر  یی کاغذها

 ( : Mediumweight Paperمتوسط وزن ) کاغذ

                   1/9پوند( تا کمتر از  10) لوگرمیک 5/4فوت مربع( از مساحت آنها، از  1000متر مربع )  9/92که هر  یی کاغذها

 پوند( وزن داشته باشد.  20) لوگرمیک

 ( :  Heavyweight Paperوزن ) نیسنگ کاغذ

 پوند( وزن داشته باشد.    20) لوگرمیک 1/9فوت مربع( از مساحت آنها، حداقل  1000متر مربع )  9/92که هر  یی کاغذها

 ( :  Closed Arrayبسته ) هیآرا -17-10

                متریسانت 5/2طرف حداکثر   کیمجاور هم از  یکه فاصله رول ها  یو به نحو یکاغذ بصورت عمود یرول ها انبارش

 ( باشد.  نچیا 2) متریسانت 5حداکثر   گری( و از سمت دنچیا 1)

 ( : Standard Arrayاستاندارد ) هیآرا-18-10

                    متریسانت 5/2طرف حداکثر کیمجاور  هم از  یکه فاصله رول ها  یو به نحو یکاغذ بصورت عمود یرول ها انبارش

 ( باشد.  نچیا 2) متریسانت 5از  شتریب  گری( و از سمت دنچیا 1)

 (:  Open Arrayباز ) هیآرا -19-10

روش                  یباشد. بطورکل   اد یز گریکدیمجاور از  یکه فاصله  رول ها یو به نحو یکاغذ بصورت عمود یرول ها انبارش

 شود.   یباز در نظر گرفته م هینشود، آرا فیبسته و استاندارد تعر هیکه در آرا یانبارش

 (: Commodity Classesکاالها ) کالس-20-10

 شوند:  ی م میبه هفت کالس تقس  NFPA 13بر اساس   کاالها

 ( Class I) کیکالس  -

 ( Class IIکالس دو )  -

 ( Class IIIسه )کالس  -

 ( Class IVکالس چهار ) -

 A (Plastics Group A)گروه   یکهایپالست -



 

  63 

 

 B  (Plastics Group B)گروه   یکهایپالست -

 C (Plastics Group C)گروه   یکهایپالست -

  یکاالها یبرا یو الزامات طراح Cگروه  یکهایکالس سه مشابه با پالست ی کاالها یبرا ی، الزامات طراحNFPA 13استاندارد  در

 باشند.    ی م Bگروه   یکهایکالس چهار مشابه با پالست

  شنهادیشده اند، پ  انی ب یدر استاندارد بصورت کل فیتعار نکهیگردند.  با توجه به ا یمربوط  به هر کالس ارائه م فیدر ادامه تعار 

 مراجعه شود.  NFPA 13از  A وستیارائه شده در پ  یهر تصرف به مثالها سکینوع ر صیتشخ یشود برا یم

 ( :  Class I)  کی کالس  -1-20-10

 شوند: ینگهدار ری که بصورت ز  یاشتعال رقابل یغ  یمحصوالت

 .رندیقرار گ  یپالت چوب یرو ماًیمستق -

 . رندیبدون  پالت( قرار گ ای)  یپالت چوب  یبا ضخامت کم، رو یی مقوا ی بدون جدا کننده ها  ایبهمراه  ه، یتک ال یدرون کارتن ها -

 . رندیبدون پالت( قرار گ ا ی)  یپالت چوب  ینازک، رو یکیپالست  ای  یداخل پوشش کاغذ -

 ( :  Class IIدو ) کالس  -2-20-10

 شوند: ینگهدار ری که بصورت ز  یاشتعال رقابل یغ  یمحصوالت

 . رندیقرار گ یپالت چوب یرو ا ی یبدون پالت چوب ،ی چوب یدرون جعبه ها -

 .رندیقرار گ  ی پالت چوب  یرو ای  یبدون پالت چوب ه، یچند ال یدرون کارتن ها -

 ( :  Class IIIسه ) کالس  -3-20-10

 شوند: ینگهدار ریکه بصورت ز Cگروه  کی پالست ا ی ی عیطب یساخته شده از چوب، کاغذ، پارچه ها محصوالت

 . رندیقرار گ یپالت چوب   یرو ای  یبدون پالت چوب  ،یچوب ی کارتن، جعبه هادرون  -

  خود داشته بیرا در ترک  B ای  A یکهای( از گروه پالستیوزن ای  یحجم %5تا  تاًی)نها یتواند مقدار محدود یکالس م  نیا مواد

 باشند. 

 ( :  Class IVچهار ) کالس  -4-20-10

 : رندیقرار گ ی پالت چوب یرو  ای  یرا داشته باشند و  بدون پالت چوب ریز طیکه شرا یمحصوالت

 ساخته شده باشد.  Bگروه  کیاز آن از پالست یبصورت کامل با بخش -

 باشد. Free Flowingبه حالت  Aگروه  کیاز پالست -

 .ردیقرار گ ی جعبه چوب ایمنبسط شده ساخته شده و درون کارتن   ریغ  Aگروه  کیاز پالست یوزن  %15تا   5 نیب -



 

  64 

 

 

 :  A  (Plastics Group A) گروه یکهایپالست  -5-20-10

 دارند.   قهیبر دق BTU/ft² 1500از  شتریحرارت ب یکه نرخ آزاد ساز  ییکهایپالست

 عبارتند از:    کهایپالست نینمونه از ا چند

(1 ) ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer) 

(2 ) Acetal (polyformaldehyde) 

(3 ) Acrylic (polymethyl methacrylate) 

(4 ) Butyl rubber 

(5 ) Cellulosics (cellulose acetate, cellulose acetate butyrate, ethyl cellulose) 

(6 ) EPDM (ethylene-propylene rubber) 

(7 ) FRP (fiberglass-reinforced polyester) 

(8 ) Natural rubber 

(9 ) Nitrile-rubber (acrylonitrile-butadiene-rubber) 

(10 ) Nylon (nylon 6, nylon 6/6) 

(11 ) PET (thermoplastic polyester) 

(12 ) Polybutadiene 

(13 ) Polycarbonate 

(14 ) Polyester elastomer 

(15 ) Polyethylene 

(16) Polypropylene 

(17 ) Polystyrene 

(18 ) Polyurethane 

(19 ) PVC (polyvinyl chloride — highly plasticized, with plasticizer content greater than 

20 percent) (rarely found) 

(20 ) PVF (polyvinyl fluoride) 

(21 ) SAN (styrene acrylonitrile) 

(22 ) SBR (styrene-butadiene rubber) 
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 B :(Plastics Group B) گروه یکهایپالست  - 6-20-10

 کهایپالست نیباشد. چند نمونه از ا یم قهیبر دق BTU/ft² 1500تا  1000 نیحرارت آنها ب یکه نرخ آزاد ساز  ییکهایپالست

 عبارتند از:   

(1 ) Chloroprene rubber 

(2 ) Fluoroplastics (ECTFE - ethylene-chlorotrifluoro-ethylene copolymer; ETFE- ethylene- 

tetrafluoroethylene-copolymer; FEP - fluorinated ethylene-propylene copolymer) 

(3 ) Silicone rubber 

 :C    (Plastics Group C)گروه یکهایپالست  -7-20-10

است.                                                       قهیبر دق  BTU/ft² 1000حرارت آنها کمتر از یکه نرخ آزاد ساز  ییکهایپالست

 عبارتند از:    کهایپالست نیچند نمونه از ا

 

(1 ) Fluoroplastics (PCTFE - polychlorotrifluoroethylene; PTFE - polytetrafluoroethylene) 

(2 ) Melamine (melamine formaldehyde) 

(3 ) Phenolic 

(4 ) PVC (polyvinyl chloride — flexible — PVCs with plasticizer content up to 20 percent) 

(5 ) PVDC (polyvinylidene chloride) 

(6 ) PVDF (polyvinylidene fluoride) 

(7 ) Urea (urea formaldehyde) 

 : یمرتبط با کاال و روش بسته بند اصطالحات -21-10

 (: Encapsulatedشده )  یبند محفظه -1-21-10

  یقابل اشتعال، محفظه بند  یبسته بند ا یاجناس قابل اشتعال  یدور تا دور و رو ،یکیپالست یبکمک روکشها یبسته بند روش

  ق یروکش مانند عا نکلر،یاجناس ، در هنگام فعال شدن اسپر ی در باال یکیقرار گرفتن روکش پالست  لیشود. بدل یم  دهی شده  نام

  یگسترش م قیمواد خشک در معرض آتش قرار گرفته و حر تی وضع نیدهد، در ا یشدن اجناس را نم سیعمل نموده و اجازه خ

 . ابد ی

 (: Non-encapsulatedنشده )   یبند محفظه -2-21-10

 .  ردیقرار نگ  "شده یمحفظه بند" فیکه در تعر یبسته بند روش

 (: Expanded Plastics) میحج کیپالست  -3-21-10
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  ی کیپالست یدارند. فوم ها یکم ی شده اند، چگال عیجسم توز یاز حفره ها که در تمام  یادیکه بواسطه وجود تعداد ز  ییکهایپالست

 باشند.   ی م کینوع پالست نیاز ا ییمثالها  رنیاستا یو پل 

 

 

 

 

 

 ( : Nonexpanded Plastics) میرحجیغ  کیپالست- 4-21-10 

 .  رندیقرار نگ "میحج کیپالست" فیکه در تعر  ییکهایپالست

 ( :  Exposed) درمعرض -  5-21-10

سوختن را دارند، قرار  ندیانداختن  قابل توجه فرآ ریبه تأخ تیجاذب آب که قابل یپوشش ها ا ی یکه در بسته بند  ییکهایپالست

 نگرفته اند.  

 ( :Cartonedکارتن ) درون - 6-21-10

 کنند.   یکاال را بطور کامل احاطه م م، یضخ یکاغذ  ای ییمقوا  یکه محفظه ها یانبارش روش

 ( : Free-Flowing Plasticآزاد ) انیجر کیپالست  -7-21-10

  ریرا پر نموده و تأث یخال یفضاها  قیتوانند در هنگام حر ی کوچک هستند و م یکه به شکل پودر، بُراده و کُره ها ییها کیپالست

 داشته باشند.   قیاطفاء حر یمثبت بر رو

 

 

 

 

 

 :   ی قابل استفاده در انبارهانکلرهایاسپر انواع -22-10

 کننده  یاسپر نکلریاسپر -1-22-10

 ها را دارد.   یاز آتش سوز یعیوس فیدر کنترل ط یقابل قبول ییکه توانا ینکلر یاسپر

. 
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 ( Extended Coverageپوشش گسترده) نکلریاسپر -2-22-10

   باشد. ی کننده استاندارد م یاسپر ینکلرهایکننده که مساحت پوشش آن بزرگتر از اسپر  یاسپر نکلریاسپر ینوع 

 (CMDA)مساحت /یبا مد کنترل چگال نکلریاسپر -3-22-10

سازد.   یمساحت  فراهم م  /یدر  انبارها  را بکمک  الزامات  چگال قیکنترل حر یی کننده است که توانا یاسپر نکلریاسپر ینوع 

 شوند.   ی م ده ینام  CMDAکننده در فصول مرتبط با انبارها،  یاسپر  ینکلرهایاسپر

 (CMSA)با مد کنترل  نکلرکاربردخاصیاسپر   -4-22-10

در    شتریاست و ب  ادیبا شدت ز  یها  یکنترل آتش سوز  ییقطرات بزرگ آب با توانا  دیکننده که قادر به تول  یاسپر  نکلریاسپر  ینوع 

 .  ردیگ  یانبارها مورد استفاده قرار م

 ( ESFR) عیاطفاء کننده واکنش سر زود نکلریاسپر -5-22-10

   .ردیگ  ی در انبارها مورد استفاده قرار م  شتریرا دارد و ب  ادیبا شدت ز  یها  یاطفاء آتش سوز  ییکه توانا  عیواکنش سر  نکلریاسپر  ینوع 

اسپرینکلر واقع بر روی سه برنچ الین   4اسپرینکلر، متشکل از    12استفاده از این اسپرینکلرها، ناحیه طراحی باید شامل    در صورت  

   مجاور هم باشد.

باشد، باید از اسپرینکلرهای      gpm/ft 0.2 2در انبارهایی که چگالی تخلیه مورد نیاز  ،  CMDAپرینکلرهای  برای اس  - 10-22-6

   gpm/ft 20.34تا    gpm/ft 20.2   در مواردیکه چگالی تخلیه مورد نیاز بیشتر از    ،استفاده کرد یا بیشتر  K5.6پاسخ استاندارد با  

  gpm/ft 20.34اگر چگالی تخلیه مورد نیاز بیشتر از  و  و بیشتر استفاده نمود  K8.0باشد، باید از اسپرینکلرهای پاسخ استاندارد با 

 یا بیشتر که برای استفاده در انبارها فهرست شده اند، استفاده نمود. K11.2اسپرینکلرهای پاسخ استاندارد با باید از باشد، 
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 انجام محاسبات هیدرولیکی از کاربرد عملی روند  یمثال

طراحی ، را با در نظر گرفتن شرایط زیر  1-11نشان داده شده در شکل    نمایشگاه خودروبرای  اسپرینکلر از نوع تر  سیستم    (مثال

 نمایید:  

   استفاده از اسپرینکلرهای اسپری کننده استاندارد واکنش استاندارد  -

- K  6/5فاکتور 

 40استفاده از لوله فوالدی رده  -

 فوت 10ارتفاع سقف  -

 

   مطرح شده در مثال  نمایشگاه خودرونقشه     1-11  شکل

 حل: 

 محیط:   تشخیص کالس خطر (1

مطرح شده است، بنابراین کالس خطر محیط میان خطر گروه یک    نمایشگاه خودروبا توجه به اینکه در صورت مسئله کاربری فضا  

(OH1)   می باشد  . 

 

 جانمایی اسپرینکلرها در محیط: (2

فوت مربع است. بنابراین حداقل اسپرینکلر مورد    130بیشترین مساحت پوشش اسپرینکلرها در محیط های میان خطر گروه یک،  

 نیاز از تقسیم مساحت پروژه بر بیشترین مساحت پوشش اسپرینکلر بدست می آید:  

 

حداقل تعداد  اسپرینکلر  مورد نیاز =
 مساحت پروژه 

حداکثر مساحت پوشش اسپرینکلر 
=  

 100 × 52 

130
= 40 

 

 خواهد بود.   2-11قبلی، چیدمان اسپرینکلرها مطابق با شکل   بخش هایبا توجه به قوانین مطرح شده در 
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 نمایشگاه خودرو چیدمان اسپرینکلرها در     2-11  شکل

  انتخاب ترکیب لوله کشی مناسب:   (3

 در نظر گرفته می شود.  درختی بصورت  3-11سیستم مطابق با شکل  لوله کشی 

 

 لوله کشی سیستم به روش درختی    3-11  شکل 

می باشد،    فوت  10برابر  Lو مقدار  فوت    13اسپرینکلرها     Sبا توجه به چیدمان منظم اسپرینکلرها و لوله کشی انجام شده، مقدار  

 فوت مربع خواهد بود:  130بنابراین مساحت پوشش هر اسپرینکلر 

𝐴𝑆= S × L = 13 × 10 = 130 ft² 
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 تعیین سایز اولیه برای لوله ها:  (4

اگر پس از انجام محاسبات  تا محاسبات بر اساس آن انجام شود.    گردد می    انتخاببرای لوله ها    4- 11مطابق با شکل    ای  سایز اولیه

 به این نتیجه برسیم که سایز اولیه مناسب نبوده، سایز لوله ها اصالح شده و مجددا محاسبات انجام می شود.  

 

 انتخاب سایز اولیه برای لوله ها    4-11  شکل

 آب خروجی مورد نیاز از هر اسپرینکلر:  تعیین مقدار (5

 0.15باید    OH1چگالی مورد نیاز در محیط  ،  20-1جدول  با توجه به  
𝑔𝑝𝑚

𝑓𝑡²
مساحت پوشش  در نظر گرفته شود. با ضرب چگالی در      

   فوت مربع محاسبه شد(، حداقل دبی خروجی از اسپرینکلرها محاسبه می شود.  130واقعی )که 

Q = 130 𝑓𝑡² × 0.15 
𝑔𝑝𝑚

𝑓𝑡²
 = 19.5 𝑔𝑝𝑚 

 مساحت طراحی: تعیین  (6

فوت مربع انتخاب شود. توجه داشته باشید با توجه به فرضیات مسئله،    1500مساحت طراحی )یا مساحت عملکرد اسپرینکلرها( باید  

 ضریبی برای تنظیم مساحت در نظر گرفته نمی شود.  

 طراحی: تعداد اسپرینکلرهای واقع در مساحت  -

𝑁 =
𝐴𝐶

𝐴𝑠
=  

1500

130
=  11.53   ≈ 12     

 

 : اسپرینکلرهای واقع در شاخه آخرتعداد  -

𝑁𝐵𝐿 =
1.2√𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑆
=  

1.2√1500

13
= 3.57 ≈ 4  

 

 نشان داده شده است.   5-11در شکل مساحت طراحی محل قرار گیری  -
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 مساحت طراحی     5-11  شکل

تصویر بزرگنمایی شده از مساحت طراحی در  همانگونه که در شکل فوق مشخص است، گره های سیستم شماره گذاری شده اند.  

 است.  نمایش داده شده  6-11شکل 

 

 تصویر بزرگنمایی شده از مساحت طراحی   6-11شکل  
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 منبع شروع محاسبه از دورترین اسپرینکلر به طرف  (7

 : 101سپرینکلر ا

𝑄 = 130 × 0.15 = 19.5 𝑔𝑝𝑚 

𝑄 = 𝐾√𝑃 =>  𝑃 = (
𝑄

𝐾
)

2

=  (
19.5

5.6
)

2

= 12.1 𝑝𝑠𝑖 

 : 210اسپرینکلر 

𝑃102 = 𝑃101 + 𝑃𝐿101−102 × 𝑆 = 𝑃101 +
4.52𝑄1.85

𝐶1.85𝑑4.87
 × 𝑆 = 12.1 +  

4.52(19.5)1.85

(120)1.85(1.049)4.87
 × 13 

=  12.1 + (0.124 × 13) = 13.7 𝑝𝑠𝑖   
 

𝑄 = 𝐾√𝑃 = 5.6 √13.7 = 20.7 𝑔𝑝𝑚 

 : 310اسپرینکلر 

𝑃103 = 𝑃102 + 𝑃𝐿102−103 × 𝑆 = 13.7 +  
4.52(19.5+20.7)1.85

(120)1.85(1.38)4.87  × 13 

=  13.7 + (0.125 × 13) = 15.3 𝑝𝑠𝑖   
 

𝑄 = 𝐾√𝑃 = 5.6 √15.3 = 21.9 𝑔𝑝𝑚 

 : 410اسپرینکلر 

𝑃104 = 𝑃103 + 𝑃𝐿103−104 × 𝑆 = 15.3 +  
4.52(19.5+20.7+21.9)1.85

(120)1.85(1.38)4.87  × 13 

=  15.3 + (0.278 × 13) = 19 𝑝𝑠𝑖   
 

𝑄 = 𝐾√𝑃 = 5.6 √19 = 24.4 𝑔𝑝𝑚 

 : 1ه  رگ

𝑃1 = 𝑃104 + 𝑃𝐿104−1 × 𝑆 = 19.0 + 
4.52(19.5+20.7+21.9+24.4)1.85

(120)1.85(1.38)4.87
 × (5.5 + 6) 

=  19.0 + (0.514 × 11.5) = 24.9 𝑝𝑠𝑖   
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K   :فاکتور معادل شاخه آخر 

 

𝑘𝑒𝑞 =
𝑄

√𝑃
=  

86.5

√24.9
= 17.3     

 : 2ه  رگ

𝑃2 = 𝑃1 + 𝑃𝐿1−2 × 𝑆 = 24.9 +  
4.52(86.5)1.85

(120)1.85(2.067)4.87
 × 10 

=  24.9 + (0.072 × 10) = 25.6 𝑝𝑠𝑖   

 

𝑄 = 𝑘𝑒𝑞√𝑃  = 17.3 √25.6  = 87.5 𝑔𝑝𝑚  

 : 3ه  رگ

𝑃3 = 𝑃2 + 𝑃𝐿2−3 × 𝑆 = 25.6 +  
4.52(86.5+87.5)1.85

(120)1.85(2.067)4.87  × 10 

=  25.6 + (0.260 × 10) = 28.2 𝑝𝑠𝑖   

𝑄 = 𝑘𝑒𝑞√𝑃  = 17.3 √28.2  = 91.9 𝑔𝑝𝑚 

 : 4ه  رگ

 

𝑃4 = 𝑃3 + 𝑃𝐿3−4 × 𝑆 = 28.2 + 
4.52(265.9)1.85

(120)1.85(2.067)4.87  × (78 + 10) 

=  28.2 + (0.574 × 88) = 78.7 𝑝𝑠𝑖   

 

  سیستم(  بمین آأ تع  )منب :5ه  رگ

𝑃5 = 𝑃4 + [ 𝑃𝐿4−5 × (𝐻𝑅𝑖𝑠𝑒𝑟 + 𝐿𝑒𝑞(𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑣𝑒) + 𝐿𝑒𝑞(𝑂𝑆& 𝑌))] + (0.433 ×  𝐻𝑅𝑖𝑠𝑒𝑟) = 

 78.7 + [ 
4.52(265.9)1.85

(120)1.85(4.026)4.87  × (10 + 22 + 2)] + (10 × 0.433) 

=  78.7 + (0.022 × 34) + 4.3 = 83.7 𝑝𝑠𝑖   

تأمین اسپرینکلر  باید برای سیستم    psi 83.7و فشار    gpm 265.9دبی  ا،  با سایز لوله ه ساس محاسبات انجام شده و متناسب  برا

 شود. 

 


	1-5- نکات عمومی:
	1-5-1-  در کلیه طبقات و فضاهای تحت تصرف، باید ایستگاه شیلنگ آتش نشانی متصل به لوله ایستاده با کلاس مناسب در نظر گرفته شود.

