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  سيستم هاي آشف واعالم حريق      

                  DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS)(  
  دامنه آاربرد

سيستم هاي آشف واعالم حريق براي اگاهي سريع وبه موقع ازخطر اتش سوزي موثربوده ومي تواند قبل 

به آمك اين .ازرسيدن محيط به  شرايط بحراني فرصت الزم براي عمليات اطفاي حريق رافراهم اورد

بنا به اين  سيستمها مي توان تا حدودزيادي ازتلفات وضايعات حريق جلوگيري نمودبه همين دليل تجهيز

ازاين رودرهمه .وسائل يكي ازعوامل اصلي حفاظت جان ومال انسانها دربرابرآتش سوزي شناخته شده است

مواردي آه دراين دستورالعمل استفاده ازشبكه هاضروري اعالم شود رعايت ضوابط مندرج دراين فصل 

مربوط به آاربرد ،عملكرد  ازاين رو مقررات.براي طراحي ،اجرا،نگهداري وبازديد آنها الزامي است 

  .ونگهداري اين سيستمها دراين فصل ارائه شده است

  :هدف 

  :هدف ازاجراي اين سيستم دومورد زير ميباشد  

  ) LIFE( حفظ جان انسانها          - ١

 ) PROPERTY(        )اموال ودارائي (حفاظت ازسرمايه ها - ٢

  

 ) TYPES OF FIRE ALARM SYSTEMS (انواع سيستم هاي اعالم حريق        

  :سيستم هاي اعالم حريق رادريك دسته بندي آلي مي توان به دوگروه دستي واتوماتيك مرآزي تقسيم نمود

  ) MANUAL FIRE ALARM SYSTEM(  1 سيستم اعالم حريق دستي - ١

درنقاط مورد ) SIREN (4وآژير) BELL( 3وزنگ) CALL POINT( 2 دراين سيستم تعدادي شستي

درحالت عادي شستي ها بازبوده .ب وتوسط يك زون مشترك يامستقل ، به منبع تغذيه متصل ميگرددنظرنص

درصورتيكه يكي ازشستي ها بسته شود ، جريان مداربرقرارگرديده وآليه . وجريان ازمدارعبور نمي نمايد

مدار خودش را  دريك نوع مدارديگر هرشستي فقط زنگ ياآژيرهاي مربوط به. آژيرها به صدا درخواهد امد

  .به صدا درمي آورد

 AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM    5سيستم اعالم اتوماتيك مرآزي - ٢

اتوماتيك مختلف )  DETECTORS( 6اين سيستم عالوه برشستي وزنگ وآژير، داراي آاشف هاي

دراثر ( يق وهمچنين يك تابلوآنترل مرآزي مي باشد آه عالوه براعالم دستي ، امكان اعالم اتوماتيك حر



وهمچنين نشان دهنده طبقه وقسمت يا حتي فضايي آه ) احساس حرارت، دود ،گازوتشعشعات ناشي ازحريق 

آتش سوزي ازآن محل شروع شده است وجود دارد، درواقع يك سيستم هوشمند به آمك پروسسورآليه 

درجلوگيري ازوقوع اين سيستم نقش مهمي .فضاهاي مورد نظررا بصورت دائمي آنترل وحفاظت مي نمايد

   .وتوسعه آتش دارد

  انواع سيستم اعالم حريق اتوماتيك

  ) CONVENTIONAL (  7سيستم اعالم حريق اتوماتيك معمولي - ١

هرمنطقه آه مشتمل برآاشف ها، .آتش تقسيم ميشود)  ZONEزون ( 8دراين سيستم ، ساختمان به چند منطقه

بمحض شروع آتش سوزي دريك . اعالم حريق مستقل است شستي ها، زنگ ها وآژيرها ميباشد، داراي مدار

منطقه ازساختمان ، ابتدا زنگهاي همان منطقه بصورت دستي يا اتوماتيك بصدا درمي آيد ودرصورتيكه 

  .سيگنال توسط اپراتوريا نگهبان قطع نشود، زنگ ياآژيرسايرمنطقه ها بصدا خواهد آمد

 ADDRESSABLE     9سيستم اعالم حريق اتوماتيك آدرس پذير - ٢

دراين سيستم تمام عناصربكارگرفته شده ازقبيل آاشف ها، شستي ها، زنگ ها وآژيرها، وتكرارآننده ها 

توسط يك آد يا آدرس مشخص مي شوند ومرآزآنترل، اتاق يا محل مورد نظر را با همان آد يا آدرس 

  .شناسائي مينمايد

وزي ازآنجا شروع گرديده بسيارسريع شناسائي شده مالحظه ميشود آه دراين سيستم، نقطه اي آه آتش س

  .ودرنتيجه، اقدامات الزم با سرعت آافي انجام خواهد شد

  .با توجه به مطالب فوق، سيستم آدرس ياب آيفيت فني بسيارباالتري دارد

، بسته به تعداد عناصر، قرارخواهند )  LOOPلوپ (10دراين سيستم ، تمامي عناصرروي يك يا چند حلقه 

تعداد عناصرقابل قبول دريك حلقه درسيستمهاي مختلف متفاوت است ولي بطورمتوسط ظرفيت . رفت گ

  . عنصر با پوشش دهي ده هزارمترمربع ميباشد ١٢۵حدود ) لوپ ( هرحلقه 

  )زون(منطقه بندي ساختمان 

مان را درمورد ساختمان هاي بزرگ آه يافتن محل حريق واطفاء آن به سادگي ميسرنيست بايستي ساخت

  . منطقه بندي نمود

  :درمنطقه بندي ساختمان بايد عوامل زيرموردتوجه قرارگيرد

  سهولت شناسائي منطقه - ١

  قابليت دسترسي  - ٢

  ابعاد فضا - ٣

  ديوارها وسايرعوامل جدا آننده - ۴



  امكان تمرآزنيروها درمنطقه مورد نظر - ۵

  :مقررات زيردرمنطقه بندي ساختمان بايد رعايت گردد

  .منطقه مورد نظرنبايد ازديوارها وسايرعوامل جدا آننده تجاوزنمايد –الف 

  .مترمربع بيشترشود ٢٠٠٠مساحت منطقه نبايد از_ ب 

  .هرمنطقه بايستي فقط يك طبقه را دربرگيرد_ ج

  

  اجزاء سيستم اعالم حريق اتوماتيك معمولي 

  CALL POINTشستي اعالم     - ١

 

 ها انواع شستي

ريق آه با شكسته شدن شيشه هاي آن يا تلق هاي قابل انعطاف فعال مي شوند ودرمدت شستي هاي اعالم ح

نوع شيشه انتخابي . ثانيه آژيرها را به صدا درمي آورند ، خيلي راحت توسط شخص انجام مي پذيرد ٢

  .نبايستي آسيبي به دست وارد نمايد

  : محل مناسب جهت نصب شستي

  .ه به مكان امن بازمي شونددرمسيرتمامي خروجي ها ، پله ها آ -

  .متربيشترنباشد ٣٠حداآثرفاصله براي رسيدن به شستي از -

  .متري ازآف تمام شده نصب ميگردند ۴/١شستي ها معموًال درارتفاع  -



به طوريكه ازفاصله دورقابل ) قرمز(شستي ها بايد به صورت روآاريا نيمه توآارومتضاد با رنگ محل  -

  .مشاهده باشد، نصب گردد

  .نحوه عملكرد آليه شستي ها يكسان بوده مگر تصرف خاصي باشد آه عملكرد آن متفاوت باشد -

  .شستي ها را مي توان دريك زون مستقل قرارداد وهمچنين مي توان درمدارهمان طبقه قرار داد -

  وسايل هشداردهنده  - ٢

دربخش هاي مختلف بنا جهت آگاهي متصرفين ساختمانها ازوقوع حريق، تجهيزات هشداردهنده حريق 

  .نصب مي شود آه به دوشكل سمعي وبصري مي باشند

  )آژيرها وزنگ ها(وسايل سمعي  –الف 

  

  :انواع آژير ها و زنگها 

  :وسايل سمعي بايد مشخصات زيررا داشته باشد

  .هرتز باشد ١٠٠٠تا  ۵٠٠: رديف فرآانس  - ١

  .آثر همهمه موجود درفضا باشددسيبل بيشتراز حدا ۵دسيبل يا  ۶۵: حداقل سطح صوت  - ٢

  .دسيبل صوت ايجاد نمايد ٧۵دراتاقهاي خواب درمحل تختخواب حداقل  - ٣

  انواع وسايل هشداردهنده سمعي

  بيزربا صداي ضعيف  - ١

جهت آگاهي ازوجود نقص درسيستم ويا قطع مدار وباز شدن آاشف ها اين صدا ازدرون تابل آنترل مرآزي 

  .حريق شنيده مي شود

  گ با صداي متوسطزن - ٢



  سيرن يا آژير - ٣

  .با تنوع زياد درسطح صوت وفرآانس  وتن صدا: آژيرالكترونيكي  - ۴

  .انتخاب يكي ازچند نوع هشداردهنده هاي فوق بستگي به عوامل زير دارد

  .صداي هشداردهنده بايد باالترازهمهمه موجود درفضا و آامًال  قابل شنيدن باشد) ١

  .هاي اعالم حريق بايد متمايزازصداي ديگروسايل هشداري باشد تن صداي هشداردهنده) ٢

  .نوع هشداردهنده بايد متناسب با فضا ومتصرفان درنظرگرفته شود) ٣

  .سرو صداي هشداردهنده بايد متناسب با موقعيت آاربري وقابل شنيدن باشد) ۴

دريك مدار، مدار دومي  آژيرها بايستي حداقل دردومداربرنامه ريزي گردد آه درصورت بروزاشكال) ۵

  .آماده بكارباشد

  . نبايستي آژيرها را داخل اتاقها نصب نمود) ۶

  )چراغ هاي نشانگر و چراغ هاي چشمك زن: (وسايل هشداردهنده بصري وآاربرد آنها 

  

  فالشر

درفضاهايي آه صداي بلند زنگ موجب ناراحتي شديد افراد خواهد شد يا افراد ناشنوا حضوريا تردد )١

  .رند الزم است هشداردهنده بصري مناسب نصب گردددا

  .چراغ هاي نشانگر براي يافتن سريع مكان حريق زده) ٢



  

  چراغ نشانگر

ازچراغ هاي نشانگربا نصب   ZONESبراي پيدا آردن سريع مكان حريق زده وآاهش تعداد زونها ) ٣

  . درآناريا باالي درب ورودي مكان استفاده ميشود

  ل هشداردهنده سمعي وبصري حريقنوع عملكرد وساي

  .دراين حالت آليه آژيرهاي موجود درساختمان همزمان به صدادرمي آيند:هشدارعمومي) ١

  .دراين حالت آژيرفقط درمنطقه حريق زده به صدادرمي آيد: هشدارمنطقه اي )٢

مدت معين دراين حالت سيستم هشداردهنده ابتدا درمحل تجمع افراد مسئول به : هشدارمرحله اي ) ٣

  .وسپس آليه قسمتها به صدادرمي آيد) حداآثردودقيقه (

  

 آاشف هاي اعالم حريق اتوماتيك              

  :انواع آاشفها آه وقوع آتش راحس وآنرا به مرآزاعالم مي نمايند بشرح ذيل است 

 HEAT  DETECTORS           1آاشف هاي حرارتي   - ١



 

  دتكتور حرارتي

  :خود به دودسته ثابت وافزايشي تقسيم مي شوندآاشفهاي حرارتي 

    FIXED HEAT DETECTOR       2آاشف حرارتي ثابت  –الف 

  .اعالم حريق مي نمايد) درجه سانتيگراد ۵٨مثال (اين آاشف دردرجه حرارت مشخصي 

  RATE OF RISE HEAT DETECTOR       3آاشف حرارتي افزايشي  -ب

عملكرد آن بهترازنوع ثابت بوده .هاني دما درمحيط واآنش نشان مي دهداين آاشف به هنگام افزايش ناگ

  .ودردماي ثابت نيزاعالم حريق مي نمايد

  

  

 SMOKE  DETECTORS               1      فهاي دودي شآا - ٢



 

  دتكتور دودي

ل هاي اين نوع  آاشفها براي نظارت دائمي  طراحي شده ووقوع آتش سوزي هائي را آه داراي عكس العم

  .حرارتي آند ولي همراه دود هستند خبرمي دهد

  .تقسيم ميشوند) نوري (آاشفهاي دودي به دونوع يونيزاسيون واپتيكال 

  IONIZATION  SMOKE  DETECTOR        2آاشف دودي يونيزاسيون    –الف 

وتعادل يونهاي اين آاشف به محض ورود ذرات دود به محفظه داراي جريان الكتريكي ، نظم آن مختل شده 

مثبت ومنفي بهم خورده وباعث آاهش جريان الكتريكي موجود ونتيجتًا فعال شدن آاشف مي گردد اين نوع 

ی دود باتراآم زياد مانند دود ناشآاشفها درمقابل ذرات ريز دود حساسيت نشان مي دهند ودر مقابل ذرات 

   .دحساسيت آمتري دار PVC ازسوختن 



 

  دتكتور يونيزه حالت عادي مدار داخلي

  

  حالت فعال بعد از وارد شدن دود به محفظه

   OPTICAL  SMOKE  DETECTOR)      نوري ( 1آاشف دودي اپتيكال  -ب

اين نوع آاشف هاي دودي باجذب نوربه وسيله ذرات دريك امتداد نوري عمل مي نمايد ومحصوالت قابل 

ذرات غيرقابل رويت راآشف مي نمايد  رويت آتش سوزي راآشف مي نمايد وبرعكس نوع يونيزه آه

  .درمقابل ذرات بزرگتر حساس مي باشد

  .آاشف نوري ازدوقسمت مهم، منبع نوري ويك فتوسل الكتريكي تشكيل شده است  -



  .آاشف هاي نوري ازنظرعملكرد به دونوع انكسارنوروپخش نورتقسيم ميگردند

  THE LIGHT – SCATTER TYPE       1درنوع انكسارنور

  لت عادی دتکتور دودی اپتيکالحا

 

  حالت فعال دتكتور پس از ورود دودي اپتيكال

نورمستقيمًا به فتوسل الكتريكي نمي تابد وپس ازورود به محفظه باعث شكست نوروتابش آن برفتوسل 

  .وبرقراري جريان درآاشف مي گردد

 OBSCURATION  TYPE       1درنوع پخش نور 



 

  ر دودي اپتيكالحالت عادي و فعال دتكتو

نورمستقيمًا به فتوسل الكتريكي مي تابد با ورود دود به محفظه نورازمسيرخود منحرف وجريان قطع مي 

  .شود وآاشف فعال ميگردد

 FLAME  DETECTORS)      تشعشعي ( 1 آاشف هاي شعله اي - ٣

  :دبه محض توليد گازهاي گرم آتش سوزي، انرژي تشعشعي به شكل هاي زيرتوليد مي شو

  تشعشعات مادون قرمز - الف

  نورنامرئي -ب

  تشعشعات ماوراء بنفش  -ج

وآاشف هاي تشعشعي طوري طراحي مي . اين نوع ازانرژي ها به وسيله امواج تشعشعي جابحا مي شوند

اين آاشف ها جهت تشعشعات مادون قرمزوماوراء بنفش . شوند آه درمقابل اين تشعشعات واآنش نشان دهد

  .ده اندطراحي وساخته ش

  

  



  

  

  :انواع آاشف هاي شعله اي

 

  نمونه اي از كاشف شعله اي

 INFRA  RED  FLAME  DETECTOR              1آاشف شعله اي مادون قرمز  - ١

مرئي . دراين آاشف ازيك لنز وفيلتر آه نقش آن آشكارسازي شعله هاي نامرئي مي باشد استفاده شده است 

زعبورازفيلترمرئي آننده به فتوسل مي رسد وفتوسل پس ازدريافت آننده تشعشعات مادون قرمز پس ا

نورشعله سيگنالي به قسمت فيلتر وآمپلي فايروارد مي آند دراينجا پس ازتفكيك سايرفرآانسهاي مزاحم ، 

. ثانيه تجزيه وتحليل مي شوند ١۵امواج وارده پس ازتقويت در.هرتزراعبورمي دهد ۴-١۵فرآانس هاي 

. يافت شده مربوط به شعله باشد به قسمت هاي بعدي يعني اعالم حريق وارد مي شوداگرفرآانسهاي در

  .حرارت تابش آفتاب نيزنمي تواند نوع مادون قرمز را فعال آند

 ULTRA  VIOLET  FLAME  DETECTOR      2آاشف شعله اي ماوراء بنفش   - ٢

وبه طورمعمول دردامنه طول امواج آاشف هاي شعله اي ماواء بنفش تشعشعات ساطع شده راآشف نموده 

تشعشعات خورشيدي دراين دامنه توسط اليه بااليي اوزن جذب ميگردد، . نانومترعمل مي آند ٢٧٠تا  ٢٢٠

  .بنابراين آاشف هاي شعله اي ماوراء بنفش معموًال واآنشي نسبت به تابش آفتاب ندارند

نائي ديدن شعله قبل ازفعال شدن را داشته اين آاشف ها مثل آاشف هاي شعله اي مادون قرمزبايستي توا

  .باشند



اساسًا آاشف هاي ماوراء بنفش ازيك آمپلي فايرفتوالكتريك بايك تيوپ شيشه اي پرازگازآه به تشعشعات 

  .ماوراء بنفش حساسيت داشته ، تشكيل شده است

  

 Beam  )پرتوافكن خطي ( 1آاشف بيم  - ۴

آاشف بيم ترآيبي ازآاشف . بحث وگفتگوشد نقطه اي مي باشندآليه آاشف هايي آه تا بحال درمورد آنها 

آه فرستنده فرآانسهايي راايجاد .هاي حرارتي ودودي است وداراي دوقسمت فرستنده وگيرنده مي باشد

وارسال مي نمايد وقسمت گيرنده آه درفرآانسهاي خاص تنظيم شده است فرآانس هاي توليد شده درفرستنده 

الي  ٣متري ودرارتفاع  ١٠٠درفاصله حداآثر) فرستنده وگيرنده ( آه اين دودستگاه . رادريافت مي نمايند

  .متري روبروي هم نصب مي گردند ٢۵

  

 GAS  DETECTOR:                 2آاشف هاي نوع گازي  - ۵

طرزآاران به اين صورت است  آه  فيال مان پالتيني . اين آاشف نشت گازرا حس وبه مرآزاعالم مي نمايد

تغييرات شدت .داخته به شكل مخصوصي درداخل محفظه قرارگرفته وبه محض تماس با گازشعله ورميشودگ

نوراين رشته پالتين روي يك سلول فتوالكتريك اثرگذاشته و بوسيله مدارهاي مربوطه باعث بكارانداختن 

هاي مورد  وسايل مختلف ازقبيل آژير، سيستم آتش نشاني وهمچنين قطع هودها وهواآش هاوهوارسان

  .نظرمي گردد

  .يك سيستم اعالم گازآامل شامل مرآزفرعي اعالم وآاشف هاي گازمي باشد

  

  :انواع آاشف ها ازنظرعملكرد 

 LINE  DETECTORS                1آاشف هاي خطي  - ١

دراين آاشف ها حس اثر حريق درطول يك خط صورت مي گيرد نمونه هاي اين آاشف ها دودي خطي يابيم 

  .بل هاي حس آننده حرارتي مي باشدوآا

 POINT  DETECTORS              2 آاشف هاي نقطه اي - ٢

  )آاشفهاي دودي وحرارتي .(دراين آاشف جزء حس آننده دريك نقطه مشخص قرارميگيرد

  SAMPLING  DETECTORS            3آاشف هاي نمونه گير - ٣

هايي آه به دستگاه مرآزي متصل است ازطريق پمپ، اين نوع آاشف هواي موجود درمحل رابوسيله لوله 

  :وازسه قسمت زيرتشكيل ميگردد. مكش نموده وآن راآناليز مي نمايد

  .دستگاه مرآزي آه حس آننده دود درون آن قراردارد) ١



  .لوله هاي انتقال دهنده دود ازنقاط مورد نظربه دستگاه مرآزي) ٢

  .ازنقاط مورد نظربه داخل دستگاه مرآزيپمپ مكش جهت مكيدن هوا وعبوردادن هوا ) ٣

  

  سطح پوشش آاشف ها

  آاشف حرارتي  - ١

سازندگان مختلف هم ارقام . سطح پوشش آاشف ها تابع شكل وفضا، بخصوص ارتفاع نصب آنها مي باشد

مترمربع  ۴٠- ۵٠متر، ٣حداآثرسطح پوشش اين آاشف ها درارتفاع استاندارد . گوناگوني را اعالم مي آنند

  .شدمي با

  آاشف دودي  - ٢

. آاشف ها بايد با فاصله آامًال يكنواخت ، بطوريكه آل فضا را تحت پوشش قراردهد، نصب شوند

 . مترمربع مي باشد ١٠٠، )متر ٣(حداآثرسطح پوشش دهي توسط آاشف دودي درارتفاع معمولي 

  

  CONTROL AND INDICATING:1 تابلوي آنترل مرآزي حريق - ۶

 EQUIPMENT   

  
  
  

  نه اي از دستگاه كنترل مركزي اعالم حريقنمو



  

  نمونه اي ديگر از دستگاه كنترل مركزي اعالم حريق

يكي ازاجزاء سيستم اعالم حريق ، تابلوآنترل مرآزي حريق است آه نقش مهمي درآنترل آليه اجزاء 

  :سيستم وعملكرد آنها دارد وبايستي حداقل داراي قابليت هاي زيرباشد

  FIRE:  1 ريقاعالم وضعيت ح - ١

وضعيت حريق درهرمنطقه، توسط چراغ آوچك قرمزوبانورآافي درروي تابلو آنترل مشخص مي 

ودراين وضعيت اعمالي را آه ازآن خواسته شده وبرنامه ريزي شده انجام مي دهد، نظيربه صدا .گردد

يستم هاي اطفاء، درآوردن آژيرها، ثبت وضعيت حريق، ارتباط با مراآزي نظيرآتش نشاني، فعال نمودن س

  .فشارمثبت هواوغيره 

  

     FUALT:  2اعالم وجود نقص  - ٢

زرد رنگ آه به  LEDتابل آنترل بايد وجود نقص درهريك از قسمتهاي سيستم وخود را بوسيله چراغ هاي 

  .ترتيب زير درنظرگرفته شده وبوسيله صداي خفيف بيزراعالم نمايد

  هرزوناعالم خطا درآاشفها يا سيم آشي هاي  - ١

  .اعالم خطا درمدارآژيرها وسيم آشي آنها - ٢

  .اعالم خطا درمدارباتري ذخيره تابلو - ٣



  .اعالم خطا به هنگام قطع برق شهر - ۴

  .اعالم خطا جهت عيب آلي درخود دستگاه - ۵

  

  . سبزرنگ نشانگرآماده بكاربودن وسالمت دستگاه مي باشد  LEDچراغ  - ٣

  

 -RESET   TEST LAMPS   1راه اندازي مجدد دستگاه  - ۴

تابلو آنترل مرآزي بايد داراي شستي مخصوص جهت راه اندازي مجدد دستگاه پس ازپايان هرگونه حريق 

  .ويا رفع نقص درهريك ازاجزاء سيستم باشد ودراين حالت آليه چراغها وصداي بيزرقطع مي شود

  

 SILENCE  ALARM  - SILENCE FUALT       2قطع صداي آژيرها   - ۵

ابلو آنترل مرآزي بايد داري شستي مخصوص جهت قطع صداي آژيرها وبيزرداخل دستگاه آه به هنگام ت

  .ودراين حالت چراغ قرمز منطقه حريق زده روشن مي ماند. اشكال دردستگاه فعال شده ، باشد

  

 EVACUTION  -  SOUNDERS TEST:       3آزمايش دستي  - ۶

شستي مخصوص جهت آزمايش دستي آژيرها واعالم وضعيت تابل آنترل مرآزي حريق بايد داراي 

  .اضطراري جهت آگاهي متصرفين براي تخليه باشد

  

   DISABLED - ENABLE:    1حذف زون  - ٧

تابل آنترل مرآزي بايد داراي شستي مخصوص جهت قطع وازمدارخارج نمودن يك يا چند زون وبالعكس 

  .وارد مدارنمودن سيستم باشد

  

  ل حريق شارژتابلو آنتر

  .تابلو بايد داراي شارژبا قابليت باطري موجود درداخل خود باشد

  محل نصب تابلو آنترل حريق 

  دستگاه بايد درمكاني مناسب، مشخص، درمعرض ديد وقابل استفاده براي نيروهاي اتش نشاني 

   بهترين مكان براي نصب آنها نگهباني ها يا نزديك درهاي ورودي.ساآنان ساختمان نصب شود

  .به نحوي آه درمعرض صدمات فيزيكي قرارنداشته باشد.ساختمان است

  



  باطريها  - ٧

  :باطريها بايدازنوع خشك وياآب بندي شده انتخاب شود مشروط برآنكه هنگام قطع برق بتواند

  .سيستم را تغذيه وآماده بكار نگهدارد) NFPA (ساعت  ٢۴)  BS(ساعت  ٧٢حداقل به مدت  - الف

دقيقه  ١٠بتواند حداقل به مدت ) اعالم حريق وبه صدادرآمدن آژيرها(شدن سيستم  درصورت فعال -ب

   .جوابگو باشد 

  

  آابل وسيم مصرفي درسيستم - ٨

  .ميليمتر باشد ٧/٠حداقل قطرسيم وآابل ها نبايد آمتراز - ١

  .سيم يا آابل بايد ازنوع افشان انتخاب شود - ٢

  .لوله مستقل عبورداده شودسيم ها وآابل سيستم اعالم بايد ازدرون  - ٣

  .درتصرفهاي غيرمسكوني ، سيم ها وآابل هاي روآاربايدازداخل لوله هاي فوالدي عبورداده شود - ۴

انتخاب نوع آاشفها ،چگونگي استقرارورعايت فاصله بين آنهادرهمه موارد براساس دستورالعمل سازنده  -

  .وباتائيد نهادقانوني مسئول خواه   دبود

  

       اسب جهت نصب دتكتورهاي دودي محل هاي من

آريدورها ،راهروها،راه پله ها، شفت وداآت آسانسوربخاطراحتمال وجود جريان هوا وهمچنين اتاقهاي 

قسمت هاي مختلف هتل اعم  -اتاق آنفرانس وانتظار –دفاترعمومي  –عمومي 

هاي نمايش تئاترومحل  ازمهمانخانه،تاالر،البي،ناهارخوري،سالن،فروشگاهها ، بخش فروش،صحنه وسن

آتابخانه ها، سالن اجتماعات  - مدارس - انبارها -زيرزمين ها ، محل هاي پياده مانند مترو –هاي سخنراني 

پرستاري،اتاق عمل،درمان،مراقبت  –درآليه قسمت هاي تصرفهاي درماني اعم از اتاق مراقبت  - عمومي

 –استوديوهاي عكاسي، آرايشگاههاي زيبائي  -هاي آودآان،آزمايشگاهها،راديولوژي يا درمان بااشعه

ماشين آالت (اتاق سيستم هاي برق ) يونيزه (اتاقهاي تاريكخانه، توسعه وتكثير، استوديوهاي ضبط وتكثير

محل هاي حمل باريا انتقال  –مراآزتلفنخانه  –آليساها واماآن مذهبي  -آارخانجات واماآن آاري -)برقي

  ازنوع يونيزه ياشعله اي) مثًال بنزين(انبارهاي سوخت مايع پتيكال وجهت   بارهمگي ازنوع ا

  

  

  محل ها ي مناسب جهت دتكتورهاي حرارتي

  موتورخانه ها  –اماآن بارگيري  –آشپزخانه  –اتاق هاي خشك آن  –) بويلر(اتاقهاي گرمخانه 



 محيط دودآلود  –پارآينگ ها 

ستقل درمحل مورد نظرآه قابل دسترس باشد آاشف هاي خودآارازهرنوع آه انتخاب شوند بايد بطورم -

  .نصب آاشف هاي خودآاربه صورت توآار مجازنخواهدبود.نصب شوند

  

  پوشش دهي دتكتورهاي حرارتي درآريدورها 

  پهناي راهرو                          شعاع تحت پوشش                     حداآثرفاصله بين دتكتور         

  ۴/١۴                                     ٢/٧                             متر             ٢/١

  ۴۵/١٣                                    ٨/۶متر                                               ٢

  ٨٩/١٠                                     ٨/۵متر                                               ۴

  متر ٧متر                                ۵/٣شرايط عادي                                      

  

  پوشش دهي دتكتوردودي درراهروها

  پهناي راهرو                            شعاع تحت پوشش                   حداآثرفاصله بين دتكتور  

  متر ٨/١٨متر                                  ۴/٩                       متر               ٢/١     

  متر ١٨متر                                       ٩متر                                         ٢      

  متر ١۶            متر                            ٨متر                                         ۴      

  متر ١٠متر                                         ۵شرايط عادي                                     

  

  نكاتي چند درباره طراحي 

تمام قسمتهاي مختلف بنا هايي آه براساس ضوابط اين دستورالعمل ملزم به داشتن سيستم آشف واعالم  

شامل شفتهاي تاسيساتي ،فضاي پنهان وآوروفضاهاي (زفضاهاي اصلي يافرعي حريق خودآارباشند،اعم ا

،بايد مجهز به آاشف باشد،مگراينكه حذف آنها درپاره اي موارد ازنظرآارشناس حفاظت )داخل سقف آاذب

  .ازحريق بالمانع باشد

  

يت شرايط تعيين محل استقرارآاشف هاي حريق مطابق مشخصات فني ارائه شده ازطرف سازنده ورعا -

  :زيرخواهد بود

آاشف هاي حرارتي ودودي آه به صورت نقطه اي عمل ميكنند،چنانچه زيرسقف نصب شوند بايد  -

  .سانتيمترنسبت به ديوار فاصله داشته باشند ۵٠حداقل



سانتيمتري ازفصل مشترك سقف  ۵٠آاشف هاي حرارتي آه به صورت خطي عمل ميكنند،بايد درفاصله  -

  .اروي ديوار نصب شوندباديوار،زيرسقف ي

آاشف هاي دودي ازنوع فتوالكتريك آه به صورت خطي عمل ميكنند،بايد طوري نصب شوند آه پرتوهاي  -

  .تابش وبازتاب آنها تماما موازي سقف باشد

درمواردي آه آاشف هاي حريق زيرسقف نصب شوند ،فواصل بين آنها بايد مطابق مشخصات فني ارائه  - 

  :ورعايت شرايط زيرباشدشده ازطرف سازنده 

درصد ازفاصله  ۶سا نتيمتراضافه ارتفاع  ۶٠متر بيشترباشد،به ازاي هر ٣درمواردي آه ارتفاع سقف از -

  .تعيين شده ازسوي سازنده ،آاسته شود

درسقف هاي مسطح براي اطمينان ازعملكرد به موقع آاشف هاي دود وگاز،اين نوع آاشف ها عالوه  -

  .سانتيمترپايين ترازسقف نيز نصب شود ٩٠ن بصورت آويز درفاصله حداقل برسقف بايد يك درميا

سانتيمتر برجستگي تيرمشابه سقف  ١٠فاصله آاشف هاي حرارتي درسقف هاي باتيرهاي برجسته تاحد -

سانتيمتر،فواصل بين آاشف ها به  ۴۵سانتيمتروتا ١٠هاي مسطح مي باشدودرمورد برجستگي هاي بيش از

سانتيمتر،هرچشمه درمحدوده تيرها   ۴۵درتيرهاي با برجستگي بيش از.آاهش مي يابد سقفهاي مسطح ٣/٢

  .به عنوان سقف مستقل تلقي خواهد شد آه تابع مقررات سقف هاي مسطح خواهد بود

سانتيمترشامل مقررات سقف هاي مسطح مي  ٢٠درمورد آاشف هاي دود وگاز،برجستگي تيرها تاحد    - 

سقف هاي مسطح  آاهش مي يابد  و بيش ا ز  ٣/١سانتيمترفواصل بين آاشف ها به  ۴۵باشد وبيش از آن تا 

  .سانتيمتر،مشابه آاشف هاي حرارتي خواهد بود ۴۵

فواصل بين آاشف ها ي حرارت ،دود ياگازدرسقف هاي شيب دار مطابق اندازه تعيين شده ازسوي سازنده  -

آاهش . سانتيمتري خط الراس نصب گردد  ٩٠له درسقف هاي شيبداربايديك رديف آاشف درفاص.خواهدبود

متر الزامي  ٣سانتيمتر افزايش ارتفاع نسبت به  ۶٠درصد به ازاي هر ۶فواصل بين آاشف ها به ميزان 

درجه مبناي محاسبه ،ارتفاع خط الراس ودر سقف هاي باشيب بيش  ٣٠درسقف هاي باشيب آمتراز. است 

  .ع سقف خواهد بوددرجه مبناي محاسبه ، متوسط ارتفا ٣٠از

  درتمام بناهايي آه نصب آاشف هاي خودآار ضروري اعالم شود،فراهم نمودن سيستم اعالم  -

  . حريق دستي  نيز الزامي است

نصب دست آم يك آژيريازنگ درهرطبقه ازبنا ،به گونه اي آه صداي آن سرتاسر طبقه را به وضوح  -

وارهاي حريق هرآدام بايد مسقال بايد داراي آژير يازنگ فضاهاي محدود شده به دي.پوشش دهد،الزامي است 

  .باشند



 ١۵محل نصب دستگاه هشداردهنده يااعالم آننده ،چنانچه برروي ديوارنصب شود بايد حداقل  -

  .سانتيمترازآف تمام شده فاصله داشته باشد ٢٣٠سانتيمترازسقف و

ريق به آارگرفته مي شوند بايد داراي تمام وسايل وتجهيزاتي آه درشبكه هاي هشداروآشف واعالم ح -

  .عالمت استاندارد بوده ودرشرايط زيربه خوبي توان انجام وظيفه را داشته باشد

  

  سرويس ونگهداري وبازديد هاي دوره اي سيستم هاي آشف واعالم حريق 

  :ازمايش روزانه 

  آليه نشانگرها ي موجود دردستگاه مرآزي راآنترل نمائيد

  

  :آزمايش هفتگي 

  ند آاشف وشستي را آزمايش آنيدچ

  اتصاالت باتري وآارآن را آزمايش آنيد

  راازمايش آنيد) آژيرها وزنگ ها( سيستم هشداردهنده 

  ثبت نتايج وپيگيري جهت رفع اشكاالت موجود

  

  آزمايش ماهانه 

  ازآماده بكاربودن دستگاه مرآزي اطمينان حاصل نمائيد

  آليه نشانگرها آماده بكار باشد

  ها آماده باشدباطري 

  آليه دتكتورهاي حرارتي ، دودي ، شعله اي آماده بكارباشند

  آليه شستي ها وسيستم هاي هشداردهنده آماده بكارباشند

  منابع تغذيه اعم ازبرق شهر وباطري ها آماده بكارباشند

  

  آزمايش فصلي

  بررسي مواردثبت شده سيستم واقدام درجهت رفع آنها -

  انتخابيآزمايش چند آاشف بطور -

  آزمايش اجزاي منبع تغذيه  -

  آزمايش چند آژيربطورانتخابي -



  آزمايش دستگاه مرآزي اعالم حريق  -

  درجعبه تقسيم ) آابلها وسيمها( آزمايش وبررسي آليه اتصاالت  -

  

  آزمايش شش ماهه

  آليه فيوزهاي داخل دستگاه مرآزي سالم باشند -

 باطري هاي قابل شارژ اماده بكارباشد -

 نشانگرها سالم وآماده بكارباشندآليه  -

تعدادي از دتكتورهاي دودي،حرارتي ،شعله اي آزمايش وازآماده بكاربودن آنها اطمينان حاصل  -

 نمائيد

 تعدادي از شستي هاي اعالم حريق آزمايش وآماده بكارباشند -

  

  :آزمايش ساالنه 

  آزمايش وآماده بكارباشد) سمعي وبصري(آل سيستم هاي هشداردهنده  -

 بع تغذيه دستگاه مرآزي آماده بكارباشدمنا -

 آليه چراغها ونشانگرها آزمايش وآماده بكارباشد -

 تعدادي ازدتكتورهاي دودي آاليبره شده وازآماده بكاربودن آنها اطمينان حاصل نمائيد -

 باطري ها به مدت دوساعت تخليه وسپس شارژمجدد شود -

 باطري ها حداآثربعدازچهارسال تعويض شوند -

  

  

  :اي پنج ساله آزمايشه

دوآاشف حرارتي ثابت را بازآرده ،جهت آزمايش آلي به آارخانه ارسال شود ودوآاشف جايگزين نمايند،  -

  درصورت وجود مشكل پس ازآزمايش ، آليه آاشف هاي حرارتي رابايستي تعويض نمايند

  بررسي تاريخ نصب سيستم  -

  بررسي تاريخ آخرين آزمايش آاشف هاي حرارتي -

  



  هاي اطفاء اتوماتيك سيستم: ومفصل د

  تعاريف و مفاهيم ١-٢

اال و اآسيژن        : وقوع حريق نيازمند وجود سه عامل است   واد سوختني، درجه حرارت ب ا م حذف  . سوخت ي

  .هريك از عوامل ذآر شده باعث خاموش شدن آتش خواهد شد

اختمان ياري از س ه بس ه گون ديمي ب اي ق ده ه اختمان آ اي طراحي ش ر س ه اگ د آ دين ان وًال چن رد، معم تش بگي

د شد       ق خواه ز دچار حري ش، محدود آردن         . ساختمان اطراف آن ني ا آت ارزه ب ابراين، هدف اصلي در مب بن

ار بستن      . دامنه توسعه و سرايت آتش است ه آ ر آتش و ب همزمان با افزايش استفاده از مصالح مقاوم در براب

ًا     نامه مقررات و آئين ان ساختمان محبوس        ها در طراحي ساختمان، غالب ق، آتش در هم وع حري ام وق در هنگ

د، انتظار     از زماني آه سيستم. خواهد شد رار گرفتن هاي اطفاء حريق به طور وسيع و گسترده مورد استفاده ق

ار شود        مي ه ساختمان مه ا دو طبق ق در يك ت تم      . رود آه حري ه سيس ا توجه ب هاي پيشرفته    در حال حاضر ب

  . سوزي در يك اتاق و يا حتي در يك ناحيه آوچكتر، مهار خواهد شد  آتشآشف و اطفاء حريق معموًال

  :ها عبارتند از سه هدف اصلي از وضع مقررات ايمني ساختمان در برابر آتش براساس اهميت آن

  حفاظت از جان افراد 

  حفاظت از اشياء و اموال 

  ها برداري از ساختمان و سيستم تداوم بهره 

  

  



  ها ي حريقبند گروه ١-١-١

  .ها چهار نوع هستند نشان داده شده است، حريق) ١-١(همانگونه آه در شكل 

هايي هستند آه منشأ آنها مواد معمولي مانند چوب، آاغذ، پارچه، مواد پالستيكي،  حريق :Aهاي آالس  حريق

تفاده مي    براي خاموش آردن اين نوع حريق. زباله و غيره باشد وًال از آب اس ردد   ها معم را آب مي  گ د   زي توان

ش ان در آت ز زي راي سالمتي انسان ني د و ب وذ آن د آور نمي سوزي نف اموش. باش ده از خ اي  آنن ا پودره ايي ب ه

تفاده   هاي بعدي جلوگيري مي آنند نيز مي شيميايي آه به سرعت شعله را سرآوب نموده و از احتراق توان اس

  .نمود

ل اشتعال    هايي هستند آه منشأ آ حريق: Bهاي آالس  حريق ل، مايعات بيهوشي،     (نها مايعات قاب چون گازوئي

ي و روغن باشد   ...)ها، تينر و رنگ وگيري از ورود       . ، گازها، مواد چرب ا جل دار اآسيژن ي محدود آردن مق

جريان پيوسته آب باعث توسعه   . هايي از اهميت خاصي برخوردار است اآسيژن در زمان وقوع چنين حريق

ار     و با فشار زياد استفاده شود مي (spray)ب به صورت پاششي گردد ولي اگر آ آتش مي ق را مه د حري توان

ي   روآربن، آف و هيد2COها معموًال از پودرهاي شيميايي خشك، گاز براي اطفاء اينگونه حريق. آند هاي آل

  .گردد استفاده مي

  

  

د  م الكتريكي و الكترونيكي رخ ميها در وسايل و لواز اين نوع حريق: Cهاي آالس  حريق تفاده از آب  . ده اس

يته، مجاز نمي       هاي بودن آن يا آف به علت ان الكتريس ا از نظر جري ق از        ه وع حري ن ن راي اي وًال ب باشد معم

 



تفاده مي   2COپودرهاي شيميايي، گاز ا اس رد بايدخاطرنشان آ  . شود  ، و گازهايي چون هالوژن و خانواده آنه

  .گردد آه استفاده از پودر شيميايي باعث آثيف شدن آنتاآت تجهيزات مي

  منيزيم -مانند سديم. دهد اين نوع حريق معموًال در فلزات قابل اشتعال رخ مي: Dهاي آالس  حريق

اي ضوابط و       اي از تجهيزات استاندارد اطالق مي   بطورآلي سيستم اطفاء حريق به مجموعه ر مبن ه ب ردد آ گ

ه            لعملدستورا ق در مراحل اولي اء حري ده است و هدف از اجراي آن، اطف هاي خاص طراحي و نصب گردي

ش   ترش آت وگيري از گس وع، جل ه      وق ك، نيم الي بصورت اتوماتي ارات م اني و خس ات ج اهش تلف وزي، آ س

  .باشد نشاني مي اتوماتيك و يا دستي توسط متصرفين و همچنين نيروهاي عملياتي سازمان آتش

  هاي اطفائي بندي سيستم هطبق ٢-٢

  .گردند بندي مي هاي زير تقسيم هاي اطفاء حريق از نظر نحوه آشف و عملكرد به دسته سيستم

  :هاي اطفاء حريق اتوماتيك سيستم -١

تم ن سيس ه نحوي طراحي و نصب مي اي ا ب د ه اء نماين ق را آشف و اطف ك حري ه بصورت اتوماتي د آ . گردن

  .گيرد اين سيستم بدون دخالت افراد صورت مياندازي و اطفاء حريق در  راه

  هاي اطفاء حريق از نظر نوع مواد اطفائي انواع سيستم -الف

تم ورد مصرف در     سيس ائي م واد اطف وع م تي از نظر ن ا دس ك و ي ه اتوماتي ك، نيم ق اتوماتي اء حري اي اطف ه

  .هاي ذيل قرار دارند گروه

  هاي اطفاء حريق آبي سيستم -١

  فاء حريق گازيهاي اط سيستم -٢



  هاي اطفاء پودري سيستم -٣

  هاي اطفاء حريق آف سيستم -۴

  )اسپرينكلر(سيستم اطفاء اتوماتيك آبي  -١

ه اتوماتيك راه     شبكه اطفاء حريق مبتني بر آب مي ا نيم يكن در هر      تواند به صورت اتوماتيك ي ردد ل دازي گ ان

ي، فشار و سطح پوش      ق        شصورت بايستي داراي مشخصاتي از نظر دب ع حري د در مواق ه بتوان دهي باشد آ

  .بطور آامل روي سطوح موردنظر پاشيده شود و نقاط آور در عمل پاشش وجود نداشته باشد

  انواع سيستم افشانه آب

ق   باشد و افشانه اين سيستم داراي فشار الزم به صورت دائم مي :سيستم تر -١-١ هاي اتوماتيك در موقع حري

اب شيشه   ها در اين شبكه در دهانه افشانه. نمايند يمسير را براي پاشش باز م ام     يك حب ه هنگ اي وجود دارد آ

  .شود شكند و باعث آزاد شدن مسير جريان آب مي باال رفتن دما در اطراف آن، بيش از حد تحمل حباب، مي

وا،: سيستم خشك -٢-١ ار ه ان آب توسط فش ادي، شير جري تم در حالت ع ن سيس روژن  2COدر اي ا نيت ب

ا مي  ه دم ه حساس ب ك آ انه اتوماتي د افش ا چن ك ي ردن ي ته است و عمل آ ير آب  بس از شدن ش ند باعث ب باش

د اتوماتيك حساس     . شود مي در صورتي آه فشار منبع آب به صورت ثقلي تامين نشود، بايد در سيستم يك آلي

ا  به فشار در مسير تعبيه شده باشد تا در موقع الزم پمپ د  ه ال افت     . ي آب را روشن نماي ه احتم واقعي آ در م

  .باشد فشار آب شبكه نيز وجود دارد وجود آليد اتوماتيك و پمپ آمكي الزم مي

انه    : سيستم جريان آزاد -٣-١ تم از يكسري افش ن سيس ه آزاد     اي ا دهان از (هاي ب ه شير       )ب تشكيل شده است آ

ه صورت د       ا ب تم آاشف ي رار مي      اصلي در هنگام نياز توسط سيس ان برق از شده و جري ن   . شود  ستي ب ه اي ب



  .گويند اندازي، نيمه اتوماتيك مي روش راه

انه       : سيستم نيمه آزاد -۴-١ ي از افش ان آزاد است ول وع جري بيه ن ه ش تفاده     در اين سيستم آ هاي اتوماتيك اس

تم آشف ح     شده است پشت افشانه ه سيس ق شير اصلي    ها مقدار محدودي فشار نيز وجود دارد و هنگامي آ ري

  .آنند آه قبًال توسط گرما فعال باشند هايي عمل مي آند فقط افشانه جريان را باز مي

انه      در طراحي سيستم افشانه، ميزان آب و فشار الزم بايد براي زماني پيش ام افش ه تم ي شود آ ا در حال    بين ه

  .جود داشته باشددر اين خصوص دبي، فشار و حجم مورد نياز آب بايد در شبكه و. عمل باشند

  محاسبات شبكه بر اساس دانسيته پاشش آب 
ر خود را آب    ا هر افشانه در هنگام عمل پاشش آب محدوده ري در زي ود  پاشي  ي به صورت چت د نم هر  . خواه

ر مي       چه ارتفاع افشانه باالتر باشد،  يته پاشش آب آمت ر و دانس ن محدوده بزرگت ) ۶-١(شكل  . گررد  قاعده اي
ين شده      ١٨٠ها محدوده  براي حفظ آارايي افشانه. دهد افشانه را نشان مي يكمحدوده حفاظتي  ع تعي فوت مرب

د،     هاي محيطي و نوع مواد آتشگير مي اين معيار يك عدد آلي است و با توجه به ويژگي. است ر آن د تغيي توان
  ه در جدولاست آ توان استفاده نمود و آن هم ترآيب درجه خطر و مساحت تري مي لذا از معيار دقيق

  .آمده است)  ۴ -١( 

  

  

  

  

  

  

  شعاع پوشش افشانه ها بر حسب ارتفاع 1-4شكل 



  :هاي آب افشانها آد رنگ

  .اند بندي گرديده ها براساس دماي عملياتي به آدهاي ذيل درجه آب افشانه

  )NFPAاز  ١٣آد (هاي آن  ها و رنگ تيوپ افشانهبندي نرخ عملكرد و دماي آب  دسته  ۵-١جدول 

  

  

هاي  رنگ تيوپ

  اي شيشه

بندي  طبقه

  دما

دماي عملكرد 

  به سانتيگراد

دماي عملكرد 

  به فارنهايت

حرارت دماي محيط 

  به سانتيگراد

حرارت دماي محيطي 

  به فارنهايت

  ١٠٠  ٣٨  ١٧٠تا  ١٣۵  ٧٧تا  ۵٧  معمولي  نارنجي يا قرمز

  ١۵٠  ۶۶  ٢٢۵تا  ١٧۵  ١٠٧تا  ٧٩  متوسط  زرد يا سبز

  ٢٢۵  ١٠٧  ٣٠٠تا  ٢۵٠  ١۴٩تا  ١٢١  باال  آبي

  ٣٠٠  ١۴٩  ٣٧۵تا  ٣٢۵  ١٩١تا  ١۶٣  خيلي باال  بنفش

  ٣٧۵  ١٩١  ۴٧۵تا  ۴٠٠  ٢۴۶تا  ٢٠۴  بسيار باال  سياه

  العاده فوق  سياه

  زياد
  ۴٧۵  ٢۴۶  ۵٧۵تا  ۵٠٠  ٣٠٢تا  ٢۶٠

العاده  فوق  سياه

  زياد
٣۴٣  ۶۵٣٢٩  ٠  ۶٢۵  

  1-5جدول 

  .بل قبول بوده و به نگهداري خيلي مختصري نياز دارندها به تنهايي يك سيستم مستقل و قا آب افشان

د در ساختمان    ها آب مي تر، در داخل لوله هاي آب افشان با توجه به اين آه در سيستم ا باي ه    باشد لذا تنه ايي آ ه



درجه   ۴٠ها بايستي در حد فاصل     باشند، بكار برده شوند، و دماي ساختمان سوزي مي در معرض خطر آتش

ت  انتيگراد ۴(فارنهاي ه س ردد ) درج ظ گ االتر حف ا ب دادي از آب . ي ه الزم است تع واقعي آ ان در م ا در  افش ه

افشان  هاي آب آن بخش از لوله. توان از مواد ضد يخ استفاده نمود تر نصب گردند مي هايي با دماي پائين محيط

  .نددر سيستم تر آه در معرض دماي زير صفر باشند، بايستي با محلول ضد يخ پر گرد

  .باشند هاي ضد يخ مي شامل اطالعاتي در خصوص محلول ۶-١ -جداول الف

خ     ۶-١-جدول الف ال ي وده و در انشعابات احتم زدگي وجود    در صورتي آه آب افشان داراي مخزن مستقل ب

  :شود هاي ضد يخ به شرح ذيل استفاده مي داشته باشد از محلول

  نقطه انجماد
Co          

Fo  

  چگالي در
)C/(F 61560  

  مواد  )در حجم(محلول 

  گليسيرين  آب% ۵٠  ١٣٣/١  -١۵  -١/٢۶

  c.pيا  u.s.p  آب% ۴٠  ١۵١/١  -٢٢  -٣٠

  درجه  آب% ٣٠  ١/١۶۵  -۴٠  -۴٠

    آب% ٧٠  ٠٢٧/١  +٩  -٨/١٢

  پروپيلن  آب% ۶٠  ١/٠٣۴  - ۶  -١/٢١

  گليكول  بآ% ۵٠  ٠۴١/١  -٢۶  -٢/٣٢

    آب% ۴٠  ١/٠۴۵  -۶٠  -۵١/١
 =P.Cخالص از نظر شيميائي

 U.S.P = Uneted States Pharmacopoeia %96/5
  6-1جدول 

  



  اطالعات اوليه در خصوص طراحي شبكه آب افشان اتوماتيك

  .بيني گردد آتمسفر پيش ٢/٢ها بايستي  حداقل فشار خروجي نازل -

  .متر مربع خواهد بود) ١٨(ي قابل پوشش توسط هر پاشنده با ارتفاع سه متر حدودًا هجده ماآزيمم فضا -

ه حداقل             بعلت اين آه سر لوله پاشنده - ا سقف ب ا ت اي بيشتري در تماس باشد، الزم است فاصله آنه ها با دم

  .سانتيمتر باشد ٣٠تواند حداآثر  ممكن آاهش يابد، اين فاصله مي

ه اطراف وجود           سقف بايستي بگونه ها در زير پاشنده - ل پاشش آب ب انعي در مقاب يچ م ه ه اي نصب شوند آ

  .نداشته باشد

جهت تست عملكرد صحيح سيستم، الزم است هرزون يكعدد شير تخليه هم سايز با انشعاب پاشنده به همراه  -

  .بيني شود فشارسنج پيش

  .باشد خطر به شرح ذيل مي خطر و ميان در اماآن آم هاي اسپرنيكلر با توجه به انشعابات اخذ شده سايز لوله -
  سايز لوله خطر ها در اماآن آمتعداد پاشنده خطرها در اماآن ميان تعداد پاشنده

١ ٢ ٢  
٢ ٣ ٣۵/١  
۵ ۵ ۵/١  
٢  ١٠ ١٠  
٣٠ ٢٠  ۵/٢  
۴٠ ۶٣  ٠  
۶۵ ١٠٠  ۵/٣  

  اندازه لوله ها بر حسب تعداد افشانه)  ٨-١(جدول 

  )2COگاز(وماتيك گازي سيستم اطفاء ات -٢

راق، بي    دي ل احت ر سمي و سنگين     اآسيدآربن گازي است غير قاب و، غي وا، داراي چگالي     ب ر از ه ه   ۵/١ت آ

ا مكانيسم      . هادي برق نيست  اء ب ام اطف وا و سرد          طرز عمل آن هنگ ه آردن رقيق آردن اآسيژن ه هاي خف



يدآربن هنگ   دي. باشد  آردن آتش مي   ه        اآس ايع، ب وگرم م ه ازاي يك آيل از ب ديل ف از     ۵۶/٠ام تب ر مكعب گ مت

د  ٨تواند  مي 2COبه عبارت ديگر يك پوند. آند افزايش حجم پيدا مي ه    . فوت مكعب گاز ايجاد آن ن نسبت ب اي

از    ر ف از   (صورت حجمي در هنگام تغيي ه گ ايع ب ر است   ۴۵٠حدود  ) م ايع    . براب از از م ر ف ز    تغيي از ني ه گ ب

اين گاز در . تواند نقش سردآننده را نيز ايفا نمايد آننده مي آند لذا اين خاموش گرماي قابل توجهي را جذب مي

  .مواقعي آه ماده سوختي قادر به توليد اآسيژن براي ادامه حريق است آاربرد مؤثري ندارد

از   ه باعث خ     2COاز ديگر خصوصيات گ ن است آ ق        اي زات موجود در محيط حري واد و تجهي ه م سارت ب

ق شده   نمي يار مناسب    شود لذا در مواردي آه مواد با ارزش دچار حري د، بس ودر است    ان ر از آب و پ  2CO.ت

ق اء حري ده   در اطف واد باقيمان ود م دم وج دليل ع را ب ودر ارجحيت دارد زي ر پ اي الكتريكي و الكترونيكي ب ه

ردد  نمي هاي حساس  تصال يا خرابي در سيستمباعث ا د داراي        2CO. گ ق باي اء حري راي اطف تفاده ب ورد اس م

ر از   % ٠١/٠و رطوبت آمتر از % ۵/٩٩خلوص  ي آمت واد روغن د از   2COمخازن . باشد  ppm10و م باي

ا  ايين ت ار پ ا فش وع ب ند و در ن تاندارد باش ا اس اوم و مطابق ب انيكي مق اال  psi350نظر مك ار ب وع فش و در ن

ل هر   . تحمل فشار داشته باشند psi750تا ايش        ۵اين مخازن بايد الاق ورد آزم انيكي م ار از نظر مك سال يكب

رار گيرن   تاتيك ق ر    . دهيدرواس ي ب بكه مبتن تفاده در ش ور اس يلندرهاي م ت 2COس اي  در ظرفي  ۴۵و  ٣٠ه

  .شوند آيلوگرمي ساخته مي

اده      2COتراآم وع و خصوصيات م ا ن موردنياز براي خاموش نمودن آتش در هواي مجاور حريق متناسب ب

راي     ق  در حال اشتعال است ليكن بطور عمومي ب ام حري وا حداقل       تم راآم آن در ه ا بايستي ت . باشد % ٣۴ه

/kgبراي هر متر مكعب از فضاي مورد اطفاء بايد حداقل ن  . در نظر گرفته شود  2COآننده خاموش 680 اي



واد در حال اشتع             ين اهميت م اء و همچن ورد اطف ان م ق و مشخصات مك واع حري راي ان د   ال مي نسبت ب توان

/kgتا ه آردن در   . به ازاي هر مترمكعب از فضاي احتمالي حريق افزايش يابد 51 تراآم موردنياز براي خف

ق           حريق راي حري ه و ب راي مدت يك دقيق د ب ه بايستي حفظ     ٧هاي عمقي حداقل     هاي سطحي حداقل باي دقيق

ردد وردنظر داراي در    . گ اي م ه فض واردي آ ذا در م هل راي         يچ ي ب زان تكميل د مي تي باش ذ نش ا مناف ا ي ه

  .آننده موردنياز بايد اضافه گردد خاموش

ه صورت     هاي شبكه در سيستم 2COبه آارگيري ه اتوماتيك ب هاي   اي اطفاء حريق به صورت اتوماتيك يا نيم

  :زير است

  

  اطفاء عمومي -١

  اطفاء موضعي -٢

  سيستم نيمه دستي -٣

  تم اطفاء عموميسيس

انه      طراحي مي 2COدر اين سيستم يك شبكه متصل به مخازن ه پاشش آن توسط افش ردد آ هاي مخصوص    گ

آننده بايد به حدي باشد    در اين روش ميزان ماده خاموش. شود در آل حجم يا فضاي محل موردنظر انجام مي

ق ت   د آه تراآم موردنياز را براي خفه آردن حري ا پاشش  . امين نماي باعث رقيق شدن اآسيژن      2COدر اينج

اء بسته      اين روش براي مكان. گردد هوا و نهايتًا خاموش شدن آن مي ورد اطف هايي مناسب است آه محوطه م

ود    ها يا روزنه شدن باشد زيرا در صورت وجود دريچهيا قابل بسته  اد ب از زي ه و هاي بزرگ، ميزان اتالف گ



ق سطحي     2COآمترين تراآم گاز. مؤثر نخواهد بود اء حري راآم حداقل بمدت     . است % ٣۴براي اطف ن ت اي

هاي   هاي عمقي يا الكتريكي و مواد پر خطر يا حريق براي حريق. حفظ گردديك دقيقه بايستي در محل حريق 

ق    راي حري ين ب ذ  هاي بازگشت   داراي گسترش زياد و همچن ان        پ وده و امك ايين ب ا پ ه درجه آتشگيري آنه ير آ

ا    دت ت ن م ود دارد اي عله وج ي  ٢٠برگشت ش زايش م ه اف د دقيق اده   . ياب ه در صورت نشت م ديهي است آ ب

  .آننده موردنياز اضافه گردد آننده به بيرون بايستي در محاسبات مقدار نشت به وزن ماده خاموش خاموش

  سيستم اطفاء موضعي

ه صو     ن شبكه ب ي موضعي طراحي مي     اي ردد  رت ثابت ول دار     . گ ارگيري مق ه آ اده   مزيت آن ب ري از م آمت

يوه   . باشد  آننده براي خاموش نمودن حريق در منشاء آن و سرعد عمل و مؤثر بودن روش مي  خاموش ن ش اي

راد باشد    تواند سريع مي ان    . ترين عمليات اطفاء بدون دخالت اف راي مك اء موضعي ب واد    روش اطف ه م ايي آ  ه

راي محوطه             آتش ين ب ه نداشته باشد و همچن اء عمومي توجي راي اطف ه ب وده و صرف هزين هاي   گير متنوع ب

ند مناسب است      االيي داشته باش اق     . آوچكي آه اهميت ب ان، مخازن سوخت، ات پاشي،   هاي رنگ   مراآز فرم

  .اند هاي توليدي از اين جمله دستگاه

  سيستم نيمه دستي

تم داراي مخازن ثاب ن سيس دايت اي وردنظر ه ه محل م زوم ب ع ل ه در مواق ايي است آ ل جابج انه قاب ت و افش

ورد   . گيرد متصل و عمليات اطفاء انجام مي 2COگردد يا توسط شيلنگ و افشانه به شبكه حاوي مي شيلنگ م

تم  (استفاده بايد داراي تحمل فشار باال  انه مخصوص    ، طول منا )بيش از يك و نيم برابر فشار سيس سب و افش

  .باشد و امكان مانور اطفاء بدون نياز به نزديك شدن به مرآز حريق را ايجاد آند



انه  ها آه به داليل فني يا محدوديت در برخي مكان  2COهاي ثابت   هاي محلي امكان نصب و به آارگيري افش

امكان تغيير زاويه در جهات مختلف را هاي ثابتي آه  دهتوان از پاشن وجود ندارد، براي غلبه بر اين مشكل مي

  .شود ها مونيتور گفته مي به اين پاشنده. داشته باشند آمك گرفت

  

  2COفشار در شبكه مبتني بر

امين فشار مي     اآسيدآربن براي محوطه شبكه مبتني بر دي . باشد  هاي بزرگ و آوچك داراي دو طراحي در ت

درجه  ٢١در دماي  psi300و آم فشار حدود psi750محدوده شامل سيستم پر فشار آه فشاري حدوداين دو 

د از      . باشد سانتيگراد است، مي انه نباي راي پاشش در محل افش ر باشد   psi150حداقل فشار الزم ب راي  . آمت ب

ه فشار        جبران افت فشار ناشي از طول  ام و ب د محاسبات الزم انج داي    و اجزاي شبكه باي ه در ابت رانش اولي

  .سيستم اضافه شود

  محاسبات سيستم اطفاء عمومي

داقل  ين ح رد آن ب ايي عملك دوده دم عي مح ومي و موض اء عم تم اطف ي سيس ا  -٢٩در طراح ه  ۶۶ت درج

  :ل مراحل زير استمراحل محاسباتي براي اطفاء عمومي و موضعي شام. باشد سانتيگراد مي

  آننده موردنياز محاسبات ميزان خاموش :مرحله اول

وردنظر ضريب نسبت             2COدر قدم اول براي تعيين وزن مايع راآم م ه ت ا توجه ب اء ب راي اطف از ب ورد ني م

راي    م آن ب زايش حج ت      % ٣۴اف ق و اهمي ترش حري رعت گس ا س ب ب اير   و متناس زات و س ل و تجهي مح

ين مال ا  ۶٨/٠حظات ب ين مي ۵/١ت اء تعي ورد اطف ان م ر مكعب از مك ه ازاي هر مت وگرم ب راي  آيل ردد ب گ

ر     ۵/٢اين نسبت تا . آنند هاي عمقي و مواردي آه درصد باالتري را طلب مي حريق ه ازاي هر مت آيلوگرم ب

ا   اس محدودهآننده موردنياز براس دهنده مقدار خاموش نشان) ١-٢(جدول . مكعب قابل افزايش است هاي حجم ي



ين جدول  . تراآم است% ٣۴بزرگي حجم محل موردنظر براي تامين حداقل  ده درصد    نشان ) ٢-٢( همچن دهن

  .باشد آننده براي اطفاء حريق ناشي از مشتقات نفتي مي تئوري و عملي مورد نياز تراآم ماده خاموش

  

  

  

  موردنياز 2CO  حجم محل مورد اطفاء
  ه ازاي حجم محلب

  2COحداقل ميزان
  قابل قبول در طراحي

3ft  3m  )m/COkg( 3
2  )kg(  

  __  ١۵/١  ٩۶/٣تا   ١۴٠
۵١ -٠٠۴١  ١۵/١۴ - ٠٧/١  ٩٧/٣  ۵/۴  
١۶٠٠ - ۵٢٨  ٠١/۴۵ - ١۶/١۴  ١/١  ٠١/١۵  
۴۵١ - ٠٠۶٣  ٠١۵/٢٩ -١٢٧/۴۵  ٩/٠  ۴/۴۵  
۵٠٠٠٠ - ۴۵١  ٠١۴١۵ - ٣۶/٨/٠  ١٢٧  ۵/١١٣  
  ١١٣۵  ٧٧/٠  ١۴١۵بيش از   ۵٠٠٠٠بيش از 

33 16 m/kgft/lb = 

  هاي حجم محل آننده موردنياز براساس محدوده مقدار خاموش) ١- ٢(جدول 

ه ضريب     ) ١-٢(شكل  موردنياز باشد با استفاده از منحني  % ٣۴در صورتي آه تراآم بيش از  وط ب ه مرب آ

ديل  ي ) تصحيح(تب ددي بدست م دول    است ع ده از ج دار بدست آم د در مق ه باي د آ ردد) ١-٢(آي . ضرب گ

  .موردنياز براي آن محل خواهد بود 2COضرب، مقدار حاصل

  

  

  

  

  



  

  
  در طراحي 2COحداقل درصد تراآم   نوع ماده نفتي

  ۶۶  استيلن
  ٣۴  استن
  ٣۶  بنزن
  ٣۴  بوتان

  ٧٢  آربن دي سولفايد
  ٣٧  گاز طبيعي
  ٣٧  سيكلوپروپان
  ۴٠  دي اتيل اتر
  ۴٠  دي متيل اتر

  ۴٠  اتان
  ۴٣  اتيل الكل
  ۴۶  اتيل اتر
  ۴٩  اتيلن
  ٣۴  بنزين
  ٣۵  هگزان

  ٣۴  هاي پارافيني هيدروآربن
  ٧۵  هيدروژن
  ٣۶  ايزوبوتان
  ٣۴  آروزن
  ٣۴  متان

  ۴٠  متيل الكل
  ٣۵  پنتان

  ٣۶  پروپان
  ٣۶  پروپيلن
  ٣۴  آننده هاي خنك روغن

  درصد مور) ٢- ٢(جدول 

  اآسيدآربن در هوا براي اطفاء مشتقات نفتي دنياز تراآم دي

ايع شده    . است) ٢-٢(موردنياز استفاده از جدول  2COروش دوم براي محاسبه از م  2COاين جدول وزن گ

ق نشان         موردنياز را براي تراآم ر اساس چگونگي و ماهيت حري وردنظر ب هاي تعيين شده در هواي محل م



  .دهد مي

موردنياز براي هر   2COمشخص است با آوچك شدن مكان مورد اطفاء مقدار ١٠-٣همانگونه آه از جدول 

د     در ادامه مبحث معلوم مي. ر گرفته شودمتر مكعب فضا بايد بيشتر در نظ اء موضعي باي گردد آه براي اطف

  .اين نسبت باز هم بزرگتر در نظر گرفته شود

دار   عالوه بر حجم محل موردنظر، عوامل مداخله ين مق رين      2COآننده ديگري در تعي ه مهمت د آ دخالت دارن

ابع جرم      2COحجم مخصوص  . باشد  يط مي آنها ارتفاع محل از سطح دريا و دماي مح در دماهاي مختلف ت

ي      م م د حج رم واح ز ج رم مخصوص ني ت و ج د مخصوص اس از . باش راي گ اي  2COب ه  ٢٠در دم درج

  .است ۵١/٠با باشد برابر  س آن ميو حجم مخصوص آه عك ٩۶/١معادل  ρ)(سانتيگراد جرم مخصوص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 مورد نياز 2COمنحنی فاکتور تصحيح برای تعيين مقدار )١- ٢(شکل        
 



   

  

  سيستم اطفاء اتوماتيك پودري -٣

ي از روش بكه    يك يميايي بصورت ش ودر ش تفاده از پ ق اس اء حري داول در اطف اي مت ه   ه ك و نيم اي اتوماتي ه

ه شود     . اتوماتيك است وع آتش در نظر گرفت . براي استفاده از پودرها بايستي آليه مالحظات تطابق پودر با ن

وده      اي براي اماآني مناسب است آه حتي وسط پودر بصورت شبكهاطفاء حريق ت راد نب االمكان محل توقف اف

ه مسموميت      . يا در هنگام اطفاء افراد از محل خارج شده باشند ار مواجه داول اگرچه در يك ب زا  پودرهاي مت

ا          نيستند اما در هنگام حريق مي وده و ب اد نم راد اختالل ايج د اف نفس و دي د در ت ه شرايط روحي     توانن توجه ب

ودر نبايستي   . افراد حادثه ديده مشكالت بعدي براي آنان ايجاد نمايند نكته ديگر اين آه در محل به آارگيري پ

ودر          % ۵ها بيش از  ها و پنجره درب اثير پ زان ت ن صورت مي ر اي ند، در غي سطوح جانبي وسعت داشته باش

  .يابد آاهش مي

ت  اربرد دارد  (A,B,C,F)هاي   هپودر شيميايي براي اطفاء حريق دس ه     . آ  ABCترآيب پودرهاي موسوم ب

  . اغلب منوآمونيوم فسفات، بيكربنات سديم و بيكربنات پتاسيم است

درت نمك            ارائه مي BCترآيبي آه با نام  ه ق ن ترآيب ب ه اي ات سديم است آ هاي پتاسيمي    شود اغلب بيكربن

  .اردآننده نيست و همواره نوع پتاسيمي ارجحيت د خاموش

االي  اي ب د در دم ومي است نباي تفاده عم راي اس ه ب ايي آ االي  Co49پودره ار رود % ۵٠و رطوبت ب ه آ ب

در صورتي آه باقيمانده پودرها . باشد زيرا ايجاد خورندگي و چسبندگي نموده و پاك آردن آثار آن دشوار مي



ذارد ر بگ زات اث ر روي فل رد ممكن است ب بكه خاموش. رطوبت بگي تفاده از ش ودر داراي  اس ده حاوي پ آنن

ي  ل م اي حام راي گازه ايي ب ب دم دوده مناس راي مح ه ب د آ دوده  2COباش C9.48toC0(مح oo ( و

راي دوده 2Nب )C9.48toC40(مح oo−  ت ب اس ت و نگ  . مناس دوده مراقب ن مح ارج از اي داري در خ ه

  :باشد هاي زير ممكن مي استفاده از شبكه پودر براي اطفاء حريق به صورت. سيستم مشكل است

  پاشش عمومي -١

  پاشش موضعي -٢

  پاشش نيمه دستي -٣

  )ثابت(پاشش با استفاده از مونيتور  -۴

ام روش وق  در تم اي ف ه  ه بكه لول ذآر، ش اده اط     ال اوي م ادي ح رايط ع وده و در ش ك ب اء خش اي اطف د ه فايي

از حامل در شبكه              . باشند نمي ا فشار الزم توسط گ ودر ب ا بصورت اتوماتيك پ دايت دستي ي ا ه هنگام عمل ب

  .شود تزريق و بر روي حريق پاشيده مي

  شبكه پاشش عمومي

رد  در اين شبكه آل فضاي يك آارگاه در طراحي مدنظر قرار مي  راي      . گي تم قابليت الزم ب د سيس ابراين باي بن

ي مناسب را داشته باشد    تامين ميزا ان   . ن پودر با دبي وزن راي مك ن روش ب ا       اي هاي آوچك، محدود، بسته ي

ه مي      مكان ار گرفت ه آ ايي ب ود         ه راد را بسرعت از محل خارج نم وان اف ه بت ن روش    . شود آ اثير اي زان ت مي

ين  وابسته به شرايط عمومي مكان موردنظر است زيرا جريان هواي ناشي از تهويه يا جريان طبي عي و همچن

ا   . گذارند ها تا حدود زيادي بر عملكرد آن اثر مي ها و پنجره سطوح بازشو مانند درب زاحم ي لذا آليه عوامل م

  .محدودآننده بايد در طراحي مدنظر قرار گيرند



  شبكه پاشش موضعي

ا فضاي محدود و اغلب آوچك مانن             ق شامل يك محوطه ي اء حري راي اطف د در شبكه موضعي هر محدوده ب

ارايي    هاي موردنظر براحتي مي در موضع. باشد ها و مخازن مي محفظه وده و آ توان طراحي الزم را پياده نم

  .سيستم نيز تضمين آافي خواهد داشت

  پاشش نيمه دستي

يش  يلنگ پ ه ش يرهاي برداشت متصل ب ودر، ش بكه اصلي پ ن روش از ش ي مي در اي ام  بين ه در هنگ ردد آ گ

ان  عمليات با باز آردن مسير اء مي       و با استفاده از شيلنگ و افشانه در مك ه اطف دام ب از اق ردد  هاي موردني . گ

  .باشد مزيت اين روش متحرك بودن و قابليت تمرآز عمليات اطفاء بر روي يك نقطه خاص مي

  )ثابت(پاشش با استفاده از مونيتور 

راي      شندههاي امكان نصب و بكارگيري پا ها بداليل فني يا محدوديت در برخي مكان دارد، ب ودر وجود ن هاي پ

ه در جهات مختلف را داشته          توان با استفاده از پاشنده غلبه بر اين مشكل مي ر زاوي ان تغيي ه امك ابتي آ هاي ث

ت  ك گرف ند آم نده . باش ن پاش ه اي ي  ب ه م ور گفت ا مونيت ود ه اي   . ش ر روي خودروه تگاه ب ن دس تفاده از اي اس

ق مي    مزيت اين رو. نشاني متداول است آتش ه محوطه حري ا فشار     ش اين است آه بدون نزديك شدن ب وان ب ت

  .آننده را بر روي حريق پاشيد مناسب از فاصله دور مواد خاموش

  درجه تاثير پودر

  :آنند بندي مي گروه تقسيم ۴آنندگي پودرها آنها را در  براي بيان ميزان تاثير خاموش

I− درجه تاثير حداآثر  

II− درجه تاثير باال  



III− بيش از ميانگين پودرها  

IV− ميانگين تاثير پودرهاي متداول  

  .آمده است) ١-٣(در جدول  −5750BSمشخصات نوعي پودر استاندارد طبق استاندارد

  مقادير  مشخصات

cm/g(3.2(  دانسيته 3  

ml100/gr125100  دانسيته ظاهري −  

gr/cm2000300  سطح مخصوص 2−  

gr100/cm7567  حجم فشرده شده 3−  

sec/g10075  روانروي −  

  C60o  نقطه ذوبي شوندگي

  −lit1511  م پودرالزم براي رانش هر آيلوگر 2COگاز

  IV  درجه تاثير پودر

  mm(16.0(  حداآثر اندازه ذرات پودر

  %75  ميكرون ۴٠درصد ذرات آمتر از 

%90%9.99  ميكرون ۶٣درصد ذرات آمتر از  −  

  ارپايد  %٨٠وضعيت در رطوبت نسبي 

  مشخصات نوعی پودر استاندارد)  ١-٣( جدول 



  مشخصات شبكه پودر

رنج مي        لوله ا ب تيل ضد زنگ، مس ي ه . باشد  هاي مورد استفاده در شبكه حاوي پودر، فوالد گالوانيزه، اس  لول

د  را به خو psi355اينچ، فشار ٨تا  ۴فوالدي بايستي داراي تحمل فشار آافي بوده و در قطر  . بي تحمل نماي

ز مجاز         ياه ني والدي س ه ف تفاده از لول در شرايطي آه در ترآيب هوا مواد خورنده يا رطوبت مزاحم نباشد اس

  .است

د    ك باش از خش امل گ د ش ودر باي راي پ ه ب روي محرآ ق   . ني ول طب ل قب ت قاب داآثر رطوب ح

160SFEIPSاستاندارد   .باشد) ٢-٣(بايد تابع جدول  −−−

  

  حداآثر نسبت وزني رطوبت قابل قبول  ملگاز آا

)M/M(%  

  ٠٠۶/٠  هوا

  ٠٠۶/٠  آرگون

  ٠١۵/٠  اآسيدآربن دي

  ٠٠۶/٠  هليوم

  ٠٠۶/٠  ازت

  رطوبت قابل قبول گازهاي حامل پودر) ٢- ٣(جدول 

  



وان  هاي خاموش تواند بدليل ويژگي اغلب مي 2COگاز ودر       آنندگي خود به عن ه پ روي محرآ از حامل و ني گ

واد رطوبتي حداآثر    % ۵/٩٩انتخاب گردد، در اين صورت خلوص آن بايستي حداقل   ي  % ٠١۵/٠و م وزن

  .باشد ppm10و مواد روغني آن آمتر از

  محاسبات شبكه پاشش عمومي پودر

راي پاشش عمومي نبايستي مساحت درب        ودر ب ر پ ا،   در شبكه مبتني ب ا و پنجره   دريچه ه يش از    ه ا ب % ۵ه

آننده ميزان پودر مورد نياز اضافي براي  بيان) ٣-٣(جدول . مساحت آل سطوح جانبي مكان موردنظر باشند

  .اين مقدار بايد به مقدار محاسبه شده اضافه شود. هاي داراي دريچه است مكان

ها به آل  ها و پنجره نسبت سطح دريچه

  سطوح جانبي

  د نيازميزان پودر مور

2ft/Lb  2m/kg  

  2ft/Lb  2m/kg  %۵آمتر از 

١۵ % - ۵%  ٨٨  ١/۴  

  ها ها و درب نسبت پودر مورد نياز اضافي در صورت وجود پنجره) ٣- ٣(جدول 

دول  ي) ٨-٣(از ج ه م يش از  نتيج زايش ب ه اف ود آ ودر در نسبت م% ۵ش تي پ احت نش بب س اء س ل اطف عم

د      مي زايش ياب از اف ودر موردني زان پ يش از      . شود آه مي ه ب زايش سطوح ب ًال   % ١۵در صورت اف تم عم سيس

  .آارايي ندارد

ه     ر لول ودر، قط ر پ ي ب بكه مبتن ي  در ش ا حت وري         ه ي عب ه دب ن آ ه اي روط ب د مش ك باش د آوچ ان باي االمك

ه     آيلوگر( 2mm/kg05/0از ع سطح مقطع لول ر مرب ر نباشد  ) م پودر در ثانيه از ميليمت م در   . آمت ه مه نكت



  .ثانيه باشد ٣٠طراحي پودر اين است آه زمان تخليه آل پودر بايد آمتر از 

  محاسبه پودر موردنياز

هاي موجود و    جرم آلي پودر مورد نياز در سيستم پاشش عمومي تابع مقدار پايه، مقدار اضافي براي دريچه 

  :آيد مقدار اضافي براي سيستم تهويه نيز غير قابل آنترل باشد آه با استفاده از رابطه زير بدست مي

4321 MMMMM +++=  

1M−  ودر ه پ دار پاي ه       )kg(مق ر گرفت ق در نظ اء حري وردنظر در اطف اي م م فض راي حج تقيمًا ب ه مس آ

  .شود مي

2M− محوطه نباشند% ۵هاي باز آه بيش از  مقدار اضافي براي دريچه)Kg( ) ۵تا % ١بين(%  

3M− يش از     مقدار اضافي براي دريچه ه ب از آ ند  % ۵هاي ب ن دريچه   ( )Kg(محوطه باش ا   حد اي % ١۵ه

  )است

4M− هاي تهويه آه قابل محدود شدن نباشد مقدار اضافي براي سيستم.  

  :هريك از اجزاي رابطه قبل تابعي از متغيرهايي است آه در زير آمده است

)m(V65.0)Kg(M 3
1 ×=  

V− حجم فضاي مورد اطفاء  

ا       خطر بوده و در صورت افزايش خطر  براي شرايط آم ۶۵/٠ضريب  اال ي ودن آ ر ارزش ب ا در صورت پ ي

  .برابر قابل افزايش است ٢تجهيزات محل موردنظر اين ضريب تا 

)m(A5.2)kg(M 2
22 ×=  



2A− سطوح جانبي% ۵هاي آمتر از  سطح دريچه  

)m(A0.5)kg(M 2
33 ×=  

3A− بيسطوح جان% ۵ -% ١۵هاي بين  سطح دريچه  

)s(T)s/m(AC65.0)kg(M 3
4 ××=  

AC− ميزان تهويه  

T− مدت زمان تخليه پودر  

يش از    درب انبي را داشته     % ٣٠هايي آه در هنگام اطفاء قابل بسته شدن هستند نبايد سطحي ب آل سطوح ج

  .آل سطوح جانبي را دارا باشند% ١۵ هاي غير قابل بستن نيز نبايد بيش از ها و پنجره باشند و درب

  سيستم اطفاء اتوماتيك آف -۴

دگاري مناسب مي         -براي آاربردهاي معين -آننده آف خاموش ق و مان ل نشستن روي سطح حري ه دلي د   ب توان

ژه بايستي              شبكه. بسيار موثر باشد ا بطور وي ه شبكه آب دارد ام ادي ب ر آف مشابهت زي ي ب اء مبتن هاي اطف

بات الز ف محاس ه آ وط ب ات مرب وارد و نك ين م اژ آن و همچن ف و پمپ د آ زان مول راي مي اش م ب ا و  پ ه

  . ساز رعايت گردد هاي آف محفظه

  پاش هاي آف سيستم

11NFPAپاش توسط هاي آف سيستم   :باشند اند دو گروه مي معرفي شده −

  پاش ساده آف  سيستم -الف

  پاش نيمه ساده سيستم آف -ب



  پاش با شبكه ثابت فسيستم آ

دايت شده و فشار الزم توسط             ا محل پاشش توسط خطوط مربوطه ه در اين سيستم، آف مستقيمًا از منبع ت

ردد  هاي مناسب تأمين مي پمپ رل، آف       . گ ن شبكه مخزن اصلي آب، شيرهاي آنت ايع     در اي سازها، مخزن م

ه   ازي اين شبكه ميراه اند. ها اجزاي اصلي هستند هاي انتقال و افشانه آف، لوله تواند بصورت اتوماتيك يا نيم

ق مي        . اتوماتيك باشد رل و اعالم حري ا مرآز آنت اء ب دايت اطف ق    در سيستم اتوماتيك، رهبري و ه باشد و طب

ه راه       تعريف پس از آشف حريق توسط آاشف دام ب ار اق ه طور خودآ ا، ب اء مي     ه دازي شبكه اطف د  ان در . نماي

  .گردد اندازي با دخالت اپراتور انجام مي نيمه دستي، پس از آشف حريق راهسيستم نيمه اتوماتيك يا 

  پاش نيمه ثابت سيستم آف

  :دو نوع سيستم نيمه ثابت قابل طراحي است

  .هايي آه به فاصله مطمئني با مخازن ثابت و پمپ در ارتباط باشند هاي آف متصل به شيلنگ افشانه -الف

ايع       ها در مجاورت محل حريق افشانه -ب د و م ه مرآز آن آنن و به صورت قابل هدايت اقدام به پاشش آف ب

ا متحرك باشد     آف نيز در مخازني پيش انه آف، ثابت       . بيني شود آه ثابت ي تقرار افش ن روش محل اس در اي

  .است

واد سوختني مي      ستمسي وع م ق و ن وعي      هاي ثابت بسته به مشخصات محل، وسعت حري ه صورت متن د ب توان

االيي مخازن در     توان افشانه مثًال براي مخازن ذخيره مواد قابل اشتعال مي طراحي شود ه ب هاي آف را در لب

داخل مخزن باالتر از سطح مايع و حتي در قاعده در آف مخزن به صورت آف مخلوط با مايع قابل اشتعال  

ردد  گيري آن مي شود و مانع ادامه آتش در روش آخر آف با مايع قابل اشتعال مخلوط مي. طراحي نمود در . گ



حاوي آف براي مخازن در قالب مثال آمده است آه شامل آف ادامه اين فصل دو روش اصلي طراحي شبكه 

شود تا هم آاربرد  در اين فصل برخالف قبل مطالب در قالب پروژه ارائه مي. باشد آم توسعه و پر توسعه مي

  .آاربرد اصول ذآر شده معرفي گردد محاسبات هيدروليكي فصل ششم معلوم شده و هم بطور عملي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سيستم اطفائي ثابت دستي: فصل سوم

  :تعاريف و مفاهيم -٣

  :هاي اطفاء حريق نيمه اتوماتيك سيستم -٢

ك، راه     هايي اطالق مي به سيستم ا بصورت اتوماتي راد و ي تم    گردد آه در آن آشف حريق توسط اف دازي سيس ان

  .باشد بصورت اتوماتيك مي بصورت دستي و اطفاء حريق

  :هاي اطفاء حريق دستي سيستم -٣

تم ه سيس ي ب ايي اطالق م ك راه   ه ا بصورت اتوماتي راد و ي ق توسط اف ه آشف حري ردد آ تم و  گ دازي سيس ان

  .پذيرد عمليات اطفاء توسط افراد انجام مي

  نشاني جعبه قرقره هوزريل آتش ٢-٣

أمورين آتش      )s/41.0 )gpm6بايد حداقل ان از حداقل م تفاده همزم اآنين     بوده و امكان اس اني، توسط س نش

ا آتش       ساختمان مورد استفاده قرار مي يله آنه ه وس ار       گيرند و ممكن است ب ه مه ان مراحل اولي سوزي در هم

ره . گردد ا، از آتش خاموش    اما به رغم وجود شيلنگ قرق ل       آن  ه ه دلي ز ب اء    هاي دستي ني ا در اطف قابليت آنه

  .نظر نمود حريق نبايد صرف

  محل نصب شيلنگ قرقره

ره  اآنين ساختمان است،           به لحاظ اين آه مورد استفاده شيلنگ قرق ه توسط س ق در مراحل اولي اء حري ا اطف ه

بدين منظور  . بايد چنان نصب شوند آه دسترسي به آنها بدون به خطر افتادن شخص استفاده آننده ممكن باشد

دون متوقف آردن فرارشان از         معموًال در طول راهروهاي فرار از آتش نصب مي د ب اآنين بتوانن ا س شوند ت



  .آن ساختمان نمايند

وًال           هاي اداري، به ويژه ساختمان  در ساختمان ه معم اتر اداري آ د در محوطه دف ره باي د، شيلنگ قرق هاي بلن

ها بدون باز آردن   اين ترتيب استفاده از شيلنگ قرقرهبه . جنب درهاي فرار از آتش قرار دارند، نصب شوند

  .درهاي دودبند راهروي فرار ممكن شده و از خطر آآنده شدن فضا از دود اجتناب شود

ها در مجاورت درهاي فرار هميشه وجود ندارد، چرا آه  هاي صنعتي امكان نصب شيلنگ قرقره در ساختمان

به اين . دن آبپاش سر شيلنگ به مرآز ساختمان ممكن نشودممكن است عرض ساختمان طوري باشد آه رسان

اختمان ين س ل الزم است در چن ره دلي يلنگ قرق ايي، ش وًال روي  ه اختمان، معم ز س ز در مرآ اي اضافي ني ه

  .ها، نصب شوند ستون

  مالحظات طراحي

از مي    ره ب يچ قسمت   ش  تأسيسات شيلنگ قرقره بايد به طوري طرح گردد آه وقتي شيلنگ آامًال از قرق ود، ه

تر از   رو بيش ف راه د      )m6)ft20از آ ته باش له نداش يلنگ فاص اش ش ر آبپ ا س ط   . ب ابي توس ي آب پرت ول

ي         )s/l4.0 )gpm6سرشيلنگ بايد حداقل ا دب ره ب ان از حداقل سه شيلنگ قرق بوده و امكان استفاده همزم

است   )psi29( kpa200فشار آب الزم در آبپاش سر شيلنگ   . وجود داشته باشد )s/l2.1 )gpm18آب

ي  له افق ا فاص ار آب ت ن فش ا اي ه ب اع )m8)ft26آ د )m5)sft.16و ارتف د ش اب خواه راي . پرت ب

22هر m418)ft4473( سطح زير بنا نبايد يك شيلنگ قرقره منظور نمود.  

  

  



  قطر شيلنگ

راي ساختمان      . باشد  )mm50.)in2طبق مقررات، قطر شيلنگ بايد حداقل ه ب ين است آ ا    معمول چن هاي ت

اع ر  )m15)ft49ارتف ه قط يلنگ ب اختمان  )mm50.)in2ش راي س د  و ب اي بلن ه  ه يلنگ ب تر از ش

mm64.)inقطر
2
  شود، در بعضي موارد، حداقل قطر لوله متصله به هر شيلنگ نبايد از استفاده مي )12

)in75/0( آمتر باشد.  

  آبرساني

دازه  ه ان اختمان ب ار آب شهر در محل س ه فش االترين   چنانچ از در ب ورد ني ار م داقل فش د ح ه بتوان د آ اي باش

يل يش ره يعن از  )kpa200)psi29نگ قرق ورد ني د، آب م افي باش ز آ ي آب ني ين دب وده و همچن أمين نم را ت

ي  أمين م هر ت بكه آب ش تقيمًا از ش ره مس يلنگ قرق ود  ش هر رضايتبخش ). ٢-١شكل (ش ار آب ش ر فش ا اگ ام

زات    هاي آب شهري بعضي از سازمان. نباشد، بايد تجهيزات پمپاژ اتوماتيك نصب نمود تقيم تجهي ، اتصال مس

ي آب منطقي تحت فشار      به لوله اصلي آب محل را مجاز ميپمپاژ  دانند، به شرطي آه بدون پمپاژ نيز يك دب

  .آب شهر، در باالترين شيلنگ قرقره جريان داشته باشد

33چنانچه سازمان آب استفاده از يك منبع واسطه را الزم بداند، بايد حجم اين منبع حداقل  m6.1)ft56(   وده ب

ا      در ساختمان. نصب گردند )s/l3.2)gpm5.34و يك زوج پمپ با ميزان دبي دآي ب هاي بزرگ يك پمپ ي

  .موتور ديزلي ممكن است مورد نياز باشد

ان مي ٢-٢شكل  اژ را نش زات پمپ ا تجهي ره ب يلنگ قرق ك تأسيسات ش د ي ورد . ده ره م يلنگ قرق ك ش ي ي وقت

ه سويچ فشار پمپ اصلي روشن شود         گيرد، افت فشار موجب مي    ياستفاده قرار م ردد آ ه جاي سويچ    . گ ب



ه مي     فشار، مي ود    توان از يك سويچ جريان، آه روي لوله اصلي دهش پمپ تعبي تفاده نم ن سويچ   . شود اس اي

  از شيلنگ  را احساس نموده و پمپ اصلي را تا زماني آه )s/l1.0)gpm5.1قادر است جرياني به اندازه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شود، روشن نگهدارد قرقره استفاده مي

وع ثابت را نشان مي     ٢-٣شكل  د  يك شيلنگ قرقره از ن ز ممكن است         . ده ردان ني وع گ ره ن يك شيلنگ قرق

  .داخل ديوار راهرو جاسازي شود

  تأسيسات شيلنگ قرقره بدون تجهيزات پمپاژ: ٢-١شكل 

  جهيزات پمپاژتأسيسات شيلنگ قرقره با ت: ٢-٢شكل 

  



  نشاني آب آتش لوله خشك ۴-٣

اگرد            لولهيك  ه يك شير پ ه در هر طبق ائم خالي از آب در داخل ساختمان آ خشك عبارت است از يك لوله ق

يش    ). ٢-۴شكل (شود  روي آن نصب مي ه همكف پ ي مي   يك ورودي در طبق أمورين آتش     بين ا م نشاني   شود ت

  .پمپ آنند لولهشاني محل، به داخل ن بتوانند آب را از نزديكترين شير آتش

أمورين آتش لوله تفاده م راي اس ط ب اي خشك فق اني نصب مي ه ابراين نمي نش وند و بن يلنگ  ش د ش د مانن توانن

ه . ها به عنوان وسيله اوليه اطفاء حريق، توسط ساآنين ساختمان مورد استفاده قرار گيرند قرقره خشك در   لول

تفاده از آب در         نش  واقع ادامه شيلنگ مأمورين آتش  ه اس ي از ساختمان نصب شود آ د در محل اني است و باي

  .هاي طوالني، ممكن باشد طبقات مختلف، بدون نياز به شيلنگ آشي

  محل نصب لوله خشك

أمورين آتش    پله نصب مي هاي خشك معموًال در راهروي تهيه شونده منتهي به راهلوله ن م نشاني را   شوند و اي

  .هاي خود را در فضايي بدون دود به يك شير پاگرد وصل آنند سازد آه شيلنگ قادر مي

اختمان اع   در س ا ارتف اي ب داآثره ه     )m45)ft148ح اگرد ب ير پ ك ش ه ي ر طبق ي در ه و وقت

mm64.)inقطر
2
اع     در ساختمان. باشد )in4(.mm100بايد لولهنصب شود، قطر داخلي  )12 ا ارتف هاي ب

)m60)814,719و m45ينب د  لولهقطر داخلي  ′′ ردد   )mm150.)in6باي ه در   . منظور گ در ساختماني آ

ر  ه قط اگرد ب ير پ ه دو ش ر طبق mm64.)inه
2
ه  )12 هب ي  لول ر داخل ود، قط ل ش همتص  لول

  .باشد )mm150.)in6بايد

  پذير امكان)m60)ft197هاي با ارتفاع بيش از ر ساختمانخشك د لولهنصب 



  .مرطوب نصب نمود لولههايي بايد  در چنين ساختمان. نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رايزر لوله خشك

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  شيلنگ و قرقره هوزريل

  تعداد لوله خشك

ه ف از ي        لول مت آ يچ قس له ه ه فاص ند آ دادي باش ه تع د ب لي باي ك اص اي خش يش  ه اگرد ب ير پ ك ش

ايين  . نباشد )m61)ft200از اين فاصله در طول مسير مناسب براي يك شيلنگ شامل هر فاصله در باال و پ

راي هر  . شود  گيري مي پله، اندازه يك راه 22ب m930)ft9950(        يش اگرد پ د يك شير پ ا باي ي   سطح زيربن بين

  .شود

  اتصال زمين

ه ز خطر شوك الكتريكي و وارد آمدن صدمه به به منظور پيشگيري ا ر صاعقه، الزم است     لول ه در اث از  لول

  .لحاظ الكتريكي اتصال زمين شود

  

 



  نصب

تفاده از             لوله ان اس دين ترتيب امك ات ساختماني نصب شوند و ب ا پيشرفت عملي راه ب ه هاي خشك بايد هم  لول

ود   هنگام بروز آتش د ب يش از     ماندر ساخت . سوزي، همواره فراهم خواه اع ب ا ارتف ه ، )m30)ft98هاي ب  لول

يش از    ه ب اختمان ب اع س ه ارتف امي آ د هنگ ود  )m18)ft59باي يد، نصب ش ل  . رس ور آام ي نصب بط وقت

  .نشاني يا سازمان آب محل، تحت آزمون قرار گيرد صورت گرفت، بايد اين تأسيسات توسط اداره آتش

  

  

  تر لوله

أمين فشار حداقل            هلولاين  ه ت ادر ب وده و ق ه آب متصل ب ه لول ًا ب ا دائم االترين   )Kpa410)psi5.59ه در ب

تند  ي هس ي    . خروج ك خروج ه آب از ي راي تخلي از ب ار مج داآثر فش ت )Kpa520)psi5.75ح ت . اس جه

ي   ا دب تفاده شود   )s/l23)gpm345برقراري فشار موردنياز در باالترين خروجي، الزم است از پمپ ب . اس

ود       د ب دآي خواه ا ي ه يكي از آنه افي، پمپ برقي       . يك زوج پمپ مورد نياز است آ رق آ در صورت وجود ب

ار مي ود بك تفاده نم ي اس د از پمپ ديزل د، باي افي موجود نباش رق آ ه طور . رود و چنانچه ب د ب هر پمپ باي

اه       . دازي شودان اتوماتيك و متأثر از افت فشار يا جريان آب راه راي آگ ز ب يك هشداردهنده صوتي و چراغ ني

  .بيني گردد شدن از آار پمپ بايد پيش

  

  



  آبرساني

33جريان آب به سمت پمپ بايد از طريق يك منبع واسطه با حجم حداقل m4.11)ft402(    ه اصلي آه از لول

هاي آب ممكن است     برخي از سازمان  .  شود، صورت گيرد تغذيه مي )s/l27)gpm405آب با دبي حداقل

داقل   م ح ا حج طه ب ع واس ك منب ه از ي د آ 22الزم بدانن m5.45)ft487(   ي ا دب لي آب ب ه اص ه از لول آ

  .شود، استفاده شود تغذيه مي )s/l8)gpm120حداقل

أمين مي   ه ورودي   ش  در هر مورد، مضاف بر آبي آه از لوله اصلي و از طريق شيرهاي آروي ت ود، يك لول

in(.mm64با چهار آوپلينگ فوري به قطر )mm150.)in6به قطر
2
ع در      )12 ر آردن مجدد منب جهت پ

  .صورت قطع جريان آب از لوله اصلي، بايد منظور شود

  هاي بلند ساختمان

اختم   راي س ايين ب طح پ تقر در س ت مس زات تقوي طه و تجهي ع واس تفاده از منب اع  اناس ا ارتف اي ب ه

راي هر       در ساختمان . مجاز است )m60)ft197حداآثر د ب ن باي دتر از اي )m60)719هاي بلن اع، از   ′ ارتف

  .منبع واسطه و تجهيزات تقويت فشار ديگري استفاده نمود

  آاهش فشار

ي     تاتيك آب در پشت ش ار اس عاب، فش ك انش اش ي ير آبپ تن ش ام بس ون هنگ د ازچ  )kpa690)psi100ر نباي

خروج آب از اين شيرهاي اطمينان بايد . تجاوز آند، بايد در خروجي شير پاگرد، يك شير اطمينان تعبيه نمود

ه ق لول ر از طري ه قط ه )mm50.)in2اي ب ه تخلي ه لول ل ب ر متص ه قط  )mm76.)in3اي ب

  .يابد، صورت گيرد مرطوب تا پايين ساختمان امتداد مي لولهآه بطور عمودي در امتداد  )mm100.)in4يا



  لولهقطر 

اختمان  اع    در س ا ارتف اي ت ي           m45ه ر داخل ود، قط ب ش اگرد نص ير پ ك ش ه ي ر طبق ي در ه هو وقت  لول

د د )mm100.)in4باي اختمان. باش يش از   در س اع ب ا ارتف اي ب )m45)814ه ي  ′ ر داخل ه، قط  لول

اگرد داشته باشد، يك           . باشد )mm150.)in6بايد ه دو شير پ ه در هر طبق راي ساختماني آ ه ب ه    لول ديگر ب

  .نيز الزم است )mm150.)in6قطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تر لولهتأسيسات 



  نشاني جعبه شيكنك آب آتش ٣-٣

ه اخذ شده از   اندازه انشعابات  ل و شيلنگ         اصلي  لول ه هوزري اگرد متصل ب ر جهت شيرهاي پ ايي    ت هاي اطف

  )٢جدول شماره (باشد  برحسب نوع مكان از نظر ميزان خطر متفاوت مي

  

  

  

  اماآن

  

  

  

  )اينچ(قطر انشعاب 

  اينچ ٧۵/٠  خطر آم

  اينچ ۵/١ - ١  خطر ميان

  اينچ ۵/١  پر خطر

  جدول شماره دو

ه شيلنگ    ٧۵/٠اتصال انشعابات  ا ب ه متصل        اينچ و يك اينچ، به هوزريل و ي اوم داخل جعب تيكي مق هاي پالس

ر مي   ٣٠ها حداآثر  طول اين شيلنگ. گردند مي ل             مت م قاب از شدن آامل ه دون ب ه سهولت و ب د ب ه باي باشد آ

  .استفاده باشند

ه طو       اينچ جهت استفاده از لوله ۵/١انشعابات  ا آوپلينگ مناسب ب واري ب ر در داخل    ٢٠ل حداآثر  هاي ن مت

  .باشد نشاني مي هاي آتش جعبه

ر شيلنگ     ه شيردار، آوپلينگ           هر هوزريل و يا جعبه بايستي عالوه ب ازل سه حالت ه ن هاي مربوطه مجهز ب



  .اينچ باشد ۵/٢نت و يك بند لوله اتصال سريع، هيدرا

ل ه هوزري ا و جعب ان ه ا در مك وي  ه ه نح ه و ب رار گرفت ترس ق ل دس ايي قاب يچ  ه ه ه د آ ك از  طراحي گردن ي

  .متر فاصله نداشته باشد ٢٠متر از سر نازل شيلنگ با طول حداآثر  ۶هاي ساختمان بيشتر از  قسمت

  

  :نشاني خشك شبكه آب آتش -٢

روه آتش   اين شبكه در شرايط معمولي فاقد آب مي از آردن يك شير،        باشد و با تزريق آب توسط گ ا ب نشاني ي

  .شود ر سيستم جاري ميآب بصورت اتوماتيك د

  .گيرد نشاني مورد استفاده قرار مي اين سيستم معموًال جهت استفاده واحد آتش

  .باشد متر مجاز نمي ۶٠هاي با ارتفاع بيش از  جهت ساختمان لولهاستفاده از اين 

  .باشد خشك به شرح ذيل مي لولهمتعلقات سيستم 

  لوله و انشعابات -١-٢

  .گردد سب ارتفاع و تعداد انشعابات انتخاب ميبرح لولهقطر لوله  -١-١-٢

 ۵/١خطر و انشعابات  خطر و ميان اينچ جهت اماآن آم ۵/١اصلي انشعاب  لولهدر انشعابات شده از  -٢-١-٢

متر فاصله در سطح، يك شير   ۴٠-۵٠معموًال براي هر طبقه و يا . باشد اينچ براي اماآن پر خطر مي ۵/٢و 

وق نصب مي      نشاني هاي آتش جهت شيلنگ ه قطرهاي ف ردد  با آوپلينگ سريع ب ن شيرهل     . گ اع نصب اي ارتف

  .شود متر از سطح زمين در نظر گرفته مي ۴٠/١حداآثر 

ان     -٣-١-٢ وع مك ا ن م (فشار آارآرد و اتصاالت در سيستم بايد متناسب ب ان   آ ر خطر    خطر، مي در ) خطر، پ



  .شدآتمسفر با ١۵نظر گرفت فشار تحت سيستم نبايد آمتر از 

  )يمسيا(نشاني  ال مربوط به واحد آتشاتص -٢-٢

اع     ه و در ارتف م حادث انتي  ٨٠اين اتصال بايد در خارج از ساختمان و در محلي قابل دسترس و آ ري از   س مت

راد آتش      آف پياده ه اف ه نحوي آ د       رو تعبيه گردد، ب تفاده نماين د از آن اس ه سهولت بتوانن ن اتصال   . نشاني ب اي

رار مي      معموًال در بر  ان عريضتر اطراف ساختمان ق ا خودروهاي آتش     عمومي و خياب رد ت ان    گي نشاني امك

  .مانور بيشتري داشته باشند

  

  شير تخليه اتوماتيك -٣-٢

  .شود در نظر گرفته مي لولهيك شير تخليه اتوماتيك جهت تخليه هواي داخل  لولهدر آخر 

  :ها نحوه اتصال و محل عبور لوله

ده       شبكه لوله از ابتد د توسط مهارآنن تم باي اي سيس ه انته ا ب وگيري از ضربه      ا ت هاي   هاي مخصوص جهت جل

ردد و تحمل             قوچي مهار گردند انتخاب مهارآننده ار گ ه ساختمان مه ه بدن ه ب ه خط لول ها بايد بنحوي باشد آ

  .آيلوگرم را در هر نقطه مهار، داشته باشد ١١۴وزني معادل وزن لوله پر آب به اضافه 

ادل     ندهمهارآن ي مع ه اضافه       ۵هاي افقي بايد تحمل وزن ر آب ب ه پ ر وزن لول وگرم را در نقطه    ١١۴براب آيل

  .مهار داشته باشد

ا      ) جوشي(در سيستم بايد از لوله بدون درز  راي تحمل فشار ت واره ب ار   ٧/٢٠استفاده شود و حداقل قطر دي ب

  .اينچ در نظر گرفته شود ۵هاي تا  جهت لوله



يچ   بايد لولهاين  ر از   ۶هاي ساختمان بيشتر از     يك از قسمت   به نحوي طراحي و نصب گردد آه فاصله ه مت

  .متر فاصله نداشته باشد ٣٠سر نازل شيلنگ با طول حداآثر 

  

  

   :عالئم -۴-٢

ه آتش     وط ب در خارج از ساختمان   ) سياهي (نشاني   نصب تابلو با خطوط واضح و قرمز در آنار اتصال مرب

د  ) نشاني تشخشك مخصوص آ لوله( ضروري بوده و همچنين در آنار هريك از شيرهاي پاگرد در طبقات باي

  .نشاني نصب گردد تابلويي با متن شير پاگرد مخصوص واحد آتش

  

  ):ترآيبي(نشاني  شبكه آب آتش

راد آتش              تفاده متصرفين و اف راي اس وده و ب ا ب اژ بن تم پمپ واره حاوي آب تحت فشار سيس نشان   اين شبكه هم

ز      نشاني مي   به اين ترتيب آه در شرايط عادي سيستم همانند شبكه آب آتش. اشدب مي ه شرايط آن ني باشد و هم

  .در اين سيستم بايد رعايت گردد

د       نشاني در خارج ساختمان مي  ليكن اين سيستم داراي يك اتصال جهت واحد آتش ز مانن ه شرايط آن ني باشد آ

ش  بكه آب آت ت   ش ك اس اني خش عابات اخ . نش ماره     انش دول ش ق ج تم طب ن سيس ده از اي تفاده   ٢ذ ش راي اس ب

  .نشاني بايد در نظر گرفته شود جهت نيروهاي عمليات آتش ٢متصرفين و بند شماره 

د       نشاني آه گاهي اوقات مي  نمودار يك سيستم ترآيبي آتش ١-۵شكل  ه آن ز تغذي اش را ني تم آبپ د سيس آب . توان



رون ساختمان       يين تغذيه ميابتدا از طريق مخزن روي بام به سمت پا ه در بي شود و سپس توسط انشعاباتي آ

ردد  نشاني تغذيه مي وجود دارد توسط سازمان آتش ان ساختمان و         شيلنگ . گ دا توسط آارآن ه ابت هاي هر طبق

  .گردد نشانان استفاده مي سپس توسط آتش

  

  ي و ايستادهزمين) هيدرانت(شيرهاي  -شبكه آب شهري ۵-٣

نصب  ) ها و تقاطع در حاشيه خيابان(ها  كه پاي زميني و در فضاي باز و خارج از ساختماناين شيرها در شب

اين شيرها داراي يك انشعاب اصلي به قطر اينچ و دو انشعاب به قطر. شوند مي
2
نچ مي   12 ند  اي انشعاب  . باش

ه   نشاني مي  آشي به پمپ خودرو آتش اصلي براي اتصال لوله ند آ ق مي       باش اء حري راي اطف تقيمًا ب ا مس باشد   ي

راي اتصال شيلنگ   ) توسط شير دوآوپلينگ( ا مي     هاي آتش   انشعابات فرعي ب ه آنه ه آن تحت     نشاني ب باشد آ

  .باشد فشار شبكه آب شهري مستقيمًا به حريق مي

افت فشار در اين شيرها براي نوع دو خروجي
2
ا   گا ٢۵٠اينچ با آبدهي  12 ر ب ع      ٢لن براب نچ مرب ر اي د ب پون

  .باشد مي

وع آن     اين شيرها در دو نوع ساخته مي ه يك ن ه       (Dry Barrel)شوند آ ه در حالت بسته آب در داخل بدن آ

ه مي  ه وارد بدن د آب از لول از آنن ير را ب اه ش دارد و هرگ ود ن ير وج ته مي ش ير بس ي ش ود و وقت ود آب  ش ش

شود و بدين ترتيب شير    تخليه آه در محل نشست لوله قرار دارد خارج ميموجود در بدنه از طريق يك لوله 

  .ماند زدگي مصون مي از خطر يخ

خ   آه تمام شير پر از آب مي (wet Barrel)نوع ديگر نوع مرطوب  ه ي زدگي وجود    باشد و براي مناطقي آ



  .ندارد مناسب است

  نشاني محل شيرهاي آتش -طراحي محل

ند، نشان    ر شيرهاي آتشهاي استقرا در زير، محل نشاني به طوري آه پاسخگوي نياز يك رديف ساختمان باش

راه دو تقاطع آنار خيابان قرار داد، البته اگر فاصله    ها و نيمه شيرها را در محل تقاطع خيابان. داده شده است

يش از  اطع ب د ۴٠٠دو تق وت باش ش . ف ه آت ه لول ات   در صورتي آ د، عملي ويلي الزم باش اني ط أخير نش ا ت ب

د     هاي آتش رو خواهد شد و پمپ روبه اد آن ادي ايج ا ساختمان،      شير آتش  . نشاني نيز بايد فشار زي د ب نشاني باي

له ر از  فاص اي       ۵٠اي آمت ا ديواره وده ي اوم ب ش، مق ل آت اختمان در مقاب ه س ن آ ر اي د، مگ ته باش وت داش ف

دون پنجره باشد     راي ساختمان دور   . خارجي ساختمان، سنگي و ب ه فاصله       ب ان يافت آ د اطمين ان باي از خياب

  .فوت نباشد ٣٠٠نشاني تا هر ساختمان بيش از  شير آتش

  نشاني تعيين محل شيرهاي آتش -طراحي محل

ه    شير آتش) مقدار آبدهي(براي اين آه آب آافي براي اطفاء حريق وجود داشته باشد، بايد جريان آب  نشاني ب

د افي باش د آ ار آب بر. ح ه عالوه فش ه آب آتش psiحسبب د آ ه حدي باش د ب ام قسمت باي ه تم اني ب اي  نش ه

ه آتش      ١۵ترين اتصال شير بايد  پايين. ساختمان برسد ه راحتي لول ا ب ه آن    اينچ باالتر از زمين باشد ت نشاني ب

ود ته ش ي  . بس ان م ير را نش ك ش ات نصب ي ر جزئي كل زي د ش ي. ده ات م ن جزئي را اي ا ش د ب ل و توان يط مح

  .مات و مقررات شهري سازگاري يابدملزو

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تجهيزات شير ايستاده

  

  

  

  

  

  

  



  نشاني محل استقرار شير آتش -طراحي محل

ام       فوت باشد تا اتصال لوله آتش ١٠نشاني تا خيابان بايد آمتر از  فاصله شير آتش ه سرعت انج ه آن ب نشاني ب

ا    ٢براي ترافيك وسايل نقليه به وجود نيايد، شير نبايد آمتر از به عالوه، براي اين آه مزاحمتي . شود فوت ت

  .لبه جدول فاصله داشته باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د، نشان داده شده است      اي از موانعي آه مي در زير نمونه تشخيص  . تواند استفاده مؤثر از شير را محدود آن

  .شب، خيلي مشكل است ها و يا شيرهاي مدفون، مخصوصًا در محل شيرهاي پشت درختچه

 



  

   

  

 


