
 ) سیس متهای آ تشنشاین)دس تورالعمل طرایح اتسیسات ماکنیکی 

 حفاظت ساخامتن در مقابل حریق:الف 

 :   (Wet  Riser)سیس مت رایزر مرطوب1-  

ساخامتهنای خاص، اداری  ،دارندحضور نفر  06بطور مهزمان حداقل آ ندر  لکیه ساخامتهنایی کهبرای -

و مهچننی ساخامتهنای اب زیر بنای چهار طبقه روی مهکف حداقل اب  مسکوین اخامتهنایآ موزیش و س

 .مرطوب الزامی می ابشد اجرای سیس مت بع در هر طبقه مر مرت  166بیش از 

مرت مربع زیر بنا در یک طبقه یک رایزر مرطوب و یک انشعاب ش یلنگ  166برای هر  قلحد ا - 

. مرت جتاوز مناید 0نباید از نک از دورترین نقطه ساخامتن  افشاحداکرث فاصهل قرقره تعبیه میشود و 

ابیست انشعاب ش یلنگ قرقره  لنگ قرقره نتواند لک مساحت طبقه را پوشش دهد میی چناچنه یک ش  

  .گرددعبیه ت  دیگری 

 ابر  را داش ته ابشد 46 حداقل مرت بوده و حتمل فشار اکری 41 ابیست بطول هر کدام از ش یلنگها می 

.  

هوز ریل  هر برای) مهزمانجعبه آ تش نشاین  0الکرتو پمپ ابیس یت حد اقل تواانیی حتویل دیب  

10GPM  ، 50برزنیت هرش یلنگ برایGPM ) 30 را داش ته ابشد و حد اقل فشارpsi    مرت 06ای 

مرت س تون آ ب 16ای   60psiو حداقل فشار ( ش یلنگ قرقره)افشانکآ ب در خرویج از رس  س تون

 .را اتمنی مناید(ش یلنگهای برزنیت)

حمل . دقیقه را داش ته ابشد 06برای مدت اماکن اس تفاده منبع ذخریه آ ب آ تش نشاین میبایست جحم  - 

 ..برابر حریق حمافظت گردداس تقرار منبع آ ب ابیس یت توسط مصاحل مقاوم در 

اینچ ، برای ساخامتهنای پنج و شش و  0حد اقل قطر رایزر برای ساخامتهنا ات چهار طبقه سازه ای  -

برای  و اینچ  0اینچ ، برای ساخامتهنای هشت و نه و ده طبقه سازه ای  0 0/4هفت طبقه سازه ای 

. خواهد بود اینچ 1ساخامتهنای ایزده ات پانزده طبقه 

 �داقل های مورد نیاز در طرا� س�س�مت های اطفا حریق به عنوان دس�تورالعمل طرا� س�س�مت های 
اطفا حریق به رشح ز�ر است



اینچ وبرای ش یلنگ برزنیت  4برای هوزریل    ( ش یلنگ قرقره ها)سایز انشعاب جعبه آ تش نشاین   -

 .آ تش نشاین تعبیه خواهد شداس تاندارد خواهد بود و در هر انشعاب یک عدد شری اینچ  4 0/4

 لوهلهجت لکیه اکر بری ها به جز مسکوین برای هوزریل، هوزرک، خط خشک و خط تر از  -  

 .به مهراه اتصال جویش اس تاندارد اس تفاده شود   DIN2440س یاه بدون درز اب وزن متوسط مطابق 

رای هوزریل و هوزرک از مرت، ب 00ارتفاع مکرت از  های ابهجت اکربری های مسکوین در ساخامتن  -

اس تفاده شود  DIN2440ای لوهل س یاه درزدار مطابق   DIN2440مطابق  لوهل گالوانزیه اب وزن متوسط

به مهراه اتصال جویش   DIN2440و برای خط خشک از لوهل س یاه بدون درز اب وزن متوسط مطابق 

 .اس تاندارد اس تفاده گردد

برای خط تر و خشک از ( ارتفاعمرت  00بیش از )برای اکربری مسکوین در ساخامتهنای بلند مرتبه  -

مهراه اتصاالت جویش اس تاندارد اس تفاده  به DIN2440لوهل س یاه بدون درز اب وزن متوسط مطابق 

 .گردد

 : (Dry Riser)سیس مت رایزر خشک  -0

.مطابق رایزر مرطوب می ابشد  رایزر خشک برای ساخامتهنا الزامات اجرای -

اینچ ، برای  0 0/4برای ساخامتهنا ات هفت طبقه سازه ای  خشک قطر مناسب رایزر  -

ی ده طبقه سازه ای الاینچ ، برای ساخامتهنای اب 0ساخامتهنای هشت و نه و ده طبقه سازه ای 

 مرتارتفاع رعایت اس تاندارد 01و برای بیش از  . اینچ خواهد بود 1مرت ارتفاع از مهکف  01ات 

NFPA الزامیست.

 0 0/4عدد اتصال کوپلینگ آ تشنشاین به سایز  0لوهل رایزر خشک اب  ،ندر ورودی ساخامت -

 .اینچ جتهزی خواهد شد

.اینچ جتهزی خواهد شد 4 0/4در هر طبقه انشعاب شری برداشت آ تشنشاین به سایز  -

مساحت حتت پوشش هر یک از انشعاابت شری برداشت در طبقات مشابه رشح رایزر   -

 . مرطوب میباشد

 0 0/4عدد اتصال کوپلینگ آ تشنشاین به سایز  4لوهل رایزر خشک اب  ،ساخامتندر پشت ابم  -

. اینچ جتهزی خواهد شد 0 0/4عدد شری برداشت آ تشنشاین به سایز  4اینچ و 



 بدون درز آ ن ابیس یت از نوع ت جویشالاتصاو  خشک جنس لوهل های سیس مت آ تش نشاین  -

 .اس تفاده گردد

 (Sprinkler heads)آ بپاشها  -0

مرت از تراز زمنی، اجرای ش بکه ابرنده  06آ پارمتاین مسکوین اب ارتفاع بیشرت از برای ساخامتهنای 

 .خوداکر در لک بنا الزامی است

.اجرای ش بکه ابرنده خوداکر برای پارکینگهای اب بیش از ده دس تگاه خودرو الزامی می ابشد -

ساخامتهنایی که دارای دو طبقه منفی وای دارای اجرای ش بکه ابرنده خوداکر در لکیه طبقات منفی  -

 .تعداد طبقات منفی بیشرتی بوده، الزامی می ابشد

-1983از اس تاندارد  (دس ته بندی مزیان خطر آ تش سوزي ساخامتهنا بر اساس مقدار خماطره  -

 :به رشح زیر میباشد ( NFPA احتادیه 40

ن هايی غری صنعيت هستند كه مزیان و ای ماک  ( hazard light ) :اکربری های مك خماطره( الف

شان اندك است و هنگام آ تش سوزي حرارت مکي تولید يم كنند  قابلیت اش تعال حمتوایت

رهاي الدفاتر و ادارات ، قسمت رصف غذا در رس توراهنا، ات،   ساخامتهنای مسکوین: مانند

ها ، مساجد ، لکوپ ها خسرناين به جز حصنه منایش ، موسسات آ موزيش ، بامیرس تاهنا ، موزه 

 .وكتاخبانه هاي كوچك

ماکن هايی جتاری صنعيت هستند  ( ordinary hazard) اکربری های اب خماطره معمویل (ب 

كه مزیان و ای قابلیت اش تعال حمتوایتشان متوسط است و هنگام آ تش سوزي حرارت متوسطی 

 :يم شوند تولید و بر حسب قابلیت اش تعال حمتوایتشان به سه گروه تقس می

ماکن هايی اب قابلیت اش تعال مك حمتوایت كه ارتفاع مواد اش تعال پذیر انبار شده در آ هنا  : 4گروه

ت ايی ها ، اکرخاجنات تولیدی حمصوالپاركینگ خودروها ، اننو : مرت جتاوز مني كند مانند  0.1از 

ران ها ، رختشوي لبین و نوشابه سازی و صنایع الکرتونیکی و شیشه سازی ، آ شپزخانه رس تو 

 .خانه ها



ماکن هايی اب قابلیت اش تعال متوسط حمتوایت كه ارتفاع مواد اش تعال پذیر انبار شده :  4گروه

ت ، انبارهای بزرگ کتاب ، رسد آ الفروشگاه ماشنی : مرت جتاوز مني كند مانند  6.0در آ هنا از 

ها و انتشارات ،اکرخاجنات  ، آ س یاب هاي گندم وغالت ، چاپاانه ییخانه ها اتسیسات ش مییا

  . صنایع چوب و چرم تولید توتون و نسایج عصاره گریی و تقطری سازی

ي حمتوایت كه ارتفاع مواد اش تعال پذیر انبارشده درآ هنا ابالماکن هايی اب قابلیت اش تعال :  0گروه

ازي ، اکرخاجنات اکغذ س: زاید بوده و هنگام آ تش سوزي حرارت زایدي تولید يم كنند مانند

ستیك اتومبیل ، الآ س یاهبای اکغذ و نیشکر ، پارکینگ تعمری گاه های خودرو ، اکرخانه تولید 

 .انبار اکغذ ، رنگ و مواد اللكي

ماکن هايی جتاري و صنعيت هستند كه :   ( extra hazard  )اکربری های پر خماطره( پ 

و هنگام آ تش ( مثل ابروت ایمایعات قابل اش تعال)بوده  لیت اش تعال حمتوایتشان بس یار ابالقاب 

ستیك ه فیربو نئوپان سازي ، اکرخانه الاکرخان:مانند .سوزي حرارت زایدي تولید يم كنند

 . اس تفاده يم كنند c   38 اسفنجي ، چاپاانه هايی كه جوهر هاي اب دماي اش تعال مکرت از

مساحت حتت پوشش و حد اکرث فاصهل آ ب پاشها و دیب حد  برای ) پیش هناد گروه ختصیص -

 : مطابق جدول زیر میباشد( اقل هر آ ب پاش 

 دیب آ ب پاشها فاصهل آ ب پاشها سطح حتت پوشش دس ته بندی ماکهنا

 گالن در دقیقه فوت مرت فوت مربع مرتمربع

 00.1 41 1.1 001 04 مك خماطره

خماطره معمویل اب آ رایش 

 اس تاندارد

40 401 1 40 46.0 

خماطره معمویل اب آ رایش 

 زیگزاگ 

40 401 1.0 41 46.0 

00-01.1 1-40 0.1-0.7 16-60 7-6 پر خماطره



گالن در دقیقه  بر فوت مربع و برای حملهای اب  0.1دیب آ ب آ ب پاشها برای حملهای مك خماطره 

گالن در دقیقه بر فوت  0.5گالن در دقیقه بر فوت مربع و برای پر خماطره  0.15خماطره معمویل 

 . مربع میباشد

 : انتااب قطر انزل آ ب پاشها -

 :مقدار دیب و قطر انزل آ ب پاشها و فشار آ ب پشت هر اسپرینلكر ها اتبع رابطه زیر میباشد

 . Q=K √P

Q =دیب آ ب بر حسب GPM  

P = فشار آ ب بر حسب  Psi

= K  رضیب نوع اسپرینلكر ها که به قطر انزل بس تگی دارد. 

 .مرت آ ب در نظر گرفته میشود 06ای  psi 30اسپرینلكر   فشار مورد نیاز پشت 

3/4 5/8 17/32 1/2 7/16 3/8 5/16 1/4 (اینچ)قطر انزل

K1.41.92.74.25.57.811.214رضیب 

  :شها انتااب حباب حساس رس آ ب پا _ 

حد اکرث دمای )بیشرت از دمای حمیط  c   30دمای حد اقل معلکرد حباب حساس ابیس یت 

 .حمل نصب ابشد( معمویل حمیط

رنگ مایع درون 

 حباب

 س یاه ارغواین آ یب سزب زرد قرمز انرجنی

دمای معلکرد 

c حباب 

17 01 76 60 414 410 011-

007 

 .میباشد  c   68پیش هناد گروه ختصیص برای پارکینگها حباب حساس به معلکرد در دمای 

 :قطر لوهل کشی در سیس مت اسپرینلكرها

لوهل های جنس سیس مت آ ب پاش برای لوهل های فوالدی یک اینچ و از  حد اقل قطر لوهل ها در

ابر را  40فشار حد اقل ست حتمل ی ت جویش خواهد بود و میبافوالدی بدون درز اب اتصاال

 .داش ته ابشد



قطرلوهل های 

 (اینچ)فوالدی

11 

1/4

1 1/20 2 

1/2

34 56

تعداد افشانکها در مك 

 خماطره

0 0 1 46 06 06 

تعدادافشانکها در 

 معمویل

0 0 1 46 06 16 466 406 071 

تعداد افشانکها در 

 پر خماطره

4 0 1 1 41 07 11 66 416 

 :بوسرت پمپحماس به  _

 .آ ب مورد نیاز لک اسپرینلكر ها را اتمنی کند دیب % 16بوسرت پمپ ابیس یت = دیب 

فشار انیش از افت + فشار انیش از ارتفاع ساخامتن + فشار مورد نیاز پشت اسپرینلكر = هد 

 .مسری و اتصاالت

%  16جحم آ ب ذخریه شده در سیس مت اسپرینلكرها ابیس یت دیب مورد نیاز : آ ب خمزن  جحم  _

 . منایددقیقه اتمنی 41لک آ ب پاشها را برای مدت 

تعداد اسپرینلكرها ،  20m x 10mبه ابعاد  (پارکینگ ) برای حمیل اب خماطره معمویل : مثال  (

 : قطر انزل اسپرینلكر ، قطر لوهل اصیل ، و دیب پمپ مورد نیاز و جحم خمزن ارائه گردد

20x10=200mمساحت لک برابر است اب 
2

 خماطره معمویل ت پوشش هر اسپرینلكر برای حمل تعداد اسپرینلكرها اب توجه به مساحت حت

12 m²   200خواهمی داشت12=16.67  عدد  41عدد ذلا اب توجه به ابعاد حمل  47" اتقریب

 20018=11.1اسپرینلكر انتااب میکنمی و در اینصورت مساحت حتت پوشش هر اس پینلكر 

خواهد بود که قابل قبول میباشد 

 K=3.5رضیب نوع اسپرینلكر  19.2GPM  و دیب   30psiاب فشار  K √P= Q از فرمول . 

 .اینچ مناسب میباشد  7/16بنابر این اب توجه به جدول قطر انزل اسپرینلكر 

 .اینچ خواهد بود  0 0/4قطر لوهل اصیل اب عنایت به جدول فوق 



   173Gpm≈19.2×0.5×18: دیب پمپ

  Lit 9800≈3.78×15×173) :جحم خمزن

اسپرینلكر اس تفاده گردد در صورتیکه در ساخامتین از سیس مت آ تش نشاین تر و سیس مت : تبرصه

جحم خمزن ذخریه انتاایب بر مبنای بزرگرتین خمزن طرایح از دو سیس مت خواهد بود ودر 

صورتیکه هد و دیب پمپهای دو سیس مت نزی قابلیت پوشش مشخصات فین مهدیگر را داش ته 

پ مانع میباشد در غری اینصورت از دو پمالابش ند برای هر دو سیس مت اس تفاده از یک پمپ ب

 . اس تفاده گردد

ابید در صورت نیاز به اطالعات بیشرت طرایح و نصب ش بکه های ابرنده خوداکر در : تذکر 

 .اقدام گردد  NFPA-13براساس مرجع 

طبقه بندی آ تش و حنوه باکر گریی از خاموش کننده های قابل محل بر طبق جدول زیر می 

 :ابشد

 انواع طبقه بندی آ تش

 تعریف طبقه بندی آ تش ردیف



آ تش در برگرینده مواد جامد سوختین مانند چوب، پارچه، اکغذ، A  -الکس 4

 الستیک و انواع خمتلف پالستیک ها

گرینده مایعات اش تعال زا، مایعات سوختین، متام بر آ تش در  B-الکس 0

یایی و ش می حمصوالت اب پایه نفیت، حالل ها، رنگ ها، مواد 

 گازهای اش تعال زا

 آ تش در بر گرینده انیش از سوخنت گازهاC -الکس 0

آ تش در برگرینده فلزات سوختین مانند منزیمی، تیتانیوم، زیرکونیوم،   D-الکس 1

 سدمی، لیتیوم و پتاس می

 آ تش در برگرینده انیش از جتهزیات الکرتیکی E -الکس 1

آ تش دربرگرینده وسایل پخت و پز انیش از مواد سوختین مانند F -الکس 0

 روغن های گیاهی و چریب های حیواین

اکربرد 1-4

مقابهل اب آ تش، دسرتیس به خاموش کننده های قابل محل برای متامی اکربری ها در مرحهل اول 

 .رضوری است ات افراد پیش از غری قابل کنرتل شدن آ تش، بتوانند آ نرا همار وای خاموش کنند

:کننده های آ تش به رشح جدول زیر می ابشدانواع قابل اس تفاده خاموش  -1-4-4

 انواع قابل اس تفاده خاموش کننده های آ تش

 خاموش کننده های قابل اس تفاده طبقه بندی آ تش ردیف

4 
 نوع آ یبA  -الکس

 پودر خشک کننده چند منظوره



 دی اکس ید کربن

 کف

 پودر خشکB-الکس 0

 کف

 دی اکس ید کربن

 دی اکس ید کربنC -الکس 0

 خشک پودر

 پودر خشک خمصوصD-الکس 1

 دی اکس ید کربنE -الکس 1

 پودر خشک خمصوص

 نوع پودر ش مییایی ترF -الکس 0

خاموش کننده های قابل محل مورد نیاز هر فضا اب توجه به اکربری آ ن فضا در جدول -1-4-0

 :زیر آ ورده شده است

 به اکربریخاموش کننده های قابل محل مورد نساز هر فضا اب توجه 

حداکرثفاصهل جماز دسرتیس به  خاموش کننده های قابل محل مناسب فضای مورد نظر

 خاموش کننده های قابل محل

 لیرتی 6نوع آ یب،  دفاتر

 کیلو گرمی0دی اکس ید کربن، 

15 m 

پاگردهای معمویل، 

کریدورها، الیب ها و 

 راهروها

ای پودر خشک  لیرتی6، آ یبنوع 

 کیلوگرمی0

 کیلو گرمی0کربن، دی اکس ید 

22.5 m 

ااتق های برق، ااتق های 

تلفن، موتورخانه ها، ااتق 

موتور و اتبلوی برق 

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک، 

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

9 m 



 آ سانسور

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک،    پارکینگ ها

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

 گالین 06کف، چرخ دار 

15 m 

30 m   در طول مسری

 رانندگی

 کیلو گرمی 0نوع پودر،  ااتق ترانسفورماتور

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

کیلو  01نوع پودر خشک، چرخ دار 

 گرمی به ازای هر ترانسفورماتور

9 m 

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک،  HV/LVااتق 

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

کیلو  40دی اکس ید کربن، چرخ دار

 دیک خرویجگرمی نز 

9 m 

 کیلو گرمی 0نوع پودر،  ااتق دیزل ژنراتور 

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

گالین به ازای هر دیزل  06کف، 

 ژنراتور

9 m 

 m 9 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک،  ااتق مجع آ وری زابهل

 لیرتی 6نوع آ یب، کتاخبانه

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک، 

15 m 

 لیرتی 6نوع آ یب، آ زمایشگاه

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک، 

9 m 

 لیرتی 6نوع آ یب،  ابشگاه ورزیش

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک، 

15 m 

 لیرتی 6نوع آ یب، تئاتر

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک، 

15 m 

 m 9 کیلو گرمی 0کربن، دی اکس ید  آ شپزخانه



 کیلو گرمی 0نوع پودر تر، 

 لیرتی 6نوع آ یب،  ااتق انتظار

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک، 

15 m 

 لیرتی 6نوع آ یب، هتل

 کیلو گرمی 0دی اکس ید کربن، 

 کیلو گرمی 0نوع پودر خشک، 

15 m 




